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پردازجایگاه نظریه
فروغ اسدپور

شناسی آن شناسی سرمایه با شناختي بین هستیموضوع رابطهبراي1رابرت آلبریتون
ترین و ي نخست در باالترین سطح تجرید، شناخت عمیقاهمیت زیادي قائل است. در وهله

پردازي عبارتی نظریهپردازش مفاهیم مناسب با آن یا بهترین ساختارهاي سرمایه و اصلی
پردازي مانند مارکس در همین منطق سرمایه از نظر او بسیار مهم است. جایگاه نظریه

ي عینیت را قبول داشته باشیم و پردازي دربارهیابد. اگر هنوز امکان نظریهراستا اهمیت می
صورت باید به بحث پیرامون جایگاه اینخت واقعیت عینی ممکن است، درشنابپذیریم که 

ي او با این عینیت بپردازیم.پرداز و رابطهنظریه
گونه توانست منطق سرمایه را دیگر، در بستر این بحث باید پرسید که مارکس چهعبارتبه

ده شدن بحث ابتدا باید به آید براي سانظر میپردازي کند؟ بهي آن نظریهربارهبشناسد و د
پرداز منطق سرمایه نخستین نظریهيمثابهفکري مارکس به-اجتماعی-وضعیت تاریخی

علمی -ي تجربیکه از سویی امکان مطالعهتوجه کرد. مارکس در جایگاهی قرار داشت 
يابژهبیان آلتوسر یا بهواقعیيابژهواقعیت مادي و رشد و تکامل و بلوغ تاریخی آن (

داري لیبرالی قرن نوزدهم) را داشت، و از جا یعنی سرمایهبیان باسکار، در اینبهعلمدارایپ
لحاظ اجتماعی در علمی بود که به-هاي متفاوت ایدئولوژیکسوي دیگر وارث نظریه

شناختهايابژهتر به آن پرداخته بودند (داري پیشي اقتصاد سیاسی سرمایهزمینه
). مارکس با روش دیالکتیکی هگل در بیان باسکاربهعلمموقتیهايابژهبیان آلتوسر یا به

ترین مضمون عصر مدرن (سرمایه) اهمیت نیز آشنا بود که براي فهم مهمعلم منطق 
چنین شاهد هاي پیشین دشوار بود. او همقاطعی داشت و بدون آن گسست از نظریه

اش در دلیل روش عمیقاً دیالکتیکیطبقاتی دوران خود بود و به-مبارزات جدّي سیاسی
هاي اجتماعیي جدالپرولتري در میانه-داري، و اتخاذ موضعی انتقاديبرخورد به سرمایه
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بر خصوصیت وجود آورد که عالوهداري را بهاقتصاد سیاسی سرمایهاي ازقادر شد نظریه
اخالقی و هنجاري نیز دارد.-علمی و ابژکتیوش، عناصر جدي آرمانی

وش دیالکتیکی رشدیافته براي ویژه با داشتن این دو خصوصیت یعنی رمارکس به
ان داري که روابط درونی میگرفتن انبوه مفاهیم و مقوالت اقتصاد سیاسی سرمایهقالب

شناختی ناشی از چیرگی منطق سو و وارونگی هستیمقوالت گوناگون ارزش را از یک
دهد، و موضع پرولتري خود را از دیگر دیگر نشان میي انسانی را از سوي سرمایه بر جامعه

کند. این تمایز خود را در گسست داري متمایز میپردازان اقتصاد سیاسی سرمایهنظریه
اش نشان هايداشت نظریههاي پیشین و نیز روش شرح و عرضهرادیکال مارکس از نظریه

دهد.می
ي شناخت ي دیگري از نظریهنها نسخهتشناسی مارکس نهشناختي ب نظریهترتیاینبه

ي منفرد شناسا معلوم شناخت و سوژهپیشي ازیک بین ابژهبهناظر یکبازتابی یا ت
شده (به این موضوع در لحاظ اجتماعی پردازشسیسم و پوزیتیویسم) یا شناختِ به(امپری

نظر آلبریتون در بهکند.هایی را نیز رد مینظریهجا نخواهم پرداخت) نیست، بلکه چنین این
ي شناختِ بازتابی بسیار مهم است. آلبریتون این بحث توجه به انتقاد آلتوسر از نظریه

گوید:می
ي دانا و موضوع اي بین سوژهفرایندي تجریدي که از رابطهيمثابهآلتوسر علیه شناخت به«

