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پیشگفتار ویراست جدید

«واو به واو سرمایه»
صد سال پیش و اندکزمانی پس از انقالب پرولتری روسیه ،که به تأسیس
حکومت شوراها راه ُبرد ،آنتونیو گرامشی ،این اندیشمند انقالبی بزرگ ،آن را
انقالبی علیه «سرمایه» خواند« .سرمایه» در گیومه هم اشارهای است به
حاکمیت سرمایه بر تمامی سویههای زندگی ما و پیامدهای هراسناکش ،و
هم اشارهای است به سرمایه ،مهمترین نوشتۀ کارل مارکس و صدالبته،
حیات جنبش کمونیستی .مورد نخست که روشن
مهمترین سند حقانیت
ِ

است و لنین ،شفافتر از هر کس دیگری ،در این باره صفحهها سیاه کرده.
گرامشی اما دربارۀ مورد دوم میگوید« :در روسیه ،سرمایۀ مارکس بیش از
اینکه کتاب پرولتاریا باشد ،کتاب بورژوازی است ».سرمایه دلیلی

تعیینکننده است برای این مطلب که تا هنگامی که بورژوازی در روسیه
تثبیت نشود و تا هنگامی که به شیوۀ کشورهای پیشرفتۀ غربی حرکت نکند و
در یک کالم ،تا هنگامی که دورۀ سرمایهداری در روسیه فرا نرسد ،پرولتاریا
به هیچ وجه نباید به مطالبات طبقاتیاش رسیدگی کند ،به صحنه بیاید و به
ّ
فکر انقالب باشد! سر آخر ،در تقابل با این خوانش اثباتگرایانه و خطی از
تاریخ ،گرامشی بر این باور است که ُبلشویکها توانستند «ایدۀ درونی و
روحبخش» سرمایه را دریابند و بدان جامۀ عمل بپوشانند.

1

 -1مقالۀ کوتاه و بسیار ارزشمند گرامشی را میتوانید از اینجا بخوانید:
https://www.marxists.org/archive/gramsci/12/1917/revolution-against-capital.htm
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کوتاهنوشتۀ گرامشی ،بهرغم اینکه بسیار از آن سوءاستفاده شده ،برهان
قاطعی است بر اینکه فراگرفت روح سرمایه جز از طریق خوانش انتقادی و
امر
بهکار بستن آن ،بهمیانجی روشن کردن نسبت خود با وضعیت و ِ
انضمامی ،ممکن نیست .اما مارکس در سرمایه چه رازی را فاش گفته است
که پرولتاریا ،اگر آن را به گوش تاریخ زمزمه کند و بل فریاد بزند،
سرمایهداری را به کتم عدم میفرستد؟ این چه رازی است که بورژوازی بیش
از یک سده است در مسکوت گذاشتن آن به هر دری زده؟
مسئلهای که در انقالب روسیه خود را در این قالب نمایانده بود که
سرمایه کتاب بورژوازی است یا پرولتاریا ،در وضعیت کنونی ما بیانهای
گوناگونی بهخود گرفته و بهموجب این امر میتوان هنوز از زنده بودن سرمایه
سخن گفت .اگر سرمایهداری ایران را نامتعارف قلمداد کنیم ،بیتردید
سرمایه در وضعیت ما کتابی است متعلق به بورژوازی .اما اگر سرمایهداری
ایران را در بافت جهانی و گستردهتری ببینیم ،آنگاه بهاصطالح نواقص
سرمایهداری ایرانیْ ،
خود چونان تابعی از سرشت سرمایه جلوه میکنند 2.با
چنین درک و دریافتی ،میتوان اذعان نمود به اینکه سرمایه اثری است که
میتواند در مسیر دگرگونی شیوۀ تولید سرمایهداری ،راهنمای عمل پرولتاریا
باشد .اما این همه چگونه ممکن است؟

 -2برای نقد دیدگاههایی که سرمایهداری ایران را نامتعارف قلمداد میکنند ،بنگرید به :چپِ ِدر ِانقیادِ
سرمایهِوِکاپیتالِمارکس ،پاییز  ،94انتشار اینترنتی.
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ایی زنده بودن سرمایه ،باید دو نکته را در ذهن داشته
برای درک چر ِ

باشیم .نخست ،باید بدانیم که مارکس در این کتاب قوانین و گرایشهای
درونی شیوۀ تولید سرمایهداری را کشف کرده است 3.دوم ،سرمایهداری،
ِ

بهرغم تغییرات نهادی و ایدئولوژیکی که از سر گذرانده و بهرغم
تاریخی
دگردیسیهایی که در سطوح مختلف بر آن رفته است ،به سرشت
ِ
راستین خود ،و نیز به فرمولهای مارکس ،وفادار مانده است .تا جایی که به
اقتصاد متعارف و دانشگاهی مربوط میشود ،آنان دربارۀ با نکتۀ نخست
انعطافپذیرترند ،اما نکتۀ دوم را ،از چندین جهت ،منکر میشوند .پس
ً
آنچه برای ما اهمیتی بیواسطه دارد ،اوال فراگرفتن قوانین حرکت
ً
سرمایهداری است و بعد ،توضیح حرکت سرمایه در جهان امروز و نهایتا،
برگرفتن راهبردی برای مقابله با هجوم غول سرمایه در همۀ ابعاد آن.
بدینمنظور ،بیایید دو نمونه از ادعاهای رایج دربارۀ سرمایه را بررسیم و در
پرتو همین چارچوب ساده آنها را پاسخ گوییم.
«سرمایه اثری است متعلق به  150سال پیش و حتی اگر مباحثش
دربارۀ آن دوران درست بوده باشد ،دیگر برای اکنون ما هیچ موضوعیتی
ندارد و هیچ حرفی برای زندگی امروز ما در چنته ندارد»! این ادعا ،که
سرشتنمای اقتصاد دانشگاهی در دوران ماست ،پیش و بیش از هر چیز
نشانگر این است که اینها هنوز داعیۀ محوری سرمایه را نفهمیدهاند و با
تصور نادرستی که از محتوای این کتاب دارند ،خود را پیروز جنگی فرضی
 -3مارکس دربارۀ اهمیت و اولویت شیوۀ تولید ،نه در سرمایه ،که بیشتر در ایدئولوژی ِآلمانی و
گروندریسه سخن گفته است.
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ساختاری این دانشگاهیان به
قلمداد میکنند .البته روشن است که جایگاه
ِ

آنان اجازۀ فهم این مطلب را نمیدهد .ما را هم با آنان کاری نیست و

هدفمان از بازانتشار این اثر بههیچروی تخاطب با آنان نیست .در واقع،
ً
سخن ما این است که اساسا داعیهی باال به چند دلیل از موضوعیت خارج
است.
نخست ،خود اقتصاد دانشگاهی ،در بسیاری موارد ،نظریههای اقتصاد
عامیانه 4را آیات مقدس خود میپندارد و نه چیزی بر آنها میافزاید و نه
چیزی ازشان کم میکند .برخورد اقتصاد دانشگاهی با اقتصاد عامیانه
برخوردی است شبیه به مواجهۀ کودکی خیالپرور با چراغ جادو؛ کافی است
چراغ جادو را لمس کنیم تا غول آن بیرون بیاید و همۀ آرزوهامان را برآورده
کند .دوم ،اقتصاد دانشگاهی از این مسئله به سادگی درمیگذرد که سرمایه
ً
اساسا ناظر است بر قوانین ذاتی سرمایهداری و نه آنچه در سطح پدیدار
بیواسطه بر ما نمایانده میشود .داعیۀ مارکس و اقتصاددانهای مارکسیست
این است که سرمایهداری بنا بر قوانینی کلی پیش میرود و فهم مسائل
ُ
جزئی و خرد در عرصۀ اقتصادی (و بهتبع آن ،در عرصههای سیاسی و
اجتماعی و ایدئولوژیک) منوط است به فهم آن قوانین کلی .چهبسا که
ّ
خاصی ،توضیحی
اقتصاد دانشگاهی بتواند در مورد رویداد اقتصادی
ً
درست به دست دهد اما دقیقا به دلیل عدم ابتنای این توضیح درست 5بر
4- vulgar economy

 -5که البته خود این درستی نیز معنای بسیار محدود و ّ
مضیق دارد و فقط بهطرزی جزئینگرانه درست
ِ

مینماید و از منظری چندسویه و کلنگرانه نادرست از آب درمیآید.
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پایۀ دستگاهی منسجم و بسنده نمیتواند در دیگر موارد هم پاسخی درست
ارائه کند .اقتصاد مارکسیستی اما با در دست داشتن دستگاهی منسجم ابتدا
حرکت کلی سرمایه را میشناسد و سپس در نتیجۀ این شناخت از کلیت
سرمایهداری ،باالوپایینشدنهای گاهوبیگاه و جزئی سرمایه را نه چونان
پدیدههایی در خود و قائمبهذات بلکه تابعی از منطقی گستردهتر میداند.
همین امر سبب میشود که بتواند تحلیلی درستتر (واقعنماتر) از حرکت
سرمایهداری پیش نهد .سوم ،اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد دانشگاهی
نمایندۀ دو جریان نظری و علمی ِصرف نیستند .ما این گرایشات نظری را

نمایندۀ طبقههای متخاصم اجتماعی و اقتصادی در نظر میگیریم .البته
ً
اقتصاد دانشگاهی عموما به این مسئله اذعان نمیکند و داعیۀ بیطرفی دارد
و سخنش این است که این اقتصاد در راستای منافع عام و مشترک 6تحقیق و
پژوهش میکند .در مقابل ،اقتصاد مارکسیستی با تحلیل نسبت میان روابط
تولید و نیروهای تولید و نیز با نشان دادن این مسئله که رشد نیروهای مولد
مستلزم دگرگونی روابط و شیوۀ تولید است ،خود را پرچمدار طبقۀ کارگر
میداند .مارکسیسم با دفاع از رشد نیروهای مولد است که بر دفاع از طبقۀ
کارگر انگشت تأکید میگذارد .ذکر این نکته بهجاست که نباید دفاع
ً
مارکسیسم از طبقۀ کارگر را (صرفا) دفاعی اخالقی بهحساب آوریم.
همچنین ،ممکن است به دالیل سیطرۀ ایدئولوژیک سرمایهداری ،گمان
بداریم که فالن تحلیل اقتصاد بورژوایی درستتر مینماید .این در حالی
ً
است که اقتصاد بورژوایی اساسا برای این دستوپا شده است تا از منافع
6- common and general interests
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طبقهای مشخص دفاع کند و این کار تنها با الپوشانی واقعیت شدنی است.
پس تفاوت اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد بورژوایی هم به خاستگاه و هدف
تحلیلشان برمیگردد و هم به تحلیل نهایی آنها.
«سرمایه جز آثار علمی و بیطرفانۀ مارکس است و هیچ توصیۀ عملی
خطرناکی هم ندارد و بدینترتیب باید این اثر را جدیتر و قابلاعتناتر از آثار
سیاسی وی بدانیم ».در ّ
طی بیش از یک سدهای که مارکس دستگاهی نظری
برای تسلیح پرولتاریا فراهم آورده ،همواره یکی از حربههای بورژوازی برای
مقابله با اندیشههای انقالبی او ،گذاردن تمایزی میان مارکس انقالبی و
مارکس دانشمند است .تو گویی میتوان میان مارکسی که ،از یک سو ،آثاری
علمی و بیطرفانه تولید میکند ،و از دیگر سو ،با تحلیلهای درخشان
سیاسیاش طبقۀ کارگر را برای کسب قدرت راه مینماید ،تمایزی قائل شد.
ّ
بهراستی که میتوان با تورقی ساده در نوشتههای مارکس خط بطالنی قاطع
بر این تصور نادرست کشید .آیا مارکس میتوانست بدون در دست داشتن
منطق کلی حرکت سرمایهداری در فرانسۀ نیمۀ دوم سدۀ نوزده کمون کارگران
پاریس را تحلیل کند؟ از این گذشته ،مارکس در جاهای مختلفی کوشیده
است تا پیوند میان آگاهی و موضع طبقاتی را برجسته نماید و از نظر او،
چیزی به نام علم (انسانی) ،فارغ از جایگاه طبقاتی و گرایش سیاسی افراد،
آگاهی ِصرف افراد ،بلکه آگاهی جمعی و
ممتنع است .مارکس آگاهی را نه
ِ
ً
طبقاتی میداند و بههمان طریق که آثار اقتصاد کالسیک ،صرفا ،آگاهی
چند اقتصاددان کالسیک نیست و آگاهی طبقهای اقتصادی و اجتماعی را
نمایندگی میکند ،سرمایه هم آگاهی طبقۀ کارگر (البته در منسجمترین و
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پیشروترین شکل آن) است .نتیجه اینکه ،اگر آگاهی طبقاتی طبقۀ کارگر در
پیشروترین شکل آن را آگاهیای انقالبی بدانیم ،خودبهخود باید سرمایه را
نیز ،در رادیکالترین معنای آن ،اثری انقالبی بدانیم .چرا که سرمایه با کشف
قوانین حرکت سرمایه ،فیالواقع کلید مبارزه در راستای غلبه بر این منطق را
هم به دست ما داده است .سرمایه در این معنا ،پیش و بیش از هر چیز،
کتابی سیاسی و ابزاری مبارزاتی است.
با این توضیحات ،ما بر آنیم که سرمایه هنوز که هنوز است پایاترین
اثری است که در جنبش کمونیستی به طبع درآمده و از این جهت بایستی
مطالعۀ دقیق آن را گامی تعیینکننده در نشو و نمای هر کمونیست منفرد در
کافیرو را در دستور
نظر گرفت .بدینسبب ،انتشار چکیدۀ این نوشتۀ کارلو ِ

کار قرار دادیم ،چرا که قرائت دقیق این کتاب را مدخلی درخور برای ورود به

اصل کتاب میدانیم .گفتنی است که چکیدۀ کافیرو ،به دقیقترین معنای
کلمه ،تنها یک چکیده است و بدینسبب هرگز ما را از ورود به خود سرمایه
و مطالعۀ کامل و دقیق آن بینیاز نمیکند .بزرگنمایی نکردهایم اگر بگوییم
که واو ِبه ِواو ِسرمایه حرفهایی برای گفتن دارد و ما کمونیستها نباید
ّ
خواندن بخشی از آن ،یا کتابی دربارۀ آن و یا چکیدۀ آن را جایگزین کل اثر
حق کتاب و سپس جفا در ّ
بکنیم ،چه این کار ابتدا جفا در ّ
حق خودمان
است .ذکر یک نکتۀ دیگر هم ضروری مینماید و آن اینکه خواندن سرمایه،
سوای از ّ
جدیت و ثبات نظریای که برای کمونیستها به ارمغان میآورد،
همت بلند و ّ
نشان ّ
جدیتی سیاسی را نیز در خود نهفته دارد.
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در پایان ،باید بگوییم که گردآورندگان این اثر ،برای بازانتشار آن خود را
درخور هیچ سپاسی نمیدانند مگر مطالعۀ فردی و جمعی این کتاب و به
بحث گذاردن آن و تکثیر و پخش کردن آن و نیز اقدام به مطالعۀ خود
سرمایه.
بهار 96
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مقدمۀ ناشر:
این کتاب از متن فرانسه ترجمه شده است .در این متن ،یعنی چکیدۀ جلد نخست
«سرمایه» اثر کارل مارکس ،نکات عمدۀ انتقاد از نظام سرمایهداری ،نظامی که در آن
«ابزار تولید نیست که در خدمت کارگر قرار دارد ،بلکه این کارگر است که در خدمت
ابزار تولید قرار دارد» ،در اختیار همگان قرار گرفته است.
این چکیده ،که به تأیید خود مارکس رسیده ،با سبکی ساده نوشته شده است که
در آن تمام اصطالحات و روابط علمی بهکارگرفتهشده در اصل اثر ،که گاه درک مطلب را
کمی دشوار میسازد ،کنار گذاشته شده و برای درک همگانیتر تهیه شده است.
در این کتاب توضیحات مترجم با «‒م ،».توضیحات مترجم فرانسوی با «‒م
فر ،».توضیحات ویراستار با «‒و ».نشان داده شده است.
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فصل نخست :کاال ،پول ،ثروت ،سرمایه
کاال شیئی است با دو نوع ارزش :ارزش استفاده ،7و ارزش مبادله - 8که [این دومی]
ً
ارزش کاال به معنای واقعی کلمه است .مثال اگر  ۲۰کیلوگرم قهوه داشته باشم ،میتوانم
آن را برای استفادۀ شخصیام بهکار ببرم یا اینکه آن را با  ۲۰متر پارچه یا با یک دست
لباس یا با  ۲۵۰گرم نقره مبادله کنم ،البته در صورتی که بهجای قهوه ،به یکی از این سه
نوع کاال نیاز داشته باشم.
ارزش استفادۀ کاال براساس کیفیتهای خاص آن تعیین میشود ،که این کیفیتها
برای برآوردن نیازهای خود ما ،و نه نیاز دیگران ،در نظر گرفته میشود .ارزش استفادۀ
قهوه براساس کیفیتهایی تعیین میشود که در قهوه نهفته است؛ کیفیتهایی که آن را
برای نوشیدنیای آماده میکند که همه میشناسند ،و نه برای پوشانیدن ما یا برای مادهای
که از آن پیراهن تهیه میشود .بههمین دلیل ،ما فقط هنگامی میتوانیم از ارزش استفادۀ
 ۲۰کیلوگرم قهوه بهره ببریم که نیاز به نوشیدن قهوه را احساس کنیم .برعکس ،اگر نیاز به
یک پیراهن یا یک دست لباس داشته باشیم ،ما کاری با ارزش استفادۀ  ۲۰کیلوگرم قهوه
نخواهیم داشت .یا برای درک بهتر ،اگر در کنار ارزش استفادۀ کاال ،ارزش مبادلهای
وجود نداشته باشد 20 ،کیلوگرم قهوه منفعتی برایمان نخواهد داشت.
ممکن است چنین اتفاق بیفتد که ما فرد دیگری را مالقات کنیم که دارای یک
دست لباس است ،ولی نیازی به آن ندارد .بدینترتیب ،بالفاصله مبادلهای صورت
میگیرد :ما به او  20کیلو قهوه میدهیم و او به ما یک دست لباس.

7- use-value
8- exchange-value
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اما چگونه میتوان کاالها را در نسبتهای معینی با یکدیگر مبادله کرد ،در حالی
که همۀ آنها از لحاظ کیفیتهای گوناگونشان ،یعنی از لحاظ ارزش استفادهشان ،با
یکدیگر متفاوتاند؟
ً
ما قبال به این نکته اشاره کردهایم .چون در کنار ارزش استفادۀ کاالها ،ارزش
مبادله نیز وجود دارد .باری ،جوهر ارزش مبادله ،یا ارزش کاال به معنای واقعی کلمه،
کار الزم انسانی برای تولید آن است .کاال توسط کارگر ایجاد میشود .کار انسانی جوهر
ایجادکنندهای است که به کاال هستی میبخشد .تمام کاالها ،با وجودی که از لحاظ
کیفی از یکدیگر متفاوتاند ،در هستیشان با هم مشابهاند؛ زیرا فرزند همان پدرند و
همان خون در رگهایشان جاری است.

ً
اگر  20کیلوگرم قهوه با یک دست لباس یا با  20متر پارچه مبادله میشود ،دقیقا

به این دلیل است که برای تولید  20کیلوگرم قهوه ،همان مقدار کار انسانی بهکار رفته
جوهر ارزش ،کا ِر انسانی
است که برای تولید یک دست لباس یا  20متر پارچه .بنابراین،
ِ

است و مقدار ارزش توسط مقدار کار انسانی تعیین میشود .جوهر ارزش در تمام کاالها
یکی است و بنابراین ،کافی است مقادیر آنها را با هم برابر کرد تا بتوان کاالها را،
بهعنوان ارزشهایی که با هم برابرند ،با یکدیگر مبادله کرد.
مقدار کار به اندازۀ آن بستگی دارد :در عرض دوازده ساعت کار ،ارزشی دو برابر
ارزشی که فقط در شش ساعت کار بهدست میآید تولید میشود .با این حال ،از این
گفته نادرستتر وجود ندارد که کسی بگوید یک کارگر به علت تنبلی یا بر اثر نداشتن
مهارتهای الزم ،هرچه آهستهتر کار کند ،ارزش بیشتری تولید میشود .کاری که جوهر
ارزش را تشکیل میدهد ،کار انجامشده توسط  xیا  yنیست ،بلکه کار میانگین است که
ً
همواره یکسان است و آن را کار اجتماعا الزم 9مینامند؛ و آن کاری است که در مرکز
تولید معینی توسط کارگری با مهارتهای میانگین و با شدتی میانگین صورت میپذیرد.
 -9کار بهلحاظ اجتماعی الزم
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با علم به سرشت دوگانۀ کاال ،که در عین حال دارای ارزش استفاده و ارزش مبادله
است ،میتوان درک کرد که کاال فقط با کار ،و آن هم کار مفید برای همگان ،است که
ً
هستی مییابد .مثال هوا ،مراتع طبیعی ،زمین بایر و غیره برای بشر سودمندند ،ولی برای
او ارزشی تشکیل نمیدهند؛ زیرا توسط کار او تولید نشدهاند و بنابراین کاال نیستند .از
سوی دیگر ،ما میتوانیم اشیایی را برای استفادۀ خودمان بهوجود آوریم که برای دیگران
مفید نباشند؛ در این صورت ،ما کاالیی تولید نکردهایم ،و بدتر و عجیبتر از آن هنگامی
است که ما برای بهوجود آوردن اشیایی کار کنیم که نه برای ما و نه برای دیگران مفید
باشند.
بنابراین ،کاالها با یکدیگر مبادله میشوند؛ یعنی یکی بهعنوان معادل دیگری
عرضه میشود .برای سهولت بیشتر در مبادالت ،قرار شده که بهعنوان معادل ،همواره از
کاالی معینی استفاده شود که آن هم پول ،یا کاالیی است که از تمام سلسله کاالهای
دیگر جداست و در برابر آنها ،بهعنوان معادل عام برای مبادالت بهکار میرود .به عبارت
دیگر ،پول کاالیی است که بر اثر عادت یا به دلیل تصویب قانونی ،عملکرد معادلی عام
را به انحصار خود درآورده است .این امر در کشورهای ما برای پول صورت گرفته است.
در حالی که پیشترها 20 ،کیلوگرم قهوه ،یک دست لباس 20 ،متر پارچه یا  2۵0گرم
نقره ،چهار کاالیی بودند که بدون تمایز با یکدیگر مبادله میشدند ،امروز گفته میشود
که  20کیلوگرم قهوه 20 ،متر پارچه و یک دست لباس ،سه کاالیی هستند که هر یک از
آنها معادل  2۵0گرم نقره یا  ۵۰فرانک ارزش دارد.
ولی بههر حال ،اگر مبادلۀ یک کاال با کاالیی دیگر بالواسطه یا با واسطۀ پول
کار الزم
صورت گیرد ،قانون مبادله همواره یکسان باقی خواهد ماند .به عبارت دیگر ،اگر ِ

برای تولید یک کاال برابر با کار الزم برای تولید آن دیگری نباشد ،هرگز نمیتوان آنها را با
هم مبادله کرد .این قانون را باید به یاد سپرد ،زیرا تمام آنچه در ادامه خواهیم گفت بر
روی این قانون بنا شده است.
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پس از پدیدار شدن پول ،مبادالت مستقیم یا پایاپای رخت از میان بربست .از آن
پس ،مبادالت میباید با واسطۀ پول صورت میگرفت .به عبارت دیگر ،کاالیی را که
میخواهند به کاالیی دیگر تبدیل کنند ،باید نخست آن را از شکل کاال به شکل پول
درآورند و سپس ،از شکل پول به شکل آن کاالی دیگر .بنابراین ،فرمول مبادالت ،دیگر
زنجیرهای پیوسته از کاال نخواهد بود ،بلکه به شکل زنجیرهای از کاال و پول ،بهصورت
زیر در خواهد آمد:
کاال ← پول ← کاال ← پول ← کاال ← پول

اگر در این فرمول ،مسیر نشان داده شده از کاال را که در تبدیلهای پیدرپیاش
طی میکند درنظر بگیریم ،مسیر طیشدۀ پول را نیز خواهیم یافت .از همین فرمول است
که فرمول سرمایه را بیرون میکشیم.
ما ،هنگامی که انباشتی از کاال یا پول را دراختیار داشته باشیم ،دارندۀ ثروتی
هستیم .اگر به این ثروت پیکرهای اعطا کنیم ،یعنی ارگانیسمی که بتواند گسترش یابد،
آنگاه دارای سرمایه خواهیم بود .داشتن بدنه یا ارگانیسمی که قادر به گسترش است به
ً
بنیاد بهدست آوردن
معنای زایش و رشد است .در واقع ،جوهر و سرشت سرمایه دقیقا بر ِ
امکان تکثیر و افزایش پول بنا شده است.
ِ
ِ
راه حل مسئله ،یعنی یافتن وسیلهای برای زایش سرمایه ،به راه حل آن مسئلۀ دیگر
بستگی دارد که بتواند پول بیشتری بهبار آورد ،یا به عبارت دیگر ،یافتن وسیلهای برای
افزایش تدریجی پول.
در فرمول باال ‒ که به کمک آن ،مسیر طیشدۀ کاالها و پول نشان داده شده است
ً
‒ اگر به عبارت پول عالمتی بیفزاییم که افزایش تدریجی را نشان میدهد (که مثال
میتواند از طریق عددی بیان شده باشد) خواهیم داشت:
پول ← کاال ← پول  ← 1کاال ← پول  ← 2کاال ← پول 3
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و این فرمول سرمایه است.
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فصل دوم :سرمایه چگونه بهوجود میآید؟
با بررسی دقیق فرمول سرمایه ،پی میبریم که در تحلیل نهایی ،مسئلۀ بهوجود آمدن
سرمایه به شکل زیر خالصه میشود :یافتن کاالیی که بیش از آنچه میارزد عایدی داشته
باشد؛ یافتن کاالیی که در دستان ما ،از لحاظ ارزشی به گونهای رشد کند که با فروش آن
بتوانیم بیش از آنچه برای خریدش هزینه کردهایم ،به دست بیاوریم .بهطور خالصه ،باید
کاالیی ِکشمانند باشد که در دستان ما ،با اعمال ِک ِشش بر روی آن ،حجم ارزشش
ً
فزونی یابد .این کاالیی که تا این حد ویژه است واقعا وجود دارد و نامش نیروی کار یا
توان کار است.
حال ،مرد ثروتمندی را درنظر بگیریم؛ مردی که ثروت انباشتهای را در اختیار دارد
و میخواهد از آن سرمایه بهوجود آورد .او در جستوجوی نیروی کار به بازار میرود .او
را دنبال میکنیم .او در بازار قدم میزند و کارگری را میبیند که او نیز برای فروش تنها
کاالیی که در اختیار دارد ،یعنی نیروی کارش ،به بازار آمده است .ولی پرولتر ،این نیروی
کارش را یکجا و بهطور کامل نمیفروشد ،بلکه فقط بخشی از آن را برای مدت زمانی
ً
مشخص (مثال برای یک روز ،یک هفته ،یک ماه و )...به فروش میرساند .اگر نیروی
کارش را بهطور کامل میفروخت ،خود از فروشنده به کاال تبدیل میشد .او دیگر
مزدبگیر نمیبود ،بلکه بندۀ رئیسش میشد.
بهای نیروی کار بهصورت زیر محاسبه میشود :بهای مواد غذایی ،پوشاک،
مسکن و همۀ آن چیزهایی که در طول یک سال ،برای اینکه نیروی کار کارگر در حالت
طبیعی باشد ،درنظر گرفته میشود .به این مبلغ ،بهای آنچه کارگر برای زاد و ولد ،سیر
کردن شکم فرزندانش و بزرگ کردن آنان براساس شرایط زندگیاش نیاز دارد ،افزوده
میشود .کل مبلغ را بر  ۳۶۵روز سال تقسیم میکنیم و آن مبلغی که روزانه برای
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نگهداری نیروی کار الزم است ،یعنی بهای روزانۀ او یا دستمزد روزانۀ کارگر ،را بهدست
میآوریم .اگر در این محاسبه ،بهای آنچه کارگر برای زاد و ولد ،نگهداری و بزرگ کردن
فرزندانش نیاز دارد را افزودهایم ،به این دلیل است که فرزندانش ادامۀ نیروی کارند .اگر
ً
کارگر نیروی کارش را نه تدریجا ،بلکه بهطور کامل و یکجا میفروخت ،او نیز به کاال
بدل میشد ،یعنی به بندهای برای صاحب کارش ،و فرزندانی را که به دنیا میآورد نیز
مانند او به بندههای صاحب کارش تبدیل میشدند .ولی پرولتاریا فقط بخشی از نیروی
کارش را واگذار میکند؛ او حق دارد کل بخش باقیمانده را ،که جزئی از آن در خود او و
جزء دیگر آن در فرزندانش قرار دارد ،برای خود حفظ کند.
از طریق این محاسبه ،بهای دقیق نیروی کار را مییابیم .قانون مبادله ،که در فصل
پیش بیان شد ،به ما میگوید که یک کاال فقط هنگامی میتواند با کاالی دیگر مبادله
شود که دارای همان ارزش باشد .به عبارت دیگر ،اگر کار الزم برای تولید یک کاال با کار
الزم برای تولید کاالی دیگری برابر نباشد ،نمیتوان آن دو را با یکدیگر مبادله کرد .اما
کار الزم برای تولید نیروی کار برابر است با کار الزم برای تولید آنچه کارگر نیاز دارد ،و
بنابراین ،ارزش چیزهای الزم برای کارگر با ارزش نیروی کارش برابر است؛ یعنی ،اگر
کارگر به سه فرانک در روز برای بهدست آوردن همۀ آن چیزهایی که برای خود و
نزدیکانش الزم است نیاز دارد ،روشن است که بهای نیروی کار روزانهاش همان سه
فرانک است.
اکنون فرض کنیم دستمزد روزانۀ یک کارگر ،براساس محاسبۀ باال ،برابر با سه
فرانک باشد .بهعالوه ،فرض کنیم در شش ساعت کار میتوان پانزده گرم نقره ،که معادل
سه فرانک است ،تولید کرد.
صاحب کار با ْ
کارگر قراردادی امضا میکند که براساس آن متعهد شده است به او
ً
دقیق سه فرانک را بپردازد .او یک بورژوای کامال شرافتمند و
بابت نیروی کارش بهای ِ
حتی از لحاظ مذهبی نیز معتقد است .او از فریب دادن کارگر در مورد کاالی او ِابا دارد.
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نمیتوان از او در مورد دستمزدی که در پایان یک روز یا یک هفته به کارگر میپردازد،
کار تولیدش را بهپایان رساند ،ایرادی گرفت؛ زیرا روش برخورد با
یعنی پس از آن که ِ
سایر کاالها که ارزش آنها از طریق مصرف بهوجود میآید نیز به همین گونه است؛

مانند اجارۀ یک خانه یا یک مزرعه ،که مبلغ آن را میتوان پس از پایان مهلت پرداخت.
عناصر کار سهگانه هستند -1 :نیروی کار؛  -2مواد اولیۀ کار؛  -3وسایل کار.
صاحب پول مورد نظر ما ،پس از خریدن نیروی کار از بازار ،مواد اولیه – که در مثال ما
پنبه است – و وسایل کار ،یعنی کارگاه با تمام ابزارهای آن که آمادۀ بهراه انداختن است ،را
نیز خریداری میکند .و بنابراین ،تنها کاری که برایش باقی میماند بهراه انداختن
بالفاصلۀ روند تولید برای آغاز کارش است« .یک نوع تغییر در سیمای شخصیتهای
نمایشنامۀ ما صورت گرفته است :مرد صاحب پول ما ،در مقام سرمایهدار ،پیشاپیش
همه بهراه میافتد .صاحب نیروی کار ،در مقام کارگرش ،در پی او حرکت میکند.
صاحب پول ،با گرفتن حالتی پرطمطراق و پرمشغله به خود ،با نگاهی تمسخرآمیز او را
ورانداز میکند و کارگر نیز خجالتی ،مردد و سرکش ،مانند کسی که پوست خودش را به
بازار میبرد و فقط در انتظار دباغی کردن آن است ،در پی او میرود».

10

دو شخصیت نمایشنامۀ ما به کارگاه میرسند و در آنجا ،صاحب کار برای
گذاشتن کارگرش بر سر کار ،میشتابد .و از آنجایی که او دارای کارگاه ریسندگی است،
 10کیلوگرم پنبه را در دستان کارگرش میگذارد.
کار در بهمصرف رساندن عناصری که آن را تشکیل میدهند خالصه میشود:
مصرف نیروی کار ،مصرف مواد اولیۀ کار و مصرف وسایل کار .مصرف وسایل کار
بهصورت زیر محاسبه میشود :جمع ارزش تمام مصالح قابل استفادهای که هنوز
ً
 -10کارل مارکس ،سرمایه( .از این پس ،جمالتی که عینا از اثر مارکس برگرفته شده است بین گیومه قرار
خواهد گرفت ‒ .م).
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حکم وسایل کار استفاده کرد ولی به علت عدم استفاده بالتکلیف
میتوان از آنها در ِ

باقی ماندهاند ،از مجموع ارزش کل وسایل کار (کارگاه ،ابزار ،وسایل گرمازا ،زغال و
غیره) کم میشود؛ باقیماندۀ محاسبۀ باال را بر شمار روزهایی که وسایل کار میتوانند
باز هم دوام آورند تقسیم میکنند و بدینسان ،به عدد مصرف روزانۀ وسایل کار دست
مییابند.

