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اَشتاد یشت

نـامِ چیـز   «گفتم: » چه گویی، بیرونِ این افالك و اَنجم چیست؟«از من پرسید که 
چه گـویی، بیـرون از   «گفت: » بر آن اُفتد که داخلِ این افالك است، و بر دیگر نه.

چاره نیست، که عـالم محـدود اسـت و    «گفتم: » اي هست یا نه؟این گنبدها معنی
آن را گویند که از جز او جدا باشـد. و چـون ایـن حـال     االفالك. و حدحد او فلک

پـس آن  «گفـت:  » دانسته شد، واجب کند که بیرونِ افالك نه چون اندرون باشـد. 
نهایت هست از آن جانب اگر نه؟ [= یـا نـه؟] اگـر    ،کندمعنی را که عقل اثبات می

و .!»نهایتش هست تا کجاست؟ و اگر نهایتش نیست، نامتناهی چگونه فنا پـذیرد؟ 
گفـتم:  » ام.بسیار تحیر در این خورده«رفت. و گفت که شیوه سخنی چند میازین

)سفرنامهگفتگوي ناصرخسرو با مرد قاینی، (»که نخورده است؟!«

هــا ســتیزي و تقــدیرباوري بــا آني زنشــدههــاي فرامــوششــدنِ اهمیــت معاصرســازيِ ارزشبــراي روشــن
ــرد ــحبت ک ــاحثی م؛ ص ــته مب ــوردنظر از آن رش ــوعات م ــی  موض ــفه م ــرون از فلس ــا بی ــه تنه ــد ک ــوان اَن ت

، بـراي یـک روایـت قـوي یـا بایـد بـه        د؛ در خود فلسـفه، حـداقل در موضـوعِ اول   شان به اجماع رسیدرباره
اسـت، امــا مـن بیشــتر یــک   جــایزبــه نیچـه  اسـتناد  در ایـن مــوارد یونـان بازگشــت یـا بــه نیچـه؛ گرچــه    

ــد الرانه و خــوانش پدرســا ــگکــردرا انتخــابضدفمینیســتی از فروی ــوي دینــی هــم م کــه بالنســبه رن وب
نـد کـه بـراي مـدتی طـوالنی در      ي حفاظـت از حقیقتـی را بـر عهـده دار    وظیفـه همیشـه  . امـا آنهـا   شتدا

، وجــوهرهـاي انتزاعــی مفـروض در وضــعِ مفهـومِ    هـا و برابــري ســازيبرابـر تهــاجم فاشیسـم بــه یکدسـت   
هـاي  د و مثـل چینـی  گرفتنـ موضـعی بـاالتر از مـن    پـس ؛استحکام یافتـه اسـت  کوگیتو،دربیشتر از همه 

ــد کــه   ــه چیــزي اعتقــاد دارن ــی کــه ب ــا جــدیت روســتاییِ  نمــیوحســابیدرســتانقالب داننــد چیســت، ب
کوي ي گمانـه از ایـن  شـان در دفاعردنـد؛  کاي از تجـدد در برابـر نیچـه و فرویـد دفـاع      کنندهلس کـه  عیسـ

از هــر نــوع طورقطــعبــههــا ي میــان انســانرابطــهیافتــه از مناســبات طبقــاتیي پــاالیشدر یــک جامعــه
ــزه ــد،  ي انگی ــد ش ــلطه پاکســازي خواه ــرِس ــقراطتزوی ــازِ س ــلّم پیشــاپیش تاریخس ســودم ــده ب ــا از ش ت
سـالمت روحـی و رفتـاريِ آنهـا کـه در آن هـر       هـاي خـود حـظ کـافی ببرنـد.     ي صـحراییِ لغـزش  محاکمه

هـا  گـذاري ایمـن از ارزش خودبنیـاد و یـک تجریـد   یـک غایـت  عنـوان  انسانی دیگري را پیش از هرچیز بـه 
انقالبـی بـود و کهنگـیِ آشـنایی     کنـد،  بـار بشـري درك مـی   هـاي شـرارت  ي سـائق هـاي اولیـه  انگاريو ابژه

ـرمنخودمتنــاقضِ لِ دســتورالعمهمیشــگیِ آنداشــت؛ طنــین تــپش   بــر منطبــق یکــه موضــع اَبـ
اولِ مجـري نمـره  کـه چنـد سـال پـس از انقـالب     دهـد توضـیح مـی  را خلـق ارتـش آن نـوعیِ اخالقمنديِ

کـه کانـت بـراي شـکلدهیِ     شـروطی  نامدسـتور آشـکار شـده اسـت کـه    اینـک  :شـود ترمیدورِ خودش مـی 
هــر تــادکــربنــدي مــیصــورتناپــذیرانعطــافیــک وجــدانِآورِرعــبقامــتاخالقــی بــه رفتــار انســان در 
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ــام    ــه انج ــاز ب ــا مج ــردي تنه ــارف ــديک ــرای    باش ــانی ب ــانون جه ــک ق ــه ی ــوي آن ب ــیم الگ ــه تعم ش ک
طلبــی، هــاي پــاداشگرایــان کــه مؤلفــهکنــد؛ وظیفــهتولیــد مــیلــذتمنــعِ بــا را ، لــذتســتفتنیپــذیر
آلـودي  شـکل تنـاقض  انـد، بـه  ف کـرده جویی و خوددوستی را از مصدرِ انگیزشـیِ رفتارهـاي خـود حـذ    لذت

گردند.خود به ژوئیسانسِ مندرج در همین ممنوعیت بازمیيدر پایانِ کَرده

م و بـه آنهـا   شـت دو جـنس تأکیـد دا  تمـاسِ محـدودیت  ناپـذیرِ  بـر ضـرورت اجتمـاعیِ تعلیـق    در ادامه، 
ـ  ي کمـون تجربـه از اکثـراً  هـا  آرمـان یکدسـتیِ خودجـوش انسـان    در مـوارد غیراروپـایی،   گفتم دويِهـاي ب

ــتایی ــی روس ــادر م ــه  اي ص ــود ک ــدهزاره    ش ــزواي چن ــعیت ان ــروج از وض ــس از خ ــاجمِ پ ــت ته اي تح
کننــد؛ در ایــن ي شــهرها نیــرو بســیج مــیداري، بــراي محاصــرهي تولیــد ســرمایهشــیوهيغافلگیرکننــده
، چـرا  اسـت گزیرنـا هـا  ي انسـان اخـتالط عیاشـانه  سـپس آمیـزيِ کیفرخواهـانِ خشـمگین و    تجربه، درهـم 

همیشــه اخــتالطْو هــر میــلِ مــوذيِ ســتچیزهاجــورهمــینآزادســازيي شــوقیِ عملیــات کــه زمینــه
هـاي یـک ذهـن ضـدانقالبی را     حکـم دسیسـه  فـوراً  یمائوئیسـت هـایی بـا خُلـقِ    آدمیـن بـراي   ا؛ ستدهاتی

بـاره دلیـل خواسـتند و مـن حـدس زدم کـه بـیخِ فرویـدي         دریـن سیاسـیِ نیچـه   ؛ از من براي کفایترددا
هـاي اخالقـی را کـه فرویـد در بررسـیِ      نظـام آننظـرم آمـد کـه نفـاقِ سـاختاريِ      بـه فهمند. موضوع را نمی

دواريِ یـک رویـداد   اَي حلـول  نشـانه ي اسـرائیل و همچـون پـیش   هرد اَبرمن در گرمـاگرمِ زایـش انگـار   کارک
ــویمیِ ــدهتق ــود، تهدیدکنن ــرح داده ب ــرش ــه در زودت ــینیچ ــتنطاق ب ــهاس ــالق رحمان ــوف اخ اَش از فیلس

باشد:کنندهمثالً این پاره براي آنها قانعم که شتگزارش کرده بود؛ انتظار ندا

ــه ــازهاو گون ــاییاي از ي ت ــل زورآزم ــود و در محف ــرده ب ــن  را کشــف ک ــن نخســتین اســتاد ای ــارانِ آت ــاي واالتب ــهه گون
کـرد ـــ او   ي زورآزمـایی را در یونانیـان تحریـک مـی    کـرد کـه رانـه   رو شـیفته مـی  ناو مردمـان را ازآ شمشیربازي بـود. 

1بزرگی بود ...پرستشهوتاي یافته بود. سقراط نیز ي کُشتیِ مردان جوان با نوجوانان شکلِ تازهبراي مسابقه

دچـار  گـاه چیـز  گـذرد چـون همـه   ، زمـان بـه سـختی مـی    روسـتایی و انقالبـی  هنگام توضیحِ موضع بـراي  
یــا (ي دکــارتیِ اندیشه/راســتا کــه دوگانــهکننــدگفــتم تصــور مــی؛ ســماجتو گــاه گرفتــاراســت بالهــت

شـناختیِ تقسـیم   هـاي مـردم  ي ریشـه ي روانکـاوي و مارکسیسـمِ کاونـده   /بدن در موضـوع موردعالقـه  ذهن
هـاي  و جفـت ،سـت ي اجتماعیتـاریخ فلسـفه و نظریـه   طبیعیِي تمایزهـاي مابعـدال  کار) بنیاد روشـیِ همـه  

شــوند (خدایگان/بنــده، کارگر/کارفرمــا، ي دیالکتیــک ســلطه بازتولیــد مــیبیشــماري کــه برپایــهدریــداییِ 
و مـن  ؛ بالنـد برمـی ن ي بنیـادی همـین دوگانـه  از اي معـین  مرد/زن، شهروند/بیگانه و ...) هـر یـک در حـوزه   

گفتـه در کـار   کـه دکـارت بـراي وضـع هـر دو جـوهرِ پـیش       تجریـد شـدیدي   خیـالم  بـه کنم؟چه تصور می
حت متفـاوت هسـتی کـه بعـدتر داللـت      میـان دو سـا  عبورناپـذیر گسسـت گیرد، مقدم بر تعریـف یـک   می

.39): 1381آگه، نشر، برگردان داریوش آشوري (تهران:هاغروب بتفریدریش نیچه، 1
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فـرض  هـاي متعلـق بـه هـر حـوزه پـیش      جـوهري را در قلمـرويِ هسـتنده   ، یـک برابـريِ  دنـ یابطبقاتی می
تفـاوت اسـت و بـا امتیازنیـافتگیِ امتـداد محورهـاي       رز مرگبـاري سـرد و بسـیط و بـی    طـ بهراستاگیرد: می

 مشـروط بـه انکـار دخالـت هـر عنصـري از       نیـز  کوگیتـو منسوب بـه ایـن فیلسـوف تقـارن دارد؛     مختصات
کانــت در بســط نظـريِ ایـن دوگـانگیِ جـوهري، نخسـت     شـرایط واقـع در امـرِ اسـتنتاج قطعـیِ آن اسـت.       

خـالف آنچـه   سـاخت کـه بـه   سـاز  هگـل یـک منطـق یگانـه    ي اوجِ خود رسـاند و سـپس  نقطهدشواره را به 
در تحقـق ایـن   رود، ي وحـدت جـوهر انتظـار مـی    در بدوِ امر از ایـن فـرود کمونیسـتی بـه سـاحت اندیشـه      

هــر جــوهر   تیــک هســتنده دمکرابرابــريِوحــدت ـرّف عـرا در پــویشِ تــاریخی ایــن منطــق    هــاي م
ـ ؛ در کمونیسـمِ  دآورمـی درتعلیـق  اي بـه  طورریشهبه شـراقیِ او، انکشـاف یـک وحـدت جـوهري      وکـم ا یشب

ب  در عین ارزش ، موضـوعی کـه   شـت تنـدي جریـان دا  بـه بخـش و نابرابرسـازِ قلمـروي فعلیـت     گـذاريِ ترتـُّ
انحــالل آن گـرایش لیبرالـی بـراي   تـن بـه   قصـد نداشـت  پنـداري ؛ ه اسـت گـزارش شـد  پدیدارشناسـی در 

اي کـه آشـکارگیِ فرجـامینِ    مطلـق ، مفهـومِ  سـرانجام دهـد؛  بدر یـک وحـدت جـوهريِ غیرتـاریخی     تفاوت
اي کــت چرخــهیــک حرایســت کــه تــاریخ را در هیئــتســوژهجــوهر یــا ناپــذیريِ محتــومِ آن عــینِ کمــال
د، در لکـان بـه   بـه آغازگـاه مـی   مقَـدر بـراي بازگشـتی   ي ي زبـان در دقیقــه صـورت تسـلیم فروتنانـه   پیمایـ
در ازل ، ي ابراهیمـی اجـراي ایـن وعـده   در تعهـد بـه  شـد: بنـدي  ین گـزارشِ مـرگ صـورت   سائق براي تدو

هـر یـک از دو جـوهرِ طـرفینِ     یِهـاي دمکراتیکـی کـه بـا تجریـد غیرتـاریخ      اسـت کـه برابـري   شرط شده 
صـورت واقعـی درگیـر حـل     هـایی کـه بـه   ؛ کمونیسـت بـه تعلیـق درآینـد   شـوند،  هـا حاصـل مـی   دیالکتیک

هـاي حاصـل از دو نـوعِ    هـاي تبـاین میـان برابـري    اند، عمـالً بـا دشـواره   ي مراحل انقالب بودهمعضل رابطه
 تـا بداننـد  ایـن را گفـتم   .نـد اهوپنجـه نـرم کـرد   تجرید، دمکراتیـک و سوسیالیسـتی، دسـت   منطقِمتفاوت

هـاي واقعـاً   در سوسیالیسـم همـه شـوم؛ بـااین  دم هـم گرفتـارش مـی   همم و گاهی خـو فتعصبشان را میکه
ه ویـژ بـه ،پـردازي درسـت تبـاین مـذکور نرسـید     هرگـز بـه مفهـوم   بنـدي انقـالب  ي مرحلـه مسئله،موجود

ــاآنکــه پیوســتار روشــی و شــناختی دمکراســی و سوســیالآمیــز،همزیســتی مســالمتي ســامانهاي کــه ب
کــرد، لیبرالیســم غربــی را بــه قلمــروي سوسیالیســم متصــل مــیذهنیــت و نظــام ارزشــیهــایی از بخــش

نیسـت، بلکـه   مجـرد تقابـل میـان ایـن دو جـوهرِ    فعلیـت طبقـاتی تضـاد  کارهاي بسیار کرده است؛ وگرنه 
دهد.از خود نشان میيجوهرهرتاریخ در برابر تجرید فراتاریخیِخودکهداردریشهدر مقاومتی

،اشگرایانــههـاي وحــدت نــه در مـتن آمــوزه اگــرر خـود هگــل ـــ  طورضــمنی دبــهایــن حقیقـت  آیـا  
ــــکــرداي کــه خــودش آن را تبلیــغ مــیتعهــد ســاختاريِ منطــق او بــه وحــدت جــوهريدر عــدمشــاید

طـرف  عنـوان یـک  ي تجلـی و بـروز تضـاد، خـود بـه     فراتـر از عرصـه  که نـزد او فعلیـت  ، جوريحاضر نیست
ــذیرِ ایــن تضــاد تلقــی شــود اغمــاض ــهوحــدتـهیپولیــت در نقــد تفســیرهاي حــاد؟ناپ ي مفســران گرایان
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ــاده   ــل و م ــق هگ ــاوري از روح مطل ــاي خ ــارکس اروپ ــاریخی م ــی ت ــرح گرای ــیش از ط ــداَ، پ ــايریافتن ه
ان سـ از مارکسیسـم بـه  شـناختی یـزدان او پنداشـت ایـن برداشـت بـه   اش بـر توسـري آلتقریـب بـه انتقاديِ 

ــه صــرفاً ســوژه  ــق نظــامی ک ــقِ خودتحق ــایگزین روح مطل ــاتی را ج ــق طبق ــهبخــشِ ي مطل ــل ي یگان هگ
د:زارگُمیي ظریفی را هگل نکتهکند، در مورد خودمی

ویـژه  بـاوري (مونیسـم)، بـه   ناپایبنـدي او بـه ایـن یگـانگی    ،او سـزاوار سـتایش اسـت   منطـق آنچه در هگـل و حتـا در   
ــوزه ــوزه[= بخــش منطــقِ ذاتذاتي در آم ــین آم ــشي، دوم ] اســت. آنجــا او ســاختارهایی را توصــیف  منطــقدان

ــی ــاذاتی (ناضــروري)    م ــز ن ــی (ضــروري) و چی ــز ذات ــا چی ــه در آنه ــد ک ــدیگر (essential/unessential)کن ــر یک ب
2اي از همین تضاد است.خودش مؤلفهکه شرایط وجوديِ یک تضاد غالبتابند، جاییبازمی

ــه   ــا زمین ــه آنچــه آنه ــراي توجی ــاز ب ــی ب ــرانه در نیچــه م صســتند، اش را مــین  ج ــا تبی ــن مشــاهده را ب ای
          سـوژه بلکـه   متفاوتی کـه در آن بـرخالف برداشـت آلتوسـر و خـود هیپولیـت، سـاختار نـه بـدیل تمامیـت

و ؛زارش کـردم گـ هـا  آنبـه اسـت،  یِ نـاگزیرش نیـافتگیِ تـاریخ  بیان همین تمامیت در نابسندگی یـا تحقـق  
تـرین روایـت از مقاومـت   متنـاظر بـا مـرگ یـا انحـالل آن اسـت و قـوي       تحققِ آرمانی ایـن تمامیـت  گفتم

ــه ــر ي فعلعرص ــت در براب ــکارگیِی ــوهرهآش ــن گ ــارييای ــد  انتح ــه فروی ــد در آنچ ــلِرا بای ــتاص واقعی
تمامیـت در  آن زي جـز برآمـد پدیـداريِ مقاومـت    چیـ یتـاریخ فعلیـت  نامید، جسـتجو کـرد: قلمـروي    می

صــورت تقابــل ســوژه و آگــاهیِ بنیــادبخشِ خــودش نیســت و ایــن مقاومــت ســنتاً بــه برابــر تحقــق مــرگ
ــنْـازشــود کــه ســاختار فهمیــده مــی بیــک ذاتدر امتــداد خطــوط تضــاد ــالفعلش نــاذاتیِ بــا واقعیــت ب

همـه  ؛ بـااین اي باشـد کـه نیچـه  سـت  روشن اسـت کـه ایـن پنداشـت بـیش از آن سـلبی      ؛یابدگسترش می
آور قلمـداد  را شـرم هـا ایـن حـرف  اصـراري نداشـتم کـه    زدایـی از گفتگـو تالشـی نکـردم؛     آنجا براي نیچـه 

رمديِ انسـان          باألخره، چونکنم ؛ تـر بـود  هـا حقیقـی  نیچـه هرچـه بـود از تعصـب آنهـا بـر سـرِ برابـريِ سـ
ســازيِ بــر یــک وارونــهاز قلمــروي فعلیــت، مثبــتجــوهرِیــک ارســطوییِ اســتنتاجِگفــتم کــه درعــوض

ي نهـاده مـادي را پـیش  تـاریخی و جهـانِ واقعیـت   فعلیـت  گـذارد  شـده تکیـه دارد کـه نمـی    روشیِ عـادت 
اکنــون ، بــدانیم؛ی کــه موضــعِ جــوهري یافتــهچیــزِ منطقــاً نــاممکني، کتمــانِجــوهریــک امتنــاعِ انکــارِ

انیِ اسـتعالیی        حسـ یم: بـراي داشـتنِ  ردکـ تجربـه مـی  استمرار در مکان و زمـان را همچـون یـک حقیقـت
دارد، بــههــاي مجــرّد دمکراتیــک، ندیــدنِ مرگــی کــه دســت از ســرِ تماشــاي مــا برنمــیبرابــريجهــانی از

دیگـر  و مـن کـه   ،نـد بودمطمـئن آشـتی اسـمِ اَعظـمِ   بـه اکثـراً ؛ دکـر یت میسراي ابعاد مکان و زمان همه
بـار  اولـین شـان نیـاوردم کـه    بـه رویِ ،کوبیـدم مـی بـر طبـل جنـگ   ایـران براي گسترش قلمروي سرزمینیِ 

تـرجیح  ؛داشـتیم از آوردنِ نـامش شـرم   بعـداً یم کـه  هـم مالقـات کـرده بـود    طورِ تصـادفی در جـایی بـا    به

2 Jean Hyppolite, Studies on Marx and Hegel (New York: Harper & Row Publishers, 1969): viii.
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منکـران را  اي کـه  ي ناشـناخته باشـند تـا درگیـرِ مکاشـفه در سرشـت جاذبـه      شـرب مدهاتیدادم همچنان 
د.گردانَبازمیآنجا که کالهشان افتاده است،همیشه به 

و در برابـر  کـردم ، جـرأت پیـدا   گذشـت مـی چون مشاجره همچنان بر سـر طنـین فاشیسـتیِ مباحـث     
حجـم عظیمـی   آندر گویـا بـا ایـن مقدمـه کـه    کـردم،  صري هـم از فاشیسـم دفـاع    آنها مختافکارِ مترقی

بـه حقیقتـی   ي آنهاسـت؛  واسـطه پدیـده برآمـد بـی   وفـورِ تروماهـایی کـه ایـن    حداقل بـه از حقیقت هست،
ــتم   ــر داش ــه نظ ــط ک ــانه  فق ــدگی رس ــا درمان ــزارشِ در ب ــدلول گ ــارِ م ــی اعتب ــکار م ــودآش ــن : ش ای

را از و مجـاز  امعنـ بیکـرانِ افـقِ دروغـی کـه بـدون آن زبـانْ    آورِیـأس آزمـایش ست یا تعهد به تقدیرباوري
شـائبه  بـی آوري چیـزي کـه چـون مصـیبتی یـأس     ي مشـاهده بـه دقیقـه  بازگشت مکـرّر یا ؟ دهددست می

کلمـاتی  در برابـر  از آنهـا خواسـتم فعـالً از مسـئولیت سیاسـی و اخالقیشـان       ؟شـود آوار مـی نـاظر سِ بر نَفْ
نکنـد یکوقـت مالقـات   تـا  دسـت برندارنـد  ، دچـار یـک اعوجـاج سـاختاريِ ناگزیرنـد     راستی گزارشِدرکه

؛ چکـد خـون مـی  اشـیاء حقیقـت در البـالي   شِ ورِ کـاو طکـه از سـا  جـایی  باشـد،  کشـتارگاه  مـان در بعدي
اي گـذرا بـه سانسـورِ برخـی معـانیِ یهودسـتیزي پـس از جنـگ         بـار، تنهـا بـا اشـاره    براي اولـین و آخـرین  

ایـن  نَقـلِ ند تـا  اعتمـادي بـه والتـر بنیـامین نداشـت     دوم، موضوعی بـه تفـاهم میـان مـن و آنهـا گذشـت؛       
، کمکـی بـه   نرسـیده اسـت  نتیجـه شـاهدي بـر یـک انقـالبِ بـه     فاشیسـم ظهـورِ هـر  که اشپرآوازهي گفته

ي وروزِ زنانـه زنانـه، یـا از حـال   وارِگـوییِ بـرده  نـه فرصـت نشـد تـا از آن    بـدتر از همـه   تفاهم بیشتر بکنـد؛  
تــر از همیشــه اســت، مردانــهدر روزهــایی کــه جســتجوي حقیقــت» پیشــتاز انقالبــیِ پرولتاریــاي ایــران«

از خواهــد بــود کــه امــروز یدانســتم مالقــات بعــدي اگــر دســت دهــد جــایحرفــی بــزنیم؛ و مــن کــه مــی
بقیهش شرم دارآوردن نامِ مهیب ي داستان را زدم.م، قید

هاي نوشتنِ سوسیالیستیمحدودیت

پـیش  در ایران لیبرالیسم بحثی باز شد با این مضمون کلی که براي روز هبوط تر و سپسهاهمان لیبرالدر 
پاسخ به آن هـم قبـل از آنکـه ربطـی بـه سوسیالیسـم       ست؛ که گرایشی اقتصادي باشد، طرحی امنیتیاز آن

کـه از دفـع   آنطـور ،سـبه شـود  محاضـدانقالب و زیرمفهـوم  امنیتـی  مالحظات داشته باشد، باید در مجاريِ 
، یعنـی  حملـه بـه ایـن   سوسیالیستیاجتماعیِپاسخ افتد کهفهمیم؛ بسیار میمیاضطراري یک خطرِ فوري 

شـاید  ؛باشـد خود این طـرح  ساختار پنهان از بخشیايِ ساخت اقتصادي، پاسخی با محتواي دگرگونیِ ریشه
کـه  ي نـود مـیالدي، هنگامی  هاي پایانی دهـه در سال؛جستدر فروپاشی شوروي را بتوان قرینه ترین نزدیک

درقبال وضعیتها چپدسترسِـدررین راهبردتبرد، اشتباهبه جلو میتوانغرب طرح سقوط شوروي را تمام
وحدیث پرحرفدر قبال سوسیالیسمِ راستینو اصیلمعرفیِ یک سوسیالیسمِترین راهبرد بود، یعنیمحتمل
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شـود، از  یه بدون آنکه گرفتار ترکیبی از گانگستریسم یلتسین و بـازار آزاد  الگوي روسی که از طریق آن روس
بـود،  "سوسیالیسم انحرافی و غیراصیل"ي یک نمایندهرادیکالْي چپِ فرمودهبهساختار سیاسیِ شوروي که 

امنیتـی علیـه یـک    یاي کـه طرحـ  در دقیقـه "سوسیالیسم اصیل"اد یکاین تالش براي پیشنهعبور کند. 
اي پـاره راسـتی بـه و اي مشـکوك وسوسـه اي کـه باشـد،   با هر انگیـزه جریان دارد، "صیلسوسیالیسم غیرا"

به وضعیت اتفاقاً یک پاتک امنیتی از منظـر دسـتگاه امنیتـیِ    درستهمان طرح است؛ پاسخ از ناپذیر جدایی
عنـوان یـک   اصـالحات گوربـاچف را نـه بـه    بایـد  "اسـت:  وحـدیث پرحرفواقعاً موجودیالیسمِخود آن سوس

اي خرابکارانه تحلیل کنیم؛ ابداً جاي ایجاد تغییر ساختاري در روابـط  نقشهبلکه همچونلیبرالیسم اقتصادي
هـا و  تروتسکیسـت "کار بـود. محافظهتمامیبهباید در این لحظه برعکسموجود نیست؛ سیاسی و اقتصادي

ي طبقـه وضـعیت عینـی  منظرِ هاي اقتصادي مسکو از در نقد روابط اجتماعی و واقعیتها که یوروکمونیست
را از ایـن واقعیـت   ،کردنـد توجهی به نَشت قانون ارزش در اقتصاد شوروي وارد مـی بعضاً نقدهاي قابلکارگر

شـدت  بـه در یک زدوخورد سیاسی و امنیتی، منظر این يید خونسردانهکه تجرگذاشتندمحاسبه بیرون می
.ي تیمیِ خرابکارهاستشدن به خانهلمستعد تبدی

هـا را مسـتعد   اي کـه تـوده  براي مهار رویکردهاي تعدیلگرایانههاییدر چنین حکومتاگر ساخت قدرت
ایـن  هایی که در اپوزیسیونِچپ،هاي اقتصادي جاري را متوقف کندبرخی سیاستمثالً ، اعتراض کرده است

چـرخش و  برند عادت دارند که در واکنش به آن با رمزگشایی از ماهیـت طبقـاتی ایـن    ها به سر میحکومت
وارد ،پنداشـت سوسیالیسـتی ي یک تغییر ریلنشانهاین تدابیر اضطراري رااعالم اینکه نباید فریب خورد و 

طئه شوند. در وضعیتی که رویاروییِ اصـلی میـان پلـیس و خرابکـار     اي در میدان عملِ آن توبازي خرابکارانه
زاحمِ      است، بازشناسی لیبرالیسم از سوسیالیسم با جسـتار در ویژگـی   هـاي دو الگـوي اجتمـاعی متفـاوت، مـ

تـاریخ  يمعناداریست که در این لحظه مسیر حرکت آیندهو انضمامیِ تشخیص هویت آنها در سطحِ سیاسی 
دهم که آن تدابیر فرضی اي، ترجیح میعنوان یک سوسیالیست در چنان شرایط فرضی؛ بهکندرا مشخص می

ي توان پاسخگوییِ فـوريِ آنهـا بـه یـک وضـعیت امنیتـی بسـنجم، و نـه بـا سـنجش سرشـت            را با مالحظه
در اياقتصادي براي جامعـه بلندمدتگذاريِ اي که چنانچه یک ریلهاي طبقاتیسوسیالیستی آنها یا داللت

اش در ي اقتصـادي لیبرالیسـم را پـیش از برنامـه   کـه  يتدبیرآن براي منداشتند. شرایط بهنجار بودند، می
گاه در وارون، به.به وضعیت است"سوسیالیستی اصیل"از هر پاسخ ، مؤیدترکنداش ارزیابی میجوهر امنیتی

، یعنی از ي آنچه انتظار داریموارونهنگاه مسیرينخستیناین تدابیرِ فوري در هاي سوسیالیستی تاریخ، تجربه
روي را آن وارونـه تنهـا چنـین رویکردیسـت کـه     و در این موارد نیز پیمایند؛میداريسوسیالیسم به سرمایه

در نـپ آمیـزِ  اقتصاديِ مخاطرههاي فاع از گشایشدلیلی براي دجز این سخت بتوان زدکند: نمونهتوجیه می
رو مهـار  ي پـیشِ : دشوارهپیدا کردقد تند اپوزیسیون چپِ داخل حزب بلشویک در برابر پیشنهاد لنینبرابر ن
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وجـود  هاي امنیتـی در کشـور بـه   ي خرابکارياست که درنتیجهشدهامنیتیاکنون یک وضعیت اجتماعیِ هم
.مسوسیالیسگذارِ معهود انقالب اکتبر به ریزيِ بلندمدت اجتماعی با هدفگیريِ آمده است، نه برنامه

لیبرالیسم در ایران، تقـدم  رفتار: چنانچه در شناختصادق استدر مورد ایران در کلیت خود این واقعیت 
هـر  اش داده شود، آن و نه به سرشت اصوالً امنیتیاطالقی به "ذاتیت خودفرمان اقتصاديِ"شناختی به روش

دانشجویی سال گذشته علیه لیبرالیسماتتجمعآنچه تر از محتوایی واقعییالیسمدرجه از ابراز ضدیت با امپر
که به یگانگیِ مضـمونیِ نولیبرالیسـم در فرانسـه و شـیلی و     ايپرورش اندیشه: نداردگذاشتند، به نمایش می

کـه  طرحیسـت  مقَومِخود اقتصادي و اجتماعیِ جهانی اعتقاد دارد، خودبهيرویهعنوان یک لبنان و ایران به
در شیوع چنین اعتقـاداتی پیشاپیش به دوفوریتی، یِجتماعايمقابلهیک الگوبخشیِ نظري و عملی بهبراي 

چـرخش طریـق فـالن   از 98هایی شـبیه آنچـه در آبانمـاه    در رویارویی با چالش.سطحی گسترده نیاز دارد
ياي اقتصادي و اجتماعیِ فوري ذیل یـک نقشـه  هپاسختدبیرکردنِ واکنشترین معقوللیبرالی حادث شد،

دشـمنان  «عنـوانِ  هـا نـه مقـدمتاً بـه    و همزمان مهار لیبرال،امنیتی کلی براي جلوگیري از بسط تنشپاتک
.ي خرابکارانـه اسـت  نقشـه طرز اُولی درمقام عامالن یک بلکه به» کارگران و فرودستانسطح زندگی طبقاتیِ 

سـان یـک الگـوي کـالنِ روابـط      بـه ي با سوسیالیسمواسطه هیچ پیوندطوربیتدبیر بهشود که اینتأکید می
هـا یـا   سازيشدن روند خصوصیبرخی عناصر فرضیِ آن، مثالً معکوسفوريِندارد و طنین طبقاتیِاجتماعی

جـاد  را ایسـاخت قـدرت   براي تغییر سرشت اقتصـادي یافزایش میزان دستمزدها، نباید تصور ظرفیت بالفعل
هـاي جـاري   طـرح چرخش به سوسیالیسم نیست، بلکه شناختفعلیت دارد، در آن لحظهاي که مسئلهکند؛ 
و مرکز فرماندهی آن است.مقاومتعلیه 

ي ممتـد  و بـا عبـور از دقیقـه   آغـاز شـده  صـدر  از بازرگـان و بنـی  ایرانـی کـه  بار لیبرالیسم ت، 57پس از 
، هرگـز در رویکـرد اقتصـادي    رسیده اسـت ها یبرجامو امروز به ،88، تعدیلگرایانِ پس از جنگ به اصالحات

ه و هنوز هم ها اصوالً هوادار نقش پررنگ دولت در اقتصاد بودواحدي متشکل نشده است؛ برخی از این چهره
قـرار داشـتند کـه بـه لحـاظ      57ند و در مقابلشان غالباً نیروهایی در هیئت هوادارانِ پروپاقرصِ انقالب هست
دند (جریانی کـه در ادبیـات سیاسـی    دانشان میبازار سازوکارهاي به يبیشترتمایلمراتبي و عملی بهفکر

ي دقـایق لیبرالیسـم   درعوض، در مرکزِ آنچه اندیشه و کردار همهشناخته شده است)؛راست سنتی ایران به 
درونـی و  بخشـی بـه عملکردهـاي    سازد، یک ارزشگذاري ایدئولوژیک پیرامون انـداموارگی را متحد میایرانی

محصول فقط ، کندو توطئه میدشمنی داردشود اي که تصور میدیگري"شود: دیده می57ي سامانهبیرونی
هـاي قـدرت در ایـران    که در برخی کـانون مقاومتسوبژکتیوساخت راست آنکه . "است»توهم توطئه«یک 

شـده در  ي بافتـه جانبـه ي همـه بر کشف یـک توطئـه  که ستعاملیتیهمچنان تنها شود،ستاد مشترك می
ي وجود یک سازوکارِ داللت ساختاري و پنهان دربارهمقیاس اصرار دارد و در این مهم پیوستهاي جهانشبکه
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الگوي اصلی روابط سـلطه را  دهد که هشدار میايي جهانیانداموارهسازيی و همبستهبخشسرکردگیبراي 
اصـوالً چیـزي   توطئـه گفتم کـه ي امتناعوروي پردهپشتدر بخشد؛در سطوح برخالیِ گوناگون واقعیت می

ي مناسـبات اجتمـاعی مـا را سـازمان     ساختار در زبـانی کـه همـه   حضور پنهانیِ همیشگیِ همین نیست جز 
ي اساسـاً لیبرالـی   و پرورش این انگارهاین توطئهزدایی ازسرشتبه کمکعملگر افولبا نیز ها چپدهد؛می
شـان  فرمـوده با منافع ماديِ برخی اجزاي یک بهنیست که بیشتوهمیي مذکور دروغ یا روند که توطئهمی

ه بافـت اصـلیِ  سـان یـک نظـام داللـت کـ     را نـه بـه  دیگـري ؛ آنهـا ایـن   کنـد افزایی میهم» بورژوازي ملی«
بلکـه در  ، دهـد را تشـکیل مـی  سـوژه ه و عمـل اندیشـ نیازِپیشمنطقِ یا سازي ذهنیپردازي و مقولهمفهوم

طبعـاً  هاي اقتصادي و اجتماعیِ طرفین آندهند که پشتوانهاي تشخیص میهاي ژئوپلیتیکیچارچوب رقابت
دوران هـاي عصـر امپریالیسـم اسـت:     يبنـد که اسـاسِ دوره شودهاي دورانسازي میدستخوش عروج و افول

در ایـن تلقـیِ  ؛زودي دورانِ چینـی نیایی، دوران آمریکایی، و احتماالً بـه بریتادورانایتالیایی، دوران هلندي، 
افـول کـرده اسـت، و    کننـده  توطئهدیگريِاي در کار نیست چون طرح امنیتی"آورِ حادماتریالیستیچندش

: یـک گـرایش   داردنـ و شـیلی با اصالحات اقتصادي در فرانسهجوهري رالی در ایران نیز تفاوت اصالحات لیب
".تطابق یافته استهاي سیاسی گوناگونشکلپذیري بانحو انعطافخودبنیاد که بهي اقتصاديِ یگانه

طـور ذاتـی   ي سرشت طرح امنیتیِ موردنظر بیشتر صحبت کرد. ساختار این طرح گرچـه بـه  باید درباره
چنین مرکزي بیش کهتوجه کرداست، اما باید البیِ یهود ايِ مستعد پذیرش یک مرکز توطئه از نوع اسطوره

یـابیِ  یـا خارجیـت  شـدن بیرونـی اش از نـوعی گیـري شـکل ي ساختار موردبحـث باشـد،   کنندهکه خلقاز آن
(externalization)هماناي از عملکرد شدهچیزوارهدركکند که براي تولید اي پیروي میي ذهنیمفروضه

ي ایـدئولوژیک  بخشـی کـه بـا شـاکله    ، منطـقِ شـیئیت  شـود از طریق خـود آن سـاختار وضـع مـی    ،ساختار
اش را خودبنیاد که موفقیت عمل هربـاره ي داللتهمان است: یک سامانهاي اینآفرینیِ هر اسطورهشخصیت

ناپذیر یک شخصیت (قهرمان یـا ضـدقهرمان)   صورت قدرت چالشهاي تابعش بهخود در ذهنیت سوژهخودبه
ساختار موردنظر است، نه مولّـد آن، چـرا   تشخص بیرونیِ بالفعل این مراکز ذهنی مقوم کند. بیرونی وضع می

کـه پـایی ي خویشـتن کند: غریزهمین میهایک نیروي درونی بقاي خود را تضتنویاريِ یککه این ساختار به
ژئـوپلیتیکیِ  احتمـاالً جیِ ضعف اقتصـادي و  یهایی که روند تدربه دادههاافولیاما .ناپذیر استافولراستیبه

کنند، براي تدوین یک روایت بدیل در برابر مناسبات اقتصـادي  این طرح امنیتی را گزارش میمفروضِمرکزِ 
بـه  ي بعـد در وهلهطورویژه به اقتصاد و در این نگرش، بهشوند؛ هاي ژئوپلیتیکی موجود متوسل میو تناسب

تقـدمِ  «مارکسیسـتیِ  هي شـب شـود کـه بـا انگـاره    اش نوعی اولویت در ترتیبِ عاملیت داده میملحقات مادي
گرایی ي نسبت واقعیِ این تقدمِ عوامانه با آنچه از مادهدربارههمخوانیِ انکارناپذیري دارد.» یِ اقتصادساختزیر

بخـشِ  واهد شد؛ اما تا آنجا که بـه  صحبت خاین دنباله شود، در بخشِ سپسین تاریخیِ مارکس استنباط می
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بخشـیِ  پیـروِ همـین خارجیـت   زیـرا  از توطئه استي معینیدقیقهخودش ، این روایت مربوط استروپیشِ
دالیـل  بـه وقتی وضع شود طبیعتـاً  کند، کانونی که براي توطئه یک کانون بیرونی وضع می،شناختیاسطوره

ــ هاي امپریالیستی پیشبرد طرحوپردازشمبدأ یکدركبراي :دیریازود افول خواهد کرداقتصادي و غیره 
، و سپس رصد و ثبت ي سرکردگی جهانییابیِ یک سامانهعنوان عاملیت نخست نظامواشنگتن ــ بهزدنمونه

چیزوارگیِ به ، نخست باید کانونروالِ آنهاي مادي و معنويِ عملکردهاي بهي افولِ ظرفیتمستنداتی درباره
سر سپرد.وانفعاالت حیاتیِ آن سامانه یابی در فعلضامنِ این خارجیت

ایمنـیِ یـک   ـشود، بیشتر شـبیه سـازوکارهاي دسـتگاه خـود    میخواندهامنیتیاینجاکه آنچهست آنرا
ي روشـیِ  نهـاده پـیش ست؛مخلِ عملکردهاي انداموارگیهاي درونیِاندامواره در برابر عواملِ بیگانه یا جهش

و ، فرهنگـی امیسیاسـی، نظـ  اي از مـداخالت  ي چنـدوجهی این سازوکار به مجموعهفروکاست، افولعملگر 
ناپذیر خـود  ي بازگشتگویا با سقوط آن روند فروشکست سامانه وارد دقیقهست که اقتصادي صادره از کانونی

هـاي  مراتـبِ اجرایـی بـه وهلـه    ي مارکسیسم در امرِ تخصیص اولویت علّی و سلسلهکاربست عامیانهشود.می
پیشاپیش نیازمنـد ایـن   از میان آنها، زیرساخت راز موسوم به و سرانجام تعیین تساخت اجتماعیي چندگانه

نقـاديِ هـاي چـپ در سراسـر جهـان از    پذیريِ آنچـه امـروز اپوزیسـیون   انطباقجهت و ازینفروکاست است
کـالن  تـر بـا طـرحِ    طوردقیـق ، با مقدرات راهبرديِ عملکردهاي انداموارگی، و بـه دارنددر ذهنمارکسیستی 

.شودمیپیدایی انکارناپذیرطورِ درونبهسامانه،ایمنیِ ـخود

سـت کـه از قلمـروي سیاسـت ایـران فراتـر       بارگذاريِ یک محتواي امنیتی بر مفهوم لیبرالیسم ضرورتی
کنـیم،  ي گذشته در سراسر جهان توجه مییابیِ این مفهوم در سه دههي تعینرود و هنگامی که به نحوهمی

خورد؛ این واقعیت خصوصاً در تالش فکري و نظري چپ بـراي  شنی به چشم میروعدم دقت اقتصادي آن به
طورمختصر هایی از این بحث بهکند؛ جنبهبیشتر خودنمایی میرالیسمبنولیاي از مفهوم ي تعریف بسندهارائه

ه اسـت و اینجـا   هاي دیگر طرح شد، و برخی نوشتهسپربامداد بیو، ي امتناعپشت و روي پردهترها در پیش
بحث فراهم است؛ تاکنون براي نولیبرالیسـم  هاي دیگر آن تر به آنها و طرح جنبهفرصتی براي بازگشت دقیق

المللی پول و بانـک جهـانی بـه اقتصـادهاي     هاي صندوق بیني دستورالعملپذیرتر از مجموعهتعریفی اجماع
زدایی، (مقرراتارائه نشده استلگوي انباشت منعطفگذار به او آزادسازي اقتصادياصطالح گوناگون براي به

سـازيِ هاي حمایتی دولت، خصوصیحذف سیاست، هاعدم مهار قیمتها، سازي نیروي کار، حذف تعرفهکاال
مـوردنظر  مفهوم تعریف اجرایی اساساً يها؛ این مشخصهخدمات اجتماعی، و ...)ي ها و عمدهبنگاهحداکثريِ

هـایی چـون   هـا بـه برنهـاده   این آمـوزه استنادتر نیزنظريترازدر ، وندبرنمیرا در سطحی باالتر از سیاست 
آنکـه  جـاي بـه کنـد، چـون   را جبـران نمـی  گفتهپیشکاستی،پول و مزیت نسبی ریکاردوي مقداريِنظریه

برخـی  ي مقایسـه هنگـام  باري، آیند. کارِ تبارشناسی آن میبهبیشترموضوع را تعیین کنند، مشخصات ذاتیِ
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ي جنـوبی، آفریقـاي   رشد (کرهروبههايمقیاسمیانبسیاري از بزرگ جهان (چین، هند، برزیل)، اقتصادهاي 
، و برخـی دیگـر از   و آسـیاي خـاوري  غربـی ي اروپـاي  جنوبی، روسیه)، تعداد زیادي از کشورهاي پیشـرفته 

در ؛ شـود تـر مـی  کنند، مشـکل جـدي  یا چند عنصر اساسیِ تعریف باال را نقض مییک که اقتصادهاي جهان
ي یافتـه چندان اقبـال البته نههاي پاسخیکی ازبا تعریف موردنظر، هامثالاین پرسش ناهمخوانیابرویارویی

در شرایط مختلف، با انگاره: یک بوده است)ایده(مثالالگو یا انگاره، گیريِ سطح فعلیت از امکانِ فاصله،چپ
یا الگوي انتزاعـی  نامند؛ انگارهاین را غناي سطح واقعیت میشود؛درجات گوناگونِ تفاوت یا انحراف واقع می

بـوم  شدن در موارد ملیِ متفاوت، براي انطباق با شرایط واقعیِ زیسـت اقتصاد موردبحث نیز در فرایند اجرایی
تن اینکـه یـک مصـداق    داشـ گیرد. اما با درچشمهاي متفاوتی میف، شکلي هداجتماعی و اقتصاديِ جامعه

د ري تعریف آن مثال را برآوشدهانتزاعحدوداي از شکل مثالیِ خود باشد باید تمام براي آنکه همچنان نمونه
یل را هـاي بـد  بـا کیفیـت  حـدود ي جایگزینی این هاي کمی، منطقاً اجازهو انحراف موردنظر، فراتر از تفاوت

شناختیِ بسـیار پیامـددار اسـت: اگـر ایـن شـکلِ انحـراف        ي روشدچار یک دشوارهپاسخاین مطمئناً ندارد، 
تري که نولیبرالیسم خودش ذیل آن مصداق از مفهوم را در سطح تعریف نولیبرالیسم فرض کنیم، جنسِ عام

تـوان از  آیـا پـس از آن مـی   ؟ تخواهـد داشـ  داري، دیگر چه موضـوعیتی  شود، یعنی نظام سرمایهتعریف می
روست. ي پیشِسخن گفت؟ این پرسش از موضوعات اصلیِ نوشتهها داريسرمایه

ي غنـاي واقعیـت   در نتیجهي نوعِ پلنگ یافتهببر و شیر و یوز و ... را مصادیقِ انحرافشکلی نیست که م
خواهیم داشـت؟ سانانگربهنیازي به اسم جنس چه صورت دیگراما درینبینگاریم، شناختی مشخصِ زیست

جـاي اصـطالح   پـس بـه  چـه ایـرادي دارد کـه ازیـن    "ایراد این برخورد صرفاً در تغییرنامِ سطح انتزاع نیست: 
تري که انواعی چون مشکل اصلی این است که مفهوم عام"ي نولیبرالیسم استفاده کنیم؟داري از واژهسرمایه

کنـد را از دسـت   داري) مجتمـع مـی  را ذیل یک اسـم جـنس واحـد (سـرمایه    و ...دولت رفاهنولیبرالیسم و 
تفاوت روبروئیم؛ مگر آنکه دیگـر از تمـایز الگـویی میـان ایـن انـواع       ي تولید مو شیوهدهیم؛ تو گویی با دمی

حث و ي آنها را ذیل یک عنوان منحل کنیم، وضعیتی که ما را به قلمروي مباعبارتی همهصحبت نکرده و به
تر در قبال معمولپاسخِاما برَد.مفاهیمِ مندرج در نوع دیگر واکنش چپ، که مقبولیت بیشتري نیز یافته، می

داري سـرمایه بنديِ گسترش جهانیِصورتلحاظ الگویی متمایزِ بهشقِیا چند تعریف یک مشکل اخیر، یعنی 
ـــ در  (catalytic state)آسـانگر دولـت یـا (developmental state)گـرا  توسـعه دولـت زیر عناوینی چون 

گفتـه ذیـل   هاي پیشنقضــ و درج برخی از مثالو ... سمدولت رفاه و نولیبرالیموسوم به ي هاالگويدنباله
مجـرد چون عدم تبعیت مصادیق این الگوهاينخست ، کندحل نمیايکنندهشکل قانعبهرا مسئلهنیز، هاآن

اي از تـوان بـا هـر درجـه    نمـی بـاز هـم   نولیبرالیسم اسـت:  ي پروندهي خود اندازهبههاآنریفاتعانتزاعیات از 
مشـترك  ، مگـر فصـل  پیـدا کـرد  یبخشـ رضـایت ، الگوي واحدتعیین فصول مشتركسازي و قناعت در ساده
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يدارانـه سـرمایه داریست؛ درواقع ترسیم و توصیف یک بـدیل  ا که خود نظامِ سرمایهي آنهتجریديِ همهفوقِ
ي عدمِ شمول مفهومیِ ي خود دشوارهنوبهدیگر براي نولیبرالیسم با انتزاع از میان اقتصادهاي واقعاً موجود، به

تـر  دوم و مهـم کنـد؛  اش را در ارتباط با مصادیق خود این بدیل نیز تکرار مینولیبرالیسم بر مصادیق تاریخی
ي یک ي ارتقاي تلویحی هر یک از این الگوها به مرتبهورطهبهعمالً پرسش گاه این آنکه براي پاسخگویی به 

کـه در بیـان خصوصـیات    ؛ این سقوط البته صراحت ندارد و بیش از آنیمکني تولید متمایز سقوط میشیوه
مـا  جایگزینیِ آنها نهفته اسـت.  ي زنجیرهشناسیِ حاکم بر ي محتواي اقتصادي آنها دیده شود، در روشویژه
بعد بدان خواهیم پرداخت. بـاري،  کمیکه را نزد تونی اسمیت بیابیماین رویکرد چشمگیري مونهتوانیم نمی

واسـطه بـه   گنجنـد و مـا بـی   نمـی تعینـی هیچ انواع مداريسرمایهي زیرِ نام جنسِ طرز سحرآمیزپنداري به
کـه  ممکن است وسوسه شویمنگاه لحاظ نظري آماده نباشیم، درنخستیناگر بهرسیم؛میهامصادیق و تکینه

آنهـا،  هـاي هماهنـگ بـا   و الگوي دولتداري سرمایهاجتماعیِهاي بنديبنديِ صورتحد عالی این قسمگویا 
، کنـد هاي تولیـد متمـایز مـی   داري را از دیگر شیوهي تولید سرمایهجز آنچه خود شیوهتجریدهایی ي برپایه

داریست.سرمایهتاریخاً موجودازاي هر دولتهاي گوناگون دولت تقریباً بهمعرفی شکل

عنـوان شـکل   بـه نولیبرالیسـم ي ن واقعیت سبب شده که سرانجام بخشی از چپ طـرحِ ایـده  شاید همی
داري تـرِ سـرمایه  داريِ عصر حاضر را کنار گذاشته و به نقد مفهوم عـام بندي اقتصادي سرمایهصورتيچیره

ایـن تجدیـدنظرِ   شـود. دیده میویژه آمریکاییهو بغربیبخشی از سوسیالیسم در بسنده کند، رویکردي که
ي آزمـایش  مفهومی تغییري در محتواي اقتصادي و اجتماعی نقاديِ این سوسیالیسم از وضع موجود جامعـه 

قـدرت  شـود کـه بـراي حضـور آن در فراینـدهاي      کند، اما موجب تحولی اخالقی در آن مـی ایجاد نمیخود 
: قدرت با حذف یک ساحت بینـابینیِ انتـزاع از سـوژه درخواسـت     (مثالً کارزار انتخاباتی سندرز)ستضروري

ترین سطح تجرید نقد عالیي تولید در شأنِعنوان یک شیوهداري را بهصریحی دارد: یا مستقیماً خود سرمایه
دازد، آن را در همان جایگاه تجریدتري مانند نولیبرالیسم بپردستي دمِخواهد به نقد هستندهکند، یا اگر می

جاي جهان، در آمریکا، فرانسـه،  عنوان یک واقعیت بسیاربسیار عام قرار دهد که در همهبهداريسرمایهغاییِ
ي کنـد؛ مرحلـه  به جامعـه معرفـی  مجاز است که نقد خود را سپس ؛ حضور داردیکسانبهشیلی، ایران و ...، 

ي مشـروط بـه ایـن دوگانـه، خـود بخشـی از شـبکه       يِداترِ بحث این است که فکر کنیم نقـ بعدي و پیچیده
ي وروي پردهپشتدر کند.یندگی و انتخاباتی را تولید میست که قدرت مورد رقابت در فرایندهاي نماروابطی
اري و دي تولیــد ســرمایهنســبت میــان شــیوهتــاشــدشــکلی مقــدماتی و قطعــاً نابســنده ســعی بــهامتنــاع
هـاي  و شـکل ،ذاتیـا  جوهرالگوي تقابل میان یک امرِ ممتنع در مقامِ کمکبههاي تاریخیِ آنبنديصورت

انحـراف فاصـله یـا   : برقراري یک شودبا این امتناع درك ساحت واقعاینهمانیِاز روندهپدیداريِ الجرم طفره
شـود؛ آنچـه در   میاش تاریخیفسخِ فعلیتدرنگ موجبکه آشکارگی آن بیذات ممتنعیجوهر/ازضروري 
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ضـرورت همـین   آن نوشته چندان مورد تدقیق و توضیح قرار نگرفت ایـن نکتـه بـود کـه درسـت بـه دلیـل        
بـروز و نمودهـاي تاریخی/پدیـداريِ    ها یـا اصـطالحاً   بندي، این صورتناآشکارگییاگیريفاصلهیابی، انحراف
ند که آوردرمیي خودکار امنیتی شکل یک سامانهبهي خود را برسازندهساختار روابط اجتماعیِ ، داريسرمایه

و سوي برقراري نسبتی آگاهانهي اجتماعی را بهست که انداموارهنیروهاییها وتکانهاولویت آن مهار و انهدام 
از استوارنامه ...در پایی،خویشتناین الگوي انتزاعیِ براي توضیح دهند.آن سوق میجوهريِبا امتناع شفاف

ي سـوژه  شـده آگـاهیِ سـرکوب  که انحرافی ضروري را بـه مـرگ  استفاده شداصل واقعیت ي فرویديِ برنهاده
شـرط پـیش پتانسـیل یـا تـنش (تضـاد طبقـاتی؟) اي کـه       ترتیب اُفت مطلقِ اختالفکند و بدینتحمیل می

اندازد.تعویق میرا پیوسته به است زیستایی اندامواره

نولیبرالیسـم را نـه   کوشـد  گرایان میبرخالف فروکاستاین تمایل نوپدید در بخشی از چپ که ، سرانجام
عنوان یک ، بلکه بهجامع و مانعي قطعیِداري با چند مشخصهي سرمایهشدهبندي تعریفهمچون یک صورت

ي یافتنِ نشینیِ نظري در برابر دشوارهبرآمد یک گام عقببینگارد، پسینداريِسرمایهیِتاریخيیا دورهعصر
توجهی با طرز جالباي موسوم به نولیبرالیسم است و بهداري و زیرمجموعهسطوح تجرید متمایز براي سرمایه

قـوت و  لبتـه  تناسب دارد. این انگاره اداري سرمایهي تاریخیِامپریالیسم همچون یک دورهترِ ي قدیمیانگاره
اساسـاً توصـیف و با استناد به همـین  گیردمیاش در نامگذاري جزوهلنین توصیفي توجیه خود را از شیوه

تـوان از  آیـا مـی  "که بپرهیزد زدن با این پرسشِ ابدي سروکلّهشناختیِکوشد از دردسرهاي روشمیسیاسی
ي شـیوه وکـم فـوريِ   پیامـدهاي بـیش  "گفـت؟ ي امپریالیستی و غیرامپریالیستی سـخن  تمایز میان سرمایه

گفتـه بـه در تعریف رابطه یا احتماالً ائتالف معینی میان پرولتاریا و دیگـر طبقـات   پاسخدهی به این پرسش 
هاي پیشاسوسیالیستیبورژوازي، بورژوازي کوچک و غیرانحصاري) در جریان انقالب(دهقانان، خردهستمکش

اشـاره شـد،   هبارچندین، یرانناَتعریبِشورِدرویژهبهو ها، نوشتهبرخیتر درکه پیشد؛ چنانخود را نشان دا
اش هـاي پراکنـده  هـا و نوشـته  او، بلکه در گفتـه ...امپریالیسمي پاسخ خود لنین به این پرسش نه در جزوه

مندرج است، جـایی  وقتنامتعینِلحاظ طبقاتیبههاي جنبشبرخی ها با ي برخورد کمونیستپیرامون نحوه
انگارد و نادرست میلحاظ روشی بهها رااین جنبشیافته به تحققـپیشاپیشي طبقاتیِکه او اطالق یک پایه

گفته میان دو نوع تمایز پیشدر عملآنکه بیان نظري روشنی به روش برخورد خویش بدهد، ترتیب، بیبدین
، با طرح مسئله در یـک  استپذیرتأویلاوت و مترتب انتزاعتحلیل به دو سطح متفواپسین در سرمایه را که 

محتـومِ  ي جهتگیـريِ سیاسـیِ   هـا دربـاره  ابتنـاي ارزیـابی  کند: جایگزین میمفهومیِ مطلقاً متفاوت قلمروي
ــ طبق الگـوي  هاي کیفی در ساحت کلیِ سرمایههاي مبارزاتیِ گوناگونِ یک انقالب بر تحلیلِ تفکیکتکانه

اساسـش بـر   سـت کـه  ي عقالنیتـی از کارکردهـاي سـامانه  یکیاقتصاد در سیاست ــ ي کنندهتعیینبازتابِ 
حـال آنکـه  استوار است؛ ساختاريعلیتيگُسترانههاي دوري/پسنُماییِ نسبتسازي یا خطیي خطیقاعده
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وجـود  کننـده  بنـدي طبقهلوژيِ عاملِ شناسنده/ایدئوبراي مقدمعلمی و شناختیبنديِ هطبقهیچ تفکیک یا 
.ندارد

وهلـه  درواپسـین این واقعیت که هر شناخت تاریخاً متعـین خورد؛ بحث در همین نقطه در خود گره می
، ناامیدکننـده نیسـت  قدرها آنایدئولوژیک است، درنتیجه حامل معانیِو (گفتمانی)داراي یک ساخت زبانی

گشاید، امـا  دیگري میزبانیِري به ساخت بخش اگرچه سرانجام دموسوم به رهاییهرروي هر رخدادچون به
کنـد:  رخـالی پیـروي مـی   شرحش رفت، تکرار ساخت مـوردنظر از یـک منطـق ب   بیورسپبامدادکه در چنان

عبارتی ترکیب بهمعنا یا محصلِ ي کل رابطهترتیب که ي باالتر، بدینشود، اما در یک مرتبهساختار تکرار می
در نـوین داللـت یـک  دیالکتیـک  در هیئت یک دال بسیط وارد خودش اکنون ،شدهايِ ساخت فراروينشانه

 معناسـت، امـا نـه     همچنان پـیش نویننظام ایدئولوژيِ : شودمیي حاصل از انقالبمرتبهبرینساخت شـرط
نسـبت  ان دال قبلی را به یک مدلولِ جـایگزین شکلی صرفاً موازي با ایدئولوژي پیشین؛ این ایدئولوژي همبه

(یعنـی  ي قبلـیِ دال و مـدلول  ضمنِ حفظ رابطـه بلکه،کندباطل نمیپیشین را معنايعبارتی و بهدهدنمی
منظور ؛ مثالً نظام داللت پیشین بهکندحاصل از آن رابطه را معنا میعنايمخود اکنون ، قبلی)ينشانهحفظ 

ي طبقـاتی  دادهمشخص (یک دال)، آن را به یـک مـدلول پـیش   و مبارزاتی ي سیاسی معنا کردنِ یک تکانه
»آگـاهی طبقـاتی  «ي دیـدگاه منتسـب بـه دقیقـه    حـال،  دهـد؛ دریـن  نسبت مـی ») آ«ي(طبقه یا زیرطبقه

ي ومدلول و یافتنِ یک مدلولِ بدیل (طبقه یا زیرطبقـه میان دالمذکورنسبت فسخِپذیر به تقلیلوجههیچبه
آن دال (آن داللـت شـود کـه بتـوانیم خـود     ؛ این دیدگاه تنها زمانی حادث مینیستبراي همان دال ») ب«

ي پایهشود که گفته میوقتی عنا کنیم: را م») آ«ي ي سیاسی) به همان مدلول قبلی (طبقه یا زیرطبقهتکانه
بـراي خـود انقـالب   است، این چه معنایی"»آ«ي طبقه یا زیرطبقه"فالن سازمان یا جریان انقالبیطبقاتیِ 

یک یافتنهدفو حیدرخان،سلطانزادهبرخالف بازگردیم، شورِ تعریب اَنیرانشده در اگر به مثالِ طرح؛ دارد
بایـد  دادنـد، نیسـت؛ بلکـه    نسبت میجنبش جنگل دو به هر یک از آنمتفاوت با آنچه، دیگري طبقاتیِپایه

ي انگارهترتیب،همینبه؛تواند باشدچه میبراي خود آن نبردآنها »هاي طبقاتیِتحلیل«داللت واقعیِ بفهمیم
دسـت  رایج پیرامون ایـن »هاي طبقاتیتحلیل«موازي بایک بدیل معناییِنزد لنین، نه انقالبیـملیجنبش 
ي باالترِ برخالِ ترجمه است.ها در یک مرتبهبلکه رفعِ این تحلیل، هاجنبش

داري سرمایهو ژئوپلیتیکی ... لنین به توصیف سرشت اقتصادي امپریالیسمي درست است که اَهمِ جزوه
دولـت، صـدور سـرمایه،    (انحصـار و تجسـد آن در   امپریالیستی اختصاص یافتـه اسـت  ي مرحلهدر اصطالحاً 

دخالت سیاسی او در از منظري امپریالیسم او نظریهبه اما وقتی و ...)، تقسیم جهان،ي مالیچیرگی سرمایه
دمکراسی وقت اروپـا، نظریات بدیلِ رایج در سوسیالازاو تلقیویژه در ارتباط با ، و بههاي اروپا و آسیاانقالب

تـا بـا آن   است» نظام معناییِ تراز نوین«او بیشتر درتالش براي تدوین یک رسد کهنظر مییم، بهکننگاه می
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جسارت بـه  .کندمعناداري را نیز دمکراسی از سرمایهي سوسیالداري، بلکه فهم چیزوارهخود سرمایهتنهانه
رین يمرحلـه ي نوین یا کنم که آنچه لنین از اطالق عنوان دورهدهم و ادعا میخرج می داري بـه  یهسـرما بـ

ي مرحلهي این انگاره، رضهي تاریخی و نظري عبا درنظر گرفتن زمینهحالدرعینامپریالیسم در ذهن دارد، 
اسـت؛ بسـیج شـده   علیه آن نگاهنخستیندرست که ایانقالبینقاديِ داري با ي سرمایهبراي فهمِ رابطهايتازه

ر دارد و من هـم بـدان   ها اعتباکه نزد لنینیست،امپریالیسمشناختی از کارکرد این توصیف دورانیک مسلماً 
سیاسـی،  يافزودهامپریالیسم نه یک ي آن برپایهکه هاي رایجِ وقت استي بدیلِ نقاديپایبندم، طرحِ انگاره

گونه کـه  (آنیالمللبینآشتیِ مقَومِي یک ائتالف کارتلیِ یا هستهدارينظامی و استعماريِ عارض بر سرمایه
هـاي  ومـرج هـرج داري بـراي مهـار   سـرمایه در نوپدیدیافتگیِانتظامپنداشت)، نه یک ظرفیت میکائوتسکی 

نوعی روابط و نه ،)گفتمیهیلفردینگ که(چناني مصرفحوزهيتنظیمِ آمرانهیاي تولید و تحقق هاحوزه
تمـام  از حمـلِ نـاگزیر  داري و خود سـرمایه بلکه بسط و انکشاف تاریخیِ جوهرِ ،انهداررمایهنوینِ پساستولید

هـاي رایـج وقـت، مـدلولِ بـدیلی بـراي دال      لنـین در برابـر مـدلول   در ایـن سـطح  است؛ آن تناقضات ذاتی
ي معنـایی جـایگزینِ  روابط معنایی پیشین و تشکیل یـک رابطـه  شکستنِآورد که مستلزم(امپریالیسم) می

هايزمینهدر سطح دومی هم در کار است که نقادي لنین را اما است؛در همان سطحاي ، یعنی رابطهموازي
هـاي رقیـب   کند: او هنگام نقـد دیـدگاه  ورزي از نوع نقد رقبایش متمایز میپردازي و سیاستگوناگون نظریه

 نـوچهره نظريِسیاسی و خود، گاه آنها را فراتر از اشتباهات یا انحرافات فکري در مارکسیسم، برآمد  ي خـود
یـا یـک   و ي جهـانی،  یک صلحِ بـالقوه یا ي سیاسی، یک افزودهترجمانِ امپریالیسم به:دانگارموضوعِ نقد می

جزئـی از  ان امپریالیسم نیسـت،  منتقدناشی از خطاي فکريِ فقط ،ي نیازهاي عمومیتگیِ برآورندهیافانتظام
.استامپریالیسم

شـورِ تعریـب   خـورد؛ در  چشم مـی خوبی بههاي نقادي او نیز بهقلمروافزاینده در دیگر این ساختارِ مرتبه
کـارگزاري  بـه دمکراتیـک در روسـیه  ـالبیِ بورژوااختصار گفته شد که درك لنین از امتناعِ تحولِ انقبهاَنیران 

شـود: اگـر او در آغـاز ایـن     بعد دچار یک تغییر اساسی مـی بهمشخصـقطعاًـاي نه، از مرحلهلیبرالیسم روس
و حضـور متشـکل   پیامـدهاي مهارنشـدنیِ   شـدن سیاسـت و   امتناع را صرفاً بـه تـرس بـورژوازي از رادیکـال    

ویژه تر و بهداد، سپسنبرد با استبداد نسبت میسپهرفرودست (کارگران و دهقانان) در هاي تودهي مسلحانه
) به این موضوع امپریالیسم ...ي فقط در محتواي جزوهي امپریالیسم خود (در کلیت آن، و نهبا تدوین نظریه

نظـامِ  حفـظ انـداموارگی   ارتجاع بـراي  عنوان سنگرِدهد: تزاریسم بهاي مینشدهو البته تصریحي جدیدجلوه
ــ حقیقتی که ضرورت دارد) متفقین(توزیعِ سیاسیِ برآمد برتريِ عصر آنموجود درداريِسرمایهالمللیِبین

در ي ضـدآلمان بالوجـه روسـیه در جبهـه   عمالًفرانسه بر تداوم حضورِـدر اصرارِ مشترك تزاریسم و بریتانیا
زیـرِ ي گـذار جامعـه  ،داريي منافع جهـانیِ سـرمایه  از زاویه،و درنتیجهدهد ــ جنگ یکُم خود را نشان می
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ايِ سـاخت سیاسـی و ایـدئولوژیک آن    داري نباید با تغییر ریشهبه مناسبات سرمایهي استبداد تزاريسیطره
ي فاصـله شکل بـارزي در  ساختاري لیبرالیسم روس براي ابقاي تزاریسم، که بهپایه تمایل صورت گیرد؛ برین

؛ بـرخالف  شـود صورت انـدراج لیبرالیسـم در تزاریسـم بررسـی     ، باید بهکندفوریه تا اکتبر خود را نمایان می
نین نزد لبعد از مقطعی بهها، بلشویکاکثریت چشمگیر هاي روس و حتا بسیاري از مارکسیستي فکريرویه

دانـیم کـه او   ا عمالً بخشی از خود تزاریسم بـود؛ مـی  منتقدانِ لیبرالِ تزار نبودند، بلکه نقد آنهدیگر ها کادت
ي آنها با انقالب بلشویکی، ي مواجههو نیز نحوهجنگ جهانی درقبالتر در برخورد با مواضع چپ اروپا سپس

دیگر موضوع از ایـن سـطح   "نیز تعمیم داد: هابه منشویکالبتهدمکراسی اروپا و همین نگرش را به سوسیال
کند؛ اکنون باید دید این نظامِ معنا کردن گذشته که مارکسیسم اروپا و روسیه فالن دال را نادرست معنی می

"خودش چه داللتی دارد.

      *                  **

تجرید یا دو نـوع  ي مترتبِي تمایز میان دو مرتبهنه مسئلهپریالیسم شناختیِ لنین از امتوصیف دورانباري، 
آن را بـه  بـه نهد و نـه پاسـخدهی  پشت میپاسخ پسِمختلف سرمایه (امپریالیستی و غیرامپریالیستی) را بی

هـاي او پیرامـون  دیـدگاه و آمـوزه  د، البته با تأکید چندباره بر این شـرط کـه  گذاري ناب اقتصاد وامیعرصه
یا سنخیک بورژوازي ملیدر این کلیت نظري، براي نمونه فرونکاهیم؛امپریالیسم ... ي امپریالیسم را به جزوه

اي است: طبقهبالفعلي از یک انقالبِاي تبیین ویژهنهادهبلکه پیشنیست، ي غیرامپریالیستیِ سرمایه مرتبه
خـود رهگـذر ازي مشـخص،  ي یـک سـوبژکتیویته  گُسـترانه یابیِ پسآن را همچون عینیتتبیینْکه همین 

بـورژوازي درمقـام یـک ناطبقـه     تعینِ ساختاري مفهوم خـرده ؛ این حقیقت در مورد عدمدکنمیوضعانقالب
مارکس با این (نا)موجودیت اجتماعی بسنده به سیاسیِشود، موضوعی که در برخورد عمدتاً بیشتر نمودار می

در خود مفهوم مارکسیِ پرولتاریا است که هنـوز کـه   ابهامِ ساري، ترتوجهنیز جالبخورد. اما از این چشم می
: بخشد، بحث در ادبیات مارکسیستی ادامـه دارد اي که ماهیت آن را تعین میي نهاییهنوز است بر سرِ وهله

تعین طبقـاتیِ که مرتبه با تاریخفرد و نوینیا نسبتی منحصربهشده استي دادهتاریا یک طبقهراستی پرولبه
چنانکـه  ؟کنـد ي جدید وضع مـی هر پدیدار معین را از طریق ترجمان آن در کلیت معناییِ خاصِ این مرتبه

مالزم با سنتیِ تر از میزان غیریت فرا» پرولتاریاو ي کارگرطبقهي ي مفهومیِ دوگانهرابطه«پرسشپیداست
بـه زمانمنـديِ   مربـوط ايمسـئله ،یـا بالقوه/بالفعـل  خـود درخـود/براي چون ي ادیالکتیکی دیرینههايجفت

(این موضوعِ گذردسوژه مییابیِي متفاوت ساختکه اصوالً در دو مرتبهاست ساحت سوبژکتیویتهي دوگانه
امـرِ زمانمنـد در   هاي گونـاگون  کیفیتردیابی و سنجشِ بااست که مطلقبهبازگشتي بخشِ بعديِ دنباله

کـه فراینـد بسـط    ايساختارِ مضاعف زمانیپژوهشی دربا احتماالً .)شودمشغول میي ارزش مارکس نظریه
آن در بخشیِ طبقاتی به مراتبِ مترتـبِ نقـادي  تعینيچرخهناپذیري با نحوِ تجزیهداري را بهتاریخیِ سرمایه
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کـه نـاظر بـر    بـراي آن لنـین از امپریالیسـم   دورانـیِ شود که توصیف تر میتابد، این حقیقت نیز روشنمیهم 
نظـام معـانیِ  عالیِ الزم براي ي مرتبهتحقق به باید ، باشدي تاریخییک هستندهاقتصاديِ بنديِ عمرِ مرحله

ي ارزش مارکس (یعنی ترِ نظریهپیش از طرح بحث در سطح انتزاعیپس ؛ ارجاع دهدي انقالب وبژکتیویتهس
کلـیِ  بـدون رجـوع بـه آن منـابعی کـه بـراي تکمیـلِ نظـامِ        حتـا  تـوان  دنباله)، آیا میبعديموضوع بخش 

محتـواي سـوبژکتیوِ  امپریالیسـم ... ي از امپریالیسم الزمند، تنها به اسـتناد خـود جـزوه   پردازيِ لنین مفهوم
او از امپریالیسم را بازشناخت؟دورانیِ نهفته در توصیف يِزمانمند

تـأثیر برخـی   طورقطـع تحـت  بـه » داريي سـرمایه مرتبه(высшая/highest)باالترین«انتخاب توصیف 
يسـرمایه فرعیِ کتابِدر آغاز جزوه به عنوانِاو خود مثالًعصر بوده است؛ هاي رایج آنها و نامگذاريتحلیل

کند، اشاره می»داريگامِ پیشرفت سرمایه(jüngste/latest)تریننوینپژوهشی پیرامون«، هیلفردینگمالی
کنـد،  هیلفردینگ خودداري نمـی هايها و استنتاجتحلیلبعدتر از ذکر انتقادات خود به همانجا و که و با این

در 3گـذارد. اما بر ارزش و اهمیت کتاب او در تبیین چیستی و سازوکار پیدایش انحصارهاي مالی صـحه مـی  
هرروي تشـابه ایـن   بهتر با کتاب هیلفردینگ سروکار خواهیم داشت، اماطور مشخصبهبخش سپسین دنباله 

تـرین،  (نـوین jüngsteمیـان صـفت آلمـانیِ   ظریـف  همـه تفـاوت   بـااین رسد. نظر نمیگذاري اتفاقی بهعنوان
تـرین، نهـایی)  عـالی واپسـین،  (высшаяمورد انتخاب هیلفردینـگ، و صـفت روسـیِ    نوپاترین)،ترینپسین

داري، حال بر این واقعیت داللت دارد که نزد لنین وراي این گامِ نوینِ تکامل سرمایهي لنین، درعینبرگزیده
هاي فرانسوي و آلمانی جـزوه در سـال   پیشگفتارش بر چاپاو در پایان ؛باید انتظار گام دیگري داشتدیگر ن
هاي اجتمـاعیِ پرولتاریـا  عصر انقالبسال پس از فروکش جنگ امپریالیستی، امپریالیسم را دو، یعنی 1920

ماهوي اقتصـاد  تباهی و تالشیِاحتضار و اَنگلوارگی و در سراسر جزوه نیز اشارات پرشمار لنین به 4؛خواندمی
خورد که سوي سوسیالیسم به چشم میي امکان تاریخ بهي گشایش دریچهامپریالیستی چونان نویدي درباره

ي آن و ظاهراً امروز، با گذشت بیش از صد سال از تاریخ نگارش جـزوه، تبـدیل بـه دردسـري بـراي نگارنـده      
نگاه این اشارات خالی از بار پیشگویی نیستند، اما حتـا بـراي داشـتن    ستینالبته درنخهواداران او شده است.

لنـین بـه   ي دیگـر را در نظـر نگرفـت؛    توان نسبت آنها با یـک خـط پیشـگویانه   چنین تأویلی از آنها نیز نمی
کند که برطبق آن این احتمال وجود دارد که حمله می) کائوتسکی اولتراامپریالیسم(فراامپریالیسمي فرضیه

کشیِ آمیز و نظامی میان انحصارات مالی امپریالیستی جاي خود را به اتحاد آنها براي بهرهرقابت گاه خصومت
ي مالیِ متحدشده، یک کارتل جهانیِ یگانه، بدهد (اتحادي ک سرمایهوتنهایي یکواسطهبهمشترك از جهان 

اي نـدارد)؛ ایـن   یـک بهـره  ي جنـگ بـراي هـیچ   اجزاي آن در این نکته همدید هستند که ادامـه که احتماالً

3 V.I. Lenin, Imperialism, The Highest Stage of Capitalism, Collected Works, Vol. 22 (Moscow: Progress
Publishers, 1977): 195.

4 Lenin, op. cit., 194.
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ي داري، پـس از گـامِ پرسـتیزه   عنـوان گـام سپسـین سـرمایه    المللـی بـه  فراامپریالیسمِ پایبند به آشتی بـین 
ک صلح مسلّح گـذرا  نها یتراها؛ او هرگونه صلحی میان امپریالیستشدت موردنقد لنین استامپریالیسم، به

کند:ي چین اشاره میبه قضیهویژهطورو بهبیندمی

کشیشان انگلیسی [= کنایـه از  ي هاي مبتذل و نپرداختهو نه در خیالبافی،داريهاي نظام سرمایهپایه، در واقعیتبرین
اشـاره بـه نامگـذاريِ    » [= نترامپریالیستی)بِیناامپریالیستی (اَ«هاي آلمانی، ائتالف»مارکسیست«هابسن] یا کائوتسکیِ 

ــ گذشته از اینکه چـه شـکلی   »فراامپریالیستی«ست] یا اي شبیه آنچه موردنظر کائوتسکیهابسن بر پدیدهترِ قدیمی
ي همـه ي ها علیـه اتحـادي دیگـر یـا یـک اتحـاد عمـومیِ دربرگیرنـده        گیرند، خواه اتحادي از امپریالیستبه خود می

هـا نخواهنـد بـود. اتحادهـاي     هـاي میـان جنـگ   در دوره» بسآتش«چیزي جز یک ناگزیرپریالیستی ــ هاي امقدرت
شـرایط  هستند؛ هریـک  هاجنگبرآمده ازود ي خنوبهخودشان نیز بهکنند و آمیز شرایط را براي جنگ فراهم میصلح

واحـدي ي نبرد بربنیاد شـالوده آمیزِغیرصلحآمیز و هاي صلحکنند و درنتیجه تناوبی از شکلفراهم میرا براي دیگري 
کائوتسکی یک حلقه از یک زنجیـر  کنند ... ایجاد میرا از پیوندها و روابط امپریالیستی درون اقتصاد و سیاست جهانی 

هـا  قـدرت يهمهآمیز (و فراامپریالیستی و بلکه فرافراامپریالیستیِ) فعلیِ ؛ او اتحاد صلحکندمیجداواحد را از دیگري 
کنـد،  آمیـز فـردا تفکیـک مـی    چین (سرکوب شورش بوکسرها را به یاد بیاورید) را از نبرد خصومت» سازيِآرام«براي 

دیگر مثالً براي تقسیم ترکیه در فرداي آن فردا ایجاد خواهد » آمیزِصلح«نبردي که زمینه را براي یک ائتالف عمومیِ 
ها] از منَند)[افزودهاز اصل، وتأکیدها(5.رودمیپیشهمین شکل این روند بهکرد، و 

کنـد،  هاي صلح و جنگ با یکدیگر طبق الگویی کـه لنـین ترسـیم مـی    دورهسرانجام متناوب و بیجایگزینیِ 
das)بدبیکرانِمفهومِ هگلیِ  schlecht Unendliche)دلیـل پیونـد آن بـا    اینجا، هم بـه آورد که را به یاد می

کسانی چون جـووانی اریگـی، دیویـد    در روش نقادي اهمیت آن در بررسی تسلسلِ الگوهابحث جاري و هم 
هگل افزایشِ اعضاي یـک مجموعـه   .بر آن الزم استکوتاه تونی اسمیت در صفحات آینده، درنگیهاروي و 

خـود  مـوردنظر  راسـتین بیکـران  ابـداً مثـالی بـراي    را اعداد طبیعی در ریاضـی)  انتهايي بی(مثل مجموعه
: تکـرار یـا   ضـرورت دارد به کرانمند بیکران بازگشتقیقیحبیکرانِ یکبراي تحقق از دید او، بلکهداندنمی

ی از بیکـران و  دروغینـ شکلی بیهوده و بیفرجام تا جاودانِ جاویدان ادامه پیـدا کنـد، نمـایش   بهافزایشی که
 یـا  نمند براي رفتن به فراسوي خود است، اما این فراسو کراچیزمحصول نفیِ محض کرانمندي از سوي خود

بـراي  فراسو یکرؤیاي اي را چونان دیگرياست که دوباره چیزي خود یک نوبهبهدیگريِ چیزِ کرانمند حاال 
فراسو یا بیکـران، خـودش بـا چیـزِ    این خالصه آنکه. یابد، و این تسلسل همیشه تداوم میکندوضع میخود

با چیزِ بودگیدیگريرابطهچیزي جز یک کرانمند دیگر نیست: بیکرانی که قرار بدینو یابدمیتعین کرانمند 
سـت.  دانبیکران راسـتین توان آن را نمیو درنتیجه شود ، با این کرانمند محدود میکندکرانمند را حفظ می

است:آمده(دانشنامه) کوچکمنطقبیکران بد در وجورترین بیانِ تسلسلِجمع

5 Lenin, op. cit., 295-296.
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شـود، و  روال چیـز دیگـري مـی   همـین بـه پـس اما این دیگري خودش یک چیز اسـت، شود،میيدیگرچیزي چیزِ
نهایت.  بیتا همینطور

ایـن کرانمنـد   البتـه  ، که کرانمندچیزِچیزي نیست جز نفیِ که ترتیب، بدیناستمنفییا بدبیکرانگیِ بیکرانگیاین 
شود و ازینرو چندان رفع (فـراروي) نشـده اسـت ـــ یـا      بیکرانگی بد] ظاهر میهمین ترتیب دوباره [از بطن همینبه

چیـزِ  سـوي این پیشرَوي بهکند.فراروي از چیزِ کرانمند را بیان می(الزامِ) بایستنِدیگرسخن] این بیکرانگی فقط [به
اسـت  چیـز یککه همانقدر که است اینتضاد د، و آن مانَدارد میبري که چیزِ کرانمند درتضادبیکران در حد بیانِ 

کنند.هاست که هریک دیگري را ایجاب میاستمرارِ پایدارِ دگَرشِ این تعینهم هست؛ و این پیشرَويدیگريچیز
(از یکـدیگر جـدا   یکـدیگر بیفتنـد   بیـرون اگر بگذاریم که دقایقِ دازاین (وجود حاضر)، یعنی چیز و دیگري، . افزوده
شود، و دیگري خودش یک چیز است که )، آنگاه چنین خواهیم داشت: چیزْ دیگري میauseinanderfallenشوند، 

تا بینهایت. اینجا بازتاب (اندیشه) بر این باور اسـت کـه بـه    همینطورشود، و روال دیگرگون میهمینمانند دیگري بر
یـزِ بیکـران، بیکـرانِ راسـتین     سوي چاین پیشرَوي بهحال آنکه رسیده است. ،بسا به واالترینچیزي بسیار واال، و چه

(das wahrhaft Unendliche) اش نزد خویش باشـد،  آنجایی وجود دارد که در دیگريوارونْبهنیست، بیکرانی که
. بسـیار مهـم   اش به خودش برسـد که این بیکران] در دیگريعنوان فرایند صحبت کنیم، [جاییو یا، چنانکه از آن به

پایان بـاقی  ي بیکرانگیِ بد پیشرويِ بیمفهوم بیکرانگیِ راستین را درست و درخور دریابیم و صرفاً در مرتبهاست که
ها] از منَند)از اَصل، و [افزودهتأکیدها(6نمانیم.

