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از گروندریسه تا سرمایه
هاي چندراستاییمایهدرون

حسن مرتضوي

ي جوامع غیرغربی، هایی که دربارهي اصلی مارکس نقد اقتصاد سیاسی بود. اگر بحثپروژه
ها یافت آنهاي اصلی این پروژه راه نمیکتابناسیونالیسم و نژاد و قومیت مطرح کردم به 

توانیم متوجه اهمیت. اما با بررسی این آثار میشد فقط موضوعات فرعی دانست و بیرا می
خصوص ویراست مع غیرغربی در تکوین سرمایه و بهبشویم که موضع مارکس نسبت به جوا

که آخرین ویراستی بوده که خود مارکس آماده کرده نقش داشته 1872- 1875ي فرانسه
،گروندریسهي نقد اقتصاد سیاسی عمدتاً شاملهاي اصلی مارکس در زمینهاست. کتاب

ها ترتیب آنهستند که بهسرمایهو جلد یکم1861-1865اقتصاديهاينوشتهدست
کنیم.را بررسی می

از چند مرحله عبور کرد که در هرکدام دچار تغییرات ي نقد اقتصاد سیاسی مارکس پروژه
نخستین اثري بود که مارکس در پاسخ به بحران اقتصادي گروندریسهوسیعی شد. خود

در نقد اقتصاد داري نوشت. بخش کوچکی از این کتاب با عنواندنیاي سرمایه1857
1859گفتار ي معروفی بر آن که به پیشانتشار یافت. در مقدمه1859در سیاسی

شود اشاره کرد که در آینده قصد دارد شش مبحث را بررسی کند. این شش شناخته می
مبحث عبارت بودند از سرمایه، مالکیت ارضی، کار مزدبگیري، دولت، تجارت خارجی و بازار 

طور عام سه قسمت کاال، گردش و سرمایه بهجهانی. مارکس بحث اول یعنی سرمایه را به
دهد که شامل گفتار بر سرمایه طرح دیگري ارائه میدر پیش1867د. اما در کنتقسیم می

ي گردش و کتاب سوم با سه بخش بود: جلد اول سرمایه، جلد دوم شامل کتاب دوم درباره
ي فرایند سرمایه در تمامیت خود و جلد سوم شامل کتاب چهارم با عنوان عنوان درباره

دانیم عمال کتاب دوم و کتاب سوم توسط انگلس در دو طور که میتاریخ نظریه . اما همان
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ي جلد جداگانه چاپ شد و بخشی از کتاب چهارم توسط کائوتسکی با عنوان نظریه
هاي اضافی انتشار یافت.ارزش

نوشته شده بود اما حدوداً پنجاه سال پس از مرگ 1857-1858هاي گروندریسه در سال
نوشته است، متنی متکی بر چند دستگروندریسهکهجود اینمارکس انتشار یافت. با و

تر ز آن بااهمیتاسرمایهدانند و تنهااي در نقد اقتصادسیاسی میامروزه آن را متن عمده
ي ، این تنها کتاب عمدهسرمایهماندنتمامبرخی معتقدند که با توجه به نیمهااست. حت

پایان رساند و همین امر اش را بهکه طرح کلید سیاسی است ي نقد اقتصامارکس در زمینه
هگل که تنها اثري نامه علوم فلسفیدانشافزاید. اثري مشابه بابر اهمیت این کتاب می

هاي مارکس براي اندیشهگروندریسهش را در تمامیت خود بیان کرد.ااست از او که نظام
افکارش را با صداي بلند سنجد، گویی خودش است، جایی که فیلسوف افکارش را می

هاي مورد شده کتاباینهاي متعددي که درو بررسیگروندریسهنوشته است. در اهمیت
ي آن با دیگر آثار یافته است: از بررسی تا مقایسههاي مختلف انتشاربسیاري به زبان

کدام به فارسی منتشر نشده است و کتابسفانه هیچاکس و از جمله با هگل. متمار
ي این اثر است که به اثر مارچلو موستو تنها کتاب درباره1ي کارل مارکسگروندریسه

فارسی انتشار یافته است.
ي ي موجود بلکه برداشتی را از جامعهتنها از جامعهکه نهاستاینگروندریسهویژگی

گسترش انسانی است و این حالدهد که متکی بر نیروهاي درئه میداري اراپساسرمایه
داري را در جریان ي جوامع پیشاسرمایهلهاتاریخی به مارکس اجازه داد تا مسي گستره

شده با سرمایه موردبحث قرار بدهد. موضوع جوامع ي کار آزاد و بیگانهي رابطهبحث درباره
د بررسی مورگروندریسهاي ازطور مفصل در بخش جداگانهداري تاحدودي بهپیشاسرمایه

ش که در غرب بسیار به آن پراکنده پرداخته شده است. این بخسرمایهقرار گرفته اما در
انتشار داريسرمایههاي ماقبلفرماسیونعنوانصورت جداگانه تحتسروصدا کرد به

ي بسیار مهمی از اریک هابسبام انتشار یافت. مارکس در یافت و به انگلیسی با مقدمه
هاي اشتراکی ي اولیه و شکلگونه طایفههکه چي اینتمام دربارهبرانگیزنده اما نیمهتحلیلی 

سازمان اجتماعی به جوامع طبقاتی تبدیل شدند، مسیر متفاوت این تحوالت را در آسیا در 
عنوان که این موضوعات در قرن بیستم تحتکند. با اینمقابل اروپاي غربی بررسی می

ی مجادالت زیادي را برانگیخت اما خود مارکس این اصطالح را دري تولید آسیایشیوه
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ین ترمینولوژي درست که وارد این بحث بشویم که آیا چناینکار نبرد. بدونبهگروندریسه
ي تکامل تاریخی و عنوان شاهدي بر دیدگاه چندراستایی مارکس دربارهاست از آن به

ر خود اصطالح استبداد شرقی را تهاي قدیمیکنم. مارکس در نوشتهاجتماعی استفاده می
هاي تولید بود که با برشمردن شیوه1859گفتار گرفت و اولین بار در پیشکار میبه

در مقابل ها را عنوان پیشاتاریخ آنانی، فئودالی و بورژوایی مدرن بهآسیایی، باست
هایی بودند که دولت فرماسیونها که آنترتیب با توجه به ایناینسوسیالیسم قرار داد. به

دولت اولیه، آسیایی، باستانی، فئودالی، تایی جوامع بینداشتند، در واقع با یک فهرست شش
ي تولید ا وجود شیوهجرو هستیم. در اینهسوسیالیستی روبداري وبورژوایی یا سرمایه

ما هر دو شرح از آسیایی به این معنی است که انحرافی از مدل تکامل غربی رخ داده است.
راستایی که در ایدئولوژي آلمانی کنیم. رویکرد تکتکامل تاریخ را در آثار مارکس پیدا می

شرح داده شده متکی بر تاریخ اروپاي غربی است که در خطی مستقیم از طایفه یا 1846
هاي مدرن بورژوایی پیش جا تا صورتع باستانی و سپس فئودالی و از آنقبیله تا جوام

بدي رود. در این مدل عوامل انسانی چون ظرف منفعل ساختار بیرونی یا تابع قوانین امی
رسد.نظر میحرکت به

رو هستیم که نشان زیادي از هتري روببا حرکت بسیار پیچیدهگروندریسهاما در
داري را در دفاتر بینیم. او بحث جوامع ماقبل سرمایهجبرباوري پیشین مارکس در آن نمی

هاي عنوان فرماسیوناده که جداگانه تحتانجام دگروندریسهارم و پنجمچه
پس از 1858و 1857هاي داري انتشار پیدا کرده است. این دوره یعنی سالپیشاسرمایه

ر تر با استعماها در هند است که مارکس شروع به ابراز خصومت بیشدوران خیزش سپوي
دردي کمی با هماطرفانه و حتخورد برخورد بیمیم چشاي که بهکرده بود. اولین نکته

مارکس با جوامع اشتراکی سنتی روستایی هند است که قبالً فقط خاستگاه استبداد شرقی 
دانست. دومین نکته در گروندریسه ظهور پرولتاریاي غربی است که رسماً آزاد است اما می
این بخش این پرولتاریا را در ذره شده و کنترلی بر وسایل تولید ندارد. مارکس درذره

هدف از کارشان خلق ارزش ادهد که حتاشتراکی هندي قرار میمقابل اعضاي جماعت
نبود.

