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ضَز،  یبز هی« تبضیریـ  ضٍش هٌكقی»ضٍش هبتطیبلیسن تبضیری، کِ هؼوَالً اظ آى ثب ػٌَاى  ی زضثبضُاًگلس 

 :کٌس هبضکس، ضطح ظیط ضا اضائِ هی« سْوی زض ًقس اقتػبز سیبسی»زض هطٍضی ثط اثط  9859زض 

 سطػتی ثب اغلت تبضید... تبضیری یب هٌكقی: کبضگطفتِ ضَز ثِ زٍ ضیَُ ثِ... تَاًس ًقس اقتػبز هی»

توبهی  حطکت تبضید ثبیس ِث کِ ِث زلیل آى، ٍ ایي اهط، کٌس  هی حطکت ظیگعاگ هسیطی زض ضتبثبى

اّویت، ثلکِ ثِ هؼٌبی  اظ ًکبت کن ثسیبضیتٌْب ثِ هؼٌبی لعٍم زضًظط گطفتي  ثطضسی ضَز، ًِ

زًیع ذَاّس  گسیرتي ًَاض اًسیطِ اظّن تبضید  ثسٍى زضًظط گطفتيِتبضید اقتػبز  ًگبضشػالٍُ،  ؛ ِثَث

ز ٍ اظ ایي ی ثَضغٍایی اهکبى خبهؼِ  هكبلؼبت هقسهبتیای ثِ زلیل فقساى  ضٍ، چٌیي ٍظیفِ پصیط ًرَاّس َث

 تلقیضٍ، ضٍش هٌكقیِ ضٍیبضٍیی ثب هسئلِ تٌْب ضٍش هٌبست  اظ ایي . ضَز هی ای ػظین ثسل ثِ ٍظیفِ الظم

 زست اظ ضا ذَز تبضیری ضکل غطفبً کِ است تبضیری ضٍش ّوبى ضٍش ایي زضٍاقغ حبل، ایي ثب. ضس هی

ًیبظی ًیست کِ ٍخِ  ّیچ زض ایي ضٍش، ِث... .است ضسُ ظزٍزُ آى اظ اًحطافی تػبزفی ضذسازّبی ٍ زازُ

تبضیری ٍ  تططیح هستلعمهقبثل، چٌیي ضٍضی زض. ضَزاًتعاػی هحؽ هحسٍز  سپْط ثِ تجییي هٌكقی

 [9]«.اضتجبـ هساٍم ثب ٍاقؼیت است

 کبض ِث( سرمایهػٌَاى زٍم کتبة ) سیاسینقد اقتصاد ثطای فْن ضٍضی کِ هبضکس زض  اظ ًظط هي،

زض هقبثل، زض . گطبست ی ثیي اهط هٌكقی ٍ اهط تبضیری ثسیبض ضاُ گطفتِ است چٌیي ازضاکی اظ ضاثكِ

 ی قلجبًِ خبُی خسیس ٍ  ٍ هكبلؼِ است [2]کِ هلْن اظ آثبض کَظٍ اًٍَ ـ ضٍیکطز هکتت غاپٌی هبضکسیسن

ضکلی هٌبست  ٌّگبهی کِ ثِ)ضٍش اقتػبزی هبضکس  ـ است ی آى ی ثطخستِ ًوبیٌسُ [3]هبکَتَ ایتَ

. زّس چیعی است کِ اًگلس زض ایي هتي ضطح هی تقطیجبً زض تؿبز کبهل ثب آى( ثبضس ضسًُقس ٍ تػحیح 

توبیعی زقیق ثیي سكَح هرتلف یؼٌی  هستلعمّب،  ػَؼ، ضٍش هٌبست، اظ زیسگبُ اًٍَئیستزض

ـ  ، لیجطالیهطکبًتلیستییب تحلیل هطاحل ) احلی هط ، ًظطیِ(«ای پبیِی  ًظطیِ» یب) [4]«ًبةی   ًظطیِ»
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ثٌبثط ًظط اًٍَ ٍ ّوطاّبًص . استٍ تحلیل تدطثی ( زاضی ی سطهبیِ اهپطیبلیستی تَسؼِضقبثتی ٍ 