اعتقاد او چنین الگویی کند. به مندانه استدالل میمعلوم برآمده باشد، قدرتپیشازشناخت
]واسطهبی[ي دانا معنا که گویا سوژهاینشود، بههاي شناخت بازتابی مینهموجب ایجاد افسا

)1999(آلبریتون » برداري از موضوع شناخت است.در تالش براي نسخه
آلتوسر معتقد است که براي گسست از چنین پارادایمی باید فرایند شناخت را نوعی فرایند 

ي انتهاي آن شناخت ي آغاز آن تجریدهاي ایدئولوژیک و نقطهد تلقی کرد که نقطهتولی
است.

واسطه شروع و هاي بیشناخت فرآیندي نیست که با حواس یا دریافت…نظر آلتوسربه«
ي نوعی فرایند تولید میسر سطهوابه تجرید ختم شود. از نظر آلتوسر کسب شناخت به

ظهور یک علم هنگامی ممکن است که …مفاهیم مجرد استشود که آغازگاه آن می
پیشین » علمی«هاي نوعی گسست معرفتی با ایدئولوژياي بهکنندهفعالیت نظري تعیین

ي واقعی (یا ي ابژهکند به جهاتی شایستهي شناختی که علم جدید تولید میبیانجامد. ابژه
)1999(آلبریتون » به آن) است.تري نسبتکم داراي شایستگی بیشدست
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ي شناخت معناي انکار نظریهجا درواقع بهدر این» تولید«ي نظر آلبریتون کاربرد استعارههب
ي واقعی را در نظریه وارد ي دانا مستقیماً خصوصیات ابژهبازتابی است که مطابق آن سوژه

»  د شناختتولی«مند ي قدرتحال انتقادي را نیز متوجه استعارهعینن درکند. آلبریتومی
رسد آلتوسر به فرایند دیالکتیکی شناخت که ناشی از نظر میکه بهکند، چرانزد آلتوسر می

توجه است. اما از سوي دیگر، ي علمی است بیگیري نظریهدخالت واقعیت عینی در شکل
امل ساختارهایی وجود دارند که توأمان تک«که اینبري او مبنیآلتوسر و گفتهآلبریتون با

»  انجامندکنند که به تولید شناخت میابژه و تکامل آن فعالیت نظري را هدایت می
نظر آلبریتون این )، موافق است. به1999برگرفته از آلبریتون 198-9ص. ، ص1969(

خوانش صرفاً «دلیل منطق سرمایه هستند که آلتوسر بهساختارها همان سازوکارهاي
دهد.ها توجه زیادي نشان نمیبه آنسرمایه خود از » لسفیف

اصوالً رسیمبپابتداکهباشدبهترشایدانتقاديوگويگفتایندركبراياما
يحیطهدرکلمهاخصمعنايبهپردازينظریهوکلیطوربهاجتماعیعلمظهور

شود؟میممکنهنگامیچه(سیاسی)اقتصاد
مند در اوایل ، آغاز مبادالت نظامفکريکار دستی و کار خود با عنوان در کتاب 2ون رتلز

ویژه علم فیزیک و داري را مبناي ظهور علوم طبیعی گوناگون بههاي سرمایهتکوین نطفه
جتماعی یعنی اقتصاد سیاسی ي علوم اترین شاخهچنین مهمش و هماهايتجرید

هاي کیفی بین تپوشی از تفاومند موجب چشممبادالت نظامنظر او داند. بهداري میسرمایه
شود و هاي کمّی میچیز در قالبسانی همهشود زیرا ارزش در شکل پول باعث یکاشیا می

یابد، یعنی همان معناي واقعی کلمه بر ارزش مصرفی برتري مینتیجه ارزش مبادله بهدر
گرایی تلویحیشود. آلبریتون با پرهیز از ذاتشناخته می» تجرید واقعی«نام چیزي که به

کند. او داري محدود میي اقتصاد سیاسی سرمایهدر این مدعاي رتل بحث خود را به حیطه
هر دو ریشه » پول«و » کاال«چون بر این نظر است که مقوالت اقتصادي اصلی و اولیه هم

قتصادي ترین دادوستدهاي فعالیت ادر اعماق تاریخ جوامع بشري دارند، و از ساده
ها فعالیت دادوستدگرانه را بر خود دارند. چون در این قبیل قرنها مهر اند. آنبرآمده

