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سرمایه ی کیرل ایرکس بیتمدهد هکی از اهمتمهن اتون نوشرت شرردد در ر م ادرن
ب شرایر ایرود .اهن کتیب از هاین سریل  ،7681ک نخستین جلد از س جلدش انتشم
شرد ،تثییمی رای بم اقت رید و سرییسد در نیمه و راد در سمتیسم جهین گذاشت
اسد .همچند ایرکس در بیفتیر سمایه داریِ نیا ی دوم سددی نوزدهم قلم ایزد ،آییر
او در دنییی ااموز اوضورید بیشتمی دارند.
دهوهد هیروی در کتیب مارکس ،سررریماو ن ن

عقل اقتصرررا

(انتشرریرا

دانشراید آکسروورد )1071 ،ن تنهی فشرمددای از دوردی آاوزشی اشهورش دربیردی
سرمایه ارائ ایدهد بلک از سمایه بمای تبیین واقعیدهیی جهین ااموز بهمد ایبمد.
هیروی قدر

تحلیلیِ اداا دار اهن ایم را نشرین ایدهد ،و در اهن راد ،ضان آن ک از

سیددتمهن و روشنتمهن زبین استویدد ایکند اای ب هیچوج ب پیچیدگی و را سمایه
لطا نایزند.
ایرکس ،سررمایه و جنون ر د اقت رریدی پنجمدای دسررتم پذهم ب روی روهکمد
انح رمب فمد هیروی ب سرمایه ایگشریهد و ووانندگین را بی زهموبم اقت ید سییسی
ایرکسری آشرنی ایکند و نشرین ایدهد ک چما و چطور سمایه هک سند زندد و در
حیل تنوس اسد ک بم اندهش ی اجتایری اعیصم تیییمی ب غیهد بزرگ دارد.
اتن زهم تمجا ی پیشگوتیر کتیب فوق اسررد ک ب قلم هاین اتمجم ب زودی
توسط نشم افکیر انتشم وواهد شد.
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پیش رآمد
ایرکس در تایم رام ووهش ب طمز شاودانایزی کوشید تی طمز کیر سمایه را فهم
کند .او شریوت ی تلیش بمای سمدرآوردن از اهن بود ک چطور آنچ «قوانین حمکد
سررماریهر » اینریاید ،بم زندگی روزامدی امدم ریدی ایم ایگذاشررد .او ب طور
وسررتاینیپذهمی پمدد از شررماهط نیبمابم و بهمدکشررین ای بمداشررد ک در امداب
نیمه هیی وودسررتیهین ی طمحشرردد از سرروی طب ی

حیکم ادفون بود .ب وهژد ب اهن

اسریل رلیق اند بود ک چما سرمایه داری اهنقدر استعد بحمان ب نیم ایرسد .آهی اهن
بحمانهی ،اینند آنهیهی ک او در سریلهیی  7686و  7681شریهد دسرداولشین بود،
بر دلیرد شررو هیی بیمونی چون جنگهی ،کابودهیی طبیعی و بمداشرردهیی بد
کشریورزی بودند هی اشرکلی در وود طمز کیر سمایه وجود داشد ک بیرث ایشد
چنین سر و هیی اخمبی گمهزنیپذهم شوند؟ اهن پمسش همچنین گمهبینگیم پژوهش
اقت یدی اسد .بی توج ب وضعید اسفبیرِ و روند گیجکننددی سمایه داری جهینی از
س و  1001-6ب اهنسو رر و تبعی زهینبیرش بم زندگی روزامدی ایلیونهی نوم رر
ب نیم ایرسررد اکنون لحی ی ووبی بمای بیزبینی چیزی اسررد ک ایرکس درصرردد
روشرن سیوتناش بود .شیهد بینشهیی اویدی در آن نهوت بیشند ک بتوانند ب روشن
کمدن سمشد اشکلیتی ک هماکنون بی آنهی روب روهم کاک کنند.
افسو

ک تلخیص هیفت هیی ایرکس و تع یب استدلیلهیی پیچیدد و بیزسیزیهیی

او ررد او کیر راحتی نیسررد .دلیلش تیحدودی اهن اسررد ک بخش راددی آییر او
نیتایم ایند .تنهی کسرم کوچکی از آییرش در شرکلی زادد شد ک بمای انتشیر انیسب
ایدهد .ایب ی در قیلب انبود سررحمانایز و پمحجای از هیدداشرردهی و پیشنوهسهی،
اظهیرنیمهیهی ب انیور روشنکمدن اوضوع بمای وود ،آزاونهیی فکمی از نوع «چ
ایشررد اگم اهنگون کیر ایکمد» و انبوهی از رده هی بم اخیلودهی و انت یدا

وییلی

و واقعی وجود دارند .هاینطورک وود ایرکس تی حد زهیدی بم وارسرریهیی انت یدی
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نحودی پیسخدهی اقت ید سییسی کلیسیک ب اهن نوع پمسشهی تکی ایکمد (جیهیک
چهمدهیی اتنوذی چون آدام اساید ،دهوهد رهکیردو ،توای