شود، چون خود چیزِ بیکران رو رفع نمیهیچحاصل، کرانمندي بهبیتوجه کنید که در این جابجایی یا تناوبِ
ند؛ تسلسل یابد: خصمی که باید بر آن غلبه کخود و غیرِ خود بازمیهمچنان چیزِ کرانمند را امري در بیرونِ

مانه طرفـه و خصـ  یـک ي بیکران/فراسـو دلیل تا ابد ادامه دارد کـه دقیقـه  ي اخیر (بیکرانِ بد) بدیننتیجهبی
سازي از امرِ کرانمند اسـت کـه خـودش    ي همین طرد یا دیگريکند؛ درنتیجهي کرانمندي را طرد میدقیقه

بلکه تـابعِ ،ي کرانمنديجانبهیابد. بیکران راستین نه نفیِ یکدوباره در هیئت یک کرانمنديِ دیگر تعین می
:استبودگیخودبرايي و منطبق بر دقیقهمنطق نفیِ نفی

بـا خـود در [قالـب]    این رابطهرسد، و میهمبهخویشخویشتنِبابه دیگري، تنها خودسبب یک چیز در گذارِبدین...
اسـت،  دیگري شود : آنچه دگرگون مینگاه کنیمبه قضیه طور منفی . یا اگر بهاستراستینبیکرانگیِ، گذار و در دیگري

است.بودگیخودبرايشود، و پس هستی، البته چونان نفیِ نفی، بار دیگر وضع میشود.میدیگريدیگريِکه 
رسد نمیهمي ساده سازد، [حتا] به این پندارهناپذیر میچیزِ کرانمند و چیز بیکران را چیرگیاي که تضادباوريوگانهد

سبب بـه یـک چیـزِ صـرفاً     است، و بدینیکی از این دو [= کرانمند و بیکران] ترتیب هرآینه چیزِ بیکران صرفاً که بدین
چنین چیز بیکرانی کـه تنهـا   یکاست.ي دیگریک چیزِ ویژهبراي آنشود که چیزِ کرانمندتبدیل می]کلّی[و نهویژه 

محـدوده و مرزهـاي آن را   صرفاًقرار این چیز کرانمند است و بدینچیز کرانمندکنارِو،است[و نه کلّی] یک چیزِ ویژه 
اي کـه در آن چیـزِ   در چنـین رابطـه  اسـت. کرانمنـد ، یعنی بیکران نیست، بلکه فقـط  نیستسازد، آنچه باید باشد می

6 G.W.F. Hegel, Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften im Grundrisse (Erster Teil: Die Wissenschaft
der Logik), Gesammelte Werke, Band 8 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1989): 198-199.
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کرانمند و بیکران، از حیث بهاست، سوفراو چیزِ بیکران سوهمیناست، چیز کرانمند آنجاو چیزِ بیکران اینجاکرانمند 
)ها] از منَنداز اَصل، و [افزودهتأکیدها(7شود.نسبت داده میماندگاري و خودفرمانی، شأن و جایگاهی برابر 

کانت نفسجاودانگیي کارِ برنهادهبد (که بیشتر بهشود که گذار از بیکرانِاز گفتار هگل اینطور استنباط می
کـه در آن بیکرانگـی   ستآگاهی(خود)نوعی حدوثآید) به بیکران راستین مستلزمِ ي اخالقش میدر فلسفه

اي نیـاز  شود، چنانکه گویی براي دستیابی بـه آن بـه سـوژه   کرانمندي درك نمیفراسويدیگر همچون یک 
، به اشیفعلفراسوي حد یا تعین کیفیتی بیکران در درپی براي تحققِهاي پیشکستاز باخته تواناست که 

ست و حکایت اما این موضوعی مربوط به زمانمندي.گرددبازمیآغازگاه خود يي دقیقهشدهحقیقت فراموش
آن در یـک  زدایی شود، از آغاز تـا پایـان   غیریتتاریخییک تدریج روحِاز آن دارد که اگر از سوبژکتیویته یا 

د، معاصري که چون یک کلیـت خودآگـاه اسـت، همیشـه معاصـر اسـت؛       گردمیمجتمع معاصرنامِ دقیقه به
همزمـانی  و بیکرانِ راستین را یک نظـام  (diachronic)رزمانی دتوان بیکران بد را یک کلِ احتساب میبدین

(synchronic)یـا همیشـه   عنوان یـک سـاختار   بهکه کلیت آن مانند زبان انجامآغاز و بیبی، نظامی انگاشت
اي که از طریق فانتزي (چیزي که تسلسل درزمانیمانَدمی، اما تنها به شرطی برقرار بوده یا هرگز نبوده است

نحوي ، بهوضع کندخودي در کانون سوبژکتیویتهآغازگاه و پایانگاه راهاينگارهوقفه ادامه دارد، ) بیفراسودر 
بـه  تحقـق معنـا در زبـان نیـاز    براي :باشدگذرد، هر امرِ حادثی پیشاپیش حاضر حال که زمان میکه درعین

زمان هستند، اما این معنا تا پیش ي خود این کلیت هممدلولی در بیرون زبان نیست؛ معنا و مدلول برساخته
تمثیل مشـهور  شود.ود ساختاري خود حاصل نمیحديفراسورفتن به ـزمانـدراز شکست طرحِ سوژه براي 

وقفه تا تواند بیخط مستقیمی که میدو سرِبراي تبدیل بیکران بد به بیکران راستین (بزرگمنطقِدر هگل 
ضـمناً حقیقـت عبـورِ    د)نـ د تا یک دایره تشـکیل ده نگردزمییکدیگر باسوي نهایت دکارتی ادامه یابد، بهبی

:دگزارمیوحدتي دقیقهمستمرِمعاصرِیک را چیزواره،آگاهیِپدیدارشناسیِ همچون، زمانفرسايِ تاریخ

چیز بیکران است، و این بیکران همیشـه  فقطراست است که در هر دو انتهاي آن خطیک پیشرَوي به بیکرانْتصویرِ
سـوي  نیسـت و بـه  [دیگـر]  حاضـر (دازایـن) اسـت ـــ     آنجایی هست که این خط ـــ خطـی کـه همانـا وجـود     فقط

؛ [اما] درمقام بیکرانگیِ راستین، کـه بـه جانـبِ خـود     کنداز خود گذر میسويِ چیزِ نامتعین، وجودنداشتنَش، یعنی به
است، خطی که به خودش رسیده و بسته شده اسـت و یکسـره حـالِ    دایرهپیچ خورده است، تصویر این بیکران همانا 

ند).ها] از منَ، و [افزودهاز اَصلتأکیدها(8.گاهپایانو غازگاهآ) است، بدون gegenwärtigحاضر (معاصر، 

7 Hegel, Enzyklopädie..., op. cit. 201.
8 G.W.F. Hegel, Wissenschaft der Logik (Erster Teil: Die objektive Logik), Gesammelte Werke, Band 5
(Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1986):164.
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 وريِ این کلیتبـا آن  کـه هگـل   همزمانییک نظامِ چونان، »گاهیکسره حالِ حاضر و بدون آغازگاه و پایان«د
ي وجود کرانمندي ــ یعنی خود خط در تمثیل هگل یا همان عرصه، زندرا نقش میبیکران راستین ي نگاره

ي »فراسـو «فـداي یـک   جهـانیِ کلیـت  ي اینبیانی، جنبهکند؛ بهطور یکجانبه نفی نمی(دازاین) ــ را ابداً به
شدنِ مفهـوم هگلـیِ   ، حقیقتی که مانع عرفانیشود) نمینیست[دیگر] آنجایی که این خط ... بیرون از خط (

ي عملکـرد همزمـانِ سـامانه   بر حفظها ابژهقلمروي خردهضمانتست و آن را بیشتر به تبیین لکانیِ یگانگی
حقیقت یا داللت نزدیک میمعنابخشِ پیشاپیش عنـوان سـاختارِ   معنا بـه کند؛ خودآگاهیِ متناظر با انکشاف

مصـرف ابـژه را متوقـف    کنـد ـــ  یـاد مـی  رانـه يسوژهيدقیقهمفهوم کلی داللت ــ آنچه لکان از آن تحت
ي سـوژه بـه این مصرف را پیش از شروع خـود مصـرف   يشدهتعیینپیشاپیشمعناي راستینِبلکه،کندنمی

به جلو میتقویمدرزمانی که کند؛مییادآوري آنناامیدگذرد، دروي سـوژه آغازوانجـامِ  و بـی رانِ یکسـان  و
در .وجـود نـدارد  عبـث  ران وکاروباري جز همین دبراي او همه ، اما بااینشماردمعناي رانه را میي تکحلقه
تحلیـل  در بـیش از هرجـاي دیگـر    ي نقاديِ مارکسیستی، اهمیت روشیِ این الگوي انکشـاف حقیقـت  حوزه

کـه در صـفحات آینـده    شـود نمایان می، +پـكـپ،عام سرمایهيضابطهمنتشر در » بیکرانِ بد«زمانمنديِ 
ي حاضر است.ترِ آن موضوعِ بخش بعدي دنبالهپردازیم، هرچند طرحِ مبسوططور گذرا به آن میبه

ي مترتّبِ آگـاهی تنـاظر   ي ذهن یا دو دقیقهگفته با دو قوهشود که دو زمانمنديِ پیشسپس معلوم می
این ترتّب ارائه شده باشد، و همین امر موضوع که توضیح روشنی درباب ساختار برخالیِدارند، البته بدون آن

ترتیـب  بندي مفهوم بیکران بـه ي صورتهاي بد و راستین را به نحوههگل بیکرانکند. را براي ما دشوارتر می
، بلکه آن را چیـزي غیـر از خـودش    بیندغلط نمیابژه را دانیم که فاهمه می.دهدنسبت میعقلو فاهمهدر 
انمند ست: چیز کرخودبودگیبرايحلول درنتیجه و ي یادآوري این وحدت عقل دقیقهکهآنپندارد؛ حال می

کنـد؛ امـا   مـی داللت ،در فراسو، به یک بیکران (مدلول)چیزي به ، در جستجوي معناي راستین خود،(دال)
صـورت  فاهمـه بـه  بـد بیکـرانِ  کند: آنچه در ساختارِ معنا میعنوان یک نظامِ بستهعقل خود این داللت را به

ي خود درپی فراسوي (مدلول) خـاص خـودش اسـت، نمـودار     نوبهکه بهچیزبه یک فراسویا دیگريتبدیل 
، همزمـان افتراقـیِ کـلِ یـک  که در مقام ي داللت دال به دال استشود، از منظر عقل صرفاً یک زنجیرهمی

اکنـون بایـد   ؛بـازگردیم )دالمهتردال (نخسـتین  کافیست به که براي آنشده داردمعنایی پیشاپیش تعیین
ي بعـديِ برخـالِ   کـه مرتبـه  کنیممعنارفته براي عقل را ـمعناي حاصل از این سازمانِ خودارجاعیِ دوريِ لُو

هـاي  ي جنـبش هـاي طبقـاتی موجـود دربـاره    تفاوت نقد لنـین بـا تحلیـل   پیوند این بحث با ؛ترجمان است
پیشتر از آنها سخن رفت ـــ روشـن اسـت:    هاي امپریالیسم زمان خودش ــ که کمیانقالبی یا با نظریهـملی

ي داللت را در سطحِ دهد، بلکه خود این سامانهربط نمیتر درستلنین همان دال را به یک مدلولِ اصطالحاً 
در توصـیف سرشـت و   ي امتناعوروي پردهپشتدر کند؛ همچنین ارتباط بحث با آنچه خالیِ برتر معنا میبر
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ر پید  آمـد  ،پرولتاریـا ي دقیقـه مارکسیستیواژگانِ ي خودآگاهی، یا بهساختارِ دقیقه کـه  آنجـا اسـت، نیـز پـ
يخودآگـاهیِ همبسـته  تحقـق  ، کوچـک منطـق افالتـون در  ي آمـوزشِ نظریـه تضمینِ استناد هگـل بـه   به

سان، همینبه؛)18ي ...، صفحهپشت و رو(شودمیتبیینبازگشتیا یادآوريصورت یکبهخودبودگیبراي
انجـام بـه   بـی ي درزمـانیِ گـذارهاي  ه) را در زنجیـره (کرانمند و بیکرانِ فاهمدیگريو چیزآنچه تمایز میان 

: زمانِ پیشرَونده محصولِ ست که پیشاپیش روي داده استوحدتیفراموشیِکند، فراسوهاي متوالی ایجاد می
و از طریـق همـین   انداختـه به تعویـق  را پیوستهیادآوريست که یک عملیات اساساً سیاسیِ ساختار قدرتی

موضـوع کـه طـرح آن در    ایـن  کند.وضع مینامیم میفاهمه ی که آن رااي را در قالبتعویق، آگاهی چیزواره
صراحت دارد:بزرگمنطقنیامده، در روشنی بهکوچکمنطق

کـه شـرحش   ي چیزِ کرانمند و چیـز بیکـران  روندهـآنجاـبهـوـگذرندهـاینجاـشونده) و از(تعویضمتناوبیابیِ در تعین
سـازيِ،  (درونـی پـذیرشِ چیـزي کـه الزم اسـت   اسـت، و تنهـا   دسترسدررفت، حقیقت آنها در خودشان پیشاپیش 

Aufnehmen (یابیِ بیرونیِ مفهوم را واقعیترفتنْـآنجاـبهـوـگذشتنـاینجاـاین از.ست که در دسترس استچیزيآن
ــی  ــکل م ــت  ش ــن واقعی ــا در ای ــد؛ ام ــابیده ــت،   ،ی ــدرج اس ــوم من ــه در مفه ــدآنچ ــههرچن ــکلی ب ــی ش و بیرون

روي اي یگـانگی هـا هاي متفـاوت کـه در آن  ي این دقیقهیسه، هست؛ فقط نیاز است به مقاشدهوضعـیکدیگرـبیرونِـدر
از اَصلَند)تأکیدها(9دهد.نُماید که خود مفهوم را به دست میمی

و کمی جلوتر:

بـا  آنهـا ي رابطـه ]بِ آنبـه موجـ  و [،شـود خطا و تحریفی که فاهمه در مورد چیزِ کرانمند و چیز بیکران مرتکب مـی 
درواقـع [چیزهایی] جدا و متمایز [از هم]، و سانِبهو آنها را در تعینشان کنددرك میکیفی یکدیگر را چونان تفاوت

هاسـت. مفهـومِ ایـن دقیقـه   فاهمـه د چیزیست که براي خوآنیِبرآمد فراموشانگارد، مطلقاً جدا و متمایز [از هم] می
دو است و نه یک پیونـد نـادرخور و   آییِ بیرونیِ ایني این مفهوم، یگانگیِ چیزِ کرانمند و چیز بیکران نه یک همبرپایه

سـبب بـا هـم    ذاته متمایز، ضد هم و مستقل از یکدیگر، که بـدین هاي فیهستندهآنها، پیوندي که در آن خالف تعینِ
سـت، و ایـن امـر    همین یگانگیدرخودشکلِبهبلکه هرکدام ده باشند؛ل شناساز و نامتجانس هستند، به یکدیگر متص

دیگـري، اولویـت و ارجحیتـی [از نـوعِ] درخودبـودن و      در برابرِیک از خود است که در آن هیچفرارويصورت تنها به
ـحاضرـوجودوجودداشتن) نداردبودنِ ایجابی (ایجابی(Vorzug des Ansichseins und affirmativen Daseins).10

ها] از منَند)از اَصل، و [افزودهتأکیدها(

هـاي هگلـی و اسـپینوزایی وحـدت    است که تفاوت گونهیادآوريبا رخداد عقلي درست همین ترادف وهله
: در آمـد پاکسازيدومینگزارش، موضوعی که روایت کوژِو از آن در دهدو تحقق کل را توضیح میجوهري 

تحقق ، اما هنوز وجود داردفعلیت دارد، حال آنکه نزد هگل گرچه کل لحظهدرهمیناسپینوزا این خودآگاهی 

9 Hegel, Wissenschaft ... op. cit., 156-157.
10 Hegel, Wissenschaft…, op. cit., 160.
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يارزش در نظریهتحققِو تولیددقایق هاي تعیننزدیک بهوکم بیشتحققو وجوداینجا تمایز (است نیافته
بنـديِ یـک خودآگـاهیِ    و بنابراین هنوز صـورت )ستاي ماهیتاً زمانیکه آنجا نیز مسئلهاستمارکسارزش
چیز جدیدي تولید مطلقْدر : بازگشتباید بِدان بلکه براي تحقق آن،نیستخودبودگیبراي، یک یافتهدست
تحققِ خودآگاهیِ متناظر بـا  شود. اما فراموش شده، بازگشت میوجودیافتهشود، بلکه به آنچه پیشاپیش نمی

تـالش بـراي   بیکرانِ بـد ابـداً بـا    ن است کهمعناي آبهیادآوريیک در هیئت(بیکران راستین) کلِ همزمان 
براي یافتنِ ؛ درواقع درست همین تالشمترادف نیست»فراسوي حقیقی«عنوان ي بدیل بهتعریف یک دقیقه

بخشـد؛ بد را پیوسته تداوم میبیکرانِي عبث زنجیرهاست که ،»فراسو«یک، دیگريمعناي راستین در یک 
) براي چیز کرانمند اصیلماهیت تحولِ انقالبیِ نظام معنا نه تعیین یک فراسوي جایگزین (یک مدلولِ بدیلِ

و در هـر  بازیافـت ایـن حقیقـت اسـت کـه هـیچ فراسـویی درکـار نیسـت          (دالِ نظامِ بالفعلِ داللـت)، بلکـه  
اش درونـی فقدانم به تر بگوییدرستو به خودش، سوژه تنها،یآرمانيشده در هر فراسوي وضعدیگري/ابژه

اگر در ؛ گردددهد، بازمیسوي یک ابژه/آرمان در فراسوي خویش سوق میکه رؤیاي ترمیمِ آن همواره او را به
گیـرد، در  شـده در فراسـو شـکل مـی    معنا یا حقیقت در داللت به مدلولِ موهومِ وضـع ي میلْسوژهيفاهمه
معنـایی  حقیقت/:شوددریافت میمعناتکسان یک ساختاربهي داللت مجموعاً کل این سامانهعقلْي دقیقه

 وراي تـر،  تعبیـري لکـانی  بـه ؛وجود نـدارد ناپذیرترمیمذاتیِجوهري/فقدانِ یک به ساختارمکررِجز بازگشت
» مـن «بـا  ابـژه  دیگري/در واقـع  بهآنچه ابژه، دیگري/(اگو) با تصویرِ» من«یابیِ یابی یا کمالي هویتخیالواره
د: شومیو همانسته هویت، همبا آن همجوهر» نم«ست که دیگرياي در بنیادست، فقدان یا کاستیمتحد ا

شـناختیِ  در یاوگیِ هستی»من«ابژه، دیگري/ي فریبندهتصویرِ همانی با اینازناشیکاذبِخرسنديِ فراتر از 
هراسرا فقدانِ درونیِ خودابژه نقصِ سرمديیابدبازمیانگیز راستینِ خود چونان هویت ، اي که سطح وحدت

دسـترس حافظـه   دائمـاً از  دهد، اما براي تمدید عملکرد داللـت بایـد   جهان سوژه و جهان ابژه را تشکیل می
ها مندرج دقیقهمفهومدر درخودشکلی بهپیشاپیش تعبیر هگلکه بهستاییگانگیِ معنایی. این بیرون بماند

مـن و  میـان  فقـدان مشـترك   یـادآوريِ خودبـودگیِ آن،  ي بـراي این وحـدت و حـدوث دقیقـه   تحققِ؛ است
جـوهرِ عنوان یـک  ) به(اگو، کوگیتو» من«با ر دیگ، سوژهعقلي نکته آنکه در دقیقه.من استيابژه/دیگري
مسـتقلِ  جـوهرِ آگاهی یـا  همچون یک کانونِ نیست؛ این تلقیِ چیزواره از سوبژکتیویتهبرابر دکارتی متمایزِ

درعـوض،  ؛سـت ي فراموشـی پایسـته نهـاد ي و همبسـته فاهمـه ي ي دقیقهندههبرنَابژه، /دیگريبازتابنده بر 
راستینِ جوهراي که در مقام حفره،کلیت سامانه استفرمانِفقدانِ خودخود ي عقلْوهلهي متناظر با سوژه

بـه مـوازات  ي کـه ازمـان يدهنـده حرکـت نیـروي : گردانَدرا گرد خود می» من«آغاز تا پایانِ تاریخِ ،»من«
زنـدگی  تـوان  گذرد ــ آنچه میبه جلو مینقالهسان یک تسمهوقفه بهبیدکارت» منِ«کاذبِ جوهرِاستمرارِ 
معاصـرِ ي یک در حلقهي مرگي رانهوژهسناپذیرِایستآن و در چرخشِي شدهکتماني در هستهنامید ــ

درکار نیست.کند،را بازتولید میبدبیکرانِاي که سامانهبنیادینِ ؛ سوژه/جوهري جز فقدانِ جاودانه است
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بـا نـامِ   ،بـد بیکـرانِ ي انجامِ منـدرج در شـاکله  از همین داللت بیهگل چراشود که روشن میپایهبرین
و از یابـد  مـی پایان چیز و فراسوي آن است و تنها به این دلیل تـداوم  کند: زندگی تسلسل بیمییادزندگی

یـا  » وحـدت «ي دقیقـه بـودنِ امکـان تحقـقِ    طور ساختاري از موهومکند که پیوسته بهخویش پاسداري می
ناپذیري وجـود دارد کـه انکـارِ آن، یـا درواقـع      شود؛ کاستیِ ترمیمداشته میهاخبر نگدر فراسو، بی» کمال«

؛ شـود ناپذیريِ آن، موجب پیدایش غیریت میان چیز و فراسو (من و دیگري/ابژه) میفراموشیِ حقیقت ترمیم
اي کـه همانسـتگی ؛ درحقیقتنمايِ زندگی ضرورت دارد(پتانسیل) براي تضمین حرکت سرشتاین اختالف

شود، چیز و فراسو (من و دیگري/ابژه) جستجو میبراي غلبه بر این غیریت، میانِهویتدرقالبِ طرحِ خیالیِ 
ي چیـزِ  وقفـه ي حیات (تسلسلِ بیفقط در همان فقدانِ آغازینی قرار دارد که فراموشیِ آن بنیادگذارِ زنجیره

ي که از تحقق این وحدت ا»آگاهرانشِ مرگ«ي خودآگاه، یا ، سوژهبودگیخویشبرايفراسو) است؛ کرانمند و
بیکران راستیني ناامید مترادف با سوبژکتیویتههمانا د، شوحادث میي هولناك آغازین در بازگشت به دقیقه

کند:گزارش میاین حقیقت را است؛ هیپولیت 

يدقیقـه ي (هـر  ي هر جملـه توان توسعهایست که با آن میعبارتی اصل دیالکتیکیي رابطه، و بهاصلِ زندهبیکرانگی (
بیقـرارِ آن است که آن را با توجه به تواناییِمعناي یک رابطه را فهمید. اینکه یک تعین کرانمند را بیکران بیِنگاریم، به

ي متعین ترتیب یک چیزِ ویژههمینبه"بفهمیم: [نقل از هگل] » چیزي جز خود شدن«یا آن براي فراگذشتن از خود 
همه کافی نیست که این[پایان نقل قول] با"چیز آنچه هست نیست.است که آنامر این مالزم با اساساً بیقراريِ مطلقِ 

ست. هر تعینی خـودش را از  یاویژهتعینِهیم که براي همیشه فراسوي هر نَپیش(transcendent)9برینیي هستنده
یابد زیرا این کند، اما همزمان خود را در این همبسته بازمی] نفی میخودش[یعنی دیگريِ خودشي همبستهرهگذر

جهی، دیگرسخن] تمامیت این حرکت دوو، چیزِ بیکران، یا [بهقراربدینکند. را از طریق او نفی میهمبسته [نیز] خود
شـود  مـی اظهاردر یک رابطهاي کهیگانگیدانست. ناپذیر یدسترس(transcendent)رینِبرو نباید یک چیزِهیچبهرا 
چیـزي  اَزینرو یگـانگی کند.مینگاشت ادهد را پیشپیوند مییقی) که آنها را به هم(دقاتمایز جمالتی،یابد)مود می(نُ

رین و نـه یـک هسـتنده   (transcendence)کنشِ برشدن "نقل از هگل:] به[نیست جز  11ي بـ(transcendental)"

هرچیزي زنـدگی و جنـبش از رهگـذر    پایهها از بین رفته باشد. بریناي] که در آن تمایز دقیقه، [هستنده[پایانِ نقل]
ها] از منَند)از اَصل، و [افزودهتأکیدها(12.باشدبیکران چیزْآنکه جاییاست، تارابطه

بیکرانِي فرجامِ هر دال به یک مدلولِ برین در فراسویش (زنجیرهدریافت این حقیقت که داللت کاذب و بی
)، گـذار از  راسـتین بیکـران داللت دوريِ یک فقدانِ ذاتی به خـودش اسـت (  ي خویش) در اصل در هستهبد

، رجوع کند توضیحی الزم است: جـان  ي مارکس و هگلهایی دربارهپژوهشاي که ممکن است به برگردان انگلیسی این کتاب هیپولیت، براي خواننده11
بار در پایـان پـاره   ، و سپس یکtranscendentاز صفت بارنخست دو ،(entity)ده نهستگذاريِبراي صفتي باال ، در پارهاُنیل، مترجم انگلیسیِ کتاب

au-delàخـود هیپولیـت در مـتن فرانسـوي بـراي مـوارد نخسـت ترکیـب         است؛ استفاده کرده ،وضوح درمعنایی یکسانبه، البته transcendentalاز 
بحـث،  ي هیپولیـت و خـود موضـوعِ   را برگزیده است. بنا به صـراحت نوشـته  transcendance، و براي مورد آخر تعبیر سپسینجهانِیا فراسومعنیِ به

مدخلیت ندارد.ي اُنیل مندرج است، کنندههاي انگلیسیِ گمراهکه در تفاوت معادلاستعالیی، و متعالی ظریف میانِمفهومیِاینجا تمایز 
12 Hyppolite, op. cit., 8-9.
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ي میـان چیـز و   زنـدگی (تضـاد/رابطه  وهلـه،  ست: درینآگاهیبه یک مرگزندگیي ي آگاهیِ چیزوارهدقیقه
، فهمیـده  حضور ازلی و ابدي داردي مرگی که در کانون این رابطهدیگري) همچون انکار یا سانسورِ لجوجانه

بیکـرانِ خطیِ ي /خودآگاهی که دو سرِ زنجیرهآگاهیکه با تحقق این مرگاستشود؛ این پرسش مطرح می
ولـو در  ، زنـدگی ي حاصـل را همچنـان نـوعی    کند، آیـا بایـد حلقـه   ي زندگی) را به هم وصل می(زنجیرهبد

؟ بنامیممرگرا معناکه این چرخش مکرّر تکحق داریم پس یا ازین؟دانست،ساختاري نوین

*                    *                   *

تناوب جنگ و اگر:به جوابی مستقل براي این سؤال هم هستو آیا با کمک پاسخ بدیهیِ پرسش باال، نیازي
بینـیِ کائوتسـکی   ي خـوش در تخطئـه ، چنانکـه لنـین   هاي امپریالیسـتی یا ائتالفها صلح میان امپریالیست

ي مرحلـه » واپسـین «در باالترین یا بیکرانِ بداندراج این آنگاهنهایت ادامه پیدا کند، تواند تا بیمیگفت،می
، خاصه آنکه صدسـال از  کنداینجا خودنمایی میي لنین گفتهدردسرِ پیشچگونه ممکن است؟ داري هسرمای

بـراي ایـن   .دوبـار حـادث شـده اسـت    کم یکیگذشته و تسلسل جنگ و صلح دستواپسین مرحلهآغاز این 
در بار ینکنیم؛ او چندشود توجه از امپریالیسم دیده میاو موضوع الزم است به سیالیت غریبی که در تعریف

اینجا موضوع کارش بیشتر اقتصاد است و بنابراین تعریفی هم کـه از امپریالیسـم   دهد که تذکر میاشجزوه
که بر تصریحِ ایـن مـدعا   ،در بخش هفتم جزوهسپسي اقتصادي آن است؛ دست خواهد داد ناظر بر جنبهبه

ي آنچه تا آن گیري از همهنتیجهدرداریست،مل سرمایهاز تکاايویژهي متمرکز است که امپریالیسم مرحله
:دشوتبیین میگذارصورت یک بهبودنِ امپریالیسممرحله، امپریالیسم شرح دادهاقتصاديبخش در تعریف 

د، و خصوصـیات  ونبه ضد خود تبدیل شـ تا روندمیداري] هاي بنیادین آن [= سرمایهاي که برخی از ویژگی... مرحله
13د.ناهها آشکار شدو در تمام عرصهداري به یک نظام اجتماعی و اقتصاديِ باالتر شکل گرفتهدوران گذار از سرمایه

نحصارا"شود: صورت واقعیتی انتقالی بازتعریف میبهانحصار،تر قلبِ اقتصادي امپریالیسم،و چند سطر سپس
داري در سـرمایه ي ي ویـژه چنین توصیفی از ایـن مرحلـه  14"تر است.داري به یک نظام عالیگذار از سرمایه

داري نوین داريِ کهن به پایان رسیده است. سرمایهروزگارِ سرمایه"خورد:به چشم میباز هم جاي جزوه جاي
کند، لنین سکوت میانداز زمانی براي این گذاري چشمدر مورد ارائه15"نمایانگرِ گذار به چیزي [دیگر] است.
 سرمایهيمرحلهاند: بر هم انباشته شده» مرحله«زیرا اینجا دو سطح معناییِ متفاوت داري که معینی از خود

گذار از يمرحلهدارانه نیست)، و طول انجامد (امپریالیسم واقعیتی پساسرمایهبسا صدسال و بلکه بیشتر بهچه
تعریـف  در زمانمنـدي ایست؛ هـر دو  ف یک انقطاع لحظهرّعمظ تحلیلی لحابههمین نظام به نظامی دیگر که 

13 Lenin, op. cit. 265.
14 Lenin, op. cit. 266.
15 Lenin, op. cit. 225.
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قلمروي مفهومیِ اقتصاد را اند و اصوالً آنچه درج شدهاقتصاديعنوان واقعیاتی ماهیتاًامپریالیسم و انحصار به
؛ باید به ایـن نکتـه توجـه    همین دوگانگیِ توأمانِ زمانیست،دسازویژه و متمایز میروش نقاديِ مارکسیدر 

شناسی مارکس با این موضوع همبستگی در روشکلیو ویژهخود عملیات تجرید و نیز نسبت میان کرد که 
هر دو بر هـم اولویـت دارنـد؛   نظرْبهدارد؟منطقی و تعلیلی اولویت یااصالت » مرحله«: کدام معناي تام دارد
ي سـوژه خودبـودگیِ بـراي ناشـی از  ، سـت داريي سرمایهمرحلهواپسینکه امپریالیسمتوصیف ایندرستیِ 
واپسین این مرحله تا در موقعیت این سوژه نباشیم، این حکم درست نخواهد بود:وي آن استکنندهتوصیف

ک تبـدیل بـه یـ   ،)فراسـو من و دیگـري (چیـز کرانمنـد و چیـزِ     رانگیِهمذاتی یا همگوهچون ،مرحله است
ي متنـاظر بـا آشـکارگیِ ایـن همگـوهرانگی،      آگاه شده است: در سـوبژکتیویته آگاه/مرگي خودسوبژکتیویته

شـرط آنکـه  رسـد؛ پـیش  ــ به پایـان مـی  بدبیکرانِي عنوان دیالکتیک چیز و فراسو در زنجیرهــ بهزندگی
در اي کـه  در بطن آن اسـت، سـوژه  آگاهي مرگحدوث سوژه، باشدداري ي سرمایهآخرین مرحلهامپریالیسم

دوريِ، داللـت »صـلحِ فراامپریالیسـتی  «به مـدلولِ  » جنگ امپریالیستی«ي داللت دالِ ي سانسورشدههسته
بیکـرانِ  : «بر این نکته ضروریسـت دوباره و چندبارهتأکید؛ کندرا مشاهده مید امپریالیسمبه خوامپریالیسم 

، در بنیـاد هسـتی اجتمـاعیِ موجـود اسـت     ايسـوبژکتیویته صـرفاً ي نوزاده بلکـه  نه یک هستنده» راستین
یابد و نه میفراسوبه چیزبالفعلِداللت واقعِــ در معناي لکانیِ کلمه ــ محتواي دیدگاهی که وحدت را در 

، در فـرداي جنـگ   در آینـده محتمـل  دیگـر رویـدادي   گاه، صـلح دیـد در این ».فراسودرچیزي «تصویرِ در 
ي (شـاید نوشـته  اسـت همانسـته با خود جنگحاالهمین،بلکه در یک معاصرِ مستمرنیستها،امپریالیست

بر این روایت باشد).پیوستی سیاسی آینده ازپیشمردمِ

بیکـرانِ بـه بیکـران اسـت:   بـراي تبـدیل کرانمنـد   وضعِ یک فراسـو  برآمدپاسخ کائوتسکی از دید لنین 
تسلسل کائوتسکی وقتی: برشدنکنشِو نهستفراسودر رینبيهستندهتعبیرِ هیپولیت، یک کائوتسکی، به

هاي ي دورهدادن پیوند زندهجاي نشانبه"وکندقریبِ فراامپریالیسم ترجمه میبه حلول عنجنگ و صلح را 
را بـه کـارگران  اي (lifeless abstraction)جانتجرید بیهاي جنگ امپریالیستی، صلح امپریالیستی و دوره

جاي تحقق بیکران راستین در خود دیالکتیک چیز و فراسو ــ آنگاه کـه بـه   درحقیقت به، 16"دهدتحویل می
بیکـران بـد، یعنـی    ي زنجیرهفقط امپریالیسمفراسويدر »چیزِ دیگر«ا وضع یک آگاهی درآمده است ــ ، ب

؛ درحالیکه گفتـار کائوتسـکی بخشـی از    دبخشتداوم میپایان آن تصورِبهرا ي حیات خود امپریالیسمزنجیره
ده نیسـت معاصرِ تکرارشونهمیشهمرگیک چیزي جز منطقاً لنین راستینِبیکرانامپریالیسم است، زندگی

شود.مینمودار زندگیبیکرانِ کاذبِ صورتبه، استنشدهباورقول هگل ــ هنوز دلیل اینکه ــ بهکه تنها به

16 Lenin, op. cit., 296.
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خـوبی روشـن   شـود، بـه  میجوهر و مفهوم هگلیِ تجرید که منجر به وضع دکارتیي شیوهاینجا تفاوت 
و که دکارت در بنیاد مجرّد چیز و فراسو (مـن و ابژه/دیگـري) دو جـوهرِ متمـایز (کوگیتـو      گردد: درحالیمی

ترتیب، همینیک از طرفین آن. به، نزد هگل تجرید واقعی خود رابطه یا تضاد است و نه هیچیابدراستا) بازمی
کنـد، در هگـل  جـرّد خـود اطـالق مـی    ا بـه یکـی از دو جـوهر م   درحالیکه دکارت هر یک از سـوژه و ابـژه ر  

کنـد: فقـدان یـا    با جوهر همانسته شده است، خود تضادیست که دائماً خود را بازتولید مـی که سوبژکتیویته 
مکرراً به جانـب خـودش   انکار در هیئت یک داللت کاذبهر ي، و درنتیجهشودمیامتناعی که پیوسته انکار

کند که در استنتاجِ یک فراسـو (فراامپریالیسـم) بـراي جنـگ     وقتی لنین کائوتسکی را متهم میگردد.بازمی
سـیاقی  کند که بـه با روح هگل به او اعتراض میپنداريبندد، اي را به کار می»جانتجرید بی«امپریالیستی 

را بــه جنــگ (چیز/امپریالیســم) نســبت داده و جــوهري دیگــر را بــه صــلح         جــوهر دکــارتی یــک   
وتنهایک حکایت از آن دارد که یکصلح و جنگي »پیوند زنده«نزد لنین (دیگري/فراامپریالیسم)، حال آنکه 

.دهدبه دیگري را شکل میاز این دو داللت متناوبِ هر یک بیکرانِ بدي معضلدارِ جوهر وجود دارد که هسته
جاودانهمعاصریک بیکران دقایق، بلکهي زنجیرهاي از یک دقیقهپریالیسم نه معناست که امراستی در همین

بـه  شـکلی غیرمنتظـره نویـد تعریـف دیگـري     بـه لنین باره ؛ و درینشودتکرار میوقفه بیاي که چرخه:است
تَبعِ آن و بهاقتصاديهاي صرفاً اش بر ویژگیدهد؛ او که از همان آغاز جزوه بارها بر تمرکز نوشتهمیخواننده 

أکیـد کـرده اسـت، جـایی از     ي اقتصادي تامپریالیسم و نابسندگیِ این تعریف فروکاستگرایانهشناختیِدوران
نقـیض)  البتـه  بر ضرورت یک تعریـف بـدیل (و نـه    ،اقتصاديعمدتاً هاي ویژگیاین بنديِجزوه پس از جمع

امپریالیسـم بـا   مـادي و معنـاییِ  نسـبت  داشـتنِ دیگرگون و نیز بر لزوم دردیدهي تجریدشیوهیک ي برپایه
:کندپافشاري میکه در بنیاد هر تجرید/تعریفی از آن قرار دارد، ايسوبژکتیویته

ي مـالی برقـرار شـده،    در آن چیرگی انحصـارها و سـرمایه  داریست که اي از پیشرفت سرمایهمرحلهآن امپریالیسم ... 
ي المللـی آغـاز شـده، و تقسـیم همـه     هـاي بـین  صدور سرمایه اهمیت چشمگیري یافته، تقسیم جهان میان تراست

داري به انجام رسیده است. هاي سرمایهترین قدرتهاي جهان میان بزرگسرزمین
فقط مفاهیم اقتصادي محض و بنیادین ــ که تعریف باال محدود به آنهاست ـــ بلکـه   اگر نهتر خواهیم دید که سپس

ي میان امپریالیسم با ، و یا رابطهطورعامداري بهري نسبت به سرمایهدااین مرحله از سرمایههمچنین جایگاه تاریخیِ
بایـد امپریالیسـم را بـه شـکل     و مـی یمانتـو ي کارگر را هم در نظر بگیریم، آنگـاه مـی  دو گرایش اصلی جنبش طبقه

17...نیممتفاوتی تعریف ک

يوعـده ي باال پیشاپیش ــ که او در پاره» جایگاه امپریالیسم در تاریخ«عنوان بخشِ پایانیِ کوتاه جزوه، زیر
امپریالیسم در دو نسبت یادشده ترِدقیقمجال چندانی براي بررسیدهد ــ بازتعریف امپریالیسم در آن را می

17 Lenin, op. cit., 266-267.



27

پیشـتر گفتـه   کند؛ چنانکهفراهم نمیهاي موجود در جنبش کارگري)و با گرایشطورعامبهداري (با سرمایه
جست و تأکید خود او ... امپریالیسمي و مواضع دیگري جز جزوهها، تحلیلهانوشتهشد، این مهم را باید در

گیریسـت. بـااین  اي مؤید این نتیجهي اقتصادي، تااندازهنابسندهبر محدودبودن جزوه به تعاریف   همـه نسـبت
، که در سراسر جزوه بنا بـه سرشـت اقتصـادي    طورعامبهداري مورد اشاره، یعنی نسبت امپریالیسم با سرمایه

ي کننـده نقـض تواند اینجا و در ایـن نسـبت  توصیف شده است، نمیکلازجزءصورت ي موردبحث بهپدیده
ترِ امپریالیسم، تجریدي که ي مفاهیم اقتصادي باشد؛ بنابراین در تعریف گستردهشده در حوزهي تعریفرابطه

که این شرطیفقط بهد، اما رسانَداري میکند، ما را همچنان به سرمایهآن را به ذات راستین خود منتسب می
داري نسبت بـه سـرمایه  "(خودلنین تعریف بدیل معهودنَمطو بدین؛درك کنیماحتضاریا گذارذات را یک 

کند:شکلی بسیار خالصه ارائه میرا به) "...طورعامبه

گیـریم کـه بایـد امپریالیسـم را     ي ذات اقتصادي امپریالیسم گفته شد، نتیجـه مـی  ي آنچه در این کتاب دربارهاز همه
از من است)تأکید(18تعریف کنیم.مرگداريِ روبهسرمایهتر بگوییم، داريِ در حال گذار، و اگر دقیقسرمایه

شیوهاین تعریفالزم ي تجرید    امپریالیسـم کـه سـطح عـالیِ انتـزاع را چونـان یـک        بـراي رسـیدن بـه ذات
داري را یـک  گزارش شد: اگر سرمایهبیکرانارد که در بحث خاصی دکند، نیاز به منطقِگذار/مرگ وضع می

را آنیمتـوان نباشیم) نمـی راستینبیکراني ي دقیقهسوبژکتیویتهدر موضع (یعنی اگر ندانیممرگ مستمر 
، کافی نیسـت  طورعامبهداري براي یافتن نسبت امپریالیسم با سرمایهدیگرسخنبهذات امپریالیسم بشماریم؛ 

نقّادي اقتصادي هايمیان لنین و برخی گرایشمقدماتی ؛ این موضعِذات یکُمی بدانیمگوهره یا که دومی را 
)هیلفردینـگ مـالیِ يسرمایههمانیا ،لوکزامبورگي سرمایهانباشتمثالً (دمکراسیِ وقت اروپا سوسیالدر 

داري بـراي  ذاتیـت سـرمایه  گـوهرانگی یـا   ترِ ي عمومیهاالگوي لنینی و الگو؛ آنچه تمایز میان مشترك است
اسـت: نـزد لنـین، بـرخالف     /جوهرکاررفته براي تحقق این ذاتکند، روشِ تجرید بهامپریالیسم را تعیین می

از انتزاعِ مانده باقییا جوهرِشناختیاثباتیِ هستیي برنهادهداري فقط یکذاتیت سرمایهي رایج، هاالگودیگر 
پایـانِ عبثـی   صورت رابطه یا داللت بیبهداري نیست، بلکهسرمایهتاریخِگوناگونِپدیداريِ هايشکلعالی از 

؛ شود، تجرید میدگردانَد و بازمیانَتابرا دائماً به خودش بازمیشناختیسلبیت هستیکه یک امتناع، فقدان یا 
اما پاینده یا مرگیک فقدانوارونْبه، بلکه پایندهیِیک هستنه تر، جوهرِ حاصل از تجرید لنین زبان سادهبه

آگـاهی  اش به یک نظـامِ بودنِ ذاتیمرگچونست، داریي سرمایهواپسین مرحلهاست؛ امپریالیسمانکارشده 
با ظهور امپریالیسم حـادث نشـده،   ذاتی مرگپستبدیل شده است، حتا اگر بیش از صد سال استمرار یابد؛ 

تبـدیل  صـرفاً  سانسورشدهاین مرگ،ي امپریالیسمداریست؛ در دقیقهحدوث با پیدایشِ خود سرمایهبلکه هم
آگـاهی) روي  گذار از یک بیکران بد (زندگی) بـه بیکـران راسـتین (مـرگ    سانبدینشود و خودآگاهی میبه 

18 Lenin, op. cit., 302.
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نسـبت راسـتین امپریالیسـم بـا     "ي تجریـد ( شـیوه یگـانگیِ کـه  جـایی ـــ هدر پایان جزوسرانجام دهد.می
ــهداري ســرمایه ــامب ــده ( "طورع ــدگاه تجریدکنن ــا دی ــا ســوبژکتیویته ی ــارگري:  ") ب ــبش ک ــرایشِ جن دو گ
مرگ/گـذارِ  کـه  دهـد مـی هشدار لنین شود ــ شکل خالصه گزارش می) به"دمکراسی و اپورتونیسمسوسیال
گُـزارد،  یک زینده مییستآنچه تقویم از آنات زو ، خواهد شدبیکرانِ بد مشاهده نتقویمیِزمانِدرموردنظر

معاصر نیست:همیشهمرگ یک روایت ي بیکران راستین، جز درخورِ سوبژکتیویتهدر زمانمنديِ

اند که دیگر با محتوایش اي ساختهو روابط مالکیت خصوصی پوستهخصوصیشود ... که مناسبات اقتصاديِآشکار می
بایـد از میـان بـرود،    ناچـار بـه ، امـا  باشدطور مصنوعی به تأخیر افتاده نابوديِ آن بهبساچهاي که تناسب ندارد، پوسته

راستی طوالنی در وضعیت زوال و نابودي باقی بمانَد (اگـر کـه، در بـدترین حالـت،     اي بهبراي دورهشایداي که پوسته
19هرروي ناگزیر زدوده خواهد شد.به درازا بینجامد)، اما بهدملِ اپورتونیستی درمانِ

از لنـین بـه   ، بنا به عادتی قدیمی، به یکجور جبرباوري کـه »ناگزیر زدوده خواهد شد«محتمل است که این 
اي یکسره نامربوط است.باور آن سرایت یافته تعبیر شود، که ظاهراً داورياستالینیسم و مشتقات مکانیکی

خدایگاندر، نوشتن خدایگانازنوشتن 

نسبت آن دولت و توان محوري براي مبحث را از جهاتی میتجرید جوهرهايتفاوت روشرسد که به نظر می
عنـوان یـک   ها بـه بودنِ برابري انسانبودن یا تاریخی، چون پرسش ذاتیپنداشتي مدنیجامعهبا سرمایه یا 

یک مازاد ، شهروندانترِکم از نمود سیاسی، یا دستهاانسانآیا درصورت انتزاع از شود.، ناگزیر مطرح میحق
ایـن مانـده   آیـد؟  به دست میدهدتوضیح خود ي برابري را خودبهي بسیط گوهري که اصالت انگارهیا مانده

؛ پنداري بسته به اینکه تجرید در هر دو جهت، توجیه آزادي یا بندگی انسان، به یک اندازه کار کندتواند می
او (روح آزاد)، یکی از دو جهـت  اندیشم میدکارتی باشد (جسم طبیعی) یا از سنخ راستايي حاصل در زمره

تـاریخ حال گوید که درعین، عمالً از تجرید بدیلی سخن میي حقفلسفهشود؛ هگل در گفته مطلق میپیش
و آگـاهیِ  مفهـوم کنـد کـه میـان    ؛ بنابراین او به دیالکتیکی اشـاره مـی  مبتالستزمانتعبیري به است، یا به

نشده برقرار است، دیالکتیکی که پنداري جایگزین تجریـد گـوهر  میانجیِ یک آزاديِ بسیط و هنوز فرارويبی
ها آشناست؛ براي آنکه فسخ بردگی، فراتر کند که براي مارکسیستخود موضعی را وضع میشود و خودبهمی

، باید پیشاپیش شکست برده از جانب خود او اعتبار حقوقی یافته باشدضرورتاز یک بایستگی اخالقی، یک 
ست که بردگی را درمقام امري حقوقیِ روش تجریديي توجیهسامانهبخشی از ذهنیت و فاعلیت بردهباشد؛ 

بـودنِ ذاتـی یـا ـــ اگـر در      بخـش نابسـندگی و نارضـایت  درایـن فـراروي   ضـرورت ؛ کنـد گوهرین وضع می
میـان  مذکورکشمکشِي نهاییِنتیجهترِجوهريي حاضر، این تعبیر درستی باشد ــ شناسی نوشتهاصطالح

19 Lenin, op. cit., 303.
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با که این دیالکتیک یا همنهاد یابی فرجامي دقیقهو گفتماننظام آگاهی، چون مندرج استآگاهیو مفهوم
این ستیز را مفهومِیابیِ فعلیتنامنتظرهشکلی به،مهرِ خدایگان را بر خود داردخدایگانتسلیمِ بنده در برابر

ن تعویـقِ  ي هگل، برده، با همیداشتهخودآگاهیِ طرف دوسترسد که می؛ به دیدهاندازدتعویق میبهدوباره 
، همنهادوکم ایستايِ سوار بر مفهومِ بیشي چیزوارگیِ ایدئولوژیکمستمر متناظر است و درنتیجه باید درباره

وجود ندارد و برده نرسیدننتیجهبهکند، بیشتر اندیشید؛ انگار همنهادي جز آنگونه که جیمسن از آن یاد می
رمدي  آگاهی خدایگان، بیانِ صریحِ همین عقیمو خودآگاهیِ مالزم با آن، در برابر نظامِ سـت: تنهـا   مانـدنِ سـ

ست که متعلقِ آگاهیِ استوار بر مفهومیمطلقِناپذیريِیابد، فعلیتفعلیت میبا خودآگاهیِ برده مفهومی که 
ست که ناچـار بایـد پـس از    پس شاید تجرید دکارتیِ جوهر، سرنوشت محتوم تاریخی.ي همنهاد استدقیقه

جـور کنـد؛ بـدیل    جمعاش براي از سرگیريِ پویشِ بیهودهي خودآگاهیِ مرگبار برده، خودش را دوباره یقهدق
سـازوکاري  تنهـا ،جـوهر ارسطوییِ استنباط امرِ کند که دیالکتیکیِ این تجرید، حقیقت هولناکی را برمال می

در آمـد: مقـاومتی   پرولتاریابا مارکس بود که این نکته به صورت . دفاعی در برابر مخاطرات انکشاف آن است
اش در انگاشـته سرشـتینِ پـیش  و برابـريِ آزاديباورانه در برابرِ انتزاعِ یک ذات ممتد بـراي سـوژه کـه    مرگ

گرچـه بـه اذعـان    پس؛ ش استینَسرشتبردگیِهمان همچناني نظام سرواژ،کنندهفسختعامالت اجتماعیِ 
آشکارگی و انکارِ ي زنجیره، اما آیا تاریخ جز "ي صوري استوارندبر اندیشه"وهرهاي اینچنینی گتجریدهگل 

ي بیمارِ آن قرار دارد؟، امتناعی که در جایگاه گوهر راستین سوژهامتناعِ نتایج همین تجرید استمتناوبِ

، اسارت در جنـگ، نجـات و حفـظ    جسمانیي سلطهمعمولش، مانند هاي تراشیدلیلي با همه(بردگیادعاییِ توجیه
[معـین]  سروريیک ، درست مانند توجیه دست)زندگی، تغذیه، پرورش و تأمین آسایش برده، رضایت خود او، و ازین

روري،    ي دربـاره تاریخی هاينگرشي و همه،20طورکلیبهمحض سروريِهمچون [مصداقی براي] حـق بردگـی و سـ
نیز متعلق 22(که دلخواست21هستندهیکدر پسِ طورکلیبهطبیعیذاتیک] حضور چونان [که انسان متضمنِ آنَند

بـودنِ مطلـقِ   ي نـاحق ازدیگرسـو داعیـه  و همخوان نیسـت. با ااي که مفهومِ انسان، هستندهانگاشته شودست)آن ابه 
آزاد اسـت، و  درخـود طـورِ  انسان چونان روح، [یعنـی] درمقـامِ چیـزي کـه بـه     مفهومِپیوندي تنگانگ دارد با بردگی 

این مفهوم را چنانکه هسـت  تعبیري دیگرانگارد، یا بهآزاد میتشبنا به سرشرانه است که انسان را جهت یکسونگازین
ي )، همچـون همـه  نـومی آنتـی (دپـادگُزار ایـن  د. رپنـدا مـی حقیقـت  در حکمِدر بیواسطگیِ آن، و نه مثال (ایده) را، 

یـک را  شـکل جـدا از هـم، و هر   ي یک مثال را بـه )دقیقهجنبه (اي استوار است که دو ي صوريها، بر اندیشهدپادگزار
پایــه] در[بــرینانطباقشــان بــا مثــال و ترتیــب هــر دو را در عــدمدیگــري]، و بــدینبــراي خــودش [و نــه بــراي آن

، نبودندرخود نبودن یا همین مفهومِ نابعبارت است از درستآزادروحِکند.مییابد و طرح بودنشان، درمیناحقیقی
بـه خـود   خـویش، و میـانجیِ از وجود طبیعـیِ بـی  فرارفتن بودنِ خویش و بنابراین جايِ آن فرارفتن از این شکلیو به

شـود، اینـک   حـق از آن آغـاز مـی   دانشِي آزاد که حق و ، دادن ... دیدگاه ارادهاز آنِ خود، وجود آزادیکسرهوجودي

20 Berechtigung einer Herrschaft als bloßer Herrenschaft überhaupt
21 den Menschen als Naturwesen überhaupt nach einer Existenz ... zu nehmen
22 Willkür ي برآمده از میل و خواست محضِ فرداراده
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کـه  ،انسان همچـون ذات طبیعـی و تنهـا همچـون مفهـومی درخودباشـنده      به آن ست که درراي دیدگاه ناراستینیفَ
این نمود نخستینِ ناراستین، همپیوند است با روحی که هنوز تنهـا در  شود. ست، نگریسته میپایه مستعد بردگیبرین

است [و از آن فراتر نرفته اسـت]؛ دیالکتیـک میـان مفهـوم [ازیکسـو] و آگـاهیِ هنـوز صـرفاً         ایستگاه آگاهیِ خودش 
شود ... [ارجـاع  ي خدایگان و بنده میو رابطهنبرد بازشناسی سبب همینجا[متعلق به] آزادي [ازدیگرسو]،میانجیِبی

ذهنـی (سـوبژکتیو)   رو صـرفاً در مفهـومِ  هیچبهي حق، دیگر . اما اینکه روحِ عینی، یعنی درونه]پدیدارشناسیهگل به 
بایسـتنِ  یـک  نبایـد  دیگـر  راانسان نبودنِ بردگیبهمحکومـخودبرايـوـدرخودپایه اینکهشود، و بریننمیخود فهمیده 

راستی تنهاوتنهـا  ي) آزادي بهنُماید که مثالِ (ایدهمیصرف انگاشت، این تنها در تشخیص و تصدیق این حقیقت روي 
ها] از منَند)[افزودهاز اصل و تأکیدها(23است.دولت 

گذارد نمیلّیجِبِايهمچون وسوسهاندیشم کهبازگشت مداوم تجرید دکارتیِ جوهر میمن به ي اینها با همه
ناپایـدار و  لحاظ تاریخی، دقـایقِ  به؛ بپایددیري ، نزد سوژه برابريِ مثالیِ دولت و آزادي"تشخیص و تصدیقِ"

شـود،  آگاه میاشانتخابِ آزادانهبودنِسرنوشتایست که از ارادهدولتکه بازشناسیِ این حقیقتشمارِ اندك
؛ ایـن  انـد بـوده درنگ چراییِ تابعیت شهروند از دولت، همچون پاتکی ضدانقالبی همـراه  همیشه با پرسشِ بی

» گوهرانگیِ بسـیط آزادي «اندیشگانیِ براي بازگشت به عادت که ایستمشخصاً فُرجهي هیستریک، همبسته
کـرد کـه   تصـور سخت بتـوان  ست؛ پایییشتنخوسازوکارِ خودفرمانِ جور یکو اُفتَد و دانی ،شودگشوده می

پـذیرش سـانِ  (آزادي بـه کرانمندي و بیکرانـی ي آزادي چونان تصدیقِ همانستیِ تعریف نومیدانه و فروتنانه
یـا دلخواسـت تعریـف آزادي چونـان  شـهوانیِ نیرويدر برابر ،)بخشِ ارادههمچون تقدیرِ تعیندولتتابعیت

، شودمیدیگري با واسته دلخیکسره ییا پیمانوارد قرارداد ی که رسته از هر حديو بیکرانمحوري خوداراده
زورمنـد  ي صـورت یـک بیگانـه   خـود دولـت را بـه   خودبـه پیروزمندانـه این تهاجم تاب مقاومت داشته باشد؛ 

مغـایر بـا دلخواسـت   را شـهروند  سرنوشـت کـه  جامعـه ي بیرونی و برترِ ایستاده بر فراز، یک ارادهشدهچیره
(Willkür) بنديِ از صورتنمایانَد؛ کند، بازمیتعیین میمستبدانه او  عنـوان  هگـل از دولـت بـه   ظریف و تُـرد

براي ویژگیيحد دقیقهي اراده به تاریخمنديِفروتنانهدادگیِنتي کرانمند و بیکران (یاوحدت خودآگاهانه
ي کمی هست. تمایـلِ سـاختاريِ   ي اخیر، فاصلهبراندازانهي بازنماییِ )، تا سقوط در ورطهکلیيارادهتحقق 

البتـه  عنوان یک مخـاطره  روسو، بهي همگانِ ارادهبه ي کلی ارادهاندامواره به بازگرداندنِ معناي دولت از این 
هگل حاضر است:خود در نظر 

افرادي خاص در برابـر  جدانشدنیِحقوق و تکالیف دولت همچون دارایی خصوصیِ ،هاي پیشینگونه که در دورههمان
سـانِ متعلـق و موضـوعِ    نیز حقوق فرمانروا و دولت بـه یننودر دورانشد،میخوانده حقِ فرمانروا و دولت نگریسته و 

افـراد  از دلخواسـت  برآمده و هاارادهمحضِ (اشتراك)آییِهمیک همچونو پیمان،پیمان [اجتماعی] و استوار بر این 

23 G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, oder Naturrecht und Staatswissenschaft im
Grundrisse, Gesammelte Werke, Band 7 (Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1989): 123 -124.
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تفاوت باشند، در این مشترکَند ماز حیثی با همــ هرقدرهم این دو دیدگاهشود.، انگاشته مییک دولتدرمتحدشده 
24.استسرشتی یکسره دیگرگونه و برتر از اند که یت) خصوصی را وارد سپهري کردهکلهاي دارایی (ماتعینکه 

ي همبسـته پنـداري ي روسویی یکبار براي همیشه پـسِ پشـت گذاشـته شـود و     این دقیقهقرار نیست گویا
ي حـدود اسـت کـه    ي رسته از همهارادهو، آزاديدلخواستساختاريِ بازگشت قطعیِ ترادف میان آزادي و 

یمـان را  هگـل کـه پ  کنـد.  ها تعریف میدولت را مطابق مفهوم لیبرالیِ پیمانِ برآمده از گردهماییِ دلخواست
انگارد، بـه  با محوریت دارایی یا مالکیت خصوصی (اقتصاد) میي مدنیجامعهمتعلق به سپهر اي اساساً رابطه

را آزاديمثـالِ تحقـقِ گیرد که این کنند خُرده میکسانی که دولت را نیز تبدیل به یک پیمان اجتماعی می
دو سپهر متضاد داریم که راست آنکه اینجا؛ اندپایین کشیدههاي بازاراز جنس تراکنشتريبه سپهر فرومایه

ي مـدنی) و در دیگـري مثـال    است (جامعـه بیکران بدرؤیاي همانیا حدبیدر یکی آزادي برابرِ دلخواست
ها (بیکرانگی در عینِ کرانمنـدي) تحقـق   در تکینهویژگیو کلدرآمدنِ یگانگیِ ـخودآگاهیـبهآزادي چونان 

ترتیب هاي بد و راستین بهشده میان بیکرانتر گفتهخود روشن است (و از تناظر هگلیِ پیشخوديِبه؛یابدمی
ي من همـین دوگانـه  ي فاهمه و عقل انطباق دارد؛ شود) که این تقابل بر دوگانهتر میبا فاهمه و عقل روشن

بازگردنـده،  ـکنم که روشِ نخستینشان پاینده، پیوستهدرك میجوهر صورت دو تجرید متفاوت بهدیرآشنا را
گر است، و دومینِ آنها بسیار ناپایدار و فروشکننده؛ اعتیـاد یـا گـرایش    پایانه خودتوجیهاي خویشتنگونهو به

آزادي، میـانجیِ بـی ادگـذاري مفهـوم   ساختاريِ جامعه به فراخوانِ مداومِ ساخت یکُمِ استنتاج جوهر براي بنی
و در ،درنـگ بـی مشـروعیت ي ، نبردي که در حـوزه شودي مدنی و دولت نمایان میمعموالً در تقابلِ جامعه

تسلیم در این تقابل، سرانجام ؛ آیا وقتی دولت انجامدي نهادیابیِ واقعی دیر یا زود، به پیروزي یکُمی میحوزه
صـورت  شـود و درنتیجـه خـود را بـه    بنیاد از آزادي همچون بیکران بد میتلقیِ فاهمهي پایانهرانشِ خویشتن

 برآمد حقیقتاً بـه یـک پیمـان فروکاسـته شـده      کند، درك میهاشده میان دلخواستیک پیمانِ وضعحادث
تـر،  نیست (یا به زبان سادهآنخودآگاهیِنفیست، اما چون تقدیربودنِ دولت دیگر عینِ است؟ پاسخ قاعدتاً م

کنـد؛ در  سانِ پیمـانی میـان شـهروندانِ ذاتـاً آزاد برخـورد مـی      با خود بهبه تقدیربودنِ خویش آگاه نیست)، 
ي دولـت از خـودش   یافتـه این برداشت تقلیـل شود و در آن نابسندگیِنامیده میبحران شرایطی که معموالً 

شناسیِاز گونههایی چون پوالنتزاس که مارکسیستکه در ادبیات شویمگردد، با وضعیتی روبرو میآشکار می
انـد:  یاد کرده» دولت استثنایی«از آن به ، اندالهام گرفتهي بناپارتیسمِ مارکسطرحِ انگارهسیاسیِ سرشته در

ري و چونـان تقـدی  بسـیار چیـزواره   شـکلی بـس  دولت، بـه » نِبودهبر فرازِ جامعه ایستاد«موقعیتی که در آن 
ي این نوشته است.اي موضوعِ صفحات آیندهشود که تا اندازهویدا میهبیرون به شهروندان، ز شده اتحمیل

24 Hegel, Grundlinien..., op. cit. 157-158.
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واري هست که گویـا  مانده، نکات فهرستجابهحقيفلسفهبر ی که از هگل هاینویسدر دستوانگهی، 
ي ویژه هنگام ارائـه عنوان یادآوردهایی براي تکمیل، بسط یا توضیح و تدقیق بیشتر طرح خود، بهآنها را بهاو 

، زیــر برخــی بنــدها وارد کــرده اســت؛ ایــن نکــات، بــا اینکــه گــاه حــاوي اشــارات جلســات درسبحــث در 
؛شـوند لباً کنار گذاشته میغااین کتابها و ازجمله در برگردان انگلیسیاي هستند، در ترجمهغافلگیرکننده

:دنخورچشم می) این اشارات به75(بند گفتاورد باالشاملِبند پیرامون مباحث 

ـــ انقـالب در   (sich herumdrehen)خورد خود] پیچ میگردي نو ــ اینجا [به ي کهن به زمانهگذارِ کامل ــ زمانه
انـد. کـرده هـا در آن شـرکت   ي دولـت همـه انقالبی کـه  ــ غوغاشبیهچیزي یعنی نه صرفاً ــ [انقالب جهانی]جهان

(همانجا)

رد    صورت تابانقالب است و گذاري که بهاز زنیم که اینجا بحث پس حدس می خوردنِ زمـان بـه گـ خـویش
شِ   رود مـی جوهرهـایی  آن حدیثپنهانی بخشد؛ میراستین را تحقق رانِکبی بیفرجـامِ راسـتاي  کـه بـا خَمـ

در بازگشتی رسیدن یک تاریخِ جهانیانجامتنها پس از بهــنداردياش حدکه شهوت رشد خطیــ دکارت
یابند.تحقق میي مرگ، در هیئت دایرهفروتنانه به آغازگاهش

      *                 **

کند: انگار کـه  میمانندهشهوت فروکشِیاقناعتجور آن را به یکوهرجاز هگل برداشت دوريِ راست آنکه 
امتنـاعِ  بلکـه  الخـط دکـارتی،   مسـتمر و مسـتقیم  »بیکرانگـیِ بـد  «یـک  ياُسـتوارنده نـه زیریسـتاي   وهرْج

بـه موضـوع  درنـگ بـی ایـن پرسـش  بساچه؛ شده استیاستمرار کاذبموجبِ ست که انکارِ آن رناپذیريگزی
به این تا کندبراي سوژه فراهم میشناختیامکانی روانتجرید دکارتیِ جوهرْنمط که ، بدینپیونددبهاعرَض

ت و روي پشـ چنانکـه در  ؛ شـود دارد مـی عـارض او تر و مستقل از آنچه بر وجودي اصیلاطمینان برسد که
) به 16و 15هاي (صفحهبامداد بیورسپو در ،هگلمنطق) با رجوع به 18تا 16هاي (صفحهي امتناعپرده

bestimmende)بخشتعینبازتابِ، تضمینِ خوانش ژیژك گفته شد Reflexion)  یـک نـوع بازتـابِ   را نبایـد
عبـارتی  ، و بـه (äußere)بیرونـی و (setzende)نهنـده پـیش هـاي  بازتـاب حل تضاد میان براي موجبه بدیلِ

اسـت:  ایـن دو ضـد  همانستیِ بخش است،آنچه تعیندانست؛اثباتیِ یک ذات پنهان و ناشناختنیگیِآشکار
 ينکنندهـخرسندـو هرگزوقفهي کوششِ بی، بلکه درنتیجهي سوژه نیستبرسازندهاثباتیِذات یا جوهر بنیاد

آن جـوهري کـه در   دیگرسـخن،  بـه شـود؛  وضع می،خودهستیِراستینِيشالودهآشکارساختنسوژه براي 
تالش شده تا بـه  مذبوحانه فرض گرفته شده و پیشمابعدالطبیعیي پیشینِ عنوان یک دادهبازتاب بیرونی به

چونـان  شکلی آگاهانه و فروتنانـه  بهبخشدر بازتابِ تعینترین شکل ممکن در پدیدار بازنمایی شود، حقیقی
آنچـه  ي عقل (همرُخداد بازتـاب متعـین)  گویی در دقیقهد، چنانکه شومیجعلدیگريِ خود واقعیت/پدیدار 
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یـا  اسـت، تقـدمی کـه ذات    پدیدارها بـر ذات  تبیینیِ شود تقدمِ ي فاهمه برمال میشدهوارونِ روایت عادتبه
، هم پیوند زده اسـت را بهها عرَضي نتیجهاي تسلسلِ بیاي که مانند رشتهنشدهسان حقیقت بیانبهجوهر را

نشـدنش جهـان   بیـان شـرط هست که بـ حقیقتیبودنِنشدنیبیانِ بیانبازتاب متعین،درنتیجهد.نهمیپیش
این بازتابدیگر،گفتاريو دوام یافته است؛ یا، باز به ها) بنا شدهي تاریخی پدیدارها و عرَضواقعیت (زنجیره

رَضي پدیدارها و سلسلهاست که حقیقتاینانکشافمحصول انکار خودآیینِ نیستیِ بنیادینی در مرکزِ هاع
همـان درنتیجه باید بـه ناقضِ ساختمنديِ واقعیت (جهان داللت) است؛ اَشمیانجیآشکارگیِ بیند که اسوژه

ي خودش (نزد فاهمـه) سـوژه را   گزارشی که در دقیقهپس بسنده کرد؛ بیرونیبازتابگزارشِ اخته و ناکافیِ 
ي عقـل سـاخت، در دقیقـه  سـرخورده، ناخرسـند و شـورنده مـی    اش در بیان حقیقتدوبارهسبب شکست به

.یابدبخش را میاعتبار یک بازتاب تعین، وجودجوهرِبازیابیِسوژه یا رفعِ شهوتقناعتسبب و بهگردد بازمی
فرویـد  اصـل واقعیـت   برَد کـه یـادآور  پاییِ جهان واقعیت راه میروشن است که این جعلِ جوهر به خویشتن

کند تا نیستیِ بنیادینِ پدیدارهایی را انکار کنـد کـه او بـا آنهـا     ي جوهر به سوژه کمک میاست: وضعِ پنداره
شود؛ تصور اند، سرخورده میکند و هربار از نابسندگیِ هویتی که این پدیدارها به او بخشیدههمزادپنداري می

میانجی آشکاره خواهد شد، یـک  شکلی بیاي در سوژه که سرانجام روزي بهي ناشناختهیا درونهگوهرهذات، 
ایمنی براي در امان ماندن از مخاطرات سوبژکتیوِ رویارویی با این واقعیـت اسـت کـه    ـسازوکارِ دفاعی یا خود

جـوهر  بـاري،  ي آنهاسـت؛  دهبا سوژه اینهمـان اسـت، نیسـتیِ بنیـادین و انکارشـ     راستیبهآنچه در پدیدارها 
شـود  جعل میسوژه اي در ختاريانحراف ساتعبیري با ي دید یا بهي یک کژوارِگیِ ضروري در زاویهدرنتیجه

زل زده و واواقعیت به پدیدار درونیِ خود که از ژرفاي ي نیستیِنگاه خیرهمعرضِ را از قرار گرفتن در که او 
بازگشـت و سـماجت   کـه  ي مـرگ رانـه دارد؛ ایـن  کنـد، برحـذر مـی   مـی اش را برایش گزارش حقیقت ذاتی

جعـلِ  روي از مواجهـه بـا چیستی/نیسـتیِ ذاتـی خـود، و درعـوض      مدام وادار به طفرهسوژه را اش همیشگی
ترین حقیقـت گوهريدرواقع کند، میارسطوییممتد زیریستايچونان یک جوهري ي پندارهپایانهخویشتن

کند. همزاد یکدیگر میاي بنیادینگونهبهست که او و جهان واقعیت را یاتترین ذراستینوجود او و 

سـوي اینهمـانیِ   آن پدیدارها در ترتّبی تاریخی نسبت بـه یکـدیگر بـه   يکه برپایهپس فرایند استکمالی 
مکتوم ـتاکنونحقیقتی فرجامینِمیانجیِبیانکشاف پایهبرینهرچه بیشتر با ذات/جوهرِ زیریستاي خویش و 

جانب تصدیق این است از همان آغاز هـم حقیقـت گـوهرین نـه در     بهبازگشتی، صرفاً حرکتی روندپیش می
چیزي مندرج است که این روایت براي تعویـق سـامانمند آن تـدوین    کند، بلکه در آنآنچه پدیدار روایت می

دیـر پیوسـته حقیقتجوهر اهمیت دارد: انکشاف یک شده است؛ این حرکت دوري براي فهم نسبت سوژه و 
کنـد، امـا حقیقـت    ي جوهر را چونان یک امتداد بیکران وضع می، پندارهدیراندازيد و همین شوانداخته می

واقعیـت نیسـت؛ نظـام واقعیـت،     سـامانِ اسـتقرار  نیازِسان پیشبهدیراندازيمذکور چیزي جز ضرورت یک 
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حقیقت صورت استمرارِ یک جوهرِ حاملِاش را بهیستندهنآشکارگیِ بنیاد امرِ افتادنِ مستمرِ تعویقضرورت به
حرکـت  فرجـام در اثبـاتی اي یا دقیقه،در فراسوي فعلیتموقعیتی بیرونی نه کمالدرنتیجهکند. تجربه می
ي نتیجـه درکـه  ايیـافتگی تعینستاربخشی به خود این حرکت است: بجوریکجوهر، بلکه یک ي پیشرونده

شود.، حاصل میموجودـپیشاپیشنزد یک بازتابِ بیرونیِ ، فراسومستقر در یحقیقتاثباتشهوترفعِ 

ي حـق اربـابی، و طبیعتـاً    ي فئودالی دربارهداعیهنقد براي دادگیِ طبیعیِ جوهر را پیشيردّ انگارههگل
) به جز فوایـد حاصـل از کشـت و کـاربريِ     61بند ، حقيفلسفهبندد، آنجا که (سود بورژوازي، به کار میبه

رف)   (ايماندهباقیکننده، هیچ اجارهکشتورِدست پیمانکارِزمین به بـراي زمـین   از جنس سطحِ هندسـیِ صـ
ي حق یا منفعتی مستقل براي مالک باشد؛ کنندهتوجیهشود که مالکیت یا ادعایی بر آن کشاورزي قائل نمی

ترتیب حقِارض بر آن دانست و بدینبرداري از آن را امري عزمین یک زیریستاي ممتد نیست که بتوان بهره
متمـایز  عنوان دو حقِاز آن را بهبرداردارِ بهرهکار/اجارهپیمانحقِ مالک این زیریستا (این مساحت هندسی) و 

اما برداري از آن) است،هاي آن (بهرهپذیرش جوهریت زمین نسبت به عرَضنیازمندکرد؛ حقِ اربابی تعریف
توجیه حقوقی ندارد:زمینداراز دید هگل این ادعاي اشرافیت

[یعنـی] در  گیِ آن است ـــ  عبارتی ناگوهرانبودگیِ آن و بهمن است، برونیکه داراییِچیزيچون جوهرِ چیزِ براي خود، 
ایست کـه مـن از آن   برداري یا استفادهیافته، بهرهبودگیِ تحققفرجامینِ درخود نیست ــ و این برونیبرابر من یک غایت

اسـت،  اش [= در تمـامیتش] چیـز در تمـامیِ گسـتره   یا استفاده [از آن چیز]، همانا برداريِ کاملبهرهکنم، پس چیز می
ي گسـتره فَـراي ، چیـزي کـه  برداري از آن چیز به نامِ من باشد، من مالک آن چیـز هسـتم  ي بهرهکه اگر همهايگونهبه

از اصلَند)تأکیدها(25.دیگري باشدسِمانَد که بتواند داراییِ کَنمیيجارباز آن هیچي کاربردهاي آن، همه

(و نه بـه  اقتصادآن نیست و بنابراین تا آنجا که به ي انهکشتوردهايِي کاربرزمین جز همهيپنداري گوهره
هیچ از آن گردد، اگر کاربريِ زمین را کنار بگذاریم، خود زمین نیز دیگر وجود نخواهد داشت (طبیعت) بازمی

درحالیکـه بـه   هگل،)67تر (بند سپسکمی ؛تا صرف تصرف آن متضمنِ حقِ اربابی باشد)مانَدنمیيبر جا
، چنانکه گـویی  بنددبه کار میو در نقد گوهرانگیِ آنکارنیرويبرَد، همین رویکرد را در مورد ازمیبند باال ب

:کندوضع میازخودبیگانهکارِزمانِ، محدودیتی بر ندگیِ کهنبازنوینکارگرِدرجهت رهایِشِ حقوقیِ 

ي] [و نـه همـه  چنـدتا از تـوانم  مـی [تنهـا]  مـن  ، اَمهـاي عملـی  و تواناییو ذهنیِ ویژهتَنانههاي مهارتي] از [همه
ی خـود] را، بـه شـخص دیگـري     ذهنـ و تَنانـه [نیـروي  محـدود زمانیـنظرِـازگیريِکاربهها [ي آنها] را، و یا فراورده
یابنـد. [حـال   مـن مـی  کلیت و تمامیت اي بیرونی با ، رابطهسبب این محدودیتبه[تنها] ها ، زیرا این فراوردهواگذارم
زمانم، که از طریـق کـار انضـمامیت و عینیـت یافتـه اسـت، و نیـز [بـا واگـذاري] تمامیـت           ي همهواگذاريِ با آنکه] 

ا ، و شخصیت خود رخودکلیِو واقعیت کلیفعالیت ،یشتنمتمامیت خو(das Substantielle)وبنیادبیخام، فراورده

25 Hegel, Grundlinien..., op. cit. 130.
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چیز (Substanz)، میان جوهرِ 61ایست که در باال، بند این رابطه همانند آن رابطهداراییِ کَسِ دیگري خواهم کرد. 
متمایز جوهرْخود تا آنجا که محدود است، از [تنها] برداري، دست که این بهرهاز آن، تبیین شد؛ همانبرداريبهرهو 

کـارگیري  که این بـه متمایز استقرار از خود من، تنها تا آنجا از خودشان، و بدینکارگیريِ نیروهاي من نیز، بهاست
چیـزي نیسـت   جوهرْ]مچنانکهه[بروز و بیانِ یک نیرو، خود آن نیروست، ــ تمامیتلحاظ کمی محدود باشد؛ ــبه

از منَند)زیرخطها] و از اصل، و [افزودهتأکیدها (26ها.ویژگی]يهمه[ل چیزي نیست جز ، و کُهاي] عرَضجز [همه

، یک بازتاب متعین نیست؟ و آیـا در بحثـی   "هاي عرَضچیزي نیست جز همهجوهرْ"خودآگاه متناظر با آیا 
غیر در نیروي کار گشوده است، رسیدن به این موضـع  بهانتقالوضعِ محدودیت برکه هگل پیرامون ضرورت

خـود  به معنـی آن نیسـت کـه    ها باشد، عرَضمحلِ نصب و عزلِکه وجود ندارد پیشاپیشهیچ جوهري که 
چندان بسنده این شکلی نه) به48تا 40هاي (صفحهعریب اَنیران شور تَدر نیست؟گوهریننیروي کار امري 

ـــ چیـزِ   » انجـام کـار  تـر ذهنـیِ  و سـپس تنانـه توانـایی  «توان به صرف را نمیکارنیرويادعا طرح شد که 
فکـري، یعنی در شکلِ سـاده و جسـمانی و پیشـا   ،ترین و مجردترین شکل خوداي که در نابشناختیزیست

فرض گرفته ي تولید پیشمیان انسان و چارپایان مشترك است ــ تأویل کرد، بلکه براي تعریف آن یک شیوه
،ي تولیدوجه چیرهسانبه،داريي تولید سرمایهشیوهاي که توانایی انجام کار در شرایط اجتماعی"شود: می

جـوهرِ  همچـون نیـروي کـار را   داریسـت کـه   ي تولید سـرمایه شیوهخود؛ این"کندآن را به کاال تبدیل می
به تنِداري تا هاي پیشاسرمایهي دورهکه از بدنِ رعیت و بردهکندمیپردازيمقولهاي وضع و شناختیزیست

مقوالت و سامانپس آیا اگر است؛یافتهامتدادشده دادهکارگر نوین، چونان یک واقعیت طبیعیِيبازارآمده
کارِنیروي«توان از رعیت و برده همچون داري را حذف کنیم، همچنان میشناسیِ متناظر با سرمایهشناخت
دو شکل پدیداريِ یک ذات مشترك یا دو کیفیت چونان، یعنی »آزادکارِنیروي«ان سو از کارگر به» در بند

کـاال، بـه یـک   » توانایی انجام کـار «ضرورت تبدیلِ ؟ یاد کرد) عارض بر یک جوهر یگانه»آزاد«و » در بند(«
واحـد  یـک جـوهرِ  عرَضِ تغییر درواقع یا ،کاربري، تغییرِ کیفیصورت تغییرِتبدیل رعیت به کارگر آزاد را به

گـوهرینی  ها را حذف کنیم، چیزي درمقـامِ حال آنکه اگر تمام این عرَضکند؛پردازي میمقوله(نیروي کار) 
همین جوهرانگاريِ نیروي کار به بخش سرایتکنم گمان میمانَد که بتوان آن را نیروي کار نامید.جا نمیبه

جانبه همهاثباتیِرت رهاییِصوسبب شده است که کمونیسم بههاي اندیشگانیِ مارکسیستیجریانی ازبزرگ
ادعـاي  (یـا بـه شـکل محـدود)     وغ به دردمکراتیکـانقالب بورژوا"تصور شود: نیروي کار(و نه تنها حقوقیِ) 
تنهـا ؛ امـا ایـن تلقـی    "دنآزاد کو یکسرهشکل واقعیباید آن را بهکارگريانقالب ؛ را داردآزادي نیروي کار 

بـورژوازي در ایـن   توجه کنید کـه  ؛در انجامِ امرِ آرمانیِ خود بورژوازیستدادن صداقت بیشترمعناي نشانبه
اي که به ایـن نیـرو بخشـیده را نبایـد فاقـد اصـالت       گوید و آزاديدروغ نمیکار را آزاد کردهادعا که نیروي 
؛نیست، در خود نیروي کار بـودنش اسـت  غیراصیلشدر آزاديِ دروغین یا » نیروي کار آزاد«دانست؛ مشکلِ 

26 Hegel, Grundlinien..., op. cit. 144-145.
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نباشد، این یـک  از کارش بیگانه دیگر ست که کارگريتواناییِ انجامِ کارِ»آزادنیروي کارِ یکسره «اگر مراد از 
رَضِ جـوهري کـه   ؛ستي مفهومی و در اصل یک آرمانِ لیبرالیناسازه انقالب کارگري قرار نیست با تغییرِ عـ
بخشِ ایـن  بازتاب تعینتاریخ تاکنون استمرار داشته، آزادي راستین را به آن ببخشد، بلکه دمِاز سپیدهفرضاً

آشکارگیِ این حقیقت است کهمترادف بامفهوماًانقالبنیروي کار است، دروغی که جوهربودنِدروغِ اصلی
اش دهي نـابوده و نیسـتن  شـالوده بـر  واقعیت سامانآن کل که با برمالشدنِیافته استبه این دلیل استمرار 

ریزد.فرومی

شـکلی  ي نسبت آزاديِ نیروي کار و گـوهرانگیِ آن، ایـن امکـان را بـه    پرسشوارهدردخالتيشیوهاین 
پیرامـون نسـبت ذات انسـان و    ي پیش در گفتـاوردي از هگـل   آنچنانکه چندصفحهکهکنداستوار فراهم می

اگر ؛"نبودنِ انسان دیگر یک بایستنِ صرف انگاشته نشودبردگیبهمحکومـخودبرايـوـدرخود"، بردگی او آمد
بایستگیخود به یک ي طبیعت بپذیریم، آزادي آن خودبهذاتیت نیروي کار را همچون یک دادهگوهرانگی و 

انـد  که کوشـیده هم ایی هاست، و مارکسیستاخالقیپیش از هرچیز امري بایستگیشود؛ این فروکاسته می
لوکاچ و تر در سپهر نظریه(بیش و پیش از همه خود مارکس، و سپسآن را به ضرورتی منطقی تأویل کنند

درجـات گونـاگون در مسـیر    بهو سته ناه یا نادستدانرغمِ برخی تناقضات گفتمانی،بهلنین)در قلمروي عملْ
ي ارزشتر به دقایق نظریهق(در بخشِ سپسین این دنباله که دقیند ابیانِ ناگوهرانگی نیروي کار حرکت کرده

کنـد کـه   در همان گفتاورد، وقتی هگـل یـادآوري مـی   پردازیم، این موضوع تا حدي بررسی خواهد شد).می
ست که در آن به راي دیدگاه ناراستینیشود، اینک فَي آزاد که حق و دانشِ حق از آن آغاز میدیدگاه اراده"

ست، نگریسته پایه مستعد بردگیهمچون ذات طبیعی و تنها همچون مفهومی درخودباشنده، که برینانسان 
شدنِ کیفیتی بـر یـک ذات یـا    سزاواريِ عارض«سطحِبحث چیستی آزادي از فرابردنِمشخصاً به ،"شودمی

که جوهر چونان یـک  دامکند؛ مااشاره می»ي خود جوهرحل مسئله«ي به مرتبه»شدهدادهـجوهرِ پیشاپیش
شـده در  وضـع کوچـک يیـک ابـژه  در هیئتاست، آزادي داشته شدهبِپیشاثباتیِالخط زیریستاي مستقیم

؛ حـل  )نفـس آزادترشـدنِ دم بـه دمرؤیـاي بیکرانِ بد است (یک فرجامِوقفه و بیبیگسترشِمتضمنِفراسو 
رساندنِ دو سرِ این خـط مسـتقیم، ایـن    هم، با بهآزاديبخش بر مفهوم از طریق بازتاب تعیني جوهرمسئله

نیـافتنِ حقیقـت   انـدازد، تحقـق  مـی دیربخشد: آنچه آزادي را پیوستهمیبیکران را در قالب یک دایره بستار 
یک حقیقت چونانجعل شده است تا سوژه (نیروي کار) خود را آزادي، مفهوم وارونجوهري سوژه نیست؛ به

آن ي گـوهرانگیِ دادنِ به اسـطوره سوژه نیست، پایانآزادشدنِي آشکارنشده دریابد؛ هدفدادهجوهريِ پیش
است.آزادييانگارهآن خود بخشِقوامترین عنصرِ اي که اصلیاست، اسطوره

گیـري  گویا بـا همـین نتیجـه   ي حق فلسفهارجاع هگل به دیالکتیک خدایگان و بنده در این گفتاورد از 
کند کـه  خود حکایت میهماهنگ است؛ دقت کنید که این تقابل نه از آزادي بنده که از رویارویی او با ذات 
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، هي بازنـد شـدن ازسـوي بنـده   بازشناختهرغمِبهبرَندهخدایگانِ اگرسازد؛ را بر او آشکار میهویت راستینش
رسـانايِ ذات  علت است که ایـن هویـت  یابد، راستی تنها بدانار میهمچنان در تحقق هویتش خود را ناکامی

ترسد:ست که از مرگ میدرچشم شده، طرفیراستینِ او نیست؛ آنکه با ذات خویش چشم

است، حقیقتـی  حقیقتاو همانا ، برايخودباشندهآگاهیِ خودبنیاد برايبندگی خدایگانْ ذات است؛ پس براينخست، 
اراي این حقیقت سلبیت نـاب و دخودشدرعمالًنیست. اما بندگی درخود[= بنده] است، اما هنوز اوبرايکه اگرچه 

 دیگرسـخن، ایـن   بـه .اسـت کـرده تجربهاین ذات [= سلبیت ناب] را در خودش اوزیرا؛استخودبودگیبرايحقیقت
آگاهی [= بندگی] صرفاً از این یا آن چیز، و در این یـا آن لحظـه، تـرس نداشـته [= صـرفاً تـرسِ مـوردي و مقطعـی         

. زیرا او ترس از مرگ، از این خدایگان مطلق، را درك کرده استسیده است؛ارهنداشته]، بلکه از تمامیت ذات خویش 
نچه در او سخت و استوار بوده متزلـزل شـده اسـت.   آیکسره بر خود لرزیده، و هراشیده،در این هراس، او از درون فروپ

ي (بسیط) خودآگاهیست که سلبیت مطلـق  ، ذات سادههاقوامي شدگیِ مطلقِ همهاین تکانشِ کلیِ ناب، این سیالاما 
[= اوبـراي ،نـاب خودبـودگیِ برايي . این دقیقهستاین آگاهیدرسبب ست که بدینخودبودگیِ نابیبراياست، یعنی 

ایـن [آگـاهیِ  گذشـته  . ازیـن اوسـت برابریستايبراي او [= بنده] ، در هیئت خدایگان،نیز هست، زیرا این دقیقهبنده] 
بلکـه بنـده   چیز است،همهشدنِمنحلین [معادلِ] اکه نیست(überhaupt)شدههرجورکهوکلینحوِ ] صرفاً بهبنده

خـود را بـه   بنیادهاي وجودشدنِ کردن، فسخ[= در عملِ خدمتبخشدمیفعلیتراانحاللاین دنْگزاردر امرِ خدمت
ایـن  و بـا کـارکردن [روي   د گذردرمیطبیعی وجودها از دلبستگی به دقیقهیکایکاو در این امر، در ؛ د]آوراجرا درمی

ها] از منَند)و [افزودهاز اصلهاتأکید(27کند.] آن را از خود دور میوجود

جایگزینیِوقفه و بیشدنِرا در زندگیآنجا که ذات ، خدایگان و بندهيپارهوانگهی هگل، کمی پیش از آغاز 
و ،از یکسـو جـوهر میان يي دوگانهرابطه، ندکتعریف مییکدیگر سردرپیِهاي انداموارِي پیکربنديپیوسته

یا ترکیب خـاصِ ساخت، چینش، سرهممشخص ــ یک پیکربنديي بالفعلِازدیگرسو مقاومت یک اندامواره
کنـد اي دیگر را مشخص میشدن به پیکربندي یا انداموارهها ــ در برابر دگرگونی و تبدیلاندامواقعاً موجود:

نقـض جـوهرِ   موکول به) "باشندهـاکنونهمپیکربنديِ "ي فعلیت/واقعیت (صیانت نفسِ پاییِ عرصهخویشتن
هـر زیسـت اي کـه آغازگـاه و پایانگـاه    آلـی ي غیر(مـاده زنـدگی سرشت ناانـداموارِ  او از آن به ایست که کلی

بـه  بازگشـت بـه ایـن جـوهر    امـرِ  مین بقاي خـود،  اندامواره براي تأترتیب که، بدینکند) یاد میایستندهزی
نخست فرایند اسـت کـه   ؛ این گامِدبمانَو باشَندهزیندهفرداًهمچنانند تازپس میمرگ خویش رامیانجیِ

ین اکند؛ اما در گام سپسینْخود و نفیِ جوهرِ کلیِ زندگی پافشاري میباشندگیِي فردي بر در آن اندامواره
هـاي گونـاگون   یکربنـدي امانِ پیدایش و نابوديِ پکلیت گوهرین، یعنی ذات زندگی که چیزي جز شارشِ بی

:پیونددمیدرمقام کل و او از رهگذر مرگ خود به زندگی آشامدمیدراندامواره را نیست، 

27 G.W.F. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Gesammelte Werke, Band 3 (Frankfurt am Main: Suhrkamp
Verlag, 1989): 152-153.
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دقیقـه نخسـتین دربینـیم کـه  تر تفکیک کنـیم، مـی  ] را از یکدیگر دقیقشدنهاي مندرج در این [رویداد اگر دقیقه
شـکلِ درخـود  چه بـه سرکوب آنهاي) خودبنیاد، یا هاي (گشتالتپیکربندي)Bestehen، يِبرقرارباشندگیِ، (اییِزیست

ي دقیقـه دومي امـا دقیقـه  . یابیمرا میاي نداشتن است)باشندگیزیستایی (، یعنی درخود نبودن و هیچ متمایزشدن
زیسـتا  ـاکنـون هـم شـتالت)  (گپیکربنـديِ ،ي یکُـم دقیقـه در هاست.آن زیستایی به بیکرانگیِ تفاوتتسلیم و تمکینِ

یـا چونـان جـوهرِ    باشـنده خـویش بـراي چونـان چیـزِ   این پیکربندي ؛ وجود داردبرقرار)ـاکنوناشَنده، همبـاکنون(هم
پیکربنـديِ یـک  مـداومِ [یـا تبـدیلِ  شـارندگی ، ایـن  ددهـ روي مـی کلـی  جـوهرِ  تضـاد بـا  در بیکران،خودـتعینِـدر

ایـن جـوهر   با پیوستگی و ] ي ناانداموارماده، به میانجیِ بازگشت به جوهرِ کلی یعنی پیکربنديِ دیگربه زیستا/باشنده
چیـزي مطـرح   سـانِ بـه ، بلکه بیشـتر شودچونان چیزي که در این امرِ کلی منحل مینه ، و خود را ندکرد میراکلی
(بقاي خـود را  کندمصرف آن، خویشتن را حفظ مینداموارش و از طریقِ ش از این سرشت نااَسبب جدایِکند که بهمی
ها] از منَند)از اصل و [افزودههاتأکید(28کند).مین میتأ

ي و دوگانـه او،ماشـین میـل  پـردازيِ بـاوريِ دلـوز، مفهـوم   زنـدگی شدت یـادآورِ گرچه تصویرسازي بحث به
اخیـرِ نبایـد از دیـالکتیکی کـه در تلقـیِ     ، امـا اسـت (پارانویاك)بودنو (شیزو)شدنکشمکشِ ـدرـهمیشه

بـاورانِ هبـر خـالف نهفتـ   زیـرا هگـل   نهفته اسـت غافـل شـد،   زندگیي زینده و از رابطهپدیدارشناسیِ روح
تنها چیـزي کـه همیشـه    :گویدسخن میکلیجوهراز شدني فرایند ، هنگام بحث دربارهستیزِ آیندهکلیت

آنهاست: جوهرِ آنها شدنِيوقفهبیپا، خود شارشِهاي خویشتنراستینِ انداموارهپایدار است، تنها زیریستاي 
دهـد: فـرد یـا    روي مـی تبدیل به میانجی بازگشت به کلیـت ؛ اما ایناستشدنیا چیزِ دیگري شدنتبدیل

گـردد تـا مسـتعد    سـت، بـازمی  »سرشت کلـیِ زنـدگی  «ي نااندامواري کهمیرد و به مادهاندامواره نخست می
بـدن  ي ناانداموار نخستین را به این مادهمیانجیِمطلقاً نبایدد. شوبازپیکربندي در هیئت یک زیستاییِ نوین 

میـل اسـت و   وتنهایـک پیونـد  براي یکBwOهر :ي دلوز ترجمه کرد، چون داراي کلیت استهابدون اندام
ي ناانـداموار) کـه   ي ثابـت وجـود دارد (مـاده   هگل یک نقطههريِوگشدنِ درواقع در رو کلیت ندارد؛هیچبه

آشـتی  است کـه هگـل آن را بـه    ي بازگشت همین دقیقهدرست؛گرددي زندگی همواره به آن بازمیچرخه
)، شـدن ي یگانگیِ زینده با کلیت جوهريِ خـود (فراینـد   وهلهمرگ چونان ؛کندتعبیر میاندامواره با خویش

ي پایانهوارونِ میلِ خویشتناي که بهسوژه:استزدودهبیگانگیي بسیط خود، تحقق یک سوژهجنسِیعنی با 
جنسـی کـه   ي روبـرو روایـت کنـیم،   آغازینِ خود، اکنون میانجمندانه به خودآگاهی رسیده، یا اگـر از زاویـه  

و زیرِ هرین زنده باشدطور گومشخص) براي آنکه بهزیستاییِي فردي (یک انداموارهپس .خودآگاه شده است
،خـود پاییِخویشتنتداوم خود، از یازیستایی، باشندگی، قرارلجاجت بر از باید قرار گیرد،زندگیجنسِ نامِ

؛ و تـن بـه نفـی مطلـق بسـپارد     است، انکار نکنـد مرگاش را، که میانجیشدن جوهرِ دیگر دست کشیده و 
ي مرگ باشد:باید پذیرازندگیِ گوهرین خودنمایانه، براي تحقق شکلی متناقضبهدرواقع 

28 Hegel, Phänomenologie ..., op. cit. 141.
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، در وجود یک دیگـري نمـودار   شدگینفیامرِاست [= دیگريیکدریا ، نفیي) میل استدر زندگی، که متعلقِ (ابژه
، و یـا  دیگـر )gleichgültigeعلقـه،  (بـی تفاوتست در برابر یک پیکربنديِ بیتعینیشود]، یعنی در میل است، یا می

که نفی در آن مطلق است، جِنس [بسیط مورد بحـث  ،ست. اما این سرشت کلیِ خودبنیادزندگیکلیِ ناانداموارِسرشت 
تنها در یک خودآگاهی دیگـر بـه خرسـنديِ    خودآگاهی ست. خودآگاهیدر منطق] درمعناي دقیق واژه، و یا [درواقع] 

ها] از منَند)و [افزودهاز اصلهاتأکید(29.رسدخود می

گوهربـاوري (مونیسـم) و چنـدگوهرباوري    ، در ایـن دقیقـه هگـل تـک    پدیدارشناسیدر خوانش هیپولیت از 
را پـیش  زمـان درنـگ پرسـش   ؛ فهم این آشتی بسیار راهگُشاست چون بیدرسانَ(پلورالیسم) را به آشتی می

نیتسی هم روبـروییم؟  الیبجور بسگانگیِ جوهريِ کشد؛ آیا همزمان با اینکه یک گوهرِ یگانه داریم، با یکمی
کند: در قیـاسِ زنـدگیِ انـداموار، محـلِ همرسـیِ ایـن دو حـد        هگل موضوع را در ساخت قیاس جستجو می

باشَنده از ـاکنونهاي همي جوهرهاي فرديِ پیکربنديکوچک و بزرگ (همرسیِ جوهرِ ناب از یکسو و بسگانه
 همانا میانگاه (است، دقیقهنوعیا گونهدیگرسو   زندگیِ ناب چونـان حرکـت) اي که در آن تداوم جوهرِ بسیط

ایسـت کـه جـوهرِ بسـیط و     فرد زیندهیابد: گونهپاییِ هریک از زیندگانِ متکثر تجلی میصرف) در خویشتن
کسـو تـابعِ   ، فرد که از یدیگرگفتارکند؛ بهود بازنمایی میرا در بودوباش و تولیدمثل خنابزندگیِمجرد فوق

مقاومـت  » بازگشت به جوهرِ ناب بـه میـانجی مـرگ انـدامواره    «پاییِ خود بوده و در برابرِ امرِ رانشِ خویشتن
ي تجریـدي  بایست کلیت انتزاعیِ زندگی را نیز تصدیق کند، مرتبـه بودن میکند، و از دیگرسو براي زندهمی

که فرد از طریق تولید است: جایینوعیا گونههمانا د کهیابمیناب) را /شدنِزندگی(/جوهرتر از جنسپایین
کند:اي خویشتن را بازتولید میدرجهبهرغمِ مرگ فرديِ خود، فرزندانی با مشخصات نوعی خودش، به

، (Gattung)یا همـان جـنس   سانِ چیزِ کلیزندگیِ کلی بهه در آن یک حد عبارت است ازبینیم کرا میپس قیاسی 
آییِ هردوي اینهـا برسـاخته   از هم30یا همان فرد کلی است؛ اما حد میانیزندگی کلی چونان چیزِ فردياما حد دیگرْ

شود، اما حد دیگـر  نمودار می)Art(نوع، گونه همچونیا متعینکه حد نخست در آن چونان کلیت شده است، جوري
einzelne)فردي فردیتیا راستینفردیتسان به Einzelheit) از اصلَند)تأکیدها(31کند.آن واگذار میبهخود را

در برابـرِ  ،زیستا/باشنده)ـاکنونهاي همهاي فردي (پیکربنديکه انداموارههاي مستقل و گوناگونیگوهرانگی
جور همنهـاد  در یککنند، میفشاري پا، بر آنها)شدني زندگی (فرایند شدن از سوي جوهرِ یگانهآشامیدهدر

کنند؛ گونه، چونان کلیتی که تعین یافته است، فـرد را  را ایجاب میگونهمجرد، با خود این جوهر/جنسِ فوق

29 Hegel, Phänomenologie ..., op. cit. 144.
و محمـولِ  ، موضـوع  ي نتیجـه (حد وسط) در گـزاره با رفع حد میانیاست که کوچک و بزرگ در قیاس اقترانی حدهايیکُم و دوم، دو حدمقصود از٣٠

هـر :)؛ پـس بـزرگ (هر حیـوانی میراسـت  )؛ کوچک(پستانداري حیوان استهر "؛ براي نمونه در قیاسِ کوچک و بزرگ دهندرا شکل میحکم فرجامین
خود ترتیبِ افزایشِ تجریـد را  هستند؛ و این ساختار خودبهمیراو حیوان، پستاندارترتیب حدود کوچک و میانی و بزرگ به،"(نتیجه)پستانداري میراست

کند: فرد، گونه (نوع) و جنس.مشخص می
31 Hegel, Phänomenologie ..., op. cit. 223-224.
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میانجیِ مـرگ نیـز از درِ   کند، اما با ضرورت بازگشت به جوهرِ ناب بهفراي خود فرد و چونان تبار او حمل می
مرجـعِ  گردد، یا کلیت مـرگ به جانب جوهر (حد بزرگ) بازمیست کهفردیتی؛ پس گونهآشتی درآمده است

باور هگل اگـر سـاختار   ؛ نکته آنکه بهشودپاییِ فرد (حد کوچک) پدیدار میست که چونان خویشتنگوهرینی
هاي واقعاً موجـود  ، یعنی پیکربندي»حد میانی«ي فرگشت این قیاس را درمورد آگاهی به کار بندیم، زنجیره

، خـود تـاریخ را   (خودآگاهیِ حسـی و روح کلـی)  ز گذشته تا آینده، میان دو حد کوچک و بزرگ آنآگاهی ا
انگیز حد میانیِ قیـاسِ  هگل است؛ اما هگل به دلیلی شگفتپدیدارشناسیدهند که موضوعِ گزارش شکل می

رغـمِ آنکـه   زیستا در یک نقطه منجمـد شـده و بـه   يگونهکند؛ یابیِ انداموار را از این قاعده مستثنا میپیکره
جا نیست، در همان نقطه درشدنسان گوهرِ نابِ زیستن چیزي جز فرایند زندگی در سطح عالی تجرید و به

و هر دگرگشـت احتمـالی در آن نـه پیـروِ سـامانی منطقـی، بلکـه        رودزند: شدنی که در زمان پیش نمیمی
است؛ناچشمداشته پیشامدي 

چونـان  توانـد  ، تنهـا مـی  (gestaltet)یافتـه  ي وجود حاضرِ (دازایـنِ) پیکـره  مشاهدهبراي عقلْیم که برمیپِیاینها از 
ترتیـب یـا   انتظام/در درون خـودش هـیچ   طورواقـع  بـه همـه بـااین اي کـه  کلیزندگینمودار شود،طورکلیزندگی به

و نـدارد شـود،  هاي فردي متمایز] حادث مـی هایش [در قالبِ انداموارهیابیآنچه از تفاوتبراياي ساخت عقالنی/طرح
یـابیِ انـداموار، حـد   ــ اگر در قیـاسِ پیکـره  نیست.[ي فردي زنده] ها ي خودبنیاد پیکرهراستی] یک سامانه[ازینرو به

است، در خودش (einzelne Individualität)تکینیابیِ آن در هیئت فردیت ي گونه و واقعیتمیانی که دربرگیرنده
سرشـت  یابیِ خود، بیـان و  واقعیتحرکتدر را داشت، آنگاه این حد میانی32حد کلیت درونی و فردیت کلی]هر دو[

