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ي مارکسدیالکتیک جدید  و سرمایه
شناسی کریستوفر جی آرتورمعرفی مفاهیمی چند از روش

فروغ اسدپور

1)2006(دیالکتیک جدید و سرمایه مارکس نام ریستوفر جی آرتور در کتاب خود بهک

هاي دیالکتیکی نوشته است که در دهه- ي گرایش جدید هگلیدربارهمجموعه مقاالتی را 
دیالکتیک «چون هاي گوناگونی هماخیر در مارکسیسم سر برآورده است. این گرایش به نام

شود. این شناخته می» منددیالکتیک نظام«و یا » مارکسیسم هگلی جدید«، »جدید
مشابهی فعالیت سیاق وسبکشود که همگی برگرایش شامل نویسندگان بسیاري می

توان گفت همه در این پارادایم جاي دارند.حال میاینکنند و بانمی
اصطالح دیالکتیک جدید به تقابل این نوع دیالکتیک و نوع قدیمی آن که همانا مکتب 

نظر آرتور دیالکتیک قدیمی که است، اشاره دارد. به]یا ماتریالیسم دیالکتیکی[» دیامات«
داد. دست میتی عامیانه از روش و دیالکتیک بهنشان انگلس را بر خود دارد روایمهر و 

…شدکلی و روشی کلی ارائه می» بینیجهان«چون یک ]در مکتب یاد شده[دیالکتیک «
ي اصلی این پارادایم تالش براي انطباق لهمسادیالکتیکی را طرح کرد. » سه قانون«انگلس 

گرفت و را در برمیهامثالاي ازبود. پارادایم یادشده مجموعه» سه قانون«چیز با این همه
ي امجموعه«کرد که دیالکتیک به مند نبود. لنین در دفترهاي فلسفی خود گالیه مینظام

و گوشزد کرد که کار ») کمونیسم اولیه«یا » یک بذر«مثالً تقلیل یافته است (» هااز مثال
هاي مجرديوارهجان طرحاشته است. این فرمالیسم بیبناي این گرایش را گذانگلس سنگ

ت ها را به اجبار به شکل و هیاه آنبرد و خودسرانکار میرا از بیرون در مورد مضامین به
کند.موردنظرش تبدیل می

به چنین » اشکاربردي«ي تر فلسفهآرتور بر این نظر است که خود هگل هم در بخش بیش
ي سیاسی هگل یاد مارکس از فلسفه1843در همین زمینه از نقدفرمالیسمی آغشته بود. 

که حالیداند. درمی» ري براي منطقپیک«جوي وکند که روش او را روشی در جستمی
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کشد. این گفته یرا پیش م» منطقِ یک پیکر«جاي آن روش علمی معطوف به مارکس به
شمول باشد که در حالتی کلی و جهانهاییکه روش نباید منطبق بر آموزهاستمعناي آنبه

جاي آن روش باید کنند. بهمکانیکی و از بیرون خود را بر موضوع تحقیق تحمیل می
اي دیالکتیکی و درونی با آن برخاسته از مضمون و محتواي موضوع تحقیق باشد و در رابطه

ناشی از کاربست را نهسرمایهسر ببرد. در همین راستا است که آرتور دیالکتیکی بودنبه
داند که به ناگزیر نظام نوعی روش کلی بلکه ناشی از سرشت خود موضوع تحلیل می

ي بخت ماتریالیسم زمان با افول ستارههم1950يکشد. از دههمقوالتی خاصی را پیش می
گرا مانند لوکاچ، کرش و هاي تاریخدیالکتیکی (مکتب دیامات) توجهات به آثار مارکسیست

ویژه نوع آلتوسري گرامشی معطوف شد. پس از آن شاهد عروج و افول ساختارگرایی (به
ها ي گفتمان و نظایر آن بودیم. این نحلهآن) و پساساختارگرایی، مارکسیسم تحلیلی، نظریه

کردند و به دیالکتیک هم نظر مثبتی نداشتند. اکنون مدتی کلی رد میهمگی هگل را به
رو هستیم که خود را هک گرایش جدید نظري در مارکسیسم روبداران یاست با طرف

اند.پردازي بازگرداندهنامند و دیالکتیک را از نو به سپهر نظریهآشکارا هگلی می
ماتریالیسم ي تاریخ او و پیوند آن با سبب فلسفهه این گرایش نظري جدید به هگل بهتوج

