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 قابل دسترسی است.] اینجا[ترجمه ی فصل اول در 

داری سببرمایه بببه او که شود می رهنمون برداشت بدین که کند می استفاده زبانی از بارها کاپیتال جلد مسه در مارکس
ه]۱[ نگرد می آن محلی تنوعات ی همه ملحاظه ی بدون و آن خلوص و 2 عمومیتدر ن . اگرچ ا ای ی عموم ت روش ه اس ک

ود اصلیی رویه با نیز را 3تصادفی و خاص تاریخی ] مصالحکاپیتال [در گاهی [اما] او گیرد، می کار به مارکس  خ
(در قانون این خود واقعی عمکرد از بخشی عنوان به بلکه مجرد، اقتصادی قانون شرح برای صرفا نه کند؛ می تلفیق
کنم).   می عرضه آن از هایی مثال ادامه،

خخ و مجرد اقتصادی قانون که کند می تقویت را انگاره این او کاری، چنین با در حاببتی و هستند هم به نزدیک بسیار تاری
چنببان مارکس است.  خود اقتصادی قانون کرد عمل از مستقیمی پیامد تاریخ که کند می ایجاد را این برداشت مواقعی

ایببن در 4 سازیمساله چیز ها مارکسیست از بسیاری که کند، می وبرگشت رفت تاریخی و منطقی سطوح میان سادگی به
ایببن در را آن بتببوانم امیببدوارم و کرد، خواهم استدلل که هم چنان اند. اما سطوح] ندیده این میان ی رابطه [در رابطه
اسببت. ایبن کننبده گمراه تاریبخ، و مجرد اقتصادی قانون میان ساده و نزدیک ظاهراا ی رابطه این بدهم، نشان کتاب

قببوانین بببر تقریبببی همچببون را تاریببخ که نیست راهگشا شود، می متمایل بدان گاهی هم مارکس که چنان آن رهیافت،
خد از «تقریبببی» بیببش چنیببن کببه جواب گببو نیسببت رو این از رهیافت بگیریم. این نظر در سرمایه حارکت [و مبهببم حابب

. متن حااضر برگردان فصل دوم از کتاب زیر است (در دست ترجمه توسط همین قلم):  1
Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.

).نسخه ی پی. دی. اف.» منتشر شده است (کارگاه دیالکتیکترجمه ی فصل نخست این کتاب نیز در تارنمای «
2. generality
3. contingent
4. problematic
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است.  گرایی تقلیل یا اکونومیسم از ااشکالی همواره کمابیش فرضی چنین نتایج که این و نامشخص] است؛

ه سبازد روشن دقت به را مساله این تا است کوشیده شناسم می که مارکسیستی هر از بیش کوزو اونو ان شبکاف ک می
کببه دهببد نشان طریق بدین تا باشد، وسیع تواند می حاد چه تا تاریخ [سطح] و ارزش  قانون و سخت گیرانه یدقیقطرح 
باشد.  مساله ساز و پیچیده تواند می حاد چه تا تاریخی سطح سرمایه) و درونی (منطق منطقی سطح میان ی رابطه

از او درک هببم و ارزش قببانون از مببارکس فهببم هببم ناب، داری سرمایه ی جامعه یک  ازای5 تعیین کنندهمفهوم نبود با
البتببه قببانون ایببن توضیح برای تاریخی مصالح از شوند. استفاده می تضعیف تاریخی سطح با ارزش قانون پیوند ی نحوه
خل است؛ مطلوب حاتی و پذیرش قابل حح این که شود می ایجاد زمانی [اما] مشک از بخشببی همچون تصادفی تاریخا مصال
جلببد در مببارکس که هنگامی مثال، نشوند. برای داده تمایز ارزش قانون از روشنی طور به یا برسند، نظر به قانون خود
تعلببق ارزش قببانون بببه هببایی گزاره چه که نیست معلوم جا همه کند، می مطرح را اش جمعیت اضافه قانون کاپیتال اول

حی جامعه به هایی گزاره چه و دارند وی  اشببارات که] آیببا نیست نوزدهم. [روشن قرن ی میانه در انگلستانح تاریخی شناس
خت رشد و داری سرمایه میان ی رابطه به بببه فقببط یببا هسببتند، آن مجببرد و عببام شببکل در داری سببرمایه به ناظر جمعی

ریه با پیوند در توان می را پرسش نوزدهم مربوط اند. همین قرن در داری سرمایه وم ی نظ ه موس ازی ب رح 6بینواس مط
گببذارد، می بحببث بببه را سببود نرخ سقوط در ها ضدگرایش مارکس که جایی کاپیتال، سوم جلد در طور همین یا کرد. و

از تری انضببمامی سطح به یک کدام و دارند تعلق ارزش قانون به ها ضدگرایش این از یک کدام که نیست روشن جا همه
. ]۲[ تحلیل

قببانون ایببن بببر تبباریخی، تصببادفی مصببالح ی همه از ارزش قببانون جداسازی با ناب، داری سرمایه از اونو پردازی مفهوم
توسببط کالها تولید تولید، تمامی آن در که ست ای جامعه ناب داری سرمایه ی جامعه یک وی دید افکند. از می روشنی
حر نیروی عبارتنببد ناب داری سرمایه ی جامعه یک  اساسی های است. خصلت ارزش خودگستری جهت در شده کالیی کا

هدایت گر خودتنظیم بازار یک توسط ) اقتصاد۲( است؛ شده کالیی کار نیروی توسط کالها تولید تولید، ) تمامی۱از: (
سببه از فقط و فقط جامعه ) ساختار۴( داریم؛ سروکار ویژه مرزهای بدون و جهانی منفرد ی جامعه یک ) با۳( شود؛ می

جببامعه این ) اقتصاد۵( دارن؛ زمین و کارگران داران، است: سرمایه شده تشکیل متمایز و شده تعریف روشنی به ی طبقه
حی چنبدجانبه نبه و اسبت 7انحصارگرایانه های روییه تابع نه تمامبباا ای جبامعه جبامعه ) ایبن۶( ؛8[رفتارهبای] انحصبارگر

حی بازتولید با پیوند در فرخد به فرد مستقیم اجتماعی روابط آن در که است شده شئی ندارد. وجود جامعه اقتصادی-کالی

اند. شببده کاسببته ) فرو9-محور (نقدینه پولی اتصالت به تماماا اجتماعی روابط سرمایه، ي یافته گسترش بازتولید منظر از
رمایه و پول کالها، با همواره روابط این یعنی انجی س د می گری می وند. پیام ن ش رض ای ت آن ف ه اس ای عامل ک ه

هستند.  ها مقوله این حااملین یا اقتصادی های مقوله 10های یابی شخصیت ) صرفااagents( انسانیاقتصادی 

5. a determinant concept
6. immiseration
7. monopolistic
8. oligopolistic
9. cash nexus
10. personalifications
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از درکببی با که، آن است. اول استخراج قابل مهم بسیار های دللت از شماری ناب، داری سرمایه از فوق پردازی مفهوم از
خن در که مواجهیم اقتصاد دولتی بخش و خود-اشتغالی، بخش )،person to person( شخص به شخص خدمات بخش آ
خد این [در که آنجا از که، آن ندارد. دوم وجود هببایی  گروه یببا دولت یک سوی از اقتصاد است، گر خود-تنظیم الگو] اقتصا

ود. در نمی تنظیم داران سرمایه از ع، ش ک در واق امعه ی اب ی ج رمایه ن خی س ت دار ه دول ک ب ورت ی رم) بندی ص (فف
حی  زمینه پس نیسببت. و اقتصاد در دخالت یا گذاری سیاست قالب در اقدامی انجام به قادر که شود می فروکاسته منفعل ا

د، می اقتصباد] ایفبا [در محوری نقشی اینکه با داران، سرمایه حاتی املین تنهبا کنن ل حا ادی سباختارهای منفع اقتص
نیسبتند. اقتصبادی مجبرد ببر] قبانون تاثیرگذاری [و مداخله جهت در مستقلی اقدام هیچ انجام به قادر ها هستند. آن

سببرزمینی مرزهببای گببونه هر جهانی] فاقد نظام [این که است معنی بدان ناب داری سرمایه جهانی خصلت آنکه،  سوم
کببه، آن نیست. چهارم پذیر امکان خارجی تجارت (بومی) و محلی بازار میان جدایی و تفکیک گونه هیچ بنابراین و است

حن و شببوند، می تعریبف تولیببد مناسبببات در هببایی ه جایگا همچون صریح و روشن طور به طبقات صببرف حابباملین به سببا
خی های مقوله  انحصارهای پدیده که، آن هستند. پنجم طبقاتی ي مبارزه و طبقاتی عاملیت جهت در قابلیتی فاقد اقتصاد

ه چبرا ندارنبد، سازگاری ناب داری سرمایه ی جامعه [مختصات]  یک با 11 انحصار چندجانبهوتک قطبی  ابلیت ک ن ق ای
کنببد. ششببم می ایجاد اختلل بازار گر خود-تنظیم خصلت در آشکارا در قیمت گذاری [انحصاری] اقتصادی های سازمان

cash (-محور نقدینه روابط  متن در اجتماعی مناسبات کامل شدگی شی که، آن  nexus(یببک در که دارد آن بر  دللت
حی آن معنای در جز به ای سلطه و قدرت هیچ ناب داری سرمایه ی جامعه دو هببر ایببن وجببود چون ندارد، وجود ساختار
د، خارجی ای] وجود جامعه چنین [در یا که است شخص به شخص مناسبات سلطه] نیازمند و [قدرت ا و ندارن تمامباا ی

کنببار در هببا فرض ایببن ی همه درنظرگرفتن . با12یافته است  عینیت کالها توسط شده] گری میانجی واسطه مند [طور به
اسببت ممکببن درعین حاببال الگو است. این نداشته وجود تاریخ در گاه جامعه] هیچ [از الگویی چنین که است واضح هم،

ن، نظر از دارد. اما بر در را وسختی سفت و گزاف ی سازانه ساده های فرض پیش که برسد نظر به الگوییهمچون  ن م ای
د، می بسبط را انبد یافته ببروز آن تباریخی گسبترش طبی که سرمایه 13ی کننده شئی واقعی های گرایش صرفا الگو ده

مببادی طور به را جامعه بیرونی، دخالت بدون بتواند سرمایه که است جایی الگو] تا این [توسط ها گرایش این یابی بسط
از برآمببده افراطببی الگوهببای انببواع نظیر چیزی سادگی به ناب داری سرمایه از فوق الگوی خلصه، طور کند. به بازتولید

طبی سببرمایه کبه اسببت کننده ای شببئی واقعببی هببای گرایش از 14یابی برون یک بلکه نیست؛ پردازان نظریه برخی ذهن
است.  داده نشان خود تاریخی گسترش

11. monopoly and oligopoly
) گونه ای از ساختار بازار است و به وضعیتی گفته می شود که در آن تعداد فروشندگان محدود است، ورود به بازار وoligopolyانحصارچندجانبه (

خروج از آن آزاد نیست، و همچنین اطلعات خریداران از فروشندگان کمتر است؛ درنتیجه ی همه ی این  عوامل، شرکتهای انحصببارگر چنببدجانبه
می توانند سودهای غیرعادی بلندمدتی را کسب کنند. مثال های بسیاری از این نوع بازار در دنیای واقعی وجببود دارد: صببنعت خودروسببازی، بببازار
محصولت انرژی (نظیر نفت و گاز)، صنایع مواد غذایی. تعداد شرکت ها به اندازه ای کم است کبه فعبالیت یببک شببرکت، بببر روی سببایر شببرکت ها
تأثیرگذار می شود. شرکت های تولیدکننده در بازار انحصاری چندجانبه، تنظیم کننده ی قیمت هستند، یعنی این بازار مانند بازارهای رقابت کامببل،
قیمت پذیر نیست. در انحصار چندجانبه ممکن است تولیدکنندگان با تبانی دست به کنترل تولید و افزایش قیمت بزنند، ماننببد وضببعیتی کببه در
انحصار تک جانبه پیش می آید. اگر این تبانی به صورت رسمی درآید به آن کارتل می گویند. مهم ترین موانببع ورود بببه بببازار انحصبباری چنببدجانبه
عبارتند از: صرفه جویی به مقیاس، حاق اختراع و دسترسی به فناوری های پیچیده و گران و فعالیت های استراتژیک که توسط شرکت های انحصببارگر

جهت جلوگیری از ورود و تخریب شرکت های نوظهور در بازار انجام می شود. [برگرفته و تلخیص از ویکی پدیای فارسی /م.] 
12. objectify
13. actual reifying tendencies
14. extrapolation
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هببای حاوزه ی همه با ناب داری سرمایه ی جامعه یک به مربوط ی نظریه که آید برمی اندیشه این ام گفته تاکنون آنچه از
اقتصببادی-کببالیی منطببق یببک سوی از که جایی تا جامعه، مادی بازتولید با تنها ندارد. بلکه، سروکار اجتماعی زندگی

