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  مقدمھ

  

توان ادعا كرد ھیچ جریانى بھ اندازه ماركسیسم از غناى فكرى در تاریخ معاصر بھ جرائت می

چھ از نظر دایره .  است ھاى ماركس این غناء بخشا محصول نظرات و ایده. برخوردار نبوده است

اند، چھ بعلت عمق این نظرات و چھ بعلت بررسى   قرار گرفتھ مسائلى كھ مورد بررسى ماركس

ھا و ایده ھاى مكتوب او از ژرف اندیشى و  ، نوشتھ ھمھ جانبھ نظرات متفكرین قبلى توسط ماركس

ولى شاید بھ ھمان اندازه مھم، یك عامل دیگر براى غناى فكرى . بداعت شگرفى برخوردار است

قرار گرفتن ماركسیسم .  بستر فكرى عمده صد سال اخیر استماركسیسم تبدیل شدن این نظرات بھ

در چنین موقعیتى باعث شده است كھ مكاتب و نظرات دیگر خود را در تقابل یا در تكمیل آن 

تبدیل شدن . این بھ خودى خود بھ دایره نظرى ماركسیسم غنى بیشترى داده است. مطرح كنند

 آن   دمكراسى در دو دھھ اول قرن اخیر و پذیرش عظیم سوسیال ماركسیسم بھ مبانى نظرى جنبش

ھاى اجتماعى دیگرى كھ بھ ھر كمونیسم روسى، مائوئیسم و سایر جنبش بعنوان مبانى رسمى

ھا نیز چھ كردند، باعث شده است كھ منتقدین بھ این جنبشتعبیرى خود را بھ ماركسیسم منتسب می

. ال خود این مكتب را نقطھ رجوع خود قرار دھنددر دفاع از ماركسیسم و یا چھ در نقد آن، بھر ح

 مورد تقد  نتیجھ این شده است كھ در تاریخ معاصر نظرات ھیچ متفكرى بھ اندازه نظرات ماركس

  .و بررسى و ارجاع قرار نگرفتھ است

رسد كھ اما علیرغم ھمھ این غنى و ثروت فكرى، در پایان قرن بیستم این طور بنظر می

ھیچ مقولھ، ھیچ نكتھ و موضوعى در . شفاف قبلى خود را از دست داده استماركسیسم سیماى 

 را  خواھد ماركسكسى كھ در این دوره می. ھا تعبیر و تفسیر ھمراه نباشدماركسیسم نیست كھ با ده

ھا ھزار نوشتھ دیگر  مواجھ نیست، بلكھ با ده ھا، كتب و متون اصلى ماركس بخواند، فقط با نوشتھ

 یا   درنیامده باشد، خود را وارث خلف ماركس شمنى با ماركس  كھ اگر نویسنده از سر دمواجھ است

، انبوه ادعاھا و رساالت كسانى باید اضافھ شود  بھ این وضعیت. منتقد سازنده او معرفى كرده است

ھا و  ، شخصیت ھاى مختلف زندگى سیاسى و فكریش  در دوره كھ در بررسى نظرات ماركس

   پیر، ماركس  جوان در مقابل ماركس بدین سان ماركس. اند تفاوتى براى او ساختھھاى م قالب
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 اقتصاددان،   ماركس  فیلسوف در مقابل ماركس  كمونیست، ماركس دمكرات در مقابل ماركس

اینھا ھمھ البتھ در كنار تحوالتى كھ . گیرند اومانیست در مقابل جبرگرا و غیره قرار می ماركس

  دارى طى این صده از سر گذرانده است و تحوالت و تغییرات جدى كھ جنبش جامعھ سرمایھ

   .شوندسوسیالیستى تجربھ كرده است از جدیت بیشترى برخوردار می

تحوالت دھھ اخیر كھ در متن آن شوروى سابق از ھم فرو پاشید، بلوك شرق در ھم شكست و 

الگوى اجتماعى و اقتصادى سابق خود ھاى استقالل طلبانھ و ضدامپریالیست سابق ھر یك  جنبش

 اقتصاد بازار و تجدید روابط با غرب كنار گذاشتند، نھ فقط بھ حساب شكست  را بھ نفع پذیرش

كمونیسم روسى، مدل رشد اقتصادى گذشتھ كشورھاى موسوم بھ در حال توسعھ، بلكھ بھ حساب 

  . نیز گذاشتھ شدند شكست اجتناب ناپذیر نظرات ماركس

 در زمان خود اصول نظام سرمایھ دارى را خوب تحلیل كرده بود،  ود حتى اگر ماركسشگفتھ می

اند  ھا مجبور بوده  آمده است كھ ماركسیست ھا مسئلھ و موضوع جدید پیشاز آن زمان تاكنون ده

نتیجھ این . شده است اضافھ كنند مستفاد می تفسیر و تعبیر خود را بھ آنچھ از اصول كلى ماركس

اند كھ دیگر  ھاى متفاوت شده  تحلیل  چنان دستخوش ت كھ بھ مرور، كلیات نطرات ماركسشده اس

 كھ اساسا متكى بھ برسمیت شناختن  مبانى فكرى ماركس. از خود آنھا چیزى باقى نمانده است

شد، اكنون با جامعھ بھ طبقات و درك شرایط كار و زیست و منافع طبقاتى و جھانى كارگران می

 است كھ دیگر خود طبقاتى دانستن جامعھ بعنوان تعیین كننده ترین عامل شناخت جامعھ این مواجھ

دارى و حقانیت تاریخى مبارزه كارگران بعنوان یك طبقھ جھانى زیر عالمت سئوال رفتھ  سرمایھ

  .است

 بخواند و مربوط بودن نظرات او بھ جھان  خواھد ماركسبنابراین براى كسى كھ امروز می

ھا، و مھمتر از آن پراتیك   متوجھ شود، نھ فقط نوشتھ ھاى خود او بلكھ انبوه نوشتھمعاصر را

 ھاى عظیم اجتماعى قرار دارد، كھ ھر یك بھ نحوى بعنوان روایت درست از  سیاسى جنبش

بدین سان در مقابل ھر . شوندنظرات او یا تجربھ اجتناب ناپذیر عملى از این نظرات معرفى می

، انبوه سئواالت، ادعاھا، اتھامات و روایات نابجا قرار دارد، كھ   نظرات ماركسعالقمند جدى بھ

شان، میتوان جوھر انقالبى، متحول كننده و  تنھا با توجھ بھ آنھا و نھ با ندیدن و كم اھمیت دانستن

   . را متوجھ شد عمیقا انسانى ماركس

لسات سخنرانى بھ ھمین عنوان از ، مجموعھ ج بھ منظور دامن زدن بھ یك روند بازخوانى ماركس

از ده . ھا تھیھ شده است كتاب حاضر اساسا بر متن بخشى از این سخنرانى. طرف من برگزار شد
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ھا در نظر گرفتھ شده بود، تاكنون ھشت مبحث آن در بیست و  مبحثى كھ براى این سرى سخنرانى

، كپنھاك )ھشت مبحث(، یوتبورى )ھشت مبحث(دو جلسھ سخنرانى كھ در شھرھاى استكھلم 

 برگزار شدند، ارائھ شده ٩٨ تا اكتبر ٩٦ھاى اكتبر طى ماه) دو مبحث(و لندن ) چھار مبحث(

  .است

ھا بھ ابتكار فردى و با الھام از مصوبھ كنگره اول حزب كمونیست  شروع كار این سرى سخنرانى

 و  حاضر، آموزش اندیشھ و نقد ماركسیستى در دوره  بر اھمیت گسترش«كارگرى ایران كھ 

ولى اجراى این . تاكید داشت، آغاز شد» ترویج ماركسیسم و تقویت خصلت ماركسیستى حزب

ھا بھ ھمت و یارى رفقاى تشكیالت حزب كمونیست كارگرى ایران در سوئد، دانمارك و  سخنرانى

  . كردند، مقدور شد انگلستان كھ در فراھم آوردن مقدمات عملى كار تالش

ى یك رشتھ سئواالت و نكات عمومى مربوط بھ تم صحبت در نظر گرفتھ شده براى ھر سخنران

 از شركت در جلسھ درباره آنھا غور  كنندگان پیش اینھا موضوعاتى بودند كھ قرار بود شركت. بود

. اند این رشتھ سئواالت بصورت ضمیمھ در پایان كتاب حاضر درج شده. و تعمق كرده باشند

 مھم براى شركت در این سرى از جلسات  فرض  یك پیش  صلى ماركسمطالعھ و یا مرور متون ا

ھا صرفا دادن یك تصویر كلى و عمومى از موضوعاتى بود كھ در  ھدف از این سخنرانى. بود

لذا خواننده این مجموعھ، ھمانند شركت . اند  بطور مبسوط توضیح داده شده ھاى ماركس نوشتھ

زم است براى فھم وسیعتر ھر موضوع بھ خود متون كنندگان در جلسات سخنرانى مذكور، ال

  . رجوع كند اصلى ماركس

   در زمینھ جایگاه و نقش  نظرات ماركس كتاب حاضر تالشى است براى ارائھ منسجم رئوس

كتابى است » بازخوانى ماركس«بھ این اعتبار . دارى و سوسیالیسم انسان، تاریخ، اقتصاد سرمایھ

.  آشنا ھستند  آشنا شوند و ھم براى آنھا كھ از قبل با ماركس لند با ماركسھم براى آنان كھ تازه مای

 یك چھارچوب سیستماتیك و عمومى براى  امیدوارم این كتاب بتواند براى آشنایان تازه ماركس

 زمینھ یك   كند و ھمین طور بتواند براى آشنایان قبلى ماركس مطالعات بعدى آثار او را فراھم مى

  . جدید و عمیق از نظریات او را بھ دست دھد غور و تفحص

  

  

  جعفر رسا

  ٩٨نوامبر 
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  فصل اول

  

 »موقعیت ماركسیسم در پایان قرن بیستم« 

   

تواند مطرح شود این است رود، اولین سئوال جدى كھ می می براى كسى كھ امروز سراغ ماركس

ھاى یك متفكر قرن  دیشھكھ ماركسیسم چھ ربطى بھ جھان آخر قرن بیستم دارد؟ چرا ھنوز ان

دانستند ھاى اجتماعى كھ در این قرن خود را منتسب بھ آن می تجربھ جنبش ھم، كھ بر اساس نوزده

تواند براى ما موضوعیت داشتھ باشد؟ آیا توان آنھا را موفق و واقع بینانھ بھ حساب آورد، مینمی

 وفادارى خود را بھ ماركسیسم حفظ مواجھ نیستیم؟ آیا كسانى كھ ھنوز» بحران ماركسیسم«ما با 

دارى ظرفیت خود را  كردند، خشك مغزانى نیستند كھ متوجھ مرور زمان نباشند؟ آیا جامعھ سرمایھ

دھند كھ دوره انقالب كارگران و تئورى براى تغییر و تحول نشان نداده است و اینھا ھمھ نشان نمی

ذیرفت كھ حتى اگر این نظرات در زمان خود كرد سپرى شده است؟ چرا نباید پكھ آن را تبیین می

گشت، یا   این دوره و زمانھ كارا نیستند؟ چرا نباید دنبال نظرات جدید قابل دفاع بودند، دیگر براى

 قابل نجات دانست، زنده  توان در نظرات ماركسدر بھترین حالت سعى كرد آنچھ را كھ ھنوز می

د؟ ھم اكنون كسانى ھستند كھ بھ انجام این پروژه نگھ داشت و بقیھ را بھ بایگانى تاریخ سپر

 را در كنار فلسفھ ویتگنشتان، اقتصاد  اى از نظرات ماركس بعنوان نمونھ برخى مقلمھ. مشغولند

. گویندنئوكالسیك، علم جامعھ شناسى رایج و امثالھم بھ وجود آورده و بھ آن ماركسیسم تحلیلى می

 و درك او از سیاست و مبارزه انقالبى  تصاد سیاسى ماركسگویا مبانى فلسفھ ماركسیسم، نقد اق

لذا میتوان ھر یك را تا . تواند موضوعیت داشتھ باشداجزایى ھستند كھ ھر كدام بدون دیگرى می

بھ این ترتیب بنظر كسى كھ . آنجا كھ دیگر ھنوز بھ جھان معاصر مربوط ھستند بكار گرفت

ترین و نھ لزوما   بینانھ است و دمكراسى پارلمانى واقع دیگر عصر انقالبات بھ سر آمده  برایش

باید   را ترین نحوه تعیین دخالت مردم در سرنوشت خودشان است، تئورى انقالب ماركس مطلوب

كنار گذاشت، حقانیت تاریخى پرولتاریا را باید در آرشیو تاریخ ثبت كرد، قھر طبقاتى را باید بھ 

 عمده قرن  تھ و عدم تكامل كافى جامعھ مدنى در بخشحساب دوره خشونت و زمختى قرن گذش
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 باید نظر را متوجھ اشكال متفاوت ضرورى براى بسط حقوق  حاضر گذاشت و در عوض

ھمین طور كسى كھ تجربھ برنامھ . شھروندى و محدود كردن دخالت دولت در زندگى مردم كرد

 شاید در گذشتھ مجدانھ از این شده، و سوسیالیسم فھیمده می ریزى متمركز دولت شوروى برایش

پذیرد، رقابت آزاد و دارى را مى  بھ اقتصاد سرمایھ كرده است، كماكان نقد ماركسادعا ھم دفاع می

داند ولى در عین حال معتقد است كھ نھ با انكار اقتصاد بازار لجام گسیختھ را بھ نفع بشریت نمی

 مطلوب منابع و  نھاد بازار براى تخصیصبلكھ با لگام زدن بھ آن میتوان از خصلت تاریخى 

و بھ این لیست از . امكانات جامعھ و بھ طریق اولى ایجاد رفاه و عدالت اجتماعى بھره جست

  .توان افزود می ھاى كوچك و بزرگ در نظرات ماركس ابداعات و بازبینى

ال تجدید نظر در بین جریانات چپ ایرانى كھ در جستجوى ھویت جدیدى براى خود ھستند، این رو

ھا و  ، جراید، ماھنامھ نشریات. اى برخوردار شده است كردن اخیرا از شتاب خیره كننده

- ھایى است كھ می ھاى جریانات، احزاب، گروھا و محافل این طیف پر از مقاالت و نوشتھ گاھنامھ

ر براى  از افتضاح دمكراسى و اقتصاد بازا  از جنگ سرد و پس خواھد توضیح دھد در دنیاى پس

» چپ«توانند خود را ھنوز آنھا چھ مانده است و بعد از این با كدام الگوى اجتماعى و سیاسى می

المللى تخطئھ انقالب و كارگر بپیوندند و بھ  اند كھ بھ كارزار بین اینھا تصمیم گرفتھ. معرفى كنند

د، كارگر را از خواھد مردم را ضد انقالب كنسھم خود در ایران پرچمدار جنبشى شوند كھ می

  این جنبش.  كمونیستى را بھ شكل جدیدى غلط نویسى كند سوسیالیسم بترساند و تاریخ جنبش

   .ارتجاعى در ایران ھم مدعیان و سخنگویانى پیدا كرده است

   

   سئواالت و ادعاھا-١

این شود شویم، كھ البتھ میبنابراین خواستھ یا ناخواستھ، ما با یك رشتھ سئواالت مواجھ می

توان بسادگى گفت اینھا ھمھ براى گیج كردن كارگر و  مى. سئواالت را ھمھ نادیده گرفت

بخشا این گونھ استدالالت درست . اند و ما را با آنھا كارى نیست سوسیالیست انقالبى ساختھ شده

 ولى ھر طور كھ. ھستند، ھر چند ھمھ قضیھ را بھ توطئھ تقلیل دادن، غیرتاریخى دیدن قضیھ است

توانیم نادیده بگیریم كھ بھ ھر  ما این گونھ سئواالت و ابھامات را تعبیر كنیم، این واقعیت را نمى

بنابراین . اند حال آنھا بعنوان یك واقعیت ابژكتیف در مقابل ماركسیست پایان قرن بیستم قرار گرفتھ

راغ ساختار توانیم سھم می. ضرورى است كھ این گونھ سئواالت و ابھامات را بررسى كنیم

توانیم بدوا منطقى این سئواالت برویم و آنھا را در عرصھ تئورى مورد مداقھ قرار دھیم و ھم می
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سراغ منشاء اجتماعى این سئواالت برویم و ببینیم كھ آنھا اساسا محصول چھ پراتیك و شرایط 

   .كنم  دوم را دنبال مى من اینجا روش. اجتماعى ھستند

دو .  مثال در كشورى مانند ایران بر سر ماركسیسم آوردند را مرور كنیدشما فقط كافى است آنچھ

 را بھ روایت حزب توده یادگرفتند كھ بھ نوبھ خود از  نسل از سیاسیون چپ ایرانى ماركس

 یك اقتصاددان، یك فیلسوف بھ عالوه یك  در این مكتب ماركس. كمونیسم روسى متاثر بوده است

، یعنى  دارى نھ اقتصاد یك الگوى تجریدى و خشك از نظام سرمایھدر زمی. سیاسى انقالبى است

در زمینھ فلسفھ قوانین ناظر بھ تكوین ماده . ، دارد قدرى فرمول بعالوه یك سرى تعاریف

در زمینھ سیاسى ھم . غیرارگانیك بھ ماده ارگانیك تا انسان و جامعھ انسانى را توضیح داده است

ھاى  ، قشر قشركردن طبقات بھ الیھ ه و غیرعمده كردن دشمنفرعى و اصلى كردن مبارزه، عمد

. ھاى ایران بوده است پائینى، باالیى و میانى و غیره جزو مواد یادگیرى ماركسیسم دو نسل از چپ

 از دو دھھ   و مجدانھ بیش ھاى بسیار با ارزشھاى اجتماعى آنقدر است كھ تالشتاثیر این سنت

آید كامال كارساز  یخ معاصر ایران براى زدودن آنھا بھ نظر نمىھاى دوره اخیر تارماركسیست

   .باشد

ھاى سیاسى  تاریخ معاصر سیاسى ایران از دھھ چھل بھ بعد شاھد شكل گیرى جریانات و فرقھ

است كھ برایشان ماركسیسم نھ علم رھایى كارگران بلكھ علم چگونگى ساختن یك ایران مستقل و 

توان بھ آنھا رفرمیسم مسلح  می در دست این جریانات كھ در اساس. دارى است خودكفاء سرمایھ

دارى نداشتند، بلكھ از وابستھ بودن ایران،  گفت، یعنى جریاناتى كھ اساسا ھیچ نقدى بھ نظام سرمایھ

خواستند پرچم ضدامپریالیستى از دخالت باصطالح اجانب و بیگانگانگان ناراضى بودند، می

اى مسلحانھ  و ماركسیسم یدك بكشند و بجاى توكل بھ پارلمان بھ شیوه  مصدق را بھ اسم ماركس

قدرت را بدست گیرند، ماركسیسم بھ الگویى براى ھر گونھ پائین آمدن از ھر اصولى، و قبول 

ھاى مستقل آنچھ در این بین گم بود، منافع و خواست. ھرگونھ مماشات و سازشى تبدیل شد

اى كھ در  جامعھ. آنھا براى ایجاد یك جامعھ كمونیستى بودكارگران و كسب قدرت سیاسى توسط 

واضح است كھ براى این چپ مسئلھ اساسا بد فھمى نظرى . آن دیگر برده مزدى وجود ندارد

این چپ در حقیقت چِپ ناسیونالیسم ایرانى بود كھ یكى از خصوصیات مھم دیگر آن این . نیست

بعنوان مثال . وقت حتى بطور جدى ھم تجددخواه نبودبود كھ مانند خود ناسیونالیسم ایرانى ھیچ 

براى این چپ خواست جدایى دین از دولت و مبارزه علیھ خرافھ و باورھاى مذھبى و اسالمى 

شان نبوده و كنار آمدن با مذھب و مشروع دانستن آن تحت عنوان احترام بھ  جزو سلك سیاسى
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ھاى معروف و صادق این شخصیت. استداده ھا، یك ویژگى آنھا را تشكیل می فرھنگ توده

من كھ یك «: گویدگلسرخى، سمبل مقاومت و استقامت زندان دوره شاه می. جریانات را ببینید

 لنینیست ھستم براى نخستین بار عدالت اجتماعى را در مكتب اسالم جستم و آن گاه -ماركسیست 

 ایران  ھاى رھائیبخش را بھ جنبشاسالم حقیقى در ایران ھمواره دین خود . بھ سوسیالیسم رسیدم

... ھا ھستند ھا نمودار صادق این جنبش ھا، شیخ محمد خیابانى سید عبداهللا بھبھانى. پرداختھ است

شود و فقر و  گوید در یك جامعھ طبقاتى ثروت در سوئى انباشتھ مى  مى ھنگامى كھ ماركس

شود مگر آن كھ  برپا نمىگوید قصرى  و موال على مى... گرسنگى و فالكت در سوى دیگر 

توان در این لحظھ از تاریخ  چنین است كھ مى. ھزاران نفر فقیر گردند، نزدیكى بسیارى وجود دارد

ھا و ابوذر  از موال على بھ عنوان نخستین سوسیالیست جھان نام برد و نیز از سلمان فارسى

قیقى بھ عنوان یك روبنا قابل بدین گونھ است كھ در یك جامعھ ماركسیستى، اسالم ح. ... ھا غفارى

  » .كنیم توجیھ است و ما نیز چنین اسالمى را، اسالم حسینى و اسالم موال على را تائید مى

كردند كھ آیا طبقھ كارگرى در ایران ھا بحث میھا سال ھمین طور این بھ اصالح ماركسیست

  تصابات بزرگ آن نقش كارگرى و اع  جنبش١٣٥٧باالخره وقتى در انقالب . وجود دارد یا نھ

قیام، كنترل شوراھاى   از تعیین كننده خود را در سقوط رژیم پھلوى نشان دادند و بالفاصلھ پس

كارگرى بر كارخانجات و مراكز تولید بھ یك واقعیت غیرقابل انكار تبدیل شد، اینھا ھنوز داشتند 

ى با، و یا پشتیبانى از رژیم باز نھ در مورد كسب قدرت توسط كارگران، بلكھ درباره نحوه ھمكار

گفتند كھ آنھا در بھترین حالت داشتند می. كردند امپریالیستى جمھورى اسالمى بحث مى-بورژوا

كارگران نھ بھ اعتبار نیروى خود، بلكھ تنھا از طریق یك جمھورى دمكراتیك خلقى، بھ روایت 

- ھا مینتقالى بھ روایت تروتسكیستامثال فدائى و پیكار و راه كارگر و یا جمھورى انقالبى دوره ا

اى دیگر از آنھا گفتند مگر این بھ اصطالح خرده بورژوازى در  عده. توانند در قدرت شریك شوند

امثال سربداران شروع كردند بھ . قدرت چھ اشكالى دارد كھ ما نتوانیم با آن در قدرت شریك شویم

ند خود را براى خدمت پلیسى بھ جمھورى صدر و امثال فدائى اكثریت داشت  دادن بھ بنى  سرویس

اسالمى و كمك در دستگیرى و شكنجھ فعالین سیاسى و فراخواندن مردم بھ شركت در جنگ 

 ھمھ آنھا، كسب قدرت سیاسى  ھر چھ بود، در قاموس. كردندارتجاعى ایران و عراق آماده می

 بود كھ فقط ابلھان  ى محضتوسط كارگران براى ایجاد سوسیالیسم یك اتوپى بود، یك خام اندیش

البتھ ھمان موقع جریان ماركسیستى وجود داشت كھ اكنون بھ حزب . توانستند از آن حرف بزنندمی

گفت ولى این صداھا آن موقع در كمونیست كارگرى ایران تبدیل شده است كھ غیر از این می
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ماعت فرصت تاریخى ناشى وقتى ھم كھ این ج. شدھیاھوى تبلیغاتى جریانات دیگر كمتر شنیده می

 را از دست دادند، یا با ھمكارى آشكار و ضدانقالبى با جمھورى اسالمى و ١٣٥٧از انقالب بھمن 

قرار گرفتن در كنار حزب توده بھ عامل سركوب كارگران و انقالبیون تبدیل شدند و یا با غرق 

 كارگرى ایران  بشھا و باورھاى غیركارگرى خودشان از فھم قدرت عظیم جنشدن در تئوری

 برنداشتند و بھ یك  غافل ماندند و قدمى براى حزبیت سیاسى و ارتقاء آگاھى سوسیالیستى این جنبش

باره بعد از شكست انقالب شروع كردند سترونى اجتماعى خودشان را بھ حساب ماركسیسم 

خروارى از  گذاشتند و  بحران رفرمیسم خودشان را بھ حساب اشكاالت فلسفى ماركس. گذاشتند

  آثار دست دوم چپ نو اروپائى را بلغور كردند كھ بگویند طبقھ كارگر در جھان در حال انقراض

است، دوره نھ دوره انقالبات، بلكھ سیادت كامپیوترھاست، كھ اساسا مردم ایران مذھبى ھستند و 

 سیاست كشیدند و دست آخر ھم تعداد زیادى از آنھا دست از. سرشت آنھا با اسالم گره خورده است

خواھیم گلیم خودمان را از آب بكشیم، و بھ انحاء مختلف گفتند این دنیا غیرقابل تغییر است، ما می

 از این جریانات كھ در سیاست ماندند، ھمان كھ سر و  آن بخش! بقیھ ھم فكرى بحال خودشان بكنند

ل مھوعى بھ كاسھ لیسان صداى اقتصاد بازار و دمكراسى پارلمانى باال گرفت سعى كردند بھ شك

 این كمپین بورژوازى غرب تبدیل شوند و براى اصالح رژیم اسالمى و ارتقاء موقعیت آخوند در

   . شوند ایران كاسھ داغتر از آش

در حقیقت ما در این پنجاه سال با انواع مختلف . از نمونھ چپ ایران در بقیھ جھان ھم كم نیست

- ود را نسبت بھ دیگرى مدافع و نماینده بھتر ماركسیسم میھایى مواجھ بودیم كھ ھر یك خ ایسم

ایسم،  لنینیسم، تروتسكیسم، مائوئیسم، كاسترویسم، خروشجفیسم، انورخوجھ-ماركسیسم: دانستھ است

این وضعیت طبعا . ھر كدام از اینھا خود انشعابات بسیارى را از سرگذراندند. و غیره و غیره

ت و طبیعى است كھ این سئوال پرسیده شود كھ این تنوع فكرى  ذھن بسیارى شده اس باعث اغتشاش

ھاى   پایھ  واقعا متكى بھ پرسند اگر نظرات شخصیتى چون ماركس بھ چھ معناست؟ از ما مى

ھایى كھ تحت عنوان تداوم  چرا یاران و ھم پیمانان بعدى او، و احزاب و نھضت محكمى بود، پس

اند دچار آن اندازه كج رویى  دارى براه افتاده نى نظام سرمایھ براى سرنگو كار پایان نیافتھ ماركس

اینھا بیانگر  اند؟ آیا اند كھ خود بھ عامل تداوم و توسعھ، و نھ سقوط این نظام تبدیل شده و اشتباه شده

 احتیاج بھ تغییر و تكمیل دارد؟ باید امروزى و   خود در اساس این نكتھ نیستند كھ ماركسیسِم ماركس

ود؟ یا این كھ مرور آن بطور اجتناب ناپذیرى بھ ھمان منجر خواھد شد كھ انواع جریانات مرور ش

  اند؟ موسوم بھ ماركسیسم شده
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، و بھ  عقاید و باورھاى اجتماعى.  غلط استوار است  فرض اى است كھ بر یك پیش این سئوال موجھ

 كھ در خالء و خلوت وجود داشتھ ھایى نیستند ، ایده  منشاء گرفتھ است این اعتبار آنچھ از ماركس

بنابراین نھ . كند باور با خود باوركننده و ایده خود را با صاحب ایده تداعى مى. باشند یا حمل شوند

ھا را درك و اتخاذ  این كھ آنھا چگونھ ایده. ھا مھم ھستند ھا، بلكھ حاملین این ایده فقط خود ایده

، و شاید مھمتر بھ شرایط و اوضاعى بستگى دارد كھ این ھا و بخشا كنند، بخشا بھ خود ذات ایده مى

ھاى  در طول تاریخ معاصر، ماركسیسم، یا ایده. شوندھا در متن آنھا فھمیده و تفسیر می ایده

ھایى تبدیل شدند كھ ھر چند در  جریانات و نھضت  در مقاطع زمانى مختلف بھ تختھ پرش ماركس

شان این  ھا وفادار باشند، ولى در تكوین و تكامل  این ایدهشروع خود، برخى از آنھا ممكن بود بھ

كرد، كنار گذاشتند یا بطور اساسى تغییر باورھا را بھ حكم شرایطى كھ رشد آنھا را مشروط می

   .دادند تا با پراتیك و منافع اجتماعى آنھا جور دربیاید

   

   ماركسیسم و سوسیالیسم -٢

 واقعیت این  رابطھ ماركسیسم و سوسیالیسم چیست؟. كث كرداین نكتھ مھمى است و باید روى آن م

 صحبت از  وقتى ماركس.  از آن حیات داشتھ است است كھ سوسیالیسم مستقل از ماركسیسم و پیش

كند، ھنوز نھ صحبتى می» ایدئولوژى آلمانى«كمونیسم بعنوان یك جریان زنده و حى و حاضر در 

سوسیالیسم . ھنوز ماركسیسمى وجود نداشت. »كاپیتال«بود و نھ از » مانیفست كمونیست«از 

دارى ظھور كرده و منتظر بوده است تا ماركسیسم براى  جریانى نبوده است كھ در عصر سرمایھ

ھا  نھضتى با افق، ارزش اش سوسیالیسم حتى در ھمان سطح خام و اولیھ. آن چشم انداز ترسیم كند

اما ماركسیسم از سھ نظر .  را داشتھ است متفكرین خودشھا و  و آمال معینى بوده است و تئوریسین

این تئورى، . اول از نظر دامنھ مسائلى كھ بھ آن پرداختھ است. بھ سوسیالیسم خدمت كرده است

  دوم، ماركسیسم یك نگرش.  سوسیالیستى را بھ یك نھضت فكرى با دامنھ و عمق ارتقاء داد جنبش

 سوسیالیستى حقانیت تاریخى و مشروعیت  ین براى جنبشا. جھانى بھ سوسیالیسم داد تاریخى و

دارى را از طریق یك انقالب  سوم، ماركسیسم تحول نظام سرمایھ. اجتماعى بھ ھمراه آورد

این لزوم تسخیر قدرت سیاسى و تحزب براى این كار . اجتماعى در مناسبات اقتصادى توضیح داد

ھ یك واقعیت تبدیل شد و تسخیر قدرت سیاسى بھ بنابراین سوسیالیسم از اتوپى ب. را ضرورى كرد

شیوه ژاكوبینى و اقدام یك گروه پیشتاز بھ یك اقدام اجتماعى و متكى بھ نیروى میلیونى كارگران 

  بھ این ترتیب باید ماركسیسم را یك نھضت قوى فكرى محسوب كرد كھ جنبش. تغییر یافت
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كسب این . تعیین كننده ارتقاء داده استسوسیالیستى معاصر را بھ یك نیروى اجتماعى جدى و 

 این بھ معناى تقابل  در دوره خود ماركس. موقعیت براى ماركسیسم بھ سادگى بھ دست نیامد

   دیگر در خود جنبش ماركسیسم با السالیسم، بالنكیسم، باكونیسم، پرودنیسم، و چندین گرایش

ارگران حتى در ھمان زمان ھم تابعى  رادیكال سوسیالیستى ك بھ عبارت دیگر جنبش. كارگرى بود

تفوق ماركسیسم بھ .  كارگرى بود ھاى مختلف دیگر در جنبش از نفوذ و قدرت گرایشات و بینش

 كارگرى آلمان بھ تدریج بھ   و تفوق جناح ماركسیستى جنبش  از شكست كمون پاریس ویژه پس

ھاى  رتمند بودند و پا گرفتن ایده وسیع و قد  كارگرى در آلمان و فرانسھ دو جنبش جنبش. دست آمد

 عمده سوسیالیستى فراھم  ، زمینھ را براى تبدیل ماركسیسم بھ یك گرایش  در این دو جنبش ماركس

   .كرد

فراگیر شدن ماركسیسم و بھ حاشیھ رفتن گرایشات دیگر در عین حال خود این گرایشات را بھ 

بھ . كرد تبدیل كرد ماركسیسم تداعى می سوسیالیستى كارگرى كھ خود را با اجزای داخلى جنبش

ویژه این كھ شرایط اجتماعى كھ این گرایشات را بھ وجود آورده بود كماكان وجود داشت و بھ 

بنابراین . ھم و اوایل قرن بیستم حتى بھ تقویت آنھا منجر شد كمك تحوالت نیمھ دوم قرن نوزده

لبى در جنبشى بود كھ در آن گرایشات ماركسیسم از ھمان زمان كھ فراگیر شد، نھضت فكرى غا

ھایى كھ بنام   نھضت بررسى تاریخى مشخص. دیگر در زیر نفوذ ماركسیسم قرار گرفتند

در اینجا براى نشان دان این نكتھ تكوین برخى از . كند ماركسیسم عمل كردند این نكتھ را روشن مى

  .كنیم  ھا را مرور مى این جنبش

   

   جتماعىھاى ا ماركسیسم و جنبش-٣

  سوسیال دمكراسى: دارى  براى دمكراتیزه كردن سرمایھ جنبش: اول

 كارگرى  ، در جنبش ، كمونیسم و رفرمیسم  اجتماعى سوسیال دمكراسى در شروع تركیب دو جنبش

- ھا حفظ شد، تا این كھ موج انقالبى سال براى سال این دوگانگى در این جنبش. اروپاى غربى بود

رھبران . انى اول و وقوع انقالب اكتبر باالخره بھ تجزیھ این جریان منجر شدھاى بعد از جنگ جھ

 از فروپاشى انترناسیونال اول، احزاب  پس.  بودند اولیھ این جریان جزو نزدیكان خود ماركس

 را در خود متشكل كردند و بھ  انترناسیونالیست دوم یك نیروى چند میلیونى از كارگران معترض

بھ دالیل چندى  علت موفقیت این احزاب .  مشروعیت اجتماعى قدرتمندى دادند نبشھاى این ج ایده
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ھا زمینھ قطبى  در عین حال خود این موفقیت. كھ بھ اختصار بھ آنھا اشاره خواھم كرد ممكن شد

   . سوسیال دمكراسى را تشدید كردند شدن كمونیسم و رفرمیسم در جنبش

ھم یك خالء جدى ایدئولوژیك در جھان  مھ دوم قرن نوزدهسترون شدن لیبرالیسم بورژوائى در نی

در حقیقت خود سیر حركت نظام سرمایھ دارى لیبرالیسم را از دو ركن . دارى بوجود آورد سرمایھ

اول آن كھ در فلــسفھ اجتماعى لیبرالیسم، دولــت قرار بود نقشى در . مھم آن محروم ساختھ بود

اى بود كھ تماما باید بھ سرمایھ داران خصوصى و این عرصھ. ندفعل و انفعال اقتصاد ملى ایفا نك

دارى دخالت فزاینده دولت در حیات اقتصادى كشورھاى سرمایھ. شدبھ رقابت بین آنان واگذار می

 ناچیزى در  ھم دولت نقش در نیمھ اول قرن نوزده. ھاى مادى این باور را زایل ساختزمینھ

، دولتى بود كھ بدون آن كھ خود در گرداندن اقتصاد  ین دولتدر آن دوره بھتر. اقتصاد داشت

المللى امكانات ھاى تجارى بینجامعھ دخالت كند، بتواند از طریق حفظ نظم جامعھ و امنیت راه

- دولت با پیشرفت نظام سرمایھ بنابراین نقش. بیشترى براى بورژوازى كشور خود فراھم آورد

دارى لزوم وجود نھادى را كھ برخى از وظایف و ز سرمایھخود پروسھ تمرك. دارى دگرگون شد

دولــت بورژوازى بھترین كاندیدا . طلبیدنیازھاى این تمركز را در سطح كشورى جوابگو باشد مى

ھاى  انحصارات و تراست بھ عالوه با پیدایش. دارى بودبراى رفع این نیاز جامعھ مدرن سرمایھ

آوردند، رقابت آزاد بھ ز اقتصاد ملى را تحت كنترل خود درمى ھر چھ بیشترى ا غول آسا كھ بخش

   .معناى اوایل قرن نوزدھم نیز دیگر از معنا تھى شده بود

دوم آن كھ براى لیبرالیسم رابطھ بین كارگر و سرمایھ دار یك رابطھ فردى بود، و بنابراین میزان 

ى محدود بھ كارگر و سرمایھ دستمزد یك كارگر و ھمین طور چگونگى شرایط كار او ھمھ امور

 جمعى را بھ  ھاى كارگرى نیرومند كھ انعقاد قراردادھاى دستھ ایجاد اتحادیھ. دار بودند والغیر

   .كردند، این ركن دوم فلسفھ اجتماعى لیبرالیسم را نیز زیر سئوال بردندكارفرماھا تحمیل می

سى جنبشى بود كھ با وضعیت آن زمان بنابراین در مقایسھ با لیبرالیسم بورژوائى، سوسیال دمكرا

اى كارگرى بود كھ بھ نظر  توده سوسیال دمكراسى در آغاز، یك جنبش. بیشتر سازگارى داشت

  رسید مطالبھ اجتماعى شدن وسائل تولید از جانب آن ادامھ حركتى باشد كھ پیشتر با افزایشمى

دست رفتن ھژمونى فكرى لیبرالیسم بھ عالوه با از .  دولت در عرصھ اقتصاد شروع شده بود نقش

بورژوائى، در مقابل اقشار جدیدى از خرده بورژواھا و دھقانان كھ در اثر فشار سرمایھ بزرگ بھ 

شدند، سوسیال دمكراسى بھ عنوان تنھا جریان قوى سیاسى مطرح طرف طبقھ كارگر پرتاب می
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 نھضت سوسیال دمكراسى و بھ این خود عاملى براى پیوستن این اقشار بھ. كرد اندام می عرض

   .شان بود طریق اولى متاثر كردن آن از تعصبات و منافع غیركارگرى

 كارگرى اروپا در یك   بورژوازى بھ تشكالت كارگرى، جنبش  از شكست كمون و تعرض البتھ پس

- ھاى كشورى خود را در موقعیتى نمیاغلب رھبران آن جنبش. موقعیت تدافعى قرار گرفتھ بود

از این رو آنان . ند كھ بتوانند وارد یك رویارویى سراسرى با بورژوازى و دولت او گردنددید

شان مبارزه خود را در چھارچوبى نگھ ھا و احزابحاضر بودند براى تضمین فعالیت علنى تشكل

بھ نظر آنان دوران انقالبى بسر آمده بود و تا اطالع . دارند كھ بھ تحریك بورژوازى منجر نشود

اى نداشتند مگر آن كھ بدون تحریك بورژوازى براى كسب دستاوردھاى نوى كارگران چارهثا

   . ورزند جزیى و تحكیم این دستاوردھا تالش

ھم وحدت كشورى كشورھاى آلمان و ایتالیا نیز صورت گرفت و بدین سان  در نیمھ دوم قرن نوزده

ملى بھ یك پدیده فراگیر و ھمگانى تبدیل گشت پدیده دولت حداقل تا آنجا كھ بھ اروپاى غربى برمی

ھاى ملى قرن نوزدھم اروپاى غربى را بھ سرانجام رساند و در عین تكمیل این پروسھ، جنبش. شد

شھروند یك كشور اروپاى غربى دیگر تعلق خود بھ منطقھ، . اى بھ ناسیونالـیسم دادحال روح تازه

وى دیگر خود را یك . داد از دست می اشت ملىآمد را بھ نفع تعلقامذھب یا قومى كھ از آن مى

مقولھ ملت ھمھ شھروندان یك كشور اروپایى را بھ . آلمانى، ایتالیایى، فرانسوى و امثالھم میدانست

   .ساختھم مربوط مى

اى در انحصار  از برخوردارى كارگران از حق راى، تا وقتى كھ ھنوز پارلمان عرصھ تا پیش

بورژواھا بود، تا وقتى كھ شرط برخوردارى از حق راى منوط بھ داشتن زمین داران و اشراف و 

یافت كھ وطن   تجربھ درمى حداقلى از ثروت و تمول بود، بلھ در چنین شرایطى كارگر اروپایى بھ

اى است كھ او را در یك فھمید كھ صرفا برده مزدى طبقھاو مى. نداشتھ، بھ كشورى تعلـق ندارد

معترضھ این (معمول شدن حق راى ھمگانى در اروپا . حدود ساختھ استچھارچوب جغرافیایى م

 از انقالب  ھا حق راى صرفا بھ مردھا محدود بود و براى اولــین بار پسرا بگویم كھ در آن سال

و شركت كارگران در انتخابات ) كمونیستى اكتبر بود كھ زنان از حق راى نیز برخوردار شدند

اما باید این را در نظر داشت كھ .  كارگرى را زایل كرد  در جنبشپارلمانى این تصویر رایج

مستقل از این كھ از نظر اصولى چھ انتقادى بھ پارلمانتاریسم وارد باشد، صرف برخوردارى 

دقیقا بھ این . شد كارگرى آن زمان محسوب می كارگران از حق راى یك پدیده بى نظیر در جنببش
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ھاى توانست یك شھروند كامل آلمانى بداند و زمینھانى خود را میعلــت بود كھ دیگر كارگر آلم

   .گرفت ملى در او شكل می مادى جدیدى براى تقویت حس

شد، حسى بود البتھ آلمانى یا فرانسوى بودن اگر بھ نوعى نفع مادى و عینى براى كارگر منجر نمی

ى آلمانى یا فرانسوى بعد از كارگر صاحب را. رفت كھ بھ ھمان سرعت كھ آمده بود از بین مى

اما چنین . مدتى ممكن بود بگوید صاحب راى شدم كھ چھ؟ در وضعم كھ فرقى بھ وجود نیامده است

چیزى رخ نداد، زیرا تقریبا در ھمھ كشورھاى اروپاى غربى معمول شدن حق راى ھمگانى با 

یك سو پارلمان در این از . بھبود نسبى در موقعیت كارگر، بھ ویژه كارگران ماھر، ھمراه بود

كشورھا قوانینى را در رابطھ با قانونى بودن حق تشكل، حداقل ساعات كار روزانھ، حداقل سطح 

این لوایح ھر یك بھ سھم خود در وضعیت اسفبار . دستمزد، ایمنى محیط كار و امثالھم تصویب كرد

فرودست كارگر در جامعھ و كشنده كارگر اروپایى تغییراتى جدى را باعث شدند، ھر چند موقعیت 

ھاى اجتماعى وكمك از سوى دیگر بتدریج یك سیستم بیمھ. گذاشتندرا اساسا دست نخورده باقى می

این سطح معیشت نازل كارگر . ھاى كم درآمد توسط دولت وضع شدھاى مالى براى خانواده

رآمد كارگر و برد، ھر چند كھ فاصلـھ عظیم و چشمگیر بین داروپایى را در مجموع باال می

دارى دارد رسید سرمایھدر اروپاى غربى بھ نظر می. كردبورژوا را بھ ھیچ وجھ رفع نمی

   .كنددھد و در جھت تعدیل شرایط استثمار خود حركت می می  را پس اش گذشتھ وحشیانھ قصاص

ود كھ ھم ب پدید آمدن این تحوالت ناشى از رشد شگرف صنعت و تكنولوژى در اواخر قرن نوزده

ھاى احتراق داخلى، آنچھ كھ بھ انقالب تكنولوژیك دوم موسوم است، ممكن شده بھ مدد ورود ماشین

بنابراین نظام . داد می این اختراع جدید ظرفیت تولیدى سرمایھ دارى را بھ مراتب افزایش. بود

دارى اى سرمایھاین وضعیت جدید این امكان را بر. توانست بیشتر تولید كندسرمایھ دارى دیگر می

كرد كھ در عین برخوردارى از سود بیشتر بتواند در مقایسھ با گذشتھ سطح معیشت فراھم می

 پیشتر نشان داده بود  ماركس. البتھ این نكتھ غیرقابل توضیحى نیست.  دھد  افزایش كارگر را ھم

  یجھ چگونھ حجمشود و در نت ھزینھ تولید منجر می  بارآورى كار بھ كاھش  چگونھ افزایش كھ

 بارآورى كار،  شود كھ پیشتر، یعنى قبل از افزایشبیشترى از كاال از ھمان ارزشى برخوردار می

  .حجم كمترى از كاال از آن برخوردار بود

 كارگرى   ناسیونال رفرمیسم را در جنبش بتدریج این اوضاع و احوال زمینھ شكل گیرى یك گرایش

 تعدیل شرایط  دارى كشور خود در جھتر چھارچوب سرمایھگرایشى كھ د. اروپا فراھم آورد

ولى دقیقا از آنجا كھ امكان ھر . ورزید می استثمار كارگر و ارتقا شرایط زندگى و معیشت او تالش
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 بارآورى كار تولید سرمایھ دارى كشور خود  گونھ امتیاز گرفتن از بورژوازى را در گرو افزایش

دید، نفعى ن رقابتى آن در مقایسھ با سرمایھ دارى كشورھاى دیگر می توا و بھ این اعتبار افزایش

  .كرد  تصور نمى براى خود در برھم زدن نظم تولیدى در كشورش

ھا ھر چند تسخیر دولت بورژوایى را یك امكان مھم براى تغییر اوضاع  در آن سال این گرایش

 از آن   بستھ بود، ولى ھنوز بیشكرد و بھ این علت بھ پارلمان بورژوازى چشم امیدتصور مى

 ائتالفى با احزاب رسما بورژوائى وارد كند یا آن كھ ایده انقالب  رادیكال بود كھ خود را در كابینھ

   سوسیال دمكراسى بسترى بود كھ بر متن آن این گرایش بھ ھر حال جنبش. را اساسا منتفى بداند

 اجتماعى را داشت  ھا حالت یك جنبشآن سالسوسیال دمكراسى در . خود را تقویت و تحكیم كرد

سوسیال دمكراسى . كھ حدود شروع و پایان آن كامال از سایر گرایشات اجتماعى تفكیك نشده بود

داد كھ از جریانات لیبرال بورژوا شروع و تا انقالبیون آن زمان یك طیف گسترده را تشكیل می

 سوسیال   ناسیونال رفرمیستى از دل جنبش ایشچند دھھ الزم بود تا گر. یافتكمونیست ادامھ می

  سان خود را از سایر گرایشاتى كھ  سر درآورد و بدین دمكراسى بھ صورت یك جریان متجانس

در تاریخ سوسیال دمكراسى بھ ھر اندازه كھ .  سوسیال دمكراسى موجود بود تفكیك كند در جنبش

امرى كھ بھ . شدال رفرمیسم برجستھ میرفت، مضمون واقعى ناسیون می این پروسھ تفكیك پیش

 سوسیال دمكراسى ھنوز بھ روشنى  ھیچ وجھ در آن زمان براى رھبران و دست اندركاران جنبش

قوام این نحلھ معین از سوسیال دمكراسى نشانھ قدرتمند بودن نفوذ ناسیونالیسم و توھم . شددیده نمی

  .انقالب اكتبر بھ تجزیھ آن منجر شد. ودبھ دمكراسى پارلمانى در بین توده كارگر اروپا ب

ھاى نظرى كھ رھبران سیر این تكوین اجتماعى بازتاب خود را در مجادالت تئوریك و در تالش

شود  رفرمیستى سوسیال دمكراسى براى تغییر در مبانى اساسى ماركسیسم انجام دادند ھم می جنبش

اى در تحول تاریخ   تعیین كننده اھانھ انسان نقش پراتیك اگ بعنوان مثال در نظریھ تاریخ ماركس. دید

حال آن كھ انفعال . در این نظریھ، تاریخ بخودى خود لزوما روبجلو و مترقى نخواھد بود. دارد

سیاسى احزاب سوسیال دمكرات و چشم دوختن آنھا بھ امكان تحول مسالمت آمیز و غیر انقالبى 

برگرایى اقتصادى، یعنى این نظریھ كھ تحول ج. یافت بایست بھ نحوى مشروعیت مىجامعھ مى

الحال جریان اى بود كھ فى تاریخ بھ سوسیالیسم اجتناب ناپذیر است بازتاب نظرى رفتار سیاسى

 قانونمندى براى   وجود ھر نوع باب شدن نئوكانتیسم در سوسیال دمكراسى كھ در اساس. داشت

) تجربى(دانست كھ حسى  تا آنجا ممكن میكرد و شناخت را صرفاتوضیح تكامل تاریخ را نفى می

 دانستن  كرد، با ارزشو مابقى را بھ قلمرو باور و اعتقاد یا مبانى اخالقى واگذار می باشد
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دمكراسى بعنوان یك نھاد قائم بالذات، و نھ یك پدیده محدود تاریخى در تكامل نحوه سیادت 

 در تحول جامعھ، و لذا خارج شدن مبارزه   محورى مبارزه طبقاتى ، نادیده گرفتن نقش بورژوازى

انقالبى از دستور كار براى كسب قدرت سیاسى و در مقابل توكل ھر چھ بیشتر بھ نھادھاى 

 طبقھ كارگر و باالخره  پارلمانى، برجستھ كردن جایگاه طبقات متوسط و كم اھمیت دانستن نقش

 و باور بھ تكامل  اش درونىدارى بھ علت تناقضات  نفى ضرورت فروپاشى اقتصادى سرمایھ

دارى بھ انحصار دولتى و تسھیل اجتماعى شدن مالكیت بر ابزار تولیدى از این  تدریجى سرمایھ

 با باورھا و نظرات  اش طریق، اینھا ھمھ اجزاء نظرى جنبشى بودند كھ دیگر پراتیك اجتماعى

 خود و ایجاد اتئالفھاى  براى توضیح مبارزه صرفا پارلمانى این جنبش. ماركسى سازگار نبود

در نتیجھ یا باید نظرات قبلى خود را تماما .  بھ یك مجموعھ تئوریك جدید نیازمند بود اش پارلمانى

بینیم كھ آن جریان تجدید نظر  بنابراین مى. كردانداخت و یا در آنھا تجدید نظر جدى می بدور مى

نیسم معروف شد، قبل از آن كھ یك  سوسیال دمكراسى پا گرفت و بھ رویزیو طلبى كھ در جنبش

ھاى ماركسیستى   اجتماعى بود كھ رشد آن زدودن پیرایھ  نظرى باشد، تبین نظرى یك جنبش جنبش

 سوسیال  در ابتدا بھ علت قدرت سنت ماركسیستى در جنبش.  ضرورى كرده بود را برایش

گیرد، ولى ود جواب می كھ توسط برنشتین شروع شده ب دمكراسى، این بازبینى مبانى ماركسیسم

 كارگرى اروپا، وضعیت  مجددا با آغاز جنگ جھانى اول و تقویت جدى ناسیونالیسم در جنبش

   .شود می معكوس

 انقالبى كمونیسم و سوسیال  جنبش. انقالب اكتبر بھ دوگانگى در سوسیال دمكراسى فیصلھ داد

ن دوگانگى بھ این معنا نبود كھ نفوذ اما پایان تشكیالتى ای. دمكراسى در مقابل ھم قرار گرفتند

.  كارگرى تمام شده است و یا در آینده آن را از خود متاثر نخواھد كرد سوسیال دمكراسى در جنبش

 از جنگ جھانى دوم  ھاى پس سوسیال دمكراسى در اروپاى غربى در واپیسن سال پاگیرى جنبش

  .تائیدى است بر این ادعا

   

  ) لنینیسم- ماركسیسم (كمونیسم روسى : دارى ایجاد سرمایھ انقالبى براى   جنبش:دوم

ھاى سوسیال دمكراسى در عرصھ سیاست و باور بھ پیروزى انقالب اكتبر نفوذ تئوری

.  داد  رادیكال كارگرى را بسیار كاھش دارى در جنبش پارلمانتاریسم یا تحول تدریجى نظام سرمایھ

اما این . و اصول اولیھ ماركسیسم را بھ ھمراه داشت كمونیستى  این انقالب با خود نفوذ گرایش
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، بالفاصلھ با مشكالت جدى مواجھ   رادیكال سوسیالیستى موفقیت اولیھ در تقویت موقعیت جنبش

  .شد

 از انقالب روسیھ در ھیچ كدام از كشورھاى دیگر اروپا كارگران موفق نشدند بورژوازى را  پس

بنابراین عادى شدن اوضاع داخلى . ود را برقرار كننداز اریكھ قدرت بزیر كشند و حاكمیت خ

این تغییر .  مصادف بود دارى پیرامونششوروى با عادى شدن اوضاع در كشورھاى سرمایھ

 ھنوز تصور بر ١٩٢٣تا سال . داداوضاع جھانى انقالب روسیھ را در انزواى بیشترى قرار می

 از  پس. سازد سیالیسم در روسیھ را ممكن مىاین بود كھ وقوع انقالب در آلمان امكان ساختن سو

از این مقطع بھ .  این چشم انداز بھ طور قطع عقب رانده شد١٩٢٣ كارگرى در  سركوب جنبش

بعد معضل ساختن جامعھ شوروى بطور غیر قابل انكارى در مقابل طبقھ كارگر روسیھ قرار 

 سال بعد از انقالب توازن  ا ششام. الزم بود كھ یك راه حل درازمدت طرح و اتخاذ شود. گرفت

المللى این تغییر در سطح بین. قواى بین بورژوازى و كارگران بھ طور محسوسى تغییر یافتھ بود

این . مھمترین این روندھا فرونشینى موج انقالبى در اروپا بود. دادخود را در چند روند نشان می

 انقالبات كارگرى در فنالند، ١٩٢٣ تا ١٩١٨ھاى در فاصلھ سال. خود محصول چند عامل بود

 اشغال  در ایتالیا جنبش. بلغارستان، استونى و مھمتر از ھمھ در آلمان بھ شكست كشیده شده بودند

  ھا و ایجاد شوراھاى كارگرى با روى كار آمدن فاشیسم در ھم شكستھ شد و جنبش كارخانھ

بى توانستھ بود یك دوره ثبات و ھمین طور سرمایھ دارى اروپاى غر. كارگرى بھ عقب رانده شد

ایجاد مجدد . اى داده بود كارگرى جان تازه این خود بھ رفرمیسم در جنبش. رونق را از سر گیرد

 بھ این بازگشت مجدد رفرمیسم یك توان تشكیالتى غیرقابل انكار ١٩٢٣انترناسیونال دوم در سال 

ورھاى اروپایى یا حداقل حضور قابل روى كار آمدن احزاب سوسیال دمكرات در اكثر كش. دادمی

ھاى اروپا كھ بھ مدد معمول شدن حق راى ھمگانى در این كشورھا مقدور شان در پارلمان مالحظھ

آنان را بھ یك نیروى قابل مالحظھ در جامعھ تبدیل كرده و توسعھ و بسط نفوذ جریان  شده بود،

 در اثر انقالب اكتبر و ایجاد كمینترن در این الــبتھ. كردرادیكال كمونیستى در كارگران را ُكند می

احزاب انشعابات اساسى و مھمى رخ داده بود كھ بھ ایجاد احزاب كمونیست انقالبى انجامیده بود، 

ولى این احزاب ھنوز از چنان نفوذ و قدرتى برخوردار نبودند كھ بتوانند بھ نیروى بالمنازع در 

ھاى بین دول بورژوا  و باالخره تا آنجا كھ بھ كشمكش. كارگرى كشورھاى خود تبدیل شوند جنبش

بعدا سازمان ( اتحادیھ ملل  گشت پایان جنگ جھانى اول، انعقاد قرداد صلح ورساى، و تاسیسبرمی

موقتا توازن معینى را بین آنان معمول كرده بود و این فرصتى بھ بورژوازى این ) ملل متحد
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اینھا ھمھ اوضاع جھانى را موقتا بھ نفع . خلى خود بپردازندداد تا بھ تثبیت موقعیت داكشورھا می

   .بورژوازى تغییر داده بود

 از پایان جنگ، در اثر  پس. رفت می در سطح داخلى نیز وضعیت بھ ضرر كارگران روسیھ پیش

ھاى دھقانى، و ھمینطور بھ علت وضعیت درھم ریختھ اقتصادى شوروى رژیم عروج طغیان

 معمول كردن مجموعھ اصالحاتى شد كھ بھ سیاست اقتصادى نوین، نپ، موسوم انقالبى مجبور بھ

ھاى مدیریت در نتیجھ این اقدامات روابط مزدى، محاسبھ پولى تولـید، و ھمین طور روش. است

این اصالحات . ھائى برقرار شدندھاى تولیدى ھر چند با محدودیت بوروژائى صنایع و رشتھ

وجود مناسبات مزدى، و برقرارى . ارى خود را بھ ھمراه آورداقتصادى ماحصل سیاسى و اد

 شوراھا و نھادھاى  مدیریت بورژوائى در صنایع و تولید با خود تضعیف و بھ حاشیھ راندن نقش

 شوراھا را در سایر  این وضعیت نقش. اى كارگران در زمینھ اقتصاد را بھ ھمراه آوردتوده

د و از عالقھ كارگران براى شركت و دخالت در نھاد ھاى ادارى و اجتماعى تضعیف كر عرصھ

-  كارگران در انتخابات شوراھا نشان می شركت رو بھ كاھش اى كھ خود را درپدیده. شورا كاست

اى كارگران زمینھ را براى عملكرد مستقل و بدور از كنترل  كنار رفتن تدریجى نھادھاى توده. داد

، و سیستم ادارى شوروى )چكا( و ضداطالعات  یلــیس و م نھادھایى چون سیستم قضایى، ارتش

ھر چند . ھایى كرددر سطح ایدئولوژیك نیز بوروژازى روسیھ بھ تدریج پیشرفت. فراھم آورد

 عالقھ بھ مالكیت خصوصى، ثروت اندوزى و فردگرایى بورژوایى را بھ عقب  انقالب اكتبر حس

مندى از ثروت و امكانات جامعھ را بھ نحو  رانده و تمایل بھ فعالیت جمعى و اشتراك در بھره

 داده بود، اما سیر كند انقالب در كشورھاى دیگر و فشارھایى كھ بھ كشور  چشمگیرى افزایش

 انترناسیونالیستى را بھ نفع بسط نفوذ ناسیونالــیسم  آمد، حسمنزوى روسیھ آن زمان وارد مى

   .راندروسى بھ حاشیھ می

جناح چپ حزب بھ . ھاى حزب دوام نیاوردیونالیسم روسى ھیچ یك از جناحدر مقابل این تھاجم ناس

رھبرى ترتسكى كھ با دفاع از انقالب جھانى بھ آرمانخواھى انترناسیونالیستى بلشویسم وفادار 

جناح راست یا بوخارینى . مانده بود، در قبال معضل مبرم اقتصاد روسیھ حرفى اثباتى نداشت

خواست زمینھ رشد بطئى و موزون اقتصاد آن كشور را ا دھقانان میحزب كھ با مدارا كردن ب

شان  محصوالت تضمین كند، در قبال باال گرفتن موج نارضایتى دھقانان و امتناع آنان از فروش

 سوسیالیستى بورژوائى موسوم بھ  نتیجھ این وضعیت قدرت گیرى یك گرایش. درمانده بود

  .اخیر را از خود متاثر كرده استكمونیسم روسى شد كھ جھان شصت سال 
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 اجتماعى مھم در خود روسیھ و بھ طریق اولى در جھان تبدیل   كھ بزودى بھ یك جنبش این گرایش

اگر در اروپاى . دارى متمركز دولتى و از باال بود  جنبشى براى ایجاد نوعى سرمایھ شد، در اساس

داران   سرمایھ داقل دو قرن جھد و تالش و تكوین بعدى آن محصول ح غربى، انباشت اولیھ سرمایھ

، كھ در یك حالت متعارف   برنامھ رشد شتابان صنعتى كشورى چون روسیھ منفرد بود، این جنبش

یك وجھ مھم ایجاد و . كرد، را بھ دست داد رقابت می براى رشد خود باید با سرمایھ جھانى ھم

یك . ترین شرایط كار بھ او بود میل سختحفظ چنین رشد شتابانى طبعا استثمار شدید كارگر و تح

حكومت تك حزبى و برنامھ . وجھ دیگر البتھ تمركز باالى قدرت سیاسى و اقتصادى در جامعھ بود

بھ عالوه نحوه . كردندریزى متمركز سراسرى امكان چنین تمركز سیاسى و اقتصادى را فراھم می

سیج سیاسى مردم براى مشروعیت دادن بھ  ھا از طریق انقالب، لزوم ب بھ قدرت رسیدن این جنبش

براى ھمھ اینھا، وجود یك ایدئولوژى . كردشد را ضرورى میھایى كھ بھ آنھا تحمیل می سختى

قوى و تسرى دادن این ایدئولوژى بھ ھمھ وجوه زندگى مردم یك امر حیاتى براى در قدرت ماندن 

 باشد،   از آن كھ امرى مربوط بھ یك شخصگویند، قبل آنچھ بھ آن استالینیسم مى. چنین جنبشى بود

 را  اتفاقا آنجا كھ كسانى دقیقا جایگاه اجتماعى و تاریخى این جنبش.  بود بیان وضعیت این جنبش

-اینجا دوباره مى. كنند ، یعنى استالین، خالصھ مى متوجھ نیستند، بھ اشتباه مسئلھ را در یك شخص

اى پیدا  اور بھ تكامل خطى تاریخ جاى تعیین كنندهبینیم چگونھ نظریھ جبرگرایى اقتصادى و ب

اگر قرار است ھمھ مصایب فعلى موجھ جلوه داده شود، در آن صورت آینده روشن و . كند مى

در چنین نگرشى انسان دیگر .  گرفتھ شود بھشت موعود باید بعنوان یك آتیھ اجتناب ناپذیر مفروض

گى است كھ توسط رودخانھ تاریخ بھ حركت در نھ یك عنصر فعال و موثر، بلكھ صرفا خرده سن

ھمین طور ایدئولوژیك شدن جامعھ، و قبوالندن این كھ فقط یك روایت نظرى ھمھ وجوه  .آید مى

دھد، براى حفظ قوام ھاى علمى را توضیح می مختلف زندگى سیاسى، خصوصى و حتى فعالیت

. شوند می ران ماركسیست قدیسدر این فضاست كھ متفكرین و رھب. شودنظام سیاسى ضرورى می

در خود اشكالى ندارند، سنت فكرى و مبارزاتى دو نفر از رھبران و متفكرین  ماركسیسم و لنینسم 

 لنینسم ساختھ -ولى عبارت ماركسیسم .  رادیكال سوسیالیستى كارگرى را در بردارند مھم جنبش

بلكھ اقدامى براى ایجاد سنتى در استالین و حزب كمونیست شوروى اساسا نھ در تداوم این سنن، 

در حقیقت بر خالف . دارى در كشورھاى كم توسعھ است خور نھضت انقالبى براى ساختن سرمایھ

گفتند، تجدید نظر در ماركسیسم نھ توسط خروشچف كھ اتفاقا توسط استالین و ھا می آنچھ مائوئیست

دقتى یا خبط فردى، بلكھ  سر بىباز نھ از . حزب كمونیست شوروى دوره خود او شروع شده بود
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. ھاى واقعى ماركسیسم غیر ضرورى شده بود  پیرایھ دیگر برایش در نتیجھ ضروریات جنبشى كھ

گرفت كھ در مقابل دشوارى قضیھ در این است كھ اینھا ھمھ توسط حزب و دولتى صورت می

در شرایطى . كردیتجدید نظر سوسیال دمكراسى در ماركسیسم خود را مدافع واقعى آن معرفى م

كرد، شوروى شاھد رشد دارى غرب با بحران اقتصادى دست و پنجھ نرم می كھ جھان سرمایھ

در طول جنگ جھانى دوم، این كشور و احزاب كمونیست وابستھ بھ آن . باالى اقتصادى خود بود

 زور اینجا نھ قدرت نظرى، بلكھ. در اروپاى غربى یك عامل مھم شكست نازیسم ھیتلرى بودند

اجتماعى و نظامى است كھ تفسیر حزب كمونیست شوروى را در دوره اقتدار آن، بعنوان تفسیر 

   .انداخت واقعى ماركسیسم جا مى

ھمین طور باید اشاره كنم كھ بر خالف آنچھ مائویسم مدعى است، این جریان نھ جنبشى اساسا در 

دارى در این قرن   براى ایجاد سرمایھ انقالبى تقابل با كمونیسم روسى، بلكھ یكى از سنوخ جنبش

 انشعاب مائوئیسم از كمونیسم روسى در وھلھ اول ریشھ در تقابل ناسیونالیسم  اساس. بوده است

بھ عالوه بھ دالیل متفاوت، از جملھ تفاوت وزنھ دھقانان در جامعھ، مدل . روسى و چینى داشت

. استقالل مانند چین جذابیت داشتروسى رشد شتابان صنعتى براى بخشى از كشورھاى در حال 

اما بھ علت كمبود زیرساخت صنعتى كافى و ماشین آالت، عامل انسان جایگاه مھمترى در 

دھد و از این روست كھ در ایدئولوژى مائوئیسم در تقابل با  می مائوئیسم بھ خود اختصاص

-ن انسانى برجستھ می، و جوانب اخالقى چنی»انسان سوسیالیستى«كمونیسم روسى، فاكتور ذھنى، 

مسئلھ این است كھ در غیاب . اینجا ھنوز مسئلھ بر سر رشد تمامیت خالقیت انسان نیست. شوند

-  میزان تولید بخود می ابزار فنى تولید، نیروى كار انسان بخودى خود جاى مھمترى براى افزایش

یالیسم عرفانى، تئوریزه  یك ایدئولوژى جدید، نوعى سوس مائوئیسم ھمین مسئلھ را در قاموس. گیرد

  .كند مى

   

  )اروكمونیسم(دارى در غرب   براى دمكراتیزه كردن سرمایھ  تداوم جنبش:سوم

احزاب كمونیست اروپا طى دوره بین دو جنگ جھانى بسیار . در اروپاى غربى قضیھ متفاوت بود

قلب تصور این بود كھ آنھا در یك فرصت مناسب قدرت را در . از روسیھ متاثر بودند

پیروزى جنگ داخلى اسپانیا بھ نفع فاشیسم و از ھم پاشیدن جبھھ . آورند دارى بھ كف مى سرمایھ

چپ در فرانسھ، در قبل از شروع جنگ جھانى دوم و ناتوانى احزاب كمونیست در ایتالیا و 

ھاى آنھا در جنگ ضدفاشیستى در  كشورھاى دیگر اروپایى از بھره بردارى سیاسى از موفقیت
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ا طى دوره جنگ جھانى دوم، زمینھ را براى دورى تدریجى این احزاب از كمونیسم روسى اروپ

براى این احزاب مسئلھ . ھاى كوچكى از این احزاب جدا شده بودندتا ھمان زمان بخش. فراھم كرد

  .ھاى پارلمانى شده بود  براى كسب كرسى دارى و تالش قبول جامعھ سرمایھ

بود كھ خود را از كمونیسم روسى و تعلقات فراكشورى خود بھ این احزاب كمونیست اروپا الزم 

بایست در رقابت با احزاب سوسیال   این احزاب در عین حال مى در این تالش. اردوگاه دور سازنند

دارى انحصارى، تئورى دولت  تئورى سرمایھ. آوردند دموكراتیك آری مردم را ھم بھ دست مى

ى پرولتاریا، مماشات با كینزیسم، كنار گذاشتن نظریھ تاریخ دمكراتیك، نفى تئورى دیكتاتور

 و بازگشت بھ پوزیتویسم، و باالخره جا دادن ناسسیونالیسم و وطن پرستى در كنار  ماركس

خواست بعنوان یك جریان انترناسیونالیسم كارگرى ھمھ اجزای تئورى جنبشى بود كھ می

 كارگرى كشور خود بلند كند و  فرمیسم را در جنبشدموكراتیك و پارلمانى پرچم بھ زمین افتاده ر

مسئلھ دیگر نھ انقالب ضد .  سوسیال دمكراسى تن آسایى كند  با جنبش مجبور بود در این تالش

دارى، بلكھ ارائھ راه حل براى جلوگیرى از وقوع بحران در چھارچوب اقتصاد ملى در  سرمایھ

البتھ . ظرى و عملى در احزاب كمونیست اروپا بوداروكمونیسم سانتز این تحوالت ن. ھر كشور بود

كنگره بیستم حزب . شرایط تاریخى معینى نیز در تسریع و تثبیت سیر این تحوالت موثر بودند

ھاى خروشچف بر علیھ استالین، شكاف بعدى چین و روسیھ و قطب  كمونیست شوروى و افشاگرى

 اعتراضى   اروپا رخ داد، سركوب جنبشبندى جدیدى كھ در بین روشنفكران احزاب كمونیستى در

 زدایى در روابط شرق و غرب از جملھ  در مجارستان و سایر كشورھاى اروپاى شرقى و تنش

تحوالت مھم تاریخى بودند كھ بر سیر گذار احزاب كمونیست اروپایى بھ اروكمونیسم تاثیر 

  .گذاشتند

ت رفتن شرایط اجتماعى رادیكال كم شدن رادیكالیسم سیاسى احزاب كمونیست بھ معناى از دس

پایان دوره . در حقیقت از نیمھ دھھ شصت تحوالت مھمى اروپاى غربى را بھ تكان آورد. نبود

 عظیم  دارى بھ یك جنبش رونق بعد از جنگ جھانى دوم و شروع یك دور جدید ركود سرمایھ

ھاى حكومت   پایھ در فرانسھ٦٨دانشجویى و كارگرى در اروپا دامن زد، بھ نحوى كھ در مھ 

 در سال   اعتصابى معدن چپان انگیس انقالب پرتغال و جنبش. بورژوازى بشدت بھ لرزه درآمد

داغ شدن فضاى سیاسى حزب دمكرات .  وضعیت سیاسى این دو كشور را دگرگون كرد١٩٧٤

 یك اتئالف تاریخى با حزب كمونیست كرد و بھ كسب  مسیحى را باالخره مجبور بھ پذیرش

علیرغم .  منجر شد اش رین آراء انتخاباتى براى حزب كمونیست فرانسھ در تمام طول تاریخباالت
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ترین لحظات تاریخ  چنین فضاى مناسبى، علیرغم این كھ احزاب كمونیست اروپا در یكى از مناسب

با فرو نشستن این شرایط . معاصر قرار داشتھ، اما از كسب قدرت و ثبیت نفوذ خود سرباز زدند

 و قوام مجدد نفوذ و سیطره بورژوازى، اقشار متوسط جامعھ كھ از ھمان دھھ شصت متحول

ھا و  یافتند و با ایجاد انواع جبھھ  خود نمى احزاب كمونیست اروپا را دیگر ظرف بیان اعتراض

اتئالفات سیاسى سعى داشتند خالء ناشى از رادیكالیسم سازمان یافتھ این احزاب را پر كنند بھ یك 

نھ فقط براى آنھا، بلكھ حتى براى روشنفكران . ھ ھمھ باورھاى قبلى خود بھ شك افتادندباره ب

از كولتى تا آلتوسر تا سارتر تا . وابستھ بھ احزاب كمونیست مسئلھ بن بست تاریخى مطرح شد

این كھ . دیگر متفكران مھم چپ اروپا پایان سیاست و باور بھ تغییر پذیر بودن آن را اعالم كردند

ھا و نظراتى بھ این باور جدید خود مشروعیت دادند، از حوصلھ این  ن متفكران با چھ تئورىای

منتھا بر خالف گذشتھ، این بار بازبینى در ماركسیسم از . نوشتھ و سخنرانى خارج است

 سوسیال  بر خالف رھبران جنبش این روشنفكران. شد ھاى سیاسى و اقتصادى شروع نمى تئورى

 اجتماعى عظیم شركت داشتند و معضل سیاست  قرن كھ بھ ھر حال در یك جنبشدمكراسى اوایل 

.  كارگرى فاصلھ گرفتھ بودند ھا بود كھ از جنبشداد، مدت و اقتصاد مشغلھ جارى آنھا را تشكیل مى

مشغلھ آنھا، مشغلھ اقشار متوسط جامعھ بود كھ از وضعیت بھ بن بست رسیده موجود ناراضى و 

از این رو بجاى بررسى ابعاد اقتصادى و . عى خود بھ بررسى آن پرداختھ بودنددر انزواى اجتما

در این تحقیق، این متفكران . سیاسى معضل، مسائل فلسفى و فرھنگى مورد تاكید اینان قرار گرفتند

 كارگرى براى كسب قدرت سیاسى  بن بست سیاسى احزاب كمونیست اروپا و عدم توانایى جنبش

 بدبینى    تاریخى ماركس بجاى فلسفھ اجتماعى و نگرش.  ماركسیسم قلمداد كردندرا ناشى از بحران

گل سر سبد این عقب .  و تاكید بر جنبھ فردى تحول در جامعھ مورد تاكید قرار گرفت بھ تاریخ

فكرى این ناامیدى  نشینى نظرى پسامدرنیسم و ظھور ماركسیسم دانشگاھى است كھ بھ پرچم

اى از روشنفكران اروپا تبدیل   قابل مالحظھ  و بھ راست چرخیدن بخشعمومى و سیاست زدایى

بجاى مقولھ .  باقى مانده بود، تخطئھ شد  فكرى، ھر چھ از تئورى ماركس در این چرخش. شد

باید  طبقھ، فرد آن ھم بعنوان شخصیتى چند پاره و نامتعین مبناى تحلیل قرار گرفت كھ مى

آنجا كھ باالخره تن این مكتب جدید . ھنگى او را فقط بررسى كردھاى روانى و اخالقى و فر ویژگى

 این  و از زاویھ نگرش. بھ اقتصاد خورد، نئوردیكانیزیسم و نئوكالسیسم بھ راحتى در آن ھضم شد

مشرب فكرى، ھیچ چیز متعینى در تاریخ وجود ندارد و ھیچ قانون و نظم خاصى براى آن 

دافعین این مكتب یك عامل مھم بن بست كنونى تاریخ تفوق توان قائل شد، زیرا بھ باور م نمى
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در حقیقت این . ھاى اجتماعى گذشتھ منجملھ ماركسیم است راسیونالیسم بر مكاتب و جنبش

 براى فھم  داد این بود كھ براى روشنفكر بورژوا، حتى تالش اظھارات جدید اگر چیزى را نشان مى

عیت عمومى خود طبقھ بورژوا در پایان قرن بیستم را این البتھ وض. حقیقت دیگر پوچ شده است

دارى بشر را در مقابل آن قرار  بستى كھ سرمایھ دھد كھ بھ واقع ھیچ راه حلى براى بن  ھم نشان مى

تواند بھ علت وجودى آن  براى كسب حقیقتى كھ دیگر نمى براى این طبقھ تالش. داده است ندارد

  .كند شنفكر بورژوا این را براى ما تئوریزه مىرو. مشروعیت بدھد، تالشى عبث است

 ھاى اجتماعى متفاوت بھ كدام تئورى و نظریھ و یا بھ  بینیم كھ مستقل از این كھ جنبش بنابراین مى

اند، مسئلھ اساسا ھیچ وقت  شان دست یازیده چھ بازبینى براى تبیین موقعیت واقعى و منافع و افق

 انقالبى  ت نفوذ ماركسیسم ھمیشھ تابعى از قدرت جنبشدر حقیق. یك معضل نظرى نبوده است

از این رو اشكال نھ در مبانى نظرى ماركسیسم، . دارى بوده است كارگران براى تحول سرمایھ

گرایشاتى كھ ھر كدام بھ .  سوسیالیستى بوده است بلكھ در تفوق اجتماعى گرایشات دیگر بر جنبش

بنابراین . عیت و منافع واقعى خودشان احتیاج داشتندھا و نظرات جدیدى متناسب با موقتئوری

ھاى تاریخى ھستند كھ  ھایى كھ ما در تئورى ماركسیسم شاھد بودیم، ھمھ محصول دوره دگرگونى

 رادیكال كارگران براى سوسیالیسم منجر  ھاى اجتماعى در كنار یا برعلیھ جنبشبھ ایجاد جنبش

اسى، كمونیسم روسى، مائوئیسم، اروكمونیسم و حتى این مسئلھ درباره سوسیال دمكر. اند شده

بخشا دالیل این تحوالت در اقتصاد و تغییرات اقتصادى سرمایھ . ماركسیسم غربى صحت دارد

  دارى طى صد سال اخیر ریشھ دارد، بخشا در تاریخ معاصر و بخشا در تغییراتى كھ خود جنبش

 رادیكال سوسیالیستى   از موقعیت جنبشموقعیت ماركسیسم تابعى. كارگرى از سرگذرانده است

ھاى دیگر اجتماعى، از جملھ ناسیونالیسم، رفرمیسم و كارگران در مقابل گرایشات و جنبش

در مبانى نظرى صرف . دمكراسى، براى وارد كردن تغییر و تحول در اوضاع موجود بوده است

گسترده و جھانى ماركسیسم ھم و شرط اعمال نفوذ . دلیلى ندارد كھ ماركسیسم بھ خطا رفتھ باشد

 سوسیالیستى  در زمان ما در وھلھ اول نھ زور تئورى، بلكھ بھ اعتبار تقویت و قدرت گیرى جنبش

. روال كنونى مبارزه طبقاتى طلیعھ ایجاد چنین وضعیتى را نشان میدھد. كارگران ممكن خواھد بود

 تئورى  ماركسیسم و دفاع از خلوصبھ باور من، تقویت این روال بخشا بھ حفظ سنگرھاى تئوریك 

  .آن گره خورده است

ھاى او را در  تبدیل شود كھ كتاب تواند بھ یك متفكر ژرف اندیش می در پایان قرن بیستم ماركس

دھند و در بھترین حالت بھ او بعنوان كسى  ھم قرار مى ھا كنار متفكرین دیگر قرن نوزده كتابخانھ
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ھاى او بھ یا این كھ ایده. كنند ین قرن را تعیین كرده است نگاه مىكھ بستر عمومى تفكر اجتماعى ا

ھاى حامل این  این كار ھمان طور كھ باالتر گفتم بھ آدم. شوند یك نیروى اجتماعى قوى تبدیل مى

 آشنایى دارند و متوجھ آنھا ھستند، بلكھ  ھاى ماركس كسانى كھ نھ فقط با ایده. ھا احتیاج دارد ه اید

ھم اكنون یك . ھا را ترویج كرده و نیرو سازماندھى كنند دانند كھ این ایدهرسالت خود میمایلند و 

 قدرت خود  این جنبش.  در حال نضج است ھاى ماركس جھانى براى بازخوانى و اشاعھ ایده جنبش

ھا ھا بیكار و میلیونھاى اروپا و متفكرین غیرسیاسى آن، بلكھ از فریاد میلیونرا نھ از دانشگاه

 و  پائلو تا مونترال تا پاریس ھاى سنشان از خیابان كارگر خستھ و خشمگینى كھ طنین اعتراض

  این جنبش. گیردداران سلب كرده است می برلین و تا معادن سیبرى خواب راحت را از سرمایھ

ى و آبرو شدن دمكراسى پارلمان قدرت خود را از بى اعتبار شدن ایدئولوژى اقتصاد بازار، از بى

  این جنبش. گیرداز صدمات میلیونى انسانى ناشى از عواقب بى اعتبار شدن این ایدئولوژى ھا می

ھاى بى انتھاى ساختھ ناسیونالیسم این  ھا، از جنگقدرت خود را از فقر و فالكت میلیونى انسان

وتمندان، عصر، از مرگ و میرھاى میلیونى قابل اجتناب، از تشدید زایدالوصف فاصلھ فقرا و ثر

ھاى  پیر و جوان، در قلب خیابان از حاد شدن اجتناب ناپذیر مبارزه طبقاتى و از صداى معترض

گیرد  قدرت خود را وحشت و انزجار بشریت از آتیھ سیاھى می این جنبش. گیرد و لندن می پاریس

گیرد كھ ن می قدرت خود را از ای این جنبش. ھاى بعدى بسیار محتمل است  نسل كھ در آن انقراض

 قدرت خود را از یك تحرك  این جنبش .دارى باور ندارند دیگر مردم بھ معجزه آسا بودن سرمایھ

 در  گیرد كھ ماركس قدرت خود را از آنچھ می این جنبش. گیرد جھانى می اجتماعى آنھم در مقیاس

 خود بھ نظام  كمونیسمى كھ در تعرض. دوره خود از آن بعنوان شبح كمونیسم نام برده بود

دارى، در ابراز انزجار خود بھ ھر چھ بنام سرمایھ دارى، دمكراسى پارلمانى و اقتصاد  سرمایھ

 نیروى خود را از شرایط بى ثبات  این جنبش. رسد تاملى داشتھ باشد گویند بھ نظر نمىبازار می

 را از خوشبینى  نیروى خود این جنبش. گیرددارى و از دنیاى آبستن تحوالت بزرگ می سرمایھ

كنند تنھا با اتكاء بھ آن امكان دوام آوردن فیزیكى و روحى در این  گیرد كھ فكر مىذاتى مردمى می

 و بسط دامنھ نفوذ آن است كھ  بنابراین تنھا با شركت در این جنبش. جھان برایشان ممكن است

بیائید و در این . شودم میاند فراھ  طرح شده ھایى كھ از طرف ماركسنیروى مادى براى تحقق ایده

شاید . این انتخابى است كھ در مقابل ھمھ ما قرار دارد. تر در گیر شویم  جھانى ھر چھ فعال جنبش

  : حسن ختام خوبى براى صحبت امروز باشد این جملھ پر مغز از ماركس
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اید بھ وسیلھ قھر قھر مادى را ب. تواند جایگزین انتقاد بھ وسیلھ اسلحھ شودسالح انتقاد یقینا نمى «

. گردد ولى تئورى ھم بھ مجرد این كھ توده گیر شود بھ قھر مادى مبدل مى. مادى سرنگون كرد

ھا زمانى ھا محمل تظاھر آن گردند و توده این كھ توده گیر بشود بھ محض تواند تودهتئورى مى

ست بھ ریشھ مسائل رادیكال بودن یعنى د. شوند كھ تئورى رادیكال باشد محمل تظاھر تئورى مى

  »...بردن و براى انسان ریشھ خود انسان است
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 فصل دوم

 

   جایگاه انسان در جھان بینى ماركس

   

اى از  بخشا بھ این علت كھ قسمت قابل مالحظھ.  شخصیت بسیار جنجال برانگیزى است ماركس

 كھ در زمان خود   از آثارش آن بخش. اند دهنظرات او بھ صورت تمام نشده و دست نوشتھ باقى مان

  ھاى ماركسمھمترین نوشتھ.  را در بردارند  محدودى از نظراتش او چاپ شد، در واقع فقط بخش

 ھر چند بھ طور پراكنده در البالى آثارى كھ از او  اش درباره مبناى فكرى و جھان بینى عمومى

. شوند ھیچ وجھ تمامیت این نظرات را شامل نمى منتشر شد وجود دارد، ولى بھ  در زمان حیاتش

بسیارى .  ھم منتشر نشدند متاسفانھ بسیارى از این آثار بسیار مھم، پنجاه سال بعد از مرگ ماركس

ھاى دوره انترناسیونال دوم و حتى بعد از انقالب اكتبر از وجود چنین آثارى اطالع  از ماركسیست

ھاى  دست نوشتھ«، »گروندریسھ«آثارى مانند . وانده باشندنداشتند چھ رسد بھ این كھ آنھا را خ

براى شروع در تیراژ محدودى بھ چاپ رسید و » ایدئولوژى آلمانى«و »  فلسفى اقتصادى ماركس