گونگی انطباق آن با روش مارکس هچهگل است ومنطق	علمسببتاریخی نیست، بلکه به
سرمایهمند را درکه مارکس روش دیالکتیک نظاماست. مراد از این نکته اینسرمایهدر
هدف او از کاربرد دیالکتیک است.منطقکار برده است که مشابه با روش هگل دربه

است. هنحوي منسجم بودداري بهمناسبات اجتماعی سرمایهپردازيمند مفهومنظام
تیک تاریخی یا ظهور و سقوط پرداختن به دیالکسرمایهمعنا هدف مارکس دراینبه

-تر توضیح میمند را در زیر بیشهاي اجتماعی نبوده است (مفهوم دیالکتیک نظامنظام
دهم).

ي طور کلی دو نوع نظریهتوان گفت که بهمند میهاي نظامنظر آرتور و دیگر دیالکتیسینبه
شود. نوع نخست، دیالکتیک تاریخ است. هگل بر این باور بود دیالکتیکی نزد هگل یافت می

ي دیالکتیکی اما آن نوع نظریه2.که تاریخ جهان در خود حاوي نوعی منطق تکامل است
» منددیالکتیک نظام«شود را یافت میي حقفلسفهوعلم منطقکه در آثاري مانند

پردازي یک کل است که براي مفهوممعطوف به بیان مقوالتیاین دیالکتیک«نامند. می
ها داري آني این مقوالت با نظم پدیاند. نظم موجود در تشریح و ارائهانضمامی طراحی شده

تکامل «مارکس نیز در همین زمینه سخنان مشابهی گفته است: 3».در تاریخ منطبق نیست
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اند، هم ناممکن و هم نادرست پدیدار شدههمان نحوي که در تاریخ مقوالت اقتصادي به
ي مند در آثار عمدهرغم کاربست دیالکتیک نظامکه بهاستي مهم ایناما نکته4»است.

گونگی کاربست آن ندارند هوش و چي این رهگل و مارکس خوانندگان دانش کافی درباره
زمینه ننوشت با این کهاینباره داد چیزي دراینهایی که درمارکس با وجود وعدهحتا

مند چیست؟را براي آیندگان به میراث گذاشت. اما دیالکتیک نظامسرمایه
نویسد:باره میاینر سطوح گوناگونی بررسی کرده و درآرتور آن را د

مند در سطح فلسفی راهی براي سیال و باز نگه داشتن مفاهیم و پیوند دیالکتیک نظام
ي توان از گسترش دیالکتیکی مقولهزمینه میایندیگر است. درها به یکمند آندادن نظام
مند) نام برد، جایی که نشان هاي نظام(و بازسازي آن نزد دیالکتیسینسرمایهارزش در
شود که مقوالت آغازین مربوط به این مفهوم ناقص و مجرد هستند و مفهوم ارزش داده می

شود.شناسایی میداري قابلمناسبات سرمایهتنها در پایان کار پس از بررسی تمامیت 
ي مطلب تأکید بر نیاز به نظمی روشن در ارائه«شناسی مند در سطح روشدیالکتیک نظام

لحاظ تجربی یا اصل موضوعی، که آغازگاه بهراستایی نیست، زیرالبته نظمی تککند که امی
عقب در روش بهجلو و روبهکت روباره و حراین(در5»معین نیست بلکه نیاز به تحقیق دارد

نویسم).تر میمند در مقاالت بعدي بیشدیالکتیک نظام
کند. بژه را پرابلماتیزه میي بین سوژه و اشناختی رابطهلحاظ معرفتاین دیالکتیک به

راند تا دارانه یعنی کار مجرد را به مرکز بحث خود میي کار سرمایهکه اصوالً مقولهزیرا
د که تعیین موضوع سوژه امري است سخت پیچیده و متضاد و چندوجهی.روشن کن

ها از طریق مقوالتی که ك آنرو به درها و از اینتمامیت«شناختی به لحاظ هستیبه
ناپذیري از نظم و فطرز انعطاکه کمابیش بهکند، مقوالتیاند توجه میبستهمندانه همنظام

6».متمایزاندهاي متوالی تاریخی سامان

هاي گردد و میانجیشناختی از نو به هگل و مارکس باز میلحاظ متندیالکتیک یادشده به
گذارد.تفسیري به میراث رسیده را عموماً کنار می