خی بازتولید های خروجی و ها ورودی ی همه دارد. اگر سروکار شود می اداره ایببن در بگیرنببد، خببود به کالیی شکلی ماد
یببک در را حاالتی [برقراری] چنین ) شوند. ماmanage( اداره مدیریت/گر خود-تنظیم بازار یک توسط توانند می صورت
خب داری سرمایه ی جامعه سببازیم. روشببن را سببرمایه [سببازوکارهای] منطببق بتببوانیم تببا کنیببم می داده] فرض [پیش نا

شببامل کببه کنببد بحببث وارد را اجتمبباعی زنببدگی از هایی حاوزه تواند نمی ناب داری سرمایه ی جامعه ی نظریه بنابراین،
چنیببن (و گیرد نمی خود به کالیی شکل که هستند [فرآیند] بازتولید از نوعی حاامل یا و هستند فرد به فرد مناسبات

ی نظببریه شببمول ی دایببره از بایببد خببانگی کببار (بیولوژیببک) و شببناختی زیست بازتولیببد  کند). خانواده، نمی هم کاری
وزه آن یا این گذاری شوند. بیرون گذاشته بیرون ناب داری سرمایه دگی ی حا حی زن اع مامی اجتم ره از انض ث ی دای بح
ل این ببه تنها ها آن نیست. بلکه ها آن جایگاه اهمیت از کاستن معنای به ناب ی نظریه ن [در دلی طح ای ل] از س تحلی
حی منطق توسط مستقیم طور به که شوند می گذاشته بیرون حش کالیی-اقتصاد نیسببتند. در تنظیم قابل 15خودگستر ارز
جنسیتی، مناسبات طبقاتی، ی مبارزه و طبقاتی همبستگی سلطه، مارکسی، سیاسی اقتصاد تر انضمامی تحلیل سطوح
گیرند.  قرار تحلیل مورد باید اجتماعی زندگی مهم های حاوزه سایر و دانش دهی سازمان

هببای حاوزه که است ساحاتی تک بسیار ای نظریه ناب داری سرمایه ی جامعه ی نظریه که برسد نظر به چنین است ممکن
در بگببوییم کببه اسببت آن تببر  دقیق کببه باورم این بر من گیرد. اما می نادیده را اجتماعی حایات از وسیعی و مهم بسیار

شببدگی  شی دچببار را انسببانی مناسبببات چنببان داری دارد. سببرمایه وجود ساحاتی تک چیزی داری سرمایه خودرابطه با 
در شببود می بازتولیببد کالیی-اقتصببادی منطق طریق از مادی طور به که نظامی همچون توان می را جامعه که سازد می
خت گرفت. این نظر ه ترین مهم ی درباره بنیادی ای آموزه واقعی ک ی مشخص امعه ی رمایه ی ج ان را داری س د. می بی کن

(شبامل تاریبخ ببر ای عمبده تأثیر سرمایه شود، می داری» شناخته سرمایه «تاریخ عنوان به که ای دوره طی اگر وانگهی،
سرانجام سرمایه درونی منطقی از روشن درک [داشتن] صورت این در است، غیره)  داشته و مردسالری قانون، خانواده،

توان می چگونه که است این بود. پرسش خواهد 16بخش/روشنگر روشنی بسیار یادشده های حاوزه سایر از بحث هنگام به
پردازد.  می آن به کتاب این که است پرسشی همان این و  داد، دیگر» پیوند های «حاوزه این به را ارزش قانون

خش قانون سان به سرمایه ناب، داری سرمایه ی نظریه در ه است مجاز ارز ود راه ک ش در را خ رد، پی ونه به بگی ه ای گ ک
بگببذارد. انحصببارگرایی، نمببایش بببه بیرونی های دخالت و ها حامایت بدون هست که گونه همان را خود بتواند سرمایه][

ود به غیراقتصادی نیروهای که ااشکالی ی همه و طبقاتی ی مبارزه دولت، دخالت د، می خ اا گیرن رون تمام ته بی گذاش
دگی شئی از که خودیسم خودبه که حاالی در کنند؛ می تداخل 17خودیسم خودبه با ها آن چون شوند، می ل ش ی کام ناش
کنیم. اجببازه پردازی نظریه ارزش قانون شکل در منطق یک همانند را سرمایه تا سازد می فراهم را امکان این شود، می

ود درونی منطق تا بزنیم نیرنگ آن به که است آن همانند نظریه، در شدن مسلط برای ارزش به دادن مثبابه ی به را خ
ت  روشبنی، به را سبرمایه درونبی منطبق که است ای نظریه کار، ی سازد. نتیجه آشکار ما بر سرمایه درونی منطق و دق

15. self-expanding value
16. illuminating
17. automatism
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کند. می ردیابی گیری سخت

و کببرده معرفببی را نبباب داری سببرمایه ی جببامعه ی نظببریه از هایی بخش آید فصل] می این [ ی ادامه در که مطالبی در
ت، نظریه این کلی خطوط معرفی هدفم اینجا کنم. در می و] تحلیل [بررسی ه نیس اا بلک ر اساس ایی بخش ب ن از ه ای

stageمرحاله» ( ی «نظریه معرفی برای واسطه بی اهمیت بیشترین از که شوم می متمرکز نظریه  theory،برخوردارنببد (
دف آن نظری گسترش و آن به پرداختن که لی ه ن اص اب ای ت. در کت ه اس ه ادام ب، ب ر ترتی ادی ام ر ،18اقتص ام

قببرار بررسببی مببورد ناب داری سرمایه ی جامعه یک چارچوب در را 21سیاسی امر و ،20قانونی/حاقوقی امر ،19ایدئولوژیک
دهم.  می

ناب داری سرمایه ی جامعه یک اقتصاد

خب داری سرمایه ی نظریه اصلی ی هسته بببر اقتصببادی  دیگببر، بیان به یا است، ارزش قانون ی پایه بر [نظامی] اقتصادی نا
د ابتدا . در]۳[ سرمایه درونی منطق ی پایه د بای رد تأکی ه ک اد ک ن در اقتص ارچوب ای تر/چ ونcontext( بس ) همچ

حی مناسبات [نظری] در چارچوب این در شود. [بلکه] اقتصاد نمی پردازی نظریه اجتماعی مناسبات از شدهاجد فنی-ماد
گشببته) (شی 23واره شی اجتماعی مناسبات که دلیل این به تنها یابد، می دست 22خودکاری و خودمختاری یک به نهایت

را اجتماعی کار تقسیم یک نهایت در بلکه نیستند، کالها میان روابط صرفاا ها قیمت مثال، برای ترتیب، شوند. بدین می
دهند. می بازتاب

خی های نظریه از بسیاری که است مهم رو آن از مساله این روی تأکید مفروض سادگی به را اقتصاد خودمختاری اقتصاد
حن را ها قیمت درنتیجه و گیرند، می ا ط به س ان رواب یاء می ی اش ا) تلق د. در می (کاله و کنن رد اون اد رویک ن اقتص ای

حی ساحات در 24ذهنی آزمایش یک در قالب تنها را خودمختاری ر رمایه نظ اب داری س ب ن د. در می کس ه کن [ی ادام
خل تر انضمامی سطوح در که شد خواهد کتاب] روشن شببد. خواهببد کاسببته بنیببادی طور به اقتصاد خودمختاری از تحلی

خب اقتصادی ی نظریه یک به نزدیک چیزی امببا اسببت؛ دسترسببی قابببل نبباب داری سرمایه ی جامعه یک در مورد تنها نا
حن به همببواره اقتصاد که نکته  این درنظرگرفتن با باید می هم مورد همین حاتی تکببوین شببده شی اجتمبباعی روابببط سببا

خش ناب] قانون داری سرمایه [در که اساسی ی نکته این نیز و گردد شناسایی یابد می و حاقببوقی  ایببدئولوژیک، ااشکال ارز
حع [و منفعل ای  زمینه پس شرایط به را سیاسی سازد.  می خود] بدل تاب

کببه این معنا به شوند؛ می 25/ایده آلیزه آرمانی معنا یک به مصرفی های ارزش ناب، داری سرمایه ی جامعه یک چارچوب در
کند. ایببن غلبه مصرفی  به] ارزش [مربوط موانع بر فرا-اقتصادی، نیروهای به اتکا بدون که یابد می اجازه همواره ارزش

18. the economic
19. the idealogical
20. the legal
21. the political
22. automatism
23. reified
24. thought-experiment
25. idealized
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در سبازد. امبا آشبکار را خبود درونبی منطق بتواند سرمایه که است ضروری رو آن نظریه] از سطح [در ارزش پیروزی
شببوند. در مطیع] نمی [و رام سادگی به چنین مصرفی های ارزش انضمامی، تاریخ سطح در نیز و مرحاله ی نظریه سطح
خم و جزئی طور به تنها ارزش حارکت واقع، ود تابع را اجتماعی حایات مادی بازتولید 26ناتما ود در و سباخته خ ادغبام خ

ایببن حاببتی و ، می شببودتاثیرگذار ناتمام طور به و بخشا تنها یا د گردمی منحرف اغلب [در واقعیت] حارکت این کند؛ می
شود.  می محقق ایدئولوژیک و سیاسی های حامایت کمک با تنها هم تاثیرگذاری

M−C−M( ارزش حارکت توسط 27کار-و-تولید فرآیند سازی تابع اساساا سرمایه اگر نتیجه توان می پس ) باشد،'
کببه روسببت آن از ) اسببت. ایببنlabour-power( کببار نیروی سازی کالیی سرمایه انباشت شرط ترین بنیادی که گرفت
کببار-و-تولیببد فرآیند بتواند ارزش حارکت تا کند خریداری ) بایدM( سرمایه که است  ) حایاتیC( کالی آن کاخر نیروی

سازد.  خود تابع را

تولیببد از سرمایه ی آزادانه جابجایی ضرورت است؛ خویش بسط و سود کسب سرمایه هدف که سازد می معلوم رقابت 
[نببوع]  بببه نسبت باید سرمایه که معناست بدین سود، کسب متغیر امکانات به پاسخ در دیگر، کالی تولید به کال یک

حی انعطاف این وجود با حاتی باشد. اما تفاوت بی مطلقاا کند می تولید که  مصرفی ارزش و بسط مسیر طلبانه، فرصت پذیر
نیست.      هموار سرمایه ی توسعه

روزی برای رو پیش راه یک ابت در پی ردن و رق خه واردک ع ای] توس اوری[ه ر فن ن برت ت. ای ر اس ا ام د عموم نیازمن
رمایه [حاوزه در عظیم های گذاری سرمایه ابت ی ی] س ت، ث رمایه اس ه هایی گذاری س اهیتی ک اهموار ( م ) [وlumpyن

مگببر کننببد، می [تر] پرهیز قدیمی فناوری های نارسایی از گسست برای  گذاری سرمایه از دارن نامطمئن] دارند. سرمایه
حد های  رقابت ی واسطه به آن که حص حاا گببردد. بببه تحمیببل آنان بر هایی گذاری سرمایه چنین [اقتصادی]، بحران یک مخت

جببایگزین تنبباوب به جدیببد، هببای فناوری در گذاری سببرمایه ی پببایه مدت] بببر [کوتاه 28شدید انباشت دلیل، فازهای این
بببه دیگببر فاز به فاز یک از ها جابجایی و گردند؛ می موجود های فناوری ی پایه [بلندمدت] بر 29گسترده انباشت فازهای

شوند.  می مشخص ای دوره های بحران شکل

حی مناسبات در تغییراتی موجب ها بحران ابببزار (ارزش ثببابت ی سببرمایه میببان نسبت ویژه به شوند، می سرمایه/کار ارزش
تواننببد می هببا شببود). بحران می دسببتمزدها پرداخببت صرف که ای (سرمایه متغیر ی سرمایه ها) و ورودی یا تولید مادی

حیبازسازمان و بازآرایی موجب مبباهی توسببط کوچببک ماهی [منطق] «بلیعدن امتداد در عموما که گردند   سرمایه30  ده
منفرد های سرمایه رشد(31سرمایه تراکمتوانیم  می ناب داری سرمایه ی جامعه یک چارچوب دهد. در می بزرگ» رخ

پراکنببده های سرمایه ادغام طریق از منفرد های سرمایه رشد(32سرمایه تمرکز نیز و ،)سودها گذاری سرمایه-باز طریق از
را انحصببارگرایی شبح که کنیم پردازی نظریه مجردی منطقی امکانات عنوان به را) تر بزرگ و شمارتر کم های سرمایه در

26. partially
27. Labour-and-production process
28. intensive accumulation
29. extensive accumulation
30. reorganization
31. capital's concentration
32. capital's centralization
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هیببچ در را تجریببدی های گرایش گونه این توانیم نمی ناب داری سرمایه ی جامعه یک بستر در اما. دهند می پرورش
بببه سال پانصد یا سال پنج طی تواند می سرمایه تمرکز تراکم و آهنگ ترتیب، بدین. دهیم قرار خاصی زمانی چارچوب

منظر از. گیرند می جای ارزش قانون] ی دایره[ از بیرون که تری انضمامی ملحاظات به  بسته بیانجامد، انحصارات ایجاد
بببدل انحصاری ی سرمایه به  ، توسعه از معینی ی مرحاله در سرمایه چرا که دریابیم توانیم می مسلماا ناب داری سرمایه