  .كمى قرار گرفت مورد توجھ

طى دھھ پنچاه میالدى، و بعد، بھ علت شكستھ شدن سلطھ بالمنازع كمونیسم روسى و رشد 

 كھ بھ مبانى فلسفى   بھ ویژه آن بخش ھ این جریان، توجھ بھ آثار اولیھ ماركسجریانات انتقادى ب

 بین آن چھ بنام كمونیسم روسى  ریشھ یابى تناقض. شود باال گرفتجھان بینى او بیشتر مربوط می

 یابى  ھاى اولیھ خود در باره كمونیسم نوشتھ، بھ تناقض  در نوشتھ شد و آن چھ ماركس شناختھ مى

   را بر اساس محققین متفاوتى شروع كردن ماركس.  كشید د آثار اولیھ و متاخر ماركسدر مور

ھاى   جوان و پیر، دوگانگى عالوه بر دوگانگى ماركس. دوره جوانى و پیرى او از ھم جدا كنند

 ولونتاریست و غیره براى تبین این گونھ   اومانیست و جبرگرا، ماركس دیگر از جملھ ماركس

 را ھم از این قاعده  در این شك نیست كھ ھر متفكرى، و البتھ ماركس. یف شدندتناقضات رد

. كند  را تكمیل، بھبود و حتى بازبینى مى استثنائى نیست، بھ مرور زمان نظرات، باورھا و عقایدش

 ھستند، از جملھ آثارى  ھایى كھ جزو مبانى مھم نظرات ماركس واقعا آن مجموعھ نوشتھ اما آیا

نقد فلسفھ حقوق «، و »ایدئولوژى آلمانى«،  »ھاى فلسفى اقتصادى ماركس ست نوشتھد«مانند 
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از نظر شناخت شناسى و ذات شناسى با آثار بعدى او اساسا متفاوت ھستند؟ یا این كھ سیر » ھگل

 بھ اقتصاد   ریشھ در ھمین آثار دارد و تاكید و توجھ بعدى ماركس تكوین نظرات اساسى ماركس

 نظرى اولیھ او ھستند؟ من در اینجا مایلم این  ست صرفا ادامھ منطقى تفحصسیاسى و سیا

 پیر و جوان، اومانیست و  ھایى از جملھ ماركس بھ نظرم ابداع دوگانگى. پروبلماتیك را دنبال كنم

ھاى غیركارگرى و غیركمونیستى بھ  ، رجوع جنبش جبرگرا اساسا ناشى از بدخوانى ماركس

 بھ جمالت و نقل قول ھاى بسیار معینى ھستند تا این كھ  ردن نظرات ماركس و یا محدود ك ماركس

   . فھمیده شده باشند در متن سیر تكوین عقاید ماركس

ھاى فلسفى ھستند، باال  ، كھ اساسا پلمیك ھا رجوع بھ كارھاى اولیھ ماركسبھ ھر حال در این سال

ھاى  انقالبات شكست خوردند، بلوك. ھا رخ داده استتحوالت عظیمى در این سال. گرفتھ است

جھانى از ھم پاشیدند، و بسیارى از احزاب و جریانات سیاسى در حال اضمحالل مشغول دوباره 

ھا سعى كنند بھ ریشھ در چنین فضایى طبیعى است كھ آدم.  ھستند تعریف كردن ھویت خویش

تر بررسى كنند  رچوب عمومىمسائل دست بیاندازنند، اشكاالت و اشتباھات خودشان را در یك چھا

اغلب در چنین بازنگرى، فلسفھ و موضوعات . تر بفمند و موقعیت خودشان را در یك متن وسیع

براى برخى، حل مسائلى از قبیل این كھ سرنوشت بشر چھ خواھد بود . شوند فلسفى برجستھ مى

- ز حقوق انسانى میمھمتر از راه انداختن یك آكسیون یا یك اعتصاب معین براى كسب یا دفاع ا

كنند، اگر اساسا  اما متاسفانھ بسیارى كھ در چنین تالشى شركت مى. اینھا ھمھ قابل فھم است. شود

 بھ فلسفھ را  ایى ماركسیسم نرسیده باشند، بجاى آن كھ برخورد انتقادى ماركس بھ نفى مبانى پایھ

  .شوند دنبال كنند، غرق در فلسفھ صرف مى

چپ ایران ماركسیسم در حد نوعى تئورى كسب قدرت سیاسى خالصھ و  عمده  البتھ براى بخش

 ضد دولتى آنھا ھم خوانى داشت و بھ این اعتبار جوانب عمومى  این با نگرش. فھمیده شده است

 در زمینھ ذات شناسى و شناخت شناسى، درباره جایگاه انسان در تاریخ و  جھان بینى ماركس

این تا . بسیار كمتر مورد توجھ و بررسى قرار گرفتھ بودسرشت او، و موضوعاتى از این دست 

نگرى معرفتى و كم عمق بودن نظرات ماركسیستى این چپ را در  حدودى یك عامل مھم سطحى 

پناه بردن بعدى آنھا بھ فلسفھ و تكرار انتقادات قبال طرح شده، و پاسخ . دھدگذشتھ توضیح می

. تفاوتى اولیھ آنھا بھ فلسفھ ماركسى سطحى بود اندازه بى  ھم بھ ھمان  گرفتھ، بھ جھان بینى ماركس

براى شروع . تر خواھد شد روشن ر بررسى نظرات ماركس اى است كھ د بھ ھر حال این نكتھ

  . نظرات خود را بیان كرد بررسى كنیم اجازه دھید قدرى زمینھ مسائلى كھ در آن ماركس
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  مجادلھ فلسفى قبل از ماركس -١

قدرت مطلق كلیسا در پایان قرون وسطى شكست و دوره روشنگرى در قرن شانزدھم از وقتى كھ 

در غرب شروع شد، فالسفھ و متفكرین سعى داشتند بجاى اصول اختیارى مذھبى، اصولى 

باور عمومى آنھا این بود كھ تكامل بشر ھمواره منطقى . جھانشمول و منطقى براى بشر تدوین كنند

راه حلى كھ نھ . اى منطقى براى آتیھ خود راه حل پیدا كند بتواند بھ شیوه بشر باید  بوده است، پس

راسیونالیسم یا . متكى بھ خرافات و ایمان مذھبى، بلكھ استنباط عقالنى از منافع عام بشرى است

اما سئوالى كھ بالفاصلھ . گرایى بھ این معنا یك وجھ مھم از سیر تكامل اندیشھ در غرب است عقل 

دھد كھ كدام  می د این است كھ چھ چیزى عقالنى است؟ ذھن بشر چگونھ تشخیصشومطرح می

    .چیز عقالنى است و چگونھ میتواند بھ ماھیت آن پى برد

امپریسیسم یا .  فالسفھ براى كشف این حقیقت بوده است از دكارت و ھیوم تا بیكن و كانت تالش

از این رو براى این مكتب فلسفى چیزى . د باش دانست كھ محسوستجربھ گرایى آنچھ را واقعى می

ھر چیز . اى یعنى از طریق قواى حسى بشر دریافت قابل شناخت است كھ بتوان آن را بطور تجربھ

تواند توضیح اشكال چنین باورى این است كھ نمی. دیگر محصول تخیل و لذا غیر قابل اتكاء است

بعنوان .  شدن نیست اد كھ در خود قابل حساى را توضیح د توان قانونمندى پدیدهدھد چگونھ می

توان پروسھ تعقل و خالقیت ذھن بشر براى طرح و تصور مسائلى را توضیح داد نمونھ چگونھ می

-اند؟ نتیجھ جدل فلسفى سھ قرن شانزدھم تا ھجدھم بھ كانت ختم می كھ ھنوز توسط او تجربھ نشده

آن چھ براى بشر قابل فھم است . حدود استگوید در تحلیل نھایى حدود شناخت بشر مشود كھ می

. ظاھر یك شئى است، ذات شئى یك پدیده در خود و لذا غیر قابل درك توسط قوه فكرى انسان است

بشر فقط با توسل بھ ایمان و اصول اخالقى معینى صحت آن چھ را كھ قابل شناخت  در نتیجھ

 و حصول حقیقت توسط او در فلسفھ كانت بھ این اعتبار شكوفائى ذھن بشر. تواند بپذیریدنیست مى

  .محدود است

-بھ نظر او ھر چیز منطقى قابل بررسى است و ذھن بشر می. پذیرد ھگل این سیستم فلسفى را نمى

بنابراین ھیچ . بھ باور او تمام تكامل بشر چیزى نیست مگر تكامل خودآگاھى او. تواند آن را بفھمد

. ھیچ اصل تغییر ناپذیرى ھم وجود ندارد. ى وجود نداردمحدودیت تخطى ناپذیرى براى ذھن بشر

ھمھ چیز نھ بھ صورت اشیاء، بلكھ بھ . ھیچ چیز ایستاء نیست. ھمھ چیز در حال تغییر است

ھگل یك سیستم فلسفى منطقى براى توضیح ھمین . ھاى در حال تحول وجود دارند صورت پروسھ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 30 

این كھ جامعھ بشرى در . عالى و ھماھنگى استبراى ھگل تكامل بشر بسوى ت. كند نكتھ ایجاد مى

برد، ناشى از این است كھ آحاد بشر از یك درك واحد، از یك خودآگاھى، جھانشمول  تضاد بسر مى

در عین حال تمام تكامل بشر . درباره آن چھ باید از نظر ھمھ آنھا منطقى باشد برخوردار نیستند

 تاریخى و جھانى و بسیار متنوع براى رسیدن بھ  مداوم او طى یك پروسھ چیزى نیست، مگر تالش

چیزى بنام ایده . از این رو بھ باور ھگل ھستى بشرى ھدفمند است. این خودآگاھى جھانشمول

مطلق، آن عاملى است كھ طى ادوار تاریخى ذھن بشرى را براى حصول بھ این خودآگاھى 

 حد متعالى یك پروسھ تاریخى خودآگاھى بشرى براى رسیدن بھ این. جھانشمول شكل داده است

خودآگاھى بشر ھر بار خود را . محرك این خودآگاھى نیاز بشرى است. كند مدام را طى مى

در . شود شود، یعنى در یك شئى عینى متحول مى كند، در یك نمود خارجى متظاھر مى بیرونى مى

یك تضاد جدید را بھ وجود كند،   شدن از خود بیگانھ مى این پروسھ خودآگاھى انسان خود را با شئى

شود و لذا مجددا بھ صورت یك آورد كھ جایگزین تضاد حل شده قبلى در پروسھ تعقل انسان می مى

ایده . لى بزنیم مثا. این روند تاریخى و جھانى است. كند خودآگاھى جدید و برتر تكوین پیدا مى

 را بھ  ن نیاز در ذھن ما خودشای. نیاز بھ یك سرپناه امن وجود دارد. مسكن را در نظر بگیرید

شود یا شیئیت ایده چادر با ساختھ شدن چادر، عینى می. دھدصورت ساختن یك چادر نشان می

  (objectify)شود، و بھ محض كند، بھ این اعتبار ایده چادر از خودآگاھى بشر بیگانھ مى پیدا مى  

آستانھ طرح یك نیاز جدید و برتر دیگر ساختھ شدن چادر، نیاز بھ سر پناه این بار ذھن بشر را در 

، ایده خانھ سنگى بھ  گیرد، با ساختھ شدن آن ساختن یك خانھ خشتى در ذھن شكل مى: قرار میدھد

   . علیھذا آید و قص وجود مى

بھ عبارت . گیرد نكتھ مھم براى ھگل این است كھ شیئى شدن ذھن توسط پروسھ كار صورت مى

پراتیك، ابزار .  تعیین شده است اما پراتیكى كھ توسط ذھن از پیش. ستدیگر نتیجھ پراتیك انسانى ا

پراتیك انسانى در عین حال عامل . از خود بیگانھ شدن خودآگاھى بشر و لذا عامل تكامل آن است

این وجھ مھمى از فلسفھ ھگلى است . جھانشمول شدن از خودآگاھى مشترك انسان ھم خواھد بود

. گیرد  بعدا مورد بھره بردارى قرار مى  منتقدین او و بھ ویژه ماركسكھ توسط تعداد معدودى از

بنابراین براى ھگل مسئلھ از سطح تجریدى بھ سطح جامعھ و اشكال تحول پراتیك انسانى در طول 

ھاى  نقطھ قوت او در این است كھ تحول اندیشھ بشر را بر این مبنا در عرصھ. شودتاریخ منجر می

  .دھدقت عجیبى براى ادوار تاریخى و جوامع مختلف توضیح میبسیار متنوع و با د
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رساند كھ نتیجھ تاكنونى تعقل بشر بھ ایجاد یك جامعھ مدنى و یك نھاد  كار ھگل وى را بھ این مى

تضاد بین این دو، عامل شقھ شدن خودآگاھى انسان و مانع تحول آن بھ . سیاسى منجر شده است

 رفع این تضاد و برداشتھ شدن مانع نھایى بر سر برداشتن  سئلھبنابراین م. سطح ایده مطلق است

 الگوى رسیدن بھ این سطح از تكامل  اش او طبعا مدعى بود كھ سیستم فلسفى. قدم آخر است

 باید آن ایده  بنابراین اگر ایده چنین تكاملى وجود دارد، پس. خودآگاھى بشر را روشن كرده است

 جامعھ معاصر او باید بیان  پس. ل ھر چھ واقعى است عقالنى استبھ قول ھگ. نیز شیئى شده باشد

براى ھگل رفع تضاد بین جامعھ مدنى، یعنى . از نظر او چنین ھم بود. بود عقالنى این واقعیت مى

آنجا كھ براى شھروند فردیت و تعقیب منافع محدود فردى بھ حد اعلى میرسد، در مقابل التزام او 

 (Estate) سلطنت، مالكیت اشرافى سیستم.  زمان او فراھم شده بود  پروسبھ منافع جمعى بشر، در

سلطنت بھ این علت كھ بیان منافع جامعھ نھ توسط طبقات . و بوروكراسى جواب این مسئلھ بودند

شد، موقعیت چنین نظامى با منافع متضاد، بلكھ توسط یك فرد كھ فراى آنھا قرار داشت ابراز می

.  در یك سیستم موروثى تعیین شده بود افع فردى آحاد جامعھ نبود، بلكھ از پیش تقبل من ھم دستخوش

مالكیت اشرافى بھ این علت كھ بجاى مالكیت فردى كھ بى ثبات بود، تداوم مالكیت را از طریق 

بوروكراسى بھ این علت كھ بھ باور ھگل این . كردوارث شدن تنھا پسر ارشد خانواده تضمین می

توانست فراى منافع متضاد طبقات امورات جامعھ را با توجھ بھ منافع اھى بود كھ می آگ تنھا طبقھ

بنابراین دمكراسى پارلمانى، مالكیت فردى و بورژوائى، كھ تضاد بین جامعھ . ھمگانى انجام دھد

  .رفتندكردند، در صورت وجود چنین وضعیتى دیگر از بین مى مدنى و دولت را تشدید مى

   

    بھ سیستم فلسفى ھگل ركس انتقاد ما-٢

جملھ اول فلسفھ حقوق ھگل » ھر چھ عقالنى است واقعى است و ھر چھ واقعى است عقالنى«

  اما اگر آن چھ عقالنى است واقعى است و اگر فلسفھ تفكرى است كھ محصور زمان خویش. است

. شوددیل میاست، در آن صورت ھر نقد فلسفى بخودى خود بھ یك نقد اجتماعى تاریخ معاصر تب

فلسفھ زبان .  ناشى از عالقھ او بھ سیاست بود  بھ فلسفھ در اساس بھ این معنى، عالقھ ماركس

شد و بھ این علت او در نقد سیستم فلسفى ھگل در وھلھ معاصر او براى نقد اجتماعى محسوب می

فطھ كارانھ داشتھ توانست یك استنباط محاھگلیسم ھم می. كند اول از نقد فلسفھ سیاسى او شروع مى

توانست این طور تفسیر اگر آن چھ عقالنى است واقعى است می. باشد و ھم یك استنباط انقالبى
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 آن چھ واقعى است عقالنى است بھ معناى  شود كھ آنچھ عقالنى باالخره واقعى خواھد شد برعكس

   .توانست تمام شودتوجیھ و مشروع جلوه دادن واقعیت موجود ھم می

خواھد بھ تضاد ظاھرى بین پردازد و می قیقا از ھمان جا كھ ھگل بھ جامعھ معاصر مى د ماركس

كند و بجاى سلطنت، مالكیت اشرافى و بوركراسى بھ  جامعھ مدنى و دولت پاسخ بگوید، شروع مى

اینھا ھمھ ھنوز در سطح ھمان پلمیك فلسفى . رسد كشف كمونیسم، الغاى مالكیت و پرولتاریا مى

او .  زمین انتقاد فلسفھ ھگل تا حدودى توسط فویرباخ كوبیده شده بود  قبل از ماركسالبتھ. است

برخالف ھگل نشان داده بود كھ جھان مادى نھ ساختھ ذھن بشر، بلكھ ذھن بشر ساختھ این جھان 

نقطھ شروع فلسفھ بنابراین نھ از تكوین ذھن بشر، بلكھ از تكوین طبیعت و جھان مادى . مادى است

 دیدن ارتباط بین عین و ذھن  مسئلھ نھ دیدن رابطھ ذھن و عین، بلكھ برعكس. ید شروع شودبشر با

در خود البتھ جدید نبود، . این یك پیشرفت جدى ولى ناكامل در جھان فلسفى آن زمان بود. است

   .ولى از آنجا كھ در نقد مبانى فلسفھ ھگل گفتھ میشد بدیع بود

 مسئلھ این نیست كھ تقابل بین جامعھ مدنى و دولت در جھان  بنابراین برخالف ھگل براى ماركس

براى او جامعھ معاصر بین . معاصر بھ مانعى برسر تكوین ازخودآگاھى انسان تبدیل شده است

ذات كمونیستى، اشتراكى، در اصالح آلمانى (فردیت انسان و وجود اجتماعى 

 Gemeinwesen او ) و ھم بھ معناى اشتراكى بودناجتماعى ھم بھ معناى در اجتماع بودن است

این وضعیت ناشى از دوگانگى . در صورتی كھ انسان یك كلیت واحد است. شكاف انداختھ است

زندگى اجتماعى نھ امتداد زندگى فردى انسان، بلكھ در . زندگى اجتماعى و خصوصى فرد است

املى بر سر تكامل بشر در  جامعھ معاصر غیر انسانى است، ع براى ماركس. تقابل با آن قرار دارد

این نھ آن طور كھ ھگل معتقد است ناشى از ازخودبیگانھ شدن خودآگاھى . تمامیت توانایى اوست

دارى نتیجھ  در جامعھ سرمایھ. شود انسانست، بلكھ از خودبیگانھ شدن كار او در جامعھ ناشى مى

گر بلكھ سرمایھ دار مالك این آید، اما از آنجا كھ نھ كار پروسھ كار كارگر بھ صورت شیئى درمى

دارى چیزى نیست مگر تداوم  تمام تولید سرمایھ. شودشیئى است، نتیجھ كار او از كارگر بیگانھ می

شود، آن بنابراین خالقیت كارگر از او سلب می.  و تشدید این از خودبیگانھ شدن كارگر در كارش

تواند عامل تكوین شود و لذا آن چھ میھ میدھد از او گرفتچھ بھ او وجھ ممیزه انسان بودن را می

دارى نھ در   كارگر در جامعھ سرمایھ بھ قول ماركس. گرددو رشد واقعى او شود از او سلب می

كار خود، بلكھ در جایى آزاد است كھ تمایزى بین او و حیوان وجود ندارد، یعنى در خوردن، 

اى براى   براى تكوین انسانیت فرد، بلكھ وسیلھدارى نھ عاملى جامعھ سرمایھ! خوابیدن و تولید مثل
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 مالكیت عامل تحقق شخصیت  براى ماركس. محكوم كردن او بھ داشتن یك زندگى حیوانى است

نھ فقط براى آنھا كھ تملكى ندارند، بلكھ حتى براى آنھا كھ مالك . انسان نیست، بلكھ نفى آن است

  بھ قول ماركس. ، بلكھ الغاى آن است  براى ھمھ مالكیت تفویض بنابراین مسئلھ نھ برسر. ھستند

كند، او در حقیقت اصلى را براى جامعھ  وقتى پرولتاریا صحبت از نفى مالكیت خصوصى مى«

بنابراین الغاى مالكیت خصوصى » .کند كھ جامعھ فى الحال براى او مقرر كرده است مقرر مى

. طھ شروع این بحث، بلكھ نتیجھ آن استكمونیسم نھ نق. جھانشمول كردن موقعیت پرولتاریا است

انسان . »تكامل آزادنھ ھر فرد شرط تكامل ھمگان است«اى است كھ باالخره  تنھا در چنین جامعھ

 در تقابل با  در عین برخوردار بودن از تمام امكانات براى رشد خالقیت و استعدادھاى فردیش

 بودن دو وجھ متفاوت ھویت واحد انسانى فردیت و اشتراكى. گیرد منافع ھمگانى جامعھ قرار نمى

فھم این نكتھ و تبین . شودباالخره سرشت انسان با موجودیت اجتماعى او ھم ساز می. خواھد بود

 نقطھ شروع انسان و توسعھ  بنابراین براى ماركس.  است تئوریك آن یك دستاورد تاریخى ماركس

   .ھاى اوست آزادانھ تمامیت شخصیت و قابلیت

 حالتى است كھ بین فرد و ساختار سیاسى ھیچ بیگانگى وجود  ى واقعى نیز براى ماركسدمكراس

كسب قدرت سیاسى، تغییر ساختار دولتى بخودى خود براى ایجاد جامعھ كمونیستى كافى . ندارد

تحقق ذات . زیرا دولت چیزى بجز ابراز نھادى از خود بیگانگى انسان از جامعھ نیست. نیست

از آنجا كھ این عرصھ اقتصاد است . گذرد  از مسیر الغای جامعھ مدنى و دولت مىكمونیستى انسان

. تر این عرصھ یك امر ضرورى شد كند، بنابراین مطالعھ دقیق  ساختار دولت را تعیین مى كھ اساس

 شناخت   با روش  بھ اصطالح ھومانیست از ھمان اول یك ماركس بینیم كھ ماركس در ھمین حد مى

  .ى استماتریالیست

. براى ھگل بوروكراسى تظاھر این است كھ دولت جھانشمول بودن انسان را متحقق كرده است

اى جھانشمول است كھ مطالبات  طبقھ.  طبقھ جھانشمول یك پدیده تاریخا مشروط است براى ماركس

او براى جھانشمول بودن در یك مقطع معین با خواست ھمگانى جامعھ سازگار است و توانایى 

تواند با جسارت مدعى شود كھ من اى چیزى است كھ می چنین طبقھ. ق این خواست را داردتحق

با ظھور پرولتاریا تضاد بین فردیت و جھانشمول بودن . خواھم ھمھ چیز شومھیچ ھستم و می

از آنجا . رود این تضاد با الغاى پرولتاریا و تضاد بین طبقات از بین مى. رسدانسان بھ حد اكمل می

بیند، براى او این   در پرولتاریا امكان جھانشمول شدن معاصر و نھایى انسان را مى  ماركسكھ

اى است كھ در جامعھ  پرولتاریا طبقھ«. شودطبقھ از اھمیت و رسالت تاریخى برخوردار می
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اى  طبقھ. معاصر خواستار یك موقعیت سنتى موجود نیست، بلكھ خواھان یك موقعیت انسانى است

ھاى جامعھ معاصر رھا كند و براى این كار  راى رھایى خود باید خود را از ھمھ عرصھاست كھ ب

وقتى پرولتاریا صحبت از اضمحالل نظم اجتماعى . ھا را آزاد كرده باشد بدوا ھمھ این عرصھ

 را برمال كرده است، یعنى چیزى كھ در حقیقت  كند، او در حقیقت راز وجودى خودش موجود مى

   ».این نظام استاضمحالل موثر 

بنابراین مسئلھ نھ . كند شرایط ظھور پرولتاریا با خود امكان فائق آمدن بر این شرایط را فراھم مى

بر سر فقر و محنت پرولتاریا، بلكھ بر سر چگونگى پدید آمدن ثروت و وفور است كھ با امحای او 

مسئلھ نھ بر سر توزیع . آن استبنابراین فقر نھ در كنار ثروت، بلكھ عامل وجود . باید فراھم شود

ثروت موجود، بلكھ ایجاد ثروت بیشتر، پدید آوردن نیازھاى جدید و شرایط ارضاى این 

كلید فھم و تغییر واقعیت موجود در مكانیسم اقتصادى است كھ انسان را بعنوان یك . نیازھاست

 محصول شرایط عینى بنابراین مسئلھ بر سر این نیست كھ آیا فقر. كند  مى موجود خالق مشخص

از . معاصر است، بلكھ بر سر این است كھ خود این شرایط معاصر محصول فعالیت انسانى است

شرایط تاریخى كھ بھ ظھور . شود می این رو مطالعھ طبیعت فعالیت انسان موضوع بعدى ماركس

ل تاریخى ممكن پرولتاریا منجر شده بودند، امكان حل مشكالت سنتى فلسفھ را در متن مطالعھ تكام

   .كند مى

از .  بھ بوروكراسى رسد و سپس شود، بھ مالكیت خصوصى مىبنابراین بحث از دولت شروع می

براى او مالكیت خصوصى نھ یك امر .  دولت باید با دموكراسى واقعى جایگزین شود نظر ماركس

بلكھ تظاھر داده شده كھ محصول روابط اجتماعى است و بوروكراسى نھ یك طبقھ جھانشمول، 

   .نظام سیاسى جامعھ مدنى است كھ در آن بی حقوقى سیاسى فرد وجود دارد

   

  رھایى پرولتاریا -٣

چگونھ متوجھ این . كند  را رھا مى پرولتاریا چگونھ خودش. اما ھنوز یك مسئلھ مھم مانده است

براى . برد ى مىتواند و باید خود را رھا كند؟ این ما را بھ مسئلھ آگاھشود كھ میواقعیت می

اینجا تفاوت .  است كھ انسان خود را شكل داده است  آگاھى انسان نتیجھ واقعیت عملى ماركس

براى ھگلیان جوان، آگاھى ھنوز . شود  با فویرباخ و سایر ھگلیان جوان برجستھ مى اساسى ماركس

ى ذھن از رھای. براى آنھا رھایى یك امر ذھنى است. بھ مفھوم ھگلى كلمھ خودآگاھى است

براى آنھا رھایى از . ھاستموھومات، از پندارھاى خیالى، از سنن، از خرافات و از اسطوره
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شرایط مادى كھ خود این موھومات را در جھان مادى بھ یمن فعالیت اجتماعى خود انسان بھ وجود 

 است براى از نظر آنھا، بھ این اعتبار، مبارزه سیاسى، اساسا یك مبارزه نظرى. آورده است نیست

زدون توھمات و نھ یك اقدام اجتماعى براى زدون شرایط عینى كھ خودآگاھى را بھ وجود آورده 

تر از واقعیت عینى است و نھ تغییر این  براى آنھا مسئلھ ارائھ یك تفسیر بھتر و دقیق. است

ادى الیتغیر  واقعیت عینى بھ این معنا نیست كھ انسان در یك طبیعت م اما از نظر ماركس. واقعیت

كند، بلكھ بھ این معناست كھ انسان در آن طبیعت مادى وجود دارد كھ خود خالق آن  زندگى مى

آلیسم آلمانى انسان یك موجود مجرد است و فعالیت انسانى نیز بھ ھمان اندازه  براى ایده. است

ھیچ .  اجتماعى انسان یك موجود تاریخى است و فعالیت او بھ ھمان اندازه براى ماركس. انتزاعى

طبیعت قائم بالذات انسانى بھ این معنا وجود ندارد، بلكھ تنھا طبیعتى وجود دارد كھ محصول 

این آگاھى انسان نیست كھ وجود او را تعیین «. شرایط تاریخى و اجتماعى متعین انسان است

ترین  ما مشخصا» .كند  را تعیین مى اش  این وجود اجتماعى اوست كھ آگاھى كامال برعكس. كند مى

اى از اشكال   تاریخ چیزى نیست مگر زنجیره براى ماركس. بروز فعالیت انسان چیست؟ كار است

   .اند بعد از نسل تكوین پیدا كرده كار كھ نسل

 از مقولھ آگاھى در حقیقت در درك متفاوت او از ذات شناسى انسان یعنى  این درك متفاوت ماركس

آلیست و  بھ این معنا او ھم با فالسفھ ایده. انسان در تاریخ ریشھ دارد  در تلقى او از جایگاه و نقش

اى كھ  ، ماتریالیسم مكانیكى ماتریالیسم كھنھ. ھم منتقدین آنھا یعنى ھگلیان جوان متفاوت است

فویرباخ و ھگلیان جوان از آن خالصى نیافتھ بودند، قادر نبود خود را از تلقى جامد و متافیزیكى 

 و  در یك سو براى آنان جھان عینى، عالم محسوس. ن عینى و تفكر انسانى برھانددر مورد جھا

اى در برابر این دنیاى عینى قرار  قرار داشت و در سوى دیگر ذھن بشر بعنوان آینھ» واقعیت«

شد و تفكر انسانى تفسیرى جھان عینى داده شده و در خود و پویا در نظر گرفتھ می. داشت

ایدآلیست و بھ  از سوى دیگر براى فالسفھ . یانھ و انفعالى از این دنیاى خارجىانعكاسى، پندارگرا

تنوع و تكامل این جھان . ویژه ھگلیان آن دوره، جھان خارج چیزى بجز ساختھ ذھن انسان نبود

بھ عبارت دیگر تفكر . خارج نیز طبعا تكامل و پیشرفت خود این ذھن انسانى بھ طرف تعالى بود

دیدگاه دوم دیدگاھى بود كھ از الھیات دوران . شدفعال و درگیر در نظر گرفتھ میانسانى پویا، 

 روحانى   جھان مادى پیرامونى و تاكید بر تعالى نفس قرون وسطى برجاى مانده بود و انكار ارزش

- ذھن تلقى می لذا ھر گونھ تحول بیرونى را ناشى از كنكاش. دادبشر نقطھ شروع آن را تشكیل می

 فرانسھ ھمین طور مكتب تجربھ گرایى  دیدگاه اول در ماتریالیسم مكانیكى دوران رنساس. كرد
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آالیستى و خردگرایى شكل گرفتھ   ریشھ داشت و اساسا در تقابل با فلسفھ ایده انگلیس) امپریسیسم(

این مكاتب فلسفى ھر یك بھ نحو خود با تاكید بر اصالت ماده و یا تجربھ حسى تحول جھان . بود

  .دیدندیرون را امرى مستقل از ذھن بشر و دخالت او میب

اى   در مقابل دوگانگى عینیت و ذھنیت جھان فلسفى دوره خود یك مقولھ بھ ھمان اندازه پایھ ماركس

 ماتریالیسمى كھ دیالكتیك -  بھ ماتریالیسم خود، ماتریالیسم پراتیك  ماركس. كندو تجریدى وارد می

ویژگى ماتریالیسم . دھد  لقب مى- انى با جھان عینى را دریافتھ است رابطھ متقابل پراتیك انس

 در  اى است كھ پراتیك بھ طور كلى و پراتیك انقالبى بھ طور اخص كننده  در جایگاه تعیین  ماركس

 مشخصا لفط كمونیست و ماتریالیست  این كھ ماركس.  و جھان بینى انتقادى آن داراست نگرش

 محورى مفھوم پراتیك انقالبى در  اى از نقش برد، خود نشانھدف بكار میپراتیك را بھ طور مترا

 از ماتریالیسم  پراتیك انقالبى چون ماركسیسم چیزى بیش (concept) گفتم مفھوم. ماركسیسم است

 پراتیك انقالبى را بعنوان یك مفھوم و  ماركس. در فلسفھ بھ عالوه انقالبی گرى در سیاست است

- ترین سطح نقد و شناخت وارد كرده و بعنوان یك مفھوم تحلیلى بكار می تجریدىمقولھ فلسفى در 

براى . زند دوگانگى عینى و ذھنى بین فالسفھ را برھم می بھ تبیین این مقولھ جدید، ماركس. برد

او، از یك سو جھان عینى خود در عین حال محصول پراتیك عنصر فعالھ نیز ھست و این پراتیك 

و از سوى دیگر صحت تفكر .  و عینى است ، محسوس د بھ ھمان اندازه واقعىانسانى نیز خو

و تفسیر كرده » منعكس«، یعنى این سئوال كھ آیا این تفكر بھ درستى جھان پیرامون خود را  انسانى

پراتیكى كھ برمبناى این تفسیر دست بھ تغییر . اشت، نھ امرى حسى بلكھ در گرو پراتیك است

تا آنجا كھ مقصود از جھان عینى جامعھ بشرى . صحت خود را بھ ثبوت برساندجھان بزند و لذا 

تكامل . زند  بھ ھم پیوند مى  جامعھ و تفكر انسانى را در حلقھ پراتیك تحول بخش است، ماركس

این تكامل انسان قابل تبیین نیست، ھم چنان كھ این عمل، جدا ) فعالھ(جامعھ جدا از عنصر ذھنى 

  انسان را در جاى بھ این ترتیب ماركس«. تواند تعریف و تبیین شود  خود نمىاز متن اجتماعى

انسان نھ دیگر متفكر و مفسر منفعل جھان عینى بلكھ . دھد قرار می  در تاریخ خویش واقعى خودش

اوضاع عینى نھ قیود اسارت، نھ مقرراتى براى تبعیت برده .  این جھان است نیروى تحول بخش

این شرایط دامنھ تاریخى . طى براى فعالیت انسان و لذا زمینھ اختیار و اقتدار اوستوار، بلكھ شرای

كنند، اما خود این دامنھ، خود این شرایط با پراتیك انسانى دگرگون   انسان را تعریف مى تحول بخش

ه شود، باشد كھ تحت شرایطى كھ خود او تعیین نكرد  بدل مى انسان بھ سازنده تاریخ خویش. شودمى

درباره متدولوژى لنین، بخشى از مقالھ در : منصور حكمت، ماركسیسم و پراتیك انقالبى(» .است
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، بسوى سوسیالیسم شماره دوم، آذر ماه )قسمت دوم(آناتومى لیبرالیسم چپ : نقد وحدت كمونیستى

اى   انسان از پدیده بھ عالوه براى ماركس) ، صفحات صد و بیست و چھار و بیست و پنج١٣٦٤

و در (، ذات اجتماعى انسان  »ذات انسانى«. شود جرد و قائم بھ ذات بھ موجودى اجتماعى بدل مىم

تر، بصورت پراتیك انسان  پراتیك انقالبى انسان، بھ طور مشخص. شود تعریف مى) او بنیاد طبقاتى

   .شود بعنوان جزئى از طبقھ اجتماعى معین در روابط اجتماعى معین در نظر گرفتھ مى

ھا در  روابط و مناسباتى كھ انسان  را بر اساس اش  درك خود از تاریخ، ماتریالیسم تاریخى سمارك

، مھمترین  ، كتاب سرمایھ »كاپیتال«از این رو در . كند آورند بنا مى تولید بین یك دیگر بھ وجود مى

 خود  بر خالف اقتصاددانان ھم عصر  كھ در زمان خود او منتشر شد ھم ماركس آثار ماركس

، نھ در تقسیم كار بین صنعت و  ، نھ در تجارت دارى را نھ در رقابت جوھر نظام سرمایھ

او در وھلھ . بیند ، نھ در تئورى اجاره و نھ حتى در سرمایھ نمى المللى كشاورزى یا تقسیم كار بین

 یك اول بھ بررسى پروسھ كار، یعنى آنجا كھ انسان، نھ بھ صورت آحاد منفرد، بلكھ بھ صورت

براى . كند، بعنوان عنصر فعالھ با موضوع تولید سرو كار دارد، بررسى خود را متمركز می طبقھ

، منشاء سرمایھ و بازتولید آن بعنوان یك رابطھ اجتماعى ریشھ در روابط و مناسباتى دارد  ماركس

  ن دلیل ماركسدقیقا بھ ھمی. دارى بھ وجود آمده است كھ در اثر ویژگى پروسھ كار در نظام سرمایھ

دار  دارى را در شكل معینى كھ مازاد محصول پروسھ كار توسط سرمایھ خودویژگى نظام سرمایھ

   كار و ارزش ارزش. رسد اضافھ می كند و بھ تبیین مقولھ ارزششود، جستجو میتصاحب می

زتولید  دخالت كارگر در پروسھ كار و با كار براى او مقوالت متفاوتى ھستند كھ اساس نیروى

  مقوالت و توضیحات بعدى ماركس. كنندشرایط تداوم دخالت او در این پروسھ را روشن می

  .اند  ساختھ شده دارى بر ھمین اساس  سرمایھ درباره شرایط مشخص

، یك دریچھ جدید و بسیار مھم علمى براى   بھ تاریخ و جایگاه انسان در آن  جدید ماركس این نگرش

 و اقتصاد، بلكھ تقریبا ھر رشتھ دیگر علوم انسانى موجود در قرن  اریخفھم و تحلیل نھ فط ت

، فلسفھ  ، ادبیات ، ھنر شناسى شناسى و جامعھ شناسى بعدى مطالعات انسان . ھم را فراھم كرد نوزده

گشت مجبور شدند در  متاثر شدند و یا تا آنجا كھ بھ بورژواھا برمی ھمھ و ھمھ یا از این نگرش

كرد مكاتب جدید فكرى و  را مطرح می قدرت جدید فكرى كھ بنام كارگر خودشمقابل این 

 بھ بستر اصلى بحث و مجادلھ فكرى و  ھاى ماركس ھر چھ بود، اندیشھ. دانشگاھى درست كنند

قدرت جریانات سیاسى سوسیالیستى قرن گذشتھ و . اسكوالستیك قرن نوزدھم و قرن اخیر تبدیل شد

   .خودشان را بھ مقدار زیادى بھ این پشتوانھ فكرى جامع مدیون ھستنداخیر، توفیق و پیشرفت 
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 بھ تاریخ، مربوط بھ یك دوره معین نیست و بھ این اعتبار مادام كھ نظام  بنابراین درافزوده ماركس

 یك  و بھ این اعتبار بھ ماركس.  باقى است دارى وجود دارد كماكان بھ قوت خودش سرمایھ

  .دھدر از تاریخ معاصر خود او میموضوعیت تاریخى فرات

 در  ، زمانى كھ فالسفھ بھ زبان فلسفى با ھم دیالوگ داشتند و ماركس بینیم زمان ماركس مى پس

 و پیچیده شده سئواالت و موضوعات را كنار  دعواى فلسفى آنھا شركت داشت وقتى ظاھر غامض

در اینجاست كھ بھ نظر من .  ھستند مسائل بسیار ساده و روشنى مورد مناقشھ بگذاریم، در اساس

 باقى است، و نھ تغییرات  ، آن چھ كماكان بھ قوت خودش مھمترین درافزوده نظرى ماركس

ھاى بعدى آن در سھم این در افزوده تغییرى بھ  دارى و نھ تكوین و پیچیدگى  نظام سرمایھ مشخص

فى در حقیقت بھ دو سئوال  در البالى این دعواى فلس ماركس. وجود نیاورده است، شكل گرفت

آیا سعادت و خوشبختى انسان در نظام : یکم: دھدظاھرا بسیار روشن و ساده پاسخ می

تواند این نظام آیا انسان می: دارى، حال ھر اندازه پیشرفتھ باشد، ممكن است و اگر نھ دوم سرمایھ

رسد كھ در این نظام مانى میخواھد بگوید آیا باالخره زرا متحول كند و بھ چھ نحو؟ سئوال اول می

 چیزى در این نظام وجود دارد كھ با سعادت  خوشبختى براى بشر ممكن باشد یا این كھ در اساس

از . تواند سئواالت متعدد دیگرى را بھ دنبال داشتھ باشد، البتھ می آید؟ سئوال اول بشر جور در نمى

ید ھستند یا نھ؟ ھمین طور پاسخ بھ سئوال جملھ آیا اصالحات تدریجى این نظام باالخره در خود مف

  .دوم سئواالت متعددى دیگرى بھ ھمراه دارد

دارى  آیا این نظام سرمایھ«دارد و بپرسد شما ممكن است بگوئید كسى در خیابان من را نگھ نمى

 اما ھمین سئواالت. »تواند داشتھ باشد؟تغییر پذیر است؟ و انسان در ایجاد این تغییر چھ نقشى می

شنود در برخورد بھ جامعھ ایران آدم می مثال . شوند كھ برایمان آشنا ھستندبھ نحو دیگرى گفتھ می

مذھب در اعماق فكر .  شدنى است مگر این جامعھ حاالھا عوض«نویسند كھ گویند و میکھ می

 فكرى در آن جامعھ  مردم ریشھ دارد، جامعھ صنعت و تكنولوژى ندارد، تا وقتى یك رنسانس

باید بھ چیزھاى قابل حصول . صورت نگیرد، تحقق پروژه سوسیالیسم یك خیال پردازى است

مگر ندیدید آمریكا در صد روز بر سر مردم عراق چھ آورد، حاال شما «گویند یا می» .رضایت داد

یك ایران انقالبى و آن . شود درافتادھاى اقتصادى میكنید با این غول نظامى و این قدرتفكر می

عمر خودتان را بھ این خیاالت تلف . ھا در قدرت باشند توھم استم ایرانى كھ در آن كمونیستھ

منظورم این است كھ شعور و . توان یافتالبتھ روایت و اشكال دیگرى از این سئواالت می ».نكنید

 حاال آن دھند كھ یا غرب باالخره كارى بھانتظار مردم را این روزھا دارند بھ این چیزھا تقلیل می
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كند، یا رشد نیروھاى مولده باالخره در یك پروسھ تاریخى بسیار طوالنى كارى بھ حال جامعھ می

در غیر این صورت تصور این كھ آدم . آن مردم و ھمین طور مردم سایر نقاط جھان خواھند كرد

عبارت بھ . تواند براى تغییر این اوضاع كارى بكند، آونتاریسم و ماجراجویى سیاسى استمی

   .آید دیگر یا قدر و سرنوشت ممكن است كارى براى بشر بكند و از دست خود او كارى برنمى

بنابراین امكان و حدود دخالت انسان در تغییر سرنوشت خود چیست؟ چھ شرایطى حدود فعالیت 

ان ساختھ تا چھ اندازه انس. كند كنند و تا چھ اندازه او خود این حدود را معین مى انسان را تعیین مى

كسى كھ . رسد و تا چھ اندازه او توانایى ساختن ھمین شرایط را داردشرایطى است كھ بھ او می

 و جایگاه او در  گرایى رایج فراتر برود و در مورد تاریخ انسان و نقش خواھد از حد سطحى می

بدھد و بتواند تعیین این تاریج چیزى بگوید باید بھ طور اجتناب ناپذیرى بھ این سئواالت جواب 

  . كند جواب خود را متكى بھ یك درك و جھان بینى فراى دوره و زمانھ عصر مشخص

. رود  در این است كھ فراى ھر گونھ سطحى نگرى عوام فریبانھ مى قدرت جھان بینى ماركس

. تتر از انتقاد بھ این یا آن فرم مالكیت یا حكومت اس دارى بسیار عمیق انتقاد او بھ جامعھ سرمایھ

، بین بازار و برنامھ  انتخاب بین مالكیت دولتى و خصوصى، بین پارلمان و حكومت مشروطھ

دارى در   ھمین طور كھ پیشتر اشاره كردیم، در وھلھ اول ِاشكال نظام سرمایھ براى ماركس. نیست

شركت او در مجادالت . این است كھ بین فردیت انسان و وجود اجتماعى او شكاف انداختھ است

اما . كند  جھان بینى او در فھم نكتھ فوق را روشن مى  تا حدود زیادى اساس اش سفى دوره جوانىفل

 آن در  توضیح چگونگى تكوین تاریخى این تضاد، شكل گیرى مشخص. این تازه شروع كار بود

 آن موضوعى بود كھ بدون پرداختن بھ آن مبانى  دارى و در نتیجھ چگونگى تالش جامعھ سرمایھ

 بھ یك نظریھ تاریخ نیاز  از این رو ماركس. ماند  در سطحى بسیار كلى مى  ماركس  بینىجھان

توانست بھ شكل ویژه تضاد فردیت انسان و   از روشن شدن این نظریھ بود كھ مى داشت و تنھا پس

 سوسیالیستى  دارى بپردازد و روشن كند كھ جنبش موجودیت اجتماعى او در جامعھ سرمایھ

ن کار  ای تواند از پس د چھ چیز را در این جامعھ از پایھ متحول سازد و چگونھ مىكارگرى بای

  .دبرآی
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 فصل سوم

 

   نظریھ تاریخى ماركس

   

اگر االن كسى بھ این جلسھ سر زده وارد شود . اجازه بدھید صحبت خود را با یك نكتھ شروع كنم

كنید نھ از انقالب خبرى است و نھ از صف   عمر خودتان را اینجا صرف مىو بھ ما بگوید چرا

 بھ زمین   در روسیھ سرش ھا، كمونیسم ھم كھ ھمین چند سال پیشمیلیونى كارگران در خیابان

حتما ھر كدام از ما بھ چنین شخصى جواب مناسب . تان بھتر استفاده كنید بروید و از وقت. خورد

اما بی شك در پشت . ى ما ممكن است در بیان و در استدالل خود متفاوت باشدھاجواب. خواھیم داد

این باور متكى . تر از تاریخ و جھان معاصر وجود خواھد داشت ھا یك باور عمومىھمھ این جواب

بھ یك استنباط عمومى از تاریخ، از گذرا بودن وضعیت موجود و از امكان و لزوم چنین گذرى 

 در مبانى بسیار كلى  الحال و بدون صحبت بیشتر در اساس عنا ھمھ ما شاید فىبھ این م. متكى است

 ممكن است بگویید اگر نتیجھ این صحبت قرار بود ھمین باشد كھ گفتید. نظریھ تاریخ مشترك باشیم

دانیم جلسھ را ترك كنیم و  را می توانیم با طیب خاطر از این كھ نظریھ تاریخى ماركساالن می

. اى بھ ما گفتھ بود  ما در شروع چنین جلسھ مان كارھاى دیگرى برسیم كھ فرد مفروضشاید بھ ھ

، علیرغم ظاھر قضیھ،   بھ ھیچ وجھ ولى واقعیت این است كھ باور نسبت بھ نظریھ تاریخ ماركس

دانستند  می یك باور یك دست و روشن در جمع كسانى كھ خود را بھر روایت جزو پیروان ماركس

 از زمان سوسیال دمكراسى آلمان گرفتھ تا كمونیسم روسى تا مائوئیسم و تا چپ نو !نبوده است

رسد ھمھ خود را بھ بھ نظر می.  بھ دست دادند ھمھ و ھمھ تفاسیر مختلفى از نظریھ تاریخ ماركس

ھاى جبرگرایانھ تا ترین برداشت دھند، ولى در مقابل از افراطى نسبت می این یا آن نوشتھ ماركس

امیدورام صحبت . شود  بدست داده مى ھاى ماركس ترین تفاسیر اراده گرایان از نوشتھ اطىافر

ھاى تاریخى مشخصى كھ من پیشنھاد كردم، نشان بدھد كھ  امروز، و بھ ویژه بحث ما در باره مثال

 كھ بار تفكرات گذشتھ« از  اندازه با ھم ھم نظر ھستیم و تا چھ اندازه خود را بھ قول ماركس تا چھ

  .ایم رھا كرده» كند  بد بر اذھان سنگینى مى مانند یك كابوس

  اگر بیاد داشتھ باشید من در اولین جلسھ سخنرانى خود در مورد علل تغییر نظریھ تاریخى ماركس

بھ ھر حال براى این كھ اذھان تازه . توسط سوسیال دمكراسى و كمونیسم روسى توضیحاتى دادم

  .كنم ئوتسكى شروع مىشود با این نقل قول از كا
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این جھت توسط . آمیز یا قھرى مبارزه بستگى ندارد  مسالمت جھت توسعھ اجتماعى بھ روش «

اگر ماحصل مبارزات انقالبى قھرآمیز با نیات . شودپیشرفت و نیازھاى اشكال تولید تعیین مى

ھ این نیات در تقابل با مبارزین انقالبى ھم خوانى نداشتھ باشد، این صرفا بھ این معنا خواھد بود ك

 مبارزه قھرآمیز ھیچ وقت جھت تكوین اجتماعى را تعیین .تكوین نیازھاى تولید قرار دارند

  » ...كند، بلكھ صرفا در شرایط معینى بھ تشدید شتاب آن منجر خواھد شد نمى

دارى نھ  ھاى انقالبى در جامعھ سرمایھ توان فھمید كھ وظیفھ سوسیالیستبنابراین از این گفتھ می

 تسریع سیر تكوین تاریخى آن، بلكھ صرفا این است كھ پیشرفت این تكوین   براى میان تالش

 سازند، بھ نحوى كھ براى شرایطى كھ  تاریخى را در اشكال سازمانیابى سوسیالیستى منعكس

البى بھ طریق اولى جریانات ضدانق. دارى دیگر آماده تحول بھ سوسیالیسم است آماده باشند سرمایھ

گرد وجود ندارد، بلكھ  در تاریخ عقب . توانند در مقابل این پیشروى تاریخى قرار بگیرند ھم نمى

 تولیدى و  ھمھ تاریخ بشر چیزى نیست مگر تسلسل مراحلى كھ ھر كدام از دیگرى در مقیاس

ذیرى ناپ قدرت در جامعھ بورژوائى بھ طور اجتناب. تر است روابط اجتماعى پیشرفتھ تر و متكامل

  .بدست كارگران خواھد افتاد علیرغم ھر مشكل و مانعى كھ ممكن است وجود داشتھ باشد

 فعالھ و  در این باور نقش.  كمونیستى وجود داشتھ است ھا در جنبشاین باورى است كھ براى سال

 خالق انسان براى ایجاد تغییر در تاریخ از قبل منتفى است و سیر تاریخ از قبل و شاید با دقت

جاى تعجبى وجود ندارد كھ چرا ھمان مدافعان دیروز كمونیسم وقتى .  بینى است ریاضى قابل پیش

دارى  بینید، كھ در پیشرفتھ ترین كشورھاى سرمایھ دارى را مى واقعیت معاصر جھان سرمایھ

 بلكھ اساسا ھر گونھ باورى بھ تحول  كمونیسم پدید نیامده است، نھ فقط تئورى تاریخ ماركس

تواند یك امر بسیار  می درك درست نظریھ تاریخى ماركس. دھندسى این نظام را از دست میاسا

  .مھم براى قرار نگرفتن در این مخمصھ فكرى باشد

   

    مبانى نظریھ تاریخى ماركس -١

این نقل قول معروف از مقدمھ .  را مرور كنیم در اینجا جا دارد اجزاى مھم نظریھ تاریخى ماركس

 دیگر   از ھر بخش  شاید شروع خوبى باشد چون بیش اى بر نقد اقتصاد سیاسى ماركس دهبر درافزو

 :گوید می ماركس.  در مورد تئورى تاریخ بھ این چند خط اشاره شده است ھاى ماركس از نوشتھ

خود مى   وارد روابط معینى مستقل از خواست  ھا در روال تولید اجتماعى زندگى شانانسان

جمع كل این .  تولیدى كھ با یك دوره معین از تكوین نیروھاى مادى تولید تطابق دارندشوند، روابط
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 آن چنان  س دھد كھ بر اساروابط تولیدى ساختار اقتصادى جامعھ و آن پایھ واقعى را تشكیل می

شیوه تولیدى . شود كھ با اشكال معین آگاھى اجتماعى تطابق دارد روبناى حقوقى و سیاسى بنا مى

- این آگاھى انسان. كند را مشروط می گى مادى روند زندگى فكرى، اجتماعى و سیاسى در كلزند

 این وجود اجتماعى آنھاست كھ  كند، بلكھ كامال بر عكس ھا نیست كھ وجود آنھا را تعیین مى

 نیروھاى مادى تولید در یك مرحلھ معین در تكوین خود در تقابل با  .كند شان را تعیین مى آگاھى

، یا روابط مالكیت كھ ھمان بیان حقوقى این مناسبات است و در چھارچوب آنھا  ابط موجود تولیدرو

از عامل تكامل نیروھاى مولده، این . گیرنداند، قرار می نیروھاى مولده تاكنون بھ كار گرفتھ شده

اجتماعى  یك دوره انقالبات  از آن پس. شوند روابط بھ قیودى بھ سر رشد این نیروھا تبدیل مى

در . كند  سریعا تغییر مى با تغییر بنیاد اقتصادى تمام روبناى عظیم جامعھ كم و بیش. شود شروع مى

بررسى این تحوالت، باید بین تحول مادى شرایط مادى تولید كھ با دقت علوم طبیعى قابل تعیین 

 كھ توسط - وژیك  در یك كالم ایدئول-است و تحول اشكال حقوقى، سیاسى، مذھبى، ھنرى و فلسفى 

ما یك دوره تحول را . ...كنند، تفاوت قائل شد ھا بر این تقابل آگاه و براى آن مبارزه مىآنھا انسان

 تناقضات زندگى   این آگاھى باید بر اساس كنیم، برعكس بر اساسا آگاھى آن دوره قضاوت نمى

  .تولید توضیح داده شود تقابل موجود بین نیروھاى تولیدى اجتماعى و روابط  مادى، بر اساس

  منتھا نكتھ مھم ماركس. البتھ انسان قبل از آن كھ یك موجود اجتماعى باشد یك موجود طبیعى است

نھ در ندیدن این امر، بلكھ در تاكید بر عاملى است كھ انسان را بعنوان یك موجود طبیعى از سایر 

این نكتھ را » ایدئولوژى آلمانى «خود او در. كند موجودات طبیعى زنده، از حیوانات متمایز مى

  :گویدسازد، وقتى می روشن مى

اى كھ باید تبین   اولین نكتھ پس. ھاى زنده است ھمھ تاریخ انسانى طبعا وجود انسان نخستین فرض «

ھر تاریخ نویسى باید ... شود، سازمان فیزیكى این آحاد و روابط ناشى از آن با بقیھ طبیعت است

    . توسط عمل انسانھا در طول تاریخ آغاز كند عى و تغییراتشاز این زمینھ طبی

. توان بھ اعتبار آگاھى، مذھب و ھر چیز دل خواه دیگر از حیوانات متمایز كردھا را میانسان

ھا با تولید وسایل انسان... كنند  را از حیوانات با تولید وسایل زندگى آغاز مى آنان خود تمایز خویش

  .كنند شان را تولید مى  غیر مستقیم زندگى مادىشان بھ طور زندگى

ھا فھمیده شود، بلكھ آن را باید شكل معینى شیوه تولید نباید بھ سادگى بازتولید وجود فیزیكى انسان

- انسان. شان، شیوه معینى از زندگى نزد آنھا فھمید از فعالیت آنھا، یعنى شكل معینى از بیان زندگى

بنابراین آن چھ آنھا ھستند با تولید آنھا ھم . كنند ى خود را بیان مىھا ھمان طور ھستند كھ زندگ
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بنابراین . كنند اى كھ آن را تولید مى كنند و ھم با نحوه خوانى دارد، یعنى ھم با آن چھ تولید مى

  ».كند بستگى دارد طبیعت انسانھا بھ شرایط مادى كھ تولید آنھا را تعیین مى

 گفتند، چیزى نبوده مگر   آن چھ او و ماركس  كھ در اساس ھ انگلسیا بھ قول این گفتھ متواضعان

. بیان این واقعیت كھ تمام تاریخ تكامل بشر چیزى نیست مگر تولید و بازتولید شرایط حیات انسان

 چند مقولھ مھم را در تئورى تاریخ خود وارد كرده است كھ اسباب تفاسیر  بسیار خوب، اما ماركس

زیربناى اقتصادى و روبناى جامعھ، روابط تولیدى و مناسبات . اند شدهو استنباطات مختلف 

اى با یك دیگر دارند؟ چگونھ یكى از این اجزاء نسبت بھ اجزاء  اینھا چھ ھستند؟ چھ رابطھ. تولیدى

تر  ارز دانست؟ آیا ھر گونھ قبول اساسى توان ھمھ آنھا را ھم  تر است؟ چرا اصوال نمىاى دیگر پایھ

   كشاند؟ ھاى معاصر نمى از آنھا بھ دیگرى ما را بھ ھمان جبرگرایى سنتى ماركسیستبودن یكى

براى . زیربنا چیست؟ براى برخى بھ معنى مراوده مادى انسان و طبیعت است، یا نیروھاى مولده

گیرد، یعنى روابط اجتماعى دیگران زیربنا یعنى روابط تولیدى كھ در آن این مراوده صورت می

اى بھ نقد اقتصاد سیاسى نگاه كنیم، براى   بھ ویژه مقدمھ درافزوده ھاى ماركس ر بھ نوشتھاگ. تولید

گوید جمع كل این  در جایى می ماركس. شود قطعاتى پیدا كرددفاع از ھر كدام از این تعابیر می

ن  آن چنا دھد كھ بر اساسروابط تولیدى ساختار اقتصادى جامعھ و آن پایھ واقعى را تشكیل می

روابط تولیدى كھ با یك دوره معین : ولى قبال از آن گفتھ است. شود روبناى حقوقى و سیاسى بنا مى

باید بین تحول مادى شرایط مادى : دھد كھ از تكوین نیروھاى مادى تولید تطابق دارند و ادامھ می

، ھنرى و تولید كھ با دقت علوم طبیعى قابل تعیین است و تحول اشكال حقوقى، سیاسى، مذھبى

تقابل با  بھ عبارت دیگر براى او این نیروھاى مادى تولید ھستند كھ در. فلسفى تفاوت قائل شد

علت وجود این سردرگمى ظاھرى در این است كھ زیربنا . گیرندمناسبات موجود تولیدى قرار می

ز دیگرى اما در بین این دو یكى ا. در حقیقت تركیبى از نیروھاى مولده و روابط تولیدى است

این نیروھاى مولده است كھ از قابلیت تكوین و تكامل مستقل و لذا در تقابل قرار . تر است زیربنایی

بگذارید منطق این . اند از آن با ھم تطابق داشتھ گرفتن با روابط تولیدى برخوردار است كھ پیش

- آیند از انسان مى مولده بر تكوین نیروھاى  ھایى كھ از پس از انسان آن بخش. قضیھ را بررسى كنیم

تغییرات بسیار كوچك و . تر خواھند بود كنند، موفق ھاى دیگر كھ بھ نیروھاى مولده قبلى اتكاء مى

آید با خود لزوم تغییرات تدریجى و كوچك ولى  تدریجى كھ در سطح نیروھاى مولده بھ وجود مى

علت این كھ . كند كنند ضرورى مى ھایى را كھ آن ابزار جدید را استفاده مىفزاینده بین انسان

  خواھند وسایل معاشمی دھند بھ این خاطر است كھ آنھا ھا روابط شان را با ھم تغییر مىانسان
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بنابراین بھ ھر اندازه كھ نیازھاى جدیدترى در اثر تغییر نیروھاى . تر تولید كنندخودشان را آسان

ترى براى برھم زدن توازن بین نیروھاى مولده و  ى قو آید بھ ھمان اندازه گرایش مولده بھ وجود مى

 تولید مادى  با این حساب گسترش. آید مناسبات تولیدى كھ دیگر با ھم ھم خوانى ندارند بھ وجود مى

البتھ ھمین عامل ممكن است توسط مناسبات تولیدى . عامل و سازمان اجتماعى تولید مولود است

   .گذشتھ مسدود شود

این كھ جوامع آسیایى در قرن ھجدھم و نوزدھم كماكان از . تولید آسیایى استیك مثال خوب شیوه 

دارى جھانى در این قرن  كاركرد سرمایھ. تر ھستند یك واقعیت است كشورھاى اروپایى كم توسعھ

اما در قرن نوزدھم و ھجدھم چھ؟ چرا دقیقا .  مھمى در تداوم این وضعیت داشتھ است قطعا نقش

ھ اروپا در اوج صنعتى شدن بود، وضعیت كشورھاى آسیایى بسیار عقب در ھمان شرایطى ك

  دھد كھ در زمینھ علوم ناب و حتى اختراعاتھاى تاریخى نشان می بررسى. تر بود مانده

مطالعھ جوامع آسیایى چند خصوصیات عمومى و . كشورھاى آسیایى در قرون وسطى عقب نبودند

 از دوران برده  بر خالف جوامع اروپایى كھ پس. دھد میمھم شیوه تولید را در این جوامع نشان

دارى، مالكیت فئودالى پا گرفتھ بود، یعنى نظامى كھ متكى بر مالكیت فردى ارباب و بیگارى  

ھایى از ایران، مالكیت رعیت براى اوست، در جوامع آسیایى مثال در ھند و چین و احتماال بخش

سازمان تولید اساسا . شدى جزو اموال دولت محسوب میھمھ اراض. فردى بر زمین وجود نداشت

ھر چند اكتشافاتى در این . متكى بھ خودكفایى نھ فقط در سطح روستا، بلكھ در سطح خانوار بود

كردند، مثل كشف باورت گرفت و شاید در عرضھ نظامى از آن ھم استفاده میجوامع صورت می

. داد بھ شكل ابزار ضرورى براى تولید نشان نمیو قالب گیرى فلزات، ولى این كشفیات خود را

فرد در خارج از جمع محلى خود موضعیت . كردخودكفایى تولید اساسا نیاز فردى را محدود می

نظام سیاسى و ادارى حكومت مطلقھ در این جوامع . تقریبا آثارى از فردیت وجود نداشت. نداشت

ى آب رسانى بوجود آمده بود، ھمین موقعیت كھ بدوا در اثر لزوم وجود یك قدرت متمركز برا

ھاى آن  مازاد محصول ده، یا خانوارھا بھ خان و ساتراپ. داشتموجود را تحكیم و نگھ می

منتھا مناسبات تولیدى در این جوامع عاملى بر سر ایجاد . جوامع بھ این معنا طبقاتى بود. میرسید

در . یروھاى مولده براى تامین این نیازھا بودرشد ن نیازھاى جدید، بسط روابط تجارى و در نتیجھ

نتیجھ وضعیت این جوامع براى ھزاران سال تقریبا دست نخورده باقى مانده بود و نظام سیاسى 

  . ثابت و بدون تغییر پا برجا مانده بود موجود براى ھزاران سال در اساس
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. ء مھم بقاء خود تبدیل كرددارى رشد فزاینده نیروھاى مولده را بھ یك جز  سرمایھ ولى پیدایش

 ذاتى چنین رشدى خود را در تغییر دائم تركیب  دھد، تناقض توضیح می ھمان طور كھ ماركس

این عامل اساسى براى . دھد كار مرده بھ كار زنده نشان می ارگانیك سرمایھ یعنى در تغییر رابطھ

ى مولده و ظرفیت تولیدى جامعھ دارى و بسط غیرقابل مقایسھ نیروھا وجود رقابت دائم در سرمایھ

دارى نھ فقط مثل ھر شیوه تولیدى قبل از آن تضاد بین روبنا و زیربنا  در جامعھ سرمایھ. است

. وجود دارد، بلكھ حتى بین عواملى كھ در عرصھ اقتصاد وجود دارند ھم تضاد دائمى وجود دارد

ھاى دیگرى این عرصھ فعالیت اضافھ در عرصھ تولید است، ولى از  ھر چند منبع تولید ارزش

 ھایى كھ با تولید سر و كار ندارند و آنھایى كھ با تولید  داران بخش گیرد كھ بین سرمایھ نشئات مى

این بھ این معنا نیست كھ تقابل ... عرصھ اعتبارات، توزیع. آورند سروكار دارند تضاد بھ وجود مى

دارى این  د، بلكھ بھ این معنا است كھ در سرمایھدارى حالت استثنائى دار زیربنا و روبنا در سرمایھ

  . قابل درك است گیرد كھ با مطالعھ مشخصترى بخود می تقابل اشكال بسیار پیچیده

زیربنا روشن شد، ولى روبنا چیست و چھ رابطى با زیربنا دارد؟ رشد . اما بھ ادامھ بحث برگردیم

و تصاحب این مازاد محصول با خود وجود نیروھاى مولده با خود مازاد محصول بھ ھمراه دارد 

دولت، قانون، سنت، فرھنگ، مذھب و فلسفھ ھمھ . طبقات و استثمار را بھ وجود آورده است

چیزھایى ھستند كھ در وھلھ اول براى توجیھ وضعیت موجود و مشروعیت دادن بھ آن بھ وجود 

زیرا آنھا زیر بناى تولیدى . رندتمام این اقدامات غیراقتصادى بر اقتصاد تاثیر جدى دا. آیند مى

كنند، در حقیقت برخى از این  كنند و روابط استثمارى موجود را تثبیت مى جامعھ را كنترل مى

مثال مالكیت یك رابطھ حقوقى است، . روابط تولیدى حتى تاثیر مھمى بر زیربناى اقتصادى دارند

اما چرا روابط تولیدى . كند ن مىگیرد را تعیی اى كھ استثمار صورت مى ولى در عین حال نحوه

عامل محدود كننده بر سر تغییر زیربنایى تولیدى ھستند؟ زیرا قوانین آن ھر تغییر جدیدى كھ بر 

كند، سازمان قھرى دولت آن را  این زیربنا صورت گرفتھ باشد را غیرقانونى مى  رشد اساس

ود ایجاد نھادھاى روبناى در حقیقت خ. خواھندكند، مذھب آن را غیراخالقى می سركوب مى

كند، بلكھ تاثیر جدى بر رابطھ اعضاى طبقھ حاكمھ  تولیدى نھ فقط مناسبات تولیدى را محصور مى

شوند بھ ھمان اندازه منافع قشرى شان در مقابل ھم ھر چھ این نھادھا پیشرفتھ می. با یك دیگر دارد

  .گیردقرار می
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- متقابل است و ھر یك بھ علت دیگرى مقید و محدود میاما اگر بھ ھر حال تاثیر روبنا بر زیربنا

چرا ھمھ اجزای مختلف یك پدیده را .  چرا اصوال ما چنین تمایزى را بین آنھا قائل ھستیم شود، پس

  گیریم كھ ھر كدام بھ سھم خود در تكوین جامعھ دخیل ھستند؟ درنظر نمى

 با دو نوع كامال متفاوت نھاد یا روابط اول این را بگویم كھ مسئلھ بر سر این نیست كھ ما اساسا

نھادھایى كھ صرفا با اقتصاد سروكار دارند و نھادھایى كھ بھ مسئلھ حقوق، قانون، . مواجھ ھستیم

مسئلھ بر سر وجود روابطى است كھ مستقیما بھ تولید . شوندسیاست، ایدئولوژى و غیره مربوط می

كنند و روابطى كھ مستقیما بھ تولید  ان را تعیین مىمربوط ھستند و شرایط عینى كار و استثمار انس

نھاد مالكیت یك . شونددر عین حال نھادھاى وجود دارند كھ بر ھر دو مربوط می. مربوط نیستند

قرار است آخوند و مسجد امر . ھا را در نظر بگیرید یا موقوفات مساجد و امامزاده. مثال بود

در عین حال آنجا كھ بھ اعتبار موقوفات خود آنھا كارفرما .  ببرد ایدئولوژیك طبقھ حاكمھ را پیش

نمونھ آن در اروپا اراضى تحت كشت . كنند  بھ امر تولید ربط پیدا مى شوند، بھ طور مستقیممی

، مسئولیت استخدام،  ھاى مذھبى یا روبنایى خودش كلیسا عالوه بر انجام فعالیت كلیسا بود كھ رئیس

كردند ھم بھ نگھ دارى از توده دھقانانى را كھ در این راضى كار میسیر نگھ داشتن، حفاظت و 

  .عھده داشت

ولى بدون قائل شدن بھ چنین تفكیكى ما با چند اشكال اساسى در فھم و توضیح تاریخ بشرى مواجھ 

رسد، زیرا روابط حقوقى،  اول این كھ، شكل موجود جامعھ الیتناھى و التغییر بھ نظر مى. شویم مى

  .شوند كھ دیگر بھ شرایط تاریخى خاصى محدود نیستو فلسفى از موقعیتى برخوردار میسیاسى 

دوم این كھ، عامل دینامیسم و تحرك جامعھ دیگر باید بھ یك پدیده غیرمادى و مرموز نسبت داده 

رسد كھ شرایط موجود ھر مقطع تاریخى  و باالخره بدون چنین تفكیكى این طور بھ نظر مى. شود

اى است   ھمان دوره شرى، شرایطى بسیار خود ویژه ھستند، قانونمندى حركت آنھا مختصجامعھ ب

توان آنھا را با مقوالت و مفاھیم دوره دیگرى درك كرد یا این  كھ در آن قرار دارند و بنابراین نمى

  .كھ آنھا را بھ چیزى كھ در دوره دیگرى وجود دارد نسبت داد

شود كھ از تمایل بھ تكامل فزاینده بھ ییر در جامعھ محسوب می آن فاكتورى عامل تغ براى ماركس

 چنین  اش فعالیت انسان در كار بر محیط خود براى تامین معاش. اعتبار خود برخوردار است

چھ بھ . سازد  بازدھى كار فعلى را مھیا مى كار گذشتھ وسایل الزم براى افزایش. فاكتورى است

  الت، ابزار، دسترسى بھ مواد خام و چھ بھ صورت تجربھ، دانشمعناى وسایل مادى مانند ماشین آ

یابند، بھ ھمان اندازه آنھا اشكال  ھا بھ اشكال جدید كار دست مىبھ ھر اندازه كھ انسان. و تكنیك
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وقتى كھ ماشین بافندگى جاى چرخ . آورند جدیدى براى تعریف روابط خود با یك دیگر بھ وجود مى

رد، بھ ھمان سان امكان تجمع بافندگان در زیر یك سقف و در یك كارخانھ گی دستى نخ ریسى را مى

شان در تولید  نھ فقط رقابت قبلى بین بافندگان جاى خود را بھ تعاون. شودریسندگى فراھم می

  .آید دھد، بلكھ رابطھ جدیدى بین آنھا و مالك ماشین بافندگى، بورژوا، بھ وجود مىجمعى می

   

  ى و روبنا چیست؟رابطھ ایدئولوژ -٢

او . است انتزاع شود تواند از شرایط اجتماعى كھ در آن مطرح شدهاى نمی  ھیچ ایده براى ماركس

 واقعى این آگاھى است ھم  اشكال معین آگاھى اجتماعى با ساختار اقتصادى كھ اساس«گوید  مى

  .شوددیگر ناشى میھا با جھان و با یك ھا از مراوده انسان  ایده براى ماركس» .خوانى دارد

ھا، باورھا و آگاھى در وھلھ اول بھ طور مستقیم در فعالیت مادى و مراوده مادى  تولید ایده«

باور داشتن، فكر كردن، مراوده مادى . ھا، یعنى در زبان زندگى واقعى، تنیده شده استانسان

ھمین امر در . كند  مستقیم رفتار مادى آنھا بروز مى ھا در این مرحلھ بھ صورت تراوشانسان

مورد تولید ذھنى آنھا صادق است آن طور كھ در زبان سیاست، حقوق، اخالقیات، مذھب، 

ھاى خود ھستند، یعنى بعنوان  ھا تولید كننده باورھا و ایدهانسان. شود متافیزیك و غیره بیان مى

ین نیروھا آن ھم در ھاى فعال آن طور كھ تكامل نیروھاى مولده و اشكال مراوده مطابق با اانسان

تواند چیزى بجز وجود آگاه  آگاھى ھیچ وقت نمى. ، آنھا را مشروط كرده است اش ترین اشكال متنوع

  ».باشد و وجود انسان روند واقعى زندگى اوست

نیاز بھ این زندگى اجتماعى و تولید مشترك عامل بھ وجود آمدن . اجتماعى است. تولید فردى نیست

ن، آنجا كھ چیزى بیشتر از تولید اصوات براى جلب توجھ و اعالم خطر زیرا زبا. زبان است

است، در حقیقت بیان گویشى مقوالت و مفاھیمى است كھ بدوا بھ اعتبار وجود روابط اجتماعى بین 

   . وجود آمده است ھا بھانسان

رخوردار حیوانات از آگاھى ب.  معتقد است كھ مراحل مختلفى در تكوین آگاھى وجود دارد ماركس

ھا از این مرحلھ انسان. گیرندشان می در بھترین حالت آنھا تاثیرات گذرایى از محیط زندگى. نیستند

كنند یعنى بطور منظم   آن كھ بین خود مراوده اجتماعى برقرار مى روند بھ محضآگاھى فراتر می

. زنند  مشترك مى شان دست بھ تالش كنند و براى كنترل بر محیط  برقرار مى با یك دیگر تماس

- اند ما می روابط تاریخى اولیھ رسیده«ھا بھ سطح تازه زمانى كھ انسان: گوید  مى بنابراین ماركس

،  در پروسھ فعالیت مشترك براى تامین معاش» .توانیم صحبت از وجود آگاھى در بین آنھا بكنیم
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دھد تا تجارب حسى یآورند كھ این امكان را بھ دست م ھا ظرف مادى را بھ وجود مىانسان

دچار این نفرین است كھ بھ » روح«از ھمان آغاز «: شان را بھ مقوالت دائمى تبدیل كنند گذراى

اى تحریك شده ھوا، صدا و خالصھ زبان نشان  كھ حضور خود را در شكل الیھ» آلوده باشد«ماده 

ھا وجود دارد، و نسانزبان بھ قدمت آگاھى است، زبان آگاھى عملى است كھ براى دیگر ا. دھدمی

بھ ھمین علت براى من ھم واقعا بعنوان فرد وجود دارد، زبان مانند آگاھى فقط در اثر نیاز، 

   ».آید ضرورت داشتن مراوده با دیگران پدید مى

 یك محصول اجتماعى است و تنھا در اثر نیاز بھ داشتن ارتباط، كھ خود محصول  بنابراین دانش

بھ این اعتبار آگاھى بیان ذھنى روابط موجود عینى . آید جتماعى است، پدید مىنیاز بھ تداوم تولید ا

ذھن براى . یابد  ماده تكوین مى  بر اساس از این رو روشن است كھ ذھن براى ماركس.  است شده

و از این رو در شكل آگاھى خود بھ روابط . فعالیت خود باید نیازھاى بدن انسان را ارضاء كند

ھاى محتواى ذھن انسان نیز بھ مراوده مادى فرد با جھان و انسان. ھا نیاز داردسانواقعى بین ان

 تفكر تا آنجا واقعى است  با این حساب امیدوارم روشن باشد چرا براى ماركس. دیگر بستگى دارد

درست است كھ یك جھان مادى در . كھ كاربست عملى داشتھ باشد، یعنى جھان بیرون را تغییر دھد

 باشند  تواند با این واقعیت در تماسھا تنھا در اثر فعالیت خود میاما انسان. ز ما وجود داردخارج ا

كھ آیا حقیقت عینى را  این مسئلھ « بنابراین بھ قول ماركس. و آگاھى خود را بھ آن مرتبط سازنند

. استتوان بھ تفكر انسان مربوط كرد، نھ یك سئوال تئوریك، بلكھ امرى مربوط بھ عمل می

گیرد یك مجادلھ بر سر واقعى یا غیرواقعى بودن تفكر كھ در انتزاع از فعالیت صورت می...

