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ما در دورانی زندگی میکنیم که شمار اندکی از مردم اصطالح «سرمايهداري» را بهکار میبرند ،بسیاري نمیدانند معناي اين
اصطالح چیست و حتی شمار بسیار بیشتري از مردم کوچکترين تصوري از اين امر ندارند که سرشت دستگاهمند
سرمايهداري و سازوکارش چیست و سرآخر ،بهسختی میتوان کسانی را يافت که بدانند مقوالت اقتصادي در جامعهي معاصر و
در تالش ما براي فهم همهي اين امور چه نقشی ايفا میکنند .در چنین اوضاع و احوالی میتوان به برخی يکجانبهنگريها و
گزافهگويیهاي هر مکتب فکرياي که سرمايهداري را ،بهويژه سرشت دستگاهمندش ،و مقوالت اقتصاد سرمايهدارانه را در مرکز
توجه و کار خويش قرار میدهد ،به ديده ي اغماض نگريست .بررسی من از ديالکتیک دستگاهمند نیز چه در روايت ژاپنیاش،
چه آمريکايی و چه اروپايیاش ،در پرتو چنین نگاهی صورت میگیرد .از اينرو همهي انتقاداتی که درپی خواهند آمد ،هر اندازه
که تند و تیز بهنظر آيند ،بايد به ديدهي مسالمتجويانه نگريسته شوند.
بحث من پیرامون «ديالکتیک دستگاهمند» به تفسیر ويژهاي از روش ديالکتیکی مارکس میپردازد که تنی چند از انديشمندان
سوسیالیست در آن اشتراکنظر دارند .بنابراين نوشتهي من نه دربرگیرندهي همهي آثار اين استادان دربارهي مارکسیسم است،
نه حتی آنچه دربارهي ديالکتیک نوشتهاند ،بلکه تنها دربارهي ديدگاه مشترک آنها ــ ولو هريک به نحو و شیوهاي متفاوت ــ
نسبت به اين موضو ع است .اگر فقط مالک داوري را اداي سهم اين انديشمندان در مبحث ديالکتیک دستگاهمند قرار دهیم،
مهمترين اينان تام سکین ) ،(Tom Sekineرابرت آلبريتون) ، (Robert Albrittonکريس آرتور) (Chris Arthurو تونی اسمیت
)(Tony Smithاند و در اين نوشته آثار اين افراد است که موردتوجه بوده است.
تفسیري را که ديالکتیک دستگاهمند از مارکس عرضه میکند ،میتوان در سه ايدهي محوري خالصه کرد:
1
یادداشت مترجم :در جريان مطالعات انتقاديام دربارهي آنچه به «ديالکتیک دستگاهمند» ) (Systematic Dialecticsشهرت يافته است ،مطالعاتی که امیدوارم برخی از نتايج آن را
بهزودي دراختیار عالقمندان قرار دهم ،به نوشتهي کوتاهی از برتل اولمن ) (Bertell Ollmanبرخوردم در نقد «ديالکتیک دستگاهمند» ،که بخشی از کتاب خواندنی او تحت عنوان «رقص
ديالکتیک» ) (Dance of Dialectic: Steps in Marx´s Methodاست .با آنکه با همهي ديدگاههاي اولمن در اين نوشته موافق نیستم ،آن را متنی بسیار فشرده و مفید در تعريف
نقاط عزيمت و چارچوبهاي نقدي ژرف و گسترده از ديدگاه «ديالکتیک دستگاهمند» ارزيابی میکنم .به عنوان معادل واژهي  ،systematicبه پیروي از استاد اديب سلطانی ،از ترکیب
«دستگاهمند» استفاده کردهام که بهنظرم از ترکیب (عربی /فارسی) «نظاممند» بهتر است .بديهی است که واژهي  Systemرا میتوان به «نظام» ترجمه کرد؛ اما در ترکیبش با پسوند «مند»،
«دستگاه» بهنظرم يکدستتر آمد( .ک.خ).