کند بلکه ي مارکس بسنده نمیمند به خوانش و تفسیر نظریهدر ضمن دیالکتیک نظام
کند.اصوالً آن را بازسازي می

گی خوانش گونهه بین اعضاي این گرایش فکري در جریان است به چبحث دیگري ک
ي گذشته تعدادي از گردد. در دو دههبودن این خوانش برمیمارکس از هگل و منصفانه
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آوري از این حکم مارکس دراز جمله تونی اسمیت و علی شمسنویسندگان مارکسیست
خوش این توهم بود که گویا هگل دستاند و با آن مخالفت کردهفاصله گرفتهگروندریسه

ي فکر است.که امر واقعی زاییده
گیرد و از جمله شامل پاتریک موراي، که گروه دیگري که آرتور نیز در آن جاي میحالیدر

آلیست شود هگل را واقعاً ایدهون هم میموشه پوستون، توماس سکین و رابرت آلبریت
گري اي روشن خودکنشگونهبهمنطقحرکتدانند. آرتور بر این نظر است که می
گري ایده چنان خصلت دهد. خودکنشرا نشان می)self-acting of the Idea(ایده

نحو کمابیش و به» کنیمنگاه می«گوید که ما صرفاً ابژکتیوي دارد که خود هگل می
بین ساختاراي دهندهآرتور معتقد است که شباهت تکان7»کنیم.کپی می«آمیزي موفقیت
ها به جا که نزد مارکس انسانخورد. از آنچشم میمارکس بهسرمایههگل ومنطق
توان گفت که شاهد اند، پس در واقع میهاي مقوالت ساختار (سرمایه) کاهش یافتهحامل

آیند.چشم میهگل بهمنطقگري هستیم که درکنشخودهايهمان نوع شکل
واقع تا حدي از روابط داري درکه نظام سرمایهاستایننظر آرتور علت این شباهتبه

نظر آرتور تجریدهاي واقعی یا روابط منطقی شود. بهتجریدهاي واقعی تشکیل میمنطقی یا 
که در سپهر یابند. زیراپهر مبادله تکوین میي نخست و به میزان بسیار زیادي در سدر وهله

هایی از یک امر چون نمونهها ي آنشود و همهمیپوشی کاالها چشممبادله از ناهمگونی
وي انتزاع کرد نیرکرد شبیه عملشوند. از نظر آرتور این عملکلی، یا تجلی ارزش، درك می

هاي هاي منطقی یعنی شکلجهت هم با ساختاري مشابه با شکلهمیناندیشه است، و به
چنین به کند بلکه همیه نمیشناسی هگل تکرو هستیم. آرتور فقط به روشهارزش روب

)ideality(ايگونه یک امر ایدههکه چزمینهاینهگل در«ی او نیز اتکا دارد. شناسهستی
به برداشت شود، استاد است. پس اگر، بنامیبخش بدلمرحله به کلی خودفعلیتبهمرحله

که سرمایه تجسم چه بتوان نشان داداي دارد، و چنانمن، سرمایه تا حدي واقعیت ایده
نظر آرتور این به». ا کرد که موجودیتی خودکفاستتوان ادعطرح کلی هگل است، می

ي بناي همهکند که باید مداري فراهم میشناسانه مبنایی براي نقد سرمایهمبناي هستی
نظر او بین بازسازي مفهوم سرمایه بر اساس فرایند تجرید واقعی در نقدهاي دیگر باشد. به

برد کار میدله و فروپاشی و بازسازي واقعیت از سوي قدرت تجریدگر اندیشه که هگل بهمبا
شباهت بسیاري وجود دارد.
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توانسته است آلیستی هگل کوشد نشان بدهد که چرا منطق ایدهدر همین راستا آرتور می
ی آلیستی بر مضمونکه کاربرد شکلی ایدهماتریالیستی مارکس کمک کند. زیرابه علم 

گر ي هگل بیان»ایده«داد که در واقع که بتوان نشان ماتریالیستی ممکن نیست مگر این
همان روابط ساختاري کاالها، پول و سرمایه است.

