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  گفتارپیش

سان هدی خودگردان برخوردار گشته، و بواز نم سرمایه جهانی که ظاهراًدورپیمایی  در

اس،، نقاط  کردهدنیا را مسننو و جادو  شنااخ،، گویی کلّغیر قابل «چیز در خودی»

اسنرارممیز  فروریتته و سرش، ضاادما   پ ی ار  یرسن  که پوسنتهعطفی فرامی

 .شودمی

ی اقتصادی بوده اس،. منچه امروز هام با ظهور بحرانأضو چاین نقاط عطفی معمولاً

سنن، که وجود بحران نه فقذ تاضی روابذ ی مالی نمایان گشننته ایندر بحران سننرمایه

معای حذف بحران هوران پیشننین نیز بهای دبحران ضرمیمداری اسنن،، به ه سننرمایه

وز ضر از نو برنبوده و معانل انباشن، سرمایه را با ش و و ح و بیشتر و ابعادی عمی 

 .ده می

های اجتماعی ج ی  در ابعادی عجین شننن ن بحران مزمن کاونی با ظهور جاب 

 هی مالی بر رون  ضولی  و بازضولی  هسننتی را بانحصنناری سننرمایه یجهانی که سننهطه

ان ، شای  نشانگر مغازی نوین در خرد عمومی باش  که در صورو ض اوم چال  کشنی ه

ا ، قن رو ادرا  و ظرفی، برقراری رو  ج ی ی از زن گی را در نهاد خود و ضعمی 

 .بیاب 

 یضرک  و ضوهم سنننرمایهی مالی میدر عین حنا  در مواقعی که حبا  سنننرمایه

داری با ضشنننتی  متف ران دوران ی  سنننرمایه ریزد، برخی ازفرومی« زاخود ارز »

میا  ضا به ه رون  گسننتر  گسس، جویی برمیسناختاری بودن بحران، درصن د چاره

ضر کاا . برخی از اقتصاددانان بورژوایی بین انباشن، سنرمایه و ایجاد اشتلا  را مهسته

را برای ضئوری بحران مارکس  م عی بودن  که در دوران رون  بع  از جاگ جهانی دوم

قو  خودشننان با پی بردن به هکاا  ضا بن ، به مارکس رجوع میاهمیشننه م فون کرده

 .ماهی، بحران، از نتایج ماطقی ناگوار  جهوگیری کاا 

در  «سنننرمایه»اما روموری به مارکس و ضج ی  چاپ، ضرجمه و اسنننتقبا  از کتا  

ضننوعیت  در مباح  و مو «سننرمایه»های مطالعاضی سننراسننر جهان، و نیز ظهور گروه

 .اس،ی مارکس هاعمومی درواقع حاکی از امروزی بودن سپهران یشه

گفتمان کاونی برمنسن، ضا با بازگش، به مارکس، به سهم خود گام کوچ ی جه، 
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داری برداشته و م خهی برای گشای  ی مالی وبحران سرمایهشنااخ، سرش، سرمایه

 .سوی میا ه گرددهان ازی ببح  و چشم

 

 «کمونیسم کاپیتالیستی» .۱

ی های سننهامی عمیم و چیرگی سننرمایهمارکس عقی ه داشنن، که با پی ای  شننرک،

براساس رو  ضولی  و نیروی کار اجتماعی استوار اس،، اکاون  سنرمایه که تاضاً»مالی، 

ی ی افرادیعای سرمایه)گیرد خود میهخصوصی، ش هی اجتماعی ب یبرخهاف سنرمایه

های خصننوصننی، و در ضعارض با شننرک، (یم به ضعاون رسننی ه باشننا طور مسننتقهکه ب

مازله اللاى سرمایه هگردن . این بسنان مؤسنساضی اجتماعی پ ی ار میمؤسنسناض  به

 «داری اسننن،.ضولی  سنننرمایه یعاوان مال یتی خصنننوصنننی در چارچو  شنننیوههب

 (۷۶۵:۳:سرمایه)

ع ابهام از اقتصنناددانان گویی به ماق ان  و رفدرعین حا  مارکس درمقام پاسننو

اجتماعی ارزیابی کرده و ضأکی   یمثابه یک مجموعههداری، سنننرمنایه را بسنننرمناینه

 درنمر گرفته «کهی،»یا  «بهو »ورزین  کنه وقتی سنننرمایه اجتماعی بعاوان یک می

منچه بای  با من مواجه »ده . خود را ازدسنن، نمی یدارانهخصننه، سننرمایه شننود، اب اً

 (۷۰۵:۲سرمایه، ) «دار اشتراکی اس،.شویم، سرمایه

درحقیق، منچه در قرن پی  ضنرباو مهه ی به مارکسیسم مارکس زد، این ضصور 

 جا دولتیی پسامارکس بود که حذف مال ی، خصوصی و از منهاغالب بر مارکسیس،

جزم کرده  خود راپا اشتا . منان چاان عزم شن ن سنرمایه را معاد  سنوسیالیسم می

اتعان کرد که  0۵9۰ی دهههای وزف اسننتالین در سننا جحتی وقتی خود بودن  که 

سنوسیالیستی کماکان بر رون  کار و ضولی  اجتماعی حاکم  یجامعه در« قانون ارز »

کمونیسننم » یداشننتا . درواقع مقولهاسنن،، دسنن، از سننماج، و نیز حمای، بر نمی

راکم یا  رقاب، و نیز ض، اصطهاحی اس، که خود مارکس در ضوصیف فرم«کاپیتالیسنتی

 (9۳:۲۰مثار،  - 0۱۶۱موریل  ۳۰نامه به انگهس، )برد. کار میهسرمایه ب ضمرکزو 

پی  »و  که مفاهیم کهی ی مارکس در نق  اقتصنناد سننیاسننی امروزی شنن هاین

بواسننطه درای، و نبوا او نیس،. وجه  ان ، صنرفاًی وی فعهی، اجتماعی یافتهها«بیای
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 (پریکمم)زمفریای رو  دیال تی ی در برخورد با مقولاو ضجربی مارکس با یمشتصه

ده . لذا مارکس در را می «مزادی حرک، در امور مادی»قو  خود  به او هاس، که ب

رفته و  «تاو»به  «دونم»داری، از سننطب به عم  و از ضعیین روابذ اجتماعی سننرمایه

کا . ا  دنبا  میطقیضعنارضننناو درونی و قوانین حرکن، سنننرمنایه را ضا فرجام ما

، «فرمیا  انباش، سرمایه»، در بت  «سنرمایه»همین خاطر اسن، که در جه  او  هب

ضوان  به شنننرایطی ماطقی ضراکم و ضمرکز سنننرمایه می یده  که ادامهضشنننتی  می

دار واح  و یا یک اجتماعی در دسنن، یک سننرمایه یکل سننرمایه»ماتهی شننود که 

 (۵۵۵:0:سرمایه) «  گردد.داری واح  متحشرک، سرمایه

 

 «ذات»تا  «دونم»از .  ۲

ک داری، ضف یضرین مقولاو مارکسننی در ضبیین شننیوه ضولی  سننرمایهی ی از اسنناسننی

دین روابذ سنرمایه از ماهی، و تاو من روابذ اس،. مارکس دامما ضأکی  وی نمهاجهوه

نیازی به  اصنننولاً بودن ،د و تاو همواره قرین ی  یگر میوورزین  کنه چانانچنه نممی

ی کههماطب  بودن ، عهم ب دین و تاو امور مسنننتقیماًواگر شننن ل نم»بود. نمی «عهم»

