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رابرت آلبریتون
برگردان :مانیا بهروزی
]ترجمهی فصل اول در اینجا قابل دسترسی است[.

مارکس در سه مجلد کاپیتال بارها از زبانی استفاده میکند که بدین برداشت رهنمون میشود که او بببه سببرمایهداری
در عمومیت 2و خلوصآنو بدون ملحاظهی همهی تنوعات محلیآنمینگرد ] .[۱اگرچ ه ای نعموم ا روش یاس تک ه
مارکسبه کار میگیرد] ،اما[ او گاهی ]در کاپیتال [ مصالح تاریخی خاصو تصادفی  3را نیز با رویه ی اصلی خ ود
تلفیق میکند؛ نه صرفا برای شرح قانون اقتصادیمجرد ،بلکه به عنوانبخشی از عمکرد واقعیخود اینقانون )در
ادامه ،مثالهاییاز آنعرضه میکنم(.
با چنین کاری ،او این انگاره را تقویت میکند که قانون اقتصادی مجرد و تاریخخ بسیار نزدیکبههم هستند و حاببتی در
مواقعی این برداشت را ایجاد میکند که تاریخ پیامد مستقیمی از عملکرد قانون اقتصادی است .خود مارکس چنببان
بهسادگی میان سطوح منطقی و تاریخی رفتوبرگشت میکند ،که بسیاری از مارکسیستها چیز مسالهسازی 4در ایببن
که استدللخواهم کرد ،و امیببدوارم بتببوانم آنرا در ایببن
رابطه ]در رابطه ی میاناینسطوح[ ندیده اند .اما همچنان
کتاب نشان بدهم ،اینرابطه ی ظاهرا نزدیک و ساده میانقانون اقتصادیمجرد و تاریبخ ،گمراه کننبده اسببت .ایبن
رهیافت،آنچنانکه مارکسهم گاهی بدان متمایلمیشود ،راهگشا نیست که تاریببخ را همچببونتقریبببی بببر قببوانین
حارکتسرمایه در نظر بگیریم .این رهیافتاز اینرو جوابگببو نیسببت کببه چنیببن»تقریبببی« بیببش از حاببخد مبهببم ]و
 . 1متن حااضر برگردان فصل دوم از کتاب زیر است )در دست ترجمه توسط همین قلم(:
Robert Albritton, 1991: A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development.

ترجمهی فصل نخست این کتاب نیز در تارنمای »کارگاه دیالکتیک« منتشر شده است )نسخهی پی .دی .اف.(.

2. generality
3. contingent
4. problematic
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نامشخص[ است؛ و اینکه نتایج چنین فرضی کمابیش همواره ااشکالی از اکونومیسم یا تقلیلگرایی است.
کوزو اونو بیش از هر مارکسیستی که میشناسم کوشیده است تا این مساله را بهدقت روشن سبازد ک ه شبکاف می ان
طرح دقیق و سختگیرانهی قانون ارزش و ]سطح[ تاریخ تا چهحاد میتواند وسیع باشد ،تا بدینطریق نشان دهببد کببه
رابطهی میان سطح منطقی )منطق درونی سرمایه( و سطح تاریخی تا چه حاد میتواند پیچیده و مسالهساز باشد.
با نبود مفهوم تعیینکننده5ای از یک جامعهی سرمایهداری ناب ،هببم فهببم مببارکس از قببانون ارزش و هببم درک او از
نحوهی پیوند قانون ارزش با سطح تاریخی تضعیف میشوند .استفاده از مصالح تاریخی برای توضیح ایببن قببانون البتببه
قابل پذیرش و حاتی مطلوب است؛ ]اما[ مشکخل زمانی ایجاد میشود که این مصالحح تاریخا تصادفی همچون بخشببی از
خود قانون به نظر برسند ،یا بهطور روشنی از قانون ارزش تمایز داده نشوند .برای مثال ،هنگامی که مببارکس در جلببد
اول کاپیتال قانون اضافهجمعیتاش را مطرح میکند ،همهجا معلوم نیست که چه گزارههببایی بببه قببانون ارزش تعلببق
دارند و چه گزارههایی به جامعهشناسحی تاریخیح انگلستان در میانهی قرن نوزدهم] .روشن نیست که[ آیببا اشببارات وی
به رابطهی میان سرمایهداری و رشد جمعیخت ناظر به سببرمایهداری در شببکل عببام و مجببرد آن هسببتند ،یببا فقببط بببه
سرمایهداری در قرن نوزدهم مربوطاند .همین پرسش را میتوان در پیوند با نظ ریهی موس وم ب ه بینواس ازی 6مط رح
کرد .و یا همینطور در جلد سوم کاپیتال ،جاییکه مارکس ضدگرایشها در سقوط نرخ سببود را بببه بحببث میگببذارد،
همهجا روشن نیست که کدام یک از این ضدگرایشها به قانون ارزش تعلق دارند و کدامیک به سطح انضببمامیتری از
تحلیل ].[۲
مفهومپردازی اونو از سرمایهداری ناب ،با جداسازی قببانون ارزش از همهی مصببالح تصببادفی تبباریخی ،بببر ایببن قببانون
روشنی میافکند .از دید وی یک جامعهی سرمایهداری ناب جامعهایست که در آن تمامی تولید ،تولید کالها توسببط
نیروی کاحر کالییشده در جهت خودگستری ارزش است .خصلتهای اساسی یک جامعهی سرمایهداری ناب عبارتنببد
از (۱) :تمامی تولید ،تولید کالها توسط نیروی کار کالییشده است؛ ) (۲اقتصاد توسط یک بازار خودتنظیمگر هدایت
میشود؛ ) (۳با یک جامعهی منفرد جهانی و بدون مرزهای ویژه سروکار داریم؛ ) (۴ساختار جامعه فقط و فقط از سببه
طبقهی بهروشنی تعریفشده و متمایز تشکیل شده است :سرمایهداران ،کارگران و زمیندارن؛ ) (۵اقتصاد این جببامعه
نه تابع روییههای انحصارگرایانه 7اسبت و نبه ]رفتارهبای[ انحصبارگرحی چنبدجانبه8؛ ) (۶ایبن جبامعه جبامعهای تمامببا
شئیشده است که در آن روابط اجتماعی مستقیم فرد به فرخد در پیوند با بازتولید اقتصادی-کالیحی جامعه وجود ندارد.
از منظر بازتولید گسترشیافتهي سرمایه ،روابط اجتماعی تماما به اتصالت پولی )نقدینه-محور (9فرو کاسببته شببدهاند.
یعنی این روابط همواره با کالها ،پول و س رمایه می انجیگری میش وند .پیام د ای ن ف رض آن اس ت ک ه عامله ای
اقتصادی انسانی ) (agentsصرفا شخصیتیابیهای 10مقولههای اقتصادی یا حااملین این مقولهها هستند.
5. a determinant concept
6. immiseration
7. monopolistic
8. oligopolistic
9. cash nexus
10. personalifications
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از مفهومپردازی فوق از سرمایهداری ناب ،شماری از دللتهای بسیار مهم قابل استخراج است .اول آنکه ،با درکببی از
اقتصاد مواجهیم که در آخن بخش خدمات شخصبهشخص ) ،(person to personبخش خود-اشتغالی ،و بخش دولتی
وجود ندارد .دوم آنکه ،از آنجا که ]در این الگو[ اقتصاخد خود-تنظیمگر است ،اقتصاد از سوی یک دولت یببا گروههببایی
از سرمایهداران تنظیم نمیش ود .در واق ع ،در ی ک ج امعهی ن اب س رمایهدارخی دول ت ب ه ی ک ص ورتبندی ) ف رم(
پسزمینهاحی منفعل فروکاسته میشود که قادر به انجام اقدامی در قالب سیاستگذاری یا دخالت در اقتصاد نیسببت .و
حاتی سرمایهداران ،با اینکه نقشی محوری ]در اقتصباد[ ایفبا میکنن د ،تنهبا حا املین منفع ل سباختارهای اقتص ادی
هستند .آنها قادر به انجام هیچ اقدام مستقلی در جهت مداخله ]و تاثیرگذاری ببر[ قبانون مجبرد اقتصبادی نیسبتند.
سوم آنکه ،خصلت جهانی سرمایهداری ناب بدان معنی است که ]این نظام جهانی[ فاقد هر گببونه مرزهببای سببرزمینی
است و بنابراین هیچگونه تفکیک و جدایی میان بازار محلی )بومی( و تجارت خارجی امکانپذیر نیست .چهارم آنکببه،
طبقات بهطور روشن و صریح همچون جایگاههببایی در مناسبببات تولیببد تعریبف میشببوند ،و بهسبباحن حابباملین صببرف
مقولههای اقتصادخی فاقد قابلیتی در جهت عاملیت طبقاتی و مبارزهي طبقاتی هستند .پنجم آنکه ،پدیدههای انحصار
تکقطبی و انحصار چندجانبه 11با ]مختصات[ یک جامعهی سرمایهداری ناب سازگاری ندارنبد ،چبرا ک ه ق ابلیت ای ن
سازمانهای اقتصادی در قیمتگذاری ]انحصاری[ آشکارا در خصلت خود-تنظیمگر بازار اختلل ایجاد میکنببد .ششببم
آنکه ،شیشدگی کامل مناسبات اجتماعی در متن روابط نقدینه-محور ) (cash nexusدللت بر آن دارد که در یببک
جامعهی سرمایهداری ناب هیچ قدرت و سلطهای به جز در معنای ساختارحی آن وجود ندارد ،چون وجببود ایببن هببر دو
]قدرت و سلطه[ نیازمند مناسبات شخصبهشخص است که یا ]در چنین جامعهای[ وجود خارجی ندارن د ،و ی ا تمامبا
بهطور واسطهمند ]میانجیگریشده[ توسط کالها عینیت یافته است .12با درنظرگرفتن همهی ایببن فرضهببا در کنببار
هم ،واضح است که چنین الگویی ]از جامعه[ هیچگاه در تاریخ وجود نداشته است .این الگو درعینحاببال ممکببن اسببت
همچون الگویی به نظر برسد که پیشفرضهای سادهسازانهی گزاف و سفتوسختی را در بر دارد .اما از نظر م ن ،ای ن
الگو صرفا گرایشهای واقعی شئیکنندهی 13سرمایه که طبی گسبترش تباریخی آن ببروز یافتهانبد را بسبط میده د،
بسطیابی این گرایشها ]توسط این الگو[ تا جایی است که سرمایه بتواند بدون دخالت بیرونی ،جامعه را بهطور مببادی
بازتولید کند .بهطور خلصه ،الگوی فوق از سرمایهداری ناب بهسادگی چیزی نظیر انببواع الگوهببای افراطببی برآمببده از
ذهن برخی نظریهپردازان نیست؛ بلکه یک برونیابی 14از گرایشهببای واقعببی شببئیکنندهای اسببت کبه سببرمایه طبی
گسترش تاریخی خود نشان داده است.
11. monopoly and oligopoly

