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 گفتار ویراست جدیدپیش

 «سرمایه واو   به واو»

زمانی پس از انقالب پرولتری روسیه، که به تأسیس صد سال پیش و اندک
حکومت شوراها راه ُبرد، آنتونیو گرامشی، این اندیشمند انقالبی بزرگ، آن را 

ای است به در گیومه هم اشاره« سرمایه»خواند. « سرمایه»بی علیه انقال
های زندگی ما و پیامدهای هراسناکش، و حاکمیت سرمایه بر تمامی سویه

ترین نوشتۀ کارل مارکس و صدالبته، ، مهمسرمایهای است به هم اشاره
ترین سند حقانیت حیاِت جنبش کمونیستی. مورد نخست که روشن مهم

ها سیاه کرده. تر از هر کس دیگری، در این باره صفحهنین، شفافاست و ل
مارکس بیش از  سرمایۀدر روسیه، »گوید: گرامشی اما دربارۀ مورد دوم می

دلیلی  سرمایه« اینکه کتاب پرولتاریا باشد، کتاب بورژوازی است.
کننده است برای این مطلب که تا هنگامی که بورژوازی در روسیه تعیین

کشورهای پیشرفتۀ غربی حرکت نکند و  ۀنشود و تا هنگامی که به شیو یتتثب
داری در روسیه فرا نرسد، پرولتاریا در یک کالم، تا هنگامی که دورۀ سرمایه

اش رسیدگی کند، به صحنه بیاید و به به هیچ وجه نباید به مطالبات طبقاتی
رایانه و خّطی از گ، در تقابل با این خوانش اثباتسر آخرفکر انقالب باشد! 

درونی و  ۀاید»ها توانستند ت که ُبلشویکتاریخ، گرامشی بر این باور اس
 1را دریابند و بدان جامۀ عمل بپوشانند. سرمایه« بخشروح

                                                            
 بخوانید: توانید از اینجامقالۀ کوتاه و بسیار ارزشمند گرامشی را می -1

https://www.marxists.org/archive/gramsci/ 1917/12 /revolution-against-capital.htm 
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ده، برهان شرغم اینکه بسیار از آن سوءاستفاده نوشتۀ گرامشی، بهکوتاه        
و  طریق خوانش انتقادی جز از سرمایهقاطعی است بر اینکه فراگرفت روح 

میانجی روشن کردن نسبت خود با وضعیت و امِر کار بستن آن، بهبه
ت چه رازی را فاش گفته اس سرمایهانضمامی، ممکن نیست. اما مارکس در 

، که پرولتاریا، اگر آن را به گوش تاریخ زمزمه کند و بل فریاد بزند
یش بزی است که بورژوازی فرستد؟ این چه راداری را به کتم عدم میسرمایه

 ؟به هر دری زدهاز یک سده است در مسکوت گذاشتن آن 

ای که در انقالب روسیه خود را در این قالب نمایانده بود که مسئله        
های کتاب بورژوازی است یا پرولتاریا، در وضعیت کنونی ما بیان سرمایه

 سرمایههنوز از زنده بودن توان موجب این امر میخود گرفته و بهگوناگونی به
تردید قلمداد کنیم، بی نامتعارفداری ایران را سخن گفت. اگر سرمایه

داری در وضعیت ما کتابی است متعلق به بورژوازی. اما اگر سرمایه سرمایه
اصطالح نواقص تری ببینیم، آنگاه بهایران را در بافت جهانی و گسترده

با  2کنند.ابعی از سرشت سرمایه جلوه میداری ایرانی، خوْد چونان تسرمایه
اثری است که  سرمایهتوان اذعان نمود به اینکه چنین درک و دریافتی، می

داری، راهنمای عمل پرولتاریا تواند در مسیر دگرگونی شیوۀ تولید سرمایهمی
 باشد. اما این همه چگونه ممکن است؟

                                                            
ِکنند، بنگرید به: قلمداد می نامتعارفداری ایران را هایی که سرمایهبرای نقد دیدگاه -2 ِاچپ  ِِدر نقیاد 

 ، انتشار اینترنتی.94، پاییز سرمایهِوِکاپیتالِمارکس
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دو نکته را در ذهن داشته  ، بایدسرمایهبرای درک چرایِی زنده بودن         
های باشیم. نخست، باید بدانیم که مارکس در این کتاب قوانین و گرایش

داری، دوم، سرمایه 3داری را کشف کرده است.درونِی شیوۀ تولید سرمایه
رغم رغم تغییرات نهادی و ایدئولوژیکی که از سر گذرانده و بهبه

ه است، به سرشت تاریخِی هایی که در سطوح مختلف بر آن رفتدگردیسی
های مارکس، وفادار مانده است. تا جایی که به راستین خود، و نیز به فرمول

با نکتۀ نخست بارۀ شود، آنان دراهی مربوط میاقتصاد متعارف و دانشگ
شوند. پس ، منکر میچندین جهتپذیرترند، اما نکتۀ دوم را، از انعطاف

اواًل فراگرفتن قوانین حرکت  واسطه دارد،آنچه برای ما اهمیتی بی
داری است و بعد، توضیح حرکت سرمایه در جهان امروز و نهایتًا، سرمایه

برگرفتن راهبردی برای مقابله با هجوم غول سرمایه در همۀ ابعاد آن. 
را بررسیم و در  سرمایهنمونه از ادعاهای رایج دربارۀ  دومنظور، بیایید بدین

 ها را پاسخ گوییم.پرتو همین چارچوب ساده آن

سال پیش و حتی اگر مباحثش  150اثری است متعلق به  سرمایه»        
آن دوران درست بوده باشد، دیگر برای اکنون ما هیچ موضوعیتی  بارۀدر

این ادعا، که «! ندارد و هیچ حرفی برای زندگی امروز ما در چنته ندارد
و بیش از هر چیز نمای اقتصاد دانشگاهی در دوران ماست، پیش سرشت

اند و با را نفهمیده سرمایهها هنوز داعیۀ محوری نشانگر این است که این
خود را پیروز جنگی فرضی تصور نادرستی که از محتوای این کتاب دارند، 

                                                            
ِآلم، که بیشتر در سرمایهاهمیت و اولویت شیوۀ تولید، نه در مارکس دربارۀ  -3 و  انیایدئولوژی

 سخن گفته است. گروندریسه
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به  . البته روشن است که جایگاه ساختارِی این دانشگاهیانکنندقلمداد می
را هم با آنان کاری نیست و  دهد. ماآنان اجازۀ فهم این مطلب را نمی

روی تخاطب با آنان نیست. در واقع، هیچهدفمان از بازانتشار این اثر به
ی باال به چند دلیل از موضوعیت خارج سخن ما این است که اساسًا داعیه

 است.

های اقتصاد نخست، خود اقتصاد دانشگاهی، در بسیاری موارد، نظریه        
افزاید و نه ها میپندارد و نه چیزی بر آنخود می را آیات مقدس 4عامیانه

کند. برخورد اقتصاد دانشگاهی با اقتصاد عامیانه چیزی ازشان کم می
پرور با چراغ جادو؛ کافی است برخوردی است شبیه به مواجهۀ کودکی خیال

چراغ جادو را لمس کنیم تا غول آن بیرون بیاید و همۀ آرزوهامان را برآورده 
 سرمایهگذرد که م، اقتصاد دانشگاهی از این مسئله به سادگی درمیکند. دو

داری و نه آنچه در سطح پدیدار سرمایه ذاتیاساسًا ناظر است بر قوانین 
های مارکسیست شود. داعیۀ مارکس و اقتصاددانواسطه بر ما نمایانده میبی

مسائل رود و فهم داری بنا بر قوانینی کلی پیش میاین است که سرمایه
های سیاسی و تبع آن، در عرصهجزئی و ُخرد در عرصۀ اقتصادی )و به

بسا که اجتماعی و ایدئولوژیک( منوط است به فهم آن قوانین کلی. چه
اقتصاد دانشگاهی بتواند در مورد رویداد اقتصادی خاّصی، توضیحی 

بر  5درست به دست دهد اما دقیقًا به دلیل عدم ابتنای این توضیح درست

                                                            
4- vulgar economy 

ست نگرانه درطرزی جزئیکه البته خوِد این درستی نیز معنای بسیار محدود و مضّیق دارد و فقط به -5
 آید.آب درمی نگرانه نادرست ازنماید و از منظری چندسویه و کلمی
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تواند در دیگر موارد هم پاسخی درست پایۀ دستگاهی منسجم و بسنده نمی
ارائه کند. اقتصاد مارکسیستی اما با در دست داشتن دستگاهی منسجم ابتدا 

شناسد و سپس در نتیجۀ این شناخت از کلیت حرکت کلی سرمایه را می
چونان  وبیگاه و جزئی سرمایه را نههای گاهشدنداری، باالوپایینسرمایه

داند. تر میذات بلکه تابعی از منطقی گستردهبههایی در خود و قائمپدیده
نماتر( از حرکت تر )واقعشود که بتواند تحلیلی درستهمین امر سبب می

داری پیش نهد. سوم، اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد دانشگاهی سرمایه
ایشات نظری را نمایندۀ دو جریان نظری و علمی ِصرف نیستند. ما این گر

گیریم. البته های متخاصم اجتماعی و اقتصادی در نظر مینمایندۀ طبقه
طرفی دارد کند و داعیۀ بیاقتصاد دانشگاهی عمومًا به این مسئله اذعان نمی

تحقیق و  6و سخنش این است که این اقتصاد در راستای منافع عام و مشترک
با تحلیل نسبت میان روابط  کند. در مقابل، اقتصاد مارکسیستیپژوهش می

تولید و نیروهای تولید و نیز با نشان دادن این مسئله که رشد نیروهای مولد 
دار طبقۀ کارگر روابط و شیوۀ تولید است، خود را پرچم دگرگونیمستلزم 

داند. مارکسیسم با دفاع از رشد نیروهای مولد است که بر دفاع از طبقۀ می
کید می جاست که نباید دفاع رد. ذکر این نکته بهگذاکارگر انگشت تأ

حساب آوریم. مارکسیسم از طبقۀ کارگر را )صرفًا( دفاعی اخالقی به
داری، گمان همچنین، ممکن است به دالیل سیطرۀ ایدئولوژیک سرمایه

نماید. این در حالی تر میبداریم که فالن تحلیل اقتصاد بورژوایی درست
وپا شده است تا از منافع ًا برای این دستاست که اقتصاد بورژوایی اساس

                                                            
6- common and general interests 
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ای مشخص دفاع کند و این کار تنها با الپوشانی واقعیت شدنی است. طبقه
پس تفاوت اقتصاد مارکسیستی و اقتصاد بورژوایی هم به خاستگاه و هدف 

 ها.گردد و هم به تحلیل نهایی آنتحلیلشان برمی

مارکس است و هیچ توصیۀ عملی  طرفانۀجز آثار علمی و بی سرمایه»        
اعتناتر از آثار تر و قابلترتیب باید این اثر را جدیخطرناکی هم ندارد و بدین

ای که مارکس دستگاهی نظری در طّی بیش از یک سده« سیاسی وی بدانیم.
های بورژوازی برای برای تسلیح پرولتاریا فراهم آورده، همواره یکی از حربه

و  انقالبیهای انقالبی او، گذاردن تمایزی میان مارکس مقابله با اندیشه
توان میان مارکسی که، از یک سو، آثاری است. تو گویی می دانشمندمارکس 

های درخشان کند، و از دیگر سو، با تحلیلطرفانه تولید میعلمی و بی
نماید، تمایزی قائل شد. اش طبقۀ کارگر را برای کسب قدرت راه میسیاسی

های مارکس خّط بطالنی قاطع توان با تورقی ساده در نوشتهتی که میراسبه
توانست بدون در دست داشتن بر این تصور نادرست کشید. آیا مارکس می

داری در فرانسۀ نیمۀ دوم سدۀ نوزده کمون کارگران منطق کلی حرکت سرمایه
 پاریس را تحلیل کند؟ از این گذشته، مارکس در جاهای مختلفی کوشیده

گاهی و موضع طبقاتی را برجسته نماید و از نظر او،  است تا پیوند میان آ
چیزی به نام علم )انسانی(، فارغ از جایگاه طبقاتی و گرایش سیاسی افراد، 
گاهی جمعی و  گاهِی ِصرف افراد، بلکه آ گاهی را نه آ ممتنع است. مارکس آ

گاهی همان طریق که آثار اقتصاد کالسیک، داند و بهطبقاتی می صرفًا، آ
گاهی طبقه ای اقتصادی و اجتماعی را چند اقتصاددان کالسیک نیست و آ

گاهی طبقۀ کارگر )البته در منسجم سرمایهکند، نمایندگی می ترین و هم آ
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گاهی طبقاتی طبقۀ کارگر در  پیشروترین شکل آن( است. نتیجه اینکه، اگر آ
گاهی را  سرمایهخود باید ودبهای انقالبی بدانیم، خپیشروترین شکل آن را آ

با کشف  سرمایهترین معنای آن، اثری انقالبی بدانیم. چرا که نیز، در رادیکال
الواقع کلید مبارزه در راستای غلبه بر این منطق را قوانین حرکت سرمایه، فی

در این معنا، پیش و بیش از هر چیز،  سرمایههم به دست ما داده است. 
 ارزاتی است.کتابی سیاسی و ابزاری مب

ین ایاترپهنوز که هنوز است  سرمایهبا این توضیحات، ما بر آنیم که         
 اثری است که در جنبش کمونیستی به طبع درآمده و از این جهت بایستی

ر رد دکننده در نشو و نمای هر کمونیست منفمطالعۀ دقیق آن را گامی تعیین
 ستوردۀ کارلو کافِیرو را در سبب، انتشار چکیدۀ این نوشتنظر گرفت. بدین

د به ورو کار قرار دادیم، چرا که قرائت دقیق این کتاب را مدخلی درخور برای
ترین معنای دانیم. گفتنی است که چکیدۀ کافیرو، به دقیقاصل کتاب می

 ایهسرمسبب هرگز ما را از ورود به خود کلمه، تنها یک چکیده است و بدین
یم ایم اگر بگوینمایی نکردهکند. بزرگنیاز نمیبیو مطالعۀ کامل و دقیق آن 

ِسرمایهکه  ِواو  ِبه ها نباید هایی برای گفتن دارد و ما کمونیستحرف واو
اثر  کّل  خواندن بخشی از آن، یا کتابی دربارۀ آن و یا چکیدۀ آن را جایگزین

ن بکنیم، چه این کار ابتدا جفا در حّق کتاب و سپس جفا در حّق خودما
، سرمایهنماید و آن اینکه خواندن ذکر یک نکتۀ دیگر هم ضروری می است.

آورد، ها به ارمغان میای که برای کمونیستسوای از جدّیت و ثبات نظری
 نشان هّمت بلند و جدّیتی سیاسی را نیز در خود نهفته دارد.
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ود را خ ار آنانتشدر پایان، باید بگوییم که گردآورندگان این اثر، برای باز        
دانند مگر مطالعۀ فردی و جمعی این کتاب و به درخور هیچ سپاسی نمی

بحث گذاردن آن و تکثیر و پخش کردن آن و نیز اقدام به مطالعۀ خود 
 .سرمایه

 96بهار 
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 :ناشر مقدمۀ
جلد نخست  ۀچکیددر این متن، یعنی از متن فرانسه ترجمه شده است.  کتاباین 

ر آن دامی که داری، نظانتقاد از نظام سرمایه ۀاثر کارل مارکس، نکات عمد« سرمایه»
 خدمت بلکه این کارگر است که در ،که در خدمت کارگر قرار دارد ابزار تولید نیست»

 .اختیار همگان قرار گرفته است ، در«ابزار تولید قرار دارد
ه کشته شده است نو ی ساده، با سبکرسیدهخود مارکس تأیید  بهاین چکیده، که 

ا طلب رمشده در اصل اثر، که گاه درک گرفتهکاردر آن تمام اصطالحات و روابط علمی به
 .تهیه شده است ترهمگانیبرای درک سازد، کنار گذاشته شده و میکمی دشوار 

م ‒»، توضیحات مترجم فرانسوی با «م.‒»این کتاب توضیحات مترجم با  در
 نشان داده شده است.« و.‒» ، توضیحات ویراستار با«فر.
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 سرمایه ثروت، پول، کاال، نخست: فصل

]این دومی[ ه ک - 8، و ارزش مبادله7استفادهدو نوع ارزش: ارزش  باکاال شیئی است 
توانم کیلوگرم قهوه داشته باشم، می ۲۰مثاًل اگر معنای واقعی کلمه است.  ارزش کاال به

متر پارچه یا با یک دست  ۲۰که آن را با ر ببرم یا اینکاام بهشخصیاستفادۀ آن را برای 
جای قهوه، به یکی از این سه در صورتی که بهالبته گرم نقره مبادله کنم،  ۲۵۰لباس یا با 

 .نوع کاال نیاز داشته باشم
ها که این کیفیت، شودهای خاص آن تعیین میکاال براساس کیفیت استفادۀارزش 

 ادۀاستفشود. ارزش نظر گرفته می ود ما، و نه نیاز دیگران، درهای خبرای برآوردن نیاز
هایی که آن را است؛ کیفیت نهفتهشود که در قهوه هایی تعیین میقهوه براساس کیفیت

ای ادهرای مشناسند، و نه برای پوشانیدن ما یا بکند که همه میای آماده میبرای نوشیدنی
 فادۀاستش توانیم از ارزین دلیل، ما فقط هنگامی میهمشود. بهکه از آن پیراهن تهیه می

ه بر نیاز اگ ،گرم قهوه بهره ببریم که نیاز به نوشیدن قهوه را احساس کنیم. برعکسکیلو ۲۰
م قهوه کیلوگر ۲۰ استفادۀیک پیراهن یا یک دست لباس داشته باشیم، ما کاری با ارزش 

ای ادلهکاال، ارزش مب استفادۀارزش نخواهیم داشت. یا برای درک بهتر، اگر در کنار 
 .برایمان نخواهد داشت منفعتیکیلوگرم قهوه  20وجود نداشته باشد، 

ک یکنیم که دارای  ممکن است چنین اتفاق بیفتد که ما فرد دیگری را مالقات
ای صورت ترتیب، بالفاصله مبادلهولی نیازی به آن ندارد. بدین ،دست لباس است

 .دهیم و او به ما یک دست لباسکیلو قهوه می 20گیرد: ما به او می

                                                            
7- use-value 
8- exchange-value 
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لی ر حادهای معینی با یکدیگر مبادله کرد، توان کاالها را در نسبتاما چگونه می
 با، شاناستفادههای گوناگونشان، یعنی از لحاظ ارزش ها از لحاظ کیفیتآن ۀکه هم

 ند؟ایکدیگر متفاوت
ش ، ارزکاالها استفادۀن در کنار ارزش چو ایم.ما قباًل به این نکته اشاره کرده

ه، معنای واقعی کلم ارزش مبادله، یا ارزش کاال به جوهرباری، مبادله نیز وجود دارد. 
جوهر  شود. کار انسانی. کاال توسط کارگر ایجاد میکار الزم انسانی برای تولید آن است

حاظ ا وجودی که از لبخشد. تمام کاالها، بای است که به کاال هستی میکنندهایجاد
 درند وند؛ زیرا فرزند همان پامشابه همشان با ند، در هستیااز یکدیگر متفاوت کیفی

 .هایشان جاری استهمان خون در رگ
شود، دقیقًا متر پارچه مبادله می 20کیلوگرم قهوه با یک دست لباس یا با  20اگر 

 کار رفتههان مقدار کار انسانی بکیلوگرم قهوه، هم 20این دلیل است که برای تولید  به
انسانی  رِ کا ،ارزش بنابراین، جوهرِ متر پارچه.  20که برای تولید یک دست لباس یا  است

االها کشود. جوهر ارزش در تمام توسط مقدار کار انسانی تعیین می ارزش مقداراست و 
را،  الهاتوان کاها را با هم برابر کرد تا بیکی است و بنابراین، کافی است مقادیر آن

 .دکرهایی که با هم برابرند، با یکدیگر مبادله عنوان ارزشبه
آن بستگی دارد: در عرض دوازده ساعت کار، ارزشی دو برابر  ۀمقدار کار به انداز

ز این ، ابا این حالشود. آید تولید میدست میارزشی که فقط در شش ساعت کار به
نداشتن  بر اثرتنبلی یا  به علتبگوید یک کارگر  کسی تر وجود ندارد کهگفته نادرست

. کاری که جوهر شودتر کار کند، ارزش بیشتری تولید میهای الزم، هرچه آهستهمهارت
نیست، بلکه کار میانگین است که  yیا  xشده توسط دهد، کار انجامارزش را تشکیل می

و آن کاری است که در مرکز نامند؛ می 9کار اجتماعًا الزمهمواره یکسان است و آن را 
 .پذیردهای میانگین و با شدتی میانگین صورت میتوسط کارگری با مهارت یتولید معین

                                                            
 لحاظ اجتماعی الزمکار به -9
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له مباد و ارزش استفادهکاال، که در عین حال دارای ارزش  ۀدوگان سرشتبا علم به 
 ست کهتوان درک کرد که کاال فقط با کار، و آن هم کار مفید برای همگان، ااست، می

 ی برایول ،دیابد. مثاًل هوا، مراتع طبیعی، زمین بایر و غیره برای بشر سودمندنستی میه
د. از یستننکاال  اند و بنابراینزیرا توسط کار او تولید نشده ؛دهنداو ارزشی تشکیل نمی

ان ی دیگرآوریم که برا وجودخودمان به ۀتوانیم اشیایی را برای استفادیمسوی دیگر، ما 
گامی از آن هن تریبو عج ایم، و بدترما کاالیی تولید نکرده در این صورت،شند؛ مفید نبا

یگران مفید ما و نه برای د وجود آوردن اشیایی کار کنیم که نه برای است که ما برای به
 .باشند

 یگریعنوان معادل دشوند؛ یعنی یکی بهبنابراین، کاالها با یکدیگر مبادله می
ز اواره عنوان معادل، همهولت بیشتر در مبادالت، قرار شده که بهشود. برای سعرضه می

ی االهاکاالی معینی استفاده شود که آن هم پول، یا کاالیی است که از تمام سلسله ک
بارت ع رود. بهکار میبرای مبادالت به عامعنوان معادل ها، بهدیگر جداست و در برابر آن
 عام یدلمعاتصویب قانونی، عملکرد  به دلیلا دت یعا بر اثردیگر، پول کاالیی است که 

. ه استاین امر در کشورهای ما برای پول صورت گرفتانحصار خود درآورده است.  را به
رم گ 2۵0متر پارچه یا  20کیلوگرم قهوه، یک دست لباس،  20در حالی که پیشترها، 

شود یفته مدند، امروز گشنقره، چهار کاالیی بودند که بدون تمایز با یکدیگر مبادله می
ک از یمتر پارچه و یک دست لباس، سه کاالیی هستند که هر  20کیلوگرم قهوه،  20که 
 .فرانک ارزش دارد ۵۰گرم نقره یا  2۵0ها معادل آن

ل پو ۀطیک کاال با کاالیی دیگر بالواسطه یا با واس ۀحال، اگر مبادل هرولی به
 الزم گر کارِ عبارت دیگر، ا ن باقی خواهد ماند. بهصورت گیرد، قانون مبادله همواره یکسا

ها را با توان آنمیبرای تولید یک کاال برابر با کار الزم برای تولید آن دیگری نباشد، هرگز ن
فت بر گواهیم ختمام آنچه در ادامه  یاد سپرد، زیرابادله کرد. این قانون را باید به م هم

 روی این قانون بنا شده است.
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ز آن ا. رخت از میان بربست پایاپایدیدار شدن پول، مبادالت مستقیم یا پس از پ
ه کگرفت. به عبارت دیگر، کاالیی را پول صورت می ۀباید با واسطپس، مبادالت می

ول پشکل  خواهند به کاالیی دیگر تبدیل کنند، باید نخست آن را از شکل کاال بهمی
ر ت، دیگی دیگر. بنابراین، فرمول مبادالشکل آن کاال درآورند و سپس، از شکل پول به

صورت ، بهای از کاال و پولشکل زنجیره بلکه به ،ای پیوسته از کاال نخواهد بودزنجیره
 :زیر در خواهد آمد

 پول ← کاال ← پول ← کاال ← پول ← کاال

اش درپیهای پیاگر در این فرمول، مسیر نشان داده شده از کاال را که در تبدیل
 ل استپول را نیز خواهیم یافت. از همین فرمو ۀشدنظر بگیریم، مسیر طیکند درطی می

 .کشیمبیرون میکه فرمول سرمایه را 
وتی ثر ۀدهنگامی که انباشتی از کاال یا پول را دراختیار داشته باشیم، دارنما، 

 یابد، شگسترکنیم، یعنی ارگانیسمی که بتواند  اعطا ایپیکرههستیم. اگر به این ثروت 
 به است گسترشقادر به دارای سرمایه خواهیم بود. داشتن بدنه یا ارگانیسمی که  آنگاه

دن دست آوربه سرمایه دقیقًا بر بنیادِ  سرشتمعنای زایش و رشد است. در واقع، جوهر و 
 .پول بنا شده است تکثیر و افزایِش  امکاِن 

یگر د ۀلئ، به راه حل آن مسای برای زایش سرمایهله، یعنی یافتن وسیلهئحل مس راه
ای برای یلهعبارت دیگر، یافتن وس ، یا بهبار آوردپول بیشتری بهبستگی دارد که بتواند 

 .افزایش تدریجی پول
 ه استکاالها و پول نشان داده شد ۀشدمسیر طی ،کمک آن ه بهک ‒در فرمول باال 

ثاًل مکه ) دهدنشان میعبارت پول عالمتی بیفزاییم که افزایش تدریجی را  اگر به ‒
 :خواهیم داشت (تواند از طریق عددی بیان شده باشدمی

 3 پول ← کاال ← 2 پول ← کاال ← 1 پول ← کاال ← پول
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 .و این فرمول سرمایه است
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 آید؟می وجودبه چگونه سرمایه دوم: فصل

وجود آمدن به ۀلئبریم که در تحلیل نهایی، مسبا بررسی دقیق فرمول سرمایه، پی می
 داشته عایدیارزد یافتن کاالیی که بیش از آنچه می :شودخالصه میشکل زیر  سرمایه به

آن  ا فروشبای رشد کند که گونهه در دستان ما، از لحاظ ارزشی به باشد؛ یافتن کاالیی ک
ید ، باطور خالصهبهدست بیاوریم. ایم، به ه برای خریدش هزینه کردهبتوانیم بیش از آنچ

شش ش بر روی آن، حجم ارزِش مانند باشد که در دستان ما، با اعمال ِک شاالیی ِک ک
ر یا روی کانیواقعًا وجود دارد و نامش  . این کاالیی که تا این حد ویژه استفزونی یابد

 .است توان کار
دارد  ای را در اختیارنظر بگیریم؛ مردی که ثروت انباشتهرا در ثروتمندیمرد  ،حال

رود. او یوجوی نیروی کار به بازار موجود آورد. او در جستهد از آن سرمایه بهخواو می
ا وش تنهای فربیند که او نیز برزند و کارگری را میکنیم. او در بازار قدم میرا دنبال می

وی ین نیرر، الی پرولتکاالیی که در اختیار دارد، یعنی نیروی کارش، به بازار آمده است. و
انی شی از آن را برای مدت زمبلکه فقط بخ فروشد،طور کامل نمیجا و بهکارش را یک

روی رساند. اگر نیبه فروش می (و... برای یک روز، یک هفته، یک ماه)مثاًل  مشخص
شد. او دیگر فروخت، خود از فروشنده به کاال تبدیل میطور کامل میکارش را به

 .شدرئیسش می ۀبلکه بند ،بودمزدبگیر نمی
: بهای مواد غذایی، پوشاک، شودصورت زیر محاسبه میهای نیروی کار بهب

که نیروی کار کارگر در حالت زهایی که در طول یک سال، برای اینآن چی ۀمسکن و هم
، سیر برای زاد و ولد کارگرچه به این مبلغ، بهای آن شود.نظر گرفته میطبیعی باشد، در

افزوده  نیاز دارد، شااساس شرایط زندگین برکردن شکم فرزندانش و بزرگ کردن آنا
و آن مبلغی که روزانه برای کنیم روز سال تقسیم می ۳۶۵شود. کل مبلغ را بر می
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دست بهرا  ،کارگر ۀاو یا دستمزد روزان ۀداری نیروی کار الزم است، یعنی بهای روزاننگه
، نگهداری و بزرگ کردن لدبرای زاد و و آوریم. اگر در این محاسبه، بهای آنچه کارگرمی

. اگر ندنیروی کار ۀادام ، به این دلیل است که فرزندانشایمافزودهنیاز دارد را فرزندانش 
فروخت، او نیز به کاال جا میطور کامل و یکبلکه به ،کارگر نیروی کارش را نه تدریجاً 

نیز  آوردنیا میبه دای برای صاحب کارش، و فرزندانی را که شد، یعنی به بندهبدل می
شدند. ولی پرولتاریا فقط بخشی از نیروی های صاحب کارش تبدیل میمانند او به بنده

که جزئی از آن در خود او و  ،مانده راکند؛ او حق دارد کل بخش باقیکارش را واگذار می
 .جزء دیگر آن در فرزندانش قرار دارد، برای خود حفظ کند

فصل  ه درکیابیم. قانون مبادله، یق نیروی کار را میاز طریق این محاسبه، بهای دق
 بادلهمتواند با کاالی دیگر گوید که یک کاال فقط هنگامی میپیش بیان شد، به ما می

ا کار بکاال  عبارت دیگر، اگر کار الزم برای تولید یک شود که دارای همان ارزش باشد. به
ا رد. امادله کتوان آن دو را با یکدیگر مبینم الزم برای تولید کاالی دیگری برابر نباشد،

رد، و یاز دارگر نکار الزم برای تولید نیروی کار برابر است با کار الزم برای تولید آنچه کا
گر ا ،ییعن ؛بنابراین، ارزش چیزهای الزم برای کارگر با ارزش نیروی کارش برابر است

 چیزهایی که برای خود و آن ۀدست آوردن همکارگر به سه فرانک در روز برای به
همان سه  اشنزدیکانش الزم است نیاز دارد، روشن است که بهای نیروی کار روزانه

 .است فرانک
 ا سهباال، برابر ب ۀاساس محاسبیک کارگر، بر ۀاکنون فرض کنیم دستمزد روزان

 ادله معپانزده گرم نقره، ک توانیم، فرض کنیم در شش ساعت کار عالوهبهفرانک باشد. 
 .سه فرانک است، تولید کرد
اساس آن متعهد شده است به او که بر کندمیدادی امضا قرار صاحب کار با کارگْر 

بپردازد. او یک بورژوای کاماًل شرافتمند و  را سه فرانک بابت نیروی کارش بهای دقیِق 
 .با دارداِ حتی از لحاظ مذهبی نیز معتقد است. او از فریب دادن کارگر در مورد کاالی او 
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پردازد، توان از او در مورد دستمزدی که در پایان یک روز یا یک هفته به کارگر مینمی
زیرا روش برخورد با  ؛پایان رساند، ایرادی گرفتتولیدش را به یعنی پس از آن که کارِ 

 همین گونه است؛ آید نیز بهوجود میها از طریق مصرف بهسایر کاالها که ارزش آن
 .توان پس از پایان مهلت پرداختیک خانه یا یک مزرعه، که مبلغ آن را می ۀارمانند اج

وسایل کار.  -3کار؛  ۀمواد اولی -2نیروی کار؛  -1گانه هستند: عناصر کار سه
که در مثال ما  – صاحب پول مورد نظر ما، پس از خریدن نیروی کار از بازار، مواد اولیه

راه انداختن است، را بهدۀ رگاه با تمام ابزارهای آن که آماو وسایل کار، یعنی کا – پنبه است
راه انداختن ماند بهکند. و بنابراین، تنها کاری که برایش باقی مینیز خریداری می

های یک نوع تغییر در سیمای شخصیت»روند تولید برای آغاز کارش است.  ۀبالفاصل
دار، پیشاپیش سرمایه در مقامما صورت گرفته است: مرد صاحب پول ما،  ۀنامنمایش
کند. کارگرش، در پی او حرکت می در مقامافتد. صاحب نیروی کار، راه میهمه به

خود، با نگاهی تمسخرآمیز او را  صاحب پول، با گرفتن حالتی پرطمطراق و پرمشغله به
کند و کارگر نیز خجالتی، مردد و سرکش، مانند کسی که پوست خودش را به ورانداز می

 10«رود.برد و فقط در انتظار دباغی کردن آن است، در پی او میبازار می
رسند و در آنجا، صاحب کار برای ما به کارگاه می ۀنامدو شخصیت نمایش