 )1اينکه« :روش ديالکتیکی مارکس» منحصراً (يا بهتقريب ،منحصراً) ناظر است بر راه و روشی که مارکس در بازنمايیِ
دريافتش از اقتصاد سیاسی سرمايهداري بهکار بسته است؛  )2اينکه :مهمترين و شايد تنها جايی که مارکس از اين راه و روش
استفاده کرده ،جلد يکم کاپیتال است؛  )3و باالخره اينکه :اين راه و روش ،ساختمانی منطقی ـ مقولی را میسازد که مارکس
بهتمامی از هگل گرفته است.
در اين منطق ،گذار از يک مقوله به مقولهي تالی از راه حلِ تضادي کلیدي که در معناي مقولهي نخستین نهفته است ،صورت
میگیرد .اين تضاد تنها زمانی میتواند حل شود که مقولهي تازهاي بیافريند که معنايش تضاد موجود در مقولهي مقدم بر
خويش را برمیانگیزد و فعال میکند .طبیعی است که همه ي مقوالت قابلیت آنرا ندارند که چنین نقشی را ايفا کنند و بنابراين
اين راه و روش ،طرح نظام ويژهاي را براي بررسی مقوالت اصلی اقتصاد سیاسی سرمايهداري درمیافکند :تضاد کلیدي «کاال»،
با معرفی و گذار به «پول» حل میشود؛ تضاد کلیدي «پول» ،با معرفی و گذار به «سرمايه» حل میشود؛ و همینطور تا به
آخر .با اين روايت ،مارکس از مقوالت مجرد يا ساده با تعینات محدود به سوي مقوالت پیچیده يا مشخصی حرکت میکند که
معنايشان بازتابدهندهي غناي کامل جامعهي سرمايهداري است .عالوه براين ،همان منطقِ مفهومآفرينی که مارکس را قادر
میسازد روابط اساسی نظام سرمايه داري را بازتولید کند ،اينک (ولو در نگاه به عقب ،يعنی جايی که ما از آنجا آمدهايم و نه به
جلو ،يعنی جايی که میخواهیم برويم) او را قادر میسازد تا پیشفرضهاي ضروري هر يک از مقوالتی را که بهکار میبرد و
شايد همهي مقوالتی را که براي کل نظام سرمايهداري به مثابهي يک کل الزمند ،عرضه کند .بنابراين ،بهنظر میرسد که هر
گامی در اين بازنمايی ضرورتاً تالی گام پیشین است و ضرورتِ تعامل اجتماعی پیچیدهاي که در پايان و در نتیجهي کار بازتاب
میيابد ،بههیچوجه کمتر از منطقِ مفهومآفرينی نیست که بهوسیلهي آن ساخته شده است.
ديگر نويسندگان اين مجموعه {اشاره به کتاب ديالکتیک جديد و اقتصاد سیاسی ــ مترجم} ،بهويژه آنها که نامشان رفت،
بهتفصیل در باره ي اين منطق مفهومی بحث خواهند کرد .اما پیش از پرداختن به نقد ،در اينجا مايلم بر اين نکته تأکید کنم
که من کوچک ترين ترديدي در اين راه و روش بازنمايی مارکس در جلد يکم کاپیتال ندارم .همچنین ،اهمیتی را که اين روش
نزد مارکس براي دستيابی به هدف کارش داشت ،بهويژه از اين زاويه که او سرمايهداري را به مثابهي شیوهي نسبتاً
خودمختاري از تولید مشخص میکرد که منطق متمايزش در تعامل مقوالت اقتصادي اساسیاش بازتاب میيابند ،انکار
نمیکنم .با اين حال سه سؤال عمده باقی میمانند ) 1 :آيا ديالکتیک دستگاهمند يگانه روش بازنمايی است که مارکس در جلد
يکم کاپیتال بهکار گرفته است؟  )2روشهاي ارائهي مارکس در آثار ديگرش کدامند؟ (و مهمتر از همه) )3 :آيا معقول است که
ما روش ديالکتیکی مارکس را فقط به امر بازنمايی محدود کنیم؟ به عبارت ديگر ،نقش ديالکتیک در ياريرسانی به مارکس در
دستيابی به دريافت متمايزش که در کاپیتال و ديگر آثارش عرضه شده ،چیست؟
در نگاه به جلد يکم کاپیتال براي من بديهی است که هدف مارکس چیزي وراي عرضهي روابط ديالکتیکی بین مقوالت بنیادي
اقتصاد سیاسی بوده است .سیاههي خالصهاي از اين اهداف میتواند شامل موارد زير باشد :دريدن صورتک ايدئولوژي بورژوايی
(و ايدئولوژيگرايان)؛ نمايش ريشههاي اقتصاد سرمايهداري در روابط اجتماعی بیگانه؛ نشان دادن سرچشمهها و منشأهاي
سرمايهداري در انباشت بدوي و بالقوگیاش براي تحول به کمونیسم؛ نمودار کردن مبارزهي طبقاتی و خیزش آگاهی طبقاتی
کارگران .همهي اين اهداف نیازمند راه و روشی براي بازنمايیاند و اي ن راه و روش ربط چندانی به دستگاه مفهومیِ منطق هگل
ندارد .بدين ترتیب جلد يکم کاپیتال میتواند شامل بخش هايی باشد که بنا به نظر داعیان ديالکتیک دستگاهمند (که چنین
اهمیت عظیمی هم براي سرشت و هم نظم اين اثر قائلند) ،خیلی صاف و ساده به اين کتاب تعلق ندارند.

به عنوان نمونه ،پرداختن به مبحث کار (به مثابهي جوهر ارزش) به هنگام بحث دربارهي ارزش و ارزش مبادله ضرورتی
مفهومی يا مقولی ندارد .از همین رو تام سکین ) (Tom Sekineهم اينکار را خطاي مارکس میداند؛ اما مارکس اين مورد را
چنان مهم میدانست که هنوز سه صفحه از شروع کاپیتال نگذشته که ده صفحه بدان اختصاص داده است )1(.دوباره میپرسم:
اگر کاپیتال نظمی خطی و رو به جلو در منطق مقولهسازي اش دارد ،چرا مارکس اين همه به مبحث روزانه کار توجه نشان
می دهد؟ اين مبحث چه جايی در دستگاه مقوالتش دارد؟ اما اگر بخواهیم از زبان ديالکتیک دستگاهمند سخن بگويیم ،بايد
بگويیم که بزرگ ترين حرام کردن وقت از سوي مارکس آنجايی است که بیش از صد صفحه را در پايان جلد اول کاپیتال به
انباشت بدوي اختصاص داده است .از نگاه ديالکتیک دستگاهمند تاريخ سرمايهداري ،يا اينکه مثالً کمونیسم میتواند جايگزين
سرمايهداري شود يا اينکه سازوکار سرمايهداري در کشورهاي مختلف يا مراحل گوناگون توسعهاش چهگونه بوده است ،اموري
زائدند که میتوان در کاپیتال از آنها بهخوبی صرفنظر کرد .دستگاه مفهومیِ کاپیتال براي اين چیزها جايی ندارد .اما واقعیت
اين است که مارکس براي اين چیزها جايی در کاپیتال پیدا کرد؛ نه تنها اين امور ،بلکه مباحث انتقادي ديگري دربارهي آنچه
رخ داده است ،آنچه در حال رخ دادن است و آنچه بهواقع در جهان واقعی سرمايهداري رخ خواهد داد .بدين ترتیب ،بهنظر
میرسد جا دادن اين امور در مباحث کاپیتال از راه و روش ديگري از بازنمايی که در خدمت اهداف ديگري است ،نشأت گرفته
باشد.
دستکم دو مبحث بسیار مهم ديگر در جلد يکم کاپیتال وجود دارد که بهنظر من نمايندهي گزينش راه و روشی ديگر و
متفاوت با آن چیزي است که ديالکتیک دستگاهمند مدنظر دارد .يکم ،نظريهي بیگانگی که نقش عمدهاي در گروندريسه
) (1858ايفا می کند ،متنی مفصل که مارکس براي تعیین تکلیف با افکار خود نوشته و شالودهي کاپیتال ) (1867است؛ اين
نظريه در کاپیتال بهندرت مطرح و نهايتاً در شکل و روابطی يک جانبه عمدتاً در بحث مربوط به بتوارگی کاالها معرفی میشود.
دوم ،کار که هر جا در تحلیل کاپیتال مطرح شده ،همواره کارِ بیگانهشده است ،با همهي معانیاي که اين تعريف دال برآنهاست
و بايد آن را همیشه مترادف با برابريِ کار و ارزش (و بنابراين همهي اشکال ارزش نیز) دانست .درست به همین دلیل است که
مارکس کار را مقدم به مبحث ارزش و حتی پیش از آنکه ذکري از ارزش مبادله به میان آيد ،طرح میکند .بنابراين حذف
کامل نظريهي بیگانگی از کاپیتال ــ برخالف نظر آلتوسر و چند تنی ديگر ــ نمايانگر تغییري در ديد مارکس نیست ،بلکه
نشانه ي تغییري در راه و روش او در طرح اقتصاد سیاسی دستگاهمند خويش است؛ شايد از آنرو که درک و کاربستاش را
براي کارگران آسانتر کند .بهنظر میرسد که تصمیم مارکس مبنی بر استفادهي کمتر از واژگان مرتبط با ديالکتیک در
کاپیتال ،در مقايسه با گروندريسه ،با هدف همانندي اتخاذ شده است.
سرانجام میتوان گفت که ديالکتیک دستگاهمند ،بهرغم همهي اهمیتش ،بهسادگی قادر نیست براي بسیاري از تصمیمات
استراتژيک اتخاذ شده در کاپیتال ،چه آنها که ناظر بر شکل و چه آنها که ناظر بر محتواي جلد يکم کاپیتال هستند،
توضیحی بدهد .درواقع ديالکتیک دستگاهمند در تبديل کاپیتال به چیزي که نیست ،قربانی همان خطري میشود که مارکس
خود در پايان کاپیتال شناخته و هشدارش را داده بود؛ آنجا که يادآور میشود« :پس از اين ضرورت خواهد يافت… تا منش
ايدهآلیستی بازنمايی مبنی بر اينکه گويا بحث بر سر تعیناتِ مفهومی صرف و ديالکتیک بین اين مقوالت است ،تصحی شود».
()2

