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گردشگري تئوریک یا انسجام نظري؟
فروغ اسدپور

»انقالب و تکرار«نام ن کاراتانی در سایت تز یازدهم بهي کوجیترجمه و انتشار مقاله
» چپ پسامارکسیست«نام فکرانی که بهکه روشننوید امیدبخشی باشد براي اینتواندمی

پیش ازداري و نقد آن را بیشسرمایهشوند اهمیت اقتصاد سیاسیدر ایران شناخته می
جدي گرفته و این سنت متداوم و عمیق فکري را هم در سطح نظریه، هم در سطح 

کار بندند.هاي انضمامی تاریخی بهشناسی و هم در سطح تحلیلروش
گردشگري «فکري ایران و بخشی از روشن» تکرار تاریخ«تواند چنین میاما این ترجمه هم

هاي نظري گوناگون و ناتوانی براي برقراري پیوند میان آن باشد که با معرفی نحله» تئوریک
وضعیت منظور تحلیل ي ایران بهها در جامعهي آنها از سویی، و کاربست خالقانهاین نحله

فتگی فکري و عملی در کشور کمک شایانی تنها به رفع آشتاریخی ما از سوي دیگر، نه
قدر فکري آن بهي ایران و فضاي روشناست. جامعهنکرده که شاید به آن دامن نیز زده 

ها رنج برده گونگی کاربست آنهو روش و چقدان انسجام تئوریک، از فقدان فکر کافی از ف
ي ایران هجامعگویی به این معضل جدي در ي ما براي پاسخاست؛ چه خوب است همه

رو به ترجمه و تألیف و چاپ هاي حاد پیشِحال با توجه به ضرورتاقدام کنیم اما درعین
سنت پراتیک علمی منابعی رو بیاوریم که به انسجام تئوریک، به خالقیت فکري و پاگیري

ار چون کاراتانی با رویکرد تئوریکی بسیرسد برگزیدن افرادي همنظر نمیکمک برساند. به
ن مسیر به چیز به کالفی سردرگم شبیه است بتواند در اینامنسجم و آشفته که بیش از هر

چون بدیو، ژیژك، وگذار بین نویسندگانی همرسد گشتنظر نمیضمن بهما کمک کند. در
رسد نظر نمیراتانی داشته باشد. بهمندي به کاالقهامبن و نظایر آن ارتباط چندانی با عآگ

انفجاري ناگهانی و نامنتظره در يمثابهداد بهرخـ » دادرخ«مبلغان يبهمثابین آنان به
ي رزمنده، مبلغان ژهمبلغان شجاعت اخالقی و ایمان به نیروي سوـ وضعیت مستقر

مائو گفته است طور که(آن» ببر کاغذي«يمثابهحساب نیاوردن دگر بزرگ بهاستراتژي به
سو، و کاراتانی این اند) از یکآن را بیان داشتههاي مختلفشکلو بدیو و ژیژك به
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و حفظ وضعیت مستقر از راه سازمان » گراییتدریج«پرداز تکرار تاریخ و استراتژیست نظریه
گونه هوگذار و توریسم تئوریک. چملل از سوي دیگر پیوندي وجود داشته باشد؛ مگر گشت

ي طلبانهرا با سیاست تسلیم» غذيببر کا«حساب نیاوردن توان سیاست رادیکالِ بهمی
زمان رواج داد و تبلیغ کرد؟طور همکراسی بهودمسوسیال

» داري صنعتیسرمایه«پایان رسیدن نباشد که کاراتانی از احتمال بهسببشاید بی
پایان خود برسد ابراز داري اصوالً بهشاید روزي سرمایهکه گوید اما در برابر احتمال اینمی

محتومحدّيصنعتیداريسرمایهکهواقعیتاین«نویسد: کند. کاراتانی میتردید می
مطلبیرسد،میخودپایانبهداريسرمایهکهواقعیتاینواستمطلبیکدارد،
انفالب و ظهور عروج ضدّ«حلی هم که براي نجات بشریت از چنگال و راه. »دیگر
کراسی).ودماست (شعار سوسیالکند، تقویت سازمان ملل ارائه می» هاي جهانیجنگ

که معضل ي کاراتانی را به اختصار برشمارم و بگویم هاي مقالهکنم ضعفدر زیر سعی می
ي بین سرمایه و دولت و در این کند همانا رابطهپنجه نرم میوتئوریکی که او با آن دست

هاي پرغناي با بحثاشسبب ناآشناییاست، اما بهداريسرنوشت سرمایهراستا
شناسی هاي مربوط به روشویژه بحثي سرمایه و دولت و بهي رابطهمارکسیستی در زمینه

گویی جهت نوعی ضدونقیضهمیناري دچار سردرگمی شدید و بهداقتصاد سیاسی سرمایه
رسد با نظر میحال بهدرهماننشان خواهم داد. هایی از آن راشود که نمونهتئوریک می

