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اشاره:
مقالهی حاضر نخسرین بخش مسیقل از رساله ای است که ف هاد نعمانی و سه اب بهداد
در ب رسری نر ی بققا اتیمایی در تاام س ماههداری نگاشیهاند .اه مقاله به ب رسی
تعنّ دهالکینکی و سطاح انیزاع – انضمام از منر روششناسی مارکسی اخیصاص دارد.
در پنج بخش بعدی که بهتدرهج در سراهت نقد اقیصراد سرناسری منیشر خااهد شررد ،سه
سرط انیزاع  -انضرمام در سراخیار اقیصادی س ماههداری ،و بققا و دولتِ همناا با آن
در هک س ر ماههداری درحالتاسررعه تش ر ه میشرراد .در بخش نهاهی تنقهی اقیصررادی
ساخیار بققاتی ب ای چنن تامعهای به شکل «یملناتی» ب ح خااهد شد.
در اه سرررلسرررله مقالا مضرررمان نر ی دقنف ممهام روابج اتیمایی تالند ،روابج
میقابل دهالکینکی بن مؤلمهها  -ف اهندهای اقیصرررادی و ان اقیصرررادی و بهبار خاص
دولت ،معنارهای نر ی تمکنک بققا در ساخیار بققاتی تاام س ماههداری «پنش فیه»
و «درحالتاسعه« ب ای ب رسیهای تج بی -کمّی بققا  ،و روهک دهای مع فتشناخیی
مخیلف در ب رسررریهای تج بی مقارزهی بققاتی ،سرررناسرررت دولتا و آباهی بققاتی
ب رسرری خااهد شررد .به بمان ما ،ه هک از اه سررلسررلهمقالا ناشرریارهاهی کموبنش
منحص بهف د به زبان فارسی در تقنن اقیصاد سناسی مارکسنسیی است.
نخسرین بخش اه سرلسلهمقالا به شناخت روششناسی مارکسی در تحلنل اقیصاد
سناسی بهبار یام و بققا اتیمایی بهبار خاص اخیصاص دارد - .نقد اقیصاد سناسی.
***
بققه ممهامی کانانی نزد مارکس اسررت ،اما او در فصررل ناتمام پنجاهودوم سررامن تلد
س ماهه ف صت نک د تقنن تامعی از بققه ارائه کند .اب چه وی در س ماهه و در مطالعا
سررناسرری درخشررانِ انضررمامیت دربارهی تنگ داخلی و مقارزهی بققاتی در ف انسرره،
اشارا دقنقی به تنقههای مخیلف ممهامپ دازی بققه دارد.
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ب مقنای ب رسری ناتمام مارکس از بققا  ،کموبنش همهی مارکسنستها در مارد
تع هف بققه بهمثابه ی هک رابطه و ب مقنای تاهگاه مشررری ر در روابج اتیمایی تالند،
تاافف دارند .اما ب سررر اه ماارد اخیلا نر هسرررت 1ا مضرررمان نر ی دقنف ممهام
«روابج اتیمرایی تالنرد»2 ،ا روابج میقرابرل «دهرالکینکی» بن مؤلمرههرا 1ف اهندهاای
اقیصادی و ان اقیصادی بهوهژه دولتا3 ،ا معنارهای نر ی تمکنک بققا در ساخیار
بققاتی تاام س ماههداری «پنش فیه» و «درحالتاسعه» در هک مقط زمانی و ها در بال
زمران ،و ب رسررریهرای تج بی -کمّی اه بققا  ،و 4ا روهک دهای مع فتشرررناخیی
مخیلف در ب رسیهای تج بی مقارزهی بققاتی ،سناست دولتا و آباهی بققاتی.
هرد

اه مجمایه مقالا تممل ب پ سرررشهای بالا ،بهمدد تم کز ب پنک هبندی

بققا و دولت در تاام س ماههداری «درحالتاسعه» بهصار یام ،بهرام تماو های
انضرررمامیت آنها ،اسرررت .یلاوه ب آن ،نقطهی اتکا و آاازب بحث ما روششرررناسررری
روهک د منطقی  -تارهخی در اقیصاد سناسی با تم کز ب روش دهالکینک و سطاح انیزاع
در ب رسی های اتیمایی است که در بسناری از مطالعا مارکسنسیی باه ص احت کافی
ندارد و به نر ما رهشهی ب خی اخیلافا منان مارکسنستها به اه ماضاع بازمیب دد.
مسرررن مدرننیهی سررر ماههداری و همناا باآن ،پنک هبندی بققا اتیمایی ،در ه
تامعهی «درحالتاسرررعه»ی به لحاظ تارهخی مشرررخف ،ف اهندی هکنااخت ،تدرهجی و
خطی نقاده است .نمی تاان اه ف اهند پنچنده را با منطف تغنن ناپذه مدرننسم ها رواهیی از
تاسررعهب اهی 2تقنن ک د .تعاملِ دهالکینکی 3بهلحاظ تارهخی معن بن روابج بققاتی و
روابج دولرت – ترامعره در ی صرررههای ملی و بن المللی اه مسرررن را رقم میزند .اه

یناص ،ف اهند ،لحرهها ها وهلهها 1 instances
2 developmentalism
3 dialectical interaction
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تعراملرا دهرالکینکی در درون هک تامعه و در بط روابج بن المللی،همگی در کانان
ف اهند ان خطی 1،نامازون 2و م کب 3تاسعهی مدرننزاسنان س ماههداری

هسیند1.

چنن چشررماندازی در اقیصرراد سررناس ریِ بققه و دولت مسرریلزم ب رسرری حلقههای
منانجی 4بن نر هه و تارهخ اسررت .اه چشررمانداز مسرریلزم سررازهای نر ی اسررت که ب
سرطاح میعددی میکی اسرت .به یقار دهگ  ،روش مارداسیمادهی اه ساخیمان نر ی
ب سطاح مخیلف تحلنل نر ی و تج بی پدهدههای اتیمایی مقینی است  ،و ب مماهنم و
ابزارهاهی مانند تعنّ دهالکینکی 5و بازتعنّ م کب 6،سطاح مخیلف انیزاع - 7انضمام8،
و یملنراتیک دن 9مماهنم اتیمایی سررر وکار دارد که هن هک از آنها فارغ از بحث و
اخیلا نر ننسرررت .با اه حال ،هد

ما در اه تا حل اخیلا نر های ماتاد دربارهی

اه بانه پ سررشهای نر ی و روششررناخیی ننسررت .ازاه رو بدون مقاحثا تمصررنلی
دربارهی نر ههها و ممهامسرررازیهای رقنب ،صررر فاً به ارائهی ب داشرررت ماردنر مان از
یناصر درخار روششرناخیی و ممهامی در اقیصاد سناسی ب ای ب رسی مشخف ساخیار
بققا اتیمایی میپ دازهم.

1 non- linear
2 uneven
3 combined
4 mediating links
5 dialectical determination
6 combined redetermination
7 abstraction
8 concreteness
9 operationalization
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سرخ کاتاه ،چنن تم کزی نگ شی منطقی  -تارهخی را ض ور میبخشد تا در
فضررای مهآلاد واقعنتها ،میغن ها ،رخدادها ،روابج ،سررینزها ،ف اهندها و یاملنتها 1در
ش اهج مشخف تارهخی ،ما را رهنمان سازد .با اه حال ،اه ام مسملهی مهمی را مط ح
میکنرد که چهبانه نر ههی سررراده – انیزایی هعنی کمت انضرررمامیا را به ف اهندهای
پنچنرده  -انضرررمامی هعنی کمت انیزاییِا دب بانیهای تارهخی م تقج سرررازهم .هک
روش ب خارد برا اه مسرررملره بزهنش روش ان دهرالکینکی یلرت و معلالی اسرررت که
اقیصررراددانان و تامعهشرررناسررران میعار

به کار میب ند .ب فداران اه روهک د از روش

اف ابیِ تج بهب اهانه - 2اثقا ب اهانه 3پن وی و ف ض میکنند که 4میغن های رهاضررریِ
اتیمایی و اقیصادی و قاانن و ب اهشهای یام چنان همسان تارهخاند که میتاان آنها
را بهبار مسرریقنم و بدون هن نر ههی منانجی ،با پدهدههای انضررمامی اتیماع ها تارهخ
م تقج سراخت .اه روهک د ،روابج انضمامی را بهبار مسیقنم و بدون هن بانه منانجی
مطابف مدیاهای ان تارهخی سرادهی خاد میسازد و ه بانه تعامل دهالکینکی پدهدهها،
سراخیارها ،یاملنت ها و ف اهندهای اقیصرادی را با ماارد مشابه ان اقیصادی که بسناری از
آنها کمنّتناپذه ند ،منک میشراد .همن مسمله در مارد مارکسنستهاهی صادق است
کره نمیپرذه نرد نر هره را براهد ب اسررراا نمادهای میعددی که بهظاه در تناقض با آن
هسیند ،تعدهل ک د و تمکند دارند که بدون منانجیهای لازم میتاان نر هه را ب تحالا
واقعی انطقاق داد .ما از اه روهک دها پن وی نمیکننم.