رومی -کند: آسیایی، یونانیشرح معین میبندي اشتراکی اولیه را به این مارکس سه صورت
دهم.بندي میي این سه صورتجا شرح مختصري دربارهو ژرمنیک. من در این
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هاي اولیه که متکی بر طایفه بودند ساختار اجتماعی اشتراکی بندي آسیایی، گروهدر صورت
گزینی ثابت است. در این کاري ریشه دارد و مقدم بر اسکانکنند که در شبانرا تقویت می

تدریج در بود و بهسازمان اجتماعی اشتراکی مقدم بر مالکیت اشتراکیهاگروه
عنوان مالک زمین تثبیت آسیایی موجودیت باالتر خود را بهي ولیههاي ابسیاري از صورت

زمین در سطح محلی بدل شدند. » صاحبان موروثی«کرد و روستاییان اجتماع دهکده به 
شد و نه ارزش اضافی. بنیاد این طایفه در این جوامع اشتراکی، محصول مازاد استخراج می

ون کمون به وجود ی از صنایع و کشاورزي درمالکیت اشتراکی بود که عمدتاً توسط ترکیب
ترتیب، در مجموع متکی به خود بود و تمامی شرایط را براي بازتولید و اینآمد و بهمی

ي باالتر تعلق تولید مازاد در خود داشت. بخشی از کار مازاد در شکل خراج به کمونته
ي این بحث دربارهرسید. مارکس در سراسر داشت که در نهایت به یک شخص مستبد می

دانست. میتر از مالکیت اشتراکیرا بنیادي» بودن کاراشتراکی«هاي آسیاییصورت
هاي خارج از آسیا را مانند رومانی، مکزیک و پرو از جمله تنها هند بلکه سرزمینمارکس نه

خود که 1853هاي داند. برخالف نوشتههاي آسیایی میبنديهاي تاریخی صورتنمونه
گیرد و به امکان تري میطرفانهکرد، اکنون موضع بییاد می» استبداد شرقی«از فقط

کند.اشاره می» این نظام اشتراکیتردموکراتیکیاتراستبداديبنديصورت«

محصول حیات «تر و رومی، را شهري- داري، یونانیبندي پیشاسرمایهمارکس دومین صورت
ه بود. شکل اشتراکی متکی بر طایفبندي نیز بهصورتداند. اما این می» تاریخی پویاتري

درگرفت که به اشکال گوناگون ـ شهر خواه روستا خواهـهایی در میان مناطقتنش
ها به یک صورت اشتراکی سازمان یافته بودند. در مورد روم جنگ ناشی از این تنشبه
تري از ي بزرگرجهبدل شد و در نتیجه د» تکلیف فراگیر بزرگ، یک کار جمعی بزرگ«

عمومی متعلق به در ارتباط با زمین و جامعه رخ داد. در روم زمین » افراد«جدایی بین 
مالکیت «، »فرد]ارضی[مالکیت «هاي آسیایی، بنديهمه، برخالف صورتاینکمون بود؛ با

چنین کار اشتراکی، جز در جنگ، در جامعه نقش مرکزي نبود. هم» مستقیماً اشتراکی
ت. مالکیت بر زمین وجود داشت، هرچند فقط براي شهروندان رومی بود اما این نداش

هاي آسیایی است که تمامی مالکیت بر زمین اشتراکی بود و فرد حداکثر برخالف صورت
بدون حقوق مالکیت قانونی بود. چیزي که باید توجه » فقط صاحب یک بخش کوچک«

تر از طوایف اي قدیمیهآسیایی در مرحلگوید که طوایف داشت این است که مارکس نمی
ها وجود داشته است.رومی قرار داشتند یعنی گویا یک جور توالی تاریخی بین آن- یونانی
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بندي ژرمنیک که داري یعنی صورتتري را به سومین صورت پیشاسرمایهمارکس توجه کم
هاي در مسافتدهد. در میان قبایل ژرمنیک اولیه، کهدر روستا متمرکز بود نشان می

یی آبزرگی از هم در جنگل از هم جدا شده بودند، کمون دائمی نبود بلکه یک گردهم
» مکمل مالکیت فردي«فقط جا، کمون اي بود تا جلسات مشترکی برگزار شود. در ایندوره

ي نظام فئودالی اروپاي قرون بندي اجتماعی به پایهگمان مارکس، این صورتبود و به
شد.وسطی تبدیل

تري را بین ها، تمایز بزرگهاي شدید آنمارکس پس از ترسیم این سه صورت و تفاوت
ي مدرن بورژوایی از سوي دیگر داري از یک سو و جامعهي این جوامع پیشاسرمایههمه

تولید ارزش «داري هاي پیشاسرمایهبنديکند. هدف اقتصادي تمامی صورتترسیم می
مدرن به وجود نیاوردند و » کارگر آزاد«ها چیزي مشابه با از آنکدام بود و هیچ» مصرفی

» فرد منفرد«چنین مالک بورژوایی مدرن را ایجاد نکردند. براي این جوامع اولیه مفهوم هم
رسد که هدف مارکس توضیح نظر میترتیب، بهاینمعنا بود. بهبی» زمین«و مالک 

ریق تقابل با پیشینیان آن در اروپا و نیز با داري مدرن از طي سرمایهساختارهاي جامعه
مسیرهاي تاریخی دیگر در آسیا بوده است.

بندي آسیایی از لحاظ ساختاري داري، صورتهاي پیشاسرمایهبندياز میان تمامی صورت
اي را در مقابل آن مندانهداري مدرن دارد و مقاومت قدرتترین تفاوت را با سرمایهبیش

بندي رومی و ژرمنیک برخالف صورت- هاي یونانیثال در تحول صورتمبرد.پیش می
ي معینی از فردیت چه در ي اشتراکی و نیز ایجاد درجهآسیایی شاهد فروپاشی جامعه

هايداري به اضمحالل صورتداري و سرفآگاهی و چه در هستی اجتماعی هستیم. برده
و با افزایش تقسیم طبقاتی میان رومی یاري رساندند- اشتراکی قدیمی در جهان یونانی

اسبات شهروندان و نیز با واردکردن شمار بزرگی از غیرشهروندان به کمونته، این من
داري داري و سرفبه نظر مارکس، بردهتعدیل کردند. اما بناوتر را جرحاجتماعی قدیمی

يفحهاند. مارکس در آخرین صهاي آسیایی نگذاشتههمین تاثیر را بر امپراتوري
طور طبیعی کمونیسمی که به«را گردد و آنبه موضوع مالکیت اشتراکی برمیگروندریسه

شود اما در هند بهتر ي جوامع یافت میترین مراحل همهنامد که در قدیمیمی» جوشیده
گوید که مالکیت اشتراکی را ویژگی غریب اسالوي شود. میاز هر جاي دیگري یافت می