رابرت -تام سکین-داري که از سوي کوزو اونوسرمایهشناسی اقتصاد سیاسی کاربست روش
) تکامل یافته، بتوان از 2007، 1999، 1991آلبریتون (نگاه شود به رابرت آلبریتون 

در که» مایهپذیري دولت از سرسلطه«یا » استقالل دولت از سرمایه«هاي کاذب دوگانه
ي خورد، پرهیز کرد. قادر نیستم در قالب نوشتار کنونی گسترهچشم میي کاراتانی بهمقاله

اش را توضیح دهم، اما امیدوارم در آینده بتوانم مقاالتی تاریخیاین روش و نیز موضوعیت
زمینه اداي سهم کنم.اینترتیب به بحث درایندر معرفی این روش ارائه و بهرا 

؟»فراتاریخی«تاریخ از طریق ساختارهاي تکرار 
تکرار «ي یاد شده قرار است نظرگاه مارکس پیرامون رسد مقالهنظر میآغاز مطلب بهدر 

شود که تدریج روشن میشرح و بسط دهد، اما به» تکرار ساختارها«را از راه » تاریخ
ي داري و ارائهدر سرمایهدارد: تکرار بحران » تکرار«ي عجیبی به نفس کاراتانی اصوال عالقه

داري و نظایر آن. در آمار و ارقام دقیق براي وقوع آن، تکرار دولت، تکرار مراحل سرمایه
ي تکرار تاریخ از راه تکرار داند که مارکس دربارهپایان مطلب خواننده هنوز نمی
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نه بازتولید و (و » تکرار تاریخ«به گفته، دقیقاً کدام ساختارها منجرساختارهاي تاریخی چه 
ي این ساختارها با هم چیست. چرا شوند و رابطهداري؟) میتغییر توأمان نظام سرمایه

خورد داري گره میمعناي اخص کلمه به تاریخ پیشاسرمایهداري بهدر سرمایه» تکرار تاریخ«
هیجدهم		توجه به جمالت خود مارکس درهاي صوري و ظاهري بیو چرا شباهت

شود: شوند؟ مثال گفته میبیان می» هاي فراتاریخیمنديشبه) قانون«(مانند نوعی به	برومر
حاصلجمهوريبطنِازمردمپشتیبانیبا	امپراتور		وشداعدام	پادشاه،1789انقالبدر«
.نامیدمی»هازدهواپسبازگشتِ«فرویدکهاسترونديهماناین.برآمدانقالباز

امپراتور.نیستپادشاهخودِ دیگرولیاست؛مقتولپادشاهبازگشتِهمانا		امپراتور	همه،بااین
سببِبه.رودمیفراتردولتملتیاشهردولتمرزهايازکهاست»امپراتوري«یکمظهر

تکرارهازمانوهامکاندیگردر»سزار«دادرخرسدمینظربهکهاستساختاراین
هاي این شباهتهیجدهم برومررسد که مارکس در نظر نمیکه بهلیحادر.»شودمی

شدن د: مثال زاییدهي فراتاریخی بدانساختارهاي تکرارشونده» تکرار«ظاهري را ناشی از 
از مرزهاي جغرافیایی خویش؛ دولتشهر یا ملتسبب فرارفتن یک واحد دولتامپراتوري به

» الکن«خاً معین، با ذهن و زبان ي واقعیت مادي و تاریها را در سطح رابطهکه وي آنزیرا
دهد، یعنی هستی ناك تاریخی مورد بحث قرار میعوامل انسانی درگیر در تحوالت شتاب

تواند ها نمیها روان است و ذهن و زبان آدماجتماعاً معین تاریخی گاهی پیشاپیش انسان
ابزارهاي مفهومی و یا » روح مردگان گذشته«ها دلیل این انسانهمینآن را دریابد، و به
تاریخی جدید خود را درك -طلبند تا شرایط اجتماعیها را به یاري میآیینی و نهادي آن

هایی که در گذشته وجود اگر نهادها، نمادها، روابط یا پدیدهحتاکرده و سازمان دهند. 
ي همان ها داراتوان گفت آنشوند، باز نمی» تکرار«اند در دوران مدرن بورژوایی هم داشته

ها در شرایط جدید را کارکرد و معناي قدیمی خویش هستند. برعکس بازنمایان شدن آن
شان را گواه وجود که بازپدیدار شدناي مدرن بورژوایی فهمید و نه اینباید با منطق دنی
دي معنا تقدم توضیحی با وضعیت جدیایناریخی تکرار شونده دانست. بهساختارهاي فرات
ها کمک خواند و براي مدتی از آنخدمت خویش فرا میهاي قدیمی را بهاست که پدیده

