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پیش درآمد

کتاب حاضر بر آن است تا برای دانشمندان و فیلسوفان علوم اجتماعی در دنیای انگلیسی زبان مقدمه ای تک جلدی بببر
)۱۸۹۷-۱۹۷۷( 2رویکرد ژاپنی اونو به اقتصاد سیاسی مارکسی و علم اجتماعی فراهم آورد، رویکردی که با کببوزو اونببو

به علوه، چون پروفسور سکین سالیان.  تکمیل گردید3آغاز شد و به نحو قابل ملحظه ای به دست توماس سکین
، گببروه4متمادی در دانشگاه یورک تورنتو تدریس کرده اسببت؛ جببایی که بببا دسببتیاری پروفسببور رابببرت آلبببریتون

کوچکی از اساتید بومی و دانشجویان فارغ التحصیل را تشکیل داده است که علقه مند به پژوهش و بسط رویکببرد
این گروه، کببه مببن.  کانادایی نیز به نگارش درآمده است-اونو هستند، بنابراین، کار پیش رو از یک چشم انداز ژاپنی

نیز از زمان آغازش به آن پیوستم، با جلساتی به مدت سه دهه ادامه یافته است، هرچند اعضای آن اکنون در نهادهای
. آکادمیک در سراسر دنیا پراکنده شده اند

5سبطوح تحلیبلرهیافت اونو بیشتر به علت رویکرد متمایزش به مطالعه ی اقتصاد سیاسبی سبرمایه داری کبه ببه نببام 

اونوییست ها بر ایببن نظرنببد کببه سببرمایه داری تنهببا به واسببطه ی رویکببردی فهببم. شناخته می شود، مشهور است
می شود، که دریافت نظری اش از این نظام اقتصادی را بتواند با حرکت متببوالی از میببان سببه سببطح تحلیببل متمببایز

؛ و تحلیل هببای7؛ نظریه ی مراحل توسعه ی تبباریخی سببرمایه داری6نظریه ی دیالکتیکی سرمایه داری ناب: بسط  دهد
کتاب حاضر بر نخستین سطح این دو سطح تحلیل تمرکببز. تجربی، که بر مبنای این دو نظریه شکل می گیرند

.خواهد کرد

مقدمه و سه بخش نخست این کتاب به تشریح نخستین و اصلی ترین سطح تحلیل در نظام اونو اختصاص پیببدا کببرده
به عنوان یک اونوییست، معتقدم که کاپیتال مببارکس نخسببتین کوشببش. نظریه ی دیالکتیکی سرمایه داری ناب: است

کببه) (۱۹۸۰( اونببو 8اصول اقتصبباد سیاسببیبا استناد به . در راستای بسط دادن چنین نظریه ای بود) متاسفانه ناتمام(
و تکیه ی بیشتر به شاهکار دوجلدی حیرت انگیز)  است۱۹۶۴ترجمه ی انگلیسی سکین از نسخه ی خلصه شده ی 

، نشبان خببواهم داد کبه چگبونه می تببوان10طرحی از دیالکتیک سرمایهو ) ۱۹۸۴( 9دیالکتیک سرمایهتوماس سکین، 
نظریه ی سرمایه داری مارکس را اصلح و کامل کرد تا بتوان شرح علمی دقیقببی از آن منطقببی بببه دسببت داد کببه

. و غیرشخصی زندگی اقتصادی مادی به کار می گیرد) autonomous(سرمایه در کوشش اش برای مدیریت خودآیین 

2 Kozo Uno
3 Thomas T. Sekine
4 Robert Albritton
5 Levels of analysis
6 The dialectical theory of pure capitalism
7 The stages theory of capitalismʼs historical development
8 Principles of Political Economy
9 The Dialectic of Capital
10 An Outline of Dialectic of Capital
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کتاب من ممکن است برای خواننده دشوارتر از متن اونو باشد، که خود تببالیفی مقببدماتی بببود؛ امببا زحمببت آن بببرای
خواننده کمتر از اثر دوجلدی استادانه و البته رعب آور سکین اسببت، کببه مطلببوب محققببانی اسببت کببه پیببش از ایببن

من بسیاری از مسائل ریاضیاتی را کببه ویژگببی شبباهکار سببکین اسببت. پیش زمینه ی خوبی در اقتصاد ریاضیاتی دارند
حذف کرده ام، اما ریاضیات به قدرکافی در متن حفظ شده است تا نشان بدهد کببه یببک رویکببرد دقیق تببر در بازتولیببد

گونه ای که سرمایه در تلش اش به منظببور تنظیببم زنببدگی اقتصببادی در سببرمایه داری لیبببرال-منطق دیالکتیکی هگل
انگلیسی به کار می برد، به ما اجازه می دهد آن دسته از مسائل نظری را مرتفع سازیم که اقتصبباد مارکسببی از ابتببدا بببا

11قانون ارزشهمین که سرمایه داری با روش دیالکتیکی دقیق تری نظریه پردازی بشود، . آن ها دست به گریبان بوده است

 نه تنها قابل دفاع، بلکه برای درک کامببل سببرمایه داری و منطق اش ضببرورتاا غیببر قابببل12قانون جمعیت مازاد نسبیو 
در. ظاهراا لینحل با سهولت نسبی حل و فصل خواهد شببد 13"مسئله ی تبدیل"چشم پوشی خواهند شد، در همین حال 

–واقع، این امر مشخص خواهد شد که واقعاا دو تبدیل وجود دارد  یکی دیالکتیکی و یکی ریاضیاتی  که با کاربسببت –

.واژگان اونویی، می توان گفت با عزیمت از آموزه ی تولید و ورود به آموزه ی توزیع انجام می شوند

در این فصببل، مببن بببه تببرجمه ی. فصل هشتم کتاب، نظریه ی مراحل توسعه ی تاریخی سرمایه داری را ترسیم می کند
وان  ت های اقتصبادیانگلیسی تاکنون منتشرنشده ی سکین با عن واع سیاس ته ی اونبو)۱۹۷۱( 14ان ، مفصبل ترین نوش

اسببتناد) ۱۹۹۱( آلبریتون 15رویکردی ژاپنی به مراحل توسعه ی سرمایه دارانهدرباره ی توسعه در نظریه ی مراحل، و به 
بی سبک سنخ پنبه . می کنم را که در) cotton-type(منطق سرمایه می تواند به طور خودآیین تولید ارزش های استفاده ا

د تند. بریتانیای لیبرال غالب بود مدیریت کن روری هس واره ض ز هم ر نی تره ای از کالهبای دیگ ال، گس ن ح .درعی
بدین ترتیب، سیاست های اقتصادی دولت بورژوازی در راهبببری کشببور سببرمایه داری در هببر دوره ی تبباریخی عمببده از

باید بررسی شود، به نحوی که مشخص کند به چه دلیل) مرکانتیلیسم، لیبرالیسم و امپریالیسم(توسعه ی سرمایه داری 
بی سراین سیاست ها بیش از همه در مطیع کردن مقاومت ارز انش های استفاده ا ب، امک کش تر موفق بودند، بدین ترتی

. مدیریت تولید آن ها توسط سرمایه و بازارش نیز روشن می شود

است) Ex-capitalist(من با سکین در این اعتقاد که جامعه ی معاصر ما در یک مرحله ی گذار به سوی پساسرمایه داری  
ود ا وج تی ب دگی را، ح ن درجه ای از پیچی ادی ببا چنی دگی اقتص سهیم هستم، زیرا سرمایه دیگر نمی تواند یک زن

ببا ایبن حببال، مببن ببر ایببن ببباورم کبه نظببریه ی دیببالکتیکی. حمایت سیاست های اقتصادی بورژوازی مبدیریت کنبد
بیسرمایه داری ناب و نظریه ی مرحله ی امپریالیسم در سرمایه داری، بببه علوه ی  مببادی یببا( هنجارهببای عببام فراتبباریخ

به معنای، هنجارهایی که هر اقتصاد کارآمد و پایداری باید بببرای بقببا در یببک دوره ی( زندگی اقتصادی) 16بنیادین

11 The law of value
12 The law of relative surplus population
13 Transformation problem
14 Types of Economic Policies
15 A Japanese Approach to Stages of Capitalist Development

 است. /م. دسترسی برگردان فارسی چهار فصل نخست این کتاب در تارنمای «کارگاه دیالکتیک» قابل 
16 substantive
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، که ضرورتاا متمایز از قوانین خاص سرمایه داری در حین توسببعه ی نظببریه ی سببرمایه داری نبباب)بلندمدت لحاظ کند
هستند، نه تنها برای تعیین میزان فاصله ی بین ما و سرمایه داری بادوامی که پشببت سببر گذاشببته ایم، بلکببه همچنیببن
تعیین مسافتی که ما در حرکت به سوی استقرار یک سوسیالیسم کارآمببد و به لحبباظ زیسببت محیطی پایببدار خببواهیم

.  اینها موضوعاتی هستند که من در فصل های پایانی بدان پرداخته ام. پیمود بسیار سودمند هستند

مایلم عمیق ترین قدرشناسی ام را از پروفسور سکین و پروفسور آلبریتون ابراز کنم، که برای بیببش از سببه دهببه منببابع
.الهام بخش من بودند، اما من باید به تمام کسانی که طی این سال ها اعضای گروه اونو در تورنتو بودند نیز اشبباره کنببم
مایلم به ویژه اشاره کنم به نچاماه میلببر، کببولین دانکببن، ریچببارد وسببترا و در نهببایت، اسببتفانوس کورکولکببوس، کببه

همچنین مایلم از دیگر اونوییست های همکار، جببان سببیمولیدیس و. درخشش او همه ی ما را تحت  تااثیر قرار می دهد
.  جو ویلر برای کمک ویراستاری ارزشمند، شکیبایی و بینش نافذشان تشکر کنم

فصل اول: مقدمه

مارکس ِو ِخاستگاه ِدیالکتیک ِسرمایه ِ

 کبباری17کارل مارکس می دانست که تلش برای مشخص کردن چیستی سرشت سرمایه و بازار رقابتی جامعه گستر آن
پراهمیت و دشوار است، یعنی همان چیزی که به سرمایه اجازه می داد تا در غیاب سیاست های دولتی معطوف به رفاه

وفقیت،18اقتصادی و اجتماعی ا م د ب م می ش ، زندگی اقتصادی واقعی را که شامل نیازهای مادی دو طبقه ی بزرگ ه
ال در بریتانیای لیبرال می کرد، بازتولید کند مارکس بر این ببباور ببود کبه بقبای سبرمایه داری در دوران. آن گونه که مث

ق) آزادسازی اقتصاد از مداخلت بیرونی( 19لسه فر ک منط ابق ببا ی تنها می تواند به این معنا باشد که بازار رقابتی مط
وظیفه ی مهمی که مارکس در کاپیتال ببرای خبود تعریبف کبرد،. دقیق، در واقع یک منطق دیالکتیکی، عمل می کند

ال موفق نبود. آشکارکردن تمامیت این منطق بود با وجود این، مارکس. مسئولیت بزرگی که مارکس در تکمیل آن کام
امحه ای را در. در کاپیتال صرفاا با واژگان هگلی لس نزد م مس ت زببان، مفباهیم و روش شناسبی هگلبی ه اما کاربس

ال دیالکتیکی اسببت و چنببانچه سببلمت مببارکس رو بببه. پروژه ی علمی او سبب نگشت ساختار و استدلل کاپیتال کام
وخامت نمی گذاشت دقیق تر هم می شد، چرا که او  به دلیل وخامت وضع جسمانی نتوانست این اثر را در طول حیببات

. خود تدقیق، اصلح و کامل کند

17 Its society-wide
18 Non-interventionist
19 Laissez-faire

4



در حالی که مارکس به داروین و نیوتن احترام می گذاشت، دریافته بود که فهم قوانین حرکت سرمایه داری یببا منطببق
در تحلیببل: "او بببه مببا می گویببد. درونی آن به میانجی روش های علمی طبیعی به طور کامل و دقیق امکان پذیر نیسببت