ً
او به خود میگوید :من بهای ریسمانها را دقیقا نمیدانم ،ولی میتوان آن را

ً
سریعا حساب کرد .هنگامی که صاحب کارم پنبه را از بازار میخرید من دیدم که او سه
فرانک برای هر کیلو پرداخت کرد .اگر استهالک وسایل کار را چهار فرانک در روز برآورد
کنیم ،خواهیم داشت:

‒ بهای  10کیلو پنبه

 30فرانک

‒ استهالک وسایل کار

 4فرانک

‒ دستمزد روزانۀ من

 3فرانک
–––––––

جمع کل

 37فرانک

بنابراین 10 ،کیلو پنبۀ ریسیدهشده  37فرانک میارزد .از سویی ،چون صاحب کار
ً
بهای پنبه را کامال پرداخت کرده ،چیزی از آن به دست نیاورده است .با من نیز همان کار
را کرده است .به عبارت دیگر ،بهای نیروی کارم ،یعنی  3فرانک در روز را نیز بهطور
کامل پرداخته است .بنابراین ،فقط هنگامی میتواند سودی بهدست آورد که پنبههای
ً
ریسیدهشده را از بهای آنها بیشتر به فروش برساند .مسلما باید به همین گونه باشد.
وگرنه ،او  37فرانک هزینه کرده است تا  37فرانک بهدست بیاورد! و تازه ،زمان
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ازدستدادۀ او و رنج و زحمتی که بر خود هموار کرده است را به حساب نیاوردهایم.
میبینید که صاحبان کار چگونهاند! با وجود تالششان برای اینکه با کارگرشان ،که مادۀ
اولیه را هم برای او میخرند ،درستکار و صدیق بهنظر بیایند ،همواره نقطۀ ضعفشان را
دارند .و ما کارگران که مسائل حرفهایمان را میشناسیم ،آن نقطۀ ضعف را بالفاصله
کشف میکنیم .ولی فروختن یک کاال بیش از آنچه میارزد ،کمفروشی است :کاری که
ْ
کالهبرداری صاحبان کار را
از لحاظ قانونی جرم محسوب میشود .بنابراین ،اگر کارگران
ِ
فاش کنند ،آنها مجبور میشوند کارگاه خود را تعطیل کنند و شاید برای اینکه بتوان
کاالیی را که مورد نیاز است تولید کرد ،باید مؤسسههای بزرگ دولتی را تأسیس کنیم:
امری که بسیار مقبولتر است.
همچنانکه کارگر مورد نظر ما دربارۀ این استدالل میاندیشد ،به خانۀ خود
میرسد .در آنجا ،پس از خوردن شام ،به رختخواب میخزد و به خوابی عمیق میرود،
خواب ناپدید شدن صاحبان کار و ایجاد کارگاههای ملی را میبیند.
در حالی که
ِ

11

بخواب دوست بیچارۀ من ،در آرامش بخواب؛ در حالی که هنوز امیدی برایت

باقی مانده است .در صلح و آرامش بخواب که روز سرخوردگی و ناامیدی به زودی
فراخواهد رسید .بهزودی درخواهی یافت چگونه صاحب کار تو میتواند کاال را ،با سود
و بدون اینکه سر کسی کاله گذاشته باشد ،به فروش رساند .خود او به تو نشان خواهد داد
که ،با وجود صادق و درستکار باقی ماندن ،چگونه میتوان سرمایهدار و حتی
سرمایهدار بزرگی شد .در آن صورت ،خواب تو دیگر رنگ آرامش به خود نخواهد دید .تو
در شبهایت ،سرمایه را همانند هیوالیی میبینی که تو را به ستوه میآورد و در صدد
است تو را نابود کند .تو او را با نگاهی آ کنده از وحشت خواهی دید که ،همانند غولی
 -11اشاره به شرکتهای تعاونی تولیدی در پاریس که در فوریه سال  18۴8برای بیکاران ایجاد شد و
تعطیلی آنها در ژوئن همان سال به شورشهای کارگری منجر گردید ‒ .م.
برای آگاهی از پسزمینه و دنبالۀ وقایع ،بنگرید به :کارل مارکس ،نبردهایِطبقاتیِدرِفرانسه ،ترجمۀ باقر
پرهام ،نشر مرکز – .و.
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صدپا ،هر لحظه ابعادی بزرگتر به خود میگیرد و پاهایش با حرص و ولع در
جستوجوی منافذ بدن تو هستند تا از طریق آنها ،خون تو را بمکد .و سرانجام تو او را،
با ابعادی بیاندازه و غولآسا ،سیاه و با ظاهری وحشتناک ،با چشمان و دهانی آتشزا،
عظیم مکندهای تغییر شکل دادهاند
خواهی دید که شاخکهای او به صورت خرطومهای ِ

و هزاران موجود انسانی را ،مرد و زن و کودک را ،خواهی دید که نابود میشوند .پس از
آن ،قطرات مرگ بر روی پیشانی تو خواهد درخشید ،زیرا نوبت تو ،نوبت همسر و
فرزندانت نیز بهزودی خواهد رسید ...و واپسین نالۀ تو با خندۀ شادمانۀ هیوال ،که از
وضعیتش خوشحال و راضی است ،درهم خواهد آمیخت .وضعیتی بههمان اندازه
شکوفاتر که غیرانسانیتر...
حال بار دیگر نزد صاحب پولمان بازگردیم.
این بورژوایی که الگویی از نظم و ترتیب و دقت است به تمام حسابهای روزانۀ
خود نظم و ترتیب داده است .او بهای  10کیلوگرم پنبۀ ریسیدهشده را بهصورت زیر تعیین
کرده است:
‒ بهای  10کیلو پنبه از

 30فرانک

قرار هرکیلو  3فرانک
‒ استهالک وسایل کار

 4فرانک

ولی در مورد سومین عنصری که در شکلگیری کاالی او وارد میشود ،همان
عددی را نمینویسد که بهعنوان دستمزد به کارگر پرداخته است .او بهخوبی میداند که
بین بهای نیروی کار و بهای فراوردهای که از آن بهدست آورده است ،تفاوت بسیاری
وجود دارد .دستمزد روزانۀ کارگر بههیچوجه آنچه کارگر در طول روز تولید کرده است را
پرداختی
نشان نمیدهد .صاحب پول مورد نظر ما بهخوبی میداند که  3فرانک دستمزد
ِ
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او نشاندهندۀ نگهداری کارگرش بهمدت بیستوچهار ساعت است و نه آنچه او بهمدت
دوازده ساعت کار در کارگاهش تولید کرده است .او درست همانند کشاورزی که
بهخوبی به تفاوت میان هزینۀ نگهداری یک گاو و آنچه آن گاو برایش تولید میکند ‒
مانند شیر ،پنیر ،کره ‒ آگاهی دارد ،همۀ اینها را میداند .نیروی کار دارای این ویژگی
ً
خاص است که بیش از آنچه هزینه برمیدارد تولید میکند .راستش ،دقیقا به همین سبب
است که صاحب پول برای خرید آن به بازار رفته است .کارگر پاسخی برای این مسئله
ً
ندارد ،زیرا او بهای دقیق کاالی خود را دریافت کرده است و قانون مبادله کامال رعایت
ّ
شده است .او حق ندارد بر ضد استفادۀ مشتری از قند یا فلفل خریداریشده ،برخیزد.
ما در باال فرض کردیم با شش ساعت کار میتوان  ۱۵گرم نقره ،که برابر  3فرانک
است ،تولید کرد .بنابراین ،اگر با شش ساعت کار نیروی کار ارزشی برابر با  3فرانک
تولید میکند ،با دوازده ساعت کار همان نیروی کار میتواند ارزشی برابر با  ۶فرانک
تولید کند .بدینترتیب ،محاسبهای که ارزش  10کیلوگرم ریسمان را نشان میدهد ،به
قرار زیر خواهد بود:

‒ بهای  10کیلو پنبه از

 30فرانک

قرار هرکیلو  3فرانک
‒ استهالک وسایل کار

 4فرانک

‒ دستمزد بابت دوازده

 6فرانک

ساعت نیروی کار
–––––––

جمع کل

 40فرانک
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بنابراین ،صاحب پول  37فرانک هزینه کرده و کاالیی به دست آورده است که ۴۰
فرانک میارزد .بدینسان ،او  3فرانک بهدست آورده است .پول او بچه زاییده است.
مسئله حل شد .سرمایه به وجود آمد.
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فصل سوم :روز کاری
به محض اینکه سرمایه بهوجود آمد ،برای توسعۀ خود نیاز به تغذیه پیدا میکند .و
پرتو سرمایه میگذرد ،با لطف و
سرمایهدار هم که از آن لحظه به بعد زندگیاش فقط در ِ

عنایت به نیازهای این موجود ،که دیگر به قلب و روحش تبدیل شده است ،توجه خواهد

کرد و امکانات الزم را برای برآوردن نیازهایش خواهد یافت.
نخستین وسیلۀ بهکارگرفتهشده بهدست سرمایهدار در راستای منافع سرمایهاش،
ً
افزایش ساعات کار روزانه است .مطمئنا ،روز کاری حد و حدود خودش را دارد .نخست
اینکه یک روز کاری از بیستوچهار ساعت تشکیل شده است و اینکه از این
بیستوچهار ساعت روزانه ،چند ساعتی را باید کاست :ساعاتی که کارگر باید آنها را
برای برآوردن نیازهای جسمی و روحی خود ،مانند خواب و بازیافت انرژی ،صرف کند.
متغیر بودن ساعات کار روزانه بهسبب حدودی که طبیعت و جامعه بدان تحمیل
میکند ،از دایرۀ بستۀ زمانی فراتر نمیرود .اما این حدود به علت وجودی خودشان،
بسیار ِکشساناند و بیشترین آزادیها را ممکن میسازند .به همین دلیل ،ما متغیرترین
طول روزهای کاری را ‒ یعنی روزهای ده ،دوازده ،چهارده و حتی هجده ساعته را ‒
شاهدیم.
سرمایهدار ،نیروی کار را براساس ارزش یک روز کاری خریده است .او حق بهکار
گرفتن کارگر را در خدمتش برای تمام یک روز کاری بهدست آورده است .ولی یک روز
کاری به چه معنی است؟ بههر صورت ،از یک روز طبیعی کوتاهتر است .ولی به چه
مقدار؟ سرمایهدار نگرش ویژۀ خود را در مورد حد الزم روز کاری دارد .زمانی که کارگر
کار میکند ،زمانی است که طی آن سرمایهدار نیروی کاری را که خریده است مصرف
زمان در اختیار بودنش را برای شخص خودش مصرف کند ،او از
میکند .اگر مزدبگیر ِ
سرمایهدار دزدیده است.
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«بنابراین ،سرمایهدار بر روی قانون مبادلۀ کاالها تکیه میکند .او همانند هر
خریدار دیگری ،در جستوجوی بهدست آوردن حداکثر سود ممکن در ارزش مصرف
کاالیش است .ولی ناگهان صدای کارگر بلند میشود که میگوید:
«کاالیی که من فروختم با تمام کاالهای دیگر فرق دارد .به این صورت که مصرف
ً
آن ،ارزش ایجاد میکند؛ ارزشی بیش از آنچه این کاال میارزیده .و دقیقا به همین سبب
است که تو آن را خریدهای .آنچه به نظر تو ارزشگذاری سرمایه بوده است ،در نظر من
سوءاستفاده در خرج کردن نیروی کار است .من و تو در بازار فقط یک قانون را
میشناسیم و آن هم قانون مبادلۀ کاالهاست .مصرف کاال به فروشندهای که آن را
وامیگذارد تعلق ندارد ،بلکه متعلق به خریداری است که آن را در اختیار میگیرد.
کار من به تو تعلق دارد .اما من باید بتوانم ،با استفاده از بهای
بنابراین ،استفاده از نیروی ِ
فروش روزانهاش ،آن را برای فروش مجدد دوباره بازآفرینم .صرف نظر از استهالک

عادی قدرت،
طبیعی آن بر اثر باال رفتن سن و غیره ،باید بتوانم فردا نیز در همان شرایط ِ

نشاط امروزم کار کنم .تو پیوسته در حال تشویق من برای پسانداز
سالمت و شور و ِ
مقتصد
کردن ،امساک و مقتصد بودن هستی .بسیار خوب! من بهعنوان مدیر معقول و
ِ
تنها سرمایهام ،یعنی نیروی کارم ،میخواهم آن را پسانداز کنم و از هر نوع اصراف و
ولخرجی بپرهیزم .میخواهم هر روز فقط آن بخش از نیروی کارم را به حرکت درآورم و
به کار تبدیل کنم که با طول عادی یک روز کاری و رشد منظم آن متناسب باشد .بر اثر
افزایش بیش از حد طول یک روز کاری ،تو آنچه نیروی کار من در طول سه روز تولید
میکند ،در طول یک روز بهکار میبری .به عبارت دیگر ،آنچه تو از کار من بهدست
میآوری ،من آن را از جوهر کار خودم از دست میدهم .اما استفاده از نیروی کار من و
ً
دزدی از آن دو مقولۀ کامال متفاوتاند .اگر میانگین زمان کاری یک کارگر متوسط را که
تحت یک نظم کاری معقول قرار گرفته باشد سی سال درنظر بگیریم ،و تو نیروی کار مرا
در عرض ده سال مصرف کنی ،این بدان معنی است که تو یکسوم ارزش روزانۀ نیروی
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کار مرا میپردازی .به عبارت دیگر ،تو دو ِسوم ارزش روزانۀ نیروی کار مرا میدزدی .تو
نیروی کار مرا برای یک روز میپردازی در حالی که معادل سه روز از آن را مصرف
میکنی .بنابراین ،من خواستار یک روز کار معمولیام و آن را بدون رجوع به قلب تو
ْ
حساب
خواستارم .زیرا در مسائل مادی ،احساسات جایی ندارد و بهقول معروف،
حساب است و کاکا برادر .تو میتوانی یک بورژوای نمونه درنظر بیایی و حتی عضو
جمعیت حمایت از حیوانات و شاید هم در مقام قدیس باشی ،ولی در نظر من آن چیزی
مینمایی که قلبی ندارد که در سینهاش بتپد .برعکس ،آنچه بهنظر میآید در حال تپیدن
است ،قلب خودم است .من یک روز کاری معمولی را خواستارم ،زیرا همانند دیگر
فروشندگان ،این ارزش کاالی خودم است که طلب میکنم.
«همانگونه که دیده میشود ،جدا از حدود بسیار کشسان آن ،هیچ چیز دیگری
در سرشت قانون مبادلۀ کاالها وجود ندارد که حد و حدودی برای یک روز کاری ،و در
نتیجه ،حد و حدودی برای کار بیش از اندازه تعیین کرده باشد .سرمایهدار هنگامی که در
بیشتر روز کاری است ،یا هنگامی که میخواهد از یک روز
پی طوالنی کردن هرچه
ِ

کاری ،معادل دو روز بهره ببرد ،فقط در حال ِاعمال حق خریدار است .از دیگر سو،
سرشت ویژۀ کاالی فروختهشده ،حد و حدودی برای مصرف آن به خریدار تحمیل
میکند .و هنگامی که کارگر میخواهد طول روز کاری معمولی را در حد مشخصی
محدود کند ،او نیز فقط حق فروشنده را اعمال میکند .بنابراین ،در این مورد تناقضی
وجود دارد :حق در برابر حق .و هریک نیز مهر قانونی را که مبادلۀ کاالها تعیین میکند بر
خود دارد .بین دو حق برابر ،این زور است که تعیینکننده میشود».
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 -12آنچه بین گیومه قرار گرفته ،برخی جمالت پراکندۀ مارکس است که در کنار هم قرار داده شده و برخی
ً
دیگر نیز ،بخشهایی از یک جملۀ بلندتر او .طبیعتا ،بههنگام در کنار هم قرار دادن جمالت پراکندۀ
مارکس ،اغلب الزم آمده است کلماتی به آن افزوده شود .الزم بود خواننده از این امر آگاهی داشته باشد.
‒ م.
31

مطالبی که ما در زیر به آن اشاره خواهیم کرد نشان میدهد چگونه نیرویی که
ً
امروز به سرمایهدار تعلق دارد کامال در راستای منافعش عمل میکند .رویدادهای
ً
آوردهشده در این کتاب تماما در انگلستان میگذرد :نخست اینکه انگلستان کشوری
است که در آن تولید سرمایهداری به حداکثر توسعۀ خود رسیده است .حداکثری که دیگر
کشورهای پیشرفته میکوشند به آن برسند .و سپس اینکه در انگلستان مدارک مناسبی در
پرتو مراقبتهای کمیسیونهای منظم دولتی حفظ شده
مورد شرایط کار وجود دارد که در ِ

غنی
است .در محدودۀ حقیر این چکیده ،فقط اشاره به بخشهای کوچکی از مصالح ِ
13
گردآوریشده در نوشتۀ مارکس امکان یافته است.
در اینجا ،ما به چند آمار که از تحقیقهای انجامشده در سالهای  18۶0و 18۶3

در مورد صنعت سفالگری برگرفته شده است اشاره میکنیم .هنگامی که «و .وود» آغاز
بهکار کرد ،فقط نه سال داشت .او هر روز هفته از ساعت شش صبح تا ساعت نه شب،
یعنی  ۱۵ساعت در روز ،کار میکرد .کار «ج .مورای» دوازدهساله جابهجا کردن قالبها
و بهگردش درآوردن چرخ بود .او نیز از ساعت شش صبح و گاهی هم از ساعت چهار
صبح کار خود را میآغازید؛ کاری که هر از چند گاهی تا روز بعد ادامه مییافت .او تنها
نبود ،بلکه بههمراه هشت یا نه نوجوان دیگر کار میکرد که کارشان مشابه کار او بود.
پایرسان» پزشک مطالب زیر را برای یک بازرس دولتی نوشت« :من فقط
«چارلز
ِ
میتوانم براساس مشاهداتم و نه براساس آمار سخن بگویم .ولی تأیید میکنم که با دیدن
این کودکان بیچاره ،که سالمتشان برای ارضای حرص و آز والدین و صاحبان کارشان فدا
میشود ،اغلب منزجر میشوم ».و سپس او علل بیماری ناشی از حرفۀ سفالگری را
برمیشمرد و فهرست خود را با علت عمدۀ این بیماریها ،یعنی ساعات زیاد کار ،پایان
میبخشید.
 -13برای کسب اطالعاتی بیشتر در این زمینه بنگرید به :فردریش انگلس ،وضعِطبقۀِکارگر ،انتشارات
طلوع( ۱۳۵7 ،این متن در اینترنت قابل دسترسی است) – .و.
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در کارگاههای کبریتسازی ،نیمی از کارگران از کودکان زیر سیزده سال و دختران
کمتر از هجده سال تشکیل شده است .این صنعت ناسالم و مشمئزکننده چنان شهرت
کودکان تنگدستترین اقشار جامعه بهسوی آن میروند .در میان
بدی دارد که فقط
ِ
شاهدانی که بازرس «وایت» در سال  ۱۸۶۳از آنها پرسوجو کرد ،دویستوشصت نفر
از آنها کمتر از هجده سال داشتند و چهل نفر از ده سال کمتر ،ده نفر فقط هشت سال
داشتند و سرانجام پنج نفر فقط ششساله بودند .روز کاری بین دوازده ،چهارده و پانزده
ً
ساعت متغیر بود .شبکاری نیز وجود داشت .غذا در ساعات نامنظم و تقریبا همواره در
همان محل کارگاه آلوده به فسفر خورده میشد.
ً
در فصل فعال کارگاههای فرشبافی ،یعنی از اکتبر تا آوریل ،کار تقریبا بدون وقفه
از شش صبح تا ده شب و حتی دیرتر در شب ادامه داشت .در زمستان سال  ،۱۸۶۳از
نوزده دختر جوانی که در یکی از آن کارگاهها کار میکردند ،شش نفر بر اثر بیماری ناشی
کار زیاد کارگاه را ترک گفتند .برای اینکه بتوانند کارگران دیگر را بیدار نگه دارند،
از ِ
مجبور بودند آنها را تکان دهند .این کودکان تا آن اندازه خسته بودند که قادر نبودند
چشمان خود را باز نگه دارند .یکی از کارگران در برابر هیئت بازرسی با جمالت زیر
شهادت خود را بیان کرد« :عادت داشتم هنگامی که برف میبارید این پسر کوچکم را که
ً
میبینید بر روی پشتم بگذارم و او را به کارگاه ببرم و بازگردانم .او معموال روزی شانزده
ساعت کار میکرد! بسیار رخ میداد هنگامی که در پشت دستگاه کار میکرد در کنار او
زانو بزنم تا بتوانم به او غذا بدهم ،زیرا او نمیبایست محل کار خود را ترک یا کارش را
متوقف کند».
در پایان ماه ژوئن سال  ،۱۸۶۳روزنامههای لندن پس از مرگ یک کارگر
بیستسالۀ ُمد ،که «فقط بر اثر کار زیاد» رخ داده بود ،سروصدای زیادی برپا کردند .او
ً
مد دربار استخدام شده بود ،معموال روزی شانزده
که در نزد فراهمکنندۀ لباسهای ِ
ساعت و نیم ،یعنی میانگین ساعات کاری یک کارگر مد ،کار میکرد .برای یکی از
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جشنهای دربار ،او بههمراه شصت دختر جوان دیگر مجبور شد بدون وقفه  26ساعت و
نیم کار کند .ولی پیش از بهپایان رسیدن کارش ،درگذشت .پزشکی که بسیار دیر در بستر
کار طوالنیمدت در کارگاهی بیش از
مرگش به بالین او آمده بود اعالم کرد که او بر اثر ِ

اندازه پرهیاهو ،بیش از اندازه کوچک و بدون تهویه ،درگذشته است.

در یکی از محلههای پرجمعیت لندن ،مرگومیر ساالنۀ آهنگران  31در هزار
است .این حرفه که بهتنهایی برای سالمت انسان زیانی ندارد ،بهسبب زیادهروی در
ساعات کار ،برای انسان مرگآفرین میشود.
اینگونه است که سرمایهدار از کارگران را بهرهکشی میکند و آنان را عذاب
میدهد .کارگر پس از اینکه رنج زیادی را بر خود هموار کرد ،دنبال راهی برای مقاومت
در برابر آن میگردد .کارگران متحد میشوند و از قدرت اجتماعی میخواهند که یک روز
کاری معمولی را مشخص کند .اگر حواسمان باشد که قانون را همان سرمایهدارانی
مینویسند و اعمال میکنند که کارگران میخواهند از آنان امتیازی بهدست آورند،
بهآسانی میتوان درک کرد که چه چیز را بهدست خواهند آورد...
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فصل چهارم :ارزش اضافی نسبی
این نیروی کار است که ارزشی بیش از آنچه ارزیده (دستمزد) ،یعنی ارزش اضافی ،را
تولید میکند؛ سرمایه را بهوجود میآورد؛ سپس برای سرمایه ،مائدهای کافی طی
نخستین سال زندگیاش فراهم میکند .با طوالنیتر شدن روز کاری ،ارزش اضافی نیز
فزونی مییابد.
ولی سرمایه رشد میکند ،و ارزش اضافی ،برای ارضای نیازهای فزایندۀ سرمایه،
باید باز هم بیشتر افزایش یابد .و همانگونه که دیدیم ،افزایش ارزش اضافی ،معنای
دیگری جز طوالنیتر شدن باز هم بیشتر روز کاری ندارد .با وجود این ،روز کاری،
بهرغم داشتن حد و حدودی بسیار کشسان ،سرانجام حدود الزم خود را خواهد یافت.
سرمایهدار ،هرقدر هم از زمان الزم برای ارضای نیازهای الزامی کارگر بکاهد ،باز هم
روز کاری از  24ساعت کمتر خواهد بود .به عبارت دیگر ،روز کاری در برابر خود
حدودی طبیعی میبیند و در نتیجه ،افزایش ارزش اضافی مانعی گذرناپذیر در پیش رو
ِ
خواهد داشت.
اگر روز کاری را با خط  ABنشان دهیم:
A——D——C——B
حرف  Aآغاز روز کاری را نشان میدهد و حرف  Bپایان آن را :یعنی ،پایانی که
فراتر رفتن از آن امکانپذیر نیست.
معادل
فرض کنیم  A—Cبخشی از یک روز کاری است که طی آن کارگر ارزش
ِ
دستمزد دریافتی خود را تولید میکند و  C—Bآن بخش دیگری است که طی آن کارگر
ِ
ارزش اضافی را تولید میکند .همانگونه که میبینید ،ریسندۀ پنبۀ ما ،که  ۳فرانک
نیم دیگر
دستمزد دریافت میکند ،طی نیمی از روز ،معادل ارزش دستمزد خود و طی ِ

روز ،معادل  3فرانک ارزش اضافی تولید میکند .کار  A—Cرا ،که برای تولید معادل
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دستمزد دریافتی انجام شده است ،کار الزم و کار  C—Bرا ،که برای تولید ارزش اضافی
انجام میشود ،کار اضافی مینامند .سرمایه با کار اضافی افزایش مییابد ،زیرا این کار
اضافی تمدیدشده روز کاری را
اضافی است که ارزش اضافی را ایجاد میکند .کار
ِ
طویلتر میکند .و روز کاری ،در نهایت ،با حد و حدود خود برخورد خواهد کرد که
مانعی گذرناپذیر برای کار اضافی و ارزش اضافی است.
پس چه باید کرد؟ سرمایهدار بهسرعت چاره را مییابد .او میبیند که کار اضافی
دارای دو حد است :یکی B؛ یعنی ،پایان یک روز کاری؛ و دیگری C؛ یعنی ،پایان کار
الزم .اگر حد و حدود  Bثابت و گذرناپذیر است ،چنین مانعی در برابر  Cوجود ندارد.
اگر بتواند موفق شود ،حد  Cرا به نقطۀ  Dبرساند ،کار اضافی  C—Bرا به مقداری
معادل  D—Cافزایش داده و در عین حال ،به همان اندازه مقدار کار الزم را کاهش داده
است .بدینترتیب ،ارزش اضافی ابزار افزایش خود را یافته است؛ و آنهم نه بهصورت
مطلق مانند پیش از آن ،یعنی با طوالنی کردن باز هم بیشتر روز کاری ،بلکه با افزایش
مقدار کار اضافی ،با کاهش مدت کار الزم .آن اولی ] [C—Bارزش اضافی مطلق و آن
دومی ] [D—Cارزش اضافی نسبی است.
ّ
ارزش اضافی نسبی بر روی کاهش کار الزم بنا شده است ،و تنزل کار الزم بر
روی کاهش دستمزد .کاهش دستمزد بر روی کاهش چیزهای الزم (وسایل معاش) برای
کارگر بنا شده است .به عبارت دیگر ،ارزش اضافی نسبی بر روی کاهش ارزش
کاالهایی بنا شده است که مورد نیاز کارگر است :وسایل معاش.
گفته میشود که روش سریعتری هم برای تولید ارزش اضافی نسبی وجود دارد ،و
آنهم عبارت است از پرداخت دستمزدی کمتر از آنچه باید به کارگر پرداخت شود .به
عبارت دیگر ،نپرداختن بهای درست کاالی او ،یعنی نیروی کارش .ما این تدبیر را ،که در
عمل بسیار استفاده میشود ،نمیتوانیم درنظر بگیریم؛ زیرا ما فقط با رعایت کامل قانون
مبادلۀ کاالها موافقیم که براساس آن ،تمام کاالها و از جمله نیروی کار ،میباید به بهای
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درست خود خریداری یا فروخته شود .و همانگونه که دیدید ،سرمایهدار مورد نظر ما،
ِ
ً
ً
بورژوایی کامال شرافتمند است .او برای افزایش سرمایهاش ،هرگز وسیلهای را که کامال
شایستۀ او نیست بهکار نمیبرد.
فرض کنیم در طول یک روز ،یک کارگر شش فقره از یک کاال را تولید کند و
سرمایهدار آنها را به مبلغ  7/۵فرانک بهفروش برساند .چون در ارزش کاالی نامبرده،
مادۀ اولیه (یا مادۀ خام) و وسایل کار به مبلغ  ۱/۵فرانک ،و نیروی کار دوازده ساعته به
مبلغ  ۶فرانک وارد میشود ،جمع این سه عنصر برابر با  7/۵فرانک میشود .سرمایهدار،
انک بهدستآورده برای کاالیش ،ارزش اضافیای برابر با سه فرانک
از مبلغ  7/۵فر ِ
بهدست آورده است ،و برای هر فقره از آن ،ارزش اضافیای برابر با  ۵۰سانتیم14؛ زیرا
دستمزد کارگر برابر با  3فرانک و هزینۀ مادۀ اولیه و وسایل کار برابر با  ۱/۵فرانک بوده
است .به عبارت دیگر ،برای هر فقره از کاالیش ،او  7۵سانتیم هزینه کرده و از هرکدام،
 ۱/۲۵فرانک بهدست آورده است .فرض کنیم ،با آوردن شیوۀ تولید نوین یا فقط با اصالح
شیوۀ کهن تولید ،سرمایهدار بتواند تولیدش را دو برابر کند و بهجای شش فقره در روز،
بتواند دوازده فقره تولید کند .اگر در تولید شش فقره ،مادۀ اولیه و وسایل کار  ۱/۵فرانک
بودند ،در فرض جدید ما ،این دو عنصر سه فرانکاند ،یعنی برای هر فقره ۲۵ ،سانتیم.
این سه فرانک افزون بر سه فرانکی که سرمایهدار برای استفاده از نیروی کار دوازده ساعته
میپردازد میشود شش فرانک که بهای تمامشدۀ دوازده فقره جنس است .به عبارت
دیگر ،هرکدام از آنها  ۵۰سانتیم تمام شده است که باید به هرکدام ،یکدوازدهم ارزش
اضافی ،یعنی  ۲۵سانتیم ،را افزود .بنابراین ،هر فقره جنس دارای ارزشی برابر با 7۵
سانتیم است.
اکنون سرمایهدار برای فروش کاالی دوبرابرشدهاش نیاز دارد که مقدار بیشتری از
آن را روانۀ بازار کند .او ،با کاستن اندکی از بهای کاالیش ،در این کار خود موفق
 -۱۴هر فرانک معادل است با  ۱۰۰سانتیم – .و.
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میشود .به عبارت دیگر ،سرمایهدار برای اینکه کاالیش در بازار به مقدار دوبرابر بهفروش
برسد ،نیاز به تراشیدن دلیلی برای این کارش دارد .او این بهانه را از طریق کاستن بهای
کاالیش میتراشد و آن را به خریدار تحویل میدهد .بدینسان ،او دوازده فقره جنس خود
را به بهایی کمتر از  ۱/۲۵فرانک ،که بهای قبلی بود ،اما بیش از  7۵سانتیم ،یعنی
مقداری که امروز میارزد ،بهفروش میرساند.
ً
او هر فقره جنس را ،مثال بهبهای  ۱فرانک ،میفروشد و بدینترتیب فروش خود را
دوبرابر کرده و از آن  ۶فرانک بهدست آورده است ۳ :فرانک ارزش اضافی ،و  ۳فرانکی که
در واقع از تفاوت بین ارزش هر فقره جنس ( 7۵سانتیم) و بهای فروش آن ( ۱فرانک)
بهدست آمده است.
همانگونه که دیدید ،سرمایهدار با افزایش تولید ،امتیاز بزرگی بهدست آورده است.
ْ
بنابراین ،رشد تولید در صنعت مورد توجه تمام سرمایهداران است .و این همان چیزی
است که آنها موفق میشوند در هر نوع تولیدی انجام دهند .اما سود خارقالعادۀ آنها،
یعنی سودی که از تفاوت بین ارزش کاال و بهای فروش آن بهدست میآید ،بهمدت کمی
ادامه مییابد ،زیرا خیلی زود شیوۀ نوین برای تولید را ،یا اصالح شیوۀ کهن را ،همه فرا
میگیرند و بدینترتیب ،بهای فروش کاال به ارزش واقعی آن میرسد .دیروز این ارزش
برابر با  ۱/۲۵فرانک بود و فقرۀ جنس به مبلغ  ۱/۲۵فرانک فروخته میشد .امروز ارزش
آن فقط  7۵سانتیم است و بهای فروش آن دیگر  ۱فرانک نیست بلکه  7۵سانتیم است.
اما سرمایهدار ،حتی اگر سود خود را که ناشی از تفاوت بین ارزش کاال و بهای فروش آن
است بهدست نیاورد ،همواره تمام ارزش اضافی را برای خود حفظ کرده است .در
جنس
آنصورت ،ارزش اضافی ،بهجای تقسیم شدن بر شش فقره ،بر دوازده فقره
ِ
تولیدشده تقسیم میشود .این دوازده فقره جنس ،در همان مدت زمانی تولید شده است
که شش فقره جنس با شیوۀ کهن تولید میشده است ،و در نتیجه ،همان سه فرانک ارزش
اضافی در پایان یک روز کاری دوازده ساعته بهوجود آمده است ،ولی با تولیدی دوبرابر.
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هنگامی که این افزایش تولید بر روی کاالهای الزم برای کارگران ،یعنی وسایل
معاش ،اثر میگذارد ،نتیجۀ آن کاهش بهای نیروی کار ،و سرانجام ،کاهش کار الزم و
افزایش کار اضافی است که ارزش اضافی را بهوجود میآورد.
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فصل پنجم :کار همزمان

15

از آن زمان که ما به حرکات و اعمال سرمایهدار مورد نظرمان توجه کردیم ،مدتزمان
زیادی نمیگذرد و بیتردید طی این مدت ،کسبوکار او رونق یافته است .پس به کارگاه
دوست ریسندهمان فیض ببریم .اینک
او بازمیگردیم تا شاید بتوانیم از دیدار دوبارۀ
ِ
رسیدیم .وارد میشویم.
ولی غافلگیر میشویم :بهجای یک کارگر ،شمار زیادی کارگر را میبینیم که در
سکوت کامل و مانند سربازان در ردیفهای منظم قرار گرفته و به کار مشغولاند.
سرکارگران و بازرسان نیز کم نیستند و مانند افسران در بین کارگران میچرخند ،همهچیز
را زیر نظر دارند ،دستورات خود را ابالغ میکنند و مواظب اجرای دقیق آنهایند .و از
سرمایهدار ،حتی سایهاش نیز دیده نمیشود .اینجا دری شیشهای قرار دارد که بهسمت
ّ
داخل یک اتاق باز میشود .شاید دفتر سرمایهدار ما باشد؟ برویم ببینیم :شخص موقری
در آنجا نشسته است .ولی او سرمایهدار ما نیست .سرکارگران بهگرد این تازهوارد
میچرخند و به دستوراتش توجه زیادی میکنند .ناگهان صدای زنگی به گوش میرسد.
یکی از سرکارگران میدود و گوش خود را به انتهای لولهای فلزی که از سقف تا میانۀ
دیوار پایین میآید میچسباند .او بالفاصله بازمیگردد تا به آقای مدیر اعالم کند که
صاحبکار میخواهد او را ببیند .ما در میان انبوه کارگران در جستوجوی ریسندۀ
آشنای خود هستیم .و سرانجام او را در گوشهای مییابیم که سخت غرق در کار خود
غم ژرفی مشهود است .ما پیشترها او
است .رنگش پریده و الغر شده است .در چهرۀ او ِ

را در بازار دیده بودیم که بههنگام فروش نیروی کارش به مرد پولدار ،رفتاری همتراز او
داشت .ولی امروز چقدر فاصلهای که آنها را از یکدیگر جدا میکند ،زیاد شده است! او
 -۱۵با وجودی که رفیق گرانمایهمان ،زندهیاد ایرج اسکندری ،در برگردان سرمایه واژۀ «همکاری» را
بهکار برده است ،من گمان میکنم در این بخش« ،کار همزمان» مقصود مارکس را بهتر میرساند – .م.
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امروز کارگری است ناپیدا در انبوه کسانی که کارگاه را پر کردهاند ،و بر اثر روزهای کاری
ُ
بیش از اندازه طوالنی ،خرد شده است .در حالی که دارندۀ پول ،که از مدتی پیش به
سرمایهدار بزرگی تبدیل شده ،همانند خدایگان در باالی تخت فرمانرواییاش جلوس
اجالل کرده است و از آنجا ،دستورات خود را از طریق ارتشی از واسطهها به خلقش
ابالغ میکند.
چه اتفاقی رخ داده است؟ چیزی فوقالعاده ساده :سرمایهداری رونق یافته است.
سرمایه به شکل گستردهای افزایش یافته است و سرمایهدار برای ارضای نیازهای جدید
آن ،کار همزمان را برقرار ساخته که در واقع کاری است که با اتحاد نیروها شکل
میگیرد .در این کارگاه ،که پیشترها فقط یک نیروی کار فعال بود ،اکنون عمل هماهنگ
نیروهای کار دیده میشود .سرمایه دیگر از دوران کودکی خود بیرون آمده است و برای
نخستینبار به شکل واقعی خود پدیدار میشود.
امتیازهایی را که سرمایه در برقرار ساختن کار همزمان مییابد میتوان به چهار
دسته تقسیم کرد:
نخست :در کار همزمان است که سرمایه مفهوم کار اجتماعی را مییابد .کار
اجتماعی ‒ همانگونه که در فصل نخست دیده شد ‒ میانگینی است که در یک مرکز
ْ
معین تولید برای شماری از کارگران ،که با درجۀ مشخصی از مهارت کار میکنند،
مشخص می شود .آشکار است که هر نیروی کاری که جداگانه درنظر گرفته شود ،از
نیروی کار میانگین یا کار اجتماعی ،کمتر یا بیشتر است .این میانگین را فقط در صورتی
میتوانیم بهدست آوریم که در یک کارگاه معین ،شمار بزرگی از نیروهای کار را به کار
همزمان واداریم.
دوم :صرفهجویی در وسایل کار است .همان کارگاه ،همان دستگاه گرمازا و غیره،

ً
که قبال فقط برای یک نیروی کار استفاده میشد ،اکنون برای شمار زیادی از کارگران
بهکار گرفته میشود.
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سوم :افزایش نیروی کار است« .همچنانکه نیروی حملۀ یک اسواران 16و یا
قدرت مقاومت یک هنگ پیاده با حاصلجمع نیروهای حمله و مقاومتی که هر فرد
ً
سواره یا پیاده منفردا بروز میدهد از نظر اساسی متفاوت است ،همانطور مجموع
نیروهای مکانیکی کارگران منفرد از نیروی جمعیای که دستهای متعدد ضمن یک
عمل همزمان و مشترک ‒ مانند بلند کردن بار ،پیچاندن دسته و یا برداشتن مانعی از سر
راه ‒ از خود بروز میدهند متمایز است».