 (۵۷۶:۳:سرمایه) «گش،.زام  می

افزایی سرمایه، دارای حرکتی دورانی اس، که فرمیا  در مامر مارکس، رون  ارز 

  دوباره به ضولیبازار و مبادله،  یبهافصنننل ضولی ی را با میانجیگری گرد ، یا عرصنننه

گرد ، انبوهی از  یبا ی روابذ سننرمایه در عرصننههکا . پی رمتصننل می (بازضولی )

ضولی   یسننازد که سننرچشمهرا پ ی ار می «ی شن هیهادگردیسنی»ی متتهف هالایه

وجودی  «میانجی»وجهی که خود این هپوشنننانان ، بنای از ابهنام میارز  را در پرده

گردد. این امر در مفریای میعامل ارز  «خودی خودهب»و ظناهر مسنننتقنل یافته هبن

کا  ق ری اسنننرارممیز میهگرد  را ب یمبادله در بازار، پ ی ه «حامهین»خودمگاهی 

جود وهمااسنننباو و فرمیا های ضولی ی که ب ییابی ارز  را از کهیهفعهی، یکه وههه

با ی مایه از سننناختمان . این جن ایی بارموری سنننرکانا  بودنن  ماتزع میمورنن ه

روابذ اجتماعی را به یک  یبتش  و مجموعهدی خودکفا میوا ، به سرمایه نمدرونی

 .ده ، ضاز  می«سرمایه با خود  یرابطه»خال ، یعای به  یرابطه

جا ارز  داری، فرمیا ی که ارز  و از منی اقتصننناددانان سنننرمایههنادر ضئوری
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گردد. لذا منچه مت و  ش ه و تاضی بازار می ان  کامهاًرسنرا از قوه به فعل می یاضناف

یا کار ) «کار مرده»اجتماعی با  یضعامل و ض اخل کار زن ه یواسنننطههدرخها  ضولی  ب

 ه و وجود ممهابزار و وسایل ضولی ی ضجسم یافته، ب ی، که درپی ر مجموعه(گذشنتگان

ی گردد. ش می «ضولی  یزیاهه»معاد   در محصنو  یا کالا عیای، یافته اسن،، صرفاً

فرو  برسننن .  ضر از ارز  من بهضوان  گراننیسننن، کنه یک کالا درمقطع معیای می

معرفی و اسننتفاده از یک ض اولوژی  یواسننطههعاوان نمونه، یک محصننو  ضازه که بهب

ضوان  برای م ضی فراضر از ارز  من فروخته شننن ه و ج ی  به بازار رسنننی ه اسننن، می

زودی خود این ض اولوژی ج ی  هرقناب، خار  کا . اما ب یگر را از دایرهکنالناهنای دی

در  کا . باابراینمن سقوط می «قیم،»نوعی همگانی ش ه، رقاب، ضش ی  گردی ه و هب

طور میننانگین معنناد  هبنن «ارز »و  «قیمنن،»درازمنن و و در یننک نگر  وسنننیع، 

 .شون ی  یگرمی

تاو در مقولاو اقتصنناد سننیاسی از ضبعاو د و ودرواقع در دیال تیک مارکسنی، نم

 دوعاوان نمهب «سود»، «ارز »د ومثابه نمهب «قیم،»متع دی برخوردارن  که شنامل 

 . گردنضولی  می ید عرصهوعاوان نمهگرد  ب یطور کهی عرصهه، و ب«یارز  اضاف»

غاز ش  ممارکس، عهم اصنیل اقتصاد سیاسی که با ویهیام پتی و مدام اسمی،  یدی ههب

وجود گذاشننن، که  یفقذ موقعی پا به عرصنننه»و با دیوی  ری اردو به فرجام رسنننی  

  (9۷۷ص  همانجا،) «مباح  نمری از فرمیا  گرد  به ضولی  انتقا  پی ا کردن .

عاوان شننن ل معیای از کار که ی ی از هبن «کنار دسنننتمزدی»دراین مامر حتی 

ضوزیع مرضبذ بوده و  یز با حیطهداری اسنن، نیی اسنناسننی ضولی  سننرمایههاشنناخ 

نیس،. لذا ض یه بر چگونگی و میزان دستمزد و  «ارزشنی»خودی خود معرف ضولی  هب

داری و قانون ، ماهی، روابذ سرمایه«ع ال، اجتماعی»سویه بر جا پافشناری ضکاز من

 .ده ارز  را مورد ساج  و پرس  قرار نمی

با اش ا  اجتماعی فرمیا  ضولی ی خاص و  اصطهاح روابذ ضوزیعهب»نمر مارکس، هب

لذا  (0۰۲۳جا، ص همان) «گردن .معین ضاریتی مطابق، داشنننته و از من ناشنننی می

که وارد مبادله شنننود معین گردی ه و نه ازپس عق  قرارداد بین ارز  کار پی  از من

کار فروشنننان ه و خری ار نیروی کارا چراکه همانا  هر کالای دیگری میزان معیای از 
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 .برای ضولی   مصرف ش ه اس، لازم اجتماعاً

نیروی کار بع  از اسنتت ام ش ن  و در حین کار  «ارز  مصنرف»با این وصنف، 

 یگرد  یا معاوضه یعرصنه» :قو  مارکسهگردد. بفعهی، یافته و با کارگر غریبه می

 یمازلههپذیرد، در واقع بکالا که خری  و فرو  نیروی کار در چارچوب  صنننورو می

اختصاصی مزادی، برابری، مال ی،  یبهش، موعود حقوق تاضی بشر اس،ا یعای عرصه

دراین عرصننه هم خری ار و هم فرشننا ه ی کالا،  (۲۱۰:0 :سننرمایه) «گرایی.و فای ه

عاوان افرادی هان . منها بخودشننان وارد عمل شنن ه «مزاد» یبتوان نیروی کار، با اراده

شننود، جا معاوضننه میپیشننگاه قانون برابرن . پس منچه در این مزاد قرارداد بسننته و در

 «.برابرن »های ارز 

ا پرهیاهو ر یبگذاری  این عرصه» :مورد کهبرای همین اس، که مارکس بانگ برمی

پذیرد ای که در من همه چیز سطحی و در برابر دی  عام صورو میعرصه –ضر  کایم 

یروی کار وارد مازلگاه پاهان ضولی  گردیم که و به همراه صناحب سرمایه و صاحب ن -

ورود مماوع اسنن، مگر برای کسننب و » :ا  اعهام شنن ه اسنن،در ورودی یدر مسننتانه

 ی، همچاین دربردارن ه«ضمایز»د و تاو در حین وهمنه، نمبنا این (جناهمنان) «کنار.

