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ی بیانی دقیق از مسائلی چند در تئوری  متنی که در پیش روست تالش دارد تا با ارائه

خش از یکسو و جریاناتی ب تر ساختن مرز بین تئوری انقالبی و رهایی مارکسیستی در جهت روشن

هایی چون مردم، رفاه، توسعه، کاالیی زدایی و ...، سعی در  که با آذین نمودن این تئوری با دال

نظام گرایشات مختلف بورژوایی دارند از سوی  کاپیتالیزه نمودن و تبدیل  این تئوری به پیاده

ود تا خواننده با کلیاتی از مباحث ر دیگر، گامی ولو کوچک را به پیش بردارد. از این رو انتظار می

مربوط به اقتصاد سیاسی آشنایی ابتدایی داشته باشد. به همین منظور فرض بر این است که 

عملکرد سیستم "ر کتاب مختصر اما به غایت مفید ی حاض ی مجموعه خواننده پیش از مطالعه

( و "نقد پرولتری ..."متن  ی خ. خسرو )برای فهم آسانتر یر ژاله، ترجمه اثر پی "داری سرمایه

تر  ) برای فهم آسان"داری ی سرمایه ی باالترین مرحله امپریالیسم به مثابه "همچنین کتاب 

همچنین الزم به ذکر است که ( اثر لنین را مطالعه نموده باشد. "امپریالیسم به زبان مادری "متن

اثر کارل  "سرمایه"جلد سوم ای از یکی از فصول  ترجمه "روابط تولیدی و روابط توزیعی"متن 

های حاضر برای اولین بار  ی اهمیت بسیارش در ارتباط با بحث باشد که به واسطه مارکس می

 است. ترجمه و به این مجموعه پیوست گردیده
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 سه منبع و سه جزء چپ بورژوایی

ی مقدس  دوگانه، «بورژوازی ملّی و مترقّی –  بورژوازی کمپرادور»، 55 از اگر در روزگار قبل

و تثبیت جمهوری  55 فردای ازداد؛  لوی را تشکیل میآن روز و دولت په تحلیل چپ از ایران

مقدس تحلیل چپ ی  دوگانه« داری نامتعارف سرمایه  –  داری متعارف سرمایه»، اسالمی ایران

بندی  مرحله ی ، از آن دوگانه55 از قبل . اگر چپِهدد جدید تشکیل می ایران را از وضعیت

 ی امپریالیسم، مرحله زنجیریِ و سگِانقالب، اقدام همه با هم علیه دیکتاتوری شاه 

ی جدید )که از  نیز از آن دوگانه 55 از چپ بعد ،گرفتنتیجه می دموکراتیک انقالب و ... را

اقدام قبلی و برآمده از همان روش بود( به  ی از همان دوگانه یجدید بندی وجهی صورت

، وحدت جمهوری اسالمیعلیه ( همه با هم یا نهبشود « طبقاتی فرا»فراطبقاتیِ )چه اذعان به 

گرایی و ...  ، پروغربجمهوری اسالمیی  خواهی، خواست استحاله پوزیسیون، جنبش سرنگونیا

 رسد. می

این جریانات و نیز خط و  است که درنگ کردن بر فهم و تحلیل غلطج لحاظ کردن این نکته به

 ی این اشتباهات به و احالهتقلیل ایشان، به معنای  های سیاسی ا نظرگاهربط این تحلیل غلط ب
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های  چرا به این شناخت»که  ایشان نیست. این 2شناختیِ و روش 1شناسانه معرفت صرفاً خطاهای

و چرایی مزبور، پرسش  ، خود امری سواست. چرا که پاسخ«رسند؟ وط ناصواب میناسره و خط

ها و  شان است و به منطق وجودی آن چرایی وجود داشتنپرسش و  در پیوند با پاسخ

توان بورژوازی را بدون مکمّل  نمیگردد. در واقع برمی ییی بورژوا جامعه 3شناسی هستی

 ست که در شرایط حادِّ بورژوازی ی منطقی دهیاش در جناح چپ یافت. چپ بورژوایی زای منطقی

بورژوایی،  کند. این هستی منطقی چپ آن عمل می انقالبی و سیاسی چه بسا بورژوازی به نام

طور که هگل این  همان تادارد  داری دوام داشته و نویسنده را وامی امی ادوار تاریخ سرمایهدر تم

برآمده از  چپ بورژوایی را امری ذاتی بداند، ذاتیِ سیاستِ داند، خود در چیزها را ذات می دوامِ

این نگرش و سیاست دوام داشته  داری. پس خود ست در عصر سرمایهمنطق سرمایه و ذاتیِ سیا

ور آن متفاوت است: و در شرایط مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ژئوپلیتیک، در و تنها صُ

نطق ارزش، در تالش است که طور که م شود. در واقع همان های گوناگون زاییده می صورت

، «قانون اضافه جمعیت»، «مزد» ی نیروی کار را با مقوله ی ستفادهاارزش  مقاومتِ

انضمامیِ سیاسی نیز، سیاست  شکند، در سطح و ... در هم« داری یههای ادواری سرما بحران»

 مبارزات اقتصادی و سیاسی پرولتاریا چپ بورژواییی  به وسیله دارانه در تالش است تا سرمایه

ی  ی از ارکان همان نظریهچپ بورژوایی، یک و ضروریِ شکند. این تکوین منطقی  هم در را

ترین وظایف چپ راستین، تن زدن  . بنابراین، از مهماست ست که گرامشی تدوین کرده هژمونی

وظیفه به نحو احسن  این. در واقع اگر استساختاری چپ بورژوایی  –  منطقی از این جایگاه

 انجام شود، بورژوازی به خاکِ سیاه خواهد نشست.

ان، از های مختلف چپ ایر های نحله نوع درکِ تصریح شده و یا فهم تلویحیِ پوشیده در نوشته

آنان  سیاستِ سیاسی در این کشور، آغازگاهِ  – داری و سوخت و ساز اجتماعی زاد و رشد سرمایه

، یعنی ارزش، سرمایه و «خودِ موضوع»است. این درک، خود پیشاپیش بر نوع درک از 

و تطوّر « موضوع خودِ»واره از  درکِ غیر شیدر مقابل  ها استوار است. داری از سوی آن سرمایه
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آور( و لحاظ کردن  ی صنعتی، تجاری و بهره  صیرورت آن در اشکال مختلف آن )سرمایهو 

برای عدم لغزش به مواضع  سطوح مختلف تحلیل و در نتیجه ایجاد حدود و ثغورِ متعیّنی

و تحلیلِ پدیداری و در نتیجه رسیدن به « موضوع خودِ»واره از  نقدِ راستین درک شی ،ناصحیح

 به قدر کفایت بسط داده شده است.  این مجموعه دومخش بدر  ،خطوط ناصحیح

داری در ایران )و البته اپوزیسیون راست نیز هم( را  ی اساسیِ درک این چپ از سرمایه انگاره

بندی کرد و آن را در اشکال گوناگونی چون  جمع «داری نامتعارف  سرمایه»ی  مقولهتوان در  می

داری  سرمایهخوار نفتی،  داری رانت الیتر آسیایی، سرمایهداری توت داری تجاری، سرمایه سرمایه

داری  ها در این ادعا است که سرمایه توان بازشناخت. وجه اشتراک تمامیِ اینگر و ... می غارت

، انکشاف و انباشت آن، هم در سطح داخلی و هم در آن  ایران در اثر نوع گفتمان حاکم بر دولت

رو شده است. گویا در سطح داخلی، دخالت فقه و گفتمان و  هسطح خارجی با موانع اساسی روب

المللی نیز به دلیلِ  زایی را لنگان کرده و در سطح بین دولت فقهی در اقتصاد، پروسه ارزش

جا  ناشی از این گفتمان اسالمی با غرب، شرایط انباشت با وقفه مواجه شده است. در این جدالِ

 شان، جایز نیست.  بودن به دلیل آشنای کالم در معرفی این تزها،  اطاله

 ست با سه وجه دیگر: ا  این وجه از تحلیل این چپ، در پیوند عمیقی

  ؛دموکراتیک است دولت، دولتِ ی دارانه گرایی در فرم دولت: گویا تنها شکل سرمایه غایت -1

  ؛ر آزاد ناب استرانه، فرم بازادا گرایی در فرم اقتصادی: گویا تنها فرم اقتصاد سرمایه غایت -2

دارانه، ایدئولوژی لیبرالیسم  گرایی در ایدئولوژی سیاسی: گویا تنها ایدئولوژی سرمایه غایت -3

 .است

صرّ است که گرای ایران است. این چپ مُ چپ بورژوایی و اپوزیسیون ءاین سه منبع و سه جز

جا  رو بدانرال است؛ و از اینو نه لیبآزاد  بازارِ ، نه دموکرات، نه دارای اقتصادِجمهوری اسالمی

طلب، اکونومیست و سکوالر شود و در  شود که خودش به ترتیب، سرنگونی رهنمون می

 ی اش به همراهی با جنبش سبز )حامی براندازی مخملی(، دفاع از حمله های سیاسی پالتفرم
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راتیک، به طور پ  خارجی به ایران )ناتوگرایی( و پراتیک ضدّیت با اسالم و مذهب برسد. این سه

هایی  دفاع از جناح دهد و آنان را به سوی ها نشان می ضروری آن روی دیگرش را الجرم به آن

همراهی تصریح شده یا  )رفرمیسم(، مسکوت گذاشتن بحث امپریالیسم و  مهوری اسالمیاز ج

می مهوری اسالجچون داعش )به عنوان ابزار عملی سرنگونی  ای هم های اسالمی گروه نشده با

 دهد. این کمدیِ تراژیک این چپ است. ( سوق میو متحدانش

ما پیشنهاد نظری مشخصی داریم: یک بازتاب دیالکتیکی و کامالً هگلی. فقه و  جا اینلیکن در 

نماید که با سازوکارهای جهان فعلی  ای که در ابتدا چنین می و دولت اسالمی  اسالم سیاسی

العینی به صورت خودِ  هبه طرف اً بار هزیمت خواهد بست، ناگهانسازگار نبوده و تدریجاً و یا دفعت

   شود. داری ظاهر می هستن و بودنِ نظم سرمایه ی شیوه

، 55 از ی قبل اگر در جهان ساده دهد که زیسیون چپ ایران، نشان میپوپیمایش جغرافیای ا

ر مورد شناخت نیروهای که دنه تنها در مورد دولت مستقر، بل چپ ایران با شروع از آن دوگانه،

رسان بورژوازی شد، چپ فعلی نیز در جهان  بار گردید و یاری سیاسی دچار اشتباهات مرگ

، بلکه در مورد مهوری اسالمیتر امروز، با شروع از این تحلیل، نه تنها در مورد ج پیچیده

و  بار و جهانی دچار اشتباهات مرگ ای شناخت نیروهای سیاسی موجود و تحوالت منطقه

 رسانِ بورژوازی است. یاری
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 نقد پرولتری اقتصاد سیاسی و جناح چپ سرمایه

الزم است پیش از هر چیز  ،رو در راستای تدوین خط مشی کمونیستی منطبق با شرایط پیشِ

اقتصادی و وضعیت نیروهای طبقاتی  –ی حی از جامعه ایران، ماهیت اجتماعارزیابی صحی

شک تحلیل مشخص و تاریخی ساخت  در این بررسی، که بیدرگیر در آن به دست داد. 

کند، مقدمتاً اما بررسی آن جامعه و روند رشد و تکامل آن را ایجاب می اقتصادی –ی اجتماع

تر، منطق حاکم بر تمامیت چنین سازوکارها و ساختارهایی ضروری است که در سطحی عام

ت از منطق سرمایه، پیش از بررسی شکل ی آغازی، یعنی عزیمسازند. چنین نقطهنظامی را می

ای چون ایران، این مزیت اساسی را نیز داراست که نظام سرمایه تاریخاً مشخص آن در جامعه

دهد و از این طریق میانجی مناسبی فراهم روی قرار می را به مثابه یک کلیت جهانی پیشِ

ای ین مناسبات جهانی و منطقهی هر کشور در بستر اکند تا جایگاه و ماهیت اجتماعی ویژه می

های رو ابتدا به بررسی منطق سرمایه و آن شالوده یابد. از این معنای حقیقی خود را باز

ای خواهیم پرداخت که فارغ از ناهمگونی الگوهای انباشت سرمایه در کشورهای برسازنده

 ست.فرما آنان به یکسان چیره و حکم گوناگون، بر تمامی
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شرط  پیش ،کار( ی وسیله و ولید و عناصر آن )کار، محمول کارکار و ت فرآیند دانیم که وجودمی

های تاریخ بشر است. ماتریالیسم وجودی هر نوع نظام اجتماعی و فصل مشترک تمامی دوره

ی آن در شناخت قوانین  کننده تاریخی نخست با شناسایی این فصل مشترک و اهمیت تعیین

های گوناگون حیات اجتماعی در طول تاریخ را این بار ورهجامعه است که در مراحل بعد، د

کار و تولید تبیین کرده و این همان جوهر انقالبی ماتریالیسم  فرآیندهای متفاوت برحسب شیوه

 کند.ای تاریخی بررسی میتاریخی است که مبنای مادی تاریخ را خود به شیوه

بادله، توزیع و مصرف که مبنای هر ساختمان های گوناگون روابط تولیدی اعم از تولید، مجنبه 

که دیالکتیک عین و ذهن را جز  دهند، در تحلیل نهایی )چرال میاقتصادی و اجتماعی را تشکی

های گوناگون اقتصادی، توان درک کرد( و در ساخت وار نمیبه صورت حرکت دایره

شوند. با وجود این اما در های سیاسی، حقوقی و فکری جامعه قلمداد میفرآیند ی کننده تعیین

ها منوط  ها و روابط آن معینی خودِ این جوانب تولید، ماهیت، خودویژگی هر ساخت اجتماعیِ

رو با  تولیدی متناسب و برآمده از آن. از این ی است به روابط مالکیت موجود و شکل و شیوه

سازد، اما به منظور  روابط متقابل این اجزا است که یک تمامیت ارگانیک را می که آنوجود 

است  – تولید ی جا همانا شیوه در این – ن جزء برسازندهدرک دیالکتیکی این کل، شناسایی آ

نقد  4کند. که امکان شناخت و فراروی از این تمامیت را به مثابه امری تاریخاً گذرا فراهم می

عی و تولیدی توسط داری به عنوان شکل تاریخی و معینی از نظام اجتما اقتصاد سیاسی سرمایه

 نویسد: سه چنین مییپیرامون پیوند این اجزا به عنوان نمونه مارکس در گروندر 4

مستقل از  تقریباً رو بسیار دور از تولید و هاست و از این وردهآفر عن مفهوم خود توزییتر توزیع در ساده
ها باشد، عبارت است از توزیع وسایل تولید و  وردهآفر توزیعِ که آننماید. اما توزیع پیش از  آن می

های گوناگون تولید. یعنی محکوم کردن افراد به قبول مناسبات  توزیع اعضای جامعه در شاخه
ها یکی از  وردهآقبلی است. روشن است که توزیع فر ای از رابطه تولیدی خاص که خود شکل ویژه

کند. بررسی  ند تولید قرار دارد و ساخت تولید را تعیین میمدهای این توزیع است که در درون روآ پی
که توزیع  چرا ،آشکارا یک تجرید میان تهی است ،تولید بدون توجه به توزیع در معنای اخیر

یند تولید محسوب آیک مرحله یا یک عنصر اصلی از فرخود ها خود تابع توزیع اخیر است که  وردهآفر
 (21)گروندریسه، جلد اول،  شود. می
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که به واقع نقدی است انقالبی که از  ،شناسانه ای صرفاً شناخت رو نه پروژه مارکس نیز از این

دارانه به مثابه جزء و  ی تولید سرمایه رهگذر شناخت مختصات ویژه و قوانین مشخص شیوه

ه تولید شیو ی شود. حال باید دید وجه ممیزه تاریخ حاصل می فرآیندای از کلیت و  لحظه

 چیست؟داری از دیگر مناسبات اجتماعی و تولیدی سرمایه

و یا به دیگر سخن به مثابه  «افزا ارزشِ خود ارزش»روشن است که تحلیل سرمایه به مثابه 

تواند با خود مفهوم  مندی و پیچیدگی، نمی ، با چنین سطحی از الیه«زاید پولی که پول می»

میان کاالها، به   مبادله ی پول نیز خود تنها در نتیجه که آن سرمایه یا پول آغاز کند. عالوه بر

شود. از  ی گردش کاالهاست که نمایان می ارزش و به عنوان وسیله ی دهنده صورت تجلی

رو مارکس به یاری قدرت تجرید، کاال را چون شکل سلولی اقتصاد جامعه بورژوایی و در  این

گردد(، برای بررسی  ی تحلیل متعین می ر ادامهواسطه )که د ی آغازی عام و بی مقام نقطه

دهد، تا از طریق  ی عزیمت تحلیل خود قرار می مفهوم سرمایه به مثابه یک تمامیت واحد، نقطه

گام به مفهوم ارزش همچون  به ی کاالیی، گام بررسی شکل ارزشی کاال و گردش ساده

تر مفاهیم در  یق بازتعریف دقیقی بخشد. امری که از طرتر بیشمجردترین بیان سرمایه تعیّن 

تر با تمامیت موضوع، حاصل  هردم مشخص تحلیل و در پیوندِ پیشرویِ هر مرحله از مسیرِ

داری  ی سرمایه که کاال و گردش کاالیی در جامعهست ا ز اهمیت آنیحا ی شود. اما نکته می

تاریخی قرار دارد که تفاهمی گیرد. این نکته در مقابله با سو ی عزیمت قرار می است که نقطه

تاریخی و یا حتی الگویی نظری تحت عنوان  ای مرحله ،برد مارکس در کاپیتال گمان می

ی گذاری میان  دارانه )به مثابه مرحله در برابر تولید کاالیی سرمایه «تولید کاالیی ی شیوه»

ومیت یافتن داری( در نظر گرفته است که گسترش، تعمیق و عم تولید فئودالی و تولید سرمایه

ی تبدیل نیروی کار به کاال، سبب گذار به تولید  ، حال به واسطه«تولید کاالیی»آن 

تصوری که از اساس با بررسی مارکس در  د؛شو نه میادار داری یا تولید کاالیی سرمایه سرمایه

 داری نه تولید کاالیی پیشاسرمایهکاپیتال بی ارتباط است. مارکس در بخش نخست سرمایه، 

دهد تا  داری را مورد انتزاع و تحلیل قرار می سرمایه ی کاالیی جامعه ی کاال و گردش ساده که

هرچند ناقص و  ،ای است بدین طریق مفهوم ارزش و قانون ارزش را که مختص چنین جامعه

 کند: وضوح این نکته را تایید می ی آغازین سرمایه به به میان کشد. جمله ،ننامتعیّ
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 ی فرماست به شکل توده داری حکم ها تولید سرمایه ه در آنثروت اجتماعاتی ک

رود.  شود. هر کاال جداگانه شکل ابتدایی آن به شمار می گر می عظیمی از کاال جلوه

 (111. )سرمایه، شود یق ما از تحلیل کاال آغاز میبنابراین تحق

پذیر  داری امکان ی تولید سرمایه رو بدیهی است که تحلیل مفهوم ارزش جز در شیوه از این

نیست و بررسی ارزش در تولید کاالیی معنایی جز بررسی انتزاعی و آغازین ارزش در تولید 

تواند داشته باشد. قانون ارزش که از وجهی قانون مبادله بر اساس زمان کار  دارانه نمی سرمایه

ای  امعهتواند در ج ترین حالت خود نیز نمی ای حتی در نطفه ،مجرد اجتماعاً الزم است

چراکه قانون ارزش وابسته به شکل ارزش است و شکل  .داری وجود داشته باشد پیشاسرمایه

ای که به میانجی  ارزش در اقتصاد کاالیی چیزی نیست جز بیان وجود شکل اجتماعی ویژه

کار مشخص انفرادی را به کار مجرد به لحاظ اجتماعی الزم مبدل  ،سازوکارهای درونی خود

رو تمام عواملی که ارزش کاال را بر اساس زمان کار مجرد اجتماعاً الزم برای  اینکند. از  می

کند، اعم از تشکیل سود متوسط، تبدیل قیمت تمام شده به قیمت تولیدی و  تولید آن مقیّد می

ای است که امکان  تنها در چنین جامعه ،قیمت بازار، رقابت میان تولیدکنندگان منفرد و غیره

های  محصوالت مازاد در دوره ی توان بر اساس مبادله مسلماً نمی .دیاب وجود می

داری و  داری )روشن است که تولید محصول به شکل مازاد مصرف در زمان برده پیشاسرمایه

در آن برحسب تصادف و اتفاق و بر اساس  پیش از آن نیز وجود داشته است(، که مبادله عموماً

گرفته است، حتی به  تراز صورت می ای هم زش( به گونهقانون عرضه و تقاضا )نه قانون ار

بخواهیم کل قانون ارزش را نیز که با  که آنچه  .هم وجود داشته باشد شکلی انتزاعی

خوانی دارد از آن استنتاج  داری هم ترین ساخت اقتصادی جامعه، یعنی تولید سرمایه پیشرفته

کاالیی به بررسی آن در محیط  ی دهکنیم. بنابراین تقدم بررسی ارزش در محیط گردش سا

تقدم مفهومی ارزش به سرمایه در تحلیل مارکس، بر اساس همان کارکرد و  تولید و اساساً

 سرمایه به مثابه ارزشِ – مند این موضوع نظام بردِ زی در پیشآغا ی مزیتی است که چنین نقطه

داری و یا  تاریخی نسبت به سرمایهای  کند و نباید آن را به تقدم دوره ایفا می – افزا خود ارزش

رو نیز ضرورتاً از کاال و  الگویی نظری بیرون از آن تعبیر کرد. با چنین توضیحی بحث پیشِ

نمای  های سرشت کند و در بررسی منطق سرمایه و ویژگی دارانه آغاز می گردش کاالیی سرمایه
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تمامیتی که هستی خود را با  دهد؛ فرض خود قرار می آن، همواره تمامیت واحد سرمایه را پیش

 راند. ایجاد شرایط وجودی خویش به پیش می

ی کاالیی، از یک سو ارزش به مثابه کیفیت یکسان و مشترک  در ساحت بررسی گردش ساده

کند  ی گوناگون از پس دیواری سترگ تالش به بیان خویش می استفادههای  کاالهایی با ارزش

م ارزش در محیط گردش و نابسندگی خود روابط و از سوی دیگر ابهام و نابسندگی مفهو

شود، تا از  گردشی در توضیح ارزش و اتکای آن به محیطی دیگر، به شکلی نمایان آشکار می

آن  ی گذار به ساحت تولید، ساحتی که در آستانه ،طریق ضرورت پیوند درونی آن با محیط تولید

ود. محیط آشکار و عام گردش کاالیی هموار ش ،«ورود جز برای کار ممنوع»نگاشته شده است: 

کند، ضمن به دست دادن سرنخ ارزش در  که ذهن بورژوایی همه چیز را در آن جستجو می

جا که ضرورت فراروی از آن  کند. تا آن کاالهای گوناگون، نقص خود را نیز نمایان می ی مبادله

 ،شود. با این حال کشیده میتولید در بستر خود این تحلیل به پیش  ی و گذار به محیط محرمانه

اما دیگرباره به  ،کند مارکس گرچه از بررسی شکل ارزش به بررسی ماهیت ارزش حرکت می

 گردد. داری باز می سرمایه ی ای کاالها، به مثابه شکل مختص جامعه شکل ارزش، ارزش مبادله

یعنی در معنایی  شوند، های تولیدی به صورت کاال ظاهر می وردهآفر داری ی سرمایه جامعهدر 

ی مشخص که در عین حال نه برای رفع نیاز شخصی  استفادهعام، به مثابه محصولی با ارزش 

گردند )بسط معنای کاال  ی کار انسانی تولید می که با هدف فروش و عرضه در بازار و به واسطه

داری در ادامه بحث صورت  و شناسایی وجه ممیزه آن به عنوان کاال در اقتصاد سرمایه

داری  ی خود را در تولید سرمایه یافته ی کاال که شکل عمومیت د و مبادلهرو تولی گیرد(. از این یم

های اقتصادی، خود مستلزم وجود حداقلی از  ترین ساخت آورد، حتی در ساده به دست می

های متفاوت و متنوعی از کار  پیشرفت در تقسیم کار اجتماعی است تا از طریق آن شکل

قابل مبادله و در جهت رفع  ت، قادر باشند تا به مثابه محصوال استفادههای  زشهدفمند و ار

تولیدکننده پیش از تقسیم کار، نیازهای چند بل، در برابر یکدیگر قرار گیرند.نیازهای متقا

نمود. اما زمانی که کارش به عنوان  اش برآورده می ی خویش را از طریق کار چند جانبه جانبه

یابد(، از چند  شود )و البته به شکل مهارت تکامل می اجتماعی کار محدود میای از تقسیم  حلقه



14

کار  گی نیازهاست که در برابر یک جانبه بودنِ هگی نیازهایش کاسته نشده و این چند جانب هجانب

واسطه بلکه با واسطه قرار دادن  دیگر نه به صورت بی ،ی مستقل شود کارِ تولیدکننده سبب می

نه  هر تولیدکننده رده کند. در این وضعیت محصول کاریازهای تولیدکننده را برآون ،کار دیگران

برطرف کردن  فرآیندای در  آفریند، بلکه به مثابه ارزش مبادله ای که می ادهستفابا ارزش 

اش ناچار  کند. زین پس تولیدکننده برای ارضای نیازهای گسترده آفرینی می نیازهایش نقش

د؛ اول فروش محصول تولید شده توسط کار مشخص خویش و دوم است از دو مرحله بگذر

برآورده شدن هر نیازی از رهگذر  خرید محصول تولید شده توسط کار مشخص دیگری.