، میـانِ روحِ  آگـاهی سـت کـه   به چنین سیاقیبود. بخش) میو یک فرگشت خودسامانده (خودنظامداشتکلیت را می
حـد میـانی داراسـت کـه     درمقـامِ هاي آگاهی را یابیاي از پیکرهست، سامانهو فردیت آن که همان آگاهیِ حسیکلی 

اي کـه اینجـا [= در ایـن    بخشد، است ـــ سـامانه  انتظام مییک کلْقالبِاي که خود را در چونان زندگیِ روح، زندگی
امـا طبیعـت   .را چونان تـاریخ جهـان در برابـر خـویش دارد    اَشکتاب] مورد توجه است و وجود حاضرِ (دازاینِ) عینی

راسـت] بـه   یـک میانی، حدنیاز به بیمیانجی [= اي بیگونه؛ این طبیعت از کلیت خود، زندگی، بهانداموار تاریخ ندارد
وجود نـدگیِ فـردي  هاي تعین سادهافتد، و دقیقهحاضر فرومیساحت فردیتیـابی  کـه در ایـن واقعیـت   (بسیط) و زی

، یـک حرکـت   میدیدمورد آگاهیدر کهآنچنان[و نهرا تنها چونان حرکتی پیشامدوار (تصادفی) شدن اند، متحد شده
در آن کار و فعال اسـت و  بهخودش دستبه جايِها هر یک از این دقیقهدر آن ، حرکتی کهآورندپدید می] سامانمند

ي خودش محـدود اسـت، زیـرا    صرفاً در نقطهاست،خودبرايبودگی چنانچه فعالاما این شود؛اصل و حفظ میحکلْ
33نیسـت. بـراي خـودش   اینجـا  شود، زیرا در مقامِ کـلْ شود، و کل در این نقطه یافت نمیدر این نقطه یافت نمیکلْ

ها] از منَند)[افزودهوزیرخطاز اصلَند؛هاتأکید(

.استقیاس بزرگو کوچکدقت کنید که این دو حد، همان دو حد نهایی32ِ
33 Hegel, Phänomenologie ..., op. cit. 224-225.
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پاسداشت آن (ترس از مرگ، از خدایگانِ مطلق) او را بـه جایگـاه بردگـی رسـانده اسـت،      در تنانگیِ برده که 
با مقاومت این زیست فـردي  ،یافتگیِ انداموار بدن فرديِ او مطرح استاي نیست؛ تا آنجا که پیکرهگوهرانگی

 در برابر بازگشت به جوهرِ راستین که همانا خودراسـت  وکار داریم و است، سربه میانجی مرگ شدنفرایند
پـایی، چنانکـه هگـل    درك حقـوقیِ ایـن خویشـتن   البتـه  ؛ دانجاممیبردگی بهکه همین مقاومت است آنکه
انسـان چونـان   "(عام در پسِ زیست فرديِ برده طبیعیِبا وضعِ یک ذات یا جوهرِ انسانیِ تر گفته است، پیش

معناي تالزم دارد، اما اکنون روشن است که این ) "طورکلی در پسِ یک هستنده[حضور یک] ذات طبیعی به
ي اخیر ما که اشارهي حق فلسفهشده از ي نقلامرِ بردگیست و هگل در پارهي بیشتر استوارندهجوهرسنتیِ

اي براي انکارِ ذاتیِ بردگی، همزمان انگاشتنِ چنین جوهرِ ممتد ایجابیپیشدهد کهتذکر میبرَد،بدان بازمی
آید که در این توجیه حقوقی، آنچه بـه  هست؛ به چشم مینیزخدایگانسروريِجاودانِي حقِ کنندهتوجیه

ــا  ــوهرهذات ی ــسِ  يگ ــترك در پ ــانیِ مش ــک انس ــتندی ــا ههس ــک ی ــرهی ــداموارِ پیک ــافتگیِ ان ــرديِ ی ف
یابیچونان حد میانیِ قیاسِ پیکرهگونهاز پدیدارشناسی شود، درواقع تلقیِ تعبیر میزیستا/باشندهـکنوناهم

و نـه  اسـت،  باشـنده) ـاکنـون ي همي فردي (پیکرهانداموارهپاییِخویشتني پایستاري و یافتهو نمود ویژگی
نـوعِ یـافتگی بـه عنـوان    ، و ایـن تعـین  مـرگ بـه میـانجیِ   شـدن يوقفهيِ فرایند بیقرار و بیدر معناجوهر

تـاریخ ترِ تجرید نسبت به جـوهر اسـت، چنانکـه دیـدیم     که بیانگرِ یک سطحِ پایینانسان» زیستی/طبیعیِ«
صـورت امتـداد یـک    بـه پایانهخویشتندر یک نقطه گرفتار شده و همین گرفتارشدگیِتکراریست که :ندارد

هـیچ  ایم کـه  ، وگرنه با هگل دانستهشوددر پسِ یک فرایند دروغینِ دگرگونی تجربه میارسطوییزیریستاي 
خـود  گـوهرینْ زیریستاي پایستار و نـاوردا درکـار نیسـت؛ تنهـا چیـزِ      گوهرِیکيبسترِ پایندهدگرگونی بر 
منطقـاً مسـتلزمِ تأییـد و    ، هستندهمستقر در پسِ انسانیِ عامِ یعیِ درحکمِ ذات طبگونه. تجرید دگرگونیست

به او را راستین) يگوهرهشدن در آشامیدهدراز ایست که در هیئت ترسِ برده از مرگ (پاییتضمینِ خویشتن
يگونـه انسـان ( ذات ماناي طبیعـیِ از سنتیتلقیِ خود این آور استجایگاه بردگی رانده است؛ آنچه بردگی

است.شدهعارض، نه کیفیتی که بر آن انسانی) است

رَد و درسـت   کار میي طبیعی بهیابیِ زیندهرا تنها براي پیکرهزندگیادعاي ناتاریخمنديِ گرچه هگل  بـ
همین فقدان تاریخِ زندگیِ طبیعی را دلیلی براي گذارِ سپسین کتابش به خوانش پدیدارهاي آگـاهی انسـانی   

هرروي زنـدگی و تعمیمـاً انـداموارگی نـزد او     داند، اما بهاست ــ میتاریخعنوان یگانه چیزي که داراي ــ به
ي شود؛ در مرتبـه نوعی کل هستی را شامل میشناختی از این مفاهیم دارد و بهتر از درك زیستمعنایی عام

ندهزندگی/شـ    آشامیدهدرایست که در برابر هر پدیدهباالترِ برخال انداموارگی، زی دن شـدن در جـوهر بسـیط
پس همچنان براي ؛کندي خود را وضع میمرتبههمي زیستیِ گونهکند و ازینرو میانجیِ مرگ، مقاومت میبه

ایـن  روبـروییم. یک نقطـه  وتنهاهاي آن اندامواره با فقدان تاریخ و انجماد روند زادومرگ در یکبنديبازپیکره
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ي تولیـد، یـا شـاید    یـک شـیوه  تاریخیِ گونـاگونِ هاي بنديصورتپیوند گوهرینِتعمیم احتماالً در خوانشِ
ست.غایت امنیتیکنم که سرشت این مسئله به؛ و من دوباره گمان میآنها، به کار آیدناتاریخمنديِ

ي جـوهر و گونـه و اینجـور چیزهاسـت؛     واسطه بحثی دربارهنولیبرالیسم، بیازکردن براي نمونه صحبت
پردازان مارکسیست معاصـر کـه   ث هم عیناً مربوط به همین مقوالتند و شوربختانه نظریهظرایف اقتصادي بح

داري هـاي تـاریخیِ سـرمایه   بنـدي صـورت هاي اقتصـاديِ ها و قانونمنديیا جریاندولتهایی چون در حوزه
دسـته از ایـن   در کارهـاي آن بنـابراین  ؛ انـد به ایـن پیونـدها اشـاره کـرده    خود اند، کمتر مشغول نقّادي بوده

ي بیسـتم را، البتـه بـا تمرکـزِ    داري در سدهنویسندگان و تحلیلگران سیاسی و اقتصادي که فرگشت سرمایه
انـد، نـاگزیر ایـن پیونـد     ش کـرده ز دولت رفاه به نولیبرالیسم، کـاو یافته اتحققیکسرهبیشتر بر آخرین گذارِ 

ما را به داري، چنانکه در آغاز دیدیم، سرمایهبنديِدورهامرِ همچنینشود.ي تجرید نمایان میصورت شیوهبه
برداشـت لنـین از   شناختیِ معناي دوراني کوتاهمان به در اشاره: برَدراه میبدو راستینهاي بیکرانپرسشِ

بنـديِ  بنـدي بـه صـورت   صورتیکگذار از،ویژهبسیار دیدگاه یا ذهنیتیک درکه گمانه زدیمامپریالیسم
جـایگزینیِ  ظـرف جـوهريِ  سـانِ وضـعِ یـک راسـتايِ دکـارتی بـه     در این ذهنیت؛نیستتاریخ دارايدیگر

رمديِ يزنجیـره درفرضـی فراامپریالیسـمِ فالنامپریالیسم با  اساسـاً همچـون   ،یـک بیکـرانِ بـد   کـاذبِ سـ
ایـن جـایگزینیِ زمانمنـد    فراچنـگ آیـد کـه    شـود، و چنانچـه   وار فهمیده میي اندامپاییِ یک گونهخویشتن

فرایند همانا همانسـتیِ نقـاط   حقیقت سرشتینِ این شبههرگز بعد تاریخی ندارد و یگانهدیگريـازـپسـیکی
اي کـه  دورههمـین  اسـت، آنگـاه   ) بیکـران راسـتین  (بیکرانِ کرانمند ايِ یک دایرههیئتدر آغاز و پایانِ آن 

به فسخِترتیب و بدین،بستاربخشی به کل این حرکت کاذبيلحظهدرنگ به در آن قرار داریم، بیاینک هم
تحقـقِ  روشـنی بهاین ؛شودتبدیل میفرایند مذکورشده براي تضمین شبهوضعي گونهیافتگیِ متصلبِتعین

.شده استخویش آگاه بودنِلحظهکه از ايدورهآگاه است: ي مرگیک سوژه

بنديپرسشِ دوره

هاي اقتصادي و اجتماعی اي که پیرامون خودویژگیهاي شناختیگزارهالبته این فرضیه نافیِ کاراییِ انتقادي
بندي امرِ دورهدر آن ترازِ انتزاعیِ تحلیل کهوارونْبهنیست، و شوند ارائه میهاي مورد بررسی هر یک از دوره

ي ي نقادانـه ه جنبهنگادرنخستینخورد،پیوند میجوهر زمانیِاستمرارچیستی و چگونگیِ وضوعِ ناگزیر به م
وار کـاريِ مالنُقَطـی  اي از محافظهشود؛ پس باید به درجهداري آید دیده نمیدرنگی که به کارِ مهار سرمایهبی

،سازيجهانی،تونی اسمیتکتاب مشهور هاي کوتاهی ازپارهشود مثالً در این بحث اعتراف کرد که باعث می
ي اشتقاقِ آن ي دفاع از اصالت روشِ مارکس در برابرِ پندارهشکلی گذرا و البته بیشتر با انگیزهکه در آن او به

ي این دو مرد بنديِ مفهومیِ جوهر در اندیشهي صورتي نحوهآلیستیِ هگل، به مقایسهایدهـاز نظرورزيِ حاد
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مـدت  اما احتماالً این تنها در کوتـاه داريِ واقعاً موجود قابل تعلیق باشد؛ سرمایهمیدانیِ نقددر امرِپردازد، می
پـردازان هـوادار و مبلّـغِ ایـن     سازي را، آنچنانکه نظریـه اي جهانیبرطورمشخص او پنج الگودهد؛ بهپاسخ می

ک به مفهوم دولت رفاه)، الگوي دولت اجتماعی (نزدیکند: اند، تعریف میمعرفی کردهنظریشانآثاردرالگوها 
شـهرونديِ دمکراتیـک   ، الگـوي جهـان  (catalytic-state)الگوي نولیبرالی، الگوي دولت آسانگر یا شتابدهنده 

(democratic-cosmopolitan) ي کتـاب  در مقدمـه سرانجام بدیلِ انتقاديِ مارکسی؛ همچنین پیشـاپیش ، و
ي چنان تجریدي استوار اسـت کـه یـافتن مصـداق تـاریخی      د که بازشناسی این الگوها برپایهکني مییادآور

در معناي منطقی » شکل«توان آنها را نمیآنسانکه ، استمشخص براي هر یک از آنها دشوار و بلکه ناممکن 
سروکار داریم و نـه بـا   سازي پردازانِ جهانیکلمه دانست؛ درواقع در کتابِ او ما بیشتر با مواضعِ نظريِ نظریه

واقعیت تاریخیِ آن:

عنـوان  یک از این الگوها را بـه هاي آرمانی هستند. هیچ چارچوب نهادي در گذشته و حال، هرگز هیچالبته اینها گونه
تجسد نبخشیده است. بهیک شکل ناب  در پـردازان [کـاري کـه اینجـا شـده اسـت]، بیشـتر نظریـه       طریقـی مشـابه

هـاي گونـاگون در   انـد] را از چـارچوب  صري [متفاوت با آنچه اینجا براي تعریف الگوها انتخاب شدهشان عناهاینوشته
ها] از منَند)([افزوده34اند.هاي مختلف دستچین و با یکدیگر ترکیب کردهها و مکانزمان

خود وبر صـرفاً  برَد که بنا به تعریفکار میرا به(ideal types)هاي آرمانیگونهاسمیت دقیقاً اصطالح وِبِري 
در گیـري  هـا یـا ابزارهـایی بـراي انـدازه     تر سـنجه ، و به زبان سادهسنجشذهنی براي تحقق امر هاییانتزاع

شـباهت  شکلآلیستیِ اي که به مفهوم ایدهو نه تجریدات عینی و منطقیاَند،تجربیشناختیِ پژوهش جامعه
پردازان براي انجام کار پژوهشی خـود الگوهـاي   کند که دیگر نظریهبینیم خود او اذعان میببرند. چنانکه می

تـوان  پایـه نمـی  اند، و برینهاي تاریخاً موجود معرفی کردههاي دیگري از چارچوبدیگري را با انتخاب مؤلفه
عبارتی از طریقِ حملِ این الگوهـا بـر   بندي کرد، یا بههها را با دقت معنادار ذیل این الگوها دستاین چارچوب

کاربسـت آن  احتماالً باید در همه اسمیت با انتخاب روشی که . بااینتعریف کردآنها، آنها را با صحت منطقی 
، بـاال  تولیـد هايشیوهبه مفهوم یعنی نزدیک شکل،ي ، این الگوها را تا مرتبهپروا داشتآرمانیيگونهبراي 

که ناظر بر فراگرد تاریخیدیالکتیککشد، اگرچه همانجا و هنگام معرفی روشِ خود بر تفاوت آن با روش می
این او براي روند جایگزینیِ درعوضکند؛ هاي تولید در روندي فَرایاز است، تأکید میتاریخیِ جایگزینیِ شیوه

(systematic dialectics)منددیالکتیک نظامموسوم بهبا یکدیگر، منطق دیالکتیکیِ بدیلِپنجگانهالگوهاي 

دیالکتیک تاریخی، نه بیان عقالنیِ طرح کلی یک پیشرفت تاریخی، وارونِبهکشد که خروجیِ آن، را پیش می
"شکل اجتماعیِ واقعـاً موجـود  "ست که به یک بلکه بازسازيِ عقالنی یک کلیت نظريِ برساخته از مفاهیمی

دهند و ترتیب ظهورشان نه مقارن با ترتیب زمانیِ پدیداري تاریخیِ ایـن مقـوالت   ارجاع می) سرمایه(اینجا، 

34 Tony Smith, Globalisation: A Systematic Marxian Account (Leiden: Brill, 2006): 3, n5.
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وکم شبیه آنچه مـارکس در  شان است، یعنی بیشمند تجرید و پیچیدگیي ترتیبِ منطقیِ و نظامبلکه برپایه
کند:مجرد میکلِسانِ یک بهداري ي تولید سرمایهبراي ترسیم شیوهپسینَشکارهاي اقتصاديِ

در تـاریخِ  هـاي حـادث  وتـاب ي پیچست که در بنیاد همهبازسازي عقالنیِ طرحی از پیشرفتیدیالکتیک تاریخی هدف 
اي را از خاورزمین گرفته تـا جهـان یونـانی و    قولی زنجیرهي تاریخ هگل که بهگفتارهاي فلسفهتجربی قرار دارد. درس

هـاي  هاي مارکس که در آنهـا شـیوه  اي از این دیالکتیک است. نظریهکند، نمونهرومی و سپس دنیاي مدرن دنبال می
سـازي  هاي دیگري هستند ... اگر بپرسـیم کـه آیـا جهـانی    کنند، نمونهترتیبی غیردلبخواهانه ظهور و افول میتولید به

] مشـغول پـژوهش در   داري یا در کلیـت تـاریخ انسـانی اسـت، [همچنـان     سرمایهي نوینی در فرگشت تاریخیِمرحله
شـده در  دیالکتیکیِ طـرح ـهاي تاریخیکار ببریم و خواه نبریم ... پرسشدیالکتیک تاریخ هستیم، خواه این مفهوم را به

بـودنِ مسـیر تـاریخ، یـا تـوان      بـودن یـا مشـروط   تصـادفی پرسـشِ انـد کـه بـا    بندي شدهاي صورتشیوهاین کتاب، به
سـازي  تر، ترتیب مواضع در مباحثـات جهـانی  شوند. و حتا از این هم مهمرگیر نمیي عاملیت انسانی، دکنندهدگرگون

دیالکتیـک اساسـاً موردتوجـه در ایـن کتـاب،      نـوعِ دهد، یک ترتیب تـاریخی نیسـت.  که بنیاد این کتاب را شکل می
35است.مند دیالکتیک نظام

سـازي را  اسمیت بر آن است تا نظریات و مواضعِ گوناگون و همستیزِ اندیشـمندان مختلـف پیرامـون جهـانی    
هـا و  ي منطقی دیالکتیکی هـر یـک از زهـدان محـدودیت    اي بررسی کند که برپایهچونان الگوهاي مفهومی

دهنـد (آنچنانکـه   ل میتري را شکتر و متکاملآیند و موجودیت مفهومیِ پیچیدهتضادهاي دیگري بیرون می
ترسـیم کـرده اسـت،    سرمایهو گروندریسهداري که مارکس در ي تولید سرمایهمثالً در الگوي انتزاعیِ شیوه

شـود)؛ درنتیجـه او بـراي حفـظ     زاده مـی » کـاال «تري چوناز دل مفاهیمِ ساده» سرمایه«ترِ مفهوم پیچیده
گرفته براي کاربست روش هاي مشابه صورتانند تالشکند که مي خود تأکید میهمبستگیِ ساختاري نظریه

مند، و از جمله آثار اقتصادي خود مـارکس، ترتیـب ظهـور الگوهـا عینـاً بـا ترتیـب تـاریخیِ         دیالکتیک نظام
تـر  یابیِ تضادهاي الگوي سادهي بروز و صراحتتر صرفاً نتیجهپدیداريِ آنها انطباق ندارد، بلکه الگوي پیچیده

معنـاي اولویـت ظهـور    مـارکس، بـه  در تحلیـل پولبر مفهوم کاالکه مثالً تقدمِ طرح مفهوم ان است (همچن
ست که در ذات کاال جریان دارد):یابی تضاديتاریخی کاال نسبت به پول نیست؛ پول عینیت

ترقـی    ست که در آن چـارچوب طرح یک بازآفرینیِ عقالنیاینجا هدف تـر هسـتند   بخشـی بسـنده  هـایی کـه از حیـث
ها باشد تواند بازتاب توالی تاریخیِ پدیدارشدنِ این چارچوبوي میشوند. این پیشرَمیهاي نابسنده جایگزین چارچوب

،گروندیسـه هـایی از  هگـل اسـت. بخـش   سـی روح  پدیدارشناي دیـالکتیکی  ي الگووارِ این نـوع نظریـه  یا نباشد. نمونه
سـیرِ یـک   ي مارکس نیز بیانگر همین رویکرد هستند. در بخش یکُمِ این اثر من خطسرمایهوهاي ارزش افزوده نظریه

سازي طبق الگوي دولت اجتمـاعی آغـاز شـده و بـا گـذار از      کنم که از جهانیمند را بررسی و دنبال میپیشرَوي نظام
رسد. نشان خواهم داد کـه  دمکراتیک میشهرونديِ، به چارچوب جهانیبرالی و دولت آسانگر (شتابدهنده)الگوهاي نول

35 Smith, op. cit. 6-7.
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انـد ... بـه زبـان    ي آنها طرح کردهست که هواداران برجستهدر این دنباله عملکرد هریک از الگوها در تضاد با ادعاهایی
نظـريِ الزم  يپروانـه معین، موضعکند. تضاد در یک میرا ایجاب » نفی متعین«یک » ماندگارتضاد درون«هگل، یک 

هـاي ناپیـدایی کـه چـارچوب پیشـین را در بـر       دهد که در آن کاستیدست میسوي الگوي نویی را بهبراي حرکت به
شهرونديِ جهانموضعِماندگارِ گریبانگیرِ گیرند. تضادهاي درونگرفته بودند، دیگر آشکارا مورد اشاره و بررسی قرار می

د، الگویی کـه در آن  ندهدارانه را نشان میسازي سرمایه] جهانینقددمکراتیک، ضرورت گذار به یک الگوي مارکسی [
36شوند.روشنی بازشناخته مینشدنیِ سامان جهانیِ عصر حاضر بهتضادها و تعارضات اجتماعیِ حل

بندد، بیش کار میدهد و در کتاب بهرا توضیح میموردنظر اسمیت، آنچنانکه خودش آنمنددیالکتیک نظام
هاي اجتماعیِ واقعاً موجود را نقد کند و جایگزینیِ تاریخیِ هر یک با دیگـري را توضـیح دهـد،    از آنکه شکل

ان اند، چونو معرّف هر الگو ترسیم شدهي هوادارپردازان برجستهالگوهایی انتزاعی را، آنگونه که در آثار نظریه
دهد؛ در هر موضع یـا نظریـه، تضـادهاي    سازي مورد بررسی قرار میي جهانیتبِ گوناگون انکشاف انگارهمرا

گیرند، تـا سـرانجام در   صراحت مورد نقد قرار میي پیشین روشن شده و بهنهفته و ناپیدا در موضع یا نظریه
ا مورد شناخت و نقد قـرار گرفتـه و   ي تضادهدارانه، همهسازيِ سرمایهقالب نقادي مارکسیستی کلیت جهانی
دلیـل همـین سرشـت    شود. بـه دارانه، الگوي سوسیالیستی، نمایان میضرورت گذار به یک الگوي غیرسرمایه

سـادگی در  توانـد بـه  شهروندي دمکراتیک میشده است که الگوي جهانالگوهاي معرفیموضعیِیا اينظریه
و بگیـرد سازي مورد بررسی نقادانه قـرار  عنوان یک رویکرد جهانیکنار الگوي دولت اجتماعی یا نولیبرالی، به

تاریخـاً  آنکه هیچ مصـداق واقعـی و  حتا بحث ضرورت گذار از آن به یک الگوي مارکسیستی مطرح شود، بی
ي ایـن الگـو   اسمیت درباره؛ راست آنکه ساالرانه وجود داشته باشدبراي این شهرونديِ جهانی مردمموجودي 

چنانکه پیشـتر  کند.ویژه دیوید هلد اشاره میهاي کسانی چون هابرماس و نوسباوم و بهپردازيفقط به نظریه
هـاي اجتمـاعیِ واقعـاً موجـود     بنديع به صورتگفته شد، تمام چهار الگوي پیشاسوسیالیستیِ موردبحث راج

اَند و این نکته در مورد واپسین سازيي امرِ جهانینقادانهسنجشیکجورهاي تجربی براي نیستند، بلکه انتزاع
ي با توجه به اینکه در مورد خـود دوره افتد.ها راست میدیگريشهرونديِ دمکراتیک) بیش از آنالگو (جهان

وکـم  درنـگ بـیش  روبـروییم،  هاي گوناگون و ناهمسانِ نولیبرالیسـم نسخهپیرامون با ادعاهایی فعلی نیز گاه
بلکـه بـا   راسـتی موجـود  بـه جتمـاعیِ اهـاي بنديیا صورتهانه با شکلاینجا هم اینکه براسمیت احتیاطیِ

ي الگوها روند آشـکارگیِ  این زنجیرهي او؛ بر بنیاد گفتهشودتوجه می، قابلسروکار داریم» هاي آرمانیگونه«
ترتیب که تضادهاي یک الگوي انتزاعی، به ، به ایندهدیافته در یک کل را نشان میتضادهاي نظاميافزاینده

شکل ناب در آثار برخـی  اي که بهانجامد، انگاره(و نه الزاماً واقعیت بیرونیِ) الگویی دیگر میيانگارهپیدایش 
درتضـادیابانه  نقادانـه و  کار اسمیت بـه جسـتاري  ؛ نتیجه آنکه نِ معرّف آن الگو طرح شده استپردازانظریه

هـاي تـاریخی   اختصاص دارد و نه پژوهش در واقعیت روابـط اجتمـاعی و اقتصـادي شـکل    نظريهمین آثارِ

36 Smith, op. cit. 8-9.
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هـاي  شـکل منـد نظـام ؛ براي من بسیار دشوار است که این رویکرد را با روش مارکس در تجرید داريسرمایه
) مقایسه کنم، چون ...پول، سرمایهکار مجرد، بنیادبخشِ الگوي تحلیل مارکس از بطن یکدیگر (کاال، ارزش، 

ي نظیر با یک رابطههریک نظیربه،سرمایهو گروندریسهمارکس در منددیالکتیک نظامشده در مفاهیم طرح
شــده بــراي هســتند، نــه یــک الگــوي ذهنــیِ طــرحاجتمــاعی مشــخص، و درواقــع بیــان مجــرد آن رابطــه 

فون هایک پیرامون آزادسازي اقتصاد براي نظریات؛ دشوار بتوانِ طرحِهاي اقتصادي و اجتماعیسیاستگذاري
را پیرو منطقِ همان دیالکتیک رالزيِ لیبرالیسم مهارشده در الگوي دولت اجتماعیينظریهتضادهاي تصریح

کند، با این توجیه که در هر دو مورد یک را تبیین میکاالاز تضاد درونی ارزشمندي دانست که برآمد نظام
کنم کـه ایـن   تکرار میگردد.تري بازتولید میتر و پیچیدهدر سطح پیشرفتهشدن،جاي رفع، بهتضاد بنیادین

داري، بلکه هاي تاریخیِ سرمایهبنديشود که اسمیت نه با خود صورتیراد میدلیل اتردید بیش از همه بدین
زنـد و  ي تجرید خودش انتخاب کرده است سروکله میي اندیشمندانی که او آنها را طبق سلیقه»هانظریه«با 

وت، یـا  یگر، الگوهاي متفاکند، پژوهشگر دیگري ممکن است با انتخاب اندیشمندانی دچنانکه خود اذعان می
آرمانیيگونهدیگري را تعریف کند (تأکید دوباره بر این واقعیت الزم است که آرمانیِهايگونهدیگرگفتاربه

درخوري براي روش دیالکتیکی نیست).تجربیست و متعلقِهايشناسیبراي جامعهیصرفاً ابزار سنجش

بـه  منـد نظـام و اصرار بر دیالکتیـک  تاریخیروش دیالکتیک آید که پرهیز اسمیت از کاربردمیبه پندار 
هاي تاریخاً موجـود بنديي صورتبرپایهمعیني تولید دردسرِ ذاتیِ پژوهیدن پیرامونِ تاریخمنديِ یک شیوه

تـاریخیِ احتمـالیِ  ي این الگوها در کتابش با تـوالیِ  که او بر عدمِ تطابق ترتیبِ ارائهآنویژهبهگردد،آن بازمی
رف اسـتناد بـه      همـه او جلـوتر توضـیح مـی    بااینتأکید دارد؛ ، چندبارها در واقعیتپیدایش آنه دهـد کـه صـ

هاي تاریخیِ سرمایه نیست:ي دگرگشتمعنی بستنِ امکان بحث دربارهمند بهدیالکتیک نظام

شـوند یـا   اي یافـت مـی  هنگامی که مواد تجربیِ تـازه پایه یست و برینببازسازيِ نتایج تجرجور یکمنددیالکتیک نظام
ین بسنده همتنها به گفتنِ توان در این دیالکتیک بازبینی کرد. اما اگر دهند، میهاي تاریخی نوینی روي میدگرگونی

ـ داري همچنـان ژرف و بـزرگ مـی   هـاي تـاریخی سـرمایه   مند سرمایه و دگرگونیشکاف میان منطق نظام، کنیم د.مانَ
که سرمایه چیست، نه گویندمیبه ما خود خوديِشوند، بهمند بررسی میاي که در دیالکتیک نظامهاي اجتماعیشکل

بـه دسـت   هـاي اجتمـاعی   ي شـکل اي دربـاره [ي مارکس] فقط نظریهسرمایه اما اینکه ممکن است چه چیزي بشود.
بـراي نمونـه،   ها مندرجند.دارد که ناگزیر در این شکلاي هاي ساختاريي گرایش، بلکه مالحظاتی نیز دربارهدهدنمی

هاي فنـی و  کنند، گرایشی به نوآوريي سرمایه و کارِ مزدي را در جلد یکُم تعیین میاي که رابطههاي اجتماعیشکل
هد کـه  ددر جلد دوم مارکس نشان میکنند تا نرخ ارزش افزوده را افزایش دهند.سازمانی در قلمروي تولید ایجاد می

دگرگـونیِ فراینـد تولیـد، حیـاتی     الـزامِ کمتـر از  ي زمانِ گردشهاي کاهندهنوآوريابداع يتکانهبراي شکل سرمایه، 
شـود،  ي ثابـت اسـتنتاج مـی   هـاي سـرمایه  ي هزینههاي کاهندهنوآوريمند به در آغاز جلد سوم، گرایشی نظامنیست.

بـرداري  هاي تجاري، مالی و کشـاورزي پـرده  هاي سپسینِ این مجلّد از تکانشی براي نوآوري در بخشدرحالیکه بخش
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هـم  ند که همیشـه و هرجـا کـه شـکل سـرمایه حضـور دارد، آنهـا       مندها از این حیث نظامدست گرایشاینکنند.می
. آنها همزمان درك مـا از اینکـه   به فراگردهاي تاریخیِ گسترنده در زمان نیز داللت دارندحالدرعینحاضرند. اما آنها 

لـی  نمـط آنهـا پ  دهنـد. بـدین  شدن به چه چیزي دارد را افزایش مـی گرایش به تبدیلسرمایه چیست و اینکه ضرورتاً 
37داري.هاي انضمامیِ تاریخ سرمایهدگرگونیمند و زنند میان دیالکتیک نظاممی

شـده در دیالکتیـک   هـاي اجتمـاعیِ طـرح   هاي ساختاريِ مالزم با شکلاسمیت کشف گرایشدر دید درواقع 
داري هاي شکلیِ خود سرمایهموردنیاز براي سنجشِ دگرگونیابتداییِي مارکس، ابزار نظريِسرمایهمند نظام

شرط آنکه بتوان شکلِ دولت را تـا حـد   کند. این نکته بهمنديِ آن را نیز فراهم میو اقدام براي تحلیل تاریخ
دانیم که خود این موضوع در میان گفته استنتاج کرد درست است، اما میهاي اجتماعی پیشمقبولی از شکل

ه تـزاحم  ي فوق بدرنگ پس از پارهو اسمیت هم بدان واقف است. وانگهی او بیها محل دعواستمارکسیست
کنـد کـه تعیـین جهـت گـامِ سپسـین       هاي گوناگون و ناهمسـو و بعضـاً پادسـو اشـاره مـی     و تداخلِ گرایش

منـد و تـاریخیِ   . سرانجام او براي حفظ آشتی میان ابعاد نظـام سازدداريِ تاریخاً موجود را ناممکن میسرمایه
تري که برآینـدیابی  : گرایشِ انتزاعیکندرا مطرح می(meta-tendency)فراگرایش ي ي مارکس، انگارهنظریه

کـه دو گـرایشِ (یـا دو دسـته گـرایشِ)      بخشد؛ هنگامییا همنهادیابی میان دو گرایشِ همستیز را امکان می
توانـد دیگـري را   هیچکدام نمیشوند، همرَس میمند مورد بحثَندوريِ کلیت نظامکه هر دو برآمد ضرپادسو 

آمـاده  خود شرایط را بـراي تقویـت دیگـري    خودبهو درنتیجه چیرگی یک (دسته)گرایشیکسره حذف کند 
؛ سپس اسـمیت  کندباال پیدا میمقابل (پادگرایش) دست(دسته)گرایشِ اي که پس از مدتی گونه، بهسازدمی

رسد:میتناوبیالگويیک ترسیمبه و با یادآورد بحث نزول نرخ سود، فراگرایشي با کمک انگاره

ر کـرد.    میـزانِ ي مارکس را بـه  ي سرمایهمند و تاریخی نظریهتوان مغاك میان ابعاد نظامهمه هنوز میبااین بیشـتري پـ
ـــ یـک   » فراگـرایش «توان یـک  می، گاه شونداستنتاج میي سرمایه کنندههاي اجتماعیِ تعریفها از شکلوقتی گرایش

درجـه از ضـرورت سـاختاري برخـوردار     که از همـین بازیافترا ي یکُم ــ یشِ مرتبهي دو گراگرایشِ فراگیرِ پیونددهنده
هـاي  . در کنار گـرایش دید] سرمایه[در مبحث نرخ سود در جلد سوم توان را میي دیرآشناي این فراگرایش نمونهاست.
بـه  هـا  مقابـل هسـتند. ایـن پـادگرایش    جهتدرکه یابد هایی را هم بازمی، مارکس پادگرایشنزول نرخ سودبهمند نظام
سـرمایه ریشـه دارنـد. در هـر     اندازه در تعینـات ذاتـیِ  همان؛ آنها بهندمندضرورت نظامداراي ها د آن گرایشخوياندازه

اي دیگر محتمل، دستههايشیوهدسته [گرایش] ممکن است به انواع و اقسام این یا آنشده،دادهشرایط عینیِ مجموعه
مند مارکس هیچ کمکی به ي نظاماما این بدان معنا نیست که نظریه. مقهور آن گرددیا ،بر آن چیره شودکند،تعدیل را 

ضـرورت  داراي»فراگـرایشِ «یـک  تـوان  [از بحـث او] مـی  کنـد.  هاي سود نمـی هاي تاریخیِ مرتبط با نرخفهم دگرگونی
ها، سبب ایجاد ها و پادگرایشکنشِ همزمان گرایشنتاج کرد: بخشِ دو مجموعه گرایش است، استمند را که وحدتنظام

اي کـه  گونـه ، بـه آورنـد سر بر میمند یکسان شود ... هرگاه دو مجموعه گرایشِ داراي ضرورت نظامیک الگوي تناوبی می
یـک الگـوي   د، آنگاه الزامـاً سوي چیرگی دیگري را افزایش دهي یکی ناگزیر احتمالِ چرخش وضعیت بهچیرگیِ پیوسته

37 Smith, op. cit. 243-244.
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راهنمـاي کلـی بـراي    شود، یک چارچوبِسرمایه پدیدار میمنداین فراگرایش که درون دیالکتیک نظامآید. برمیتناوب
داري، اي/ادواريِ پیشرفت سرمایهپایه سرشت چرخه. بریندهدبخشی به فهم دیالکتیک تاریخیِ سرمایه به دست مییاري

ها] از منَند)از اصل، و [افزودهتأکید (38.انهصرفاً پیشامدامريداریست، و نه ي تولید سرمایهشیوهیک تعین ذاتیِ

درون "هـاي آن  البته این انگاشت که فراگرایشِ حاصل از رویارویی گـرایشِ نزولـی نـرخ سـود و پـادگرایش     
مخالفـان  جـاي دارد، سـرمایه منطـق خـود دردیگرگفتـار  ، و به"شودمند سرمایه پدیدار میدیالکتیک نظام

نجا تأکید آبخشِ عنصرِ تاریخیِ نبرد طبقاتی تا ، به ویژه در میان کسانی که بر نقش تعیننیرومندي نیز دارد
هـاي اقتصـاديِ نـاب    هاي آن را نیز چیزي فراتر از قـانون پادگرایشپیروکنند که خود گرایشِ نزولی و بهمی
ي افـزایش ترکیـب انـداموار    تو سنجشِ این نـزول تنهـا برپایـه   ول پیچیابند؛ براي نمونه جان هالووي و سمی

انگارند:سرمایه را نادرست می

» گـرایش نزولـی  «دهنـد یـک  نسـبت مـی  بدان نه آنطورها که گاه: نرخ سود یک قانون اقتصادي نیستنزولیِ گرایش 
ي افزایشـی  پـذیر در نـرخ سـود درنتیجـه    مشـاهده ـطـورتجربی خود را چونـان یـک کـاهشِ بـه    ضرورتست، و نه بها

دهد. قانون گرایش نزولی نرخ سود چیـزي نیسـت   ] سرمایه نشان میپذیر در ترکیب ارزشِ [= ترکیب انداموارِمحاسبه
انـد ... پـس   داري پیشـرفته کشـیِ طبقـاتی در جوامـع سـرمایه    ادهایی که ذاتیِ شکلِ بهرهي ارزشیِ تضجز بیانِ نظریه

یک فرایند نبـرد  این صرفاً بیان اقتصاديِبپنداریم:» قانون اقتصادي«نادرست است که گرایش نزولی نرخ سود را یک 
کند این است که سرشت سود نگران میي مارکس، آنچه بورژوازي را پیرامون گرایش نزولی نرخ گفته... بهطبقاتیست

شـکلی  اینجا بـه "[گفتاورد از مارکس:]داريي تولید سرمایهابدي و نامطلقِ] شیوهـوـازلیـتاریخی و نسبی [یعنی غیر
ها] از منَند)[افزودهاز اصل است؛تأکید(39"یکسره اقتصادي برمال شود ...

کـه در  نیـز  هایی پادگرایشگرایش نزولی نرخ سود فقط بیانِ اقتصادي یک نبرد طبقاتیست؛ پس از دید آنها 
شوند (شکلی که بسیج میدولتشکلاز همین سرشتَند و بیش از هر جاي دیگر درگیرند شکل میآنبرابر 

گیـرد)؛ یست که با بروز بحـران روابـط اجتمـاعی بـر سـرِ بازشـکلدهی بـه دولـت در مـ         خودش برآمد نبردی
،ي کـارگر و نیز با بربالیدنِ طبقـه ي سرمایه، با رشد نیروهاي مولد و رشد تضاد مندرج در رابطهترتیب بدین

دست خودش بازتولید کند و درنتیجه براي این بازتولیـد  تواند موجودیت خود را بهدشوارتر میسرمایه هرچه
سرمایه دولت براي بازتولید خود40:جویندمی» دولت«در اي دارد که هالووي و پیچوتو آن رانیاز به میانجی

اي کـه  هاي اقتصـادي ي سیاستبرندهنیروها و منافعِ طبقاتیِ پیشايداري، تااندازهو کلیت مناسبات سرمایه
اي از اسـتقالل نسـبت بـه    ترتیب درجـه کند و بدینانجامند را مهار میبه نزول نرخ سود و رویداد بحران می

و نـه در  هایی که برآمد خود نبرد طبقـاتی هسـتند، در دولـت   قرار پادگرایشآورد؛ بدیناقتصاد به دست می
38 Smith, op. cit. 245-246.
39 John Holloway & Sol Picciotto, “Capital, Crisis and the State”, in The State Debate, edited by Simon Clarke

(London: Palgrave Macmillan, 1991): 132.
40 Holloway & Picciotto, “Capital, Crisis …”, in The State Debate, op. cit. 136.
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بـدیل در برابـر رویکـرد    تـرین) نه الزامـاً دقیـق  ترین (ودسترسـاین البته در؛ یابندمیبازتاب سرمایهقمنط
برآمد منطـق سـرمایه باشـد،    این پنداشت که دولت بیش از آنکه ي فراگرایش است، وگرنهپدیدهاسمیت به 

ـ ، از نظرگاهلحاظ شکلی به موقعیت نبرد طبقاتی وابسته استبه و گـاه متضـاد پیشـنهاد شـده     اگون هاي گون
پِ      ي پساسـاختارگرا کـه بـه نظریـه    کمـابیش است؛ گذشته از آلتوسر و پـوالنتزاسِ سـاختارگرا و بـاب جِسـ

تر در همـین نوشـته   کمی سپسو بیش از قدرت طبقاتیِ مارکس پایبند است (هاي قدرت فوکوفیزیکخرده
نیروست بهتا آنجا اشاره کرد که این پنداره در او مون کالرك سایتوان به کسانی چون میپردازیم)، میآنهابه 
داري،ي کارگر از روابط اجتماعی سـرمایه ي طبقهنبرد طبقاتی و تبعیت کارپذیرانهبا فرضِ نبوداز دید او که 

نبـرد طبقـاتی  ز تحـولِ اي اجلـوه را بایـد د، آنچنانکه پیشـرفت دولـت   دیگر نیازي به وجود دولت نخواهد بو
42شکلِ سرمایه، بلکه یک شکلِ نبرد طبقاتیست.یک قرار دولت نه بدین41؛دانست

بـودنِ ایـن   بـر درونـی  منـد خـود   براي حفـظ انسـجام منطقـیِ دیالکتیـک نظـام     وارونْبهکهاما اسمیت
تا رود میپیماید و وکم وارونه میمسیري بیشي منطقیِ موردبحثش اصرار دارد، ها در خود سامانهپادگرایش

سـرمایه منطـقِ داري را از خود ي اصلیِ تاریخمنديِ سرمایهي فراگرایش، هستهیاريِ خوانشِ خود از انگارهبه
ایست که هـر دوي  شکلِ منطقیباشد، ی و ستیزِ طبقاتینکه محل همرسآبیرون بکشد؛ اینجا دولت پیش از 

هاي منطقیِ مقدمی سان شکلوط به نبرد طبقاتی، بلکه بهعنوان واقعیاتی مربها را نه بهها و پادگرایشگرایش
کند که اگر نـه  تالش میاسمیت پس گیرد؛ مند تحویل میبخشند، از یک دیالکتیک نظامکه به آن تعین می

ي بخش یا شالودهجهتبنیاد کم )، دستداريسرمایهسرمایه (فعلیت تاریخیِتمام دقایقِ موجودیت و پویشِ 
طـور  هایی که هر یک از رفعِ دیالکتیکی دیگري بـه شکلمنطقیِهاي آن را با ارجاع به خود سامانِ یابیتعین

او هرچنـد است، انگیز کوششی ستودنی و همدلینگاه درنخستیناین شوند، توضیح دهد؛ مند پدیدار میمنظا
ي دوگانهبیش از هرچیز دجوي طرح تناوبی خودرجستاي، مابعدالطبیعیي شبهي خودساختهي انگارهبرپایه

تر بدان اشـاره  س: در الگویی که سپرا در نظر دارد/سرمایهبازارودولت متقابل دواريِ افزایش و کاهش نقشِ اَ
طور متناوب از کم پس از بلوغ کامل خود، بهداري، دستدهد که تاریخ سرمایهم کرد، اسمیت نشان میخواه
،فزونی داشـته دولت در برابر عملکرد خودفرمان بازار کنندگی و مهارگريِ تعیینهایی که در آنها قدرت دوره

دوبـاره بازار بوده گذر کرده است، و سپسلگامِکارکردهاي آزادوارون در آنها دست برتر با هایی که بهبه دوره
ایـن جابجـاییِ  رویـه نهمـی و باز بهلت فرارسیدهافزاییِ نقش حاکمیتی و قلمروییِ دواي دیگر از اهمیتدوره

ايِ ي ایــن الگــوي چرخــهمنــد بــودنِ ســازوکارِ برســازندهاو بــراي آنکــه نظــام.شــکلی تــداوم یافتــه اســت
نحـوي نامنسـجم و   بازارمدار را استوار دارد، به گرایش و فراگرایشی که خـود مـارکس، هرچنـد بـه    ـدولتمدار

کند:اش گزارش کرده است، استناد میمتبوعهآمیز سرمایه با دولتنپرداخته، در شناخت نسبت تناقض

41 Simon Clarke, “State, Class Struggle, and the Reproduction of Capital”, in The State Debate, op. cit. 190.
42 Clarke, “State, Class Struggle …”, in The State Debate, op. cit. 198.
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مندش نیازمند مجلّدات دیگري پیرامون دولـت، دادوسـتد خـارجی، و بـازار     کرد که تکمیل طرح نظاممارکس تأکید می
وجـود  یـک دولـت  يادارهتحت یبا اینکه گرایشی ضروري براي عملکرد سرمایه درون قلمرویهمزمان جهانیست، زیرا 

ي مالی به فراسوي مرزهاي قلمرویی در و شارشِ سرمایه،گذاريِ خارجیبه تجارت، سرمایهنیزاي دارد، گرایش ضروري
ها همیشه و هرجا که شکل سرمایه حاضر باشد، حضور دارند. هردوي آنها امروز نیـز  ي گرایشکار است. هر دو مجموعه

زدایـیِ اهمیـت روزافـزون و  یـابیِ لت در قبال بازار جهانی همزمان اهمیتوجود دارند. امروزه در مقیاس نظم جهانی، دو
مند ضروريِ آن، یعنـی وظـایفی کـه نـاگزیر     ؛ اهمیتش رو به فزونیست، زیرا وظایف نظامدهداز خود نشان میروزافزون 

بـرَم  واقع شدن بهند، در عصرِ موسوم به جهانیبراي بازتولید انباشت سرمایه در طول زمان الزمشـوند؛  تـر مـی  هـر دم م
کند، اکنـون بـا   مند بازار جهانی عمل میحال] اهمیتش رو به کاستیست، چرا که قانون ارزش که در تراز نظامین[درهم

از اصلَند)تأکیدها (43ها و اقتصادهاي ملی قرار گرفته است.نیرویی بیش از همیشه در برابر دولت

ي شـده ) در قبال نقش دولت در اقتصاد جهانیزدااهمیت(در برابر گرایشِ فزا اهمیتي گرایشِ اسمیت ریشه
معـین در تضمین انباشت سرمایه در چارچوب یک بـازار  مند دیرآشنايِ دولت امروز را در همان کارکرد نظام

شود، در نهایت بایـد بـه همـان تجریـد مارکسـی      موضوعی که وقتی در این سطح تجرید طرح میجوید،می
توان گفت که بحث درحـال  تا اینجا مشکلی نیست، چون میاعمال قدرت سرمایه راه برَد؛ابزارِسانِ لت بهدو

داري را از خـود  ، یعنی آنان کـه دولـت سـرمایه   هااشتقاقیست که معموالً ي دولت از مسیريورود به نظریه
امـا آنچـه اسـمیت بـراي     پیمایند. گون میهاي مفهومیِ گوناکنند، آن را با تعدیلمنطق سرمایه استنتاج می

، سرمایهها و مقوالت ماندگار بودنِ آن در نظامِ شکلتعبیريِ دروناَش، یا بهمندبودن الگوي تناوبیتوجیه نظام
رَد؛ درعـوض   از مارکس وام گرفته است، او را از حد همین تجرید جلـوتر نمـی   يبـراي پیشـنهاد نمونـه   او بـ

جـووانی  تبیـین سـراغ  دهد، بهتوضیح میپدیداريِ تاریخیِ این تناوبِ را تر، مشخصدر سطحی اي کهنظري
د:رومیداريبنديِ سرکردگی جهانی سرمایهاز دورهاریگی

ی تنـاوبی] را در پیونـد بـا [دگرگـونی     الگویدهنده به مند شکلاستنتاج یک فراگرایشِ نظام=[طرح مشابهیتوان آیا می
هـاي  قـدرت فروشُـد و برآمـد ي اریگی پیرامون پیشنهاد کرد؟ پژوهشِ استادانهي] دولت و بازار جهانی هم تاریخیِ رابطه

ن به این پرسش اسـت. اریگـی   گفتامکانِ آري گویايداري تاریخ سرمایهدرازنايسرکرده (هژمونیک) در نظام جهانی در 
دهد. اگرچه هرکدام ي شانزدهم بدینسو را از هم تمیز میدر تاریخ جهان از سده» مند انباشتهاي نظامدوره«شماري از

. بازشـناخت تـوان در آنهـا   موضوعات تاریخاً ویژه و پیشامدگونِ بسیاري هستند، اما یک الگوي کلی را مـی يدربرگیرنده
هایی همراه است کـه  ناگزیر با هزینهخیزَندهيیک قدرت سرکردهادي شتابناك ي برداشت اریگی] گسترش اقتص[برپایه

رود. شـأن و شخصـیت  سـت، بسـیار فراتـر مـی    ي سود و زیان پـذیرفتنی نگ اقتصادي دربارهتَهايحسابگرياز آنچه در 
نظامی، هايريدخالتگها و گذاري در فناوريانگیزشی براي سرمایه») منطقِ قلمرویی(«) دولت و راهبرد نظامی (پرستیژِ

» منطـق سـرمایه  «آنچـه از منظـر   ي آسـتانه کند کـه از  دست ایجاد میها، پژوهش و توسعه، و چیزهایی ازینزیرساخت
خـود را از  منـد جایگـاه سـرکرده  داري،مند در تاریخ سرمایهپایه مناطق سرکردهگذرد. برینمی، بسی دراستپذیرتوجیه

43 Smith, op. cit. 247.
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هرچه دولت در اجراي کارکردهاي الزم براي انباشت سرمایه مؤثرتر .دارندنگاه میولتی هاي درهگذر اعمالِ مؤثرِ ظرفیت
نـد، خطـرِ   بالَبرمـی نهـا بیشـتر   هرچـه آ و ؛بالَنـد برمیمرزهاي آندرونِعالِفي سرمایههايیکانبیشتري از شمارِباشد، 

انباشـت بـیش دردسرهايچندانکه شود. بیشتر می(overaccumulation)اشتانببیشدردسرهايمرِاالَعاقبتپیدایشِ
هـاي مطلـوب   به جستجوي فرصـت ناچار هاي برجسته و پیشتازِ سرمایهیکان، مایندنُرخ میدر یک چارچوب ملیِ معین

آوري در فـراهم هـاي دولتـی   طـرح موفقیتشیوه آیند ... بدینها برمیسرزمینهاي صنعتیِ دیگر گذاري در بخشسرمایه
انجامـد  جهانیِ سرمایه مـی هايهایی در مداربه گسترش و تشدید شارش،ازهاي مادي براي انباشت مؤثرِ سرمایهنیپیش

ها] از منَند)([افزوده44د.نزنها را میزیراب خود آن طرحکه سرانجام 

ي الگـوي تنـاوبی یـا سـاختار     کننـده یابـد و از دیـد او تبیـین   فراگرایشی که اسمیت در پژوهش اریگـی مـی  
متمایزِ قدرت است که منطقدو برآمدچنانکه پیداست اي/دوريِ نسبت میان دولت و بازار جهانیست، چرخه

او ناگهان پاي منبعِ قدرت بـدیلی را  ؛ ) اشاره کرده استقلمروییي باال به یکی از آنها (منطق یت در پارهمسا
کاربست بساچهکشد که هیچ ربطی به ساختارِ دیالکتیکی سرمایه و انباشت آن ندارد؛ راست آنکه به میان می

سـرمایه بنیـاد دربرابـرِ منطـق    ـاز، چون اریگی منطق قلمرویی را باشدنالگوي اریگی درخورِ مقصود اسمیت 
اسـت و  منطـق سـرمایه  بـودنِ آن نسـبت بـه خـود     اریگی، بیرونیقلمروییِمنطقویژگیِ بنیادین :گذاردمی

ي مـارکس  سـرمایه ها در دیالکتیکیِ شکلنظامِ توان آن را گرایش یا پادگرایشی انگاشت که از قرار نمیبدین
گسـترِ  سـاز و قلمرو ي جوهرِ دولتدرباره» مندضرورت نظام«ي شود؛ روشن است که صدقِ داعیهاستنتاج می

ي اندیشمندان مارکسیست درگیر در بحث پردامنهموضوعِخودرو مسلّم نیست، بلکه هیچاین (پاد)گرایش، به
بودنِ گرایش و پادگرایشِ ابداعیِ اریگی که اسـمیت  ـجوهرـدوـي دولت است؛ باري، حقیقت ازي نظریهحوزه

د، ندبايِ نسبت دولت و بازار جهانی به کار میریخِ چرخهالگوي تناوبی براي تبیین تاریزي یکآنها را در طرح
بسنده آشکار است:،بیستمي بلندسدهدر کتابش، در بیان خود اریگی

بلکـه بایـد شـکلی کـه ایـن      ی تأکیـد کنـیم؛  بنگاهدولتی و میاننهاي میارقابتبینِکافی نیست که بر پیوند تاریخیِ
تـوانیم  شـیوه مـی  کنند را نیز تعیین کنیم. تنها بدینگیرند و اینکه چگونه در طول زمان تغییر میها به خود میرقابت

در ،درپـی هـاي جهـانیِ پـی   بازشناسـیم کـه سـرکردگی   تمامی بهنقشی را آننیزسرشت تکاملی نظام نوینِ جهانی و 
 سـرمایه و یـک   » پایـانِ بـی «انباشـت  یـک  میـان  دهنـده رويـهمیشـه ساختن و بازساختن این نظام براي حل تضاد

و » داريسـرمایه «در تعریـف  همانـا  چنـین درکـی  کـانون  کننـد. یابیِ نسبتاً پایدارِ فضاي سیاسی، بـازي مـی  سازمان
یا منطق قدرت متضاد است. حکمرانان قلمروگرا قدرت ي حکمرانیسان دو شیوهبه» (territorialism)قلمروگرایی «

اي در پیگرد ي جانبیدانند و ثروت/سرمایه را ابزار یا فراوردهبودنِ قلمروي خود میرا در فراخی سرزمینی و پرجمعیت

44 Smith, op. cit. 248-249.
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بر منابع ي تسلط آنها چیزي نیست جز گسترهقدرت ،دارحکمرانان سرمایهدید از وارونْبهپندارند. گسترش قلمرو می
45.استابزار یا محصول جانبیِ انباشت سرمایه گستريقلمروو کمیاب،

ي براي تبیینِ گرایشِ افزاینـده » تضمین و بازتولید شرایط انباشت«مند استناد اسمیت به ضرورت فرضاً نظام
مجـرد دولـت در رابطـه بـا     سود ابزارانگاريِ بـیش حال یکسره بهنقش و اهمیت دولت درقبال سرمایه، درعین

میـانجی  اش بر عاملیت اقتصاديِ بـی سرمایه است (ابزاري در خدمت انباشت، ولو آنکه نقش پلیسی و حقوقی
مورد نظر اریگی ــ کـه  منطق قلمروییِي باال پیداست، این استناد با ارجاع او به برتري یابد)؛ چنانکه از پاره

ـــ  اسـت  غایـت قلمروگسـتري  در خـدمت ابـزاري  انباشت سرمایه است که اینبیرِ خود اریگی، تعدر آن به
شأن و «دهد که مقوالتی چون گیري از اریگی گزارش میپیشتر نقل شده که خود اسمیت با گواه.خوانَدنمی

گنجنـد، از  هاي نظامیِ آن که ذیل منطـق قلمرویـی مـی   و بسیاري از دخالتگري» (پرستیژ) دولتشخصیت
شدنِ جوهرِ قدرت در الگوي اریگـی، بـا   باري، دوچندانگذرند؛ درمی» منطق سرمایه«پذیريِ ي توجیهآستانه

پیروي آن از خـود منطـقِ   و سرمایهاَش در نظام مقوالت ماندگاريِ طرح تناوبیي درونادعاي اسمیت درباره
انش نادقیق اسـمیت از  رسد که این ناسازه پیامد خوبه نظر نمیهاي این نظام، سازگار نیست؛ ي شکلزاینده

؛ اگرچـه  شناختی از رویکرد او نتیجه خواهد شددالیل روشناگزیر و به» ي جوهريدوگانه«اریگی باشد؛ این 
ي فهم سرشت اصلیِ مؤلفـه براي سرمایهمنطقپنداشتنِ ـتبیینگرـگوهرباوري و بسندهمن با تمایل او به تک

ي اریگـی را  ي الگوهـایی هماننـد نظریـه   شدنِ ایـن تطـور برپایـه   ـمنطقیـهمدلم و اتفاقاً دوتاریخیِ سرمایه
بـه چـارچوبِ  اسـمیت ي ارجـاع  پنـدارم، امـا ناسـازه   پـردازيِ مـارکس مـی   اي از روشِ مقولـه گسستی ریشه

بعد این نکتـه تبـدیل بـه    اندکیدانم؛میجوهري برداشت او از پیشنهادي اریگی را برآمد شیوهايِدوشالوده
شود.موضوع اصلی بحث می

برانگیزِ این دوگـانگیِ منطقـی را در   ي پرسش، فراوردهآدام اسمیت در پکنتَرَش، اریگی در کتابِ پسین
) عملکـرد سـودآورِ ي اقتصـادي ( جنبـه گـذارد کـه   بـه نمـایش مـی   اش از هانا آرنت در طرح این ادعاپیروي

او سـپس ؛ »ي آنبـاالترین مرحلـه  «داري همخوانی بیشتري دارد تـا بـا   امپریالیسم با مراحلِ آغازین سرمایه
پردازي بیش از جاي انسجامِ بیشترِ بحث، بر دوگانگیِ درونیِ این مفهومآورد که بهافزوده یا قید احتیاطی می

رغمِ بهکند کهتصریح میباز هم پیروِ آرنت،شده بود، برخالف آنچه نخست بیان قرار کهافزاید؛ بدینپیش می
در ي امپریالیسـتی  »هـا کردارهـا و سیاسـت  «داري،سودآورتربودنِ امپریالیسم بـراي دورانِ آغـازینِ سـرمایه   

و » سـودآوري «او میـان  مـایز مـدنظرِ  تظر بـه  نااین دوگانه درکارند.هاي پسین بیشتر از دوران آغازیندوره
دوگـانگی ضـریب   ایـن  پنهانی که بـه  عنصرِ مستقلِ نیمهتوان حدس زد که میاست. » هاکردارها و سیاست«

45 Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times (New York:
Verso, 2010): 34.
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بـدیلَش،  تعامل بـا در در برابر یا سازي)افروزي و امپراتوريیِ منطقِ قلمرویی (جنگیابدهد، یکجور پیکرهمی
:است، سرمایهمنطق

افـروزي و  تبط با آن (یعنی جنـگ ري کالن، و کردارهاي امپریالیستیِ م، مالیه]خارجیراه دور [= راست آنکه بازرگانی 
تـري بودنـد تـا    چه بسا منابع سودآورِ اساسیساز)، براي عامالنِ آغازین [گسترش جهانی سرمایه]امپراتوريهايکنش
ي حاکمیت نخستین مرحله"راستی باید امپریالیسم را [نقل از آرنت:] گوید، بهتر. چنانکه آرنت میعامالن پسینبراي 

گوید، این نخسـتین مرحلـه را   گونه که او میاما همانبیِنگاریم."داريي سرمایهسیاسیِ بورژوازي و نه واپسین مرحله
ایـن واقعیـت   .بجوییمشهرهاي مدرن [اروپا] دولتنخستین زدهم، در ي نوهاي ملیِ پایان سدهجاي دولتبایست بهمی

تـري  تر، کردارهاي امپریالیستی منبعِ سود مهـم داري در قیاس با مراحلِ پسینکه در مراحلِ آغازینِ گسترش سرمایه
وارون، بـه .انـد هبودها امپریالیستی ها و کردوکارهاي عامالن پسین کمتر از آغازینیسیاستمعنا نیست کهبودند، بدین
نـه کمتـر کـه    قـدرت،  يدارانه و قلمروگرایانـه هبردهاي سرمایهراروزافزونِدلیل تأثیر و نفوذ متقابلِها بهاین سیاست

ها] از منَند)([افزوده46اند.شدهبیشتر امپریالیستی

داري نیز (که پیش از سرمایهامپریالیسمآمیزي دهد که چگونه روند هماریگی در هر دو کتاب خود شرح می
به داري شدنِ سرمایهمندي فرایند جهانیي تاریخیِ سرکردهچهار دورهدر طول داريسرمایهحضور داشته) و 

ي شـانزدهم تـا پایـان    داري از آغـاز سـده  گستريِ سـرمایه ايِ جهانسدهرفته است؛ از دید او تاریخ پنجپیش
شـدن بـه سـرکردگیِ    شـود: نخسـت جهـانی   ي اصـلیِ سـرکردگی تقسـیم مـی    ي بیستم به چهـار دوره سده

، سـپس  بلنديسدهخستین در نفرادریاییِ اسپانیا و پرتغال ــ امپریالیسمِــ همدوره با شهرهاي ایتالیا دولت
او در جام دوران سـرکردگی ایـاالت متحـده؛    و سـران ،سرکردگیِ بریتانیـا از آن ي سرکردگیِ هلند، پس دوره

از درپیِ گسترش سرمایه به خود مارکس اسـتناد کـرده اسـت.    هاي پیانتخاب این چهار چهره درمقام کانون
ي سرکردگی کمی بیش از یک هاي چهارگانهدام از این دورهطورکلی، هرکتقریب و بهآنجا که به برآورد او، به

پوشـاند ـــ او   ي تقویمی را میکه برآیند زمانیِ این چهار دوره، پنج سدهايگونهاند ــ بهبه درازا کشیدهسده
Long)بلنديسدههریک از آنها را یک  Century)سـرکردگی  بـه ي بلند. از دید او در نخستین سدهنامدمی

ایـن  يقلمروگـرا حکمرانـان ، رویکـرد امپریالیسـتیِ   و همچنـین ونیـز  ویـژه جنـوا  لیـا، بـه  شهرهاي ایتادولت
شهرها براي انباشت قدرت از رهگذرِ گسترشِ ابعاد قلمرو، امکان فراوانی بـراي کسـب سـود و انباشـت     دولت

افـزایش قـدرت خـود از طریـق     شهرها کـه خواهـان  بورژوازيِ این دولتگرایشِفراهم کرد، درحالیکه این با 
ایـن تعـارض بـا    47؛دخوانْنمیبودند، هاي ناالزم براي انباشت و پرهیز از قلمروگستريي پولیانباشت سرمایه

سیاسـی و اقتصـاديِ   کـه مسـتلزم تـأمین شـرایط     ي ناپایا میان ایـن دو منطـق   یکجور سازگاري یا مصالحه
هـاي قلمرومحـور در جایگـاه    برنشستنِ دولتدر این دوره شاهد آن هستیم که ؛ شدتحمل میبود یمشخص

46 Giovanni Arrighi, Adam Smith in Beijing: Lineages of the Twenty-First Century (New York: Verso, 2007):
235-236.

47 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 236.
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داري و امپریالیسم سرمایهي تأثیر دوسویهبه افزایشخواسته ناداري، خواستهکارگزارانِ اصلیِ گسترش سرمایه
»پرتغـالی (ایبریـایی)  ـاسـپانیایی امپریالیسـم  «و»داري جنواییسرمایه«ي اریگی،گفتهبهانجامید، آنچنانکه

سیاسی که بودوبـاشِ سـازمانیِ مسـتقلِ آنهـا را     بستانداشتند، اما این از طریق یک بدهیکدیگر را استوار می
درواقع منطقِ قلمرویی که با رویکرد 48.داد، روي میتنیدگیِ یکسرهصورت یک درهمنه به، وکردتضمین می

شـد، در آغـاز هرچنـد بـراي بـورژوازي بسـیار       حکمرانان قلمروگرا نمایندگی مییِامپریالیستتعبیرِ اریگی به
ي خود را حفظ کرده درنیامیخته، و هویت و سازمان جداگانهمنطقِ سرمایه ابپیکر تمامسودآور بود، اما هنوز 

ویژه بهفرادریایی (اگرچه قلمروگستريِ سرکردگی هلند، سپسین، ي دهد که در دورهاو سپس توضیح می.بود
اي اصـطالحاً  کـه بـه هلنـد چهـره    اسـپانیا امپریالیسـمِ  اندونزي) جریان داشت، اما رقابت بـراي شکسـت   در 

در پیگیـريِ راهبردهـاي متکـی بـر     بريِ هلند از ونیـز و جنـوا   و همچنین میراثبخشید، میضدامپریالیستی
ي تـأمینِ اعتبـاري و مـالیِ    درنتیجـه درآغـاز که ییــ راهبردهاي پولیسازوکارهاي اعتبار و انباشت سرمایه

ي اصـلی  خزانـه جایگـاه  دررا این دولتهاي قلمروییِ بزرگ اروپا، قدرتامپریالیستی و سرزمینیِ هاي رقابت
ـــ دبرنشـانْ گسـتريِ سـرمایه   جهـان بلنديسدهدومین يي سرکردهي پولی و سپس چهرهانباشت سرمایه

ضـعف یـا کـاهش    همین روبرو کرد؛ چالش ابرادر قدرت هلند داريسرمایهو امپریالیسمي بهینهآمیزيِ هم
سـرانجام  در قدرت هلند بود کهامپریالیستی تعبیرِ اریگی رویکرد بهشدنِ ايحاشیهاولویت منطقِ قلمرویی و 

ین بار اکه براي نخستینشدپس از واترلو ي نوینی و بردمیدنِ قدرت سرکردهآنسبب پایانِ عصر سرکردگیِ 
قـدرت بریتانیـا   در داري و امپریالیسم آمیزيِ کامل سرمایههمکهآنچنان49دو منطق را یکسره در هم آمیخت،

هفـدهم،  بلنديسدهشانزدهم و هلند بلنديسدهي جنوايِ دارانهوارث سنت سرمایهاز یکسو ــ که همزمان 
امکـان انباشـت   نوا بود ـــ شهرِ جدولتپرتغالیِـاسپانیاییهمدستانِ امپریالیستیِبرِ سنت ازدیگرسو میراثو 
(spatial and organizational fix)فضایی و سازمانیِ) ییِگُشارهگترمیمِ (پایان سرمایه و قدرت را با یک بی

ي چیسـتیِ مفهـومِ   دربـاره 50؛، تحقق بخشیدتجربه شده بودي سرکردگی هلند بس متفاوت با آنچه در دوره
ي ؛ نکتـه کمـی بعـد صـحبت خـواهیم کـرد     ، که اریگی آن را از دیوید هاروي وام گرفته است، ترمیم فضایی

شـود، همانسـتیِ   دیـده مـی  سـرکردگی  بلنـد هـاي سدهکه در شرح تاریخیِ اریگی از این تغییر چشمگیري
امپریالیسـم دیگـر نـه    معنـا درین51این منطق است؛الیسم با منطقِ قلمروییِ قدرت، یا فروکاست آن به امپری

 سرمایهمنطقِمشمولِ خود یـا  »تـر در تجریـد سـرمایه   ي معـین یک مرتبه«(حتا در همان معناي متعارف ،

48 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 238.
49 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 239.
50 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 241.

و نسـبت  متمـایز قـدرت،  سـتیزي دو منطـقِ  افزایـی یـا هـم   را در پیونـد بـا هـم   هاي بلنـد  سدهاریگی از این جابجاییِ تاریخیِ يپر و گستردهگزارش51
یافت؛ گذشته از نقد مـا  آدام اسمیت در پکنترِ آن را در فشردهشرحِو ، ي بلند بیستمسدهکتاب توان در خوانَد، میمیامپریالیسم داري با آنچه او سرمایه

ست:ایارزندهجغرافیاییِ ي روایی و تصریحات اقتصادي و سیاسیداراي اشارات تاریخی، زنجیرهپژوهش او ، نگارياین تاریخحاکم برشناسیروشبر
Arrighi, The Long Twentieth Century…, op. cit. pp. 111-218; Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. pp. 234-249.
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ي اگشـایانه انه و جهـان بلکه بیشتر به سیاست یا کردارِ قلمروگستر») دارياي از تاریخ گسترش سرمایهدوره«
ت را به ي انباش، چرخهمنطق سرمایهآمیزيِ درخور و پرداخته با تواند درصورت همیشود که مفروکاسته می

يشدهعامیانهسبتي ننه از گونهحتا داري امپریالیسم و سرمایهمیان پیوندنزد اوشکل بهینه به کار اندازد؛
مراتـب متفـاوت  پیرامون ضدامپریالیستیي شدهغالب در سپهرِ ادبیات چیزوارهيپندارهاز نوع جزء و کل یا 

ي معینـی از  ست که همآییِ آنهـا در مرحلـه  جوهريوکم ي یگانه، بلکه یک غیریت بیشتجرید از یک پدیده
دو منطـقِ  يشـونده ـیکسرهـسرانجامروند امتزاجِ روزافزون و آنهاست؛» ترکیب«ي داري نتیجهتاریخ سرمایه

تونی اسـمیت  مند دیالکتیک نظامباوريِ منطققلمروگرا و سرمایه، برپایه گزارش اریگی، گذشته از آنکه با تک
.کندفراگرایشِ تناوبیِ موردنظر او را نیز تضمین نمیلحاظ رفتاري و پدیدارشناختیبهخوانایی ندارد، 

ي روشـی و  پذیرفتـه احت دارد، امـا پـیش  شدنِ منطق قـدرت گرچـه در اریگـی صـر    دوچندانهمه بااین
هفتـه کـار   نشـکلی  باورانه پیرامون امپریالیسم بـه وراندهاينگَرهداریست که در بسیاري از شناختیِ عمومیت

بـودنِ واقعیت یـا اصـالت دورانمنـد   کهایستشناسیدیدگاه یا روشذاتیِ هر راست آنکه این پندارهکند.می
اسـت کـه   وراندمفهـومی از  هبـ ي من بیشـتر عالقهکند. آن استنتاج میزمانمنديِداري را از سرمایهتاریخ 

 بــراي آن در » يبعــديمرحلــه«ضــرورت ســاختاريِ وضــعِ یــککــه ايجــاودانگینــدارد: زمــانیسرشــت
اسـت؛ یـک   اشهسـتندگی ترین ترازِدر انتزاعیآنيپایندهجوهرِي ترین سطح واقعیت، اُستوارندهانضمامی

ي خود را نه همانستهفراسوي شود ایست که باعث میبودنش مستلزم انحراف ساختاريابدیت بالفعل که زنده
داري نبوده که یگانـه و واپسـین   در تاریخ سرمایهورانیداصطالح ؛ هیچ بهبداندبرابریستاي خویش خود، بلکه 

دائمـیِ دلیل تعویـقِ ، بهدنکندرستیِ این گزاره را تأیید نمیتاریخیهايت، و اگر واقعیآن نبوده باشددورانِ
تـا در  مستقیمِ یک بیکـران تـاریخی   راستايدر خَمشِ ي آغازش است: تأخیريبازگشت این فرایند به نقطه

بعـدي ي دورههـر  درمقابـل، حـدوث   ه را تحقـق بخشـد؛   سوژـجوهري دایرهخودي عزیمتنقطهبه رجعت 
.شده استنوشته تشکیالتیمافوقِخطاب به یک که قبلیي دورهاستمرارِ خطیِ ي دربارهستیگزارش

*                  *                  *

نـام  اریگـی خـالی از فایـده نباشـد.     ي کارِشاید ذکر موضوعی دربارهپیش از آنکه به تونی اسمیت بازگردیم، 
داري در چـین را بـه ذهـن    االمـرِ سـرمایه  ي نقد برآمدنِ عاقبت، نخست پندارهآدام اسمیت در پکن، وکتابِ ا

؛ اما این کتاب در عین همدلی به چین رسیدداري،قد سرمایه، این مدافعِ تمامسرانجام آدام اسمیتاندازد: می
قیـاس بـا   کـم در گذرد (دسـت ي تاریخی چین، در این کشور میضمنی با آنچه امروز، در پیوست با گذشته

ي . به باور اریگـی سـه افسـانه   اي در حق آدام اسمیت هم هستداري)، دفاعیهسرمایهاروپاییِتاریخِ گسترشِ 
بازارهـاي  پـرداز و هـوادارِ   آدام اسمیت وجود دارد که باید هر سه را کنار نهاد: اینکه او نگرهنادرست پیرامون 

» پایـان بـی «عنوان پیشرانِ گسترشِ اقتصـاديِ  داري بهرمایهپرداز و هوادارِ سبود؛ اینکه نگره» خودتنظیمگر«
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ثـروت شده در فصل یکُمِ زدهي مثالاي از تقسیم کار بود که در کارخانهپرداز و هوادارِ گونهنگرهبود؛ و اینکه 
سـازوکار  اقتصاديپیشرفتآدام اسمیت فرایند از دیدشومپیتر مدعیست کهتأییداو به52.دهدمیروي ملل

ي تعـادل تـراز بـاال   تلـه افتـادن در وضعیت ایسـتا، یـا  یک در آن را از گرفتارشدنندارد که بتواند ايدرونی
(high-level equilibrium trap)َباورِ اریگی، بـرخالف برداشـت رایـج، اسـمیت     ؛ درواقع بهمان نگاه دارددر ا

بیمه هاي ناشی از رشددر برابر ایستاییخود اقتصاد را خوديبهبازارناپیدايدستهرگز ادعا نکرده است که 
کـه اریگـی آن را   ي تعـادل تـراز بـاال    تله53آید.دولت برمیپیدايدستد، بلکه انجام این مهم تنها از کنمی

رشـد  که با افزایش درآمد سرانه در یک اقتصاد در حال رشـد، نـرخِ   اي استدقیقه،داندمیاسمیتیایستاییِ
شـوند  ، هنگامیکه تغییرات هر دو نرخ در فاز نزولی قـرار گرفتـه اسـت، برابـر مـی     نرخ رشد جمعیتو درآمد 

شود)؛ برابريِ آنها در فاز شان همرس میي نزولی(نمودارِ تغییرات این دو نرخ برحسب درآمد سرانه، در دامنه
، در د که اریگی آن راگردمیل تراز پاییني تعادتلهموجبي صعودي)صعودي (همرسی دو نمودار در دامنه

شـود کـه   تـر مـی  زمانی جالبموضوع .54کندتعبیر میمالتوسییِایستایبه وضعیت ایستاییِ اسمیتی،مقابلِ
گوید که این نه اسمیت بلکه مارکس بود کـه بـه امکـان    و میبا مارکس مقایسه کردهآدام اسمیت را ریگی ا

اي که از واقعیت سـقوط  گونهباور داشت، بهسرمایهمنطقِوقفه و ابديِ سرمایه، تنها به عاملیت خود رشد بی
از متمـایز هایی که تنها با دخالت یک منبـعِ قـدرت   هاي ایستاییِ اقتصادهاي رشدیابنده غافل بود، تلهدر تله

جهـانی و فرامـرزيِ سـرمایه،    باور اریگی، نـزد مـارکس گسـترشِ   ؛ بهتوان از آنها نجات یافتخود سرمایه می
:دیانجاممیسازيِ یکدست و همگنِ سرمایه گمان به جهانی)، بی+پـكـپاتکايِ منطقِ خودش (به

داري در ابعادي جهانیست ي او پیرامون گسترش سرمایهي رشد ملی] ندارد. نظریهي صریحی [دربارهنظریه... مارکس
کـرد  بینی مـی نادرست پیش، اما بهخود داشترا پیشاپیش در» سازيجهانی«که ... با بینشی ژرف درك امروزي ما از 

یکدسـت  «، از ایـن تعبیـر  توماس فریدمنفهمِنزدیک به جهان را، در معناییداريسرمایهي یافتهکه پیشرفت تعمیم
جهـان بـاور داشـت کـه تمـامی      ي دهنـده رخزوديشدنِ حتمی و بـه راستی مارکس چنان به یکدستبه». خواهد کرد

یکسره از ابـزار  کارگرانکه در آن استوار ساخت مرز ي یک جهانِ بیانگارهخود را بر پیشداريي تولید سرمایهنظریه
هـاي تولیدشـان،   وکم برابر با هزینههایی بیشبا قیمتي کاالها، از جمله نیروي کار،و همهاندمالکیت شدهسلبتولید 

ي ضـمناً منـدرج در تحلیـل او از    ي رشد ملیِ صـریحی نداشـت، نظریـه   . با آنکه مارکس نظریهشوندآزادانه مبادله می
ي اصـلی  ي آدام اسمیت متفاوت بـود. نخسـتین تفـاوت، کـه زمینـه     گوناگون با نظریهداري از جهات پیشرفت سرمایه

دار براي مقصـودي غیـر از تبـدیل کاالهایشـان بـه      سرمایههاي عاملهاست، این است که از دید مارکس ي تفاوتبقیه

52 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 42.
53 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 50.
54 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 70-71.



57

،کنـد کـه  دلیـل رد مـی  اسـمیت ایـن احتمـال را بـه ایـن      کنند.تر در دادوستدهاي بازار شرکت میکاالهایی پرفایده
55"خورد.پول به درد هیچ کاري جز خرید کاالها نمی"خود مفیدند، [نقل از آدام اسمیت:] خوديِدرحالیکه کاالها به

به 2كـپـ1كيدانهبِخرَاصطالحاًيیاختهِ براي تبدیلداردنبال توجیه یا انگیزشی از سوي سرمایهاریگی به
کاال، هیچ ، چون پول در ذات خود، یعنی بدون فرضِ کاربرد آن در خریداست+پـكـپينابخردانهي یاخته
دار بـراي گـذار از   شناختیِ سرمایهي روانانگیزهي او مارکس توضیح روشنی دربارهپنداشتاي ندارد. بهفایده

اي کوتاه و معموالً نادیده هي عام سرمایه به دست نداده است، مگر در جملي کاالیی به ضابطهي سادهمبادله
تواند وافی مقصود باشد:میاز دید او شده که گرفته

خاطرِ خود پول را ي انباشت پول بهداران هدف آشکارا نابِخردانهکه چرا سرمایهدهدنمیروشنی توضیح مارکس هرگز به
کنید! انباشت کنید! این اسـت موسـا و پیـامبران    انباشت "آشناي او که يگفتهبرپنداري این گیرند. راست آنکهپی می

همـه  بـااین اي براي انباشت پول همچون هدفی درخود ندارد.که او هیچ تبیین عقالنیبر این مدعاستیتصدیق،"شما
میل به ثروتمندشدن عنصر بنیادینِیک عشق به قدرت "د [نقل از مارکس:] نویسمیاندکی پیش از بیان این برگفتهاو 

کـرد، تنهـا   پـذیرا و همدالنـه نقـل مـی    آن راایم که آدام اسـمیت . پس به برابريِ هابزيِ ثروت و قدرت بازگشته"ستا
کند، و اگرچه مارکس آشکارا این فروکاست را رد میفروبکاهد.» قدرت خرید«جهت که قدرت مرتبط با پول را به بدین

، قدرت دارداَقسامِبخشد و این قدرت چه ارتباطی با دیگر اش میندهقسم قدرتی به دارگوید که پول چهدقیقاً به ما نمی
56ست.اقدرت مقَدمِمنبعِ پولْ» پایانبی«انباشت، داريي سرمایهجامعهیک در کلیت کتاب او داللت بر این دارد که 

قـدرت و ثـروت را بیـرون    که از آن همانسـتیِ هـابزيِ  ي کوتاه و سرسريِ مارکس به این جملهاریگی ارجاع 
را در ) +پـكـعام سرمایه (پي ضابطهموردنیاز براي تضمین تداوميسوژهمعناي آن است که او کشد بهمی

در آن » خاطرِ خود پولانباشت پول به«اي که انگیزهجوید: دار میشناختی نزد سرمایهوکم روانواقعیتی بیش
توان این پرسش باشد؛ اما می،قدرت، یعنی رآمد عمل یک اصلِ خودمبینخردي بیمارگونه، بلکه بنه یک بی

را توضـیح  » خـاطرِ خـود قـدرت   انباشـت قـدرت بـه   «اي ي همین انگیزش هم تکرار کرد: چه انگیزهرا درباره
ر خودش مندرج است که موضوعِ آن، قدرت، از داین پرسش پاسخشرطیپر روشن است که تنها بهدهد؟ می

ي قطعی نتیجهکند.هاي گوناگون آشکار میزیریستایی که خود را در زمان در پیکره، یعنیباشدجوهرحیث 
ي عام سرمایه است: انگیزشـی کـه در انتقـال از    یابیِ سوبژکتیویته نسبت به خود ضابطهاین برداشت غیریت

یابـد. محملِ ظهور بهتري مـی ) +پـكـ) به شکل عام سرمایه (پ2كـپـ1ي کاالیی (كي سادهشکل مبادله
درسـت بـه   هاي دیگري هم داشته باشـد. تجلیتواند ي اخیر اینهمان نیست و پس میاین انگیزش با ضابطه

؛شودمی، نیز پدیدار قلمروییمنطقهمین دلیل است که این انگیزش در منطقی جز منطق سرمایه، مثالً در 

55 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 73-74.
56 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 75.
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شـود،  تعریف مـی یز قدرت، در برابرِ قدرت سرمایهچونان منبع متماو باز از همینجاست که نزد اریگی دولت 
درحالیکـه ،گـزارش او زعمِ او آدام اسمیت بدان واقف و مارکس از آن غافـل بـوده اسـت؛ بـه    موضوعی که به

را، پـس از  داري تأکیـد دارد، مـارکس دولـت    اسمیت بر ضرورت توجه به نقش دولت در مهار قدرت سرمایه
داري بـه جایگـاه   کاهد، با این توجیه که ارتقاي سرمایهفرومیي بورژوازي به ابزارِ سلطهداري، تثبیت سرمایه

ادعـاي او  بـه امـا  کنـد؛ ه یگانه منبعِ قـدرت جامعـه مـی   مسلط جامعه، خود سرمایه را تبدیل بي تولیدشیوه
تواند به د، میگرداشت میانبدهد که چگونه قدرت موجود در سرمایه، در هر مقیاسی که توضیح نمیمارکس 

قدرت دولت تبدیل شود:

بازرگـانیِ راه دور (خارجی) و نـه  بازرگانیِي که مسیر اروپاییِ پیشرفت اقتصادي برپایههمدید استمارکس با اسمیت 
ـــ  "تاریخ نوین سـرمایه "گوید که او قاطعانه میسرمایهو هم در مانیفستهم در استوار بود. (داخلی) مقصد نزدیک 

از پیـدایش یـک بازرگـانیِ    "سوي موقعیت مسلّط در اروپا ــ [نقـل از مـارکس:]   یعنی خیزِ بورژوازي و صنعت نوین به
مسـیر  آنچه از دید اسمیت یک مارکس ... اما "شودي شانزدهم آغاز میدر سدهگسترهجهانسراسرجهانی و یک بازار 

ي اسـمیت  دغدغـه تـر اینکـه   ي مهـم د. نکتـه رانگـا میداري خود مسیر سرمایهرا پیشرفت اقتصادیست» طبیعیغیر«
، و نیز ترجیحِ پیشرفتی مبتنی بر کشاورزي و بازرگانی دولتیداري از رهگذر کنش ي لزوم تعدیل قدرت سرمایهدرباره

ي هـا همـه  دید مارکس با پدیداريِ صنعت مدرن و بازار جهانی، دولـت از.ندابیگانهمارکس برايداخلی نزد او، یکسره 
هـاي  ها را بـه هیئـت  عمالً نقش دولتاي که، بورژوازيدهندرا از دست میشان براي تعدیل قدرت بورژوازي ... توانایی

کنـد  امـوش مـی  ، فرتوجه خود بر قـدرت طبقـاتی  سبب تمرکزکاهد ... مارکس بهفرومیخودشي امور کنندهمدیریت
المللـی، خیلـی سـاده بـه قـدرت سیاسـی      تواند هم در ابعاد ملی و هم بـین روت بورژوازي میکه چگونه ثتوضیح دهد 
57تبدیل شود.

ازیکـی عنوان تنها به کاراییِ مطلقِ دست ناپیداي بازار/سرمایه (بهدرحقیقت در روایت اریگی، آدام اسمیت نه
؛دب بـراي مهـار ایـن قـدرت اصـرار دار     کـردن منـابعِ رقیـ   دخیل، بلکه حتا بر خوشبین نیستمنابع قدرت) 

کنـد، ماننـد آنچـه در    شدنِ قدرت اقتصاديِ سرمایه پیشـرفت مـی  شدن یا مسلطاي که با مطلقداريسرمایه
اريِدسـرمایه باورِ مـارکس، وارونِبهو در اروپا گذشت، نزد آدام اسمیتي تولیداین شیوهپیدایش و پرورش 

تواند رشد خود را با اتکا به صرف منطـقِ سـرمایه تضـمین کـرده و از گرفتـاري در      طبیعی نیست چون نمی
دل) بپرهیزد؛ منبع قدرت دیگري همچون دولت الزم است تا این ناعقالنیت را هاي تعاهاي ایستا (تلهوضعیت

و اتفاقاً با نقد حکم قطعیِ هـاروي  دانددر معنیِ رایج واژه نمیلیبرالازینرو اریگی آدام اسمیت را .مهار کند
دانـد  نمـی نولیبرالیچین نوین را به این دلیل وکم پایدارِ بیشي ، الگوي توسعهنولیبرالیسممختصرتاریخدر 

ور به ي امي همهدرمانی و واگذاريِ یکسرههاي شوكهاي اقتصاديِ خود نه پیرو دستورالعملکه در بازگشایی
یک منبعِ قدرت بدیل در برابر بازار بوده است؛ درواقع از دیـد بازار، بلکه متعهد به حفظ قدرت دولت درمقام 

57 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 75-76.
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، بـاز درهـاي چـینِ پـس از   رویکرد آزادسـازي در  خارقِ عادت، گفتاريو بهاریگی،ينفهمی همدالنهبفهمی
ه، پایبنـد بـود  هاي اجماع واشنگتنو نه نسخهداريسرمایهبسط اسمیتیِآدامالگوي به سبب آنکه درست به

آزادسـازيِ چینـی:  پیشترِ خود اریگـی،  تعبیرِ کمی(به58تابعِ مفاهیم اقتصادي و اجتماعی (نو)لیبرالی نیست.
بحثـی  مانگیزیست، زیرا اریگی در همین صفحه با ارجاع بـه  برـبگومگوي نکتهاین ). اسمیت در برابرِ فریدمن

وارونِ خـوانشِ  اسـمیت، درسـت بـه   آدامکند کـه نـزد  ، یادآوري میکردهتشریحکه در فصل دوم کتابش پر 
برنـد و  بهره میحکمرانیها ــ مانند چینِ مثال او ــ از بازارها چونان ابزار متعارف از برداشت مارکس، دولت

خـوردن آرامـش   بـرهم ) که به باید ببرند(یا درواقع ند رَبفرایند آزادسازي بازرگانیِ را چنان تدریجی پیش می
خـود بـه اسـتقاللِ    شناختی خودبـه لحاظ روشکه بهاریگی يگرایانهگريِ چیناین اسمیتیعمومی نینجامد.