17

چهارم :امکان تلفیق نیروها برای اجرای کارها؛ بهگونهای که با نیروهای جدا از
هم امکان اجرای آنها غیرممکن ،یا حتی در صورت اجرا بسیار ناکامل ،خواهد بود.
چه کسی ندیده است که پنجاه کارگر تودههای عظیمی در یک ساعت جابهجا
میکنند ،در حالی که یک کارگر در طول پنجاه ساعت کار موفق نخواهد شد حتی آن را
اندکی جابهجا کند؟ چه کسی ندیده است که دوازده کارگر ،که بهصورت زنجیرهای از
پایین تا باالی خانهای در حال ساخته شدن کار میکنند ،میتوانند ،در یک ساعت کار،
مقدار بسیار بیشتری از مصالح را به باالی بام خانه برسانند تا یک کارگر در دوازده ساعت
کار؟ چه کسی درک نکرده است که بیست ّبنا ،در طول یک روز کاری ،میتوانند بسیار

بیشتر از یک ّبنا ،در بیست روز ،کار انجام دهند؟

کارهمزمان ،شکل اساسی شیوۀ تولید سرمایهداری است.

 - 16سپاهیان سواره (فرهنگِفارسیِمعین) ‒ و.
 - 17کارل مارکس ،سرمایه (جلد اول) ،ترجمۀ ایرج اسکندری ،ص .۳۱۰
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فصل ششم :تقسیم کار و تولید مانوفاکتور
هنگامی که سرمایهدار در کارگاهش کارگران را گرد هم میآورد تا قسمتهای مختلف
کار الزم را برای ساخت یک کاال اجرا کنند ،او بدینترتیب به کار همزمان مشخصهای
ویژه میدهد :او تقسیم کار و تولید کارخانهای را برقرار میسازد که آن هم در واقع چیز
دیگری نیست ،مگر «یک ارگانیسم تولید که عناصر آن انسانها هستند».
گرچه تولید کارخانهای همواره بر روی تقسیم کار بنا شده است ،با این همه،
دارای خاستگاهی دوگانه است .در واقع در مواردی ،تولید کارخانهای ،در همان کارگاه
عملیات الزم را برای ساخت یک کاال گرد هم آورده است :عملیاتی که در اصل ،یکی از
دیگری جدا بوده است و هریک بهعنوان حرفهای جداگانه شناخته میشده است .در
مواردی دیگر ،تولید کارخانهای ،پس از تقسیم عملیات گوناگون کار که پیشترها در
ْ
کاالیی یک کل را تشکیل میدادند ،آنها را در همان کارگاه حفظ کرده است.
ساخت
«یک کالسکه محصول کار مشترک شمار بزرگی از پیشهوران مستقل ‒ از قبیل چرخساز،
زینساز ،خیاط ،قفلساز ،تسمهساز ،تو دوز ،جامبر ،نقاش ،جالگر ،اکلیلگر ‒ بوده
مانوفاکتور کالسکهسازی همۀ این پیشهوران مختلف را در یک مکان گرد هم
است.
ِ
کار همزمان خود را بهدست دیگری
میآورد که در آنجا هرکدام از آنها محصول ِ
میسپارد .البته پیش از آنکه کالسکه ساخته شده باشد ،نمیتوان آن را اکلیل یا آب طال
ً
زد .ولی اگر در عین حال کالسکههای بسیاری ساخته شود ،اکلیلگر میتواند دائما به

اکلیلگری کالسکههای تمامشده مشغول باشد ،در حالی که کالسکههای دیگر در سایر
مراحل روند تولید باشند 18».به همین صورت ،ساخت یک سنجاق تهگرد با تولید
کارخانهای ،به بیست عمل مجزا تقسیم میشود که پیشترها تمام و کمال آن را یک
سنجاقساز میساخته است.
 - 18سرمایه ،ص .۳۱9
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بنابراین ،تولید کارخانهای گاه چندین حرفه را به یک حرفه بدل میکند و گاه نیز
یک حرفه را به چندین حرفۀ دیگر .تولید کارخانهای ،نیروها و ابزار کار را تکثیر میکند،
ولی با فنی و ساده کردن بیاندازهشان ،آنها را در عملیاتی منحصربهفرد و جزئی بهکار
میبرد.
سرمایه با تولید کارخانهای امتیازهای زیادی به دست میآورد .با تبدیل کارها به
شماری از اعمال ابتدایی و همواره یکسان ،یعنی با تخصصی شدن هریک از نیروهای
کار ،شدت و دقت آنها بهمقدار قابل توجهی افزایش مییابد .تمام فوت وقتهایی مانند
لحظات استراحت ،که بین مراحل گوناگون ساخت یک کاال بهدست یک فرد میتواند
وجود داشته باشد ،هنگامی که آن فرد همواره همان عمل را انجام دهد ،ازبین میرود .از
این پس ،کارگر دیگر نباید تمام فوتوفن یک حرفه را فرابگیرد ،بلکه او باید فقط یک
عمل منحصربهفرد و ساده از آن حرفه را ،در مدت زمانی بس کوتاهتر ،و با صرف انرژی
بسیار کمتری از حد الزم برای یادگیری کل حرفه ،فراگیرد .این کاهش انرژی و زمان،
افزایش افزونکاری و ارزش اضافی مربوط به آن را در پی دارد .زیرا هرچه زمان الزم برای
زیان
بازتولید نیروی کار کاهش یابد ،عرصۀ افزونکاری گستردهتر میشود .سرمایهدار به ِ
کار پروارتر میشود و کارگر بر اثر آن رنج بیشتری تحمل میکند.
«مانوفاکتور اسلوب کار را از بنیان منقلب میکند و به نیروی کار از ریشه حمله
میکند .مانوفاکتور کارگر را بهصورت مسخشدهای معلول میکند و در حالی که مهارت
ً
جزئی وی را مصنوعا تقویت میکند ،جهانی از غرایز و استعدادهای بارآور وی را
ُ
میکشد ،همچنانکه در ایاالت الپالتا [نام یکی از شهرهای آرژانتین] حیوانی را برای
اینکه پوست یا چربیاش را بهچنگ آورند ،میکشند.
«نهتنها کارهای جزء بین افراد مختلف تقسیم میشود ،بلکه خود فرد نیز
قطعهقطعه و به مهرۀ خودکار یک کار جزئی بدل میشود .و بدین طریق ،افسانۀ پوچ
«منهنیوس اگریپا» ،که انسان را بهمثابۀ جزء سادۀ پیکر خویش نمایش میدهد ،تحقق
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مییابد«( 19.دوگالد استوارت» کارگران مانوفاکتور را خودکاران زندهای میخواند ...که
بهصورت اجزای کار استفاده میشوند).
«اگر در ابتدا ،کارگر نیروی کار خویش را به سرمایهدار از آن جهت میفروخت که
وسیلۀ مادی تولید کاال را نداشت ،اکنون نیروی کار انفرادی وی فقط بهشرطی وجود
خواهد داشت که به سرمایهدار فروخته شود .نیروی کار وی اکنون فقط با هیئتی عمل
میکند که پس از فروش نیرو وجود دارد ،یعنی در کارگاه سرمایهدار .نظر به اینکه کارگر
مانوفاکتور دیگر قادر نیست براساس استعداد طبیعی خود کار مستقلی انجام دهد،
فعالیت بارآور وی فقط بهمثابۀ اسبابی از کارگاه سرمایهدار گسترشپذیر میشود.
همچنانکه بر پیشانی قوم برگزیده (یا ّامت یهوه ،عنوانی است که بنا بر تورات به
بنیاسرائیل داده شده است) نوشته شده که وی ِملک ِطلق یهوه 20است ،همانطور نیز
کارگر مانوفاکتور ُمهری میزند که وی را چون ملک طلق سرمایه داغکوب
تقسیم کار بر
ِ
میکند .کارگری که بر یک پیشۀ تمام و کمال مسلط است میتواند همهجا کار کند و
زندگی خویش را تأمین کند .در حالی که آن دیگری (کارگر مانوفاکتور) اسباب یدکیای
بیش نیست که اگر از هیئت همکاران خود جدا شود ،هیچگونه استعداد و استقاللی ندارد
و مجبور است هر قاعده و قانونی را که صالح بدانند به وی تحمیل کنند بپذیرد.
«نیروهای معنوی تولید بدان جهت از طرفی به مقیاس وسیع گسترش مییابند که
از بسیاری جهات دیگر نابود میشوند .آنچه جزءکاران از دست میدهند در قطب مقابل
آنها ‒ سرمایه ‒ متمرکز میگردد .این خود نتیجۀ تقسیم کار مانوفاکتوری است که
روند مادی تولید را ،مانند ویژگی بیگانه و قدرت حاکمهای ،در برابر
نیروهای معنوی ِ
همکاری ساده است؛ یعنی ،هنگامی که
روند جدایی در
کارگران قرار میدهد .آغاز این ِ
ِ
سرمایهدار بهمثابۀ وحدت و ارادۀ جمعی کار در برابر هریک از افراد کارگر قرار میگیرد.

 -19مارکس به نمایشنامۀ کوریوالنوس ،نوشتۀ ویلیام شکسپیر ،اشاره دارد ‒ .و.
 -20نام خداوند قوم یهود و اسم اعظم به زبان عبری ‒ .و.
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در مانوفاکتور ،که کارگر را بهصورت جزءکار ناقص میکند ،روند مزبور تحول مییابد ،و
در صنعت بزرگ ،که علم را مانند نیروی مولد مستقلی از کار جدا میکند و به خدمت
سرمایه میگمارد ،این روند جدایی تکمیل میشود.
ً
«در مانوفاکتور ،غنی شدن نیروی بارآور کارگر ،و نتیجتا سرمایه ،معلول فقیر شدن
کارگر در مورد نیروهای بارآور انفرادی است .براساس گفتههای فرگوسون ،نادانی ،مانند
خرافات ،مادر صنعت است .اندیشه و پندار ،عرصۀ خطاست .ولی اعتیاد به تکان دادن
دست یا پا ،نه مربوط به این است و نه به آن .بنابراین ،مانوفاکتور در جایی بهتر رونق
مییابد که هرچه بیشتر دانش و هوش برکنار شده باشد ،بهحدی که کارگاه را بتوان مانند
ماشینی تصور کرد که اجزای آن انسانها باشند .در واقع ،در میانۀ سدهی هجدهم ،برخی
از مانوفاکتورها برای انجام پارهای عملیاتهای ساده ،که در شمار اسرار کارخانه
ً
محسوب میشد ،ترجیحا کارگران نیمهسفید را بهکار میگماردند.
ً
«آدام اسمیت میگوید” :عقل اکثریت انسانها ضرورتا بهوسیلۀ کار روزانۀ آنها
تکامل مییابد .کسی که تمام عمر خود را صرف اجرای برخی عملیات ساده میکند...
فرصت اینکه ادراک خود را بهکار اندازد ندارد ...بهطور کلی ،چنین کسی تا آن حد که
برای موجودی انسانی امکانپذیر است ،کودن و نادان بار میآید “.اسمیت پس از آنکه
بالهت جزءکاران را توصیف میکند چنین ادامه میدهد” :یکسان بودن زندگی راکد وی
ً
طبعا موجب فساد در جسارت روحی او میشود ...این وضع حتی نیروی بدنی او را تباه
کار
میکند و وی را از بهکار بردن این نیرو با درجهای از شدت و ثبات در جایی غیر از آن ِ
کوچکی که به آن وابسته شده است محروم میسازد .از این رو ،چنین مینماید که در
مورد آن حرفۀ ویژه ،وی مهارت خویش را به زیان خصلتهای فکری ،اجتماعی و
پیکارجویانه بهدست آورده است .ولی این وضعی است که در هر جامعۀ صنعتی و
متمدن ،کارکنان فقیر ،یعنی تودۀ عظیم مردم ،ناگزیر باید به آن گرفتار آیند “.برای
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جلوگیری از پژمردگی کامل تودۀ مردم ،که ناشی از تقسیم کار است ،آدام اسمیت
آموزش اجباری را توصیه میکند ،ولی با مقادیر محتاطانۀ داروهای هومئوپاتیکی.

21

بهعکس ،ژ .گارنیه ،مترجم فرانسوی آدام اسمیت ،که در دورۀ نخستین امپراتوری
ً
فرانسه طبعا سناتور هم شد ،پیگیرانهتر علیه این نظریه برمیخیزد .بنا به نظر او ،آموزش
عمومی با نخستین قانون تقسیم کار برخورد پیدا میکند و با چنین عملی” ،تمام نظام
اجتماعی ما بهدور انداخته میشود “.وی میگوید” :مانند هر تقسیم کار دیگری،
کار دستی [=کار یدی] و کار فکری وجود دارد ،بهتدریج که جامعه
تقسیمی که بین ِ

غنیتر میگردد ،بارزتر و غنیتر میشود( .وی کلمۀ جامعه را بهدرستی در مورد سرمایه،
ً
دولت حامی آن بهکار میبرد ).این تقسیم کار ،عینا مانند تقسیمات
مالکیت ارضی و ِ
ّ
دیگر ،معلول پیشرفتهای گذشته و عامل ترقیات آینده است ...بنابراین ،آیا دولت مجاز
است در جهت عکس این تقسیم کار عمل کند و حرکت طبیعی آن را بهتأخیر اندازد؟ آیا
دولت میتواند بخشی از درآمد عمومی را برای این کوشش صرف کند که دو طبقۀ کار
را ،که خودبهخود بهسوی تقسیم و جدایی میروند ،با یکدیگر مخلوط و ممزوج سازد؟“
«فرگوسون میگوید” :هنر اندیشیدن ،در این دوران جداییها ،خود میتواند پیشۀ
ویژهای گردد“.
کار جامعه
«حد معینی از عقبماندگی و پژمردگی روحی و بدنی ،از تقسیم ِ

بهطور کلی جداییناپذیر است .ولی نظر به اینکه مانوفاکتور این تجزیۀ رشتههای کار را
به مقیاس بزرگی توسعه میدهد ،و از طرف دیگر هم اوست که با تقسیم کار ویژۀ خویش
ریشۀ حیاتی شخص را مورد حمله قرار میدهد ،ناچار همین دوران است که برای
نخستین بار ،هم زمینۀ مادی و هم موجبات فکری دردشناسی صنعتی را فراهم میسازد.
دکتر رما زینی ،استاد پزشکی علمی در دانشگاه پادوا ،در سال  ۱7۱۳اثر خود را تحت
ْ
 -21هومئوپاتی :نظامی درمانی مبتنی بر اصل «همانند همانند را شفا میدهد» ،همسان درمانی( .فرهنگِ
فارسیِمعین) ‒ و.
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ً
عنوان ”بیماریهای پیشهوران“ انتشار داد .طبیعتا ،دوران صنعت بزرگ بر فهرست
بیماریهای وی بسی افزوده است...
«دکتر اورکوارت میگوید” :شقه کردن یک انسان ،در صورتی که شایستۀ حکم
مرگ باشد ،بهمعنای اعدام اوست ،وگرنه در صورتی که مستحق چنین حکمی نباشد،
بهمعنای به قتل رساندن اوست “.تقسیم کار ،بهمنزلۀ بهقتل رساندن یک خلق است.
«هگل نظرات بسیار بدعتآمیزی دربارۀ تقسیم کار داشت .او در فلسفۀِحق خود
ً
چنین میگوید” :مقصود از انسان متمدن بدوا کسانی است که میتوانند کلیۀ کارهایی را
که دیگران میکنند انجام دهند“.
«تقسیم کار را اگر بهمثابۀ شکلی از پروسۀ تولید که خاص سرمایهداری است
مورد توجه قرار دهیم ،آنگاه باید گفت که آن اسلوب ویژهای است برای تولید ارزش
اضافۀ نسبی ،یا خودافزایی سرمایه ،به زیان کارگر یا آنچه ثروت ملی مینامند .تقسیم ْ
کار
نیروی بارور اجتماعی کار را به زیان کارگران و به سود سرمایهداران توسعه میبخشد ،و
شرایط جدیدی را برای استیالی سرمایه بر کار بهوجود میآورد .بنابراین ،اگر تقسیم کار
از سویی مانند پیشرفت تاریخی و مرحلۀ تحول ضروری در روند تکوین اقتصادی
جامعه دیده میشود ،از سوی دیگر وسیلۀ متمدن و زیرکانۀ بهرهکشی است».

 -22سرمایه ،صص .۳۴۳-۳۳9
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فصل هفتم :ماشینها و صنعت بزرگ
«جان استیوارت میل» 23در «اصول علم اقتصاد سیاسی» میگوید« :میتوان از خود
پرسید آیا کلیۀ اختراعات مکانیکیای که تاکنون انجام شده از رنج روزانۀ یک انسان ،هر
که باشد ،کاسته است» اما «میل» باید میگفت« :انسانی که با کار دیگری تأمین نشده
باشد»؛ زیرا ماشینها بدون هیچ شکی شمار عاطل و باطلهای متشخص را بهگونۀ قابل
مالحظهای افزایش دادهاند .وانگهی هدف از بهکارگیری ماشینها بهدست سرمایهداران نه
کاستن از خستگی کارگران ،بلکه بهکارگیری آنها ‒ همانند دیگر پیشرفتهایی که در
نیروی مولد کار صورت گرفته است ‒ در راستای کاهش بهای کاال بوده است تا آن
بخش از کار روزانه را که کارگر برای خود الزم دارد کوتاهتر کند و امکان طوالنی ساختن
آن بخش دیگر از کار روزانه ،که وی بهگونۀ رایگان به سرمایهدار میدهد ،فراهم آید.
بنابراین ،ماشینآالت وسیلهای برای تولید ارزش اضافی است.
ولی آیا کسی هرگز به فکر کارگر خواهد بود؟ اگر سرمایهدار به او میپردازد ،فقط
به این سبب است که از او بهتر بهرهبرداری کند .کارگر نیروی کار خود را میفروشد و
افی
سرمایهدار آن را بهعنوان کاالیی منحصربهفرد خریداری میکند تا در ِ
پرتو ارزش اض ِ
حاصل از آن ،سرمایه را بهوجود آورد و آن را افزایش دهد .بنابراین ،سرمایهدار فقط در
صدد ایجاد مقادیر همواره بیشتری از ارزش اضافی است .پس از آنکه از امکانات ارزش
ضافی نسبی خواهد بود .او متوجه شده
ضافی مطلق بهره برد ،در پی بهره بردن از ارزش ا ِ
ا ِ

است که اکنون میتواند در همان زمان ،تولیدی دو بار ،چهار بار ،ده بار بیشتر از قبل

بهدست آورد و ماشینهایش را تطبیق میدهد .بدینترتیب ،کار همزمان و تولید
کارخانهای (مانوفاکتور) به صنعت بزرگ ،و کارگاه به کارخانه ،تبدیل میشود.
 -23فیلسوف سیاسی سدهی نوزدهم و از سرکردگان فکری لیبرالیسم .برخی از مهمترین نوشتههای او از
جمله فایدهگرایی و انقیادِزنان به فارسی برگردانده شده است – .و.
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پس از آنکه سرمایهدار کارگر را با تقسیم کردن کار ُمثله کرد ،و پس از آنکه او را
فقط به انجام کاری جزئی محدود کرد ،ما را به تماشای نمایشی باز هم غمانگیزتر
وامیدارد .او دستهای کارگر را ،که امتیاز منحصربهفرد هنر او و حالت انسان کامل
بودن او بوده است ،از او میگیرد و آنها را به ماشین میدهد .بهجای اینکه به ماشین
نقش نیروی محرکه را دهد و به کارگر نقش نیروی کار را ،به ماشین نقش ابزار عملیات
دستی را و به کارگر فقط نقش ناظر و گاهی نیز نقش نیروی محرکه (موتور) را وامی
گذارد.
ضافی نسبی گفتیم بهیاد بیاوریم ،متوجه میشویم که
اگر آنچه ما در مورد ارزش ا ِ

سرمایهدار در وهلۀ نخست با وارد کردن ماشینها سود سرشاری بهجیب میزند .اما با
گسترش سیستم تولید مکانیکی ،سود خارقالعادۀ او متوقف میشود و فقط افزایش تولید
باقی میماند که بر اثر عمومیت یافتن ماشینها ،آنچه برای کارگر الزم است را ،و بنابراین
مدت زمان کاری الزم و میزان دستمزد را کاهش میدهد و در واقع افزونکاری و ارزش
اضافی را افزایش میدهد.
سرمایه از دو بخش سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر تشکیل میشود .سرمایۀ ثابت
عبارت است از ابزار کار و مواد اولیه ،ساختمانها ،وسایل گرمازا ،ابزار تولید و مواد
جنبی مانند پیه ،زغال ،روغن ،و غیره؛ مواد اولیه مانند آهن ،پنبه ،ابریشم ،نقره ،چوب ،و
غیره .تمام اینها جزو سرمایۀ ثابتاند .سرمایۀ متغیر را دستمزد ،یعنی بهای نیروی کار،
تعیین میکند .بخش نخست سرمایه را از آن جهت ثابت میخوانند که ارزش آن در
کاالیی که از آن شکل گرفته است ،ثابت باقی میماند .در حالی که آن بخش دیگر ،به آن
دلیل که بهعنوان سازنده در ارزش یک کاال وارد میشود ،افزایش مییابد .و این سرمایۀ
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متغیر 24است که بهتنهایی ارزش اضافی را ایجاد میکند .ماشینها فقط جزو سرمایۀ
ثابت 25محسوب میشوند.
صنعت بزرگ بهرهبرداری از تودۀ عظیم کار صورتگرفته در
قصد سرمایهدار در
ِ

گذشته است :به همان شکل بهرهبرداری رایگان از تودۀ نیروهای طبیعی .اما برای
دستیابی به این هدف باید مکانیسمی در اختیار داشته باشد که آن هم ،از مصالحی
کمابیش گرانبها و همواره مقداری کار مربوط به آن ،تشکیل میشود .ولی او نه نیاز دارد
خواص نیروی محرکۀ آب یا هوا را بخرد و نه اختراعات و تکامل ابزار یک حرفه را .او
میتواند تا زمانی که بخواهد از همۀ اینها بهره ببرد ،و کافی است برای این کار مکانیسم
مربوط به آن را در اختیار گیرد .همانگونه که ذکر شد ،ماشین جزو سرمایۀ ثابت
بهحساب میآید؛ و آن جزء از ارزش ماشین که بههنگام ساخت کاال به ارزش آن منتقل
مستقیم مصرف آن کاال و مواد جنبی مانند زغال ،روغن و غیره ،و به
نسبت
میشود به
ِ
ِ

نسبت معکوس ارزش کاال بهحساب میآید .به عبارت دیگر ،هرچه فرسایش ماشین و
مصرف مواد جنبی در تولید یک کاال بیشتر باشد ،ارزش بیشتری از ماشین به کاال منتقل

میشود .در حالی که هرچه ارزش کاالیی که با استفاده از ماشین تولید شده بیشتر باشد،
به همان نسبت ،آن جزء ارزشی که از فرسایش ماشین برای ساخت کاال به آن منتقل شده
است کوچکتر خواهد بود.
بدینسان ،اگر فرسایش روزانۀ یک پتک بخار ،مقدار مصرف زغال و دیگر
چیزهای آن را که بر تودههای عظیم آهن تقسیم میشود درنظر بگیریم ،هر صد کیلوگرم
آهن فقط بخش بسیار کوچکی از جزء ارزش آن را جذب میکند .در صورتی که اگر از
ارزش
سهم
همین ابزار غولپیکر برای فروکوفتن میخهای کوچک استفاده شود ،این ِ
ِ
جذبشده بسیار بزرگ خواهد شد .هنگامی که بر اثر عمومیت یافتن سیستم صنعت
24- variant capital
25- constant capital
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بزرگ ،ماشین دیگر سرچشمۀ سود بیحد سرمایهدار نباشد ،او موفق خواهد شد بسیاری
از راههای دیگر را بیابد تا از طریق آنها در این شیوۀ تولید به مقادیر معتنابهی از ارزش
اضافی دست یابد.
«سرمایه ،بالفاصله پس از دستیابی به ماشین ،فریاد برمیآورد” :کار زنان ،کار
کودکان“ .این وسیلۀ نیرومند کاهش کار بشر ،موجب افزایش شمار مزدبگیران شد و سر
تمام اعضای یک خانواده را ،بدون درنظر گرفتن سن یا جنسیت آنها ،در زیر حکم
سرمایه خم کرد .کار اجباری نه تنها جای بازی کودکانه ،بلکه همچنین جای کار آزاد را،
در درون خانواده و برای خانواده ،غصب کرد.
«ارزش نیروی کار با زمان الزم برای نه فقط حفظ کارگر بزرگسال ،بلکه همچنین
برای خانوادهاش تعیین میشد .ماشین ،با انداختن همۀ اعضای خانواده در بازار کار،
ارزش نیروی کار مرد را با پخش آن بر روی تمام خانوادهاش ،تقسیم میکند و بدین
ترتیب ،نیروی کار کارگر را کاهش میدهد .در وهلۀ اول ،ممکن است خرید چهار
نیروی کار ،برای مثال از یک خانوادۀ طبقۀ کارگر ،از آن زمانی که فقط خرید نیروی کار
رئیس خانواده مطرح بود ،گرانتر تمام شود؛ ولی همچنین ،چهار روز کاری جای یک
روز کاری را گرفته و بهای افزونکاری آنها ،نسبت به افزونکاری یک نفر ،چهار برابر
کاهش یافته است .اکنون دیگر برای اینکه یک خانواده بتواند زندگی کند ،چهار نفر باید
به سرمایه نه فقط کار ،بلکه افزونکاری تحویل دهند .چنین است که ماشین ،با گسترش
دادن عرصۀ استثمار سرمایه ،یعنی ابزار انسانی قابل بهرهبرداری ،همزمان میزان
بهرهبرداری را نیز گسترش میدهد.
ً
«بهکارگیری ماشینیسم در سرمایهداری ،قرارداد بین سرمایهدار و کارگر را ذاتا
ضایع میکند ،که براساس آن قرارداد این دو میباید بهعنوان افراد مستقل ‒ یکی دارندۀ
پول و وسایل تولید و دیگری دارندۀ نیروی کار ‒ در مقابل یکدیگر قرار گیرند .ولی اکنون
ً
سرمایۀ افراد صغیر یا تقریبا صغیر را میخرد .پیشترها ،کارگر نیروی کار خود را که
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میتوانست آزادانه در اختیار داشته باشد ،بهفروش میرساند .اکنون او همسر و فرزندانش
را میفروشد .او به بردهفروش تبدیل شده است.
«اگر ماشین بهمنزلۀ نیرومندترین وسیله برای افزایش بهرهوری کار ،یعنی کوتاه
کردن زمان کار الزم برای تولید یک کاال ،درنظر گرفته شود ،در رشتههایی از صنعت که
در آنها بهکار گرفته میشود ،بهعنوان پشتیبان سرمایه ،به نیرومندترین وسیله برای
طوالنیتر کردن روز کاری فراتر از هرگونه حد طبیعی آن ،تبدیل میشود .وسیلۀ کار،
اکنون بهشکل ماشین ،در برابر کارگران قد علم میکند .ماشین دیگر فقط شور و شوقی در
سرمایهدار بهوجود نمیآورد :او میخواهد مانعی را که طبیعت انسانی ‒ طبیعتی مقاوم،
ولی انعطافپذیر ‒ در مقابلش قرار میدهد به حداقل مقاومت آن کاهش دهد .سهولت
ظاهری کار با ماشین و زنان و کودکان که مطیعترین عناصر مجموعه را تشکیل میدهند
سرمایهدار را ،در این عمل بردگی ،یاری میرسانند.
«فرسودگی مادی ماشینها بهصورت دوگانه پدیدار میشود .آنها از سویی به
دلیل بهکارگیریشان ،مانند سکههای در جریان ،و از دیگر سو در صورت بهکار
نبردنشان ،مانند شمشیری که در غالف بماند و زنگ بزند ،فرسوده میشوند .نخستین
عکس بهکارگیری
نوع فرسودگی کمابیش به نسبت مستقیم ،و دومی ،تا میزانی ،به نسبت
ِ
آن است .افزون بر آن ،ماشین تابعی از آن چیزی است که میتوان آن را فرسودگی معنوی

نامید .بهتدریج که ماشینهایی با همان ساختار بهبهایی ارزانتر به بازار میآیند ،یا
ماشینهای کاملتری به رقابت با آن میپردازند ،از ارزش مبادلۀ آن کاسته میشود».
برای ترمیم این آسیب ،سرمایهدار نیاز دارد از ماشینش حداکثر کار ممکن را
کاری کارگران با وارد
بکشد ،و بنابراین ،نخستین کار او طوالنی کردن مدت ِ
زمان ِ
روز ِ

کردن کار شبانه و کار نوبتی (شیفتی) است .همانگونه که از معنای واژه مشخص

میشود ،اصطالح کار نوبتی را بههنگام جایگزین کردن اسبهای چاپار بهکار
میگرفتند؛ به عبارت دیگر ،کار نوبتی (شیفتی) عبارت است از اجرا کردن کار بهدست
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دو گروه مختلف از کارگران که هریک پس از دوازده ساعت کار جای خود را به گروه
دیگر میدهد ،یا در سه گروه مختلف که هریک پس از هشت ساعت کار با گروه دیگر
جایگزین میشود ،بهگونهای که کار بهصورت دائمی و بدون هیچگونه توقف طی 24
ساعت ادامه یابد .این شیوۀ کار ،که برای سرمایه بسیار سودآور است ،در لحظات
نخستین پدیدار شدن ماشینها ،یعنی همان لحظاتی که سرمایهدار عجله دارد بیشترین
ِ
مقدار ممکن را از این سود خارقالعاده بهدست آورد ،استفاده شد :سودی که با عمومیت
یافتن بهکارگیری ماشینها ازبین خواهد رفت.
بنابراین ،سرمایهدار به لطف ماشینها کلیۀ موانع زمانی و تمام حد و حدود روز
کاری را ،که در تولید کارخانهای تحمیل شده است ،از میان برمیدارد .و هنگامی که او
به حد و حدود روز طبیعی میرسد ،یعنی جذب کامل  24ساعت ،با تشدید کار به دو،
سه یا چهار برابر ،وسیلۀ تبدیل یک روز کاری را به دو ،سه ،چهار یا حتی بیشتر یافته
است .در واقع ،اگر در یک روز کاری او وسیلهای بیابد که کارگر کار خود را دو ،سه یا
چهار بار بیشتر انجام دهد ،روشن است که روز کاری سابق با دو ،سه یا چهار روز کاری
جدید مطابقت خواهد داشت .و همانگونه که گفتیم ،سرمایهدار وسیلۀ مذکور را با
رتو کار
تشدید کار ،با فشرده کردن روز کاری به دو ،سه یا چهار روز ،پیدا میکند .او در پ ِ

ماشینها به این نتیجه دست مییابد.