رو تولیدکننده محصول را نه  است که صورت خواهد گرفت. از این «فروش»بعد از  «خریدِ»

کند.  برای فروش تولید می بلکه –واسطه  به صورت بی –برای برآورده کردن نیاز خود 

کند. چنین است شرایط آفرینش  می تولیدکننده محصول را مستقیماً و تنها برای فروش تولید

چنین شکلی از تقسیم کار اجتماعی که هنوز با تقسیم کار میان تولیدکنندگان مستقیم . «کاال»

کند اما  کاال را فراهم می ی در روند تولید پیوند ندارد، گرچه شرط ضروری و عام تولید و مبادله

داری را توضیح  هنوز خود فاقد آن شرایطی است که تولید و گردش کاالیی در اقتصاد سرمایه

ساختار  ی مازاد به مثابه کاال در حاشیه ی داری که تولید و مبادله دهد. در جوامع پیشاسرمایه

توانسته شکل  نمیی محصوالت  غالب تولیدی انجام شده است، روابط اجتماعی و مبادله

ی مبادله خود تابعی بود از شیوه و  ی کاالها را به خود بگیرد، چرا که این شیوه )ارزش( مبادله

شماری از تولیدکنندگان منفرد  مسلط تولید که در آن توزیع وسایل تولیدی در دستان بی فرآیند

گونه که در  ی تولیدی آن توانست به مثابه تنها فرآورده رو کاال نمی انجام یافته بود و از این

ی  جامعهداری است، دارای شکل ارزش اجتماعی باشد. تقسیم اجتماعی کار در  اقتصاد سرمایه

ای است. با هرچه متعددتر شدنِ کارهای  ارزش مبادله تحکماما نخستین گام  داری سرمایه

دهند، ارزش  می شان را در برابر هم قرار شوند و محصوالت مستقل از هم که جداگانه انجام می

کند و مُهر خود  ای نیز بیش از پیش در تمام زوایای تولیدیِ اجتماعِ تولیدکنندگان نفوذ می مبادله

زند.  می –های گوناگون تولید اجتماعی  شاخه –یافته  های تولیدیِ استقالل جبین فعالیترا بر 

ایشی که به حاکمیت ی جدایی تولید و نیاز اجتماعی از یکدیگر است. نم این نخستین پرده

شود. تولید اجتماعی زیر  ای ـ البته در شکل خود گستَرَش ـ منتهی می مطلق ارزش مبادله
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یابد، تا جایی که تنها  ای تا سر حد امکان از نیاز اجتماعی استقالل می ی ارزش مبادله سیطره

ی  جامعهها در سان تن کند. بدین بحران در ادوار متفاوت وحدت درونی این دو را یادآوری می

 شوند.  به مثابه حاملین ارزش مبادله نیز ظاهر می  استفادههای  است که ارزش داری سرمایه

های  ی که بر اساس آن ارزشای کمّ به رابطه همانی صرفاً اگر ارزش مبادله را به شکلی این 

ارزش  گاه آننکاهیم،  شوند فرو از نوع دیگر مبادله می  استفادههای  با ارزش ،از یک نوع  استفاده

اجتماعی معینی برای بیان کاری است که صرف تولید شده و یا به  ی مبادله عبارت از نحوه

دیگر سخن به معنای بیان مادی روابط کاری افراد و کار اجتماعی خواهد بود. در اقتصاد 

ماعی برابرشده را به کار به این معنا اجتماعی است که شکلِ کارِ به لحاظ اجت ،داری سرمایه

 ی ی خود از سرشت دوگانه این همان چیزی است که مارکس در کشف داهیانه. آورد میدست 

نامد. کار مجرد به لحاظ اجتماعی برابر شده، ذات ارزش و  کارِ نهفته در کاال، کار مجرد می

ی  جامعهدهد و تنها این خصلت از کار است که در  محتوای حقیقی آن را تشکیل می

شود. از طرفی در اقتصاد کاالیی،  ند و به شکل ارزش مبادله بیان میآفری ارزش می داری سرمایه

شود، یعنی بالفعل شدن کار مجرد  برابر شدن کار که شرط اجتماعی بودن آن محسوب می

 برابرسازی کاالها در محیط مبادلهی ارزش، تنها از طریق  نهفته در کاال به مثابه تنها آفریننده

گیرد )در بحث دورپیمایی  است که انجام می تولید فرآیندی از ا اجتماعی ویژهبه عنوان شکل 

بازتولید  فرآیندمبادله چون شکل اجتماعی و واسط  فرآیندسرمایه و دگرسانی اشکال ارزش، به 

خالف  اشاره خواهیم کرد(. به عبارت دیگر بر تر بیشو جایگاه آن در تمامیت حرکت سرمایه 

تی در مناسبات سوسیالیستی که توزیع کار در جامعه های تولید پیشین و یا ح سایر شیوه

ای مشخص بر اساس نیازهای ضروری  تواند به صورت اجتماعی و مستقیم و تحت برنامه می

اجتماعی تنظیم شود و از این رو هر واحد کار بر این اساس، ارزش اجتماعیِ از پیش مشخصی 

رضه محصول کار در بازار است که نمایان را دارا شود، در اقتصاد کاالیی تنها پس از تولید و ع

این اما بدان  .کاالها ضروری و اجتماعی بوده استشده در تولید  شود چه میزان از کار صرف می

در  .د شده فاقد خصلت کار اجتماعی استمحصول تولی ،مبادله فرآیندمعنا نیست که پیش از 

یابد و شرط تام  ی تولید عینیت می است که چنین خاصیتی در پروسه فرآیندواقع مستقل از این 

مارکس زمان کار و شدت کار الزم در  که ناکند، چن تبدیل محصول کار به کاال را فراهم می
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به عبارتی دیگر این شکل ارزشی کاال  .دهد ای تعیین مقدار ارزش قرار میتولید را مبن فرآیند

ران آن محسوب وَت که شرط دَارزش کاال اس شود و اساساً خود از طبیعت ارزشی آن ناشی می

ی اجتماعی تولیدکنندگان با مجموع کار در آن به  شود. اما در اقتصاد کاالیی که رابطه می

شود، چنین واقعیت ارزشی که در  ی اجتماعی اشیا و محصوالت کار ظاهر می صورت رابطه

 سازد.  نمایان می ی کاالهاست که خود را متحقق و شود نیز تنها در مبادله محیط تولید زاده می

شوند که در عین حال دو جنبه دارند: در  آنها ]کاالها[ از این جهت کاال تلقی می

همان حال که اشیا مصرفی هستند حاملین ارزشند. بنابراین اشیا مزبور تنها از این 

جهت که دارای شکل دوگانه یعنی شکل طبیعی و شکل ارزش هستند به صورت 

ی مقابل مادیت  یت ارزش کاالها ... مستقیماً در نقطهشوند. واقع کاال ظاهر می

ی طبیعی  محسوس و خشن پیکر کاالها قرار گرفته است، حتی یک اتم هم از ماده

در واقعیت ارزشی وارد نیست. بنابراین هر چند کاالیی را از هر طرف زیر و رو کنند، 

ریم که کاال فقط از ماند. اگر به خاطر بیاو واقعیت ارزش آن غیر قابل لمس باقی می

شوند که مبین وحدت اجتماعی کار انسانی  آن جهت دارای واقعیت ارزشی می

به خودی خود  گاهنآاجتماعی است،  هستند و بنابراین واقعیت ارزشی آنها صرفاً

اجتماعی کاال به کاال ظاهر  ی تواند در رابطه شود که این واقعیت فقط می درک می

 (116. )سرمایه، گردد

تحلیل شکل ارزشی کاال، محتوای واقعی آن، یعنی کار اجتماعی را  که آنرو پس از  یناز ا

ی این محتوا، ارزش مبادله، خود تنها در نتیجه  شود که شکل ویژه سازد، مشخص می نمایان می

است که  – ی خصوصی کاالیی مبتنی بر مبادله یعنی تولید –ای از مناسبات تولیدی  شکل ویژه

. مارکس در تقابل با اقتصاددانان کالسیک از یک طرف که تنها به تحلیل ارزش گردد ظاهر می

 – ز طرفی دیگر که فقط به شکلِ ارزشپرداختند و نظریات مرکانتیلیستی ا و مقدار ارزش می

ترین  کار را مجردترین و عام توجه داشتند، شکل ارزشیِ محصولِ – شکلی خالی از محتوا

جاست که در تحلیل ارزش، بستگی محیط  کند. این یی ارزیابی میی تولید بورژوا شیوه شکلِ

ی  اگر محصول کار در جامعه شود ی کاالیی به محیط تولید آشکار می گردش ساده
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  استفادهی کاال نه به منظور ارزش  و مبادله گیرد ای به خود می ل ارزش مبادلهداری شک سرمایه

ارزش  افزاییِ ارزش  و اگر در نهایت این خودیابد  ای آن صورت می که به منظور ارزش مبادله

با بروز بیرونی تضاد  ی مبادله و گردش کاالیی )که بخشد، پروسه است که سرمایه را معنا می

سبب ظهور پول به مثابه شکل معادل عام ارزش  – و ارزش  استفادهارزش  – درونی کاال

ا تبدیل کاال به پول و خرید فروش ی یعنی ،ل خویشاد و مکمّشود(، با دو تغییر شکل متضّ می

تبدیل پول به کاال )وحدت آنان عبارت است از فروش برای خرید(، گرچه اهمیت ارزش و  یا

کند، اما  جایی محصوالت کار به صورت اشیا کاالیی است آشکار می عینیت آن را که سبب جابه

داری این  ی سرمایه عهتواند چیزی درباره منشا ارزش و خودافزایی آن به دست دهد. در جام  نمی

تر گردش پولی را به  ، شکل پیچیده«کاال –پول  –کاال »شکل گردش کاالیی ساده، یعنی 

گردش »یعنی خرید برای فروش. « پول – کاال – پول»گیرد که عبارت است از  خود می

نیاز مصرفی تولیدکنندگان را برآورده  ،در تولید کاالیی« فروش و خرید»از رهگذر « کاالها

در ازای خرید کاالیی  پول مقدار معینی پول و پرداخت این مقدار کند. فروش کاال در قبالِ می

مشخصِ  ی ستفادهامشخص به قصد تصاحب ارزش  ی ستفادهادیگر. از دست دادن یک ارزش 

باید پیش از هر خرید،  دیگر برای برآورده کردن یک نیاز مصرفی. از منظر تولیدکننده می

  فروشی حادث شده باشد.

پیماید. خرید کاال در قبال پرداخت  اما در دست صاحب آن مسیر دیگری می« گردش پول»

مقداری پول و پس از آن فروش همان کاال در قبال دریافت مقداری پول. از دست دادن مقدار 

به قصد تصاحب مقدار معینی ارزش باز هم به شکل پول. از منظر  ،معینی ارزش به شکل پول

د پیش از هر فروش، خریدی اتفاق بیافتد. اگر هدف ذهنی تولیدکننده از بای صاحب پول می

نسبت  فرآیندیانی متفاوتی در کران پا کیفیتاً ی ستفادهانخست، تصاحب ارزش  فرآیندبه ورود 

تواند کیفیت متفاوت  اخیر نمی فرآینداما هدف صاحب پول از ورود به این  ؛به آغاز آن است

است که  فرآیندتر پول در کران پایانی  یت بیشباشد. بلکه کمّ فرآیندکران آغازین و پایانی این 

حرکت برآورده کردن نیاز  غایتِ ،بخشد. در مسیر اول به آن از منظر صاحب پول معنی می

سازد.  است که غایت حرکت را می« افزایی ارزش»ای مشخص است. اما در مسیر دوم  مصرفی

شود. این شکل  مسلط تبدیل میی  ، به سوژه«فزاا خود ارزش ارزشِ»ارزش در این مسیر به 
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چه پولی که در حرکت خود، این  ،5( پَ – ک – پ فرمول عمومی سرمایه نام دارد ) ،اخیر

که یافته، خود از پیش شود و به لحاظ تخصصی  دهد مبدل به سرمایه می گردش را انجام می

نه تنها حفظ شده بلکه بر مقدار شود  می فرآیند. بدین معنا ارزشی که وارد این سرمایه است

ن افزایش در ارزش گردد. مارکس ای افزا می شود و به عبارتی ارزش ارزشی آن نیز افزوده می

ن شکل گرفته و ارزشی که منطق نظام سرمایه بر اساس آ اضافه 6نامد. ارزش می اولیه را اضافه

های برابر از حالت پول به  ی گردش فقط سبب تغییر شکل ارزش ا اگر پروسهیابد. ام تداوم می

شود؟ تشکیل  ناشی می یفرآینداین اضافه ارزش از کجا و از چه  ،شود کاال و از کاال به پول می

تواند از  نمی ،ارزها هم ی کاالها یعنی قانون مبادله ی ارزش بر اساس قوانین ذاتی مبادله اضافه

هرچند ارزش جز در این محیط  .بگیردی میان صاحبان کاال سرچشمه ا دَوَران یا مناسبات مبادله

تواند پول یا کاال را به سرمایه  کاال خارج از این محیط نمی ی شود و تولیدکننده متحقق نمی

تواند  تواند در گردش ایجاد شود و در عین حال نمی تبدیل کند. به بیان مارکس سرمایه نمی

سیر که فروشندگان کاالهای خود را خارج از گردش پدید آید. بنابراین اضافه ارزش نه از این م

تر از ارزش آنان  باالتر از ارزش آن بفروشند و نه از این مسیر که خریداران کاالها را پایین

دار و  ی سرمایه دهد که طبقه آید. مارکس در مثالی ساده نشان می خریداری کنند به دست نمی

تواند از خود اضافه ارزش استخراج  نمیسرمایه،  حرکتِ شعورِ ی پول به مثابه عامل ذی یا دارنده

هزار تومان  31ب محصولی با ارزش  دارِ الف به سرمایه دارِ کند. در نظر بگیرید سرمایه

توان  آورد. بنابراین می هزار تومان به دست می 41فروشد و در مقابل محصولی به ارزش  می

 .وده استتبدیل به سرمایه نمتری به دست آورده و پول خود را  گفت الف با پول کم، پول بیش

5
 نماد اختصاری کاال کنماد اختصاری پول و  پ  
پول و کاال،  اشکالگیرد که در درون آن با تبادل مستمر  ای قرار می پروسه موضوعِ ارزش در واقع جا این  6

 شود و خود به خود کند و به مثابه اضافه ارزش از خودش به مثابه ارزش بدوی جدا می مقدار خود ارزش تغییر می
کند، حرکت خود ارزش و  سب میآن ارزش، اضافه ارزش ک ی گردد. زیرا حرکتی که به وسیله ا میافز ارزش
ای که در  به مثابه موضوع اساسی چنین پروسهارزش  زایی است... ارزش-یی خود اوست و بنابراین خودافزا ارزش

را ضمن این تغییرات کند ولی خویشتن  درونش وی شکل پولی و شکل کاالیی را گاهی جذب و زمانی دفع می
آن بتوان یکی بودن وی  ی دهد، پیش از هر چیز احتیاج به شکل مستقلی دارد تا به وسیله دارد و بسط می نگاه می

پول مبدا و انتهای آورد، به همین سبب  را با خودش بالمعاینه دید. و این شکل را ارزش تنها در پول به دست می
 (245-246یه، سرما) .افزایی است ارزش ی هر پروسه
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هزار تومان خواهیم داشت  51تر نگاه کنیم پس از این مبادله جمعاً ارزشی معادل  ا اگر دقیقام

 فرآیندکه برابر است با مجموع همان ارزشی که پیش از مبادله نیز وجود داشته است. این 

ا اضافه نکرده است. چیزی جز بازتقسیم ارزش نبوده و حتی یک ریال هم به مقدار ارزشی م

دهد و نه تشکیل  چگونگی تحقق و توزیع ارزش را نشان می باقی ماندن در قلمرو مبادله صرفاً

ارزها، کاالها را بنابر ارزشی که  هم ی تواند تحت قانون مبادله ی پول چگونه می آن را. اما دارنده

شی که پرداخت نموده است دارند خرید و فروش کند و در عین حال در پایان روند، بیش از ارز

و ارزش مبادله و اهمیت   استفادهی کاال یعنی ارزش  عوامل دوگانه جا اینبه دست بیاورد؟ در 

ی پول  دهد. دارنده گیری نشان می چنین تمایزی، خود را در توضیح این مسئله نیز به نحو چشم

از  .کند م معاوضه میارزها را با ه همپ –ی ک ک و چه در معامله–ی پ در بازار، چه در معامله

از طریق فروش آن به سرمایه بدل شده برابر است با کاالیی که  فرآیندرو پولی که در پایان  این

ای خود ضرورتاً برابر با پولی است که  چنین کاالیی نیز بنابر ارزش مبادله .به دست آمده است

که تفاوت را باید در این  در قبال آن پرداخت شده است. با این حال روشن است فرآینددر آغاز 

چرا که همین کاال است که با ارزشی بارور شده  .مرحله و در کاالی خریداری شده جستجو کرد

آغازین  ی ارزش مبادله، کاالی خریداری شده با پول پرداخت شده به لحاظشود. اگر  مبادله می

تجو کرد. یعنی کاالیی متفاوت آن کاال جس  استفادهضرورتاً تفاوت را باید در ارزش  ،اند مساوی

ای چیزی نیست جز توان  ارزش باشد. چنین کاالی ویژه ی خود سرچشمه ،آن  استفادهکه ارزش 

 –کاال شدگی نیروی کار  –داری  ی آغاز تولید سرمایه کار یا نیروی کار. این بنیاد واقعی و نقطه

قرار بگیرد که کند که مالک نیروی کار در شرایطی در مقابل مالک پول یا ارزش  ایجاب می

ی نیروی کار خود  چیزی جز نیروی کار برای عرضه و فروش نداشته باشد، تا مجبور به عرضه

از سویی مالک نیروی کار از وسایل تولید و به تبع آن  ،در قبال وسایل معاش باشد. به عبارتی

اشد. از ای انباشت شده ب از وسایل معاش آزاد گشته و از سویی دیگر این وسایل در دست عده

ِ  ی نیروی کار در مقابل سلب مالکیت گشته تا به عنوان فروشنده سلبِ ،مالک نیروی کار

که این شرایط در تاریخ جغرافیاهای  این 5دار قرار گیرد. کنندگان به عنوان سرمایه مالکیت

متفاوت از آن برداشتی است که  آن تماماً یمزدنیروی کار و شکل  شدنِ درکی از کاالییروشن است که چنین   5
ی جهانی و همچنین  سازی در عرصه ان ناپیگیر نئولیبرالیسم و خصوصیامروزه از طرف منتقد
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داری هم اکنون بر آنان مسلط شده چگونه شکل گرفته است، خود بحثی  متفاوتی که سرمایه

به طور کلی و به عنوان پیشاتاریخ  فرآیندطلبد، اما این  می «انباشت بدوی»ی زیر عنوان تاریخ

تاریخی جدایی تولیدکننده از وسایل  فرآیندی تولید منطبق با آن چیزی جز  داری و شیوه سرمایه

شود. در این برداشت  بیان می «یروی کارشدن ن سازی و کاالیی ناتوان»های وطنی، تحت عنوان  دمکرات سوسیال
دهد و نه آن مناسبات معین  نه جدایی شرایط عینی و ذهنی تولید توضیح می  نیروی کار را شدنِ ، کاالییاخیر

زنی، قوانین حمایتی  بلکه توان چانه فاقد وسایل تولید و معیشت قرار دارد، نیروی کارِ کار اضافیِی  تولید که بر پایه
 ش نیروی کار است که میزانبازاری تعیین شرایط فرویا غیر کار و در یک کالم سازوکارهای بازاری واز نیروی 

آن خود را به  از منطق سرمایه و سازوکارهای درونی فقدان چنین درکیکند.  شدن آن را تعیین می کاالیی )!(
م میان افزایش دستمزد از یک طرف ای مستقی ی اخیر رابطه که این دسته دهد مورد نشان می شکلی آشکار در این

کنند. مارکس در توضیح افزایش و یا کاهش دستمزد در  شدن نیروی کار از طرفی دیگر برقرار می اهش کاالییو ک
ن نیروی کار به مثابه ویژگی شد رک خامی از نظام سرمایه و کاالییبستر مراحل گوناگون انباشت به چنین د

 کند:  چنین اشاره می نمای آن این سرشت
برای کارگر مساعد یا غیر مناسب باشد، متضمن ضرورت  که اینشرایط فروش نیروی کار، اعم از 

دیدیم، دستمزد  که نادایمی تجدید فروش آن و تجدید تولید دایمی ثروت به مثابه سرمایه است. چن
د. حتی اگر اجرت تسلیم گرد بی مستلزم آن است که از طرف کارگر همواره مقدار مشخصی کارِ طبعاً

به نظر کنیم، افزایش دستمزد در بهترین حاالت  از ترقی دستمزد توام با تنزل بهای کار و غیره صرف
اجرتی است که کارگر مجبور به اجرای آنست. این تقلیل هرگز  معنای تقلیلی در میزان کار بی

 (.811-811، که خود سیستم را به خطر اندازد. )سرمایه ای ادامه یابد تواند تا نقطه نمی
 و در جای دیگر: 

داری که پایه و اساس )قانون طبیعی جمعیت( مورد ادعا است به طور ساده  از قانون تولید سرمایه
 ی بین کارِ ی بین سرمایه، انباشت و نرخ دستمزد، جز رابطه شود که: رابطه چنین نتیجه می