شدند و هر خرید و ي اجناس خود میدادوستدها خریدار و فروشنده آزادانه وارد معامله
اي براي ایجاد ارتباطات درونی نتیجه الزم نبود نظریهشد، درروشی امري تصادفی تلقی میف

شان مطرح شود. هنگامی که در اثر رشد و کنندهظیمهاي تنمنديها و کشف قانونبین آن
هم مربوط بهتر مستقل پارچه، دادوستدهاي پیشهاي یکي بازارپیوستههمبهتکامل روابط 
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چنین هایی در مقیاس اجتماعی و همشوند و سازوکارهاي بازار موجب ایجاد قیمتمی
ي (اقتصادي) حس نظریهاز به شوند، نیهاي بسیار میت جدي و نیز آشفتگیایجاد صدما

دله تحت توان از ارزش و مباداري نمیي پیشاسرمایهدیگر در جامعهبیانشود. بهمی
اي فاقد سازوکارهایی بر کار سخن گفت؛ زیرا چنین جامعهحاکمیت قانون ارزش مبتنی

براي پیدایش و اعمال این قانون است.
که به گردش انداخته شده است، از دیرباز در اي تر از پول اولیهفرمول کسب پول بیش

»  سود«و » قیمت«، »پول«چون هاي تجاري و ربایی شناخته شده بود. مفاهیمی هممحیط
داري شناخته شده بودند و کارکردهاي محدود و محلی ایفا در جوامع پیشاسرمایه

نیاز به هاي اقتصادي و چنین مفاهیمی در جوامع پیشینکردند. وجود این فعالیتمی
کرد. هاي یادشده ایجاد نمیهاي منسجم اجتماعی را براي توضیح پدیدهپردازش نظریه

ي ش پیرامون مقایسهاي ارسطو و نظراتبارهدرسرمایه طور که مارکس درجلد یکم همان
گذشت تا با پیدایش و رشد مناسبات ها میکند باید قرنخواب و خانه بحث میتخت

آمد تا به معضل نظري ارسطو پاسخ داد. تنها با رشد آن پدید میداري امکان سرمایه
داري است که روابط درونی ي سرمایهکنندهبازارهاي وسیع اجتماعی و سازوکارهاي همگون

آید.وجود میهاي ارزش بهضروري بین مفاهیم و مقوله
وصرمعاتاریخدرداريسرمایهتدریجیگیريپايوتکوینبینارتباطیچهاما

دارد؟وجودسیاسیاقتصادهاينظریهتکاملوتکوین
داري و تکامل تنیدگی جدي میان تکوین و رشد سرمایهواقع نوعی درهمآلبریتون در 

نظر او مفاهیم و زبانِ نخستین اقتصاددانان سیاسی بیند. بههاي اقتصاد سیاسی مییهنظر
تر تر و فروش گرانمنظور خرید ارزانبهي درگیر در دادوستد ان روزمرهتفاوت اندکی با زب

قل متعارف و درك عامیانه بود. ها هنوز سخت آغشته به عهاي آناجناس داشت. نظریه
هاي اولیه و البته هاي مرکانتیلیستها بسیار شبیه نظریههاي آننظر آلبریتون نظریهبه

سازي براي بینیم که زبان و مفهوممعنا میاینآنان بود. بههايتر از نظریهیافتهکمی نظام
طح لنگان در حرکت است و هنوز قدرت فهم سدرك واقعیت عینی جدید در پس آن لنگ

تواند مضمون را در بینیم که عبارت نمیبیان خود مارکس مینوپدید واقعیت وجود ندارد. به
ي در حیطهچه اهمیت دارد، درك فرایند بلوغ و جدایی زبان نظريخود بگنجاند. اما آن

کند تا تدریج رشد میفروش در زندگی روزمره است که بهاقتصاد سیاسی از زبان خرید و
» گنجاندرا در خود میعبارت مضمون «نزد مارکس، » سرمایه«سرانجام با پردازش مفهوم 
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مند و داراي عقالنیت خاص خویش اي نظامپدیدهيمثابهداري بهمند سرمایهو درك نظام
شود.ممکن می

هاي داري هنوز درك ارتباطات درونی و ضروري بین مقولهپس در آغاز پیدایش سرمایه
شدند و اموري بیرونی تلقی میگوناگون ارزش ممکن نبود و این ارتباطات هنوز

