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يجامعه«و » نظام بسته«
»نابداريسرمایه

فروغ اسدپور

کند نوعی ترویج می1آلبریتون-سکین-داري که مکتب اونوسیاسی سرمایهآن نوع اقتصاد
نوع خاصی از اقتصاد فلسفی نقد فلسفه از منظر «یا » بازاندیشی فلسفی اقتصاد سیاسی«

شناسی ). این نوع اقتصاد سیاسی فلسفی به هستی1999(آلبریتون » مارکسی است
شناسی یا منطق دارد. منظور از هستیعبارتی به منطق سرمایه، توجه خاصی سرمایه، یا به

هاي آن است. اقتصاد سیاسی منديسرمایه ساختارهاي عمیق و پایدار سرمایه و قانون
داند، بلکه هدف آن توضیح و تشریح فی مفاهیم مارکسی را مفاهیم فنی و کمّی نمیفلس

گونگی ترکیب و هه چن است. این نحله از اقتصاد سیاسی بشامعناي فلسفی و دیالکتیکی
هاي اجتماعی فعال در سپهر هاي سرمایه با دیگر نیروها و سازوکارمنديکنش متقابل قانون

بندي معناي تقسیمشکلی عمودي (بهي این رابطه بهسانهشناتاریخ و توضیح روش
دارد. اي وجه ویژهسازوکارهاي موردنظر به اصلی و عالی، ضروري و تصادفی و جز آن) نیز ت

ي عمودي پیچیده و دیالکتیکی بین منطق سرمایه و دیگر این دیدگاه، وجود یک رابطهبنابه
مندي موجب ایجاد این الیه2داري است.رمایهمند سنیروهاي اجتماعی ناشی از هستی الیه

شود. این روش موضوع تحقیق خود یعنی داري میروش خاصی براي تحلیل سرمایه
مجرد -کند: الف) در سطح منطقیداري را در سه سطح تحلیلی بررسی میسرمایه

ي هدهد) که نام جامعدست میاي از این سطح تحلیل بهي اولیهي مارکس نمونهسرمایه(
شود؛ ب) در سطح تاریخ ساختارمند که مراحل تکامل داري ناب به آن اطالق میسرمایه

گونگی انباشت سرمایه و هداري تحت هدایت منطق سرمایه و با تمرکز بر چتاریخی سرمایه
پشتیبانی و دخالت دولت، قانون و ایدئولوژي (البته این پیوندها عاري از تناقض و درگیري 

شود و پ) سطح تاریخ جه به آرایش قواي متخاصم طبقاتی پردازش مینیستند) و تو



158|» داري نابي سرمایهجامعه«و » نظام بسته«

داري که در آن ترکیب و تعامل منطق سرمایه با دیگر نیروها و سازوکارهاي سرمایه
دهاي تاریخی را ایجاد داداري روياي معین از تکامل سرمایهانضمامی در مرحله-تاریخی

مندي داري با رویکرد فلسفی تالش نظاممایهترتیب علم اقتصاد سیاسی سراینکند. بهمی
يمثابهاري و ساختارهاي موجود در آن. بهدمندي جهان سرمایهاست براي درك الیه
توان گفت که برخی سازوکارهاي مولّدِ پایدار باید وجود داشته و فعال استداللی فلسفی می

هاي فلسفی ا با استداللداري بتواند به همین شکل کنونی عمل کند امباشند تا سرمایه
ار علم اند. شناخت این سازوکارهاي واقعی کتوان گفت که این دسته سازوکارها کدامنمی

هاي تحقیق علم اقتصاد سیاسی ساختارها هستند و ترتیب، ابژهایناقتصاد سیاسی است. به
ها در دههاي تولید پدیدادها. هدف علم اقتصاد سیاسی، تولید شناخت از سازوکارنه روي
هم ترکیب شده و جریان بالفعل و جاري هایی که باري است، یعنی سازوکارداسرمایه
کنند. براي کسب این شناخت، تحقیق ما باید داري را ایجاد میهاي جهان سرمایهپدیده

هاي متعدد ها و ایجنسیوکاري باال و نیروها، سازگانههاي سهمعطوف به بررسی الیه
ي قادر نیست همهي ما جا که معدهدیگر باشد. اما از آنها با یکي آنرابطهتنیده و درهم