«با تکمیل ماشین بخار ،شمار ضربههای پیستون در دقیقه افزایش یافت و در
ضمن با صرفهجویی بیشتر نیرو و با مصرف همان مقدار زغال یا حتی مقدار کمتری
سوخت امکان این داده شد که ،با همان موتور ،مکانیسم قابل توجهتری بهکار انداخته
شود .تکمیل مکانیسم انتقال موجب کاهش اصطکاک شد و بدین ترتیب ،قطر و وزن
شفت موتورها ،چرخها ،استوانهها و غیره با رفتن بهسمت حداقل ،کوچک و کوچکتر
شد؛ و از آنجا ،نیروی فزایندۀ موتور با سرعتی بیشتر به تمام شاخههای مکانیسم انتقال
یافت .در حالی که سرعت و نیروی عمل ماشین افزایش مییافت ،موفق شدند ابعاد آن
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را ،مانند آنچه در مورد چرخ ریسندگی امروزین رخ داده است ،کاهش دهند یا با افزایش
ابعاد خرپا ،شمار و ابعاد ابزاری که با آن هدایت میشود ،مانند چرخ نخریسی ،یا
افزایش تحرک این ابزار با تغییر دادن جزئیات آن ،مانند آنچه در حدود سال  1837رخ
داد ،یعنی با افزایش یکپنجم سرعت دوکهای نخریسی چرخ بافندگی ،بهبود بخشند.
«در سال  ،۱۸۳۶کارخانهداری بریتانیایی میگفت” :در مقایسه با گذشتهها،
کاری که برای عملیات کارگاهی الزم است ،به علت میزان توجه و فعالیت بیشتری که از
یک کارگر طلب میشود و بر اثر سرعت ماشینها که بسیار بیشتر شده ،بهگونۀ قابل
مالحظهای افزایش یافته است “.در سال ” ،۱۸۴۴لرد اشلی“ در مجلس اعیان میگفت:
”زمان کار کارگرانی که امروزه در عملیات کارگاهی بهکار گرفته میشوند سه بار بیشتر از
آن زمانی است که این نوع عملیات را در کارگاهها آغاز کردند .بدون هیچ شکی،
ماشینها عملی را انجام دادهاند که جایگزین عضالت و رباطهای میلیونها انسانی
میشود که در عین حال تابع حرکت هراسناک آنها قرار دارند»“.
در کارگاه ،چیرهدستی در بهکارگیری ابزار ،از کارگر به ماشین میرود ...تشخیص
ً
وجه تمایزی است که بین کارگرانی صورت میگیرد که واقعا به کار با ماشین-
اساسی آن ِ

ابزار اشتغال دارند (به استثنای آن چند کارگری که مسئولیت مواظبت کردن از ماشینهای
محرکه و دادن خوراک به آنها را برعهده دارند) و آن کارگران سادهای که تحت نظارت
نخستین گروه قرار دارند .به این عملیات ،کمابیش ،تمام کسانی تعلق میگیرند که آنها

را خوراکدهنده 26مینامند و فقط مسئولیت ریختن مواد اولیه را در ماشینها برای ادامۀ
کارشان برعهده دارند .در کنار این دو گروه بزرگ ،پرسنلی مانند مهندسان ،مکانیسینها،
نجاران و غیره قرار میگیرند که شمارشان کم است و سرگرم بازرسی تمام ابزار و آالت
مکانیکی و تعمیرات دائمی آنها هستند .اینها الیۀ عالیتری از کارگران را تشکیل

26- feeders
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میدهند که برخی از آنان از آموزش عالی برخوردار شدهاند و برخی دیگر به پیشهوری
میپردازند :آنها در خارج از دایرۀ کارگران کارگاه و فقط در جنب آنان قرار دارند.
«کار با ماشین کارگر را ملزم میکند که خیلی زود با این نوع حرفه آشنا شود تا
بتواند حرکتهای خود را با حرکت یکنواخت و پیوستۀ دستگاه اتوماتیک تطبیق دهد.
ْ
چابکی و سرعتی که به کمک آن کودکان کار با ماشین را فرامیگیرند نیاز به در اختیار
داشتن یک گروه ویژه از کارگران را برای این نوع کار منتفی میکند .تخصصی که برای
کارگر عبارت بود از بهکارگیری فقط یک ابزار منحصربهفرد در تمام عمرش ،به تخصص
در خدمت یک ماشین منحصربهفرد بودن در تمام عمرش تبدیل میشود .با افراط در
ماشینیسم ،کارگر را از کودکی به جزئی از یک ماشین تقسیمشده تبدیل میکنند .نه فقط
ِ
هزینهای که برای بازتولید او الزم است بهمیزان قابل توجهی کاهش مییابد ،بلکه
همزمان ،وابستگیاش به کارگاه ،همانند وابستگیاش به همهچیز که فقط بخشی از آن
است ،و در نتیجه به سرمایهدار کامل میشود.
«در کارگاه و در پیشه ،کارگر ابزار را بهکار میگیرد ،در حالی که در کارخانه ،هم
حرکت ابزار کار از او
اوست که در خدمت ماشین قرار میگیرد .در مورد نخست،
ِ
سرچشمه میگیرد ،در حالی که در مورد دوم ،هم اوست که باید از حرکت ماشین
اطاعت کند .در کارگاه ،کارگران اعضای زندۀ یک مکانیسم را تشکیل میدهند .در
مکانیسم مردۀ مستقلی از کارگران وجود دارد که کارگران به آن بهمثابۀ ابزار و
کارخانه،
ِ
آالت زنده ملحق شدهاند ...سهولت کار در ماشین اتوماتیک به وسیلهای برای شکنجه

تبدیل میشود ،زیرا ماشین کارگر را از کار آزاد نمیکند ،بلکه کار را از محتوای آن تهی
میکند ...ابزار کار با تبدیل شدنش طی کار به دستگاه اتوماتیک ‒ همانند سرمایه ،که
بهمنزلۀ کار مرده بر نیروی کار زنده تسلط مییابد و آن را جذب میکند ‒ در برابر کارگر
قد علم میکند.
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«جدا شدن نیروهای فکری از کار یدی در روند تولید ،و تغییر یافتن آنها به عامل
تسلط سرمایه بر کار پایان میپذیرد :همانند آنچه در صنعت بزرگ بر روی بنیادهای
ً
ماشینیسم بنا شده است و قبال مورد بحث قرار گرفته بود .مهارت فرد کارگر در جزئیات
که با ابزار شکل میگرفت ،همانند وسیلهای بیاهمیت در برابر علم ،در برابر نیروهای
شگرف طبیعت ،در برابر ماشینی که مظهر کار اجتماعی عظیمی است که انجام میدهد
و مظهر نیروی ارباب است ،ناپدید میشود .این ارباب ،که در مغز او ماشین و
انحصاری که بر آن اعمال میکند بهگونۀ جداییناپذیری وابستهاند ،در صورت منازعه با
کارگرانش ،میتواند این کلمات تحقیرکننده را به سویشان روانه کند” :کارگران کارخانه
میباید این مطلب سودمند را در حافظۀ خود بگنجانند که کار آنها در واقع از کیفیت
ً
بسیار پایینی برخوردار است؛ و کاری وجود ندارد که آن را بشود آسانتر فراگرفت یا نسبتا
دستمزد بهتری سزاوار آن باشد ،یا به کمک آموزش کوتاهی که به کارگران کمتر ماهر داده
میشود بتوان آن را سریعتر و بیشتر انجام داد .طی روند تولید ،ماشینهای ارباب در واقع
بهمنزلۀ عنصری بسیار مهمتر از کار کارگر ‒ مهارت وی ،آنچه با شش ماه آموزش بتوان
یاد گرفت یا کماهمیتترین کارگران بتواند یاد گیرند ‒ نمایان میشود( “.از گزارش
کمیتۀ صندوق دفاع اربابان ریسنده و کارخانهداران منچستر ،سال )۱۸۵۴
«تبعیت فنی از حرکت یکنواخت ابزار کار ،و ترکیب ویژۀ شمار کارگرانی که از
افراد دو جنسیت و از هر سن و سالی تشکیل یافتهاند یک ّ
جو پادگانی بهوجود میآورد و
به نظام کارخانهای منتهی میشود .در آنجا ،باالترین درجۀ توسعۀ این سازمان مراقبت،
ً
تقسیم کارگران به کارگران
که قبال دربارۀ آن سخن گفته شده است و در این ارتش صنعتی
ِ
یدی و سرکارگران ،به سربازان ساده و درجهداران ،شکل میگیرد .دکتر اوره ،حماسهسرای
غنایی زیباییهای نظام کارخانهای ،در این مورد میگوید” :در کارخانۀ مکانیکِ ،اشکال
اساسی عبارت بود از مجبور کردن انسانها به ترک عادتهای نامنظمشان در کار و
تطبیق دادن آنها با نظم تغییرناپذیر ماشین بزرگ اتوماتیک .ابداع و با موفقیت به مرحلۀ
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اجرا گذاشتن مقررات با نظم و ترتیبی که به نیازها و شتاب نظام اتوماتیک پاسخ دهد
گذار
کاری بود شایستۀ هرکول “.در تدوین مقررات کارخانه ،سرمایه بهصورت قانون ِ
خصوصی براساس خواستهای خودش ‒ خودکامگیای که بر روی کارگرانش اعمال
میکند ‒ عمل میکند بدون اینکه نه به اصل جدا بودن قدرتها ،که برای بورژوازی تا
این اندازه عزیز است ،توجهی کند و نه بر نظام نمایندگی که حتی بیشتر آن را میستاید.
شالق سرپرست بردهها با دفترچۀ تنبیهات سرکارگر جایگزین شده است ،تنبیهاتی که
ً
طبیعتا همۀ آنها از طریق جریمههای نقدی و برداشت از روی دستمزدها مرتفع
میشود».
فردریش انگلس میگوید« :بردهداریای که بورژوازی پرولتاریا را به فرمانبرداری
از آن واداشته است ،در هیچکجا مانند نظام کارخانهای نمایان نمیشود .اینجا ،هر نوع
آزادی ،چه براساس حق و حقوق و چه در عمل ،ناپدید میشود .کارگر باید ساعت
پنجونیم صبح در کارخانه حضور داشته باشد .اگر چند دقیقه دیر برسد ،تنبیه خواهد
شد .اگر ده دقیقه تأخیر داشته باشد ،فقط پس از وقت ناشتایی میتواند وارد شود ،و
بدینسان ،دستمزد یک چهارم روز خود را ازدست میدهد .خوردن ،نوشیدن و خوابیدن
او باید به پیروی از دستورات صورت گیرد ...کارخانهدار قانونگذار مطلق است و
مقررات را براساس امیال خود تدوین میکند .او مطابق خواستۀ خود تبصرهها را بر
مقررات میافزاید .حتی اگر مادههای عجیب و غریبی را در مقررات وارد کند ،این مانع
نمیشود که در دادگاهها به کارگر گفته شود” :چون شما آزادانه این قرارداد را پذیرفتهاید،
پس باید به مفاد آن گردن نهید “.این کارگران باید از نه سالگی تا هنگام مرگشان زیر ترکۀ
روحی و جسمی آن زندگی کنند».

27

 -27فردریش انگلس ،وضع ِطبقۀ ِکارگر ،انتشارات طلوع( ۱۳۵7 ،این متن در اینترنت قابل دسترسی
است).
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«دو نمونه از آنچه در دادگاهها گفته میشود را در زیر میآوریم :در سال ،۱۸۶۶
در شهر شفیلد ،یک کارگر برای مدت دو سال در کارگاه ذوبآهنی استخدام شده بود .در
ً
پی یک مرافعه با کارخانهدار ،او با اظهار اینکه دیگر نمیخواهد مطلقا با این کارفرما کار
کند کارگاه را ترک کرد .تحت جرم لغو یکجانبۀ قرارداد ،او به دو ماه حبس محکوم شد.
(اما اگر کارفرما قرارداد را لغو کند ،او را فقط میتوان به دادگاههای مدنی کشاند و تنها
ریسک او پرداخت جرایم نقدی است ).بهمحض خروج از زندان ،کارفرما او را براساس
قرارداد قبلی مجبور به بازگشت به کارگاه کرد .کارگر با گفتن اینکه کیفر خود را داده است،
از بازگشت به کارگاه خودداری کرد .او را دوباره محکوم کردند .با وجودی که یکی از
قضات ،به نام آقای شی ،در مأل عام به افشای این مورد پرداخت ،یعنی اینکه اگر
ً
براساس قانون بتوان یک فرد را متناوبا برای همان جرم تمام عمرش محکوم کرد ،و آن را
یک خطای فاحش قضایی خواند .این قضاوت را یکی از قضات نادان شهرستانها ابراز
نکرده است ،بلکه یکی از بلندپایهترین دادگاههای لندن ابراز کرده است.
ً
«دومین مورد در نوامبر  ۱۸۶۳در شهر ویلتشایر رخ داد .تقریبا سی بافندۀ زن ،که
با ماشینهای بافندگی کار میکردند و فردی به نام هاراپ آنها را برای ریسندگی مالفه
استخدام کرده بود ،دست از کار کشیده بودند؛ زیرا آقای هاراپ این عادت خوب را
داشت که در صورت تأخیر ریسندگان در سحرگاه ،از دستمزد آنان کم میکرد .مقدار این
کاهش برای دو دقیقه تأخیر شش پنس ،برای سه دقیقه یک شیلینگ ،و برای ده دقیقه
تأخیر یک شیلینگ و شش پنس بود .دستمزد این کارگران ده تا دوازده شیلینگ در هفته
بود .هاراپ مسئولیت بهصدا درآوردن زنگ آغاز کار را به پسر جوانی واگذار کرده بود .او
گاهی زنگ را پیش از ساعت شش بهصدا درمیآورد و بهمحض پایان صدای زنگ،
درهای کارگاه بسته میشد .کارگرانی که تأخیر داشتند مستوجب جریمه میشدند .از
آنجایی که در کارگاه ساعتی وجود نداشت ،کارگران تحت اختیار پسر جوان بودند که او
خود از هاراپ الهام میگرفت .کارگران اعتصابی ،که مادران و دختران جوانی بودند،
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اظهار داشتند که در صورت قرار دادن یک ساعت بهجای پسر جوان ،و کاهش جریمهها
به مقادیر معقول ،کار را ازسر میگیرند .هاراپ نوزده زن و دختر جوان را به دادگاه
فراخواند .در برابر انزجار حاضرا ن در دادگاه ،هریک از آنان به شش پنس جریمه و دو
ْ
شیلینگ و شش پنس هزینه محکوم شدند .جمعیت هاراپ را بههنگام خروج از دادگاه با
سوت بدرقه کرد».
همانگونه که در تمام شرایط استقبالشان از نخستین ماشینها آن را نشان میدهد،
نتایج غمناک کارگاهها و صنعت بزرگ را همواره کارگران پیشبینی میکردهاند.
«در سدۀ هفدهم ،بهمناسبت اختراع یک ماشین بافندۀ روبان و یراقدوزی در
آلمان بهنام باندموله یا بانداستول 28،شورشهای کارگری در تمام اروپا رخ داد .کشیش
النسلوتتی ،در کتابی که در سال  ۱۶۳۶در شهر ونیز به چاپ رسید ،چنین میگوید:
ً
«آنتوان مولر از اهالی دانتسیگ تقریبا پنجاه سال پیش در این شهر (کشیش النسلوتتی
کتاب خود را در سال  ۱۵79مینوشت) ماشینی را دیده است که بهطرز ماهرانهای چهار
تا شش پارچه را همزمان میبافته است .اما شورای شهر ،که میترسیده است این اختراع
سبب به گدایی کشانده شدن شمار زیادی از کارگران شود ،اختراع را ازبین برد و مخفیانه
مخترع آن را خفه کرد یا او را در آب غرق کرد.
«در سال  ،۱۶9۲ماشین کذایی برای نخستین بار در شهر لیده بهکار برده شد؛
شورشهای یراقبافها نخست شهرداری را مجبور کرد که استفاده از آن را ممنوع اعالم
کند .بوکسهورن در این مورد چنین میگوید” :بیست سال پیش در این شهر دستگاه
بافندگیای اختراع شد که به کمک آن یک کارگر میتوانست در همان مدت زمان ،بیشتر
و آسانتر از چندین کارگر دیگر پارچه ببافد .این اختراع موجب آشفتگیها و
درگیریهایی در بین بافندگان شد تا اینکه سرانجام این دستگاه را قاضی ممنوع اعالم
کرد ».پس از آنکه در سالهای  ۱۶۳9 ،۱۶۳۲و ...برای استفاده از این دستگاه احکام
28- Bandmühle – Bandstuhl
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مختلفی صادر شد ،سرانجام مجلس هلند در حکمی که در روز  ۱۵دسامبر  ۱۶۶۱صادر
کرد ،بهکارگیری آن را تحت برخی مقررات مجاز دانست.
«این ماشین در سال  ۱۶7۶در شهر کلن ممنوع اعالم شد ،و ورودش به بریتانیا،
در همان تاریخ ،شورشهای بافندگان را در پی داشت .براساس حکمی سلطنتی در 19
فوریه  ،۱۶۸۵بهکارگیری ماشین نامبرده در تمام آلمان ممنوع اعالم شد .در شهر
هامبورگ ،در پی دستور شورای شهر ،آن ماشین را در مأل عام سوزاندند .امپراتور شارل
ششم در فوریه  1719حکم سلطنتی  ۱۶۸۵را تجدید کرد و سرانجام فقط در سال ۱7۶۵
بود که استفادۀ عمومی از آن در سرزمین ساکس مجاز اعالم شد.
«این ماشین ،که تا این اندازه در دنیا سر و صدا کرد ،در واقع پیشگام ماشینهای
ریسندگی و بافندگی ،یعنی انقالب صنعتی سدۀ نوزدهم ،بود .ماشین نامبرده به پسر
جوانی که هیچ شناختی از حرفۀ بافندگی نداشت امکان میداد تا با حرکت دادن یک
اهرم دستگاه را بهکار اندازد و چهل تا پنجاه قطعه را در شکل تکمیلیافتۀ آنها ،بهگونهای
همزمان ببافد.
«حول و حوش نخستین ثلث سدۀ هفدهم ،یک دستگاه سنگبری را ،که با باد کار
میکرد و یک هلندی در نزدیکی لندن آن را ساخته بود ،عوام تخریب کردند .باز هم در
اوایل سدۀ هجدهم ،ماشینهای سنگبری ،که با آب کار میکردند ،در برابر عوام ،که از
پشتیبانی مجلس برخوردار بودند ،بهسختی مقاومت کردند .هنگامی که اورت در سال
 ۱7۵۸نخستین ماشین خود را برای چیدن پشم ،که با آب کار میکرد ،ساخت صدهزار
کارگر ،که به علت ساخته شدن ماشین نامبرده کار خود را ازدست میدادند ،آن را
زنی پشم میگذشت ،طوماری
سوزاندند .پنجاههزار کارگری که زندگیشان از طریق شانه ِ

را علیه ماشینهای ارکرایت تهیه کردند و به مجلس فرستادند .طی نخستین پانزده سال
سدۀ نوزدهم ،تخریب ماشینهای متعددی که در مناطق کارخانههای ریسندگی بریتانیا
قرار داشت بهانههای الزم را برای خشونتهای ارتجاعی به حکومت داد.
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«زمان و تجربه الزم است پیش از آنکه کارگران ‒ که آموختهاند بین ماشین و
ّ
استفادهای که سرمایهداری از آن میکند فرق بگذارند ‒ حمالت خود را نه برضد ابزار
ّ
29
تولید ،بلکه برضد شکل اجتماعی استثمار آنها هدایت کنند».
آنچه ذکر شد ،نتایج ماشینها و صنعت بزرگ برای کارگران است .نخست ،تعداد
زیادی از آنها را از کارخانهها اخراج میکنند و ماشینها جای آنها را میگیرند .شمار
اندکی از آنها که میمانند باید سرافکندگی ازدست دادن آخرین ابزار کار را به خود
بخرند و به بردگان ماشین تبدیل شوند؛ آنان باید فشار یک روز کاری فوقالعاده طوالنی
را تحمل کنند؛ از همسر و فرزندان خود ،که آنان نیز به بردگان سرمایه تبدیل شدهاند،
ً
کار تدریجا تشدیدشده را بر
ناپذیر شکنجۀ
تحمیلی ِ
ِ
بگذرند؛ و سرانجام ،رنجهای وصف ِ
خود هموار کنند .زیرا که شور دیوانهوار ارزش اضافی سرمایهدار را در دورۀ صنعت بزرگ
فرامیگیرد .ولی کم نیستند نظریهپردازانی که ،با به اوج رساندن خدا-سرمایه ،همهچیز را
تحت نام «قوانین جاودانی» توضیح میدهند و توجیه میکنند .آنان به فریاد ناامیدی
کارگرانی که توسط ماشینها گرسنه شدهاند با اعالم «قانون جبران» پاسخ میدهند.
«مجموعهای از اقتصاددانان بورژوا ‒ جیمز میل ،مککولوچ ،تاررنس ،سنیور،
جان استیوارت میل و غیره ‒ بر این عقیدهاند که هنگامی که ماشین مسبب اخراج
ً
کارگران از کارخانه میشود ،الزاما و همزمان ،سرمایهای را در اختیار قرار میدهد که
موجب کارآفرینی دیگری برای همان گروه از کارگران میشود.
«فرض کنیم در یک کارخانۀ فرشبافی ،یک سرمایهدار  100کارگر را استخدام
کرده باشد و به هریک از آنها ساالنه  30لیرۀ استرلینگ دستمزد پرداخت کند .سرمایۀ
متغیری که هزینه میکند  3000لیره است .او  ۵۰کارگر را اخراج میکند و  ۵۰کارگر
 -۲9برای اطالعاتی بیشتر دربارهی چنین تحرکاتی از سوی کارگران ،که موسوم به جنبش ابزارشکنی یا
لودیسم است ،بنگرید به:
جالل سامانی ،پیدایش ِو ِتکامل ِطبقهی ِکارگر؛ ِاز ِآغاز ِتا ِ ،1917نشر پژوهنده( ۱۳۸۰ ،این متن در
اینترنت قابل دسترسی است).
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دیگر را برای کار در پای ماشینهایی میگذارد که برایش  ۱۵۰۰لیره استرلینگ هزینه
داشته است .برای ساده کردن مثال باال ،از هزینههای مربوط به ساختمان ،زغال و غیره
صرفنظر میکنیم .باز هم فرض کنیم که مواد اولیۀ بهکاررفته ،پیش یا پس از اخراج
کارگران 3000 ،لیرۀ استرلینگ در سال هزینه داشته است .آیا پس از این دگردیسی،
سرمایهای در اختیار قرار گرفته است؟ پیش از اخراج کارگران ،کل مبلغ هزینهشده ،یعنی
سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر ۶۰۰۰ ،لیرۀ استرلینگ بود .در حالت اخیر ،سرمایۀ ثابت
 ۴۵۰۰لیرۀ استرلینگ است که شامل  3000لیرۀ استرلینگ برای مواد اولیه و  ۱۵۰۰لیرۀ
استرلینگ برای هزینۀ ماشینها میشود .سرمایۀ متغیر برابر با  ۱۵۰۰لیرۀ استرلینگ است
چهارم
که عبارت است از دستمزد ۵۰
کارگر باقیمانده .عنصر متغیر از یکدوم به یک ِ
ِ
سرمایۀ کل کاهش یافته است .و برعکس ،آنچه دربارۀ در اختیار قرار گرفتن بخشی از
سرمایه ادعا میشد ،یعنی سرمایهای برابر با  ۱۵۰۰لیرۀ استرلینگ ،دیگر در شکل قابل
تعویضش با نیروی کار وجود نخواهد داشت ،بلکه از سرمایۀ متغیر به شکل سرمایۀ
ثابت درآمده است .از این پس ،سرمایۀ کل ،یعنی  ۶۰۰۰لیرۀ استرلینگ ،دیگر هیچگاه
بیش از  ۵۰کارگر را بهکار نخواهد گرفت و هربار که ماشینها کاملتر شوند ،شمار
کارگران کاهش خواهد یافت.
«اگر ماشینهایی که بهتازگی بهکار گرفته شدهاند دارای ارزشی کمتر از نیروی کار
ً
و ابزاری باشند که حذف میشوند ،یعنی مثال  1000لیرۀ استرلینگ بهجای  ۱۵۰۰لیرۀ
استرلینگ ،سرمایۀ متغیری برابر با  1000لیرۀ استرلینگ به سرمایۀ ثابت تبدیل میشود و
سرمایهای برابر با  ۵۰۰لیرۀ استرلینگ در اختیار قرار میگیرد .این سرمایه ،با فرض اینکه
دستمزدها ثابت باقی بمانند ،امکان استخدام  ۱۶کارگر را میدهد ،در حالی که  ۵۰نفر
اخراج شده بودند .و تازه شمار آنها از این  ۱۶نفر نیز کمتر خواهد بود ،زیرا بخشی از
استرلینگ در اختیار قرار گرفتهشده ،باید بهمثابۀ سرمایۀ ثابت صرف خرید مواد
 ۵۰۰لیرۀ
ِ
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اولیه ،ابزار کار و غیره شود .به عبارت دیگر ،فقط بخشی از سرمایۀ در اختیار قرار
گرفتهشده را میتوان بهمثابۀ سرمایۀ متغیر برای پرداخت دستمزدها بهکار گرفت.
ساخت ماشین برای شماری از کارگران مکانیک ایجاد شغل میکند که در غیر این
باف اخراجشده جبرانی محسوب
صورت بیکار میماندند .ولی آیا این برای کارگران فرش ِ
میشود؟ در تمام موارد ،ساخت ماشین ،در مقایسۀ شمار کارگران اخراجشده بر اثر آن،
شمار کمتری کارگر را بهکار میگیرد .مبلغ  ۱۵۰۰لیرۀ استرلینگ ،که برای کارگران
اخراجشدۀ کارخانه فقط نمایانگر دستمزد است ،در مورد ماشین ،سه عنصر متفاوت را
مشخص میکند :ارزش ناشی از ابزار تولید الزم برای ساخت آن ،دستمزد کارگران
مکانیک ،و ارزش اضافیای که به جیب صاحب کار رفته است .افزون بر آن ،همین که
ماشین ساخته شد ،فقط زمانی باید از نو ساخته شود که دیگر وجود خارجی نداشته
ً
باشد .و برای اینکه کارگران مکانیک دائما به کار مشغول باشند ،باید سایر کارخانههای
فرشبافی ،یکی پس از دیگری ،کارگرهای خود را با ماشین جایگزین کنند.
ْ
«ولی در واقع ،مقصود نظریهپردازان از قانون جبران آنگونه که بیان شد نبود .نظر
آنان چیز دیگری است که آن هم امکانات معیشتی کارگران اخراج شده است .البته
نمیتوان انکار کرد که در مثال باال ،ماشین نه فقط  ۵۰کارگر را در اختیار قرار داده ،بلکه
روابط بین آنها و امکانات معیشتیشان را به مقداری برابر با  ۱۵۰۰لیرۀ استرلینگ قطع
کرده است؛ این امکانات معیشتی ،که کارگران به علت دریافت نکردن دستمزد مصرف
نمیکنند« ،در اختیار» قرار گرفته است.
این هم مسئله در واقعیت غمانگیزش! کارگر را از امکانات معیشتیاش محروم
کردن« ،در اختیار قرار دادن» آنچه میباید صرف معیشت او شود ،در زبان اقتصاددانان
ذکرشده به معنای در اختیار قرار دادن سرمایهای است که قرار بود به کمک ماشین
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امکانات معیشتی کارگر را فراهم کند .مشخص است که همهچیز به طرز بیان بستگی
ً
30
دارد« .این مجاز است که با دادن اسامی دیگری ،دردها را موقتا تسکین داد».

30- Nominibus molire licet mala

67

68

فصل هشتم :دستمزد
طرفداران شیوۀ تولید سرمایهداری ادعا میکنند که دستمزد ،پرداخت بهای متناسب با
کار ،و ارزش ا ْ
ضافی جزو تولیدات سرمایه است.
اما کار به چه معنا است؟
ً
کار یا هنوز درون کارگر است یا قبال از درون او بیرون آمده است .بدین معنی که
کار ،نیرو یا توان انجام چیزی است ،یا خود آن چیزی است که صورت گرفته است .در
یک کلمه :کار یا نیروی کار است یا کاال .کارگر نمیتواند کاری را که از او خارج شده
است ،یعنی چیزی که او ساخته ،کاالیی که خودش بهوجود آورده است ،بهفروش رساند.
او میباید ابزار کار و مواد اولیه را در اختیار داشته باشد ،در این صورت او فروشندۀ
کاالیی خواهد بود که خود بهوجود آورده است .ولی او مالک چیزی نیست؛ او فقط
پرولتری است که برای زنده ماندن نیاز به فروش تنها دارایی خود دارد که آن هم توان کار
کردن اوست ،یعنی نیروی کارش .و سرمایهدار فقط میتواند از او نیروی کارش را بخرد.
این نیروی کار ،همانند تمام کاالهای دیگر ،دارای یک ارزش استفاده و یک ارزش
مبادله است .سرمایهدار به او بهای ارزش مبادله یا بهای ارزش به معنای واقعی کاالیی را
به او میپردازد که کارگر به او میفروشد .اما با پرداخت این بها ،او همچنین ارزش مبادلۀ
کاالیی را که خریده است بهدست میآورد .اما ارزش استفادۀ این کاالی ویژه دارای
کیفیتی دوگانه است .نخستین کیفیت آن ،همانی است که تمام کاالهای دیگر نیز دارند،
و آن هم برآورده کردن یک نیاز است .و کیفیت دوم آن ،که مختص این کاالی ویژه است
و آن را از تمام کاالهای دیگر متمایز میکند ،ایجاد ارزش است.
بنابراین ،دستمزد نمیتواند فقط نمایانگر کار ،که مفهومی نامشخص و گنگ
است ،باشد ،بلکه نمایانگر نیروی کار است .و ارزش اضافی نمیتواند تولیدی از سرمایه
باشد ،زیرا سرمایه مادهای بیحرکت است که در آن همان مقدار از ارزش را میتوان باز
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یافت که از طریق کار در آن وارد شده است .سرمایه مادهای است که جان ندارد؛ که اگر
آن را به حال خود بگذاریم ،بدون نیروی کار هرگز نمیتواند جان بگیرد .این نیروی کار
است که بهتنهایی قادر به ایجاد ارزش اضافی است .این نیروی کار است که برای سرمایه
جوانههای زندگی را بههمراه میآورد ،و هم اوست که زندگی سرمایه را میچرخاند.
ضافی کار ،سپس جذب از تمام منفذها
سرمایه کار دیگری نمیکند مگر مکیدن ارزش ا ِ

و سرانجام با تمام قوا آن را بلعیدن.