 امی ضحولاورغم ضمد، عهیوگردد و یک نم «پ ی ار»بای  می ان . یک تاو مآلاً«ضشابه»

 .د یک تاو اس،وهای گوناگون ، نمبا یو صورو

ی مالی، خوانا ه را دوباره ، درحین وارسی سرمایه«سرمایه»مارکس درجه  سنوم 

د اسنننرارممیز، خود ناشنننی از وکان  کنه این نمبنه جهن  او  رجوع داده و اظهنار می

افت . ما در میواژگونگی سنننوژه و اباه اسننن، که درخها  خود فرمیا  ضولی ی اضفاق »

ی سننوباکتیو کار بارمور هامهاحمه کردیم که چگونه ضمامی ضوانما ی [جه  او ]جا من

سنننو ارز ، یعای کار گردن . از یکسنننرمایه نمودار می یسنننان نیروهنای مول ههبن

یاب ، از دیگر سو، گذشنتگان که بر کار زن ه مسنهذ اسن،، در سنرمایه شنتصنی، می

ن شنننود. ایمثابه یک کالا، پ ی ار میهاری عیاین، ینافته، بعاوان نیروی کنهکنارگر بن

به مفاهیم  سننناده ضولی ی نیز ضنننرورضاً یواژگوننه حتی در خود یک رابطه یرابطنه

 ای کهجا ش ههشودا یعای مگاهی جابچاین وضنعیتی ماجر می یمتااسنب و واژگونه

.« یاب شنناف میگرد  ض اوم و ان  یی خودِ عرصننههاسننپس با ضحولاو و دگردیسننی

 (0۳۶:۳ :سرمایه)
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 سرمایه «وارگیبت»ی مالی یا شکل عالی سرمایه - ۳

نام ، ضمامی مفاهیم خود را بر روی بازار و می «مبتذ »چنه منارکس اقتصنننادیاو من

ضحولاو و  «سنننحر و جادوی»رو اسنننیر کان  و ازاینکنالنایی متمرکز می یمبنادلنه

ی با ظهور، گسنتر  و سپس چیرگی سرمایه. اسن،ی گرد  سنرمایه هادگردیسنی

 ایوارهب،»یافته و به  «نا »مالی اسنن، که این خصننه، اسننرارممیز شنن هی نهایی و 

 .شودمب   می «خودکار

بازگش، من به  یضر اشناره شن ، درحرک، واقعی سرمایه، وهههطور که پی همان

 یل به ابزار ضولی ی ضبپذیرد. پولی که خوی  با وساط، فرمیا  گرد  انجام می ءمب ا

فرو  من کالا، دوباره  یواسننطههگردد و بمی «کالا»شنن ه بود، درخها  ضولی  مب   به 

شنننود. مارکس این حرک، دورانی را بنه پو  ضب یل شننن ه و وارد فرمیا  بازضولی  می

 .کا با ی میصورو «پو  اضافی -کالا  -پو  »صورو هب

عاوان سنرمایه وام داده ش ه بود، هی پولی که بی مالی، حرک، واقعاما در سنرمایه

گیرن ه انجام پذیرفته اسنن،. دها ه و وامگردد که بین وامای میمترادف معامهه صننرفاً

مسترد گردی ه وارد  «بهره»همراه های که بزمانی یفاصهه که پو  وام داده ش ه دراین

مهه صورو پذیرفته اس،. چه فعل و انفعالاضی شن ه، حرکتی اسن، که خار  از من معا

ای موجود واسنننطه ، ظاهراً(پو  یبهره)ینافته جنا دیگر بین پو  و پو  افزای در این

 .نیس،

اسننتحاله  «پو  اضننافی -پو  »به فرمو   «پو  اضننافی -کالا  -پو  »لذا فرمو  

 ضعیااضی که ماجر به بازدهی پو  گردی ه، از یمورد و کهیهیاب ا یعای پو ، پو  میمی

 «شننن ل غیرعقهانی»افزایی را مان . مارکس این شننن ل معین ارز انمنار پاهنان می

 یاس،. حتی سرمایه «فاق  معاا» وری کامهاًخوان ، چرا که این بهرهحرک، سرمایه می

نوعی شنن ل عمومی حرک، سننرمایه را هکا ، بضجاری نیز که در م ار گرد  سننیر می

 «غیر»که از فعالی، شننود. لذا با اینو  میو شننامل فرمیا  خری  و فر کا میحفظ 

 .صرف «شیئ»اجتماعی ناشی ش ه اس، و نه حاصل یک  یبرد، از یک رابطهسود می

سن، و خود را همانا  ارزشی که ها«کمی،»ی مالی معرف رابطه بین اما سنرمایه
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 یهاجتماعی در رابط یرابطه»جا سازد. در اینزاسن، وانمود میخود ارز  مسنتقیماً

عل بالف یعوض استحاله یک شنیئ، یعای پو ، با خود  به کما  رسنی ه اس،. ما به

ی مالی سننرمایه (۷0۶ص ) «پو  به سننرمایه، با یک شنن ل بری از محتوا مواجهیم.

 وارگی من را ضمام و کما  کرده و مابع ضولی  ارز  را کامهاًخصه، مرموز سرمایه و ب،

، ضمامی ضعیااو سرمایه را ضحهیل برده و «گی نا وارشن ل ب،»سنازد. این م فون می

 .کا می «نامرمی»سازای  را  عوامل واقعیِ

عاوان یک شننیئ، معاد  سننرمایه هب صننرفاً (پو ، کالا، ارز )شننیئ، »اکاون یک 

عاوان خاصیتی که برمم ه از یک ه، باس،چه حاصنل کل فرمیا  ضولی ی گردد. منمی

شود، و سنرمایه یک شیئ می (۷0۶همانجا، ص ) «.گرددچیز درخود اسن، پ ی ار می

به  «شیئ»مثابه یک هشود که بمب   می «ایسوژه»شیئ، سرمایها سرمایه به عامل یا 

دکار ای خوسان سوژهه، ب«غیبی»رس ا کمیتی که با برخورداری از کیفیتی فرو  می

 .سازدو فعا ، کل ثروو اجتماعی را از من خود می

دین »یافتگی اشیا را به روابذ اجتماعی و شتصی، «یافتگی،شنیئی»مارکس این 

سنازد که نمایا گان  را مسو ق رو جادویی خود کرده و ضشنبیه می «زن گی روزمره

 برد. م احان و واعمان وضنننع موجود، سنننرمایه را مرضباًفرو می «عنالم ضوهمناو»در 

جا، همان)کاا . نا ، ساخته و پرداخته می «یک جزمِ»و  «ضرورضی طبیعی»همچون 

 (۵۶۰ص 

جهان مسنیحی و نیز نقا  برکشی ن از چهره  «وج ان»مارکس برای ض ان دادن 

افته ی «سرمایه ربایی»ی مالی را در سرمایه اسهافضزویرگر ، با یک بررسنی ضاریتی، 

رو در سازد. ازاینبرمها می -خواری نزو  –پو   یو نق  کهیسنا را در مزادسنازی بهره

بارها به مارضین لوضر رجوع کرده و با برجسننته کردن ایسننتادگی او  «مایهسننر»کتا  

کا . لوضر در گو میزی مشنننروحی از وی باهاقو کهیسنننا، نقل یدربرابر ق رو مطهقه

حاکمان شننما  :به کهماو اسننحاق عمل کای »کا  که ی  اخطار میهای ی از خطابه

کاا  ولی با بوده باشا  را اع ام میهم سن، دزدانا ، چراکه دزدهایی که چا ر غاز ر

دزد  : ان  کهالمثلها مؤی  این ضر ا . منکاچاپا  ضبانی میکسنانی ه کل دنیا را می

 (99۵جا، ص همان) .«زن بزرگ، دزد کوچک را سر می

همراه ظهور نمام بان ی، ی مالی و بهبنه بناور مارکس، با فراگیر شننن ن سنننرمایه
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عامل،  انمشاوران، م یر یی ج ی ی در چهرههابورس، انگلسنیستم اعتباری و بازار 