.دارد تعلق 33مرحاله ی نظریه به امر این واقعی پردازی مفهوم اما شود، می

داشته نزول سمت به مجردی گرایش سود نرخ ناب داری سرمایه ی جامعه یک در که است تصور قابل مشابه، طور به
فروپاشببی به گرایش این آیا که دریابیم توانیم نمی هستیم، ناب داری سرمایه ی جامعه رچوبچا در که تاجایی اما باشد،

.بیانجامببد ارزش قببانون سببازی مختل بببه کببه هایی شببیوه به سرمایه ساختاری تغییر به یا گردد می منجر داری سرمایه
حد ی شببیوه یک داری سرمایه اینکه( است داری سرمایه میرایی بر ناظر سود نرخ نزولی گرایش خی لحبباظ بببه تولیبب تبباریخ
خش این ناب، داری سرمایه چارچوب در اما ؛)است کرانمند نبباظر که معینی، زمانی چارچوب هیچ  به انتساب قابل گرای

. نیست سال،  ۳۰۰- عکس به- یا سال ۱۰ طی فرضاا باشد، داری سرمایه پایان بر

.]۴[ ای) اسبت کارخبانه تولیبد ی پبایه ببر (یعنبی صنعتی ی سرمایه خوخد مسلط شکل در یافته، توسعه تماماا ی سرمایه
نبباب داری سببرمایه کنببد. در می اسببتثمار مستقیماا اضافی ارزش خلق روند در را کار نیروی که است صنعتی ی سرمایه
سببهیم هببا آن بببا را اش تولیببدی اضببافی ارزش که بانکی، ی سرمایه و 34بازرگانی/تجاری ی سرمایه بر صنعتی ی سرمایه

گببردش هببای هزینه در 35جویی صببرفه طریببق از را خببود سببهم تجاری ی سرمایه. ]۵[ دارد)  هژمونی( سیطره شود، می
لحبباظ به  بازرگببانی ی سببرمایه. اسببت تولید فرآیند های خروجی و ها ورودی خریدوفروش مستلزم که کند، می دریافت
خب داری سرمایه در اما کند، ایفا] صرف[ خریدوفروش از تر بزرگ نقشی است ممکن تاریخی حد تنها خریدوفروش نا کارکر

)Function (حی های انبدوخته و منبابع درآوردن تحرک به ازطریق بانکی ی سرمایه. است آن د مبال در 36هبدف بی و راک
بازارهببای و هببا بانک نبباب داری سرمایه چارچوب در. کاهد می گردش های  هزینه از صنعتی، ی سرمایه ی  استفاده جهت
حی ااشکال قالب در تنها سهام حن هببا آن تر کببامل هببای ویژگی] بببروز[ چراکه بررسی اند، قابل مجرد جنین نهادهببایی به سببا

]فببرض پیش[ از عببدول مسببتلزم اسببت، مببادی و دولتی نهادهای از 37تصادفی-شبه اشکالی حااوی آنجاکه از انضمامی،
حی شئی در اسببت ممکببن) بانکی و تجاری صنعتی،( سرمایه کارکرد سه این مرحاله، ی نظریه سطح در. است کامل شدگ

اوتی طور به و شوند تعریف متفاوتی طور به ناب، داری سرمایه چارچوب با مقایسه ا متف دیگر ب د یک د پیون رای. بیابن ب
همزمبان، و اسبت؛ مسبلط ی سبرمایه صبنعتی، ی سبرمایه نبه و بازرگبانی، ی سبرمایه سبوداگری، ی مبرحاله در مثال،

هببا این نبباب داری سرمایه در که درحاالی دارد، عهده به را] کالها[ انتقال و نقل و)بب storage (انبارداری نظیر کارکردهایی
.        هستند صنعتی ی سرمایه انحصار در] کارکردهایی[

33. stage theory
34. commercial/merchant
35. economize
36. idle funds
37. a quasi-contingent type
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د، می ذخیره 39گردش های هزینه از که هایی بخش همانند نیز 38مستغلت و املک بت کنن ه نس خه ب رمای ی س 40بیرون

جببدایی و ) نیستند؛subsume( شدن ضمیمه ادغام و قابل صنعتی ی سرمایه توسط مستقیماا شوند. املک می محسوب
نببام به مجزایی طبقهی مالکیت تحت املک که گردد] می شود [آغاز می نهاده بنا جا این از املک از صنعتی ی سرمایه

مببانع املک، بببر خببود انحصببار کببارگیری به ازطریببق تواننببد می مجزا ای طبقه عنوان به دارند. آنان قرار زمین صاحابان
بکشببند. امببا سببرمایه] بیببرون صبباحابان چنگ [از را سرمایه سودهای و کنند ایجاد سرمایه انباشت برابر در خطرناکی

مهمببی منبببع بببردن میببان از بببه اشاره [گذارد می طلیی های تخم که است غازی کشتن معنای به کاری چنین انجام
اقتصبادی هببای مقوله حاباملن صبرفا طبقات ناب داری سرمایه ی جامعه یک در این، بر افزون درآمد است]. کسب برای

کننببد، برقبرار سرمایه با کاری ای  رابطه باید املک باشند. بنابراین، مستقل کنش به قادر آن که از تر شده شئی هستند،
مسببتلزم امببر کند. ایببن حامایت سرمایه [فرآیند] انباشت از ارزش [درون] مقولت در گرفتن جای ازطریق که ای رابطه

خی ارزش از را خود سهم [بخش] املک که است آن در سرمایه داری ناب فرضکند.  (رانت) دریافت اجاره قالب در اضاف
سببرمایه ی صببنعتی یکببی] صبباحابان[بر آن است که صاحابان زمین و املک یک طبقه ی اقتصادی مجزا هستند، و بببا 

حی حن بخشببی از.  آن هستند41نیستند، بلکه وابسته ی بیرونی و طفیل آن ها قابل جذب و ادغام در سرمایه ی صنعتی، به سا
طه ی مقبوله ی )همچنان که سرمایه ی تجاری و سرمایه ی بانکی نیز چنین اند(آن، نیستند  ،»رانبت«، بلکه آن ها به واس

در سطح «نظریه ی مرحاله»، برخلف سطح نظریه ی جببامعه ی. انباشت سرمایه  به مثابه ی یک کل هستند] فرآیند[تابع 
سرمایه داری ناب، صاحابان زمین ممکن است کمتر تابع باشند، و در ایجبباد بخشببی از ائتلف هژمونیببک [بببا سببرمایه]
کار دایی آش د ج کمتر همراهی کنند؛ و یا ممکن است به کلی در سرمایه جذب و ادغام شوند. هم چنان که خواهیم دی
حر تحلیببل آن هببا را قببادر سببازد تببا نقش هببای مهمببی در آن ها از سرمایه ممکن است تحت شرایطی و در سبطوح دیگبب

دولت/حااکمیت ایفا کنند. 

ه به روش اگر سرمایه قادر می بود که تمامی ورودی های خود را به طور سرمایه دارانه تولیبد کنبد (هماننبد کالهببایی ک
خی توسعه یابد. اما به لحاظ تجربی می دانیم سرمایه دارانه تولید می کند)، در ای  صورت می توانست بدون بحران های ادوار
که بحران های ادواری به طور مستمر رخ می دهند و این که بخشی از ورودی های سرمایه به شیوه ای آزادانه و خودمختار

 اسببت.42قابل تولید نیستند. هم چنان که گفته شد، حایاتی ترین کالیی که سرمایه قادر به تولید آن نیست نیببروی کببار
خت زمین است. اگرچه سرمایه می تواند طلی پولی  تولید کند،43کالی حایاتی دیگری که سرمایه قادر به تولید آن نیس

الیی اده ی طل-ک ولی س ام پ م نظ ده تری44هنگامی که از سرمایه داری ناب فاصله می گیری الی پیچی ام م ط نظ  توس
جایگزین می شود کبه همببواره دربردارنببده ی دخببالت  دولببت اسببت. بنببابراین، سببرمایه تنهببا در بسببتر یببک جببامعه ی
سرمایه داری ناب قادر است بدون حامایت های دولت پببول تولیببد کنببد. مببن نیببروی کببار، زمیببن و پببول را «کالهببای

ا45تصنعی وند، ام الیی می ش اا ک اب تمام رمایه داری ن » نام گذاری می کنم، چون اگرچه آن ها در نظریه ی جامعه ی س
38. Landed property
39. circulation
40. external
41. parasitic
42. labour-power
43. monetary gold
44. gold-commodity monetary system
45. artificial commodities
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. دشواری در روند]۶[نمی توان آن ها را همانند سایر کالها به طور سرمایه دارنه تولید کرد (با اندکی استثناء برای پول) 
حی این کالهای تصنعی، حاتی در بستر سرمایه داری ناب، مبنای بروز بحران های ادواری است  .  در سطح]۷[کالیی ساز

خش بیشتر انضمامی و کمتر انعطاف پذیر (قابل رفع) هسبتند، حابتی حش روی قانون ارز نظریه ی مرحاله، جایی که موانع پی
حی دئولوژیک اسبت. در ادامبه، انبدکی از46کالیی سازی جزئ  این کالهبای تصبنعی نیازمنبد حامایت هبای سیاسبی و ای

نزدیک  تر به هریک از این کالهای تصنعی نگاهی می انداریم. 

) labour power( کار الف) نیروی

ابلیت تنهبا مزدی کارگر که درحاالی رسد؛ می فروش به کال همچون که است کامل انسانی بردخه یک ارکردن ق ود ک خ
اخر ساعات حاین در فروشد. کارگر می را محدود زمانی ی دوره یک برای و کار های  ساعت طی میمه ک اقی ای ض ه الح ب

ه است آن به مقید کارگر ی است. طبقه آزاد کارگر [کاری]، ساعات این از بعد اما است؛ داری سرمایه انباشت ماشین ک
حن را کارش نیروی تولیببد کنببترلی ابزارهببای وسببایل/از یببک هیچ بر طبقه این که چرا برساند، فروش به کال یک به سا
ه کبالیی تنها است ناچار خود بقای برای بنابراین و ندارد روی -یعنبی دارد تملبک در ک ر کبارش- را نی د. اگ بفروش
اسببت) دسببتمزد نسبببی کمیببتی تاریخی لحاظ به (که 47معاش سطح از بیش بسیار طولنی مدتی برای کارگر ی طبقه

بببه از] کببارگران [بخشببی شببدن بدل لحبباظ به خببواه بزنببد، ببباز سر خود کار نیروی فروش از است ممکن کند دریافت
اگببر [از سببوی دیگببر،] کننببد. و گببذران خود های اندوخته محل از بتوانند کارگران که نظر این از خواه و داران، سرمایه

خش سطح از کمتر کارگر ی طبقه بود. بنببابراین، نخواهد خود بازتولید به صورت] قادر این [در کند، دریافت دستمزد معا
حد این احاتمالت  خت بلند ی دوره یک در که است آنپیام حن (کببه معبباش سببطح حادود در باید دستمزدها مد یببک به سببا

حی استاندارد گردد.  تضمین کار نیروی سازی کالیی امکان تا بمانند، شود) باقی می فهم بناشده تاریخا زندگ

کننببد خلق جدیدی ی کارخانه سادگی به توانند نمی باشند، داشته نیاز بیشتری کار نیروی به داران سرمایه که هنگامی
کببه ،48بیکاران ی ذخیره از ها آن باشند، نیاز مورد اضافی کارگران کنند. هنگامی که تولید بیشتری کار نیروی بتوانند تا

فروکببش شببدت به بیکببارانه ی ذخیببر سطح شوند. اگر می فراخوانده نامید صنعتی» می ی ذخیره «ارتش را آن مارکس
خی کارگران برای تقاضا کند، ه را [سطح] دستمزدها اضاف الی ب طح ب ت [س داقل] معیش وق  49حا د، می س ن و ده ای

حی ی رابطه ساختار تغییر با تنها که زند می رقم را بحرانی سرانجام حی ارزش شببد. خواهببد حاببل کار و سرمایه میان 50پایه ا
خی دوره بحران و صنعتی ی ذخیره ارتش یک آن که، نتیجه حی کالیی حافظ برای بعدی ملزومات ا هستند. کار نیروی ساز

حی سرمایه ی جامعه در کار نیروی این که برای ال ناب دار باید گردند. اول، تأمین باید شرایط از شماری شود، کالیی کام
حد ابزارهای ی همه و کارگران میان کاملی جدایی گردند مجبور کارگران که پیامد این با شود، برقرار خود-اشتغالی ایجا
بایببد کار/سببرمایه ی رابطه بفروشند. دوم، است، تولید وسایل ی همه گر کنترل و مالک که سرمایه، به را کارشان نیروی

46. partial commodification
47. subsistance
48. pool of unemployed
49. subsistance
50. basic value relation
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همچون را کار نیروی اینکه جز به است، تفاوت بی کار نیروی به نسبت تماماا سرمایه معناکه این در باشد؛ شده شی تماماا
هستند. حامایتی ابزارهای هرگونه فاقد دستمزدشان، جز به کارگران بیند. سوم، می تولید فرآیند در ورودی کالی یک

