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روزنامه توقيف شد و گردانندگانش مصاحبه را برای چاپ به روزنامه 

نيز به تيغ توقيف دچار آمد. از اين رو، به » بھار«سپردند. » بھار«
  انتشار آن در اينترنت اکتفا شد.

  
  

اثر کارل مارکس توسط چه » سرمايه«کتاب * آقای حکيمی، تاکنون 
ھايی ترجمه جديد (به قلم  کسانی به فارسی ترجمه شده است و چه ويژگی

  کند؟ ھای ديگر متمايز می حسن مرتضوی) را از ترجمه يا ترجمه
  

» کاپيتال«يا » سرمايه«تنھا ترجمه فارسی از کتاب  ١٣٨۶تا سال 
انتشارات آگاه اين کتاب  ١٣٨۶ترجمه ايرج اسکندری بود. در زمستان 

را با ترجمه حسن مرتضوی منتشر کرد. در خارج کشور نيز ترجمه 
ام.  ام. ترجمه آقای مرتضوی را ديده منتشر شده که من آن را نديده» سرمايه«فارسی ديگری از جلد اول 

ه با آنکه وجه تمايز اين ترجمه صرف نظر از روانی زبان آن نسبت به ترجمه آقای اسکندری اين است ک
لمانی  منبع اصلی آن نيز به ھر حال ھمان منبع اصلی ترجمه اسکندری (ويراست چھارم جلد اول به زبان آ

توسط انگلس) است اما با متون فرانسوی و انگليسی ديگر و نيز با ترجمه اسکندری مقابله شده و حاصل 
افزوده اما  ١٨٧٢ -١٨٧۵سوی کار افزودن تغييرات و مطالب جديدی است که مارکس به ويرايش فران

نياورده است. اين ») نھايی«متاسفانه انگلس آنھا را در ويراست چھارم به زبان آلمانی (مشھور به ويرايش 
اقدام مھمی است که من در اينجا بايد به خاطر آن از آقای حسن مرتضوی و ھمچنين ھمکار گرامی ايشان 

  در اين ترجمه، آقای کاوه بويری، تشکر کنم. 
  



  
کتاب » نھايی«* اھميت اين تغييرات و مطالب جديد در چيست و چرا انگلس آنھا را در ويرايش 

  نياورده است؟» سرمايه«
  

» سرمايه«برای توضيح اھميت اين مساله ابتدا بايد اين نکته را توضيح دھم که به طور کلی از جلد اول 
به زبان آلمانی  ١٨۶٧اين کتاب در سال شش ويراست مختلف وجود دارد. ويراست اول ھمان چاپ نخست 

است که در زمان حيات مارکس و زير نظر خود او منتشر شده است. ويراست دوم باز ھم به زبان آلمانی 
ھای مھم اين  باز ھم زير نظر خود مارکس منتشر شده است. از جمله تفاوت ١٨٧٢است و در سال 

پرستی کاال  يی را به مبحث بتواره ل جداگانهويراست با ويراست اول آن است که مارکس در آن فص
اختصاص داده است. ويراست سوم، ترجمه فرانسوی کتاب توسط ژوزف روا است که چون زير نظر خود 

ھای قبلی  مارکس انجام گرفته و او مطالب جديد و تغييرات زيادی را به کتاب افزوده است که در ويراست
ت بلکه ويراستی جديد است که مارکس خود برای آن ارزش وجود ندارد، ترجمه صرف متون قبلی نيس

توانستند  علمی مستقلی قائل بود و حتی به خوانندگانی که با زبان آلمانی آشنايی کافی داشتند و می
کرده بود که آن را بخوانند. اين سه ويراست، ھمان گونه که  ھای قبلی را به راحتی بخوانند توصيه ويراست

، ١٨٨٣ت مارکس و زير نظر خود او انجام گرفته است. پس از مرگ مارکس در گفتم، در زمان حيا
را برعھده گرفت. » سرمايه«ھای جديد جلد اول و نيز چاپ جلدھای دوم و سوم  انگلس وظيفه ويرايش

مساله مھمی که در کار انگلس وجود دارد اين است که با وجود تاکيدی که مارکس بر ويراست سوم يعنی 
يی به انگلس نوشته بود که در  کند و با آنکه او در نامه شده ترجمه فرانسوی ژوزف روا می متن ويرايش

، باز ھم انگلس ھمان »اند بسيار بھتر از متن آلمانی از کار درآمده«ھای کتاب  متن فرانسه بسياری از بخش
و مھم سه ويراست دھد. ويژگی اصلی  ھای نخستين به زبان آلمانی را مبنای کار خود قرار می ويراست

و به  ١٨٨٣که توسط انگلس انجام گرفته ھمين است. ويراست چھارم که در » سرمايه«ديگر جلد اول 
آيد در واقع تجديد چاپ ھمان ويراست  زبان آلمانی منتشر شده و ويراست سوم به زبان آلمانی به شمار می

و باز ھم بر اساس ھمان  ١٨٨٧و در  با تغييرات اندکی است. ويراست پنجم به زبان انگليسی است ١٨٧٢
رسيم به ويراست ششم يا  ھای قبل از ويراست سوم فرانسوی انجام گرفته است و سرانجام می ويراست