1 actors
2 empiricist
3 positivist
4 appearances
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نقد اقیصاد سناسی ب خلا

اقیصاددانان کلاسنک و ناکلاسنک ،نرامهای اتیمایی

 اقیصرادی را وحد میناقضری 1از روابج اتیمایی هعنی روابج اقیصررادی ،سرناسرری واهدئالاژهکیا مخیلف ،ب مقنای اولاهت دهالکینکی روابج اقیصادی در وهلهی نهاهی ،به
منانجی پ اتنک انسانی ،درر میکند .بده ت تنب ،پدهدههای اتیمایی که تعنّ منطقی

و ترارهخی دارند ،به مثابه تمامنت ها کلهای پنچندهی اتیمایی از ب هف تغنن درونزای
مسیم زاده میشاند و زوال میهابند.
در ادامه ،با مع فی مخیص ر ی از دو مسررملهی م تقج در زمننهی روششررناسرری نقد
اقیصاد سناسی آااز میکننم که در بسناری از مطالعا نادهده ب فیه میشاد و/ها بهرام
اسرریمادهی مک ر از واژههای «دهالکینک» و «دهالکینکی»« ،انضررمامی» و «انیزایی» و مانند
آن ،مسررلم ف ض میشرراد .با تاته به هد

ماردنر مان ،اه ام مسرریلزم تشرر ه تعنّ

دهالکینکی و سررطاح انیزاع -انضررمام ب ای مطالعا اتیمایی  -اقیصررادی و اسرریخ ا
منطقی  -تارهخی شناساهی بققا اتیمایی و دولت است .اه مقدمه اتزای الف و ب
رسرالها ممهامسازی بققا اتیمایی در اقیصاد سناسی س ماههداری را تسهنل میکند و
ب ای تق هب 2تج بی و کمّی ساخیارهای اتیمایی  -اقیصادی بققاتی ض وری است.
بعد از اه مقدمهی شناختشناسانه 3،به منرار ممهامسازی بققا در س ماههداری
ب شرناسراهی سره بُعد م تقج روابج تالند سر ماههداری در سره سرط انیزایی  -انضمامی
میم کز میشراهم .اه سرطاح یقارتند از سراخیار اقیصرادی س ماههداری ناب و ساخیار
دوقطقی بققا آن ب اسررراا سررر ماهه و کارم سرررط منانجی مطالعهی نرام اتیمایی-
اقیصرادی سر ماههداری و وهژبی ساخیار بققاتی چندبانهی آن ب مقنای اولاهت رابطهی

1 unity in opposition
2 approximation
3 epistemological

7

تعیّن دیالکتیکی و سطوح انتزاع  -انضمام

کار و س ماهه اتزای پ و

ثام و س انجام سط سام ممهامسازی بققاتی و یملناتی

ک دن آن در دولت  -ملتهای س ماههداریهای «درحالتاسعه» اتزای و چا.
ما ب اه باورهم که خاانندبانمان خااهان ب ح تمصرنلی ملاحرا روششناخیی
و نر ی هسریند چ اکه اه نکا چارچاب نر ی را ب ای ممهامسازی بققا

اتیمایی

و یملناتی ک دن آن بهصر احت روشر میسازد .با اه حال ،خاضعانه اذیان دارهم که
«راهِ شررراهوارهای به سرررای یلم وتاد ندارد و تنها آنان که خسررریگی بالارفی از راههای
پ ف ازوف ود را به تان میخ ند ،بخت آن را دارند که

به قلههای درخشان راه هابند2».

الف .تعیّن و بازتعیّن دیالکتیکی
منطف دهالکینک بهمثابه آمازش منطقی مات هالنسم دهالکینکی روش تمک از راه کلها ها
تمامنتهای اتیمایی میضاد است 3.بهیناان مثال ،نرام اقیصادی  -اتیمایی س ماههداری
و بققرا اتیمایی همناای آن ،تمامنیی اسرررت ب اسررراا تعامل دهالکینکی منان روابج
مخیلف مؤلمهها ها یناصررر  ،لحرهها ،ف اهندهاا که ماتادهت اتیمایی و ثقا  -تغنن
آن را تشرکنل میدهند .دهالکینک به تمک ما نرم میبخشد تا وحد و تضاد در روابج
مؤلمرههرا و ف اهنردهرا ،تعراملرا و تغنن ا هرک کل را با اسررریماده از قااید اسررریدلال
دهالکینکی در ه سطحی از انیزاع ها انضمام ،در نر بگن

هم4.

تضراد مقالهی اساسی دهالکینک مات هالنسیی است .ازاه رو مع فی مخیص س شت
روابج اتیمایی میضررراد و ننز پناند بن تحلنل انیزایی و تارهخی ،ب ای پ هنز از تماسرررن
نرادرسرررت و سرررادهانگرارانرهی ان دهالکینکی وان تارهخی ،اهمنت وهژهای دارد .روش
شرناسری نقد اقیصراد سرناسری کلاسرنک و ناکلاسرنک مقینی ب سه اصل یمدهی روابج
دهالکینکی بن پدهدههای اتیمایی اسررت .پدهدههای اتیمایی در وحد میضررادند که
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هم برالمعرل و هم برالقاه ،هم تعنن کننده 1و هم تعنن شرررده2اند ،و همااره دسررریخاش
تغنن ند 5.اه پدهده ها از وضعنیی بالقاه ب میآهند ،تحقف میهابند و به وضعنت بالقاهی
دهگ ی بازمیب دند 6.به یقار دهگ  ،به سقب محیاای میضاد تمامی پدهدهها ،دهدباه
دهالکینکی به واقعنت اتیمایی همچان ت هانی زمانمند از پدهدههای میضادِ تعنن کننده
و تعنن شده نگاه میکند که از وضعنیی بالقاه به پدهدههای اتیمایی بالمعل میبالند و به
وضررعنت بالقاهی تدهدی ح کت میکنند .اه  ،چارچاب سرر شررت دهالکینکی تالند
دانش است که در منطف دهالکینکی پژوهش نزد مارکس بازتاب میهابد.
نقد اقیصاد سناسی نرام س ماههداری را چانان وحد میناقضی تصار میکند که در
آن لحرهها ها مؤلمهها ،ب ای مثال یناص اقیصادی و ان اقیصادی هعنی سناسی و
اهدئالاژهکا بهمنانجی پ اتنک  -مقارزه ،در ارتقاط دهالکینکی با هکدهگ ند .اه ام نشان
میدهد که کلنت اتیمایی تمامنیی ان تارهخی ننست ،خااه بهیناان تم سادهی
بخش هاهش و خااه تمامنیی که در آن ه بخش ص فاً نقشی مکاننکی در تعنّ آن داشیه
باشند .مؤلمهها ها لحرههای ه تمامنت اتیمایی در وحد