که برای به کار افتادن سرمایه الحاق ای که به سرمایه مبدل شده است و آن کار الحاقی  نیافته اجرت
ی مزبور به هیچ وجه نسبت بین دو مقدار مستقل  شده الزم است، چیز دیگری نیست. بنابراین رابطه

ین از یکدیگر یعنی از یک سو سرمایه و از سوی دیگر تعداد جمعیت کارگری نیست، بلکه در آخر
گری است. بدینسان اگر ون جمعیت واحد کاراجرت و با اجرت در در ی بین کار بی تحلیل فقط رابطه

شود  دار انباشته می سرمایه ی کند و به وسیله طبقه کارگر تسلیم می ی اجرتی که طبقه حجم کار بی
ی کار با اجرت  العاده فوق به آن اندازه سریع باشد که مبدل شدنش به سرمایه فقط از طریق الحاق

یر شرایط یکسان بمانند از کار ند و در صورتی که ساک پذیر گردد، آنگاه دستمزد ترقی می امکان
ای برسد که دیگر اضافه  شود. ولی به محض اینکه کاهش مزبور به نقطه اجرت بالنسبه کاسته می بی

ی از درآمد تر کمآید به این معنی که سهم  کار به میزان عادی تسلیم نگردد آنگاه واکنشی پدید می
شود.  شود و حرکت صعودی دستمزد دچار واکوب می شت سست میآید، انبا به صورت سرمایه در می

داری را دست  ماند که نه تنها اساس سیستم سرمایه بنابراین ترقی قیمت کار در درون مرزهایی می
 (813-812)سرمایه،  ای تامین کند. مقیاس رشد یابنده نخورده نگه دارد بلکه تجدید تولید آن را به
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شدگی نیروی کار است که تولید کاالیی و گردش  ولی تنها با عمومیت یافتن کاال. 8تولید نیست

رسد و عمومیت  تر شده، به بلوغ می سان تقسیم اجتماعی کار پیوسته فزاینده ال و به اینکا

کار  –شدگی نیروی کار  کاال یابد. هایش تکامل می شرط شداری با تکامل پی سرمایهیابد.  می

بخشد و از سویی به عنوان  از سویی تمامی شروط تاریخی پیش از خود را تعمیق می – یمزد

های  شود و تاثیری ویرانگر بر تمامی شکل داری می منطقی سبب گذار به سرمایهشرطی  پیش

شدن نیروی کار شرط تاریخی بروز سرمایه است که به بیان  گذارد. کاالیی تر تولید می قدیمی

گران از . تاریخ جداسازی کاردر چنین شرط تاریخی، تاریخی از جهان نهفته استمارکس 

مین شرایط تبدیل نیروی کار آنان به عنوان تنها کاالی قابل فروش اوسایل تولید و معیشت و ت

 موضوع بحث حاضر نیست. ،برای امرار معاش اما

سو و   ، دارندگان پول یا کاال را از یکدر هر حال این مسئله روشن است که طبیعت

کسانی را که فقط صاحب نیروی کار خود هستند از سوی دیگر نیافریده است. این 

ای نیست  ی اجتماعی شود و نیز رابطه ه هیچ وجه از تاریخ طبیعی ناشی نمیرابطه ب

ی یک  ی ادوار تاریخی مشترک باشد. مسلم است که این رابطه نتیجه که در کلیه

تکامل تاریخی گذشته و محصول بسیاری از تحوالت اقتصادی و ناشی از زوال 

 (266ه، )سرمای های کهن تولید اجتماعی است. ساختیک سلسله از 

داری مستلزم جدایی بین کارگران و مالکیت آن وسایلی است که  مناسبات سرمایه

داری به روی  تولید سرمایه که اینگردد. به محض  موجب تحقق و انجام کار می

کند بلکه آن را در مقیاس دائماً  ایستد نه تنها این جدایی را حفظ می پای خویش می

داری  براین روندی که موجب ایجاد مناسبات سرمایهنماید. بنا ای تجدید می فزاینده

تواند به غیر از روند جدایی کارگر از مالکیت وسایل کارش چیز دیگری  شود نمی می

که از یک جهت وسایل اجتماعی معیشت و تولید را مبدل به  یفرآیندباشد، یعنی 

شود،  دهد. این مفهوم با انباشت اولیه آغاز می و تولیدکننده، مفهوم سرمایه را تشکیل میجدایی بین شرایط کار   8
های  ی تمرکز سرمایه ی مداوم انباشت و تراکم سرمایه ظاهر شده و در پایان به منزله ی پروسه سپس به منزله

 (1912، )سرمایه شود. ی کثیری نمایان می ی عده یهموجود در دست عده قلیلی و کاهش سرما
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مزدور در  کند و از سوی دیگر تولیدکنندگان مستقیم را به صورت کارگر سرمایه می

ی جدایی جز پروسه شود به آورد. پس آن چه انباشت بدوی خوانده می می

(924)سرمایه،  تواند چیز دیگری باشد. تولید نمیتولیدکنندگان و وسایل 

است که ارزش نیروی کار نیز با دخالت عنصر تاریخی در آن، همانند سایر  فرآیندپس از این 

تفاوت میان  .شود می تماعاً الزم برای بازتولید آن محاسبهکاالها بر اساس میزان زمان کار اج

ای  تفاوت ارزش مبادله کار نیز دقیقاً از مابه فرآیندارزش نیروی کار و تولید ارزش نوین طی 

نیروی کار مانند  جا که مصرفِ شود. از آن آن به مثابه کاال ناشی می  استفادهنیروی کار و ارزش 

کار نیز در  مصرفِ فرآیندگیرد،  ازار و محیط گردش انجام میهر کاالی دیگری در خارج از ب

شود که  تولید کاال و تولید اضافه ارزش خواهد بود. تا همین جا آشکار می فرآیندعین حال 

دارانه، جدایی میان صاحبان وسایل تولید و معیشت و فاقدین وسایل  مالکیت خصوصی سرمایه

ی تولید  نمای شیوه کار، سرشت یمزدبه کاال و شکل  تولیدی و در یک کالم تبدیل نیروی کار

ی تولید  که کار مزدی پایه گاه آنفقط  . رود ر میداری و شرطِ تامِ منطقیِ آن به شما سرمایه

کند و نیز فقط از این  گردد، تولید مزبور حکومت خویش را بر تمام جامعه استوار می کاالیی می

 .دهد خویش را گسترش می درت پنهانیهنگام است که وی تمام ق

ی توزیع معینی از عناصر تولید و جدایی  ران، خود بر پایهوَخرید و فروش نیروی کار در محیط دَ

ماهیت تقسیم کار  کار نوین تقسیمِ اینمیان عوامل عینی و ذهنی نیروی کار قرار دارد )

که چنین  ،است(ی آن به پیش آمده  کند، هرچند خود بر پایه اجتماعی را نیز دگرگون می

ی این  کند. برپایه اجتماعی می تولیدِ فرآیندِای نوین از  توزیعی نیز خود حکایت از آغاز دوره

های شخصی  ای برای رفع نیازمندی ی تولید، خرید نیروی کار و تولید کاال، نه وسیله شیوه

شود.  انجام میافزایی سرمایه و تولید برای فروش است که  هدف ارزش دار، که تنها با سرمایه

ای تعیین  ن جامعهمصرف انفرادی و مولد را در چنی فرآیندخصلت این مناسبات تولیدی نیز خود 

)نیروی  کاال – پول»به فرمول « پول –کاال  –پول »جا فرمول عام  رو در این کند. از این می

 فرآیندِ و تحلیلِیابد  تحویل می« تر پول بیش – کاالی جدید – کار فرآیند – کار، وسایل تولید(

 شود. کار و تولید آغاز می
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شویم یعنی  ی کاالها جدا می در این لحظه که ما از محیط دوران ساده یا مبادله

نظرات، مفاهیم و  ی عامیانه گر آزاد، منشایم که برای مبادلهگوی محیطی را ترک می

ظر سرمایه و کار مزدور است، چنین به ن ،ی قضاوت وی درباره جامعه ضابطه

 پولدارِ رسد که در سیمای بازیگران درام ما برخی تغییرات رخ داده است. آن مردِ می

ی نیروی کار به دنبال او  رود و دارنده دار در پیشاپیش می سابق به مثابه سرمایه

مانند کارگر متعلق به وی روان است. آن یکی باد در دماغ افکنده، لبخندزنان و 

ده و منزجر همچون کسی که پوست خویش را به کنسرافکاراندیش، این دیگری 

)سرمایه،  .ندرکه به دباغیش ببازار آورده است و اکنون انتظاری هم جز این ندارد 

255) 

کار و وسایل تولید، همواره و در  پیش از این اشاره کردیم که عوامل تولید اعم از کار، محمولِ

ی هر نظام تولیدی وجود شرط پیشوند آنان پی هر شکلی از تولید اجتماعی وجود داشته و اساساً

های گوناگون حیات اجتماعی و ساختارهای متفاوت اقتصادی  چه که دوره د. آنده را تشکیل می

ی مشخصی است که در آن این عوامل تولید در  دهد، همانا شکل و شیوه را از یکدیگر تمیز می

ی جدایی عوامل عینی و ذهنی تولید و دار ی سرمایه گیرند. در جامعه پیوند با یکدیگر قرار می

دهد که بر اساس آن عناصر  ای را تشکیل می جدایی میان محصول کار و خودِ کار، آن پایه

تولید و به مثابه  فرآیندافزایی آن در  ی سرمایه و در خدمت ارزش تولیدی تنها تحت رابطه

ند. در حقیقت این جدایی، یاب ی ثابت است که با یکدیگر وحدت می ی متغیر و سرمایه سرمایه

کند. بدین معنا  ای مبدل می نقش پول، نیروی کار و وسایل تولید را به وظیفه و نقشی سرمایه

گری سرمایه است که  افزایی، تولید اضافه ارزش و افزون که تمام این عوامل در راستای ارزش

 شوند. رفته میتولید تحت نظارت سرمایه و به مثابه مالکیت آن به کار  گ فرآینددر 

کار، ارزش هر کاالیی بر حسب مقدار کاری که در آن تجسم یافته و بر  – ی ارزش بنابر نظریه

ن اساس بارآوری شود. بر ای اساس میزان زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید آن محاسبه می

 ی زشی را بیش از ارزش سرمایهی محصول که تحقق آن اضافه ار شده ارزش در شکل تمام

کند، مستلزم آنست که کارگر بیش از ارزش  دار می ریخته برای تولید کاال، نصیب سرمایه پیش
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آفرینی کند. مانند هر کاالی دیگری که با پرداخت ارزش  تولید ارزش فرآیندنیروی کار خود در 

کند تا حد  دار نیز تالش می شود، سرمایه آن به خریدار منتقل می  استفادهاش، ارزش  مبادله

اش ارزش به دست بیاورد.  ن از نیروی کار خریداری شده استفاده کند تا ورای ارزش مبادلهامکا

تواند به بازتولید ارزش نیروی کار خود محدود باشد. کار روزانه  کارگر نمی ی رو کار روزانه از این

و  یابد ت میشود، هنگامی که نیروی کار فعلیّ داری به دو بخش تقسیم می ی سرمایه در جامعه

کند که  زند، در بخشی از زمان کار، ارزش نیروی کار خود را تولید می آفرینی می دست به ارزش

برابر است با تعداد ساعات کار اجتماعاً الزم برای تولید وسایل و شرایط الزمِ بازتولید نیروی 

 است که مستقل از شکل اجتماعی کار برای حیات کارگر الزم« کارِ الزم»کار؛ این همان 

آفریند که تصاحب آن توسط خریدار نیروی کار،  است. در بخشی دیگر ارزش مازادی را می

کار بیش از  فرآیندی  است که ادامه« کارِ اضافی»زند؛ این همان  آفرینی ارزش را رقم می ارزش

سازد؛ همان چیزی است که برای خریدار نیروی کار از هیچ خلق شده  آن را می ،الزم کارِ حدودِ

ارزها او تنها ارزش الزم برای بازتولید نیروی کار را پرداخت  ی هم چرا که در قانون مبادله است.

 ؛است –اش  در شکل اجتماعی ویژه –انعقاد همین زمان کار اضافی  ،کرده است. ارزش اضافی

ی  دارانه تولید کاال به شکل سرمایه فرآیندشیئیت یافتن محض کار اضافی است. به این واسطه 

افزایی است. به این معنی خرید و فروش  ارزش فرآیندکار و  فرآینده وحدت گیرد ک شکل میآن 

به مثابه سرمایه  حرکت پول منطقیِ شرطِ –شدگی نیروی کار  کاال –نیروی کار به عنوان کاال 

کاال  –پول »دار  معنی فرآیندتنها به این شرط به « پول –کاال  –پول »معنی  بی فرآینداست. 

باید  می« تر پولِ بیش –کاال  –پول » فرآیندشود. به دیگر سخن  تبدیل می« تر لِ بیشپو –

پولِ  – فعلیت یافتن کاالی نیروی کار و تولید کاال –پول » یندِفرآی  شده بیان مختصر

ی ثابت و  ای عالوه بر سرمایه رو بر حسب چنین روندی، کاالی سرمایه باشد. از این« تر بیش

ای تحت عنوان اضافه ارزش است که از قِبَل کار اضافی کارگر  میت ارزشی ویژهمتغیر دارای ک

دوباره به این نکته خالی از فایده نیست  ی جا اشاره (. در این آید ) به وجود می

چه  شده است، آن که اگر چه در جوامع پیشین نیز کار به دو بخش الزم و اضافی تقسیم می

کند، شکل ویژه و منحصر به  های اقتصادی متمایز می اری را از دیگر ساختد اقتصاد سرمایه

 داری این امر شکلِ ی سرمایه در جامعه .گیرد اضافه در آن صورت می ین کارِفردی است که ا
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خالف برده و یا دهقان که به لحاظ زمانی و یا حتی به لحاظ  مزدی به خود گرفته و بر کارِ

ی پرداخت و اضافی خود آگاه بودند، این جدایی برای کارگر به واسطه مکانی از جدایی کار الزم

شود که نه ارزش  ماند و برای وی چنین وانمود می نیروی کارش به شکل دستمزد پوشیده می

 نیروی کار خود که ارزش کارش را دریافت داشته است.

یروی کار برای داری ... ]آن است که[ در این تولید ن تفاوت خاص تولید سرمایه ...

ی خدمت آن نیرو یا محصولی که به وجود  شود که به وسیله آن خریداری نمی

افزایی  های شخصیِ خریدار برآورده شود. هدف آن ارزش آورد نیازمندی می

چه برای تولیدش  تولید کاالهایی است که بیش از آنی خریدار است، یعنی  سرمایه

ای باشد که  بنابراین محتوی قسمت ارزشیبر داشته باشد و   پرداخت شده، کار در

ی فروش کاال نقد  خریدار بابت آن چیزی نپرداخته است و با این وجود به وسیله

ی تولید است.  گری، قانون مطلق این شیوه شود. تولید اضافه ارزش یا افزون می

نیروی کار تنها به این جهت قابل فروش است که وسایل تولید را به مثابه سرمایه 

کند و به  ولید میی خود را به مثابه سرمایه تجدید ت کند، ارزش ویژه فظ میح

آورد.  ی الحاقی به وجود می ای برای سرمایه اجرت، سرچشمه ی کار بی وسیله

برای کارگر مساعد یا غیر مناسب  که اینبنابراین شرایط فروش نیروی کار، اعم از 

دید تولید دایمی ثروت به باشد، متضمن ضرورت دایمی تجدید فروش آن و تج

 (811مثابه سرمایه است. )سرمایه، 

ی مستقیم از وسایل تولید و ز اهمیت آن که با انباشت بدوی، جدا شدن تولیدکنندهیی حا نکته

داری برای به جریان یابد. تولید سرمایهنیز وسعت می «بازار داخلی»شدن نیروی کار،  کاالیی

ین بازار است. تقسیم کار اجتماعی به مثابه شرط وجودی انداختن محصوالت خویش مستلزم ا

اصلی  فرآیندداری است. های کاال شدگی نیروی کار و تولید سرمایهشرط پیشگردش کاال و از 

ی بسط تقسیم کار اجتماعی و  ی بازار داخلی به درجه ی توسعهتشکیل بازار داخلی و درجه

ی بازار  میزان توسعهسان  ابسته است. به همینداری وسرمایهمتعاقب آن گسترده شدن تولید 

 فرآیندجایی که  داری در یک کشور است. از آنی میزان گسترش سرمایهکننده داخلی تعیین
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حد و حدود بازار، حد و حدود  ،تولید است فرآیندشده در  خلق ش اضافیِگردش محل تحقق ارز

پذیری و گسترش بازار محدودیتی  سدارانه است. به بیانی دیگر دستر گسترش انباشت سرمایه

پذیری  کند. از سویی و در کنار بازار، دسترسداری و گسترش آن ایجاد می برای تولید سرمایه

 ،ترسازد. به بیانی کلیمیداری و گسترش آن را بر ید سرمایهمواد خام محدودیت دیگر نظام تول

ی نظر از شکل اجتماعیِ ویژه فجاد شرایط مناسب برای تولید، صرچه که طبیعت در ای هر آن

ی نوعی محدودیت برای گسترش تولید است. کننده در خود ایجاد ،گذاردآن در اختیار انسان می

زنند. ها بر گسترش تولید حد میداری نیز این محدودیت در شکل اجتماعی خاص تولید سرمایه

 منطقی قال آن را نباید با بنیانِهای قابل انتداری به عنوان مرز های تولید سرمایهاما محدودیت

توان به این نکته توجه کرد تری از این دو می تاریخی آن خلط کرد. برای تفکیک ملموس –

شوند. ای به عقب رانده میدارانه، با حربه ها به نفع گسترش تولید سرمایهکه گاهی این مرز

سنگ، که به نوعی بر  مانند جایگزین کردن منابع انرژی جدیدتر به جای سوزاندن زغال

با یک کشف علمی فایق آمده و  «پذیری مواد دسترس»محدودیت اعمال شده تحت عنوان 

 تر کم ها را به عقب رانده است. و یا در جایی دیگر حمله به کشوری با جمعیت وسیع و تولیدِمرز

خیر بازار یافته به قصد گسترش بازار مانند اعمال جنگ تریاک از سوی انگلستان و تس توسعه

فایق آمدن بر این مرزها محدود داری به سبب عدم  چین. البته گاهی هم گسترش سرمایه

دارانه این حدود را به نفع خود عقب براند و چه  شود. اما در هر دو حالت چه تولید سرمایه می

د دارانه و انباشت متعاقب آن حد بزنند، تولی ها بر گسترش تولید سرمایهاین محدودیت

ای هم دارانه است و ذره شدگی نیروی کار تولید به شکل سرمایه ی کاالدارانه به واسطه ایهسرم

ارزش به لطف خرید نیروی کار عدول نکرده، و  ی خود یعنی خلق اضافهدارانه ایهاز ماهیت سرم

در تمام عمر  داری تبدیل نشده است. سرمایه« داری داریِ غیرسرمایه سرمایه»ای هم به ذره

ها مبتال بوده و تا زمانی که به دست طبقه کارگر به  به این محدودیت ،، از بدو پیدایشخود

ها مبتال خواهد ماند و تنها در ادوار مختلف و به این محدودیت ،پیشاتاریخ انسان بدل نشود

 ی این ابتال کم یا زیاد شده و زین پس نیز خواهد شد.های متفاوت، درجهجغرافیا

تر مفهوم ارزش در  نترین خودویژگی نظام سرمایه در پرتو بررسی متعیّ یتا همین جا اساس

یافته  ن شکل کاالیی محصوالت کار عمومیتمحیط تولید به دست آمده است. نظامی که در آ
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ی تولیدی  افزایی سرمایه بر تمامی تولید اجتماعی آن مسلط است. چنین شیوه و منطق ارزش

ه مثابه مالکیت غیر در برابر تولیدکنندگان مستقیم، استخراج که جدایی وسایل تولید و معیشت ب

تولید را به  یندِفرآکند و  تولید را فراهم می فرآینداجرت کارگر در  اضافه ارزش از قِبَل کار بی

ارزش و به دیگر سخن به مثابه وحدت روند تولید و روند  کار و تولید اضافه فرآیندمثابه وحدت 

آن  یمزددهد، تنها و تنها با تبدیل نیروی کار به کاال و شکل  کل میافزایی سرمایه ش ارزش

شود و وجود چنین شرطی است که تمام شرایط تولید بورژوایی را در  یابی می است که خصلت

شود. رفت و برگشتی  جا محدود نمی با این حال تحلیل سرمایه به همین 9دارد. خود مفروض می

اشاره کرد که ازاری نیز مناسبات بازاری و غیر بی  ای پیرامون شکل مالکیت و گستره شهقدر این مورد باید به منا 9
دهند. اقتصاددانان بورژوا  ای واحد را تشکیل می روی سکه و اقتصاددانان بورژوا دو پردازان چپ نظریهدر این مورد 

داری در ایران را سنجیده و به همین اعتبار، مناسبات حاکم  ودن، سرمایهخصوصی ب وبا گذاشتن معیار دولتی بودن 
حاکم بوده است، آن « صاد بازاراقت»پردازان چپ نیز تا جایی که در ایران  دانند. نظریه دارانه نمی بر ایران را سرمایه

گیر بوده است  لت در آن چشمیی از اقتصاد ایران که نقش دوها دارانه دانسته و دوره نزدیک به مناسبات سرمایه را
 در انقالب از پس یها دولت ی منازعه» عنوان تحت ای مقاله در بینند. به عنوان مثال مالجو، دارانه نمی را سرمایه
 : است آورده چنین «دهم انتخابات

 از و اقتصاد ی عرصه که بود راستا این در ساله هشت جنگ پایان تا ها دولت از نوع اولین گرایش
 و قواعد و هنجارها و ها ارزش الشعاع تحت را جامعه اقتصادی و معیشتی های فعالیت ور این

 گسترش به همه این .دهند شکل جنگی موقعیت و انقالبی فرهنگ سوی از شده دیکته های خواسته
 به غربی کشورهای که شرایطی در و زد دامن شدت به اقتصادی نظام در دولتی های دخالت

 مدد به توسعه حال در کشورهای از بسیاری و ریگانیسم و تاچریسم های ایدئولوژی پیشگامی
 ایران کردند، می حرکت تر بازاری چه هر اقتصادی های نظام سوی به ساختاری تعدیل های سیاست
 جامعه اقتصادی حیات در اقتصادی سود منطق حاکمیت و بازار نظام محوریت از جنگی و انقالبی

 ی سرلوحه در که بود جنگی منطق و انقالبی منطق بلکه یاقتصاد منطق نه. کاست می
 سالیان در اقتصادی نظام به دهی شکل در اصلی گرایشِ. داشت قرار اقتصادی های سیاستگذاری

 های ارزش در اقتصاد شدگیِ حک از بود عبارت جنگ ی دوره طی ها دولت از نوع اولین حاکمیت
  .دادند قرار جنگ و انقالب خدمت در را اقتصاد ها دولت از نوع اولین. جنگی شرایط و انقالبی

 بارزی نحو به خواندیم بورژوازی چپ نشانِ سرشت مثابه به اقتصادی فرم در گرایی غایت را چه آن ها گزاره این در
ی هنجاری و ا بوده و با فرایند انباشت به گونهاست. این ذهنیت، ناتوان از فهم الگوهای متفاوت انباشت  آشکار

ها و  که هر دولتی برنامه تاکید کرد که با این کند. در برابر این نظرات باید موکداً تاریخی برخورد میرِغی
اند. تغییر و حتی تقابل  کارهای مختص به خود را داشته است اما همه از منطق سرمایه پیروی کردهسازو