باز ھم بر اساس  ١٨٩٠نامد و در  می» نھايی«ويراست چھارم به زبان آلمانی که انگلس آن را ويراست 
انجام شده است. اين ھمان ويراستی است که مبنای ھر ھای آلمانی پيش از ويراست سوم فرانسوی  ويراست

دو ترجمه فارسی اسکندری و مرتضوی قرار گرفته است، با اين تفاوت مھم که در ترجمه اسکندری 
ھا  ھای مارکس در ويراست سوم فرانسوی وجود ندارد، حال آنکه در ترجمه مرتضوی اين افزوده افزوده

ھا  تنھا منبع اصلی ترجمه اسکندری بلکه منبع اکثر ترجمه کنم نه میدر حاشيه صفحات آمده است. يادآوری 
ھای مارکس در آن تا  و ديدگاه» سرمايه«ھای ديگر و به طور کلی منبع اصلی شناخت جلد اول  به زبان

نسخه جديدی از مجموعه آثار مارکس و انگلس منتشر  ١٩٩١ھمين ويراست بوده است. در  ١٩٩١سال 
ھای  گرفت و به اين سان افق جديدی را در مورد برخی ديدگاه است فوق را دربر میشد که تمام شش وير

شناسان گشود. اين نسخه از مجموعه  داری طبقه کارگر و مارکس مارکس به روی فعاالن جنبش ضدسرمايه
ھای  آثار مارکس و انگلس اين امکان را برای خوانندگان اين آثار فراھم کرد که ببينند مارکس در طول سال

چه تغييرات و مطالب » سرمايه«يعنی پنج تا ھشت سال پس از نخستين ويرايش جلد اول  ١٨٧۵تا  ١٨٧٢
ھايی از اين تغييرات و مطالب جديد را کوين اندرسون در  جديدی را به اثر خود افزوده است. نمونه

يکی  بيان کرده است. -که آقای مرتضوی آن را ترجمه کرده و در ابتدای ترجمه خود آورده است -يی مقاله
از اين تغييرات به رابطه انسان با طبيعت مربوط می شود. در متن ويراست انگليسی، متکی بر ويراست 

گذارد  در حالی که انسان از طريق اين حرکت بر طبيعت خارجی اثر می«چھارم آلمانی، چنين آمده است: 
ھايی را که در اين طبيعت  ندیدھد. وی توانم دھد ھمزمان طبيعت خويش را نيز تغيير می و آن را تغيير می



در ويراست فرانسوی » کند. بخشد و بازی اين نيروھا را تابع قدرت مطلق خويش می نھفته است تکامل می
انسان در ھمان زمان که از طريق اين «اين مطلب به صورت زير تغيير يافته است:  ١٨٧٢ - ١٨٧۵

کند، طبيعت خويش را نيز جرح و تعديل  می گذارد و آن را جرح و تعديل حرکت بر طبيعت خارجی اثر می
اين تغيير ظريف نشان می دھد که مارکس در » بخشد. ھای نھفته در آن را نيز تکامل می کند و توانمندی می

ويراست فرانسه به جای سلطه انسان بر طبيعت (نظريه يی که به درستی مورد انتقاد طرفداران محيط 
بل انسان و طبيعت تاکيد می کند. تغيير ديگر به ديدگاه مارکس زيست قرار گرفته است) بر کنش متقا

درباره جبرگرايی (دترمينيسم) مربوط می شود. در ويراست انگليسی که به ويراست چھارم آلمانی متکی 
تر است به کشورھايی که کمتر  يافته کشوری که از لحاظ صنعتی توسعه«است، چنين آمده است: 

طرح مطلب به اين صورت می تواند به اين معنی » دھد. شان را نشان می ير آيندهاند، فقط تصو يافته توسعه
باشد که به نظر مارکس ھمه جوامع انسانی ناگزير بايد فقط يک مسير تکامل را طی کنند و آن مسير تکامل 

در  داری سده نوزدھم است، که در آن زمان توسعه يافته ترين کشور سرمايه داری بود. انگلستان سرمايه
تر از لحاظ صنعتی به  يافته کشور توسعه«ويراست فرانسه، اين نکته به صورت زير بيان شده است: 

در اينجا مفھوم » دھد. شان را نشان می آيند، فقط تصوير آينده کشورھايی که در مسير صنعتی از پی آن می
که به سوی صنعتی شدن کند، به کشورھايی محدود شده است  کشوری که مسير کشور ديگری را دنبال می

اند و راه  پيش می روند. جوامع غيرصنعتی زمان مارکس مانند روسيه و ھند در مقوله ديگری جای گرفته
دھد که  مسيرھای بديل برای آنھا بازگذاشته شده است. موارد ذکرشده توسط کوين اندرسون نشان می

گاه خود را درباره موضوعات مھمی ديد» سرمايه«مارکس در طول چند سال پس از چاپ نخست جلد اول 
کم تدقيق  چون رابطه انسان با طبيعت و برخورد جبرگرايانه با تحول صنعتی کشورھا تغيير داده يا دست

کرده است. اھميت تغييرات و مطالب جديد که در ويراست سوم (ترجمه فرانسوی ژوزف روا) آمده در 
ای خود به وجود آورده است. در اين مورد که چرا ھ ھمين تغيير يا تدقيقی است که مارکس در ديدگاه

» نھايی«رغم تاکيد مارکس بر صحت و اھميت اين تغييرات و مطالب جديد، انگلس آنھا را در ويرايش  به
لحاظ نکرده است، جز اينکه البد اين تغييرات و مطالب جديد موافق ميل او نبوده است چه دليل ديگری 

