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ه در ک بودترین اقتصاددان مارکسیست بریتانیا نامموریس داب احتماالً صاحب

 0091 سال کمبریج درس خواند و تا زمان مرگ در به دنیا آمد، در دانشگاه 0011سال 

ی اساسی پژوهش داب درباره یبه تدریس و پژوهش پرداخت. حوزههمان دانشگاه  در

های اقتصاد سیاسی ای از مقولهجانبهتاریخ تحول عقاید اقتصادی بود که با درک همه

ه داب این بود که بهای ترین قابلیتم شده بود. یکی از عمدهأها توبه روایت کالسیک

مکن ترین بیان مهای نظری را به سادهترین مقولهتوانست پیچیدهزندگی می یتجربه

که برای همگان قابل درک باشد توضیح بدهد بدون این که از پیچیدگی  به نحوی

ه اصول اقتصاد سیاسی ب ازاحتماالً دلیل این قابلیت این بود که  .ها هزینه کندمقوله

ول ط را درتوانست این مبانی و اصول درک بسیار عمیقی داشت و می کروایت کالسی

ای بود تا بتواند و عرض تاریخ وارسی کند. برای داب بررسی تاریخی درواقع وسیله

ده شود برای خواننهای گوناگون بیان میهای ایدئولوژیکی را که در قالب نظریهدیدگاه

دی و عقاید اقتصادی به روایت داب معمولی و غیرمتخصص روشن کند. تاریخ اقتصا

اد های اقتصتوجه عمیق به مقوله یعنی وارسیدن فرایند پویای بازتولید اجتماعی با

ترین ها به صورت عمدهای که زبان ریاضی و بریدن از واقعیتزمانه در .سیاسی کالسیک

 د.کرد کیبر این وجه از ویژگی داب باید تأ آمده استاقتصاد جریان اصلی در  یخصیصه

ساله بود که مادرش درگذشت و پدرش هم با پیوستن به جریان  01 داب

شرایطی فراهم کرد که  کوچکی بودند یکه در آن موقع فرقه« کریستین ساینس»

ترهایی باشد که معتقد بودند همه چیز جمع بزرگ موریس از همان کودکی همیشه در

رسد دانم ولی به نظر میاش را نمیاثبات علمی دارد. دلیلهای مشخص و قابلحلراه

نویسی زیست به رمانالعمل به شرایطی که درآن میعکس که موریس نوجوان در

کرد آن زمان در لندن زندگی می های پایانی جنگ جهانی اول که درسال پرداخت و در

یج رابتدا برای خواندن تاریخ به دانشگاه کمب با جریانات رادیکال آن زمان آشنا شد. در

 یاین دوره است که ابتدا به جامعه رشته داد. در رفت ولی خیلی زود به اقتصاد تغییر

به حزب کمونیست بریتانیا پیوست. دانشجویی  - 0090در  –سوسیالیستها و مدتی بعد 

وارد دانشگاه کمبریج شد  0000 آشنایی داب با کینز شد. در یدر کمبریج زمینه

ی ممتاز به پایان رساند و بعد برای دو سال به مدرسه یلیسانس را با درجه یدوره
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به  0091 اقتصاد لندن رفت و تز دکترایش را با راهنمایی ادوارد کانن نوشت که در

 Capitalist Enterprise)«داری و پیشرفت اجتماعیسرمایه نگاهب»صورت کتاب 

and Social Progress) .دعوت اگرچه برای تدریس به کمبریج وی  منتشر شد

اش پا درهوا بود. البته در همان اول بازگشت به کمبریج، وضعیت کاری 0091شد ولی تا 

در کنار کینز و یکی دیگر از استادان دانشگاه کمبریج به شوروی سفر کرد و  0091 در

 را منتشرکرد که« پس از انقالب یی اقتصادی در روسیهتوسعه»سه سال بعد کتاب 

 شوروی بود.  پا درنوت نپ حکومت عمدتاً در دفاع از سیاس

دانشگاهی هم منتشر  یداب چندین مقاله 0091ی دهه ها، درعالوه براین کتاب

ای تحت عنوان ها در مجموعهاین مقاله کرد که بعد با صالحدید کینز چند تا از

 از سوی دانشگاه کمبریج منتشر شد.« دستمزد»

