
  

 
 
 
 
 

 
 یادداشتی در مورد دموکراسی و انباشت اولیه

  
 هادی رنجبری نوشته

 

های ناسازگاری به یکی از جنبه ،داری علیه دموکراسیسرمایهالن میکسینزوود در کتاب 

داری علیه دهد به چه معنا و چگونه سرمایهکند و نشان میمیداری و دموکراسی اشاره سرمایه

کشی با اقتصادی و بهره-داریِ مدرن، نابرابریِ اجتماعیدر دموکراسیِ سرمایه»کند: دموکراسی عمل می

آزادی و برابریِ مدنی همزیستی دارد. تولیدکنندگان اصلی از نظر حقوقی وابسته یا از لحاظ سیاسی 

دار برای تصاحب ارزش اضافیِ کارِ کارگران، به جایگاه نیستند. قدرت سرمایه محروم از حق رأی

حقوقی یا مدنی ثروتمندان وابسته نیست، بلکه ناشی از عدمِ مالکیت کارگرانی است که آنان را ناگزیر 

 سازد تا نیروی کار خود را به ازای مزد مبادله کنند تا به ابزارهای کار و گذران زندگی دسترسیمی

سازی سود هستند. از داشته باشند. کارگران هم تابع نیروی سرمایه و هم تابع مقتضیات رقابت و بیشینه

داری دو جنبه دارد: از یکسو حق ی طبقاتی در جوامع سرمایههااین رو، جدایی جایگاه مدنی و موقعیت

تواند با داری میرمایهشود و در این معنا ساقتصادی تعیین نمی-شهروندی بر اساس موقعیت طبقاتی

دموکراسی صوری همزیستی داشته باشد و از سوی دیگر، برابری مدنی مستقیما بر نابرابری طبقاتی تاثیر 
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اما  «گذاردکشی طبقاتی را دست نخورده باقی میگذارد و دموکراسی صوری اساسا بهرهنمی

 گیرد. داری نادیده میدر نظام سرمایه اقتصادی و انباشت به اصطالح اولیه رامیکسینزوود نقش قهر فرا

پ به نظران چشود که برخی از صاحبدرواقع، میکسینزوود به شکلی وارونه دچار همان اشتباهی می

نباشت داری را با اشوند: هردو نسبت درونی و ذاتیِ سرمایههنگام تحلیل جوامعی نظیر ایران، مرتکب می

عی نظیر ه جوامبفرض گرفتن این جدایی، وقتی گروه اخیر با پیشگیرند. به اصطالح اولیه  نادیده می

چون  نیست میسر سرمایهی ما با مفاهیم مارکس در کتاب گیرند درک جامعهرسند نتیجه میایران می

 اقتصادی مواجهیم.در ایران با انباشت به اصطالح اولیه و قهر فرا

گران، در واقع، دچار همان خطایی هستند که به شود که این دسته از تحلیلشن میبا اندکی دقت رو

واقعا اولیه و بدوی « انباشت اولیه»است که  ندیدهکنند مارکس د: ادعا میدهناشتباه به مارکس نسبت می

دارانه است. در مواجهه با چنین ادعایی باید پرسید: اگر واقعا نیست بلکه همواره مالزم با انباشت سرمایه

دارانه است نه مقدم بر آن، د باشیم و بفهمیم که انباشت بدوی مالزم انباشت سرمایهبه این تالزم پایبن

داری، یعنی مفاهیم مارکس توان وضعیت ایران را بدون مفاهیم الزم برای درک سرمایهچگونه می

 درک کرد؟!

یه صطالح اولابه  یی از این دست، مارکس به تالزم همیشگیِ انباشتواقعیت این است که به رغم ادعاها

دارانه شت سرمایهای مقدم بر انبادارانه واقف بود و انباشت به اصطالح بدوی را مرحلهو انباشتن سرمایه

د که شرا با اندکی دقت بخواند متوجه خواهد  سرمایهانگاشت. هرکس فصل بیست و چهارم نمی

داری تلقی یهی تولید سرمابر شیوهدارانه ای پیشاسرمایهمارکس انباشت از طریق سلب مالکیت را  مقدمه

 کند.نمی
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کند: از از میآغ« انباشت بدوی»وچهارم را با نقد دیدگاه آدام اسمیت در مورد  مارکس فصل  بیست 

ت؛ اما افی اسفرض انباشت سرمایه تولید ارزش اضپیش« )»دور باطل»دیدگاه اسمیت برای گریز از یک 

ض داری را مفروه، انباشتی مقدم بر انباشت سرمای«(دارانه استیهفرض ارزش اضافی نیز تولید سرماپیش