راهکارهای گوناگون بازنمایی نزد مارکس

مشکل دومی که من با ديالکتیک دستگاهمند دارم اين است که اين ديدگاه ــ بسته به اينکه کدام نويسنده مورد نظرمان باشد
ــ خود را يا فقط منحصر به جلد يکم کاپیتال میداند يا کمابیش به اين اثر منحصر میکند ،در حالیکه نحوهي ارائهي آثار،
معضلی است که بايد در مورد همه ي آثار مارکس پاسخ داده شود .موضوع کار مارکس آنقدر عظیم و پیچیده بود و دشواريِ
مهار آن و قابل فهم و اقناعیکردن تفسیرهايش آنقدر بزرگ بود که مسئلهي ارائهي آنها همیشه دغدغهي دايمیاش بود .البته
در رويکرد به مجموعه ي آثار مارکس مهم است که مابین قطعاتی که به مناسبت خاصی نوشته شدهاند با مطالبی که مفصلتر و
تنقی شدهترند ،بین آثار چاپشده و چاپنشده ،آثار مربوط به اقتصاد سیاسی و نوشتههاي مربوط به مسائل ديگر و تا حدي،
بین نوشتههاي مربوط به دورههاي مختلف زمانی تمايز قائل شويم .هر يک ازاين تمايزاتْ بهتناسب بر کار بازنمايی در آثار
مارکس تأثیر خود را دارد.
مادام که موضوع اصلی مورد توجه ما نوشتههاي دستگاهمند مارکس در اقتصاد سیاسی است ،عجالتاً میتوانیم بسیاري از اين
تقسیمبنديها را ناديده بگیري م .بنابراين در نگاه به آثار اقتصادي مارکس در مجموع ،نکات ذيل دربارهي شیوهي ارائهاش
بهنحوي آشکار بهچشم میخورند )1 :تالش اصلی پرده برداشتن از ،و روشنی افکندن بر ،روابطی است که مهمترين اجزاي آنها
بیواسطه عیان نیستند؛  )2همانگونه که در برنامههاي گوناگون کار مارکس ،دستنوشتهها و يادداشتهايش آمده است ،اين
کار ناتمام است؛  )3مارکس بارها نظرش را دربارهي اينکه از کجا شروع کند يا تأکید را بر کجا بگذارد ،عوض میکند .اين را
میتوان نه تنها در برنامههايی که براي کارش داشته ،بلکه انواع «آغازهاي غلط» در کاپیتال ،در سهمی در نقد اقتصاد سیاسی
)(1859در «مقدمه»ي منتشر نشدهاش به اين اثر و به گروندريسه ديد؛ و اگر قرار باشد يک گام ديگر به عقب برگرديم ،در فقر
فلسفه )(1846و کار مزدي و سرمايه ) .(1851تجديدنظرهاي اساسی مارکس در ترجمهي فرانسوي کاپیتال و در چاپ دوم
آلمانی جلد يکم بهعالوهي برنامههايی که براي بازبینی مجدد کاپیتال داشت (و به دلیل مرگش متوقف ماند) ،همه و همه
داليلی آشکار بر اين امرند که به هیچ وجه شکل قطعی و تمامشدهاي را براي ارائهي انديشههايش نمیتوان قائل بود )4 .هر
يک از موضوعات اصلیاي که وارد کار مارکس شدهاند ،از چشماندازهاي گوناگون ،شکل تبارز و کارکرد متفاوتی دارند) 5 .هر
يک از اين موضوعات در جريان تکوين خود ،چه انداموار /دستگاهمند و چه از حیث تاريخی به اشکال گوناگونی به تصور
درآمده و تعقیب شدهاند )6 .از هر فرصتی براي طراحی وجوه جامعهي کمونیستی آينده براساس انکشاف تضادهاي
سرمايهداري استفاده شده است )7 .اشکال بدفهمی از سرمايه داري و دفاع از آن همان اندازه موردتوجه انتقادي قرار میگیرند
که شرايط و اوضاع و احوالی که شالودههاي سرمايهداري و کردارهاي خودِ سرمايهداران است )8 .در سراسر کار ،ما با مخلوط
پیچیدهاي از رويدادها و چندوچونشان در دنیاي واقعی سرمايهداري و آمیزششان با مقوالت و مفاهیمی سروکار داريم که از
طريق آنها به اين روابط و شرايط فکر میکنیم .از همهي اين مالحظات که ذکر شد ،برمیآيد که مارکس نه منحصراً
دانشمندي در حوزهي علوم اجتماعی تجربی است و نه فقط يک پیرو ديالکتیکی دستگاهمند (،)a systematic Dialectician
بهنحوي که يکی ديگري را منتفی کند؛ اگر ما دريابیم که او چهگونه اين دو را بههم میآمیزد ،دشوار نخواهد بود ببینیم که او
هردوي آنهاست.
طرحی خالصه از اشکالی را که بر شیوهي ارائه ي مارکس در سراسر آثارش پیرامون اقتصاد سیاسی غلبه دارند ،میتوان در
همان چند صفحهاي پیدا کرد که مارکس به «مقدمه»ي منتشر نشدهاش به سهمی در نقد اقتصاد سیاسی دربارهي میانکنش
پیچیده ي بین تولید ،توزيع ،مبادله و مصرف اختصاص داده است (و ما به موارد مذکور در نکات  1و  4و  5اشاره کرديم)( .)3ما
در اينجا میآموزيم که هر يک از اين فرايندها ،نهتنها بهمثابهي پیششرطهاي ضروريِ يکديگر با هم مرتبطاند ،بلکه هر يک