ی ی توسعهدو کتاب او درباره ،استاین دوره مهم  چه از کارهای داب دراما آن

است. « پیشرفت اجتماعی داری وسرمایه بنگاه»اقتصادی درشوروی، و به خصوص، 

این کتاب هنوز  یهم پیوستهگذرد ولی سه وجه بهاگرچه چندین دهه از نوشتن آن می

هم جذابیت دارد. وجه اول وجه تحلیلی آن است، یعنی بررسی اقتصادی با توجه به 

که روی تاریخ  - وجه دوم، وجه تاریخی آن است .شناسیچنین به روشتاریخ و هم

وجه سوم هم بیانگر مشکالت عملی . داری تمرکز داردظهور و گسترش مناسبات سرمایه

های یک اقتصاد سوسیالیستی است. البته شاهد نوآوری راقتصادی د ریزینامهبردر 

انحصار نهادی  یدیگری هم هستیم ازجمله وارسیدن سود، که به گمان داب، نتیجه

 هاست و همین طور تفکیکفعالیت یشده برای جلوگیری از ورود کاربران تازه به عرصه

داری یک سرمایه د درمنفر کاربر ، یعنی ندانستن هر«اطمینانیبی»بین دو مفهوم از 

تر، یعنی این که آینده اش چه خواهد کرد و دیگری هم اندکی کلیرقابتی که رقیب

 دانستن نیست. قابل

 های مارکسیستیتوانست ایدههای حیرت آور داب این بود که مییکی از قابلیت

ن یدرک و فهم باشد و همها هم قابلرا به زبانی بیان کند که برای غیر مارکسیست

لبته واقع شد. ا ثرؤبسیار م های دانشگاهی غربیها در محیطقابلیت در جذابیت این ایده

چنان درمیان بهترین ی اقتصادی در شوروی سابق همی توسعههای داب دربارهنوشته

 دست داریم.  هایی است که حتی امروزه درترین بررسیو جامع
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رفته گ« جدی»رسد داب کسی بود که میالبته در دنیای رسمی اکادمیک، به نظر 

یاری نشدن نه این که مع« جدی گرفته»شد. ولی بالفاصله باید اضافه کنم که این نمی

داب  0011ی دهه از کیفیت کارهای پژوهشی او باشد، بلکه دالیل دیگری داشت. در

اقتصاد سیاسی » 0019چنین در به چاپ رسانید و هم بسیاری مقاالت دانشگاهی

 یهای موجود دربارهکرد که هنوز هم یکی ازمفیدترین کتاب را منتشر« داریایهسرم

این کتاب، به صورت اندکی خالصه چند  این موضوع است. اگرچه مباحث عمده در

اد اقتص»ولی  ،شده بود منتشر« اقتصاد ای برمقدمه»کتاب  در، 0019در  ،ترسال پیش

رای ها بترین کوششین و احتماالً برجستهگمان یکی از اولبی« داریسیاسی سرمایه

د که شوداری است. حتی گفته مییک تحلیل مارکسیستی از تحوالت سرمایه یارایه

عنوان یک واحد درسی و پژوهشی در محیط دانشگاهی به« اقتصاد مارکسیستی»ظهور 

ی همداب موضوعات مختلف و م ،این کتاب بریتانیا با چاپ این کتاب داب آغاز شد. در

اقتصاد، ماهیت اقتصاد مکتب  را بررسی کرد. اهمیت داشتن یک تئوری ارزش در

های بحران اقتصادی، امپریالیسم و چگونگی عملکرد قواعد اقتصادی تئوری ،هاکالسیک

این  در ،البته با توجه عمیق به اساس اقتصاد مارکسیستی ،در یک اقتصاد سوسیالیستی

دیل عنوان تنها باین کتاب از اقتصاد مارکسی به ب درعالوه داهکتاب بحث شده است. ب

 خصوص انتقادش ازکند و بهای میبرای مکتب سنتی اقتصاد کالسیک دفاع جانانه

باحثات مراکز اصلی م بسیار قاطعانه و چشمگیر است. البته در« مطلوبیت نهایی»مکتب 

اور بودند که اقتصادی سهم و نقش داب جدی گرفته نشد چون آنها هنوز براین ب

سیاست  یحوزه ماعی عمدتاً درتی ماهیت نهادها و مسائل اجها دربارهکارگیری دادههب

چه کار داب را اندکی دشوارتر است نه این که ضوابط یک بررسی علمی باشد. البته آن

ظرافت  تواند به ایندیدند کسی با توانایی داب میمیها سنتیوقتی این بود که کرد می

ت مقاوم ،های اقتصادی مارکس را با استفاده از ابزارهای آلفرد مارشال توضیح بدهدایده

های پس از جنگ جهانی دوم سال شد. البته درها تشدید میبرابر این نوآوری درها آن

ی توسعه»کتاب،  هم از سوی داب منتشرشد. یکی از این دو دو کتاب مهم دیگر

ای از کتاب پیشین او درواقع ویراست تازه بود که« 0009اقتصادی در شوروی از 

منتشرشده بود. کتاب  0091که در  بود« توسعه در شوروی از زمان انقالب اقتصاد»
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که  بود« داریسرمایه یی توسعههایی دربارهبررسی»منتشر شد  0091 که در دیگر