اي پـیش  سازيِ رابطـه ونهتا واردر نخستین نگاه انجامد، ایه میخاستگاه قدرت دولت در برابر قدرت بازار/سرم
شـده  شکلی چیزواره و گاه مکانیستی در سنت مارکسیستی میان دولت و سرمایه انگاشـته مـی  بهرود که می

اهـداف اقتصـادي و   ي برگماشـته بـراي پیشـبرد    یا هئیت مدیرهکاررفتهبهاینجا دیگر دولت ابزارِگویا است: 
گرچه برنکه اریگی آنکتهاما گردد.سرمایه نیست، بلکه بازار تبدیل به ابزار حکمرانیِ دولت میبازار/اجتماعیِ

سیاسـیِ کارگمـاريِ را همچنان بـه داريسرمایهد، اما شرط پیدایش فشرَپاي میمنابع قدرت چندگانگیاین
:انگاردمیاز سوي سرمایه دولت

دولتـی  قـدرت ي دارانه، بلکه رابطههاي سرمایهبنیاد را نه حضور نهادها و گرایشـي پیشرفت بازاردارانهخصلت سرمایه
دولـت  دار وارد یک اقتصاد بازار کنید، امـا تاهنگامیکـه   خواهد سرمایههر تعداد که دلتان میکند.با سرمایه تعیین می

59دارانه باقی خواهد ماند.سرمایهغیرمنافع طبقاتی آنها نباشد، اقتصاد بازار همچنان پیروِ

داران) که اریگی دولت پیروِ منافع طبقاتی سرمایهازدیگرسوبازار چونان ابزار حکمرانی، واز یکسو (ین ناسازه ا
چـون از یکـی   کند؛ آن را از آدام اسمیت گرفته است، نسبت منطقی مشخصی میان بازار و دولت برقرار نمی

روشن دولت. حکمرانیشود و از دیگري ابزاربودگیِ بازار براي ي ابزاربودگی دولت براي بازار حاصل میپنداره
ي دولـت  مباحثیسـت کـه در نظریـه   ي اریگـی نیسـت، بلکـه یکـی از بنیادهـاي     که این پرسشی ویژهت اس

اقتصـاد، و چگـونگی تبیـینِ   سـپهر  مقـدرات دولـت از  نسبی/مطلقِ خودفرمانیِیا مارکسیستی بر سرِ پیروي 
رفصلی را به این در فصل دوم کتاب که ساریگی اما خودفرمانیِ احتمالی آن جریان داشته و دارد.هردرجه از

و همان را براي کردهگزارد بسنده باره میآنچه اسمیت درینفهرستوارِبحث اختصاص داده است، به گزارش 
سـوي  راه ویـژه و یکسـره غیراروپـاییِ چـینِ امـروز در پیشـرفت بـه       یعنـی  شـده در کتـابش (  ي طرحنظریه

کـار  هاي میانه) بـه بازارِ چینی در سدهيدارانهغیرسرمایهآمیز و در امتداد نسبی گسترش صلح،داريسرمایه
و ،کندگیرد که شرایط وجود و بازتولید بازار را فراهم می: اینکه اسمیت دولت قدرتمندي را فرض میبنددمی

58 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 358.
59 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 331-332.
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کنـد، و  بازار را تنظـیم مـی  عملیاتگیرد، اینکه این دولت از بازار همچون یک ابزار کاراي حکومتی بهره می
اینجـا خیلـی   60کند.االنه در امرِ تصحیح یا جبران پیامدهاي اجتماعی و سیاسی ناخوشایند آن دخالت میفع

عنـوان شـرط اریگیسـتیِ    داران بهروشن نیست که ویژگی نخست (که راجع به پیروي دولت از منافع سرمایه
نیـت  در دسـت دولـت و بـه   (کـه بـه ابزاربـودگیِ بـازار    با سه ویژگی بعدي ) داریستسرمایهضروري استقرار 

آخر دستکه توان تشخیص دادنمیدیگرگفتار، و بهاي داردچه همبستگیِ ضروري)کننداشاره میحکمرانی
اریگـی در  ابزاري در دست دیگریست؛ اما اگر از مطالبِ چند صفحه پیشتر به یاد داشته باشیم کـه یککدام

ي منطق سرمایه و بهینه»ترکیبِ«انباشت پایدار را پیامد ، تحققِ یکسرکردگیهاي تاریخیِ بنديبحث دوره
داري اجـازه  (ترکیبـی کـه بـه سـرمایه    دانسـت میسرکردگی بریتانیايمنطق قلمرویی در شکل دولت دوره

جاي اتکا به خود سازوکارهاي بازار ــ منطق سرمایه ــ ازرهگذر ارجـاع  انباشت را بههاي بیشدهد بحرانمی
تیِ بـاال هـم   ي اسمیتوانیم دریابیم که دوگانه، میورجوع کند)رفعفضاییترمیمِمرویی و مثالً با به منطق قل

داري محصول خود منطقِ سرمایه نیسـت بلکـه   ي سرمایه: دولت بهینهدارداياحتماالً چنین ماهیت ترکیبی
کـه  اي کیـب در شـرایط آرمـانی   ؛ این ترمنطق متمایزِ قدرت دولت استبامنطق این يبهینهترکیبِبرآمد 

سـببِ آن  یابد، گسیختگی بازار مینی دولت بر لگامآدام اسمیت آن را در مهارزنالیبرالیسمِاریگی با ارجاع به 
شود، کاربست بازار هم یـک سـازوکار   داران تعریف میکه دولت پیروِ منافع سرمایههنگامشود که درهمانمی

ساز آن است که هرکدام به دو منطق سببيبهینهترکیبِ؛ به سخنِ بهتر گرددشمردهدولتحکمرانی براي 
کاراترین شکل ممکن در خدمت اهداف دیگري قرار گیـرد (همچنانکـه در ترکیـب بهینـه/بریتانیاییِ منطـق      

ـــ  امپریالیسـم اریگـی اصـطالحِ داري بـا بـه  ي سـرمایه نجیدهــ یعنی ترکیـب سـ  سرمایه و منطق قلمرویی
در ایـن روایـت   ).اسـت ي گسترش قلمرو ابزارِ بهینهمرزيبرونابزارِ عالیِ انباشت، و انباشت گستريسرزمین

اهـداف ي اریگی و با ارجاع به خـود آدام اسـمیت،   گفتهبهیعنی، ي قدرت دولت (کنندهجایگاه منطقِ توجیه
دو قلمرویی با منطـق سـرمایه اسـت؛ ایـن    منطق ي رابطه) نسبت به منطقِ سرمایه، یکسره همانند اجتماعی

آمیز بر دیگري سـنگینی کنـد، فراینـد    اغراقايگونهي یکی بهترکیب نشوند، یا کفهدرستی با هم چنانچه به
شود.داري دچار اختالل میپایدارِ انباشت یا پیشرفت سرمایه

ي ـــ کـه در گرمـاگرم حملـه    امپریالیسم نـوین اریگی ترکیب این دو منطق را در کتاب دیوید هاروي، 
یابد، نیز بازمیآمریکا به عراق در آغاز هزاره و با تمرکز بر رفتار تهاجمی دولت بوش پسر نوشته شده است ــ 

کنـد کـه هـاروي بـا بحـث      . او اشاره مییعنی در همانجایی که مفهومِ ترمیم فضایی را از آن وام گرفته است
دارانـه  امپریالیسـم سـرمایه  ي از امپریالیسم کـه بـه آن   اویژهيگونه، با ي معنایی امپریالیسمي گسترهدرباره

داند کـه  دو عنصر متمایز می» آمیزترکیبِ تناقض«سروکار دارد و این سنخ از امپریالیسم را حاصل گویدمی

60 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 43.
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بـه  انباشـت سـرمایه؛ یکُمـی    )(مولکولیِیکی سیاست دولت و امپراتوریست و دیگري فرایندهاي خُردمقیاسِ
منطـق  «ي جهـانی پیـروِ   ویـژه در گسـتره  برَد کـه بـه  راهبردهاي سیاسی و دیپلماتیک و نظامیِ دولت بازمی

قـدرت  مربـوط اسـت بـه شـارشِ     ، و دومی پردازيِ اریگی)ي هاروي از مفهوم(استفادهاست» قلمروییِ قدرت
نسبت به دیگـر  امپریالیسمي دارانهي سنخِ سرمایهکنندهویژگی تعیینهاروي پنداشتبه61.اقتصادي در فضا

دست باال با عنصـر  دارانه)گفته (قلمرویی و سرمایهپیشدر ترکیب دو عنصر هاي آن این است که اینجا گونه
ي بعدي تفاوت برداشت خود از این دو مفهـوم و برداشـت   اریگی در پانوشت صفحهالبته. دارانه استسرمایه

دولتـی، و منطـق   هـاي سیاستگویا هاروي منطق قلمرویی را به دهد که توضیح میهاروي را به این ترتیب 
دو هر، درحالیکه در برداشت خود اریگیدادههاي سپهر تولید و مبادله و انباشت نسبت سرمایه را به سیاست

بنديِ این دو ي مفصلاما دقت کنید که این تفاوت فقط در نحوههاي دولت هستند؛ق متعلق به سیاستمنط
بـا یکـدیگر  آنهـا این واقعیت کـه نسـبت   یابد، نه درشکل دولت بروز میالگوپردازيِ شونده در منطقِ ترکیب

دوسرشـتینگیِ قـدرت را پذیرفتـه و    پایه روشن است که هاروي نیز دوگانگی یـا برین.ستترکیبیهرحالبه
:داندآمیزيِ آنها با یکدیگر میبرآمد درهمرا دارانه امپریالیسم سرمایه

. آوردسر بر میي قدرت دارانههاي قلمرویی و سرمایهپیوند دیالکتیکی میان منطقدارانه بر بنیادامپریالیسمِ نوع سرمایه
انـد ... هـر   نیـده تنگی در اندرون یکدیگر تَرو فروکاستنی به هم نیستند، اما بههیچبهاین دو منطق از یکدیگر ممتازند و 

هـاي  بحـران پایان سرمایهانباشت بیبراي نمونه، افزاید. می، ناگزیر داراستمنطقِ دیگر بهادهایی که تضبر تیزيِ منطق 
. اَنـد یک انباشت موازيِ قدرت سیاسـی/نظامی داريِ پدیکند که برآمده از نیاز به اي در منطق قلمرویی ایجاد میاَدواري

سـرمایه نیـز بایـد    هـاي شـود، شـارش  جابجا مـی منطق قلمرویی در چارچوبسیاسی سردمداريِوارون،] چندانکه[به
تنظـیم  هـاي آنِ خـود  ي قواعـد و سـنت  ایهها امورشان را برپ. دولتدگردند تا با آن سازگار دهنتغییرجهتسان همین

هـاي گونـاگون پدیـد    امپریالیسمهاي گوناگونْند ... دولتآفرینَمیناهماننديهاي حاکمیتیِ قرار سبکو بدینکنندمی
آشکارا دیـده  1945تا 1870هاي بریتانیا، فرانسه، هلند، بلژیک و دیگر کشورها از امپریالیسمحقیقتی که درآورند،می

62اند.دهنمورخگونگونههاي بسیار ها و شکلها، در چهرهها، مانند امپراتوريشده است. امپریالیسم

کـه نیـاز   انـد هیکـدگر اندرآمیختـ  در خوبی امپریالیسم، این دو منطق به این دلیل بهدارانهسرمایهي در گونه
کنـد  مینیاز را قلمرو چرخش یا گسترشاي خود گونهانباشت خودبهبیشي سرمایه براي رفع بحرانِپیوسته

ایـن  شناسـیِ در واژهدرنوشـته ایهـامِ برَد.راه می) ترمیم فضاییاختصاربه(زمانیـترمیم فضاییکه به مفهومِ 
در ترکیبِباالست؛ يآمیزهايِهر دو بار قلمرویی و سرمایهيرسانندهمفهومSpatio-Temporal Fixي واژه

Fixندگی و هم ترمیم یا گرهخود ِو استعارياللفظی تحتمعناي هر دودرنبگشایی از یک دشواره) (هم ناج
د:گزاراین مفهوم را چنین میخودش اي که اریگی نیز بدان ارجاع داده، ، در پارههاروي؛کار رفته استبه

61 Arrighi, Adam Smith in Beijing …, op. cit. 211.
62 David Harvey, The New Imperialism (New York: Oxford University Press, 2003): 183-184.
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هـاي فیزیکـیِ گونـاگون    در شـکل سرمایهمجموعِ یک بخش معینِ [ازیکسو] در بحث من داراي دو معناست. fixي واژه
در و بـر روي زمـین   ،کلمـه مسـتقیمِ معناي اش)، بهعمرِ اقتصادي و فیزیکیوکم طوالنی (بسته به طولبراي مدتی بیش

. هاي آب و برق و مخابرات و گـاز و ...] ها، شبکهها، فرودگاهآهنهاي زمینی و دریایی، راه[مانند راهاست(fixed)مستقر 
و گیرنـد در یـک قلمـرو قـرار مـی    نیـز  کردهاي اجتماعی (مانند آموزش عمومی یا نظام بهداشت و درمـان) برخی هزینه

هـا، هـا، آسایشـگاه  درنتیجه بیمارسـتان [و شوندمتحرك مینالحاظ جغرافیاییبهسبب تعهدپذیريِ دولت درقبال آنها، به
اي از اسـتعاره ،زمانیـفضاییfix. ازدیگرسو پیوندند]ي مستقر بر زمین میي سرمایهبه حوزهها نیزو آموزشگاهها دانشگاه

اکنون بایـد پرسـید   ست. داري از طریق تعویق زمانی و گسترش جغرافیاییهاي سرمایهحل خاص براي بحرانجور راهیک
ها] از منَند)([افزوده63کنند؟تصادم میچگونه و کی این معانیِ مادي و استعاري که

معنـا  انباشت سـرمایه هسـتند؛ نخسـتین   دهد که هردوي معانی باال پاسخی به بحران بیشهاروي توضیح می
نیروي کار یا مازاد انباشتي هداري پاسخ دشوارسرمایهاللفظی) مربوط به حالتیست که (معناي مادي و تحت

یابـد کـه در آنهـا    هایی میو انتقال به عرصه،از قلمروي تولید و مصرف فوريآنها دن آوررا در بیرونسرمایه
انـد، و  مسـتقر شـده  زمینرويو بردرهایی که سرمایه: بنددتري صورت میي بلندمدتدهی در چرخهبهره

دلیـل  در این جابجـایی، بـه  ؛ رتقاي کیفیت دانش و بهداشت عمومیاگذاري روي پژوهش و سرمایههمچنین 
گذاري، مهلت تنفس بـه سـرمایه داده   ي بازسرمایهشده به دقیقهگذاريتعویق طوالنیِ بازگشت ارزشِ سرمایه

بـه هـر   اي حـل بحـران،   معناي دوم (استعاري) اشاره به حالتی دارد که در آن سـرمایه بـر  شود. دربرابر، می
قلمـروي  کـار تصـرف عملـی یـا رسـمیِ     بـه دسـت ي ممکن (مالی و تجاري، دیپلماتیک یا حتا نظامی) شیوه

به آن صادر کند:را یا نیروي کار د تا مازاد سرمایهشومینوینیسرزمینیِ

عبـارت اسـت از   لمرویی معین ي قیک سامانهونانباشت درزمانی بسنده ساده است. بیشـییي بنیادین ترمیم فضانگارها
زیـان تحمـل  تنها باصورت فراوانی کاالها در بازار که سرمایه (چه بهافزونهوضعیت سرریزِ نیروي کار (افزایش بیکاري) و 

سـانِ ي تولیدي، و/یـا بـه  ماندهعاطلشکل ظرفیتهچه بخالص شد، توان از شرّشانمیقیمت] [و نه با فروشِ کامل و به
توانند به یکی از میبالقوه ها . این افزونهد)ند و سودآور ندارگذاريِ مولّاي که راهی براي سرمایهي پولیسرمایههاي افزونه

ايِ بلندمـدت یــا  هـاي سـرمایه  گـذاري در طــرح زمـان ازرهگـذر سـرمایه   انتقــال درشـوند: آ)  درآشـامیده هـا  ایـن روش 
اي بـه گـردش را بـه آینـده     هـاي سـرمایه  ي ارزشکردهاي اجتماعی (همچون آموزش و پژوهش) که ورود دوبـاره هزینه

ابع و امکانـات  هاي تولیدي جدید، و منبازارهاي نوین، ظرفیتفتحفضایی (مکانی) از رهگذر هايب) جابجایی؛نداندازمی
ها] از منَند)([افزوده64».ب«و » آ«از ايآمیزهیاريِبهاجتماعی و کاريِ تازه در جایی دیگر [بیرون آن قلمرو]؛ و یا پ) 

هـاي  د و به گـزاره شکمیبیروندر هر دو معناي باال را فضاشهوت سرمایه براي تصرف مفهومهاروي از این 
اي از خـود نشـان   زمانی فرایندي دائمیست و جذب سرمایه رفتـاري دوره ـترمیم فضاییرسد: میپرآشنایش

63 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 115.
64 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 109.
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شود، چیزي ترتیب که سرمایه براي تعویق بحران پیوسته از یک فضا به فضایی دیگر جابجا میدهد، بدینمی
رود، نمیمیاناز داري دیگرسخن بحران سرمایه؛ بهدناممی»ها(سوئیچِ) بحراندارمتعویض«را که هاروي آن 

هاي برد، اگرچه بخشداري جان به در میي آن سرمایهکند و درنتیجهبلکه از جایی به جاي دیگر حرکت می
: 65ندشـو مـی هـایی  دچـار دشـواري  طـور اَدواري تـرمیم فضـایی بـه   ي همـین  فضاییِ گوناگون آن درنتیجـه 

، پـس از  قلمروي معین به قلمرویی دیگـر شـده  نیروي کار از یک صدور سرمایه یا يانگیزهانباشتی که بیش
فـروکش  بساچهاما تا آن زمان بحران قلمروي یکُمکند، را نیز به همین دردسر دچار میدوممدتی قلمروي 

سـازي و  هـاي مـداومِ صـنعتی   ایـن واقعیـت چرخـه   بار جهت صـدور سـرمایه وارونـه شـود.    اینبلکهو کرده
،شده: قلمرويِ مادر با صدور سرمایه به قلمروي پیوستداردبه کار میزدایی را در قلمروهاي گوناگونصنعت

) 122ي ؛ هـاروي همانجـا (صـفحه   دهدیاري میکردنِ قلمروي دختر زدایی کرده و به صنعتیخود را صنعت
برونـداد سـو را  ي پیشین بدیني پایانی سدهچین از دو دههویژهآسیاي خاوري و بهاقتصادي و صنعتیِخیزِ

به در اروپا و آمریکالی سرمایههاي اصسرمایه از کانونافزونهانباشت و تَرابردفضاییِ بحران بیشهمین ترمیم 
داند.میاین بخش از جهان

ي ذاتـیِ  عملکردهـاي پولگرایانـه  هاي منتهی به گردشِ هزاره،در دههدهد کهپس از آنکه توضیح میاو
اصلی سرمایه، هايکانونزدایی از نولیبرالیسم و پایبندي آن به بازرگانی آزاد جهانی، به تشدید فرایند صنعت

ــ نامد می(به سرکردگی آمریکا)»امپریالیسمِ نولیبرال«را او آنچه و به نشیب انداخته ،ویژه آمریکا کشیدهبه
(بـازار  وکم مسلّم منطـق سـرمایه  بر چیرگیِ بیشش بنیادي کلینتون تناور شده، و ورهدر دکهامپریالیسمی 

گیري به احتمال قدرتــاستاستوارکاسته افروزيِ مهارشده و آتشو جنگزدایی و ...)آزاد جهانی، مقررات
جمهـوريِ  زینِ ریاسـت هاي آغـا پردازد (به تاریخِ نگارش کتاب که به سالکاران در ایالت متحده مینومحافظه

هاي اقتصادي برآمده از منطـقِ سـرمایه در عهـد    کاران سیاستگردد، دقت کنید): نومحافظهبوش پسر بازمی
دارند (ضمن اینکه به لحاظ اخالقـی و  تريتر و پرآتشتهاجمیپذیرند، اما منطق قلمروییِنولیبرالیسم را می
فـردي و سـبک زنـدگی   هـاي  هنجارهـا و ارزش سـازيِ جهانیترند و در برابرکارتر و سنتیفرهنگی محافظه

يدیـده بـه سازي نولیبرالی، به پاسداشت بنیادهاي مسیحیِ خویش بس پایبندنـد)؛  اجتماعی در عهد جهانی
کـارگیري ابزارهـایی   کاران از دیرباز، حفظ جایگاه برتر ایاالت متحده مستلزم بههاروي، در رویکرد نومحافظه

و پایبنـدي اصـولی ایـن    ي ذاتـیِ نولیبرالیسـم   پولگرایانـه تعصـب از قدرت صرف اقتصادي بوده اسـت؛  فراتر
المللی سرمایه و نیـروي کـار،   زدایی از حرکت بینگذاريِ اقتصادي به آزادسازي و مقرراتي سیاستمجموعه

سـود مقـامرات پـولی و ارزيِ    بـه تولیـدزدایی تـر بـه   زداییِ اقتصاد آمریکـا (و درمعنـایی عـام   عمالً به صنعت
ي یازي به بهرهدستویژه و به،و وامراعتباستانی از گذرِ تنزیل و بهرههاي متمایل به سیاستشده در نهادینه

65 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 121-122.
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میان برخی اقتصادهاي زِبر و زرنـگ در اروپـا و در آسـیاي خـاوري و     ؛ و دریندالر) انجامیده استاختاريِس
شـدن بـه   خود و تبـدیل يهاانباشت سرمایهبراي ،آمریکاتولیديِبرتري لتیِغَنشیباز فرصتخاوريجنوب

کـاران آمریکـا کـه    باور هاروي، قدرتگیري نومحافظـه به66.اندنامد بهره بردهمیامپریالیسمخردهآنچه هاروي 
برتـري  انجامد، برآمد همین وضعیت است؛ آنهـا بـراي تضـمین پیوسـتارِ     میسرانجام به تشکیل دولت بوش 

) باور دارند که با در اختیار گرفتن منابع انرژي آسیاي آمریکاییيسدهجغرافیاییِ آمریکا (اقتصادي و سیاسی
نـد (عـراق، سـوریه،    خوانمییاغیهایی که آنها را رفتار دولتدریاي مازندران، و نیز مهار ي گسترهباختري و 

انرژي دارندگیِ منبعِویژه آنکه با خواهند گرفت، بهدستي شمالی) عمالً سرنوشت اوراسیا را در ایران و کره
نیازمنـد  بـس کارافتـادن خـود   گفته، امکانِ عملِ هر ماشین جنگی بزرگ غیرآمریکایی ــ که بـراي بـه  پیش

دلخواسـت او تا آنجـا ایـن   آورند.ي آمریکایی را برمیآرمان سدهروشبرند و بدینرا از میان میانرژیست ــ
بایسـتگیِ پیرامـونِ ترهیافتروز جانبهروزکارتريِ يپندارهي یابد که در دنبالهمیکارانه را نیرومندهنومحافظ

اندازيِ نظامی بـه آسـیاي   دولت بوش براي دسترانش بنیادینشارش نفت از این بخش جهان،نظامیِ پاسِ
لشکرکشـی بـا   ، و با همانندسازي تـاریخیِ ایـن   پنداردها و شیرهاي نفت آن میباختري را درمهارداشتنِ چاه

در یـک سـرکردگی امپریالیسـتی   "آغـازِ پایـانِ  "ي ورود بریتانیاي دولت چمبرلن به جنگ بوئرها در دقیقـه 
سـلبِ انباشـت از رهگـذرِ   «کـه آن را  از امپریالیسم برداشتینی به چنگزَبا ي بیستم، هاي نخستین سدهسال

و عصرِ سرکردگی یک ي منطق قلمرویی در ترکیب قدرت امپریالیسمِ پایان ، افزایش بهرهنامدمی67»مالکیت
بـه بحـرانِ   ي آن را برآمد ناتوانیِ منطقِ سرمایه در پاسخدهی داخلـی گشایانهافروزِشِ خوي جهانبنیادبرین
پـس از فروشُـد   بـوش  کاران به قدرت در دولـت  حافظهفراشُد نومچنین است 68کند.انباشت ارزیابی میبیش

وتــر و خــوي تهــاجمی کمتــر بــوده اســت، کــه گویــا در آن منطــق ســرمایه چیــره،امپریالیســم نــولیبرال
نیز منطقِ امپریالیستی میانجیکه هاروي گاه آن را بیمنطقِ قلمروییي کفهي افروزانهجنگترشدنِ سنگین

کـه بـر   گشـایانه کـرداري جهـان  امپریالیسـم را بـا   سـان اریگـی   بـه سـیاق  و بـدین ) 180(همانجا، د نَخوامی
که نـزد او  بودن این دو منطق نسبت به یکدیگر بیرونیآن معنایی از .گیردبرابر میافزوده شده، داري سرمایه

در "هاالنولیبراقتصادي همان رویکردهاي "يهکارانپیگیريِ نومحافظهگزارش او از یابیم، چنان است که می
کند، چنانکه وبویی سخت مکانیستی پیدا میي منطق قلمرویی در ترکیب نوین قدرت، رنگبهرهعین افزایشِ

مقصـود افـزایش دمـاي ذوب یـا تقویـت اسـتقامت       ي یـک آلیـاژ بـه   گویی غلظت یکی از عناصـرِ برسـازنده  
بـودگیِ جـوهريِ اقتصـاد از آنچـه او و اریگـی سیاسـت      ؛ ایـن بـرون  خـواري آن افـزایش یافتـه اسـت    چکش

حالت، همبوديِ آنهـا ترین دیالکتیکیدر بهترین و اصطالحاً اي که گونهخوانند ــ بهقلمرویی/امپریالیستی می

66 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 185.
67 Accumulation by Dispossession
68 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 180.
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ي مفهـومیِ  شود ـــ پایـه  بندي میهر یک از این دو جوهر/سوژه در دیگري صورتابزاري هیئت کاربست در
نظرگیري دارد:

اند که براي آزادي و خوشبختی همگان نیازند،ي آنچیزهاییي همهدارندهمایه،در این باور که بازارهاي آزاد کاال و سر
ي این باور از پرده برون افتاده باشد، تنهـا  . هراندازه که نادرستیِ آشکارهاستهمپوشان کاري با نولیبرالیسم نومحافظه

در کـه نولیبرالیسـم   تـري خفیـف افـروزيِ  انـد گـذر از جنـگ   کاران [در واکنش به آن] انجـام داده کاري که نومحافظه
یکجـا حـل   ي مسائل را یکباره و بـه انگیزیست که به گمان آنها همهرویارویی هولي جهان به کار گرفته بهچهارگوشه

ي انباشت از رهگـذرِ سـلب مالکیـت اسـتوار اسـت (و      اي را در پی خواهد داشت که بر پایهاین اقتصادسیاسیکند.می
پخـت  اي کـه دسـت  افزاینـده هـاي پیوسـته  نـابرابري بـراي مهـار  ازگاه رسواي آن اسـت) و  سلب مالکیت نفت عراق آغ

69کند.نمیهیچ کاري هیچ و بازهماند، داريهاي معاصرِ سرمایهشکل

ي پنداشـته ي پـیش بـه دقیقـه  پیوسـته  ي هـاروي، سـرمایه را   دیدهدو منطق قدرت، بهحادثاین بازترکیبِ 
جـاي مفهـومِ مارکسـیِ    را بـه انباشت از رهگـذر سـلب مالکیـت   برَد: او مفهوم داري بازمیبنیادگذاريِ سرمایه

ي انباشـت  ي ایلغارگونـه شـیوه دریافـت هانـا آرنـت،    ، و پیروِي اودیده، زیرا بهدگیربه کار میانباشت آغازین
ي مهمیست، زیرا در این نکتهداري، و نه تنها در آغازگاه آن بوده است.سرمایهاي ثابت در سراسر تاریخ مؤلفه

کـنم: آیـا انباشـت آغـازین     بنیاد خود با پرسش زمان درگیر است؛ من این پرسـش را چنـین بازنویسـی مـی    
ي یـا  اشناختی نـاگزیریم بـراي فهـمِ کـارکرد چرخـه     دالیل شناختشده است، یا آنکه بهتر بارها تکرارسپس

د، یک نمایانَي یک خط مستقیم بازمیاي که پویش خود را همچون پیشروي پیوستهاي هستندهحرکت دایره
بگذارید نخسـت بـه خـود هـاروي     ي آغاز آن بپنداریم؟ي این دایره را نقطهسررسندهـي پیوستهنقطه/دقیقه

گوش دهیم:

ي آرنـت، نیرویـی   دیـده نامید، بـه می» نخستین«یا » آغازین«را انباشت های که مارکس، پیرو آدام اسمیت، آنهایفرایند
داري ناچـار  د. اگـر سـرمایه  ندهمهم و همیشگی در جغرافیاي تاریخیِ انباشت سرمایه از رهگذر امپریالیسم را شکل می

نیروي کـار، نیازمنـد   انباشت درگیر شود و گزیري از آنها جوید، پس همیشه، همچون مورد تأمین باید با فشارهاي بیش
یـا منـابع نـوین مـواد خـام، در      خـالی زمینِمانندها، ها در بیرون از خود خواهد بود. اگر این داراییتنخواهی از دارایی

در مـورد  مگـر ،ي ممکن تولید کند. اما مارکس این امکـان را هر شیوهداري باید آنها را بهدسترس نباشند، آنگاه سرمایه
... [و کمـی  گیـرد در دیده نمـی ، آیدپدید میي صنعتی که با بیکاريِ ناشی از پیشرفت فناوري خیرهیک ارتش ذایجاد
تنها تاراج، کالهبرداري و خشونت را گردآمده ازها [ي مارکسی] این است که انباشت انگاشتتر:] عیب این پیشسپس

گفـت، بایـد آن را   د که دیگر موضوعیتی ندارد و یا، چنانکه لوکزامبورگ مـی ندهنسبت می» نخستینيمرحله«به یک 
پس همچنانکه پنداشت.» بیرونی«هرروي ، چیزي به(closed)بستهکامل/ي داري درمقام یک سامانهنسبت به سرمایه

ي رهـاي تاراجگرانـه  بازسنجیِ کلی نقش همیشـگی و حضـور پایـدارِ کردوکا   اند،بر آن بودهتفسیرگرانِ چندي هاتازگی

69 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 201-202.
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یـب  رچـون غ .اسـت و بایسـته فراخِ انباشت سرمایه، بس درخوردر جغرافیاي تاریخیِ» نخستین«یا » آغازین«انباشت 
انباشـت از  «پس این واژگان را بـا مفهـوم   بخوانیم، من ازین» نخستین«یا » آغازین«اجرا را دردستآید که فرایندي می

ها] از منَند)([افزوده70م.گزینجاي می» رهگذر سلب مالکیت

درنـگ بـا   انگاري نیست، بلکه دلیل روشیِ مسلّمی دارد که بـی ي مارکس یک سهلاین داوريِ هاروي درباره
گذرد، در پیوند است؛ او آنچـه  ي مارکس میزمانمنديِ ناهمسانِ الگوي او و پویشی که در الگوي عام سرمایه

کند و سپس مارکس را مـتهم  رونی میاست، بیسرمایهخوددرماندگار را که در الگوي مارکس یکسره درون
ي مرحلـه «تنهـا بـه یـک    شـده را از دیـده انداختـه و    درپیِ رویداد این چیـزِ بیرونـی  که بازگشت پیکندمی

ایـن موضـوع در بخـشِ    شده که دیگر موضـعیت نـدارد.  اي سپريو بس، مرحلهنسبت داده است» نخستین
ي اقتصادي مارکس اختصاص خواهد داشت گسـترده گفتـه   که به کارهابازگشت به مطلق ي سپسینِ دنباله

مبحثسرمایهدانیم مارکس در جلد یکُم بخش است. چنانکه میاي کوتاه به آن اینجا بهرهشود، اما اشارهمی
هایی کند؛ فصلپژوهش خود باز میمند نظامي تونی اسمیت ــ گفتهانباشت آغازین را جدا از چارچوبِ ــ به

پرورانَنـد،  رفته الگوي عام انباشت را میهمهایی اختصاص دارند که رويکه به توضیحِ عملکرد شکلاز کتاب 
، آنچنانکـه  انـد تـدوین شـده  شـوند  خوانده میداري پرورش سرمایهتاریخیِهاي آنچه معموالً عاملمستقل از 

و سـتی و گـوهرِ ایـن الگـو     بـراي فهـم چی  ي دولت مارکسیسـتی،  باور در نظریههاي منطقگزارشِ گرایشبه
نیازي به کشف مختصات تـاریخی آن  اي چون دولت از اندرون آن،هاي سیاسی و حقوقیکشیدنِ شکلبرون

ي زوال فئودالیسم و در مورد انباشت آغازین درست است، دربارهکه اندازه این حقیقت همانگمان بینیست؛ 
؛ اما آیا این کندسازي رعایا از وابستگی به زمین نیز صدق میتأمین نیروي کارِ الزم براي تولید صنعتی با آزاد

، تاریخی که با عواملِ حـادث  ستداريتاریخ سرمایهو تعلقشان به منطق سرمایهبودنِ آنها از معناي بیرونبه
(یگانـه و  ايراسـتی مفهـوم انباشـت آغـازین را بایـد دقیقـه      بـه ؟ مستقل از خود این منطق درآمیخته اسـت 

؟سرمایهمنطقاز اي ، یا مؤلفهداري دانستسرمایهتاریخیِ در پرورش تکرارشونده)ـشده یا پیوستهسپري

ــ یعنـی  دمکراتیک ـهاي بورژوادر نخستین انقالبنیروي کار ي من انباشت آغازین و آزادسازيِبه دیده
را داري ـــ ي سـرمایه شـیوه ناپذیر براي فرایند تولید بهانتزاعماديِآوريِ پیشاپیشِ دو عنصر اصطالحاً فراهم

سـان  و اهمیـت روشـیِ آنهـا بـه    حضـور شـکلی  ؛ کـرد محـدود شـان تـاریخی رو نبایـد در شخصـیت   هـیچ به
شـکلی  منطقـی بـه  ي مقـوالت  بسـته يسامانهیک سبب عملیات بهکه ايشناختیهاي اسطورهانگاشتپیش
سـامانه ، یکسـره در خـود ایـن    شـوند پندارینِ یک زمانِ خطیِ کاذب برگمـارده مـی  گسترانه در آغازگاهپس
ي بهتـر،  گفتـه بـه یـک زمانمنـدي خطـی (یـا بـه      آنکه تبـدیل زمانمنـديِ دوريِ   ايسامانه، ظ استومحف

بقاي آنشرط ِ گوهرینَش)، ي زمانمنديدایرههمنهادزمان در جوهر/رفعِ یک خط مستقیمِ انداختنِتعویقبه

70 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 143-144.
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هـاي مسـلّمِ انباشـت آغـازین یـا آزادسـازي       هاي تاریخی براي دقیقهراست آنکه اتفاقاً جستجوي یافته.است
خـورد. تـري برمـی  ختسـ هـاي  داريِ تاریخاً موجود، گاه به امتنـاع دمِ این یا آن سرمایهنیروي کار در سپیده

که فهـم  ، سرشتی دارندآغازیني انباشت پندارهویژهها و بهپنداشت روشی، این پندارهدرست مانند هر پیش
گوید که مارکس انباشت آغازین را از آنچه به پیروي از آرنت می؛ هاروي برَدما را به پرسش زمان راه میهاآن
نقش "توانست نمیپایه گذاشت و برینپنداشت، بیرون میداري میي سرمایه»ي کامل/بستهسامانه«عنوان به

را دریابد؛ حال آنکه "حضور پایدارِ کردوکارهاي آن ... در جغرافیاي تاریخیِ فراخِ انباشت سرمایههمیشگی و 
در الگـوي مـارکس،   باشـد: سـرمایه در خود الگوي عـامِ انباشـت   ماندگاريِ آن دروننزدیک مارکس،بسا چه

ي شناختیِ خـود چرخـه  ي اسطورهبرنهادهداري باشد، یش از آنکه جایگاهی بیرون از سرمایهانباشت آغازین پ
ي آغـازینِ  همیشه یک دقیقهکند، را تکرار می/سرکوبي سلطهاي که یک رابطهچرخههر ؛ عام انباشت است

ي ي چرخـه گسـترانه ي پـس نهـاده نهد، همچنانکه پدرکُشی آغازینِ فروید پـیش میآلود براي خود پیشگناه
ي شـروعِ تـاریخیِ   کند، نه دقیقهشکلی خودبنیاد کار میلفعل است که بهي یک سرکوبِ ادیپیِ باتکرارشونده

گذرد:میاین نکته بر سرمایهاین سرکوب؛ جیمسن در خوانش خود بر جلد یکُم 

» بومیان«کاررفته براي تاراج طال و نقره و براي واداشت تبیینی فرااقتصادي، یعنی خشونت بهاز آغازنیز خود مارکس 
اي ایدئولوژیک اسـت  مقوله» خشونت«آورد که . اما اگر نیاز باشد، موقعیت خود ما به یادمان میکشیدپیشبه کار، را 

(در موضـوعِ موردبحـث  ملی فرااقتصادیسـت کـه   تنها عـا شود: نههاي سیاسی به کار گرفته میکه همیشه در استدالل
. پس دانستتوان آن را مفهوم تاریخیِ موثقی بلکه هرگز نمی،افتدمیبیرون مقوالت سامانهش) سرشتوکم بنا به بیش
اي اسـطوره » انباشت آغـازین «و تمامیِ مفهومِ رسد؛نفوذناپذیرِ ایدئولوژي نمیيخاربیشهبه ایم که جز هی افتادهدر را

71آید.د، از کار درمیکنه مارکس از آغاز بدان اشاره میمانند همان گناه نخستین ک

اي ایدئولوژیک است و در مجادالت سیاسی از آن گاه برابرِ رقیب استفاده بگذارید این گفته که خشونت مقوله
تولیـد  اسـطوره  صـورت سرکوب که ذهنیت مالزم خود را بهي خهشود را چنین معنا کنیم که ماشین/چرمی
اي، ي بیرونـی (نامقولـه  گونـه ) خـود را بـه  اقتصـادي اي، منطـقِ درونـی (مقولـه   فرجـامین  کـارکرد کند، می

منطـق درونـیِ   خشونت بالفعلِتا نَهدمِ تاریخی پیش میسان جنایتی در یک آغازگاه پرابهاو به)فرااقتصادي
زدنِ سـوژه  و کـارکردش بـه گـول   نیستدقت کنید که این یک ساختارِ فریبِ صرف؛ همچنان بپایدمقوالت 

، منطـق اسـت  آن حـال کـانون  درهمـین قرارگرفتنِ چیزِ بیرونی (فرااقتصـادي)  ، بلکه بیرونشودمحدود نمی
شـود، همانـا گرانیگـاه    از زبان بیرون گذاشته مـی ناپذیر سانِ چیزِ ناملکانی که پیوسته بهامرِ واقع همچنانکه 

ي پدرکُشی و اسطورهتعیین محرّماتي با نظریهساختاربر مانَندگیِ این تکرار،، به(مني داللت استسامانه
هر کسی حادث و از آنِ خـودش اسـت و   سرگذشت : رویداد تروماتیک بسیار دارماصرارتوتم و تابو فروید در 

71 Fredric Jameson, Representing Capital: A Reading of Volume One (New York: Verso, 2011): 80.
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سخن تروما با یک ساخت داللی یکسان پس ازد، اما همه نخود را داريیگانهو تاریخ شخصی همگانازینرو 
عنوان یـک  خود زبان بههمانایک تروما باشد، حادثْکند که آن رویداد فرديِ آنچه تعیین میگویند، زیرا می

رَد: مـی گُزارد بـه همـین حقیقـت شـباهت     . آنچه هاروي می)نمادینِ مطلق استپیشینگیِ منـابع  غـارت  «بـ
بـا  ،ــ که او آن را هـدف اصـلی لشکرکشـی آمریکـا بـه آسـیاي بـاختري       هاي دیگرِ جهان بخش»اقتصادي

نسبت بیرونی تکرار یک رویداد عنوانبه، آغازینانباشتدانَد ــ با تشبیه به فرایندهاي می،منزلِ عراقنخست
بـرهمکنشِ  لگوي تنـاوبیِ رویـداد آن بـا   اوشوددانسته میقلمرویی،پیروِ منطقِ موازيِ و،به منطق سرمایه

از ایـن  ايبیرونـی اصطالحاً راست آنکه اگر بخواهیم عناصرِ گردد.موجه میدیالکتیکی این دو منطقِ متمایز 
د خام و ي تاراجِ منابع مواکنندههاي رجعتهرگز به دقیقهاین جستجوداري بیابیم، جنس را در تاریخ سرمایه

هاي فعلیِ سرمایه محدود نخواهد شد، انباشت در پایتختها درپیِ بحرانِ بیشهاي خالی دیگر سرزمینزمین
درنـگ بـه سـپهر    ، موضـوعی کـه مـا را بـی    ي فعلیت تاریخیِ سرمایه را در بر خواهد گرفتبلکه تمام عرصه

توان با یکـی از،  ؛ چگونه میکندتاب میپرقدرت سیاسیستی و خاستگاه ي چیزنی دربارهآمیز گمانهمخاطره
آنکـه آن را بی،پرسشِ چیستی و چراییِ پیدایش و پیوستار اسرائیل پاسخ گفتبه ها این منطقويدهربا یا 

بگـذریم از  ؟فرونکاسـت ملـی پرسـش يي عوامانـه از منطقِ قلمرویی در قالبوارهيبرآمدحالت به دربهترین
دسـت شسـته  هـا مدتیسـت از آن کم در این موضوعه مارکسیسم دستاي کفایدهبیهاي اقتصاديفروکاست

ـــ بـا   تعصـب ملـی  ــ و فراتـر از آن،  ملیپرسشِآیا اصالً خود اهمیت این گمانه که؛ و نیز بگذریم از است
تمامی در این دو منطـق گنجانـده   داري، بههاي آن با هستی تاریخی سرمایهواکنشي کارکردها و کنشهمه
گسترش و ش و آغازِدر ها راي تاریخی ملتیا کینهو فرهنگیتوان عاملیت غرور ملیهرگز میشود و آیا می

هایی دیگر ید منطق سومی براي آن و منطقیا با؟نادیده گرفتسوي قدرتسیاسیِ روبههايکشمکشتَبِشِ
روحِ سـرگردان  من این را بـا جست؟هاي قدرت ي کنشبرسازندهخودآیینِاصطالحاً هاي براي دیگر آخشیج

هسـتی اجتمـاعی   شِي او براي نگـار نرسیدهانجامترِ بهتر با طرح کالني مارکس، و ویژهسرمایهدر ساختمان
ي انـدك  که برپایـه داري در سپهرهاي گوناگونی چون اقتصاد و دولت و ایدئولوژي و بازار جهانی و ... سرمایه

یگانـه منطقدر یک قدرتخودآیینِـپیشترمنابعِي گواهانِ در دست، رو در جهت اثبات همگوهرشدنِ همه
یابم.ناساز میداشت،

اندازِ شدنِ چشمي پیامدهاي روشیِ دور و نزدیکشاید همین حقیقت است که جیمسن، آنگاه که درباره
ي کـافی یـک   کند: آنچه در فاصـله میشگوید، گزارشَسخن میي کالنِ بازتولید نسبت به چرخهگرمشاهده

آنها بـه زمانمنـديِ خطـی    ثرِتکبراي دركفاهمهشود به فرایندهایی که دورِ کامل است، از نزدیک خُرد می
ي نجـومیِ بسـنده بلکـه روي کُـره     کسی که نه در فاصـله نزدي زمین ، مانند همواربینیِ سطح کُرهگرایدمی

لـوحِ  ربـ مکانیک نیـوتنی  زمان و مکانِ دکارتی و نَقرِباهمضَرب،که کانتفاهمهاصوالًمگر(و ایستاده است 
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در تراشـید،  مـی یکُـم نقـد ي آن را در ، پیکرهي آیندهعلمیِ یک سدهيهاي اندیشهپیشینیدیگر مقوالت و 
:ست؟)عقالنیي سازيِ ایدئولوژیک یک چرخهخطیهمینچیزي جزبنیاد خود 

از داده است، تا آنجـا کـه   مایه درون[زمان] ــ تکرار ــ را بازشناخته و بدان شکل بنیادینِي معاصرْفلسفه،پیونددرین
او مـدرن اسـت.   پیشـاپیش يچشـمگیر ي گونـه به: اما برخورد مارکس با زمان یابیمآن را همه جا بازمیجهت نظري 

از [گفتـاورد دهد؛ هیچ آغـازي در کـار نیسـت   بار رخ نمیچیز براي نخستینداري هیچدهد که در سرمایهمیماننشان
برونـداد  سبب بازتولیـد سـاده،   سببِ پیوستارِ همین فرایند، بهآنچه نخست تنها یک آغازجاي بود، راست به"مارکس]: 

. [پایـان گفتـاورد]  "اسـت جاودانـه گـردد و  مـی شود، بروندادي که پیوسته تکـرار  داري مینمايِ تولید سرمایهسرشت
ي یـاد  این تبدیلِ همیشگیِ زمانمنديِ خطـی بـه دور  برانگیزِهیجانیکی از پیامدهاي جانبیِاز گذرا،کوتاه و ،مارکس

، بـا ایـن   دهددار وام میاش را به سرمایهنخست سرمایهبراي آغاز کارکند، و آن اینکه از جهتی این کارگر است که می
بینـیم نجـا مـی  طـورکلی ای هـرروي آنچـه بـه   ي کاري موکول شـود ... بـه  توافق که پرداخت دستمزدش به پایان هفته

رود تـا بـه   ش، مـی منزدیکتـر بـازبینی  انکه از هرچهددارانه، چنآن کلِ چرخشِ عظیمِ بازتولید سرمایهدرکه ایسترویه
، و همـین پیشـاپیش   کننده فروشکسته شودهاي [ریز و درشت] گیجها و اندازهتر] با دیرَندگی[خُردبسیار بازتولیدبس

ها] از منَند)([افزوده72دهد.جانفرساي جلد دوم را میراستیهاي بهنوید پیچیدگی

سـان نیـرو   اي از تاریخ بهنگاه به خواست بنیادین ساختارگرایی براي کنارنهادنِ انگارهجیمسن درنخستینکار 
گراید، چنانکه گویی تاریخ برآمد وهمانیِ کـارکرد خـود  اي با منطقی مستقل از ریاضیات ساختار مییا مؤلفه

شـوند ـــ   سوژه نامیده میعادتبهکنندگانِ این ساختارها که درونیي تخدیرشدهساختارهاست که در ذهنِ 
نگاشـته عینـی ي یک گذشـته جامانده از بههايهمچون نگارهاي جز ساختارها بوده باشد ــ اگر هرگز سوژه

ي انقالب فرود روشن است که گامِ سپسینِ این انکارِ استقاللِ عاملیت واسپرده به تاریخ، در نظریهشده است.
کنم که این قهر اعتراف میشود. البته استوارتر میسوژهي اندازي در اصالت کنشِ آگاهانهآید که با شائبهمی

ي آزادي کـنش سـوژه هـم مطـرح اسـت و      پرسشِ دایـره همه اي دارد؛ بااینکنندهساختاري جذابیت تسلیم
گشـودنی کـه   ایسـت سـخت  این دشـواره انگارد.شده نمیتمامجیمسن نیز این موضوع را یکسرهکهدانیممی

ایسـتگاه  توانـد از گلگیرشـدن در   الب) مـی ویـژه در جـايِ انقـ   کارگزاريِ انسانی (بهامکان چگونه پایبندي به 
ي این دشواره ــ که با گسترش بیشترِ بحـث بـه رویـارویی دو    . ریشهبرَدجان به در چندگانگی منطقِ قدرت 

اسـت کـه   بیـرون و دروني فهمِ در شیوهکشد ــ ي دولت میدر نظریهتاریخگراو منطقگراگرایشِ بنیادینِ 
به دنبالِ یک برَد: باید کرانمندي و بیکرانی راه میچنانکه در آغاز این نوشته دیدیم، در بنیاد خود به پرسشِ 

یـا  بیـرون بیکران است ــ بگردیم، کلی کـه  راستینیشکل که همچنین بیکران است ــ و پس بهکرانمندي
جلو برود، اما پیشاپیش هاي ساختارگرایانه تواند با سویهخود آن است؛ این جستجو نمیهمزمانْفراسوي آن 

هگل و ي حق فلسفهزد، هاروي با ارجاع به ؛ نمونهتکثر منطق قدرت روشن کندپرسش باید تکلیف خود را با 

72 Jameson, Representing Capital…, op. cit. 62-63.
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گُستريِ قدرت یک قلمرو، آنگاه که با بحران درونیِ برآمده از منطق سرمایه روبـرو  گزارش او از ضرورت برون
اگرچـه در  ایـن بحـث هـاروي   دهـد.  ي درون و بیرون به دست مـی اي از دوگانهشده است، خوانش چیزواره

ازانباشتو آغازینانباشتدر پیوند با ویژه، بهرااز آن او ترِروشناه آمده است، اما شرح کوتامپریالیسم نوین 
صـورت کتـاب نیـز    تر بـه جست که سپساويسرمایهخوانشِگفتارهاي در درسباید ،مالکیتسلبرهگذر

منتشر شد:

آغـازد. داري را میپیرامون تضادهاي درونیِ سرمایهیپردازيِ پیشینی، هگل ناگهان بحثهشدار یا نگرهبدون هیچ پیش
فرایندهایی که به بینوایی از ، گویدن میخسمعینی از کار يبه رسته» اي زنجیرشدهوزيِ طبقهرتیرهوابستگی و «ازاو 

شـود کـه   یمآشکارپس "از هگل:] هاییگوید [گفتاوردهگل مید ... نانجاممیاي از تنگدستان عمومی و پیدایشِ توده
بیچارگـان تا از پسِ تهیدستیِ گـزاف و پیـدایش انبـوهی از    ي مدنی بسنده دارا نیست ... دارایی، جامعهیِرغمِ افزونبه

رانَـد پیش مـی ي مدنیِ ویژه را ــ هرروي یک جامعهي مدنی آن را ــ یا بهجامعهدیالکتیک درونیِاین پس "و "برآید
خـود در  بقـاي رهگـذر بـه دنبـال وسـایل ضـروري      به جستجوي بازارهاي [دیگـر] و ازیـن  خود و مرزهايبه فراسوي 

طـورکلی از جهـت صـنعتی    ي آن هسـتند و یـا بـه   تولیدشدههاي دیگري که یا دچار کمبود در کاالهاي بیشسرزمین
دارد تـا  جوامع مدنی را بر آن می،[پایان گفتاوردها] ... این دیالکتیک درونیِ بنیادگرفته بر نبرد طبقاتی"اندواپسمانده

73.هاي استعماري و امپریالیستی بجویندکنش» دیالکتیک بیرونیِ«گشایشِ کار خود را در 

آن نیست و هاروي آن را در تکمیل و ــ که در این بحث از کتابِ خود هگل نامی از» دیالکتیک بیرونی«این 
چـون  کنـد؟  اشاره مـی بیرونراستی به کدام بهاست ــ هگل سکه زده » دیالکتیک درونی«مفهومیِ در برابرِ

و نیـاز بـه صـدور    داري(کاال یا سرمایه) یـک سـرمایه  حتا در گزارش خود هگل سخن از بحرانِ سرریز تولید
بخشِ افزایشِ کمیِ یک بیکرانِ بـد سـروکار داریـم:    روشنی با همان رؤیاي انگیزشبه، استفرآوردهي افزونه

اسـت، در  سپسـین  گامِیا نویندهد؛ حال آنکه آنچه در بیکرانِ بد بازار نوینی که انباشت بیشتر را امکان می
یـا  گشـوده  وبازار نآنچه از آغاز تاریخ پیوسته رخ داده است:تکرارِ چیزي نیست جزي بیکران راستین چرخه

یـا  ي میل، مدلولِ نو، ابژه،فراسوي خطیِ فاهمه یک براي سوبژکتیویتهکه ايشدهفتحسرزمینِ نامتمدنِ تازه
ي عقـل ي دقیقـه براي سوبژکتیویتهاست، (انباشت)بیکراني امکانِ افزایشِ عدديِ دیگري در یک مجموعه

مـادر  داريِ بازیافته است، بازرخـداد خـود سـرمایه   » تکرار«را در زمانبنیادینِشکلِي جیمسن، گفتهکه، به
کـه درصـدد صـدور    مادرداريسرمایهي این فرایند را در دولت مشکلِ نگاه هاروي این است که سوژهاست.
د؛ ازینـرو همچنانکـه خـود در طـرح مفهـوم تـرمیم       کنـ اسـت، جسـتجو مـی   دیگرجاییهاي خود به افزونه

کنـد، مکـانِ   بحران را براي مدتی به جایی دیگـر منتقـل مـی   گوید، پس از آنکه این ترمیمیزمانی مـفضایی
شدنِ جهـت صـدور   انباشت در سرزمینِ دختر و وارونهکند و با رویداد بحرانِ بیشسوبژکتیویته هم تغییر می

بیـرون اسـت و   دولت مادرتنها براي شود، آنچه بیرون انگاشته میشود.سرمایه، جاي مادر و دختر عوض می
73 David Harvey, A Companion to Marx’s Capital (New York: Verso, 2010): 303-304.
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؛ تاریخنگاريِ رسمی امکان این تصور را بـه مـا   است» نخستین مادر«این زمانیست که تصور کنیم این دولت
یا چین، این دو کشور هندوستان تا پیش از ورود بریتانیا بهکه پذیریمسادگی میبههررويدهد، چون بهمی

شرط این تاریخنگاري آن است که براي اما پیشاند؛هعتی نبودداري صنهرگز یک سرزمین مادر براي سرمایه
ر کنیم، به این ترتیب هندوستان از روزگار باستان تا عصرِ استعمار مسیر مستقلی را تصوچین و گذرانِ زمانِ 

تا آنکه بـه ناگـاه بریتانیـا از راه    ندادهسپارتقویم خود را میگذرد، دقایق خبر از آنچه در غرب می، بیکه آنها
در شـور تعریـب اَنیـران    پیـروِ آنچـه کوتـاه در    .ه اسـت داري پرتـاب کـرد  را به غرقاب سـرمایه هاو آنهرسید
اي حادث در تاریخ نیست، بلکه داري دقیقهآمد، باید گفت که سرمایهبالقوگیهایی پیرامون مفهومِ زنیگمانه

هاي زمان و مکـان،  کانون در اینجا و آنجااي از رویدادها و اَحداث پراکنده و بیداریست که مجموعهبا سرمایه
سـويِ  اي دارد و بـه شوند، تاریخی کـه آغازگـاهی اسـطوره   میهمبستهتاریخِبار تبدیل به یک براي نخستین

در پراکنـده پیشامدهاييگسترانهسازيِ پسپوید؛ این درك از همبستهمیفرجامی همساز با همان اسطوره 
گراییِ تاریخیِ مـارکس  نیازِ مسلّمِ ماده، پیشقدارمنط، در پیکر یک تاریخِ نقاط ناهمبند جغرافیاییزمان و در 

شود که سرگذشت هر سرزمینی داري این ادعا تبدیل به حقیقت می: تنها و تنها پس از پیدایشِ سرمایهاست
پیموده است، اگرچه ورود میداري را سوي سرمایهیخیِ خود بهي فرگشت تارایست که گویا مسیر ویژهگونهبه

ي هـاي بـالقوه  داري، سرنوشت؛ فعلیت سرمایهبسا پیشامدي بیش نبوده باشدداري به آن سرزمین چهسرمایه
چین؛ کندهمان بالقوگی نیز ساقط میاند، از شأنِ دیگر تحقق نیافتهداريشدن سرمایهبدیلی را که با جهانی

مقـدر اسـت   ؛ در این تاریخْي آغازینِ آن مشترك بوده استي دارند که از همان دقیقهایگانهبریتانیا تاریخو
، دخترِ یکیآنفراسويِیا دیگريي باطل و پرهیز از انهدام آن هر کدام در مقطعی که براي تداومِ یک چرخه

؛ در این دادوسـتد  دورِ بعدي دوباره به او پس دهدباشد تا بحران را موقتاً از او تحویل بگیرد و دردیگري،آن
آنچـه یکسـره   ؛ درعـوض، ي آغاز چرخه استدقیقهکارانه است جستجو براي بازشناسیِ محافظهآنچه یکسره 

آلود تصـرف  ي گناهي این چرخه (حتا در آن دقیقهدر هیچ دقیقهانقالبیست بازشناسی این حقیقت است که 
(و آیا پایبنديِ ضمنی چرخه تنها در یک طرف این معادله نیستيسوبژکتیویتهان) سرزمینی و بردگیِ بومی

سانِ یک کلیت جهانی نیسـت  داري بهدرك از تاریخمندي سرمایهمارکس به همین يهیافتنحتو گیرم صرا
در موضعی بایسـتد  با تاریخِ هندوستان بریتانیا دستي نسبت استعمار هندوستان بهشود دربارهکه سبب می

آنچه این چرخه را باري، میانجی همساز نیست؟)؛شکل بیبخش بههاي رهاییاخالقمنديِ نوعیِ انقالبکه با 
کند، ايِ آن است که پیوسته بیرون و درون را به یکدیگر تبدیل میي چرخههندسهخود سازد، سوبژکتیو می

؛ بایـد مثـال   یکدیگر پدیدار شـود ازنه در پیکر دو چیزِ بیرونچیزِ یگاشود که یکسبب میتعبیرِ وارونْیا به
بخشی به بیکران راستین (بیکرانِ کرانمند) نمونه زده خط مستقیم و تبدیل آن به دایره که هگل براي تجسم

هر ، »من«يِ فراسوو » من«، »من«دیگريِو » من«داشته باشیم: بیگانگی و دیگربودگیِیادبه پیوسته بود را 
رود، و آن افـزایشِ  درواقـع تـاریخ بـه جلـو نمـی     رود؛ ، از میان می»من«فراسو براي /با تحققِ این دیگريبار
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اش دیگريبا رف آنشدنِ مکرّرِ صکند، اینهمانمیوهمسوبژکتیو خود فرگشتهمچون » من«اي که عددي
درواقع ؛ کندپیداادامه پیوستهد است که این افزایش کمی بایدیگريدلیل یندبسترادیگرياست؛ اما این 

ي تکـرارِ حـدوث اینهمـانیِ    نباشـد، چرخـه  سـو)  آلود بدین(از یک آغازگاه تقویمیِ گناهاگر توهمِ رشد خطی 
ايِ تبدیلِ رانه (چرخه) به میل (خط)، ي چنبرهداوم نخواهد یافت؛ کسانی که با هندسهتو دیگري نیز» من«

داننـد کـه در ایـن هندسـه    ، مـی خط میـل بـر بنیـاد چرخشـیِ رانـه آشـنا هسـتند       ابتناي تعبیرِ وارونْبهیا 
اینهمـانیِ  «شود یـک  انحرافی که سبب می؛اي قرار نداردي فرديدر هیچ ارادهي ضامنِ فرایند سوبژکتیویته
یـک  ايِ بازگشت ابديِ ایـن خواسـته، در هیئـت کـاذبِ میـل بـه      تحقق نیابد و تکرار چرخه» یکباره با عدم

نَپیشابژه/دیگري/فراسو بروز یابد، خوداي پیش از آغـاز  »نم«هیچ ، وگرنهاست» من«مکانِ هندسیِ ي ندهه
ي دیـد  زاویـه : یک انحراف باز یافترا باید در همیني این فرایندسوژهسرانجام، ؛ چرخه وجود نداشته است

ي مرگ، از اش براي تحققِ یکبارهبا رانشِ درونیدر تقابلو سازدبازمیشکلی بیمارگون خود را انحرافی که به
بدون این انحراف دیدگاه کـه بنیـاد حـدوث غیریـت     کند؛ پیروي مینامدمیاصل واقعیت آنچه فروید آن را

ي واقعیت از میان خواهد رفت.کل سامانهاست، 

، چـون هـاروي بـا    ماستاستناد هاروي به برداشت رزا لوزامبورگ از مفهوم انباشت آغازین شاهد روایت
داري بـا دیگـر   ي سـرمایه را در رابطـه رزا، که در بخشی از آن سازوکار انباشـت سـرمایه  از کمک گفتاوردي

داري انباشـت سـرمایه  کند کـه در بـاور او در تـاریخ سـرمایه    تأکید میکند، هاي تولید نیز کنکاش میشیوه
صورت گرفته است: یکُم انباشت آغازینِ مستمر و دوم پیوندخوردههماز دو رهگذرِ متفاوت و البته بههمیشه

همانجا چپاول و سرکوب و رزاي بازتولید گسترده که مارکس در سرمایه ترسیم کرده است. انباشت درنتیجه
و هاروي دشمرَبرمیتاریخِ انباشت تعنوان بخش ثابو دیگر رفتارهاي نوعیِ انباشت آغازین را بهکالهبرداري 

در 74خشونت امپریالیستی بوده اسـت؛ کند که سهمی از انباشت همیشه مرهونبا تأیید این نگرش اعالم می
مارکس، با اثرِ مشهور و در پیوند با خوانش کارهاي اقتصادي و روشیِمطلقبهبازگشتي بخشِ بعديِ دنباله

ي خود پیرامـون پایـداريِ فراینـدهاي انباشـت آغـازین در      که هاروي در تضمینِ پنداره،انباشت سرمایه، رزا
در اکنـون  آنچـه هـم  امـا  ؛ دهد، بیشتر سروکار خواهیم داشتداري به آن ارجاع میهاي سپسینِ سرمایهدوره

، و سیاسـت  یسم اوي امپریالبرداشت رزا از دوگانگیِ منطق انباشت، بنیاد نظریهخورِ اشاره است این است که 
چـون  ،کنـد یـابیم بـس سسـت مـی    تر نزد لنین میرا نیز نسبت به آنچه سپسانقالبیِ همبسته با آن نظریه

حالـت  اي بر منطق انباشت گسترده و در بهتـرین افزودهي منطقی این نگرش، امپریالیسمدنبالهدرهررويبه
درست همینجاست که رویکرد متفاوت .خواهد بودخود رزا ــ با این منطق تعبیرــ به» پیوندي انداموار«در

در یافته نضجيرزمندههاي اش، در برخورد با جنبشحزبیهاي انقالبی همعصر و حتا هملنین و مارکسیست

74 Harvey, A Companion …, op. cit. 306.
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گونه به دیده اینهانزد بسیاري از مارکسیست:شود، چشمگیرتر میامپریالیستیگفتهبههايبرابر این تهاجم
هـاي تولیـد   در آنها شیوهکه هستندايکشورهاي واپسماندهتاراجِاستعمار و امپریالیسم در حال رسد کهمی

ي آن ي طبقـات اجتمـاعیِ اصـلی برسـازنده    هـا برپایـه  ؛ نتیجه آنکه این جنـبش داري رواج داردپیشاسرمایه
داري در آن سـرزمین، تحلیـل   ي سـرمایه بنديِ خیزَنـده اي عناصرِ اصلی صورتها، یا شکلِ نطفهبنديصورت

هـا این جنبشپرهیخت و به اتصاف دستوري ي تحلیل میایم، لنین از این شیوه؛ چنانکه بارها گفتهشوندمی
ي او نشده یا حتا نیندیشیدهبیاني استداللیتاخت؛ گویا زنجیرهمیمعینپیشاپیشبه یک خاستگاه طبقاتیِ

هـاي تولیـد   ي اسـتعمار داراي شـیوه  هـا در دقیقـه  ي دید اقتصادي، این سرزمینه اگرچه از زاویهاین بوده ک
مدرن در آنها شکل نگرفتـه  ي کارگر صنعتیطبقهداري هستند و درنتیجه سرمایهداري یا آغازینپیشاسرمایه

راسـتی را به کار بنـدیم؛  توانیم این فرض هاي ضدامپریالیستی آنها نمیاست، اما براي تعیین ماهیت جنبش
اي که لنین (وعدهنگریمآن میدر برابرگرایی اقتصادي و از منظرِ نبرد آنگاه که امپریالیسم را بدون فروکاست

ي مـادر  بخشی ازلی از خود جامعهآن ي هدفجامعهکند)دا میقدرِ گزارشی کوتاه اَي خود بهدر پایان جزوه
هاي ؛ گویا این جوامع دیگر نه سرزمیندارانه درك کنیمپیشاسرمایهآن را توانیم نمیدیگر شود، چندانکه می

خـود  ي اند، بلکـه فـراورده  کردهي خود گذران زندگی میي بومی و ویژهاي که تاکنون به شیوهنخوردهدست
داريِ یـک سـرمایه  هاي تولید بومی و سنتی آنها از نخسـتین روز تاریخشـان برونـداد   اَند و شیوهداريسرمایه

هـاي تولیـد   ي تولیـد چیـره، تـداوم شـیوه    سـان شـیوه  داري بـه جهانیِ ازلی بوده است؛ با پدیـداري سـرمایه  
هاي مادر یا مستعمره تنها همچـون محصـولِ اجتمـاعیِ بازتولیدشـونده در اثـرِ      داري در سرزمینپیشاسرمایه

ي ایـن  اي کـه بـراي تبیـین هندسـه    زمانمنـدي ؛ روشن است کـه درك استداري قابلکارکرد خود سرمایه
ي برخـورد او بـا   پـردازي نشـده اسـت، امـا در شـیوه     گُسترانه نیاز است نـزد لنـین مفهـوم   یافتگیِ پسکلیت

تعیین نیروهاي همپیمـان پرولتاریـا در   ها براي تثبیت انقالب (ي زمین و ملیتهایی چون حل مسئلهپرسش
سـان  بـه پرولتاریـا اجتمـاعیِ مفهـوم   تـاریخی و  تشخیص مرزها و مختصات سخنِ بهتر، و بهي انقالبدقیقه

فعلیـت  نقـالب در  بنـدي ا مرحلـه معنـاي ایـدئولوژیک  و سیاسیمحتواي ، )ي انقالب در روسیهسوبژکتیویته
بنـدي را  ي معاصر (اینکه فقط پیشرفت تاریخی پرولتاریاي روس نیسـت کـه ایـن مرحلـه    روسیهرویدادهاي 
پـردازيِ ایـن   ي مفهـوم به شـیوه سخت نیز یابیِ اجتماعی پرولتاریا خود تشخصونْواربهکند، بلکه تعیین می

در امپریالیسـم نبـرد بـا   ي تعـین طبقـاتیِ  سـنجشِ پیچیـده  موضـوع سرانجام ، و بندي وابسته است)مرحله
و اسـتعماريِ اقتصـادي ي تعریـف صـرفاً  ي آنهـا برپایـه  صـدور احکـامِ پیشـین دربـاره    (فراتر از ها مستعمره

ها، او در برابـرِ نگرهي این را یافت؛ در همهپویشی هماهنگ با این زمانمندي هاي نشانهتوانمیامپریالیسم)
گرفت.وپا، و از جمله خود رزا، قرار میپیکر مارکسیسم روسیه و سراسر ارتمامِابیشمک
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هـاي  دست، فراتـر از آنچـه در سـرزمین   هایی ازینراست آنکه مشکل عدم تعینِ طبقاتیِ پیشینِ جنبش
است، دردسري روشـی در خـود مفهـومِ عـامِ پرولتاریاسـت،      گذشتهواپسمانده در صد سال پیش میگفتهبه

ي فروشـندگان نیـروي کـار در    (طبقـه مدلولِ دمگرافیک بیرونیِ آنت مسلّمی میان نسبتعریف مفهومی که 
سـان  کنندگان جایگاهی ویژه در فرایند بازتولید اقتصادي جامعـه) و ازدیگرسـو آنچـه از آن بـه    بازار و اشغال
تـوان یـک   پذیر نیست: چگونـه مـی  سادگی امکانشود، بهداري برداشت میي انقالب ضدسرمایهسوبژکتیویته

داريِ آن سرزمین از گامِ علیه سرمایهجامعه رگران کاتاریخیِ نبرد د فراشُبرآمد طورعمدهبهآنکه را بیانقالب
زد، انقـالب  پرولتري دانست (نمونهیباشد، انقالباي ي سیاسیِ یگانهمیانجیِ اقتصادي به خواستهمطالبات بی

و نشـده پـردازي نزد لنین تالشی سیاسی و اگرچه نگرهانقالبی ـملیپردازيِ که مفهومگویممیتکرار؟ بهکوبا)
، ایـن  سـاز تـاریخ جهـان ي تولیـد داري درمقـام یـک شـیوه   در همین راستا بود: با فرضِ سـرمایه نیافتهفرجام

داري نیسـتند، چـون خـود ایـن     هـاي تولیـد پیشاسـرمایه   شـیوه ارتجـاعیِ  ها دیگر متعلق به مقاومت جنبش
.اَندانهداربازتولید ازلیِ سرمایهیک محصول اجتماعیِ پس ازینهاي تولید شیوه

داري بـه  خـود اسـتعمارِ نخسـتین را تجـاوزِ سـرمایه     تنها نهپیماید،مسیر وارونه را میدرستهاروي که 
،دهدبیند، بلکه آن را به تاریخ معاصر و حتا به همین امروز نیز بسط میداري میهاي تولید پیشاسرمایهشیوه

اي از انگیزشِ تصرف استعماري منابع مواد خام یک سـرزمینِ  تا آنجا که جنگ دوم خلیج فارس را هم نمونه
ن را کـه او آ بازتولید از رهگـذر سـلب مالکیـت   کند؛ مفهوم ارزیابی میداريبیرون از قلمروي جهانی سرمایه

شـدت بـا اسـتعمار سـنتی رخ     البته با خشونتی گاه همداند، جایگزینی براي شکلِ مستمرِ انباشت آغازین می
اش کسی را از مالکیت سنتیفریب یا بهزور ویکُم، بهي بیستداري پیشرفته، حتا در سدهدهد: یک سرمایهمی

کاربرد «نماي امپریالیسم را به همین خواهد ویژگی سرشتگرچه هاروي نمیکند؛ محروم میبر فالن دارایی
منطـقِ ست که به ویژه با طرح بدیلِ فروبکاهد، اما این برآمد ناگزیر روش او و البته روش اریگی» زور و فریب

ش از پـی داري (مگـر  سـرمایه » پـیش از «ــ امپریالیسمی که حتـا  و ترادف آن با امپریالیسمقدرتقلمرویی
جـویی در کـار بـوده ـــ    عنوان یک منطق مستقل قـدرت چیزي هم وجود داشته است؟) نیز بهداري سرمایه

ي مارکسـیِ انباشـت   اسـطوره آیـد: شود. اما از این گذشته، اینجا پرسشی مهم پـیش مـی  تر هم میناگزیرانه
ست کـه درواقـع هرگـز آغـازي     ایچرخه» ي آغازنقطه«ي پردازي فاهمه دربارهشرط ذهنیتآغازین که پیش

ي چرخـه » نخسـتین «خود نیازمند این پنداره است که آن دارایی تاراج شده براي آغـاز  خودبهنداشته است،
توان میسادگی بهفراهم آمده است؛ اما آیا دارانهبازتولید (که بنابراین یکسره فرضیست) از منبعی غیرسرمایه

ارز با این انباشـت فرضـی دانسـت؟    ا خشونت و فریب صورت گیرد، همهر سلب مالکیت معاصر را، ولو آنکه ب
ي وال هـاي غارتگرانـه  سـو، سیاسـت  هاي اقتصادي چین از عصر شیائوپینگ بـدین دگرگونیهمچنین هاروي 

، و همچنـین  هـاي اعتبـاري)  (حتا شـگردهایی چـون کـارت   عتبارياهاي استریت و بنیادهاي مالی و شرکت
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که بسیاران از رهگـذر  راهاي رفاه ، پس از بحران دولت1970ي هاي کاالهاي عمومی در دههسازيخصوصی
این برداشت او 75.داندهاي معاصرِ انباشت آغازین مینمونهاند، غارتگرانه انجام شدههاي شبهرفتارها و سیاست

ي یـادکرد چنـدباره  (ماننـد انباشت آغازین هاي رایج درکه گاه با ارجاع به گفتار خود مارکس پیرامون روش
درمقام سازوکاري المللیِ اعتبار بیننظام ي ملّی و قرضهداري به مارکس به توسل اقتصادهاي سرمایهياشاره

بـه اوج  1970ي پس از دهـه ینولیبرالهاي تعدیلکلیت طرحِ زدنمونههمراه است، با براي انباشت آغازین) 
:رسدخود می

ي در زمانـه داران] گفتم که قدرت طبقاتی [سـرمایه تاریخ مختصر نولیبرالیسمو امپریالیسم نوین دو کتابِ هر من در
آیـد کـه آنهـا را    کمی غریب مـی از آنجا که شده است.نیروبهبه آهنگی روزافزون دست،ما، از رهگذر فرایندهایی ازین

[در آن ر سـلب مالکیـت بنـامم.   ذاین فرایندها را انباشت از رهگدهم [انباشت] آغازین یا نخستین بخوانیم، ترجیح می
ویـژه بـا   در جریـان بـود، بـه   1960و 1950هـاي  گونـه انباشـت در دهـه   هایی از ایننمونههرچند ] گفتم که هاکتاب

در ي منـابع طبیعـی، امـا انباشـت از رهگـذرِ سـلب مالکیـت        سازوکارهاي استعمار و امپریالیسم و با غارت ددمنشـانه 
آنقـدرها  دمکراتیک نیرومنـدي بودنـد،  هاي دولتیِ سوسیالآنها که داراي دستگاهخاصه، داريکشورهاي مرکز سرمایه

. انباشـت از  ه اسـت کل این وضعیت را دگرگون کـرد 1970ي ي دههسازيِ پس از میانهنئولیبرال.رفتپیش نمیهم 
در سراسر نظام جهانی همچنانکه، ه استدرونی شدبیشترهرچهداريرهگذر سلب مالکیت در کشورهاي مرکز سرمایه

دست که انتسابش به چین [پس از شیائوپینگ] چه بسـا  . ما نباید انباشت آغازین (ازانیافته استبنیادگسترش و نیز 
مرکـز رخ داد)  هـاي سرزمیندر هاسازيمنطقی باشد) یا انباشت از رهگذر سلب مالکیت (آنگونه که در موج خصوصی

عنصـري  درمقام ،ي اخیر. این انباشت همچنان ادامه دارد و در زمانهداري بیِنگاریمرا تنها مربوط به پیشاتاریخ سرمایه
76اش، جانی تازه یافته اسـت. استوارسازي قدرت طبقاتیجهانی برايداريمسیر تالش سرمایهبا اهمیتی روزافزون در 

ها] از منَند)([افزوده

، با شرح و تفصیل کافی بـه آن رفتارهـاي یغماگرانـه و    تاریخ مختصر نولیبرالیسمي در پژوهشِ مهمش، هارو
هاي سـاختاريِ مـوجِ   نامد، در پیوند با تعدیلسلب مالکیت میرهگذرازانباشتآمیزي که اینجا گاه خشونت

جغرافیـاییِ  اجتمـاعی، و سیاسـی  ادي،اي از رفتارشناسـی اقتصـ  استی منبع ارزندهرنولیبرالیسم، پرداخته و به
اطـالقِ  عیـبِ  شـناختی،  هاي چشمگیر این پژوهش جامعـه اما گذشته از یافته.فراهم آورده استنولیبرالیسم

ي بیسـتم فقـط در   هاي پسین سـده سازي در دههفرایندهاي خصوصیبه یافته اشت آغازینِ تعمیمانبمفهوم
فصـل مربـوط بـه    و در سراسـرِ  س در همـان نخسـتین پـاراگراف    نامأنوس بودنِ نامِ این انباشت نیست؛ مارک

داري بلکـه  ي تولید سـرمایه کند که این انباشت نه برآمد شیوهتأکید میسرمایه انباشت آغازین در جلد یکُم 
پردازيِ انباشت آغازین یا نیاز را براي مفهوم؛ هاروي نیز در هر سه پژوهش خود این پیشدرآمد آن استپیش

اي کـه از  گفته را نیـز مصـداقی از دارایـی   ي موارد معاصرِ پیشپذیرد و گویا همهمیاز رهگذرِ سلب مالکیت 

75 Harvey, A Companion …, op. cit. 307-309.
76 Harvey, A Companion …, op. cit. 309-310.
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هـاي اقتصـاديِ چـینِ    آزادسـازي يگزینـه از اگـر  پنـدارد؛ داري به دسـت آمـده مـی   راهی جز تولید سرمایه
و موضـوع  دولتشکل اي که در بحث بگذریم، پرسش اساسیبسیار دارد سو که جاي گفتاربدینـشیائوپینگ

هایی که در دوران رونق الگوي دولت سازيِ داراییخصوصیاهمیت فراوان دارد این است که اگربنديمرحله
ثروتی شدند، انباشتشمرده میولتی یا کاالهاي عمومیجزئی از اموال دکشورهاي مرکزگفتهرفاه در این به

انـد؟  روش تولیـدي بـوده  ي چـه  ها فرآوردهدارانه تولید نشده است، پس این داراییی سرمایهروشباشد که به
آوردنِ چنگي بهشیوهکند، تنها ناظر بر چنانکه مارکس بیان میآغازینانباشتي پندارهتوجه کنید که پیش

کـافی نیسـت ایـن دارایـیِ     دیگرگفتـار و اعتبار، و ...) نیست؛ بهآنها (تاراج، دزدي، فریب، سازوکارهاي قرضه 
فتـد نباشـد و مـثالً از راه چپـاول     ي تولیدي که قرار است در آن به کـار بی انباشته پیامد کارکرد خود چرخه

فاهمـه بـراي  فـرضِ  ان پـیش سـ بودنِ انباشـت، بـه  آغازین بنیادیندارایی دیگران فراچنگ آمده باشد؛ شرط
ي افـزوده نتیجـه  افـزوده اسـت و ارزش  ي ارزشسـرمایه نتیجـه  «باطـلِ ي مارکسگفتهیافتن از دورِ بهنجات

تنها بیرون از این یـا  ، این است که این دارایی نه»ي وجود سرمایهداري نتیجهداري، و سرمایهاستقرار سرمایه
اگر این فـرضِ روشـیِ   ده باشد.گرد آمداري ي سرمایهطورکلی فارغ از تولید به شیوهآن فرایند تولید، بلکه به

آغازین درعمل به کنار گذاشته شود، انباشتآنچه نزد فاهمه یک دور باطل استتدبیرشده براي نیفتادن در 
شود که کسانی چـون هـاروي و   جویانه و فریبکارانه فروکاسته میآمیز، مصادرهرفتارهاي تاراجگرانه، خشونت

ازینـرو دشـوار   گیرند.معنا میو از آنجا با امپریالیسم، هم،تصریح با منطق قلمروییتلویح یا بهاریگی آنها را به
دارانـه  هایی که خود پیشـاپیش از رهگـذرِ تولیـد سـرمایه    ي داراییارانهآمیز یا فریبکي خشونتبتوان مصادره

کاررفته در تصرف آنها یا با این توجیه شاهدي بر تکرار انباشت آغـازین  اند را به صرف خشونت بهآفریده شده
رف در تصاي نیستند که پس از ي تولید خود آن بخش یا واحد تولیديها حاصلِ چرخهدانست که این دارایی

افتند.آن به کار می

پـردازي  در مفهـوم » سلب مالکیـت «آنچه بهصراحت دارد،سرمایه ، چنانکه در فصل مربوطه در وانگهی
ناظر براصالً،اندویژه آنجا که با زور و خشونت و فریب همراه بودهبهدهد، جایگاهی کانونی میانباشت آغازین 

مالکـان  ان یا سـلب مالکیـت خـرده   مستقیم بر ابزار کارشتولیدکنندگانسلبِ مالکیت ي پنداشتهپیشفرایند 
و از مـالکیتی هرگونـه بوده اسـت، و نـه سـلب    کارگر آزاد به تبدیل آنهاروشو بدینهایشان،روستا بر زمین

دید پ» ي دیگریک سرمایه«ي انباشت ه درنتیجهاي کي مالکیت بر داراییجمله سلبِ زورگیرانه یا فریبکارانه
، یعنـی  آغـازین ي انباشـت  ي اسـتمراریافته ازینرو آنجا که هاروي سلب مالکیت را به صفت گونـه آمده است.

پرسش جـدي را  این ویژه کند و این بهپروا رفتار میدهد کمی بیمالکیت، نسبت میسلبرهگذرازانباشت
هـاي نـولیبرالی از   در ایلغـار دگرگـونی  شـده تاراجي او گفتههاي دولتی و عمومیِ بهکشد که داراییپیش می

حتـا کاالهـاي مصـرفیِ    ي رواج الگوي دولت رفاه شکل گرفته بودنـد، یـا   در دورهسو، کهبدین1970ي دهه
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خـوانشِ هـاروي   اي و بـاز بـه  هاي وامی و اعتباريِ مقـامره هاي شهروندان که با سیاستاي چون خانهشخصی
ویژه در آمریکا مصادره شدند، پیش از این چرخش نولیبرالی، برآمـد  بنیادهاي مالی، بهها و بانکيفریبکارانه
داري بندي سرمایهبیدرنگ ما را به همان بحث دورهاین پرسشاند؟داري بودهي تولیدي جز سرمایهچه شیوه

دارانـه  ختاري غیرسـرمایه بخشد: آیا اقتصاد دوران دولت رفاه از سـا تري هم بدان میو سطح عمیقبرَدبازمی
اي که در این دوره انباشـته و تولیـد   هاي دولتی و عمومیِ کالن و کاالهاي عمومیبرخوردار بوده و آیا دارایی

شــدن بــا ســازوکارهاي تعــدیل نــولیبرالی، پیــروِ فراینــدهاي اقتصــاديِ انــد، تــا پــیش از مصــادرهشــدهمــی
ي مقتضـیات اجتمـاعیِ   دیگر، آیـا آنچـه در دولـت رفـاه و برپایـه     به زبانِاند؟آمدهدارانه پدید میغیرسرمایه

در ونقل و ...)(آموزش، درمان، حملرایگانگفتهي انباشت فوردي در هیئت کاالها و خدمات عمومیِ بهشیوه
درمقـام یـک   نیروي کار جامعه«هاي بازتولید بخشی از ضرورتسانِبهخود گرفت،اختیار شهروندان قرار می

اگـر چنـین   ي عمومی انباشت سرمایه درج نشـده اسـت؟  ي تولید، در چرخهسان سهمی از هزینهو به» کاال
ي داري بلکه با یـک شـیوه  اي از فرگشت تاریخی خود سرمایهوده، آیا در عصر دولت رفاه ما دیگر نه با دورهب

ایم؟تولید متمایز روبرو بوده

سازي منطق قدرت و فروکاست امپریالیسم بـه منطـق   دوگانهیرِپیامدهاي ناگزمن اصرار دارم که این از 
دامــن بــهخــود دســتکــه خودبــههاســتبــراي انقیــاد دیگــر ســرزمین» زور و فریــب«قلمرویــی و کــاربرد 

اینجـا پرسـشِ   در آنهـا زور داراي گـوهرانگیِ متمایزیسـت.   شود کهاي میشناختیهاي اسطورهانگاشتپیش
رغمِ گرایش نظـريِ خـود   کند و گذار از دولت رفاه به نولیبرالیسم، بهدنمایی میشکل حادي خوبندي بهدوره

تـاریخ مختصـر   ویـژه در  گفتـه، و بـه  پـیش هـاي کتـاب در وارونِ آنچه در کلیت خود و از جملـه  هاروي و به
گـردآوريِ دارایـی بـه خـود     يانـه داره اسـت، چونـان گـذار از یـک سـاخت پیشاسـرمایه      گـزارد نولیبرالیسم 

بنـدي  رهدوطرح مجاز برايدرنگ به بحث سطح تجریداین پرسش سپس بیشود.داري بازنمایی میسرمایه
رسیم، اما پیش از آن بازگشتی کوتاه به گفتـار هـاروي در   به آن میترکشد که سپسداري میتاریخ سرمایه

کاران به قدرت در آمریکا در دولـت بـوش پسـر را    د نومحافظهیم که او فراشُدیدمفید است؛ امپریالیسم نوین
نطـق قلمرویـی در   هاي اقتصاديِ نولیبرالیسم امـا بـا افـزایش سـهم م    برنامهي برآمد ضرورت راهبردي ادامه

اندازي به منابع نفت عراق در جنگ دوم خلیج فـارس را کـه همچـون    چنگو همانجا داندساخت قدرت می
در اشـغال  گستري) کاران (نولیبرالیسم و قلمروحافظههمنهاد این دو بنیاد اصلی سیاست نومهدف فرجامینِ

،از رهگـذر سـلب مالکیـت   تانباشیافته، این کشور تعریف شده است، نمودي از همین انباشت آغازینِ تعمیم
براي تـأمین مـالی   آمریکادولت بدهیِناگزیر اقتصادي کوتاهی پیرامون افزایش گزارشتر با سپس؛ردانگامی

هـا و  ي جدي و رکود مستمر و کـاهش ارزش دارایـی  هکسريِ بودجتأمین در شرایط این امکانِ عدموجنگ 
گویـد کـه راهبـرد    مـی ،بیشـتر کاهش درآمـدهاي مالیـاتی و ... مگـر بـا رانـدنِ اقتصـاد بـه رکـودي بـازهم         



78

، بـه  مالکیـت سلبرهگذرازانباشتي رستهامپریالیسمِ پاسداشتي تقویت نظامیگري براي کارانهنومحافظه
که در آن یکـی از ایـن دو   انجامداي و قلمروییِ قدرت مییک ناهمسازي یا حتا تضاد میان دو منطقِ سرمایه

همانجـا، و پنـداري بـراي    ؛ او همچنـین  بـاري باشـد  منطق یا باید کنار بکشد یا درانتظـار پیامـدهاي فاجعـه   
هـاي نظـامی را گـاه    ي لوکزامبورگی که هزینهکند که این آموزهیادآوري میاي احتمالی، پیشدستی بر نقده

پاسخ ايي آشننگارها، نامولدمصرفرفت از بحران شمرد (اشاره به توان یکجور انگیزش اقتصاد براي برونمی
77؛مـدت اسـت  کوتـاه هـاي جوییچارهشارشِ سرمایه به بخش سوم)، تنها مربوط به با انباشت به بحران بیش

ي دوم را در کارانه براي رویارویی با بحـران سـرکردگی آمریکـا در پایـان هـزاره     راهکار نومحافظهقرار او بدین
انباشـت  مـوازي بـا ایـن شـکلِ آمریکـاییِ نولیبرالیسـمِ       کند. اما مدت ارزیابی میبهترین حالت درمانی کوتاه

، یعنی انباشتگویدسخن میآغازین راستیبهانباشتنولیبرالیسمِ بدیلِ چینیِاو از ، سلب مالکیتيشیوهبه
باال و و نرخ رشدگیردبار صورت میراستی براي نخستینکه به"ناپذیريبار و سیري، خشونتافسارگسیخته"

کالنـی را در  ي جهـانی  سرمایهافزونهدهد که را نوید میچین هاي عمومی گسترش چشمگیري در زیرساخت
ویـژه در بخـش نظـامی،    این اما براي آمریکا که به جذب سرمایه براي مصرف نامولـدش، بـه  ؛خواهد آشامید

ن ابزاري علیه چین استفاده تسلطش بر نفت جهان چونااز براي مهار آن بسا دارد خطرناك است و چهاعتیاد
تـرازي  در و سـپس اي (آسیاي میانـه) منطقهترازجغرافیایی نخست در به تنشی سیاسیسرانجام این کند و
کـه  ایسـت یابیِ تاریخیبرونبینی یا شاید پیشرو جالب است، ي پیشِآنچه براي نوشته78بینجامد.ترجهانی

؛ او از آزمایــدمــیي انباشــت آغــازینیافتــهل و تعمــیمي اصــیایــن تــنش میــانِ دو گونــهيبرپایــههــاروي 
هـاي نـولیبرالی انباشـت (چـه الگـوي      جاي پایبندي به روشکه اگر بتواند بهگوید فراامپریالیسمی سخن می

پیشـبرد  بـراي  تـدبیري ) ي سلب مالکیتشیوهانباشت بهو چه الگوي آمریکاییِ انباشت آغازینِ اصیلچینیِ 
روال برابـرِ  زمـانیِ بلندمـدت بیابـد، و بـدین    ـچونـان یـک تـرمیم فضـایی    بازتولید گستردهانباشت از رهگذرِ 

پـذیرفتنی در  ـاینـک بسا بتـوان آن را بـدیلی هـم   نظامیگريِ تُند امپریالیسمِ نولیبرالِ دولت بوش بایستد، چه
و درخورِ پشتیبانی نیروهاي پیشرو دانست:  داريچارچوب سرمایه

نـو  » نیودیلِ«ي تولید، یکجوردارانهي سرمایهبه این دشواره در چارچوب قواعد هر شیوه، اگرچه گذرا، شدنیتنها پاسخِ 
بازشـکلدهی  ،رهانیدن منطق گردش و انباشت سرمایه از زنجیرهاي نولیبرالیچیزي نیست جز با بردي جهانیست. این 

ي ايِ سرمایه، مهار توانِ مقامرهترگرانهو بازتوزیعترگرایانهمداخله] هرچه [اقتصاديِبا رویکردهاي همسوبه قدرت دولت 
ویـژه  قطبـی (بـه  اي که انحصـارهاي چنـدقطبی و تـک   زدایی یا نظارت دمکراتیک بر نیروي خُردکنندهمالی، و مرکزیت

شـنویم  م و میخوانییمبینیم وها میهرآنچه در رسانهتا در اختیار دارندصنعتی) ـنظامیيمجموعهينابِکارانهکارکرد
يِ »نیودیـل «همانا بازگشت بـه یـک امپریالیسـمِ    . حاصلْتعیین کنندالمللیبازرگانیِ بینملزوماتشرایط و ي ایهبرپرا

77 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 204-205.
78 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 208-209.
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دست که کائوتسکی دیرزمانی پیش از ایـن  داري، ازانهاي سرمایهتر است که مآالً از رهگذر ائتالفی از قدرتاندیشنیک
هـا و پیامـدهاي   اروپا دوستدارش اسـت، داللـت  اکنونفراامپریالیسمی که همآناما آورد، پدید خواهد آمد. به پندار می
ي ایـن [نسـخه  ،باشـد [تـونی] بلـر ـــ   رایزنـانِ ـــ از  رابرت کوپرحق با راستی بهاگر. ي خودش را هم داردمنفیِ ویژه

اینبـار در  ،ي نوزدهمی میان کشورهاي متمدن، بربر، و وحشـی هاي سدهبازگشت تمایزگذاريسازِفراامپریالیسم] زمینه
در مقام پاسداران رفتارهاياهکه در آن از پسامدرناستتفاوت میان کشورهاي پسامدرن، مدرن، و پیشامدرنيجامه

» غربی«، احترام به هنجارهاي جهانی (بخوانید غیرمستقیمرود که با ابزارهاي مستقیم یامیانتظاري متمدنانههمیارانه
را در سراسر گوي خـاك بگسـترانند ... مشـکل ایـن     ») دارانهسرمایه«انساندوستانه (بخوانید و کردارهاي») بورژوایی«و 

داد تـا در  استوارت میل پروانه مـی جان چوناي ي نوزدهمیهاي سدههایی بود که به لیبرالبندياست که چنین طبقه
به استمرارِ قیمومت هاي خودشان،ي مانند کشور»متمدن«عینِ ستایش اصول نظام حاکمیتیِ نمایندگی در کشورهاي 

انباشـت پایـدار را   بازتولید گسـترده رهگذراز چنانچه نتوانمشروعیت بخشند.ستانی از مستعمرات هندوستان و خراج
همانـا  تـوان چشـم داشـت   مـی امپریالیسـم  این سنخِ اروپاییِ لیبـرال برايتنها سرنوشتی که ، دطرز استواري بازگردانْبه

ي گردونهنیفتادنِـپویشـازسلب مالکیت براي يشیوهبههاي انباشت در مرداب سیاستآن است بیشتر فرورفتنِ هرچه
سـخت بتوانـد   [چنانچه در شکل انباشت از رهگذرِ بازتولید گسترده نباشد] . این شکلِ بدیلِ امپریالیسمِ جمعی انباشت
ي هـاي یغماگرانـه  سـلب مالکیـت و شـکل   يشـیوه بـه جهـان بیفتـد کـه انباشـت     انهاي بزرگ مردمـ هتودي پذیرفته
بـس  هـاي  چـاره راهگمـان بیاند ... آن برخاستهبه نبرد برابرِجاي و جاياندگذراندهداريِ همپیوند با آن را از سر سرمایه

ایاالت متحده و اروپـا، چـه در درون   رهبرينوین به» نیودیلِ«، اما برساختن یک ي هم در چنته نهفته داریمترايریشه
، انـد سـته آرااي که رویاروي آن صف برابرِ نیروهاي طبقاتیِ زورآور و منافع ویژهالمللی، در این کشورها و چه در تراز بین

تدبیر به پشتیبانی از آن برخیزیم؛ و این اندیشه که این کنونی [هشدارآمیزِ]یتوضعدرتادارد ما را بر آن میراستی به
انباشـت را  هاي برآمده از بـیش ، عمالً دشواريبلندمدت [درخور]زمانیِـترمیم فضایییکایبنديِ بسنده به تواند با پمی

نیروهـاي دمکراتیـک،   بسـا  چـه د،فرونشـانَ ي سلب مالکیـت را  شیوهو نیاز به انباشت بهبکاهدچندسالی براي کم دست
رسـد به دیده مـی شتداري از آن برخیزند و آن را به واقعیتی عملی تبدیل کنند. ه پبتابرانگیزدپیشرو و انساندوست را 

اینک همکه دهنَرا پیشگريتر از امپریالیسمِ خشنِ نظامیو نیکخواهنَرمخوتربس ايامپریالیستیيپویهراهکارکه این 
ها] از منَند)([افزوده79دهد.میشنمایشَمتحده کاري در ایاالتنومحافظهجنبش 

، افروزي دولت بوش پسر در جهان، راهنماي این برآورد استروشن است که نگرانی هاروي از گسترش جنگ
ي او گفتهبهدر برابرِ شکلِ انباشت از رهگذر بازتولید گستردهآمیز ي حیثیت از خويِ صلحتا آنجا که به اعاده

اضطراري کـه او را بـه   انجامد. ي سلب مالکیت) میشیوهیافته (اصیل یا بهانباشت آغازین تعمیميتاراجگرانه
تـر در برابـر   تـر و مهارکننـده  هـاي اقتصـاديِ دولتگرایانـه   پردازيِ یک فراامپریالیسمِ نرمخو بـا دیـدگاه  مفهوم
، چنانکـه  دانَکشـ از نولیبرالیسم مـی داريِ خسته هاي بازار و برآمده از ائتالف کشورهاي بزرگ سرمایهگرایش

هاي امپریالیستیِ آغاز ي قدرتجوییِ کائوتسکی براي تنش افزایندهبرَد، بسیار یادآورِ پاسخخودش نیز نام می
ي گسـیخته بازار عنـان کند از بینی میداري حتا زودتر از آنچه هاروي پیششاید سرمایه.ي بیستم استسده

79 Harvey, The New Imperialism, op. cit. 209-211.
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ددهـ تشـکیل  اي هـم  ائتالف آشتیي آن خسته شود و تاراجگرانهي او گفتهي انباشت بهو شیوهنولیبرالیسم
؛ نکتـه ایـن اسـت کـه     (گرچه نزدیک به بیست سال پس از نگارش کتاب هاروي هنوز از آن خبري نیسـت) 

به جنگ) کائوتسکی (داللت جنگ به آشتی و سپس آشتیبیکران بد هاروي آنچه براي تکمیلِ نظام مفاهیمِ 
، یـا داللـت   بدیلاین دو ي پیوستهکند تا تکرارِ میکه کمک مفهومیستنهد، و آن کم است را در اختیار می

ي اجتماعی درك کنیم، منطقی هستندهشدنـازخودبیگانهـبازضرورتبا منطقی جز راپیاپی آنها به یکدیگر 
؛ این مهـم را او چیزي جز خود اوستدیگري/فراسويدهد تا همچنان باور کند که این که به سوژه یاري می

کند، منطقی که در ادامه تضمین میمنطق قلمرویی ي واریزِ بار یا ارزشِ منطقیِ نظامیگري به سپهر نویافته
امـا برآمـد   داریسـت، ي سرمایهیافته اگرچه جزء تکرارشوندهت آغازینِ تعمیمباید به ما توضیح دهد که انباش