بیش طور وي اقتصادي را کمهاي این شیوهرتترین صوهندوستان متنوعدانند. اما می
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دهد. مارکس در نقد اقتصاد سیاسی که بخشی است از گروندریسه مشخص به ما نشان می
نویسد:داند. میگردد و مالکیت اشتراکی را گسترده و فراگیر میدوباره به این موضوع برمی

که مالکیت اشتراکیبر اینرج گسترش یافته است مبنیاً در خاداري اخیرداوري خندهپیش
منحصراً یک شکل روسی است. ااسالوي یا حت، مشخصاً صورت طبیعی جوشیدهکه به

ها یافت و در حقیقت ها و سلتها، توتنیتوان در میان رومیاین الگوي نخستین را می
اي از الگوهاي متنوع ولو گاهی فقط بقایایی از آن، موجود است. هنوز در هند، در مجموعه

ي را مشخص اویژه هندي، نحوههاي آسیایی مالکیت اشتراکی، بهلتر شکي دقیقمطالعه
هاي متفاوت انحالل هاي متفاوت مالکیت اشتراکی طبیعی به شکلکند که طی آن شکل

هاي توانند از شکلانجامد. مثالً، انواع اصلی مالکیت خصوصی رومی و ژرمنیک میآن می
2گوناگون مالکیت اشتراکی هندي ناشی شده باشند.

ها تأکید هاي آنتراکی بلکه بر تفاوتهاي گوناگون اشتنها بر همانندي این شکلنهارکسم
هاي اشتراکی پدید آمدند، هاي اجتماعی که پس از انحالل شکلکند و تنوع شکلمی
دهد. قرار میهاي ساختاري بین جوامع طبقاتی در هند و روم را مورد تاکید ویژه تفاوتبه

هاي کمونی شکلي اینکه مارکس ضمن بیان نظرات خود دربارهاستي مهم ایناما نکته
هاي زمان با تغییرات در دیدگاهو همبیندشان مینکات مثبتی را هم در تداوم حیات

ي تولید اشتراکی در تقابل ش به شیوهامدهاي آن، نگاهآاش نسبت به استعمار و پیسیاسی
شود.خوش تغییرات مهمی میداري دستبا نظام سرمایه

یکی از 1860ي پردازم. اوایل دههمی1861- 1865هاي نوشتهدستاکنون به بررسی
و اثري سرمایههاي زندگی مارکس است که هزاران صفحه براي سه جلدترین دورهخالق

اش سه شدهشود و در شکل چاپنامیده میهاي اضافیي ارزشنظریهکه جلد چهارم یا
ی آمریکا و قیام مردم ي جنگ داخلجلدي است، نوشت. در این دوره مطالب فراوانی درباره

کرد. یک تالش می1864الملل در سال گذاري بیننوشت و براي بنیان1863لهستان در 
گویند، در پنج می1861-1863ي اقتصادي نوشتهدستمتن طوالنی، که معموالً به آن

هایی است براي نویسجلد، در مجموعه آثار مارکس گنجانده شده است. بخشی از آن پیش
هاي ارزش نظریهعنواني بیستم بهاست که در اوایل سدهمتنیو بقیهسرمایهمجلد یک
1864-1865هاي هاي دیگري که در سالنوشتهاین، دستبرانتشار یافت. عالوهاضافی

انتشار سرمایهعنوان جلد سومبه1894آن چیزي است که انگلس در نوشته شده، مبناي 
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ي مالکیت ارضی است که توجهی بحث دربارهبخش قابلي اخیر شامل داد. این نوشته
ي این مطالب از هاي اجتماعی آسیایی مربوط است. در ادامه به همهبخشی از آن به صورت

گونه مارکس در پردازم تا نشان دهم که چهعنوان یک اثر واحد میبه1865تا 1861
که رداخت. با اینویژه هند پههاي اقتصادي خود به بحث و بررسی جوامع غیرغربی بنوشته

نیست، 1861-1865هاي اقتصادي هاي اصلی نوشتهمایهوجه درونهیچاین موضوعات به
داري جدید عنوان هاي مخالف سرمایهعنوان نمونهها تصادفی نیست و عمدتاً بهح آناما طر

شوند.می
آید ایجاد تقابل میدست به1861-1863ي نوشتهدستاي که از قرائتترین نکتهمهم

داري است. مارکس هاي تولید باستانی، آسیایی و فئودالی با سرمایهبین قوانین تکوین شیوه
پذیرد اما این وجوه را بسیار هاي تولید را میکه برخی وجوه مشترك این شیوهبا این

ترین داري مدرن یکی از بزرگبودن سرمایهداند. تأکید مارکس بر خاصمحدود می
هاي مارکس با اقتصاد سیاسی کالسیک است. شباهت تمامی جوامع اختالف

صورت پنهان و پوشیده و ي حاکم و محکوم بهاست که رابطهداري در اینپیشاسرمایه
داري این رابطه فاقد این تزیینات سیاسی و مذهبی کند اما در سرمایهرازآمیز جلوه می

ها موقعی که اثرات تجارت و رباخواري را بر تهنوشاست. از طرف دیگر مارکس در این دست
داري را با یههاي تولید پیشاسرماکند تفاوت شیوهداري بررسی میهاي تولید سرمایهشیوه

ت تواند مدهاي آسیایی میدهد. رباخواري در شکلمورد نشان میاینشکل آسیایی در
ها بگذارد فقط به انحطاط آنکه اثري انقالبی برایننطوالنی تداوم داشته باشد و بدو

بندي آسیایی و جا شاهد ثبات نسبی صورتاقتصادي و فساد سیاسی بیانجامد. در این
در هندِ قول مارکس رشد ربادي آسیا و اروپاي غربی هستیم. بهاي تاریخ اقتصاتفاوت ریشه

داري نبود هي سرمایي توسعهنشانهافتادهخصوص در مناطق عقبتحت حاکمیت بریتانیا به
داري رخ ي تولید سرمایهداري بدون شیوهو تنها به این نتیجه انجامید که استثمار سرمایه

ي مهم دیگر تغییر مارکس کتهداد. ني تولید مبتنی بر مالکیت خرد را رواج میدهد و شیوه
ن گرفتداري در حال نضجگوید مناسبات راستین سرمایهاست که دیگر نمی1853به نسبت

خواهانه رخ شدن ترقیکه با وجود درد و رنج حاصل، نوعی مدرنیزهدر هند است، یا این
هاي ديبنبست تاریخی وجود دارد، زیرا صورتدهد؛ در عوض مفهوم رسیدن به بنمی

خواه قادر باشند به هاي جدید ترقیبنديهايکه صورتایناند بدونقدیمی تجزیه شده
وجود آیند و رشد کنند.
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ها نقش استعمار را در مراحل اولیه، در زمان زایش نوشتهچنین در این دستمارکس هم
دهد. اما برخالف گذشته ویژه در ارتباط با هند، موردتوجه قرار میداري اروپا، بهسرمایه

رساند. در عصر مرکانتیلیسم داري به حداقل میي سرمایهاثرات استعمار را بر رشد و توسعه
ي نزدهم و هفدهم، استعمار فقط یکی از عوامل گوناگونی بود که در مدرنیتههاي شاسده

کردن موفق خود داري نقش داشت و این را ناکامی اسپانیا و پرتغال در مدرنیزهسرمایه
نشان دادند. مارکس ضمن اشاره به گسترش ناگهانی بازار جهانی، افزایش کاالهاي در 

هاي براي تصاحب محصوالت آسیایی و گنجینههاي اروپاییگردش، رقابت میان ملت
زند. ها در خردکردن موانع فئودالی تولید حرف میآمریکایی و نظام استعماري، از نقش آن