نگلس بوده که با اين تغييرات و مطالب جديد موافق نباشد. اما با ھمين تاکيد و گمان، حق ا توان آورد؟ بی می
اثری که مولفش کس ديگری » نھايی«قطعيت بايد گفت به ھيچ وجه حق او نبوده که آنھا را در ويرايش 

بوده و آن مولف خود بر صحت اين تغييرات و مطالب جديد تاکيد کرده است، نياورد. نکته مھم ھمين 
جلد اول » نھايی«. نکته اين است که اوالً انگلس به ناحق اين تغييرات و مطالب جديد را از ويرايش است

سان مانع دسترسی خوانندگان آثار مارکس به آنھا شده است و، ثانياً، تمام به  حذف کرده و بدين» سرمايه«
ز به مدت بيش از ھفت دھه يعنی دولت شوروی و اقمارش ني» اردوگاه سوسياليسم واقعاً موجود«اصطالح 

از اين اقدام نادرست انگلس پيروی کردند و آن را مورد تاييد قرار دادند. اھميت اين امر به ويژه وقتی 
ھای فلسفی و اقتصادی بيش از  پردازان شوروی به ويژه در زمينه شود که به ياد آوريم نظريه بيشتر می

اند. به طور مشخص لنين  ری چون کائوتسکی استناد کردهآنکه بر مارکس تکيه کنند بر انگلس و کسان ديگ
کند تا آثار مارکس. مثالً لنين در  ھای فلسفی خود بيشتر بر آثار انگلس (و پلخانف) تکيه می در طرح ديدگاه

انگلس بايد کتاب روی ميز ھر کارگر آگاھی باشد. عالوه بر اين در » آنتی دورينگ«گويد کتاب  جايی می
منبع اصلی مورد استناد لنين در نقد جريانی در حزب بلشويک که » يسم و امپريوکريتيسيسمماتريال«کتاب 

» پراکسيس«کردند نه آثار مارکس و به طور مشخص نظريه  بر فيلسوفانی چون ماخ و آوناريوس تکيه می
رح شد) بلکه (که در مقابل ھرگونه ايده آليسم و ماترياليسم فلسفی مط» برداشت ماترياليستی از تاريخ«يا 

است، نظريه ای که اگر منظور از آن » ماترياليسم ديالکتيکی«انگلس و نظريه » آنتی دورينگ«کتاب 
باشد ھيچ ربطی به مارکس ندارد و انگلس و به ويژه » برداشت ماترياليستی از تاريخ«چيزی غير از 

  اند. بندی کرده پلخانف آن را مطرح و فرمول
  



  
اند تا از طريق آثار  وان گفت تاکنون مارکس را بيشتر از دريچه نگاه انگلس شناختهت * آيا به اين ترتيب می

  خود مارکس؟
  

دموکرات آلمان و  که احزاب سوسيال –شناخته شده » مارکسيسم«واقعيت اين است که آنچه به عنوان 
بيشتر  –اند  شتهپردازانی چون کائوتسکی و پلخانف و لنين نقش اصلی را در پيدايش آن دا روسيه و نظريه

است تا از مارکس. بگذريم از اينکه خود مارکس با واژه   از نظرات فلسفی انگلس سرچشمه گرفته
يی نداشت. برخورد اين  ميانه  کند، که يک نظام فلسفی و اقتصادی و سياسی را تداعی می» مارکسيسم«

اند در دو بدن.  ا اينھا يک جان بودهيی بوده است که گوي احزاب و رھبران آنھا با مارکس و انگلس به گونه
کند اما  توان مثال آورد که نويسنده دارد از مارکس دفاع می در آثار رھبران اين احزاب مواردی را می

کند!! اين نکته را به ويژه در کتاب  قول می ھنگام مستند کردن اين دفاع به جای مارکس از انگلس نقل
شود  کاسه کردن مارکس و انگلس از جمله گفته می گونه يک توجيه اين توان ديد. در فلسفی نامبرده لنين می

انگلس را پيش از چاپ خوانده بوده است. حتی اگر چنين بوده باشد، صرف » آنتی دورينگ«که مارکس 
آنکه مارکس اين کتاب را پيش از چاپ خوانده است دليل بر تاييد مضامين آن از سوی او نيست. 

ت مارکس و انگلس بايد نشان دھند مطالب کتاب انگلس مورد تاييد مارکس بوده کنندگان نظرا کاسه يک
فلسفه «به عنوان » آنتی دورينگ«است. البته بايد گفت يک علت مطرح شدن نظرات انگلس در 

ايدئولوژی «که مارکس ديدگاھش را در مورد فلسفه بيان کرده يعنی   اين بوده که اثر اصلی» مارکسيسم
قرن بيستم منتشر نشد و به ھمين دليل در دسترس پلخانف و لنين قرار نداشت. بر زمينه  ٣٠ه تا دھ» آلمانی

مطرح شد. اما اوالً اثر مھم » مارکسيسم«انگلس به عنوان متن فلسفی » آنتی دورينگ«اين خأل بود که 
است، در » ايدئولوژی آلمانی«درآمد کتاب  ، که در واقع پيش»تزھای مربوط به فوئرباخ«مارکس يعنی 