وشته ن« داری و پیشرفت اجتماعیسرمایه بنگاه»واقع براساس کتاب دیگرش  آن هم در

گیری از توان چشمگیرش در تحلیل اقتصادی با چاشنی این کتاب داب با بهره شد. در

 داری غربیسرمایه در ی اقتصادی راهای تاریخی وجوهی از مسائل توسعهبررسی

نویسد که تحلیل اقتصادی زمانی معنی پیدا این کتاب داب می یمقدمه وارسید. در

توجه و مهم این کتاب یخی همراه باشد. بخش قابلتار یبررسی توسعه کند که بامی

 داری نوشته است که دری گذار از فئودالیسم به سرمایهمباحثی است که داب درباره

 ای از مباحث آکادمیک در این راستا منجر شد. دربه زنجیره 0011 یدهه هایسال

 یم که به وسیلهچنین شاهد انتشار مجموعه آثار دیوید ریکاردو بودیهم 0011ی دهه

توجهی داب هم در این مهم نقش قابل 0091ولی از سال  ،ی شدارر سرافا ویراستیپی

اقتصاد توسعه در کشورهای  یتوجه داب به مقوله 0011 یدهه هایسال داشت. در

 ی اقتصادی دری توسعهداب دانش خود درباره در آن نشده معطوف شد کهصنعتی

کار گرفت. سه هی اقتصاد شوروی را بچنین مطالعاتش دربارهو هم داری غربیسرمایه

مدرسه اقتصادی دهلی  در« ی اقتصادیهایی از توسعهجنبه»گفتار او تحت عنوان درس

که او استاد مدعو آن بود ارایه شده بود. دراین دهه، بعضی از مقاالت دانشگاهی او هم 

ترین پژوهش داب ال زیاد مهمبه احتم 0011ی همین موضوع بودند. درسال درباره

ی اقتصاد ای دربارهمقاله»ی اقتصادی تحت عنوان ی مسائل مربوط به توسعهدرباره

ت ای داب از مشکالکنندهمنتشرشد. دراین کتاب، با توانایی خیره« ریزینامهبررشد و 

سخن  ریزینامهبرحال توسعه با  در گذاری در یک اقتصادهای سرمایهانتخاب پروژه

اد در مسائل مربوط به اقتص« استراتژی»دیدگاه او این است که انتخاب  یخالصه گفت و

 تری دارد. آمدهای مهمتر است و پیمهم« تاکتیک»مراتب از انتخاب به

 0019قدرشناسی از خدمات داب، دانشگاه پراگ در  بد نیست اشاره کنم که در

کردند و آکادمی بریتانیا هم در به او دکترای افتخاری اهدا  0099و دانشگاه لستر در 

های داب پانزده سال آخر عمر هم فعالیت پذیرفت. در« عضو»عنوان داب را به 0090

متوقف نشد. وقتی از دانشگاه کمبریج بازنشسته شد همکاران به افتخارش مجموعه 

را تدوین و منتشرکردند که درآن « داری و رشد اقتصادیسوسیالیسم، سرمایه» یمقاله

 درداب قدرشناسی ازخدمات علمی داب قلم زدند.  نامان اقتصاد دراری از صاحبشم
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های ارزش و توزیع تئوری»ای گشود. درکتاب های تازههای پایانی حتی حوزهسال