 یهای بزرگ سننهامی پا به عرصننهبازان، و شنرک،بازان، بورسها، سننفتهرؤسنای بانک

دها . این را ضش یل می «ریسنتوکراسنی ج ی  مالیم»یک  گذارن  که جمعاًوجود می

ای لی ، روباای گسننتردهبرفراز رون  واقعی حرک، ضو «بورژوایی یهیئ، اماای جامعه»

مورن  که به ضمرکز هرچه وجود میههای ضصنناعی، کاغذی و اعتباری ببا یاز صننورو

ی هاها و کارخانهبیشننتر سننرمایه و خهع مال ی، عمهی بسننیاری از صنناحبان شننرک،

 یمازلههداری، بگردد. این سهب مال ی، در چارچو  نمام سرمایهخصوصی ماجر می

برداری اس، که با بهره «بردارکهاه»ای اجتماعی در دس، ع ه یضصناحب کل سنرمایه

ای شون  که با سرمایهضب یل می «جویانیاماجر»از بازار بورس و سنیسنتم اعتباری، به 

کاا . پس درحقیق، دلالان و سوداگران که درواقع به خود منها متعه  نیس، قمار می

را به متاطره  «غیر»سنننرمایه  یا «اجتماعی یسنننرمایه»ای مؤسنننسننناو مالی، حرفه

 .سازدضر میان ازن  و این ام ان ریسک کردن را برایشان مسانمی

 سیسأ، در عین حا  ماجر به ض«های سهامیشرک،»گیری به نمر مارکس، شن ل

صیل ضحی شتصی قابلهاگردد که با سرمایهو گستر  مؤسساو ضولی ی عمیمی می

ضولی  اجتماعی اسنتوار اس، و ضراکم اجتماعی  یوهبر شنی بودن . سنرمایه که تاضاًنمی

، در چاین وضنننعیتی ضب یل به اسننن،من  ینهادهابزار ضولی  و ضجمع نیروی کار پی 

ای ای انفرادی به ه مجموعهگردد. بازار پو  را نه سننرمایهمی «اجتماعی»ای سننرمایه

گیرد. ران قرار میکا  که ضح، کاتر  و نمارو بان  امتمرکز و متراکم نمنایا گی می

مب    «اشنننتراکی یک طبقه یسنننرمایه»به  جا سنننرمایه واقعاًقو  مارکس، دراینهب

 (9۵۰ص )شود. می

 

 

 «واقعی» یو سرمایه« موهومی» یسرمایه - ۴

ی عاوانی اس، که مارکس برای ضوصیف سرش، سرمایه «یموهوم»جعهی یا  یرمایهس

 یی مالی در عرصننهاهر خوپو و خودمتتار سننرمایهظهب یگیرد. سننیرهکار میهمالی ب

 ءق ری با ماشننناهی پیچین ه و گوناگون ، درض اوم خود بهناگرد  در ضمنامی جهوه
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کا  که انگار سنننرمایه ب ون ضولی  مفریای و ضولی  ثروو مادی فاصنننهه پی ا میارز 

مؤسساو و  ی مالی که در هیئ،سرمایه !داری قادر به رش  و خودافزایی اس،سنرمایه

ده بود، کرداران صننناعتی را ب ه ار و ملهو  خود های عمیم جهانی، سنننرمایهبنانک

ی رون  عمومی کار صناف و ساده «حامل»و  «عمهه»ها را به ح  یک اکاون مازل، من

 .سازدمب   می «گیربکارگر مزد»ضاز  داده و به 

 «یرکار غ»قیم بر دار فعا  در سنرپرستی، م یری، و فرمانراویی مستنق  سنرمایه

جا کشی از مول ان واقعی در خها  ضولی  اس،. از مناو اما بهره «کار»شود. خهاصنه می

ی مالی نسننب، به که اسننتثمار مسننتقیم نیروی کار به وی محو  گردی ه، سننرمایه

ضعارض  یاز عرصه «خار »ضفاوو بوده و بی کشنی کامهاًچگونگی، شن و و ح و بهره

کا  ی مالی مطالبه میبرد. منچه سنننرمایهسنننر میهو کارفرما بکارگر  یبهناواسنننطه

ای متااسنب اس،، و چون با فعل و انفعالاو فرمیا  بهره یعهاوههاخ، سنرمایه بدبازپر

دار زن ، کاری به کار رنج و مشق، دیگران ن اشته و حتی از سرمایهکاری سروکهه نمی

 .ضر اس،رحمخصوصی هم بی

طور مستقیم با نیروی کار در حا  مقابهه نیس،، و هکه با اینی مالی بپس سرمایه

فعا  صنناعتی یا ضجاری اسنن،، در واقع معرف سننرمایه  یا  سننرمایهطرف معامهه

بارمور اس،. لذا  یما ی از محصنو  کار غیر با میانجیگری سننرمایهعاوان ابزار بهرههب

را به جریان ر افرادی که مناجتماعی، ب ون دخال، و حاو یاین پا ار که کل سرمایه

دور همعاا و ببی ی مالی مب   شود، کامهاً ضوان  به سرمایهزا نمایا ، میان اخته و ارز 

 .از واقعی، اس،

ی ش هی بازار هادگردیسی یهای رون  مجموعهجا که در دورانبا وجود این، از من

های و عاوان هاالهب، اسااد، قهقرضن اوراقجمهه اوراق بهادار، ازمالی در انواع متتهف ، 

ی بان ی و غیره، هاو حواله هاهای ضانننمیای، وثیقهی دولتی، چکهامال ی،، قرضنننه

 ، دراسنن،درحا  ض ثیر و رشنن   ب ون هیچ ارضباط محسننوسننی با ضولی  واقعی، مرضباً

و سنناز خودی خود پو هگردد که پو  بتهای، حامهان این معامهاو این ادرا  القا می

محض بروز بحران و ضاز  ههای کات  بظاهر مستقل این عاوانهبارمور اسن،. حرک، ب

 .گرددباره متوقف میاعتبار و بهای من اسااد کاغذی، به یک

 خصه، صرفاً  ، سننریعاً «ی مالی صننوریهاهای صنابونی سنرمایهضرکی ن حبا »با 
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ک از من اشنن ا  یچشننود که هیها نق  بر م  گشننته و معهوم میجعهی و ضتیهی من

ن . بحران، حامهان بسیاری اخودی خود فاق  ارز هنبوده و ب «اصیل یسرمایه»معرف 

ای ناموجود، به گِل مثابه نمایا گان رسننمی سننرمایههاز این عااوین پوچ و کاغذی را ب

که مجتمع عمیمی از کا . کسننادی و رکود اقتصننادی با اینخرا  مینشننان ه و خانه

کشنننان ، درعین حا  خود اهرم ن و دلالان مالی را به ورشننن سنننتگی میداراسنننهام

 .گرددی مالی میق رضما ی جه، ضمرکز هرچه بیشتر سرمایه

زمنان مارکس، این ق رو مرکزی که در بانک انگهیس بود، با اض ا به ضوانما ی  در

را وسیعی از مؤسساو و سهام فروریتته  یمالی خود، ازپس رکود اقتصنادی، مجموعه

د. به باور مارکس، کل این نمام ضصننناعی را نه با وضنننع کربا قیمتی ناز  بازخری  می