دموکرات آلمان و روسيه قرار داشت و اين اثر اگرچه توضيحی و  دسترس رھبران احزاب سوسيال
تشريحی نيست و مارکس در آن ديدگاه خود را در مورد فلسفه فوئرباخ به طور خاص و فلسفه به طور 

شرده نيز با کند، اما تفاوت آن حتی در قالب تزھای ف کلی به صورت تزھای بسيار فشرده بيان می
، ماترياليسم فلسفی مورد »ماترياليسم ديالکتيکی«که تحت عنوان  -» آنتی دورينگ«ھای انگلس در  ديدگاه

خواستند،  پردازان اين احزاب می کامالً فاحش است و اگر نظريه -نقد مارکس را از در ديگر وارد می کند 
ايدئولوژی «انياً بايد پرسيد اساساً چرا انتشار به آن استناد کنند. ث» آنتی دورينگ«توانستند به جای  می

به تاخير افتاده است و مسوول آن چه کسی يا کسانی و کدام حزب يا احزاب  ٣٠ھای دھه  تا سال» آلمانی
ايدئولوژی «گويد پس از اينکه پی برده است امکان انتشار اين اثر (يعنی بوده اند؟ مارکس در جايی می

اش که روشن شدن  ھا سپرده است، زيرا ھدف اصلی ا به انتقاد جونده موشوجود ندارد آن ر») آلمانی
ھای جوان بوده است برآورده شده بود. پرسش اين است که احزاب  ديدگاھش در مورد ھگلی

ھا نجات ندادند؟ اينھا نشان  دموکرات آلمان و بلشويک روسيه چرا اين اثر را از دست موش سوسيال
  اند. ھای انگلس به جای نظرات مارکس داشته ر طرح ديدگاهدھند اين احزاب عمدی د می
  
  

  دانيد؟ * پس شما سوسياليسم روسی را چيزی متفاوت از سوسياليسم مارکس می
  

با سوسياليسم  –چه رسد به استالين و خروشچف و امثالھم  –سوسياليسم روسی حتی در قالب نظرات لنين 
داری  عبارت است از رھايی انسان از چنگ نظام سرمايه مارکس کامالً متفاوت است. سوسياليسم مارکس

و به طور کلی نظام طبقاتی از طريق انقالب اجتماعی طبقه کارگر، که البته قبل از ھر چيز مستلزم 
استقرار دولت کارگری است. اما به نظر مارکس اين دولت صرفاً روبنای گذار انقالبی جامعه از 



تنھا دولت  له صرف برای برپايی جامعه سوسياليستی است، که در آن نهداری به سوسياليسم و وسي سرمايه
دولت را به دو مرحله پايينی و بااليی  گونه دولتی وجود ندارد. مارکس اين جامعه بی کارگری بلکه ھيچ

ً  اند و ديگر ھيچ کند. در مرحله پايينی با آنکه طبقات از ميان رفته تقسيم می ونه گ ھيچ  گونه استثمار و طبعا
داری بيرون آمده ھنوز حقوق  کار مزدی وجود ندارد، به اين علت که اين مرحله از دل جامعه سرمايه

دارانه در آن حکمفرماست. افراد جامعه اگرچه ديگر نه فروشنده نيروی کار ھستند و نه خريدار آن  سرمايه
دھند  ر کاری که تحويل جامعه میکند، ھنوز به نسبت مقدا و به ھمين دليل ھيچ کس، ديگری را استثمار نمی

ھای برابر براساس  گيرند و ھمين امر به معنای وجود مبادله ارزش از جامعه کاالھای مصرفی تحويل می
اند  مندی افراد از ثروت جامعه به نسبت مقدار کاری که انجام داده مقدار کار انجام گرفته است. معيار بھره

اند به  يرا طبق اين معيار دو نفر که کار مساوی با ھم انجام دادهدارانه است، ز ھنوز يک معيار سرمايه
گيرند، درحالی که اين دو نفر به ھر دليل ممکن است  اندازه يکديگر از جامعه کاالی مصرفی تحويل می

نيازھای متفاوتی داشته باشند. مثال يکی ممکن است تنومند باشد و نيازش به مصرف کاال بيشتر باشد، 
است چنين نباشد و نياز کمتری به کاالی مصرفی داشته باشد. اين دو نفر از حقوق برابر  ديگری ممکن

اند اين  برخوردارند، اما به لحاظ واقعی نابرابرند. توزيع کاال به نسبت مقدار کاری که افراد انجام داده
رکس شعار اين مرحله دارانه است. ما شناسد و به اين معنا ھنوز سرمايه نابرابری واقعی را به رسميت می

کند. اما در  اعالم می» از ھر کس به اندازه توانش و به ھر کس به اندازه کارش«از جامعه سوسياليستی را 
مرحله بااليی جامعه سوسياليستی به دليل از ميان رفتن تبعيت فرد از تقسيم کار و امحای تضاد بين کار 

ان و بدين سان فوران نيروی توليدی انسان، محدوديت دستی و کار فکری و تبديل کار به نياز حياتی انس
از ھر کس به «تواند به اندازه نيازش از جامعه بگيرد:  رود و ھر فرد می دارانه فوق از ميان می سرمايه

نکته مھمی که در توضيح نظريه مارکس درباره سوسياليسم » اندازه توانش و به ھر کس به اندازه نيازش.
گونه دولتی  ر گيرد اين است که به نظر او در ھر دو مرحله جامعه سوسياليستی ھيچبايد مورد تاکيد قرا

