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کارل مارکس و «سرمایه»: آینه ای که ترجیح می دهیم به آن ننگریم!

نویسنده: خیرت رویتن
ترجمه: طاها زینالی

: خیرت رویتن اقتصاددان و مارکس شناس هلندی است. وی همچنین اسصصتاد اقتصصصادتوضیح مترجم
در دانشگاه آمستردام و نیز عضو حزب سوسیالیست هلند است. او این متن را بصه مناسصبت انتشصصار
اب در ن کت وی ای یی جدیدی از جلد اول کتاب سرمایه (ترجمه ای از ویراست فرانس ترجمه ی هلند

) و برای ارائه در همایش «مارکس همچنان موضوعیت دارد» به مخاطبان عمومی تهیصصه۲۰۱۰سال 
کرده است. رویتن در این متن کوتاه، نکات مهمی را در ارتباط با کتاب «سرمایه» به طور فشصصرده و
به زبانی (نسبتا) ساده برای علقه مندان بیان می کند؛ نکات روشنگری که به بیان خود او «برخصصی از
سوء تفاهم های حول این کتصصاب را از مسصصیر درک خواننصصده کنصصار می زنصصد و خواننصصده را نسصصبت بصصه

دامچاله های پیش روی اش اگاه می کند».

* * *

، ترجمه ی جدید یکی از کتاب هایی که تفکر ما را در مورد اقتصصاد سیاسصی۲۰۱۰امروز، اول ماه مه 
به شدت متعین کرده اند منتشر شد: «سرمایه» اثر کارل مارکس. این کتاب زمانی انتشار یافته است
که بسیاری -از جمله متقاضیان این کتاب- با یک سرمایه داری افسارگسیخته مواجه هسصصتند؛ دقیقصصا

۱۸۶۷همچون دوره ای که خود مارکس این کتاب انتقادی در مورد «نظام سرمایه داری» را در سال 
منتشر نمود.

یی ما نشان از جسصصارت ناشصصر آن۷۰۰انتشار این کتاب، شامل   صفحه ی چاپی، در زمانه ی فست فود
دارد. زیرا هر کسی که کتاب را در دست بگیرد، بایستی به طور عمیقی در آن تامل کند. چصصرا کصصه
این یک کتاب حاوی دستورالعمل نیست، و رهیافت های فوری در آن یافت نمی شود. بنابراین، خوب
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است که با هم برخی از سوء تفاهم های حول این کتاب را از مسصصیر [درک خواننصصده] کنصصار بزنیصصم، و
خواننده را نسبت به دامچاله های پیش رویش اگاه کنیم.

کمونیسم

اولین سوءتفاهم با تصویری که بسیاری از مردم از نویسصصنده در ذهصصن دارنصصد در ارتبصصاط اسصصت. در
 محو شد- در «شرق»  و نیز در «غرب» این تصصصویر نادرسصصت۱۹۸۹دوران جنگ سرد -که از سال 

از مارکس آفریده شد که وی نظریه پرداز سوسیالیسم و کمونیسم بوده است. مصصارکس اگرچصصه ایصصن
انتظار را داشت که سرمایه داری زمانی بر مبنای تضادهای درونی اش نابود می شود، اما در ارتباط با

آن چه که جایگزین اش خواهد شد به ندرت چیزی نوشته است.

 به همراه فردریش انگلس نوشت، تنها یصصک صصصفحه۱۸۴۸در «مانیفست کمونیست»، که او در سال 
به «اصول سوسیالیستی» پرداخته شده است. اغلب این اصصصول بصصا برنامه هصصای حزبصصی کنصصونی، حصصتی
«حزب دموکرات مسیحی»، ناسازگار نیست؛ مواردی همچون لغو کار کودک، تحصیل رایگان بصصرای
کودکان، ترکیب کار و آموزش برای بزرگسالن، و مالیات بصصر درآمصصد. [آن دسصصته از] اصصصولی کصصه
اکنون بیشتر به چشم می آیند، دولتی کردن مالکیت بانک ها و منابع تولید -ابتدا زمیصصن، ارتباطصصات و
ورد یف چندین کلمه ای در م حمل ونقل- و نیز لغو حق وراثت را شامل می شود. پس از آن، یک تعری
کمونیسم بیان می شود: «جصصامعه ای کصصه در آن طبقصصات از میصصان رفته انصصد و در عصصوض اجتمصصاعی از

انسان ها را داریم که در آن جا تکامل آزادانه ی هر فرد شرط تکامل آزادانه ی همگان است».