   ».مجادلھ تماما اسكوالستیك است

 بھ این معنا نیست كھ اراده، آگاھى و عزم انسان در تاریخ نقشى ایفاء  ماتریالیسم تاریخى ماركس

جھانى را كھ انسان در آن وجود دارد تغییر  فعالیت انسان بھ طور مداوم  براى ماركس. كند نمى

.  خود او آن را شكل داده است  است كھ  آگاھى انسان نتیجھ واقعیت عملى براى ماركس. دھدمی

واقعیت براى انسان بھ این معنا نیست كھ انسان در طبیعت مادى وجود دارد، بلكھ بھ این معناست 

  .لق آن استكھ انسان در طبیعت مادى وجود دارد كھ خود خا

 در مقابل دوگانگى عینیت و ذھنیت جھان  ھمین طور كھ در فصل قبل توضیح دادیم، ماركس

 جامعھ و تفكر  ماركس. كنداى و تجریدى وارد می فلسفى دوره خود یك مقولھ بھ ھمان اندازه پایھ

ر ذھنى تكامل جامعھ جدا از عنص. زند  بھ ھم پیوند مى انسانى را در حلقھ پراتیك تحول بخش

این تكامل انسان قابل تبیین نیست، ھم چنان كھ این عمل، جدا از متن اجتماعى خود ) فعالھ(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 49 

 تاریخ بشر چیزى نیست، مگر تاریخ فعالیت  بنابراین براى ماركس. تواند تعریف و تبیین شود نمى

. ور استانسان، فعالیتى كھ بدون آگاھى و دخالت آگاھى انسان در شكل دادن بھ آن غیرقابل تص

این با درك جبرگرایانھ كائوتسكى كامال متفاوت است در عین حال آگاھى انسان، یعنى آگاھى كھ 

بطور واقعى بتواند جھان مادى را تغییر دھد تنھا آن آگاھى است كھ بھ مرواده مادى واقعى انسان، 

 با اراده  اركساز این رو ماتریالیسم تاریخى م. و بھ شرایط مادى تولید این مراوده متكى است

الحال  توانند حل كنند كھ فىھا تنھا مسائلى را میانسان«: گوید می ماركس. گرایى متفاوت است 

و اگر عناصر «: گویدمثال در مورد انقالب كمونیستى می» .امكان حل آن مسائل را در دست دارند

یك سو نیروھاى مولده مادى یك انقالب كامل وجود نداشتھ باشد، بھ عبارت دیگر یعنى اگر از 

و از سوى دیگر تشكل یك توده انقالبى كھ نھ فقط علیھ وجوه معینى از ) كافى نباشند(موجود 

كھ این تولید بر آن متكى است طغیان نكرده باشد، در آن » تمام فعالیتى«بلكھ علیھ » تولید زندگى«

 است كھ آیا ایده انقالب گردد كامال نامربوطبرمی) جامعھ(صورت تا آنجا كھ بھ تكامل عملى 

بھ یك » .كند تاكنون صدھا بار ابراز شده یا نھ، ھمان طور كھ تاریخ كمونیسم این را ثابت مى

 كرد كھ بھ ما درباره   را با توضیحات كسى قیاس توان نظریھ تاریخى ماركسمعنای محدود، می

-یحات چنین شخصى میما بعد از توض. دھدنحوه بازى فوتبال و چگونگى بردن آن توضیح می

كنند، تعداد  دانیم كھ فوتبال را در یك زمین معین كھ حدود و تقسیمات آن معین شده بازى مى

-ما با دانستن این نكات می. دانیمدانیم، قواعد و زمان بازى را ھم میكنندگان مجاز را ھم می بازى

اگر . وانیم بازى را شروع كنیمولى معلوم نیست كھ حتى بت. توانیم خود را براى بازى آماده كنیم

در . دھد تعداد بازى كننده كم باشد و یا اگر بازى كننده مناسب نداشتھ باشیم، اساسا بازى سر نمى

عین حال حتى در صورت شركت در بازى صرف دانستن قواعد بازى موفقیت ما را تضمیین 

تئورى تاریخ .  پیروزى است و ھمكارى آنھا شرط قدرت و مھارت بازى كنندگان و آرایش. كند نمى

  كند، نیروى محركھ آن را مشخص  نحوه تكامل جامعھ بشرى را روشن مى  ھم در اساس ماركس

اما نتیجھ مسابقھ در آن زمین . دھدكند و بھ تفاسیر اختیارى درباره تكوین تاریخ بشرى پایان می مى

 بلكھ بھ قدرت تشكل و مھارت كند از قبل روشن نیست،  ترسیم مى بازى كھ تئورى تاریخ ماركس

ھمان اندازه كھ یك كاپیتان خوب یك شرط مھم موفقیت در مسابقھ . طبقات درگیر بستگى دارد

فوتبال است، بھ ھمان ترتیب نیز وجود رھبران با درایت و احزاب و جریانات متشكل طبقات یك 

، بیشترین امكان و   ماركسبنابر این در نظریھ تاریخى. شرط پیروزى آنھا در مبارزه طبقاتى است

  .ھا وجود دارد فرد و مبارزه سیاسى و خالق انسان فرجھ براى نقش
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   ایدئولوژى و مبارزه طبقات -٣

- اما آگاھى غیر بالفصل انسان، یعنى آگاھى كھ بھ طور مستقیم از فعالیت فردى انسان ناشى نمی

 عملى درگیر ھستند، از یك آگاھى مستقیم ھا در یك فعالیتوقتى انسان. آید شود، در خالء پدید نمى

دانید كھ قرار است اید می ھمھ شمایى كھ اینجا نشستھ. و فورى از اقدامات خود برخوردارند

اما این كھ برگزارى این . ھایى را بشنوید و در مقابل نكاتى را ھم در این جلسھ مطرح كنید صحبت

تواند  دیگر می ضور دارید بھ شما یا ھر كسجلسھ بھ چھ امرى فراى این چند ساعتى كھ در آن ح

براى فھم آن آدم . توانید بھ دست آوریدخدمت كند، آن را از خود صرف شركت در این جلسھ نمی

آگاھى . ھاى عینى متفاوتى را بھ طور ذھنى بھ یك دیگر مربوط كند باید در ذھن خود پروسھ

توان بھ واقعیت عینى فورا تنزل داد، چون این آگاھى را نمی. عمومى انسان در حقیقت ھمین است

گیرد ھر چند در عین حال آن در آن نوعى تعمیم وجود دارد كھ فراى واقعیت عینى معینى قرار می

  در حقیقت در یك سطح كلى براى ماركس. توان از این واقعیت عینى مجزا كردرا ھم نمى

  .شودب و ایدئولوژى منجر می ھمین آگاھى عمومى است كھ بھ آگاھى كاذ چگونگى پیدایش

كسانى كھ در صف تظاھرات قرار داشتند و بھ آنھا تیراندازى : انقالب ایران را در نظر بگیرید

دانستند كھ براى حفظ جان خودشان یا باید جواب گلولھ را بدھند یا باید خود را از شد، میمی

ولى حكمت این .  تظاھرات بوداین آگاھى بالفصل شركت كنندگان در.  گلولھ خارج كنند تیررس

-توانست باشد، از صرف شركت در این تظاھرات ناشى نمیتظاھرات و اھداف غائى آن چھ می

 از جنگ خلیج بھ شمال عراق لشكركشى   یا وقتى كھ نیروھاى عراق در واپسین روزھاى پس.شد

باید در مقابل رژیم عراق دانستند براى نجات خود یا باید مناطق را ترك كنند و یا كردند، مردم می

توانست اقدامى این كھ شركت در قشون نظامى نیروھاى ناسیونالیست كرد می. بیایستند و بجنگند

 عراق باشد یك آگاھى بالفصل ھر كسى بود كھ در این  براى جلوگیرى از پیشروى نظامى ارتش

گرى با شركت در این اما این كھ چھ اھدافى دی. جنگ در صف نیروھاى ناسیونالیست قرار داشت

آمد بھ ھیچ وجھ از صرف شركت در عملیات جنگى قابل  قشون براى ناسیونالیسم كرد بھ دست مى

  .استنتاج نبود

آیا شما . نكتھ اینجاست كھ ھیچ تضمینى براى درستى یا واقعى بودن این آگاھى عمومى وجود ندارد

ا بشریت را از قید سلطھ بربریت كنید ی با شركت در جنگ از منافع بورژوازى خودى دفاع مى

صحت و سقم این ادعا نھ یك واقعیت عینى موجود، بلكھ یك استنباط ذھنى از . دھید نجات مى
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كند كھ آگاھى   تاكید مى اما حتى ماركس. الحال وجود دارند واقعییات عینى دیگرى است كھ فى

، ایدئولوژى نھ   بھ زعم ماركسبھ عبارت دیگر. شودكاذب، ایدئولوژى، از فعالیت واقعى ناشى می

الحال بطور وارونھ در جھان مادى  بیان وارونھ واقعیت عینى، بلكھ بیان واقعیت عینى است كھ فى

   .این نكتھ مھمى است. وجود دارد

بعنوان مثال، قانون در جامعھ بورژوازى چیزى نیست مگر مشروعیت حقوقى اقدامات و اعمالى 

اى  بھ این معنا، قانون عرصھ. ى طبقات در ھر لحظھ وجود داردكھ بستھ بھ توازن قواى واقع

مثال اگر در . مستقل از مبارزه طبقاتى نیست، بلكھ صرفا تجلى این مبارزه در عرصھ حقوق است

توانند بھ راحتى كارگر را از شغل خود بركنار كنند،  داران ھنوز نمى كشورى چون سوئد، سرمایھ

اى كھ قانون مربوط بھ امنیت  ضاییھ و نھ از منصف بودن قوه مقننھاین نھ از استقالل عمل قوه ق

این قدرت كارگران سوئد است كھ باعث تصویب . شودشغلى را تصویب كرده است، ناشى می

االن . كند داران سوئدى بھ این حقوق جلوگیرى مى قانون امنیت شغلى شده و اكنون از تعدى سرمایھ

ولى شكل بروز این .  قانون را ملغى یا در آن تغییر جدى بدھدخواھد ایندارى سوئد می سرمایھ

الحال و بھ طور واقعى  مسئلھ خود را نھ در یك تقابل كامال آشكار و مستقیم طبقات، یعنى آن چھ فى

است، بلكھ بھ صورت وارونھ یعنى دعواھاى حقوقى و پارلمانى براى حفظ یا تغییر این  در جریان

ولى بیكارى آنھا نھ . ھم اكنون تعداد زیادى بیكار وجود دارد. ل دیگر بزنیممثا. دھدقانون نشان می

دارى در تامین شغل كافى، بلكھ بھ صورت ناتوان بودن آنھا در  بھ صورت ناتوانى نظام سرمایھ

   نیروى كارش ھمین طور اجبار كارگر بھ فروش. دھدجذب شدن در بازار كار خود را نشان می

و . كند جلوه می  نیروى كارش ، بھ صورت آزادى او براى فروش كسب معاشبعنوان تنھا نحوه 

  .غیره و غیره

منظور من این بود كھ این آگاھى كاذب نسبت بھ آن چھ . شود باز ھم زدھا حتما می از این نمونھ

واقعى و در عین حال وارونھ است از تقسیم كار موجود در جامعھ بورژوازى و از وجود مستقل 

ایدئولوژى بورژوازى چیزى . شود ى مختلف روبناى سیاسى و فرھنگى این نظام ناشى مىنھادھا

 ھمین واقعیت وارونھ، جھانشمول كردن آن، و بھ این اعتبار مشروعیت دادن و  نیست مگر پذیرش

زندگى «: گوید در انتقاد بھ فویرباخ می از این رو ماركس. ابدى كردن این واقعیت وارونھ

كشانند، راه حل منطقى  ھمھ اوھامى كھ تئورى را بھ رازپندارى مى. ا عملى استاجتماعى اساس

بھ عبارت دیگر ھمان طور ھم كھ در » .یابند خود را در پراتیك انسان و در درك این پراتیك مى

جلسھ قبل توضیح دادم، مسئلھ نھ بر سر منطقى جلوه دادن آن چھ واقعى است، بلكھ بر سر تغییر 
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 مسئلھ نھ بر سر تفسیر،  یا بھ قول ماركس. ت كھ بھ طور واقعى غیرمنطقى استعملى آنچھ اس

    .بلكھ بر سر تغییر جھان مادى است

در یك جامعھ طبقاتى، كلیت جامعھ دائما بعلت تقابل دائمى نیروھاى مولده و روابط موجود تولیدى 

ھر طبقھ . دھدعى نشان میاین تقابل بیان خود را در مبارزه طبقات اجتما. زیر ضرب قرار دارد

خواھد روابط تولیدى موجود را حفظ كنند حال آن كھ برخى منافع عملى متفاوتى دارد، بخشى می

نتیجھ چنین تقابلى . خواھند آن را واژگون سازنند تا امكان بسط روابط تولیدى جدید فراھم آیدمی

واقعیت جامعھ است بھ دست ھاى مختلف جامعھ تجارب متفاوتى از آن چھ  شود كھ بخشاین می

   عمومى خود از جامعھ را تعمیم دھد بھ نحوى كھ این نگرش كند نگرش ھر كدام سعى مى. دھند مى

-بنابراین بر خالف آن چھ فالسفھ آمپریست می. ھاى دیگر جامعھ متمایز باشد در مقایسھ با نگرش

آن چھ براى بخشى از . آید بت مىتفسیر با ث. گویند، پروسھ ثبت وقایع از تفسیر آنھا جدا نیست

آن چھ براى بخشى . كند  جلوه مى ارزش  دیگرى بد و بى  است براى بخش جامعھ خوب و با ارزش

 دیگرى قید و  شود، براى بخش حیاتى است، چون عامل مھمى براى حفظ موقعیت موجود تلقى مى

مفاھیمى كھ ظاھرا قبال بنابراین مقوالت و .  شدن از موقعیت موجود بندى است بر سر خالص

 وجود  این تقابل اساس. شوند الینحل مواجھ می شدند این بار با تناقضبدون مجادلھ پذیرفتھ می

رشد نیروھاى مولده شرایط . مبارزه طبقاتى بعنوان موتور محركھ تاریج جوامع طبقاتى بشر است

رود، بستھ بھ این دارد كھ   جلو مىاما این كھ جامعھ واقعا بھ. كند تحول جامعھ بھ جلو را فراھم مى

توانند عروج طبقات جدید كھ تا چھ اندازه طبقات گذشتھ كھ مدافع مناسبات تولیدى كھن ھستند می

نتیجھ این جدال از . خواھان جایگزینى این مناسبات با مناسبات جدید ھستند، را سد و سركوب كنند

ئولوژیك میتواند عاملى بر سر رشد بیشتر بھ ھمان اندازه كھ یك موفقیت اید. قبل روشن نیست

 نیروھاى مولده شود، حفظ مبانى ایدئولوژیك گذشتھ امكان بالقوه رشد این نیروھا را مسدود خواھد

   .كرد

بعنوان نمونھ بھ تضاد بین روبناى ایدئولوژیك جامعھ و رشد نیروھاى مولده در اروپاى غربى قرن 

ھاى مذھبى بیان این تضاد خود را در جنگ. ه كردتوان اشار پانزده و شانزده میالدى مى

 جدید  ولى فقط آنجا كھ این جنبش. پروتستانیسم در مقابل قدرت قاھره كلیساى كاتولیك نشان داد

توانست بھ طور واقعى قدرت كلیساى كاتولیك را محدود كند، زمینھ براى رشد سریع بورژوازى 

 از واتیكان  در ھلند و جدا شدن كلیساى انگلیس پیروزى كالوینیسم  بھ طور مشخص. فراھم شد

در آلمان و سایر مناطق ژرمن . امكان رشد سریع بورژوازى در این دو كشور را فراھم كرد
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ھاى جدید در  شكست لوتریسم زمینھ را براى اعاده و تحكیم شرایط گذشتھ، و یا استحالھ ایده

نھ مادى تحول در جامعھ وجود داشتھ است، بنابراین حتى آنجا كھ زمی. نھادھاى گذشتھ ممكن كرد

 داده شده و قطعى، بلكھ امرى كامال  پیروزى اشكال جدید تولید بر اشكال گذشتھ نھ یك امر از پیش

  .مربوط بھ مبارزه طبقات بوده است

ھاى جدیدتر بھ اشكال  ھاى گذشتھ تولید، بلكھ حتى عقب گرد از شیوه بنابراین نھ فقط حذف شیوه

 در آمریكاى  كافى است بھ وجود شھرھاى مرده اى كھ در وسط جنگل.  ممكن استقدیمى نیز

بازمانده این شھرھا . التین، در آسیاى جنوب شرقى و یا در آفریقاى مركزى وجود دارد نگاه كنیم

دھد كھ زمانى در آنھا تمدن عصر برنز وجود داشتھ و بعدا بھ دالیلى ھمان مناطق بھ نشان می

ھاى آموزون قبایل شكارچى وجود دارند كھ در  ھمین طور در جنگل. اند بازگشتھدوره عصر حجر 

 در مانیفست  ماركس. ھایى از وجود تمدن كشاورزى قبلى وجود دارد بین آنھا نشانھ

،  اى بالانقطاع  با یك دیگر در تضاد دائمى بوده و بھ مبارزه خالصھ ستم گر و ستم كش«:گوید مى

اى كھ ھر بار یا بھ تحول انقالبى سازمان سراسر جامعھ و یا بھ فناى   مبارزهگاه نھان و گاه آشكار،

   ».اند دید، دست زده گرمشترك طبقات متخاصم ختم می

در حقیقت مبارزه براى مشروعیت دادن بھ سازمان اجتماعى موجود براى طبقات اجتماعى حاكم 

د نیروھاى مولده، آن اندازه مازاد از ھمان اولین مراحلى كھ بھ لطف رش. حائز اھمیت جدى است

محصول در جامعھ بدوى تولید شد كھ امكان فراغت بخشى از طبقھ حاكمھ از فعالیت عملى براى 

   عملى و بخش ساخت، در خود طبقھ حاكم یك تقسیم كار بین بخش نظارت بر تولید را فراھم 

فتھ تا فالسفھ عصر كھن و بعد از اولین جادوگران و روحانیون گر. ایدئولوژیك آن بھ وجود آمد

سازمان پیچیده سلسلھ مذھبى قرون وسطى، تا حقوق دانان، وكالء، نویسندگان، سیاستمداران 

ھاى بورژوا و نھاد دولت بورژوازى، ھمھ و ھمھ روبناى   آكادمیسین  نگاران، اى، روزنامھ حرفھ

البتھ . ھا از جامعھ بوده و ھستند آن ایدئولوژیك الزم براى حفظ و تداوم سلطھ طبقات حاكم و نگرش

 جامعھ طبقاتى را  توانند واقعیت متناقض ھاى طبقات حاكمھ بنا بھ خصلت كار خود نمى ایدئولوگ

حتى كم استعدادترین روحانیون طبقھ بورژوا بدوا باید واقعیت بد این جھان مادى . بگیرند نادیده

بعد از مرگ را بعنوان مدینھ فاضلھ بھ آنھا براى اكثریت شھروندان را برسمیت بشناسند تا زندگى 

 پلیسى، فیلم ساز بدوا مجبور است جامعھ پر از دزد و  ارزش ھاى بى  حتى در فیلم. وعده بدھند

ایدئولوگ .  قھرمان خوب داستان را رو كند  و جانى را نشان دھد تا پلیس موادمخدر فروش

دارى است ھر چند یات خشن جامعھ سرمایھبورژوا، طبق تعریف مجبور بھ دیدن تناقضات و واقعی
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بنابراین جاى تعجب ندارد كھ بخشا . وظیفھ او توجیھ و مشروع جلوه دادن وضع موجود باشد

 از حد جدى بگیرند، در دیدن تناقضات جامعھ بورژوازى،  ھاى بورژوا كار خود را بیش ایدئولوگ

 قرار بدھند یا در حالت مالیم تر خود وضع موجود را بعنوان بانى این تناقضات مورد انتقاد

 براى رفع آنھا را عامل نجات كل نظام بورژوازى معرفى  برسمیت شناختن این تناقضات و تالش

تواند ھا و عملى كارھاى آن می  بورژوازى، ایدئولوگ از این رو در تاریخ بین این دو بخش. كنند

  . جدى بھ وجود بیاید تقابل و تناقض

دارى   مھمى از جامعھ سرمایھ آنھا خود بخش. راى كارگران ھم معنى داردمسئلھ ایدئولوژى ب

ھمھ دستگاه .  خود از جامعھ را بھ آنھا بقبوالند  و نگرش كند بینش ھستند كھ طبقھ بورژوا سعى مى

 مختلف مقید و   مھم جامعھ را بھ صدھا روش ایدئولوژیك بورژوازى براى این است كھ این بخش

كنند در مقابل نظم موجود قرار بگیرند، آنھا   بنابراین وقتى كارگران سعى مى.محصور نگھ دارد

كنند كھ از قبل  ھاى ایدئولوژیكى استفاده مى بھ طور اجتناب ناپذیرى از مقوالت و چھارچوب

 كارگرى  ھا در جنبش  عظیم چارتیست ھم، جنبش وقتى در نیمھ اول قرن نوزده. موجود است

 دمكراسى طلبى و قانونیت بورژوازى   منشور خود را بر اساس ن جنبشانگلستان پا گرفت، ای

بھ .  رادیكال سوسیالیستى و ضدقانونى آن صف خود را متمایز كرد بھ تدریج بخش. تدوین كرد

 شركت كردند، آنھا در وھلھ اول بھ ١٣٥٧ھمان سان وقتى كارگران در ایران در انقالب 

در این شك . الحال موجود و مشروع اجتماعى دست انداختند ىناسیونالیسم و مذھب بعنوان ابزار ف

ھاى كارگرى تنگ است و باید شكستھ ھاى گذشتھ براى تبیین منافع و خواست نیست كھ پوستھ قالب

 اجتماعى در  اما اینھا ھمھ بھ این بستگى دارد كھ تا چھ اندازه یك قالب جدید، آن ھم در مقیاس. شود

بھ قول گرامشى وحدت تئورى و عمل نھ یك واقعیت مكانیكى، بلكھ . دگیرمقابل آنھا قرار می

 نكنیم كھ حتى ماركسیسم ھم خود بعنوان یك  فراموش. اى شدن است محصول یك پروسھ تاریخى

  تولد ماركسیسم محصول تقطیر تجارب عملى جنبش. تئورى شستھ رفتھ و تمام و كمال ظاھر نشد

 بود و تا آنجا توسط كارگران پذیرفتھ شده و   و انگلس  ماركسكارگرى نیمھ اول قرن نوزدھم توسط

بنابراین تئورى . شود كھ بھ طور واقعى ارتباط اصول آن با تجربھ واقعى آنھا روشن شده باشدمی

كند، بلكھ عناصرى از این تجربھ را بعنوان بخشى از   نمى صرفا تجربھ مستقیم كارگران را منعكس

از ھمین رو ھر تئورى لزوما تئورى . دھددارى تعمیم می  نظام سرمایھبھ یك آگاھى عمومى نسبت

از پرودونیسم گرفتھ تا بالنكیسم تا السالیسم و نارودنیسم و غیره ھمھ . مناسب براى كارگران نیست
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ھاى ناموفق براى تعمیم تجارب عملى كارگران نسبت بھ وضعیت موجود ھایى از تالش نمونھ

  .بودند

كند كھ آگاھى سیاسى از بیرون بھ  خود صحبت از این مى» چھ باید كرد؟«وشتھ وقتى لنین در ن

اگر منظور این باشد كھ كارگران . توان انتقاداتى را بھ آن داشتشود، می طبقھ كارگر برده مى

اگر منظور این . اساسا ھیچ نقشى در تثبیت جھان بینى انقالبى سوسیالیستى ندارند، این اشتباه است

ھاى سوسیالیستى باز نكرده است، این ھم  تجربھ عملى كارگران چشم كارگران را بھ ایدهباشد كھ 

اما اگر منظور این باشد كھ ایده ھاى سوسیالیستى تنھا در صورتى كل طبقھ را در . باز اشتباه است

ى  معینى از آن، خود را در یك تشكل سوسیالیستى سازمان داده باشد، امر گیرند كھ بدوا بخشبرمی

كھ محصول یك پروسھ عملى مبارزه سیاسى و ایدئولوژیك است، در آن صورت این تعبیر كامال 

   .درست است

ھا تقابل بین نیروھاى مولده و مناسبات تولیدى تقابلى است كھ ابراز خود را در تقابل باورھا، تالش

. دھدوا، نشان میدارى در تقابل كارگر و بورژ و مبارزات طبقات اجتماعى، و در جامعھ سرمایھ

وجود این تقابل صرفا امكان تحول نظام موجود و نھ قطعیت حل این تقابل بھ نفع طبقھ استثمار شده 

» مانیفست كمونیست« در  تواند، آن طور كھ ماركسطوالنى شدن این تقابل می. دھدرا نشان می

- می ین كھ آیا این تناقضا. گوید بھ تالشى ھمھ طبقات متخاصم تبدیل شود در مورد جوامع كھن مى

ھا در تواند بھ نفع كارگران حل شود نھ یك امر ذھنى، بلكھ امرى مربوط بھ پراتیك اجتماعى انسان

 را باز یادآور شویم كھ گفتھ ھر مبارزه طبقاتى مبارزه  و البتھ اگر ماركس. پایان قرن بیستم است

 بھ توازن قواى متشكل سیاسى سیاسى است، پیروزى كارگران در این مبارزه سیاسى اساسا

تولید «از  تشكل یك توده انقالبى كھ نھ فقط علیھ وجوه معینى« از آن  كمونیسم یعنى آن چھ ماركس

، بستگى »كھ این تولید بر آن متكى است طغیان كرده باشد» تمام فعالیتى«، بلكھ علیھ »زندگى

گردد كامال برمی) جامعھ(امل عملى تا آنجا كھ بھ تك « در غیر این صورت، بھ قول ماركس. دارد

نامربوط است كھ آیا ایده انقالب كمونیستى تاكنون صدھا بار ابراز شده یا نھ، ھمان طور كھ تاریخ 

  ».كند كمونیسم این را ثابت مى
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 فصل چھارم

 

   نظریھ كارى ارزش

   

بر .  دارد  اختصاص  اقتصادى ماركساى است كھ بھ بررسى نظریھ جلسھ امروز اولین جلسھ

 كھ پیشتر مورد بحث واقع شدند و در دوره خود او كمتر منتشر  ھاى فلسفى ماركس خالف نوشتھ

 در ھمان دوره حیات او چاپ و  شده بودند، بسیارى از نوشتجات اصلى نظریھ اقتصادى ماركس

گذرد و از می» كاپیتال«جلد سوم  از صد سال از انتشار  منتھا كمى بیش. مورد بحث قرار گرفتند

. دارى تحوالت بسیار عظیمى را از سر گذرانده استآن زمان تا بھ حال نظام اقتصادى سرمایھ

دارى غالب نباشد و در  دیگر كشورى نیست كھ از نظر توسعھ جغرافیایى در آن مناسبات سرمایھ

توانستند در كھ طبعا نمىدارى ھم تحوالت مھمى رخ داده است  وجوه كنكرت عملكرد سرمایھ

   .كاپیتال مورد بررسى قرار گرفتھ باشند

باال رفتن و پائین آمدن نرخ بھره، نرخ .  سرمایھ مالى بسیار مھم شده است بعنوان مثال، اكنون نقش

اند  دارى مھم شده خرید اوراق قرضھ، نرخ سھام، نرخ مبادلھ ارزھا آن قدر براى كاركرد سرمایھ

شنویم و  العات مربوط بھ آنھا را در اخبار رادیو و تلویزیون بھ طور روزانھ مىكھ ما ھر روز اط

یا ھر روزنامھ معتبرى چند صفحھ آخر خود را بھ لیست كردن ستون بعد از ستون اطالعات 

تر از دارى بسیار وسیع  دولت نیز در تولید سرمایھ نقش. دھد می درباره این مسائل اختصاص

دولت با وضع قوانین، .  مھم تولیدى دارد خیلى از موارد، دولت كامال یك نقشدر . گذشتھ شده است

ھاى متفاوت، مقرر كردن نحوه و شرایط تولید، با حفظ و تامین نیروى كار ذخیره، در نرخ مالیات

دار بزرگ،  مواردى با تصاحب صنایع و معادن و وسایل حمل و نقل و تبدیل شدن بھ یك سرمایھ

اى از نیروى   قابل مالحظھ ھمین طور بخش.  دارد دھد نقشآنچھ در تولید رخ میدیگر كامال در 

 موسوم بھ خدمات شاغل ھستند و كار  كار توسط دولت مركزى و یا نھادھاى محلى دولت در بخش

ھاى نحوه بروز بحران.  مھمى براى كل موقعیت سرمایھ در جامعھ دارد و درآمد آنھا نقش

ھاى تجارى ادوارى دیگر از بحران. رسد متفاوت از گذشتھ شده باشدظر میدارى نیز بھ ن سرمایھ

   .ھاى رونق و ركود طوالنى مواجھ ھستیم ده سال یك بار خبرى نیست، بلكھ ما با دوره
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  ھمین طور تحوالت تكنولوژیك نھ فقط ظرفیت تولیدى جامعھ را بھ نحوه سرسام آورى افزایش

قطعھ قطعھ شدن . اند سازمان كار اجتماعى را دچار تحول جدى كردهاند، بلكھ حتى در مواردى داده

و . تر از گذشتھ شده است پروسھ تولید ھم از نظر مكانى و ھم زمانى یك امر بسیار متكامل و پیچیده

 مھمى ایفاء  دارى محلى نقش المللى نھ فقط در عملكرد سرمایھ باالخره نھادھاى تولیدى و مالى بین

این مسائل . اند ده دارى در عرصھ جھانى دا ابعاد بسیار جدیدترى بھ رقابت سرمایھكنند، بلكھ  مى

. ترى رخ دھند دارى در اشكال بسیار پیچیده منجر بھ این شده است كھ بروز مشكالت ذاتى سرمایھ

 كارگرى كشورھاى  اى گرایشات بورژوائى در جنبش جاى تعجب نیست كھ در چنین متن پیچیده

.  بھ خود اجازه دھند كھ خود كارگران را ھم یك عامل تشدید بحران محسوب كنندصنعتى پیشرفتھ

اندازى عنوان  در گزارشى كھ بھ نحو غلط LO بعنوان مثال فدارسیون كارگرى سراسرى سوئد

 دستمزدھا باعث تشدید  كند كھ باال رفتن ناموجھ نرخ افزایش دارد، صحبت از این مى »عدالت«

ھاى سوئدى بھ خارج شده است و لذا اتحادیھ باید مسئولیت خود را در تحدید  تورم و گریز سرمایھ

   !رشد دستمزدھا نشان بدھد

ھاى مشخصى كھ   با توصیف ھیچ كدام از پدیده  بھ طور مشخص ماركس» سرمایھ«خواننده كتاب 

 بگوید  ممكن است یك خواننده سمپاتیك بھ ماركس. شود در باال بھ آنھا اشاره كردم، مواجھ نمى

وجود دارد، ولى جزئیات آن را باید بطور » كاپیتال«بسیار خوب اصول عمومى این تحوالت در 

 گذاشتن آن میزان جزئیاتى  در این ادعا حقیقتى نھفتھ است، ولى با نامشخص. تحقیقى روشن كرد

ال آنھا  را كم اھمیت كند و مث  خود كارھاى ماركس كھ باید بعدا روشن شود، فرد ممكن است اساس

 كار  در ھر صورت ارزش. ھم و ھیجدھم قرار دھد را در رده كارھاى اقتصادى سیاسى قرن نوزده

 ممكن  منتقد مخالف ماركس.   ممكن است فقط اھمیت تاریخى داشتھ باشد و بس اقتصادى ماركس

 ھم صحت داشتند دیگر با واقعییات  است بگوید كھ نظرات او حتى اگر در دوره خود ماركس

 بھتر است مطالعھ كارھاى او را بھ تاریخ دانان  دارى معاصر ھم خوانى ندارند، پس رمایھس

  .دارى معاصر آشنا كنیم را با نظریات جدید درباره سرمایھ اقتصادى واگذار كنیم و خود

 در بین  اى اقتصاد ماركس میزان عالقھ بھ مطالعھ كارھاى پایھ. ھا البتھ بدون تاثیر نیستنداین حرف

دانند، و استفاده درست آنھا از مقوالت و مفاھیم اساسى اقتصاد كسانى كھ خود را ماركسیست می

در تجربھ شخصى خودم شاید در . ھایى است مھم براى تعیین نفوذ چنین حرف ماركسى یك شاخص

دگان اند، تعداد خوانن را خوانده» كاپیتال«بھترین حالت بیست درصد را بتوان پیدا كرد كھ جلد اول 

   .بھ مراتب كمتر است» كاپیتال«جلد دوم و سوم 
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ولى . دارى وجود دارد در این شك نیست كھ در این جامعھ ھم مثل گذشتھ كارگر و استثمار سرمایھ

 و نھ مثال اقتصاددانى مانند كینز را باید مبنا قرار داد؟ نكتھ مھم در این  چرا ھنوز مباحث ماركس

دارى، بلكھ در نقدى است كھ بھ مناسبات   در توصیف سرمایھاست كھ نقطھ قوت ماركسیسم نھ

بھ این معنا . یك سوتیتر دارد بنام نقد اقتصاد سیاسى» كاپیتال«عنوان كتاب . دارى دارد سرمایھ

 بلكھ نقدى بھ مناسبات  اى در تكمیل آثار اقتصاد سیاسى ماقبل ماركس، نھ نوشتھ» كاپیتال«كتاب 

مادام كھ . كھ اقتصاد سیاسى صرفا بیان نظرى این مناسبات بوددارى است  اقتصادى سرمایھ

دارى برپا ھستند، ماركسیسم نیز بعنوان نقدى كھ الغاى این مناسبات و جایگزینى  مناسبات سرمایھ

. كند كھ در خور زندگى انسان آزاد و در رفاه باشد، موضوعیت دارد آنھا با شرایطى را طلب مى

دارى نھ یك امر صرفا آكادمیك و فردى است، بلكھ نقد بخشى از  رمایھ بھ س بھ عالوه نقد ماركس

 دیگرى از این جامعھ در ندیدن این نقد نفع  البتھ بخش. دارى بھ این نظام است خود جامعھ سرمایھ

   .شود  ھم قانع نمى دارد و طبعا با قدرت استدالل ماركس

   

     متد تحلیلى ماركس-١

  ت بعدى بھ بررسى ھمھ جزئیات نظرات اقتصادى ماركسمن در صحبت امروز و در جلسا

چنین كارى نھ در وقت موجود ممكن است و نھ شاید من لزوما فرد مناسبى براى . پردازم نمى

اما كارى كھ امیدوارم در طول . توضیح ھمھ این جزئیات بسیار جالب و در عین حال پیچیده باشم

ترى در  اى تر و پایھ ن مسائلى است كھ اھمیت عمومىاین جلسات آن را انجام دھم، در میان گذاشت

  . دارند فھم مباحث كلیدى ماركس

ترین اجزای تئورى  ، یعنى یكى از اساسى صحبت امروز را باید بى شك با تئورى كارى ارزش

 در زمینھ اقتصاد  البتھ در سنت گذشتھ چپ ایران، كھ نظرات ماركس. ، شروع كرد اقتصاد ماركس

، یعنى قدرى فرمول بھ عالوه یك سرى  دارى لگوى تجریدى و خشك از نظام سرمایھدر سطح یك ا

ھیچ چیز اشتباه .  اساسا یك مقولھ فنى اقتصادى است شد، تئورى كارى ارزش، خالصھ می تعاریف

 نھ   كنیم، حتى مقوالت بسیار انتزاعى تئورى اقتصادى ماركس آمیزتر از این نیست كھ فراموش 

دارى، بلكھ بیان عمیق  ات ذھنى او براى تكمیل یك الگوى اقتصادى سرمایھمحصول اختراع

  .دارى ھستند واقعییات زنده و جارى جامعھ سرمایھ

 درك انسان  تان باشد در جلسات قبلى توضیح دادیم كھ یك پایھ مھم جھان بینى ماركس اگر یاد

وانى است كھ تمایز او با بقیھ  انسان حی بھ عبارت دیگر براى ماركس. شناسانھ او از بشر است 
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یادآور شدیم كھ چگونھ این تمایز . شود  مى  مشخص  كار ھدفمند  براى انجام اش حیوانات در توانایى

 مقولھ  گاه تاریخى ھگل ایفاء كرد و چگونھ براى ماركس اى در نقد دیده  اھمیت ویژه براى ماركس

 و ذھن، بلكھ امرى مربوط بھ عینیت انسان از خودبیگانگى بنابراین نھ یك امر مربوط بھ ایده

 یادآورشدیم كھ چگونھ ھمین  ھمین طور در توضیح نظریھ تاریخى ماركس. بعنوان تولیدكننده شد

 كلیدى در توضیح تاریخ دارد و چگونھ او از جملھ   نقش محورى بودن پروسھ كار براى ماركس

 چرا در ادامھ   ممكن است بپرسید پس.دھد بسط می نظریھ خود درباره آگاھى را بر آن اساس

دارى نیست، یعنى  ھاى قبلى موضوع اول صحبت ما بررسى پروسھ كار در جامعھ سرمایھصحبت

چرا ما از یك مقولھ ظاھرا .  و جارى در این جامعھ وجود دارد اى كھ بسیار مشخص بررسى پدیده

ى قطع پیوستگى با روند جلسات آیا دلیلى برا. كنیم  شروع مى تجریدى بنام تئورى كارى ارزش

 شروع   كار اساسى اقتصادى خود را با بررسى قانون ارزش قبلى وجود دارد؟ قطعا این كھ ماركس

  . را متوجھ شویم  عجالتا جدا دارد منطق این روال ماركس پس. كند باید حكمتى داشتھ باشد مى

تصادانان بورژوا از مقوالت قابل كند؟ چرا او ھم مثل سایر اق  كار ما را ساده نمى چرا ماركس

كند؟ آیا  ، و غیره شروع نمى گذارى فھمى مثل عرضھ و تقاضا، سود و بھاء و بھره، سھام و سرمایھ

ھاى یك فیلسوف  بھ مقوالت انتزاعى ریشھ در تربیت فلسفى او دارد؟ آیا اینھا تالش عالقھ ماركس

 دھد؟ بگذارید روى ھمین نكتھ مكث است كھ مایل است ھر چیز را بھ صورت رازآمیز توضیح

 فھم آثار اقتصادى او مشكل خواھد بود و خواننده ممكن  چون بدون درك متد بررسى ماركس. كنیم

   .است با تناقضات جدى در این آثار مواجھ شود

: سئوال این است. اجازه بدھید قدرى فلسفى شویم و یك سئوال ظاھرا انتزاعى را بررسى كنیم

گویم مثال جمعیت انگلستان پنجاه و پنج میلیون است،  چیست؟ وقتى مى  (concrete)  مشخص

معلوم نیست جمعیت اھالى است . گوید مقولھ جمعیت چیزى را بھ ما نمى.  ھستیم چقدر ما مشخص

 واقعیت این است كھ ھمین امر بسیار روشن بدون فھم چند مقولھ مجرد. یا حیوانات یا پرندگان

(abstract) بدون مقولھ مجرد  ھمین طور واژه انگلستان، باز آن ھم خودش. م نیستقابل فھ 

اى از   در حقیقت خود مجموعھ بنابراین ھر مقولھ مشخص. دیگرى مانند كشور قابل فھم نیست

مقوالت مجرد دیگر است و تا زمانى كھ فرد از ھر كدام از این مقوالت درك درستى نداشتھ باشد، 

 ما مجبور  بنابراین براى فھم ھر مقولھ مشخص.  مقولھ مشخصى را دریابدتواند از تركیب آنھا نمى

در حقیقت ذھن . ھستیم عناصر مجرد آن را مطالعھ كنیم و ارتباط آنھا با یك دیگر را متوجھ شویم

دھد كھ خودمان متوجھ این پروسھ روزمره اینكار را چنان سریع انجام می ما در بسیارى از موارد
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 بھ سطح مجرد   باید از سطح مشخص ین حساب براى مطالعھ یك پدیده مشخصبا ا. شویم نمى

   را دوباره در ذھن بر اساس حركت كرد، در آن سطح مقوالت مجرد را شناخت و واقعیت مشخص

واضح است كھ فقط شناخت درست از مقوالت مجرد و تركیب . تركیب منطقى این مقوالت ساخت

  ى را در ذھن بدھد كھ ھر چھ بیشتر بھ خود واقعیت مشخصتواند بھ ما تصویردرست آنھا می

ھمین نكتھ را چنین توضیح » كاپیتال« خود در مقدمھ بھ چاپ دوم جلد اول  ماركس. شباھت دارد

باید بتواند موضوع را در جزئیات دریابد، اشكال مختلف تكوین « تحقیق  گوید روش او مى. دھد مى

تنھا وقتى این كار صورت گرفت حركت واقعى . نھا را پى گیردآن را تحلیل كند و رابطھ درونى آ

اگر این كار با موفقیت صورت گیرد، اگر حیات . توان بھ نحو درستى عرضھ كرد موضوع را مى

باشد، در آن صورت ممكن است چنین   شده ھاى درست منعكس موضوع مورد بررسى در ایده

   ». استھا محصول یك تعبیر قبلى بنظر رسد كھ این ایده

ھاى اجتماعى فھم مقوالت نھ بھ طور مقطعى، بلكھ در بعد تاریخى اعتبار  اما در بررسى پدیده

اگر گفتھ لنین در . دارى است یك روایت تاریخى از سرمایھ» كاپیتال«بھ این اعتبار، . دارد

ت كھ دارى اس توضیح مقوالت سرمایھ» كاپیتال« را بھ عاریت بگیریم،  اش ھاى فلسفىیادداشت

دارى  بازسازى تاریخ سرمایھ» كاپیتال«. تحول و تكوین آنھا در بعد تاریخى توضیح داده شده است

مقوالتى كھ ھر چند ممكن . اند دارى را ساختھ  بررسى تكوین مقوالتى است كھ سرمایھ بر اساس

.  ممكن شده استاند، اما تكوین كامل آنھا تنھا در این نظام دارى ھم وجود داشتھ است قبل از سرمایھ

، ھم ریشھ در فھم این نكتھ دارد كھ  و نھ فقط این، بلكھ ترتیب ورود این مقوالت در تحلیل ماركس

در صحبت . كند ھر یك از این مقوالت تنھا در صورت تكوین مقولھ قبلى موضوعیت پیدا مى

 مبادلھ بھ   ارزش مبادلھ، كنم این نكتھ را روشن كنم کھ چرا تكوین كاال بھ ارزش امروز سعى مى

. پول بھ سرمایھ، تنھا در صورت تكوین ھر كدام از مقوالت قبلى آنھا ممكن شده است پول، و

نھ یك امر اختیارى، بلكھ توصیف تاریخ واقعى ھر كدام » كاپیتال«بنابراین رعایت توالى آنھا در 

   بھ صورت ارزش زشتنھا با فھم این كھ چرا ار. از این مقوالت بعنوان روندھاى اجتماعى است

 بصورت یك حجم پول  توان فھمید چرا ارزشتوان ابراز شود، میدارى می مبادلھ در نظام سرمایھ

 در   ماركس  مستلزم شكل پولى است و چرا تئورى ارزش شود و چرا شكل ارزشمعین بیان می

  .عین حال تئورى پول او نیز است

   

   چیست؟  ماركس  قانون ارزش-٢
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دانیم كھ اینھا دو می. شود با ھم جمع كرد  و یك پیراھن را نمى دانیم كھ دو دستكش ھمھ ما مى

 و یك پیراھن در بازار قابل مبادلھ  با این وجود دو دستكش. فرآورده با كیفیات متفاوت ھستند

مبناى این . شوندھاى برابر مبادلھ می چگونھ است كھ دو كاالى كیفیتا متفاوت بعنوان كمیت. ھستند

مھمتر از آن چرا اصال باید چنین كمیت مشتركى . شود كمیت مشترك چیست و چگونھ تعیین مى

وجود داشتھ باشد و آیا آن یك پدیده دائمى تاریخى است و یا در طول حیات بشر اشكال مختلفى بھ 

   .تواند باشد این كمیت مشترك چھ می علت و محرك چنین تغییراتى در اساس. خود گرفتھ است

شوند، نشان دھنده این است كھ براى ھم خریدار و ھم   این كھ دو چیز متفاوت مبادلھ مىھمین

بھ ھمین علت در میزان كمیت كاالھایى .  باید وجود داشتھ باشد فروشنده یك مبناى مشترك سنجش

توان در ھر كاال می. شوند در ھر دوره معین یك نسبت تقریبى وجود دارد كھ با یك دیگر مبادلھ مى

 یك سان خریدار و فروشنده  تواند مبناى سنجشكدام خصوصیت می. خصوصیات متفاوتى را یافت

-  فھمیده می  یا قیاس در اقتصاد كالسیك اساسا كار صرف شده براى تولید كاال مبناى سنجش. باشد

 اقتصاد  در اساس. شود در این اقتصاد خصوصیت طبیعى كاال اساسا بى اھمیت تلقى مى. شد

 معتقد بود كھ مثال اگر كسى دو ساعت براى تولید محصولى وقت صرف كرده باشد، توقع كالسیك

دارد كھ محصول خود را با محصول دیگرى كھ براى تولید آن ھم دو ساعت كار صرف شده 

اى صورت بگیرد، عدالت رعایت  از این رو بھ باور اقتصاد كالسیك وقتى چنین مبادلھ. مبادلھ كند

از اواخر قرن نوزدھم، مكاتب غالب اقتصاد . كاله نگذاشتھ است  كسىكسى سر. شده است

در این مكاتب جدید اقتصاد بورژوائى، . اند بورژوائى رایج كامال از اقتصاد كالسیك متمایز شده

در . شود  رد مى  یك كاال اساسا بھ علت انتزاعى بودنش میزان كار صرف شده بعنوان مبناى ارزش

تواند تامین كند، و میزان مصرف اال، یعنى این كھ چھ نیازى را می خصوصیت طبیعى ك عوض

گذارى فھمیده  كننده یا خریدار براى آن در این مكاتب جدید اقتصاد بورژوائى بعنوان مبناى قیمت 

بھ عبارت دیگر، قیمت ھر كاال اساسا محصول ترجیحات ذھنى خریدار است، این بھ . شوند مى

كند كھ خود باعث نوسانات  وثر براى كاال را در سطح جامعھ تعیین مىنوبھ خود میزان تقاضاى م

   .شود قیمت كاال مى

 كاال را نھ امرى مربوط بھ  ، مانند اقتصادانان كالسیك ماقبل خود، مبناى تعیین ارزش ماركس

ولى بر خالف اقتصادانان كالسیك، . كند مصرف یا توزیع آن، بلكھ در عرصھ تولید جستجو مى

 در اینجا چند نوآورى مھم در  ماركس.  خصوصیت طبیعى كاال اتفاقا بسیار مھم است اركسبراى م

 خصوصیت مصرف و مبادلھ كاال، خود ناشى از  اول این كھ براى ماركس.  دارد فھم مقولھ ارزش
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پروسھ كار صرفا كار زنده انسان را بھ صورت مرده یا شیئى شده . خصوصیت دوگانھ كار ھستند

شود، فقط شیئى حاوى چند ساعت كار مرده  آھنى كھ توسط آھنگر بھ نعل تبدیل مى. ردآو در نمى

چند ساعت كار . نعل از خصوصیت مصرف متفاوت از یك تكھ آھن برخوردار است. آھنگر نیست

 تبدیل شده است و ھم تكھ  كارگر ھم بھ چند ساعت كار مرده و در نتیجھ میزان معینى از ارزش

 این دو خصویت متمایز كار انسان را تفكیك  ماركس.  مصرفى تغییر داده استآھن را بھ چیز با

 بھ  ماركس. كند  و ھم تئورى سرمایھ خود از این نكتھ استفاده مى كند و ھم در تبین تئورى ارزشمى

آن خصوصیت كار كھ فقط در شكل كمى در كاال وجود دارد، كار مجرد، و بھ آن خصوصیتى كھ 

بنابراین ھر چند دو ساعت كار مجرد و . گوید  مى عث شده، كار مشخصمصرف كاال را با

 متفاوتى دارد كھ پائین بھ آن   ھر دو یكى ھستند، ولى ھر كدام از نظر تحلیلى نقش مشخص

  .پردازم مى

 مسئلھ در وھلھ اول مبادلھ یا  نكتھ دیگرى كھ باید بھ آن تاكید كنم این است كھ براى ماركس

مسئلھ این . العموم ھم نیست تر گفتھ باشم حتى مبادلھ یا مصرف على  دقیق.مصرف فردى نیست

دارى مانند ھر جامعھ دیگرى كار فردى ھر كدام از آحاد جامعھ در  است كھ در جامعھ سرمایھ

.  ھر جامعھ معین یك میزان نیاز دارد كھ باید برآورده شود .حقیقت بخشى از كار اجتماعى است

دارى، این  اما در جامعھ سرمایھ.  در جامعھ باید یك میزان كار صورت گیردبراى انجام این امر،

كار اجتماعى نھ بھ شكل آگاھانھ، ھدفمند و با برنامھ، بلكھ بھ صورت پراكنده و تكھ تكھ شده 

 در سال احتیاج داشتھ باشد، ھر  اگر یك جامعھ معین بھ سی میلیون جفت كفش. گیرد صورت مى

دھد، و  داند بھ چھ اندازه دارد بھ این نیاز جواب مى كند از قبل نمى شى تولید مىكارگاه كفاشى كھ كف

بنابراین این . شود ھایى را كھ تولید كرده در جامعھ خریده مى داند چند جفت از كفش یا این كھ نمى

 محسوب   چقدر در جامعھ بعنوان بخشى از كار اجتماعى الزم براى تولید كفش كھ كار فردى كفاش

بھ عبارت دیگر تا زمانى كھ كاالیى بھ . شود، امرى است كھ تماما بھ روند مبادلھ بستگى دارد ىم

اى براى تامین بخشى از نیاز   نرسد، معلوم نیست كھ تا چھ اندازه جامعھ آن را بعنوان وسیلھ فروش

تبدیل دارى مكانیسمى براى   در اقتصاد سرمایھ قانون ارزش. عمومى خود برسمیت شناختھ است

بھ این .  دیگرى براى این منظور وجود ندارد روش. كار فردى بھ جزیى از كار اجتماعى است

وجود چنین چیزى در .  نھ یك مكانیسم فنى، بلكھ كامال یك پدیده اجتماعى است معنا، قانون ارزش

گیرد،  ىدارى بھ این معناست كھ در این جامعھ تولید آگاھانھ و نقشھ مند صورت نم جامعھ سرمایھ

.  محصول خود را بفروشد تا امور جامعھ بگذرد كار فرد از ابتدا كار جامعھ نیست و باید ھر كس
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بنابراین عجیب نیست كھ چرا رابطھ افراد با ھم در ظاھر رابطھ خریدار و فروشنده، رابطھ 

خشى گیرد تا رابطھ كسانى كھ ھر كدام ب صاحب یك شیئى و مصرف كننده آن شیئى را بھ خود مى

 داشتن و نداشتن شیئى  اى است كھ بر اساس لذا رابطھ آنھا رابطھ. دھداز كار اجتماعى را انجام می

 موقعیت ھر كدام بعنوان تولید كننده در جامعھ، بعنوان یك انسان  شود تا بر اساس كاال تعیین مى

   .كاركن و مولد

بادلھ امكان داشتھ باشد، كھ در ، بدون م از این رو اگر امورات یك جامعھ بدون خرید و فروش

.  دیگر امر ذاتى ھر فرآورده قابل مصرف نیست گذشتھ چنین ھم بوده است، در آن صورت ارزش

دارى چنین چیزى ذاتى ھر كاالى معین است، این در حقیقت تقسیم كار  آنجا كھ در جامعھ سرمایھ

كند كھ خصلت اجتماعى   مى سدارى را منعك موجود بین تولید كنندگان مستقل در جامعھ سرمایھ

 بنابراین صرفا یك واقعیت اجتماعى است كھ  ارزش. كار آنھا تنھا از طریق مبادلھ ابراز میشود

   .كند آید، بروز مى شكل تظاھر آن در رابطھ اى كھ بین خریدار فروشنده كاال بھ وجود مى

 از  براى شروع.  آن بپردازیم و اشكال متفاوت تر بھ مقولھ ارزش اكنون اجازه دھید بھ طور دقیق

در این شكل ساده، . گوید شروع كنیممی» شكل تصادفى، مجزا و ساده ارزش« بھ آن  آنچھ ماركس

 با ھم قابل مبادلھ ھستند یا اگر بخواھیم مسئلھ را قدرى كلى   و دو جفت دستكش مثال دو جفت كفش

تعداد  y با A تعداد كاالى x  رزشتوانیم بگوییم كھ در این حالت اتر توصیف كرده باشیم می

كند، در   مى منعكس  B   خود را در كاالى ارزش A  از آنجا كھ كاالى. شودمبادلھ می B  كاالى

برخوردار » شكل نسبى ارزش«از  A  آن بھ طور نسبى بیان شده است و كاالى آن صورت ارزش

ر آن بیان شده است و از این رو د A  كاالى آن ماتریالى است كھ ارزش B در مقابل كاالى. است

 ھر دو در تقابل  اشكال نسبى و معادل ارزش. برخوردار است» شكل معادل ارزش«از   A كاالى

   .توانند وجود داشتھ باشند با یك دیگر موضوعیت دارند و طبعا بدون یك دیگر نمى

ھر كدام را بھ تفكیك  را روشن كردیم، اجازه بدھید  اكنون كھ تمایز بین این دوشكل ابراز ارزش

 A  كاالى دربردارنده ارزش  Bكاالى.  را در نظر بگیرید اول شكل نسبى ارزش. بررسى كنیم

است، ولى كاالھا بھ سادگى صرفا دربردارنده یك مقدار كار شیئى شده نیستند، چون در چنین 

ه یك نیاز معین بھ  آنھا و شكل طبیعى آنھا بعنوان تامین كنند حالتى دیگر تمایزى بین شكل ارزش

كسى . رود دو ساعت كار را با دو ساعت كار مبادلھ كند بھ عبارت دیگر كسى نمى. آید وجود نمى

بعنوان كار شیئى  B  كاالى این بھ این معناست كھ ارزش. رود دستكشى را با كفشى مبادلھ كندمی

 بنابراین شكل فیزیكى .برخوردار باشد A اى متمایز از خود كاالى شده باید از موجودیت عینى
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در نتیجھ از این كھ انواع مختلف كاالھا بھ . است A در حقیقت شكل ارزشى كاالى B كاالى

زاى كار پى برد كھ   ارزش توان بھ خصلت مشخصشوند، میصورت معادل یك دیگر عرضھ می

شان   مشتركتنھا از طریق پروسھ مبادلھ اشكال مختلف كار موجود در كاالھاى مختلف را بھ كیفیت

 كار   بین خصلت مجرد و مشخص اما اینجا تفكیكى كھ ماركس. دھدالعموم تقلیل می بعنوان كار على

 دو ساعت و  بعنوان مثال اگر براى تولید یك جفت كفش. شود از اھمیت برخوردار استقائل می

 با   كفش ھم دو ساعت وقت صرف شده باشد، در آن صورت فروشنده براى تولید یك جفت دستكش

خواھد بفروشد  كفشى كھ می  ارزش براى فروشنده كفش. كند  مبادلھ مى رضایت آن را با دستكش

خواھد  است و در عین حال خصوصیت دستكشى كھ می  در رابطھ با دستكش شكل نسبى ارزش

. كند  صدق مى  ھم وضعیت بھ صورت عكس براى فروشنده دستكش.  است بخرد شكل معادل ارزش

 دو ساعت كارى است   واجد اھمیت است، خصلت مشخص  حال آن چھ براى خریدار كفشبھ ھر

، این خصلت مجرد كارى  حال آن كھ براى صاحب كفش.  صرف شده است كھ براى تولید دستكش

ساده دو ساعت كار با دو  بنابراین در این مثال.  صرف كرده است مھم است كھ او براى تولید كفش

 كاالیى كھ   در تعیین ارزش شوند ولى یكى بھ صورت كار مشخص ادلھ مىساعت كار با ھم مب

 كاالیى كھ قرار است  قرار است فروختھ شود و دیگرى بھ صورت كار مجرد در تعیین ارزش

  .خریده شود

دھد این امكان را خود را نشان می B  مصرف كاالى در ارزش A  كاالى بھ عالوه این كھ ارزش

- نسبى آن رخ می  لزوما تغییراتى كھ در میزان ارزشB كاالى  ییرات ارزشھم در بردارد كھ تغ

 با برخوردار شدن از یك ماشین  بعنوان مثال اگر تولید كننده كفش.   نكند و بلعكس دھد را منعكس

 در ھر دو ساعت دو جفت كفش طى ھمین مدت تولید كند،  چرم دوزى بتواند بجاى یك جفت كفش

 ارزشى برابر دو جفت و نھ یك جفت  ى این تولید كننده یك جفت دستكشدر آن صورت باز برا

 بتواند با خرید یك ماشین بافندگى وقت الزم براى تولید یك  اما اگر تولید كننده دستكش.  دارد كفش

ھر چند كھ .  مبادلھ خواھند شد  با یك جفت دستكش  را نصف كند، باز یك جفت كفش جفت دستكش

 كارى برابر نصف آن چھ قبال برخوردار بودند، برخوردار   از ارزش  كفش و این بار دستكش

 بھ علت مشكالت فنى مجبور شود بجاى دو ساعت چھار  ھمین طور اگر تولید كننده كفش. ھستند

 خود را نھ با یك   صرف كند، در آن صورت او ھر جفت كفش ساعت را براى تولید یك جفت كفش

 ھم بھ دالیل  اما اگر ھم زمان، تولید دستكش. ت مبادلھ خواھد كرد بلكھ با دو جف جفت دستكش،

 با یك جفت  مشابھ بھ دو برابر وقت قبلى احتیاج داشتھ باشد، در آن صورت باز یك جفت كفش
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 با   و دستكش ھر چند در این حالت مانند گذشتھ كمیت یك سانى از كفش.  مبادلھ خواھند شد دستكش

   . ھستند در واقع ھر كدام دو برابر گذشتھ حاوى ارزششوند ولى ھم مبادلھ می

 اشاره   بھ سھ ویژگى شكل معادل ارزش ماركس.  را در نظر بگیرید حاال شكل معادل ارزش

  را منعكس A  كاالى ارزش B شود؛ كاالى می  مصرف شكل تظاھر ارزش اوال ارزش. كند مى

 B  از این رو ثانیا ھر چند وجود مادى كاالى.كند  خود را بھ ھیچ وجھ بیان نمى كند و ارزش مى

را تولید كرده است شكل تظاھر كار  B شیئى شدن كار مجرد است، ولى كار مشخصى كھ كاالى

را تولید كرده است، علیرغم این  B این بھ این معناست كھ كار مشخصى كھ كاالى. شودمجرد می

و . شود ل یك سان با اشكال دیگر كار مىكھ كار فردى یك تولیدكننده مستقل است، بھ طور بالفص

این سھ ویژگى یعنى تظاھر . گیردباالخره ثالثا، كار فردى شكل مستقیم كار اجتماعى بھ خود می

 و كار فردى بھ صورت   مصرف، كار مجرد بھ صورت كار مشخص  بھ صورت ارزش ارزش

 مصرف و  یك كاال از ارزشھر چند .  حیاتى ھستند  ماركس كار اجتماعى براى فھم تئورى ارزش

 آن از  شود كھ ارزشاى برخوردار می دوگانھ   برخوردار است، ولى تنھا وقتى از چنین نقش ارزش

این شكل مستقل تظاھر .  مصرف خود كاال برخوردار شود شكل ابراز متفاوت و مستقلى از ارزش

 یعنى  ین شكل مستقل ارزش، بھ ا از این رو ماھیت خود ارزش.  مبادالتى كاالست ، ارزش ارزش

  بھ صورت ارزش B شود و بھ این معنا در مبادلھ شكل طبیعى كاالى مبادالتى منجر می بھ ارزش

 جلوه  تنھا بھ صورت شكل ارزشA آید، حال آن كھ شكل طبیعى كاالى  مصرف بھ حساب مى

  .كنند بیرونى مى كاال خود را   مصرف و ارزش بھ این نحو، تقابل درونى بین ارزش. كند مى

بھ این . تكوین میدھد» شكل كامل یا بسیط ارزش« را بھ سطح   شكل ساده ارزش در قدم بعد ماركس

و دیگر . تواند مبادلھ شودھم می E و D و C بلكھ با كاالى B نھ تنھا با كاالى A معنا كھ كاالى

در یك رابطھ  A كاالىبدین سان . كند  را بیان مى مھم نیست كھ كدام كاال شكل معادل ارزش

نھ صرفا یك  A گیرد كھ ھر یك در رابطھ با كاالى قرار می اجتماعى با دنیایى از كاالھاى دیگر

در نتیجھ بر خالف تصور رایج در علم اقتصاد .  معادل است شیئى فیزیكى، بلكھ حاوى ارزش

 خود  كھ این میزان ارزشكند، بل  را تنظیم مى بورژوائى، این نھ مبادلھ كاالھاست كھ میزان ارزش

بھ ھر حال میزان . كند شوند تنظیم مىكاالھاست كھ نسبتى را كھ توسط آن با یك دیگر مبادلھ می

 ھر  نامحدود است و در عین حال متفاوت از شكل نسبى ارزش A  كاالى نمایندگى شدن ارزش

ھاى مجرد بھ صورت از آنجا كھ اشكال معادل نامحدوى وجود دارد، ھمھ كار. كاالى دیگر است

العموم  دھند و ھیچ شكل واحد و مشخصى كھ كار انسانى را علىرا نشان می  خود كار مشخص
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، جوراب، شلوار، چكمھ، نان، و غیره و   با دستكش بھ عبارت دیگر اگر كفش. بیان كند وجود ندارد

  توان كفش ود، ولى نمىتواند با ھر كاالى دیگرى ھمزمان مبادلھ شغیره مبادلھ شود، ھر كاالیى می

 بھ فروشنده جوراب بدھد مگر   فروخت و از او انتظار داشت كھ در عوض را بھ صاحب دستكش

مشكل چنین وضعیتى براحتى مشھود .  را با صاحب جوراب مبادلھ كند این كھ او ھم زمان كفش

  .است

 را وارونھ كنیم تا  زشاما این مشكل بھ راحتى قابل حل است اگر كھ موقعیت شكل بسیط یا كلى ار

 خود را در تعداد  ارزش A بھ عبارت دیگر اگر كاالى. را بھ دست آوریم» شكل عمومى ارزش«

 A  خود را در كاالى كند، در آن صورت ھمھ آنھا ھم ارزش نامحدودى از كاالھاى دیگر بیان مى

 ھمھ كاالھاى  زشتوان یك كاالى معین را در نظر گرفت كھ اردر آن صورت می. كنند بیان مى

 مصرف سایر كاالھا را از خود آنھا و از كاالھاى دیگر  چنین كاالیى ارزش. كند دیگر را بیان مى

معادل «بھ این كاال . كند كند و بدین سان آن چھ در ھمھ آنھا مشترك است را ابراز مى مى متمایز 

ھ كاالھاى دیگر پذیرفتھ  ھم شود و شكل طبیعى آن شكلى است كھ توسط ارزش اطالق مى» ھمگانى

بیان « بھ آن  این كاال نماینده قابل روئت ھمھ محصوالت كار است، آن چھ ماركس. شودمی

اى كھ شكل طبیعى آن بعنوان شكل ارزشى ھمھ  كاالى ویژه. گویدمی» اجتماعى جھان كاالھا

یز بین بیان بدین سان تما.  است كند، كاالى پولى یا شكل پولى ارزش كاالھاى دیگر عمل مى

 مبادالتى ندارد و   كاال دیگر بیانى بجز ارزش ارزش. رسدارزشى كاال و خود كاال بھ سرانجام می

 خود را   دیگر از این پس ارزش. تواند خود را ابراز كند مبادالتى تنھا بھ صورت پولى می ارزش

 یعنى كار اجتماعا  خود  یعنى كار مجرد و یا بھ صورت میزان سنجش اش بھ صورت ماھیت اصلى

تواند كند، و می  خود را در آن بیان مى بھ عبارت دیگر تنھا شكلى كھ ارزش. كند الزم ابراز مى

لذا از تضاد بین . بعنوان یك معادل ھمگانى بیان كند، كاالى پولى و میزان كمى آن است

از . شودی مقولھ پول نتیجھ م  و وجود مادى آن در یك كاالى مشخص خصوصیت عمومى ارزش

پول نھ یك مقولھ در .  در عین حال تئورى پول او ھم است  ماركس این رو تئورى كارى ارزش

  . است و یا تنھا شكل ابراز آن در حالت تكوین یافتھ خود است خود، بلكھ ادامھ تكوین مقولھ ارزش

   

     تئورى پول ماركس-٣

ى اجتماعا پذیرفتھ شده است، یك كاالى یك معادل عموم) اینجا فعال منظور پول كاغذى نیست(پول 

 معادل عمومى را ایفاء كرده و سایر  كند تا نقش معین است كھ در عرصھ اجتماعى ظھور مى
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پول كھ از دل پروسھ مبادلھ، یعنى در عرصھ . كاالھاى دیگر را از داشتن چنین نقشى محروم كند

ھاى دیگر را متحقق كند بھ این دلیل كھ  كاال تواند ارزش كاال، بھ وجود آمده است تنھا می گردش

 است، یعنى خود كاالیى است كھ توسط یك میزان معین كار مجرد اجتماعا  خود بدوا حاوى ارزش

 تئورى كاالئى پول است كھ مطابق با   در اساس بنابراین تئورى پول ماركس. الزم تولید شده است

 ھستند وارد  بعنوان اشیائى كھ صاحب ارزشدر پروسھ مبادلھ ) فلزات گران قیمت(آن واحد پولى 

پذیرى، یك دست بودن و  كند و از دوام   پول بعنوان طال رجوع مى-  اغلب بھ كاال ماركس. شوندمی

 مبادالتى   ارزش  سنجش  آن بعنوان معیار خالص تقسیم پذیرى آن را بعنوان خصوصیات مطلوب

اى كھ در آن پول  یعنى مبادلھ» بادلھ پایاپاى خالصم« مقولھ  بنابراین در تئورى ماركس. برد مى نام

برد،  وجود نداشتھ باشد، آن طور كھ مثال پرودن از اقتصاد صرفا متكى بھ ساعات كار نام مى

، جنبھ كیفى آن   جنبھ مھم تئورى پول او مانند تئورى ارزش در حقیقت براى ماركس. جایى ندارد

اى كھ در آن تولید كاالئى تعمیم یافتھ وجود دارد نھ  عھاین واقعیت كھ كار اجتماعى در جام. است

بعنوان یك كلیت واحد و از قبل ھدفمند، بلكھ بھ صورت اجزای بسیار زیادى از كارھاى فردى 

گیرد و در نتیجھ خصلت اجتماعى آن تنھا در آخر یعنى از طریق مستقل صورت مى) خصوصى(

   .شود شوند، متحقق مى  دریافت مى وشھایى كھ در فر  كاالھا و دریافت معادل فروش

بنابراین خصلت اجتماعى كارى كھ در كاال وجود دارد تنھا بعنوان چیزى در خارج از كاالھا یعنى 

ھا بعنوان رابطھ بین اشیاء خود از آنجا كھ رابطھ بین انسان. تواند ظاھر شودبھ صورت پول می

برد، در نتیجھ كار اجتماعى  یسم كاالئى نام مى از آن بعنوان فتش دھد، آن چھ ماركسرا نشان می

 كاالھا بھ طور  بنابراین گردش. تواند بالفصل شناختھ شود مگر از طریق مبادلھ آن با پولنمی

پول مادى . آورند  وسیلھ مبادلھ، یعنى پول بھ وجود مى اجتناب ناپذیرى معادل خود را، در گردش

از این رو .  است نبھ مھم تئورى پول ماركساین ج. شدن ضرورى كار اجتماعى مجرد است

. توان از آن انتزاع كرد ماھیت اجتماعى پول را كھ در مناسبات اجتماعى تولید ریشھ دارد، نمى

   مبادالتى كاالھا از طریق تعیین میزان دقیق پول در گردش بنابراین امكان تحقق فورى ارزش

تكى بھ این مفروضات است كھ اوال ھر كار بھ این علت كھ چنین امرى م. اساسا غیرممكن است

صرف شده در تولید كاال از نظر اجتماعى الزم است یعنى یك توازن دائمى بین عرضھ و تقاضا 

از این رو .  ھدفمند است دارى یك امر كامال با برنامھ و از پیش وجود دارد و بنابراین تولید سرمایھ

 را عامل تعیین قیمت و   میزان پول در گردش س ھر گونھ تئورى كمى پول را كھ در اسا ماركس

  .كند داند، رد مى نوسانات آن مى
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تولید ھر كاال بھ .  از ورود آن بھ بازار تعیین شده است در حقیقت باید توجھ كرد كھ قیمت كاال پیش

ت ولى اگر سھ ساعت توسط یك تولیدكننده منفرد براى تولید یك جف. یك مقدار كار الزم احتیاج دارد

بھ عبارت دیگر .  نیست  صرف شود، این مقدار كار لزوما كار اجتماعا الزم براى تولید كفش كفش

 لزوما با  این ارزش. كند  یك كاال را تعیین مى  نرخ متوسط بارآورى كار، ارزش جامعھ بر اساس

كار  یعنى   بین ارزش از این رو ماركس.  كار واقعا صرف شده براى آن كاال یكى نیست ارزش

. گذارد مبادالتى یعنى كار اجتماعا الزم براى تولید یك كاال فرق می فردى صرف شده و ارزش

آنجا كھ كاالیى با بارآوریى كمتر از متوسط تولید شده باشد، بخشى از كار واقعا صرف شده عمال 

ید شده باشد، آید و آنجا كھ كاالیى با بارآوریى بیشتر از حد متوسط تول رود و بھ حساب نمىھرز می

ساعات كار واقعا صرف شده براى تولید كاال عمال كمتر از ساعات كارى است كھ براى آن 

دارى بین نیاز اجتماعى  ، روشى است كھ جامعھ سرمایھ بنابراین قانون ارزش. صرف شده است

وجود  میدھد، تعادل بھ  خود براى كاالھاى متفاوت و میزان كارى كھ جامعھ بھ تولید آن اختصاص

   .آورد مى

توضیحات فوق در مورد حالتى بود كھ تقاضاى موجود . تر شود تواند پیچیدهولى قضیھ یك حد می

ولى در شرایطى كھ تقاضا بیشتر از عرضھ كاال باشد، در . در جامعھ با عرضھ ھم خوانى داشت

 در آن  كاال حد پائین ارزش. شودآن صورت ھر تعداد از كاالى موجود در جامعھ خریده می

 این در حالتى صدق  عكس. ترین بارآورى است صورت تعداد ساعات كار صرف شده با پائین

  در این حالت، این ارزش. كند كھ میزان عرضھ از تقاضاى مورد نیاز براى كاال بیشتر است مى

ھ بنابراین ھمان طور ك. كند كار صرف شده با باالترین بارآروى است كھ قیمت كاال را تعیین مى

. كند شود در دو سطح متفاوت نوسان مى  كاالیى كھ براى عرضھ بھ بازار تولید مى بینیم ارزش مى

 كار  صرفا نوساناتى ھستند كھ حول ارزش. كنند  نمى  را نقض  ماركس این نوسانات قانون ارزش

، بلكھ  بھ این ترتیب، این نھ حجم پول در گردش. گیرند اجتماعا الزم براى تولید كاال صورت مى

  .كند  خود كاالى تولید شده است كھ محور نوسانات قیمت كاال را تعیین مى ارزش

دارى   پول در جامعھ سرمایھ توانیم بھ یك درك دیگر اشتباه درباره نقشھمین طور در اینجا می

رسد و از جانب پرودن و سنخ سوسیالیسم  می قدمت این بحث بھ خود دوره ماركس. بپردازیم

ھایى آورده شود كھ  در جامعھ كوپن بھ ادعاى پرودن، اگر بجاى پول، .  او مطرح میشدفرانسوى

 قیمت پولى خود،   آنھا معادل ساعات كار معینى باشد و ھر كاالیى در عرضھ نھ براساس ارزش

 گذارى شود، در آن صورت   ساعات كار واقعا صرف شده براى تولید آن ارزش بلكھ بر اساس
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 ساعات كار  فروشنده ھر كاال، محصول خود را بر اساس. گیرد معھ صورت نمىاستثمارى در جا

 كوپنى كھ پیشتر از طریق  كند و خریدار آن را بر اساس صرف شده براى تولید آن عرضھ مى

 بھ دست آورده است، مبادلھ   ساعات كار صرف شده براى تولیدش  جنسى كھ بر اساس فروش

الحال بھ آن داده شود كھ فىمند می  قدر از ساعات كار جامعھ بھره ھمان بنابراین ھر كس. كند مى

-  پول ظاھر می ھاى ساعت كار مورد نظر پرودن خود در نقش واقعیت این است كھ كوپن. است

 ساعات كار قبال صرف شده تعیین  شان بر اساس ھاى ھمگانى ھستند كھ ارزش آنھا معادل. شوند

ا باال برود، كھ در جامعھ معموال چنین است، در آن صورت اگر بارآروى كار منظم. شده است

ماند و لذا   آنھا بھ علت این كھ كار صرف شده قبلى براى تولید آنھا باید پائین برود، ثابت مى ارزش

البتھ مسئلھ . ھایى با حفظ آنھا در مقایسھ با گذشتھ ثروت بیشترى خواھد داشت صاحب چنین كوپن

كند،   ساعات كار واقعا صرف شده برایشان تعیین مى  كاالھا را بر اساساین كھ چھ كسى قیمت این

اشاره بھ این نكتھ از این رو ضرورى بود كھ یادآور شویم، چرا ھر گونھ . كماكان بجاست

اى، ھر چقدر ھم كھ منصفانھ و عادالنھ باشد، بھ طور اجتناب ناپذیرى در یك تولید كاالیى با  مبادلھ

نابرابرى را بھ دنبال خواھد داشت و چرا بنابراین یك جامعھ سوسیالیستى خود تمركز ثروت و 

  .تواند ھر گونھ پولى حتى بر روایت پرودونى آن را داشتھ باشد نمى

 و  یعنى خاصیت آن بعنوان معیار ارزش. تا اینجا صحبت ما درباره اولین خاصیت پول بود

چون . پول در این حالت فقط صورى نیست  امیدوارم توضیحات من روشن كرده باشد كھ چرا نقش

 آن  در مورد طال و نقره، ارزش.  است  در وھلھ اول خود یك كاالى با ارزش پول در این نقش

 پول دیگر  در این حالت نقش. برابر با كار اجتماال الزم براى تولید یك حجم معین طال یا نقره است

 نھ قیاسى، بلكھ مطلق است و  نوان معیار ارزش پول بع ارزش. نھ سمبلیك، بلكھ كامال واقعى است

اگر شما . مثالى بزنم.  بھ پول حیاتى ھستند  این نقش خصوصیت فیزیكى طال و یا نقره در تخصیص

بر . كنید گیرى كنید، از واحد متر یا سانت استفاده می فرضا بخواھید طول یك چیزى را اندازه

ولى سانت . گویند سانتھ وجود دارد كھ بھ آن می یك تعداد عالیم متساوى الفاصل روى خط كش

چیست؟ چرا باید فكر كنیم كھ این فاصلھ معین بین ھر دو عالمت یك سانت است؟ آیا این یك توافق 

 معین یك فلز كمیاب در درجھ حرارت  اختیارى است؟ واقعیت این است كھ مثال طول یك شمس

كند معیار   معینى در یك مدت زمانى معین طى مىاى كھ نور لیرز  و یا تعداد فاصلھ بسیار مشخص

در . بھ ھر حال در این حالت ھم ما با یك معیار قراردادى مواجھھ ھستیم. مطلق تعیین متر است

 پول  ھم پول و ھم كاالیى كھ بر اساس.  پول یك امر قراردادى نیست  ارزش  ماركس تئورى ارزش
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 چیز، یعنى از میزان كار اجتماعى مورد نیاز  مطلق خودشان را از یك سنجیده میشود، ارزش

این نكتھ مھمى است، زیرا در مكتب اقتصادى نئوریكارودیى، پول . گیرند براى تولیدشان مى

 است كھ در   قیاسى دارد و این میزان حجم پول در گردش بعنوان معیار تعیین قیمت صرفا نقش

، قیمت پولى یك   ماركس  كھ در تئورى ارزشحال آن. كند تحلیل نھایى قیمت یك كاال را تعیین مى

 كار اجتماعا الزم براى تولید یك كاالست و  كاال در شرایط وجود تقاضاى كافى صرفا بیان ارزش

 كاالیى كھ با  ھم خوانى عرضھ و تقاضا قیمت پولى كاال صرفا حول ارزش در صورت عدم

  .كند بارآورى متوسط تولید شده است نوسان مى

 پول مبادلھ كاالھا با  بعنوان وسیلھ گردش. رساند  مى  پول در گردش آخر مرا بھ نقشاین توضیح 

گیرد كھ با خرید  كاال در قبال پول را بھ خود می ، شكل فروش مبادلھ. كند یك دیگر را وساطت مى

 -  پول-یا كاال C-M-C  این پروسھ را با فرمول ماركس. شودكاالى دیگرى توسط پول دنبال می

شویم كھ اگر ما این پروسھ را از نقطھ نظر اجتماعى بررسى كنیم، متوجھ می. كند  توصیف مىكاال

این .  یك حجم معین كاال طى یك دوره زمانى معین الزم است یك حجم معین پول براى گردش

  این دو ارزش.  پولى كھ در مبادلھ در جریان است بستگى دارد  كاالھا و ارزش كمیت بھ ارزش

 پول و تعداد  بھ عالوه كمیت پول الزم بھ سرعت گردش. كنند  را تعیین مى االھاى در گردشپولى ك

 در یك مدت زمانى معین شركت كند ھم بستگى  تواند در پروسھ گردشدفعاتى كھ یك واحد پول می

 این نظریھ با. كنند  را تعیین مى  این عوامل حجم كمیت پول در گردش در تئورى پول ماركس. دارد

   آن قیمت كاالھا باید باال یا پائین بروند تا میزان پول الزم در گردش تئورى كمى پول كھ بر اساس

اى بھ معناى نادیده گرفتن  چنین نظریھ. الحال موجود تطابق دھند، فرق دارد را با یك حجم پول فى

رایط، كار در این ش. خصلت اجتماعى پول است كھ اساسا در شرایط اجتماعى معینى ریشھ دارد

اجتماعى نھ بعنوان یك كلیت واحد و ھدفمند، بلكھ بھ شكل اجزای بسیار متفاوت و توسط تولید 

 مبادالتى كاالھا بھ طور اتوماتیك   این كھ ارزش بنابراین فرض. گیرد كنندگان منفرد صورت مى

  اوال ارزششود اگر كھ حجم معینى از پول فقط وجود داشتھ باشد بھ این معناست كھ متحقق می

شود، و  كار اجتماعا الزم تعیین می  بھ صورت متعین وجود دارد، نھ این كھ بر اساس كاال، از پیش

. ثانیا تمام كارى كھ براى تولید این كاالھا صرف شده است از نظر اجتماعى ضرورى بوده است

ضھ و تقاضاى  متكى است كھ یك تعادل دائمى بین عر بھ عبارت دیگر این تئورى بر این اساس

گیرد، بلكھ تطابق آگاھانھ  ضرورى وجود دارد و بنابراین این نھ تولید كاالیى است كھ صورت مى

  .تولید با نیازھاى اجتماعى است
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كند، در این حالت ممكن   موقت ایفاء مى  صرفا یك نقش اما از آنجا كھ پول بعنوان وسیلھ گردش

-ھایى كھ آنھا را نمایندگى مى است، بتوان از سمبلاست كھ بجاى پول واقعى، منظور طال و نقره 

ھاى  از این رو سكھ.  كرد ھا را بتوان با پول واقعى عوض كنند استفاده كرد، مادام كھ این سمبل

ھاى كھ تقریبا ھیچ ارزشى ندارند، بھ   واقعى آنھا بسیار ناچیز است و یا اسكناس فلزى كھ ارزش

حالت دیگر وقتى است كھ دولت . جاى پول واقعى استفاده شوندتوانند ب می راحتى در پروسھ گردش

. مان داریم ھایى كھ ما در جیب مثل ھمین اسكناس. كند كھ با طال قابل تبدیل نیست پولى را چاپ مى

 ھا پول چاپ كند، در آن   از میزان پشتوانھ واقعى اسكناس اما در این حالت ھم اگر دولت بیش

شود كھ مقدار آن  كم می اش خود با طال و نقره واقعى آن قدر از ارزش این پول در مبادلھ  صورت

 كنید تولید ھزار كیلو طال و صد ھزار كیلو آھن  فرض.  جور دربیاید با نیازمندى پول در گردش

 كنید كھ یک  ھمین طور فرض. ھر كدام بھ یک میلیون ساعت كار اجتماعى احتیاج داشتھ باشد

اگر دولت حجم پوند را دو برابر كند، در آن . كند كار و طال را نمایندگى مىمیلیون پوند این مقدار 

بجاى ھر ھزار پوند كھ یك كیلو طال را . شود با طال نصف می  پوند در قیاس صورت ارزش

كند و در نتیجھ قیمت ھر كیلو آھن كھ قبال  كرد، حال ھر دو ھزار پوند این كار را مىنمایندگى می

بنابراین مى بینیم كھ علت باال رفتن قیمت كاالیى مثل . كند  پیدا مى  بیست پوند افزایشده پوند بود بھ

 كاالھا بھ  ارزش.  طال در بازار است  در مقایسھ با ارزش  قیمت پول اسكناس آھن در حقیقت كاھش

یزان ولى ھر چھ بارآوریى كار باال برود و م. شرایط تولید طال و سایر كاالھاى دیگر بستگى دارد

- یابد، بھ ھمان میزان ھم بھ قیمت پولى كاالھا اضافھ می كار اجتماعا الزم براى تولید طال كاھش

در تئورى مذكور در .  با تئورى كمى پول فرق دارد باز در اینجا ھم تئورى پول ماركس. شود

ئورى رود، حال آن كھ در تصورت باال رفتن حجم پول قیمت كاالھا ھم بھ طور متوسط باال می

  .یابد  مى  كاالى معادل كاھش  در مقابل ارزش  پول اسكناس  ارزش ماركس

 دو  شود، دیگر خرید و فروشاما نكتھ مھم دیگر این است كھ وقتى پول واسطھ مبادلھ كاالھا می

 اجتماعى، بھ طور بالقوه تقاضاى خود را بھ  بھ این معنا، عرضھ در مقیاس. واقعھ ھم زمان نیستند

 با خود بحران مبادلھ، یعنى وقتى كھ كاالھاى  از این رو جدایى خرید و فروش. آوردىوجود نم

  .عرضھ شده خریدار ندارند را در بردارد

  آورد یعنى پولى كھ یا براى تسھیل بعدى گردش  پول امكان احتكار را ھم بھ وجود مى اما گردش

احتكار در عین حال . امعھ در خود استشود و یا صرفا انباشت كار مجرد جكاالھا كنار گذاشتھ می

اما انباشت پول توسط احتكار و انباشت پول بعنوان .  انتقال ثروت از طریق ارث است یك روش
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در حالت اول، پول بعنوان معادل ھمگانى انباشتھ شده است كھ . سرمایھ با ھم یك فرق اساسى دارند

این .  چند از نظر كمى یك امر متعین استاز جنبھ كمى قابل مبادلھ با ھر كاالى دیگر است، ھر

احتكار، تجلى روشن ثروت واقعى در مناسبات كاالیى . شود براى احتكار را باعث می خود كشش

 پول خود تابعى از  ارزش. اما در عین حال احتكار پول، بھ ھر حال احتكار نوعى كاال است. است

 بارآورى كار چیزى   است و افزایش بارآورى كارى است كھ براى تولید آن صرف شده ارزش

كند، در عین حال بھ  كسى كھ پولى را احتكار مى. گیرد است كھ منظما در جامعھ صورت مى

بنابراین تضاد در خصلت دو گانھ . شودمرور زمان از ثروت قابل مبادلھ كمترى برخوردار می

  د بھ ھر رو یك كاالیى با ارزشپول یعنى قابلیت مبادلھ پذیرى آن با ھر كاالى دیگرى و این كھ خو

اگر كھ قرار است كھ انباشت پول، یعنى انباشت ثروت . دھدمعین است در اینجا خود را نشان می

. در عین حال با خود نقصان ثروت را بھ ھمراه نداشتھ باشد، باید در این روند انباشت اتفاقى بیفتد

 مھم دیگر پول  شود بھ نقش تضاد پول حل میقبل از این كھ بھ توضیح این بپردازیم كھ چگونھ این

   .یعنى بعنوان وسیلھ اعتبار ھم اشاره كنیم

آورد  شوند، در عین حال این امكان را بھ وجود مى از ھم تفكیك می این كھ پروسھ خرید و فروش

  در عین حال پول در نقش. كھ خریدار بتواند پول خرید خود را با تاخیر بھ فروشنده بپردازد

 پول بعنوان  اى جایگزین نقش وجود اعتبارات تا حدود قابل مالحظھ. كند  عمل مى داخت قرضپر

در دوره بحران، پول .  پول شود تواند باعث سرعت گردششود و بھ این معنا می  مى وسیلھ گردش

  شكنند، زیرا خود تبدیل كاال بھ پول بعلت فرو و نھ اعتبارت بعنوان وسیلھ پرداخت تقدم پیدا مى

  .شود نرفتن آن كار دشوارى مى

و باالخره وقتى یك كاالى معین بعنوان پول در چندین كشور عمل كند، این كاال بعنوان پول 

المللى و انتقال ثروت بین كشورھا ھم عمل  ھمگانى یا جھانى و براى تسویھ حساب تجارى بین

الر آمریكا چنین نقشى را  د١٩٧٣ از سقوط سیستم ارزى برتون ودوز در سال  تا پیش. كند مى

  .داشت

   

   پول بعنوان سرمایھ-٤

.  داشتھ است  پول بعنوان سرمایھ تداوم تحوالتى است كھ پول پیشتر بعنوان عامل گردش نقش

 شود با فرمولاین پروسھ را گفتیم می. پروسھ مبادلھ را كھ قبال توضیح دادیم مجددا بررسى كنیم

M-C-M قسمت .  تجزیھ كرد توان بھ دو بخشاین معادلھ را می. كرد توصیف ٢پول- كاال-١یا پول
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توانیم بھ صورت این را می.  است٢ با كاال است و قسمت دوم مبادلھ كاال با پول١اول مبادلھ پول

دار  سرمایھ. قسمت اول این مبادلھ كامال روشن است. نشان دھیم ´M-C ....P ....C´-M فرمول

در این حالت سرمایھ نھ یك كاالیى كھ در آن كار . كند و كار مىدھد و كارگر براى اپولى را می

یا دقیقتر گفتھ باشیم . خردشیئى شده وجود دارد، بلكھ كاالیى كھ حاوى كار زنده است را می

اینجا نھ كار كارگر، . گیردصاحب سرمایھ، نیروى كار كارگر را براى یك وقت معین بھ اجاره می

تا اینجا ما یك مبادلھ از نظر . ت كھ بعنوان كاال خریدارى شده استبلكھ توانایى كار كردن اوس

 پولى   نیروى كار خودش  فروش كارگر در عوض. صورى ساده مانند ھر مبادلھ دیگر داریم

- در حقیقت آنچھ رخ می. اما در مرحلھ دوم، ما فقط در ظاھر با یك مبادلھ مواجھیم. كند دریافت مى

دھد از نظر آن چھ رخ می. دھد ساده رخ می  نیست كھ در پروسھ گردشاى دھد بھ ھیچ وجھ مبادلھ

در چنین . رود می این كار كارگر نیست كھ در مرحلھ بعد بھ فروش. كیفى با مبادلھ متفاوت است

 مصرف  شود از ارزش آن كاالیى كھ مبادلھ مى. شود حالتى پول بیشترى نصیب سرمایھ دار نمى

شود،   مصرف آن در ھنگام خرید متحقق نمى زیرا ارزش. دار استبسیار مھم و مشخصى برخور

این قابلیت كار كردن، یعنى كار زنده . شود مصرف آن تنھا در پروسھ تولید متحقق می بلكھ ارزش

 مجدد كار كارگر  دار با فروش سرمایھ. شوداست كھ در پروسھ تولید بھ كار شئى شده متحقق می

 جدیدى را بھ وجود   ارزش دار د، بلكھ كار كارگر باید براى سرمایھآورپول بیشترى بھ دست نمى

 افزایى كار، یعنى قابلیت مولد آن، بھ صورت قابلیت مولد سرمایھ  ولى این قابلیت ارزش. آورد

  .شودظاھر می

سرمایھ چیست؟ آیا آن طور كھ اقتصاددان : توانیم بھ این سئوال جواب بدھیمبنابراین االن می

این توضیح در حقیقت از . مدعى است، سرمایھ شرط ضرورى براى تولید انسان استبورژوا 

بھ عالوه اگر . كند شرایط تاریخى كھ در آن تولید اجتماعى بھ سرمایھ منجر شده است، انتزاع مى

اى باشد كھ براى تولید انسان ضرورى است، در آن صورت آیا  سرمایھ قرار باشد كار شیئى شده

 در آنھا كار شیئى شده وجود دارد سرمایھ نیستند؟ ممكن است گفتھ شود كھ سرمایھ ھمھ اشیائى كھ

اما اوال نكتھ این است كھ ھر .  است كھ قابلیت باز تولید خود را دارد اى از ارزشجمع انباشت شده

 بیشتر از صرف  ارزش. ارزشى سرمایھ نیست و ھر ارزشى قابلیت افزودن بر خود را ندارد

ممكن است گفتھ شود كھ سرمایھ آن چھ است كھ با نیت تولید سود بھ كار . شود عد نمى متصا ارزش

سود . شود باید توضیح داده شود گرفتھ می اما در این حالت آن چھ مفروض. شودگرفتھ می
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است و بنابراین تا وقتى خود سرمایھ توضیح داده نشود، سود ناشى از آن  اى ویژه سرمایھ مقولھ

  . براى خود سرمایھ باشد ند توضیح مفروضتواخود نمی

 ساده، و نھ مبادلھ ھر كاالیى، بلكھ پروسھ گردشى كھ در  بھ عالوه دیدیم كھ این نھ پروسھ گردش

شود است كھ بھ شود، و این نیروى كار در پروسھ تولید بھ كار گرفتھ مىآن نیروى كار خریده می

. عنا سرمایھ یك چیز نیست، یك پروسھ استبھ این م. شود افزایى سرمایھ منجر می ارزش

اى كھ در آن پول و كاالى خریده شده بعنوان دو چیز كامال متفاوت در مقابل ھم قرار  پروسھ

بھ . شود اى است كھ در آن سرمایھ ھم بھ صورت پول و ھم كاال ظاھر مى گیرند، بلكھ پروسھ نمى

روابطى كھ در آن نیروى كارى . عھ استعالوه، این پروسھ متكى بھ وجود روابط معینى در جام

فرد معینى آن را نھ بعنوان . گیرد  قرار مى  فروش شود یعنى بعنوان یك كاال در معرضخریده می

 نیروى كار، و ھم  خود این آزادى عمل در فروش. فروشد رعیت یا برده، بلكھ بعنوان كارگر مى

یطى است كھ جامعھ فردیت را بعنوان یك شود منوط بھ شراارز بودن آن با پولى كھ پرداخت می

رود و بنابراین  می اینجا خوِد كار كردن است كھ بھ فروش. پدیده اجتماعى برسمیت شناختھ است

بنابراین مادام كھ شرایطى وجود . كاركننده از نظر حقوقى ارزشى برابر دارنده پول و ثروت دارد

رد، پول بھ چیزى بنام سرمایھ كھ قابلیت اى صورت گی نداشتھ باشد كھ چنین مبادلھ آزادانھ