، گی است. و از آنجایی که او دارای کارگاه ریسندشتابدیمگذاشتن کارگرش بر سر کار، 
 .گذاردکیلوگرم پنبه را در دستان کارگرش می 10

شود: دهند خالصه میمصرف رساندن عناصری که آن را تشکیل میکار در به
کار و مصرف وسایل کار. مصرف وسایل کار  ۀمصرف نیروی کار، مصرف مواد اولی

ای که هنوز شود: جمع ارزش تمام مصالح قابل استفادهصورت زیر محاسبه میبه

                                                            
. )از این پس، جمالتی که عینًا از اثر مارکس برگرفته شده است بین گیومه قرار سرمایهکارل مارکس،  -10

 م.( ‒خواهد گرفت. 
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عدم استفاده بالتکلیف  به علتی وسایل کار استفاده کرد ول در حکِم ها توان از آنمی
از مجموع ارزش کل وسایل کار )کارگاه، ابزار، وسایل گرمازا، زغال و اند، باقی مانده

توانند باال را بر شمار روزهایی که وسایل کار می ۀمحاسب ۀماندشود؛ باقیکم میغیره( 
سایل کار دست و ۀسان، به عدد مصرف روزانکنند و بدینباز هم دوام آورند تقسیم می

 .یابندمی
 توان آن رادانم، ولی میها را دقیقًا نمی: من بهای ریسمانگویدبه خود می او

ه سه او خرید من دیدم کسریعًا حساب کرد. هنگامی که صاحب کارم پنبه را از بازار می
رد آووز بررفرانک برای هر کیلو پرداخت کرد. اگر استهالک وسایل کار را چهار فرانک در 

 :کنیم، خواهیم داشت
 

 
 فرانک 30 کیلو پنبه 10بهای  ‒
 فرانک 4 استهالک وسایل کار ‒
 فرانک 3 دستمزد روزانۀ من ‒
 ––––––– 

 فرانک 37 جمع کل
 

ارزد. از سویی، چون صاحب کار فرانک می 37شده ریسیده ۀکیلو پنب 10بنابراین، 
ست نیاورده است. با من نیز همان کار به د اًل پرداخت کرده، چیزی از آنبهای پنبه را کام

طور فرانک در روز را نیز به 3عبارت دیگر، بهای نیروی کارم، یعنی  را کرده است. به
های دست آورد که پنبهتواند سودی بهکامل پرداخته است. بنابراین، فقط هنگامی می

همین گونه باشد.  ید بهها بیشتر به فروش برساند. مسلمًا باشده را از بهای آنریسیده
دست بیاورد! و تازه، زمان فرانک به 37 تافرانک هزینه کرده است  37وگرنه، او 
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ایم. حساب نیاوردهکه بر خود هموار کرده است را به  او و رنج و زحمتی ۀداددستاز
 ۀاند! با وجود تالششان برای اینکه با کارگرشان، که مادبینید که صاحبان کار چگونهمی

ضعفشان را  ۀنظر بیایند، همواره نقطخرند، درستکار و صدیق بهاولیه را هم برای او می
ضعف را بالفاصله  ۀشناسیم، آن نقطمان را میایل حرفهئدارند. و ما کارگران که مسا

کاری که  :فروشی استکمارزد، کنیم. ولی فروختن یک کاال بیش از آنچه میکشف می
صاحبان کار را  کالهبردارِی  شود. بنابراین، اگر کارگراْن سوب میاز لحاظ قانونی جرم مح

برای اینکه بتوان شاید شوند کارگاه خود را تعطیل کنند و ها مجبور میفاش کنند، آن
 :تأسیس کنیمهای بزرگ دولتی را کاالیی را که مورد نیاز است تولید کرد، باید مؤسسه

 .تر استامری که بسیار مقبول
خود  اندیشد، به خانۀاین استدالل می ۀکارگر مورد نظر ما دربار کههمچنان

، رودبه خوابی عمیق میخزد و رسد. در آنجا، پس از خوردن شام، به رختخواب میمی
 11بیند.های ملی را میناپدید شدن صاحبان کار و ایجاد کارگاه در حالی که خواِب 

ی که هنوز امیدی برایت من، در آرامش بخواب؛ در حال ۀبخواب دوست بیچار
زودی  باقی مانده است. در صلح و آرامش بخواب که روز سرخوردگی و ناامیدی به

با سود  ،تواند کاال رامی تو زودی درخواهی یافت چگونه صاحب کارخواهد رسید. بهفرا
تو نشان خواهد داد  روش رساند. خود او بهکه سر کسی کاله گذاشته باشد، به فو بدون این

دار و حتی توان سرمایهکار باقی ماندن، چگونه میبا وجود صادق و درست ،که
. تو رنگ آرامش به خود نخواهد دیددار بزرگی شد. در آن صورت، خواب تو دیگر سرمایه

آورد و در صدد ستوه میرا به و که ت بینییمهایت، سرمایه را همانند هیوالیی در شب
کنده از وحشت خواهی دید کهاست تو را نابود کند. تو او را  همانند غولی  ،با نگاهی آ

                                                            
د شد و برای بیکاران ایجا 18۴8پاریس که در فوریه سال  های تعاونی تولیدی دراشاره به شرکت -11

 م. ‒های کارگری منجر گردید. ها در ژوئن همان سال به شورشتعطیلی آن
گاهی از پس ر رجمۀ باق، تنسهنبردهایِطبقاتیِدرِفرازمینه و دنبالۀ وقایع، بنگرید به: کارل مارکس، برای آ

 و. –پرهام، نشر مرکز. 
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گیرد و پاهایش با حرص و ولع در خود میتر به هر لحظه ابعادی بزرگ ،صدپا
 ،انجام تو او راها، خون تو را بمکد. و سروجوی منافذ بدن تو هستند تا از طریق آنجست

 ،زابا چشمان و دهانی آتش آسا، سیاه و با ظاهری وحشتناک،و غول اندازهبیبا ابعادی 
اند ای تغییر شکل دادهمکنده های عظیِم صورت خرطومهای او به خکخواهی دید که شا

شوند. پس از ، خواهی دید که نابود میرا ، مرد و زن و کودکرا و هزاران موجود انسانی
آن، قطرات مرگ بر روی پیشانی تو خواهد درخشید، زیرا نوبت تو، نوبت همسر و 

که از  ،هیوال ۀشادمان ۀتو با خند ۀو واپسین نال... زودی خواهد رسیدزندانت نیز بهفر
همان اندازه وضعیتش خوشحال و راضی است، درهم خواهد آمیخت. وضعیتی به

 ...ترانسانیتر که غیرشکوفا
 .حال بار دیگر نزد صاحب پولمان بازگردیم

 ۀهای روزاناست به تمام حساب این بورژوایی که الگویی از نظم و ترتیب و دقت
صورت زیر تعیین شده را بهریسیده ۀکیلوگرم پنب 10خود نظم و ترتیب داده است. او بهای 

 :کرده است
 

از   کیلو پنبه  10بهای  ‒
 فرانک 3قرار هرکیلو 

 فرانک 30

 فرانک 4 استهالک وسایل کار ‒
 

شود، همان ارد میگیری کاالی او وولی در مورد سومین عنصری که در شکل
داند که خوبی میمزد به کارگر پرداخته است. او بهعنوان دستنویسد که بهعددی را نمی

دست آورده است، تفاوت بسیاری ای که از آن بهوردهابین بهای نیروی کار و بهای فر
 را چه کارگر در طول روز تولید کرده استوجه آنهیچۀ کارگر بهوجود دارد. دستمزد روزان

 فرانک دستمزد پرداختِی  3داند که خوبی میبه دهد. صاحب پول مورد نظر مانشان نمی
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مدت وچهار ساعت است و نه آنچه او بهمدت بیستنگهداری کارگرش به ۀدهنداو نشان
ت. او درست همانند کشاورزی که دوازده ساعت کار در کارگاهش تولید کرده اس

 ‒ کنداری یک گاو و آنچه آن گاو برایش تولید مینگهد ۀخوبی به تفاوت میان هزینبه
گاهی دارد ‒ مانند شیر، پنیر، کره داند. نیروی کار دارای این ویژگی ها را میاین ۀهم ،آ

همین سبب  دقیقًا بهکند. راستش، دارد تولید میمیخاص است که بیش از آنچه هزینه بر
کارگر پاسخی برای این مسئله . است که صاحب پول برای خرید آن به بازار رفته است

رعایت  کامالً  هو قانون مبادل یق کاالی خود را دریافت کرده است، زیرا او بهای دقندارد
 .شده، برخیزدمشتری از قند یا فلفل خریداری استفادۀ ضّد شده است. او حق ندارد بر 

رانک ف 3که برابر  ،گرم نقره ۱۵توان ما در باال فرض کردیم با شش ساعت کار می
فرانک  3است، تولید کرد. بنابراین، اگر با شش ساعت کار نیروی کار ارزشی برابر با 

فرانک  ۶تواند ارزشی برابر با کند، با دوازده ساعت کار همان نیروی کار میتولید می
 دهد، بهکیلوگرم ریسمان را نشان می 10ای که ارزش ترتیب، محاسبهتولید کند. بدین

 :د بودقرار زیر خواه
 

از     کیلو پنبه 10بهای  ‒
 رانکف 3قرار هرکیلو 

 فرانک 30

 فرانک 4 استهالک وسایل کار ‒

دستمزد بابت دوازده  ‒
 ساعت نیروی کار

 فرانک 6

 ––––––– 

 فرانک 40 جمع کل
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 ۴۰ه دست آورده است کرانک هزینه کرده و کاالیی به ف 37بنابراین، صاحب پول 
 .تزاییده اسدست آورده است. پول او بچه فرانک به 3او  ،سانارزد. بدینفرانک می

 .وجود آمدله حل شد. سرمایه به ئمس
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 کاری روز   سوم: فصل

کند. و خود نیاز به تغذیه پیدا می ۀوجود آمد، برای توسعبه محض اینکه سرمایه به
و  گذرد، با لطفمی سرمایه اش فقط در پرتوِ بعد زندگی دار هم که از آن لحظه بهسرمایه

واهد خعنایت به نیازهای این موجود، که دیگر به قلب و روحش تبدیل شده است، توجه 
 .کرد و امکانات الزم را برای برآوردن نیازهایش خواهد یافت

اش، دار در راستای منافع سرمایهسرمایهدست ه بهشدگرفتهکاربه ۀنخستین وسیل
خست ن طمئنًا، روز کاری حد و حدود خودش را دارد.افزایش ساعات کار روزانه است. م
ل شده است و اینکه از این چهار ساعت تشکیواینکه یک روز کاری از بیست

ها را چهار ساعت روزانه، چند ساعتی را باید کاست: ساعاتی که کارگر باید آنوبیست
 .ندصرف ک، مانند خواب و بازیافت انرژی، برای برآوردن نیازهای جسمی و روحی خود

 تحمیلبدان حدودی که طبیعت و جامعه  سبببهر بودن ساعات کار روزانه متغی
ان، وجودی خودش به علترود. اما این حدود زمانی فراتر نمی ۀبست ۀکند، از دایرمی

ین رترغیهمین دلیل، ما مت سازند. بهها را ممکن میند و بیشترین آزادیاسانبسیار ِکش
 ‒ ایعنی روزهای ده، دوازده، چهارده و حتی هجده ساعته ر ‒ را طول روزهای کاری

 .شاهدیم
کار هاساس ارزش یک روز کاری خریده است. او حق بدار، نیروی کار را برسرمایه

وز ردست آورده است. ولی یک گرفتن کارگر را در خدمتش برای تمام یک روز کاری به
 تر است. ولی به چهبیعی کوتاهاز یک روز ط ،صورت هرکاری به چه معنی است؟ به

ارگر که ک خود را در مورد حد الزم روز کاری دارد. زمانی ۀدار نگرش ویژمقدار؟ سرمایه
ف دار نیروی کاری را که خریده است مصرکند، زمانی است که طی آن سرمایهکار می

از  در اختیار بودنش را برای شخص خودش مصرف کند، او کند. اگر مزدبگیر زماِن می
 .دار دزدیده استسرمایه
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هر  کند. او همانندکاالها تکیه می ۀدار بر روی قانون مبادلبنابراین، سرمایه»
دست آوردن حداکثر سود ممکن در ارزش مصرف جوی بهوخریدار دیگری، در جست

 :گویدمی شود کهکاالیش است. ولی ناگهان صدای کارگر بلند می
کاالهای دیگر فرق دارد. به این صورت که مصرف  کاالیی که من فروختم با تمام»

 سببهمین  . و دقیقًا بهارزیدهیمکند؛ ارزشی بیش از آنچه این کاال آن، ارزش ایجاد می
گذاری سرمایه بوده است، در نظر من نظر تو ارزش ای. آنچه بهاست که تو آن را خریده

زار فقط یک قانون را سوءاستفاده در خرج کردن نیروی کار است. من و تو در با
ای که آن را کاالهاست. مصرف کاال به فروشنده ۀهم قانون مبادل شناسیم و آنمی

. گیردآن را در اختیار می ی است کهبه خریدار متعلق بلکه ،تعلق ندارد گذاردوامی
بهای  با استفاده از ،من به تو تعلق دارد. اما من باید بتوانم بنابراین، استفاده از نیروی کارِ 

نظر از استهالک  . صرفبازآفرینماش، آن را برای فروش مجدد دوباره فروش روزانه
قدرت،  باال رفتن سن و غیره، باید بتوانم فردا نیز در همان شرایط عادِی  بر اثرطبیعی آن 

انداز امروزم کار کنم. تو پیوسته در حال تشویق من برای پس سالمت و شور و نشاِط 
 عنوان مدیر معقول و مقتصِد تصد بودن هستی. بسیار خوب! من به، امساک و مقکردن

انداز کنم و از هر نوع اصراف و خواهم آن را پسام، یعنی نیروی کارم، میتنها سرمایه
حرکت درآورم و  خواهم هر روز فقط آن بخش از نیروی کارم را بهولخرجی بپرهیزم. می

 بر اثرناسب باشد. تاری و رشد منظم آن مبه کار تبدیل کنم که با طول عادی یک روز ک
افزایش بیش از حد طول یک روز کاری، تو آنچه نیروی کار من در طول سه روز تولید 

دست عبارت دیگر، آنچه تو از کار من به بری. بهکار میدر طول یک روز به ،کندمی
یروی کار من و دهم. اما استفاده از نآوری، من آن را از جوهر کار خودم از دست میمی

ند. اگر میانگین زمان کاری یک کارگر متوسط را که اکاماًل متفاوت ۀدزدی از آن دو مقول
نظر بگیریم، و تو نیروی کار مرا تحت یک نظم کاری معقول قرار گرفته باشد سی سال در

نیروی  ۀسوم ارزش روزاندر عرض ده سال مصرف کنی، این بدان معنی است که تو یک
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دزدی. تو نیروی کار مرا می ۀوم ارزش روزانِس عبارت دیگر، تو دو . بهپردازیمیکار مرا 
پردازی در حالی که معادل سه روز از آن را مصرف نیروی کار مرا برای یک روز می

م و آن را بدون رجوع به قلب تو اکنی. بنابراین، من خواستار یک روز کار معمولیمی
قول معروف، حساْب هو ب احساسات جایی ندارد ل مادی،ئخواستارم. زیرا در مسا

نظر بیایی و حتی عضو توانی یک بورژوای نمونه در. تو میحساب است و کاکا برادر
قدیس باشی، ولی در نظر من آن چیزی ت از حیوانات و شاید هم در مقام جمعیت حمای

 آید در حال تپیدننظر میس، آنچه بهاش بتپد. برعکنمایی که قلبی ندارد که در سینهمی
زیرا همانند دیگر  ،است، قلب خودم است. من یک روز کاری معمولی را خواستارم

 .کنمفروشندگان، این ارزش کاالی خودم است که طلب می
سان آن، هیچ چیز دیگری شود، جدا از حدود بسیار کشگونه که دیده میهمان»

دودی برای یک روز کاری، و در کاالها وجود ندارد که حد و ح ۀقانون مبادل سرشتدر 
دار هنگامی که در نتیجه، حد و حدودی برای کار بیش از اندازه تعیین کرده باشد. سرمایه

خواهد از یک روز روز کاری است، یا هنگامی که می پی طوالنی کردن هرچه بیشترِ 
، عمال حق خریدار است. از دیگر سوکاری، معادل دو روز بهره ببرد، فقط در حال اِ 

شده، حد و حدودی برای مصرف آن به خریدار تحمیل کاالی فروخته ۀویژ سرشت
خواهد طول روز کاری معمولی را در حد مشخصی کند. و هنگامی که کارگر میمی

 یکند. بنابراین، در این مورد تناقضمحدود کند، او نیز فقط حق فروشنده را اعمال می
کند بر کاالها تعیین می ۀمهر قانونی را که مبادل وجود دارد: حق در برابر حق. و هریک نیز

 12«شود.کننده میخود دارد. بین دو حق برابر، این زور است که تعیین

                                                            
برخی  وه شده ه قرار گرفته، برخی جمالت پراکندۀ مارکس است که در کنار هم قرار دادآنچه بین گیوم -12

کندۀ ت پراهنگام در کنار هم قرار دادن جمالهایی از یک جملۀ بلندتر او. طبیعتًا، بهدیگر نیز، بخش
گا . شته باشددا هیمارکس، اغلب الزم آمده است کلماتی به آن افزوده شود. الزم بود خواننده از این امر آ

 م. ‒
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دهد چگونه نیرویی که مطالبی که ما در زیر به آن اشاره خواهیم کرد نشان می
ای کند. رویدادهدار تعلق دارد کاماًل در راستای منافعش عمل میامروز به سرمایه

گذرد: نخست اینکه انگلستان کشوری شده در این کتاب تمامًا در انگلستان میآورده
خود رسیده است. حداکثری که دیگر  ۀداری به حداکثر توسعاست که در آن تولید سرمایه

کوشند به آن برسند. و سپس اینکه در انگلستان مدارک مناسبی در کشورهای پیشرفته می
های منظم دولتی حفظ شده های کمیسیونمراقبت ارد که در پرتوِ مورد شرایط کار وجود د

 های کوچکی از مصالح غنِی حقیر این چکیده، فقط اشاره به بخش ۀاست. در محدود
 13.مارکس امکان یافته است ۀشده در نوشتگردآوری

 18۶3و  18۶0های شده در سالهای انجامدر اینجا، ما به چند آمار که از تحقیق
غاز آ« و. وود»کنیم. هنگامی که اشاره میصنعت سفالگری برگرفته شده است  ددر مور

ب، کار کرد، فقط نه سال داشت. او هر روز هفته از ساعت شش صبح تا ساعت نه شبه
ها جا کردن قالببهساله جادوازده« ج. مورای»کرد. کار ساعت در روز، کار می ۱۵یعنی 

 یز از ساعت شش صبح و گاهی هم از ساعت چهارگردش درآوردن چرخ بود. او نو به
نها تیافت. او کاری که هر از چند گاهی تا روز بعد ادامه می آغازید؛میصبح کار خود را 

د. و بواابه کار کرد که کارشان مشهمراه هشت یا نه نوجوان دیگر کار مینبود، بلکه به
من فقط »لتی نوشت: مطالب زیر را برای یک بازرس دوپزشک « چارلز پایرساِن »

یدن کنم که با داساس آمار سخن بگویم. ولی تأیید میاساس مشاهداتم و نه برتوانم برمی
ا کارشان فد حرص و آز والدین و صاحبان یکه سالمتشان برای ارضا ،این کودکان بیچاره

سفالگری را  ۀو سپس او علل بیماری ناشی از حرف« شوم.میمنزجر شود، اغلب می
پایان  ها، یعنی ساعات زیاد کار،این بیماری ۀشمرد و فهرست خود را با علت عمدیمبر

 .بخشیدمی

                                                            
ت نتشارا، اوضعِطبقۀِکارگربرای کسب اطالعاتی بیشتر در این زمینه بنگرید به: فردریش انگلس،  -13

 و. –)این متن در اینترنت قابل دسترسی است(.  ۱۳۵7طلوع، 
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ن خترادسازی، نیمی از کارگران از کودکان زیر سیزده سال و های کبریتدر کارگاه
چنان شهرت  کنندهکمتر از هجده سال تشکیل شده است. این صنعت ناسالم و مشمئز

ن روند. در میاسوی آن میترین اقشار جامعه بهتنگدست که فقط کودکاِن  داردبدی 
شصت نفر ووجو کرد، دویستها پرساز آن ۱۸۶۳در سال « وایت»شاهدانی که بازرس 

شت سال از هجده سال داشتند و چهل نفر از ده سال کمتر، ده نفر فقط هکمتر ها از آن
زده و پان بین دوازده، چهاردهساله بودند. روز کاری داشتند و سرانجام پنج نفر فقط شش

ر دواره کاری نیز وجود داشت. غذا در ساعات نامنظم و تقریبًا همساعت متغیر بود. شب
 .شدهمان محل کارگاه آلوده به فسفر خورده می

ن وقفه بدو بافی، یعنی از اکتبر تا آوریل، کار تقریباً های فرشدر فصل فعال کارگاه
 ، از۱۸۶۳رتر در شب ادامه داشت. در زمستان سال از شش صبح تا ده شب و حتی دی

اشی ماری نبی بر اثرشش نفر  ،کردندها کار میدر یکی از آن کارگاه که ینوزده دختر جوان
دارند،  گهیدار نکارگاه را ترک گفتند. برای اینکه بتوانند کارگران دیگر را ب کاِر زیاداز 

بودند ادر نن تا آن اندازه خسته بودند که قها را تکان دهند. این کودکامجبور بودند آن
 ت زیرت بازرسی با جمالئدارند. یکی از کارگران در برابر هی چشمان خود را باز نگه

 را که بارید این پسر کوچکمعادت داشتم هنگامی که برف می»شهادت خود را بیان کرد: 
نزده وزی شااًل رانم. او معموبینید بر روی پشتم بگذارم و او را به کارگاه ببرم و بازگردمی

و کرد در کنار اداد هنگامی که در پشت دستگاه کار میکرد! بسیار رخ میساعت کار می
 ارش راکک یا بایست محل کار خود را ترزیرا او نمی ،زانو بزنم تا بتوانم به او غذا بدهم

 «.دکنمتوقف 
گ یک کارگر های لندن پس از مر، روزنامه۱۸۶۳در پایان ماه ژوئن سال 

رخ داده بود، سروصدای زیادی برپا کردند. او « کار زیاد بر اثرفقط »د، که مُ  ۀسالبیست
دربار استخدام شده بود، معمواًل روزی شانزده  های مِد لباس ۀکنندکه در نزد فراهم

برای یکی از  کرد.ساعت و نیم، یعنی میانگین ساعات کاری یک کارگر مد، کار می
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ساعت و  26همراه شصت دختر جوان دیگر مجبور شد بدون وقفه ر، او بههای درباجشن
ستر درگذشت. پزشکی که بسیار دیر در بپایان رسیدن کارش، ولی پیش از بهنیم کار کند. 

مدت در کارگاهی بیش از طوالنی کارِ  بر اثراعالم کرد که او  مرگش به بالین او آمده بود
 .کوچک و بدون تهویه، درگذشته استاندازه پرهیاهو، بیش از اندازه 

در هزار  31آهنگران  ۀومیر ساالنهای پرجمعیت لندن، مرگدر یکی از محله
روی در زیادهسبب بهتنهایی برای سالمت انسان زیانی ندارد، است. این حرفه که به

 .شودآفرین میساعات کار، برای انسان مرگ
 عذابکند و آنان را کشی میبهرها ر از کارگراندار گونه است که سرمایهاین

مت مقاو راهی برای دنبالدهد. کارگر پس از اینکه رنج زیادی را بر خود هموار کرد، می
وز خواهند که یک رشوند و از قدرت اجتماعی میگردد. کارگران متحد میدر برابر آن می

دارانی یههمان سرمارا که قانون  حواسمان باشدکاری معمولی را مشخص کند. اگر 
دست آورند، خواهند از آنان امتیازی بهکه کارگران می کنندو اعمال می نویسندمی

 ...دست خواهند آوردتوان درک کرد که چه چیز را بهآسانی میبه
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 نسبی ضافی  ا ارزش چهارم: فصل

، را اضافیچه ارزیده )دستمزد(، یعنی ارزش آناین نیروی کار است که ارزشی بیش از 
ای کافی طی سپس برای سرمایه، مائده ؛آوردوجود میسرمایه را به ؛کندتولید می

ز نی ضافیتر شدن روز کاری، ارزش اکند. با طوالنیش فراهم میانخستین سال زندگی
 .یابدفزونی می

یه، سرما ۀ، برای ارضای نیازهای فزاینداضافیکند، و ارزش ولی سرمایه رشد می
عنای م، ضافی، افزایش ارزش ادیدیمگونه که افزایش یابد. و همانباید باز هم بیشتر 
 ،ریتر شدن باز هم بیشتر روز کاری ندارد. با وجود این، روز کادیگری جز طوالنی

ت. انجام حدود الزم خود را خواهد یافسان، سررغم داشتن حد و حدودی بسیار کشبه
م ه، باز نیازهای الزامی کارگر بکاهددار، هرقدر هم از زمان الزم برای ارضای سرمایه

ود عبارت دیگر، روز کاری در برابر خ ساعت کمتر خواهد بود. به 24روز کاری از 
رو  ِش ناپذیر در پیمانعی گذر اضافیو در نتیجه، افزایش ارزش  بیندمی حدودی طبیعی

 .خواهد داشت
 :نشان دهیم AB  اگر روز کاری را با خط

A——D——C——B 
نی که پایا ،یعنی: پایان آن را  B حرفدهد و کاری را نشان می زز روآغا  A حرف

 پذیر نیست.فراتر رفتن از آن امکان
 بخشی از یک روز کاری است که طی آن کارگر ارزش معادِل  A—C فرض کنیم

که طی آن کارگر  استآن بخش دیگری  C—B کند ودریافتی خود را تولید می دستمزدِ 
فرانک  ۳ما، که  ۀپنب ۀ، ریسندبینیدمیگونه که . همانکندمی را تولید ضافیارزش ا

دیگر  معادل ارزش دستمزد خود و طی نیِم  ،کند، طی نیمی از روزدستمزد دریافت می
که برای تولید معادل ، را A—C کند. کارتولید می ضافیفرانک ارزش ا 3روز، معادل 
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 ضافیکه برای تولید ارزش ا ،را C—B کار الزم و کار ،دستمزد دریافتی انجام شده است
زیرا این کار  ،یابدنامند. سرمایه با کار اضافی افزایش میشود، کار اضافی میانجام می

شده روز کاری را تمدید کند. کار اضافِی را ایجاد می ضافیاضافی است که ارزش ا
کرد که  در نهایت، با حد و حدود خود برخورد خواهد ،کند. و روز کاریتر میطویل

 .است ضافیمانعی گذرناپذیر برای کار اضافی و ارزش ا
 ضافیکه کار ا بیندمییابد. او سرعت چاره را میدار بهپس چه باید کرد؟ سرمایه

کار  پایان ؛ یعنی،C و دیگری ؛پایان یک روز کاری ؛ یعنی،B دارای دو حد است: یکی
ندارد.  وجود C ین مانعی در برابرثابت و گذرناپذیر است، چن  B الزم. اگر حد و حدود
ری را به مقدا C—B برساند، کار اضافی Dۀ را به نقط C حد ،اگر بتواند موفق شود

اده اهش دبه همان اندازه مقدار کار الزم را ک ،افزایش داده و در عین حال D—C معادل
صورت ههم نه بو آن ؛ابزار افزایش خود را یافته است ضافیترتیب، ارزش ااست. بدین

ایش ا افزبکردن باز هم بیشتر روز کاری، بلکه  مطلق مانند پیش از آن، یعنی با طوالنی
ن آمطلق و  اضافیارزش  [C—B] اولیمقدار کار اضافی، با کاهش مدت کار الزم. آن 

 .نسبی استضافی ارزش ا [D—C] دومی
ر بالزم ل کار نسبی بر روی کاهش کار الزم بنا شده است، و تنّز  ضافیارزش ا

برای  وسایل معاش() روی کاهش دستمزد. کاهش دستمزد بر روی کاهش چیزهای الزم
نسبی بر روی کاهش ارزش  اضافیعبارت دیگر، ارزش  کارگر بنا شده است. به

 : وسایل معاش.کاالهایی بنا شده است که مورد نیاز کارگر است
نسبی وجود دارد، و  اضافیتری هم برای تولید ارزش شود که روش سریعگفته می

 پرداخت دستمزدی کمتر از آنچه باید به کارگر پرداخت شود. به عبارت است از همآن
عبارت دیگر، نپرداختن بهای درست کاالی او، یعنی نیروی کارش. ما این تدبیر را، که در 

انون زیرا ما فقط با رعایت کامل ق ؛نظر بگیریمتوانیم در، نمیشوداستفاده میعمل بسیار 
بهای  باید بهاساس آن، تمام کاالها و از جمله نیروی کار، میکاالها موافقیم که بر ۀمبادل
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دار مورد نظر ما، ، سرمایهدیدیدگونه که خود خریداری یا فروخته شود. و همان درسِت 
ای را که کاماًل اش، هرگز وسیلهشرافتمند است. او برای افزایش سرمایه کامالً بورژوایی 

 .بردکار نمیاو نیست به ۀیستشا
فرض کنیم در طول یک روز، یک کارگر شش فقره از یک کاال را تولید کند و 

برده، فروش برساند. چون در ارزش کاالی نامفرانک به ۵/7مبلغ  ها را بهدار آنسرمایه
 بهعته فرانک، و نیروی کار دوازده سا ۵/۱مبلغ  بهخام( و وسایل کار  ۀاولیه )یا ماد ۀماد

 ،دارشود. سرمایهفرانک می ۵/7 شود، جمع این سه عنصر برابر بافرانک وارد می ۶مبلغ 
برابر با سه فرانک  ایضافیارزش ا ،آورده برای کاالیشدستبه فرانِک  ۵/7از مبلغ 

زیرا  ؛14سانتیم ۵۰برابر با  ایضافیدست آورده است، و برای هر فقره از آن، ارزش ابه
فرانک بوده  ۵/۱اولیه و وسایل کار برابر با  ۀماد ۀفرانک و هزین 3ر برابر با دستمزد کارگ

سانتیم هزینه کرده و از هرکدام،  7۵عبارت دیگر، برای هر فقره از کاالیش، او  است. به
با اصالح  فقطتولید نوین یا  ۀبا آوردن شیو ،دست آورده است. فرض کنیمفرانک به ۲۵/۱
جای شش فقره در روز، برابر کند و بهدار بتواند تولیدش را دویهسرما ،کهن تولید ۀشیو

فرانک  ۵/۱اولیه و وسایل کار  ۀبتواند دوازده فقره تولید کند. اگر در تولید شش فقره، ماد
سانتیم.  ۲۵، یعنی برای هر فقره، اند، در فرض جدید ما، این دو عنصر سه فرانکبودند

یروی کار دوازده ساعته دار برای استفاده از نکه سرمایه افزون بر سه فرانکی این سه فرانک
عبارت  دوازده فقره جنس است. به ۀشدشود شش فرانک که بهای تماممی پردازدمی

دوازدهم ارزش سانتیم تمام شده است که باید به هرکدام، یک ۵۰ها کدام از آندیگر، هر
 7۵قره جنس دارای ارزشی برابر با . بنابراین، هر فافزودسانتیم، را  ۲۵، یعنی ضافیا

 .سانتیم است
اش نیاز دارد که مقدار بیشتری از شدهدار برای فروش کاالی دوبرابراکنون سرمایه

با کاستن اندکی از بهای کاالیش، در این کار خود موفق  ،بازار کند. او ۀآن را روان

                                                            
 و. –سانتیم.  ۱۰۰هر فرانک معادل است با  -۱۴
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فروش مقدار دوبرابر به ازار بهدار برای اینکه کاالیش در بعبارت دیگر، سرمایه شود. بهمی
را از طریق کاستن بهای  بهانهبرسد، نیاز به تراشیدن دلیلی برای این کارش دارد. او این 

سان، او دوازده فقره جنس خود دهد. بدینخریدار تحویل می آن را به تراشد ومی کاالیش
سانتیم، یعنی  7۵ز فرانک، که بهای قبلی بود، اما بیش ا ۲۵/۱بهایی کمتر از  را به

 .رساندفروش میارزد، بهمقداری که امروز می
ترتیب فروش خود را و بدین فروشد، میفرانک ۱بهای مثاًل بهاو هر فقره جنس را، 