انحصارچندجانبه ) ( oligopolyگونهای از ساختار بازار است و به وضعیتی گفته میشود که در آن تعداد فروشندگان محدود است ،ورود به بازار و
خروج از آن آزاد نیست ،و همچنین اطلعات خریداران از فروشندگان کمتر است؛ درنتیجهی همهی این عوامل ،شرکتهای انحصببارگر چنببدجانبه
میتوانند سودهای غیرعادی بلندمدتی را کسب کنند .مثالهای بسیاری از این نوع بازار در دنیای واقعی وجببود دارد :صببنعت خودروسببازی ،بببازار
محصولت انرژی )نظیر نفت و گاز( ،صنایع مواد غذایی .تعداد شرکتها به اندازهای کم است کبه فعبالیت یببک شببرکت ،بببر روی سببایر شببرکتها
تأثیرگذار میشود .شرکتهای تولیدکننده در بازار انحصاری چندجانبه ،تنظیمکنندهی قیمت هستند ،یعنی این بازار مانند بازارهای رقابت کامببل،
قیمتپذیر نیست .در انحصار چندجانبه ممکن است تولیدکنندگان با تبانی دست به کنترل تولید و افزایش قیمت بزنند ،ماننببد وضببعیتی کببه در
انحصار تکجانبه پیش میآید .اگر این تبانی به صورت رسمی درآید به آن کارتل میگویند .مهمترین موانببع ورود بببه بببازار انحصبباری چنببدجانبه
عبارتند از :صرفهجوییبهمقیاس ،حاق اختراع و دسترسی به فناوریهای پیچیده و گران و فعالیتهای استراتژیک که توسط شرکتهای انحصببارگر
جهت جلوگیری از ورود و تخریب شرکتهای نوظهور در بازار انجام میشود] .برگرفته و تلخیص از ویکیپدیای فارسی /م[.
12. objectify
13. actual reifying tendencies
14. extrapolation
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از آنچه تاکنون گفتهام این اندیشه برمیآید که نظریهی مربوط به یک جامعهی سرمایهداری ناب با همهی حاوزههببای
زندگی اجتماعی سروکار ندارد .بلکه ،تنها با بازتولید مادی جامعه ،تا جاییکه از سوی یببک منطببق اقتصببادی-کببالیی
اداره میشود سروکار دارد .اگر همهی ورودیها و خروجیهای بازتولید مادخی شکلی کالیی به خببود بگیرنببد ،در ایببن
صورت میتوانند توسط یک بازار خود-تنظیمگر مدیریت/اداره ) (manageشوند .ما ]برقراری[ چنین حاالتی را در یببک
جامعهی سرمایهداری ناخب ]پیش داده[ فرض میکنیببم تببا بتببوانیم ]سببازوکارهای[ منطببق سببرمایه را روشببن سببازیم.
بنابراین ،نظریهی جامعهی سرمایهداری ناب نمیتواند حاوزههایی از زنببدگی اجتمبباعی را وارد بحببث کنببد کببه شببامل
مناسبات فرد به فرد هستند و یا حاامل نوعی از ]فرآیند[ بازتولید هستند که شکل کالیی به خود نمیگیرد )و چنیببن
کاری هم نمیکند( .خانواده ،بازتولیببد زیستشببناختی )بیولوژیببک( و کببار خببانگی بایببد از دایببرهی شببمول نظببریهی
سرمایهداری ناب بیرون گذاشته شوند .بیرونگذاری این یا آن حا وزهی زن دگی اجتم اعحی انض مامی از دای رهی بح ث
نظریهی ناب به معنای کاستن از اهمیت جایگاه آنها نیست .بلکه آنها تنها ببه ایندلی ل ]در ای ن س طح از تحلی ل[
ش خودگستر 15قابل تنظیم نیسببتند .در
بیرون گذاشته میشوند که بهطور مستقیم توسط منطق کالیی-اقتصادحی ارز ح
سطوح تحلیل انضمامیتر اقتصاد سیاسی مارکسی ،سلطه ،همبستگی طبقاتی و مبارزهی طبقاتی ،مناسبات جنسیتی،
سازماندهی دانش و سایر حاوزههای مهم زندگی اجتماعی باید مورد تحلیل قرار گیرند.
ممکن است چنین بهنظر برسد که نظریهی جامعهی سرمایهداری ناب نظریهای بسیار تکساحاتی است که حاوزههببای
بسیار مهم و وسیعی از حایات اجتماعی را نادیده میگیرد .اما من بر این باورم کببه دقیقتببر آن اسببت کببه بگببوییم در
رابطه با خود سرمایهداری چیزی تکساحاتی وجود دارد .سببرمایهداری چنببان مناسبببات انسببانی را دچببار شیشببدگی
میسازد که جامعه را میتوان همچون نظامی که بهطور مادی از طریق منطق کالیی-اقتصببادی بازتولیببد میشببود در
نظر گرفت .این واقعیخت آموزهای بنیادی دربارهی مهمترین مشخص هی ی ک ج امعهی س رمایهداری را بی ان میکن د.
وانگهی ،اگر طی دورهای که بهعنوان »تاریخ سرمایهداری« شناخته میشود ،سرمایه تأثیر عمبدهای ببر تاریبخ )شبامل
خانواده ،قانون ،مردسالری و غیره( داشته است ،در اینصورت ]داشتن[ درک روشنی از منطق درونی سرمایه سرانجام
بههنگام بحث از سایر حاوزههای یادشده بسیار روشنیبخش/روشنگر 16خواهد بود .پرسش این است که چگونه میتوان
قانون ارزش را به این »حاوزههای دیگر« پیوند داد ،و این همان پرسشی است که این کتاب به آن میپردازد.
ش مجاز است ک ه راه خ ود را در پی ش بگی رد ،بهگ ونهای ک ه
در نظریهی سرمایهداری ناب ،سرمایه بهسان قانون ارز خ
]سرمایه[ بتواند خود را همانگونه که هست بدون حامایتها و دخالتهای بیرونی بببه نمببایش بگببذارد .انحصببارگرایی،
دخالت دولت ،مبارزهی طبقاتی و همهی ااشکالی که نیروهای غیراقتصادی به خ ود میگیرن د ،تمام ا بی رون گذاش ته
میشوند ،چون آنها با خودبهخودیسم 17تداخل میکنند؛ در حاالیکه خودبهخودیسم که از شئیش دگی کام ل ناش ی
میشود ،این امکان را فراهم میسازد تا سرمایه را همانند یک منطق در شکل قانون ارزش نظریهپردازی کنیم .اجببازه
دادن به ارزش برای مسلط شدن در نظریه ،همانند آن است که به آن نیرنگ بزنیم تا منطق درونی خ ود را بهمثبابهی
منطق درونی سرمایه بر ما آشکار سازد .نتیجهی کار ،نظریهای است که منطبق درونبی سبرمایه را بهروشبنی ،دق ت و
15. self-expanding value
16. illuminating
17. automatism
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سختگیری ردیابی میکند.
در مطالبی که در ادامه ]ی این فصل[ میآید بخشهایی از نظببریهی جببامعهی سببرمایهداری نبباب را معرفببی کببرده و
]بررسی و[ تحلیل میکنم .در اینجا هدفم معرفی خطوط کلی این نظریه نیس ت ،بلک ه اساس ا ب ر بخشه ایی از ای ن
نظریه متمرکز میشوم که از بیشترین اهمیت بیواسطه برای معرفی »نظریهی مرحاله« ) (stage theoryبرخوردارنببد،
که پرداختن به آن و گسترش نظری آن ه دف اص لی ای ن کت اب اس ت .در ادام ه ب ه ترتی ب ،ام ر اقتص ادی ،18ام ر
ایدئولوژیک ،19امر قانونی/حاقوقی ،20و امر سیاسی 21را در چارچوب یک جامعهی سرمایهداری ناب مببورد بررسببی قببرار
میدهم.

اقتصاد یک جامعهی سرمایهداری ناب
هستهی اصلی نظریهی سرمایهداری ناخب ]نظامی[ اقتصادی بر پایهی قانون ارزش است ،یا بهبیان دیگببر ،اقتصببادی بببر
پایهی منطق درونی سرمایه ] .[۳در ابتدا بای د تأکی د ک رد ک ه اقتص اد در ای ن بس تر/چ ارچوب ) (contextهمچ ون
مناسبات فنی-مادحی جداشده از مناسبات اجتماعی نظریهپردازی نمیشود] .بلکه[ اقتصاد در این چارچوب ]نظری[ در
نهایت به یک خودمختاری و خودکاری 22دست مییابد ،تنها بهایندلیل که مناسبات اجتماعی شیواره) 23شیگشببته(
میشوند .بدینترتیب ،برای مثال ،قیمتها صرفا روابط میان کالها نیستند ،بلکه در نهایت یک تقسیم کار اجتماعی را
بازتاب میدهند.
تأکید روی این مساله از آن رو مهم است که بسیاری از نظریههای اقتصادخی خودمختاری اقتصاد را به سادگی مفروض
میگیرند ،و درنتیجه قیمتها را بهس احن رواب ط می ان اش یاء )کاله ا( تلق ی میکنن د .در رویک رد اون و اقتص اد ای ن
خودمختاری را تنها در قالب یک آزمایش ذهنی 24در ساحات نظ رحی س رمایهداری ن اب کس ب میکن د .در ادام ه ]ی
کتاب[ روشن خواهد شد که در سطوح انضمامیتر تحلیخل از خودمختاری اقتصاد بهطور بنیببادی کاسببته خواهببد شببد.
چیزی نزدیک به یک نظریهی اقتصادی ناخب تنها در مورد یک جامعهی سرمایهداری نبباب قابببل دسترسببی اسببت؛ امببا
حاتی همین مورد هم میباید با درنظرگرفتن این نکته که اقتصاد همببواره بهسبباحن روابببط اجتمبباعی شیشببده تکببوین
ش ااشکال ایببدئولوژیک ،حاقببوقی و
مییابد شناسایی گردد و نیز این نکتهی اساسی که ]در سرمایهداری ناب[ قانون ارز خ
سیاسی را به شرایط پسزمینهای منفعل ]و تابحع خود[ بدل میسازد.
در چارچوب یک جامعهی سرمایهداری ناب ،ارزشهای مصرفی بهیکمعنا آرمانی/ایدهآلیزه 25میشوند؛ به اینمعنا کببه
ارزش همواره اجازه مییابد که بدون اتکا به نیروهای فرا-اقتصادی ،بر موانع ]مربوط به[ ارزش مصرفی غلبه کند .ایببن
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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پیروزی ارزش ]در سطح نظریه[ از آن رو ضروری است که سرمایه بتواند منطق درونبی خبود را آشبکار سبازد .امبا در
سطح نظریهی مرحاله و نیز در سطح تاریخ انضمامی ،ارزشهای مصرفی چنین به سادگی رام ]و مطیع[ نمیشببوند .در
واقع ،حارکت ارزش تنها بهطور جزئی و ناتماخم 26بازتولید مادی حایات اجتماعی را تابع خ ود سباخته و در خ ود ادغبام
میکند؛ این حارکت ]در واقعیت[ اغلب منحرف میگردد یا تنها بخشا و بهطور ناتمام تاثیرگذار میشببود ،و حاببتی ایببن
تاثیرگذاری هم تنها با کمک حامایتهای سیاسی و ایدئولوژیک محقق میشود.
اگر سرمایه اساسا تابعسازی فرآیند کار-و-تولید 27توسط حارکت ارزش ) '  ( M −C−Mباشد ،پس میتوان نتیجه
گرفت که بنیادیترین شرط انباشت سرمایه کالییسازی نیروی کببار ) (labour-powerاسببت .ایببن از آن روسببت کببه
نیروی کاخر آن کالی ) (Cحایاتی است که سرمایه ) (Mباید خریداری کند تا حارکت ارزش بتواند فرآیند کببار-و-تولیببد
را تابع خود سازد.
رقابت معلوم میسازد که هدف سرمایه کسب سود و بسط خویش است؛ ضرورت جابجایی آزادانهی سرمایه از تولیببد
یک کال به تولید کالی دیگر ،در پاسخ به امکانات متغیر کسب سود ،بدین معناست که سرمایه باید نسبت بببه ]نببوع[
ارزش مصرفی که تولید میکند مطلقا بیتفاوت باشد .اما حاتی با وجود این انعطافپذیرحی فرصتطلبانه ،مسیر بسط و
توسعهی سرمایه هموار نیست.
یک راه پیش رو برای پی روزی در رق ابت و توس عخه واردک ردن فن اوری]ه ای[ برت ر اس ت .ای ن ام ر عموم ا نیازمن د
سرمایهگذاریهای عظیم در ]حاوزهی[ س رمایهی ث ابت اس ت ،س رمایهگذاریهایی ک ه م اهیتی ن اهموار )] (lumpyو
نامطمئن[ دارند .سرمایهدارن از سرمایهگذاری برای گسست از نارساییهای فناوری قدیمی]تر[ پرهیز میکننببد ،مگببر
ص یک بحران ]اقتصادی[ ،چنین سرمایهگذاریهایی بر آنان تحمیببل گببردد .بببه
آنکه بهواسطهی رقابتهای حااحد مخت ح
ایندلیل ،فازهای انباشت شدید] 28کوتاهمدت[ بببر پببایهی سببرمایهگذاری در فناوریهببای جدیببد ،بهتنبباوب جببایگزین
فازهای انباشت گسترده] 29بلندمدت[ بر پایهی فناوریهای موجود میگردند؛ و جابجاییها از یک فاز به فاز دیگببر بببه
شکل بحرانهای دورهای مشخص میشوند.
بحرانها موجب تغییراتی در مناسبات ارزشحی سرمایه/کار میشوند ،بهویژه نسبت میببان سببرمایهی ثببابت )ارزش ابببزار
مادی تولید یا ورودیها( و سرمایهی متغیر )سرمایهای که صرف پرداخببت دسببتمزدها میشببود( .بحرانهببا میتواننببد
موجب بازآرایی و بازسازماندهحی 30سرمایه گردند که عموما در امتداد ]منطق[ »بلیعدن ماهی کوچببک توسببط مبباهی
بزرگ« رخ میدهد .در چارچوب یک جامعهی سرمایهداری ناب میتوانیم تراکم سرمایه)31رشد سرمایههای منفرد
از طریق باز-سرمایهگذاری سودها( ،و نیز تمرکز سرمایه)32رشد سرمایههای منفرد از طریق ادغام سرمایههای پراکنببده
در سرمایههای کمشمارتر و بزرگتر( را بهعنوان امکانات منطقی مجردی نظریهپردازی کنیم که شبح انحصببارگرایی را
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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پرورش میدهند .اما در بستر یک جامعهی سرمایهداری ناب نمیتوانیم اینگونه گرایشهای تجریببدی را در هیببچ
چارچوب زمانی خاصی قرار دهیم .بدینترتیب ،آهنگ تراکم و تمرکز سرمایه میتواند طی پنج سال یا پانصد سال بببه
ایجاد انحصارات بیانجامد ،بسته به ملحاظات انضمامیتری که بیرون از ]دایرهی[ قانون ارزش جای میگیرند .از منظر
سرمایهداری ناب مسلما میتوانیم دریابیم که چرا سرمایه در مرحالهی معینی از توسعه ،به سرمایهی انحصاری بببدل
میشود ،اما مفهومپردازی واقعی این امر به نظریهی مرحاله 33تعلق دارد.
بهطور مشابه ،قابل تصور است که در یک جامعهی سرمایهداری ناب نرخ سود گرایش مجردی به سمت نزول داشته
باشد ،اما تاجاییکه در چارچوب جامعهی سرمایهداری ناب هستیم ،نمیتوانیم دریابیم که آیا این گرایش به فروپاشببی
سرمایهداری منجر میگردد یا به تغییر ساختاری سرمایه به شببیوههایی کببه بببه مختلسببازی قببانون ارزش بیانجامببد.
گرایش نزولی نرخ سود ناظر بر میرایی سرمایهداری است )اینکه سرمایهداری یک شببیوهی تولیببحد بببه لحبباظ تبباریخخی
ش قابل انتساب به هیچ چارچوب زمانی معینی ،که نبباظر
کرانمند است(؛ اما در چارچوب سرمایهداری ناب ،این گرای خ
بر پایان سرمایهداری باشد ،فرضا طی  ۱۰سال یا -بهعکس ۳۰۰ -سال ،نیست.
سرمایهی تماما توسعهیافته ،در شکل مسلط خوخد سرمایهی صنعتی )یعنبی ببر پبایهی تولیبد کارخبانهای( اسبت ].[۴
سرمایهی صنعتی است که نیروی کار را در روند خلق ارزش اضافی مستقیما اسببتثمار میکنببد .در سببرمایهداری نبباب
سرمایهی صنعتی بر سرمایهی تجاری/بازرگانی 34و سرمایهی بانکی ،که ارزش اضببافی تولیببدیاش را بببا آنهببا سببهیم
میشود ،سیطره )هژمونی( دارد ] .[۵سرمایهی تجاری سببهم خببود را از طریببق صببرفهجویی 35در هزینههببای گببردش
دریافت میکند ،که مستلزم خریدوفروش ورودیها و خروجیهای فرآیند تولید اسببت .سببرمایهی بازرگببانی بهلحبباظ
تاریخی ممکن است نقشی بزرگتر از خریدوفروش ]صرف[ ایفا کند ،اما در سرمایهداری ناخب خریدوفروش تنها کارکرحد
) (Functionآن است .سرمایهی بانکی ازطریق بهتحرک درآوردن منبابع و انبدوختههای مبالحی راک د و بیهبدف 36در
جهت استفادهی سرمایهی صنعتی ،از هزینههای گردش میکاهد .در چارچوب سرمایهداری نبباب بانکهببا و بازارهببای
سهام تنها در قالب ااشکال جنینحی مجرد قابل بررسیاند ،چراکه ]بببروز[ ویژگیهببای کبباملتر آنهببا بهسبباحن نهادهببایی
انضمامی ،از آنجاکه حااوی اشکالی شبه-تصادفی 37از نهادهای دولتی و مببادی اسببت ،مسببتلزم عببدول از ]پیشفببرض[
شئیشدگحی کامل است .در سطح نظریهی مرحاله ،این سه کارکرد سرمایه )صنعتی ،تجاری و بانکی( ممکببن اسببت در
مقایسه با چارچوب سرمایهداری ناب ،بهطور متفاوتی تعریف شوند و بهطور متف اوتی ب ا یک دیگر پیون د بیابن د .ب رای
مثال ،در مبرحالهی سبوداگری ،سبرمایهی بازرگبانی ،و نبه سبرمایهی صبنعتی ،سبرمایهی مسبلط اسبت؛ و همزمبان،
کارکردهایی نظیر انبارداری )(storageبب و نقل و انتقال ]کالها[ را بهعهده دارد ،درحاالیکه در سرمایهداری نبباب اینهببا
]کارکردهایی[ در انحصار سرمایهی صنعتی هستند.