ي داري در نخستین دورهي مدرن تولید یعی سرمایههمه شیوهاینکند که بااما تأکید می
هاي شرایط براي آن در سدهي مانوفاکتور، فقط در جایی رشد کرد که خود، یعنی دوره

میانه خلق شده بود. مثالً هلند را که به یک امپراتوري تجاري تبدیل شد با پرتغال مقایسه 
ي اروپایی در ترتیب، عوامل درونی جامعهایندر قرن هفدهم زوال یافت. بهکنید که

بوده است. کنندهاش تعییني اقتصاديگرفتن هلند بر پرتغال از لحاظ رشد و توسعهپیشی
ي تولید داري تجاري است. هنگامی که شیوهي سرمایهي اولیهاما این مربوط به مرحله

به انگلستان صنعتی شود، هلند تجاري جاي خود راداري در سطح جهانی غالب میسرمایه
تجارت نیست که پیوسته صنعت را انقالبی «قول مارکس دیگر در این مرحله سپارد. بهمی
هلند کند. مثالً انگلستان را باکه صنعت است که پیوسته تجارت را انقالبی میکند بلمی

ي تجاري عنوان کشور تجاري مسلط همانا تاریخ تبعیت سرمایهمقایسه کنید. زوال هلند به
ي آخر است که بریتانیا شروع به تسلط کامل بر در این دوره3»ي صنعتی است.از سرمایه
کند که صدیق میهمه، مارکس تاینپردازد. بازي به چین نیز میداانکند و به دستهند می

داري، وجود هاي اجتماعی آسیایی پیشاسرمایهبنديویژه بقایاي صورتموانع بسیاري، به
داري تولید هاي پیشاسرمایهبستگی و انسجام درونی شیوهدارد یعنی موانعی که موجب هم

ها براي نابودي این موانع و مدرنیزه شود. انگلیسییي تجارت مکنندهدر مقابل اثرات زائل
زنند. بیش از هر ملت دیگري، تاریخ رحمانه میکردن هند آگاهانه دست به اقداماتی بی

هوده و عمالً احمقانه بود. در مدیریت اقتصادي انگلستان در هند تاریخ تجارب اقتصادي بی
را خلق کردند؛ در جنوب شرقی بنگال کاریکاتوري از مالکیت ارضی بزرگ انگلیسی

کاریکاتوري از مالکیت خرد دهقانی خلق کردند. در شمال غربی به هر کاري که ممکن بود 
ي اقتصادي هندي را با مالکیت اشتراکی بر زمین نابود کنند. در دست زدند تا کمونته

گان سنتی را شدت تولیدکنندتر، نفوذ نساجی بریتانیا با تولید انبوه خود بهسطحی گسترده
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ن نبرد. در چین و روسیه ي روستایی را از بیاین نیز کامالً کمونتهاتضعیف کرد، اما حت
هاي جا شاهدیم که مارکس پیوندي را بین صورتداد. در اینتر رخ میآهستهاتغییر حت

با نامد. ها را آسیایی میي آنکند و همهداري در چین، هند و روسیه برقرار میپیشاسرمایه
تردید این کردند، اما بیداري مقاومت میهاي اجتماعی در مقابل سرمایهکه این صورتاین

کش را کم وجه درد و رنج مردم زحمتهیچي مقاومت نبود و بهخواهانهترقیشکل 
داري این جوامع دهد: از یک طرف سرمایهباري رخ میترتیب، وضعیت اسفاینکرد. بهنمی

شان را هاي تولید سنتیشدت شیوهدهد، اما بهرا رشد و توسعه نمیداري پیشاسرمایه
دهد.تري قرار میها را در تنگناي بیشکند و آنتضعیف می
از تعدادي از اقتصاددانان سیاسی انتقاد کرده 1861-1863ي نوشتهدستمارکس در
امع به هند و سایر جونام جونز برخورد کرد که اي بهیان این انتقاد به نویسندهبود. در جر

هاي هاي بین صورتجا مارکس دوباره به تفاوتاروپایی پرداخته بود. در این
داري مدرن برگشت. بحث حول کار اجتماعی بود، یعنی داري هند و سرمایهپیشاسرمایه

شود که براي داري همانند کار انتزاعی کلی ظاهر میصورتی که در آن کار تحت سرمایه
اي را مدرن جدایی ریشه» کار اجتماعی«اي در هر لحظه مناسب است. فهانجام هر وظی

بین کارگر و شرایط کارش، از جمله وسایل تولید، به وجود آورد، شرایط کاري که از بیرون 
دهد. شود و کارگر را به حامل محض نیروي کار تحت کنترل سرمایه تقلیل میتصاحب می

داري کار را پیشامدرن کار اجتماعی، دو شکل غیرسرمایهجوي ضدّومارکس در جست
وجه شبیه نبودند: یکی روستایی کمون آسیایی و دیگري دهقان خرد هیچترسیم کرد که به

ي باال نشان که آخرین جملهتر، چنانداري. از همه مهمي پیشاسرمایهاروپاي غربی در دوره
طرز آشکاري هاي آن بهکدهو ده» اکی آسیایینظام اشتر«ي دهد، دیدگاه مارکس دربارهمی

جا آن تغییر کرده است. مارکس در اینوار و رخوت گیاه» استبداد شرقی«از تأکید اولیه بر 
ي ي آسیایی و هم دهکدهداري، هم دهکدهي جهان پیشاسرمایه»وحدت اولیه«به احیاي 

در شکل کامالً متفاوتی که ي سوسیالیستی آینده، ولوداري غربی، در جامعهپیشاسرمایه
پردازد.تري براي تکامل فردي داشت، میي بیشبنیاد مادي باالتر و گستره

پردازیم. ساختار میسرمایهاکنون به بررسی موضوع جوامع غیرغربی در جلد اول
ساختاري است که در آن امر منطقی مقدم بر امر تاریخی سرمایهدیالکتیکی جلد اول

کند یعنی خواننده از طریق ن سرمایه را بر اساس نظمی تاریخی آغاز نمیاست، یعنی تکوی
هاي ي خاستگاهلهارود. بنابراین مسري مدرن جلو میداتحلیل مفهومی خود سرمایه
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بررسی قرار داري در انتهاي کتاب یعنی انباشت بدوي سرمایه موردي سرمایهجامعه
راستایی در مقابل چندراستایی مطرح کمدل تيلهاجا نیز مسگیرد. اما در همینمی
که استشود اینتر مارکس مطرح میقدیمیجا مانند آثارشود. بحث مهمی که در اینمی

داري مدرن را در اروپاي غربی و آمریکاي سیر سرمایهآیا تمامی جوامع دیگر نیز باید خط
سرمایه این روایت پیش از انتشار در دو دههمانیفست کمونیستشمالی دنبال کنند؟

به 1848ي جوامع غیرغربی از هاي خود را دربارهبزرگ را قبول داشت، اما مارکس دیدگاه
بعد تغییر داده بود.

