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رشته دارند  در چارچوب همان دانش ي اطالقي حوزهيا  معناروند،  كار مي رشته به ها، اصطالحات يا عباراتي كه در هر دانش واژه

در » فشار«ي  واژه را رعايت كند.» محدوديت«ي كاربردشان، بايد تا سرحد امكان اين  و استفاده از آنها در بحث پيرامون حوزه
هاي  متن همين واژه در علوم اجتماعي يا علوم سياسي يا ي اطالقِ ي اطالقي معين دارد كه با معنا و حوزه معنا يا حوزه  فيزيك

ها در زبان و فرهنگ معيني ريشه دارند و تبار  سياسي ـ خبري و يا ادبيات لزوماً يكي و همپوش نيست. بديهي است كه واژه
 terminusعنوان اصطالحي فني ( شان به قطعاً دليل اصلي براي كاربست هاي معنايي آن هاي پيدايش و حوزه تاريخي و زمينه

technicusدر گفتگو و نقد، تا سرحد امكان و تا آنجا كه ضروري حال بايد كوشيد ي معين است. با اين رشته ) در يك دانش ،
  اي كه موضوع يا چارچوب بحث است، محدود كرد. رشته ي معنا را به دانش ي اطالق و گستره است، حوزه

گرفتن با نيت يا  كه اين وام حتي آنگاه  شود و مي گرفته» وام«ي ديگر  رشته كه واژه يا اصطالحي عامدانه از يك دانش حتي زماني
ي  ي تازه جايگاه، حوزه رشته گيرد، در تحليل نهايي در دانش صورت مي ي مبدأ رشته ر معنايي آن در دانشهدف استفاده از تبا
ني در تأويل و ي اطالقِ يك اصطالح ف يابد. بنابراين تالش براي تغيير حوزه كند و استقالل مي اي پيدا مي اطالق و معناي تازه

، بلكه مجازپرسشي كهنه يا تازه، نه تنها  تر به ي پاسخي تواناتر و روشن قصد افزايشِ توانِ تبيين آن و ارائه تفسيرهاي تازه و به
و اگر آشفتگي و تيرگي را  ني پاسخ بيفزايد، جاي خوشوقتي استبر توانايي و روش» نوآوري«؛ اگر اين است گاه ضروري

  جاي دريغ است و افسوس. گستر كند، دامن

ها يا اصطالحات است كه در  يكي از اين واژه در زبان آلماني) Akkumulation ي هژ(معادل فارسي وا» انباشت«ي  واژه

گيرد و  مورد استفاده قرارميهمچون اصطالحي فني  نقد اقتصاد سياسيو در » اقتصاد سياسي«يا » اقتصاد«هاي  رشته دانش

هاي گوناگوني برخوردار  اطالقي معين دارد كه هرچند ممكن است در چارچوب همين حوزه از تفسيرها و تأويلي  معنا يا حوزه
ي معين خارج  رشته ي اطالق مربوط به اين دانش گيرند كه از حوزه نحوي صورت مي ها نيز به ي اين تفسير و تأويل باشد، اما همه

و نقد  »اقتصاد سياسي«ي  ، اصطالحي است در حوزه»ويانباشت بد«يا » زينانباشت آغا«يا » انباشت اوليه«نشوند. اصطالح 
ي  هاي همسايه هايي در گفتمان ماركسي، ماركسيستي يا در گفتمان اقتصاد سياسي كه طي صدوپنجاه سال گذشته موضوع بحث

ت آن از سوي ماركس در بخش كاربس عمدتاًي رجوع آن،  است و نقطه شناسيِ اقتصادي بوده شناسيِ تاريخي و جامعه جامعه

 ursprüngliche«تعابير ذكرشده در زبان فارسي معادلي هستند براي اصطالح  است. كاپيتالهفتم جلد نخست 

