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« مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادی»کتاب  :مترجمی مقدمه

از سوی انتشارات آکسفورد منتشر  2018دیوید هاروی  که در سال 

تر، مارکس. به بیان دقیق کاپیتالدرواقع شرحی است فشرده از  ،شد

مارکس را با تحوالت دنیای  کاپیتالکوشد هاروی در این کتاب می

های دنیای معاصر محک زند و از این رهگذر، هم پرتویی بر پیچیدگی

 را روزآمد کند.   کاپیتالمعاصر بیفکند و هم خود 

 ییهاز یک زاو کاپیتالهاروی که معتقد است هر کدام از جلدهای 

کنند )جلد یکم از نظرگاه تولید، جلد دوم مشخص به سرمایه نگاه می

کند تصویری تالش می ،از نظرگاه تحقق و جلد سوم از نظرگاه توزیع(

از تمامیت حرکت سرمایه ارائه دهد. از نگاه او، این امر نه تنها از 

ها عمدتاً حیث تئوریک بلکه از حیث سیاسی نیز مهم است، زیرا چپ

بر سایر جلدها  ،پردازدتولید می یرا که به مساله کاپیتال جلد یکم

کننده ی تولید تعیینمعتقدند پیکارها در نقطه ایشان .شمارندمقدم می

پوشند. ی تحقق و توزیع چشم میرو از پیکارها در نقطهاست و از این

به باور هاروی این یک خطای راهبردی است. او شعار برنی سندرز 

زند که خواهان یاست جمهوری ایاالت متحد را مثال میدر انتخاب ر

بود. به باور هاروی، دالر در ساعت شده 15ل دستمزد به افزایش حداق

هدف از افزایش حداقل دستمزد افزایش قدرت خرید کارگران است. 

ی تحقق گوید چنین چیزی در صورتی شدنی است که در نقطهاو می
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رای مثال، اگر به موازات افزایش ها رخ ندهد. بافزایشی در هزینه

ی تولید(، قیمت مسکن و ی در نقطهحداقل دستمزد )مداخله

ی تحقق( های درمانی و غیره )نقطهی دانشگاه، بیمهبها، شهریهاجاره

افزایش یابد در آن صورت قدرت خرید کارگران افزایش نخواهد 

بزرگی از  افتد. بخشیافت. و این اتفاقی است که در اغلب موارد می

شود و هرگونه افزایشی در بها میدرآمد خانوارها صرف اجاره

آور شود. افزایش سرسامی مسکن بلعیده میچالهدستمزدها در سیاه

بها )که به ابزاری برای سودآوری و جذب قیمت مسکن و بالتبع، اجاره

های سرگردان تبدیل شده است( یک نمونه از  تصاحب در نقدینگی

داری صنعتی هر روز سرمایه»قق است. هاروی معتقد است ی تحطهنق

داری های رانتی سرمایهداری بازرگانی و شکلتر تابع سرمایهبیش

داری بازرگانی داری رانتی و سرمایههای سرمایهشود. مکانیسممی

مالکیت است نه سازماندهی همانا تصاحب و انباشت از راه سلب

ای از جامعۀ در فرایند تولید. این گونه کشی از کار زندهتولید و بهره

)هاروی،  «ما در حال حرکت به سوی آن هستیم داری است کهسرمایه

 ای «1یینویکاز» یدارهیآن را به سرما یو هارو (2020

 .کندیم هیتشب «2الشخورصفت»

                                                           
1 Casino 
2 Vulture 
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ی شناس بریتانیایی، در متن زیر که برای ترجمهباب جسوپ جامعه

نوشته شده « سرمایه و جنون عقل اقتصادیمارکس، »فارسی کتاب 

کوشد ضمن معرفی رئوس اصلی کتاب، نقدهایی بر برخی است، می

 ی دیوید هاروی در این کتاب وارد کند.های نوآورانهایده

گفتار به زودی به همت این کتاب در نه فصل و یک مقدمه و پی

 شود.ی بازار میانتشارات افکار روانه

 