33. stage theory
34. commercial/merchant
35. economize
36. idle funds
37. a quasi-contingent type
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املک و مستغلت 38نیز همانند بخشهایی که از هزینههای گردش 39ذخیره میکنن د ،نس بت ب ه س رمایخه بیرون ی

محسوب میشوند .املک مستقیما توسط سرمایهی صنعتی قابل ادغام و ضمیمهشدن ) (subsumeنیستند؛ و جببدایی
سرمایهی صنعتی از املک از اینجا بنا نهاده میشود ]آغاز میگردد[ که املک تحت مالکیت طبقهی مجزایی به نببام
صاحابان زمین قرار دارند .آنان بهعنوان طبقهای مجزا میتواننببد ازطریببق بهکببارگیری انحصببار خببود بببر املک ،مببانع
خطرناکی در برابر انباشت سرمایه ایجاد کنند و سودهای سرمایه را ]از چنگ صبباحابان سببرمایه[ بیببرون بکشببند .امببا
انجام چنین کاری به معنای کشتن غازی است که تخمهای طلیی میگذارد ]اشاره بببه از میببان بببردن منبببع مهمببی
برای کسب درآمد است[ .افزونبر این ،در یک جامعهی سرمایهداری ناب طبقات صبرفا حاباملن مقولههببای اقتصبادی
هستند ،شئیشدهتر از آنکه قادر به کنش مستقل باشند .بنابراین ،املک باید رابطهای کاری با سرمایه برقبرار کننببد،
رابطهای که ازطریق جایگرفتن در ]درون[ مقولت ارزش از ]فرآیند[ انباشت سرمایه حامایت کند .ایببن امببر مسببتلزم
آن است که ]بخش[ املک سهم خود را از ارزش اضافخی در قالب اجاره )رانت( دریافت کند .در سرمایهداری ناب فرض
بر آن است که صاحابان زمین و املک یک طبقهی اقتصادی مجزا هستند ،و بببا ]صبباحابان[ سببرمایهی صببنعتی یکببی
نیستند ،بلکه وابستهی بیرونی و طفیلحی 41آن هستند .آنها قابل جذب و ادغام در سرمایهی صنعتی ،بهساحن بخشببی از
آن ،نیستند )همچنانکه سرمایهی تجاری و سرمایهی بانکی نیز چنیناند( ،بلکه آنها به واس طهی مقبولهی »رانبت«،
تابع ]فرآیند[ انباشت سرمایه بهمثابهی یک کل هستند .در سطح »نظریهی مرحاله« ،برخلف سطح نظریهی جببامعهی
سرمایهداری ناب ،صاحابان زمین ممکن است کمتر تابع باشند ،و در ایجبباد بخشببی از ائتلف هژمونیببک ]بببا سببرمایه[
کمتر همراهی کنند؛ و یا ممکن است بهکلی در سرمایه جذب و ادغام شوند .همچنانکه خواهیم دی د ج دایی آش کار
آنها از سرمایه ممکن است تحت شرایطی و در سبطوح دیگببحر تحلیببل آنهببا را قببادر سببازد تببا نقشهببای مهمببی در
دولت/حااکمیت ایفا کنند.
اگر سرمایه قادر میبود که تمامی ورودیهای خود را بهطور سرمایهدارانه تولیبد کنبد )هماننبد کالهببایی ک ه بهروش
سرمایهدارانه تولید میکند( ،در ای صورت میتوانست بدون بحرانهای ادوارخی توسعه یابد .اما بهلحاظ تجربی میدانیم
که بحرانهای ادواری بهطور مستمر رخ میدهند و اینکه بخشی از ورودیهای سرمایه بهشیوهای آزادانه و خودمختار
قابل تولید نیستند .همچنانکه گفته شد ،حایاتیترین کالیی که سرمایه قادر به تولید آن نیست نیببروی کببار 42اسببت.
کالی حایاتی دیگری که سرمایه قادر به تولید آن نیسخت زمین است .اگرچه سرمایه میتواند طلی پولی 43تولید کند،
هنگامیکه از سرمایهداری ناب فاصله میگیری م نظ ام پ ولی س ادهی طل-ک الیی 44توس ط نظ ام م الی پیچی دهتری
جایگزین میشود کبه همببواره دربردارنببدهی دخببالت دولببت اسببت .بنببابراین ،سببرمایه تنهببا در بسببتر یببک جببامعهی
سرمایهداری ناب قادر است بدون حامایتهای دولت پببول تولیببد کنببد .مببن نیببروی کببار ،زمیببن و پببول را »کالهببای
تصنعی «45نامگذاری میکنم ،چون اگرچه آنها در نظریهی جامعهی س رمایهداری ن اب تمام ا ک الیی میش وند ،ام ا
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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نمیتوان آنها را همانند سایر کالها بهطور سرمایهدارنه تولید کرد )با اندکی استثناء برای پول( ] .[۶دشواری در روند
کالییسازحی این کالهای تصنعی ،حاتی در بستر سرمایهداری ناب ،مبنای بروز بحرانهای ادواری است ] .[۷در سطح
ش روی قانون ارز خش بیشتر انضمامی و کمتر انعطافپذیر )قابل رفع( هسبتند ،حابتی
نظریهی مرحاله ،جاییکه موانع پی ح
کالییسازی جزئحی 46این کالهبای تصبنعی نیازمنبد حامایتهبای سیاسبی و ای دئولوژیک اسبت .در ادامبه ،انبدکی از
نزدیکتر به هریک از این کالهای تصنعی نگاهی میانداریم.

الف( نیروی کار )(labour power
یک بردخه انسانی کامل است که همچون کال به فروش میرسد؛ درحاالیکه کارگر مزدی تنهبا ق ابلیت ک ارکردن خ ود
طی ساعتهای کار و برای یک دورهی زمانی محدود را میفروشد .کارگر در حاین ساعات ک اخر ض میمهای الح اقی ب ه
ماشین انباشت سرمایهداری است؛ اما بعد از این ساعات ]کاری[ ،کارگر آزاد است .طبقهی کارگر مقید به آن است ک ه
نیروی کارش را بهساحن یک کال به فروش برساند ،چرا که این طبقه بر هیچ یببک از وسببایل/ابزارهببای تولیببد کنببترلی
ندارد و بنابراین برای بقای خود ناچار است تنها کبالیی ک ه در تملبک دارد -یعنبی نی روی کبارش -را بفروش د .اگ ر
طبقهی کارگر برای مدتی طولنی بسیار بیش از سطح معاش) 47که بهلحاظ تاریخی کمیببتی نسبببی اسببت( دسببتمزد
دریافت کند ممکن است از فروش نیروی کار خود سر ببباز بزنببد ،خببواه بهلحبباظ بدلشببدن ]بخشببی از[ کببارگران بببه
سرمایهداران ،و خواه از ایننظر که کارگران بتوانند از محل اندوختههای خود گببذران کننببد .و ]از سببوی دیگببر [،اگببر
ش دستمزد دریافت کند] ،در اینصورت[ قادر به بازتولید خود نخواهد بود .بنببابراین،
طبقهی کارگر کمتر از سطح معا خ
پیامحد این احاتمالت آن است که در یک دورهی بلند مدخت دستمزدها باید در حادود سببطح معبباش )کببه بهسبباحن یببک
استاندارد زندگحی تاریخا بناشده فهم میشود( باقی بمانند ،تا امکان کالییسازی نیروی کار تضمین گردد.
هنگامی که سرمایهداران به نیروی کار بیشتری نیاز داشته باشند ،نمیتوانند بهسادگی کارخانهی جدیدی خلق کننببد
تا بتوانند نیروی کار بیشتری تولید کنند .هنگامیکه کارگران اضافی مورد نیاز باشند ،آنها از ذخیرهی بیکاران ،48کببه
مارکس آن را »ارتش ذخیرهی صنعتی« مینامید فراخوانده میشوند .اگر سطح ذخیببرهی بیکبباران بهشببدت فروکببش
کند ،تقاضا برای کارگران اضافخی ]سطح[ دستمزدها را ب ه ب الی ]س طح حا داقل[ معیش ت
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س وق میده د ،و ای ن

سرانجام بحرانی را رقم میزند که تنها با تغییر ساختار رابطهی ارزشحی پایهاحی 50میان سرمایه و کار حاببل خواهببد شببد.
نتیجه آنکه ،یک ارتش ذخیرهی صنعتی و بحران دورهاخی ملزومات بعدی برای حافظ کالییسازحی نیروی کار هستند.
برای اینکه نیروی کار در جامعهی سرمایهدارحی ناب کام ا
ل کالیی شود ،شماری از شرایط باید تأمین گردند .اول ،باید
جدایی کاملی میان کارگران و همهی ابزارهای ایجاحد خود-اشتغالی برقرار شود ،با این پیامد که کارگران مجبور گردند
نیروی کارشان را به سرمایه ،که مالک و کنترلگر همهی وسایل تولید است ،بفروشند .دوم ،رابطهی کار/سببرمایه بایببد
46. partial commodification
47. subsistance
48. pool of unemployed
49. subsistance
50. basic value relation
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تماما شیشده باشد؛ در اینمعناکه سرمایه تماما نسبت به نیروی کار بیتفاوت است ،بهجز اینکه نیروی کار را همچون
یک کالی ورودی در فرآیند تولید میبیند .سوم ،کارگران به جز دستمزدشان ،فاقد هرگونه ابزارهای حامایتی هستند.
چهارم ،کارگران باید در پاسخ به دسترسپذیری کار و تغییرات دسببتمزدها و شببرایط کببار کببام ا
ل سببیال و متحببرک