و تضاد با هکدهگ ند ،و

ازاه رو ماهنیی بذرا دارند ،و دسیخاش تغنن مدامِ زاده شدن و من اهیاند .وحد تضادها
نشاندهندهی ثقا روابج و س شت نسقی و بذرای آن است .با اه حال ،در اه ف اهند،
مقارزهی میضادها مطلف است که اه خاد بازتابی از اسیم ار ف اهند تکامل است .چ اکه
تضاد نهتنها بنانگ رابطه بن مؤلمههای میضاد در هک کل ها بن تمامنتهای میضاد است،
که رابطهی هسیی اتیمایی با خادش ،هعنی نمی پاهای خاد ننز به شمار میرود.
ب ای پ هنز از تمسرررن هرای سرررادهانگرارانره از تعنّ دهالکینکی و روابج بن اتزای
تشکنلدهندهی هک هسیی انضمامی در ه سطحی از انیزاع ،و کارب د آن در ب رسیهای
اتیمایی ب ای مثال در تعامل بن یناصر مخیلف سراخیار اقیصرادی سر ماههداری و بن
1 determinant
2 determined
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سراخیار اقیصرادی و مؤلمههای سرناسری و اهدئالاژهکا وممهامسازی بققاتی ،شناساهی
ب خی از وهژبیها و تنقههای مخیلف چنن تعنّنی ض ر وری اسررت.اه نکا م تقج در
مطالعهی ما یقارتند از 1ا تعنّ دهالکینکی و تعنّ ساده مکاننکیام 2ا ش اهج وتادی
مؤلمههای تعنن کننده  -تعنن شردهی هک کل بهمثابهی دو سرای تضادم 3ا اث مؤلمهی
تعنن شده ب مؤلمهی تعنن کننده ،وبازتعنّ م کب 1و تعنّ در وهلهی نهاهیم 4ا حدود
تغنن ا در برازتعنّ و اسررریقلال نسرررقی مؤلمهی تعنن شرررده از مؤلمهی تعنن کننده م 5ا
همنااهی و تضاد در تمامنیی اتیمامی.
روشررر سرررازی اه وهژبیهرا کره کمت در مطرالعرا منطقی  -ترارهخی معاصررر
بهص ر احت بنان شررده ،ض ر وری اسررت ،خااه از آن رو که ب خی مارکسررنسررتها منطف
دهرالکینکی را رهرا ک ده و خااه آنکه ،بهرام تراه لمری به دهالکینک ،ظ اهف آن را
نادهده ب فیهاند.
نخسررت ،در روششررناسرری نقد اقیصرراد سررناسرری ،تماهز ممهام تعنّ روابج سرراده
مکاننکیا منان میغن ها در مقابل روابج دهالکینکی آنها ض ر وری اسررت .تعنّ سررادهی
ان دهرالکینکی و یلرت -معلالی در رهاضرررنا مقینی ب رابطهی میغن های «مسررریقل» و
«وابسیه» است .مثلاً در تاب ) Y=f(Xبا ف ض ثقا ساه یاامل ،میغن های مسیقل Xا و
وابسررریه Yا در کنش میقابل دهالکینکی ها در رابطهای تضرررادآمنز با هکدهگ ننسررریند.

ب خلا تعنّ ساده ،تعنّ دهالکینکی با تعنّ دوتانقهی یناص ِ نه مجزا ،بلکه میماهزِ تعنن
کننده باه مارکس آن را «فعال» 2مینامدا و تعنن شرررده باه مارکس آن را «منمعل»3
مینامدا در وحد دهالکینکی آنها در هک تمامنت اتیمایی تارهخی سررر وکار دارد.
1 combined redetermination
2 active
3 passive
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بده ت تنب ،تعنّ دهالکینکی بنانگ تغنن ی درونزا ب مقنای وحد و تضررراد مؤلمههای
تعنن کننده و تعنن شرررده اسرررت .در نرامهای اتیمایی  -اقیصرررادی ،وحد و تضرررادِ
مؤلمرههرای اتیمرایی ،برهیناان مثرال مؤلمررههرای اقیصرررادی و ان اقیصرررادی ،وحرردتی
ساخیارهافیه را تشکنل میدهند که در آن ساخیار اقیصادی ،روابج تالندی ،نهاهیاً تاهگاه
تعنن کننده را در نرام اتیمایی دارد .اه وحد ساخیارهافیه وحدتی است در تضاد در
چرارتاب هرک کرل ،و از اه رو ،تعنّ دهالکینکی واکاوی شررر اهج وتادی میناقض
روابج اتیمرایی ها مؤلمههااسرررت .در چارچاب اه کلنت اتیمایی ،مقارزه  -پ اتنک
انسانها منانجی اه روابج است.
دوم آن که ،مؤلمهی تعنن کننده مثلاً رابطهی اقیصرررادیا یناصررر تعنن شرررده مثلاً
مؤلمههای ان اقیصرادی مانند مؤلمه های سناسی و اهدئالاژهکا را در تمامنیی معن

مثل ًا

نرام سررر ماههداریا بنان میکند .اه ام بنانگ آنسرررت که مؤلمهی تعنن کننده وتاد
ینص تعنن شده مثلاً مؤلمهی سناسیا را بهمثابه ش ط وتادی خاد ،ض ور میبخشد
هکی بدون دهگ ی نمیتااند وتاد داشیه باشد ،و تنها در اه معنا هکی از یناص دهگ ی
را تعنن میکند .یلاوه ب اه  ،تعنن شردهبادن به معنای ش ط بازتالند و ننز نمی مؤلمهی
تعنن کننرده اسرررت .برهیناان مثرال ،سررراخیرار اقیصرررادی سررر ماههداری مقینی ب روابج
سینزهتاهانهی تالند است و سینز بققاتی در آن نابزه است .با اه حال ،اه سینز ماتد
بازتالند سرراخیار اقیصررادی اسررت .بناب اه  ،سرراخیارهای سررناسرری و اهدئالاژهک که اه
مقارزه را محدود میسرازند ،در ین حال بازتالند روابج اقیصرادی را تسهنل میکنند .به
یقار دهگ  ،وتاد سراخیار اقیصرادی بدون سراخیارهای سرناسی و اهدئالاژهک همناا
قابلتصررار ننسررت .چنان که خااهنم دهد ،شررناسرراهی اه وهژبی وحد ضررده ب ای
ممهامسازی بققه در ه سطحی از انیزاع ننز لازم است.
سرام آن که ،ب خلا

تعنّ مکاننکی سراده ،در تعنّ دهالکینکی ینصر تعنن شده به

مؤلمهی تعنن کننده مثلاً رابطهی اقیصادیا واکنش نشان میدهد و بدون نمی کامل آن،
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تا اندازهای تغنن ش میدهد .اه ام بنانگ آنسرررت که یناصررر تعنن شرررده ،ب ینصررر
تعنن کننرده در آنچه میتاان بازتعنّ م کب در دننای واقعی نامند ،اث میبذارد .ب ای
مثال ،مناف اقیصرررادی میضررراد در سررراخیار سررر ماههداری به مقارزهی بققاتی در روابج
اقیصررادی ،سررناسرری و اهدئالاژهک میانجامد .به یقار دهگ  ،اه مقارزا میتااند به
تغنن نسرقی تاازن اهدئالاژهک و سرناسرت اقیصادی دولت به نم کارب ان بهدلنل تغنن
ب خی از مااد قررانان کررار منیهی شررراد هررا ب یکسا و برره تغنن کمّی در روابج تالنررد
بننجامد ،و ان ه .از اه روی ،در چنن مااردی ،سرررناسرررت دولت در ی صرررهی روابج
سرناسری و اهدئالاژهک  ،و به منانجی مقارزهی بققاتی ،ساخیار اقیصادی س ماههداری را
تا حدودی تغنن میدهد و

تعدهل میکند7.