اقتصاد »سال پیش در کتاب  11داب به مباحثی که « زمان آدام اسمیت درآمد از

کتاب  یالبته این کتاب، متن بازنوشته .گشوده بود بازگشت« داریسیاسی و سرمایه

 داب کوشید نشان بدهد که اقتصاد مارکسی در« سیاسی اقتصاد»کتاب  قبل نیست. در

ای ههای بهتری به پرسشپاسخ تری است ورسمی بدیل مناسب مقایسه با اقتصاد

 به یک معنا داب کوشید با تمرکز« های ارزش...تئوری»ی دهد. ولی دربارهموجود می

ارزش و توزیع درآمد به بازنویسی تاریخ عقاید اقتصادی دست بزند.  یروی مقوله بر

تولید کاالها با »مباحث کتاب معروف سرافا  واقع بر در« های ارزش...تئوری»کتاب 

این کتاب داب کوشید بعضی از اشتباهات خود در  استوار است. در« استفاده از کاالها

پیوند با اقتصاد قرن نوزدهم  واقع در تصحیح کند و دررا « اقتصاد سیاسی...»کتاب 

 های ارزش و توزیع درآمد دست به بازنگری زد. ی تئوریدرباره

شود. اول آن برجسته می نکته در اگر بخواهم دستاوردهای داب را خالصه کنم دو

این که اگرچه او همیشه یک مارکسیست باقی ماند ولی با مارکسیسم عامیانه که هیچ 

 های فعالیت، زندگیسال یهمه تابد، میانه نداشت. دوم این که درحول بعدی را برنمیت

های جد اعتقاد داشت که یافتهتنیده بود. او بهسیاسی و زندگی آکادمیک او درهم

فقط باید دردسترس همکاران دانشگاهی قرار بگیرد بلکه باید به زبانی پژوهشی او نه

چه که در گذر دسترسی باشد. شماری از آنادی هم قابلبیان شود که از سوی مردم ع

 توانم ارایهدهد. و باز شاهدی که میوضوح این باور را نشان میسالیان منتشر کرد به

ر ولی این عضویت د کنم این که داب که از سویی عضو حزب کمونیست بریتانیا بود

تصادی در شوروی سابق ی اقی توسعههایی که دربارهیک حزب باعث نشد که در کتاب

 د. کنهای سیاسی بین نباشد و تحلیل علمی را فدای محدودیتنوشت واقع

های سیاسی تردیدی نیست که داب در زندگی اکادمیک خود به خاطر فعالیت

عنوان یک عضو های سیاسی هم بهعین حال، در فعالیت در .بهای زیادی پرداخت

ای از این تناقضات نداشت. به گوشه حزبیهای گیریمعمولی حزب، جایی در تصمیم

 اشاره خواهم کرد. 
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داب را نوشت مدعی است که او قبل از این که  ینامهتیموتی شنک که زندگی

ساله بود مادرش درگذشت. وقتی  01نویس بود. وقتی یک اقتصاددان باشد، یک رمان

ول به اقتصاد شد. ا یهخواست تاریخ بخواند ولی بعد وارد رشتمی به کمبریج رفت ابتدا

اقتصادی لندن بود وارد حزب  یوقتی در مدرسه ها پیوست و بعدجمعیت سوسیالیست

کمونیست شد. داب در تز دکترایش که بعد به صورت کتاب منتشر شد کوشید نگاه 

کار هداری بسرمایه بنگاهاز تاریخ و اقتصاد را برای وارسیدن  مارکسیستی یعنی ترکیبی

برای کار به کمبریج بازگشت و در دو سال بعد هم کتاب  0091در  بگیرد. داب

ای نامهرا منتشر کرد و هم این که درس« شوروی از زمان انقالب ی اقتصادی درتوسعه»

که  –ی اقتصادی درشوروی ی توسعهکتاب داب درباره در«. مزد»نوشت تحت عنوان 

 «نپ» یعمدتاً به دفاع از برنامه نوشت - سه سال پس از سفر به شوروی به همراه کینز

  دست زد.

« داریاقتصاد سیاسی و سرمایه»یک سال پس از انتشار کتاب معروف کینز، داب 

مده وجه ع رسد که داب با کتاب کینز چندان موافق نبود و دررا منتشر کرد. به نظر می

« یالیسمفاه و سوساقتصاد ر»تر بود. کتاب دیگر، دیدگاه سرافا و کالسکی همراهبنیاد با 

 0091پیوند با مجموعه آثار ریکاردو کرد در  چه که دربود و سرانجام پس از آن

 شد.  از او منتشر« های ارزش و توزیع درآمدتئوری»

بیرون از حزب در  ها داب عالوه بر عضویت در حزب کمونیست، دراین سال در 

ای که خصوص برای نشریههم بسیار فعال بود و به (Plebs League) «پلبز لیگِ»

ل حزب کمونیست بریتانیا فعالیت مستقولی کرد مقاالت زیادی نوشت. لیگ منتشر می

در آموزش طبقه کارگر را برنتابید و به مخالف با لیگ برخاست.  -لیک پلبز –از خویش 

جدی رهبران با مخالفت « مارکسیسم امروزین»داب تحت عنوان  یجزوه 0019 در

خوش  رهبران حزبی را داب در این جزوه« انتقاد از خود»حزب روبرو شد چون 

 داشتند. با تمام این اوصاف داب به عضویت در حزب ادامه داد.نمی

هنوز در کمبریج دانشجو بود که نوشتن مقاله را آغاز کرد. یکی از کارهای او 

مشکل ارزش اضافی، »تحت عنوان ای بود نوشته شد مقاله 0091او که در  یاولیه

 یپررنگ یهانوشت اگرچه رگه یسالگ 91مقاله را در نیداب ا، «پاسخی به آقای ویترز

های بعدی ولی این مقاله ظرافت پژوهشداب وجود دارد  ینوشته نیدر ا سمیاز مارکس
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ر دعالوه، دراین زمان داب هنوز به عضویت حزب کمونیست بریتانیا هداب را ندارد و ب

