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شرردد در ر م ادرن تمهن اتون نوشرت هکی از اهمتمدهد بیکیرل ایرکس  یسرمایه 

، ک  نخستین جلد از س  جلدش انتشم 7681سریل هاین رود. اهن کتیب از شرایر ایب 

  گذاشتاقت رید و سرییسد در نیمه  و راد در سمتیسم جهین شرد، تثییمی رای  بم 

، آییر زدی نوزدهم قلم ایی دوم سددداریِ نیا ایرکس در بیفتیر سمایه همچند اسد. 

     .دنتمی داراو در دنییی ااموز اوضورید بیش

)انتشرریرا   اقتصرررا   عقلمارکس، سررریماو  ن ن    دهوهد هیروی در کتیب 

ی اشهورش دربیردآاوزشی ی ای از دوردتنهی فشرمددن ( 1071آکسروورد، دانشراید 

 .مدبهیی جهین ااموز بهمد ایبمای تبیین واقعید سمایه  از دهد بلک ارائ  ای سرمایه 

از ضان آن ک  دهد، و در اهن راد، نشرین ای را دار اهن ایمهیروی قدر  تحلیلیِ اداا 

 مایه سوج  ب  پیچیدگی و را  هیچکند اای ب استویدد ای زبینتمهن تمهن و روشنسیدد

 زند. لطا  نای

روی روهکمد پذهم ب ای دسررتم پنجمد ایرکس، سررمایه  و جنون ر د اقت رریدی

بی زهموبم اقت ید سییسی  گشریهد و ووانندگین راای سرمایه فمد هیروی ب  انح رمب 

هک سند زندد و در  سمایه دهد ک  چما و چطور نشرین ایو  کندایرکسری آشرنی ای

 بزرگ دارد. غیهدب ی اجتایری اعیصم تیییمی حیل تنوس اسد ک  بم اندهش 

 زودیب  کتیب فوق اسررد ک  ب  قلم هاین اتمجم گوتیرپیش یتمجا اتن زهم 

      انتشم وواهد شد. توسط نشم افکیر
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  رآمدپیش
هم سمایه  را ف طمز کیرانایزی کوشید تی طمز شاودایرکس در تایم رام ووهش ب 

 قوانین حمکد»چ  ک  چطور آنی تلیش بمای سمدرآوردن از اهن بود کند. او شریوت 

طور گذاشررد. او ب ی امدم ریدی ایم اینریاید، بم زندگی روزامدای« سررماریهر 

ای بمداشررد ک  در امداب کشررین نیپذهمی پمدد از شررماهط نیبمابم و بهمدوسررتای

وهژد ب  اهن شرردد از سرروی طب ی  حیکم ادفون بود. ب محی طهیی وودسررتیهین نیمه 

 رسد. آهی اهننیم ایب  قدر استعد بحمانداری اهناند بود ک  چما سرمایه اسریل  رلیق 

شین بود، اولدسرد  شریهد 7681و  7686هیی هیهی ک  او در سریلهی، اینند آنبحمان

هیی بد طبیعی و بمداشررد کابودهییهی، هیی بیمونی چون جنگدلیرد شررو بر 

شد سمایه  وجود داشد ک  بیرث ای طمز کیربودند هی اشرکلی در وود کشریورزی 

 ژوهشپگیم چنین گمهبینهیی اخمبی گمهزنیپذهم شوند؟ اهن پمسش همچنین سر و 

ینی از داری جهی سمایه کننددبیرِ و روند گیجاقت یدی اسد. بی توج  ب  وضعید اسف

رر  هی نومی ایلیونبیرش بم زندگی روزامدسو رر و تبعی  زهینب  اهن 1001-6س و  

 ددرصرردایرکس  بمای بیزبینی چیزی اسررد ک ی ووبی رسررد اکنون لحی نیم ایب 

 آن نهوت  بیشند ک  بتوانند ب  روشن اویدی در هییبینششیهد اش بود. سیوتنروشرن 

 .روهم کاک کنندهی روب اکنون بی آنکمدن سمشد اشکلیتی ک  هم

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

د  ی آییر او او کیر راحتی نیسررد. دلیلش تیحدودی اهن اسررد ک  بخش رادداو رر 

ک  بمای انتشیر انیسب  زادد شد در شرکلیش نیتایم ایند. تنهی کسرم کوچکی از آییر

هی، نوهسهی و پیشو پمحجای از هیدداشررد سررحمانایز. ایب ی در قیلب انبود دهدای

چ  »فکمی از نوع  هییآزاونکمدن اوضوع بمای وود، انیور روشنب  اظهیرنیمهیهی

و انت یدا  وییلی  هیاخیلودبم  هیرده  و انبوهی از « کمدگون  کیر ایشررد اگم اهنای

انت یدی هیی طورک  وود ایرکس تی حد زهیدی بم وارسرریو واقعی وجود دارند. هاین
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 ک جیهی) کمدهی تکی  ایدهی اقت ید سییسی کلیسیک ب  اهن نوع پمسشی پیسخنحود