51

باشند .پنجم ،باید ]وضعیتی از[ مهارتزدایی 52از کار برقرار باشد ،تاحادیکه اکثریت وسیع کارگران ،کببارگران نامبباهر
باشند .ششم ،کارگران بهطور میانگین باید تنها دستمزدی درحاحد ]حاداقل[ معیشت 53دریافت کننببد ،کببه بببه منببزلهی
دستمزد ضروری برای بازتولید طبقهی کارگر تعریف میشود؛ دستمزدی در سطحی از اسببتاندارد معبباش کببه دو شببیر
همزاحد کممصرفی مفرط 54و تنگنای سود 55جلوگیری کند .بهبیان دیگببر] ،سببطح[ معیشببت بهمنببزلهی اسببتانداردی از
زندگی/معاش تعریف میشود که بهطور حاداکثری منجر به ثبات انباشت سببرمایه گببردد .هفتببم ،کالییسببازی کامببل
نیروی کار نیازمند فقدان کامل سازمانهای کارگری و همبستگی کارگری است ،خواه در شکل اتحادیههای کارگری و
خواه در شکل احازاب سیاسی .هشتم ،نباید هیچگونه دخالت دولتی در بازار کار یا در قرارداد میان کببارگران منفببرد و
کارفرما را مفروض بگیریم )یعنی اتحادیههای کبارگری و چبانهزنی جمعبی وج ود ندارنبد( .روشبن اسبت کبه در هبر
سرمایهدارحی تاریخا موجود این شرایط تنها بخشا برقرار میشوند.
ش محوری است که شکل نوعحی ایببن کالییسببازی و درجهی تحقببق آن
کالییسازی نیروی کار چنان برای قانون ارز خ
یکی از مهمترین عوامل تمایزیابی مراحال مختلف توسعهی سرمایهداری است .افزونبر این ،در سطح نظریهی مرحالببه،
خواه شکل و خواه درجهی کالییسازی موجود نیروی کار تنها ببا قبانون ارزش حافبظ نمیش ود ،بلکبه ب ا اق دامات و
روییههای ایدئولوژیک ،حاقوقی و سیاسی حامایت میشود .در نببتیجه ،یببک خصببلتبندی اقتصببادحی صببرف از نظببریهی
مرحاله بهناچار نابسنده خواهد بود.

ب( زمین
دومین کالیی که در سطوح انضمامیتحر تحلیل بخشا مسالهساز /مشکلزا ) (problematicمیشود ،زمین اسببت .زمیببن
نهتنها مادهای است که پایهی تمام تولید است ،بلکه همچنین اسبباس زنببدگی اسببت .هنگببامیکه زمیببن بببه مببالکیت
خصوصی مبدل میشود ،میتواند همانند سایر کالها خرید و فروش شود .و زمانیکه زمین ذیل خببود-گسببترحی ارزش
جای میگیرد ،به منبعی از سود یا رانت بدل میشود .جاییکه شیرهی جان )انببرژی حایبباتی( کببارگران توسببط رانهی
سرمایه برای سود مکیده میشود ،این کارگراخن با نسل جدیدی از کارگران قابل جایگزینی هستند .در مقابل ،بسببیاری
از منابع زمین تجدید پذیر نیستند و حااصلخیزی زمین اگر بهدقت پ رورده نش ود ،میتوان د بهط ور همیش گی ن ابود
گردد .تضاد میان ارزش و ارزش مصرفی که مارکس آن را تضادی اساسی میدانست ،تضاد می ان س رمایه و ک ار ب ود.

51. mobile
52. deskilling
53. subsistence wage
54. excessive underconsumption
55. profit-squeeze
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تضادی که مارکس توجه کمی به آن معط وف داشبت ،56و مبا اینبک ببه طبرز انبدوهبار و تکاندهنبدهای از آن آگباه
میشویم ،تضاد میان سرمایه بهعنوان بسط نامحدود ارزش ،و زمین بهعنوان پایهی تمامی ارزشهای مصرفی است .در
این مورد ،بیتفاوتی کامل ارزش به ارزش مصرفی بهاین معناست که زمین همچون مادهی خامی نگریسته میشود که
برای بسط سیریناپذیر ارزش بهطور پایانناپذیری »استثمار« میگردد .اینک هرچهبیشتر آشکار میشود که مناسبتر
آن است که به زمین همچون »هستی زنده«ای بنگریم که باید مورد مراقبت قرار گیرد؛ نه همچون مادهی خبامی ک ه
باید استخراج و بهرهبرداری )استثمار( گردد .البته غلبهی ارزش بر ارزش مصرفی که توسط دیالکتیببک سببرمایه بیببان
میشود ،ممکن است تواضحع ) (humblingنهایی ارزش در تاریخ )حاداقل بخشا( را بهساحن نتیجهای از تجاوز سرمایه به
محدودههای ارزش مصرفی زمین ببیند.
زمین همچنین نقشی کلیدی در سپیدهدم دوران پیدایش سرمایهداری ایفا کرد .پیش از آنکه کالییسببازی عمببومی
نیروی کار بتواند بهطور موثری رخ بدهد ،دسترسی به زمین بهمنزلهی ابزار معاش باید از اکثریت وسیع کارگران سلب
میشد .جعحل مالکیت خصوصی زمین ،57که بهمنزلهی مانع و حاایلی میان کار و زمین عمل میکن د ،ش رطی ض روری
برای تبدیل نیروی کار به یک کال بود .اما استقلل محتمحل طبقهی مجزایی از صاحابان زمین هم میتوانست همچون
مانعی برای انباشت سرمایه عمل کند ،چون رانتها 58ممکبن اسبت سبودها 59را بخورنبد ] .[۸در یبک جبامعهی نباب
سرمایهداری قدرت انحصاری صاحابان زمین در جهت تضعیف ) (undermineقانون ارزش استفاده نمیشود ،چون آنها
بهلحاظ اقتصادی طبقهای منفعل هستند که رانتهایشان نهایتا وابسته به آن است کببه کشبباورزان سببرمایهدار 60کببه
مستاجران آنان هستند ،نرخ میانگینی از سود را کسب کنند.
بنابراین ،در یک جامعهی سرمایهداری ناب هیچ زمینی در تملک سرمایهداران قرار ندارد ،بلکه زمین تمامببا در تملببک
طبقهی جداگانهای از صاحابان زمی ن ق رار دارد .بهاینطری ق ،س ودهای اض افحی 61ناش ی از م الکیت زمی خن عقلنی ت
اقتصادی-کالیحی 62نرخ میانگین سود را تضعیف نمیکنند .بهبیان دیگر ،سودهای اضافحی ب رونزاحد مرب وط ب ه م الکیحت
کیفیتهای خاصی از زمین ،سرمایهداران را از جابجایی تولید یا واردکردن فناوری جدید در همبباهنگی بببا معیارهببای
سودآورانه ،منع نخواهند کرد؛ چرا که این سودهای اضافی به رانت تبدیل میشوند و بببه دسببتان طبقهی مجزایببی راه
مییابند ] .[۹درحاالیکه سرمایهداری ناب فرض میگیرد که سرمایهداران و صاحابان زمین متقابل طبقاتی بهخصوص
]و مجزا از هم[ هستند ،میدانیم که در تاریخ همواره حاداقل برخی همپوشانیها میان آن دو وجود دارد .همچنیببن در
 .56این دیدگاه آلبریتون در خصوص توجه اندک مارکس به تضاد میان سرمایه و طبیعت محل مناقشه است .البته باید توجه داشت که آلبریتون
درک رایج زمان نگارش این کتاب )پیش از  (۱۹۹۱را بازگو میکند ،که متأثر از نظریهپردازیهای مربوط به جنبشهای سبز و گفتمانهای رایببج
بومگرایی ،مارکس را به نادیده گرفتن نقش بنیادین طبیعت متهم میکردند .اما نتایج تحقیقاتی که در همان زمان و در دههی نود از سوی برخی
پژوهشگران مارکسیست انجام شد ،بر این مساله روشنی افکند و نشان داد که مسالهی طبیعت و تضاد آشتیناپذیر سرمایه با طبیعت تا چه حابببد
نزد مارکس دارای اهمیت مرکزی بوده است .برای نمونه رجوع کنید به کتاب زیر:
جان بلمی فاستر )» :(۱۳۸۲اکولوژی مارکس« ،برگردان :اکبر معصومبیگی ،نشر دیگر.
شایان ذکر است که این دیدگاه آلبریتون در اثر زیر که سالها بعد ) (۲۰۰۹منتشر گردید تغییر یافت] .م:[.
رابرت آلبریتون )» :(۱۳۹۳بگذار آشغال بخورند!« ،برگردان :کیانوش یاسایی ،نشر اختران.
57. landed private property
58. rents
59. profits
60. capitalist farmers
61. surplus profits
62. commodity-economic rationality
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مراحال معینی از توسعهی سرمایهدارانه ممکن اسببت سببیطرهی اقتصببادی سببرمایه بببر صبباحابان زمیببن ،کببه خصببلت
سرمایهداری ناب است ،تأمین نگردد.
در یک جامعهی سرمایهداری ناب زمین میتواند بهطور بالقوه بهعنوان یک کال خریداری و فروخته شود ،اگرچه زمین
]بر خلف کالهای متعارف[ بهطریق سرمایهدارانه تولید نمیگردد .زمین میتواند بهطور عقلنی قیمتگببذاری گببردد،
همانند هر سرمایهگذاری دیگری که با استفاده از نرخ میانگین سود و رانخت جریانی از درآمد را ایجاد میکند تا به یک
قیمت برسد .همانگونه که دیوید هاروی میگوید» :قیمت زمین باید از طریق تصاحاب رانتحی 63آتی ،که به کببار آینببده
متکی است تحقق بیابد« ] .[۱۰اگرچه در اینمعنا زمین میتواند کالسازی شود ،اما در بستر سرمایهداری ناب ما باید
چنین فرض کنیم که تمامی زمین تحت مالکیت طبقهی مجزای صاحابان زمین قرار دارد.
مهمترین شاخهی تولیدی که بهطور ژرفی مقید به زمین است ،کشاورزی است .این واقعیت کببه تولیببد کشبباورزی در
مقایسه با سایر شاخههای تولید خی وابستگی بیشتری به نیروهای طبیعی دارد ،بدین معناست که در این سپهخر مببادیت
سرسختانهی موانع ارزش مصرفی زمین بهطور ویژهای شدت مییابد .تولید کشاورزی وابسته به فصول و آبوهوا است،
که ]این وابستگی[ منجر به افتوخیز پردامنهی قیمت محصولت آن در طی سال ،و از سالی به سال دیگببر میگببردد.
اگر از عقلنیت سرمایهدارانهی سفتوسخت پیروی کنیم ،بسیاری از کشاورزان در طی هر برداشت نامساعد ورشکست
خواهند شد .افزونبر این ،با توجهبه اینکه بسیاری از پیششرطهای کاخر تابع فصل هستند ،برای یببک پرولببتر دشببوار
خواهد بود که بتواند در یک موقعیت روستایحی جامعهی سرمایهداری ناب ]زندگحی[ خببود را حافببظ کنببد .همچنیببن ،از
آنجببا کببه سببرمایهداران کشبباورز 64تنهببا زمیببن را اجبباره میکننببد ،ممکببن اسببت از ایببن امببر بازداشببته شببوند کببه
سرمایهگذاریهای ثابتی انجام دهند یا تولید را در انطباق با معیارهای سفتو سخت سود 65گسترش دهند .سببرانجام،
درحاالیکه مدت زمانهای تولید در صنعت از طریبق وارد کبردن فنباوری]هببای[ جدیببد بهطبور بنیببادی کاهشپبذیر
هستند ،زمان تولید در کشاورزی دارای قیدهای طبیعی است ،نظیر زمانی که طول میکشد تا یک محصول رشد کند
و برسد )بالیده شود( .بهاین دلیل و دلیل دیگر ،هر چیزی که به یک کشبباورزی سببرمایهدارانهی نبباب 66شبببیه باشببد
هیچگاه برای طولنیمدت در تاریخ انضمامی وجود ندارد )نزدیکتری ن نم ونهی آن انگلس تان می انهی ق رن ن وزدهم
است( .درواقع ،بهنظر میرسد که سرمایهداری و کشاورزی چندان با یکدیگر سازگار نیستند ].[۱۱
یک کشاورزی سرمایهدارانهی ناب شماری از شرایط تعیینکننده 67را برجسته میسازد .اول ،دارای یک ساختار سببه-
طبقهای خواهد بود ،که در آن صاحابان زمین همهی زمینها را در تملک خود دارند؛ کشاورزان سرمایهدار قطعبباتی از
زمین را از صاحابان زمین کرایه میکنند؛ و کارگران مزدی همهی کار تولیدی را انجام میدهند .دوم ،صباحابان زمیبن
بهمنزلهی گیرندگان منفعل رانت ،تماما نسبت به کشاورزان سرمایهدار بیتفاوت خواهند بود ،تا زمببانیکه اینبان رانبت
خود را بهموقع میپردازند و زمین را نابود نمیکنند ) .(run downسوم ،کشبباورزان سببرمایهدار هماننببد سببرمایهداران
63. rental appropriation
64. farmer capitalists
65. strict profit criteria
66. pure capitalist agriculture
67. determinant
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نسبت به ارزش مصرفی تمام ا بیتفاوت بوده و تنها به معیارهای سود پاسخ میدهنببد .آنهببا ممکبن اسببت بببر پبایهی
معیارهای سود به سمت کشاورزی ناب روی بیاورند یببا از آن خببارج شببوند ،همچنببانکه ممکببن اسببت از تولیببد یببک
محصول کشاورزی به تولید محصول دیگر روی بیاورند .چهارم ،کشاورزان سرمایهدار ،جدا از زمینی که اجاره میکنند،
همهی ورودیهایشان ازجمله نیروی کار را بهمثابهی کالها خریداری مینمایند .پنجم ،کشاورزان سببرمایهدار عمومببا
سرمایهی ثابت 68خود را گسترش نمیدهند ،چون در شرایط عدم تملک زمیببن ،ممکببن اسببت از ایببن سببرمایهگذاری
سودی حااصل نکنند )برای مثال ،اگر قرارداد اجارهی آنها تمدید نگردد( .شش م ،ی ک م زرعهی س رمایهدارانه بهق در
کافی بزرگ خواهد بود تا شماری کافی از کارگران مزدبگیر را استخدام کن د ،بهط وری ک ه کش اورز س رمایهدار تنهبا
مدیریت میکند و خود شخص ا کار مولد انجام نمیدهد )اندازهی واقعی زمین به سطح توسعهی نیروهای مولد بستگی
دارد( .هفتم ،کشاورزان سرمایهدار نسبببت بببه کببارگران مزدبگیببری کببه آزادانببه اسببتخدام یببا اخببراج میکننببد تمامببا
بیتفاوتاند ،و این با نیاز آنان به نیروی کار بهساحن یک ورودحی کالیی 69انطباق دارد .هشتم ،کار مببزدی در مببزارع ،در
انطباق با شرایط ذکرشده در بحث از کار مزدی در یک جامعهی سرمایهداری ناب ،میبایست تماما کالییسازی شود.