رانکی که ف ۳، و ضافیفرانک ارزش ا ۳دست آورده است: فرانک به ۶ برابر کرده و از آندو
نک( فرا ۱سانتیم( و بهای فروش آن ) 7۵س )در واقع از تفاوت بین ارزش هر فقره جن

 .دست آمده استبه
ست. ادست آورده دار با افزایش تولید، امتیاز بزرگی به، سرمایهدیدیدگونه که همان

ی ن چیزداران است. و این همامورد توجه تمام سرمایه بنابراین، رشد تولید در صنعْت 
ها، آن ۀالعادانجام دهند. اما سود خارقشوند در هر نوع تولیدی ها موفق میاست که آن

مدت کمی آید، بهدست مییعنی سودی که از تفاوت بین ارزش کاال و بهای فروش آن به
فرا  ، همهار کهن ۀ، یا اصالح شیورا نوین برای تولید ۀزیرا خیلی زود شیو ،یابدمیادامه 

رزش ارسد. دیروز این یترتیب، بهای فروش کاال به ارزش واقعی آن مو بدین گیرندمی
شد. امروز ارزش فرانک فروخته می ۲۵/۱مبلغ  جنس به ۀفرانک بود و فقر ۲۵/۱برابر با 

ت. سانتیم اس 7۵فرانک نیست بلکه  ۱سانتیم است و بهای فروش آن دیگر  7۵آن فقط 
 ش آنی فرودار، حتی اگر سود خود را که ناشی از تفاوت بین ارزش کاال و بهااما سرمایه

را برای خود حفظ کرده است. در  ضافیدست نیاورد، همواره تمام ارزش ااست به
 جای تقسیم شدن بر شش فقره، بر دوازده فقره جنِس به اضافی،صورت، ارزش آن

است  شود. این دوازده فقره جنس، در همان مدت زمانی تولید شدهشده تقسیم میتولید
رزش اده است، و در نتیجه، همان سه فرانک شکهن تولید می ۀکه شش فقره جنس با شیو

 .برابردو ولی با تولیدی ،وجود آمده استدر پایان یک روز کاری دوازده ساعته به ضافیا
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ل سای، یعنی وهنگامی که این افزایش تولید بر روی کاالهای الزم برای کارگران
 زم وهش کار الآن کاهش بهای نیروی کار، و سرانجام، کا ۀگذارد، نتیجاثر می معاش،

 .آوردوجود میرا به ضافیافزایش کار اضافی است که ارزش ا
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 15نزماهم کار پنجم: فصل

زمان تمد ،دار مورد نظرمان توجه کردیمعمال سرمایهاز آن زمان که ما به حرکات و ا  
 ارگاهکار او رونق یافته است. پس به کوطی این مدت، کسب تردیدگذرد و بیزیادی نمی

 کاین. ببریم فیضمان ریسنده دوسِت  ۀگردیم تا شاید بتوانیم از دیدار دوبارمیاو باز
 .شویمرسیدیم. وارد می

بینیم که در جای یک کارگر، شمار زیادی کارگر را میبه :شویمولی غافلگیر می
ند. اکار مشغول های منظم قرار گرفته و بهسکوت کامل و مانند سربازان در ردیف

چیز چرخند، همهگران و بازرسان نیز کم نیستند و مانند افسران در بین کارگران میسرکار
. و از یندهاکنند و مواظب اجرای دقیق آنرا زیر نظر دارند، دستورات خود را ابالغ می

سمت ای قرار دارد که بهجا دری شیشهود. اینشاش نیز دیده نمیدار، حتی سایهسرمایه
ری شخص موقّ  :دار ما باشد؟ برویم ببینیمشود. شاید دفتر سرمایهیداخل یک اتاق باز م

وارد گرد این تازهدار ما نیست. سرکارگران بهدر آنجا نشسته است. ولی او سرمایه
رسد. کنند. ناگهان صدای زنگی به گوش میچرخند و به دستوراتش توجه زیادی میمی

 ۀفلزی که از سقف تا میان ایهتهای لولدود و گوش خود را به انیکی از سرکارگران می
گردد تا به آقای مدیر اعالم کند که میچسباند. او بالفاصله بازآید میدیوار پایین می

 ۀجوی ریسندوخواهد او را ببیند. ما در میان انبوه کارگران در جستکار میصاحب
غرق در کار خود یابیم که سخت ای میآشنای خود هستیم. و سرانجام او را در گوشه
ترها او ژرفی مشهود است. ما پیش او غِم  ۀاست. رنگش پریده و الغر شده است. در چهر

تراز او رفتاری هم ،هنگام فروش نیروی کارش به مرد پولداررا در بازار دیده بودیم که به
و کند، زیاد شده است! اها را از یکدیگر جدا میای که آنداشت. ولی امروز چقدر فاصله

                                                            
را « اریهمک»واژۀ  سرمایهاسکندری، در برگردان یاد ایرج مان، زندهمایهبا وجودی که رفیق گران -۱۵
 م. –رساند. مقصود مارکس را بهتر می« زمانکار هم»کنم در این بخش، کار برده است، من گمان میبه
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های کاری روز بر اثراند، و کرده امروز کارگری است ناپیدا در انبوه کسانی که کارگاه را پر
پول، که از مدتی پیش به ۀ رد شده است. در حالی که دارندبیش از اندازه طوالنی، ُخ 

جلوس اش دار بزرگی تبدیل شده، همانند خدایگان در باالی تخت فرمانرواییسرمایه
ها به خلقش و از آنجا، دستورات خود را از طریق ارتشی از واسطهکرده است  اجالل

 .دکنابالغ می
ست. ارونق یافته  یدارسرمایه :العاده سادهچه اتفاقی رخ داده است؟ چیزی فوق

دید جنیازهای  یدار برای ارضاای افزایش یافته است و سرمایهشکل گسترده سرمایه به
کل شه که در واقع کاری است که با اتحاد نیروها زمان را برقرار ساختآن، کار هم

گ هنهما روی کار فعال بود، اکنون عملیک نی فقطترها گیرد. در این کارگاه، که پیشمی
 برای وشود. سرمایه دیگر از دوران کودکی خود بیرون آمده است نیروهای کار دیده می

 .شودشکل واقعی خود پدیدار می بار بهنخستین
ار توان به چهیابد میزمان میی را که سرمایه در برقرار ساختن کار همامتیازهای

 :تقسیم کرد دسته
کار یابد. زمان است که سرمایه مفهوم کار اجتماعی را میدر کار هم :نخست

 میانگینی است که در یک مرکز ‒ ه شدگونه که در فصل نخست دیدهمان ‒ اجتماعی
کنند، کار می مشخصی از مهارْت  ۀکه با درج ،معین تولید برای شماری از کارگران

 نظر گرفته شود، ازکاری که جداگانه در نیرویمشخص می شود. آشکار است که هر 
ورتی صط در کار میانگین یا کار اجتماعی، کمتر یا بیشتر است. این میانگین را فق نیروی

کار  به روهای کار رادست آوریم که در یک کارگاه معین، شمار بزرگی از نیتوانیم بهمی
 .زمان واداریمهم

 ،یرهغجویی در وسایل کار است. همان کارگاه، همان دستگاه گرمازا و صرفه :دوم
ارگران ک، اکنون برای شمار زیادی از شدمیبرای یک نیروی کار استفاده  فقطکه قباًل 

 .شودکار گرفته میبه
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و یا  16یک اسواران ۀملکه نیروی حهمچنان»افزایش نیروی کار است.  :سوم
قاومتی که هر فرد جمع نیروهای حمله و مقدرت مقاومت یک هنگ پیاده با حاصل

طور مجموع دهد از نظر اساسی متفاوت است، همانسواره یا پیاده منفردًا بروز می
های متعدد ضمن یک ای که دستنیروهای مکانیکی کارگران منفرد از نیروی جمعی

مانند بلند کردن بار، پیچاندن دسته و یا برداشتن مانعی از سر  ‒ زمان و مشترکعمل هم
 17«دهند متمایز است.از خود بروز می ‒ راه

ز اجدا  ای که با نیروهایگونهبه ا؛امکان تلفیق نیروها برای اجرای کاره :چهارم
 .دخواهد بو ،کاملدر صورت اجرا بسیار نا حتی یا ،ها غیرممکنهم امکان اجرای آن

جا های عظیمی در یک ساعت جابهکارگر توده پنجاهکسی ندیده است که چه 
ن را ساعت کار موفق نخواهد شد حتی آ پنجاهدر حالی که یک کارگر در طول  ،کنندمی

ای از صورت زنجیرهکه به ،کارگر دوازدهجا کند؟ چه کسی ندیده است که اندکی جابه
 کار، در یک ساعت ،توانندکنند، میکار میای در حال ساخته شدن پایین تا باالی خانه

ت ساع زدهدوار مقدار بسیار بیشتری از مصالح را به باالی بام خانه برسانند تا یک کارگر د
توانند بسیار در طول یک روز کاری، می ،بّنا بیستکار؟ چه کسی درک نکرده است که 

 روز، کار انجام دهند؟ بیستدر  ،ابیشتر از یک بنّ 
 .داری استتولید سرمایه ۀن، شکل اساسی شیوزماکارهم

  

                                                            
 و. ‒( فرهنگِفارسیِمعینسپاهیان سواره ) - 16
 .۳۱۰)جلد اول(، ترجمۀ ایرج اسکندری، ص  سرمایهکارل مارکس،  - 17
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 مانوفاکتور تولید و کار تقسیم ششم: فصل

های مختلف آورد تا قسمتدار در کارگاهش کارگران را گرد هم میهنگامی که سرمایه
 ایهزمان مشخصترتیب به کار همکار الزم را برای ساخت یک کاال اجرا کنند، او بدین

ع چیز هم در واق سازد که آنقرار میرای را بقسیم کار و تولید کارخانهدهد: او تویژه می
 «.ها هستندیک ارگانیسم تولید که عناصر آن انسان»مگر  ،دیگری نیست

 ،همه ای همواره بر روی تقسیم کار بنا شده است، با اینگرچه تولید کارخانه
 در همان کارگاه ،ایکارخانه گانه است. در واقع در مواردی، تولیددارای خاستگاهی دو

عملیاتی که در اصل، یکی از  :عملیات الزم را برای ساخت یک کاال گرد هم آورده است
شده است. در ای جداگانه شناخته میعنوان حرفهیک بهدیگری جدا بوده است و هر
ترها در ای، پس از تقسیم عملیات گوناگون کار که پیشمواردی دیگر، تولید کارخانه

ها را در همان کارگاه حفظ کرده است. دادند، آنیک کل را تشکیل می ساخت کاالیْی 
ساز، از قبیل چرخ ‒ وران مستقلیک کالسکه محصول کار مشترک شمار بزرگی از پیشه»

بوده  ‒ گربر، نقاش، جالگر، اکلیلجام ساز، تو دوز،، تسمهسازقفل، خیاط، سازنزی
وران مختلف را در یک مکان گرد هم این پیشه ۀازی همسکالسکه است. مانوفاکتورِ 

دست دیگری زمان خود را بههم ها محصول کارِ کدام از آنآورد که در آنجا هرمی
توان آن را اکلیل یا آب طال سپارد. البته پیش از آنکه کالسکه ساخته شده باشد، نمیمی

تواند دائمًا به گر می، اکلیلهای بسیاری ساخته شودزد. ولی اگر در عین حال کالسکه
های دیگر در سایر در حالی که کالسکه ،شده مشغول باشدهای تمامگری کالسکهاکلیل

تولید  باگرد به همین صورت، ساخت یک سنجاق ته 18«مراحل روند تولید باشند.
یک  آن راترها تمام و کمال شود که پیشای، به بیست عمل مجزا تقسیم میکارخانه

 .است ساختهمیساز قسنجا

                                                            
 .۳۱9، ص سرمایه - 18
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یز نکند و گاه می بدلای گاه چندین حرفه را به یک حرفه بنابراین، تولید کارخانه
 ،کندیمکثیر تای، نیروها و ابزار کار را دیگر. تولید کارخانه ۀیک حرفه را به چندین حرف

کار زئی بهفرد و جبهها را در عملیاتی منحصر، آنشاناندازهبا فنی و ساده کردن بی ولی
 .بردمی

ا به اره. با تبدیل کآوردای امتیازهای زیادی به دست میسرمایه با تولید کارخانه
یک از نیروهای عمال ابتدایی و همواره یکسان، یعنی با تخصصی شدن هرشماری از ا  

د هایی ماننیابد. تمام فوت وقتمقدار قابل توجهی افزایش میها بهکار، شدت و دقت آن
تواند یک فرد می دستبهکه بین مراحل گوناگون ساخت یک کاال  ،ت استراحتلحظا

رود. از بین میوجود داشته باشد، هنگامی که آن فرد همواره همان عمل را انجام دهد، از
ک فقط ی بگیرد، بلکه او بایدفن یک حرفه را فراوپس، کارگر دیگر نباید تمام فوتاین 

ی انرژ تر، و با صرفآن حرفه را، در مدت زمانی بس کوتاه فرد و ساده ازبهعمل منحصر
، زمان گیرد. این کاهش انرژی وبسیار کمتری از حد الزم برای یادگیری کل حرفه، فرا

برای  ن الزممربوط به آن را در پی دارد. زیرا هرچه زما اضافیکاری و ارزش افزایش افزون
 زیاِن  بهدار شود. سرمایهتر میکاری گستردهافزون ۀبازتولید نیروی کار کاهش یابد، عرص

 .کندآن رنج بیشتری تحمل می بر اثرشود و کارگر پروارتر می کار
ه شه حملنیروی کار از ریبه کند و مانوفاکتور اسلوب کار را از بنیان منقلب می»

رت اکند و در حالی که مهای معلول میشدهصورت مسخ. مانوفاکتور کارگر را بهکندمی
ا ر، جهانی از غرایز و استعدادهای بارآور وی کندجزئی وی را مصنوعًا تقویت می

رای را ب که در ایاالت الپالتا ]نام یکی از شهرهای آرژانتین[ حیوانیشد، همچنانکُ می
 .کشندچنگ آورند، میبه ش راااینکه پوست یا چربی

بلکه خود فرد نیز ، شودتنها کارهای جزء بین افراد مختلف تقسیم مینه»
پوچ  ۀشود. و بدین طریق، افسانخودکار یک کار جزئی بدل می ۀبه مهر وقطعه قطعه

دهد، تحقق پیکر خویش نمایش می ۀجزء ساد ۀمثاب، که انسان را به«نیوس اگریپامنه»
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که ... خواندای میکارگران مانوفاکتور را خودکاران زنده« دوگالد استوارت)» 19.یابدمی
 (شوند.می کار استفاده یورت اجزاصبه

فروخت که دار از آن جهت میاگر در ابتدا، کارگر نیروی کار خویش را به سرمایه»
شرطی وجود مادی تولید کاال را نداشت، اکنون نیروی کار انفرادی وی فقط به ۀوسیل

مل تی عئهی بادار فروخته شود. نیروی کار وی اکنون فقط خواهد داشت که به سرمایه
دار. نظر به اینکه کارگر کند که پس از فروش نیرو وجود دارد، یعنی در کارگاه سرمایهمی

اساس استعداد طبیعی خود کار مستقلی انجام دهد، مانوفاکتور دیگر قادر نیست بر
شود. پذیر میدار گسترشاسبابی از کارگاه سرمایه ۀمثاببه فقطفعالیت بارآور وی 

ت یهوه، عنوانی است که بنا بر تورات به )یا امّ  برگزیدهقوم  که بر پیشانیهمچنان
طور نیز است، همان 20لق یهوهلک ِط اسرائیل داده شده است( نوشته شده که وی مِ بنی

کوب زند که وی را چون ملک طلق سرمایه داغهری میمانوفاکتور مُ  تقسیم کار بر کارگرِ 
جا کار کند و تواند همهسلط است میتمام و کمال م ۀکند. کارگری که بر یک پیشمی

ای . در حالی که آن دیگری )کارگر مانوفاکتور( اسباب یدکیکندزندگی خویش را تأمین 
گونه استعداد و استقاللی ندارد ت همکاران خود جدا شود، هیچئبیش نیست که اگر از هی

 .بپذیرد که صالح بدانند به وی تحمیل کنندو مجبور است هر قاعده و قانونی را 
یابند که مقیاس وسیع گسترش می نیروهای معنوی تولید بدان جهت از طرفی به»

دهند در قطب مقابل از دست می جزءکارانشوند. آنچه از بسیاری جهات دیگر نابود می
تقسیم کار مانوفاکتوری است که  ۀگردد. این خود نتیجمتمرکز می ‒ هسرمای ‒ هاآن

در برابر  ،ایمانند ویژگی بیگانه و قدرت حاکمه ،تولید را مادی رونِد نیروهای معنوی 
هنگامی که  ،یعنی ؛ساده است جدایی در همکارِی  رونِد دهد. آغاز این کارگران قرار می

گیرد. جمعی کار در برابر هریک از افراد کارگر قرار می ۀوحدت و اراد ۀمثابدار بهسرمایه

                                                            
 و. ‒، نوشتۀ ویلیام شکسپیر، اشاره دارد. کوریوالنوسنامۀ مارکس به نمایش -19
 و. ‒نام خداوند قوم یهود و اسم اعظم به زبان عبری.  -20



48 
 

یابد، و مزبور تحول میروند کند، زءکار ناقص میصورت جدر مانوفاکتور، که کارگر را به
خدمت  کند و بهدر صنعت بزرگ، که علم را مانند نیروی مولد مستقلی از کار جدا می

 شود.جدایی تکمیل می روندگمارد، این سرمایه می
ر شدن ل فقیسرمایه، معلو نتیجتاً و  ،در مانوفاکتور، غنی شدن نیروی بارآور کارگر»

انند نی، مهای فرگوسون، نادااساس گفتهورد نیروهای بارآور انفرادی است. برکارگر در م
ادن دخطاست. ولی اعتیاد به تکان ۀ خرافات، مادر صنعت است. اندیشه و پندار، عرص

 ر رونقی بهتدست یا پا، نه مربوط به این است و نه به آن. بنابراین، مانوفاکتور در جای
نند وان ماحدی که کارگاه را بتو هوش برکنار شده باشد، بهیابد که هرچه بیشتر دانش می

 هجدهم، برخی یهسدۀ ها باشند. در واقع، در میانآن انسان ید که اجزاکرماشینی تصور 
خانه سرار کارا   شمارساده، که در  هایای عملیاتاز مانوفاکتورها برای انجام پاره

 .گماردندکار میهسفید را بشد، ترجیحًا کارگران نیمهمحسوب می
ها آن ۀکار روزان ۀوسیلها ضرورتًا بهعقل اکثریت انسان”گوید: آدام اسمیت می»

 د...کنیابد. کسی که تمام عمر خود را صرف اجرای برخی عملیات ساده میتکامل می
طور کلی، چنین کسی تا آن حد که بهد... کار اندازد ندارفرصت اینکه ادراک خود را به

اسمیت پس از آنکه  “.آیدپذیر است، کودن و نادان بار میانسانی امکان یجودبرای مو
یکسان بودن زندگی راکد وی ”دهد: کند چنین ادامه میبالهت جزءکاران را توصیف می

 تباهاین وضع حتی نیروی بدنی او را  شود...طبعًا موجب فساد در جسارت روحی او می
 ای از شدت و ثبات در جایی غیر از آن کارِ ن نیرو با درجهکار بردن ایکند و وی را از بهمی

که در  نمایدمیرو، چنین  سازد. از اینکوچکی که به آن وابسته شده است محروم می
فکری، اجتماعی و  هایلتزیان خص ویژه، وی مهارت خویش را به ۀمورد آن حرف
صنعتی و  ۀر جامعدست آورده است. ولی این وضعی است که در هبه پیکارجویانه

برای  “عظیم مردم، ناگزیر باید به آن گرفتار آیند. ۀمتمدن، کارکنان فقیر، یعنی تود
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مردم، که ناشی از تقسیم کار است، آدام اسمیت  ۀجلوگیری از پژمردگی کامل تود
 21.داروهای هومئوپاتیکی ۀکند، ولی با مقادیر محتاطانآموزش اجباری را توصیه می

ی ورتانخستین امپر ۀکه در دور ،نیه، مترجم فرانسوی آدام اسمیتعکس، ژ. گاربه
ش ، آموزظر اونخیزد. بنا به تر علیه این نظریه برمیفرانسه طبعًا سناتور هم شد، پیگیرانه

نظام  تمام”کند و با چنین عملی، برخورد پیدا می نخستین قانون تقسیم کارعمومی با 
 مانند هر تقسیم کار دیگری،”گوید: وی می “شود.دور انداخته میاجتماعی ما به

دی[ دستی تقسیمی که بین کارِ   تدریج که جامعهو کار فکری وجود دارد، به ]=کار ی 
ه، رمایورد سدرستی در مجامعه را به ۀ)وی کلم .شودتر میگردد، بارزتر و غنیتر میغنی

 قسیماتر، عینًا مانند ت( این تقسیم کا.بردکار میبهمالکیت ارضی و دولِت حامی آن 
جاز ولت مدبنابراین، آیا  یات آینده است...های گذشته و عامل ترقّ دیگر، معلول پیشرفت

 ؟ آیاتأخیر اندازداست در جهت عکس این تقسیم کار عمل کند و حرکت طبیعی آن را به
ر کا ۀد که دو طبقکنتواند بخشی از درآمد عمومی را برای این کوشش صرف دولت می

 “زد؟د، با یکدیگر مخلوط و ممزوج سارونسوی تقسیم و جدایی میخود بها، که خودبهر
 ۀتواند پیشها، خود میدر این دوران جدایی ،هنر اندیشیدن”گوید: فرگوسون می»

 “.ای گرددویژه
جامعه  ماندگی و پژمردگی روحی و بدنی، از تقسیم کارِ حد معینی از عقب»

های کار را رشته ۀاست. ولی نظر به اینکه مانوفاکتور این تجزی ناپذیرطور کلی جداییبه
خویش  ۀدهد، و از طرف دیگر هم اوست که با تقسیم کار ویژمقیاس بزرگی توسعه می به

دهد، ناچار همین دوران است که برای حیاتی شخص را مورد حمله قرار می ۀریش
سازد. ناسی صنعتی را فراهم میشمادی و هم موجبات فکری درد ۀنخستین بار، هم زمین

اثر خود را تحت  ۱7۱۳دکتر رما زینی، استاد پزشکی علمی در دانشگاه پادوا، در سال 

                                                            
فرهنگِ، همسان درمانی. )«دهدهماننْد همانند را شفا می»هومئوپاتی: نظامی درمانی مبتنی بر اصل  -21

 و. ‒( فارسیِمعین
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انتشار داد. طبیعتًا، دوران صنعت بزرگ بر فهرست  “ورانهای پیشهبیماری”عنوان 
 سی افزوده است...های وی ببیماری

حکم  ۀدر صورتی که شایست شقه کردن یک انسان،”گوید: دکتر اورکوارت می»
 معنای اعدام اوست، وگرنه در صورتی که مستحق چنین حکمی نباشد،مرگ باشد، به

 .تقتل رساندن یک خلق اسبه ۀمنزلتقسیم کار، به “معنای به قتل رساندن اوست.به
د خو حقِۀفلسفتقسیم کار داشت. او در  ۀی دربارآمیزبدعتهگل نظرات بسیار »

ا هایی رکار ۀتوانند کلیکه می استانسان متمدن بدوًا کسانی  مقصود از” :ویدگچنین می
 “.کنند انجام دهندکه دیگران می

داری است تولید که خاص سرمایه ۀشکلی از پروس ۀمثابتقسیم کار را اگر به»
ای است برای تولید ارزش گاه باید گفت که آن اسلوب ویژهمورد توجه قرار دهیم، آن

 نامند. تقسیم کاْر زیان کارگر یا آنچه ثروت ملی می افزایی سرمایه، به، یا خودنسبی ضافۀا
بخشد، و داران توسعه میسود سرمایه زیان کارگران و به نیروی بارور اجتماعی کار را به

آورد. بنابراین، اگر تقسیم کار وجود میشرایط جدیدی را برای استیالی سرمایه بر کار به
تکوین اقتصادی  روندتحول ضروری در  ۀد پیشرفت تاریخی و مرحلاز سویی مانن

 22«کشی است.بهره ۀمتمدن و زیرکان ۀشود، از سوی دیگر وسیلجامعه دیده می
  

                                                            
 .۳۴۳-۳۳9، صص سرمایه -22
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 بزرگ صنعت و هاماشین هفتم: فصل

توان از خود می» گوید:می« اصول علم اقتصاد سیاسی»در  23«وارت میلیجان است»
یک انسان، هر  ۀای که تاکنون انجام شده از رنج روزانکانیکیاختراعات م ۀپرسید آیا کلی

شده کار دیگری تأمین ن باانسانی که »گفت: باید می« میل»اما « که باشد، کاسته است
قابل  ۀگونهای متشخص را بهها بدون هیچ شکی شمار عاطل و باطلزیرا ماشین؛ «باشد

نه داران سرمایه دستبهها کارگیری ماشیناند. وانگهی هدف از بهای افزایش دادهمالحظه
هایی که در همانند دیگر پیشرفت ‒ هاکارگیری آنبلکه به ،از خستگی کارگران کاستن

در راستای کاهش بهای کاال بوده است تا آن  ‒ نیروی مولد کار صورت گرفته است
 طوالنی ساختنامکان د و کنتر بخش از کار روزانه را که کارگر برای خود الزم دارد کوتاه

دهد، فراهم آید. دار میرایگان به سرمایه ۀگونکه وی به ،آن بخش دیگر از کار روزانه
 .است ضافیای برای تولید ارزش اآالت وسیلهبنابراین، ماشین

قط فپردازد، دار به او میفکر کارگر خواهد بود؟ اگر سرمایه ولی آیا کسی هرگز به
فروشد و کارگر نیروی کار خود را می برداری کند.او بهتر بهرهاست که از  سبببه این 
 افِی ضش اارز کند تا در پرتوِ فرد خریداری میبهعنوان کاالیی منحصردار آن را بهسرمایه

دار فقط در وجود آورد و آن را افزایش دهد. بنابراین، سرمایهحاصل از آن، سرمایه را به
ش ت ارزاست. پس از آنکه از امکانا ضافیی از ارزش اصدد ایجاد مقادیر همواره بیشتر

 جه شدهو متونسبی خواهد بود. ا ضافِی مطلق بهره برد، در پی بهره بردن از ارزش ا ضافِی ا
قبل  تر ازتواند در همان زمان، تولیدی دو بار، چهار بار، ده بار بیشاست که اکنون می

زمان و تولید ترتیب، کار همندهد. بدیهایش را تطبیق میدست آورد و ماشینبه
 د.شوای )مانوفاکتور( به صنعت بزرگ، و کارگاه به کارخانه، تبدیل میکارخانه

                                                            
ز اهای او ترین نوشتهی نوزدهم و از سرکردگان فکری لیبرالیسم. برخی از مهمفیلسوف سیاسی سده -23

 و. –به فارسی برگردانده شده است.  انقیادِزنانو  گراییفایدهجمله 
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و را نکه اآپس از و ثله کرد، دار کارگر را با تقسیم کردن کار مُ پس از آنکه سرمایه
انگیزتر به انجام کاری جزئی محدود کرد، ما را به تماشای نمایشی باز هم غم فقط

کامل  او و حالت انسانفرد هنر بههای کارگر را، که امتیاز منحصردارد. او دستمیوا
ن ماشیجای اینکه به دهد. بهها را به ماشین میگیرد و آنبوده است، از او میبودن او 

ت عملیا دهد و به کارگر نقش نیروی کار را، به ماشین نقش ابزارنقش نیروی محرکه را 
میاورگر فقط نقش ناظر و گاهی نیز نقش نیروی محرکه )موتور( را دستی را و به کا

 .دگذار
شویم که یاد بیاوریم، متوجه مینسبی گفتیم به ضافِی اگر آنچه ما در مورد ارزش ا

زند. اما با جیب میها سود سرشاری بهنخست با وارد کردن ماشین ۀدار در وهلسرمایه
ولید افزایش ت فقطشود و او متوقف می ۀالعادقگسترش سیستم تولید مکانیکی، سود خار

ن نابرای، و برا ها، آنچه برای کارگر الزم استعمومیت یافتن ماشین بر اثرماند که باقی می
کاری و ارزش دهد و در واقع افزونکاهش می را مدت زمان کاری الزم و میزان دستمزد

 .دهدرا افزایش می ضافیا
ثابت  ۀشود. سرمایمتغیر تشکیل می ۀابت و سرمایث ۀسرمایه از دو بخش سرمای

ها، وسایل گرمازا، ابزار تولید و مواد عبارت است از ابزار کار و مواد اولیه، ساختمان
غال، روغن، و غیره؛ مواد اولیه مانند آهن، پنبه، ابریشم، نقره، چوب، و زجنبی مانند پیه، 

 ،دستمزد، یعنی بهای نیروی کار رامتغیر  ۀند. سرمایاثابت ۀها جزو سرمایغیره. تمام این
خوانند که ارزش آن در د. بخش نخست سرمایه را از آن جهت ثابت میکنتعیین می

ماند. در حالی که آن بخش دیگر، به آن کاالیی که از آن شکل گرفته است، ثابت باقی می
 ۀابد. و این سرماییشود، افزایش میعنوان سازنده در ارزش یک کاال وارد میدلیل که به
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 ۀها فقط جزو سرمایکند. ماشینرا ایجاد می ضافیتنهایی ارزش ااست که به 24متغیر
 .شوندمحسوب می 25ثابت

گرفته در عظیم کار صورت ۀبرداری از تودبزرگ بهره دار در صنعِت قصد سرمایه
ی برانیروهای طبیعی. اما  ۀبرداری رایگان از تودبه همان شکل بهره است: گذشته
حی از مصال ،اختیار داشته باشد که آن هم یابی به این هدف باید مکانیسمی دردست

دارد  نیاز شود. ولی او نهبها و همواره مقداری کار مربوط به آن، تشکیل میکمابیش گران
و ارا.  آب یا هوا را بخرد و نه اختراعات و تکامل ابزار یک حرفه ۀخواص نیروی محرک

 کانیسممکار  ها بهره ببرد، و کافی است برای ایناین ۀنی که بخواهد از همتواند تا زمامی
ت ثاب ۀگونه که ذکر شد، ماشین جزو سرمایاختیار گیرد. همان مربوط به آن را در

نتقل هنگام ساخت کاال به ارزش آن مآید؛ و آن جزء از ارزش ماشین که بهحساب میبه
ه ه، و بغال، روغن و غیرزال و مواد جنبی مانند مصرف آن کا مستقیِم  شود به نسبِت می

عبارت دیگر، هرچه فرسایش ماشین و  آید. بهحساب مینسبت معکوس ارزش کاال به
تقل من المصرف مواد جنبی در تولید یک کاال بیشتر باشد، ارزش بیشتری از ماشین به کا

شد، شتر باتولید شده بیشود. در حالی که هرچه ارزش کاالیی که با استفاده از ماشین می
 هقل شدبه همان نسبت، آن جزء ارزشی که از فرسایش ماشین برای ساخت کاال به آن منت

 د.تر خواهد بوکوچک است
دیگر غال و زیک پتک بخار، مقدار مصرف  ۀسان، اگر فرسایش روزانبدین

کیلوگرم شود درنظر بگیریم، هر صد های عظیم آهن تقسیم میآن را که بر توده چیزهای
کند. در صورتی که اگر از آهن فقط بخش بسیار کوچکی از جزء ارزش آن را جذب می

 ارزِش  های کوچک استفاده شود، این سهِم پیکر برای فروکوفتن میخهمین ابزار غول
اثر عمومیت یافتن سیستم صنعت  برهنگامی که . شده بسیار بزرگ خواهد شدجذب

                                                            
24- variant capital 
25- constant capital 
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دار نباشد، او موفق خواهد شد بسیاری حد سرمایهسود بی ۀبزرگ، ماشین دیگر سرچشم
تنابهی از ارزش عتولید به مقادیر م ۀها در این شیوهای دیگر را بیابد تا از طریق آناز راه

 .دست یابد ضافیا
ر ، کاکار زنان”آورد: مییابی به ماشین، فریاد برسرمایه، بالفاصله پس از دست»
و سر  کار بشر، موجب افزایش شمار مزدبگیران شد نیرومند کاهش ۀاین وسیل .“کودکان

م ها، در زیر حکنظر گرفتن سن یا جنسیت آنتمام اعضای یک خانواده را، بدون در
 ،را ر آزادبلکه همچنین جای کا ،تنها جای بازی کودکانه سرمایه خم کرد. کار اجباری نه

 .در درون خانواده و برای خانواده، غصب کرد
 بلکه همچنین ،سالزمان الزم برای نه فقط حفظ کارگر بزرگبا ر ارزش نیروی کا»