دو نوع عمدۀ دستمزد عبارت است از گاهمزد (دستمزد براساس زمان) و کارمزد
(قطعهکاری).
گاهمزد ،دستمزدی است که برای زمان مشخصی از کار ‒ یک روز ،یک هفته،
یک ماه و غیره ‒ پرداخت میشود .این فقط نوعی از تبدیل بهای نیروی کار است.
بهجای اینکه گفته شود کارگر نیروی کار یک روزش را برای سه فرانک فروخته است،
میگویند که کارگر برای دستمزدی برابر با سه فرانک در روز کار میکند.
بنابراین ،دستمزد سه فرانک در روز ،بهای نیروی کار برای یک روز است .ولی این
ً
روز کاری میتواند کوتاهتر یا بلندتر باشد .مثال اگر آن روز کاری ده ساعته باشد ،به
نیروی کار  30سانتیم در ساعت پرداخت میشود .در حالی که اگر روز کاری دوازده
ساعته باشد ،به نیروی کار  ۲۵سانتیم در ساعت پرداخت میشود .بنابراین ،سرمایهدار با
افزودن ساعات یک روز کاری ،بهایی را که به کارگر برای روز کاریاش میپردازد کاهش
میدهد .سرمایهدار میتواند همچنین دستمزد را افزایش دهد در عین حالی که به کارگر
ً
برای نیروی کارش همان بهایی را که قبال میپرداخت بپردازد؛ یعنی ،اگر یک سرمایهدار
دستمزد کارگرش را افزایش دهد و آن را از  3فرانک به  3/60فرانک برساند ،ولی همزمان
روز کاری را بهجای ده ساعت به دوازده ساعت افزایش دهد ،او در واقع بهای نیروی کار
کارگر را همان  30سانتیم در ساعت میپردازد .و اگر سرمایهدار در حالی که دستمزد
کارگر را از  3فرانک به  3/60فرانک میرساند ،همزمان ،روز کاری را بهجای ده ساعت
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به پانزده ساعت افزایش دهد ،او در واقع بهای نیروی کار کارگر را کاهش داده و به ۲۴
سانتیم در ساعت رسانده است .هنگامی که سرمایهدار بهجای افزایش طول زمان کار
شدت آن را افزایش دهد ،همان نتیجه را بهدست میآورد؛ همانگونه که پیشتر دیدیم او
میتواند این کار را به کمک ماشینهایش انجام دهد .در مجموع میتوان گفت که
سرمایهدار با تظاهر به دستودلبازی و افزودن دستمزد کارگر و افزایش زمان کار موفق
میشود بهگونهای شرافتمندانه سر کارگر کاله بگذارد.
هنگامی که سرمایهدار دستمزد کارگر را بهصورت ساعتی پرداخت میکند ،باز هم
با افزایش یا با کاهش طول زمان کاری ،میتواند وسیلۀ زیان رساندن به او را بیابد ،در
ً
عین حالی که همواره ،بهگونهای ظاهرا شرافتمندانه ،همان بها را برای یک ساعت کاری به
او پرداخت کرده است .فرض کنیم دستمزد یک ساعت کاری برابر با  ۲۵سانتیم باشد.
اگر سرمایهدار کارگر را ،بهجای دوازده ساعت کار ،وادار به هشت ساعت کار کند،
بهجای  3فرانک به او  2فرانک پرداخت خواهد کرد .او بدینترتیب موجب از دست دادن
 ۱فرانک کارگر میشود ،یعنی یکسوم آنچه کارگر برای ارضای نیازهای روزانهاش به آن
نیاز دارد .و اما اگر برعکس ،سرمایهدار کارگر را وادار به چهارده یا شانزده ساعت کار
بهجای دوازده ساعت کار کند ،با وجود اینکه بهجای  3فرانک به او  3/50فرانک یا ۴
فرانک میپردازد ،ولی از کارگر دو یا چهار ساعت کار با بهایی کمتر از آنچه میارزد
کشیده است .در واقع ،پس از دوازده ساعت کار ،نیروی کارگر کاهش یافته است ،و دو یا
چهار ساعت کاری که افزون بر ساعات معمولی کار انجام شده است ،باید با نرخی
متفاوت از نرخ دوازده ساعت کار اولیه پرداخت شود .این درخواست ،که کارگران
عنوانش کرده بودند ،در چندین صنعت پذیرفته شده است .در آنها ،ساعات کاریای که
افزون بر ساعات تعیینشده انجام مییابد به نرخ بیشتری پرداخت میشود.
در شیوۀ گاهمزدی ،هرچه بهای نیروی کار کمتر باشد ،طول زمان کاری بیشتر
است .و روشن است که میباید این چنین باشد .اگر دستمزد کارگر بهجای  30سانتیم در
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ساعت ۲۵ ،سانتیم باشد ،کارگر برای بهدست آوردن  3فرانک در روز ‒ که برای ارضای
نیازهای روزانۀ او الزم است ‒ مجبور است ،بهجای ده ساعت ،دوازده ساعت کار کند.
اگر دستمزد او  2فرانک در روز باشد ،کارگر مجبور است ،بهجای دو روز ،سه روز کار
کند تا آنچه برای دو روز نیاز دارد بهدست آورد .کاهش دستمزد ،در این حالت ،کار را
افزایش میدهد .ولی این حالت نیز وجود دارد که افزایش کار کاهش دستمزد را در پی
ً
داشته باشد .مثال ،با وارد کردن ماشینها در روند تولید ،یک کارگر قادر میشود دو برابر
ً
آنچه قبال تولید میکرده است تولید کند .در آن صورت ،سرمایهدار شمار بازوها را
کاهش میدهد .به عبارت دیگر ،عرضۀ نیروی کار افزایش و دستمزدها کاهش مییابد.
کارمزد (قطعهکاری) چیزی جز شکل تغییریافتۀ گاهمزد (دستمزد براساس زمان)
نیست .این دو شکل از پرداخت دستمزد به گونهای یکسان در صنایع مختلف و حتی گاه
نیز در همان صنعت استفاده میشود.
یک کارگر دوازده ساعت در روز برای دستمزدی برابر با  3فرانک کار میکند و
ارزشی برابر با  ۶فرانک ایجاد میکند .یا بهگونهای یکسان ،میتوان گفت که کارگر طی ۶
ساعت اولیۀ کار خود 3 ،فرانک دستمزد خود را بازتولید کرده و طی  ۶ساعت باقیمانده،
 3فرانک ارزش اضافی تولید کرده است؛ میتوان بهگونۀ دیگری گفت که کارگر طی هر
نیم ساعت اولیۀ کار خود ۲۵ ،سانتیم ارزش تولید میکند که برابر با یکدوازدهم
دستمزدش است ،و طی هر نیم ساعت دوم کارش ،یکدوازدهم ارزش اضافه را تولید
میکند .یا باز هم به شکلی دیگر ،میتوان گفت که اگر کارگر طی دوازده ساعت کار24 ،
قطعه از کاالی معینی را تولید کند و برای هریک از قطعات 12/5 ،سانتیم دستمزد
دریافت کند ،که در کل  3فرانک میشود ،درست مثل این است که بگوییم که کارگر
دوازده قطعه را برای بهدست آوردن  3فرانک دستمزد خود ساخته و دوازده قطعه دیگر را
برای تولید  3فرانک ارزش اضافی بهوجود آورده است .یا باز هم میتوان گفت که کارگر
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در هر ساعت کار خود ،یک قطعه برای دریافت دستمزدش و یک قطعۀ دیگر را برای
کارفرمایش تولید میکند.
«در قطعهکاری ،کیفیت کار را خود محصول وارسی میکند ،زیرا فراورده باید
دارای کیفیت متوسط باشد تا بتوان در ازای آن بهای تعیینشده را پرداخت کرد .به این
شکل ،قطعهکاری منبع پایانناپذیری برای انواع و اقسام ایرادهایی است که به کمک آنها
کسر مزد کارگر بهاجرا گذاشته میشود .در عین حال ،معیار مشخص و کاملی برای
سنجش شدت کار به دست سرمایهدار میدهد .تنها زمان کاریای که سابق بر آن و بنا بر
ً
تجربه در مقدار معینی از کاال جا گرفته و تثبیت شده است بهمثابۀ کار اجتماعا الزم تلقی
میشود و بر آن پایه پرداخت میشود .در کارگاههای بزرگ خیاطی لندن ،قطعۀ معینی از
ً
کار را ‒ مثال یک کت را ‒ یک ساعت ،نیم ساعت ،و غیره میخوانند و اجرت ساعت
کاری شش پنس است .از روی تجربه و عمل دانسته شده است که چه مقدار از محصول
متوسط معادل یک ساعت است .در مورد مدهای تازه یا تعمیرات و غیره ،بین کارگر و
ْ
مشخص کاری برابر با یک ساعت
کارفرما اختالف بهوجود میآید که آیا فالن قطعۀ
میبرد یا نه ‒ که در اینجا نیز تجربه مسئله را حل میکند .در مورد مبلسازیهای لندن
نیز مسئله به همین صورت است .اگر کارگر توان الزم را برای انجام کار متوسط نداشته
باشد و بنابراین نتواند روزانه حداقل مشخصی کار را تحویل دهد ،به کارش خاتمه داده
میشود.
«نظر به اینکه کیفیت و شدت کار در اینجا با خود شکل دستمزد وارسی میشود،
مراقبت کار را بهطور عمده زائد میسازد .لذا شکل مزبور نه فقط پایۀ کار خانگی جدید
را تشکیل میدهد ،بلکه همچنین مبنای نظام استثمار و ستمی میشود که زنجیروار بههم
پیوسته است .از سویی ،رخنۀ طفیلیها را ،میان سرمایهدار و کارگر ،و چانهزنی را تسهیل
ً
میکند .نفع واسطهها منحصرا از تفاوت میان بهای کاری که سرمایهدار میپردازد و
ً
بخشی از این بها که واقعا برای کارگر باقی میگذارند ناشی میشود .این نظام در بریتانیا
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به نام «نظامی که عرق کارگر را درمیآورد» 31خوانده میشود .از دیگر سو ،شیوۀ
کارمزدی به سرمایهدار اجازه میدهد که با کارگر عمده (در تولید مانوفاکتور با رئیس یک
گروه ،در معادن زغال با سر کارگر ،در کارخانه با سرمکانیک) قراردادی از قرار فالن
تعداد قطعه به فالن قیمت ببندد ،بهگونهای که کارگر عمده استخدام و پرداخت مزد
کارگران همکار خویش را خود برعهده بگیرد .در این مورد ،با استخدام کارفرما از کارگر،
راه استثمار و بهرهکشی کارگر از کارگر تحقق میپذیرد.
«در صورت وجود کارمزدی ،نفع شخصی کارگر در این است که تا حد ممکن
نیروی کار خویش را با شدت بیشتری بهکار اندازد؛ امری که کار سرمایهدار را ،در مورد
باال بردن میزان عادی شدت کار ،تسهیل میکند .گرچه این نتیجه خودبهخود ایجاد
میشود ،اغلب امکانات ساختگی برای اطمینان از بهدست آمدن آن بهکار برده میشود.
بنا بر گفتههای دانینگ ،دبیر یکی از سندیکاهای مکانیسینها در لندن ،این دیگر یک
شیوۀ متداول نزد سرمایهداران است که ”برای سرکارگری یک تعداد از کارگران ،فردی را
انتخاب میکنند که دارای نیروی بدنی و مهارتی باالتر از میانگین باشد .هر سه ماه
یکبار به او اضافه دستمزدی پرداخت میشود به شرطی که تمام ّ
هم خود را برای
برانگیختن رقابت میان کارگرانی که تحت فرمان او قرار گرفتهاند و فقط دستمزد عادی
خود را دریافت میکنند بهکار برد “.این بهنفع شخصی کارگر است که زمان کار روزانه
طوالنیتر شود ،زیرا از این راه مزد روزانه یا هفتگی او نیز افزایش مییابد .از این رو،
همان واکنشی که در مورد گاهمزد بیان شد بهوقوع میپیوندد .صرف نظر از اینکه حتی اگر
کار مزد هم ثابت بماند ،طوالنی ساختن زمان کار روزانه بهخودی خود متضمن پایین
آمدن بهای کار است.
«کارمزد یکی از عواملی است که اسلوب ساعتمزدی ،بهجای استخدام کارگر در
روز یا در هفته ،بر آن متکی است.
31- Sweating system
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«در کارگاههایی که در آنها قانون کارخانجات

32

اجرا میشود ،کارمزدی

بهصورت قاعدۀ عمومی درمیآید ،زیرا در این مؤسسات ،سرمایه فقط از راه تشدید
آهنگ کار میتواند به کار روزانه توسعه بخشد.
«افزایش تولید ،کاهش دستمزد را به همان نسبت درپی دارد .هنگامی که کارگر
طی دوازده ساعت کار دوازده قطعه تولید میکند ،سرمایهدار بهعنوان نمونه ،برای هر
قطعه  ۲۵سانتیم به او میپردازد .اگر تولید دو برابر شود ،کارگر بهجای دوازده قطعه24 ،
قطعه تولید میکند و سرمایهدار دستمزد او را بر دو تقسیم میکند و به او فقط 12/5
فرانک میپردازد.
«این تغییر کارمزد ،گرچه فقط صوری است ،مبارزات مداومی را بین سرمایهدار و
ً
کارگران برمیانگیزد .خواه از آن جهت که سرمایهدار این وضع را بهانه میکند تا واقعا
بهای کار را تنزل دهد ،یا بدانسبب که ترقی نیروی بارآور کار با باال رفتن شدت کار
ً
قرین است .یا به علت آنکه کارگر از ظاهر کارمزد فریب میخورد و جدا چنین میپندارد
ّ
که پرداخت ،در برابر محصول کارگر است ،نه در قبال نیروی کارش ،و لذا برضد تنزل
مزدی که با تنزل بهای فروش کاال تطبیق نداشته باشد میشورد .چنین مطالباتی را
سرمایه ،بهحق ،اشتباهی فاحش دربارۀ ماهیت دستمزد میشمارد؛ لذا آن را رد میکند و
با خشونت اعالم میدارد که بارآوری کار ربطی به کارگر ندارد».

 -32اشاره به قوانینی است که در بریتانیا طول یک روز کاری را به شمار مشخصی از ساعت محدود
میکرد ‒ .م.
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فصل نهم :انباشت سرمایه
ً
اگر به فرمول سرمایه نظری بیفکنیم ،بهراحتی متوجه میشویم که نگهداری سرمایه کامال
براساس بازتولید پیدرپی و دائمی آن قرار گرفته است.
در واقع ،همانگونه که میدانیم ،سرمایه از دو بخش سرمایۀ ثابت و سرمایۀ متغیر
تشکیل میشود .سرمایۀ ثابت که بهوسیلۀ ابزار کار و مواد اولیه مشخص میشود ،بر اثر
سرشت کار دستخوش فرسایش دائمی میگردد .ابزار فرسوده میشوند ،ماشینها فرسوده
میشوند و به همان صورت زغال ،پیه و غیره که ماشینها به آنها نیاز دارند و سرانجام،
ساختمان کارخانه فرسوده میشود .مواد اولیه مصرف میشوند .ولی طی زمانی که
بهصورت یادشده ،ک ْار سرمایۀ ثابت را میفرساید ،به همان نسبت که از آن مصرف
میکند ،به بازتولید آن نیز میپردازد .سرمایۀ ثابت در کاال به همان نسبتی که ضمن
ساخته شدنش از آن مصرف گردیده ،بازتولید شده است .همانگونه که دیدیم ،بخش
ً
ارزش مصرفشده از ابزار کار و مواد اولیه ،همواره دقیقا ،در ارزش کاال بازتولید شده
ِ
است .بنابراین ،اگر در هر کاال بخشی از سرمایۀ ثابت بازتولید میشود ،آشکار است که
در ارزش شمار معینی از کاالهای تولیدشده ،تمام سرمایۀ ثابت مصرفشده برای
ساخت آنها را مییابیم.
برای سرمایۀ متغیر نیز همان مسئله رخ میدهد .سرمایۀ متغیر نیز ‒ آن سرمایهای
ً
که ارزش نیروی کار ،یعنی دستمزد ،آن را مشخص میکند ‒ دقیقا در کاال بازتولید
میشود .ما پیشتر به آن اشاره کرده بودیم .کارگر در نخستین بخش از کارش ،دستمزد
خودش را بازتولید میکند و در دومین بخش آن ارزش اضافه را تولید میکند .از آنجایی
که دستمزد فقط هنگامی پرداخت میشود که کارگر کارش را به پایان رسانیده باشد ،این
بدان معنی است که او فقط هنگامی دستمزد خود را دریافت میکند که در کاالی
سرمایهدار ارزش را بازتولید کرده باشد.
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بنابراین ،مجموعۀ دستمزدهای پرداختشده به کارگران بدون وقفه به دست
خودشان بازتولید میشود .این بازتولید بیوقفۀ وجه دستمزدها ،انقیاد کارگر را به
سرمایهدار دائمی میسازد .هنگامی که پرولتر برای فروش نیروی کارش به بازار رفت ،او
جایی را اشغال کرد که شیوۀ تولید سرمایهداری برایش تعیین کرده بود؛ یعنی ،با شرکت در
تولید اجتماعی برای بخشی که به او مربوط میشود ،و با دریافت مبلغی از وجه
دستمزدها برای نگهداری از خودش ،و همچنین بخشی از سرمایۀ متغیر که میباید از
طریق کارش آن را بازتولید کند.
این همواره آن زنجیر جاویدانی است که انقیاد بشری را به شکل بردهداری ،به
شکل رعیتداری ،یا به شکل مزدبگیری ،تداوم میبخشد.
مشاهدهگر سطحی چنین میپندارد که برده بهصورت رایگان کار میکند .او به این
مسئله فکر نمیکند که برده باید پیش از هرچیز تمام آن مقادیری را جبران کند که
صاحبش برای نگهداری او هزینه میکند .و باید دقت کرد که هزینۀ نگهداری برده گاهی
بیشتر از آن هزینهای است که مزدبگیر مجبور است به آن اکتفا کند؛ زیرا صاحب برده
بیاندازه به نگهداری او ،بهمثابۀ بخشی از سرمایهاش ،عالقهمند است .رعیت ،مانند
زمینی که به آن وابسته است ،به صاحب زمین تعلق دارد و برای مشاهدهگر سطحی ،او
موجودی است که شرایطش نسبت به شرایط برده پیشرفت کرده است ،زیرا آشکارا
مشاهده میشود که رعیت فقط بخشی از کارش را به صاحب زمین میدهد ،در حالی که
بخش دیگر آن را برای امرار معاش از مقدار کمی از زمین که برایش باقی مانده است،
بهکار میبرد .و برای مشاهدهگر سطحی ،مزدبگیر نیز در شرایطی قرار دارد که بسیار
ً
باالتر از شرایط رعیت است ،زیرا در این حالت ،کارگر کامال آزاد بهنظر میآید و گویی
ارزش کاری را که انجام داده است دریافت میکند.
چه تصور شگفتی! در واقع ،اگر کارگر میتوانست برای خودش ارزش کارش را به
مرحلۀ اجرا درآورد ،در این صورت شیوۀ تولید سرمایهداری دیگر وجود خارجی

78

ً
نمیداشت .ما قبال به این مطلب اشاره کرده بودیم .کارگر تنها چیزی را که میتواند
بهدست آورد ،ارزش نیروی کارش است ،و آن هم تنها چیزی است که میتواند به فروش
رساند ،زیرا او از مال دنیا تنها همان را در اختیار دارد .محصول کار متعلق به سرمایهدار
[منفردی] است که به پرولتر دستمزد او را ،یعنی بهای نگهداری او را ،میپردازد .به همان
صورت ،تکه زمین و همچنین زمان و ابزار کاری که ‒ برای کشت زمین ‒ ارباب در
اختیار رعیت قرار میدهد نشاندهندۀ مجموعۀ وسایلی است که رعیت برای زنده ماندن
در اختیار دارد ،در حالی که تمام وقت باقیماندهاش را باید برای اربابش کار کند.
برده ،رعیت و کارگر هر سه مجبورند بخشی از آنچه برای نگهداریشان الزم است
برای خود تولید کنند و بخش دیگر را به نفع اربابشان به او بدهند .آنها مشخصکنندۀ
سه شکل متفاوت از زنجیر انقیاد و بهرهکشی انسانی هستند .این امر همواره انقیاد انسان
عاری از هر نوع انباشت پیشین را (یعنی وسایل تولید که در واقع وسایل زندگیاند را)
تحت نظر انسان دیگری که دارای انباشت پیشین وسایل تولید یا سرچشمۀ زندگی است
ً
نشان میدهد 33.در شیوۀ تولید سرمایهداری ،حفظ سرمایه یا انباشت آن ،دقیقا برای
حفظ همان زنجیر انقیاد و بهرهکشی انسانی است.
اما کار فقط به تولید سرمایه نمیپردازد ،بلکه همچنین ارزش اضافی را نیز تولید
میکند که آن را رانت (عایدی) سرمایه مینامند 34.اگر سرمایهدار هر سال کل رانت یا
 -33در اینجا ،کافیرو به تعبیر یک عبارت از «پیشدرآمد اساسنامۀ بینالملل» ،که مارکس مسئول نگاشتن
آن بود ،اقدام کرده است .این عبارت در متن فرانسوی اساسنامه بهصورت ناکامل آمده بود .ما چون در
اینجا فقط به متن انگلیسی عبارت که مترجم فرانسوی کتاب ارائه داده است دسترسی داریم ،آن را در
اختیار خوانندگان قرار میدهیم ‒ :م.
«The economical subjection of the man of labour to the monopolizer of the means of labour,
«that is the source of life, lies in the bottom of servitude in all of its forms….

 -34واژۀ رانت ‒ که به معنای عایدی سرمایه است ،یعنی آنچه سرمایه تولید میکند ‒ در واقع مفهوم
اشتباهی را بیان میکند که میخواهد سرمایه را بهمثابۀ تولیدکننده نشان دهد ‒ .م فر.
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بخشی از آن را به سرمایهاش بیفزاید ،ما شاهد انباشت سرمایه خواهیم بود .یعنی سرمایه
بهسوی انباشت میرود؛ کار با بازتولید ساده سرمایه را حفظ میکند و با انباشت ارزش
اضافی سرمایه را پروار میکند.
هنگامی که رانت به سرمایه افزوده میشود ،بخشی از آن بهمنزلۀ ابزار کار ،بخش
دیگر آن بهمنزلۀ مواد اولیه ،و بخش سوم به شکل نیروی کار بهکار گرفته میشود .این
کاری گذشته است ،کار گذشتهای که پرداخت نشده است و سرمایه را پروار
افزون ِ
الزم امسال را میپردازد .این آن
کار ِ
میکند .بخشی از کار پرداختنشدۀ سال گذشته ِ

پرتو مکانیسم ماهرانۀ تولید مدرن موفق به انجام آن
چیزی است که سرمایهدار در ِ
میشود.
ً
به محض اینکه سیستم تولید مدرن ،که کامال بر پایۀ مالکیت فردی و مزدبگیری
بنا شده است ،پذیرفته شود ،دیگر کسی نمیتواند از نتایجی که از آن ناشی میشود (و
یکی از آنها انباشت سرمایهداری است) ،ایرادی بگیرد .برای فالن کارگر چه اهمیتی
دارد که سه فرانکی که در ازای دستمزدش دریافت میکند نشاندهندۀ کار پرداختنشدۀ
بهمان کارگر باشد؟ آنچه او حق دارد بداند این است که آیا سه فرانک دستمزدش بهای
معادل دقیق چیزهایی است که
درست نیروی کار اوست یا نه؛ یعنی ،آیا این دستمزد
ِ
نیازهای یک روز او را برآورده میکند ،و آیا قانون مبادله بهگونهای اکید مراعات شده

است یا نه.
هنگامی که سرمایهدار انباشت سرمایه بر روی سرمایه را میآغازد ،فضیلت
جدیدی که مختص اوست و آن را امساک مینامند در وی شکل میگیرد .این فضیلت
شامل محدود کردن هزینههایش تا حد ممکن میشود تا بتواند بیشترین مقدار را از
رانتش انباشت کند.
«ارادۀ سرمایهدار و وجدان او فقط بازتابی از نیازهای سرمایهاند که سرمایهدار
نمایندۀ آن است .او در مصرف شخصی دائمیاش فقط نوعی دزدی یا حداقل نوعی وام
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حسابداری دوگانه (دوبل)،
را میبیند که از انباشت گرفته است .در واقع ،در دفاتر
ِ
هزینههای شخصی در ستون بدهیها ،بهمثابۀ مقادیری که سرمایهدار به سرمایه بدهکار
ثروت اجتماعی است .انباشت با افزایش
است ،منظور میشود .انباشت
چیرگی دنیای ِ
ِ

شمار افرادش تسلط مستقیم و غیرمستقیم سرمایهدار را ،که با جاهطلبی سیریناپذیرش به
جلو رانده میشود ،گسترش میدهد.
«لوتر 35با ارائۀ نمونۀ رباخوار (این شکل قدیمی سرمایهدار که هنوز هم به شکل

پراکنده دیده میشود) بهخو بی نشان میدهد که تمایل به تسلط عنصری از شور و شوق
ثروتمند شدن است :بتپرستان به کمک خرد خود توانستند رباخوار را به دزد چهارباره و
آدمکش تشبیه کنند .ولی ما مسیحیها برای او آنچنان احترامی قائلیم که او را به خاطر
ً
پولش تقریبا میپرستیم .آن کس که مائدۀ دیگری را میرباید ،میدزدد ،و میبلعد جنایتی
به همان اندازه بزرگ انجام میدهد (تا زمانی که تحت قدرتش باشد) که آن کس که
دیگری را از گرسنگی میکشد و او را نابود میکند .و این آن چیزی است که رباخوار
انجام میدهد .با وجود این ،او محکم سر جای خود نشسته است ،در حالی که اگر
عدالت اجرا میشد ،میباید به دار آویخته میشد و بدنش را همان تعداد کالغ
میخوردند که سکه دزدیده بود؛ البته به شرطی که به اندازۀ کافی گوشت داشته باشد که
به اینهمه کالغ قطعهای از گوشتش برسد .آفتابهدزدها را به غل و زنجیر میکشند در
حالی که دزدان بزرگ در طال و ابریشم غوطه میخورند .در روی زمین ،پس از شیطان،
برای انسانها دشمن بزرگتری از بخیل و رباخوار وجود ندارد .زیرا آنها میخواهند
پروردگار همۀ انسانها باشند .مغوالن ،جنگجویان ،و مستبدان نیز اراذل و اوباشی
بدجنساند ،ولی با وجود این ،آنها باید بگذارند دیگران زندگی کنند .آنها خودشان
اعتراف میکنند که بدجنس و دشمن دیگراناند و حتی این امکان وجود دارد که دلشان به
حال دیگران بسوزد .اما یک رباخوار یا یک بخیل دلش میخواهد که همه از گرسنگی و
35- Luther
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تشنگی ،از غم و بدبختی زله شوند تا او بتواند بهتنهایی همهچیز را تصاحب کند و مانند
خدا ،هرکسی فقط از او دریافت کند و برای همیشه بندۀ او باشد .او یک مانتو بر تن دارد
و زنجیرهایی طالیی بر خود آویزان کرده است و انگشتر بر انگشتان دارد و میکوشد خود
را بهمثابۀ فردی مؤمن و شرافتمند جا بزند .رباخوار هیوالیی زشت است که از یک غول
بلعنده بدتر است ...و اگر راهزنان و جنایتکاران را شکنجه میکنند و سرشان را از تن جدا
میکنند ،چه اندازه بیشتر میبایست رباخواران را طرد و لعنت کرد ،شکنجهشان کرد و
سرشان را از تن جدا ساخت».
انباشت سرمایه ،افزایش بازوان را طلب میکند .برای آنکه بخشی از رانت بتواند
به سرمایه متغیر تبدیل شود ،میباید شمار کارگران را افزایش داد .سازوارۀ بازتولید سرمایه
بهگونهای عمل میکند که کارگر بتواند نیروی کارش را از رهگذر نسل جدید حفظ کند.
نسل جدیدی که سرمایه آن را ،برای ادامۀ عمل بازتولید دائمیاش ،در اختیار میگیرد.
ولی کاری که امروز سرمایه طلب میکند از کاری که دیروز طلب میکرد بیشتر است .و
ً
بنابراین ،بهای آن نیز باید طبیعتا افزایش یابد .و در واقع ،اگر در خود انباشت سرمایه
دلیلی وجود نداشت که آنها را کاهش دهد ،دستمزدها نیز میبایست افزایش مییافتند.
چنانکه دیده شد ،آن بخش از رانت که ساالنه به سرمایه افزوده میشود ،بخشی از
آن به سرمایۀ ثابت و بخش دیگر آن به سرمایۀ متغیر ‒ یا به عبارت دیگر ،بخشی از آن به
ابزار کار و مواد اولیه و بخش دیگر آن به نیروی کار ‒ تبدیل میگردد .ولی باید در نظر
داشت که همزمان با انباشت سرمایه ،نظامهای تولید قدیمی ،شکلهای جدید تولید و
ماشینها ‒ یا به عبارت دیگر ،همانگونه که دیدیم ،تمام آن عناصری که موجب افزایش
تولید و کاهش بهای نیروی کار میشوند ‒ تکامل مییابند .بهتدریج که انباشت سرمایه
افزایش مییابد ،از بخش متغیر آن کاسته میشود ،در حالی که به بخش ثابت آن افزوده
میشود .یعنی افزایش ساختمانها ،ماشینها ،مواد جنبی آن و مواد اولیۀ کار مشاهده
میشود ،اما همزمان و به نسبت این افزایش ،انباشت سرمایه نیاز به نیروی کار و بازو را
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کاهش میدهد .با کاهش نیاز به نیروی کار ،تقاضا برای آن نیرو نیز کم میشود و در
نهایت بهای آن نیز کاهش مییابد .در نتیجه ،هرچه بیشتر انباشت سرمایه پیشرفت
میکند ،دستمزدها بیشتر کاهش مییابند .انباشت سرمایه با رقابت و اعتبار (وام) ،ابعاد
گستردهای به خود میگیرد .اعتبار موجب میشود شمار بزرگی از سرمایهها خودبهخود
در هم ادغام شوند ،یا اگر بهتر بگوییم ،در سرمایهای ذوب میشوند که از هریک از آنها
بهتنهایی قویتر است .رقابت برعکس ،جنگی است که همۀ سرمایهها بین خود دارند؛
این تنازع بقاست که از آن سرمایههایی باز هم قویتر بیرون میآیند که قوی بودن شرط
پیروز شدن آنهاست.
بنابراین ،انباشت سرمایه شمار بزرگی از بازوها را زائد میسازد؛ بدین معنا که
36

موجب پیدایش مازادی نسبی (و نه مطلق) در میان جمعیت کارگران میشود.
ً
«و در حالی که پیشرفت انباشت ثروت بر پایۀ سرمایهداری الزاما یک مازاد نسبی
کارگری بهوجود میآورد ،این مازاد نیز نیرومندترین اهرمی برای انباشت میشود که خ ْ
ود
شرط وجودی تولید سرمایهداری در حالت توسعۀ کامل است .مازاد کارگری یک لشکر
صنعتی ذخیره را تشکیل میدهد که به شکل مطلق ،به همان اندازه به سرمایه تعلق دارد
که گویی سرمایه آن را به هزینۀ خود تربیت و منضبط کرده باشد .آن لشکر ،مادۀ انسانی
همواره در دسترس و قابل بهرهبرداری را برای بهوجود آوردن ارزش اضافی فراهم میکند.
این فقط تحت نظام صنعت بزرگ است که بهوجود آمدن یک مازاد جمعیت کارگری ،به
نیروی محرکۀ دائم تولید ثروت تبدیل میشود».