پ( پول
سومین کالیی که در سطوح انضمامیتحر تحلیل برای قانون ارزش بهطور ویژهای مشکلساز میشود ،پببول اسببت .یببک
جامعهی سرمایهداری ناب جامعهای جهانی است با یک نظام پولی که بهطور موثری توسط بازار تنظیم میشود ،چببون
پول در این ب خستر متکی بر کالی خاص طل است که شبکل پبول ببه خبود گرفتبه اسبت .قبانون ارزش تنهبا تاجبایی
دربردارندهی پول اعتباری و سایر اشکال پول کاغذی تبدیلپذیر اسبت کبه آنهببا ]خبود[ توسببط طل-پبول 70تنظیببم
گردند .اما در سطح نظریهی مرحاله ،ما بایببد تنببوعی از پیچیببدگیهایی را در نظببر بگیریببم کببه از تنظیببم دولببتی ارز،
خودمختاری نسبی نظامهای پول حی بینالمللی و محلی ،و نهادهای مالی تحت هدایت دولببت ،نظیبر نظامهببای ببانکی و
بازارهای سهام ریشه میگیرند .به ایندلیل و دلیل دیگر ،هنگام تحلیل پول در سطح نظریهی مرحاله] ،نقببش[ دولببت
همیشه باید وارد تحلیل گردد .تنها در فضای تماما شئیشدهی جامعهی سرمایهداری ناب است که پول میتواند تماما
و بهتنهایی توسط قانون ارزش تنظیم گردد.
چون در سرمایهداری ناب همهی موانع ارزش مصرفخی از سوی یک منطق اقتصادی-کالیی ،و بببدوحن تکیببه بببر نیببروی
فرا -اقتصادی ،مغلوب میشوند ،اقتصاد توسط ارزش خودگستر و خودتنظیمگر اداره میشود .اگر اقتصاد در این سببطح
خود-شمول 71است ،چگونه میتوان دربارهی ایدئولوژی و سیاست در بستر سرمایهداری ناب سخن گفت؟

68. fixed capital
)درونداحد کالیی( 69. commodity input
70. gold money
71. self-contained
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ت( ایدئولوژی در یک جامعهی سرمایهداری ناب
شاید بتوان بهسادگی چنین نتیجهگیری کرد که دیالکتیک یک جامعهی سرمایهداری ناب ،یک نظریهی اقتصادی ناب
است ،بدون ابعاد سیاسی و ایدئولوژیک .در یکمعنا این ]نتیجهگیری[ درست است .خود دیالکتیک )قانون ارزش( ،اگر
72

بهساحن نظریهای از یک تمامیت خود-شمول

درنظر گرفته شود ،هیچ عنصری از نیروی فرا-اقتصادی یا حامایتهببای

بیرونی یا خارج حی دیگر را شامل نمیشود .اما اش تباه خواه د ب ود اگ ر در همینجبا متوق ف ش ویم .ب ا درنظرگرفت ن
ملحاظات بیشتر ،بهنظر میرسد که دیالکتیک سرمایه بر اشکال ایدئولوژیک و سیاسحی معینی دللت میکند] ،اما[ نببه
بهساحن بخشی از خود دیالکتیک ،بلکه میتوان گفت بهساحن سایههایی که توسط دیالکتیبک ایجباد میشبوند .م ارکس
گاهی استعارهی »بازتاب انفعالی « 73را برای اشاره به این حاشکال بهکار میگیرد ،که از دید من استعارهی کام ا
ل بهجایی
است ] .[۱۲به واقع ،ااشکال سیاسی و ایدئولوژیکحی قابل نظریهپردازی در ایببن سببطخح از ایببن ضببرورت ]نظببری[ ناشببی
میشوند که همهی روابط اجتماعی توسط کالها میانجیگری شوند و اینکه افببراد بهعنببوان حابباملن انفعببالی کالهببا
درک گردند.
در یک جامعهی سرمایهداری ناب ،تنها پیوند اجتماعخی پیونببدی از نببوع »اتصببالت نقببدینه-محببور« اسببت .در چنیببن
صورتبندی نظری ،کالها همچون هسبتیهای منفبرد ) (individual entitiesدر تصباحاب هس تیهای منفبردی ک ه
»اشخاص قانونی «74نامیده میشوند قرار دارند ] .[۱۳اشخاص قانونی کنترل انحصاری بر روی کالهای تحت تصبباحاب
خود دارند ،بدینمعنا که خواست و ارادهی آنان درون داراییشان جای میگیرد ،بهگونهایکه هر یک از کالهای آنهببا
تنها بهطور ارادی و داوطلبانه قابل انتقال و واگذاری است ] .[۱۴در یک ج امعهی س رمایهداری ن اب ،ش خص ق انونحی
اصلی همان فرد مالک کالست ،اما در سطوح انضمامیتر تحلیل معلوم میشود که تقریبا هر فرد یا گروهببی میتوانببد
یک شخص قانونی ساختگی 75باشد :از دولت تا یک شرکت تجاری؛ از یک انجمن )کلوب( تا یک اتحببادیهی کببارگری؛
از یک پادشاه تا یک آدم عادی.76
در یک جامعهی سرمایهداری ناب ،فرد در وهلهی نخست یک مالک دارایی و سوژهی قانونی 77یا شخص قانونی اسببت.
در اینحاالت ،مفهومپردازی »سوژه« کام ا
ل افراطآمیز) 78حاببداکثری( اسببت .سببوژهی قببانونی اصببلی سببرمایهداری نبباب
]سوژهای[ کام ال مستقل است ،در اینمعنا که وی از همهی وابستگیها به سایر موجودات انسانی رها ]فرض[ میشببود.
شخص در قلمرو مالکیت خصوصیاش ،حااکم مطلقی است که در مرکز کالهای تحت تملکاش که بهطببور انحصبباری
تحت ارادهی وی قرار دارند ایستاده است .در اینجا بهطور ضمنی یک جدایی بنیادین میان دو نوع هستی/موجودیخت )
 (existenceقابل ملحاظه است :یکی هست حی درون قلمرو مالکیت خصوصی شخص ،جاییکه سوژه بببر آن کنببترل تببام
دارد؛ و دیگری هست حی بیرون از آن ،جاییکه سوژه هیچ کنترلی روی آن ندارد .در اینحاالت ،این پرسش پیش میآیببد
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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که چهچیزی از غرقشدن این جزایر کوچک یا بزرحگ استبداد 79در دریای هرجومرجگرایی 80جلوگیری میکند؟
پاسخ به این پرسش را میتوان از تعریف مشهور مبارکس از بتوارهگبی کالهبا 81بهمنبزلهی »مناسببات مبادی میبان
انسانها و مناسبات اجتماعی میان اشیاء« ] [۱۵استنتاج کرد .آنارشیسم بیرونی پیشگفت ه تحبت فرم ان رش تهای از
»مناسبات اجتماعی میان اشیاء« قرار دارد .بهبیان ]استعاری[ کمابیش انسانانگارانه ،82کالها در فضای بازار با یکدیگر
تبانی میکنند تا میان خودشان مناسبات اجتماعیای برپا کنند که به قیمتها و نرخهبای س ود نس بتا پای دار منجبر
گردد .در تحلیل نهایی ،سوژهی فردی ظاهرا حااکم] ،خود[ در تبابعیت ابژهه ای دنی ای ک ال 83ق رار دارد .آری ،س وژه
ممکن است انتخاب کند که بفروشد یا نفروشد ،اما قیمت تماما از سوی دنیای کال دیکتببه میشببود ،دنیببایی کببه وی
هیچ کنترلی بر روی آن ندارد .عینیت توسط ابژهها برپا میشود ،در حارکتی که هیچ شخص منفردی کنترلی بببر روی
آن ندارد؛ و سوژگی ]صرفا[ بهمعنای استقلل کامل از سایر سوژهها و ]داشتن[ کنترل کامل ]تنها[ در قلمروی مالکیت
خصوصی خویش است .جدایی بنیادین 84برآمده میان سوژه و ابژه اساسیترین و سرشتنماترین شکلی اسببت کببه بببه
تمام ایدئولوژی سرمایهداری شکل میدهد.
علم اجتماعی سرمایهدارانه 85بهطور سرشتنمایی یا ابژه را بتواره میکند )پوزیتیویسم( ،یببا سببوژه را بتواره میکنببد
)فردگرایی( ،و یا همزمان هر دو را بتواره میکند .برای مثال] ،علم[ اقتصاد سرمایهدارانه اساسا بر اقتصاد ب ه من زلهی
موضوع/مادهی در حارکت ) (matter in motionتمرکز میکنبد ،امبا ایبن عینیتگرای ی افراطبی اغل ب ببا انگبارهی
حاکمروایی مصرفکننده پیوند مییابد ،جاییکه هبم ببازار )اببژه( و هبم فبرد مصبرفکننده )سبوژه( بهطبور همزمبان
حاکمروایی میکنند .تردستیای که این تناقض را پنهان میدارد ،در جامعهای بهخوبی عمل میکند کببه ]در آن[ فببرد
بهمنزلهی نیروی مؤثر اصلی )(prime moverبب در رابطه با داراییاش تلقی میشود ،درحاالیکه بببازاحر خببود-تنظیمگببخر
جامعهی اقتصادی را بهمثابهی یک کل هدایت میکند.
این تفکیک افراطی سوژه/ابژه که مختص ایدئولوژی سرمایهداری است ،بر شکل کالیی ) (commodity formو مالکیت
فردحی دارایی خصوصی 86تکیه دارد .بهدلیل این شکاف ،گرایش قدرتمندی بدینسو وجود دارد که »سببوژه« و »ابببژه«
بهمنزلهی مقولههایی دوگانه 87تلقی گردند ،بهجای اینکه همچون مقولههایی دیببده شببوند کببه یکببدیگر را بهدرجببات
متغیری ،که میتواند همچون پیوستاری تلقی شود ،مشروط میسازند .سوژه گرایش بدان دارد که فجنبندهی نخستین
باشد ،ارادهی ناب ،خالقی که از قلمرو درونحی یک اگوی تماما مستقل 88رو به سوی بیرون میآغازد .ابژه گرایببش بببدان
دارد که »دیگری« باشد ،بیگانه و خارجی ) ،(alienچیزی که همان است که هسبت ،چبرا ک ه مبا کباری ببه کبار آن
نداشتهایم .از اینرو ،دانش عینی ) ( objective knowledgeبه یک چالش واقعی بدل میشود ،زیرا مستلزم آن است که
79. despotism
]معنای تحتاللفظی آنارشیسم مورد نظر مؤلف است ،نه آنارشیسم بهسان یک مکتب یا گرایش فکری-سیاسی /م[ 80. sea of anarchism
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