 مارکس« قوانین ارزش»زمان نوشتن این مقاله داب هنوز درک کاملی از  نیامده بود. در

چه داب بعدها در اشاره به این دوره نوشت این که هدف اصلی مارکس نداشت ولی آن

های جامعه بدون این که نقشی در فعالیت این بود تا نشان بدهد که چگونه یک طبقه در

ابت و وجود رق و این واقعیت تناقضی با اند کسب درآمد کندتوتولیدی داشته باشد می

رسیم که متفکرانی چون های داب به این نکته هم مینوشته مداری ندارد. درقانون

داران را به این صورت توضیح کوشیده بودند تا درآمد سرمایه تامپسون و سیسموندی

 دانیم کهاز زبان مارکس می گذارند ولیمی« کاله»بدهند که آنها در واقع سرکارگران 

طور بخش نبود و دیدگاه خود را ازاین نقطه آغاز کرد که بهبرای او این ادعا رضایت

شوند و سود هم با فروش کاالها به ارزشی شان مبادله میمتوسط کاالها براساس ارزش

 هایکار مارکس بود که داب هم درپژوهش ی. این درواقع شیوهآیدکه دارند به دست می

 کار گرفت.هخود ب

هایش با درک موقعیت و دستاوردهای داب بدون بررسی مناسبات و همکاری

و  دانیم که مسئولیت گردآوریسرافا عملی نیست. می یردیگر پی اقتصاددان برجسته

ین ا تنظیم مجموعه کارهای دیوید ریکاردو دردانشگاه کمبریج به سرافا واگذار شد و در

مشترک باعث شد  دانیم که این کارای داشتند و میمهم سرافا و داب همکاری گسترده

تیم که تر هم گف. پیشبگیرد تا تفسیرهای متعدد از کارهای ریکاردو مورد بازبینی قرار

 هاست. ی توزیع درآمد حاصل این فعالیتهای داب دربارههای پژوهشیکی از آخرین

شد دو مقاله  منتشر 0019که در « ریزینامهبرتوسعه و داری، سرمایه»درکتاب 

ی رانبراساس سخن« داریبعضی مشکالت در تاریخ سرمایه»برجستگی خاصی دارد. 

« ی اقتصادیهای توسعهبعضی جنبه»نوشته شد و دومی هم  0019داب در بلونیا در 

دیگر نوشته شد. اگرچه درمقایسه با  0010دهلی در  رانی درکه براساس یک سخن

داب بهره کافی ندارند ولی  یهای ویژهمقاله از تیزبینی ها در این کتاب این دومقاله

 نظیرند. برای دانشجویان تاریخ عقاید اقتصادی، این دومقاله بی
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 ی توزیع درآمددرباره
کند. دیدگاه سرافا تنظیم می ی توزیع درآمد با تکیه برداب مباحث خود را درباره

شود. تئوری ارزش مارکس و های دو تئوری ارزش آغاز میبیان تفاوت بحث داب با

ئوری شود و تتأکید می -نیروی کار یویژه هزینهبه – ریکاردو که درآن برشرایط تولید

دگان کننخصوص مطلوبیت مصرفارزش نئوکالسیک که تمرکزش برروی تقاضا و به

ی واقع مبادله، درباره بازار و در یمحدوده کوشد درداب این تئوری می یاست. به گفته

پردازی کند. یکی از عللی که واضعان این تئوری معتقدند به این توزیع درآمد نظریه

اند این است که وارسیدن مناسبات شمول تدوین کردهجهان یترتیب یک نظریه

ری تئواین  اند. درچنین نهادها را کنار گذاشته و در نظر نگرفتهاجتماعی تولید و هم

 خصوص با مباحثی که درچه اهمیت دارد تولید نهایی عوامل تولید است ولی و بهآن

ی سرمایه درگرفت، روشن نیست که تولید نهایی چگونه درباره 0011 یدهه هایسال

د! داری باشاقتصاد سرمایه در گیری شود تا این که مبنای توزیع درآمدتواند اندازهمی

شرط دیگر هم وابسته است. اول این که ازده نهایی به دو پیشگیری از مفهوم ببهره

چون  -مانندحالی که عوامل دیگر ثابت می داد در باید بتوان یک عامل تولید را تغییر

 الزم است توان بازده نهایی را محاسبه کرد. در این جا طبیعتاًغیر این صورت نمی در

جنس باشند چون اگر چنین نباشد کارگرفته از عوامل همگون و همهکه واحدهای ب

گیری بازده نهایی نخواهیم بود. دوم این که یک تابع تولید داریم بازهم قادر به اندازه

تولید  یک عامل توان تغییر درتولید را با تغییری که درگیری است و میکه قابل اندازه

را هم داریم که  دار جون رابینسونگیری کرد. البته مباحث جانآن اندازه دهیم درمی

شود ساده و طور که ادعا میعنوان یک عامل تولید آنگیری سرمایه بهنشان داد اندازه

نتوانیم سرمایه را به واحدهای گوناگون تقسیم کنیم چگونه  سرراست نیست. اگر

توانیم بازده نهایی آن را محاسبه نماییم. به عبارت دیگر، الگوی توزیع درآمد به می

رای واقع، کوششی ب ها بلکه درها، نه الگویی برای توضیح واقعیتنئوکالسیکروایت 

 هاست. توجیه واقعیت

 یارایه تأکید شود، مهارت چشمگیر او دربر آن ی داب باید گفته و چه دربارهآن

فهم اقتصادی به زبان و ساختاری بود که تقریباً برای همگان قابل یمسائل بسیار پیچیده
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ی شد که او به بررسی اصول اقتصادی سیاسی از این توانایی به این مربوط میباشد. بخش

زد. برای داب ارایه تحلیلی تاریخی هسته اصلی نگاه در یک چارچوب تاریخی دست می

جاگیر رفته همهای که نگاه ریاضی زده به اقتصاد رفتهاو به اقتصاد سیاسی بود. دردوره

ودهای این نگرش را نشان داد و بدیل قابل اعتنایی وضوح کمبشد، کارهای داب بهمی

 ارایه نمود. 