ي تصاویر جهان را در نیست همهجا در خود جاي دهد و چشم ما قاها را یکخوراکی
ي موضوعات را شدید معرفتی همهجا ببیند و مغز ما قادر نیست بدون ایجاد آشفتگی یک
تجرید و روش سه سطحی شناخت روي بیاوریم که جا تحلیل کند، مجبور هستیم بهیک

همتاي آن در تاریخ شناسی یکتاي سرمایه و قدرت بیدر باال یاد شد. با توجه به هستی
کنیم.ترین سطح شناخت دقت میاصلیيمثابهبشریت ابتدا به ساختارهاي سرمایه به

معینیساختارهايتوانمیگونهچهعلمیروشدراساساًکهپرسیدبایدابتدااما
کرد؟مشخصدیگرنیروهايوساختارهاباتنیدگیدرهمبدونرا
ي علوم طبیعی رسم بر یطهرسد که نخست باید به این نکته اشاره کرد که در حنظر میبه

اي بستهنظاممندي خاص معموالً که براي شناخت یک سازوکار یا یک قانوناستاین
مراد از نظام بسته آزمایشگاه و محیط 3علم روي باسکاريشود. در فلسفهترتیب داده 

هاي منديي آن است، یعنی جایی که دانشمندان و کادرهاي علمی سعی دارند قانونبسته
ها در این کنند. آنها را جدا ي پدیدههاي سازندهطبیعی را تشخیص دهند و سازوکار

هاي هاي موجود، نظریهو تکنیکفرایند از وسایل تولیدي (وسایل آمایشگاهی، مصالح 
کنند تا اند استفاده میتر تولید شدهکه پیشهاي موقت علمابژهمتفاوت علمی رایج) یا

پایدارهايابژهعبارتیها یا بهي پدیدههاي سازندهکاردادها و سازوهاي رويمنديقانون
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شان تشخیص دهند. ما در تأثیراتها را از راه را از محیط باز بیرونی جدا کنند و آنعلم
دادهایی که خلق هاي بادوامی مواجه هستیم که مستقل از رويمحیط آزمایشگاه با سازوکار

ي ها بیرون از شرایط بستهکه این سازوکاراستود دارند. معناي این حرف اینکنند وجمی
شان سایی دقیقاکنند، اما در شرایط بیرونی شنآزمایشگاهی نیز وجود دارند و عمل می

ي آزمایشگاهی الزم است تا بتوان عملکرد جهت نیز شرایط بستههمیندشوار است و به
با نظام بازنظر در محیط بیرونی یا دریص داد زیرا فعالیت سازوکار موردها را تشخآن

راحتی ممکن نیست. آمیخته و امکان جداکردن آن بههاي دیگر درهمفعالیت انبوه سازوکار
توانند هاي باز نمیدیگر در داخل نظامآمیختگی نیروهاي متعدد با یکدلیل درهمین بهنقوا

یابند. همین ) دست نمیactual) باشند و لزوماً هم به فعلیّت (universalشمول (عام و جهان
جا هم اهمیّت دانشمند کشد. از همیننیز ضرورت ایجاد نظام بسته را پیش می

شود. این دار انجام آزمایش است روشن میهاي باز که عهدهنظامآزمایشگاهی در داخل 
. باید مراقب باشد 1دانشمند باید بتواند دو کار اصلی و مهم را در حین آزمایش انجام دهد: 

هاي . باید از دخالت2که سازوکار تحت مطالعه در حین انجام آزمایش فعاالنه عمل کند. 
هاي آل بدون مزاحمتند تا بتواند در شرایطی ایدهبیرونی در عملیات سازوکار پرهیز ک

نظر را تشخیص دهد و تشریح کند.هاي دیگر، سازوکار موردسازوکاربیرونی و دخالت
همداريسرمایهسیاسیاقتصاددربستهنظامایجادآیاحاال باید پرسید که

جداییدرارسرمایههايسازوکاروهامنديقانونتوانمیآیایعنیاست؟ممکن
شناخت؟وکردبررسیاجتماعیهايسازوکاردیگراز