بھ این اعتبار سرمایھ نھ یك چیز، نھ یك شیئى، بلكھ یك . شودافزایى داشتھ باشد متحول نمی ارزش

اى اجتماعى است كھ در آن نحوه تبادل بین  اى نھ بین افراد معین، بلكھ رابطھ رابطھ. رابطھ است

بھ این . گیرند وقى یك سان در مقابل ھم قرار مىدو طرف مبادلھ كار و سرمایھ تحت شرایط حق

معنا فرمول تحول پول بھ سرمایھ نھ یك انتزاع اختیارى، بلكھ بیان یك روند تاریخى معین در تولید 

قابلیت جاودانى شدن و تكثیر پول، كھ بھ صورت احتكار بھ بن بست رسیده بود تنھا بھ . انسان است

. شودشود، حفظ و باز تولید میشدن بھ كار زنده مولد میصورت سرمایھ، ارزشى كھ با تبدیل 

رسد، ھمان طور كھ پیشتر  مى بینیم كھ چگونھ تكوین مقولھ پول بھ ظھور مقولھ سرمایھ بنابراین مى

  . مبادالتى بھ ظھور پول رسیده بود تكوین مقولھ ارزش

   

     محدودیت تاریخى قانون ارزش-٥

بیشترى درباره مقولھ سرمایھ و اشكال متفاوتى كھ بھ خود ما در جلسات آتى بعد بھ تفصیل 

در اینجا و بھ عنوان پایان بحث امروز جا دارد بھ طور مختصر بھ . گیرد، خواھیم پرداخت مى

  تر این موضوع را بھ سخنرانى ماركس بحث مفصل.  ھم اشاره كنیم محدودیت تاریخى قانون ارزش
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دارى یعنى در  آیا بعد از الغاى سرمایھ: وال اساسى این استسئ. و جامعھ آینده موكول خواھیم كرد

اى، ھنوز موضوعیت دارد یا نھ؟ آیا  ، حال بھ ھر شكل متحول یافتھ سوسیالیسم باز قانون ارزش

  الغاى این قانون امرى تدریجى خواھد بود؟

نونمند  بیان قا قانون ارزش. ھاى امروز پاسخ باید یك جواب قطعا نھ باشد  صحبت بر اساس

اى است كھ در آن كار اجتماعى نھ بھ صورت یك كلیت واحد، بلكھ بھ صورت اجزای  جامعھ

دارى براى ایجاد   روشى است كھ جامعھ سرمایھ قانون ارزش. گیرد شكستھ و متعدد صورت مى

بھ عبارت دیگر كار اجتماعا . توازن بین نیاز اجتماعى خود و تحقق این نیاز بھ وجود آورده است

 امكانات جامعھ براى تولید این كاالھا از طریق  زم براى تولید كاالھاى متفاوت و نحوه تخصیصال

شود كھ در جامعھ سوسیالیستى جامعھ بھ طور  ولى وقتى كھ گفتھ مى. شود  تنظیم مى قانون ارزش

 كند، دیگر تعادل بین تولید و مصرف نھ از طریق عملكرد كور ھدفمند تولید خود را تنظیم مى

 با این حساب نباید جایى براى قانون  پس. شود بینى می  بلكھ بھ طور آگاھانھ پیش قانون ارزش،

  . باشد ارزش

نھ . دھداما نكتھ مھم اینجاست كھ تجربھ تاریخى در شوروى بعد از انقالب غیر از این را نشان می

یل دھھ بیست صحبت از فقط این، بلكھ اقتصاددانان معروفى مانند پرئوبراژینسكى از ھمان اوا

 زوال پیدا  دھند كھ قانون ارزشكنند و توضیح می ریزى مى  و برنامھ جدال بین قانون ارزش

 مواجھ نخواھیم بود، بلكھ با  بھ عبارت دیگر ما بھ گفتھ آنھا با الغاى فورى قانون ارزش. كند مى

 روسیھ  ره اوضاع مشخصخواھیم درباامروز ما نمی. زوال تدریجى آن سر و كار خواھیم داشت

من این كار را بطور مفصل در كتاب . ھا صحبت كنیم مباحثات اقتصادى آن سال دھھ بیست و نفس

نكتھ این است آیا آن چھ در روسیھ رخ داد بیان یك . انجام دادم» دوران سرنوشت ساز یك انقالب«

  . تاریخى است یا بیان یك روند تاریخى و جھانشمول است تجربھ مشخص

ھاى این قرن، جواب عمومى این است كھ این یك روند عمومى و در بین بسیارى از ماركسیست

. ریزى محصول یك دوره رشد تكنیكى بسیار پیشرفتھ است براى آنھا برنامھ . جھانشمول است

چرا، چون تنھا در چنین حالتى است كھ امكان فنى تنظیم كامل تولید و مصرف از طریق برنامھ 

  قانون ارزش. دارى یعنى آنارشى تولید بھ عبارت دیگر براى آنھا سرمایھ. شود میریزى ممكن 

ھاى پیشرفتھ بیان این آنارشى است و بنابراین تنظیم علمى تولید تنھا در صورت مجھز شدن بھ مدل

-ریاضى و آمار و دسترسى بھ كامپیوترھاى بسیار پیشرفتھ كھ بتواند محاسبات عظیم چنین مدل

شما كافى است بھ مطلب مندل درباره جوامع دوره گذار . انجام دھد، ممكن خواھد شدھایى را 
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 بھ آب  نگاھى بیاندازید و ببینید كھ چگونھ از شنیدن خبر اختراع كامپیوترھاى بسیار سریع دھنش

افتاده است و دیگر تحقق سوسیالیسم را حداقل در آن كشورھایى كھ چنین كامپیوترھایى دارند 

ریزى متمركز در شوروى است  ھا بیشتر بازتاب ناموفقیت برنامھ گونھ برداشت این. داندممكن می

ھا مجبور بود براى حدود شش میلیون  یعنى وقتى كھ دولت یا مركز تعیین قیمت. تا چیز دیگرى

ھا سازمان برنامھ   این قیمت كاال بھ طور مركزى و سراسرى قیمت تعیین كند و بعد بر اساس

در چنین . كرد  امكانات جامعھ را تعیین مى بایست نحوه تخصیص  پالن مى  بھ گوسكشور موسوم

البتھ اگر .  تولید و توزیع را سازمان دھد دارى خودش خواست بجاى رقابت سرمایھحالتى دولت می

دارى بخواھید نھاد دولت را بجاى رقابت بھ عامل و مجرى تعیین  شما در یك جامعھ سرمایھ

ھاى محاسبھ سریع واقعا احتیاج   بسیار پیشرفتھ ریاضى و ماشین  كنید، قطعا بھ مدلھا تبدیل قیمت

دانان معروف شوروى خودشان نشان دادند، كھ در  ولى واقعیت این است، و این را ریاضى . دارید

شما كافى است شش میلیون كاال را ضربدر مصرف سیصد . تحلیل نھایى این امر غیرممكن است

 ریاضى شش میلیون در  آن وقت با یك ماتریس اى سیصد و شصت روز بكنید ومیلیون نفر بر

!  براى حل آن احتماال یك سال وقت الزم باشد سیصد میلیون در سیصد و شصت مواجھھ ھستید كھ

 بھ وجود بیاید و آنوقت شما بھ یك سال  ترین تغییرى در ارقام این ماتریسو البتھ كافى است كوچك

  ! خواھید داشتوقت دیگر احتیاج

اما ِاشكال اصلى این منطق چیست؟ بھ نظر من اشكال آن این است كھ ھنوز دارد بھ قضیھ از یك 

صحبت بر سر این بود كھ این روابط اجتماعى ھستند كھ بھ صورت . كند دید فتیشیستى نگاه مى

ن میزان بنابراین حل شرایط ناشى از برھم خورد. شوندرابطھ بین اشیاء، كاالھا، ظاھر می

كاالھاى تولید شده و بھ مصرف رسیده نھ از طریق ایجاد تعادل بین این كاالھا، بلكھ از طریق 

. تحول مناسبات اجتماعى ممكن خواھد شد كھ چنین عدم تعادلى صرفا بروز شیئى شده آن است

 . نبوده است بنابراین مسئلھ در ماركسیسم ھیچ وقت بر سر حل تكنیكى تناقضات قانون ارزش

زیرا آنجا كھ . و این نكتھ مھمى است. اى این نظام بوده مسئلھ بر سر حل اجتماعى تناقضات پایھ

ھنوز كارمزدى وجود دارد، پول ھم وجود دارد، قیمت ھم وجود دارد و بنابراین عرضھ و تقاضا 

 خود در نتیجھ، تناقضات این مناسبات بجاى. دھند  مناسبات پولى خودشان را نشان مى ھم بر اساس

و . كند بودن دولت، این تناقضات اساسى را جبران نمى» كارگرى«ھیچ اندازه  .باقى خواھد ماند

  .اى است كھ باید متوجھ آن بود این در حقیقت نكتھ
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دارى،  شود این است كھ انزواى یك كشور در جھان سرمایھجنبھ مھم دیگرى كھ بھ آن اشاره می

 بعنوان  لذا قانون ارزش. كند  را تشدید مى ھان پیرامون خودشلزوم مبادلھ كاالیى بین آن كشور و ج

این ھم . یك امر تحمیل شده از خارج خود را در مناسبات داخلى كشور مربوطھ نشان خواھد داد

  .توان بعدا بھ آن پرداخت جنبھ جالبى است كھ مى
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 فصل پنجم

 

 )یک(تئورى سرمایھ ماركس

   

 جدید در پروسھ تولید و توسط نیروى كار خریدارى شده  انى قبل روشن كردیم كھ ارزشدر سخنر

 نیروى كار و ارزشى كھ آن نیروى كار خود تولید  این بھ این معناست كھ ارزش. آید بھ وجود مى

بھ عبارت دیگر او روشن . گوید  اضافھ مى  بھ تفاوت این دو ارزش ماركس. كند، یكى نیستند مى

دار از كارگر و تحمیل یك مبادلھ از   سرمایھ نھ كالھبردارى فردى سرمایھ  كھ منشاء افزایشكند مى

 بھ  از این رو نقد ماركس. نظر حقوقى نابرابر بھ او، بلكھ ریشھ در خود روند تولید سرمایھ دارد

ند، بلكھ ك  نمى دار را نكوھش  فرد سرمایھ او در اساس. دارى، نقدى اخالقى نیست استثمار سرمایھ

داند كھ در آن بھ طور اجتناب ناپذیرى كارگر دارى را شیوه تاریخا متعینى می خود تولید سرمایھ

بنابراین این كار كارگر و نھ . كند  نیروى كار خود در پروسھ تولید ایجاد مى  از ارزش ارزشى بیش

چون  رسد، مى بھ نظر  دار است كھ مولد است، ھر چند در ظاھر قضیھ عكس سرمایھ سرمایھ

   .آورد سرمایھ سود مى

   

  سرمایھ ثابت و متغیر -١

زمان (است كھ كارگر فقط بخشى از وقت خود را   اضافھ در عین حال بھ این معنى تولید ارزش

 دیگر را براى  كند و بخش  یعنى دستمزد صرف مى  نیروى كارش براى تامین ارزش) ضرورى

.  ریختھ دارد دار صد واحد سرمایھ پیش كنیم كھ یك سرمایھ  بیاید فرض). زمان اضافھ(دار  سرمایھ

 مواد خام و وسایل   دستمزد كارگر است و شصت واحد دیگر ارزش از این مقدار چھل واحد ارزش

دار و نیم دیگر را براى خود صرف كند  حال اگر كارگر نیمى از وقت خود را براى سرمایھ. كار

ھم صد درصد باشد، در آن صورت ) كار اضافھ بھ الزمنسبت ( كنیم كھ نرخ استثمار  و فرض

بدین ترتیب ارزشى كھ كارگر . كند كارگر در بھترین حالت فقط ھشتاد واحد سرمایھ جدید ایجاد مى

 ریختھ كمتر   نرخ استثمار صد درصد، از سرمایھ پیش در پروسھ تولید ایجاد كرده حتى بھ فرض
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 ١ ریختھ یا پول چون قرار بود پول پیش.  است در تناقضاین در ظاھر با توضیحات قبلى ما . است

صرف تولید : كند بنابراین این مثال یك نكتھ مھم را برجستھ مى.  كمتر باشد٢یا پول از پول نھایى

 قبلى سرمایھ ھم ھم باید حفظ یا   جدید براى بازتولید سرمایھ كافى نیست، بلكھ ارزش ارزش

این . شود ریختھ بھ اجزائى شكستھ می  تولید، سرمایھ پیشدر حقیقت طى پروسھ. بازتولید شود

 اینھا در پایان  و دستمزد ھستند و ارزش) بھ صورت استھالك(اجزاء شامل موادخام، ابزار تولید 

شوند، بھ  موادخام و ابزار تولیدى كھ وارد پروسھ تولید مى. شوندروند تولید دوباره بازتولید می

ھمین طور دستمزدى كھ بھ كارگر پرداخت . دھندخود را از دست می   استفاده شدن ارزش محض

بنابراین طى پروسھ . رود  شروع كارگر بھ كار از دست مى شود، ارزشى است كھ بھ محض مى

اى بھ وجود  بھ این معنا اگر در پروسھ تولید وقفھ. رود  ریختھ از بین مى  سرمایھ پیش تولید ارزش

از این رو .  را از دست داده است اش  ریختھ  سرمایھ پیش ر ھمھ ارزشدا آید، در آن صورت سرمایھ

 ریختھ مجددا احیاء شود و این كارى است كھ در پروسھ   این سرمایھ پیش ضرورى است كھ ارزش

  .دھدتولید رخ می

خصوصیت . كند  قضیھ را براى ما روشن مى بار دیگر خصوصیت دو گانھ كار ظاھر متناقض

 نیروى كارى است كھ  آورد، بخشى از آن ارزش  جدید بھ وجود مى  ارزشمجرد كار كارگر

اى است كھ   اضافھ  دیگر ارزش شود و بخش و در زمان الزم كار تولید مى) دستمزد(صرف شده 

اما خصوصیت مجرد كار كارگر، آن عاملى است كھ با استفاده . شود در زمان اضافھ كار ایجاد مى

  در این تغییر مواد خام، ارزش. كند اى تبدیل مى موجود را بھ فرآورده تازهاز ابزار كار، مواد خام 

 این مواد و ھمین طور استھالك ابزار كار در كاالى جدید  جدیدى خلق نشده است، ولى ارزش

  در نتیجھ اگر بھ مثال فوق برگردیم، كار كارگر نھ فقط ھشتاد واحد ارزش،. محفوظ مانده است

 ریختھ   در كاالى جدید بھ وجود آورده است كھ از میزان سرمایھ پیش د ارزشبلكھ صد و چھل واح

چھل واحد سرمایھ كھ بھ صورت دستمزد وجود داشت، اكنون ھشتاد واحد شده حال . بیشتر است

اما نكتھ . اى كھ در موادخام و ابزار كار بود صرفا حفظ شده است آن كھ شصت واحد سرمایھ

 ریختھ بھ   از سرمایھ پیش كند، این است كھ فقط یك بخش خود جلب مىدیگرى كھ توجھ ما را بھ 

بھ دیاگرام یک . (رسیمبھ این اعتبار ما بھ مقولھ سرمایھ ثابت و متغیر می. افزاید  خود مى ارزش

  .)رجوع كنید

ن توانیم ایگردد، مى ریختھ برمی  سرمایھ پیش  ارزش ھمین طور تا آنجا كھ بھ نحوه محاسبھ افزایش

 سرمایھ متغیر سرمایھ را در نظر بگیریم، درجھ  اگر فقط میزان افزایش.  تعیین كنیم را بھ دو روش
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 اضافھ بھ سرمایھ متغیر برابر با نسبت  زیرا نسبت ارزش. آوریم استثمار كارگر را بھ دست مى

 را  قتشدھد كارگر چھ میزان از واین نسبت نشان می. زمان كار اضافھ بھ زمان كار الزم است

 اضافھ را بھ كل  اما اگر نسبت ارزش. كند دار كار مى براى خود و چھ میزان را براى سرمایھ

گوید تا چھ  این نسبت بھ ما مى. رسیمسرمایھ محاسبھ كنیم، در آن صورت بھ مقولھ نرخ سود می

مایھ متغیر و  اضافھ بھ سر اولى بھ نسبت ارزش.  یافتھ است  ریختھ افزایش اندازه كل سرمایھ پیش

ھمین طور نوسانات نرخ . گردد برمى) متغیر و ثابت( اضافھ بھ كل سرمایھ  دومى بھ نسبت ارزش

ھاى  در سخنرانى.  اضافھ كھ ھمان نرخ استثمار است و نوسانات نرخ سود لزوما یكى نیستند ارزش

البتھ از نظر . ت داردبعدى خواھیم دید تا چھ اندازه قائل شدن بھ چنین تفكیكى از نظر تحلیلى اھمی

بنابراین صرف تشدید .  اضافھ، بلكھ نرخ سود مھم است  نھ صرف نرخ ارزش دار در اساس سرمایھ

درجھ استثمار كارگر، ھر چند در خود مھم است، ولى تنھا عامل حركت سرمایھ در اقتصاد 

  .دارى نیست سرمایھ

چون در تحلیل .  اضافھ نیست رزشاما این تفكیك بھ ھیچ وجھ بھ معناى كم اھمیت دیدن نرخ ا

اى است كھ توسط   اضافھ شود، ارزش  ریختھ مى  كمى سرمایھ پیش نھایى آن چھ باعث افزایش

بنابراین جاى تعجب نیست كھ چگونھ رشد تكنیكى پروسھ تولید و تحوالتى . كارگر خلق شده است

 اساسا متوجھ باال رفتن دارى صورت گرفتھ است، كھ در سازمان كار اجتماعى طى حیات سرمایھ

  . اضافھ بوده است نرخ ارزش

   

    اضافھ نسبى و مطلق  تولید ارزش-٢

 اضافھ متكى بھ یك قانون طبیعى است، یعنى این قانون كھ   نحوه تغییر میزان ارزش در اساس

ھاى اقتصادى ماقبل  بندى اما در شكل . یابد  مى بارآورى كار انسان بھ طور منظم افزایش

   مصرف و نھ ارزش ھایى كھ در آنھا تولید اساسا متوجھ تولید ارزش دارى، یعنى فرماسیون ھسرمای

- مبادالتى براى صاحب ابزار تولید بود، حدود كار اضافھ را تامین یك رشتھ نیاز معین تعیین می

ل یك خان فئودا. شدكرد و ھیچ اشتھاى نامحدودى براى كار اضافھ از خود پروسھ تولید ناشى نمی

 خصوصى چند صد نفره، یك مقدار  باالخره بھ یك خانھ بسیار بزرگ، چند ده خدمھ، یك ارتش

 این نیازھا  ارزش. اى حیف و میل و خوش گذرانى نیاز داشت معین تجمالت و مقدار قابل مالحظھ

. ددر مقایسھ با درآمد ھر رعیتى بسیار زیاد بود، ولى بھ ھر حال اینھا ھمھ یك میزان متعین بودن

بطئى بودن رشد فنى تكنیك در طول . شد، خان فئودال خرسند بوداگر این نیازھا تامین می
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شدند و بنابراین  فئودالیسم در عین حال بھ این معنا ھم بود كھ فرآوردھاى جدید بسیار كند تولید مى

. طور نیستدار قضیھ اساسا این  اما براى سرمایھ. رشد نیازھاى جدید ھم بھ ھمان اندازه كند بود

كند، مگر این كھ در آخر ھر سال یك میزان معین  گذارى نمى اى سرمایھ دارى در رشتھ ھیچ سرمایھ

د بیشتر تمامى ندارد و بستھ بھ میزان رقابتى كھ  دار براى سو این اشتھاى سرمایھ. سود داشتھ باشد

 كھ مطمئن شود سود شود، بھ طور منظم مجبور است داران دیگر بھ او تحمیل مى از طرف سرمایھ

  .ساالنھ او از یك حد كمتر ھم نشود

.  اول بھ سادگى بسط زمانى پروسھ كار است روش.  كار اضافھ وجود دارد  براى افزایش دو روش

.  دوم، در صورتی كھ ساعات كار روزانھ ثابت باشد، تغییر نسبت كار اضافھ بھ الزم است روش

 اول بھ   روش اساس. و یا تشدید شدت كار ممكن استامرى كھ از طریق تحول در بارآورى كار 

بارآورى طبیعى زمین و یا طبیعت بستگى دارد، دومى بھ تكوین نیروى كار در تولید اجتماعى 

این .  اول بھ اندازه قدمت استثمار انسان در ھمھ جوامع طبقاتى است قدمت روش. بستگى دارد

اى است كھ كار  منظورم دوره.  آن حیاتى بوددارى براى پا گرفتن  حتى در اوان سرمایھ روش

اما فرق بین دوره . دارى بود  كودكان و ساعات كار شانزده ساعتھ جزو خصوصیات آشناى سرمایھ

دارى در این است كھ كار اضافھ مطلق قبال از طریق اجبار بھ دست  دارى و سرمایھ ماقبل سرمایھ

تواند  دارى نمى  سرمایھ ضافھ مطلق خصلت نماىبھ عالوه كار ا. آمد و حال از طریق مبادلھ مى

بھ ھر حال شبانھ روز بیست و چھار ساعت است و توانایى ھر فرد براى  باشد و نبوده است، چون

 بیشتر مجبور است كھ بھ طور  دارى براى كسب ارزش از این رو سرمایھ. كار كردن محدود است

  .تحول كندمداوم شرایط تكنیكى و اجتماعى پروسھ تولید را م

اگر شرایط اجتماعى و تكنیكى تولید بھ طور منظم بھبود . اجازه بدھید روى نكتھ آخر مكث كنیم

ولى نكتھ اینجاست . شود اضافھ بھ ھمان میزان بیشتر می البتھ حجم ارزش. افتد یابند، چھ اتفاق مى

كھ در جاى دیگر تولید اى   اضافھ شود، باید با ارزشاى كھ در یك محل تولید می  اضافھ كھ ارزش

 است   بارآورى كار، بسط مداوم عرصھ گردش بنابراین یك شرط مھم افزایش. شده مبادلھ شود

از طریق بسط : این امر چگونھ ممكن است؟ اول. براى این كھ نقاط مبادلھ بیشترى بھ وجود آید

اشند، در آن  داشھ ب  دو جفت كفش اگر مردم بتوانند بجاى یك جفت كفش. كمى مصرف موجود

ھاى باد كرده   در یك جامعھ دو برابر شده باشد ما با مشكل كفش  بارآورى تولید كفش صورت اگر

ایجاد نیازھاى جدید از طریق توسعھ نیازھاى موجود در یك محدوده : دوم. مواجھ نخواھیم شد

ولین بار شروع بھ  ملى در ایران براى ا شما كافى است بھ یاد بیاورید كھ مثال وقتى كفش. تروسیع
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  كار كرد، روستائیانى كھ اكنون بھ صورت كارگر بھ شھر آمده بودند و دیگر بجاى گیوه كفش

 بھ مناطق و كشورھاى  حال اگر كفش.  را بیشتر كردند پوشیدند بھ ھمان اندازه مصرف كفش مى

. گرفتیترى را در برم محدوده وسیع  كفش شد، در آن صورت حیطھ فروش دیگر ھم صادر مى

 در این مورد ھم  باز مثال كفش. ھاى جدید  مصرف تولید نیازھاى جدید و كشف و خلق ارزش: سوم

كنید كھ فكر كند یك جفت  شما االن در بسیارى از جوامع كمتر كسى را پیدا مى. نمونھ خوبى است

تواند ی م  ورزشى دارید، آن ھم بستھ بھ نوع ورزش شما كفش.  براى ھر كارى كافى است كفش

 شب نشینى دارید،   زمستانى و تابستانى دارید، كفش  پیاده رویى دارید، كفش متفاوت باشد، كفش

بنابراین كسى دیگر . تواند متفاوت باشد و غیره می  دارید و آن ھم بستھ بھ نوع رقص  رقص كفش

ا در بسیارى از ھمین تنوع را شم. خرد معین می رود و یك كفش د، بلكھ مى  بخر رود و كفش نمى

در حقیقت اگر . دارى است این وضعیت ناشى از تولید سرمایھ. توانید پیدا كنیدكاالھاى روزمره می

گرفت، در دوره فئودالیسم چنین تنوعى در مصرف در زمره تجمالت خان و لرد و ارباب قرار می

بینیم آن چھ كھ این بنابراین مى. االن این تنوع براى بسیارى از مردم یك امر قابل حصول است

گویند نھ محصول تجمالت كشورھاى پیشرفتھ صنعتى، بلكھ ریشھ  گرایى مى روزھا بھ آن مصرف 

از این رو ما شاھدیم كھ مصرف گرایى نھ فقط در كشورھاى صنعتى . در خود ذات سرمایھ دارد

صرف گرایى وسعت این م. دارى دیگر ھم وجود دارد بسیار پیشرفتھ، بلكھ در ھر كشور سرمایھ

اما این یك امر كمى است و در كیفیت موضوع تاثیرى . البتھ تابع قدرت سرمایھ در ھر جامعھ است

ولى باید متوجھ بود كھ . دارى ھمراه است و از آن اجتنابى نیست مصرف گرایى با سرمایھ. ندارد

 امرى الگوى مصرف نھ یك امر فردى و نھ حتى امرى صرفا اجتماعى یا فرھنگى است، بلكھ

   .كند است كھ حدود عمومى آن را نیازھاى انباشت سرمایھ تعیین مى

یك وجھ مھم دیگر بسط و خلق نیازھاى جدید، تكوین و متنوع شدن تقسیم كار اجتماعى موجود 

 یا كارگاه كفاشى سنتى گذشتھ  بینیم كھ دیگر كفاش  برگردیم مى بنابراین، اگر بھ مثال كفش. است

 و نیكھ با ھمھ آن عظمتى كھ دارند،  آدادس. دھد  است نمى را كھ در تولید كفشكفاف تولید تنوعى 

  . را باید شركت دیگرى تولید كند  شب نشینى و رقص كفش. كنند  ورزشى درست مى فقط كفش

   اضافھ نسبى از طریق افزایش ھمھ اینھا درست، ولى مشكل اینجاست كھ حتى بر تولید ارزش

 كنید كھ براى شروع  فرض. بگذارید مثالى بزنم. م محدودیت وجود داردبارآورى كار اجتماعى ھ

با این حساب در یك روز كارى ھشت ساعتھ كارگر . نسبت كار اضافھ بھ الزم یک بھ یک است

  حال فرض. كند چھار ساعت را بعنوان وقت الزم و چھار ساعت را بعنوان وقت اضافھ كار مى
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  تواند با دو ساعت كار الزم ارزشو در این صورت او می. شودیكنید كھ بارآورى كار دو برابر م

دار بعنوان كار اضافھ صرف  كند و شش ساعت دیگر را براى سرمایھ نیروى كار خود را تولید 

نسبت كار اضافھ بھ الزم كھ قبال دو و چھار درصد و دو و چھار درصد اكنون بھ سھ و چھار . كند 

بھ عبارت دیگر علیرغم این كھ بارآورى كار صد . ر كرده استدرصد و یک و چھار درصد تغیی

طبعا اگر نسبت اولیھ كار .  میزان تغییر براى كار اضافھ پنجاه درصد است یافتھ، درصد افزایش

اضافھ بھ الزم براى شروع مثال سھ و نیم درصد و دو و نیم درصد بود، در آن صورت دو برابر 

دھد یعنى افزایشى  ھشت و ده درصد و دو و ده درصد تغییر میشدن بارآورى كار این نسبت را بھ

 باشد، در ١٠٠٠/١ بھ ١٠٠٠/٩٩٩حال اگر نسبت كار اضافھ بھ الزم . برابر با سی و سھ درصد

شود كھ میزان كار اضافھ فقط نیم ھزارم آن صورت دو برابر شدن بارآورى كار صرفا باعث می

 اضافھ نسبى   در ارزش شود؟ اوال، افزایش نتیجھ میاز این مثال عددى چھ. درصد بیشتر شود

. شود در كمیت محصوالتى است كھ تولید می محصول كوتاه شدن زمان كار الزم و نھ افزایش

. كند  اضافھ نسبى را تعیین مى  ارزش ثانیا، نسبت موجود بین كار الزم و ضرورى میزان افزایش

ھاى تولیدى مختلف  ر كشورھاى مختلف و یا در رشتھبھ این اعتبار، نحوه تغییر بارآورى كار د

   اضافھ فعال موجود قبل از افزایش ثالثا، ھر چھ میزان ارزش. تواند تاثیرات متفاوتى داشتھ باشدمی

 بعدى آن در اثر معمول شدن بارآورى  در بارآورى كار بیشتر باشد، بھ ھمان نسبت میزان افزایش

چرا علیرغم این كھ طى چند دھھ اخیر میزان  توان فھمیدن میاكنو. كار جدید كمتر خواھد بود

متوسط بارآورى كار در بسیارى از رشتھ ھاى تولیدى پانزده تا بیست برابر بیشتر شده است، ولى 

دھند و  ساعات كار روزانھ سرسختى نشان می داران این اندازه در كاھش با این وجود سرمایھ

داران ساعات كار اضافھ را از طریق انعطاف پذیرى، اضافھ  اكنون شاھدیم كھ چگونھ سرمایھ

، تشدید شدت كار از طریق كم كردن تقسیم بندى X-hours كردن ساعات كار یا  كارى، نامشخص

  .كنند مشاغل و غیره جبران مى

   

    اضافھ نسبى اشكال سازمان كار براى تولید ارزش -٣

سبت كار اضافھ بھ الزم چیزى نیست كھ در خالء  ن  اضافھ یعنى كاھش  نرخ تولید ارزش افزایش

. دھد از طریق تغییرات در سازمان كار اجتماعى نشان می این تحول خود را در اساس. رخ دھد

 اضافھ  ھایى براى تولید ارزش دارى در طول تكوین خود چھ روش بنابراین جا دارد ببینیم سرمایھ

: مانافاكتور، سوم: تعاون، دوم: اول:  اشاره كردتوانبھ سھ مرحلھ می. نسبى بھ دست داده است
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داران اولیھ در حقیقت تجارى بودند كھ محصوالت تمام  سرمایھ. معمول شدن ماشین آالت مدرن

ھاى بافتھ  داران نخ ، این سرمایھ بعنوان مثال در انگلستان. خریدندشده تولید كنندگان مستقل را می

. خریدندكردند، مینار كارھاى دیگرشان این كار را ھم میریسانى كھ در دھات ك شده را از نخ 

ھایشان وقتى اصالحات ارضى در انگلستان این نخ ریسان را كھ در اصل دھقان بودند از زمین

داران اولیھ ھمین نخ ریسان را بھ طور دستھ  كند و آنھا را مجبور كرد بھ شھر بیایند، سرمایھ

منتھا این بار نھ بعنوان تولید . رسیدندو آنھا مثل گذشتھ نخ میداشتند یك كارگاه نگھ می جمعى در

 افزایى سرمایھ در این مورد، كار اضافھ  منشاء ارزش. كننده مستقل، بلكھ بعنوان كارگر مزدى

دار از كار اضافھ مطلق تعداد زیادى كارگر برخوردار  ولى از آنجا كھ ھر سرمایھ. مطلق است

شد كھ براى او ثروت زیادى بھ فعالیت جمعى كارگران باعث میاست، خود ھمین گردھمایى و 

دھد دار می خود تجمع كارگران زیر یك سقف بھ طور بالفصل این امكان را بھ سرمایھ. وجود بیاید

كردند، كھ آنھا را بھ نحوى سازمان دھد كھ قبال، یعنى زمانى كھ ھر كدام در یك محل زندگى می

دار فراھم  امكان تقسیم كار و تقلیل كار پیچیده بھ ساده را براى سرمایھتجمع كارگران، . ممكن نبود

، ھزینھ تولید یك حجم معین كاال از طریق تجزیھ (Babage) مطابق قانون اقتصادى بابیج. كند مى

كار پیچیده الزم براى تولید آن بھ یك مجموعھ كارھاى ساده، از ھزینھ تولید ھمان حجم توسط كار 

دار بھ صرف این كھ كار نخ ریسى را از طریق  بھ عبارت دیگر سرمایھ.  كمتر استپیچیده الزم

، براى خود زمان كار اضافھ  معمول كردن یك تقسیم كار ساده بھ ده كار ساده تجزیھ كرده است

در اینجا بارآورى كار ھر كارگر نھ در انتزاع، بلكھ صرفا بعنوان . آورد بیشترى بھ دست مى

بارآورى كار . ى فعالیت متشكلى كھ كار كارگر جزو آن است، موضوعیت داردبخشى از بارآور

ولى . این افزایشى در بارآورى كار اجتماعى است. روددر اثر این تقسیم كار و تعاون كار باال می

است كھ كارگران  زیرا این سرمایھ .  است دارى، این بارآورى بیشتر محصول سرمایھ براى سرمایھ

بنابراین آن چھ در حقیقت بارآورى كار اجتماعى است، . ف جمع كرده استرا زیر یك سق

البتھ در طول تاریخ بشر، تعاون و كار جمعى تولیدكنندگان . رسدبارآورى سرمایھ بھ نظر می

در دوره قرون وسطاء، رعایا بھ طور جمعى روى زمین براى ارباب . ھمیشھ وجود داشتھ است

فرق بین كار . كردندھا بھ طور جمعى در معادن كار می دارى، برده در دوره برده. كردندكار می

دارى در این است كھ پیشتر این كار از طریق اجبار و بیگارى  ھا و سرمایھ جمعى آن دوره

دارى علیرغم این كھ چنین اجبارى وجود ندارد، باز  گرفت، حال آن كھ در سرمایھصورت می

دار و نھ كارگر است كھ مالك این شرایط كار  را این سرمایھزی. شرایط كار از كارگر بیگانھ است
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دارى، حتى وقتى آن را بھ صورت بسیار كلى و انتزاعى  نكتھ مھم دیگر این است كھ سرمایھ. است

گیریم، یعنى بھ صورت سرمایھ بھ طور كلى، باید در مقابل كارگران نھ بعنوان آحاد در نظر می

  تعاون و مانافاكتور موید ھمین نكتھ است كھ سرمایھ. ر بگیردمتعدد، بلكھ بعنوان یك جمع قرا

این بحث در فھم نحوه تشكل و سازمانگرى . ھمیشھ با كارگران بعنوان یك جمع سر و كار دارد

شان از اھمیت بسیار برخوردار است و بدون فھم آن  كارگران در مبارزه سیاسى و طبقاتى

بینیم كھ چگونھ  بھ ھر حال مى .ھ كارگر دست یافتتوان بھ مكانیسم تشكل و رھبرى طبق نمى

موضوع فعالیت جمعى كارگر، ریشھ در ذات خود سرمایھ دارد و بھ ھیچ وجھ محصول فكر و 

  .تدبیر فرد خاصى نیست

اینھا اشكال . دارى نیستند اما نھ تعاونى و نھ مانافاكتور ھیچ كدام خصلت نماى واقعى سرمایھ

دارى با معمول شدن ماشین آالت مدرن، یعنى ابزارى كھ  سرمایھ. ندانتقالى دوره ظھور آن ھست

. امكان شكستھ شدن پروسھ كار و اتوماتیزه كردن آن را ممكن كرد، گام واقعى را بھ جلو برداشت

  تنھا با چنین جھشى در تكنیك تولید است كھ امكان باال رفتن منظم بارآورى كار و تولید ارزش

دارى جنبھ ضد انسانى این تحول را در  اما ھمین پیشرفت در تولید سرمایھ. اضافھ نسبى فراھم شد

ترى، بھ ھمان زیرا با تجزیھ كار مھار بھ اجزای ھر چھ ساده. كند چھارچوب این نظام برجستھ مى

اى در دست كارگر  ابزار كھ قبال وسیلھ. شوداندازه مھارت كارگر بعنوان عامل كار كم اھمیت می

. كنند ر بود، اكنون با ورود ماشین آالت مدرن كارگر را بھ ضمیمھ خود تبدیل مىبراى انجام كا

اى در دست ماشین، سرعت كار او، نحوه كار او و حتى كارگر دیگر چیزى نیست مگر وسیلھ

 جدى كار   آالت مدرن قطعا براى سرمایھ باعث كاھش ماشین. كند كیفیت كار او را ماشین تعیین مى

برند، ولى بھ ھمان نسبت استقالل عمل كارگر و رضایت   بارآورى كار را باال مىشوند والزم می

توانست داشتھ باشد از او  می اش خاطرى را كھ او قبال بھ خاطر خالقیت ناشى از مھارت فردى

در . شوددیگر نھ خصوصیت كار، بلكھ صرفا كمیت آن براى پروسھ كار مھم می. كنند سلب مى

و پیشرفت علم كھ خود را در شكل ماشین آالت پیشرفتھ در مقابل كارگر قرار مقابل تمام تجربھ 

  .شود مى  بیگانھ اش دھد، نسبت بھ او و خالقیت فعلىمی

دارى در حقیقت چیزى نیست مگر تداوم روندى كھ از اواخر قرن ھجدھم  تحوالت بعدى سرمایھ

ن اجزای كار و با محروم كردن كارگر تیلوریسم یا مدیریت علمى با استاندارد كرد. شروع شده بود

 و نحوه فنى اجراى كار، امرى كھ قبال بھ او مربوط بود، بیگانگى  از حق دخالت در تعیین روش

 كارى موسوم بھ فوردیسم،  معمول شدن تسمھ نقالھ و روش. او را نسبت بھ كار خود تشدید كردند
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 مدیریت  روش. ا دقیقھ از كارگر سلب كردنھ فقط نحوه اجراى كار، بلكھ حتى سرعت انجام آن را ت

تر حركت و بھ تعیین از قبل دیگر اجراى كار را بھ اجزاء كوچك» زمان و حركت«موسوم بھ 

از طریق آزمایشات و فیلم بردارى تا ھزارم ثانیھ، . دھدسرعت مطلوب ھر حركت بدن تقلیل می

كمیت كار كارگر، بلكھ تعداد كمى دیگر نھ فقط . شودترین حركات بدن كارگر محاسبھ میكوچك

شما یك تایپ . گیردحركات فیزیكى ضرورى او براى تولید مبناى محاسبھ زمان كار الزم قرار می

توان سرعت كار او را می. كار او این است كھ مطلبى را با ماشین تایپ كند. بگیرد كن را در نظر

ھا و  اما اگر ما حركت انگشت. یقھ بزندتعیین كرد و توقع داشت او مثال صد و بیست كلمھ در دق

  و سرعت پیچ ھر كدام از این اندام را اندازه بگیریم و بر این اساس» متوسط«مچ ھاى یك كارگر 

تعداد كلماتى را كھ در ھر دقیقھ باید از تایپیست توقع داشتھ باشیم محاسبھ كنیم، دیگر قضیھ متفاوت 

مسئلھ حتى . سان، بكھ با یك روبات زنده سر و كار داریمدر حقیقت ما اینجا نھ با یك ان. شود مى

بھ این ترتیب ھمین . مسئلھ حركت و زمان حركت اجزاى دست اوست. حركت دست او نیست

 براى سفت كردن یك  تواند مبناى محاسبھ زمان كارى باشد كھ مثال از یك لولھ كشاطالعات می

ھاى از جنگ جھانى دوم بسیارى از شركتھاى بعد در حقیقت طى سال. رودشیر آب توقع مى

ھاى آمارى تھیھ كردند كھ در آنھا زمان متوسط براى ھر یك از اندام بدن كارگر از بزرگ كتاب

داران و مواجب  ھنگام طرح یك روند تولید، سرمایھ. طریق مطالعھ و تحقیق محاسبھ شده بود

توانست براى  كارى را كھ كارگر میكردند و در زمانشان از این اطالعات استفاده می بگیران

 تسمھ نقالھ، تعیین   سركت گردش بر ھمین اساس. كردندانجام یك كار معین صرف كند تعیین می

و این تحوالت در سازمان كار ھنوز تمام . كردندشیفت، میزان دستمزد و غیره را ھم محاسبھ می

. موسوم است Just-in-Time بھنمونھ جدیدتر، روشى است كھ در مدیریت ژاپنى . نشده است

تواند در پروسھ تولید ھاى زمانى را كھ كارگر می  این است كھ بھ طور منظم ثانیھ  این روش اساس

بعنوان مثال در كارخانھ نیسان، در ھر كارگاه در كنار تسمھ نقالھ یك خط . شركت نكند كم كند

 یك مرحلھ تولید زودتر از وقت تعیین از كارگرى كھ كار مربوط بھ خود را براى. اند قرمز كشیده

رود كھ از كنار تسمھ نقالھ فاصلھ بگیرد و روى خط قرمز بایستد تا دھد، انتظار میشده انجام می

-Just-in بھ ھمان اندازه كھ واژه. شود سریعتر انجام دادكھ كار را می سایر ھمكاران او بدانند

Time براى توصیف عواقب انسانى آن ھم معمول میشود، بھ ھمان اندازه واژه ژاپنى مد می-

   !نام دارد و بھ معناى مرگ در اثر شدت كار است» كاروشى«این واژه . شود
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دھد كھ ورود ماشین آالت و تحوالت منظم در بارآورى كار نھ براى حال اینھا نشان می بھ ھر 

تشدید استثمار او و ، بلكھ براى  بھبود وضعیت كارگر و باال بردن رضایت خاطر او از كارش

  . از كار شكل گرفتھ است اش بیگانگى

دھد، و این امر بسیار مھمى  نھان دیگرى كھ با معمول شدن ماشین آالت مدرن رخ می گرایش

دارى بھ كمونیسم است، كوتاه شدن مدت كار اجبارى بھ نفع بسط وقت  براى تحول جامعھ سرمایھ

زیرا بدون آن كھ . ین امر معیار پیشرفت جامعھ استدر یك جامعھ كمونیستى خود ا. اضافھ است

  .وقت اجبارى كار براى تولید كننده كم شود، امكان شركت آنھا در گرداندن جامعھ ممكن نیست

 نسبت سرمایھ متغیر بھ  اما باال رفتن بارآورى كار از طریق معمول شدن ماشین آالت بھ كاھش

 اضافھ بیشترى بھ نسبت ھر كارگر  ر چند ارزشبھ عبارت دیگر ھ. شود سرمایھ ثابت منجر مى

بھ این اعتبار . شودكنند كم می  اضافھ را تولید مى شود، ولى تعداد كارگرانى كھ این ارزشتولید می

 در قدم اول بھ ایجاد  این تناقض. شود اضافھ میزان مطلق آن كم می  نسبى ارزش علیرغم افزایش

بھ این جنبھ پائین خواھیم پرداخت، ولى اجازه بدھید بدوا ببینیم . شود ذخیره كار منجر می یك ارتش

  .آید  تناقضى كھ بھ آن اشاره كردیم برمى دار چگونھ از پس كھ سرمایھ

   

   ساعات كار روزانھ-٤

صحبت ما از كار . گرفتممان، از نظر تحلیلى تعداد كارگر را در نظر نمی تا االن ما در بحث

گشت، تمام قضیھ بر نرخ  اضافھ برمی علت كھ تا آنجا كھ بھ تولید ارزشبھ این . العموم بود على

بھ این اعتبار تعداد كارگر از نظر .  افزایى سرمایھ یعنى نسبت كار اضافھ بھ كار الزم بود ارزش

خوریم رسیم، یعنى بھ این نكتھ برمىاما وقتى بھ پروسھ انباشت سرمایھ مى. تحلیلى جایى نداشت

 اضافھ، بلكھ حجم كمى آن  كند، دیگر نھ فقط نرخ تولید ارزش  با چھ نرخى رشد مىكھ كل سرمایھ

 اضافھ بھ سرمایھ متغیر، بلكھ نرخ سود یعنى  ھم مھم است، نھ فقط نرخ استثمار یعنى نرخ ارزش

در این سطح از تحلیل دیگر ضرورى است . كند  اضافھ بھ كل سرمایھ اھمیت پیدا مى نسبت ارزش

  سم تعداد كارگر چھ نقشى دارد؟از خود بپر

بھ عبارت . تواند یك بھ یك باشد دار نمى قبال در بحث تعاون اشاره كردیم كھ رابطھ كارگر و سرمایھ

تواند  چگونھ می حال ببینیم كھ سرمایھ. دیگر ھمیشھ سرمایھ با كارگر بعنوان یك جمع طرف است

 ذاتى  توانیم بھ دو گرایشبھ طور عام می.  اضافھ بیشترى از یك جمع كارگر بھ دست آورد ارزش

بدین ترتیب سرمایھ .  اول طوالنى كردن ساعات كار روزانھ است گرایش. دارى اشاره كنیم سرمایھ
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دھند انجام می بیاید كل كارى كھ كارگران براى سرمایھ . كند  اضافھ مطلق را بیشتر مى حجم ارزش

ھاى   كنیم كھ این واحد با ھمھ سرمایھ و فرضرا بھ صورت یك واحد متراكم در نظر بگیریم 

 كنیم كھ صد میلیون  مثال فرض. موجود در جامعھ بعنوان یك واحد سرمایھ متراكم سر و كار دارد

 كنیم كھ براى این مقدار  فرض. ساعات كار روزانھ با صد میلیون واحد سرمایھ سر و كار دارد

بھ این ترتیب حداكثر میزان فیزیكى تولید . دھدكار ھر كارگر ھشت ساعت كار روزانھ انجام می

تواند متكى بھ سیصد میلیون ساعت كار روزانھ باشد و این البتھ بھ  اضافھ مطلق می این ارزش

ولى واقعیت این است كھ نھ فقط .  محال كار بیست و چھار ساعتھ براى ھر كارگر است فرض

انین و مقررات كھ عمدتا بھ اعتبار مبارزات ھاى فیزیكى كارگر بعنوان انسان، بلكھ قو محدودیت

بنابراین براى یك . گذارنداند، بر میزان ساعت كار روزانھ حدى می خود كارگران وضع شده

  بارآورى كار معین، و براى یك ساعات كار روزانھ متوسط معین، سرمایھ تنھا بھ اعتبار افزایش

 اضافھ خود را بیشتر  تواند حجم ارزشیگیرند ماى كھ ھم زمان صورت می ساعات كار روزانھ

بنابراین . معنى این حرف چیست؟ سرمایھ باید نفرات بیشترى را بعنوان كارگر استثمار كند. كند

آورد،  دارى در عین حال با خود تعداد ھر چھ بیشترى كارگر مزدبگیر بھ وجود مى تكوین سرمایھ

براى این كھ محدودیت فیزیكى . اال رفتھ استعلیرغم این كھ نرخ بارآورى كار ھم بھ طور منظم ب

 ذخیره نیروى  رشد انباشت سرمایھ نباشد، سرمایھ براى خود یك ارزش رشد جمعیت مانعى بر سر

مورد دیگر ورود كارگر مھاجر (آورد كھ جبران كمبود رشد جمعیت را بكند  كار بھ وجود مى

یشھ دارد و بھ ھیچ وجھ یك امر تصادفى بھ ھر حال این مقولھ در پروسھ انباشت سرمایھ ر). است

 نسبى كسانى است  دارى كاھش  ذاتى دیگر سرمایھ در مقابل باال رفتن بارآورى كار، گرایش. نیست

 كار  بنابراین نرخ باال رفتن تعداد كارگرانى كھ براى سرمایھ. كنند كھ براى سرمایھ كار مى

   .شودن كاستھ میكنند، یك نرخ صعودى است كھ بتدریج از میزان آ مى

   

    تئورى دستمزد ماركس -٥

شود؟ بھ دارى چگونھ تعیین می سھم كارگر در تولید سرمایھ. رسیماكنون ما بھ یك نكتھ مھم می

. عبارت دیگر قوانین ناظر بر تعیین میزان دستمزد او چھ ھستند؟ نیروى كار كارگر یك كاالست

- سانات قیمت آن كھ در اثر عرصھ و تقاضا تعیین میبنابراین مانند ھر كاالى دیگرى باید بین نو

این یكى ھمان طور .  آن یعنى آن چھ مبناى اصلى این نوسانات است فرق قائل شویم شود و ارزش

تر  بنابراین سئوال یك سطح عمیق. شودكھ قبال توضیح دادیم مستقل از عرضھ و تقاضا تعیین می

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 89 

  اینجا بر خالف سایر كاالھاى دیگر، ارزش. ت نیروى كار چیس شود، مبناى تعیین ارزشمی

 كاالھایى است كھ براى حفظ بقای فیزیكى و  یكى ارزش: شودنیروى كار از دو وجھ تشكیل می

 كاالھا و خدماتى است كھ براى تفریح و لذت او  تكثیر مثل آن ضرورى است و دیگرى ارزش

  . تابع شرایط اجتماعى و تاریخى استاین یكى. دارى وجود دارند بعنوان شھروند جامعھ سرمایھ

 كاالھاى ضرورى براى بقاء و تكثیر مثل او تعیین  ترین دستمزد كارگر را ارزش حد نھایى پائین

تواند وجود داشتھ باشد و بنابراین براى نیروى كار زنده در كارگر زنده فقط می. كند مى

خطر مواجھ كند، بعنوان یك امر دارى تعیین دستمزدى كھ حیات فیزیكى كارگر را با  سرمایھ

دار از طریق پرداخت دستمزدى برابر با  در عین حال حداكثر سود سرمایھ. اقتصادى ممكن نیست

. شوداین حداقل مقدار الزم براى بقای فیزیكى كارگر و حداكثر ساعات كار روزانھ تعیین می

داران ھمواره سعى  براین سرمایھبنا. دارى، دقیقا ھمین وضعیت را در بردارد تاریخ اولیھ سرمایھ

 كارگرى  تاریخ جنبش. اند كھ سطح دستمزدھا را بھ طرف این حداقل دستمزد سوق دھند كرده

 براى محدود كردن حداكثر  تاریخ مبارزه بر علیھ سقوط دستمزدھا بھ این حداقل سطح و تالش

ست، آیا سقف حداكثرى براى دارى بر پا ا ولى مادام كھ كھ نظام سرمایھ. ساعات كار روزانھ است

توانند براى كارگران حداكثر چھ دستمزدى را می. میزان موفقیت مبارزات كارگرى وجود دارد

  .دارى ھنوز سرنگون شده باشد خود تعیین بكنند، بدون آن كھ نظام سرمایھ

كنند،  مىاولین اشتباه این است كھ آدم تصور كند، آن طور كھ مثال جریانات سوسیال دمكرات تبلیغ 

دار ھر كدام باید سھم  كھ یك حد معین از تولیدات در یك كشور وجود دارد و كارگر و سرمایھ

دارى  كنند در نظام سرمایھ اشتباه مھم آنھا این است كھ فكر مى. معینى از این تولیدات داشتھ باشند

تنھا . نداردكارگر چنین سھمى .  تولید شده در جامعھ دارد كارگر اساسا سھمى در كل ارزش

اگر بتوان . این سھم سود آنھاست. دارى سھمى دارند داران ھستند كھ در نظام سرمایھ سرمایھ

بھ . داران تعیین میشود صحبت از سھمى براى كارگر كرد، چیزى است كھ بستھ بھ سود سرمایھ

 و این كند دار تعیین مى عبارت دیگر حداكثر دستمزد كارگر مقدارى است كھ حداقل سود سرمایھ

بھ این معنا، دستمزد كارگر بین . دار است البتھ خود محصول مبارزه طبقاتى بین كارگر و سرمایھ

دو سطح حداقل دستمزد براى زنده ماندن فیزیكى و حداقل سود قابل قبول براى بازتولید سرمایھ 

  .شودتعیین می

مزد كارگر بین این دو حد  دست حال ببینیم چھ قوانین اقتصادى خاصى براى تعیین نحوه افزایش

 اضافھ حاصل از آن سھ   نیروى كار و ارزش  در بررسى ارزش ماركس. نھایى وجود دارد
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  تواند در باال رفتن ارزشھا می ھر كدام از این وضعیت. كند وضعیت عمومى را بررسى مى

طوالنى شدن  : اول. نیروى كار موثر باشد، بدون آن كھ لزوما خطرى را متوجھ سود سرمایھ كند

باال  (٣و ( كم شدن طول عمر كارگر(تشدید شدت كار  : ؛ دوم ) اضافھ مطلق ارزش(ساعات كار 

مورد اول، با ).  كاالھاى الزم براى بازتولید نیروى كار ارزان شدن ارزش)رفتن بارآورى كار 

  رفتن ارزش اضافھ تولید شده در اثر باال   حجم ارزش باال بردن ساعات كار الزم تاثیر كاھش

 نیروى  كند و ارزشكارگرى كھ بجاى ھشت ساعت ده ساعت كار مى. كند نیروى كار را خنثى مى

كند، ده درصد   یافتھ است، ھر چند در ازاى ھر ساعتى كھ كار مى كار روزانھ او ده درصد افزایش

و بیست و  كل ساعات كار ا كند، ولى در عوض دار تولید مى  اضافھ كمترى براى سرمایھ ارزش

كند كھ از   در ساعت تولید مى  كنید كھ او صد واحد ارزش فرض. پنج درصد بیشتر از گذشتھ است

دار تولید  اى است كھ براى سرمایھ  اضافھ این مقدار پنجاه واحد دستمزد او و پنجاه واحد ارزش

تولید كرده و  اضافھ  دار چھارصد واحد ارزش در ازاى ھشت ساعت كار، او براى سرمایھ. كند مى

 نیروى كار او ده درصد بیشتر  حال اگر ارزش. كند دستمزدى برابر با ھمان مقدار ھم دریافت مى

كند، بعنوان دستمزد دریافت  شود، پنجاه و پنج واحد از صد واحد ارزشى را كھ كارگر تولید مى

 بعد از ده ساعت .رسد  اضافھ بھ سرمایھ دار مى كند و چھل و پنج واحد دیگر بھ صورت ارزش مى

  كار، كارگر از حقوقى برابر با پانصد و پنجاه واحد برخوردار شده است، حال آن كھ حجم ارزش

.  یافتھ است رسد از چھارصد بھ چھارصد و پنجاه واحد افزایش دار مى اى كھ بھ سرمایھ اضافھ

. بیشتر شده استمورد دوم، میزان ساعات كار روزانھ تغییرى نكرده است، ولى شدت كار كارگر 

دھد و بھ این  بیشترى بھ خرج می  ھر ساعت، نیرو و تالش بھ عبارت دیگر كارگر در عرض

 كنید كھ یك كارگر از طول  فرض. كند دار تولید مى ترتیب حجم كاالى بیشترى را براى سرمایھ

حال . دعمر كارى چھل سال برخوردار است، اگر كار روزانھ او از یك شدت معین برخوردار باش

اگر شدت كار او دو برابر شود و در نتیجھ او دو برابر گذشتھ در ھر ساعت كاال تولید كند، كارگر 

بنابراین حتى اگر بھ علت . كند  بیست سال استفاده مى  را در عرض چھل سال عمر كارى خودش

اید بر حسب  را ب  شدت كار، كارگر از دستمزد بیشترى برخوردار شود، میزان این افزایش افزایش

   افزایش  یكى از عوارض مرگ یا بازنشستگى زودرس. كل زمان عمر كارى او در نظر گرفت

 بارآورى كار،  در مورد سوم، یعنى با افزایش. شدت كار است كھ این روزھا بسیار رایج است

  متوسط كاالھایى در این حالت، ارزش. شود میزان محصول بیشترى در ھر واحد زمانى تولید مى

یابد و در نتیجھ كارگر از قدرت خرید بیشترى   مى شوند كاھش مى كھ با بارآورى بیشتر تولید
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 كنید كھ یك  فرض.  نیروى كار او تغییرى كرده باشد شود، بدون آن كھ لزوما ارزش برخوردار مى

ز تواند یك حجم معین ا برخوردار است و با آن می كارگر از دستمزدى برابر با صد واحد ارزش

حال اگر میزان متوسط بارآورى .  را تامین كند اش كاالھاى الزم براى تداوم بقای خود و خانواده

 این كاالھا بھ  كار در عرصھ تولید كاالھاى مصرفى كارگر دو برابر شود، در آن صورت ارزش

ود، تواند با نصف دستمزد خبھ این اعتبار كارگر می.  خواھد یافت  قبلى آنھا كاھش نصف ارزش

خرید و با نیم دیگر دستمزد جدید خود یا حجم  ھمان حجم از محصوالتى را بخرد كھ پیشتر مى

بیشترى از ھمان محصوالت قبلى را بخرد یا آن را صرف خرید محصوالت و خدماتى كند كھ 

 دستمزد كارگر عمال باال رفتھ است،  بھ ھر صورت، ارزش. پیشتر استطاعت خرید آنھا را نداشت

   .آورد تغییرى بھ وجود نیامده است دار بھ دست مى اى كھ سرمایھ  اضافھ  در میزان ارزشھر چند

كند كھ پروسھ انباشت   روشن مى  عرضھ و تقاضا در تعیین دستمزد چیست؟ ماركس اما نقش

 سرمایھ متغیرى كھ در  تر گفتھ باشیم حدود و مقیاس  مبناى این عرضھ و تقاضاست یا دقیق سرمایھ

اگر بیاد داشتھ . كند  انباشت سرمایھ موجود است، حدود این عرضھ و تقاضا را تعیین مىھر دور

 شركت كارگر در پروسھ تولید یعنى خرید نیروى كار او  باشید در سخنرانى قبل گفتم كھ در اساس

بنابراین اگر ھمھ سرمایھ متغیر جامعھ را بھ صورت متراكم در یك سرمایھ در . توسط سرمایھ

كند كھ چھ میزان   از سرمایھ اجتماعى تعیین مى یریم، در آن صورت میزان این بخشنظر بگ

میزان . شود نیروى كار براى یك سطح معین دستمزد و یك سطح معین بارآورى كار خریدارى مى

 اضافھ جدید تولید شده و نحوه تقسیم آن   مقدار ارزش  سرمایھ متغیر در ھر دور بستگى بھ افزایش

 جدید  این افزایش. دارد) شود اى كھ از پروسھ انباشت خارج مى  اضافھ ارزش(ھ و درآمد بین سرمای

نوسانات عرضھ و . كند  تقاضا براى نیروى كار را تعیین مى در میزان سرمایھ، میزان افزایش

شود، ھمان طور كھ این تقاضا براى نیروى كار باعث ایجاد تغییراتى در سطح دستمزد می

بنابراین در شروع ھر پروسھ انباشت سطح . دھند كاالھاى دیگر را ھم تغییر می نوسانات ارزش

شود، بھ ھمان میزان از مقدار دستمزدھا رود و وقتى كھ روند این انباشت كند می دستمزدھا باال مى

 بى رویھ دستمزدھا  الحال مكانیسمى براى جلوگیرى از افزایش دارى فى اما سرمایھ. شودكاستھ می

تواند  ذخیره نیروى كار آن عاملى است كھ می ارتش. طول پروسھ انباشت ایجاد كرده استدر 

. باعث شود حتى اگر تقاضا براى نیروى كار باال رود، میزان دستمزدھا بھ ھمان نسبت باال نرود

  .بنابراین جا دارد بھ ھمین نكتھ بیشتر بپردازیم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 92 

. رى نیست، ھر چند این را در خود در بر دارد ذخیره نیروى كار عنوان دیگرى براى بیكا ارتش

 سیال نیروى  بخش.  راكد  نھان و بخش  سیال، بخش بخش: شود از سھ جزء تشكیل می این ارتش

كسانى . شودكارى است كھ در حالت عادى بھ طور منظم از یك كار بھ كار دیگرى منتقل می

معموال . د و در انتظار كار جدید ھستنددھنشان را از دست می ھستند كھ بھ طور موقت كار قبلى

ھا  دھند و بھ این معنا در آن رشتھھاى قدیمى كارشان را از دست می وقتى كارگران در رشتھ

ھاى جدیدتر كم كارى وجود دارد یعنى نیروى كار موجود كمتر از  بیكارى وجود دارد، در رشتھ

پرسود حدود و نحوه سیالیت این خود حركت سرمایھ از یك عرصھ كم سود بھ عرصھ . تقاضاست

.  نیروى كار است  نھان ارتش  دیگر، بخش بخش. كند  نیروى ذخیره كار را تعیین مى  از ارتش بخش

مثال دھقانانى كھ قرار است زمین . رود در پروسھ كار وارد شوندیعنى آن بخشى كھ انتظار می

رود وارد بازار كار شوند و یا جوانانى دارى كھ انتظار می یا زنان خانھ خود را از دست بدھند و

 ذخیره نیروى كار،   راكد ارتش بخش. شوند و در انتظار كار ھستندكھ بزودى فارغ تحصیل می

ترین  آنھا كسانى ھستند كھ پائین. بخشى است كھ جزو فقیرترین و محرومترین كارگران ھستند

اند و  كسانى ھستند كھ از كار بیكار شده. اند دستمزدھا را دارند و براى مدت زیادى بیكار مانده

مورد كارگران افغانستانى در ایران و یا . سرمایھ نیازى براى بھ كار گرفتھ شدن آنھا ندارد

  .كند اى است كھ بھ ذھن خطور مى كارگران مھاجر در اروپا نمونھ

ستمزد صحبت ما درباره دستمزد كارگر، بدون پرداختن بھ یك جنبھ مھم تحلیلى در تئورى د

دارى  اگر قرار است متوجھ شویم كھ كارگر چھ سھمى در كل تولید سرمایھ.  است  ناقص ماركس

 از ارزشى كھ خود او تولید كرده و بعنوان دستمزد بھ او داده  دارد، صرفا پرداختن بھ آن بخش

ر اگ.  یافتھ است در حقیقت سطح دستمزدھا نسبت بھ صد سال قبل افزایش.  است شود ناقصمی

دارى ظرفیت بھبود وضعیت كارگر و اصالح  كسى فقط ھمین را ببیند، خوب خواھد گفت سرمایھ

تواند زده شود كھ جنبھ مھمتر دستمزد كارگر یعنى جنبھ نسبى او این حرف وقتى می. خود را دارد

تھ ممكن است دستمزد كارگران بھ طور منظم باال رف.  تولید شده در جامعھ را نبینیم از كل ارزش

اند بھ چھ اندازه تغییر  باشد، اما سطح دستمزد آنھا بھ نسبت كل ثروتى كھ براى سرمایھ تولید كرده

. شود وارد می كرده است؟ بنابراین سطح نسبى دستمزد، از نظر تحلیلى در تئورى دستمزد ماركس

جھ براى آن بھ ھیچ و. تواند توضیح دھد سطح دستمزدھا را می این امر بھ راحتى امكان افزایش

 دستمزدھا در  دستمزد كارگر برابر با فقر و محرومیت مطلق نیست و از این رو براى افزایش

ولى در عین حال عمق فقیر شدن و محرومیت كارگر در یك چھارچوب . كند ھمین نظام مبارزه مى
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ى است كھ ا دارى بھ این معنا جامعھ جامعھ سرمایھ. دھددارى توضیح می تاریخى را ھم در سرمایھ

كند و سھم نسبى كمترى براى   مى كار كارگر با خود ثروت ھر چھ بیشترى بھ سرمایھ تفویض

دارى بیان ھمین واقعیت  قطبى شدن ثروت و فقر نسبى در جامعھ سرمایھ. گذاردكارگر باقى می

ى  نسبى سھم كارگر از ثروت تولید شده در جامعھ سرمایھ دار تمركز ثروت در كنار كاھش. است

بنابراین كارگر محكوم است كھ علیرغم ھر افزایشى . گویدبا ھزار و یك رقم و آمار ھمین را می

 نسبى سھم خود از كل ثروت جامعھ باشد و این دلیلى  در سطح دستمزد خود، ھمواره شاھد كاھش

در  كارگر باید با كل این مناسبات  است براى این كھ چرا علیرغم ھر بھبودى در سطح دستمزدش،

  .بیفتد

منتقدین . موسوم است ھم اشاره كنم» تئورى فقر ماركس«در اینجا جا دارد بھ موضوعى كھ بنام 

 در فقر  دارى با خود افزایش  بینى كرده بود، رشد سرمایھ گویند بر خالف آن چھ او پیش می ماركس

رمایھ انباشت بھ ھمان میزان كھ س«اشاراتى از قبیل . مطلق كارگر را بھ ھمراه نداشتھ است

در جلد » كند، بھ ھمان نسبت وضعیت كارگر؛ چھ حقوق او كم یا زیاد باشد، بدتر خواھد شد مى

اوال، ھمان طور كھ در باال توضیح . شود در دفاع از چنین انتقادى بھ كار گرفتھ مى» كاپیتال«اول 

كارگر صرفا برابر با  بر خالف اقتصاددانان كالسیكى مانند ریكاردو، دستمزد  دادیم براى ماركس

در مانیفست (در حقیقت فقط یك جا .  كاالھاى ضرورى براى بقای فیزیكى او نیست حداقل ارزش

 تاریجى مانیفست كمونیست، كار اصلى  اما مستقل از ارزش. اى وجود دارد چنین اشاره) كمونیست

  اما چرا ماركس. بگیرداست و آن باید مرجع ما قرار » كاپیتال« در زمینھ اقتصاد سیاسى،  ماركس

 امكان  این اشاره بھ ھیچ وجھ بھ این معنا نیست كھ ماركس. كند مى» كاپیتال«اشاره فوق را در 

در . دانست  دستمزد كارگر و در نتیجھ ضرورت مبارزه براى چنین خواستى را الزم نمى افزایش

 را رد كرده بود و جدال  دقیقا ھمین موضوع ، ماركس»سود، مزد، بھاء«حقیقت پیشتر در نوشتھ 

براى رد چنین دركى از مقولھ دستمزد » قانون آھنین دستمزدھا«معروف او با السال در مورد 

   در انباشت سرمایھ و سطح معیشت كارگر نسبت معكوس ، بین افزایش با این وجود ماركس. است

 كلیت آن را در نظر  از طبقھ كارگر، بلكھ  نھ فقط یك بخش چرا؟ زیرا اینجا ماركس. بیند مى

 در میزان انباشت سرمایھ، ھر چند بطور مطلق تعداد كارگر بیشترى را  در نتیجھ افزایش. گیرد مى

توانند بھ نسبت ھر  بھ اشتغال درمى آورد، ولى بھ طور نسبى از میزان تعداد كارگرانى كھ مى

  از این رو ماركس. شود فھ مى ذخیره كار اضا از این رو بر ارتش. كاھد واحد سرمایھ كار كنند، مى

ھر اندازه كھ ثروت اجتماعى، سرمایھ فعال، بیشتر باشد و ھر اندازه كھ میزان «كند كھ  اشاره مى
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اما ...  ذخیره كار بیشتر خواھد بود  بھ ھمان نسبت ارتش... و حدود رشد این سرمایھ بیشتر است 

 فعال بیشتر است بھ ھمان نسبت حجم  ذخیره كار بھ نسبت نیروى كار ھر چند میزان این ارتش

   ھاى فقیر شده كارگران و ارتش ھر چھ حدود بخش... جمعیت اضافھ تثبیت شده بیشتر خواھد بود 

براى دیدن صحت این » .ذخیره نیروى كار بیشتر باشد، بھ ھمان نسبت فقر رسمى بیشتر است

   را ھم باید در مقیاسحرف، در شرایطى كھ سرمایھ جھانى شده است، وضعیت طبقھ كارگر

 ذخیره نیروى كار، نھ فقط تعداد بیكارانى است كھ در كشورھاى صنعتى پیشرفتھ  ارتش. جھانى دید

وجود دارند، بلكھ صدھا میلیون كارگر بیكار در آفریقا، آسیا، آمریكاى التین، اروپاى شرقى و 

نیروى كار جھانى ھستند و در  ذخیره  میلیاردھا انسان محروم دیگرى است كھ در واقع جزو ارتش

 جھانى بھ موضوع نگاه كنیم، صحت  تنھا اگر در مقیاس. برند فقر و محرومیت مطلق بسر مى

البتھ واضح است كھ ھمواره در دوره بحران اقتصادى مانند . بینیم  را بھ روشنى مى حرف ماركس

 ركود اقتصادى در غرب ھاى اخیر كھھاى سی میالدى در كشورھاى غربى، و یا ھمانند سالسال

. شود عمیق شده است، از سطح معیشت كارگران در این دستھ از كشورھا ھم بھ طور جدى زده مى

ولى حتى اگر این را ھم در نظر نگیریم و فقط كاركرد سرمایھ در شرایط عادى را بھ حساب 

ن انباشت  وضعیت عمومى كارگران بھ میزا  درباره نسبت معكوس آوریم، باز مالحظھ ماركس

  .سرمایھ صحت دارد

 با توجھ بھ مالحظھ فوق، درباره ادعاى كسانى كھ موقعیت بھتر كارگران در غرب را عامل  پس

دانند چھ باید گفت؟ آیا این كارگران استثمار شدید كارگران در كشورھاى موسوم بھ جھان سوم می

، آمریكاى التین و آفریقا داران كشورھاى خودى در استثمار كارگران آسیا شریك جرم سرمایھ

ھستند؟ آیا سطح باالى دستمزدھا در كشورھاى پیشرفتھ متكى بھ پائین نگھ داشتن سطح دستمزدھا 

ھر . توان در سطح ملى ھر كشورى ھم بیان كرددر كشورھاى دیگر است؟ ھمین استدالل را می

 سرمایھ   حدود تعرضجا كھ كارگران از تشكل و قدرت بیشترى برخوردار ھستند، بھ ھمان نسبت

كارگران مجامع صنعتى بزرگ معموال از سطح دستمزد . بھ حقوق و منافع آنھا محدودتر است

ھمین طور كارگران حمل و نقل . ھا برخوردار ھستند ھا و ھتلباالترى نسبت بھ كاركنان رستوران

حمل و نقل كشورى مانند فرانسھ از شرایط كارى و سطح دستمزد باالترى نسبت بھ كارگران 

وجود اختالفات ملى و یا صنفى در سطح دستمزد و معیشت . كشورى مثل انگلستان برخوردارند

كارگر بھ خودى خود عاملى براى شریك جرم دانستن كارگران با حقوق باالتر در شدت استثمار 

د چنین اما این بھ ھیچ وجھ بھ این معنا نیست كھ بورژوازى وجو. تر نیستكارگران با حقوق پائین
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ھاى ناسیونالیستى خود نكند و در اختالفى را عامل بسیج و تحرك كارگران حول آمال و خواست

نتیجھ بھ آنھا نقبوالند كھ براى حفظ دستمزد باالتر، آنھا باید منافع خود را با منافع ملى بورژوازى 

ھ سیاست مربوط این بھ عرص. دارى مربوط نیست اما این بھ منطق اقتصادى سرمایھ. یكى ندانند

 كارگرى آلمان بھ اعتبار حزب نازى و  در نتیجھ ھمان طور كھ كسى رشد فاشیسم در جنبش. است

لوپن در فرانسھ را بھ حساب خصوصیت ذاتى » جبھھ ملى«ھا بھ اعتبار حزب یا در این سال

  جنبشداند، بھ ھمان ترتیب ھم كسى نباید تھییج احساسات ملى در  كارگر بھ طرف فاشیسم نمى

را اساسا محصول شرایط استثمار متفاوت آنھا با كارگران  كارگرى كشورھاى پیشرفتھ صنعتى

  .بداند» جھان سوم«كشورھاى موسوم بھ 

   

   پروسھ بازتولید سرمایھ-٦

.  در نظر گرفتیم تاكنون آنجا كھ ما از سرمایھ صحبت كردیم، آن را در پروسھ شكل گیرى و شدنش

دار بعنوان صاحب سرمایھ پول خود را با وسایل تولید، مواد خام و  سرمایھ ما این بوده كھ  فرض

 نیروى كار خود بلكھ  كند و كارگر در قبال دریافت دستمزد، نھ فقط ارزش دستمزد مبادلھ مى

 و C-M-C ما این قضیھ را بھ شكل دو فرمول. كنددار تولید می اى ھم براى سرمایھ  اضافھ ارزش

M-C-M فروشد و در عوض را می بھ عبارت دیگر كارگر، نیروى كار خودش. توضیح دادیم  

سرمایھ دار از طرف دیگر . كند كند براى خرید كاالھاى دیگر صرف مى پولى را كھ دریافت مى

 معاوضھ كرده بھ پول بیشترى در پایان پروسھ تولید تبدیل  نیروى كارى را كھ با پول اولیھ خودش

د كھ نیروى كار باید با پولى مبادلھ شود كھ قرار است در روند تولید، نكتھ مھم این بو. كند مى

مورد خیاطى . كند ِصرف تبدیل پول با نیروى كار، پول را بھ سرمایھ تبدیل نمى.  افزایى كند ارزش

در قبال كارى كھ او . زند تا برایتان لباسى درست كندرا در نظر بگیرید كھ بھ خانھ شما سر می

ولى محصول . كار او با پول شما مبادلھ شده است. دھددھد، شما بھ او پولى میم میبرایتان انجا

ھدف خیاط از این مبادلھ .  افزایى این كار صرفا براى مصرف شخصى شماست و نھ براى ارزش

پول براى خیاط صرفا .  مبادالتى جدید است  مصرف جدید و نھ یك ارزش ھم كسب یك ارزش

  .كند مایھ عمل مىبعنوان درآمد و نھ سر

. ھمین طور ما ماھیت مبادلھ كار و سرمایھ را توضیح دادیم و گفتیم كھ این مبادلھ صورى است

ولى . شودشود، بلكھ اتفاقا رعایت می  مبادلھ نفى نمى  در این یادآور شدیم كھ چرا قانون ارزش

   مبادلھ یعنى كسب ارزش مصرف، بلكھ تولید كاال براى دارى نھ تولید ارزش  تولید سرمایھ اساس
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در .  سرمایھ را در دو دور بررسى كنیم بسیار خوب پروسھ گردش. مبادلھ جدید بھ شكل پول است

بخشى از سرمایھ دو ھمان سرمایھ یک است و . شودحالت اول سرمایھ یک بھ سرمایھ دو تبدیل می

 قسمى كھ براى مصرف منھاى ( ھر دو این بخش. اى است كھ تولید شده است  اضافھ بخشى ارزش

اگر در دور قبل . شوندمجددا با نیروى كار مبادلھ می) شوددار از دور خارج می شخصى سرمایھ

توانست مدعى مالكیت بر سرمایھ یک باشد، در پایان دور یک بخشى از سرمایھ دو دار می سرمایھ

 وقتى ھمین سرمایھ با .دار تعلق ندارد، ثروتى است كھ محصول كار كارگر است مطلقا بھ سرمایھ

شود دیگر تماما این سرمایھ ثروتى است كھ شود، و بھ سرمایھ سھ تبدیل میكاال مبادلھ می

اى نیست  ، دیگر متكى بھ سرمایھ دارى در شكل كاملش بنابراین سرمایھ. محصول كار كارگر است

بھ این . ار كارگر استدار تعلق دارد، بلكھ متكى بھ ثروتى است كھ تماما محصول ك كھ بھ سرمایھ

آورد كھ در ھر دور تولید آن كار شیئى شده كارگر با  دارى مناسباتى را بھ وجود مى معنا سرمایھ

در ھر دور ثروت ھر چھ بیشترى از كار كارگر از كار او جدا . شودكارگر زنده خود او مبادلھ می

از این . شوددار تبدیل می مایھشود و ھر چھ بیشتر ثروت كار او بھ قدرتى بیگانھ در دست سرمی

اى بین صاحبان ثروت با یكدیگر  مبادلھ. كند دارى مبادلھ كاالیى ساده را نفى مى رو، سرمایھ

دارى كھ مالك سرمایھ خود نیست، ثروت محصول كار كارگر را با كار  گیرد، سرمایھ صورت نمى

  .این جوھر واقعى بازتولید سرمایھ است. كند خود او مبادلھ مى

   

  پروسھ انباشت اولیھ -٧

بنابراین جا . دارى متفاوت است دارى با شرایط عادى تولید سرمایھ شرایط عروج یا شدن سرمایھ

، بھ شكل گیرى سرمایھ یا آنچھ بھ انباشت اولیھ سرمایھ  دارد در بررسى تئورى سرمایھ ماركس

دار با آن شروع بھ خرید  سرمایھایى كھ  سئوال این است آن سرمایھ اولیھ. موسوم است ھم بپردازیم

دارى متعادل منجر شد؟ آیا  نیروى كار كرد از كجا آمد و در چھ شرایطى بھ ایجاد وضعیت سرمایھ

- آیا می.  مقوالت عمومى مربوط بھ سرمایھ توضیح داد توان این شكل گیرى را صرفا بر اساسمی

در . دارى تبیین كرد  عمومى سرمایھ تركیب دیالكتیك مقوالت توان گذشتھ سرمایھ را ھم بر اساس

این شك نیست كھ حتى گذشتھ سرمایھ عناصرى از آینده آن را در بردارد و آن چھ وضعیت متعادل 

  ولى ماركس.  است، قبال در شكل جنینى در ھمان انباشت اولیھ شكل گرفتھ بوده است سرمایھ

ھم محدودیتى وجود دارد و باید آن را ھا   دیالكیتك تبیین پدیده شود كھ حتى براى روشیادآور می

 است  بھ این علت كھ پروسھ تكوین سرمایھ یك امر مشخص. این نكتھ مھمى است. برسمیت شناخت
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دارى در  ظھور سرمایھ.  باید بررسى و فھمیده شود و بنابراین بعنوان یك پدیده تاریجى مشخص

 براى فھم ھر كدام از آنھا مطالعھ انگلستان و ژاپن و در چین و ایران بسیار متفاوت ھستند و

  .دارى در این جوامع الزم است  تاریخ سرمایھ مشخص

  اساسا پروسھ انباشت اولیھ را در اروپاى غربى و بھ طور بسیار مشخص» كاپیتال« در  ماركس

  اند از آن چھ ماركس ھا در این بوده است كھ خواستھ اشتباه بعضى. كند در انگلستان بررسى مى

 بین آن چھ درباره تاریخ  ھاى مشخصاست الگوبردارى ساده بكنند یا صرف وجود تفاوتگفتھ 

دارى در انگلستان و در كشور دیگرى وجود داشتھ است را دال بر غیر جھانشمول  عروج سرمایھ

  . بدانند ماركس» كاپیتال«دارى در  بودن قوانین عمومى سرمایھ

دارى وجود دارد؟  ا شرایط عمومى براى عروج سرمایھآی. اجازه بدھید از این سئوال شروع كنیم

توانیم از چھار شرط عمومى اسم ببریم و بعنوان یك تمرین فكرى شما ھم اگر وقت و می

توانید صحت و حدود ھمین شرایط را در مورد جامعھ معینى مثل ایران اى داشتھ باشید می حوصلھ

 كار زنده بعنوان عامل تولید و بدون برخوردار نیروى: اول: این شرایط اینھا ھستند. بررسى كنید

بودن از وسایل تولید، و یا از امكان بازتولید قواى جسمى خود بدون این كھ براى سرمایھ كار كند، 

حجم معینى از سرمایھ بھ شكل پول براى خرید نیروى كار و ھمین : دوم. باید وجود داشتھ باشد

امكان مبادلھ آزاد بین صاحب سرمایھ و كارگر باید : سوم. طور خرید وسایل تولید باید موجود باشد

 را  بھ عبارت دیگر حاصل این مبادلھ نباید این باشد كھ كسى كھ نیروى كار خودش. ممكن باشد

كند، در قبال آن در پایان زمان كار بھ طور مستقیم محصوالت مورد نیاز خود را  مبادلھ مى

د پول دریافت كند و آن را بعدا براى تامین نیازھاى خود با او باید در قبال كار خو. دریافت كند

باالخره نیروى كار باید : و چھارم.  بر وجود مبادلھ آزاد است اساس. محصوالت دیگر مبادلھ كند

 مصرف تولید شده   افزایى و نھ صرفا مصرف ارزش در قبال پولى مبادلھ شود كھ براى ارزش

  .شوداستفاده می

شرط سوم بھ این معناست كھ باید ھمھ روابط تولیدى كھ بر . قدرى مكث كنیمروى دو شرط آخر 

 آنھا ھنوز تولید كننده بخشى از شرایط تولید است، مانند روابط فئودالى كھ رعیت جزوى از  اساس

براى سرمایھ دار نھ كارگر، بلكھ . شود، از بین رفتھ باشد شرایط تولید زمین ارباب محسوب مى

شود دار حاضر است تا آنجا كھ می و شرایط تولید است و بھ ھمین علت سرمایھفقط كار او جز

تا آنجا كھ بھ . در مورد شرط چھارم قبال صحبت كردیم. كارگر را با ماشین آالت جایگزین كند

گردد، نكتھ مھم این است كھ اگر براى كارگر، كار كردن تنھا شرط زنده ماندن و شرط اول برمی
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شد، در آن صورت پروسھ انباشت اولیھ سرمایھ صرفا چگونگى تكوین سرمایھ  نبا امرار معاش

. تواند كنار كار خود بعنوان كشاورز، قدرى ھم ریسندگى كندرعیت می. كند اجتماعى را تعیین نمى

تا وقتى كھ او بتواند خود را در این موقعیت نگھ دارد، او ھر قدر خود الزم بداند و نھ آن قدر كھ 

ھمین طور براى صنعت گر، تولید اساسا براى تامین . كند تولید مى از دارد ارزشسرمایھ نی

بنابراین براى او تولید در . اى كھ غیر از این باشد نیازھاى شخصى است مگر در حالت ویژه

حدود كار .  است حدود كار او محدود بھ خود او و شاگرد یا شاگردانش.  وسیع معنایى ندارد مقیاس

تا وقتى كھ آنھا بھ حفظ این وضعیت راضى باشند، مازاد . كند  كارگاه كوچك تجاوز نمىآنھا از یك

.  متواضعانھ آنھا محدود خواھد ماند شود بھ تالشمحصول آنھا كھ توسط سرمایھ خریده می

ھا را بشكند و كار دیگران را تابع نیازھاى انباشت خود بكند، نھ بنابراین سرمایھ باید این محدودیت

اینھا یعنى چھ؟ یعنى كارگر باید از ھمان .  دیگران محدود بماند ن كھ انباشت آن بھ میزان تالشای

اول بدون ابزار تولید، بدون مالكیت، و بدون امكان تامین خود مگر آن كھ براى سرمایھ كار كند، 

است مثال شما كافى . اى رخ داده، متفاوت است این كھ ھمین روند بھ چھ نحو در ھر جامعھ. باشد

 كنده شدن دھقانان در انگلستان قرن شانزده  مورد اصالحات ارضى ایران در دھھ چھل را با روش

دارى در ھر جا كھ  ھاى كھ با ھم دارند، پروسھ انباشت سرمایھعلیرغم تفاوت. و ھفده مقایسھ كنید

ده ھمراه بوده ھا انسان سلب مالكیت شرخ داده، ھمواره اتفاقى است كھ با خون و عرق میلیون

  .است

تا اینجا توضیح ما متوجھ این بود كھ چگونھ عامل ذھنى پروسھ تولید یعنى نیروى كار زنده براى 

خود پول اولیھ براى تبدیل بھ . ولى این روند طرف دیگرى ھم دارد. شوددارى آماده می سرمایھ

الحال بھ نحوى  ىبیاید كھ فتواند آید؟ واضح است كھ این پول از جایى می سرمایھ شدن از كجا مى

میزان ثروت صنعت گر . توانند چنین پولى داشتھ باشندصنعت گر و ارباب نمی. شكل گرفتھ است

محدود است و ارباب پول خود را اساسا براى مصرف و براى انباشت كاالھاى مجلل صرف 

كار دارند و الحال با پول سر و  تواند نزد تجار و یا نزول بگیران باشد كھ فىاین پول می. كند مى

آنھا كسانى ھستند كھ . كنند  میزان آن صرف مى  دادن با ھدف افزایش پول را در تجارت و یا قرض