ها هم اش ممکن نبود. نظریهدارانهمعناي اخصّ سرمایهدلیل هم تبیین سود بههمینبه
تر ها داشتند و بیشدادوستدهاي روزانه و زبان آغشته به آني انتقادي کمی از فاصله

مشاهده بودند. اما یانه از روابط درونی کمابیش قابلدهی به همان درك عاممعناي نظمبه
بها، قیمت، سود، و هاي ارزش (مزد، بهره، اجارههاي رایج از مقولهنظر آلبریتون، دركبه

ها باال و پایین چرا قیمت«که هایی نظیر اینیح پرسشاي در توضنحو فزایندههنظایر آن) ب
مین فرایند و مانند آن در ه» خاستگاه سود کجاست؟«، »علّت بحران چیست؟«، »روند؟می

راه با ترتیب شاهدیم که هماینشوند. بهمی» ترنظري«دتر و معنا مجریککند و بهتغییر می
تري نیز براي درك آن تکامل ناسبچه مداري زبان نظري هرگسترش سرمایهرشد و

یابد.می
وشد؟انجامطورچهمنسجمهایینظریهبهسیاسیاقتصادهاينظریهتحول
درپیشینهايداناقتصادسیاسینظریاتبامارکسينظریهگسستوتفاوت

چیست؟
ي اجتماعی و آغاز چیرگی جديهداري و رشد بازارهاي گستردبا گسترش مناسبات سرمایه

هاي سیاسی تالش کردند سپهر اقتصادي را چون دانها بر زندگی اجتماعی، اقتصادآن
بخشند و آن را در سطح نظریه سپهري جدا از دیگر سپهرهاي زندگی اجتماعی تمامیت 

سازند. این امر ممکن نبود مگر از طریق درك روابط درونی بین مقوالت اصلی پارچه یک
به دو راه ممکن بود: یا از طریق تعمیق مفاهیمی که در زندگی اقتصادي. چنین چیزي 

»  ارزش اضافی«زمان مفاهیم جدیدي مانند شدند، یا با ایجاد همزندگی روزمره یافت می
هاي سیاسی شدند. اقتصاددانیعنی مفاهیمی که در گفتمان اقتصادي روزمره یافت نمی

بخشیدن به برخی از نند تعمیقهایی داشته باشند ماريتوانستند نوآوداري میسرمایه
لق ها و خي برخی روابط درونی بین مقولهمفاهیم قبلی و تحقیق کمابیش تفصیلی درباره

تر ها که موجب دگرگونی عمیق مفاهیم پیشاین نوآوريبرمفاهیم جدید. اما مارکس عالوه
ي (دیالکتیکی) زمان روابط درونی و ضرورشد، هم» سرمایه«و » کاال«اي مانند شدهپردازش

ي جدیدي مانند ضمن مقولهمندانه رشد داد و دراسی را نظامي اقتصاد سیهابین مقوله
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ین سایر مقوالت ارزش درك کرد. چون میانجی بنحو دیگري همارزش اضافی را نیز به
طور که آلتوسر گفته است تجربیات روزانه و عقل متعارف و زبان اقتصادي معنا هماناینبه

توانند در حکم مواد خامی براي علم اقتصاد سیاسی تلقی شوند، اما براي روزمره می
ي علم مثابهانی الزم است تا اقتصاد سیاسی بهي علمی گسست با چنین زباپردازش نظریه
کنیم که مثالً مفهوم جدیدي مانند بیان آلبریتون مشاهده میترتیب بهاینتکوین یابد. به

را » بهااجاره«و » بهره«، »سود«، »مزد«روابط درونی مقوالتی چون ، »ارزش اضافی«
» کاال«تري مانند مفهوم قدیمیحال همانبخشد، و دردهد و تعمیق میان میسازم

داري معناي بسیار عمیق و اقتصادي سرمایه-منطق کاالیی» شکل سلولی«يابهمثبه
کار مند ارزش بهوان آغازگاه مقوالت نظامعنو بهیابدبه درك گذشته از آن میدقیقی نسبت

نیز در دست مارکس دچار دگرگونی ژرفی » سرمایه«ترتیب مفهوم همینشود. بهگرفته می
شود:می

ي تولیدي مارکس یک شکل گردشی متناوب، یک رابطهيمایهسردر » سرمایه«مفهوم «
ينظریه در چارچوب نظریهاي از روابط توزیعی است که در سازگاري با حرکت و مجموعه