تر اشاره کردم، چه برای درک تکامل نظری داب مهم است همان گونه که پیشآن

ویراستاری مجموعه آثار دیوید ریکاردو  آوری وسرافا در جمع ریهای او با پیهمکاری

ت که این کار مشترک بسیاری است. بدون این که وارد جزییات بشوم واقعیت این اس

که از کارهای ریکاردو وجود داشت تغییر داد و جایگاه ریکاردو در را از تفسیرهایی 

گشت. برای درک سهم داب باید نگاه داب به رابطه بین  تکامل اقتصاد سیاسی استوارتر

 تاریخ اقتصادی و تاریخ عقاید اقتصادی را وارسید. 

 0091سال  در« داری و پیشرفت اجتماعیسرمایه بنگاه»اولین کتاب خود،  دراو 

ی های اقتصادی موجود و نیروهایی که به توسعهطور خالصه کوشید تا بین تئوریبه

ای برقرارکند. بخش اقتصادی منجر شدند و نهادهای موجود را به وجود آوردند رابطه

 ییلهوسهب« وپاای از تاریخ ارخالصه»تر در کتاب ابتداییشکل  تاریخی این کتاب در

ه وشیدکدر آن انتقاد کرد که  شخود داب از کار منتشرشده بود. البته بعداً «لیگ بلبز»

. دمعقولی برقرار کن یکشی و تئوری مارشال رابطهبین مفهوم ارزش اضافی و بهره بود

 یی توسعههایی دربارهپژوهش»مباحث این کتاب بیست سال بعد در کتاب دیگرش 

این کتاب، احتماالً برای اولین بار  شد. در منتشر 0091دنبال شد که در « داریسرمایه

د داری بررسی شده است که خومسائل اقتصادی مربوط به گذار از فئودالیسم به سرمایه

میان مورخان پیوسته  دیگری دامن زد. خود کتاب از مباحثی که در یبه مباحث عدیده

 تأثیر گرفته بود. بسیار ا وجود داشت به حزب کمونیست بریتانی

چه گذار آن یاین دوره بخواهم مباحث داب را خالصه کنم باید بگویم که در اگر

 مهم است ازاین قرارند. 

 در فئودالیسم « مناسبات اجتماعی تولید»تحت « کشیبهره» یمقوله -

 کاالییی فرایند تولید خردهبحث درباره -
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کشی فئودالی را مشخص که مشخصات بهره عوامل موجود دردنیای واقعی -

 زمین نیروی کار با یرابطه برای مثال، رشد جمعیت که باعث تغییر در .کنندمی

سازد تا منابع اقتصادی بیشتری در اختیار های نظامی که ضروری میشود، درگیریمی

رشد شهرها و  ینخبگان حاکم قرار بگیرد و اهمیت روزافزون مبادالت که نتیجه

 شهرنشینی است. 

های داب این است که نگاه او به مناسبات تولید فئودالی های پژوهشیکی از ویژگی

تولید، داب معتقد است که  یگیری از نگاه مارکس به شیوهعدی است. با بهرهچندبُ

غیر »راستای رسیدن به نظامی  طورعمده مناسباتی طبقاتی است که درنظام فئودالی به

 دیگر تولید یتولید با شیوه یشود. به سخن دیگر، یک شیوهن میدگرسا« فئودالی

های موجود که از سوی کسانی جایگزین خواهد شد. نگاه داب به این مسائل با دیدگاه

 شد در تقابل قرار گرفت. از نظر پیرینه، مناسباتعد پل سوییزی ارایه میبچون پیرینه، و 

شروع شد. وقتی تجار به مبادالت تجاری داری از قرن دوازدهم در اروپای غربیسرمایه

ود به ها بکه در کنترل فئودالرا گسترده دست زدند و به این ترتیب بخشی از مازادی 

رونی عوامل بی اثر بر« تولید برای مصرف»ارت دیگر نفع خود به جریان انداختند. به عب

شدت گرفت. سوییزی « تولید برای مبادله»واقعیت امر،  عوض و دردرهم شکست و به

زیادی همراه بود. ولی داب معتقد بود که کار و نقش تجار  تا حدودهم با این تحلیل 

 ند درتوانستد. آنها نمیچه را که ارزان خریده بودند به قیمت باالتر بفروشناین بود آن

وجه عمده نقش آنها انگلی بود. از  زهکشی ارزش اضافی مشارکت داشته باشند و در

اروپا اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم است که  داری درنظر داب شروع سرمایه