مارکس اضافه). p.8, 1969" (شکل های اقتصادی نه میکروسکوپ ها و نه معررف های شیمیایی هیچ یک کاربرد ندارند
باید جایگزین این دو شود؛ اما این اظهار نظر مبهم به ویببژه هنگببا می که به تنهببایی در نظببر" نیروی تجرید"می کند که 

با  این حال، مارکس در جای دیگری به ما می گوید، که سرمایه داری با رشد و تکمیل. گرفته شود کمک حال ما نیست
:  را نیز رشد می دهد20خویش، ظرفیت اش برای خود تجرید گری

بی اعتنایی نسبت به انواع خاص کار، یک تمامیت بسیار توسعه یافته و  انواع واقعی کار را پیش فرض می گیرد، که هیچ
کلیتی انضمامی) ناشی از(ین تجرید از کار به معنی دقیق کلمه صرفاا محصول ذهنی ا. . . یک بر دیگری غالب نیست 

بی اعتنایی نسبت به کارهای خاص با شبکلی از جبامعه مطبابقت دارد کبه در آن افببراد می تواننببد ببه. از کارها نیست
کار در واقع به ابزار تولید ثروت به طور کلی تبدیل شده. . . سادگی از یک کار به کار دیگر روی آورند، در این جامعه 

)  p.104, 1973 (.است، و پیوند ارگانیک با افراد معین به هر شکل خاصی را از دست داده است

،"کببار مجببرد"بدین ترتیب، کار ممکن است به قدمت خود بشریت باشد، اما، برای طرح ابژکتیو یا علمی مفهوم مدرن 
ذکر این نکته ضروری است که توسعه ی بازار کار سببرمایه داری و بی اعتنببایی آن نسبببت بببه کارهببای خبباص پیببش از

با اینکه فعالیت تولیدی در تمام جوامع ضروری اسببت، ایببن. ، ایجاد شده و استقرار یافته است}مفهوم{این } تشکیل{
ومی} مولد{ سرمایه است که کار تولیدی 21شکل خرماتیستیک طح عم ازگاری ببا س را تا بالترین حد ممکبن، در س

بش کاربنیباد  را هبم به عنبوان یبک مفهبوم علمبی و هبم22فناوری، ساده  می کند و با انجام چنین چیزی، نظبریه ی ارز
همببان طور کبه مببارکس بببا ذکبباوت تمببام تشببخیص می دهببد،. به عنوان اصل سازماندهی اقتصاد کالیی ایجاد می کند

تجریدهای مفهومی که ما به درستی به منظور فهم سرمایه داری به کار می بریم، ابتدا به سان تجریدهای واقعببی ایجبباد
. سرمایه داری هستند] ناب گردان-خود[ 25 و خودتنزیه24، خودتعریف گر23می شوند که ناشی از سرشت خودتجریدگر

مارکس به کرات اشاره می کند که پیش از تلش و جستجو برای فهم یا نظریه پردازی کارکرد سببرمایه داری در تاریببخ،
ضرورت دارد که از طریق نظریه پردازی یک جامعه ی سرمایه داری ناب در اندیشه، به درک و دریافتی کامببل از منطببق

مارکس در فضای نظبری کاپیتبال، چنیبن. دست بیابیم) نیروی خودتجریدگری اش، قوانین درونی حرکت اش(سرمایه 
؛ ببدین ترتیب، سببرمایه داران)p.175,ب 1969(فرض می کند که قوانین سرمایه داری در شکل ناب شان عمببل می کننبد 

رمایه ه س وند ک اهر می ش ادی ظ ولت اقتص خص یابی های مق ا تش منفرد، کارگران و مالکان صرفاا همچون عاملن ی
است  آورده  می گوید). pp. 10, 233, 316, 546; 1969b, pp.373-4, 1969(پدیدشان  ما  به  "او  از:  علمی  تحلیلی 

;p.316,بب 1969" (رقابت پیش از آن که درکی از سرشت درونی سببرمایه داشببته باشببیم امکان پببذیر نیسببت  1969b,

20 Self-abstraction
21 chermatistic
22 The labour theory of value
23 Self-abstracting
24 Self-defining
25 Self-purifying
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pp.373-4( سرمایه داری است کببه می تببوان" تکوین درونی"، و این نیز به نوبه ی خود به معنای آن است که با مطالعه ی
). pp. 101, 108, 1969(آن دست یازید " استنتاج شکل های متفاوت"به 

گرایشببات"عمببل می کننببد یببا " قوانین طبیعی"اظهار نظر مناقشه آمیز مارکس مبنی بر اینکه قوانین سرمایه همچون 
، کمتر مناقشه انگیز)p. 8, 1969" ( با ضرورتی درونی به سوی نتایج ناگزیر و اجتناب ناپذیر حرکت می کنند26سرمایه

را صرفاا در سطح نظریه ی سرمایه داری ناب " ضرورت آهنین"به نظر خواهد رسید چنانچه عملکرد این قوانین بر اساس 
این قوانین در هر جامعه ی سرمایه دارانه ی تاریخی، به سبببب شببرایطی کببه بببه وضببعیت ایببده آل شبببیه. درنظر بگیریم

مایه ی تاسف. نیستند، به گرایش های نیرومندی تبدیل می شوند و سرمایه ناچار است به همین محیط ها رضایت بدهد
است که مارکس از قوانین یا منطق سرمایه به نحوی سخن گفته که گویا معادل با قواعببد تجربی انببد، قواعببدی کببه در

آن گببونه کببه در( است 27با فراگیر شدن شیءواره گی} فقط{جهان طبیعی مشاهده می کنیم، اما واقعیت این است که 
 به باعمال یک شببکل از اجبببار بیرونببی،28؛ که منطق اقتصاد کالیی سرمایه)سرمایه داری لیبرال رشدیافته وجود داشت

بی تمام طبقات گرایش پیدا می یابد البته. غیرشخصی، شبه طبیعی، و بدین ترتیب ظاهراا تغییرناپذیر، بر عاملن اقتصاد
بیعی29با کنش جمعی انسانی وانین ط ون ق ون آنهبا همچ رد، امبا چ ف ک رمایه را متوق ت س وانین حرک  می توان ق

.تغییرناپذیر به نظر می رسند، به همین جهت هم تحقق چنین نتیجه ای باز هم دشوارتر می شود

نوشببتن: " تاکید می کند که برای نظریه پردازی منطق درونی سرمایه داری یا قوانین حرکببت آنگروندریسهمارکس در 
این جمله ممکن است در آغاز آشفته به نظر برسد، اما نظر). p.460, 1973" (تاریخ واقعی روابط تولید ضروری نیست

:مارکس این است که

ضوع ندارد که چرا در ببازار ببا کبارگر آزاد مبواجه می شبود، چبه او ببازار کبار راه ای به فهم این موصاحب پول علق«
ما به لحبباظ. این موضوع علقه ی ما را هم در حال حاضر برنمی انگیزد. همچون قسمتی از بازار عمومی کالها می نگرد
) p.168, 1969 (.»نظری به آن علقه ای نداریم، او به لحاظ عملی

بی رشدیافته تلشببی مارکس برای گنجاندن یک تاریخ کامل کار یا نیروی کار در نظریه ی عام  خود درباره ی سرمایه دار
ال، به این دلیل که  آنهببا ایببن. نیروی کار انسانی بنا به سرشت  خود همان قدر سرمایه است که ابزار تولیببد"نمی کند، او

).1969b, p. 35مارکس " (خصلت اجتماعی خاص را صرفاا تحت شرایط توسعه یافته ی تاریخاا معین به دست آورده اند
 متمرکز شود، و هم زمان نحوه ی31 نیروی کار30دوماا، مارکس نمی توانست بر موضوعات مهمی چون منشاء کالیی شدن

مدیریت و بازتولید خودآیین و غیرشخصی زندگی اقتصادی مادی در سرمایه داری رشدیافته را به دست سرمایه، پس از
رمایه دارانه ی. تحقق پیشینی کالیی شدن نیروی کار، نظریه پردازی کند دیریت س الوده ی م اره ی ش البته، تحقیق درب

26 labouring 
27 reification
28 capitalʼs commodity-economic logic
29 Collective human action
30 commodified
31 Labour power

6



فرایند کار و تولید، موضوعی است که به خودی خود شایسته ی یک پژوهش تاریخی مارکسی اسببت، امببا ایببن پببرده ی
:فاخر درباره ی تکوین سرمایه داری، متعلق است به

ظهور سرمایه بببر. . . شرایط و پیش انگاشت های ] . . . سرمایه دارانه[شیوه ی تولید . . . و نه . . . تاریخ شکل گیری آن «
بببا. . . است؛ آنهببا } شدایند{که سرمایه هنوز موجود نیست بلکه صرفاا در حال پیدایش . . . این پیش فرض متکی اند 

سببرمایه. . . بر مبنای واقعیت خود، شرایط تحقق خویش را وضع می کنببد . . . که . . .پیدایش سرمایه ناپدید می شوند 
ود . . . پیش انگاشبت های خبود را . . . به معنای دقیق کلمبه  د تولیبد خ ایبن. ایجباد می کنبد. . . به واسبطه ی  فراین

ی از تند ناش –پیش انگاشت ها، که در آغاز همچون شرایط پیدایش و شدایندش ظاهر می شدند  و از این رو نمی توانس

ببرای حرکبت و} سبرمایه. {حضور آن به نظر می رسببند. . . –عملکرد آن به سان سرمایه باشند  اکنون همچون نتایج 
حال خودش حکم پیش انگاشببت را دارد، بنببابراین حرکببت آن. . . شدایند خویش به پیش انگاشت تکیه نمی زند، بلکه 

 pp. 456-9(32, 1973مارکس  (.»برای ایجاد شرایط بقا و رشدش از خود مایه می گیرد

به عقیده ی مارکس، نه یک اقتصاد تحت سلطه ی سرمایه ی مببالی در همکبباری بببا دولببت، کببه رقببابت آزاد اسببت کببه
ان می دهبد وانین حرکبت سبرمایه را نش طه ی منطبق یبا ق رمایه به واس د س در دوره ی. ناب ترین مبنبا ببرای بازتولی

مرکانتیلیستی، قوانین سرمایه تنها به عنوان گرایش های ضعیف عمل می کننببد، در حببالی که بنببا بببه نظببر مببارکس در
:سرمایه داری رشدیافته

قوانین درونی سرمایه که در مراحل مقدماتی تاریخ توسعه اش صرفاا به سان گرایش هایی به نظر می رسند، حال بببرای«
تنها تا آنجببا و در محببدوده ا ی کببه رقببابت آزاد. . . نخستین بار همچون قوانین وضع می شوند؛ تولید مبتنی بر سرمایه

گسترش آزادانه ی} رقابت آزاد{گسترش می یابد و رشد می کند، خود را در شکل های مناسب با آن وضع می کند؛ چه 
شیوه ی تولید مبتنی بر سرمایه است؛ گسبترش آزادانه ی شبرایط اش و خبود آن به سببان فراینبد متبداوم بازتولیبد آن

)   pp. 650-1, 1973. (»شرایط

شبکل هایی کبه حرکبت"مارکس همچنین تاکید می کند که هر چقبدر رقبابت آزاد رشبد کنبد، به همببان انبدازه هببم 
.p,ب 1973]" (خواهنببد شبد" [ناب تر"آنها پدیدار می شود، } قالب{در ] سرمایه[ مببارکس سببپس ملحظه اش).بب 651 

گروندریسهدرک بینش فلسفی مارکس از سرشت مادی سرمایه در مقام یک تمامیت انضمامی و سیر حرکت آن که در این عبارت از   32
در این راستا، هگل در بنببد. تجسم پیدا کرده است، بدون شک مبتنی بر برداشت تاریخی و مشخص او از مقولت بنیادین منطق هگل است