می نامد، فقط در دوره گذار از » ديکتاتوری انقالبی پرولتاريا«وجود ندارد و دولت کارگری، که او آن را 
ولت ھمچنان داری به سوسياليسم وجود دارد. حال آنکه به نظر لنين در مرحله پايينی سوسياليسم د سرمايه

طبق  -شود که اگر  دھد. بنابراين، اين پرسش در مورد نظريه لنين مطرح می به موجوديت خود ادامه می
روند و ديگر استثمار  در مرحله پايينی جامعه سوسياليستی طبقات از ميان می -نظريه مارکس و خود لنين 

ريزی استثمار نيروی کار  ان برنامهوجود ندارد، چه ضرورتی به ادامه وجود دولت ھست؟ دولت يا سازم
يا سازمان مبارزه با اين استثمار برای  –داری است  که در اين صورت دولت سرمايه –و دفاع از آن است 

وجود دولت  –از نظر مارکس  –امحای آن است، که در اين حالت دولت کارگری است. در ھر دو حالت 
استثمار از ميان برود اما دولت کماکان وجود داشته به معنای وجود استثمار است. چگونه ممکن است 

 –تر است  و اين بسيار مھم –تنھا به وجود دولت در مرحله پايينی سوسياليسم قائل است بلکه  باشد؟ لنين نه
شوند. به عبارت  تبديل می» مستخدمان مزدبگير دولت«به نظر او در اين مرحله ھمه افراد جامعه به 

گويد در مرحله پايينی سوسياليسم استثمار وجود ندارد، که خود با وجود دولت  می ديگر، لنين از يک سو
در اين مرحله منافات دارد و از سوی ديگر به وجود مزد در اين مرحله قائل است. براساس آنچه در کتاب 

ر آمده، مزد چيزی نيست جز بھای نيروی کار، و خريد و فروش نيروی کار به معنای استثما» سرمايه«
دار است. از نظر مارکس ھيچ فرقی  فروشنده نيروی کار يعنی کارگر توسط خريدار آن يعنی سرمايه

خرد فرد است يا شرکت خصوصی يا دولت.  دھد و نيروی کارش را می کند که آن که به کارگر مزد می نمی
شود. بنابراين، از  فروشد توسط خريدار اين نيرو استثمار می در ھر حال، کارگری که نيروی کارش را می

يی به معنای وجود استثمار نيروی کار در آن جامعه است. فقط در  نظر مارکس، وجود مزد در ھر جامعه
داری در يک جامعه باور داشته باشيم و از  يک حالت ممکن است که از يک سو به محو استثمار سرمايه

که درک ديگری غير از درک مارکس  سوی ديگر، به وجود مزد در آن جامعه قائل باشيم و آن اين است
شود.  داری و الغای آن داشته باشيم. و اين حالت ھمان است که در مورد لنين ديده می از استثمار سرمايه



داری را نه با خريد و فروش نيروی کار و استثمار کار مزدی بلکه با توليد برای  لنين جامعه سرمايه
يد برای فروش و بازار ويژگی توليد کااليی ساده است. حال آنکه کند. تول فروش، بازار و رقابت تعريف می

شود که رواج و  داری عالوه بر اينھا کاالی جديدی به نام نيروی کار وارد بازار می در توليد کااليی سرمايه
کند. بنابراين ويژگی توليد  سلطه خريد و فروش آن خصلت مناسبات توليدی را از اساس دگرگون می

داری خريد و فروش نيروی کار است، نه توليد برای فروش و بازار و رقابت. و ھمين است  ايهکااليی سرم
داری چيزی است غير از درک و تعريف مارکس در کتاب  دھد درک و تعريف لنين از سرمايه که نشان می

وليد جای و چون در مرحله نخست سوسياليسم مورد نظر لنين، بازار آزاد و رقابت و آنارشی ت». سرمايه«
دھد، طبيعی است که او علت پايان استثمار در اين مرحله  شده می ريزی خود را به اقتصاد متمرکز و برنامه

را نه امحای کار مزدی بلکه الغای بازار آزاد و توليد برای فروش و به اين سان استقرار اقتصاد متمرکز و 
شده در مالکيت و زير نظارت دولتی  ريزی برنامهشده بداند. حال وقتی اين اقتصاد متمرکز و  ريزی برنامه

شود آنچه لنين آن را  حزبی قرار گيرد که ھمه افراد جامعه مستخدمان مزدبگير آن ھستند، روشن می
  حزبی نيست. -داری دولتی نامد چيزی جز سرمايه می» سوسياليسم«
  
  

پتک به ابزار کار کارگر تبديل در وضعيتی که ماوس کامپيوتر در کنار ». سرمايه«* برگرديم به کتاب 
» کاپيتال«رود تا نقش کارگر را در فرآيند توليد کمتر کند، نگاه ما به  شده است و سيستم روباتيک می

  تواند باشد؟ چگونه می
  

اند اين شائبه را به وجود آورد که  را نخوانده» کاپيتال«بخش اول اين پرسش ممکن است در کسانی که 
داند و جايی برای کامپيوتر و ماوس و به طور  توليد را صرفاً پتک و نظاير آن می گويا اين کتاب ابزار

