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رابرت آلبیتون

 ترکمهآیدینبرگردان: 

مایهکریستوفر آرتور بخش عمده ای از زندگی پژوهشی اش را وقف مطالعه ی ارتباط بییین   هگییل کییرده اسییت.منطییق ی مییارکس و س
خواندن این کتاب برای آن هایی که به سمایه علقه مندند، از اهمیت برخوردار است، زیرا ذهن را بر معنییا و تییوالی مقوله هییا در اثییر

اا دیالکبزرگ مارکس متمرکز می کند. آرتور در این کتاب شی تیکی را برای خوانش پیوند مقوله ها در فصول یک تا شییش جلییدوه ای اکید
 هگل است. آرتور در این کتاب بر آن است که باید فصول یک تا شش جلییدمنطق پیشنهاد می کند، شیوه ای که به موازات سمایهاول 
اا به سان نظریه ای درباره ی کال، پول، و سمایه به سان شکل های گردش خواند. در نتیجه، محتوای این شکل ها، کهسمایهاول   را اکید

نیازمند نظریه ی ارزش کار است، فقط می تواند به طور دیالکتیکی و پس از آن که منطق شکل های ارزش بنا شده باشند بنا شود. 

 اسییت نشییان2آرتور به شکل ماهرانه مولفه های بنیادی خردورزی دیییالکتیکی و مناسییبتش را در مطییالعه ی ابییژه ای کییه خودتجریییدگر
شش خودگست (سمایه) است که به واسطه ی حرکت هایش، فعلیتی را که نظریه به دنبال فهییم آن شد ارز می دهد، به این معنا که این خو
است سازمان می دهد. در نتیجه سمایه، تا حدی، در گشییایش تییاریخی اش بییا پرورانییدن منطقییی کالیی ییی اقتصادی کییه می کوشیید تییام
شی بنیادی را در حرکت خودگستش بگنجاند به یاری نظریه پردازان می شتابد. در نتیجه این امکان بییرای نظریه پییرداز مقوله های اقتصاد
اا به این خاطر که سمایه پیش از این در تاریخ پیش افتییاده اسییت، بییه نحییوی کییه به وجود می آید که فرایند انتزاع را کامل کند، دقیق

شد سیی شک نظام منیی اا باید بیاموزد که چگونه آن را دنبال کند. این بدان معناست که اگرچه دیالکتی مایه در تاریییخ ریشییهرنظریه پرداز صف
ورت را بییه مییاریز انیید، و اییین ضییامایه داری متمییردارد، اما تکمیلش فقط در اندیشه رخ می دهد. در نتیجه، منطق سمایه و تاریخ س

ن گونه کییهاتحمیل می کنند که همواره به شیوه ها و حدود تأثیرگذاری منطق سمایه بر کانتکست های تاریخی خییاص بیندیشیییم. همیی
یی همواره به طور عمده متناسب با قانون انتزاعی ارزش، تعینات چندگانه دارند ). 14 (3آرتور یادآور می شود، قیمت های تاریخی واقع

شر تییامیت تییا تکمیییل چرخییه شی رفته رفته انضممی ت بنا بر گفته ی آرتور، باروری نقطه ی آغاز دیالکتیک، با توانایی اش در جذب لحظه ها
 تبدیل می کند که می توانیید خییودش را از درون خییود4آشکار می شود. این چرخه است که سمایه را به سوژه  یا تامیتی خودکفا/خودپا

 است از:برگردانیاین مت  1
The New Dialectic and Marx's Capital by Christopher J. Arthur, Review by: Robert Albritton, Labour / Le Travail, Vol. 54 (Fall,

2004), pp. 342-344
 در ایران به انتشار رسیده است.نش پژواک (اثر کریستوفر آرتور) به همت فروغ اسدپور به فارسی ترجمه شده و توسط دیالکتیک جدید و سمایهکتاب 
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ام کالیی شده باشند، بییه طییوری بازتولید کند و گستش دهد. اما این بدان معناست که تام درون داد ها و برون دادهای تولید باید حت
شد بی تفاوتی نسبت به ارزش مصفی برسد که لزمه ی ترکز راسخش بر افزایش سود است.  که سمایه بتواند به ح

شر دیگری نیز وجود دارد که من با آن ها موافقم، اما فکر می کنم بییرای خواننییدگان جییالب اگرچه در مجموعه مقالت آرتور، موارد بسیا
باشد که به طور چکیده به برخی از مخالفت هایم اشاره کنم. می کوشم این بحث را در دو نکته ی بنیادی فشده کنم. اول این که فکر

فی خدشییه دار می شییود. دیگییررمی کنم فهم آرتور از دیالکتیک سمایه به واسطه ی فهمی نابسنده از رابطه ی بییین ارزش و ارزش مصیی
این که در حالی که آرتور دیالکتیک نظام مند را از دیالکتیک تاریخی متمیز می کند، نه جدایی و نه پیوندشان را نظریه پردازی نی کند،

و گاهی [فقط] به طور ناقص آن ها را متمیز می کند.