دسـتور  بازتولیـد گسـترده  از بیرون یا متمایزقدرتی ي یا سرچشمهو از ریاضیات نیستمنطق سرمایهخود 
وهماً یک ایست که اسطورهاندیشیدنِبرونداداین منبع موازيِ نویافتهبه کمک جیمسن دیدیم که ؛ گیردمی

، دیگر نه چیزي بیرون بازتولید گستردهي : با پدیدآییِ چرخهدهدرا در جایی بیرون از کلیت قرار میسرآغاز
مشکلِ اصلی سـوژه ایـن اسـت کـه نبایـد بـاور کنـد کـه هـیچ          راستیآن قرار دارد و نه چیزي پیش از آن؛

؛ آنچه هاروي، پیروِ رزا، استاینک درکار است، همیشه درکار بودهاي که همو چرخهوجود نداشتهسرآغازي 
بـه  شکلپندارد و انباشت آغازین میمداومِبازگشت نیروتـرِ منطـقِ قلمرویـی    هاي استعماري آن را به برآمـد

آمیز (فراامپریالیسـم) بـراي یـک جنـگ بالفعـل      ي صلحویک فراسبه وضعِ ، در واپسین منزلدهدنسبت می
از ها باشد، آنچنانکه پردازيِ کمونیستکند؛ این صلح ناممکن نیست، اما پیش از آنکه موضوعِ مفهومکمک می

یـک انباشـت   ضـرورت  پیامـد بـه امپریالیسم است کـه  ، رؤیا/دیگريِ خودشدبرداشت میکائوتسکی ي انگاره
؛ درآمـده اسـت  بـارِ بیکـران بـد    ي شـرارت یـا فراسـویی در زنجیـره   غیـر صـورت  بـه رایش ناگزیر بـ ،گسترده

امپریالیسـم، چیـزي   فراسـوي امپریالیسم در شکلِ چیزي ست بر اینکه شدنِ منطق قدرت تضمینیدوچندان
دهد، اینجا سازي رخ میدوچندانهرجایی که این مانند امپریالیسم، براي خود امپریالیسم تصویر شود.غیر از

ي هاروي و افروزِ مورد دغدغههم یک حقیقت بنیادین باید از دیده پنهان بمانَد و آن اینکه امپریالیسمِ جنگ
؛ درنهایـت بـه یـاد    شودبراي زمانی کوتاه، به غیرِ خود تبدیل میي آشتی، هرچندبا حلول دقیقهکائوتسکی 

ه امپریالیسم یـک معاصـر تمدیدشـده اسـت کـه اسـتمرار خـود را بـا         تلویح این بود کداریم که نظر لنین به
بسا همین بازگشت دائمـی بـه آغازگـاه ـــ     بخشد؛ چهامکان میفراسویششدن میان خودش و دستبهدست

آشـکارگی یـا   ، بیکران راستیني گوهريِ و تحقق دایرهبیکران بدشدنِ جوهر یا خط راست آنچه هگل با خم
ي انباشـت  یافتـه صـورت تکـرار تعمـیم   کند ــ گاه بهتعبیر میسوبژکتیورا به رفع یک بیگانگیِاندریافت آن 

هاي دیگر نیز فهمیده و گزارش شده شکلدانیم که این بازگشت بهوکم میآغازین نمودار یا تجربه شود؛ بیش
را نتیجـه سـرآغازي  بیبلکه یک ، تاریخیآغازِیافته یک است؛ مهم آن است که از این تکرار نه رخداد تعمیم

ایـن دایـره را اسـتوار    ناپـذیرِ بیـرون یک منطق قدرت که کلیت گـوهريِ  وتنهابگیریم که در ذات خود از یک
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ي هـاروي  گفتـه بـه » آغازگـاه تـاریخیِ  «پنداریم که این فرضـاً  کند؛ وگرنه همچنانکه میپیروي می،داردمی
دارد، باید بـا همـان نـرخِ    انباشت از رهگذرِ بازتولید گستردهمدارِاز خاستگاهی بیرونتاراجگرانه و وحشیانه 
ي فراامپریالیسم پرتاب شویم.چارهسال یکبار به راهبازگشت، هر چند ده

*                  *                  *

اي به تعمیم برخالیِ شکلِ قانون عام سرمایه در نگاه نخست تمایل جديبگذارید کوتاه به اریگی بازگردیم که 
د و با وامگیـري از  اري داردپیشرفت سرمایهتاریخیِي انباشت سرمایه در ابعاد بنديِ کلیت هر دورهبه صورت

دهد:توضیح می+پـكـپهاي گسترش بازرگانی جهانی را با کمک الگوي اصلیِ برودل، دورهي فرناننظریه

،فـردي هـاي گـذاري ي منطق سرمایهدهندهتنها نمایشنهتوان ) را می+پـكـي مارکس (پي عام سرمایهپس ضابطه
ي اصلی این الگو اي جهانی انگاشت. جنبهداري تاریخی درمقام سامانهي سرمایهبلکه همچنین یک الگوي تکرارشونده

هاي نوزایش و گسترش مالی (گامِ ـ در انباشت سرمایه) با مرحلهكـادي (گامِ پهاي گسترش مجایگزینی پیاپیِ دوره
نیـروي کـار و مواهـب    شـامل اي از کاالهـا ( ي پولی حجمِ فزاینـده هاي گسترش مادي، سرمایهاست. در گام)+پـكـ

ي پولی خـود را  اي از سرمایههاي گسترش مالی، حجم فزاینده؛ و در گام"اندازدمیجنبشبه "شده) را طبیعیِ کاالیی
بندي رود (چنانکه در صورتمالی پیش میها و اقداماتتراکنشگذر هو انباشت از ر"کندآزاد می"اش از شکل کاالیی

ايِ (سیسـتمیک)  سـامانه يدورهیـک  ،رفتـه همیابیم). این دو دوره یا دو گام، رويد مارکس میزن+پـي پشدهکوتاه
از اصلَند)تأکیدها(80دهند.را شکل می)+پـكـکامل (پانباشت

و همچنین:

امـا چندانکـه   ي آنهـا بودنـد ...   هـاي قـدرت و سرسـپرده   هاي انباشت سرمایه یکسره جایافته در شـبکه در آغاز، شبکه
هـاي قـدرت مسـتقل    از شـبکه آهنگی فزاینده سراسرِ گیتی را فراگرفتند، بهوپیدا کردندهاي انباشت گسترش شبکه

از اَش] اي[در درازاي تـاریخ چنـد سـده   داريدگرگـونیِ اقتصـاد جهـانیِ سـرمایه    ایـن  ... شدند و بر آنها تسلط یافتند
اي کـه در  بودند، به سـامانه آنهامطیعِ امرهاي قدرت و در شبکهجایافته کلیهاي انباشت بهآن شبکهاي که درسامانه

اي رشتهمیانجی به، کنندآنها تبعیت میازاند وهاي انباشت جا یافتهتمامی در شبکههاي قدرت بهشبکه]وارونْبه[آن
آن در پـیِ ـ) و كـیک گام گسترشِ مادي (پيايِ انباشت پیش رفته است که هر یک دربرگیرندههاي سامانهدورهاز 

ايِ هـاي سـامانه  ي دورهسلسـله گفتیم، مفهومِي کتابهستند. همچنانکه در مقدمه)+پـكیک گامِ گسترش مالی (ـ
ي گسـترش تجـاريِ اقتصـاد جهـانیِ     هـاي] عمـده  ي [دورهاز این گزارش برودل به دست آمده است که همـه انباشت
81اند.خود را به نمایش گذاشته» بلوغ«ي گسترش مالیداري، با رسیدن به مرحلهسرمایه

تنهـا در  گردد، چشمگیر است: یک شـکل نـه  افزاییِ برخالیِ یک شکل بازمیاین تعمیم، تا آنجا که به مقیاس
کند، بلکه خود را در شکلدهی به فرگشت تاریخیِ پیدایش و گسترش ي منطقی کار میابعاد خُرد یک سامانه

80 Arrighi, The Long Twentieth Century, op. cit. 6.
81 Arrighi, The Long Twentieth Century, op. cit. 87.
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درنگ پرسـشِ بیکـران بـد    شد، بیاش طرح میمسئله به همین صورت بسندهکند؛ اگرخودش نیز تکرار می
درك ساختارِ نموِّ برخالی آن راستی پیش از هرچیز مشروط به ي آن بهآمد که پاسخِ چیستیِ درونهپیش می

ي اریگـی آوردیـم، دردسرسـاز    چند صفحه پیشـتر از گفتـه  اما درست در همینجاست که پرسشی کهاست؛ 
اي که دولـت  گوهريِ مارکس از قانون عام انباشت (سرمایهبه یاد داریم که او در بررسی خوانشِ تکشود؛ می

باورِ آدام اسمیت (دولتی که باید استقالل از زعمِ او دوگانهآن با منطقِ بهيابزارِ محض آن است) و در مقایسه
شـاراتی کوتـاه، در رازگشـایی از ایـن     مـارکس، مگـر در ا  ي سـرمایه کند کـه  بازار را حفظ کند) یادآوري می

خواهد، سخنی براي گفـتن نـدارد. او   اي پول را تنها براي پول بیشتر میدار به چه انگیزهچیستان که سرمایه
ي بیشـتر در جامعـه  ي حـسِ قـدرتی کـه بـا داشـتن پـولِ      ي گذراي مارکس دربـاره سپس با یادآورد جمله

نیافته در شناختیِ توضیحرا عامل انگیزشی و رواناحساس قدرتدهد، همین داري به سوژه دست میسرمایه
تکـرارِ  ي زنجیرهه نگارشِي باالترِ برخال، یعنی آنجا که باکنون در مرتبهخوانَد.ي انباشت مارکس مینظریه

ي یـک  را از مرتبـه طلبـی قـدرت پردازد، ایـن  داري میگسترش مادي و سپس مالیِ سرمایههاي دورهشکلیِ 
گیريِ این زنجیره تبـدیل  دار فرا برده و آن را به یک همنه ضروري در شکلگیزشِ روانیِ درون فرد سرمایهان

یـافتنِ یکـی از   براي توضیح تاریخِ اَدواريِ چیرگیي عام سرمایه ي او از الگوي ضابطهبريِ دوبارهکند؛ بهرهمی
افزاییِ برخـالی  خللی بنیادین در طرحِ مقیاسایست که داراي ویژگیقلمرویی و سرمایه بر دیگري،دو منطقِ

هـاي پیـاپیِ   داري (یکُمـی دوره بندي تـاریخی سـرمایه  ؛ باید توجه کنیم که این دو تبیین از دورهاندازداو می
هاي پیاپی چیرگی منطق قلمرویی و منطق سرمایه)، با آنکه هـر  گسترشِ مادي و سپس مالی، و دومی دوره

دومـی بـدعتی در منطـقِ ذاتـیِ     هسـتند، امـا   به مقیاسی تـاریخی  +پـكـپمِ برخالیِ شکلِ دو برآمد تعمی
گذارد:خودگستريِ این شکل می

توانیم تفـاوت میـان دو   )، می+پـكـداري (پالگوي عامِ موردنظر مارکس براي تولید سرمایهروي برداري از با نسخه
بنـدي  در صـورت یم.توضـیح دهـ  +پـقـو همچنـین پ +قـپـهاي قبنديصورتبا کمک ترتیب بهمنطق قدرت را 

آوردن چنـگ بـا هـدف بـه   اي در فراینـدي  میـانجی ابزار یا پیونـد  پول (پ)همانیادمجرّاقتصاديِ خواستنخست، 
بنـدي دوم، قلمـرو (ق)   ي صـورت برپایـه اما آید). دست میبه+ي مثبتی که از تفریق ق از قاست (افزونهقلمروافزونه

ي مثبتـی کـه از   پرداخت بیشـتر اسـت (افزونـه   يوسیلهآوريِ اي در فرایندي با هدف فراچنگابزار یا پیوند میانجی
82آید).به دست می+پ از پتفریقِ

آدام اسـمیت در  ویژه در سـه کتـاب   ، بهداري اریگیتاریخ سرمایهي اي که در کلیت نظریهاختاريدالیلِ سبه
اند، این تعمیم برخالی متمایل به شکل یافتهي امپریالیسمهندسهاي درتا اندازهوي بلند بیستم، پکن، سده

به درون آن است؛ این تالش نخست با جستجوي عامـلِ  +پـكـپي وارد کردنِ عاملی بیرون از خود یاخته

82 Arrighi, The Long Twentieth Century, op. cit. 34.
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شـود،  اش آغاز مـی ي تحقق این یاخته در همان نخستین مرتبه) براآوردقدرت میپولْدار (انگیزشیِ سرمایه
ي خـودش نمایـان   بنـدي ریاضـیاتیِ ویـژه   صورت یک منطق متمایز با جملـه ي بعدي خود را بهاما در مرتبه

اند، اما در ي یکسره متفاوت تبدیل شدهي اولیه در این تعمیم برخالی به دو یاختهدر حقیقت یاختهسازد.می
داري از رهگذر تسلسلی از توان طرح پیشرفت تاریخیِ سرمایهتبیین اریگی بدونِ هر یک از این دو یاخته نمی

شهرهاي ایتالیایی، با گذر در دولتهاي کوچک منحصر(با آغاز از سرمایههاي گسترشِ مادي و قلمرویی دوره
ي هـا، و سـرانجام بـا رسـیدن بـه سـرمایه      ملـت ـترِ متشکل در مقیـاس دولـت  هاي بزرگي سرمایهاز مرحله

ي اگـر بـه دو حلقـه   داري) را توضـیح داد. ي جهانیِ سـرمایه سامانهکننده در یک آساي عملالمللیِ غولبین
بـا  بسـامد تشدیدشـونده  هـم نوسـانگرِ دو یِ پویشِ تاریختوازيِ ، آنها قت کنیمد+پـقـو پ+قـپـابداعیِ ق

فاز به معنی آن اسـت کـه هربـار کـه یکـی از دو تـاریخ در       ؛ این اختالفکنندرا نمایندگی میπاختالف فازِ
ي میانی (پایـانی،  اش است، تاریخِ موازي در نقطهي بنیادینِ تکرارشوندهیاختهي آغازي (میانی، پایانی)نقطه

نـد) و همـین امـر    اینکه آغاز و پایان هر یاخته بـر هـم منطبقَ  آگاهی ازبا (ي خویش قرار داردآغازي) یاخته
شکلی خودفرمـان  بهمرکز که هر یک ي همکند: دو دایرهدوسویه در آنها ایجاد میافزایی یا تشدیدهمیکجور 

و ،ايي میانجیِ هر کدام (قلمرو براي منطق سرمایهسبب آنکه جملهپیماید، اما بهانباشت آرمانیِ خود را می
ایـن  کنند. ها با هم رزونانس میپول براي منطق قلمرویی) درست با آغاز/پایان دیگري هماهنگ است، چرخه

هـاي  گـاه آورد که آغازتنیده را پدید میي درهمواقع دو زنجیرهه بهي یگانه، بلکافزا نه یک زنجیرههمنهیِ هم
فـاز  ؛ ایـن اخـتالف  ، از هم فاصـله دارنـد  πي فازِ اولیههمان اختالفیعنیحلقه، ي یک نیماندازهبهشانفرضی

شکل همجنس (قلمرو با قلمرو، و پول با پول) بر هـم  هر دو زنجیره بههاي سپسینِشود که گرهگاهباعث می
ي انباشـت هـر   افزاییِ این دو منطق، و نیز توازيِ همسازِ زنجیرهايِ همشکل یاختهکوشیدم تامنطبق شوند؛ 

:دهمدر شکل زیر نمایش دو را 
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بنـدي عـام   نگامیکه مـارکس صـورت  هپیش از آنکه به خود این شکل بپردازیم، بد نیست یادآوري کنیم که 
موجـود و  پیشـاپیش ي وقفـه ي افـزایشِ بـی  یک خط یا زنجیـره درحقیقتکرد، پردازي میسرمایه را مفهوم

ي انباشـت کشـف یاختـه  آزمـایش حاصـلِ ایـن   ، وتا پایان آن را بر آغاز آن قرار دهددادتاب میمکشوف را 
ي کـه در آن پنـداري نخسـت یاختـه    سـرمایه، ي بیان مطلب در ) بود؛ این البته با شیوه+پـكـپ(سرمایه

خوانَد؛ اینجا ترتیـب زمـانی بیـان    سرمایه کشف شده و سپس انباشت گسترده از آن استنتاج شده است نمی
استنتاج یک ، هرگز نقیضِ ترتیب ضروريِ پردازي موضوع در ذهن خود مارکسمفهومموضوع، یا حتا ترتیب

چـرا  دهـد کـه  مارکس توضیح نمیه افکنیِ اریگی ککلیت خودبسنده از یک توالیِ نامفهوم نیست. این گمان
بیشتر بـه کـار انـدازد، تنهـا از ایـن زاویـه قابـل        پولِیابی به دستمنظور دار باید پول را فقط بهیک سرمایه
را کشف کـرده و سـپس تکرارپـذیري آن را    کند مارکس نخست یک یاخته ست: اریگی خیال میپاسخگویی

آنکه توضیح دهد چرا انباشت پول فقط به خاطر بیگسترده مفهوم پرداخته است، ي انباشتعنوان زنجیرهبه
: بـراي  اي دیگر پـیش رفتـه اسـت   گونهبهمارکس شناختی نزد درواقع این فرایندآنکه حال!پول بیشتر است

پـولِ بیشـتر)   کسـب  فقط بـه خـاطر   شدهگذاريسرمایهي نامفهوم (پولِرهاینکه توضیح دهیم چرا این زنجی
ايي بسـته الخـط بیکـران، بلکـه حلقـه    آن را نه یک زنجیره یا راستاي مستقیمذات شکل گرفته است، باید 

ي ازخودبیگانگیِ ذاتـیِ ایـن شـیوه   ؛ کندپیش تجربه میي خود را چونان پویشی روبهتکرار پیوستهبدانیم که 
پرسشِ عنصرِ ضروريِ تداوم این چرخش است. پس شاید بهتر باشد در برابر کردنِ امرِ واقعي تجربهژدیسهک

: معما در سطحی که براي فاهمه و زمانمنديِ درخورِ آن طـرح  ی را پیش بکشیمي دومپرسشِ مرتبه،اریگی
در اما کند؛ این معما خاطر پول بیشتر تا بینهایت انباشت میبهتنها دار شود این است که چرا یک سرمایهمی

شود که بندي میصورتترتیب آید و بدیندرمیهمزمانکلِدرهیئت چیستانِ همیشگیِ هر زمانمندي عقل 
؟کنـد پدیـدار مـی  زمـانی ـدرانِصـورت یـک انباشـت بیکـر    خـود را بـه  همزمـانْ ايِچرا یک تکـرار چرخـه  

در ذهنیـت یـا نظـام انگیـزش روانـیِ      » خـاطرِ خـود پـول   انباشت بیکرانِ پول، تنها بـه «ن ي ایسوبژکتیویته
ي ارجاع اریگی به جمله.استتینسرابیکراني ي بستهخود حلقهبیهودگیِ ذاتیِدار نیست، بلکه درسرمایه

بیشتر است) بـیش  قدرتداري ضامن هرروي پولِ بیشتر در نظام سرمایهگذراي مارکس در سرمایه (اینکه به
ي ســوي بادیــهوقفــه یــاري دهــد، او را بــهي ایــن انباشــت بــیاز آنکــه بــه اریگــی در کشــف ســوبژکتیویته

شناختی منحرف کرده است.ي فردي/روانسوبژکتیویته

خواهیم رفـت، امـا بگذاریـد بـا ایـن درآمـد بـه نمودارهـایی         تر دوباره به سراغ این انحراف اندکی سپس
اي در تبیین برپایه تعمیم اریگی بر قانون عام سرمایه براي استنتاج دو منطق قلمرویی و سرمایهبازگردیم که 

در ایـن ي انباشـت هر یـک از دو زنجیـره  ، در نگاه نخستاند.داري، ترسیم شدهبعد تاریخیِ فرگشت سرمایه
اش (سمت چـپ)  ايِ مربوطهشکل یاختهوتواند بیانگر یک بیکران بد باشد تنهایی میشکل (سمت راست) به
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اریگی تأکید دارد کـه پیشـرفت و   امادهد که چگونه آغاز و پایان این زنجیره عمالً بر هم منطبقند؛نشان می
نـاممکن  ي قـدرت /چرخـه داري در صورت از کار افتادن هـر یـک از ایـن دو منطق   گسترش تاریخی سرمایه

ي ، چون با از کار افتادن هر چرخه، چرخهک بیکران بد روبرو نیستیما یبحال دیگر هرگز؛ درینبوده استمی
ي اریگی از مارکس (چراییِ کاربست مولد پول تنها افکنانهراست آنکه پرسشِ گمانافتد؛ موازي نیز از کار می

بیشتر و هست: چرا پول تنها براي پولِ هاي انباشت نیز براي تحصیل پول بیشتر) در خورِ هردوي این زنجیره
ي بیکران بد دیگر هم صادق و کیست که نداند این پرسش براي هر زنجیرهقلمرو فقط براي قلمروي بیشتر؟ 

اي چون خواهشِ روانیِ قدرت هتیویتها به سوبژکاین بیکرانبراي پیوستار همیشگیِ اگر گمان کنیم که است! 
نامشروع، کـارکرد  این جستجويِ ازبنیادبا ایم؛ پایان آنها را از میان بردهشدنِ آغاز ونیاز داریم، امکان همرس

هاي بیکـرانش بالموضـوع   داري در استوارداريِ زنجیرهي تولید سرمایهساختاريِ ازخودبیگانگیِ گوهرینِ شیوه
دار مایهغایت انتزاعی پیش از آنکه عامـل انگیزشـیِ سـر   جستجوي قدرت درمقام امري بهدرحقیقتشود؛ می

که او گیردصرف پول باشد، تصوریست که در خود او براي فهمِ معناي انباشتی شکل میبراي انباشت پول به
کنـد ایـن انباشـت داللـت بـر      دار گمـان مـی  دیگرسخن سـرمایه آن است؛ بهاجرايانسانیِ کارگزارِ وتنها تنها

چیزهاي گنگی چون قدرت، منزلت یا تشخص برتر دارد، حـال آنکـه واقعیـت کـامالً وارونـه اسـت: کـارگزارِ        
معناییِ چرخـه پیوسـته بـه تعویـق     حقیقت بیکند تا آشکارگیِمعناي انباشت باید چنین تصور ي بیچرخه
معناسـت، یـا دربهتـرین حالـت     کند که بـی تر، این چرخه تنها به این دلیل کار میبیانِ بازهم سادهبهبیفتد.

ه چیـزي جـز خـودش داللـت     بدیهیست که اگر قرار بود پـول بـ  گوییست (پول به پول داللت دارد)؛ اینهمان
به هرچیـز دیگـري جـز    داشت؛ داللت پول وجود نمیدیگر داري ي بازتولید سرمایهچرخهآنگاه داشته باشد،

شـرایطی کـه در آن   گرداند، یعنی بـه اش (ابزار یا میانجی مبادله) بازمیخودش آن را به همان کارکرد بدوي
این چرخـه تـا زمـانی    ؛ یکسره برابرندك)ـپـ(كي سادهي مبادلهانباشت ناممکن است، چون دو سر یاخته

بایسـت  ه کارگزاران انسانیِ ایـن چرخـه از آن دارنـد مـی    اي کبرقرار است که یک حشوِ مطلق باشد و ترجمه
اي باشد که آشکارگی این حشو را ناممکن سازد؛ این بیگانگیدچار یک کژدیسگی معناییِ ضروري یا درواقع 

تحقـق  بـا  داللت دارد، فراسـویی کـه   فراسو کند پول به چیزي دیگر، به یک خود کارگزار است که گمان می
همـان  درسـت پرسـش اریگـی   .دگردیان مینماي اولیه سوژهاش با اینهمانیِ نومیدکنندهدرنگبیاشهرباره

اش پرسـد و هربـار از نابسـندگیِ پاسـخِ یافتـه     ي معناي کارش از خود مـی دار دربارهست که سرمایهپرسشی
معنـایی ذاتـیِ   بـی » بودنِ یک بیکرانِ بـد بودن و بستهماهیتاً دوري«وگرنه شرط بنیادینِ .شودسرخورده می

اش است.ي جوهريچرخه یا یاخته

بخشی به شیئیتتالشی از سوي او براي πفازِ با اختالفي بیکرانِ موردنظر اریگیشدنِ دو زنجیرهموازي
گوییست (داللت قلمرو به قلمـرو، یـا   سخنی اینهمانمعنا یا بهتنهایی بیست: هر زنجیره بهاین معناي بیرونی
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؛ بیکـران بـد تنهـا بـه همـین دلیـل امکـان دارد!)       اتفاقاً پول به پول) و این از دید او امکان ندارد (حال آنکه 
براي آنکه معنا داشته باشـد، همزمـان   زنجیره جزء که در آن هر حادث شوداي باید درنتیجه شرایط تاریخی

معنـاییِ  ي بـی براي آنکه پول از دشوارهه گویا ترفند این است کدر این حالت ؛ ي دیگر باشدجزئی از زنجیره
ترتیـب  همـین یک انباشت دیگر (قلمرو) باشد؛ بـه میانجیي همزمان جملهرها شود، » داللت به پولِ بیشتر«

ي ي خـود، جملـه  ي ویـژه ق/زنجیرهنایی یا اینهمانی انباشت در منطـ معقلمرو نیز براي خالصی از دردسرِ بی
اي گونـه براي امکان همین انطباق نیاز است، بـه πفازِ شود. اختالفي انباشت دیگر (پول) میمیانجی زنجیره

راسـت بـر هـم منطبـق شـوند و      ،هاي مربوط به پـول ي موازي (شکل سمت راست) جملهکه در دو زنجیره
. مشکل معنا در این »)ق«زیر یک » ق«، و هر »پ«زیر یک » پ«هاي مربوط به قلمرو نیز بر هم (هر جمله

»هـدف درخـود  «ي انباشـت خـودش یـک    شـود کـه عـاملی کـه در زنجیـره     گی اینگونه حـل مـی  یتدبیر ار
هـدفی رسـیدن بـه   بـراي ي موازي یا میانجیگرانه در زنجیرهابزاريایفاي نقشی سبب ناپذیر است، بهتوضیح

همانیِ سوژه بـراي معنابخشـی بـه کـردار     شود؛ راست آنکه اریگی نیاز ومعنا میصاحبشکلی کاذب به،دیگر
که در آن آغاز و پایانِ اینهمانِ هـر حلقـه،   ي انباشت دوم پدیدار کرده استشکل زنجیرهمعناي خود را بهبی

فـازِ اخـتالف کـه  ي دیگـر این . نکتـه اسـت دیگـر هدفیبرايي زنجیرِ دیگر، و گویی ابزاري میانجی هر حلقه
دارد و نیـز گفته نیاز است، تأثیر جانبی (یا شاید حتا کانونی) مهمـی  که براي برقراري انطباقِ پیشموردنظر

(در شـکل بـاال،   اي اسـت کـه پیشـینگیِ فـاز دارد    کمک به پنداشتی مادي از انباشت آغـازینِ آن حلقـه  آن 
در شـکل بـاال،  ي داراي تقـدمِ فـاز (  ي زنجیرهجمله؛ چون همرویداد با نخستین اي)ي منطق سرمایهزنجیره

اي وجـود  هـیچ جملـه  (اینجـا قلمرویـی)   ي موازي در زنجیرهاي)ي منطق سرمایهدر زنجیره» پ«نخستین 
کسانی کـه دیگرسخن، بهاي دیگر انباشت شده باشد.شیوهي نخستین باید پیشاپیش بهاین جملهپس ندارد، 

داري هستند ــ یعنی باور دارند که چیـزي پـیش از سـرمایه   دارانه قائل به تاریخمنديِ یک چیزِ پیشاسرمایه
ند کـه یکـی بـر دیگـري     هسـت ي موازي (و نـه یـک زنجیـره)    تصورِ دو زنجیرهناچار ازوجود داشته است ــ 

ي ایــن شــیوهي یجــهکــه درنتي انباشــت آغــازین بــه اســطورهدنبخشــیتــاریخی مادیــت؛ پیشــینگی دارد
نهـادنِ  بخشی به تـوهمِ معنـاي سـوژه (پـیش    دهد، روي دیگرِ کارکرد مادیتروي میمنطقیسازيِدوچندان

ي بخشی (تصور وجود یک زنجیرهاین مادیتي موهوم دوم) است که در بنیاد این روش جریان دارد. زنجیره
پردازي شده باشد، اما در بسـیاري مـوارد   مفهومي اریگی آگاهانهموازي) ممکن است در مواردي چون نظریه

شود (در بخـشِ  با دقت بیشتر آشکار میشکل ساختاريِ ناپیدایی دارد که باره) ي رزا دریندیگر (مانند آموزه
، خـواهیم آزمـود)؛ راسـت    سرمایهانباشت دست را با جستاري در کتاب او، سپسین این دنباله، حقیقتی ازین

در هیئـت  گذارد کـذبِ گـوهريِ بیکـران بـد    نمیست که ي موازیمین زنجیرهي هماديِ انگارهآنکه سنگینیِ 
زنجیـره ، یا به گفتارِ وارون،ي یک بیکران راستین رسوا شودشدهیکیهروتَس ي بیکـران بـد در برابـر    مقاومت
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ي مـوازيِ  نجیـره زک هـاي گونـاگون چونـان وجـود یـ     اي و عبث بنیادینَش، به شیوهي چرخهآشکارگیِ رانه
.شودنمودار میمعناي کنندهتعیین

تـونی  يدیـده ، موضـوعی کـه   جور چیزوارگیِ سوبژکتیویته همرویـداد دانسـت  شاید بتوان این را با یک
گـوهرینِ يسوژههرروي جستجو براي یافتنِ ؛ بهه است و ما باید همینجا به آن بازگردیمگرفتاسمیت را هم 

پژوهشـی همچنـان   ي، پهنـه مارکسخوديشدههاي نویددادهپژوهشنیافتنِویژه با فرجامبهپویش سرمایه، 
بـا  همچنـین ایـن موضـوع   ي ایـن سـپهر شـمرد؛   هاي برجسـته چهرهگشوده است و اسمیت را باید یکی از 

پیـدایی میـان   به ناهمراسـتاییِ نا اسمیت که .پیونددداري میبنديِ سرمایهاي به بحث دورههاي ویژهمیانجی
ي نظـريِ  ي ارزش و پول پی برده است، در یافتـه ي ذات و پدیدار و روایت مارکسیِ رابطهروایت هگلیِ رابطه

ي گذارد پدیدار یکسره با ذات خود یگانه شـود، بلکـه همیشـه بازبرَنـده    یابد که نمیمارکس تضادي را بازمی
اي در نسبت با این ذات است:کژوارگی

ي کاالیی عام اسـت. در مـورد درك هگـل از    ي ارزش/پول همانند تبیین هگل از مالکیت و مبادلهات رابطهاز برخی جه
شـده  توانـد در کـاربرد دارایـیِ تملـک    میانجی بازیافت، اما ایـن اراده مـی  توان بیي فرديِ اشخاص را نمیمالکیت، اراده

میـانجی  قرارداد بـی هايطرفي جمعیِ ي کاالیی عام نیز ارادهبازنموده شود. در مورد درك او از مبادلهي عینی گونهبه
همچنانکه بسـیاري دیگـر نیـز    گردد.ي عینی در رفتار کارگزارانِ مبادله نمودار میگونهباز هم بهبلکهشود، پدیدار نمی

هرآنچـه  در هیئـت میـانجی  توانـد بـی  ذات که نمـی یک ي هگلیِ همایي ارزش/پول سازگار است با دروناند، رابطهگفته
درکـار  اما ناهمسانیِ ژرفی نیـز  آن است پدیدار گردد.» دیگريِ«هست نمودار شود، بلکه باید در شکلِ عینیِ چیزي که 

هـاي  (یعنـی قیمـت  گرایند وامینهادهاز ذات زیرها ضرورتاًپدیداري ارزش/پول، ت. تفاوت در این نیست که در رابطهاس
، همچنانکـه هگـل   نهـاده ارشدنِ یک ذات زیرپدیدهاياینطور است که شکل. همیشه گیرند)ها فاصله میپولی از ارزش

پردازيِ . تفاوت همچنین در این هم نیست که مقولهاَندي پیشامدهاي بیشماريدربرگیرندهضرورتبهنیک دریافته بود، 
تـر و  هـاي انضـمامی  انتزاعی و سـاده اسـت و بایـد بـا تعـین     یکسرهي ارزش/پول ي رابطهسپهر تولید کاالییِ عام برپایه

دیالکتیکیِ هگـل  ـمندي اجتماعیِ نظامي نظریهي مقوالت اولیهتوان درباره] همین را میزیرا؛ [تکمیل شوديترپیچیده
ــن اســت کــه در چــارچوب هگــل   ــاوت در ای ــت. تف ــز گف ــرین ،نی ــه بهت ــدار ب در ســطحِ ي ممکــنشــیوهذات و پدی

شده، و نیز یِ تملکني یک فرد و یک چیزِ بیروي میان ارادهدر رابطهرسند.ي معینی به آشتی میشناسانهنظري/هستی
آنگونـه  ي فردي یا جمعی] [= ارادهیکُمي هاي فرديِ آنها، جملهقرارداد و کنشهايطرفي عامِ ي میان ارادهدر رابطه

امـا هرانـدازه هـم    د.یابمیعینینمودگران] فرديِ معاملههاي[= دارایی بیرونی یا کنشي دوم جمله، در ستذاتاً هکه
شـکلی  اي که باید بـه تر قرار گیرند، همچنان عبارتند از ساختارهاي اثباتیِ آشتیمرتبهکه این دو رابطه ذیلِ روابط عالی

آنگاه این بها، حتا .نیست(ارزش) هنهادیک ذات زیربازتاب فقط، بهاي پولی آن. اما یکسره مغایر با عقالنی تصدیق شود
ها] از منَند)از اصل، و [افزودهتأکیدها(83.کندژتابی میدچار کَاز بنیادد، آن را نمایانَآن ذات را بازمیکه

83 Smith, Globalisation…, op. cit. 175-176.



88

کـه در آن ذات یـا   ، ي حـق عناصر فلسفهي اجتماعیِ هگل در اسمیت بر این باور است که در مقوالت نظریه
اي میـان ذات و پدیـدار رخ خواهـد داد،    ي فردي یا جمعی است، سـرانجام آشـتی  وکم برابرِ ارادهجوهر بیش

ي مارکسـیِ  شـود، حـال آنکـه در رابطـه    آنچنانکه ذات آنگونه که هست در شکلِ پدیداريِ خود نمـودار مـی  
نمودار شدنِ این ذات با یک کژتابی يشیوهد هاي پدیداريِ ارزش، خوي شکلراستی در همه، و بهارزش/پول

.نیستي پدیداريِ آن در کار اي میان ذات و شیوهآشتیهرگزکه معنیهمراه است، بدینیا انحراف بنیادین 
ي ارزش/پـول  سـادگی در جایگـاه ذات یـا جـوهر رابطـه     تـوان بـه  یابد که ارزش را نمیاو دلیل را در این می
اي است که شکل معینـی از  ي اجتماعیي بسیط و طبیعیِ کاال بلکه درونهنه یک درونهپنداشت، زیرا ارزش

:داردمجردکارنام ، و ازینرو در ادعايِ ذاتیت/جوهریت رقیبی بهگیردیفرض مکار اجتماعی را پیش

پس ارزشگروتنهااگر کار در یک ماندگار کاالهاست ایک ویژگی درونپیوندي درونی با کار مجرد اجتماعی دارد؛ ارزش
از تولیدکننـدگان خصوصـی  جـداییِ ي برپایـه (a perverse form of sociality)شکلِ کژواره/نـاعقالنیِ اجتماعیـت   

، جـدا از  و محـدود اي مشـروط گونـه توان حتا بـه ا نمینه کار مجرد و نه ارزش، هیچکدام رسازمان یافته باشد.یکدیگر
ي ذات/پدیـدار  رابطـه آن و بجا نیست که بگوییم اینجـا بایـد   درستازینرو هرگز و شکلی بسنده تعریف کرد. دیگري به
/پول. هـر جملـه   : کـارمجرد/ارزش جاي دو جمله] سه جملـه درکارنـد  اینجا به[.بیابیمي ارزش/پول را در رابطه[هگلی] 

. کار مجـرد اجتمـاعی و ارزش، هـر دو را بـه     ي آنهاستانگارهپیشو هم اردانگمیرا پیشي دیگر دو جملههمزمان هم 
بازنمـایی  ي دوم، یعنی پول، ي {کار مجرد اجتماعی/ارزش}/پول، جملهدانست ... در رابطهامرِ ذاتی توان مییک اندازه 

] نـاممکن  هـم طـورکلی [یعنـی در نظریـه و بـر روي کاغـذ     حتـا بـه  ي) یکُم ذاتاً هست راي (پیچیدهعینیِ آنچه جمله
و تأکیـد  (84اي باید نقد و نه تصدیق شـود. سازد. این نه یک آشتی، بلکه یک ساختار سلبیِ تضاد است. چنین رابطهمی

ها] از منَند)عالمت {} از اصلَند؛ [افزوده

ن یـ بـا ا ،کندتعبیر میعنوان بر سر تصاحب این اسمیت جایگاه ذات را چونان رقابتی میان ارزش و کارمجرد 
نکه جایگاه سرشتین پیدا کنـد بایـد   در سرشت کاالها نیست، بلکه براي آدالل که ارزش کیفیتی طبیعی تسا

چونان برآمد جداییِ تولیدکننـدگان از یکـدیگر در   مجردکاردر آن اي در جامعه سازمان یابد که شیوهکار به
تواند این نسبت رو نمیهیچاو اصرار دارد که پول به.قابل انتزاع باشدیک چیزِ میان آنها،عین ضرورت مبادله
 جاي آنکه مانند و این بازنمایی بهکارمجرد/ارزش را بسنده بازنمایی کندذاتیِ ـاندازهیکبهپیچیده میان جفت

آشتی باشد، نشانگر یک ناتوانی یا کژوارگـی سـاختاري در   اثبات یا گلی ذات و پدیدار از جنس هاي هدوگانه
رود کـه در  ) مـی +پـكـي عام سرمایه (پي سپسین اسمیت سراغ ضابطهدرمرحلهبیانِ چیستی ذات است. 

، در نگاه نخست ما با توالی پدیدارها (پول، کاال، پول بیشتر) براي یک امرِ ذاتی موسوم به ارزش روبروییمآن 
در گفتـه بـه که آشکارا هیچ تضادي میان ارزش و شکل پدیداريِ آن (پول و کاال) در کار نیسـت و  ايگونهبه

پیشـتر  اما چنانکه اسمیت شود. دیده میو اثبات کافیآشتیهاي پدیداريِ آناین ضابطه میانِ ذات و شیوه

84 Smith, Globalisation…, op. cit. 176.
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لکـه همـواره رقـابتی سـهمگین    در کاال یا پول دانسـت، ب ذات طبیعیجورتوان ارزش را یکاست، نمیگُزارده
نْ ـازدر جریان است، رقـابتی  براي احراز مقام ذات و کار مجرد ارزش میان  همـدلیِ طبقـاتی کـه او در آن  بـ

او پیرودارد؛ بهکار مجرد اجتماعی براي نشستن در این جایگاهشایستگیِ بیشترِباايچشمگیرِ چشمداشتنی
اي بـراي  سـادگی بیـان بسـنده   توانند بهنمی(کاال یا پول) ها هیچکدام از این شکلکهرسدبه این ایستار می

ي مـارکس،  ي عـام سـرمایه  ضـابطه ه کـ گیـرد  مـی نتیجه از این بحث ذاتی چنین پیچیده باشند؛ و سرانجام
ن پیچیدگی سرشتینِ ذات آنسرمایه نیست، چرا که در آبیانگر سرشت راستینچنانکه شناخته شده است، 

ي عام سرمایه از دید او نه یک شکل اجتماعی، بلکـه  پایه ضابطه؛ برینهاي پدیداريِ آن بازتاب ندارددر شکل
ترِ مارکس از سرمایه را باید با شرح و بسط راستی پیچیدهتر، گویاتر و بهست و فهم درستي آرمانییک گونه

بیشتر به تصویر کشید:

ي حقانیت آن براي بودن در جایگاه چیزِ ذاتی) درون این ضابطهدعوي و (و ارزشخود مفهومِ کارِ مجرد چونان جوهرِ
بـا نـه  (پدیـدارها)  آنیِ افزایـ ارزشـخودهاي ارزش (ذات) و دقیقههماهنگ میانسازگار و شود. آشتیِ عام دیده نمی

دلیل یابد. بدینتحقق میاز این تضادهاتجرید، بلکه با ي کاالیی عاممبادلهي شدهپیشتر سنجیدهاز تضادهاي فراروي
مند مارکس بدانیم. خود این ضـابطه  را گامِ معینی در دیالکتیک نظامي عام سرمایهدرست است که ضابطهباورمن نابه

شـده باشـد؛ بلکـه یـک     نگریسـته  تجریـد  ی ازماديِ عینی نیست که در تـراز بـاالی  هستیدارايیک شکل اجتماعیِ
هـاي نظـري   اي جز سـودمندي در برخـی زمینـه   ست که داعیهي آرمانیِ وبري، یک گونهاندیشگانیِ انتزاعیي برسازه
رو مفهـومی از  هیچبهاین ضابطه ؛ نیستبنديِ نخستینِ مارکس براي مفهوم سرمایه صورتسرمایهي عام ضابطهندارد. 

از اَصلَند)تأکیدها (85.داردییکارآمفهوماینبراي پرورش اماسرمایه نیست، 

افزایـیِ آن)  ارزشـي راستین در پویش سرمایه (خـود درواقع پرسش اصلی اسمیت این است که سوبژکیتیوته
روشـن اسـت کـه او    ؟کیست؟ آیا خود ارزش است یا براي ادعاي سوبژکتیویته رقیب دیگري هم وجود دارد

و تذکر تمایلی پیشین به انتقال نیروي کار به جایگاه سوبژکتیویته دارداشهاي مارکسیستیسبب گرایشبه
مرده است و نیروي کار، کارِ سرمایهدانیم که سرمایه را بخوریم، زیرا مینماییِـسوژهدهد که نباید فریبِ می

مایه را جـوهرِ  ؛ پس گرچه مارکس گـاه سـر  شود همین کارِ زنده استافزایی میکارِ زنده، و آنچه سببِ ارزش
ي کاالیی، داند (سرمایههاي گوناگون پدیداريِ آن در دقایق مختلف گردش میبخشِ شکلزیریستاي یگانگی

کنـد ـــ امـا در    ي عام سرمایه نیز آن را تقویـت مـی  ي بیانِ ضابطهي پولی، ...) ــ برداشتی که شیوهسرمایه
ي کار زنده تصویر ي جانمایهي درآشامندهونان کارِ مردهترِ سرمایه، که در آن سرمایه چمفهوم مارکسیِ دقیق

شود:نقد مییکسره سرمایه برآمده از بتوارگییا کژنماییِ همچون نیرنگشود، این برداشتمی

85 Smith, Globalisation…, op. cit. 179.
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لِدر یک کُشهاي گوناگونبخشِ دقیقهچونان یک ذات یگانگی» سرمایه«کم نیستند گفتارهایی از مارکس که در آنها 
» بعـدي ي تـک جامعـه «ي شود. این به دشوارهبازنمایی می»آفرینش سرمایه از سرمایه«سازگار و هماهنگ در فرایند 

سرمایه در یـک جهـانِ چیزوارگـیِ    مقابله باتوان تبیینی از انجامد که در آن با این پرسش روبروییم که چگونه میمی
یافتـه بـا   شـده و تعـین  رود تا درون این ساختارِ تعریفرمایه که میبا س» مخالفت«هر تکانشِ جانبه به دست داد.همه

 د، پنداري برآمدرمفهوم سرمایه سر برآوسان شکلی از تکـانشِ خـودش   درنگ آن را بهخود سرمایه است که بینیرنگ
ي سـرمایه بـراي   اعیـه . نزد مارکس مفهوم سرمایه بـا د اور من مارکس دیدگاه متفاوتی داشت... اما به بگیردکار میبه

یابد. این تـازه آغـاز داسـتان اسـت.     ها) پایان نمیدستبودن در جایگاه ذات (یا سوژه، یا زیریستايِ خودپوینده، و ازین
ذات فراینـد  اوي سـرمایه کـه  ایـن داعیـه  شکسـتنِ ایـن داعیـه اسـت.     درهـم ترِ مفهومِ مارکسـیِ سـرمایه   بخش مهم

افزاییِ سرمایه خـود را در  ارزشـراز خود"[گفتاورد از مارکس]: ناختی نادرست استشلحاظ هستیافزاییست، بهارزش
[پایـان  "ي دیگـران را در اختیـار دارد.  نشـده معینی از کارِ پرداختيسازد که او اندازهمیآشکارمنحل و این واقعیت 

ي زنده در هـیچ معنـاي لُغـوي ایـن واژه نیسـت. بـه       رو یک هستندههیچگفتاورد] ... این بدان معناست که سرمایه به
شناختی، تنها یـک  لحاظ هستیسرمایه است؛ سرمایه، بهبتوارگیِنقدهماناي من کانون مفهومِ مارکسیِ سرمایهدیده

» آفـرینش سـرمایه از سـرمایه   «. فراینـد  است» جوهرِ خودپویندهـروغیند«یا (pseudo-subject)» سوژهـدروغین«
از اصلَند)تأکیدها(86کشی از کارِ مزدي.چیزي نیست جز بهره

بجاست، اما بیشتر براي آنکه به یـاد آوریـم ایـن بتـوارگی بخشـی از خـود       ارجاع اسمیت به بتوارگی سرمایه
) خـود فراینـد   افزایـی ... آشـکار شـود   ارزشـرازِ خـود معنا کـه اگـر آن را پایـان دهـیم (    سرمایه است، بدین

ي هسـازيِ سـوژ  رو بـراي پنهـان  هـیچ دیگرسخن، کژوارگیِ مورد بحث بـه بهرسد.افزایی نیز به پایان میارزش
خـود ایـن   بلکـه  در جایگاهی چنین بنیـادین نیسـت؛   دروغینجا انداختنِ یک چیزِ دربرابرْراستین فرایند و 

افزایی مندرج است؛ درست است که با آشکارگی اینکه آنچـه  ي ارزشدروغ یا کژوارگی در بنیاد سوبژکتیویته
شود، اما بـا همـین آشـکارگی    افزایی برمال میاست، راز ارزشزندهکند نیروي کارِآفرینی میراستی ارزشبه

د؛ این سوژه باید گردنابود میافزایی ي ارزشایستد و درواقع سوبژکتیویتهافزایی نیز از پویش بازمیخود ارزش
ـ به جاي ارزش ي تأکید را ه باشد تا اصالً وجود داشته باشد؛ تمایل اسمیت به اینکه نقطهکژوار گیِ شایسـت رب

این بیکرانِ بد راستینِي که سوژهترتیب نشان دهد و بدینبگذاردنیروي کار براي احراز جایگاه سوبژکتیویته 
جـوهر  ظـاهراً  روشـنی دارد:  ایجـابیِ  داللـت  ي دیگریسـت،  هدف) گزینـه معنا و بیپایان، بی(این انباشت بی

یـک  ي راسـتین ، نماینـده (ارزش یا سرمایه)دروغینبا حذف مدعیِ (اینجا نیروي کار یا کار مجرد) راستین 
اش نیز استمرار خواهد یافت؟ آیـا  ؛ پرسش این است که این جوهر راستین آیا پس از آشکارگیاستمرار است

با آشکارگیِ گوهرانگیِ نیروي کار یا کار مجرد به جاي ارزش/سرمایه، این گوهر همچنان بـه وجـود ممتـد و    
)زنـده (شـناختیِ زیسـت یـک چیـزِ  درکی از مارکسیسم که در آن نیروي کار داد؟مستمرِ خود ادامه خواهد

پیشاپیش موجـود (آزادشـده بـا فسـخ فئودالیسـم) بـه کـارِ        امريسانِ ست که بورژوازي آن را بهداده اپیش

86 Smith, Globalisation…, op. cit. 181-182.
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وجـود  داري نیز نیروي کـار : پس از سرمایهي این گمانه استدارانه کشیده است، استوارندهکشی سرمایهبهره
از ارسـطویی پر روشن اسـت کـه اینجـا درکـی یکسـره      خواهد شد. ی نکشخواهد داشت، اما دیگر از آن بهره

داري وجود داشـته و خواهـد   گوهرانگیِ مستمرِ نیروي کار زنده وجود دارد: چیزي که پیش و پس از سرمایه
داري نیـز بنیـاد   ي سـرمایه در دورهدر این خوانش، این گوهر است؛عارض بر آنامري داريو سرمایهداشت

تکرار آنچـه  بهشود. اما شکلی کژواره بازنمایی میدهد که البته با نیرنگ سرمایه بهپایدار فرایندي را شکل می
ست که با برآمد گزارش شد، نیروي کار مفهومیشور تعریب اَنیران پیشتر در همین نوشته و از آن پیشتر در 

ار شده است، اما درست ماننـد تـاریخِ فرضـیِ آغـازشِ آن (آزادي نیـروي کـار از بنـد        داري پدیدخود سرمایه
ته است؛ نیـروي  دارانه یافي انباشت آغازین، خاستگاهی پیشاسرمایههاي اربابی) و یا مانند خود اسطورهزمین

یسـت؛ خـود   نر نیـروي کـا  پـردازيِ  داري هرگز سزاوار مفهومجسمانی انسان زنده تا پیش از پیدایش سرمایه
ایست کـه بـراي یـک سـازوکارِ     گوهرانگیِ مستمرِ نیروي کار، پیامد سوبژکتیوِ تشکیل اسطورهسنتیِي انگاره

توان از جیمسن یاري گرفت:؛ باز هم مینهدهمانی پیش میمعنا یک آغازگاه ودوريِ بی

نیازهاي کننده [ي مارکس] از پیشخرسندرا پنهان کنیم که این تبیینِ یکسره آشکاراگر این واقعیت اي نداردفایده
ایم چرا که از پیش دانسته.افتدمیبه یک دورِ باطل وددهچیزي را توضیح نمیراستیهاي اجتماعیِ نوین ما بهگونه

یک رویـداد  تولیدهاي دیگر شیوهداریست و درسرمایهخود ي فرآوردهپیشاپیش که این شکل از کاال [= نیروي کار] 
قـرار بـود   نخسـت  انگـارد کـه   مـی چیزي را پیشست. پس مارکس اینجا آنو صرفاً تبعیانه، پیشامدهیا آخشیجِ ثانوی

87دهد.شتوضیح

نیـروي کـار  جـوهر بـودن یـا نبـودنِ    چیسـتانِ نگشوده هست که بـه  ـدر گفتار مارکس گرِهی هرگزراستی 
ي و نه یک چیـز خوانـده اسـت: رابطـه    اجتماعیيرابطهبرَد؛ او بارها سرمایه یا حتا خود ارزش را یک بازمی

گویـد،  ي مواردي که از سـرمایه سـخن مـی   اما همزمان در بیشینهده.مرکار وزندهکار اي میان تاریخاً ویژه
کند که سـرمایه متـرادف بـا کـار     اش، خواننده تردیدي نمیهاي اقتصاديترِ نوشتههاي فنیویژه در بخشبه

.شود)آشامی که با آشامیدنِ خون زندگان پروار میاست (خونمرده گرفته شده که در برابرِ کار زنده ایستاده 
آنگـاه کـه   گمان بیاند، اما ايِ سرمایه تأکید داشتهچه بسیاري از نویسندگان مارکسیست بر سرشت رابطهگر

اند و بـا  این درك را درعمل رها کردهرفته است، ي انباشت سرمایهي خودپویندهیا سوژههگوهرسخن بر سرِ 
ی را در نیروي کار و دروغ را در سرمایه گري، گوهرانگي گفتمانیِ مدعیِ پرولتريي غیرنقادانهسویهیک پیش

سان را بههاي در نیروي کار نیست اگر یک لحظه دروغی را که این گوهرهیچ چیزِ گوهرانهاند. چیزواره کرده
پـردازيِ  فشـرَد کـه مفهـوم   اسمیت پاي مـی . کنار بگذاریمگوهرانگینمایانَد از مقامِ همین چیزي دیگر بازمی

ي اجتماعی هگل یکسره متفاوت است، زیرا ي ذات و پدیدار در نظریهکنندهمارکسیِ سرمایه با مقوالت آشتی

87 Jameson, Representing Capital…, op. cit. 78.
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پدیـدار  سـره آشـکار   ذات هرگـز بـه شـکل یک   ، برخالف دیالکتیک مقوالت هگل،در درك مارکس از سرمایه
کنیم ذات جـز آنچیزیسـت کـه    و درنتیجه ما همواره گمان میگردد)شود (با پدیدار خود همانسته نمینمی

سوژه را در مقام ذات ـذات یا دروغینـی هست؛ اما حقیقت این است که این کژنمایی که یک دروغینراستبه
راسـتینِ نه یه ذات یا گوهرِ ي هر بیکرانِ بد نهد، دقیقاً امري گوهرین و ذاتیست: ذات، گوهر یا سوژهمیپیش

براي تضـمینِ اسـتمرارِ بیکـرانِ فراینـد،     گوهریست که ـذات یا دروغینـدروغینشده، بلکه همان انکار/کتمان
عنوان یک زیریستاي جسـمانیِ  ي انباشت سرمایه نیروي کار زنده ــ به؛ سوژهاستدروغیننحوي گوهرین به

؛ چنانچه این ه در برابر خودش ایستاده استشکل کارِ مردست که بهاینیروي کار زندهمستمر ــ نیست، بلکه
رده) در یـک  مـ اش (کـار  شدهگذاريکژتابی یا کژنمایی پایان یابد، هم نیروي کار زنده و هم برابریستايِ برون

بیگانه اسـت کـه   ـبنیادـي ازهمین رابطه، این بیکرانِ بد، درستانباشتفرایند ي سوژهشوند.لحظه نابود می
گوهر بـه جـاي   ـذات یا دروغینـي آن را وضعِ یک دروغینو فرآوردهپنداشتهاسمیت آن را بتوارگیِ سرمایه 

ي اي براي پیمایشِ یـک چرخـه  رانش بیهودهانباشت. در بنیاد بیکرانِ بد انگاردفرایند میذات/گوهرِ راستین 
صورت یک استمرار خطی تجربه شود، دروغی ساختاري در کار است؛ براي اینکه این چرخه بهداللتتکراريِ

درمقـامِ یـک پیوسـتار یـا     ،سـوژه /هگـوهر ؛ درواقع ایـن  کندي فرایند را وضع میاست که موقعیت سوژهنیاز
در راسـتین بیکرانِکه اي ي رانشِ دوريِ ساختارِ داللت آن، یعنی در دقیقهدر دقیقهفقطاستمرارِ بینهایت، 

دیگـر  )دروغـین بیکـرانِ (ي بیکـرانِ بـد   ؛ امـا در دقیقـه  استدروغینیابد، هیئت یک خودآگاهی تحقق می
راسـتی بـه دروغـین،  ي دروغـینِ یـک بیکـرانِ   ؛ به زبانِ ساده، سوژهسوژه استحقیقتاًبلکه دروغین نیست، 

بدون این دروغ اصالً ي این بیکران، بلکه خود این بیکران است؛ آنچه دروغین است نه سوژه؛ي آن استسوژه
آن بتـوان در بنیـاد  رارِ مسـتمرِ زیریسـتا  سـوژه/جوه یک وجود نخواهد داشت که خطی و بینهایتیاستمرارِ
د.کرتصور 

ي داراي نیروي انسانِ زنده، یعنی مستمرِ فرایند انباشتاز سوژه/جوهرِشناختیِ اسمیت درك بس زیست
ي اجتمـاعیِ دیـالکتیکی و   نظریـه اي از کتـاب دیگـر او،   توان در پارهمیترین شکلش در زمخترا جسمانی،

:روشنی بازیافت، بهمنتقدان آن

پنـداري  .اَنـد داريناپـذیري از نظـام سـرمایه   پدیدارهاي این چیزوارگیِ [امور کلی یا همـان جوهرهـا] بخـش جـدایی    
اقتصادیسـت.  اجتمـاعی فراینـدهاي  » ي راستینسوژه«کند که خودش را پیدا میچیزیک خصلتناگزیر به» یهسرما«

بـه  هاي راسـتین هسـتند ـــ    یگانه سوژهحقیقتهایی که در مردان و زنانی از جنس گوشت و خون ــ همانکردوکارِ
بیشـتر، فروکاسـته   اش بـراي انباشـت  نشـدنی سـیراب با عطـش  » سرمایه«یدارهاي محضِ یک ذات زیرنهاده، یعنی دپ
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هـا، پیـروِ نیازهـاي    ها، سـالمت اقتصـادي کـل جامعـه، و پیشـرفت ملـت      زندگیِ انسانمجالِاکنون پنداري د.نشومی
88د.نگیرفراز و فرود می» سرمایه«

) بلکه در چشمِ خود هایی از گوشت و خونانساني نیروي کار (فقط در دیدهنهراستی بهشناسی،با این روش
ي ی سـوژه مـ دو یکُازیـن ؛ ودیگـر ) یک چیـزِ گوشت و خونسرمایه یک چیز است و نیروي کار (اسمیت نیز 

یـا  مـادي ي یـک جـوهرِ  پرسشِ انباشـت برپایـه  بنديِ. این صورت»ینراستيسوژه«دومیدروغین است و 
ي انباشت نه یک چیز خورد؛ اگر قرار است سوژهبیکران بد نمیمطلقاً به درد تبیین راستینکارتیِ راستاي د
استمرار آن انباشت نبایـد از میـان بـرود. در رویکـرد اسـمیت      تضمینباشد، این رابطه برايرابطهبلکه یک 

اسـت، و  » گوشـت و خـون  «بلکـه  سـرمایه تشخیص دهیم جوهر/سوژه نـه  که پنداري این امکان وجود دارد
همچنـان  اش،، اینبار با رفعِ بیگانگیفرایند انباشتي سوبژکتیویته، حقیقتفرضاًشف این همه پس از کبااین

بیگـانگیِ آن، و مترادفـاً   مسـتقل از  ،شـده کشـف تـازه زیرا گویا این جوهرِ راستینِبه هستیِ خود ادامه دهد؛
؛ خوانَدهستی و آگاهی نمیي اینهمانیِ شوارهمربوط و معطوف به آن وجود دارد؛ اما این با دآگاهیِمستقل از 

گوشت و معنا سوژه ؛ دریناش همانسته استمربوطهندانستنِنظام آگاهیِ کژواره یا درواقع با همین جوهر با 
ایسـت کـه   سـاختاري گیِندانسـت تر بگوییم، انداز یا، سادهشناختیِ چشمیک انحراف هستینیست، بلکه خون 

وکم ؛ به گفتاري ناسازوار و بیشبراي خودش چونان یک چیزِ دیگر پدیدار شودخونگوشت و شودسبب می
بودنش گوشت و خون از سوژهناآگاهیِنیست، بلکه گوشت و خون ي بسیط خود هستندهدوري، سوژه/جوهرْ

ستیِ سـوار  و هشود، بلکه اساساً خود جوهر، صرفاً پدیدار اصالح نمیشوداست؛ چنانچه این ناآگاهی برطرف 
اش از جوهربـودنش اسـت؛   ؛ وجود این جوهر، جوهربودنِ این جوهر، مسـتلزمِ ناآگـاهی  روداز میان میبر آن

کـار نیـروي همانيمعناي پایان سرمایه و استمرار سعادتمندانهي کمونیسم بهدلیل است که انگارههمینبه
اي کـه در آن بـا رفـعِ   آگاهانـه ي مرگ: دقیقهیابدنیز پایان میکارنیرويخود داريانحاللِ سرمایهنیست؛ با 

پـیش از  ي آن ـــ  لوکاچ، رفـعِ آگـاهیِ چیـزواره   گفتارِبهنیروي کار ــ یا ساختاري یا ازخودبیگانگیِناآگاهیِ
رسد.هستی اجتماعی به پایان میکل جوهربودنِ آن براي هرچیز 

از راسـتین بیکـران و دگرگشـت آن بـه   بـد بیکرانیک خطیِیاوهبهما این حقیقت را در بحث راستاي 
در هر بیکرانِ بد با هربار تحققِ ابژه/فراسـو آشـکار   دیدیم: خط مستقیمرهگذر پیوست آغازگاه و پایانگاه این 

خـود  پندارد، چیزي جز خود میدیگريِسوژه، و این ابژه/فراسو را جوهر یا اي که خود را »من«گردد که می
اش یگانـه  یافته، در حالی که با دیگـري ي این فراسويِ تحققدر جایگاه نویافته» من«این فراسو نیست و این 
خیزد؛ این بیکران بد فقط تـا هنگـامی تـداوم دارد کـه     نهادنِ یک فراسوي دیگر برمیشده است، باز به پیش

88 Tony Smith, Dialectical Social Theory and Its Critics: From Hegel to Analytical Marxism and
Postmodernism (New York: State University of New York Press, 1993): 86.



94

معنی همرسـیِ آغازگـاه و   اشند؛ آگاهیِ آنها بهشناختیِ یکدیگر آگاه نباش از اینهمانیِ هستیو دیگري» من«
اسـت؛  راسـتین بیکـران ي یـک  ي بسـته الخـط در هیئـت حلقـه   پایانگاه، و رفع یا فسخِ این یاوِگی مسـتقیم 

اسـت و نـه دیگري/فراسـوي آن، بلکـه     » مـن «ي بیکـران بـد نـه آن    ي اُسـتوارنده سوبژکتیویتهگوهرانگی یا 
گذارد اینهمانیِ آنها بر خودشان آشکار گردد؛ چنانچه اینهمانیِ آنها تبـدیل بـه   ایست که پیوسته نمیناآگاهی

و نیز هسـتیِ سـاختاریافته در   جوهر/سوژهشود خود این یک نظام آگاهی شود، نخستین چیزي که نابود می
نقد اسمیت توان گفت کهمید شود؛ در همین پیونیست که با این سوبژکتیویته بازتولید می»بیکران بد«آن 

مند مارکس و بیشـتر  وارونِ دیالکتیک نظام، با این مضمون که در آن، به)+پـكـ(پي عام سرمایه بر ضابطه
اي میـان جـوهر و شـکلِ    آشـتی ي گـردش نزدیک به دیالکتیک هگلیِ مقوالت ذات و پدیدار، در هر دقیقـه 

ست جوهر است: او در این ضابطه در جستجوي زیریستاییدکارتیِاجاستنتنیازمند پدیداري آن برقرار است، 
کنـد و از آنجـا کـه چنـین     پیـدا نمـی  پدیدارهاي سوار بر آن آشتی ي از سلسلهروي با هیچ دقیقههیچکه به
پیشبرد پژوهش علمی، ذهنی برايانتزاعیابد آن را نه یک شکل اجتماعی، بلکه یک اي را در آن نمیدهگمش

بن چیزِ دیگریست؛ درسـت اسـت کـه    ـموضوع ازپندارد؛ حال آنکهوبر، میي آرمانیِ گونهي چیزي از خمیره
ي کـاالیی  ي مبادلـه کند که در زنجیرهارزش را جوهر یا ذات انتزاعیِ فرایندي معرفی میسرمایهمارکس در 

ي ندهسـتوار ك کـه اُ ـپـي كپس از دگرگـونیِ یاختـه  ؛ستي موضوع نیشود، اما این همهپیوسته حفظ می
شـاهد افزایشـی   شـود،  که مفهومِ آتیِ سرمایه از آن اسـتنتاج مـی  +پـكـي کاالییست، به پي سادهمبادله

ي یاختـه هر سه فـرازِ خوانَد؛ آنچه درنمیپیوسته در این زیریستا هستیم که هرگز با مفهومِ راستاي دکارتی 
این موضوع بـیش  یابد؛ افزایش میجایگزینْي همیشه ثابت بود، اکنون با هر تکرار یاختهاياندازهك ـپـك

ي پیشین کشف شده بود، تالشی براي بازتعریف ي سادهاز آنکه اُستواردنِ معنایی از جوهر باشد که در یاخته
؛ طور ساختاري دوسربسته است و امکانِ استمرار نـدارد ك) بهـپـي نخستین (كي سادهجوهر است: یاخته

بودنِستروندیگرگفتار؛ مسدودبودن یا بهتر باشدهاي بزرگدر نتیجه شکلی نیست که قابل تعمیم به مقیاس
ي برداشـت  انگـاره کـه پـیش  دمکراتیکیبن ـ، برابريِ ازسببِ برابريِ مطلقِ آغاز و پایانِ آن استاین یاخته به

بعد مـا بـا یـک طـرحِ     کند و از این لحظه بههمین برابري را فسخ میي جایگزینْیاختهدکارتیِ جوهر است؛
در برخال هیچ جوهري جزِ خود آن شکلِ بنیـادینی کـه در   دانیم که میبرخالیِ افزایش مقیاس روبروییم؛ و 

فعلـیِ  شـکلِ ایست که ذات آن خود شود نداریم؛ برخال هستندهر میشونده تکراـتربزرگـدمـهاي هرمقیاس
مـا از  دیگرسـخن، در سـاختار برخـالی   کنـد؛ بـه  عـادش رشـد مـی   شـود امـا اب  آن است، شکلی که حفظ می

هـاي  شکليتَرابرَندهتواند شویم که در آن ماده یا جوهري مجرد میاي خارجی میي ارسطوییمابعدالطبیعه
کـه در آن جـوهري جـز خـود شـکلِ      را در برابر چشمانمان داریماکنون ساختاري پدیداريِ گوناگونی باشد؛

تکرارِ اَنبارِشیِ شکلِ کنونیِ آن اسـت؛  برآمدپدیداراین اي که موجودیت گونهبالفعلِ هستنده وجود ندارد، به
دارد، چون شکل بر چیزي دیگر (جوهري سـواي شـکل)   کاربست انتزاع سودي ناینجا براي رسیدن به جوهرْ
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اضافه نشده است؛ آنچه شکل بر آن افزوده شده است، مقیاسِ پیشینِ خود ایـن شـکل اسـت، انبارِشـی کـه      
بیکـران  شود و چیزي جز یک تصویر مییک افزایشِ کمیِ محض (بدون هیچ دگرگشت کیفی) چونانناگزیر 

ي یک شکلِ یگانه، خود ایـن  افزایندهفرجامِ تکرارکننده و مقیاسانباشت بینیست؛ باري، سوژه/جوهرِ این بد
انباشت سرمایه بدبیکرانِسوژه/جوهري وجود ندارد، بلکه سوژه/جوهرِ +پـكـي پشکل است؛ درون یاخته

وجود داشته ؛ البته که نیروي کار هم در این شکل حضور دارد: براي اینکه این سوژه همین یاخته استشکلِ
ي میانیِ این شـکل را بـه خـود اختصـاص داده     ــ یا همان کاالیی که جایگاه جمله» ك(«باشد، نیروي کار 

ت از پـرده بـرون افتـد، آن    ؛ اگر این حقیقاست) مطلقاً نباید بداند که میانجیِ یک افزایشِ بیهوده شده است
)،+ي آغاز و پایان آن (پ و پبراي دو پلِ گشودهيگربا میانجیخود این نیرو، تنها که شود اي نابود میسوژه

+پـكـ؛ سرانجام آنکه اگر این ساختار برخـالی را بپـذیریم، آنگـاه پ   ه استوضع شد» نیروي کار«صورت به

ابزارهـاي  «یست که دسترسی بـه آن مطلقـاً بـا روش انتـزاعِ     جوهراجتماعی، بلکه همزمان شکلِتنها یک نه
شناختیِ صرف امکان ندارد.جستارهاي جامعهالزم براي» پژوهشیِ

افتن الگـویی منطقـی بـراي جـایگزینی     یت از تـالش او بـراي یـ   راستی به یاد داریم کـه داسـتان اسـم   
دولت رفـاه)،  یا همانالگوي دولت اجتماعی (سازي سرمایه آغاز شد: گوناگون جهانینظريِهاي بنديصورت

شـهرونديِ دمکراتیـک   ، الگـوي جهـان  (catalytic-state)ر یا شتابدهنده الگوي نولیبرالی، الگوي دولت آسانگ
(democratic-cosmopolitan) اسـمیت بـراي  بـا پیشـن  این زنجیره همچنین ؛ بـدیلِ انتقـاديِ مارکسـیِ    هاد

با یکدیگر ي آغازینچهار الگوجایگزینیِ گزارشنکته اینکه اسمیت در رسد.میالگوي پنجمبه سازي جهانی
وبري، و پس نه چهـار شـکل اجتمـاعیِ    ي آرمانیِگونه(گذشته از بدیلِ مارکسی) ــ که خودش آنها را چهار 

کند: در دو الگوي یکُـم و سـوم (دولـت اجتمـاعی و دولـت      اي را رصد میطرح کلیــنامدمیواقعاً موجود، 
پررنگ اسـت، حـال آنکـه در دو    سازيجهانیآسانگر/شتابدهنده) نقش دولت در اقتصاد و مدیریت اجتماعیِ

یابد؛ درواقـع بـا حرکـت از    این نقش کاهش میدمکراتیک)شهرونديِالگوي دوم و چهارم (نولیبرالی و جهان
یـک منحنـی سینوسـی    رويسازي،در روند جهانیالگوي یکُم تا چهارم، اهمیت اقتصادي و اجتماعی دولت

کنـد تأکید میاو نیز ، خودهمچنانکه پیشتر در همین نوشته گفتیمیابد؛ و افزایش میطور متناوب کاهش به
نـه  آنهـا  که اي نیست (توجه داشته باشید نگرِ توالی تاریخی واقعینشادر کتابها این الگوترتیب معرفیِ که

چکیده یا برآینـد هر یک اَند و هاي پژوهشیاي براي سنجشهاي ذهنیعینی بلکه انتزاعهاي اجتماعیِشکل
، هاي تاریخیتجرید از واقعیتي و نه برساختههستند ي ویژهالگوآنپردازيِ برخی اندیشمندانِ هوادارِ نظریه

مشخصاًاز الگوي چهارم هرگز وجود نداشته و این الگو نشانییا نمونهترین حتا کوچکبراي مثال تا آنجا که 
. باز هم آنچنانکـه بـاالتر   )باوم و دیوید هلد بوده استهابرماس و نوساي از رؤیابافیِ اندیشمندانی چوناَفشُره

معرفی الگوها با ترتیب پدیداريِ تاریخیِ آنها (اگـر اصـالً پدیـدار شـده     گفته بودیم، او این ناهمخوانیِ ترتیبِ
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یـک  پیشـنهاد ترتیـب کـه او خواهـان    کند، بـدین شناسیِ پژوهش خود مرتبط میباشند) را به موضوع روش
هاي تولید بـا یکـدیگر   مانند آنچه مارکس در گزارشِ قانونمنديِ جایگزینیِ تاریخیِ شیوه،دیالکتیک تاریخی

اي از آن دسـت کـه در پدیـداريِ    سـامانه :ارائه کنـد مندنظامدیالکتیکخواهد یک میبلکه نیست؛،نگاشته
گروندریسه یا سرمایهیکدیگر در ادهاي تضدیالکتیکی تصریحِهاي اجتماعیِ موردنظر مارکس از رهگذر شکل

هاي پیشین داراي پیچیدگی و غناي بیشـتري  شکلهاي سپسین نسبت بهشکلبینیم؛ در این دیالکتیکمی
پرسـشِ گذشـته از ایـن  امـا نها اینهمـان نیسـت.  یدایشِ آاین ترتیب الزاماً با ترتیب زمانیِ پهرچندهستند، 

سازي ي بهینه و آرمانیِ جهانیي شیوهاندیشمندان دربارهفالنپردازيِ توان انگارهمیچگونهکه افکنانه گمان
و شـود  مـی تـر پدیـدار   تـرِ آنهـا، مـورد پیچیـده    دانست که از نقد دیالکتیکی مورد سـاده عینیشکل را چند 

دهنـد تشـکیل مـی  دیـالکتیکی را  (synchronic)کلِ همزمـانِ  ي دیالکتیکی یا یک رفته یک سامانههمروي
نیروتـر  بـه درخورتر و هرچهاین الگوهاي آرمانی بودنِگونهکه با اذعانِ خود اسمیت به ايیا شائبهاعتراض(

دهد:را هشدار میبیکران بد، اینجا اسمیت پیشامد یک گردد)می

یعنـی در چهـار   منـد [ ایـن پیشـرَويِ نظـام   هـاي آغـازین   اي در مرحلهبه طرحوارهاشاره کردم این فصل يدیباچهدر 
]. ي پـنجم کـه همـان الگـوي مارکسـی اسـت      ، پـیش از گـذار بـه مرحلـه    منـد دیالکتیک نظامي نخستین این مرحله

سـازيِ دولـت اجتمـاعی و دولـت     بخشند (الگوهـاي جهـانی  کانونی در نظام جهانی میجایگاهدولتکه به ایستارهایی
تناوب جاي خود را بهکنند،را توجیه میالگوهاي بدیلبه آنهااز هایی که گذار محدودیتسبببه، آسانگر/شتابدهنده)

سبب بساچه. این اندداده) شهروندي دمکراتیکجهانترتیب، الگوهاي نولیبرال و اندازهاي جهانشهرگرایانه (بهچشمبه
باشـد  دیگـر محـورِ سازيِ دولت[نظريِ] بعدي در این ترتیب، یک الگوي جهانیداشته باشیم که ایستارِچشمشود که

هاي جهانشـهرگراییِ دمکراتیـک   کاستیوفتقِرتقبراي آشکاراگردد که داري میکه گرد شکل نوینی از دولت سرمایه
ـــ توانـد انشهرگرا مـی محور و جهپونگیِ پیوسته میان الگوهاي دولترفت و برگشت پینگایناما طراحی شده است.

شـناختیِ کـانونی   روشو یکی از اصول ؛باشد» بیکران بد«شکلی از یاري گیریم ــانگیزِ هگلتشگفگفتارِویژهازاگر
وتنهایـک راه  یـک هاي بد است ... در بستر بحـث کنـونی،   بایستگیِ پرهیز از بیکراندیالکتیکیـمندهاي نظامنظریهدر 

داري و هـیچ  بپذیریم که هیچ وردشـی از دولـت سـرمایه   باید: ي بیکران بد] هستافتادن در تلهبراي پیشرَوي [بدون
روابـط  يشـالوده تواند نابِخردانگیِ بنیادین و تضـادهاي اجتمـاعیِ موجـود در    داري نمیاي از بازار جهانی سرمایهگونه

کـه  منـد بایـد آنچنـان باشـد    پیشرَويِ نظـام این سازي در جهانیالگوي سپسینِ کند ... داري را رفعسرمایهاجتماعیِ
89روشـنی بازشناسـد.  داري را بـه ي روابط اجتماعیِ سرمایهنابِخردانگیِ بنیادین و تضادهاي اجتماعیِ موجود در شالوده

از منَند)تأکیدهاو ها] ([افزوده

آن را در بدیلِ مارکسیِ خود (ایستارِ که اسمیت »مندسازي در این پیشرَويِ نظامجهانیالگوي سپسینِ«این 
جوید، چونان فرجامی بر یک بیکران بد تعریف شده است؛ اما سازي) میي ایستارهاي جهانیپنجم در زنجیره

89 Smith, Globalisation…, op. cit. 161-162.
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د چهار مرحله/الگوي آغازین بـازمی در تداوم روشنی پیداست که او آن را همچنان به آنچنانکـه آن را ـــ   یابـ ،
الگـوي  «گفتـه و  تـوالیِ پـیش  »پیشـرويِ «ام ـــ برآمـد   مشخص کـرده تأکید ي باال با ر پارهگونه که دهمان

بیکـران بـد  فراسويبدیلی در ي پندارهکه حقیقت آن استد؛ اما انَخومند خود میدیالکتیک نظام»سپسینِ
اي سـازي را پیشـرَوي  اگر همچون اسمیت جهـانی :چیزي جز تداوم آن نیستتعریفبنابه، اما همگوهر با آن

بخشی یـا خودآشکارسـازيِ ایـن    بیِنگاریم که از جوهري مسلّم و مثبت برخوردار است، آنگاه روند خودتحقق
است که در زیرِ تـوالیِ الگوهـاي اسـمیت جـوهرِ مثبـت      پیدشود؛ پرتصویر می» پیشروي«جوهر چونان یک 

نیـز  دارانه به بدیل سوسیالیستی آنها سرمایهدرپیِ پیهاي بنديکه از صورتموجودي در کار است ـپیشاپیش
خواند؛ حال خود را پایان یا رفعِ این بیکران بد میمارکسیِگفتهشود؛ او نادرستانه الگوي نظريِ بهمنتقل می

چیزي جز پایانِ گوهرانگیِ کاذبی که آن بیکران بـد را اسـتوار   راستینْآنکه فسخ بیکران بد یا تحقق بیکران 
این بیکران را رفع کـرد؛ در آغـاز   گوهرانه است، توان با حفظ آنچه در بیکرانگیِ دروغینْدارد نیست؛ نمیمی

زي این نوشتار و با گفتاوردي از هگل تأکید کردیم که بیکران راستین درمقامِ رفعِ دیالکتیکیِ بیکرانِ بد چیـ 
نـان بـه آغازگـاه خـود     رویـم همچ نیست جز یادآوريِ اینکه اصالً استمراري درکار نیست و هرچه جلوتر مـی 

شود کـه در عصـر   سازي چونان یک جوهرِ خودآشکارگر انگاشته میجهانیي اسمیتایم؛ در اندیشهبازگشته
یـداريِ ایـن جـوهر از الگوهـاي     ي پدهـاي کـژواره  بد شده است (تناوبِ شکلیک بیکرانِدچارداري سرمایه
دارد و رهایی آن از این کژوارگی را را پاس میگوهرهاو این ؛)وارونبهو ،محور به الگوهاي جهانشهرگرادولت

دانیم کـه امـرِ گوهرانـه در بیکـران بـد،      کند؛ اما می) میمارکسیمنوط به گذار به الگوي بدیل خود (الگوي 
چـون یـک   هاي پایه و پیرو باید جابجا شـوند:  جملهراست آنکه ؛بیکران بد استي زنجیرهي خود نهادهپیش

، حال آنکـه جـز   هستدر بنِ آن کنیم که یک گوهر یا زیریستايِ مستمر بیکران بد وجود دارد، ما گمان می
ي زِ بیگانـه یک فراز بـه یـک فـرا   ي پایان و بیهودهبیاي که اینهمانیِ هر دو فراز را چونان داللت آن بیگانگی
شود خود ؛ با فسخِ این بیکرانِ بد، نخستین چیزي که رفع میاي درکار نیست، جوهر/سوژهنمایانَددیگر بازمی

ست.سازيجهانیي شدهگوهرینانگاره/آرمان/رؤیاي 

سبب دارانه به یک بدیل مارکسیاي سرمایهسازي در روایت اسمیت از الگوهجهانیجوهرِپیوستارِباري، 
نامـد را  محـوري و جهانشـهرگرایی) مـی   شود که او فراروي از آنچه خودش یک بیکران بد (تنـاوبِ دولـت  می
الگوهـاي  بـاور کنـیم کـه    بایـد رفـت از بیکـرانِ بـد    صورت یک بایستنِ اخالقی تعریف کنـد: بـراي بـرون   به

الگوي د و نداري را از میان ببرسرمایهها و تضادهاي ذاتی روابط اجتماعیتوانند نابِخرَدانگیداري نمیسرمایه
دیگرسخن گویا باید در پیِ الگـویی باشـیم   ؛ بهها و تضادها را بازشناسداین نابخردانگیباید /جایگزینسپسین

رَد؛ گرچـه   داري بـه پـیش مـی   ضـات سـرمایه  را با یکجور آگاهی از تناقسازيجهانیکه همان دستورالعمل  بـ
فـراروي از  داند، اما این فهـم از  مند میاسمیت این پرهیز از بیکران بد را یک اصل روشی در دیالکتیک نظام
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کنـد؛ ایـن   ضمنِ حفظ جوهرِ موهومِ آن، این اصل را بیشتر به یک بایسـتگی اخالقـی ماننـده مـی    بیکران بد
ي جـوهري کـه   انگـاره پایبندي بـه چون با ي اسمیت یکسره واقعیت دارد،رشدهجنس اخالقیِ بایستگیِ مقر

 ي همـان بیکـران   )، همچنان در دنبالهسازيجهانی(اینجا نهاده استانگاشته/پیشبیکرانِ بد آن را پیشخود
نـو بـراي موقـف سپسـینِ آن     فراسـوي یک چیزي بیش از راستی کنیم بهبد هستیم و بدیلی که معرفی می

ي تنـاوبِ جـایگزینیِ الگوهـاي    ي اسـمیت دربـاره  از گمانـه تـر عاماي که تکرارشوندهامرِصورت نیست؛ درین
در بـر  »الگـويِ سپسـینِ ایـن پیشـرَوي    «سـان  ، الگوي خود او را نیز بـه محور و جهانشهرگرا با یکدیگردولت

پایبنـدیم،  يجـوهر چنـین  تازمانیکه به گوهرانگیِ ؛سازیستمعنايِ روند افزایشِ جهانی، استمرارِ بیگیردمی
، درحالیکه با درج یک دسـتورِ اخالقـی بـر روي    ایمي بیهوده بیرون رفتهکه از این دنبالهکنیم گمان میتنها 

مسلّم ایم؛ ي کنونی وضع کردهدقیقهفراسويِسان گامِ سپسینِ همین دنباله، یک بیکرانِ راستینِ خیالی را به
تـرین  عالی«اي که در ذهن خود چونان دیگريیا فراسوي بیکرانِ بد، در هر دقیقهحاضر» منِ«هراست که

:پنداردوهماً یک بیکران راستین میکند راپویش وضع میهمیني انکشاف جوهرِ مفروضِ »مرحله

]، بیـانِ  کانـت بایسـتن [اخالقـیِ  ، همچـون  پیشرَوي تا بینهایتبیکرانگیِ بد ــ و بیکران ــ در معناي دیرآشنايچیزِ 
ـ نخستین ارتقايِ بازنماییِاین بیکرانْد.دهنشان میو چونان فرجام شدنرفعکه خود را چونان هستند تضادي ی حس

چونـان  آشـکارا  اي کـه  ، درونـه داردهـیچ  از يادرونهفقط اي که سوي اندیشه است، اما اندیشهفرازِ چیزِ کرانمند بهاز
رد نمـی  پیشباشندگی هیچ نهاده شده است ــ گریزي از چیزِ محدود که خود را در خویش گـآوچیـزِ  توانـد  نمـی د و ر

چیـزِ  تضـاد ، هر دو تعینِ بیکران راستین ــ یعنـی  نرسیده (ناتمام)انجامبازتابِ بهبازگردانَد. این منفی را به چیزِ مثبت 
دو اندیشـه  و چیزِ بیکران ــ را یکسره پیشِ روي خود دارد، اما اینچیز کرانمندیگانگیِکرانمند و چیزِ بیکران، و نیز 

از اصلَند؛ [افزوده] از من است)تأکیدها(90.آوردرا گرد هم نمی

بیکـرانِ  انگیزِهراسي دیگر در زنجیرهتکراريِفراسويِچیزي در حد یک »ترین مرحلهعالی«براي آنکه یک 
ي عـالی  بد نباشد، باید پیش از هرچیز در گوهرانگیِ مدعاي تمام مراحل تردید کنیم، آنگونه که این مرحلـه 

ه چنانچـ وگرنـه ي کنـونی نباشـد؛  این زنجیره تا لحظهپیدایشِي تمدیدشده از آغاز آیندهجز یک معاصرِ بی
بودنِ همین معاصر معاصرنیز صرفاً بازتمدید»ي عالیمرحله«از این پسمراحلِ قطعیِجوهر را حفظ کنیم، 

وتنهایـک  یـک اسـت،  بیکران راسـتین ياي که کشف آن مترادف تحققِ حلقه»ي عالیمرحله«د بود؛ نخواه
انباشت یا رشد کمیِ مجعولِوهمانی و شناختیِ آن جوهریست که فرایند اثبات کذبِ هستیداللت دارد و آن 

ترین یا واپسـین مرحلـه هرگـز    ؛ عالیشودپدیدارشدنش ضبط میها یا مراحلِشکلصورت تاریخِ توالیِآن به
پذیرشِ نیازمندبراي این توالیآیندهیک تصورِ ي فعلی نیست، چوندقیقهيآیندهاي در فراسو یا در دقیقه

در آن کـذبِ جوهریـت کـلِ تـاریخِ ایـن      اي کـه  هـر مرحلـه  وارون،است؛ بهشناختیِ آن جوهراصالت هستی

90 Hegel, Wissenschaft der Logik ..., op. cit. 166.
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این موضوع البته در آغاز نوشته، در بحـث  و خواهد بود؛واپسین مرحله خود افزایش/رشد آشکار شود، خودبه
.دشگفتهداري نزد لنین، کوتاه سرمایهيمرحلهباالتریندقایق معناییِ توصیف امپریالیسم همچون 

ها؟داريو سرمایههابنديصورت

شدنِ آن هم هسـت: اگـر دو   درآمد چندگانه و بسگانهجهت پیششدنِ جوهرِ قدرت، از یکراست آنکه دوگانه
گیريِ یک با شکلگانگیـدوـازـبیشتوان بحث کرد که این جوهر داریم، چرا سه یا پنج تا نداشته باشیم؟ می

یابیم، ناهمساز نیست، اما این بیـرون از موضـوع کـار ماسـت؛     تی میهاي اسمیبیکرانِ بد، آنچنانکه در روایت
ست،از درون این دوگانگی و چندگانگی،جور پسامدرنیسم در نظریهي اصلی احتمالِ سربرآوردنِ یکدشواره

شدت نامنتظره است چون انتظار داریم که آنجا که بر گوهرانگیِ اثباتیِ دو یـا چنـد چیـز پافشـاري     و این به
بسـا  در برابرِ پسامدرنیسم ببندد؛ اما ایـن حفـاظ چـه   سد محکمیجوهري مابعدالطبیعیِ شود، خود وزنهمی

ر مقـامِ یکسـانِ گـوهرانگی بنشـانیم و     را در کنـار یکـدیگر د  وده شود که دو چیزِ یکسره ناهمپایهزمانی گش
بحـث  ياز کـار بینـدازیم؛ در مـورد ویـژه    جوهري با داعیهترتیب مرکز مفهومی راستین کل سامانه رابدین

، بـه ایـن   باشداز قدرت زدایی و سپس سوژهزدایی ذاتتواند میاین برابرسازيِ ناموجهفرجامینِ پیامدحاضر،
 بازتابی نخواهد بود، بلکه سرشت کند: درواقع قدرت بـه  پیدا میتولیديترتیب که قدرت دیگر داراي خصلت

ي و ویژهجور برهمنهیِ پیشامدانهي یکتیجهدر فالن کردار سیاسی یا اجتماعی، درنشود، بلکهکار بسته نمی
شـدنِ دو سـنخِ قلمرویـی و    مـوازي درد؛ ایـن نکتـه   گـرد مـی تولیدبا سرشتی ویژه ،مستقلبنْـازنهادچند 

آیـد: در منطـقِ   چشـم مـی  روشنی بـه بهي کسانی چون اریگی، هاروي و اسمیت ايِ قدرت در اندیشهسرمایه
ي رانـه آنکـه کند، بـی میانباشتبیانی قلمرو تر شود، و بهخواهد بزرگ و بزرگقلمرویی، یک قلمرو فقط می

اش همـان  اما مگر این معناي خود جوهر نیست: آنچـه توضـیحی نیـاز دارد و چرایـی    اي داشته باشد؛ درونی
شـد آن را جـوهر در معنـاي سـنتی واژه     این خودافزاییِ خودمبین میبودنِ درصورت یگانهاش است؟ هستی

شود، رویکرد نظري بدیلی نیـز  سگانه میبمجرد و بسیطْـي حادي هستندهپنداشت، اما آنجا که این مشاهده
پـردازيِ  مفهـوم جـاي  بـه جـوهري،  سیمابهمیان این بسگانگیِبراي توضیح تراکنش گردد که پذیر میامکان
ي یـا انگـاره  فوکـو، قـدرت هـاي فیزیکخرده، یا نیروهااي ي نیچهنظریهاز،هاي سنتی مابعدالطبیعیفلسفه

هـا کنـار   پـردازي ایـن مفهـوم  سادگی بـا  گذارد بهبرَد؛ البته چیزي هست که نمیبهره میمیلماشیندلوزيِ 
شد، حل میطورموقتبهنیز بود، مشکل سرمایه قابل تعمیم به خودافزاییِ بدیهی و خودمبیِنْآناگر بیاییم: 

روا نیسـت؛ انباشـت   روهیچبهايسرمایهاما این سطح از سادگی و بساطت مفهومی براي تبیین پویشِ منطق 
تـوان آن را در  بدیهی و خودمبین نیست، بلکـه مـی  چنین واقعیتی کم براي یک مارکسیست،، دستسرمایه

؛ اگـر  توضـیح داد »قلمـرو گسـترش توضـیحِ  ـازـنیـاز خـودي و بـی  شهوت خودبه«از ترپیچیدهیسطح تبیین
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سـطح را درنظـر نگیرنـد، اصـوالً در برابـر پسامدرنیسـم       ایـن تفـاوت  سازيِ جـوهرْ ها در بسگانهمارکسیست
گـذارد  تضـادي هسـت کـه نمـی    وارونِ انباشت/گسترشِ قلمرو، سرمایه، به: درون انباشت شوندسالح میخلع

ي یـک بیگـانگیِ   گرفتـه برپایـه  ي اجتمـاعیِ شـکل  سرمایه، برخالف قلمرو، یک رابطـه انباشت متوقف شود؛ 
یـک  تعریـف بنابـه ازد؛ سـرمایه سـ مـی بیکرانِ بد ساختاري از انباشت آن یک ساختاریست و همین بیگانگیِ

قلمـرو ، حال آنکـه  )+پـكـبه تنهایی یک بیکران بد است (پاست و درست به همین دلیل » تضاد با خود«
کنـد همـین   ي سـرمایه کـه ایـن انباشـت را ایجـاب مـی      دارنـده ي برپـاي سـوبژکتیویته .ابداً چنـین نیسـت  

دلیل همـین  یا تضاد که دقیقاً بهبراي رفعِ یک ازخودبیگانگیانحرافیاست: کوششی باخودـ»تضاد/بیگانگی«
آن کند، انحرافی که فروید در تبیین چیستی و چراییِ زندگیانحراف، آن بیگانگی/تضاد را هربار بازتولید می

 پردازي کرد و سنت روانکاويِمفهوماصل واقعیترا در هیئت  ي رانـه و میـل را   دوگانـه او با همـین انحـراف
ي جستجوي سازد و آن را در شکلِ زنجیرهرا مختل میبازگشت یکباره به مرگ توضیح داد: انحرافی که یک 

میـل  موسوم بـه  تکرارشونده ناگزیرْبه یک بازگشت انحرافیِ ، »جایگزین براي مرگ«بخشِ یک چیزِ نارضایت
یا انحراف معنایی جز مرگ ندارد: سوژه براي آنکه وجود داشـته باشـد بایـد    : رفعِ این بیگانگی کندمیتبدیل

ترتیب سرمایه نیز چیزي نیست جـز  همینشود؛ بهي بیهوده و تکراري را بپیماید، وگرنه نابود میاین زنجیره
ي این انباشـت نـه   سوژهگردد.یپدیدار مانباشتصورتبهبه آغازگاه، بازگشتی کهانحرافیضرورتاًبازگشتی

ي یـا حـاکم جامعـه   دولـت دار است، نه در صرف پول یا کـاال، و نـه در شخصـیت    شخص سرمایهيارادهدر
اي کـه اگـر   ، تضاد/بیگانگیذاتیِ خود سرمایه است/بیگانگیِتضادسرمایهِي انباشتسوژهجوهر/داري؛ سرمایه

یـا  باشددر پویشِ رفعِ بیگانگی ممکن است نه یک جوهرِ ازخودبیگانه ــ که سوژهنباشد سرمایه هم نیست (
را دچار وهـمِ اسـتقالل   موهومِ آن » دیگري«و موهوم»خود«یک ست که ازخودبیگانگیــ بلکه خود باشدن

کـه  همـین گـوهرانگیِ پیچیـده اسـت    ؛)کنـد مـی دو زیریستاي اثبـاتیِ مسـتقل   جوهري از یکدیگر، چونان 
اریگی و هاروي ــ و اسمیت کـه بـه   برابر شود.قلمروسادگی دکارتیِ جوهرِ خودمبیِّن و بدیهیِ گذارد با نمی

منطـق  منـد نظـام حال روشن نیست چرا همچنان دیالکتیـک  اینو بابرَدباز میاین دو منطق متفاوت قدرت 
دلیل آنکه ایـن  بهداند ــسرمایه نیز مییخیِتاررهنما براي رسیدن به دیالکتیک ـرا ساختاري بسندهسرمایه

داري ي تاریخیِ دگرگونی سـرمایه جنبهلحاظ روشی ناگزیرند کنند، درعمل بهیکدیگر میپایهدو جوهر را هم
کـردن دو  ي عام انباشت توضیح دهند، به این ترتیـب کـه بـا متـداخل    را با دخالتی خطیر در ساخت ضابطه

انباشـت  بـد بیکـران ي )، سـاختار یگانـه  +قـپـو ق+پـقـسرمایه و قلمرو (پيشدههمپایهي انباشت رویه
تبدیل کنند؛ در این حالت مـا بـا   » هدف/ابزار«ي ي مارکس را به دو انباشت برآمده از عقالنیت رابطهسرمایه

 مستقل طرفیم که فقط در شرایط ایـن دو انباشـت بـا    آرمانیِ نمودار برهمنهیِيانهپیشامددو منطقِ قدرت
حلول ایـن شـرایط   يانهتصادفی و پیشامد(و دیدیم که اریگی در تاریخنگاريِ خود بر سرشتπ اختالف فاز 
در این تبیـین،  .رودي انباشت هردو به شکل بهینه پیش میکنند و چرخههمدیگر را تشدید میتأکید دارد)
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هـاي  بنـدي جـاي آن از صـورت  تـوان بـه  اسـت و مـی  جـوهر هرگونهازشدن بهرهي بیآمادهراستی بهقدرت
پساساختارگرایانه استفاده کرد.