»  کند.فکر حرکت میداري ناب از امري مجرد ـ در ـ فکر به امري انضمامی ـ در ـسرمایه
).1999(آلبریتون 

ي دربارهرفت عظیمی را فقط پیشس در مقایسه با دیوید ریکاردو نهنظر آلبریتون مارکبه
ي شناسی وارونها تاکید بر هستیچنین بگذارد بلکه همنمایش میپردازي سرمایه بهمفهوم

شدگی وي فلسفی مفاهیم اقتصاد سیاسی) و خصوصیت شیءسرمایه (جنبه
گذارد. توجه نمایش مینقالبی از او و دیگران را نیز بها-کنندگی آن گسستی علمیدگرشیء

شدگی و سیاسیِ خصوصیت شیء-ي اجتماعیمدهاي بسیار گستردهآمارکس به پی
گر گسست ي ارزش خودگستر نشانمثابهپردازي سرمایه بهسرمایه و نظریهکنندگی شئ

داري است. همین توجه عمیق و حساسیت شدید رادیکال او با اقتصاد سیاسی سرمایه
دهد تا با آزاد گذاردن دست ي سرمایه به او اجازه میشناسی وارونهمارکس به هستی

داري ناب که ي سرمایهسطح نظریه (جامعهود درسرمایه براي نشان دادن ماهیت واقعی خ
تفاوتی مطلق سرمایه به گر و بیرسد) سرشت ویراني ظهور میمنصهبهسرمایه در 

ذهن عمیقاً دیالکتیکی مارکس که حقیقتاً او را قادر «هاي انسانی را نشان دهد. پس دغدغه
ي ایجاد فاصلهاش که موجبکرد تا در عینیت سرمایه نفوذ کند و موضع پرولتريمی
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اش کند تا گسست) به مارکس کمک می1999(آلبریتون » شدانتقادي او از این عینیت می
گذاردن علمی جدید ممکن شود.از سنت اقتصاد سیاسی پیشین و بنا

کرددركساختارهاییوجوديدربارهراآلتوسربحثجاایندرتوانمیگونهچه
تولیدبهکهکنندمیهدایترانظريفعالیتآنتکاملوابژهتکاملتوأمانکه

انجامد؟میشناخت
داري همان ساختارهاي اي در مورد سرمایهکنندهنظر آلبریتون چنین ساختارهاي هدایتبه

نظر آلبریتون دیالکتیکی بین بها منطق درونی سرمایه است. بناه یعمیق سرمای
ن وجود دارد. زیراپردازي مجرد آخودمجردکنندگی سرمایه و نظریه

دیوارهاي «شود چه منطق سرمایه معنا خود واقعیت اجتماعی است که مجردتر مییکدر«
اي که بازارها پیوسته گونهشکند، بهگرایی را درهم میگرایی و جزیییمتکی بر محل» چین

بسته هاي شان چون نظامشوند و در نتیجه به تصویر نظري آرمانیغیرشخصی و ابژکتیو می
).1999(آلبریتون » شوند.گر نزدیک میو خودتنظیم

ي سازوکارهاي گیرد که برساختهترتیب فعالیت نظري از تجرید واقعی کمک میاینبه
سرمایه است.

که تجریدهاي نظري از تجریدهاي واقعی کمک ایناز سوي دیگر باید توجه کرد که بااما 
شوند، یعنی مثالً ها پشتیبانی میانواع نظري آنگیرند اما تجریدهاي واقعی هم توسط می

ي اقتصادي به استحکام و تقویت و تعمیق منطق هاي لیبرالی و نولیبرالی در زمینهسیاست
3.شوندسرمایه منجر می

دارانه در شکل ایههاي اقتصادي سرمکه فعالیتشود که همینترتیب، مشاهده میاینبه
ارزش يمثابهیابند، بهی در برابر اجتماع انسانی دست مینسبنوعی استقالل قانون ارزش به

شدن داري و کاالییتر مناسبات سرمایهخودگستر از سویی به رشد و گسترش بیش
انجامند (پس این ساختارها تکامل ابژه را تر غیرکاالییِ زندگی اجتماعی میشسپهرهاي پی
ظر با این وضعیت را هم هدایت کنند) و از سوي دیگر فعالیت نظري متناهدایت می