ها یا هتقلیل به آن پدیدگیرد تا روي پاهاي خود بایستد، ولی خود هرگز قابلمی
توان دولتی از مرزهاي معمول خویش را نمیمعنا فراتر رفتن ملتایننیست. به» ساختارها«
دهد؟ پس که ظاهر فریب میدانست. مگر نه این» تاریخیفرا«اي سادگی تکرار پدیدهبه

ظاهر تکرار شونده نیازمند تحقیق است تا به» قدیمی«هیت کنونی این پدیدار شناسایی ما
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» جدید«تاریخی -هاي اجتماعیو کدام سازوکار» جدید«هاي بدانیم کدام وضعیت
اندرکار پیدایش آن هستند.دست

ان از آن توپردازد که میانقالبیون روسیه به موضوعی میهاي خود با نگاريمارکس در نامه
هاي گوناگون سرمایه در بخش«نویسد: نظر کمک گرفت. او میي موردبراي توضیح نکته

رو شدند. ههاي روم باستان با آن روبام که پلبینجلد اول، تلویحاً به سرنوشتی اشاره کرده
کردند. در جریان ي خود را شخصاً کشت میطعهآنان اساساً دهقانان آزاد بودند، هر کدام ق

شان و معاشمالکیت شد. همین حرکت که آنان را از وسایل تولید تاریخ روم از آنان سلب
بزرگ پولی نیز هايتنها مالکیت بزرگ ارضی بلکه در ایجاد سرمایهجدا کرد، در تشکیل نه

چیز جز هاي آزاد و فاقد همهسو انسانقشنگ، از یکترتیب، یک صبح ایننقش داشت. به
شده و آماده براي استثمار نیروي کار خود، و در سوي دیگر مالکان تمامی ثروت کسب

دبگیر، کارگران مزبه اتفاقی افتاد؟ پرولترهاي روم، نهکارشان، رویاروي هم قرار گرفتند. چه 
جنوب ایاالت متحد باطل تبدیل شدند که بیش از کسانی که در والناسی عاطلبلکه به عوام

ها مقابل آنچه دربردند؛ و آنشوند در فقر مطلق بسر مینامیده می» سفیدهاي فقیر«
دادهایی با ترتیب، روياینداري بود. بهداري بلکه بردهایهي تولید سرمگشوده شده نه شیوه

امالً کننده، که در بسترهاي تاریخی متفاوتی رخ داده بودند، به نتایجی کشباهتی خیره
آسانی بتوان هر کدام از این تحوالت، شاید بهيي جداگانهمتفاوت انجامیدند. با مطالعه

فلسفی -ي عام تاریخیکلید یک نظریهکلید این پدیده را یافت. اما درك آن هرگز با شاه
روسی:راهومتاخرمارکس» (شود که فضیلت برترِ آن فراتاریخی بودن استحاصل نمی

، به کوشش تئودور شانین، ترجمه در دست انتشاري از حسن پیرامونیامعجوومارکس
مرتضوي).

گوید و سخنی نمی» تکرار ساختارهاي فراتاریخی«جا از باید توجه کرد که مارکس در این
که درك تاریخ تنها از این راه هاي تاریخی است زیراي نمونهانهي جداگخواهان مطالعه

ممکن است.
مفاهیمخلطوگراییغایتتئوریک،التقاط

التقاط شدید تئوریک، فقدان انسجام چارچوب توضیحی، ابهام و ضعف شدید در 
تئوریک مفهوم شناسی، فقدان توضیح مفهوم سرمایه و مفهوم دولت، حذف اولویت روش
کننده، آشفته کردن ي توضیحی قانعهاي مبادله بدون ارائهنفع شیوههاي تولیدي بهشیوه

داري، تحریف تضاد سرمایه با کار و طبیعت و تاریخ سرمایه» منطق سرمایه«مرز بین 
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عنوان دو ارزش مصرفی سرکش و متمرد که در برابر سرمایه و منطق خودگستر آن در به
دهند (گیرم یکی آگاهانه و دیگري ناآگاهانه)، ایجاد سطح تاریخی مقاومت نشان می

ي بحران و دولت در بارههاي مارکس درمفاهیم و بحثهاي بسیار جدي پیرامون آشفتگی
در این مجال هاتک آنتوان به تکهاي جدي مقاله است که نمیداري از ضعفسرمایه

عام تاریخی نیز در این »منديقانون«گرایی و ایجاد همه، نوعی غایتپرداخت. جداازاین
داري ي احتمال پایان یافتن سرمایهبارهردید کاراتانی درجز تخورد که بهچشم میمقاله به

بهعظیمرکودهايیاحادهايبحران«ي زیر هم اشاره کرد: به دو نمونهتواندر آینده می
خ و روند آتی ي تاریبارههاي قطعی درصدور چنین حکم.»انجامندمی»انقالبضدّ«برآمدن