وجهی از ديگري نیز هست؛ و از طريق اين رابطهي درونی با فرايند همسايهي خويش ،هر يک جلوه و روايتی )(versionــ ولو
يکسويه ــ نیز هستند از آن کل واحدي که همهشان را دربرگرفته است .مارکس در ارائهي میانکنش بین اين فرايندها ،آنگاه
که به نوبت از چشمانداز هر يک به ديگران و به کل نگاه میکند ،از همه ي اين امکانات استفاده کرده است .حتی فراتر از اين،
انعطاف مارکس در گستراندن يا بههم آمیزيِ روابطی که موضوع کارش هستند ،معانی مقوالتی را که براي اينکار مورد استفاده
قرار داده چنان کش و قوس داده است که اين امر به مشکلی جدي براي خود او در ارائهي ديدگاهش و براي ما در فهم اين
مقوالت مبدل شده است .هر شاگرد کوشاي مارکس با اين دشواري روبهروست؛ همان چیزي که ويلفردو پارتو در گفتهي
معروفش اينطور بیان کرده است« :گفته هاي مارکس همچون خفاشاند ،هم در آن میتوان پرنده را ديد ،هم موش را» (.)4
اينکه مارکس دقیقاً چهگونه میزان روابطی را که موضوع کارش هستند دستکاري میکند ،در بخشهاي ديگر مورد بررسی
قرار میگیرد{ .اشاره به بخشهاي ديگر کتاب رقص ديالکتیک است ــ مترجم} در اينجا فقط میخواهم روشن کنم که کاري
که او میکند همین است و تأثیر اين کار را بر معانیِ مقوالتش نشان دهم.
مارکس زمانی حالت خود را با قهرمان اثر بالزاک ،شاهکار گمنام ،مقايسه کرد که هماره در بندِ نقشِ نو زدن و پیرايش کارش بر
پردهي نقاشی بود تا آنچه را که دربرابر چشمِ دل ديده است ،بیافريند ( .)5اما همانطور که پل الفارگ ،داماد مارکس و تنها
کسی که مارکس اثري را به او تقديم کرده است ،میگويد ،مارکس هرگز از تالشهاي خويش «براي رونمايی کل جهان کارش،
در همهي چندگانگیاش و در کنش و واکنش مستمرش» رضايت کامل نداشت )6(.از همین رو ،همهي از نو آغازکردنها و
تجديدنظرهاي مکرر ،همگی ناشی از بازنگريها از چشماندازهاي گوناگون و سامانبخشیهاي دوباره به اجزاء از طرق مختلف،
هستند .در اين پرتو اگر بنگريم ،ديالکتیک دستگاهمند تنها تالش به کجراهرفتهاي است در فروکاستنِ راهکارهاي متنوع
بازنمايی نزد مارکس به تنها يک راه و يک روش؛ حتی اگر اين روش همان روشی باشد که در نمايش سرشت دستگاهمند
شیوهي تولید سرمايهداري در جلد يکم کاپیتال نقشی عمده ايفا کرده است.
روش دیالکتیکی مارکس در معنایی گسترده

دربارهي انتقادم به ديالکتیک دستگاهمند از زاويهي دعاويش دربارهي روش بازنمايی مارکس همینقدر کافی است .انتقاد سوم
و بهمراتب جدي تر من به ديالکتیک دستگاهمند اين است که در محدودکردن روش ديالکتیکی مارکس به تنها يکی از
جلوههاي گوناگون کار او در بههم آمیزي موضوعات ،يعنی فقط به روش بازنمايی ،راه خطا میرود.
از ديد انديشمندان اين نحله چنین بهنظر میآيد که گويی مارکس دريافتش از سرمايهداري را در جلد يکم کاپیتال «به کمال
رسانده است» ،نه اينکه آنرا در اين اثر فقط «پیش رو نهاده است»؛ چنانکه گويی در آنچه مارکس در جلد يکم کاپیتال
نوشته ،هیچ چیز مناقشهبرانگیز نیست ،ناهنجار نیست ،يا ديالکتیک ويژهاي مختص به او نیست .بهنظر من مارکس هرگز
نمیتوانست اثري همچون جلد يکم کاپیتال را بنويسد ،هر آينه اگر درکش ازسرمايهداري ،شیوهي پژوهشی که براي دريافت آن
بهکار بست و شیوهاي از تفکر که بستر اين پژوهش بود ،هم از پیش سراسر ديالکتیکی نمیبود .اما اين ادعا مستلزم آن است که
ما درکی از ديالکتیک را طراحی و ارائه کنیم که از قالبهاي مفهومیيی که مارکس براي نمايش برخی از ديدگاههايش در جلد
يکم کاپیتال بهکار بسته است ،فراتر رود.
از ديد من ،مسئلهاي که همه ي انواع ديالکتیک ــ چه از آنِ مارکس ،چه هر کس ديگر ــ با آن روبهروست ،اين است :چهگونه
بايد دربارهي دگرگونیها ،همهي انواع دگرگونیها و همهي انواع میانکنشها ،به کفايت انديشید .اين بدان معنی است که
بپذيريم که دگرگونی و میانکنش بخش اعظمی هستند از هر آنچه در جهان روي میدهد و کاري بس ساده و پیش پا افتاده