بر مفاهیم مجردي بنا شده بود که اولیه هم حتااقتصاددانان سیاسیکنند (اساس کارمی
ي واقعی و تجریدهاي واقعی بودند). اما باید توجه کرد که فرایند ي فرایندهاي مبادلهزاییده

داري در یخاً سرمایهي تارخودمجردکنندگی سرمایه در تاریخ هرگز خود را در هیچ جامعه
داري ناب تکمیل ي سرمایهکند بلکه تنها در سطح نظریهسطح عقل متعارف تکمیل نمی
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ي واقعی ارهاي عمیق خود ابژهشود همان چیزي که مارکس با کمک گرفتن از ساختمی
بناي آن را گذاشت.سنگ

مند و پارچه، نظامدست، یکتر یکبیشي واقعی با تکامل خود هرچهابژهیبترتاینبه
تر به امري مجرد بیشقانون ارزش بر بازار جهانی هرچهیتشود و با حاکمجهانی می
ي جهان تفاوت است، همهبیهاي واقعیها و تفاوتشود. این ابژه که به ناهمگونیتبدیل می

کند. یرد ممکن مخود را در شکل مجپردازي شکل قابلیت نظریهاینپیوندد و بههم میرا به
خود در تاریخ توان گفت که سرمایه با نمایش بخش بزرگی از منطقنظر آلبریتون میبه

ر پرتو تجریدهاي گذارد که د) بر فعالیت نظري کسانی تاثیر می1870ي کم تا دهه(دست
ترتیب خود را در سطح نظریه باز اینکنند، و بهنظور درك آن ایجاد میمآن تجریدهایی به

داري ناب است).ي سرمایهي جامعهکند (منظور همان نظام بسته یا نظریهر میهم مجردت
ي چه رشد و تکامل فزایندهنظر آلبریتون اگر دهد که بهتوضیحات باال نشان می

ن پردازي منطق آکند اما نظریهداري در تاریخ به شناخت این نظام کمک میسرمایه
ي پردازش واسطهط بهج نیست، بلکه این منطق فقاستنتامستقیماً از دل این تاریخ قابل

بیان آلبریتون چنین فرموله توان بهیک سرمایه و نظریه را میدرك است. دیالکتقابلنظریه
کرد:

جا که این منطق کند، و از آني در تکامل تاریخ مدرن ایفا میانقش مهم…منطق سرمایه
).1999(آلبریتون » نحوي نظري ممکن استکند درك آن بهدر تاریخ فعاالنه عمل می

کننده باشد مگر راهند گمتوانزد آلتوسر می» تولید«ي ترتیب روشن است که استعارهاینبه
داري ناب در ي سرمایهي شناخت (جامعهمعنا درك کنیم که تولیدِ ابژهاینکه آن را بهاین

داري) به میانجی سیاسی سرمایههاي اقتصاد ي مارکسی یا انواع و اقسام نظریهنظریه
پذیر است.ي واقعی (سرمایه) و خودمجردکنندگی آن انجامساختار عمیق ابژه

گیرينتیجه
ي داري) و ابژهي واقعی (سرمایهي پرفراز و نشیب بین ابژهاختصار رابطهدر بحث باال به
مورد بررسی قرار ي مارکس) هاي گوناگون اقتصاد سیاسی و سرانجام نظریهشناخت (نظریه

ي اصلی در این بررسی تاکید بر نوعی بازتابندگی متقابل عینیت و ذهنیت، ابژه گرفت. نکته
ان داده شد که با یک تناظر دیگر بود. نشپرداز آن بر یکداري و نظریهو سوژه یا سرمایه

بلکه با رو نیستیم هداري روبیک بین واقعیت عینی و مفاهیم اقتصاد سیاسی سرمایهبهیک
ي ساختارهاي کنندهي نقش هدایتیم. دربارهاشده و بسیار دشوار مواجهي میانجیرابطه
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یابی خودمجردکنندگی آن در نقش تر ابژه (تعمیق و شدتاصلی سرمایه در تکامل بیش
هاي تر نظریه (مجردتر شدن نظریهچنین تکامل بیشقانون ارزش و بازار جهانی) و هم

وگویی ویژه علم اقتصاد سیاسی مارکسی) سخن گفته شد. در گفتبهاقتصاد سیاسی و
ي هاي درخشان نظرات او برجسته و در بحث جذب شدند و استعارهانتقادي با آلتوسر نکته

نزد او معناي دیگري یافت.» شناختتولید«پرقدرت 
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