بھ عالوه و بھ ویژه در مورد . شان از حجم پول بیشترى در جامعھ ھم برخوردارند بھ علت اشتغال

راى آنھا بھ منظور خرید كاال ب. تجار، آنھا اساسا از ھمان آغاز در پروسھ مبادلھ شركت دارند

الحال خواھان بسط حدود تجارت خود یعنى خرید  گیرد، و در نتیجھ آنھا فى آن صورت می فروش

اتفاقا ھمین تجار ھستند كھ با خرید محصوالت . ترى ھستند  ھر چھ گسترده  در مقیاس و فروش
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البتھ تاریخ قرن . پشمى از رعایا، زمینھ بعدى گرد آوردن آنھا در كارگاه را بھ وجود آوردند

-  است كھ تجار بھ لطف حمایت دولت ھم اروپا در عین حال مملو از شرایطى پانزدھم و شانزده

برند  زنند، طال و نقره بقیھ را ھم بھ یغما مىھایشان دست بھ غارت، چپاول كشورھاى دیگر ھم می

كھ در آن برده بدون نظامى . آورند دارى در آمریكا بھ وجود مى و حتى براى مدتى یك نظام برده

دارى رم باستان،  ولى بر خالف نظام برده. شد حقوق براى ایجاد حداكثر ثروت بھ كار گرفتھ مى

  در حقیقت تالش. دار بود دارى، كار برده براى مبادلھ و نھ صرفا مصرف برده در این نظام برده

اما پروسھ انباشت . پا بوددارى در ارو داران جزوى از كل پروسھ انباشت اولیھ سرمایھ این برده

 مانند ایران  شما كافى است بھ مورد كشورى. دارى در ھمھ جا یك سان نبوده است سرمایھ اولیھ

 نفت حاصل   عمده پول الزم براى انباشت اولیھ توسط دولت و از طریق فروش توجھ كنید كھ بخش

  .شده است

  اگر اینھا براى پیدایش. ى نیستدار اما تاجر و تجارت امرى صرفا مربوط بھ عروج سرمایھ

. رسیدنددارى می ھا ھم باید بھ سرمایھای ھا و فنیقیھ دارى كافى بودند، در آن صورت رومى سرمایھ

نكتھ مھم این است كھ تا زمانى كھ تجار صاحب پول در شرایط اجتماعى و تاریخى معینى قرار 

. شوداشتھ باشد، این روند شروع نمینداشتھ باشند كھ در آن نیروى كار بدون مالكیت وجود د

  دارى نقش بنابراین بى مالكیت بودن كارگر شرطى است كھ نھ در عروج، بلكھ در تداوم سرمایھ

دارى چیزى نیست مگر روندى كھ ھمین وضعیت را ابدى و  ھمھ تكوین بعدى سرمایھ. حیاتى دارد

  .كند تشدید مى
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 فصل ششم

 

 )دو(ستئورى سرمایھ مارك

   

در سخنرانى دفعھ قبل دیدیم كھ چگونھ شكل پولى سرمایھ از طریق مبادلھ با وسایل تولید و نیروى 

  شود و چگونھ در روند تولید، شكل مولد سرمایھ نھ فقط ارزش كار بھ شكل مولد سرمایھ تبدیل مى

 اضافھ مى  آن ارزش بھ  افزاید، یعنى آن چھ ماركس  آن مى قبلى خود را حفظ كرده، بلكھ بر ارزش

در پایان پروسھ تولید، محصول این پروسھ یعنى كاال، یا دقیقتر گفتھ باشیم شكل كاالیى . گوید

اگر بھ یاد داشتھ باشید ما در جلسھ قبل فرمول تحول سرمایھ را بھ شكل . شودسرمایھ ظاھر می

-  پول: تر كرد ان دقیقتواین فرمول را می. پول دوم< -- كاال < -- پول اول : زیر معرفى كردیم

   ).٢(پول سرمایھ< -- سرمایھ -كاال< -- سرمایھ مولد < -- ) ١(سرمایھ 

   

   براى بازتولید سرمایھ جایگاه پروسھ گردش -١

 این كاال باید بدوا  ارزش. كند اما تبدیل سرمایھ مولد بھ صورت كاال فورا آن را بھ پول تبدیل نمى

متاسفانھ . كند  مھمى ایفاء مى  نقش  در تحلیل سرمایھ گردشدر این جا است كھ پروسھ . متحقق شود

 دارد، كمتر  كھ اساسا بھ این موضوع اختصاص» كاپیتال« و جلد دوم  این جنبھ از تحلیل ماركس

 درباره این   در مكاتبات شخصى خودش ھمان طور كھ انگلس. گیردمورد توجھ قرار گرفتھ و می

 سرمایھ بر خالف بررسى پروسھ تولید سرمایھ   پروسھ گردشنوشتھ است، بررسى» كاپیتال«جلد 

ما در جلد .  آژیتاسیونى دارد مورد بررسى قرار گرفتھ است، كمتر نقش» كاپیتال«كھ در جلد اول 

دستمزد، ساعت كار، نرخ استثمار، . با مقوالتى بسیار آشنا سر و كار داشتیم» كاپیتال«اول 

در جلد دوم این . شودارگر بعنوان فرد مورد استثمار معرفى میدر جلد یك، ك. سازمان كار و غیره

كارگر بھ صورت . گیرند داران مختلف ھستند كھ مورد توجھ قرار مى نھ كارگر، بلكھ سرمایھ

   درباره پروسھ گردش بھ این اعتبار تحلیل ماركس. شودخریدار یا مصرف كننده وارد صحنھ می

موضوعى است كھ بدون درك آن نھ فقط بازتولید .  است علمى برخوردار اساسا از یك ارزش
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ھاى متعدد كھ در جلد سوم  شود، بلكھ بررسى كنكرت سرمایھدارى مفھوم نمی عمومى نظام سرمایھ

 با نحوه بررسى او در جلد یك  گیرد ھم ممكن است در تناقض قرار می مورد بررسى ماركس

 ممكن  ى سرمایھ ھم بدون فھم دقایق پروسھ گردشبھ عالوه شرایط فروپاش. شود كاپیتال فھمیده 

  .نیست

خواھیم ما می. خواھیم بھ یك رشتھ سئواالت اساسى جواب بدھیم می ما در بررسى پروسھ گردش

چھ ) حجم، زمان، نیروى كار درگیر و سرمایھ فعال در آن، و غیره(بدانیم خصوصیات این پروسھ 

 كاال - مراحلى كھ سرمایھ. یا چھ اندازه از آن متاثر ھستندتاثیرى بر پروسھ تولید سرمایھ دارند و 

گذراند چھ ھستند و تا چھ اندازه  پول در این پروسھ از سر می- براى تبدیل شدن بھ سرمایھ 

نكتھ مھمى كھ در وھلھ . دارى بھ وضعیت این پروسھ بستگى دارد بازتولید كلیت اقتصاد سرمایھ

دارى   كاال در سرمایھ ت كھ وقتى ما شروع بھ بررسى گردشاول باید بھ آن توجھ كرد، این اس

.  سرمایھ بھ صورت كاالست  ساده كاالیى نیست، بلكھ گردش كنیم، موضوع ما دیگر گردش مى

  .، قوانین ناشى از جوھر عمومى سرمایھ خواھند بود بنابراین قوانین ناظر بر این گردش

 یعنى وقتى كھ در جریان تولید، سرمایھ مولد با  افزایى سرمایھ نگاه كنیم اگر بھ پروسھ ارزش

شویم كھ تا آنجا كھ خصلت پولى سرمایھ مد شود، متوجھ میاستفاده از كار زنده بھ كاال تبدیل می

  ارزش  افزایى در عین حال پروسھ بى  نظر است، در آن صورت كاال شدن آن طى پروسھ ارزش

  كند و بھ پروسھ گردش دار كاالى خود را تولید مى چرا؟ زیرا وقتى سرمایھ. شدن سرمایھ ھم است

سایر كسان دیگرى كھ در مبادلھ . دھدشود، او این اقدام را بعنوان یك تولید كننده انجام میوارد می

آنھا قرار است پول بدھند و .  دارند از نظر او فقط بعنوان مصرف كننده در نظر گرفتھ میشوند نقش

 كنید كھ  حاال فرض. م قرار است كاال بدھد و پول آنھا را بھ دست آوردكاالى او را بخرند و او ھ

در آن . دار نرسد  نرود و پولى بھ دست سرمایھ این پروسھ مبادلھ بر ھم بخورد، كاالیى فروش

 جدیدى بھ بار   تبدیل شده است و نھ فقط دیگر ارزش ارزش دار بھ یك چیز بى صورت پول سرمایھ

بھ ھر حال مستقل از این كھ .  اولیھ خود را ھم از دست داده است تى ارزشنیاورده است، بلكھ ح

 افزایى سرمایھ در عین حال روند  دھد، این نكتھ باید تاكید شود كھ روند ارزشچنین اتفاقى رخ می

   شدن سرمایھ ھم است زیرا محصول بالفصل این پروسھ محصولى است كھ ارزش بى ارزش

  . بھ دست آورد ا در پروسھ گردشندارد مگر این كھ این ر

، سرمایھ بھ صورت كار مرده یا شیئى شده با كار زنده سر و كار داشت، یعنى بھ  در پروسھ تولید

، سرمایھ بعنوان كاال مانند  ولى در گردش. گرفت صورت سرمایھ در تقابل با كار مزدى قرار مى
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تواند وجود داشتھ دار و فروشنده میاى بھ جز آن چھ بین خری رابطھ ویژه. ھر كاالى دیگر است

 مصرف باشد و ثانیا با معادل  بھ این معنا باید حاوى نوعى ارزش. كند باشد درباره آن صدق نمى

گردد، ما این قضیھ تا آنجا كھ بھ قوانین عمومى ناظر بر مبادلھ كاالھا برمی. پولى خود مبادلھ شود

در آنجا اگر بھ یاد داشتھ .  بود، دنبال كردیم  ارزشرا در یكى از جلسات قبلى كھ مربوط بھ قانون

ھاى یك سان كار   مبادلھ دو كاال متكى بر خصلت مشترك آنھا یعنى ارزش باشید گفتیم كھ اساس

شان  ھاى مصرف متفاوت اجتماعى ضرورى براى تولیدشان و خصلت متفاوت آنھا یعنى ارزش

ھ از نظر كمى یك سان و از نظر كیفى متفاوت بھ این معنا، دو كاالى مورد مبادل. بستگى دارد

 مبادالتى كھ در مبادلھ ساده كاالیى وجود دارد، در   مصرف و ارزش این تضاد بین ارزش. ھستند

  این نكتھ كھ سرمایھ در پروسھ گردش.  سرمایھ ھم حاوى اھمیت تعیین كننده است پروسھ گردش

ن معناست كھ این خصوصیت آن از طریق میزان  مصرف قابل مبادلھ باشد، بھ ای باید حاوى ارزش

شود و بنابراین باید در حد یك گیرى می نیاز اجتماعى براى محصولى كھ تولید كرده است اندازه

 ظاھر شود كھ حدود آن بھ ھیچ وجھ بھ میزان كار شیئى شده در این  میزان معین و مشخص

   تولید كند، در آن صورت میزان كفش دار كفشبعنوان مثال اگر سرمایھ. محصول بستگى ندارد

. مورد نیاز بھ تعداد خریدار و تعداد كفشى كھ ھر خریدار بھ آن نیاز دارد بستگى خواھد داشت

دار  بنابراین، این میزان نیاز مصرف كننده و نھ تولید كننده است كھ حدود تحقق محصول سرمایھ

دید نامحدود است و نیاز مصرف كننده براى  ج دار بھ تولید ارزش نیاز سرمایھ. كند را تعیین مى

بنابراین، در ھمان قدم اول، خصوصیت مصرفى كاال، محدودیتى . كاالى تولید شده محدود است

  .براى سرمایھ است

این محصول در . تواند فقط بعنوان موضوع مصرف وجود داشتھ باشد اما محصول سرمایھ نمى

این خود مانع دیگرى بر سر راه . شود لى خود مبادلھ مىعین حال باید كاالیى باشد كھ با معادل پو

چرا؟ براى این كھ در شروع پروسھ تولید، میزان مصرف یك حد معین . تحقق سرمایھ خواھد بود

كند كھ براى آن ھنوز   جدید درست مى ولى در طول این روند، سرمایھ یك مقدار ارزش. است

بنابراین ھمان . فھ باید بدوا خود تولید شوداین مصرف اضا. معادل مصرف اضافھ وجود ندارد

  شود، در پروسھ گردش جدید بطور منظم گسترده می طور كھ در پروسھ تولید، دایره تولید ارزش

فائق آمدن بر موانعى كھ سرمایھ در این امر . ھم دایره مصرف باید بھ طور ھم زمان گسترده شود

 و  بنابراین وحدت پروسھ تولید ارزش. مسلم نیستشود یك واقعیت داده شده و با آن مواجھھ می
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 نھ یك امر مستقیم، بلكھ محصول یك روند است كھ طى آن موانعى كھ در  پروسھ تحقق ارزش

  .شوندگیرند یك بھ یك برطرف میمقابل سرمایھ قرار می

وى بحران دارى در جوھر خود حا توانیم متوجھ شویم كھ چرا اساسا تولید سرمایھتا ھمین جا ما می

كنند، ولى   سرمایھ در عین این كھ ھم دیگر را تكمیل مى زیرا دو پروسھ تولید و گردش. است

 افزایى سرمایھ را با  ، ارزش روند گردش. آورند موانعى بر سر كامل شدن ھر یك نیز بھ وجود مى

جود  بھ و سازد و روند تولید موانعى براى حركت سرمایھ در پروسھ گردشوقفھ مواجھ می

آنھا را نھ با رشد تكنیك و نھ با وضع . این موانع حقوقى، تصنعى و یا اختیارى نیستند. آورد مى

كردند   بھ درستى اقتصاددانان بورژوا را كھ تصور مى بنابراین ماركس. توان مھار كرد قوانین نمى

     .دھددارى بدون بحران داشت مورد انتقاد قرار می توان سرمایھمی

 بر این است كھ سرمایھ قبل از ھر چیز باید با كارگر مبادلھ  فرض.  آخر را مداقھ كنیمھمین نكتھ

تواند تنھا بھ این نحو است كھ سرمایھ می.  كار ضرورى را بھ او بپردازد كند یعنى معادل ارزش

ولى سرمایھ بھ نیروى كار كارگر عالقمند .  اضافھ بھ دست آورد  افزایى كرده و ارزش ارزش

 اضافھ   بھ دست آورد كھ بھ صورت ارزش اى اى كھ از آن كار اضافھ تا آن حد و بھ اندازهاست 

 اضافھ محدودیتى بر كار  بنابراین كار اضافھ شرطى براى كار ضرورى و ارزش. قابل تحقق باشد

  این بھ این معناست كھ روند تولید، قبل از این كھ ھنوز كاالیى بھ عرصھ گردش. شیئى شده است

تواند در این عرصھ انجام دھد محدودیتى قرار اى كھ كارگر می الحال بر میزان مبادلھ سد، فىبر

 ھم مصرف كارگر باید تا بھ آن حد تقلیل پیدا كند كھ میزان  از این رو در عرصھ گردش. داده است

مانعى بر  مبنابراین كار الز. آن با میزان الزم براى بازتولید نیروى كار او ھم خوانى داشتھ باشد

ھمین وضعیت با باال . دھد نیروى كار و لذا ظرفیت مبادالتى كارگر قرار می سر تحقق ارزش

شود، امكان زیرا ھر اندازه كھ بارآروى كار بیشتر می. شودرفتن ظرفیت فنى سرمایھ تشدید می

ولى ھمان . یابد مى رود و در نتیجھ میزان كار الزم كاھش  زمان اضافھ بطور نسبى باال مى افزایش

 اضافھ نسبى كندتر از آھنگ رشد   ارزش طور كھ در جلسھ قبل توضیح دادیم، میزان افزایش

الحال بیشتر باشد و نسبت فعلى كار اضافھ بھ  كند و ھر چھ بارآورى كار فى بارآورى كار تغییر مى

ى میزان حجم ول.  اضافھ نسبى كمتر خواھد بود الزم باالتر باشد، بھ ھمان نسبت رشد ارزش

بنابراین باال رفتن . شوند با نرخ رشد بارآورى كار نسبت مستقیم داردكاالھایى كھ تولید می

دھد و ھم  جدید محدودیت قرار می بارآورى كار ھم بر امكان سرمایھ براى ایجاد معادل ارزش

  .كند تر مى امكان فائق آمدن آن بھ محدودیت فعلى را سخت
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زمان كار : آورد ھا را بھ وجود مى  تولید سرمایھ این محدودیت بینیم كھ نفس ىبنابراین تا ھمین جا م

آورد؛ زمان كار اضافھ محدویتى بر   مبادالتى نیروى كار بھ وجود مى الزم محدویتى بر سر ارزش

اینھا . شود  اضافھ بھ مانعى بر سر زمان كار اضافھ تبدیل مى شود و ارزشسر زمان كار الزم می

در غیر این صورت سرمایھ ناتوانى خود در . ھایى ھستند كھ سرمایھ باید بر آنھا فائق آید محدودیت

از این رو تضاد بین تولید . دھد ھا را بھ صورت بحران مازاد تولید نشان مى رفع این محدودیت

 ریشھ در جوھر سرمایھ دارد كھ اساسا ناشى از تضادمندى زمان كار الزم   و تحقق ارزش ارزش

دارى ھمواره در یك بحران دائمى قرار دارد؟ پاسخ بھ این  با این حساب آیا سرمایھ. افھ استو اض

ھا ولى تا ھمین جا باید متوجھ بود كھ بروز این محدودیت. سئوال را پائین تر بررسى خواھیم كرد

سرمایھ در شكل كنكرت نھ بھ صورت یك . دھدخود را در یك پروسھ و نھ بالدرنگ نشان می

ھاى متعدد وجود دارد و بنابراین تضادمندى فوق نھ براى  ایھ واحد، بلكھ بھ صورت سرمایھسرم

و باالخره ھر چند براى ھر . شودھا ھم زمان، بلكھ بھ صورت تدریجى نمودار می ھمھ سرمایھ

-دار معین كارگرانى كھ توسط او شاغل ھستند، فقط بھ صورت كارگر در نظر گرفتھ می سرمایھ

 نیروى كارشان باید حداقل ممكن باشد، ولى سایر كارگران دیگر براى ھمان  رزششوند كھ ا

دار، مصرف كننده ھستند و از این رو او با مصرف كنندگانى بسیار بیشتر از كارگران  سرمایھ

  .خود سر و كار دارد

   

    افزایى سرمایھ  و تاثیر آن بر ارزش زمان گردش -٢

بھ عبارت . كند  خود را بدون دردسر طى مى ھ پروسھ گردشكنیم كھ سرمای  مى در اینجا فرض

تاكنون ما این نكتھ را گفتیم كھ . شود  كاالھاى خود با مانعى مواجھھ نمى دار در فروش دیگر سرمایھ

شود و  افزایى سرمایھ صرفا شامل تصاحب نیروى كار پرداخت نشده كارگر می پروسھ ارزش

.  میزان زمان كار اضافھ كارگر اندازه گرفت ن بھ دقت بر اساستوا افزایى را می میزان این ارزش

ولى آیا این تنھا اھمیت فاكتور زمان در تولید است؟ آیا ما نباید تمام زمانى را كھ سرمایھ در تولید 

 افزایى سرمایھ بھ حساب آوریم حتى اگر این زمان مستقیما زمان كارى كھ  است را جزو ارزش

شود را نمایندگى نكند؟ اینجا ما منظورمان تمایزى است كھ بین زمان یكارگر بھ كار گرفتھ م

مثال در ) بھ دیاگرام دو رجوع كنید. (صرف شده براى تولید یك كاال و زمان تولید وجود دارد

در طول شش ماه ممكن است كارگر . شودكشاورزى پروسھ تولید بھ دالیل متفاوتى دچار وقفھ می

یا .  كند و بنابراین تداوم پروسھ تولید با پیوستگى پروسھ كار یكى نیستكشاورزى فقط دو ماه كار
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ھمان طور كھ . در تولید شراب، بعد از این كھ شراب آماده شد آن را باید براى مدتى نگھ داشت

دارى را كھ سرمایھ خود را   سود سرمایھ بعدا خواھیم دید، پروسھ یك سان شدن نرخ سود، كاھش

بھ ھر حال نكتھ مھم این است ھر . كند ر تولید نگھ داشتھ است، جبران مىبراى مدت بیشترى د

 اضافھ خود بیافزاید، در  اى كھ باعث شود یك سرمایھ در یك شاخھ معین تولید نتواند بر ارزش وقفھ

آن صورت در پروسھ یك سان شدن نرخ سود، آن سرمایھ معین باید براى این وقفھ جبران شود 

ھاى مختلف میزان كار   اضافھ تولید شده در جامعھ بین سرمایھ  كل ارزش زیرا مبناى تخصیص

اى كھ در  از این رو بعنوان مثال ھزار واحد سرمایھ. شیئى شده موجود در ھر سرمایھ است

شود و زمان تولید آن شش ماه است باید ھمان قدر سود داشتھ صنعت استیصال شراب صرف می

ى دیگر و با زمان تولید سھ ماه  ا در رشتھ) ھزار واحد(ن اندازه ھما اى بھ باشد كھ نصیب سرمایھ

این تا آنجا كھ بھ زمان حضور . بھ این نكتھ در سخنرانى بعدى بیشتر خواھیم پرداخت. شودمی

 ھم سرمایھ باید براى مدتى حضور  گشت، ولى در عرصھ گردش سرمایھ در عرصھ تولید برمى

 ایجاد   است چھ تاثیرى بر میزان ارزش ى كھ سرمایھ در گردشدر این حالت مدت زمان. داشھ باشد

  افزایى سرمایھ دارد؟ شده یا ارزش 

بھ این . گیرد  در زمان و مكان صورت مى گردش. در اینجا باید یك نكتھ مھم را در نظر گرفت

 اول، در حالت.  در مفھوم اقتصادى فرق قائل شویم  مكانى یا واقعى و گردش معنا، باید بین گردش

-از این طریق كاالى تمام شده بھ بازار وارد می.  در حقیقت بخشى از پروسھ تولید است گردش

مثال زمانى كھ كاالھاى آماده مصرف از انبار مركزى یك كارخانھ بھ انبار مراكز توزیع . شود

كز منتقل  مبادلھ كاالیى كھ از انبار كارخانھ بھ انبار این مرا در این حالت ارزش. شوندحمل می

بھ ھمان شكل كھ انتقال ذغال سنگ از زیر زمین بھ . شده است از میزان بیشترى برخوردار است

 كاال  این گردش.  بیشترى برخوردار شود شود كھ ھمان ذغال سنگ از ارزشروى زمین باعث می

اده  مبادلھ برخوردار شود چون تازه آم شود كاال از ارزشدر حقیقت اقدامى است كھ باعث می

 بھ این. آید در اینجا، جابجایى مكانى كاال ھنوز جزوى از پروسھ تولید بھ حساب مى. شودمبادلھ می

  ولى تا آنجا كھ بھ گردش.  آن یك امر كمى است  مكانى كاال در تعیین ارزش معنا، اھمیت گردش

ھم بھ زمان احتیاج   البتھ این گردش.  كاال كیفى است گردد، تاثیر آن بر ارزشاقتصادى كاال برمی

- ولى این زمانى است كھ طى آن سرمایھ از شكل كاال بھ پول و از پول بھ سرمایھ تبدیل می. دارد

گردد، این تا آنجا كھ بھ تحول سرمایھ از كاال بھ پول و تبدیل مجدد پول بھ شرایط تولید برمی. شود

 افزایى   یك واحد سرمایھ ارزششود، ھر چند وقتكھ چھ تعداد كاال در یك واحد زمانى تولید می
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.  بستگى دارد شود، تماما بھ سرعت گردشكند و ھر چند وقت این سرمایھ بازتولید و تكثیر می مى

بعنوان مثال اگر صد ھزار پوند ھر سال چھار بار واگرد داشتھ باشد، و ھر بار بیست ھزار پوند 

ر در سال سود خواھد داشت كھ سود تولید كند، در آن صورت این صد ھزار پوند ھمان مقدا

بنابراین مشروط بھ این كھ . اى چھار برابر بیشتر فقط یك بار در سال واگرد داشتھ باشد سرمایھ

بنابراین .  سرمایھ جایگزین حجم آن خواھد شد سایر شرایط تولید ثابت بمانند، سرعت گردش

. ھ تولید برخوردار است سرمایھ از اھیمت زیادى براى سرعت پروس بینیم كھ سرعت گردش مى

  .شود متاثر می ، بلكھ حجم آن از سرعت گردش ھر چند نھ خود ارزش

من . كمى مكث كنیم.  و نھ میزان آن تاثیر دارد  سرمایھ فقط بر حجم ارزش ولى آیا سرعت گردش

 شدن آن  ارزش  افزایى سرمایھ در عین حال پروسھ بى در شروع این بحث گفتم كھ پروسھ ارزش

 مھمى است، و ھمین طور  ماند، و البتھ این فرض  كنیم بارآورى كار ثابت مى بیاید فرض. ستھم ا

 مساوى  در آن صورت اگر زمان گردش.  كنیم كھ زمان كار الزم بى نھایت كوچك است فرض

حال اگر .  افزایى سرمایھ صرفا بھ اندازه زمان تولید طول خواھد كشید صفر باشد، روند ارزش

الزم یا زمان كار اضافھ صفر باشد، یعنى یا این كھ ھمھ زمان كار براى دستمزد كارگر زمان كار 

  شود و یا این كھ سرمایھ بدون نیروى كار بتواند تولید كند، در آن صورت ارزشصرف می

تواند در بین این دو افراط بر روى میزان  صرفا می بنابراین زمان گردش. شودجدیدى تولید نمی

تواند زمانى را كھ طى آن  صرفا می یعنى این كھ سرعت گردش. ایى تاثیر بگذارد افز ارزش

بنابراین خود .  دھد  یا افزایش كند كاھش  افزایى مى گیرد و ارزش سرمایھ نیروى كار را بھ كار مى

 كنید كھ بارآورى كار طى  اما فرض. كند  سرمایھ اضافھ نمى  ھیچ چیزى بر ارزش زمان گردش

اى كھ قرار است بعد از تبدیل شدن كاال بھ   سرمایھ در آن صورت ارزش.  تغییر كند شزمان گرد

  ، بلكھ بر اساس  بارآورى كار در شروع پروسھ گردش پول بازتولید شود دیگر نھ بر اساس

 سریعتر  بنابراین ھر چھ پروسھ زمان گردش.  تعیین خواھد شد بارآورى كار در پایان روند گردش

   یابد، در آن صورت بھ ھمان اندازه از ارزش چھ بارآورى كار طى این پروسھ افزایشباشد و ھر 

  .سرمایھ كاستھ خواھد شد

قانون .  افزایى سرمایھ دارد  چھ تاثیرى بر روند ارزش ولى مخارج گردش.  این از زمان گردش

ھ در اشكال شوند ك كھ ناشى از تغییراتى می كلى این است كھ ھیچ یك از مخارج روند گردش

اى كھ این  سرمایھ. شوند  كاال نمى گیرد، در خود باعث افزوده شدن بر ارزش سرمایھ صورت مى

مقدار سرمایھ صرف شده و سود . مخارج از ِقَبل آن تامین شده است صرفا باید جایگزین شود
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. شودمین میاى كھ در پروسھ تولید بھ وجود آمده است تا  اضافھ متوسط این سرمایھ از ِقَبل ارزش

.  جدید را بھ صورت كاال تولید كند تواند صد و پنجاه واحد ارزش  كنید، صد واحد سرمایھ مى فرض

 تولید خریده شوند، در آن صورت زمان پروسھ صفر است و نرخ  اگر ھمھ این كاالھا بھ محض

ھ براى فروختھ  كنید، ك حال فرض.  ریختھ برابر با پنجاه درصد خواھد بود سود براى سرمایھ پیش

اگر این واسطھ ھم . شدن كاالھاى تولید شده، این كاالھا بدوا باید توسط یك واسطھ خریده شوند

 از فروختھ شدن كاالھایى كھ صد  واحد سرمایھ داشتھ باشد، در آن صورت پس براى كار خود صد

ایى كھ این كاالھا را  دارى كھ كاالھا را تولید كرده و واسطھ  داشتند، سرمایھ و پنجاه واحد ارزش

 اضافھ تولید شده را   ریختھ خود، بخشى از ارزش فروختھ است ھر كدام بھ نسبت سھم سرمایھ پیش

  دار، صد واحد سرمایھ پیش از آنجا كھ در این مثال ھر كدام از این دو سرمایھ. كنند تصاحب مى

   و پنج واحد ارزشریختھ داشتند، در آن صورت ھر كدام از میزان سودى برابر با بیست

 اضافھ جدید در پروسھ تولید و توسط صد  بھ عبارت دیگر، ھر چند كل ارزش. شوندبرخوردار می

دار اول بھ وجود آمده است، ولى نحوه توزیع آن بستگى بھ سھم   ریختھ سرمایھ واحد سرمایھ پیش

  این پنجاه واحد ارزشبنابر. اند اى دارد كھ در پروسھ تحقق آن شركت داشتھ ھمھ اشكال سرمایھ

 و زمان تولید را  البتھ در این مثال ما زمان گردش. شوداضافھ بین دویست واحد سرمایھ توزیع می

 بود، در آن  ولى اگر مدت این دو با ھم فرق میكردند، مثال زمان تولید نیم زمان گردش. یكى گرفتیم

بھ این . گرفتیم د شده در نظر مى اضافھ تولی  ارزش صورت این فاكتور را ھم باید در تخصیص

دارى كھ در تولید شركت داشت از بیست و پنج واحد بھ شانزده و دو سوم و  اعتبار سھم سرمایھ

این وضعیت ممكن است . كرد بھ سی و سھ و یك سوم تغییر مى) سرمایھ تجارى(سھم واسطھ 

  سھم بیشترى از كل ارزشزیرا این سرمایھ تجارى و نھ سرمایھ مولد است كھ . تعجب آمیز باشد

 اضافھ نداشتھ  اضافھ تولید شده بھ دست آورده است، حال آن كھ در واقع نقشى در تولید این ارزش

ھاى  دارى نمونھ ، این مثال، كھ در دنیاى سرمایھ بھ ھیچ وجھ. آیا این كالھبردارى است! است

 سرمایھ بھ اعتبار این كھ دھد كھ ھر واحدروزمره براى آن بسیار زیاد است، صرفا نشان می

.  اضافھ تولید شده در این نظام برخوردار است سرمایھ است از حق دریافت بخشى از كل ارزش

اینجا نھ رابطھ مستقیم با خود پروسھ تولید، بلكھ شركت داشتن در كل پروسھ بازتولید سرمایھ مھم 

قعیت بسیار ویژه و ممتاز سرمایھ در سخنرانى بعدى خواھیم دید كھ اتفاقا چرا ھمین نكتھ مو. است

بر خالف سرمایھ تجارى كھ . دھد اضافھ تولید شده را توضیح می مالى در سھم بردن از كل ارزش
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ترین تماسى بھ ھر حال بھ طور فیزیكى با كاالھاى تولید شده سر و كار دارد، سرمایھ مالى كوچك

  !خواھد  خود را مى)بھره(ولى با این وجود نرخ سود . با این كاالھا ندارد

در چنین حالتى این سرمایھ بر . البتھ سرمایھ تجارى ممكن است از مخارج عمومى مبادلھ بكاھد

بنابراین ایجاد . كاھد كند، بلكھ صرفا از تلف شدن آن مى  جدید خلق شده چیزى اضافھ نمى ارزش

 مخارج بازتولید سرمایھ تجارى محصول یك تقسیم كار در سرمایھ اجتماعى است، براى این كھ

روى .  باقیمانده براى بازتولید سرمایھ بیافزاید سرمایھ را كم كند و بھ این اعتبار بر میزان ارزش

خواست مستقیما كاالھاى دار صنعتى، خود می  كنید كھ سرمایھ فرض. این نكتھ قدرى مكث كنیم

كرد و البتھ  را صرف مىخود را بفروشد، در آن صورت باید براى این كار بخشى از سرمایھ خود 

در چنین حالتى . گرفت  ریختھ در نظر مى میزان این سرمایھ را بعنوان بخشى از سرمایھ پیش

اى كھ در پروسھ تولید شركت داشتھ، بلكھ   از سرمایھ  آن بخش براى او نرخ سود، نھ فقط بر اساس

 چھ در اثر تكوین آن. شد ، محاسبھ مى كل سرمایھ صرف شده، ھم در تولید و ھم در گردش

، از تولید ) گردش ( دارى و تحول پروسھ كار در آن رخ داده است، این است كھ امر فروش سرمایھ

. گیرند  ھاى مولد و تجارى سرمایھ صورت مى جدا شده و ھر كدام بھ طور تخصصى توسط بخش

 توزیع این  مولد و تجارى سرمایھ چیزى بجز  اضافھ شده بین بخش بھ این معنا، توزیع ارزش

. ھاى مختلف سرمایھ اجتماعى كھ در پروسھ بازتولید سرمایھ شركت دارند، نیست  بین بخش ارزش

ھمان طور كھ خرید . گذارد دار دیگرى كاله نمى دار سر سرمایھ بر خالف ظاھر قضیھ یك سرمایھ

   .آورد  جدیدى بھ وجود نمى  صرف ھم ارزش و فروش

 سرمایھ صرفا محدود بھ  خود پروسھ گردش.  بیاید دى پیشاما اینجا ممكن است یك سئوال ج

بھ صورت كارگر انبار، (ھزاران كارگر . شودكنند نمى دارانى كھ در آن شركت مى سرمایھ

  آنھا نیز مانند كارگر صنعتى بجز فروش. در این كار شركت دارند) فروشنده، صندوقدار، و غیره

كنند دستمزد دریافت   آنھا نیز در قبال كارى كھ مى.نیروى كار خود ممر درآمد دیگرى ندارند

آید؟ واقعیت این  كنند چھ مى  از كارگران تولید مى اى كھ این بخش  اضافھ  بر سر ارزش پس. كنند مى

. كنند  اضافھ جدیدى تولید نمى شوند، ارزش  از كارگران علیرغم استثمارى كھ مى است كھ این بخش

كار مولد و غیر . كند لھ بسیار مھم را وارد سیستم تحلیلى خود مى دو مقو در این رابطھ ماركس

 مصرفى كھ آنھا تولید   ارزش  موضوع تفكیك این دو كار بر اساس در این جا براى ماركس. مولد

 مرغوب تولید مى كند و كار غیر مولد  منظور از كار مولد كارى نیست كھ جنس. كنند نیست مى

 مولد و یا غیر مولد  براى ماركس. بھ ھیچ وجھ. كند انھ بازار مى ُبنجل رو كارى است كھ جنس
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اى مبادلھ شده  شود كھ آیا كار با سرمایھ  تعیین مى دارى، بر این اساس بودن كار در نظام سرمایھ

 اضافھ تولید  است كھ در پروسھ تولید شركت دارد و در نتیجھ از مصرف نیروى كار، ارزش

 افزایى سرمایھ، یعنى براى  دارى یعنى ارزش  بودن در نظام سرمایھ مولد اساس. كند یا نھ مى

اما اتفاقا تفكیكى كھ .  بھ آن اشاره دارد اى است كھ ماركس این ھمان جنبھ. سرمایھ مولد بودن

دھد كھ منشاء مولد بودن نھ در سرمایھ، شود، نشان می  بین كار مولد و غیر مولد قائل مى ماركس

 اضافھ جدید بھ  زیرا ھر نیروى كارى كھ با سرمایھ مبادلھ شود، ارزش.  استبلكھ در پروسھ كار

 از مبادلھ با سرمایھ در پروسھ تولید شركت كند،  آورد، تنھا آن نیروى كارى كھ پس وجود نمى

 توزیع، در قبال نیروى  كارگر بخش. كند دار تولید مى  خود براى سرمایھ  از ارزش ارزشى بیش

 كارى  اما او در اساس. كند دار تجارى دستمزد دریافت مى ده است، از سرمایھكارى كھ صرف كر

توانست انجام  كوچك بود خود می  كارش دار تجارى زمانى كھ مقیاس دھد كھ سرمایھرا انجام می

 توزیع، و اضافھ شدن كارھایى مانند  پیچیدگى بخش.  كاالھاى خریده شده دھد، یعنى فروش

  اما در اساس. ى، حمل و نقل و غیره قطعا جوھر این مسئلھ را پوشانده استتبلیغات، انباردار

تر  بسیار كوچك شود با آن چھ صد سال قبل در مقیاس  عظیمى انجام مى كارى كھ در چنین مقیاس

دار تجارى بتواند بر شدت استثمار  البتھ اگر سرمایھ. گرفت فرقى نداردتوسط واسطھ صورت مى

زاید، در آن صورت از مخارج خود خواھد كاست و بھ این معنا بر سود خود كارگران خود بیاف

 توزیع تولید  اى است كھ كارگر بخش  اضافھ اما اینجا منشاء این سود بیشتر نھ ارزش. خواھد افزود

دار تجارى توانستھ است  اى است كھ پیشتر تولید شده و سرمایھ  اضافھ كرده است، بلكھ ارزش

 كنید یك سرمایھ تجارى صد واحد است  فرض. ى از آن را براى خود نگھ دارد بیشتر صرفا بخش

  در چنین حالتى نرخ سود این سرمایھ مانند. گیرد  اضافھ بھ آن تعلق مى و بیست واحد ارزش

دار شصت واحد را  اگر از صد واحد سرمایھ تجارى، سرمایھ. سرمایھ صنعتى بیست درصد است

و چھل واحد را براى ماشین آالت و مواد كار صرف كرده باشد، ) رسرمایھ متغی(براى دستمزد 

حال اگر سرمایھ تجارى بتواند .  توزیع سی درصد است در آن صورت نرخ استثمار كارگر بخش

 نیروى كار آنھا را بھ نصف تقلیل  نرخ استثمار كارگر خود را دو برابر كند، در آن صورت ارزش

ھر چند . كند  شصت واحد دستمزد سی واحد دستمزد پرداخت مىدر این حالت او بجاى. داده است

او بعنوان بخشى از سرمایھ اجتماعى مانند سرمایھ صنعتى قرار است در ازای ھر صد واحد خود 

اى را كھ در پروسھ تولید بھ وجود آمده است دریافت كند، ولى   اضافھ بیست درصد از كل ارزش

 متغیر سرمایھ خود انجام داده است، در حقیقت او این  بخش اكنون بھ علت صرفھ جویى كھ در
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 اضافھ را نھ بھ اعتبار صد واحد سرمایھ، یعنى آن میزان كھ از حد متوسط  بیست واحد ارزش

 ریختھ بھ دست  رود، بلكھ در ازاى ھفتاد واحد سرمایھ پیش بارآورى كار در این عرصھ انتظار مى

 یافتھ   بیست درصد بھ بیست و ھشت و نیم درصد افزایشبنابراین نرخ سود او بجاى. آورده است

واضح است كھ در دراز مدت یا نرخ سود چنین سرمایھ تجارى بھ علت پائین آمدن نرخ . است

شود و یا این  ارز نرخ سود متوسط موجود در جامعھ مى یابد و ھم  مى اسثتمار كارگران او كاھش

شود كھ او بھ كارگران خود   عرصھ توزیع ھمان مىكھ از نظر سرمایھ اجتماعى بارآورى كار در

 ریختھ است از  اى كھ پیش در چنین حالتى او نیز متناسب با ھفتاد واحد سرمایھ. تحمیل كرده است

   باال رفتن شدت استثمار كارگر بخش در عوض. برد و نھ بیشتر  تولید شده سھم مى  اضافھ ارزش

ھاى  ھا، و شركت ھا، سوپرماركت مغازه. برد باال مىتوزیع، نرخ سود سرمایھ دار صنعتى را 

دار تجارى   از این است كھ چگونھ سرمایھ خانوادگى بھ ویژه مھاجرین در اروپا یك نمونھ مشخص

بھ لطف استثمار شدید كارگران خود، و یا در مورد شركت ھاى خانوادگى استثمار شدید اعضاى 

تواند از نرخ  كند و در نتیجھ مى صرفھ جویى مىخانواده خود، در میزان سرمایھ متغیر خود 

  .سودى بھ مراتب بیشتر از نرخ سود متوسط در عرصھ توزیع برخوردار شود

البتھ اشتباه است اگر كسى مولد بودن یا غیرمولد بودن كار را بھ این معنا بفھمد كھ كار غیر مولد 

لد براى بازتولید كل سرمایھ كار مولد و غیر مو. براى سرمایھ غیر ضرورى و قابل حذف است

قائل شدن این تفكیك صرفا بھ این معنا است كھ اوال . اجتماعى جزء الیتجزاى یك دیگر ھستند

اى است كھ توسط نیروى كار در پروسھ   اضافھ متوجھ باشیم منشاء سود، نھ سرمایھ، بلكھ ارزش

» كاپیتال« در جلد سوم   ماركس از روشن شدن این نكتھ است كھ تنھا پس. تولید بھ وجود آمده است

در جلسھ بعد . پردازد ھاى مختلف سرمایھ مى اضافھ بین بخش بھ چگونگى توزیع این ارزش

 دارد و بھ صحبت امروز ما   نقش خواھیم دید كھ عالوه بر سرمایھ تجارى كھ در پروسھ گردش

 اضافھ تولید شده  ھاى دیگرى از سرمایھ نیز در این سھم برى از ارزشمربوط بود، چھ بخش

ھمین طور در جلسھ بعد بھ این موضوع خواھیم پرداخت كھ منشاء بحران . شركت دارند

 افزایى آن قرار دارد، یعنى  ، بلكھ در جایى كھ منشاء ارزش پروسھ گردش دارى را نھ در سرمایھ

  .در پروسھ تولید، باید جستجو كرد

   

   سرمایھ(Turnover)   پروسھ واگرد 3-
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جا امیدوارم روشن شده باشد كھ چرا سیكل سرمایھ صرفا بھ پروسھ تولید محدود نیست و از تا این

: توان بھ دو نحو بررسى كردولى این سیكل را می. شود  تشكیل مى وحدت پروسھ تولید و گردش

ھاى متصل ولى  یكى بھ صورت حلقھ. یكى بھ صورت یك روند مداوم و بى وقفھ یك سرمایھ معین

 ما سیكل  اى است كھ تاكنون مورد اول نحوه. شوند ھر كدام بھ طور مداوم تكرار میمستقلى كھ

 را پى   كردیم یك سرمایھ مراحل مختلف گردش یعنى فرض.  آن بررسى كردیم سرمایھ را بر اساس

ایى كھ كاالست بھ سرمایھ پولى و مجددا بھ كاال تبدیل شد  سرمایھ. كند در پى و بدون وقفھ دنبال مى

 اول   ھم در بخش این كارى است كھ ماركس. آید  با تحول بھ سرمایھ مولد بھ صورت كاال در مىو

. اما بھ طور واقعى، پروسھ بازتولید سرمایھ یك روند مداوم است. دھدانجام می» کاپیتال«جلد دوم 

 براى این طور نیست كھ وقتى سرمایھ در شكل مولد قرار دارد، پولى در جریان نیست یا كاالیى

   .مبادلھ در بازار وجود ندارد

بینیم كھ ھمواره ھر سھ شكل  در حقیقت اگر ما كل سرمایھ اجتماعى را در نظر بگیریم، مى

سرمایھ، یعنى شكل پولى، مولد و كاالیى آن در كنار یك دیگر وجود دارند و شروع و تكمیل ھر 

 پولى نیازمند وجود سرمایھ براى شروع سرمایھ. یك بدون وجود شكل دیگر اساسا ممكن نیست

ھمین طور كل مولد . آید كاالیى است و بدون مبادلھ این دو اساسا شكل مولد سرمایھ بھ وجود نمى

سرمایھ بدون آن كھ شكل پولى سرمایھ براى مبادلھ با محصوالت آن وجود داشتھ باشد، كاالیى 

روند عمومى باز تولید سرمایھ را بھ بنابراین در قدم بعدى الزم است كھ . تولید نخواھد كرد و غیره

این كارى است كھ . این سھ سیكل متمایز و در عین حال از نظر ارگانیك پیوستھ تجزیھ كنیم

كند تا وضعیت سرمایھ در ھر  دھد و سعى مىانجام می» كاپیتال« دوم جلد دوم   در بخش ماركس

   .ھا را بھ طور مجزا بررسى كند یك از این سیكل

ھمان طور كھ پیشتر یادآور شدیم، تا . شودھا تعیین می  واگرد سرمایھ توسط این سیكلچگونھ زمان

یكى زمانى است كھ كار براى تولید . گردد دو فاكتور مھم ھستندآنجا كھ بھ زمان تولید برمی

محصولى ممكن است بھ یك ھفتھ و محصول دیگر ممكن است بھ یك ماه وقت . محصول الزم دارد

فاكتور دوم زمان تولید است كھ ممكن است با زمانى كار صرف تولید كاال شده . اشدالزم داشتھ ب

زمان صرف شده براى تولید شراب ممكن است در مجموع فقط یك ماه باشد . است فرق داشتھ باشد

  .در این مورد زمان كار یك ماه و زمان تولید یك سال است. كھ مثال طى یك سال انجام شده است

 تولید شده نسبت مستقیم با زمان تولید و  اى یك دوره معین واگرد سرمایھ، كل ارزشبنابراین بر

زمان تولید  =  توان گفت كل ارزشبھ صورت ریاضى می.  دارد  با زمان گردش نسبت معكوس
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 خلق شده توسط سرمایھ  رسد كھ ارزشبنابراین این طور بھ نظر می. ضربدر تعداد واگرد سرمایھ

كار بھ كار گرفتھ شده در تولید بستگى ندارد، بلكھ بھ تعداد دفعاتى كھ ھمان  صرفا بھ نیروى

ھا یك سان  حتى اگر حجم سرمایھ.  كرده است ھم بستگى دارد سرمایھ در یك واحد زمانى گردش

-باشد و از تركیب ارگانیك و نرخ استثمار برابرى ھم برخوردار باشند، باز زمان واگرد آنھا می

تر گفتھ  بھ صورت مقطعى در تولید، یا اگر دقیق بدین ترتیب زمان گردش. باشدتواند متفاوت 

كنند،  ھاى متفاوت فرق مى ھاى واگرد سرمایھ البتھ دوره. شودباشیم، محدودیتى بر آن ظاھر می

 آن از  گیرد كھ معادل كل ارزش منتھا بازتولید سرمایھ اجتماعى زمانى بھ طور كامل صورت مى

اما از آنجا كھ ھمواره بخشى از سرمایھ اجتماعى باید در تولید و .  گذاشتھ باشد گردشدور تولید و 

تداوم پروسھ . شود چگونھ تعیین می توان پرسید نسبت این دو بخش باشد، می بخشى در گردش

 و و تبدیل   در گردش  مولد آن بھ بخش واگرد سرمایھ اجتماعى در آن صورت از طریق تبدیل بخش

  .شودمولد تامین می  بھ  در گردش شمجدد بخ

 (C)  سرمایھ اجتماعى آن بخش a  كنید فرض. بگذارید این نكتھ را بھ صورت ریاضى بررسى كنیم

  اگر زمان گردش.  است  سرمایھ اجتماعى است كھ در گردش آن بخش b است كھ در تولید است و

  در تولید برابر با  و بخش در گردش   باشند، در آن صورت نسبت بین بخشctpt و تولید بھ ترتیب

ct:pt است كھ نحوه توزیع سرمایھ بین این دو عرصھ  یعنى این زمان تولید و گردش. خواھد بود 

ولى روند واگرد سرمایھ یك روند مداوم است، بنابراین ھمان طور كھ . را تعیین خواھد كرد

این دو نیز در دور بعد باید بھ شكل شود،  بھ كاال و پول تبدیل می سرمایھ مولد در روند گردش

رسیم كھ بھ چھ نحو سرمایھ عرصھ تولید توسط بنابراین بھ نكتھ بعد می. سرمایھ مولد تبدیل شوند

براى فھم این نكتھ بدوا باید با مقولھ سرمایھ استوار و . شود  جایگزین مى سرمایھ عرصھ گردش

  .گردان آشنا شویم

   

   (Circulating) گردانو  (Fixed)  سرمایھ استوار-٤

صحبت از سرمایھ ثابت و . در سخنرانى قبل یعنى وقتى پروسھ تولید سرمایھ را بررسى كردیم

 معین  گفتیم كھ این تفكیك از این رو ضرورى است كھ بتوانیم نشان دھیم كدام بخش. متغیر كردیم

این . افزاید  خود مى  بر ارزش كند و كدام بخش  خود را در پروسھ تولید حفظ مى سرمایھ ارزش

 افزاى نیروى كار و نھ سرمایھ را نشان   بتواند خصلت خالق و ارزش تفكیك باعث شد تا ماركس

این نكتھ .  نیست اما صحبت امروز درباره تولید ارزش.  اضافھ برسد دھد و بھ مقولھ مھم ارزش
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 ریختھ   پیش  سرمایھصحبت بر سر این است كھ در كل سیكل باز تولید سرمایھ،. روشن شده است

 مثل آدم اسمیت و ریكاردو بھ  اقتصاددانان كالسیك قبل از ماركس. كند چگونھ خود را بازتولید مى

 از سرمایھ مانند ماشین آالت كھ از دوام فیزیكى بیشترى برخوردار بود سرمایھ ثابت  آن بخش

- شد را سرمایھ گردان میی كارگر و موادخام م  دیگر كھ شامل وسایل معاش گفتند و آن بخش مى

داند نھ بھ این علت كھ چنین تفكیكى ضرورى نیست،  این تفكیك را نادرست می ماركس. خواندند

بلكھ بھ این علت كھ مبناى تفكیك سرمایھ استوار و گردان توسط اقتصاددانان كالسیك قبل از او 

  از نظر ماركس،. پوشاند افزایى سرمایھ را مى خصلت مولد نیروى كار و منشاء واقعى ارزش

 استوار و  دوام یك شكل معین سرمایھ یعنى خصوصیت فیزیكى آن براى تفكیك سرمایھ بھ دو بخش

بھ این دلیل كھ مثال فلزى كھ بعنوان ماده خام در پروسھ تولید بھ كار گرفتھ . گردان اشتباه است

فرق در این است كھ یكى . نیستشود از فلزى كھ بھ ماشین آالت تبدیل شده است كمتر با دوام می

واضح است كھ وسیلھ كار قرار نیست یك بار مصرف . موضوع كار و دیگرى وسیلھ كار است

 آن ھم بھ  بھ این معنا ارزش. باشد و بھ این معنا از دوام بیشترى در پروسھ تولید برخوردار است

كار موضوع كامال متفاوت در مورد نیروى . شود رود و بھ تدریج جایگزین مى تدریج از دست مى

زیرا نیروى كار زنده بعنوان عامل ذھنى پروسھ تولید در مقابل وسایل كار و موادخام . است

در این جا كار زنده است كھ در مقابل كار مرده، شیئى . گیردبعنوان عامل عینى تولید قرار می

 گردان سرمایھ كامال   در بخش نیروى كار بنابراین قرار دادن دستمزد یعنى ارزش. ، قرار دارد شده

 نیروى كار كھ بھ بخشى از سرمایھ مولد  آن چھ مطرح است این است كھ ارزش. ظاھرى است

باید خود باید   نیروى كار در شكل كاال تحول مى  جدید و ارزش تبدیل شده و از این طریق بھ ارزش

. كرار این پروسھ ممكن گردددر پایان ھر پروسھ مجددا بھ سرمایھ پولى تبدیل شود تا امكان ت

 سرمایھ صرف  بنابراین مسئلھ نھ بر صرف با دوام بودن سرمایھ، بلكھ بر سر این است كھ ارزش

اگر قرار است بھ صورت .  بھ سرمایھ مولد تبدیل شود شده قرار است بھ چھ نحو در پروسھ گردش

داریم و اگر قرار است یك بخشى و تدریجى باشد، در آن صورت ما با سرمایھ استوار سر و كار 

  .با سرمایھ گردان مواجھ ھستیم باره باشد ما

زیرا واگرد . دھداھمیت تفكیك سرمایھ بھ استوار و گردان خود را در واگرد سرمایھ نشان می

 ھمھ سرمایھ صرف شده و نھ  شود كھ ارزشسرمایھ ھمان طور كھ اشاره كردیم وقتى كامل می

 كنید یك سرمایھ بھ مبلغ ده  فرض. روى این نكتھ مكث كنیم. ده باشدفقط بخشى از آن بازتولید ش

ھزار ھزار پوند از پنج ھزار پوند سرمایھ گردان و پنج ھزار ھزار پوند سرمایھ استوار تشكیل 
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 كنیم كھ واگرد سرمایھ گردان ھر سال یكبار و سرمایھ استوار ھر پنج  میشود و ھمینطور فرض

گردد، سرمایھ ده ھزار پوندى طى  تولید شده برمی  كھ بھ میزان ارزشتا آنجا. سال یك بار است

 پوند در ماه بھ ٣٤/٨٣ پوند در ماه بھ اعتبار سرمایھ گردان و ٦٧/٤١٦(شود بیست ماه تولید می

تواند جایگزین ھر چند سرمایھ استوار طى پنج سال بھ اعتبار خود می) اعتبار سرمایھ استوار

 ده ھزار پوند تكرار شده، حال آن كھ  ت ماه این پروسھ تولید بھ اندازه ارزشاما طى این بیس. شود

در پایان ھر دور تولید، سرمایھ گردان تماما جذب . تولید نشده است  ریختھ باز كل سرمایھ پیش

اما ھمھ سرمایھ استوار . شودشود و مجددا بھ صورت سرمایھ گردان بازتولید می می پروسھ گردش

شود، بلكھ تا آنجا كھ ھر بار  مصرف وارد این پروسھ نمی تولید بھ صورت ارزشدر ھر دور 

   .شود  مى مصرف شده وارد پروسھ گردش

ھر چند در . از این رو زمان بازتولید سرمایھ استوار با زمان بازتولید سرمایھ گردان متفاوت است

براى چند بار بازتولید شده زمان متوسط واگرد یك حجم معین سرمایھ، سرمایھ گردان ممكن است 

باشد، ولى براى سرمایھ استوار، تكرار چند باره این زمان متوسط واگرد الزم است تا بازتولید 

حال آن كھ زمان الزم براى . در مثال فوق حد متوسط زمان واگرد سرمایھ بیست ماه است. شود

  . زمان است تولید سرمایھ استوار پنج سال یا سھ برابر این

تر باشد، بھ ھمان میزان سرمایھ بیشترى متناسب با آن در  استوار سرمایھ بزرگ ر چھ بخشلذا ھ

كند و ھرچھ سرمایھ استوار از دوام بیشترى برخوردار باشد، بھ ھمان  پروسھ تولید شركت مى

تا آنجا كھ بھ سرمایھ .  اقتصادى ویژه آن ھمخوانى خواھد داشت  مصرف آن با نقش نسبت ارزش

 مصرف آنرا از بین  اى اگر آنقدر طوالنى نباشد كھ كل ارزش گردد، ھر گونھ وقفھرمیگردان ب

اى كھ باعث  ولى براى سرمایھ استوار ھر وقفھ.  اضافھ است اى در تولید ارزش ببرد، صرفا وقفھ

 جدید   مصرف آن بھ شكل غیرمولد از بین برود، یعنى خود را با ارزش شود بخشى از ارزش

از این رو تداوم پروسھ .  خواھد بود ده باشد، بھ معناى از بین رفتن منشاء خود ارزشجایگزین نكر

  . بھ توسعھ سرمایھ استوار و بھ تداوم در مصرف آن بستگى دارد تولید سرمایھ در اساس

 سرمایھ گردان را  نكتھ مھم دیگر این است كھ واگرد سرمایھ استوار در عین حال نحوه تخصیص

تواند از ھر عرصھ تولید بھ ھر عرصھ وقتى سرمایھ گردان بھ پول تبدیل شد، می. كند مشروط مى

تواند از نظر مادى بھ شكلى متفاوت از  سرمایھ می بنابراین بازتولید این بخش. دیگر حركت كند

زیرا واگرد . گذارداما وجود سرمایھ استوار بر این جابجایى محدودیت می. دور قبل صورت گیرد

 ریختھ بھ كامل شدن واگرد سرمایھ استوار گره خورده است و بنابراین جابجایى  پیشكل سرمایھ 
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بنابراین بازتولید سرمایھ گردان نیز از نظر .  ریختھ مشروط بھ این دومى است كل سرمایھ پیش

لذا . شود ریختھ انجام می  استوار سرمایھ پیش گیرد كھ بخش مادى بھ ھمان شكل صورت مى

  .كند  سرمایھ استوار بستگى پیدا مى  بازتولید سرمایھ اساسا بھ نقشپیوستگى پروسھ

   

  بازتولید ساده و گسترده سرمایھ -٥

كند كھ پروسھ بازتولید یك سرمایھ از پروسھ تولید آن كھ در  صحبت ما تا اینجا این را روشن مى

روسھ تبدیل جلسھ قبل از آن صحبت كردیم متفاوت است و خود این پروسھ بازتولید از سھ پ

سرمایھ كاالیى بھ سرمایھ پولى، تبدیل سرمایھ پولى بھ مولد و تبدیل سرمایھ مولد بھ كاالیى تشكیل 

تا اینجا روشن است كھ اوال ھر سرمایھ باید از این مراحل بگذرد و ثانیا تكرار این . شودمی

ھ یك سرمایھ منتھا صحبت ما متوج. مراحل براى ھر سرمایھ از تناوب خاصى برخوردار است

اما اگر كل سرمایھ اجتماعى را بھ صورت یك .  معینى از سرمایھ اجتماعى است معین یا بخش

توجھ كنیم كھ نقطھ شروع و پایان پروسھ . واحد در نظر بگیریم، وضعیت چگونھ خواھد بود

 دو ى است كھ در این تكرار نكتھ.  افزایى سرمایھ است بازتولید سرمایھ در حقیقت پروسھ ارزش

گردد، ھدف ھمھ این اقدامات شود و این كاال بھ پول تبدیل میاگر كاالیى تولید می. جلسھ قبل گفتیم

از این رو ما با یك . كھ مجددا این پول بھ سرمایھ مولد و لذا بھ سرمایھ بیشتر تبدیل شود این است

یھ اجتماعى صدق ھاى منفرد و ھم كل سرما این ھم براى سرمایھ. كالف سردرگم مواجھ نیستیم

 سرمایھ مولد یا   روشن است كھ پروسھ بازتولید سرمایھ اجتماعى یعنى نحوه افزایش پس. كند مى

   . متغیر و ثابت سرمایھ اجتماعى  دو بخش تر گفتھ باشیم نحوه افزایشدقیق

نا نھ بھ این مع.  جدید و بیشتر نشان بدھد از این رو بازتولید سرمایھ باید خود را در شكل ارزش

 یعنى این كھ در عین حال این سرمایھ بھ صورت فرآورده خاصى بھ بازار  شكل كیفى سرمایھ

اما سرمایھ در عین حال باید .  مبادلھ آن مھم است شود، بلكھ شكل كمى آن یعنى ارزش عرضھ مى

.  شود مصرفى واقعى، ھم تبدیل بھ كاالھایى با قابلیت مبادلھ شدن، یعنى برخوردار بودن از ارزش

زیرا از یك سو سرمایھ . بھ این معنا، خصوصیت كیفى سرمایھ مانند كمیت فیزیكى آن مھم است

شود و در نتیجھ كارگر بعنوان فروشنده نیروى كار  متغیر بھ نیروى كار در پروسھ تولید تبدیل مى

كارگران  كاالى تولید شده،  از سوى دیگر فروش. شوددار بعنوان خریدار آن ظاھر می و سرمایھ

دار است كھ بعنوان فروشنده  این بار سرمایھ. شود را نیز بعنوان خریدار و مصرف كننده شامل مى

  ھاى منفرد در شكل متراكم شده اجتماعى آن نھ فقط شامل گردش سیكل سرمایھ. شودظاھر می
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مایھ این ھم شامل كاالھایى است كھ مورد مصرف سر. شود كاالھا نیز می سرمایھ، بلكھ گردش

بنابراین مھم است كھ . رسندگیرند و ھم شامل كاالھایى است كھ بھ مصرف شخصى میقرار می

شاید شنیده باشید كھ . كننده تامین كنند دار و ھم كارگر را بعنوان مصرف این كاالھا، ھم نیاز سرمایھ

كرد كھ یھاى اقتصادى شوروى شكایت كند، از این شكوه مخواست از ناھنجاریبرژنف وقتى می

 درست كرده است و از این كھ ھدف تعیین شده خود را،  اى چند صد ھزار لنگھ چپ كفش كارخانھ

بنابراین مسئلھ در شكل ! ، را كامل كرده است راضى است یعنى تولید چند صد ھزار لنگھ كفش

نى وجود زیرا مسئلھ در شكل كنكرت تولید، یع. شود  خالصھ نمى انتزاعى بھ تولید یك مقدار ارزش

ھاى ھم زمان  حال سئوال این است آیا در این سیر گردش.  قابل مبادلھ مطرح است مقدارى ارزش

مصرف نیروى كار و وسایل تولید در پروسھ (ھاى منفرد، و در مصرف مولد  و متفاوت سرمایھ

دارى نظمى وجود دارد؟ آیا  و مصرف شخصى كاالھاى تولید شده در سطح جامعھ سرمایھ) تولید

  شود، نوعى توازن یا تعادل بین بخش وقتى بعنوان یك كل واحد سرمایھ اجتماعى در نظر گرفتھ مى

  ھاى مختلف آن وجود دارد و بھ چھ نحو؟

 كنید كھ سرمایھ اجتماعى  فرض.  را مرور كنیم بیاید براى روشن شدن قضیھ مثال عددى ماركس

 اول  دو بخش. گویممی E و  A ،B ،C ،D  ما بھ اینھا سرمایھ دار. شود تشكیل می از پنج بخش

تولید كننده مواد خام ھستند، سومى ماشین آالت، چھارمى مواد مصرفى كارگران و پنجمى مواد 

 سرمایھ ھر كدام   كنیم ارزش فرض. كند دار تولید مى  یعنى براى مصرف سرمایھ مصرفى لوكس

رصد است و تركیب ارگانیك سرمایھ آنھا صد است، نرخ استثمار براى ھمھ آنھا برابر با صد د

ھفتاد و پنج ثابت و بیست و پنج متغیر است و سرمایھ ثابت، دوسوم از ماشین آالت و یك سوم از 

  :آید با این مفروضات جدول زیر بھ دست مى. شود مواد خام تشكیل مى

   كار مازادمحصول ماشین آالت موادخام نیروى 

. A   ٢٠٤٠٢٠٢٠تولید كننده موادخام  

.B   ٢٠٤٠٢٠٢٠تولید كننده مواد خام  

 .C  ٢٠٤٠٢٠٢٠تولید كننده ماشین آالت  

.D   ٢٠٤٠٢٠٢٠تولید كننده وسایل مصرفى كارگران  

.E  ٢٠٤٠٢٠٢٠تولید كننده وسایل لوكس    

  واحد تولید خودش صد D دار گیرد؟ سرمایھ بازتولید سرمایھ از طریق این جدول چگونھ شكل مى

 و ھشتاد واحد دیگر را با  بیست واحد آن را با دستمزد كارگران خودش. كنددلھ مىرا این طور مبا
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آورد بیست واحد   با پولى كھ بھ دست مى در عوض. كند ھاى دیگر مبادلھ مى درآمد كارگران بخش

 كنار  ماشین آالت و چھل واحد مواد خام تھیھ كرده و بیست واحد دیگر ھم براى مصرف خودش

وقتى این كار بھ . توان تكرار كرددار دیگر ھم می ین استدالل را درباره چھار سرمایھھم. گذارد مى

 اول كھ مربوط بھ  توان دید كھ چگونھ نتیجھ مبادلھ سھ بخشسرانجام رسید، آن وقت بھ سادگى می

شوند، بھ جدول   آخر كھ مربوط بھ تولید وسایل مصرف مى تولید وسایل تولید ھستند و دو بخش

  :شود منجر مىزیر 

   كارمازاد محصول ماشین آالت موادخام نیروى

.A  ٦٠١٢٠٦٠٦٠تولید وسایل تولید  

.B  ٤٠٨٠٠٤٤٠تولید وسایل مصرف  

  براى ارزش S براى سرمایھ متغیر و از حرف V براى سرمایھ ثابت، از حرف C اگر از حرف

  :یر بنویسیمتوانیم رابطھ فوق را بھ شكل زاضافھ استفاده كنیم، در آن صورت می

    081c + 06v + 06s: یک

  021c + 04 v + 04s: دو

 یک ھمھ صد و ھشتاد واحد سرمایھ ثابت را خود براى بازتولید استفاده  داران بخش سرمایھ

   دو ھم مجددا در ھمین بخش  اضافھ بخش چھل واحد سرمایھ متغیر و چھل واحد ارزش. كنند مى

 دوم با  ماند كھ صد و بیست واحد سرمایھ ثابت بخش سر این مىبنابراین مسئلھ بر . شودانباشت می

در .  اول با یك دیگر مبادلھ شوند  اضافھ بخش شصت واحد سرمایھ متغیر و شصت واحد ارزش

  در اینجا ھمھ ارزش. بنویسیم vI+sI=cII توانیم این رابطھ را بھ صورتتر می شكل عمومى

. ن حجم سرمایھ در شروع و پایان این دور یك سان استبنابرای. شوداضافھ تولید شده مصرف می

ولى .  سرمایھ اجتماعى تغییرى نكرده است گویند، زیرا مقیاسبھ این بازتولید ساده سرمایھ می

. چون بازتولید سرمایھ باید در عین حال باعث رشد سرمایھ ھم بشود. تر است مسئلھ قدرى پیچیده

.  ریختھ اضافھ شود د بھ شكل سرمایھ جدید بھ سرمایھ پیش اضافھ موجود بای  بخشى از ارزش پس

  .تر دنبال كنیم این مسئلھ را دقیق

 اضافھ  در این حالت بخشى از ارزش. تر، بازتولید گسترده سرمایھ است این حالت جدید، و پیچیده

توانیم یبھ زبان ریاضى م. شود دیگر بھ سرمایھ متغیر تبدیل می تولید شده بھ سرمایھ ثابت و بخش

 تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف بھ شكل معادلھ یک و دو  این وضعیت را براى دو بخش

براى شروع ما تركیب ارگانیك سرمایھ را براى ھر ). بھ صفحھ روبرو رجوع كنید(نشان بدھیم 
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ھر دو  سرمایھ ثابت بھ متغیر براى  از این رو نسبت افزایش. ایم  كرده  یك سان فرض دو بخش

 كنیم  حال اگر فرض). معادلھ سھ(ماند   تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف یك سان مى بخش

شود و ھیچ بخشى از آن بھ مصرف شخصى  اضافھ براى انباشت صرف می كھ تمام ارزش

 سرمایھ ثابت و متغیر براى ھر  رسد، در آن صورت جمع جبرى ضریب افزایش دار نمى سرمایھ

  است كھ براى بخش D ھمان K در این معادلھ). معادلھ چھار(شود برابر با یك می  دو بخش

 سرمایھ ثابت  حال اگر میزان افزایش.  شده است مشخص V و C سرمایھ ثابت و متغیر با حروف

 اضافھ تولید شده ابراز كنیم دو   را بھ صورت ضریبى از میزان ارزش و متغیر براى ھر دو بخش

 در سرمایھ ثابت  سرمایھ ثابت و افزایش. كنند و بھ معادالت پنج و شش تغییر مىمعادلھ یک و د

 ریختھ و  شود، بنابراین سرمایھ متغیر پیش تامین می  تولید وسایل تولید توسط ھمان بخش بخش

در ازاى دریافت این .  تولید وسایل مصرف استفاده شود میزان افزوده شده بر آن باید توسط بخش

 ریختھ   تولید وسایل مصرف، سرمایھ ثابت پیش  تولید وسایل تولید، بخش دید از بخشسرمایھ ج

   .دھدمعادلھ ھفت دو طرف این مبادلھ را نشان می. كند خود و میزان افزوده شده بھ آن را مبادلھ مى

اضافھ   یعنى این نكتھ را در نظر بگیریم كھ تمام ارزش. تر كنیم حال بیایید مسئلھ را قدرى پیچیده

دار از دور  شود و بخشى از آن براى مصرف شخصى سرمایھتولید شده براى انباشت صرف نمى

  بینیم جمع جبرى ضرایب افزایشدر آن صورت ھمان طور كھ در معادلھ ھشت مى. شودخارج می

بھ عالوه الزم است كھ بھ معادالت پنج و شش یك . شود سرمایھ ثابت و متغیر برابر با یک نمى

با . دار را نشان بدھد  اضافھ صرف شده توسط سرمایھ رت جدید اضافھ كنیم كھ میزان ارزشعبا

 تولید  اگر منطق فوق درباره مبادلھ بین دو بخش. رسیم این تغییرات ما بھ دو فورمول نھ و ده مى

ار  این ب وسایل تولید و مصرف را در اینجا ھم دنبال كنیم، در آن صورت مبادلھ بین این دو بخش

بھ عبارت دیگر تامین وسایل مورد مصرف . خود را بھ صورت معادلھ یازده نشان خواھد داد

- معادلھ یازده را می. شود تولید وسایل تولید ھم بھ طرف چپ معادلھ اضافھ می دار بخش سرمایھ

رخ  یك سان بودن ن بدین ترتیب بازتولید گسترده سرمایھ بھ فرض. شود بھ معادلھ دوازده ساده كرد

 تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف بھ   تركیب ارگانیك سرمایھ براى دو بخش افزایش

دار را در نظر گرفتیم،  ولى حال كھ مصرف شخصى سرمایھ. آید صورت معادلھ دوازده در مى

در آن .  كینم  یكى فرض  تركیب ارگانیك را براى ھر دو بخش دلیلى ندارد كھ دیگر میزان افزایش

اگر این مالحظھ .  متفاوت خواھد بود  سرمایھ ثابت و متغیر براى ھر بخش ت ضریب افزایشصور
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تر معادلھ سیزده تكمیل توانیم بھ شكل دقیقرا ھم در نظر بگیریم، در آن حالت معادلھ دوازده را می

  .كنیم

. كند ن مى درباره بازتولید سرمایھ را روش این معادلھ مھم است زیرا جوھر اصلى نظریھ ماركس

 اجتماعى بھ یك نسبت  دھد كھ بازتولید سرمایھ در مقیاسبھ عبارت دیگر، این معادلھ نشان می

 تولید وسایل   تولید وسایل تولید و سرمایھ متغیر بخش  سرمایھ ثابت بخش معین بین میزان افزایش

وسھ بازتولید بر ھم این دو میزان باید با ھم ھم خوانى داشتھ باشند وگرنھ پر. مصرف بستگى دارد

 مصرفى كھ ھر كدام  ، بلكھ ارزش بھ عبارت دیگر نھ فقط میزان ارزشى این دو بخش. خوردمی

   مصرف و ارزش بینیم كھ چگونھ ارزش اینجا بار دیگر مى. كند باید با ھم جور بیاید نمایندگى مى

.  اھمیت اساسى دارد سدھند در تحلیل مارك معادلھ نشان می مبادلھ كاالھایى كھ این دو بخش

 تولید وسایل  بنابراین صرف رشد تقاضا براى وسایل مصرف، براى ایجاد تعادل بین دو بخش

سرمایھ ثابت صرف شده، و ھمین طور سرمایھ ثابتى كھ . مصرف و تولید وسایل تولید كافى نیست

بنابراین مشكل .  تقاضا براى وسایل مصرف الزم است، نیز باید جایگزین شوند بھ علت افزایش

بازتولید  (Schema)  این نكتھ، شماى. شود دارى صرفا با بسط عرصھ مصرف حل نمى سرمایھ

كند ھر چند این دو در ظاھر ممكن است مشابھ   را از تئورى تقاضاى موثر كینر متمایز مى ماركس

د وسایل مصرف  تولید وسایل تولید و تولی كینز نیز تولید اجتماعى را بھ دو بخش. بھ نظر برسند

كند از توجھ بھ شرایط بازتولید  اى كھ بھ مسئلھ تقاضا مى كند، ولى با تاكید یك جانبھ تقسیم مى

 مربوطھ و شرایط الزم براى تامین  سرمایھ اجتماعى، شرایط الزم براى ایجاد تناسب بین دو بخش

مایھ مباحثات و   بھ ھر حال شماى بازتولید ماركس. ماند سرمایھ ثابت صرف شده، غافل مى

این شماى در مبحث تئورى بحران، تئورى امپریالیسم و . مجادالت مھم و زیادى بوده است

 Arms)  آنجا كھ رشد میلیتاریسم و رقابت تسلیحاتى دارى معاصر بھ ویژه نقش سرمایھ

Economy)   خدمات در دوره بعد از جنگ جھانى دوم توسعھ بخش(و كار مولد و غیرمولد  (

آشنایى با مبانى اساسى . اند، بارھا مورد بررسى و نقد بررسى قرار گرفتھ است بحث بودهموضوع 

دھد كھ با عمق بیشتر و با دید انتقادى  درباره بازتولید گسترده سرمایھ اجازه می نظریھ مھم ماركس

  .بھ بررسى این مباحث بپردازیم

دارى  اى بر این نیست كھ سرمایھ  ادلھ و باالخره باید توجھ كرد كھ شماى بازتولید گسترده ماركس

دھد این است كھ اگر قرار باشد توازنى در آن چھ این شماى نشان می. تواند بدون وقفھ رشد كندمی

رشد سرمایھ دارى وجود داشتھ باشد، این تعادل اختیارى نیست، بلكھ تابعى از نحوه انباشت دو 
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از آنجا كھ پروسھ انباشت . رمایھ اجتماعى است تولید وسایل تولید و تولید وسایل مصرف س بخش

 نیز صرفا یك تعادل موقت و   تضادمند است، شماى بازتولید ماركس سرمایھ براى ھر دو بخش

  .خوردسازد، تعادلى كھ ھربار با بحران برھم میدارى را مكشوف می شكننده اقتصاد سرمایھ
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مفصل ھفت  

 

 دارى بازتولید عمومى سرمایھ

   

 از   اضافھ صرفا محصول كار زنده یا آن بخش ت قبلى بھ این نكتھ اشاره كردیم كھ ارزشدر جلسا

 از آن تحت عنوان سرمایھ  چھ ماركس آن. شود  است كھ براى خرید نیروى كار صرف مى سرمایھ

 از سرمایھ كھ در ھر  رسد كھ ھر چھ آن بخش در وھلھ اول این طور بھ نظر مى. برد متغیر نام مى

تر باشد، بھ ھمان نسبت نرخ سود شود بزرگ صنعتى براى پرداخت دستمزدھا صرف مىشاخھ 

ولى این امر ظاھرا منطقى با منطق اساسى شیوه تولید . شود بیشترى عاید آن شاخھ مى

-تر میدارى بھ ھر اندازه كھ سازمان تولید وسیع زیرا در سرمایھ.  است دارى در تناقض سرمایھ

اگر محرك . شود بھ ھمان میزان كار زنده بیشترى با كار مرده جایگزین مىیابد شود و توسعھ مى

رشد سرمایھ دارى كسب سود بیشتر است، در آن صورت باال رفتن تركیب فنى و بطریق اولى 

 معناى  زیرا این تغییر بھ.  است تركیب ارگانیك سرمایھ با آن چھ كھ در فوق رفت متناقض

رى از كل مخارج سرمایھ كھ براى پرداخت دستمزدھا صرف  ھر چھ بیشت جایگزین شدن بخش

در چنین حالتى معلوم نیست، چرا سرمایھ باید . شود با مخارج ابزار تولید و موادخام استمی

 ھم بھ ما  از تئورى گذشتھ، مشاھده محض.  دھد بیشتر رشد كند و تركیب ارگانیك خود را افزایش

ت كھ بیشتر كاربر ھستند، معموال از نرخ سود باالترى ھایى از صنع دھد كھ آن رشتھنشان می

، ریكاردو در تئورى سود متوسط خود  این دقیقا جایى است كھ پیشتر از ماركس. برخوردار نیستند

  . رسیده بود و در توضیح آن ناتوان مانده بود بھ تناقض

   

    قیمت و ارزش -١

كند؟ طرح عمومى   جور مى ا این تناقض خود را چگونھ ب  تئورى ارزش پرسیدنى است كھ ماركس

  ھر شاخھ معین صنعت، بھ طور مستقیم تمام ارزش:  ظاھرى چنین است او براى رفع این تناقض

بلكھ تنھا بخشى از . كند اى را كھ نیروى كار زنده شاغل در آن تولید كرده است، دریافت نمى اضافھ

كند،  سرمایھ كل اجتماعى كھ نمایندگى مى از   اضافھ تولید شده را بھ نسبت آن بخش كل ارزش

دارى دو   اضافھ در سطح یك جامعھ سرمایھ بھ عبارت دیگر، تولید و توزیع ارزش. كند دریافت مى
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 اضافھ این است كھ یك نرخ سود متوسط براى ھر  نتیجھ این توزیع ارزش. امر متفاوت ھستند

ترى از حد متوسط ھ از تركیب ارگانیك پائینھایى از تولید ك آن شاخھ. آید شاخھ معین بھ وجود مى

بھ عبارت دیگر بھ نسبت كل سرمایھ نیروى كار بیشترى را بھ كار (اجتماعى برخوردارند 

ایى كھ توسط   اضافھ بخشى از ارزش) ترى دارندگیرند، یعنى سرمایھ متغیر بزرگ مى

ھایى   اضافھ بھ آن شاخھ زش از ار این بخش. كنند شان تولید شده است را دریافت نمى كارگران

 بیشترى از  بھ عبارت دیگر بخش(شود كھ از تركیب ارگانیك باالترى برخوردارند منتقل مى

 كمترى را براى پرداخت دستمزد، بھ  سرمایھ را صرف خرید وسایل تولید و موادخام و بخش

شان  كیب ارگانیكھایى از صنعت كھ تر تنھا آن شاخھ). كنند نسبت حد متوسط اجتماعى، صرف مى

ایى را كھ توسط نیروى كار شاغل توسط آنھا   اضافھ معادل حد متوسط اجتماعى است، ھمھ ارزش

ھاى دیگر منتقل   اضافھ بھ شاخھ كنند، بدون آن كھ بخشى از این ارزش تولید شده است دریافت مى

كند كھ  دریافت مىاى را   اضافھ تولید شده در نتیجھ ھر سرمایھ تنھا بخشى از كل ارزش. شود

  . مولد كل سرمایھ اجتماعى است  مولد آن بھ نسبت بخش متناسب با بخش

كند كھ از زمان انتشار جلد سوم   ما را با یك رشتھ معضالت نظرى مواجھ مى این راه حل ماركس

كنیم برخى از  در اینجا سعى مى. اند  بارھا از طرف منتقدین او طرح شده١٨٩٥در » كاپیتال«

  :ین آنھا را ذكر كنیممھمتر

   

  ھاى متعدد، سرمایھ كلى  سرمایھ-٢

   براى توضیح چگونگى تشكیل نرخ سود متوسط، یك انتقاد روش اولین انتقاد بھ راه حل ماركس

 در تكوین نظریھ اقتصادى خود در دو جلد اول  منتقدین بھ این باور بودند كھ ماركس. شناسانھ بود

بنابراین، با این كار . رده است كھ در جلد سوم بھ آن پاى بند نیستاز روشى استفاده ك» كاپیتال«

بھ عبارت دیگر، یا مبانى نظرى دو جلد اول . انسجام نظرى تئورى خود را از بین برده است

 در بررسى پروسھ تولید و  ماركس. درست ھستند، و یا آن چھ در جلد سوم آمده است» كاپیتال«

 متغییر و ثابت یا  بھ صورت كلى، متراكم و متشكل از دو بخش سرمایھ، این پدیده را  گردش

 سرمایھ را نھ بھ صورت منفرد و یا  بھ عبارت دیگر ماركس. كند استوار و گردان بررسى مى

ھاى موجود در یك  توان ھمھ سرمایھگویا این كھ می. كند متعدد، بلكھ بھ صورت كلى بررسى مى

ھاى منفرد خصلت  د یا این كھ آن چھ در ھمھ سرمایھجامعھ را بھ صورت متراكم مطالعھ كر

 كھ حركت از مجرد بھ   ماركس پیشتر توضیح دادیم كھ روش. مشترك آنھا است را بررسى كرد
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 از سرمایھ  بھ این معنا، انتزاعى كھ ماركس. عام است، متكى بھ ایجاد سطوح مختلف تجرید است

 ما را چگونھ بھ  كھ سطوح بعدى تجرید ماركساما مسئلھ بر این است . كند قابل فھم است مى

از یك سطح انتزاع » كاپیتال« در دو جلد اول  ماركس. رساند  سرمایھ مى واقعیت بسیار مشخص

 دارد سرمایھ را بھ طور كنكرت بررسى  تالش» كاپیتال«كند، حال آن كھ در جلد سوم  استفاده مى

بھ عبارت دیگر . یك اشتباه مھم متدوتیك استوجود دو سطح متفاوت از تجرید، براى برخى . كند

 مدل تحلیلى خود از سرمایھ را در یك سطح انتزاعى باید نگھ دارد، آن طور كھ مثال در  یا ماركس

كنند، و در آن صورت موضوع را فقط یاید  علم رایج اقتصاد بورژوائى الگوى تحلیلى درست مى

كند و در آن صورت آن   خود را از كنكرت شروع با استفاده از استقراء بررسى كند، و یا تحلیل

جمع آورى آمار و اطالعات در وھلھ اول،  طور كھ رسم است بھ شیوه تجربى یا آمپریك، یعنى با

را بخواند، متوجھ » سرمایھ«كسى كھ صفحات اول جلد سوم . بھ تائید مدل اقتصادى خود برسد

دھم كھ تر توضیح می پائین. كند ال صحبت مى كا  این بار از قیمت و نھ ارزش شود كھ ماركس مى

را بخواند » كاپیتال«ھمین طور كسى كھ جلد اول .  ھنوز قیمت پولى كاال نیست منظور ماركس

شود كھ یك مقدار سرمایھ متغییر بھ عالوه یك مقدار سرمایھ ثابت بھ یك مقدار معین  متوجھ مى

 اضافھ، بلكھ مقولھ سود را  لد سوم، نھ ارزش در ج حال آن كھ ماركس. شود  اضافھ منجر مى ارزش

 اضافھ تولید شده  كند كھ میزان آن فقط در سطح متراكم و كل جامعھ با میزان ارزش مطرح مى

   اضافھ تولید شده توسط بخش بھ عبارت دیگر در سطح یك سرمایھ منفرد، ارزش. برابر است

باالخره، یا . گردد یكى نیست ریختھ برمی متغیر آن سرمایھ لزوما با سودى كھ بھ كل سرمایھ پیش

 در سطح  اگر تئورى ماركس. شود با منبع دیگرى دارد  اضافھ از سرمایھ متغیر ناشى مى ارزش

  داند، چرا در آن صورت در سطح مشخص  اضافھ را محصول سرمایھ متغیر مى كلى، تولید ارزش

 اشتباه این نظریھ را طرح كرده بود كھ ، ریكاردو بھ  از ماركس پیش. كند ھمین رابطھ صدق نمى

ھایى كھ از تركیب ارگانیك یك سان برخوردار باشند، میزان برابر كارى كھ با نرخ  براى سرمایھ

در عالم واقع چنین . كند استثمار برابر بھ كار گرفتھ شده باشد، یك میزان برابر سود تولید مى

ر یك نرخ سود متوسط براى ھر رشتھ تولیدى داند كھ در بازا دارى مى زیرا ھر سرمایھ. نیست