به مسیر توجهی او نسبتکند یا از بینفس فراوان نویسنده حکایت میآن یا از اعتمادبه
کند. هاي قطعی پیروي نمی»منديقانون«سادگی از انداز تاریخ که بهخم و پر دستوپرپیچ

هندوستان،وچینتوانتوسعهنفس…«نویسد: کاراتانی باز در جاي دیگري می
بااجهمیندر.»نهادخواهدخویشکارپایانرودررويراجهانیداريسرمایه

روزينیستمعلوماصالًاگرهستیم،روهروبکاراتانیهايگفتهدرتناقضنخستین
بینیپیشنویسندهچرانخست)گراییغایت(برسدخودکارپایانبهداريسرمایه

خویشکارپایانرودررويجهانیداريسرمایههندوچینعروجباکهکندمی
دوم)؟گرایی(غایتگرفتخواهدقرار

اطالعی او شاهد نوعی خلط جدي مفاهیم نیز هستیم که معلوم نیست از بینزد کاراتانی
انگاري تئوریک شخص گیرد یا علت سهلبه محتواي این مفاهیم سرچشمه مینسبت

اوست. مثال نزد او هرگز روشن نیست که امپراتوري و امپریالیسم چه تفاوتی با هم دارند و 
توانمیراناپلئونکشورگشایی«نمونه: عنوانشوند. بهمیهم تبدیل طور بههچ

بهکهکردتلقیدولتملّتیکامپریالیستیطلبیتوسعهازنمونهنخستین
ي سرمایه و دولت جا باز رابطه. در این»شدمنجردیگردولتملّتیکتشکیل

طور که در جاهایی از مطلب عنوان شده امپریالیسم به مخدوش شده است. اگر آن
هاي شود که نیاز سرمایه به صدور خود، دولتداري گفته میتکامل سرمایهاي ازمرحله
صورت قسیم جهان درگیر جنگ شوند دراینکند تا براي بازتداري را وادار میسرمایه

جا بحث از کشورگشایی است و نه (دقت کنید که در این» کشورگشایی ناپلئون«توان نمی
که بگوییم طلبی امپریالیستی نامید. مگر اینهصدور سرمایه به مناطق دیگر) را توسع

جنگد و مأمور تاریخ است.خواهد آمد میاي که ون دارد به نیابت از مرحلهناپلئ
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خوردش با فرمول عام سرمایه و ي دیگر از خلط مفاهیم نزد کاراتانی یکی بردو نمونه
توجهی کامل ري بیي صنعتی است و دیگتوجه به تفاوت این فرمول با فرمول سرمایهعدم

ي آن.سرمایه هستند و نه زائده» دیگر«به بحث مارکس پیرامون طبیعت و نیروي کار که 
شانن»M’-C-M«فرمولباراسرمایهانباشتفرایندمارکس«نویسد: کاراتانی می

دیگراِلّاوباشدسرمایهتواندمییابدافزایشسرمایهکهمادامیعنیاست:داده
صنعتیيسرمایهخودافزاییکههستمنطقیيمقدمهسهبود.نخواهدسرمایه

نظامازبیرونطبیعی،منابعکهاستایناوليمقدمهدهند.میجلوهممکنرا
ازبیرون،»انسانیمنابع«کهاستایندوميمقدمهاند.پایانبیوالیزالصنعتی،
وارزانکارنیروينهایتِبیپتانسیلِ ن،ایواند.الیزالداري،سرمایهبازاراقتصاد
هاينوآوريکهاستاینسوميمقدمهوکند.میتضمینراجدیدکنندگانمصرف

يسرمایهنسبی،افزودهارزشبرايقضیهاینونیست.حدومرزيراتکنولوژي
.»کندمیفراهمصنعتی

راM’-C-Mداند که مارکس فرمول انده باشد میهر کسی که سرمایه جلد یکم را خو
رااشراهفرمولاینداخلدرتضاديیافتنباونامدمیسرمایهعامفرمول

ازنهصنعتیيسرمایهسودکهاینهمآنوکندمیبازصنعتیيسرمایهسويبه
وبگیردشکلآنازبیرونواندتمینهوگیردمینشاتگردشسپهر

تاریکگاهنهانبهوگفتهتركراگردشسپهرروشنايبایدتئوريدلیل،همینبه
موردساختاري»تکرارهاي«ازیکیتوانستمیM’-C-Mفرمولشود.واردتولید
تربیشپولکسب»فراتاریخی«خصلتفرمولاینکهزیراباشدکاراتانیيعالقه