طور که مارکس هم گفته است در پاسخ آلبریتون به چنین پرسشی مثبت است. همان
آید. کمک ما میي آزمایشگاهی نیروي تجرید بهستهجاي نظام بي علوم اجتماعی بهحیطه
تجرید اقتصاد سیاسی مارکسیستی را به ما داري ناب دقیقاً قدرت ي سرمایهي جامعهنظریه

»  تجریدهاي واقعی«انی بیهاي سرمایه یا بهدر خودتجریدگريدهد که البته ریشه نشان می
ضمن، این نظریه گوید. درها سخن میاز آنسرمایه که مارکس در سراسر دارد، همان

داري ایفا سرمایهسیاسیي باسکار را در اقتصاددقیقاً همان نقش و کارکرد نظام بسته
یک از لکرد سرمایه را هنگامی که با هیچگونگی عمهتوان چکمک این نظریه میکند. بهمی

بیان آلبریتون هدف از ترتیب دادن ز خویش تصادم ندارد نشان داد. بهنیروهاي بیرون ا
ی یافتن نیرومندترین روش دیالکتیک«داري ناب ي سرمایهتئوریک جامعه-آزمایشگاه فکري

داري بندي روابط درونی و متقابل بین مقوالت اصلی زندگی اقتصادي سرمایهبراي صورت
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ر آن. در این سطح از بها، بهره، مزدها و نظایند از: ارزش، قیمت، سود، اجارهااست که عبارت
کلی سودهاي طور ان دانستن این موضوع هستیم که بهنمونه خواهعنوانتحلیل ما به

داري مرتبط ي مقوالت اصلی اقتصاد سرمایههمهگونه و به چه نحوي با چهدارانه سرمایه
هاي اصلی سرمایه داریم یا ه تمایل به شناخت برخی از پویاییهستند. و باالتر از هم

دیگر را هنگامی گونگی حرکت و تعامل انواع مختلف مقوالت اقتصادي با یکهخواهیم چمی
). این روش 1999بدانیم (آلبریتون » خود نباشندکه درآمیخته با نیروهاي بیرون از

ی خود را دهد تا بدون اصطکاك با نیروهاي بیروندیالکتیکی به منطق سرمایه اجازه می
شود، منطقی نیست که از حالت مشاهده میچه که دراینترتیب آننمایش بگذارد و بدینبه

ی ه و ذات آن است یعنسوي ما بر سرمایه تحمیل شده باشد، بلکه منطق خود سرمای
نیامیخته است. در این سطح از تحلیل یعنی در سطح هنگامی که با نیروي دیگري درهم

داري ناب دولت، ایدئولوژي و قانون، سه نهاد و عنصري که به ي سرمایهي جامعهنظریه
شوند تا سرمایه کنند، همه در پرانتز گذاشته میبازتولید ساختارهاي سرمایه کمک می

ي کافی براي نمایش خود در اختیار داشته باشد.فضا
يبستهنظامدر»طبیعینیرویی«چونهمراسرمایهمنطقتوانمیچرااما اصوالً

مانندبیانیبهیابادوام،ساختارهايیاواتذدارايموجودیتیيمثابهبهنظري
کرد؟بررسیشناختپایداريابژه

منطق سرمایه به این دلیل ممکن است که در هیأت سرمایه نظر آلبریتون پردازش علمی به
رو داري ناب هم ازآني سرمایهي جامعهو هستیم. نظریهرهشده روببا نوعی واقعیت شئ

داراي چنین خصوصیات مجرد و خاصی است که به تنها واقعیت اجتماعی مدرنی (سرمایه) 
کنندگی است.شدگی و شئمرتبط است که داراي گرایشات نیرومند شئ

ي سرمایه است که قابلیت پردازش علمی آن را کنندهشونده و دگرشئخصوصیت خودشئ
ي منطق معناست که با کامل شدن نظریهاینشوندگی سرمایه بهکند. خودشئفراهم می

شود (از ) کاالیی میinterestسرمایه شاهد این هستیم که سرمایه خود نیز در شکل بهره (
شود). اکنون پوشی میهاي آن در این مطلب چشمین موضوع و پیچیدگیبحث پیرامون ا