فیسمایهآرتور مدعی است که فصول یک تا شش جلد اول  اا نظریه ای درباره ی شکل ها، بدون محتواسییت، و این کییه ارزش مص ، صف
اا غایب است ( ). در نتیجه به این می رسیم که دیالکتیک از ارزش به سان حضوری مرتبط با خییود بییه ارزش بییه150در این فصول اکید

سان غیاب بسط می یابد. نظریه ی شکل ارزشی که به این ترتیب حاصل می شود عامل تعیین کننده ی اصلی اقتصاد سمایه دارانه است
) در کل نظام است.88) یا به بیان دیگر، شکل سمایه، لحظه ی برجسته (11(

دیالکتیک گردش، هنگامی که با موانع ارزش مصفی تولید روبه رو می شود، یا زمانی که شکل با محتوا مواجه می شود، خاته می یابد.
شی نظریه ی منطق درونی سمایه هم سنگ   هگل نیست، در این صورت مشخص نیسییت کییه اییین منطییق درونییی چگییونهمنطقاگر باق

فی اسییت. آرتییور بییاسمایهنظریه پردازی می شود. مشکل اصلی این است که در   تضاد بنیادی از همن ابتییدا بییین ارزش و ارزش مص
به حاشیه راندن ارزش مصفی، سمایه را به شکل ناب تبدیل می کند، که به نوبه ی خود به تأکید بیش از حد او بییر نقییش تعییین شییکل

ناب در کل نظریه می انجامد.     

ارزه ی د مب ه ارزش پیام ا ک ن ادع و، و ای ک س کل ارزش از ی و این به عدم انسجام می انجامد، زیرا او بین تأکید بر برتری نظریه ی ش
مایه بیهر). اگر ما این ادعای دوم را جدی بگیریم، آنگاه قوانین حرکت س57 تولید است از سوی دیگر، مردد است (5طبقاتی در محل

کلی محو می شوند، زیرا نی توانیم درباره ی ارزش حکمی کلی بدهیم، غیر از این که بگوییم ارزش با [تغییر] تیوازن نیروهیای طبقیاتی
ا پس، ب ت ارزش مصفی، و س ا کنارگذاش دا ب در هر کارخانه ای تغییر می کند. مسئله این است که او دیالکتیک خود را رد می کند؛ ابت
بازگشت دوباره به آن با چنین شدت و حدتی. خوب است که بگوییم کار در و ضد سمایه است، اما در سطح دیالکتیک نظام مند مییا
ای دوره ای و ... ار، بحران ه ازار ک طح، ب ن س ه در ای اطر ک ن خ ه ای اا ب دهیم، دقیق د» ب نی توانیم هیچ محتوای مشخصی را به «ض
شل سوژگی کارگران نیست، بلکه تلقی کالیی سازی نیروی کییار دستمزدها و عرضه ی نیروی کار را تنظیم می کنند. باز هم مسئله انکار ک
از سوی سمایه به شیوه ای است که به طور موفقیت آمیزی سوژگی کارگران را به کانال هایی سوق می دهد که پشییتیبان بیشینه سییازی
سود هستند. برای مثال، کارگران در رهاکردن هر شغلی آزاد هستند، اما در این سطح انتزاع، ما فرض می کنییم کیه هیر شیغل دیگیری
درت ن ق ا ای د، ام انه زنی کنن دستمزدها و شایط کاری مشابهی خواهد داشت. کارگران آزادند تا برای بالترین دستمزدهای ممکن چ
شت] ا [واقعی م، و ب رض بگیری ارگری را ف ای ک چانه زنی به واسطه ی این واقعیت که در سمایه داری ناب ما نی توانیم وجود اتحادیه ه

بحران های ادواری که به بیکاری گستده می انجامند، ویران می شود.

شد سمایه دو سوژه  شک نظام من ارد، در دام عدم انسجام می افتد. اگییر کییار د—سمایه و کار—آرتور بار دیگر زمانی که می گوید دیالکتی
اا—دو تامیت و روابط شان—بیرون از سمایه است، پس دیالکتیک باید دیالکتیک سمایه و کار   باشد. آرتور می کوشد تا بگوید واقعیی