 اضافھ جدید و لذا  منتھا سئوال منطقى این است یا نیروى كار صرف شده منشاء ارزش. وجود دارد

  اگر ماركس. سود تولید شده براى ھر سرمایھ است یا فاكتور دیگرى ھم در این امر دخیل است

دارى،   بعنوان مبناى تولید سرمایھ دن ارزشنتواند این موضوع را توضیح دھد كھ چگونھ قرار دا

ریزد، ھم می با وجود نرخ متوسط سود ھم خوانى دارد، در آن صورت ھمھ مبناى تحلیلى او فرو
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چنان كھ ناتوانى تئورى سرمایھ ریكاردو در توضیح این نكتھ، تناقضات جدى این تئورى را پیشتر 

عالوه بر این ما با . ا از سرمایھ، سرمایھ مولد استتوجھ كنید كھ تا اینجا منظور م. نشان داده بود

زمین دار و غیره ھم سر و كار ) رانت(سرمایھ تجارى، سرمایھ بانكى، سرمایھ رباحى، اجاره 

ھایى است كھ ھر چند با روند تولید بھ طور مستقیم سر و كار ندارند، ولى بھ  منظور سرمایھ. داریم

در مورد زمین دار كھ مسئلھ از این ھم .  برخوردارندنسبت میزان خود از یك نرخ سود معین

اینجا . شود كسى بھ صرف اجاره دادن یك تكھ زمین برھوت، از سود برخوردار مى. تر است پیچیده

دار اعتبار مالى یا   كاال شده و نھ حتى كسى بھ سرمایھ نھ كاالیى تولید شده، نھ كمكى بھ گردش

 بر  پس. آورد اشتن یك تكھ زمین براى صاحب آن پول مىبا این وجوع صرف د. قرضى داده است

واضح است . كند، چھ افتاد  جدید تولید مى سر این موضوع كھ این نیروى كار زنده است كھ ارزش

 ھمان تئورى كارى   این واقعییات كنكرت را ھمھ باید بر اساس كھ براى انسجام منطقى، ماركس

  ارچوب تحلیلى جایى براى كالھبردارى و اختالسدھد و در چنین چھ خود توضیح می ارزش

 باید این باشد كھ این نوع سودآورى را بدون وجود ھرگونھ بزھكارى ھم  فرض. وجود ندارد

  .توان توضیح داد مى

 كار اجتماعا   یك كاال برابر با ارزش كند كھ ارزش مطرح مى» كاپیتال« در جلد اول  ماركس

كند كھ   مى  روش ر بررسى پروسھ تولید سرمایھ دارى، ماركسد. صرف شده براى تولید آن است

 سرمایھ متغیر و ثابت صرف شده   كاالى تولید شده در پایان پروسھ تولید برابر با ارزش ارزش

 ریختھ،  ایى است كھ بھ نسبت سرمایھ متغیر پیش  اضافھ  از ارزش براى تولید آن بھ عالوه آن بخش

برابر با » كاپیتال« جلد اول   یك كاال بر اساس  بھ عبارت دیگر ارزش.توسط كارگر تولید شده است

 در جلد دوم ھم  این روال با آن چھ ماركس.  اضافھ است ارزش+ سرمایھ متغیر + سرمایھ ثابت 

 توضیحى در ظاھر متفاوت با  ماركس» كاپیتال«ولى در جلد سوم . دھد ھم خوانى داردتوضیح می

 كاال دیگر  ارزش. كند او مقولھ رقابت را وارد دستگاه تحلیلى خود مى. ھدداین روال تاكنونى می

 سرمایھ متغیر و ثابت كماكان  در ارزش.  اجزاء تشكیل دھنده آن نیست صرفا برابر با ارزش

تواند برابر   اضافھ با مقولھ سود جایگزین شده است كھ مى رخ نداده است، ولى دیگر ارزش تغیرى

 براى تمایز این تعریف جدید از  ماركس. ضافھ و یا كمتر و بیشتر از آن باشد ا با میزان ارزش

 ریختھ یعنى سرمایھ  بدست داده بود، سرمایھ پیش» كاپیتال« كاال با تعریفى كھ در جلد اول  ارزش

 كاالى تولید شده را در  كند و در نتیجھ ارزش  مى  بھاء مشخص-  ثابت و متغییر را با مقولھ ھزینھ 

  بھ عبارت دیگر اینجا ماركس. كند سود تعریف مى+ برابر با ھزینھ بھاء » كاپیتال« سوم جلد
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 اضافھ، نشانده منشاء تولید  مقولھ ارزش. دھد كلیت سرمایھ توضیح می  كاال را بر اساس ارزش

 متغیر  دارى بود، یعنى ناشى از خرید نیروى كار توسط بخش  جدید در پروسھ تولید سرمایھ ارزش

براى .  ریختھ است  كل سرمایھ بھ نسبت سرمایھ پیش سود، نشانگر میزان افزایش. سرمایھ بود

  كل سرمایھ اى كھ خواھد بداند در مجموع چقدر ارزشزیرا او می. دار این یكى مھم است سرمایھ

   . ریختھ است تغییر كرده است پیش

دھد، و در عین حال بھ مبناى  ب مى چگونھ بھ این تناقضات ظاھرى جوا براى فھم این كھ ماركس

 یك بھ  ماند باید سطوح تجریدى را كھ ماركس وفادار مى» كاپیتال«تحلیلى خود در جلد یك و دوم 

  .)بھ دایاگرام شماره یک رجوع كنید. (دھد متوجھ شویمیك در كنار ھم قرار می

 و مجرد  صلت مشخصاو بین خ.  تجرید در ماھیت كار انسان است سطح اول تجرید براى ماركس

  اى كھ در آن ارزش  كار صرفا ماھیت فیزیكى شیئى خصلت مشخص. شود كار تفكیك قائل مى

. دھد تغییر می  را بھ لباس آن چنان كھ یك خیاط شكل فیزیكى پارچھ. دھدوجود دارد را تغییر می

ست كردن یك بنابراین دو ساعت كار خیاط براى در. آفریند  جدید مى خصلت مجرد كار، ارزش

 قبال نھفتھ در آن را  دھد و ارزشپیراھن از یك متر پارچھ نھ فقط شكل فیزیكى پارچھ را تغییر می

كند، بلكھ بھ اعتبار دو ساعت كار مجردى كھ خیاط صرف كرده است، بھ اندازه دو ساعت  حفظ مى

  .افزاید ایى كھ استفاده شده است ھم مى  پارچھ بر ارزش

، وقتى است كھ او تفكیك دوگانھ خصلت كار را بھ توضیح چگونگى  ى ماركسسطح دوم تجرید برا

 ریختھ، بلكھ فقط  كند كھ نھ ھمھ سرمایھ پیش او روشن مى. دھد دارى بسط مى پروسھ تولید سرمایھ

 افزایى سرمایھ  این ارزش. شود  بیشترى در پروسھ تولید برخوردار مى بخشى از آن از ارزش

 ثابت نیروى كار صرفا در   بخش ارزش. متغیر آن با نیروى كار زنده است  محصول مبادلھ بخش

 ریختھ بدوا بھ اجزاى ثابت و متغییر  شود، ولى در پروسھ تولید، سرمایھ پیشپروسھ تولید حفظ مى

   بخش  ثابت سرمایھ، و افزایش  بخش شود و خصلت دو گانھ كار باعث حفظ ارزش خود تفكیك مى

دھد كھ این نھ سرمایھ، بلكھ كار زنده است  با این تجرید خود نشان می  ماركس.شودمتغیر آن مى

 اضافھ   جدید خلق شده، ارزش  بھ این ارزش ماركس. كند  جدید خلق مى كھ مولد است یعنى ارزش

درباره این است كھ چگونھ پروسھ تولید، سازمان تولید و قوانین » كاپیتال«گوید و ھمھ جلد اول  مى

 این  براى ماركس.  اضافھ ھستند  مداوم ھمین ارزش و انباشت سرمایھ اساسا متوجھ افزایشتولید 

  .كند اى كھ در پروسھ تولید شركت دارد صدق مى  نكتھ در مورد ھر سرمایھ
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در سطح قبلى . كند  سرمایھ را بررسى مى  پروسھ گردش سطح سوم تجرید وقتى است كھ ماركس

ولى در عالم واقع . افتاد  كاال ھم زمان اتفاق مى ولید و تحقق ارزش بر این بود كھ پروسھ ت فرض

 خود را متحقق   نشود، ارزش  نرسد یعنى وارد پروسھ گردش كاالى تولید شده مادام كھ بھ فروش

 كاال یعنى  ، اجزای تشكیل دھنده ارزش  ورود بھ پروسھ گردش بنابراین بھ محض. نخواھد كرد

 از  ماركس.  اضافھ ھنوز بھ صورت غیرمتحقق در كاال وجود دارند رزشسرمایھ ثابت، متغیر و ا

. برد  كاال نام مى-  شده است، بعنوان سرمایھ  ایى كھ بھ صورت كاال وارد پروسھ گردش سرمایھ

ایى كھ نھ بھ صورت پول، یعنى آن طور كھ در شروع پروسھ تولید وجود دارد، یا  یعنى سرمایھ

خود این دوگانگى .  پروسھ تولید حضور دارد، بلكھ بھ صورت كاالستمولد، یعنى آن طور كھ در

زیرا با سرمایھ بھ صورت كاال، . یعنى ھم كاال بودن و ھم سرمایھ بودن یك نكتھ مھم نظرى است

   كاال اگر نتواند نیازى را تامین كند، بھ فروش-  لذا، سرمایھ. شود مانند ھر كاالى دیگرى رفتار مى

ھمین طور كاال . رود شود و بھ سادگى ارزشى است كھ از بین مى ھ پول تبدیل نمىرود یعنى ب نمى

ممكن است در پروسھ مبادلھ بھ ارزشى بیشتر یا كمتر از ارزشى كھ بھ صورت فردى براى تولید 

 فردا صرف شده   اجتماعا صرف شده و نھ ارزش مسئلھ، ارزش. آن صرف شده است، خریده شود

 كار   اجزای نھفتھ در یك كاال برابر با دو ساعت باشد، ارزش ل ارزشبنابراین اگر ك. است

این در پایان پروسھ . اجتماعا الزم براى آن ممكن است دو ساعت یا كمى بیشتر و كمتر از آن باشد

بدین ترتیب . شود  نھایى آن روشن مى  كاالست، كھ ارزش  از متحقق شدن ارزش  و پس گردش

 متحقق شده كاال و  كند كھ چرا ارزش  سرمایھ، روشن مى روسھ گردش با توضیح دقیق پ ماركس

  . تولید شده كاال لزوما یكى نیستند ارزش

 پروسھ تولید  در اینجا ماركس.  در جلد سوم مطرح است سطح چھارم تجرید براى ماركس

یك در این سطح، سرمایھ اجتماعى نھ بھ صورت . كند دارى را در كلیت خود بررسى مى سرمایھ

 بلكھ  رقابت نھ یك امر مفروض،. ھاى متعدد وجود داردكل متراكم واحد، بلكھ بھ صورت سرمایھ

 از اجزاء سرمایھ  كدام بخش. دھد روال بحث خود را ادامھ می ماركس. یك واقعییت روزمره است

 عین  اولیھ خود برخوردار شود، و در تواند از میزانى متفاوت از ارزش  ریختھ است كھ مى پیش

اگر براى یك شرایط معین تولید و براى . دار مایل باشد كھ در تولید شركت داشتھ باشد حال سرمایھ

 سرماى ثابت یا متغییر  یك زمان معین مسئلھ را در نظر بگیریم، تغییرات فنى كھ در میزان ارزش

  ا بجاى ارزش اینجا آگاھانھ مقولھ سود ر ماركس. توانند دخیل باشند قابل صرف نظر ھستند مى

 اضافھ است  او قبال نشان داده است كھ منشاء سود، ارزش. كند اضافھ وارد دستگاه تحلیلى خود مى

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 127 

اما . برخالف اقتصاد بورژوائى این نھ سرمایھ، بلكھ كار است كھ منشاء سود سرمایھ است و لذا

دار  سرمایھ. ى كندخواھد بررسرا می اینجا او با وارد كردن مقولھ سود، كلیت پروسھ سرمایھ 

زیرا شركت او در .  ریختھ خود گذشت كند  سرمایھ پیش تواند نسبت بھ از دست دادن ارزش نمى

ھیچ .  سرمایھ او تمام شده است  ارزش  بھ ابزار تولید بھ معناى كاھش اش تولید و تبدیل سرمایھ پولى

دارى  ولى ھر سرمایھ. دارى است ھاین مغایر با منطق سرمای. كند سرمایھ دار عاقلى این كار را نمى

 با مقولھ  ماركس.  ریختھ خود انتظار سود كمتر یا بیشتر داشتھ باشد تواند نسبت بھ سرمایھ پیش مى

و سود ھمین نكتھ را ) متغییر+ سرمایھ ثابت ( ریختھ   سرمایھ پیش  بھاء یعنى ارزش-ھزینھ 

 باید متحقق  ایھ است كھ در پروسھ گردش سرم  ھزینھ بھاء آن جزء از ارزش .میخواھد روشن كند

میزان در  این. تواند متفاوت باشد  مى شود، حال آن كھ میزان سود متحقق شده در پروسھ گردش

 این است كھ  نكتھ ماركس. حقیقت برابر با نرخ سود متوسط براى ھر رشتھ تولیدى خواھد شد

 نوعى خصوصیت طبیعى سرمایھ، بلكھ مبناى این نرخ سود متوسط نھ یك امر از قبل داده شده یا

ھاى منفرد یك  اى است كھ بھ صورت جدیدى بین ھمھ سرمایھ  اضافھ خلق شده میزان كل ارزش

   .رشتھ معین تولیدى توزیع شده است

 از آنھا استفاده كرده است، قدم بھ قدم  بینیم كھ چگونھ سطوح مختلف تجرید كھ ماركس بنابراین مى

درست مانند چاپگرى كھ با تفكیك رنگ یك پوستر رنگى، . كنند را ترسیم مىدارى  واقعیت سرمایھ

بھ این ترتیب بر خالف آن چھ منتقدین . كند ایى تولید مى تصویر نھایى را با چاپ چند مرحلھ

او .  نكرده است عوض» كاپیتال« متدویك خود را در جلد سوم   روش  مدعى ھستند، ماركس ماركس

 تجرید را كھ فقط در صورت وجود سطوح قبلى تجرید قابل فھم است صرفا یك سطح دیگر از

  .وارد دستگاه تحلیلى خود كرده است

شود، نھ یك تمایز اختیارى،  ھاى متعدد قائل مى  بین سرمایھ بطور عام و سرمایھ تمایزى كھ ماركس

فرق قائل  (appearance) و نمود سرمایھ (essence)  بین ماھیت ماركس. بلكھ كامال واقعى است

در عین حال او نحوه تكوین دقیق تحول ماھیت . كند شود و براى دومى بدوا اولى را بررسى مىمى

 كھ خود از این تمایز كامال آگاه است،  ماركس. كند سرمایھ بھ نمود كنكرت آنرا را نیز روشن مى

ھاى عمومى و ایشگر... «: كند این موضوع را بدین سان تاكید مى» كاپیتال«در ھمان جلد اول 

اكنون موقع تحقیق این . كند فرق گذاشت ضرورى سرمایھ را باید از اشكالى كھ در آن تجلى مى

كنند و  نیست كھ چگونھ و بھ چھ نحو قوانین ذاتى سرمایھ در حركت خارجى سرمایھ تجلى مى

محركھ در نمایند، و در نتیجھ مانند علت  خویشتن را بھ مثابھ قوانین قھرى رقابت تحمیل مى
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ولى این نتیجھ از ھم اكنون مسلم است كھ تحلیل علمى رقابت . كنند ضمیمر انفرادى فرد رسوخ مى

فقط ھنگامى امكان پذیر خواھد بود كھ ماھیت درونى سرمایھ درك شده باشد، عینا ھم چنان كھ 

حركت ظاھرى اجرام سماوى فقط براى كسى قابل درك است كھ حركت واقعى، ولى غیر 

ماھیت «، »كاپیتال« در جلد اول و دوم   از این كھ ماركس تنھا پس» . آنھا را بشناسد سمحسو

كھ بھ بررسى » كاپیتال«كند است كھ در ھمان صفحھ اول جلد سوم  را بررسى مى» درونى سرمایھ

 دارد، رابطھ بین سرمایھ بطور عام و چند سرمایھ و حركت از  سرمایھ اختصاص» جھان واقعى«

  :گوید د قبلى خود بھ سطح تجرید جدید را روشن كرده، مىسطح تجری

، بھ مثابھ پروسھ  دارى بھ طور كلى ھایى را تحلیل كردیم كھ پروسھ تولید سرمایھ در جلد اول پدیده«

اما این . دھند ، بدون در نظر گرفتن تاثیرات ثانوى و نفوذ بیرونى را تشكیل مى تولید بالواسطھ

گیرد، و در جھان واقعى با پروسھ  مام پھنھ زندگى سرمایھ را در بر نمىپروسھ بالواسطھ تولید ت

نتیجھ این شد كھ پروسھ تولید ... در جلد دوم .  كھ موضوع جلد دوم بود تكمیل گردید گردش

. كند  مى  را مشخص دارى بعنوان یك كلیت تركیبى از پروسھ تولید و پروسھ گردش سرمایھ

 جلد سوم  تواند موضوع جلد سوم باشد، بلكھ بر عكس تركیب نمىھاى عمومى درباره این  بررسى

باید بیابد و توضیح  رویند مى اشكال كنكرتى را كھ از حركت سرمایھ بھ منزلھ یك كلیت فرا مى

گیرند  شان در چنان اشكال كنكرتى با یك دیگر در تقابل قرار مى ھا در حركت واقعى سرمایھ. دھد

،  ر پروسھ بی واسطھ تولید، ھم چون شكل سرمایھ در پروسھ گردشكھ براى آنھا شكل سرمایھ د

بنابراین اشكال گوناگون سرمایھ كھ در این جلد بسط . شوند ظاھر مى تنھا بھ مثابھ دقایق خاص

گیرند، در رقابت، و  ھا در سطح بیرونى جامعھ بھ خود مى یابند، قدم بھ قدم بھ شكلى كھ سرمایھ مى

  ».شوند املین تولید نزدیك مىدر آگاھى معمول خود ع

داران  ھمین محركھ، سرمایھ.  براى كسب سود است دارى، تالش نیروى محرك فعالیت سرمایھ 

در پروسھ كار، در مقابل كارگر و . كند كھ در دو عرصھ وارد كارزار شوند منفرد را وادار مى

ران دیگر براى كسب سھم دا  در مقابل سرمایھ  اضافھ بیشتر و در پروسھ گردش براى كسب ارزش

در مقابل كارگر، مكانیزه و اتوماتیزه .  اضافھ تولید شده بھ صورت سود ھر چھ بیشترى از ارزش

حال آن كھ در مقابل .  اضافھ ظھور كرده است  تولید ارزش شدن تولید بعنوان شكل غالب افزایش

 غالب شركت  رت روش بھاء ھر واحد كاالست كھ بھ صو-    ھزینھ داران دیگر كاھش سرمایھ

رقابت در نتیجھ عاملى است كھ . كند داران دیگر عروج مى دار در كارزار رقابت با سرمایھ سرمایھ

  داران سعى كنند با پائین آوردن ھزینھ تولید كاالھاى خود قیمت آنھا را كاھش شود سرمایھ باعث مى
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بھ عبارت دیگر . سود بیشتر كننددھند و الجرم سھم خود در بازار را در ازاى پائین آوردن نرخ 

 دستمزدھا، شدت و طول ساعت كار، نرخ عمومى سود بھ علت باال   ثابت بودن ارزش بھ فرض

  . اضافھ پائین خواھد آمد تر تركیب ارگانیك سود در مقایسھ با نرخ ارزشرفتن سریع

كى از وجوه آن  بارھا تاكید كرده، یك رابطھ اجتماعى است كھ ی سرمایھ ھمان طور كھ ماركس

اجبارى كھ بھ علت خطر . اجبار واحدھاى منفرد تولیدى براى بھبود سطح باروى كارشان است

تدافع متقابلى كھ بین «نویسد   مى از این روست كھ ماركس. ورشكستگى بھ آنھا تحمیل مى شود

و لذا روشن »  مبادلھ متحقق شده موجود بود ھا وجود دارد پیشتر در سرمایھ بعنوان ارزش سرمایھ

دو گانگى كھ بین خصلت فردى . كند چرا سرمایھ بھ صورت سرمایھ متعدد وجود دارد مى

كار در تولید كاالیى وجود دارد، تنھا در صورت وجود یك ) مجرد(و خصلت اجتماعى ) مشخص(

. رود  اجتماعى كاالھایشان از بین مى كارزار رقابتى بین تولید كنندگان منفرد براى تحقق ارزش

- ھاى متعدد نشان می تقابلى كھ در ماھیت كاال و سرمایھ وجود دارد، خود را در رقابت بین سرمایھ

از نظر تحلیلى، رقابت چیزى نیست مگر ذات درونى سرمایھ، خصوصیت  « :بقول ماركس. دھد

رقابت . شود  ظاھر و متحقق مى ھاى متعدد با یك دیگر، اساسى آن، كھ بھ صورت تقابل سرمایھ

  ».كند  درونى سرمایھ است كھ بھ صورت یك ضرورت خارجى بروز مى شگرای

شود، بنابراین میزان سود برابر  شود متحقق مى از آنجا كھ سود تنھا در قیمت كاالیى كھ خریده مى

ولى از آنجا كھ سود سرمایھ در مبادلھ متحقق . با قیمت پرداخت شده و ھزینھ تولید كاالست

 اضافھ تولید شده  ن سود یك سرمایھ منفرد ضرورتا بھ میزان ارزششود، در آن صورت میزا مى

توسط ھمان سرمایھ محدود نیست، بلكھ یك پدیده نسبى است و بھ میزان اختالف بین قیمتى كھ در 

بنابراین سود بدست آمده . شود و ھزینھ تولید آن كاال بستگى دارد مبادلھ براى آن كاال پرداخت مى

داران دیگر بھ  البتھ مشروط بھ این كھ سرمایھ.  اضافھ نھفتھ در كاال باشد زش از ار تواند بیشمی

 اضافھ موجود در كاالھاى خود بھ دست   كمترى نسبت بھ ارزش ھمان میزان در مبادلھ ارزش

ایى است كھ بھ   اضافھ  اضافھ و ھمین طور كل سود، كھ صرفا ارزش از این رو كل ارزش. آورند

آن چھ متفاوت . توانند كم یا زیاد شوند  نھ مى شده است، در پروسھ گردشنحو دیگرى محاسبھ 

  .ھاى مختلف است  اضافھ بین سرمایھ است، تنھا نحوه توزیع ارزش

بھ .  اضافھ چیست نحوه این توزیع مجدد ارزش. ولى حال سئوال مھم دیگرى باید پاسخ گیرد

ھاى مختلف، نرخ سود متوسط  شتھھاى منفرد در ر عبارت دیگر چگونھ از نرخ سود سرمایھ

  .آید اجتماعى سرمایھ بھ وجود مى
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   تشكیل نرخ متوسط سود-٣

سودھاى مختلف بھ متوسط   نرخ  خود با گرایش  براى تطابق نظریھ كارى ارزش  ماركس روش

گیرد كھ ھمھ كاالھا از قیمتى برخوردارند كھ دقیقا برابر با زمان   مى شدن این است كھ بدوا فرض

پنج رشتھ » كاپیتال« در جلد سوم  بعنوان مثال ماركس. شان است ار صرف شده براى تولیدك

نسبت سرمایھ ثابت و متغیر براى ھر یك از این ). جدول یک(گیرد  تولیدى مختلف را در نظر مى

. تواند یك سان باشد ھا نمى ھا متفاوت است، چھ این كھ تركیب ارگانیك سرمایھ در ھمھ رشتھ رشتھ

اگر نرخ . گیریم  را معادل صد مى  كل سرمایھ در ھر بخش ى براى ساده شدن قضیھ، ارزشول

ھا معادل صد درصد در نظر   اضافھ را ھم در ھمھ این رشتھ استثمار، یعنى نرخ تولید ارزش

 ریختھ   اضافھ تولید شده برابر با سرمایھ پیش بگیریم، در آن صورت در ھر رشتھ میزان ارزش

ھا نیز متفاوت از   از این رو قیمت كاالھاى تولید شده و نرخ سود ھر كدام از این رشتھ.خواھد بود

 ریختھ تولید   براى پانصد واحد سرمایھ پیش ولى در مجموع صد و ده واحد ارزش. بود ھم خواھد

دھد كھ نرخ متوسط سود براى كل این پنج رشتھ برابر یك محاسبھ ساده بھ ما نشان مى. شده است

  .ت و دو درصد استبیس

ھاى سود متفاوت ھر یك از این رشتھ  اى كھ ما باید نشان دھم این است كھ چگونھ نرخ بنابراین نكتھ

كنند و نرخ سود متوسط سرمایھ اجتماعى را بھ  بھ طرف نرخ سود بیست و دو درصد سیر مى

از آنجا كھ ما با .  كنیمدر اینجا جا دارد بدوا نكاتى را با توجھ بھ جدول دو روشن. آورند وجود مى

 ریختھ  ھا كل سرمایھ پیش ھاى مختلف تولید سر و كار داریم، تصور این كھ در ھمھ این رشتھ رشتھ

میزان مصرف ساالنھ سرمایھ ثابت .  نادرست است ثابت در ھر سال تماما مصرف شود، یك فرض

ھ را باید در نظر بگیریم، این مالحظ.  گردان و استوار آن دارد  ریختھ بستھ بھ نسبت بخش پیش

ھاى مورد نظر بھ غلط برابر با صد   بھاء براى ھمھ رشتھ-   زیرا در غیر این صورت ھزینھ

 بھاء براى ھر رشتھ چقدر باشد، نرخ -   ولى نكتھ مھم این است كھ مستقل از این كھ ھزینھ. شود مى

راى ھر سال صرف شده  ریختھ و نھ صرفا مقدارى از آن كھ ب سود بھ نسبت كل سرمایھ پیش

از این رو علیرغم مالحظھ فوق نرخ متوسط سود براى ھر یك از این . شود است، محاسبھ مى

ھا، مستقل از نحوه تقسیم آن بھ ثابت و متغیر، ھمان بیست و دو درصد باید در نظر گرفتھ  سرمایھ

   انتقال ھمھ ارزش نھایى كاال در صورت دھد كھ ارزشستون دو تا چھار جدول دو نشان می. شود

ھا در ستون  این ارقام براى ھر یك از سرمایھ. اضافھ تولید شده براى تولید آن چقدر خواھد شد
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 ریختھ فقط بیست و دو  ولى اگر قرار باشد بھ نسبت ھر صد واحد سرمایھ پیش. پنجم آمده است

در آن صورت بھ ھر كدام تعلق گیرد، ) براى نرخ سود متوسط بیست و دو درصد(واحد سود 

اگر بیاد داشتھ . ھزینھ تولید براى ھر كدام از آنھا با آن چھ پیشتر محاسبھ كردیم متفاوت خواھد بود

بدین ترتیب با جمع ارقام سود در ستون چھارم . نرخ سود بود+  بھاء - ھزینھ= باشید، ھزینھ تولید 

ستون آخر تفاوت قیمت از . آید ىبا رقم بیست و دو ھزینھ تولید براى ھر یك از این رشتھ بھ دست م

ھا برابر با بینیم جمع جبرى این تفاوتھمان طور كھ مى. دھد را براى ھر رشتھ نشان می ارزش

 جدیدى در این روند یك سان شدن نرخ سود تولید نشده، بلكھ  بھ عبارت دیگر ارزش. صفر است

ھاى مختلف تولید  دیدى بین رشتھ اضافھ موجود كھ صد و ده واحد بود بھ نحو ج صرفا ھمان ارزش

 با یك سان شدن نرخ سود سرمایھ   ماركس بنابراین، تئورى كارى ارزش. توزیع شده است

  .آید اجتماعى تناقضى ندارد و از عھده توضیح آن برمى

 و نھ یك واقعیت  اى كھ باید بھ آن توجھ كرد این است كھ یك سان شدن نرخ سود یك گرایش نكتھ

گیرد، سیال  بدین معنا تغییراتى كھ براى یك سان شدن نرخ سود صورت مى. عھ استدائمى در جام

ھایى كھ تركیب ارگانیك سرمایھ پائین است، یعنى سھم  بعنوان مثال در آن رشتھ. و تدریجى ھستند

. دھد، بدوا نرخ سود باالست  ریختھ را تشكیل مى  عمده از كل سرمایھ پیش سرمایھ متغیر بخش

شود در مدت زمان مورد نظر   تولید مى  این كھ تقاضا براى كاالھایى كھ در آن بخش رضالبتھ بھ ف

ھاى جدید را بھ این رشتھ تولیدى  ولى از آنجا كھ نرخ سود باالست، این با خود سرمایھ. ثابت بماند

رود، این بھ نوبھ خود باعث  در نتیجھ رقابت بعدى عرضھ كاالھاى تولید شده باال مى. كشد مى

 قیمت متوسط كاالھاى تولید شده و باالخره باعث باال رفتن سطح متوسط تركیب ارگانیك  كاھش

 ھاى تولیدى كھ تركیب ارگانیك ، در آن عرصھ بالعكس. شود  مى سرمایھ درگیر در این بخش

شود،  این باعث خارج شدن سرمایھ از این عرصھ مى. سرمایھ باالست، نرخ اولیھ سود پائین است

ھا منجر شده و بھ نرخ   قیمت این بھ افزایش. جھ حد تولید از میزان تقاضا كمتر خواھد شددر نتی

بھ عبارت دیگر این ورود و . افزاید تا آن حد كھ برابر با نرخ متوسط سود اجتماعى شود سود مى

ھایى كھ نرخ سود پائین دارند بھ آن ھاى مختلف تولید، از آن بخش خروج سرمایھ بین بخش

ھا محركھ پشت یك سان شدن نرخ  این حركت سرمایھ. ایى است كھ نرخ سود باال دارندھ بخش

ھاى  داران منفرد براى دست یافتن بھ رشتھ  سرمایھ در عالم واقع، این تالش. متوسط سود است

ھا منجر  تولیدى كھ در آنھا نرخ سود از حد متوسط نرخ سود باالتر است كھ بھ جابجایى سرمایھ

ولى ھر .  این منظور ما شاھد اختراعات و ابداعات مداوم در عرصھ تولید ھستیمبھ. شود مى
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 براى بھ حداكثر رساندن نرخ سود خود، در حقیقت مستقل از خواست و تمایل  دار با تالش سرمایھ

  .كند  یك سان شدن نرخ سود كمك مى گرایش خود، بھ

 زمانى كھ نرخ سود بھ طرف یك مان میزان تقاضا براى محصوالت را طى حال اگر در بررسى

بعنوان . تر خواھد شد كند ھم در نظر بگیریم، در آن صورت قضیھ قدرى پیچیده سان شدن میل مى

ھاى جدید بھ یك رشتھ تولیدى كھ در آن تركیب متوسط ارگانیك  مثال اگر علیرغم ورود سرمایھ

باال رود، در آن صورت سرمایھ پائین است، یك دفعھ میزان تقاضا براى محصوالت آن رشتھ 

آید، زیرا حجم تولید بیشتر از  متوسط كاال، نرخ سود لزوما پائین نمى علیرغم كاستھ شدن از قیمت 

ھاى بیشترى بھ این عرصھ خواھد شد تا این  البتھ این بھ نوبھ خود باعث جلب سرمایھ. گذشتھ است

  .كھ باالخره نرخ متوسط سود در این رشتھ معمول شود

رى كھ باید بھ آن اشاره كرد این است كھ ما تا اینجا نرخ متوسط سود را در رابطھ با نكتھ دیگ

 مولد سرمایھ اجتماعى در نظر گرفتیم، یعنى آن بخشى از سرمایھ كھ بھ طور مستقیم بھ تولید  بخش

كاالى .  مولد سرمایھ تنھا بخشى از سرمایھ اجتماعى است ولى بخش.  اضافھ مشغول است ارزش

سرمایھ مولد بھ اعتبارات و .  شده باالخره باید توسط یك واسطھ تجارى بھ دست مشترى برسدتولید

زمینى كھ بر روى آن كارخانھ یعنى محل كاركرد فیزیكى سرمایھ مولد قرار . وام احتیاج دارد

. دار دیگرى كھ صاحب زمین و ساختمان است اجاره شود و غیره و غیره دارد، باید از سرمایھ

 اضافھ نیستند بھ ھر حال بخشى از  ھا، كھ بھ طور مستقیم مشغول تولید ارزش  این سرمایھصاحبان

ھا نیز بعنوان بخشى از سرمایھ اجتماعى  بھ این سرمایھ. كل سرمایھ اجتماعى را در دست دارند

 اضافھ تولید شده نھ فقط بین اجزای مختلف سرمایھ مولد،  بنابراین كل ارزش. باید سودى برسد

ھاى دیگر سرمایھ اجتماعى یعنى سرمایھ  اجتماعى و سایر بخش  از سرمایھ كھ بین كل این بخشبل

ھا،  نرخ متوسط سود براى ھر یك از این بخش. شود تجارى، رباحى، بانكى و امثالھم تقسیم مى

گردد كھ چھ میزان از سرمایھ اجتماعى در این  مولد سرمایھ اجتماعى، بھ این برمی مانند بخش

تواند میزان الزم براى ھا با آن چھ می ھا فعال است و تا چھ اندازه میزان درگیر در این بخش خشب

ھا نیز نرخ متوسط سودى  بھ ھر حال براى ھر یك از این بخش. ھا باشد متفاوت است آن بخش

 نرخ متوسط سود براى ھر یك  نرخ متوسط سود براى كل سرمایھ اجتماعى بر اساس. وجود دارد

تفاوت بین نرخ متوسط سود سرمایھ اجتماعى و نرخ . شود ھاى مختلف آن تعیین مى ز بخشا

ھا  متوسط سود براى ھر یك از اجزای سرمایھ اجتماعى باعث جابجایى سرمایھ بین این بخش

  .خواھد شد تا زمانى كھ نوعى تعادل بھ وجود آید
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   شدن نرخ سود براى توضیح یك سان  انتقادات فنى بھ راه حل ماركس -٤

 براى توضیح چگونگى تشكیل نرخ متوسط سود فقط از نظر متدویك مورد انتقاد  راه حل ماركس

مھمترین انتقادى كھ بھ این راه حل طى . از نظر فنى نیز بھ آن انتقاداتى است. قرار نگرفتھ است

معروف » ت بھ قیم مسئلھ تبدیل ارزش«صد سال اخیر بھ اشكال مختلف گرفتھ شده است، و بھ 

  اگر بھ یاد داشتھ باشید، ماركس. كند  ھزینھ تولید را محاسبھ مى ایى است كھ ماركس است، نحوه

   بھاء خود برابر با ارزش- ھزینھ . داند نرخ متوسط سود مى+  بھاء -  ھزینھ تولید را برابر با ھزینھ 

ال كاالھایى ھستند كھ باید سرمایھ ثابت و متغییر است، ولى سرمایھ ثابت و متغییر خود در عین ح

دار فروشنده این كاالھا، ھزینھ تولید آنھا بھ نوبھ خود  براى سرمایھ. دار خریده شوند توسط سرمایھ

شود كھ ھم در  بنابراین چنین ادعا مى.  بھاء بھ عالوه نرخ متوسط سود است-   برابر با ھزینھ

بھ . دارد شده نرخ متوسط سود وجود كاالھاى تولید   كاالھاى مصرف شده و ھم در ارزش ارزش

 آن نرخ متوسط سود در دور  شود تا بر اساس عبارت دیگر نرخ متوسط سود در یك دور وارد مى

اگر نرخ متوسط سود كاالھاى تولید شده بر روى نرخ متوسط سود كاالھایى . بعدى محاسبھ شود

ھیچ مبناى دقیقى براى محاسبھ گذارد، در آن صورت  اند تاثیر مىكھ براى تولید آنھا صرف شده

 سرمایھ ثابت و متغییر   ارزش  ماركس  فرض لذا بر خالف پیش. این نرخ سود متوسط وجود ندارد

از این . صرف شده نھ یك امر داده شده و ثابت، بلكھ بھ اندازه خود نرخ متوسط سود سیال ھستند

 او بھتر است بھ طور  ارى ارزش معتقدند بھ جاى چسبیدن بھ نظریھ ك روست كھ منتقدین ماركس

تجربى و با استفاده از آمار قیمت كاالھاى مصرف شده براى تولید یك كاال را محاسبھ كرد تا بتوان 

ھاى بسیار  البتھ براى این كار ھم مدل. بھ نوبھ خود نرخ متوسط سود را تا حدود دقیقى تخمین زد

  .اند پیچیده ریاضى كشف كرده

 یك پدیده تئوریك نیست كھ بھ   ماركس اوال تئورى ارزش. چند نكتھ اشاره كنیمدر اینجا جا دارد بھ 

 چگونھ تكوین یافتھ و پاسخ   مایل بود بداند كھ مقولھ ارزش ماركس. طور مستقیم قابل مشاھده باشد

  بنابراین براى ماركس. دارى یافت خود را در توضیح مناسبات طبقاتى معین شیوه تولید سرمایھ

از این رو بین جنبھ كمى و كیفى این .  پاسخى بھ نحوه تعیین قیمت نیست ارى ارزشتئورى ك

در . این قانون فقط در سطح اقتصاد یك جامعھ معین قابل تائید است. تئورى باید تمایز قائل شد

تواند بھ خودى خود صحت یا عدم صحت این تئورى را تائید یا  نتیجھ ھیچ میزان آمار و ارقام نمى

  .بھ ویژه این كھ حتى نحوه محاسبھ و تعیین این ارقام خود جاى بحث زیاد دارد. ند ك نقض
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شود كھ كاالھا نھ فقط  ھمھ دشوارى قضیھ از آنجا ناشى مى«شود كھ   بھ درستى یاد آور مى ماركس

اى كھ بھ نسبت  شوند، یعنى سرمایھ بھ صورت صرف كاال، بلكھ بعنوان محصول سرمایھ مبادلھ مى

این شرط براى ... داند   اضافھ تولید شده خود را سھیم مى  در سھم بردن از كل ارزش میزانش

این قیمت كل . قیمت كل كاالھایى كھ توسط یك سرمایھ در یك زمان معین تولید شده باید صدق كند

این وجھ » .در حقیقت جمع كل قیمت ھمھ كاالھایى است كھ توسط این سرمایھ تولید شده است

 است كھ او را از اقتصاددانان متاخر كالسیك خود منجملھ  ریھ اقتصادى ماركسمھمى از نظ

 صرفا بھ  زیرا بر خالف ریكاردو ماركس. كند ریكاردو و ھمھ طرفداران بعدى ریكاردو متمایز مى

 نھ  براى او ارزش. چگونگى وضع شدن نسبت كمى قیمت كاالھا در مقابل یك دیگر عالقمند نیست

 را  بنابراین او ارزش.  مبادالتى و لذا قیمت كاالست  خود ارزش  بلكھ نفس قیاس،صرفا یك وسیلھ 

  نھ یك خصوصیت طبیعى یا قراردادى كاال، بلكھ ناشى از خصلت دوگانھ كار، ھم خصلت مشخص

  كند و ھم خصلت مجرد آن كھ منشاء ارزش  قبلى اجزاء تشكیل دھنده كاال را حفظ مى آن كھ ارزش

شناسد،  لذا، آنجا كھ ریكاردو سود را بعنوان حق طبیعى سرمایھ برسمیت مى. داند جدید است، مى

 اضافھ   ارزش سود براى ماركس. دھد آن را تماما ناشى از استثمار نیروى كار نشان می ماركس

 كار صرف شده   براى ھم خوان كردن قیمت یك كاال با ارزش لذا ھر گونھ تالش. تحول یافتھ است

این امر نھ در سطح یك كاالى معین یا حتى كاالھاى یك رشتھ . د آن اساسا غلط استبراى تولی

- معین تولید، بلكھ در سطح كل اقتصاد جامعھ و براى كل سرمایھ بعنوان یك پدیده متراكم رخ می

اتفاقا با فرق گذاشتن . شود اضافھ تولید شده در سطح كل جامعھ مجددا توزیع مى كل ارزش. دھد

 بر خالف ریكاردو نرخ متوسط سود را بعنوان یك امر داده شده   اضافھ و سود ماركس بین ارزش

آید و حدود نوسانات آن  دھد كھ چگونھ چنین نرخ متوسطى بھ وجود مىبلكھ نشان می كند، تلقى نمى

 اضافھ تولید شده  تواند از كل ارزش تا چھ حد متعین است، زیرا بھ ھر رو میزان كل سود نمى

 بھ قیمت كاال را   ریكاردو تبدیل ارزش اند بھ روش  كسانى كھ مایل بوده اتفاقا تمام تالش.  باشدبیشتر

زیرا آنھا . محاسبھ كنند یا ھزینھ تولید كاال را تخمین بزنند، با مشكالت جدى مواجھھ شده است

فرضى و یا با  كردند تا بھ نحوى نسبت بین قیمت كاالھا را یا با وضع یك كاالى استاندارد  تالش

ھاى ریاضى تعیین قطعھ قطعھ كردن اجزاى اقتصاد جامعھ و بعد تعیین رابطھ بین آنھا توسط مدل

مثال نرخ ( یا مفروضات تحلیلى آنھا با واقعییات جامعھ ھم خوانى نداشتھ است  در این تالش. كنند

مثال قائل (وط بوده است ھاى تحلیلى آنھا بسیار محدود و مشریا حدود عملكرد مدل!) منفى استثمار

  اند ھمان واقعییاتى كھ ماركس در ھر حال یا آنھا نتوانستھ). شدن فقط دو نوع تولید براى كل جامعھ
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را بھ ناتوانى از پرداختن بھ آنھا متھم كرده بودند در دستگاه تحلیلى خود جاى دھند و یا بر خالف 

   ھزینھ تولید بھ دست دھند، در این تالشخواھند یك مدل جھانشمول نحوه تعییناین ادعا كھ می

  .اند خود موفق از آب در نیامده

از این رو سرمایھ یك .  سرمایھ یك رابطھ اجتماعى و نھ یك حجم معین كمى است براى ماركس

. ماند پروسھ است كھ در ھر یك از لحظات تبدیل خود بھ اشكال حركت، كماكان سرمایھ مى

 بھ ھزینھ تولید تنھا در رابطھ با تحول سرمایھ در یكى از   ارزش تبدیل بنابراین براى ماركس

ھاى منفرد فقط بخشى از كل   سرمایھ از این رو براى ماركس.  قابل فھم است اش اشكال حركت

 كارگر یكى گرفت،  لذا سرمایھ را نباید فقط با وسایل تولید یا معاش. سرمایھ اجتماعى ھستند

براى . صرف و تولید كماكان بخشى از كل سرمایھ اجتماعى استسرمایھ حتى بھ صورت وسایل م

گیرد و در این حركت   یک بھ كاال و بھ پول دو صورت مى كل سرمایھ اجتماعى حركت آن از پول

   سرمایھ مصرف شده است، زیرا كل قیمت برابر با كل ارزش  بھاء برابر با كل ارزش-  كل ھزینھ

حركت ھر یك از اجزای سرمایھ، یا ھر یك . فھ تولید شده است اضا و كل سود برابر با كل ارزش

ھاى منفرد بعنوان بخشى از سرمایھ كل اجتماعى، در این نكتھ تغییرى بھ وجود  از سرمایھ

بھ ( مصرف  ، و ھمین طور ارزش  اضافھ كند البتھ نحوه توزیع ارزش آن چھ تغییر مى. آورد نمى

ھاى مختلف تولید است كھ در حركت كل سرمایھ  بین عرصھ) صورت وسایل تولید یا مصرف

از این رو سرمایھ ثابت و متغیر صرفا میزان . اجتماعى از پول یک بھ كاال بھ پول دو قرار دارند

ھاى متفاوت تولید را بعنوان بخشى از كل  گذارى شده در ھر یك از عرصھ سرمایھ واقعا سرمایھ

 بھ   آنھا در طى پروسھ تبدیل ارزش  اعتبار ارزشكنند و بھ این سرمایھ اجتماعى نمایندگى مى

 سود صرفا  از این رو براى ماركس). دایاگرام شماره چھار(ماند  ھزینھ تولید بدون تغییر مى

 بھ  اى است كھ بھ نحو متفاوتى محاسبھ شده است، و میزان آن در اثر تبدیل ارزش  اضافھ ارزش

ھاى  جمع كل سود در ھمھ عرصھ«بنابراین . زیاد شودتواند كم شود و نھ  ھزینھ تمام شده نھ مى

ھاى تولید شده باشد، و ھزینھ تولید ھمھ كاالھاى اجتماعى   اضافھ تولید باید برابر جمع كل ارزش

  .» آنھاست تولید شده برابر با جمع ارزش

ى كاال در و باالخره در اینجا جا دارد بھ سردرگمى كھ بین ھزینھ تولید یا قیمت تولید و قیمت پول

  اشكال اساسا در اینجاست كھ ھنوز در سطحى كھ ماركس. آید ھم اشاره كنم بازار بھ وجود مى

 قیمت تولید یا ھزینھ  براى ماركس. كند، قیمت پولى كاال بررسى نشده است موضوع را بررسى مى

بوط بھ ھمان طور كھ در جلسھ مر. تولید صرفا ارزشى است كھ شكل متفاوتى بھ خود گرفتھ است
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 كاالھاست كھ مبناى قیمت پولى آنھاست و   این ارزش  توضیح دادیم، براى ماركس قانون ارزش

 كار  نوسانات عرضھ و تقاضا در بازار اساسا باعث بھ نوسان درآمدن قیمت پولى كاال حول ارزش

توجھ  شدن نحوه تكوین قیمت پولى كاال،  براى روش. شود اجتماعا صرف شده براى تولید آن مى

  .كنم شما را بھ دیاگرام پنج جلب مى

   

    مافوق سود و تئورى رانت ماركس -٥

ھاى   گرفتیم كھ تحرك سرمایھ بین بخش در بررسى یك سان شدن نرخ سود، ما این نكتھ را فرض

دھد اگر بر سر حركت سرمایھ ولى چھ اتفاقى رخ می. گیرد مختلف تولید بھ راحتى صورت مى

 بررسى شده است  این وضعیت ویژه ھم توسط ماركس. یعى وجود داشتھ باشدموانع تصنعى یا طب

اگر بھ یاد داشھ باشید گفتیم . كنیم و ما اینجا صرفا براى كامل بودن بحث بھ این موضوع اشاره مى

ھاى دیگر جھت كسب  آنجا كھ نرخ سود باال است، این خود محركى است براى حركت سرمایھ

یابد و در   مى در نتیجھ این حركت سرمایھ، نرخ سود بطور عمومى كاھش. بخشى از این سود باال

ولى اگر چنین نشود، نرخ باالى سود كماكان در آن عرصھ باقى . شود دراز مدت یك سان مى

 مقولھ مافوق سود یا اجاره تفاضلى را  براى تفكیك این وضعیت از حالت عادى، ماركس. ماند  مى

اجاره تفاضلى زمین، اجاره : ن سھ نوع اجاره تفاضلى فرق قائل شویمتوانیم بی مى. كند مطرح مى

، در دسترسى بھ منابع  در دو حالت اول. ، و اجاره تفاضلى تكنولوژى یا تكنیك تفاضلى معادن

خیز و از نظر مكانى مناسب  ھاى قابل كشت حاصل  بھ ھر حال زمین. طبیعى محدودیت وجود دارد

.  و با كیفیت مرغوب ھم محدودند بع طبیعى بھ راحتى قابل دسترسھمین طور منا. محدود ھستند

ھا ناشى از  گذارند، ولى این محدودیت انحصارات تصنعى نیز بر سر تحرك سرمایھ محدودیت مى

بعنوان . شرایط طبیعى نیست، بلكھ ناشى از شرایط مراحل معینى از انباشت خود سرمایھ ھستند

گذارى كالن است یا امتیاز استفاده از اختراع یا  بھ یك سرمایھمثال آنجا كھ براى شروع احتیاج 

  .بردارى در انحصار سرمایھ معینى قرار دارد نتایج تحقیقات و بھره

ھر چھ میزان سرمایھ اولیھ الزم براى تولید سودآور بیشتر باشد، بھ ھمان نسبت تعداد رقباى بالقوه 

 ھر چھ میزان مافوق  و بالعكس. تر استجدیدى كھ در یك رشتھ معین صنعت وجود دارند كم

آید بیشتر باشد، بھ ھمان اندازه تحریك بیشترى براى  ھا بھ دست مى سودى كھ در این عرصھ

گذارى باالى اول را متحمل شوند  است كھ با یك دیگر یكى شده ریسك سرمایھ» ھاى متعدد سرمایھ«

ھر چھ پیشرفت تكنولوژیك باعث شود كھ . تا بتوانند از بخشى از این مافوق سود برخوردار شوند

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 137 

ترى تضمین شود، بھ ھمان نسبت فشار بیشترى بر رقباى  مافوق سود بیشترى براى مدت طوالنى

در مورد اول، . بالقوه وجود دارد تا تكنولوژى موجود را با انقالبات جدید فنى پشت سر بگذرانند

شى است كھ براى دور زدن منابع نفتى زیر بردارى از منابع نفتى زیر دریا یك نمونھ از تال بھره

تر  بردارى از منابع زیر دریا بسیار سخت تر و پیچیده واضح است كھ بھره. زمین صورت گرفت

در حالت دوم، . ولى اكنون استخراج این منابع تاثیر جدى بر روى قیمت نفت داشتھ است است،

در قدم اول .  است مورد جالبى استرقابتى كھ در عرصھ تولید مدارھاى الكترونیك صورت گرفتھ

شود و اكنون براى دور زدن  موتوال توسط رقیب جدیدترى مانند اینتل از دور خارج مى كمپانى

  .ھاى دیگر امكانات شان را روى ھم ریختند تا بتوانند آن را دور بزنند اینتل كمپانى

سودى كھ قرار است بین اى كھ باید متوجھ باشیم این است كھ مافوق سود از كل میزان  نكتھ

بھ عبارت . شود دارھاى مختلفى كھ در پروسھ یك سان شدن نرخ سود شركت دارند كم مى سرمایھ

البتھ بھ جز (شود كھ حجم سودى كھ بھ ھمھ طبقھ بورژوا  دیگر كسر مافوق سود باعث مى

ط دارد، ھر از آنجا كھ نرخ سود متوسط تمایل بھ سقو. رسد كم شود مى) داران انحصارى سرمایھ

از این رو فشار بر سرمایھ براى . شود كھ سرعت این سقوط بیشتر شود گونھ انحصارى باعث مى

شود و بھ ھمان میزان فشار   تشدید مى فائق آمدن بر موانع طبیعى و تصنعى موجود بر سر تحركش

 .گیرد بیشترى از جانب سرمایھ براى كم كردن و امحای كامل تاثیر انحصارات صورت مى

  . مداوم تابعى از قدرت نسبى اقشار مختلف طبقھ حاكمھ است ماحصل این كشمكش

   

   نزولى نرخ سود  گرایش-٦

دارى را استخراج   از تعریف نرخ متوسط سود قانون اساسى حركت شیوه تولید سرمایھ ماركس

  رمایھ پیش اضافھ تولید شده طى پروسھ تولید تقسیم بر كل س نرخ سود برابر با كل ارزش. كند مى

حال اگر صورت و . متغییر نوشت+ توان بصورت سرمایھ ثابت مخرج كسر را می. ریختھ است

  :شود مخرج را بھ سرمایھ متغییر تقسیم كنیم نتیجھ بھ قرار زیر مى

------------ = ---------= نرخ سود                  s/v     (s)  اضافھ  ارزش           اضافھ ارزش

---= -------  

  v/v +  c/v  (v) متغییر +(c)  سرمایھ ثابت  كل سرمایھ

    نرخ استثمار

= ---------  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 138 

  ١ + تركیب ارگانیك 

ھاى موثرترى براى تولید بھ وجود از آنجا كھ رشد تكنیك بھ طور اجتناب ناپذیرى با خود روش

شود، و  بت اضافھ مىآورد، در نتیجھ در ازای كم شدن از سھم سرمایھ متغیر بھ سھم سرمایھ ثا مى

ھمین طور از آنجا كھ تولید بیشتر بھ طور اجتناب ناپذیرى با خود مصرف بیشتر مواد خام را بھ 

شود  چنین روندى باعث مى.  دارد  تركیب ارگانیك سرمایھ تمایل بھ افزایش ھمراه دارد، در نتیجھ

   . طور تدریجى كاستھ شود ذاتى برخوردار بشود كھ از میزان آن بھ كھ نرخ سود از این گرایش

كند كھ عوامل  زیرا او تاكید مى. كند ، و نھ تكوین خطى و بالانقطاع مى  صحبت از گرایش ماركس

طبعا . كنند  مى ، خنثى و حتى معكوس  نرخ سود را كم اى در كار ھستند كھ حدود كاھش بازدارنده

  زیرا اگر نرخ ارزش.  اضافھ است  نرخ استثمار یا نرخ ارزش مھمترین عامل بازدارنده، افزایش

یابد بیشتر شود، در آن صورت نرخ   مى اضافھ بھ ھمان نسبت كھ تركیب ارگانیك سرمایھ افزایش

 اضافھ و تركیب ارگانیك سرمایھ در   ھمزمان نرخ ارزش ولى افزایش. سود سقوط نخواھد كرد

دى رشد كند، ولى صورت تواند بھ طور نامحدو مخرج كسر فوق مى. دراز مدت غیر ممكن است

  ھر چند در شرایطى ممكن است كھ كارگران بدون تولید ارزش. كسر بھ ھیچ وجھ چنین نیست

نیروى كارشان، یعنى بدون دریافت دستمزدشان، كار كنند، ولى این در دراز مدت قطعا ممكن 

ھ علت باال رفتن شود، بھ ھمان نسبت ب بھ عالوه بھ ھر اندازه كھ از تعداد كارگران كم مى. نیست

اگر بجاى دوازده كارگرى . شود شود كاستھ مى تركیب ارگانیك سرمایھ از حجم سودى كھ تولید مى

كنند و از این ھشت ساعت چھار ساعت را براى خود و چھار  كھ ھر كدام ھشت ساعت كار مى

اى خود و كنند، شش نفر كار كنند كھ اكنون دو ساعت را بر دار كار مى ساعت را براى سرمایھ

دار كار مى كنند، در آن صورت میزان سود براى مورد اول معادل  شش ساعت را براى سرمایھ

در یك حالت . شود با چھل و ھشت ساعت كار و در مورد دوم برابر با سی و شش كار مى

 بارآورى كار   اضافھ نسبى از طریق افزایش  نشان میدھد كھ بر تولید ارزش تر ماركس عمومى

بگذارید . ى محدودیت وجود دارد، زیرا ساعات كار كارگر یك مقدار متعین و محدود استاجتماع

 كنید براى شروع نسبت كار اضافھ بھ الزم  فرض. در اینجا مثالى را كھ پیشتر زدیم یادآورى كنیم

با این حساب براى یك روز ھشت ساعتھ كارگر چھار ساعت را بعنوان وقت . یک بھ یک است

  كنید كھ بارآورى كار دو برابر حال فرض. كند  ساعت را بعنوان وقت اضافھ كار مىالزم و چھار

كند و   نیروى كار خود را تولید مى در این صورت كارگر با دو ساعت كار الزم ارزش. شود

نسبت كار اضافھ . كند دار بعنوان كار اضافھ صرف مى بنابراین شش ساعت دیگر را براى سرمایھ
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مان كار از دو و چھار درصد و دو و چھار درصد بھ سھ و چھار درصد و یک و و الزم بھ كل ز

  بھ عبارت دیگر علیرغم این كھ بارآورى كار صد درصد افزایش. چھار درصد تغییر كرده است

واضح است كھ اگر نسبت كار اضافھ . یافتھ، میزان تغییر براى كار اضافھ پنجاه درصد بوده است

ر براى شروع مثال سھ و نیم درصد و دو و نیم درصد بود، در آن صورت و الزم از كل زمان كا

داد یعنى دو برابر شدن بارآورى كار این نسبت را بھ ھشت و ده درصد و دو و ده درصد تغییر می

 باشند، ١٠٠٠/١ و ١٠٠٠/٩٩٩اگر نسبت كار اضافھ و الزم . افزایشى برابر با سی و سھ درصد

شود كھ نسبت كار اضافھ بھ كل زمان بارآورى كار صرفا باعث میدر آن صورت دو برابر شدن 

شود كھ نسبت موجود بین  از این مثال عددى این نتیجھ مى. كار فقط نیم ھزارم درصد تغییر كند

بھ این اعتبار، نحوه . كند  اضافھ نسبى را نیز تعیین مى  ارزش كار الزم و ضرورى میزان افزایش

تواند تاثیرات ھاى تولیدى مختلف می ورھاى مختلف و یا در رشتھتغییر بارآورى كار در كش

 بارآورى   اضافھ موجود، یعنى قبل از افزایش بھ عالوه ھر چھ میزان ارزش. متفاوتى داشتھ باشد

 بعدى آن در اثر معمول شدن بارآورى كار جدید  كار، بیشتر باشد بھ ھمان نسبت نیز میزان افزایش

بینیم چرا در كشورھاى صنعتى پیشرفتھ كھ این روزھا بحث سی و  ین رو مىاز ا. كمتر خواھد بود

داران و دولت آنھا بھ سختى در مقابل ھر گونھ كم  شش ساعت كار ھفتگى مطرح است، سرمایھ

دانند كھ كم شدن مطلق ساعات كار ھفتگى بھ طور  آنھا مى. كنند شدن ساعات كار مقاومت مى

ھد كاست و تنھا در صورتى كھ بارآورى كار از پیشرفت بسیار واقعى از میزان سود آنھا خوا

ولى . شگرفى برخوردار شود، تاثیر این كم شدن ساعات كار بر نرخ سود آنھا خنثى خواھد شد

دارى ممكن باشد، در آن صورت حجم بسیار عظیم  حتى اگر چنین پیشرفتى براى سرمایھ

د با خود اشكاالت بیشترى براى اقتصاد رون  نمى شوند و بھ فروش محصوالتى كھ تولید مى

داران مصلحت در این است كھ  در ھر صورت براى سرمایھ.  بھ ھمراه خواھد داشت دارى سرمایھ

  .با ھر گونھ كاستھ شدن ساعات كار بھ سی و شش ساعت بھ شدت مقابلھ كنند

تا بیست برابر از توان فھمید كھ چرا علیرغم این كھ بارآورى متوسط كار پانزده از این رو می

زمان معمول شدن ھشت ساعت كار روزانھ بیشتر شده است، ھنوز ساعات كار ھفتگى در مقایسھ 

  بھ عبارت دیگر در مقابل دو ھزار درصد افزایش.  است با گذشتھ از تغییر چندانى برخوردار نشده

 سی درصد كم شده در بارآورى كار، از نسبت كار اضافھ بھ الزم فقط چیزى حدود بیست و پنج تا

   !است

  :برد  نرخ سود بھ كم شدن نام مى  از عوامل زیر بعنوان عوامل بازدارنده در مقابل گرایش ماركس
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باعث كم شدن رشد تركیب ) ھم مواد خام و ھم ماشین آالت(ارزان شدن اجزاء سرمایھ ثابت  -١

  .شود  نرخ سود مى ارگانیك و در نتیجھ كاھش

شود، یعنى سرعتى كھ یك   آھنگ پروسھ تولید مى رمایھ باعث افزایش تسریع سرعت واگرد س-٢

شود و در نتیجھ حجم كل  كند، بیشتر مى مقدار معین سرمایھ پولى طى یك سال در تولید شركت مى

  .رود سود تولید شده ساالنھ بھ ھمان میزان باال مى

 تركیب ارگانیك  تجارت خارجى كھ با سرازیر كردن سرمایھ بھ طرف كشورھایى كھ از-٣

ھاى با تركیب ارگانیك  ترى برخوردارند، سود بیشترى را از آنجا براى سرمایھ اجتماعى پائین

  .كند باالتر تامین مى

 از   اضافھ بھ نسبتى بیش  پائین آمدن میزان واقعى دستمزدھا از طریق باال بردن نرخ ارزش-٤

  وسائل الزم براى معاش(د مواد مصرفى افزایشى كھ در نتیجھ رشد بارآورى كار در صنایع تولی

  .شود حاصل مى) كارگر

گیرد كھ باعث باال  دارى تنھا آن وسایل تولید و ماشین آالتى را بھ كار مى از آنجا كھ ھر سرمایھ

 سود براى ھر  شود، در آن صورت ممكن است پرسیده شود چگونھ افزایش رفتن نرخ سود او مى

بھ دو نكتھ باید توجھ . شود داران مى  نرخ سود براى كل سرمایھ داران باعث كاھش یك از سرمایھ

دارى لزوما بھ طور داوطلبانھ ماشین آالت را براى بھبود تولید خود  اول این كھ ھر سرمایھ. كرد

او ممكن است صرفا براى حفظ موقعیت خود در بازار مجبور بھ استفاده از . گیرد بھ كار نمى

 از نتیجھ غایى تصمیم خود براى  دارى از پیش ثانیا ھیچ سرمایھ. ماشین آالت جدید شده باشد

قوانین حركت سرمایھ مستقل از، و علیرغم، تصمیمات . استفاده از ماشین آالت جدید مطلع نیست

برخى مدعى ھستند كھ شواھد تجربى . كنند دارى عمل مى آگاھانھ ھر یك از موسسات فردى سرمایھ

 ریختھ و  جویى در میزان سرمایھ پیش ت پیشرفت فنى نھ باعث صرفھ دھد كھ در دراز مدنشان می

بھ عبارت دیگر، تاثیر دراز مدت آن خنثى . شود میزان كار صرف شده در روند تولید مى نھ در

اى كھ باید بھ آن  نكتھ. ماند  یك سان باقى مى است و بھ این اعتبار تركیب ارگانیك سرمایھ كمابیش

شود، قابل  ھ ارقام و آمارى كھ در دفاع از چنین ادعایى اغلب آورده مىتوجھ داشت این است ك

گیرند بھ معناى دقیق كلمھ با  متغیرھایى كھ براى چنین ارزیابى مورد استفاده قرار مى. اتكاء نیستند

 استوار سرمایھ ثابت مورد  اغلب بخش.  ھم خوانى ندارند سرمایھ ثابت و متغییر مورد نظر ماركس

ھاى  شود، حقوقھمین طور آن چھ معادل سرمایھ متغیر محسوب مى. گیرد ار مىارجاع قر

اما از این ارقام و آمارى كھ چندان براى .  مولد و غیر مولد است پرداخت شده بھ كارگران بخش
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توانند مورد استفاده قرار بگیرند كھ بگذریم، واقعا   تركیب سرمایھ نمى اثبات یا رد قانون افزایش

 ید حكمت اتوماسیون و مكانیزه كردن تولید طى ھمین پنجاه سال اخیر چھ چیز بجز صرفھباید پرس

  جویى در میزان كار زنده بوده است؟

از جملھ این كھ .  نزولى نرخ سود از جھات دیگرى نیز مورد انتقاد قرار گرفتھ است گرایش

 تركیب ارگانیك سرمایھ شود كھ این فقط  نرخ سود منجر مى پیشرفت تكنیك تنھا زمانى بھ كاھش

اگر باال رفتن بارآورى كار منجر بھ این . یابد و نھ ھم زمان با آن بارآورى كار  مى باشد كھ افزایش

 وسایل مادى و انسانى تولید سقوط كند، در آن صورت تركیب ارگانیك سرمایھ  شود كھ ارزش

  نسبت ارزش( اضافھ   تولید ارزشیابد و نرخ  مى نیز بھ تبع كاھش) نسبت سرمایھ ثابت بھ متغییر(

بھ عبارت دیگر، ھر چند بالفاصلھ بعد از معمول شدن یك . رود باال مى) اضافھ بھ سرمایھ متغیر

رود، ولى در   تركیب ارگانیك سرمایھ باال مى اختراع فنى و تجھیز كارگران بھ وسایل جدید تولید

 خواھند شد و بھ سقوط تركیب ارگانیك اثر باال رفتن بارآورى كار وسایل تولید مجددا ارزان

 واقعى دستمزدھا در اثر ارزان شدن  ھمین طور از آنجا كھ ارزش. سرمایھ منجر خواھند شد

رود و در   اضافھ باال مى آید، بھ ھمان نسبت نرخ تولید ارزش محصوالت مصرفى كارگر پائین مى

،  الحظات الزم است كھ بر این نكتھبا توجھ بھ این م. شود نتیجھ از میزان نرخ سود كاستھ نمى

  یعنى تاثیر باال رفتن بارآورى كار بر چگونگى تغییر تركیب ارگانیك سرمایھ و نرخ ارزش

  .، كمى مكث كنیم اضافھ

ماند، این است كھ  كنند نادیده مى اى كھ معموال از چشم كسانى كھ انتقاد فوق را طرح مى نكتھ

شود، بلكھ با خود یك سیستم   یك قطعھ از ماشین آالت نمىپیشرفت تكنیك صرفا باعث ارزان شدن

در نتیجھ نھ فقط یك وسیلھ كار معین توسط یك ماشین بھتر . آورد جدید ماشین آالت را بھ وجود مى

شود كھ علیرغم  شود، بلكھ تمام سیستم تولید قبلى با یك سیستم جدید جایگزین مى جایگزین مى

 سرمایھ ثابت را بسیار بیشتر از گذشتھ باال  ت در مجموع ارزشارزان شدن ھر قطعھ از ماشین آال

اول بجاى . بعنوان مثال استفاده از كامپیوتر در یك موسسھ انتشاراتى را در نظر بگیرید. برد مى

با باال رفتن بارآورى تولید، قیمت این دو در . ماشین تایپ، دستگاه كامیپوتر و پرینتر معمول شد

د، ولى مدتى نگذشتھ بود كھ یك سیستم كامل الكترونیكى كھ از تھیھ مطلب مدت كوتاھى سقوط كر

 كل  ، ارزش در پایان این پروسھ تحول. دھد بھ وجود آمدتا قالب بندى نھایى براى چاپ را انجام می

 از تاثیر ارزان  وسایلى كھ جایگزین تایپیست و صفحھ بند و چاپگر قبلى شده بود بھ مراتب بیش

شود در  این نمونھ را مى. ر یك از وسایلى بود كھ استفاده وسیع از آنھا معمول شده بودشدن قیمت ھ
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در حقیقت بھ علت نیاز سرمایھ بھ باال بردن بارآورى كار سیر . ھر گوشھ از صنعت نشان داد

  .شود وقفھ دنبال مى  سرمایھ ثابت علیرغم ارزان شدن اجزاى آن بھ طور بى  افزایش

 تركیب ارگانیك سرمایھ، نرخ تولید  گردد كھ ھم زمان با افزایشھ این ادعا برمىاما تا آنجا كھ ب

شود، باید بھ چند   نرخ سود جلوگیرى مى یابد و در نتیجھ از كاھش  مى  اضافھ نیز افزایش ارزش

   نیروى كار بھ ھمان نسبت كھ بارآورى كار یا سرمایھ افزایش اول این كھ ارزش. نكتھ اشاره كرد

 ھم زمان نسبت بین سرمایھ ثابت و متغییر را در ھمھ  زیرا این افزایش. كند ابد تغییر نمىی مى

و چھ ) مثال تولید مواد غذایى(ھاى صنعتى كھ مایحتاج مصرفى كارگر را چھ بھ طور مستقیم  رشتھ

 دھد و در  نمى كنند افزایش تولید مى) مثال صنعت دباغى یا رنگ رزى پارچھ(بطور غیر مستقیم 

  .كاھد رود نمى  نیروى كار بھ ھمان سرعت كھ بارآورى عمومى كار باال مى نتیجھ از ارزش

اما از آن مھمتر این نكتھ است كھ باال رفتن نرخ سود در اثر تشدید نرخ استثمار یك روال انتزاعى 

ر زیرا رابطھ بین این دو ھمیشھ در رابطھ با كارگران زنده بھ طو. یا یك عملیات ریاضى نیست

تواند تولید كند بھ ھر حال اى كھ یك كارگر می  اضافھ بھ عبارت دیگر، ارزش. شد واقعى تعیین مى

این حدود از یك طرف مدت ساعات كار روزانھ و از طرف . از حدود معینى برخوردار است

بعنوان مثال اگر یك روز كار معمولى . دیگر وقت الزم براى بازتولید قواى خود كارگر ھستند

تواند از یك كارگر   در بارآورى كار نمى  ساعت باشد، در آن صورت ھیچ میزان افزایشھشت

   از آنچھ در زمان ھشت ساعت منھاى وقت الزم براى بازتولید قواى او الزم است ارزش بیش

اگر پیشرفت تكنیك بتواند زمان الزم براى كارگر را از چھار ساعت بھ مثال . اضافھ بھ دست آورد

 اضافھ بھ ھفت ساعت و نیم خواھد   در روز برساند، در آن صورت زمان تولید ارزشنیم ساعت

   یافتھ باشد، ولى میزان ارزش بھ عبارت دیگر ھر چند بارآورى كار باید بارھا افزایش. رسید

اى كھ   اضافھ در حقیقت ھر چھ میزان ارزش. اضافھ تولید شده حتى دو برابر ھم نشده است

شود   نیروى كار باز تولید مى شود بیشتر باشد و ھر چھ زمانى كھ طى آن ارزش مىالحال تولید  فى

اى كھ با باال رفتن بارآورى   اضافھ  بیشتر در میزان ارزش كمتر باشد، بھ ھمان نسبت امكان افزایش

  .تواند تولید شود، كمتر خواھد بودكار می

 سرمایھ متغییر بھ  ار صرفا خود را در كاھش كنیم كھ باال رفتن بارآورى ك بھ عالوه نباید فراموش

اى كھ بھ نسبت  دھد، بلكھ خود را در كاستھ شدن از نیروى كار زنده نسبت سرمایھ ثابت نشان نمى

بھ عبارت دیگر مسئلھ فقط یك امر . دھدشوند ھم نشان می  وسایل تولید بھ كار گرفتھ مى ارزش

بعنوان مثال اگر براى سرمایھ ثابتى با یك . یز است نیست، بلكھ یك امر تكنیكى ن مربوط بھ ارزش
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 اضافھ تولید  كردند و ھر كدام معادل چھار ساعت ارزش  معین قبال بیست كارگر كار مى ارزش

 قبلى كار كنند، این ده نفر  كردند، اكنون اگر ده كارگر براى سرمایھ ثابتى با ھمان ارزش مى

شد، خلق   از آن چھ قبال توسط بیست كارگر تولید مى بیشاى   اضافھ توانند بھ ھیچ وجھ ارزش نمى

 آن كھ زمان كار الزم آنھا صفر باشد، و ساعت كار روزانھ مانند قبل ھشت  زیرا بھ فرض. كنند

 بنابراین.  اضافھ تولید كنند و نھ بیشتر توانند معادل ھشتاد ساعت ارزش باشد، این ده نفر فقط مى

- تواند جاى كم شدن نیروى كار زنده را پر كند، ولى محدودیت  مى بارآورى كار ھر چند افزایش

  .ھاى واقعى بر سر این روند جایگزینى وجود دارد

   

     تئورى بحران ماركس-٧

 كھ نحوه تكوین اقتصاد   ماركس، از نقطھ نظر انسجام نظرى طبیعى است كھ تئورى كارى ارزش

از دیدگاه . سقوط این نظام را ھم تبیین كنددھد، در عین حال علت دارى را توضیح مى سرمایھ

 اضافھ دارند و  دارى ریشھ در تولید و نھ در تحقق ارزش ، تناقضات اقتصادى سرمایھ ماركس

خود را در سطح كنكرت بھ ) دار و سرمایھ(قوانین عام انباشت سرمایھ از نقطھ نظر سرمایھ 

ا، مسئلھ كلیدى در فھم این كھ چرا بھ این معن. دھند نزولى نرخ سود نشان می صورت گرایش

 نزولى نرخ سود  خورد، ھیچ چیز مگر گرایش دارى بعنوان یك نظام اقتصادى شكست مى سرمایھ

ولى این صرفا یك رابطھ مكانیكى یا ریاضى نیست، بلكھ بیان خصلت تضادمند پروسھ . نیست

دارى از این  تولید سرمایھتضادمندى آن در این است كھ شیوه. انباشت از نقطھ نظر سرمایھ است

   یا ارزش ظرفیت برخوردار است كھ نیروھاى مولده را بطور مطلق رشد دھد، مستقل از ارزش

دھد، دارى رخ می و یا شرایط اجتماعى كھ در آن تولید سرمایھ اى كھ در آنھا وجود دارد اضافھ

 آن بھ  یھ موجود و افزایش سرما حال آن كھ ھدف آن از این رشد نیروھاى مولده صرفا حفظ ارزش

 در   تولید نسبت بھ میزان افزایش از این رو وقتى كھ میزان افزایش. ترى است سطح عالى

شود، و وقتى شرایط استثمار مانع از بسط بیشتر سودآورى سرمایھ  سودآورى آن بیشتر مى

  در حجم ارزش بیشتر  شود، یا بھ عبارت دیگر وقتى انباشت بیشتر سرمایھ با خود افزایش مى

این انباشت بھ . شویم آورد، ما با یك مافوق انباشت سرمایھ مواجھ مى اضافھ یا سود را بھ ھمراه نمى

بنابراین بحران بیان شرایطى است كھ در آن سرمایھ . شود دارى منجر مى ركود و بحران سرمایھ

ى، در چنین شرایطى از نقظھ نظر سودآور.  از حد تولید شده است بھ نسبت درجھ استثمار بیش

 از حد در مقایسھ  سرمایھ بیش.  از حد كوچك است  از حد بزرگ و ھم بیش سرمایھ موجود ھم بیش
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 از   اضافھ متناسب با میزان خود، بیش  اضافھ موجود بزرگ است، و براى تولید ارزش با ارزش

حد تولید شده است،  از  البتھ این كھ سرمایھ بھ نسبت شرایط سودآورى خود بیش. حد كوچك است

بھ معناى مازاد تولید محصوالت مادى نیست، چھ این كھ در شرایط بحران باال رفتن فقر و فالكت 

نسبى نشانگر این است كھ محصوالت مادى زندگى كمتر از میزان نیاز واقعى بھ آنھا تولید 

 مربوط است، یك  تا آنجا كھ بھ توضیح انباشت سرمایھ  ماركس از این رو تئورى ارزش. شود مى

دارى  تئورى عمومى انباشت است و تا آنجا كھ بھ توضیح علل از ھم فروپاشى اقتصاد سرمایھ

ولى انباشت سرمایھ و بحران آن در انزواى از دیگرى . گردد، یك تئورى ویژه بحران است برمى

 نامحدود بارآورى   بین امكان افزایش زیرا مازاد تولید سرمایھ ناشى از تناقض. قابل بررسى نیستند

كار بعنوان یك امر مادى، و مبنا و ھدف محدودى است كھ این توسعھ در چھارچوب مناسبات 

  .دھددارى در آن رخ می سرمایھ

بحران در عین این كھ نشانگر توقف در پروسھ انباشت است، ولى شرایط تداوم آن در سطح 

 سرمایھ بھ طرق متفاوت مجددا برقرار در اثر بحران، سودآورى. آورد باالترى را نیز فراھم مى

 مصرف   این كھ ھیچ تخریب فیزیكى سرمایھ رخ ندھد، ھمان اندازه ارزش بھ فرض. شود مى

 مبادالتى این وسایل  وسایل تولید كھ قبل از بحران وجود داشت اكنون با میزان كمترى از ارزش

ولى، اوال، نھ در . استھ شده است سرمایھ ثابت بھ علت بحران ك زیرا از ارزش. ھم خوانى دارد

 اضافھ تغییرى رخ داده است، زیرا این دو بھ ظرفیت   اضافھ و نھ در حجم ارزش نرخ ارزش

  از این رو نرخ سود افزایش. تولیدى سرمایھ بستگى دارند كھ كماكان مانند قبل از بحران است

ثانیا، بھ . شود مترى توزیع مى اضافھ اكنون بین سرمایھ ك خواھد یافت، زیرا ھمان میزان ارزش

 مولدتر  دھد، تنھا بخشعلت تمركز و بازسازى سرمایھ كھ در اثر رقابت دوره بحران رخ می

ثالثا، این . شود آورد و این باعث باال رفتن نرخ بارآورى كار اجتماعى مى سرمایھ دوام مى

 باقى  تیجھ آزاد شدن بخش كمتر سودآور سرمایھ ثابت و در ن بازسازى اغلب بھ معناى ترك بخش

رابعا، بھ علت اضافھ . گذارى موثرتر است مانده سرمایھ بھ شكل پول و یا كاال براى سرمایھ

سطح دستمزدھا، كھ در دوره رونق تمایل بھ باال رفتن از حد )  بیكارى افزایش(جمعیت نسبى 

ھم زمان . آیند تر مى نمعمول خود دارند، اكنون بھ طور موقت ھم كھ شده از حد معمول خود پائی

  اینھا ھمھ بھ باال رفتن ارزش.  یابد و بر شدت كار افزوده شود طول روز كار ممكن است افزایش

ھا و نیروى كار، روش» عقالنى كردن«و باالخره در اثر . كنند اضافھ تولید شده كمك مى
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ھایى كھ ممكن بود  كاكشود، بدون آن كھ اصط ھاى جدید كار و اشكال بھتر تولید معمول مى تكنیك

  .در دوره قبل از بحران رخ دھد

كند و این امكان یك توسعھ  مكانیسم بحران، سرمایھ را بازسازى كرده و نرخ استثمار را تشدید مى

ترین عامل  دارى، خود قوى بھ این معنا، بحران سرمایھ. سازد جدید براى سرمایھ را فراھم مى

ھم « بھ از  بنابراین ھر چند گرایش. دت نزولى نرخ سود است دراز م بازدارنده در مقابل گرایش

ھاى معینى  دارى ھمواره وجود دارد، ولى وقوع آن فقط در دوره و ركود در سرمایھ» فروپاشى

، جلد سوم » سرمایھ و سرمایھ واقعى-پول « در یادداشت تكمیلى خود بھ فصل  انگلس. دھد رخ مى

دارى دیگر جاى  ھاى تناوبى ھر ده سال یك بار گذشتھ سرمایھ نشود كھ بحرا ، یادآور مى»كاپیتال«

ھاى اند كھ در كشورھاى صنعتى متفاوت در زمان ركود نسبتا طوالنى نامحدود داده«خود را بھ 

گردد، بھ مراتب در مورد وضعیت  این مشاھده كھ بھ اواخر قرن گذشتھ برمى. »ھد مختلف رخ مى

   .دق استدارى پایان قرن بیستم صا سرمایھ

دار منفرد   ھر چند لزوما براى ھر سرمایھ،دارى موثر است عواقب بحران براى كل سیستم سرمایھ

شوند بى  ھا نفرى كھ قربانى انسانى عواقب بحران مىكند و بى شك درباره صدھا میلیون صدق نمى

كاھد، و  مى سرمایھ اجتماعى  بحران با تمركز و تراكم سرمایھ، از ارزش. ھیچ وجھ صادق نیست

مبارزه بین . كند شود، بیشتر مى اى كھ تولید مى  اضافھ لذا نرخ سود را براى حجم معین ارزش

. شود اى بر سر خود نظام تبدیل مى  وسیع كلمھ، بھ مبارزهسرمایھ و كار، مبارزه طبقاتى بھ معناى

دارى  ر سرمایھماحصل این مبارزه از قبل روشن نیست و بھ این اعتبار ھیچ بحرانى بحران آخ

دارى است،  ترین بیان بیمارى ناشى از تناقضات سرمایھبحران نھ فقط زننده. نباید محسوب شود

دارى است كھ از یك دیگر  بلكھ درمان این بیمارى و ھمین طور وحدت اجبارى اجزای سرمایھ

  .اند مستقل شده

   

    امكان و علت بحران اغتشاش -٨

برد كھ در خود امكان وقوع بحران را حمل  دلھ كاالیى نام مى از دو خصوصیت اصلى مبا ماركس

، و استفاده از پول بعنوان عامل رفع این جدایى، آن دو عامل مورد  جدایى خرید و فروش. كنند مى

 مصرف وجود دارد، حال آن كھ بھ طور  كاال در واقع بھ صورت ارزش.  ھستند نظر ماركس

بنابراین در دگردیسى كاال، . شود  مبادلھ ظاھر مى زشصورى، یعنى در شكل قیمت، بعنوان ار

  :كند كھ  خود بھ درستى یادآورى مى ولى ماركس. امكان بحران وجود دارد
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، در جدایى زمانى و مكانى خرید و  امكان عمومى بحران در دگردیسى صورى خود سرمایھ«

ترین   نیست مگر عمومىزیرا این چیزى. ولى این ھیچ وقت علت بحران نیست.  وجود دارد فروش

توان گفت كھ  ولى نمى. ترین شكل بیان آن شكل بحران، بھ عبارت دیگر خود بحران در عمومى

خواھد بداند كھ   مى اگر كسى بپرسد عامل چیست، آن كس. شكل انتزاعى بحران عامل بحران است

شرایط . شود  مىچگونھ این شكل انتزاعى، یعنى شكل امكان آن، از یك امكان بھ واقعیت تبدیل

  ».دارى قابل توضیح باشد  شرایطى عمومى تولید سرمایھ عمومى بحران باید بر اساس

   براى یك سرمایھ معین بھ موثر بودن پروسھ گردش باید توجھ كرد كھ بى وقفھ بودن پروسھ گردش

سرمایھ بھ طور كلى دارد و این بھ نوبھ خود تنھا بھ شرایطى كھ ملزومات بازتولید و 

 را از پروسھ  توان پروسھ گردش لذا، نمى. كند، بستگى دارد ودگستردگى كل سرمایھ را تامین مىخ

 شده تئورى بحران  ولى این دقیقا اشكال دو روایت مغشوش. تولید عمومى سرمایھ تفكیك كرد

  .شود، یعنى تئورى عدم تناسب و مصرف نامكفى ماركسیستى است كھ اغلب بھ آنھا رجوع مى

   

   رى عدم تناسب بحرانتئو -٩

از این رو . دارى یعنى آنارشى تولید گوید كھ سرمایھ  تئورى عدم تناسب بحران مى در اساس

شرایط «تواند بھ طور خودبخودى بھ  گذارى نمى داران براى سرمایھ تصمیمات فردى سرمایھ

 یك سطح معین منجر شود، یعنى شرایطى كھ در آن یك سطح معین از تولید وسایل تولید با» توازن

از این رو مادام كھ ھیچ اختالف جدى بین این دو سطح . از تولید وسایل مصرف ھم خوانى دارد

مثال اگر كارتل و انحصارت بسط . تولید وجود نداشتھ باشد، ھیچ عدم توازن جدى ھم وجود ندارد

  ى نیز پیشدارى كامال سازمان یابد، در آن صورت بھ باور این تئورى بحران یابند و سرمایھ

 تولید وسایل تولید و تولید وسایل  ولى وجود یك عدم توازن مزمن بین این بخش. نخواھد آمد

 از   تولید وسایل تولید بیش داران بخش بعنوان مثال اگر سرمایھ. شود مصرف بھ بحران منجر مى

وسائل تولید  تولید وسایل مصرف با این میزان عرضھ  حد وسایل تولید، تولید كنند و مصرف بخش

در نتیجھ، . آن صورت ما با یك مازاد تولید وسایل تولید مواجھ خواھیم بود جور در نیاید، در