، ر کاراعضای خانواده در بازا ۀد. ماشین، با انداختن همشاش تعیین میبرای خانواده
 کند و بدیناش، تقسیم میارزش نیروی کار مرد را با پخش آن بر روی تمام خانواده

وهلۀ اول، ممکن است خرید چهار  دهد. دراهش میترتیب، نیروی کار کارگر را ک
ار کنیروی  ، از آن زمانی که فقط خریدیک خانوادۀ طبقۀ کارگر ازمثال  نیروی کار، برای

ک یولی همچنین، چهار روز کاری جای  شود؛تر تمام رئیس خانواده مطرح بود، گران
 ربراب هارکاری یک نفر، چنسبت به افزون ،هاکاری آنکاری را گرفته و بهای افزون روز

باید  ر نفرکاهش یافته است. اکنون دیگر برای اینکه یک خانواده بتواند زندگی کند، چها
 گسترش چنین است که ماشین، باکاری تحویل دهند. بلکه افزون ،کار فقط به سرمایه نه
زمان میزان برداری، هماستثمار سرمایه، یعنی ابزار انسانی قابل بهره ۀدادن عرص

 .دهدرا نیز گسترش می برداریبهره
ذاتًا دار و کارگر را داری، قرارداد بین سرمایهگیری ماشینیسم در سرمایهکاربه»

 ۀیکی دارند ‒ عنوان افراد مستقلباید بهدو می این قرارداد اساس آنکه برکند، ضایع می
ولی اکنون  .در مقابل یکدیگر قرار گیرند ‒ نیروی کار ۀپول و وسایل تولید و دیگری دارند

ترها، کارگر نیروی کار خود را که خرد. پیشافراد صغیر یا تقریبًا صغیر را می ۀسرمای
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رساند. اکنون او همسر و فرزندانش فروش میاختیار داشته باشد، به توانست آزادانه درمی
 .فروش تبدیل شده استفروشد. او به بردهرا می

اه کوت وری کار، یعنیه برای افزایش بهرهنیرومندترین وسیل منزلۀبه اگر ماشین»
که  هایی از صنعتدرنظر گرفته شود، در رشته ،کردن زمان کار الزم برای تولید یک کاال

ی ه براعنوان پشتیبان سرمایه، به نیرومندترین وسیلشود، بهکار گرفته میها بهدر آن
 کار، ۀد. وسیلشویل میتر کردن روز کاری فراتر از هرگونه حد طبیعی آن، تبدطوالنی
در  یشوق کند. ماشین دیگر فقط شور وشکل ماشین، در برابر کارگران قد علم میاکنون به
 ،قاوممطبیعتی  ‒ خواهد مانعی را که طبیعت انسانیآورد: او میوجود نمیدار بهسرمایه

ت ولش دهد. سهدهد به حداقل مقاومت آن کاهدر مقابلش قرار می ‒ پذیرولی انعطاف
دهند یترین عناصر مجموعه را تشکیل مو زنان و کودکان که مطیع ظاهری کار با ماشین

 .رساننددر این عمل بردگی، یاری می ،دار راسرمایه
به ها از سویی شود. آنصورت دوگانه پدیدار میها بهفرسودگی مادی ماشین»

کار سو در صورت بههای در جریان، و از دیگر شان، مانند سکهکارگیریبه دلیل
شوند. نخستین نبردنشان، مانند شمشیری که در غالف بماند و زنگ بزند، فرسوده می

کارگیری به نسبت عکِس  نسبت مستقیم، و دومی، تا میزانی، به نوع فرسودگی کمابیش به
وی ی معنتوان آن را فرسودگآن است. افزون بر آن، ماشین تابعی از آن چیزی است که می

آیند، یا تر به بازار میبهایی ارزانهایی با همان ساختار بهتدریج که ماشیند. بهنامی
 «.شودآن کاسته می ۀپردازند، از ارزش مبادلتری به رقابت با آن میهای کاملماشین

دار نیاز دارد از ماشینش حداکثر کار ممکن را برای ترمیم این آسیب، سرمایه
کارگران با وارد  کارِی  روزِ  ار او طوالنی کردن مدت زماِن بکشد، و بنابراین، نخستین ک

گونه که از معنای واژه مشخص کردن کار شبانه و کار نوبتی )شیفتی( است. همان
کار های چاپار بهگزین کردن اسبیهنگام جاشود، اصطالح کار نوبتی را بهمی
 دستبهاجرا کردن کار عبارت دیگر، کار نوبتی )شیفتی( عبارت است از  گرفتند؛ بهمی
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یک پس از دوازده ساعت کار جای خود را به گروه دو گروه مختلف از کارگران که هر
گروه دیگر  بایک پس از هشت ساعت کار دهد، یا در سه گروه مختلف که هردیگر می

 24گونه توقف طی صورت دائمی و بدون هیچای که کار بهگونهشود، بهجایگزین می
کار، که برای سرمایه بسیار سودآور است، در لحظات  ۀیابد. این شیوساعت ادامه 

دار عجله دارد بیشترین ها، یعنی همان لحظاتی که سرمایهپدیدار شدن ماشین نخستیِن 
سودی که با عمومیت : شددست آورد، استفاده العاده بهمقدار ممکن را از این سود خارق

 .هد رفتبین خواها ازکارگیری ماشینیافتن به
ز ود روموانع زمانی و تمام حد و حد ۀها کلیلطف ماشین دار بهبنابراین، سرمایه

او  می کهدارد. و هنگامیای تحمیل شده است، از میان برکه در تولید کارخانه ،کاری را
و، ساعت، با تشدید کار به د 24، یعنی جذب کامل رسدمی به حد و حدود روز طبیعی

افته شتر یتبدیل یک روز کاری را به دو، سه، چهار یا حتی بی ۀ، وسیلسه یا چهار برابر
یا  و، سهدای بیابد که کارگر کار خود را است. در واقع، اگر در یک روز کاری او وسیله

ری وز کارچهار بار بیشتر انجام دهد، روشن است که روز کاری سابق با دو، سه یا چهار 
ا مذکور را ب ۀدار وسیل، سرمایهگفتیمونه که گجدید مطابقت خواهد داشت. و همان

ار ک رتوِ پکند. او در تشدید کار، با فشرده کردن روز کاری به دو، سه یا چهار روز، پیدا می
 د.یابتیجه دست میها به این نماشین

های پیستون در دقیقه افزایش یافت و در با تکمیل ماشین بخار، شمار ضربه»
غال یا حتی مقدار کمتری زنیرو و با مصرف همان مقدار جویی بیشتر ضمن با صرفه

انداخته  کارری بهتا همان موتور، مکانیسم قابل توجهب ،سوخت امکان این داده شد که
ترتیب، قطر و وزن  شود. تکمیل مکانیسم انتقال موجب کاهش اصطکاک شد و بدین

تر اقل، کوچک و کوچکسمت حدها و غیره با رفتن بهها، استوانهشفت موتورها، چرخ
های مکانیسم انتقال موتور با سرعتی بیشتر به تمام شاخه ۀشد؛ و از آنجا، نیروی فزایند

یافت، موفق شدند ابعاد آن یافت. در حالی که سرعت و نیروی عمل ماشین افزایش می
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را، مانند آنچه در مورد چرخ ریسندگی امروزین رخ داده است، کاهش دهند یا با افزایش 
ریسی، یا شود، مانند چرخ نخآن هدایت می باابعاد خرپا، شمار و ابعاد ابزاری که 

رخ  1837سال  حدود افزایش تحرک این ابزار با تغییر دادن جزئیات آن، مانند آنچه در
 .بهبود بخشندریسی چرخ بافندگی، های نخعت دوکپنجم سرداد، یعنی با افزایش یک

ها، در مقایسه با گذشته”گفت: بریتانیایی می یدار، کارخانه۱۸۳۶در سال »
 ی که ازمیزان توجه و فعالیت بیشتر به علت، استکه برای عملیات کارگاهی الزم  کاری

قابل  ۀگونها که بسیار بیشتر شده، بهاثر سرعت ماشین برشود و یک کارگر طلب می
گفت: لس اعیان میدر مج “لرد اشلی”، ۱۸۴۴در سال  “ای افزایش یافته است.مالحظه

 یشتر ازشوند سه بار بکار گرفته میزمان کار کارگرانی که امروزه در عملیات کارگاهی به”
، ها آغاز کردند. بدون هیچ شکیآن زمانی است که این نوع عملیات را در کارگاه

ها انسانی های میلیوناند که جایگزین عضالت و رباطها عملی را انجام دادهماشین
 «“.ها قرار دارندد که در عین حال تابع حرکت هراسناک آنشومی

تشخیص د... روکارگیری ابزار، از کارگر به ماشین میدستی در بهدر کارگاه، چیره
-نکه واقعًا به کار با ماشی گیردصورت می تمایزی است که بین کارگرانی اساسی آن وجهِ 

های ماشین کردن از ولیت مواظبتئکه مساستثنای آن چند کارگری  دارند )بهل ابزار اشتغا
ای که تحت نظارت را برعهده دارند( و آن کارگران ساده هامحرکه و دادن خوراک به آن

ها گیرند که آنتمام کسانی تعلق می ،کمابیش ،نخستین گروه قرار دارند. به این عملیات
 ۀها برای ادامر ماشینولیت ریختن مواد اولیه را دئنامند و فقط مسمی 26دهندهرا خوراک

ها، کارشان برعهده دارند. در کنار این دو گروه بزرگ، پرسنلی مانند مهندسان، مکانیسین
بازرسی تمام ابزار و آالت م د که شمارشان کم است و سرگرنگیرنجاران و غیره قرار می

شکیل تری از کارگران را تعالی ۀها الیها هستند. اینمکانیکی و تعمیرات دائمی آن

                                                            
26- feeders 
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وری اند و برخی دیگر به پیشهدهند که برخی از آنان از آموزش عالی برخوردار شدهمی
 .کارگران کارگاه و فقط در جنب آنان قرار دارند ۀها در خارج از دایرپردازند: آنمی

تا  شود کند که خیلی زود با این نوع حرفه آشناکار با ماشین کارگر را ملزم می»
هد. دستگاه اتوماتیک تطبیق د ۀود را با حرکت یکنواخت و پیوستهای خبتواند حرکت

اختیار  ردگیرند نیاز به میکار با ماشین را فرا کمک آن کودکاْن  چابکی و سرعتی که به
ی ه براکند. تخصصی کداشتن یک گروه ویژه از کارگران را برای این نوع کار منتفی می

خصص تفرد در تمام عمرش، به بهابزار منحصر کارگیری فقط یکعبارت بود از به کارگر
 شود. با افراط درفرد بودن در تمام عمرش تبدیل میبهدر خدمت یک ماشین منحصر

قط فکنند. نه شده تبدیل میتقسیم ماشینیسم، کارگر را از کودکی به جزئی از یک ماشیِن 
یابد، بلکه کاهش میمیزان قابل توجهی تولید او الزم است بهای که برای بازهزینه

آن  چیز که فقط بخشی ازاش به همههمانند وابستگی ،اش به کارگاهزمان، وابستگیهم
 .شوددار کامل میو در نتیجه به سرمایه ،است

نه، هم ارخاگیرد، در حالی که در ککار میدر کارگاه و در پیشه، کارگر ابزار را به»
 ابزار کار از او ر مورد نخست، حرکِت گیرد. داوست که در خدمت ماشین قرار می

گیرد، در حالی که در مورد دوم، هم اوست که باید از حرکت ماشین سرچشمه می
دهند. در یک مکانیسم را تشکیل می ۀاطاعت کند. در کارگاه، کارگران اعضای زند

و  بزارا ۀمثاباز کارگران وجود دارد که کارگران به آن به یمستقل ۀمرد کارخانه، مکانیسِم 
ای برای شکنجه سهولت کار در ماشین اتوماتیک به وسیلهد... انآالت زنده ملحق شده

ن تهی آتوای ه کار را از محبلک ،کندشود، زیرا ماشین کارگر را از کار آزاد نمیتبدیل می
ه ایه، کهمانند سرم ‒ کار با تبدیل شدنش طی کار به دستگاه اتوماتیک ابزار کند...می

ر کارگر در براب ‒ کندیابد و آن را جذب میکار مرده بر نیروی کار زنده تسلط می منزلۀبه
 .کندقد علم می
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امل ها به عتولید، و تغییر یافتن آن روندجدا شدن نیروهای فکری از کار یدی در »
دهای همانند آنچه در صنعت بزرگ بر روی بنیا :پذیردتسلط سرمایه بر کار پایان می

یات ر جزئدشده است و قباًل مورد بحث قرار گرفته بود. مهارت فرد کارگر  ماشینیسم بنا
 یروهایناهمیت در برابر علم، در برابر ای بیگرفت، همانند وسیلهابزار شکل می باکه 

دهد شگرف طبیعت، در برابر ماشینی که مظهر کار اجتماعی عظیمی است که انجام می
این ارباب، که در مغز او ماشین و . شودو مظهر نیروی ارباب است، ناپدید می

ا بازعه ، در صورت مناندناپذیری وابستهجدایی ۀگونکند بهانحصاری که بر آن اعمال می
انه کارخ کارگران”تواند این کلمات تحقیرکننده را به سویشان روانه کند: کارگرانش، می

ت کیفی ها در واقع ازآن خود بگنجانند که کار ۀباید این مطلب سودمند را در حافظمی
ًا گرفت یا نسبتتر فرابسیار پایینی برخوردار است؛ و کاری وجود ندارد که آن را بشود آسان

داده  ماهر دستمزد بهتری سزاوار آن باشد، یا به کمک آموزش کوتاهی که به کارگران کمتر
واقع  های ارباب درنتولید، ماشی روندتر و بیشتر انجام داد. طی شود بتوان آن را سریعمی

 ش بتوانمهارت وی، آنچه با شش ماه آموز ‒ تر از کار کارگرعنصری بسیار مهممنزلۀ به
)از گزارش  “د.شونمایان می ‒ دنترین کارگران بتواند یاد گیراهمیتیاد گرفت یا کم

 (۱۸۵۴داران منچستر، سال صندوق دفاع اربابان ریسنده و کارخانه ۀکمیت
شمار کارگرانی که از  ۀاز حرکت یکنواخت ابزار کار، و ترکیب ویژتبعیت فنی »

آورد و وجود میپادگانی به اند یک جّو افراد دو جنسیت و از هر سن و سالی تشکیل یافته
این سازمان مراقبت،  ۀتوسع ۀد. در آنجا، باالترین درجشوای منتهی میبه نظام کارخانه

ان به کارگران کارگر ست و در این ارتش صنعتی تقسیِم آن سخن گفته شده ا ۀکه قباًل دربار
سرای گیرد. دکتر اوره، حماسهداران، شکل مییدی و سرکارگران، به سربازان ساده و درجه

شکال مکانیک، اِ  ۀدر کارخان”گوید: ای، در این مورد میهای نظام کارخانهغنایی زیبایی
 های نامنظمشان در کار ورک عادتها به تاساسی عبارت بود از مجبور کردن انسان

 ۀمرحل ها با نظم تغییرناپذیر ماشین بزرگ اتوماتیک. ابداع و با موفقیت بهتطبیق دادن آن
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اجرا گذاشتن مقررات با نظم و ترتیبی که به نیازها و شتاب نظام اتوماتیک پاسخ دهد 
 گذارِ ت قانونصوردر تدوین مقررات کارخانه، سرمایه به “هرکول. ۀکاری بود شایست

ای که بر روی کارگرانش اعمال خودکامگی ‒ های خودشاساس خواستخصوصی بر
ها، که برای بورژوازی تا د بدون اینکه نه به اصل جدا بودن قدرتکنعمل می ‒ کندمی

ستاید. این اندازه عزیز است، توجهی کند و نه بر نظام نمایندگی که حتی بیشتر آن را می
تنبیهات سرکارگر جایگزین شده است، تنبیهاتی که  ۀدفترچ باها ردهشالق سرپرست ب

های نقدی و برداشت از روی دستمزدها مرتفع ها از طریق جریمهآن ۀطبیعتًا هم
 «.دشومی

برداری ای که بورژوازی پرولتاریا را به فرمانداریبرده»گوید: فردریش انگلس می
شود. اینجا، هر نوع ای نمایان نمینظام کارخانهکجا مانند از آن واداشته است، در هیچ

شود. کارگر باید ساعت د میاساس حق و حقوق و چه در عمل، ناپدیآزادی، چه بر
نیم صبح در کارخانه حضور داشته باشد. اگر چند دقیقه دیر برسد، تنبیه خواهد وپنج

واند وارد شود، و تپس از وقت ناشتایی می فقطشد. اگر ده دقیقه تأخیر داشته باشد، 
دهد. خوردن، نوشیدن و خوابیدن دست میسان، دستمزد یک چهارم روز خود را ازبدین
گذار مطلق است و دار قانونکارخانه ید به پیروی از دستورات صورت گیرد...او با

ها را بر خود تبصره ۀکند. او مطابق خواستاساس امیال خود تدوین میمقررات را بر
های عجیب و غریبی را در مقررات وارد کند، این مانع فزاید. حتی اگر مادهامقررات می

اید، داد را پذیرفتهچون شما آزادانه این قرار”ها به کارگر گفته شود: شود که در دادگاهنمی
 ۀی تا هنگام مرگشان زیر ترکگاین کارگران باید از نه سال “پس باید به مفاد آن گردن نهید.

 27«ن زندگی کنند.روحی و جسمی آ

                                                            
ِکارگرفردریش انگلس،  -27 ِطبقۀ )این متن در اینترنت قابل دسترسی  ۱۳۵7طلوع،  ، انتشاراتوضع

 است(.



61 
 

، ۱۸۶۶در سال  :آوریمشود را در زیر میها گفته میدو نمونه از آنچه در دادگاه»
ر ود. داستخدام شده ب یآهندر شهر شفیلد، یک کارگر برای مدت دو سال در کارگاه ذوب

ر اکرفرما ین کااخواهد مطلقًا با دار، او با اظهار اینکه دیگر نمیپی یک مرافعه با کارخانه
د. شحکوم قرارداد، او به دو ماه حبس م ۀجانبکند کارگاه را ترک کرد. تحت جرم لغو یک

نها ند و تهای مدنی کشاتوان به دادگاه)اما اگر کارفرما قرارداد را لغو کند، او را فقط می
اساس محض خروج از زندان، کارفرما او را برریسک او پرداخت جرایم نقدی است.( به

ست، اداده  ود رای مجبور به بازگشت به کارگاه کرد. کارگر با گفتن اینکه کیفر خقرارداد قبل
ز ایکی  از بازگشت به کارگاه خودداری کرد. او را دوباره محکوم کردند. با وجودی که

گر اعام به افشای این مورد پرداخت، یعنی اینکه  در مأل ،نام آقای شی به ،قضات
ن را آد، و ا متناوبًا برای همان جرم تمام عمرش محکوم کراساس قانون بتوان یک فرد ربر

ها ابراز یک خطای فاحش قضایی خواند. این قضاوت را یکی از قضات نادان شهرستان
 .ده استکرهای لندن ابراز ترین دادگاهبلکه یکی از بلندپایه ،نکرده است

که  ،زن ۀسی بافنددر شهر ویلتشایر رخ داد. تقریبًا  ۱۸۶۳دومین مورد در نوامبر »
برای ریسندگی مالفه ها را آنکردند و فردی به نام هاراپ های بافندگی کار میبا ماشین

زیرا آقای هاراپ این عادت خوب را  ؛ده بود، دست از کار کشیده بودندکراستخدام 
کرد. مقدار این داشت که در صورت تأخیر ریسندگان در سحرگاه، از دستمزد آنان کم می

و برای ده دقیقه  ،برای دو دقیقه تأخیر شش پنس، برای سه دقیقه یک شیلینگکاهش 
ارگران ده تا دوازده شیلینگ در هفته یلینگ و شش پنس بود. دستمزد این کتأخیر یک ش

واگذار کرده بود. او ی صدا درآوردن زنگ آغاز کار را به پسر جوانولیت بهئبود. هاراپ مس
محض پایان صدای زنگ، آورد و بهمیصدا دربهگاهی زنگ را پیش از ساعت شش 

شدند. از شد. کارگرانی که تأخیر داشتند مستوجب جریمه میدرهای کارگاه بسته می
آنجایی که در کارگاه ساعتی وجود نداشت، کارگران تحت اختیار پسر جوان بودند که او 

ران جوانی بودند، گرفت. کارگران اعتصابی، که مادران و دختخود از هاراپ الهام می
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ها جای پسر جوان، و کاهش جریمهداشتند که در صورت قرار دادن یک ساعت به راظها
گیرند. هاراپ نوزده زن و دختر جوان را به دادگاه سر میبه مقادیر معقول، کار را از

ن در دادگاه، هریک از آنان به شش پنس جریمه و دو افراخواند. در برابر انزجار حاضر
هنگام خروج از دادگاه با هاراپ را به و شش پنس هزینه محکوم شدند. جمعیْت  شیلینگ

 «.سوت بدرقه کرد
دهد، یمها آن را نشان گونه که در تمام شرایط استقبالشان از نخستین ماشینهمان

 .ندادهکربینی میان پیشکارگرهمواره را ها و صنعت بزرگ نتایج غمناک کارگاه
دوزی در روبان و یراقۀ ناسبت اختراع یک ماشین بافندمهفدهم، به ۀدر سد»
های کارگری در تمام اروپا رخ داد. کشیش شورش 28نام باندموله یا بانداستول،آلمان به

گوید: چاپ رسید، چنین می در شهر ونیز به ۱۶۳۶النسلوتتی، در کتابی که در سال 
در این شهر )کشیش النسلوتتی  آنتوان مولر از اهالی دانتسیگ تقریبًا پنجاه سال پیش»

ای چهار طرز ماهرانهنوشت( ماشینی را دیده است که بهمی ۱۵79کتاب خود را در سال 
ترسیده است این اختراع که می ،بافته است. اما شورای شهرزمان میتا شش پارچه را هم

د و مخفیانه گدایی کشانده شدن شمار زیادی از کارگران شود، اختراع را ازبین بر سبب به
 .مخترع آن را خفه کرد یا او را در آب غرق کرد

کار برده شد؛ ، ماشین کذایی برای نخستین بار در شهر لیده به۱۶9۲در سال »
ها نخست شهرداری را مجبور کرد که استفاده از آن را ممنوع اعالم بافهای یراقشورش

یش در این شهر دستگاه بیست سال پ”گوید: کند. بوکسهورن در این مورد چنین می
توانست در همان مدت زمان، بیشتر کمک آن یک کارگر می ای اختراع شد که بهبافندگی
ها و تر از چندین کارگر دیگر پارچه ببافد. این اختراع موجب آشفتگیو آسان
قاضی ممنوع اعالم  راهایی در بین بافندگان شد تا اینکه سرانجام این دستگاه درگیری

برای استفاده از این دستگاه احکام و...  ۱۶۳9، ۱۶۳۲های س از آنکه در سالپ« د.کر

                                                            
28- Bandmühle – Bandstuhl 
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صادر  ۱۶۶۱دسامبر  ۱۵مختلفی صادر شد، سرانجام مجلس هلند در حکمی که در روز 
 ت.آن را تحت برخی مقررات مجاز دانسکارگیری کرد، به

 ،یاتاندر شهر کلن ممنوع اعالم شد، و ورودش به بری ۱۶7۶این ماشین در سال »
 19سلطنتی در  یاساس حکمپی داشت. بر های بافندگان را درشورش ،در همان تاریخ

هر برده در تمام آلمان ممنوع اعالم شد. در شکارگیری ماشین نام، به۱۶۸۵فوریه 
ارل تور شهامبورگ، در پی دستور شورای شهر، آن ماشین را در مأل عام سوزاندند. امپرا

 ۱7۶۵را تجدید کرد و سرانجام فقط در سال  ۱۶۸۵م سلطنتی حک 1719ششم در فوریه 
 شد.عمومی از آن در سرزمین ساکس مجاز اعالم  ۀبود که استفاد

های اشینماین ماشین، که تا این اندازه در دنیا سر و صدا کرد، در واقع پیشگام »
ه پسر برده ببود. ماشین نام ،نوزدهم ۀریسندگی و بافندگی، یعنی انقالب صنعتی سد

ک یداد تا با حرکت دادن بافندگی نداشت امکان می ۀجوانی که هیچ شناختی از حرف
ای گونهها، بهآن ۀیافتکار اندازد و چهل تا پنجاه قطعه را در شکل تکمیلاهرم دستگاه را به

 .زمان ببافدهم
ر که با باد کا را، بریهفدهم، یک دستگاه سنگ ۀحول و حوش نخستین ثلث سد»

م در ه. باز کردندساخته بود، عوام تخریب  آن را کرد و یک هلندی در نزدیکی لندنمی
 ه ازک ،در برابر عوام ،کردندکه با آب کار می ،بریهای سنگهجدهم، ماشین ۀاوایل سد

ال سختی مقاومت کردند. هنگامی که اورت در سپشتیبانی مجلس برخوردار بودند، به
ر کرد، ساخت صدهزاای چیدن پشم، که با آب کار مینخستین ماشین خود را بر ۱7۵۸
دادند، آن را دست میبرده کار خود را ازعلت ساخته شدن ماشین نام که به ،کارگر

 گذشت، طوماریپشم می زنِی شان از طریق شانههزار کارگری که زندگیسوزاندند. پنجاه
ل ده ساد. طی نخستین پانزهای ارکرایت تهیه کردند و به مجلس فرستادنرا علیه ماشین

نیا های ریسندگی بریتاهای متعددی که در مناطق کارخانهنوزدهم، تخریب ماشین ۀسد
 .دبه حکومت داهای ارتجاعی های الزم را برای خشونتقرار داشت بهانه
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اند بین ماشین و که آموخته ‒ زمان و تجربه الزم است پیش از آنکه کارگران»
ابزار  ضّد حمالت خود را نه بر ‒ کند فرق بگذارندداری از آن میای که سرمایهاستفاده

 29«.ها هدایت کنندشکل اجتماعی استثمار آن ضّد بلکه بر ،تولید
د تعداها و صنعت بزرگ برای کارگران است. نخست، آنچه ذکر شد، نتایج ماشین

گیرند. شمار را میها ها جای آنکنند و ماشینها اخراج میاز کارخانه ها رانزیادی از آ
خود  هبدست دادن آخرین ابزار کار را مانند باید سرافکندگی ازها که میاندکی از آن

النی العاده طوبخرند و به بردگان ماشین تبدیل شوند؛ آنان باید فشار یک روز کاری فوق
اند، ل شدهرا تحمل کنند؛ از همسر و فرزندان خود، که آنان نیز به بردگان سرمایه تبدی

بر  شده راتدریجًا تشدید کارِ  تحمیلِی  ۀشکنج ناپذیرِ های وصفبگذرند؛ و سرانجام، رنج
زرگ بنعت ص ۀدار را در دورسرمایه ضافیوار ارزش اخود هموار کنند. زیرا که شور دیوانه

 ز راچیهمه ،سرمایه-خدااوج رساندن  با به ،پردازانی کهنظریه کم نیستند گیرد. ولیمیفرا
امیدی کنند. آنان به فریاد نادهند و توجیه میتوضیح می« قوانین جاودانی»حت نام ت

 .دهندپاسخ می« قانون جبران»اند با اعالم ها گرسنه شدهکارگرانی که توسط ماشین
، چ، تاررنس، سنیورکولوجیمز میل، مک ‒ اقتصاددانان بورژواای از مجموعه»

ج که هنگامی که ماشین مسبب اخرااند عقیده بر این ‒ وارت میل و غیرهیجان است
دهد که می ای را در اختیار قرارزمان، سرمایهشود، الزامًا و همکارگران از کارخانه می

 .شودآفرینی دیگری برای همان گروه از کارگران میموجب کار
کارگر را استخدام  100دار بافی، یک سرمایهفرش ۀفرض کنیم در یک کارخان»

 ۀاسترلینگ دستمزد پرداخت کند. سرمای ۀلیر 30ها ساالنه باشد و به هریک از آنکرده 
کارگر  ۵۰کند و کارگر را اخراج می ۵۰لیره است. او  3000کند متغیری که هزینه می

                                                            
ا ی شکنیابزاری چنین تحرکاتی از سوی کارگران، که موسوم به جنبش برای اطالعاتی بیشتر درباره -۲9

 است، بنگرید به: لودیسم
ِطبقهجالل سامانی،  ِتکامل ِپیدایشِو ِتا ِآغاز ِاز ِکارگر؛ تن در )این م ۱۳۸۰وهنده، ، نشر پژ1917ی

 اینترنت قابل دسترسی است(.
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لیره استرلینگ هزینه  ۱۵۰۰گذارد که برایش هایی میدیگر را برای کار در پای ماشین
غال و غیره زهای مربوط به ساختمان، مثال باال، از هزینهداشته است. برای ساده کردن 

رفته، پیش یا پس از اخراج کاربه ۀکنیم. باز هم فرض کنیم که مواد اولینظر میصرف
استرلینگ در سال هزینه داشته است. آیا پس از این دگردیسی،  ۀلیر 3000کارگران، 

شده، یعنی کارگران، کل مبلغ هزینه ای در اختیار قرار گرفته است؟ پیش از اخراجسرمایه
ثابت  ۀاسترلینگ بود. در حالت اخیر، سرمای ۀلیر ۶۰۰۰متغیر،  ۀثابت و سرمای ۀسرمای

 ۀلیر ۱۵۰۰استرلینگ برای مواد اولیه و  ۀلیر 3000استرلینگ است که شامل  ۀلیر ۴۵۰۰
استرلینگ است  ۀرلی ۱۵۰۰متغیر برابر با  ۀشود. سرمایها میماشین ۀاسترلینگ برای هزین

 چهارِم دوم به یکمانده. عنصر متغیر از یکباقی کارگرِ  ۵۰که عبارت است از دستمزد 
در اختیار قرار گرفتن بخشی از  ۀکل کاهش یافته است. و برعکس، آنچه دربار ۀسرمای

استرلینگ، دیگر در شکل قابل  ۀلیر ۱۵۰۰ای برابر با شد، یعنی سرمایهسرمایه ادعا می
 ۀمتغیر به شکل سرمای ۀبلکه از سرمای ،ش با نیروی کار وجود نخواهد داشتتعویض

گاه استرلینگ، دیگر هیچ ۀلیر ۶۰۰۰کل، یعنی  ۀثابت درآمده است. از این پس، سرمای
تر شوند، شمار ها کاملبار که ماشینکار نخواهد گرفت و هرکارگر را به ۵۰بیش از 

 .کارگران کاهش خواهد یافت
اند دارای ارزشی کمتر از نیروی کار کار گرفته شدهتازگی بههایی که بهیناگر ماش»

 ۀلیر ۱۵۰۰جای استرلینگ به ۀلیر 1000شوند، یعنی مثاًل و ابزاری باشند که حذف می
شود و ثابت تبدیل می ۀاسترلینگ به سرمای ۀلیر 1000متغیری برابر با  ۀاسترلینگ، سرمای

گیرد. این سرمایه، با فرض اینکه استرلینگ در اختیار قرار میۀ رلی ۵۰۰ای برابر با سرمایه
نفر  ۵۰دهد، در حالی که کارگر را می ۱۶دستمزدها ثابت باقی بمانند، امکان استخدام 

زیرا بخشی از  ،نفر نیز کمتر خواهد بود ۱۶ها از این اخراج شده بودند. و تازه شمار آن
ثابت صرف خرید مواد  ۀسرمای مثابۀشده، باید بهگرفتهدر اختیار قرار  استرلینِگ  ۀلیر ۵۰۰
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در اختیار قرار  ۀعبارت دیگر، فقط بخشی از سرمای اولیه، ابزار کار و غیره شود. به
 .کار گرفتمتغیر برای پرداخت دستمزدها به ۀسرمای مثابۀتوان بهشده را میگرفته

 یناکند که در غیر می ساخت ماشین برای شماری از کارگران مکانیک ایجاد شغل
ب شده جبرانی محسواخراج باِف ماندند. ولی آیا این برای کارگران فرشصورت بیکار می

ن، شده بر اثر آشمار کارگران اخراج ۀشود؟ در تمام موارد، ساخت ماشین، در مقایسمی
ن گرااسترلینگ، که برای کار ۀلیر ۱۵۰۰گیرد. مبلغ کار میشمار کمتری کارگر را به

ت را ماشین، سه عنصر متفاو موردکارخانه فقط نمایانگر دستمزد است، در  ۀشداخراج
 کند: ارزش ناشی از ابزار تولید الزم برای ساخت آن، دستمزد کارگرانمشخص می

ه کجیب صاحب کار رفته است. افزون بر آن، همین  که به ایضافیو ارزش ا ،مکانیک
ته از نو ساخته شود که دیگر وجود خارجی نداشماشین ساخته شد، فقط زمانی باید 

های نهکارخا کار مشغول باشند، باید سایر باشد. و برای اینکه کارگران مکانیک دائمًا به
 .یکی پس از دیگری، کارگرهای خود را با ماشین جایگزین کنند ،بافیفرش

نظر  بود.ن ن شدگونه که بیاقانون جبراْن آنپردازان از ولی در واقع، مقصود نظریه»
ه هم امکانات معیشتی کارگران اخراج شده است. البت آنان چیز دیگری است که آن

رار داده، بلکه قکارگر را در اختیار  ۵۰ فقط توان انکار کرد که در مثال باال، ماشین نهنمی
ع رلینگ قطاست ۀلیر ۱۵۰۰  شان را به مقداری برابر باها و امکانات معیشتیروابط بین آن

رف علت دریافت نکردن دستمزد مص کرده است؛ این امکانات معیشتی، که کارگران به
 ت.قرار گرفته اس« در اختیار»کنند، نمی

اش محروم کانات معیشتیانگیزش! کارگر را از امدر واقعیت غم هلئاین هم مس
ددانان باید صرف معیشت او شود، در زبان اقتصاآنچه می« اختیار قرار دادندر »کردن، 

کمک ماشین  ای است که قرار بود بهدر اختیار قرار دادن سرمایه معنای شده بهذکر
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طرز بیان بستگی  چیز به. مشخص است که همهکندامکانات معیشتی کارگر را فراهم 
 30«.ها را موقتًا تسکین داداین مجاز است که با دادن اسامی دیگری، درد»دارد. 