کردن زندگی اقتصادي ي نظریه با تابعي بسته شدن دایرهنتیجهاقتصادي در-االییمنطق ک
دیگر بیانرساند. بهکنندگی را به اوج میئمعنا دگرشاینکند و بهامیت آن را بازتولید میتم
ها و ترکیبات آن به درك دهد که دگردیسیشکیل میرا ت» شکل سلولی«کاال آن «

). زندگی اقتصادي در داخل 1999(آلبریتون »» کندبازتولید مادي کل جامعه کمک می
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گر است که بدون داري ناب) تابع بازارهاي خودتنظیمي سرمایهچنین تمامیتی (جامعه
کنند. اعی را هدایت میگی اجتمها بازتولید زندپشتیبانی دولت یا دخالت مستقیم انسان

استقرارش نوعی محض پاگیري وي اجتماعی است که بهاایه رابطهنظر مارکس سرمبه
شدگی از خود بروز داده و روابط اجتماعی دیگر را در خدمت گرایش نیرومند شئ

شدگی داري ناب که شئي سرمایهر جامعهددهد.خودافزایی خویش به مقام شئ تنزل می
سط این مقوالت است، مقوالت اقتصادي در واقع به بلعیدن روابط اجتماعی توتام و تمام 
ترتیب مقوالت اقتصادي به چیزها یا روابط بین اشخاص اشاره اینکنند. بهاشاره می

شده عبارتی به روابط اجتماعی میانجیشده، یا بهبه روابط اجتماعی شئکنند بلکهنمی
روابط اجتماعی بین بازیگران (کاال و پول) میانجی» شئ«دهند. توسط کاالها، ارجاع می

شدگی اقتصادي است. مارکس این وضعیت را اقتصادي هستند که نام دیگري براي شئ
ي بازاربنیادي د. در چنین جامعهنامبین اشیا در بازار می» روابط اجتماعی«ایجاد 
ها در دن عاملیت انسانهاي عوامل انسانی اقتصاد تابع نیروهاي بازار است. بلعیکنش

حامالن صرف «ها را شود تا مارکس انساناي سبب میمقوالت اقتصادي در چنین جامعه
یابی مقوالت شخصیت«بنامد و تجسم روابط انسانی در اشیا را » مقوالت اقتصادي

نیروهاي اقتصادي » حامالن«ها به شدگی همانا تبدیل انسانپس منظور از شئ». اقتصادي
شود.از سوي منطق سرمایه بر آنان تحمیل میاست که 

ي انسانی در سازوکارهاي بازتولید اقتصادي اصوالً زمانی که از دخالت مستقیم و آگاهانه
پردازي رو هستیم که امکان نظریههشده روبجامعه خبري نباشد در واقع با وضعیتی شئ

جا که اقتصاد در . از آندهدرا به ما می» طبیعی«یک نیروي يبهمثامنطق سرمایه به
قالل داري) داراي نوعی استویژه در مراحل معینی از تاریخ سرمایهداري (بهي سرمایهجامعه

نظر دلیل هم بههمیناجتماعی است بهنسبی از زندگی اجتماعی و درنتیجه سرشتی ضدّ
توان آن را دلیل میهمینتماعی ایستاده است و باز بهرسد که بر فراز سر زندگی اجمی
اي کمّی و تکنیکی پردازش کرد.گونهودیتی جدا از زندگی اجتماعی و بهچون موجهم

داري یاد داشت که چنین تمامیّتی تنها در مجردترین سطح نظریه یعنی سرمایهاما باید به
معناي گفته شده وجود گونه تمامیّتی بهتر تحلیل، هیچناب وجود دارد. در سطوح انضمامی

شود و منطق سرمایه با نیروهاي مقابل عملکرد منطق سرمایه مقاومت میزیرا درندارد
کنند یا خوش انحراف میآمیزد که مسیر حرکت ناب و مجرد آن را دستمیدیگري درهم

هاي باز بیرونی ظامي باسکار است که در نکاهند. این بیان دیگري از گفتهاز تأثیر آن می
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شمول توانند عام و جهاندیگر، قوانین نمینیروهاي متعدد با یکآمیختگی دلیل درهمبه
که منطق سرمایه در اینرسند. پس بانمیباشند و اگر هم باشند لزوماً همیشه به فعلیت