بھ . شود شوند و این بھ بیكار شدن بخشى از كارگران منجر مى  بستھ مى كارخانجات این بخش

 كم شدن انجامد و این بھ  طریق اولى، بیكارى بھ پائین آمدن سطح عمومى معیشت كارگران مى

 تولید وسایل مصرف  میزان مصرف عمومى و در نتیجھ بستھ شدن بیشتر كارخانجات در بخش
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یابد تا این كھ باالخره سیستم بھ یك  ھا ادامھ مى ھا و بیكارسازىاین دور بستھ شدن. شود منجر مى

   .تعادل جدید برسد

 در جلد دوم  ت كھ ماركسمبناى این تئورى اساسا متكى بھ بدفھمى شماى بازتولید سرمایھ اس

 تولید وسایل تولید   رابطھ ضرورى بین دو بخش در این شماى، ماركس. دھدتوضیح می» كاپیتال«

و تولید وسایل مصرف را براى این كھ روند بازتولید ساده و گسترده سرمایھ بدون وقفھ صورت 

،  ینى بین این دو بخشدھد كھ تنھا در صورت حفظ تناسب معاو نشان می. سازد گیرد، روشن مى

 مبادالتى، شرایط متوازن ناظر بر بازتولید كل سرمایھ   مصرف و چھ ارزش چھ از نظر ارزش

 البتھ نگفتھ بود كھ چنین توازنى حتما رخ خواھد داد، بلكھ صرفا  ماركس. شود اجتماعى ممكن مى

 روشن كرده بود  اركسبھ عبارت دیگر م. شرایط الزم براى حفظ چنین توازنى را نشان داده بود

 برقرار شود، در آن صورت از مازاد محصول  كھ اگر شرایط تناسب در مبادلھ بین این دو بخش

ولى علت عمومى بحران . دھدخبرى نخواھد بود و بازتولید گسترده سرمایھ ھم بدون وقفھ رخ می

 امكان مازاد تولید و نھ زیرا نھ.  سرمایھ وجود داشتھ باشد تواند در پروسھ گردش دارى نمى سرمایھ

بھ ھم خوردن توازن بازتولید . شوند ناشى نمى عدم امكان مازاد تولید از شماى مورد نظر ماركس

براى نشان دادن . سرمایھ ھر چند ممكن است بھ وقوع یك بحران منجر شود، ولى علت آن نیست

ھم خوردن و این عدم تناسب علت بحران ما باید نشان دھیم كھ چگونھ امكان بحران، چگونھ این بر

آن چھ طرفداران . یابد شود، یعنى چگونھ بھ كل پروسھ تولید تعمیم مى بھ یك بحران واقعى تبدیل مى

صرفا مازاد » كاپیتال«برند، این است كھ شماى بازتولید سرمایھ در جلد دوم  این نظریھ از یاد مى

ولى برھم . دھدمختلف تولید نشان میھاى  تولید سرمایھ را با شرط وجود عدم تناسب بین بخش

ھاى مختلف تولید یك خصوصیت دائمى  خوردن توازن باز تولید سرمایھ و عدم تناسب بین بخش

تواند  در نتیجھ از آنجا كھ این پدیده ھمیشھ وجود دارد، بنابراین نمى. دارى است نظام تولید سرمایھ

ھ كسى بھ بحران دائمى سرمایھ باور داشتھ دارى را توضیح دھد مگر این ك بحران ادوارى سرمایھ

دارى را چنین كسى چگونھ توضیح خواھد  در آن صورت وجود دوران رونق و رشد سرمایھ. باشد

  داد؟

   

   تئورى عدم مصرف نامكفى -١٠

این . این تئورى در حقیقت یك روایت افراطى از تئورى عدم تناسب است كھ پیشتر بھ آن پرداختیم

ھاى عدم  تئورى. داند  ضرورى بین تولید و مصرف را علت بحران سرمایھ مىتئورى عدم تناسب
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آنھا ھمھ .  مشترك اصلى دارند شوند، یك نقض مصرف نامكفى در روایات مختلفى كھ عرضھ مى

گیرند و مصرف را بھ طور مستقل یك عامل محدود كننده  رابطھ بین تولید و مصرف را نادیده مى

   این ناھمخوانى بین تولید وسایل مادى و ارزش  حال آن كھ براى ماركس.آورند تولید بھ حساب مى

لذا مسئلھ بحران، مازاد تولید سرمایھ بھ نسبت . زند است كھ بھ مشكالت پروسھ انباشت دامن مى

 اضافھ بھ نسبت حجم فزاینده كل سرمایھ  سودآورى است و یا بھ عبارت دیگر تولید ناكافى ارزش

  :كند ین نكتھ را چنین بیان مى خود ا ماركس. است

دھد، ھر چند البتھ  ، و نھ كاالھاى منفرد، مازاد انباشت سرمایھ را نشان مى مازاد تولید سرمایھ«

  ».مازاد تولید سرمایھ ھمیشھ شامل مازاد تولید كاالست

ال لذا روشن است كھ مازاد انباشت سرمایھ عامل مازاد تولید كاالست و بنابراین مازاد تولید كا

دارى  تئورى نامكفى بحران یا نظام سرمایھ. تواند محدودیتى بر سر پروسھ تولید سرمایھ باشد نمى

كند و تقاضاى واقعى و تقاضاى موجود براى مصرف را با ھم اشتباه  را بھ طور ایستاء بررسى مى

زاد تولید گیرد و در نتیجھ بھ معضل ما گیرد، یا این كھ صرف جنبھ مادى تولید را در نظر مى مى

 مازاد تولید سرمایھ صرفا بھ طور نسبى و در رابطھ با  براى ماركس. خورد واقعى یا بالقوه برنمى

 بحران  از این رو براى ماركس. بارآورى اجتماعى كار و شرایط موجود استثمار موضوعیت دارد

  .توان از طریق بسط سودآور انباشت و تولید برطرف كرد را مى

دى كھ در ھر دو نظریھ فوق وجود دارند، این دو در دوره انترناسیونال دوم و علیرغم اشكاالت ج

سھم نظرى . ھا بودند نیمھ اول این قرن بى شك جزو نظریات غالب بحران در بین ماركسیست

در حقیقت علت . ھا تقریبا نادیده گرفتھ شد نزولى نرخ سود، براى مدت  در تبین گرایش ماركس

 نامكفى و عدم تناسب در این بود كھ این دو بھ بروزات كنكرت بحران چیرگى دو نظریھ مصرف

 فقر و فالكت و یا بستھ شدن كارخانجات و بیكارى و مازاد محصول از  افزایش. رجوع دارند

 از قدرت تھییج برخوردار  ھاى مشخص ھر چند اشاره بھ این پدیده.  بحران ھستند وجوه مشخص

ھم رجوع كرد، ولى اگر مبناء فقط ھمین اینھا باشند، در آن صورت است و بھ درستى باید بھ آنھا 

در حقیقت این دو نظریھ اساسا نظریات رفرمیستى ھستند یا . شود از عمق نظرى تئورى كاستھ مى

زمینھ تقویت گرایشات رفرمیستى براى حل بحران سرمایھ در چھارچوب حفظ مناسبات 

دارى با ایجاد انحصارات،  ھ عدم تناسب، سرمایھطبق نظری. كنند دارى را فراھم مى سرمایھ

تواند بھ نحوى جلوى بھم  ریزى اقتصاد، وضع مقرارت و غیره مى ھا، دخالت دولت، برنامھ كارتل

تواند مثال  دارى مى طبق نظریھ نامكفى، سرمایھ.  اصلى تولید را بگیرد خوردن توازن بین دو بخش
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اقتصادیات كینز . ورد و از وقوع بحران جلوگیرى كنداز طریق دولت براى خود تقاضا بھ وجود آ

ھاى سوسیال دمكرات در دوره بعد از  ھاى اقتصادى دولت ھا مبناى نظرى برنامھكھ براى سال

طى دو دھھ گذشتھ، ركود و . جنگ جھانى دوم بود، دقیقا رفع ھمین معضل را ھدف قرار داده بود

دارى   كھ چنین راه حلى براى رفع بحران سرمایھدارى نشان داده است ھاى جدید سرمایھ بحران

 این كھ تاثیر  زیرا علت اصلى وقوع بحران بھ قوت خود باقى است و لذا بھ محض. كند بسنده نمى

 نزولى نرخ سود كم شود، خود بحران بعنوان موثرترین این عوامل ظاھر  عوامل بازدارنده گرایش

  .شود مى

   

    اعتبارات نقش -١١

تواند تخفیف یابد، این است كھ سرمایھ پولى از پروسھ  قى كھ فشار مازاد انباشت مىیكى از طرو

این بھ نوبھ خود بھ ایجاد یك میزان قابل مالحظھ سرمایھ پولى بھ شكل اعتبارات . تولید خارج شود

دارى رخ داده است، در  رشد دائم اعتبارات كھ طى تمام تاریخ شیوه تولید سرمایھ. منجر خواھد شد

زیرا كل سودى كھ .  نزولى نرخ سود بھ نظر رسد وھلھ اول ممكن است عاملى براى تشدید گرایش

ماند از كل میزان دارى باقى مى بھ علت وجود اعتبارات براى توزیع بین موسسات تولیدى سرمایھ

 بھ اى است كھ میزان این اختالف ھمانا بھره. اى كھ تولید شده است كمتر خواھد بود  اضافھ ارزش

زیرا نرخ . ولى این یك برداشت غلط است. شود صاحبان غیرفعال سرمایھ پولى پرداخت مى

اگر بھ علت وجود .  اضافھ تولید شده بھ كل سرمایھ اجتماعى است متوسط سود برابر با كل ارزش

مازاد انباشت، بخشى از این سرمایھ اجتماعى مستقیما مولد نیست، یعنى بھ عبارت دیگر در تولید 

 اضافھ شركت ندارد، این از خصوصیت آن بعنوان سرمایھ، یعنى ارزشى كھ بھ طور مداوم  ارزش

  .كند  خود است، كم نمى درپى افزایش

 نزولى نرخ متوسط  رود گرایش شوند كھ بر خالف آن چھ تصور مى در حقیقت اعتبارت باعث مى

  :رخ دھدتواند این وضعیت بھ علل زیر می.  شود سود كند یا حتى معكوس

كنند، در نتیجھ سرمایھ با سرعت بیشتر بھ  اعتبارات سرعت واگرد سرمایھ را تسریع مى :اول

كند،  افتد و تعداد دفعاتى كھ یك میزان معین سرمایھ پولى دور مولد خود را تكرار مى  مى گردش

 سال،  اضافھ تولید شده در یك دوره معین، مثال طى یك از این رو حجم ارزش. شود بیشتر مى

داران صنعتى بھ راحتى بھ  شود سرمایھ این یكى از عواملى است كھ باعث مى. یابد  مى افزایش
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سرمایھ تجارى و بانكى اجازه بدھند كھ در توزیع عمومى سود صنعتى آنھا شركت كنند، ھر چند 

  .اند اى تولید نكرده  اضافھ ھا بھ طور مستقیم ارزش ھیچ كدام از این سرمایھ

شود كھ میزان و شتاب انباشت سرمایھ در یك عرصھ مولد از آن چھ  ارت باعث مىاعتب: دوم

این بھ نوبھ . داران صنعتى در آن عرصھ تعلق دارد، بیشتر باشد توسط سود مستقیمى كھ بھ سرمایھ

 اضافھ نسبى تولید شده منجر  كند و بھ باال رفتن حجم ارزش خود توسعھ صنعتى را تحریك مى

  .شود  نزولى نرخ سود خنثى مى جھ، گرایشدر نتی. شود مى

 عمده سرمایھ بھ سھام  شود كھ در آنھا بخش ھاى سھامى مى اعتبارات باعث ایجاد شركت: سوم

دارانى تعلق دارد كھ بھ جاى انتظار دریافت نرخ سود متوسط بھ دریافت نرخ بھره متوسط قانع 

د كھ اگر  شو صنعتى بیشتر از آن مىاز این رو نرخ متوسط سود ). دیاگرام شماره شش(ھستند 

  . عمده سرمایھ مستقیما سرمایھ صنعتى بود بخش

 صنعت گره نخورده است، یكى از علل  انعطاف بیشتر سرمایھ پولى كھ بھ ھیچ شركت یا بخش

بھ عبارت . شود نرخ یك سان شدن سود بھ سرعت و بھ راحتى رخ دھد اصلى است كھ باعث مى

 قابل  شود كھ سرمایھ اجتماعى نسبتا جارى باشد، ھر چند بخش ىدیگر، اعتبارات باعث م

گذارى شدن در وسایل تولید، موادخام و نیروى كار بسختى قابل  اى از آن بھ علت سرمایھ مالحظھ

ھاى الزم براى  این ذخیره عظیم سرمایھ پولى در عین حال یكى از پیش شرط. جابجا شدن باشد

دھد سرمایھ  ھایى است كھ اجازه مى اعتبارات یكى از اھرم.  استدوران رشد و توسعھ سرمایھ نیز

  .تا آخرین حد ممكن انباشت خود رشد كند

، اعتبارات ھر چند در تحلیل نھایى بھ سرمایھ صنعتى وابستھ است، ولى در خارج  براى ماركس

رات در مقایسھ با بھ این معنا، اعتبا. از آن قرار دارد و یك مقولھ جھانشمول و بدون قید و بند است

نرخ بھره . سرمایھ صنعتى از ھمان آزادى برخوردار است كھ پول در مقابل كاال برخوردار است

زیرا كھ نرخ بھره فقط یك رقم است، حال آن كھ . تر از مقولھ نرخ سود است اى شفاف نیز مقولھ

  .د داردھاى مختلف حتى در یك شاخھ معین صنعت وجو نرخ سودھاى متفاوتى براى سرمایھ

میزان نرخ بھره بھ میزان عرضھ و تقاضا براى اعتبارات و ھمین طور توازن قواى بین 

از آنجا كھ صاحبان سرمایھ مالى و صنعتى ھر دو . داران مالى و صنعتى بستگى دارد سرمایھ

ھاى مختلف یك طبقھ ھستند، لذا ھیچ قانون معین اقتصادى كھ حدود قدرت یكى در مقابل  بخش

توان از وجود قوانین اقتصادى ناظر بر آن طور كھ مثال می. را نشان دھد وجود ندارددیگرى 

در شروع ھر دوره رونق، سرمایھ پولى فراوانى وجود دارد و . تعیین دستمزد كارگر حرف زد
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در اوج دوره رونق یعنى زمانى كھ موسسات تولیدى براى بقاء خود درگیر . نرخ بھره پائین است

ولى ھر . رود تند، تقاضاى بیشترى براى اعتبارت وجود دارد و نرخ بھره باال مىرقابت جدى ھس

گذارى پائین  شوند، سرمایھ ھاى بیشترى ورشكستھ مى شود، شركت چھ بر عمق بحران افزوده مى

  .كند شود و در نتیجھ نرخ بھره مجددا سقوط مى آید، حجم اعتبارات مصرف نشده بیشتر مى مى

   

   معاصردارى سرمایھ -١٢

دارى بھ طور  یكى از مواردى كھ وجود اعتبارات بر نحوه تكوین موسسات تولیدى سرمایھ

در چنین موسساتى، . ھاى سھامى است  شركت ، پیدایش  تاثیر جدى و دراز مدت گذاشتھ مشخص

مالكیت شركت و دارایى آن بھ صورت سھام قابل انتقالى وجود دارد كھ دارنده ھر یك از این سھام 

صاحبان اولیھ این سھام خود در . مند است  حق برخوردار شدن از بخشى از سود موسسھ بھرهاز

شان را بفروشند،  ولى اگر آنھا سھام. گذارى كردند شان را در شركت سرمایھ واقع سرمایھ پولى

گردد، بلكھ صرفا  كنند بھ دور سرمایھ شركت برنمى پولى كھ در مقابل خرید این سھام دریافت مى

شركت تنھا سرمایھ اولیھ را بھ ھمراه ھر اندازه . رود  صورت درآمد بھ جیب فروشنده سھام مىبھ

در چنین حالتى . اندازد ایى كھ توسط آن تولید و انباشت شده است، بھ جریان مى  اضافھ از ارزش

مالكیت سھام صرفا بھ معناى برخوردار شدن از درآمدى است كھ از سود شركت براى صاحبان 

 دھند و از  توانند پول خود را بھ كسى قرض در حقیقت دارندگان سھام یا مى .شود م پرداخت مىسھا

از این رو . بابت آن بھره دریافت كنند یا آن را بھ سھام تبدیل كرده و از سود سھام برخوردار شوند

ذاب كند و شود كھ در رقابت با بھره وام، آنھا را براى صاحبان پول ج قیمت سھام طورى تنظیم مى

اند،   دولتى متحمل شده ریسك بیشترى را كھ آنھا با خرید سھام در مقایسھ با مثال خرید اوراق قرض

اى كھ در آن   سرمایھ ولى قیمت سھام یك شركت ممكن است از كل ارزش. جبران كند

ر  كنید كھ یك شركت معین صد میلیون دال بعنوان مثال فرض. گذارى شده است بیشتر شود سرمایھ

بھ صورت سرمایھ دارد و نرخ سود ساالنھ آن برابر با بیست درصد است یعنى بیست میلیون دالر 

 كنید كھ نرخ بھره پنج درصد است  حال فرض. در سال براى كل سھام و بیست دالر براى ھر سھم

واضح است كھ صاحب . ھایى كھ سھام خریده اند ده درصد در سال باشد و سود سھام براى سرمایھ

ولى اكنون براى این كھ ھر . دھدپول، سھام را در چنین حالتى بھ وام دادن پول خود ترجیح می

تواند بھ آن تعلق گیرد دریافت كند، قیمت آن بھ جاى صد سھام بتواند تمام بیست دالرى را كھ می

بلكھ بنابراین جمع كل قیمت سھام نھ صد میلیون، ). ٢٠٠*١٠/٠=٢٠(دالر باید دویست دالر باشد 
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ایى كھ بھ علت باال بودن قیمت سھام   صد میلیون دالر اضافھ ماركس. شود دویست میلیون مى

حال اگر تمام این سھام را خود . خواند شود را سرمایھ موھومى یا غیرواقعى مى حاصل مى

 كردند، صاحبان اولیھ سھام فروختھ بودند، آنھا بھ راحتى نھ فقط سرمایھ اولیھ خود را تامین مى

توانستند آن را  زدند یا این كھ مى بلكھ صد میلیون دالر دیگر را ھم بھ صورت سود بھ جیب مى

  .گذارى جدید بھ كار گیرند براى یك سرمایھ

نوشت در  را مى» كاپیتال« طرح اولیھ جلد سوم   سھامى كھ در زمانى كھ ماركس پدیده شركت

 تا حدود زیادى امتداد آنھا را  ست كھ ماركساى وجود داشت، حاوى روندھایى ا مرحلھ بسیار اولیھ

  :مھمترین این روندھا بھ این قرار ھستند.  بینى كرده بود پیش

ھاى سھامى، مالكیت و كنترل شركت تا حدود زیادى از ھم  با عمومى شدن مالكیت شركت: اول

  اش دارى بود كھ بھ طور مستقیم بر موسسھ پیشتر صاحب شركت، خود سرمایھ. شوند جدا مى

  ھاى سھامى و افزایش با ایجاد شركت. نظارت داشت یا این حق در اختیار اعضاى خانواده او بود

 دارند، بھ ھمان میزان بھ  قابل مالحظھ تعداد كسانى كھ بھ اعتبار سھام خود در مالكیت شركت نقش

 بھ علت محدود شود كھ از موضوع كار شركت احتماال كم اطالع ھستند یا تعداد مالكینى افزوده مى

از این رو بھ .  موثرى در كنترل حقوقى شركت داشتھ باشند توانند نقشبودن تعداد سھام خود نمى

اى كھ سھام داران را  دار قبلى كھ صاحب شركت بود، اكنون یك مدیریت حرفھ جاى سرمایھ

و » یرفعالغ«داران   جدایى سرمایھ ماركس. كند امور جارى شركت را در دست دارد نمایندگى مى

 دھند،  ھا قبل از این كھ مفسرین بورژوا این پدیده را تشخیصرا مدت» دست بھ كار«داران  سرمایھ

  .مطرح كرده بود

  فرض. دھد مى ھاى سھامى امكان كنترل بیشترى را بھ صاحبان بزرگ سرمایھ ظھور شركت: دوم

است و نیم » الف«رى موسسھ دار فقط صاحب نیمى از سرمایھ صد میلیون دال كنید كھ یك سرمایھ

خود موسسھ سھامى یك . دار كوچك تعلق دارد دیگرى از این سرمایھ بھ چند ھزار سرمایھ

 كنید موسسھ  حال فرض. ھاى دیگر شود تواند مالك شركت شخصیت حقوقى است و بنابراین مى

نیز مالك » ب« پنجاه میلیون دالر است و موسسھ  بھ ارزش» ب«مالك نیمى از موسسھ » الف«

دار اصلى موسسھ  بنابراین سرمایھ.  پنجاه میلیون دالر دیگر است بھ ارزش» ج«نیمى از موسسھ 

كند، را كنترل مى» الف«نھ فقط با پنجاه میلیون سرمایھ خود موسسھ صد میلیون دالرى » الف«

جموع كند كھ در م را ھم كنترل مى» ج«و » ب«بلكھ بھ علت مالكیت بعدى این شركت، موسسھ 

خود،  دار اصلى با پنجاه میلیون سرمایھ  بھ این ترتیب سرمایھ. ارزشى برابر با صد میلیون دارند
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در عالم واقع با میزانى كمتر . كند  دارند را كنترل مى موسساتى كھ چھار برابر این میزان ارزش

ختلف سھام كھ ھاى م وجود گروه. توان عمال آن را كنترل كرد از پنجاه درصد سھام یك شركت مى

شود كھ كنترل یك موسسھ تولیدى با مثال پنج  از میزان حق راى متفاوتى برخوردارند، باعث مى

مثال در شركت اریكسون، یك دستھ سھام از حق راى ھزار برابر . درصد كل سھام آن موجود باشد

ن دستھ از خانواده واالنبرى، یكى از صاحبان اصلى اریكسون، ای. سھام معمولى برخوردار است

  .فروشد سھام را براى خود نگھ داشتھ و بقیھ را بھ عموم مى

تواند حاصل   سھام مى سھامى شدن مالكیت موسسات تولیدى و سودى كھ از خرید و فروش: سوم

ھا و موسسات مالى كھ از میزان سرمایھ پولى بیشترى برخوردارند باز  شود، جا را براى بانك

شوند و سرمایھ  ھا ھم بعنوان اعتباردھنده و ھم صاحب سھام ظاھر مى در نتیجھ خود بانك. كند مى

ھایى از سرعت  چنین سرمایھ. گیرد مالى كھ تركیبى از سرمایھ صنعتى و بانكى است، شكل مى

تمركز و انباشت بیشترى از سرمایھ صنعتى برخوردار ھستند و در نتیجھ امكان تمركز مالكیت را 

 صنعتى -ھاى بزرگ مالى ھا و كنسرنن بھ نوبھ خود بھ ایجاد كارتلای. كنند بیشتر از گذشتھ مى

ھاى بزرگ اقتصادى  شود كھ طى این قرن عامل ایجاد پدیده امپریالیسم و قطب بندى منجر مى

  .اند جھان معاصر بوده

ھاى تولیدى در یك دیگر تنیده  شركت ھاى سھامى باعث شده است كھ مالكیت ظھور شركت: چھارم

ھاى چند شركت اصلى  نحوى كھ مثال یك موسسھ بانكى یا اعتبارى از طریق داشتن سھامشود بھ 

براى نمونھ، گروه بندى مالى . یك شبكھ عظیم از موسسات تولیدى را در كنترل خود داشتھ باشد

دیاگرام .  عمده صنایع اصلى این كشور را در تصاحب دارند واالنبرى و ھندلزبنك در سوئد بخش

  .دھند و ھشت شبكھ مالكیت این دو گروه بندى را نشان می ھفت شماره

اكنون سرمایھ غیرمولد، چھ بھ صورت سرمایھ رباحى، سرمایھ بانكى، سرمایھ مالى یا اشكالى 

اى در اقتصاد جھانى   بسیار تعیین كننده دیگرى كھ طى این قرن بھ خود گرفتھ است از نقش

 سھام، بلكھ در بازار پول جھان و بھ   خرید و فروشسرمایھ غیرمولد نھ فقط در. برخوردار است

كند و بھ یك عامل مھم تامین   جدى ایفاء مى این اعتبار در تعیین نرخ بھره و نرخ مبادلھ ارز نقش

. منابع مالى براى بسیارى از كشورھاى موسوم بھ جھان سوم یا در حال توسعھ تبدیل شده است

ھر ھزار میلیارد ( یك صدھزار میلیارد دالر است  ردشطبق یك تخمین، حجم سرمایھ مالى در گ

، حال آن كھ !)كند  یك دالرى تبدیل شود، فاصلھ بین كره زمین و ماه را پرمى دالر اگر بھ اسكناس

  .حجم تجارت جھانى سھ ھزار میلیارد دالر است
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  دارى  رازآلودگى اقتصاد سرمایھ-١٣

 از  دارى بیش  عرصھ عملكرد آن، چھره سرمایھدر حقیقت با تفوق سرمایھ مالى و جھانى شدن

 رازآلود گشتھ است و در ظاھر منشاء تولید ثروت ھر چھ بیشتر از عرصھ تولید و استثمار  پیش

 را در یك  اش دارى نیست كھ سرمایھ قضیھ دیگر بھ سادگى ماجراى سرمایھ. كارگر دور شده است

دارى نیست كھ با سھامى  ضعیت سرمایھقضیھ حتى و. گذارى كرده است رشتھ صنعتى سرمایھ

اكنون نھ فقط سھام، . كردن موسسھ تولیدى خود تعداد صاحبان سرمایھ را چند برابر كرده است

 در بازار  بھ یك قیمت معین و براى یك تاریخ مشخص(options)  سھام  بلكھ حق خرید و فروش

شوند،  سھام مبادلھ مى  و فروشھمین طور پولى كھ با آن این حق خرید. شود  معاملھ مى بورس

و البتھ . شود  مى خود كاالیى است كھ در بازار پول جھانى مانند ھر كاالى دیگرى خرید و فروش

ھاى مختلف عملكرد سرمایھ گیرد، جایى كھ عرصھ ھمھ اینھا در یك اقتصاد جھانى صورت مى

م و البتھ محصوالت و  این سھا ھاى مختلف، حق خرید و فروش مالى، ارزھاى مختلف، سھام

كسى كھ بھ این وضعیت كنكرت جھان .  رقابت قرار دارند فرآوردھاى مختلف دائما در معرض

كند و آن را یك كالف سردرگمى ببیند كھ در آن استثمار كارگر فقط  دارى امروز نگاه مى سرمایھ

 عرصھ سودآورى بر یك جزء از یك واقعیت بسیار پیچیده است، باید بھ خاطر داشتھ باشد كھ وقتى

شود، این باالخره شرایط كار و استثمار كارگر و مقاومت و مبارزه اوست كھ تاریخ  سرمایھ كم مى

 صد  دارى از شرایطى كھ ماركس جھان سرمایھ. زند دارى معاصر را رقم زده و مى اقتصاد سرمایھ

نى استثمار كارگر براى  ترسیم كرد قطعا بسیار متفاوت است، ولى مبانى آن یع و پنجاه سال پیش

  اگر تئورى سرمایھ ماركس.  اضافھ ھم چون گذشتھ دست نخورده باقى مانده است تولید ارزش

دھد در فراى این اجزا بسیار متفاوت جھان موضوعیتى داشتھ باشد، دقیقا در این است كھ اجازه مى

 بھ  قاء و زوال آن در اساسنظام را ببینیم و متوجھ شویم كھ ب تر ایندارى، تصویر بزرگ سرمایھ

  .وجود كارگر و امكان استثمار آن در سطح سودآورى براى سرمایھ گره خورده است

شود كھ در این نظام   عملكرد آن باعث مى دارى، بلكھ اساس در واقع نھ پیچیدگى فعلى نظام سرمایھ

شود و این را  می متحقق  كاال در عرصھ گردش ارزش. دارى ھر چیز وارونھ بھ نظر رسد سرمایھ

   كاال محصول پروسھ مبادلھ و نھ تولید آن است؛ با تبدیل ارزش دھد كھ ارزشدر ظاھر نشان می

رسد و  ریختھ بھ نظر می اضافھ بھ سود، منشاء آن دیگر نھ نیروى كار كارگر، بلكھ سرمایھ پیش

رتیب نرخ بھره ھم دھد؛ بدین تخالقیت نیروى كار خود را بھ صورت خالقیت سرمایھ نشان می
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بعنوان حق طبیعى سرمایھ مالى و نھ بخشى از سودى كھ بدوا كارگر تولید كرده است، بھ نظر 

كند، سود خود را بھ صورت  رسد؛ سرمایھ سھامى نیز از آنجا كھ بعنوان اعتبارات عمل مى مى

ماند و  ت پنھان مى اضافھ تولید شده اس كند و لذا منشاء این بھره كھ ھمانا ارزش بھره دریافت مى

آورد؛ كارگر بخشى از درآمد خود را بھ صورت مالیات  رسد كھ پول، پول مى این طور بھ نظر مى

اى ھم كھ او قبال تولید كرده بھ صورت مالیات بر   اضافھ  دیگرى از ارزش و بخش دھد بھ دولت مى

جتماعى بھ صورت دار بھ خزانھ دولت مى رود، با این وجود ھر گونھ خدمات ا سود سرمایھ

كارگر منشاء ھر ثروتى در جامعھ است، ولى در . كند اى از طرف دولت بھ كارگر جلوه مى صدقھ

دارى  در این دور رازآلودگى اقتصاد سرمایھ! كند، بدھكار است مقابل ھر كمكى كھ دریافت مى

وانین عام از این روست كھ با مطالعھ ظواھر این اقتصاد، یعنى آنجا كھ ق. حدى وجود ندارد

توان بھ عمق رازآلودگى شیوه  دھند، نمىھاى كنكرت خود را نشان می سرمایھ بھ صورت پدیده

توان تنھا با تجزیھ این واقعیت كنكرت بھ اجزاء تشكیل دھنده آن می. دارى پى برد تولید سرمایھ

است براى ، تالشى  نقد اقتصاد سیاسى ماركس. علت این رازآلودگى و واقعیت آن را متوجھ شد

نشان دادن این كھ در فرآى این رازآلودگى چھ واقعیتى نھفتھ است و چرا كارگرى كھ ظاھرا از 

دار و دولت او باشد، خود در  اجتماعى باید ممنون سرمایھ بابت دریافت دستمزد خود و خدمات

 كشف این رمز بخشى از رھایى كارگر از قدرت توھمات. حقیقت منشاء ثروت و قدرت آنھاست

 انقالبى كارگران علیھ تمامیت اقتصاد  دارى است و زمینھ را براى تعرض نظام سرمایھ

 در این زمینھ چیزى نیست مگر  ھمھ فعالیت نظرى ماركس. كند دارى فراھم مى سرمایھ

  . انقالبى اى بھ این چالش درافزوده
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 فصل ھشتم

 

 

  و جامعھ آینده ماركس

   

اى براى نشان دادن محدودیت  دارى، فقط نظریھ اره نظام سرمایھ درب تئورى اقتصادى ماركس

نتیجھ طبعى این .  نیست اش تاریخى این نظام و تشریح علل فروپاشى آن در اثر تناقضات درونى

اى بھتر،  خواھد نشان دھد چرا بر متن این نظام، جامعھ تئورى در عین حال این است كھ مى

دارى،   تحول نظام سرمایھ البتھ براى ماركس.  و باید ساختھ شودتواند تر و در خور بشر مى انسانى

قدرى دمكراسى بیشتر، قدرى . فقط تحولى در روبنا و نھادھاى سیاسى و فرھنگى این نظام نیست

شورائى شدن كنترل، قدرى مدیریت كارگرى، حكومتى بدون ارتشاء و فساد اخالقى، انصاف و 

، حقوق برابر براى ھمھ شھروندان مستقل از جنسیت، سن، اعتدال ادارى، آزادى كامل مطبوعات

ھا پیشرفت و  نژاد و رنگ پوست ھمھ و ھمھ در مقایسھ با وضعیت جھنمى جھان امروز فرسنگ

دارى باید   شدن از جھنم سرمایھ ولى اینھا ھمھ راھى نیست كھ بشر براى خالص. ترقى ھستند

گوید، این است كھ كارگر تا زمانى كھ دست بھ  ه مى چیزى درباره جامعھ آیند اگر ماركس. بپیماید

دارى، یعنى دست بھ یك انقالب اقتصادى نزند، تحول اجتماعى خود را بھ   مناسبات سرمایھ اساس

ولى این انقالب اقتصادى . فرجام نخواھد رساند و از موقعیت برده مزدى خارج نخواھد شد

الغای كارمزدى قطعا باید . دارى است ظام سرمایھچیست؟ بردگى مزدى كارگر، بانى بقاء و تداوم ن

ولى ھمین نكتھ روشن و صریح طى قرن اخیر آن . نقطھ شروع ھر انقالب اساسى اقتصادى باشد

ھاى دیگر آمیختھ شده است كھ امروز براى چنان كج و معوج شده است و آن قدر این ایده با ایده

ھد، پرداختن بھ روایات دیگر بھ طور اجتناب  را توضیح د خواھد سوسیالیسم ماركسكسى كھ می

  .گیرد ناپذیرى بعنوان یك امر عاجل در مقابل او قرار مى

و بھ این . گیرند  ریزى متمركز دولتى و حزب یك پارچھ یكى مى مثال سوسیالیسم را اغلب با برنامھ

ریاضى بسیار اعتبار سوسیالیسم قرار است قبل از آن كھ یك تحول اجتماعى باشد، بھ یك معضل 

پیچیده تقلیل پیدا كند كھ حل آن در گرو داشتن توانایى براى حل یك معادلھ چند صد ھزار معجولى 

اگر زمانى بشود ھمھ . است كھ حساب تولید و مصرف تقریبا ھمھ محصوالت جامعھ را بردارد

سى مانند ھا قبل كجالب است كھ سال. چیز را تا آخر محاسبھ كرد، سوسیالیسم عملى خواھد شد
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مندل متاثر از چنین باورى گفتھ بود با روى كار آمدن كامپیوترھاى سریع تا حدودى امكان تحقق 

ھم كھ   كارگرى اروپا قرن نوزده  و ھمھ جنبش بیچاره ماركس. سوسیالیسم فراھم شده است

ستى ھاى دھم و قبل از آن كھ حتى ماشین حساب خواستند سوسیالیسم را در ھمان قرن نوزده مى

دارى متمركز بھ عالوه  آیا واقعا سوسیالیسم نوعى سرمایھ! كوچك رواج پیدا كند، متحقق سازند

تر بگویم  امان نیروھاى مولده یا دقیق شورائى است؟ آیا سوسیالیسم رشد بى  قدرى دمكراسى

ى ھایھا است، انسانصنعتى شدن شتابان است؟ آیا سوسیالیسم بھ معناى یك دست شدن ھمھ انسان

شان محصول  زنند، تمام جوانب زندگى پوشند، مثل ھم حرف مى  مى كھ تقریبا ھمھ مثل ھم لباس

شده است؟ آیا » اشتراكى«است، و ھمھ شخصیت و عالیق آنھا  نوعى ایدئولوژى ریاضت كشانھ

 كھ بھ  اى مثل سوئد دھھ شصت دارى انسانى شده است؟ مثال جامعھ سوسیالیسم نوعى سرمایھ

  دارى با چھره انسانى است كھ كش شود؟ آیا جامعھ آینده ما نوعى سرمایھ ر و بھتر مىتدریج بھت

  یافتھ است؟

این روزھا، آن ھم بعد از افتصاحى كھ در آسیاى جنوب شرقى، در ژاپن، در آمریكاى التین و 

 دارى ھم نافى ترین مدافعین سرمایھ حتى كشورھاى اروپایى و آمریكا رخ داده است، حتى راست

دارى تنھا راه حل  شود با ھمھ این اشكاالت سرمایھ ولى گفتھ مى.  آن نیستند اشكاالت و عوارض

دارى كھ با  در مقابل این تھاجم ایدئولوژیك سرمایھ. ممكن و عملى براى اقتصاد جامعھ بشرى است

 عمده منتقدین آن باالخره تركیبى از دمكراسى  فروپاشى شوروى سابق بھ اوج رسید، بخش

ارلمانى و اقتصاد بازار با ایده مالكیت جمعى یا محدود شدن مالكیت خصوصى را راه حل ممكن پ

، سوسیالیسمى كھ در آن پول وجود ندارد،  سوسیالیسم ماركس. دانند براى جایگزینى نظام كنونى مى

ده ھا امحاء شاى انسان شود، نھ فقط تقسیم طبقاتى بلكھ تقسیم حرفھ مزدى بھ كسى پرداخت نمى

  .شود است، یك اتوپى تلقى مى

اى در انتظار ماست و  در حقیقت بدون روشن بودن در این باره، یعنى بدون فھم این كھ چھ جامعھ

چھ خصوصیات اساسى این جامعھ دارد، ما اساسا چیزى بھ جز منتقد دموكراتیك نظام سیاسى 

 ملى، ضد بى حقوقى   جنسى، ضد تبعیض ما فعال ضد تبعیض. فعلى در جامعھ نخواھیم بود

 حقوقى كودك و غیره قطعا خواھیم ماند، ولى لزوما فعال  سیاسى، ضد بى حقوقى پناھنده، ضد بى

اتفاقا فقط با ماكزیمالیست بودن است كھ ما آن وقت در ھر یك از . دارى نیستیم ضد نظام سرمایھ

  .حقوقان ھر عرصھ ھم خواھیم بود ھاى فوق مدافع جدى بىعرصھ
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  در آن زمان قدرت جنبش. كند ین وضعیت با اوایل قرن حاضر و اواخر قرن گذشتھ فرق مىالبتھ ا

انداز  دارى را بھ یك چشم سوسیالیستى كارگرى كسب قدرت سیاسى و لذا تحول اساسى نظام سرمایھ

شد كھ یك عده  ایجاد یك جامعھ كمونیستى چنان ممكن و عملى فھیده مى.  تبدیل كرده بود در دسترس

ھا نھ درباره اصول كلى، بلكھ در این باره  صحبت. نوشتند  شروع كرده بود طرح ریز مى ایشبر

. حقوق زن در سوسیالیسم چیست. خوارند یا گیاه خوار بود كھ آیا در سوسیالیسم مثال مردم گوشت 

درست مثل . چھ سبك ادبى در آن جامعھ غالب خواھد بود. آید بر سر فرھنگ و مذھب چھ مى

اى را ساختھ و حاال درباره رنگ كاغذ دیوارى و موقعیت اسباب داخل   كسى كھ خانھوضعیتى

این كھ كمتر درباره جزئیات . این وضعیت را مقایسھ كنید با شرایط فعلى. چیند خانھ دارد نقشھ مى

 زیادى ھر روز دارند  شود، بى شك نتیجھ این وضعیت است كھ عده جامعھ آینده صحبت مى

 كافى است كھ فقط بھ ھمان  پس. اى حداقل فعال ممكن نیست حقق چنین جامعھگویند كھ ت مى

البتھ واضح است كھ . دورنماى كلى طرح این جامعھ، آن ھم بسیار كنگ و نامفھوم بپردازیم

 از یك حد معین صحبت كرد، اما با  اى كھ ھنوز پا نگرفتھ، بیش توان درباره جزئیات جامعھ نمى

 قطعا - بھ ویژه با توجھ بھ تجارب انقالب كارگران روسیھ -  اخیر بشر توجھ بھ تجارب یك قرن

   .جاى صحبت بیشتر كامال باز است

اى   قابل مالحظھ در چپ ایران، كھ اساسا یك چپ ضد رژیمى سرنگونى طلب بوده و ھنوز بخش

 تعیین از آن ھم است، انقالب یا جابجایى سیاسى بیشترین حد توقعات آن را در قبال وضع موجود

 انسان و وضعیت  مضمون اجتماعى و تاریخى ناشى از یك جابجایى سیاسى، نقش. كرده است مى

ھنوز ھم این طور .  عمده این چپ ھیچ وقت نبوده است او در جامعھ آتى اساسا موضوع بخش

زنند، بھ جز شاید گھ گاه قدرى اظھار لحیھ، جاى  است و اگر اینھا حرفى درباره سوسیالیسم نمى

  .عجب نباید داشتھ باشدت

ھر یك از این . واضح است كھ روایات مختلف سوسیالیسم ناشى از كمبود معرفت و شناخت نیست

در این باره بھ كتاب دیگرم ( اجتماعى معین است  ھاى یك جنبشروایات محصول نیازھا و خواست

رات نسیم رجوع از انتشا» ھا و توھمات، بررسى تاریخ مختصر سوسیالیسمآرمان«تحت عنوان 

ما بھ این سنن تعلق نداریم، ما بھ سنت جنبشى تعلق داریم كھ طى صد و پنجاه سال اخیر ). كنید

باید پرسید براى .  دیگرى نیست، مبارزه كرده است اى كھ در آن كسى برده مزدى كسبراى جامعھ

  .اى است دارى، سوسیالیسم چھ جامعھ  انقالبى ضد سرمایھ این جنبش
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  یالیسم چیست؟ سوس-١

جوھر اساسى .  انقالب اقتصادى كارگران، تحول بنیادى در سازمان اجتماعى كار است اساس

اما ھر .  اضافھ براى سرمایھ دارى استثمار نیروى كار است، یعنى حداكثر كردن ارزش سرمایھ

ت كند، براى كارگران ثرو چند سرمایھ ثروت را بر مبناى حداكثر شدن كار اضافھ تعریف مى

 ھمان كار قبلى را با  جوھر سوسیالیسم در این نیست كھ ھر كس. چیزى نیست مگر وقت آزاد

ھمان روتین قبلى و در ھمان زمان كار قبلى انجام بدھد منتھا این بار بھ جاى زور سرمایھ، تصمیم 

معھ این وضعیت قطعا پیشرفت عظیمى در تكامل جا. آگاھانھ و اراده داوطلبانھ خود او دخیل باشد

آن قدر مھم و تعیین كننده است كھ بدون یك انقالب و تسخیر قدرت سیاسى از . انسانى است

این در بھترین حالت نقطھ . اما اشتباه است اگر سوسیالیسم را ھمین بدانیم. بورژوازى ممكن نیست

 ھمین طور سوسیالیسم را. توان سنجیداما پیشرفت سوسیالیسم را بر حسب آن نمی. شروع ماست

گیرد  كمى محصوالت مصرفى كھ در اختیار شھروندان جامعھ قرار می توان بر حسب افزایشنمی

. كندسوسیالیسم بھ این اعتبار سوسیالیسم نیست كھ مصرف گرایى نامحدود را ممكن می. سنجید

 كار صحبت   وقتى درباره نقش ماركس. ارضای بشر چیزى فراتر از صرف مصرف كردن است

دارى، بشر اساسا سعادتمند نیست چون  وید كھ در جوامع طبقاتى و بھ ویژه در سرمایھگكند، مى مى

دھد، یعنى كار فردى او، در امتداد كار او بعنوان یك موجود آن چھ بھ او خصلت انسانى و مولد می

براى او كار بعنوان یك موجود اجتماعى امرى بیرونى است، ضرورتى است كھ . اجتماعى نیست

در . كند  دنبال مى اش آن پاسخ دھد، نھ انتخابى است كھ صرفا با اتكاء بھ عالیق شخصىباید بھ 

شد چھ این كھ انتخاب بھ او داده دارى و فئودالى، فردیت انسان برسمیت شناختھ نمی جوامع برده 

شود، منتھا جبر اقتصادى دارى فردیت او بھ طور صورى برسمیت شناختھ می در سرمایھ. شود

در سوسیالیسم قرار است فردیت قبال صورى او یك فردیت . گذارد باقى نمی  چندانى برایشانتخاب

انتخاب . گیرند درست است كھ در سوسیالیسم دیگر حیات كسى را در گرو كار او نمى. واقعى شود

بھ این معنى جبرى براى كار كردن وجود ندارد و حق . بین كار كن یا بمیر در مقابل كسى نیست

با این . شود بعنوان یك حق طبیعى براى ھر فرد برسمیت شناختھ می  و تامین انسانى از پیشزندگى

اند، بخشى از اوقات خود را براى امور جامعھ  ھاى آگاه داوطلبانھ قبول كردهوجود اینجا ھم انسان

جام این كارھا اما تا آنجا كھ ان. كند و راننده رانندگىبنا باالخره براى جامعھ بنایى می. صرف كنند

دھد و او این بار داوطلبانھ آنھا را انجام بخشى از وظایفى است كھ جامعھ در مقابل فرد قرار می

دھد امرى است كھ ناشى از ملزومات خارجى دھد، انجام آن چھ او براى جامعھ انجام میانجام می
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 خود او شكوفا شود، در  ترجیحات اما اگر قرار است استعدادھا و توانایى ھر فرد بر اساس. است

از نقطھ نظر جامعھ سوسیالیستى، وقت جامعھ تا . آن صورت این جبر خارجى باید كم و كمتر شود

این . كند صرف شود حدى باید براى امور جامعھ، یعنى آن چھ جامعھ براى آحاد خود تعریف مى

ا در طول مھم نیست كھ ھر فرد این وقت را بھ طور مقطعى ی. (وقت ضرورى جامعھ است

-عضو جامعھ می. ماند، وقت آزاد جامعھ است مابقى وقتى كھ مى). كند  یك جا صرف مى عمرش

. خواھد صرف كندتواند فارغ از ملزومات جامعھ توانایى و عالیق خود را آن طور كھ خود كھ می

اتى برود و تواند آرشتیكت یاد بگیرد، یا براى مطالعھ حیوانات و پرندگان بھ مسافرت تحقیقبنا می

ھا نجوم بخواند و یا یا براى یاد گرفتن پختن شیرینى آشپزى یاد بگیرد، یا براى مطالعھ كھكشان

صرفا وقت بیشترى را با خانواده و دوستان خود و براى زدن موسیقى و یا شركت در تئاتر صرف 

خواھد صرف می، را آن طور كھ خود  تواند نیروى خالق خود، كارشآن چھ مسلم است او می. كند

شود، تا آنجایى كھ جامعھ چنین امكانى را بیشتر كند، نھ فقط خصلت كار در جامعھ متحول می. كند

ھر چند دیگر خبرى از استثمار نیروى كار نیست، بلكھ از ضرورت اجتماعى براى پرداختن بھ 

ان حذف تقسیم تنھا در چنین شرایطى است كھ بھ طور واقعى امك. كار ھم دیگر خبرى نخواھد بود

اى مشاغل، تضاد بین كار یدى و فكرى، انتخاب بین كار فردى و كار داوطلبانھ اجتماعى از  حرفھ

اما ھمھ این تحول در گرو این است كھ فرد وقت بیشترى براى خود داشتھ باشد، یعنى . رود بین مى

ین نكتھ مھمى ا. منوط بھ این است كھ ساعات كار ضرورى جامعھ بطور متوسط كم و كمتر شود

زیرا یك وجھ مھم تكوین جامعھ سوسیالیستى در این است كھ تا چھ اندازه در كم كردن . است

بنابراین كم شدن ساعات كار متوسط جامعھ یك پاى . ساعات كار ضرورى خود موفق شده است

ین نحو بھ ا. كند ھمراه با این سازمان كار جامعھ تغییر مى. مھم قوانین اقتصادى سوسیالیسم است

  اینجاست كھ آدم یاد حرف ماركس .دھداى كار جاى خود را بھ پیوستگى مشاغل می كھ تقسیم حرفھ

 دایره  در جامعھ كمونیستى، جایى كھ ھر كس«: نوشتھ بود» ایدئولوژى آلمانى«افتد كھ در  مى

مگانى را اى خود را بسازد، جامعھ تولید ھ تواند در ھر رشتھ اى ندارد، بلكھ مى فعالیت ویژه

دھد امروز این و فردا آن كار را انجام دھم، بامداد  دھد و از این رو بھ من امكان مى سازمان مى

  شكار كنم، بعدازظھر ماھى بگیرم، و عصر بھ دام پرورى بپردازم و بعد از شام ھم اگر خوش

  .»داشتم نقد ادبى بكنم، بى آن كھ ھرگز صیاد، ماھیگیر، شبان یا متقد شوم

دارى كار و  است كھ مالكیت خصوصى بر ابزار تولید، مالكیتى كھ در نظام سرمایھواضح 

دھد و بھ این معنا، انسان  سود مورد بھره قرار می اى براى افزایشكاركردن را فقط بعنوان وسیلھ
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كاركن، یعنى كارگر، فقط بعنوان یكى از ی پروسھ كار، یعنى یك واحد اقتصادى، و نھ فردى با 

تواند عاملى براى تغییر سازمان كار  شود، نمى ھا و استعدادھاى یكتا، در نظر گرفتھ مىخالقیت

 بھ مالكیت خصوصى نھ یك انتقاد اخالقى، از این دست كھ   ماركس اعتراض. اجتماعى باشد

دزدند یا این كھ عدم توزیع عادالنھ ثروت غیرمنصفانھ است، بلكھ  ثروتمندان اموال كارگران را مى

 بھ شرایطى است كھ مانع از شكوفایى و رشد فردیت ھر انسان و لذا سعادت ھر فرد و  ضاعترا

اى در تكامل سازمان اجتماعى كار  دارى خود مرحلھ ھر چند سرمایھ. شود كل جامعھ بشرى مى

است و با خود مفھوم صورى فردیت و حقوق فردى را براى اولین بار در تاریخ بشر مطرح كرده 

. مین علت دیگر سدى بر سر تحقق واقعى فردیت انسان و شكوفایى خالقیت اوستاست، ولى بھ ھ

بھ این معنا اشتراكى شدن مالكیت، یعنى نفى شكل فردى مالكیت قدمى براى اشتراكى كردن 

اى براى رشد فردیت انسان بعنوان یك پدیده   وسیلھ اتفاقا بر عكس. خصوصیات فردیت انسان نیست

كند كھ ھر فرد، و نھ فقط یك گروه ویژه، آن  یط اجتماعى را فراھم مىیعنى شرا. ھمگانى است

جامعھ آینده جامعھ كسانى است .  را شكوفا كند ھایشخواھد استعدادھا و خالقیتطور كھ خود می

این سوسیالیسمى است كھ . ھایشان كامال متمایز از یك دیگرند كھ از نقطھ نظر استعدادھا و توانایى

دارى، ھر چقدر چھره  این جامعھ آزادى است كھ در ھیچ حد از رشد سرمایھ. دارد مد نظر  ماركس

انسانى بھ خود گرفتھ باشد، ھیچ وقت متحقق نخواھد شد، بھ ھمان سان كھ ھیچ میزان رشد تدریجى 

  .اى را فراھم كند تواند امكان برقرارى چنین جامعھ دارى اساسا نمى سرمایھ

 را متحول  یابد تا حیات اقتصادى خودش اى انسان اجازه مى معھواضح است كھ تنھا در چنین جا

این یعنى این كھ بجاى انقیاد انسان بھ قوانین خشك اقتصادى تولید جامعھ آگاھانھ سازمان . كند

اى باشد كھ در آن از مبادلھ  بھ این معنا، جامعھ آینده قرار است جامعھ. صورت خواھد گرفت

زیرا وجود . اى است فراى این مقوالت د و پول خبرى نیست، جامعھ، دستمز كاالیى، قانون ارزش

این مقوالت، ھمان طور كھ در صفحات قبل توضیح دادیم اساسا بھ این معناست كھ پروسھ كار 

شود، كھ در نتیجھ بھ  اجتماعى چندپاره است، كھ محصول كار فردى انسان بالواسطھ اجتماعى نمى

  در چنین مناسباتى، ھمان طور كھ ماركس.  فردى احتیاج استاى براى اجتماعى شدن كار واسطھ

دھد، انسان باالجبار یك مقولھ اقتصادى است كھ قوانین كور اقتصادى و نھ اراده خود توضیح می

  . حاكم است اش او بر سرنوشت

بھ این معنا كھ این بار بھ جاى مالكین . ولى الغای مالكیت خصوصى صرفا یك امر حقوقى نیست

دد بر ابزار تولید یك نھاد متمركز، مثال دولت، صاحب ھمھ این ابزار است و این بار بھ جاى متع
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داران متفاوتى دریافت كنند كھ با یك دیگر در رقابت  این كھ كارگران دستمزد خود را از سرمایھ

 دولتى اشتراكى شدن مالكیت و نھ. كنند ھستند، این دستمزد را از یك نھاد معین و واحد دریافت مى

 میزان كار انجام شده توسط ھر  شدن آن بھ این معناست كھ بھ شاخصى بنام دستمزد براى سنجش

بشر در ھر دور از تاریخ خود بھ طرق متفاوتى تولید كرده است و بھ طرق . فرد نیاز نیست

ى در در دوره برده دارى یا فئودالیسم دستمزد. مند شده است متفاوتى از محصوالت تولید شده بھره

بنابراین شكل نقدى پرداخت . شد كار نبود و اجرت برده یا رعیت بھ شكل نقدى پرداخت نمى

مند شدن از مادیات تولید شده در جامعھ بشرى  اجرت، یعنى دستمزد، صرفا یكى از اشكال بھره

ن ای. تواند وجود داشتھ باشد در سوسیالیسم، آنجا كھ پولى در میان نیست، دستمزدى ھم نمى .است

گیرد،  بھ این معنا كھ آنجا كھ كارگرى ھنوز مزد مى. كاغذ تورنسل انقالب اجتماعى كارگران است

این كار تقریبا . سوسیالیسم فقط لغو مالكیت خصوصى نیست. سوسیالیسم متحقق نشده است

ولى، و این را تجربھ انقالب روسیھ ھم اثبات .  از انقالب ناكام روسیھ صورت گرفت بالفاصلھ پس

 از افق   برقرار است آن جامعھ در تعریف و در اساس كرده، مادام كھ سیستم كار مزدى در جامعھ

ھا براى برآوردن مادام كھ انسان. دارى فراتر نرفتھ و بشر آزاد نشده است جامعھ سرمایھ

از . نیازھایشان مجبورند براى مزد كار كنند، اسیر معیارھا و بندھاى بورژوائى باقى خواھند ماند

-این یكى از آن تفاوت. دار خصوصى كند كھ مزد را دولت بدھد یا سرمایھ نظر كارگر فرقى نمى

گوئیم جامعھ كمونیستى نسبت بھ نظامى كھ بر شوروى حاكم بود باید  اى است كھ ما مى ھاى عمده

د از بین كار باید داوطلبانھ بشود و اجبار كار براى دریافت مزد جھت تامین زندگى بای. باشد داشتھ

. آید چھ مى» تنبل«ھاى  بر سر انسان پس. شود سر و صداى منتقدین بورژوا فورا بلند مى. برود

 این ھستند كھ اگر این حق محفوظ آنھا بھ  البتھ اینھا كھ عمرى خود مفتخورى كردند، حال دلواپس

ین است كھ براى فھمند، ا ھا نمى آنچھ این كودن. آید یك باره ھمگانى شود چھ بر سر جامعھ مى

اى براى انجام تعھدات  حتى وسیلھ.  نیست اى براى امر معاش بشر، كار كردن صرفا وسیلھ

این كار بوده . كار كردن یك خصوصیت ذاتى انسان است. اجتماعى او در مقابل جامعھ ھم نیست

. ل كرده استاست كھ انسان را بعنوان یك موجود فیزیولوژیك ماقبل انسان بھ انسان ابزار ساز تبدی

كار كردن براى . یافتیم اى كھ االن ھستیم تحول نمى بدون كار، ما بعنوان یك موجود زنده بھ پدیده

بنابراین تصور . انسان ھمان اندازه ذاتى است كھ شنا كردن براى ماھى و پرواز كردن براى پرنده

اى باشد كھ كار نكند، نھ یك  این كھ انسان بعنوان یك پدیده و نھ یك فرد معین، بتواند موجود زنده

تصور غیراجتماعى و غیرتاریخى، بلكھ دیگر بعد از چند صد ھزار سال تحول موجود بشرى، یك 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 163 

- از این رو كار یك نیاز فیزیولوژیك و نھ صرفا اقتصادى براى ما انسان. تصور غیرطبیعى است

ترین  كنند، از نظر ابتدائى ىھا میلیون انسان بیكار كھ امروز در اروپا زندگى مببینید ده. ھاست

كسى از آنھا خوشبختانھ ھنوز در اروپا از . نیازھایشان، مانند غذا و مسكن و بھداشت، تامین ھستند

با این وجود یك . توان یافت میرد و كمتر كسى بدون مسكن و پوشاك در میان آنان مى گرسنگى نمى

ھاى مربوط بھ بیكاران مسالھ افسردگى و ھا و سازمان تم اصلى و دائمى نشریات كارگرى، اتحادیھ

علت باال بودن افسردگى، خودكشى و اعتیاد . فایده بودن در بین بیكاران است  بى  تنھائى و احساس

و حضور در فعالیت  در بین بیكاران در درجھ اول نھ غصھ نداشتن غذا، بلكھ غم نداشتن كار

مزدھائى مشغول بھ كار ھستند كھ در عده زیادى امروز در این كشورھا با . اجتماعى است

. صورت بیكارى ھم از طریق بیمھ بیكارى یا بیمھ اجتماعى تقریبا ھمان قدر گیرشان خواھد آمد

اند، چرا كھ كار خود بھ یك نیاز اولیھ زندگى و یك عامل  معھذا ھمین عده محكم بھ كارشان چسبیده

خواھد شرایطى جبرى كار  وسیالیسم مىس. مھم حضور در جامعھ و ابراز وجود مثبت در آن است

این خالقیت با . سوسیالیسم درباره شكوفایى خالقیت فرد است. را بھ شرایط خالق آن متحول كند

ھر گونھ محدودیتى بر كار فردى، ھر چھ قدر داوطلبانھ، محدودیتى بر شكوفایى . كار او توام است

امعھ باید منقلب شود و طبقات امحاء ج. این جوھر انقالب كمونیستى است. فردیت انسان است

  .فردیت سنگ بناى جامعھ كمونیستى است. شوند، چون ھر دو سدى بر رشد فرد ھستند

 عمده جامعھ از  در جامعھ آینده، آنجا كھ میزان رشد جمعیت و میزان برخوردارى بخش

 ھر فرد بھ فرآوردھاى مادى آن جامعھ تابعى از میزان دستمزد و سود سرمایھ نیست؛ آنجا كھ

شود و حیات و بقای او درگرو مزد و   عضو موثر جامعھ بشرى محسوب مى حكمت انسان بودنش

اى، طبیعى است كھ وسایل و امكانات زندگى   نیست؛ بلھ در چنین جامعھ اش ثروت خود و خانواده

ودكى كھ در در جامعھ آینده ھر ك. براى ھمھ شھروندان باید از بدو تولد بھ طور برابر تامین باشد

شود، حق استفاده مادام العمر از ھمھ امكانات و وسایل الزم براى زندگى را ھم  جامعھ متولد مى

بھ ھیچ وجھ نباید شرط زنده ماندن و رفاه انسان بھ میزان كار كردن یا . كند ھمراه تولد كسب مى

 این كھ كمتر كار شود كسى بھ دلیل در جامعھ كمونیستى نمى.  گره بخورد نكردن او و والدینش

 دیگرى در سواحل دریاى فالن بھ   كس كرده از بھداشت بدترى برخوردار باشد و در عوض

ھر چھ داریم مال ھمھ ھست و ھمگى فرصت و امكان . ھاى ویژه از ما بھتران برود گاهاستراحت

دین بورژا، كھ ھاى منتق در حقیقت بر خالف دلواپسى. برابر براى استفاده از آنھا را خواھیم داشت

كنند جامعھ آینده از كفاف نیازھاى رو  بینند و تصور مىدارى را مى مصرف گرایى جامعھ سرمایھ
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توانند متوجھ  آید، باید گفت كھ آنھا یك نكتھ مھم را متوجھ نیستند و البتھ نمى بھ تزاید انسان برنمى

ز بشر بھ مسكن، بھداشت، واضح است كھ نیا. واضح است كھ بشر نیازھاى مادى دارد. ھم شوند

بھ طور كلى مردم مادام كھ قادر ...  « :بقول ماركس. ، تفریح و استراحت باید تامین شود غذا، سكس

توانند آزاد  را با كیفیت و كمیت كافى بھ دست آورند، نمى نیستند غذا و نوشیدنى و مسكن و لباش

ھا  ستفاده مردم ھمیشھ مشروط بھ داده و خدمات مورد ا روشن است كھ نوع و مقدار اجناس» .شوند

شود در مدت  و امكانات تاریخا موجود است، ولى با امكاناتى كھ امروز در اختیار بشر ھست مى

ھا قبل در  خود سال انگلس. كوتاھى درجھ بسیار باالئى از رفاه را براى ھمھ تامین كرد زمان

ه كسانى كھ با عالقھ شروع بھ طرح  دربار١٨٩٠اى با كنرات اشمیت، مورخ پنجم اوت  مكاتبھ

   :گوید ریزى براى جامعھ آینده كرده بودند مى

 تریبیون نیز بحثى درباره توزیع محصوالت در جامعھ آینده، و این كھ آیا این توزیع  در فولكس«

در مخالفت با برخى . گیرد یا از طریق دیگرى، آمده است بر طبق مقدار كار انجام شده صورت مى

اما عجیب . شده است» گرایانھ ماده«ھا درباره عدالت با مسالھ برخوردى بسیار ردازىپ جملھ 

 توزیع  ھا روش خطور نكرده كھ بعد از ھمھ این حرف اینجاست كھ این سئوال بھ خاطر ھیچ كس

اساسا بستگى بھ این دارد كھ چھ مقدار چیز براى توزیع وجود دارد و این كھ این مقدار یقینا با 

 توزیع نیز تغییر خواھد  ت تولید و سازمان اجتماعى تغییر خواھد كرد، و بنابراین روشپیشرف

را نھ چیزى مدام در » جامعھ سوسیالیستى«اند،  اما ھمھ كسانى كھ در این بحث شركت كرده. یافت

اند، كھ بنابراین باید حال تغییر و پیشرفت، بلكھ چیزى ساكن و براى ھمیشھ ثابت توصیف كرده

توان كرد این است كھ حال آن كھ كارى كھ مى. اى نیز داشتھ باشد  توزیع ثابت و ھمیشگى روش

 كلى  سعى كرد گرایش:  توزیع مورد استفاده در شروع را كشف كرد، و دوم سعى كرد روش: اول

   ».كنم ولى در این باره من كالمى ھم در تمام این مباحثھ پیدا نمى. تكامل آتى را پیدا كرد

 عمده بشر تحمیل  دارى بھ بخش  عمده نیازھاى انسان، بر خالف آن چھ در جامعھ سرمایھ خشاما ب

مند است،  بشرى كھ از كیفیت و كمیت معینى غذا بھره. شده است، صرفا نیازھاى مصرفى نیست

 یعنى نیاز بھ رشد   ندارد، تازه متوجھ نیازھاى واقعى دیگرش مسكن دارد و دغدغھ امرار معاش

تر از نیازھاى محدود نیازھاى معنوى بشر بسیار وسیع. شود  مى اش ھاى فردى دھا و خالقیاتاستعدا

دارى، نیازھاى معنوى بشر آن قدر اھمیت دارند كھ  در تقسیم كار سرمایھ. مصرفى او است

دارى بھ  جامعھ سرمایھ.  كاالھاى جدید و باال بردن سود سرمایھ بشوند اى براى فروش وسیلھ

این تعداد باید چنان باشد كھ حداكثر .  از تقسیم كار خود احتیاج دارد نسان براى ھر بخشتعدادى ا
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جامعھ بھ یك .  از این تقسیم كار را براى سرمایھ اجتماعى تامین كند نرخ سود ممكن براى ھر بخش

  ژن، آرشیتكت، كشاورز، ، متخصص ، منتقد، منجم، گیاه شناس عده محقق، شاعر، ھنرمند، نقاش

معموال براى این كار ھم و براى این كھ بتوان . مربى كودك، معلم، و غیره و غیره احتیاج دارد

حداكثر استفاده را از فرد در این تقسیم كار براى سرمایھ انجام داد، آدم باید در سن معینى قرار 

. ر را دیده باشدداشتھ باشد و قبال تعلیمات كافى و بھ حد اكمل براى انجام مسئولیت در این تقسیم كا

توانید  كند شما مى دارى فكر مى معموال زیر سن ھجده و باالى شصت و پنج سنى است كھ سرمایھ

ھا كودكى كھ حتى از سن البتھ این روزھا حضور میلیون«. بھ بھترین نحو در خدمت او كار كنید

 یك وجھ كریھ و آشناى كنند بھ ھا كار مىھا، كارخانجات و خیابانھا، كارگاه پنج سالگى در زاغھ

گذرد باید از دور خارج  كسى كھ از شصت و پنج سالگى مى» .دارى تبدیل شده است جھان سرمایھ

شود، ھمان طور كھ یك ماشین مستھلك را حتى اگر ھنوز بتوان از آن كار كشید از دور تولید 

ایى از تجربھ و در حقیقت در شرایطى كھ فرد در كار خود ماھر شده است، دنی. كنند خارج مى

ات بشین تا مرگ  گویند برو در كنج خانھ براى بھبود عرصھ كارى خود دارد، بھ او مى پیشنھاد

گویا قرار است از سنى بھ بعد ما نیاز . بیاید سراغت، اشتغال شما براى ما مقرون بھ صرفھ نیست

م شویم، از این كھ مان بھ كار كردن را از دست بدھیم، از حق مفید بودن در جامعھ محرو طبیعى

 و نشو بكنیم دور باشیم و ھمھ  ترھاى از خودمان در عرصھ تولید اجتماعى حشبتوانیم با جوان

البتھ كھ . اینھا براى این كھ قبل از آن سى یا چھل سال از عمر مفیدمان را براى سرمایھ جان كندیم

ند و این دقیقا دلیلى است كھ  كار ك تواند ھشت یا نھ ساعت پشت دستگاه تراش آدم شصت سالھ نمى

اى بنام بازنشستگى وجود ندارد،  ولى در جامعھ آینده، مقولھ. فرستد دارى او را بھ خانھ مى سرمایھ

كند كھ ھر عضو آن با توجھ بھ وضعیت جسمى و  بلكھ جامعھ شرایط و امكاناتى را فراھم مى

. كند  كار ھاى فردیش توان و قابلیت بھ موثرترین وجھ بتواند در خدمت جامعھ یا براى بسط توانش

. زیرا ھمھ ما، پیچ و مھره این نظام ھستیم.  است دارى نامانوس ولى اینھا ھمھ براى نظام سرمایھ

 از ھزینھ تولید  كارگر فقط یك بخش. اندازند كنند و بدھایمان را دور مى ھایمان را استفاده مى خوب

 عظیمى از بشریت وجود  لبتھ ھمین قدر ھم براى بخشا. است، نھ انسانى با توانایى و استعداد

بھ آفریقا، آسیا، آمریكاى التین نگاه كنید؛ تا متوجھ شوید چقدر استعدادھا قبل از آن كھ بھ . ندارد

گذرند تا آخر عمر پر از  شوند و چقدر از آنھا كھ از این سن مى سن پنج سالگى برسند تلف مى

شان ھست؛ تا متوجھ شوید چھ تعداد  جل و اساسى زندگىضجرشان، مشكل بقاء تنھا معضل عا

توانند تاریخ بشر را  ھا و نبوغ عظیمى كھ مى ھا، موتزارتھا، ماركس ھا، ھگل عظیمى از انشتین
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این ھم بخشى . شوند بھ طور اساسى تحت الشعاع قرار دھند یا متحول كنند در ھمان نطفھ خفھ مى

   .ارى استد از تراز واقعى و ضدانسانى سرمایھ

یك مورد . تحول سازمان كار اجتماعى كل ساختار جامعھ را بھ طور اساسى متحول خواھد كرد

كسانى كھ نقدى صرفا دموكراتیك بھ تجربھ شكست انقالب روسیھ دارند، تصور . نھاد دولت است

ن كند، این است كھ مردم و كارگرا كنند آن چھ در نھاد سوسیالیسم دولت را دموكراتیك مى مى

ھا كامال واقعى  ھا و راى گرفتن گیرى را داشتھ باشند، راى دادن ترین شركت در تصمیم وسیع

بى شك در . ھا بھ طور منظم، دائمى و بالوقفھ صورت گیرد ھا و گرفتن باشد، و پروسھ راى دادن

سوسیالیسم بیشترین دخالت مردم در جامعھ صورت خواھد گرفت، ولى نھ براى این كھ دولتى كھ 

مسئلھ بر سر دولت متمركز دموكراتیزه شده نیست، مسئلھ . بدوا متمركز است را كنترل دائم بكنند

بلكھ مسئلھ بر سر زوال دولت . حتى بر سر دولتى كھ ھمھ مراحل ایجاد آن شورایى است ھم نیست

ه نھ بعنوان یك امر ادارى، بلكھ بھ علت تكوین مراحلى كھ وجود دولت را غیر ضرورى كرد. است

زوال بوركراسى متمركزى كھ فراى جامعھ بر امور جامعھ نظارت و  زوال دولت، یعنى. باشد

.  آنھا بھ نھادھاى محلى مردم سیطره دارد و این یعنى گرفتن وظایف جامعھ از دولت و تفویض

ى اگر در جامعھ سازمان كار اجتماع. اى كار را برھم بزنید براى این كار شما باید بدوا تقسیم حرفھ

 فقط یك یا دو حرفھ بتواند انجام دھد، در آن صورت  طورى باشد كھ ھر فرد در تمام عمر مفیدش

جامعھ بھ طور اجتناب ناپدیرى مجبور است طورى سازمان یابد كھ امكانات محدود خود را براى 

 سیاست ھستند، اینھا  تعدادى متخصص.  بدھد انجام مشاغل متفاوت آن بھ طور متمركز اختصاص

ھاى شھردارى  ھاى پارلمان، پست ھا، مقامات مركزى دولتى، كرسى ھاى وزارتخانھمتس

 و  اى معلم ھستند، اینھا را وزارت آموزش عده. كنند واستاندارى و قصبات و غیره را پر مى

اى مربى كودك ھستند، اینھا را سازمان مددكارى اجتماعى سازمان  دھد، عده  سازمان مى پرورش

در . دھد و غیره و غیره را اداره ترابرى سازمان مى اى كارگر جاده ساز ھستند، آنھا دھد، عده مى

 را از آن چھ است   شك رشد فردى انسان درجھ تخصص این شكى نیست كھ رشد علمى بشر و بى

 عمده آن چھ امروز بھ دولت متمركز احتیاج دارد، شامل  ولى بخش. بسیار بیشتر رشد خواھد داد

 بر ھر سطحى از جامعھ است كھ این وظایف در وھلھ اول بھ  ھ كامال قابل تفویضوظایفى است ك

اگر ساعات كار الزم .  بود  درباره كمون پاریس این جان كالم ماركس. شود آنھا مربوط مى

اجتماعى پائین بیاید و اگر امكان برابر براى رشد افراد جامعھ وجود داشتھ باشد، در آن صورت نھ 

اى را براى تعیین سیاست روزمره بگیرند، بلكھ  توانند جاى سیاستمداران حرفھ ى مىفقط مردم عاد
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ھاى بسیار متفاوت فعالیت  شوند كھ بتوانند با مشاغل و عرصھ از این امكان نیز برخوردار مى

 از  در آن صورت حتما خلبانى ھواپیما یا جراحى مغز كارى نیست كھ ھر كس. اجتماعى آشنا شوند

مددكارى اجتماعى، كار ساختمانى و حمل و  ،  عمده تربیت كودك، مدارس  آید، ولى بخش آن بر پس

 كھ بخواھد  نقل، بھیارى، تعمیرات الكترونیكى و برقى، پخت و پز و نظافت كارى است كھ ھر كس

از تواند بھ اندازه نیاز خود  یك جامعھ مثال ده ھزار نفره بھ راحتى مى. تواند آنھا را یاد بگیرد مى

توانند  ھایى برخوردار باشد كھ بسیارى از كارھاى آن جامعھ را بھ تناوب و بھ نحو احسن مىآدم

شود، تعداد متخصین الزم براى  بھ ھر اندازه كھ تعداد اھالى جامعھ بیشتر مى. انجام دھند

نجام اى البتھ نھ فقط از تعداد كافى افراد براى ا چنین جامعھ. شود ھاى تخصصى ھم پر مى عرصھ

  اى است كھ در آن انواع مختلف متخصص  برخوردار است، بلكھ جامعھ وظایف روتین خودش

ھاى خودشان را با كسانى كھ براى تنویر افكار و رشد عمومى جامعھ این تخصص. وجود دارد

  .دھند رغبت در اختیار سایر اھالى جامعھ قرار مى

خواھد بكند، بھ فكر این روشن است چكار مى  اى كھ برایش حاال چنین سوسیالیسمى، چنین جامعھ

اگر برنامھ ریزى و رشد و غیره براى جامعھ آینده .  را چگونھ تنظیم كنم افتد كھ امورات خودش مى

محلى از اعراب دارند، در این است كھ اینھا ھمھ متوجھ تامین و حفظ شرایطى ھستند كھ تا اینجا 

 مطرح كھ طرح  د قبل از ورود بھ این مبحث بھ یك گرایشولى اجازه بدھی. بھ تشریح آنھا پرداختیم

  .داند، بپردازیم فوق از جامع آینده را اتوپیك مى

   

   سوسیالیسم و بازار-٢

نھ فقط . ھاى اخیر، رد جوھر اساسى سوسیالیسم كارگران بھ یك امر عادى تبدیل شده استدر سال

دانند چسبیدن بھ ن چپ و سوسیالیست میجریانات بورژوا و راست، بلكھ كسانى كھ خود را كماكا

 با  این روایت از سوسیالیسم را نھ فقط ناشى از دگماتیسم كور باوركننده آن، بلكھ آن قدر متناقض

بھ نظر آنان، سوسیالیسم !  بحث ھم ندارد كنند حتى ارزش دانند كھ فكر مىواقعیت جھان معاصر مى

این مجموعھ بھ . ت كھ اھمیت فلسفى و اخالقى داردھا و مطالبات انسانى اس اى از ارزش مجموعھ

 این  ولى عملى كردن مشخص. ھایى باشیم دارى باید خواھان چھ ارزش گوید در مقابل سرمایھما می

ھاى اقتصاد جھان امروز  مطالبات در دنیاى خاكى بھ مكانیسمى احتیاج دارد كھ با تنوع و پیچیدگى

كزى بھ باور مدافعین سوسیالیسم بازار اگر زمانى و براى  ریزى مر نسخھ برنامھ. سازگار باشد

بدون  ھاى امروز جایى اعتبار داشت، دیگر ورشكست شده است و زمان آن رسیده كھ سوسیالیست
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ھاى انسانى خودشان و در عین حال بدون ھر گونھ جزم اندیشى و دگم این را  كوتاه آمدن از ارزش

.  منابع و امكانات جامعھ است ریخا بھترى براى تخصیصقبول كنند كھ مكانیسم بازار نحوه تا

با این حساب، آنھا بازار بدون .  شود، كارسازتر از برنامھ ریزى است نھادى است كھ اگر حرص

خواھند و این ضرورت ھم ناشى از مسائل فنى و تكنیكى واقعى براى دارى را می عواقب سرمایھ

ت از سوسیالیسم، مقوالتى چون پول، سود، كاال و قیمت در این روای. گرداندن اقتصاد جامعھ است

این مقوالت قرار است عامل تداوم عدالت و برابرى اجتماعى در جامعھ . شود گرفتھ می مفروض

خواھند ببینند كھ در مقابل پیش حال آن كھ مدافعین اقتصاد بازار متوجھ نیستند یا نمی. باشند

خواھد امروز كسى كھ می.  مباحث جدى را طرح كرده بود در زمان خود تان آنھا، ماركس كسوت 

از ھم زیستى سوسیالیسم و بازار صحبت بكند و در این ھم زیستى وجود مقوالت ذاتى بازار مانند 

گیرد، باید بدوا بھ مباحث قبال طرح شده و پاسخ گرفتھ شده  می  و پول را مفروض ارزش كاال،

  .جواب بدھد

در حقیقت این . ھاى اخیر محدود نیست این بحث بھ ھیچ وجھ بھ این سالھمان طور كھ گفتم سابقھ

ھاى   ایدئولوگ گردد، یعنى بھ زمانى كھ در مقابل تالشموضوع بھ ھمان اوایل قرن نوزدھم برمی

ھاى اقتصاد بازار مثل قوانین طبیعى   و محرومیت خواستند نشان دھند كھ تبعیضبورژوازى كھ می

 كارگرى  ند و لذا بر خصلت طبقاتى این وضعیت سایھ بیاندازند، متفكرین جنبشغیرقابل تغییر ھست

آل براى عدالت اجتماعى و برابرى باشد اگر كھ  تواند مكانیسمى ایدهخواستند بگویند بازار مىمی

 استثمار در مبادلھ   كسوتان نھضت كارگرى، اساس بھ گمان این پیش. از كنترل طبقاتى خارج شود

 تعاونى او، تشكیل بانك كار و  ھاى اوئن و جنبشتالش.  قرار داشت  در عرصھ گردشنابرابر،

ھاى   با ایده و ایده كوپن كار پردون در اساس  شد اى كھ بدوا از آن در انگلیس استقبال بسیار گسترده

 نقد اقتصاد« ،»فقر فلسفھ ماركس«كتاب . اخیر مربوط بھ سوسیالیسم بازار فرق چندانى نداشتند

عمال جواب این » كاپیتال«ھایى از  و ھمین طور فصل» گروندریسھ«ھایى از ، بخش»سیاسى

 بھ   این بود كھ توانست محور بحث را از عرصھ گردش درافزوده نظرى ماركس. تصورات است

بنابراین تا آنجا كھ بھ ما . ھا پاسخ دھد عرصھ تولید منتقل كند و بھ این اعتبار بھ این بدفھمى

  .گردد، سوسیالیسم بازار ایده ناآشنایى نیستھا برمی ستماركسی

 بحث سوسیالیسم بازار ریشھ در پاسخ گویى بھ یك رشتھ معضالت فنى یا تكنیكى  در ظاھر اساس

مسائلى از قبیل تنوع و گستردگى تولید، رشد مداوم نیاز انسان بعنوان . برنامھ ریزى متمركز دارد

فور، تولید كالن و پیچیدگى آن، ھمھ عواملى ھستند كھ تعیین  كمیابى و و مصرف كننده، تناقض
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توان از كند و دیگر نمیشوند را ناممكن میھا كاالیى كھ تولید میمركزى قیمت براى میلیون

این ظاھرا صورت مسئلھ . ھاى مصرفى متفاوت جواب داد طریق برنامھ ریزى متمركز بھ سلیقھ

  .است

  آنان بخش. كنند ھاى اقتصاد بازار را انكار نمى ر، كمبودھا و نارسائىالبتھ مدافعین سوسیالیسم بازا

دقیقا بھ ھمین دلیل آنھا معتقدند .  بھ كاركرد افسار گسیختھ بازار را قبول دارند عمده انتقاد ماركس

كھ وسائل عمده تولید باید در تملك عمومى باشند، یك درآمد حداقل تضمیین شده براى ھمھ وجود 

كنند  در عین حال آنھا تاكید مى. شد، خدمات عمومى بھ طور رایگان موجود باشد و امثالھمداشتھ با

برد یعنى نتوانستھ است اشكال و كھ سوسیالیسم از بحران ناتوانى در عقالنى كردن تولید رنج می

 محصوالت و  ھاى موثرى غیر از آن چھ در اقتصاد بازار براى تنظیم تولید و تخصیصروش

ھاى تكان دھنده در اروپاى شرقى و  با رجوع بھ نمونھ. ولید شده وجود دارد ابداع كندخدمات ت

 منابع جامعھ با اتكاء بھ اشكال غیر بازارى باعث  شوروى سابق آنھا مدعى ھستند كھ تخصیص

بنابراین بھ نظر آنھا براى نجات آن چھ از سوسیالیسم باقى . ھدر رفتن و اتالف زیاد شده است

  . كاركرد بازار و نھ برنامھ استفاده كنیم  عقالنى شدن تولید بر اساس اید از روشمانده، ب

بھ این ترتیب، بازار قرار است باعث ایجاد تعادل بین عرضھ و تقاضا، و تعیین قیمت درست 

در این میان ضرورت وجود نوعى سود، بھره و اجاره .  ھزینھ صرف شده باشد كاالھا بر اساس

قرار است ) حال بھ شكل بسیار انسانى( نیروى كار   بازار براى خرید و فروششود،پذیرفتھ می

بنابراین .  قرار است برقرار باشد در یك كالم قانون ارزش.  كارھاى متفاوت باشد معیار سنجش

. ریزى سوسیالیستى نیست  استفاده از مكانیسم بازار در چھارچوب برنامھ  مسئلھ صرفا بر اساس

  . بازار است  خوانى داشتن سوسیالیسم و كنترل حیات اقتصادى جامعھ بر اساسمسئلھ بر سر ھم

ھاى اصلى  تواند بكند باید رفت سراغ اقتصاددانان و ایدئولوگالبتھ براى فھم این كھ بازار چكار می

و البتھ تعجب آور نباید باشد كھ اینھا در عین . كنند این جریان كھ بقیھ از روى دست آنھا كپى مى

ترین نمایندگان فكرى بورژوازى ھم ھستند كھ با سوسیالیسم و تملك اشتراكى اساسا سر  ل راستحا

بھ ھر حال بھ روایت اینھا مبانى برترى اقتصاد بازار بھ اقتصاد سوسیالیستى . جنگ دارند

   :اینھاست

   توان اقتصادى داشت؛بدون محاسبھ اقتصادى نمی: اول

   وان صحبت از تولید عقالئى در جامعھ كرد؛تاى نمی بدون چنین محاسبھ: دوم

    گذارى غیر ممكن است؛ محاسبھ و تولید عقالئى بدون داشتن یك سیستم قیمت: سوم

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 170 

   براى عملكرد موثر سیستم قیمت گذارى بھ وجود بازار و رقابت آزاد احتیاج است؛: چھارم

 را بھ  ند محصوالت خودشبراى داشتن یك بازار آزاد باید تولید كنندگان خصوصى بتوان: پنجم

 ھمھ مواد  بنابراین وجود مالكیت خصوصى و فروش. تولید كنندگان دیگر خصوصى بفروشند

بھ عبارت دیگر، اقتصاد . ضروى براى تولید منجملھ نیروى كار شرط اساسى اقتصاد بازار است

رى تولید كننده  سودآو متكى بھ بازار بدون داشتن رقابت و قیمت گذارى پولى محصوالت و افزایش

  .غیر ممكن است

اگر بازار . گیرددقیقا ھمین نكتھ آخر است كھ مورد توجھ طرفداران سوسیالیسم بازار قرار نمی

قرار است مكانیسم اصلى عقالنى كردن اقتصاد باشد، در آن صورت باید بر ھمھ وجوه حیات 

تابعى از عملكرد قوانین بازار مھمتر از ھمھ تعیین سطح دستمزد كارگر باید . اقتصادى حاكم باشد

دارى وجود نھاد بازار و تولید كاالیى در خود نیست، بلكھ وجود  مھمترین ویژگى سرمایھ. باشد

بھ عبارت دیگر رابطھ اساسى اجتماعى بین طبقھ .  نیروى كار است بازار براى خرید و فروش

بھ این .  نیروى كار است  فروشتولید كننده و استثمار شونده متكى بھ شرایط بازار یعنى خرید و

 در وھلھ اول متكى بھ این است كھ نیروى كار بھ صورت كاال در  اعتبار، عملكرد قانون ارزش