  

                                                            
30- Nominibus molire licet mala 
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 دستمزد هشتم: فصل

اسب با کنند که دستمزد، پرداخت بهای متنداری ادعا میتولید سرمایه ۀرفداران شیوط
 .جزو تولیدات سرمایه است ضافْی و ارزش ا ،کار

 اما کار به چه معنا است؟
نی که ن معکار یا هنوز درون کارگر است یا قباًل از درون او بیرون آمده است. بدی

. در خود آن چیزی است که صورت گرفته است کار، نیرو یا توان انجام چیزی است، یا
شده  خارج تواند کاری را که از اوکار یا نیروی کار است یا کاال. کارگر نمی :یک کلمه

 د.فروش رسان  ده است، بهوروجود آاست، یعنی چیزی که او ساخته، کاالیی که خودش به
 ۀشندو فروادر این صورت  باید ابزار کار و مواد اولیه را در اختیار داشته باشد،او می

ط وجود آورده است. ولی او مالک چیزی نیست؛ او فقکاالیی خواهد بود که خود به
 ان کارهم تو دارایی خود دارد که آن تنهااست که برای زنده ماندن نیاز به فروش  یپرولتر

 .درا بختواند از او نیروی کارش ردار فقط میکردن اوست، یعنی نیروی کارش. و سرمایه
ش رزا و یک استفادهاین نیروی کار، همانند تمام کاالهای دیگر، دارای یک ارزش 

 االیی رامعنای واقعی ک های ارزش مبادله یا بهای ارزش بهدار به او بمبادله است. سرمایه
 ۀلش مبادن ارزفروشد. اما با پرداخت این بها، او همچنیپردازد که کارگر به او میبه او می

ارای این کاالی ویژه د استفادۀآورد. اما ارزش دست میا که خریده است بهکاالیی ر
د، دارن کیفیتی دوگانه است. نخستین کیفیت آن، همانی است که تمام کاالهای دیگر نیز

 ژه استهم برآورده کردن یک نیاز است. و کیفیت دوم آن، که مختص این کاالی وی و آن
 .کند، ایجاد ارزش استمایز میو آن را از تمام کاالهای دیگر مت

تواند فقط نمایانگر کار، که مفهومی نامشخص و گنگ بنابراین، دستمزد نمی
تواند تولیدی از سرمایه نمی ضافیاست، باشد، بلکه نمایانگر نیروی کار است. و ارزش ا

ز توان باحرکت است که در آن همان مقدار از ارزش را میای بیزیرا سرمایه ماده ،باشد
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ای است که جان ندارد؛ که اگر یافت که از طریق کار در آن وارد شده است. سرمایه ماده
تواند جان بگیرد. این نیروی کار آن را به حال خود بگذاریم، بدون نیروی کار هرگز نمی

است. این نیروی کار است که برای سرمایه  ضافیتنهایی قادر به ایجاد ارزش ااست که به
چرخاند. ست که زندگی سرمایه را میآورد، و هم اوهمراه میی را بهگهای زندجوانه

کار، سپس جذب از تمام منفذها  ضافِی کند مگر مکیدن ارزش اسرمایه کار دیگری نمی
 .و سرانجام با تمام قوا آن را بلعیدن

زد مزد )دستمزد براساس زمان( و کارماست از گاه دستمزد عبارت ۀدو نوع عمد
 .(کاری)قطعه

یک روز، یک هفته،  ‒ مزد، دستمزدی است که برای زمان مشخصی از کارگاه
. شود. این فقط نوعی از تبدیل بهای نیروی کار استپرداخت می ‒ یک ماه و غیره

ست، جای اینکه گفته شود کارگر نیروی کار یک روزش را برای سه فرانک فروخته ابه
 .کندسه فرانک در روز کار می گویند که کارگر برای دستمزدی برابر بامی

فرانک در روز، بهای نیروی کار برای یک روز است. ولی این  سهبنابراین، دستمزد 
تر یا بلندتر باشد. مثاًل اگر آن روز کاری ده ساعته باشد، به تواند کوتاهروز کاری می

زده شود. در حالی که اگر روز کاری دواسانتیم در ساعت پرداخت می 30نیروی کار 
دار با شود. بنابراین، سرمایهسانتیم در ساعت پرداخت می ۲۵ساعته باشد، به نیروی کار 

پردازد کاهش ش میاروز کاری افزودن ساعات یک روز کاری، بهایی را که به کارگر برای
تواند همچنین دستمزد را افزایش دهد در عین حالی که به کارگر دار میدهد. سرمایهمی

دار اگر یک سرمایه ،یعنی ؛بپردازد پرداختمان بهایی را که قباًل میکارش هبرای نیروی 
زمان ولی هم ،فرانک برساند 60/3فرانک به  3دستمزد کارگرش را افزایش دهد و آن را از 

جای ده ساعت به دوازده ساعت افزایش دهد، او در واقع بهای نیروی کار روز کاری را به
دار در حالی که دستمزد پردازد. و اگر سرمایهدر ساعت میسانتیم  30کارگر را همان 

جای ده ساعت روز کاری را به ،زمانهم ،رساندفرانک می 60/3فرانک به  3کارگر را از 
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 ۲۴به پانزده ساعت افزایش دهد، او در واقع بهای نیروی کار کارگر را کاهش داده و به 
جای افزایش طول زمان کار دار بههسانتیم در ساعت رسانده است. هنگامی که سرمای

دیدیم او  پیشترگونه که آورد؛ هماندست میشدت آن را افزایش دهد، همان نتیجه را به
ت که توان گفهایش انجام دهد. در مجموع میکمک ماشین تواند این کار را بهمی

موفق ر ان کابازی و افزودن دستمزد کارگر و افزایش زمودلدار با تظاهر به دستسرمایه
 .ای شرافتمندانه سر کارگر کاله بگذاردگونهشود بهمی

کند، باز هم ساعتی پرداخت میصورت هبدار دستمزد کارگر را هنگامی که سرمایه
د، در بیاب زیان رساندن به او را ۀتواند وسیلبا افزایش یا با کاهش طول زمان کاری، می

 اری بهاعت کشرافتمندانه، همان بها را برای یک س ای ظاهراً گونهبه ،عین حالی که همواره
د. سانتیم باش ۲۵او پرداخت کرده است. فرض کنیم دستمزد یک ساعت کاری برابر با 

ند، جای دوازده ساعت کار، وادار به هشت ساعت کار کبه ،دار کارگر رااگر سرمایه
دادن  ب موجب از دستترتیفرانک پرداخت خواهد کرد. او بدین 2فرانک به او  3جای به
 اش به آننیازهای روزانه یارگر برای ارضاکسوم آنچه یعنی یک ،شودفرانک کارگر می ۱

 عت کارده سادار کارگر را وادار به چهارده یا شانزنیاز دارد. و اما اگر برعکس، سرمایه
 ۴یا  فرانک 50/3فرانک به او  3جای جای دوازده ساعت کار کند، با وجود اینکه بهبه

 ارزدیمچه پردازد، ولی از کارگر دو یا چهار ساعت کار با بهایی کمتر از آنفرانک می
و دو یا  کشیده است. در واقع، پس از دوازده ساعت کار، نیروی کارگر کاهش یافته است،

ی چهار ساعت کاری که افزون بر ساعات معمولی کار انجام شده است، باید با نرخ
 که کارگران ،ساعت کار اولیه پرداخت شود. این درخواست متفاوت از نرخ دوازده

که  ایها، ساعات کاری، در چندین صنعت پذیرفته شده است. در آنندده بودکر شعنوان
 .دشوبه نرخ بیشتری پرداخت می یابدشده انجام میافزون بر ساعات تعیین

اری بیشتر مزدی، هرچه بهای نیروی کار کمتر باشد، طول زمان کگاه ۀدر شیو
سانتیم در  30 جایباید این چنین باشد. اگر دستمزد کارگر بهاست. و روشن است که می
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 یکه برای ارضا ‒ فرانک در روز 3دست آوردن سانتیم باشد، کارگر برای به ۲۵ساعت، 
جای ده ساعت، دوازده ساعت کار کند. به ،مجبور است ‒ او الزم است ۀنیازهای روزان

جای دو روز، سه روز کار به ،فرانک در روز باشد، کارگر مجبور است 2 اگر دستمزد او
کار را دستمزد، در این حالت،  دست آورد. کاهشدارد به کند تا آنچه برای دو روز نیاز

پی  دهد. ولی این حالت نیز وجود دارد که افزایش کار کاهش دستمزد را درافزایش می
شود دو برابر ک کارگر قادر میها در روند تولید، یاشینداشته باشد. مثاًل، با وارد کردن م

دار شمار بازوها را د. در آن صورت، سرمایهکنتولید  کرده استچه قباًل تولید میآن
 .یابدها کاهش مینیروی کار افزایش و دستمزد ۀعبارت دیگر، عرض دهد. بهکاهش می
( اساس زمانمزد )دستمزد برگاه ۀکاری( چیزی جز شکل تغییریافتمزد )قطعهکار

اه گو حتی ای یکسان در صنایع مختلف نیست. این دو شکل از پرداخت دستمزد به گونه
 .دشومیاستفاده نیز در همان صنعت 

کند و فرانک کار می 3یک کارگر دوازده ساعت در روز برای دستمزدی برابر با 
 ۶توان گفت که کارگر طی ای یکسان، میهگونکند. یا بهفرانک ایجاد می ۶ارزشی برابر با 

مانده، ساعت باقی ۶فرانک دستمزد خود را بازتولید کرده و طی  3کار خود،  ۀساعت اولی
دیگری گفت که کارگر طی هر  ۀگونتوان بهده است؛ میکرتولید  ضافیفرانک ارزش ا 3

دوازدهم ا یککند که برابر بسانتیم ارزش تولید می ۲۵کار خود،  ۀنیم ساعت اولی
را تولید  ضافهدوازدهم ارزش ادستمزدش است، و طی هر نیم ساعت دوم کارش، یک

 24توان گفت که اگر کارگر طی دوازده ساعت کار، شکلی دیگر، می د. یا باز هم بهکنمی
سانتیم دستمزد  5/12یک از قطعات، ی معینی را تولید کند و برای هرقطعه از کاال

شود، درست مثل این است که بگوییم که کارگر فرانک می 3کل  دریافت کند، که در
فرانک دستمزد خود ساخته و دوازده قطعه دیگر را  3دست آوردن دوازده قطعه را برای به

توان گفت که کارگر وجود آورده است. یا باز هم میبه ضافیفرانک ارزش ا 3برای تولید 
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دیگر را برای  ۀدستمزدش و یک قطعساعت کار خود، یک قطعه برای دریافت  در هر
 .کندکارفرمایش تولید می

 ورده بایدکند، زیرا فراخود محصول وارسی می راکاری، کیفیت کار در قطعه»
به این  د.کرشده را پرداخت دارای کیفیت متوسط باشد تا بتوان در ازای آن بهای تعیین

ها کمک آن م ایرادهایی است که بهناپذیری برای انواع و اقساکاری منبع پایانشکل، قطعه
 شود. در عین حال، معیار مشخص و کاملی برایاجرا گذاشته میکسر مزد کارگر به

نا بر بای که سابق بر آن و دهد. تنها زمان کاریدار میدست سرمایه سنجش شدت کار به
قی زم تلعًا الماکار اجت ۀمثابده است بهشتجربه در مقدار معینی از کاال جا گرفته و تثبیت 

ز نی امعی ۀهای بزرگ خیاطی لندن، قطعد. در کارگاهشوشود و بر آن پایه پرداخت میمی
عت خوانند و اجرت ساو غیره می ،یک ساعت، نیم ساعت ‒ رامثاًل یک کت  ‒ را کار

ل است که چه مقدار از محصو پنس است. از روی تجربه و عمل دانسته شده ششکاری 
گر و عمیرات و غیره، بین کارساعت است. در مورد مدهای تازه یا ت معادل یک متوسط

ت یک ساع با کاری برابر مشخْص  ۀآید که آیا فالن قطعوجود میفرما اختالف بهکار
های لندن سازیکند. در مورد مبلله را حل میئجا نیز تجربه مسکه در این ‒ برد یا نهمی

شته ط نداتوان الزم را برای انجام کار متوس له به همین صورت است. اگر کارگرئنیز مس
اده تمه دباشد و بنابراین نتواند روزانه حداقل مشخصی کار را تحویل دهد، به کارش خا

 .شودمی
شود، خود شکل دستمزد وارسی می اجا بنظر به اینکه کیفیت و شدت کار در این»

کار خانگی جدید  ۀپای فقط سازد. لذا شکل مزبور نهطور عمده زائد میمراقبت کار را به
هم د که زنجیروار بهشودهد، بلکه همچنین مبنای نظام استثمار و ستمی میرا تشکیل می

زنی را تسهیل و چانه ،دار و کارگرمیان سرمایه ،ها راطفیلی ۀرخن پیوسته است. از سویی،
پردازد و می دارها منحصرًا از تفاوت میان بهای کاری که سرمایهکند. نفع واسطهمی

شود. این نظام در بریتانیا ناشی می گذارنداقعًا برای کارگر باقی میبخشی از این بها که و
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 ۀشود. از دیگر سو، شیوخوانده می 31«آوردنظامی که عرق کارگر را درمی»نام  به
ک )در تولید مانوفاکتور با رئیس ی دهد که با کارگر عمدهدار اجازه میکارمزدی به سرمایه

دادی از قرار فالن ر، در کارخانه با سرمکانیک( قرارغال با سر کارگزگروه، در معادن 
ای که کارگر عمده استخدام و پرداخت مزد گونهتعداد قطعه به فالن قیمت ببندد، به

 ،از کارگر فرمااستخدام کاربا بگیرد. در این مورد، برعهده خود کارگران همکار خویش را 
 .پذیردکشی کارگر از کارگر تحقق میرهبهاستثمار و راه 

در صورت وجود کارمزدی، نفع شخصی کارگر در این است که تا حد ممکن »
ورد مدر  ،دار راکار اندازد؛ امری که کار سرمایهنیروی کار خویش را با شدت بیشتری به

 خود ایجادبهکند. گرچه این نتیجه خودسهیل میباال بردن میزان عادی شدت کار، ت
شود. کار برده میدست آمدن آن بهد، اغلب امکانات ساختگی برای اطمینان از بهشومی

ک یگر یها در لندن، این دهای دانینگ، دبیر یکی از سندیکاهای مکانیسینبنا بر گفته
فردی را  برای سرکارگری یک تعداد از کارگران،”داران است که متداول نزد سرمایه ۀشیو

 ه ماهسدارای نیروی بدنی و مهارتی باالتر از میانگین باشد. هر  کنند کهانتخاب می
 خود را برای شود به شرطی که تمام هّم بار به او اضافه دستمزدی پرداخت مییک

دی د عاتمزاند و فقط دسبرانگیختن رقابت میان کارگرانی که تحت فرمان او قرار گرفته
وزانه رفع شخصی کارگر است که زمان کار ناین به “کار برد.به کنندخود را دریافت می

رو،  ین. از ایابدمیتر شود، زیرا از این راه مزد روزانه یا هفتگی او نیز افزایش طوالنی
گر احتی  نظر از اینکه پیوندد. صرفوقوع میمزد بیان شد بههمان واکنشی که در مورد گاه

ایین خودی خود متضمن پنه بهزمان کار روزا طوالنی ساختنکار مزد هم ثابت بماند، 
 .آمدن بهای کار است

ر جای استخدام کارگر دمزدی، بهکارمزد یکی از عواملی است که اسلوب ساعت»
 .روز یا در هفته، بر آن متکی است

                                                            
31- Sweating system 
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شود، کارمزدی اجرا می 32ها قانون کارخانجاتهایی که در آنکارگاه در»
مؤسسات، سرمایه فقط از راه تشدید زیرا در این  ،آیدعمومی درمی ۀصورت قاعدبه

 .تواند به کار روزانه توسعه بخشدآهنگ کار می
رگر همان نسبت درپی دارد. هنگامی که کا افزایش تولید، کاهش دستمزد را به»

ر رای هعنوان نمونه، بدار بهکند، سرمایهطی دوازده ساعت کار دوازده قطعه تولید می
 24عه، جای دوازده قط. اگر تولید دو برابر شود، کارگر بهدپردازمیسانتیم به او  ۲۵قطعه 

 5/12ط کند و به او فقدار دستمزد او را بر دو تقسیم میکند و سرمایهقطعه تولید می
 .پردازدفرانک می

دار و این تغییر کارمزد، گرچه فقط صوری است، مبارزات مداومی را بین سرمایه»
 اقعاً کند تا ودار این وضع را بهانه مین جهت که سرمایهانگیزد. خواه از آکارگران برمی

ار کشدت  سبب که ترقی نیروی بارآور کار با باال رفتنبهای کار را تنزل دهد، یا بدان
پندارد یمخورد و جدًا چنین علت آنکه کارگر از ظاهر کارمزد فریب می قرین است. یا به

تنزل  برضّد در قبال نیروی کارش، و لذا نه  ،که پرداخت، در برابر محصول کارگر است
را  شورد. چنین مطالباتیمی های فروش کاال تطبیق نداشته باشدمزدی که با تنزل ب

کند و یشمارد؛ لذا آن را رد مماهیت دستمزد می ۀفاحش دربار یحق، اشتباهسرمایه، به
 «.دارد که بارآوری کار ربطی به کارگر نداردخشونت اعالم می با

  

                                                            
اشاره به قوانینی است که در بریتانیا طول یک روز کاری را به شمار مشخصی از ساعت محدود  -32
 م. ‒کرد. می
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 سرمایه انباشت نهم: فصل

 مالً یه کاشویم که نگهداری سرماراحتی متوجه میاگر به فرمول سرمایه نظری بیفکنیم، به
 .پی و دائمی آن قرار گرفته استدربراساس بازتولید پی

غیر مت ۀثابت و سرمای ۀدانیم، سرمایه از دو بخش سرمایگونه که میدر واقع، همان
ر اث برشود، ابزار کار و مواد اولیه مشخص می وسیلۀبهبت که ثا ۀسرمای شود.تشکیل می

ها فرسوده شوند، ماشینگردد. ابزار فرسوده میکار دستخوش فرسایش دائمی می سرشت
، سرانجام ها نیاز دارند وها به آنغیره که ماشین غال، پیه وزهمان صورت  شوند و بهمی

شوند. ولی طی زمانی که لیه مصرف میشود. مواد اوساختمان کارخانه فرسوده می
ف همان نسبت که از آن مصر فرساید، بهثابت را می ۀسرمای اْر شده، کصورت یادبه

ن همان نسبتی که ضم ثابت در کاال به ۀپردازد. سرمایکند، به بازتولید آن نیز میمی
، بخش مدیدیگونه که تولید شده است. همانساخته شدنش از آن مصرف گردیده، باز

 ید شدهازتولدر ارزش کاال ب ،شده از ابزار کار و مواد اولیه، همواره دقیقاً مصرف ارزِش 
ت که شود، آشکار اسثابت بازتولید می ۀاست. بنابراین، اگر در هر کاال بخشی از سرمای

شده برای ثابت مصرف ۀشده، تمام سرمایدر ارزش شمار معینی از کاالهای تولید
 .یابیممیها را ساخت آن

ای مایهآن سر ‒ نیز متغیر ۀدهد. سرمایله رخ میئمتغیر نیز همان مس ۀبرای سرمای
ولید در کاال بازت دقیقاً  ‒ دکنمشخص می ، آن رایعنی دستمزد ،که ارزش نیروی کار

ستمزد به آن اشاره کرده بودیم. کارگر در نخستین بخش از کارش، د پیشترشود. ما می
ی ید. از آنجاکنرا تولید می ضافهکند و در دومین بخش آن ارزش امیخودش را بازتولید 

ین شد، اشود که کارگر کارش را به پایان رسانیده باکه دستمزد فقط هنگامی پرداخت می
کند که در کاالی بدان معنی است که او فقط هنگامی دستمزد خود را دریافت می

 .دار ارزش را بازتولید کرده باشدسرمایه
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 به دستشده به کارگران بدون وقفه دستمزدهای پرداخت ۀراین، مجموعبناب
ا به روجه دستمزدها، انقیاد کارگر  ۀوقفشود. این بازتولید بیخودشان بازتولید می

او  رفت، سازد. هنگامی که پرولتر برای فروش نیروی کارش به بازاردار دائمی میسرمایه
کت در ا شرب ،یعنی داری برایش تعیین کرده بود؛ایهرمتولید س ۀجایی را اشغال کرد که شیو

 شود، و با دریافت مبلغی از وجهتولید اجتماعی برای بخشی که به او مربوط می
باید از می متغیر که ۀچنین بخشی از سرمایزدها برای نگهداری از خودش، و همدستم

 .دطریق کارش آن را بازتولید کن
 داری، بهشکل برده ت که انقیاد بشری را بهاین همواره آن زنجیر جاویدانی اس

 .بخشدتداوم می ،بگیری، یا به شکل مزدداریشکل رعیت
ن کند. او به ایصورت رایگان کار میپندارد که برده بهگر سطحی چنین میمشاهده

د که را جبران کن کند که برده باید پیش از هرچیز تمام آن مقادیریله فکر نمیئمس
ی گاه داری بردهنگه ۀکند. و باید دقت کرد که هزینداری او هزینه میگهصاحبش برای ن

 برده زیرا صاحبای است که مزدبگیر مجبور است به آن اکتفا کند؛ بیشتر از آن هزینه
انند ممند است. رعیت، اش، عالقهبخشی از سرمایه ۀمثابداری او، بهاندازه به نگهبی

گر سطحی، او حب زمین تعلق دارد و برای مشاهدهزمینی که به آن وابسته است، به صا
موجودی است که شرایطش نسبت به شرایط برده پیشرفت کرده است، زیرا آشکارا 

ه دهد، در حالی کشود که رعیت فقط بخشی از کارش را به صاحب زمین میمشاهده می
، است دهبخش دیگر آن را برای امرار معاش از مقدار کمی از زمین که برایش باقی مان

سیار بدر شرایطی قرار دارد که  نیزگر سطحی، مزدبگیر برد. و برای مشاهدهکار میبه
آید و گویی نظر میباالتر از شرایط رعیت است، زیرا در این حالت، کارگر کاماًل آزاد به

 .کندارزش کاری را که انجام داده است دریافت می
 نست برای خودش ارزش کارش را بهتوااگر کارگر می ،چه تصور شگفتی! در واقع

داری دیگر وجود خارجی تولید سرمایه ۀاجرا درآورد، در این صورت شیو ۀمرحل
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تواند داشت. ما قباًل به این مطلب اشاره کرده بودیم. کارگر تنها چیزی را که مینمی
 تواند به فروشدست آورد، ارزش نیروی کارش است، و آن هم تنها چیزی است که میبه

 دارزیرا او از مال دنیا تنها همان را در اختیار دارد. محصول کار متعلق به سرمایه ،رساند
همان  پردازد. بهمی ،، یعنی بهای نگهداری او رااست که به پرولتر دستمزد او را ]منفردی[

ارباب در  ‒ نبرای کشت زمی ‒ که چنین زمان و ابزار کاریصورت، تکه زمین و هم
وسایلی است که رعیت برای زنده ماندن  ۀمجموع دهندۀدهد نشانرار میاختیار رعیت ق

 .اش را باید برای اربابش کار کندماندهدر اختیار دارد، در حالی که تمام وقت باقی
شان الزم است برده، رعیت و کارگر هر سه مجبورند بخشی از آنچه برای نگهداری

 ۀکنندها مشخصاربابشان به او بدهند. آننفع خود تولید کنند و بخش دیگر را به برای 
کشی انسانی هستند. این امر همواره انقیاد انسان سه شکل متفاوت از زنجیر انقیاد و بهره

اند را( ل تولید که در واقع وسایل زندگیی)یعنی وسا را عاری از هر نوع انباشت پیشین
 زندگی است ۀیا سرچشمنظر انسان دیگری که دارای انباشت پیشین وسایل تولید ت تح

داری، حفظ سرمایه یا انباشت آن، دقیقًا برای تولید سرمایه ۀدر شیو 33دهد.نشان می
 .کشی انسانی استحفظ همان زنجیر انقیاد و بهره

را نیز تولید  ضافیچنین ارزش اپردازد، بلکه همولید سرمایه نمیاما کار فقط به ت
دار هر سال کل رانت یا اگر سرمایه 34نامند.یکند که آن را رانت )عایدی( سرمایه ممی

                                                            
، که مارکس مسئول نگاشتن «المللامۀ بیندرآمد اساسنپیش»در اینجا، کافیرو به تعبیر یک عبارت از  -33

در  ا چونمصورت ناکامل آمده بود. آن بود، اقدام کرده است. این عبارت در متن فرانسوی اساسنامه به
ر دن را آجا فقط به متن انگلیسی عبارت که مترجم فرانسوی کتاب ارائه داده است دسترسی داریم، این

 م. ‒دهیم: اختیار خوانندگان قرار می
«The economical subjection of the man of labour to the monopolizer of the means of labour, 
that is the source of life, lies in the bottom of servitude in all of its forms….« 

واقع مفهوم  در ‒کند که به معنای عایدی سرمایه است، یعنی آنچه سرمایه تولید می ‒واژۀ رانت  -34
 م فر. ‒مثابۀ تولیدکننده نشان دهد. خواهد سرمایه را بهکند که میاشتباهی را بیان می
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اش بیفزاید، ما شاهد انباشت سرمایه خواهیم بود. یعنی سرمایه بخشی از آن را به سرمایه
و با انباشت ارزش کند ولید ساده سرمایه را حفظ میرود؛ کار با بازتسوی انباشت میبه
 .کندسرمایه را پروار می ضافیا

خش ، بابزار کار منزلۀشود، بخشی از آن بهمایه افزوده میهنگامی که رانت به سر
ن شود. ایکار گرفته میشکل نیروی کار به مواد اولیه، و بخش سوم به منزلۀدیگر آن به

 ای که پرداخت نشده است و سرمایه را پروارگذشته است، کار گذشته کارِی افزون
ن آپردازد. این امسال را می الزِم  سال گذشته کارِ  ۀنشدکند. بخشی از کار پرداختمی

م آن تولید مدرن موفق به انجا ۀمکانیسم ماهران دار در پرتوِ چیزی است که سرمایه
 د.شویم

 گیریبمالکیت فردی و مزد ۀمحض اینکه سیستم تولید مدرن، که کاماًل بر پایبه 
 شود )وشی مینتایجی که از آن نا ازتواند بنا شده است، پذیرفته شود، دیگر کسی نمی

میتی کارگر چه اه فالنداری است(، ایرادی بگیرد. برای ها انباشت سرمایهیکی از آن
 ۀنشدکار پرداخت دهندۀنشانکند دارد که سه فرانکی که در ازای دستمزدش دریافت می

بهای  شاین است که آیا سه فرانک دستمزداو حق دارد بداند  کارگر باشد؟ آنچه بهمان
که  ستادقیق چیزهایی  آیا این دستمزد معادِل  ،یعنی ؛کار اوست یا نه درست نیروی

ت شده ای اکید مراعاگونهکند، و آیا قانون مبادله بهنیازهای یک روز او را برآورده می
 .است یا نه

، فضیلت آغازدرا میروی سرمایه بر دار انباشت سرمایه هنگامی که سرمایه
گیرد. این فضیلت نامند در وی شکل میساک میکه مختص اوست و آن را ام جدیدی

ز را اشود تا بتواند بیشترین مقدار هایش تا حد ممکن میشامل محدود کردن هزینه
 .انباشت کند شرانت

دار ند که سرمایهاو فقط بازتابی از نیازهای سرمایهدار و وجدان اسرمایه ۀاراد»
نوعی دزدی یا حداقل نوعی وام  اش فقطشخصی دائمیف آن است. او در مصر ۀنمایند
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دوگانه )دوبل(،  بیند که از انباشت گرفته است. در واقع، در دفاتر حسابدارِی را می
دار به سرمایه بدهکار مقادیری که سرمایه مثابۀها، بههای شخصی در ستون بدهیهزینه

فزایش ت. انباشت با ااجتماعی اس دنیای ثروِت  چیرگِی  شود. انباشتاست، منظور می
 ناپذیرش بهطلبی سیریجاه بادار را، که تسلط مستقیم و غیرمستقیم سرمایه شمار افرادش
 .دهدشود، گسترش میجلو رانده می

شکل  دار که هنوز هم بهرباخوار )این شکل قدیمی سرمایه ۀنمون ۀبا ارائ 35لوتر»
شوق  ی از شور وعنصر دهد که تمایل به تسلطبی نشان میخوشود( بهپراکنده دیده می

پرستان به کمک خرد خود توانستند رباخوار را به دزد چهارباره و ثروتمند شدن است: بت
خاطر  ها برای او آنچنان احترامی قائلیم که او را بهکش تشبیه کنند. ولی ما مسیحیآدم

ایتی بلعد جنو می ،دزددرباید، میدیگری را می ۀپرستیم. آن کس که مائدپولش تقریبًا می
دهد )تا زمانی که تحت قدرتش باشد( که آن کس که همان اندازه بزرگ انجام می به

کند. و این آن چیزی است که رباخوار کشد و او را نابود میدیگری را از گرسنگی می
دهد. با وجود این، او محکم سر جای خود نشسته است، در حالی که اگر انجام می

شد و بدنش را همان تعداد کالغ دار آویخته می باید بهشد، میعدالت اجرا می
کافی گوشت داشته باشد که  ۀانداز شرطی که به خوردند که سکه دزدیده بود؛ البته بهمی

کشند در دزدها را به غل و زنجیر میای از گوشتش برسد. آفتابههمه کالغ قطعهبه این
روی زمین، پس از شیطان،  خورند. درحالی که دزدان بزرگ در طال و ابریشم غوطه می

خواهند ها میتری از بخیل و رباخوار وجود ندارد. زیرا آنها دشمن بزرگبرای انسان
و مستبدان نیز اراذل و اوباشی ، ها باشند. مغوالن، جنگجویانانسان ۀپروردگار هم

ن ها خودشاها باید بگذارند دیگران زندگی کنند. آنند، ولی با وجود این، آنابدجنس
 ند و حتی این امکان وجود دارد که دلشان بهاکنند که بدجنس و دشمن دیگراناعتراف می

خواهد که همه از گرسنگی و حال دیگران بسوزد. اما یک رباخوار یا یک بخیل دلش می

                                                            
35- Luther 
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چیز را تصاحب کند و مانند تنهایی همهله شوند تا او بتواند بهزتشنگی، از غم و بدبختی 
او باشد. او یک مانتو بر تن دارد  ۀاز او دریافت کند و برای همیشه بندخدا، هرکسی فقط 

کوشد خود و زنجیرهایی طالیی بر خود آویزان کرده است و انگشتر بر انگشتان دارد و می
فردی مؤمن و شرافتمند جا بزند. رباخوار هیوالیی زشت است که از یک غول  ۀمثابرا به

کنند و سرشان را از تن جدا ان و جنایتکاران را شکنجه میو اگر راهزنت... بلعنده بدتر اس
شان کرد و بایست رباخواران را طرد و لعنت کرد، شکنجهند، چه اندازه بیشتر میکنمی