شود دلیل مقاومتی که در برابر آن انجام میبخش است اما بهن نیرویی تمامیّتتاریخ مدر
جا هم دیالکتیکِ سطوح مختلف تحلیل ز همینهرگز بر تاریخ چیرگی کامل ندارد. ا

یابد.ضرورت می
یککاملشدگیشئآیاکهاستشود اینجا طرح میگري که در ایناما پرسش دی

سهولتبرايکهاستنظريدلمنوعییاشدهساختهاينظریهفرضیه
است؟شدهپردازشسرمایهدرونیمنطقپردازينظریه

ي کند که نظریهپرسشی دوسویه است. او از سویی تصدیق میپاسخ آلبریتون به چنین 
امل نوعی پردازش نظري است اما درضمن شدگی کداري ناب با فرض شئي سرمایهجامعه

خواهانه ابداع نشده بلکه ي نظري خودسرانه و دلاي فرضیهمثابهافزاید که این نظریه بهمی
آورد. زیرا وجود میرمایه در تاریخ بهي سدهکننهاي خودشئاي است که گرایشپدیده

اي گونه مجموعهکند که چهگرایشی است که به درك این موضوع کمک می» شدگیشئ«
تواند منطقی درونی از آنِ خود را تکامل دهد که بر فراز از روابط اجتماعی (سرمایه) می

ي مارکس در نظریهنظر آلبریتون عظمتها بایستد. بهمقابل آناعی و دردیگر روابط اجتم
ها به آن اجازه مایه از انساني سرجا بود که براي فاش کردن خصلت حقیقتاً بیگانهاین
به خصلت واقعی خود رفتار کند.دهد تا در سطح نظریه بنامی
سوي چیرگی سپهر داري متوجه رشد گرایش بهسرمایهي تاریخنظر آلبریتون با مطالعهبه

کم تا شویم که دستاقتصادي می-گر کاالیینطق خودتنظیمگسترش ماقتصادي از راه 
چنین علت دخالت دولت و همبعد بهخورد (از آن دوره بهچشم میبه1870ي دهه

ي ها شاهد تغییر وضعیت نسبت به دههیافته در سازوکار این منطقهاي سازماندخالت
رکس براي پردازش ي مامایهدر انگلستان هستیم). همین نیز دست1870و 1860
کنندگی سرمایه در دیگر خودتجریدگري و خصلت شئبیاني منطق سرمایه شد. بهنظریه

ي منطق درونی سرمایه را در تاریخ و منطق خودگستر آن، ماده و مصالح اصلی نظریه
ي نظریه امتداد دهد و تر در حیطهرس مارکس قرار داد تا او بتواند آن را باز هم بیشدست
عنوان نمایش بگذارد. بهصورت نگیرد بهش مقاومتیامقابلکه درصورتیآن را درتماهی
براي توصیف » مدل«ي کار بردن واژهي پایانی در این قسمت باید اضافه کرد که بهنکته

معناي غیرواقعی ، یا پردازش نظري منطق سرمایه بهداري نابي سرمایهي جامعهنظریه
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مدلِ ساختار درونی یک اتم «گوید که درستی میزمینه، باسکار بهراینبودن نظریه نیست. د
تر از ساختار درونی اتم واقعی یا ي شمسی ضرورتاً کاملیا منظومهDNAیا یک مولکول 

ها ي کمال چیزي نیست که توسط انسانلهي شمسی نیست. مسایا منظومهDNAمولکول 
اقعی امري غیرو» نظري«این تصور باشد که امر ). اگر کسی بر 1975(باسکار » تعیین شود

هاي ها و گرایشهاي مربوط به ساختارها، سازوکارگزاره«صورت تر واقعی است، دراینیا کم
ظاهر » تجرید محض«یا » آلیزه شدهآرمانی یا ایده«چون امري ها همبرآمده از دل این

نمایند، ها توصیف میکاري که آنکنند یا سازوها معرفی میشوند. زیرا گرایشی که آنمی
). یعنی 1975(باسکار » شودنشده پدیدار میتعدیلودرت در شکل تغییرنیافته یا جرحنبه
ي کند) نظریهمنظر (منظري که امر نظري را مترادف با امر غیرواقعی فرض میایناز

رمانی است ي آمند، امري یک گرایش ساختارمند و قانونپرداز دربارهدانشمند یا نظریه
ها و ساختارهایی هستند که موجب تر از سازوکاردادها واقعینظر روينقطه(وبر). از این