پيدايش و حاکميت رابطه » کاپيتال«گذارد. چنين نيست. مارکس در  کلی تکنولوژی الکترونيک باقی نمی
م اين داند. عالوه بر اين، به نظر مارکس، بقا و دوا اجتماعی سرمايه را در اثر رشد نيروھای مولده می

کند که نيروھای مولده مدام در حال رشد باشند.  رابطه از طريق توليد سود و انباشت سرمايه ايجاب می
رشد تکنولوژی الکترونيک و گسترش جھانگير ابزاری چون کامپيوتر و امثالھم الزمه دوام و بقای 

ابزار کار کارگر تبديل  يی محتوم اين ابزار را به داری است و اين مناسبات به گونه مناسبات سرمايه
کند. بنابراين، از نظر مارکس، کارگر فقط انسان پتک به دست نيست. کسی ھم که ماوس کامپيوتر را  می

تواند کارگر باشد. در ديدگاه مارکس، وجه مشخصه کارگر نه ابزاری که کارگر با آن  گيرد می به دست می
ه امرار معاش است. حال اين نيروی کار ممکن است کند بلکه فروش نيروی کار به عنوان تنھا را کار می

بيشتر جنبه دستی داشته باشد و ممکن ھم ھست بيشتر جنبه فکری داشته باشد، ضمن آنکه نه در حالت اول 
تواند بدون کار دستی انجام گيرد. اما اينکه با گسترش  تواند غايب باشد و نه حالت دوم می فکر می

نيست » سرمايه«شود نه تنھا ناقض مضامين کتاب  فرآيند توليد کمتر می تکنولوژی روبات نقش کارگر در
بلکه اتفاقاً يکی از مضامين مھم کتاب مارکس ھمين نکته است. از نظر مارکس، در چھارچوب مناسبات 

داری رشد تکنولوژی، که گسترش سيستم روبات از مصاديق آن است، دست کم دو پيامد مھم دارد.  سرمايه
داری با ھدف باال بردن سرعت و شدت کار و به اين سان افزايش  شد تکنولوژی که در سرمايهاول آنکه ر

کند. اما ھمين  گيرد، نياز به کار زنده کارگر را کمتر می توليد ارزش اضافی (به شيوه نسبی) انجام می
شود،  ر میدا کاھش جمعيت کارگران در عرصه توليد خود باعث کاھش توليد ارزش اضافی و سود سرمايه

زيرا به زعم مارکس تنھا منبع توليد ارزش اضافی و سود، کار زنده کارگر است. اين ھمان گرايش ذاتی 
نامد و بالفعل شدنش را عامل اصلی  می» گرايش نزولی نرخ سود«داری است که مارکس آن را  سرمايه

داری، بيکاری  رچوب سرمايهداند. پيامد دوم رشد تکنولوژی در چھا داری می پيدايش بحران در سرمايه
است که خود باعث پايين آمدن سطح زندگی کل کارگران اعم از » ارتش ذخيره کار«کارگران و ايجاد 



شود. زيرا سرمايه از وجود اين ارتش ذخيره کار برای اعمال فشار بر کارگران شاغل  شاغل و بيکار می
نظر مارکس، اين پيامدھا محصول تضادی است که  کند. به و تحميل سطح پايين دستمزد بر آنھا استفاده می

روند. بنابراين،  در ذات رابطه اجتماعی سرمايه نھفته است و فقط با از بين رفتن اين رابطه از ميان می
  ندارد. » سرمايه«مضمون پرسش شما مغايرتی با ديدگاه مارکس در 

  
  

  محصول کدام شرايط اجتماعی است؟» سرمايه«* کتاب 
  

محصول ھمان شرايط اجتماعی است که مفاھيمی چون کار، کاال، ارزش، ارزش استفاده، » ايهسرم«کتاب 
ترين اين شرايط  ارزش مبادله، پول، نيروی کار، مزد و نظاير آنھا را به وجود آورده بود. از جمله مھم

و اکتشافات توان به انقالب صنعتی در انگلستان اشاره کرد که با رشد نيروھای مولده و اختراعات  می
داری را پديد آورد. البته آلمان دوران حيات مارکس از نظر  صنعتی زمينه پيدايش مفاھيم اقتصاد سرمايه

ساز اين مفاھيم باشد. اما از يک سو آلمان آن زمان کشور  تر از آن بود که بتواند زمينه مانده اقتصادی عقب
ھای اقتصادی  لسوفان واسطه انتقال انديشهفلسفه و فيلسوفان بزرگی چون کانت و ھگل بود و اين في

متفکرانی چون آدام اسميت شده بودند و از سوی ديگر فضای سياسی آلمان آن زمان به ويژه غرب آلمان 
يعنی محل تولد و دوران جوانی مارکس تحت تاثير انقالب کبير فرانسه و رويدادھای پس از آن بود. در پی 

سقوط ناپلئون فضای آلمان (يعنی پروس آن زمان) متاثر از اين انقالب و انقالب کبير فرانسه و تا پيش از 
کرد. پس از سقوط ناپلئون در سال  اجتماعی را طلب می -پيامدھای ناشی از آن بود و اصالحات سياسی

ھا، اصالحات در آلمان نيز منتفی شد و خفقان حاکم شد. اما با انقالب  و بازگشت سلطنت بوربون ١٨١۵
ھا را به جای آن  ھا پايان داد و سلسله اورلئان در فرانسه که برای ھميشه به سلطنت بوربون ١٨٣٠ژوئيه 