 جمی مترمنبع مقدمه

-Harvey David, The Anti-Capitalist Chronicles 

(London: Pluto, 2020)  

 

*** 

های ناکامل، تر در قالب اندیشهی مارکس را بیشکتاب حاضر اندیشه

ها و نیز آثار منتشرشده به نویسها، پیشای از یادداشتمجموعه

، سرمایهکشد تا متنی نهایی. هاروی معتقد است که تصویر می

و آثار مقدماتی مارکس به  گامی در نقد اقتصاد سیاسی، گروندریسه

توانیم در مشکالت مانند که با عبور از آن، میای میی گشودهدروازه
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کند که نقد کید میأتر غور کنیم. او تعاصر هرچه بیشبنیادین دنیای م

طور عام و جنون عقل داریِ تولید بهی سرمایهمارکس متوجه شیوه

ی نوزده؛ اما هداری سدداری است و نه صرفاً سرمایهی سرمایهاقتصاد

های بعدی ها در آن زمان احتماالً قادر نبودند تمام توسعهآلمانی

های هاروی عبارتند از: بینی کنند. سهمداشتداری را پیشسرمایه

ی مارکس و قوانین مدعایی حرکتش را او مفهوم سرمایه -الف

شوند، فهم می« ارزش در حرکت»که در قالب  کند؛ قوانینیواکاوی می

 -دهد، و بحرکتی که با گسترش مداومش یک مارپیچ را تشکیل می

 شهایداری و تناقضهاروی جنون نهفته در گردش اقتصادی سرمایه

کند. او از این رهگذر، به تدریج آیند، نمایان میاش میرا که از پی

پنهان « وارهای دیوانهشکل»و  ترتر و عمیقهای هرچه عمیقناعقالنیت

ی سیاسی بورژوایی را که بناست ما را ی سیستمی و برنامهدر اندیشه

که ویژه اینکند. بهبه اتوپیای زندگی روزمره برساند، برمال می

ی میان های فزایندهمطور که مارکس کشف کرد، آنتاگونیسهمان

ل اقتصادی جنون عق اش بر آتشارزش و بازنمایانگرهای پولی

   .(2017: 175) دمندمی

مبنی  سرمایههاروی با وجود پذیرش ادعای مارکس در جلد یکم 

ای اجتماعی میان سرمایه یک چیز نیست، بلکه رابطه»بر اینکه 
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)مارکس « اشخاص است که به وساطت چیزها مستقر شده است

ای اجتماعی و پول کند که ارزش رابطه(، استدالل می753: 1996

ی اجتماعی است. هاروی انا تجلی و بازنمایانگرِ مادی این رابطههم

ی های اقتصادی و فرااقتصادیِ موجود در رابطههمچنین تناقض

های اجتماعی بندیکه در صورت کندتحلیل می ای راسرمایه

. تمامیتِ حاصله شامل مارپیچ ارزشِ در حرکت داری مستترندرمایهس

های فراگیرتر سیاسی، پیِ ارزشدریبرساختن پو برساختن و ازنو

کند که چطور شناختی است. هاروی تأکید میفرهنگی و زیبایی

مراحل مختلف این تمامیت مستلزم و نیز حاکی از همدیگرند. 

مراحل زیرنهشتِ  که هر مرحله خودآیین و مستقل است، تمامدرحالی

ای ندارد و فقط بر ی اولیهحرکتی که هیچ رانه ؛اندحرکت تمامیت

 های پیشایندی دقایق با یکدیگر متکی است.کنشبرهم

را  سرمایهترش از سه مجلد های متقدمهاروی برخی از روایت

دهد کند و نشان میکه در دام تکرار صرف بیفتد، خالصه میبدون آن

های متفاوت سویه بر جنبهطور یکه چطور سه مجلد سرمایه بهک

ن با کنارگذاشت سرمایهکنند. جلد یکم ای تمرکز میی سرمایهرابطه

ی به مسأله گردش سرمایه، ]فرایند [ی تحققِ ارزش درمسأله

پردازد. در جلد یکم، که بر این فرض مبتنی است که افزایی میارزش
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خطی و پیشرونده است. البته ˙ مندیپایان است، زمانانباشت بی