ها همگی اقتضای انباشت سرمایه در  تفاوتنیست بلکه این  انتفاوت ماهیت آن ی دهنده ها، نشان های دولت دیدگاه
  گوید: می« ها ها: چارتیست ی کمونیست اتحادیه»در کتاب انگلس  ی گوناگون بوده است.ها دوره
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دهد،  ش از شکل به محتوا و از محتوا به شکل ارزش انجام میکه مارکس در تبیین مفهوم ارز

یابد. گذار از محیط گردش کاالیی به  در رابطه با ساحت گردش و محیط تولید نیز وقوع می

این بار اما نه به مثابه ساحتی جدا و  ،بایست با بازگشت به محیط گردش محیط تولید می

بازتولید  فرآیندای از  تنگانگ با آن و به مثابه لحظهداری که در پیوندی  مستقل از تولید سرمایه

پنهان  فرآیندحقیقی ارزش و  . چنین بازگشتی پس از آن که منشاسرمایه تکمیل شود اجتماعیِ

ارزش )که  یابی اضافه ارزش و تحقق و سامان بارآوری آن آشکار گشته است، دگرسانی اشکال

یابد( را دنبال کرده تا در نهایت تصویر  خارج از محیط تولید و در محیط گردش وقوع می

گردش در این مرحله استقالل  فرآیندرو  تری از سرمایه در کلیت آن به دست دهد. از این روشن

پیشین خود را از دست داده و در پیوند با محیط تولید، جایگاه و معنای حقیقی خویش را در 

 .یابد وقفه باز می تمامیتِ سرمایه به مثابه حرکتی بی

شود، تنها متضمن روابط طبقاتی نیست، یعنی  سرمایه به مثابه ارزشی که بارور می

ی وجود کار به مثابه کار مزدور  فقط متضمن خصلت اجتماعی مشخصی که بر پایه

ی دورپیمایی با  شامل یک پروسه نیست. سرمایه عبارت از حرکتی استقرار دارد 

ن سه شکل مختلف روند ی خویش متضم مراحل مختلف، که خود به نوبه

توان به مثابه حرکت، نه مانند چیزی  دورپیمایی است. بنابراین سرمایه را فقط می

یابی ارزش را به مثابه تجرید  که در حال سکون است، درک نمود. آنها که استقالل

صنعتی خود همین تجرید  ی کنند که حرکت سرمایه انگارند، فراموش می صرف می

دهد  گذرد و حرکات گوناگونی انجام می ش از اشکال مختلفی میجا ارز است. در این

 شود. تر می ارور و بزرگکند و هم در عین حال ب که ضمن آن هم خود را حفظ می

 (1153)سرمایه، 

گذرد که از  ی صنعتی در روند دورپیمایی خود ضرورتاً از سه شکل ارزشی متفاوت می سرمایه

ران تعلق وَبه محیط دَ ی کاالیی سرمایهو  پولی ی سرمایهاین میان دو شکل آن یعنی 

کند، بلکه به  ی بورژوایی را شکل داده و آن را تنظیم می )مارکس( معتقد بود که دولت نیست که شرایط جامعهاو 
 بخشد. که دولت را شکل داده و بدان نظم میی بورژوایی است  عکس این جامعه
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ای که این سه شکل ارزشی را  سرمایه 11در محیط تولید قرار دارد. ی مولدسرمایهداشته و 

گردد به اصطالح یک  به شکل اولیه خود باز می نهد و مجدداً می گیرد و وا به خود می

تنها به صورت تکرار مداوم و منظم این داری  دورپیمایی کامل را انجام داده است. تولید سرمایه

دورپیمایی )واگرد( است که وجود دارد. بررسی محیط گردش به عنوان اجزایی از این دورپیمایی 

تولید،  فرآیندی  عالوه برآن که بستگی عناصر این تمامیت را به یکدیگر در حین اهمیت ویژه

کشد. در  میان میبه مایه را نیز ، امکان بسط مفاهیم نقد اقتصاد سیاسی سر11کند آشکار می

ی نرخ و حجم  شود در محاسبه مورد اول به عنوان مثال در این بررسی است که مشخص می

کشی  اضافه ارزش ساالنه عالوه بر تعداد کارگرانی که در مدتی معین و بر اساس نرخ بهره

سرمایه نیز گیرند، عامل دیگری یعنی سرعت واگرد  مشخصی تحت استثمار سرمایه قرار می

دار تالش  رو برای سرمایه شود( دخیل است. از این )که زمان تولید و زمان گردش را شامل می

جا در  کند. در این سزایی کسب می افزایی سرمایه اهمیت به رای ارزشبرای کاهش زمان واگرد ب

بازگشت نظر  افزایی، از نقطه ی ثابت و متغیر از منظر ارزش کنار تقسیم سرمایه به سرمایه

 ی سرمایه آالت( و ی استوار )از جمله ماشین سرمایه سرمایه نیز، تقسیم نوینی، تحت عنوان

ی استوار  جا که بازگشت سرمایه گیرد. از آن گَردان )از جمله نیروی کار و مواد خام( انجام می

شود، میانگین بازگشت این دو بخش  ی گَردان حاصل می تر و متفاوت از سرمایه طوالنی

ریخته را تعیین کرده و تالش در جهت تسریع این واگرد،  ی پیش رمایه، واگرد کل سرمایهس

ـ و ملموس آن است، شکل دورانی پول  درست به همین دلیل که صورت نقدی ارزش، شکل تجلی مستقل 11
دهد که کسب پول  ترین وجهی نشان می ش پول واقعی است، به محسوس آغاز و انجام ی تر، که نقطه پول بیش

ناگزیری  ی ناپذیر مانند حادثه ط اجتنابی است. روند تولید تنها به مثابه حلقه واسدار سرمایهتولید  ی علت محرکه
ی قرار دارند پی دار سرمایهتولید  ی یی که تحت شیوهها کند. به همین دلیل همه ملت در راه کسب پول جلوه می

 (1195-1196)سرمایه،  .شوند تولید می ی پول بدون واسطهخواست کسب  ی در پی دچار سرگیجه
ای  ی پولی، یعنی مناسبات فروشنده و خریدار، جنبه رابطه ، رابطهمزدبگیردار و کارگر  در مناسبات میان سرمایه  11

از لحاظ اساسی مبتنی بر خصلت اجتماعی تولید است نه   کند. ولی این رابطه که مالزم با خود تولید است، پیدا می
ه عکس ناشی از آن است. اما در جایی که معامالت تجاری، کل ذهن مردم را اشغال ی مبادله، که خود ب بر شیوه

ی منطبق با آن   ی مبادله ی تولید را در شیوه وار افق دید بورژوایی این است که بنیاد شیوه کند، خصلت نمونه می
 (1166)سرمایه، داند و نه برعکس.  می
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کند. تالشی که در متن تضادهای اساسی  دار می ی را نصیب سرمایهتر بیشاضافه ارزش 

ی متغیر  داری که سرمایه گرایش تاریخی انباشت، با قانون افزایش بارآوری کار در تولید سرمایه

شود.  دهد، در تضاد واقع می ی ثابت همواره در نسبتی کاهشی قرار می با سرمایه را در مقایسه

داری، یعنی افزایش بارآوری کار در جهت کسب  ی سرمایه نمای جامعه چرا که این روندِ سرشت

ی  شود، این روند نسبت سرمایه اضافه ارزش نسبی، سبب افزایش ترکیب ارگانیک سرمایه می

ی خود ضرورتاً با افزایش  ه افزایش داده و چنین افزایشی نیز به نوبهثابت را در کل سرمای

 شود.  ی استوار و در نتیجه کاهش میانگین سرعت واگرد سرمایه همراه می نسبت سرمایه

ی محیط گردش  رزی ویژهتوان به رازوَ در مورد امکان بسط مفاهیم نقد اقتصاد سیاسی نیز، می

داری در این محیط اشاره کرد. در محیط گردش است  سرمایه و قلب و پوشش روند واقعی تولید

یابد و یا نرخ اضافه  شده، قیمت تولیدی و قیمت بازار تحویل می که ارزش به قیمت تمام

ی بانکی  تجاری و بهرهسود ، و سود به اجزای متفاوت سود صنعتی، 13به نرخ سود 12ارزش

ینش و بارآوری ارزش در محیط تولید و شوند. تنها پس از بررسی روند واقعی آفر تقسیم می

دورپیمایی سرمایه است که  فرآیندای از  بازگشت به تبیین ساحت گردش به مثابه لحظه گاه آن

دهد از اعتبار ساقط  را که ذهن پدیداری بورژوایی به محیط گردش و عوامل آن می اهمیتی

توان ارتباط اجزای  است که میروند. تنها از این طریق  شده و ظواهر فریبنده آن از میان می

ی پولی، کاالیی و مولد را که هر یک در این محیط،  گوناگون دورپیمایی سرمایه یعنی سرمایه

 یابند تبیین و بررسی کرد. نقش مستقل و مجزای خود را می

دارانه سخن گفت، بلکه پس از  توان از تولید کاالیی سرمایه با کاال شدن نیروی کار نه تنها می

توان تمامی  ی تولید و گردش می دارانه به مثابه وحدت پروسه ی تولید سرمایه خت پروسهشنا

داری را نیز بر مبنایی کامالً متمایز در درون مناسبات نوین  عناصر و مناسبات پیشاسرمایه

 ،ی تجاری و مالی توان در کارویژه سرمایه ی این امر را می ترین نمونه بازسازماندهی کرد. مهم

داری بر تولید  و پس از حاکمیت مناسبات کاالیی شناسایی کرد. تا زمانی که تولید سرمایهپیش 

12
 نسبت اضافه ارزش به سرمایه متغیر  

13
 اضافه ارزش به کل سرمایهنسبت  
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انباشت بدوی سرمایه، به عنوان  فرآیندکاالیی فایق نیامده است، تراکم ثروت پولی و 

ی تجاری و  ی سرمایه داری، به واسطه ی تولید سرمایه شرط تاریخی برای تکامل شیوه پیش

داری که تولید کاال و حرکت  ی سرمایه خالف جامعه رود. به عنوان مثال بر ربایی به پیش می

داری آن یگانه عاملی  ی تجاری در دوران پیشاسرمایه دهد، سرمایه آن تجارت را تشکیل می

ی آن محصوالت تولید شده خصلت کاالیی یافته و یا به عبارتی به  بوده است که به واسطه

ی  نقش سرمایه یحیات اقتصادی جامعه در گرو که آنرو ضمن  یناند. از ا شده کاال تبدیل می

ی تجاری نیز خود در این دوران در پیوند با قلمرو گردش قرار  تجاری بوده است، حیات سرمایه

ای  تحت چه شرایط و چه شیوه که آننظر از  گرفته و تولید کاال و گردش کاالیی و پولی، صرف

داده است. به جهت همین نقش و تکامل مستقل  شکیل میانجام گیرد، شرط موجودیت آن را ت

ی تولیدی است که مارکس در تحلیل خود از شکل اساسی  ی تجاری و ربایی از سرمایه سرمایه

ی نوین است، از  سازمان اقتصادی جامعه سرمایه، یعنی شکلی که در آن سرمایه معرفِ

کند. با عمومیت  نظر می قتاً صرفی تجاری و ربایی مو ترین اشکال آن یعنی سرمایه شناخته

یافتن خصلت کاالییِ محصوالت کار، اما سرمایه تجاری و مالی تنها به عنوان بخشی از 

دهد. پیش از  ز دست میی سرمایه در کلیت آن بروز کرده و نقش مستقل خود را ا عملکرد ویژه

داری  ی سرمایه امعهدر ج 14تر این موضوع اما اشاره به تشکیل نرخِ سودِ عمومی بررسی دقیق

 ضروری است.

گردد، اما اخوت و های منفرد نمایان میگرچه در محیط گردش است که رقابت میان سرمایه

کارگر نیز به نحو  ی کشی و استثمار از طبقه برادری آنان در مقام یک طبقه، در بهره

شکیل نرخ شود. رقابت سرمایه آن سازوکاری است که سبب ت گیرتری در آن آشکار می چشم

گیری نرخ سود عمومی،  شود، شکل شرط تداوم تولید سرمایه می سود عمومی به مثابه پیش

دار را به قیمت  ریخته برای تولید کاال یا قیمت تمام شده کاال برای سرمایه ارزشِ سرمایه پیش

زش کند و یا به عبارتی دیگر ار تولیدی یعنی قیمت تمام شده به اضافه سود متوسط، تبدیل می

دار که تفاوتی میان  سازد. برای سرمایه انفرادی کاال را به ارزش اجتماعی آن مبدل می
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افزایی سرمایه قایل نیست، نه نرخ اضافه ارزش که نرخ سود  ی متغیر و ثابت در ارزش سرمایه

سازی کاالها، که  سازی کار اجتماعی از طریق برابر رو برابر است که واجد اهمیت است. از این

یابد، به  ران به کار مجرد و اجتماعی تحویل میوَآن کارهای انفرادی و مشخص در محیط دَدر 

دار نه کار که  شود. سرمایه ها تبدیل می سازی سود سرمایه سازی کار اجتماعی از طریق برابر برابر

انتظار کند و  ریز می ی خود را، فارغ از آن که برای نیروی کار یا وسایل تولید باشد، پیش سرمایه

این یعنی بر حسب کمیت مشخصی از سرمایه، هر  .ی مساوی دارد ود مساوی از سرمایهس

کارگر، سهم معینی خواهد داشت و به  ی دار از ارزش اضافی تولید شده توسط کل طبقه سرمایه

میانجی این نرخ سود عمومی است که توزیع سرمایه و توزیع کار اجتماعی متناسب با آن 

 .پذیرد صورت می

داری تنها این مطرح نیست که برای انبوه ارزشی که به شکل کاال  در تولید سرمایه

در گردش است، توده ارزشی برابر با آن ولی به شکل دیگر اعم از پول یا کاالی 

ریخته شده در  مهم این است که برای سرمایه پیش دیگر، به دست آید، بلکه مطلب

ست آید که هر سرمایه برابر سرمایه دیگر تولید، همان اضافه ارزش یا سودی به د

آورد. مطلب مهم این است که  یا متناسب با آن در هر رشته دیگر، به دست می

ی تولیدی ها یی فروخته شوند که الاقل، سود متوسط یعنی قیمتها کاالها به قیمت

به دست آید. بدین شکل است که سرمایه به عنوان یک قدرت اجتماعی در اذهان 

دار به نسبت سهمی که از کل سرمایه جامعه  بندد به طریقی که هر سرمایه نقش می

داری، ارزش  شود. اوالً برای تولید سرمایه دارد، در این قدرت اجتماعی سهیم می

تفاوت است. در هر  کند بی معیّن و اصوالً ویژگیِ کاالیی که تولید می صرفیِم

ست تولید اضافه ارزش یعنی ی تولیدی تنها چیزی که برای سرمایه مطرح ا عرصه

باشد. این امر در  اختصاص دادن مقدار معینی کار پرداخت نشده به محصول کار می

که نسبت به ویژگی خاص ماهیت کار دستمزدی تحت تسلط سرمایه نهفته است 

ی  تفاوت بوده و بر حسب احتیاجات سرمایه تغییر نموده و از یک عرصه کار خود بی

 که اینرغم  ی تولیدی علی یابد. ثانیاً یک عرصه ر انتقال میی دیگ تولید به عرصه

کند و هر کاالی تولید  مانند عرصه دیگر خوب یا بد باشد، همان سود را تولید می
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     شده که نیاز اجتماعی را به هر شکل که باشد برآورده نکند، بیهوده خواهد بود. 

(1845 -1846سرمایه، )

داری  ی سرمایه ی صنعتی، تجاری و مالی در جامعه ی سرمایه ی ویژه توان به رابطه می جا ایناز 

پی برد.

 فرآیندی آغاز سرمایه است. گردش کاال در دیدیم که گردش پول در کنار گردش کاال نقطه

یابد و گردش پول معنی می فرآیندبا تفاوت کیفیت در دو کران « کاال –کاال »ی  شدهخالصه

. نخستین کسانی که سرمایه را در فرآیندا تفاوت کمیت در دو کران ب« پول –پول » فرآینددر 

اند و بیان کرده« زایدپولی که پول می»و یا « تر بیشپول  –پول »تاریخ دیدند، آن را در شکل 

ی نیروی کار به عنوان کاال ممکن است. به عبارتی پول برای ما دیدیم که این تنها با مبادله

خرید نیروی  فرآیندبایست در گام نخست تبدیل شدن می سرمایهه شدن و یا ب تر بیشپول 

ق م دوم برای تحقکار را به قصد استخراج کار اضافی شیئیت یافته در کاال طی کند تا در گا

را از طریق فروش (« پَپول ) –( کَکاالی تولید شده )» فرآینداین کار اضافی به شکل پول، 

را در کنار  فرآیندباید این دو براین سرمایه برای سرمایه شدن میکاال در بازار از سر بگذراند. بنا

 تولید بپیماید. فرآیند
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گردد، بلکه توسط تولید محدود نمی آیندفری زندگی سرمایه تنها به بینیم پهنهطور که می همان

شود، یک مرحله را پشت شود. سرمایه حرکتی است که دایماً قطع میگردش تکمیل می فرآیند

شود، با خرید کند. سرمایه به شکل پولی وارد بازار میی دیگر را آغاز میگذارد و مرحلهسر می

گیرد و با شود و شکل تولیدی به خود میتولید می فرآیندوسایل تولید و کاالی نیروی کار وارد 

ی تولید که در آن با استثمار مستقیم کارگران ارزش اضافی خلق  پشت سر گذاشتن مرحله

ی، شود تا با تبدیل به سرمایه به شکل پول گشته، سرمایه به شکل کاالیی به بازار عرضه می

تبدیل سرمایه در »ق یابد. تنها در وحدت این سه دورپیمایی ارزش به همراه ارزش اضافی تحق

تبدیل سرمایه در شکل تولیدی به سرمایه در شکل »، «شکل پولی به سرمایه در شکل تولیدی

است که تداوم کل  «ولیتبدیل سرمایه در شکل کاالیی به سرمایه در شکل پ»و  «کاالیی

جز در  «افزا ارزش خود ارزش»یابد. قابل مشاهده است که سرمایه به مثابه  ق میتحق فرآیند

توان به عنوان این حرکت درک کرد. هرگونه  تداوم این حرکت معنا ندارد. سرمایه را فقط می

 داری است.  ی تولید سرمایه هدیدی برای سرمایه و به تبع آن شیوهوقفه در این دورپیمایی ت
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کند،  افزایی می ود ارزشی صنعتی را مد نظر داریم که با طی دورپیمایی، خ مادامی که سرمایه

بینیم. اما  ی، تولیدی و کاالیی را میی آن: پول گانه کارکردهای متفاوت سرمایه در اشکال سه

توانند  بریم که این کارکردها می کنیم و پی می ماعی را نظاره میی اجت که کل سرمایه زمانی

ر تنها در شکل بینیم که این با ی صنعتی را می تر سرمایه برادران بزرگ گاه آناستقالل یابند، 

شوند.  میتر خود و تحت فرمان قوانین او ظاهر  ی برادر کوچک یافته کارکردهای استقالل

اش، سه شکل متفاوت سرمایه را پی  یی خود از مسیر دورپیماییافزا ی صنعتی در ارزش سرمایه

ای مشخص و متفاوت با  ی صنعتی در شاخه پذیرد. از سویی دیگر هر سرمایه در پی به خود می

ی فعال به  کند. تفاوت بین سه شکلی که سرمایه های تولید اجتماعی فعالیت می دیگر شاخه

های  ی فعالیت در شاخه ای مشخص به واسطهه گیرد از جنس تفاوتی که سرمایه خود می

سازی. ولیکن با  سازی و چرم ند، نیست؛ مانند تفاوت بین ماشینمتفاوت تولید اجتماعی دار

های  های جنس اول )تفاوت بین شکل گسترش تولید و فزایندگی تقسیم کار اجتماعی، تفاوت

سازی و  تفاوت بین چرمهای جنس دوم ) توانند به شکل تفاوت کاالیی تولید( می – پولی

ی صنعتی که هر کدام وظیفه و  ی سرمایه های کارکردی ویژه سازی( درآیند. یعنی شکل ماشین

های کسب و کاری  های مستقلی که شاخه کارکرد مخصوص به خود را دارند؛ به شکل سرمایه

لید، ارزش تو فرآینددار صنعتی که در  مختلف و متفاوت از یکدیگر را دارند، درآیند. سرمایه

ق ارزش اضافی ند، برای فروش آن در بازار و تحقک اضافی را در شکل کاالیی آن تصاحب می

تواند این  دار صنعتی می کند. اگر تولید تا حدی گسترش یابد، سرمایه در شکل پول اقدام می

اقدام را در ازای تسلیم مقداری از ارزش اضافی، به شخص دیگری بسپارد. تا زمانی که این 

سهم » که اینشوند و  تر بیان کردیم خلط نمی هایی که پیش شخص شاگرد او است، تفاوت

شاگرد در ازای پذیرفتن این کار چیزی جز  بخشی از ارزش اضافی خلق شده در تولید توسط 

ماند. اما اگر یک تاجر مستقل به جای شاگرد  ، از نظرها پنهان نمی«استثمار کارگران نیست

ی  گانه بنشیند چطور؟ این بار برای روشن شدن سرمایه باید به اشکال سه دار صنعتی سرمایه

آید و  تولید بیرون می فرآیندسرمایه در دورپیمایی خود برگردیم. سرمایه به شکل کاالیی از 

ی  پیش از آن نیز به شکل سرمایه پولی وارد بازار شده تا بتواند با تبدیل شدن به سرمایه

گردش  فرآیندلید شود. سرمایه به شکل پولی و به شکل کاالیی خود در تو فرآیندتولیدی وارد 
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کند، بلکه تنها شرایط الزم  افزایی نمی گاه خود ارزش در این دو شکل هیچ قرار دارد. سرمایه

سازد. حال اگر سرمایه در این دو شکل به  تولید را مهیا می فرآینددر  افزایی ارزشبرای خود 

ی صنعتی جدا شود و خود را منحصراً وقف خرید  کسب و کار، از سرمایه ای ویژه از عنوان شاخه

 شود. مالک آن نیز تاجر نامیده میو  15ی تجاری گردش کند، سرمایه فرآیندو فروش و تسهیل 

داران صنعتی انجام  داد، تاجر برای سرمایه دار صنعتی انجام می همان کاری که شاگرد سرمایه

آن نیز از جای دیگری جز همان جا که اجرت شاگرد از آن حاصل دهد. به این واسطه سود  می

ی تجاری نه خالق ارزش است و نه خالق اضافه ارزش.  تواند حاصل شود. سرمایه شد، نمی می

)که در بخش  گردش فرآیندسرعت خرید و فروش و  البته به صورت غیر مستقیم با افزایش

به افزایش اضافه ارزشِ تولید شده توسط  ،واگرد و سرعت واگرد سرمایه بدان اشاره شد(

ی صنعتی را افزایش  کند و بارآوری، انباشت و نرخ سود سرمایه دار صنعتی کمک می سرمایه

ی اجتماعی  تری از کل سرمایه کند تا بخش کوچک این امکان را فراهم می چنین همدهد و  می

ند و نی کاالیی محبوس ما یهی پولی و سرما به کار خرید و فروش پرداخته و در شکل سرمایه

ی تجاری ارزش اضافی خلق  از خلق اضافه ارزش محروم شوند. اما به هر طریق، سرمایه

دار صنعتی تغذیه کند.  بایست از اضافه ارزش خلق شده توسط سرمایه کند و به ناچار می نمی

در ماهیت و  اش، تفاوتی ریخته ی پیش تناسب است با مقدار سرمایهمقدار سهم تاجر م که این

ی تجاری به این واسطه تنها نرخ سود عمومی  کند. سرمایه ی این سهم ایجاد نمی سرچشمه

)هرچند که از  کند تعدیل میدارهای صنعتی را تکامل بخشیده و  حاصل از رقابت سرمایه

کل سود  .(پردازیم می افتد که جلوتر به آن نظر تاریخی دقیقاً عکس این مطلب اتفاق می نقطه

شود، اما نرخ سود نه بر  ی صنعتی تولید گشته محاسبه می ارزشی که توسط سرمایه سط اضافهتو

ی  ی تولیدی و سرمایه ی مولد بلکه بر مبنای کل سرمایه یعنی سرمایه مبنای مقدار سرمایه

خوار  داری، جیره ی تجاری در تولید سرمایه شود. به این معنی، سرمایه تجاری محاسبه می

خواران  ی ربایی نیز از دیگر جیره ی تجاری، سرمایه عتی است. در کنار سرمایهی صن سرمایه

 بشکافیم.  تر بیشی تجاری را  بایست سرمایه ی صنعتی است که برای شناخت آن می سرمایه
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ماعی، از تر شدن تقسیم کار اجت ی گسترش تولید و فزاینده ی تجاری که به واسطه سرمایه

خش تقسیم یابد، به دو ب افته و به صورت یک جانبه تکامل میی ی صنعتی استقالل سرمایه

 .15پولی - ی تجاری و سرمایه 16کاالیی - ی تجاری شود: سرمایه می

 کاالیی داریم: - در تعریف سرمایه تجاری

ای که سرمایه در  ی کاالیی و دگردیسی موجودیت سرمایه به عنوان سرمایه

دهد ی کاالیی انجام می نوان سرمایهاش در بازار به ع ی گردشیی عرصهمحدوده

 فرآیندای از کل  ی صنعتی یعنی مرحله بازتولید سرمایه فرآیندای از  ... مرحله

ی دهد. بدین معنی که سرمایه در کارکرد خود به منزلهتولیدش را تشکیل می

گردد ... ی مولد متمایز می ی سرمایهی گردشی از کارکرد خود به منزله سرمایه

ی بخشی از این  یافته ی کاالیی چیزی نیست جز شکل تغییری تجار سرمایه

گردشی وجود داشته و  فرآیندی گردشی که پیوسته در بازار موجود بوده، در  سرمایه

(1926-1925)سرمایه،  ی گردشی احاطه شده است.قلمروی  همیشه به وسیله

 شود.گذاری می سرمایهق بخشیدن ارزش کاالبه قصد تحق جا اینریخته در  ی پیش سرمایه

های گردش تجاری خالص، چه تبدیل کاال  گیرد، هزینههایی را که در بر میچنان که هزینه هم

گیرد ها صورت میهایی است که برای تسهیل تبادل کاال به پول و چه پول به کاال است. هزینه

 مانند محاسبه، دفترداری، بازاریابی، مراسالت و غیره.