اند و دربا یکدیگر تصادم کردهتصادفی شکل اینجا دو نهاد بهجا دارد به این موضوع دقت بیشتري کنیم: 
ابل ممکن شده است؛ در این برهمنهیِ پیشامدوار انباشت متقاي که به وجود آمده بهینهيشرایط پیشامدانه

دلیـل میـانجیِ محدودسـازيِ    همـین کند و درسـت بـه  هر کدام، از دو منطق در هیئت ابزارِ دیگري عمل می
روشـنی  هـاروي بـه  امپریالیسـم نـوین   هاي بلند اریگـی و نیـز   دیگري نیز هست (در گزارش تاریخی سدهآن
تحقـق غایـت   اگرچـه ابـزارِ  ايقلمرویـی یـا سـرمایه   هر یـک از دو منطـق   بینیم که در برهمنهیِ بهینه،می

درواقع این حقیقـت کـه تحقـق یـک     کند؛مهار مینیز ي آن را افسارگسیختهست، اما همزمان قدرت دیگری
میـانجی و  آن ابـزار شـکل بـی   ي آن هم هست کهامعنضمناً بهنیازمند یک ابزار، ولو ابزار بهینه است، غایت

توان پر روشن است که می.)نهدمیمذکوري بر شدت تحققِکند و حدي آن تحقق را مهار میمهارگسیخته
نهادهاي قـدرت ماننـد سـرمایه یـا     شمار این نهادهاي مستقل قدرت را به بیش از دو تا نیز تعمیم داد: خرده

تعصبات قومی و مذهبی و جنسی، نهاد علم و فناوري و ... زدــ نمونهي دیگربازار، قلمرو، و احتماالت ناگفته
یـا  ي قـدرت گردایـه یا ساخت سرهمجور شوند و یکي پیشامدوار وارد تراکنش با یکدیگر میــ در یک گره

اي شـده ي تصادفاً فـراهم دهند که در شرایط ویژهاي یا فوکوییِ واژه تشکیل میدر معناي نیچهسیاسی بدنِ 
سـازيِ  ند؛ اریگی و پیروانش در این بسگانهسازنیز میمحدود رایکدیگر ند، درحالیکهکنهم انباشت میباهمه

انـد، امـا در یـک    و قلمـرو پرهیختـه  جز بازار قدرت، به هر دلیلی از ذکر نهادهاي احتمالی دیگر، بهخاستگاه
برآمـد یـا   قدرت نه بازتابِ یک ذات مابعـدالطبیعی (بـراي نمونـه اقتصـاد)، بلکـه      در آن رویکرد فوکویی که 

سـاختیِ  شکلِ سرهماین .دار است، این تعمیم یکسره پروانهاستهاي قدرت فیزیکخردهبرهمنهی يآفریده
کشـد: اگـر شـرایط    هـاي اجتمـاعی مـی   بنديي صورتي یافتنِ سطحِ وحدتی برادرنگ به دشوارهبیقدرت،

اي با محصولِ شرایط دیگر دارد؟ي حاصل چه فصل مشترك جوهريبرهمنهی دگرگون شود، پیکره/گردایه

از داري جــاي ســرمایهاش بایــد بــهگــزارش خــود فوکــو را بخــوانیم کــه در فرجــام منطقــیاســت بهتــر 
نفیِ پسامدرنیستیِ یگـانگی یـا پیوسـتگیِ    بهي بزرگنماییِ این ایستار در بیشینه؛سخن گفتهاداريسرمایه

داري، آنچنانکـه  ي جوهريِ هستی سـرمایه ؛ چون جنبهرسیمداري میاجتماعیِ سرمایهبندي مفهومیِ صورت
محـضِ  داري بـه اسـت کـه سـرمایه   آنگونهپردازي کرده است،ي ارزش خود مفهوممارکس در پرورش نظریه

، اما نه کم تاکنون رخ نداده است)دهد (یا دستاینهمانی با خود باید از میان برود، پس این اینهمانی رخ نمی
ماندگاريِ هستی اجتمـاعی و  اي که نافیِ درونازخودبیگانگی،نشدنِ ازخودبیگانگیِ ساختاريِ آنبه دلیل رفع

شناسـی و  ایسـت کـه سـاختارگرایی و پساسـاختارگرایی از نقـد هسـتی      آلیسـتی هاي ایدهي تجریداُستوارنده
هیچ ذاتی در کار نیست، و آنجا کـه  دهد چون شناسیِ متضمنِ آنها آغاز کردند؛ این اینهمانی روي نمیروش
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رد آمـده   ي همهشناختیِ گفتن از یگانگیِ هستیذاتی نداریم سخن ؛ ، یـاوه اسـت  انـد آنچه زیر یک نام عـام گـ
نـابوديِ  «و » داريشـدنِ سـرمایه  اینهمانـخودـبا«منطقیِ ترادفاعتراضِ فوکو به هگلیانیسمِ شدیدي که در 

اي تـاریخی پنداشـته شـود:    داري چونـان تکینـه  انجامـد کـه سـرمایه   بدان مـی شود،یافت می» داريسرمایه
و نه تجریدهاي منطقی) اسـت و اجتماعی (اي که برآمد همرسیِ نیروهاي واقعاً موجودبنديِ اجتماعیصورت

را محـدود کنـد، رو بـه    هرچیـزِ دیگـري  ي ذات یا جوهري که امکان دگرگشت آن بـه  پایه، آزاد از وزنهبرین
داري هایی که سرمایهنظریهوارونِبهاي که (تواند دگرگون شود، آزاديشده در برابرش میهاي گشودهظرفیت

ي نتیجـه داري، ایـن نابودنشدنِ قطعیِ سـرمایه کنند و از ي تولید آن تبیین مید شیوهرا با ذات انتزاعیِ قواع
حد این دهد؛داري را توضیح میشوند) بقاي سرمایه، غافلگیر میداري با خودششدنِ سرمایهنهمانایمنطقیِ 

:کندي دولت خود میپوالنتزاس وارد نظریهتر سپسایست که فرجامینِ جوهرناباوري

ه همچنـان بـراي   کـ ي امکانـاتی  پـذیري و گسـتره  داریسـت، پرسـشِ امکـان   بقاي سرمایهرسش، خیلی ساده، پرسشِپ
ترین معناي این واژه، ایـن  در گستردهداري گشوده است. زیرا اگر بپذیریم که در یک تحلیلِ نوعیِ مارکسیستی، سرمایه

بینیم که درعمل تنهـا  ، آنگاه میکننده استداري تعیینسرمایهمنطقِ اقتصادي سرمایه و انباشت آن است که در تاریخ 
توانـد  داري مـی تنها یـک سـرمایه  تواند وجود داشته باشد، زیرا تنها یک منطق سرمایه وجود دارد.داري مییک سرمایه

ي بربالنـده داریـم   داریا یک سرمایهي اقتصادش تعریف شده است ... وجود داشته باشد که دقیقاً با منطقِ ضروريِ یگانه
le)داريسـرمایه داريِ دربندمانده، اما در هر حال ما یا یک سرمایه capitalisme) ي دیگـر آنکـه   ... و نتیجـه داریـم

وهله برآمد منطـق سـرمایه و انباشـت آنَنـد، آشـکارا      آخر و درواپسینداري، تا آنجا که دستهاي کنونیِ سرمایهبستبن
داري را بـه  هـاي تـاریخیِ سـرمایه   پیکرهي دیگرسخن، وقتی همهاي هستند. بهکنندهعی و تعیینهاي تاریخاً قطبستبن

شـود کـه   اي پدیـدار مـی  هـاي تـاریخی  بسـت داري در آن بـن زنید، پایان سـرمایه منطق سرمایه و انباشت آن پیوند می
فقط فرایندیسـت کـه   راستیبهنامندمی» سرمایه«ه اقتصاددانان . از سوي دیگر، اگر آنچدهداکنون از خود نشان میهم

واقعیـت تـاریخی دارد و   نهـادي ـداريِ اقتصـادي تنهـا در یـک سـرمایه   مانَـد و  ي اقتصادي محض میدر قلمروي نظریه
ممکـن و  يپیکـره تـوان یگانـه   شناسـیم را نمـی  اي که ما میداري تاریخیبینیم سرمایهتواند داشته باشد، آنگاه میمی
داري با تکینگیِ خـاص خـودش داریـم کـه     لحاظ تاریخی ما یک سرمایهراست آنکه بهمنطق سرمایه پنداشت.روريِض

هـاي اقتصـادي، یعنـی    هـاي نهـادي و پیـروِ آن دگرگـونی    توانـد موجـب دگرگـونی   سبب همـین تکینگـی مـی   البته به
ي د. در نخستین گونـه نگشایا را پیشِ روي آن میهپذیرياي از امکانشود که گسترهاينهاديـهاي اقتصاديدگرگونی

دیگر زودیگانه وجود دارد و بنابراین خیلیداريِبرَد، یک سرمایهتحلیل، که یکسره به منطق سرمایه و انباشت آن بازمی
نهـادي  ـاقتصادييپیکرهاي وجود ندارد. در حالت دیگر [= در نوعِ دیگرِ تحلیل]، تکینگی تاریخیِ یک داريسرمایهابداً 

[نظـريِ دو گونـه تحلیـل]    دیگرگفتـار، در ایـن نبـرد    اي از امکانات گشوده اسـت ... بـه  روي آن گسترهکه پیشارا داریم 
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کشِمکشـ داري، درعمل با یـک  داري، پیرامون تاریخِ نقشِ نهاد قانون و نهاد حکمرانی در سرمایهپیرامون تاریخِ سرمایه
ها] از منَند)([افزوده91م.سیاسی سروکار دارییکسره

داريِ یگانه برَد، یک سرمایهیکسره به منطق سرمایه و انباشت آن بازمی"به این تعبیر فوکو که اگر تحلیل ما 
داريروشنی به امتناع ذاتیِ سرمایهو به"اي وجود نداردداريزود دیگر ابداً سرمایهوجود دارد و بنابراین خیلی

برَد، کمی بازمی)منطقیکلیتسانِ یک شده بهعریفي تولید، تاین شیوهدرنگ بیکنندگیِ خودنفیبه (یعنی 
داري، در مقـام یـک   پرسش این است کـه اگـر سـرمایه   تر در همین نوشته بازخواهیم گشت؛ همینَک سپس

هاي همـین  دلیل خودویژگیتواند بهویژه، مینیروهاي اقتصادي و نهاديِتاریخیِ برآمده از همرسیِتکینگیِ
بخشِ یک جوهر یا ذات پیشـین، در امتـداد یکـی از امکانـات تـاریخیِ      تکینگی و آزاد از قیدوبندهاي هستی
؟ این پرسش راداري نامیدتوان حاصل این دگرگونی را همچنان سرمایهپیشارویش دگرگون شود، چگونه می

، و پاسخش جالب است:دکشمییشپی روژیه لویاي از پارهواکاويِ فوکو، هنگام خود

ر گـ بنـامیم ... ا » گراییِ قـانونی مداخله«توانیم خواندم مربوط است به آنچه می[از روژیه]ي دیگرِ متنی که اکنونجنبه
ي داريِ تکینـه ذاتی کـه از منطـقِ سـرمایه اشـتقاق یافتـه، بلکـه بـا یـک سـرمایه         داريِسرمایهبپذیریم که نه با یک 

، آنگاه باید بتوانیم روي این مجموعه کار کنـیم و  نهادي سروکار داریمـ(آنسامبل) اقتصادييگردایهگرفته از یک شکل
داري بـه سـرمایه  باشـد الزم بیش از آنکه . بیافرینیمداري متفاوت اي در آن مداخله کنیم که یک سرمایهبه چنان شیوه

توانـد در چـارچوبِ   میاما کجا و از چه راهی این فَورانِ نوآوري92.داري نو بیافرینیماست یک سرمایهالزم، ادامه دهیم
بـه قـوانین   ي روژیـه]  [طبق اندیشهنخواهد آمد ... نوآوري از قوانین بازار برداري رخ دهد؟ روشن است که سرمایهخود 

، و [بـازار] ایـن قـوانین  گویـا ]ي آنهابرپایه[ند که باشنهادها چنان چنان رفتار کنیم که بلکه باید ،زنیمبازار دست نمی
ها] از منَند)([افزوده94.اَندتنظیم اجتماعیاصولِپس، و 93عمومیراستی اصولِ تنظیم اقتصاديتنها همین قوانین، به

91 Michel Foucault, The Birth of Biopolitics: Lectures at the Collège de France 1978-79, Trans. Graham
Burchell (New York: Palgrave Macmillan: 2008): 164-165.

اصل فرانسويِ این جمله چنین است:92
Nous avons non pas tellement à poursuivre le capitalisme qu’à inventer un nouveau capitalisme.

soویژه که ترکیب انداز است، بهبرگردان انگلیسیِ آن درست، اما کمی غلط much asحتا، «ي منفی، معناي پس از یک جملهeven «دهد:هم می
We do not have to carry on with capitalism so much as invent a new one.

فوکـو اسـت  گفتارهاي درسبخشی از ي شده، متنِ پیادهسیاستزیستزایشِنوشتارِ ي خود فوکو بسیار بدساخت است (توجه کنید که اینجا هم جمله93
):ستهاي رواییهاي او که نگارش بسیار زیبایی دارند، طبیعتاً گاه دچار ضعفگفتارهایش، برخالف نوشتهو مانند دیگر درس

ne touchons pas à ces lois de marché, mais faisons en sorte que les institutions soient telles que ce soit bien ces
lois de marché, et elles seules, qui soient le principe de la régulation économique générale …

faisons en sorte que)"اي باشد که...کردار ما به گونه"در درون هم استفاده کرده است: ...» چنان باشد که «فوکو از دو ساختارِ  این نهادهـا  "(…
les)"چنان باشند که ... institutions soient telles que…):که آشکارا آزارنده است؛ برگردان انگلیسی هم گرفتار همین ساختار شده است ،

we … act so that institutions are such that these laws … really are the principle of …
زند!ناگزیر، برگردان من هم چنگی به دل نمی

94 Foucault, op. cit. 167.
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گرفتـه  شـکل هـاي  گفتمـان ها یـا  ، روایتهاي اجتماعی را بازخوانَدبنديورتالبته فوکو بیش از آنکه تاریخِ ص
خوانیِ او نه در تاریخناباوريِ اوست؛ این خود دلیلی بر ذاتکند، وداري را گزارش میپیرامون چیستی سرمایه

داريِسـرمایه یـک  هـاي تـاریخیِ   بنـدي با لیبرالیسم کالسـیک، دولـت رفـاه و نولیبرالیسـم چونـان صـورت      
ي شـده (راویانِ لیبرالیسـم تعـدیل  ها ولیبرالها، اُردنیِ لیبرالرکردگیِ گفتما، بلکه با آنچه زیر سجوهري/ذاتی

ي بـاال او  ؛ در پـاره داریمها شده است سروکارحکمرانی دولتدانشِها تبدیل به رویکرد یا و نولیبرالآلمانی) 
یِ هاي سنتی بر ضرورت دخالـت قـانونی در سـازوکارهاي اجتمـاع    کند که برخالف لیبرالبه روژیه اشاره می

بنـدي،  داري در مقـام یـک ترکیـب   فشـارد: سـرمایه  پـاي مـی  آنچنانکـه هسـت،   داري ي سرمایهدهندهشکل
نهادي ي ، پیروِ کورِ قوانین بازار نیست، بلکه جنبهنهاديـاقتصاديساخت، مجموعه، گردایه یا آنسامبل سرهم

اي این ترکیب را دگرگون کرد که گونههاي آن بهتوان با کاربست ظرفیتو میآن داراي عاملیت کارسازیست
بـه گـزارشِ فوکـو،    دهنـد. ، درحالیکه قوانین بازار به کار خود ادامـه مـی  داري متفاوت تولید کندیک سرمایه
جامین است، کنار ي فرکنندهها، این وهمِ لیبرالیسم کالسیک را که بازار تعیینها و سپس نولیبرالاردولیبرال

دولت اهمیت نهادسازيِگذاري و ي بازار، سیاستسازيِ سازوکارِ بهینهپیادهکنند که در گذارند و اعالم میمی
داري ذات سـرمایه چیزي کـه  درنتیجه درست است که تغییرات نهاديِ اندیشیده براي اجراي آنبسیار دارد؛

داري نه برآمد این ذات موهوم بلکه اتفاقاً برهمنهـیِ  ا اگر سرمایهشود نیاز است، ام(اقتصاد بازار) پنداشته می
گـذاري یـا تغییـر رویکـرد نهـادي، یـک       آماريِ همین سازوکارهاي نهادي و اقتصادیست، پس با هر سیاست

چنـدان در تنظـیم   دسـت پنهـان آدام اسـمیت را    هـا  قرار اردولیبرالشود؛ بدینآفریده مینوینداري سرمایه
برهمنهـیِ  جور یکپس "(انگارند بینند، بلکه امرِ تنظیم را یکسره موضوعی حاکمیتی میی درکار نمیاجتماع
خـواهیم داشـت. حکومـت    را هاي حکـومتی  سازوکارهاي بازار که شاخص رقابت هستند، و سیاستي یکسره

حکومـت  ]هـا و جایگـاه  توانـایی [باید اقتصاد بازار را از آغاز تا پایان همراهـی کنـد. اقتصـاد بـازار چیـزي از      
هاي حکومتی را ي کنشي تعیین همهایست که باید قاعدهکلیينمایهي نمایانگر و برسازندهد، بلکه کاهنمی

کمـابیش یـادآورِ اریگـی و بـاورِ او بـه      ایـن  95)".علت بازار، حکومت کـرد . باید براي بازار، و نه بهیافتدر آن 
باور فوکو ها، که بهي اردولیبرالاین یافتهگذشته ازیناما ست؛ بازار براي منطق قلمروییبودنِـحکمرانیـابزارِ

شود گزارش میاوصورت شاهدي بر مدعاي اصلی در بیان فوکو بهشود، ها نیز منتقل میتر به نولیبرالسپس
سـازيِ دولـت   ظر بر کوچکي هژدهمی آن که ناي لیبرالیِ دولت، حتا در شکل سنتیِ سدهو آن اینکه نظریه

؛ نامدمیعقالنیت خودمحدودسازيِ دولتچیزیست که او ویژه در قلمروي اقتصاد بود، خودش بخشی از آنبه
سببِ تقابل کردارِ حاکمیتی با سپهر خودفرمان اقتصاد پرورده نشـده اسـت،   ي دولت کوچک بهرواقع انگارهد

صـورت  بهمیانجی نبوده، بلکه است؛ این برآمد البته یک آگاهی بیبرآمده خود دولتدرونِبلکه این انگاره از 

95 Foucault, op. cit. 121.
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شود اند تدوین شده است؛ دولت کوچک میان منتقل کردهدانشی که کارشناسان و رایزنان اقتصاديِ دولت بد
طلبد:داري چنین میاقتصاد سرمایهذاتتا حکمرانی بهینه گردد، نه اینکه 

شان این است که به حکومت بگوینـد سـازوکارهاي طبیعـیِ آنچـه او آن را     وظیفهکه... این کارشناسان اقتصاديِ نوین 
تواند چنین ش میاریم که اصل بنیادینَگذراستی چیست. پس با اقتصاد سیاسی پاي به عصري میکند، بهدستکاري می

هرگـز  ،دیگرگفتـار بهوازاندازه روبروست، خطرِ حکمرانیِ بیشباشد: یک حکومت هرگز بسنده آگاه نیست که همواره با 
96ي کافی حکومت کند.اندازهداند چگونه بهآنچنانکه بایسته است نمی

برآمد کنش خود دولت در محدودسازيِ خودش است، اما ها و تنظیمات اجتماعیدرست است که محدودیت
ي نهـاديِ ایـن تنظـیم    وشتار روژیـه ـــ دریـافتیم، جنبـه    ي بغرنج فوکو ــ در شرح نهمچنانکه از آن جمله

نـوینِ سـوي تنظیمـات  دگرگـونی بـه  نقش این قوانینِ بازار هستند که »گویا«گیرد که اي صورت میگونهبه
هاي ضروريِ گفتارِ فوکـو اهمیتـی   »گویا«ها و »آنچنانکه«این دارند؛را بر دوشاقتصادي و اجتماعی جامعه 

؛ نـزد فوکـو ایـن دانـش کـه      در ذهن داردپیدایش دانش اقتصاد سیاسی آنچیزي دارند که او از راهبردي در 
یخ تبـار و تـار  هاي دیگري کـه او  کردند، مانند تمام دانشي هژدهمی به حاکمان منتقل میکارشناسان سده

ناسـی، پزشـکی   شمـوازات آن روان جسته است (تعریف/تعـذیبِ جنـون و بـه   هایش برخی از آنها را در نوشته
هاي سان توالیِ سامانهسازيِ امر جنسی چونان اراده به دانستن، تاریخِ امر کیفر و بازپروري بهبالینی، گفتمان

ي کند: یک نظام حقیقت که بـر یـک مجموعـه   ي خود را تولید میموضوع یا ابژهگوناگون دانش/قدرت، و...)
موضـوعِ آن  بـا آغـاز از  نبایـد قرار اقتصـاد سیاسـی را   انطباق دارد؛ بدیني قدرت اي روابط تولیدکنندهشبکه

فهمید، بلکه این موضوع سرانجام داري)ي سرمایه(اقتصاد بازار، سازوکارهاي تولید و گردش ارزش در جامعه
ي قدرت هافیزیکنیروها یا خردهيانهي همرسیِ پیشامدي این دانش است: روابط قدرتی که درنتیجهبرنهاده

داري تقـدم دارنـد؛   ي تولیـد سـرمایه  شـیوه ذاتیت، بر انداقتصادي پدیدار شدهـدر آن گردایه/آنسامبل نهادي
پیامد آن همرسیِ پیشامدوار شکل گرفته است. ایـن  ایست که بهي حکمرانیپیشینگیِ بنیادین با خود سامانه

بخشـی از  خودمحدودسـازي درواقـع ، امارا محدود کنداي خودداند که باید تااندازهدرستی نمیحاکمیت به
، از زبان کارشناسان اقتصادي دانش، یک نظامِ حقیقتسازوکارهاي درونی این سامانه است که در هیئت یک 

:شودبه آن منتقل می

رَد حکـومتی   امروز تنها می خواهم به ابزار فکري، یا به شکلی از محاسبه و عقالنیت اشاره کنم که خودمحدودسازيِ خـ
هـاي  کـه ذاتـیِ عملیـات   اي پذیر ساخت، خودتنظیمگريامکانخودتنظیمگريِ عملی (دوفاکتو) و کلی یک را همچون 

گویم کـه ایـن ابـزار    . پس بار دیگر میین و نامحدود باشدهاي نامتعتواند موضوع و متعلق تراکنشحکومت است و می

96 Foucault, op. cit. 17.
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فکري و این گونه از محاسبه یا شکل عقالنیت که خودمحدودسازي خرَد حکومتی را ممکن کرد قانون نبود؛ پس ایـن  
97بعد، چه بود؟ روشن است که اقتصاد سیاسی بود.ي هژدهم بهي سدهابزار، از میانه

گفتـه نشـانگرِ آن اسـت کـه ایـن      خودتنظیمگري/خودمحدودسـازيِ پـیش  تراکُنشیِي توجه کنید که جنبه
متقابـلِ  هـاي کـنش یـا  (transactions)هـا ي مرکـزي نیسـت، بلکـه برآمـد تـراکنش     عملیات داراي سـوژه 

، و در ي قدرتگیريِ این بدنِ سیاسی، این شبکه/رابطههاي گوناگون و پرشماریست که در شکلفیزیکخُرده
هـا و  هایی که از کشمکش و توافق و مباحثـه تـا سـازش   اندرکنشانواع ، حضور دارندحکمرانیاین المیک ک

فرمـانِ  کسـی از بـاال یـا از یـک کـانون ویـژه      )؛ پـس 12گیرند (همانجـا:  هاي دوجانبه را دربرمیامتیازدهی
دهـد کـه ایـن    اي روي مـی گونـه دهد، اما همچنانکه فوکو باالتر گفت، محدودسازيِ نهادي بهمحدودیت نمی
صادر شده است؛ قواعد خودفرمانِ بازارمقامی چون آید که این حکم از کانونِ مستقل و عالیپنداره پدید می

اي در اقتصاد سیاسـی کالسـیک   دالطبیعیِ چیرهي مابعکه چونان سوبژکتیویتهبازارپنهاندستبراي نمونه 
از تـراکنش نیروهـاي اقتصـادي و نهـاديِ     سـت کـه  کنـد، یـک خودمحدودسـازيِ حـاکمیتی    خودنمایی می

ي روابط قدرت موجود برآمده است و غایت خودمحدودسازيِ خود حاکمیت اسـت، نـه ضـرورتی    دهندهشکل
ي هژدهمـی را  فر) سدهاقتصاد آزاد (لسهکالسیک در معنايلیبرالیسمفوکو قرار بدینشده از بیرون. تحمیل

کند است ترجمه میدولت خودمحدودسازيِمعطوف به نوین در فنِ حکمرانی دولت که عقالنیت نیز به یک 
بیـانِ  اقتصـادي این الگوي د تا بیش از اندازه حکمرانی نکند؛بخش): دولتی که به خود تعین می20همانجا: (

پـیش از آن  بازار نیست و از منطق سرمایه منبعث نشده است، بلکـه  هاي ذاتی و مابعدالطبیعیِ ضرورتحال
. پس دولت دیگر ابزار یا بازتابِ روابط صرف اقتصادي ستدسازيِ خرد حکومتیتدبیري حاکمیتی براي محدو

صـورت یـک فـن    سبت به بازار بهي نهادین امرِ حکمرانی) ننیست، بلکه خود دولت در معناي عامِ آن (پیکره
سـت کـه بـه    آن بخشـی از عقالنیتـی  آزاديِوارون،ند: بازار در ذات خود آزاد نیست؛ بـه کحکمرانی نگاه می

ترتیب اقتصاد سیاسیِ کالسـیک بـه   بدین؛ ازاندازه خطرناك استکند که حکمرانیِ بیشحاکمیت گوشزد می
 جـور رایـزنِ علمـی بـراي حکمرانـیِ      شود؛ یـک این فن تبدیل میدانشی در کنارِ فنِ حکمرانی، و نه به خود

بخشی به اقتصـاد  هدف حاکم ابداً مرکزیتاقرار نیست حاکم یکسره به این دانش مسلط باشد، زیرکارآمدتر:
کنـد  میحکمرانیاي براي قدرت سیاسی ندارد؛ حاکمیت فقط نیست و اصوالً اقتصاد/بازار چنین جایگاه ذاتی

گیرد؛ حتا هنگامیکه سخن بر سر دسـت پنهـان بـازار و اعطـاي     ش در خدمت حکمرانیِ او قرار میو این دان
ست و نه بازنماییِ یـک  ي به بازار است، موضوع همچنان امري حاکمیتیگرجور خودفرمانی و خودتنظیمیک

 در یک ساخت سیاسی:طبیعیذات

97 Foucault, op. cit. 13.



107

ي لیبرال را آغازگاه اقتصاد سیاسی بـدانیم  ن] آدام اسمیت و نظریهي [دست پنهابینید که از همان آغاز ــ اگر نظریهمی
کامـل آنچـه عقالنیـت حکومـت    ریـزيِ هرگز ادعا نداشته که باید خـط رفتـاري و [راهنمـاي] برنامـه    يــ دانش اقتصاد

شـناخت ي ، یـک شـیوه  (savoir)جـور دانسـتن  یک،(science)دانشیکاقتصاد سیاسی راست آنکه ، باشد. منامیمی
(connaissance) باشد و علـم  تواند علم حکمرانینمیي گیرند. اما دانش اقتصاددیدهاست که حکمرانان باید آن را در

دانشـی در کنـار فـن    باشـد. علـم اقتصـاد    آنیا عقالنیت رفتاريِ درونیِ حکومتي تواند اصل، قانون یا قاعدهاقتصاد نمی
نبایـد و  ایـن دانـش  دن به آنان حکومت کرد، امـا  سپرلوي اقتصاددانان، و با گوشاقتصاد و پهدانش حکمرانیست؛ باید با 

را در ي دسـت پنهـان  توانیم نظریـه ي من تنها به این شیوه میبه دیدهتواند خود عقالنیت حاکمیتی باشد.گمان نمیبی
98تی یا فن حکمرانی تفسیر کنیم.یمپیوند با پرسش عقالنیت حاک

بازار، این حد درونماندگار حکمرانی، چونان محدودیتی بیرونی و از زبان اقتصاد فرْلسهي وانگهی اگر در دوره
ي باید بازار را آزاد گذاشت تا اقتصـاد برپایـه  شد (صورت عملِ یک قانون طبیعی به دولت ابالغ میسیاسی به

تري به بازار به چشم یک فن حکمرانی اهی روشن)، اندیشمندان نولیبرال با آگقوانین طبیعی خود رفتار کند
نگریستند:می

ي توان درون یک جامعـه ي هژدهم نبود که چگونه میپرسش نولیبرالیسم، این پرسشِ لیبرالیسمِ آدام اسمیت و سده
بیشـتر  پرسـش د؛ بلکه آوریا فراهم جدا کردبازار اختصاص دادن به فضاي آزاد را براي یک شده، سیاسیِ از پیش داده

ي اصول یک اقتصاد بازار الگوپردازي کـرد. پـس   وکمالِ قدرت سیاسی را بر پایهاعمالِ تمامتوانمیاین بود که چگونه
ي گرفتن اصول صوريِ یک اقتصـاد بـازار، و بـازبردن و    این نه پرسشی پیرامون آزادسازي یک فضاي تهی، بلکه درباره

99ست.یک فنِ عمومیِ حکمرانیپیوندزدن و فراتاباندنِ این اصول به 

فشـارند، خـود از ایـن    ها که بر اهمیت و ضرورت حضورِ همیشگی دولت در کنار بازار پـاي مـی  پس نولیبرال
ي بـازار؛  بخشی به یک حکمرانیِ کارآمد است، و نه رهاسـازيِ یکسـره  امکانهماناآگاهند که پرسشِ راستین

هاي عصر اسمیت، آزاديِ کارکردهاي تر از لیبرالاي خودآگاهانهگونهمعناست که از دید فوکو آنها، بهاین بدان
دیگرسخن نزد آنان، بـا صـراحت بـس بیشـتري، خـود قـدرت       به؛اندهیک فن حکمرانی دریافتسانرا بهبازار 

ي گیـرد و بسـته بـه عقالنیـت خودمحدودکننـده     ست که شگرد اقتصاد را بـه کـار مـی   حکمرانی (نو)لیبرالی
اي یـادآور  انـدازه تاپنداراین گفتم که کند؛ ي خودفرمانی یا آزادي بازار را کم و زیاد میدولت/حکومت درجه

ی یـک ابـزارِ   راسـت ، جایی که در آن بازار بهاستمنطق قلمروییِ قدرتهمانندان اریگی و هاروي از برداشت
ي ي دیگـر ـــ دوره  این فقـط نـیم داسـتان اسـت و در نیمـه     البته در نگاه آنان د؛شوحکمرانی پنداشته می

همچنینشود؛ قلمروگستري به یک فنِ حکمرانیِ سرمایه تبدیل میبار ایناي ــشدنِ منطق سرمایهفرادست
امـا آیـا   سـت؛ ف/ابزار اطق قلمرویی از نوعِ هداي و مني فرادست/فرودست متناوب میانِ منطق سرمایهرابطه

98 Foucault, op. cit. 286.
99 Foucault, op. cit. 131.
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ایسـت کـه   سوژهشدنِ شود، همان وهمِ بیرونیتواند بگوید که آنچه به شکل این رابطه بازنمایی میفوکو نمی
ي مرکـزيِ  کنیم کـه هـدف (سـرمایه/قلمرو) غایـت سـوژه     خیال می: (؟)اساساً وجودي جز خود قدرت ندارد

ست که ابزاري (قلمرو/سرمایه) را براي تحقق این غایت به کار گرفته است؛ حال آنکه غـایتی درکـار   مستقلی
طـور نهـادي تنظـیم    و خـود را بـه  شـود تولید مییست که با کاربست این ابزارها قدرتموضوع صرفاً نیست و 

حکمرانیسـت و  يدهندههاي شکلفیزیکخردهامري درونماندگار در نزد فوکو قدرتکنید که دقت . کندمی
؛ آیــد) برنمـی ، منطــق قلمرویـی و ... پایگـاه طبقـاتی  ،ســود اقتصـادي زد(نمونـه یـک ذات مابعـدالطبیعی  از 
و منشأ یا جوهري متمایز از استهمرویدادو اعمال حکمرانیقدرتاجراي/فنِبا شگرددیگرسخن، قدرتبه

یـک  موجـود در  ـاینطور نیست که قـدرتی پیشـاپیش  ندارد، یعنی بازتابی؛ درواقع تجلیِ این شگرد/فن ندارد
ي یافتـه و نهادینـه شـود (گیـرم بـا چنددرجـه خودفرمـانی از ایـن سرچشـمه         بازتابساخت سیاسی معین 

، و بـا شـکلگیريِ   حکومـت نهـاد دولت/ ي هاي برسازندهوارون، قدرت با خود تراکنشذاتی/طبیعی/پیشین)؛ به
ي دانـیم، درسـت در لحظـه   مستقلِ ــ آن میـي ــ ابزاري یا کمابیشايِ نهادي که ما وهماً بازنمایندهشبکه

.شودمیتولیدتازهاجراي آن،

همپایـه رت قلمرویـی را چیـزي همـدوش و    اگر منطق یا جوهر قدگیریست:سازي و نتیجهجاي خالصه
ـ انباشت دیالکتیک ناچاریم کهاي قرار دهیم، منطق سرمایه رايسرمایه را از جوهریت بنیادینی که مارکس ب

کنار نشدن است ــکه براي حفظ هستی اجتماعی ناگزیر از رفعيا/بیگانگیتضادکرده بود ــ یعنی تدبیرآن 
ي اسـمیت  گفتهبهبدون وجود چنین دیالکتیکقلمروشویم، چون مینیازبی: یا به سخنِ بهتر از آن بگذاریم

ظرفیـت مفهـومیِ دیالکتیـک    «اسمیت با توجیه رسازيِ سرمایه در حال انباشت است؛ ي، تنها با ابزامندنظام
مند، یعنـی  ، هنگام گذار از دیالکتیک نظام»کلیِ دیالکتیک تاریخی سرمایهمند سرمایه براي الگوپردازيِنظام

گـوییم، بـه دیالکتیـک تـاریخی، یعنـی آنجـا کـه بـا         مـی داريي تولیـد سـرمایه  شـیوه سپهري کـه بـه آن   
افتد؛ چنانکـه  ري میانگاادیدهي همین نعمالً به ورطهسروکار داریم،داريهاي اجتماعی سرمایهبنديصورت

گیرد که میهاي ساختاري را از اریگی ي فراگرایشیاد بیاوریم، او نخست انگارهاز مطالبِ باالتر این نوشته به
هـا در خـود   اگـرایش د نشان دهد که این فرکوشمیجوید و ي روشن آن را در بحث نزول نرخ سود مینمونه

تـرِ ایـن   دقیقپردازي سپس براي مفهومدارند، اما ریشه ي تولید)(یعنی در شیوهساختارِ دیالکتیکیِ سرمایه
در منطـق قلمرویـی  ، غافلگیرانـه سـر از   هـاي اجتمـاعی)  بندي(صورتپهر تاریخیِ سرمایهها در سفراگرایش

شود، آنجا که هنگام حرکت به سپهر تاریخمنديِ سرمایه مشابه همین رفتار در خود اریگی دیده می.آوردمی
که دقیقـاً  ،ي عام سرمایهضابطهاز روي نامشروعايشیوهداري) بههاي سرکردگی سرمایه(گزارش تاریخ دوره

ي اسـت، دو حلقـه  سـرمایه انباشتموسوم به ي یک بیکران بددهندهبنیادگذارش شکلتضاددلیل همین به
شـود کـه   انباشـت مـی  ايرمایه با گـوهرانگی کند که در آن ساستنتاج میي هدف/ابزار تنیدهدرهمهمپایه و 
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امـا ایـن   .یابـد گسـترش مـی  اي خـودمبین و بـدیهی  گونـه بیگانگی یا تضاد ساختاري و بهن هیچ ، بدوقلمرو
دو منطق قدرت که در آنها انباشت منبعِ آن قدرت امري خـودمبین و بدیهیسـت، عمـالً راه را    سازيِهمپایه

ي توان انگارهاي که میگونهکند، بهباز میداريبنديِ اجتماعی سرمایهصورتبراي تعبیرِ پساساختارگرایانه از 
ها سخن گفت و درضمن شمار ایـن  فیزیکجوهر را یکسره کنار نهاد و از برهمنهیِ پیشامدوارِ نیروها یا خرده

هـاي چندگانـه و همپایـه (سـرمایه،     ا باز هم بیشتر کرد: اصالً چه نیازیست که آن خاسـتگاه ها رفیزیکخرده
گـوهرینِ  منبـعِ شـوند،  نحوي بدیهی انباشـت مـی  خود و بهخوديتمالی دیگر) را وقتی بهقلمرو یا هرچیز اح

کـه هنگامیکـه   بپنـداریم نهادهـا  اي از مجموعـه آنهـا را  هـر یـک از  یمتـوان میي قدرت بدانیم؟کنندهتأمین
ه یـا  گردایـ ، یـک  مشـخص بنـديِ اجتمـاعی   صـورت شوند یـک  ه مینهشتپیشامدانه با نهادهاي دیگري برهم

تشـکیل  ي پیوند چنـد انـدام،   رویداد پیشامدانهچونانبدناي از ي دلوزيیافتهتعبیرِ تعمیمیا ،ساختسرهم
ویژه اگر همچون اریگـی و هـاروي، بـه    بهآورد، عیتی تراکنشی به اجرا درمیقعنوان واشود که قدرت را بهمی

داري بندي اجتمـاعی و تـاریخیِ سـرمایه   و تشکیل صورتبودنِ رویداد تاریخیِ این برهمنهیِ بهینه انهپیشامد
انگاريِ خودویژگیِ گوهرینِ سرمایه در قیاس با قلمرو . چنانکه گفته شد، در بنیاد این نادیدهباور داشته باشیم

شـدت چیـزواره و   اي که سوژه/جوهرِ راستین ایـن بیکـران ساختاریسـت ـــ درك بـه     ــ یعنی تضاد/بیگانگی
نیـروي  متضـاد را  ـدرونـي سرمایه نهفته است که گوهر این ساختارِ ازاي از سوبژکتیویتهگرایانههمادـعوامانه

:پنـدارد مـی نـامِ سـرمایه،   دیگـري بـه  چیزِدر برابرِ چیزيسان شناختی و بهعنوان یک توانایی زیست، بهکار
؛ حـال  اسـت ي فرایند انباشتجوهر/سوژهیک، سرمایه یا نیروي کار، تا روشن گردد که کدامشود میکوشش

شود سرمایه و نیروي کار چونان دو ایست که سبب میازخودبیگانگیآنکه سوژه یا جوهر این فرایند دقیقاً آن 
ي سـاختار سـرمایه ـــ کـه نـه در      ي گوهرانه و بس خودویژهدیدار شوند: جنبههم پبا تضادچیزِ مستقلِ در 

ایسـت کـه باعـث    سـاختاريِ ضـروري  ناآگـاهیِ  شود ــ دردیگري یافت نمیقلمرو و نه در هیچ بدیل قدرت
آفریننـدگی پـذیر شـود؛ ایـن    ام امکاندست آفریدهشدن من بهشود آفرینندگیِ من تنها از رهگذر مصرفمی

ا ی، مرگیعنی ،جایگزینی براي متعلقِ راستینِ تکاپوي منیافتنِجهتدرانحرافیکوششی بیهوده و ضرورتاً 
انحـراف اسـت؛ امـا درسـت بـه دلیـل همـین       خودم ذاتبخشیدن به انحرافی براي تحققمسیريتعبیري به

صـورت  را ــ بهخویشبخشی به خویشتنِتحققي تالش براي ام را ــ یعنی نتیجهضروریست که من آفریده
اگر این ناآگاهی یا انحراف از میان برود، یعنی سوژه به ساختار سـوبژکتیویته آگـاه   کنم.ضد خودم تجربه می

چونان یک قابلیت جسمانی، و نیروي کار گردد؛ اما در جوهرپنداريِ متوقف میدرنگ هم بیشود، آفرینندگی
اي شـیوه داري بـه را پـس از سـرمایه  تولیـد سان خالقیتی خودآگاه کـه  ي آزادي نیروي کار بهدر بسط انگاره

شود؛ نیروي بن نادیده گرفته میـزاانگیزفتآمیز ادامه خواهد داد، این ساختارِ دیالکتیکی پیچیده و شگآشتی
، ي همین بیگانگی/تضاد است و با رفـع آن نهادهپیشي خود سرمایهاندازهبهکار پیشاپیش وجود ندارد، بلکه 

د.گردناپدید میباز همچون سرمایه،
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تـرِ  تر و تجریديي ذاتیپایهدرمقام،ي تولیدشیوهاصطالحیا بهمنطق سرمایهي گمشده میاناین حلقه
سانِ ساحت پدیداريِ ، بهداريسرمایهاجتماعیِتاریخی و بنديِ صورتیا ساخت قدرت، و داريهستی سرمایه

: در این گذار بوده استنیز ي مارکسیستیِ دولت ي تاریخ نظریههاي گستردهسرمایه در واقعیت، اساس بحث
جـوهر یـا   شویم کـه پیـروِ آن نسـبت میـان     از ذات به پدیدار، بسیارهنگامان دچار یک جابجاییِ جوهري می

ي فراینـد تـاریخی (دیالکتیـک    انباشـت) و سـوبژکتیویته  مندنظامدیالکتیکي منطق سرمایه (سوبژکتیویته
افزایـیِ  همهمچنینشود؛ م و گاه بالتکلیفیِ اساسی می) دچار ابهااجتماعیهايبنديتاریخیِ فرگشت صورت

بـا  و شـود مـی آغـاز  فراامپریالیسمي انگارههاي امپریالیسم و از خودداري که از نخستین نظریهتکانش ریشه
گـرایش بـا  ،کنـد مـی داري را بسـگانه  سـرمایه در قـدرت يسـوبژکتیویته سـرمایه منطقتراشی براي رقیب
بنـدي  صـورت زدایـی از  سـوژه جوهر/بـراي  سـاختارگرایی و سـرکردگی همتَبارِ جهاتیـهاي سیاسیِ ازنظریه

در مارکسیسـم سـاختارگرا،  نخست ؛ ي تحویل به پسامدرنیسم استنی و آمادهچشمداشتَ، واقعیتی اجتماعی
بندي صورتهاي اقتصاد، سیاست و ایدئولوژي در وهلهيچندجانبهمستقل و بخشیِ حادترشدنِ توانِ تعینبا 

شـود؛  مند و تاریخی کنار گذاشته مـی ي هر دو فرایند نظام، گوهرانگی یا سوبژکتیویتهداريسرمایهاجتماعیِ
ي نظریـه سـاختارگرایانه، بایـد خـود دیالکتیـک نیـز از بنیـاد      جهت نیست که بـراي تکمیـل ایـن طـرحِ     بی

ایسـت کـه اصـوالً بـا خـود      معنـی حـذف تضـاد/بیگانگی   ، زیرا حذف سوژه/جوهر بـه شودمارکسیستی حذف 
ي پیکـره بـا پـوالنتزاس   نخسـت ،آلتوسرشکست نظريِ با عبور از این فرایند دیالکتیک اینهمان است؛ باري، 

.شودمیناپذیربازگشتاي با باب جِسپ وارد مرحلهترسپسوکندمیرا پروار دولتيریهنظزدوخورد ـپر

سازيِ منابع یا جوهرهاي قـدرت  اي که با بسگانهي فرایند روشیدرست در ادامهباري، در همین راستا و 
نیز از ي تولید شیوهخود ،هایش به کنارگذاريِ خود سوژه/جوهر انجامیددر یکی از نخستین منزلآغاز شد و

ي فوکویی این مخاطرهصورتدرین؛شودداري کنار گذاشته میپردازي فرگشت دولت سرمایهي مفهومبرنامه
هـا یـا   پیکربنـدي بـا یعنـی  ـــ  هـا  داريسـرمایه بـا طورکلیبهداريسرمایهجاي یک وجود دارد که بتوان به

قـدرت ـــ   ي سـوژه و احتمـاالً بـی  ، خُرد، همپایهخودفرمانمنبعي چندینو پیشایندههاي گوناگونِگردایه
پ ، و امروزه به ها به پوالنتزاسکیشباره اعتراضی از سوي راستویژه درینبه؛ سروکار داشت وارد شـده  جِسـ

: تازمانیکـه  که موضوع قابل توجهیست؛ بگذارید این دشواره را بـا ادبیـات همـین نوشـته دنبـال کنـیم      است
 ایـم، تبیـین   ي بیکـران بـد اسـت پذیرفتـه    انگاشتهرا که پیشايمابعدالطبیعیِ سنتیزیریستا یا جوهرِ ممتد

ي تـوان برپایـه  ترتیـب کـه مـی   هاي پدیداريِ آن کـار سـختی نخواهـد بـود، بـدین     بنديِ شکلتاریخیِ دوره
ترینِ این شدهکرد؛ شناختهگزارشگون رگشت را گونهي هگلیِ ذات و پدیدار، این فاي از دوگانهپردازيانگاره

ي ي زیرساخت و روساخت است که گرچه در تاریخ سدهشدهوکم مومیاییي دیرآشنا و بیشنسخههاگزارش
اي دارد. گسترش مفهومی ایـن دیـدگاه   نقادي و حالجی شده است، اما همچنان نیروي بسندهبیستم سخت
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نهد، چنانکه گویی با دو تـرازِ گونـاگون   میبنديِ اجتماعی را پیشتولید و صورتي است که تمایز میان شیوه
یـک  گوناگونهاي تري به امکان استنتاجِ آخشیجگرایان و آنانکه پایبنديِ سختتجرید سروکار داریم. منطق

هـرروي بـراي   دارند، بـه ي تولید شیوهي بندي (اقتصاد، سیاست، ایدئولوژي و ...) از ذات یا گوهرِ یگانهصورت
،هـاي اجتمـاعیِ پیشـاینده در تـاریخِ خودآشکارسـازيِ ایـن ذات/گـوهر       بندي یا فرگشت پیکـره توضیح دوره

ي تجرید برَند؛ اما این جدایش گاه به تقابلی میان این دو دقیقهتحلیل را به خود آن ذات بازمیفرازدرواپسین
بنـدي اجتمـاعی داراي هسـتیِ    ي تولیـد و صـورت  ن برداشـت، شـیوه  نیز انجامیده است، آنچنانکه در تندتری

بن فاین و الرنـس  اند، ایستاري که نزد ساختارگرایان تنومند شده است؛ خودبنیادي در کلیت اجتماعی شده
دو ترازِ مترتّـبِ یـک   میان آنچه خود صرفاًیکبارهوکمهمین جدایش یا درواقع گسست بیشخاطربههریس 

:کننددانند، به ساختارگرایان اعتراض میی میتجرید منطق

گذاریم، آنچنانکه که مفهومِ یکـی را نسـبت بـه    هاي اجتماعی تفاوت میبنديهاي تولید و صورتاگرچه ما میان شیوه
دانیم، اما هشیاریم که این پنـداره کـه هـر یـک از ایـن دو مفهـومی از یـک کـلِ         دیگري در ترازِ باالتري از تجرید می

زاس تدیگرگفتار، درست نیست که مانند آلتوسر و پوالناي تکین تعریف شده، نادرست است. بهگونهاجتماعیست که به
بنديِ اجتماعیست، رودرروي یکدیگر قـرار دهـیم.   ي تولید و دیگري از آنِ صورتدو ترازِ تجرید را که یکی از آنِ شیوه

هاي اجتماعی بنديتر بجهیم، باید مفهوم صورتتجرید به ترازي پایینبه جاي آنکه ناچار شویم از یک ترازِ بس باالي 
اي از مفـاهیمِ کمتـر انتزاعـی بپـروریم، تـا      ترین مفاهیم و با حرکت در راستاي دنبالهانضمامی را با پیشرَوي از انتزاعی

100هاي اجتماعیِ انضمامی به دست آید.بندياینکه مفهوم صورت

هاي اجتمـاعی قـرار دارد،   بنديي تولید که در تراز باالي تجرید از صورتشیوهمعموالً فرض بر این است که
داري با شود که پیوستگیِ جوهريِ خود سرمایهبندي گردد، زیرا این امر سبب میتواند مشمول دورهخود نمی

فـاین و هـریس   کسـانی چـون   (ي دولـت هاي درگیر در مبحث نظریـه چالش روبرو شود؛ عمومِ مارکسیست
کنند، گرچه برخی این را با فـرضِ حفـظ موقعیـت    ها اطالق میبنديبندي را به صورتدوره)شمارندنگشتا

ساختارگرایان که اصوالً امرِ تجرید را عملیاتی از جمله،برند و برخیپیش میتولیديشیوهي گوهرانهذاتی و 
بخشـیِ  تعـین دهنـد در سـطح بررسـی    ترجیح میي خوشی ندارند، دانند و ازینرو با آن میانهآلیستی میایده

جـاي صـحبت   بندي اجتماعی حضور دارند باقی بمانند و بـه که در صورتاي هاي اجتماعیي وهلهچندجانبه
بندي اجتمـاعی متمرکـز شـوند؛   صورتبازتولیدي تولید، بر ي مجردي چون شیوهي چیستیِ هستندهدرباره

شود که بررسی چیستیِ طبقات اجتمـاعی نیـز از سـپهر سـنجشِ     مینیروهر نزد آنان تا آن اندازه باین ایستا
د کـه ایـن طبقـات    شـو اي منوط مـی هاي اجتماعیيبندو به بررسی صورتگرددحذف میهاي تولید شیوه

یابند:در آنها بروز میآنچنانکه هستند

100 Ben Fine & Laurence Harris, Rereading Capital (London: Macmillan Education Press, 1979): 14-15.
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هـا و اَشـکال تولیـد    تجریـديِ شـیوه  ي مشخصشـان، از تحلیـل  توان، در مبارزهبندي اجتماعی را نمیطبقات یک شکل
شـوند. از یـک طـرف وجودشـان خـود      بندي اجتماعی یافت نمیگونه در شکلکرد، زیرا بدین» استنتاج«موجود در آن 

دهـد ... از طـرف دیگـر، طبقـات یـک      بندي اجتماعی رخ میگیرد که درون شکلي مشخصی قرار میتأثیرِ مبارزهتحت
هاي اجتماعی، و بنـابراین [در مـتن پیونـد]    بنديبندي با سایر شکلمتن روابط این شکلبندي اجتماعی فقط در شکل

ي امپریالیسـم و  هاي دیگر وجود دارند. در اینجا ما به مسـئله بنديبندي با روابط طبقاتیِ شکلروابط طبقاتیِ این شکل
ي موجودیت خـود  داریست، عرصهي سرمایهگستردهامپریالیسم که دقیقاً بازتولید ؛ایماي کردهزنجیر امپریالیستی اشاره

([افزوده] از من است)101داري.ي تولید سرمایهیابد و نه در شیوههاي اجتماعی میبنديرا در شکل

همچنین:

محسوب داریم؛ این دقیقاً منجـر خواهـد شـد بـه پـذیرش      » الگو«ي اجتماعی  را یک کامالً اشتباه خواهد بود که طبقه
مثابـه  هـایی بـه  بنديبنديِ اجتماعی، گروههاي دیگر خارج از طبقات در واقعیت یک شکلبنديبرخی گروهامکان وجود 

ي اجتمـاعی صـرفاً   رود. از ایـن نظـر طبقـه   خود فراتر می» الگوي تجریدي«که از » واقعیت مشخصی» «غناي«معلول 
کـه  طـوري ي تجریـد، بـه  مـأخوذ از واقعیـت بـا عمـل سـاده     ،اي از آنگونـه سازي از واقعیت خواهد بـود، اسـکلت  طرح
102گریزد.فهم می» صافیِ«هاي خارج از طبقات دقیقاً غناي تعینِ عینیتی باشند که از بنديگروه

ي تولید شیوهمفهومیِمعناي نفی بهدرنگ بیي تولید، البته بندي اجتماعی در برابر شیوهاین تأکید بر صورت
بنـدي اجتمـاعی   هـاي گونـاگون صـورت   نمودیابنـده در دقیقـه  جـوهرِ یا ذاتاز شأن یک نیست، بلکه آن را 

هـاي  پایـه دوره هـاي اجتماعیسـت و بـرین   بنـدي بندي یکسره متعلق به سپهر صورتاندازد؛ اینجا دورهبرمی
حقـق  آلیسـتیِ واژه ـــ ت  بندي بدون نیاز به یک جوهر یا ذات مشترك ــ درمعناي ایـده گوناگون یک صورت

هسـتی اجتمـاعی  سـازيِ سـامانِ   یابند؛ بنابراین، همچنانکه از مخالفت بنیادینِ سـاختارگراها بـا عمـودي   می
ي تولید با دو ترازِ مترتّبِ هستیِ اجتماعی بنديِ اجتماعی و شیوهآید، در تمایزِ پوالنتزاسی میان صورتبرمی

یـا  (دیـاگرام) نمـودار فوکوییِ مفهـومِ  بنديِه صورتبسیار بتولیديشیوهاز سروکار نداریم، بلکه این تبیین 
، مثـال  آلیسـتیِ الگـو  کردنِ مفهومِ ایـده براي جایگزینهر دونزدیک است که ماشین انتزاعیدلوزيِي انگاره
اي و اشـینی/گردایه یـک واقعیـت م  ي تکرارشـده ـآنجـا ـوـاینجـا طـرحِ  نسبت میانِیا انگاره در تبیینِ(ایده)

ي سان جریانِ بیوقفهبهvirtualityاز دلوز(آنچه گیبالقویا نهفتگیتعبیري دیگر میانو بهانضمامیت آن ــ
نموداربراي مفاهیم (اندشدهوضع ــ (actuality)ي فعلیت/هستی دقیقهودر ذهن داشت) دگرگونیو شدن

نمـودار یـا ماشـین انتزاعـی،     ): 80-76صفحات ویژه، بهگزارش دومین پاکسازيبنگرید به ماشین انتزاعیو 
بخش، و اگر در سـپهرهاي  ي خودتحققي روابط میان نیروهاست و نه یک ذات یا انگارهي دلوز، نقشهگفتهبه

یابی نیست، بلکه برآمد برهمکنش یا همرسی نیروهـاي بنیـادین   دلیل این واقعیتشود، بهگوناگون تکرار می

.28-27): 1389پور (تهران: رخداد نو، ، برگردان حسن فشارکی و فرهاد مجلسیداري معاصرسرمایهطبقه درنیکوس پوالنتزاس، 101
.255...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، ١٠٢
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ي انضمامی را شـکل  یابند و طرح یک انداموارهیا ساختارهاي گوناگون حضور میجامعه است که در سپهرها
ي ذات و پدیدار برقرار نیست و نسبت آنها هاي انضمامی رابطهساختدهند؛ بنابراین میان نمودار و سرهممی

در یابنـده  قیـک ذات یـا الگـوي تحقـ    تولیديشیوهگویا گذرد؛ نزد پوالنتزاس نیز با یکدیگر در یک تراز می
جامعـه اسـت کـه بسـته بـه اینکـه در چـه        خُردجهان واقعیت نیست، بلکه خودش برآمد همرسیِ نیروهاي 

طـرحِ  ین همـ ؛دشـو ي آن سـپهر تشـکیل مـی   ي انضمامیِ ویژهت یا پیکرهساخیک سرهمعمل کندسپهري 
اخت سـ گردایـه یـا سـرهم   در سپهر کلیـت اجتمـاعی تبـدیل بـه     ي نهفتگی/بالقوگی، همرسی نیروهاي وهله

ویژه درمورد ي ذات، بهدرواقع ناتوانیِ ساختارگرایی براي حلِ واقعیِ مسئلهشود؛می» بندي اجتماعیصورت«
وپاکردنِ پاسخی آخر در پوالنتزاس به دست، دستاجتماعیبنديصورتو ي تولیدشیوهتعیینِ تکلیف نسبت 

اي کـه چنانکـه گفتـه شـد و     دهد، نزدیکیفوکو و دلوز سوق میهاي پسامدرنیستی پردازينزدیک به مفهوم
ي تولیـد و  ي شـیوه این رویکـرد بـه رابطـه   وي رهرشود؛ بهبیشتر میخواهیم دید، در جِسپ هرچهنیز جلوتر 
ایست کـه چـون   نمودار یا ماشین انتزاعیشبیه بندي ــ که در آن یکُمی نه ذات یا جوهرِ دومی، بلکه صورت

:ي زیر پیداستد ــ در پارهبخشاي انضمامی هستی میگونهرا بهدومیعمل کنددر سپهر کلیت اجتماعی 

ي تولید ــ در هاي اجتماعی، یعنی اَشکالِ موجودیت شیوهبنديبندي به مراحل و به فازها، هر دو در سطح شکلدوره
مثابـه  ي تولیـد، صـرفاً بـه   متصورِ خود شیوه» هايگرایش«بندي از روند: این دورهي ــ به کار میداراین مورد سرمایه

ي بندیشـان کـرد، زیـرا مبـارزه    تـوان دوره اند کـه مـی  هاي اجتماعیبنديشود. فقط شکلموضوعی مجرد، مشتق نمی
تصـادي، سیاسـی، ایـدئولوژیک ـــ خاصـی کـه       ي تولیدي تنها در اوضاعِ ـــ اق شود: هر شیوهطبقاتی در آنها واقع می

رف یـک شـیوه   » یابیِعینیت«هاي اجتماعی بنديکنند، موجود است ... شکلتشکیل و بازتولید آن را تعیین می ي صـ
معناي دقیق این کلمه ــ داشـته باشـد نیسـتند: تمـایز     اي ــ بهتولید که از قبل موجودیت مجرد و از پیش تصورشده

هاي متفاوت موجودیت اشاره نـدارد ...  نگارانه، به عرصههاي اجتماعی، با تمثیلی موضعبنديلید و شکلي توبین شیوه
هـا و  ي شـیوه هاي روند بازتولیدند؛ آنها نقاط اتصال رشـد نـامتوازن رابطـه   هاي اجتماعی در واقعِ امر عرصهبنديشکل

ید نه یک الگو بلکه یک مفهـوم اسـت؛ آنچـه مطـرح اسـت      ي تولي طبقاتی هستند ... شیوهاَشکال تولید درون مبارزه
103.ي تولیدي که در وضعی معین موجود استي تولید است، شیوهتغییرات شیوه

گونـاگون هـاي  هـا و وهلـه  دقیقـه جاي آن تمرکز بر ي تولید و بهشیوهذاتیِ با کنارگذاشتنِ ساحت کمابیش 
اجتمـاعی را  هـاي  آیـد: هسـتنده  ها پیش میاین وهلهچندبعديِ بخشیِ تعیني ، قضیهتماعیبنديِ اجصورت

ي اساسـی دیگـر نیـز در    کـم دو وهلـه  تعین اقتصادیشان درك کـرد، بلکـه دسـت   به توان تنها با بازبردنمی
بنـديِ  ؛ بـراي فهـم یـک صـورت    ي ایـدئولوژیک سیاسی و وهلـه ـي حقوقیبخشی به آنها درکارند: وهلهتعین

؛ در دیده داشتي اقتصادي، سیاسی و ایدئولوژیک راگانهي سههابخش این وهلهاملیت تعیناجتماعی باید ع
شـوند و  آلتوسري از ساختارها، روابط تولید به روابط اقتصادي فروکاسته میتوان گفت که در این خوانشِمی

.59: پیشین...، طبقهپوالنتزاس، 103



114

تـوان بـه   میزدباره نمونهند؛ درینگردگفته از یکدیگر مستقل میي پیشي این فروکاست، سه وهلهدرنتیجه
تذکر سایمون کالرك اشاره کرد:

شـوند،  ها در آنهـا تولیـد، توزیـع، گـردش و مصـرف مـی      اي که فراوردهداري، روابط اجتماعیي تولید سرمایهدر شیوه
فراینـد کلـیِ تولیـد    دقـایق  تولید ارزش هسـتند ... آنهـا   یِ) سرمایه، تابعِ افزایدرمقام دقایق فرایند خودگستريِ (ارزش

،. اقتصـاد ..افزاییست؛ این فرایند همزمـانْ تولیـد در جامعـه و تولیـد جامعـه اسـت      اند که همانا فرایند ارزشاجتماعی
ي انـدازه . روابط سیاسی و ایـدئولوژیک را بایـد بـه   گیرنداند که روابط تولید به خود میهاییشکلسیاست و ایدئولوژي 

 خود روابطاند که تولید در ايي روابط اجتماعیهاي ویژهروابط تولید دانست، زیرا آنها شکلعنوان بهقتصادي، ایکسره
از اصلَند)تأکیدها(104دهد.آنها روي می

پیروِ همین فروکاست روابط تولید به روابط اقتصادیسـت کـه نـزد پـوالنتزاس تعـین طبقـات اجتمـاعی نیـز         
ي تولیـد شیوهمیانجی از منطق صرفاً اقتصادي حاکم بر توان آنها را بیو نمیگذردمیقتصاداـتولیدفراسوي 

ها و ابهامات بیشتري ي طبقاتی، در سپهر مجرّد تولید داراي پیچیدگیهستندهویژه آنجا که ، بهاستنتاج کرد
روابط تولید و هم ي اجتماعی هم جایگاه آن در تعین ساختاريِ هر طبقه"(نسبت به پرولتاریا و بورژوازیست

ي جایگاهش در روابط ایدئولوژیک و سیاسی را در بر دارد. لیکن این مسئله بـراي طبقـاتی غیـر از دو طبقـه    
ي سنتی و او گردآوريِ دو الیه105)"کند.بورژوازي، اهمیتی کامالً ویژه کسب میخصوص براي خردهاصلی، به

نه امري اقتصادي یا مربوط بـه سـطح تولیـد، بلکـه امکـانی      ي یگانه را نیز بورژوازي در یک طبقهنوینِ خرده
چونـان یـک   بورژوازيخردهدهد که زیرِ نام داند: تنها تعین ایدئولوژیک آنهاست که اجازه میایدئولوژیک می

مـدیران  يبخشـی از الیـه  د کـه  گیرنتیجه میهمچنین با احتجاجی همانند106.گرد آیندي اجتماعی طبقه
داري حضـور  ساالران نیز هرچنـد در کـار مولـد سـرمایه    شوند، و همچنین مهندسان و فناگرچه استثمار می
ي کارگر نگنجند، فراتر از جایگاه آنها در شود در طبقه؛ آنچه سبب میي کارگر تعلق ندارنددارند، اما به طبقه
و ایـدئولوژیک از پرولتاریـا متمـایز    سیاسـی ظایسـت کـه آنهـا را از لحـا    هـاي سـاختاري  روابط تولید، تعین

را نیـز در قلمـروي تولیـد    در تفکیـک از یکـدیگر،  ،جسـمی فکـري و  تعریف کاراو حتا مسرانجا107؛کندمی
از دید او این تقسـیم :داند (با تأکید بر اینکه این تمایز منطبق بر تمایز کار مولد و نامولد نیست)ناممکن می

تولید به خود میکلیست که شرایط ش البته در ایـن بحـث تفکیـک نیـز     108.گیردسیاسی و ایدئولوژیک روند
ي گفتـه ي دیگري از همان فروکاست روابط تولید به روابط اقتصادي بسنده پیداست، آنچنانکه، بـاز بـه  نسخه

104 Simon Clarke, “Marxism, Sociology and Poulantzas’s Theory of the State”, in The State Debate, op. cit. 84-85.
.265...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 105
.361...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 106
.315و 305و 291-290...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 107
.297...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 108
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نابجـا  امري صرفاً فنّی انگاشته میکالرك، تولید مرزهـاي  و بـا  کخشـ کـه تفکیکـی  شود؛ همین فروکاست
را تا آنجا گسترش به پوالنتزاس شود که کالرك نقد خود میکند، سبب مشخص میان سه وهله را ایجاب می

نـوع  يبرپایـه و نه ، ي ایدئولوژيدر وهلهبورژوازي یابیِ کلیت خردهي وحدتدهد که حکم پوالنتزاس درباره
بـه چـالش   اي یکسـره فروکاسـتگرایانه   خود از زاویهينوبهرا نیز به،سرمایهباهاي گوناگون آني بخشرابطه

 یابد، یا چنانکه گـویی  ایست که وراي ایدئولوژي تحقق میمقوله» رابطه با سرمایه«بکشد، چنانکه گویی خود
ن ي سه وهله نزد پـوالنتزاس امکـا  اي غیرایدئولوژیک است؛ تفکیک ساختارگرایانهسرمایه در ذات خود رابطه

گیرد:دفاع در برابر نقد کالرك را از او می

عنـوان  رمایه بـه سـ بـا  فـرآورده نسـبت  بر اسـاس  به جاي آنکهتمایز میان کار مولد و نامولد [در این کتاب پوالنتزاس] 
. تفکیـک میـان کـار فکـري و     پذیردصورت میفرآوردهي سرشت مادي ، برپایهسنجش شودافزوده ي ارزشتولیدکننده
هاي متمـایز فراینـد   ویژگیبر اساسبورژوازي هاي خردهبر تقسیمِ فنیِ کار استوار است ... تمایز میان بخشجسمی نیز 

اي ایـدئولوژیک، و نـه   گونهنیز بهبورژوازيکار، و نه با روابط متفاوت آنها با سرمایه توضیح داده شده است. وحدت خرده
ها] از منَند)([افزوده109.شده استها] با سرمایه برساخته ي یکسان [این بخشبطهبر بنیاد را

وحـدت  ازایـدئولوژیک در عـین تعبیـرِ   دهـد تـا   مـی آن خوانشی از ایدئولوژي که براي نمونـه امکـان   باري،
باشیم و فرصت پاسخ به کالرك را هم از » در رابطه با سرمایه«بورژوازي یا تعینِ دیگر طبقات، همچنان خرده

بـودنِ آن عـینِ   اقتصـادي ایسـت کـه   گونـه فراینـد بـه  جـوهرِ یـا  ذاتپردازيِ دست ندهیم، مستلزم بازمفهوم
آید، اي از ذات/جوهر فراچنگ نمیایجابیت بودنش باشد؛ خواهیم دید که این مهم در هیچ برداشایدئولوژیک

 ذات همچون خود اش همانـا  عنـوان حقیقتـی کـه آشـکارگی    به،تناقضیا امتناعبلکه مشروط است به درك
طورکلی این فرصت را ي چنین جایگاهی، بهگريِ ساختارگرایی با نفیِ بنیادینِ انگارهانحاللش است؛ ضدهگلی

تـر بـه پسامدرنیسـم و    ايبیشـتر و ریشـه  ، بـاز چنانکـه خـواهیم دیـد، هرچـه     دهـد و درعـوض  از دست مـی 
روایت دیگر نه برآمد کالنتضاد طبقاتیدر آن سرانجام گراید، یعنی به مسیري که پساساختارگرایی فوکو می

هاي قدرت است. فیزیکخردهيپیشامدانهیک تناقض بنیادین، بلکه کانونِ همرسیِ 

هـاي  بنديیا گونهطبقاتهاي به زیرالیهي پوالنتزاسزدودهموضعِ ذاتاین مفهومیِگسترشهرروي،به
نیـز  ملـی بـورژوازي ؛ براي نمونه او به مفهـومِ دردسرسـازِ   کشدتري از موضوع را پیش میي مهم، جنبهآنان
بـه  ــدر سطحی صرفاً اقتصاديوابسته ــرویاروییِ بورژوازي ملی و دهد که ترجمانِو هشدار میپردازد می

انداز است، زیرا براي تشخیص بورژوازي ملـی بـه عامـل ایـدئولوژي و     شدت غلطبورژوازي صنعتی و دالل، به
سیاسی نیز نیاز داریم:

109 Clarke, “Marxism, Sociology …”, in The State Debate, op. cit. 91n.
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ي تجـاري هـم   ي صـنعتی و سـرمایه  بر تمایز بین سرمایهپندارند،تمایز بین بورژوازي ملی و دالل، آنگونه که غالباً می
ي خارجی توان یافت که کامالً منقاد سرمایهی از بورژوازي صنعتی و بورژوازي تجاري را میهای... بخشبق نیستمنط

دار متکـی بـر   نیز طبقـات زمینـداران سـرمایه   ، درست همانگونه که مثالً در برخی از کشورهاي آمریکاي التینباشند
آنچـه  ... سـازند گر میحال خصایص بورژوازي ملی را جلوهتوان یافت که بااینمحصول صادراتی (قهوه، مثالً) را میتک

ي ي معینی از تضاد بـا سـرمایه  نوع و درجهست که بر اساس باید از بورژوازي ملی فهمید، آن بخش از بورژوازي بومی
کند و به این ترتیب وحدت ، جایگاه نسبتاً مستقلی را در ساختار ایدئولوژیک و سیاسی اشغال میریالیستی خارجیامپ

تـوان آن را بـه موضـع طبقـاتی     این جایگاه جزئی از تعین ساختاري طبقات اسـت و نمـی  سازد.گر میاي را جلوهویژه
بخشِ ي آزاديي مبارزههاي ویژهلی قادر است، در برخی وضعیت. بورژوازي مگذاردتقلیل داد، بلکه بر آن تأثیر هم می

از من است)تأکید(110سازد ...» خلق«اي اختیار کند که آن را قسمتی از ملی و ضدامپریالیستی، مواضع طبقاتی

نامیـده  ملـی بـورژوازي تشخیص آنچـه  پوالنتزاس: از دید شویمبا دشواره یا شاید تناقضی روبرو میاینجا اما 
جایگـاه نسـبتاً مسـتقل آن در سـاختار     به تعین سیاسـی و ایـدئولوژیکش (  آنشده، بیش از تعین اقتصاديِ

آنچه او گردد؛ بسیار خوب، اما به گزارش خود او، این مفهوم را باید در بخشی از ) بازمیایدئولوژیک و سیاسی
ي امپریالیسـتیِ  نـی از تضـاد بـا سـرمایه    یي معنـوع و درجـه  جسـت کـه نمایـانگرِ   نامـد  میبومیبورژوازي
ست و درواقع همین تضاد است که این جایگاه مستقل سیاسی و ایدئولوژیک را براي آن فراهم کـرده  خارجی

مشخصـی بـراي آن، تعریـف    توان بدون جستجوي خاستگاه طبقاتی عـام و ازپـیش  است، تا آن اندازه که می
ي تضـاد بـا سـرمایه   «پرسـش ایـن اسـت کـه آن     ؛دسـت داد بخشـی از آن بـه  وحـدت ایدئولوژیکـسیاسی

داراي جایگاه و تعریف مستقل سیاسـی  بورژوازي بومیفرمودهاین بهن بخشی ازآي که برپایه» امپریالیستی
ایـن  ي امپریالیسـتی وجـود دارد؟   و ایدئولوژیک شده است، دقیقاً چیست؟ چگونه تضادي میان آن و سرمایه

وارونِ تعبیـر او ایـدئولوژي، بـه   شود، چون بهتر مینستن درك پوالنتزاس از ایدئولوژي روشنویژه با دانکته به
بخشـی بـه یـک واقعیـت     با آنها مخالف است، کوششی بـراي یگـانگی  بنْـاي که او ازآلیستیهاي ایدهدیدگاه

حِ خیالیست:تضادآلود جوهري/بنیادین نیست، بلکه بازسازيِ وحدتی پیشاپیش ایجادشده، در سط

ي بندي اجتماعی، در چارچوب حدودي که این شـیوه ي تولید و صورتاي در یک شیوهي ویژهایدئولوژي، چونان وهله
بـه وحـدت حـاکم بـر     انسـجام خیـالی  شود، و در این حدود یک ، برساخته میاندمعین کردهبندي تولید و این صورت

بخشد. ساختارِ چیـزِ ایـدئولوژیک بـه ایـن واقعیـت بسـتگی دارد کـه        میبندي ي این صورتتضادهاي واقعیِ مجموعه
سـان یـک چیـزِ    در این دیدگاه، کـارکرد ویـژه و راسـتین آن بـه    .دهدبازتاب میبندي اجتماعی را یگانگی یک صورت

آن وحـدت از  بلکـه بازتـاب   بینـیم) مـی انگاربندي (آنچنانکه در برداشت تاریخیوحدت یک صورتایجادساز، نه یگانه
ایـن  » تمامیـت «بنـدي اجتمـاعی  پایه ایدئولوژي مسلّط یـک صـورت  برینست.آن در یک تراز خیالیبازسازيرهگذر 
، دهـد شـکل مـی  اجتمـاعی را  ـي تاریخییک سوژه» آگاهی طبقاتیِ«گیرد، نه به این دلیل که بندي را دربرمیصورت

بنـديِ  ي شـاخص مفصـل  نـده ) بازتابي آنَنـد کـه ویـژه  سـازي رازوارهو سازيوارونههاي بلکه ازینرو که (با همان سویه

.86...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 110
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ماننـد دیگـر   .کنـد بنـدي را تعیـین مـی   این صـورت ياي که وحدت ویژهبنديست، مفصلبنديهاي این صورتوهله
بنـدي  لید و صـورت ي توي خودش، ساختار سراسري یک شیوهها، قلمروي چیزِ ایدئولوژیک را نیز درون محدودهوهله

از اصلَند)تأکیدها(111اجتماعی مشخص کرده است.

ن متضاد، پیشـاپیش حاصـل شـده اسـت و     وراز دبنديِ اجتماعیِي تولید و صورتوحدت یک شیوهبنابراین 
قدرت سیاسی و طبقات کارکرد ایدئولوژي، برخالف رویکرد کسانی چون لوکاچ که پوالنتزاس بارها در کتابِ

هگلیانیسمِ او تاخته است، برقراريِ این یگانگی از رهگذر کژنمایی یک واقعیت نیست، ـآلیسمبه ایدهاجتماعی
سـان  کند، یا به سخن بهتر آن را اینبـار بـه  ا در تراز خیالی بازنمایی میبلکه یگانگیِ پیشاپیش حاصل شده ر

کـه رفـع آن بـا    محـض توهمِکارکرد این سطح خیالی هرگز با برداشت کند؛ میبازسازياي خیالی هستنده
؛برابر نیستیابیم ــ میانگارو تاریخیبنیاددر رویکردهاي سوژهتغییر دیدگاه طبقاتی شُدنیست ــ آنچنانکه 

یـدئولوژي کند، بلکه حامالن اایجاد نمیوهماًایدئولوژي یک وحدت ناموجود را ي پوالنتزاس،به دیدهدرواقع
ریق خود بندي اجتماعیِ از درون متضاد به وجود آمده است را از طي تولید و صورتوحدتی که در یک شیوه
گویـد، بـه   کنند، واقعیتی که، چنانکه خود پوالنتزاس نیز همانجا میشان تجربه میهایدئولوژي در رفتار روزان

ایـدئولوژي ـــ   این رفعِبا توان بنیاد، نمیوارونِ برداشت سوژهنزدیک است؛ نتیجه آنکه، باز بهفرهنگمفهوم 
کذب این وحدت را آشکار ساخت؛ این ایدئولوژياست ــ در سوژهشناختی چنانکه گویی یک خطاي معرفت

شود تا ، زیسته مینندکبندي اجتماعی زندگی میي کسانی که در این صورتدر مقام یک ساختار، در تجربه
ي معینـی  شـیوه بنـدي اجتمـاعی مـوردنظر، آن تضـادها بـه     دیگرگفتار، چون در صورتپنهان بماند؛ بهتضاد

کننـد؛ ایـن ایـدئولوژي    اند، شهروندان نیز ایدئولوژي را آنگونه که هسـت تجربـه مـی   صورت وحدت درآمدهبه
شـود. و البته بـا لَختـی و کُنـديِ بسـیار، دگرگـون مـی      بندي،رفع نیست، بلکه تنها با تغییر خود صورتقابل

ي طبقـه » سـازي آگـاه «ي اساسی این رویکرد مخالفت با نقد رویکردهایی به نبرد طبقاتیست کـه بـر   نتیجه
آن رهگـذر سـت کـه از   »سـبک زنـدگی  «متمرکزند؛ اگر ایدئولوژي، مانند فرهنگ، چیـزي از جـنس   کارگر 

آن را بـا تغییـر   توان ، نمیکنندي خود تجربه میعی را در زندگی روزانهبندي اجتماشهروندان وحدت صورت
بعـد  آن نیست؛ اینجـا بودنِموهوممعنی وحدت بهخیالیِي بازنماییِ قرار، جنبهرفع کرد؛ بدینسوژهدیدگاه
ي اجتماعیست:نیز یک رابطهخیالی 

کننـد: یعنـی   وکم سازگار تثبیت مـی را در یک جهانِ بیشاي خیالی رابطهي واقعی، بلکه تنها یک رابطهها نهایدئولوژي
معناسـت کـه در   دارند. ایـن بـدان  ي خیالی برقرار میها با شرایط وجودشان را در شکل یک رابطهي واقعیِ انسانرابطه

آگاهی فروکاسته شـوند.  ـژهجهت به پرسشگان سوآنکه ازیني انسانی مربوطند، بیها به تجربهتحلیل ایدئولوژيواپسین
ازخودبیگانگی و آگاهی توان به پرسشگانِاي دارد را نمیاجتماعیِ واقعیـخیالی که کارکرد عملیـي اجتماعیاین رابطه

111 Nicos Poulantzas, Political Power and Social Classes, Trans. Timothy O’Hagan et al. (London: Verso,
1978): 208-209.
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خیـالی قـرار   ـي اجتمـاعی سببِ برساخت خاص خودش، در عملکردهاي این رابطـه کاذب فروکاست. پس ایدئولوژي، به
از سـاختار اجتمـاعی بـه عـامالن،     درستدانشِکاذب است؛ کارکرد اجتماعیِ آن نه دادنِ یک ضرورتاً ه پایدارد، و برین
وارونِ دانـش،  دارد ... بهشان است که این ساختار را برپا میهاي عملیاصطالح واردکردنِ آنها در آن فعالیتبلکه فقط به

وکم سـازگار در یـک تـرازِ    یک گفتمان بیشبازسازيراستین، و سازيِ تضادهايي پنهانایدئولوژي داراي کارکرد ویژه
ي گنـگ  گمـان معنـاي بنیـادینِ اسـتعاره    کند ... این بـی ي عامالن کار میست، گفتمانی که همچون افقِ تجربهخیالی

»رد. کـارکرد ویـژه   است که گرامشی براي اشاره به کارکرد اجتماعی ایـدئولوژي بـه کـار مـی    »الطم ي ایـدئولوژي ...  بـ
از اصلَند)تأکیدها(112است.سازي (چسباندن)همبسته

ویـژه آنکـه او امـرِ    کند تا بـه برداشـت پـوالنتزاس نزدیـک شـود، بـه      اشاره به گرامشی به خواننده کمک می
نزد پوالنتزاس این همبستگی یـا  ؛کندگرامشی تبیین میسرکردگیِگیري از مفهومِ با یاريبندي را نیز دوره

همبست (بلـوك) کم استوار بر، برداشت گرامشی از بندي اجتماعی، چیزي نزدیک به، یا دستوحدت صورت
تاریخیِ گرامشـی همچنـان عناصـري از    همبستي دهد که در نظریه؛ البته پوالنتزاس تذکر میستتاریخی

ي پردازيِ خود او از همین انگـاره ي مفهومهاي آن را در شیوهشود که نشانهي کانونمند هگلی دیده میسوژه
ي گرایانـه زعـمِ او فروکاسـت  تـوان یافـت؛ و همـین نیـز امکـان خـوانشِ بـه       مـی » ایدئولوژي همچون مالط«

را بنیـاد هاي سـوژه انگاشتي پیشبرپایهگرامشیي سرکردگیِون از نظریهآندرسپريویژه و بهریویونیولفت
خوانـده شـود، آغـازگر گسسـت از     سـمپتوماتیک ي او گفتـه هرروي گرامشی، چنانکه به؛ اما بهکندفراهم می

است:» سان یک نظام مفاهیمبه«آلیستیِ ایدئولوژي ي ایدهانگاره

» حـال «بنـديِ نظـريِ   تاریخی چیزي نیست جز صـورت همبستآلیستی از گرامشی]، در این چارچوب [خوانش ایده
یک شدنِ خطـی، کـه در   (expressive)ي ها در تمامیت بیانگرانهها و وهلهي دقیقهتاریخیِ هگل، این همبودي همه

کـه بـه   » بنـدي ي بنیـادینِ وحـدت یـک صـورت    اعـده ق«شود. این نقشِ آن ایدئولوژي بیانِ محضِ تاریخ انگاشته می
سـان  اي گنگ حاضر در برداشت گرامشی از ایـدئولوژي بـه  ي تااندازهشود، در استعارهبینی اطالق میایدئولوژي/جهان

هـاي نظـريِ چنـدي را در کـار     بندي نیز نمایان است ... اما این نیز درست است کـه مـا گسسـت   یک صورت» مالط«
گرامشی خوانش سمپتوماتیکیابیم: یک هاي دیالکتیکی و تاریخی میهاي او از ماتریالیسمیژه در تحلیلوگرامشی، به

هاي علمی و اصـیلی را در برداشـت او از ایـدئولوژي (ذیـلِ بحـث      گمان ویژگیي این اثر است، بیکه بیرون از حوصله
ي مارکسیسـتی، گرامشـی نخسـتین    در تاریخ اندیشهآشکار خواهد کرد ...») ي مطلقانگارتاریخی«جدلی او پیرامون 

113ترین معناي این دو واژه، برید.، در دقیق»ي مفهومیسامانه«ست که از تصورِ ایدئولوژي همچون یک کسی

وحـدتی از طبقـات حـاکم یـا     همبسـت تاریخیِ گرامشی، این همبستي پوالنتزاس از شدهدر روایت تعدیل
هـاي  که دیگر طبقات (اعم از طبقات زیر سـلطه، یـا الیـه   استي حاکمطبقههاي گوناگونوحدتی از بخش

112 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 207.
113 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 200-201.
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شـود؛ درواقـع   شـامل مـی  مندسازيِ تمامیـت اجتمـاعی  ي حاکم) را نیز از رهگذر سرکردهي طبقهناسرکرده
در حـاکم)  همبست(ها و طبقات سرکردهالیهبخش سبب کارکرد نتیجهپذیر بههاي سرکردگیطبقات و الیه

ي سلطه و زورِ حاکمـان  ؛ در حفظ این سرکردگی، رابطهدنشومند میجور رضایت عمومی، سرکردهجاد یکای
شـده در جامعـه، تمـام    شده و نهادینـه ي خودکار، درونیصورت یک سامانهنقشی ثانوي دارد و سرکردگی به

گرامشـی  آورد.اعی گرد مـی ي اجتمشان در یک گردایهرغم تضادهاي بنیادینطبقات مسلط و زیرسلطه را به
منـد  نیروکردنِ همبستگی سرکردهکارکرد ایدئولوژي را، همچون مالط یا سیمانِ یک سازه، استوارداشتن و به

تا حد امکان ، آنجا که بحث به گرامشی کشید، ي مرگي رانهاستوارنامهدر ؛دانداجزاي متضاد این گردایه می
ي سـرکردگی، برآمـد   جوشِ خود سـامانه سانِ امرِ درونمند بهسرکردهسازيِ روشن شد که این خودهمبسته

شود، میمجهزمندهسرکردگفتمانِ ن اینطور نیست که یک سامانه به فالپاییِ آن است:ي خویشتننوعی رانه
یِ ؛ تازمانیکه یک هستسامانه اصالً وجود نخواهد داشتست که بی آنسرکردگی بیانِ گفتمانیِ انحرافیبلکه

انحراف از تضاد بنیادینش است؛ همین سرکردگیِ رهگذرِمندسازي از، ناگزیر از خودسرکردههستاجتماعی 
ی از بنیاد ناآگاهبقا نیازمندرايباي کهکند: جامعهایجاد میعامناگزیر یک ازخودبیگانگیِ بهست کهضروري

.ناممکنِ خویش است

آگـاهی کـژواره کـه از بیـرون بـه      مفـاهیم، یـا یـک   یک نظامِدر این معناي گرامشیستی، ایدئولوژي نه
ديِ ي ســرکردگی و پیکربنــمانــدگار خـود ســامانه ، بلکــه برآمــد دروناسـت شــدگان منتقــل شــده سـرکوب 
سازي از رهگذر آموزش ایدئولوژيِ انقالبی صرف آگاهتوان آن را بهي طبقاتیست؛ پس نمیپاي جامعهخویشتن

يدهند، تغییرِ ایـدئولوژ بنیاد که آگاهی را در مرکزِ کنش انقالبی قرار میویکردهاي سوژهرفع کرد؛ برخالف ر
مقدم بر دگرگونی انقالبی نیست؛ این ایدئولوژي یک سبک زنـدگی  ــکاذبآگاهیِتعبیر لوکاچ، رفعِ ــ یا به

در نتیجـه، اینکـه   کننـد:  با هـر کـنش خـود در زنـدگی روزانـه تجربـه مـی       یا فرهنگ است که مردم آن را 
کنـد، یـک ایـدئولوژيِ    منـد بازنمـایی مـی   صورت یک یگانگیِ سرکردهي طبقاتی را بهکه جامعهياایدئولوژي
ي آن، ایدئولوژي ابداعی یا مطلوبِ دار، یا بخشِ سرکردهي سرمایهبه این دلیل نیست که طبقه،ستبورژوایی

ایدئولوژيِ بـورژوایی، دیـدگاه   پرولتاریا تزریق کرده است؛هاي فرودست جامعه، و از جمله به خود را به بخش
بیانی از یک مرکز صادر نشده است، و بهنیست، دارسرمایهيطبقهي طبقاتی موسوم به یک سوژهيبرساخته

ي اي کـه همـه  گونـه ، بـه سـت داريبنديِ اجتماعیِ سـرمایه صورتاز روابط اجتماعیِ برقرار در ايشبکهبلکه 
دلیل خصلت طبقاتیِ کانونِ بودنِ آن بهبورژواییي اجتماعی شرکت دارند؛ طبقات به یک اندازه در این رابطه

ي تولیـد و  شـیوه روابط اجتماعی این ي خود دارانهي آن نیست؛ این صفت ناظر بر ویژگیِ سرمایهکنندهابداع
اینجـا محـل اعتـراضِ    ي باشـد. اویـژه کـانون خته و صادرشده از هیچ آنکه برسا، بیبندي جامعه استصورت

از شرغـمِ برداشـت نـوینَ   ي پوالنتزاس به گرامشی نیز هست، چـرا کـه بـه بـاور او گرامشـی بـه      اصالحگرانه
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هـا را  ي میـان نیروهـاي مـادي و ایـدئولوژي    که رابطهجا آنازبنديِ اجتماعی، صورتمالطایدئولوژي چونان 
دریـافتی کـه بـا    ــ )200(همانجا: یابد درمیشکلو هندروآلیستیِ پردازيِ ایدههمچنان در چارچوب مفهوم

اساساً با امکانِ دگرگونیِ آن در عین حفظ مناسـبات  ي سرکردگی او همخوان نیست ــ نظریهي روحِ نوآورانه
آوردنِ سرکردگیِ اجتماعی پیش از تصرف قـدرت را  دستد همدل است، تا آنجا که راهبرد بهاجتماعیِ موجو

ویژه در جوامـع غربـی کـه هنجارمنـدي رفتـار      ، بهنوینراشهریي گذارد: طبق نظریهپیشِ روي پرولتاریا می
مـدنی ریشـه   يجامعـه ي مردم است و قدرت سیاسـی کـه در مواضـعِ ژرف    اجتماعی در بنیاد زندگیِ روزانه

ي کارگر بایـد بـراي تصـرف قـدرت     یافتنی نیست، حزب طبقهدستجنگ رزمایشیسادگی با یک ، بهدوانده
معنی که سـرکردگی اجتمـاعی را از   سیاسی، و درواقع پیش از تصرف آن، در جنگ مواضع پیروز شود، بدین

را همچنـان چیـزي   » ایدئولوژي همچـون مـالط  «این نگاه نیازمند آن است که کند.پرولتريایدئولوژيآنِ 
شـود؛  مـی تابیـده بنـدي  بندي اجتماعی بدانیم که از یک کانون طبقاتی بـه صـورت  صورتبه بیرونی نسبت 

: ایـدئولوژي  ي گرامشی را اصـالح کنـد  پوالنتزاس با کمک ساختارگرایی خود سعی دارد همین اشکال نظریه
صرف قدرت (و تست و محال است که بتوان پیش از بنديِ اجتماعیي اجتماعیِ درونماندگارِ صورتهیک رابط

ي بـورژوا  ) آن را دگرگون کـرد: ایـدئولوژيِ بـورژوایی از آنِ طبقـه    قدرتپس از تصرف در مدت کوتاهی حتا 
بندي و روابط اجتماعیِ صورتناپذیرِي بنیادین و انتزاعنیست، مشخصهکانونمند طبقاتی يسوژهسانِ یک به

هاي جامعه بندي دگرگون نشده است، آن ایدئولوژي نیز در زندگی روزانه انسانست و تا این صورتبورژوایی
رغـم ایـن حرکـت    ي گرامشـی، بـه  دهد که نظریه. به همین دلیل پوالنتزاس تذکر میاجرا خواهد شدناگزیر

، از جهـاتی بـا   »ي مفـاهیم ایـدئولوژي همچـون سـامانه   «از تلقیِ پیشروانه در بازتعریف ایدئولوژي و گسست
شود:ي تحزب لنین ناهمساز مینظریه

ي رهبـر  بایـد طبقـه  تواند و میکند. به باور او یک طبقه میتعریف میسلطهو سرکردگی گرامشی تفکیکی نظري میان 
تواند سـرکردگی را پـیش   لحاظ سیاسی مسلط شود؛ و میي بهآنکه تبدیل به طبقهپیش ازي سرکرده] بشود، [= طبقه

یـک طبقـه   مفهـوم سـرکردگی اصـوالً بیـانگر ایـن واقعیـت اسـت کـه         از تصرف قدرت به دست آورد. در این برداشت،
چیرگـی کسـب قـدرت سیاسـی،    پـیش از  پایـه  کنـد و بـرین  بندي واداشت میبینیِ خاصِ خود را به یک صورتجهان

مورد درهاي لنینیستی، همین تحلیل نظري را اما گرامشی، برخالف برنهادهآورد.به دست می(در این معنا) ایدئولوژیک 
فشـرد کـه در وضـعیت یـک بزنگـاه      رد. در موارد بسیاري لنین بر این واقعیت پاي میي کارگر نیز به کار براهبرد طبقه

آوردنِ قـدرت سیاسـی، چیرگـی    چنـگ تواند پیش از بهي کارگر نمی... طبقهالیسمداري به سوسیگذار از سرمایهواقعیِ
ي ایدئولوژیک طبقـه سازماندهیِبایستگیِهاي لنین پیرامون ي اصلی نوشتهایدئولوژیک پیدا کند. این تحلیل در هسته

ي کـارگر تأکیـد   مسـتقل طبقـه  لنین بر لزوم سـازماندهی ایـدئولوژیک   راست آنکه کارگر به دست حزبش قرار دارد ... 
ي اساسـی بـا نظریـه   ي او از این جهات تفـاوت هاي سازماندهیِ سیاسی آن. نظریهسان یکی از جنبهکرد، اما تنها بهمی

پرولتاریا پـیش از  ایدئولوژیک از سويچیرگیِ) سازماندهی ایدئولوژیک ربطی به کسب 1([نزد لنین]کهردگرامشی دا
حـاکم  اي در برابـر ایـدئولوژيِ  حربـه چونـان منـد  شکلی نظـام ) سازماندهی ایدئولوژیک حتا به2(؛ و تصرف قدرت ندارد
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گـرفتن قـدرت، ایـدئولوژي مسـلط همچنـان بـراي مـدتی طـوالنی بـورژوایی و          دسـت بـه : حتا پس از شودمیانگاشته 
ها] از منَند)[افزودهاز اصلَند؛تأکیدها(114بورژوایی باقی خواهد ماند.خرده

ي آخر نظریهداند، اما چنانکه در باال نیز گفته شد، دسترچه پوالنتزاس این اعتراض را به گرامشی وارد میاگ
ي مستقل روابط سان یک وهلهي خودش براي تعریف ایدئولوژي بهسرکردگیِ او را با تعدیالت ساختارگرایانه

ي رقیب و بقهي معین که به طبینیِ یک طبقهي مفاهیمِ برآمده از دیدگاه یا جهانو نه مجموعهــاجتماعی
کـه بـا   تـر از آن اسـت  ايپذیرد؛ اما اعتراض او به لوکاچ بسیار ریشهمیــشده استتمامیت جامعه تحمیل

ي رفـت از پنـداره  راهی بـراي بـرون  آلیسم لوکاچ هیچ پذیر باشد؛ گویا ایدههاي ساختارگرایانه اصالحدرافزوده
یـک طبقـه   ساختار ایدئولوژیک به سازمان سیاسـیِ "(گذارد نمیبه جا» ایدئولوژي همچون سامان مفاهیم«

اي که آن بینیشود، جهانبرساخته میخودشي بینیِ ویژه، و این سازمان سیاسی با جهانشودفروکاسته می
توان بـه  دهد ... هیچ خودفرمانیِ معینی نمیي تاریخ، شکل میسوژهخود، یعنی ي برايیک طبقهدر حکمِرا 

هـرروي نـزد لوکـاچ کژوارگـیِ     این داوري البته کمی شتابزده اسـت؛ بـه  115)"دئولوژیک نسبت داد.یي اوهله
؛ آنچه آگاهیِ کژواره، آگاهیِ یک هستیِ کژواره استي او در اندیشهآگاهی امري فارغ از واقعیت نیست، زیرا 

، وگرنـه آگـاهیِ   متعلق به آن استیآگاهکه اینایستکتیویتهژبسوهستیِ اجتماعی بنیادگذارِ کژواره است 
دروغـین را  ي دچار به این آگاهیِبراي خود او کژواره نیست؛ دروغِ مندرج در این آگاهی که یک سوژهسوژه

بیکران ي یک در پیکرهاي که است، هستیایست که این سوژه در آن وضع شدهنهد، در خود هستیپیش می
زمانی که آگاهیِ راستین پدیدار شود، دیگر با سببِ همین دروغ یا انحراف یا کژوارگی وجود دارد؛تنها بهبد، 

سوژهاي که این، زیرا بنیاد هستی، روبرو نیستیماصالح شده استاش ي پیشین که اکنون آگاهیهمان سوژه
با رفعِ این دروغ/کژوارگی فرو خواهد ریخت.بعد شناختیِ آن است،

بهتر این اعتراض پوالنتزاس به لوکاچ روشن شود، پایگاه ي ساختارگرایانهبراي اینکه سستی و ناهمسازيِ
اشـاره  ـ ي آنهاسـت ــ  انگاران ــ که از دید او لوکاچ هم از جرگـه پوالنتزاس به تاریخینقدبعد دیگر بهاست
آگـاهی یـا   واردکـردنِ «ي لنینـیِ  ي آنها با نظریهگرایانهيخودهاي خودبهویژه در برابرنهادنِ رانهکه بهکنیم

گرایـی را یکـی از   خـودي شـود؛ پـوالنتزاس خودبـه   چشمگیر می» به درون طبقهایدئولوژيِ انقالبی از بیرون
گرایانـه را  خـودي هـاي خودبـه  وارونِ لنین، ایـدئولوژي بهپندارد، زیرا آنها، انگاري مینمودهاي همین تاریخی

دانند:متعلق به خود طبقه، و نه یک ایدئولوژيِ بورژوایی می

ي کـارگر در  گرایـیِ طبقـه  خـودي دهند که ایدئولوژي خودبههاي بسیاري از مارکس، انگلس و لنین نشان میپاره نوشته
است: این فقط معلول بودهطلبی (رفرمیسم) رایی (تردیونیونیسم) و اصطالحگتر اتحادیهبنیاد آنارکوسندیکالیسم و سپس

114 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 204-205.
115 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 202.
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ي کـارگر اسـت. ایـن برداشـت همچنـین      بورژوایی بر ایدئولوژي طبقـه بورژوایی و خردهمسلطچیرگی دائمیِ ایدئولوژيِ
ي ی بایـد از بیـرون وارد طبقـه   ست که ایدئولوژي انقالبـ ي کائوتسکیستیي پرآوازهي وامگیريِ لنین از این انگارهشالوده

، برخی (لوکاچ، کُرش، و همانندانشان) این انگـاره را  1920ي حال آنکه در میان نمایندگان جنبش چپ دههکارگر شود.
، زیرا [از دید آنها] پرولتاریا روشنفکرِ خودش بود ... کوتاه آنکه [به باور دادند که روشنفکران را باید طرد کردمیگسترش

خـوديِ آن بـا علـمِ    دائمـیِ ایـدئولوژي خودبـه   نقـد ي توانـد برپایـه  ي کارگر تنها میزاس] ایدئولوژي انقالبیِ طبقهپوالنت
است، تمایزي که علمو ایدئولوژياي میان چنین نقدي پیشاپیش نیازمند تمایزي ریشهمارکسیستی وجود داشته باشد.