او در توضیح و تبیین این. پیش می کشد) warden( شدن بحثی را پیرامون اصل آموزه ی هستیو در ذیل مبحث منطق دانش نامه  88
ق و در واقبع نخسبتینهستی ناب اصل اذعان می دارد که  رین، خود را همچون نقطه ی آغاز منط به عنوان مفهومی مجرد و فاقد هرگونه تع

رین با متضاد خود که همانببا هستی مقوله ی منطقی در سطح تفکر انتزاعی نشان می دهد؛ از این جهت، این   اسببتنیستیفاقد هرگونه تع
رین از یببک. به وضوح فاقد هر نوع محتوا و تعرین خاصی استنیستی برابر است زیرا  بدین ترتیب، در اینجا وجود رابطه ای میان هستی نامتع

این رابطه ی منطقاا ضروری خود را در قالب دگردیسی هببر یببک از. سو و نیستی فاقد محتوا از سوی دیگر به لحاظ منطقی ضروری می شود
اما، از آنجا که این انتزاع های بی واسطه با یکدیگر تفاوت نیز. این دو مقوله ی بی واسطه به یکدیگر در ساحت اندیشه ی مجرد آشکار می سازد

 بببا هببم در عیببنشدنپس این رابطه ی منطقاا ضببروری در اصببل -  نیستهستی نیستی نیست و نیستی هستیبه این معنا که -دارند 
 تصور است؛ و علوه بر این،یکهر کس تصوری از شدن دارد و نیز تصدیق می کند که این . «حفظ تفاوت و تضادشان وحدت پیدا می کنند

رین  رین دیگر مطلق آن، یعنی هستیاگر شدن را تحلیل کند، تع ریببننیستی و نیز تع  درون آن گنجیببده اسببت؛ علوه بببر ایببن، ایببن دو تع
دانش نببامه یهگل، گئورگ ویلهلم فریببدریش؛ .» تقسیم ناشده در این یک تصور وجود دارند، از این رو، شدن، وحدت هستی و نیستی است

)م. (۲۳۹، ص )۱۳۹۲نشر لهیتا : تهران(، ترجمه ی حسن مرتضوی علوم فلسفی
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درباره ی عملکرد قوانین سرمایه به سان قوانین و نه صرفاا به سان گرایش های نیرومند در سرمایه داری لیبرال رشببدیافته
در واقببع،". عمببل نمی کننببد" در شکل ناب شان"او اذعان می دارد که، در تاریخ، قوانین سرمایه هرگز . را بحث می کند

وجود دارد؛ اما هر چقدر شببیوه ی تولیببد سببرمایه داری توسببعه یافته تر} به آن حد{تنها نوعی مجاورت و نزدیک شدن "
باشد این مجاورت و نزدیکی چشمگیرتر خواهد بود و کمتر به بقایای شرایط اقتصادی پیشین آغشته و آمیخته خواهد

). 1969b, pp. 23, 175" (بود

از مارکس تا اونو و سکین

او. کوزو اونو یکی از نخستین اقتصاددانان ژاپنی بود که مطالعه ای جدی و مستمر درباره ی کاپیتال مارکس انجببام داد
)genrironیببا (در نهایت نتیجه گرفت که بخش عمده ی محتوای سه جلد کاپیتال از یک نظببام خودبسببنده، منطقببی 

تحلیل اقتصادی موجود در کاپیتال، بازسببازی ترتیببب} بیشتر{اونو دریافت که به منظور قوت یابی . تشکیل شده است
اونببو دو بخبش.  هگل تنبباظر بیشبتری بیابببد ضبرورت داردعلم منطقارائه ی آن به نحوی که ساختار و استدلل آن با 

بت جلد اول را که به سه شکل گردش ساده ی کال، پول و سرمایه مربوط بود از هم جببدا کببرد و آنهببا را به عنببوان نخس
به غیببر(سپس، او مابقی جلد اول .  هگل متناظر است33هستیآموزه ی گردش بازسازی نمود، ساختاری که با آموزه ی 

 هگببل تنظیببم34ذاتو کل جلد دوم را به عنوان آموزه ی تولید و متناظر با آموزه ی ) از فصل آخر درباره ی انباشت اولیه
.در اینجا، فرایند تولید سرمایه، فرایند گردش سرمایه، و فراینبد بازتولیبد سبرمایه مبورد بررسبی قبرار گرفته انبد. کرد

بدین ترتیب، این آموزه ی اول به فراینببد تولیببد کالهببا به سببان ارزش درون کارخببانه ؛ دوم بببه ادامه ی آن در بیببرون از
در نهببایت،.  این دو فرایند در فرایند انباشت کل سرمایه ی اجتمبباعی می پببردازد35کارخانه؛ و سوم به برهم کنش کلن

ساختار سه جزئببی ایببن آمببوزه ی. در بازسازی اونو از مارکس، به آموزه ی توزیع تبدیل می شود تمام جلد سوم کاپیتال
اره زمین ا/پایانی، با تقسیم بندی اش به فصل هایی درباره ی سود، اج تری ب اظر بیش ت در تن ن اس ره، ممک ت و به ران

 هگل باشد، تا با تقسیم بندی ای که مبارکس در کاپیتببال انجبام می دهبد؛ امبا ایبن36مفهومساختار سه جزئی آموزه ی 
نوآوری به اونو اجازه می دهد تا در مقایسه با آنچه خود مارکس انجام داد، دفاع بسیار مببوثرتری از نظببریه ی ارزش بببه

. عمل بیاورد

با اینکه اونو معتقد بود که مارکس شالوده ای را بنا گذاشته است که بر اساس آن دیالکتیک سببرمایه امکببان تکمیببل و
افشای منطق درونی سرمایه داری را دارد، با این حال او متقاعد شده بببود کببه نظببریه ی سببرمایه داری نبباب مببارکس و

بح بیشتر مبباهیتنظریه ی ارزش، شکلبه  طور مشخص تر، دفاعش از   قانع کننده تری می یافت، اگر مارکس علوه بر تصری
ه تنهبا. روشی که به کار برده بود، به شکل منسجم تری هم به آن پایبندی نشان می داد اگر مارکس چنین کرده ببود، ن

 هگل را به نحو منسجم تری بازتولید می کرد، بلکه همچنین، و مهم تببر این کببه، منطببق درونببیمنطقکاپیتال، ساختار 

33 being
34 essence
35 Macro-interaction
36 concept
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د می کبرد هودی. سرمایه داری را با دقت بیشتری بازتولی ال تصبادفی و ش ل کاربسبت ک ت، مبارکس ببه دلی در حقیق
بی روشببی کببه سببرمایه در کوشببش اش بببرای دیالکتیک، در تلش اش برای نسخه برداری، بازخوانی یا بازتولید اندیشگان

اونو در مقایسه با مببارکس،. تنظیم زندگی اقتصادی مادی یک جامعه به کار می بندد، اشتباهات بسیاری را مرتکب شد
سببرمایه داری را تببا حببد) یببا منطببق(و با پایبندی دقیق تر به روش خود مارکس، توانست تفسیر او از قوانین عملکببرد 

 در برابببر انببواعارزش نظببریه یزیادی تصحیح و کامل کند، به نحوی که با ارائه ی یک بازسازی از کاپیتال و دفبباعی از 
خخببرد و کلن اش کببه. انتقاداتی که به طور سنتی به آنها وارد شده مقاومت کند نظریه ی سرمایه داری اونو با نظریه های 

ال آشببکارقانون جمعیت نسبی مازادو قانون ارزش به ترتیب بر مبنای  ، استوار است، منطق درونی سببرمایه داری را کببام
.در نظر گرفت سرمایه داری} درونی{ی "برنامه"و " نرم افزار"می کند، منطقی که می توان آن را همچون چیزی شبیه 

۱۹۵۲ در سببال اصببول اقتصبباد سیاسببی میلدی و ۱۹۷۴ به زبان ژاپنی در سببال نظریه ی ارزششهرت اونو با انتشار 
سکین همچنین). ۱۹۸۰اونو (کتاب دوم دیرتر توسط توماس سکین به زبان انگلیسی ترجمه شد . میلدی تثبیت شد

به راستی مشارکت نظری تعیین کننده ای در اقتصاد سیاسی اونویی با تبیین صببریح خببود از روش دیببالکتیکی هگلببی
سکین نشان می دهد. داشت که به طور شهودی توسط مارکس و دقیق تر و منسجم تر توسط اونو به کار گرفته شده بود

به معنای توامببان ناتمببام و بببه(که شرح اونو از منطق سرمایه داری یک تفسیر مارکسیستی جزئی یا یک سویه ی دیگر 
از) یببا تببدقیق شبده(از سرشت سببرمایه داری نیسببت، بلکببه تعریفببی کامببل و ابژکببتیو ) لحاظ ایدئولوژیک جانب دارانه

از"ابببژه -دیالکتیک سرمایه روشی از نظریه پردازی یا ترکیب کردن یک سوژه. سرمایه داری به میانجی خود سرمایه است
ابژه ی مطالعه، سوژه ای است که وقتی بببه پرسببش  گرفتببه می شببود بایببد بتوانببد شببرح کبباملی از اصببول. است" درون

ت ده اس ل ش ر آن تحمی ازپرس ب ه توسبط ب ایی ک دون تحریف ه د، ب ن. عملیاتی اش به دست بده کین همچنی س
اونببو را وارد کببرده-بهسازی های ریاضیاتی و روش شناختی قابل توجهی در نظریه ی دیببالکتیکی سببرمایه داری مببارکس

(طرحی از دیالکتیک سرمایه و ) ۱۹۸۴(دیالکتیک سرمایه ادای سهمش به  بهترین وجه در متن آثار عمده اش، . است
. قابل مشاهده است) ۱۹۹۷

ال تصادفی از پایبندی منسجم تر اونو به روش مارکس -درحالی که تناظر اونو در مقایسببه(هگل ممکن است پیامدی کام
، به جای تضعیف}اونویی{باشد، سکین به نحوی متقاعدکننده نشان داده است که این تناظر نزدیک تر ) با خود مارکس

بنببابراین، سببکین بببدون هیببچ تردیببدی. استدلل اقتصادی در نظریه ی سرمایه داری، نیرویی تازه بدان بخشیده اسببت
سببکین-در واقببع، دیالکتیببک اونببو.  مجزایی با هگل را می طلبدرویاروییدرگیر هگل می شود چون استدلل اقتصادی، 

کک مطابقت بیشتری با دیالکتیک دارد بک در دسترس است، زیرا سرمایه داری در قیاس با متافیزی .دقیق ترین دیالکتی

ه ت ک اب اس رمایه داری ن اونوییست ها باور دارند که ادای سهم آشکار کاپیتال در نظریه ی اقتصادی، الگوی نظری س
رمایه داری. اقدام می کند} کاپیتال{مارکس آگاهانه به گسترش آن در  همان گونه که مارکس در ابتدا تشخیص داد، س

درون خود گرایشی دارد به سوی تحقق تصور مجرد و ایده ای اش به سان یببک جبامعه ی سببرمایه داری نباب، و  همیبن
روری اش را به سبان یبک م و هبم رواببط درونبی ض ور کنی امکان می دهد تا این جامعه  را هم به نحوی اندیشگانی تص

ک. دیالکتیک بازتولید نماییم ر دیالکتی د مگ ری باش ز دیگ د چی ی نبای ادی مارکس بنابراین، هسته ی نظریه ی اقتص
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ودش به دسبت می دهبد ه. سرمایه، یا به عبارت دیگر، تعریفی که سرمایه داری از خ ه این ک و و سبکین در اذعبان ب اون
سرمایه داری لیبرال متاخر بریتانیا، جامعه ای تاریخی با رویکردهایی نزدیک به این سرمایه داری ناب اسببت، از مببارکس