 پولی داریم: - تجاری ی هیدر تعریف سرما

ی صنعتی و آن چه که  ایهگردش سرم فرآیندهای صرفاً فنی که پول در  حرکت

 دهدی تجاری کاالیی انجام می توانیم به آن اضافه کنیم یعنی سرمایه اکنون می

ی صنعتی را به  ی تجاری کاالیی بخشی از حرکت گردشی سرمایه )زیرا سرمایه

که به جهت عملکرد  گیرد( اینص به خود بر عهده میصوی حرکت خود و مخمنزله
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ها این عملیات را به عنوان عملیات اند، منحصراً فقط آنسرمایه خاصی منتقل شده

ی تجاری پولی  دهند، این سرمایه را به سرمایهمخصوص به خودشان انجام می

ی  ایهتر بگوییم بخشی از سرمی صنعتی و دقیق سازند. بخشی از سرمایهمبدل می

ی پولی  سرمایه ی به منزله تجاری کاالیی همیشه نه فقط به شکل پولی و اصوالً

باشد. از های فنی نیز موجود میی سرمایه ولی درگیر در این عملکردبلکه به منزله

گردد ل میی پولی منشعب و مستق کل سرمایه فقط بخش معینی به شکل سرمایه

ی ر این است که برای کل طبقهاش منحصراً د داری که عملکرد سرمایه

ی تجاری  ان صنعتی و تجاری این عملیات را انجام دهد. همانند سرمایهدار سرمایه

گردشی  فرآیندی پولی در  ی صنعتی که به شکل سرمایه کاالیی بخشی از سرمایه

تجدید تولید را برای کل دیگر سرمایه  فرآیندموجود است، جدا شده و این عملیات 

-های بخشی پولی به نوبه خود فقط حرکت های این سرمایههد. حرکتد انجام می

تجدید تولید خویش درگیر  ی ی صنعتی است که در پروژه های مستقلی از سرمایه

 (1955)سرمایه، . باشدمی

 های جاری و نگهداری پول، تمام اینداری حسابها، حسابپرداخت و دریافت پول، تراز بیالن

دهد تی انجام میان صنعدار سرمایهدارِ ساده برای بازرگانان و  ی صندوقنزلهاعمال را تاجر به م

 سازد.ی تجاری پولی مبدل می ریخته برای این اعمال را به سرمایه ی پیشکه سرمایه

هایش یعنی وام دادن، وام یابد که با عملکرداما تجارت پول تنها زمانی به طور کامل تکامل می

شکل بگیرد.  18آوری بهره که سرمایه تبار همراه باشد، یا به عبارتی زمانیگرفتن و تجارت با اع

ی پولی و استقالل آن به عنوان یک شیوه - ی تجاری آور تکامل سرمایه ی بهره سرمایه

 وجودی است.

تازه  ازیم که در این شکلِآور ابتدا باید به این مسئله بپردی بهره  در تعریف سرمایه

که  ،ی جدیدی استفادهکند. ارزش ل به مثابه سرمایه صورت کاال پیدا مییافته، پو استقالل
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کنیم که سرمایه در شکل کاالیی و سرمایه در دقت می .کندپیدا می ،افزایی استانا ارزشهم

شکل پولی در دورپیمایی سرمایه نه به مثابه سرمایه بلکه به مثابه کاال و پول در مبادله و خرید 

گیرند اما به . هر چند که در این روند شکلی از سرمایه را به خود میشوندو فروش ظاهر می

ی  به شکل سرمایه –تولید  فرآیندشوند. کاال پس از عنوان سرمایه خرید و فروش نمی

 چنین همشود. شود و در مقابل مقداری پول مبادله میبه عنوان کاال وارد بازار می –کاالیی

شود تا با وسایل تولید و نیروی کار قداری پول وارد بازار میسرمایه به شکل پولی به عنوان م

شود. خرید و فروش و مقداری پول با مقداری کاال مبادله می ،مبادله شود. در هر دو مبادله

شکل  جا اینبه همین دلیل خرید و فروش در  .ی سرمایه در خود امری نامعقول استمبادله

ند. خرید و فروش سرمایه )یا پول به مثابه سرمایه به گیرقرض گرفتن و قرض دادن به خود می

ظاهر شده یعنی همان  ی جدیداً استفادهشکل کاال( در اصل به معنای انتقال ارزش 

شکل قرض دادن و قرض گرفتن به  به ناچارکه خرید و فروش  است. زمانی «افزایی ارزش»

 گیرد.گیرد، قیمت نیز شکل بهره به خود میخود می

ال، بهره است. این قیمت، شکل جدید پول به مثابه سرمایه در شکل کا ی ستفادهاقیمت ارزش 

، بیان پولی ارزش معقولی از قیمت کاالست که با مفهوم آن در تضاد است. چرا که قیمت غیر

شود؛ یک بار ارزش آن،  دارای قیمتی دوگانه می سان بدینکه کاالی سرمایه  کاالست، حال آن

داری برابر با تعداد ساعات کار اجتماعاً  ی تولید سرمایه در شیوهکه همچون هر کاالی دیگری 

الزم برای تولید آن است؛ و بار دیگر قیمتی که غیر از این ارزش است، یا همان بهره که 

جدید پول به مثابه کاالی سرمایه. به طور  ی ستفادهاپرداختی است در ازای تصاحب ارزش 

یک میلیون تومان پول است که بیان پولیِ ارزشی  مثال قیمت یک میلیون تومان پول، یک بار

ی  کند و یک بار نرخ بهره است که تعداد ساعات کار اجتماعاً الزم برای تولید آن را بیان می

هزار تومان( که در ازای یک سال قرض دادن و یا واگذار کردن ارزش  211% است )برابر با 21

 افزایی دارد، است. الیی که قابلیت ارزشبه مثابه کا این یک میلیون تومان پول ی ستفادها

به مثابه بیان مستقل یک مبلغ ارزشی گرفته شده است، اعم از  جا اینپولی که در 

ی تولید  تواند بر پایه می –وجود واقعی آن عین پول باشد یا کاال  که این
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ی این دگرسانی، ارزش مشخصی  داری مبدل به سرمایه گردد و به وسیله سرمایه

افزا  نی ارزشی گردد که خودبدل به ارزشی شود که بارورساز است، یع که هست

سازد مقدار مشخصی کارِ اجرت  دار را قادر می زاید، یعنی سرمایه است. پول سود می

سان  ن بیرون کشد و تصاحب نماید. بدیننیافته، اضافه محصول و ارزش از کارگرا

است، ارزش مصرفی دیگری به عالوه بر ارزش مصرفی که خود به مثابه پول دارا 

آورد که همان عبارت از سرمایه گشتن است. ارزش مصرف آن در این  دست می

نماید. با  مورد عبارت است از سودی که پس از مبدل گشتن به سرمایه، تولید می

ای برای تولید سود،  ی وسیله ی بالقوه، به منزله این خاصیت پول به مثابه سرمایه

ای است یا سخن دیگری که به همان  االیی که از نوع ویژهشود ولی ک کاال می

)سرمایه، جلد سوم،  گردد. آن که سرمایه است کاال می معنی است: سرمایه از حیث

361-362) 

ی جدیدی  استفادهرا ارزش  «سرمایه به مثابه کاال»اما تمام این پیچیدگی که پدید آمده و 

د ببریم. افزایی را از یا این ارزش فرآیندا ما شود ت افزا است، سبب نمی دهد که ارزش نشان می

تولید و یا به دیگر سخن، در سرمایه به شکل تولیدی آن  فرآیندجا به جز  ارزش اضافی در هیچ

 – دار صنعتی شود و همین ارزش اضافی است که به طرق متفاوت به جیب سرمایه خلق نمی

 ریزد. خوار می تجاری و یا نزول

ی تولید  ی شیوه گویا بر پایه که اینی وجود دارد مبنی بر تر ی ابلهانه اندیشه

ی  ی سرمایه داری، ممکن است سرمایه بهره بیاورد، بدون آن که به منزله سرمایه

ارزشی ایجاد کند، بهره را که  مولد به کار افتاده باشد. یعنی بدون آن که اضافه

ی تولید  ر که گویا شیوهرود به وجود آورد و نیز این پندا ی از آن به شمار مییجز

چه بخش  ناداری راه خود را بپیماید. چن ایهتواند بدون تولید سرم داری می سرمایه

سرمایه  – ی خود را مبدل به پول هند سرمایهداران بخوا العاده بزرگی از سرمایه فوق

دهد و تنزل بزرگی  سرمایه رخ می – کاهیِ عظیمی در مورد پول ارزش گاه آنبکنند، 

گیرند که  آید. بسیاری از آنان بالفاصله در وضعی قرار می رخ بهره به وجود میدر ن
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شوند از نو  های خود را ندارند و لذا مجبور می دیگر امکان زندگی کردن از قِبَل بهره

داران صنعتی مبدل گردند. ولی همچنان که گفته شد برای تک  به سرمایه

رو است که وی حتی اگر با  عی. از اینین چیزها امری است واقی ا دار همه سرمایه

کند، آن جزء از سود متوسط خود را که برابر با  ی متعلق به خود کار می سرمایه

نظر از روند تولید، به  ی خویش به نفسه، صرف ثابه سرمایهی متوسط است به م بهره

یافته است، فقط  استقاللکه به صورت بهره  جزییآورد و بر خالف این  حساب می

به مثابه نفع تصدی  چه را که فزون بر آن جزء در سود ناخالص باقی مانده است، آن

 (416-415)سرمایه، جلد سوم  کند. تلقی می

تواند کل ارزش اضافی را به  بهره که مانند سود تاجر بخشی از ارزش اضافی است، حداکثر می

ی  کننده تولید، تعیین فرآیندولید شده در خود اختصاص دهد. به بیان دیگر مقدار ارزش اضافیِ ت

ی کارگر به دو بخش تقسیم  قطعی حداکثر بهره است. پس ارزش اضافی استثمار شده از طبقه

دارِ  ی سرمایه بهره -2دارِ فعال )اعم از فعال در تولید یا در گردش(،  سود سرمایه -1شود:  می

ی بسیار پر  ، دو نکتهسود و بهره ناسایی ارزش اضافی به عنوان منشای پول. ش دهنده قرض

دارِ  اهمیت است که سرمایه  کند. اول آن که برای کارگران کامالً بی اهمیت را بر ما روشن می

دارد یا مجبور  پردازد، تمام ارزش اضافی را برای خود برمی فعالی که به استثمار مستقیم آنان می

تضادی که بین  که این، و دوم دهنده بدهد دارِ قرض ی را به سرمایهتر بیشیا  تر کماست قسمت 

عرضه و تقاضای »گیرد و دارِ فعال بر سر تقسیم غنیمت در می خوار و سرمایه دارِ بهرهسرمایه

ی روند تولید نشینی وادارد، نتیجه بار یکی را به نفع دیگری به عقب تواند هرمی «سرمایه

شود.  داری ناشی می سرمایهد داری است و به مثابه پیامدی طبیعی از مناسبات تولی سرمایه

تر یا  کم بریِ و سهم – فعال دار سرمایهخوار و بهره دار سرمایه – گیری هر کدام از طرفین قدرت

ی تولید ی کارگر به هیچ عنوان سرشت ویژهاضافی استثمار شده از طبقه ها از ارزشِتر آن بیش

 «داری به هر نحو غیر سرمایه»داری  داری را از ریل اصلی خود خارج نکرده یا به سرمایهسرمایه

ی مولد و  بیان تضاد بین سرمایه ه دوم این امر شایان توجه است که:کند. ذیل نکتتبدیل نمی

آور آن به عنوان تضاد اصلی جامعه و ی غیر مولد در هر دوشکل تجاری و بهره سرمایه

لوحانه و البته پر  ست سادهای ا اله دادن تضاد کار و سرمایه حربهمخدوش کردن و به آینده حو
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طریق انواع ناسیونالیسم و  کاربرد در دست متفکرین چپ اما غیر مارکسیستِ جامعه تا از این

  19ی کارگر پیش برند. ی طبقهردهصنعتی و بر گُ ی طلبی ملی را به نفع سرمایه توسعه

بورژوازی به  ی درون طبقاتیِ های وطنی از جناح راست تا چپ آن اما بر این منازعه دمکرات در مباحث سوسیال 19
های  شود. به عنوان مثال در بحث حلقه ی کارگر پرداخته می و به مثابه امری حیاتی برای طبقهشکلی آشکار 

روایت شکست »در حلقه سوم در ایران متوقف شده و  «دارانه ی راه سرمایه پروژه»گاه که  ی مالجو، آن گانه هفت
ی تجاری  نامولد و منازعه میان سرمایه مولد و ی شود، این تضاد میان سرمایه از منظر وی آغاز می «داری!!! سرمایه

از شکاف طبقاتی و تمرکز  -ی مسائل و معضالت جامعه ایران  دهنده و تولید داخلی است که به عنوان توضیح
به میان کشیده  -آمیز نیروی کار  ای قلیل گرفته تا رشد بیکاری و سطح زندگی عمیقاً وخامت ثروت در دستان عده

افکند تا نظام سرمایه را در کلیت  ی نامولد و تجاری می مام مصائب را بر دوش سرمایهتحلیلی ت شود. چنین می
تر از آن به مثابه  خود از زیر ضرب انتقاد رها سازد. در این تحلیل مسائل صرفاً به مثابه تضادهایی داخلی و مهم

ثروت  ی زایی گسترده و رخنه لاشتغاشود تا طبقه کارگر را به امید واهی  ای سیاسی به میان کشیده می منازعه
جیره و مواجب منازعات درون طبقاتی  به سیاه لشگر و قربانی بی تر طبقات فرادست به سمت طبقات فرودست

پوشی از تضاد کار و سرمایه و دفاع از سرمایه مولد و تولید داخلی در برابر سرمایه  بورژوازی تبدیل کند. چشم
ارگر نه به مواجه با سرمایه در تمامی مظاهرش که به دفاع از این و یا آن جناح نامولد و تجاری و فراخوانی طبقه ک

نمای اقتصاددان چپ بورژوایی است؛ اقتصاددانی که  خصلت   -ای  حال در هر بیان شاعرانه و دلسوزانه -بورژوازی 
جلد سوم سرمایه به پنداشتی رود. مارکس در  دار عامی نیز فراتر نمی اش از نگاه تماماً پدیداری یک سرمایه تحلیل

ترین شکل سرمایه اشاره  واره سانی کار استثمارکننده و استثمارشونده در شکل بهره به مثابه بت بورژوایی از هم
های ما را نیز از نقد شرایط کار تحت سلطه و رابطه  دمکرات کند. درگیری با چنین ذهنیتی است که سوسیال می

 کشاند: ی تولیدی و صنعتی می ایهنصرف کرده و به دفاع آشکار از سرمسرمایه و تضاد کار و سرمایه م

بخشد.  شکل بهره به جزء دیگر سود، شکلِ کیفیِ نفع تصدی و سپس شکلِ اجرتِ مراقبت می
ی او  دار باید انجام دهد و درست متفاوت و در تضاد با کارگران به عهده ای که سرمایه وظایف ویژه

آورد نه از آن  شود. گویی او اضافه ارزش پدید می ی کار نمودار می ف سادهقرار دارد، به صورت وظای
دار  نظر از خصلت سرمایه کند بلکه بدان سبب که وی نیز صرف دار کار می جهت که به مثابه سرمایه

کند. پس این جز از اضافه ارزش دیگر به هیچ وجه اضافه ارزش نیست بلکه عکس  بودنش کار می
ی سرمایه،  شده جا که خصلت از خود بیگانه است در برابر کار انجام یافته. از آنآن یعنی معادلی 

کشی رانده شده است، خود این  سوی روند واقعی بهره آور به آن تضاد آن با کار، در قالب سرمایه بهره
 دار فعال هم، کاری کند، که درون آن سرمایه ی کار جلوه می کشی نیز مانند روند ساده روند بهره

که کارِ استثمارکننده و استثمارشونده هر دو یکسان  چنان دهد. آن منتها متفاوت از کارگران انجام می
  (411)سرمایه، جلد سوم،  تثمار.شوند. کار استثمارگر همان جور کار است که کار مورد اس می

ریفات و کشفیات کودکانه ای از تح مایگی بی حد و حصر این اقتصاددانان پرمدعی اشاره به گوشه برای نمایش بی
جا که سنت مارکسیستی را  ای تحت عنوان اقتصاد سیاسی دولت نهم آن الی از لطف نیست، مالجو در مقالهآنان خ



43

ی تولید خوار دیدیم که این دو در شیوه ی بهره ی تجاری و سرمایه سرمایه با بررسی

آن  ی صنعتی نبوده و تحت قوانین و زیر سایه ی خواران سرمایهداری چیزی جز جیره سرمایه

فی دارند که به پیش از لَخوار سَ ی بهره رمایهی تجاری و هم س کنند. اما سرمایهزندگی می

تا  گردد. اسالف این دو کهداری و تسلط سرمایه بر تولید اجتماعی برمی ی تولید سرمایهشیوه

زیستند از  سرانه می ها و خلل و فرج سازمان تولید، خود پیش از تسلط سرمایه بر تولید در کران

ی تجاری و  اند. اختالف بین سرمایهداری بوده ی تولید سرمایهپیشگامان و نویددهندگان شیوه

ی  سرمایه و )سوداگر( داری پیشاسرمایه ی تجاریِ سرمایهخوار با اسالفشان یعنی ی بهره سرمایه

های ی تولید اجتماعی و نظامآور( به اختالف بین دو شیوهی بهره ی سرمایهربایی )نام گذشته

 دهد )شاید به نظر رسد که وی سنت مارکسیستی واقعاً به غلط بر دوگانه دولت/بازار و شکل مالکیت قرار می
مستقیم وی به مارکس و سرمایه از میان رفته و ناتوانی  ی احتمال با اشارهکند اما این  موجود را چنین ارزیابی می

گردی تئوریک تحلیل خود  گاه پس از عقب آن کند( و وی را از فهم مفاهیم اقتصاد سیاسی مارکسیستی عیان می
 دهد:  سازد بهترین نمونه این برخورد را به دست می مبادله بنا می ی را بر شیوه

پس از جنگ به هیچ یک  ی ی پدید آمده در نظام اقتصادی ایران طی دورهها ونیبرای تحلیل دگرگ
از دو سنت رایج در تحلیل اقتصادی کالن تکیه نخواهم کرد. نه سنت متعارف اقتصاد کالن جریان 
غالب و نه سنت مارکسیستی شیوه تولید ... دوگانگی دولت/بازار در اقتصاد کالن جریان غالب از 

درست از همین برخوردار است، از سوی دیگر سنت مارکسیستی شیوه تولید نیز  اهمیت چشمگیری
تولید عبارت است از مالکیت خصوصی یا  ی کننده است. مالک در سنت شیوه زاویه به شدت گمراه

مالکیت دولتی بر ابزار تولید. دوگانگی دولت/بازار در این سنت نیز انگار از اهمیت خاصی برخوردار 
رغم  و سنت مارکسیستی شیوه تولید علی ابه سنت اقتصاد کالن جریان غالباست. وجه تش

دهد. هر دو سنت برای شناسایی  جا خود را نشان می هم دارند همین شماری که با تضادهای بی
اندازه و گستره دو نهاد دولت و بازار به مولفه مالکیت توجه دارند ... بدین اعتبار از میان قلمروهای 

م اقتصادی بر قلمرو مبادله تکیه خواهم کرد. سنت مارکسیستی شیوه تولید بر فرایند گوناگون نظا
کند اما من به فرایند مبادله اتکا خواهم کرد. مارکس در سه جلد سرمایه فقط فصلی  تولید تکیه می

دهد. بدین اعتبار من بر سنت به  ای در جلد اول به مبحث مبادله اختصاص می هشت صفحه تقریباً
ا بر قلمرو کنم که در تبیین تحوالت نظام اقتصادی عمدت مانده از اندیشه کارل پوالنی تکیه میجا 

  کرد. مبادله تاکید می

توان بر  مایگی بورژوازی امروزی ما را نیز می کند. کم ای جلوه می در دشت هموار هر برآمدگی پشتهه به راستی ک
  .گیری کرد حسب کالیبر متفکرین بزرگ! آن اندازه
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گردد. به همین سبب ما تغییر شکل و کارکرد این دو را در بطن ها بر می اجتماعی مطابق با آن

 ریم.   گیداری پی می ی تولید سرمایه ی تولید اجتماعی و تسلط یافتن شیوهتغییر شیوه

ی تجاری، گردش کاالیی و پولیِ ساده است. به همین  تنها شرط الزم برای موجودیت سرمایه

اند؛ زیرا که  داری موجود بوده ی تولید سرمایه ی تجاری پیش از شیوه دلیل نیز تجارت و سرمایه

تا قبل از اند.  داری وجود داشته ی تولید سرمایه ها قبل از شیوه گردش کاالیی و پولی ساده مدت