کار زنده است، « خالق ارزش»که درحالی»یک آگاه است که مارکس ن

(. 1969: 543« )کنداین گردش سرمایه است که ارزش را محقق می

گیرد با این حال، وحدتی که ضرورتاً میان تولید و تحقق شکل می

های متعدد مندی)همان( است. جلد دوم به زمان« وحدتی متناقض»

پردازد. در این جلد قق ارزش میموجود در دورپیمایی سرمایه و تح

دوری است. در عوض، جلد سوم به توزیع ارزشِ ˙ مندیزمان

یت پردازد و تمامهای مختلف سرمایه مییافته میان جناحتحقق

کند. هاروی در داری را بررسی میبندی اجتماعی سرمایهصورت

 کند؛ همان موضوعاتی کهو مالیات نیز اشاره می جا به عُشریهاین

ها را بررسی نکرد، زیرا در نظر داشت این موضوعات را مارکس آن

 بررسی کند سرمایهجلدی های ششدر جلد چهارم از مجموعه کتاب

. بدین ( مطرح کردOakley، 2007)نگاه کنید  گروندریسهکه در 

مندیِ جلد سوم ارگانیک و مارپیچی است. هاروی تالش معنا، زمان

اش و توجه ویژه ]سرمایه  [تحلیلش از تمامیتِهد که کند نشان دمی

با « ی مشترک یک طبقهسرمایه»عنوان به 1بری بهرهبه نقش سرمایه

های (. او جنبهMarx 1976: 366شرایط کنونی ما مناسبت دارد )

                                                           
1 interest-bearing capital 
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 ؛کندعنوان یک تمامیت بررسی میبهزمانیِ انباشت سرمایه را -فضایی

زا را های بحرانگرایش 1اییکه چطور ترفندهای فضاز جمله این

کند: دیالکتیک ی جدید نیز مطرح میکنند. هاروی دو ایدهجا میجابه

-ای از تمامیت. روایت چنددقیقه-ارزش و ضدارزش و روایت چند

ی اولیه برای انباشت ای از تمامیت تالش برای یافتن یک رانهدقیقه

وار به این هکند. من در قسمت پایانی خالصسرمایه را منتفی می

 پردازم. های هاروی مینوآوری

کند. بر اساس این نظریه، ی ارزش را رد میی کارپایههاروی نظریه

نیروی کار نه یک کاالی موهوم بلکه یک کاالی واقعی است. به باور 

های بازتولیدِ نیروی کار مطابق هاروی، ارزشِ نیروی کار را هزینه

طورکه مارکس گفت، ند. هماننکتعیین میاستاندارد معینی از زندگی 

ارزش نیروی کار محتوی عنصری تاریخی و اخالقی است و پیکار 

                                                           
1: spatial fixes  ای در بحث هاروی دارد. سهم معینی معنای دوگانه« ترفند»اصطالح

ی زمانی نسبتاً طوالنی )بسته به طول عمر فیزیکی و اقتصادیش( از کل سرمایه برای دوره

در و بر روی آن تثبیت چسبد و در شکلی فیزیکی به معنای واقعی کلمه به زمین می

شود. برخی از مخارج اجتماعی نیز )مانند آموزش عمومی یا نظام خدمات درمانی( می

ناپذیر هستند. از مند و از حیث جغرافیایی تحرکسرزمین ˚ی تعهدات حکومتواسطهبه

ای است از استعاره (spatio-temporal fix) زمانی-فضایی« ترفندِ»سوی دیگر، 

داری و آن عبارت است از: گسترش جغرافیایی های سرمایهبرای بحرانحلی خاص راه

 .و به تعویق انداختن زمانی. م
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انباشت سرمایه است که آن را تعیین  ی ازطبقاتی در شرایط مشخص