هیی اتنوذی چون آدام اساید، دهوهد رهکیردو، توای  ایلتو ، جیاز استوار ، چهمد

گمان حضور جین اسرتوار  اید، بتنهیم و شایر زهیدی از دهام اندهشاندان و پژوهش

هیی او نیز اسررتلزم شررنیود کیفی از آنینی اسررد ک  او داشررتند( ووانش ای از هیفت 

لاینی آکلیسیک ی ی ایرکس بم فلسو بی تکی  کمد. هاین حکم در رابط ن دشرین ای

بی  ،ی پمابهد هادک  چهمداش نیز صیدق اسد، جیهیانیور پموراندن روش انت یدیب 

 یینشین تی هونینیاسریینوزا، کیند و انبوهی از سریهم اندهشراندان ک  داان  یپشرتوان 

ی  ی فلیسوی دکتماهش را دربیرد)ایرکس رسیل  سداسریه  افکندد  شرودکشریدد ای

  نسداوکمهد و اپیکور نوشرد(. اندهشراندان سروسییلیسد فمانسوی اینند هونینی 

، بوم اهن تمتیباضرریف  کنید.  ب  آایزد، فوره ، پمودون و کیب  را نیز ب  اهن سرریاون

طور را بم روی آن تمسرریم کند ب  شرریهکیرشکوشررید بزرگی کر  اریرکس ای

 شود.انایزی پدهدار ایررب

د. او همچ  از نیپذهم بوگمی وستایبلک  تحلید اهستیرلیود، ایرکس ن  اتوکمی ب 

 ، شنیسین و فلیسودانین، انسیناقت ریدسرییسی ی آییرتنهی اطیلع اش )ن ی فماواناطیلع 

تم هیی رسررای( بیشپیرلاینی و گزارش ی بلکر  جماهرد ایلی و اقت رریدی، ابیح 

ییم را تغنیمش د نباوهبموی  شرریهدکمد )هی تم ایاش را پخت یهیآاوود، دهدگیدای

نیپذهم ادبیی  کلیسیک بود رر شکسییم، سموانتس، گوت ، ی سیمیداد(. او وواننددای

لی و  هی ناش ب  توکم آتنهی بی انبود ارجیری . او ن دهامان و دهامانبیلزا ، دانت ، شررِ

 شیهکیر ادبی ، ک  هکسمایه وهژد در جلد اول )ب  کمدتم ایوواندنیهیهش را نوشرت 

کند گون  کیر ای ک  جهین چی اهناهن اتوکمان دربیرد هییبینش( بلک  بمای اسررد

گمفد. و اگم اهن ا دار هی بسییر الهیم ایآن یارائ ح ی تیً  ارزش قیئد بود و از روش 

هی یب وطو داشد هیی اتعدد ب  زبین شقطیرانکمد، اکیتبی  حجیای بی همکویهد نای

الاللی انجان بین حوشوحولبمهتینییهی هی ارتبیطی   هینگماو گوتاوهری بری اتحریدهر 
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 اروپییی کیرگِم بی آرزوهیی طب   7688ک  در سیل بود )انتمنیسیونیل اول( کیرگمان 

از، پمد. ایرکس هک کنشررام و اهد اجیدل  و نیز هک نیمه گمفت  بودشررکد  واحد

اول بود. تنهی جیهی ک  او ب  هک درآاد ییبد بیش از ماز تپژوهشررام و اندهشرراند 

ک  هکی )بود  تمهبون نیوهور  نوهسهیدداشد زاینی بود ک  هایش  نزدهک شدد بود

یی او هنوهسی. ستونرفد(شایر ایاتحد ب هیی آن زاین اهیلی روزنیا  از پمتیماژتمهن

روز ، حیوی تحلید ب داشرردی اتایهزش را اظهیر ایهیدهردگریدکر   حریلرین  در

 .روهدادهیی جیری نیز بود

شررخ ی، سییسی،  هییی احیطهیی اویم، توفینی از اطیلعی  جیاع دربیرددر سریل

 جینیتین اهمزد ب  راد افتیدد اسررد. آییر قلم ای فکمی و اقت رریدی ک  ایرکس در آن

نیم شوربختین ، ب  7اند.ارزندد ،کم از بموی جهی دسد ،یمبم و گم  استدان جونزشرا

هاماد وود ب هم هی نیز اهن اسد ک  آییر رییمِ و توکم ایرکس را رسرد هد  آنای

در گورسررتین  یی نوزدهاسرردد توکم انسررو رنوان اح ررول اعیوب و ایرکس ب 

ی تیرهخی جیلب بود اای دسررتاید هی، ایرکس هک چهمددفن کنند. از نیم آنهیهاید 

همدو . ندارد اوضوریتیااموز دهام چندان  ، اگم زاینی هم اهاید داشرد،اشهوایاو

سررمایه  بود و ن   سررمایه ی ایرکس در کنند ک  اوضرروع اطیلع فمااوش ایهی آن

 نیما  زهیدی داشد(. اش دربیردقطعیً ی نوزدهم )ک  زندگی سدد

ک  از ، درحیلیو چیلی  زنددسررمچنین بی ایسررد، و از بموی جهی  سررمایه  هم

اگم ناوهیم ، هیهشوواهیزهیددو  هیاز اوف یدی بموی جهی  دهام، در رین سرماست

اسد. ایرکس  روشرن اسرد ک  بیایر شرودب  شرکد روزافزونی از کنتمل ویر  ای

ی بورژواهی جیاع  از انت یدی در ادرن و نیز  رلم اقت رریداوهوم سررمایه  را بمای 

                                                      