ن دوره ه در ای مارکس در ارتباط با سازماندهی مشخص یک جامعه ی سوسیالیستی یا کمونیستی، ن
انه ی از زندگی اش و نه بعد، چیزی ننوشته است. در «سرمایه» نیز خواننده در ایصن مصورد هیصچ نش
[مستقیمی] نمی یابد. واژه ی «کمونیسم» در این کتاب به کار برده نشده است و واژه ی «سوسیالیسم»

نیز تنها در دو پانوشت آورده شده است.

تحلیل سرمایه داری

) که در آلمان متولد شده و در آنجا پس از تحصیل در رشته ی حقوق۱۸۱۸-۱۸۸۳کارل مارکس (
 سالگی دکترای خود را گرفته بصصود، بصصه نظصصر می رسصصید کصصه از پیصصش موقعیصصتی۲۲و فلسفه در سن 
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ه در ی اش، ک یی رده بالیی را به دست اورد. اما به واسطه ی فعالیت های سیاس اکادمیک یا شغل دولت
»۶۶۱مؤسسات پیگیر خواسته ها و حقوق اولیه و دموکراتیصصک -کصصه البتصصه رادیکصصال تر از حصصزب «د-

کنونی نبودند- از کشور آلمان بیرون رانده شد. او در نهایت، پصصس از خانه به دوشصصی در بروکسصصل و
پاریس، به لندن پناهنده شد.

یی اروپصصا کصصه بصصا۱۸۴۸در آن جا بود که «مانیفست کمونیست» در   نوشته شد، یعنی در سصصال  انقلبصص
انقلب های سیاسی همراه بود، اما نه انقلب هایی که سرمایه داری را برانصصدازد. سصصپس، مصصارکس در

 سالگی به این نتیجه رسید که انتقال نهایی به جامعه ای دیگرگون بایستی بر مبنصصای تحلیلصصی۳۰سن 
یی سرمایه داری استوار باشد. بنیادی از مناسبات اقتصاد

ما می توانیم از نظام سرمایه داری -چه پیشین و چه کنونی- ناراضی باشیم، اما جامعه ی نوین از هیچ
به وجود نخواهد آمد. ابتدا باید درک کنیم که نظام سرمایه داری چگونه و چرا به طور هم زمان فقر

و ثروت، کار و بی کاری، کار خوشایند و کار ناخوشایند، آزادی و نا-آزادی به بار می آورد.

اا به طور کامل به تحلیصصل ایصصن چرایصصی و چگصصونگی و ارتبصصاط درونصصی مارکس بقیه ی عمرش را تقریب
ساختارها و فرایندهای نظام سرمایه داری اختصاص داد. بنابراین، نام مصصارکس بایسصصتی بصصه ویصصژه بصصا
یی سوسیالیسم و کمونیسصصم]. در ایصصن رابطصصه تحلیل نظام سرمایه داری مرتبط باشد [و نه نظریه پرداز

است که نام وی باید بیشترین ستایش را برانگیزاند.

سرمایه

۲۲۰۰نتیجه ی نهایی این تحلیل کتاب «سرمایه» است، اثری در سه بخش که دربردارنده ی حصصدود 
 منتشر شد. بخش هصصای دوم و سصصوم۱۸۶۷صفحه (در مورد این ویراست) است. بخش اول در سال 

ی۱۸۹۴ و ۱۸۸۵پس از مرگ وی، در سال های  دند. در ط پرده ش ر س ه نش ، و با تلش انگلس ب
آماده سازی و تدارک برای نوشتن این کتاب، که بیش از یک دهه به طول انجامید، وی همه ی آثصار
اقتصاددانان برجسته ی زمان خود [و پیش تر] را مطالعه کصصرد و از آن هصصا یادداشصصت برداری نمصصود و
همچنین او میزان بی شماری از داده های تجربصی [امپریصک] را مصورد تحلیصل قصرار داد. بصرای یصک

۱ .D66.یکی از احزاب سیاسی در هلند است که دارای دیدگاه های لیبرالی و اندکی متمایل به چپ میانه است 
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مطالعه ی تاریخی، همواره زمان اولین راهنما است. اما مارکس در کتاب «سرمایه»، سصصرمایه داری را
به مثابه یک نظام توصیف نمود. [برای چنین منظوری] از کجا باید آغاز نمود و سپس چه چیزی از