ال کببار شببرایط و دسببتمزدها تغییرات و کار پذیری دسترس به پاسخ در باید کارگران چهارم، 51متحببرک و سببیال کببام

نامبباهر کببارگران کارگران، وسیع اکثریت که تاحادی باشد، برقرار کار از 52زدایی از] مهارت [وضعیتی باید باشند. پنجم،
حد دستمزدی تنها باید میانگین طور به کارگران باشند. ششم، ی منببزله بببه کببه کننببد، دریافت 53[حاداقل] معیشت درحا

یر دو کببه معبباش اسببتاندارد از سطحی در دستمزدی شود؛ می تعریف کارگر ی طبقه بازتولید برای ضروری دستمزد شبب
حد  از اسببتانداردی منببزله ی به [سببطح] معیشببت دیگببر، بیان کند. به جلوگیری 55سود تنگنای و 54مفرط مصرفی کمهمزا

کامببل سببازی کالیی گببردد. هفتببم، سببرمایه انباشت ثبات به منجر حاداکثری طور به که شود می تعریف زندگی/معاش
و کارگری های اتحادیه شکل در خواه است، کارگری همبستگی و کارگری های سازمان کامل فقدان نیازمند کار نیروی
و منفببرد کببارگران میان قرارداد در یا کار بازار در دولتی دخالت گونه هیچ نباید سیاسی. هشتم، احازاب شکل در خواه

ود جمعبی زنی چبانه و کبارگری های اتحادیه (یعنی بگیریم مفروض را کارفرما هبر در کبه اسبت ندارنبد). روشبن وج
حی سرمایه شوند.  می برقرار بخشا تنها شرایط این موجود تاریخا دار

خش قانون برای چنان کار نیروی سازی کالیی حی شکل که است محوری ارز آن تحقببق ی درجه و سببازی کالیی ایببن نوع
مرحالببه، ی نظریه سطح در این، بر است. افزون داری سرمایه ی توسعه مختلف مراحال تمایزیابی عوامل ترین مهم از یکی
ود، نمی حافبظ ارزش قبانون ببا تنها کار نیروی موجود سازی کالیی ی درجه خواه و شکل خواه ا بلکبه ش دامات ب و اق
حی بندی خصببلت یببک نببتیجه، شود. در می حامایت سیاسی و حاقوقی ایدئولوژیک، های روییه ی نظببریه از صببرف اقتصبباد

بود.  خواهد نابسنده ناچار به مرحاله

ب) زمین

حر انضمامی سطوح در که کالیی دومین اسببت. زمیببن زمین شود، ) میproblematic( ساز/ مشکل زا مساله بخشا تحلیل ت
مببالکیت بببه زمیببن که اسببت. هنگببامی زنببدگی اسبباس هم چنین بلکه است، تولید تمام ی پایه که است ای ماده تنها نه

حی ذیل زمین که زمانی شود. و فروش و خرید کالها سایر همانند تواند می شود، می مبدل خصوصی ارزش خببود-گسببتر
 یرانه توسببط حایبباتی) کببارگران (انببرژی جان ی شیره که شود. جایی می بدل یا رانت سود از منبعی به گیرد، می جای

خن این شود، می مکیده سود برای سرمایه بسببیاری مقابل، هستند. در جایگزینی قابل کارگران از جدیدی نسل با کارگرا
رورده دقت به اگر زمین حااصل خیزی و نیستند پذیر تجدید زمین منابع از ود، پ د می نش ور به توان گی ط ابود همیش ن

ان تضاد دانست، می اساسی تضادی را آن مارکس که مصرفی ارزش و ارزش میان گردد. تضاد رمایه می ار و س ود. ک ب

51. mobile
52. deskilling
53. subsistence wage
54. excessive underconsumption
55. profit-squeeze
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وف آن به کمی توجه مارکس که تضادی آگباه آن از ای دهنبده تکان و انبدوهبار طبرز ببه اینبک مبا و ،56داشبت معط
است. در مصرفی های ارزش تمامی ی پایه عنوان به زمین و ارزش، نامحدود بسط عنوان به سرمایه میان تضاد شویم، می
که شود می نگریسته خامی ی ماده همچون زمین که معناست  این به مصرفی ارزش به ارزش کامل تفاوتی بی مورد، این

تر مناسب که د شومی آشکار هرچه بیشتر گردد. اینک «استثمار» می ناپذیری پایان طور به ارزش ناپذیر سیری بسط برای
ه خبامی ی ماده همچون  نه گیرد؛ قرار مراقبت مورد باید که بنگریم زنده»ای «هستی همچون زمین به که است آن ک

بیببان سببرمایه دیالکتیببک توسط که مصرفی ارزش بر ارزش ی غلبه (استثمار) گردد. البته برداری بهره و استخراج باید
حع (است ممکن شود، می حن به بخشا) را (حاداقل تاریخ در ارزش نهایی) humbling تواض به سرمایه تجاوز از ای نتیجه سا

ببیند.  زمین مصرفی ارزش های محدوده

عمببومی سببازی کالیی آن که از کرد. پیش ایفا داری سرمایه پیدایش دوران دم سپیده در کلیدی نقشی همچنین زمین
سلب کارگران وسیع اکثریت از باید معاش ابزار به منزله ی زمین به دسترسی بدهد، رخ موثری طور به بتواند کار نیروی

حل می د، می عمل زمین و کار میان حاایلی و مانع ی منزلهه ب که ،57زمین خصوصی مالکیت شد. جع رطی کن روری ش ض
حل طبقه استقلل بود. اما کال یک به کار نیروی تبدیل برای همچون توانست می هم زمین صاحابان از مجزایی ی محتم

نباب ی جبامعه یبک . در]۸[ بخورنبد را 59سبودها اسبت ممکبن 58 رانت هاچون کند، عمل سرمایه انباشت برای مانعی
آنها چون شود، نمی استفاده ارزش ) قانونundermine( تضعیف جهت در زمین صاحابان انحصاری قدرت داری سرمایه

کببه 60دار سببرمایه کشبباورزان کببه است آن به وابسته نهایتاا شان های رانت که هستند منفعل ای طبقه اقتصادی لحاظ به
کنند. کسب را سود از میانگینی نرخ هستند، آنان مستاجران

تملببک در تمامبباا  زمین بلکه ندارد، قرار داران سرمایه تملک در زمینی هیچ ناب داری سرمایه ی جامعه یک در بنابراین،
ن صاحابان از ای جداگانه ی طبقه رار زمی ق، این دارد. به ق ودهای طری حی س اف ی 61اض الکیت از ناش ت م خن عقلنی زمی

حی وطحی اضاف سودهای دیگر، بیان کنند. به نمی تضعیف را سود میانگین نرخ 62اقتصادی-کالی حد مرب رون زا ه ب حت ب الکی م
معیارهببای بببا همبباهنگی در جدید فناوری واردکردن یا تولید جابجایی از را داران سرمایه زمین، از خاصی های کیفیت

راه مجزایببی ی طبقه دسببتان بببه و شوند می تبدیل رانت به اضافی سودهای این که چرا کرد؛ نخواهند منع سودآورانه،
خصوص به طبقاتی متقابل زمین صاحابان و داران سرمایه که گیرد می فرض ناب داری سرمایه که .  درحاالی]۹[ یابند می
در دارد. همچنیببن وجود دو آن میان ها هم پوشانی برخی حاداقل همواره تاریخ در که دانیم می هم] هستند، از مجزا [و

آلبریتونباید توجه داشت که است. البته  مناقشه محل طبیعت و سرمایه میان تضاد به مارکس اندک توجه خصوص در آلبریتون دیدگاه این. 56
 گفتمان های رایببجو سبز های جنبش به مربوط های پردازی نظریه از متأثر که کند، می بازگو ) را۱۹۹۱ از (پیش کتاب این نگارش زمان رایج درک

برخی سوی از نود ی دهه در و زمان همان در که تحقیقاتی نتایج کردند. اما می متهم طبیعت بنیادین نقش گرفتن نادیده به را مارکس گرایی، بوم
حابببد چه تا طبیعت با سرمایه ناپذیر آشتی تضاد و طبیعت ی مساله که داد نشان و افکند روشنی مساله این بر شد، انجام  مارکسیست پژوهش گران

به کتاب زیر:  کنید رجوع نمونه است. برای بوده مرکزی اهمیت دارای مارکس نزد
مارکس»، برگردان: اکبر معصوم بیگی، نشر دیگر. ):  «اکولوژی۱۳۸۲فاستر ( بلمی جان

یافت. [م.]: ) منتشر گردید تغییر۲۰۰۹بعد ( ها سال که اثر زیر در آلبریتون شایان ذکر است که این دیدگاه
بخورند!»، برگردان: کیانوش یاسایی، نشر اختران.  آشغال ): «بگذار۱۳۹۳رابرت آلبریتون (

57. landed private property
58. rents
59. profits
60. capitalist farmers
61. surplus profits
62. commodity-economic rationality 
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خصببلت کببه زمیببن، صبباحابان بببر سببرمایه اقتصببادی ی سببیطره اسببت ممکن دارانه سرمایه ی توسعه از معینی مراحال
نگردد.  تأمین است، ناب داری سرمایه

زمین اگرچه شود، فروخته و خریداری کال یک عنوان به بالقوه طور به تواند می زمین ناب داری سرمایه ی جامعه یک در
گببردد، گببذاری قیمت عقلنی طور به تواند می گردد. زمین نمی تولید دارانه سرمایه طریق کالهای متعارف] به خلف [بر

خت و سود میانگین نرخ از استفاده با که دیگری گذاری سرمایه هر همانند یک به تا کند می ایجاد را درآمد از جریانی ران
حیتصاحاب طریق از باید زمین گوید: «قیمت می هاروی دیوید که گونه برسد. همان قیمت آینببده کببار به که آتی، 63 رانت
باید ما ناب داری سرمایه بستر در اما شود، کالسازی تواند می زمین معنا این در . اگرچه]۱۰[بیابد»  تحقق است متکی
دارد.  قرار زمین صاحابان مجزای ی طبقه مالکیت تحت زمین تمامی که کنیم فرض چنین

مهم ترین شاخه ی تولیدی که به طور ژرفی مقید به زمین است، کشاورزی است. این واقعیت کببه تولیببد کشبباورزی در
خی وابستگی بیشتری به نیروهای طبیعی دارد، بدین معناست که در این سپهخر مببادیت مقایسه با سایر شاخه های تولید
سرسختانه ی موانع ارزش مصرفی زمین به طور ویژه ای شدت می یابد. تولید کشاورزی وابسته به فصول و آب و هوا است،
که [این وابستگی] منجر به افت وخیز پردامنه ی قیمت محصولت آن در طی سال، و از سالی به سال دیگببر می گببردد.
اگر از عقلنیت سرمایه دارانه ی سفت وسخت پیروی کنیم، بسیاری از کشاورزان در طی هر برداشت نامساعد ورشکست
خواهند شد. افزون بر این، با توجه به این که بسیاری از پیش شرط های کاخر تابع فصل هستند، برای یببک پرولببتر دشببوار
حی] خببود را حافببظ کنببد. همچنیببن، از حی جامعه ی سرمایه داری ناب [زندگ خواهد بود که بتواند در یک موقعیت روستای

 تنهببا زمیببن را اجبباره می کننببد، ممکببن اسببت از ایببن امببر بازداشببته شببوند کببه64آنجببا کببه سببرمایه داران کشبباورز
 گسترش دهند. سببرانجام،65سرمایه گذاری های ثابتی انجام دهند یا تولید را در انطباق با معیارهای سفت و سخت سود

درحاالی که مدت زمان های تولید در صنعت از طریبق وارد کبردن فنباوری[هببای] جدیببد به طبور بنیببادی کاهش پبذیر
هستند، زمان تولید در کشاورزی دارای قیدهای طبیعی است، نظیر زمانی که طول می کشد تا یک محصول رشد کند

 شبببیه باشببد66و برسد (بالیده شود). به این دلیل و دلیل دیگر، هر چیزی که به یک کشبباورزی سببرمایه دارانه ی نبباب
وزدهم رن ن انه ی ق تان می ونه ی آن انگلس ن نم هیچ گاه برای طولنی مدت در تاریخ انضمامی وجود ندارد (نزدیک تری

.]۱۱[است). در واقع، به نظر می رسد که سرمایه داری و کشاورزی چندان با یکدیگر سازگار نیستند 

 را برجسته می سازد. اول، دارای یک ساختار سببه-67یک  کشاورزی سرمایه دارانه ی ناب شماری از شرایط تعیین کننده
طبقه ای خواهد بود، که در آن صاحابان زمین همه ی زمین ها را در تملک خود دارند؛ کشاورزان سرمایه دار قطعبباتی از
زمین را از صاحابان زمین کرایه می کنند؛ و کارگران مزدی همه ی کار تولیدی را انجام می دهند. دوم، صباحابان زمیبن
به منزله ی گیرندگان منفعل رانت، تماماا نسبت به کشاورزان سرمایه دار بی تفاوت خواهند بود، تا زمببانی که اینبان رانبت

runخود را به موقع می پردازند و زمین را نابود نمی کنند (  downسوم، کشبباورزان سببرمایه دار هماننببد سببرمایه داران .(