 «.سرشان را از تن جدا ساخت
د توانبکند. برای آنکه بخشی از رانت انباشت سرمایه، افزایش بازوان را طلب می

مایه لید سرازتوب ۀباید شمار کارگران را افزایش داد. سازوارود، میبه سرمایه متغیر تبدیل ش
کند.  نسل جدید حفظ از رهگذرکند که کارگر بتواند نیروی کارش را ای عمل میگونهبه

گیرد. یماش، در اختیار عمل بازتولید دائمی ۀبرای ادام ،نسل جدیدی که سرمایه آن را
ت. و کرد بیشتر اسند از کاری که دیروز طلب میکولی کاری که امروز سرمایه طلب می

ه سرمای نباشتابنابراین، بهای آن نیز باید طبیعتًا افزایش یابد. و در واقع، اگر در خود 
 .یافتندبایست افزایش میها را کاهش دهد، دستمزدها نیز میدلیلی وجود نداشت که آن

شود، بخشی از یه افزوده میدیده شد، آن بخش از رانت که ساالنه به سرما کهچنان
بخشی از آن به  ،عبارت دیگر یا به ‒ متغیر ۀثابت و بخش دیگر آن به سرمای ۀآن به سرمای

نظر  گردد. ولی باید درتبدیل می ‒ ابزار کار و مواد اولیه و بخش دیگر آن به نیروی کار
دید تولید و های جهای تولید قدیمی، شکلزمان با انباشت سرمایه، نظامداشت که هم

تمام آن عناصری که موجب افزایش  دیدیم،گونه که عبارت دیگر، همان یا به ‒ هاماشین
تدریج که انباشت سرمایه یابند. بهتکامل می ‒ شوندتولید و کاهش بهای نیروی کار می

شود، در حالی که به بخش ثابت آن افزوده یابد، از بخش متغیر آن کاسته میافزایش می
کار مشاهده  ۀها، مواد جنبی آن و مواد اولیها، ماشین. یعنی افزایش ساختماندشومی
نسبت این افزایش، انباشت سرمایه نیاز به نیروی کار و بازو را  زمان و بهد، اما همشومی
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شود و در دهد. با کاهش نیاز به نیروی کار، تقاضا برای آن نیرو نیز کم میکاهش می
یابد. در نتیجه، هرچه بیشتر انباشت سرمایه پیشرفت ش مینهایت بهای آن نیز کاه

رقابت و اعتبار )وام(، ابعاد  بایابند. انباشت سرمایه کند، دستمزدها بیشتر کاهش میمی
خود ها خودبهشود شمار بزرگی از سرمایهگیرد. اعتبار موجب میخود می ای بهگسترده

ها شوند که از هریک از آنای ذوب میسرمایهدر هم ادغام شوند، یا اگر بهتر بگوییم، در 
ها بین خود دارند؛ سرمایه ۀتر است. رقابت برعکس، جنگی است که همتنهایی قویبه

آیند که قوی بودن شرط تر بیرون میهایی باز هم قویاین تنازع بقاست که از آن سرمایه
 .هاستپیروز شدن آن

سازد؛ بدین معنا که بازوها را زائد میبنابراین، انباشت سرمایه شمار بزرگی از 
 36.شودموجب پیدایش مازادی نسبی )و نه مطلق( در میان جمعیت کارگران می

سبی اد نداری الزامًا یک مازسرمایه ۀو در حالی که پیشرفت انباشت ثروت بر پای»
 ودْ خ شود کهنیرومندترین اهرمی برای انباشت می نیزآورد، این مازاد وجود میکارگری به

 رککامل است. مازاد کارگری یک لش ۀداری در حالت توسعشرط وجودی تولید سرمایه
 لق داردهمان اندازه به سرمایه تع شکل مطلق، به دهد که بهصنعتی ذخیره را تشکیل می

سانی ان ۀر، مادکخود تربیت و منضبط کرده باشد. آن لش ۀکه گویی سرمایه آن را به هزین
کند. می فراهم ضافیوجود آوردن ارزش ابرداری را برای بهقابل بهرههمواره در دسترس و 

ه وجود آمدن یک مازاد جمعیت کارگری، باین فقط تحت نظام صنعت بزرگ است که به
 «.دشودائم تولید ثروت تبدیل می ۀنیروی محرک

                                                            
تراز آن قانون تنزل نسبی سرمایۀ متغیر و کاهش هم»گوید: مارکس دربارۀ مازاد جمعیت کارگران می -36

نامیم بی مید. ما آن را از این جهت نسانجامدر زمینۀ تقاضای کار، به تولید یک مازاد جمعیت نسبی می
سبت که ن گیرد، بلکه از آن جهتکه این مازاد از یک افزایش مثبت و مطلق جمعیت کارگران سرچشمه نمی

 دی تشکیلمازا به نیازهای سرمایه، بخشی از جمعیت کارگران زائد و غیرقابل استفاده شده است و در نتیجه
 م فر. ‒« دهد.می
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صورت کلی توان به، میرا ، این مازاد جمعیت کارگریرا ر صنعتی ذخیرهکاین لش
ق به ه حالت تقسیم کرد: حالت شناور، حالت نهفته و حالت راکد. کارگران متعلبه س

ها لتکنند، کمتر از دیگر حانخستین حالت، بیش از دو حالت دیگر دستمزد دریافت می
ت، دهند. واپسین حال، و در عین حال کار کمتر دشواری را انجام میشوندبیکار می

کار  ندرت بهها بهت که نسبت به دیگر حالتبرعکس، از کارگرانی تشکیل یافته اس
تر و کنندهکار گمارده شوند، کارهایی خواهد بود که خسته شوند، و اگر هم بهگمارده می

ق ی تعلترین دستمزدی را که به یک کار انسانکارهاست و پائین ۀتر از بقیکنندهمشمئز
لیل د دهد؛ نه فقط بهخ میکنند. این حالت اخیر از همه بیشتر رگیرد، دریافت میمی

به  ،ویژهبه ه،شود، بلکاثر پیشرفت صنعت ایجاد می برها که هر ساله ردان بزرگی از آنگُ 
ین ، و ااین دلیل که آن حالت متعلق به کسانی است که بیش از دیگران پر زاد و ولدند

 .مطلب در عمل نیز نشان داده شده است
اساس بر« نسل است. ۀدهندکه فقر یاری رسدنظر میبه»گوید: می تآدام اسمی

ویژه به ،گالیانی، کشیش مبادی آداب و موشکاف، این مطلب حتی یک مشیت الهی ۀگفت
هایی دنیا آمدن شمار بیشتری از انسانزیرا پروردگار موجب به»است،  ،خردمندانه

دهد که یکمک آمار نشان م لینگ به« دهند.ها را انجام میترین حرفهشود که سادهمی
گیر شود، های همهفقر، حتی اگر تا این حد رسیده باشد که موجب گرسنگی و بیماری»
 «.دهدجمعیت را متوقف کند، آن را افزایش می ۀجای آنکه توسعبه

ماند که در جمعیت نسبی میاضافه ۀمانددر زیر این سه حالت، فقط آخرین پس»
هایی یان، گدایان و تمام آنتبهکاران، روسپ کند. اگر ولگردها،جهنم فقر دائم زندگی می

دهند، کنار بگذاریم، این قشر پرولتاریا را تشکیل مینمپ  لُ معنی واقعی کلمه  به را که
شود. نخستین گروه از کارگرانی تشکیل شده است که اجتماعی از سه گروه تشکیل می

تان بیفکنیم تا ببینیم که قادر به کارند. کافی است که نظری به آمار فقیران دائمی انگلس
. گروه دوم یابدمیدوباره، کاهش  ،یابد و با هر رونقها در هر بحران افزایش میآن ۀتود
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ذخیرۀ ها کاندیداهای ارتش شود. آنشده میمساعدت تنگدستاِن  شامل یتیمان و کودکاِن 
کنند. نام میرونق اقتصادی در ارتش فعال ثبتهای پرهایشان در زماند که تودهناصنعتی

شود که قادر به هیچ کاری نیستند. هایی مییافتگان و آنن، تنزلاگروه سوم شامل مغضوب
ها امکان زندگی که به آن ،علت تقسیم کار، از شغلشان ند که بهاها کسانی، آناز یک سو

شود که سنشان از حد طبیعی زندگی اند؛ سپس شامل کسانی میمحروم شده ،دادمی
مانند علیالن، بیماران و  ‒ کارگر فراتر رفته است، و سرانجام قربانیان صنعتکاری یک 

برداری از معادن، های خطرناک، بهرهکه شمارشان با افزایش ماشین ‒ هابیوه
 .افزایش است غیره رو به های مواد شیمیایی وکارخانه
تی صنعۀ ذخیرارتش  ۀسرای علیالن ارتش فعال کار و بار مردفقر دائم میهمان»

جمعیت نسبی است. اضافه ۀآورندوجودبه  شود کهاست، و به آن علت ایجاد می
شود. فقر دائم، مانند جمعیت نسبی ناشی میضرورت آن از ضرورت اضافه

 .ثروت است ۀداری و توسعجمعیت نسبی، شرط وجودی تولید سرمایهاضافه
ه رمایان را با نیازهای سشود شمارشبنابراین هنگامی که به کارگران سفارش می»

 وولید برد. این خود مکانیسم توفق دهند انسان به نادانی اقتصادی این موعظه پی می
الم کدهد. نخستین انباشت سرمایه است که دائمًا این شمار را با نیازهای خود تطبیق می

صنعتی است؛ ذخیرۀ جمعیت نسبی، یا ارتش هوجود آوردن یک اضافاین تطبیق، به
 .ستفقر دائم ا ۀارتش فعال کار، بار مرد ۀپسین کالم آن، فقر و بدبختی فزایندوا

تدریج موجب اجتماعی کار به ۀنیروی تولیدکنند ۀقانونی که براساس آن توسع»
د، این شوابزار تولید می ۀفزایند ۀیی فزاینده و توداسبب کار نیروی کار به ۀکاهش هزین

دهد، در نظام کمتر قرار می بیشتر با کارِ  الت تولیِد قانونی که انسان اجتماعی را در ح
بلکه این  ،که در آن، این ابزار تولید نیستند که در خدمت کارگر قرار دارند ‒ داریسرمایه

رسد، و ای کاماًل برعکس میبه نتیجه ‒ کارگر است که در خدمت ابزار تولید قرار دارد
د، شمار شوتر میش کاملها و توانظ قابلیتآن هم این است که هرچه ابزار تولید از لحا
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آن، شرایط وجودی مزدبگیر و فروش نیروی کار  ۀیابد و در نتیجکارگران بیکار افزایش می
 «.دشوناپایدارتر می

داری، تمام که در نظام سرمایه دیدیم ضافیتحلیل تولید ارزش ا تجزیه وبا 
یابد؛ که تمام رگر گسترش میزیان شخص کا های افزایش نیروی مولد کار بهشیوه

شود؛ که این ابزارهای افزایش تولید به ابزارهای بردگی و استثمار تولیدکننده تبدیل می
کند؛ که ای از ماشین تبدیل میجزئی و به زائده یابزار با معلول کردن کارگر، او را به انسان

؛ که کارگر را با سازدل میبدابزار درد و رنج آن را به کند و کار را از محتوایش خالی می
کند و علم و دانش را در نظر او به های ذهنی کار، منزوی میمحروم کردنش از توان

کند؛ که شرایطی را که در آن باید کار کند هرچه بیشتر قدرتی بیگانه و مخاصم تبدیل می
 همان اندازه فرومایه که کند؛ که او را طی کارش، تحت استبدادی بهغیرطبیعی می

کند که دیگر وقتی ای طوالنی میدهد؛ که زمان کار را برای او تا اندازهانگیز قرار مینفرت
های ماند؛ که همسر و فرزندانش را به زیر چرخبرای زندگی کردنش باقی نمی

 .اندازدسرمایه می-خدا 37تااگرنج
دهم، هج ۀترین اقتصاددانان سدج. اورتس، راهبی از اهالی ونیز و یکی از عمده»

بیند که ثروت اجتماعی را عمومی و طبیعی می یداری قانوندر تناقص ذاتی تولید سرمایه
ها، فایده برای خوشبختی خلقهای بیجای طراحی نظامبه”گوید: کند. او میتنظیم می

 در یک ملت، خوبی و بدِی م... کنها اکتفا میجوی علت بدبختی آنومن به جست
ند؛ وفور دارایی برخی با نبود دارایی دیگران برابر است. ثروت اادلاقتصادی همواره در تع

تری همراه شمار کوچکی از افراد همواره با محرومیت مایحتاج شمار بسیار بزرگ زیادِ 
افزاید که ثروت یک ملت با جمعیتش مطابقت دارد و فقر و بدبختی آن با او می “است.

                                                            
ابۀ حامل مجسمۀ ویشنو، اولوهیت دوم از تثلیث هندی، که هر سال به هنگام تشکیل دستۀ اشاره به ار -37

 و. ‒اندازند. های آن میمذهبی در برابر معبد شهر جاگرنات مؤمنان متعصب خود را به زیر چرخ
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شود. تنگدستان و شماری دیگر میثروتش. کار شماری از افراد موجب بطالت 
 .اندکارگروجود ثروتمندان و اقشار  ۀگذرانان، ثمروقت

رحمی نام تاونسند، با بیده سال پس از اورتس، یکی از بلندمرتبگان کلیسا به»
اجبار قانونی کار ”کرد: شرط الزم ثروت تجلیل می ۀمثابتمام از فقر و تنگدستی به

 شود، در حالی که گرسنگی نهسروصدای بیش از حد میموجب درد و رنج، خشونت و 
محرک  منزلۀآورد، بلکه همچنین بهو دائمی وارد می ،سروصدافشاری آرام، بی فقط

اساس نابراین، برب“ ها خواهد شد.طبیعی صنعت و کار، موجب نیرومندترین تالش
 38،، اصل جمعیتوجود آوردتاونسند، الزم نیست گرسنگی دائمی را در کارگر به ۀنظری
نظر گرسنگی را برعهده خواهد گرفت. به ۀلئویژه نزد تنگدستان فعال است، خود مسکه به

اندیش نباشند، میزانی مالرسد این یک قانون طبیعی است که تنگدستان همواره بهمی
بارترین ترین و نکبتها برای انجام مشمئزکنندهای که همواره شماری کافی از آنگونهبه
 ۀگونخوشبختی انسانی به ۀسان، سرمایرهای جماعت وجود داشته باشد. بدینکا

فرسا رهایی ترینشان از این کارهای شاق و طاقتتوجهی افزایش یافته است، ظریفقابل
نین ]حمایت از[ قواد... توانند بدون نگرانی به مشغولیاتی واالتر بپردازنیابند و میمی

این نظامی که  و هنگی و زیبایی، تقارن و نظم،ابین رفتن همموجب از تنگدستان
 «.شوداند، میوجود آوردهپروردگار و طبیعت در دنیا به

 ۀاگر کشیش ونیزی در قضا و قدر اقتصادی بدبختی، دلیل وجودی صدق»
ر آن دبیند، پدر روحانی انگلیسی ها و غیره را میمسیحی، تجرد کشیشان، وجود صومعه

 .شده به تنگدستان یافته استهای دادهکردن یاوریای برای محکوم بهانه
وجود مفید جامعه را به ۀپیشرفت ثروت اجتماعی، این طبق”گوید: می شاستور»

ترین مشغولیات سرگرم ترین و مشمئزکنندهترین، پستآورکه خود را با ماللد... آورمی

                                                            
در اینجا، غرض قانونی است که به مالتوس نسبت داده شده است و براساس آن جمعیت جهان  -38

 م. ‒کند. از مواد غذایی در دسترس رشد میتر سریع
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ت، بر روی دوش خود آور اسدر زندگی ناخوشایند و ذلت چهآن: هرکند؛ در یک کالممی
سان، سرگرمی، شادی روح و وقار متداول شخصیتی را برای طبقات گیرد، و بدینمی

داری، با پرسد این تمدن سرمایهسپس، پس از آنکه از خود می “کند.دیگر فراهم می
گری د، چه امتیازی در مقایسه با وحشیکنها تحمیل میبدبختی و انحطاطی که به توده

تواند یک امتیاز بیابد، و آن هم امنیت رسد که او فقط میبه این نتیجه می کند،عرضه می
 «!است

 های فقیر این همانملت»دارد: سادگی اظهار میسرانجام دستوت دوتراسی به»
های ثروتمند، این همان جایی است که جایی است که خلق در آرامش است؛ و ملت

 «.خلق معمواًل فقیر است
طالبی د ممانن ،عمل، اثرات انباشت سرمایه کدام است. اینجا نیز حال ببینیم که در

نباشت ر آن اها از انگلستان گرفته شده که کشوری است که د، تمام نمونهباال گفتیمکه در 
 .یابندسوی آن گرایش میهای مدرن بهداری به حد کمال رسیده است و تمام ملتسرمایه

قط فحات فصما متأسفیم که در این .( دکرفراموش ن )این مطلب را باید تکرار کرد و هرگز
 .که مارکس گرد آورده، بازگوییمتوانیم بخش کوچکی از مطالبی را می

، شورای پزشکی بریتانیا دستور داد پژوهشی به مدیریت دکتر ۱۸۶۳در سال »
کارگر که شرایطش از لحاظ تغذیه بدتر از  ۀوضع اسفناک بخشی از طبق ۀسایمون دربار

ترین و برده، سالمبود صورت گیرد. قرار بر این شد که برای قاعده در پژوهش نامهمه 
ای که از این کلیۀ د. نتیجنها درنظر گرفته شوها در هریک از گروهنسبتًا بهترین خانواده

های قرار زیر بود: در میان کارگران شهرنشین، که پژوهش در گروهدست آمد بهپژوهش به
در یک گروه مصرف ازت از حداقل مطلقی که کمتر از آن به  فقطبود، آنان صورت گرفته 

رفت؛ در دو گروه، کمبود وجود شد، فراتر میهای ناشی از گرسنگی منجر میبیماری
ی یای، هم از لحاظ مواد غذاداشت و در یکی از این دو گروه، کمبود بسیار قابل مالحظه

داشت؛ در میان کارگران کشاورزی، بیش از  دار، وجوددار و هم از لحاظ مواد کربنازت
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دار مصرف الزم مواد غذایی کربن ۀها مقدار کمتری از حداقل جیرپنجم آنیک
دار را ها همان مقدار حداقل سهم الزم مواد غذایی ازتپنجم آنکردند، و بیش از یکمی

کسفوردشایرنیز استفاده نمی و  کردند؛ و سرانجام در سه استان )برکشایر، آ
شد. در میان دار نیز مصرف نمیشایر(، همان مقدار حداقل مواد غذایی ازتسامرست

کردند متعلق به هایی که از همه کمتر مواد غذایی دریافت میکارگران کشاورزی، آن
های بریتانیاست. در بین ترین بخشهای جنوبی و میانی انگلستان بودند که از غنیبخش

زیرا  ،مشاهده شده بود ‒ ویژه نزد زنان و کودکانبه ‒ غذیهجماعت کشاورزان، کمبود ت
هم شدیدتر آثار  کمبودهای باز “مرد باید تغذیه شود تا بتواند کار خود را انجام دهد.”

قدر بد ها آنآن”داد. های کارگران شهری نشان میمخرب خود را در میان برخی از گروه
شمار باید بیمی سالمت بر باد ده، الزاماً  تغذیه شده بودند که موارد محرومیت شدید و

 «“.باشد
هر آن کسی که عادت به ”نویسد: دکتر سایمون در گزارش کلی خود چنین می»

تواند روند داشته باشد، میهای دولتی میهایی که به بیمارستانمداوای بیماران فقیر یا آن
ست یا هاذیه منشأ بیماریاین نکته را تأیید کند که در بسیاری از موارد، کمبود تغ

دیگری نیز به این  ۀکنندتعیین از لحاظ بهداشتی شرایِط د... کنها را تشدید میبیماری
خاطر داشت که هرگونه باید بهد... شود که تأثیر بسیار قاطعی دارمجموعه افزوده می

 ۀذیشود، و اینکه معمواًل پرهیز از تغکاهش تغذیه، با عدم رغبت و بیزاری تحمل می
دیگر را درپی اع های از انوشود که بسیاری از محرومیتهنگامی پذیرفته می فقطارادی 

 داشته باشد. زمان بسیاری پیش از آن که کمبود تغذیه بتواند اثرات خود را در ترازوی
مقادیر ازت  ۀمحاسب ۀشناس در اندیشسالمت انسان باقی بگذارد، پیش از آن که زیست

ها در نوسان است، هرگونه اثر گرسنگی در میان آن بردگی و مرگ و کربنی باشد که زن
آسایش از کانون خانوادگی رخت بربسته است. پوشاک و گرما باز هم ناچیزتر از  ۀوسیل

های معمول برضد شداید ناشی از هوای ناسازگار دیگر اند. از محافظتخوراک شده
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ها که خود مسبب بیماریرسد خبری نیست؛ تنگی منزل مسکونی تا به آن حد می
اثری از یک مبل یا اثاث خانه  ندرتکند؛ بههای موجود را تشدید میشود یا بیماریمی

اجرا  ندرتد یا بهشوقیمت و دشوار میبیش از حد گران شود. حتی نظافْت دیده می
داری نظافت هایی هم برای نگهحفظ آبرو تالش د. اگر حتی از نظر مناعت طبع وشومی

تر شدن گرسنگی را درپی خواهد داشت. ها وخیمگیرد، هریک از این تالشت میصور
ترین حد خود برسد و در آن به پایین ۀخانه در محلی انتخاب خواهد شد که بهای اجار

آید؛ جاهایی که از همه عمل نمیهایی خواهد بود که بازرسی بهداشت هرگز بهمحله
شده در میان کوچه از های رهازباله ؛کمتر استآمد وب وجود دارد، رفتاندبیشتر گ  

دارای کیفیتی بسیار  ،و اگر وجود دارد ؛مقدار آب کم است ؛جاهای دیگر بیشتر است
ها و اگر این محل در شهر است، کاستی هوا و نور وجود دارد. این ؛پایین است

ۀ گونبه کمبود تغذیه مواجه باشد، ۀلئکه فقیر، اگر با مس اندبهداشتی یمخاطرات
این بالیا با فشار هولناکی بر روی  ۀشود. اگر مجموعرو میها روبهناپذیری با آنگریز

 تنهایی درد وحشتناکی را در پیِش یا کمبود تغذیه به نبود ،کندزندگی انسانی سنگینی می
 یاد بیاوریمویژه اگر بهآورند، بههای اضطرابها همه اندیشهایند... دهرویشان قرار می

مردمی است  آسایی حاصل نشده است. این فقرِ اثر تنبلی و تن برکه فقر مورد بحث ما 
کنند. و حتی در مورد کارگران شهری، کارشان، که با آن خوراک ناچیزشان را که کار می

د. با این همه، در مفهوم شومی طوالنیای آورند، فراتر از هر حد و اندازهدست میبه
 فقطآوری ظاهری دهد. این نانها امکان زندگی مین گفت به آنتوابسیار محدودی می

 .سوی مستمندی و فقر دائم باشدتواند گریزگاه کوتاه یا دراز مدتی بهمی
 یابد، بهبیند که تمرکز ابزار تولید هرچه بیشتر گسترش میطرفی میهر ناظر بی»

آید. و بنابراین، انباشت یوجود مهمان نسبت تجمع متناسبی از کارگران در همان محل به
شود. زیباتر بارتر میگیرد، شرایط سکنای کارگران فالکتسرمایه هرچه بیشتر شتاب می

های بد بینند: تخریب محلهشدن شهرها را که با افزایش ثروت همراه است، همگان می
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 غیره، عریض کردن ها وها برای مؤسسات بانکی، فروشگاهافکندن کاخشده، پیساخته
نقل شهری وهای تجملی، ایجاد وسایط حملآمد تجاری و کالسکهوها برای رفتخیابان

های بیش از پیش ناسالم و پی دارد که تنگدستان به زاغه و غیره، همگی این نتیجه را در
گرچه نظرات ”جا بیاوریم: از دکتر سایمون در این ایشوند. نکتهجمعیت رانده میپر

دهد که پزشکی دارد، ولی حداقل انسانیت اجازه نمی ۀنحصرًا جنبرسمی من در اینجا م
های دیگر این بلیه ببندیم. هنگامی که بلیه از میزانی فراتر رود، چشمانمان را بر روی جنبه

گردد، آنچنان ای گریزناپذیر متضمن نفی هرگونه شرم و آزرم میگونهتقریبًا به
، آنچنان نمایشی از برهنگی را جسمانی ارکناپاکی از بدن و آمیختگی  برهمِی درهم

گیریم. ناخواه در قلمروی توحش و نه انسانیت، قرار میهمراه دارد که خواهجنسی را به
قرار گرفتن تحت نفوذ چنین شرایطی، انحطاطی است که هرقدر بیشتر ادامه یابد، 

آیند، غسل میای به دنیا شدهد. برای کودکانی که در چنین محیط نفرینشوتر میژرف
تعمیدشان در میان ننگ و تبهکاری است. و این خود آرزویی عبث است که تصور شود 

هایی از تمدن گرایش بتوانند از جهات دیگر به محیط اندکسانی که تحت چنین شرایطی
 “.دهدیابند که پاکی جسمانی و اخالقی ماهیت آن را تشکیل می

شوند ولی کارشان عمدتًا در استخدام میدوشان پرولتاریا از روستاها بهخانه»
دهد که برحسب نظام سبک سرمایه را تشکیل میصنعت است. این قشر، پیاده

کار از کند. احتیاجات خود، گاهی او را به این سو و گاهی نیز به سویی دیگر پرتاب می
پزی، زنی، آهککشی، آجردوش، در عملیات مختلف ساختمانی، زههبافراد خانه

خیز همانند یک ستون عفونت ‒ . این کارگرانشودآهن و غیره، استفاده میختمان راهسا
ای که در مجاورت آن سکنی آبله، تیفوس، وبا، تب مخملک و غیره را به ناحیه ‒ متحرک

قابل توجهی الزم دارد، مانند ساخت  ۀسازند. در اموری که سرمایاند، منتقل میگزیده
های چوبی یا نظایر آن را برای اقامت سپاه کار غالبًا خود خانهآهن و غیره، مقاطعهراه

ای را شدهبندیهای سرهمهای چوبی، که شهرکسازد. این خانهخویش فراهم می
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ۀ ند، از آن جهت که خارج از حیطادهند و فاقد هر نوع وسایل بهداشتیتشکیل می
خیزند. زیرا وی از این راه ار بهرهکار بسیگیرند، برای آقای مقاطعهمقامات محلی قرار می

استثمار ای مضاعف گونه، بهمستأجرسرباز صنعت و هم مانند  ۀمثابکارگران را هم به
چوبی دارای یک، دو یا سه سوراخ باشد، ساکن کلبه باید هر  ۀ. برحسب اینکه کلبکندمی

 .شیلینگ بپردازد سهیا  دو، یکهفته 
دهد که شکایت زیر از جانب گزارش می ۱۸۶۴دکتر سایمون در ماه سپتامبر »

تا حدود یک ”اوکس به وزیر کشور فرستاده شده بود: سون ۀبهداشت ناحی ۀرئیس کمیت
کلی ناشناخته بود. اندکی پیش از این تاریخ، ساخت سال پیش، آبله در این ناحیه به

ر نزدیکی آن د. در این شهر اخیر، که دگردیآهن بین شهرهای لویشام و تنبریج آغاز راه
شد، انبار عمومی تمام اجرا گذاشته می ۀمرحل ترین کارهای ساخت خط مزبور بهمهم

های امور ساختمانی نیز تأسیس گردید. نظر به اینکه امکان نداشت تمام کارگران در خانه
هایی برای سکونت کارگران کار در طول خط آهن، کلبهند، مقاطعهکنروستایی اقامت 

که فاقد وسایل تهویه و مستراح بودند و الزامًا مملو از جمعیت. زیرا هر وجود آورد به
ها بیش از دو اش و با اینکه هریک از کلبهکلبه، بدون توجه به شمار افراد خانواده مستأجر

خود بود. بنا بر گزارشی که از  ۀن در کلباجرأاتاق نداشت، ملزم به پذیرش دیگر مست
جه آن شد که این مردم بیچاره مجبور بودند برای گریز از ایم، نتیپزشک دریافت داشته

هایشان قرار کلبه ۀهای راکد و آبریزهایی که درست در پایین پنجربوی عفونت گنداب
های هایشان در طول شب، تمام شکنجههای کلبهداشت، با کیپ بستن درها و پنجره

کارگران برعهده داشت، در ۀ ولیت بررسی را دربارئند. پزشکی که مسکنخفقان را تحمل 
گوید و حتی بیم و نگرانی ها با تلخی تمام سخن میاصطالح منزلگاه مورد وضع این به

ای که ممکن است در صورت عدم اتخاذ تدابیر بهداشتی خود را در مورد عواقب جدی
برای ای ئول متعهد شده بود خانهده است. پیمانکار مسکروجود آید بیان فوری به

ها را به آن های واگیردار مبتال شده بودند آماده کند تا بتوان آنکه به بیماریاشخاصی 
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ها، خانه منتقل کرد و از دیگران جدا ساخت. با آنکه چندین مورد آبله در میان اهالی کلبه
ها وحشتناک ارزیابی شده است، بروز کرد، پیمانکار به قول خود که شرایط زندگی در آن

 فقطنشین ما، از یک ماه پیش تاکنون، لبریز از بیمار است. ان کشیشوفا نکرد. بیمارست
در یک خانواده، پنج کودک از آبله و تب درگذشتند. از اول آوریل تا اول سپتامبر، ده مورد 

اصلی این عفونت بود،  ۀها، که سرچشماثر آبله رخ داد که چهار نفرشان در کلبه برمرگ 
هایی که دچار مار دقیق بیماران وجود ندارد زیرا خانوادهکردند. امکان تعیین شزندگی می
 «“.دارند برند تا آن را پنهان نگهکار میخود را به شوند تمام هّم این بال می

کارگر که بهتر از دیگران مزد  ۀحال به بررسی اثرات بحران بر روی بخشی از طبق
 ۀمورنینگ استار را که در ژانوی ۀروزنام ۀویژ ۀگیرند، بپردازیم. در زیر گزارش فرستادمی

زده ترین نقاط بحرانمناسبت بحران صنعتی و پس از بازدید از یکی از عمده به ۱۸۶7
شرق لندن، بیش از پانزده هزار کارگر با  ۀدر حوم»خوانیم: نوشته است، می

هزار کنند؛ در میان آنان، بیش از سههایشان در نهایت بدبختی زندگی میخانواده
سین و کارگر زبده قرار دارد. با زحمت زیاد توانستم خودم را تا جلوی در ورودی مکانی

ها در ده بود، برسانم. آنکر اشورک هاوس پاپالر، که جمعیت انبوه گرسنگان محاصره
کنده از برف،  ۀانتظار نان بودند که هنوز وقت پخش آن نرسیده بود. در جلوی محوط آ

ها هایی بودند که برای ساخت جادهل شکستن سنگچندین مرد در زیر سایبانی مشغو
شکست متر مکعب در روز سنگ میدسی 180بایست رفت. هریک از آنان میکار میبه

کرد. در عنوان دستمزد دریافت میپنس )سی سانتیم( و یک نان به 3ازای آن مبلغ  که به
کردن در ورودی این شد. با باز درب و داغون دیده می ۀبخش دیگری از محوطه، یک کلب

 ۀداشتن خود، شانه به شان کوچک، ما شماری از مردان را دیدیم که برای گرم نگه ۀکلب
کردند و ریش میهای کشتی را ریشها کابلصورت فشرده نشسته بودند. آنیکدیگر به

گذاشتند که با حداقل خوراک، هرچه بیشتر کار کنند. فقط غرور خود را در این امر می
هزار نفر وجود داشت های اولیه برای هفتکار )ورک هاوس( برای دادن کمک ۀیک خان
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ها شش یا هفت ماه پیش از آن، باالترین دستمزدی که بتوان در این که بسیاری از آن
کردند. اگر این همه افراد وجود نداشتند که پس از دست آورد، دریافت میسرزمین به

ا آنجایی که چیزی برای گرو گذاشتن داشته های خود، تمصرف کردن تمام اندوخته
 د...شها دو برابر میزدند، شمار آنهای کلیسا سرباز میباشند، از دریافت کمک

ه هفت 27آهن شدم که از یک کارگر ذوب ۀپس از خروج از ورک هاوس، وارد خان»
شتی تاق پاش در اهمراه تمام خانواده پیش از آن، بیکار شده بود. من او را دیدم که به