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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وم ک  اوهاهن از ابهم شتن حتی درکی دا توان بدونای حیل،دانسد. بیاهناسریسری ای

د استویداز آن ووبی ب توان طور ای ک  ااموزد چی ایرکس اصلیً چیسد )اهنسرمایه 

نیمم . ب را وواندیمبم شررااسررتدان جونز و  هییکتیبتی آوم  از اول کنیر(کمد بر 

بیش از  ااموز رسررند،  ب  نیم ای، اگمچ  از بموی جهی  انسرروهیی ایرکستحلید

ی گوش چ  در روزگیر ایرکس ف ط در . آندناوضرورید دار، ک  نوشرت  شرد زاینی

ی زاین را بی نتیهج و کمدکد بود ااموزد نییم اقت رریدی اسررلط  ،از جهین یکوچک

سبد ب  ن سییسی در روزگیر ایرکسانایزش فما گمفت  اسد. اقت ید پییادهیی حیم 

 اطیلعیتیِی حوزدپس، تمی بمای بحث و جدل بود. ازآنی بسرییر گشروددحوزد ااموز

شود نیایدد ای رلم اقت ریدک   ظیهم رلای احور و ب شردد و داددشرد  رهیضرییتیب 

لم رررر هی ر ظیهم ر لینیدانشِ ب ای از ی بست هعنی اجاور ، آهینیجیهاید نوری راسد

 هیی دولتی وهیچ کسی جز بنایددسد آوردد اسد ک  در آن، بمای راستین ررر را ب 

فوق را اهنک بیور در حیل رشد ب  قدر  راهین  )ک   اقت یدرلم جیهی نیسد. شرمکتی 

آسی غول یهی، تشمهح و تحلید اجاور  داددسیودشرود( در هم دو سریل دوبمابم ای

 زاگمان اتنوذ، ک  کند. از دهد بموی از تحلیدچیز تکایرد ایی ت مهبریً هار دربریرد

 بی  7ییتکنوپهک ، اهن اام ظیهماً راد را بمای ندبمووردار هیی بزرگحایهد شررمکد

شهمی ک  در آن، گشریهد، آراینادهمهد ر لینی )بمای ا یل شرهمهیی هوشراند( ای

یزی اسد ک  اگم چابتنی بم اهن فمض کند. فینتزی فوق هوش ا نوری حکواد ای

صور  آن تبدهد کمد، درآن 1ایگمفد هی آن را فشرمد و ب  ن ی  دادد را نتوان اندازد

د تواننهیی رییم ایدادد اسررد هی وجود ندارد. اشررتبید نکنید، اجاور چیز هی نیامتبط 

ود چ  بیهد شررنیوت  شی آنک  بیهد، ب  گسررتمدکنندد بیشرند اای چنیننهیهد کاکبی

                                                      

7utopia-techno 

 . مهک ا دار رددی بمای اهدا  ناوداری1 



 

 
 

 سرمایه و جنون عقل اقتصادی مارکس، 7

 وویاد کاکیبیاینای هی روابط اجتایریِ روب ی ازووداسررثل پمدازند. و ب  حد نای

 کنند.نای

 ی قوانین حمکد سمایه  وی ایرکس دربیردپیشاوهین  یتوسیمهیروشرن شد ک  

و نیفذتم تم تیزبینین بسییر  سمایه  ایبنییدی و پیه  هییینیبخمدو  شیندرونی تضیدهیی

-6 و  س ک  وقتی بی  هستنداعیصم  رلم اقت یدبعدی تک اقت یدیِکلینهیی از نیمه 

هیی ایرکس . تحلیدایندندریجز  اواج  شرردند چنین و رواقب دور و درازش  1001

هیی فکمی ای اش بمای درگیمیپمدازیی نیمه و شرریود اتایهزتح ی  هاماد روش ب 

 ی شیهست هیی اوارزشراندند. ب یم غیهد ب این یداریِ زاین سرمایه  در انیور ب 

 انت یدی دنبیل و اطیلع  شوند. طمزب  آنند ک  بی جدهد تایم و

د اش استویدی ایرکس و قوانین ادریهی حمکدگون  بیهد از اوهوم سرمایه  پس چ

هی کاک کند؟ اهنب  ای هیی کنونی توانرد در فهم اخا رر چطور ای اهن اامکنیم؟ 

 پمدازم.  هی ایکتیب بدان هیهی هستند ک  دراهنپمسش

 
 
 