نشاند، فضای سياسی آلمان نيز دستخوش تحول شد. در پی اين تحول حوادثی که توجه مارکس را به خود 
جنبش  معطوف کردند رخدادھای مربوط به جنبش کارگری بودند. شورش کارگران ليون در فرانسه و

ھا در انگلستان از جمله نخستين رخدادھای جنبش کارگری بودند که به ويژه پس از مھاجرت  چارتيست
فکر او را به خود مشغول کردند. از اين زمان به بعد، جز  ١٨۴٣مارکس از آلمان به فرانسه در اکتبر 

ده وقت و زندگی مقاطعی که صرف پرداختن به کارھای عملی در جھت متشکل کردن کارگران شد، عم
  در کشور انگلستان شد. » سرمايه«مارکس صرف نوشتن کتاب 

  
  

  چه مراحلی را طی کرد؟» سرمايه«* تکوين کتاب 
  

شايد بتوان گفت اولين رويدادی که مارکس را به سمت مساله اجتماعی و نقد مفاھيم اقتصادی سوق داد 
لت آلمان برای مجازات اين عمل وضع کرده ھای آلمان و قوانينی بود که دو مساله دزدی چوب از جنگل

گيری آن رابطه  آيد که در جريان شکل بود. از اين زمان به بعد است که گرايشی در مارکس به وجود می
شود. تا آن زمان، مارکس  وارونه می -که تا پيش از آن مارکس به آن باور داشت  -ھگلی دولت و جامعه 

دانست. اما عطف توجه به مسائل  و جامعه را محصول دولت میکرد  نيز چون ھگل از دولت عزيمت می
اجتماعی از جمله ھمان دزدی چوب از جنگل و نيز فقر انگورکاران منطقه موزل باعث وارونه شدن اين 

ريزی  رابطه در ديدگاه او شد. از اين پس، بر بستر فعاليت کارگری در پاريس و بروکسل و به دنبال پی
، »مساله يھود«، »نقد فلسفه حق ھگل«دن رابطه دولت و جامعه در آثاری چون مبانی نظری وارونه ش

برداشت ماترياليستی «و طرح نظريه » ايدئولوژی آلمانی«، »تزھايی درباره فوئرباخ«، »خانواده مقدس«
داری پرداخت و عمده عمر خود را صرف اين  ، مارکس به بررسی مسائل اقتصاد سرمايه»از تاريخ



است که » ١٨۴۴فلسفی  - ھای اقتصادی نوشته دست«نخستين اثر مارکس در اين مورد بررسی کرد. 
 ١٨۴٧در پاريس نوشت. به دنبال اين اثر، مارکس در سال  ١٨۴۴مارکس آن را در تابستان سال 

را به رشته تحرير درآورد. از اين زمان به بعد، مارکس تا چند سال به علت » کارمزدی و سرمايه«
نتوانست به » راين جديد«آلمان و انتشار نشريه  ١٨۴٨ليت سياسی در جريان انقالب درگيری با فعا

،ھم به اين ١٨۴٩پژوھش خود در زمينه اقتصاد ادامه دھد. پس از بازگشت از آلمان به فرانسه در تابستان 
واست خ دليل که دولت فرانسه اجازه اقامت در اين کشور را به او نداد و ھم از آن رو که او خود می

ادامه دھد،  - داری آن زمان ترين کشور سرمايه پيشرفته -پژوھش در زمينه اقتصاد را در کشور انگلستان
مدت به خارج از انگلستان عمر خود را تا پايان در  شھر لندن را برای اقامت برگزيد و جز سفرھای کوتاه

جز مدتی را که  -» سرمايه«اول  سال انتشار جلد - ١٨۶٧اين شھر به سر برد. در اينجا بود که تا سال 
و نيز مقاالتی » ھجدھم برومر لويی بناپارت«و » مبارزه طبقاتی در فرانسه«ھای  صرف نوشتن کتاب

و برخی آثار سياسی ديگر کرد بقيه وقت خود را به نوشتن آثار » نيويورک ديلی تريبون«برای نشريه 
 ١٨۵٨و  ١٨۵٧ھای  را در سال» گروندريسه«گذراند. کتاب » سرمايه«اقتصادی و در راس ھمه کتاب 

 ١٨۶١ھای  را منتشر کرد. در فاصله بين سال» گامی در نقد اقتصاد سياسی«کتاب  ١٨۵٩نوشت. در سال 
را در سه بخش نوشت که بعدھا توسط کائوتسکی ويرايش شد و به » ھای ارزش اضافی نظريه« ١٨۶٣تا 

را نوشت و سرانجام در » مزد، بھا و سود« ١٨۶۵ منتشر شد. در سال» سرمايه«عنوان جلد چھارم 
پس از » سرمايه«را منتشر کرد. جلدھای دوم و سوم » سرمايه«گونه که گفتم، جلد اول  ، ھمان١٨۶٧

با ويرايش انگلس منتشر شدند. اين  ١٨٩۴و  ١٨٨۵ھای  ) به ترتيب در سال١٨٨٣مرگ مارکس (در سال 
  طی کرد. » سرمايه«بود به طور بسيار خالصه مراحلی که تکوين کتاب 

  
  