گیرد. السون را می 1کند. در این رابطه، هاروی جانب دایان السونمی

ی کار را پیش پایهشی ارزی ارزش، نظریهی کارپایهبه جای نظریه

داری تولید در واقع تعمیم شکل ی سرمایهکشید. به باور السون شیوه

کاالیی به نیروی کار است. این بدان معناست که نیروی کار قیمتی 

 اما به موجب آن ؛کندورپیمایی سرمایه را وساطت می)مزد( دارد که د

ی دارانهبه یک کاالی واقعیِ تولیدشده در چارچوب روابط سرمایه

 (. Elson 1979شود )تولید تبدیل نمی

کند که ی فرایندی تحلیل میمنزلههاروی دورپیمایی سرمایه را به

ی صنعتی )یا تولیدی(، تحقق ارزش از افزایی در سرمایهشامل ارزش

های مختلف ی کاالیی و توزیع ارزش در میان جناحمجرای مبادله

گذاری مجدد سودهای یات( و سرمایهو مال ی عشیرهعالوهسرمایه )به

شود. حاصله برای به دست آوردن ارزش اضافیِ هرچه بیشتر می

ی صنعتی، های مختلف سرمایه در قالب سودِ سرمایهارزش میان جناح

ی زمین و سایر منابع ی بازرگانی، رانت/اجارهسودِ سرمایه

ی ود. نحوهشبر توزیع میی بهرهشده و نیز بهره بر سرمایهانحصاری

                                                           
1 Diane Elson 
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توزیع به سازمان اقتصادی و سیاسی و نیز ترکیب دورپیمایی سرمایه 

سازی سود منجر به ها برای بیشینهبستگی دارد. رقابت میان سرمایه

شود. یابی به نوآوری میی سازمانی و تکنولوژیک برای دستمسابقه

ی سازی سود منجر به ترکیب ارگانیک فزایندهبرای بیشینه تالش

 .انجامدی نرخ سود میرایش کاهندهشود و این خود به گمایه میسر

امری که منجر به ایجاد  ؛کندا فقط نیروی کار ارزش خلق میزیر

 -توان حل کرد: الفها را به چند روش میشود. بحرانمی بحران

استهالک پولی  -های مصرفی؛ بتخریب و نابودی فیزیکیِ ارزش

 ها بهزدایی توامانِ ارزشارزش -ی؛ و جاهای مبادلهاجباریِ ارزش

انباشت. برای غلبه بر ناعقالنیت اضافه« عقالنی»ی یگانه راه مثابه

 -ای و ارزش ارزش مصرفی، ارزش مبادله -ها هرکدام از این شکل

در معرض شکل خاصی از نفی قرار دارد. یک شکل به طور خودکار 

 (.Harvey 2017: 86بر شکل دیگر داللت ندارد )

« بازنمایانگرِ»یا « شکل تجلی»از نگاه هاروی پول تقریباً چیزی جز 

تنیدگی ارزش نیست. پول و ارزش مستقل از یکدیگرند، اما درهم

های متعددِ سرمایه را بر مندیزمان˙ دیالکتیکی دارند. نظام اعتباری

کند. پول و اعتبار حرکِت های بهره در طول زمان تنظیم میاساس نرخ

کنند و با ارزش عنوان ارزشِ در حرکت را تسهیل میایه بهسرم
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دهند. این آمیزند و پیکربندی تاریخی مشخصی را تشکیل میدرمی