مهسوداگريسرمایهمثالکند.میبیانراشدهگذاريسرمایهياولیهپولازايبه
عاميسرمایهفرمولدرچرخه»تکرار«ایناماگیرد.میجايفرمولاینداخلدر
تولیدکهاینیکماست.بزرگدگرگونیوتغییردوحاويداريسرمایهعصردر

چرخهخودداخلبهداردقرارچرخهپایاناضافیپولواولیهپولبینکهکاالیی
انجامچرخهاینبیرونیاحاشیهدردیگراجناس/کاالهاتولیدوشودمیبلعیده

يجامعهقلببهسوداگريسرمایهخالفبرصنعتیيسرمایهیعنیشود.نمی
انواعکهایندومکند.میخویشافزاییخودارزشتابعراآنوبردهدستانسانی

M-M’رباییيیهسرمامثالاندداشتهوجودداريپیشاسرمایهدرکهسرمایهدیگر
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ودادهدستازراخودپیشینمستقلکارکردهايM-C-M’سوداگريسرمایهو
دلیلهمینبهوآینددرمیآنتابعیتبهوواردصنعتیيسرمایهيچرخهداخلبه

درتکرارشوندهساختاریاشکلکهاستمعلومیابند.میدیگريکارکردهاي
علمیدقتقدريباکهزیرابفریبدراکاوکنجوانتقادييبینندهنبایدجااین

امااندفراخواندهخودخدمتبهراترقدیمیانواعنوختارهايساکهشودمیروشن
بودند.کهنیستندهماندیگرانواعاینکهاندکردهدگرگونچنانراهاآنماهیت

کند:میتغییرصنعتیيسرمایهخاصفرمولبهسرمایهعامرمولفپس
’M-C’-(Mp,Lp)P-C-M

وسایلنمادMpتولید،فرایندنمادPکاال،نمادCپول،نمادMدر فرمول فوق (
وتولیدابزارترکیبطیشدهتولیدجدیدکااليC’کار،نیروينمادLpتولید،
کاالدرنهفتهاضافیارزشتحققازپسکهاستاضافیپولنمادM’وکارنیروي

روشن است که در یک قطب شرایط ابژکتیو کار در شکل سرمایه و در) آیدمیدستهب
اند و ترکیب و پیوند این دو شکل کارمزدي متمرکز شدهقطب دیگر شرایط سوبژکتیو کار به

که نیروي جاآنشود. اما ازگري سرمایه انجام میدیگر با میانجیقطب با یک
نشدهتولیدسرمایهويسازیعنینیستدیگرکاالهايچونهمکاالییLpکار

مصرفیارزشکارگیريبهفراینددرداردامکانبالفعل)(وبالقوهورطبهپساست،
سرسرمایهفرماندهیتحتاششدنواداشتهکاربهیعنیسرمایهسويازخویش

پذیرجدانااوجسمازکارنیرويمصرفیارزشزیرابردارد،سرکشیوتمردبه
شودمیتولیدکهجدیديکااليکهاستروشنفوقفرمولدردرضمناست.
آنتولیدبرايشدهانداختهکارهبياولیهارزشمجموعازبیشارزشیحاوي
فرمولدردقتابشود.میتربیشپولتحققموجبنهایتدرهمینواست

روهروبادفیتصواتفاقیسودهايباجاایندرکهشودمیروشنصنعتیيسرمایه
وکارمحلدرآناستثماروکارنیرويفروشازناشیحاالسودبلکهنیستیم

است.مندقانونامريبنابراینوگردش،سپهردراضافیارزشتحققوتولید،
ازناشیدیگراستمستترM’شکلدرکهشدهکسبسودهمدلیلهمینبه

سپهردرهمآنءمنشادرضمنونبودههاآنگرانفروشواجناسارزانخرید
يسرمایهفرمولبایدسرمایهعامفرمولپشتدرترتیباینبهنیست.گردش
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»فراتاریخی«ومکررشوندهظاهرچونهمراعامفرمولکههمانجست،راصنعتی
جلويبه»استزاییدهمیپولپولتاریخیادواريهمهدر«شعارحکمدرخود

کند.میپوشیپردهراتاریخیبزرگبسیارهايدگرگونیحضوروراندمیصحنه
ضمن بارها یادآور شده است که نیروي کار و طبیعت دو ارزش مصرفی خاصی مارکس در

تواند این دو ارزش هستند که سرمایه قادر به تولیدشان نیست و در نتیجه هرگز نمی
افزایی خویش ارزشي براي خودازائدهچون وسایل تولید یا کاالهاي دیگر به مصرفی را هم

شود. مصرفی تهدید میواره از سوي این دو ارزش دلیل هم همهمینتبدیل کند و به
ویژه تمرد نیروي کار که بهـ تنها از سرکشی و تمرد این دو ارزش مصرفیکاراتانی نه