یی چه چیزی می آید؟ پ

روش

از ایصصن پرسصصش اسصصت کصصه مصصا بصصه روش «سصصرمایه» می رسصصیم. و البتصصه همین جاسصصت کصصه بصصه
ستایش برانگیزترین وجه این اثر می رسیم، چرا که روش مارکس نمونه ای است برای تحلیل هر نظام

» را بصصا۲اجتماعی. با زبان فنی این موضوع را بایستی چنین بیان کنیم: مصصارکس «نقصصد درون مانصصدگار
» درهم  آمیخت.۳«دیالکتیک نظام مند

ال، او بر مبنای معیارهای نظام سرمایه داری که درباره شان تحقیق نموده استدلل می کند، ولصصی وی او
د ر بیاوری در عین حال از تناقضات موجود آن هم پرده برمی دارد. برای نمونه کمپانی هایی را در نظ
که خواهان برقراری امکان رقابت هرچه بیشتر هستند، ولی خصصود بصصرای دسصصتیابی بصصه یصصک جایگصصاه
ر حنه گردانان آن ب ی ص ام در درک درون انحصاری تلش می کنند. یا به این بیاندیشید که این نظ
ین بصصازار حکم فرماسصصت (آزادی و بازار آزاد متکی است، در حالی که به طور هم زمان انضباط و قوانی
نا-آزادی). یا این که: از آن جایی که اغلب انسان ها فاقد منابع تولید هستند، این «آزادی» به آن هصصا

«تحمیل شده» است که نیروی کارشان را به سایرین بفروشند.

ید تحلیلی از این نظام را به کار می برد؛ ابتصصدا توصصصیفی گسصصترده از یف لیه من اا، مارکس یک توصی دوم
ذات [نظام سرمایه داری]، سپس انضمامی کردن آن. چنین لیه بندی ای را هم درون هر یصک از ایصصن
سه مجلد و هم بین آن ها در این اثر مشاهده می کنیم. برای خواننده ای که مشتاق [فهم] بخش مالی

اثر است: بانک ها تنها در جلد سوم کتاب وارد صحنه می شوند!

2. Immanent critique

3. Systematical dialectic
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فرایند تولید سرمایه

قلمرو مربوط به جلد اول کتاب سرمایه، که اینک ویراستی از آن در هلند منتشر شده است، «فرایند
تولید سرمایه» است. همان طور که اغلب نزد مارکس سصصراغ داریصصم، ایصصن عنصصوان دارای دو مفهصصوم
است. منظور وی این است که شیوه ی تولید سصصرمایه داری در ذات خصصود مبتنصصی اسصصت بصصر «تولیصصد
ن ی ای تی کس سرمایه»، که به معنی فزون یابی سرمایه است. ما طبعا این را می دانیم، با این حال وق
اا مصصا در [منظور] را به شکلی چنین مجرد بیان می کند، ما را برمی انگیزاند تا بر آن تأمل کنیم. طبیعت
رویاهای مان شرکتی را ترجیح می دهیم که به سصصلمت ترین، بصصادوام ترین، خلقصصانه ترین و زیبصصاترین
ین شان با محیط زیسصصت بیانجامصصد. محصول و البته شادی بخش ترین آن ها برای کارگران و سازگارتری
اما به محض بیدار شدن از رویا، دوباره می فهمیم که چنین کیفیت هایی بصصرای یصصک شصصرکت بیشصصتر
جنبه ای ابزاری دارند. [در این نظام] طور دیگری نمی تواند باشد: شرکت مورد نظر ما بدون سصصود و

بدون فزون یابی سرمایه سقوط می کند.

ت امی اس رمایه داری نظ ه س د ک ارکس اعلم می کن د؟ م د باش ری نمی توان ور دیگ اا ط آیا واقع
ساخته  شده توسط انسان ها. انسان  ها آن را اندیشیده اند، و انسان ها می توانند دیگر اجصصازه ندهنصصد کصصه
ال این احساس به ویژه از این نجات یابد. و اگر خواندن این کتاب موجب رنجش خاطر می شود، احتما
دست مفهوم ها نشأت می گیرد. ما احساس خوشایندتری می داشتیم، اگر که نظام سرمایه داری یصصک
فراورده ی طبیعی می بود [و با خود می گفتیم]: کاری نمی شود کرد. اما همصصانطور کصصه مصصارکس اعلم
می کند، هر اقتصادی -پس همچنین اقتصاد سرمایه داری- همواره یک «اقتصاد سیاسی» است، یعنصصی

اقتصادی ساخته  شده توسط انسان ها.