است که اجزايی بسیار مهم از اين دگرگونیها و میانکنشها را ناديده بگیريم ،يا سرودُمش را ببريم يا حتی آشفته و ناهنجارش
سازيم؛ خبطی که پیامدهاي سخت و ناگوار براي ادراک ما و حتی براي زندگی ما دارد .آنچه «روش ديالکتیکی مارکس»
نامیده میشود ،عبارت از تالش در دست و پنجه نرم کردن با اين مسئله و تأثیر آن بر موضوعی است که حوزهي کار اوست .به
تعبیري عامتر ،روش ديالکتیکی راه و روشی است که مارکس میکوشد بهوسیلهي آن دگرگونیها و میانکنشها در
سرمايه داري را (و البته در جهانی فراتر از آن را نیز) به مهار انديشه درآورد و تبیین کند .روش ديالکتیکی شامل همهي آن
تالش هايی است که مارکس با دستکاري فکري دراين واقعیت به قصد پژوهیدن و بازنمايی آن پیش گرفته است.
روش ديالکتیکی مارکس را میتوان بهخوبی به شش لحظه يا جزء بهم پیوسته تقسیم کرد که درعین حال نمايانگر مراتب
کاربست اين لحظات اند .بدين ترتیب )1 :هستیشناسی که با چیستی جهان واقعی سروکار دارد ،بهويژه با عنايت به تغییر و
میانکنش )2 .شناختشناسی که نشان میدهد چهگونه مارکس به انديشهاش نظم میدهد تا تغییرات و میانکنشهاي
موردنظرش را به کفايت دريابد )3 .پژوهش يا گامهاي مشخصی که مارکس برمیدارد تا آنچه را که میخواهد بداند ــ با اتکا
به دستکاريهاي فکرياي که در لحظهي پیشین انجام داده است ــ بیاموزد )4 .بازسازي در انديشه (يا دستيابی به وضوح
براي خود)؛ همهي آنچه مارکس با گردآوري نتايج پژوهشها براي استفادهي خود ،انجام داد( .نه دستنوشتههاي  4411و نه
گروندريسه براي انتشار عمومی نوشته نشده بودند و از همین رو آثاري هستند که جلوههايی از اين مرحله از کار مارکس را به
ما عرضه میدارند( .مرحله اي که کمتر مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است )5 ).نمايش يا بازنمايی؛ جايی که مارکس با
استفاده از راه و روشهايی که به شیوهي تفکر ديگران و سط دانش آنها عطف توجه دارند ،میکوشد دريافت ديالکتیکیاش از
«واقعیتها» را براي مخاطبان دستچینشدهاش تبیین کند و آنها را نسبت به آنچه میگويد ،متقاعد سازد )6 .پراتیک ،جايی
که مارکس بر مبناي آن سط از روشنايی که به آن دست يافته است ،کنشی آگاهانه در جهان را پیشه میکند ،آن را دگرگون
میسازد ،آزمونش میکند و همهنگام درکش را از جهان ژرفا میبخشد.
روشن است که مارکس اين شش مرحله را يکبار و براي همیشه طی نمیکند ،بلکه مکرراً به سراغ آنها میرود ،زيرا هر تالشی
در دريافت و عرضهي حقايق ديالکتیکی ،و عمل براساس اين حقايق ،قابلیتاش را براي ساماندادن به انديشهورزي
ديالکتیکیاش و کاوش فراتر و ژرفتر در فرايندهاي بههموابستهاي که ما بدان تعلق داريم ،بهبود میبخشد .بنابراين کسی که
میخواهد دربارهي ديالکتیک بنويسد بايد حواسش جمع باشد که به قیمت قربانیکردن مراحل ديگر ،خود را فقط بهيک مرحله
محدود و متمرکز نکند .معضل نوشتن درباره ي ديالکتیک ناشی از تمرکز بر يک مرحله نیست ،بلکه از ناديدهگرفتن مراحل و
لحظات ديگر ناشی می شود ،زيرا (خطاي ناديده گرفتن جزيی از کل ،خطايی عمومی و غیرديالکتیکی) موجب میشود حتی
مرحله اي که موردتأکید و توجه قرار گرفته است ،ــ به دلیل حذف روابط درونی و متقابلی که با لحظات ديگر دارد ــ بهدرستی
و بهکفايت فهمیده نشود.
تالش هاي خود من در تبیین ديالکتیک ،درست همانند پیروان ديالکتیک دستگاهمند ،يکی از اين لحظات يا مراحل را ،همانا
شناختشناسی را ،نسبت به لحظات ديگر ممتاز میکند ،اما من همیشه کوشیدهام اين لحظه را با لحظات ديگر پیوند زنم .من
شناختشناسی را برمیگزينم ،زيرا معتقدم شناختشناسی براي دريافت و کاراسازي همهي لحظههاي ديگر نقش کلیدي دارد.
بنابراين شناخت شناسی مدخلی است براي تبیین روش سراسري مارکس ،زيرا آغازکردن با آن ،به عقیدهي من ،نیازمند
پیشفرضهاي کمتري نسبت به لحظهها يا مراحل ديگر است .البته اينجا مجالی مقتضی نیست که من تعبیرم را از
شناختشناسی مارکس طرح کنم؛ تنها میخواهم با طرحی نمونهوار و بسیار خالصه از آن نشان دهم که شالودهي تئوريکِ
درک من در مخالفت اصلیام با ديالکتیک دستگاهمند چیست.