بحران  یضوان از عارضنننهقوانین بنان ی جن ین  و نه حتی با دخال، دول، مرکزی می

کشان  نه سننقوط می یداری را به ورطهمنچه سنرمایه نجاو بتشنی ، چرا که اسناسناً

 .افزایی اس،ی، سرمایه در ارز بحران مصرف، که سترونی و ع م قابه

شننک ضبعاو بحران در ضولی  و بازضولی  سننرمایه، همواره شننامل بازار و رکود در بی

ی اصهی بحران ابت ا هابازار نیز نشانه یگردد. اما حتی در عرصهخری  و فرو  نیز می

با فروشننی که خرده یگردد و نه در حیطهفروشننی ظاهر میدر معامهاو کهان و عم ه

بحران، وسع،  یکا ، در مستانهطور که مارکس ضأکی  میمصرف مترادف اس،. همان

او   ییی که فرمیا  بازضولی شننان مهار شنن ه، همواره در نقطههابازار و حجم سننرمایه

ی مول  نیز هاازمنجا که بازضولی  راک  مان ه اسنن،، سننرمایه (۶09جا، ص همان)اسن،. 

 .ایستا ازمیدر مقیاسی وسیع از حرک، ب

موضنوع این نیس، که ثروو بی  از ح ی ضولی  گردی ه اس،، به ه ثروضی »پس 

عبارو هب (۳۶۵جا، ص همان) «دارانه و ضاادما   ایجاد ش ه اس،.در شن ل سرمایه

های انسنننانی نیسننن، که حرک، ضولی  متوقف دیگر، ازپسِ برمورده کردن نینازما ی

 ییی اسننن، که خود روابذ ضولی ی و نحوههابا هخاطر راهشنننود، به ه این رکود بمی

گوی ، موانعی که طور که مارکس میضحق  سنود پی  پای خود گذاشنته اس،. همان

 :قرارن داری قرار دارن  از اینبر سر راه شیوه ضولی  سرمایه

 قانونی اس، که در ش ل اف، یی م، از این باب، که رش  بارموری کار دربردارن ه»
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ه کا ، بضرین رو  برخورد میدر مقطع معیای با خود این رش  به خصمانه دنرخ سنو

 گردداوجهی که همواره از طری  بحران قادر به برطرف کردن  می

جا ضااسب بین کار نش ه، و از منرو که به ضصنرف درموردن کار پرداخ،ینادوم، از

اض انبساط و انقب یاا هکعمومی اسن، که ضعیین ییافتهنشن ه و کار عیای،پرداخ،

ی هاهای اجتماعی، یعای نیازما یو نه ضااسنننب بین ضولی  و نیازما ی اسننن،ضولی  

  (جاهمان) «اجتماعی. ییافتههای ض املانسان

ضرین رو  برای خرو  از بحران را در اسقاط کردن و داری مااسبلذا نمام سرمایه

هایی انه ام سرمایه و وسایل ضولی ی یاب ، و جاگ شن ل ندن سنرمایه میکریا ماه م 

بر سنننر راه ضولی   مانع حقیقی» کا از همین روسننن، که مارکس اعهام می !اسننن،

 (۳۱۷جا، ص همان) «اس،. خود سرمایهداری، سرمایه

داری را هرگز نبای  کرد کنه روابذ ضولین ی سنننرمایهمنارکس همواره ضنأکین  می

ا  عاوان ضولی ی که ه ف بهاواسطههی بچیزی که نیس، ضوصیف کرد، یعاعاوان منهب

دار. رون  عیای عاوان ضولی  وسننایل نشنناط و لذو خود سننرمایههمصننرف اسنن،، و یا ب

. در کا مب   می «یافتهشتصی، یسرمایه»دار را نیز به حرک، سرمایه، خود سرمایه

و  را بسوزان ده  که مندار این اختیار را نمیای کهان، مال ی، سرمایه به سرمایهعرصه

داری چه در سناج  سرش، روابذ سرمایهومیل کا . منرا حیفیا به دلتواه خود من

مغاز و  یا ، نقطهمفریایاهمی، دارد ضشتی  این امر اس، که خود سرمایه و ارز 

وجه چهیهانجام، یعای ه ف ضولی  اسننن،. ضولی ، غای، خوی  را در خود داشنننته و ب

و ضعمی  کیفی، زن گی ضولی کاا گان اجتماعی ن ارد.   ترارضباط مسننتقیمی با گسنن

سننوی گسننترشننی نامح ود حرک، هلذا ه ف مح ود ضولی  با خود رون  ضولی ی، که ب

 .بردسر میهکا ، در ضعارض داممی بمی

 

 افت نرخ سود و بحران - ۵

ن قانوب ون اغراق بای  اتعان کرد که ی ی از مان گارضرین دسننتاورهای مارکس کشننف 

  مشاایی دارن «سرمایه»حرک، درونی رون  انباشن، سنرمایه اس،. پاوهشگرانی که با 

عاوان نمونه، او هکا . بن  که مارکس در همه جا سننهم دیگران را ادا میاخوبی واقفهب
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ان عاوهدان ، و حتی از ری اردو بروشای کشف قانون ارز  را م یون مدام اسمی، میهب

 .کا یاد میاضافی نون ارز  گیر قاکاشف ناپی

ورزد که اقتصننناددانان کهاسنننیک درحین پی بردن به با وجود این، مارکس ضأکی  می

، قادر به در  چرایی من نگردی ن . او اف، نرخ سود «اف، نرخ سود»ی خارجی هاجهوه

کا  که اقتصنناد سننیاسننی هرگز موف  به رمزگشننایی از من ارزیابی می «معمایی»را 

 .نگردی 

 «دنرخ سو نزولیقانون گرای  »، جه  سوم، سراسر به «سرمایه»ت  سوم کتا  ب

اختصنناص داده شنن ه اسنن،. مارکس برخهاف پیشننیایان خود که کل سننرمایه را به 

کیب ضر»ضقسیم کرده بودن ، برای اولین بار  «سرمایه درگرد »و  «استوار یسرمایه»

 یو سنننرمایه «ثاب،» ییهرا ضشنننریب کرده و به دو بت  سنننرما «ارگانیک سنننرمایه

اب، ی ث . در این مامر، سرمایهکابا ی سرمایه ضقسیم میدر خود ساختمان «متلیر»