ها] از منَند)([افزوده116کل داد.انگارانه شهاي تاریخیتوان در چارچوب برداشتنمی

خـورد و ایـن تمـایز را نیـز از     جاي به چشم میابرامِ پوالنتزاس بر تفاوت ایدئولوژي و علم در این کتاب جاي
، اشـاره  نقـد تولسـتوي  ،لنـین ي جالب ماشري، آلتوسر و پیروانش وام گرفته است و ازجمله همانجا به مقاله

ي همزمـان مفهـومی و تـاریخیِ    بعدها به این موضوع بازخواهیم گشت، امـا دشـواره  )208(همانجا: .کندمی
ساده انگاشـته شـده اسـت؛    پردرونِ جنبش کارگري در خوانش پوالنتزاس واردکردنِ ایدئولوژي از بیرون به 

گر آورد و این ي کارنامد را از بیرون به درون طبقهمی"ایدئولوژي انقالبی"توان آنچه او نخست اینکه اگر می
گـزارد، بایـد بخشـی از عملکـرد سیاسـی حـزب دانسـت، پـس دیگـر          کار را نیز، چنانکه خود پوالنتزاس می

بنـدي اجتمـاعی   ي یک صـورت گرفته برپایهتوان ایدئولوژي را ساحتی از روابط اجتماعیِ شکلسادگی نمیبه
از پسـین بـه هدر گفتـاورد مانـد  دانسـت. فرهنگمند) و چیزي از جنسِ تاریخیِ سرکردههمبستویژه (یک 

تاریخیِ گرامشی همبستي ایدئولوژي و آلیسم و هگلیانیسم در نظریههاي ایدهپوالنتزاس که به نقد بازمانده
عنـوان یـک ابـزار    ي کارگر بهاختصاص داشت، دیدیم که او به رویکرد لنین به سازماندهیِ ایدئولوژیک طبقه

کرد و تأکید داشت که دگرگونیِ ایدئولوژیک ایـن طبقـه پـیش از    ن طبقه اشاره میایسیاسیسازمانِجانبی 
در بیشتر مقاومتیو حتا آنچه لنین از نبرد ایدئولوژیک در پندار داشت، ، تصرف قدرت سیاسی ناممکن است

اما در ت.گرفتن قدرت نیز ادامه خواهد داشدستپس از بهدیرگاهان برابر یورشِ ایدئولوژي چیره است که تا 
گشت چشمگیر در این زمینه هستیم و گویا آنچه در گرامشـی کاسـتی و   تماشاگرِ یک دگرگفتاورد بازپسین 

سرانجام دهدش.گرایی، به سیمایی دیگرگونه نمایش میخوديپنداشت، اکنون خود در نقد خودبهسستی می
تنها شدنیست گوید نهکه گفتاورد واپسین مییرون وارد کرد یا نه؟ اگر شدنیست ــتوان از بایدئولوژي را می

» سامان مفـاهیمِ «انند همان چیزي مایدئولوژي پس گرایی بس بایسته است ــخوديبلکه براي مهارِ خودبه
کوشد این تناقض را او میسرِ سازش با آن ندارد؛ سپسپوالنتزاس اي که ویژه و از آنِ یک سوژه است، پنداره

رفع کند.ایدئولوژيو علمکشیدنِ تمایزِ آلتوسري میان با پیش

دركوالنتزاس پـ چنانکـه گفتـه شـد،    اي اشـاره کـنم؛   بگذارید پـیش از آنکـه جلـوتر بـرویم، بـه نکتـه      
ي ــ که آن را هنگـام انتقـال بـه بحـث ایـدئولوژي بـا نظریـه       رابعد خیالییا رابطهخود از يساختارگرایانه

116 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 206.
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از لکان آن را ي خود نوبهاز آلتوسر، و آلتوسر هم بهکند ــ تاریخیِ گرامشی تضمین میهمبستسرکردگی و 
داللتکل واقعیت امرِ نزد لکان استوار است؛ درك او از چیستیِ علم نیز بر تعریف آلتوسر از علم؛گرفته است

توان هیچکدام از آنهـا را  نمیاي کهگونهبهسه بعد خیالی و نمادین و واقع است، ناپذیرِ جداییرآمد همتابیِ ب
، ي امتنـاع پشـت و روي پـرده  مـن پیشـترها، در   .فـرو نریـزد  واقعیت جهان بیرونی بنیاد آنکهبیحذف کرد 

یـافتگیِ  ي ساختعنوان سکوي پرتاب نظریهبهاي لکان ي آینهکوشیدم نشان دهم که درك آلتوسر از مرحله
لکـان اسـتوار   ـي سوبژکتیویته در سنت فرویـد اي از کلیت نظریهسوژه، بر خوانش نابسندهيهپیشاپیشِ انگار

ي لکان ــ اگرچه عادتاً لکـان را بخشـی از ایـن جنـبش     ي یکسره غیرساختارگرایانهاست، آنچنانکه از نظریه
رو بعد دومِ همزادپنـداري  هیچکشد؛ آلتوسر بهاي بیرون میفکري ساختارگرایانهيسامانهاند ــنظري دانسته

اي در ابـژه، کـه سـوژه بـا     : آن مشخصـه گیـرد فروید و لکان را در دیده نمیروانکاوي دریابییا فرایند هویت
ي سوژه براي گـریختن  نه)، تدبیر خودفریباخیالیجوید (هویت دوختن بدان در آن هویت خویش را میچشم

ي دیگر در همان ابژه بـه  گریزندهـدیدهـازـدار و همیشهزاویهـي همیشهنقطهیک از نگاه هراسناکیست که از 
جعلِ یـک  از رهگذرِاو)؛ همین تالش براي پرهیز از هویت هولناك راستینواقع(هویت دوخته شده استاو 

زبـان، یـا   دهـد ( ا را شکل میهاي جهان پدیدارهي داللیِ واقعیتکه زنجیرههویت نابسنده و خیالبافانه است
ابداً نه بـا آن هویـت خیـالی (کـه     ي بیکرانِ میل، در جهانِ واقعیت، یعنی در زنجیره)؛ سوژه نمادینواقعیت 

وقفه و ي او فرایند بی؛ سوبژکتیویتهاوست) اینهمان است و نه با آن هویت واقع (که همانا مرگ است)» منِ«
ایست که هرگز او یاريِ هویت خیالیخود بهواقعِهویتروي او از مواجهه با حقیقت تروماتیک فرجامِ طفرهبی

هاي خیـالی گونـاگونِ دیگـر جـایگزین     با ابژهرا و بنابراین پیوسته و در فرایندي سرمدي آن کندرا قانع نمی
؛ آنچـه در سـوبژکتیویته   داردسوژه را استوار میي که سامان داللت یا زبانِ گذرنده از درونِ، پیوستارکندمی

ي مرگ و انتخاب یک بدیل خیالی ي طفره از نگاه خیرهو همیشگیست، بازگشت ناگزیرِ سوژه به دقیقهپایدار
در ابژه است؛ روشن است که اگر سوژه با سرشت راستین خود چیزي دیگرنگریستنِ خودفریبانه به رهگذرِاز 

افتـد؛  نگرد) اینهمـان شـود، کـل چرخـه از کـار مـی      (مرگ یا عدمی که از گُود پنهان و گریزانِ ابژه به او می
شود، اي که با آن براي سوژه فراهم میرويطفرهامکانِ ووجه بیهوده نیستهیچپایه آن هویت خیالی بهبرین

يسـوبژکتیویته ، یعنـی  قرار هستیِ واقعیِ سوژهدهد؛ بدینایست که خود سوژه را شکل میبخشِ چرخهنیادب
فرجـام، چونـان   وقفـه و بـی  همین تکرار یا بازگشـت بـی  تنهایی، بلکه در یک از آن دو هویت بهنه در هیچاو،

ي ناسازوار، هویـت او فراینـد جـاودانِ    نهفته است؛ به گفتاردنی میان دو هویت واقع و خیالی ناشرفعتضادي
بیکـران  ي گیريِ یک زنجیرهشکلچنانکه باالتر دیدیم، با هستیِ راستینش است، واقعیتی که نشدنِ اینهمان

سانِ یک این زنجیره، بهنهد؛ ي آن، بنیاد میبراي پرهیز از آشکارگی سرشت حقیقتاً دوريِ سوبژکتیویتهرا بد
ي فرایند چرخشِ ابدي، سوبژکیتیوتهپس کند. ي لکان تبیین میرا در اندیشهزبانفرجام، چیستیِ داللت بی

شـود جهـان   ست کـه سـبب مـی   ناآشکارگیآشکارنشدنِ بیهودگیِ بنیادین این چرخش است و درست همین 
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روي در ایجاد شود؛ اگر طفـره راستایی ابديويِپیشرَهمچونخود، ، با انکارِ سرشت چرخشیِواقعیت بیرونی
ناپدید خواهد شد.دمـدرنیز باشد، واقعیت بیرونی نکار 

ي بیکران دال وجود ندارد، بلکه امرِ بیرونی اي نسبت به زنجیره»بیرون«ي لکانیِ داللت، هیچ در هندسه
ي خود این داللت اسـت؛ اینجـا سـاختارگراها معمـوالً انسـداد مطلـق و اسـتبداد سـاختار را نتیجـه          برنهاده

نزد لکان ایـدئولوژي در بنیـاد خـود    ایدئولوژي وجود ندارد (دقت کنید که زبان یا گیرند: چیزي بیرون از می
ي بـرداريِ نابسـنده  ــ آنچنانکه از نوشتار پـوالنتزاس و از پیـروي او از گرتـه   نه و مربوط به سپهرِ دال است، 

کنـد کـه بیـرون از زبـان یـک برهـوت       ؛ لکـان هـم تأییـد مـی    )خیـالی امـري آیـد ـــ   آلتوسر از لکان برمی
ي قدرت ادیپـی  ایست که یک رابطهمقهور ایدئولوژيگوید خن میشناختیست و انسان تا زمانی که سهستی

گیـرد: از دیـد او خـود    از این حقیقت یک انسداد سوبژکتیو نتیجـه نمـی  نکته آنکه او اما کند؛ را بازتولید می
ایست کـه سـامانه از آن آسـیب    شود، همان نقطهي داللت را سبب میوقفهتکرارِ بینابسندگیِ ذاتیِ زبان که

ي لکـانی (هیسـتریک)   داللـت؛ سـوژه  خـود ي عملِ بیند، البته نه از طرف نیرویی بیرونی، بلکه در نتیجهمی
و کمـالِ آرمـانیِ ایـن    تمامیـت وکاستش براي اثبات کمدرست از رهگذرِ همان فداکاري و ازخودگذشتگی بی

ي تکراربنیاد زبان هربـار بـا   سوبژکتیویته؛ درواقعِ خودکندساختار، فقدان یا کاستیِ بنیادینِ آن را آشکار می
ي لکـان  آلتوسر مطلقاً ایـن نکتـه را در نظریـه   گذارد.اجرايِ عملیات داللت، نابسندگی خود را به نمایش می

ي علم خود، به دلیل براي طرحِ نظریههمین؛ بهبازنیافته و استنتاجی یکسره ساختارگرایانه از آن داشته است
regard)نگـاه آموختـه  ي لکـان پرداختـه اسـت:    ربط به نظریهابداعِ مفهومی بی instruit) پشـت و روي  در ؛

هـاي  قـاره ي ي نظریهپردازيِ آلتوسر در زمینه) کوتاه به گزارشِ این مفهوم26تا 10(صفحات ي امتناعپرده
ي خود ي نظریهي لکان که گویی آلتوسر براي ارائهي زبان/سوژهدار آن با پندارهنسبت مسئلهاو، و نیز به علم 

کـنم کـه   ام و تأکید مـی از آن یاري گرفته است، پرداختهسمپتوماتیکخوانشي شناسیِ پرآوازهو نیز روش
؛ اینجا فقط گفتاوردي از کردنگاه گفته، ویژه به صفحات پیشبه آن نوشته، بهباید رو براي تکمیل بحث پیشِ

شده میان علـم  آورم تا سپس کوتاه به تمایزِ پوالنتزاسیِ اشارهنیز آمده بود، باز میمطلبآلتوسر را که در آن 
و ایدئولوژي بپردازم:

و بـودگیِ ایـن گفتمـان،   هـا در تمـام  ، براي تشـخیص حفـره  »هاماندهنادیده«براي دیدنِ این نادیدنی، براي دیدنِ این 
پرانتزها در یک متنِ بسنده و پر، ما به چیزي بس متفاوت با یک نگاه دقیق و مراقب نیـاز داریـم؛ مـا نیازمنـد نگـاهی      

آیـد، کـه در آن مـارکس    بر عملیات نگریستن پدیـد مـی  » تغییر قلمرو«هستیم، نگاه نویی که خود از بازتابِ آموخته
که این دگردیسی در نگاه را چونان معلول خود ایجاد » تغییر قلمرو«. این ..گذارددگرگونیِ پرسشگان را به نمایش می

دهـد. [واقعیـت ایـن اسـت] کـه ایـن       دهنـده روي مـی  کند، خود تنها در شرایطی بس ویژه، پیچیده و اغلب تکانمی
ست ... و اینکـه  ا» نظرگاه«گیري ذهنی براي تغییر آلیستیِ تصمیمي ایدهناپذیر به اسطورهفروکاستیکسرهدگرگشت

اندازه پوچ و یاوه است که همان» ي برسازندهسوژه«در این فرایند دگرگشت راستین ابزارهاي تولید دانش، ادعاي یک 
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ي نگریستن در تولید چیزِ دیدنی. و اینکه کل این فراینـد در بحـران دیـالکتیکیِ جهـشِ یـک      سوژهوجود یکادعاي 
کنـد، بلکـه نقشـی را کـه     کند آن را بازي مـی میگماننه نقشی را که » وژهس«دهد که در آن ساختار نظري روي می

ي خـود را  کند ... کافیست به یاد داشته باشیم که سوژه باید جايِ تـازه سازوکارِ فرایند به او محول کرده است، ایفا می
رو مسـتقر شـده باشـد تـا بـرایش      اي ندانسته، در این قلمـ در قلمروي نو اشغال کند، یعنی باید پیشاپیش، حتا تااندازه

کند، بـه چیـزِ نادیـدنیِ پیشـین اعمـال کنـد. مـارکس        اي را که امرِ نادیدنی را دیدنی میممکن شود که نگاه آموخته
117...ر یافته استچیزي را که از نگاه اسمیت گریخته است ببیند، زیرا پیشاپیش در این قلمروي نو قراتواند آنمی

ي باال نیز بسـنده پیداسـت،   تضمین رانسیر گفته شد و از نوشتهچنانکه در همان نوشته به، نگاه آموختهاین 
بینـد ـــ   هاي) مـتن را مـی  هاي (سمپتومبینی که نادیدنینگاه درستانگار ست؛موضوعی آموزشی و تربیتی

ی بـه آزمـونگرِ    کمـک یـک آموزگـار یـا     بهباور آلتوسر، مارکس دارد و آدام اسمیت ندارد ــنگاهی که به مربـ
شود؛ اما نزد لکان، که گویا آلتوسر این دیدگاه خود را از او وام گرفتـه  آموزش داده میسمپتوماتیکخوانشِ

ي لکـان، نـه   در نظریـه روانکاوها، یعنی جایگاه چیز دیگریست: موضعِ خوانشگرِ سمپتومبنْـازاست، موضوع 
شونده اسـت  ي تحلیلموضعِ دانش است؛ اتفاقاً برعکس، این خود سوژهدارد و نه در ايدیدهآموزشنگاه فنیِ 

کوشد تا او را در جایگاه اربـاب دانـش قـرار دهـد، آنچنانکـه گویـا او       شدن گفتارش، میکه پس از هیستریزه
؛ این فرضِ هیستریک همزمان تدبیري ناخودآگاهانه بـراي برانـداختنِ روانکـاو از   داندمعناي وجوديِ او را می

کوشـد  جایگاهیست که خود هیستریک به او اطالق کرده است: او با تمام توان و با ازخودگذشتگی بسیار می
ي هیچ کاستی و فقدانی ندارد و دانش مطلق است؛ درست با همین ابرامِ فداکارانهدیگري نشان دهد که این 

شود اندازد، زیرا سرانجام روشن میاو در اثبات این مدعاست که سرانجام این دیگري را از همین موضع برمی
خـورد و هرگـز بـاور    ست که فریب این تالش سوژه را نمیکه این ادعا دروغی بیش نیست؛ روانکاو جایگاهی

جز آن رویداد واقـعِ  جا حقیقت در هیچ؛ ایست که فرض سوژه بر داناییِ اوستدیگريکند که خودش آن نمی
دانـد ـــ   چیـز از آن نمـی  که در درون خود سوژه قرار دارد ــ و روانکاو پیشاپیش هـیچ ايشدهکتمانهمواره

قرار دهد تنها به این دلیـل کـه   دانشطورکاذب در مقامِ کند روانکاو را بهوجود ندارد؛ درواقع سوژه سعی می
شـکارگیِ آن  کـه هـر فراینـد آ   اسـت، حقیقتـی  درون خودش تنها در که بگیرد را حقیقتیجلوي آشکارگی 

شود که هر بار بـا سـیمایی   شود، اما همین سرکوب سبب میبازويِ سانسور وجدان خود سوژه سرکوب میبه
کوشد آن را البالي مـتن و در میـان   بازگردد که آلتوسر میسمپتومی دگرگشته و در هیئت آن دردنشان یا 

دانشـمند یـا عـالم    یـک  انشگرِ سمپتوماتیک) ي لکان روانکاو (خوراست آنکه در نظریه.بخواندهاي آن نادیده
شکند؛ او تنها مقاومت سوژه براي آشکارنکردنِ حقیقتی که جز خودش کسی از آن آگاه نیست را مینیست؛ 

کوشد جلـوي آشکارشـدنِ حقیقـت را    ایست که میدهد خود سوژهوارون آنکه او را در جایگاه علم قرار میبه
شـود  دسـت مـی  بهشاگرد آموخته و دستـي آموزگاردانش که از طریق رابطهکل سازماننتیجه آنکه بگیرد.

117 Louis Althusser & Étienne Balibar, Reading Capital, Trans. Ben Brewster (London: Verso, 1979): 27-28.
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همتـا  لحـاظ تحلیلـی   ي بهمشروط به یک انحراف از حقیقت است؛ من این نکته را در آن نوشته در دو گزاره
وانمود کن براي رسیدن به یقین، تنها "یا "خطا را بر طرف نکن تا بتوانی به یقین علمی برسی؛"بیان کردم: 

ي توافقِ بنیادین استاد و شاگرد بر سرِ وجود ایـن خطـا، رابطـه   بدون "کردنِ خطا هستی؛که سرگرمِ برطرف
تنها در برابرِ یکدیگر ؛ خالصه آنکه نزد لکان دانش و ایدئولوژي نهگیردگذار دانش هرگز شکل نمیقدرت پایه

کوشـد آن را از چنـگ   ــ که پوالنتزاس مـی » فهومیي مسامانه«سان یک گیري دانش بهنیستند، بلکه شکل
ست که تعریف ایدئولوژي آزاد کرده و در انحصار تعریف علم در آورد ــ نیازمند عملکرد ایدئولوژیک بنیادینی

 کتمـان      بیکرانِدر ساختار زبان جریان دارد، ساختارِ داللت شـده را  بیفرجـامی کـه آشـکارگی یـک حقیقـت
برانگیـزِ  ي بحـث که هر دانشی ــ نه حتا دانش قـاره » مقوالتیسامان «و آیا کل ؛ اندازدمیویقپیوسته به تع

ي آلتوسر، یعنی فیزیک و ریاضی ـــ بـر آن   برانگیزِ دیگرِ مورد اشارهي کمتر چالش، بلکه همان دو قارهتاریخ
شناسیِ دانشِ نوین در تاآنجاکه تالش کانت براي تبیین شناختاستوار است، خودش یک ایدئولوژي نیست؟

مکانیک نیوتنی بر او مییکُمنقد عظمت تأثیرِ شگرف بـودنِ دلیـل   از نـامعلوم اوآیـا گـزارش   دانند،را برآمد
وانیم تدانیم که نمیاندیشیم، تنها میمی» علّی«دانیم چرا نمی"پیشین ــ مقوالتآنتسلیح ذهن انسان به 

ي ایـدئولوژیک کـل   هسـته ،چیزِ درخودشناختیِ آنها به قلمروي ــ و انتقالِ بنیاد هستی"نیندیشیم» علّی«
؟پنداشتآن میرا بنیادگذارانِو پیروانش گالیلهکند که آلتوسر اي را برمال نمیشناسیِ قارهنظامِ شناخت

ي پشت و روي پـرده که من در همان دکارت هستیماندیشمِمیي ویرانگرِ لکان به اینجا تماشاگرِ حمله
: یقینی که من کنمتر بدان اشاره می) و اینجا کوتاه32-30با شرح اندکی گزارش کرده بودم (صفحات امتناع

 هیچ تردیدي ندارم: اگر » اندیشممی«ي اینکه بودنم دارم از آنجا به دست آمده است که درباره» من«از بابت
داشتن اندیشم شکی نیست؛ این یعنی اطمینانام که می»من«در هر چیزي هم شک روا باشد، در اینکه این 

ي مقابـل ایـن   ي ناخودآگاه فروید، درست نقطهبر نظریهي لکانی، بنیادیافتهاما سوژه». هستم«به اینکه من 
اندیشد، بلکه اندیشیدن را بـه یـک   نمی» من«دیگریست؛ در واقع اندیشدمی» من«جاي یقین است: آنکه به
اي وجـود دارد کـه   دیگـري کنـد:  دهد و پرسشِ هستیِ خود را نیز در آگاهیِ او فرض مـی دیگري نسبت می

اي چیز ساختار نفیِ نفی دارد: دیگريآنکه این صرفاً توهم سوژه است؛ درواقع همهل؛ حاداند من چیستممی
فقـدان  پنداشـتنِ او  انگاشـتن و دانـا  کامـل شود تا از رهگذر مفروض به دانستن در مقام ارباب دانش وضع می

Wo es war, soll Ich werdenي مشـهور فرویـد،   ؛ لکان با اشاره بـه جملـه  انکار شود» من«شناختیِهستی

» آن«بلکـه نـزد   » مـن «کنـد کـه هسـتی مـن نـه نـزد       )، یـادآوري مـی  بـود، مـن بایـد بشـوم    آنآنجا که (
بایـد  » مـن «مـن بـوده و هسـت،    پیشاپیش و حتا پـیش از بـودنِ  » آن«(دیگري/ناخودآگاه) است: جایی که 

کنـد و کـل فراینـد    اطالق مـی را به دیگري بودن) نبودن، آگاهبودن، اخته(کاملسوژه هستی ؛بشوداینک هم
اسـت تـا   » آن«نبـودنِ  ین هسـتی و اختـه  همبراي اثباتايي او کوشش فداکارانه و ایثارگرانهسوبژکتیویته
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ي خـودش نیـز بـه قطعیـت برسـد و خـود را نیـز        یابد، دربـاره بودنِ او میمیانجیِ یقینی که از بابت هستبه
وارونِ طـرحِ او، اثبـات   ي کوشش، درسـت بـه  برسد)؛ اما نتیجه» من«هستنده بیِنگارد (به توهم داشتنِ یک 

وارون آنچه دکارت در فراینـد  خودش است؛ به» منِ«فقدانِ بنیادینِ دیگري و درنتیجه فقدانِ اساسیِ هستیِ 
(نکنـد دیـو پلیـدي در    کشـید ي یک دیوِ پلید فریبکار پیش میي خود، با طرحِ انگارهتشکیک تشدیدشونده

رو نگـرانِ  هـیچ سـوژه بـه  حال فریب من است تا دچار این توهم شَوم که مثالً این دست من اسـت؟!) اینجـا  
و به او بباورانَد که دچار فقـدان یـا   بفریبدتا دیگري را فریبکاريِ دیگري نیست، بلکه خودش در تالش است

اسـت (مقاومـت هیسـتریک بـراي کتمـان حقیقـت فقـدانِ        راستی در جایگاه ارباب دانش و بهاختگی نیست
تنهـا  قرار دانـش نـه  ؛ بدینرودهاي دانش از میان میقارهي بنیادگذارِ این فریب، سوبژکتیویتهبدون دیگري)؛ 

ست که براي تأسیس این نظـام  آزاد از ایدئولوژي نیست، بلکه وجود آن مشروط به انکار ایدئولوژیک حقیقتی
میـانجیِ یـک   ي بـی ناپذیريِ مشاهدهفرض هر نظامِ دانش، امکانز آن بیرون گذاشته شود؛ پیشدانش، باید ا

شود.میجعلشکلی کژواره شدن، از طریق گزارش در زبان بهجاي مشاهدهحقیقت ذاتیست؛ این حقیقت به

ي هـر سـازه  بنیادینِ: حقیقت پیمایدرا میبرخالی تنها یک مسیر رشدایدئولوژي رفت از، برونسرانجام
دیگرگفتار، آنچه در سـطحِ فعلـیِ ایـدئولوژي    شود؛ بهایدئولوژیک تنها براي سطحِ بعديِ ایدئولوژي آشکار می

، خـودش در قالـب یـک    »علمی«اصطالحاً گفتمانِرآمدن در متن یک حقیقت است، پس از آشکارشدن و د
شود (ایـن موضـوع در   نظامِ داللتیِ سطحِ باالتر مییک بسیط وحدت خودمبینِ دال و مدلول، تبدیل به دالِ 

کنـونیِ حقیقـت غیرایـدئولوژیک تنهـا بـراي سـطحِ      تـر،  زبانِ سـاده به تشریح آمده است)؛ بهبامداد بیورسپ
فرجامینِ معنا، بیوگرنه هماست؛ حقیقتیک ایدئولوژي درنـگ در سـطحی   ین حقیقت، چونان یک وحدت

طور سـاختاري  خود را بهو صراحت حقیقتمنديِخواهد بودتر پیچیدهیک داللت ایدئولوژیک بخشی ازباالتر 
.خواهد داداز دست 

ي لکان فراهم ي سوبژکتیویتهي نظریهکه با خوانش نابسندهنگرش آلتوسري به دانشآنسبب بهباري، 
لوژي بسترسـازِ آنارکوسندیکالیسـم و   سـانِ ایـدئو  گرایـی (بـه  خوديپوالنتزاس تفاوت میان خودبهآمده است،

اي وکم صدوهشـتاد درجـه  گیرد و ناگهان در چرخشی بیشخودي را نادیده میطلبی و...) و امرِ خودبهاصالح
ي کـارگر پـیش از   نسبت به اعتراضی که به گرامشی بابت اعتقادش به امکانِ سرکردگی ایـدئولوژیک طبقـه  

گراید؛ اینجـا و  ي واردکردنِ ایدئولوژيِ انقالبی از بیرونِ طبقه میارهتصرف قدرت سیاسی دارد، ناگهان به انگ
شناسـی  شود (اگرچه واژهترجمه می» روشنفکران بیرون از طبقه«پس از این چرخش، حزب انقالبی لنین به 

نانکـه  کند)، آنچاین برداشت را تقویت میچه باید کرد؟ ویژه در بنديِ این بحث نزد لنین، بهي مفصلو نحوه
بودنِ سازمانِ حـزب نسـبت بـه    راست آنکه بیرونیکند؛ را از بیرون طبقه به آن منتقل میدانشیگویا حزب 

یک جنـبشِ  بت به ي آن، نسنگاه آموختهبودنِ دیدگاه آن، خودي طبقه، مطلقاً ربطی به بیرونجنبش خودبه
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گفتـار  در برابـرِ  روانکاو جایگاهي مانندهبنْـگريِ جنبش، ازخوديحزب با خودبهت؛ نسبنداردنیاموختهـچیز
کنـد، بلکـه بـا شکسـتن مقاومـت      : او هیچ دانش یا حقیقتی را از بیرون به سوژه منتقل نمیاستهیستریک

ه بـه فقـدانِ   کند که سوژسوژه در برابر آشکارگی حقیقت بنیادین ایدئولوژيِ خودش، این امکان را فراهم می
پرولتاریـا  "ي مورداعتراضِ پوالنتزاس کـه  ؛ اگر معناي لوکاچیِ این گزارهي خود پی ببرداساسیِ سوبژکتیویته

جـایی بیـرون از   حقیقـت نـه در   را به زبان این بحث برگـردانیم، بایـد بگـوییم کـه     "روشنفکرِ خودش است
نکارشـده و انکارشـونده  ي ي کارگران، بلکه در هستههانروزایدئولوژيِ نبردا    ي همـین ایدئولوژیسـت و شـرط

آفرینِ سوژه را نپذیرد کـه  طبقه هرگز این فریبِ انحرافسیاسیِآشکارگیِ فرجامین آن این است که سازمانِ
 يافتـادن در تلـه  از این حقیقت آگاه است، چون با این موضع، یعنی بـا  پیشاپیش» دانشاربابِ «در جایگاه

بـا  هـر بـار   درست ر اطالق این جایگاه دروغین به او، نیروي برنده همانا خود ایدئولوژیست که نیرنگ سوژه د
خودي، بـیش از آنکـه   ي حزب با جنبش خودبهرابطهکند؛ خالصه،بازتولید میاز نواش راسوژههمین تدبیر 

 بیرونیِهمانند نسبتیک آموزگارِ آموخته و یک شاگردي روانکـاو بـا هیسـتریک شـبیه     رابطهد باشد، به لَناب
خواهـد ایـن   خبـر اسـت و مـی   ي خود خودآگاه هیستریک از حقیقت امر بـی اندازهاست که در آن روانکاو به

از رهگـذر  ؛ این آگاهی شداو بیرون بکهاي خود سوژه، از درونرويرهحقیقت را، با شکستنِ سد انکارها و طف
شود؛ خودویژگیِ این جایگاه این و سوژه/جنبش سرانجام آشکار میویژهي میان این موضعِکشمکش پیچیده

کند؛وجود دارد، فراهم میسوژه جنبشِتکانش/در خود است که امکان آشکارسازي حقیقتی را که تنهاوتنها 
اي از یـک  رار نیسـت آگـاهی  ست؛ قـ خودآگاهیي طبقاتی از این حقیقت، یک شدنِ سوژهدلیل آگاههمینبه

شـدنِ جنـبش،   ي طبقاتی منتقل شود، زیـرا حـزب تـا پـیش از خودآگـاه     به سوژهحزبنامِ جایگاه بیرونی به
بـا  ؛ حـزب جایگـاه ویـژه و دشواریسـت کـه      اي نـدارد از این حقیقت آشکارشـونده هـیچ آگـاهی   هم خودش 

شـدن  ایـن سـوژه در برابـرِ خودآگـاه    یـدئولوژیک ابـه آن، مقاومـت   ي طبقـاتی هاي سوژهداللتیافتنِانتقال
شکند.شدن) در هم میآگاه(مرگ

ي ایدئولوژي چونان ساحتی از روابط و از انگارهناباورِ پوالنتزاسوارونِ آنچه از ساختارگراییِ سوژهباري، به
بیـرونِ ویژه درطبقاتی یکسره سوبژکتیو و گویا داراي کانونیدانشاین چشم داریم، شوندهاجتماعیِ زیست
ي چندصفحه به گردشی آشـکار  بودگی در ادبیات پوالنتزاس او را در فاصله؛ شدت این بیروناین روابط است

سببِ باور او به امکان به دست آوردن رهبريِ معنـوي و سـرکردگی فرهنگـی و    دارد: از نقد گرامشی بهوا می
، برخالف برداشت محدود نوینشهریاري حزب چونان ي اجتماعی (نظریهوژیک یک اندامواره یا گردایهایدئول

لنــین از نبــرد ایــدئولوژیک چونــان ابــزاري کمکــی و دفــاعی در کنــار ســازمان سیاســیِ طبقــه)، تــا نقــد  
، باید از بیرون مِ مارکسیستیلعاس ي پوالنتزگفتهبا این انگاره که ایدئولوژيِ انقالبی، یا بهگراییخوديخودبه

ي ؛ ایـن چـرخش البتـه بـا همـان انسـدادي کـه از خـوانش سـاختارگرایانه از نظریـه          به طبقه منتقل شـود 
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ي فراینـد لکـانیِ   تنیـده آید پیوند دارد، چون بدون درنظرگـرفتن دو سـاحت درهـم   سوژه/ساختار لکان برمی
ابرام بر اثبات خود، سرانجام فقدان یا راهــ که در آن ایدئولوژي از یابی، یا درواقع فرایند سوبژکتیویتههویت

وضـعیت انـدازد ـــ دگرگـونیِ    برمیتمامیتکاستی بنیادینش را آشکار ساخته و خود را از جایگاه ناراستینِ 
انگارانـه و کائوتسکیسـتی از  شود؛ این چرخش پـوالنتزاس بـه خـوانش یکسـره سـاده     خود ناممکن میخودبه
ي ایـن دشـواره  ي او، بـه کـل نظریـه  ارتباط بابیپاسخی مطلقاً» وارد کردن آگاهی از بیرون طبقه«ي انگاره

، شـود نهـاده مـی  سـوژه پـیش  بیرون، آگاهی یا کمالی که در بدبیکرانِي یک ساختارگرایانه است؛ در شاکله
تولیـد کـاالیی، ایـن    ناپذیرِ توقفي پیشتر کوتاه گفتیم که در زنجیرهشی از عملکرد خود بیکران بد است:بخ

جـایی  ،شود؛ فرضِ وجود کمالرا فراهم خواهد کرد، بازنمایی میکمالصورت رؤیاي کاال یا پولی که وهم به
نجیـره  این ز؛ ستکاالییبتوارگیِبخشی از ،بیرون از سوژه (ولو در حزب انقالبی)دیگريو نزد یک فراسودر 

ایستد که این حقیقت آشکار شود که چنین کمالی وجود ندارد و زمانی از گسترش بیهوده و ابدي خود بازمی
است.خوددورِشِ بیهوده به چرخسازِ یک ، صرفاً سببکمالي وقفهجستجوي بیایدئولوژيِ

*                  *                *

ریم کـه در آن او نیـز   خـو برمـی ي دولـت پـوالنتزاس   نظریهبه گسترشِ مفهومیِ مبحث ایدئولوژي،سپس با
سهمِ خود پاسخ گویـد: دلیـل   پردازان مارکسیست این حوزه بهکوشد به پرسشِ بنیادین بسیاري از نظریهمی

دولت نسبت به قلمروي اقتصاد چیست؟ براي پاسخ به این پرسش او نخسـت دولـت را   کمابیشِخودفرمانیِ 
در ي تولیدشیوهگرایان نجات دهد: دولت بازتابِ شناسیِ منطقکند، آنچنانکه آن را از قید روشبازتعریف می
بیانِ وحدت ؛ بیش از آن، دولتصرف در دست اقتصاد باشد)ترتیب ابزاري یاسی نیست (تا بدینیک سطحِ س
هـاي  صـورت تضـاد وهلـه   حال تضادهاي این وحدت را نیز که بـه که درهمینستبندي اجتماعییک صورت

:کندد، در خود حمل مینشون میابندي نمایگوناگون این صورت

ست، همزمان ساختاریست که تضـادهاي ترازهـاي گونـاگون    بندیصورتیک سازيِ وحدت ... اگرچه دولت عامل همبسته
سـازِ (چسـباننده)   سـانِ عامـلِ همبسـته   ي همین رابطه میان دولـت بـه  برپایهشوند ...فشرده میبندي در آن یک صورت

ي تـوان از دشـواره  هـاي اجتمـاعی، مـی   بندي و دولت همچون مکانِ چگالشِ تضادهاي گوناگون وهلهوحدت یک صورت
در ياویـژه تـرازِ سـانِ  ي ساختارِ چیز سیاسی، هم بهاین رابطه بازنمایانندهي میان سیاست و تاریخ رازگشایی کرد.رابطه

ایـن رابطـه  :، اسـت نماینـد بنـدي روي مـی  صورتاین هاي جایگاهی که در آن دگرگونیعنوان بندي و هم بهیک صورت
 هـا  تضادهاي وهلـه است، نبردي که دولت را چونان محل چگالش » نیروي پیشران تاریخ«نبرد سیاسی همچون معرّف ...

از اصلَند)تأکیدها(118.دهدهدف خود قرار می

همچنین:

118 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 45.
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بنـدي  بنديِ اجتماعیِ منقسم به طبقات است و تضادهاي طبقاتیِ کل شـکل ي دولت حفظ وحدت و انسجام شکلوظیفه
بنـدي، در  شـکل ر طبقـات هاي مسلط را علیه سایکند که منافع طبقات و بخشاجتماعی را طوري متمرکز و فشرده می

119تضادهاي طبقاتی جهانی، تصویب و توجیه کند.اي اززمینه

پیشرانِنیرويبرَد: محلِ پدیداريِ نبردي که معنا پوالنتزاس قلمرويِ نبرد طبقاتی را به داخل دولت میبدین
حـال  کند، اما درهمـین بندي را بازتولید میاست در سپهر دولت است؛ این دولت گرچه وحدت صورتتاریخ

بنـابراین  یابنـد.  متضـاد در آن چگـالش مـی   ـدرونـهاي گوناگون این یگـانگیِ از جاییست که تضادهاي وهله
دولت بیش از آنکه منـافعِ  قرار،دولت بررسی کرد؛ بدینبندي را نیز باید در دگرگونی فرگشت تاریخی صورت

کند کـه در آن  اي را بازتولید میبنديِ اجتماعیصورتبودنِجامعهي حاکم را نمایندگی کند، اقتصاديِ طبقه
شـده  ي تقسـیم یک ابزار طبقاتی، بلکه دولت یک جامعهنه دولت "؛ ي حاکم استطبقهطورکلیبهاین طبقه 

ي حـاکم داري از منـافع اقتصـادي طبقـه   کـه دولـت سـرمایه   شودین ویژگی باعث میا120".به طبقات است
جاي آنکه منافعِ اقتصـاديِ آن را بازنمـایی کنـد، پاسـدارِ منـافعِ      باشد، آنچنانکه بهداشته ساختاري استقالل

:استسیاسی آن 

میـانجی  بـی مند است، منافعِ اقتصاديِ طبقـات حـاکم را   اش رهبريِ طبقاتیِ سرکرده، که مشخصهداريدولت سرمایه
آنهاست: دولت، درمقام عامل سازمانده نبرد سیاسیِ طبقـات حـاکم،   سیاسیِمنافعِي کند، بلکه نمایندهنمایندگی نمی

[گفتـاورد از گرامشـی]:   گفـت کـرد هنگامیکـه مـی   بیان مـی خوبی ین را بههممرکز قدرت سیاسیِ آنهاست. گرامشی 
هاي ناپایـدار ... میـان منـافع گـروه اصـلی [=      گیري و رفعِ تعادلکلي شن فرایند پیوستههمچودولت را باید زیست"

هایی که در آنها منافع گروه مسلط چیرگی دارنـد، امـا   ، تعادلسلطه دریافتزیرهاي طبقاتی حاکم] و منافعِ گروهگروه
[پایـان گفتـاورد]   ".کشیده شـود منافعِ تنگ و محدود صنفی/بنگاهی که افسار به این شرطتنها تا حد معینی، یعنی 

ي تضمین منافع اقتصـادي  تاحدایست که پذیريداراي انعطافشبنیادینهايداري در ساختارمعنا دولت سرمایهدرین
)ها] از منَند؛ [افزودهاز اصلَندتأکیدها(121پذیرد.این نظام میهايمحدودیتبرخی طبقات زیرسلطه را در چارچوب

؛ چنانکـه در بخـش   رسـیم ي مـدنی مـی  گرامشیستیِ برهمنهیِ دولت و جامعهي اینجا جاییست که به انگاره
ي گرامشی چندان روشن نیسـت کـه مـرزِ سـنتی میـان دولـت و       گزارش شد، در نظریهاستوارنامه ... پایانی 
یگر همپوشـان  وکم با یکـد بیشسرکردگینماید که این دو در مفهومِ ي مدنی کجاست، و چنان بازمیجامعه

ي دولت مارکسیستی بود، اما نزدیک به یک سده گرامشی گامی خالقانه در بحث نظریهاین تکانشِشوند؛ می
بود، نوینشهریاري پس از طرح این اندیشه، از استنتاجات سیاسی و مبارزاتی آن، که یکی از آنها خود انگاره

ي مـدنی در مفهـوم سـرکردگی، راهنمـاي     اینهمانیِ تلویحی دولت و جامعـه هاي کافی در دست هست.داده

.95...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 119
120 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 191.
121 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 190.
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 ي مدنی همزمان بود، آنچنانکه گویا نهادهاي بنیادین جامعهدولتایدئولوژیکافزارهايآلتوسر در طرحِ بحث
ر ي مـدنی د تنیدگی دولـت و جامعـه  این درهماجرادرآمدنِ ایدئولوژي حاکم هستند.مواضعی دولتی براي به

کند تـا  کمک می» ایدئولوژي«يشدهبازتعریفـساختارگرایانهـيشیوهبهي سرکردگی و مفهومِ ي انگارهزمینه
؛ درسـت  "جریـان دارد نبرد طبقاتی در قلمروي دولت"ي پوالنتزاس را بهتر درك کنیم که معناي این گزاره

هـا و  ریانِ نبرد طبقاتی در نهادها و سـازمان وبسط این انگاره حتا وارد تحلیل چگونگی جحاست که او در شر
گیري فهمِ او از قـدرت سیاسـی فاشیسـم    ویژه در شکلشود (تحلیلی که بهحتا میان کارکنان دولتی نیز می

؛ فهمیـد یافته از دولت ومِ تعمیمتر آن را باید با درك این مفهتر و کاملجاي بنیادینی دارد)، اما معناي دقیق
ي گرایند درك شـود، ابعـاد مبـارزه   ي مدنی میتعریف به سپهر جامعهافزارهاي آن که بنابهاگر دولت با تمام

باز همین حقیقتگردند؛انگارد، بهتر پدیدار میطبقاتیِ جاري در ساختارهاي دولت، آنچنانکه پوالنتزاس می
دهد؛ راست آنکه چـون  میست که خودفرمانیِ دولت و امرِ سیاسی از منافع اقتصادي را توضیحتنیدگیدرهم

غایت دولت است، و این بـا  مندعنوان یک تمامیت سرکردهبنديِ اجتماعی، بهبودنِ صورتانسجام و همبسته
توان دولـت  شناختی دارد، نمیي مدنی اشتراك مفهومی و هستیجوشِ جامعهعملکردهاي خودبنیاد و درون

گاه براي تأمین این همبستگی نیاز اسـت منـافع طبقـه یـا     را ابزار صرف یک منفعت اقتصادي دانست، بلکه
؛ پـس کشـمکش طبقـاتی میـان     فـدا کـرد  فع بخشی از طبقات محکومسود مناطبقاتیِ حاکم را بههمبست

حاکم در ساخت دولت درج شده اسـت و  همبستطبقات حاکم و محکوم، و نیز رقابت طبقاتی میان اعضاي 
بایست در این یابیم؛ دولت میطبقات حاکم را درمیطبقه یامنافع اقتصاديِاز همینجا استقاللِ نسبیِ آن از

بنـديِ  اقتصـادي) حاکمـان را، کـه همانـا حفـظ صـورت      میـانجی (و نه بیسیاسیکشمکش طبقاتی، منافع 
سوي یک تعادل پایدارتر است، نمایندگی کند:اجتماعی موجود یا دگرگونی آن به

مثابه یک هستیِ ذاتی، نیست؛ ایـن  اي منسجم و عقالنی از جانب عوامل دولت، بهر ارادهخودمختاريِ نسبی دولت دال ب
مثابه برآیند تعادل نیروهـا کـه در دولـت فشـرده     هاي دولت یا حتا بهمتضاد درون دستگاه"بازي"مثابه خودمختاري به

تگاه سیاسی (احزاب، پارلمان، سـنا،  سان روابط متضادي که فعالً در درون دسشده، به طور مشخص موجود است. بدین
هـاي ایـدئولوژیک گونـاگون (آموزشـی، فرهنگـی و      اي، درون دسـتگاه و غیره)، درون دستگاه حکومت مرکزي یا منطقه

سلطه نیستند، بلکـه تضـادهاي   ي طبقات تحتموجودند فقط معلول مبارزهها،روابط بین این دستگاهي اضافهغیره)، به
122کنند.قدرت را نیز متجلی میبلوكخود 

نسـبیِ دولـت، کـه تـابعی از     خودفرمانیِآیند که طور خالصه در این تعبیرِ پوالنتزاس گرد میي اینها بههمه
منـد طبقـات   اي نیست که براي سازماندهیِ سرکردهبخشِ آن است، چیزي جز آن خودفرمانیویژگیِ وحدت

.202- 201...، پیشین: طبقهپوالنتزاس، 122
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هـاي  ت شامل کل سامان نمایندگی (احزاب و پارلمان)، دسـتگاه پیداست که دولوانگهی 123مسلط نیاز است.
درحقیقـت در  شـود؛ هاي ایدئولوژیک (فرهنگ و آموزش و کلیسا و رسـانه و ...) مـی  حکومتی و تمام دستگاه

تبیینِ آلتوسريِ دولت، که پوالنتزاس به کلیت آن پایبند است، استقالل دولت از اقتصاد تنها از رهگذرِ تعمیمِ 
پـردازيِ  مفهـوم گیـرد و فقـط پـس از ایـن تعمـیم اسـت کـه        ي مدنی صورت میشیستی آن به جامعهگرام

بنـديِ  ي صـورت این تعمیم که ویژهشود.آغاز می» ارجحیت منافع سیاسی حاکمان بر منافع اقتصادي آنها«
اسـتقالل آن از  داري را در همـین  شود که پوالنتزاس ویژگی بنیادین دولت سرمایهداریست، سبب میسرمایه

يگونـه بنیاد، گامِ سپسـین پـوالنتزاس تبیـینِ   ؛ برهمینبیابدمیانجیِ گروه طبقاتیِ حاکممنافع اقتصاديِ بی
ي اندازه و شکل خاصِ استقالل سیاست از اقتصاد است:داري برپایهدولت سرمایهي ویژه

 سـت ...  ي سـاختارهاي اقتصـادي و سیاسـی   خودفرمانیِ ویژهي دهندهز نشان، پیش از هرچیگونهداريرمایهساگر دولت
اقتصـادي  ـي میان دولت با روابـط اجتمـاعی  ها و تغییرات رابطهرا باید با توجه به تفاوتهاي دولت این گونهآنگاه شکل

[و پـس از  ترتیـب فهمـیم. بـدین  این خودفرمانی مـی خاصنوعو درجهي هاي دولت را برپایهدرك کرد ... ما این شکل
نبـرد طبقـاتی   اش بـا هـاي آن در رابطـه  اي پیرامون این گونه از دولت و شـکل توانیم نظریهشناسی] میابداع این گونه

ویـژه بـا   ، بـه نبرد طبقـاتی سیاسـی  ي دولت با ي رابطهاي نیز دربارهتوانیم نظریهبه دست آوریم. همچنین میاقتصادي
از اصلَند)تأکیدها(124داشته باشیم.قدرت همبستپرسش سرکردگی طبقاتی و 

نمـاي دولـت   که ویژگیِ سرشـت اي، خودفرمانیاقتصادنسبت بهاین درجه و نوعِ خاص خودفرمانی سیاست 
تـاریخی قابـل   همبستي بندي، یعنی ترکیب ویژهبنديِ صورتي مفصلوهي شیداریست، تنها برپایهسرمایه

قـدرت) درجـه و نـوعِ ایـن خودفرمـانی دگرگـون       همبستتاریخی (همبستبا دگرگونیِ ترکیب ؛فهم است
درواقـع  تردیـدي وجـود نـدارد.   شود، اما در اینکه خود استقالل به درجاتی و به شکلی باقی خواهد ماند، می

یـک ذات  خـود را از دردسـر ارجـاع بـه    گونهداريسرمایهي این ویژگی براي تعریف دولت پوالنتزاس با ارائه
کـه  اقـدام اریگـی و هـاروي   بـا نتیجه استهمتا حدي این حرکت در کلیت خود ؛رهانَدولید) میي ت(شیوه
اي، بلکـه بـا تحلیـل    آن را نه با ارجاع به منطق سـرمایه داري و شکلِ دولتهاي تاریخیِ سرمایهبنديصورت
اي کـه ایـن   گونه، بهکردنداي و منطق قلمرویی درك میترکیب منطق سرمایهيپیشامدانههاي ویژه و شیوه

سببِ عملکـرد  : بهندکردناپذیريِ دولت به منطق نابِ انباشت سرمایه را ایجاب میها همیشه فروکاستترکیب
کـم و  اي دارد؛ این خودفرمانیدولت همیشه درجاتی از استقالل را نسبت به منطق سرمایه،منطق قلمرویی

؛ اینجـا شـباهت عجیبـی میـان     رودنمـی میان شود (مثالً طبق توالیِ الگوهاي اسمیت) اما هرگز از میافزون
بنديِ نهادینِ دو منطقِ قدرت از قدرت از یکسو و مفصلهمبستبنديِ شکلِ اجتماعی یا همان مفهوم مفصل

هـاي قـدرت را   رِ منطقشمابخواهیمچندبار تکرار شد، پیشتر ویژه اگر پیروِ فرضی که (بهدیگرسو وجود دارد

123 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 288-289.
124 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 148.
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» تعـادل «یـا  باشد یک برهمنهیي تولیدشیوهیک داري بیش از آنکه )؛ در هر دو مورد، سرمایهبیشتر کنیم
در بندي صورتدر يتغییرتماشاگرِاین تعادل، خوردنِهمبهآنچنانکه با ،میان نیروهاي متداخلِ قدرت است

معرفـیِ گفته شد که گرامشـی در  استوارنامه ...در بخش پایانیِ ؛ خواهیم بودعادل پایدارتر ایجاد یک تجهت 
شـده  ویژه بنگرید به بحث ارائـه (بهاستقالل سیاست از اقتصاد داشتبنیادین به ، توجهیسرکردگیي نظریه

سیاسـت همچـون   «او در برابر برداشت کروچـه از  » سردخرَدسرکردگی همچون «ي در آنجا پیرامون انگاره
به ویژه آنجا کـه او بـه ذهنیـت    یابیم، ي گرامشی را نزد پوالنتزاس نیز میي انگیزه؛ این داوري درباره»)شور

فئودالیسـم و  داري، در مقایسه باي سرمایهز اقتصاد در جامعهسیاست اسپهرِتفکیک خودویژگی گرامشی از
کـم  یـا دسـت  ت و اقتصاد یکسره در هم آمیختهیاسسکه در آنها ــ داري هاي پیشاسرمایهبنديصورتدیگر

ي پـوالنتزاس  دیدهداري که بههاي سرمایهبنديبنديِ صورتدورهپس125؛کنداشاره میند ــبسیار همپوشانَ
شـدن  ، یعنی به نوعِ همبستهقدرتتهمبسبه مفهومِبنْـي جدایشِ این دو سپهر است، ازبرآمد نوع و اندازه

پایه ایـن مفهـوم   ارتباط دارد، و برینبنديبخشی به کلیت صورتطبقات چیره و تواناییِ آنها براي سرکردگی
بیش از آنکه در اقتصاد جستارپذیر باشد، متعلق به سپهر سیاست و درواقع مربوط به دولت اسـت، البتـه در   

سپس پوالنتزاس به مارکس، کمی پیشتر به نقل از پوالنتزاس گزارش شد.کهدولتاز اي آن معناي گسترده
گیرد که:اش، خرده میي فرانسهگانهویژه به سهو به

همانـا  ] چیـره براي دریافت این وحدت [تضادمند ویژه میان چندین طبقه یا بخش طبقـاتیِ مارکسنظريِ هاي کاستی
شـود کـه او   هسـتند. ایـن کاسـتی سـبب مـی     ایـن همبسـت  ياستوارندهقدرت و سرکردگیِ (بلوك) مفاهیم همبست

هـاي او  یک طبقه یا بخـش سـخن بگویـد، اگرچـه تحلیـل     » انحصار قدرت«یا » انحصاريچیرگی«بسیارگاهان از یک 
هـا بـه   ازگشـت بـوربن  بهـایی چـون  نمونهازتوانمیدهند.سیاسی چندین طبقه یا بخش را نشان میچیرگیهمیشه 

ي لویی فیلیپ، و جمهوري پارلمانی پس از سقوط لویی فیلیپ تا کودتاي لـویی بناپـارت نـام    پادشاهی مشروطه، قدرت
126دانست.داري میدولت سرمایههاي ویژهشکلي بازنمایندهي آنها را، با برخی قیدهاي احتیاط، برد که مارکس همه

شـناخته شـده اسـت را    بناپارتیسـم  ویژه آنچه بـه  دولت نزد مارکس، بهي هاي ویژهشکلعادت است که این 
قاعده باید ابـزاري  دولت بنابهي قدرت درك کنند: برآمد یک توازن نیروهاي طبقاتی در یک وضعیت پیچیده

هاي آن باشد، اما در شرایطی از نبرد طبقاتی که توازن نیروها امکـان  ي حاکم و پیروِ خواستهدر دست طبقه
ي قـدرت را مسـتقل از همـه   شود کـه  تشکیل میاستثنایی دهد، دولتی رگی یک طبقه بر دیگري را نمیچی

است و براي » برقراري نظم«بیري عتگیرد و امرِ بنیادینش پاسداري از سامان جامعه و بهطبقات به دست می
در کنـد؛ را سرکوب مـی تا گاه آننخواهد بود، بلکه حدار نیز ي سرمایهفرمانِ طبقهبهگوشتنهانهاین منظور 

طـورِ  این چارچوبِ فهمِ مارکسیسمِ رسمی از دولـت و نسـبت آن بـا اقتصـاد، خودفرمـانیِ دولـت ـــ یـا بـه         

125 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 139.
126 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 235-236.
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دوبـاره دولـت منقـاد مطلـقِ     ست که با رفع آن تر، امرِ سیاسی ــ از اقتصاد، فقط موقعیتی استثناییگسترده
هاي سیاسی مارکس و آن اینکه آنچه نوشتهکندي مهمی اشاره میکتهاما پوالنتزاس به نسرمایه خواهد شد؛ 

بناپارتیسـم گویند که پنداري شکلی چـون  پیرامون دولت سخن میاي گونه، بهسرمایهوارونِ و انگلس گاه، به
داریست:شکلِ اصلی دولت سرمایه

دهـد، آثـار   داري را، آنچنانکه در باال تحلیـل شـد بـه مـا مـی     هاي مفهومیِ دولت سرمایهطورضمنی شناسهبهسرمایه اگر 
،ي همین گفتهکنند. برپایهي دولت آشنا میو خودفرمانیِ نسبی این گونههمبستگیهاي سیاسی مارکس ما را با ویژگی

هاي مـارکس و انگلـس کـه بـه     ی خواهیم کرد. آن نوشتهبسیار کلیدیست، بررسجهت بسرا، که ازینبناپارتیسمپرسش 
بندي معـین هسـتند.   ي سیاسی معین در یک صورتي تحلیلِ یک پدیدهپردازند، پیش از همه دربردارندهبناپارتیسم می

بلکـه داري، اما در کنار این، مارکس و انگلس بناپارتیسم را نه فقط چونان یک شـکل معـین و انضـمامی دولـت سـرمایه     
ي انگلـس  این در نامـه .ندکنداري درك میلت نوعیِ سرمایهي خود دوسان ویژگی نظريِ برسازندهبهمنداي نظامشیوهبه

دینِ راستین بورژوازي نـوین بناپارتیسمآخر،دست"بیان شده است [گفتاورد از انگلس]: 1866آوریل 13به مارکس در 
... رونیست، و اینکـه ازهمـین  بورژوازيحاکمیت مستقیمِ متضمنِ بناپارتیسمشود که بر من آشکارتر میروز روزبهاست. 

بزرگ بورژوازي را (حتـا  این دولت منافع ماديداري] است؛ دیکتاتوريِ بناپارتیستی شکلِ عادي [دولت سرمایهیک نیمه
[پایان "دهد.قدرت دولتی را نمیي ایفاي هیچ نقشی دردارد، اما به بورژوازي پروانهبرخالف خواست بورژوازي) پاس می

گویـد  گـردد، آنجـا کـه مـی    به همین نکته بـاز مـی  برومرهژدهمنامش بر ویراست سوم انگلس در پیشگفتارِ بهگفتاورد]
سـت کـه بریتانیـا از جهـت     آن اهـاي سیاسـیِ  داري از حیث شکلي تولید سرمایهي شیوهاندازه بازنمایندهفرانسه همان

اي تلـویحی  گونـه نیز بـه برومرهژدهمِخود مارکس بر 1869د. این برداشت حتا در پیشگفتار نَانمایمیبازاآن راقتصادي
هـاي سیاسـی   در برابرِ شکل،طورکلیشکلِ سیاسی جنگ طبقاتیِ مدرن بهشود که در آن بناپارتیسم را درمقامِ دیده می

ها] از منَند)از اصلَند؛ [افزودهتأکیدها(127نشانَد.میداري سرمایهغیرهاي تولیدهاي تابعِ شیوهبنديتصور

فروکاسـتنی نیسـت   » توازن نیروهاي طبقـاتی «نتیجه آنکه از دید پوالنتزاس، درك مارکس از بناپارتیسم به 
هــاي تحلیــل دولــتتــاشــده در گفتــاورد بــاال راتــرِ بیــانتبیــینِ نویافتــه و گســتردهو او ) 260(همانجــا: 

ي پوالنتزاس کـه نـزد مـارکس و انگلـس     این داعیه.)285دهد (همانجا: دمکراتیک نیز گسترش میسوسیال
د، نداري باشـ دولـت سـرمایه  انضـمامیِ بـیش از آنکـه شـکل ویـژه و اسـتثنایی و      و هماننـدانش  بناپارتیسم 

ي روبـرويِ  بـراي مـن از زاویـه   ،اندطورکلیداري بهشکلِ دولت سرمایهي شکلِ نوعیِ این دولت، دهندهنشان
و نگاشـته شـده   شـور تعریـبِ اَنیـران   ؛ در حـد گزارشـی کوتـاه، ایـن موضـع در      سـت پوالنتزاس پـذیرفتنی 

آمده است: دولتپشت و روي پرده امتناعشکلی بس نابسنده، در ترِ آن نیز، البته بهدرآمدهاي مفهومیپیش
ي همین داري از ذات ممتنعِ خودش است و شکلِ آن تنها برپایهضروريِ سرمایهانحرافگیري یا برآمد فاصله

چیزنه یک پذیر است؛ در این تبیین دولت اساساً واجد یک ذات است، اما این ذاتتبیینفگیري/انحرافاصله

127 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 258-259.
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تعریـف بنابـه نچیزي باشد که نباید دقیقاً آداري هرگزیا اصلِ ایجابی، بلکه یک امتناع است، آنچنانکه سرمایه
تواند وجـود داشـته   نمیتعریفبنابهو ست نشدنیباشد؛ این نظام در این معناسرمایه، یعنی نباید عیناً هست
؛اسـت، فاصـله بگیـرد   /امتنـاع تنها تا آنجا وجود دارد که از ذات خود که یک تناقضداريپس سرمایهباشد: 

، ودرنـگ اسـت  کنندگیِ بیي تولید، یک خودنفیمنطقی یا شیوهکلیتسانِ یک داري بهسرمایهتعریفبنابه
ي تحلیل، کـه  در نخستین گونه"فوکو نیز نقل شد: که کمی پیشتر از گزارش ایستنکتههمان تقریببهاین 

زود دیگر ارد و بنابراین خیلیداريِ یگانه وجود دبرَد، یک سرمایهیکسره به منطق سرمایه و انباشت آن بازمی
نبـود  ي سـود انگـاره  را بهاین واقعیت اَشايبا پساساختارگراییِ ریشهفوکو "اي وجود ندارد.داريابداً سرمایه

هاي اجتمـاعی گونـاگونی کـه بـا     گوید: از هستندهسخن میهاداريسرمایهپایه از و برینکندتفسیر میذات
ام کـه  ؛ من بارها بر این نکتـه تأکیـد کـرده   شوندتغییر پیکربندي قدرت چونان یک امکان تاریخی پدیدار می

ذات، همچون «و » ذاتنبود«، میان »بودنذات، همچون یک ناممکن«و » ذاتفقدان«تفاوت بنیادین میان 
ي و اندیشـه /پسامدرنیسم از یکسوپساساختارگراییمانده میان معموالً نادیدهايِ در فهمِ اختالف ریشه، »نبود

، یعنی وجود نداشتنِ ذات در فالن دگرگونی ــ آنگونه که »امتناعِ ذات«اهمیت کلیدي دارد؛ از دیگرسو لکان 
جایگاه ذات یـک فراینـد یـا فرگشـت را     ، یعنی امتناعی که»ذاتیامتناع «اندیشند ــ و پساساختارگرایان می

در سره متفاوت و درواقـع متضـاد هسـتند؛   ي یکگراید ــ دو مقولهي لکان بدان میدارد ــ چیزي که نظریه
اسـت کـه  » فقـدان درمقـامِ ذات  «و » فقـدانِ ذات «میان ین تفاوت رفتنِ همگندرنظرگفتم که استوارنامه ...

پـذیريِ  جـور حالـت  پـردازي پسامدرنیسـتی پیرامـون یـک    نگرهي ورطههبالکالئو و موفه را در خوانش لکان 
بـرخالف خـوانش پسامدرنیسـتیِ فقـدان/امتناعِ ذات، در     انـدازد؛ مـی ي سامان اجتماعیجورهبنیاد و همهبی

ي، پدیدارهاي تاریخیِ مورد بررسی در یک رابطه»ذات همچون یک فقدان/امتناع«یا » امتناعِ ذاتی«ي انگاره
شـوند؛ ایـن   دلیـل از آن ذات منحـرف مـی   همـین اجتماعیِ منطقاً ممتنع اشتراك ذاتی دارند، اما درست بـه 

غنـاي  "سـان  آلیسـتیِ ایجـابی از انحـراف بـه    آن برداشت افالتونی و ایدهمطلقاً نامربوط است بهگیري فاصله
ي بدیل را کند؛ من انگارهکه پوالنتزاس نقدش می"رودواقعیت مشخصی که از الگوي تجریدي خود فراتر می

منديِ پنداشت افالتونی از بهرهبرخالف، اي کهترسیم کردم: واقعیت بیرونیوارونهمنديِبهرهپیشتر با مفهوم 
اش بیش از آنکه منوط به نزدیکی هرچه بیشتر هستندگیآرمانی و برینَش،ي)(ایدهمثالِاز انگاره یا واقعیت

تـر  وارون، هرچـه بیشـتر بـه ذات خـود نزدیـک     گیري از آن است و، بـه باشد، مستلزم فاصلهي خودبه انگاره
باشد تـا وجـود داشـته    بیگانهي واقعیت ناگزیر است از ذات خود گراید؛ سامانهشود، بیشتر به نیستی مییم

بندي در این وضعیت، دگرگونیِ واقعیت بیرونی (صورترود؛ گانگی خود سامانه از میان میاین بیباشد؛ با رفعِ
نیست، بلکه برآمد برهمنهی دو نیـروي متضـاد ربـایش و رانـش میـان خـود       پیشامدواراجتماعی) رویدادي 

مـن خودفرمـانیِ   ست؛ ابدبیکرانپدیدارشدنِ هر سازِاي که سبباست، دوگانهي ممتنع آنواقعیت و هسته
و کـنم دولت/سیاست نسبت به مقدرات سپهرِ بازتولید اقتصادي و روند انباشـت را بـا ایـن تعبیـر درك مـی     
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ترتیب استقالل سیاسی بناپارتیسم از طبقه یا بخش طبقاتیِ حاکم را نیز، در صـورت تعمـیم مفهـومیِ    بدین
شـکل  نمـاي  ده به این انگاره، چونان استقالل سرشتدهنهاي تاریخیِ شکلبیشتر آن براي فراروي از تحلیل

ي داري و طبقـه ي دولـت سـرمایه  بنیادگذارِ رابطـه بیگانگیِفهمم.میکلیتعنوان یک بهداري دولت سرمایه
گذرد، داري میسرمایهي تولید شیوهدار را جز از امتناع بنیادینی که در باالترین ترازِ تجرید یعنی در سرمایه

بیانِ این واقعیت است که از این امتنـاعِ ذاتـی   اجتماعیبنديصورتوارون، مفهوم توان استنتاج کرد. بهنمی
بنديِ اجتمـاعی  وجود صورتافتد:انه هر لحظه به تعویق میکل سامنابوديِاي برقرار شده که آنچنان فاصله

و درست همین مسئله ست که در ذات سامانه قرار داردفقدانِ تروماتیکیزنیِپسیا سرکوبي عملکرد نشانه
ي تعویـقِ  نهـاده پیشنهد: زمانْامکان زمانمندي، و فراتر از آن فهمِ حسانی استعالیی ما از زمان، را بنیاد می

، تعریـف بنابهطور منطقی، یعنیست که بهي ــ و نه رفعِ مطلقِ ــ خودآشکارسازيِ تناقض یا امتناعیپیوسته
عبـارتی رفـعِ آن   دم رفـع شـود و بـه   ـبایـد در منطقـاً ؛ تناقضی که در تراز باالي تجریدرفع شوددمـدرباید 

قـرار  ؛ بدینگرددمیگذر زمانمشمولِ یابیواقعیتامرِ همزمان با وضع/تعریف آن است، در بیگانگیِ ناشی از 
شـود،  تجربـه مـی  زمـان صورت ي حامل این امتناع ذاتی بهسوژهتأخیرافتادنِ حل یک تناقض منطقی، در به

هاي بد است؛ جهـانِ  زمانی که بنیادگذارِ عادت ذهنیِ تجرید یک زیریستا یا جوهرِ ممتد ایجابی براي بیکران
گسـترشِ  ي دروغـینِ  نخواهد داشـت، چـون در پـسِ پیکـره    زماناي از ، درك یا تجربهازخودبیگانگیآزاد از 

چشـمِ  را بـه » حاضـرِ ابـدي  حـالِ «یـک  ي بیکـرانِ راسـتینِ  ي بستهبیکرانِ بد، حلقهالخط وقفه و مستقیمبی
بیند. خودآگاه خویش می

آلیسم هگل در مـارکسِ جـوان   ایدهيباختهاَرجي بیگانگی مارکس را میراث پوالنتزاس که نظریهسپس 
دسـت  ، بـه تـاریخ ي علـم،  و بنیادگذاريِ سـومین قـاره  دئولوژي آلمانی ایپندارد ــ میراثی که گویا پس از می

:این مفهوم را نداردبه هژدهمِ برومرانتظارِ بازگشت مارکسِ مارکسِ پسین بایگانی شده است ــ

کـردن بـر خـود، از    از دردسـر حکومـت  ي مـدنی ي جامعـه رهاسازيِ یکسره"] دولت را چونان هژدهم برومر[مارکس در 
خـود را  يارادهيهمـه ملـت، در پیشـگاه قـدرت اجرایـی،     "؛ در امپراتـوري دوم  پنـدارد مـی "»خـودحکمرانی «دردسرِ
بیـانگرِ  "دولـت بناپارتیسـت   "د.نهـ وامـی ي بیگانه، یعنی به اقتدار دولتـی  یک ارادهخواست عالیِرا به خودو هلدفرومی

این اشارات ... سـبب شـده کـه بسـیاري از تفسـیرگران      "خودبنیادبودنش است.ضدیت بادر و دیگربنیادبودنِ یک ملت، 
، در آن ي مـدنی ي دولت چونـان بیگـانگی از جامعـه   خطا آنها را بازگشت پسینِ مارکس به کارهاي آغازینش، به انگارهبه

بنیـاد بـه دیـده    بپندارند. بـرین )"هاي انضمامی ــ انسان نوعیانسان"معنایی که این مفهوم براي مارکس جوان داشت (
هاي درونِي گزاره(همه128در بزرگسالی تناقض دارند.طبقاتی تلدوهاي مارکس با برداشت او از رسد که این تحلیلمی

از مارکس هستند)"گفتاورد"نشانِ

128 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 280.
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جـاي بازگشـت   را بـه برومرهژدهمي مدنی در پذیرد و تقابل دولت و جامعهاما پوالنتزاس این تناقض را نمی
ي تولیـد  هـاي گونـاگون شـیوه   آلیسم جـوانی مـارکس، برآمـده از بـاور پسـینِ او بـه خودفرمـانیِ وهلـه        ایده

داند:گانه، در سپهر نبرد طبقاتی میداري، یعنی همان ساختارهاي سهسرمایه

خودفرمـانیِ بـه تنهـا نـه گسـال،  نزد مـارکسِ بزر "تضاد میان دولت و جامعه"عبارتتوانیم بگوییم که پس اکنون می
شـوند،  دولت و نبرد طبقاتیِ اقتصادي نمایان مـی ي میان رابطهدر متناظراً ساختارهاي امر سیاسی و امر اقتصادي که 

از اصلَند)تأکیدها(129.نیز اشاره داردلحاظ سیاسی مسلط بهدولت از طبقاتاستقاللِ نسبیِبههمچنینبلکه 

کنـد،  ي مـارکس تضـمین مـی   برداري از کارهاي فرانسـه هاي تأویلبه پارهرا با اینکه پوالنتزاس این برداشت 
یسـاختارگرای تسـلیم چنین توان حکمِ مارکسِ پسین به بیگانگیِ دولت از جامعه را سادگی نمیهمه بهبااین
هـژدهم  يمایـه درونگرچـه  نیست، چـون 1844به تغزالت هگلیِ مارکس محدود؛ موضوع چندان هم کرد

ي بسـنده بـراي جامعـه   ي دولـت آوريِ یـک نظریـه  رو فـراهم هـیچ بهنبردهاي طبقاتی در فرانسهو ...برومر
انداختـه بـود کـه    سـرمایه بـزرگ دیگـري همسـنگ    نظـريِ  و او این مهم را به پژوهش داري نیستسرمایه

منطقـیِ سـرمایه از   پـذیريِ جـور انحـراف  ي یـک دربـاره در این کارهـاي سیاسـی نیـز    سرانجامی نیافت، اما 
اجتمـاعی یـا تـاریخیِ بـورژوازي     نیـافتگیِ بلـوغ سـان یـک   یابیِ مطلق در امرِ سیاسی، البته فعالً بـه صراحت

یکمگر؛ کندم میتهمسوسیالیسمرا به یشدرت سیاسیِ خوقاین طبقه خود ، آنگونه که شودخبررسانی می
اندازد، که پیوسته تحققِ فرجامینِ فرایندي اجتماعی یا فرگشتی تاریخی را به دیر میانحراف رانشیِ ضروري

؟یِ مستمر استنیافتگبلوغگزارش شده است، چیزي جز یک هژدهم برومر ... اینچنین که در زدنمونه

ناگزیر بایـد خودش نیز اکنون برتري سیاسیکالً او و يویژهسامانِ پارلمانیِفهمید این پیامد بود که آنچه بورژوازي نمی
تمـامی سـازمان نیافتـه، و بیـان     ي بورژوا بهشدند. تا هنگامیکه برتري طبقهمیبودن سوسیالیستیطورعمومی متهم به به

م که این تضاد ، و آنجایی هطورناب پدیدار شودبهستتوان، تضاد دیگر طبقات نیز نمیبودسیاسیِ ناب خود را پیدا نکرده 
را به پیکاري بر ضد سرمایه تبـدیل  علیه قدرت دولتی نبردهرکه درکپیدا نمیراجهتگیريِ خطرناكاین د، آورسربرمی

نظـامِ بپـذیرد کـه   توانست ، چگونه میدیدرا می» نظم«خطرافتادنِ کند. اگر بورژوازي در هر تکانشی در زیست جامعه به
ي یکـی  گفتهکه بهتصدیق کندبر فراز جامعه را ايحکومت پارلمانییعنی را،ي خودشسامان سیاسیِ ویژهرا،نظمیبی

» لیبرالـی «بـا صـفت   تر بـه آنچـه پیشـ   ، درحالیکـه بورژوازيپسزید؟ ... از سخنگویانش در جنگ و از رهگذرِ جنگ می
نهادمیشارج خـودحکمرانی  از خطـر  کند کـه  اَش حکم میپذیرفت که منفعت ویژه،زدمی» سوسیالیستی«اکنون اَنگ

، و بـراي  گیردبپرهیزد، براي برقرارشدنِ نظم در کشور پیش از همه باید مجلس بورژواییِ او آرام کردن بر خود)(حکومت
؛ و پـذیرفت کـه بورژواهـا تنهـا     فروبشـکند اش راقدرت سیاسی، باید دارددر امانآنکه قدرت اجتماعیِ خود را از آسیب 

ادامه دهند و خودشان از موهبت مالکیت، خانواده، دین و نظم اجتماعیکشی از دیگر طبقات توانند به بهرهمیشرطیبه
بـودنِ سیاسـی  ي همانان، بـه هـیچ  اندازهي خودشان نیز، درست مانند دیگر طبقات و بهمند شوند که طبقهبهرهشائبهبی

129 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 282.
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قـرار  کـه  افـزاري رزم، و و پذیرفت که براي اینکه همیان زرش را از چنگ ندهد باید قید تاج شاهی را بزندد؛ محکوم شو
از اصلَند)تأکیدها(130، همزمان باید همچون شمشیر داموکلس بر فرازِ سرِ خودش آویخته باشد.براي او برَزمداست

ي رشد ناکافیِ بورژوازي فرانسه است که آن زمـان از نظـر پیشـرفت صـنعتی فاصـله     ي این بحثْزمینهپیش
ها از بناپارتیسم چونـان  رسمیِ مارکسیستکمابیشراست آنکه خوانشِ سنتی و بسیاري از انگلستان داشت؛ 

داشـته باشـد،   دیـده بلوغ مـاديِ بـورژوازيِ فرانسـه را در    کم باید این عدمیک توازن نیروهاي طبقاتی دست
برتـري  نتوانسـته هنـوز ضـعف بنیـه  دلیـل  که بورژوازي بـه بعضاً ناشی از آن استآنچنانکه گویی این توازن 

ي نـوزدهم و  ي سدهي میانهبا میدان داغِ سیاست فرانسهالبته بر جامعه بار کند؛ این موضوع طبقاتی خود را 
سـنتیِ در ادبیـات کـه  بناپارتیسـمی شـود آن  میتقریباًکند وافزایی میپایان آن همومرجِ اجتماعیِ بیهرج

بـراي پیکارهـاي طبقـاتیِ دیگـر     نیافتگیبلوغاما مارکس همچنین به پیامدهاي این شناسیم؛میممارکسیس
تا برتري سیاسی بورژوازي آشکار و مسلّم نشود، تضاد با چندانکهکند، طورویژه کارگران اشاره میطبقات و به

به پـایین ایـن پـاره، تماشـاگرِ     با حرکت از باال ؛ سپسمیانجی به تضاد با سرمایه تبدیل نخواهد شدبیدولت
هاي تحلیلـی و سیاسـی مـارکس هسـتیم و آن حـذف قیـد تـاریخی و        سیما پرتکرار در نوشتهدگرگشتی به

رسیم که از خطـر  اي میازي: سرانجام به بورژوتحلیل را مشروط کرده استایست که در آغازانضمامیِ انگاره
باشیِ سیاسی تن دهد، تاج را ول کند و پرهیزد، بورژوازي که باید به هیچمیذاتیسانِ امري خودحکمرانی به

را بـه )"تـا هنگامیکـه ...  "(آغـازین  موقـت  نیـافتگیِ  بلوغخود ؛ این گسترش ناگهانیهمیانِ زرش را بچسبد
را هـژدهم برومـر ...   هاي منـدرج در پیشـگفتارهاي   ي انگلس و تصدیقکشد؛ و پوالنتزاس که نامهچالش می

داري تعمیم از یک شکلِ استثنایی به یک الگوي عام براي دولت سرمایهبناپارتیسمگوید که یافته، درست می
کردنِ تاجِچسبیدن به همیانِ زر و وِلکننده طَرَفیم که در آني خودتقویتپنداري با یک چرخهیابد، اما می
چیرگـی بـورژوازي   تـا هنگامیکـه  کنـد:  تمدید مـی براي همیشه نیافتگیِ آغازین را آن بلوغ،سیاسیيِرورس

شوند، پس براي آنکه این تضادها مسلّم نشوند، چیرگـی  یکسره نشده است، تضادهاي طبقاتی نیز مسلّم نمی
کوتاه میان اعتراض به دولت و نبرد با سرمایه، حقیقتـی  ي پرهیز از اتصالیکسره نشود؛ دشوارهباید بورژوازي 

سـت کـه در آن اصـلِ اظهـار     تَراتاریخی دارد؛ سخن مارکس بر سرِ تناقضات درونیِ نظام نمایندگی پارلمـانی 
خود شـرایط را  شوند، خودبهیاي که نمایندگی مهاي اجتماعیي نظرات و رویاروییِ آشکار منافعِ گروهآزادانه

، حقیقتی کـه  کندي وقت فراهم میي فرانسهنهادینه در جامعهنظمیِ بیبیشترِ آشوب و براي گسترش هرچه
شود بورژوازي آرمانِ سیاسیِ پیشین خود براي امرِ حکمرانی، یعنی جمهوري پارلمانی، را در بسـترِ  سبب می

زیرا د،گردمتهم میسوسیالیسمکه به سمیلیبرالیود تجربه کند: سانِ دشمن خملتهب رویدادهاي فرانسه به
نظـام  ي انگـاره بـورژوازي  راسـتی بـه . شـود مـی تبـدیل  سـرمایه  خود به اعتراض به درنگآزاديِ بیانِ آن بی

130 Karl Marx, Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, Marx-Engels Gesammelte Werke, Band 8
(Berlin/DDR: Dietz Verlag, 1960): 153-154.
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هـاي  از رهگـذرِ نماینـدگانِ مسـتقیمِ خـود گـروه     میـانجی  بیوکم بیشاي را که در آن امرِ حکمرانیسیاسی
کنـد،  بازتولید میلیبرالیارجِقابلِآرمانِشود، همچون یک ي اقتصادي اعمال میي جامعهمنفعتیِ برسازنده

ي ایـن گفتـاورد   نمـط در واپسـین جملـه   بـدین گیرد: یدرنگ از آن فاصله مبیخودش ي فعلیت در وهلهاما 
دار است، از آن تا ي سرمایهحال که ابزار چیرگیِ طبقهیابیم که در آن دولت درهمانتعبیري از مارکس را می

، همزمان همچون شمشیر افزاري که قرار است براي او برَزمدرزم"بیگانه است؛ کنندههیچي خصومتی مرتبه
توانـد هـم   ؛ این شرحِ نظريِ کافی ندارد (و در یک اثـرِ سیاسـی نمـی   "او آویخته استداموکلسی بر فراز سرِ

پیرامون منطقِ 1844هاينوشتهدستاز ترپیشرفتهپردازيیک نگرهانگیزشی برايراستیبهداشته باشد) اما 
دار ي سرمایهآشکارِ طبقهچنانچه دولت بیانِ سیاسیِ داري در آن پیداست؛ ي سرمایهازخودبیگانگی در جامعه

دولت براي حفظ طبقـه ایـن صـراحت را پیوسـته بـه دیـر و دیرتـر        شود؛درنگ نابود میباشد، این طبقه بی
شناختیِ مسلّمی گردانِ هستیپوشیِ مستمرِ حقیقت نیست، بلکه بریک پردهتنهادیراندازياندازد، اما این می

ي آشکارسازي صرف یک واقعیت داري از مرتبهرگی طبقاتی سرمایهدیگرگفتار، آشکارگیِ سیاسیِ چیدارد؛ به
گر به نمایش درآید؛ در یافته براي یک مشاهدهعلمیِ تجربی نیست که در آن امري مسلّم و پیشاپیش تحقق

است، به ایـن  در جانبِ سوژهرویدادي یکسره شده یابیِ یک واقعیت کشفي طبیعت، صراحتسطح مشاهده
شـده و  ي دیدههستنده؛ وژه ممکن است آن هستنده یا رویداد را ببیند و ممکن هم هست نبیندترتیب که س

و » دال«به مفهومِ لکانیِ » واقعیت«اند (هرچند با تعمیمِ تعریف هستندهیکمانده همچنان ي نادیدههستنده
هستیدرنتیجه ذاتیت یا شناختیِ مدلول، حتا سلب اصالت سرسخت طبیعیچیزِعینیت نیز در برابرِ عملیات

. نـداریم) یتعمیمـ چنینشکند، اما در این ترازِ قیاسیِ بحث فعالً نیازي به بخشِ نامگذاري در هم میهستی
ایـن  : خود بورژوازیستاز فرایند تحققِ ذاتاي سیاسیِ برتريِ طبقاتی بورژوازي مرتبهیابیِصراحتدرعوض، 

باشد؛ اوست که پیش از دیگران باید برتري مطلق خود انِ خود بورژوازي ازهمه باید در چشمناآشکارگی پیش
، نـدارد اثباتیپدیدارشدنِ یک ذاتبسندگی یا نابسندگیِ شکل ربطی به هیچاین آشکارگی درواقع را نبیند؛

اش اسـت؛ ایـن   نـابودي همانـا اشیسـتگ همانباخودکه عینیتش یا ستیابیِ خود ذاتیبلکه مربوط به تحقق
اگـر چنـین صـراحتی وجـود     پـس  ؛ ه منطق سرمایه عیناً تحقق یابدنماید کزمانی روي مییستگباخودهمان

وپاخت نمایشی فریبکارانه میان بورژوازي و دولت، خطـاي  آن نیست (ساختپدیداريِندارد، مشکل در شکلِ 
ه مربوط به خـود ذات اسـت: ایـن    ، ...) بلکشدهاستخداماندازِ یک ایدئولوژيِ دید نیروهاي بدیل، عملکرد غلط

تنهـا بـا ایـن درك از    توانـد عینـاً واقعیـت یابـد؛     ست که نمیقضینه یک چیزِ اثباتی یا تجربی، بلکه تناذات
ي ساختارگرایانه به مفهوم لوکاچی ایـدئولوژي  توان آن خُردهداریست که میناآشکارگی واقعیت ذاتی سرمایه

، اینجـا  »ي طبقـاتی سـوژه «دسـت یـک  شده بـه طراحیاهیِ کژواره و دروغینِرا ناوارد دانست: ایدئولوژي آگ
؛ درسـت بـه دلیـل همـین درك اشـتباه از خـوانش لوکـاچ از        تزریق شده بـه پرولتاریـا نیسـت   ، وبورژوازي

به امکـان  شدلیل باور(از یکسو نقد گرامشی بهچنین ناسازوار استپوالنتزاس به آن ایدئولوژیست که پاسخِ 
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یـا  تزریق ایـدئولوژي برابرامپیش از تصرف قدرت، و از دیگرسو و کسب سرکردگی معنويتغییر ایدئولوژي
؛ راسـت آنکـه اگـر ایـدئولوژي     )داريدر شـرایط اسـتقرار سـرمایه   انقالبی از بیرون به پرولتاریاي رزمندهعلمِ

ی بـراي آن و تزریـق آن از بیـرون بـه     ي بورژوازي بود، دلیلی براي رد امکانِ طراحی یک بدیل طبقاتبرسازه
ي اي را که باالتر در بحـث پیرامـون نقـد پـوالنتزاس بـه نظریـه      ؛ اینجا باز هم نکتهداشتپرولتاریا وجود نمی

کنم: ایدئولوژي بورژوایی تکرار میشدایدئولوژي لوکاچ و تناقضات تبیین خود پوالنتزاس از این مفهوم گفته 
نیست، دیدگاهی که از دیدنِ حقیقتی » واقعیت موجود«دیدگاه کاذب یا آگاهیِ دروغین سوژه نسبت به یک 

اسـت نـه مفـاهیم و    کاذبآنچه پرهیزد؛این واقعیت پنهان مانده ناتوان است یا عامدانه از آن میذاتکه در 
اسـت کـه   ذبِاکـ واقعیتي معناییِ ناسازههمین و درستاستواقعیتودخمقوالت این نظامِ آگاهی، بلکه 

کذبِ مندرج در این قرار بر رفعِ د؛ اگر کنپردازي میمفهوم(بیکران ناراستین)بدبیکرانصورتآن را بههگل 
؛ این کذب ربطـی  دشوي داللت، نابود ي بیکرانِ عرصهي واقعیت، خود زنجیرهخود سامانهاست، بایددیدگاه 

اي از هستیِ بورژوازیست، ي یافته یا تزریق شده ندارد، بلکه مرتبهبورژوازي که به پرولتاریا نیز تسرّدیدگاهبه 
اي در دیدگاه یا آگاهی پرولتاریـا وجـود دارد کـه    ست؛ اگر کاستیمتضمنِ نیستیاي که فراروي از آن مرتبه

خـوردگی  دلیـلِ فریـب  بـه بـیش از آنکـه  فراتر نَبرَد، » رد با دولتنب«شود پیکار طبقاتی را از سطح سبب می
حقیقـت  ن ایـ يپیامـد بایسـته  گوید، در باال میمارکس آنچنانکهباشد،تخدیر ذهنی کارگران یاایدئولوژیک 

از آگـاهی کـاذب  اینجا مـا نـه بـا یـک     ؛ تمامی سازمان نیافته استبهاست که برتريِ طبقاتی خود بورژوازي 
واقعیت، بلکه با یک واقعیت کاذب روبروییم.