 -36مارکس دربارۀ مازاد جمعیت کارگران میگوید« :قانون تنزل نسبی سرمایۀ متغیر و کاهش همتراز آن
در زمینۀ تقاضای کار ،به تولید یک مازاد جمعیت نسبی میانجامد .ما آن را از این جهت نسبی مینامیم
که این مازاد از یک افزایش مثبت و مطلق جمعیت کارگران سرچشمه نمیگیرد ،بلکه از آن جهت که نسبت
به نیازهای سرمایه ،بخشی از جمعیت کارگران زائد و غیرقابل استفاده شده است و در نتیجه مازادی تشکیل
میدهد ‒ ».م فر.
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این لشکر صنعتی ذخیره را ،این مازاد جمعیت کارگری را ،میتوان بهصورت کلی
به سه حالت تقسیم کرد :حالت شناور ،حالت نهفته و حالت راکد .کارگران متعلق به
نخستین حالت ،بیش از دو حالت دیگر دستمزد دریافت میکنند ،کمتر از دیگر حالتها
بیکار میشوند ،و در عین حال کار کمتر دشواری را انجام میدهند .واپسین حالت،
برعکس ،از کارگرانی تشکیل یافته است که نسبت به دیگر حالتها بهندرت به کار
گمارده میشوند ،و اگر هم به کار گمارده شوند ،کارهایی خواهد بود که خستهکنندهتر و
مشمئزکنندهتر از بقیۀ کارهاست و پائینترین دستمزدی را که به یک کار انسانی تعلق
میگیرد ،دریافت میکنند .این حالت اخیر از همه بیشتر رخ میدهد؛ نه فقط به دلیل
ُ
گردان بزرگی از آنها که هر ساله بر اثر پیشرفت صنعت ایجاد میشود ،بلکه ،بهویژه ،به
این دلیل که آن حالت متعلق به کسانی است که بیش از دیگران پر زاد و ولدند ،و این
مطلب در عمل نیز نشان داده شده است.
آدام اسمیت میگوید« :بهنظر میرسد که فقر یاریدهندۀ نسل است ».براساس
گفتۀ گالیانی ،کشیش مبادی آداب و موشکاف ،این مطلب حتی یک مشیت الهی ،بهویژه
خردمندانه ،است« ،زیرا پروردگار موجب بهدنیا آمدن شمار بیشتری از انسانهایی
میشود که سادهترین حرفهها را انجام میدهند ».لینگ به کمک آمار نشان میدهد که
«فقر ،حتی اگر تا این حد رسیده باشد که موجب گرسنگی و بیماریهای همهگیر شود،
بهجای آنکه توسعۀ جمعیت را متوقف کند ،آن را افزایش میدهد».
«در زیر این سه حالت ،فقط آخرین پسماندۀ اضافهجمعیت نسبی میماند که در
جهنم فقر دائم زندگی میکند .اگر ولگردها ،تبهکاران ،روسپیان ،گدایان و تمام آنهایی
ُ
را که به معنی واقعی کلمه لمپنپرولتاریا را تشکیل میدهند ،کنار بگذاریم ،این قشر
اجتماعی از سه گروه تشکیل میشود .نخستین گروه از کارگرانی تشکیل شده است که
قادر به کارند .کافی است که نظری به آمار فقیران دائمی انگلستان بیفکنیم تا ببینیم که
تودۀ آنها در هر بحران افزایش مییابد و با هر رونق ،دوباره ،کاهش مییابد .گروه دوم
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تنگدستان مساعدتشده میشود .آنها کاندیداهای ارتش ذخیرۀ
کودکان
شامل یتیمان و
ِ
ِ

صنعتیاند که تودههایشان در زمانهای پررونق اقتصادی در ارتش فعال ثبتنام میکنند.
گروه سوم شامل مغضوبان ،تنزلیافتگان و آنهایی میشود که قادر به هیچ کاری نیستند.
از یک سو ،آنها کسانیاند که به علت تقسیم کار ،از شغلشان ،که به آنها امکان زندگی
میداد ،محروم شدهاند؛ سپس شامل کسانی میشود که سنشان از حد طبیعی زندگی
کاری یک کارگر فراتر رفته است ،و سرانجام قربانیان صنعت ‒ مانند علیالن ،بیماران و
بیوهها ‒ که شمارشان با افزایش ماشینهای خطرناک ،بهرهبرداری از معادن،
کارخانههای مواد شیمیایی و غیره رو به افزایش است.
«فقر دائم میهمانسرای علیالن ارتش فعال کار و بار مردۀ ارتش ذخیرۀ صنعتی
است ،و به آن علت ایجاد میشود که بهوجودآورندۀ اضافهجمعیت نسبی است.
ضرورت آن از ضرورت اضافهجمعیت نسبی ناشی میشود .فقر دائم ،مانند
اضافهجمعیت نسبی ،شرط وجودی تولید سرمایهداری و توسعۀ ثروت است.
«بنابراین هنگامی که به کارگران سفارش میشود شمارشان را با نیازهای سرمایه
وفق دهند انسان به نادانی اقتصادی این موعظه پی میبرد .این خود مکانیسم تولید و
ً
انباشت سرمایه است که دائما این شمار را با نیازهای خود تطبیق میدهد .نخستین کالم
این تطبیق ،بهوجود آوردن یک اضافهجمعیت نسبی ،یا ارتش ذخیرۀ صنعتی است؛
واپسین کالم آن ،فقر و بدبختی فزایندۀ ارتش فعال کار ،بار مردۀ فقر دائم است.
«قانونی که براساس آن توسعۀ نیروی تولیدکنندۀ اجتماعی کار بهتدریج موجب
کاهش هزینۀ نیروی کار به سبب کارایی فزاینده و تودۀ فزایندۀ ابزار تولید میشود ،این
کار کمتر قرار میدهد ،در نظام
قانونی که انسان اجتماعی را در حالت ِ
تولید بیشتر با ِ

سرمایهداری ‒ که در آن ،این ابزار تولید نیستند که در خدمت کارگر قرار دارند ،بلکه این
ً
کارگر است که در خدمت ابزار تولید قرار دارد ‒ به نتیجهای کامال برعکس میرسد ،و
آن هم این است که هرچه ابزار تولید از لحاظ قابلیتها و توانش کاملتر میشود ،شمار
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کارگران بیکار افزایش مییابد و در نتیجۀ آن ،شرایط وجودی مزدبگیر و فروش نیروی کار
ناپایدارتر میشود».
با تجزیه و تحلیل تولید ارزش اضافی دیدیم که در نظام سرمایهداری ،تمام
شیوههای افزایش نیروی مولد کار به زیان شخص کارگر گسترش مییابد؛ که تمام
ابزارهای افزایش تولید به ابزارهای بردگی و استثمار تولیدکننده تبدیل میشود؛ که این
ابزار با معلول کردن کارگر ،او را به انسانی جزئی و به زائدهای از ماشین تبدیل میکند؛ که
کار را از محتوایش خالی میکند و آن را به ابزار درد و رنج بدل میسازد؛ که کارگر را با
محروم کردنش از توانهای ذهنی کار ،منزوی میکند و علم و دانش را در نظر او به
قدرتی بیگانه و مخاصم تبدیل میکند؛ که شرایطی را که در آن باید کار کند هرچه بیشتر
غیرطبیعی میکند؛ که او را طی کارش ،تحت استبدادی به همان اندازه فرومایه که
نفرتانگیز قرار میدهد؛ که زمان کار را برای او تا اندازهای طوالنی میکند که دیگر وقتی
برای زندگی کردنش باقی نمیماند؛ که همسر و فرزندانش را به زیر چرخهای
جاگرنات 37خدا-سرمایه میاندازد.
«ج .اورتس ،راهبی از اهالی ونیز و یکی از عمدهترین اقتصاددانان سدۀ هجدهم،
در تناقص ذاتی تولید سرمایهداری قانونی عمومی و طبیعی میبیند که ثروت اجتماعی را
تنظیم میکند .او میگوید” :بهجای طراحی نظامهای بیفایده برای خوشبختی خلقها،
بدی
من به جستوجوی علت بدبختی آنها اکتفا میکنم ...در یک ملت ،خوبی و ِ
اقتصادی همواره در تعادلاند؛ وفور دارایی برخی با نبود دارایی دیگران برابر است .ثروت
زیاد شمار کوچکی از افراد همواره با محرومیت مایحتاج شمار بسیار بزرگتری همراه
ِ
است “.او می افزاید که ثروت یک ملت با جمعیتش مطابقت دارد و فقر و بدبختی آن با

 -37اشاره به ارابۀ حامل مجسمۀ ویشنو ،اولوهیت دوم از تثلیث هندی ،که هر سال به هنگام تشکیل دستۀ
مذهبی در برابر معبد شهر جاگرنات مؤمنان متعصب خود را به زیر چرخهای آن میاندازند ‒ .و.
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ثروتش .کار شماری از افراد موجب بطالت شماری دیگر میشود .تنگدستان و
وقتگذرانان ،ثمرۀ وجود ثروتمندان و اقشار کارگراند.
«ده سال پس از اورتس ،یکی از بلندمرتبگان کلیسا بهنام تاونسند ،با بیرحمی
تمام از فقر و تنگدستی بهمثابۀ شرط الزم ثروت تجلیل میکرد” :اجبار قانونی کار
موجب درد و رنج ،خشونت و سروصدای بیش از حد میشود ،در حالی که گرسنگی نه
فقط فشاری آرام ،بیسروصدا ،و دائمی وارد میآورد ،بلکه همچنین بهمنزلۀ محرک
طبیعی صنعت و کار ،موجب نیرومندترین تالشها خواهد شد “.بنابراین ،براساس
نظریۀ تاونسند ،الزم نیست گرسنگی دائمی را در کارگر بهوجود آورد ،اصل جمعیت،

38

که بهویژه نزد تنگدستان فعال است ،خود مسئلۀ گرسنگی را برعهده خواهد گرفت .بهنظر
میرسد این یک قانون طبیعی است که تنگدستان همواره بهمیزانی مالاندیش نباشند،
بهگونهای که همواره شماری کافی از آنها برای انجام مشمئزکنندهترین و نکبتبارترین
کارهای جماعت وجود داشته باشد .بدینسان ،سرمایۀ خوشبختی انسانی بهگونۀ
قابلتوجهی افزایش یافته است ،ظریفترینشان از این کارهای شاق و طاقتفرسا رهایی
مییابند و میتوانند بدون نگرانی به مشغولیاتی واالتر بپردازند ...قوانین [حمایت از]
تنگدستان موجب ازبین رفتن هماهنگی و زیبایی ،تقارن و نظم ،و این نظامی که
پروردگار و طبیعت در دنیا بهوجود آوردهاند ،میشود».
«اگر کشیش ونیزی در قضا و قدر اقتصادی بدبختی ،دلیل وجودی صدقۀ
مسیحی ،تجرد کشیشان ،وجود صومعهها و غیره را میبیند ،پدر روحانی انگلیسی در آن
بهانهای برای محکوم کردن یاوریهای دادهشده به تنگدستان یافته است.
«استورش میگوید” :پیشرفت ثروت اجتماعی ،این طبقۀ مفید جامعه را بهوجود
میآورد ...که خود را با ماللآورترین ،پستترین و مشمئزکنندهترین مشغولیات سرگرم
 -38در اینجا ،غرض قانونی است که به مالتوس نسبت داده شده است و براساس آن جمعیت جهان
سریعتر از مواد غذایی در دسترس رشد میکند ‒ .م.
87

میکند؛ در یک کالم :هرآنچه در زندگی ناخوشایند و ذلتآور است ،بر روی دوش خود
میگیرد ،و بدینسان ،سرگرمی ،شادی روح و وقار متداول شخصیتی را برای طبقات
دیگر فراهم میکند “.سپس ،پس از آنکه از خود میپرسد این تمدن سرمایهداری ،با
بدبختی و انحطاطی که به تودهها تحمیل میکند ،چه امتیازی در مقایسه با وحشیگری
عرضه میکند ،به این نتیجه میرسد که او فقط میتواند یک امتیاز بیابد ،و آن هم امنیت
است!»
«سرانجام دستوت دوتراسی بهسادگی اظهار میدارد« :ملتهای فقیر این همان
جایی است که خلق در آرامش است؛ و ملتهای ثروتمند ،این همان جایی است که
ً
خلق معموال فقیر است».
حال ببینیم که در عمل ،اثرات انباشت سرمایه کدام است .اینجا نیز ،مانند مطالبی
که در باال گفتیم ،تمام نمونهها از انگلستان گرفته شده که کشوری است که در آن انباشت
سرمایهداری به حد کمال رسیده است و تمام ملتهای مدرن بهسوی آن گرایش مییابند.
(این مطلب را باید تکرار کرد و هرگز فراموش نکرد ).ما متأسفیم که در این صفحات فقط
میتوانیم بخش کوچکی از مطالبی را که مارکس گرد آورده ،بازگوییم.
«در سال  ،۱۸۶۳شورای پزشکی بریتانیا دستور داد پژوهشی به مدیریت دکتر
سایمون دربارۀ وضع اسفناک بخشی از طبقۀ کارگر که شرایطش از لحاظ تغذیه بدتر از
همه بود صورت گیرد .قرار بر این شد که برای قاعده در پژوهش نامبرده ،سالمترین و
ً
نسبتا بهترین خانوادهها در هریک از گروهها درنظر گرفته شوند .نتیجۀ کلیای که از این
پژوهش بهدست آمد بهقرار زیر بود :در میان کارگران شهرنشین ،که پژوهش در گروههای
آنان صورت گرفته بود ،فقط در یک گروه مصرف ازت از حداقل مطلقی که کمتر از آن به
بیماریهای ناشی از گرسنگی منجر میشد ،فراتر میرفت؛ در دو گروه ،کمبود وجود
داشت و در یکی از این دو گروه ،کمبود بسیار قابل مالحظهای ،هم از لحاظ مواد غذایی
ازتدار و هم از لحاظ مواد کربندار ،وجود داشت؛ در میان کارگران کشاورزی ،بیش از
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یکپنجم آنها مقدار کمتری از حداقل جیرۀ الزم مواد غذایی کربندار مصرف
میکردند ،و بیش از یکپنجم آنها همان مقدار حداقل سهم الزم مواد غذایی ازتدار را
نیز استفاده نمیکردند؛ و سرانجام در سه استان (برکشایر ،آ کسفوردشایر و
سامرستشایر) ،همان مقدار حداقل مواد غذایی ازتدار نیز مصرف نمیشد .در میان
کارگران کشاورزی ،آنهایی که از همه کمتر مواد غذایی دریافت میکردند متعلق به
بخشهای جنوبی و میانی انگلستان بودند که از غنیترین بخشهای بریتانیاست .در بین
جماعت کشاورزان ،کمبود تغذیه ‒ بهویژه نزد زنان و کودکان ‒ مشاهده شده بود ،زیرا
”مرد باید تغذیه شود تا بتواند کار خود را انجام دهد “.کمبودهای باز هم شدیدتر آثار
مخرب خود را در میان برخی از گروههای کارگران شهری نشان میداد” .آنها آنقدر بد
ً
تغذیه شده بودند که موارد محرومیت شدید و سالمت بر باد ده ،الزاما میباید بیشمار
باشد»“.
«دکتر سایمون در گزارش کلی خود چنین مینویسد” :هر آن کسی که عادت به
مداوای بیماران فقیر یا آنهایی که به بیمارستانهای دولتی میروند داشته باشد ،میتواند
این نکته را تأیید کند که در بسیاری از موارد ،کمبود تغذیه منشأ بیماریهاست یا
ایط تعیینکنندۀ دیگری نیز به این
بیماریها را تشدید میکند ...از لحاظ بهداشتی شر ِ
مجموعه افزوده میشود که تأثیر بسیار قاطعی دارد ...باید بهخاطر داشت که هرگونه
ً
کاهش تغذیه ،با عدم رغبت و بیزاری تحمل میشود ،و اینکه معموال پرهیز از تغذیۀ
ارادی فقط هنگامی پذیرفته میشود که بسیاری از محرومیتهای از انواع دیگر را درپی
داشته باشد .زمان بسیاری پیش از آن که کمبود تغذیه بتواند اثرات خود را در ترازوی
سالمت انسان باقی بگذارد ،پیش از آن که زیستشناس در اندیشۀ محاسبۀ مقادیر ازت
و کربنی باشد که زندگی و مرگ بر اثر گرسنگی در میان آنها در نوسان است ،هرگونه
وسیلۀ آسایش از کانون خانوادگی رخت بربسته است .پوشاک و گرما باز هم ناچیزتر از
خوراک شدهاند .از محافظتهای معمول برضد شداید ناشی از هوای ناسازگار دیگر
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خبری نیست؛ تنگی منزل مسکونی تا به آن حد میرسد که خود مسبب بیماریها
میشود یا بیماریهای موجود را تشدید میکند؛ بهندرت اثری از یک مبل یا اثاث خانه
ْ
دیده میشود .حتی نظافت بیش از حد گرانقیمت و دشوار میشود یا بهندرت اجرا
میشود .اگر حتی از نظر مناعت طبع و حفظ آبرو تالشهایی هم برای نگهداری نظافت
صورت میگیرد ،هریک از این تالشها وخیمتر شدن گرسنگی را درپی خواهد داشت.
خانه در محلی انتخاب خواهد شد که بهای اجارۀ آن به پایینترین حد خود برسد و در
محلههایی خواهد بود که بازرسی بهداشت هرگز بهعمل نمیآید؛ جاهایی که از همه
بیشتر گنداب وجود دارد ،رفتوآمد کمتر است؛ زبالههای رهاشده در میان کوچه از
جاهای دیگر بیشتر است؛ مقدار آب کم است؛ و اگر وجود دارد ،دارای کیفیتی بسیار
پایین است؛ و اگر این محل در شهر است ،کاستی هوا و نور وجود دارد .اینها
مخاطراتی بهداشتیاند که فقیر ،اگر با مسئلۀ کمبود تغذیه مواجه باشد ،بهگونۀ
گریزناپذیری با آنها روبهرو میشود .اگر مجموعۀ این بالیا با فشار هولناکی بر روی
زندگی انسانی سنگینی میکند ،نبود یا کمبود تغذیه بهتنهایی درد وحشتناکی را در پیش
ِ
رویشان قرار میدهد ...اینها همه اندیشههای اضطرابآورند ،بهویژه اگر بهیاد بیاوریم
فقر مردمی است
که فقر مورد بحث ما بر اثر تنبلی و تنآسایی حاصل نشده است .این ِ

که کار میکنند .و حتی در مورد کارگران شهری ،کارشان ،که با آن خوراک ناچیزشان را
بهدست میآورند ،فراتر از هر حد و اندازهای طوالنی میشود .با این همه ،در مفهوم
بسیار محدودی میتوان گفت به آنها امکان زندگی میدهد .این نانآوری ظاهری فقط
میتواند گریزگاه کوتاه یا دراز مدتی بهسوی مستمندی و فقر دائم باشد.
«هر ناظر بیطرفی میبیند که تمرکز ابزار تولید هرچه بیشتر گسترش مییابد ،به
همان نسبت تجمع متناسبی از کارگران در همان محل بهوجود میآید .و بنابراین ،انباشت
سرمایه هرچه بیشتر شتاب میگیرد ،شرایط سکنای کارگران فالکتبارتر میشود .زیباتر
شدن شهرها را که با افزایش ثروت همراه است ،همگان میبینند :تخریب محلههای بد
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ساختهشده ،پیافکندن کاخها برای مؤسسات بانکی ،فروشگاهها و غیره ،عریض کردن
خیابانها برای رفتوآمد تجاری و کالسکههای تجملی ،ایجاد وسایط حملونقل شهری
و غیره ،همگی این نتیجه را در پی دارد که تنگدستان به زاغههای بیش از پیش ناسالم و
پرجمعیت رانده میشوند .نکتهای از دکتر سایمون در اینجا بیاوریم” :گرچه نظرات
ً
رسمی من در اینجا منحصرا جنبۀ پزشکی دارد ،ولی حداقل انسانیت اجازه نمیدهد که
چشمانمان را بر روی جنبههای دیگر این بلیه ببندیم .هنگامی که بلیه از میزانی فراتر رود،
ً
تقریبا بهگونهای گریزناپذیر متضمن نفی هرگونه شرم و آزرم میگردد ،آنچنان
برهمی ناپاکی از بدن و آمیختگی کار جسمانی را ،آنچنان نمایشی از برهنگی
درهم
ِ
جنسی را بههمراه دارد که خواهناخواه در قلمروی توحش و نه انسانیت ،قرار میگیریم.
قرار گرفتن تحت نفوذ چنین شرایطی ،انحطاطی است که هرقدر بیشتر ادامه یابد،
ژرفتر میشود .برای کودکانی که در چنین محیط نفرینشدهای به دنیا میآیند ،غسل
تعمیدشان در میان ننگ و تبهکاری است .و این خود آرزویی عبث است که تصور شود
کسانی که تحت چنین شرایطیاند بتوانند از جهات دیگر به محیطهایی از تمدن گرایش
یابند که پاکی جسمانی و اخالقی ماهیت آن را تشکیل میدهد“.
ً
«خانهبهدوشان پرولتاریا از روستاها استخدام میشوند ولی کارشان عمدتا در
صنعت است .این قشر ،پیادهنظام سبک سرمایه را تشکیل میدهد که برحسب
احتیاجات خود ،گاهی او را به این سو و گاهی نیز به سویی دیگر پرتاب میکند .از کار
افراد خانهبهدوش ،در عملیات مختلف ساختمانی ،زهکشی ،آجرزنی ،آهکپزی،
ساختمان راهآهن و غیره ،استفاده میشود .این کارگران ‒ همانند یک ستون عفونتخیز
متحرک ‒ آبله ،تیفوس ،وبا ،تب مخملک و غیره را به ناحیهای که در مجاورت آن سکنی
گزیدهاند ،منتقل میسازند .در اموری که سرمایۀ قابل توجهی الزم دارد ،مانند ساخت
ً
راهآهن و غیره ،مقاطعهکار غالبا خود خانههای چوبی یا نظایر آن را برای اقامت سپاه
خویش فراهم میسازد .این خانههای چوبی ،که شهرکهای سرهمبندیشدهای را
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تشکیل میدهند و فاقد هر نوع وسایل بهداشتیاند ،از آن جهت که خارج از حیطۀ
مقامات محلی قرار میگیرند ،برای آقای مقاطعهکار بسیار بهرهخیزند .زیرا وی از این راه
کارگران را هم بهمثابۀ سرباز صنعت و هم مانند مستأجر ،بهگونهای مضاعف استثمار
میکند .برحسب اینکه کلبۀ چوبی دارای یک ،دو یا سه سوراخ باشد ،ساکن کلبه باید هر
هفته یک ،دو یا سه شیلینگ بپردازد.
«دکتر سایمون در ماه سپتامبر  ۱۸۶۴گزارش میدهد که شکایت زیر از جانب
رئیس کمیتۀ بهداشت ناحیۀ سوناوکس به وزیر کشور فرستاده شده بود” :تا حدود یک
سال پیش ،آبله در این ناحیه بهکلی ناشناخته بود .اندکی پیش از این تاریخ ،ساخت
راهآهن بین شهرهای لویشام و تنبریج آغاز گردید .در این شهر اخیر ،که در نزدیکی آن
مهمترین کارهای ساخت خط مزبور به مرحلۀ اجرا گذاشته میشد ،انبار عمومی تمام
امور ساختمانی نیز تأسیس گردید .نظر به اینکه امکان نداشت تمام کارگران در خانههای
روستایی اقامت کنند ،مقاطعهکار در طول خط آهن ،کلبههایی برای سکونت کارگران
ً
بهوجود آورد که فاقد وسایل تهویه و مستراح بودند و الزاما مملو از جمعیت .زیرا هر
مستأجر کلبه ،بدون توجه به شمار افراد خانوادهاش و با اینکه هریک از کلبهها بیش از دو
اتاق نداشت ،ملزم به پذیرش دیگر مستأجران در کلبۀ خود بود .بنا بر گزارشی که از
پزشک دریافت داشتهایم ،نتیجه آن شد که این مردم بیچاره مجبور بودند برای گریز از
بوی عفونت گندابهای راکد و آبریزهایی که درست در پایین پنجرۀ کلبههایشان قرار
داشت ،با کیپ بستن درها و پنجرههای کلبههایشان در طول شب ،تمام شکنجههای
خفقان را تحمل کنند .پزشکی که مسئولیت بررسی را دربارۀ کارگران برعهده داشت ،در
مورد وضع این به اصطالح منزلگاهها با تلخی تمام سخن میگوید و حتی بیم و نگرانی
خود را در مورد عواقب جدیای که ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر بهداشتی
فوری بهوجود آید بیان کرده است .پیمانکار مسئول متعهد شده بود خانهای برای
اشخاصی که به بیماریهای واگیردار مبتال شده بودند آماده کند تا بتوان آنها را به آن
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خانه منتقل کرد و از دیگران جدا ساخت .با آنکه چندین مورد آبله در میان اهالی کلبهها،
که شرایط زندگی در آنها وحشتناک ارزیابی شده است ،بروز کرد ،پیمانکار به قول خود
وفا نکرد .بیمارستان کشیشنشین ما ،از یک ماه پیش تاکنون ،لبریز از بیمار است .فقط
در یک خانواده ،پنج کودک از آبله و تب درگذشتند .از اول آوریل تا اول سپتامبر ،ده مورد
مرگ بر اثر آبله رخ داد که چهار نفرشان در کلبهها ،که سرچشمۀ اصلی این عفونت بود،
زندگی میکردند .امکان تعیین شمار دقیق بیماران وجود ندارد زیرا خانوادههایی که دچار
این بال میشوند تمام ّ
هم خود را بهکار میبرند تا آن را پنهان نگه دارند»“.
حال به بررسی اثرات بحران بر روی بخشی از طبقۀ کارگر که بهتر از دیگران مزد
میگیرند ،بپردازیم .در زیر گزارش فرستادۀ ویژۀ روزنامۀ مورنینگ استار را که در ژانویۀ
 ۱۸۶7به مناسبت بحران صنعتی و پس از بازدید از یکی از عمدهترین نقاط بحرانزده
نوشته است ،میخوانیم« :در حومۀ شرق لندن ،بیش از پانزده هزار کارگر با
خانوادههایشان در نهایت بدبختی زندگی میکنند؛ در میان آنان ،بیش از سههزار
مکانیسین و کارگر زبده قرار دارد .با زحمت زیاد توانستم خودم را تا جلوی در ورودی
ورک هاوس پاپالر ،که جمعیت انبوه گرسنگان محاصرهاش کرده بود ،برسانم .آنها در
انتظار نان بودند که هنوز وقت پخش آن نرسیده بود .در جلوی محوطۀ آ کنده از برف،
چندین مرد در زیر سایبانی مشغول شکستن سنگهایی بودند که برای ساخت جادهها
بهکار میرفت .هریک از آنان میبایست  180دسیمتر مکعب در روز سنگ میشکست
که به ازای آن مبلغ  3پنس (سی سانتیم) و یک نان بهعنوان دستمزد دریافت میکرد .در
بخش دیگری از محوطه ،یک کلبۀ درب و داغون دیده میشد .با باز کردن در ورودی این
کلبۀ کوچک ،ما شماری از مردان را دیدیم که برای گرم نگه داشتن خود ،شانه به شانۀ
یکدیگر بهصورت فشرده نشسته بودند .آنها کابلهای کشتی را ریشریش میکردند و
غرور خود را در این امر میگذاشتند که با حداقل خوراک ،هرچه بیشتر کار کنند .فقط
یک خانۀ کار (ورک هاوس) برای دادن کمکهای اولیه برای هفتهزار نفر وجود داشت

93

که بسیاری از آنها شش یا هفت ماه پیش از آن ،باالترین دستمزدی که بتوان در این
سرزمین بهدست آورد ،دریافت میکردند .اگر این همه افراد وجود نداشتند که پس از
مصرف کردن تمام اندوختههای خود ،تا آنجایی که چیزی برای گرو گذاشتن داشته
باشند ،از دریافت کمکهای کلیسا سرباز میزدند ،شمار آنها دو برابر میشد...
«پس از خروج از ورک هاوس ،وارد خانۀ یک کارگر ذوبآهن شدم که از  27هفته
پیش از آن ،بیکار شده بود .من او را دیدم که به همراه تمام خانوادهاش در اتاق پشتی
ً
نشسته بود .اتاق هنوز کامال از وسایل خانه خالی نشده بود و آتشی در بخاری
میسوخت .این آتش برای جلوگیری از یخ زدن پاهای برهنۀ کودکان به علت سرمای
وحشتناک بیرون ،از واجبات بود .روی یک دیس در جلوی بخاری ،مشتی از باقیماندۀ
کنف قرار داشت که زن و کودکان میبایست در عوض قرص نانی که از ورک هاوس
دریافت میکردند بریسند .مرد خانه ،میبایست در محوطهای که در باال به آن اشاره شد،
در ازای یک نان و دستمزدی برابر با سه پنس در روز کار کند .او برای صرف ناهار تازه از
راه رسید و با لبخندی تلخ به ما گفت که بسیار گرسنه است؛ غذای او شامل چند تکه نان
با پیه خوک و یک فنجان چای بدون شیر بود.
«دومین دری را که زدیم زنی میانسال به روی ما باز کرد .بدون کوچکترین
سخنی ،ما را بهسوی اتاق پشتی کوچکی هدایت کرد که در آن تمام افراد خانواده در
سکوت مطلق نشسته بودند و چشمانشان به آتش بخاری در حال خاموش شدن دوخته
شده بود .این افراد و اتاق کوچکشان منظرهای آنچنان از رها شدگی و ناامیدی به نمایش
میگذاشت که آرزو دارم دیگر هرگز شاهد چنین منظرهای نباشم .مادر بچهها ،در حالی
که آنها را به من نشان میداد ،گفت” :آقا ،از  27هفته پیش تاکنون ،آنها هیچ مزدی
دریافت نکردهاند؛ هرآنچه من و همسرم در روزهای بهتر ،به خیال اینکه ضامنی برای
امنیت و آیندهمان خواهد بود ،کنار گذاشته بودیم مصرف شده است “.او در حالی که با
ً
فریادی تقریبا وحشتناک دفترچۀ بانک را به ما نشان میداد ،گفت” :خودتان ببینید!“ در
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آن دفترچه تمام مبالغی که به حساب ریخته یا از آن برداشته شده بود دیده میشد .ما
دیدیم که چگونه نخستین اندوختۀ ناچیز آنان با سپردهای برابر با پنج شیلینگ آغاز شده و
ً
آهستهآهسته به مبلغ بیست پوند رسیده بود (تقریبا معادل پانصد فرانک) و سپس تدریجا
بهپایان رسیده بو د :از پوند به شیلینگ و از شیلینگ به پنس تا زمانی که آخرین برداشت
دفترچۀ بانک را به کاغذپارهای بیارزش تبدیل کرده بود .این خانواده روزانه غذای کمی
از ورک هاوس دریافت میکرد...
«در کلبهای دیگر ،زنی را دیدیم که بیمار از گرسنگی ،با لباس روی تشکی دراز
کشیده بود که کمابیش با پارچۀ پارهپورهای پوشانده شده بود ،زیرا تمام پوششها به
مؤسسۀ وام برده شده بود .فرزندان نگونبختش که از او مواظبت میکردند ،بیشتر بهنظر
میآمد که خود نیاز به مراقبتهای مادرانه داشته باشند .او هقهقکنان داستان گذشتۀ
فالکتبارش را تعریف کرد و گویی هرگونه امیدی را به آیندهای بهتر از دست داده بود...
ما را به کلبهای دیگر دعوت کردند .در آنجا ،یک زن جوان با دو فرزند زیبایش زندگی
میکردند .آنها به من تنها چیزهایی را که داشتند نشان دادند :یک پاکت قدردانی از
ً
سوی مؤسسۀ وام و یک اتاق کامال خالی.
«بین سرمایهداران بریتانیایی عادت شده که کشور بلژیک را بهمنزلۀ بهشت کارگران
بستایند ،زیرا کشوری است که در آن آزادی کار (بخوان آزادی سرمایه) نه با استبداد
اتحادیهها خدشهدار میشود و نه از راه قوانین کارخانهای .آقای دوکپتیو ،بازرس کل
زندانها و مؤسسات نیکوکاری بلژیک و عضو کمیسیون مرکزی آمار ،با اثرش به نام
«بودجۀ اقتصادی طبقۀ کارگر» (بروکسل  ،)۱۸۵۵ما را در این مورد راهنمایی میکند .در
کتاب نامبرده ،مقایسهای میان خوراک یک خانوادۀ کارگری معمولی و رژیم غذایی
سربازان ،ملوانان دولتی و زندانیان صورت گرفته است .کل درآمدهای خانوادۀ کارگری
ً
که دقیقا محاسبه شده است برابر با مبلغ  ۱۰۶۸فرانک است .یعنی بودجۀ ساالنۀ خانوادۀ
مذکور بدین قرار است:
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‒ پدر

 300روز کار از قرار

 468فرانک

 ۱/۵۶فرانک در روز
‒ مادر

“ “ “ “ “ 0/89

“ 267

“ “ “
‒ پسر

“ “ “ “ “ 0/56

“ 168

“ “ “
‒ دختر

“ “ “ “ “ 0/55

“ 165

“ “ “
————
“ 1068

کل درآمد ساالنه

اگر فرض کنیم که خانوادۀ کارگر مورد نظر تغذیهای مانند ملوانان ،سربازان یا
زندانیان داشته باشد ،آنگاه کسری بودجۀ خانوادۀ کارگر به شرح زیر خواهد بود:
‒ اگر مانند ملوان غذا بخورد ،مخارجش  1828فرانک و کسری بودجهاش 7۶۰
فرانک میشود؛
‒ اگر مانند سرباز غذا بخورد ،مخارجش  ۱۴7۳و کسری بودجهاش  ۴۰۵فرانک
میشود؛
‒ و اگر مانند زندانی غذا بخورد ،مخارجش  1112فرانک و کسری بودجهاش ۴۴
فرانک میشود.
در سال  ،۱۸۶۳در بریتانیا یک پژوهش رسمی در مورد تغذیه و کار تبهکاران
محکوم به نفی بلد و اعمال شاقه صورت گرفت .مقایسهای بین غذای عادی مجرمین
انگلیسی در زندانهای انگلستان و غذایی که به مستمندان در ورک هاوسها و به کارگران
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کشاورزی داده میشد نشان داد که غذای زندانیان بر هریک از دو گروه اخیر برتری دارد و
ً
اینکه حجم کاری که از یک محکوم به اعمال شاقه خواسته میشود تقریبا نصف کاری
است که بهگونهای میانگین ،یک کارگر کشاورزی عادی انجام میدهد.
در یک گزارش دربارۀ بهداشت عمومی در سال  ۱۸۶۵در مورد بازدیدی که پس از
وقوع یک بیماری واگیردار نزد کشاورزان صورت گرفته بود ،چنین میخوانیم« :یک زن
جوان بیمار و تبدار در همان اتاقی خوابیده بود که پدرش ،مادرش ،فرزند نامشروعش،
دو نوجوان از برادرانش و دو خواهرش که هریک فرزندی نامشروع داشت ،یعنی در
مجموع ده نفر ،زندگی میکردند .چند هفته پیش از آن ،سیزده کودک در همین اتاق
میخوابیدند».
در این چکیده ،امکان بازگویی جزئیات مربوط به شرایط فجیعی که کشاورزان
انگلستان با آن روبهرو یند ،وجود ندارد .ما این فصل را با اشاره به بالیی و یژه که انباشت
سرمایه در میان کارگران کشاورزی بهوجود آورد ،به پایان میبریم.
افزایش جمعیت در میان کشاورزان موجب کاهش دستمزد میشود بدون اینکه این
جمعیت بتواند به تمام نیازهای سرمایه در زمانهای کارهای استثنایی و فوری کشاورزی،
که در برخی از فصول سال خواهان آن است ،پاسخ دهد.
در نتیجه ،سرمایه شمار زیادی از زنان و کودکان را ،به هنگام نیازهای لحظهای
سرمایه ،استخدام میکند و پس از پایان کار ،آنها بر اضافهجمعیت کارگران در روستاها
افزوده میشوند .این مطلب در انگلستان موجب پدیدار شدن دستههای سیار تبهکار
شد.
«یک دستۀ تبهکار (گنگ) از ده تا چهل یا پنجاه نفر تشکیل میشود که شامل
ً
زنان ،نوجوانان از هر دو جنسیت (گرچه پسران معموال در سیزده سالگی گنگ را ترک
میکنند) ،و کودکان هر دو جنسیت بین شش تا سیزده سال است .رئیس دسته
ً
(گنگمستر) یک از کارگران عادی روستاهاست که معموال جزو التهای عرقخور،
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زنباره ولی جسور و زبر و زرنگ محسوب میشود .هم اوست که دسته را تشکیل
میدهد ،دستهای که تحت فرمان او و نه تحت فرمان مزرعهدار ،عمل میکند .این رئیس
ً
معموال کار را بهصورت مقاطعهای میگیرد ولی درآمدش از میانگین درآمد کارگر
ً
ً
معمولی تقریبا فراتر نمیرود؛ این دیگر کامال به مهارت او بستگی دارد که بتواند در
حداقل زمان ممکن ،بیشترین کار را از دستۀ خود بکشد .مزرعهداران بهتجربه دریافتهاند
که زنان فقط تحت فرمان خودکامۀ مردان است که خوب کار میکنند .اما از سوی دیگر،
زنان و کودکان ،پس از اینکه کار را آغاز کردند ‒ همانگونه که فوریه مشاهده کرده بود ‒
با شور واقعی کار را دنبال میکنند در حالی که کارگر مرد بزرگسال دوراندیشتر است و
تا آنجا که ممکن باشد ،رعایت حال خود را میکند .گنگمستر ،از این مزرعه به آن
مزرعه میرود و دسته خود را شش تا هشت ماه در سال مشغول نگه میدارد .و بنابراین،
گنگمستر برای خانوادههای کارگری یک مشتری با ارزشتر و با امتیاز بیشتری از
مزرعهدار منفرد خواهد بود که کودکان را فقط هر از چند گاه استخدام میکند .این شرایط
آنچنان نفوذ و اعتباری را برای او در دهکدهها برقرار میکند که در بسیاری از آنها،
بدون واسطۀ او نمیتوان به کودکان دست یافت.
«عیبهای این شکل از کار ،ساعات کار بیش از اندازه برای کودکان و دختران
جوان ،مسافتهای بسیار زیادی است که آنها باید بپیمایند تا خود را به مزرعۀ محل کار
(بین  8تا  11کیلومتر) برسانند و سپس از آن برگردند و سرانجام ،تضعیف روحیۀ گنگ.
گرچه رئیس دسته مجهز به یک چوبدستی است ،ولی از آن بهندرت استفاده میکند و
رفتار خشن از سوی او یک استثناست .او یک امپراتور دموکرات یا کسی است مانند
هدایتکنندۀ موشهای صحرایی در افسانۀ آلمانی .او نیاز دارد که اعضای گنگ او را
دوست بدارند و او نیز از طریق جذابیتهای یک زندگی کولیوش ،یعنی
بیبندوباریهای نامنظم ،هرزگیهای بیمباالت ،الواطیهای بیآزرم که از
ً
مشخصههای گنگهاست ،آنها را بهخود وابسته میکند .معموال مزد را در یک کاباره
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میدهند که پس از آن رئیس ،تلوتلوخوران در حالی که در چپ و راستش به دو زن سلیطه
تکیه کرده است ،جلوی ستون افر ِاد گنگ بهراه میافتد و کودکان و دختران جوان در پشت
سر او جنجال و هیاهو میکنند و ترانههای مستهجن میخوانند .این امر نادر نیست که
دختران سیزده یا چهارده سالهای دیده شوند که پسران همسنوسالشان آبستنشان کردهاند.
دهکدههایی که گردانهای این گنگها از آنها برمیخیزند ،به همان شهرهای باستانی
سدوم و عموره 39میمانند و شمار تولدهای نامشروع در آنها پنجاه درصد بیش از دیگر
مناطق بریتانیاست.
«گنگهایی که شرح آنها در باال آمد ،گنگهای عوام ،مشترک یا سیار خوانده
میشوند .گنگهای خصوصی نیز وجود دارند .این نوع گنگها نیز مانند گنگهای سیار
سازمان داده شدهاند ،با این تفاوت که شمار افراد متعلق به آن کمتر است و تحت فرمان
یک گنگمستر کار نمیکنند ،بلکه تحت فرمان یک پیشخدمت سالخوردۀ مزرعهاند ،که
مزرعهدار دیگر نمیداند به چه صورتی او را مشغول نگه دارد .در این نوع گنگها ،دیگر
از آن زندگی بیبندوبار کولیوش خبری نیست ،ولی براساس شهادتهای گردآوریشده،
به کودکان کمتر از بقیه پرداخت و با آنها بدتر رفتار میشود.
ً
«این شکل از کار ،که در سالهای اخیر مرتبا گسترش یافته است ،آشکارا برای
خوشایند رئیس دسته بهوجود نیامده است .این شیوه به این دلیل وجود دارد که
مزرعهداران بزرگ و مالکان را فربهتر میکند .مزرعهدار ِان جزء از این گنگها استفاده