کنندگانِ مستقیم برای گیرد، تنها مازادِ محصولِ تولید تولید مستقیماً برای فروش صورت که این

ی تجارت به کاال تبدیل  شد. محصول در این دوران تنها به وسیله فروش به بازار عرضه می

به تولید، محصول  فرآیندکرد. در  خود، قیمت نیز کسب می ی ستفادهاشد و در کنار ارزش  می

یافت بلکه تنها مازاد تولید، آن هم در  شد و خصلت کاالیی نمی قصد فروش تولید نمی

ای بر تولید تسلط  کرد. ارزش به شکل ارزش مبادله های تولید خصلت کاالیی پیدا می کران

گردش بود که  فرآیندگرفت. تنها در  شکل می  ستفادهانیافته و کماکان تولید به هدف ارزش 

گرفتند. در این وضعیت، ثروت تاجر به عنوان شکل  الیی به خود میمحصوالت خصلت کا

ی  داری تسلط یافته، به سرمایه حاکم سرمایه، مستقل است و همچون زمانی که تولید سرمایه

تولید محدود  فرآیندشده در  سودش به حدود ارزش اضافی استثمارشود و  صنعتی محدود نمی

ی  ای به عنوان شکل ویژه ی هم ارزها، و ارزش مبادله لهگردد، چرا که قانون ارزش و مباد نمی

 وارزها  ی هم ها را مجبور به مبادله ها آن ارزش، بر جامعه تسلط نیافته است و رقابت سرمایه

تازی کرده و  ی تجاری در این اوضاع و احوال یکه کند. سرمایه نرخ سود متوسط نمی تشکیل

سازد؛ تا با  می داری را بر ی تولید سرمایه های شیوه شرط البته با تراکم ثروتش، خود یکی از پیش

ی آن شکل بگیرد.  دارانه تولید کاالیی به شکل سرمایه ،شدگی نیروی کارانباشت بدوی و کاال

گیرد و به قصد فروش  داری، محصول در خودِ تولید خصلت کاالیی به خود می در تولید سرمایه

 فرآیندداری دیگر  محصوالت به کاال تبدیل شود. در سرمایه تنها مازاد که اینشود؛ نه  تولید می

ای به  گردش مستقل نیست بلکه تولید همواره بر گردش تکیه دارد و آن را به عنوان مرحله

ی تجاری را  داری، تاجر با خرید و فروش کاالها سرمایه سرمایهکشد. در پیشا د میدرون خو

داری بر آن تسلط یافته است، تاجر با خرید و  که سرمایهراند، اما در تولیدی  به پیش می مستقالً

ی کسب و کاری مستقل،  ی صنعتی را در شاخه ی سرمایه فروش تنها یک کارکرد ویژه
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داری،  اما در سرمایه .داری سود تاجر مستقل است سرمایهرو در پیشا ز همینبخشد. ا استقالل می

داری بر  که تولید سرمایه سازد. زمانی ی برمیدر تولید صنعتسود تاجر را ارزش اضافی خلق شده 

ی صنعتی را  بایست کاالی تولید شده توسط سرمایه ی تجاری می جامعه تسلط یافت، سرمایه

بایست تحت قوانین آن زندگی کند چرا که نبض جامعه، نبض  خرید و فروش کرده، و می

ام در گذشته و حال انجبینیم که اختالف نه بین فعالیتی که  می 21ی صنعتی است. سرمایه

ی متفاوت تولید، به یک  ای است که دو شیوه اجتماعی –ی شد، بلکه بین سرشت اقتصاد می

 بخشند. عملکرد واحد می

ی ربایی، تکامل  ی ربایی نیز اینچنین است. شرط الزم برای موجودیت سرمایه در مورد سرمایه

ی ربایی و  االیی است. سرمایهی ک پول در اشکال مختلف عملکردهایش همزمان با مبادله

ورانِ استادکار  خُرد، دهقان مستقل و پیشه ق تولیدِداری با تفوّ سرمایهشخص رباخوار، در پیشا

آور، با  ی بهره ی خود، یعنی سرمایه دارانه کوچک مطابقت دارد، در حالی که در شکل سرمایه

ی ربایی به عنوان  هکند. صاحبِ سرمای ی صنعتی بر تولید مطابقت می ق سرمایهتفوّ

ز سویی، و از سویی دیگر داران ا دهنده، با اعضای ولخرجِ طبقات ممتاز، به خصوص زمین قرض

کنندگان خُرد که صاحب شرایط کار خویش هستند مواجه است؛ در حالی که صاحبِ با تولید

ا که کارگر دار صنعتی مواجه است، چر دهنده، تنها با سرمایه آور به عنوان قرض ی بهره سرمایه

21
ی و پیوند منافع دار سرمایهسوداگر و تولیدی در دوران پیشا ی جدایی سرمایه -مثال تاریخی این وضعیت   

ی اصالحات ارضی و به دنبال  توان در آستانه را در ایران می -داری  تجاری و تولیدی در جامعه سرمایه ی سرمایه
وحانیت شیعه که از دیرباز پیوند عمیقی با بزرگ شناسایی کرد. ر 41ی  داری در دهه آن رشد مناسبات سرمایه

رفت با حق رای زنان  با برافراشتن پرچم دفاع از شریعت مقدس که می زمان ن، تجار و بازار داشت در آنمالکا
در نتیجه حاکمیت مناسبات  یانی ظهور یافت که منافع خویش راهمان جر ی به واقع در مقام نماینده ،آلوده شود

بار در  این 55 بود که روحانیت در آستانه انقالبنخستین اما مانع از آن ن دید. این جدالِ در خطر میی دار سرمایه
کشان  کل بورژوازی و حافظ منافع کل سرمایه در شرایط خطیر ناشی از قیام کارگران و زحمت ی قامت نماینده

تجاری و پیوند روزافزون منافع آن  ی اضمحالل استقالل پیشین سرمایه ی ظهور کند. تغییر مسیری که جز نتیجه
ی تجاری  داری، سرمایه ی تولید سرمایه در محدودهتوانست باشد. به بیان مارکس  نمیبا منافع سرمایه در کلیت آن 

کند و تعادل سود باعث  ای نزول می از موجودیت مستقل قبلی خود، اصوالً به مرحله خاصی از تاسیسات سرمایه
تجاری اکنون فقط به عنوان کارگزار  ی به حد متوسط عمومی کاهش یابد. سرمایه شود که نرخ سود آن می

 .کند تولیدی عمل می ی سرمایه
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شود و به  ه مواجه میداری با شرایط کار و محصول کار، به مثابه سرمای ی تولید سرمایه در شیوه

داری، رباخوار خود  ارد. در پیشاسرمایهکننده، لزومی به قرض گرفتن پول ند عنوان تولید

رزش، حدِ ا داری به سبب حاکمیت قانونِ ی نرخ بهره است؛ در حالی که در سرمایه کننده تعیین

نیز اختالف بین قرض دادن در دو  جا اینباالی بهره پیشاپیش توسط سود تعیین شده است. در 

ی متفاوت تولید، قابل توضیح  ی اختالف بین دو شیوه ی متفاوت تاریخی، تنها به واسطه دوره

 است.

اند، در  هداری داشت سرمایهی ربایی در پیشا تجاری و سرمایه ی با تمام استقاللی که سرمایه

تر بررسی  که شرایط منطقی و تاریخی آن را پیش –داری  ی تولید سرمایه ی شیوه محدوده

ی اشکال  یافته استقاللآن دو از موجودیت مستقل پیشینی خود تنها به کارکردهای  –کردیم 

 کنند.  ی صنعتی نزول می سرمایه

های مختلف، در ظاهر  دوره ها که در در هم آمیختن و عدم تشخیصِ تمایز بین این سرمایه

اجتماعی  –ی تولیدیِ متفاوت در ماهیت اقتصاد های ی تسلط شیوه یکسان، ولی به واسطه

داری شده، اما  ی سرمایه متفاوت هستند، در گام نخست صرفاً سبب عدم شناخت صحیح جامعه

ی ربایی،  ایهداری و سرم سرمایهی تجاریِ پیشا های سرمایه ویژگی شود تا در گام بعد، سبب می

آور اطالق  ی بهره ی تجاری و سرمایه ، به سرمایهها در تعیین سود و بهره قاللِ آنیعنی است

داری  داری، بخشی از آن غیر سرمایه ی تولید سرمایه شود؛ و به این واسطه در دل شیوه

ر آرزوی داری، د سرمایه «ی دارانه سرمایه غیر»تشخیص داده شده و با توجه به این بخشِ مثالً 

داری سره و خالص، چشم امیدها به بورژوازی خوش قامتِ صنعتی بسته شود. کم  یک سرمایه

نبوده و نیستند متخصصان توسعه و صنعتی شدن که با چشمانی کامالً بسته بر این تفاوت 

 اند. سی، به صف این خوش قامتان پیوستهتاریخی، مسلح به شیپور رفاه و دموکرا

داری و تعیین مشخصات  ث ما کافی است تا در بررسی خود از نظام سرمایهجا برای بح تا همین

 ی تولید و پروسه ی اساسی یعنی برقراری کارمزدی و وحدت پروسه ی ویژه آن بر دو مولفه

بازتولید سرمایه در  فرآیندتجاری و مالی به تمامیت  ی افزایی از یک سو و تابعیت سرمایه زشار

داری  اهمیت توجه به این دو مولفه در توضیح سرمایه. کید کرده باشیمتا داری ای سرمایه جامعه
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 ی داری در جامعه و یا نبود مناسبات سرمایه بودخالف تصور جریاناتی که  روست که بر از این

بازار، شکل مالکیت بر ابزار تولید، میزان رشد صنعتی، /اختیارات دولت ی ران را بر دوگانهای

ر دولت ن موارد بر شکل دموکراتیک و سکوالمبادله و یا فراتر از ای ی وابستگی اقتصادی، شیوه

شود که حاکمیت چنین  دهند، مشخص می ساز و متعارف! با آن قرار می ی همها و یا ایدئولوژی

کشی در آن  ی خاصی از تولید است که بهره یوهمناسباتی تنها و تنها بسته به حاکمیت آن ش

ی تولید قرار دارد.  استخراج ارزش اضافی از نیروی کار در پروسه ی استثمار کارمزدی و برپایه

ی  صنعتی و نظریه –ی ی تجار ی تضاد سرمایه ن به نظریهاین رویکرد، قایلی چنین هم

ی گوناگون ها در جناحی نامولد را ی سرمایه ماندگی، فساد و شکاف طبقاتیِ ناشی از غلبه عقب

ی ها آشکار بخش و اعالم نمایندگیِ کشی مزدی ر نظام بهرهنکارِ آشکااِ»خواند به  چپ، فرا می

 ها. از سوی آن« ای و متوسط بورژوازی ایران حاشیه
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 امپریالیسم به زبان مادری
کند. زبان انگلیسی را به همین  تک کلمات کفایت می دانستن تک زبان تنها گاهی برای فهمِ

تری به نام جمله را  های آن واحدهای بزرگ اند. فهم کلمات و داللت شیوه به ما آموخته

توان وضعیتی  کند. اما سیاست را می ها ما را به حقیقت رهنمون می سازد که این واحد برمی

ایجاد شده و روابط در هم  میِدانست که در آن نه تنها کلمات و جمالت بلکه کلیت ساختار کال

و انسان را با جدال با وضعیتی هرج و مرج  زنند نات خود تن میاز تعیّ ،هم آن با امر واقع و بر

هایش  و داللت21کنند. اینک هم کلمات، جمالت، ساختار، کل زمینه گونه به مبارزه دعوت می

تواند باشد هر نوع رابطه را با واقعیتی  ی نام سیاست می قیدی خاصی که شایستهبا آرامش و ال

سازند. تحمیل  درونی اجزاء مشغول میدارند کتمان نموده و خود را به روابط  که اعالم می

 ای که تنها از رهگذر درکِ وظیفه ،ای است انقالبی واقعیت سیاسی به ساختار زبانی وظیفه

 خود ممکن خواهد شد.  بخش سیاسیِ ها با عنصر معنا ی دال شناسانه تچگونگی گسست معرف

در تظاهرات مربوط  ،مریکادر دانشگاه ایالتی کنت در اوهایو در ایاالت متحده آ 1951در سال 

داران ی تفنگ چهار دانشجو به ضرب گلوله ،به اعتراض به تهاجم امپریالیستی آمریکا به ویتنام
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گارد ملی به قتل رسیدند. یکی از مقامات دانشگاه کنت در آن زمان اظهار داشت که این 

ها لطف  کار به آن رد ملی با ایناند و در حقیقت گا دانشجویان به شکل نامشروعی حامله بوده

چرا که این همان  ،های آن تامل کنیم نموده است. بیایید بار دیگر بر معنی این حرف و داللت

شود. این کامال درست  ای سیاسی می ی تضاد آفرینی است که زبان به طرز وحشیانه لحظه

دی را به رنج زیا احتماالً ،مشروعآبستن شدن به شکلی نا ،ی مذهبی آمریکا در جامعهاست که

کرده است و این درست است که شلیک گلوله به سوی چنین  آن چهار دانشجو وارد می

جامعه خالص  مالمتِ ها را از شرّ حامله بوده باشند آن ها واقعاً دانشجویانی در صورتی که آن

کرده است. از طرفی ذهنی که زبان را به شکل کالس زبانی آموخته باشد ممکن است سوال 

جویان حامله را از دانشجویان قدر خوب دانش آیا تفنگداران گارد ملی آمریکا آنبپرسد که 

اند؟ آیا تعمیق تقسیم اجتماعی کار هنوز آنچنان  ی صد متری تشخیص داده حامله از فاصلهغیر

دست  ه پزشکان اسلحه ب ،ی میهنی آمریکا خلل وارد نکرده که در زمان نابسامانی بر روحیه

های اجتماعی در قالب گارد ملی بر روی دانشجویان شورشی  اع از ارزشگرفته و در راه دف

اند. این همان  حامله نبودهگشایند؟ پس این دروغ است و دانشجویان کشته شده  حامله آتش می

همان  جا اینکند.  نابی است که زبان از مسئولیت خود در قبال سیاست شانه خالی می وضعیت

بودن، تیراندازی آگاهانه و یا ی درونی بین حامله بودن یا نجایی است که اشتغال به روابط

ی مضحکی زوال هر  نماید. ماندن در چنین مجادله ما را از عنصری اساسی غافل می ،آگاهانهنا

نوع سنت انقالبی است. برای درک انقالبیِ این واقعه باید از معنای تمام کلمات، جمالت و 

حتی خود واقعه نیز فراروری کنیم. باید این واقعه را به ی آن نوشته شده و  متونی که درباره

ی  زبان مادری خود بیاموزیم، به زبانی طبقاتی، نه به شکل کالس زبانی آن. باید بپرسیم مبارزه

ی ارتش به ویتنام به چه  ی دانشجویان مقابل گارد ملی جهت توقف حمالت وحشیانه شجاعانه

ی این جنگ را از تک تک  این است که تمام هزینهمعناست؟ پاسخ امپریالیسم است. پاسخ 

کنیم تا  شود ما قربانی می قطرات خون تا تک تک قطرات عرقی که در کارخانه ریخته می

جهان،  تر بیششما بر نواحی هرچه  تر بیشیمان کشته شوند، تا تسلط هرچه ها ای طبقه هم

 باید میتر  بینی هرچه تمام ساس واقعر او ب ی را از ما طلب کند. ما منطقاًتر بیشفالکت و خون 

مان. در طرف مقابل  وطنان کارتل یمان در ویتنام بایستیم تا در مقابل همها ای در کنار همطبقه
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پرسش این است که چرا گارد ملی در مقابل دانشجویان آتش گشود؟ پاسخ این بار نیز 

برای پیشبرد تسلط خود بر  امپریالیسم است. پاسخ این است که هنوز گفتمان ایدئولوژیکی که

داری در  زنیم یادمان نبرده است که اجدادمان برای برقراری مناسبات سرمایه اردوی کار جار می

در « 22ناواهو»ی  پوستان قبیله یادمان نرفته که کشتار سرخ ؛اند ها کرده آمریکا چه فداکاری

عد تنها پایانی است بر فاز در سی سال ب 23ی سیوکس تنها آغاز کار بود ولی کشتار قبیله 1861

شان باشد که صبرِ  آغازین حرکت سرمایه در سرزمین خون یعنی آمریکا. دانشجویان حواس

اند و  آزادی بیان در آمریکا مقدار معینی است که تا کنون ملل و افراد زیادی از آن گذر کرده

 24ت لوییز البلتجنبش دانشجویی بداند که آزموده را آزمودن خطاست. اگر شک دارید خاطرا

سعی کردیم فرار کنیم اما چنان برروی ما تیر اندازی " گفت: سرخپوست را بخوانید که می

  ".د که انگار ما گاوان وحشی هستیمکردن می

ها را زیر  مدرنی که واقعیت جهان امروز کم نیستند؛ جهان پست چنین مجادالت زبانی در این

سازد؛ جهانی که پایان حقیقت را  لوژیک مدفون میئو  های اید ها و گزاره کوهی از گفتمان

دهد که تو گویی خود نیز این کشف خود را باور نموده اما غافل از  آنچنان سرمستانه نوید می

بخشی که ی معنا اساییده، انقالب، آن لحظهروی چشم نگذاشته و دمی نی چشم بر که این

های ساختار در  ، ضرورت خود را بر پایهبلعد ای زمان و مکان را در خود می چاله سیاه نچو هم

 کوبد.  هم و برهم آن می

آقای مالجو  نچو ای هم ی انباشت است. عده های مبتذل بحث درباره ی این بحث مثال ساده

ای  گونه ثباتی سیاسی به های بی دارانه در بزنگاه های سرمایه مازاد حاصل از فعالیتمعتقدند که 

صدا در قالب فرار سرمایه به  ثبات سیاسی به شکلی مستمر اما بیتوفنده و پرصدا و در مواقع 

و البد راه حل  انجامیده است. انباشت جهانی می ی خروج سرمایه از کشور و پیوستن به زنجیره

گذاری در بخش صنعت است و  مایه از کشور است. راه حل سرمایهنیز جلوگیری از خروج سر

ی مولد. برای پاسخ به چنین کالمی و سپس  سرمایه ی مالی و تجاری به نفع تضعیف سرمایه
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اش ناچاریم تا بر مفاهیمی از اقتصاد سیاسی مروری  های سیاسی گیری گسست آن از داللت پی

 دانیم که هدف سرمایه تصاحب کار اضافی کارگران است و برای این کوتاه داشته باشیم. می

 ش مطلق یا همان افزایش ساعت کار واولی افزایش اضافه ارز :کار تنها دو راه ممکن است

افزایش ساعات کار روشی است  .وری اضافه ارزش نسبی یا همان افزایش بهرهافزایش  دومی

اند  های دوازده ساعتی که اکنون دوباره احیا شده شود )این را در شیفت چنان هم دیده می که هم

فنی و یا اعتراضات کارگران  لیلی مواقع چنین افزایشی بدلیل مساتوان دید(. اما در خی می

وری کار همیشه گرایش اساسی را در  به همین سبب باال بردن بهره نیست.پذیر  امکان

دهد تا کار الزم  وری کار به کارگر این امکان را می دهد. افزایش بهره داری نشان می سرمایه

دهد  این امکان را می دار ی انجام دهد و به سرمایهتر کمبرای بازتولید زندگی خویش را در مدت 

ی به کار انداخته شده در  ی را به تصاحب خود درآورد. حال اگر کل سرمایهتر بیشتا زمان کار 

بخش تولید را به دو بخش متغیر یا همان مجموع دستمزدها و بخش ثابت یا همان ابزار تولید 

افزایش گرایش به افزایش در اضافه ارزش نسبی به صورت  تفکیک کنیم،و مواد خام 

خود  ،متغیر یا تعداد نسبی کارگران ی گذاری در بخش ابزار تولید و کاهش نسبی سرمایه سرمایه

منجر به افزایش تمرکز  که آندارد. اول  ه خود نتایج دیگری را در پی ئلدهد. این مس را نشان می

کار در و سبی الزم برای آغاز ک دار سرمایهمق که آنشود. دوم  های بزرگ می و تشکیل کارخانه

چون سرمایه سود خود را نه از آن مقدار کار  که آندهد. سوم  ای از تولید را افزایش می شاخه

اش به کل  اضافی که ناشی از تحت انقیاد درآوردن کارگران خود است بلکه از نسبت سرمایه

کاهش  .آورد دست میه ی اجتماعی ضربدر کل ارزش اضافی تصاحب شده در جامعه ب سرمایه

ی متغیر و کاهش تعداد نسبی کارگران منجر به کاهش این نسبت گشته و  قدار سرمایهم

آورد. کارل مارکس مورد سوم را به نام قانون گرایش نزولی  کاهش نرخ سود را به همراه می

م که یابی کند. اگر بخواهیم گامی فراتر رویم خود را در فضایی می نرخ سود معرفی می

ها تبدیل گشته  به جهانی از انحصار نماید میدار رقابت آزاد معرفی  پرچم داری که خود را سرمایه

ای  سرمایه برای آغاز کسب و کار به حدی باال رفته که چنین سرمایه ی است چرا که مقدار پایه

ی مالی را  سیادت سرمایه چنین همجز در دست صاحبان انحصار در دست کس دیگری نیست. 

ای از روابط با دیگر انحصارات قرار  کنیم که در زنجیره شاهده میا مه کنادر قالب بورس و ب
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دارند. مورد سوم یا قانون گرایش نزولی نرخ سود منجر به رقابت برای ارسال اضافه انباشت به 

های  است. از دیگر جذابیت تر کمثابت به متغیر  ی شود که همچنان نسبت سرمایه مناطقی می

رفی با ارسال سرمایه هم باعث بع خام است. این انحصارات از طتر بودن منا این مناطق ارزان

شود. اما به  شوند و از طرفی منجر به ایجاد یک بازار جهانی می تر شدن نرخ نزولی سود می کند

 .دهند تری می ها تنها بحران را به تعویق انداخته و به آن ابعاد جهانی آنقول مارکس 

ی منطق سرمایه از  میق تقسیم اجتماعی کار تحت سلطهدانیم تشدید و تع طور که می همان 

داری است. این ویژگی در دوران امپریالیسم به تقسیم کار، ویژگی  های بارز سرمایه ویژگی

تابد.  چیزی است که منطق سرمایه برمی ی آن کنندهتولید ،بخشد. اینک هر کشور جهانی می

توانست  رشار غذایی در سطح جهانی میهمین واقعیت است که آفریقا را که یکی از منابع س

کنند  کارند و قهوه برداشت می ای بدل ساخته که تمام اوقات قهوه می باشد به کشاورزان گرسنه

 و دیگر چیزی برای خوردن ندارند. 

های مقتدر صنعتی برای صدور  هایی از کشور امپریالیسم در سطح جهانی به صورت ائتالف

برای به میخ  ،ها ها یا به اصطالح بلوک ابت بین این ائتالفسرمایه به دیگر کشورها و رق

بار در اوایل  شود. این پدیده برای اولین ده میصنعتی دی تر کمهای  کشیدن اردوی کار در کشور

ی  ی باالترین مرحله امپریالیسم به مثابه»ی خود  گشت. لنین در اثر داهیانهقرن بیستم مشاهده 

  نویسد: دان می جغرافی 25سوپاننقل از آ.به  «داری سرمایه

است و بعد از این باید فقط تجدید تقسیم  جهان برای نخستین بار کامال تقسیم شده

ز بی صاحبی به ا که اینشود یعنی از دست یک صاحب به صاحب دیگری برسد نه 

 دست صاحبی بیافتد.