ضروري سرمایهي تکوین متن جلد یکمبحث کوتاهی دربارهلهاپیش از بررسی این مس
در حال ساخت کههاي متعدد، اثرياست. شاهکار مارکس یک سمفونی است با واریاسیون

فرانسه تغییرات 1872- 1875آلمانی و 1872، 1867هاي کدام از ویراستاست. در هر
ي کاال که بیش از همه ، فصل نخست درباره1867معینی داده شده است مثالً در ویراست 

هاي بعدي داشت. فقط قسمتی از مورد بحث قرار گرفته، شکل کامالً متفاوتی با ویراست
آمده بود و آن هم بین صفحات آغازین کتاب و 1867پرستی کاال در ویراست وارهبخش بت

ي ارزش در انتهاي کتاب تقسیم شده بود. اوج این تغیرات در ترجمه به پیوستی درباره
به نجام شد و تغییرات زیادي را نسبتاست که مشخصاً زیر نظر مارکس اسرمایهفرانسه

دانند که انگلس ویراست نهایی جلد ي اندکی میرد. عدهاصل متن آلمانی در آن ایجاد ک
هاي ویرایشی مهمی زد که اول را ایجاد کرده است، فرایندي که طی آن دست به انتخاب

گیري در مورد ترین گزینش انگلس تصمیمرخ داد. مهم1894تا 1883ها از ي آنهمه
در ویراست آلمانی انسه، حتفرا1872-1875توجهی از ویراست کنار گذاشتن مطالب قابل

بر ویراست . ویراست امروزي جلد اول که متکیبود که به ویراست استاندارد بدل شد1890
اي است که بسیاري از انگلس است، شامل پیوستی پنجاه صفحه1890چهارم آلمانی 

وط به ها مربنگیرد و برخی از آبرمیدر متن فرانسه قلم گرفته بود درفرازهایی که انگلس
هاي ما هستند.بحث

ي ارزش ویراست فرانسه داشت. در از همان ابتدا، انگلس نظر متفاوتی با مارکس درباره
است، تأکید سرمایهمارکس به ویراست فرانسه، که واپسین عبارت او بر1875گفتار پس
قلی هر اندازه هم که ویراست فرانسه نقص ادبی داشته باشد، ارزش علمی مست«کند که می
خوانندگانی که به زبان آلمانی آشنایی دارند باید به آن مراجعه امتن اصلی دارد و حتاز 

، مارکس به نیکالي دانیلسون، یکی از مترجمان ویراست روسی، 1872مه 28در 4»کنند.
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خواهد ویراست فرانسه هایی دارد اما میي فرانسه احتیاطنوشت که اگرچه در مورد ترجمه
نویس روا را خوانده بود نظر انگلس که بخشی از پیش5هاي آتی باشد.ترجمهي کار پایه

ي روا سرشت نظر انگلس، مشکل ترجمهدر مورد اشکال کار روا داشت. بهکامالً متفاوتی
ورزي با قیدوبندهاي اساساً اندیشه«ي انگلس گفتهن فرانسه است. بهدیالکتیکی خود زباضدّ

چیزي که برجسته یا حیاتی است ز پیش ناممکن است. هر ي مدرن بیش ازبان فرانسه
جا ناگزیر باید در مقابل فرامین یک ریباً همهشود و تقبه ضرورت از میان برداشته میبنا

شود و بارها و اما مارکس قانع نمی6»منطق صوري مالنقطی و تغییر جمالت سر فرود آورد.
د که در هر ویراست جدید از این اثر، کنبارها در مکاتبات گوناگون خود خاطرنشان می

جز شش فصل نخست آغازین که بسیار مهم هستند. زند، بهت فرانسه کالم آخر را میویراس
ي ویراست فرانسه او را از طرف دیگر مارکس نیز نتوانست در بحث خود با انگلس درباره

مارکس، پس از مرگ1883قانع کند. انگلس هنگام ویرایش سومین ویراست آلمانی 
نویسد که وي این همه، میاینست فرانسه رجوع کرده است. باخاطرنشان کرد که به ویرا

کار را براي ارزش تئوریک قائم به ذات آن انجام نداده بلکه تنها براي فهم این موضوع این 
7.»بودحاضر…}چیزيچه{حذفبه…خود مؤلف«تر کار را کرده که براي خوانایی بیش

آورد که ویراست فرانسه در کل یک انگلس هیچ مثالی در تحکیم ادعاي خود نمیمتأسفانه 
اي پایه که تا به امروز در سطح گستردهجا این اتهام بیشده است. در اینویراست ساده 

، یعنی آخرین ویراستی که 1872-1875شود که ویراست فرانسه رواج یافته مطرح می
پسندتر براي روایتی عامـتر استد تا حدي نازله کرده بومارکس براي انتشار آماد

توسط انگلس که 1890يشدهو ویراست ویرایشـتر مطلع فرانسويخوانندگان کم
است، روایت راستین این اثر است. یقیناً مارکس، 1873بر ویراست دوم آلمانی عمدتاً متکی
هاي اولیه کتاب را در فصلبه دانیلسون گاهی خاطرنشان کرده که 1878ي مثالً در نامه

متن ویراست فرانسه سازي را در سراسر اما انگلس ساده8ویراست فرانسه ساده کرده است.
هاي نخست.فقط در فصلدانست و نهمی

توان میسرمایهعنوان ویراستار جلد یکمترین چیزي که در مورد انگلس بههمندانسخاوت
عنوان ویراستی قطعی ناقص باقی گذاشت و آن را بهاستی که او براي ما ویراستگفت این

ي لهاکردن مستواند به روشنفرانسه میهاي متنی در ویراست طرح کرد. برخی از تفاوت
گفتار خود بر ویراست یاري رساند. مارکس تغییري را در پیشسرمایهقرائت بزرگ در

ي ي معروفی دربارهجملهي آن به فرانسه، اعمال کرد. در ، هنگام ترجمه1867آلمانی 
هاي استاندارد انگلیسی و آلمانی ي جوامع صنعتی با جوامع غیرصنعتی در ویراسترابطه
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تر کمتر است به کشورهایی کهیافتهکشوري که از لحاظ صنعتی توسعه«چنین آمده است: 
عنوان بهسرمایهکسانی که به9».دهدشان را نشان می، فقط تصویر آیندهاندیافتهتوسعه

اند. راستاباوري آشکار دانستهاي از تکاند، این جمله را نمونهاثري جبرگرا حمله کرده
از جمله کسانی است که 10ي مارکس،مند دربارهتئودور شانین، ویراستار کتابی ارزش

شان راستاباورياز لحاظ تکمانیفستاساساً مشابه باسرمایههاي مارکس را تانوشته
يضعف عمده«نویسد که اش، میمثال اصلیعنواني باال بهوي با استفاده از جمله. داندمی

راستاباور است که معموالً در آن خورانده شده بینانه و تکجبرباوري خوشسرمایه
که مارکس با اشاره به اینفیلیپ کوریگانودریک سایرپژوهان انگلیسیمارکس11»است

ایجاد نکرده بلکه انگستان را با آلمان مقایسه کرده است، به چارچوب جهانی عامی را 
کنیم:تر نقل میشانین پاسخ دادند. این فراز را همانند آنان کامل

همه، اینام. باي اصلی استفاده کردهمونهعنوان نهاي خود از انگلستان بهسط نظریهمن در ب
اعتنایی صنعتی و کشاورزي انگلستان بیي آلمانی ریاکارانه به شرایط کارگران اگر خواننده

بینانه خود را آسوده دارد که اوضاع در آلمان تا این حد هم بد نیست، نشان دهد، یا خوش
له در خود و براي اجا مسشود. در اینوست که نقل میباید بر او بانگ آورم: این داستان ت

هاي ی نیست که از قانوني تکامل تضادهاي اجتماعتر بودن درجهخود باالتر یا پایین
هایی ها و گرایششوند. سخن بر سر خود این قانونداري ناشی میطبیعی تولید سرمایه

شوند. کشوري که از لحاظ صنعتی است که با ضرورتی آهنین مؤثر واقع و عملی می
ان شان را نشاند، فقط تصویر آیندهیافتهتر توسعهتر است به کشورهایی که کمیافتهتوسعه

12دهد.می

ویژه آلمان، اي، بهرا با موقعیت اروپاي قارهدر دو بند بعدي، مارکس موقعیت انگلستان 
ي این جمله در اي به جوامع غیراروپایی کند. بحث دربارهکه اشارهاینکند بدونمقایسه می