مارکس در تنها موردي که بهنحوي دستگاهمند کوشیده است روشش را تبیین کند میگويد :اين روش از «امر مشخص واقعی»
(يعنی جهان ،همانگونه که خود را به ما مینماياند) آغاز میکند و از طريق «فرايند انتزاع» (يعنی از راه واکاوي و تجزيهي کل
و نهادن اين اجزاء در قالب واحدهاي ذهنی که به ما امکان فکرکردن دربارهي جهان را میدهند) به «مشخص انديشیده»
(يعنی به کلی بازسازي شده و اينک به فهم درآمده) میرسد ) .(7قابل توجه است که مارکس احساس میکند میتواند همهي
فرايندي را که به فهم چیزها منتهی میشود در «فرايند انتزاع» خالصه کند .بهنظر من ،اين فرايند که تاکنون کمتر مورد توجه
و مطالعه قرار گرفته است ،هستهي مرکزي شناخت شناسی مارکس ،نه تنها در پیوندي تنگاتنگ با عناصر ديگرِ شناختشناسی
او ،بلکه با کل مراتب و لحظات روش اوست.
البته فرايند انتزاع نقشی کلیدي در روش مارکس ايفا نمیکرد ،اگر واحدها يا ياختههايی که طبیعت (و بنابراين جامعه نیز)
بدان تقسیم میشود ،بهخودي خود ،يعنی در پاره هايی ويژه ،آشکار و با مرزهايی دقیق از يکديگر مجزا میبودند .مارکس با
کاربست فلسفه ي پیوندهاي درونی که از هگل گرفته است ــ و همیشه و همه جا هم به او ارجاع نمیدهد ــ فرض میکند
واقعیتْ کلی باشد برخوردار از روابط و پیوندهاي درونی ،کلی که میتوان جلوهها و وجوهِ آن را بهنحوي ذهنی و به شیوههاي
متنوع ،و بنابراين در قالب مجموعهاي چندچهره و تودرتو بههم آمیخت .قطعاً مرزهايی که اين پاره ها يا اجزاء را از هم متمايز
میکنند ،به درجاتی مبتنیاند بر هماننديها يا ناهمانندي هايی که آنها با يکديگر در جهان واقعی دارند ،اما ،به همان اندازه،
مرزگذاريهايی که بنا به انتخاب فرد انتزاعکننده و مبتنی بر اهدافش ،نیازهايش و عاليقاش صورت میگیرند ،مهماند .حتی
فراتر از آن ،هر جزء تنها میتواند در راستاي رابطهاش با کل ،آنهم رابطهاي که بنا به هدفی که پژوهشگر از پژوهش و عرضهي
آن دارد ،به قالب مفهوم درآيد و به نمايش نهاده شود.
در جهانی مطلقاً بیمرز (و بیمرز ،بدبختانه نه در معناي سیاسی ،بلکه هستیشناختی) فرايند انتزاع مقدمهي اجتنابناپذيرِ
نخستین گام در به حرکت درآوردن فرايند انديشیدن است .جهانی که ما از طريق ادراکات حسیمان با آن روبهرو میشويم،
جهانی است که بهسادگی سامان پذير نیست .ما قادريم تنها در قالب اجزاء ،و به اجزايی از اين يا آن نوع ،فکر کنیم .به همین
دلیل مارکس معتقد است که هر انسانی انتزاع میکند و ما عمل انتزاعکردن را از طريق «دخل و تصرفکردن» ــ يعنی دست
به کنش زدن در فضاي زيستِ فرهنگیمان ــ در جريان فرايند اجتماعیتيافتن میآموزيم؛ مثالً زمانی کهيک زبان را فرا
میگیريم.
آنگاه که کار تئوريسازي تمام شد ،بسیاري از انسانها يافتههايشان را که واحدهايی بهلحاظ فرهنگی متعین و ثمرهي فرايند
انتزاعاند ،شناختهايی میدانند که بهطور مطلق با عناصري در جهان واقعی متناظرند و آنها را بازتاب میدهند .مارکس اما
چنین نمی کند .مارکس ،که از نقش فرايند انتزاع در انديشیدنش آگاه است ،رفتاري بهمراتب انعطافپذيرتر در کاربرد اين
شناخت دارد .مسئله فقط اين نیست که مرزهايی که او براي تحديد شناخت میکشد کامالً متفاوتاند ،و تنها اين نیز نیست که
او معموالً دريافتهاي غنیتري از فرايندها و روابط درونیشان ،به نسبت آنچه مثالً در مقوالت ديگري با نامهاي مشابه محتوي
است ،عرضه می کند ،بلکه اين است که او اين مقوالت را مکرراً دگرگون میکند تا حوزهي شمولشان را به اين يا آن جنبهي
ديگر از روابطِ شالوده ي ريزِ اين مقوالت گسترش دهد يا اين يا آن جنبه را حذف و منتفی کند .چنین است که مارکس
میتواند تولید ،توزيع ،مبادله و مصرف را به مثابهي فرايندهاي جداگانه ،يا به مثابهي جلوههايی از يکديگر ،يا جلوههايی از کلی
بزرگتر که همهي آنها به آن متعلق اند ،دريابد (و بنابراين مورد پژوهش قرار دهد و ارائه نمايد) .همچنین بايد دانست که اين
پراتیک شناختشناسانه (که هستیشناسی روابط درونی ،آن را ملزم و مجاز میکند) است که در پسِ معانیِ مقوالتِ مارکس
نهفته است و بسیاري از پژوهشگران مارکسیسم را چنین پريشان و خشمگین میکند.

سه نوع انتزاع

مرزهايی که مارکس با فرايند انتزاعش در جهان واقعی میکشد بر سه نوع اند :تعمیم) (Extension؛ مرتبهي عامیت؛ و پايگاه يا
جايگاه ناظر) (vantage point؛ و هر يک از اينها داللتهاي مهمی در ديالکتیک دستگاهمند دارند .انتزاع مارکس در استفاده
از تعمیم ،هم در فضا (مکان) عمل میکند و هم در زمان؛ يعنی اين مرز هم تعیین میکند کهيک واحد خاص در درون
دستگاهی که به آن تعلق دارد ،تا کجا تعمیم يافته است و هم اين که زمان تکوين و تطوري که بخشی از موجوديت امروزش را
میسازد ،چهقدر طول کشیده است .اين فرايند انتزاع است که به مارکس اجازه میدهد که کاال را همچون چیزي «انتزاعی» (با
تعداد بسیار اندکی از تعیناتش) در آغاز کاپیتال ببیند ،سپس سرمايه را همچون چیزي «انضمامی» (با چندين گونگی
تعیناتش) ارزيابی کند ،و در اين میان ،موقتاً ــ همانگونه که ديالکتیک دستگاهمند بهدرستی تشخیص داده است ــ ابعاد
تاريخی مقوالتی را که مورداستفادهاش هستند حذف کند و از اين طريق خود را بر سرشت منطقیشان متمرکز نمايد.
مارکس با دومین شیوهي انتزاع که به کار میگیرد ،يعنی با مرتبهي عامیت ،کیفیت زندگی افراد ،فعالیتها و محصوالتشان را
که محصول يک چارچوب زمانی ويژهاند ،از زمانهاي ديگر جدا میکند و با ناديدهگرفتن زمانهاي ديگر ،کار خود را فقط بر
همین امور متمرکز میکند .اينجا مرزها بین درجات عامیت کشیده شدهاند ،آنهم روي سنجشگرِ مدرجی که يکسرش
عامترين است و سر ديگرش امر منفرد و يکتا .هر کس و هر چیز که بر ما تأثیر میگذارد و ما بر او يا آن تأثیر میگذاريم
کیفیاتی دارد که جزيی است از اوضاع و احوال زندگی بشري ( 111تا  211هزار سال گذشته) ،جزيی است از جامعهي طبقاتی
( 5تا  11هزار سال گذشته) ،جزيی است ازسرمايهداري ( 311تا  511سال گذشته) ،جزيی است از مرحلهي مدرن و جاري
سرمايهداري ( 21تا  51سال گذشته) و باالخره جزيی است از اينجا و اکنون ما .اين کیفیات ،ولو اغلب بنا به مقاصد گوناگون،
همه «واقعی» و مهماند .آنها به طرق گوناگون در يکديگر تداخل و نفوذ دارند و مرزشان با ديگري میتواند بهسادگی مخدوش
شود .مارکس براي مطالعهي سرشت دستگاهمند شیوهي سرمايهدارانهي تولید ضروري میديد که جامعه را در مرتبهي عامیت
سرمايه داري انتزاع کند و کیفیات ديگري را که متعلق به سطوح ديگرند و ممکن است در تصويري که او مختص سرمايهداري
میداند تداخل و آنرا مخ دوش کنند ،ناديده بگیرد .ديالکتیک دستگاهمند با رجحان دادن به اين سط از عامیت ،تالش
مارکس را براي عرضهي جامعهي مدرن به مثابهي جامعهاي اساساً و مقدمتاً سرمايهدارانه و برجستهکردن درهمآمیزي شرايط و
ساز و کارهايی را که اين جامعه دارد ،موردتأکید قرار میدهد.
سومین شیوهي انتزاع مارکس ،يعنی انتزاع جايگاه يا پايگاهِ ناظر ،نقطهاي براي ديدبانی درون مجموعهاي از مناسبات تعیین
میکند که از آنجا میتوان به نظارهي عناصر ديگر اين روابط پرداخت ،به آنها انديشید و عرضهشان کرد؛ نقطهاي که از آنجا
میتوان بر اين يا آن جلوه يا حرکت پرتو افکند و آن را به درخشش واداشت و همهنگام اين يا آن وجه يا جنبه را تقلیل داد يا
حتی ناديده گرفت .در ضمن مجموعهي پیوندهاي بین اين روابط که با کاربست شیوهي انتزاعیِ تعمیم ،تعريف و متعین
شدهاند ،از پايگاهی نیز براي نظاره بر آنها و ادراکی که نشان میدهد آنها به دستگاهی بزرگتر تعلق دارند ،برخوردار میشود.
در اينجا مرز بین پايگاههاي ديدهبانیِ گوناگون ،رقابتِ چشماندازهاست .مارکس با آغاز کردن جلد يکم کاپیتال با کاال براي
خود و خوانندگانش برج نظارت ويژهاي تدارک میبیند که از آنجا میتوان همهي مجموعهي پیچیده اي را که درپی میآيد
قطعه قطعه کرد و دوباره بههم آمیخت .در نگاهی کلی میتوان گفت که ديالکتیک دستگاهمند در ارائهي تحلیل سرمايهداري از
اين نظرگاه ،کار شايستهاي انجام داده است.