ـ کشدمیان میطور کلی بهران را بهموضوع نبردهاي طبقاتی و مقاومت کارگران و مزدبگی
سرمایه فرو » مقدمات منطقی«میان نیاورده است بلکه این دو ارزش مصرفی را به سخنی به

هاي تکنولوژیکی اعتباري سریع این مقدمات دوگانه (و نوآوريکاسته است. او در ادامه از بی
دهد) سخن طور خاص انجام نمیسوم که البته بحثی پیرامون آن بهعنوان مقدمه به

گوید که اي سخن میگونهي نخست یعنی طبیعت بهباري مقدمهاعتي بیگوید. دربارهمی
ي تولید اي به نقش شیوهرود. هیچ اشارهویرانی میبهخود روگویا طبیعت خودبه

اعتبار شدن (و نه اصوالً مقاومت یا شود و از بیداري در انهدام و تخریب طبیعت نمیسرمایه
اي انفعالی و گونهي دوم یعنی نیروي کار نیز باز بهتوامان) مقدمهسرکشی و تابعیت 

ازقضاکهکشاورزيبهوابستههايملّتوقتی«گوید: خودي میخودبه
جوامعیبهمبدلهندوستان،وچینیعنیهستند،همکشورهاترینپُرجمعیت

دنبالبهمصرفشدیدرکودوکارنیرويارزشافزایشالجرمشوند،میصنعتی
هاي نظرم علت این شرحیات نابسنده در بهترین حالت نااگاهی او از بحث. به»آمدخواهد

ي اوست.ها است و در بدترین حالت ناشی از تحریف آگاهانهمارکس و مارکسی
اي اقتصاد سیاسی شناسی سه مرحلهگذار روشکاراتانی با ذکر نام کوزو اونو، پایه

هاي ارش از سوي سکین و آلبریتون و دیگران در طول سالداري در ژاپن که کسرمایه
کند کهمتمادي با دقت تعمیق و گسترش یافته است، این انتظار را در خواننده ایجاد می

شناسی سرمایه، فهمی از دیالکتیک سرمایه یا هستیگویا قرار است بحث منسجم و قابل
ها با دولت و ي اینرابطهداري وسطوح گوناگون تحلیل در اقتصاد سیاسی سرمایه

دست داده شود. متأسفانه کاراتانی با داري بههاي ادواري سرمایهبحرانامپریالیسم و 
وردهاي او، (و بدون ذکر آاشاراتی کوتاه، پراکنده، تحریف شده و نامنسجم به اونو و دست
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دارند) از درگیر تر از خود اونواي شاید بیشاش که آوازهراهانتداوم کار او از سوي هم
توانست چیزي که میپرهیزد؛ یعنی دقیقاً همانایه میشدن با تئوري دیالکتیک سرم

ها را بحران» تکرار«داري و زاي سرمایهي دولت و سرمایه و بازتولید بحرانموضوع رابطه
ي خاصیقهم کاراتانی اصوالً عالاکه گفتطورتر توضیح دهد. همانتر و منسجمبهتر، عمیق

» تکرارها«هم تکرارهاي فراتاریخی، ولی به سازوکارهاي مولد این به نفس تکرار دارد، آن
ي ندارد.اتوجه

دولت؟برسرمایهيسلطهیاسرمایهازدولتاستقالل
دولت از سرمایه باور دانیم که آیا باید به استقالل در نهایت با پایان یافتن مقاله هنوز نمی

از منطق سرمایه » منطق دولت«که باید چنین بپنداریم که در تحلیل نهایی کنیم یا این
رسد که نویسنده درك روشنی از این موضوع ندارد که آیا نظر میکند؟ بهتبعیت می

و اگر قرار است ». ذات سرمایه«نسبت بدهد یا به » ذات دولت«تکرار را باید به » علت«
طور که آنـ م تاریخ ما را شکل بدهنددوشادوش ه» منطق دولت«منطق سرمایه و 

گونگی و چرایی هصورت باید بتواند چدراینـ گویدنویسنده با استناد به والرشتاین می
نحو دیالکتیکی (از راه بررسی روابط و پیوندهاي درونی تنیدگی این دو منطق را بهدرهم

هاي کاذب، ایجاد روابط و گانهها) و نه صوري (ایجاد دوها و مفاهیم متناظر با آنبین پدیده
ها) توضیح دهد. اما این همان کاري است که کاراتانی از پیوندهاي صرفاً بیرونی بین پدیده

آید.اش برنمیعهده
که اینشود و باشکلی آشفته بحث میي سرمایه و دولت بهدر سراسر مطلب او از رابطه

شود، مثالً: از سرمایه فروکاسته میايگاهی دولت به کارکردي از سرمایه یا به زائده
اینداشتند.نیازبحارماورايبازارهايبهسنگینصنایعمحصوالتوانگهی،…«