آن صاحبان پول کارگران  متفاوت شکل گرفت که در« مناسبات اجتماعی» یآن نوع در

گیرند. نقش تجار هم عمدتاً این بود که واحدهای کوچک تولید را می کارهرا ب

های بیشتر که به زیرکشت بردند، دهی نمایند و دهقانان هم با استفاده از زمینسازمان

مزدوری در مقابل مناسبات سرمایه شکل گرفت.  به استخدام کارگر دست زدند و کار

گوید اگرچه صعود بورژوازی تجاری یک یدیدگاه داب را درست فهمیده باشم، او م اگر

و گسترش مناسبات  ضروری برای ظهور شرط الزم و نیروی پرقدرت تاریخی و

 داری است ولی برای آن کافی نیست. سرمایه
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شویم. البته در داری روبرو میظهور مناسبات سرمایه یجا با دو شیوهاین ما در

ا هاول این که مستعمره یشیوه .وه خواندی هردو شیتوان دربارههای مارکس مینوشته

هایی از این سرمایه شد و بخش «بدوی انباشت» یزمینه و کنترل آنها از سوی تجار

دار درآمدند. البته این بخش از تجار درنهایت به صورت مانعی تجار به صورت سرمایه

ه جاست کاین د. و درآیداری درمیبیشتر مناسبات سرمایه یبرای گسترش و توسعه

تجاری به خودی خود  یاین سخن مارکس را داریم که توسعه و ظهور مستقل سرمایه

د. کن اتولیدی دیگر مهی یتولیدی به شیوه یتواند شرایط را برای گذر از یک شیوهنمی

. آینددار در میکنندگان هستند که به صورت تجار و سرمایهولی در نگاه داب، این تولید

یا  روستا و پا درکنندگان متوسط و خردهداران صنعتی از میان تولیدایهجا سرماین در

جا این است که روند رشد این شوند. نقش مبادله دررشد پدیدار میشهرهای روبه در

اه باشد. از نگ« اجتماعی یتازه»یک مناسبات  یشهرها متوقف نشود نه این که نشانه

ها به جای شود که بعضی از فئودالافتد باعث میچه از قرن دوازدهم اتفاق میداب، آن

زنند و مناسبات پولی در ازای کار دست میاستفاده از بیگاری، به پرداخت پول به

 هستند. البته« خودکفا»تر از گذشته یابد و کمشان گسترش میواحدهای فئودالی

ادی ام اقتصکشی فئودالی را تشدید کرد چون نظهای نظامی، بهرهبیشتر شدن هزینه

عدم »جاست که داب از فئودالی ظرفیت زیادی برای تولید مازاد روزافزون نداشت و این

کشی و گوید. تشدید بهرهسخن می« عنوان یک نظام اقتصادیکفایت نظام فئودالی به

 های بیشتری از روستاها فرار کنند که درظرفیت محدود اقتصادی باعث شد که سرف

اب چه دها تحمیل کرد. آناخت پولی را به شمار بیشتری از فئودالواقع استفاده از پرد

ه پایان ها برسیم، تقید و وابستگی سرفگوید این که وقتی به اواخر قرن پانزدهم میمی

 شود. خود نزدیک می

 ها هم به خاطر قرض از تجار ناچاربه خرید زمین شده بودند و فئودال تجار قادر

ند. و حتی بخش از کنها واگذار را به صورت وثیقه به آنها شده بودند که زمین

ای توانستند کارگر روزمزد استخدام نمایند. انباشت سرمایهروستاییان مرفه دیگر هم می

تر مالک ظهور کنند که پیشپذیر شد باعث گشت تا روستاییان خردهکه ازاین راه امکان

ایم اختصار اشاره کردهچه بهنظر داب، آنطور کلی از در نظام فئودالی وجود نداشتند. به
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تجارت و گسترش بازارها  یتحوالت درونی در نظام تولید فئودالی بود و مقوله آمدپی