ز توان تا برخی ادر واقع بحثی است به عمر یک قرن، و رد آن را می1867گفتار پیش
در 1930ي در روسیه دنبال کرد. تروتسکی در دههسرمایهيها دربارهترین بحثقدیمی

کند و ایراد را ي مرکب و ناموزون به این موضوع توجه میي توسعهاش دربارهبستر نظریه
شناسی نه اقتصاد جهانی بلکه یک کشور داند که مارکس از لحاظ روشدر این می

چند ها این امکان هرپاسخظر از ایننصرف13دهد.گونه قرار میکعنوان یداري بهسرمایه
را مانند کاري که » ضرورت آهنین«جزیی وجود داشته که مارکس قصد داشته این مفهوم 

کار بندد. اما توجه کنید که همین تري بهانجام داده بود، با گستردگی بیشمانیفستدر
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تر یافتهکشور توسعه«شود: گونه خوانده میفرانسه چهي موردبحث بعدها در ویراست جمله
، فقط تصویر آیندبه کشورهایی که در مسیر صنعتی از پی آن میاز لحاظ صنعتی

مسیر «ي مارکس مانند روسیه که هنوز جوامع زمانه14»دهد.شان را نشان میآینده
براي امکانات بدیل براي را پیش نگرفته بودند، آشکارا در حاشیه بودند و راه را » صنعتی

شود. دومین تغییر در ویراست فرانسه که بسیار مهم است مربوط به ها باز گذاشته میآن
هاي استاندارد سرمایه ي هفتم است. در بخش مربوط به انباشت بدوي در ویراستپاره

مالکیت دهقانان داري را از طریق سلبهاي سرمایهعبارت مهمی ذکر شده که ظهور شکل
از هاي عظیم مردان ناگهان و به اجبار توده«اي که طی آن کند، دورهانگلیسی بررسی می

عنوان پرولترهاي آزاد، بدون حامی و بدون حقوق به بازار وسایل معاش خود جدا شدند و به
ي مالکیت زمین از تولیدکنندهسلب«گوید: گیري میمارکس در نتیجه» کار انداخته شدند.

مالکیت، در کشورهاي ي کل این فرایند است. تاریخ این سلبی دهقانان، پایهکشاورزي، یعن
کند و مراحل متنوعی را با ترتیباتی متفاوت در هاي مختلفی پیدا میمختلف، جنبه

این سلب مالکیت تنها در انگلستان شکلی کند.هاي تاریخی متفاوت طی میدوره
ي خود برمیعنوان نمونهبهاست، و به این دلیل ما آن راکالسیک داشته

عنوان فرایندي جهانی و را به» راز انباشت بدوي«خش یعنی این ببسیاري15»گزینیم.
شکل «کنند که در آن انگلستان داري از فئودالیسم تلقی میراستایی تکامل سرمایهتک

نحو رانسه این قطعه را بهاین فرایند را نشان دهد. مارکس در ویراست ف» کالسیک
گیري بسط داد و از نو روي آن کار کرد و آشکارا تحلیل خود را به اروپاي غربی چشم

گوید:محدود کرد. مارکس می
ها کشوري بوده مالکیت از دهقانان است. تاکنون انگلستان تني کل این تکامل سلبپایه

اصلینقشضرورتاًکشوراینبنابراین،…جا انجام شدهطور کامل در آناست که این امر به
ي کشورهاي دیگرِ اروپاي غربی همین تکامل را همهاما. داشتخواهدماکلیطرحدررا

به محیط خویش رنگ محلی به خود خواهد گرفت خواهند کرد، هرچند این حرکت بناطی
تر مشخص از خود بروز خواهد داد، یا اي تنگ فشرده خواهد شد، یا سرشتی کمیا در دایره

16در پیش خواهد گرفت.توالی دیگري را

این متن تغییریافته تا جایی که به مارکس مربوط است روشن کرد که روایت وي از انباشت 
تر، و ابداً روایت بدوي به قصد توصیف تکامل اروپاي غربی بوده است و نه چیزي بیش

ي ي دههویژه به روسیهکه بعداً خواهیم دید، این مجادالت بهبزرگ جهانی نیست. چنان
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دانستند که آیا را خوانده بودند آشکارا نمیسرمایهمربوط است که انقالبیونی که1870
ها نیز باید همان مراحل تکامل را مانند انگلستان طی مقصود مارکس این بوده که کشور آن
معتقدند که مارکس 2MEGAرکس و انگلس یعنی کند یا خیر. ویراستاران آثار کامل ما

ها ي هفتاد، این یافتهي مناسبات ارضی روسیه از ابتداي دههش دربارهاتأثیر مطالعاتتحت
جا روسیه را مشخص نکرده را در ویراست فرانسه تغییر داد، اما چون مارکس در این

و طیف کاملی از سایر توانیم شرط و شروط مارکس را فقط به روسیه محدود نکنیم می
ي او را در نظر بگیریم.نشده زمانهجوامع غیرغربی و صنعتی

ي تغییرات در رسد این تغییرات فقط تصحیحاتی جزیی نبوده بلکه نشانهنظر میبه
ي مارکس است یعنی فرایند طوالنی که در جلسات قبلی مورد بحث قرار دادیم. اندیشه

ي ایرلند تغییر داد و برخالف موضع دربارهش رااموضع1870و 1869مثال در 
باید مقدم بر استقالل ایرلند تر اولیه که یک انقالب کارگري در انگلستان میمدرنیستی

شرط دگرگونی سوسیالیستی در کرد که استقالل ایرلند پیشباشد، از این موضع دفاع می
جوامع آسیایی مانند هند را تر معتقد شده بود کهتئوریکانگلستان است یا مثالً در سطح

وجور نیست. در شان با مراحل تکامل تاریخ اروپا جفتباید جداگانه تحلیل کرد زیرا تاریخ
جزیی از این فرایند تحول در سرمایهدهم که این تغییرات دري بحث نشان میادامه

ت فرانسهبا انتشار آخرین بخش ویراس1875ورزي مارکس بود اما این فرایند در اندیشه
هایش که عمدتاً ها و یادداشتپایان نیافت. این فرایند تا واپسین نوشتهسرمایه

ي بعدي به آن خواهم پرداخت. فعالً به چند انتشارنیافته ادامه یافته است که در مقاله
کنیم.توجه میسرمایهي دیگر جلد یکمجنبه

گاه در بیوداري گاهپیشاسرمایهیرغربی وبر تکامل غرب متمرکز است اما جوامع غسرمایه
ي مدرنیته» دیگر«عنوان به) 1شوند. این حضور در خدمت سه کارکرد است: آن ظاهر می

داري حاکی از ) وجود جوامع غیرسرمایه2شوند. (داري و در مقایسه با آن مطرح میسرمایه
) مارکس با 3(دهی زندگی اجتماعی و اقتصادي است. هاي دیگر براي سازمانوجود راه

خواه را در برابر هاي مدرن و ترقیهاي این جوامع کوشید بدیلاستفاده از نمونه
داري شرح بدهد.سرمایه

هاي هنگامی که به شکل«دهد که پرستی کاالیی نشان میهوارمارکس در بخش بت
ي سحر و جادویی تولیدي دیگر گریز بزنیم و گذار کنیم کل رمز و راز جهان کاالها، همه

آلود خویش پیچانده است ناپدید اي مهکه محصوالت کار در دوران تولید کاالیی را در هاله
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پیرامون تولید تر چون این جوامع قدیمی» ناپدید خواهند شد«به این دلیل 17»خواهد شد،.
اقدام » دیگر«هاي ي چهار نمونه از این شکلاند. مارکس به ارائهارزش سازمان نیافته