63. rental appropriation
64. farmer capitalists
65. strict profit criteria
66. pure capitalist agriculture
67. determinant
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نسبت به ارزش  مصرفی تماماا بی تفاوت بوده و تنها به معیارهای سود پاسخ می دهنببد. آن هببا ممکبن اسببت بببر پبایه ی
معیارهای سود به سمت کشاورزی ناب روی بیاورند یببا از آن خببارج شببوند، هم چنببان که ممکببن اسببت از تولیببد یببک
محصول کشاورزی به تولید محصول دیگر روی بیاورند. چهارم، کشاورزان سرمایه دار، جدا از زمینی که اجاره می کنند،
همه ی ورودی های شان ازجمله نیروی کار را به مثابه ی کالها خریداری می نمایند. پنجم، کشاورزان سببرمایه دار عمومببا

 خود را گسترش نمی دهند، چون در شرایط عدم تملک زمیببن، ممکببن اسببت از ایببن سببرمایه گذاری68سرمایه ی ثابت
در رمایه دارانه به ق زرعه ی س ک م م، ی سودی حااصل نکنند (برای مثال، اگر قرارداد اجاره ی آن ها تمدید نگردد). شش
رمایه دار تنهبا اورز س ه کش وری ک د، به ط کافی بزرگ خواهد بود تا شماری کافی از کارگران مزدبگیر را استخدام کن
مدیریت می کند و خود شخصاا کار مولد انجام نمی دهد (اندازه ی واقعی زمین به سطح توسعه ی نیروهای مولد بستگی
دارد). هفتم، کشاورزان سرمایه دار نسبببت بببه کببارگران مزدبگیببری کببه آزادانببه اسببتخدام یببا اخببراج می کننببد تمامبباا

حی کالیی حن یک ورود  انطباق دارد. هشتم، کار مببزدی در مببزارع، در69بی تفاوت اند،  و این با نیاز آنان به نیروی کار به سا
انطباق با شرایط ذکرشده در بحث از کار مزدی در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، می بایست تماماا کالیی سازی شود.

پ) پول

حر تحلیل برای قانون ارزش به طور ویژه ای مشکل ساز می شود، پببول اسببت. یببک سومین کالیی که در سطوح انضمامی ت
جامعه ی سرمایه داری ناب جامعه ای جهانی است با یک نظام پولی که به طور موثری توسط بازار تنظیم می شود، چببون
خستر متکی بر کالی خاص طل است که شبکل پبول ببه خبود گرفتبه اسبت. قبانون ارزش تنهبا تاجبایی پول در این ب

 تنظیببم70دربردارنده ی پول اعتباری و سایر اشکال پول کاغذی تبدیل پذیر اسبت کبه آن هببا [خبود] توسببط طل-پبول
گردند. اما در سطح نظریه ی مرحاله، ما بایببد تنببوعی از پیچیببدگی هایی را در نظببر بگیریببم کببه از تنظیببم دولببتی ارز،
حی بین المللی و محلی، و نهادهای مالی تحت هدایت دولببت، نظیبر نظام هببای ببانکی و خودمختاری نسبی نظام های پول

دولببت] نقببش[هنگام تحلیل پول در سطح نظریه ی مرحاله، بازارهای سهام ریشه می گیرند. به این دلیل و دلیل دیگر، 
تنها در فضای تماماا شئی شده ی جامعه ی سرمایه داری ناب است که پول می تواند تماماا. همیشه باید وارد تحلیل گردد

. و به تنهایی توسط قانون ارزش تنظیم گردد

خی از سوی یک منطق اقتصادی حن تکیببه بببر نیببروی-چون در سرمایه داری ناب همه ی موانع ارزش  مصرف کالیی، و بببدو
اگر اقتصاد در این سببطح. اقتصادی، مغلوب می شوند، اقتصاد توسط ارزش خودگستر و خودتنظیم گر اداره می شود-فرا

 است، چگونه می توان درباره ی ایدئولوژی و سیاست در بستر سرمایه داری ناب سخن گفت؟   71شمول-خود

68. fixed capital
69. commodity input  (حد کالیی (درون دا
70. gold money
71. self-contained
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ت) ایدئولوژی در یک جامعه ی سرمایه داری ناب

شاید بتوان به سادگی چنین نتیجه گیری کرد که دیالکتیک یک جامعه ی سرمایه داری ناب، یک نظریه ی اقتصادی ناب
است،  بدون ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک. در یک معنا این [نتیجه گیری] درست است. خود دیالکتیک (قانون ارزش)، اگر

حن نظریه ای از یک تمامیت خود-شمول درنظر گرفته شود، هیچ عنصری از نیروی فرا-اقتصادی یا حامایت  هببای  72به سا
ن ا درنظرگرفت ویم. ب ف ش ر در همین جبا متوق ود اگ د ب تباه خواه حی دیگر را شامل نمی شود. اما اش بیرونی یا خارج
حی معینی دللت می کند، [اما] نببه ملحاظات بیشتر، به نظر می رسد که دیالکتیک سرمایه بر اشکال ایدئولوژیک و سیاس
ارکس حن سایه هایی که توسط دیالکتیبک ایجباد می شبوند. م حن بخشی از خود دیالکتیک، بلکه می توان گفت به سا به سا

ال به جایی73گاهی استعاره ی «بازتاب انفعالی » را برای اشاره به این حاشکال به کار می گیرد، که از دید من استعاره ی کام
خح از ایببن ضببرورت [نظببری] ناشببی]۱۲ [است حی قابل نظریه پردازی در ایببن سببط . به واقع، ااشکال سیاسی و ایدئولوژیک

می شوند که همه ی روابط اجتماعی توسط کالها میانجی گری شوند و این که افببراد به عنببوان حابباملن انفعببالی کالهببا
درک گردند.  

خی پیونببدی از نببوع «اتصببالت نقببدینه -محببور» اسببت. در چنیببن در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، تنها پیوند اجتماع
individualصورت بندی نظری، کالها همچون هسبتی های منفبرد (  entitiesه تی های منفبردی ک ) در تصباحاب هس

. اشخاص قانونی کنترل انحصاری بر روی کالهای تحت تصبباحاب]۱۳[نامیده می شوند قرار دارند » 74«اشخاص قانونی
د، به گونه ای که هر یک از کالهای آن هبباخود دارند، بدین معنا که خواست و اراده ی آنان درون دارایی شان جای می گیر

حی]۱۴[تنها به طور ارادی و داوطلبانه قابل انتقال و واگذاری است  انون خص ق اب، ش رمایه داری ن امعه ی س . در یک ج
اصلی همان فرد مالک کالست، اما در سطوح انضمامی تر تحلیل معلوم می شود که تقریباا هر فرد یا گروهببی می توانببد

 باشد: از دولت تا یک شرکت تجاری؛ از یک انجمن (کلوب) تا یک اتحببادیه ی کببارگری؛75یک شخص قانونی ساختگی
.76از یک پادشاه تا یک آدم عادی

 یا شخص قانونی اسببت.77در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، فرد در وهله ی نخست یک مالک دارایی و سوژه ی قانونی
ال افراط آمیز  (حاببداکثری) اسببت. سببوژه ی قببانونی اصببلی سببرمایه داری نبباب78در این حاالت، مفهوم پردازی «سوژه» کام

ال مستقل است، در این معنا که وی از همه ی وابستگی ها به سایر موجودات انسانی رها [فرض] می شببود. [سوژه ای] کام
شخص در قلمرو مالکیت خصوصی اش، حااکم مطلقی است که در مرکز کالهای تحت تملک اش که به طببور انحصبباری
خت ( تحت اراده ی وی قرار دارند ایستاده است. در اینجا به طور ضمنی یک جدایی بنیادین میان دو نوع هستی/موجودی

existenceحی درون قلمرو مالکیت خصوصی شخص، جایی که سوژه بببر آن کنببترل تببام ) قابل ملحاظه است:  یکی هست
حی بیرون از آن، جایی که سوژه هیچ کنترلی روی آن ندارد. در این حاالت، این پرسش پیش می آیببد دارد؛ و دیگری هست

72. self-contained totality
73. passive reflex
74. legal persons
75. artificial legal person
76. commoner
77. legal subject
78. extreme
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حگ استبداد  جلوگیری می کند؟ 80 در دریای هرج و مرج گرایی79که چه چیزی از غرق شدن این جزایر کوچک  یا  بزر

 به منبزله ی «مناسببات مبادی میبان81پاسخ به این پرسش را می توان از تعریف مشهور مبارکس از بت واره گبی کالهبا
ته ای از]۱۵[انسان ها و مناسبات اجتماعی میان اشیاء»  ان رش ه تحبت فرم  استنتاج کرد. آنارشیسم بیرونی پیش گفت

، کالها در فضای بازار با یکدیگر82«مناسبات اجتماعی میان اشیاء» قرار دارد. به بیان [استعاری] کمابیش انسان انگارانه
دار منجبر بتاا پای ود نس تبانی می کنند تا میان خودشان مناسبات اجتماعی ای برپا کنند که به قیمت ها و نرخ هبای س

ال ای ک ای دنی وژه83گردد. در تحلیل نهایی، سوژه ی فردی ظاهراا حااکم، [خود] در تبابعیت ابژه ه رار دارد. آری، س  ق
ممکن است انتخاب کند که بفروشد یا نفروشد، اما قیمت تماماا از سوی دنیای کال دیکتببه می شببود، دنیببایی کببه وی
هیچ کنترلی بر روی آن ندارد. عینیت توسط ابژه ها برپا می شود، در حارکتی که هیچ شخص منفردی کنترلی بببر روی
آن ندارد؛ و سوژگی [صرفا] به معنای استقلل کامل از سایر سوژه ها و [داشتن] کنترل کامل [تنها] در قلمروی مالکیت

 برآمده میان سوژه و ابژه اساسی ترین و سرشت نماترین شکلی اسببت کببه بببه84خصوصی خویش است. جدایی بنیادین
تمام ایدئولوژی سرمایه داری شکل می دهد. 

کنببد می واره بت را سببوژه یببا (پوزیتیویسم)، کند می واره بت را ابژه ا ینمایی سرشت طور به 85دارانه سرمایه اجتماعی علم
ه اقتصاد بر اساساا دارانه سرمایه [علم] اقتصاد مثال، کند. برای می واره بت را دو هر همزمان یا و (فردگرایی)، زله ب ی من
matterحارکت ( در ی موضوع/ماده  in  motion( ی عینیت ایبن امبا کنبد، می تمرکز ب افراطبی گرای ی انگباره ببا اغل
همزمبان طبور (سبوژه) به  کننده مصبرف فبرد هبم (اببژه) و ببازار هبم که جایی یابد، می پیوند کننده مصرف حاکمروایی
آن] فببرد [در کببه کند می عمل خوبی به ای جامعه در دارد، می پنهان را تناقض این که ای کنند. تردستی می حاکمروایی

prime (اصلی منزله ی نیروی مؤثر به  mover حر که درحاالی شود، می تلقی اش  دارایی با رابطه در)بب خر خببود-تنظیم بببازا گبب
کند.   می هدایت کل یک مثابه ی به را اقتصادی ی جامعه

مالکیت و) commodity form (کالیی شکل بر است، داری سرمایه ایدئولوژی مختص که سوژه/ابژه افراطی تفکیک این
حی «ابببژه» «سببوژه» و که دارد وجود سو بدین قدرتمندی گرایش شکاف، این دلیل دارد. به تکیه 86خصوصی دارایی فرد

درجببات به را یکببدیگر کببه شببوند دیببده هایی مقوله همچون این که جای  به گردند، تلقی 87دوگانه هایی مقوله ی منزله به
نخستین ی فجنبنده که دارد بدان گرایش سازند. سوژه می مشروط شود، پیوستاری تلقی همچون تواند می که متغیری،

حی یک قلمرو از که خالقی ناب، ی اراده باشد، بببدان گرایببش آغازد. ابژه می بیرون سوی به رو 88مستقل تماماا اگوی درون
ه چبرا هسبت، که است همان که چیزی )،alienخارجی ( و بیگانه باشد، دیگری» «که دارد آن کبار ببه کباری مبا ک

) به یک چالش واقعی بدل می شود، زیرا مستلزم آن است کهobjective knowledgeاز این رو، دانش عینی (ایم.  نداشته
79. despotism
80. sea of anarchism  [معنای تحت اللفظی آنارشیسم مورد نظر مؤلف است، نه  آنارشیسم به سان یک مکتب یا گرایش فکری-سیاسی/ م]
81. fetishism of commodities
82. anthropomorphically
83. The world of commodity objects
84. radical separation
85. capitalist social science
86. individual ownership of private property
87. dichotomous categories
88. interiority of a totally independent ego
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 به شناسایی درآید. »89«دیگری مطلق

حی ایبدئولوژی سبرمایه داری متقبابل حن ااشبکال پبایه ا اگرچه به نظر می رسد که «سوژه» و «ابژه» در نقش های شان به سبا
رایexclusiveدفعی و طردکننده ( وند. ب ب می ش گفت انگیزی ترکی ب و ش یوه های عجی ) باشند، اما آن ها اغلب به ش

الت ( اهلی و بط ی از ک ت ناش ن اس تخدام ممک یپلین)idlenessمثال، نرخ بالی اس حی (دیس باط پذیر دان انض ) و فق
حی ( ) خود ناکام مانده  اند تلقی گببردد؛ یببا همزمببان ممکببن اسببت ناشببی ازactualizeسوژه های فردی  که در فعلیت بخش

نیروهای غیرشخصی بازار انگاشته شود؛ نیروهایی که کسی نمی تواند در قبال آن ها کاری بکند و دیدگاهی معطببوف به
پذیرش و تسلیم  را می طلبند، نظیر مواجهه ی ما با زمین لرزه. [پس] در هر دوحاالت با نیروهایی مواجهیم که به راحاببتی

از هرگونه مسئولیت پذیری می گریزند [سر باز می زنند].  