ب اساا نر مارکس ،در تلد سام س ماهه فصل سیوهمیما
شرررکرل اقیصرررادی خراصررری که در آن کار اضرررافی پ داختنشرررده از
تالندکنندبان مسررریقنم مکنده میشررراد ،رابطهی حاکمان و محکامان را
تعنن میکنرد .اه رابطه خاد مسررریقنماً از تالند سررر چشرررمه میبن د و
بهنابهی خاد همچان ینصررر ی تعنن کننده نسرررقت به آن واکنش نشررران
میدهد .با اه حال ،ب اه مقنا صرررار بندی کلی اتیماع اقیصرررادی ،و
ازاه رو همزمان شرکل سرناسری خاص آن که ب خاسیه از خاد اه روابج
تالنرد اسرررت ،شرررکرل میبن د .همااره رابطهی مالکان شررر اهج تالند با
تالندکنندبان مسیقنم ررر رابطهای که همنشه بقنعیاً معادل م حلهی خاصی
از تکررامررل روشهررای کررار و ازاه رو به هوری اتیمررایی آن اسررررت ر
نهمیهت ه راز ،شرالاده ی پنهان کل ساخیار اتیمایی و به هم اه آن شکل
سرناسی حاکمنت و تقعنت ،هعنی بهاخیصار شکل مشخف همناای دولت،
را افشرا میکند .اه ام مان از آن نمیشاد که شالادهی اقیصادی هکسان
رررر شررکل مشررابه از منر شر اهج یمدهی آن  -به سررقب بیشررمار شر اهج

02

فرهاد نعمانی و سهراب بهداد

تج بی ،محنج بقنعی ،روابج نژادی ،یاامل نافذ ب ونزای تارهخی میماو
و تز آن ،نشانب بینهاهت تناع و مدار در نماد خاد نقاشد و اه ها را
تنها با تحلنل ماقعنتهای مشخف تج بی میتاان درر ک

د8.

چهارم آنکه ،اث تعدهلی یناصررر تعنن شرررده ب مؤلمهی اقیصرررادیِ تعنن کننده محدود
اسرت ،چ اکه در تعنّ دهالکینکی ینص تعنن کننده اسیقلال یناص تعنن شده را محدود
میسرررازد .بره یقرار دهگ  ،مؤلمرههرای تعنن شرررده دارای اسررریقلال کامل از مؤلمهی

تعنن کننرده ننسرررینرد و در واقعنرت پناند اه دو مؤلمه تامم با منانجی اسرررت و تعنّ در
وهلرهی نهراهی اسرررت .در تعنّ دهالکینکی مؤلمهی تعنن کننده بازتعنّ خاد را از ب هف
مؤلمهی تعنن شرده محدود میسازد و تنها به تغنن کمّی هک تمامنت منیج میشاد .ب ای
مثال ،رف مهای سررناسرری و اقیصررادی در چارچاب نرام سرر ماههداری تنها به تغنن کمّی
میانجامند .با اه حال ،همچنن ممک است در ب خی ش اهج ذهنی و یننی مساید ،ب ای
مثررال در مارد دب بانی انقلررابی ،محرردودههررای تغنن از منرران ب ونررد .اه تنقررهی تعنّ
دهالکینکی ب خلا

کنش میقابل ان دهالکینکی در تامعهشررناسرری میعار ا اصررل نمیِ

نمی 1را بازتاب میدهد.
همچنرانکره در بالا بمیه شرررد ،مؤلمهی تعنن کننده ،ب ای مثال مؤلمهی اقیصرررادی،
بهمثابهی هک رابطه ،وتاد یناصرر تعنن شررده مثلاً روابج سررناسرری و اهدئالاژهکا را
بهمثابهی ش ر ط وتادی خاد ،ض ر وری میکند ،و تنها به اه معنی اه ممهام ،دومی را
تعنن میکنرد تعنن شرررده بادن به معنای شررر ط بازتالند و ننز نمی مؤلمهی تعنن کننده
اسرت .مؤلمههای تعنن شررده خاد ب ینصر تعنن کننده تمثن میبذارد ،اما رابطهی آنها
تعنّنی مکاننکی ننست .در تعنّ دهالکینکی مؤلمههای تعنن کننده و تعنن شده از هکدهگ
1 negation of negation
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میماهزند ،اما مجزا ننسرریند ،زه ا اه مؤلمهها در وحد و تضرراد با هکدهگ ند و به همن
دلنل ینص تعنن شده از اسیقلال نسقی ب خاردار است.
در شرر اهج واقعی مؤلمههای تعنن شررده در ارتقاط با یناصرر بسررناریاند .در چنن
وضرررعی مؤلمهی اقیصرررادی نقش منانجی آنها را اهما میکند ،و از اه رو پناند ینصررر
تعنن کننرده و ه هک از مؤلمههای تعنن شرررده تعنّ در وهلهی نهاهی اسرررت .اه رابطه
هن باه بلافصررل ،مسرریقنم و بدون منانجی ننسررت .در واق  ،تعنّ دهالکینکی ب خلا

دو

ادیای اف ابی است مقنی ب اه که رابطه بن مؤلمههای تعنن کننده و تعنن شده بلافصل و
بدون منانجی اسررت ها اه که تمامی مؤلمههای هک نرام از اسرریقلال کامل ب خاردارند.
نخسررین ادیا ،مثلاً در اقیصرراد ناکلاسررنک ،به اکانامنسررم یامنانه و محض میرسررد ،در
حرالی کره ادیای دوم ،هعنی اسررریقلال کامل ،به سررر ب دانی و یدمقطعنت کارک دی -
ساخیاری ان دهالکینکی در تامعهشناسی میعار

میانجامد.

پنجم آنکه ،مؤلمههای تعنن کننده و تعنن شرررده در نرام اقیصرررادی – اتیمایی در
همنااهی تناظ ا ها سرینزهسریند .در مارد نخسرت ،مؤلمهی تعنن شرده پشیاانهی بازتالند
مؤلمرهی تعنن کننرده اسرررت ها آن را تسرررهنل میکند ها شررر بی ب ای بازتالند مؤلمهی
تعنن کننده میشاد ،در حالی که در حالت تضاد

آن دو ،معکاااش رخ دهد9.

مارکس بدون اشرارهی صر ه به یناصر «تعنن کننده»« ،تعنن شده» و «بازتعنّ » در
وهلهی آخ نهاهیاًا ،اه تنقههای تعنّ دهالکینکی را در ب وندرهسه به شکل زه مط ح
میکند
«نینجهای که به آن دسررت میهابنم اه ننسررت که تالند ،تازه  ،مقادله و
مص

همساناند ،بلکه همهی آنها اتزای هک تمامنت ،تماهزهای درون

هک وحد هسرریند .تالند ،در تع همی میضرراد از تالند ،نهتنها ب خادش
القره دارد بلکه ب دهگ اتزا ننز االب اسرررت .اه ف اهند همااره به تالند
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بازمیب دد تا از نا آااز شرراد .اه که مقادله و مص ر

نمیتاانند سررلطه

داشررریه باشرررند بدههی اسرررت .به همن ت تنب اسرررت تازه بهمثابه تالند
محصررالا م اما تازه یاامل تالند خاد لحرهای از تالند اسررت .بناب اه
هک تالند معن هک مص

 ،تازه و مقادلهی معن و یلاوه ب آن روابج

معن بن اه لحررههای مخیلف را رقم میزند .اما باهد پذه فت که تالند
در شررکل هکسرراههی خاد تاسررج مؤلمههای دهگ تعنن میشرراد .ب ای
مثال اب بازار ،هعنی سرهه مقادله ،بسی ش هابد ،آنباه کمنّت تالند رشد
میهابد و تقسنمبندیهای بن شعقههای مخیلف آن یمنفت میشاد .تغنن
در تازه تالند را تغنن میدهد ،ب ای مثال ت اکم سررر ماهه ،تازه میماو
تمعنت بن شه و روسیا و از اه ققنل .س انجام ،ننازهای مص

تالند را

تعنن میکنند .تعامل دوتانقهای بن اه یناصرر مخیلف رخ میدهد .اه
وضعنت ه

کل ارباننکی است10».

سرخ کاتاه ،هسریی سراخیار اقیصرادی س ماههداری ها در اه مطالعه ،تنقهی اقیصادی
سراخیار بققاتیا و تغنن آن بدون سراخیارهای سناسی و اهدئالاژهک میناسب به منانجی
کنشهای بققاتی قابل تصرار ننست .همچنان که در ادامه خااهنم دهد در ش اهج تناقض
و تحال ،مقارزهی بققاتی که به لحاظ سرراخیاری با مؤلمههای میعددی محدود میشرراد،
بهبار مسرریقنم ب اه ف اهندهای سرراخیاری اتیمایی تمثن میبذارد و بهبار همزمان به
آن شرررکرل مجردد میبخشرررد .روابج  -ف اهندهای اقیصرررادی هعنی روابج تالندیا و
ان اقیصررادی هعنی سررناسرری و اهدئالاژهکا هک کلنت اتیمایی ،به منانجی کنشهای
بققراتی ،در روابج میقرابرلِ دهرالکینکی هسرررینرد ،و برده بانره اسرررت کره مؤلمههای
ان اقیصررادی ب مقنای تنقهی تعنن کنندهی روابج اقیصررادی در وهلهی نهاهی ،در ه دو
تنقهی منطقی و تارهخی ،به لحاظ دهالکینکی ممصرررلبندی میشررراند .تنها به اه معنی
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تمرامنت صرررار بندی اتیمایی از سررر ب دانی و یدمقطعنت در دهدباه کارک دی -
ساخیاری تامعه شناسی میعار

رها می شاد.