ک ٍ ضکلی تئَضی ّن ِث :گًَِ کِ ذَز هبضکس ًیع چٌیي کطز ّوبى ـ پػٍّصایي سكَحِ آهیرتي  زضّن

ذكط ذلف ػلن ٍ  ـ ّبی اقتػبزی ذَز اقالػبت تبضیری زض توبهی ًَضتِ اًجَّیّن ثب ٍاضز کطزى 

 [5].آٍضز ایسئَلَغی ضا ثِ ّوطاُ هی

پیطاهَى  ضا ای ، هسبئل ػوسُتحلیل ذَززض  فطاٍاًصهکتت اًٍَ، اظ ضّگصض ظطافت  ثسٍى ضک

کِ زض  چٌبى ،هطاحلی  هبضکس ثطخستِ سبذتِ ٍ ثِ ضٍضي سبذتي ًقص ًظطیِ« سطهبیِ»هٌكق کتبة 

حبل، اضتجبـ  اهب زضػیي. ًوبیی ضسُ، کوک کطزُ استثبظ لٌیي امپریالیسمّیلفطزیٌگ ٍ  ی مالی سرمایه

ی  ؾؼف ػوسُ. ، اظ ّن گسستًبپصیط ثَز خساییایي آثبض  یثیي ًظطیِ ٍ تبضید ضا، کِ زض توبه ٍاض اًسام

ل تدطثی، یک ٍ تحلی احلی هط ، ًظطیًِبةی  ثٌسی هیبى ًظطیِ ضکل تقسینزض  کِ است آىایي سٌت 

ی هطرػی ثطای گصاض  کِ ّیچ ضیَُ ثسٍى ایي گصاضز پیص ضٍی هب هیضا   ٍخْی  سِ هطاتت ًظطی سلسلِ

. زضَ ًسجتبً ذبظ هٌدط هیقجیؼتبً ایي اهط ثِ ثطذی ًتبیح . اظ یکی ثِ زیگطی تؼییي ضسُ ثبضس

ی  کِ ًظطیِ ٍ زضحبلی «اًِزاض سطهبیِ ًبةی  خبهؼِ»یک ی  اًگبضُثب ػعیوت اظ  ـ تطتیت، ذَز اًٍَ ایي ثِ

 ـ ثِ پیًَس زازى ّط هطحلِ ِث یک اضظش هػطف هؼیي ّوچَى پٌجِ یب فَالز زاضت اٍ گطایص احلهط

 .زض ًظط گطفتی اًتقبلی  زاضی ٍ آغبظ یک خبهؼِ ضا پبیبى سطهبیِ 9997سبل 

خسی ثطای فبئق آهسى ثط ثطذی  ی کَضطی زٌّسُ ًطبىهبکَتَ ایتَ  داری سرمایه ای پایهی  نظریه

خبی ِ ضٍ، ایتَ، ث اظ ایي. سثبض ای کِ هتؿوي ًقسی اظ ذَز اًٍَ ًیع  گًَِ ِثآى ّن اظ ایي هطکالت است، 

کِ  هسػی استتلقی کٌس،  ًبةی  ًظطیِثٌیبى  ػٌَاى تٌْب ثِی لیجطال ضا  چَى اًٍَ، هطحلِ کِ ّن آى

یؼٌی  ـ ضا زاضی ی سطهبیِ اًتعاػی فطاّن آٍضز کِ تَسؼِ زض توبم ایي سِ هطحلِ تحلیلیثبیس  ًبةی  ًظطیِ

 زیگط، ثیص اظ کوبکبى ثطای تحلیلاٍ ًیع  لحبل کٌس، ّطچٌس ـ هطکبًتلیسن، لیجطالیسن ٍ اهپطیبلیسن
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گًَِ کِ  آى ـی اهپطیبلیستی  هطحلِ[ زض ًظط ایتَ]ػالٍُ،  ثِ .کٌس هی تکیِ ی لیجطالیسن هطاحل، ثط هطحلِ

ٍ تب ثِ  ًطسیسُثِ پبیبى  9997زض  ذَزسطاًِضکلی  ثِ ـ زاضتٌس ثیبى هی ّبی اضتسٍکس اًٍَئیستی تحلیل