15

»دیگری مطلق «89به شناسایی درآید.
اگرچه بهنظر میرسد که »سوژه« و »ابژه« در نقشهایشان بهسباحن ااشبکال پبایهاحی ایبدئولوژی سبرمایهداری متقبابل
دفعی و طردکننده ) ( exclusiveباشند ،اما آنها اغلب به ش یوههای عجی ب و ش گفتانگیزی ترکی ب میش وند .ب رای
مثال ،نرخ بالی اس تخدام ممک ن اس ت ناش ی از ک اهلی و بط الت ) (idlenessو فق دان انض باطپذیرحی )دیس یپلین(
سوژههای فردی که در فعلیتبخشحی ) (actualizeخود ناکام ماندهاند تلقی گببردد؛ یببا همزمببان ممکببن اسببت ناشببی از
نیروهای غیرشخصی بازار انگاشته شود؛ نیروهایی که کسی نمیتواند در قبال آنها کاری بکند و دیدگاهی معطببوفبه
پذیرش و تسلیم را میطلبند ،نظیر مواجههی ما با زمینلرزه] .پس[ در هر دوحاالت با نیروهایی مواجهیم که بهراحاببتی
از هرگونه مسئولیتپذیری میگریزند ]سر باز میزنند[.
عامترین تجلی بتوارگی ابژه ،که توسط ایدئولوژی سرمایهداری تولید میشود ،در ساحات عل وم اجتم اعی و فلس فهی
سرمایهدارانه رخ میدهد ،برای مثال ،در علم اجتماعی پوزیتیویسبتی ،ابژههبای ش ناخت بهط ور معمبول و در نهبایخت
فاکتهایی شئیگونه و گسستهازهم 90هستند .بتوارگی سوژه 91و ایدئولوژی فردگرایی افراطحی همبسته با آن ،اگرچببه
در تمامی حاوزههای ایدئولوژی سرمایهداری نمایان هستند ،بهویژه در قالحب قانون سرمایهدارانه 92توسعه یافتهانببد ،کببه
برای منظور من بیشترین اهمیت را دارد .در ادامه ،به بررسی قانون بهمنزلهی -شاید -مهمترین و بنیببادیترین شببکل
ایدئولوژی سرمایهداری میپردازم.

ث( قانون در یک جامعهي سرمایهداری ناب
یک جامعهی سرمایهداری ناب جامعهای است که ]صرفا[ از منظر نیازمندیهای انباشت سرمایه دیده میشود .سرمایه
مناسبات اجتماعی مستقیم انسان-با-انسان را نادیده میگیرد؛ بهواقع ،مناس بات اجتم اعحی مقی د/گرفت ار در ش بکهی
سرمایه همواره توسط کال میانجیگری میشوند ،و این امر منجر به جامعهای برساخته از افراد منزوی 93میگردد کببه
تنها توسط کال و ااشکال توسعهیافتهی آن ،یعنی پول و سرمایه ،با هم پیون د دارن د .البت ه ،بازتولی د زیستش ناختی
)بیولوژیکی( باید در هر جامعهای رخ بدهد ،اما در نظریهی یک جامعهی سرمایهداری ناب ،بازتولید زیستشببناختی را
تنها تاجایی میتوان فهمید که مستقیما توسط یک منطق کببالیی-اقتصببادی تنظیببم میگببردد .شیشببدگی کامببحل

94

سرمایهداری ناب حااکی از آن است که ما نمیتوانیم مناسبات مستقیم بینا-شخصی را از منظر سببرمایه نظریهپببردازی
کنیم .افراد تنها از طریق کال با هم پیوند دارند و جامعه تماما توسط بازاحر خببود-تنظیمگببر و ارزش خببود-گسببتر اداره
میشود .در چنین جامعهای ،پیوند اساسخی میان یک شخص و یک چیز )کال( برقرار است.
کنترل انحصاری بر روی یک کال که متضمن مالکیت خصوصی است ،بهمنزلهی یک حاق معرفی میگردد ،یببا بهطببور
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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مشخصتر ،بهساحن یک حاق مالکیت .95بر ایناساس ،مالک دارایی 96یک سوژهی قانونی است ،یا یک هستی ) (entityبببا
مجموعهای از حاقوق مالکیت ،که در برابر و همپایهی ) (vis-à-visسایر سوژههای قانونی ب ه او متص لاند .ب ا اینحا ال،
حاق مالکیت مستلزم بهرسمیتشناسحی متقابل 97است ،جایی که دارایی هر شخص با هنجارهایی که »مال مببن« )min

 (eرا از »مال تو« ) (thineمتمایز میکند تعریف میگردد .در این نظاحم تصدیحق متقابحل حاقوق مالکیت ،هر فرد به یببک
سوژهی قانونی یا یک شخص قانونی بدل میگردد .آنچه بهساحن رابطهاي انضمامی میان فرد و شئی آغاز میشببود ،در
نظام مجردی از هنجارهای گسترهی جامعه به اوج میرسد ،که افراد را به سوژههای قانونی مجرحد تعریفشده با حاقوق
مالکیت تبدیل میکند.
در یک جامعهی سرمایهداری ناب افراد اساسا مالکان کال 98هستند و از اینلحاظ سوژههای قببانونی هسببتند .سببوژهی
قانونی بهساحن مالک کال مولفهی پایهای ]برسازندهی[ قانون سرمایهدارانه است .این بهمعنبای آن نیسببت کبه سبوژهی
قانونخی جوهرر )(essenceبب قانون است و تمامی قانون صرفا بیانی از این هستهی بسیط است )چنیببن برداشببتی بهنظببر

میرسد رهیافت پاشوکانیس 99باشد( .درعوض ،استدلل من فقط ناظر بر آن است که سوژهی قببانونی شکل پببایهاحی
) (basic formقانون سرمایهدارانه است .بهبیان دیگر ،تاجایی که قانوخن قانون سرمایهدارانه است ،شکل پ ایهای آخن
سوژهی قانونی خواهد بود .با نگاهی دقیقتر به موضوع ،روشن است که قانون سببرمایهدارانه بسببیار متنببوع اسببت ،امببا
داعیهی من آن است که مفهوم شخص قانونی مفهومی اساسی در سراسر پیکر قانون سرمایهدارانه است و اینکبه ایببن
امر میتواند بهعنوان تعمیمی از )یا شباهتی با( سوژهی قانونی ،بهسببان مالببک دارایببی ،درک گببردد .بهلحبباظ قببانونی،
دولت ،همانند یک شرکت تجاری ،یک شخص قبانونی س اختگی 100اسبت ،و هرچنبد ممک ن اس ت انبواع متنبوعی از
شخصیتهای قانونی وجود داشته باشد ،شکل پایهای تشخصح قانونخی 101از مالکیت خصوصی ناشی میشبود و سبوژهی
قانونی بهمنزلهی مالک دارایی تلقی میشود.
سوژهی قانونی اساسا سوژهای دارای حاقوق است و این حاقوق مستلزم یک مرز/محبدوده ) (boundaryاسببت .هرکسببی
که بیاجازه ) (uninvitedاین مرز را زیر پا بگذارد یک متخلف/متجاوز ) (trespasserاست و هرکسی کببه از ایببن مببرز
95. a property right
96. property owner
)تصدیق متقابل( 97. mutual recognition
98. commodity-owners
 .99احوحگنی پاشوکانیس ) (Evgeny Pashukanisنظریهپرداز مارکسیست اهل روسیه ) ۱۸۹۱تا  ،(۱۹۳۷که بهواسببطهی پژوهشهببای پیشببرو و
نظریات الهامبخشاش در زمینهی قانون و حاقوق شناخته میشود .مهمترین اثر وی» ،نظریهی عمومی قببانون و مارکسیسببم*« ) (۱۹۲۴نببام دارد،
س حاقوقدان که بهعنببوان یببک بلشببویک در
که برگردان آلمانی آن در سال  ۱۹۲۹و برگردان انگلیسیاش در سال  ۱۹۷۸منتشر گردید .پاشوکانی ح
انقلب روسیه مشارکتی فعال داشت ،در دههی  ۱۹۲۰از اعضای بلندپایهی حارب کمونیست روسببیه و نیببز از صاحابمنصبببان دسببتگاه قضببایی و
همزما خن از چهرههای آکادمیک صاحابنام اتحاد جماهیر شوروی بود .بهرغم این )و شاید از همینرو( او نیز مانند ایزاک روبین و بسببیاری دیگببر از
فعالین و نظریهپردازان مارکسیست ،از »پاکسازی«های استالینحی دههی  ۱۹۳۰جان بهدر نبرد و بهسال  ۱۹۳۷اعدام گردید .نظریهی پاشوکانیس
دربارهی خاستگاه و کارکرد قانون بورژوایی ،با برجستهسازی شکل اجتماعحی مسببلحط مبتنببی بببر مبببادلهی کببالیی ،چشببمانداز نببوینی در نگببرش
مارکسیستی به این موضوع گشود )با تأخیر بسیار در فضای پژوهشی انگلیسیزبان( و درک رایج از قانون بهمثابهی بازتاب صرف سلطهی طبقبباتحی
طبقهی حااکم را به چالش کشید .از این نظر ،امروزه عموما پاشوکانیس و روبین را در یک طیف جای میدهند )علوهبر این خویشبباوندی نظببری،
روبین و پاشوکانیس که از قضا هر دو دارای خاستگاه یهودی بودند ،طی دههی  ۱۹۲۰مراودات و چالشهای نظری بسیاری با هم داشتهاند(] .م[.
Evgeny Pashukanis (1924), 1978: The General Theory of Law and Marxism.
100. artificial legal person
101. legal personhood
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عبور کند و چیزی را بدون اجازه بردارد ،یک دزد اسببت .از اینرو ،ایببدهی مرزهببا و ایببدهی جببدایی حابباد میببان درون
)دارایی خصوصی شخص( و بیرون ،با ایدهی سوژهی قانونی همبستهاند.
سوژهی قانونی یک ارادهی کام ا
ل خودمختار 102است که در مرکز انباشتی از دارایی جای گرفته اسببت .او میتوانببد هببر
کاری که بخواهد با داراییاش انجام دهد و هر زمانی که یک نیروی بیرونی در ارادهی حااکم او مبداخله کنببد ]عملببی[
نارواست .حاق در این حاالت ،کنترل مطلق بر دارایی است و سوژهی قانونی ببر مبنببای حاقببی تعریبف میشبود کبه تببا
محدودهی داراییاش امتداد مییابد .فراسوی این مرز یک سرزمین بیصاحاب 103است کببه تنهببا پببول و کالهببا در آن
سکونت دارند .من پول را در دستانم قرار میدهم و آن را به دست تو میدهم؛ دستها ممکن است یکببدیگر را لمببس
نکنند ،اما هر دو توسط پول واحادی لمس شدهاند؛ تماسی برقرار شده است  -یعنی یک رابطهی اجتماعی .این تصببویخر
آنچه را که از فروکاستن روابط اجتماعی به یک »اتصال نقدینه-محور« مراد میشود ،به روشنی ترسیم میکند.
برخی از نظریهپردازان قانون چنین استدلل کردهاند که قانوحن قرارداد ،104که با رابطهی میان یببک شببخص و شببخص
دیگر )نظیر قرارداد ازدواج( سروکار دارد ،بهطور بارزی از قبانون مبالکیت 105متمبایز اسبت ،چراکبه دومبی ]نباظر ببر[
رابطهی میان یک شخص و یک شئی است ] .[۱۶در بستر سرمایهداری ناب ،چنین تم ایز حا ادی امکانپ ذیر نیس ت،
دقیقا بهایندلیل که چنین جامعهای فاقد مناسبات مستقیم شخصبهشخص است .بهواقببع ،در چنیببن بسببتری بهنظببر
میرسد که قوانین قرارداد و مالکیت از یک ریشهی مشترک حااصل میشوند .هنگامیکه مالکان کالها مبادلهای انجام
میدهند ،همواره قراردادی در پس آن وجود دارد و ]یا[ گاهی تحقق مییابد .برای مثال» :مببن ایببن مقبدار را اکنببون
میپردازم و مابقی را بعدا خواهم پرداخت« .در بستر سرمایهداری ناب حابتی قبرارداد کباحر ) (labour contractمیبان
سرمایه و ]نیروی[ کار صرفا بازتابی انفعالی از رابطهی مبادلهای از این دست است» :تو اکنون این یببا آن کببار را بببرای
من میکنی ،و من بعدا به تو فلن مبلغ را خواهم پرداخت«.
ص مق دم ب ر دارای ی اس ت؛ و بن ابراین،
از منظری انسانباورانه ) ،(humanisticممکن است چنین بیاندیشیم که شخ خ
حاقوق اساسا به شخص تعلق دارند و تنها بهطور ثانوی به شخص بهمنزلهی مالک دارایی مربوط میش وند .ای ن منظ ر
انسانباورانه میتواند از فرآیند کار و تولید 106که امر مشترکی در همهی جوامع است استنتاج گردد ،زیرا ]این فرآیند[
مستلزم یک تقسیم کار اجتماعی و همکاری اجتماعی 107اس ت ،ک ه از بط ن آن پی دایش ن وعی از تصبدیق انس انها
بهساحن انسانهایی دارای حاقوق اساسخی قابل انتظار است .در یک معنای محدود ،کارگران برخلف بردگان یببا سببرفها