افزون ب اه  ،مادامی که ممهامبندی بققاتی ما در نر ب فیه شرراد ،شررناسرراهی کامل
بققا اتیمایی درون نرام اتیمایی  -اقیصادی س ماههداری باهد وحد میضاد تمامی
تنقه های اقیصرادی ،سررناسرری و اهدئالاژهک و مقارزه را در نر بگن د .تنقهی اقیصررادی
بققا اتیمایی ،هعنی هد

مطالعهی حاضرر در ه سررطحی از انیزاع ،تنها مقناهی ب ای

اه شناساهی کامل است.

ب  -چرا سطوح انتزاع؟
درپی آباهی از تعنّ دهالکینکی بخش الفا ،یمدهت ه کار ب ای نر ههپ دازی بققا
اتیمایی در سر ماههداری و پاهاهی ه بانه روابج اتیماییِ انضرمامی ،شرناخت سررطاح
مناسرررب انیزاع اسرررت .چ اکه تهان پنچندهی واقعی که م کب از نمادهای مشرررخف
تج بی اسرت ،پنچندهت از آن اسرت که بهبار مسریقنم ،ها بدون منانجی ،به شرناخت آن
دسررت بزننم .نمی تاان اه پنچندبی را هکقاره تقنن ک د و ننازمند بازتالند انضررمامی و
انضرررمامیت آن بی م احلی هسرررینم .ممهام سرررطاح انیزاع بهمثابهی هک ابزار نر ی،
ب رسی پدهدههای پاهای اتیمایی در سطاح میماو انیزاع ها انضماما و تکامل را آسان
میسازد .در اه ب داشت در آااز ب مجمایهی از مم وضا ِ بهااهت انیزایی ،ساده ،اما
منراسرررب و کمت انضرررمرامی ،هعنی ب ب اهشهرای ذاتی پردهردههای اتیمایی ،تم کز
میکننم ،و سرهس اشرکال پنچندهی نهاهی ،انضمامیت  ،ها کمت انیزایی ،و همچنن پاد-
ب اهشهای 1آنها در سررطاح مخیلف تکامل ،را مطالعه میکننم 11.در واق  ،به بمیهی
مارکس « اب نماد بن ونی و ذا چنزها مسرینقماً ب هکدهگ منطقف بادند ،اصلاً ننازی به
یلم نقاد 12».بهمدد تمک انیزایی و از راه خلف نر ههای از ف اهندهای مارد پژوهش ،ذا
1 counter-tendencies
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را میشرناسنم .اه شناخت ،با کشف روابج دهالکینکی یاامل تعنن کننده در کلنتهای
اتیمایی ،تغنن و تکامل آن ها ،تهشی کنمی از سط تج بی به سط نر ی دانش است.
اه ام در تاافف با بذار از تاصنف نمادها به تقنن  ،ها بنان یلل آنها است.
در چنن ب داشررریی از زندبی اتیماییِ انضرررمامی و شرررمار انقاه پدهدههای آن که
بیواسرطه با آن مااته میشاهم ،آااز میکننم تا پاهاهی اتیمایی بننادیِ ساخیارهاهی را
بهژوهنم که ماتد اه تجارب اتیمایی است 13.بااه همه ،باهد تمکندک د که ف اروی در
ف اهند انیزاع به سطاح پاهن ت انیزاع هاانضمام بنشت ا به اه معنا ننست که ف اهند ننل به
واقعنت از انگارهای انیزایی آااز میشاد نگ شی که اهدهآلنسیی ها انگارب اهانه استا،
هرا اه کره اه روش از سرررنخ آرمانی 1ان تارهخی مانند نگ ش وب یا پن وی میکند.
ح کت به سرطاح انضمامیت بهمعنای بازتالند ام انضمامی در ذه  ،ح کت به سطاح
انضرررمامیت به ممهام مشرررخفک دن ه چه بنشت آن ،با به شرررمار آوردن یناصررر و
میغن های مخیلف در تحلنل همان پدهده اسررت 14.ب ای مثال ،چنانکه در بخشهای آتی
خااهنم دهرد ،در سرررط یرالی انیزاع در سررراخیرار سررر مراهرهداری «ناب» ،ف اهند تالند
س ماههداری را بهمثابهی ینص تعنن کنندهی کل نرام شناساهی میکننم ،و وتاد یناص
دهگ ی مانند سراخیارهای اقیصرادی پنشاس ماهه داری را که در واق در ارتقاط با روابج
س ر ماههداریاندا ماقیاّ نادهده میبن هم .نابزه از اه کار هسررینم زه ا ب رسرری و تحلنل
اث ا تعدهلکنندهی آنها ب روابج س ماههداری در سطاح پاهن ت

انیزاع رخ میدهد15.

یلاوه ب اه  ،ح کت میناقض واقعنت اتیمایی در وتاه میعدد آن ب مقنای سه اصل
بننادی تغنن بالمعل ر بالقاه ،تعنن کننده ر تعنن شده و تغنن داهمی ،مسیلزم تش ه بنشت
دهگ تنقه ی مهم روش مارکس در منطف دهالکینکی اسرررت .در تالند دانش ،اه تنقه،
قناا رررر اسرریق ای دهالکینکی اسررت ب خلا

قناا و اسرریق ا در منطف صرراریا .ب ای
1 ideal type
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ممهامپ دازی ما از بققا اتیمایی در سر ماههداری در سرطاح مخیلف انیزاییسازی /
انضمامیسازی اه شما سازی ض وری است.
مقاله های کل/تزء و انضمام/انیزاع نقش بسنار مهمی در تحلنل دهالکینکی س ماهه و
س ر ماههداری اهما میکنند .ب ای مثال ،تمامی کنشهای اقیصررادی ،مانند خ هد و ف وش،
تنها در زمننهی کل نرام سر ماههداری قابلدرر اسرت .ه شکل منم د س ماهه تزهی از
کل س ماههی اتیمایی و ه ف د س ماههدار تزئی از بققهی س ماههدار به حساب میآهد،
و درر هکی بردون دهگ ی نراممک اسرررت .امّا اه که هک پدهده تنها در رابطه با کل
قابلفهم اسرت ،به معنای اه ننست که تحلنل باهد از ه «کل» قابلمشاهدهای آااز شاد.
چنن «کل»ی نمیتااند ابژه ی شناخت باشد .اه کارک د تحلنل است که ب اساا انیزاع
و با سرررادهت ه مقالا اتیمایی به بازتالند انضرررمام به دازد .به قال مارکس ،ان ازاه
ح کیی «آشررمیه» خااهد باد .ظ افت نهمیه در اه مقحث با نقلقالی بالانی از مارکس
آشررکار می شرراد که هم به فهم صررعاد از انیزاع به انضررمام و ت تنب بازنمادن پدهدههای
اتیمایی کمک میکند و هم به درر اهمنّت سطاح تحلنل هاری میرساند.
«به نر میرسرد که آااز از واقعی و انضرمامی ،با پنش ش ط واقعی ،درست
اسررت ،بناب اه در یلم اقیصرراد مثلاً از تمعنت آااز میشرراد که شررالاده و
سرراژهی تمامی کنش اتیمایی تالند اسررت .اما در ب رسرری دقنفت اه کار
نادرسررت اسررت .ب ای مثال اب بققاتی که تمعنت را تشررکنل میدهد کنار
بگذارهم ،تمعنت هک انیزاع اسرررت .اب با یناصررر ی که اه بققا ب آن
اتکا دارند ،هعنی کار دسریمزدی ،س ماهه و تز آن ،آشنا نقاشنم ،اه بققا
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بهنابهی خاد یقارتی تهی هسرریند .اه یناص ر بهنابهی خاد مسرریلزم مقادله،
تقسررنم کار ،قنمتها و تز آن هسرریند .ب ای مثال ،سر ماهه بدون کار مزدی،
بردون ارزش ،پال ،قنمت و تزآن هن اسرررت .بناب اه  ،اب ق ار باشرررد از
تمعنت آااز کننم ،اه ام ممهامی آشمیه ] [Vorstellungاز کل خااهد
باد ،پس براهد با مددبن ی از تعنّ بنشت  ،به سرررای مماهنمی ][Begriff
ه چه سررادهت  ،از انضررمام تصررارشررده به سررای انیزاعهاهی ه چه بسررنجت
ح کت تحلنلی بکننم ،تا هنگامیکه به سررادهت ه تعنّ ها ب سررنم .از آنتا،
اه سم را باهد ردهابی ک د تا س انجام بار دهگ به تمعنت ب سنم ،اما اه بار
نه بهیناان ممهامی آشررمیه از هک کل ،بلکه همچان تمامنیی انی از تعنّ ها
و روابج میعدد .روش ر اسررت که یاه روشب بهلحاظ یلمی درسررت اسررت.
انضرمامی انضمامی است ،چ اکه تم کز بسناری از تعنّ های میعدد و از اه
رو وحرد در کث