شود که در قالب ای میهای ارزش منطقهگیری رژیممنجر به شکلامر 

وبست رشونده با یکدیگر چفتیک موزاییک در بازار جهانیِ پدیدا

ی تاریخی انباشت سرمایه و هم مقدمهد؛ بازاری که هم گردنمی

سرمایه همچون منبع »بر، ی بهرهی آن است. با ظهور سرمایهنتیجه

آید که خودش خالق خودش است یعنی منبعِ اسرارآمیزی به نظر می

ی (. سرمایه شکل بتوارهMarx 1998: 389« )افزایشِ خودش است

M-M گیرد. ه خود میزا را بافزا یا پولِ پولیعنی ارزشِ خودارزش

بر از تولید صنعتی و شکل ارزش )که اساساً ی بهرهبنابراین، سرمایه

ی شود. مالیه مستقیماً سرمایهبناست آن را بازنمایی کند( مستقل می

شده درون نظام ی خلقهای موهومِ سرمایهپولی، اعتبار و شکل

پیماییِ تواند خارج از دورکند. مالیه میبستان میاعتباری را بده

ی موهوم )برای مثال، اوراق ی صنعتی، از جمله در سرمایهسرمایه

( که درآمدهایی باالتری 1های دولتی، آثار هنری و ابزارمشتقهقرضه

کند، گذاری شود. این امر تناقض دیگری را ایجاد میدارند، سرمایه

هایی که در گذاری در حوزهکوشد از طریق سرمایهزیرا سرمایه می

                                                           
1 derivatives: شود که ارزش آن، به یک دادی بین دو یا چند طرف گفته میبه قرار

 :د بهی بیشتر نگاه شوشده )دارایی پایه( وابسته است. برای مطالعهدارایی مالی توافق

 https://www.bourseiness.com/dictionary/derivative-contract 

https://www.bourseiness.com/dictionary/derivative-contract
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اش را شود، سود پولیها هیچ ارزش یا ارزش اضافی تولید نمیآن

 بیشینه کند.

از نظر مارکس ارزش فقط »در این باره، هاروی معتقد است که 

بندی (. او این صورت2017: 73« )ی با ضدارزش وجود دارددر رابطه

ی بین ماده و ضدماده که برای شگفت را به یاری فیزیک و رابطه

کند. روند، توجیه میی فیزیکی بنیادین به کار میتفسیر فرایندها

میان ارزش و  1شوندهی نمایانقوانین فرگشتیِ سرمایه نیز بر رابطه

زیرا  ؛توان در امر مبادله مشاهده کردیضدارزش استوارند. این را م

اش ارزش مصرفی داشته باشد و برای کنندهیک کاال باید برای مصرف

اش ارزش غیرمصرفی یا به تعبیری، برای فروشنده ارزش فروشنده

بحران در  ]وقوع [امکان ش است.اایمصرفیِ کاال همان ارزش مبادله

بطن نیاز به فروش کاالها نهفته است. این بدان معناست که کاالهایی 

و  خریدار بمانندممکن است بی ،کننداضافی را متجسد میکه کار 

ارزش ی خرید و فروش از هم بگسلد. این امر در تناقض حلقه

شود ارزش مصرفی، یا تناقض پول و کاال متجلی میـایمبادله

(Marx 1969 :509« .)توان گفت که شکل انتزاعیِ با این حال، نمی

                                                           
1 unfolding 
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ن به علت بحران باید فهمید که بحران علت بحران است. برای پی برد

فعلیت چرا شکل انتزاعیِ بحران، یعنی امکان بحران، از امکان به 

 (.Marx 1969 :515)« رسدمی

کند این پرسش را از هاروی در سراسر کتاب پیش رو تالش می

کند. به باور هاروی، ی تمایز میان ارزش و ضدارزش بررسی میزاویه

از سرمایه در ناتوانی از حفظ شتاب زدایی عمومی ی ارزشریشه

معینی از گردش سرمایه در تمام مراحل مختلف تولید، گردش و 

 توزیع است و همین منجر به بروز مشکالت و اختالالت متعددی

گیرند که کاالها در انبارها تلنبار ها در صورتی شکل میشود. بحرانمی

ری است خرج نشود؛ چه ضروشوند؛ پول برای بازه زمانی بلندتر از آن

داری شوند؛ و غیره. ها در انبار نگهدر طول تولید، کاالها مدت

تنها برای تولید ارزش بلکه امان نهداران اسیر نبردی بیبنابراین، سرمایه

تحقق،  ها هستند. عبور از تولید بهی ارزشبرای مقابله با نفی بالقوه

رود. در این نقطه گردش به شمار می ]دفراین [ی عطفی در کلنقطه

شود. عبور از تولید به تحقق نقشی است که این نبرد تعیین تکلیف می

زیرا برای ترویج  ؛دارد ی سرمایههکلیدی در تعریف و تضمین آیند

 (.Harvey 2017 :74-78کند )افزایی، ضدارزش را نقد میارزش
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ضدارزش از اتکای فزاینده به ـی دیالکتیک ارزشنیروی محرکه