یافته در پی ر ابزار و وسایل ضولی ی عاوان کار عیای،های اس، که ب«مرده»معرف کار 

 ای اس، که برای ضولی یا سرمایه «زن ه»ی متلیر معرف کار گردد و سرمایهنمودار می

 .شودنمادین می «دستمزد»و بقای نسل کارگران در 

، به اثباو رسننان ه بود، ۲۷، فصننل «سننرمایه»ضر در جه  او  طور که پی همان

ضر از سوی ضراکم و ضمرکز بی هکا  که حرک، سرمایه بجا ضصنریب میمارکس در این

ه را مایکا  که ضرکیب ارگانیک و ضعاد  سنننرقانونی درونی ولی ضانننادما  پیروی می

ضری بی  یحرک، درموردن سننرمایههانباشنن، سننرمایه ب یده . لازمهضلییر می ماًیدا

که کل سنننرمایه درحا  افزای  اسننن،،  برای بنازضولی  فزایا ه اسننن،. اما باوجودی

لیر مت یی ثاب، را به نسب، سرمایهطور ضصاع ی حجم سرمایهها  بساختمان داخهی

 .ده افزای  می مرضباً

، ی ثابضری از سرمایهضر، همواره میزان بی رای بازضولی  در مقیاسنی وسنیعلذا ب

کشی از نیروی کار ثاب، مفروض یا میزان بهرهاضافی ضروری اس،. چاانچه نرخ ارز  

ی متلیر، به اف، نرخ سود ماجر ی ثاب، به نسب، سرمایهشنود، رش  ضصاع ی سرمایه

روی کار یا ضع اد معیای کارگر در م و شنود. ب ان معای که کمی، مشتصی از نیمی

ملاو و غیره را به حرک، ضری از وسنننایل کار و ماشنننینبزرگ زمانی ثاب، حجم دامماً
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 .رسانا درمورده و به مصرف می

 یمازلههدر جریان، درعین حا  ب ینسننب، کل سننرمایهی متلیر بهضاز  سننرمایه

واح  اسن، که ماجر به ارزان ش ن  ضری کالا یا ارز  در م و زمانیضولی  مق ار بی 

ضری کار ها، مق ار کمشنننود، چرا که برای ضولی  هرک ام منضن ریجی قیم، کالاها می

اس،، اف،  «اضافی ارز  »نام دیگری برای  «سود»جا که مصنرف شن ه اسن،. از من

کار افتاده به ضاز  نرخ سننود ماتهی هب یو کل سننرمایهاضننافی ضااسننب بین ارز  

 .شودمی

 رغم افزای  حجم مطه  سود، مرضباً بهسن، که در من «قانون»ضعارض درونی این 

همین خاطر بسنیاری از اقتصاددانان زمان مارکس به خود هده . برا کاه  مینرخ من

نمر از اف، نرخ من، کل سرمایه لحاظ افزای  حجم سود، صرفهدادن  که بدل اری می

دانان، این فقذ ری اردو بود که اف، نرخ سنننود را در امان خواه  بود. از میان اقتصننناد

 «مطه »داری را جا که روابذ سرمایهدی . اما از منمانعی برسنر راه حرک، سرمایه می

را نکه مفرجام برای برطرف کردن  بود، ب ون منانگاشن،، در ضهاشی بیو جاودانی می

   .تاضی حرک، درونی سرمایه ضشتی  ده 

افزایی سننرمایه. کا  نام دیگری اسنن، برای اف، نرخ ارز درواقع اف، نرخ سننود 

ی ج ی  ضر را مهار کرده و برای ان شنناف هاشنن ن این نرخ، بازضولی  و ایجاد سننرمایه

رود. اف، نرخ سود، انباش، سرمایه را از شمار میهداری ضه ی ی ج ی بضولی  سنرمایه

داری، ارز  کل ری سننرمایههای ادواکا . در بحرانامر ارزشننی به مرور مهسننته میم

ی موجود سننقوط کرده، وضننعی، عادی گرد  و فرمیا  بازضولی  سننرمایه هاسننرمایه

ی انجام . در عین حا ، کاه  سننرمایهمشننفته شنن ه و به رکود و ایسننتایی ضولی  می

  که در کاجمعیتی معه  یا بی ار را ایجاد می ی ثاب،، مرضباًمتلیر به نسننب، سننرمایه

 . کاسرع، ضع ادشان افزای  پی ا میهسادی بهای کزمان

ی مالی نیز مرضفع های بحرانی اسن، که استقها  نمادین سرمایهدرسن، در دوران

ا  بنا روابذ ضولین ی مشننن ار گردی ه، و نرخ بهره که حرکتی شننن ه، ارضبناط درونی

 سود ی خود را در نرخهاکرد، ریشهخودمتتار کسب کرده و از هیچ قانونی پیروی نمی

که مض  بحران درابت ا از کجا نمر از اینشنننود که صنننرفوق، معهوم مییناب . منمی

ی هاضابع بحران درضولی  و ورشن ستگی سرمایه لاًآور شن ه باشن ، بحران مالی مشنعهه
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ی کهان خود به مؤسنساو مالی نیز عاجز هافعالی اسن، که اکاون از بازپرداخ، ب هی

 .ان ش ه

ضجهی وح و دو فرمیا ، …خری  و فرو » :کا کس یادموری میطور که مارهمان

ها فقذ درحین بحران به وح و من …اسنن،یا درواقع یک فرمیا  در دو فاز متانناد 

بت  وح و دو فازی اس، که از ی  یگر مستقل ش ه رس . لذا بحران ضجهیضأیی  می

  (۷۰۰:۲«:ی ارز  اضافیهاضئوری)» «بودن .

 

 «قلمرو آزادی»ذات تا  د وواز وحدت نم -۶

سننرمایه که انگار همچون رازی ناشنن افته  «تاو»می ، بالا برمی ارطور که از گفتهمان

ش ه بود، درمواقع بحرانی برون جسته، و  «پاهان»دیا  وی نمهابا یدرپش، صورو

که پ ی ار ش ن این رسن . ایند و تاو میوهم در واقعی، و هم در ضف ر به یگانگی نم

 ضاادما  «وجود» یدها هیاب ، خود نشانفعهی، می «بحران»هاگام هب چرا صرفاً تاو

ضف ر و واقعی،، تهای،  یجانبهروابذ سرمایه اس، که درحقیق، معرف واژگونی همه

 اس،.و عیای، و بیگانگی متقابل منها نسب، به ی  یگر 

ری، وجه داسننرمایه یکشننف قانون حرک، جامعه سنن، که مارکس بااز همین رو

چه  این :پرسنن ضشننابه این قانون اجتماعی با قوانین طبیعی را به چال  کشننی ه و می

درسننن، مثل »کا ، یعای قانونی اسننن، که فقذ در مواقع بحرانی خود را نمودار می

 «کان .قنانون جناتبنه، وقتی کنه خناننه برسنننرو خرا  شننن ، خود را ضصنننریب می

ا ها رش ل اجتماعی، روابذ بین انسان او با این پرسن ، چگونگی و (0۶۱:0:سنرمایه)

ایم، وجود موردههکان  کنه اجتمناعی که خود ما بمورد سننناج  قرار داده و ابراز می

صنننورضبا ی »اکاون به چاان جامعی، مجردی ضب یل شننن ه که انگار حاصنننل یک 

ان بر چا «اش ا  طبیعی هستی اجتماعی یش هاین کیفی، ماسجم»اس،.  «طبیعی

ها را و کا  ما چیره شن ه اسن، که ضعامهاو و ارضباطاو بین خود انساناراده، دان  

 .سازدصورو عجیب و غریب فعل و انفعالاو بین اشیا پ ی ار میهب

مسنننتقیم  یصنننورو یک رابطههها بپس اگر روابذ اجتماعی بین فعالی، انسنننان

 «مادی»ای صنننورو رابطههگردد، به ه برع س، باجتماعی بین خود افراد نمادین نمی
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 در حقیق، «دونم»شود، این بین اشیا پ ی ار می «اجتماعی»ای بین اشتاص و رابطه

به اجماع  «معاابی»هاسنن، که در شنن هی ممهر واقعی، وجودی روابذ بالفعل انسننان

پی ا کرده اس،. لذا مارکس در پاسو به این پرس   «ازلی»ظاهر هرسی ه و خاصیتی ب

ضب وا» :گوی انسانی ازکجا ناشی ش ه اس،، باصراح، میکه خصه، اسرارممیز روابذ 

  (0۶9جا، ص همان) «اس، که از خود این ش ل.