 این تحوالت نقش درجه دوم داشت.  در

های جدلهم باعث مباحث و « داریسرمایه یی توسعههایی دربارهبررسی»کتاب 

کشی بهره»ی شد. شماری ادعای داب درباره المللیزیادی درمیان پژوهشگران بین

گسترش بازار را به چالش کشیدند  یآمدهای منهدم کنندهچنین پیو هم« تشدید شده

ند. داشت ها ایرادهای نظامی فئودالی افزایش هزینهو دیگرانی هم به دیدگاه داب درباره

 کاران خرد موردتکشی از صنعولی بررسی نقش انحصارات که از سوی تجار برای بهره

عنوان اصلی پذیرفته شده در تاریخ اقتصادی این گرفت اکنون دیگر بهاستفاده قرار می

 ها مورد قبول همگان است. سال

ها باشد تردیدی نیست که داب با این کتاب در دو حوزه تأثیر هرچه که چالش

و  کز آکادمیکمرا طور کلی قراردادن بررسی تاریخ اقتصادی درژرفی گذاشت. یکی به

ت تولید، مناسبا یعنوان مثال شیوهکارگیری منطق و مفاهیم مارکسی، بههدومی هم ب

 کشی ارزش اضافی، در بررسی این تحوالت است. های زهاجتماعی، و شیوه

 0099ی درازدامنی دارد یعنی از های داب از اقتصاد مارکس، هم سابقهبررسی

« ققمشکل تح»ی را نوشت تا فصلی دیگر که درباره ی ارزش اضافیاش دربارهکه مقاله

 دایش یهمه بود منتشر شود هرگز منتشر نشد. از بود. متاسفانه آن کتاب که قرار

تئوری اقتصادی »است که درکتاب « ی مارکسگفتاری دربارهدرس» یتر، نوشتهمهم

 0010تا  0019های در سالبعالوه . تجدید چاپ شد 0011در سال « و سوسیالیسم

روزافزون اقتصاد  ، داب درباره اهمیتهم زمان با صد سالگی انتشار جلد اول سرمایه

ای که در کار رهای تازهیاز تفس کرد کهایراد  مارکسی سخن رانی های متعددی

. ودندتاثیرگرفته بویراستاری مجموعه آثار ریکاردو با سرافا به آنها دست یافته بود هم 

ی از هایاهمیت اقتصاد مارکسی، جنبه کوشید ضمن تأکید دوباره بر طورکلی داببه

را بیشتر بررسی کند. « داریسرمایه یی توسعههایی دربارهپژوهش»کتاب خودش 

ز هاست ولی ادار واقعی سنت اقتصاد مکتب کالسیکها مارکس میراثرانیدراین سخن

 اصل بررسی قوانین گاه داب، در، از نسرمایهاندکی بیشتر است چون کتاب  در واقعآن 

ی نقش ها دربارهرانیسخن این دراو داری است. تولید سرمایه یحرکت و تحول شیوه

های سیاسی سخن گفته است. داب در انتقادی که از پردازیطور کلی نظریهدولت، و به
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 رف،طور عمده روی دو اصل تأکید دارد. از یک طکند بههای اقتصادی مطرح میتئوری

اد اقتص یحیطه های نظری درآن بیانیه گیرد که درتاریخی را در نظر می یاو چارچوب

جاست ها تأکید داشت و اینتناقضات درونی این تئوری بر شوند و اما اصل دومتولید می

شود. ارزیابی نقش داب و دستاوردهای او، باید داب نمودار می یالعادهکه مهارت فوق

ود که شدیگر پیوسته استوار باشد. نادیدن هر کدام باعث میبه یک یروی این دوجنبه

 ارایه شود.  ناقصطور نقش داب هم به

 

 بندیجمع
توان ی کوتاه نمیهای داب، در یک مقالهپژوهش یخاطر گستردگی عرصهبه

های آن را وارسید ولی اگر بخواهم خوانش خودم را از داب بیان کنم باید جنبه یهمه

این  عنی، دریشناسی مارکس تأکید دارد ی کارهایش روی روشویم که او در همهبگ

مورد تأکید اصلی بر ماتریالیسم تاریخی است. برخالف شومپیتر، داب قبول ندارد که 

های سیاسی، اقتصاد سیاسی، شقه کرد و از آن نظریهتوان شقههای مارکس را مینوشته

کند که وقتی از بررسی جلد اول مشخص اشاره میطور شناسی بیرون آورد. بهجامعه

کار گرفته هجلد اول الگوی رقابت ب رسیم، شاهدیم که درسرمایه به جلد سوم می

 رسیم. شود ولی در جلد سوم به ساختار نظری مشخص میمی

کارگیری نقش مناسبات ههای داب، بتوجه در پژوهشقابل یدومین نکته

 داری رقابتی درکشی مازاد اقتصادی است. سرمایهاشکال زهشکل دادن به  اجتماعی در

و رقابت را باید با یکدیگر « قانون ارزش»واقع نوع آرمانی آن است. چگونگی عملکرد 

 یداری دربیاوریم. اما نکتهتولید سرمایه یرمزوراز شیوه از بررسی کرد تا بتوانیم سر

پردازی اب مارکس را در مرکز نظریهتری است آن که دمهم یسوم، که احتماالً نکته

به ساده کردن این دیدگاه مجاز باشم، واقعیت این  دهد. اگری بحران قرار میدرباره

توان درک کاملی از بحران در نظام وارسیدن مارکس نه می یاز شیوه خارجاست که 

ش اگرچه بی رفتی از آن امیدوار بود.توان به یافتن راه برونداری داشت و نه میسرمایه

سال  11نزدیک به  و« مشکل ارزش اضافی...»ی داب درباره یصد سال از نشر مقاله از

از مرگ او گذشته است ولی با توجه به بحران چندبعدی که اقتصاد جهان درحال حاضر 
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روست و انفعال نظری چشمگیر اقتصاددانان جریان اصلی، برای یافتن راه هبا آن روب

اندیشی داب که مارکس را در مرکز دشوار کنونی، این ژرف رفت از وضعیتبرون

 برانگیز نباشد. تواند ستایشدهد، نمیی بحران قرار میپردازی دربارهنظریه

 

 