ایلتو  ،جیاز استوار ،

جین اسرتوار اید ،بتنهیم و شایر زهیدی از دهام اندهشاندان و پژوهشگمان حضور
داشررتند) ووانش ای از هیفت هیی او نیز اسررتلزم شررنیود کیفی از آنینی اسررد ک او
ن دشرین ایکمد .هاین حکم در رابط بی تکی ی ایرکس بم فلسو ی کلیسیک آلاینی
ب انیور پموراندن روش انت یدیاش نیز صیدق اسد ،جیهیک چهمدی پمابهد هاد ،بی
پشرتوان ی اسریینوزا ،کیند و انبوهی از سریهم اندهشراندان ک داان یشین تی هونینیین
کشریدد ایشرود سریه افکندد اسد (ایرکس رسیل ی دکتماهش را دربیردی فلیسو ی
هونینی داوکمهد و اپیکور نوشرد) .اندهشراندان سروسییلیسد فمانسوی اینند سن
سرریاون ،فوره  ،پمودون و کیب را نیز ب اهن آایزد اضرریف کنید .ب اهن تمتیب ،بوم
بزرگی کر اریرکس ایکوشررید شرریهکیرش را بم روی آن تمسرریم کند ب طور
رربانایزی پدهدار ایشود.
ب رلیود ،ایرکس ن اتوکمی اهستی بلک تحلیدگمی وستاینیپذهم بود .او همچ از
اطیلع ی فماواناش (ن تنهی اطیلع ی آییر اقت ریدسرییسیدانین ،انسینشنیسین و فلیسو ،
بلکر جماهرد ایلی و اقت رریدی ،ابیح ی

پیرلاینی و گزارشهیی رسررای) بیشتم

ایآاوود ،دهدگیدهییاش را پخت تم ایکمد (هی شرریهد بموی باوهند نیمش را تغییم
ایداد) .او وواننددی سیمی نیپذهم ادبیی

کلیسیک بود رر شکسییم ،سموانتس ،گوت ،

بیلزا  ،دانت ِ ،شررلی و دهامان و دهامان .او ن تنهی بی انبود ارجیری اش ب توکم آنهی
نوشرت هیهش را وواندنیتم ایکمد (ب وهژد در جلد اول سمایه  ،ک هک شیهکیر ادبی
اسررد) بلک بمای بینشهیی اهن اتوکمان دربیردی اهنک جهین چ گون کیر ایکند
ح ی تیً ارزش قیئد بود و از روش ارائ ی آنهی بسییر الهیم ایگمفد .و اگم اهن ا دار
کویهد نایکمد ،اکیتبی

حجیای بی همقطیرانش ب زبینهیی اتعدد داشد و وطیب هی

و گوتاوهری بری اتحریدهر گماهین بمهتینییهی هی ارتبیطی

حولوحوش انجان بینالاللی
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کیرگمان (انتمنیسیونیل اول) بود ک در سیل  7688بی آرزوهیی طب ی کیرگ ِم اروپیی
واحد شررکد گمفت بود .ایرکس هک کنشررام و اهد اجیدل و نیز هک نیمه پمداز،
پژوهشررام و اندهشرراند تماز اول بود .تنهی جیهی ک او ب هک درآاد ییبد بیش از
هایش نزدهک شدد بود زاینی بود ک هیدداشدنوهس نیوهور

تمهبون بود (ک هکی

از پمتیماژتمهن روزنیا هیی آن زاین اهیلی اتحد ب شایر ایرفد) .ستوننوهسیهیی او
در رین حریل کر دهردگریدهیی اتایهزش را اظهیر ایداشررد ،حیوی تحلید ب روز
روهدادهیی جیری نیز بود.
در سریلهیی اویم ،توفینی از اطیلعی

جیاع دربیردی احیطهیی شررخ ی ،سییسی،

فکمی و اقت رریدی ک ایرکس در آن قلم ایزد ب راد افتیدد اسررد .آییر اهم جینیتین
اشریمبم و گم استدان جونز ،دسدکم از بموی جهی  ،ارزندداند 7.شوربختین  ،ب نیم
ایرسرد هد

آنهی نیز اهن اسد ک آییر رییمِ و توکم ایرکس را هم ب هاماد وود

ایرکس ب رنوان اح ررول اعیوب و انسررو توکم سررددی نوزدهای در گورسررتین
هیهاید دفن کنند .از نیم آنهی ،ایرکس هک چهمدی تیرهخی جیلب بود اای دسررتاید
اوهوایاش ،اگم زاینی هم اهاید داشرد ،ااموز دهام چندان اوضوریتی ندارد .همدو
آنهی فمااوش ایکنند ک اوضرروع اطیلع ی ایرکس در سررمایه سررمایه بود و ن
زندگی سددی نوزدهم (ک قطعیً دربیرداش نیما زهیدی داشد).
سررمایه همچنین بی ایسررد ،و از بموی جهی سررمزندد و چیلی  ،درحیلیک از
بموی جهی دهام ،در رین سرماستی از اوف یدهی و زهیددوواهیهیهش ،اگم ناوهیم
ب شرکد روزافزونی از کنتمل ویر ایشرود روشرن اسرد ک بیایر اسد .ایرکس
اوهوم سررمایه را بمای رلم اقت ررید ادرن و نیز در