هر سهي اين شیوههاي انتزاع ــ تعمیم ،سط عامیت و برج نظارت ــ همهنگام و در کنش متقابل با يکديگر صورت میگیرند
و به جهانی که مارکس قصد مطالعه ،فهم و عرضهاش را داشت نظم میدهند .با اين تفاوت که ،تصمیماتی که با مالحظهي هر
يک از اين سه شیوه اتخاذ میشوند ،غالباً با يکديگر فرق دارند .مثالً ،انتزاعاتی که مارکس با شیوهي تعمیم بهکار میگیرد
می توانند بُعد اجتماعی طبقات را ،که پیکريابی کارکردهاي اصلی اقتصاد سرمايهدارياند ،به مثابهي اجزايی تعريف کنند که
معنايی غنی تري از مقوالت ديگري دارند که تنها به اين کارکردها داللت دارند .بدين ترتیب« ،سرمايه» میتواند راجع باشد بر
سرمايهداران و «کار مزدي» داللت کند بر کارگران .اين روش همچنین به مارکس امکان میدهد که مبارزهي طبقاتی را به
عنوان شرطی ابژکتیو /سوبژکتیو در خودِ چارچوب رابطه ي سرمايه با کار و نه به عنوان امري الصاقی و نه به عنوان نتیجهي
تصمیمات ارادي طرفهاي درگیر ،تحلیل کند.
به همین ترتیب انتزاع تعمیمهاي زمانیِ روابطی که موردتحلیل قرار میگیرند اغلب دربرگیرندهي اجزايی از واقعیت تاريخی
حالشان و بالقوگیهاي آينده شان نیز هست .فرايند تکوين اين روابط ،شامل مراحلی که پیمودهاند ،و آنچه بهنظر میآيد پیش
رو داشته باشند ،وجوهی ج وهري و اساسی از واقعیت موجودشان است .نکته اين است که مقوالت مارکس به مثابهي
بازتابهاي واقعیت ،هم شامل تاريخاند و هم دستگاهمندند ،اما می توانند با عمل انتزاع اغلب اجزاي ديگري يا حتی کلِ ديگري
را حذف کنند تا از اين طريق جزء باقیمانده را در روشنايی بهتري قرار دهند .بنابراين انتزاعات موردعالقهي ديالکتیک
دستگاهمند بهترين وسیله براي فهمِ سازوکار نظام سرمايهدارياند ،در حالیکه انتزاعات موردعالقهي مارکسیسم سنتی براي
تحلیل تکوينِ و تحول نظام سرمايهداري بهمراتب بهترند ،زيرا آنها به نوع جامعهاي میپردازند که احتماالً پس از سرمايهداري
خواهد آمد و به اينکه ما در اين میانه چه نقشی ايفا کردهايم يا چه نقشی میتوانیم کماکان ايفا کنیم.
به همین گونه انتزاعی که مارکس به مثابهي سط عامیت بکار میبندد تنها بر سرمايهداري بهطور عام متمرکز نیست ،بلکه بر
آنچه من جامعهي طبقاتی و سرمايهداري مدرن نامیدهام نیز ،و حتی گاه بهگاه ،به سطحی از شرط هستی انسانی (که عامترين
است) و به اموري که منفرد و يکتايند (يعنی خاصترين امور) هم ناظر است .میانکنش بین روندهاي پويايی که سرمايهداري
بهطور عام (عمدتاً تولید و دگرديسیهاي ارزش) را از سرمايهداري مدرن متمايز میکنند ،نقش ويژه و بسیار مهمی در سه جلد
کاپیتال ايفا میکنند و در طبقهبندي معضالت عمدهي جامعه و فرصتهاي تاريخیِ حل آنها که بهنوبهي خود وضعیت جاري
زندگی ما را تعريف میکنند ،سهم ويژه و مهمی به عهده دارند .محدود و محصور کردن تحلیل مارکس به سط سرمايهداري
بهطور عام (کاري که ديالکتیک دستگاهمند میکند) يا به سط

سرمايهداري مدرن (کاري که اغلب اقتصاددانان

غیرمارکسیست با چسبیدنشان به مقولهي "جهانیسازي" میکنند) ،نیمه ي کاملی از آنچه را که ما ،نه تنها براي فهم ،بلکه
براي تغییر جهان نیاز داريم ،حذف میکند.
با استفاده از انتزاع پايگاه ناظر ،مارکس در اينجا نیز انعطافش را با اختیارکردن پايگاههاي مختلف ،بسته به اينکه بخواهد چه
چیز را ببیند ،بفهمد يا عرضه کند ،در نقاط گوناگون روشش به ما نشان میدهد .ديالکتیک دستگاهمند به نظرگاه کاال،
جايگاهی که مارکس از آنجا جلد يکم کاپیتال را آغاز میکند ،مقید نمیماند و نظرگاه مقوالت اقتصادي گوناگون ديگر را نیز
که در منطق مقوالت کاپیتال پیش میآيند ،تا سرشت بههم پیوستهي نظام سرمايهداري را عرضه کنند ،به خدمت میگیرد.
اما ،مقولهي کار (يعنی کار بیگانه يا فعالیتی که مارکس آن را جوهر ارزش میداند) ،هرگز اين افتخار را نمیيابد که در
ديالکتیک دستگاهمند موردتوجه قرار گیرد .نتیجتاً فرايندهايی که مبداء و منشاء ظهور روابط بازار سرمايهدارياند ــ يعنی
چیزهايی که نزد ديالکتیک دستگاهمند ارجحیت دارند ــ هرگز بهروشنی مطرح نمیشوند .ولی همانطور که امیري باراکا
) (Amiri Barakaنمايشنامهنويس آمريکايی با درايت گفته است« ،آفرينش ،فرايند آفريدن است ،نه آفريده{ ».در اصل« :شکار،