ضرین به این پاسننو عیای، بتشننی  بزرگ چه نهایتاًد که منکرجا بای  ضأکی  همین

رخ اد زمان وی، یعای کمون پاریس، بود که ناگهان ش ل کامها ج ی ی از همبستگی 

نامی ، به  «دول،-نا»را یک با ی ضازه ای که مارکس مندر صنننوروو ضعنامنل افراد را 

ی کار را هاکل معمای کالاها، ضمام اسنرار غیبی و افسونی که فرمورده»ظهور رسنان  و 

لذا در بازنویس چاپ  (0۶۵ص )مرضفع ساخ،.  «کاا ضولی  کالایی احاطه می یبرپایه

فصننل او  کتا  را  «گی کالاییوارب،»بود که مارکس قسننم،  «سننرمایه»فرانسننوی 

عاوان هان  بنه به ضعاون رسننی هاکه مزادرا هایی ض قی  و ض میل کرده و فعالی، انسننان

 (0کا . )ارامه میضولی   «ش ل ارزشی»راه خرو  از 

، «فرمیا  انباش، سرمایه»، «سنرمایه»مارکس در بت  هشنتم و نهایی جه  او  

گاه کا . منرا با سقوط من مترادف می «مایهقانون مطه  عمومی انباشن، سنر»غای، 

داری راه شنن وفایی یابا  که اجتماع سننرمایهظهور می «ی ج ی یهانیروها و انگیزه»

ها ناقوس سهب مال ی، از که منها را مس ود ساخته بود. سپس مارکس با بیان اینمن

 «.این اس، نفیِ نفی» :کا  کهمورن ، اعهام میص ا در میهسنهب مال ی، کاا گان را ب

 (۵۲۵جا، ص همان)

 «یِ نفینف»ناپذیر اسنن، که مارکس مفهوم دیال تیک ضاریتی این حقیقتی کتمان

ای حاضر و صورو نستهه، باس،داری پساسرمایه یورود به جامعه یرا که به مسنتانه

نام هی  بنهناهنای بعن ی نن اد. او در ی ی از مخرین نوشنننتنهممناده ضحوینل نسنننل

گویی به ماق ان ، با صننراح، ، درمقام پاسننو«مدولف واگار یهایی دربارهداشنن،یاد»

نظاا   یشاااکلاهنمر مقننای واگار، ضئوری ارز  مننارکس، هبنن»کانن  کننه ابراز می

طراحی  "نمامی سوسیالیستی"جا که من هرگز اوسن،. اما از من ساوسایالیساتی

 (۷۳0:۲9:مجموعه مثار) «ام، این جزو خیالاو واگار اس،.ن رده
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ان ازهایی وی فاق  مبانی و چشنننم یامنا این حقیق، ن ارد که سنننپهر ان یشنننه

که وی قامل به لذا با این (۲). اسننن،مزاد  جنانبنه نسنننب، به یک اجتماع کامهاًهمنه

نوین محصننو  کا   یگیری میا ه نبود و باور داشنن، که سنناختمان یک جامعهقالب

، در سنراسر مثار  اسن،انسنانی  «ی ج ی هانیروها و انگیزه» یجمعی و خودمگاهانه

 .داری ارامه کرده اس،روابذ سرمایه یرف، از مح ودهی جامعی برای برونهازمیاه

که مارکس ضمامی مثار  را به نق  وضننع موجود اختصنناص داده بود، نیازی به این

 یهن دارهم دربر «نق »ضوضیب ن ارد. اما بای  درنمر داش، که در برهان دیال تی ی او، 

. «ایجابی»ساجشی ژرف از مجموعه روابذ اجتماعی موجود بود، و هم حاوی مفاهیمی 

 های بع  از مارکس،عاوان نمونه بای  اشناره کرد که ضاکاون بسنیاری از مارکسیس،هب

را ماطب   «سرمایه»وی ضحقی  کرده، و ساختمان  «اقتصناد سنیاسنی رو »درمورد 

 .دانا هگل می «عهم ماط »با

 ری  انگهس، هم ار و دوسنن، نزدیک مارکس، بود که یرای نتسننتین بار این فرب

اگر » :ریزی ش ه اس،مقولاو ماطقی هگل پایه یبرپایه «سرمایه» یابراز نمود سامانه

ان شناف کالا به سنرمایه را در مارکس با ان شناف وجود به تاو مقایسه کای، مترادف 

  (9۱:۲۱۵، مثار، 0۱۵0نوامبر  0کاراد اشمی،،  نامه به) «بسیار خوبی را خواهی یاف،.

 «عهم ماط » یا  درباره«های فهسننفییادداشنن،»سننپس این لاین بود که در 

، در  کننامننل "عهم ماط "عمی  و فهم  یبنن ون مطننالعننه»هگننل، اعهننام کرد کننه 

یک دارد که هیچصهه اعهام میاو بهاف «، غیر مم ن اس،من ویاه فصل او ه، ب"سرمایه"

 (0۱۰:۳۱:مجموعه مثار) «ان .مارکس را نفهمی ه»سا  گذشته  ۷۰های مارکسیس،از 

ختم نش ه  «تاو»و  «وجود»به  «سنرمایه»او اولین کسنی بود که پی برد سناختمان 

 (۳.)اس، «دکترین مفهوم»، یعای «عهم ماط »به ه همچاین شامل بت  نهایی 

وجود و مقولاض   «معاد »ان عاوهکه، مارکس با شننروع از کالا بماحصننل کهام این

و سنننپس گذار به  (کیفین،، کمین، و مقیناس، ینا کالای واح ، مبادله کالاها و پو )

 ی، وارد قهمرو مفهومی یا عرصننه(ضولی  و ضانناد یعرصننه)تاو و مقولاض   یعرصننه

گردد، یعای قهمروی کنه در من ضعنارض بین عیاین، و تهای،، ضئوری و می «مزادی»

یی ج ی ، یعای بُع  ها«سنننوژه»عی،، مرضفع شننن ه و با میانجیگری عمنل، ای ه و واق
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 .رس انسانی، به اللای ضعارض بین کار جسمی و کار ف ری می

، پس از ضحهیل کالا و «سرمایه»برای همین اسن، که مارکس در همان فصنل او  

ارز  »د  در وو نم «ارز »مصنننرف و من، یعای یک جاس قابل یخصننه، دوگانه

رسننن . می مجردمن، یعای کار مشنننت  و کار  یبه کار و خصنننه، دوگانه ،«مبادله

ر عاوان صرف نیروی کاهعبارو دیگر، وی کار را به کار مفی  و معین انسانی، و کار بهب

 .کا طور عام و ب ون درنمر گرفتن نحوه و چگونگی مصرف  ضقسیم میهب

واقعی، اسنناسننی اسنن،. کار برای فهم کل  یخصننه، دوگانه»کا  که او ضأکی  می

اوو  ۲9نامه به انگهس، ) «برای همین بهافاصنهه در نتسنتین فصل مامور ش ه اس،.