نمیکنند .از آنها بر روی زمینهای کمتر حاصلخیز نیز استفاده نمیشود .یک
مزرعهدار ،در عکسالعمل به تصمیمات سرکوبگرایانهای که میتوانست کاهش
رانتهایش را در پی داشته باشد ،در برابر کمیسیون بازرسی با خشم اظهار داشت که تمام

 -39نام دو شهر قدیمی فلسطین که بنا به روایت تورات در نتیجۀ شیوع فساد و فحشا و انواع گناهان کبیره
به امر خداوند دچار صاعقۀ آسمانی شدند و ساکنان آن به سنگ تبدیل شدند .اهالی سدوم و عموره همان
مردمیاند که طبق روایت اسالمی قوم لوط نامیده میشوند ‒ .و.
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این جنجالهایی که در این باره میشود فقط به خاطر نامی است که به این شکل از کار
داده شده است .او افزود کافی است نام گنگ را با نام انجمن تعاونی کشت و صنعت
جوانان روستایی جایگزین کنیم تا دیگر کسی چیزی برای گفتن نداشته باشد .یک
گنگمستر قدیمی گفت” :کاری که گنگها انجام میدهند ارزانتر از تمام انواع دیگر
کارها تمام میشود ،و به همین دلیل است که از آن استفاده میشود “.یک مزرعهدار
ً
اظهار داشت” :شیوۀ بهکارگیری گنگها برای مزرعهدار ارزانتر تمام میشود ،ولی مسلما
برای کودکان زیانبارتر است “.آشکار است که روشی استادانهتر از این برای مزرعهدار
وجود ندارد که بتواند کارگران خود را بسیار پایینتر از سطح رایج نگه دارد ،در عین حالی
که آنها را همواره برای هر کار شاق یا نیازش در اختیار داشته باشد؛ برای اینکه بتواند
بیشترین مقدار کار را با کمترین هزینۀ ممکن به مرحلۀ اجرا درآورد و برای اینکه کارگران
بزرگسال دیگر زائد شوند .به بهانۀ اینکه کارگران کشاورزی دیگر در روستاها نیستند و به
شهرها کوچ کردهاند و از سوی دیگر ،به بهانۀ اینکه کار به اندازۀ کافی برای مشغول نگه
داشتن دائمی آنها در مزرعه وجود ندارد ،وجود شکل کار گنگها را الزامی ارائه
میدهند».
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فصل دهم :انباشت بدوی
دیگر به پایان داستان غمانگیز خود نزدیک میشویم.
ما کارگرمان را روزی در بازار مالقات کرده بودیم که برای فروش نیروی کارش به
آنجا رفته بود .و دیدیم که با دارندۀ پول بهگونهای برابر قرارداد بست .ولی در آن لحظه او
هنوز نمیدانست راه مصیبتباری را که میبایست بپیماید تا چه حد سخت خواهد بود و
هنوز جام شوکرانی را که میبایست تا انتها مینوشید به لبهایش نزدیک نکرده بود.
دارندۀ پول ،که هنوز سرمایهدار نشده بود و در آن زمان فقط مقدار کمی ثروت در اختیار
موفقیت شرکتی که تمام ثروت خود را در آن نهاده
داشت ،کمشهامت بود و نامطمئن از
ِ
بود.

اکنون ببینیم صحنه چگونه تغییر یافت.
پس از آنکه کارگر با نخستین افزونکاری خود سرمایه را بهوجود آورد ،بر اثر کار
طوالنی خود مورد ظلم قرار گرفت .بر اثر ارزش اضافی
روز بیاندازه
بیش از ِ
حد یک ِ
ِ

نسبی ،زمان کار الزم برای نگهداری او محدود شد ،در حالی که زمان افزونکاریای که

همواره سرمایه را بیش از پیش تغذیه میکرد تمدید گردید .در کار همزمان ساده ،دیدیم
که کارگر چگونه تحت یک انضباط سربازخانهای قرار گرفت و توسط جریان پیوستۀ
نیروی کاری که او را با خود به همراه میکشاند ،برای فربه کردن بیشتر سرمایه ،همواره از
او بیش از توانش کار کشیده شد .ما کارگر را دیدیم که در مانوفاکتور بر اثر تقسیم کار به
بدترین شکلی علیل ،تحقیر و افسرده شد .ما او را دیدیم که بر اثر وارد کردن ماشینها در
صنعت بزرگ ،چه رنجهای مادی و معنوی توصیفناپذیری را متحمل شد .پس از آنکه
از واپسین فضیلت پیشهوریاش سلب مالکیت شد ،ما او را دیدیم که به یک بردۀ سادۀ
ماشین تبدیل شد؛ از یک عضو سازوارۀ زنده ،به زائدهی پیش پا افتادهی یک مکانیسم
تبدیل شد؛ به علت کار با ماشین ،که بهگونهای سرگیجهآور تشدید شده بود ،شکنجه
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میشد؛ که در هر آن ،کنده شدن بخشی از گوشت بدنش ،یا له شدن کاملش در میان
چرخدندههای وحشتناک ماشین او را تهدید میکرد؛ افزون بر آن ،ما دیدیم چگونه همسر
و فرزندان نوجوانش به بردههای سرمایه تبدیل شدند .و در تمام این مدت ،سرمایهدار که
بیاندازه ثروتمند شده بود ،به او دستمزدی میپرداخت که میتوانست براساس میلش آن
را کاهش دهد و در عین حال بهگونهای وانمود کند که دستمزدش را به همان نرخ نگه
داشته یا حتی آن را افزایش داده است .سرانجام ،ما کارگر را دیدیم که بر اثر انباشت
ً
سرمایه موقتا عاطل و باطل شد؛ از ارتش صنعتی فعال به ذخیره منتقل شد و سپس برای
همیشه در جهنم فقر دائم گرفتار آمد .بدینسان فداکاری کامل شد!
ولی چگونه این مسائل بهوجود آمد؟
بسیار ساده! این واقعیت دارد که کارگر صاحب نیروی کارش است که با آن
میتوانست بسیار بیشتر از آنچه خود و خانوادهاش نیاز داشتند ،تولید کند؛ ولی او عناصر
الزامی دیگر برای تولید ،یعنی ابزار کار و مواد اولیه را در اختیار نداشت .بنابراین ،کارگر
که فاقد هرگونه ثروتی بود ،برای گذران زندگیاش مجبور شد تنها دارایی خود را ،یعنی
نیروی کارش را ،به مرد دارندۀ پول بفروشد؛ او نیز آن را تبدیل به سود برای خود کرد.
مالکیت فردی و مزدبگیری که بنیادهای نظام تولید سرمایهداریاند ،به نخستین علل
اینهمه رنج و عذاب تبدیل شدند.
ولی این بیعدالتی است! جنایت است! چه کسی به انسان حق داشتن مالکیت
فردی را اعطا کرده است؟ و چگونه مرد دارندۀ پول توانسته است مالک «انباشت بدوی»،
و منشأ اینهمه رذالت باشد؟
آوایی وحشتناک از معبد خدا-سرمایه برمیخیزد که فریاد میزند :ولی همۀ این
ً
کارها کامال درست است ،زیرا در کتاب قوانین ابدی نوشته شده است :زمانهای بسیار
دوری وجود داشتند که طی آنها ،انسانها بهصورت آزاد و برابر روی این کره خاکی
میگشتند .شمار کوچکی از آنها کارگر ،ساده ،بیپیرایه و مقتصد بودند .باقی آنها،
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تنبل ،خوشگذران و بیبندوبار بودند .پرهیزکاری نخستین گروه آنها را ثروتمند کرد و
هرزگی گروه دوم ،آنها را بینوا ساخت .آنهایی که گروه کوچکی تشکیل میدادند خود و
فرزندانشان حق لذت بردن از ثروتی را یافتند که با پرهیزکاری جمعآوری کرده بودند؛ در
حالی که آنهای دیگر که شمار بیشتری را تشکیل میدادند و به علت بینواییشان ،مجبور
شدند خود را به ثروتمندان بفروشند ،محکوم شدند خود و فرزندانشان تا ابد در خدمت
ثروتمندان باشند.
بدینگونه است که مدافعان نظام بورژوایی ،مسئله را توضیح میدهند« .برای
تییر 40با لوسبازی بچهگانهاش و با طمطراق فرانسویها ،که پیشترها تا این
نمونه ،آقای ِ
اندازه ظریف بودند ،از مالکیت دفاع میکند».

اگر منشأ انباشت بدوی سرمایه به همین ترتیب بوده باشد که گفتیم ،نظریهای که
از آن ناشی میشود به همان اندازه حقیقت دارد که نظریۀ گناه اولیه و تقدیر و قضا و
قدر 41.پدر ،تنبل و خوشگذران بوده است و بنابراین پسرش میباید محکوم به بدبختی
شود .آن پسر دیگر دارای پدری ثروتمند است ،بنابراین تقدیرش خوشبختی ،قدرت،
باسوادی ،محکم و استوار بودن و غیره است .آن دیگری پسر مردی فقیر است،
سرنوشتش آن است که بدبخت ،ضعیف ،نادان ،کودن و غیره بماند .جامعهای اینچنینی،
که بنیادش بر روی قوانینی مشابه بنا شده باشد ،میباید سرنوشتی محتوم همانند تمام
جوامعی داشته باشد که کمتر وحشی و کمتر حیلهگر بودهاند؛ یا اینهمه دین و مذهب و
خدایان گوناگون مانند دین مسیحیت که در قوانین آن میتوان نمونههای مشابه این نوع
عدل و عدالت را فراوان یافت.

تییر ،از مردان سیاسی فرانسه ( .)1877-1797هماو بود که کمون پاریس را به خاک و خون
 -40آدولف ِ
کشید ‒ .م.

خوردن حوا ‒ .م.
 -41اشاره به افسانۀ سیب
ِ
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اگر مجاز بودیم چشم بر این گستاخی بورژوازی ببندیم ،میتوانستیم به همین
مقدار بسنده کنیم .ولی داستان غمانگیز ما ،همانگونه که با حضور در صحنۀ آخر آن
مشاهده خواهیم کرد ،پایانی شایستۀ خودش را دارد.
تاریخ را میگشاییم .همان تاریخی که بورژواها و برای استفادۀ بورژوازی
نوشتهاند .در آن ،در پی منشأ انباشت بدوی بگردیم .این آن چیزهایی است که خواهیم
یافت.
در زمانهای بسیار دور ،گروههایی از جماعتهای چادرنشین در بهترین و
مناسبترین مکانهای طبیعت سکنی گزیدند .آنها شهرها ساختند ،به کشت و زرع
پرداختند و تن به مشغولیاتی دادند که میتوانست برای رفاهشان الزم باشد .اما طی روند
توسعهشان ،این گروههای مختلف با یکدیگر برخورد کردند و در پی این برخوردها،
جنگها ،قتلها ،آتشسوزیها ،دزدیها و کشت و کشتارها صورت گرفت .هرآنچه
شکستخوردگان صاحب بودند ،به پیروزمندان تعلق میگرفت ،از جمله افراد ،که
همگی به بردگان تبدیل میشدند.
این منشأ انباشت بدوی در زمانهای باستان بود .حال به جستوجوی آن منشأ در
سدههای میانی بپردازیم.
طی این عصر دوم تاریخی ،ما فقط رشتهای از تهاجمها را مییابیم؛ یعنی،
خلقهای کشورگشا به کشورهای ثروتمندتری حمله میبردند که در آنها خلقهای
دیگری میزیستند؛ و همواره همان واژههای همیشگی مانند قتلعام ،غارت ،آتشسوزی
و غیره را مییابیم .هرآنچه شکستخوردگان صاحب بودند ،به پیروزمندان تعلق
میگرفت با این فرق که برخالف آنچه در زمانهای باستان میگذشت ،زندهماندگان به
بردگان تبدیل نشدند ،ولی مجبور شدند زیر بار نوع دیگری از انقیاد قرار گیرند؛ یعنی ،به
سرفهایی تبدیل شدند که همراه با زمینی که به آن تعلق داشتند جزو امالک اربابها
قرار میگرفتند .بنابراین ،در سدههای میانی نیز ما کوچکترین ّردی از این تالش به کار،
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از این سادگی و بیپیرایگی و مقتصد بودنی که تا این اندازه در دکترینهای بورژوازی
بهمثابۀ سرچشمۀ انباشت بدوی ارائه میشود نمیبینیم .باید بیفزاییم که سدههای میانی
عصری است که مشهورترین ثروتمندان کنونی ،با فخرفروشی ،اصل و نسب خود را به آن
زمان میرسانند.
اما اجازه دهید با رسیدن به زمان حاضر ،داستان را بهپایان برسانیم.
انقالب بورژوازی به فئودالیته پایان داد و بردهداری را به مزدبگیری تبدیل کرد .ولی
همزمان ،حداقل وسایل زندگانی را که نظام بردهداری برای سرفها فراهم میکرد از آنها
گرفت .یک سرف ،با وجودی که بیشترین زمانش را میبایست برای اربابش کار کند،
قطعه زمینی و ابزار کاری در اختیار داشت که به او امکان کشت آن را میداد .بورژوازی
همۀ اینها را از او گرفت و از سرف ،یک کارگر آزاد ساخت که همانگونه که دیدیم ،راه
دیگری برایش باقی نگذاشت جز اینکه تن به استثمار به دست نخستین سرمایهداری که
او را مییابد دهد یا از گرسنگی بمیرد.
اکنون به جزئیات بپردازیم .کتاب تاریخ یک خلق را باز کنیم و ببینیم چگونه سلب
مالکیت از کشاورزان و شکلگیری این تودههای کارگری که به منظور عرضه کردن نیروی
کار خود به صنایع امروزین اختصاص داده شده بودند صورت گرفت .براساس عادتمان،
ما نمونههای بریتانیا را ارائه میدهیم ،زیرا بریتانیا کشوری است که در آن ،بیماری مورد
نظر ما در حالت پیشرفتهتری قرار دارد و همچنین کشوری است که بهترین عرصۀ
مشاهدهگری را به ما عرضه میدارد.
«در بریتانیا ،سرواژ در واقع در حوالی پایان سدۀ چهاردهم ناپدید شد .در آن
زمان ،و بیشتر حتی در سدۀ پانزدهم ،اکثریت عظیم جمعیت از روستاییان آزاد و صاحب
زمین تشکیل شده بود؛ حال واژۀ به کار بردهشدهای که در پس آن حق مالکیتشان را
کمابیش پنهان میکردند هرچه میخواهد باشد .در امالک بزرگ فئودالی ،یک مزرعهدار
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آزاد را بهجای «بائیلیف» 42،قدیمی که خود یک سرف بود ،مینشاندند .مزدبگیران
کشاورزی که بخشی از آنها از روستاییان صاحبزمین تشکیل شده بودند و خود بخش
کوچکی از قشر مزدبگیران واقعی بودند ،اوقات فراغت خود را نزد زمیندارهای بزرگ کار
میکردند .ولی آنها نیز تا حدودی روستاییان مستقلی بودند ،زیرا بجز دستمزدشان،
آنها حق بهرهبرداری از حداقل چهار آ کر 43زمین و یک خانۀ روستایی را دارا بودند.
افزون بر آن ،آنها با روستاییان ،به معنی واقعی کلمه ،حق بهرهبرداری از زمینهای
دهداری را داشتند و دامهایشان را برای چرا روی آنها میفرستادند و سوخت ،چوب ،و
زغالسنگ مورد نیازشان را فراهم میکردند.
«سرآغاز انقالبی که بنیادهای شیوۀ تولید سرمایهداری را بنا نهاد ،در واپسین
سیسال سدۀ پانزدهم و نخستین ثلث سدۀ شانزدهم بهوقوع پیوست .بیکار کردن
ملتزمان اربابان ،تودههای پرولتر بیخانمان را بهسوی بازارها روانه کرد .پرولترهایی که بر
اثر غصب زمینهای دهداری و اخراج روستاییان از زمینهایی که در نظام فئودالی به
همان اندازۀ مالکان بر روی زمینها حق داشتند ،شمارشان بهگونۀ قابل مالحظهای
افزایش یافت .در بریتانیا ،دلیل فوری و ویژۀ این اخراجها ،شکوفایی کارخانههای بافت
پارچه در فالندر و در نتیجۀ آن افزایش بهای پشم بود .شعار آن زمان ،تبدیل زمینهای
قابل شخم زدن به زمینهای چرا برای گوسفندان بود .هاریسن ،زوال کشور را که بر اثر
سلب مالکیت از دهقانان کوچک صورت گرفته بود ،چنین توصیف میکند” :برای
غاصبان بزرگ ما ،این مسئله چه اهمیتی میتواند داشته باشد “.مسکنهای دهقانان و
خانههای روستایی کارگران کشاورزی ویران یا به حال خود رها شد” .اگر بخواهیم
فهرستهای قدیمی هریک از امالک اربابی را بررسی کنیم ،متوجه خواهیم شد که
خانههای کوچک بیشماری متعلق به کشاورزان ناپدید شده بودند؛ روستاها نسبت به
 ،Bailif -42صاحبمنصب قضایی ‒ م.
 -43واحد اندازهگیری سطح برابر با حدود  ۴۰۴۶مترمربع (فرهنگِلغتِعمید) ‒ و.
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گذشته ،شمار بسیار کمتری از ساکنان را تغذیه میکردند؛ بسیاری از شهرها دیگر وجود
ً
نداشتند با اینکه چند شهر که بعدا بهوجود آمده بود ،رونق یافته بودند ...شهرها و
روستاها را نابود کرده بودند تا بهجای آنها چراگاههایی برای گوسفندان بهوجود آورند و
سرانجام ،تنها چیز باقیمانده خانههای اربابی بود .میتوانم در این باره سیاهۀ بلندی ارائه
دهم“.
«در سدۀ شانزدهم ،در پی رفرم 44،تکانش جدید و هولناکی به سلب مالکیت
خشن تودههای مردم و مصادرۀ غولآسای اموال پیروان این مذهب ،که نتیجۀ آن بود ،داده
شد .در آن زمان ،نظام فئودالی به کلیسای کاتولیک امکان داده بود صاحب زمینهای
زیادی در خاک بریتانیا شود .با حذف صومعهها ،دیرها و غیره ،ساکنان آن امالک به
پرولترها پیوستند .داراییهای کلیساها اغلب به نورچشمیهای حریص داده شد یا به
ثمن بخس به شهرنشینان یا مزرعهداران سوداگر فروخته شد که دست به اخراج سرنشینان
قدیمی آن مکانهای بهارثرسیده زدند .حق امالک اوقافی که در قوانین کلیسا به
رسمیت شناخته شده بود و براساس آن بخشی از عشریۀ کلیسایی به روستاییان تنگدست
تعلق میگرفت بی هیچ توضیحی حذف شد .در چهلوهشتمین سال سلطنت الیزابت،
پس از برقرار کردن مالیات ،تنگدستان مجبور شدند فقر دائم را بهگونهای رسمی بپذیرند.
کوبت مینویسد” :مسببان این قانون از اقرار به دالیل وضع چنین قانونی شرم داشتند و
برخالف رسم رایج ،و بدون هیچ پیشدرآمدی ،آن را منتشر کردند “.تحت فرمانروایی
چارلز اول ،قانون نامبرده ابدی اعالم شد و فقط در سال  ۱۸۳۴بود که با اصالح آن،
شکل خشنتری از آن را ارائه دادند ،و بهمنزلۀ خسارت وارد شده بر اثر سلب مالکیت،
تنگدستان را تنبیه کردند».

 -44غرض اصالح دین مسیحیت در بریتانیاست که با فرمانروایی هانری هشتم در اوایل سدۀ شانزدهم
آغاز شد ‒ .م.
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جنوب انگلستان گردهم
ثروتمند
دهقان
«در زمان الیزابت ،چند مالک و چند
ِ
ِ
ِ

آمدند و ده پرسش را دربارۀ تعبیری که میبایست به قانون تنگدستان داده شود ،مطرح
کردند و سپس آن را به نظرخواهی یک مشاور قضایی گذاشتند .در زیر ،بخشی از رسالۀ
مربوط به پرسشهای نامبرده را میآوریم:
«شماری از مزرعهداران قلمروی کشیشنشین ،برنامۀ بسیار خردمندانهای را تهیه
کردند که براساس آن میتوان جلوی هر نوع اغتشاش را در اجرای قانون تنگدستان
قلمرو کشیشنشین میدهند .هر تنگدستی
گرفت .آنان پیشنهاد ساخت یک زندان را در
ِ
که اجازه ندهد در آن زندان حبس شود ،از دریافت مساعده محروم خواهد شد .سپس در

قلمرو کشیشنشین و در همسایگی آن اعالم خواهد شد هرکس حاضر باشد تنگدستان
ِ
قلمرو را کرایه کند باید در روز مشخصی یک نامۀ مهر و مومشده تحویل دهد که در آن

حداقل پولی را ،که برای کرایه کردن آنان درنظر گرفته است ،ذکر کند .تهیهکنندگان این
برنامه حدس میزنند که در قلمروهای همسایه اشخاصی وجود داشته باشند که ثروت یا
اعتبار الزم را برای خرید یک مزرعه یا یک فضای گسترده در اختیار نداشته باشند تا
قلمرو کشیشنشین،
بتوانند بدون کار کردن زندگی کنند .این افراد میتوانند به
ِ
پیشنهادهای بسیار جالبی ارائه دهند .اگر چند نفر از تنگدستان بمیرند ،مقصر فرد
قلمرو کشیشنشین ،وظیفۀ خود را در قبال آنان انجام داده
کرایهکننده خواهد بود ،زیرا
ِ
است .با وجود این ،ما بیم آن داریم که قانون کنونی امکان این نوع دوراندیشیها را

ندهد .اما باید بدانید که مدیران آزاد این قلمرو و قلمروهای همسایه برای متعهد کردن
نمایندهشان در مجلس عام به ما ملحق میشوند تا پیشنهاد طرح الیحهای را بدهند که
براساس آن زندانی کردن تنگدستان با اعمال شاقه امکانپذیر میشود؛ بهگونهای که هر
تنگدستی که از زندانی شدن خود سر باز زند ،حق دریافت مساعده را ازدست میدهد».
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«در سدۀ هجدهم ،وجود این قانون وسیلهای برای غصب زمینهای مردم شد.
شکل قانونی این دزدی به ”قوانین ضمیمه کردن زمینهای دهداری“ 45اطالق شد ،یا به
عبارت دیگر ،احکام سلب مالکیت از مردم قوانینی بودند که براساس آنها اربابان به
خود اجازه میدادند زمینهای مردم را غصب کنندِ .سر اف .ام .ادن ،کوشید تا امالک
دهداری را بهمثابۀ امالک خصوصی مالکان جدید ،که در قاموس او جای اربابان فئودالی
را گرفته بودند ،بنمایاند .ولی بالفاصله نظر خودش را با درخواست از مجلس عوام برای
رأی به قانونی که یکبار برای همیشه ضمیمه کردن زمینهای دهداری را تصویب کند رد
میکند .زیرا او از این طریق میپذیرد که تبدیل داراییهای دهداری به داراییهای
خصوصی از طریق قانونی ،به یک کودتای پارلمانی نیاز دارد ،و در عین حال ،او خواستار
پرداخت غرامت برای کشاورزان تنگدست میشود .اگر آنهایی که سلب مالکیت شده
بودند وجود نداشتند ،آشکار است که غرامتی نیز نمیبایست پرداخت شود».
ادینگتون در سال  1772مینویسد« :در نورثهامپتونشایر و لینکلنشایر،
بهگونهای گسترده دست به ضمیمه کردن زمینهای دهداری زده شد و اغلب امالک
جدیدی که از این طریق بهوجودآمده به چراگاههایی برای گوسفندان تبدیل شده است.
در پی آن ،در بسیاری از امالک ،در همان زمینهایی که پیشترها  1500آ کر زمین شخم
زده میشد ،اکنون حتی پنجاه آ کر زمین قابل شخم زدن نیز یافت نمیشود .خرابههای
مساکن ،انبارهای غله ،اصطبلها و غیره ،تنها باقیماندههای خانههای قدیمیاند .در
بسیاری از دهکدههایی که در آنها صدها مسکن و خانواده قرار داشت ،دیگر فقط هشت
تا ده خانوار بیشتر یافت نمیشود .در اغلب کشیشنشینها ،که در آنها ضمیمه کردن
زمینها پانزده یا بیست سال پیش صورت گرفته بود ،هنگامی که مزارع در اختیار همگان
بود ،شمار مالکان در مقایسه با شمار کشاورزانی که زمینها را شخم میزدند بسیار
دار ثروتمند غصبش
کاهش یافته است .کم نیست زمینهای بزرگی که چهار یا پنج دام ِ
45- Bill for enclosures of commons
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کردهاند و همین اواخر به دور آن زمینها حصار کشیده شده است ،پیشترها آن زمینها
در اختیار بیست تا سی مزرعهدار و شمار بزرگی از مالکان و دهقانان قرار گرفته بود.
”مایملک تمام افرادی که در این مزارع کار میکردند از آنها گرفته شده است و آنها و
خانوادهشان و همچنین شمار بزرگی از خانوادههایی که در آن زمینها بهکار گرفته شده
بودند ،اخراج شدند »“.فقط زمینهای کاشتهنشده نبود که شامل این قانون شده بود،
بلکه اغلب زمینهایی بودند که افراد خصوصی آنها را زیر کشت برده بودند و
ً
عوارضشان را به مقامات دهداری میپرداختند ،یا زمینهایی بود که مشترکا به زیر کشت
برده شده بودند ،ولی به بهانۀ ”حصار کشیدن “،از طرف ارباب همسایه غصب شدهاند.
دکتر پرایس میگوید« :من در اینجا دربارۀ حصارهای کشیدهشده به دور مزارع باز و
زمینهای زیر کشت بردهشده سخن میگویم .حتی آنهایی که طرفدار کشیدن حصارها
هستند ،در این مورد موافقاند که این حصارها باید کاهش یابند ،زیرا موجب افزایش
بهای ارزاق عمومی و کاهش جمعیت میشوند .و حتی حصار کشیدن به دور زمینهای
کاشته نشده ،آنگونهای که این روزها صورت میگیرد ،بخشی از وسیلۀ ارتزاق فرد
تنگدست را از او میگیرد و ابعاد مزرعه را ،که بسیار گسترده است ،باز هم گستردهتر
میکند .هنگامی که زمین به دست شمار کوچکی از مزرعهداران بزرگ میافتد،
مزرعهداران کوچک به همان شمار از افرادی تبدیل میشوند که باید زندگی خود را از
طریق خدمت کردن به دیگران بگذرانند و مجبورند برای خرید تمام چیزهایی که الزم
دارند به بازار بروند( .دکتر پرایس با این کلمات از آنها یاد میکند” :جمعیتی از خرده
مالکان و مزرعهداران کوچک که خود و خانوادهشان از تولیدات مزرعه ،مانند گوشت
گوسفند ،طیور ،خوک و غیره ،که با کار و زحمتشان شکل میگیرد ،تغذیه میشوند ،که
آنها را به چراگاههای دهداری میبرند بهگونهای که دیگر نیازی به خرید مواد غذایی
ندارند )“.از آنجایی که شمار بیشتری از افراد مجبورند برای یافتن کار به شهرها و
کارخانجات رجوع کنند ،ابعاد آنها گستردهتر خواهد شد.
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ً
«در چنین راستایی است که طبیعتا تمرکز مزارع بهپیش میرود .و در واقع در
همین راستاست که از سالها پیش این تمرکز عمل میکند .رویهمرفته ،شرایط اقشار
فرودست خلق ،از همه لحاظ وخیمتر شده است؛ به عبارت دیگر ،خردهمالکان و
مزرعهداران کوچک ،به روزمزدان و مزدوران تبدیل شدهاند .و در عین حال ،بهدست
آوردن روزی در چنین شرایطی بسیار سختتر شده است ».غصب زمینهای دهداری و
انقالبی که در پی آن در زمینۀ کشاورزی رخ داد ،به اندازهای زندگی را برای کارگران
کشاورزی سخت کرد که براساس نوشتههای ادن ،بین سالهای  ۱7۶۵تا ،1780
ً
دستمزدشان به زیر حداقل افتاد و مجبور شدند آن را با یارانههایی که رسما توزیع میشد
تکمیل کنند .ادن میگوید« :دستمزدشان دیگر برای حداقل زندگی کفایت نمیکرد».
«در سدۀ چهاردهم ،حتی خاطرۀ پیوندی را که بین کشاورزی و امالک دهداری
ً
وجود داشت طبیعتا به دست فراموشی سپردند .اگر حتی نخواهیم از زمانهای دیگری
سخن بگوییم ،آیا هرگز روستاییان پشیزی بهعنوان غرامت بابت  3میلیون و ۵۱۱77۰
آ کر زمینهای دهداری دریافت کردند که بین سالهای  1820و  1831از آنها دزدیده
شد و اربابان آنها را به ُیمن قوانینی که از مجلس گذشت ،به خود اختصاص دادند؟»
واپسین شگردی را که دارای بردی تاریخی است و برای غصب زمینهای کارگران
روستاها استفاده شد باید ،بهویژه ،در هایلندز اسکاتلند بررسی کرد ،زیرا در آن سرزمین
بود که این شگرد به سبعانهترین شکل خود بهکار گرفته شد.
«جورج انسور ،در کتابی که در سال  1818انتشار یافت ،مینویسد” :اربابان
بزرگ ،زمینهای خانوادهها را از چنگشان درآوردند و گویی فقط به کندن علفهای هرز
میپرداختند .آنان با دهکدهها و کل جمعیتشان همان رفتاری را کردند که سرخپوستان با
کنام حیوانات وحشی میکردند .یک مرد را با کمی پشم بره ،با یک ژیگوی گوسفند یا با
مقداری باز هم کمتر تعویض میکردند .در زمان حملۀ مغوالن به مناطق شمالی چین،
در شورای بزرگ مغوالن پیشنهاد شد که اهالی آن مناطق قتلعام شوند تا بتوان زمینهای
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آنها را به چراگاه تبدیل کرد .بسیاری از زمینداران بزرگ بریتانیایی پیشنهاد مزبور را در
کشور خودشان برضد هممیهنانشان به مرحلۀ اجرا درآوردند“.
«به هرکس باید مطابق شأن و مقامش احترام کرد .این دوشس شاترلند است که
مغولوارترین ابتکار را در این مورد انجام داد .به محض اینکه این خانم قدرت را در
امالکش بهدست گرفت ،بر آن شد که مسئله را ریشهای حل کند و کل قلمرو کنتنشین
را به چراگاه برای گوسفندان تبدیل کند .شمار ساکنان آن قلمرو در پی اقدامات مشابه
قبلی به پانزدههزار نفر کاهش یافته بود .بین سالهای  ۱۸۱۴و  ،۱۸۲۰این پانزدههزار نفر
ً
که تقریبا سههزار خانوار را تشکیل میدادند ،بهگونهای روشمند از قلمرو بیرون انداخته
شدند .تمام دهکدههای آنها تخریب و به آتش کشیده شد ،و تمام مزارع آنان به چراگاه
تبدیل شد .سربازان انگلیسی برای این عملیات به کمک طلبیده شدند و با اهالی به
زدوخورد پرداختند .یک پیرزن در میان شعلههای آتش کلبهاش ،که نمیخواست ترک
ِ
کند ،سوخت( .هان ای بورژواها! گوشهایتان را باز کنید! شما که با آبوتاب برضد
استفادۀ انقالبی از نفت سخن میرانید! آتش طی سالیان دراز بر علیه پرولتاریا بهکار
گرفته شده است .این تاریخ خودتان است که این را به شما میگوید ).چنین بود که خانم
نجیبزادۀ نامبرده 79۴ ،هزار آ کر زمین را غصب کرد؛ همان زمینهایی که از زمانهای
بسیار دور به طایفۀ مزرعهداران تعلق داشت.