اسرررت .بناب اه در ف اهند تمک بهمثابه ف اهند تم کز،

بهمثابه نینجه ،پدهدار میشاد ،نه همچان نقطهی بسستم ولا آنکه نقطهی
بسرررسرررت در واقعنرت و برده ت تنب نقطهی بسرررسرررت ب ای مشررراهده
] [Anschauungو ممهام برراشررررد ...یاه ب روش ب آمرردن از انیزایی برره
انضرمامی تنها روشری است که در آن تمک ی که انضمامی را درب میبن د،
آن را بهمثابه انضمامی در ذه

بازتالند میکند16».
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در قطعره ی بالانی بالا ،مارکس ب کل /تزء و انیزایی  /انضرررمامی دهالکینکی در تالند
دانش تمکند میکند .نزد مارکس اسررریق ای دهالکینکی از مشررراهده «ممهام آشرررمیهی
] [Vorstellungکل» ا بهمثابه لحرهی تحلنلی  /اسررریق اهی آااز میشررراد .به یقار
دهگ  ،صرعاد از انیزاع انضرمام کمت ا به انضرمام انیزاع کمت ا مسیلزم ح کیی اولنه از
انضمامی به انیزایی است .سهس «با مددبن ی از تعنّ بنشت » اه لحره «به لحاظ تحلنلی
به مماهنم ه چه سررادهت ] ،[Begriffاز انضررمام تصررارشررده به سررای انیزاعهای ه چه
بسرنجت » ح کت میشراد تا به «سادهت ه تعنّ ها» دست هابنم« .از آنتا باهد اه سم را
ردهابی ک د» سررر انجام «بار دهگ به تمعنت یمیرسرررنمب ،اما اه بار نه بهمثابهی ممهامی
آشرررمیه از کل ،بلکه همچان تمامنیی انی از تعنّ ها و روابج بسرررنار» ها آنچه مارکس
انضرررمرامی در تمک مینرامرد «تعنّ هرای انیزایی برهمردد تمک بره برازتالند انضرررمامی
میانجامد ».در اه تا لحرهی بازبشرت ،ف اهند قناسری ،در ممهام مشخف آشکارسازی
درر ه چه انضررمامیت واقعنت از انیزاییت ه تعنّ هاسررت ،به نحای که «انضرررمامی
انضررمامی اسررت چ اکه تم کز تعنّ های بسررنار و از اه رو وحد در کث

اسررت».

انضرمامی واقعی در ب اب «انضمامی تصارشده»ا بهبار بالقاه درب دارندهی انیزاییت ه
تعنّ هاسررت و اه تعنّ ها بهبار بالقاه درب بن ندهی انضررمامی در تمک اسررت که که از
ب هف بازنماهی واقعنت اتیمایی میناقض که به شرکل فزاهنده تمصررنلیت میشاد ،به آن
دست میهابنم.
پنش از تقنن تمصنلی بققا در س ماههداری در سطاح مخیلف انیزاع ،ارائهی مثالی
مخیصرر از کارب د اسرریق ا  /قناا دهالکینکی در ممهامسررازی بققاتی سررادمند اسررت.
اسرریق ای دهالکینکی از مشرراهده آااز میشرراد .ب ای مثال ،اب تمعنت بهمثابه هک «کل
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آشررمیه» نقطهی آااز اسرریق ا باشررد ،نینجه ممهام بققه بهمثابه ممهامی انیزاییت اسررت.
ممهام بققه تمصرنل کمت ی دارد« ،انیزاع بسنجت »ی است اما در خادش ممهام تمعنت
را درب دارد .در اه روش ،بققره شررر ط وتاد تمعنررت ،هعنی شررر ط تعنن کننررده ،هررا
«سررادهت ه تعنّ ها»ی آن ،میشرراد .م حلهی بعد ،از بققا

هک ممهام انیزاییا آااز

میشررراد و بره ممراهنم انیزاییت مراننرد ف اهنرد تالند ،ف اهند کار ،و ف اهند ارزشهابی ها
تصررراحب ارزش اضرررافی بذر میکند .بناب اه  ،در اه ف اهند ،انیزاع به معنای انیزاع از
واقعنت ب ای مثال از تمعنت ،تالند ،تصررراحب ارزش اضرررافیا ننسرررت« ،بلکه تم کز
فزاهنده ب واقعنت انضررمامی در مماهنمی از سرر شررت اصررلیاش بهمثابه تعنن کنندههاهی
ه چه سررادهت اسررت .از خلال تعنّ دهالکینکی به سررادهت ه تعنّ میرسررنم ،که سررهس
تمرامی دهگ تنقههای واقعنت اتیمایی را بهیناان بالقاهها ...درب میبن د» ،ب ای نمانه
روابج تالندی سر ماههداری کارکدی  2008با .ف اهند بعدی ف اهند قناا است که به
«کلنت انی بسرررناری از تعنّ ها و روابج» منیهی میشررراد .در اه صرررعاد از انیزایی به
انضرمامی «تمک انضرمامی را ضقج و آن را بهمثابه انضمامی در ذه بازتالند

میکند»17.

در اه صررعاد ،بازسررازی ذهنیِ ه چه انضررمامیت  ،تصرراه ی تمصررنلیت  ،اما ماقیی ،از
واقعنرت و یاامرل تعنن کنندهی آن ارائه میکند .در بخشهای آتی ،ما اه روش را در
مارد ممهامپ دازی بققا در س ماههداری در سطاح مخیلف انیزایی  /انضمامی به کار
میب

هم18.

در مقام مثالی دهگ در مارد ب رسرری بققا اتیمایی در تامعهای به لحاظ تارهخی
معن  ،در بالات ه سررط انیزاع ها پاهن ت سررط انضررماما ،اه ف اهند مسرریلزم شررناسرراهی
وحد میناقض تقلارهافیه در ساخیار اقیصادی ،هعنی روابج تالندی ،است .با مم وضا
سرادهسراز ،اما م باط و مناسب ،مانند کناربذاشی وهلههای ان اقیصادی تمامنت روابج
اتیمرایی در نرام سررر ماههداری ،مانند روابج سرررناسررری ،پنش از سررر وکار داشررری با
منانجیهاهی که آنها را ب ای تحلنل تارهخی انضرررمامیت سرررادمند میکند ،قااید یام
اصلی ها ابعاد مخیلف بققا اتیمایی در ف اهند اتیمایی تالند س ماههداری را شناساهی
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میکننم .بناب اه در سرط پاهن ت انیزایی ها بالات انضرمامیا ،شمار ه چه بنشت ی از
میغن ها ،روابج – ف اهندها در نر ب فیه میشرراد ،ب ای مثال در سر ماههداری انحصراری
بهمثابهی م حلهای در تکامل سر ماههداری .س انجام ما پنک هبندی بققاتی و تغنن آن در
بال زمان و در م حلهی مشرررخصررری از تکامل سررر ماههداری را با در نر ب فی روابج
دهالکینکی تعنّ های میعدد اقیصرادی و ان اقیصرادی ،میتااننم ب رسی کننم .اه  ،روش
تحلنل مارکس در سه تلد س ماهه است ،چنان که خاد وی بهص احت میباهد
«در تلد هکم پدهدههاهی را تحلنل ک دهم که ف اهند تالند سرر ماههداری را در
ممهام دقنف آن ،بهیناان ف اهند بیواسرررطهی تالندی ،تشرررکنل میدهد ،بدون
تاته به هن هک از اث ا ثانای یاامل مؤث بن ونی .اما اه ف اهند بیواسطهی