 ّبی سْبهی ضطکت تحلیلثطای ٍاضز کطزى ( زض تؿبز ثب اًٍَ)ایتَ ًْبیت، زض. استیبفتِ ازاهِ  ًیع اهطٍظ

 ًبةی  اظهیبى ثطزاضتي ضکبف ثیي ًظطیِزضخْت ، گبم ػظیوی ضا ای پبیِی  ًظطیِ [چبضچَة]ثِ زضٍى 

 .ِ استثطزاضت یاًحػبضی  ی هطحلِ ٍ ًظطیِ

هَفقیت ِث ی سٌت اًٍَیی  ّوِ، زض ًظط هي، ایتَ ّوچٌبى زض فبئق آهسى ثط هؼؿالت ػوسُ ایيثب

هبضکس ػوستبً هطبّسات . کٌس کفبیت هی هَؾَعهثبلی سبزُ ثطای ضٍضي سبذتي ایي  .ًطسیسُ است

ثبظاض خْبًی ٍ  ی زضثبضُ سی هدعاضّب کطز ٍ ّطگع هدل پطاکٌسُ ّبی اقتػبزیْ ثحطاى ی ضا زضثبضُ ذَز

سَ ثب  ّنی هَؾَع ثحطاى،  حبل، ایتَ زضثبضُ ایيثب .ثِ تحطیط زضًیبٍضز ،زض ًظط زاضت ، کِ اظ اثتساّب ثحطاى

ای زض ثبة ؾطٍضت ضذساز  تب ظهبًی کِ ًظطیِ ًبةی  ًظطیِکٌس کِ  اًٍَ، سري ضا ثب ایي ازػب آغبظ هی

زّس کِ یگبًِ  سپس ثب ایي ازػب ازاهِ هی. ضَز ای کبهل تلقی ًوی ّب فطاّن ًکطزُ است ًظطیِ ثحطاى

ی یبفت، ا پبیِی  زض چبضچَة ًظطیِ آى ضا تَاى ّبی ازٍاضی، کِ هی ی ؾطٍضت ثحطاى استسالل زضثبضُ

گیطز لطکط  هؼطٍف است؛ ًظطگبّی کِ فطؼ هی [6]«سَزثط  فطبض»استساللی است کِ ثِ ًظطگبُ 

، ٍکبض ی کست چطذِاٍج  ی زٍضُ تَاًس زض کِ ًوی ضَز چٌبى کَچک هی غٌؼتی آى  ی ثیکبضاى شذیطُ

اهب ایتَ استسالل ػلیِ هبضکس ضا، زض خْت تحکین تفسیط ذَز، ؾطٍضی . افعایص هعزّب ضا هحسٍز کٌس

 هكلق قبًَى ػبم اًجبضت»کِ ثرطی اسبسی اظ  ـاش  هبضکس زض هجبحثِ {زض ًظط اٍ}: زاًس هی

ّب  ٍ ضًٍس ذكی افعایص آى ی ثیکبضاى غٌؼتی لطکط شذیطُ ی زضثبضُ ـ زاز ضا تطکیل هی« زاضی سطهبیِ

ایتَ اشػبى . زاضی ثَز، زض اضتجبُ ثَز ذَز اًجبضت سطهبیِ شات، کِ ثطآهسُ اظ (یب خوؼیت هبظاز ًسجی)

زاضی غٌؼتی ٍ هٌكق  چِ هبضکس ضا ِث ذكب اًساذت ذلف تأثیطات هَقتِ گصاض ثِ سطهبیِ کٌس کِ آى هی
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، زضٍاقغ {تَاى ازػب کطز کِ هی}تَؾیحبت پیطٍ ایي »ضٍ،  زاضی ثَز ٍ اظ ایي زضًٍی ًظبم سطهبیِ

(. 299ظ ) «ًپطزاذتِ است ًبةزاضی  سطهبیِ[ هٌكق] تحلیلثِ  ًیع  رمایهسهبضکس حتی زض خلس ًرست 

 ثحطاى ّبی ًظطیِ اظ ضبذِ یک ِث هحؽ، ی ًظطیِ چْبضچَة زض کِ، است آى زًجبل ثِ ایتَ ضٍ، ایي اظ

 ی فطؾیِ ٍ[ اضظش] تحقق ثحطاى ضٍیکطز ّوچَى ّب ضبذِ زیگط ثب تقبثل زض) ثرطس ضخحبى هبضکسی