من نتسنتین کسنی هستم که این سرش، » :کا  کهاو در من فصنل ابراز می (0۱۶۵

  (0۳۲:0:سرمایه) «ام.کار نهفته در کالاها را نقادانه بررسی کرده یدوگانه

قو  مارکس، هکه، بنمر از اینرنمر بگیرین . صنننرفعاوان نموننه، خیناطی را دهبن

که خاطر ضننرورو، هزاران سننا  پوشننا  ضولی  کرده بود ب ون اینهبشننری ب یجامعه

شن ه باشن ، خودِ خیاطی معرف کیفی، مشنتصی از کار ه فما   «خیاط»هیچ کس 

ی  و مف کا . اما چاانچه از کیفی، معین کار بارمورکه نیاز معیای را برمورده می اسنن،

مان ، صرف کمی، مشتصی از نیروی کار اس، که چه باقی میضجری  حاصل کایم، من

شنننان ی ه، و با زمان مصنننرفددر چاین حالتی با سنننایر کارهای مفی  قابل قیاس گر

شنننرطی که از هی انواع متتهف کار بشنننود. این یعای برابری کمّان ازه گیری میقابل

 .ا بیان ارزشی پی ا کرده باش کیفی، منها ضجری  ش ه و در کال

شننود. اما سننرمایه با در هیچ کجا یاف، نمی «کارگر انتزاعی»نام هموجودی ب البته

 کار»های انسانی را فشرده کرده، به ای از ضوانما ی، مجموعه«ساع، کاری»سنی به أض

اه گمحض ورود به کارهسازد. درس، اس، که کارگر بو انتزاعی مب   می «لازم اجتماعاً

قذ پذیر، فشود، اما ازبین ضمامی کالاهای مبادلهملاو ضب یل میاز ماشین «ایزام ه»به 

 «ظرفی، کاری»رسنن ، وجود دارد. منچه درخها  کار به مصننرف می «زن ه»یک کالای 

انسانیِ برخوردار از قوای ف ری، جذ   ی«سوژه»مثابه هاوسن، و شت  کارگر زن ه، ب

مواد مرده نشننن ه، به اعتراض و رویارویی خود با کار بیگانه ملاو یا ماشنننین «عیای،»

 یده . برای همین اسنن، که مارکس با گذار از بازار و ورود به عرصننهشنن ه ادامه می

نیروی کار با سننرمایه، و مبارزه برای  یرا به مقابهه «سننرمایه»ضولی ، بت  اعممی از 
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 .ده کار اختصاص می کوضاه کردن روزانه

نمر از داری، صننرفپسننا سننرمایه یجامعه« شننرط بایادینپی »ارکس، به باور م

کوضاه کردن روزانه کار »کار اجتماعی،  یچگونگی و میزان پرداخ، یا دریاف، سننهمیه

ضوان ضم ن بشری را مورد ساج  قرار داد. و بر من مباا می (۵۷۵:۳:سنرمایه) «اسن،

اجتماعی، کوضاه ش ن م و ضر با ی عالیجه، مفریا  مصنالب و عااصنر یک صنورو

برطرف کردن ضمرکز  یاختصنناص داده شنن ه اسنن،، زمیاه «کار مادی»زمانی که به 

 .موردوجود میههای عهمی و ف ری از انحصار گروهی خاص را بضوانما ی

منارکس، وح و ضئوری و عمل در متن زن گی، هاگامی پا به عرصنننه  یدین ههبن

ضمیز دهیم، و  (یا اونیورسننا ) «کار جامع»از  را «کار اشننتراکی»گذارد که نتسن، می

  هم ضهفیهرا ب «کار جامع روح انسانی و انطباق اجتماعی من ضوسذ کار جمعی»سپس 

کار »شننود که داری، موقعی مغاز میپسنناسننرمایه یگذار به جامعه (0۵۵ص )دهیم. 

و   اصنننل ضولی ی، ناپ ی  شننن ه باشننن یکاا هعاوان ضعیینه  بامسنننتقیم و کمی،

 یدرمقنایسنننه با کار عمومی عهمی، انطباق ض اولوژیک عهوم طبیعی، هم از لحاظ کمّ

 «ای ضروری اما ضابع، ضقهیل یافته باش .ضاز  یافته باشن ، و هم از لحاظ کیفی به وههه

  (۵۰۰گرون ریسه، ص )

ثروو نباشنن ، زمان کار نیز واح   ءبه محاننی که کار مسننتقیم مادی دیگر ماشننا

همراه هوق، ضاز  کهان کار ضننروری اجتماع به ح اقل، بمن»واه  بود. سناج  من نت

ص «)گردد.م میأهاری، عهمی و غیره ضو یزمان مزاد شنن ه، با ض امل افراد در عرصننه

ی فرد اجتماعی شنن ه هاازطری  نیازما ی درمن صننورو، کار ضننروری صننرفاً (۵۰۶

گیری  ه با زمان مزاد ان ازهشنننود. معینار ثروو دیگر نه با زمان کار بهسننناجین ه می

 .ودری کار مستقیم و وق، مزاد نیز ازبین میهاشود. لذا ضعارض انتزاعیِ برابرنهادهمی

در تها  کل دان  »کا  که ج ی ی ظهور می ضناریتی کنامهاً یگناه سنننوژهمن

در این مامر،  (۵0۲ص  جا،همان) «کا .اجتماع موجودی، پی ا می یشنن هانباشننته

شود که ضعین کار ضوسذ اقتاای وق، و ضرورو واقعی مزادی زمانی شروع می قهمرو»

ضولی   ی ، در ورای عرصننهاباا به سننرشنن، [قهمرو]خارجی خاضمه یافته باشنن . این 

هننای قهمرو حقیقی مزادی، ض نامنل ضوانمان ی …معای اخ  من قرار داردهمنادی بن
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 (۵۷۵:۳سرمایه، ) «عاوان ه فی در خوی  اس،.هانسانی ب

 

  

 :هانوشتپی

 

، نگاه «سننرمایه»ثیر کمون پاریس بر سنناختمان أدرمورد ض جامعیبرای بررسننی  - 0

 ی، نوشته رایا دونایفس ایا، فصل ششم، ضرجمه«مارکسنیسنم و مزادی»کای  به کتا  

 ، نشر »دیگر«، 0۳۱۷.مرضاوی و فری ا مفاریحسن 

Marxism and Freedom, New York, Bookman, 1958 

 :داری نگاه کای  بهمارکس و جامعه پسا سرمایه درمورد مفصل بررسی برای - ۲

 مارکس «سرمایه» داری دری پساسرمایهمبانی جامعهعلی، رها، 

، «فهسننفه و انقها »هگل، نگاه کای  به کتا   ین و فهسننفهلای یرابطه در مورد - ۳

 ،«شنوکه ضشنتی  و دوگانگی فهسفی لاین»نوشنته رایا دونایفسن ایا. فصنل چهارم، 

  0۳۱۵،«خجسته»نشر  حسن مرضاوی و فری ا مفاری، یضرجمه

Philosophy and Revolution, New York, Delacorte, 1973 
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