آزاد هستند ،طوریکه شاید مایهی شگفتی نباشد که دکترین »حاقوق انسان «108در دوران سرمایهداری بهوجود آمببده
است .اما بر این نکته باید تاکید کرد که این دکترین در بستر یک جامعهی طبقاتخی بهغایتخ توخالی است.
سرمایه تنها تاجایی به اشخاص علقمند است که آنان مالکان دارایی باشبند ،سبرمایه نسببت ببه روح ]و روان[ افبراد،
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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انسجاحم ) (integrityدرونی آنها و یا حاتی امنیت جسبمانی109شبان هیبچ دغبدغهای نبدارد .ببرای سبرمایه افبراد تنهببا
بهمثابهی حااملن شکل کالیی ) (commodity-formدر تمامی فراگردها 110و ترکیبات آن وجود دارند .اگر مردم واقعا
مقدم بر دارایی شمرده شوند ،آنگاه حاقوق مالکیت میبایست در برابر رنج و گرسببنگی محرومشببدگان 111عقبنشببینی
کند» .حاقوق انسان« )مردان ،بدون زنان؟( که در دوران سرمایهداری پدیدار شده است ممکبن اسبت پیونبد ژرفبی ببا
هنجارهای عام همبسته با »فرآیند کار و تولید« و آزادی صوری کارگران تحت سرمایهداری داشته باش د ،ام ا در نظ ر
من ،شیشدگی تام 112سرمایهداری ناب این سطح ژرفتر را کببام ا
ل فببرو میپوشبباند و در خببود میگنجانببد؛ درنببتیجه،
»حاقوق انسان« از »حاقوق مالکان دارایی «113استخراج میشود ،و نه برعکس ].[۱۷
از آنجا که مالکیت همچنین نیروی کار کالیی را نیز شامل میشود ،حاتی ]اعضببای[ پرولتاریببا سببوژههای قببانونی بببا
حاقوق مالکیت هستند .از اینرو ،مقولهی سوژهی قانونخی نببابرابری یببا طبقببه را تصببدیق/بازشناسببی نمیکنببد .در یببک
جامعهی سرمایهداری ناب همهی افراد سوژههای قانونی هستند ،چون در حاداقلیترین سطح ،آنان مالبک نیبروی کبار
خویش هستند .مالکیت شخص بر نیروی کارش پدیدهی واقعا چشمگیری است کببه اهمیببت ]و دللتهببای[ شببگرفی
دارد .این امر بهمعنای آن است که شخص میتواند بهتدریج انرژی حایاتی خود را تا بهآخر بفروشد ،و از منظببر برابببری
قانونحی صورخی شخص آزادانه چنین مسیری را انتخاب میکند؛ درحاالی که از منظر واقعیت انضمامی ،شخص بیشوکم
مجبور است که انرژی حایاتی خود را - ،شاید -حاتی تحت شرایط استثمار و سرکوب مفرط ،به فروش برساند.

ج( سیاست در یک جامعهی سرمایهداری ناب
اگرچه در یک جامعهی سرمایهداری ناب ،بهدلیل فقدان مناسبات شخصبهشخص و بنابراین فقدان مناسبببات قببدرت،
هیچ دولت واقعیای نمیتواند وجود داشته باشد ،با اینحاال میتوان شکل دولت سببرمایهدارانه را از مقببولهی سببوژهی
قانونی استنتاج کرد ] .[۱۸این استنتاج بسیار شبیه »حلویاتاحن« هابز 114است ،با اینتفاوت که هیببچ قببرارداد 115واقعیای
نمیتواند منعقد گردد و هیچ حااکمیحت )(sovereignبب واقعیای نمیتواند برپا شود ،بلکببه مببا ]صببرفا[ میتببوانیم شببکل
حااکمیت را ،اگر اساسا ایجاد گردد ،مورد کنکاش قرار دهیم.
سوژههای قانونی درمییابند که حاقوق مالکیت آنان تنها در سایهی رعایت متقابل 116ایمنببی دارد ،کببه ایببن یببک نیببز
همواره تا حاد سقوط در یک »جنگ همه علیه همه« شکننده است .این خطر بدین خاطر ]جدی[ است کببه جبباییکه
هرکس قاضی پروندهی خودش باشد ،مشاجرات بر سر حاقوق بهسادگی میتوانن د تبا س طح ی ک وض عیت جنگ ی

117

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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]تشدید گردند و[ گسترش بیابند .یک روش برای پرهیز از این خطر آن است که یک طرف سوم 118ایجاد گردد که به
منزلهی بازتابگر عام 119شناسایی/تصدیق متقابل حاقوق ،بر فراز همهی سوژههای قانونی قرار گیرد .این بازتابگر عام
تنها میتواند یک سوژهی قانونی باشد که ]به سطحی[ بر فراز سایرین ارتقا یافته و حاکمرانی میکند.
سوژهی قانونی حااکم ]یعنی دولت[ برپا میشود تا حاق مالکیت را تأیید کند و رسمیت ببخشد ،اما سوژههای قببانونی و
داراییهای آنان را ،که حااکمیتاش بر آنها اعمال میشود ،تحت تملک خود ندارد .سوژهی قانونی حااکم یک سوژهی
قانونی است که تماما از بازی جاری انباشت دارایی برکنار میمانبد ،ط وریکه بتوانبد بهس احن ی ک قاضبی بیغ رض و
بیطرف) 120خنثی( عمل کند .سوژگحی قانونحی این شکل دولت جنینی 121منوط به آن است که بازتببابگر عببام حاقببوق
باشد ،نه یک مالک دارایی .این سوژهی قانونی ،تجریدشده )منتزع( از مالکیت و بنابراین بیغرض ،به طرف سببوم عببام
)جهانشمول( برای تأیید حاقوق بببدل میشببود و مببانع از وقببوع نزاعهببای بببالقوه میگبردد )فببرض بببر آن اسببت کبه
سرمایهداری ناب فاقد نزاعهای واقعی است( .شاید بت وان حاک ومت ق انونی برآم ده را ،بهعن وان ش کل پ ایهای دول ت
سرمایهدارانه» ،دولت حاق« ) (Rechtsstaatنامید .من این اصطلح آلمانی را بدینخاطر به کار میگیرم که در مقایسببه
با اصطلحاات انگلیسی »دولت قانونی« ) (legal stateیا »دولت مشروطه« ) ،(constitutional stateمعنای حابباکمیت
قانونی مورد نظر مرا بهطور کاملتری انتقال میدهد .بهطورخلصه ،دول ت س رمایهدارانه در ش کل پ ایهای خ ود ی ک
شخص قانونی ساختگی 122است که بر همهی دیگر اشخاص قانونی حااکم شده اسببت ،تببا تشببخص قببانونی هببر فببرد و
همهی افراد را تأیید کند.
از آنجا که در این سطح از تحلیل ،اقتصاد بهطور کامل خ ود-تنظیمگ ر اس ت ،اس تنتاج دول ت از برخ ی کارکرده ای
اقتصادی ناممکن است .برای مثال] ،وجود[ دولت برای فرونشاندن ستیز طبقاتی ضروری نیست ،چرا که کالییسببازی
مطمئن نیروی ک ار ،ک ه خ ود از شئیش دگی ]مناس بات ج امعه[ ناش ی میش ود ،مس تلزم آن اس ت ک ه ج امعهی
سرمایهداری ناب فاقد هر گونه ستیز طبقاتی باشد .دولت برای مواجهه با بحرانهببای ادواری مببورد نیبباز نیسبت ،زیبرا
ش بازتولیحد مسبتمر مناس بات تولیبد س رمایهدارانه را تض مین میکنبد ،اگرچ ه ایبن یبک میبای د از خلل
قانون ارز خ
بحرانهای تکرارپذیر حارکت کند .ممکن است چنین ادعا شود که یک کارکرد اقتصادی وجود دارد که حاببتی در یببک
جامعهی سرمایهداری ناب نیز دولت باید اجرای آن را بر عهده بگیرد و آن ،ضرب سکه) 123انتشار پببول( اسببت .امببا در
اصل ،دلیلی وجود ندارد که ضرب سکه بهطور خصوصی انجام نشود ،هرچند در عمخل این روییه ممکن است به شبکهی
آشفتهای از پولهای رقیب منجر شود که لجرم کارکرد پایهای پول را تضعیف میکند .اگر ]وجود[ یک دولت در یک
جامعهی سرمایهداری ناب برای برقراری فراگیری/جهانشببمولی پببول ضببرورت دارد ،دولببت میتوانببد در اجببرای ایببن
ل منفعل باشد ،به طوری که پول کام ا
کارکرد کام ا
ل توسط شکل ارزش تولید گردد و دولت تنها تاجایی مورد نیاز است
که توافق اولیه میان تیجار] 124بازرگانان[ برای پایبندی به یک استاندارد ]مشترک[ ضرب پول را ثبت نماید .افزونبببر
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 دربارهی شکل پایهای دولت سرمایهدارانه نمیگوید ،جز اینکه نببوعی
اقتدار مرکزی 125بهساحن دریافتگر انفعالی یک استاندارحد مورد نیاز و توافق است .اما من میتوانم ادعبا کنبم ک ه ایبن
اقتدار مرکزی چیزی نیست جز دقیق ا ]همان[ سوژهی قببانونی حابباکم کببه مببن در حاببال تحلیببل آن بببودهام .در بسببتر
سرمایهداری ناب ،دولت تنها میتواند بهمنزلهی یک شکل قانونی منفعل ،بدون شکل نهادین مشخص ،بدون عاملیت و
بدون قدرت به فهم درآید.
یکی از بخشهای مهم در استدلل مربوط به خصلت پایهای قانون و دولت ب ر ای ن نکت ه تمرک ز دارد ک ه آی ا اینه ا
]قانون و دولت[ اساسا موجودیتهایی توافقی 126هستند یا اجباری .127هم رضایت و هم اجبار دربردارنببدهی مناسبببات
شخصبهشخص هستند؛ درحاالیکه من شکل پایهای قانون سببرمایهدارانه را از شببکل کببالیی ،و ایببن واقعیببت کببه در
سرمایهداری ناب همهی مناسبات میان اشخاص توسط کالها میانجیگری میشوند استنتاج کببردهام .اگرچببه در ایببن
چشمانداز ،شکل پایهای قانون سرمایهدارانه نه توافقی و نه اجبارآمیز اسبت ،در سبطوح انض مامیتر تحلیبل ،ج اییکه
مضمون قانون سرمایهدارانه بیشتر بسط داده میشود ،قانون سرمایهدارانه چنان دیده میشود که توامان ابعاد توافقی و
اجبارآمیز را دربر داشته باشد ،طوریکه این ادعا ناممکن میشود که ]از میببان آن دو[ ایببن یببک یببا دیگببری همببواره
مسلط است.
انتقاد اصلی که معموال علیه اینگونه از استنتاج قانون و دولت سرمایهدارانه طرح میشود آن است کببه ایببن اسببتنتاخج
گردشمحور ) (circulationistاست و اینکه یک نظریهی بسنده میباید از مناسبببات تولیببد اسببتنتاج گببردد .ایببن امببر
معموال حااکی از آن است که طبقه و سلطهی طبقاتی باید پایهی نظریهی دولت سرمایهدارانه باشند .اما از آنجبباکه در
یک جامعهی سرمایهداری ناب هیچ سلطهی ]قهرآمیزی[ وجود ندارد ،طبقه صرفا یک مقولهی ساختاری است ک ه ب ه
جایگاهی در مناسبات تولید ارجاع میدهد .پرولتاریا نیروی کارش را میفروشد ،که برای سرمایهدار شکل کار مولببد را
بهخود میگیرد .رابطهی میان سرمایه و کار یک رابطهی قدرت نیست ،زیرا ]ایببن رابطببه[ کببام ا
ل کببالیی شببده اسببت.
کارگر کالی خود یعنی نیروی کارش را میفروشد ،که سرمایهدار آن را در ]فرآیند[ کار جای میدهد تا ارزشی بیببش
از هزینهی آن »خلق« کند .همانند همهی مبادلت دیگر ،این یک مبادلهی متقابل 128میان سببوژههای قببانونی اسببت.
بنابراین ،در این سطح تحلیل ،ملحاظهی مناس بات تولیبد چی زی در جهبت اسبتنتاج اش کال پ ایهای ای دئولوژیک و
سیاسی ]به فرآیند تحقیق[ نمیافزاید .در واقع ،این ااشکال از هیچ یک از دو سپهر تولید و گردش استنتاج نمیشببوند،
بلکه از این واقعیت ) (factریشه میگیرند که یک جامعهی سرمایهداری ناخب تمامیتی کام ا
ل شیءشده ) (reifiedاسببت
و بدینلحاظ ،توسط یک منطق کالیی-اقتصادیی هدایت میشود .رویکردی ک ه م ن ]در اینج ا[ میپروران م ،خص لت
سرکوبگر و طبقاتحی قانون سرمایهدارانه را انکار نمیکند؛ اما این خصلتها تنها در سببطوح نظببریهی مرحالببه و تحلیببل
تاریخی میتوانند مورد تحلیل قرار گیرند ،جاییکه ما از شببکل مجببرد پببایهای قببانون بببه سببوی اشببکال بسببطیافته و
انضمامی آن حارکت میکنیم.
125. central authority
126. consensual
127. coercive
128 . quid pro quo
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در این فصل من امر اقتصادی ،امر ایدئولوژیک ،امر قانونی و امر سیاسی را در بستر یببک جببامعهی سببرمایهداری نبباب
مورد بحث قرار دادهام .نظریهی یک جامعهی سرمایهداری ناب ،که قانون ارزش را بهمنزلهی هستهی مرکببزی منطببق
درونی سرمایه معرفی میکند ،به ما درک دقیق و روشنی از آنچه سرمایه هس ت میده د .مه م اس ت ک ه بکوش یم
تفکرمان دربارهی ایدئولوژی ،قانون و سیاست را در ایببن سببطح پببایهریزی کنیببم ،تببا بتببوانیم آنچببه را کببه مشخصببا
سرمایهدارانه است بهروشنی در اشکال پایهای آن دریابیم .ادعای اینکه دولت سرمایهدارانه در شببکل پببایهای آن یببک
»دولت حاق« ) (Rechtsstaatاست ،چیزی دربارهی مضمون معین آن یا شکل ویژهی آن در شرایط مشخص نمیگوید.
برای مثال ،تناقضی میان گفتن اینکه دولت سرمایهداری یک شکل قانونی دارد و اینکه این دولت همچنیببن در یببک
مرحالهی مشخص توسعهی سرمایهداری دارای مضمون طبقاتی معینی است ،وج ود نبدارد .حابتی در سبطح نظبریهی
مرحاله ،که همچنان تاحادی ]یک سطح تحلیل[ نسبتا مجرد است ،روشن میشود کبه دولببت سبرمایهدارانه ،در کنبار
این خصلت که یک دولت قانونی است ،همچنین یک دولت سرزمینی ) ،(territorial stateیک دولت ملی ،یک دولت
طبقاتی ،و یک دولت قدرتمدار ) (power stateاست .با اینحاال ،این پیچیببدگیهای دولت سببرمایهدارانه و جزئیببات
تفصیلی بیشتر دربارهی آن هنگامی به روشنترین وجه پرورده میشوند که در نظر بیاوریم که شکل یا پوسببتهی ایببن
دولخت همانی است که به یک شخص قانونی تصنعی 129تعلق دارد.
در فصل بعدی خواهم کوشید درست همین کار را انجام بدهم] .یعنی[ هدفم آن خواهد بود کبه مناسبببات میببان امببر
اقتصادی ،امر ایدئولوژیک ،امر قانونی ،و امر سیاسی را در سطح انضمامیتر نظریهی مرحاله بیشتر پرورش و بسط دهم.
سپس این ملحاظهی پیشینحی ]مربوط به[ چارچوب تحلیلی نظریهی مرحاله ،در فصلهای بعببدی بببرای سبباختاربندی
مطالعهی مراحال واقعی 130توسعهی سرمایهدارانه بهکار گرفته خواهد شد.