هایی که با غم تفاوترـ بهتوان از توماس سکین و پیروان کانادایی او نیزجز آرتور میبه
هاي بر روي مقوالتِ منطق هگل و شکل» تز شباهت«نام برد که بر اساس آرتور دارند ـ
ها دارد این کنند. انتقادي که آرتور به آنمارکس تحقیق میسرمایهشده دراجتماعی ارائه

ند.اتوجهاست که به تجریدهاي مادي و واقعی در سپهر مبادله کم
ها ي واقعی موجود در این شکلهاي مبادله و تجریدهاتوجه عمیق آرتور به بسط شکل

شود. این گرایش شناخته می8بیش از هر چیز مرهون گرایشی است که با نام ایزاك روبین
و پیوند آن با سپهر مبادله را در مرکز نقد خود از » شکل ارزش«مفهوم موردنظر مارکس از 

بسط «است، ي شکل ارزش مشهور دهد. در این گرایش که به نظریهداري قرار میسرمایه
شود و نه محتوایی داري تلقی میي اقتصاد سرمایهکنندهتعیینهاي مبادله از عواملشکل

ي ارزش ي کارپایهجهت هم گاهی بررسی نظریههمینبه9».شودکه توسط آن تنظیم می
کنند که خودِ شکل ارزش کامال بسط و گسترش یافته باشد.مارکس را به زمانی موکول می

هاي شکلي فرایندهاي مادي و فنی اقتصادي در چارچوبکند که همهاکید میروبین ت«
شوند. به اشیایی مانند کاالها نقش اجتماعیِ تاریخاً خاص و معین انجام میاجتماعی

گونه درك اي مانند ارزش را باید اینشود. مقولهروابط تولیدي نسبت داده میمیانجی
داري کاالیی است. روبین نشان اجتماعی روابط سرمایهکرد. شکل ارزش خصوصیت شکل 

کرد اي استفاده میه شیوهرا مارکس اغلب براي اشاره بتعین شکلیيدهد که مقولهمی
هاي کنند. مارکس تعیّنآن اشیا و امور کارکردهاي اجتماعی معینی کسب میبهکه بنا

10».دهدر بسط میتتري را منطبق با روابط تولیدي پیچیدهشکلی پیچیده

رایج شکل ارزش، يي کنونی، موضوع مهم در نظریهآرتور بر این نظر است که در دوره
ي شکل جا که نظریهنظر آرتور از آنشود. بهاهمیت بسیار زیادي است که به پول داده می

هاي مبادله قائل است پس ویژه شکلهاي اجتماعی و بهارزش اهمیت بسیاري براي شکل
گیر است. به این معنا که در هنگام بازخوانینیز چشمسرمایهآمد کاربست آن برپی

همین دلیل یا کار و تولید داشته باشیم. به نباید هیچ شتابی براي بررسی محتواسرمایه
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ي نخست شکل ارزش را در حالتی گسترش کوشد تا در وهلهآرتور در خالل این کتاب می
یافته مطالعه کند و سپس سپهر کار و تولید چارچوب یافته توسط شکل ارزش را 

مند یعنی هنگامی که جریان توالی خود مقوالت نحوي نظامموردتوجه قرار دهد، آن هم به
این توجه و بررسی را اقتضا کند.
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اخالقی مربوط به آگاهی -ضی تکامل ساختارهاي ذهنی و کنشیبر منطق فرکه مبتنی

.ي تونی اسمیت، ترجمه فروغ اسدپورسازي نوشتهبرگرفته از کتاب جهانی». است
تر شان شکل متعیني تشریح) که نتیجهmomentsهایی (اما باید توجه کرد که جنبه«. 3
ي تعینات مفهوم، در فرآیند تکامل علمی ایده، مقدم بر آن طرح مثابهاست، به]مفهوم[

» شوند.اش پیش از آن ظاهر نمیي اجزاي مفهوم در تکامل زمانیمثابهشوند، و البته بهمی
آوریم، دست میبه]مندتکامل نظام[چه در اینآن«گوید: هگل در جاي دیگري می

) است که در existent shapes(هاي باشندهاي از شکلها و مجموعهشهاي از اندیمجموعه
» هاست.ها تا حدودي متفاوت از توالی مفهومی آنآن توالی زمانی پیدایش واقعی این شکل

برگرفته از متن کتاب آرتور.
آرتور: دیالکتیک جدید و سرمایه مارکس.. 4
.همان منبع. 5
.همان منبع. 6
.همان منبع. 7
یاد حسن ي زنده) اثر ایزاك روبین، ترجمه1923-1928(ي ارزش مارکسنظریه.8

.آوريشمس
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