Akkumulation « يقصد كنيم بر معناي اين اصطالح در زبان آلماني، نه لزوماً به ميدر زبان آلماني. نخست مكث كوتاهي 
  االيشِ گفتمانِ نقد. تر در پ آوردنِ روشنيِ بيش فراهم شناختي، بلكه در راستاي زبان

شروع، ابتدا، منشاء يا ـ  ي توان آن را آغاز، نقطه است كه مي گرفته شده» Ursprung«از اسم » ursprünglich«صفت 
كه  است. مثالً در حالي دال بر حيثي زماني و قدمت، هميشه »-Ur«ترجمه كرد. پيشوند » سرآغاز«شايد ـ در بهترين حالت 

هاي بسيار  معناي بسيار بسيار قديمي، چيزي مربوط به زمان به» uralt«به معني كهنه و قديمي است، صفت » alt«صفت 
، يعني پدرِ »Urgroßvater«هايي همانند  به معني پدربزرگ است، نام» Großvater« نام تر است. يا درحالي كه پيش

تر) از اصطالحاتي مانند  هاي بسيار پيش در زمان ر محاوره و براي اشاره به انسانيويژه د پدربزرگ يا حتي (به
»Urururgroßvater «شود كه تعداد  استفاده مي»Ur«داللت اين  تر است. مكث من بر دمت هرچه بيشي ق ها، نشانه

تر  اي در زماني پيش ي آغاز، نقطه بر نقطه زماني، داللتي »سرآغازين«يا » انباشت آغازين«پيشوند از اين روست كه در اصطالح 

 Die«، از اين اصطالح با تركيبِ كاپيتالجلد نخست  24ماركس در عنوان فصل  يك پديده وجود دارد. آغازِيا 
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sogenannte ursprüngliche Akkumulation « يا در انگليسي»so-called primitive 

accumulation «آغازين باصطالح«ن را در فارسي به توان آ است كه مي استفاده كرده انباشت «آنچه «يا » انباشت

-sogenannt/so» (باصطالح«، ترجمه كرد. هدف ماركس اين است كه با تأكيد بر قيد »است ناميده شده» آغازين

calledكامل ندارد و قصد دارد  است، توافق داشته »قتصاد سياسيا«ي اطالقي كه اين اصطالح در  يا حوزه معنا )، نشان دهد با
  ي خود قراردهد. است، موضوعِ ارزيابيِ نقادانه آنچه را كه چنين ناميده شده

گيرند، بلكه دريافتي است  صورت مي» انباشت آغازين«هايي نيست كه حول اصطالح  موضوع اين يادداشت ارزيابي انتقادي بحث
دليل كاستي در بازنمايي يا تأويل نامستند  تر مورد مناقشه باشد يا اگر بهكه ماركس از آن دارد. طرح اين دريافت ـ كه اميدوارم كم

باشيم و  ي نسبتاً روشني در دست داشته كند سنجه ما كمك مي اي در آن هست، با ياري ديگران تنقيح شود ـ به يا ناراست، مناقشه
  كنند، بهتر بسنجيم. ستوار ميا» انباشت آغازين«شان را بر مفهوم ماركسيِ  مدعاي كساني را كه استدالالت

هاي بسياري حول محور اين اصطالح، همچون مقدمه، شرط يا استلزامي تاريخي  ها و تأويل در بحث» انباشت آغازين«از آنجا كه 

ي زندگي  شيوه تداوم وـ پيدايش  هاي نظري گوناگون گرايش  يا ـ بسته به پيدايشيا ساختاري، يا تركيبي از آنها، براي 
است، اگر انتساب آن به ديدگاه ماركس نيز مورد نظر است، بايد روشن شود كه از ديد  اجتماعي مبتني بر سرمايه، تلقي شده

ماركس از اين اصطالح، از اين  انتقاديي  ترين ترديدي نيست كه استفاده جاي كوچك ي اطالقي دارد. ماركس چه معنا و حوزه
شدن،  معناي جمع ي شرط ساختاريِ حيات آن، به ي تاريخي و چه به مثابه ، چه همچون مقدمه»ينانباشت آغاز«روست كه 