  شود؟ در مورد چه مسائلی بحث می» سرمايه«* در کتاب 
  

است و منظور مارکس از اقتصاد سياسی ھمان اقتصاد » نقد اقتصاد سياسی«عنوان فرعی اين کتاب 
داری است. اما مارکس برای  نقد اقتصاد سرمايه» سرمايه«ن موضوع کتاب داری است. بنابراي سرمايه

بندد؛ روشی که به گفته خود او شکل روی پا ايستاده  تشريح اين موضوع روش خاص خود را به کار می
روش ھگل است. قبل از آن بگويم که مارکس بين روش تشريح و روش تحقيق تفاوت قائل است. او 

ھای گوناگون آن را تجزيه و  يابيم، شکل جزييات موضوع مورد مطالعه دست می گويد در تحقيق به می
توانيم موضوع را  بريم. تنھا پس از اين کار است که می کنيم و به رابطه درونی آنھا پی می تحليل می

تشريح کنيم. اما از نظر مارکس، تشريح تکرار ھمان مسيری که در تحقيق پيموده شده، نيست، بلکه 
کنيم و به سوی مفاھيم بسيط  عکس آن است. در تحقيق از امور انضمامی گنگ و پيچيده حرکت میدرست 

رويم. حال آنکه در تشريح از مفاھيم ساده و روشن و انتزاعی به سوی مفاھيم  و روشن و انتزاعی می
ش خود کنيم. مارکس برای نشان دادن رو انضمامی که اين بار ديگر گنگ و پيچيده نيستند، حرکت می

رسد شروع تشريح از عنصر واقعی جمعيت که پايه  گويد به نظر می زند. او می مفھوم جمعيت را مثال می
دھد نادرست است.  و موضوع کلی فرآيند اجتماعی توليد است کار درستی باشد. اما دقت بيشتر نشان می

يست. اين طبقات نيز عباراتی دھنده آن را ناديده بگيريم انتزاعی بيش ن جمعيت اگر مثالً طبقات تشکيل
کننده آنھا يعنی کارمزدی و سرمايه (در مورد جامعه  تھی خواھند بود اگر مثالً عوامل تعيين ميان

تری چون کاال، ارزش، پول،  داری) را نشناسيم. اينھا نيز به نوبه خود مستلزم درک مفاھيم ساده سرمايه
عزيمت تشريح خود قرار دھيم در واقع از يک مفھوم  قيمت و... ھستند. بنابراين، اگر جمعيت را نقطه
يی چون کاال شروع کنيم  ايم. در حالی که اگر از مفھوم ساده بسيار گنگ درباره يک کل پيچيده شروع کرده

ھای  رسيم که اين بار ديگر گنگ و پيچيده نيستند بلکه تماميت به مفاھيم انضمامی چون جمعيت می



مارکس در کتاب سرمايه بايد   بط بسيار ھستند. نکته ديگری که در مورد روشھا و روا برخوردار از تعين
گفت اين است که در اين روش، تقدم مفھوم ساده بر مفھوم پيچيده تقدمی منطقی است نه تاريخی. به عبارت 

ر ب -و نه صرفاً تاريخی - کند که اين مفھوم از نظر منطقی ديگر، مارکس به اين دليل از کاال عزيمت می
کارمزدی و سرمايه و ديگر مفاھيم منبعث از آنھا مقدم است. کاال از نظر تاريخی نيز مقدم بر کارمزدی و 

داند. اينجا جای توضيح بيشتر اين  سرمايه است، اما مارکس آن را منطقاً بر کارمزدی و سرمايه مقدم می
کنم که از نظر اين  اره میبحث و اھميت آن در روش ديالکتيکی مارکس (و ھگل) نيست. ھمين قدر اش

متفکران سير تاريخی و سير منطقی مفاھيم لزوماً بر يکديگر منطبق نيستند. مثالً ھگل در کتاب تاريخ 
گويد ھراکليت فيلسوفی است که از نظر تاريخی مقدم بر افالطون و ارسطو است، حال آنکه  فلسفه خود می

  وخر بر اين فيلسوفان است. اش از نظر منطقی م او به دليل رويکرد ديالکتيکی
به اين ترتيب، مسير حرکت کتاب سرمايه برای نقد اقتصاد سياسی عبارت است از حرکت منطقی از 

ھای چندوجھی از دل مفاھيم ساده. با  مفاھيم بسيط و انتزاعی و آفرينش مفاھيم انضمامی برخوردار از تعين
گيرند به ترتيب عبارتند از: کاال،  رار میاين توضيح، موضوعاتی که در کتاب سرمايه مورد بحث ق

، ارزش استفاده، ارزش مبادله، پول، تبديل پول به سرمايه، توليد ارزش اضافی (به  مبادله، ارزش
ھای مطلق و نسبی)، سرمايه ثابت و سرمايه متغير، کار روزانه، نرخ ارزش اضافی، تقسيم کار،  صورت

اشت سرمايه، انباشت اوليه و استعمار، که جلد اول با آن پايان توليد کارگاھی، صنعت بزرگ، دستمزد، انب
داری، تبديل  يابد. جلد دوم درباره فرآيند گردش سرمايه و جلد سوم نيز درباره فرآيند توليد سرمايه می

ارزش اضافی به سود، نرخ سود، گرايش نزولی نرخ سود، تبديل سرمايه کااليی و سرمايه پولی به 
دار، رانت زمين و...  ھای مختلف طبقه سرمايه سرمايه سوداگر، تقسيم سود بين بخشسرمايه تجاری و 

  است.
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