ی نشسته بود. اتاق هنوز کاماًل از وسایل خانه خالی نشده بود و آتشی در بخار
علت سرمای  کودکان به ۀسوخت. این آتش برای جلوگیری از یخ زدن پاهای برهنمی

 ۀماندوحشتناک بیرون، از واجبات بود. روی یک دیس در جلوی بخاری، مشتی از باقی
بایست در عوض قرص نانی که از ورک هاوس می کنف قرار داشت که زن و کودکان

د، ششاره ای که در باال به آن ابایست در محوطهکردند بریسند. مرد خانه، مییافت میدر
 ازه ازتاهار در ازای یک نان و دستمزدی برابر با سه پنس در روز کار کند. او برای صرف ن

نان  د تکهاست؛ غذای او شامل چن راه رسید و با لبخندی تلخ به ما گفت که بسیار گرسنه
 .با پیه خوک و یک فنجان چای بدون شیر بود

ترین د. بدون کوچککرسال به روی ما باز که زدیم زنی میانرا دومین دری »
سوی اتاق پشتی کوچکی هدایت کرد که در آن تمام افراد خانواده در سخنی، ما را به

بخاری در حال خاموش شدن دوخته سکوت مطلق نشسته بودند و چشمانشان به آتش 
نمایش  ای آنچنان از رها شدگی و ناامیدی بهشده بود. این افراد و اتاق کوچکشان منظره

ها، در حالی ای نباشم. مادر بچهگذاشت که آرزو دارم دیگر هرگز شاهد چنین منظرهمی
ها هیچ مزدی هفته پیش تاکنون، آن 27آقا، از ” داد، گفت:ها را به من نشان میکه آن

خیال اینکه ضامنی برای  اند؛ هرآنچه من و همسرم در روزهای بهتر، بهدریافت نکرده
او در حالی که با  “مان خواهد بود، کنار گذاشته بودیم مصرف شده است.امنیت و آینده

در  “!خودتان ببینید”داد، گفت: بانک را به ما نشان می ۀفریادی تقریبًا وحشتناک دفترچ
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شد. ما حساب ریخته یا از آن برداشته شده بود دیده می ترچه تمام مبالغی که بهآن دف
ای برابر با پنج شیلینگ آغاز شده و ناچیز آنان با سپرده ۀدیدیم که چگونه نخستین اندوخت

آهسته به مبلغ بیست پوند رسیده بود )تقریبا معادل پانصد فرانک( و سپس تدریجًا آهسته
د: از پوند به شیلینگ و از شیلینگ به پنس تا زمانی که آخرین برداشت پایان رسیده بوبه

ارزش تبدیل کرده بود. این خانواده روزانه غذای کمی ای بیبانک را به کاغذپاره ۀدفترچ
 د...کراز ورک هاوس دریافت می

ز درا ای دیگر، زنی را دیدیم که بیمار از گرسنگی، با لباس روی تشکیدر کلبه»
ها به شای پوشانده شده بود، زیرا تمام پوشپورهپاره ۀبا پارچ کمابیشود که کشیده ب

نظر کردند، بیشتر بهبختش که از او مواظبت میوام برده شده بود. فرزندان نگون ۀمؤسس
 ۀتکنان داستان گذشهقهای مادرانه داشته باشند. او هقآمد که خود نیاز به مراقبتمی

 د...ده بودست دا بهتر از ایهرد و گویی هرگونه امیدی را به آیندبارش را تعریف کفالکت
گی ش زنددیگر دعوت کردند. در آنجا، یک زن جوان با دو فرزند زیبای ایهما را به کلب

ز انی اها به من تنها چیزهایی را که داشتند نشان دادند: یک پاکت قدردکردند. آنمی
 .وام و یک اتاق کاماًل خالی ۀسوی مؤسس

گران بهشت کار منزلۀی عادت شده که کشور بلژیک را بهیداران بریتانیابین سرمایه»
د ستبداا بابستایند، زیرا کشوری است که در آن آزادی کار )بخوان آزادی سرمایه( نه 

ل زرس کای. آقای دوکپتیو، باشود و نه از راه قوانین کارخانهدار میها خدشهاتحادیه
م نا و عضو کمیسیون مرکزی آمار، با اثرش به یکوکاری بلژیکها و مؤسسات نزندان

کند. در ی، ما را در این مورد راهنمایی م(۱۸۵۵)بروکسل « کارگر ۀاقتصادی طبق ۀبودج»
ی کارگری معمولی و رژیم غذای ۀای میان خوراک یک خانوادبرده، مقایسهکتاب نام

ی ارگرک ۀهای خانوادت. کل درآمدسربازان، ملوانان دولتی و زندانیان صورت گرفته اس
 ۀخانواد ۀساالن ۀفرانک است. یعنی بودج ۱۰۶۸که دقیقًا محاسبه شده است برابر با مبلغ 

 :مذکور بدین قرار است
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روز کار از قرار  300 پدر ‒

 فرانک در روز ۵۶/۱
 فرانک 468

     89/0“   “     “  “      “  مادر ‒
“   “    “ 

267   “ 

     56/0“    “   “   “     “   پسر ‒
“   “    “ 

168   “ 

     55/0“    “    “   “   “    دختر ‒
“   “    “ 

165   “ 

  ———— 
 “ 1068  کل درآمد ساالنه

 
ا یزان ای مانند ملوانان، سرباکارگر مورد نظر تغذیه ۀاگر فرض کنیم که خانواد

 :ودشرح زیر خواهد ب کارگر به ۀوادخان ۀگاه کسری بودجزندانیان داشته باشد، آن
 7۶۰اش فرانک و کسری بودجه 1828اگر مانند ملوان غذا بخورد، مخارجش  ‒

 ؛شودفرانک می
فرانک  ۴۰۵اش و کسری بودجه ۱۴7۳اگر مانند سرباز غذا بخورد، مخارجش  ‒

 ؛شودمی
 ۴۴اش فرانک و کسری بودجه 1112و اگر مانند زندانی غذا بخورد، مخارجش  ‒

 .شودفرانک می
، در بریتانیا یک پژوهش رسمی در مورد تغذیه و کار تبهکاران ۱۸۶۳در سال 

ای بین غذای عادی مجرمین محکوم به نفی بلد و اعمال شاقه صورت گرفت. مقایسه
ها و به کارگران های انگلستان و غذایی که به مستمندان در ورک هاوسانگلیسی در زندان
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یک از دو گروه اخیر برتری دارد و نشان داد که غذای زندانیان بر هرشد کشاورزی داده می
شود تقریبًا نصف کاری اینکه حجم کاری که از یک محکوم به اعمال شاقه خواسته می

 .دهدای میانگین، یک کارگر کشاورزی عادی انجام میگونهاست که به
ز ازدیدی که پس در مورد با ۱۸۶۵بهداشت عمومی در سال  ۀدر یک گزارش دربار

 یک زن»خوانیم: وقوع یک بیماری واگیردار نزد کشاورزان صورت گرفته بود، چنین می
، شروعشدار در همان اتاقی خوابیده بود که پدرش، مادرش، فرزند نامجوان بیمار و تب

 دو نوجوان از برادرانش و دو خواهرش که هریک فرزندی نامشروع داشت، یعنی در
اق کردند. چند هفته پیش از آن، سیزده کودک در همین اتدگی میمجموع ده نفر، زن

 «.خوابیدندمی
ن در این چکیده، امکان بازگویی جزئیات مربوط به شرایط فجیعی که کشاورزا

شت ه انبایژه کو، وجود ندارد. ما این فصل را با اشاره به بالیی یندروانگلستان با آن روبه
 .بریموجود آورد، به پایان میبه سرمایه در میان کارگران کشاورزی

ن شود بدون اینکه ایافزایش جمعیت در میان کشاورزان موجب کاهش دستمزد می
ی، شاورزکهای کارهای استثنایی و فوری جمعیت بتواند به تمام نیازهای سرمایه در زمان

 .که در برخی از فصول سال خواهان آن است، پاسخ دهد
ای حظهلهنگام نیازهای  به را، ی از زنان و کودکانشمار زیادسرمایه در نتیجه، 

ا روستاه جمعیت کارگران دربر اضافهها آنند و پس از پایان کار، کسرمایه، استخدام می
ر های سیار تبهکادستهن شوند. این مطلب در انگلستان موجب پدیدار شدافزوده می

 .دش
شود که شامل تشکیل می نگ( از ده تا چهل یا پنجاه نفرتبهکار )گ   ۀیک دست»

نگ را ترک سیزده سالگی گ  جنسیت )گرچه پسران معمواًل در زنان، نوجوانان از هر دو 
و کودکان هر دو جنسیت بین شش تا سیزده سال است. رئیس دسته  ،کنند(می
خور، های عرقعادی روستاهاست که معمواًل جزو الت انکارگراز ستر( یک م  نگ)گ  
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شود. هم اوست که دسته را تشکیل و زبر و زرنگ محسوب میباره ولی جسور زن
کند. این رئیس عمل می، دارای که تحت فرمان او و نه تحت فرمان مزرعهدهد، دستهمی

گیرد ولی درآمدش از میانگین درآمد کارگر ای میصورت مقاطعهمعمواًل کار را به
هارت او بستگی دارد که بتواند در رود؛ این دیگر کاماًل به ممعمولی تقریبًا فراتر نمی

اند تجربه دریافتهداران بهخود بکشد. مزرعه ۀحداقل زمان ممکن، بیشترین کار را از دست
کنند. اما از سوی دیگر، مردان است که خوب کار می ۀکه زنان فقط تحت فرمان خودکام

 ‒ ه مشاهده کرده بودگونه که فوریهمان ‒ زنان و کودکان، پس از اینکه کار را آغاز کردند
تر است و سال دوراندیشکنند در حالی که کارگر مرد بزرگبا شور واقعی کار را دنبال می

مستر، از این مزرعه به آن کند. گنگتا آنجا که ممکن باشد، رعایت حال خود را می
 دارد. و بنابراین،می رود و دسته خود را شش تا هشت ماه در سال مشغول نگهمزرعه می

تر و با امتیاز بیشتری از های کارگری یک مشتری با ارزشمستر برای خانوادهگنگ
کند. این شرایط دار منفرد خواهد بود که کودکان را فقط هر از چند گاه استخدام میمزرعه

ها، کند که در بسیاری از آنها برقرار میبرای او در دهکده را اعتباری چنان نفوذ وآن
 .توان به کودکان دست یافتنمیاو  ۀبدون واسط

های این شکل از کار، ساعات کار بیش از اندازه برای کودکان و دختران عیب»
محل کار  ۀها باید بپیمایند تا خود را به مزرعبسیار زیادی است که آن هایجوان، مسافت

 .گگن ۀکیلومتر( برسانند و سپس از آن برگردند و سرانجام، تضعیف روحی 11تا  8)بین 
کند و ندرت استفاده میاست، ولی از آن به یگرچه رئیس دسته مجهز به یک چوبدست

رفتار خشن از سوی او یک استثناست. او یک امپراتور دموکرات یا کسی است مانند 
آلمانی. او نیاز دارد که اعضای گنگ او را  ۀهای صحرایی در افسانموش ۀکنندهدایت

وش، یعنی های یک زندگی کولیجذابیتدوست بدارند و او نیز از طریق 
آزرم که از های بیمباالت، الواطیهای بیهای نامنظم، هرزگیبندوباریبی

کند. معمواًل مزد را در یک کاباره خود وابسته میها را به، آنستهاهای گنگمشخصه
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لیطه دهند که پس از آن رئیس، تلوتلوخوران در حالی که در چپ و راستش به دو زن سمی
افتد و کودکان و دختران جوان در پشت راه میگنگ به تکیه کرده است، جلوی ستون افرادِ 

خوانند. این امر نادر نیست که های مستهجن میکنند و ترانهسر او جنجال و هیاهو می
. انددهکر شانآبستنسالشان وسنکه پسران هم دیده شوند ایدختران سیزده یا چهارده ساله

خیزند، به همان شهرهای باستانی ها برمیها از آننگهای این گیی که گردانهادهکده
ها پنجاه درصد بیش از دیگر مانند و شمار تولدهای نامشروع در آنمی 39عمورهسدوم و 

 .مناطق بریتانیاست
ه های عوام، مشترک یا سیار خواندنگها در باال آمد، گایی که شرح آنهگنگ»

های سیار نگها نیز مانند گصوصی نیز وجود دارند. این نوع گنگخهای شوند. گنگمی
ان حت فرمتبه آن کمتر است و اند، با این تفاوت که شمار افراد متعلق سازمان داده شده

، که اندمزرعه ۀبلکه تحت فرمان یک پیشخدمت سالخورد ،کنندستر کار نمیمیک گنگ
ها، دیگر . در این نوع گنگدارد مشغول نگه داند به چه صورتی او رادار دیگر نمیمزرعه

شده، های گردآوریوش خبری نیست، ولی براساس شهادتبندوبار کولیاز آن زندگی بی
 .شودها بدتر رفتار میو با آن کمتر از بقیه پرداختکودکان به 

های اخیر مرتبًا گسترش یافته است، آشکارا برای این شکل از کار، که در سال»
وجود نیامده است. این شیوه به این دلیل وجود دارد که د رئیس دسته بهیناخوش

ها استفاده جزء از این گنگ داراِن کند. مزرعهتر میرا فربه الکانداران بزرگ و ممزرعه
شود. یک خیز نیز استفاده نمیهای کمتر حاصلها بر روی زمینآنکنند. از نمی

توانست کاهش می ای کهگرایانهت سرکوبالعمل به تصمیمادار، در عکسمزرعه
پی داشته باشد، در برابر کمیسیون بازرسی با خشم اظهار داشت که تمام هایش را دررانت

                                                            
نام دو شهر قدیمی فلسطین که بنا به روایت تورات در نتیجۀ شیوع فساد و فحشا و انواع گناهان کبیره  -39

مان هموره به امر خداوند دچار صاعقۀ آسمانی شدند و ساکنان آن به سنگ تبدیل شدند. اهالی سدوم و ع
 و. ‒شوند. ی قوم لوط نامیده میاند که طبق روایت اسالممردمی
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خاطر نامی است که به این شکل از کار  شود فقط بهباره می هایی که در ایناین جنجال
نی کشت و صنعت داده شده است. او افزود کافی است نام گنگ را با نام انجمن تعاو

جوانان روستایی جایگزین کنیم تا دیگر کسی چیزی برای گفتن نداشته باشد. یک 
تر از تمام انواع دیگر ارزاندهند انجام میها گنگکاری که ”مستر قدیمی گفت: نگگ

دار یک مزرعه “.شوداز آن استفاده میهمین دلیل است که  شود، و بهکارها تمام می
ولی مسلمًا  ،شودتر تمام میدار ارزانها برای مزرعهنگکارگیری گبه ۀشیو”اظهار داشت: 

دار تر از این برای مزرعهآشکار است که روشی استادانه “بارتر است.برای کودکان زیان
تر از سطح رایج نگه دارد، در عین حالی وجود ندارد که بتواند کارگران خود را بسیار پایین

ی هر کار شاق یا نیازش در اختیار داشته باشد؛ برای اینکه بتواند ها را همواره براکه آن
اجرا درآورد و برای اینکه کارگران  ۀمرحل ممکن به ۀبیشترین مقدار کار را با کمترین هزین

اینکه کارگران کشاورزی دیگر در روستاها نیستند و به  ۀد شوند. به بهانئسال دیگر زابزرگ
 کافی برای مشغول نگه ۀانداز اینکه کار به ۀی دیگر، به بهاناند و از سوشهرها کوچ کرده
ها را الزامی ارائه گنگشکل کار وجود   ها در مزرعه وجود ندارد،داشتن دائمی آن

  «.دهندمی
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 بدوی انباشت :دهم فصل

 .شویمانگیز خود نزدیک مییگر به پایان داستان غمد
ه بارش کودیم که برای فروش نیروی ما کارگرمان را روزی در بازار مالقات کرده ب

او  ن لحظهآی در ای برابر قرارداد بست. ولگونهپول به ۀآنجا رفته بود. و دیدیم که با دارند
ود و بایست بپیماید تا چه حد سخت خواهد بباری را که میدانست راه مصیبتهنوز نمی

ود. بیش نزدیک نکرده هانوشید به لببایست تا انتها میهنوز جام شوکرانی را که می
ختیار در ا دار نشده بود و در آن زمان فقط مقدار کمی ثروتپول، که هنوز سرمایه ۀدارند

ه نهاد شرکتی که تمام ثروت خود را در آن شهامت بود و نامطمئن از موفقیِت داشت، کم
 .بود

 .اکنون ببینیم صحنه چگونه تغییر یافت
اثر کار  بروجود آورد، ری خود سرمایه را بهکاه کارگر با نخستین افزونپس از آنک

 ضافیاثر ارزش ا برخود مورد ظلم قرار گرفت.  اندازه طوالنِی بی یک روزِ  بیش از حِد 
ای که کارینسبی، زمان کار الزم برای نگهداری او محدود شد، در حالی که زمان افزون

زمان ساده، دیدیم کار هم تمدید گردید. در کردمایه را بیش از پیش تغذیه میهمواره سر
 ۀای قرار گرفت و توسط جریان پیوستکه کارگر چگونه تحت یک انضباط سربازخانه

کشاند، برای فربه کردن بیشتر سرمایه، همواره از همراه می نیروی کاری که او را با خود به
سیم کار به اثر تق براو بیش از توانش کار کشیده شد. ما کارگر را دیدیم که در مانوفاکتور 

ها در اثر وارد کردن ماشین بربدترین شکلی علیل، تحقیر و افسرده شد. ما او را دیدیم که 
د. پس از آنکه شناپذیری را متحمل های مادی و معنوی توصیفصنعت بزرگ، چه رنج

 ۀساد ۀاش سلب مالکیت شد، ما او را دیدیم که به یک بردوریاز واپسین فضیلت پیشه
یک مکانیسم  یی پیش پا افتادهزنده، به زائده ۀشد؛ از یک عضو سازوار ماشین تبدیل

آور تشدید شده بود، شکنجه ای سرگیجهگونهکار با ماشین، که به به علتد؛ شتبدیل 
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شد؛ که در هر آن، کنده شدن بخشی از گوشت بدنش، یا له شدن کاملش در میان می
کرد؛ افزون بر آن، ما دیدیم چگونه همسر یهای وحشتناک ماشین او را تهدید مدندهچرخ

دار که های سرمایه تبدیل شدند. و در تمام این مدت، سرمایهو فرزندان نوجوانش به برده
اساس میلش آن توانست برپرداخت که میاندازه ثروتمند شده بود، به او دستمزدی میبی

 زدش را به همان نرخ نگهای وانمود کند که دستمگونهرا کاهش دهد و در عین حال به
اثر انباشت  برداشته یا حتی آن را افزایش داده است. سرانجام، ما کارگر را دیدیم که 

د؛ از ارتش صنعتی فعال به ذخیره منتقل شد و سپس برای شسرمایه موقتًا عاطل و باطل 
 !سان فداکاری کامل شدهمیشه در جهنم فقر دائم گرفتار آمد. بدین

 وجود آمد؟مسائل بهولی چگونه این 
بسیار ساده! این واقعیت دارد که کارگر صاحب نیروی کارش است که با آن 

 عناصر لی اواش نیاز داشتند، تولید کند؛ وتوانست بسیار بیشتر از آنچه خود و خانوادهمی
 کارگر براین،. بناالزامی دیگر برای تولید، یعنی ابزار کار و مواد اولیه را در اختیار نداشت

عنی ی ا،ر ش مجبور شد تنها دارایی خوداکه فاقد هرگونه ثروتی بود، برای گذران زندگی
د. کر ی خوداو نیز آن را تبدیل به سود برا ۀ پول بفروشد؛به مرد دارند ،نیروی کارش را

علل  ند، به نخستیناداریمالکیت فردی و مزدبگیری که بنیادهای نظام تولید سرمایه
 .ب تبدیل شدندهمه رنج و عذااین

عدالتی است! جنایت است! چه کسی به انسان حق داشتن مالکیت ولی این بی
، «بدوی انباشت»پول توانسته است مالک  ۀفردی را اعطا کرده است؟ و چگونه مرد دارند

 باشد؟ همه رذالتو منشأ این
ن ای ۀزند: ولی همخیزد که فریاد میمیسرمایه بر-آوایی وحشتناک از معبد خدا

های بسیار زیرا در کتاب قوانین ابدی نوشته شده است: زمان است،کارها کاماًل درست 
صورت آزاد و برابر روی این کره خاکی ها بهها، انساندوری وجود داشتند که طی آن

ها، پیرایه و مقتصد بودند. باقی آن، ساده، بیکارگرها گشتند. شمار کوچکی از آنمی
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ها را ثروتمند کرد و بار بودند. پرهیزکاری نخستین گروه آنوبندیگذران و بتنبل، خوش
دادند خود و تشکیل مییی که گروه کوچکی هاها را بینوا ساخت. آنهرزگی گروه دوم، آن

آوری کرده بودند؛ در که با پرهیزکاری جمعیافتند را فرزندانشان حق لذت بردن از ثروتی 
شان، مجبور ییبینوا به علتدادند و شتری را تشکیل میهای دیگر که شمار بیحالی که آن

شدند خود را به ثروتمندان بفروشند، محکوم شدند خود و فرزندانشان تا ابد در خدمت 
 .ثروتمندان باشند

برای »دهند. له را توضیح میئ، مسمدافعان نظام بورژواییگونه است که بدین
ترها تا این ها، که پیشفرانسوی ش و با طمطراقاگانهبازی بچهوسبا ل 40رنمونه، آقای تییِ 

 «.کنداندازه ظریف بودند، از مالکیت دفاع می
ای که ، نظریهگفتیماگر منشأ انباشت بدوی سرمایه به همین ترتیب بوده باشد که 

اولیه و تقدیر و قضا و  گناه ۀهمان اندازه حقیقت دارد که نظری شود بهاز آن ناشی می
باید محکوم به بدبختی گذران بوده است و بنابراین پسرش میخوش ل وپدر، تنب 41.قدر

شود. آن پسر دیگر دارای پدری ثروتمند است، بنابراین تقدیرش خوشبختی، قدرت، 
است،  باسوادی، محکم و استوار بودن و غیره است. آن دیگری پسر مردی فقیر

چنینی، ای اینعهند. جامسرنوشتش آن است که بدبخت، ضعیف، نادان، کودن و غیره بما
باید سرنوشتی محتوم همانند تمام که بنیادش بر روی قوانینی مشابه بنا شده باشد، می

همه دین و مذهب و اند؛ یا اینبوده گرحیلهجوامعی داشته باشد که کمتر وحشی و کمتر 
ین نوع های مشابه اتوان نمونهخدایان گوناگون مانند دین مسیحیت که در قوانین آن می

 .عدل و عدالت را فراوان یافت

                                                            
او بود که کمون پاریس را به خاک و خون (. هم1877-1797آدولف تیِیر، از مردان سیاسی فرانسه ) -40

 م. ‒کشید. 
 م. ‒اشاره به افسانۀ سیب خوردِن حوا.  -41
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همین  توانستیم بهببندیم، میدیم چشم بر این گستاخی بورژوازی اگر مجاز بو
آخر آن  ۀگونه که با حضور در صحنانگیز ما، همانمقدار بسنده کنیم. ولی داستان غم
 د.خودش را دار ۀمشاهده خواهیم کرد، پایانی شایست

بورژوازی  ۀاریخی که بورژواها و برای استفاد. همان تگشاییممیتاریخ را 
 واهیمخ. در آن، در پی منشأ انباشت بدوی بگردیم. این آن چیزهایی است که اندنوشته
 .یافت

های چادرنشین در بهترین و هایی از جماعتهای بسیار دور، گروهدر زمان
شت و زرع ها شهرها ساختند، به کهای طبیعت سکنی گزیدند. آنترین مکانمناسب

روند  ما طیتوانست برای رفاهشان الزم باشد. اپرداختند و تن به مشغولیاتی دادند که می
ا، های مختلف با یکدیگر برخورد کردند و در پی این برخوردهشان، این گروهتوسعه
چه آنها صورت گرفت. هرو کشت و کشتار هاها، دزدیسوزیها، آتشها، قتلجنگ

گرفت، از جمله افراد، که بودند، به پیروزمندان تعلق میخوردگان صاحب شکست
 .شدندهمگی به بردگان تبدیل می

 جوی آن منشأ دروهای باستان بود. حال به جستاین منشأ انباشت بدوی در زمان
 .های میانی بپردازیمسده

 ،یعنی ؛یابیمها را میای از تهاجمطی این عصر دوم تاریخی، ما فقط رشته
های ها خلقکه در آن بردندحمله می کشورگشا به کشورهای ثروتمندتری هایخلق

سوزی آتش عام، غارت،های همیشگی مانند قتلزیستند؛ و همواره همان واژهدیگری می
خوردگان صاحب بودند، به پیروزمندان تعلق یابیم. هرآنچه شکستو غیره را می

ماندگان به گذشت، زندهای باستان میهچه در زمانکه برخالف آن گرفت با این فرقمی
به  ،یعنی ؛ولی مجبور شدند زیر بار نوع دیگری از انقیاد قرار گیرند ،بردگان تبدیل نشدند

ها هایی تبدیل شدند که همراه با زمینی که به آن تعلق داشتند جزو امالک اربابسرف
ی از این تالش به کار، ردّ  ترینهای میانی نیز ما کوچکگرفتند. بنابراین، در سدهقرار می
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های بورژوازی پیرایگی و مقتصد بودنی که تا این اندازه در دکتریناز این سادگی و بی
های میانی بینیم. باید بیفزاییم که سدهنمی شودانباشت بدوی ارائه می ۀسرچشم مثابۀبه

ا به آن فروشی، اصل و نسب خود رهورترین ثروتمندان کنونی، با فخرعصری است که مش
 .رسانندزمان می

 .پایان برسانیماما اجازه دهید با رسیدن به زمان حاضر، داستان را به
لی کرد. و بدیلداری را به مزدبگیری تانقالب بورژوازی به فئودالیته پایان داد و برده

ها نکرد از آها فراهم میداری برای سرفزمان، حداقل وسایل زندگانی را که نظام بردههم
، بایست برای اربابش کار کندرفت. یک سرف، با وجودی که بیشترین زمانش را میگ

وازی داد. بورژقطعه زمینی و ابزار کاری در اختیار داشت که به او امکان کشت آن را می
راه  گونه که دیدیم،ها را از او گرفت و از سرف، یک کارگر آزاد ساخت که هماناین ۀهم

داری که نخستین سرمایهتن به استثمار به دست ت جز اینکه دیگری برایش باقی نگذاش
 .یا از گرسنگی بمیرد دهدیابد او را می

سلب  گونهاکنون به جزئیات بپردازیم. کتاب تاریخ یک خلق را باز کنیم و ببینیم چ
یروی نمنظور عرضه کردن  های کارگری که بهگیری این تودهمالکیت از کشاورزان و شکل

ن، اساس عادتماع امروزین اختصاص داده شده بودند صورت گرفت. برصنایکار خود به 
رد اری مو، بیمزیرا بریتانیا کشوری است که در آن ،دهیمهای بریتانیا را ارائه میما نمونه

 ۀتری قرار دارد و همچنین کشوری است که بهترین عرصنظر ما در حالت پیشرفته
 .داردگری را به ما عرضه میمشاهده
. در آن شدچهاردهم ناپدید ۀ ر بریتانیا، سرواژ در واقع در حوالی پایان سدد»

پانزدهم، اکثریت عظیم جمعیت از روستاییان آزاد و صاحب ۀ زمان، و بیشتر حتی در سد
ای که در پس آن حق مالکیتشان را شدهبرده کار به ۀزمین تشکیل شده بود؛ حال واژ

دار واهد باشد. در امالک بزرگ فئودالی، یک مزرعهخکردند هرچه میکمابیش پنهان می
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نشاندند. مزدبگیران قدیمی که خود یک سرف بود، می 42،«بائیلیف»جای آزاد را به
زمین تشکیل شده بودند و خود بخش ها از روستاییان صاحببخشی از آن  کشاورزی که

دارهای بزرگ کار مینکوچکی از قشر مزدبگیران واقعی بودند، اوقات فراغت خود را نزد ز
جز دستمزدشان، ، زیرا بروستاییان مستقلی بودندتا حدودی ها نیز کردند. ولی آنمی
روستایی را دارا بودند.  ۀزمین و یک خان 43کرآبرداری از حداقل چهار ها حق بهرهآن

های برداری از زمینبه معنی واقعی کلمه، حق بهره ،ها با روستاییانافزون بر آن، آن
و فرستادند و سوخت، چوب، ها میرا روی آنهایشان را برای چ  هداری را داشتند و دامد
 د.کردنسنگ مورد نیازشان را فراهم میغالز

داری را بنا نهاد، در واپسین تولید سرمایه ۀسرآغاز انقالبی که بنیادهای شیو»
ار کردن وقوع پیوست. بیکشانزدهم به ۀپانزدهم و نخستین ثلث سد ۀسال سدسی

 برسوی بازارها روانه کرد. پرولترهایی که خانمان را بههای پرولتر بین اربابان، تودهاملتزم
هایی که در نظام فئودالی به های دهداری و اخراج روستاییان از زمیناثر غصب زمین

ای قابل مالحظه ۀگونها حق داشتند، شمارشان بهمالکان بر روی زمین ۀهمان انداز
های بافت ها، شکوفایی کارخانهاین اخراج ۀیافت. در بریتانیا، دلیل فوری و ویژ افزایش

های آن افزایش بهای پشم بود. شعار آن زمان، تبدیل زمین ۀپارچه در فالندر و در نتیج
 بر اثرهای چرا برای گوسفندان بود. هاریسن، زوال کشور را که قابل شخم زدن به زمین

برای ”کند: کوچک صورت گرفته بود، چنین توصیف می سلب مالکیت از دهقانان
دهقانان و  هایمسکن “تواند داشته باشد.له چه اهمیتی میئن بزرگ ما، این مساغاصب
اگر بخواهیم ”های روستایی کارگران کشاورزی ویران یا به حال خود رها شد. خانه

خواهیم شد که های قدیمی هریک از امالک اربابی را بررسی کنیم، متوجه فهرست
شماری متعلق به کشاورزان ناپدید شده بودند؛ روستاها نسبت به های کوچک بیخانه

                                                            
42- Bailifم. ‒منصب قضایی ، صاحب 
 و. ‒( فرهنگِلغتِعمید)مربع متر ۴۰۴۶گیری سطح برابر با حدود واحد اندازه -43
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کردند؛ بسیاری از شهرها دیگر وجود تغذیه می گذشته، شمار بسیار کمتری از ساکنان را
شهرها و  د...وجود آمده بود، رونق یافته بودننداشتند با اینکه چند شهر که بعدًا به

وجود آورند و هایی برای گوسفندان بهها چراگاهجای آنا نابود کرده بودند تا بهروستاها ر
بلندی ارائه  ۀتوانم در این باره سیاههای اربابی بود. میمانده خانهسرانجام، تنها چیز باقی

 “.دهم
تکانش جدید و هولناکی به سلب مالکیت  44،رمشانزدهم، در پی رف ۀدر سد»

آن بود، داده  ۀآسای اموال پیروان این مذهب، که نتیجغول ۀمصادر های مردم وخشن توده
های شد. در آن زمان، نظام فئودالی به کلیسای کاتولیک امکان داده بود صاحب زمین

ها، دیرها و غیره، ساکنان آن امالک به زیادی در خاک بریتانیا شود. با حذف صومعه
های حریص داده شد یا به به نورچشمی های کلیساها اغلبپرولترها پیوستند. دارایی

داران سوداگر فروخته شد که دست به اخراج سرنشینان ثمن بخس به شهرنشینان یا مزرعه
 رسیده زدند. حق امالک اوقافی که در قوانین کلیسا بهارثهای بهقدیمی آن مکان

تنگدست ه روستاییان کلیسایی ب ۀرسمیت شناخته شده بود و براساس آن بخشی از عشری
سلطنت الیزابت، هشتمین سال وتوضیحی حذف شد. در چهل بی هیچ گرفتتعلق می

ای رسمی بپذیرند. گونهمجبور شدند فقر دائم را به ، تنگدستاناز برقرار کردن مالیات پس
مسببان این قانون از اقرار به دالیل وضع چنین قانونی شرم داشتند و ”نویسد: کوبت می

تحت فرمانروایی  “درآمدی، آن را منتشر کردند.و بدون هیچ پیش برخالف رسم رایج،
بود که با اصالح آن،  ۱۸۳۴برده ابدی اعالم شد و فقط در سال چارلز اول، قانون نام

سلب مالکیت،  بر اثرخسارت وارد شده  منزلۀتری از آن را ارائه دادند، و بهشکل خشن
 «.تنگدستان را تنبیه کردند