به اين نكته، دقيقاً در  . اشارات مكرر ماركسنيستآمدنِ مقدار بزرگي ثروت مادي يا پول  شدن و يكجا فراهم شدن، انبان انباشته

پوشي و انكار است. او مكرراً  ، غيرقابل چشمپردازند مي» آغازين انباشت«به مبحث  كاپيتال در و گروندريسهدر  كه هايي فصل
ي توليد بايد پس از  ، اين شيوهداري بود توليد سرمايه ي شيوه هاي بزرگ، شرط پيدايش نِ ثروتمدآ است كه اگر فراهم تأكيد كرده

انباشت «. بنابراين انتساب مفهوم نظري آمد پديد مي شان اي هاي متراكم و افسانه با ثروت هاي رم يا بيزانس فروپاشيِ امپراتوري
كردنِ اين ثروت (مادي، پولي) نزد غاصبان يا  تمركز و متراكممبه ماركس با استناد به غصب دارايي ديگران و انباشته و » اوليه

قط يك معنا دارد و آن در دستگاه نقد اقتصاد سياسي ماركسي و ماركسيستي ف» انباشت«هيچ روي پذيرفتني نيست.  فاتحان، به
تعريف ديگري از متغير) در بازتوليد سرمايه است. هر ي  سرمايهي ثابت و  تبديل بخشي در ارزش اضافي به شرايط توليد (سرمايه

  معارض باشد، ربطي به ماركس ندارد. ملزومات آن در دستگاه نظري ماركسياين معنا و  انباشت كه با

)، ماركس كوشيده است، با دقت و terminologisch/terminologicalشناختي (  اصطالحلحاظ معناشناختي و  حتي به
، »Anhäufung«و » anhäufen«شدنِ پول يا اجناس از فعل و اسم  رد انبان و انباشتهاصراحت براي توضيح و توصيف مو

) متمايز سازد. او Akkumulation» (نباشتا«معناي روي هم انباشتن يا تراكم و تكاثر استفاده كند و آن را از اصطالح فني  به
بپردازند، چنين مجازات » انباشت«و » انبان«ي  از اين تلقي تخطي كنند و به مغالطه با زباني گزنده تفسيرهايي را كه بخواهند

ها نخست از راه استثمار كار  شده كردن پديد آيند. اما اين انبان هاي منفردي، مثالً از راه انبان كماكان ممكن است سرمايه«كند:  مي

دانند، دوباره  دار) از توليد مي (و نه تاريخ وار طبيعتشوند. اقتصاددانان بورژوا كه سرمايه را شكلي جاودانه و  به سرمايه مبدل مي

، يعني با اعالم مراحلي كه در آن شروط تحقق موجود و معاصرشسرمايه بجاي  روط تكوينشدر صدند با تلقي 
داربودن است ــ بجاي شرايطي كه  دار در حال تصرف است، ــ چراكه درحالِ تكوين به سرمايه ي نا ـ سرمايه دار به مثابه سرمايه

ي  كننده گران ثابت هاي توجيه گونه تالش جيه كنند. ايندرحال تصرف است، آن نظر را تو دار ي سرمايه به مثابهدار  سرمايه
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ي سرمايه با قوانيني است كه از  هاي تصرف سرمايه به مثابه كردن شيوه وجدان شرير و درماندگي آنها براي سازگار و هماهنگ

  . (MEW 42, S. 373) »اند. اعالم شده مالكيتعمومي قوانين ي سرمايه همچون  سوي خود جامعه

، بلكه شامل »انباشت«نه تنها شامل  را »انباشت آغازين«ي كنايي و انتقادي ماركس از اصطالح  توان استفاده است كه ميبديهي 
باره و  اني، و بنابراين يكمبودن را، به معناي مقدمه و شرط صرفاً ز»آغازين«نيز دانست و بر آن شد كه ماركس » آغازين«