مارکس همچنین با به کارگیری مفهوم «فرایند تولید سرمایه» به فرایند کار نظر دارد، یعنی به محصصل
کار. در بیانی بسیار کوتاه، که صدها صصصفحه در آن خلصصصه می شصصود، می تصصوانم بگصصویم کصصه میصصزان
دستمزد کارگر کمتر از میزانی است که کارگر تولید می کنصصد. تفصصاوت میصصان تولیصصد کصصارگر -ارزش
رکت و احب ش ه ص ه ب ت ک اره) اس ره، اج ود، به افی» (س تمزد وی «ارزش اض زوده- و دس اف
یی آن تعلق می گیرد. میزان ارزش اضافی بر اساس میزان ساعات کصصار در هفتصصه، و تامین کنندگان مال
نیز بر مبنای تغییرات شدت کار، متفاوت می باشد. هر کسی که بصصه هصصر دلیلصصی منصصابع تولیصصد را در

ید ارزش اضافی بهره کشی کند. اختیار داشته باشد، می تواند از کارگران برای تولی
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البته ما این نکته را هم می دانستیم، اما با در نظر گرفتن سویه ی اسصصتدللی، شصصما در اینجصصا بایسصصتی
ال طور دیگصصری دوباره درباره ی این پرسش فکر کنید که این درک از کجا ناشی شده است و آیا اص
هم می تواند باشد. در ضمن، ماشین ها چیزهایی مرده هستند که خود دوباره توسصصط کصصارگران تولیصصد
می شوند. این انسان ها هستند که چیزهای جدید را خلق می کنند، انسان ها هستند که تولیدات جدید
را به طور مستقیم یا غیرمستقیم خلق می کنند. چرا ارزش اضافی بصصه جیصصب گصصروه مشخصصصی روانصصه

می شود؟

بنا به درک اقتصاددانان  هم دوره ی مارکس، شرکت ها و حامیان مالی شصصان «صصصرفه جویان» هسصصتند.
مارکس در تعیبری که به نحو جالب توجهی وارونه سازی [این درک است] نشان می دهصصد کصصه، بلصصه
این درست است که آن ها می توانند «صرفه جویی» کرده و به انباشت سرمایه بپردازند، اما تنهصصا بصصه

وسیله ی ارزش اضافی ای که توسط کارگران تولیده می شود.

بیشتر اندیشه هایی که ذهن ما را [در اینجا] به خود مشغول می دارد، تضادهای سصصرمایه داری اسصصت
که مارکس آن ها را در معرض دید قرار داده است؛ که من به یکی دو مورد از آن ها اشصصاره کصصردم.
این نشان از دیدگاه به غایت عمیق مارکس دارد که رقابت قدرت های انحصصصارطلب را در معصصرض
دوکاو ورد کن اا م دید قرار می دهد، چرا که برای این کار، بایستی «منطق» نظام سرمایه داری را عمیق
یی] مسلط و «بزرگ» [در ایصصن قرار داد. ضمن این که، حتی جدا از این منطق، ترکیب شدن [دو ویژگ
قدرت های انحصارطلب] -همان طور که ما امروز در هیات بانک ها تجربه می کنیم- کلیت این نظصصام

را زیر سؤال می برد.

پول: معیاری برای سنجش چیزها

سه فصل اول این کتاب عصصذاب اورترین [بخصصش] آن اسصصت. عصصذاب اور از آن جهصصت کصصه مصصا وادار
می شویم تا دیگربار، و این بار به عمیق ترین نحو، درباره ی چیزی که همگان با آن دست  به گریبصصان

ه  ه روی هم رفت اب، ک ۱۰۰هستیم تعمق کنیم. عذاب اور، همچنین به این دلیل که این فصل های کت
 سال قبصصل هصصم چنیصصن۱۴۳صفحه است، دشوارترین بخش  کل کتاب است. در  واقع این بخش ها از 

[دشوار و عذاب اور] بودند (و مارکس این را می دانست)، اما حال به مراتب دشوارتر و عصصذاب اورتر
هستند.
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مارکس کتاب خود را با «پول» آغاز می کند، اما وی به عنوان پیش درامد با «کال»ها (محصولت) و
«کار» شروع می کند. مرکز ثقل اولین فصل، نظریه ی ارزش مبتنی بر کار -از اقتصاددانان برجسته ی
آن زمان همچون آدام اسمیت، دیوید ریکاردو و جان استوارت میل- است که پیش تر به طور کلصصی
د، امصا رار می ده ود ق پذیرفته شده بود: کار منبع ارزش است. مارکس این تئوری را پیش فرض خ
ال این برداشت را می کند که در حال خواندن چیز نصصویی اسصصت. کسصصی کصصه خواننده ی امروزی احتما
وآورانه بصود را ر مصارکس] ن اا [در اث ه کصه واقعص خود را با چنین برداشتی درگیر می کند، ذات آنچ
رای سصنجش چیزهصا ه پصول ب درنمی یابد؛ یعنی این نکته، و به ویژه اینکه چگونه است که نه کار بلک
برجسته شده است. معیاری برای سنجش که در نهایت در سرمایه داری در نرخ سود (بازگشت) به