.        پیروی می کنند

   37یک جامعه ی شیءواره و وارونه

بی کارآمببد کببافی نیسببت .وجود فعالیت خرماتیستیک یا سودجویانه در یک جامعه، برای تضمین ظهور یک سرمایه دار
منشاء مبادلت کالیی در معامله ی تجاری اجناس قرار دارد، معامله ای که بین و یا بیرون از جوامعی انجام می شد کببه

برای آن که سرمایه داری خود را  اسببتقرار بخشببد، لزم بببود کببه ایببن روابببط. اغلب به طور گسترده ای جدا از هم بودند
با گسترش مبادلت کالیی درون یک جامعه، روابط انسببانی. تجاری  از بیرون به درون این جوامع مستقل رخنه کنند

و از) یعنی از روابط رو در روی شخصی به روابط شیءواره یا نامسببتقیم بیببن اشببیاء(آن نیز از شخصی به غیرشخصی 
. روابط خانوادگی یا اجتماعی به روابط تجاری یا اقتصاد کالیی تغییر می کند

ل خیز ن حاص ه زمی د38با توسعه ی سرمایه داری، تولیدکنندگان بی واسطه و مستقیم، هرگونه دسترسی ب زار تولی  و اب
آنها باید برای فروش قوه ی کارشان به سببرمایه آزاد. خود را که پیش از این با آن امرار معاش  می کردند از دست دادند

در واقع، بببرای این کببه سببرمایه داری از دل شببکل های محببدودتر. می بودند، اما برای رفتار به شکل دیگری آزاد نبودند
فعالیت سرمایه دارانه، ظهور کند، قوه ی کار انسانی، این منبع نهایی بهره وری، لزم بود به سببنخی خبباص از یببک کببال

سرمایه داری نه تنها عاملن اقتصادی در طبقات بزرگ و عمده را ملزم کرد تا به طور فزاینده ای کنببترل بببر. تبدیل شود
زندگی اقتصادی مادی واقعی و اصلی شببان را بببه عملکببرد سببرمایه، بببازار رقببابتی جامعه گسببتر غیرشخصببی و منطببق
همراه اش واگذار کنند، بلکه همچنین منطق سرمایه می بایستی توانایی خود را در مدیریت تولیببد سلسببله محصببولت

با عصببر. سودمند یا ارزش های استفاده ای، همچون کالهایی که جامعه در بازتولید خود به آنها نیاز دارد اثبات می کرد
الیی خباص، ار را به سبان ک ت نیبروی ک انقلب صنعتی که در اواخر قرن هجدهم در بریتانیا آغاز شد، سرمایه توانس
همچون کالیی مورد نیاز برای تولید، در راستای تولید ارزش های استفاده ای سبک همراه با فناوری های در دسببترس،

گسترش بازار و نیببروی منطبق سبرمایه توانسبت سببلطه اش را ببر غیرکبالوارگی سبنتی و قلمروهبای. خریداری کند
. پیرامونی زندگی اقتصادی توسعه دهد

ردن یءواره کردن39سرمایه داری، تا ربع آخر قرن نوزدهم در بریتانیا، به طور فزاینده ای به ابژکتیو یزه ک ا ش ط40 ی  رواب
بی عادی گرایش داشت، و با انجام این کار، در میان اشیایی که انسان ها ساخته اند ظرفیببت اقتصادی به سان روابط کالی
منحصربه فرد و قابل توجهی نشان داد برای فراتر رفتن از خببود مببا و توانببا بببودن بببه تنظیببم خببودآیین و غیرشخصببی

37 A Reified and  Inverted Society
38 Productive land
39 objectify 
40 reify
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بل. ، فارغ از تعلق ما به یک طبقه ی اجتماعی خاص»از بیرون«فعالیت هایمان  اجناس تولیدشده به سان کالهببا، کببالپو
ایجادشده توسط مبادلت کالیی، بازار جامعه گستر و ماشین آلت مکانیزه شده ی مدرن، هر چنببد در ابتببدا، مصببنوعات

، نه تنها میانجی عاملن اقتصادی نشدند، بلکه آنها را در این جامعه ی وارونه به انقیاد خببود}بودند{بشری یا کمک مان 
. در  آورند

نشان می دادند، جامعه ی بریتانیایی اما فرونپاشید) بر جامعه(هرچند روابط کالیی عمدتاا به نحوی عام گرایش به غلبه 
بببدین ترتیب، تضببمین بازتولیببد. برعکس، رشد اقتصادی بی سابقه هرچند نببامتوازنی را تجربببه کببرد. و درهم نشکست

اجتماعی نه از طریق روابط انسانی بی واسطه ی سلطه و سرسپردگی بود که ویژگی جوامع پیشببین محسببوب می شببد،
بازار سرمایه داری توانست سطوح قیمت، سود و مببزد را. که، عمدتاا از طریق بازار خودآیین، غیرشخصی و شیءواره بود

تنظیم کند، به نحوی که طبقات اصلی سرمایه دار و کارگر، درآمدها، مزدها و ارزش های استفاده ای کالیی شببده را، کببه
علوه بر این، کارگران، که قوه ی کار را به سرمایه عرضه. برای تضمین بازتولید خود به آنها نیاز داشتند، دریافت کنند

می کردند، به طور جمعی هیچ گونه مقاومت سازمان یافته و پایداری در برابر سرمایه نکردند، نه از آن دست کببه بتوانببد
.تهدیدی جدی برای مدیریت سرمایه دارانه ی اقتصاد یا برای مدیریت کارخانه های فردی سرمایه داران محسوب شود

وی یبک اقتصباد سرمایه داری لیبرال بریتانیایی به طور فزاینده ای یک ظرفیت درونبی نشبان داد ببرای حرکبت ببه س
سرمایه دارانه ی ناب یا تحقق آن، اما از آنجا که همواره قدری مقاومت انسانی و ارزش استفاده ای وجود داشت، که بازار

اش بر سرمایه داران و کارگران به یکسببان،"41اجبار ملل آور"غیرشخصی سرمایه نمی توانست به سادگی با به کارگرفتن 
کق منطق سرمایه یببا محببدودیت های مشببخص بر آن غلبه کند، بنابراین مطالعه ی تاریخ نمی تواند به نحوی کامل یا دقی

. قدرت هایش را افشاء  کند

ضرورت نظریه ی ناب   

از جامعه ای که پیش تر آن را در بر می گرفببت گرایببش" 42فک شدگی"تنها در دوران سرمایه داری است که اقتصاد به  
؛ ببه نحبوی کبه خبودتعریف گر،)آن گبونه کبه ممکبن اسبت کبارل پبولنی آن را ببه کبار ببرده باشبد(نشان می دهد 
امبر"را متمبایز از مفباهیم " امبر اقتصبادی" می شود؛ بدین ترتیبب، اجبازه می دهبد تبا 44 و خودگستر43خودتنظیم گر

در. تصور کنیم به نحوی که محققان پیشامدرن نمی توانستند چنین تصوری داشته باشببند" امر سیاسی"یا " اجتماعی
.واقع، علوم اجتماعی مدرن عمدتاا به دلیل کارکرد خبودآیین اقتصبباد در دوران سببرمایه داری لیبببرال گسببترش یببافت
مدیریت زندگی اقتصادی واقعی یا اصلی از سوی اقتصاد کالیی بازار   تشخیص این نکته را سبباده تر کببرد کببه پببایه و
اساس مادی نه تنها سرمایه داری، بلکه تمام جوامع تاریخی، در گببرو روابببط اقتصببادی اسببت، خببواه قلمببرو اقتصببادی

41 Dull compulsion
42 disembed
43 Self-regulating
44 Self-expanding
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خودآیین باشد، همان گونه که در سرمایه داری چنین است، یا با قلمروهای سیاسی و مذهبی ادغام شده باشد، آن طببور
. که در جوامع سرنتی بوده و هست

اگر این چشم انداز را بپذیریم و بنابراین سرمایه داری را مرجعی برای تمام جوامع دیگر قرار دهیم، موظفیم تا اطمینان
نیازی به توافق بببر سببر تعبباریف. حاصل کنیم که دانش مان از چگونگی عملکرد این نظام اقتصادی دقیق و کامل است

یک سویه، الگوها یا سنخ های آرمانی اقتصاد خود نداریم، زیرا داشتن شناختی ابژکتیو، کامل و علمی از اصول عملکببرد
اقتصاد سرمایه دارانه هم لزم است و هم می توانیم آن را به دست بیبباوریم، چیببزی کببه در مببورد فئودالیسببم یببا دیگببر

.شکل های جامعه یا اقتصادهای سنتی ممکن نبود

بببرای پببرده برداشببتن از منطببق درونی ای کببه بببه سببرمایه داری اجببازه می دهببد تببا هم زمببان بببا خودسببازی
اش، زندگی اقتصادی مادی را نیز بازتولیببد کنببد، نمی تببوانیم بببر یببک روش سهل الحصببول عبباریه)45خودترکیب گری(

حتی اگر اقتصاد سرمایه دارانه هنوز عمدتاا به طور مدام با روشی خودآیین عمل. گرفته  شده از علوم طبیعی تکیه کنیم
ت ن اس بیعی ممک وم ط بن عل ای معی ش ابژه ه ه ببا پژوه ه در رابط .می کرد، مطالعه ی آن در آزمایشگاه، آن گونه ک

باید محیطی را پیدا کنیم که در آن ظرفیت سرمایه برای خودتنظیم گری و خببودتعریف گری بررسببی. امکان پذیر نبود
خوشبختانه، هرچند یک اقتصاد سرمایه دارانه ی ناب هرگز متحقق نشده، اما سرمایه داری لیبرال به قدر کببافی بببر. شود

محدودیت های ارزش استفاده ای غلبه کرد تا امکانی برای تصورکردن یا ساخت چنین جامعه ای در نظریه فراهم شببود،
کار ود، آش ه آن ب دن ب کب هدف یا غایتی که سرمایه به واسطه ی عملکرد منطق اش در تلش برای نائل ش و به این ترتی

در واقع، اگر سرمایه داری لیبرال رشدیافته عمدتاا با یک منطق اقتصبباد کببالیی مببدیریت  شبود، پببس امکببان آن. شود
ازی" 46نسخه برداری از روش"هست که آن منطق را به نحوی اندیشگانی، به میانجی آنچه که می توان  رد بازس ی ک تلق

نظریه ی مببا در پببی آن نیسببت تببا موضببوع مطببالعه اش را مسببتقیماا کبپی یببا نسببخه برداری کنبد؛ بلکبه، روش. کنیم
).  p.85, 1975سکین  (خودتجریدگری یا خودترکیبی سرمایه داری را بازتولید یا دنبال می کند 

بببرای. مفهومی ترکیبی مانند سرمایه داری، نمی تواند به طور صوری یکبار برای همیشه در چنببد جملببه تعریببف شببود
رمایه" فضای ارزش استفاده ای ایده ال"تعریف درست سرمایه داری باید یک  ارچوب آن س ه در چ در نظریه بسازیم، ک

ماننببد سرکشببی جمعببی(بتواند تجریدهای خود را به منصه ی ظهور برساند، بدون این که تصادفات و حبوادث بیرونببی 
که به انببدازه ی کببافی نیرومنبد هسبتند کبه سببرمایه نتوانبد بببا عملکبرد) انسانی، مقاومت ارزش استفاده ای یا طبیعت

پس از آن می توانیم بدون هیچ گببونه دخببالتی، منطببق یببا. خودآیین و غیرشخصی اش بر آنها غلبه کند، مانع آن شوند
د سبرمایه داری تباریخی گرایشبی. قوانین عملکرد سرمایه را بازفعال و نسخه برداری کنیم تنها هنگامی که اببژه ای مانن

واقعی را به مجاورت و نزدیک شدن به تصویر ایده ال و مجرد اش، از طریق یک فرایند خودتجریدگری آشببکار می کنببد،
. 47دارد" نسخه برداری روش"می توان گفت که یک تصویر یا تجرید نظری معتبر ریشه در 