وم ساحات در شود، می تولید داری سرمایه ایدئولوژی توسط که ابژه، وارگی بت تجلی ترین عام اعی عل فه و اجتم ی فلس
ناخت هبای ابژه پوزیتیویسبتی، اجتماعی علم در مثال، برای دهد، می رخ دارانه سرمایه ور به ش خت در و معمبول ط نهبای

حی فردگرایی ایدئولوژی و 91سوژه وارگی هستند. بت 90هم از گسسته و گونه شئیفاکت هایی  اگرچببه آن، با همبسته افراط
حب ویژه به هستند، نمایان داری سرمایه ایدئولوژی های حاوزه تمامی در کببه انببد، یافته توسعه 92دارانه سرمایه قانون در قال

شببکل ترین بنیببادی و ترین -شاید- مهم ی منزله به قانون بررسی به ادامه، دارد. در را اهمیت بیشترین من منظور برای
پردازم.  می داری سرمایه ایدئولوژی

ناب داری سرمایه ي جامعه یک در ث) قانون

شود. سرمایه می دیده سرمایه انباشت های نیازمندی منظر [صرفا] از که است ای جامعه ناب داری سرمایه ی جامعه یک
بات واقع، به گیرد؛ می نادیده را -انساناانسان-ب مستقیم اجتماعی مناسبات حی مناس اع د/اجتم ار مقی بکه در گرفت ی ش

کببه گردد می 93 منزوی افراد از برساخته ای جامعه به منجر امر این و شوند، می گری میانجی کال توسط همواره سرمایه
د هم با سرمایه، و پول یعنی آن، ی یافته توسعه ااشکال و کال توسط تنها ه، پیون د.  البت د دارن ناختیبازتولی  زیست ش

را شببناختی زیست بازتولید ناب، داری سرمایه ی جامعه یک ی نظریه در اما بدهد، رخ ای جامعه هر در بیولوژیکی) باید(
حل شببدگی گببردد. شی می تنظیببم کببالیی-اقتصببادی منطق یک توسط مستقیماا که فهمید توان می تاجایی تنها 94کامبب

پببردازی نظریه سببرمایه منظر از را بینا-شخصی مستقیم مناسبات توانیم نمی ما که است آن از حااکی ناب داری سرمایه
حر توسط تماماا جامعه و دارند پیوند هم با کال طریق از تنها کنیم. افراد اداره خببود-گسببتر ارزش و گببر خببود-تنظیم بازا

خی پیوند ای، جامعه چنین شود. در می است.  (کال) برقرار چیز یک و شخص یک میان اساس

طببور به یببا گردد، می معرفی حاق به منزله ی یک است، خصوصی مالکیت متضمن که کال یک روی بر انحصاری کنترل

89. the absolute other
90. discrete thing-like facts
91. fetishism of subject
92. capitalist law
93. isolated individuals
94. total reification
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حن مشخص ) ببباentityهستی ( یک یا است،  قانونی ی سوژه یک 96دارایی مالک اساس، این . بر95مالکیت حاق یک تر، به سا
ه قانونی های  سوژه ) سایرvis-à-vis( در برابر و هم پایه ی که مالکیت، حاقوق از ای مجموعه ل او ب ا متص ال، این اند. ب حا

حی رسمیت به مستلزم مالکیت حاق minمببن» ( «مال که هنجارهایی با شخص هر دارایی که جایی است، 97متقابل شناس

eتو» ( «مال از ) راthineحم این گردد. در می تعریف کند می ) متمایز حق نظا حل تصدی یببک به فرد هر مالکیت، حاقوق متقاب
حن  به گردد. آن چه می بدل قانونی شخص یک یا قانونی ی سوژه در شببود، می آغاز شئی و فرد میان انضمامی اي رابطه سا
حد قانونی های سوژه به را افراد که رسد، می اوج به  جامعه گستره ی هنجارهای از مجردی نظام حاقوق با شده تعریف مجر

کند.  می تبدیل مالکیت

ی هسببتند. سببوژه قببانونی های سوژه لحاظ این از و هستند 98کال مالکان اساساا افراد ناب داری سرمایه ی جامعه یک در
حن مالک قانونی ی سبوژه کبه نیسببت آن معنبای به است. این دارانه سرمایه ی] قانون [برسازنده ای پایه ی مولفه کال به سا
خی نظببر به برداشببتی (چنیببن است بسیط ی هسته این از بیانی صرفاا قانون تمامی و است قانون)بب essence( جوهرر قانون

حی پببایه شکل قببانونی ی سوژه که است آن بر ناظر فقط من استدلل باشد). درعوض، 99پاشوکانیس رهیافت رسد می ا
)basic  form (خن که تاجایی دیگر، بیان است. به دارانه سرمایه قانون ایه شکل است، دارانه سرمایه قانون قانو خن ای پ آ

امببا اسببت، متنببوع بسببیار دارانه سببرمایه قانون که است روشن موضوع، به تر دقیق نگاهی بود. با خواهد قانونی ی سوژه
 ایببناین کبه و است دارانه سرمایه قانون پیکر سراسر در اساسی مفهومی قانونی شخص مفهوم که است آن من ی داعیه

قببانونی، لحبباظ . به گببردددرک دارایببی، مالببک به سببان قانونی، ی سوژه با) شباهتی یا (تعمیمی از عنوان به تواند می امر
اختگی قبانونی شخص یک تجاری، شرکت یک همانند دولت، ن هرچنبد و اسبت، 100س ت ممک از متنبوعی انبواع اس

خیح  تشخص ای پایه شکل باشد، داشته وجود قانونی های شخصیت  یسبوژه و شبود می ناشی خصوصی مالکیت از 101قانون
شود.  می تلقی دارایی مالک منزله ی به قانونی

) اسببت. هرکسببیboundary( مرز/محبدوده یک مستلزم حاقوق این و است حاقوق دارای ای سوژه اساساا قانونی ی سوژه
مببرز ایببن از کببه هرکسی و است )trespasserمتخلف/متجاوز ( یک بگذارد پا زیر را مرز ) اینuninvited( اجازه بی که

95. a property right
96. property owner
97. mutual recognition   (تصدیق متقابل)
98. commodity-owners

حگنی پاشوکانیس (. حا99 Evgenyو  Pashukanis) که به واسببطه ی پژوهش هببای پیشببرو و۱۹۳۷ تا ۱۸۹۱) نظریه پرداز مارکسیست اهل روسیه ،(
) نببام دارد، ۱۹۲۴نظریات الهام بخش اش در زمینه ی قانون و حاقوق شناخته می شود. مهم ترین اثر وی، «نظریه ی عمومی قببانون و مارکسیسببم*» (

حس حاقوق دان که به عنببوان یببک بلشببویک در۱۹۷۸ و برگردان انگلیسی اش در سال ۱۹۲۹که برگردان آلمانی آن در سال   منتشر گردید. پاشوکانی
 از اعضای بلندپایه ی حارب کمونیست روسببیه و نیببز از صاحاب منصبببان دسببتگاه قضببایی و۱۹۲۰انقلب روسیه مشارکتی فعال داشت، در دهه ی 

خن از چهره  های آکادمیک صاحاب نام اتحاد جماهیر شوروی بود. به رغم این (و شاید از همین رو) او نیز مانند ایزاک روبین و بسببیاری دیگببر از همزما
حی دهه ی   اعدام گردید. نظریه ی پاشوکانیس۱۹۳۷ جان به در نبرد و به سال ۱۹۳۰فعالین و نظریه پردازان مارکسیست ، از «پاک سازی» های استالین

حط مبتنببی بببر مبببادله ی کببالیی، چشببم انداز نببوینی در نگببرش حی مسببل درباره ی خاستگاه و کارکرد قانون بورژوایی، با برجسته سازی شکل اجتماع
حی مارکسیستی به این موضوع گشود (با تأخیر بسیار در فضای پژوهشی انگلیسی زبان) و درک رایج از قانون به مثابه ی بازتاب صرف سلطه ی طبقببات
طبقه ی حااکم را به  چالش کشید. از این نظر، امروزه عموما پاشوکانیس و روبین را در یک طیف جای می دهند (علوه بر این خویشبباوندی  نظببری،

 مراودات و چالش های نظری بسیاری با هم داشته اند). [م.]۱۹۲۰روبین و پاشوکانیس که از قضا هر دو دارای خاستگاه یهودی بودند، طی دهه ی 
Evgeny Pashukanis (1924), 1978: The General Theory of Law and Marxism.

100. artificial legal person
101. legal personhood
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درون میببان حابباد جببدایی ی ایببده و مرزهببا ی ایببده رو، این اسببت. از دزد یک بردارد، اجازه بدون را چیزی و کند عبور
اند.  بسته هم قانونی ی سوژه ی ایده با بیرون، شخص) و خصوصی (دارایی

ال ی اراده یک قانونی ی سوژه هببر توانببد می . او گرفته اسببتجای دارایی انباشتی از مرکز در که است 102خودمختار کام
[عملببی] کنببد مبداخله او حااکم ی اراده در بیرونی نیروی یک که زمانی هر و دهد انجام اش دارایی با بخواهد که کاری

تببا کبه شبود می تعریبف حاقببی مبنببای ببر قانونی ی سوژه و است  دارایی بر مطلق کنترل حاالت، این در نارواست. حاق
آن در کالهببا و پببول تنهببا کببه است 103صاحاب بی سرزمین یک مرز این یابد. فراسوی می امتداد اش داراییمحدوده ی 

لمببس را یکببدیگر است ممکن ها دهم؛ دست می تو دست به را آن و دهم می قرار دستانم در را پول دارند. من سکونت
خر اجتماعی. این ی رابطه یک - یعنی است شده برقرار تماسی اند؛ شده لمس واحادی پول توسط دو هر اما نکنند، تصببوی
کند.  می ترسیم روشنی به شود، می » مراد نقدینه -محور«اتصال یک به اجتماعی روابط فروکاستن از که را آن چه

حن که اند کرده استدلل چنین قانون پردازان نظریه از برخی شببخص و شببخص یببک میان ی رابطه با که، 104قرارداد قانو
 دومبی [نباظر ببر]چراکبه اسبت، متمبایز 105مبالکیت قبانون از بارزی طور به دارد، ازدواج) سروکار قرارداد (نظیر دیگر
ایز چنین ناب، داری سرمایه بستر . در]۱۶[ است شئی یک و شخص یک میان ی رابطه ادی تم ذیر امکان حا ت، پ نیس
نظببر به بسببتری چنیببن در واقببع، است. به شخص به شخص مستقیم مناسبات فاقد ای جامعه چنین که دلیل این به دقیقاا

انجام ای مبادله کالها مالکان که شوند. هنگامی می حااصل مشترک ی ریشه یک از مالکیت و قرارداد قوانین که رسد می
اکنببون را مقبدار ایببن مثال: «مببن یابد. برای می تحقق [یا] گاهی و دارد وجود آن پس در قراردادی  همواره دهند، می
حر قبرارداد حابتی ناب داری سرمایه بستر پرداخت». در خواهم بعداا را مابقی و پردازم می labour (کبا  contract (میبان

بببرای را کببار آن یببا این اکنون است: «تو دست این از ای مبادله ی رابطه از انفعالی بازتابی صرفاا [نیروی] کار و سرمایه
پرداخت». خواهم را مبلغ فلن تو به بعداا من و کنی، می من

خص که بیاندیشیم چنین است ممکن )،humanistic( نه باوراانسان منظری از دم شخ ر مق ی ب ت؛ دارای ابراین، و اس بن
ن می مربوط دارایی مالک منزله ی به شخص به ثانوی طور به تنها و دارند تعلق شخص به اساساا حاقوق وند. ای ر ش منظ