ینک از این پس باید پس تقسیم جهان برای اولین بار در اوایل قرن بیستم به پایان رسید و ا 

توسط لنین مطرح  جا اینبازتقسیم شود. اجازه دهید تا اندکی بر روی بازتقسیم جهان که در 

 گردید تامل کنیم. 
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های اولیه به صورتی ناموزون و  داری، خود در کشور دانیم انکشاف سرمایه طور که می همان

متفاوتی از تولید را نسبت به  های متناقض شکل گرفت؛ در هر کشور تولید کاالیی ابتدا بخش

ها تحت سلطه درآورد و در مقیاس جهانی نیز هر کشور برای به انحصار درآوردن  دیگر کشور

دانست که به سبب این  ی میهای صنعتی وارد مبارزه شد و پیشاپیش هر کشور بعضی شاخه

ه انحصار را جایگزین فایده است. امپریالیسم ک بی ها اساساً رقابت در بعضی شاخه موزونِنا رشدِ

بخشد و تعمیق همین  های سیاسی تعمیق می کند، این رشد ناموزون را در خالل نزاع رقابت می

های نوین در ادوار  رشد نامتوازن است که بازتقسیم جهان را از طریق سر برآوردن قدرت

ی  مود. کرهی جنوبی اشاره ن توان به کره سازد. به طور مثال می غیر قابل اجتناب می ،مختلف

های گمرکی و با کمک  جنوبی که در حین جنگ دو کره ویران گشته بود با کمک سیاست

ی شمالی  ی تقابل با کره پذیر شدن ادامه های اقتصادی که از آمریکا به خاطر امکان مشوق

های صنعتی ایفا  دریافت نمود اینک در بازار جهانی نقش با اهمیتی را در بخشی از شاخه

های اخیر به چالش  های آمریکایی را در سال که این خود سیادت برخی از شرکتنماید  می

 (.  پل اشاره نمودکمپانی سامسونگ و اَتوان به نزاع حقوقی بین  است )به طور مثال می  طلبیده

باشد که بعد از جنگ دوم  کنیم حاصل همین روندها می چه هم اکنون در جهان مشاهده می آن

ی بخشی از کتاب  شده است. برای درک بهتر این موضوع مطالعه جهانی از سر گرفته

 :26خالی از لطف نیستیافته ن های توسعه ملیتی و کشورهای چند شرکت

% کل جریان خروج سرمایه 55المللی پول، امروزه  طبق گزارش صندوق بین

گذاری در  شود. این نوع سرمایه ی صنعتی انجام می های پیشرفته خصوصی از کشور

های توسعه نیافته نیز رو به افزایش است. در آمریکای التین، که  رکشو

میلیون دالر بود،  411گذاری آمریکا درست بعد از جنگ جهانی دوم معادل  سرمایه

گذاری سایر  سرمایه 1961میلیارد دالر بالغ شد. در دهه  6به  1953در سال 

26
 های سیاسی خطرناکی دارند که در این متن نیافته، جهان سوم و چند ملیتی داللت هایی چون توسعه البته نام 

 .مجال پرداختن به آنها نیست
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حتی به نسبت ها،  های صنعتی از جمله آلمان و ژاپن در این کشور کشور

 ی رشد یافت.تر بیشگذاری آمریکا با سرعت  سرمایه

 متوازن نیز بهتر است به بخش زیر دقت کنید: برای درک رشد نا

ی گوناگون اقتصادی است. از ها های چند ملیتی، تفاوت در بخش تمایز دیگر شرکت

دا در در بخش صنایع رشد کند، ابت که آنها قبل از  نظر تاریخی فعالیت این شرکت

های  گذاری خارجی در بخش مواد اولیه و بخش استخراجی توسعه یافت. سرمایه

داری غربی  های سرمایه مختلف، بسته به نوع کشور متفاوت است. مثال در کشور

% 6/23 های مختلف عبارت است از: گذاری خارجی در بخش میزان تقریبی سرمایه

 که آنها. حال  % در دیگر بخش9/23% در صنایع و 3/45% در معادن، 2/5در نفت، 

% در 3/9% در نفت5/39های در حال توسعه عبارتند از: ی کشور همین ارقام درباره

 ها. % در سایر بخش1/24صنایع و  % در9/26معادن، 

های امپریالیستیِ نوینی  المللی با انکشاف قدرت ها در سطح بین ی این روند اکنون در نتیجه هم

هایی چون بریکس، پیمان  نهاد  که سیادت امپریالیسم غرب را با ایجاد هایی ایم؛ قدرت مواجه

شانگهای و پیمان ورشو در سطح حقوقی، نپذیرفتن دالر برای معامالت در سطح اقتصادی، 

ئولوژیکی چون مقاومت در  های اید شرکت در جنگ سوریه در سطح نظامی و به کارگیری دال

بینی کرده که این  صورتی که بانک جهانی پیش کشند. به سطح ایدئولوژیک به چالش می

 خود خواهند ساخت. درصدی از کل اقتصاد جهان را از آنِ 41سهم  2151ها تا سال  کشور

کشوری که از طرفی  های خود متعارض تاثیرات مشخصی را بر ایران وارد نموده است این روند

سرمایه  ی سابقه با انباشت بی کند و از طرفی ه میتورمی را تجرب – اقتصادی رکود  بحران

مواجه است، از طرفی خود را به مانند یک قدرت امپریالیستی در منطقه در سطح نظامی و 

دهد و از طرفی تمرکز شدید انحصارات مالی، اعتباری و صنعتی را به پیش  سیاسی بروز می

رفی به کند و از ط برد، از طرفی فقر و گرسنگی و بیکاری را در داخل تشدید می می
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پردازد. اما اجازه دهید بررسی این تحوالت  هایی از منطقه می های کالن در بخش گذاری سرمایه

 را به متن دیگری موکول کنیم.

شود. مازاد حاصل از  حال با نگاهی به سخن آقای مالجو ناصحیح بودن آن آشکار می

بلکه به محض تولید شدن  پیوندد ی انباشت جهانی نمی به زنجیره ،دارانه های سرمایه فعالیت

 که اینی  کنیم و سخن درباره ی امپریالیسم زندگی می از آن است، چرا که ما در دوره جزیی

چه بخشی از انباشت در داخل ایران  که اینشود یا در خارج و یا  انباشت در داخل انجام می

ی حامله بودن  دربارهشبیه همان بحث  شود و چه بخشی از آن در خارج از ایران دقیقاً انجام می

نیز پاسخ امپریالیسم است. اما خوب که نگاه کنیم  جا اینباشد که  یا نبودن آن چهار دانشجو می

عنصر معنابخش این جمالت در ساحت دیگری پنهان شده است. عنصری که در همان آغاز 

عنصری که  ؛ی چپ نمایان ساخت قرن بیستم و با تکوین امپریالیسم، آثار سوء خود را بر بدنه

 ها را از وجودش آگاه کرد: ونیستلنین اولین بار کم

چون خصوصیات سیاسی امپریالیسم عبارت است از بسط ارتجاع در تمام جهات و 

گری الیگارشی مالی و نیز برافتادن رقابت آزاد،  گری ملی ناشی از ستم تشدید ستم

ی امپریالیستی با ها لذا امپریالیسم در آغاز قرن بیستم تقریبا در تمام کشور

 شود. های دموکرات مواجه می رژوابو اپوزیسیونی از خرده

چگونه پایان  ،کند پوشی  های اساسی امپریالیسم را پرده ادهایی که تض و پر واضح است که انتقاد

 خواند. هر خصلت انقالبی را نوید داده و کارگران را به حمایت از هرگونه ارتجاع سیاسی فرا می

ها آن را نزد  ی کالس زبانی آموخته است اما کمونیست و اقتصاد را به شیوهآقای مالج 

 آموزند. آموزند. آنان امپریالیسم را به زبان مادری خود می های انقالبی خود می سنت
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  پیوست اول

  دارانه در ی مناسبات سرمایه نمایش سلطه

 ایران معاصر
انه چیزی نیست جز دار سرمایهیدیم که تولید ی، ددار سرمایهدر بررسی خود از نظام تولید 

کاالشدگی نیروی کار ی  افزایی. و این وحدت نیز به واسطه ارزش فرآیندتولید و  فرآیندوحدت 

گیرد. می)جدایی کارگر از وسایل تولید از یک سو و انباشت وسایل تولید از سویی دیگر( شکل 

مبتنی بر مناسبات تولیدی  ی اجتماعیابطهرسرمایه در برابر نیروی کار به مثابه کاال، یک 

پدیدار  دار سرمایهی اجتماعی خود را در استخدام کارگر به صورت مزدی توسط است. این رابطه

شکل مزدی به خود  هاعموم کاری )و اقتصاد پولی( دار سرمایهی تولید کند. با تسلط شیوهمی

ی ی رابطهدهنده گیرد بازتابه خود میریافت مزد بهر کاری که شکل د گیرد. اما لزوماًمی

فعال، به شکل مزدهای  دار سرمایهاجتماعی و متضاد کار و سرمایه نیست. برای مثال، سود 

ی پول( به شکلِ در مقابلِ سود سهام )بهره خود را آید وکالن برای مدیران ارشد در می
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یزان کمّیِ انجامِ کارمزدی در دهد. به این واسطه با بررسی منشان می «دستمزد در ازای کار»

 شدگی نیروی کار در جامعه را نشان داد. از گستردگی و عمق کاال 25 توان شِماییجامعه تنها می

بگیران )یعنی کسانی که کار را  کلی ما از میزان نسبی مزد و حقوقبرای نشان دادن این شمای 

که در جدول زیر ارائه شده استفاده دهند( به کل فعالین اقتصادی در ازای دریافت مزد انجام می

 کنیم. می

ی کارشمار نیرو - 1دول ج

 

25
 ات آن.جزییتصویری کلی از چیزی بدون   

درصدجمعیت فعال اقتصادیمجموع کارگرانبیکاریبخش عمومیبخش تعاونیبخش خصوصیسال

13928,098,03220,2153,642,3272,488,37213,863,19123,834,55258.2

------------130,9422,411252,402قانون گذار

13918,045,15226,4993,512,1772,848,23714,069,43023,476,46259.9

------------117,6711,618243,346قانون گذار

13907,968,65320,3423,563,8212,877,60814,099,74623,387,63360.3

------------105,8521,140223,686قانون گذار

13897,903,28444,0693,501,2093,218,32914,346,06423,875,02360.1

------------122,6424,498193,687قانون گذار

1388--------------

------------------قانون گذار

13877,057,81428,3323,726,9642,392,17912,895,57722,892,48956.3

------------101,9333,375204,404قانون گذار

13866,935,29432,3523,898,9142,486,23813,003,29023,578,71555.1

------------113,8025,297230,409قانون گذار

13856,777,66734,7403,855,8472,642,64812,938,75723,484,06855.1

------------119,8453,776248,524قانون گذار

13846,439,31537,4313,944,5832,674,86612,690,74023,293,44654.5

------------137,6435,311262,501قانون گذار

13834,544283,2271,6309,26415,85858.4

------------385122قانون گذار

138240,24625633,56417,52889,830151,35359.4

------------385281,351قانون گذار

138137,30030831,97918,48586,567151,56857.1

------------362371,106قانون گذار

138033,30222526,32020,76178,965141,07656

------------383401,220قانون گذار
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بخش تعاونی، عمومی و خصوصی استفاده  بگیران در سه از جمع مزد و حقوق وردآدر این بر

رتبه و مدیران از آن کسر شده تا پس از آن  گذاران، مقامات عالی شده است. البته مجموع قانون

فعال اقتصادی نسبت حاصله توانایی با افزودن شمار بیکاران و تقسیم آن به کل جمعیت 

ی تواند بازتاب رابطهکه مینوعی از کار ی در نشان دادن میزان گستردگی تر بیش

دهد که ، داشته باشد. این نسبت در جدول باال نشان میآمیز کار و سرمایه باشد تضاد

داده است  نیروی کاری تشکیل ی اخیر رار در دههبیش از نیمی از جمعیت فعال اقتصادی کشو

که به سبب فقدان ابزار تولید، مجبور به فروش نیروی کار خود است. و این یعنی اکثریت 

ی نسبت طبقه امطلق جمعیت فعال اقتصادی کشور. توجه اکید داریم که این نسبت به هیچ معن

 نمایشی از مفهومی ندارد( بلکه صرفاً کارگر به کل جامعه نیست )زیرا که چنین نسبتی مطلقاً

 مزدی در جامعه است.  گستردگی کارِ

در مقابل این اکثریت مطلق جمعیت فعال، وسایل تولید در سوی دیگر جامعه انباشت شده و به 

 نویسد:دهد. چنان که مارکس مییی خود ادامه مانباشت گسترش یابنده

عبارت از گردآیی و تجمع بزرگ یا کوچکی از وسایل تولید  نفرادیای هر سرمایه

سرمایه، ) کوچکی از کارگران استبر سپاه بزرگ یا  روایی متناسبی توام با فرمان

818).  

، 2بزرگ را نشان دادیم. حال با استفاده از جدول سپاه ، نمایی از این 1با استفاده از جدول 

جودی ی مودهنده کنیم. اعداد جدول نمایشبررسی میانباشت وسایل تولید را در مقابل آن 

ی ثابت و تجهیزات هستند. در تعریف موجودی سرمایهآالت  ی ثابت در بخش ماشینسرمایه

مجموعهازاستعبارتمشهودثابتتولیدشدهیها دارایییاسرمایهموجودی"آمده است: 

وکاالهاتولیدفرآینددروبودهگیری اندازهقابلکهکشورمشهودفیزیکیای سرمایهکاالهای

خالصسرمایه،موجودیملی،های حسابنظامریفتعبهدارند. بنانقشدرآمدایجادوخدمات

سرمایهموجودیباشد. بنابراین میها آنمفیدعمرطولبهتوجهباسرمایهتشکیلتجمعیارقام

درکهدانست تجهیزاتیوآالت ماشین و سیساتاتوساختمان ارزشمجموعتوان میرا

هرچند این تعریف با مفهومی که  ."هستندستفادهاقابلیاگرفتهقراراستفادهموردتولیدفرآیند
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جمع )میلیارد ریال(سال 

13801,108,460

13811,214,316

13821,330,992

13831,468,549

13841,601,123

13851,717,512

13861,826,042

13871,943,094

13882,058,094

13892,185,915

13902,321,668

13912,331,774

موجودی سرمایه - 2جدول 

تواند نمایشی از وسایل تولید را ارائه ما از سرمایه ارائه کردیم بسیار متفاوت است، ولیکن می

 )یعنی بخش بزرگی از  نامیمی ثابت می دهد، که بخش بزرگی از آن چیزی است که ما سرمایه
 .مجموع ابزار تولید و مود خام(

 

آالت به عنوان  ی ماشینی اخیر موجودی سرمایهههبینیم که در ده جدول باال میبا توجه ب

دهند نیست، مقدار مزدی انجام می در تملک بخشی که کارِ یکی از وسایل تولید، که طبیعتاً

 83ی  دهد. توجه داریم که این اعداد نسبت به سال پایهقابل توجه و رو به افزایشی را نشان می

بنابر  نظر از تغییر ارزش کاالها که عموماً توانند با تقریبی مناسب )صرفمی اند وشدهزدایی  تورم

شان و به ضرر فروشندگان تغییر تکنولوژیک است( حجم وسایل تولید که به نفع صاحبان

اند را نشان دهند. این دو جدول در کنار یکدیگر خیل عظیم فاقدان ابزار نیروی کار انباشت شده

این انباشت از طرفی مانند تجمع بنابر  دهد.شده نشان می در برابر ابزار تولید انباشترا  تولید

های  و از سوی دیگر به صورت سرمایه کند بر کار جلوه می روایی متزاید وسایل تولید و فرمان

ی سه و توجه به با استفاده از جدول شماره شود. یکدیگرند دیده می انفرادی بسیاری که دافعِ
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سهماشتغالسهممیزان سرمایهسهمتعدادسهماشتغالسهممیزان سرمایهسهمتعدادسال

1380810973.811072.516.3618333919.90287826.19548383.6473776780.10

13811282278.641258.711.8326535625.21348321.369381.888.1778718574.79

13821283677.102067.311.2427669325.49381322.9016332.288.7680867074.51

13831236575.942273.712.4826777124.87391824.0615947.887.5280892275.13

13841220676.202727.610.7526667425.13381223.8022640.989.2579464574.87

13851215175.673853.79.7926657824.88390624.3335514.190.2180480575.12

13861178074.1958129.8626534224.06409825.8153153.890.1483751475.94

13871230072.056420.57.5627316221.63477227.9578504.692.4498973478.37

13881144170.934988.26.9325621820.47469029.0766995.893.0799556579.53

13891071170.005350.16.5624432219.57459030.0076217.893.44100432780.43

13901048170.055367.77.8523523918.93448129.9562974.392.15100774481.07

13911035570.048326.68.9523767519.73443029.9684745.691.0596702480.27

1392997367.869306.78.2523003517.98472432.14103504.391.75104954282.02

بیشتر از 50 نفرکمتر از 50 نفر

کارگاههایصنعتیکوچکوبزرگ

های این سرمایه کنندگی فعد، 28های صنعتی کوچک و بزرگی کارگاهشمار باال و فزاینده

 مشهود است. کامالً

های صنعتی شمار کارگاه - 3جدول 

 

اخیر  یهای صنعتی کوچک و بزرگ در دههدر این جدول تعداد، میزان سرمایه و اشتغال کارگاه

تواند ها می ها و میزان اشتغال در آنارائه شده است. در نگاه نخست تعداد مطلق این کارگاه

باشد. بیش از ده هزار کارگاه کوچک و نزدیک به چهار هزار و ی تراکم سرمایه دهنده ببازتا

وجه کنند )تپانصد کارگاه بزرگ که در مجموع بر ارتشی بالغ بر یک میلیون نفر حکمرانی می

های کوچک و بزرگ در جدول باال ت است(. اما تفکیک کارگاهکنید که این تنها در بخش صنع

توانیم مشاهده کنیم که دهد. میاز تمرکز سرمایه را نیز در بخش صنعت ارائه مینمایش جالبی 

ها را های بزرگ )که یک سوم تعداد کل کارگاهی اخیر، کارگاهبه صورت میانگین در دهه

28
محسوب  "بزرگ" تر بیشنفر و  51و با  "کوچک"نفر کارکن  51از  تر کممطابق با تعریف مرکز آمار کارگاه با   

 شود.می
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 اند. % از اشتغال را به خود اختصاص داده55% از سرمایه و 91دهد( سهمی معادل تشکیل می

های  شود که دست متورم میاین مورد سرمایه به آن جهت در یک دست به مقدار زیاد در 

به معنای خاص، که در مقابل انباشت و گردآیی قرار دهند. تمرکز  را از کف می بسیاری آن

ی صدی در دههصددر های بزرگ )رشدی تقریباًاگر به رشد تعداد کارگاهگیرد، همین است.  می

های کوچک )رشد صفر و یا حتی منفی( نگاه کنیم، تمرکز در اهاخیر( در کنار ثبات تعداد کارگ

شود. زیرا که رشد ی اخیر آمده به وضوح دیده میاین بخش، به معنایی که در جمله

های کوچک، حکایت از ورشکستگی و های برزگ، در کنار عدم رشد کارگاهصدی کارگاهصددر

های کوچک تازه تاسیس به ت کارگاههای کوچک از قبل موجود و یا عدم موفقیحذف کارگاه

های بزرگ از پیش موجود و تازه تاسیس است. ما یک بخش خاص از اقتصاد ایران اهگنفع کار

ی آن تمرکز و تراکم سرمایه را نشان را )بخش صنعت( در نظر گرفتیم تا بتوانیم به واسطه

 دهیم. 

این  -در ایران  مرکز سرمایه راکنیم که شدت تراکم و تما از طریق جدول دیگری نیز سعی می

 نشان دهیم. - بار نه صرفا در بخش صنعت

های برتر ایران شرکت - 4جدول 

 

استخراج شده در  92تا  89ی شرکت برتر ایران در چهار ساله 411این جدول که از فهرست 

شرکت اول در هر سال، سهمی  11دهد که به صورت میانگین بخش نخست خود نشان می

مانده تنها  شرکت باقی 191اند، تا ختصاص دادهمعادل یک سوم از کل فروش را به خود ا

سال

سهم 10 

شرکت اول از 

فروش کل 

تعداد شرکت هایی که 

مجموعا 50 درصد 

فروش را در اختیار دارند

سهم 10 شرکت 

اول از فروش کل 

400 شرکت

تعداد شرکت هایی که 

مجموعا 50 درصد 

فروش را در اختیار دارند
13890.35200.3323

13900.33200.3123

13910.30230.2826

13920.36180.3420

بخش دومبخش اول
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درصد و  33درصد سهمی معادل  5صاحب سهمی معادل دو سوم از فروش کل شوند، یعنی 

% از کل 51هایی که درصد. این تمرکز وقتی که به تعداد شرکت 66درصد سهمی معادل  95

دهد. ی نشان میتر بیشکنیم، خود را با وضوح دهند مراجعه میفروش را به خود اختصاص می

شرکت اول صاحبان نیمی از کل فروش هستند. نیازی به توضیح ندارد  21به صورت میانگین 

شرکت  411شرکت اول از فروش کل  11که مراجعه به بخش دوم این جدول، یعنی سهم 

شرکت برتر هستند، همان  411هایی که در مجموع صاحب نیمی از فروش برتر و تعداد شرکت

 گذارد. ی به نمایش میتر بیششدت بخش نخست را با  نتایج

های های مورد بررسی و هم به لحاظ مقولههرچند آمار و ارقام ارائه شده هم به لحاظ سال

 دارانه در ایران به شکلی کامالًمورد بررسی محدود بود اما پدیدارهای وجود مناسبات سرمایه

ای عدهقد ابزار تولید، انباشت ابزار تولید در دست نماید: نیروی کار فاها رخ می ملموس در آن

تمرکز و تراکم باالی سرمایه در ایران،  چنین همشدگی نیروی کار و محدود و یا به بیانی کاال

 ی انباشت آن صورت گرفته است. که به واسطه

ه در این پیوست هدف بر آن نبوده است که سیر انباشت در جامعه ایران را بررسی کنیم، بلک

ی و یا دار سرمایهی آمار و ارقام، نمایشی اجمالی از تولید ایم تا با ارائهتنها بر این قصد بوده

های ی آن نامیدیم را در ایران نشان دهیم. چرا که بررسی ویژگینمای ویژه چه سرشت آن

ی مشخص ایران و تحلیل و تبیین شرایط و نتایج مشخص آن خود بحثی انباشت در جامعه

طلبد. اما تا همین جا امیدواریم که به هدف ه و پر پیچ و خم است که مجالی جداگانه میگسترد

 خویش دست یابیم که عبارت است از:

ی و زدودن هرگونه توهم وجود دار سرمایهی تولید تایید وجود مناسبات شیوه

انه در ایران دار سرمایهتولیدی غیرِ انه و یا مناسباتدار سرمایهتولید غیر 

ی کارگر و پیشتازان آن با زدودن خرافات صر، تنها به این امید که طبقهمعا

ی و تبیین یک خط دار سرمایهی خویش با این چنینی گامی محکم در مبارزه

 مشی صحیح کمونیستی بردارند.
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 میوست دوپ

 روابط توزیعی و روابط تولیدی
اثر کارل  "دی بر اقتصاد سیاسیسرمایه؛ نق"ام از جلد سوم کتاب  51ی فصل  متن زیر ترجمه

 مارکس به ویراست فردریش انگلس، منتشر شده توسط انتشارات 

 [ آورده شده است. است. اضافات مترجم همه جا داخل عالمت ]

و از این  –ی ساالنه، افزوده شده است  شده ی کارِ به تازگی اضافه به واسطه ی کهارزش جدید