هاي رابینسون کروزوئه است که اي و طنزآمیز قیاسکند. نخستین شکل برگردان افسانهمی
ي تنهاي در میان اقتصاددانان سیاسی اوایل قرن نوزدهم متداول بود. کروزوئه در جزیره

داري مربوط به هاي حسابکرد اما از روشهاي مصرفی تولید مید فقط ارزشخو
همه، مارکس اینکرد. بامصرف خود استفاده مییافته براي ثبت تولید و داري توسعهسرمایه
داري مدرن نویسد که این مناسبات اجتماعی برخالف مناسبات سرمایهجا میدر این

داري ي غیرسرمایهي اروپایی دومین نمونههاي میانههي فئودالی سدبود. جامعه» شفاف«
سرف و ارباب، ـیابیم همه را وابسته به هم میجا به جاي انسانی مستقلاست که در این

بهتواندمیاجتماعیمناسبات…ستان، روحانیون و عوام. وابستگی شخصیده و خراجخراج
مناسبات مستقیم سلطه «چه اما تحت آنرحمانه استثماري باشده آزاد باشد، بیکآنجاي

پرستی وجود ندارد. مثال سوم مارکس، خانوار وارهنامد هیچ حجاب یا بتمی» و بندگی
داري به جاي ي جوامع زراعی پیشاسرمایهآمد مثال دوم یا نتیجهتواند پیدهقان خرد، می

تري تماعی قدیمیهاي اجفئودالیسم اروپایی غربی تلقی شود. وي آن را بقایاي صورت
ي کار براي مشاهده«شد: تر در جوامع اشتراکی پیشاباسواد یافت میداند که پیشمی

بسته، نیازي نیست به گذشته یا به شکل خودپویی از کار مشترك، یعنی کار مستقیماً هم
ن تواتر را میي بسیار نزدیکیابیم. نمونهبازگردیم که در آغاز تاریخ تمامی ملل متمدن می

پرستی این مناسبات وارهي دهقانی بیابیم. هیچ بتدر صنعت روستایی و پدرساالر خانواده
ناپختگی بشر از نظر «دهد بلکه با ي حجاب قرار نمیرا که آشکار و باز هستند در پرده

ي کار است که بستهشوند. چهارمین مورد شکل هماي محدود میدر چنین جامعه» فردي
داري و مایهي سرکند. این شکل غایت رشد و توسعهاست جلب میدر ضمن آزاد هم 

هاي آزاد که با انجمنی از انسان«عنوان نفی آن سربرآورده است. جنبش کارگرانی که به
ي فرایند زندگی اجتماعی چهره«در این نظام ». پردازندابزارهاي تولید مشترك به کار می

گاه از هم خواهد آلود و رازآمیزش را تنها آنمهانسان، همانا فرایند تولید مادي، حجاب 
ي او ریزي آگاهانهچون محصول انسان آزادانه اجتماعیت یافته در مهار برنامهدرید که هم

که بستگی آزاد است به جاي آنفرد در این جامعه آزاد و شفاف جزیی از یک هم18»در آید.
مارکس مراقب است نشان دهد که این داري مدرن منفرد و اتمیزه شود.به مفهوم سرمایه

داري گاهی شفاف بودند اما بازگشت به شفافیت براساس مدرنیته باشد. جوامع پیشاسرمایه
». مناسبات مستقیم سلطه و بندگی«بود یا » ناپختگی بشر از لحاظ فردي«ها یا آنویژگی
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ي شالوده«عی مستلزم ي شفافیت اجتماگرانهلوحانه یا ستمهاي سادهفرارفتن از این شکل
پررنجوطوالنیتاریخیتکاملیک…محصول«داري مدرن است که سرمایه»مادي
19.است

موردبحث قرار گرفت، هند مورد سرمایهدر میان جوامع غیرغربی که در جلد یکم
عنوان اختصاص که هیچ بخش یا فصلی به هند به این حالیترین توجه قرار گرفت. دربیش

تولید ارزش «ي چهارم، کنندهي تعییني تلویحی پارهمایهعنوان دروناست. هند بهنیافته 
کند که هاي فنی را تحلیل میشود. در این بخش مارکس نوآوريمطرح می» اضافی نسبی

دهد. مارکس خواننده را از طریق وري کار و سطح استثمار و بیگانگی آن را افزایش میبهره
آالت و صنعت بزرگ یاري، تولیدکارگاهی و سرانجام ماشیننی همسه شکل این فرایند یع

دهند.برد که تا حدي به ترتیب زمانی رخ میپیش می
ي هندي و سایر یاري دهکده) هم1کند: (یاري را مشخص میمارکس سه شکل تاریخی هم

خص و فقدان فردیت اجتماعی مش» مالکیت اشتراکی بر شرایط تولید«جوامع مشابه که با 
مستعمرات «هاي موجود در تا آن شکل» اعصار باستانی«) سایر اشکال، از 2شود؛ (می

متکی » مناسبات مستقیم سلطه و بندگی، و در بسیاري موارد بر بردگی«که بر » جدید
فرض ابتدا کارگر مزدبگیر آزاد را پیشیاري که از همان داري هم) شکل سرمایه3است؛ و (

یاري از آخرین شکل هم». فروشدیروي کارش را به سرمایه میدهد که نخود قرار می
هاي دهکده به وجود آمده است. در هاي میانه و کمونتهفروپاشی اصناف اروپایی سده

شکل «دو شکل نخست است و یاري مدرن شکل اجتماعی کامالً متفاوتی از مجموع، هم
شود.میمحسوب» داريویژه متمایز فرایند تولید سرمایهخاص و به

وارد » تقسیم کار و تولیدکارگاهی«هند نیز در سطح بعدي تحلیلی ارزش اضافی، فصل 
هاي جدید بلکه شکليشود. مقصود مارکس از تولیدکارگاهی نه کارخانهبحث مارکس می

اند. این نظام جدید برخالف کارگاه اصناف که اي است که مقدم بر انقالب صنعتی بودهاولیه
ترتیب از اینکردند و بهد خود اعمال کنترل میاستادکار بر وسایل تولیوران پیشه

شدت اقتدارگرایانه بود. بار دیگر، مارکس مند بودند، نهادي بهگیري بهرهخودمختاري چشم
کشاند که خود را به هند میداري مدرن، بحث تر بر یکتایی تکامل سرمایهبا تمرکز دقیق

تر اروپایی توصیف هاي اجتماعی قدیمیو مشابه با صورتي معاصرعنوان نمونهوي به
در سطح کار و محدود بود، اماشدت محافظهي هندي در یک سطح بهکند. نظام دهکدهمی

کرد که عرضه میـتاري در هدایت بالفعل کار خویشخودمخـدیگر نوعی از آزادي را
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دشده به این دلیل بود که هنوز هیچ داري فاقد آن بودند. خودمختاري یاکارگران در سرمایه
جدایی بین کارگران و شرایط مادي تولیدشان وجود نداشت.