45 Self-synthesize 
46 Method copying

منظور نویسنده این است که سرمایه داری در مرحله ی لیبرالی توسعه ی تاریخی اش چنان به وضعیت ایده آل و ناب و مجردش نزدیببک. 47
شد که امکان کپی کردن اندیشگانی شیوه ی عملکرد آن برای دانشمندی همچون مارکس فراهم گشت. /م.
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بی ایده ای عمل منطق دیالکتیکی یا قوانین درونی حرکت سرمایه صرفاا در شکل ناب شان در این فضای ارزش استفاده ا
می کنند، و به نظر می رسد تنها همان ارزش های استفاده ای وجود دارند که سرمایه، منطق و بببازاراش می توانببد بببدون

د ان کن ورژوازی، تولیدش دین ترتیب،. مداخله ی فعال سیاست رفاه اجتماعی و تدبیرهای اقتصادی بخشی از دولت ب ب
قوانین سرمایه به سان قوانین سرمایه ظاهر می شوند، و نه همچببون گرایش هببایی بببا) ۱(تنها در نظریه ی ناب است که 

قدرت های متفاوت، که در هر موقعیت تاریخی، به خاطر وجود درجات متفاوتی از مقاومت ارزش اسببتفاده ای سببرکش،
تنها در سطح نظریه ی ناب است که مقیاس) ۲(که سرمایه نمی تواند به نحوی خودآیین بر آن غلبه کند، وجود دارند؛ 

و محببدودیت های ظرفیببت) ۳(کامل ظرفیت سرمایه برای خودتنظیم گری و خودبازتولیدی خودآیین تحقببق می یابببد 
سرمایه برای حفظ نیروی کار در شکل کالیی را مشاهده می کنیم، با فرض این که کببارگران به طببور جمعببی در برابببر

.سرمایه مقاومت نمی کنند، مثل آن گونه که به درجات مختلف در هر نوع سرمایه داری تاریخی انجام خواهند داد

فضای ارزش مصرفی نظری و ایده ال در سرمایه داری ناب، که آشکارشدن منطق اقتصاد کالیی سببرمایه را در رسببیدن
 در48مطلببقبه تعریفی ترکیبی از سرمایه داری، به میانجی سرمایه بازتولید می کند، شبیه فضایی است که هگل بببرای 

مطلق خودش را در قلمرو اندیشه ی ناب مقببدم بببر تکامببل فلسببفه های طبببیعت و روح هببای.  اش فراهم می کندمنطق
ابببژه ی/دیالکتیک سرمایه همچنین به سرمایه، که سوژه).بب pp.64-5,بب 1984سکین (کرانمند و متناهی آشکار می کند 

آن است، اجازه ی خودگستری یا خودتجریدی در قلمرو اندیشه ی ناب را می دهد، تا منطق اش را به سببان یببک تجریببد
بدین ترتیب، سرمایه داری، نه همچون امری ذهنببی، دلبخببواه،. ترکیبی و نه یک تجرید آکسیوماتیک منفک نشان دهد

یک سویه، و از این رو صوری سازی نببامفهوم تجببربه ی تبباریخی مببا، بلکبه تنهببا بببه عنببوان تجریببد نظببری معتبببر یببک
کی تاییببد می شبود؛ یبک سببرمایه داری تبباریخی کبه ببه شببکلی خودتجریبدگر یبا خبودتعریف گر و سرمایه داری تبباریخ

.خودتنزیه گر وجود داشت

زی-ما ایده ی سرمایه را به عنوان یک مطلق هگل  ونه، از طریبق تببدیل و تحویبل انگیزه هبای اقتصبادی مان ببه چی گ
می کنیببم از راه تبببدیل و فروکاسببت آن بببه هومببو" تک سبباحتی"ابتدا انسببان را . نامتناهی و بیکران به دست می آوریم

، و سببپس چنیببن موجببودی را در جسببتجوی بی وقفه ی)یا به سرمایه دار به سان تشخص یابی سببرمایه( 49اکونومیکوس
بی نهایت سود یا ثروت مجرد و انباشت سرمایه، به نحوی تک بعدی تصور می کنیم، چیزی که انسان ها تنهببا می تواننببد

).   1999b, p. 104-5سکین (به طور محدود در پی آن باشند 

هنگامی که سرمایه داری به مرحله ی رشدیافته ی لیبرالی رسید، در واقببع، سببرمایه کوشببش کببرد تببا فعببالیت ثببروت 
ال بببه وضببعیت مطلببق هگلببی در یببک/سود/مجرد انباشت سرمایه را بدون محدودیت ارتقا دهد، اما هرگز نتوانست کام

بر ملزم آن ، یببک تکامببل. محیط تاریخی دست یابد بن نیببروی کببا بن هم زمببا در واقع، ظهور سرمایه داری، بببا کالیی شببد
تاریخی اتفاقی بود، چون حیات اجتماعی ما به لحاظ تاریخی ارزش های استفاده ای فوق العاده متنوعی در بببر دارد، کببه

سرمایه داری به علت سازگاری اش برای تولید ارزش های استفاده ای سبک و نسبببتاا. به سادگی قابل کالیی شدن نیستند

48 Absolute
49 Homo economicus
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تی  می دوران مرکانتیلیس بی-ساده  همچون اجناس پش وین اس پنبه ای دوران لیببرالی - و تک ا اجن رمایه داری، ی و-س
بی یا سببر(تنها در مقیاسی وجود داشت که می توانست یک جامعه ی شیءواره، وارونه . سرمایه دارانه توسعه یافت- صنعت

ارچوب آن" غیرطبیعی"و ) و ته رمایه در چ را حفظ کند و به همین دلیل، محیط و فضای ارزش های استفاده ای که س
ادی ر زنبدگی اقتص ه سبلطه ی سبرمایه ب د ک داوم می یبافت- عمل می کرد باید چنان باقی می مان لی ت ادی و اص .م

.     بدین ترتیب، این اقتصاد عمدتاا خودتنظیم گر، در مقام یک وضعیت تاریخی، دارای گستره ی نسبتا کمی بود

با پایان دوران لیبرالی، سرمایه و بازار جامعه گستر اش، با این که دولت بببا توسببعه ی سیاسببت های اقتصببادی در جهببت
به عنوان مثال، با سببرکوب مقبباومت ارزش(مداخله می کرد " 50درونی کردن عوامل خارجی"حمایت از بازار به واسطه ی 

، نتوانست بر مقاومت نشات گرفته از یک زندگی مبتنی بر ارزش استفاده ای عمدتاا)استفاده ای و مقاومت جمعی انسانی
-۱۸۷۰(درعوض، سرمایه در سرتاسببر دوران امپریالیسببتی . پیچیده غلبه و وضعیت از پیش استقراریافته را حفظ کند

و پس از آن، به تدریج قدرت اش بر زندگی اقتصادی مادی را از دسببت داد، تببا انببدازه ای کببه در دوران بحببران) ۱۹۱۴
.  ، سرمایه و بازار کوچک شده اش، نتوانستند اقتصاد را با موفقیت تنظیم کنند یا در احیای آن موفق شوند51بزرگ

ربه فرد ودگردان و منحص ق خ ا منط د ب یوه ی تولی ک ش ان ی رمایه داری را به س وفقیت س ا م رمایه ب ک س دیالکتی
نظببریه ی. سرمایه داری به لحاظ تاریخی صرفاا به درجه ای که این منطق عمل می کند وجببود دارد. نظریه پردازی می کند

ناب بر آن نیست و ادعا نمی کند که سرمایه داری تاریخی را با تمام جزئیات تجربی اش می شناسد، بلکه تنها آن چیزی
یک نظریه ی مفهومی مجرد، که اجببازه. را که نتیجه ی ضرور عملکرد منطق اقتصاد کالیی سرمایه است نشان می دهد

، هنگبامی کبه بببا مطیع تریببن  اززش هببای52می دهد تا محدودیت های ظرفیت سببرمایه داری را ببرای خودسبازماندهی
استفاده ای که در زمینه های تاریخی گوناگون می یابد، درک کنیم، این نظریه بببرای پیش بینببی آینببده ی سببرمایه داری

بلکه یک نقطه ی مرجع مناسب، یا به بیانی یک چارچوب ضروری از روابط اقتصادی فراهم می کند تا ما بتوانیم. نیست
برای ارزیابی یا تعیین این نکته به کارش ببریم که آیا هنوز با وجبود درجبات گونبباگونی از مقبباومت جمعبی انسببانی و
مقاومت ارزش استفاده ای با مرحله ای از سرمایه داری در تاریخ روبببرو هسببتیم، و یببا  این کببه ایببن تصببادفات و عوامببل

. موجود، منطق سرمایه داری را تضعیف کرده اند و ما از یک سرمایه داری پایدار و بادوام دور شده ایم

مقبباومت جمعببی انسببانی در. عملکرد منطق سرمایه خودبه خود منجر به درهم شکستن نظام یا وقوع انقلب نمی شود
عه ی. برابر سرمایه نمودی از آزادی بشر و نه محصول قوانین دیالکتیکی است ل توس ویی مراح ریه ی اون ابراین، نظ بن

تاریخی سرمایه داری، باید هم به نیروی منطق سرمایه به نحوی که در یک دوره ی تاریخی معین عمل می کند، و هببم
به شکل های عمده ی ارزش استفاده ای و مقاومت جمعی انسانی در برابببر عملکببرد آن کببه مببواجهه ای تصببادفی اسببت

. اهمیت بدهد

50 Internalizing externalities
51 Great Depression
52 Self-organization
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بدین ترتیب، نظریه ی دیالکتیکی سرمایه داری ناب دقیقاا پیشرفتی قابل ملحظه نسبت به نظریه ی اقتصادی نوکلسیک
، که در تمام اقتصادهای پایببدار53است، چون هم تمایزات واضح و آشکاری میان قواعد عام زندگی اقتصادی فراتاریخی

باید مشاهده شود، و اصول خاص اقتصاد کالیی سرمایه داری ایجاد می کنببد، و هببم تمببایزات روشببنی میببان بازتولیببد
کق در) ناب(منطق درونی سرمایه داری در سطح نظریه ی  کن پیرامون چگونگی عملکرد آن منط بب آ و نظریه پردازی متعاق

مراحل توسعه ی تاریخی سرمایه داری ایجاد می کند؛ آنجا که عملکرد ش همواره با ممانعت ارزش استفاده ای و مقاومت
.  جمعی انسانی روبرو می شود

محدودیت های علم اجتماعی و علم طبیعی

با وجود این، سکین می افزایبد. مارکس تاکید داشت که در مطالعه ی سرمایه داری باید تجرید را جایگزین تجربه کرد 
)1975 ,pp.852,  854, نخیک تجرید دلبخواه یا ذهنی، مانند یک ) الف(که بسیار مهم است که بین ) 857-61  س

ه درونبی موضبوع پژوهبش اسبت) ب(و ایده آل،  یک تجرید دیالکتیکی که در نظریه، یک فرایند خودتجریدگری را ک
.نسخه برداری یا بازتولید می کند، تمایز قائل شویم

دیالکتیک سرمایه نیاز ندارد و نباید در عرصه ی پببژوهش اش بببه روش هببای تجربببی، پوزیتیویسببتی و ابزارگرایببانه کببه
ال توسط دانشمندان علوم طبیعی به کار گرفته شده و توسط اقتصاددانان نوکلسیک با شور و شوق تقلیببد شببده معمو

ه معمبول فبرض می شبود از. است متوسل شود ی ک این باور پوزیتیویستی که تنها یک روشی علمی وجود دارد، روش
فیزیک نشاات  گرفته و سپس متعاقباا نه تنها در مطالعه ی علوم طبیعی به طور کلی، بلکه در علوم اجتماعی نیز بببه کببار