 ثطاًگیعی هٌبقطِ تبضیری ّبی فطؼ ثط اتکب ثِ هلعم ضا ذَز هسیط ایي زض ٍ( ًعٍلی سَز ًطخ کالسیک

 تبضید ی زضثبضُ هبضکس ذَز هكبلت اظ ظیبزی قسوت گصاضتي کٌبض آًبى ثط اتکب ضطـ پیص کِ زاًس هی

 .است ًظطیِ ٍ

ّبی  گبمتَ زض سیط استسالل ذَز یثبضُ ًیست کِ ا ی هطکعی چٌساى زض ایي هسألِخب  زض ایي

ی  ایي است کِ ًظطیِ   هسألِقَض ثٌیبزی اظ هبضکس ثطیسُ ثلکِ  تطزیسپصیطی ضا ثطزاضتِ ٍ یب ایٌکِ ثِ

ثبظاض تبضید کٌبض  ای کِ ذَز ضا اظ آضفتِ چبضچَة تحلیلی: تَاًس ضٍی پبّبی ذَز ثبیستس ی ًویا پبیِ

ِ ػقت ثبظگطزز تب ثِ ثطذی ی استسالل، ث کٌٌسُ ّطحبل هدجَض ذَاّس ضس، زض ًقبـ تؼییي ثکطس ثِ

ّبی تبضیری استٌبز کٌس ٍ ثبقی ضا کٌبض ثگصاضز ٍ ایي ّوِ زض حبلی است کِ زض تَخیِ ایي ضٍیِ  فبکت

قبًَى »اًؿوبهی فْن هؼٌبی  ی هسألِ. ضَز تأکیس هی« كح ًبةسثِ  یا پبیِی  ًظطیِ بًسىسض»ثط ؾطٍضت 

زاضی حل کطز  تط اظ سطهبیِ کطیسى ازضاکی ًبةتَاى ثب پیص  ضا ًوی« زاضی سطهبیِهكلق اًجبضت ػبم 

هؼٌبزاض  هسأِلزاضی اًحػبضی ٍ اهپطیبلیسن است کِ ایي  ی ثؼسی سطهبیِ ی تَسؼِ ثلکِ غطفبً اظ ظاٍیِ

 .ضَز هی

ذبقط  اگط ّسف ًظطیِ، فْن تبضید ثطای تغییط آى است پس هْن است کِ ایي حقیقت سبزُ ضا ِث

 ًبةی  خبهؼِی یک  اًگبضُ. تبضیری ذَز ًیست تکاملی هدعا اظ زاضی چیع زاضتِ ثبضین کِ سطهبیِ

، ّوَاضُ زض ذكط ثسل ضسى ثِ یک اًتعاع ػبضی اظ ظًسگی قطاض زاضز کِ اظ ؾطٍضت فطاّن یزاض سطهبیِ
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کطزى ضاّی ثطای ضذٌِ زض هٌكق فطایٌس اًجبضت هدعا ضسُ است؛ ّوبى هٌكقی کِ زض کبًَى تبضید 

ی  حس قبقؼبًِاظ خسا کطزى ثیص. آى، خبی گطفتِ استتب تؼبلی ًْبیی  ، اظ ظَْضزاضی آضکبض سطهبیِ

ی ضکِ گَیی ٍظیفِ، ثطقطا چٌبى»ٍاضُ کطزى ًظطیِ است  تحلیل ًظطی اظ تبضید اًؿوبهی ثِ هؼٌبی ثت

 [7].«!تؼبزل زیبلکتیکی هفبّین ثَزُ است ٍ ًِ زضک هٌبسجبت ٍاقؼی

**** 

فٌی ٍ هفػل ًیست اهب  هحلی ثطای زضگیط ضسى زض یک ثحث اقتػبزیِهطرػبً مانتلی ریویو ّطچٌس 

ای هَخع اظ تبضید تحلیل اقتػبزی ٍ ثحثی  تَ، کِ ذالغِیهْن است ثِ ذبقط زاضتِ ثبضین کِ پػٍّص ا

کٌس، ِث زلیل سْوی کِ  ی کبضثطزًبپصیطی قبًَى اضظش زض سَسیبلیسن هكطح هی تفکطثطاًگیع ضا زضثبضُ