انت یدی از جیاع ی بورژواهی

7 Sperber, J., Karl Marx: A Nineteenth Century Life, New York: Liveright
Publishing, 1072; Stedman Jones, G., Karl Marx: Greatness and Illusion.
Cambridge, MA: Belknap Press, 1078.
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اسریسری ایدانسد .بیاهنحیل ،ایتوان بدون داشتن حتی درکی ابهم از اهنک اوهوم
سرمایه ی ایرکس اصلیً چیسد (اهنک ااموزد چ طور ایتوان ب ووبی از آن استویدد
کمد بر کنیر) از اول تی آوم کتیبهیی اسررتدان جونز و اشرریمبم را وواند .ب نیمم
تحلیدهیی ایرکس ،اگمچ از بموی جهی انسررو ب نیم ایرسررند ،ااموز بیش از
زاینی ک نوشرت شرد ،اوضرورید دارند .آنچ در روزگیر ایرکس ف ط در گوش ی
کوچکی از جهین ،نییم اقت رریدی اسررلط بود ااموزد کد کمدی زاین را بی نتیهج و
پییادهیی حیم انایزش فما گمفت اسد .اقت ید سییسی در روزگیر ایرکس نسبد ب
ااموز حوزدی بسرییر گشروددتمی بمای بحث و جدل بود .ازآنپس ،حوزدی اطیلعیتیِ
ب شرد رهیضرییتیشردد و دادداحور و ب ظیهم رلای ک رلم اقت رید نیایدد ایشود
جیهاید نوری راسدآهینی ،هعنی اجاور ی بست ای از دانشِ ب ظیهم ر لینی رررر هی رلم
راستین ررر را ب دسد آوردد اسد ک در آن ،بمای هیچ کسی جز بنایدهیی دولتی و
شرمکتی جیهی نیسد .رلم اقت ید فوق را اهنک بیور در حیل رشد ب قدر راهین (ک
هم دو سریل دوبمابم ایشرود) در سیود ،تشمهح و تحلید اجاور داددهیی غولآسی
دربریردی ت مهبریً هار چیز تکایرد ایکند .از دهد بموی از تحلیدگمان اتنوذ ،ک از
حایهد شررمکدهیی بزرگ بمووردارند ،اهن اام ظیهماً راد را بمای هک تکنوپیی 7بی
ادهمهد ر لینی (بمای ا یل شرهمهیی هوشراند) ایگشریهد ،آراینشهمی ک در آن،
هوش ا نوری حکواد ایکند .فینتزی فوق بم اهن فمض ابتنی اسد ک اگم چیزی
را نتوان اندازد گمفد هی آن را فشرمد و ب ن ی داددای 1تبدهد کمد ،درآنصور

آن

چیز هی نیامتبط اسررد هی وجود ندارد .اشررتبید نکنید ،اجاور داددهیی رییم ایتوانند
بینهیهد کاککنندد بیشرند اای چنینک بیهد ،ب گسررتمدی آنچ بیهد شررنیوت شود

techno-utopia7
1هک ا دار رددی بمای اهدا

ناوداری .م
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نایپمدازند .و ب حد اسررثل ی ازوودبیاینای هی روابط اجتایریِ روب وویاد کاکی
نایکنند.
روشرن شد ک توسیمهیی پیشاوهین ی ایرکس دربیردی قوانین حمکد سمایه و
تضیدهیی درونیشین و نیبخمدیهیی بنییدی و پیه ای سمایه بسییر تیزبینین تم و نیفذتم
از نیمه هیی کلیناقت یدیِ تکبعدی رلم اقت ید اعیصم هستند ک وقتی بی س و -6
 1001و رواقب دور و درازش اواج شرردند چنین ریجز ایندند .تحلیدهیی ایرکس
ب هاماد روش تح ی اتایهز و شرریودی نیمه پمدازیاش بمای درگیمیهیی فکمی ای
ب انیور در

سرمایه داریِ زاین یاین ب غیهد ارزشراندند .ب یم هیی او شیهست ی

آنند ک بی جدهد تایم و ب طمز انت یدی دنبیل و اطیلع شوند.
پس چ گون بیهد از اوهوم سرمایه ی ایرکس و قوانین ادریهی حمکداش استویدد
کنیم؟ اهن اام چطور ایتوانرد در فهم اخا رر هیی کنونی ب ای کاک کند؟ اهنهی
پمسشهیهی هستند ک دراهن کتیب بدانهی ایپمدازم.