کلهي حیوانات نصب شده بر ديوار نیست» ــ مترجم}؛ يعنی :بیگانگی ،استثمار و بازتولید سرمايه ،همانا فعالیتهايی که به
طور دائمی شرايط سرمايهدارانه را تولید میکنند نمیتوانند از پايگاهی ديده شوند ــ فهمیدهشدنشان پیشکش ــ که در درون
نتايج اين پديدهها قرار گرفته است )8(.کسی که از منظر نتايج مینگرد ،بصیرتهايی را ناديده میگیرد که تنها با نگرش از
منظر فرايندهاي ايجادکنندهي اين نتايج قابلدستيابیاند .به عنوان نمونه ،اگر ارزش ،به مثابهي جوهر ارزش به چیزي نیاز
دارد که کارگران بهواسطهي بیگانگیشان ،با تولید ارزش از دست میدهند ،بنابراين همهي دگرديسیهايی که ارزش در نزد
ديالکتیک دستگاهمند طی میکند ،تنها قصهي سرمايه را روايت نمیکند ،بلکه سرگذشت کار و آنچه بر سر کارگران در
سرمايهداري و در زندگی بیگانهشدهشان میآيد ،نیز هست.
نظرگاههاي مهم ديگري نیز (مثالً انباشت بدوي يا رابطهي بین نیروها و مناسبات تولید) وجود دارند که در تاريخ يا در سط
عامیتی وراي سرمايهداري ريشه دارند و مورداستفادهي مارکس قرار میگیرند .اما ديالکتیک دستگاهمند نه میخواهد و نه
میتواند آنها را درنظر بگیرد ،زيرا در منطق مقوالت خود در سط سرمايهداري اسیر است .اينجا دروازهي بین گذشته و آينده
است ،و جاي انکشا ف تضادهايی است که ما را از يکی به سوي ديگري میبرند و مارکس آنها را میبیند (و ارائه میکند)؛
کاري که ديالکتیک دستگاهمند نمیکند .اما بدون تحلیل ديالکتیکیِ فرايندها و گرايشهاي متناقض جهان امروز که در سط
عامیت سرمايهداري در سراسر جهان (و نه تنها در اين سط  ،بلکه در سط جامعهي طبقاتی و سرمايهداري مدرن) يافت
میشوند ،تضادهاي جهان واقعی که حتی هم اکنون جامعهي معاصر را از هم میشکافند و منبعی غنی از بداهت براي جامعهاي
که احتماالً درپی خواهد آمد ،هستند؛ آري بدون چنین تحلیلی ،بهنظر میرسد تحلیلی که ديالکتیک دستگاهمند از
سرمايهداري ارائه میکند ،چیزي بیش از چرخیدن در دايرهي بستهي آن سط از تحلیل نباشد .بدون کوچکترين رابطهاي با
حدي از جبريگري که مارکس در تاريخ کشف می کند ،ضرورتی که ديالکتیک دستگاهمند در بازي بین مقوالت اقتصاد
سیاسی کشف میکند ،تاريخ را همانگونه که هست و دستنخورده باقی میگذارد .ضرورت منطقی ــ خواسته يا ناخواسته ــ
همچون مداري بسته عمل می کند .از درون مرزهاي منطقِ مقوالتی که ديالکتیک دستگاهمند تدارک ديده است بهسختی
میتوان ديد که سرمايهداري چهگونه میتواند دگرگون شود ،يا اينکه از د ست آدمی چه کاري (و احتماالً به همراه چه کسی)
براي تغییرش برمیآيد.
نتایج

مارکس در کاپیتال میکوشد که نه تنها نشان دهد سازوکار سرمايهداري چیست ،بلکه همچنین نشان دهد چرا سرمايهداري
شیوهاي گذرا از تولید است ،چه نوع جامعهاي را پشت سر نهاده است ،چه نوع جامعهاي احتماالً درپی آن خواهد آمد و چهگونه
میتوان اين هیبت عظیم را دگرگون ساخت .و همهي اينها را تحلیل ديالکتیکی او از نحوهي کارکرد سرمايهداري در
برمیگیرد .ممکن است گفته شود مارکس آمیزهاي بیهمتا بود از دانشمند ،منتقد ،آرمانانديش و انقالبی و مهم است که
دريابیم چهگونه اين صفات در سراسر آثارش بههم آمیختهاند .مارکس را اگر در چنین پرتوي ببینیم ،آنگاه ديالکتیک
دستگاهمند را تنها میتوان چون تالشی براي فروکاهی مارکسیسم بهيک علم ديد ،علمی که دربرگیرندهي شیوهي ارائهي
مارکس از درکش از شیوهي تولید سرمايه داري است .اما حتی همین علم ،بدون ابعاد انتقادي ،آرمانپردازانه و انقالبی انديشهي
مارکس ــ چنانکه نشان دادم ــ بهکفايت قابلفهم نیست .شايد گفته شود کار عظیم کاپیتال سروساماندادن به يک منطق يا
دستگاه مفهومی است .اما ديالکتیک دستگاهمند (البته با برخی استثنائات نسبت به تونی اسمیت ،يکی از شخصیتهاي
برجستهي اين نحله) با اغراق در نقشی که اين دستگاه مفهومی در روش ديالکتیکی مارکس ايفا میکند ــ عمدتاً با

 سط عامیت و،محدودکردن اين روش به شیوه ي بازنمايی و ارائه و به تعداد بسیار معدودي از انتزاعات در حوزه هاي تعمیم
 که مارکس در ارائهي اثرش بهکار گرفته است ــ بسیاري از منتقدانش را از بازشناسی اين مکتب و استفاده از اداي،پايگاه ناظر
.)9( سهم فوقالعاده ارزشمندش بازداشته است
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