زاضز اظ « ی تجسیل هسألِ»اغكالح  پیطاهَى ثِ( «هبضکسِ پس اظ سطافب») هجبحثبت تطیي زٍض زض تبظُ

ضَز کِ زض زٍ سبحت ًظطی  ی قسیوی ضبهل هجبحثبتی هی ایي هدبزِل [8].هٌظط اقتػبزی اضظضوٌس است

ّبی  ی تجسیل اضظش ثِ قیوت هسألِتطیي سبحت ایي ثحث زض گصضتِ، یؼٌی  ػوسُ. پصیطًس غَضت هی

پطزاظاى ثؼسی ثِ  ی ًظطیِ ٍسیلِ کِ ِث) است [9]حل هطَْض ثَضتکیَظ چٌبى هؼكَف ثِ ضاُ تَلیس، ّن

ضوبض اقتػبززاًبى اضتسٍکس  ضغن حوالت ثی ِثتَ، یکِ، اظ ًظط ا( ضسُ است  گًَبگَى اغالح ّبی  ضٍش

ی  هطحلِتط ثحث، یؼٌی  زض ّویي حبل، سبحت ثٌیبزی. زض قَل ظهبى اظ ًظط هٌكقی پبثطخب هبًسُ است

 ،هكطح ضسُ است [91]چَى ایبى استیسهي ی هتفکطاى ًئَضیکبضزٍیی ّن ٍسیلِ هؼبغط ثحث کِ ِث

ی  پبیِی کبض ضٍایی ذَز ًظطیِ ٍغحت، استحکبم »گطایص ِث ایي زاضز کِ  ،گَیس کِ اتَ ثِ هب هی چٌبى

 هسألِزٍ  ،یي حَظُزض ا(. 299.ظ)«.قَض اسبسی هَضز ثطضسی قطاض زّس اظپیص ثِ اضظشِ هبضکس ضا ثیص

کِ ثب  ٌّگبهی)ی اضظش هبضکسی  اظ هسبیل هطکعی ػجبضتٌس اظ خبیگبُ کبض هبّطاًِ زض چبضچَة ًظطیِ
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[ 99]ی اضظش ثب ٍاقؼیت تَلیس هطتطک ی کبض پبیِ ٍ سبظگبضی ًظطیِ( ضَز کبض سبزُ هقبیسِ هی

 (.حػَل، گَضت ٍ چطم، استی زٍ ه کِ یک فطایٌس تَلیس ٍاحس هبًٌس پطٍضش زام تَلیسکٌٌسُ ٌّگبهی)

 تطیي ثیص ایتَ ذَز کِ است خبیی ّوبى ایي ـ ثحث تط غضف سبحث ـ زٍم ی هسألِ ی ظهیٌِ زض

 هٌكقی ذَاًی ّن چطاکِ ّستٌس سبزُ اسبسبً اٍ ّبی پبسد ایي، ثط افعٍى. زاضز ثحث کلیت زض ضا ًَآٍضی

 هٌكق ٍ شات ِث هؼكَف کِ ضا هالحظبتی توبم ّب پبسد ایي کِ گیطز هی تأًط حقیقت ایي اظ ّب آى

ی  ی اضظش، زضثبضُ اظ ّویي ضٍ، فبئق آهسى ایتَ ثط اتْبم ِضایح ثط ًظطیِ. کٌٌس هی ضز ًجبضس زاضی سطهبیِ

گیطز  ای غَضت هی ِث کبض سبزُ، زض ظهیٌِ( یب هبّطاًِ) ثٌسی فٌی هبضکس زض تجسیل کبض پیچیسُ زستِ

تٌعل  ثِ گطایص ضسیسی»اًس،  ثطیَضهي ذبقطًطبى کطزُ کِ ّن هکتت اًٍَ ٍ ّن ّطی کِ زض آى ، چٌبى

، ثب ضا ی کبض سبزُ یبثی کبض هبّطاًِ اظ ظاٍیِ ی چگًَگی اضظش هسألِ تَاًین هیثٌبثطایي ...کبض ٍخَز زاضز

هسیط تٌعل کبض  زض زاضی ای کِ سطهبیِ ی اضظش ثط هجٌبی گطایص تبضیری ی کبض پبیِ هٌتعع کطزى ًظطیِ