اا خودمختار است. اما اگر کار حییتی بییه طییور نسییبی بیییرون از سیی یر درون این تامیت نسبت مایه اسییت،ریک تامیت وجود دارد، اما کا
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مایه] انسییجامیرمی تواند پیوسته دیالکتیک را به شیوه هایی پیش بینی ناپذیر مختل کند و در نتیجه مانع از آن شود که [دیالکتیک سیی
ام کالیی شده است. دلیل آن که آرتور بییا داشته باشد. برای داشت یک نظریه ی منطق درونی سمایه باید فرض کنیم که نیروی کار حت
این فرض مشکل دارد، این است که او به اشتباه فکر می کند که چنین فرضی باید کل سوژگی کارگران را انکار کنیید، و این کییه او فکییر
می کند مبارزه ی طبقاتی نیز که در تاریخ جاری است، اگر موقعیتی کییانونی در دیالکتیییک نظام منیید نداشییته باشیید، باییید، بییه دلیلییی،
کوچک جلوه داده شود. از دید من، این مسئله ی اخیر از توجه ناکافی به تبیین روابط بییین دیالکتیییک نظام منیید و تییاریخی بییه سییان

اا آن رارسطوح متمیز تحلیل سچشمه می گیرد. به بیان دیگر، آرتور گه گاه به درون همن روش منطقی ی تاریخی فرو می افتد که ص احت
یح متمیزند، شی ء شدگی در سطح دیالکتیک نظام مند که کار را در سیی مایه می گنجانیید، در سییطح تحلیییلررد می کند. زیرا اگر این سطو

تاریخی همواره ایستادگی می کند و حتی به طور رادیکال دگرگون می شود.

ین ارزش، بییا غلبه ی تییدریجی بییرسمایهپیشنهاد من این است که می توان کل سه جلد   را به سان دیالکتیکی منفرد نگریسییت کییه در آ
شی کالهییا ف مایه دارانه، مقوله هییایی متییوالی را بیه وجییود می آورد. ارزش مص شی حاض در تام اقتصادهای س موانع بنیادی ارزش مصف
مانعی برای مبادله است، تا زمانی که ما به طور دیالکتیکی شکل پولی را از شکل کالیی به وجود می آوریم. اما حتی بییا شییکل پییولی
نیز مبادله ی یک ارزش مصفی با یک ارزش مصفی دیگر مانع به شمر می رود، مگر این که شکل سمایه را بییه وجییود بیییاوریم کییه از
پول برای خلق پول بیشت استفاده می کند. این نیز به نوبه ی خود فهم ناپذیر می شود، مگییر این کییه فراینییدهای کییار و تولییید در شییکل
سمایه گنجانده شوند، و مانند آن. ما در سطح دیالکتیک نظام مند به مطالعه ی این موضییوع می پردازیییم کییه نوسییان ها در طییول روز
کاری چگونه بر استخراج ارزش اضافی تأثیر می گذارند، اما ما یک روز کاری با طول معین نداریم. برای همین نیاز داریم تا به تحلیییل
ین شی متعددی ممکن است نقش بازی کنند، اگرچه می توان انتظار داشت که در اییین میییا ین فاکتورهای عل تاریخی روی بیاوریم که در آ
اا رابطه ای آشتی ناپذیر مبارزه ی طبقاتی همواره از اهمیت برخوردار باشد. آنچه دیالکتیک نظام مند نشان می دهد این است که ضورت
اا مشییخص مبییارزه ی شی تاریخیی بین سمایه و کار وجود دارد، اما نی تواند نشان دهد که اییین رابطه ی آشییتی ناپذیر چگییونه بییه شییکل ها
شی دیالکتیییک نظام منیید اسییت، در یی عامل تعیین کننده ی اصییل طبقاتی می انجامد. در نتیجه به جای این ادعای نابجا که مبارزه ی طبقات
عوض باید بگوییم که دیالکتیک نظام مند، یک نظریه ی ساختاری شفاف از طبقه ارائه می دهد و نشان می دهد که چرا آشییتی ناپذیری
شک ما تام سه جلد را دربربگیرد، افییزون بییر اییین می تییوانیم ال ملزم همیشگی سمایه داری در تاریخ است. و اگر دیالکتی طبقاتی احتم
بفهمیم که سمایه چگونه، نه تنها نسبت به زمین، بلکه همچنین، در شکل بهره، نسبت به خودش هییم بی تفییاوت می شییود. در واقییع

شی سمایه ی مالی، ما به طور دردناکی از پیامدهای چنین بی تفاوتی ای آگاه می شویم.  در عص کنون

اا دیالکتیکی شاید برای مییدت ها نییاممکن باشیید، کتاب آرتور، از جهت ترکز بر دیالکتیک سمایه، موهبتی واقعی است. نظریه ای اکید
حتی نزدیک شدن به چنین نظریه ای به معنای تدوین نظریه ای با توان بالی شناخت شناسانه است، تییوانی کییه باییید بی انییدازه بییه مییا

کمک کند تا رابطه ی عشق/نفرت تاریخی مان را با سمایه روشن کنیم و سانجام خودمان را از آن جدا کنیم. 

13۹5اردیبهشت 

پراکسیس
Praxies.org

3

http://Praxies.org/