.       روش شناختی است54رفته، یک شکل افراطی تقلیل گرایی

همچون یک نظم شبه طبیعی به ما داده شده، چیببزی کببه" از بیرون"این ایده که هر جامعه ای به نحوی تغییرناپذیر  
درک شببود" شیء فی نفسببه"در ضمن هیچ جامعه ای نباید همچون یک . باید خود را با آن سازگار کنیم، مضحک است

مببا انسببان ها هسببتیم کببه جوامببع را می سببازیم و بازسببازی. که گویا برای همیشه مبهم یا ناشناخته باقی خواهد ماند
بش. می کنیم، از جمله سرمایه داری، که بدون توجه به این نکته ممکن است طبیعی یا ابدی به نظر برسد در واقع، دانبب

بی علوم طبیعی ممکن است چیزی بیش از  م"محدود و تقریب ت آورده ای ه فعل به دس ه آنچ دن ب د، و" 55قانع ش نباش
بنابراین، ممکن است فرضیه هایی تجربی باشند که به طور معمول در زمان حببال پببذیرفته شببده اند و بببا پیشببرفت های

؛ اما این بدان معنا نیست که علم اجتماعی نمی تواند)p. 20, 1984سکین (بعدی علم اجتماعی ابطال یا رد می شوند 
کل منطق درونی، قوانین حرکت یا اصول عملکرد یک نهاد اجتماعی مانند سرمایه داری را فبباش یببا آشببکار به نحوی کام

.  سازد

53 Supra-historic
54 reductionism
55 So far, so good
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بک الهببام گرفته  از رویکبرد پوزیتیویستی شبان محصبور از آنجا که اقتصاددانان بورژوا به لحباظ ذهنبی در درون متافیزیب
ه یبک سبوژه بی ساخته شبده به دسبت انسببان، ماننبد/هستند، نمی توانند حتی این امکبان را بپذیرنبد ک اببژه ی تباریخ

دیریتی د، و56سرمایه داری، می تواند ظرفیتی قبابل توجه در خودم ادی انسبانی نشبان ده  و اداره ی فعالیت هبای اقتص
ایببن. بدین ترتیب، عمدتاا برای یک دوره ی محدود بتواند در تنظیم  غیرشخصی اش از آن فعالیت ها بر ما پیشببی بگیببرد

همان طور که گفتم، می توان این. ابژه ای مناسب است/روش دیالکتیکی است که برای فهم ابژکتیو و علمی چنین سوژه
 و57ابببژه ی خودآشببکارگر/امر را به راحتی تصدیق کرد که روش دیالکتیکی کشف دانش کامببل مربببوط بببه یببک سببوژه

 را بببه مبا نشبان58طبیعت هیچ گونه غایت شناسی. خودتجریدگر، نمی تواند به درستی در علوم طبیعی به کار گرفته شود
ت غیبر قاببل فهببم" از درون"نمی توانیم منطق آن را . نمی دهد مشاهده و بازتولید کنیم و به طور قطبع و یقیبن واقعی

ایده ی) "برخلف سرمایه داری(خلصه این که نمی توانیم . پیچیده و غایی آن را بشناسیم، زیرا ما سازنده ی آن نیستیم
زیرا طبیعت اصببول عملکببردش را، آن گببونه کببه.  طبیعت را بشناسیم59ی نومنال"شیء فی نفسه"یا " منطقی انضمامی

.pp,ب 1993سببکین (ناممکن است ) یا ماده(سرمایه داری می کند، بر ما آشکار نخواهد کرد؛ دیالکتیک طبیعت   25-6;
).pp. 18-20, 1984و   p. 436, 1998: همچنین نگاه کنید به

نظریه ی مرحله ی توسعه ی تاریخی سرمایه داری 

اب را رمایه داری ن ردازی س رورت نظریه پ ه ض ود ک ی ب تین کس ا نخس اونوییست ها بر این باورند که مارکس نه تنه
تشخیص داد، بلکه همچنین تشخیص داد که سببرمایه داری در دوره هببای تشببکیل و بلببوغ اش به طببور متفبباوتی عمببل

به عقیبده ی مبارکس، در دوره ی تشببکیل،. می کند و بدین ترتیب هر دوره ای باید به طببور متفبباوت نظریه پبردازی شبود
است" آن صادق  در جامعه ی مدرن، خلف  دارد،  غلبه  بر صنعت  (تجارت   "1969 ,p. 330; 1973, p. 858 .(پیامد

بی  خرماتیسببتیک اسببت، سببرمایه ی: چنیببن چیببزی ایببن اسببت درحببالی که سببرمایه همببواره در تعقیببب ثروت انببدوز
60پیببش از ایجبباد نظببام سفارشببی. اسببت" مستقیماا در تضاد با مفهوم ارزش"مرکانتیلیستی به نحوی عمل می کند که 

بی تولید[ .p,بب 1973]" (بود[خرید ارزان و فروش گران قانون تجارت "، ]نظام برون سپار جایی کببه"در نتیجه، ).بب 856 
مبادله ی محصولت در میببان جوامببع توسببعه نیافته را رواج" تجارت بر صنعت حاکم است، جایی که سرمایه ی تجاری

می دهد، سود بازرگانی نه تنها همچون تقلب و کلهبرداری ظاهر می شود، بلکه همچنین عمدتاا از همان ها سرچشببمه
,1969b" (می گیرد  pp.330-1 در طول این دوره ی تکوین و تشکیل، هنگامی که انباشت اولیه انجام می شببد، زور و).بب

امعه ی"به عقیده ی مارکس، زور . حقه بازی به کرات به کار گرفته شد تن ج ه آبس قابله ی هر جامعه ی قدیمی است ک
.p,بب 1969" (زور خود یک نیروی اقتصادی است. جدیدی است زور"اما در سببرمایه داری لیبببرال رشببدیافته، ).بب 751 

56 Self-manage
57 Self-revealing 
58 teleology
59 noumenal
60. putting-out
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در عوض،". به کار گرفته می شد. . . صرفاا به طور استثنایی } و] . . .  {وجود داشت[مستقیم، بیرون از شرایط اقتصادی 
.p, 1969" (اجبار ملل آور روابط اقتصادی بودند"بازیگران اقتصادی تابع  به همین ترتیب، سبرمایه ی رببایی،).ب 737 

طوری که بعدها با توجه به رشد) 1969b, p.593(بود " دزدی و چپاول"شکل کهنه ی سرمایه ی بهره بر نیز مبتنی بر 
.اقتصاد بازار نتوانست به طور معمول آن را انجام دهد

ه در61برای اونوییست ها، اقتصاد مارکسی رشته ای اد کبالیی ک و قبوانین اقتص ی را در پرت ادهای واقع  است که اقتص
ببر آن اسبت تببا یبک میبانجی)ب dankairon(نظریه ی مبرحله  . نظریه ی سرمایه داری ناب تثبیت شده مطالعه می کند

، که)genriron(  سرمایه داری ناب 62عام و جبری-معنادار و ضروری یا پیوندی حیاتی باشد میان نظریه ی تکین، مجرد
 یک گرایش شیءواره کننده ی به نحوی روزافزون نیرومند را نشان می دهد، که بر زنببدگی اقتصببادی مببدرن63برون یابی

 جوامع سرمایه داری گوناگون که هرگببز64مشخص-غرب تا اواخر قرن نوزدهم غالب بود و واقعیت های تجربی انضمامی
ال تابع این گرایش باشند در واقع، چون ارزش های استفاده ای هرگز آن قدر که در جهببان مجببرد نظریببه. نمی توانند کام

رام فرض می شوند، اهلی نیستند، نظریه ی مرحله باید پیش از سنجش کارکرد یک جامعه ی سرمایه دارانه ی واقعببی در
تاریخ، منطق نظریه ی ناب را همراه با ارزش های استفاده ای واقع گرایانه تر، که بر یک مببرحله ی تبباریخی خبباص غببالب

.بدین ترتیب، یک رویکرد سطوح تحلیل، برای فهم سرمایه داری ضروری است. بوده اند گردهم آورد

 انواع سیاست های اقتصادی هر مرحله، در درجه ی اول از ترجمه ی انگلیسی منتشرنشده ای از65من برای خصلت نمایی 
رمایه داری ت س و تح وزو اون ته ی ک Keizai( نوش  Seisakuron, ۱۹۷۱ ( عه یو از ل توس ه مراح ی ب ردی ژاپن رویک

بهره گرفته ام، که نشان دهنده ی فهمی انتقادی از رویکرد اساسببی اونببو) ۱۹۹۱( نوشته ی رابرت آلبریتون سرمایه داری
. به خصلت نمایی مراحل توسعه ی تاریخی سرمایه داری است

سکین توضیح می دهد که نظریه ی مرحله ی توسعه ی سرمایه داری نقشی واسطه ای میان نظریه و تاریخ بازی می کند، 
بع  واق امر  فلسفه ی  با  متناظر  است ) Realphilosophie(که  ).pp.859, 861, 870-1; 1984, pp. 64-5, 1975(هگل 

او با کاربست منطق بر جهان مادی طبیعت و. هگل بر این باور بود که منطق دیالکتیکی اش متناظر با متافیزیک است
 در نهایت بر این قلمروها هم چیره شود، اما نه بببدون پبباره ای از انحرافببات66روح کران مند، انتظار داشت که مکر عقل

ه(به همین ترتیب، دیالکتیک سرمایه، ذات سرمایه را . به دلیل وجود تصادفات همه جا حاضر ق کلم ی دقی ه معن در) ب
یک جامعه ی سرمایه دارانه ی ناب نشان می دهد، جامعه ای که تنها در قلمرو نظببری وجببود دارد، درحببالی که نظببریه ی
اونویی مرحله ی سرمایه داری، آشکارشدن منطق سرمایه را در محیط های تاریخی بررسی می کنببد، جببایی که بببر تمببام

.مقاومت ارزش های استفاده ای یا مقاومت جمعی انسانی نمی توان با عملکرد خودآیین سرمایه غلبه کرد

61 A disipline
62 deterministic
63 extrapolation
64 concrete-specific
65 characterize
66 The cunning of reason
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در نظببر" ایببده آل"و نه یک سببنخ " مادی"سکین یک مرحله ی تاریخی از توسعه ی سرمایه داری را همچون یک سنخ 
رد ورت می گی تی ص ابراین دترمینیس الکتیکی و بن ریه ی دی و نظ ه در پرت ک مرحل لت نمایی ی را خص .می گیرد، زی

یببا" 67ناخویش مندی و بیگانه شببدگی ها"بدین ترتیب، مراحل مرکانتیلیسم، لیبرالیسم و امپریالیسم در نظریه ی اونویی، 
ن و" پدیدارهای جسم یافته ی" وژیکی معی هگل گونه ای از منطق درونی سرمایه داری، در محیط هبای تباریخی و تکنول

،)p. 854, 1975سکین " (سنخ مادی یک مرحله"بنابراین، توصیف . فضاهای ارزش استفاده ای تاریخا خاص هستند
یعنببی، یک سببویه و ضببرورتاا(چیزی به لحاظ ابژکتیو یکه است، و نه این کببه یکببی از بسببیار سببنخ های ایببده آل جزیببی 

باشد، سنخ هایی که تصویرهای ذهنی و خودسرانه از سرمایه داری، همچون چیزی از بیببرون مشاهده شببده) جان بدارانه
. به دست می دهند، چیزی شبیه مشاهده ی یک ابژه ی علم طبیعی

مشخصی استفاده می کند که درون آن-برای ارجاع به زمینه ی انضمامی" 68فضای ارزش استفاده ای"سکین از اصطلح 
-pp.37, 2001: به عنوان مثال، نگاه کنید به(زندگی اقتصادی مادی یک جامعه ی تاریخی شکل گرفته و رشد می کند 

9; 2003, pp. 127-8 .(تنوع عظیمی از فضاهای ارزش استفاده ای در سراسر تاریخ وجود داشته است، اما تعداد اندکی
تنها آن فضاهایی که ارزش های اسبتفاده ای کلیبدی در. توانسته اند با موفقیت توسط منطق سرمایه سازمان داده شوند