تر های گستردهتأمین مالی از راه بدهی مثالً از طریق ورود جریان

گیری و شکل» ؛شودبر به فرایند گردش گرفته میی بهرهسرمایه

« بر در واقع همان گردش ضدارزش استی بهرهگردش سرمایه

(Harvey 2017 :83سرمایه .)ی هر نوع شکلِ ریشه»بر ی بهره

جنون »اینجاست که  و (Harvey 2017 :174« )واری استدیوانه

عقل اقتصادی زمام امور را از طریق خلق ضدارزش و ترویج بیگاری 

(. توسل Harvey 2017 :203« )گیردبه دست می 1در قبال بدهی

هایش اندازهگذاریِ پسی منفرد به بدهی به جایِ سرمایهسرمایه

 Harveyمستلزم تولید در آینده است تا بدهی بازپرداخت شود )

(. ضدارزش باید خلق شود تا تولید ارزش را به پیش براند. 84: 2017

ها در شهرها دید. توان برای مثال در ساخت زیرساختاین امر را می

دارد تا تولید ارزش چین افسار از قدرت ضدارزش برمی»برای نمونه، 

ی را افزایش دهد تا کار اضافی تا جای ممکن جذب شود. اما در نقطه

که آیا ارزشِ ی اینخلق بدهی و نیز شک و تردیدها دربارهمعینی، 

شود. مدیریت این آتی بازپرداخت بدهی را توجیه کند، مطرح می

« مالیهـی حکومتشبکه»ی زایش بر عهدههای بحرانتناقض و گرایش

                                                           
1 debt peonage: نقد کردن بدهی از طریق کار کشیدن از بدهکار 
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است. مأموریت این شبکه عبارت است از تنظیم و کنترل نظام 

: Harvey 2017) سان یک کلبهصوصی به نفع سرمایه بانکداری خ

203). 

زد، یعنی زمانی که ای که مارکس در آن قلم میبرخالف دوره

افزایی بود، دالر از اعتبار ی مرجعِ ارزششمش طال ارز جهانی و نقطه

دهد که دالر شأن هژمونیک خود را )که به افتاده است. این نشان می

دالر گره خورده بود( از دست داده است و ایاالت متحد -رژیم طال

 تجارت جهانی، باید جهان را غرق در دالر کند برای تأمین مالیِ

(. این منجر به بروز تناقض میان Aglietta 1986)رجوع شود به 

های خلقِ بدهکاری برای رسیدن به سود و نقدکردن بدهی در شبکه

اکنون از فدرال رزرو مالیه )که همـی حکومتشود. شبکهتوزیعی می

و از حمایت صندوق  داری ایاالت متحد تشکیل شدهو خزانه

های مرکزی بزرگ برخوردار است( این المللی پول و سایر بانکبین

 Harveyکند )ی یک کل مدیریت میمثابهتناقض را به نفع سرمایه به

2017 :169.) 

این  مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادینوآوری دیگر کتاب 

کند. باورمندان به جبر است که جبرگرایی تکنولوژیک را رد می
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ی نیروهای تولیدی بر روابط اجتماعی تکنولوژیک معتقدند توسعه