شوند زیرا داد نمیقلم» واقعی«مند هاي قانونطدلیل هم گزارههمیناند و بهشدهها ایجاد آن
ترتیب در ایني مستقیم نیستند. بهقابل مشاهدهها در جهان تجربی منديکه این قانون

کنند، شک مشاهده را تولید میدادهاي قابلها و علل ساختاري که رويواقعیت سازوکار
که شود. درحالیتجربی محدود می/دادها یا سطح امپریکشود و واقعیت به رويمی

شان که در گویند و نه از تأثیراتساختارها از سازوکارهاي مولدها میهاي مربوط به گزاره
توان پذیرفت حالت البته مینظر باسکار درایندهند. بهخود را به ما نشان میدادشکل روي

ي هایی دربارهها، گزارههاي برآمده از دل آنها و گرایشمنديهاي مربوط به قانونکه گزاره
ی هستند که شاید هایها گزارهتوان پذیرفت که اینواقعیت تجربی نیستند و البته می

که استکنند اینفراموش می» هاآلیستدهای«چه آلیزه شده باشند اما آنسهم خود ایدهبه
کنند. شناسی بحث مییت و هستیي سطح متفاوتی از واقعها اصوالً دربارهاین گزاره

نحوي توأمان هم از قوانین توان بهمند جهان میترتیب با درك و تصدیق خصلت الیهاینبه
شوند و هم شگاه و در یک نظام بسته کشف میآزمایدر شمولی بحث کرد کهکلّی و جهان

آیند و تجربی به فعلیت در میندرت در حالتنین بهبه این نکته آگاه بود که این قوا
شان اطمینان داشت.پذیري کلیها تعمیمضمن به حقیقت آندر

درنابداريسرمایهيجامعهينظریهاستراتژیک-سیاسییاعملیسودمندي
چیست؟

سرمایه را بشناسیم. ذات توانیم ذاتداري ناب میي سرمایهي جامعهبا استفاده از نظریه
هاي پایداري هستند که با وجود رشد ناموزون سرمایه همان ساختارها و سازوکار
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به ایجاد حال منجر درعینمتفاوت و متنوع آن در سطح تاریخی هاي داري و شکلسرمایه
ی اگر این همگونشوند، حتاداري میر جوامع سرمایهاجتماعی دسازي روابط گوننوعی هم

بخشی ترتیب، ذات یا منطق سرمایه همان نیروي مجرد وحدتایننیز تامّ و تمام نباشد. به
تاریخی را تا حدود زیادي کاهش هاي یابنده تفاوتاست که از راه بازار جهانی گسترش

ترتیب از اینکند و بهتفاوت را ایجاد میـي باالیی از وحدت ـ در عیندهد و درجهمی
دهنده را به سطح تاریخ کاهد و نوعی منطق سازمانداري میبودن تاریخ سرمایه» تصادفی«

داري ناب ي سرمایهکند. از همین ابتداي کار روشن است که کارکرد نظریه جامعهوارد می
همتاي آن در تاریخ بشریت رت بیسرمایه و قد» ذات«ها و منديروشنایی افکندن بر قانون

هاي ها و پارادایمي واژهطور که آلبریتون نیز تصریح کرده است همهاست. این نظریه همان
شدگی، ي زبان، آگاهی، سوبژکتیویتی، ایجنسی، ابژکتیویتی، شئفلسفی رایج را در زمینه

که در این سرمایه علت اهمیت نقد منطقگیرد و بهو نظایر آن به چالش میشدگی بیگانه
بناي علم عنوان سنگدهد، جا دارد که بهخود تخصیص مینظریه جاي بزرگی را به
ضمن این کار برده شود. درر گرفته و در تحقیقات اجتماعی بهاجتماعی مورد پذیرش قرا

چالش گرفته و نقد هاي گوناگون آن را نیز بهئولوژينظریه انواع و اقسام رفرمیسم و اید
هاي مختلف خود به منطق نیرومند و برتر سرمایه و د زیرا که رفرمیسم در شکلکنمی

دهد.چیرگی نسبی آن بر تاریخ انسانی عصر ما بهاي الزم را نمی
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