بودنِ صـنعتی  شود؛ نارسمیجور دیرانداختنِ مداومِ بلوغ مادي و ذهنی بورژوازياین حقیقت سببِ یک
ي انضمامی و تاریخیست، اما گرایش مارکس به فراروي از بورژوازي فرانسه البته در گزارش مارکس یک داده

بسنده پیداست، گرایشی که پـوالنتزاس نیـز آن را   دولتعامينظریهیک به کلیتآن و گسترش این انگاره
سـطح  از بـودن نارسمعنا این است؛ درینبه کار گرفتهي خود ارگرایانهسود برداشت ساختبازیافته و البته به

سانِ ي تولید بهبراي یک شیوهبازتولیدشونده ـي یک بورژوازي معین به اصلی پیوستهخصوصیت تاریخیِ ویژه
داري در یـک  داري بـا خـود سـرمایه   هاي تولیـد پیشاسـرمایه  یابد؛ همبودي شیوهتعمیم میمنطقیکلیک 

. ي پایستگی آن استرغمِ میل بورژوازي نیست، بایسته، بهبندي اجتماعیِ معینصورت

سـپاريِ برونرا با خودبودنِ تاریخیِنارسي دشوارهداري سرمایهفالن که ي مارکس همچنین این گفته
دهد، آنچنانکه این قـدرت بیگانـه همزمـان بقـايِ آن را تضـمین      ش پاسخ میقدرت به نیرویی بیگانه از خود

روسیه با اشـرافیت مرتجـع روس و کـل    يواپسماندهگفتهبهي بورژوازيِرابطهازدرك لنینکند، یادآورِ می
دمکراتیـک و نبـرد علیـه    ـاي که از تبدیل انقـالب بـورژوا  : بورژوازيی تزاریسم استدستگاه سیاسی و عقیدت

داري امتیاز هاي تولید پیشاسرمایهپایه پیوسته به شیوهو برینهراسدبه انقالبی علیه خود سرمایه میاستبداد
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هـا  گـان از منشـویک  اي را کـه بـه رای  اي که حتا پس از انقالب فوریه، قدرت سیاسـی دهد؛ طبقهسیاسی می
ام هاي گوناگون تأکید کردهمن پیشتر بارها و در نوشتهدوباره به تزاریسم تقدیم کند.رود تا، میگرفتهتحویل

جداشدنی نیست، به این ترتیب که این واپسـماندگیِ  ي امپریالیسم او نظریهازروهیچبهکه این تحلیل لنین 
ي موقعیـت  ، نتیجهشودپیوسته بازتولید میسیاسیِ مستمرِ آن به اشرافیتبورژوازي روسیه که با امتیازدهی 

اهمیت این کشور براي پاسداشت سـامان سـرکردگی   داري وقت و روسیه در نظام امپریالیستیِ جهان سرمایه
میت دارد است؛ این تا آنجا اهویژه آلمان) (بههاي خیزَندهسود قدرتغییر آن بهداري در برابر تسرمایهجهانی

شـرط رویـداد انقـالب در    عنـوان پـیش  ها را بهي بسته، امتیازدهی به آلمانکه لنین براي شکستن این حلقه
داند؛ دقت کنید که سخن الزاماً بر سرِ انقالب سوسیالیستی نیست و این امتیازدهی پیشـتر بـراي   روسیه می

پرهیـزد؛  د انقـالب دمکراتیـک نیـز مـی    در پیشبرایست که از انجامِ تکلیف تاریخیِ خودراندنِ بورژوازيعقب
شـود تفکیـک دو وجـه    روشن میاست که در فرایند عمل تنها و ،آوریلتزهايها پس از تر، حتا مدتسپس

امـا وکم ناممکن است؛ این نکات که پیشتر با تفصـیل بیشـتر   ر این انقالب بیشدمکراتیک و سوسیالیستی د
را ي انقـالب لنـین   ی از نظریـه بنیـادین انـدازه کـه بخـش   سخن گفتیم، همانآنها يهمچنان نابسنده درباره

و چگونگی و و چیستیامپریالیسمي او از نشدهپردازيي شناخت البته مفهومشیوهاجزاي، دهندتشکیل می
انگیـز،  ؛ گامِ بعدي این گسترشِ مفهومیِ شـگفت ندستنیز هداريسرمایهيترین دورهانقالب در عالیچراییِ
بلـوغ ي نیافتگیِ طبقـاتی، یکجـور تعویـقِ پیوسـته    بر یک تحققبنْـست که ازانقالبیـنیروهاي ملیي انگاره

طبقاتی در کشورها در نسبت با سامان امپریالیستی جهان استوار است: در این وضعیت پرولتاریا و بورژوازي، 
ي انقالبـی و ضـدانقالبی در آن   هسـتنده در جامعـه باشـند، دو داعیـه    ـاکنـون ي همه دو طبقهمقدم بر اینک

ي تـوان بـه پـاره   بـاره مـی  نیافتگی را روشـن کننـد. دریـن   خواهند تکلیف یک صراحتاند که گویا میجامعه
هاي کشـور بـر سـرِ  حتـا نـه   سـخن  ، جـایی کـه   مارکس اشاره کردسیاسیِنوشتارهاياز همان چشمگیري
در ، نبردهـاي طبقـاتی در فرانسـه   در مـارکس  پیرامون فرانسه اسـت؛  ي آسیایی و آمریکایی، بلکه واپسمانده

ي سـرمایه بخـشِ مرتجـعِ خـود،    بورژوازي فرانسه توانست سـرکردگی  کلیتپاسخ به این پرسش که چگونه 
این هاي اخراج شده و یا فرمانبرِ دیگر بخشطبقاتی بورژوازيیا از ائتالفي لویی فیلیپ را که در دوره،مالی
دهد:شده بود بپذیرد، توضیح جالبی میطبقه

ط نیسـتند. مسـل بـورژوازي فرانسـه  پایه صنعتگران فرانسوي بر و برینغالبِ تولید این کشور نیست وجهصنعت فرانسه 
هـا [کـه صـنایع    تواننـد ماننـد انگلیسـی   مـی هاي بـورژوازي برآورنـد، ن  منافع خود را در برابر دیگر بخشنکه براي آآنها 

د؛ پیش ببرني جنبشهمان جایگاه طالیهاز منافع طبقاتیِ خود را ند و همزمان اشبجنبش پیشتازتري دارند] پیشرفته
شـان در تضـادند   انقالب گام بردارند و به منافعی خدمت کنند که با منافع جمعی (کلی) طبقهپشت سرِبایست آنها می

سبب [انتقالِ سـهمی از  او بهسوداینکه تبدیل شد. آیا حزب نظمترین عضوِ چاك... پس صنعتگرِ فرانسه ناگزیر به سینه
دسـت  اي در برابرِ لغو [کلیت] سود بهچاره، شودمیمقام بخش سرکرده] کاسته درآن به] بخش مالی [بورژوازي فرانسه
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قاعده باید بورژواي صنعتی انجام دهد؛ کـارگر کـاري را   کند که بنابهبورژوا کاري را میدر فرانسه خردهپرولتاریا نیست؟ 
در فرانسه کس؛ این وظیفه هیچ؟را بر عهده داردکارگر يوظیفهکسی و چه؛بورژواستي خردهاصوالً وظیفهکند که می

د؛ نبـرد  گـرد اجـرا نمـی  تکلیف کارگر، جایی درون مرزهاي ملی فرانسههیچد.شوتنها اعالن و اظهار میشود، انجام نمی
اجـراي  ایسـتند.  ها رودرروي یکدیگر میملتآورد که در آن درمیايي فرانسه سر از پیکار جهانیطبقاتیِ درون جامعه

گـردد کـه   خَلقـی پیشـتازِ  شود که پرولتاریا از رهگذر این پیکار جهـانی دم آغاز میآنتکلیف [پرولتاریاي فرانسه] تنها 
ها] از منَند)از اصلَند؛ [افزودهتأکیدها(131انگلستان است.خلقبازارجهانی را در چنگ خود دارد، و آن همانا

به یک پیکـار  این پرولتاریا،ي ملی، و راستش امکانِ وجود سوبژکتیوسازيِ اداي تکلیف پرولتاریااین مشروط
ســت کــه در آن مفهــوم پرولتاریــا در فرارســیدنِ عصــريزودهنگــامِ بینــیِ پــیشنگــاه درنخســتین،جهــانی

داري سـرمایه بنديِدورهپردازيِ امرِنگرهتوان به را نمیاما نگاه مارکسپذیر نیست؛ هاي ملی تعریفچارچوب
ياسـتمراریابنده نیـافتگیِ  یم مفهومی هستیم کـه بـا امـرِ بلـوغ    ، بلکه همچنان تماشاگرِ یک تعممحدود کرد

بورژوازي گره خورده است (اگرچه اینجا در سطحِ رشد ناکافیِ بخش صنعتیِ بـورژوازي فرانسـه طـرح شـده     
اي کـه پیشـتر   به بخشِ مرتجع بورژوازي (اینجا مثالً اشرافیت مـالی سرکردگیاست). سپس موضوعِ اعطايِ 

آید پیش میضدانقالب بود، تا آن حد که از ائتالف بورژوازي انقالبی بیرون گذاشته شده بود)بنیاد اقتصادي 
بخشیِ چیرگی طبقـاتی  ي دیراندازيِ سامانمند خودتحققجاي موقفی ساختارگرایانه باید آن را از زاویهکه به

تـأخیر  علیـه ارتجـاع را   دمکراتیکانقالبِقدر اجراي امرِ بورژواییِ هماناین دیراندازيبورژوازي تحلیل کرد؛
یـابیِ  چیز، و ازجمله واقعیت: پنداري همهاندازدبه تعویق میکه ادايِ تکلیف تاریخیِ خود پرولتاریا را دهدمی

، موکـول بـه رویـداد یـک انقـالب      "شـود عـالن و اظهـار مـی   اتنها"اي که در فرانسه آن موجودیت پرولتري
به قـدرتی (خـواه درون بـورژوازي و خـواه بیـرون آن) کـه منـافع بـورژوازي را         بخشی ؛ سرکردگیجهانیست

جزئـی از منطـق   ي سیاسـت از اقتصـاد،   استقالل نسبیِ وهلـه تعبیري موازيکند، و بهتمامی برآورده نمیبه
هـایی چـون اریگـی و    ؛ مارکسیسـت ، تعویقی که خاستگاهی جز خود منطق سرمایه نداردهمین تعویق است

(براي نمونه، هاروي کنند، اطالق میقلمروییمنطقِهاروي این تعویق را به دخالت یک جوهرِ متمایزِ قدرت، 
را در نزدیکـیِ  الوقـت دفـع یک همچونانباشت و جابجاییِ مکانیِ بحرانِ بیش» زمانیـترمیم فضایی«ي نگَره

سرمایه، سـرانجام او  سازيِجهانیي انباشت یا ا رویکرد ایجابیِ او به گوهرهپردازد، املمسِ همین حقیقت می
قلمرویـی منطـق  راست آنکهد)؛رانَي بدیل قدرت پیش مییک گوهرهسانِبهمنطق قلمروییي را به برنهاده

شدنِ بودنِ کاذبِ آن برآمد ازخودبیگانهچیزيِ جوهراً بیرونی نسبت به سرمایه نیست، بلکه بیرونیسازدولتیا 
دلیل شود بهشود، سلبیتی که اگر یکسره آشکار نمیباخودهمانستهتواند ست که نمیمطلقیسلبیتضروريِ 

اي دیراندازيِ تحقـقِ یکسـره و   سازي قدرت سرمایه برآن است که عینیتش با رفعش همرویداد است؛ بیرونی

131 Karl Marx, Die Klassenkämpfe in Frankreich 1848 bis 1850, Marx-Engels Gesammelte Werke, Band 7
(Berlin/DDR: Dietz Verlag, 1960): 79.
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در » فراسـو «ي دقیقهبودنِدیگريي بیکران بد است که وهمِ گیري یک زنجیرهسازِ شکلي آن، سببآشکاره
دومِ يعنـوان گـوهره  ترتیب درجِ منطق قلمرویی بههمینبه؛ وهمِ خود سرمایه استیش از هر ذهنیتیآن، پ

شود کسانی چـون اریگـی و هـاروي امپریالیسـم را     اي که سبب میقدرت در امپریالیسم ــ استقالل جوهري
بیِنگارند کـه تحلیـل شـدت و ضـعف آن     بر آن حادثداري، مقدم بر آن و سرانجام شکلی مستقل از سرمایه

سـانِ امـري   ست ــ درك خود سرمایه از امپریالیسم بـه بنديدورهداري از منظرِ نیازمند نگریستن به سرمایه
کوتاه ي لنین باشد که در پایانْي آغاز جزوه؛ وگرنه چنانچه موقفمان آن وعدهنسبت به خویش استبیرونی

ي برشمرده هاي اقتصاديِ پنجگانهبدان بازگشته بود، از دیدگاه نبرد علیه سرمایه، امپریالیسم فراتر از شناسه
گـذارد  یافته اسـت، تعـویقی کـه نمـی    ي جهانی است که ناگزیر گسترهانحالليهدقیقدر جزوه، تعویقِ یک 

آن چیزي باشـند  ي روزگار مارکس، بورژوازي و پرولتاریا، در کشورهاي گوناگون و حتا در جایی چون فرانسه
هنگامی اي که در آغاز این نوشته از او نقل شد، لنین در جمله؛ "قاعده باید باشندبنابه"ي مارکس گفتهکه به

چیسـتی امپریالیسـم را  پرسـش اش عمل کنـد،  ي خود در حد بضاعت موضوعیِ جزوهخواهد به وعدهکه می
هـایی چـون   ؛ شـاید بتـوان وضـعِ گمانـه    کنـد در جنبش کارگري وصل مـی اپورتونیسمبه بدون شرحِ بیشتر 

یافتگی یـا  مین تعویقِ مستمرِ تعینباور من برآمد هبهو ... را که » بورژوازي انقالبیخرده«و » بورژوازي ملی«
انقالبی و ـي جنبش ملیهایی که لنین با طرحِ انگاره، گمانهاز این جرگه دانستیافتگیِ طبقاتی هستند تحقق

هاي او در این موضـوع را  دلیل است که من دخالتهمینبهتر، در برابرشان ایستاد.پردازيِ دقیقبدون مفهوم
او دانـم کـه   میپیمانیي امپریالیسم او، و شاید گامی گیرم نیندیشیده براي وفاي به ي ضروريِ نظریهتکمله

تعاریف آن جزوه، فروکاست اقتصاديِ آزاد ازاي انقالبی و این پدیده از زاویهپردازيِمفهومدر آغاز جزوه براي 
با خواننده بسته بود.

      **                    *

ي بندي تا سقوط به وهلهدر امرِ دورهتولیديشیوهي مکان منطقیِ انگاريِ ساختارگرایانهراست آنکه از نادیده
امـري  بینیم؛ اما اگـر ذات ست که میان پوالنتزاس و فوکو میآنیي ممکنْپساساختارگرایی، بیشترین فاصله

ترازبـاوريِ هسـتی در کلیـت    شود؛ این خوانش از تککمتر هم میموضوعه و ایجابی نباشد، این فاصله هرچه
و کلیـت ي ي انگـاره هایی خورد کـه تـرك یکبـاره   بستجریان فکري و فلسفی ساختارگرایی سرانجام به بن

ي فوکـوییِ  ر کرد؛ احتماالً طـرحِ انگـاره  باوريِ پساساختارگرایی را به این جریان زوهرجورهـچرخش به تکینه
وکم پیشامدوار را درسطحِ دگرگشت بیشبنديدورهنیز فرجام ناگزیرِ رویکردي خواهد بود که هاداريسرمایه

پ کـه تأثیرپـذیري     بندي اجتماعی میشدنِ یک صورتمفصلهمي بهو حادث شیوه اش از جویـد؛ بـاب جِسـ
کم شش کانونِ همانندي میـان  تأثیر فوکو بر پوالنتزاس را به خوبی کافته و دستپوالنتزاس پر روشن است، 

جاي آن به سازوکارهایی کـه سـوژه (و درواقـع    بودند و بهاثرمنشأي آنها یافته است: یکم، هردو منکر سوژه
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پنداشـته و  اي کردند؛ دوم، هردو قدرت را امـري رابطـه  شود توجه میتوهم سوژه) از رهگذر آن برساخته می
شان پیوند میان قدرت و راهبردهاي قدرت بود؛ سوم، هردو بر همبستگیِ قـدرت و مقاومـت در   موضوع توجه

برابر قدرت تأکید داشتند؛ چهـارم، هـردو قـدرت را امـريِ تولیدکننـده و ایجـابی، و نـه سـرکوبگر و سـلبی          
موضـوع  بـه  و ششـم، هـر دو   انگاشـتند، پـنجم، هـردو بـه پیونـد میـان دانـش و قـدرت بـاور داشـتند؛          می

ي اش دربـاره او پیشتر نیز، در پژوهش گسـترده 132عنوان بعد خالق مبارزه عالقه داشتند؛ها بهشورشـخرده
سازي، در پنج کانون بیان اندیشه و کارهاي پوالنتزاس، همین شش کانون را با کمی تعدیل و البته با خالصه

تر از پوالنتزاس به نقد ذاتگرایی تندروانهکمابیشکه جِسپ از موضعی تر این استي جالبکرده بود. اما نکته
کند: آنجا ي روبروي ما بررسی میها میان فوکو و پوالنتزاس را از زاویهخیزد، تا آنجا که برخی هماننديبرمی

نتزاس بلکـه در  تنهـا در پـوال  جور ذاتگرایی را نـه هایی از یکرسوبیابیم، او همچنان که ما فقدان ذات را می
پـوالنتزاس اشـاره   تولیـد يشیوهفوکو و نموداري نیز به همخوانی انگارهاو زدیابد! نمونهخود فوکو نیز بازمی

؛ درك او از این همانندي بیشتر تـداعیگرِ برداشـتی ذاتگرایانـه در ایـن دو     موقف مقابلکند، اما درست از می
دومـین پاکسـازي   گـزارش  در شود؛ اندیشمند است، چون به باور جِسپ یکجور فروکاست در هر دو دیده می

)مراقبت و تنبیه (زایشِ زنداندر کتاب بیش از همهي نمودار را انگارهفوکوکهاشاره شد)80-76(صفحات 
هـا و ... در  هـا و کارخانـه  ها و خوابگاهاُپتیکُن) در بیمارستاني تکرارِ طرحِ زندانِ سراسربین (پاناز مشاهدهو 

ي نظـارت و مراقبـت از رفتـارِ افـراد (اعـم از      هکند: یک ساختارِ چیرا استنتاج میي معینی از تاریخ اروپدوره
؛ اما چنانکه گفته شودمیدر سپهرهاي گوناگون جامعه ضرب سرعتآموز یا کارگر) که بهزندانی، بیمار، دانش

بخشیِ یک الگـو یـا انگـاره یـا ذات مابعـدالطبیعی در جهـان واقعیـت        ي خودتحققشد این تکرار نه درنتیجه
ي جامعه اسـت کـه نـوع همرسـی و بـرهمکنش آنهـا       انضمامی، بلکه حاصلِ همرسیِ خود نیروهاي برسازنده

اي از تـاریخِ  کنـد؛ ایـن دوره  واره یا نمودار سراسربین را تولیـد مـی  وهیچ طرح پیشین الگخود و بدون خودبه
پ اینجـا فوکـو     شکل میو انضباط نظارتصورت ي قدرت بهقدرت است که در آن رابطه گیرد. از دیـد جِسـ

تولیـد يوهشیگونه که مفهوم کاهد، درست همانفرومیسراسربیني ساختارهاي اجتماعی را به نمودار همه
جانبه است:نشست یک فروکاست همهنزد پوالنتزاس ته

که متعلـق و  » کالبدشناسی سیاسی نوین«اصل کلیِ یک "قرار نمودارِ سراسربین تبدیل شد به [گفتاورد از فوکو:] بدین
بسـگانگی روابـط   معنـا هرچنـد فوکـو بـر    [پایان گفتاورد] درین"غایت آن نه روابط حکمرانی بلکه روابط انضباط است.

ي نیروهـا، ابزارهـا و یـا    گفت کـه ایـن روابـط نوعـاً دربردارنـده     فشرْد، اما این را نیز میها پاي میقدرتي خردهپراکنده
کند همانند آنچه در ایـن ادعـاي پـوالنتزاس دیـده     اي روبرو میشگردهاي یکسانِ قدرت هستند. این فوکو را با دشواره

ي گیـرد کـه هـر رابطـه    رَند. پوالنتزاس در معرض این مخـاطره قـرار مـی   فراگیو جاباشنده همهتولیدشود که روابط یم
ي قرارگـرفتن زیـر مفهـومِ    ي طبقاتی فروبکاهد: سـپهرهاي گونـاگون روابـط تولیـد، درنتیجـه     اجتماعی را به یک رابطه

132 Bob Jessop, State Theory: Putting the Capitalist State in its Place (Cambridge: Polity Press, 1990): 225-227.
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هاي روابط بودگیاصلی این است که ویژهدهند. [همانندانه] نزد فوکو خطربودگیشان را از دست میي تولید، ویژهشیوه
ي مشترکشان از یک شگرد (تکنیک) یکسانِ قدرت از میـان بـرود. پـس درحالیکـه     پیامد استفادهاجتماعیِ گوناگون به

داري (بـراي نمونـه، در   دارانه بیِنگارد، فوکو روابط سـرمایه ي روابط اجتماعی را روابط سرمایهخواهد همهپوالنتزاس می
ي تولیـد کـانونِ ارجـاعِ اصـلی     دارانـه سـرمایه روابـط کاهد ... پس هایی از روابط انضباطی فرومیند کار) را به نمونهفرای

133دهـد. قدرت کانون ارجاع عمده را در تحلیل فوکو تشکیل میشگرد (تکنولوژي)سازند، همچنانکه پوالنتزاس را برمی

ها] از منَند)(تأکیدها از اصلَند؛ [افزوده

وارونِ آنچه خود فوکو از طـرح ایـن مفهـوم در ذهـن داشـت،      فوکو نیز، بهنمودارحتا از جِسپه کبینیممی
سراسـربین  نمودارِهاي انضمامیِ ساختاي که به سرهمدارد: ترازِ ژرف ایجابیذاتنزدیک به مفهومِبرداشتی 

بینی پایه پیشبخشد؛ برینو خوابگاه) یگانگی جوهري میگون (زندان، بیمارستان، کارخانه در سپهرهاي گونا
گرایی افراطی در تحلیلِ انواع گونـاگون و روابـط   (فروکاستي تولیدشیوهنوعِ نقد او به رویکرد پوالنتزاس به 

کـه در  جویـد مـی هایی را در روابط اجتماعی بودگیویژهدیگرگفتار، جِسپ ؛ بهاجتماعی) کار دشواري نیست
به قدرت، و دومیآلِ روابط فراگیر چونان طرحِ ذاتی/ایدهنمودارگراییِ فوکو و پوالنتزاس (یکمی به فروکاست

ي جِسپ به اشارهشوند.بخشِ تولید ثروت) قربانی میتعینجاباشنده و یکسرهسانِ روابط همهبهتولیديشیوه
بـه  اقتصاد بـه کـنش اجتماعیسـت کـه از آلتوسـر     فرجامینِشیِ بختعیني باور به کیشانههاي راستبازمانده

اینهـا همـه   خـوبی بازتـاب دارد؛  بهي تولیدشیوهي نگریستن او به پوالنتزاس هم واریز شده است و در شیوه
کنـد  گوشزد مـی را اقتصادنهاییبخشیِتعینمعناي رقیقِ آلتوسر با بازبرد به خودپوالنتزاس درحالیست که

هـاي  هاي وهلـه ي تداخلمعناي آن نیست که همیشه و پس از همهبخشیِ بازپسین بهاین تعینکه طبق آن 
معناسـت کـه   است، بلکه بـدین مسلطي وهلهاقتصاد آخردستمتکثر و کمابیش خودفرمان روابط اجتماعی، 

يوهلهکه کدام وهله ــ سیاست، ایدئولوژي یا خود اقتصاد ــ(determines)کندتعیین میسرانجاماقتصاد 
جابجـاییِ امـرِ   ي مسـلط باشـد،   جاي آنکه خـودش وهلـه  به، اقتصاددیگرگفتارو بهاست(dominant)طمسلّ

134؛کنـد هـا، تنظـیم مـی   ي دیگـر را، در بسـترِ خودفرمـانیِ نسـبیِ ایـن وهلـه      به وهلهیک وهلهبودنِمسلط

بخشیِ فرجامین اقتصاد بـه کلیـت سـاختار روابـط اجتمـاعی را بـه       ي آلتوسريِ تعینهمین انگارهپوالنتزاس 
دوبـاره بندي اجتماعی نیز گسترش میروابط تولید و صورتنسبت ي اینکـه  دهد، آنچنانکه ــ پس از گوشزد
بنـديِ  صـورت د، راسـتی وجـود دار  نه یک واقعیت بیرونی بلکـه یـک انتـزاع اسـت و آنچـه بـه      ي تولیدشیوه

گرچـه او  135؛بخشـد تعین میبنديِ اجتماعی را ي تولید، یک صورتنویسد که یک شیوهمیست ــاجتماعی
غالب ي تولید بندي اجتماعی یک شیوهدر هر صورتکه د سازمیقائم کالسیک ي این خوانش را بر این گزاره

133 Jessop, State Theory…, op. cit. 230-231.
134 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 14.
135 Poulantzas, Political Power…, op. cit. 15.
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ویـژه  بندي بسنده پیداست، بهي تولید و صورتي شیوهي این خوانش از رابطهاما داللت ساختارگرایانهاست، 
بخشیِ فرجامین اقتصاد آمده است.برداشت آلتوسر از تعیناو ازشرحِدر بسترکه درست 

ارهاي متکثـرِ  نیـروي سـاخت  ي تولید در تحلیل، در مقایسه با نقـشِ بـه  سازيِ سهمِ شیوهباري، این رقیق
به کلیت ساختار روابط اجتماعی نیـز مـانع آن   (overdetermination)بخشیِ چندجانبه تعینخودفرمان در 

، تـا آنجـا کـه کـل طـرح      باورانـه نسـازد  شود که جسپ پوالنتزاس را متهم به یـک فروکاسـتگرایی ذات  نمی
باوري سببِ همین فروکاستگراییِ و غایترا، بهي رویکردهاي ابزارانگارانه به دولت پوالنتزاس در نقد بیرحمانه

تأکیـد نهـاییِ پـوالنتزاس بـر     در زدن این اتهام، نقادانـه بـه  داند؛ و جالب آنکه جسپمحکوم به شکست می
انگاشـتن و نـه   ـکه موجب ابزارکنداشاره میداري ي سرمایهي طبقاتی در جامعهمقیاسِ سلطهضرورت کالن

شود:ها نزد او میسیاستهخودبنیادانگاشتنِ خرد

ي گسـتره ن بـود کـه   و بـر آ دفشـرْ ي طبقاتی پاي میسلطه(macro-necessity)ضرورت کالنفرجام، پوالنتزاس بر 
بپندارد که بـا کمـک   کارانههایی زیرکانه و نیرنگابزارتدبیرها/چونان را (micro-policies)ها سیاستگونِ خردهگونه

هـاي  رغمِ نقد همیشـگی او بـر فروکاسـتگرایی اقتصـادي و تبیـین     پس بهیابد.منطقِ مقَدرِ این سلطه واقعیت میهاآن
باور و نیز با وجود پافشاري او بر اولویت نبرد طبقاتی بر نهادها و افزارها، او بارها و بارهـا بـه یـک موضـع     تاریخیِ غایت

. او داافتـ فرورویکـردي غایتگرایانـه بـه گزینشـگريِ سـاختارهاي دولـت       به و/یا اگرچه پیچیده اما سرانجام ابزارانگارانه 
[گفتـاورد از  زد کـه  هـم مـی  یحرفچنینداد، براي نمونه ها را شرح میسیاستاین خردههمزمان با اینکه ناهمسازيِ

یـا بخـش طبقـاتیِ    کردن زیر سـرکردگی یـک طبقـه    راهبردي دولت آن را محکوم به عملیابیِسازمان"پوالنتزاس:] 
توانـایی  ،کـه بـه ایـن طبقـه یـا بخـش      رفـت مـی [پایان گفتاورد]؛ و سـپس تـا آنجـا    "کندمستقر در خود دولت می

136.دادمیرا نسبت "بخشدکه پیشاپیش منافعِ آن را تبلور میافزاري سازيِمسلط"

اسـتنتاج  منطـق سـرمایه  میـانجی از  هایی کـه دولـت را بـی   ي دولت مارکسیستدانیم که در نقد نظریهمی
یـابیِ  ي این نظریه در تعـین ویژه در اعتراض به جبرِ مطلقی که درنتیجهو به)آلمانمکتبویژه کردند (بهمی

هاي شیوه، آنچنانکه بهیار پررنگ بودبسنبرد طبقاتیي ي طرح بحث از زاویهشد، انگیزهشکل دولت دیده می
درج شـود؛ شـاید نخسـتین    شد که بازتابِ پیامدها، ابعاد و شکلِ این نبرد در شکل دولـت گوناگون سعی می

سـانِ  ، بـه ي سرکردگی او باشـد کـه در آن امـرِ سـرکردگی    نِ خود گرامشی و نظریهآتالش در این زمینه از 
ي مدنی، همزمان موضوع و محلِ ي افزارهاي نهادیافته در جامعههمهقلمرويِ راستین تحققِ دولت از رهگذر

افزاري براي تصرف نیز همچون رزمرا ي کارگر (شهریار نوین) حزبِ طبقهحتااو نبرد طبقاتیست، تا آنجا که 
بازبرد است، با دولتاشتقاقگرایان و سنت شدت ضد منطقجِسپ که به؛ کردمیپردازي همین قلمرو نظریه

سـان یـک   خود بهدولت خودبهاعتراض به اینکه در این مکتببه کارهاي کسانی چون آلتفاتر و رسدلسکی و 

136 Jessop, State Theory…, op. cit. 237.
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پیروِ قوانین همیشه "هاي آن نیز شود که کارکردها و تکانشانگاشته می"آل)دارِ جمعیِ مثالی (ایدهسرمایه"
بخشـیِ  معلول یا اثرِ خودتحقـق "کل نبرد طبقاتی و تاریخ نیز به در آن و سرانجام137،"حرکت سرمایه است

بـودگی تـاریخ و   ها براي تبیـینِ ویـژه  به نخستین تالشپس از اشارهشود، فروکاسته می138"منطقیِ سرمایه
گیـري  ناپذیريِ آنها به منطق سرمایه و سهمِ امرِ تاریخیِ جنـگ طبقـاتی در شـکل   پیکار طبقاتی و فروکاست

هـاي کـار آنهـا،   و گذارِ انتقاديِ کوتاه بر نابسـندگی وتوشمندانی چون هیرش و هالووي و پیچاندیدولت نزد
تاریخـاً  بـودن،  ي خُردمقیـاس ي دولـت برپایـه  تـدوین نظریـه  رکـت پـوالنتزاس بـراي    شـود تـا ح  آماده مـی 

نقـد  را ارج بنهـد؛ داري یهي دولت سرماو برآمد نبرد طبقاتی بودنِ قدرت گردآمده در پیکره،پیشامدواربودن
: خودفرمـانیِ نسـبیِ   دآیـ برمـی سـرمایه منطقنقد از موضعِبنْـپوالنتزاس به ابزارانگاران ازي ساختارگرایانه

کننده نیستند و این تعیینـمثالیِ یکسرهي وهلهذات یا سببِ آن است که پیروِ جبرِ یک گانه بههاي سهوهله
هاست، تا آنجاکه ــ چنانکه پیشتر نیـز گفتـه   ي وهلهي طبقاتی در همهرزهبرآمد جریان مباتعینِ مطلقعدم

ي گرامشی درك شود ــ برآمد شکل و شدت و نوع نیروهاي یافتهشد، خود دولت ــ چنانچه در معناي بسط
تمـامی  ر ذاتگرایـی بـه  ي پوالنتزاس بـ ي اینها پنداري جِسپ هنوز از ردیهبا همهدخیل در پیکار طبقاتیست.

هاي سیاستکرده است. خردهپافشاري می» ي یک طبقهسلطه«خرسند نیست، زیرا او هنوز بر ضرورت کالنِ 
هاي ذاتگرایانه آزاد کند، همچنان روایتي دولت را از شرِ کالناي که قرار بود ذهنیت پردازشِ نظریهفوکویی

فوکـویی زبانِ ساده، او هنوز آنقدرها که بایـد و شـاید   بههستند.نزد او تدبیرهایی براي پیشبرد همین سلطه
ي دولتی که در آن دولت از رغمِ تالش او براي تدوین نظریهي پوالنتزاس و بهباور جسپ، در نظریهبهنیست.

قدرت منطق سرمایه، باز هم خودفرمانی نسبت بهي اقتصاد استقالل نسبی داشته باشد، دولت با وجود وهله
تأمینِ سرکردگیِ سرمایه اسـت و  هنوز و همچنان هاسیاستخردهپیامد تصادم پوالنتزاسنزد:نداردمستقل

چنانَند که گویی در تحققِ شکل نهایی هاي قدرت فیزیکیابد؛ بنابراین خردهصورت دولت بازتاب میهمین به
تعبیرِ درواقع به139اند).ابزاري در دست سرمایهبرند (دولت، زیرکانه چیرگی طبقاتیِ خود سرمایه را پیش می

مفهـوم اي بـه  »منطـق سـرمایه  «بعـدي و جبرآفـرینِ   ي دولت تـک جسپ، پوالنتزاس با آنکه براي رد نظریه
تمـامی پیـاده   ، اما گوهر بحـث فوکـو را بـه   شودمیهاي تکینه و تصادفیِ قدرت نزدیک فیزیکفوکوییِ خرده

فوکـو، حتـا خـود فوکـو را نیـز      نمودارزد در همان گفتارش پیرامون (بگذریم از اینکه جسپ، نمونهکندنمی
و انــهابزارانگاردرك بینــد) و ســرانجام در چــارچوب نمــیذاتآلیســتی ي ایــدهتمــامی وارســته از انگــارهبــه

د.مانَمیسرشت قدرت دولت باقی انه از انگاربازتاب

137 Jessop, State Theory…, op. cit. 36.
138 Jessop, State Theory…, op. cit. 38.
139 Jessop, State Theory…, op. cit. 256.
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دهد راه آموزگارِ خود را تا آنجا ادامه میناتمام پوالنتزاس را به پایان برساند؛ او رود تا اقدامِ پس جسپ می
رسد؛ نخست آنکه او مفهوم میي تولید از قلمروي تحلیل ي منطقیِ کنارگذاشتن شیوهکه سرانجام به نتیجه

جـاي ترتیب که دولت چونان فضـا یـا   گیرد، بدینرا براي تبیین دولت به کار می(استراتژي) راهبرد فوکوییِ 
طور ساختاري براي برخی از راهبردها نسبت به برخی دیگر شود که بهتقابلِ راهبردهاي گوناگون انگاشته می

ختار و روشِ کـار  ، بلکه سابرَدو بازنمیگرددبه هیچ ذاتی بازنمیهرگز؛ اینجا دولت پذیرفتاريِ بیشتري دارد
ي بازتابی که یک منبـع  آن است؛ درواقع پیش از آنکه سیاست دولت برپایهحادثي ماهیت کنندهآن تعیین

قدرت در آن جریان دارد ردمقیاسِ خُقدرت بنیادین سرمایه در آن یافته تعیین شود، جنگ خود راهبردهاي 
کند؛ نیروهـاي درگیـر در ایـن نبـرد بایـد      را تعیین مینبرد است که ماهیت آن همین فرایند پیشبردو تنها 

سانِ یک جا یا محـلِ همرسـی راهبردهـا، بیشـتر     تشخیص دهند که در هر موقعیت تاریخیِ حادث، دولت به
اي مربوط پایه نزد جِسپ نیز مانند فوکو، قدرت دولت پیش از هرچیز مقولهبرینراهبردهاییست؛ پذیراي چه 

اقتصاد، جریان زدنمونهست، نه بیان یا ابزار سیاسیِ قدرت ذاتی دیگري که در سپهري دیگر، حکمرانیبه امرِ 
نبخـشِ بـری  ایسـت کـه از یـک ذات تعـین    ی ویژگی گزینشـگري دارایدرواقع دولت در چنین تعریفی دارد؛ 
بـر ماهیـت آن ـــ تـا     و همین پیشینگیِ روشِ کار دولتیا ساختارِ آن استروشِ کارآید، بلکه برآمد برنمی

نیافته است ــ داللت بـر پیشـینگیِ نفـسِ    آنجا که نزد جِسپ سرشت دولت از لحاظ طبقاتی پیشاپیش تعین
ي دقت کنید که این گزینشگري محصول تصمیم یک سـوژه ي پیروِ حکمش دارد؛ دولت بر گردایهحکمرانی

روشِ نمـط  مرکزي (سرمایه، یا کارگزارِ دولتیِ آن) نیست، بلکه حاصلِ عملِ خودفرمانِ ساختارهاست؛ بـدین 
گیرد:کار دولت یا ساختارِ روابط آن بر هرگونه ذاتیتی در آن پیشی می

تحلیل کرد، یعنی گزینشگريِ راهبرديي سان سامانهتوان دولت را بهمی(سایت) راهبرد است. قرارگاهدولتيهسامان
. پس یک نـوع  تر است تا برخی دیگرراهبرد سیاسی گشودهانواع اي که ساختار و روش کار آن به روي برخی از سامانه
ي حکومت، بسته به اینکه نیروها [ي سیاسی] چه راهبردهـایی  دولت، و یک شکل ویژهمعینِ دولت، یک شکل خاصِ 

... پـس،  پذیرتر از بقیـه خواهـد بـود   گیرند، براي برخی از این نیروها دسترسمییپِدولت آوردن قدرت چنگبراي به
بر عملکرد قـدرت  دلخواهشان بودي کارگر نتوانند آنچنانکه براي نمونه، اگر نیروهاي سیاسی پایبند به پیشروي طبقه

ي دولـت بـورژوایی دربرابـر    سرسختی و لجاجت مطلـق و یکسـره  دلیل تواند بهجوره نمیدولت تأثیر بگذارند، این هیچ
در پیگیري آن گونه و/یا کنونیبزنگاهي افق منافع در چنین تأثیري باشد؛ بلکه دلیل آن همانا ناکامی آنها در محاسبه

140پذیر است.دولت نسبت به آنها آسیبویژهست که این شکلسیاسیاز راهبردهاي 

ي گزینشگريِ ساختاري دولـت را، یعنـی ایـن قابلیـت غیرسـوبژکتیو آن را کـه از میـان        انگارهجسپ همین 
تـر اسـت انتخـاب کنـد،     آنی را که بـا روش کـارش در شـرایط کنـونی هماهنـگ     راهبردهاي رقیبِ گوناگونْ

140 Jessop, State Theory…, op. cit. 260.
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منطـق ي فرمانیِ کارکردهاي آن نسبت به قلمروي اقتصاد و قوانینِ جبرآفـرینِ برسـازنده  ي خودکنندهتبیین
پس قدرت دولت تنها به این دلیل مستقل از اقتصاد یا منطق سـرمایه اسـت   ).261داند (همانجا: میسرمایه

شده اسـت: قـدرت از آن   که مربوط به خود دولت نیست، بلکه برآمد نوعِ همرسیِ راهبردهاي سیاسیِ انتخاب
راهبردهاست و نه از آنِ دولت (دولت فقط قرارگاه یا جاي همرسیِ ایـن راهبردهاسـت و قـدرتی از خـودش     

و تکینه دارند؛ گـزینشِ  ی یکسره پیشامدانهاند، بلکه سرشتارد)؛ و این راهبردها نیز پیشاپیش تعیین نشدهند
السویه اسـت) کـه ماهیـت سپسـین     فیزیک قدرت (کارگري یا بورژوایی، علیعنوان آن خردهراهبرد بهینه به

ي کند، نشان از آن دارد که مسئلهشدن در میان راهبردهاي همستیز تعیین میپس از گزینشتنها دولت را 
.ستحکمرانیاصلیِ دولت 

ست که، چنانکه در آغاز این بخش گفتیم، انتظار داریم پوالنتزاس نیز اي بدیهیِ این رویکرد هماننتیجه
پوالنتزاس ؛ گرچه هاداريسرمایهگفتن از داري و همچون فوکو سخنبدان برسد: انکارِ وحدت جوهريِ سرمایه

رود، امـا رویکـرد   نگره نمیتا اظهار آشکار این ي تولید شیوهسبب پایبندي نیمبند و راستش بالوجهش به به
شـود و هسـتی اجتمـاعی بـه یـک      اش که در آن مفهوم ذات یا جوهر یکسره کنار گذاشته میساختارگرایانه

منطقاً باید به این ایسـتگاه  تشکیل شده است، شود که از ساختارهاي خودفرمانیتراز تبدیل میي تکسامانه
کند: برسد، ایستگاهی که جسپ با جسارت نظريِ بیشترش آن را چنین گزارش می

بیندیشیم ... ایـن  همي بدیلِهاي سرمایهمنطقي دارد تا دربارهیک رویکرد راهبردي [به چیستی دولت] ما را بر آن می
سـنجید  هـم  بِیرقهاي انباشتساماننیزورقیبِ همراهبردهاي انباشتي توان برپایهرا میي بدیل هاي سرمایهمنطق

راهبردهـاي  نیـز  و بـا هـم رقابـت دارنـد    که ايهاي سرکردگیطرحي ... همانندانه، سپهر نبرد طبقاتی را نیز باید برپایه
تعین سـاختاري  ي پدیدارهاي سرمایه و طبقه را باید از دیدگاه دوبعديِ بررسی کرد ... همهکه در رقابت با همندائتالف

از اصلَند)تأکیدها(141همستیز در دیده گرفت.راهبرديِمواضعي آنها با آنها و رابطه

یافتـه و از پـیش تحقـق  امري جـوهري نیز پیروِ ماهیت خود دولت،ي طبقاتیِ سرمایهدر این رویکرد سلطه
این سلطه را نیز پیشـاپیش منطـق   شکلِ؛استپیشامدواروکم بیشپذیر و رویدادي باز، انعطافنیست، بلکه 

ي درنتیجـه رقیـب سیاسـیِ میان راهبردهـاي  يراهبردگزینشگريخود سرمایه تعین نبخشیده است، بلکه
بخشد:کارکرد و روش کار ماشین دولت است که به آن تحقق می

بسته نیست، بلکه يلحاظ کارکردناب، و بهلحاظ سازمانیبرساخته، از درون همساز، بهیکسرهي سان یک سامانهدولت به
اي توان هیچ یگانگی جوهري و خودبنیاد درونـی شونده، تضادمند، ترکیبی و نسبتاً باز است؛ پس نمیي حادثیک سامانه

141 Jessop, State Theory…, op. cit. 259.
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ي همچـون شـکل سـلطه   را راهبرديتوان گزینشگريِ میپایهبریني نهادي نسبت داد ... یک گردایهچونانرا به دولت 
142نوشته شده است.ي دولت معین درر یک سامانهکه دپنداشت طبقاتیِ سیاسی 

نیافتـه اسـت؛ امـا جسـارت     ـتعـین ـپـیش ـ(حادث) و ازپیشامدانهیکسره دولتشکلاز دید جسپ قراربدین
گرایـان  ي منطـق ویژه در اندیشـه ی را به آنچه سنتاً و بهدانگیافتگی و پیشامجسپ آنقدر هست که این تعین

شده نیز گسترش دهد:انگاشته میدولتذاتامري استقراریافته در 

پردازان (مانند هیندس و هرست) گویی گاه بر این باورند که میان دولت و قلمروي اقتصاد بـا یـک   اگرچه برخی نظریه
بایست در جریان پیکـار [طبقـاتی]اي   رسد اما میاین ارتباط ممکن به نظر میهمهبااینارتباط ضروري روبروییم، عدم

ي تولیـد  هـم شـکلِ ارزشِ شـیوه   دلیلش این واقعیـت اسـت کـه    ي آن همیشه پیشامدانه است شکل گیرد. که نتیجه
اي میـان آنهـا یـا    ییاند و هر پیوند یا جـدا نیافتههاي گوناگون تعیني آن از جنبهداري و هم شکلِ دولت ویژهسرمایه

143[منطق سرمایه] بستگی دارد.صرفاً صوريِي جوهري آنها به بسیاري عوامل فراسوي سازوکارهاي میان درونه

ي میـانجیِ نتیجـه  گسیخته نیست، بلکه بهتمامیبهي میان منطق سرمایه و شکل دولت به باور جسپ رابطه
ي خود این نتیجـه پیشـامدانه   اندازهگیرد که درست بهاي به خود مییابد و شکل ویژهنبرد طبقاتی تعین می

ي طبقـاتی در آن بـه پیکـار    بخشِ آن، و نوع و شدت بازتابِ سلطهي تعینقرار شکل دولت، وهلهبدیناست.
صورت رقابت میـان راهبردهـا بـراي    ي این پیکار نیز، چنانچه باالتر دیدیم، بهیجهیابد؛ نتطبقاتی بستگی می

درواقـع، راهبردهـاي   ؛شـود کار دولت در یک موقعیت معین تاریخی نمـودار مـی  شدن از سوي روشگزینش
م داند، برابرهایی براي مفهوي دولت میهمرس و همستیزي که جسپ آنها را حامالن اصلیِ قدرت در برسازه

هایی مربوط به قلمرويِ نبرد طبقاتی که گزینش آنها از سوي دستگاه هاي قدرتند: تکینهفیزیکفوکوییِ خرده
دولت امري یکسره تاریخی و حادث است و هیچ طـرحِ منطقـیِ پیشـینی انتخـاب آنهـا را پیشـاپیش تعـین        

دلیـل  د، این نه بـه نَیژه را برنگزیي جسپ اگر دولت یک راهبرد پرولتريِ وگفتهنبخشیده است، تا آنجا که به
سببِ ناتوانیِ کارگزاران سرمایه، بلکه بهمأموردرمقامِ کارمند یا مثالً طبقاتیِ دولت يیهسوسرسختی یا پیش

ي سان یک گزینهایست که این راهبرد خود را بهآن راهبرد (حزب کارگري) در ارزیابیِ کل مختصات تاریخی
پایـه دولـت بازتـابِ یـک ذات     بـرین ن طـرح کـرده اسـت.    همسـتیز، در آ معین در رقابت با دیگر نیروهـاي  

طور نهـادي از مـدارِ سـرمایه جداسـت و تنهـا      ه مقدرات آن نیست، بلکه بهمقید بپیرومنطقی/اقتصادي و به
یابد؛ جسپ، پیـروِ پـوالنتزاس، ایـن جـداییِ     با آن ارتباط مینبرد طبقاتی میانجیِ امرِ پیشامدانه و تاریخیِ به

داريشـکل دولـت سـرمایه   نمـاي  ترین ویژگی و درحقیقت ویژگـیِ سرشـت  نهادي اقتصاد و سیاست را مهم

142 Jessop, State Theory…, op. cit. 316.
143 Jessop, State Theory…, op. cit. 206.
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هـاي اجتمـاعی   بنـدي بنـديِ صـورت  ي این جدایش را متغیرِ اصـلیِ دوره هاي ویژهشکل"داند، تا آنجا که می
144انگارد.می"داريسرمایه

ي نبرد طبقاتی، که از رهگـذر  بندي اجتماعی) به نتیجهبندي صورتشدنِ شکل دولت (دورهاین وابسته
آخـر بـدان   شـود، دسـت  در دسـتگاه دولـت نمـودار مـی    شـدن  کارگرفتهکشمکشِ راهبردهاي رقیب براي به

ي ي راهبرد انباشت تحلیل کند، راهبردي کـه پـس از رقابـت همـه    بندي را برپایهپ دورهسانجامد که جِمی
ایـن رویکـرد را بـدیلی در برابـر دو     اومندسازيِ کل مدار انباشت انتخاب شده اسـت؛  راهبردها براي سرکرده

سازند:پذیريِ منطقِ سرمایه را ناممکن میاي انعطافشیوههرکدام بهانگارد که اي میدیدگاه افراطی

بندي به دیگري] تمرکز کنیم، چـه  [از یک صورتها، ماهیت و موفقیت گذار(timing)ي کلیِ زمانبنديچه بر مسئله
ر بازسازي دستگاه دولت، دشـوار  و یا ب،و بلندمدتگسترههاي کالنبر بازسازماندهی مدار سرمایه در واکنش به بحران

بـه نظـر   یراسـت اي به دست دهـیم. کنندهدر راهبرد انباشت، تبیین قانعتغییراتداشتنِدرچشمخواهد بود که بدون 
[ي راهبـرد انباشـت] بسـیار    هـا تحلیل این دگرگـونی بندي، ي تبیینی از] دورهرسد که در هر کوششی براي [ارائهمی

رف و سـاده  » منطق سرمایه«کند تا هم از جبرِ صلبِ مفید است، زیرا به ما کمک می ي هـر  بپرهیزیم و هم از انکارِ صـ
ي ایـن مفهـوم، مسـائلی را پیرامـونِ     بنـدي برپایـه  اما طـرح پرسـشِ دوره  ي سرمایه.تغییر معناداري در سرشت رابطه

چگونه باید گذار از یک راهبرد انباشت مسـلط را بازشـناخت؟ ...   این پرسش که ویژه بهشد.کترازهاي تجرید پیش می
ر  داریست؟ یري در سرشت سرمایهیمعنی تغبهي دیگرگرایی به مرحلهي کینزآیا حرکت از یک مرحله[براي نمونه]  پـ
داري را بـر  سـرمایه کـه اي)complexityپاسخ ما بستگی دارد به تراز تجرید یا پیچیدگی (انضـمامیت،  پیداست که 

ها] از منَند)([افزوده145کنیم.ي آن تعریف میپایه

پ اسـت کـه بـه دلیـل زمینـه            هـاي  مشکل تراز تجرید بیش از هرکسـی مشـکل کسـانی چـون خـود جسـ
رسند، ي باالترِ تجرید بدان میهر مرتبهدر آنچه که توانند توضیح دهندنمیشان ي اندیشهساختارگرایانهپسا

نیسـت، پـس دقیقـاً    میـانجی واقعیت بیاگر یک ذات یا جوهر مجرد براي هستی اجتماعی در ترازي برتر از 
ي نیـروي  سـانِ مکـانِ همرسـیِ راهبردهـاي تکینـه و گـزینشِ پیشـامدانه       تعریف فوکوییِ دولت بهچیست؟
دهنده بـه دولـت باشـد؛    زِ برترِ تجرید چیزي چون ذات یا منطقِ شکلگذارد که تراخود نمیخودبه،درخورتر

پ بیـانِ   دلوز مطرح میماشین انتزاعیِفوکو یا نموداراي چون درنتیجه گزینه شود که گویا باز هم براي جِسـ
سـرانجام  داري سروکار داریم، فرایند تجریـد  تا آنجا که با سرمایهاند؛اي از یک فروکاست ذاتگرایانهدیگرگونه

ایسـت کـه   برسـاند، و ایـن همـان دشـواره    » ي تولیدشیوه«اي چون ناگزیر باید ما را به چیزِ ذاتی و گوهرانه
آخر نتوانست از پسِ آن برآید؛ اما در این مرحله از بحث، خود جسپ که روایت جسپ پوالنتزاس نیز دستبه

وکم به گـذر از مرزهـاي سـاختارگرایی    برد و بیشاز پوالنتزاس پیش میترتر و جسورانهگري را بیشفوکویی

144 Jessop, State Theory…, op. cit. 206 & 344.
145 Jessop, State Theory…, op. cit. 204.
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زدایی از قدرت، سرشت قدرت را زدایی و ذاتروشنی با کلیت(تا آنجا که بهرسدسوي پساساختارگرایی میبه
ي انباشـت در مـدارِ  کننـده هاي قدرت ــ راهبردهاي سیاسیِ تضـمین فیزیکي خردهدر برهمنهیِ پیشامدانه

جـور تعصـب آیینـی بـه     ، با یـک پوالنتزاسکند؛ اگر عمالً سکوت مییابد)ي سرمایه ــ بازمییافتهسرکردگی
هـاي  بنـدي در عینِ پایبندي به ساختارگرایی، سـطحِ وحـدت صـورت   تا کوشد میبیهودههاي مارکس،آموزه

، درحالیکــه نگــاه جامبجویــد (و ســراني تولیــدشــیوهاي چــون مفهــومِ کلیــديدر همچنــان اجتمــاعی را 
تواند توضـیح دهـد کـه فراتـر از بعـد      نمیآلیستیِ هستی اصرار دارد،بنديِ ایدهاش بر نقد الیهساختارگرایانه

پ  شناختی این دو ترازِ مترتّـبِ تجریـد چیسـت)   شناختیِ این پرسش، نسبت هستی یکسـره از  تقریبـاً  جسـ
رافـرضِ جزمـی  اینموردنظر او،راهبرديِگزینش در دیدگاه کند که روشنی بیان میاو بهگذرد؛موضوع می

معنـاي آن  کنار گذاشت؛ اما آیا این درسـت بـه  باید پذیر نیست ي سرمایه امکانکه تغییري در سرشت رابطه
ي گونـاگونیِ  سـخن گفـت؟ بنـابراین وقتـی دربـاره     هـا داريسـرمایه تـوان همچـون فوکـو از    نیست که مـی 

هـاي  زند، این پرسش که آیا این دگرگونیهاي کینزيِ استوار بر راهبرد انباشت فوردي حرف میبنديصورت
داري سـرمایه » تعریـف «داریست را به سطحِ تجرید معناي تغییري در سرشت سرمایهتاریخی و جغرافیایی به

داري، پـردازيِ سـرمایه  اقع با نوعی اصالت گفتمان روبروییم: در یک نظـامِ مفهـوم  کند؛ اینجا درومشروط می
یکسـان  سرشـت وحدت آنها در یـک  متضمنِتواند داري میبندي سرمایهها یا همان دورهبنديتغییر صورت

، تعیـینِ  ي سرمایه؛ درواقع آنچه اینجـا مشکلزاسـت  دگرگونیِ سرشتین رابطهمعنیِبهباشد و در نظامی دیگر
طـرز اولـی در   داریست، جایگاهی که در ساختارگرایی و بـه یا ذات/جوهر سرمایهسرشتجایگاه منطقیِ خود 

ي قدرت فوکو تکلیفش روشن است. نظریه

دیگرگفتـار معمـاي   و بهــستداري ذاتی و گوهریراستی در سرمایهي یافتنِ آنچه بهدشوارهپنداري اگر
از ـــ هاي اجتماعیِ گوناگون و گاه یکسره متفاوت در تراز باالیی از تجریـد بنديیابیِ صورتچگونگیِ وحدت

رانَـد و از دیگرسـو   ي تولیـد مـی  یکسو ساختارگرایی را هر روز بیش از گذشته به کنارگذاشتن مفهومِ شـیوه 
ي فرضِ بندي برپایهفهم دورهساز) را بهاي و منطقِ قلمرویی/دولتجوهرباور (منطق سرمایهـپردازان دونظریه

؛ بن با دو نسخه از یک پاسخ روبروییمـما ازدهد، سوق میتولیديشیوهوجود عاملی یکسره بیرون از مفهومِ 
است؛ پیشتر ي دو منطقِ مستقل داريِ تاریخاً موجود اریگی و هاروي نیز همنهاد پیشامدانههرروي سرمایهبه

داري افـزود،  ي سـرمایه ترتیبی که اریگی منطق قلمرویی را به سـاحت گوهرانـه  همانبهنیز گفته شد که اگر
فراخورِ چارچوب مفهومی خـود بـاز هـم افـزایش دهـیم (منطـقِ دینـی، منطـقِ         شمارِ این منطق/جوهر را به

قـدرت يهمپایـه و تصـادمِ چنـدین منطـقِ    برآمده از توازي ي جوهريِآخر یک بسگانهفرهنگی و ...)، دست
همرسیِ تاریخاً حادث آنهاست؛ هر تغییري در همرسـی، آرایـش یـا    يمنتجهداري سرمایهپیشِ رو داریم که 

هـاي بنـدي توانـد صـورت  ي انضـمامی قـدرت، مـی   شدت و ضعف اثرِ این جوهر/نیروهاي خُرد در یک پیکـره 
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» داريسـرمایه «ي ي آنها را زیرِ نام یگانههمهنی بیافریند که هیچ دلیل مشخصی براي آنکه وگوناگاجتماعیِ 
پردازيِ م که مفهومیي جالبی هست که باید بدان اشاره کرد: دیدمیان نکتهدرین.در دست نیستقرار دهیم 

پ وارونِ تبیینِ کسانی چون پـوالنتزاس و داري، بهدوجوهرباوران از دگرگشت سرمایه کـه بـه تکینگـیِ    جسـ
، گرایدمیبیکران بددرقالب ، به یک الگوي تکراربنیادهاي واقعاً موجود متمایل استبنديي صورتپیشامدانه

. پردازیسـت روشنی مـانعِ برداشـت پسامدرنیسـتی از ایـن مفهـوم     ي آن بهالگویی که شکلِ واحد تکرارشونده
کنـد، تـوهم یـک جـوهرِ     ي بیکران بد را تضـمین مـی  جیرههمانطور که در جاي خود گفته شد، آنچه یک زن

: امتناع یا تناقضی که گـوهرِ راسـتین یـک چـرخشِ     که از ازل تا ابد استمرار داشته استایجابیِ پایدار است
شود و درعوضِ آن وهم یا رؤیاي یک جوهرِ کاذب، آن حرکت چرخشی را چونـان یـک   است انکار میبیهوده

شدنجهانیجور گوهرانگی به امرِ آورد؛ براي نمونه دیدیم که تونی اسمیت یکدرمیپایانگسترش خطیِ بی
، داري نیـز دوام خواهـد داشـت   که گویـا پـس از فسـخ سـرمایه    بخشیمثبت خودتحققيبخشید، گوهرهمی

یـک  بخـشِ یـک بیکـران بـد تماشـاگرِ      داري و درمقـامِ پایـان  سـازيِ سـرمایه  عنوان بدیلِ جهانیآنچنانکه به
را امپریالیسم وکم برابرِ این جوهرِ اثباتیِ اسمیت، نزد اریگی و هاروي بیشسازيِ مارکسی خواهیم بود.جهانی

شد: داري انگاشته مینزد هردوي آنها امپریالیسم چیزي مازاد بر سرمایهدلیل بود که همینداریم و درست به
سازيِ برهمنهـیِ دو  داري، از رهگذر بهینهعصرِ سرمایهداري نیز بوده است و دراي که پیش از سرمایهگوهره

، در تــالش بــراي پــذیريِ بحــث، چنــد منطــقِ دیگــر)(و درصــورت تعمــیماي و قلمرویــیمنطــقِ ســرمایه
سوي سنجش تاریخ ادبیات ي بدیعی بهاینجا دریچهبخشی و خودآشکارسازيِ آرمانیِ خویش است.خودتحقق

شـود: در ایـن ادبیـات،    فراهم آمده است گشوده مـی » چپ ضدامپریالیستی«اي که زیر نام سیاسی و نقادانه
طـرفیم گفتمـان با یک قرار ماو بدینشودي مثبت و خودآشکارساز درك میاصوالً چونان گوهرامپریالیسم

شدنِ حقیقت هولناك یـک امتنـاع اسـت و گذشـته از کارکردهـاي سیاسـی و       که کارکردش تضمینِ آشکارن
ي مجزایـی بـه بحـث    زودي در نوشـته مـن بـه  (یابـد  ي بیکران بد بازتاب میطبیعتاً در زنجیرهتاکتیکیِ آن،

ایجـابی جـوهرِ وهمِ یک ي دیگر آنکه )؛ نکتهبازخواهم گشتچپ ضدامپریالیستی ي ي چیستی پدیدهدرباره
سازد؛ به زبانی لکـانی،  میبدبیکرانیک ،گوهرهاي متکثرشوب پسامدرنیستیِ خردهآاز که ستعاملیهمان

ي کاذب و بیکرانِ ي وجود چنین جوهرِ مثبتی را نداشته باشد و نتواند زنجیرهاگر سوژه توان خیالبافی درباره
 تجربـه  » فقـدانِ ذات «ت ترومـاي  صـور را بـه » ذات چونان فقـدان «میل به تحققِ آن را شکل دهد، حقیقت

اي از ، بـا گـزارشِ ملغمـه   هـاي اجتمـاعی  کند و درنتیجه مـا بـا روایتـی شـیزوفرنیک از فرگشـت پیکـره      می
ها که گراید؛ افولیي پسامدرنیستی از تاریخ میهاي خوانشروبرو خواهیم شد که به مجموعه،هاداريسرمایه
همانیِ یـک بیکـران بـد را ندارنـد و     سازيِ واگرچه دیگر توان همبستهد، گذارني امپریالیسم را کنار میانگاره

خوانشبهاي این رهاییِ نامیانجیمند، در شوند، اما بهرها مییک تسلسلِ شوقیِ بیهودهاز شرِ موقتاًتعبیريبه
هـاي  ند، اگرچه زمختیِ ابـژه گردمیدقیقاً دچار همین شیزوفرنی تحلیلی ي اجتماعیفرگشت انداموارهتاریخِ
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ویـژه در شـرایط تالطـم    ، بـه تازنـد گـاه بـه آن مـی   "ضدامپریالیسـتی چپ "آنچه خودشان به اسمِ گفتمانیِ
اي کـه  هاي اقتصادي پنجگانهآنها در باور به ویژگیدهد:اي به آنها مینانهجانب کودبهحقسیماياجتماعی، 

 بـا لنـین در توافقنـد و    سم براي بازشناسی این پدیده به دسـت داد،  امپریالیصرفاً اقتصادي لنین در توصیف
خصوصـیات که امپریالیسم به همـین  باوراما در این ،ها سرِ ستیز دارندبا امپریالیستسیما بهوقت خودش به

رَضِ تـاریخیِ  ست و ازینرو، بهفروکاستنی اریگی و یارانش، یک عـ بـراي  شـده  پـردازي مفهـوم وارونِ پنداشت
بنـدي اقتصـاد   معینی از مفصـل در نوع تاریخیِ ــ عرَضی کهست داریبنديِ سرمایهقلمرويِ نظريِ بحث دوره

رسند.ها به توافق میو بس ــ درمقابلِ لنین با خود امپریالیستکندایفاي نقش میجهان 

*                 *                *

"ي سرمایهتغییر معناداري در سرشت رابطه"ناباورانی مانند جِسپ نیستند که امکان این تنها ذاتهمهااینب

کیش و سرِموضعی هم هستند که باورانِ کمابیش راستدرست در ایستارِ روبروي آنها، ذاتکنند؛را انکار نمی
منطقـی و هـم   سـازگاريِ  ا هـم از نظـر   امـ روند. ي انعطاف ذات میبندي به سراغِ انگارهبراي تبیین امرِ دوره

خـود بـه وضـعِ    براي ذاتگرایان، خودبه» انعطاف ذات«این رود که حسانی انتظار میي انسجام تجربهلحاظ به
شـد،  تري که آنچه تاکنون ذات پنداشـته مـی  زیریستاي بنیادي:تر بینجامدیک ذات یا جوهرِ ایجابیِ بنیادین

تواند دگرگون شود؛ راست آنکه در خـوانشِ ایجـابی از ذات/جـوهر، اطـالق هرگونـه      آن میيشالودهتنها بر 
ي هـا سـامانه  خیانت بـه مفهـوم ذات اسـت؛ اینجـور وقـت     ،پذیري به ذاتشناختی یا دگرگونینَرمشِ هستی

ي را در ي جدیـد خـود انگـاره  مفهومیِ خوانشِ موردنظر، براي نغلتیدن به ایستارهاي پسامدرنیستی، خودبـه 
بـه  کند؛ وضع می، در ترازي بازهم مجردتربخشِ هستیِ اجتماعیجایگاه ایفاي نقشِ ذات یا جوهرِ خودتحقق

ذات/جـوهرِ پـذیريِ  انعطـاف با بازبرد به بندي یا فرگشت تاریخیِ یک هستی اجتماعیدورهاگر عبارت دیگر،
جوهر/ذات ادعـایی  آن تر از انه یک ترازِ تجرید عالیخودکاري تحلیلِ موردنظرْآن تحلیل شود، سامانهایجابیِ

ي تجرید و تحلیل حفظ شود، وگرنه چرخش به پساساختارگرایی و پسامدرنیسم کند تا انسجام آرایهوضع می
بنـدي را امـري   دورهدیـدیم  که ــ ، در اعتراض به پوالنتزاس فاین و هریسوقتی زد نمونهناگزیر خواهد بود؛

ي تولیـد  شـیوه در تراز مجردترِ داري راسرمایهداند ــمیاجتماعیبنديِصورتمربوط به تراز انضمامیِ تنها
گویند؟تغییر سرشت سخن نمیهمین آیا عمالً از کنند، میبنديدوره

هاي اجتماعیِ انضمامی را واجد تاریخی منقسم به مراحل پنداشت ... ما بـر  بنديتوان صورتتنها می]پوالنتزاس[نزد 
تکامـل شـیوه یـا    انضـمامیِ  هـاي  توان چونـان معلـول  هاي اجتماعی را تنها میبندياین باوریم که کارکردهاي صورت

يِ هـا یسان معلـول دگرگـون  تماعی نیز تنها بههاي اجبنديهاي تولید فهمید. همانندانه، پیشرفت تاریخی صورتشیوه
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هـاي  بنـديِ شـیوه  ي تولید با دیگـري، مفصـل  ها شامل جایگزینی یک شیوهست. این دگرگونیي تولید فهمیدنیشیوه
146.شوندمیي دیگر ي تولید از یک مرحله به مرحلهیک شیوهدرونهایی دگرگونیوتولید گوناگون در فرایند گذار، 

کنند:شود اشاره میاي که با این رویکرد ایجاد میدرنگ به دشوارهبیان خودشو سپس 

اما این بدان معنا نیست کـه هـیچ   شود، تعریف میايویژهي روابط برپایهچنانکه گفته شد،،ي تولیدگرچه یک شیوه
ي وهیبنـديِ شـ  ي دورهبایسـته نیـازِ  ي تولید روي دهد. وجود چنین تغییراتی پـیش تواند درون یک شیوهتغییري نمی

آید. نخسـت اینکـه   ي تولید پیش میدر تعریف مراحلِ یک شیوهاست. اما دو پرسش مهم]گوناگون[احل رتولید به م
ست، و این تغییرات چه تفاوتی با آن نوع تغییراتـی  ي دیگر مستلزم چه نوع تغییراتیدگرگونی از یک مرحله به مرحله

دومی پرسش علیت است؛ یعنی ایـن پرسـش کـه    ي تولید به دیگري جریان دارند.ز یک شیوهدارند که در دگرگونی ا
147.در کار استي دیگر در پسِ دگرگونی از یک مرحله به مرحلهمحرکیچه پویش یا نیروي 

از روابـط تولیـد   ايویـژه ي سان یک تراز ذاتیِ هستیِ اجتمـاعی، گونـه  ي تولید بهي شیوهکنندهمشخصاگر 
ي تولید سخن همان شیوهتداوم است، چگونه ممکن است که این روابط دگرگون شوند، اما همچنان بتوان از 

تـرْ ی چون آلتوسر و پوالنتزاس، و در حـدي افراطـی  ن دقیقاً همین است و ساختارگرایان؟ پرسش بنیادیگفت
البتـه آنهـا گـام    . زننـد ین دشواره را دور میدرست هم، اجتماعیبنديِصورتبا انتقال تراز تحلیل به جسپ،

زود از ي تولید را درخورتر تعریف کنند، امـا خیلـی  بودنِ شیوهامرِ ذاتیسوي آنکهدارند بهمثبت موقتی برمی
داري بر اهمیـت عامـل   بندي سرمایهچنانکه باالتر دیدیم، پوالنتزاس که براي فهم دورهکشند:آن پا پس می

ي خـود، ایـن نبـرد را تنهـا در همـان سـطحِ       جام نظریـه نسـ بقاتی تأکید داشت، طبیعتاً براي حفظ انبرد ط
ي تولید باور نداشت؛مجرد شیوهبیشترازِدر پیکار طبقاتیجست و هرگز به وجود ي اجتماعی میبندصورت

کوشند تا نشان دهند که نبـرد طبقـاتی در همـان تـرازِ     ي مارکس، میسرمایهاما فاین و هریس، با بازبرد به
نـافیِ  تولیـد يشـیوه بنـدي بـر دگرگـونی در    پایه ابتناي دورهي تولید نیز در جریان است و برینذاتیِ شیوه

ایـن تـالش آنهـا بیشـتر ماننـد      راسـتی به148؛ینِ مراحل گوناگون شکل دولت نیستاهمیت این نبرد در تعی
انـد و آن  هـا در آن افتـاده  گرایـان و اشـتقاقی  منطقي مخالفانْدیدهایست که بهراي نیفتادن در تلهتدبیري ب

بنـدي شـکلِ دولـت آن    داري و دورهبررسی تاریخمندي سـرمایه نبرد طبقاتی در امرِنیاوردنِ همانا درحساب
در کلیت پژوهش آنها سرعتبهید ي تولدلیل حاصلِ این جستجوي نبرد طبقاتی در ترازِ شیوههمیناست؛ به
کنـیم،  هایی از حقیقت را تماشا مـی ي گذراي آنها مربوط است، نشانهشود؛ تا آنجا که به همین اشارهگُم می

نبرد طبقاتی چیزي جز نمود اجتماعیِ یک امتناع یا تناقض منطقی نیست و چنانکه بارها گفـتم، مـن   چون
اکنـون  ست که اگر همناپذیريِ منطقیداري یک امکاندانم: سرمایهداري میهمین امتناع را امرِ ذاتیِ سرمایه

146 Fine & Harris, Rereading Capital…, op. cit. 104-105.
147 Fine & Harris, Rereading Capital…, op. cit. 106.
148 Fine & Harris, Rereading Capital…, op. cit. 107.
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گیـري همـین فاصـله  اش از ذات خـودش اسـت؛ شـیوه و شـدت     گیـري فاصـله دلیـلِ ممکن شـده اسـت بـه   
داریسـت؛ ایـن مـدعا در    بنـديِ اجتمـاعی سـرمایه   ي شکل دولت و دگرگشـت تـاریخیِ صـورت   کنندهتعیین
اي که فاین و هریس براي تضمین پارهباري، هرچند تر کافته خواهد شد؛ دقیقهاي سپسینِ این دنبالهبخش
نظريِ موردنظر ما نیسـت و بـراي تقویـت ایـن     يي سویهاند، چندان استوارندهي خود از مارکس آوردهگفته

ي آنهـا  ، اما اگر اشارهتوان بیشتر و بهتر از آن را نزد مارکس یافت (کاري که در آینده خواهیم کرد)سویه می
ي تولیـد  در شـیوه امتنـاع براي فهمِ ذاتیـت یـک   حرکتی نظريداللتگرِ بودنِ تضاد طبقاتیبه ذاتی/جوهري

ایـن  ،همـه همـانطور کـه گفتـه شـد     امیدبخشی باشد؛ بـااین اندیشگانیِتوانست تکانش یداري بود، مسرمایه
درنگ ویژه ساختارگرایان)، بیي روبرويِ منطقگرایان (بهآنها در برابرِ جبههدفاعیِ اضطراري و زودگذرِواکنشِ

تـر  درنتیجه تنها انـدکی سـپس  .دهدي تولید میبودنِ شیوهاز ذاتی/جوهريایجابیجاي خود را به برداشتی 
ند:گویی میروشنبه،ستبنديي تولید را که کانون امرِ دورهآنها برداشت خود از چیزِ گوهرانه در تراز شیوه

را دلبخواهانه از غیـب  ایم، اما این سنجهفتهپرده گبسا روشن و بیبندي را چهي خود براي دورهاگرچه ما تاکنون سنجه
داري تحلیـل مـا از سـرمایه   ،زدکننـد. نمونـه  هاي تولید ایجاد مـی این سنجه را پیشرفت مادي خود شیوهم. ایوردهنیادر

نیـازِ تـاریخی   سان پـیش سازيِ تولید را بهاي روزافزون اجتماعیگونهي تولید بهکند تا دریابیم که این شیوهکمکمان می
149دهد.سوسیالیسم گسترش می

هریس حضور دارد؛ ي تولید فاین وشیوهذاتیِنِ سطحِ تحلیلِ فرضاً وبدر بیخبیایجابینیم که باز جوهري می
داري گفته (فهـمِ دگرگـونی سـرمایه   ي پیشدشوارهاز پسِ آنهاشود تا وضع میخود خودبهاین جوهرِ ایجابی 

سـان یـک   داري بـه ، در عینِ حفظ سـرمایه ي تولیدشیوهتغییر در سطحِ ذاتی و سرشتینِ انعطاف و ي برپایه
دهد داري را به خود اختصاص میي سرمایهدر گزارشِ آنها آنچه جایگاه گوهرهراستش برآیند؛ کلیت مجرد) 
ي انگـاره گـوهرانگیِ  نزدیک بـه  تقریببهاست که سازيِ تولید اجتماعیي ي تولید، بلکه مقولهدیگر نه شیوه

ي سـانِ زیریسـتایی کـه در دوره   بـه سـازي  اجتمـاعی ؛ در ایـن گـزارش  نزد تونی اسمیت اسـت سازيجهانی
گـردد:  تصویر مـی سازد تا زمینه براي گذار به سوسیالیسم فراهم شودداري خود را تدریجاً آشکار میسرمایه

(بـدون  داريرمایهگیرد تا اینبار بدون تناقضـات سـ  داري تحویل میجوهري که سوسیالیسم آن را از سرمایه
ي تضاد دربارهتفاهمیسوءشاهد اینجا .قق بخشدتحنحوِ عالیبه، آن را)مالکیت خصوصی بر ابزار تولیدمانعِ 

از هستیم که یکسـره  داري ــتولید سرمایهبنیاد بحرانسازِ تضادــ سازي تولید و مالکیت خصوصیاجتماعی
تولیـد  » سـازي اجتمـاعی : «اسـت نیـروي کـار و سـرمایه   تضـاد شده ازچیزوارهکمابیش سرشت همان تلقیِ 

شود؛ براي آشـکارگیِ عـالیِ ایـن    آشتیِ آن میست که روابط مالکیت موجود مانع تحققِ سازگار و بهجوهري
درست همانگونه ،اند از میان برداشته شوندجوهر، باید این مناسبات که سدي پیشِ روي گسترش آن ساخته

149 Fine & Harris, Rereading Capital…, op. cit. 109.
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ود که نیروي کار جوهري مثبت است که در بند سرمایه گرفتار شده است و بـراي آزادي و  شکه پنداشته می
چنانکـه در  ي سـرمایه را فسـخ کـرد؛   باید رابطهاشآشتی، خودآگاهانه و خالقانهبهـخودـبخشیِ باخودتحقق

در » زشذات ار«بحث انتقادي خود پیرامون تالش نظري تـونی اسـمیت بـراي پاسـخ بـه پرسـشِ چیسـتی        
جوهریت و درواقع قداست داده تضادقطبِگفتیم، در این خوانش از تضاد به یکی از دوسرمایهعاميضابطه

سازي) و دیگري در جایگاه شرّ یا مـانعی کـه رفـع آن رسـالت تـاریخیِ طـرف       شود (نیروي کار، اجتماعیمی
در ایـن  تر از خود این تضـاد در کـار نیسـت؛    تر و ذاتیشود؛ حال آنکه چیزي گوهريروبروست، برنشانده می

تواند وجـود داشـته باشـد و    شکلی بیگانه از خودش میکه تنها بهتضادها درواقع با موجودیتی سروکار داریم 
همانگونه که باالتر نیز گفته شـد،  شود؛ نمودار میچیزست که همچون تضاد میانِ دو درست همین بیگانگی

در سـرمایه نـامِ  بخش در فرایند ارزش افزایی نیست که با مزاحمی بهخودتحققجوهر ایجابیِنیروي کار یک 
، چیزیک ي صورت بیگانهشود نیروي کار خودش را بهاي که سبب میرار گرفته است؛ بدون بیگانگیتعارض ق
نیروي کار هم وجـود نخواهـد داشـت؛ نیـروي کـار خـودش       خود مشاهده کند، از خویش در بیرون،سرمایه

کنـد،  اي که سرمایه را چونان جوهري مسـتقل جعـل مـی   بیگانگیست و رفعِ فرایندفرایند بیگانگیمحصولِ 
سرمایه، بلکه فرایند ناگزیر و نه همزمان رفعِ خود نیروي کار نیز خواهد بود؛ آنچه گوهرانه است نه نیروي کار 

خـود  همانندانه در ؛ دهدي متمایز در برابر هم قرار میصورت وهمیِ دو هستندهت که این دو را بهسبیگانگی
ي روابـط  در هیئـت بیگانـه  نـاگزیر بایـد  سازي اي نیست؛ واقعیت اجتماعیهیچ چیزِ گوهرانهسازياجتماعی

سازي نیز ناپدیـد خواهـد شـد؛   خود اجتماعی،مالکیت خصوصی پدیدار شود؛ درصورت لغو مالکیت خصوصی
صـورت روابـط مالکیـت خصوصـی در     شرطی وجود خواهد داشت که بـه سازي تنها بهدیگرگفتار، اجتماعیبه

(یعنـی حتـا   تقابل با خویش قرار گیرد؛ آنچه پس از انحالل مناسبات مالکیتیِ موجود در دست خواهـد بـود  
آشتی نیست، بلکه پایـان  بهو آرمانیسازيِاجتماعی، یک ي باالییِ کمونیسم)فراتر از سوسیالیسم، در مرحله

رسـد،  ها که با فسخ کامل مالکیت خصوصی فرا مـی ي شرایط آرمانیِ موردنظر مارکسیستآن است: مشخصه
بیش از آنکه خودسازگاربودنِ یک تولید اجتماعی باشد، پایان کار است. البته این حقیقـت تعارضـی بـا ایـن     

،نیازِ گذار به سوسیالیسم اسـت ي تولید، پیشسازيِ بیشینهي مارکسیستی ندارد که اجتماعیي دیرینهگفته
ترشـدنِ انحـالل   ممکـن از یکسو و هرچهجوهرِ دروغینبیشتر یک هرچهبربالیدگیِنسبت منطقی میان چون 

توان حدي با دقت معنادار ریاضـی  همه، ضمنِ اینکه نمیآید؛ بااینبسنده بدیهی به چشم می،آن از دیگرسو
ین بلوغِ مادي تعیین کرد، تجربه نیز نشان داده است که این نسبت قطعیت نـدارد و بیشـتر بـه    براي کمال ا

سانِ امتناعی که باید سازي و مالکیت خصوصی بهسازيِ تجریدي براي نمایشِ عریان تضاد اجتماعییک ساده
ي تداومِ جـوهريِ  ا پندارههمانگیرينتیجهترین شدن، نادرستزودتر رفع شود ماننده است؛ در این رفعهرچه

سازي که بدان جایگـاه گوهرانـه   این ارزشِ خودمبینِ اجتماعیحقیقت این است کهسازیست. خود اجتماعی
ي بـاالي  در یک مرتبـه زندگیاي که بر تداوم بنديدر آن است: مفصلانداموارگیبخشد، مربوط به بیانِ می
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و قداسـت پیـدا   یابـد جایگاه جوهري مـی انداموارگیبیانی از بدبیکراندر هر هرروي بهداللت دارد.برخالی 
نیرويو سهمِ آن در ایجاد توهمِ گوهرانگیِ ،زندهي شناختیِ ماده(این در خود استعالي ارزشِ زیستکندمی
به سطح تولید سرکردگیگرامشیستیِاینجا باید تأکید جِسپ بر انتقال مفهومِ؛ شود)روشنی دیده می، بهکار

به رهبري یک بخـش  ي تولید ــ سازي گستردهمندسازيِ مدار سرمایه ــ تعبیري دیگر از اجتماعی(سرکرده
سازي اجتماعیاز رهگذر یک راهبرد انباشت درخور) را به یاد آورد که درواقع تناسب مفهومی میان پیشتاز و 

پـذیريِ  نیـز، انتقـال  ي سرکردگیِ گرامشـی  خود نظریهدر دهد؛را نشان میاندامواره یک سرکردگیتولید و
در جوهرِ مسـتمر  زیریستاي مابعدالطبیعی یا داري به سوسیالیسم، داللت بر ایجابِ یک از سرمایهسرکردگی

سـرکردگی آشـتیِ آن دارد، آنچنانکـه گـویی    سـازيِ بـه  سـوي خودآشـکاره  یک پیشرفت ممتـد تـاریخی بـه   
یابد.داري، به شکل بهینه و سازگار تحقق میست که در سوسیالیسم، رسته از تناقضات سرمایهجوهري

پ مارکسیستزدایی در رویکردبارها گفته شد، نقد ذاتچنانکه باري،  مـرا  ،هایی چون پوالنتزاس و جسـ
اثباتیِیک جوهرِ مادي و ارزشاستمرارِ بنیاد کند که در آن ذاتگرایانی نمیگراییِ زمختمادهقانع به پذیرشِ 

رفع شود با خود بـه  اشپدیداريشکلکه گویا اگر کژوارگیِ ي اندامواريگوهرهیابند، خودآشکارساز را بازمی
امرِ کـار و  داري، فارغ از بیگانگیِ عهد استثمار طبقاتی، اکنون رسد (نیروي کاري که پس از سرمایهآشتی می

؛ یـا  دهـد ادامـه مـی  ،اشي وجـودي گـوهره آزادسـازيِ سـانِ  بـه ،بخشـیِ خـویش  ودتحقـق ختولید را چونان 
شکلی آرمانی و در آشـتی بـا هسـتی    داري، بدون تناقض و بیگانگی بهاي که پس از رفع سرمایهسازيجهانی

یابـد تـا سـرانجام بـراي     داري گسترش مـی که در روزگار سرمایهايسازياجتماعینماید؛ یا اجتماعی رخ می
؛)اش ــ مالکیت خصوصی ــ تحققِ برینِ خود را در سوسیالیسم جستجو کنـد آزادشدن از موانعِ رشد آرمانی

نه آن حقیقت مجردي که خـود را  جوهرداریست، وقتی سخن بر سرِ هستی اجتماعی سرمایهي من به دیده
دیگـر،  ايگزارهست؛ به یذات»بخشیِخودتحققخودآشکارگی/پرهیز از «ف یا یک انحرابلکه بخشد،تحقق می

جـوهر/ذات آن اسـت، ایـن جـوهر/ذات نبایـد      منطـقِ سـرمایه  براي آنکه آن واقعیتی وجود داشته باشد کـه  
تمامی تحقق یابد.به

جـوهر/ذات واقعیـت نیسـت، و    سـرمایه منطقتواند نقض شود: یکی اینکه ي اخیر از دو جهت میگزاره
راستی وقتـی  بخشی به خود است؛ دیگري اینکه پویشِ خودبنیاد این جوهر/ذات درجهت اثبات خود یا تحقق

از هر مسیر ممکن در یکی از ایـن  هرکدام سرانجام کنیم، بندي نگاه میهاي دولت و دورهبه تقابل این نظریه
بـه تقابـل دو رویکـرد نظـريِ     بدبیکرانگسترشِ برخالیِ طرح یک روشنی شاهدبهآیند؛دو نقیض فرود می

ر   داري را چونان یـک بیکـران بـد تحلیـل کننـد؛     بنديِ سرمایهمتضاد هستیم که قرار بود خود دوره البتـه پـ
، انکار یک حقیقت جـوهريِ نـاظر   بدبیکرانبرخالِ ي باالترِگیريِ این مرتبهپیداست که اینجا نیز براي شکل

ایـن  يماننـده چیـزي  تقریـب بهگزارش شده است؛ ر یک امتناع ضرورت دارد، حقیقتی که در همان گزاره ب
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ي عنـوان برآمـد نظریـه   ي جایگزینی ادواريِ جنگ و صـلح بـه  ادعاي اساساً لنینی که گذشته از آنکه فرضیه
ي نظـري و سیاسـی   در زمینهکند، خود طرح این نظریه فراامپریالیسمِ کائوتسکی یک بیکران بد را وضع می

تـر  مرتبـه ي یک بیکرانِ بد عـالی دهندهدمکراسیِ وقت اروپا نیز مقومِ یکی از دو قطبِ اصلیِ تشکیلسوسیال
؛ براي نمونه باید بررسی کرد و دید که کیرداست که لنین از آن به اپورتونیسم در جنبش کارگري تعبیر می

(یـا  گرایـی خـودي خودبـه و گرایـی ارادهملعونِ موردنقـد لنـین،   هبِ همیشاز آن دو قطیکیاین نظریه به آیا 
ي امپریالیسمی در مقابلِ آن به نظریهاینکه چه) تعلق دارد، و باوريمکانیکیو گراییذهنیتعبیري موازي، به

؛ اینکه شوندروردهپتر گرایند و باید سپساَند که هنوز به گمانه مییپندارهایغلتد؛ اینها البته قطب دیگر می
شـونده را  ـهـم ـسیما متضاد و دائماً جایگزینِهاي نظري، این دو قطبِ نظريِ بهرغمِ نابسندگیلنین بارها و به
و » مـن «ـــ  » فراسـوي مـن  «و » مـن «د، بس یادآورِ رازگشاییِ هگـل از تضـاد دروغـینِ    خوانْهمسرشت می

هشـدار کـه یهنگامتوان گمانه زد که لنـین، همچنین میاست؛ي بیکران بد ــ در زنجیره» ابژه/دیگريِ من«
داشتنِ کـل  اش، نیازمند درچشمتر از فروکاست اقتصاديِ جزوهدر سطحی عالیداد که تحلیل امپریالیسم می

اي از خـود امپریالیسـم   سـان مؤلفـه  ي اپورتونیسمِ نظري و سیاسی جنبش کارگري بـه ي تکرارشوندهزنجیره
هـاي روزگـار خـود در بسـترِ تعلـقِ      دمکـرات نظریـات امپریالیسـمِ رایـج در میـان سوسـیال     است، به تحلیل

گشـت:  پایه قاعدتاً باید بحث به یک امتناع بازمیبریناندیشید. فرجامینشان به یکی از آن دو قطب اصلی می
داري فرگشـت سـرمایه  ي تاریخیِ آنها در کرد که تعیین دقیقهوپنجه نرم میاو همچنین با پدیدارهایی دست

هـاي  بنـدي صـورت ي یکسره ناممکن بود و این دشواره تا آنجا ژرف بود که حتـا بـراي تحلیـل آنهـا گزینـه     
آخـر بـراي   شـد؛ البتـه او دسـت   حذف نمیدمکراسی پردازيِ سوسیالي مفهومنیز از سامانهداريپیشاسرمایه

سـان  داري بـه آنکه خود متوجه شـود، بـه سـرمایه   شناخت نیروهاي بدیل این پدیدار اجتماعی ناچار شد، بی
اي کـه بـه   سـامانه شود،اش تبدیل به یک اسطوره میخیآغازگاه تاری،اي بنگرد که بعد از استقرار آنسامانه
آن نیازمنـد دمکراسـی بـا امپریالیسـم    او تذکر داد کـه معاونـت سوسـیال   دهد؛اي میي چرخههندسهزمانْ

ـ ست که این ساختار زمـان را خطـی بـازمی   دیدگاهی ي تـاریخیِ مشـخص   د، آنچنانکـه تعیـین دقیقـه   نمایانَ
ي بعديِ باید دید مرحلهگراید: ي آن پدیدارها به یک رویکرد ضدانقالبی میالعادهبنديِ اجتماعیِ خارقصورت

بر تحلیلِ صـرفاً  » تشریحِ روش نقد«باره پیوستی از جنسِسپس کوشید درین!پیشرفت تاریخیِ آنها چیست
در کـار  ايي قبلـی و بعـدي  که بر طبق آن براي این پدیدارها مرحلهدرج کندامپریالیسمي اقتصاديِ جزوه

داري داري به سـرمایه هج او از شرایطی سخن گفت که در آن گذار از پیشاسرمایهکمابیش بر همین نَنیست؛ 
صـورت تعلیـق مفهـوم    بنديِ اجتماعیِ کشور ندارد، حقیقتی که بـه صورتبندي تاریخی داللتی بر دورههیچ

ي و پیش از هرجاي دیگر درمورد خود روسیه به کـار رفـت؛ آمیـزه   پردازي شددمکراتیک نگرهـانقالب بورژوا
معاصـرِ مسـتمرِ  لحـاظ زمـانی بـر یکـدیگر مترتـب باشـند، در یـک        اي که بایـد بـه  غریبی از دقایق تاریخی

هـاي آشـنا   و او ضـدانقالب را در سـیماي همـان اپورتونیسـت    آینـد ناپذیر، گرد میناپذیر، یا دگرگونیانقالب
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کوشـند ایـن دقـایق را روي یـک تـوالی تکـاملیِ خطـیِ از فئودالیسـم بـه          یابد که اکنون مـی گذشته بازمی
نقـالب روسـیه و هـم در    ؛ هـم در مـورد ا  داري و سپس به موعـد درخـورِ سوسیالیسـم مرتـب کننـد     سرمایه
آوردنـد،  هایی بدون تعین طبقاتیِ پیشاپیش در آنها رویاروي امپریالیسم سربرمیهایی که جنبشبنديصورت

ي آنهـا یـاران   ، مخالفـانی ـــ و از جملـه   مستمرمعاصرِدر برابرِ اصرار او بر توجه به زمانمنديِ درخورِ مفهومِ 
 باز هم باید پس ؛ کردندپافشاري میهاییموقعیتچنین ر تحلیل دبنديدورهسیاسیِ خودش ــ بر محوریت

کـه در  بودنـد بیکـران بـد  یـک  همسرشـت  بنـدي، قطبـینِ   که آیا دو طرف آن بحـث دوره خواند و اندیشید
یافت؟گسترش میتا ابدیت بستانِ شوقی و شهوانی آنها، ضدانقالب بده

...ادامه دارد
)1399(مردادماه 
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