 [این فرآیند]زیرا گردد، استنتاج است جوامع ی همه در مشترکی امر که 106تولید و کار فرآیند از تواند میانسان باورانه 
ت، 107اجتماعی همکاری و اجتماعی کار تقسیم یک مستلزم ه اس ن از ک دایش آن بط وعی پی ان هاتصبدیق از ن  انس

حن انسان هایی به  خی حاقوق دارایسا ها سببرف یببا بردگان برخلف کارگران محدود، معنای یک است. در انتظار قابل اساس
آمببده وجود به داری سرمایه دوران » در108انسان «حاقوق دکترین که نباشد شگفتی ی مایه شاید که طوری هستند، آزاد

خی که کرد تاکید باید نکته این بر است. اما است.  توخالیخ به غایت این دکترین در بستر یک جامعه ی طبقات

روان] افبراد، [و روح ببه نسببت  سبرمایه باشبند، دارایی مالکان آنان که است علقمند اشخاص به تاجایی تنها سرمایه

102. autonomous will
103. no man's land
104. the law of contract
105. the law of property
106. labour-and-production process
107. social cooperation
108. the right of man
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حم ( تنهببا افبراد سبرمایه نبدارد. ببرای ای دغبدغه شبان هیبچ 109جسبمانی امنیت حاتی یا و  درونی آنها)integrityانسجا
واقعاا مردم دارند. اگر وجود آن ترکیبات و 110فراگردها تمامی در) commodity-form (کالیی شکل حااملن مثابه ی به

نشببینی عقب 111شببدگان محروم گرسببنگی و رنج برابر در بایست می مالکیت حاقوق آنگاه شوند، شمرده دارایی بر مقدم
ببا ژرفبی پیونبد اسبت ممکبن شده است پدیدار داری سرمایه دوران در زنان؟) که بدون انسان» (مردان، کند. «حاقوق

د، داشته داری سرمایه تحت کارگران صوری آزادی تولید» و و کار «فرآیند با همبسته عام هنجارهای ا باش ر در ام نظ
ال را تر ژرف سطح این ناب داری سرمایه 112تام شدگی شی من،  ، نببتیجه درگنجانببد؛ می خببود در و پوشبباند می فببرو کببام

. ]۱۷[ برعکس نه و شود، می » استخراج113دارایی مالکان «حاقوق انسان» از «حاقوق

بببا قببانونی های سببوژه [اعضببای] پرولتاریببا حاتی شود، می شامل نیز را کالیی کار نیروی همچنین مالکیت که آن جا از
خی ی سوژه ی مقوله رو، این هستند. از مالکیت حاقوق یببک کنببد. در نمی تصببدیق/بازشناسببی را طبقببه یببا نببابرابری قانون
کبار نیبروی مالبک آنان سطح، ترین حاداقلی در چون هستند، قانونی های سوژه افراد ی همه ناب داری سرمایه ی  جامعه
هببای] شببگرفی دللت [و اهمیببت کببه است چشم گیری واقعاا ی پدیده کارش نیروی بر شخص هستند. مالکیت خویش

برابببری منظببر از و بفروشد، آخر به تا را خود حایاتی انرژی تدریج به تواند می شخص که است آن معنای به امر دارد. این
حی خی قانون وکم بیش شخص انضمامی، واقعیت منظر از که درحاالی کند؛ می انتخاب را مسیری چنین آزادانه شخص صور
برساند.  فروش به مفرط، سرکوب و استثمار شرایط تحت - شاید- حاتی را، خود حایاتی انرژی که است مجبور

ناب داری سرمایه ی جامعه یک در ج) سیاست

قببدرت، مناسبببات فقدان بنابراین و شخص  شخص به مناسبات فقدان دلیل به ناب، داری سرمایه ی جامعه یک در اگرچه
ی سببوژه ی مقببوله از را دارانه سببرمایه دولت شکل توان می حاال این با باشد، داشته وجود تواند نمی ای واقعی دولت هیچ

حن»  شبیه بسیار استنتاج . این]۱۸[ کرد استنتاج قانونی ای واقعی 115قببرارداد هیببچ که تفاوت این با است، 114هابز«حلویاتا
حت هیچ و گردد منعقد تواند نمی شببکل تببوانیم [صببرفا] می مببا شود، بلکببه برپا تواند نمی ای واقعی)بب sovereign (حااکمی

دهیم.  قرار کنکاش مورد گردد، ایجاد اساساا اگر را، حااکمیت

نیببز یببک ایببن کببه دارد، ایمنببی 116متقابل رعایت ی سایه در تنها آنان مالکیت حاقوق که یابند می در قانونی های سوژه
که جببایی کببه [جدی] است خاطر بدین خطر است. این همه»  شکننده علیه همه «جنگ یک در سقوط حاد تا همواره

د می سادگی به حاقوق سر بر مشاجرات باشد، خودش ی پرونده قاضی کسهر طح تبا توانن ک س عیت ی ی وض 117جنگ

109. physical security
110. permutations
111. the impoverished
112. total reification
113. rights of property-owners
114. Hobbes' Leviathan
115. covenant (contract)
116. mutual observance
117. a state of war
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به که گردد ایجاد 118سوم طرف یک که است آن خطر این از پرهیز برای روش بیابند. یک و] گسترش گردند [تشدید
عام گر بازتاب گیرد. این قرار قانونی های سوژه ی همه فراز بر حاقوق، متقابل شناسایی/تصدیق 119عام گر بازتاب ی منزله
کند.  می حاکمرانی و یافته ارتقا سایرین فراز سطحی] بر [به که باشد قانونی ی سوژه یک تواند می تنها

و قببانونی های سوژه اما ببخشد، رسمیت و کند تأیید را مالکیت حاق تا شود می برپا [یعنی دولت] حااکم قانونی ی سوژه
ی سوژه یک حااکم قانونی ی ندارد. سوژه خود تملک تحت شود، می اعمال ها آن بر اش حااکمیت که را، آنان های دارایی
وری مانبد، می برکنار دارایی انباشت جاری بازی از تماماا که است قانونی حن به بتوانبد که ط ا ک س رض بی قاضبی ی و غ

حی (خنثی) عمل 120طرف بی حی کند. سوژگ حاقببوق عببام گر بازتبباب که است آن به منوط 121جنینی دولت شکل این قانون
عببام سببوم طرف به غرض، بی بنابراین و مالکیت (منتزع) از تجریدشده قانونی، ی سوژه دارایی. این مالک یک نه باشد،

کبه اسببت آن بببر (فببرض گبردد می بببالقوه هببای نزاع وقببوع از مببانع و شببود می بببدل حاقوق تأیید (جهان شمول) برای
وان است). شاید واقعی های نزاع فاقد ناب داری سرمایه ومت بت انونی حاک ده ق وان به را، برآم کل عن ایه ش ت ای پ دول
مقایسببه در که گیرم می کار به خاطر بدین را آلمانی اصطلح این ) نامید. منRechtsstaatحاق» ( «دولت دارانه، سرمایه

legalقانونی» ( «دولت انگلیسی اصطلحاات با  stateمشروطه» ( «دولت ) یاconstitutional  state،( حابباکمیت معنای
ت طورخلصه، دهد. به می انتقال تری کامل طور به مرا نظر مورد قانونی رمایه دول کل در دارانه س ایه ش ود ای پ ک خ ی
و فببرد هببر قببانونی تشببخص تببا اسببت، شده حااکم قانونی اشخاص دیگر ی همه بر که است 122ساختگی قانونی شخص

کند.  تأیید را افراد ی همه

ود-تنظیم کامل طور به اقتصاد تحلیل، از سطح این در آنجا که از ر خ ت، گ تنتاج اس ت اس ی از دول ای برخ کارکرده
سببازی کالیی که چرا نیست، ضروری طبقاتی ستیز فرونشاندن برای [وجود] دولت مثال، است. برای ناممکن اقتصادی
ار، نیروی مطمئن ه ک ود ک دگی شئی از خ بات ش ی [مناس امعه] ناش ود، می ج تلزم ش ت آن مس ه اس امعه ک ی ج
زیبرا نیسبت، نیبباز مببورد ادواری هببای بحران با مواجهه برای باشد. دولت  طبقاتی ستیز گونه هر فاقد ناب داری سرمایه

خش قانون حد ارز بات مسبتمر بازتولی رمایه تولیبد مناس مین را دارانه س ه کنبد، می تض د می یبک ایبن اگرچ خلل از بای
یببک در حاببتی که دارد وجود اقتصادی کارکرد یک که شود ادعا چنین است کند. ممکن حارکت تکرارپذیر های بحران
در پببول) اسببت. امببا (انتشار 123 سکه ضرب آن، و بگیرد عهده بر را آن اجرای باید دولت نیز ناب داری سرمایه ی جامعه
خل در هرچند نشود، انجام خصوصی طور به سکه ضرب که ندارد وجود دلیلی اصل، ی شبکه به است ممکن روییه این عم

یک در دولت [وجود] یک کند. اگر می تضعیف را پول ای پایه کارکرد لجرم که شود منجر رقیب های پول از ای آشفته
ایببن اجببرای در توانببد می دولببت دارد، ضببرورت پببول شببمولی فراگیری/جهان برقراری برای ناب داری سرمایه ی جامعه
ال کارکرد ال پول که طوری به باشد، منفعل کام  دولت تنها تاجایی مورد نیاز استو گردد تولید ارزش شکل توسط کام

یجار  [بازرگانان] برای پای بندی به یک استاندارد [مشترک] ضرب پول را  ثبت نماید. افزون بببر124که توافق اولیه میان ت

118. a third party
119. universal reflector
120. disinterested and neutral
121. embryonic state form
122. artificial legal person
123. minting of coins
124. traders
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این، چنین نیازی به ضرب پول استاندارد، چیزی درباره ی شکل پایه ای دولت سرمایه دارانه نمی گوید، جز اینکه نببوعی
ه ایبن125اقتدار مرکزی حد  مورد نیاز و توافق است. اما من می توانم ادعبا کنبم ک حن دریافت گر انفعالی یک استاندار  به سا

اقتدار مرکزی چیزی نیست جز دقیقاا [همان] سوژه ی قببانونی حابباکم کببه مببن در حاببال تحلیببل آن بببوده ام. در بسببتر
سرمایه داری ناب، دولت تنها می تواند به منزله ی یک شکل قانونی منفعل، بدون شکل نهادین مشخص، بدون عاملیت و

بدون قدرت به فهم درآید.  

ر دولت و قانون ای پایه خصلت به مربوط استدلل در مهم های بخش از یکی ن ب ه ای ز نکت ه دارد تمرک ا ک ا این آی ه
مناسبببات ی دربردارنببده اجبار هم و رضایت . هم127اجباری یا هستند 126توافقی هایی موجودیت دولت] اساساا و [قانون

در کببه واقعیببت ایببن و کببالیی، شببکل از را دارانه سببرمایه قانون ای پایه شکل من که درحاالی هستند؛ شخص به شخص
ایببن در کببرده ام. اگرچببه استنتاج شوند می گری میانجی کالها توسط اشخاص میان مناسبات ی همه ناب داری سرمایه

مامی سبطوح در اسبت، اجبارآمیز نه و توافقی نه دارانه سرمایه قانون ای پایه شکل انداز، چشم ایی تحلیبل، تر انض که ج
و توافقی ابعاد توامان که شود می دیده چنان دارانه سرمایه قانون شود، می داده بسط بیشتر دارانه سرمایه قانون مضمون

همببواره دیگببری یببا یببک دو] ایببن آن میببان [از که شود می ناممکن ادعا این که طوری باشد، داشته دربر را اجبارآمیز
است.    مسلط

ال که اصلی انتقاد خج ایببن کببه است آن شود می طرح دارانه سرمایه دولت و قانون استنتاج از گونه این علیه معمو اسببتنتا
امببر گببردد. ایببن اسببتنتاج تولیببد مناسبببات از باید می بسنده ی نظریه یک اینکه و ) استcirculationist(گردش محور 

ال در که آنجببا از باشند. اما دارانه سرمایه دولت ی نظریه ی پایه باید طبقاتی ی سلطه و طبقه که است آن از حااکی معمو
ه است ساختاری ی مقوله یک صرفاا طبقه ندارد، [قهرآمیزی] وجود ی سلطه هیچ ناب داری سرمایه ی جامعه یک ه ک ب

را مولببد کار شکل دار سرمایه برای که فروشد، می را کارش نیروی دهد. پرولتاریا می عارجا تولید مناسبات در جایگاهی
ال [ایببن زیرا نیست، قدرت ی رابطه یک کار و سرمایه میان ی گیرد. رابطه می خود به اسببت. شببده کببالیی رابطببه] کببام

بیببش ارزشی تا دهد می جای [فرآیند] کار در را آن دار سرمایه که فروشد، می را کارش نیروی یعنی کالی  خود کارگر
اسببت. قببانونی های سببوژه  میان128متقابل ی مبادله یک این دیگر، مبادلت ی همه کند. همانند خلق» «آن ی هزینه از

بات ی ملحاظه تحلیل، سطح این در بنابراین، زی تولیبد مناس کال اسبتنتاج جهبت در چی ایه اش دئولوژیک ای پ و ای
شببوند، نمی استنتاج گردش و تولید سپهر دو از یک هیچ از ااشکال این واقع، افزاید. در تحقیق] نمی فرآیند [به سیاسی