ن غازگاه آلکه آداری نیست، بی تولید سرمایهدهد، یعنی انباشت بدوی، انباشتی منتج از شیوهقرار می

ی هامانز: در ی آغازین چنین وضعیتی داشته استاست. بر اساس فرض آدام اسمیت و پیروانش این دوره

های مپنگر، لویژه اهل صرفه جویی، و از سوی دیطرف نخبگانی کوشا، باهوش و بهم، از یکبسیار قدی

ای ی اولیهکردند. سرمایهپروری وجود داشتند که دار و ندار خود را خرج عیاشی و خوشگذرانی میتن

جویی و ی صرفهیجهکند، در نتدارانه افزایش پیدا میی سرمایهشود و به شیوهگذاری میکه بعدا سرمایه

 پس انداز گروه نخست گرد آمده است. 

ی مقدم بر لهکند که نشان دهد در این مرحی کودکانه به این بسنده نمیمارکس در نقد این افسانه

ه قدرت تکا بای فوق اقتصادی، یعنی از طریق سلب مالکیت با ی اولیه به شیوهداری، سرمایهسرمایه

قرار  جدید نظرتمورد  دارانه را از اساسی انباشت اولیه و انباشت سر مایهرابطهسیاسی، گرد آمده، بلکه 

 دهد. می

داری، قبل از هر ی تولید سرمایهاو برای نشان دادن اهمیت و ضرورت انباشت به اصطالح اولیه در شیوه

در شرایط خاصی به کند: پول و کاال فقط داری اشاره میچیز به یکی از مهمترین شرایط تکوین سرمایه

داری این است که دو نوع کاالی بسیار متفاوت با هم سرمایه بقایشوند؛ شرط تکوین و بدل می سرمایه

روبرو شوند و در تماس با یکدیگر قرار گیرند؛ از یک سو، مالکانِ پول، وسایل تولید و وسایل معاش 

خرند؛ و از سوی دیگر، نیروی کار را می هایی که در تملک دارندافزاییِ مجموع ارزشکه برای ارزش

کارگران آزاد، یعنی کسانی که چیزی جز نیروی کار خود برای فروختن ندارند و برای زنده ماندن 
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داری است. به ناگزیرند نیروی کار خود را بفروشند: این قطبی شدن بازارِ کاال شرط بنیادیِ تولید سرمایه

 یکسوانباشت به اصطالح اولیه که از طریق سلب مالکیت، از  دهد کهاین ترتیب مارکس نشان می

آزاد از مالکیت: نه مایملک کسی هستند « ) آزاد»مالکان پول و وسایل تولید و از سوی دیگر، کارگرانِ 

داری بلکه ای مقدم بر تکوین سرمایهآورد، نه مرحلهو نه مالک چیزی جز نیروی کارشان( به وجود می

به »نویسد: داری است. برای تأکید بر همین نکته است که مارکس چند سطر بعد میمایهشرط منطقیِ سر

کند، بلکه آن تنها این جدایی را حفظ مییابد، نهداری جایگاهی خودمختار میمحض آنکه تولید سرمایه

اولیه از طریق سلب بنابراین، انباشت به اصطالح «. کندرا در مقیاسی همواره گسترش یابنده بازتولید می

 دارانه و یکی از شرایط بقای آن است. مالکیت به اتکای قدرت سیاسی مالزم همیشگیِ انباشت سرمایه

گردد. او با از طریق دیگری دوباره به همین موضوع باز می سرمایهوپنجمِ  مارکس در فصل بیست

کند: را نقل می« آقایی به نام پیل»رای ی ی. ج. ویکفیلد، ماجارجاع به کتاب انگلستان و آمریکا، نوشته

پوند  50.000کسی که به هنگام مهاجرت از انگلستان به استرالیا وسایل معاش و وسایل تولیدی به ارزش 

نفر از مردان و زنان و کودکان طبقه ی کارگر با خود برده بود؛ ولی وقتی به مقصد  3000را به همراه 

حتی یک نفر از خدمتکاران برای آقای پیل »د و به قول ویکفیلد ی کارگرانش پراکنده شدنرسید همه

ی چرا؟ چون در مقصد به اندازه«. باقی نمانده بود که رختخوابش را پهن کند یا از رودخانه آبی بیاورد

نفر کسی مجبور  3000ی اصلیِ تولید آن زمان )یعنی زمین( در اختیار مهاجران بود و از آن کافی وسیله

دهد که این گره چگونه از طریق اقدامات ویکفیلد کار کند. مارکس در گام بعدی نشان می نبود برای