چارچوب شان به لحاظ سرمایه دارانه، یعنی همچون کال، قابل تولید هستند، می توانند توسط منطق سرمایه به تبعیت از
.هیچ فضای ارزش استفاده ای در تاریخ نیست که ایده آل سببرمایه باشببد. آن واداشته شوند، و از این رو، قابل کنترل اند

در همه ی جوامع سرمایه دارانه ی تاریخی، همواره برخی از شکل های مقبباومت ارزش اسببتفاده ای، مقبباومت انسببانی یببا
سرمایه داری هایی کببه. مقاومت طبیعت، وجود خواهد داشت؛ مقاومتی که منطق سرمایه نمی تواند آنها را مدیریت کند

 منطق سرمایه و فضبباهای ارزش اسببتفاده ای خبباص، و کمببتر از69در تاریخ تجربه می کنیم نتیجه ی ترکیب های خاص
این مقاومت ممکن است شکل چرخه های صنعتی را تحریف کند یا مانع عملکرد قوانین ارزش و سببود. ایده آل هستند
به هرحال، تا زمانی که بازار همچنان گرایش به این دارد که بدون تکیه به اصل برنامه ریزی دولتی، مگببر. میانگین شود

 فعببالیت میببانگین اش را انجببام دهببد،70در حالت یببک کمببک فرعببی، تخصببیص بهینه ی منببابع در مببرحله ی پببایینی
کی پایدار باقی خواهد ماند  نمی توانبد به طبور71با وجود این، اونوییست ها از ابتدا دریافتند کبه مکبر سبرمایه. سرمایه دار

. نامحدود بر مقاومت انسانی، ارزش مصرفی و طبیعی غلبه کند، حتی اگر از حمایت دولت بورژوازی برخوردار باشد

از آن جا که سرمایه داری فقط هنگامی در تاریخ تحقق یافت که ارزش های استفاده ای عمببده کببه جببامعه نیازمندشببان
است، در حالت کالیی به راحتی قابل تولید باشند، بنابراین تکامل یک نظببریه  در ببباره ی مببرحله ی توسببعه ی تبباریخی
سرمایه داری باید در سنجشی از رابطه ی میان عملکرد منطق سرمایه و آن ارزش های استفاده ای حیاتی آغاز کنببد کببه

ف. باید در یک مرحله ی خاص مدیریت شوند ات مختل واع  و درج ا ان د ب رمایه داری تباریخی بای ه س اذعان به این ک
مقاومت ارزش استفاده ای در مراحل متفاوت رشدیافتگی  اش دست و پنجه نرم کند، اذعان به این است کببه مقیبباس و
67 alienations
68 Use-value space
69 Specific combinations
70 subphase
71 The cunning of capital
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بر کالیی شده نیز، گستره ی تولید ارزش استفاده ای به سان تولید سرمایه دارانه ی کالهای تولیدشده به وسیله ی نیروی کا
بدین ترتیب، هر یک از آن سبه مبرحله ی یباد شبده به واسبطه ی فضبای. از یک مرحله تا مرحله ای دیگر متفاوت است

تفاده ای. ارزش استفاده ای سرنمونی که در هر مرحله غالب است خصلت نمایی می شود د ارزش اس واع تولی بنابراین، ان
در چنین وضعیتی، اختللتی نظام منببد در.  باید وارد بحث شود72غالب بر هر یک از مراحل تاریخ جهانی سرمایه داری

عملکرد قانون ارزش رخ می دهد، زیرا سرمایه تلش می کند تا  انواعی از ارزش های استفاده ای تولید کند کببه از سببنخ
در ضببمن سببرمایه حببال بببا. پنبه یعنی ارزش های استفاده ای سبک نیستند، همان که در سببرمایه داری نبباب داشببتیم

فناوری هایی سنگین تر از فناوری های سبکی که در نظریه ی ناب داشتیم روبرو است، کبه مدیریت شبان ببرای سببرمایه
. دشوارتر است

در سطح نظریه ی مرحله، سرمایه دار دیگر به سادگی تشخص یابی حرکت سرمایه به نحوی مجرد نیست، بلکه یک شکل
در. سازمانی است که مناسب ترین شیوه ی عمل برای تولید ارزش استفاده ای مسلط در آن مرحلببه محسببوب می شببود

رمایه ی الب، س کل غ رمایه داری رقبابتی، ش رای س دوره ی مرکانتیلیسم، شکل غالب سرمایه، سرمایه ی تجاری بود؛ ب
در دوره ی مرکانتیلیستی، ارزش استفاده ای  کلیببدی،. صنعتی بود؛ و برای امپریالیسم، شکل غالب، سرمایه ی مالی بود

در دوران لیبببرالی، اجنبباس پنبه ای را داشببتیم کببه توسببط. اجناس پشمی تولیدشده تحت نظام سفارش جنببس بببود
در دوره ی امپریالیستی، اجناس سنگین آهن. تولید می شد) اتمیستی(بنگاه های کوچک سرمایه دارانه  در رقابت ذره ای 

از آنجببا کبه این هببا. و فولد را داشتیم که در مقیاسی بزرگ توسببط شبرکت های سبهامی انحصباری تولیبد می شبدند
.در هر مرحله بودند، انباشت سرمایه هم عموماا در این صنایع تحقق می یافت" 73تولیدی"مهم ترین محصولت 

توالی پشم، پنبه و فولد در نظریه ی مرحله یک توالی ضروری نیست، زیرا نمی توان نشان داد که گذار از یببک مرحلببه
به مرحله ی دیگر ضرور است؛ در ضمن، به همان ترتیب نمی توان نشان داد که منطق سرمایه باید فقط به ترتیب در این

با این حال، با توجه به غلبه ی شکل های نوعاا معین تولید، می تببوان نشببان داد کببه منطببق.  شود74سه مرحله برون یابی
.سرمایه چگونه باید در این شرایط عمل کند، حتی اگر این شرایط خودشان منطقاا از نظریه ی ناب استنتاج نشوند

یببا کنترل پببذیرتر از آنچببه کببه در(در یک جامعه ی سرمایه داری ناب، جایی که ارزش های استفاده ی ایده الیزه شببده اند 
 سیاسی یا هرگونه ممببانعتی75و منطق سرمایه بدون کمک از سوی هرگونه عاملیت) واقعیت هستند مفروض می شوند

تقسیم بازار سرمایه دارانه.  از نظریه غایب است76از سوی آن، عمل می کند، موضوع دولت ملی و تجارت میان دو کشور
د اب نمی آی ه حس ق سبرمایه ب بی متمایز، موضوعی تصادفی است که بخشی از قلمرو منط الی که. به بازار های مل درح

بد یک فضای ارزش استفاده ای ارتقایافته، ایده آل یببا مجردشببده، می توانببد صببورت بندی نظریه ی ناب تنها با فرض وجو
مشخص را پیش فببرض می گیببرد، کببه هرگببز به طببور-سرمایه داری واقعی، یک فضای ارزش استفاده ای انضمامی. گردد

72 World-historic stages of capitalism
73 manufactured
74 externalized
75 agency
76 Cross-border trading
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این موضوع حاکی از آن است که در سرمایه داری واقعی، حببدودی وجببود. کامل به تبعیت از منطق سرمایه درنمی آید
).عواملی که از اصل عملکرد بازار سرمایه دارانه پببا را فراتببر می گذارنببد(به حساب می آیند " 77عوامل خارجی"دارند که 

اریخی رمایه داری ت ه س ذیریم ک م و بپ از کنی در نظریه ی مرحله، باید کار خود را با مواجهه با این عوامل خارجی آغ
می باید در چارچوب یک دولت ملی عمل می کند، و همین هم به نوبه ی خود، دللت دارد بر حضور تجارت بین الملل و

. پرداخت های بین المللی

نظریه ی دیالکتیکی سرمایه داری ناب صرفاا چگونگی عملکرد زیربنای اقتصبادی سبرمایه داری را در یبک فضبای ارزش
بت ارزش استفاده ای که تحمل می شببود آن چیببزی استفاده ای ایده آل موجود در اندیشه توضیح می دهد، که تنها مقاوم
است که منطق سرمایه می تواند به نحوی خودآیین بر آن غلبه کند؛ در حالی که در نظریه ی مرحلببه، بببر عکببس، شببکل

بک-سیاسببی(غالب سرمایه ی مربوط به یک مرحله ی تاریخی خاص، همواره حمببایت روبنببای  آن مببرحله ی) ایببدئولوژی
مناسب ترین سیاست همان است کببه. خاص را در شکل سیاست های اقتصادی مناسب از سوی دولت به دست می آورد

"درونی کببردن"سیاست ها و قدرت دولتی باید به . به طور موثری ارزش استفاده ای مسلط در آن مرحله را مدیریت  کند
یا ادغام عوامل خارجی یا رام کردن ارزش استفاده ای سرکش و مقاومت جمعی انسانی مبادرت ورزند، تببا آنهببا را تببابع

اگر فضای ارزش استفاده ای به نحوی است که عوامل خارجی آن بتوانند. سازوکار خودتنظیم گر بازار سرمایه دارانه کنند
با سیاست های اقتصادی دولت بورژوازی درونی شوند، سرمایه داری پایدار باقی می ماند؛اگر نه، سرمایه داری رو بببه زوال

.خواهد رفت

هرچند فعالیت های اقتصادی دولت شرایطی را فراهم می کند که در چارچوب آن ها، منطق درونی سرمایه راه خود را 
کط مخلوق آن منطق نیستند از جملببه(سرمایه داری، که به وسیله ی کببال . در یک دوره ی خاص باز می کند، اما آن شرای

بر کالیی شده ا) نیروی کا اا خودکف امی منطق ه نظ ود دارد ک ا به درجه ای وج ودمتکی78کال تولید می کند، تنه ،79، خ
اگر فعالیت سرمایه دارانه تا حد زیببادی بببه سیاسببت های مببالی و اقتصببادی.  است80خودتنظیم گر و خودبازتولیدکننده

دولت وابستگی بیابد، سیاست هایی که سرمایه را از طریق حرکت خودآیین خود ایجاد نکببرده، در آن صببورت شببیوه ی
.تولید سرمایه دارانه باید از قبل درهم شکسته باشد

چون کشورهای غالب جهان، سرمایه داری هستند، یک مرحله ی تاریخ جهانی سببرمایه داری همببراه بببا روابببط اقتصبباد
بص هر مرحله توسعه می یابد هر مرحله از تاریخ جهانی سرمایه داری با بررسببی الگببوی توسببعه در دولببت. بین الملل خا

وقتی که شکل غالب سرمایه و شیوه ی انباشببت مختبص یببک مببرحله ی معیببن، بببه. غالب یا پیشرو بهتر درک می شود
درستی شناخته شود، امکان آن فراهم می شود که مشخص کنیم کببدام سیاسببت های اقتصببادی دولببت بببه مببوثرترین
.شکلی از این شکل از انباشت سرمایه حمایت می کند، و د ر نتیجه، بسنده ترین است برای ضمانت بقببای سببرمایه داری
رمایه داری ایفبا ک از دوره هبای عمبده ی توسبعه ی تباریخی س چون سیاست اقتصادی دولت، نقشی اساسی در هبر ی

77 externalities
78 Self-contained
79 Self-dependent
80 Self-reproducing
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می کند، نظریه ی مرحله اسامی و ویژگی های خاصی را که به سه مرحله ی پیش گفته ی سرمایه داری اطلق می کند، از
دل سیاست گذاری های مربوط به مالیه ی عمومی و سیاست های تجاری که بر کشور غالب در هر یک از ایببن دوران هببا

.چیره است، استنتاج می کند

هر مرحله ی سرمایه داری نه تنها با یک فضای ارزش استفاده ای، سیاست اقتصادی و ساختار طبقبباتی، بلکببه همچنیببن
سرمایه داری، آن گونه کببه نظببریه ی. نوع انرژی که محرک توسعه ی اقتصادی در آن مرحله است خصلت نمایی می شود