چنان مقامی نائل می شود که به معیاری برای فعالیت  کردن و یا نکردن کسب وکارها بدل می شود.

اا عجیب نیست که کتابی مربوط به سرمایه داری با پول آغاز شصصود. امصصا از نظصصر دسصصتیابی بصصه طبیعت
یق پول بصصه درک عمیق، پول بغرنج ترین پدیده ی نظام سرمایه داری است. و این [بغرنج بودن فهم عمی
مثابه پدیده ای در نظام سرمایه داری] چه زمان نوشته شدن این اثر و چه اکنون صدق می کند؛ البتصصه
در آن زمان به نحوی متفاوت از اکنون بود؛ چرا کصصه در آن زمصصان شصکل پدیصصداری روزمصره ی پصصول
مادی تر بود (در آن دوره یک استاندارد طل و نقره برای پول وجود داشت، که البتصصه ایصصن [تفصصاوت]

حتی آن هنگام نیز در زندگی روزمره نقش مهمی ایفا نمی کرد).

اینک شکل پدیداری روزمره ی پول به طور خاصی مجازی است. اکنصصون پصصول در ذات خصصود «سصصند
حسابداری» است که توسط بانک ها برای ما صادر می شود. موضوعی که ما علقه ای برای دانسصصتن
آن نداریم. در عوض، ترجیحا -در خیال خود- بانک مرکزی را به عنوان عامل اصلی پول «واقعصصی»،
که آن را به بانک های تجاری قرض می دهد، می نشانیم؛ اما در  واقع این طور نیسصت. تصصصویر خیصالی
دیگر این است که ما پس انداز می کنیم و این همان پصصول «واقعصصی» اسصصت. امصصا در عصصالم هوشصصیاری
می دانیم که این طور نیست؛ پول در ابتدا به صورت مجازی خلق می گردد و تنها بعد از آن است که
ما می توانیم آن را پس انداز کنیم. در واقع شما نمی توانید چیزی که هنوز موجصصود نیسصصت را ذخیصصره
نمایید. پول هیچ چیز نیست -پول رونوشت (مجازی) سند حسابداری بانکی شماست- پول همه چیز

است.

یف پول توسط مارکس را در زمانه ی حاضر جایگذاری کصردم. امصصا بصرای من در سطور پیشین، توصی
یک مخاطب خوب این تفاوت چندان اهمیتی ندارد. مارکس نشان داد که ما در مناسصصبات تجصصاری
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هدایت خودمان را به معیار ارزش انتزاعی سپرده ایم: معیار پولی. پصصول، چصصه واقعصصی و چصه مجصصازی،
معیار همه ی چیزهصصا در نظصصام سصصرمایه داری اسصصت. معیصصاری کصصه ضصصوابطی را شصصکل می دهصصد کصصه

تعیین کننده ی این هستند که ما چه چیزی را انجام بدهیم یا ندهیم.

این چیزی است که مارکس آن را «بت وارگی» [فتیشیسم] می نامد. انسان خود مجسمه ای (ذهنصصی)
از خدا می سازد و بعد در برابر آن زانو می زند و آن را می پرستد. انسان خود پول را می سازد، و بعد
ود ا خ اطب ب در برابرش زانو می زند و هدایت خود را به دست آن می سپارد. در اینجاست که مخ
می اندیشد: بمان، من نمی خواهم این را بدانم. و بعد از خود می پرسد: چگونه می توانست طور دیگری

باشد؟

مارکس به این سصصؤال پاسصصخ نمی دهصد، امصصا آینه ای را در برابصر مصصا قصرار می دهصد؛ آینه ای کصصه در
رویای مان ترجیح می دادیم که خردش کنیم. بنابراین، «سرمایه» کتابی برای گذاشتن روی کمد کنار
تختخواب  [و مطالعه ی پیش از خواب] نیست؛ بلکه کتابی است که خیالت شیرین شصصما را مشصصوش

می کند.

* * *

: منبع
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