فرااقتصادی و به دست دولت گشوده شد. آنچه از دیدگاه این یادداشت اهمیت دارد این است که 

هر ای و با دهد که انباشت از طریق سلب مالکیت با اتکا به قدرت دولتی )به هر شیوهمارکس نشان می
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سازد هر را مطمئن می ، صاحبان سرمایه«قانون عام انباشت سرمایه»عنوان مکانیسمی مکملِ سیاستی(، به

 در اختیار خواهند داشت. « منبع تازه ای از نیروی کار»گاه نیاز داشته باشند 

به  را رمایهتوان نتیجه گرفت انباشت از طریق سلب مالکیت ضمن اینکه سبا توجه به این نکات می

ظیم برای تن طمینانیادهد، ابزار قابل قرار می« کارآفرینان»ترین شیوه در اختیار دردسرترین و ارزانبی

شود: برای یوجیه مت« تولید ملی»ی هابازار کار نیز هست. این سلب مالکیت معموال با استناد به ضرورت

وردن پایین آ شت و باین در اختیار او گذارا با قیمت پای« هانهاده»حمایت از تولید کننده باید انواع 

ف ه بر خالاست کگذراران سایر کشورها تقویت کرد.  اینجی تولید توان رقابت او را با سرمایههزینه

آید و میان می به« سیاسی»و « حقوقی»های داری نیز پای جایگاهتصور میکسیزنزوود، در نظام سرمایه

ا نظامی ییاسی شود؛ چراکه مناصب سصوری نیز زیر پا گذاشته می حتی برابریِ مدنی و سیاسی به شکل

ت لب مالکیساقسام  یگانه معیار برخورداری از مواهب انباشت از طریق انواع و« مقامات»یا نزدیکی به 

دون بگاه  وسازی، برخورداری از اعتبارات ارزان ی خصوصیهااست؛ واقعیتی که خود را در فرایند

 یستند وکه فقط خاص ایران ن« خصولتی»های دهد. شرکتها نشان میمختلف رانت بازگشت و اقسام

ی تقسیم دارانهی سرمایهاند، جلوهدر سراسر جهان« داری شرکتیسرمایه»ی اصلیِ درواقع، مولفه

به  های عمومی راشهروندان به درجه یک و درجه دو هستند: کسانی که با تمهیدات مختلف ثروت

 ای زندهو بر شدگانی که جز نیروی کارشان چیزی در اختیار ندارندآورند و سلب مالکیتمی تملک در

درجه  شود، به شهروندانشان تعیین میماندن ناگزیرند نیروی کارشان را به هر قیمتی که فارغ از اراده

میلیون 1شد ) کارگران تعیین« نمایندگان»( در غیاب 1399یک بفروشند. دستمزد حداقلی که امسال )

 های این پدیده است. هزار تومان( یکی از نمونه 835



 

6 

 ز قیدداری، کارگر اتوان گفت: درست است که در نظام سرمایهبندی میدر مقام تلخیص و جمع

 ن تواناییاش )یعنی همابردگی به معنای باستانی کلمه آزاد است و از لحاظ حقوقی مالک جان و مال

اما در  است، آید و از حق رأی نیز برخورداردن، یا نیروی کارش( به حساب میفکری و جسمیِ کارکر

 ی عمومی را کههاو ثروت فضاها هاتحلیل نهایی شهروندی درجه دو است؛ به این دلیل ساده که دولت

ی عموم کنند و مایملکآیند، خصوصی میی شهروندان به شمار میاز لحاظ قانونی متعلق به همه

کنند و ایشان یمعلم  ندان را در قالب سرمایه در برابر اکثر شهروندان )کارگران و سایر شهروندان(شهرو

وری هم اسی صرفته دیگر حتی از دموکرکاهند. به این ترتیب، رفتهرا به شهروندان درجه دو فرومی

 اثری به جا نخواهد ماند. 

 

 

 

 

 نابعم

، 1386 بازتابنگار،، ، ترجمه حسن مرتضویداریهسرمایدموکراسی در برابر الن میکسینزوود، 
 237-238صص. 

 

 

 

 

                                                           
i  ،237-382، صص. 1386، ترجمه حسن مرتضوی، بازتابنگار، داریدموکراسی دربرابر سرمایه. الن میکسینزوود 

 
. دریافت از 06/02/1399. دموکراسی رادیکال. هیو انباشت اول یدر مورد دموکراس یادداشترنجبر، هادی. ی

https://radicald.net/3cZ9 

https://radicald.net/3cZ9