* * *

یادداشتهای فصل دوم:
] [۱برای مثال نگاه کنید به :جلد اول کاپیتال ] [p. 1014, Ben Fowkes Penguin edition؛ و همچنین جلد سوم
کاپیتال ].[pp. 110, 175, 831, Progress edition
] [2یکی از ضدگرایشهای گرایش نزولی نرخ سود که مورد اشارهی مارکس هم بببوده اسببت عبببارت اسببت از» :نببزول
دستمزدها به سطحی پایینتر از ارزش نیروی کار .« 131مارکس دربارهی این ضدگرایش چنین مینویسد» :ای ن مس اله
در اینجا تنها بهطور تجربی ذکر میشود ،چون همانند بسیاری چیزهای دیگر که میتوان آنها 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 اینحاببال،
این مساله یکی از مهمترین عوامل مهار گرایش نزولی نرخ سود است ].[Capital, Vol. III, Progress, p. 235
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 سردرگمکنندهاند .بهنظر میرسد که مارکس میخواهد بگوید که نزول دستمزدها هیببچ
ربطی به »تحلیل عام سرمایه« یا قانون ارزش ندارد ،و درنتیجه نمیتواند ضدگرایشی در این سطح نظری ]تحلیل ع ام
سرمایه[ باشد ،درحاالیکه در سطح تاریخ تجربی یک از مهمترین ضدگرایشهاست .اما آیا قانون ارزش در هر دو سطح
نظریهی مجرد و سطح تاریخی بهیکسان عمل میکند؟ چببرا مببارکس ایببن ضببدگرایش تجربببی را در همببان فهرسببت
ضدگرایشهای نظری جای میدهد؟ آیا در یک سطح تجربی همهی انواع ضدگرایشهای بسیار قدرتمند نظیر جنببگ
یا انواع پرشمار مداخلهی دولتی حاضور ندارند؟ درحاقیقت ،با بررسی فهرست ضدگرایشها ،سایر عوامل )نظیر تجببارت
خارجی( نیز در درون عملکردهای قانون ارزش ظاهر نمیشوند .من بر این باورم که بیببان منسببجمی از قببانون ارزش
نیازمند این پیشفرض است که یک جامعهی سرمایهداری ناخب جهببانی و تمامببا توسببعهیافته اسببت؛ از اینرو ،تجببارت
خارجی وجود نخواهد داشت .برای مطالعهی بیشتر در اینباره رجوع کنید به [Sekine, 1986, pp. 242-48] :و نیز به:

].[Albritton, 1986, pp. 67-71
] [۳پروفسور ناگاتانی ) ( Nagataniبه من خاطرنشان کرده است که او و دیگر انوئیستهای ژاپنخی قانون ارزش و منطق
درونی سرمایه را بهطور موکدی برابر نمیانگارند .از آنجاکه قانون ارزش هستهی منطق درونی سرمایه است ،میباید با

یک نظریهی بحران تکمیل گردد ،نظریهای که نمیتواند تماما درون کارکردهای قانون ارزش گنجانده شود یا تماما در
آن ادغام گردد .قانون ارزش نمیتواند از بحران ادواری اجتناب کند ،درحاالیکه بحران ادواری عملکرد قانون ارزش را،
تا استقرار رابطهی ارزشی جدیدی میان سرمایه و کار موقت ا مختل میسازد .من با این نقطهنظر موافقت دارم ،اما برای
مقصود من در این اثر ،این نکته ظریفتر از آن است که ]پیامد[ آن را در کاربستهای واژگانی کتاب بگنجانم.
] [۴دریافتهام که گسترهی وسیعی از مباحاثا خت حاول واژهای نظیر »صنعت« امکانپذیر است .من در یک معنای سبباده
و پایهای ،چنین فرض میکنم که صنعت عبارت است از کاربست نظاممند انرژی بشری ) (human energyدر کببار )
 .( workصنعت ]در روند تاریخ[ با تولید کارخانهای همبسته شده است .دلیل این امر از دید من آن است کببه کارخببانه
معرف پیشرفتهترین نهاد بشری برای کاربست فشرده و نظاممند انرژی بشری در کار است.
] [۵بهگفتهی ناگاتانی ،اونو میان سرمایهی بازرگانی/سوداگرانه ) (merchant capitalو سرمایهی تجاری )commercial

 ( capitalتمایز قایل میشود .بدینطریق که دومی را در بستر سرمایهداری ناب و اولی را بببرای ارجبباع بببه پدیببدههای
تاریخی بهکار میبرد.
] [۶کارل پولنی اصطلح »کالی جعلی/تصنعی« ) (fictitious commodityرا بهکار میگیرد .من واژهی »مصنوعی« )
 (artificialرا ترجیببح میدهببم ،چببون واژهی جعلببی ) (fictitiousبیببش از حاببد معنببای چیببزی غیرواقعببی و گببذرا )
 (ephemeralرا تداعی میکند .درحاالیکه نیروی کار ،زمین ،و پول واقعا کالیی می شوند ،فقط آنها کالهایی نسبببتا
غیرطبیعی یا مصنوعی هستند ،که »غیرطبیعیبودحن« ) (unnaturalnessآنه ا ]خ وخد[ منب ع میرای حی 132س رمایهداری
است.
] [۷برای بحث مفصلتری در اینباره نگاه کنید به.[Albritton, 1986, Ch. III] :
] [۸نگاه کنید به.[Harvey, 1982, p. 359] :
132. source of capitalism’s mortality
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] [۹برای بحث مشابهی در این زمینه نگاه کنید به [Harvey, 1982, p. 361] :و ].[Sekine, 1986, p. 292
] [۱۰همان منبع.p. 371 ،
] [۱۱نگاه کنید به.[Sekine, 1986, p. 293] :
] [۱۲برای نمونه نگاه کنید به فصل دوم از جلد نخست کاپیتال.
] [۱۳برداشت من از مفهوم »شخص قببانونی« یببا سببوژهی قببانونی« ) (legal subjectتاحاببد بسببیار زیببادی وامدار اثببر
پاشوکانیس* ) (۱۹۷۸است.
* Evgeny Pashukanis (1924), 1978: The General Theory of Law and Marxism.

]» [۱۴برای این که این اشیاء ) (objectsبتوانند بهسان کالها با یکدیگر وارد رابطه شوند ،نگهبانببان آنهببا میبایسببت
بهساحن اشخاصی که خواست و ارادهشان در اشیاءشان جبای گرفتبه اسبت ،ببا هبم رابطبه برقبرار کننبد ،و میبایسبت
بهشیوهای رفتار کنند که هیچ یک از آنها کالی دیگری را تصاحاب نکند و در دارایی خببود نگنجانببد ،مگببر از طریببق
کنشی که بر مبنای توافق متقابل انجام میشود .بنابراین ،آنها می بایسببت متقببابل حاقببوق مالکببان خصوصببی را نببزد
یکدیگر بهرسمیت بشناسند .این رابطهی حاقوقی ) ،(juridicalکه سپس خود را در یک قرارداد متجلی میسازد )خواه
این قرارداد بخشی از یک نظام حاقوقی پیشرفته باشد یا نباش د( ،رابطهای می ان دو اراده ) (willsاس ت ،و ام ا درعی ن
حاال بازتاب رابطهی اقتصادی واقعحی میان این دو نفر است« ].[Marx, 1971, Vol. I, p. 88
] [۱۵نگاه کنید به بخش چهارم از فصل اوحل مجلد نخست کاپیتال.
] [۱۶برای نمونه نگاه کنید به:
Blackstone, (1807) 1979: Commentaries on the Laws of England.

] [۱۷برخی از اونوئیستها این طرح را پیش مینهنببد کبه قببانون مببدنی ) (civil lawرا میتببوان از آمبوزهی گببردش
استنتاج کرد ،قانون جزایی ) (criminal lawرا از آموزهی تولید ،و قانون عمومی )  (public lawرا از آموزهی توزیع .من
با چنین رویکردی موافق نیستم ،چون هم قانون جزایی و هم قانون عمومی مستلزم وجود یک دولت فعال هسببتند ،از
نوعی که نمیتواند در سطح سرمایهداری ناب وجود داشته باشد .رویکرد خود من آن است که قانون در سطح نظریهی
ناخب بهصورت تمایزنایافته ) (undifferentiatedدر نظر گرفته شود .بهبباور مبن تمایزگبذاری سبهگانهی فبوق در مبورد
قانون را تنها میتوان در سطح نظریهی مرحاله پرورش داد.

] [۱۸یاماموتو ) ،( Yamamotoاونوئیست ژاپنی ،کتاب مهمی دربارهی نظریهی دولت نگاشته است ،که هنببوز بببه زبببان
انگلیسی برگردان ده نشبده اسبت .اگرچ ه مبا دو نفبر تببا همیبن اواخبر بهطبور کبام ا
ل مسبتقل از هبم کبار کردهایبم،
رویکردهایمان در خصوص نحوهی استنتاج دولت در سطح نظریهی ناب بهطور دقیقی مشابه یکدیگرانببد ،و ایببن امببر
بدینخاطر است که ما هر دو اصول اونویی را سرمشق خود قرار دادهایم.
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