استیسهي زض کتبة  کِ ـ ی تَلیس هطتطک هسألِثِ ّویي ضکل، (. 961.ظ)« .زاضز، ثالهَؾَع سبظین

ضَز کِ اظ ًظط فٌی ّوطاُ ضسى تَلیس  هكطح کطزُ کِ زض آى تقطیجبً ًطبى زازُ هی مارکسِ بعد از سرافا

ایتَ ثیبًگط چیعی ًیست هگط  گبُطًظزض  ـ پصیط است ّبی هٌفی ٍ اضظش اؾبفی هٌفی اهکبى ثب اضظش

(. 978-977غفحبت )« ی اضظش ّب، یؼٌی ضٍیکطز فٌبٍضاًِ ثِ ًظطیِ ی ًئَضیکبضزٍیی سَیِ اًتعاع یک»

ّبی  ضکل»سبزگی اظ تحلیلی استفبزُ کطز کِ  تَاى ثِ ّبی هػٌَػی هی زض ثطذَضز ثب چٌیي سبذت

زّس،  ضا هَضز تَخِ قطاض هی( ًقص ثبظاض اظ خولِ) زاضی تبضیربً هطرع ٍ سبظٍکبضّبی اقتػبز سطهبیِ

حتی ) کٌس هبزُ ضا زض ذػَظ هحػَالت تَلیس هطتطک حل هیـ  ی ترػیع کبض هسألِتحلیلی کِ 

کِ، تٌْب زلیلی کِ ِث ایتَ  ذالغِ ایي( 978.ظ)« (اگط ایي ترػیع اظ ًظط فٌی قبثل تؼییي ًجبضس

ثطذالف هتفکطاى )زّس  اضظش ضا هیی  ّبی هطثَـ ثِ ًظطیِ ثط زض ایي ثحثؤی ه اهکبى هساذلِ
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ػٌَاى یک  زاضی ِث اهکبى ثبظگطت اٍ ثِ فْن هبضکسیستی سطهبیِ( ًئَکالسیک ٍ ًئَضیکبضزٍیی

 .هَخَزیت تبضیری است

هکتت اًٍَ ثِ زلیل تالش ثٌب ثِ ثبٍض هي، گطچِ اًتقبز اظ  .ی غطیجی ٍخَز زاضز خب کٌبیِ الجتِ زض ایي

« زاضیِ ی سطهبیِا پبیِی  ًظطیِ»تبضیدِ اًؿوبهی اظ ًظطیِ زض چبضچَة  حسی کِ ثطای خسا کطزىاظ ثیص

ضسبًس اظ اّویت ظیبزی ثطذَزاض است، ثب ایي حبل اگط ضطـ ثحث زض سكحی اًتعاػی ضا  ذَز ثِ اًدبم هی

ٍیػُ آثبض  ، هکتت اًٍَ ٍ ثِ«ی تجسیل هسألِ»اقتػبزی ثپصیطین ، هثالً زض هَضز  -زض ثبة هسبئل سیبسی

 ّبیپیطبهساظ ثِ ٌّگبم اًتعاع  ،َضیکبضزٍیی ایي ثطتطی ضا زاضز کًِسجت ثِ تحلیل ًئَکالسیک ٍ ًئایتَ 

کٌس کِ ّسف اظ تحلیلْ زضک ٍاقؼیت تبضیربً هطرع  پَضی ًوی اظ ایي ٍاقؼیت چطن گبُ ، ّیچتبضیری

َاًیٌی کِ هٌكجق ثب کلیِ سطهبیِ ثب ایي ّوِ، . ّبی اقتػبزی ثبضس ی ضکل زاضی است ٍ ًِ استٌتبج ق

ی ایي ًقبـ قَت ضا ًِ زض گطایص هکتت اًٍَ ثِ خسا کطزى ًظطیِ اظ تبضید ثلکِ زض  تَاى ضیطِ هی

ٍاضی اظ  تطی خست کِ هبضکسیسن ثطای فْن تبضیری قبئل است کِ کوبکبى ثرص سبیِ اضظش غضف

 .زّس زستگبُ تحلیلی ایي هکتت ضا تطکیل هی
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