گرایببش دارد، و در هببر یببک، تببرکیب ) متعاقب هم(ناب روشن می کند، به توسعه از طریق چرخه های صنعتی متوالی 
در مرحله ی مرکانتیلیستی، منبع. نزول یابد) متعاقب(ارگانیک سرمایه افزایش می یابد تا نرخ سود در چرخه ی متوالی 

انرژی مسلط چوب بود؛ در لیبرالیسم و امپریالیسم، زغال سنگ مسلط بود؛ هرچنببد سببرمایه داری در مببرحله ی اخیببر
اگرچببه، پیببش از به کببارگیری گسببترده ی موتببور(همچنین بر الکتریسیته و نفت هم تکیه می کرد ) یعنی امپریالیسم(

نظریه ی مرحله تشخیص می دهد که هر مرحله طببول عمببر محببدودی دارد، زیببرا). احتراق داخلی در مقیاسی محدود
هرچند نرخ های سود هرگز ضرورتاا به صفر سقوط نمی کنند، ابداع فناوری های جدید تولید، چه مبتنی بر چوب و چببه
مبتنی بر زغال سنگ، هم در نهایت نمی توانند نرخ های سود را بببال ببرنببد، تببا انگیببزه ی کببافی سببرمایه داران را بببرای

بدین ترتیب، اگر قرار نیست که سرمایه داری در معرض خطر جببدی قببرار بگیببرد،. ادامه ی انباشت سرمایه فراهم کنند
باید یک منبع جدید انرژی یافت شود، تا بتواند به طور موثر و به طور چشبم گیری قبدرت های مولبد کبار را ببه مراتبب

.بیشتر از فناوری هایی که پیش تر بدان متکی بود ارتقا دهد

با این که تمرکز ما در این کتاب مقدماتی منحصر به مطالعه ی سیاست های اقتصادی مرحله مدار  خواهد بود، اما حببدود
به ویژه، نقش مالیه ی عمومی، که چون تحت تاثیر سیاسببت اقتصببادی. کامل مطالعات نظری مرحله را شامل نمی شود

مالیه ی عمومی بر آن است تا به یک هماهنگی. درون یک مرحله قرار می گیرد و بر آن تاثیر می گذارد مهم خواهد بود
دسببت یابببد، درحببالی که سیاسببت اقتصببادی بببرای) جامعه(اقتصادی در منافع یک جانبه و محدود بخش های مختلف 

.موفقیت در این امر باید ظرفیت سرمایه برای خودبازتولیدی را تقویت کند

 فاقببد ذهببن هسببتند،81درست همان گونه که هگل معتقد بود علوم تجربی بدون وساطت فلسفه های طبببیعت و ذهببن
اونوییست ها نیز بر این باورند، که مطالعات تجربی سبرمایه داری تبباریخی، اگبر ببدون در نظببر گرفتبن منطببق درونببی
سرمایه داری انجام شوند کور هستند، حتی اگر منطق، به واسطه ی سرشت مجرد اش، نتواند مستقیماا یا به طببور کامببل

بدین ترتیب، چشم پوشببیدن از وسبباطت نظببریه ی. پیچیدگی های فرگشت تاریخی واقعی سرمایه داری را توضیح دهد
انیکی افراطبی دگاه مک ا یبک دی دازد ی مرحله، صحت و انسجام هر نظریه ی مجردی از سرمایه داری را از اعتبار می ان

وقتی که نظریه ی ناب و نظریه ی مرحله توسعه یافتند، مطالعات تجربببی. درباره ی سرمایه داری تاریخی را رواج می دهد
ویر ک تص رای ارائه ی ی از ب بی مورد نی هدایت شده توسط نظریه ی مرحله می توانند با هرگونه اطلعات انضمامی و واقع

.دقیق از جنبه ها ی گوناگون سرمایه داری تاریخی، سازگاری بیایند

81 mind

21



سکین به جوامع غیر سرمایه داری-رویکرد اونو

سرنت مارکسی همواره تناقض، بحران یا ناسازگاری در شکاف موجود میان آنچه منطق اقتصباد کبالیی سبرمایه تلش
.می کند به دست آورد و سرکشی ارزش های استفاده ای در زندگی اقتصادی واقعی را تشخیص داده است

سرمایه فقط در صورتی می تواند زندگی اقتصادی مادی را مببدیریت کنببد کببه نیازهببای مبتنببی بببر ارزش اسببتفاده ای
جامعه، در یک حوزه ی بسیار محبدود ببباقی بمانبد، چیببزی کبه در مبورد یبک جببامعه  ی تبباریخی ببرای یببک دوره ی

یببک" فضببای ارزش اسببتفاده ای"در واقع، منطق سرمایه هرگز نتوانسته است کببه . طولنی مدت نمی تواند صادق باشد
وجببود داشببته اند کببه سببرمایه" عببواملی خببارجی"همببواره . جامعه ی تاریخی را به نحوی کامل به تبعیت از خود وادارد

بدین ترتیب، حتی اگر دانببش مربببوط بببه آن منطببق،. نتواسته و نمی  تواند با حرکت خودآیین خویش بر آنها غلبه کند
بی فروپاشی نظام را نشان ندهد، اما آشکار می کند که هر سرمایه داری تبباریخی تنهببا می توانببد جببامعه ای اجتناب ناپذیر

بن همیشه موجود لیبرالی نیست. گذرا باشد  .سرمایه داری آن امکا

به سببان) ۱۹۴۵(من با اونو و سکین در این عقیده سهیم هستم که تلش برای نظریه پببردازی اقتصبباد پببس از جنببگ 
زندگی اقتصادی امروز شببامل تولیببد اززش هببای اسببتفاده ای. مرحله ی جدید و کارآمدی از سرمایه داری بی فایده است

سنگین و پیچیده و فراهم ساختن خدمات فنی توسط شرکت های انحصاری فراملیتی است، چیزهایی که نمی تواننببد از
نمی تواند بببر. بازار جهانی امروز، یک بازار سرمایه دارانه ی خودکفا و بادوام نیست. طریق بازار سرمایه داری تنظیم شوند

بی"تحمیل شده بر آن غلبه کند؛ یا به بیانی با ) اصطلح مارکسی(مقاومت ارزش استفاده ای  ارج ل خ درونی کردن عوام
د)اصطلح اقتصاددان های نوکلسیک" (سرکش د کن ادی را بازتولی هنگبامی که. ، به نحو مطمئنی زندگی اقتصبادی م

ت، سیسبتم های هیبدروالکتریکی، نیروگاه هبای هسبته ای یبا ولتی ماننبد اتومبیل هبا، هواپیمبای ج جامعه ببه محص
ارکت ادی مش دگی اقتص دیریت زن فناوری های اطلعات و ارتباطات نیاز دارد، دولت و عاملن فرادولتی نیز باید در م

.کنند

بی بن توسببعه یافته، بلکببه همچنیببن در کشببورهای83 معاصر، فناوری های کاراندوز82در دوران پسافوردیست  نه تنها در جها
بل توسعه نیز به صنعت تزریق می شوند ال بببه درزهببا و شببکاف های. اصلی در حا درعین حال، فعالیت سببرمایه دارانه عم

زندگی اقتصادی، یعنی سوداگری مالی، انباشت دارایی و توزیع مجدد ثروت موجببود، کببه جببایگزین رشببد در اقتصبباد
در سببطح جهببانی، اهببالی کببار. واقعی است و از نظر زیست محیطی غیر قابل دوام و دشوار است، عقب نشینی می کند

 ببباقی مانببده85 و حصارکشی آنچه از منابع مشترک جهانی84با شبح حاشیه سازی دائمی، نیمه بیکاری) مردمان کارکن(
این وضعیت به این معنی است که بخش قابل توجهی از مردم کشورهای توسببعه یافته،. است، دست و پنجه نرم می کنند

داد ود، و تع د ب زرگ نخواهن رکت های ب در حال توسعه و فقیر، بخشی ادغام شده در اقتصاد جهانی تحت سلطه ی ش
.اندکی، گزینه ی روی آوردن به امرار معاش از طریق کشاورزی برای زنده ماندن را پیش رو خواهند داشت

82 Post-Foedist
83 Labour-saving
84 underemployment
85 The global commons
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امروز مصرف کنندگان پیش از خرید کالهای مصرفی و وسایل فراهم شده بببا فناوری هببای پیشببرفته، به شببدت توسببط
تولیدکنندگان شرکت های انحصاری، مدیریت می شوند؛ چیزی که در دوران سببرمایه داری غیرقابببل تصببور بببود؛ در آن
دورکه منابع موجود، فناوری های غالب و نیروی بازار، که شرکت های سببرمایه داری نسبببتاا کوچببک می توانسببتند بسببیح

ه نبتیجه ی. کنند، برای تضعیف شکل گیری خودآیین تقاضا اصل کفایت نمی کردند با این حبال، ایبن مصبرف گرایی، ک
حاکمیت تولیدکنندگان به جای مصرف کنندگان است، به دلیبل ملحظبات زیسبت محیطی، اشبباع اقلیبت ثروتمنبد و

.پایین آمدن سطح زندگی اکثریت در جوامع مرفه امروز با دشواری رشد می کند

اد{اگر بصیرت و شجاعت آن را داشته باشیم که درک کنیم اقتصاد معاصر،  ت،} اقتص دی نیس رمایه دارانه ی کارآم س
اونو ممکن است به نحوی ثمربخش در اینسطوح تحلیل آنگاه می توانیم این پرسش را مطرح کنیم که چگونه رویکرد 

نظریه ی ناب، نه تنها یک نقطه ی مرجع معتبر را فراهم می کند کببه بنببا. دوران گذار پساسرمایه داری به کار گرفته شود
آن گونه که تلش کرده ام در فصببل نهببم(به آن می توانیم دورشدن مان را از یک سرمایه داری کارآمد اندازه گیری کنیم 

 را که بایدزندگی اقتصادی) یا اصلی(هنجارهای عام مادی ، بلکه همچنین اجازه می دهد تا به وضوح )آن را نشان دهم
در هر اقتصاد پایدار و کارآمدی وجود داشته باشند، تشخیص دهیم وآنها را از منطق اقتصاد کالیی یببا قببوانین خبباص

بعد از آن می توانیم. مختص سرمایه داری تفکیک کنیم، هرچند ممکن است این دو در شرایطی با هم درآمیخته باشند
بن ارزیابی جامعه ی کنونی مان از آن هنجارها را بررسی کنیم ه. موفقیت آمیز بودن یا نبود اب ب ریه ی ن دانشی که با نظ

دست می آید، همچنین ما را قادر می سازد تا سوسیالیسم را به سان جامعه ای بازاندیشی کنیم که به طور قطع و یقیببن
بی اقتصاد کالیی از سرمایه داری فراتببر می رود، اگرچببه زور و اجبببار فیزیکببی با از میان برداشتن زور و اجبار غیرشخص

سرانجام، نظریه ی مرحله ی امپریالیستی اجازه می دهببد. مستقیم را در زندگی اقتصادی واقعی دوباره باب نخواهد کرد
یا مهار" (درونی کردن عوامل خارجی سرکش"تا کوشش های مجدانه ی دولت بورژوایی در ایجاد سیاستی که منجر به 

کق منطق سرمایه بتواند بببه کببار) مقاومت ارزش استفاده ای سرکش در صنعت سنگین شد را بررسی کنیم، تا بدین طری
ون. خود ادامه دهد ود، چ ن سیاسبتی امبروز موفبق نخواهبد ب ه دلیبل چنی پس از آن می توانیم درک کنیم که به چ

ارزش های استفاده ای سنگین و پیچیده در مقیاسی غیرقابل تصببور و غیرقابببل مقایسببه بببا دوران پیشببین بببر زنببدگی
.   اقتصادی ما چیرگی دارند

*  *  *
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