تالند کل حنا س ماهه را درب نمیبن د .در دننای واقعی اه ف اهند با ف اهند
ب دش تکمنل میشراد که ماضاع ب رسی تلد دوم باد ...در بخش سام که
ف اهنرد ب دش را در مقرام منرانجی ف اهند بازتالند اتیمایی ب رسررری میکند،
ف اهند تالند سررر ماههداری درکل همنهاد ف اهند تالند و ب دش در نر ب فیه
شررد .با ملاحرهی آنچه ...در یاه ب تلد سررام ب رسرری میکننم ،در اه مجلد
نمیتاان خاد را به تمملاتی کلی در زمننهی اه همنهاد محدود کننم .ب یکس،

اه تلد ...باهد ب ب اشررکال انضررمامی که از ح کتهای سر ماهه به مثابه هک
کل ب میبالد ،میم کز شاد و آن را

تاصنف کند19».

شناساهی سطاح انیزاع روش نن ومندی ب ای م تقج ساخی ساخیار اقیصادی س ماههداری
ناب با تاام س ماههداری بهلحاظ تارهخی مشخف به منانجی م احل مخیلف است .اتکا
به سرطاح تحلنل ما را قادر میسازد در مسن پنک هبندی تارهخی در تاام س ماههداری،
پلی بن نر هه و وهژبی تارهخی بزننم.
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با آباهی از نکا روششرناخیی دربارهی تعنّ دهالکینکی قسرمت الفا و سطاح
انیزاع قسرمت با ،در پنج بخش بعدی ناشریه قسرمتهای پ تا چا ب اساا سه سط
تحلنلی م تقج با هم به ب رسرری سرراخیارهای بققا اقیصررادی و ننز دولت همپاهشرران در
هک دولت رررر ملت سر ماههداری در حال تاسعه میپ دازهم .اه سه سط ب رسی ها به
بمان ب خی از مارکسنستها سطاح بنشت ها کمت ا را ناهسندبان مخیلف به شکلهای
اندکی میماو نامبذاری میکنند و ش ح میدهند .ما تاحدی واژبان و ممهامسازیهای
آنان را

تعدهل میکننم20.

سر انجام ،تنقهی اقیصادی ساخیار بققاتی ب ای هک تامعهی

س ماههداری در حال تاسعه را در بخش پاهانی یملناتی میسازهم.
پینوشتها
 1ب ای آبراهی از تنقرهی یرام تکرامرل نرامازون و م کرب در ترارهخ و کارب د آن در تارهخ اه ان ،ن.ر.
نعمانی ،تکامل فئادالنسم در اه ان 1358ا ،به وهژه فصال دو تا پنج.
2پنشبمیار مارکس ب ت تمهی ف انسای تلد اول س ماهه ،در
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/p2.htm.
3در کاران ناشری ب وندرهسره ،مارکس در نامهای به انگلس به تارهخ  16ژاناهه  1858میناهسد «...نگاه
مجدد اتمالیام به کیاب منطف هگل خدمت بسنار بزربی به م ک ده است» Marx and Engels,
Selected Correspondence, 1955, p.93ا .درسررال  ،1914لنن ننز بههنگام مطالعهی کیاب
منطف هگل میناهسررد «فهم کیاب س ر ماهه مارکس ،بهوهژه فصررل اول ،بدون مطالعه و درر تمامی کیاب
منطف هگل بهکلی ناممک اسرررت .در نینجه ،پس از بذشرررت ننم ق ن ،هناز هن هک از مارکسرررنسرررتها
مارکس را درر نمیکنند».
4

http://www.marxistsfr.org/archive/lenin/works/9191/conslogic/ch30.htm
در مارد کارب د تنقههای هسرییشرناسرانه و شرناختشناسانه و بهمثابه روش پژوهش-بازنماهی ،تش ه و

پ اتنک در سرررنت مارکسررری ،ما از مطالعا انگلس ،دهالکینک بقنعت ،لنن

1976ا ،اهلننکف 2008ا،

روسدولسکی 1980ا ،کارکدی  1991 ،1983و 2008ا ،اولمان  1993و 2003ا ،آلق هیان و سنمالدهس
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2003ا ،بهرام ب خی نر باههای میماو  ،به ه ب دهاهم .در مارد روش پژوهش ررررررر بازنماهی مارکس و
سرررطاح انیزاع ما ازتمله از مطالعا روبن

1927ا ،ه هس 1939ا ،اهلننکف 1982ا ،روسررردولسرررکی

1980ا ،کارکدی 2007ا ،راهت 1983ا ،بل  2003و 2005ا ،آلق هیان 2007ا ،آلق هیان و سنمالدهس
2003ا ،پالاچی 2007ا و فاه و ه هس 1979ا ،بهرام ب خی تماو ها با آنها و تااندازهای روهک دهای
میماهزشان ،به ه ب دهاهم.
5منطف دهالکینکی ب مقالا فلسرررمی از تمله کل و تزء،انیزاع و انضرررمام ،وحد نامیناهی و میناهی در
ح کت ،مطلف و نسرررقی ،درونی و ب ونی ،شرررکل و محیاا ،نماد و ذا  ،حدوث و وتاب ،ب ای ب رسررری
روابج  -ف اهندهای اقیصرادی و ان اقیصادی در نرامهای اتیمایی  -اقیصادی ،ثقا پاها و تغنن آنها اتکا
دارد .دو اصرل منطقی یام آن در ارتقاط با ب رسریهای اتیمایی وحد تارهخی و منطقی و روش ف ارفی
از انیزاع به انضمام درسطاح مخیلف انیزاع و انضماماند.

6باهد تمکند ک د که اه روهک د به دهالکینک مارکسررری مقینی ب دهالکینک تدهد و سررر ماههی مارکس
) (2004اث ک هس آرتار ننست .به یناان مثالی از کارب د روهک د مارکس ،در ب اب روهک د آرتار ،تاته
کنند که ارزش شکل ماهنت آن است و اه ماهنت ،کار انیزایی است .کار انیزایی ان ژی انسانی است که
صر

نر ها منیزع از اشررکال مشررخف کارهای انضررمامی اسررت .کارب ان ،و نه س ر ماههداران ،در ف اهند

تالند و تحت اتقار هم ارزش مصرر فی کالاها و هم ارزش اضررافی مسررریی در کالاها را تالند میکنند .نزد
مارکس ،کار انضمامی به کار انیزایی تقلنل نمیهابد .مارکس مط ح میکند که «کالاها بهیناان ارزشهای
مصر فی مهم ت از ه چنز صر فاً کنمنتهای میماو هسیند و در نینجه شامل حیی هک ذره ارزش اسیماده
هم ننسیند».
https://www.marxists.org/archive/marx/works/ 1867-c1/ch01.htm.
در تلد نخست س ماهه ارزش پنش از آن که خاد را در شکل ارزش مقادله تحقف بخشد هعنی پنش از آن
که ف وخیه شادا در خاد کالا مسیی است.
7روابج اقیصرادی سر ماههداری سراخیارهافیه اسرت .اه سراخیار تمامنیی اسرت با یناص میماهز ،نه مجزای
تالند ،مقادله ،تازه و مصررر