خب داری سرمایه ی جامعه یک که گیرند می ) ریشهfactواقعیت ( این از بلکه ال تمامیتی نا ) اسببتreified( ءشده شی کام
ه شود. رویکردی می هدایت کالیی-اقتصادیی منطق یک توسط لحاظ، بدین و ن ک ا] می [در م م، اینج لت پروران خص

حی و سرکوبگر تحلیببل و مرحالببه ی نظببریه سببطوح در تنها ها خصلت این اما کند؛ نمی انکار را دارانه سرمایه قانون طبقات
و یافته بسببط اشببکال سببوی بببه قببانون ای پببایه مجببرد شببکل از ما که جایی گیرند، قرار تحلیل مورد توانند می تاریخی

کنیم.  می حارکت آن انضمامی

125. central authority
126. consensual
127. coercive
128 . quid pro quo
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نبباب داری سببرمایه ی جببامعه یببک بستر در را سیاسی امر و قانونی امر ایدئولوژیک، امر اقتصادی، امر من فصل این در
منطببق مرکببزی ی هسته ی منزله به را ارزش قانون که ناب، داری سرمایه ی جامعه یک ی ام. نظریه داده قرار بحث مورد

ت سرمایه آن چه از روشنی و دقیق درک ما به کند، می معرفی سرمایه درونی م می هس د. مه ت ده ه اس یم ک بکوش
مشخصبباا کببه را آن چببه بتببوانیم تببا کنیببم، ریزی پببایه سببطح ایببن در را سیاست و قانون ایدئولوژی، ی درباره تفکرمان
یببک آن ای پببایه شببکل در دارانه سرمایه دولت که این دریابیم. ادعای آن ای پایه اشکال در روشنی به است دارانه سرمایه
گوید. نمی مشخص شرایط در آن ی ویژه شکل یا آن معین مضمون ی درباره چیزی ) است،Rechtsstaat» ( حاق«دولت

یببک در همچنیببن دولت این این که و دارد قانونی شکل یک داری سرمایه دولت اینکه گفتن میان تناقضی مثال، برای
ود است، معینی طبقاتی مضمون دارای داری سرمایه ی توسعه مشخص ی مرحاله ی نظبریه سبطح در نبدارد. حابتی وج
کنبار در دارانه، سبرمایه دولببت کبه شود می روشن  است، مجرد تحلیل] نسبتاا سطح [یک تاحادی همچنان که ، مرحاله

دولت یک ملی، دولت یک )،territorial state( سرزمینی دولت یک همچنین است، قانونی دولت یک که خصلت این
power( مدار قدرت دولت یک و طبقاتی،  stateجزئیببات و دارانه سببرمایه  دولت های پیچیببدگی این حاال، این ) است. با
ایببن ی پوسببته یا شکل که بیاوریم نظر در که شوند می پرورده وجه ترین روشن به هنگامی آن ی درباره بیشتر تفصیلی

خت دارد.  تعلق 129تصنعی قانونی شخص یک به که است همانی دول

امببر میببان مناسبببات کبه بود خواهد آن بدهم. [یعنی] هدفم انجام را کار همین درست کوشید خواهم بعدی فصل در
دهم. بسط و پرورش بیشتر مرحاله ی نظریه تر انضمامی سطح در را سیاسی امر و قانونی، امر ایدئولوژیک، امر اقتصادی،

حی ی ملحاظه این سپس سبباختاربندی بببرای بعببدی های فصل در مرحاله، ی نظریه تحلیلی به] چارچوب [مربوط پیشین
شد. خواهد گرفته کار به دارانه سرمایه ی  توسعه130واقعی مراحال ی مطالعه

 *  *  *

یادداشت های فصل دوم: 

]۱[] کاپیتال  اول  به: جلد  نگاه کنید  مثال  برای   p. 1014, Ben Fowkes Penguin editionو همچنین جلد سوم ]؛ 
]. pp. 110, 175, 831, Progress editionکاپیتال [

 یکی از ضدگرایش های گرایش نزولی نرخ سود که مورد اشاره ی مارکس هم بببوده اسببت عبببارت اسببت از: «نببزول]2[
اله131دستمزدها به سطحی پایین تر از ارزش نیروی کار ن مس ». مارکس درباره ی این ضدگرایش چنین می نویسد: «ای

در اینجا تنها به طور تجربی ذکر می شود، چون همانند بسیاری چیزهای دیگر که می توان آن ها را برشمرد، هیچ ربطی
به تحلیل عام سرمایه ندارد، بلکه به تحلیلی از رقابت تعلق دارد که در این اثر بدان پرداخته نشده اسببت. بببا این حاببال،

].  Capital, Vol. III, Progress, p. 235این مساله یکی از مهم ترین عوامل مهار گرایش نزولی نرخ سود است [
129. artificial legal person
130. actual stages
131. depression of wages below the value of labour-power
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به باور من این جملت قدری سردرگم کننده اند. به نظر می رسد که مارکس می خواهد بگوید که نزول دستمزدها هیببچ
ام ربطی به «تحلیل عام سرمایه» یا قانون ارزش ندارد، و درنتیجه نمی تواند ضدگرایشی در این سطح نظری [تحلیل ع
سرمایه] باشد،  درحاالی که در سطح تاریخ تجربی یک از مهم ترین ضدگرایش هاست. اما آیا قانون ارزش در هر دو سطح
نظریه ی مجرد و سطح تاریخی به یکسان عمل می کند؟ چببرا مببارکس ایببن ضببدگرایش تجربببی را در همببان فهرسببت
ضدگرایش های نظری جای می دهد؟ آیا در یک سطح تجربی همه ی انواع ضدگرایش های بسیار قدرتمند نظیر جنببگ
یا انواع پرشمار مداخله ی دولتی حاضور ندارند؟ درحاقیقت، با بررسی فهرست ضدگرایش ها، سایر عوامل (نظیر تجببارت
خارجی) نیز در درون عمل کردهای قانون ارزش ظاهر نمی شوند. من بر این باورم که بیببان منسببجمی از قببانون ارزش
خب جهببانی و تمامبباا توسببعه یافته اسببت؛ از این رو، تجببارت نیازمند این پیش فرض است که یک جامعه ی سرمایه داری نا

] و نیز به:Sekine, 1986, pp. 242-48خارجی وجود نخواهد داشت. برای مطالعه ی بیشتر در این باره رجوع کنید به: [
]Albritton, 1986, pp. 67-71.[

خی قانون ارزش و منطقNagatani پروفسور ناگاتانی (]۳[ ) به  من خاطرنشان کرده است که او و دیگر انوئیست های ژاپن
درونی سرمایه را به طور موکدی برابر نمی انگارند. از آنجاکه قانون ارزش هسته ی منطق درونی سرمایه است، می باید با
یک نظریه ی بحران تکمیل گردد، نظریه ای که نمی تواند تماماا درون کارکردهای قانون ارزش گنجانده شود یا تماماا در
آن ادغام گردد. قانون ارزش نمی تواند از بحران  ادواری اجتناب کند، درحاالی که بحران ادواری عمل کرد قانون ارزش را،
تا استقرار رابطه ی ارزشی جدیدی میان سرمایه و کار موقتاا مختل می سازد. من با این نقطه نظر موافقت دارم، اما برای

مقصود من در این اثر، این نکته ظریف تر از آن است که [پیامد] آن را در کاربست های واژگانی کتاب بگنجانم.

خت حاول واژه ای نظیر «صنعت» امکان پذیر است. من در یک معنای سبباده]۴[  دریافته ام که گستره ی وسیعی از مباحاثا
humanو پایه ای، چنین فرض می کنم که صنعت عبارت است از کاربست نظام مند انرژی بشری (  energy) در کببار  (

workصنعت [در روند تاریخ] با تولید کارخانه ای هم بسته شده است. دلیل این امر از دید من آن است کببه کارخببانه .(
معرف پیشرفته ترین نهاد بشری برای کاربست فشرده  و نظام مند انرژی بشری در کار است.  

commercial) و سرمایه ی تجاری (merchant capital به گفته ی ناگاتانی، اونو میان سرمایه ی بازرگانی/سوداگرانه (]۵[

capitalتمایز قایل می شود. بدین طریق که دومی را در بستر سرمایه داری ناب و اولی را بببرای ارجبباع بببه پدیببده های (
تاریخی به کار می برد. 

) را به کار می گیرد. من واژه ی «مصنوعی» (fictitious commodity کارل پولنی اصطلح «کالی جعلی/تصنعی» (]۶[
artificial) را ترجیببح می دهببم، چببون واژه ی جعلببی (fictitious) بیببش از حاببد معنببای چیببزی غیرواقعببی و گببذرا (

ephemeralرا تداعی می کند. درحاالی که نیروی کار، زمین، و پول واقعاا کالیی می شوند، فقط آن ها کالهایی نسبببتاا (
حن» ( حیunnaturalnessغیرطبیعی یا مصنوعی هستند، که «غیرطبیعی بود ع میرای وخد] منب ا [خ رمایه داری132) آن ه  س

است. 

].Albritton, 1986, Ch. III برای بحث مفصل تری در این باره نگاه کنید به:  []۷[

].Harvey, 1982, p. 359 نگاه کنید به:  []۸[

132. source of capitalism’s mortality
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].Sekine, 1986, p. 292] و [Harvey, 1982, p. 361 برای بحث مشابهی در این زمینه نگاه کنید به: []۹[

. p. 371  همان  منبع،  ]۱۰[

].Sekine, 1986, p. 293 نگاه کنید به: []۱۱[

 برای نمونه نگاه کنید به فصل دوم از جلد نخست کاپیتال. ]۱۲[

legal برداشت من از مفهوم «شخص قببانونی» یببا سببوژه ی قببانونی» (]۱۳[  subjectتاحاببد بسببیار زیببادی وام دار اثببر (
) است.  ۱۹۷۸ (*پاشوکانیس

* Evgeny Pashukanis (1924), 1978: The General Theory of Law and Marxism.

) بتوانند به سان کالها با یکدیگر وارد رابطه شوند، نگهبانببان آن هببا می بایسببتobjects «برای این که این اشیاء (]۱۴[
حن اشخاصی که خواست و اراده شان در اشیا ء شان جبای گرفتبه اسبت، ببا هبم رابطبه برقبرار کننبد، و می بایسبت به سا
به شیوه ای رفتار کنند که هیچ یک از آن ها کالی دیگری را تصاحاب نکند و در دارایی خببود نگنجانببد، مگببر از طریببق
کنشی که بر مبنای توافق متقابل انجام می شود. بنابراین، آن ها می بایسببت متقببابل حاقببوق مالکببان خصوصببی را نببزد

)، که سپس خود را در یک قرارداد متجلی می سازد (خواهjuridicalیکدیگر به رسمیت بشناسند. این رابطه ی حاقوقی (
ان دو اراده ( د)، رابطه ای می نwillsاین قرارداد بخشی از یک نظام حاقوقی پیشرفته باشد یا نباش ا درعی ت، و ام ) اس

حی میان این دو نفر است» [ ]. Marx, 1971, Vol. I, p. 88حاال بازتاب رابطه ی اقتصادی واقع

حل مجلد نخست کاپیتال.]۱۵[  نگاه کنید به بخش چهارم از فصل او

 برای نمونه نگاه کنید به: ]۱۶[

Blackstone, (1807) 1979: Commentaries on the Laws of England. 

civil برخی از اونوئیست ها این طرح را پیش می نهنببد کبه قببانون مببدنی (]۱۷[  lawرا می تببوان از آمبوزه ی گببردش (
) را از آموزه ی توزیع. منpublic law) را از آموزه ی تولید، و قانون عمومی (criminal lawاستنتاج کرد، قانون جزایی (

با چنین رویکردی موافق نیستم، چون هم قانون جزایی و هم قانون عمومی مستلزم وجود یک دولت فعال هسببتند، از
نوعی که نمی تواند در سطح سرمایه داری ناب وجود داشته باشد. رویکرد خود من آن است که قانون در سطح نظریه ی

خب به صورت تمایزنایافته ( ) در نظر گرفته شود. به بباور مبن تمایزگبذاری سبه گانه ی فبوق در مبوردundifferentiatedنا
قانون را تنها می توان در سطح نظریه ی مرحاله پرورش داد. 

)، اونوئیست  ژاپنی، کتاب مهمی درباره ی نظریه ی دولت نگاشته است، که هنببوز بببه زبببانYamamoto یاماموتو (]۱۸[
ال مسبتقل از هبم کبار کرده ایبم، ه مبا دو نفبر تببا همیبن اواخبر به طبور کبام ده نشبده اسبت. اگرچ انگلیسی برگردان
رویکردهای مان در خصوص نحوه ی استنتاج دولت در سطح نظریه ی ناب به طور دقیقی مشابه یکدیگرانببد، و ایببن امببر

بدین خاطر است که ما هر دو اصول اونویی را سرمشق خود قرار داده ایم. 
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