شود و ممکن  آن بخشی از محصول ساالنه که این ارزش در آن بازنموده می چنین همیق طر

شود که سه  به سه بخش تقسیم می –است از کل تولید بیرون کشیده شده و جدای از آن باشد 

هایی که یک بخش از این ارزش را همچون  گیرد، شکل شکل متفاوت درآمد را به خود می

کند، بخش دیگر  شود بیان می و یا آنچه به سهم وی ریخته میمتعلقات مالک نیروی کار 

ها روابط یا  سان این  مربوط است به مالک سرمایه، و بخش سوم به مالک زمین. بدین

دارند که تحت آن کل ارزشِ به تازگی  های توزیع هستند، چرا که روابطی را بیان می شکل

 گردد. می تولید شده میان صاحبین عوامل مختلف تولید توزیع

همچون گردند،  نظر مشترک، همچون روابطی طبیعی پدیدار می این روابط توزیعی، از نقطه

تولید انسانی به طور روابطی که به طور مستقیم از طبیعتِ تمامی تولید اجتماعی و از قوانین 

گر توزیع های دی داری شیوه توان انکار کرد که جوامع پیشاسرمایه . به راستی نمیاند عام برخاسته
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اکامل و تغییر شکل نیافته، ن اند که گویی توسعه نان تفسیر شدهها چ کنند، اما آن را آشکار می

اند و به اشکال  شان استحاله پیدا نکرده شان و به باالترین شکل ترین بیان ناب اند، به یافته

 اند. ی روابط توزیع طبیعی سایه افکنده  مختلف بر شیوه

ن ادراک چنین است: در نظر بگیرید شکلی از تولید اجتماعی وجود دارد ی صحیح ای تنها جنبه

تر هم  که مبتکرانه 29ها ی پرویی یافته ابتدایی هندی و یا کمونیسم توسعه)برای مثال جوامع 

طور مستقیم توان تمایزی قایل شد میان آن بخشی از کار که محصولش به  هست(، همواره می

جدا از بخشی که صرف  –شود  های آنان مصرف می و خانواده کنندگانو انفرادی توسط تولید

و آن بخش دیگر کار که همیشه کار اضافی است، که محصول آن  –شود  مصرف مولد می

رود، مهم نیست که این محصول اضافی  پیوسته برای ارضای نیازهای عمومی جامعه به کار می

ندگی این نیازهای اجتماعی را ی نمای شود و مهم نیست چه کسی وظیفه چگونه تقسیم می

رسد که:  می جا اینهای گوناگون توزیع، تنها به  داشته باشد. بنابراین، ]صرفِ[ شناسایی شیوه

ها را جدا  هایشان انتزاع کنیم، و یگانگی آن های ویژه و تفاوت ها یکسان هستند، اگر از شکل آن

 شان در ذهن داشته باشیم. از ناهمسانی

ی روابط توزیعی را  یافته رچند سرشتِ به لحاظ تاریخی توسعهتر، ه تر و انتقادی ای مترقی اندیشه

روابط تولید  خودِ ناپذیرِتر به سرشت تغییر آن و سرسختانه پذیرد، اما با این حال بیش از می

ی تاریخی  اند و بدین گونه از تمامی توسعه وفادار است، که ]گویا[ از طبیعت انسان برخاسته

 د.مستقل هستن

ی دار سرمایهدهد که  داری بر عکس نشان می ی تولید سرمایه از طرف دیگر، تحلیل علمی شیوه

ی تولید  ی تولید است با خصوصیات تاریخی مشخص که مانند هر شیوه ای از شیوه نوع ویژه

های  گیرد و شکل فرض می مشخص دیگری، سطح معینی از نیروهای مولد اجتماعی را پیش

ی که خود شرط پیشدهد:  اش قرار می تاریخی شرط پیشی مولد را همچون تکامل آن نیروها

ی تولید نوین از آن به مثابه مبنای  پیشین، و شیوه فرآینددستاورد تاریخ است و حاصل 
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روابط تولیدی متناظر با این  که ایندهد[  کند؛ ]نیز نشان می اش شروع به حرکت می معین

زندگی  فرآیندها در جریان  روابطی که انسان –خی معین ی تولید مشخص و به لحاظ تاری شیوه

دارای سرشت مشخص، تاریخی  –شوند  شان به آن وارد می اجتماعی، در ایجاد زندگی اجتماعی

منطبق با این روابط  دهد که[ روابط توزیعیِ ضرورتاً و ناپایداری است؛ و در نهایت ]نشان می

 اند. ر دو در یک سرشت تاریخی گذرا سهیمتولیدی روی دیگر آن هستند، به طوری که ه

ی آغازین حرکت، این حقیقت مورد ادعا است که محصول  در بررسی روابط توزیعی، نقطه

شود. اما چنین بیانی، تقریر غلطی است. محصول  ساالنه میان دستمزد، سود و رانت تقسیم می

ی از اشکال این درآمدها، شود. یک در یک طرف به سرمایه و در طرف دیگر به درآمد تقسیم می

کند مگر زمانی که در شکل سرمایه با  یعنی دستمزد، هرگز خودش شکل درآمد را تقبل نمی

و محصوالت کار به طور کلی، به مثابه  ی کار شده ی شرایط تولید کارگر مواجه شود. مواجهه

ی شرایط مادی  دهش مان ابتدا بر سرشت اجتماعی تصریحمستقیم، از ه کنندگان تولیدسرمایه، با 

ای که کارگران در  شده ی تصریح ، و به موجب آن بر رابطهکار در ارتباط با کارگران داللت دارد

شوند.  در ارتباط با یکدیگر به آن وارد می چنین همتولید با مالکین ابزار تولید و  جریان خودِ

لب مالکیت زمین از ی خود داللت دارد بر س کار به سرمایه، به نوبه دگرگونی این شرایطِ

 سان بر شکل معینی از مالکیت ارضی. تولیدکنندگان مستقیم و بدین

تواند شکل مزد، سود و  اگر یک بخش از محصول به سرمایه تبدیل نشود، بخش دیگر هم نمی

 یا رانت را به خود بگیرد.

را ی شرایط تولید  شده ی، این شکل تصریحدار سرمایهی تولید  از طرف دیگر اگر شیوه

کند. یعنی نه تنها محصوالت  چنان آن را به طور پیوسته بازتولید می فرض بگیرد، هم پیش

ای که محصوالت مادی در آن تولید  کند، بلکه به طور پیوسته روابط تولیدی مادی تولید می

 کند. به موجب آن روابط توزیعی متناظر با آن را بازتولید می چنین همشوند و  می

ت اظهار شود که پیش از این سرمایه )و سرمایه به عنوان آنتی تزِ خود، طبیعتاً ممکن اس

مالکیت ارضی را در بر دارد( خودش توزیعی را پیش فرض گرفته است: سلب مالکیت کارگر از 
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ای  ای قلیل، مالکیت انحصاری زمین توسط عده شرایط کار، تمرکز این شرایط در دستان عده

ابطی که در بخش مربوط به انباشت بدوی توضیح داده شده دیگر و به طور خالصه، تمام رو

شود متفاوت است،  است. اما این توزیع، یکسره از آنچه تحت عنوان روابط توزیعی فهمیده می

روابط تولیدی. 31چرا که روابط توزیعی دارای سرشتی است تاریخی در تمایزی ناشی از تضاد

رسد نهاده  شی از محصول که به مصرف فردی میهای گوناگونی است که بر بخ مراد از آن، نام

ای هستند که برخی  . روابط توزیعی مزبور، در مقابل، مبنای کارکردهای اجتماعی ویژه31شود می

ها  کنند. آن مستقیم اجرا می کنندگان تولیداز عوامل تولید در جریان روابط تولیدی و در تضاد با 

ای هستند اشباع  دارای خصوصیات اجتماعی ویژه های آن را که خودِ شرایط تولید و نماینده

 کنند. ها کلیت سرشت و تمامی حرکت تولید را متعین می کنند. آن می

 شود. نما متمایز می ی از آغاز با دو ویژگی سرشتدار سرمایهتولید 

کند. این حقیقت که  ی محصوالتش را به مثابه کاال تولید میدار سرمایهتولید  ؛نخست

چه این تفاوت  کند؛ آن های تولید متفاوت نمی کند آن را از باقی شیوه کاال تولید میی دار سرمایه

ن محصوالت آن است. نمای غالب و متعیّ آورد این است که کاال بودگی سرشت را به وجود می

ی  ی نخست بر این داللت دارد که کارگر، خود تنها به عنوان فروشنده این امر ابتدا و در درجه

گذارد، به طوری که کار در کل  سان همچون کارگر دستمزدیِ آزاد قدم به پیش می ینکاال و بد

چه پیش از این گفته شده است، نشان دادن  گردد. در نمایی از آن مزدی پدیدار می همچون کارِ

د را معین ی تولی ی میان سرمایه و کار مزدی تمامی سرشت شیوه رابطه که اینی  دوباره

و کارگر  دار ی تولید، سرمایه ز است. به این رهگذر کارگزاران اصلی این شیوهآمی کند، اطناب می

نماهای اجتماعی  مزدی هستند؛ سرشت ی سرمایه و کارِ یافته صمزدی، تنها تجسم و تشخّ

 ها[ محصوالتِ تولید اجتماعی بر افراد نقش بسته است؛ ]آن فرآیندی  معینی که به واسطه

اند.روابط تولید اجتماعی معین

 
31

 منظور سود، مزد و رانت است.  
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( کاال به مثابه محصول سرمایه، پیشاپیش بر تمامی 2( محصول به مثابه کاال، و 1نمای  سرشت

تی از آن بایس اجتماعی معینی که محصوالت می فرآیندکند، یعنی،  روابط دورپیمایی داللت می

بر روابط معین  چنین همنمای اجتماعی معینی را به خود بگیرند؛  عبور کنند و در آن سرشت

شان و تبدیل مجدد آن به  گستری محصول د داللت دارد که از طریق آن ارزشارگزاران تولیک

. اما حتی جدا از این، تمامی گردد پول، چه به وسایل معاش و یا به ابزار تولید، مشخص می

نمای  رشتسازی کل تولید توسط ارزش، دستاورد دو سمند ی[ تعیین ارزش و قاعدهلهئ]مس

انه تولید شده که در باال گفته شد دار سرمایهکاال و یا کاال به مثابه کاالی محصول به مثابه 

باشد. در این شکلِ به تمامی خاص ارزش، کار از سویی تنها به مثابه کار اجتماعی چیره  می

و تبادل محصوالت  32کنندگی متقابل شود؛ از سوی دیگر، توزیع این کار اجتماعی و تکمیل می

کننده و  خنثی های متقابالً د کردن به مکانیزم اجتماعی، بر دوش انگیزهآن، تبعیت از و وار

دارهای منفرد تنها  جا که این سرمایه شود. از آن دارهای منفرد باقی گذاشته می تصادفی سرمایه

شوند و هر کدام به دنبال این است که تا حد ممکن  همچون مالکین کاال با یکدیگر مواجه می

سازی خود تولید، تنها  مند رسد که، حتی در قاعده نظر میبفروشد )چنین به تر  کاالیش را گران

درونی، خود را تنها از طریق رقابت  شود(، قانونِ ی آزادِ خودش هدایت می ی اراده به وسیله

ها  برد، که به موجب آن انحراف بر یکدیگر به پیش می ها آنو از طریق فشار متقابل  ها آن

روند. قانون ارزش، در مقابل کارگزاران منفرد، تنها همچون قانونی درونی،  متقابالً از بین می

اعمال کرده و تعادل اجتماعی تولید را در  جا اینهمچون یک قانون کور طبیعت، نفوذ خود را 

 کند. اش برقرار می های تصادفی میان نوسان

های مادی تولید،  بنیان های اجتماعی تولید و تشخص یافتن از این گذشته، مادیّت یافتن ویژگی

پیش از این به طور ضمنی در کاال و حتی بیش از آن در کاال به عنوان محصول سرمایه، 

کنند. ی را توصیف میدار سرمایهی تولید  تمامی شیوه

ی، تولید اضافه ارزش همچون هدف بی واسطه و دار سرمایهی تولید  دومین ویژگی متمایز شیوه

کند  جا تولید می کند، و فقط تا آن سرمایه تولید می است. سرمایه ضرورتاًی متعیّنِ تولید  انگیزه
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ی اضافه ارزش نسبی و جلوتر در بررسی  که اضافه ارزش به وجود آید. ما در بحث خود درباره

ران وَی تولید مختص دَ تبدیل اضافه ارزش به سود، دیدیم که چگونه بنیان یک شیوه

: شکل به خصوصی از تکامل نیروهای اجتماعی مولد کار، اما ی گذاشته شده است بردار سرمایه

شوند، و از این  اند مواجه می که مستقل شده  جایی که[ با کارگر همچون نیروهای سرمایه ]از آن

مان نشان داده شد، تولید به  ایستند. چنان که در مسیر تحلیل رو در مقابل تکامل خودِ کارگر می

می است که موجب کاهش زمان یفه ارزش، متضمن گرایشی داش و اضاهدف دستیابی به ارز

تر از میانگین اجتماعی عمومی  الزم برای تولید یک کاال یعنی ارزش آن به پایین کار اجتماعاً

ترین کران آن، به نیرومندترین  شود. فشار در جهت کاهش قیمتِ تمام شده به پایین فعلی می

تنها به شکل  جا اینشود، گرچه در  ر تبدیل میوری اجتماعی کا اهرم برای افزایش بهره

 گردد. وری سرمایه پدیدار می افزایشی پیوسته در بهره

گیرد، و  مستقیم تولید به خود می فرآینددار به مثابه تشخّص سرمایه، در  ای که سرمایه اتوریته

با  کند، اساساً یای که وی در مقام خود به عنوان مدیر و فرمانروای تولید ایفا مکارکرد اجتماعی

 شود، متفاوت است. ی برده، سرف و غیره اعمال می ی تولید به وسیله ای که بر پایه اتوریته

مستقیم، با سرشت اجتماعی  کنندگان تولیدی  ی، تودهدار سرمایهی تولید  در حالی که بر پایه

کار همچون  فرآیندکننده و مکانیزم اجتماعی  ای به شدت کنترل در شکل اتوریته تولیدشان،

رسد، اگرچه تنها به  این اتوریته به حاملین خود می –مراتبی، مواجه است  سلسله نظامی تماماً

های تولید پیشین به مثابه فرمانروای  ص شرایط کار در مقابل کار و نه همانند شیوهمثابه تشخّ

ان که با یکدیگر دار سرمایه. در میان حاملین این اتوریته، یعنی خود  –تئوکراتیک یا سیاسی 

شوند، هرج و مرجی تمام عیار حاکم است که در آن،  رو می تنها همچون مالکین کاال روبه

ی آزاد فردی،  روابط درونی اجتماعی تولید خود را همچون قانون طبیعیِ منکوبی مرتبط با اراده

 کنند. تصریح می

لید در شکل سرمایه وجود دارد تنها به این دلیل که کار پیشاپیش در شکل کار مزدی و ابزار تو

بخشی از ارزش  –ی اجتماعی این عوامل ضروری تولید  به خاطر شکل ویژه یعنی منحصراً –

گردد و این اضافه ارزش همچون سود )رانت(،  )محصول( همچون اضافه ارزش پدیدار می
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ا تنها به دار، همچون ثروت اضافیِ در دسترس که به او تعلق دارند. ام همچون منفعت سرمایه

گردد، ابزار تولید اضافه  پدیدار می سود ویسان همچون  این دلیل که این اضافه ارزش بدین

دهند،  اند و بخشی از این سود را تشکیل می که به منظور بازتولید گسترده در نظر گرفته شده

 فرآیندبازتولید در کل خود را به مثابه  فرآیندی اضافی، و گسترش  خود را به مثابه سرمایه

 کنند. داری معرفی می انباشت سرمایه

ی  و شیوه فرآیندهرچند شکل کار به عنوان کار مزدی برای صورت بی کم و کاست خودِ 

کند. در برآورد  آورد میمزدی نیست که ارزش را بر کننده است، این کارِ خاص تولید تعیین

که جامعه به طور کلی در له در اصل بر سر زمان کار اجتماعی است، کمیت کاری ئارزش، مس

شود،  اختیار دارد، و مقادیری از این کار که به طور نسبی توسط محصوالت مختلف جذب می

کند. شکل معینی که در آن زمان کار اجتماعی  به  را برآورد می ها آناهمیت اجتماعی نسبی 

و با  ه کار اجتماعیبه مثاببا شکل کار  شود، طبیعتاً طور قاطع در برآورد ارزش کاالها چیره می

جا که تنها بر این مبناست که تولید  بند است، تا آن شکل متناظر ابزار تولید به مثابه سرمایه هم

 شود. کاالیی، شکل عمومی تولید می

فرض  ی کنیم. دستمزد، کار مزدی را پیشافزون بر این بیایید روابط به اصطالح توزیعی را بررس

نماهای اجتماعی معین  های معین توزیع، سرشت ان این شکلس ینگیرد و سود، سرمایه را. بد می

گیرند. بنابراین، روابط  فرض می اجتماعی معین عوامل تولید را پیششرایط تولید و روابط 

 توزیعیِ به خصوص، تنها، تجلی روابط تولیدی تاریخی به خصوصی هستند.

ی است برای این شرط پیشش، ی اضافه ارز حال بیایید سود را بررسی کنیم. این شکل ویژه

ای  گیرد؛ بنابراین رابطه ی صورت میدار سرمایهحقیقت که خلق نوین ابزار تولید در شکل تولید 

تواند  آید که گویی او می دار منفرد می بر بازتولید حکمفرماست، هرچند این طور به نظر سرمایه

گرچه که در آن صورت هم با در واقعیت تمامی سود خود را همچون درآمد به مصرف برساند. ا

شود که وبال  رو می و غیره روبه 33ی رقابت موانعی حتی در شکل بیمه و قوانین وجوه ذخیره
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ی توزیعی صرف از  کنند که سود، یک دسته شوند و در عمل به او ثابت می گردن وی می

ید تول فرآیندتواند به مصرف فردی برسد نیست. افزون بر این، تمامی  محصولی که می

ی  کننده های تنظیم شود. اما قیمت نظیم میی قیمت محصوالت ت ی، به وسیلهدار سرمایه

سازی نرخ سود و توزیع متناظر سرمایه میان  ی خود توسط یکسان صوالت، به نوبهمح

شوند. سپس سود نه به عنوان عامل اصلی توزیع  قلمروهای مختلف تولید اجتماعی تنظیم می

، به عنوان عاملی در توزیع خودِ کار و ها آنن عامل اصلی خود تولید محصوالت، بلکه به عنوا

و بهره به  34گردد. تقسیم سود به نفع تصدّی ها در قلمروهای مختلف تولید پدیدار می سرمایه

شود. اما برای شروع، سود از گسترش سرمایه همچون  عنوان توزیع همان درآمد ظاهر می

ی  شود، یعنی از شکل اجتماعی ویژه ارزش ناشی می گستر، همچون خالق اضافهخود ارزشِ

دهد و به موجب آن ]از[  تولید حاکم. این از خود، اعتبار و موسسات اعتباری را بیرون می فرآیند

های توزیع صوری، به عنوان عوامل تولید معیّن، وارد  شکل تولید. همچون بهره و غیره، شکل

 شوند. قیمت می

انت زمین شکل محضی از توزیع است، چرا که مالکیت ارضی به ممکن است به نظر رسد که ر

کند.  تولید ایفا نمی فرآینداین شکل، هیچ کارکردی و یا دستِ کم هیچ کارکرد معمولی را در 

دار از  ( زمین2 که این( کران باالی رانت محدود است به سود میانگین، و 1اما این رویداد که 

زندگی اجتماعی، به جایگاه  فرآیندکاسته شده، و از تمامی تولید فرو فرآیند مدیر و اربابِ

ی صرف رانت تنزل یافته است، خود  کننده ی صرف زمین، رباخوار زمین و جمع دهنده اجاره

ی است. این واقعیت که زمین شکل مالکیت دار سرمایهی تولید  ی تاریخی خاص شیوه نتیجه

ی[. این واقعیت که دار سرمایهآن ] ی است تاریخی برایشرط پیشارضی را گرفته است، 

انه را در دار سرمایهی  گیرد که امکان فعالیت شیوه هایی به خود می مالکیت ارضی شکل

ی تولید است. ممکن است که درآمد  دهد، محصول سرشت خاص این شیوه کشاورزی می

ست از رانت به های جامعه رانت نامیده شود. اما اساساً متفاوت ا دار، حتی تحت باقی شکل زمین

 گردد. ی تولید ظاهر می شکلی که در این شیوه
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تولید و روابط  فرآیندهای اجتماعی خاص و تاریخاً معیّنِ  روابط به اصطالح توزیعی، از شکل

آیند و با  شود، به وجود می وارد می ها آنبازتولید زندگی انسانی در  ندفرآیمتقابلی که انسان در 

ت تاریخی این روابط توزیعی، تنها بیان یک جنبه از سرشت تاریخی مطابقت دارند. سرش ها آن

های تولید به  های دیگر توزیع که از دیگر شیوه ی از شکلدار سرمایهروابط تولیدی است. توزیع 

آیند متفاوت است، و هر شکلی از توزیع با برچیده شدن آن شکل خاصی از تولید که  وجود می

 رود. و با آن متناظر است، از میان میتوزیع از آن سرازیر شده است 

شمارد، و نه روابط تولیدی را، از یک سو، تنها  آن نگرشی که تنها روابط توزیعی را تاریخی می

ز سوی دیگر، بر سرگشتگی و نگرشی است ابتدایی و البته هنوز اخته در نقد اقتصاد بورژوایی. ا

اده استوار است، طوری که حتی ممکن است کار س فرآیندتولید اجتماعی با  فرآیندسازی همانند

گونه همیاری اجتماعی اجرا شود. تا جایی که  چتک افتاده ناهنجار بدون هی توسط یک انسانِ

های  ی آن در تمامی شکل ی باشد میان انسان و طبیعت، عناصر سادهفرآیندکار، تنها  فرآیند

 چنین هم، فرآینداین  تاریخیِ صِمانند. اما هر شکل به خصو تکامل اجتماعی، مشترک باقی می

ی معینی از بلوغ  بخشد. هرگاه مرحله های اجتماعی، خود را توسعه می های مادی و شکل بنیان

شود.  تری باز می شود و راه برای شکل عالی ی تاریخی مطرود می حاصل شد، شکل ویژه

ناپذیر  زهای آشتییی فرارسیدن چنین بحرانی با عمق و وسعتی که از طریق تضادها و ست لحظه

ی روابط تولیدی متناظر با آن از یک سو،  میان روابط توزیعی و بدین ترتیب شکل تاریخی ویژه

شود.  از سوی دیگر به دست آمده، آشکار می ها آنو نیروهای مولد و توان مولد و عاملیّت 

 آید. تعارضی میان تکامل مادی تولید و شکل اجتماعی آن، به دنبال می گاه آن
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مثابه به  معیشت  و  تولید  وسایل  جدایی  که  تولیدی  شیوه ی   چنین 

از برابر تولیدکنندگان مستقیم، استخراج اضافه ارزش   مالکیت غیر در 

 ِقبَل کار بی اجرت کارگر در فرآیند تولید را فراهم می کند و فرآینِد تولید

 را به مثابه وحدت فرآیند کار و تولید اضافه ارزش و به دیگر سخن به

 مثابه وحدت روند تولید و روند ارزش افزایی رسمایه شکل می دهد، تنها

 و تنها با تبدیل نیروی کار به کاال و شکل مزدی آن است که خصلت یابی

 می شود و وجود چنین رشطی است که ¡ام رشایط تولید بورژوایی را در

.خود مفروض می دارد