 .در اه تماهزِ در وحد  ،تنها هک رابطه ها مؤلمه ،هعنی روابج تالند ،نقش

تعنن کننده را اهما میکند .ب ای مثال ،تالند اشررکال خاص تازه و الگای مشررارکت در تازه آن را تعنن
میکند و مادامی که تنقهی وحد اه رابطه با سرراه یناصرر به منانجی مقارزهی بققاتی از منان ب داشرریه
نشاد ،دهگ یناص و مقارزهی بققاتی تا حد معننی آن را بازتالند میکنند.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/4981-c3/ch14.htm
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 9ب ای آباهی از منطف و تعنّ دهالکینکی در یلام اتیمایی ن.ر .کارکدی  ،2008 ،2009بخش هک و
دو 2005،و1991ا .تاته داشررریه باشرررند که ممهامسرررازی ما از بازتعنّ میماو از از ممهام «ف اتعنّ » نزد
الیاسرر اسررت .ب ای آباهی از دهدباهی مشررابه اما با واژبانی میماو دربارهی رابطهی یلّی سرراخیاری،
ن.ر1983 wright.ا .دربارهی روش یلام اتیمایی ،دهالکینک همنااهی و تضراد در نرامهای اقیصادی
 اتیمایی ن.ر .نعمانی 1358ا.10

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.ht
m
11مقالههای انیزایی و انضرررمامی در وحد دهالکینکی با هکدهگ هسررریند .انیزایی بخشررری از هک کل،
هکسراهه ،سراده ،مقدماتی و تکاملناهافیه است ،در حالی که انضمامی روابج میقابل چندساهه و پنچندهی
کلِ تکاملهافیه اسرت .انضمام بنانگ روابج میقابل یننی تنقههای هک پدهده است که با ذا  ،قانان حاکم
ب آن رابطه که شالادهاش را تشکنل میدهد ،تعنن میشاد .انیزایی «معنای ساده ،تکاملناهافیه ،هکساهه،
ناکامل و ناب به اه معنا که تاثن ا تغنن شرررکل دهنده آن را پنچنده نک ده اسرررتا را مقنا ق ار میدهد...
انیزایی در اه ممهام را میتاان باه یننی پدهدههای واقعی دانسرررت ،و نهصررر فاً پدهدههای آباهی» ها
مردل آرمرانی نراب و ان ترارهخی اهلننکف34 1982 ،ا .در حرالی کره انضرررمرامی برهمثرابه نقطهی مقابل
دهرالکینکی انیزایی ،بنرانگ وحرد تنقرههرای میناع هرک کلنرت ،و بنرانکننردهی واقعنت مادی پنجنده،
تکاملهافیه و ف ابن اسرت .به قال مارکس «انضرمامی انضرمامی اسرت ت ا که تم کز تع ّن های بسنار و از
اه رو وحد در کث

است».

(http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm).
صررعاد از انیزایی هاکمت انضررمامیا به انضررمامی کمت انیزاییا مسرریلزم ح کت اولنه از انضررمامی به
انیزایی اسرت .شررکافی هک ینننت ،واکاوی روابج ها تنقههای اسراسرری آن ،و تحلنل هکهارچهی آنها در
شرکل «ناب»شان ،هعنی «س ماههداری ناب» بهتمامی از کار ذهنی انیزاع س چشمه میبن د .به همن ت تنب،
تمک ژر نگ انه از انضررمامی به انیزایی ،بازتابدهندهی واقعنت و روابج میقابل دهالکینکی آن به شررکل
یمنفت اسررت .روشرر اسررت که اه ب داشررت از ف اهند انیزاع ارتقابی با «سررنخ آرمانی» وب ی ندارد که
وسنلهای ب ای نراممند ک دن و درر واقعنتهای منم د است .ممهام «سنخ آرمانی ،ممهامی بهکل یقلانی
است که تارهخپژوهان وب ی ب ای مطالعا تطقنقیشان به آن اتکا دارند» نعمانی 1352ا ها
https://pecritique.com/2018/08/13/
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch48.htm
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13همچنان که در قسرررمت الف بمینم ،با اسررریماده از رابطهی یلت و معلالی مکاننکیِ سررراده قادر به تقنن
سر شرت ف اهند اقیصادی رررر اتیمایی ننسینم .چنن ف اهندی نینجهی تقنن دهالکینکی بن ب اهش بننادی و
شرررماری از پاد-ب اهشهاسرررت که همزمان با خادِ ب اهش بننادی و بهمثابه بخشررری از همان ف اهند ،زاده
میشاد و تکامل میهابد .ب اهش بننادی و پاد-ب اهشها میماهز از هکدهگ ند ،اما بخشی از هک وحد و
هک کل ،هسیند که تکامل آن میناقض است .تکامل در ب بن ندهی دو روند بننادی و پاد-ب اهشهای آن
است .مارکسنسم ،ب خلا

یلم اتیمایی اثقا ب ا ،ب تغنن درونزا و دهالکینکی تم کز دارد.

http://www.marxists.org/archive/marx/works/1857/grundrisse/ch01.htm
15

14

اب چه مارکس همااره در سه تلد س ماهه به منرار روش سازی مثالهاهی از تهان واقعی را تا میداد،

در نینجهبن یهای یمامی در سرررط اسررریدلال «ناب» ها «ژر » به قال مارکسا ،اث پاد-یاامل را وارد
نمیکند .ب ای مثال رتاع کنند به بحث مارکس دربارهی تحقف ارزش اضافی
and

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch21_01.htm
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1885-c2/ch20_04.htm.
16

https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscpsupp.pdf
17
https://www.marxists.org/archive/marx/works/sw/course/mscp-supp.pdf
18روش ر اسررت که تمامی نکا بالا ب ب فیه از تناقض بن تنقههای بالمعل و تنقههای بالقاهی آن اسررت.
اسیق ا ،قناا و تناقض در ممهام صاری کاملاً میماو از اسیق ا ،قناا و تناقض دهالکینکی است .در منطف
صاری پنشف ضها تناقضآمنز ننسیند.
https://www.marxists.org/archive/marx/works/1894-c3/ch01.htm

19

https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.htm
#s2
همانبار که تاکنان روشر شرد ،اه روششرناسری کاملاً میماو از مدل «سرنخ آرمانی» وب ی است .وب
پردهردههرای اتیمرایی  -اقیصرررادی را برهیناان رابطه بن م دم و چنزها و کالاها در بازار تقنن میکند ،نه
ب مقنای روابج و ف اهندهای منان م دم« .سرررنخ آرمانی» وب ب مقنای اه انگاره اسرررت که شرررالادهی تمامی
پردهردههرای اتیمایی  -اقیصرررادی را نر باه پژوهشرررگ  ،اهمنت ف هنگی م تقج با ه ف اهند معن  ،تعنن
میکند و از اه ف ض پنش میرود که یلام اتیمایی تنها تنقههای ف دی پدهدههای بانابان را ب رسررری
میکند«.سرنخ آرمانی» وی بهیناان تاهگزهنی ب ای روش دهالکینکی سرطاح انیزاع ،اساساً روشی کانیی و
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ان تارهخی رر اثقا ب اهانه ب ای نراممند ک دن و درر واقعنتهای ف دی است ،ب ای مثاال ب مقنای «انسان
آرمرانی فئادالی» هرا «انسررران آرمرانی سررر مراههداری» نعمانی  ،1352صرررف 6-58ا .ر.ر .وب  1921و
https://www.marxists.org/reference/archive/weber/protestantethic/index.htm.
وب دربارهی سرنخ آرمانی میناهسد «ساخت هک روش یمل کاملاً یقلانی در چنن مااردی همچان هک
سرنخ "سرنخ آرمانی"ا به تامعهشرناا کمک میکند .اه سنخ آرمانی از مزهت دررپذه ی روش ت و
فقدان ابهام ب خاردار اسررت .در مقاهسرره با آن ،میتاان روشهاهی را که یمل بالمعل میمث از انااع و اقسررام
یاامرل ان یقلانی ،مانند یاابف و خطاها ،هسررریند درر ک د که ب مقنای اه بمانه که یمل بهبار ناب
یقلانی است ،اه یاامل مسئال انح ا

از مسن رفیاری ماردانیرار هسیند».

(https://www.marxists.org/reference/subject/philosophy/works/ge/weber.ht
)m#s2
 20در اه مارد ب ای آباهی از نر ا مخیلف در بارهی سطاح انیزاع به آثار زه ر.ر.
رابن

1927ا ،ب وسمان 1929ا ،ا.ل .ه هس 1939ا ،ساهنزی 1942ا ،فاه و ه هس 1979ا ،کارکدی

1977ا ،راهت 1983ا ،سکن

2003ا ،آلق هیان 2007ا و بل 2009ا.