سرمايه نيز دانست. اما  داومِت، بلكه شرط پيدايشرا نه تنها شرط » انباشت آغازين« توان كند و مي فرد، تلقي نمي منحصر به

و چه در  گروندريسهچه در » آغازينانباشت «هاي مشروح و استدالالت ماركس در مبحث  واقعيت اين است كه گزارش

داري و  هاي توليد ماقبل سرمايه وهي علل و شرايط فروپاشي شي هاي نظري درباره هايي تاريخي و استدالل ، گزارشكاپيتال

ها توافق  اين بخش محتواي نظريِ اگر ما بر سرداري است. بنابراين  ي توليد سرمايه شيوه پيدايشآمدنِ شرايط  فراهم
ي توليد  شيوه شروط و ملزومات نظريِ استقرارِ را» آنچه انباشت آغازين ناميده شده است«باشيم، يعني محتواي نظري  داشته
تواند  كند، مي اين شروط و ملزومات را مهيا مي ) بديهي است حدوث تجربي/تاريخيِ فرآيندي كه1داري تلقي كنيم، آنگاه  يهسرما

ها، استداللي  تأكيد بر اين تفاوت بنابراين است؛ دانيم متفاوت نيز بوده به اقتضاي زمان و مكان متفاوت باشد و تا جايي كه مي

توانيم استدالل  ) بر مبناي خود اين محتواي نظري مي2است. و  شناختي آشفتگي روشآن محتوا نيست، بلكه  ي درباره نظري

 نيزآن  مدوا شرايط داري يا ي توليد سرمايه ، شرط پيدايش و استقرار شيوه»انباشت آغازين«كنيم كه آيا از نظر ماركس فرآيند 

  هست يا نه.

ح و صراحت چهار شرط براي استقرار ووض به زين و در استداللِ نظريِ مبتني بر آن،ماركس در گزارش تاريخي انباشت آغا
ها آمده است،  شان در اين فصل كند و فرآيندهاي تاريخي مشخصي را كه گزارش مشروح ارائه مي داري ايهي توليد سرم شيوه

) جدايي مولدين 1داند. اين چهار شرط عبارتند از:  ها، براي تأمينِ اين شروط مي فرآيند تاريخيِ واحدي در آن زمان و در آن مكان
اي معين رو  ) تراكم و تمركز شرايط عيني توليد در حد و اندازه2سوبژكتيو؛  ي عامليني صرفاً مستقيم از شرايط عيني توليد به مثابه

هاي  ي ارزش ) تمركز شرايط عيني به مثابه4ي آزاد ـ گردش پول ـ بين اين دوسويه؛  ي مبادله ) رابطه3در روي مولدينِ مستقيم؛ 

در تناسب با اين يادداشت  بودنِ اين گفتاورد والنيرغم ط ي ماركس، علي نوشته ينِعتكرار ». ي ارزش به مثابه«، تذا قائم به

گونه صورتبندي  اين چهار شرط را ايني رجوعي بسيار مهم در اين بحث، خالي از فايده نيست. ماركس  ي نقطه ، براي ارائهكوتاه

، جدا و گسسته از بژكتيوسوي موجوديتي صرفاً  كار زنده به منزله در يك سويه، موجود و در اختياربودنِ تواناييِ) 1«: كند مي
زنده مانند ملزومات هستي و بقا،  همان مقياس جدا و گسسته از مقتضيات كارِ اش؛ و بنابراين، به وجوه وجوديِ واقعيت عيني

جانبه؛  كامل و همه سويه در اين انتزاعِ ي كار در يك زنده؛ همانا امكانات زنده توانايي كاروسائل معاش و امكانات حفظ و بقاي 