ی تولید اولویت دارد. به اعتقاد هاروی، انباشت سرمایه هیچ رانه

نه نیروهای تولیدی و نه روابط اجتماعی، هیچ یک  -ای ندارد اولیه

ی ی انباشت سرمایه نیستند. او هفت دقیقه از رابطهی اولیهرانه

ی با طبیعت، روابط ها، رابطهتکنولوژی -کند ای را مطرح میسرمایه

های ذهنی و ی تولید مادی، زندگی روزمره، برداشتاجتماعی، شیوه

ی این دقایق درون تمامیت های نهادی. فرگشت پیوستهچارچوب

که به  به پیش می راند ی سرمایهروابط اجتماعی را گردش پیوسته

هایی که درون هر کدام از این . انکشافر این تمامیت استمانند موتو

اند، اما در دهند )این دقایق هر یک خودآیین و مستقلدقایق رخ می

ای دارند( خوردگیِ رابطهعین حال با یکدیگر همپوشانی دارند و گره

ند. به همین منوال، رانتمامیت را در یک جهت مشخص به پیش می

که  شود هاییدگرگونی از تواند مانعای میسرکشی و سکون هر دقیقه

 (.    Harvey 2017 :113) ددهندر جایی دیگر رخ می

دشوار  مارکس، سرمایه و جنون عقل اقتصادیخواندن کتاب 

های ای از مقوالت کلیدی مارکس، تناقضکوشد آمیزهاست، زیرا می

های انباشت و مندیفضاافزایی و تحقق، زمانارزشمستتر در فرایند 

های دنیای معاصر را به تصویر بکشد. ها و چالشروایتی از بحران
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ی مثابهرا به« انضمامیـواقعی»کند تا امر وقتی هاروی تالش می

ی چندگانه شرح دهد، چندین کنندهترکیب انضمامیِ عوامل تعیین

: Marx 1973) شوداز مضامین میکرار مکرر برخی مرتبه دچار ت

ی ی رابطهتحلیل او از هفت دقیقه به (. برای نمونه نگاه کنید101

دهد که چطور ای موجود در تمامیتِ سرمایه که نشان میسرمایه

نیروهای تاریخی، سیاسی، اجتماعی و اخالقی و نیز دیالکتیک 

تند که ای هسی چندگانهکنندهافزایی و تحقق، عوامل تعیینارزش

رانند. با این حال، ورودِ دیالکتیک انباشت سرمایه را به پیش می

ضدارزش را ـکننده است. ارزشضدارزش یک فاکتور پیچیدهـارزش

توان در قالب یک تمایز صرف گنجاند. این دیالکتیک به خوبی نمی

کند. دیالکتیک تحقق کار میـافزاییبا دیالکتیک ارزش

را به سرمایه های مطرح در جلد یکم استدالل تحققـافزاییارزش

زند. هاروی این پیوند می سرمایههای مطرح در جلد دوم استدالل

های موجود در انباشت برد تا سایر گرایشقدر پیش میدیالکتیک را آن

 سرمایه را نیز در بر گیرد: 

ی تولید یا پیکارها بر سر چنین مقاومتی در نقطه

سازی اجناس ضروری مانند آب، آموزش و خدمات کاالیی

« شکل حیاتیِ ضدارزش»درمانی. هاروی همچنین بدهی را 
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انگیز است. او داند. به نظرم این تعبیر به راستی شگفتمی

درنهایت چند نوع کار نامولد را نیز به این آمیزه اضافه 

ی ضدارزش چنان لغزنده و د. تا انتهای فصل، مقولهکنمی

ی انباشت توان آن را مانند مقولهشود که دیگر نمیفربه می

ی مفهوم ضدارزش مالکیت )که هرچند به اندازهاز راه سلب

طور گسترده به فشرده بود، ولی تمرگزگاه بهتری داشت( به

 (.     Green 2018خدمت گرفت )

ی استعاره« ضدارزش»ی موافقم. انگاره 1رینمن با ارزیابی پت گ

در « ضدمادهـماده»مفیدی است که هاروی آن را به قیاس از مفهوم 

بندد. مفهوم گیرد، اما این انگاره را بیش از حد به کار میفیزیک وام می

ـ تحقق پرده افزاییسازِ ارزشاز وحدت متناقض و مسأله« ضدارزش»

شود که از حیث نظری از می« ربه و لغزندهف»قدر دارد، اما آنبرمی

مارکس، سرمایه و جنون عقل افتد. با این همه، کتاب اعتبار می

های درخشانی دارد و جنون عقل اقتصادی را در عصر یافته اقتصادی

بر و ی بهرهویژه حاکمیت سرمایهی انباشت سرمایه و بهسلطه

 کشد.  حکومت به تصویر میـی مالیهمجموعه

 

                                                           
1 Pete Green 
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