تغییر 1850ي رسد که کانون توجه مارکس تاحدي از دههنظر میجا بار دیگر بهدر این
ي هندي را از که در فصل اول دیدیم، مارکس ساختار اجتماعی دهکدهکرده است. چنان

جا درشد. در ایننگریست که بنیاد آن تلقی میمی» د شرقیاستبدا«پشت عدسی 
چنین مناسبات اجتماعی متفاوتی را ي هندي فقط تاریخی نیست بلکه هم، نمونهسرمایه

دهد.داري نشان میبا مناسبات سرمایه
کن کردن تولید از طریق ریشهـي انباشت بدوياشت که شکل عمدهآیا مارکس اعتقاد د

شد؟ رفت اجتماعی میدر مجموع سبب پیشـلید متکی بر اصناف در اروپاتودهقانی و
به این تز نیز توجه ا، حتسرمایهجا درکه در ایناستآور ایني شگفتید. اما نکتهشا

ي انباشت بدوي نوشته است، اي که دربارهکند. در واقع، در تقریباً هفتاد صفحهاندکی می
نویسد که در رفت وجود دارد. مارکس میي این پیشفقط یک مورد تصدیق اجمالی درباره

» هاي تنگیمحدوده«که اقتصاد را در چارچوب درازمدت انباشت سرمایه به جاي این
» یروهاي مولدي ني آزادانهتوسعه«به » کندمایگی عمومی را حاکم میمیان«دارد که گهن

تري بر داري داللت بیشي سرمایهتاکید بر اثرات مثبت توسعهاین عدم» انجامدمی
در}بورژوازي{خواهی کند که مارکس در نظر خود نسبت به ترقیي تغییراتی میگستره

کرده بود.اعمال مانیفست کمونیست

چنین جنگ داخلی آمریکا و مسائل ، مارکس همسرمایهکننده دردر چند بزنگاه تعیین
گفتار داري را مورد توجه قرار داد. نخستین مورد مربوط به پیشتر نژاد، کار و بردهبزرگ
کند: الملل اشاره میاست که در آن تلویحاً به تاثیر جنگ داخلی بر ظهور بین1867

ي متوسط ي هجدهم زنگ خطر را براي طبقهکه جنگ استقالل آمریکا در سدهطورهمان«
ي نوزدهم نیز همین نقش را براي اروپایی به صدا درآورد، جنگ داخلی آمریکا در سده

به موضوع نژاد و طبقه » کار روزانه«مارکس در فصل ». ي کارگر اروپایی داشته استطبقه
اي که مارکس در آن به قریباً هشتاد صفحهدهد، فصلی تتري نشان میتوجه بیش

يحملهداري مالزم بوده و با ضدّپردازد که با ظهور سرمایهشدن کار روزانه میطوالنی
شود. در این بستر میرو هتر است روبي کوتاهشان کار روزانهکارگران متشکل که خواست

کشان بود. براي زحمترفت، رفت عظیم، و نه پیشگر پسداري بیانظهور سرمایه
که مفهوم لیبرالی از حقوق بشر صوري و انتزاعی حالینویسد که دراین، مارکس میبرعالوه
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کشان بود. مارکس در این فصل ورد مهمی براي زحمتآتر دستي کوتاهبود، کار روزانه
برخی مطالب مربوط با کارکردن تا سرحد مرگ بردگان در ایاالت متحد و کوبا را از

کار «همه، بخش اعظم متن اینکند. بانقل می» 1861-1863هاي اقتصادي نوشتهدست«
یافت، زیرا مارکس این متن را کمی پس 1861-1863نویس توان در پیشرا نمی» روزانه

تهیه کرده بود. ـ1866احتماالً نه قبل از ـسرمایهي طوالنینویس اولیهاز نگارش پیش
ثیرات آن نویس نشان داد که جنگ داخلی آمریکا و تأشده با پیشملي کتاب کابا مقایسه

چنین براي تجدیدسازمان جلد تنها براي نگارش این فصل بلکه همبر کارگران انگلیسی، نه
هاي نویسبرخالف پیشسرمایهکننده بود. مارکس دردر کل تعیینسرمایهیکم

اي جدید مبارزات کارگران را در تئوري به شیوهتر نقدش بر اقتصاد سیاسی نظرات و قدیمی
پردازهایی را کنار گذاشت که گنجاند، این در حالی است که مجادالت طوالنی با سایر نظریه

اي که فقط پس از نوشتهداد، دسترا تشکیل می1861-1863ي نوشتهبخشی از دست
الملل در ارکس در بینانتشار یافت. فعالیت مهاي ارزش اضافینظریهعنوانمرگ تحت

کنار فعاالن کارگر که مدافع آرمان ایاالت شمالی در بریتانیا بودند و از لحاظ اقتصادي 
ي کار روزانه نقش گیري وي براي افزودن فصلی دربارهصدمه زیادي دیده بودند، در تصمیم

» صداي کارگر«اي داشت. مارکس در صفحات آغازین این فصل آشکارا به کنندهتعیین
کند . این فصل دو بازیگر در حال تخاصم دارد: یکی قدرت بار اشاره میبراي نخستین

ویژه کارگران بریتانیایی، که ي کارگر، بهغیرشخصی و سودطلب سرمایه و دیگري طبقه
دادند. پس از شرح 1860ي هایی زیادي در دههداري آمریکایی قربانیبراي مقابله با برده

براي ده ساعت 1840ي آمیز کارگران انگلیسی در دههسرانجام موفقیتي طوالنی ومبارزه
ي جنگ داخلی نتیجهگیرد: بنابراین، تثبیت کار متعارف روزانهکار، مارکس نتیجه می

جا که این ي کارگر است. از آندار و طبقهي سرمایهوبیش پنهان بین طبقهطوالنی و کم
در موطن این صنعت، انگلستان، دهد، ناگزیر ابتداي صنعت مدرن رخ میمبارزه در حیطه

، هشت ساعت کار روزانه در دستور کار بود. مارکس در ارتباط 1866پیوندد. در وقوع میبه
انگیز زیر را کرد:با تاثیر جنگ داخلی بر کارگران ایاالت متحد، اظهارنظر شگفت

کرد، هرگونه دار میجمهوري را لکهداري بخشی ازدر ایاالت متحد آمریکا، تا زمانی که برده
پوست سفید خود را تواند در جلدکار نمیجنبش کارگري مستقل فلج مانده بود.

اما از پس که در جلد پوست سیاه داغ بردگی خورده است.حالیرهایی بخشد در
ي جنگ داخلی تبلیغ براي هشت داري حیات جدیدي سر برآورد. نخستین میوهمرگ برده
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نخستین و «اعالم کرد: 1866ي عمومی کارگران در بالتیمور در اوت ار بود. کنگرهساعت ک
داري، تصویب ترین ضرورت زمان کنونی براي رهایی کار این کشور از بردگی سرمایهبزرگ

20»ساعت اعالم کند.8قانونی است که کار متعارف روزانه در سراسر ایاالت متحد آمریکا را 

ترین اثر نظري هاي قبلی مطرح کرده بودم، به مهممالحظاتی که در مقالهتقریباً تمامی 
، سرمایه1872- 1875راه پیدا کردند. مارکس در ویراست فرانسه سرمایهمارکس یعنی

ي ژوزف روا را تصحیح تنها ترجمهود وي براي انتشار آماده کرد، نهآخرین ویراستی که خ
ها مربوط به ي از این بازبینیهاي متعددقرار داد. بخشکرد بلکه کل کتاب را مورد بازبینی 

ي مسیرهاي چندراستایی تکامل اجتماعی بودند. برخی از قطعات کلیدي که مارکس لهامس
داري از فئودالیسم غربی مربوط براي ویراست فرانسه تغییر داد به دیالکتیک تکامل سرمایه

، قرار دارند. اکنون مارکس »یهوي سرماانباشت بد«ي هشتم کتاب، هستند که در قلب پاره
ي مربوط به کند که گذاري که خطوط کلی آن در پارهزبانی مستقیم و روشن بیان میبه

معنا، اینوپاي غربی کاربرد داشته است. بهانباشت بدوي ترسیم شده بود فقط در مورد ار
شد.غربی تعیین نمیي جوامع غیراروپایی باز و مفتوح بوده و با مسیر اروپاي آینده
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