تأمیندارعهدهبایستمیدولتمورد،دراینخوانند.می»سرمایهصدور«راقضیه
وبریتانیاچونهمکشورهاییمیانشدیديهاينزاعآن،تبعِبهشود.بازارهااین

وداشتندبحارماورايدرهاییمستعمرهگیرودارآندرکههلندوفرانسه
و گاهی داراي »درگرفتژاپنوامریکاوآلمانچونهمنوظهوريهايقدرت

دیگر بر خواننده نامعلوم ها با یکي آنشود، اما جنس رابطهاستقالل مطلق از سرمایه می
ماند.می
گرفت با روشنی آلبریتون را با دقت پی می- نسکی- اسی اونوشناگر کاراتانی روشکهحالیدر

» منطق دولت«ي بین منطق سرمایه و توانست موضوع رابطهتري میو انسجام بسیار بیش
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و از یک داري بحث کند داري و در سطح تاریخ سرمایهرا در سطح مراحل تکامل سرمایه
که ي دیگري نظیر اینبه ورطه»استخودآیینیواجددولت«که ي افراطی نظیر اینورطه

وحاکمیتدامنهازکاستنباوگذارندمیپرانتزدرراخودملّیهايخاطرههادولت…«
]community»:امّت«بهقریبمعنایی[بااجتماعیکتشکیلخویشخودفرمانی

کهدهدمیرويگیريجهانداريسرمایهفشاربراثردقیقاً پدیدهاینالوصف،معدهند.می
اگر دولت داراي خودآیینی است و از نغلتد. ، در»داردسلطههادولتيهمهبراینکهم

صدور «استقالل کاملی در برابر سرمایه برخوردار است پس چرا باید براي گسترش بازارها و 
گونه است ههاي جهانی بدهد؟ اگر دولت واجد خودآیینی است پس چتن به جنگ» سرمایه
گیري داري جهاناي زیر فشار سرمایههاي منطقهتکوین اتحادیهانظر نویسنده حتکه به

بازگشت مارکس «دارد؟ آیا این همان ها سلطه ي دولتاینک بر همهدهد که همروي می
کند و اش میاو که کاراتانی متهم به غفلت از ماهیت خودآیین دولتنیست، هم» زدهواپس

) کلیطوربهبرومرهیجدهم- و مارکس پساسرمایهمارکس(از سوي» دولت«نویسد: می
کند.میتعیینراآنچندوچوناقتصاديساختارکهشدتلقیروبناییصرفاً«

ایدئولوژیکییاسیاسیروبناییهامارکسیستنظرازملّتیادولتکلی،طوربه
معینراآنحدوحدودتولید،يشیوهیعنیاقتصادي،زیربنايکهشودمیدادقلم
مصداقداريسرمایهماقبليجامعهمورددرتنهانهدیدگاهاینلیکنکند.می

کهاستواضحنیست.بسندهنیزداريسرمایهيجامعهتبیینبرايبلکهندارد،
منطقباکهمنطقیکند؛میعملخوددرونیمنطقبامطابقملّت،یادولت

».کندمیفرقسرمایه
اي را تحت فشار بازار جهانی یا هاي منطقههنگامی که کاراتانی در باال تکوین اتحادیه

اعتراف به این نکته است که حالرسد که درنظر میداند، بهگیر میداري جهانسرمایه
ها را داري و بازار جهانی آن، حدوحدود دولتي تولید سرمایهزیربناي اقتصادي یعنی شیوه

هاي راه انداختن جنگاداري و حتي او به کارکرد دولت در سرمایهاشارهکند. ین میتعی
معناست که او یعنی اینقصد صدور سرمایه باز هم بهجهانی براي تسخیر بازارهاي دور به

هم دهد و علت آنکاهش میاي از سرمایه کاراتانی دولت را به یک روبناي سیاسی و زائده
نگشت داري نزد کاراتانی است. اما اطح تحلیل منطق سرمایه و تاریخ سرمایهفقدان تمایز س

گرایی اقتصادي اصالً موضوع سوي مارکس و او را منتسب کردن به تقلیلاتهام برداشتن به
اي نیست.تازه
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هاي او ظرند که گفتهمارکس در سرمایه جلد یکم، در پاسخ به منتقدانی که ظاهرا بر این ن
سیاسی و فکري را -ي تولید حیات مادي فرایند کلی حیات اجتماعیشیوه«که اینبر مبنی

کند چراکه منافع مادي بر آن غالب کامال صدق می، براي دوران کنونی»کندتعیین می
هاي میانه که کاتولیسم بر آن تسلط داشت یا براي آتن و روم که است، اما نه براي سده

هاي میانه یک چیز روشن است سده…«نویسد: می،»سیاست بر آن غالب بوده است
ي توانست از قبل کاتولیسم و دنیاي باستان از قبل سیاست زندگی کند. برعکس! شیوهنمی