روى . آمده باشد یعنى نیروى كار زنده باید در انقیاد نیروى كار مرده، یعنى سرمایھ، درآمده باشد

فقط باید وجود داشتھ باشد، بلكھ كارگر باید توجھ كنید كھ نیروى كار نھ . ھمین نكتھ آخر مداقھ كنیم

   . نیروى ھم نداشتھ باشد ھیچ ممر درآمدى بجز فروش

 كنید كھ خیاط محل در عین حال قطعھ زمین فالحتى ھم  فرض. براى روشن شدن قضیھ مكثى بكنیم

او چیزى را در وقت . كمك خرج است.  جدید حیاتى نیست براى او دوختن یك دست لباس. دارد

زمان . فروشدكند یا میكند و ھر وقت خواست آن را با چیز دیگرى مبادلھ می  درست مى ودشخ

براى او كار صرف شده .  توسط بازار نیست صرف شده تابعى از قیمت گذارى بر نیروى كارش

بھ این معنا كار او فردى . الزم نیست بھ شكل كار اجتماعى مجرد، یعنى اجتماعا الزم تبدیل شود

ولى در شرایطى كھ نیروى كار كاال شده باشد و .  الزم نیست با نرم اجتماعى سازگار باشداست و

 باشد، در آن صورت این عامل تولید ھم مثل سایر   نیروى كارش تنھا ممر در آمد كارگر فروش

 كاالى تولید باید بھ طرف  در این شرایط ارزش. شودعوامل تولید تابعى از قیمت گذارى بازار می

قیمت گذارى عقالئى كاال فقط . شود كار اجتماعا الزم میل كند یا تولید كننده ورشكست می رزشا

  .در چنین شرایطى مقدور است و الغیر
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این بازار است كھ موجودیت . شود كاال تنھا در بازار تعیین می در تولید اجتماعى شده، ارزش

 اجتماعى  بھ این معنا كاال باید ارزش. كند  اجتماعى كاال را براى آن تعیین مى اجتماعى و ارزش

 اجتماعى  غیر ممكن است كھ كاالئى بتواند ارزش.  را در چیزى خارج از خود بیان كند خودش

این نقشى است كھ پول دارد یعنى معادل ھمگانى است .  را مستقیم و بدون واسطھ ابراز كند خودش

اى را ممكن و ھر كار  تواند ھر مبادلھد و لذا میكن كھ كار انسان را در شكل مجرد آن نمایندگى مى

  . اجتماعى كمیت بدھد مشخصى را بھ صورت یك ارزش

مسئلھ در .  كارگر محصول قابل مصرفى را تولید كند یا نھ مسئلھ بر سر این نیست كھ كار مشخص

ھر .  شود از طریق مبادلھ بھ كار مجرد اجتماعا الزم تبدیل عین حال این است كھ این كار مشخص

 صرف شده و كار اجتماعا الزم تبدیل شده بیشتر باشد، بھ ھمان  چھ كھ فاصلھ بین كار مشخص

 را  از این رو تولیدكنندگان كاال، قانون ارزش. اندازه امكان دوام واحد تولید كننده كمتر خواھد بود

بل تضمیین شده نیست، از آنجا كھ مبادلھ كاالى آنھا از ق. كنند بعنوان یك فشار خارجى تجربھ مى

براى ) زمان كار اجتماعا الزم( ھر تولید كننده بر این است كھ بھ سطح متوسط بارآورى كار  تالش

 مصرف و مبادالتى كھ نتیجھ كار  تقسیم بین ارزش(بنابراین تقسیمى كھ در كاال . كاالى خود برسد

. دھداى تولید كننده نشان میوجود دارد، خود را بھ صورت رقابت بین واحدھ) مجرد و الزم است

ھایى كھ رابطھ بین آنھا از طریق قوانین بازار تنظیم  دارى این یعنى سرمایھ و در اقتصاد سرمایھ

ھا وجود  دفع متقابلى كھ بین سرمایھ« در عبارت  اى است كھ ماركس این دقیقا ھمان نكتھ. شودمی

از این رو . كند ، بیان مى»ده وجود دارد اضافھ متحق ش الحال در آنھا بھ صورت ارزشدارد، فى

و )  مشخص(زیرا كار فردى . تواند وجود داشتھ باشدھاى متعدد می سرمایھ فقط بھ صورت سرمایھ

اند، تنھا از طریق مبارزه  كھ در سیستم تولید كاالیى از یك دیگر تفكیك شده) مجرد(اجتماعى 

بھ . تواند یكى شوندشان می اجتماعى محصوالت رقابتى بین تولید كنندگان منفرد براى تحقق ارزش

رقابت ھیچ چیز بھ جز ذات سرمایھ نیست كھ بھ صورت تقابل «گوید كھ  می این معنا ماركس

 درونى است كھ بھ صورت ضرورت  شود، گرایشھاى متعدد ظاھر و متحقق میی متقابل سرمایھ

  ».شودبیرونى ابراز می

 سرمایھ براى  ى سرمایھ چیست؟ بھ سادگى ھیچ چیز بھ جز تالش درونى، این ذات درون این گرایش

در ماھیت تولید كاالیى و اقتصاد بازار است كھ فشار بیرونى . انباشت از طریق استثمار نیست

براى تولید كننده خود را بھ )  تولید مطابق با سطح اجتماعى بارآورى كاریعنى ( قانون ارزش

 دوام آوردن در  ترین روش بنابراین مطمئن. لید نشان دھدصورت فشارى براى تكامل ابزار تو

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 172 

رقابت، باال بردن سطح بارآورى كار است، یعنى تولید كننده باید بتواند یك كمیت معین را در 

بنابراین در ذات سرمایھ است كھ بھ طور منظم براى باال بردن بارآروى . زمان كمترى تولید كند

 نیروى كار  تر كند و بھ طریق اولى ارزشند كاالھا را ارزان كند، براى آن كھ بتوا كار تالش

براى ارتقای سطح . این ھیچ چیز بھ جز استثمار سیستماتیك نیست. تر كندكارگر را نیز ارزان

این یعنى صرف قابل . ترى بھ كار گرفتھ شود بارآورى كار طبعا باید وسایل ھر چھ پیشرفتھ

  انباشت موفق سرمایھ بھ تالش. یق انباشت سود باید تامین شوداى از ثروتى كھ بدوا از طر مالحظھ

اى كھ بھ صورت سرمایھ و بھ شكل   یعنى كار پرداخت نشده- اضافھ   ارزش مداوم براى افزایش

  . متكى است- شود  ابزار تولید تبدیل مى

. ده استسرمایھ و نھ شكل حقوقى مالكیت سرمایھ تعیین كنن. شوداز این نكتھ فوق چھ عاید می

مادام كھ این . سرمایھ رابطھ اجتماعى است كھ مطابق با آن سازمان كار جامعھ شكل گرفتھ است

اى  از این رو جامعھ آینده جامعھ. رابطھ اجتماعى وجود دارد، عواقب آن غیرقابل اجتناب است

ا متكى بھ مدل خود گردانى كارگرى یوگسالوى سابق نیست، یعنى جایى كھ موسسات تولیدى ب

گیرى بر سر تولید كار  دارى، ولى با دخالت نزدیك كارگران در تصمیم معیارھاى سرمایھ

. تواند باشد جامعھ آینده، سوسیالیسمى مطابق مدل برنامھ ریزى مركزى روسى ھم نمى. كردند مى

زیرا در چنین نظامى محرك سود كماكان بھ قوت خود باقى بود، ھر چند تحت عنوان متفاوتى 

دار خصوصى را داشت، با این تمایز كھ این بار انباشت   سرمایھ ده بود و دولت ھمان نقشپوشیده ش

ھمھ انتقاد . شد  مى ھاى پنج سالھ مشخص بھ صورت تعیین نرخ رشد موسسات تولیدى در برنامھ

سوسیالیسم را با حفظ مبادلھ .  دقیقا ھمین مسئلھ است  بھ سوسیالیسم رادیكال دوره خودش ماركس

  . باشد توان داشت، ھر چقدر مبادلھ خالص یى و پول نمىكاال

چرا . تواند وجود داشتھ باشد بینیم كھ چرا ھم زیستى بین سوسیالیسم و بازار نمى از این رو مى

تواند نظامى باشد كھ در آن ھنوز دستمزد، پول، سود، و مبادلھ كاالیى سوسیالیسم كارگران نمی

ھاى خوبى بود، ولى آیا ا ممكن است بگوید اینھا ھمھ حرفمخاطب شكاك م. كماكان وجود دارد

  این نكات اصولى شما قابل تحقق است؟ آیا زمینھ مادى براى آنھا وجود دارد؟

   

    مبانى عمومى اقتصاد سوسیالیستى-٣

اجتماعى شدن بى واسطھ كار یعنى چھ؟ مسئلھ صرفا : بگذارید از یك سئوال اساسى شروع كنیم

دارى تولید فردى است یعنى  در نظام سرمایھ. بھ ساعات كار صرف شده نیستنوع متفاوت محاس
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دارى  از این رو در نظام سرمایھ. متكى بھ مراوده فردى افراد بعنوان خریدار و فروشنده است

یعنى مھم نیست شما چقدر . شود اجتماعا الزم مجرد كاال سنجیده می تولید كاال بر حسب ارزش

كنید از   مجرد كاالیى كھ تولید مى كنید، مھم این است كھ ارزش زى تولید مىكنید و چھ چیجان می

فرد نھ بر حسب ساعات كار مشخصى كھ خود . دارى اجتماعا الزم باشد نظر اقتصاد سرمایھ

صرف كرده است، بلكھ بر حسب آن میزانى كھ بعنوان متوسط كار اجتماعا الزم برسمیت شناختھ 

دارى دولت بعنوان ضامن عمومى سرمایھ  بتھ در برخى جوامع سرمایھال. شودشود تامین میمی

كند، این آن بخشى از  العاده مسكن یا غذا یا كودك و غیره بھ كارگر پرداخت مى چیزى بعنوان فوق

 را  اما اگر باز این بخش. شوددستمزد كارگران است كھ بھ صورت اجتماعى بھ آنھا پرداخت می

 كنیم، در آن صورت دستمزد آنھا تابعى از كار اجتماعا الزم آنھا خواھد بھ تعداد كارگران سرشكن

اجتماعى شدن بى واسطھ كار بھ این معناست كھ جامعھ كار اعضاى خود را از ھمان اول . بود

شناسد كھ بعنوان یك قاعده ھر فرد توانا  یعنى این كھ جامعھ این را برسمیت مى. شناسد برسمیت مى

بنابراین تامین فرد نھ امرى است كھ بستھ بھ درجھ . كند قبل جامعھ كار مىساعات وقتى را در 

موفق بودن او در مبادلھ با سایر تولید كنندگان دیگر، بلكھ بعنوان یك حق طبیعى و انسانى از ھمان 

 حق زنده ماندن و تامین شدن در سطحى را دارد كھ جامعھ  ھر كس. شوداول برسمیت شناختھ می

. این اولین استنتاج عملى این بحث است. تواند تامین كندط براى ھر شھروند خود میبھ طور متوس

ھاى اجتماعى این  توجھ كنید كھ ھمین االن اتفاقا با باال رفتن نرخ بیكارى و حذف یا كم شدن بیمھ

بھ عبارت دیگر، مبارزه براى آن چھ در سوسیالیسم باید وجود . موضوع دیگر مطرح شده است

 سرمایھ بھ سطح   كارگرى بھ وضع موجود و تعرض اشد ھم اكنون بخشى از انتقاد جنبشداشتھ ب

دارى ظرفیت تولیدى جامعھ چنان است   مھمى از جھان سرمایھ در حقیقت در بخش. معیشت اوست

ھم  ما بر خالف قرن نوزده. كھ تامین كافى بسیارى از نیازھاى مادى انسان فورا قابل تحقق است

 از جوامع با مشكل كمیابى مواد و امكانات مصرفى مورد نیاز مواجھ نیستیم كھ براى در این دستھ

. این مواد و امكانات وضع كنیم» منصفانھ«پاسخ گویى بھ آن الزم باشد نوعى میزان براى توزیع 

  اساس: كار براى مزد«اى از طرف رفیق فرھاد بشارت تحت عنوان  این نكتھ بھ درستى در نوشتھ

. ، از انتشارات حزب كمونیست كارگرى ایران، مورد مداقھ قرار گرفتھ است»دارى رمایھ س توحش

اى  دارى لزومى بھ تفكیك كمونیسم بھ دو مرحلھ و قائل شدن مرحلھ در بسیارى از جوامع سرمایھ

 اوال ھمھ  بھ عبارت دیگر، در چنین جوامعى الزم نیست كھ. بنام دوره گذار اساسا ضرورى نیست

ھاى قادر بھ كار براى استفاده از وسایل مصرفى و غذا و پوشاك و غیره مجبور بھ كار انسان
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شود و ثالثا افراد تولید كننده بھ طور متفاوت از ھم دیگر  باشند، ثانیا این كار بھ شكلى اندازه گیرى 

.  و استفاده كننداند بتوانند از وسایل تولید شده سھم برند و بھ اندازه كارى كھ براى جامعھ انجام داده

در حقیقت امروزه بشر قادر است غذا، پوشاك، مسكن؛ دارو، وسایل بھداشت و درمان و تفریح و 

 در جھان را تامین   و استراحت خود را بھ طور انبوه و بھ آن اندازه كھ نیازھاى ھر كس آموزش

 عمده جوامع امروز برقرارى كمونیسم بھ ھمان معناى مرحلھ اصلى آن در. كند، تولید كند

قدرت سیاسى و دولت بورژوازى است كھ . دارى شدنى است و مشكل و مانع سیاسى است سرمایھ

  .شود و نھ مثال فقدان تولید انبوه مایحتاج اولیھ زندگى بشر اى مى مانع تحقق چنین جامعھ

ادى خود ولى وفور بھ این معنا نیست كھ بشر نسبت بھ زمان و امكاناتى كھ براى تولید نیازھاى م

از این رو حتى در چنین شرایطى، الزم است كھ تولید بھ صورت . تفاوت است كند، بى صرف مى

 و نھ  آن چھ باید تولید شود و میزانى كھ باید تولید شود، الزم است از پیش. آگاھانھ صورت بگیرد

  :آید  مى اینجا چند مسئلھ پیش. بستھ بھ تصادف تعیین شود

توان بھ البتھ بھ مقدار زیادى می.  تولید ھر كاالیى را بھ دقت روشن كردتوان میزانآیا می: یک

ھاى آمارى الگوى مصرف جامعھ و بھ طریق اولى میزان ماشین آالت و مواد خام كمك روش

ضرورى براى تولید این الگوى مصرف را تخمین زد و بھ عالوه با استفاده از ضرایب مختلف 

 بینى  ان رشد و تغییر این الگوى مصرف در آینده را نیز پیشمیز) دموگرافیك(جمعیت شناسى 

در . ولى تولید آگاھانھ بشر بھ معناى این نیست كھ مصرف و تولید كامال با ھم جور دربیایند. كرد

 صحبت از تولید مازاد بعنوان  از این رو ماركس. تواند كم یا زیاد شودحقیقت الگوى مصرف می

 كنید پنج درصد بیشتر از ھر  فرض. كند مھ ریزى سوسیالیستى مىیكى از خصوصیات ویژه برنا

 نشان دھنده این است كھ جامعھ بر  این مازاد تولید در حقیقت بھ قول ماركس. شود چیز تولید مى

 خود را براى شرایط استثنائى آماده  وسایل عینى بازتولید خود كنترل دارد، زیرا توانستھ از پیش

  .كند

درست . شودمورد كاالھایى كھ براى الگوى مصرف بشر نیاز است اغراق میدر  معموال : دو

است كھ مثال چند صد نوع پنیر متفاوت، صدھا نوع شراب و چند ھزار نوع الیاف مختلف وجود 

 عمده آن  بخش. دارد، ولى مصرف عمده بشر در اصل انتخاب بین این كاالھایى بسیار ویژه نیست

عمده آنھا قابل . رود كند از چند ھزار قلم فراتر نمى  مصرف مى رشچھ یك انسان در كل طول عم

این عینا در مورد بسیارى از .  تولید آنھا را محاسبھ كرد توان از پیش دارى ھستند و لذا می نگھ

-بنابراین مسئلھ ما چیزى محدودتر از آن چھ است كھ گفتھ می. كند كاالھاى صنعتى ھم صدق مى
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،   و پروش آموزش. كنیم الگوى مصرف ما خدماتى است كھ دریافت مى دیگرى از  بخش. شود

خدمات درمانى، تفریحات و كارھاى فرھنگى، حمل و نقل و ارتباطات، پوشاك، برق، مسكن، 

   .ارى از كودكان و سالمندان غیره نگھ

ف  مصر شما كافى است ماتریس. ولى برنامھ ریزى بھ معناى فنى كلمھ یك كار پیچیده است :سھ

 یا تغییر ساالنھ را بھ آن اضافھ كنیم و بعد  باال را در نظر بگیرید و بعد زمانى و ضریب افزایش

فاكتور دموگرافیك را ھم در نظر بگیرید تا متوجھ شوید كھ حل معادلھ مصرف و تولید ساالنھ چھ 

اره برنامھ گیرى درب ولى آیا این بھ این معناست كھ تصمیم. كار از نظر فنى دشوارى خواھد بود

اول بھ این دلیل كھ نتیجھ . بھ دو دلیل. تولید اجتماعى در صالحیت متخصصین است بھ ھیچ وجھ

. شود، ھر چقدر پیچیده باشد باالخره بھ انتخاب بین یك رشتھ اولویت منتھى می اى ھر گونھ محاسبھ

 كنید قرار باشد جامعھ  اگر فرض. شان تصمیم بگیرند توانند دربارهھا را خود مردم می این اولویت

از چرم مصنوعى بھ جاى چرم حیوانى استفاده كند، در آن صورت جامعھ باید بھ جاى توسعھ 

انتخاب اولى انتخابى است براى .  دھد  صنایع پتروشیمى را گسترش صنعت دام پرورى بخش

ن گاو، انتخاب  دارى بخشى از امكانات جامعھ براى پروراند ھا گاو، و تعلیم و نگھسالخى میلیون

دوم انتخابى است براى كم كردن استفاده از موجودات زنده براى تامین نیازھاى مصرفى بشر، 

تواند بنابراین جامعھ می.  ممكن است عواقب دیگرى براى محیط زیست داشتھ باشد ولى در عوض

قل خسارت بھ  اولى را انتخاب كند تا زمانى كھ بتواند انتخاب دوم را با حدا تصمیم بگیرد روش

در حقیقت در جامعھ بورژوائى ھم انتخاب واقعى را نھ متخصصین، بلكھ . محیط زیست انجام دھد

دوم این . دلیلى ندارد كھ این در جامعھ سوسیالیستى كار نكند. دھندصاحبان قدرت و پول انجام می

 كل جامعھ توسط كھ برنامھ ریزى آگاھانھ لزوما بھ معناى برنامھ ریزى متمركز و سراسرى براى

سطح ھر برنامھ ریزى بستھ بھ محدوده اجتماعى دارد كھ این برنامھ ریزى . یك مركز واحد نیست

اگر قرار است درباره شبكھ برق رسانى كل كشور و یا نحوه تولید انرژى . شودبھ آن مربوط می

سطح كل اى براى كل كشور تصمیم بگیریم، در آن صورت الزم است كھ این تصمیم در  ھستھ

 امر خود مردم ھمان  اما میزان مصرف نان در خراسان و یا میوه در فارس. جامعھ گرفتھ شود

در .  یك شھرستان ھم امر مردم خود ھمان جاست و غیره  و پرورش سازمان آموزش. جاست

   .حقیقت این نكتھ آخر دلیلى است كھ باعث شود یك نھاد فرامردمى بوركراتیك بھ وجود نیاید

چگونھ باالخره . دھیمماند كھ ما چگونھ خود عمل محاسبھ اقتصادى را انجام می  باالخره مىسئوال

 آن چقدر  ما خواھیم توانست در غیاب بازار بفھیم كھ چھ مقدار از چھ كاالیى باید تولید شود، ارزش
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 این یا آن  تولید آن چیست، و چرا و چگونھ باید كدام منابع جامعھ براى تولید است، موثرترین روش

گویند كھ در جوامع پیشرفتھ آنجا كھ مدافعین اقتصاد بازار می. محصول و فرآورده صرف شود

شود، ھیچ گونھ محاسبھ اقتصادى ھا سلیقھ و نیاز مختلف تولید میھا نوع كاال براى میلیونمیلیون

اد است كھ فقط باید آن را تنوع آن قدر زی.  این كاالھا را تعیین كند تواند میزان و ارزش نمی از پیش

بنابراین براى آنھا . بھ اختیار قوانین بازار، بھ عرضھ و تقاضا واگذار كرد تا خود را تنظیم كنند

دھد كھ در بازار یك مكانیسم موثر اقتصادى است كھ در طول تاریخ تكوین پیدا كرده و اجازه می

مدافعین اقتصاد بازار . الت خود برآید مشك سطح فعلى رشد و پیچیدگى اقتصادى بشر بتواند از پس

بھ نظر آنھا سوسیالیسمى كھ در تقسیم . خواھنددارى می بھ ھمین دلیل اقتصاد بازار را بدون سرمایھ

منابع خود متكى بھ مكانیسم بازار باشد نھ فقط دربردارنده باالترین آرمانھاى ارزشى اخالقى و 

 ممكن و عقالنى براى  واھد توانست از یك روشاجتماعى بشر خواھد بود، بلكھ در عین حال خ

  .تولید و توزیع موثر محصوالت خود برخوردار باشد

براستى چرا . رسدكنیم، مسئلھ خیلى معصومانھ بھ نظر می البتھ وقتى بھ قضیھ این طور نگاه مى

برنامھ ریزى  بھتر از  توان یك روشباید ُدگم بود و آنجا كھ بھ ادعاى مدافعین سوسیالیسم بازار می

 و بھره بردارى منابع جامعھ داشت، بھ مكانیسم بازار متكى  متمركز و سراسرى براى تخصیص

براى روشن . گفتم ادعا معصومانھ است، بھ خاطر این كھ در واقع مسئلھ بھ این سادگى نیست. نبود

سوسیالیسم و مسئلھ محاسبھ اقتصادى در . شدن قضیھ اجازه بدھید دو نكتھ را از ھم تفكیك كنیم

   .تئورى بورژوائى اقتصاد بازار كھ مدافعین سوسیالیسم بازار از آن متاثر ھستند

نیاز ما براى ھر . گوید ھمھ ما در وھلھ اول مصرف كننده ھستیمبھ طور خالصھ این تئورى می

ز  نیا بدین ترتیب قیمت، شاخص. كند كاال، و درجھ كمیابى یا وفور آن، قیمت كاال را تعیین مى

ماشین گران قیمت را فقط . موجود در جامعھ و میزان توانایى جامعھ براى تامین این نیاز است

 زیاد احتیاج   گران قیمت بھ مواد اولیھ اعلى و تخصص تولید ماشین. توانند بخرنندمیلیونرھا می

ن تولید كرد ھم تواھاى گران قیمتى كھ می آید، بنابراین تعداد ماشین اینھا بھ راحتى گیر نمى. دارد

بنابراین اگر اجازه بدھیم كھ . اما تعداد میلیونرھا ھم بھ نسبت كل جمعیت محدود است. محدود است

قیمت باالیى براى ماشین گران قیمت گذاشتھ شود، آن طور كھ براى تولید كننده آن با در نظر 

در این . آیند ر مىگرفتن مخارج تولید سودآور باشد، در آن صورت عرضھ و تقاضا با ھم جور د

تئورى ما دیگر با انسان در خود مواجھ نیستم، بلكھ با یك موجود اقتصادى بنام مصرف كننده سر 

و كار داریم كھ نیازھا و ترجیحات او تماما فردى است و تامین این نیازھا ھم براى او تماما فردى 
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ى كھ این تئورى را تا اینجا كس. كند خرد یا مبادلھ مىمصرف كننده چیزى را در بازار می. است

اینھا یعنى این كھ اساسا جامعھ . اى آن را ھم بپذیرد قبول كند، در عین حال باید مبناى فلسفى و پایھ

متكى بھ آحاد منفردى است كھ ھر كدام براى كسب منفعت و سودجویى شخصى وارد مراوده با 

حصولى را تولید كند كھ نیاز بیشترى را اى م كند با ابداع چیز تازه  سعى مى ھر كس. شوندبقیھ می

 براى ایجاد  بنابراین محرك جامعھ تالش. جواب بدھد و مصرف كنندگان بیشترى را بھ وجود آورد

. شود سود بعنوان یك پدیده ذھنى و محصول ابتكار فردى معرفى مى. مصرف كنندگان جدید است

   .توان دو نكتھ اساسى را روشن كردیبدون وارد شدن در جزئیات اقتصادى این تئورى ھمین جا م

بھ این معنا مكانیسم بازار صرفا اطالعاتى .  این تئورى متكى بھ مراوده فردى است اساس: اول

ھا این مكانیسم چیزى درباره عواقب اجتماعى این انتخاب. ھاى فردى را در بر دارددرباره انتخاب

شما وقتى .  نیست كھ تاثیرات بیرونى نداشتھ باشدواقعیت این است كھ ھیچ اقدام اقتصادى. گوید نمى

كند، ممكن است تولید آن برایتان ارزان تمام  كنید كھ بنزین زیاد مصرف مىماشینى درست می

براى مصرف كننده ھم شاید مقرون . ترى درست كنید توانید آن را با استاندارد پائینشود، چون می

كند و در دراز مدت باعث  ترى بھ آلودگى ھوا اضافھ مىاما این ماشین مقدار بیش. بھ صرفھ باشد

كشیدن سیگار یك انتخاب فردى است . سیگار یك نمونھ دیگر است. شودمخارج جدى اقتصادى می

در . خرددھد و سیگارى میظاھرا كسى پولى می). ھر چند بھ نظر من انتخاب اشتباھى است(

 براى مصرف  امین بودجھ بازنشستگى زودرسدراز مدت ھزینھ تامین مخارج بیمارستان و یا ت

ھاى ناشى از سیگار كنندگان سیگار، و ضرر ناشى از خارج شدن كسانى كھ بھ علت بیماری

منظور . شود مثال زدباز ھم می. زندتواند بھ طور منظم سر كار حاضر شوند سر بھ فلك می نمى

چ چیز بھ ما در مورد این وضعیت ھی.  سیگار حاوى این اطالعات نیست این است كھ قیمت فروش

  .گوید نمى

 گذارى عقالئى در  تواند اطالعات كافى درباره نحوه سرمایھمكانیسم بازار بھ این معنا نمى: دوم

 مكانیسم بازار معلوم نیست چرا باید مدرسھ ساخت، جاده  بعنوان مثال بر اساس. جامعھ بدھد

تصمیم درباره . رسھ و پارك و غیره ساختساخت، فاضالب ساخت، شبكھ حمل و نقل ساخت، مد

اینھا . ھا، تصمیمى است كھ فقط در بعد زمانى دراز مدت قابل فھم است گذاری این گونھ سرمایھ

- دھند و بر یك دیگر تاثیر میھایى ھستند كھ بھ نیازھاى متعدد ھم زمان جواب میگذاری سرمایھ 

بھ عالوه خود نیاز بھ خدمات یا محصوالت این . یست و قلم ن اینجا مسئلھ مثل تولید لباس. گذارنند

ھاى نھ فقط تابعى از زمان، بلكھ تابعى از سطح درآمد، تركیب جمعیت، شرایط فنى گذاری سرمایھ 
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مكانیسم بازار در بھترین حالت بھ ما اطالعات درباره . تولید و تغییر سلیقھ مصرف كننده ھم است

 دھد و بنابراین از دادن اطالعات موثر براى این كاال می روششرایط كنونى، یعنى موقع خرید یا ف

  .گونھ عوامل عاجز است

- بنابراین این ادعاى اقتصاددانان راست كھ بازار جواب مسئلھ محاسبھ عقالئى در جامعھ را می

اما اجازه بدھید بھ مسئلھ . ترین و پوچ ترین مفروضات است دھد، ادعایى است كھ متكى بھ سطحى

ساختمان مصرف اجتماعى و : اول: گیرداین محاسبھ بر چھ مبنایى مى.  اقتصادى برسیممحاسبھ

- فاكتور اول می). گذارى نرخ سرمایھ( منابع جامعھ براى تامین این مصرف  نرخ تخصیص: دوم

، و   و پرورش مسكن، غذا، حمل و نقل، بھداشت، آموزش(گوید كھ جامعھ براى رفع نیازھاى خود 

   از منابع خود را براى تامین آنھا تخصیص ھایى دارد و بھ این اعتبار چھ بخش ویتچھ اول) غیره

 و  توسعھ آموزش. كند فاكتور دوم نرخ تامین این نیازھا در بعد زمانى را روشن مى. دھدمی

مسئلھ در اقتصاد . ، مسكن و غیره مثال طى پنج یا ده سال آینده قرار است بھ چھ نحو باشد پرورش

الگوى مصرف جامعھ بھ تصمیم . شود مى» حل« سودآورى  دارى با اتكاء بھ شاخص سرمایھ

كنند كھ قدرت   تعیین مى ھایش داران بستگى دارد و آنھا ھم با توجھ بھ نرخ سود سرمایھ سرمایھ

تواند باشد و تولید كدام محصوالت براى آنھا باالترین نرخ سود را بھ ھمراه  خرید جامعھ چقدر مى

دار و با در نظر گرفتن نرخ سود خودشان  اى سرمایھ  این تصمیم را عده نابراین در اساسب. دارد

در اقتصاد . در اینجا نظر و مالحظھ و رفاه عمومى مردم مد توجھ نیست. كنند تعیین مى

 گیرى درباره مسائل كالن اقتصاد جامعھ از تصمیم خصوصى افراد بھ جامعھ  سوسیالیستى تصمیم

ولى در اقتصاد بورژوائى، مسائل كالن اقتصاد جامعھ چیزى مگر جمع جبرى . شودبرگردانده می

مثال اگر مسكن و غذاى مناسب كم است، ولى مجالت و ویدئو پورنو . تصمیمات خرد افراد نیست

- زند، میگویند مردم این را میرود سر بھ فغان می می كنند یا میزان سیگارى كھ فروش بیدا مى

كند، تماما تابع روابط   حقیقت آن چھ در اقتصاد بازار طبیعى و داده شده جلوه مىولى در! خواھند

  . نیاز تابع سود سرمایھ و مصرف تابع انباشت است زیرا در اساس. و روندھاى اجتماعى ھستند

مثال اگر كمیابى یك كاال . گویند سطح تقاضا بیان نیاز در جامعھ است ولى مدافعین اقتصاد بازار مى

 شود كھ قیمت آن باال برود و تقاضا براى آن بھ این اعتبار كم شود، باید قبول كنیم كھ نیاز باعث

اگر در جایى مثل سوئد كھ حدود پنجاه و پنج ھزار واحد . اجتماعى براى آن كاال كم شده است

  مسكونى خالى وجود دارد، مردم مجبور ھستند از جاى بزرگ بھ كوچك نقل و مكان كنند تا از پس

یا در . این بھ این دلیل است كھ نیاز بھ مسكن كافى كم شده است. پرداخت كرایھ خانھ خود برآیند
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ھا نفر از گرسنگى و سوءتغذیھ در خطر مریضى و مرگ قرار دارند، برزیل جایى كھ میلیون

صدور ھفتاد و پنج درصد محصوالت غذایى كشور بھ خارج ناشى از كم شدن نیاز جامعھ براى 

  !تغذا اس

بھ . كند  و بطور مستقیم تعیین مى ، اقتصاد سوسیالیستى نیاز جامعھ را از پیش در مقابل این وضعیت

  ھاى مصرف جامعھ را بھ مردم تفویض این منظور نھ فقط حق تصمیم گیرى در مورد اولویت

،  قابل مبادلھ و خرید كند، بلكھ با تبدیل كردن آنھا بھ حق و نھ یك فرآورده یا سرویس مى

مثال ھمین االن تا حدودى در چھارچوب جامعھ . كند خصوصیت كاالیى آنھا را ھم سلب مى

 و بھداشت انجام   و پروش دارى برخى كشورھا این كار براى خدمات معینى مثل آموزش سرمایھ

واضح است كھ سطح تولید ھر جامعھ و ثروت . زنندھر چند دارند زیرآب آنھا را ھم می. شده است

ایى را فورا بعنوان حق  توان این محصوالت و خدمات پایھكند تا چھ حد می ن تعیین مىعمومى آ

مثال در بسیارى از كشورھاى اروپایى شما .  آنھا درآورد بدون ھر گونھ توجھ بھ نحوه اختصاص

 و  اى از قبیل مسكن، بھداشت، آموزش توانید از فرداى انقالب سوسیالیستى ھمھ نیازھاى پایھمی

 دارى كودك، غذاى مناسب و امثالھم را  ، نگھ و نقل، ارتباطات، تفریحات و ورزش ، حمل پروش

  . آنھا معمول كنید اى مردم و بدون مالحظھ درباره نحوه تخصیص بھ صورت حقوق پایھ

ایى  اول این كھ حتى اگر بشود براى خدمات و محصوالت پایھ.  بیاید تواند پیشاینجا دو سئوال می

توان این را براى آن دستھ از محصوالتى انجام داد كھ بھ ھر حال بھ زى كرد، آیا میبرنامھ ری

شوند؟ دوم این كھ آیا باالخره در سوسیالیسم روشى  دالیل تكنیكى یا زمانى در حد كمى تولید مى

  .جھت مقایسھ بارآروى تولید براى كاالھا و خدمات وجود دارد؟ پاسخ بھ ھر دو سئوال مثبت است

  تر و قابل پیش  عمده مصرف اجتماعى بسیار روتین مورد اول ھمان طور كھ گفتم اوال بخشدر  

بسیارى از آن چھ ما مصرف . تر از آن است كھ نیازى بھ مكانیسم قیمت و بازار داشتھ باشیم بینى

توان بھ طور آمارى تخمین زد چھ چیزھایى ھستند كھ می) بھ جز میوه و سبزیجات تازه(كنیم  مى

در این باره . قدار از آنھا براى یك سال یا چند سال آینده احتیاج است و تولید آنھا را سازمان دادم

این .  مناسبى براى نگھ داشتن ذخیره و عرضھ این گونھ محصوالت است  انباردارى روش روش

كمیاب یا  كاالھاى  چون بدین ترتیب مستقل از این كھ براى تعیین ارزش. نكتھ باید بدوا روشن باشد

 مصرف و بازتولید جامعھ كامال مستقل از ھر گونھ  اندیشیم اساس كمتر با اولویت چھ تدبیرى مى

دوم این كھ آنجا كھ بھ ھر حال خدمات و كاالھایى وجود دارند كھ . است» گذارى قیمت «مكانیسم 

 مصرف گیرند یا آن قدر كمیاب ھستند كھ بر كل این خارج از الگوى مصرف عمومى قرار مى
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ولى در این مورد نیز . توان نوعى مكانیسم ویژه براى توزیع آنھا داشتاندازند، مى سایھ نمى

 كنید شما  بعنوان مثال فرض. ھا و نیازھاى اجتماعى است  اولویت بر اساس» قیمت گذارى«

وب باید طبیعى است كھ اھالى مقیم جن. خواھید پنجاه ھزار دستگاه كولر را در ایران توزیع كنید مى

» ضریب«براى آنھا چیزى متفاوت از » قیمت«از حق تقدم برخوردار باشند و بنابراین ضریب 

بعنوان یك قاعده در چنین . تعداد محدود است. خرید براى اھالى مقیم مناطق سردسیر است

ھاى اجتماعى و نھ صرفا معیارھاى اقتصادى  این امكانات انتخاب مواردى، تعیین نحوه تخصیص

  .است

 محصوالت اجتماعى تعیین شود، اگر  اگر قرار باشد ارزش. رسیم بھ مسئلھ كارآیى تولیداینجا می

-  جامعھ چگونھ بھ سمت اتخاذ روش كھ دیگر قرار است از محركھ سود و رقابت خبرى نباشد، پس

و ھاى موجود براى تولید یا ارائھ یك كاال كند، چگونھ از بین روش ھاى موثرتر سوق پیدا مى

اول این كھ عامل . اینجا دو نكتھ وجود دارد. كند خدمات معین آن كھ موثرتر است را انتخاب مى

 سودآورى   مقایسھ كارآیى بدون شاخص پیشرفت جامعھ در غیاب مكانیسم بازار چیست، دوم روش

شود كھ در اقتصاد سوسیالیستى درباره نكتھ اول بگذارید بپرسیم چھ چیز باعث می. كدام است

ھاى قدیمى تولید جایگزین ابداع و اختراع نشود؟ چھ نفع مادى براى راضى شدن بھ ھمان روش

  ھاى قدیمى برود؟ مكانیسم ذاتى براى افزایش خواھد فراتر از این روششھروند جامعھ دارد كھ مى

ط در این محرك نھ فق.  ساعات كار آزاد فرد است  براى افزایش بارآورى تولید در سوسیالیسم تالش

باالخره ھر واحد . تواند وجود داشتھ باشداجتماعى، بلكھ در سطح ھر واحد تولیدى ھم می سطح

ھر جا كھ تولید كنندگان . تولیدى قرار است یك مقدار محصول را در یك مدت معین تولید كند

 حفظ بتوانند با استفاده از ابتكارات و خالقیت جدید حجم مورد نظر را در وقت كمتر و البتھ با

كاركنان یك . ماند كیفیت مطلوب تولید كنند، بھ ھمان اندازه وقت بیشترى براى خودشان مى

 داده شده را بھ جاى نھ ماه در شش ماه  اند ده ھزار اتومبیل سفارش كارخانھ تولید ماشین كھ توانستھ

   .ند خود براى خود یا جامعھ كار كن توانند سھ ماه دیگر را بھ تشخیصتولید كنند، می

مسئلھ . توجھ كنید كھ مسئلھ البتھ فقط كمیت وقت آزاد براى شھروند جامعھ سوسیالیستى نیست

دارى با برسمیت   داد كھ جامعھ سرمایھ  بھ درستى تشخیص ماركس. كیفیت این وقت ھم است

اما . دھد رشد و تكامل فردى را در مقابل او قرار می شناختن فردیت كارگر براى اولین بار حس

كند، ولى در عین تامین امكان رفع  دارى این فردیت را در او بیدار مى ھر چند نظام سرمایھ

ھا و عالیق فرھنگى، علمى، تفریحى و غیره را محدود  نیازھاى بسیار متنوع او براى فعالیت
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 بینیم و  و بدون دغدغھ میلیونرھا را مى ھاى تلویزیون زندگى لوكس ما ھر روز در برنامھ. كند مى

گویا مثال بھ كارگر نیامده است تعطیالت خوب برود، . در عین حال قرار است فقط آن را ببینیم

ھاى جالب را امتحان كند، بھ مطالعھ طبیعت و آسمان بپردازد  ھاى مختلف یاد بگیرد، ورزشزبان

شى  و نیاز انجام دادن یا تجربھ این كارھاى جالب و ارضای روانى خودمان از چال حس. و غیره

وقت آزادى كھ ما از آن . گیرد، حتما وجود داردبراى انجام این كارھا در مقابل ما قرار می كھ

 دھقانانى كھ در فصل زمستان فقط در حیاط آفتابى مى نشینند  كنیم، قرار نیست بھ روش صحبت مى

قت قرار این و. كنند بگذرد ھاى تكرارى براى ھمھ تعریف مىخورند و داستانو تخمھ و خیار مى

  .است براى این گونھ كارھا صرف شود

 ساعات كار قرار نیست بھ قیمت كم شدن  كاھش: اول: اما ھمین جا سھ نكتھ را باید تاكید كرد

 ساعات كار قرار نیست بھ وخیم شدن یا  كاھش: مایحتاج و معیشت شھروند جامعھ تمام شود؛ دوم

ھا و  كار قرار نیست بھ استفاده از روش ساعات كاھش: سخت شدن شرایط كار منجر شود و سوم

  بھ عبارت دیگر، كاھش. ھاى بیانجامد كھ براى طبیعت و سالمتى جسمى انسان مضر است تكنیك

ساعات كار در عین حال در یك چھارچوب زمانى دراز مدت باید اتخاذ شود و كسب وقت آزاد در 

بنابراین نیاز بشر در . ر بیاوردھاى بعدى ببا كوتاه مدت نباید عواقب نامساعدى براى نسل

سوسیالیسم فقط بھ كم شدن كمى زمان كار ضرورى اجتماعى محدود نیست، بلكھ فراھم آوردن و 

  .تامین نیازھاى متنوع و گوناگون بشر را نیز بھ ھمراه دارد

 خوبى براى تخمین كارآیى  شود كھ قیمت شاخصگفتھ می. نكتھ آخر مربوط محاسبھ كارآیى است

 كدام معیار  ھاى مختلف تولید بر اساس  در اقتصاد سوسیالیستى كارآیى بیشتر یا كمتر روش.است

 قیمت فعلى بازار حاوى ھمھ  اگر بھ یاد داشتھ باشیم گفتم كھ چرا روش. شودمشترك محاسبھ می

بنابراین مسئلھ فقط این نیست كھ جامعھ براى تولید این یا آن فرآورده چقدر . اطالعات نیست

مسئلھ این است كھ درصورت تولید نكردن یك كاال چھ استفاده دیگرى . شودضمن ھزینھ میمت

از این رو مسئلھ نھ بر سر ھزینھ در خود، بلكھ ھزینھ قیاسى . تواند از این منابع بكندجامعھ می

ھمین . ھاى بیرونى تولید خدمات و محصوالت در نظر گرفتھ شود در این یكى باید ھزینھ. است

روند و بھ مرور   تامین این خدمات و محصوالت بھ كار مى باید فاكتورھاى مختلفى كھ براىطور 

. ممكن است گفتھ شود اینھا یعنى محاسبات نجومى. زمان تغییر خواھند كرد را ھم در نظر گرفت

ثانیا مسئلھ نھ محاسبھ، بلكھ سیستمى است كھ این محاسبات بر آن بنا شده . اوال این طور نیست

شوند با ضرایب مختلف وارد معادلھ در این سیستم فاكتورھاى متفاوتى كھ اجتماعا تعیین می. تاس
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ھاى فنى و  الحال مدل براى این كار خوشبختانھ فى. شوندمحاسبھ ھزینھ نھایى یك محصول می

توان  وجود دارد كھ می(linear programming)ریزى خطى   ، موسوم بھ برنامھ ریاضى جالبى

 ما باید بتوانیم ھمھ فاكتور اولیھ تولید را بر حسب واحد زمانى  در اساس. ن آنھا انتخاب كرداز بی

توان  می با این روش.  و ھزینھ آتى آن را محاسبھ كنیم تعیین كنیم و در آن صورت ھزینھ جارى

ھ  زمان صرف شده براى ھر كدام با یك دیگر مقایس  تولید مختلف را بر اساس كارآیى دو روش

  .كرد

، اقتصاد بازار متكى بھ تقلیل كار انسان بھ یك واحد كمى یك سان، كار  در اساس. خالصھ كنیم

شوند و كار انسان و عوامل و منابع طبیعى صرفا بعنوان كاال وارد پروسھ تولید می. مجرد است

فا بعنوان نیاز اجتماعى صر. شود جویى كوتاه مدت تعیین می  صرفھ نحوه استفاده آنھا بر اساس

در مقابل در اقتصاد سوسیالیستى، كھ . شودجمع جبرى تصمیمات فردى افراد در بازار فھیمده می

كند ھر چھ  متكى بھ مالكیت اشتراكى ابزار تولید و كنترل اجتماعى بر تولید است، جامعھ سعى مى

ھ صورت حق در اى را نھ بعنوان آن چھ باید مبادلھ شود، بلكھ ب بیشتر خدمات و محصوالت پایھ

دھد و از آنجا كھ ھم الگوى مصرف و ھم تولید این خدمات و اختیار شھروند خود قرار می

 بینى است، در آن صورت مشكل محاسبھ حجم و كیفیت آنھا  محصوالت بھ دقت زیادى قابل پیش

  .ھم دشوار نیست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 183 

ھا دیاگرام  

 

 

 دیاگرام یک

 

c1 + v1 + ∆c1 + ∆v1 = w1             (1) 

  

c2 + v2 + ∆c2 + ∆v2 = w2             (2)  

  

c1/v1=c2/v2 ⇒∆c1/∆v1=∆c2/∆v2             (3) 

  

kv + kc = 1             (4) 

  

c1 + v1 + kcs1 + kvs1 = w1             (5) 

  

c2 + v2 + kcs2 + kvs2 = w2             (6) 

  

v1 + kvs1 = c2 + kcs2             (7) 

  

kc + kv <1             (8) 
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c1 + v1 + kcs1 + kvs1 + (1-kc - kv) s1 = w1             (9) 

  

c2 + v2 + kcs2 + kvs2 + (1-kc - kv) s2 = w2             (10) 

  

v1 + kvs1 + (1- kc - kv)s1 = c2 + kcs2            (11) 

  

v1 + s1 (1-kc) = c2 + kcs2              (12) 

  

v1 + s1 (1-kc1) = c2 + kc2 s2            (13) 
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گرام دودیا  
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 دیاگرام سھ
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 دیاگرام چھار

 

 

  مقوالت متفاوت سرمایھ در اقتصاد ماركسى

   

    اجتماعىی در بررسى سرمایھ بھ عنوان یك رابطھ: سرمایھ بھ طور كلى *  

   

   در بررسى پروسھ تولید سرمایھ: ایھ ثابت و متغیرسرم *  

   

    سرمایھ در بررسى پروسھ گردش:  كاال- پول، سرمایھ مولد و سرمایھ - سرمایھ  *  

   

    سرمایھ در بررسى زمان گردش: سرمایھ استوار و گردان *  

   

   در بررسى پروسھ بازتولید سرمایھ: سرمایھ متراكم *  

   

  ھا ر بررسى رقابت بین سرمایھد: سرمایھ متعدد *  

   

   در بررسى اشكال كنكرت سرمایھ: سرمایھ تجارى، صنعتى، بانكى، و غیره *  

   

   

  سھ  دارى، چارت   فروپاشى سرمایھ: سخنرانى ھفتم
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 دیاگرام پنج
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 دیاگرام شش

  

  نرخ سود    كاال  ارزش      اضافھ  ارزش      اضافھ نرخ ارزش                            سرمایھ

   درصد٢٠           ١٢٠                 ٢٠                درصد١٠٠                  متغیر٢٠+ ثابت  80

  ٣٠          ١٣٠                ٣٠                        ١٠٠                       متغیر٣٠+ ثابت  70

  ٤٠          ١٤٠                ٤٠                        ١٠٠                       متغیر٤٠+ ثابت  60

  ١٥          ١١٥                ١٥                        ١٠٠                       متغیر١٥+ ثابت  85

  ٥            ١٠٥                  ٥                        ١٠٠                          متغیر٥+ ثابت  95

   

 ١٠٠:  نرخ استثمار    درصد٢٢:  نرخ متوسط سود   ٥٠٠:  كل سرمایھ    ١١٠: ضافھ ا كل ارزش

  درصد

   

   

    تفاوت قیمت  نرخ ھزینھ تولید    ارزش  بھاء -ھزینھ   سرمایھ ثابت               

    از ارزش سود          كاالھا    كاالھا  محصوالت    استفاده شده       اضافھ ارزش         سرمایھ   

  +٢      ٢٢          ٩٢         ٩٠           ٧٠               ٥٠               ٢٠   متغیر ٢٠+ ثابت  ٨٠

  -٨      ٢٢         ١٠٣       ١١١           ٨١               ٥١               ٣٠     متغیر٣٠+ ثابت  70

  -١٨     ٢٢        ١١٣       ١٣١          ٩١                ٥١          ٤٠         متغیر٤٠+ ابت ث 60

  +٧      ٢٢          ٧٧         ٧٠           ٥٥                ٤٠           ١٥         متغیر١٥ + بتثا 85
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  +١٧      ٢٢          ٣٧         ٢٠          ١٥               ١٠           ٥           متغیر٥ +ثابت  95

   

  پنج دارى چارت  فروپاشى سرمایھ: سخنرانى ھفتم
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  دیاگرام ھفت

  

   درباره قانون برابر شدن نرخ سود دو انتقاد بھ تئورى ماركس

  ) بھ قیمت مسئلھ تبدیل ارزش(

بھ این . دار دیگر ھستند  دار در عین حال ھزینھ تولید سرمایھ  بھاء كاالى یك سرمایھ- ھزینھ *

 نظر از. گذارد اعتبار نرخ سود موجود در این ھزینھ تولیدھا بر نرخ سود كاالى جدید تاثیر مى

  .شویممنطقى ما با یك دور باطل مواجھ می

   

 آن   كاال در بازار بیان پولى ارزش قیمت فروش. ھزینھ تولید و قیمت كاال ھنوز متفاوت ھستند*

دار مجبور است قیمت كاال را بھ نرخ پولى آن   بھاء سرمایھ- بنابراین در تعیین ھزینھ . است

 كاالست كھ   این ارزش تولید خود بھ روایت ماركسمحاسبھ كند، حال آن كھ در تعیین ھزینھ 

  .مبناست

   

   نزولى نرخ سود فاكتورھاى بازدارنده گرایش

   شدت استثمار افزایش * 

   

   نیروى كار تر از ارزش  دستمزدھا بھ سطح پائین كاھش *

   

   ارزان كردن عناصر سرمایھ ثابت *
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   گذارى خارجى  سرمایھ *

   

   سھامى سھم سرمایھ  افزایش *

   

    تسریع پروسھ گردش *

   

   حجم سود افزایش *

   

   

  دارى چارت شش فروپاشى سرمایھ : سخنرانى ھفتم
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 دیاگرام ھشت
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 دیاگرام نھ
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 دیاگرام دوازده

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 196 

 دیاگرام سیزده
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 سئواالت

   

  »ر پایان قرن بیستمموقعیت ماركسیسم د«نكات و سئواالت عمده مربوط بھ سخنرانى 

 بھ نظر شما براى فھم موقعیت ماركسیسم در پایان قرن اخیر بھ چھ مولفھ ھا و مسائلى باید بدوا 1-

  توجھ كنیم؟

   اجتماعى است یا چیز دیگرى است؟  از نظر شما ماركسیسم یك نھضت فكرى است، یك جنبش2-

 كدام معتقد است كھ از دیگرى بھ كنند و ھر  جریانات مختلفى خود را بھ ماركسیسم منتسب مى3-

 از چھ  تر است، بھ نظر شما وجود چنین تنوعى در طیف معتقدین بھ ماركس نزدیك نظرات ماركس

شود؟ آیا شما بھ معیار آبژكتیوى براى تفكیك آنھا از یك دیگر و نشان دادن دورى و ناشى مى

   قائل ھستید؟ نزدیكى آنھا بھ نظرات ماركس

ھا بودند و چرا بھ نظر شما دیگر بسیارى  مدعى ماركسیسم طى قرن اخیر كدام گرایشات عمده4-

  از این گرایشات اكنون مطرح نیستند؟

 مربوط بھ یك قرن گذشتھ ھستند، جھان  گویند كھ نظریات ماركس منتقدین ماركسیسم می5-

 كنار گذاشت؟ شما معاصر تغییر كرده است و باید یا در این نظریات بازبینى كرد یا بخشى از آنھا

 بھ باور شما این انتقادات متوجھ كدام مبانى نظرى  كنید؟ بطور مشخص در این باره چھ فكر مى

  شوند؟ می ماركس

    آیا بھ نظر شما ماركسیسم احتیاج بھ بازبینى یا تكوین خود دارد؟ چرا؟ در كدام زمینھ؟6-

 و  وسیالیسم مورد نظر ماركس تجربھ ھفتاد سال اخیر شوروى و فروپاشى بعدى آن بھ س7-

با این وجود بھ نظر شما آیا این تجربھ تاریخى درسى براى ماركسیسم . ماركسیسم بى ربط بود

  امروز دارد؟

ھاى كارگرى كشورھاى پیشرفتھ  در مقایسھ با اوایل این قرن حضور ماركسیسم در بین جنبش8-

منافع كارگر و تحول نظام دارى ضعیف است؟ چرا نھضتى كھ شفاف و صریح از  سرمایھ

  كند، اكنون در این موقعیت قرار دارد؟ دارى صحبت مى سرمایھ

 كارگرى بھ چھ ملزوماتى احتیاج   بھ باور شما تبدیل ماركسیسم بھ یك نھضت قوى در جنبش9-

   باشیم یا چیز دیگرى بھ باور شما تعیین كننده است؟ دارد؟ آیا باید منتظر یك موقعیت تاریخى خاص

-10...   
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  »جایگاه انسان در جھان بینى ماركس«:  نكات و سئواالت عمده سخنرانى

ھاى ناتمام و   كھ عمدتا بصورت دستنوشتھ  بھ نظر شما بررسى آثار و نوشتجات اولیھ ماركس1- 

كند؟ چرا اساسا  منتشر نشده وجود دارد بھ چھ نحو در فھم ما از مبانى اساسى ماركسیسم خدمت مى

   قرار دھیم؟ خود را نباید آثار نھایى و منتشر شده ماركسنقطھ شروع 

  ھا و ھمین طور منتقدین ماركس بخشى از ماركسیست  از انتشار نوشتجات اولیھ ماركس  پس2-

   جوان و پیر، ماركس ماركس. صحبت از تمایز این متون و آثار نھایى و منتشر شده او كردند

 جبرگرا، و این گونھ دوگانھ كردن  اومانیست و ماركس   اقتصاددان، ماركس فیلسوف و ماركس

  بنظر شما آیا این تقسیم بندى در سیر تفكرات ماركس.  بھ یك روال نسبتا مرسوم تبدیل شد ماركس

  ھا ھم نظر ھستید؟ اساسا صحت دارد و در صورت توافق تا چھ حد با این گونھ تقسیم بندى

ھاى رایج كمونیسم بورژوائى در این قرن،  سایر نحل در بررسى انتقادى بھ كمونیسم روسى و 3-

  بخشى از متفكرین و روشنفكران ھمین جریانات رجعت بھ فلسفھ و بازخوانى مبانى فلسفى ماركس

  نظر شما درباره این گونھ رجعت فلسفى بھ ماركس. را شرط فھم بھتر آثار او معرفى كردند

  چیست؟

ھگل بھ سیر تكامل اندیشھ در قرن نوزدھم، بھ او و بھ  در عین تقدیر از سھم فلسفى   ماركس4-

  پیروان بعدى و منتقد ھگل، موسوم بھ ھگلیان جوان، ھم انتقادات اساسى دارد؟ بھ نظر شما اساس

 است؟ چگونھ از  این انتقاد متوجھ چیست؟ چرا بطور ویژه فلسفھ سیاسى ھگل مورد نقد ماركس

مذھب، دولت، دمكراسى، مالكیت خصوصى، پرولتاریا و  بھ درك بھتر جایگاه  این نقد، ماركس

كند  را روشن مى» ھاى حقیقىسوسیالیست« محدود نگرى تاریخى  كمونیسم میرسد؟ چگونھ ماركس

   اساسى داشتند؟  نقش و چرا این نقدھا در تدوین مبانى جھان بینى ماركس

معاصر او چگونھ است؟ بطور  از نقد سیاسى فلسفھ ھگل بھ نقد اقتصادى سیاسى   گذار ماركس5-

 بھ این اقتصاد سیاسى در چیست؟ كدام مقوالت اساسى اقتصاد سیاسى  اساسى نقد اولیھ ماركس

دارى منجر   از اقتصادى سرمایھ  ھستند و چگونھ اینھا بھ تعمیق درك ماركس مورد توجھ ماركس

   وند؟ش در این دوره بعدا از جانب او تكمیل می میشود؟ كدام نظرات ماركس

گیرند كدام  و انتقاد بعدى او قرار می  مكاتب عمده سوسیالیسم فرانسھ كھ مورد توجھ ماركس6-

 بھ  شد؟ بھ نظر شما در نقد ماركس از چھ ناشى می ھستند؟ جذابیت این مكاتب براى ماركس

 این ھاى تخیلى، پیروان سن سیمون و پرودنیسم چھ نكات تمایز و اشتراك وجود دارد؟سوسیالیست
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 درباره سوسیالیسم و كسب قدرت سیاسى توسط  نقدھا چگونھ در تدقیق بعدى نظرات ماركس

  كارگران براى سوسیالیسم تاثیر گذاشت؟

ھاى فكرى یا اجتماعى كماكان  آیا بھ نظر شما در جھان معاصر مكاتب، جریانات و جنبش7-

آلیسم   در ایده با آنچھ ماركس اساسى از نظراتى برخوردار باشند كھ  وجود دارد كھ در وجوه

 و سوسیالیسم فرانسھ دوره خود مورد نقد قراد داده بود، تشابھ داشتھ  آلمانى، اقتصاد سیاسى انگلیس

   باشد؟

   

  »نظریھ تاریخ ماركس«: نكات و سئواالت عمده مربوط بھ سخنرانى

مولده و روابط تولیدى نیروھاى : دھد را دو عامل عمده تشكیل می  تئورى تاریخ ماركس  اساس1- 

بھ نظر شما تاثیر این دو عامل ). در ایدئولوژى آلمانى تحت عنوان مراوده اجتماعى از آن یاد شده(

تواند زمینھ بر یك دیگر بھ چھ نحو است و تا چھ اندازه بدفھمى تاثیر متقابل آنھا بر یك دیگر می

مبارزه .  باشند ئورى تاریخ ماركسو ولونتاریستى از ت) جبرگرایانھ(ساز ادراكات دترمنیستى 

طبقاتى بعنوان عامل محركھ تاریخ در كجاى این تضادمندى نیروھاى مولده و مناسبات تولیدى 

  گیرد؟ قرار مى

 صورت گرفتھ است؟   بین دو عامل فوق و حل این تناقض  چرا تكامل تاریخ بشر در اثر تناقض2-

 در وھلھ اول بوجود آمده و چرا  د؟ چرا این تناقضتوانند دخیل باشنآیا فاكتورھاى دیگرى ھم می

  امكان حل كامل آن در جامعھ كمونیستى موجود است؟

برد، پراتیك در این   در ایدئولوژى آلمانى از كمونیسم بعنوان ماتریالیسم پراتیك اسم مى  ماركس3-

 دارد؟   نقش خ ماركسرابطھ بھ چھ معناست و تا چھ اندازه این مفھوم از ماتریالیسم در تئورى تاری

  .كند ھا متمایز مىآلیست ھا و ایده  را از آمپریسیست چگونھ چنین بینشى ماركس

دھند، سازند، اما نھ در شرایطى كھ خود ترجیح می ھا تاریخ خود را مىگوید انسان می  ماركس-٤

ن برداشت كرد كھ توان از این گفتھ چنیآیا می. بلكھ در شرایطى كھ از گذشتھ بھ آنھا رسیده است

   تعیین شده و غیرقابل تغییر است؟ اگر موافق نیستید چرا؟ تاریخ انسان از پیش

 صحبت از  ماركس)  درباره فوئرباخ بویژه تز شش و ده ماركس(در مقابل ھگلیان جوان   -٥

 آیا بھ این ترتیب فردیت و بطریق. كند  شعور اجتماعى انسان مى موجودیت اجتماعى بعنوان اساس

   موضوعیتى ندارد؟ اولى شعور فردى براى ماركس
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شود، چرا در آن صورت ما   شعور فردى ناشى از موجودیت اجتماعى مى اگر بھ گفتھ ماركس  -٦

شاھدیم كھ كارگرانى كھ موجودیت اجتماعى آنھا با موجودیت اجتماعى بورژوازى تماما متفاوت 

 بین موجودیت  اك نظر دارند؟ این تناقضاست در باورھاى خود، در شعور خود، با آنھا اشتر

 چطور  اجتماعى كارگر و شعور متفاوت با این موجودیت اجتماعى را تئورى تاریخ ماركس

  دھد؟توضیح می

این تقسیم كار چیست و چرا . كند صحبت از وجود یك تقسیم كار در طبقھ بورژوا می ماركس  -٧

مثال ) ایران(توانید از تاریخ معاصر آیا شما می.  درونى این طبقھ منجر شود تواند بھ كشمكشمی

  مشخصى بزنید؟

منظور او از چنین . كند  از كمونیسم بعنوان یك واقعیت داده شده و موجود صحبت مى  ماركس-٨

  توان تشخیصاى چیست؟ در جھان معاصر خصوصیات این واقعیت را چگونھ می واقعیت داده شده

  داد؟

   متضمن چھ شرایطى است؟ چرا؟ اركستحقق كمونیسم براى م  -٩

 دیگرى از   انقالب فقط از این رو ضرورى نیست كھ طبقھ حاكمھ بھ روش از نظر ماركس -١٠

  دلیل دیگر او براى انقالب كارگران چیست؟ چرا؟. گیرد قدرت كناره نمى

ت كھ  اس گوید رابطھ بین سیاست، فرھنگ و تولید در ھر جامعھ یك امر مشخص  مى ماركس  -١١

 درباره  صرفا با مشاھده آمپریستى قابل توضیح است؟ آیا این گفتھ بھ توضیحات دیگر ماركس

  جھانشمول بودن قوانین تكامل جامعھ معاصر تناقضى ندارد؟

 اگر كھ با اظھار نظر آمده در نھ موافق ھستید، در آن صورت چند مورد زیر را كھ در ظاھر - ١٢

   : ھستند توضیح دھید متناقض

یكى از اركان مھم جامعھ بورژوائى در كشورھاى غربى، از جملھ آلمان و اسكاندیناوى،   1-

 كارگرى است كھ علیرغم تضاد ذاتى كارگران با  وجود جریان قوى سوسیال دمكراسى در جنبش

دارى آنھا را براى سالیان دراز بھ صلح اجتماعى و قبول مشروعیت این نظام راضى كرده  سرمایھ

 آن را توضیح  كنید تئورى تاریخ ماركس با این مشاھده موافق ھستید، چگونھ فكر مىاست؟ اگر 

  .دھدمی

رژیم جمھورى اسالمى در عین حال یك نظام مذھبى است كھ در بسیارى جھات با   2-

دارى یك رژیم  تواند در كشورى سرمایھچگونھ می. ھاى دوره قرون وسطى شباھت دارد حكومت
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ماندگى تاریخى موجود باشد؟ آیا چنین تناقضى بخودى خود عامل از ھم  سیاسى با چنین عقب 

  فروپاشى رژیم جمھورى اسالمى خواھد شد؟

اى مانند كردستان عراق، كمونیسم كھ از نظر تاریخى در متن  چگونھ در جامعھ كم توسعھ  3-

؟ آیا این كشورھاى صنعتى غرب شكل گرفتھ است توانستھ بھ یك جریان سیاسى مطرح تبدیل شود

   تواند توضیح دھد؟ می  تاریخى است یا براى این ھم تئورى تاریخ ماركس بیان یك تناقض

با توجھ بھ .  طى صد سال اخیر مورد انتقادھاى زیادى قرار گرفتھ است  تئورى تاریخ ماركس- ١٣

ده است؟  این انتقادات چھ ھستند و چھ توضیحات دیگرى در مقابل آنھا مطرح ش آشنایى شما، اساس

 بھ قائل شدن تضادمندى نیروھاى مولده و مناسبات تولیدى بعنوان عامل تحول  بطور مشخص

  .شودتاریخ چھ انتقادى وارد است و بھ مقابل مقولھ طبقھ و آگاھى طبقاتى چھ ایرادى گرفتھ می

 كند كھ آگاھى سوسیالیستى از صحبت از این مى» چھ باید كرد«لنین در اثر معروف خود، - ١٤

- این موضوع ھمان زمان از طرف بسیارى از سوسیالیست. شود بیرون بھ طبقھ كارگر آورده مى

بنظر شما . ھاى معاصر لنین و در كنگره دوم سوسیال دمكرات روسیھ مورد انتقاد قرار گرفت

 درباره آگاھى اجتماعى ھم خوانى دارد؟  منظور لنین دقیقا چیست و آیا این منظور با بحث ماركس

الوه بھ نظر شما چگونھ چنین موضوعى بھ ضرورت تشكیل حزب كمونیست كارگران بھ ع

  شود؟مربوط مى

   

  »نظریھ كارى ارزش«: نكات و سئواالت عمده سخنرانى

ھا است  نھ یك رابطھ فنى بلكھ یك رابطھ اجتماعى بین انسان ارزش«شود  از این كھ گفتھ می1- 

  كنید؟ ، شما چھ استنباطى مى»گیرد خود میدارى ظاھر مادى خاصى بھ كھ تحت سرمایھ

 مصرف یك كاال یك امر  ھر چند ارزش.  مبادلھ و مصرف برخوردار است  ھر كاال از ارزش2-

  چرا ارزش. ھاى مبادالتى متفاوت داشتھ باشد تواند ارزشداده شده و ویژه است، اما یك كاال می

  مبادالتى كاال خود ویژه نیست؟

 در مقایسھ با اقتصاددانان ما قبل از خود كشف تمایز كار  مى ماركس پیشرفت بزرگ عل3-

 از كار مجرد است؟ اھمیت این كشف در چیست و بھ چھ نحو با قائل شدن بھ این تمایز  مشخص

  برد؟  را جلو مى  تئورى كارى ارزش ماركس

دارى شروع  مایھ كاپیتال را با بررسى كاال بعنوان یك پدیده بسیار كنكرت اقتصاد سر  ماركس4-

 و نھ قیمت كاالست، حال آن كھ خود در  كند، اما در تمام طول جلد اول توضیح او متوجھ ارزش مى
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 علیرغم  چرا ماركس. توانند متفاوت باشند و قیمت كاال می شود كھ ارزشھمان جلد یادآور می

  دھد؟دامھ می بعنوان یك مقولھ تجریدى ا  بحث خود را با ارزش شروع از یك پدیده مشخص

 در درك مبناى  ماركس (labour theory of value)  شود، فھم تئورى كارى ارزش گفتھ می5-

  دارى اساسى است؟ چرا؟ استثمار سرمایھ

 مصرف كاال را بعنوان یك  كند كھ اھمیت ارزش  بھ اقتصاددانان ما قبل خود انتقاد مى  ماركس6-

  اند و صرفا تحلیل خود را بھ ارزش ى متوجھ نشدهدار پدیده مھم اقتصادى در تحلیل سرمایھ

 مصرف از اھمیتى  كنید ارزش اگر با این انتقاد موافق ھستید، چرا فكر مى. كنند مبادالتى محدود مى

 دو نمونھ از این اھمیت را یادآور   بھ آن اشاره دارد؟ بطور مشخص برخوردار است كھ ماركس

  .شوید

ولیدكنندگان مستقلى است كھ ماھیت اجتماعى تولیدشان در تبادل  بیانگر تقسیم كار ت ارزش «7-

  توضیح شما درباره این گفتھ چیست؟» .شودكاالھاى آنھا با یك دیگر روشن می

اینھا چھ . كند  صحبت مى از سھ ویژگى شكل معادل ارزش» كاپیتال« در فصل اول   ماركس8-

  .كنند مى را روشن   ماركس  تئورى ارزش ھستند و چگونھ اساس

توان آن را ادامھ بحث كند، این فتشیسم چیست و چرا می  صحبت از فتشیسم كاال مى  ماركس9-

  دارى دانست؟  درباره از خودبیگانھ شدن كارگر از پروسھ كار در شیوه تولید سرمایھ ماركس

و بھ چھ نح. شود ھم محسوب می  در عین حال تئورى پول ماركس  ماركس  چرا تئورى ارزش10-

   با تئورى اقتصاددانان قبلى متفاوت است و اھمیت این تفاوت در چیست؟ تئورى پول ماركس

شود و  استنتاج می  ماركس  بھ چھ نحو از تئورى كارى ارزش  اضافھ ماركس  تئورى ارزش11-

  چرا فھم آن در توزیع پروسھ انباشت سرمایھ حیاتى است؟

 بھ چھ نحو در   اضافھ ماركس كند، تئورى ارزش ى صحبت از كار مولد و غیرمولد م  ماركس12-

   اجتماعى چنین تمایزى در چیست؟ كند و ارزش تفكیك این دو نوع كار اھمیت پیدا مى

 مطرح شده است؟ تا چھ اندازه این انتقادات   ماركس  چھ انتقاداتى نسبت بھ تئورى كارى ارزش13-

گذارند؟ اھمیت اجتماعى این انتقادات شت میھایى انگ وارد ھستند و بر چھ كمبودھا یا ناروشنى

  چیست؟

دارى است یا حداقل براى مراحلى از   یك قانون محدود بھ اقتصاد سرمایھ  آیا قانون ارزش14-

 چیست و الغاى آن منوط بھ وجود چھ  كند؟ محدودیت تاریخى قانون ارزش سوسیالیسم ھم صدق مى

  شرایطى است و بھ چھ معنا خواھد بود؟
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  »تئورى سرمایھ ماركس«: ت و سئواالت عمده سخنرانىنكا

او صحبت از . برد ھاى مختلفى را در مورد سرمایھ بكار مى  واژه ، ماركس  در كتاب سرمایھ1- 

در مقابل » سرمایھ منفرد«مى كند، و یا از » سرمایھ متعدد«در مقابل » سرمایھ بطور كلى«

  ختلف چھ اھمیت تحلیلى در تئورى سرمایھ ماركسھاى م این واژه. برد اسم مى» سرمایھ عمومى«

  كنند؟ دارند و بھ چھ نحو انسجام نظرى او را حفظ مى

حال آن كھ در آثار . كند صحبت از سرمایھ متغیر و ثابت مى» كاپیتال« در جلد اول   ماركس2-

ر جلد  د در عین حال ماركس. اقتصاددانان ماقبل او صحبت فقط از سرمایھ استوار و جارى است

كند، تقسیم بندى سرمایھ بھ استوار و   سرمایھ را بررسى مى ، آنجا كھ مبحث گردش»كاپیتال«دوم 

وجود دارد و اھمیت این تفكیك در ھر » كاپیتال«چرا این تفاوت بین دو جلد . بردجارى را بكار مى

  یك از این دو جلد چیست؟

 افزائى سرمایھ مطابق با   اشكال ارزش اضافھ نسبى و مطلق چیست و  تفاوت اساسى بین ارزش3-

  . اضافھ بھ چھ نحو با یك دیگر متفاوت است تولید ھر یك از این دو نوع ارزش

 باال رفتن بارآورى كار و تحول تكنولوژیك بھ چھ نحو تاكنون خود را در تحول سازمان 4-

ھفتاد چھ نقشى در این اجتماعى كار تحت مناسبات سرمایھ نشان داده است؟ انقالب انفورماتیك دھھ 

 موسوم بھ خدمات تا چھ اندازه تابعى از تحوالت تكنیكى سرمایھ   بخش مورد داشتھ است؟ گسترش

  است؟

دارى و پدید آمدن  دارى چیست و آیا تحوالت بعدى سرمایھ  جایگاه تعاون در تولید سرمایھ5-

  رقابت، تعاون را تحت الشعاع قرار داده است؟

شت سرمایھ چھ ھستند؟ بھ چھ نحو این قوانین تعیین دستمزد كارگر، درجھ  قوانین عام انبا6-

دارى معاصر  توانید از سرمایھزنند؟ آیا می بیكارى و نحوه رشد بیشتر سرمایھ را رقم مى

  ھایى براى ھر كدام از این قوانین بیاورید؟ نمونھ

  ى سرمایھ دارد؟ سرمایھ چھ جایگاه تحلیلى در توضیح بازتولید عموم  پروسھ گردش7-

   سرمایھ چھ نقشى در بازتولید سرمایھ دارد و بھ چھ عواملى بستگى دارد؟  سرعت گردش8-

تفاوت ماھوى این دو . كند مى» كاپیتال« صحبت از بازتولید ساده و گسترده در جلد دوم   ماركس9-

 دو الگوى  ھر یك از این دھد كھ براساس  اجازه مى  ماركس چیست و بھ چھ نحو قانون ارزش
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داران  دارى، وجود تعادل در این نظام را حتى بدون وجود رقابت بین سرمایھ بازتولید سرمایھ

  توضیح داد؟

  برخى از نظریھ پردازان ماركسیستى در این قرن تولید تسلیحات و یا بسط گسترده بخش -١٠

ه خود توضیح دارى از تناقضات ناشى از بازتولید گسترد خدمات را عاملى در خروج سرمایھ

دارى تا چھ اندازه این گونھ  این ادعاھا تا چھ حد درست است، سیر واقعى اقتصاد سرمایھ. اند داده

  تواند باشد؟كند و عواقب سیاسى ھر كدام از این نظریات چھ می توضیحات را تائید مى

ارى عادى د دارى در ایران جمھورى اسالمى را نھ یك اقتصاد سرمایھ  برخى اقتصاد سرمایھ11-

،  دانند كھ صرفا بر محور خرید و فروشگیرد، بلكھ اقتصادى میكھ در آن تولیدى صورت می

اگر چنین توضیحاتى صحت داشتھ باشند در آن صورت تا چھ . چرخدداللى ارز و بازار سیاه می

  .رنددارى ھمخوانى دا  درباره تولید و بازتولید گسترده سرمایھ اندازه با نظریھ عمومى ماركس

   

   »دارى بازتولید عمومى سرمایھ«: نكات و سئواالت عمده سخنرانى

معرفى این مقولھ در جلد سوم . دھدمقولھ قیمت را توضیح می» كاپیتال« در جلد سوم   ماركس1- 

 اساسى   یك تناقض از طرف بسیارى از منتقدین ماركس» كاپیتال«و مطرح نشدن آن در جلد اول 

 این ادعا چیست؟ چرا این دو سطح از تحلیل در  اساس. حسوب شده است او م در تئورى ارزش

 خود وفادار   بھ تئورى ارزش وجود دارد و با قائل شدن بھ این تمایز چگونھ ماركس» كاپیتال«

  .ماند مى

ھاى متعدد كاربرد   مكانیسم تعیین قیمت بھ چھ نحو در توضیح نرخ سود متوسط براى سرمایھ2-

  دارد؟

 و نھ یك امر قطعى است؟ چھ شرایطى براى   نزولى نرخ سود صرفا یك گرایش ایش چرا گر3-

  . الزم است متخقق شدن این گرایش

 اضافھ شركت   چرا سرمایھ اعتبارى، تجارى، رباحى و بانكى كھ بطور مستقیم در تولید ارزش4-

رباره سرمایھ  د دارند از یك نرخ عمومى سود برخوردارند؟ آیا این با نظریھ عمومى ماركس

  ناھمخوانى ندارد؟

 چیست و چرا او بین علت و امكان وقوع بحران اقتصادى   تئورى بحران ماركس  اساس-٥

   دارى فرق قائل است؟ سرمایھ
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دادند، دارى كھ در گذشتھ بھ تناوب ھر ده سال یك بار رخ مى ھاى ادوارى سرمایھ  چرا بحران- 6

  اند؟ د تبدیل شدهھاى طوالنى رونق و ركواكنون بھ دوره

 از آنھا بعنوان نشانھ اجتماعى  ھاى سھامى عام چیست؟ چرا ماركس  اھمیت ایجاد و بسط شركت7-

  زند؟ دار حرف مى شدن سرمایھ و لذا غیرضرورى شدن سرمایھ

 مھمى برخوردار است و بھ چھ نحو این   چرا سرمایھ مالى در جھان امروز از چنین نقش8-

  دارى جھانى تاثیر دارد؟ مى سرمایھسرمایھ بر عملكرد عمو

منظور او چیست و چگونھ چنین رازآلودگى . زند دارى حرف مى  از رازآلودگى سرمایھ  ماركس9-

  ماند؟ از دید كارگر پنھان مى

   

  »جامعھ آینده«: نكاتى پیرامون سخنرانى

د باشد، چرا؟ ، سوسیالیسم یا كمونیسم، چھ بای»جامعھ آینده« بھ نظر شما خصوصیات اساسى 1- 

   دارى وجود دارد؟ ھاى عینى براى تحقق این خصوصیات فى الحال در جامعھ سرمایھ چھ زمینھ

 چھ نكاتى مبانى اساسى اقتصاد سوسیالیستى را باید تشكیل دھند و بھ چھ نحو این مبانى بھ 2-

  :دھندانتقادات زیر پاسخ می

از امكان پاسخ دادن بھ نیازھاى متنوع و  اقتصاد سوسیالیسم با محورى كردن نیازھاى جامعھ 1-

  مستقل افراد عاجز است؛

 برنامھ ریزى سوسیالیستى اساسا غیر ممكن است زیرا ھمیشھ كاالھایى وجود دارند كھ میزان 2-

 از عرضھ است و لذا تنھا با معمول شدن نوعى سیستم قیمت گذارى و نھ  تقاضا براى آنھا بیش

   توازن بین عرضھ و تقاضا بوجود آورد؛توان می برنامھ ریزى از پیش

وضعیت . ریزى سوسیالیستى اساسا بھ ایجاد دولت متمركز و بوركراسى منجر خواھد شد  برنامھ3-

خواھد بھ این شیوه متوسل اى است كھ می شوروى نھ یك استثاء بلكھ قاعده عمومى براى ھر جامعھ

  شود؛

یالیسم ممكن آن است كھ در روسیھ متحقق شد و سوس. آل سوسیالیسم یك اتوپى است  حالت ایده4-

حقوق « و  سوسیالیسمى كھ در آن كماكان قانون ارزش. برد  از آن نام مى در برنامھ گوتا ماركس

  .معمول است» بورژواژى
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آیا . كردند ھا از دو فاز سوسیالیسم و كمونیسم براى جامعھ آینده صحبت مى  سنتا، ماركسیست3-

توان یك بعنوان مثال آیا در كشورى مانند سوئد می.  چنین تفكیكى الزم استكنید كھ ھنوز فكر مى

  در ایران چھ؟. دفعھ جامعھ كمونیستى ساخت

المللى  این را ھم در سطح بین. ھاى اخیر مبحث سوسیالیسم بازار بسیار رایج شده است طى سال4-

شما علت این حد توجھ بھ مسئلھ بھ نظر . توان بھ روشنى دیدو ھم در بین جریانات چپ ایرانى می

  چیست؟

با این وجود . شود سوسیالیسم اساسا با سازمان آگاھانھ تولید و بازار با آنارشى تولید تداعى می5-

اصطالح سوسیالیسم بازار و باور بھ این كھ سوسیالیسم را میتوان از طریق بازار بھتر از برنامھ 

 امر متفاوت بھ یك نوع آورى تئوریك تبدیل شده چرا تلفیق این دو. شودمتحقق كرد مطرح می

  است؟

 بعضى ھا معتقدند كھ مقبولیت سوسیالیسم بازار ناشى از این است كھ در تئورى ماركسیسم و 6-

 اساسا نقد جدى بھ این مقولھ نشده است و لذا در این دھھ چپ از نظر تئوریك  ھاى ماركس نوشتھ

  ما این چنین است؟ چرا؟آیا بھ نظر ش. كامال غافلگیر شده است

 مدافعین سوسیالیسم بازار، مكانیسم بازار را مكانیسم موثرى براى كسب اطالعات درباره نحوه 7-

نظر شما چیست؟ چھ اشكاالت اساسى در این .  و توزیع منابع و ثروت جامعھ میدانند تخصیص

  بینید؟ ادعا مى

قتصادى ندارد و لذا بھ ھر حال مجبور  مناسبى براى محاسبھ ا  اقتصاد سوسیالیستى ھیچ روش8-

این یعنى تعیین قیمت و معمول كردن خرید و .  مرسوم در اقتصاد بازار متوسل شود است بھ روش

 ھمھ شرایط كار، منجملھ نیروى كار، و برسمیت شناختن مقولھ سود، اجاره و بھره و  فروش

  نظر شما در این باره چیست؟. اى از مالكیت خصوصى درجھ
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 فھرست برخى اصطالحات
 

 Differential rent اجاره تفاصلى 

   Reserve army of labour  ذخیره كار  ارتش

  Value  ارزش 

  Use-value  استفاده  ارزش

  Valorization of capital  افزایى سرمایھ  ارزش

  Exchange-value  مبادالتى  ارزش

      Surplus-value  اضافھ  ارزش

  Relative surplus-value نسبى  اضافھ  ارزش

  Absolute surplus-value  اضافھ مطلق  ارزش

  Self-alienation از خود بیگانگى 

  Credit اعتبارات 

  primitive accumulation انباشت اولیھ 

  Absolute idea ایده مطلق 

  Simple reproduction of capital بازتولید ساده سرمایھ 

  Expanded reproduction of capital  بازتولید گسترده سرمایھ

  Linear programming برنامھ ریزى خطى 

  Money-capital  سرمایھ -پول 

  Organic composition of capital تركیب ارگانیك سرمایھ 

  Technical composition of capital تركیب فنى سرمایھ 

   Marx's theory of crisis  تئورى بحران ماركس

  Marx's theory of money   ماركس تئورى پول

  Marx's theory of wages  تئورى دستمزد ماركس 

  Marx's theory of rent  تئورى رانت ماركس 

  Marx's theory of capital  تئورى سرمایھ ماركس 
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  disproportional Theory of crisis تئورى عدم تناسب بحران 

  Under-consumption  theory of crisis تئورى مصرف نامكفى بحران 

  Self-consciousness خودآگاھى 

   Mystification رازآلودگى

   Superstructure روبنا 

  Surplus time زمان اضافھ 

  production time زمان تولید 

   Necessary time زمان ضرورى 

   Working period زمان كار 

  Circulation time  زمان گردش 

  Base زیربنا 

  Social capital  اجتماعى سرمایھ

  Fixed capital سرمایھ استوار 

   Commercial capital سرمایھ تجارى

  Constant capital سرمایھ ثابت 

  Stock capital سرمایھ سھامى 

  Interest-bearing capital سرمایھ ربائى 

  Non-productive capital سرمایھ غیرمولد 

  Circulating capital سرمایھ گردان 

  Capital in general سرمایھ كلى 

  Finance capital سرمایھ مالى 

  Variable capital سرمایھ متغیر 

  productive capital سرمایھ مولد 

  Fictitious capital سرمایھ موھومى 

    Many capitals سرمایھ ھاى متعدد 

   Market socialism سوسیالیسم بازار 

  Simple form of value  شكل ساده ارزش 
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   Relative form of value  شكل نسبى ارزش 

  Equivalent form of value  شكل معادل ارزش 

  General form of value  شكل عمومى ارزش 

   Objectification شیعیت یافتن 

  Schema طرح تحلیلى 

  rice قیمت 

  Non-productive labour كار غیرمولد 

  Abstract labour كار مجرد 

  Concrete labour  خص كار مش

  productive labour كار مولد 

  Commodity-capital  سرمایھ -كاال 

  The tendency of the rate of profit to fall  نزولى نرخ سود  گرایش

  Circulation of capital  سرمایھ  گردش

  Surplus profit مافوق سود 

  Essence of capital ماھیت سرمایھ 

  Relations of production ى مناسبات تولید

  Rate of profit نرخ سود 

  General rate of profit نرخ متوسط سود 

  Marx's theory of history  نظریھ تاریخى ماركس 

   Labour theory of value  نظریھ كارى ارزش 

  Appearance of capital نمود سرمایھ 

  Means of production نیروھاى مولده 

  Turnover of capital ایھ واگرد سرم

  Social being وجود اجتماعى 

   Money as hoard پول بعنوان وسیلھ احتكار 

  Money as means of payment پول بعنوان وسیلھ پرداخت 

     Money as measure of value  پزل بعنوان وسیلھ سنجش 
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  Money as medium of circulation  پول بعنوان وسیلھ گردش 

   Cost-price  بھاء –ھ ھزین

  rice of production ھزینھ تولید 

  Equalisation of the general rate of profit یكسان شدن نرخ متوسط سود 

   

   

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