ً
«یک بخش از دهقانهایی که زمینهای خود را ازدست داده بودند کامال از

زمینهایشان رانده شدند .به بخش دیگر ،در کنار دریا ،ششهزار آ کر زمین ،دو آ کر برای
هر خانوار ،داده شد .این ششهزار آ کر تا آن زمان زیر کشت برده نشده و کوچکترین
درآمدی برای صاحبانشان نیاورده بود .دوشس شاترلند سخاوت را تا آنجا پیش برد که آن
زمینها را به نرخ دو شیلینگ و شش پنس برای هر آ کر به اعضای طایفه ،که از اینهمه
سال پیش برای خانواده شاترلند خون خود را ریخته بودند ،اجاره داد .زمینهای
دزدیدهشده از طایفه به  29چراگاه بسیار بزرگ برای گوسفندان تقسیم شد و بر روی

112

هرکدام یک خانوار مستقر شد ،که اغلب آنها از پیشخدمتان مزارع انگلیسی بودند .در
سال  ،۱۸۲۵پانزدههزار اهالی هایلندز را با  ۱۳۱هزار گوسفند جایگزین کردند.
«آن بخش از اهالی که به کنارههای دریا رانده شده بودند تالش کردند به کمک
ماهیگیری وسایل معیشتی خود را فراهم آورند .آنها با وجودی که نیمی از عمر خود را
بر روی خاک و نیمی دیگر را در آب میگذراندند و به دوزیستان واقعی تبدیل شده بودند،
با اینهمه فقط میتوانستند نیمهعمری بیش نداشته باشند .اما بوی ماهیهای آنها به
مشام اربابانشان رسید و آنها ،که رایحۀ منافعی را در آن برای خود دیدند ،تمام ساحل را
به ماهیفروشان بزرگ لندن اجاره دادند .اهالی هایلندز برای بار دوم از مسکنهای خود
رانده شدند.
«سرانجام ،واپسین دگردیسی رخ داد .بخشی از چراگاهها را به مناطقی برای شکار
تبدیل کردند .پروفسور لئون لوی در سال  ۱۸۶۶در برابر جامعۀ هنری این سخنان را ادا
کرد” :سرزمین را از ساکنان آن تهی کردن و زمینهای قابل کشت را به چراگاه تبدیل
کردن ،در اوایل ،سادهترین راه برای بهدست آوردن درآمد بدون هزینه کردن بود .خیلی
زود ،تبدیل کردن مناطق مختص شکار به چراگاهها در هایلندز یک رویداد عادی شد.
گوزن جای گوسفند را گرفت ،به همان صورتی که گوسفند جای انسان را گرفته بود.
ناحیههای بسیار گستردهای که در آمار اسکاتلند بهمنزلۀ زمینهایی با حاصلخیزی و
گستردگی استثنایی ثبت شده بود اکنون بهشدت از هر نوع کشت و بهبود محروماند و
برای لذت مشتی کوچک از شکارچیان اختصاص داده شده است که فقط چند ماه در
سال به آن مکانها میروند “.حول و حوش اواخر سال  ،۱۸۶۶یک روزنامۀ اسکاتلندی
نوشت” :یکی از بهترین مزرعههای موجود برای گوسفند که برای آن در پایان موعد اجارۀ
جاری مبلغ صدهزار لیرۀ استرلینگ عرضه کرده بودند ،به منطقهای برای شکار تبدیل
خواهد شد»“.
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روزنامههای دیگری در همان زمان دربارۀ این غریزههای فئودالی که بیش از پیش
در بریتانیا گسترش مییابد ،مطالبی نوشتند؛ ولی یکی از آنها با تکیه بر اعداد چنین
نتیجه گرفته بود که درآمد لندلردها افزایش یافته و بنابراین ثروت ملی نیز افزایش یافته
است.

ً
«زایش پرولتاریا ،که نه کانونی دارد و نه کاشانهای ،الزاما سریعتر از جذب آنها

در کارخانههای تازه تأسیسشده صورت گرفته است .از سوی دیگر ،انسانهایی که
بهگونهای ناگهانی از شرایط معمولی زندگیشان کنده شده بودند قادر نبودند در همان
لحظات نخستین خود را با انضباط نظم جدید اجتماعی وفق دهند .شمار زیادی از آنها
گاه بر اثر ذات خود ،ولی اغلب بر اثر نیاز ،تغییر شکل دادند و به گدا ،دزد و ولگرد تبدیل
شدند .به همین علت ،حوالی اواخر سده پانزدهم و طی تمام سدۀ شانزدهم ،در تمام
اروپای غربی قوانین خونباری علیه ولگردی وضع شد .پدران طبقۀ کارگر کنونی ،در ابتدا
به دلیل اینکه به حالت ولگرد و تهیدست درآمده بودند تنبیه شدند .قانون با آنها بهمثابۀ
تبهکاران عمدی برخورد میکرد؛ گویی این بستگی به خواست آنها داشت که در
شرایطی که دیگر وجود نداشت ،کار کنند».
در بریتانیا ،این قوانین تحت فرمانروایی هانری هشتم آغاز شد.
«تحت سلطنت هانری هشتم در سال  ،۱۵۳۰گدایان سالمند و آنهایی که دیگر
قادر نبودند کار کنند ،مجوزی میگرفتند که به آنها اجازۀ دریافت صدقه را میداد.
ولگردهای نیرومند ،شالق میخوردند و به زندان افکنده میشدند .در حالی که در پشت
یک گاری بسته میشدند ،آنها را میزدند تا اینکه خون از بدنشان جاری شود و سپس
آنان را مجبور میکردند با سوگند خوردن متعهد شوند به مکان تولدشان یا به مکان
اقامتشان در سه سال پیش از آن بازگردند و مشغول کار شوند .چه طنز ظالمانهای! در
بیستوهفتمین سال سلطنت هانری هشتم ،این قوانین تغییر یافت ،ولی با افزودن
محکومیتهای جدید خشنتر شد .در صورت تکرار جرم ،ولگرد را دوباره شالق
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میزدند و نیمی از گوش او را میبریدند .در تکرار بعدی ،بهعنوان تبهکار خطرناک و
جنایتکار حکومتی ،به دار آویخته میشد.
«توماس مور ،صدر اعظم وقت ،در کتاب آرمانشهر خود موقعیت تیرهبختانی را
که این قوانین هولناک شامل آنها میشد توصیف میکند” :اتفاق میافتد که یک
شکمبارۀ حریص و سیریناپذیر ،یک بالی واقعی برای کشورش ،بتواند هزاران آرپان
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زمین را غصب کند و با تیرک و پرچین به دور آنها حصار بکشد یا با ایجاد مزاحمت
برای صاحبانشان ،آنها را مجبور به فروش تمام اموالشان کند .به هر آینه ،به میل یا به
زور ،همۀ آن مردم بینوا ،مردان ،زنان ،همسران ،یتیمان ،مادران با نوزادان شیرخوارشان و
کل داراییهایشان باید جا را خالی کنند .توان مالی کم ولی عائلۀ زیاد ،زیرا کشاورزی
نیاز به بازوهای بسیاری دارد .آنان بایستی از کانونهای خود دور شوند ،بدون آنکه قادر
باشند مکانی برای استراحت بیابند .تحت شرایط دیگری ،فروش وسایل و ابزار خانهشان،
با وجودی که ارزش زیادی نداشت ،میتوانست به آنها کمک بیشتری کند .ولی بیرون
انداختن ناگهانی شان ،آنان را مجبور کرد که ابزار و وسایلشان را به پشیزی بدهند .و
هنگامی که آواره ،از اینجا به آنجا رفتند و تا آخرین سکۀ خود را خرج کردند ،جز دزدی
چه میتوانند بکنند؟ یا اینکه ،خدای من ،پس از طی تمام مراحل قانونی ،به دار آویخته
شوند؛ یا به گدایی روند .و تازه در این صورت نیز آنها را به علت ولگردی روانۀ زندان
میکنند ،زیرا آنها خانهبهدوشاند و کار نمیکنند؛ همانهایی که هیچکس به آنها کار
نمیدهد “.از همین بینوایانی که توماس مور ،معاصر آنها دربارهشان میگوید که آنها را
مجبور به آواره شدن و دزدی کردن میکنند ،آنگونه که هالینشد در کتابش موسوم به
”توصیف بریتانیا“ مینویسد” :تحت فرمانروایی هانری هشتم 72 ،هزار نفرشان را اعدام
کردند»“.

 -46واحد قدیمی سطح ،برابر با  34/20آر ‒ م.
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«یک قانون در سال  ،۱۵۴7طی نخستین سال فرمانروایی ادوارد ششم مشخص
میکند هر فردی که نتواند کار کند به بردگی به آن کسی اعطا خواهد شد که او را بهعنوان
تنبل لو داده است( .بدینسان برای بهره بردن رایگان از کار یک بدبخت بینوا ،کافی بود او
را بهعنوان سرکش در برابر کار لو داد ).ارباب باید به بردۀ خود آب و نان ،نوشابههای کم
قوت و باقیماندههای گوشتهایی را که تشخیص میدهد برای بردهاش الزم است
بدهد .او حق دارد بهکمک شالق و زنجیر ،برده را به تهوعآورترین کارها بگمارد .اگر برده
پانزده روز غیبت داشته باشد ،او محکوم به برده ماندن تا آخر عمرش خواهد بود و روی
پیشانی یا روی گونهاش حرف ” اس“ 47را داغ میکنند .در سومین تالش برای فرار ،او را
بهعنوان جنایتکار دولتی اعدام میکنند .ارباب حق دارد او را همانند هریک از اثاث
خانهاش بفروشد ،در وصیتنامهاش واگذار کند ،یا او را بهمنزلۀ برده ،دام یا مبلش کرایه
ّ
دهد .اگر بردگان بر ضد اربابشان عملی انجام دهند ،بایستی آنها نیز اعدام شوند.
قضات صلح ،به محض اینکه از موضوع آگاهی یافتند ،ملزم به دادن دستورات الزم برای
یافتن بردههای مورد نظرند .اگر مالحظه شود که یکی از این افراد بهتنبلی وقت
میگذراند ،باید او را به محل تولدش بازگرداند ،روی سینهاش حرف ”و“ را داغ کرد ،او را
زنجیر کرد؛ و به کار روی جادهها گماشت .اگر ولگرد از روی قصد جای دیگری را محل
تولدش ذکر کند ،مادامالعمر در همان محل بهمثابۀ برده به نفع اهالی آن مکان به کار
مشغول خواهد شد و او را با با حرف ”اس“ داغ خواهند کرد .همه حق دارند فرزندان
بردگان را از آنها بگیرند و بهعنوان کارآموز تا  24سالگی برای پسران و بیست سالگی
برای دختران ،از آنها بهره ببرند .اگر این فرزندان فرار کنند ،تا سنهای ذکرشده به
بردگانی برای اربابان خود تبدیل میشوند و اربابان حق دارند براساس میلشان ،آنها را
زنجیر کنند ،بزنند و غیره .هر اربابی حق دارد بر گردن ،بازو و ران بردۀ خود حلقهای بنهد
تا او را بهتر شناسایی کند و بهتر بتواند به او اطمینان کند .آخرین بخش این قانون،
 -47اولین حرف کلمۀ «برده» ( ‒ )slaveم.
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مربوط به ولگردهایی است که کلیسای محلی به کار میگیردشان و به آنها خورد و
خوراک میدهد .این نوع بردههای کلیسا تا اواسط سدۀ نوزدهم در بریتانیا تحت نام
”مردان در گردش“ 48برقرار بودند .یکی از مدافعان سرسخت سرمایهداری ،نکتۀ زیر را
بیان میکند” :تحت فرمانروایی ادوارد ششم ،انگلیسیها بسیار به تأسیس کارخانه و
ایجاد کار برای تنگدستان عالقه داشتند .در این مورد ما قانون شایان توجهی داریم که
براساس آن تمام ولگردها را باید با آهن گداخته نشانهگذاری کرد و“...
«تحت فرمانروایی الیزابت ،در سال  ،۱۵7۲فرمانی صادر شد که براساس آن
گدایانی که مجوز قانونی برای گدایی نداشتند ،و بیش از چهارده سالشان بود ،بهگونهای
جدی ضرب و شتم میشدند و اگر هیچکس آنها را برای خدمتگذاری به مدت دو سال
نمیخواست ،گوش چپ آنها را با آهن گداخته نشانهگذاری میکردند .در صورت تکرار
گدایی ،و اگر بیش از هجده سال داشتند ،اعدام میشدند مگر اینکه کسی پیدا شود و
آنها را به مدت دو سال در خدمت خود بگیرد .و اگر باز هم جرم خود را تکرار
میکردند ،بدون رحم ،بهعنوان جنایتکار دولتی ،اعدام میشدند .قوانینی از همین قبیل
در سالهای  ۱۵7۶و  ۱۵97به مرحلۀ اجرا گذاشته شد .تحت همان فرمانروایی،
ولگردها را برای دار زدن بهصف میکردند .استرایپ در گزارش ساالنۀ خود مینویسد که
هر سال ،اینجا و آنجا ،سیصد یا چهارصد نفر را از چوبۀ دار آویزان میکردند .فقط در
منطقۀ سامرست ،در یک سال ،چهل ولگرد را بهدار زدند 35 ،تن از آنها را با آهن
گداخته نشان کردند و  37تن دیگر را ضرب و شتم شدید کردند .بشردوست مورد نظر ما
میافزاید” :بر اثر سهلانگاری قضات مصلح و دلسوزی مردم ،این شمار بزرگ
محکومان حتی یکپنجم بزهکاران را دربر نمیگیرد ...در دیگر مناطق بریتانیا ،وضعیت
بهتر از این نیست و در چند محل دیگر ،وضعیت از این هم بدتر است“.

48- Roundsmen
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«تحت فرمانروایی جک اول ،تمام افرادی را که بدون مسکن بودند ولگرد
محسوب میکردند .قضات مصلح ‒ که البته همۀ آنها جزو مالکین بزرگ ،کارخانهدار،
کشیش و غیره بودند ‒ و آنها را به مسند قضاوت تأدیبی نشانده بودند ،مجاز بودند
ً
ولگردها را در مأل عام شدیدا ضرب و شتم کنند و برای بار نخست آنها را به شش ماه و
در صورت تکرار جرم به دو سال زندان محکوم کنند .طی دوران زندان ،تا هنگامی که
ً
قضات صالح بدانند ،میتوانستند آنها را شدیدا ضرب و شتم کنند .ولگردهای
اصالحناپذیر و خطرناک را به حرف ”آر“ بر روی شانۀ چپشان داغ میکردند و به اعمال
شاقه میگماشتند .و اگر آنها را بار دیگر در حال گدایی میدیدند ،آنها را بدون اجرای
مراسم مذهبی اعدام میکردند .این قوانین فقط در سال  ۱7۱۴لغو شد».
در چنین شرایط نفرتانگیز و به کمک چنین تصمیمات خونباری بود که سلب
مالکیت از جماعت کشاورزان صورت گرفت و طبقۀ کارگری که بهمثابۀ خوراک به
ْ
صنعت بزرگ اهدا شد پدید آمد .میبینیم که از منظومههای لطیف اقتصاددانان بسیار
دور هستیم! این آهن و آتش بود که در منشأ انباشت بدوی سرمایه قرار گرفت .و این آهن
و آتش بود که محیط الزم را برای سرمایه ،برای توسعهاش و تودۀ نیروی انسانی را برای
تغذیهاش فراهم آورد .و اگر امروز دیگر آهن و آتش ابز ِار معمولی برای انباشت سرمایۀ در

رشد پیوسته نیست به این خاطر است که سرمایه ابزار دیگری ،بسیار بیرحمتر و
حال ِ
بسیار وحشتناکتر در اختیار دارد که یکی از فتوحات افتخارآفرین بورژوازی امروزین
است ،وسیلهای که بخش الزمی از خود سازمان تولید سرمایهداری است ،وسیلهای
ً
بدون سر و صدا ،بدون رسوایی ،وسیلهای است که کامال منطبق با تمدن عمل میکند ،و
آن هم گرسنگی است.
ما نمیتوانیم در این چکیدۀ کوتاه به شاهکارهای سرمایه در مستعمرهها بپردازیم.
ما خوانندگان خود را به روایتهای موجود دربارۀ کشفیات بزرگ دریانوردی از جمله
روایتهای کریستف کولمب و آنهایی که مربوط به مستعمرات است ،ارجاع
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میدهیم 49.در اینجا فقط به سخنان و .هویت 50بسنده میکنیم ،مردی که با شور و
اشتیاقش در دفاع از مسیحیت ،شهرتی برای خود دستوپا کرد .او سخنان زیر را بیان
میکند« :وحشیگریها و جنایات نفرتانگیزی که در تمام مناطق دنیا و برضد تمام
خلقهایی که به بردگی کشانده شدهاند به دست نژادهایی که نام خود را مسیحی
عصر تاریخ جهانی نزد هیچیک از
گذاشتهاند صورت گرفته است ،نمونهاش را در هیچ ِ
ِ
نژادها ،هر اندازه که وحشی ،خشن ،بیرحم یا وقیح باشند ،نمییابیم».
اگر همانگونه که ماری اوژیه میگوید« ،پول با لکههای طبیعی خون روی یکی از
گونههایش پا به جهان نهاد ،سرمایه به هنگام تولد ،از تمام خلل و فرجش خون و گل و
الی میچکید».

ً
هان ای بورژواها! این صرفا همان تاریخ است ،تاریخ اندوهباری آ کنده از خون که

شایستۀ آن است که شمایانی که میتوانید در فضیلت اخالقیتان نفرت سنجیدۀ خود را
به تشنگی خون انقالبیان امروزین بیان کنید 51،شمایانی که به کارگران 52اعالم میکنید
فقط مجازند از ابزار اخالقی استفاده کنند آن را بخوانید و بیندیشید.
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 -49برای اطالع از چگونگی رشد سرمایهداری و گسترش آن به دیگر نواحی ،و نیز آگاهی از نحوۀ
استثمار ملل ستمدیده توسط کشورهای ثروتمند ،پیش از هر چیز ،بنگرید به :والدیمیر لنین ،امپریالیسمِ
بهمثابهِباالترینِمرحلۀِسرمایهداری ،ترجمۀ محمد پورهرمزان – .و.
 ،W. Howitt -۵۰پیشگام علم مردمشناسی ‒ م.
 -51مورد اتهام علیه شورشگران گروه شورشیان سان لوپو ،لتینو ،و گالو در ایتالیا در آوریل  – 1877م.
 -52مترجم این کلمه را «زحمتکشان» ترجمه کرده بود .با مراجعه به نسخۀ ایتالیایی و انگلیسی به کلمۀ
« »workersبرخوردم و پس از بررسی بیشتر مشاهده کردم که مترجم در جاهای زیادی از متن اینگونه
ترجمه کرده است .تطبیق با ایتالیایی و انگلیسی مرا مجاب کرد که مترجم در برخی جاها بهجای «کارگر»
«زحمتکش» قرار داده است .بر این اساس ،هرجایی در متن «زحمتکش» یا «زحمتکشان» بود ،آن را به
«کارگر» یا «کارگران» تغییر دادم .پر واضح است که بین «زحمتکشان» و «کارگران» تفاوتی ماهوی وجود
دارد .هر زحمتکشی کارگر نیست ،ولی همۀ کارگران زحمتکشاند .مغازهدار ،دستفروش و...
زحمتکشاند ،ولی کارگر نیستند – .و.
 -53اظهار لطفی که از سوی یک صاحبمنصب قضایی طی محاکمۀ فوق بیان شد – .م.
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سخن پایان
آسیب ریشهدار است .زمان زیادی است که کارگران جهان متمدن به این امر
ً
آگاهی یافتهاند .مطمئنا نه همۀ کارگران ،بلکه شمار بزرگی از آنان .و هم آنهایند که ابزار
مناسب را برای از بین بردن آسیب فراهم میآورند.
آنها دریافتهاند که:
‒ نخستین سرچشمۀ تمام سرکوبگریها و بهرهکشیهای بشری ،مالکیت
خصوصی است؛
‒ آزادی کارگران (آزادی انسان) نمیتواند بر روی سلطۀ جدید طبقاتی بنا شده
باشد ،بلکه بر روی پایان تمام امتیازات و انحصارات طبقاتی و بر روی برابری حقوق و
کار بنا میشود؛
‒ هدف کار ،هدف بشریت ،حد و مرزی ندارد؛
‒ آزادی کارگران را باید خود کارگران بهدست آورند.
و آنگاه فریادی رسا شنیده شد« :کارگران تمام جهان ،متحد شوید! حقوق بدون
کار و کار بدون حقوق ،دیگر هرگز :انقالب!»
انقالب خواستهشدۀ کارگران بهانه یا وسیلهای نیست که برای رسیدن به هدفی
اما
ِ

پنهانی در پیش رو گذاشته شده باشد .بورژوازی نیز همانند بسیاری دیگر ،روزی انقالب
را در پیش رو گذاشت :ولی آن انقالب فقط برای این بود که جای اشراف را بگیرد و
بهجای نظام فئودال بردگی ،نظام مزدبگیری را قرار دهد که بسیار ظریفتر و بیرحمتر
بود .این همان چیزی است که جرئت میکنند آن را پیشرفت و تمدن بنامند! در واقع ،هر
روز ما شاهد نمایش مضحک بورژواهایی هستیم که مرتب واژۀ انقالب را تکرار میکنند
بدون آنکه هدف دیگری بجز صعود از دیرک ثروت و گرفتن قدرت داشته باشند .در
حالی که انقالب کارگران در راستای بهاجرا گذاشتن مفاهیم و اندیشههای انقالبی است.

121

واژۀ «انقالب» ،در معنای گستردۀ آن ،بازگشت به نقطۀ حرکت ،تغییر و تبدیل را
بیان میکند .انقالب در این معنا ،روح تمام مادۀ بیکران است .در واقع ،همهچیز در
طبیعت چرخهای ازلی طی میکند؛ همهچیز تغییر مییابد ،هیچچیز بهوجود نمیآید و
هیچچیز از بین نمیرود .علم شیمی این امر را ثابت میکند .ماده ،که از لحاظ مقداری
همواره ثابت است ،میتواند با تغییر و تبدیل ،بینهایت شکل به خود بگیرد .هنگامی که
ماده شکل سابق خود را ازدست میدهد و شکل جدیدی به خود میگیرد ،از زندگی
گذشتۀ خود ،که در آن میمیرد ،گذر میکند تا در زندگی نوین خود زاییده شود.
مثال آشنایی بیاوریم :هنگامی که ریسندۀ ما ،ده کیلوگرم پنبه را به ده کیلوگرم نخ
تبدیل میکند ،چه اتفاقی رخ میدهد؟ مرگ ده کیلوگرم ماده به شکل پنبۀ خام و زایش ده
کیلوگرم ماده به شکل نخ .و هنگامی که بافنده نخها را به پارچه تبدیل میکند ،چه اتفاقی
رخ میدهد؟ هیچچیز مگر گذار ماده ،گذار زندگی از شکل نخ به زندگی ،به شکل
پارچه؛ همانند حالت پیشین آن که از زندگی به شکل پنبۀ خام به زندگی به شکل نخ گذر
کرده است .بنابراین ،ماده با گذر از وضعیتی به وضعیت دیگر ،با دگرگون شدنهای
دائمش ،با انقالب کردنهایش ،بیوقفه تغییر و تکامل مییابد.
ً
اگر انقالب قانون طبیعت است که همهچیز را دربر میگیرد ،پس الزاما باید شامل
بشریت هم ،که جزئی از طبیعت است ،بشود .اما در روی کرۀ زمین ،نادر افرادی هستند
که اینگونه نمیاندیشند .یا بهتر بگوییم ،چشمانشان را میبندند تا نبینند و گوشهایشان
را میبندند تا نشنوند.
اینجا من صدای بورژوایی را میشنوم که فریاد میزند« :آری ،این حقیقت دارد،
قانون طبیعت ،انقالبی که شما خواستهاید ،تنظیمکنندۀ مطلق کنشهای انسانی است.
تقصیر تمام سرکوبگریها را ،تمام بهرهکشیها را ،تمام سرشکها و تمام خرابیهایی را
که از آن ناشی میشود باید به این قانون گریزناپذیر انقالب ،به این تغییر و تبدیل دائمی
که به ما تحمیل میشود ،یعنی تنازع بقا ،خورده شدن ضعیفترها به دست قویترها ،فدا
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شدن افراد ناکاملتر به نفع پیشرفت آنهایی که کاملترند ،نسبت داد .اگر صدها کارگر
قربانی یک بورژوا میشوند ،این امر نه بر اثر گناه آن بورژوا ‒ که از این رویداد بسیار
غمگین و متأسف است ‒ بلکه فقط به حکم قانون طبیعی و انقالب رخ میدهد».
اگر اینگونه سخن بگوییم ،کارگران از این بهتر نمیخواهند :زیرا براساس همین
ً
قانون طبیعی که طالب تغییر و تبدیل ،تنازع بقا و انقالب است ،کارگران اتفاقا خود را
آماده میکنند که نیرومندتر باشند و تمام گیاههای مهیب ،هولناک و انگلها را فدای
پیشرفت کامل و استوار گیاهی به نام انسان کنند ،موجودی با شکوه ،کامل و بیعیب و
نقص در تمام اوج شخصیت انسانیاش.
اما بورژواها بیش از اندازه بزدل و محافظهکارتر از آناند که از قانون عمومی
انقالب یاری بخواهند .آنان در یک لحظۀ مستی به قانون نامبرده توسل جستند ،ولی به
محض اینکه بهخود آمدند و دریافتند که بهتر است چیزها همانگونه که هستند بمانند،
فریادهای کرکنندۀ خود را سر دادند که« :نظم ،دین ،خانواده ،حفظ مالکیت!» و اینچنین
است که پس از قتلعامها ،آتشسوزیها و دزدیها ،موفق شدند مقام مسلط و استثمارگر
نوع بشر را بهچنگ آورند و تصور میکنند موفق خواهند شد جریان انقالب را متوقف
کنند .آنان در حماقت خود نمیبینند که تالشهایشان چیز دیگری جز انفجار ناگهانی
نیروهای انقالبی ،که دیوانهوار به هم فشرده شده است ،و درد و رنج مصیبتبار برای
انسانها و در نتیجه برای خودشان ،به بار نخواهد آورد.
انقالب ،پس از هموار کردن سدهای مادیای که در سر راهش میگذارند ،و قرار
گرفتن در جریان آزاد خود ،بهتنهایی قادر خواهد بود میان انسانها تعادلی بیعیب و
نقص ،نظم ،آشتی ،و کاملترین خوشبختی را برقرار سازد .زیرا انسانها در پیشرفت
آزادشان همانند حیوانات وحشی رفتار نخواهند کرد ،بلکه همانند موجودات انسانی
ً
بیاندازه خردمند و اجتماعی که درک میکنند هیچ انسانی ممکن نیست واقعا آزاد و
خوشبخت باشد ،مگر زمانی که تمام نوع بشر آزاد و خوشبخت باشند .دیگر حقوق بدون
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کار و کار بدون حقوق وجود نخواهد داشت .بنابراین ،تنازع بقا بین یک انسان و انسانی
دیگر نیز نخواهد بود ،مگر تنازع بقای تمام انسانها در برابر طبیعت برای دراختیار گرفتن
بیشترین نیروهای طبیعت برای رفاه کل بشریت.
همین که آسیب شناخته شد ،پی بردن به عالج آن آسان میشود« :انقالب برای
انقالب ،یعنی انقالب برای به مرحلۀ اجرا درآوردن محتوای اندیشههای انقالبی».
ولی کارگران چگونه موفق خواهند شد جریان انقالب را دوباره برقرار سازند؟
این سطور جایی برای گسترش برنامۀ انقالب نیست که از مدتها پیش تهیه شده
و در کتابهای مربوط منتشر شده است 54.ما فقط به کلماتی بسنده میکنیم که از دهان
پایان این نوشتار قرار میدهیم :کارگر
یک کارگر شنیده شده است و آن را سرلوحۀ ِ
همهچیز را میسازد؛ و کارگر میتواند همهچیز را تخریب کند ،زیرا او میتواند همهچیز
را از نو بسازد.

 -54در این زمینه ،از جمله ،بنگرید به:
-

جان مالینوکس ،مارکسیسمِوِحزب ،نشر اینترنتی.

-

گئورگ لوکاچ ،تأملی ِدر ِوحدت ِاندیشۀ ِلنین ،ترجمۀ حسن شمسآوری و علیرضا
امیرقاسمی ،نشر اینترنتی – .و.
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پیوست اول
نامۀ کارلو کافیرو به کارل مارکس
له مولیر ۲7 ،ژوئیه ۱۸7۹
آقای محترم،
بههمراه نامهام ،دو نسخه از اثرتان« ،سرمایه» ،را ‒ که من خالصه کردهام ‒
برایتان میفرستم.
میخواستم آنها را زودتر برایتان ارسال بدارم ،ولی فقط همین االن به لطف یکی
از دوستان ‒ که با مداخلهاش موفق شد کتاب را به چاپ برساند ‒ چند نسخه از آن را
دریافت کردم.
حتی اگر توانسته بودم با هزینۀ خودم آن را به چاپ برسانم ،مایل میبودم که،
پیش از این کار ،آن را برای بررسی خدمتتان ارسال دارم .اما از بیم آنکه چنین موقعیت
مناسبی را ازدست دهم ،با عجله با پیشنهاد رسیده موافقت کردم .و فقط در این لحظه
است که شما را مخاطب قرار میدهم و از شما استدعا دارم که لطف کرده به من بگویید
آیا در بررسیام موفق به درک و بیان اندیشۀ مؤلف اثر شدهام یا نه.
با تقدیم بیشترین احترامات،
ارادتمند شما
کارلو کافیرو
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 - 55اصل این نامه به زبان ایتالیایی نوشته شده است.
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پیوست دوم
پاسخ مارکس به کارلو کافیرو
لندن ۲۹ ،ژوئیه ۱۸7۹
شهروند گرامی،
با صادقانهترین سپاسگزاریها برای دریافت دو نسخه از کارتان! چندی پیش دو
نوشتۀ شبیه کار شما را دریافت کرده بودم که یکی به زبان صربی بود و دیگری به
انگلیسی ،که در ایاالت متحده بهچاپ رسیده بود .ولی هردو دارای این اشکالاند :با
قصد ارائۀ چکیدههای عامهپسند از «سرمایه» ،آنها در ضمن به فضلفروشی بیش از
حد جنبۀ علمی مطلب پرداختهاند .بدینسان ،بهنظرم میآید که آنها هدف اصلی خود
را ،که تحت تأثیر قرار دادن خوانندههایی بوده که این چکیده برایشان تهیه شده است،
کمابیش ازدست دادهاند .و این برتری بزرگ کار شماست!
و اما دربارۀ مفهوم مطلب ،تصور نمیکنم اشتباه باشد اگر به نقص آشکاری که در
مالحظات خود در مقدمۀ کتاب بیان کردهاید ،اشارهای کنم .و آن هم برهانی است که
براساس آن شرایط مادی الزم برای رهایی پرولتاریا به شیوۀ خودبهخودی بر اثر حرکت
استثمار سرمایهداری ایجاد میشود .در مورد باقی مطالب آن ‒ اگر درست تعبیر کرده
باشم ‒ من با شما همنظرم که نمیبایست فکر مردمی را که قصد داریم آموزش دهیم
بیش از اندازه بار کنیم .هیچ امری مانع نمیشود که شما در زمانهای مناسبتری برای
بیشتر قرار دادن بنیاد مادی «سرمایه» در اذهان مردم ،بهسوی آن بازگردید.
با سپاس دوباره،
ارادتمند شما،
کارل مارکس
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