مورد دیگر مورد سیاست و دردهد که چرا در یکگذران زندگی این اعصار نشان می
آشنایی مختصري با مثالً تاریخ گذشته فقط کردند. ازایناي را ایفا میمدهکاتولیسم، نقش ع

کیشوت خ آن تاریخ مالکیت ارضی است. دونست تا دریابیم که راز تاریجمهوري روم کافی
تواند با ها پیش تاوان این تصور خطاي خود را داد که ماجراجویی سلحشورانه میهم مدت

.مرتضوي)حسن يجلد یکم ترجمهسرمایه(» هاي اقتصادي جامعه سازگار باشدتمام شکل
معناي داشتن منطقی به» خودآیینی«که چرا دولت داراي کند معنا مارکس روشن میبدین

ي تاریخی معین نبوده و نیست و ي تولید یک جامعه یا یک دورهفراسوي شیوه
پذیرد اما استان را میبا کمال میل فرادستی عنصر سیاسی در دنیاي بادلیل حتنیهمبه
منطق خاص خویش عنصر سیاست یا دولت داراي خودآیینی و استقالل وکه دلیلاینبهنه

ید و معاش) در ي تولکه مالکیت ارضی (یا اگر خوش دارید شیوهدلیلایناست، بلکه به
آمیختگی شدید سیاست و اقتصاد و در نتیجه فرادستی که به درهماستدنیاي باستان چنان

داري و ي تولید سرمایهي شیوهسبب غلبهمعاصر بهانجامد. اما در دورن میسپهر سیاسی 
داري سپهر اقتصادي بر دیگر سپهرها شدگی ناشی از مناسبات سرمایهخصوصیت شئی

معناي آن نیست که مارکس یا بسیاري از اي بهیابد. ولی یک چنین فرادستیفرادستی می
هش دهند.ي اقتصاد یا سرمایه کا»زائده«هاي معاصر دولت را به مارکسیست

مندي چون ریشهمن در مطلبی که پیرامون معرفی رئالیسم انتقادي نوشتم مفاهیمی هم
)rootedness( و نوپدیدي)emergence(ي رابطهرسد براي توضیح نظر میرا برشمردم که به

توان گفت کارآمد هستند. با استفاده از این دو مفهوم می» زیربنا و روبنا«اصطالح بین به
ي یک پدیدهيمثابهسازند که دولت بهداري بستري را میمناسبات تولیدي در سرمایهکه 

تنها است نه» ترعالی«حی که سطجاآنآید و از(سیاسی) از دل آن برمیترسطح عالی
» ترپایین«که سطحی اصلی و یراـ زخویش نیستمنديفروکاستن به بستر و ریشهقابل
تأثیر هم » ترایینپ«تر و ي خود روي سطح اصلینوبهتواند بهچنین میبلکه همـ است
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ي سرمایه و دولت نیازمند بحث گونگی رابطههحال این موضوع یعنی بررسی چهربگذارد. به
دام جز این کنیم بهاي و تاریخی است و اگر بهدوره- در سطوح گوناگون منطقی

خورد.چشم میاتانی بهي کارغلتیم که در مقالههایی در میگوییتناقض
استعقالنیهستچهآن

حل نهایی نجات بشریت باید از دل سرانجام راهمعلوم نیست چرا کهاینپایانیينکته
حال نبرد بیان نویسنده درکه بههایی بیرون بیاید یاري دولتهاي سازمان ملل و هممصوبه

خوش جنگ بار دیگر دستما یکرود دنیايدیگرند تا جایی که بیم آن میدائمی با هم
نظر اند (بنابهطق سرمایه تعیین شدههایی که با منجهانی دیگري شود. روشن نیست دولت

افروزانه هاي درونی جنگانند دست از رقابتتوطور میهي آن هستند) چکاراتانی زیر سلطه
اجرا ها را بهو آنهاي آن حمایت کنندبردارند و به گرد سازمان ملل حلقه زده و از مصوبه

وار بین ي اندامي تحلیل غیردیالکتیکی و فقدان درك رابطهجاست که نتیجهبگذارند. این
هایی ها و ساختارهاي فراتاریخی، و غافل ماندن از سوژهها، بلعش تاریخ در قانونپدیده

که در یک دهد. کاراتانی پس از آنجز سرمایه و دولت خود را در سپهر سیاست نشان میبه
آید و ته زانو درمیمقابل وضعیت مستقر بهسرانجام درهم دوخت مقاله آسمان و زمین را به

شود زیرا چه که هست راضی میکند. به آناستغاثه می» هاحداقل«دل براي حفظ همین 
چه نیست از عقالنیت تهی است؟و آن» چه هست عقالنی استآن«