هاي مصرفي باشد كه حجم و بزرگي  اي از ارزش سويه بايد انباشته ي موجود در اين يافته شيئيت ي ديگر، ارزش يا كارِ ) در سويه2
ها  آوردنِ شرايط عيني و مادي كار را بكند، آنهم نه صرفاً به آن ميزان كه براي توليد محصوالت يا ارزش مقدارش تكافوي فراهم

 في است، و نه تنها به آن ميزان كه براي حفظ و بازتوليد توانايي كار زنده ضرورت دارد، بلكه به آن بزرگي نيز كه بتواند كاركا
ي آزاد ــ گردش پول ــ بين اين دوسويه؛  ي مبادله ) رابطه3ي عيني را بر آن بيفزايد؛  ماده مازاد را در خود جذب كند؛ يعني

عبارت ديگر، توليدي كه  هاي مبادله ــ و نه مبتني بر مناسبات اربابي و بندگي ــ بين اين دوسر؛ به ي استوار بر ارزش رابطه
همين مقياس نيز قادر  شود و به ي مبادله ميانجي مي واسطه كند، بلكه به ي وسائل معاش توليد نمي واسطه براي توليدكننده بي

) 4، بلكه بايد آن را از كارگر بخرد يا در ازاي چيزي مبادله كند؛ و سرانجام واسطه بر كار بيگانه دسترسي و اقتدار يابد نيست بي

پا  ارزشي  خويش است، بايد به مثابه ذات و قائم به هاي قائم به اي كه نمايانگر شرايط عيني و مادي كار در شكل ارزش سويه
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واسطه يا ايجاد  يپول باشد، نه تلذذ ب د و آفرينشِافزاييِ خو يابي و ارزش ارزش، ارزش اش وضعِ صحنه بگذارد و هدف نهايي به
  .)376 ص همانجا،( ».هاي مصرفي ارزش

ي توليد  گيري و استقرار شيوه لحاظ تاريخي و به گزارش ماركس به پيدايش و پاي فرآيند انباشت آغازين، فرآيندي كه به

شرط را همراه  هار(تحليل و تشريح اين چ اين شروط است.هنگامِ  همآمدنِ  فراهم واحداست، فرآيند  داري در اروپا راه برده سرمايه
هاي سياسي و ايدئولوژيك در  مكان مشخص، و نيز نقش مهم ساحت و در زمان ي گزارش ماركس از اين فرآيندها با خالصه

بينم،  و نيازي به تكرار آن در اين يادداشت مختص به پااليشِ گفتمانِ نقد نمي ام آوردهديگر  درسگفتاريدر  را اين فرآيند تحققِ
  كنم.) توصيه مي 33تا  8ي  ويژه از صفحه ي آن را، به اما مطالعه

بپذيريم، آنگاه » است شدهآنچه انباشت آغازين ناميده «عنوان محتواي نظري ديدگاه ماركس پيرامون  اگر اين چهار شرط را به

ي  ي شيوه ، نه تنها شرط، بلكه كاركرد هرروزهروابط توليد سرمايهبازتوليد  طيفراهم آمدن شرااصل بنيادينِ اين فرآيند، يعني 
كند.  ، بلكه مناسبات توليديِ سازگار و متناظر با خود را بازتوليد ميسرمايه، نه تنها خود راداري، براي بقاي آن است.  توليد سرمايه

 نظري طور به را منطق سرمايه داري و بنا بر ي توليد سرمايه هشيو در درونداري  اگر بخواهيم بازتوليد مناسبات سرمايه
آورنده  مورد نظر ما، فراهممشخص ِ  كنيم كه فرآيند واقعي و تاريخيبناميم و به ماركس استناد كنيم، بايد اثبات » انباشت آغازين«

و گامي  تجاوز نخواهيم كرد اين اصطالح استعاريِصورت از مرزهاي توان و برد  اند؛ در غيراين شرط چهار ي آن كننده و تأمين

  به پيش برنخواهيم داشت. نظريو تبيين و نقد  تاريخيدر واكاوي 
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