                                                            
غرض اصالح دین مسیحیت در بریتانیاست که با فرمانروایی هانری هشتم در اوایل سدۀ شانزدهم  -44

 م. ‒آغاز شد. 
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دهم انگلستان گر جنوِب  ثروتمنِد  و چند دهقاِن  الکبت، چند مدر زمان الیزا»
ح ، مطربایست به قانون تنگدستان داده شودتعبیری که می ۀآمدند و ده پرسش را دربار

 ۀسالرکردند و سپس آن را به نظرخواهی یک مشاور قضایی گذاشتند. در زیر، بخشی از 
 :آوریمبرده را میهای ناممربوط به پرسش

 ای را تهیهبسیار خردمندانه ۀنشین، برنامداران قلمروی کشیشاز مزرعه شماری»
ن توان جلوی هر نوع اغتشاش را در اجرای قانون تنگدستاند که براساس آن میکرد

ستی دهند. هر تنگدنشین میکشیش گرفت. آنان پیشنهاد ساخت یک زندان را در قلمروِ 
س در ریافت مساعده محروم خواهد شد. سپکه اجازه ندهد در آن زندان حبس شود، از د

ن اعالم خواهد شد هرکس حاضر باشد تنگدستا  نشین و در همسایگی آنکشیش قلمروِ 
ن در آ شده تحویل دهد کهمهر و موم ۀقلمرو را کرایه کند باید در روز مشخصی یک نام

ن این کنندگاکه برای کرایه کردن آنان درنظر گرفته است، ذکر کند. تهیه ،حداقل پولی را
یا  که ثروتد زنند که در قلمروهای همسایه اشخاصی وجود داشته باشنبرنامه حدس می

ا اشند تاختیار نداشته ب اعتبار الزم را برای خرید یک مزرعه یا یک فضای گسترده در
نشین، کشیش توانند به قلمروِ بتوانند بدون کار کردن زندگی کنند. این افراد می

 ر فردار جالبی ارائه دهند. اگر چند نفر از تنگدستان بمیرند، مقصپیشنهادهای بسی
اده دنجام اخود را در قبال آنان  ۀنشین، وظیفکشیش کننده خواهد بود، زیرا قلمروِ کرایه

ها را شیاست. با وجود این، ما بیم آن داریم که قانون کنونی امکان این نوع دوراندی
ردن تعهد کمآزاد این قلمرو و قلمروهای همسایه برای ندهد. اما باید بدانید که مدیران 

ه ای را بدهند کشوند تا پیشنهاد طرح الیحهشان در مجلس عام به ما ملحق مینماینده
ای که هر گونهد؛ بهشوپذیر میاساس آن زندانی کردن تنگدستان با اعمال شاقه امکانبر

 «.دهددست میریافت مساعده را ازباز زند، حق د تنگدستی که از زندانی شدن خود سر
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های مردم شد. ای برای غصب زمینوجود این قانون وسیله هجدهم، ۀدر سد»
 اطالق شد، یا به 45“های دهداریقوانین ضمیمه کردن زمین”شکل قانونی این دزدی به 

ها اربابان به اساس آنعبارت دیگر، احکام سلب مالکیت از مردم قوانینی بودند که بر
ام. ادن، کوشید تا امالک  ر اف.های مردم را غصب کنند. ِس دادند زمیند اجازه میخو

امالک خصوصی مالکان جدید، که در قاموس او جای اربابان فئودالی  ۀمثابدهداری را به
را گرفته بودند، بنمایاند. ولی بالفاصله نظر خودش را با درخواست از مجلس عوام برای 

د رد کنهای دهداری را تصویب ار برای همیشه ضمیمه کردن زمینبرأی به قانونی که یک
های های دهداری به داراییپذیرد که تبدیل داراییکند. زیرا او از این طریق میمی

حال، او خواستار  خصوصی از طریق قانونی، به یک کودتای پارلمانی نیاز دارد، و در عین
هایی که سلب مالکیت شده اگر آن شود.پرداخت غرامت برای کشاورزان تنگدست می

 «.بایست پرداخت شودبودند وجود نداشتند، آشکار است که غرامتی نیز نمی
شایر، شایر و لینکلنهامپتوندر نورث» نویسد:می 1772ادینگتون در سال 

های دهداری زده شد و اغلب امالک ای گسترده دست به ضمیمه کردن زمینگونهبه
ده است. شهایی برای گوسفندان تبدیل آمده به چراگاهوجودیق بهجدیدی که از این طر

کر زمین شخم آ 1500ترها هایی که پیشدر پی آن، در بسیاری از امالک، در همان زمین
های شود. خرابهکر زمین قابل شخم زدن نیز یافت نمیآشد، اکنون حتی پنجاه زده می

ند. در اهای قدیمیهای خانهماندها باقیها و غیره، تنهمساکن، انبارهای غله، اصطبل
ها صدها مسکن و خانواده قرار داشت، دیگر فقط هشت هایی که در آنبسیاری از دهکده

ها ضمیمه کردن ها، که در آننشینشود. در اغلب کشیشتا ده خانوار بیشتر یافت نمی
ع در اختیار همگان ها پانزده یا بیست سال پیش صورت گرفته بود، هنگامی که مزارزمین

زدند بسیار ها را شخم میبود، شمار مالکان در مقایسه با شمار کشاورزانی که زمین
 شثروتمند غصب دارِ های بزرگی که چهار یا پنج دامکاهش یافته است. کم نیست زمین

                                                            
45- Bill for enclosures of commons 
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 هاآن زمین ترهاحصار کشیده شده است، پیش هازمین دور آن و همین اواخر به انددهکر
ان و دهقانان قرار گرفته بود. الکدار و شمار بزرگی از متیار بیست تا سی مزرعهدر اخ

ها و است و آن ها گرفته شدهکردند از آنمایملک تمام افرادی که در این مزارع کار می”
کار گرفته شده ها بههایی که در آن زمینچنین شمار بزرگی از خانوادهشان و همخانواده

، نشده نبود که شامل این قانون شده بودهای کاشتهفقط زمین «“.بودند، اخراج شدند
زیر کشت برده بودند و  ها راآن افراد خصوصی هایی بودند کهبلکه اغلب زمین

هایی بود که مشترکًا به زیر کشت پرداختند، یا زمینعوارضشان را به مقامات دهداری می
اند. ز طرف ارباب همسایه غصب شدها “حصار کشیدن،” ۀولی به بهان ،برده شده بودند

شده به دور مزارع باز و حصارهای کشیده ۀمن در اینجا دربار» گوید:دکتر پرایس می
هایی که طرفدار کشیدن حصارها گویم. حتی آنشده سخن میکشت برده های زیرزمین

ایش ند که این حصارها باید کاهش یابند، زیرا موجب افزاهستند، در این مورد موافق
های شوند. و حتی حصار کشیدن به دور زمینبهای ارزاق عمومی و کاهش جمعیت می

ارتزاق فرد  ۀگیرد، بخشی از وسیلای که این روزها صورت میگونهکاشته نشده، آن
تر گیرد و ابعاد مزرعه را، که بسیار گسترده است، باز هم گستردهتنگدست را از او می

افتد، داران بزرگ میدست شمار کوچکی از مزرعه کند. هنگامی که زمین بهمی
شوند که باید زندگی خود را از همان شمار از افرادی تبدیل می داران کوچک بهمزرعه

طریق خدمت کردن به دیگران بگذرانند و مجبورند برای خرید تمام چیزهایی که الزم 
جمعیتی از خرده ”کند: د میها یا)دکتر پرایس با این کلمات از آن .دارند به بازار بروند

شان از تولیدات مزرعه، مانند گوشت داران کوچک که خود و خانوادهمالکان و مزرعه
شوند، که گیرد، تغذیه میکار و زحمتشان شکل می با که ،گوسفند، طیور، خوک و غیره

ذایی ای که دیگر نیازی به خرید مواد غگونهبرند بههای دهداری میها را به چراگاهآن
از آنجایی که شمار بیشتری از افراد مجبورند برای یافتن کار به شهرها و ( “.ندارند

 .خواهد شد ترگستردها هکارخانجات رجوع کنند، ابعاد آن
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در  رود. و در واقعپیش میدر چنین راستایی است که طبیعتًا تمرکز مزارع به»
ر ، شرایط اقشارفتههمرویند. کها پیش این تمرکز عمل میهمین راستاست که از سال

مالکان و عبارت دیگر، خرده تر شده است؛ بهفرودست خلق، از همه لحاظ وخیم
دست حال، به اند. و در عینداران کوچک، به روزمزدان و مزدوران تبدیل شدهمزرعه

های دهداری و غصب زمین« است.تر شده آوردن روزی در چنین شرایطی بسیار سخت
ران کارگ ای زندگی را برایکشاورزی رخ داد، به اندازه ۀدر پی آن در زمین انقالبی که

، 1780 تا ۱7۶۵های های ادن، بین سالاساس نوشتهکشاورزی سخت کرد که بر
شد می  عتوزی هایی که رسماً دستمزدشان به زیر حداقل افتاد و مجبور شدند آن را با یارانه

 «.کردان دیگر برای حداقل زندگی کفایت نمیدستمزدش»گوید: تکمیل کنند. ادن می
 پیوندی را که بین کشاورزی و امالک دهداری ۀچهاردهم، حتی خاطر ۀدر سد»

های دیگری دست فراموشی سپردند. اگر حتی نخواهیم از زمان وجود داشت طبیعتًا به
 ۵۱۱77۰میلیون و  3عنوان غرامت بابت سخن بگوییم، آیا هرگز روستاییان پشیزی به

ها دزدیده از آن 1831و  1820های های دهداری دریافت کردند که بین سالکر زمینآ
 «دند؟من قوانینی که از مجلس گذشت، به خود اختصاص داها را به یُ شد و اربابان آن

های کارگران که دارای بردی تاریخی است و برای غصب زمین را واپسین شگردی
زمین آن سر د، زیرا درکرلندز اسکاتلند بررسی در های ،ویژهبه ،باید شدروستاها استفاده 

 .کار گرفته شدترین شکل خود بهانهبود که این شگرد به سبع
اربابان ”نویسد: انتشار یافت، می 1818جورج انسور، در کتابی که در سال »

های هرز ها را از چنگشان درآوردند و گویی فقط به کندن علفهای خانوادهبزرگ، زمین
پوستان با ها و کل جمعیتشان همان رفتاری را کردند که سرخپرداختند. آنان با دهکدهمی

کردند. یک مرد را با کمی پشم بره، با یک ژیگوی گوسفند یا با کنام حیوانات وحشی می
مغوالن به مناطق شمالی چین،  ۀکردند. در زمان حملمقداری باز هم کمتر تعویض می

های عام شوند تا بتوان زمینپیشنهاد شد که اهالی آن مناطق قتل در شورای بزرگ مغوالن
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داران بزرگ بریتانیایی پیشنهاد مزبور را در د. بسیاری از زمینکرها را به چراگاه تبدیل آن
 “.آوردنداجرا در ۀمیهنانشان به مرحلهم ضدکشور خودشان بر

ه شاترلند است کبه هرکس باید مطابق شأن و مقامش احترام کرد. این دوشس »
ر ت را دمحض اینکه این خانم قدر وارترین ابتکار را در این مورد انجام داد. بهمغول

نشین ای حل کند و کل قلمرو کنتله را ریشهئدست گرفت، بر آن شد که مسامالکش به
ابه ات مشرا به چراگاه برای گوسفندان تبدیل کند. شمار ساکنان آن قلمرو در پی اقدام

هزار نفر ده، این پانز۱۸۲۰و  ۱۸۱۴های هزار نفر کاهش یافته بود. بین سالپانزده قبلی به
 نداختهرون امند از قلمرو بیای روشگونهدادند، بههزار خانوار را تشکیل میکه تقریبًا سه

اه چراگ ها تخریب و به آتش کشیده شد، و تمام مزارع آنان بههای آنشدند. تمام دهکده
ی به کمک طلبیده شدند و با اهال ربازان انگلیسی برای این عملیات بهد. سشتبدیل 

خواست ترک که نمی ،اشکلبه های آتِش وخورد پرداختند. یک پیرزن در میان شعلهزد
 ضدتاب بروهایتان را باز کنید! شما که با آبکند، سوخت. )هان ای بورژواها! گوش

کار یا بهش طی سالیان دراز بر علیه پرولتاررانید! آتانقالبی از نفت سخن می ۀاستفاد
م ه خانکچنین بود ( .گویدگرفته شده است. این تاریخ خودتان است که این را به شما می

های انهایی که از زمکر زمین را غصب کرد؛ همان زمینآهزار  79۴برده، نامۀ زادنجیب
 .داران تعلق داشتمزرعه ۀبسیار دور به طایف

دست داده بودند کاماًل از های خود را ازهایی که زمینهقانیک بخش از د»
کر برای آکر زمین، دو آهزار هایشان رانده شدند. به بخش دیگر، در کنار دریا، ششزمین

ترین کر تا آن زمان زیر کشت برده نشده و کوچکآهزار هر خانوار، داده شد. این شش
اترلند سخاوت را تا آنجا پیش برد که آن درآمدی برای صاحبانشان نیاورده بود. دوشس ش

همه که از این ،کر به اعضای طایفهآها را به نرخ دو شیلینگ و شش پنس برای هر زمین
های سال پیش برای خانواده شاترلند خون خود را ریخته بودند، اجاره داد. زمین

و بر روی  دیار بزرگ برای گوسفندان تقسیم شچراگاه بس 29شده از طایفه به دزدیده
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ها از پیشخدمتان مزارع انگلیسی بودند. در هرکدام یک خانوار مستقر شد، که اغلب آن
 .گزین کردندهزار گوسفند جای ۱۳۱لندز را با های هزار اهالی، پانزده۱۸۲۵سال 

 کمک های دریا رانده شده بودند تالش کردند بهآن بخش از اهالی که به کناره»
ا رخود  ها با وجودی که نیمی از عمرخود را فراهم آورند. آن گیری وسایل معیشتیماهی

ند، ده بودگذراندند و به دوزیستان واقعی تبدیل شآب می بر روی خاک و نیمی دیگر را در
ها به های آنعمری بیش نداشته باشند. اما بوی ماهیتوانستند نیمههمه فقط میبا این

 احل رامام ستمنافعی را در آن برای خود دیدند،  ۀحها، که رایمشام اربابانشان رسید و آن
خود  هایمسکنلندز برای بار دوم از بزرگ لندن اجاره دادند. اهالی هاین فروشابه ماهی

 .رانده شدند
ار ی شکها را به مناطقی براسرانجام، واپسین دگردیسی رخ داد. بخشی از چراگاه»

را ادا  این سخنانهنری  ۀدر برابر جامع ۱۸۶۶تبدیل کردند. پروفسور لئون لوی در سال 
بدیل تهای قابل کشت را به چراگاه سرزمین را از ساکنان آن تهی کردن و زمین”کرد: 

لی د. خیدست آوردن درآمد بدون هزینه کردن بوترین راه برای بهساده ،کردن، در اوایل
د. شرویداد عادی لندز یک ها در هایزود، تبدیل کردن مناطق مختص شکار به چراگاه

د. همان صورتی که گوسفند جای انسان را گرفته بو گوزن جای گوسفند را گرفت، به
زی و هایی با حاصلخیزمین منزلۀای که در آمار اسکاتلند بههای بسیار گستردهناحیه

ند و اشدت از هر نوع کشت و بهبود محرومگستردگی استثنایی ثبت شده بود اکنون به
ی کوچک از شکارچیان اختصاص داده شده است که فقط چند ماه در برای لذت مشت

ی اسکاتلند ۀ، یک روزنام۱۸۶۶حول و حوش اواخر سال  “روند.ها میسال به آن مکان
 ۀرعد اجاهای موجود برای گوسفند که برای آن در پایان مویکی از بهترین مزرعه”نوشت: 

بدیل ای برای شکار تند، به منطقهاسترلینگ عرضه کرده بود ۀجاری مبلغ صدهزار لیر
 «“.خواهد شد
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 ز پیشهای فئودالی که بیش ااین غریزهۀ های دیگری در همان زمان دربارروزنامه
نین داد چها با تکیه بر اعیابد، مطالبی نوشتند؛ ولی یکی از آندر بریتانیا گسترش می

ته یش یافافزا ثروت ملی نیز نتیجه گرفته بود که درآمد لندلردها افزایش یافته و بنابراین
 .است

ها ب آنتر از جذای، الزامًا سریعکه نه کانونی دارد و نه کاشانه ،زایش پرولتاریا»
هایی که شده صورت گرفته است. از سوی دیگر، انسانهای تازه تأسیسکارخانه در
ن هما د دربودند قادر نبودن شان کنده شدهای ناگهانی از شرایط معمولی زندگیگونهبه

ها آن اجتماعی وفق دهند. شمار زیادی از جدیدباط نظم ضلحظات نخستین خود را با ان
یل رد تبدد و ولگنیاز، تغییر شکل دادند و به گدا، دز بر اثرولی اغلب  ،ذات خود بر اثرگاه 

مام شانزدهم، در ت ۀشدند. به همین علت، حوالی اواخر سده پانزدهم و طی تمام سد
در ابتدا  کارگر کنونی، ۀبی قوانین خونباری علیه ولگردی وضع شد. پدران طبقاروپای غر

 مثابۀها بهآن ند. قانون باشدتنبیه  دست درآمده بودنداینکه به حالت ولگرد و تهی به دلیل
ها داشت که در کرد؛ گویی این بستگی به خواست آنتبهکاران عمدی برخورد می

 «.ر کنندشرایطی که دیگر وجود نداشت، کا
 .در بریتانیا، این قوانین تحت فرمانروایی هانری هشتم آغاز شد

هایی که دیگر ، گدایان سالمند و آن۱۵۳۰تحت سلطنت هانری هشتم در سال »
داد. دریافت صدقه را میۀ ها اجازگرفتند که به آنقادر نبودند کار کنند، مجوزی می

شدند. در حالی که در پشت ن افکنده میخوردند و به زنداولگردهای نیرومند، شالق می
جاری شود و سپس  تا اینکه خون از بدنشان زدندمیها را شدند، آنیک گاری بسته می
کردند با سوگند خوردن متعهد شوند به مکان تولدشان یا به مکان آنان را مجبور می

ای! در انهاقامتشان در سه سال پیش از آن بازگردند و مشغول کار شوند. چه طنز ظالم
، ولی با افزودن هفتمین سال سلطنت هانری هشتم، این قوانین تغییر یافتوبیست

تر شد. در صورت تکرار جرم، ولگرد را دوباره شالق خشن های جدیدمحکومیت
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عنوان تبهکار خطرناک و بریدند. در تکرار بعدی، بهزدند و نیمی از گوش او را میمی
 .شدویخته میجنایتکار حکومتی، به دار آ

بختانی را خود موقعیت تیره شهرآرمانتوماس مور، صدر اعظم وقت، در کتاب »
افتد که یک اتفاق می”کند: شد توصیف میها میکه این قوانین هولناک شامل آن

 46ناپذیر، یک بالی واقعی برای کشورش، بتواند هزاران آرپانحریص و سیری ۀبارشکم
ها حصار بکشد یا با ایجاد مزاحمت ک و پرچین به دور آنزمین را غصب کند و با تیر

ها را مجبور به فروش تمام اموالشان کند. به هر آینه، به میل یا به برای صاحبانشان، آن
مردان، زنان، همسران، یتیمان، مادران با نوزادان شیرخوارشان و ، آن مردم بینوا ۀزور، هم

زیاد، زیرا کشاورزی  ۀ. توان مالی کم ولی عائلهایشان باید جا را خالی کنندکل دارایی
که قادر ، بدون آنهای خود دور شوندنیاز به بازوهای بسیاری دارد. آنان بایستی از کانون

شان، باشند مکانی برای استراحت بیابند. تحت شرایط دیگری، فروش وسایل و ابزار خانه
مک بیشتری کند. ولی بیرون ها کتوانست به آنبا وجودی که ارزش زیادی نداشت، می

شان، آنان را مجبور کرد که ابزار و وسایلشان را به پشیزی بدهند. و انداختن ناگهانی
خود را خرج کردند، جز دزدی  ۀهنگامی که آواره، از اینجا به آنجا رفتند و تا آخرین سک

دار آویخته توانند بکنند؟ یا اینکه، خدای من، پس از طی تمام مراحل قانونی، به چه می
زندان  ۀولگردی روان به علتها را شوند؛ یا به گدایی روند. و تازه در این صورت نیز آن

ها کار کس به آنهایی که هیچکنند؛ هماناند و کار نمیشدوبهها خانهزیرا آن ،کنندمی
ها را نگوید که آشان میها دربارهاز همین بینوایانی که توماس مور، معاصر آن “دهد.نمی

گونه که هالینشد در کتابش موسوم به کنند، آنمجبور به آواره شدن و دزدی کردن می
هزار نفرشان را اعدام  72تحت فرمانروایی هانری هشتم، ”نویسد: می “توصیف بریتانیا”

 «“.کردند

                                                            
 م. ‒آر  20/34واحد قدیمی سطح، برابر با  -46
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، طی نخستین سال فرمانروایی ادوارد ششم مشخص ۱۵۴7یک قانون در سال »
عنوان بردگی به آن کسی اعطا خواهد شد که او را بهه تواند کار کند بکند هر فردی که نمی

و سان برای بهره بردن رایگان از کار یک بدبخت بینوا، کافی بود اتنبل لو داده است. )بدین
های کم خود آب و نان، نوشابه ۀلو داد.( ارباب باید به برد عنوان سرکش در برابر کاررا به

اش الزم است دهد برای بردههایی را که تشخیص میگوشت هایماندهقوت و باقی
آورترین کارها بگمارد. اگر برده شالق و زنجیر، برده را به تهوع کمکبهبدهد. او حق دارد 

پانزده روز غیبت داشته باشد، او محکوم به برده ماندن تا آخر عمرش خواهد بود و روی 
برای فرار، او را کنند. در سومین تالش میداغ را  47“اس ”اش حرف پیشانی یا روی گونه

یک از اثاث هرکنند. ارباب حق دارد او را همانند کار دولتی اعدام میعنوان جنایتبه
برده، دام یا مبلش کرایه  منزلۀاش واگذار کند، یا او را بهنامهاش بفروشد، در وصیتخانه

ها نیز اعدام شوند. یستی آناربابشان عملی انجام دهند، با ضّد  دهد. اگر بردگان بر
گاهی یافتند، ملزم به دادن دستورات الزم برای  قضات صلح، به محض اینکه از موضوع آ

تنبلی وقت های مورد نظرند. اگر مالحظه شود که یکی از این افراد بهیافتن برده
او را  د،کررا داغ  “و”اش حرف گذراند، باید او را به محل تولدش بازگرداند، روی سینهمی

محل  د از روی قصد جای دیگری راها گماشت. اگر ولگرو به کار روی جاده ؛زنجیر کرد
برده به نفع اهالی آن مکان به کار  مثابۀالعمر در همان محل بهتولدش ذکر کند، مادام

داغ خواهند کرد. همه حق دارند فرزندان  “اس”با حرف   مشغول خواهد شد و او را با
بیست سالگی سالگی برای پسران و  24 عنوان کارآموز تاها بگیرند و بهبردگان را از آن

های ذکرشده به ها بهره ببرند. اگر این فرزندان فرار کنند، تا سنبرای دختران، از آن
ها را حق دارند براساس میلشان، آن اربابانشوند و برای اربابان خود تبدیل می یبردگان

ای بنهد خود حلقهۀ ر اربابی حق دارد بر گردن، بازو و ران بردو غیره. ه بزنندزنجیر کنند، 
د. آخرین بخش این قانون، کنبهتر بتواند به او اطمینان   تا او را بهتر شناسایی کند و

                                                            
 م. ‒( slave« )برده»اولین حرف کلمۀ  -47
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ها خورد و و به آن گیردشانمیمربوط به ولگردهایی است که کلیسای محلی به کار 
نوزدهم در بریتانیا تحت نام ۀ اسط سدهای کلیسا تا اودهد. این نوع بردهخوراک می

زیر را  ۀداری، نکت. یکی از مدافعان سرسخت سرمایهندبرقرار بود 48“مردان در گردش”
ها بسیار به تأسیس کارخانه و تحت فرمانروایی ادوارد ششم، انگلیسی”کند: بیان می

جهی داریم که . در این مورد ما قانون شایان تویجاد کار برای تنگدستان عالقه داشتندا
 “گذاری کرد و...با آهن گداخته نشانه اساس آن تمام ولگردها را بایدبر

اساس آن ، فرمانی صادر شد که بر۱۵7۲ت فرمانروایی الیزابت، در سال حت»
ای نهگوبه گدایانی که مجوز قانونی برای گدایی نداشتند، و بیش از چهارده سالشان بود،

سال  گذاری به مدت دوها را برای خدمتکس آنر هیچند و اگشدجدی ضرب و شتم می
ار کردند. در صورت تکرگذاری میها را با آهن گداخته نشانهخواست، گوش چپ آننمی

ود و شدند مگر اینکه کسی پیدا شگدایی، و اگر بیش از هجده سال داشتند، اعدام می
 جرم خود را تکرارها را به مدت دو سال در خدمت خود بگیرد. و اگر باز هم آن

یل ین قبشدند. قوانینی از همکار دولتی، اعدام میعنوان جنایتبه ،کردند، بدون رحممی
اجرا گذاشته شد. تحت همان فرمانروایی،  ۀمرحل به ۱۵97و  ۱۵7۶های در سال

ه نویسد کخود می ۀکردند. استرایپ در گزارش ساالنصف میولگردها را برای دار زدن به
ر دکردند. فقط دار آویزان می ۀارصد نفر را از چوبهاینجا و آنجا، سیصد یا چهر سال، 

ها را با آهن تن از آن 35دار زدند، سامرست، در یک سال، چهل ولگرد را به ۀمنطق
ظر ما ند. بشردوست مورد نکردتن دیگر را ضرب و شتم شدید  37گداخته نشان کردند و 

صلح و دلسوزی مردم، این شمار بزرگ مات انگاری قضسهل بر اثر”: افزایدمی
وضعیت  در دیگر مناطق بریتانیا، د...گیربر نمیپنجم بزهکاران را درن حتی یکامحکوم

 “.بهتر از این نیست و در چند محل دیگر، وضعیت از این هم بدتر است

                                                            
48- Roundsmen 
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تحت فرمانروایی جک اول، تمام افرادی را که بدون مسکن بودند ولگرد »
دار، ها جزو مالکین بزرگ، کارخانهآن ۀکه البته هم ‒ صلحمند. قضات کردمحسوب می

ودند بها را به مسند قضاوت تأدیبی نشانده بودند، مجاز و آن ‒ کشیش و غیره بودند
و  ها را به شش ماهند و برای بار نخست آنکنضرب و شتم شدیدًا ولگردها را در مأل عام 

ی که محکوم کنند. طی دوران زندان، تا هنگام در صورت تکرار جرم به دو سال زندان
ند. ولگردهای کنضرب و شتم شدیدًا ها را توانستند آنقضات صالح بدانند، می

 کردند و به اعمالچپشان داغ می ۀبر روی شان “آر”ناپذیر و خطرناک را به حرف اصالح
جرای ها را بدون اآندیدند، ها را بار دیگر در حال گدایی میگماشتند. و اگر آنشاقه می

 «.لغو شد ۱7۱۴کردند. این قوانین فقط در سال مراسم مذهبی اعدام می
انگیز و به کمک چنین تصمیمات خونباری بود که سلب در چنین شرایط نفرت

خوراک به  مثابۀکارگری که به ۀمالکیت از جماعت کشاورزان صورت گرفت و طبق
سیار ب های لطیف اقتصادداناْن که از منظومه بینیمد پدید آمد. میشصنعت بزرگ اهدا 

هن آاین  ودور هستیم! این آهن و آتش بود که در منشأ انباشت بدوی سرمایه قرار گرفت. 
رای را ب نیروی انسانیۀ اش و تودو آتش بود که محیط الزم را برای سرمایه، برای توسعه

ر د ۀمایشت سرمعمولی برای انبا ابزارِ  اهم آورد. و اگر امروز دیگر آهن و آتشاش فرتغذیه
تر و رحمبه این خاطر است که سرمایه ابزار دیگری، بسیار بی نیستپیوسته  حال رشِد 

ن مروزیتر در اختیار دارد که یکی از فتوحات افتخارآفرین بورژوازی ابسیار وحشتناک
ای داری است، وسیلهای که بخش الزمی از خود سازمان تولید سرمایهاست، وسیله

کند، و ای است که کاماًل منطبق با تمدن عمل میبدون سر و صدا، بدون رسوایی، وسیله
 .آن هم گرسنگی است

ها بپردازیم. در مستعمرهه کوتاه به شاهکارهای سرمای ۀتوانیم در این چکیدما نمی
کشفیات بزرگ دریانوردی از جمله  ۀهای موجود دربارما خوانندگان خود را به روایت

هایی که مربوط به مستعمرات است، ارجاع های کریستف کولمب و آنایترو
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کنیم، مردی که با شور و بسنده می 50هویت جا فقط به سخنان و.در این 49دهیم.می
او سخنان زیر را بیان  وپا کرد.اشتیاقش در دفاع از مسیحیت، شهرتی برای خود دست

تمام  ضددر تمام مناطق دنیا و برانگیزی که ها و جنایات نفرتوحشیگری»کند: می
نژادهایی که نام خود را مسیحی به دست اند هایی که به بردگی کشانده شدهخلق

یک از جهانی نزد هیچ تاریِخ  اش را در هیچ عصرِ اند صورت گرفته است، نمونهگذاشته
 «.یابیمنمیرحم یا وقیح باشند، اندازه که وحشی، خشن، بی نژادها، هر

ی از های طبیعی خون روی یکپول با لکه»گوید، که ماری اوژیه می گونهاگر همان
و  و گل هایش پا به جهان نهاد، سرمایه به هنگام تولد، از تمام خلل و فرجش خونگونه

 «.چکیدالی می
کنده از خون که هان ای بورژواها! این صرفًا همان تاریخ است، تاریخ اندوه باری آ

خود را  ۀتان نفرت سنجیدتوانید در فضیلت اخالقییانی که میشماکه آن است  ۀشایست
کنید اعالم می 52انارگرکشمایانی که به  51ن امروزین بیان کنید،اتشنگی خون انقالبی به

  53.ندیشیدبید و یخوانآن را ب ند از ابزار اخالقی استفاده کنندفقط مجاز

                                                            
گاهی از نحوۀ ی اطالع از چگونگی رشد سرمایهبرا49-  داری و گسترش آن به دیگر نواحی، و نیز آ

امپریالیسمِ استثمار ملل ستمدیده توسط کشورهای ثروتمند، پیش از هر چیز، بنگرید به: والدیمیر لنین،
 و. –، ترجمۀ محمد پورهرمزان. داریمثابهِباالترینِمرحلۀِسرمایهبه

۵۰- W. Howittم. ‒شناسی گام علم مردم، پیش 
 م. – 1877مورد اتهام علیه شورشگران گروه شورشیان سان لوپو، لتینو، و گالو در ایتالیا در آوریل  -51
ترجمه کرده بود. با مراجعه به نسخۀ ایتالیایی و انگلیسی به کلمۀ « زحمتکشان»مترجم این کلمه را  -52

«workers »گونه نه کردم که مترجم در جاهای زیادی از متن ایبرخوردم و پس از بررسی بیشتر مشاهد
« کارگر»جای ترجمه کرده است. تطبیق با ایتالیایی و انگلیسی مرا مجاب کرد که مترجم در برخی جاها به

ا به ربود، آن « زحمتکشان»یا « زحمتکش»قرار داده است. بر این اساس، هرجایی در متن « زحمتکش»
اهوی وجود متفاوتی « کارگران»و « زحمتکشان»دادم. پر واضح است که بین  تغییر« کارگران»یا « کارگر»

فروش و... دار، دستاند. مغازهدارد. هر زحمتکشی کارگر نیست، ولی همۀ کارگران زحمتکش
 و. –اند، ولی کارگر نیستند. زحمتکش

 م. –منصب قضایی طی محاکمۀ فوق بیان شد. اظهار لطفی که از سوی یک صاحب -53
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 پایان سخن

ان جهان متمدن به این امر رگرکادار است. زمان زیادی است که آسیب ریشه
گاهی یافته زار ند که ابیهانآان، بلکه شمار بزرگی از آنان. و هم کارگر ۀاند. مطمئنًا نه همآ

 .آورندبین بردن آسیب فراهم می مناسب را برای از
 :اند کهها دریافتهآن
های بشری، مالکیت کشیها و بهرهگریتمام سرکوب ۀنخستین سرچشم ‒

 ست؛ا خصوصی
شده  جدید طبقاتی بنا ۀتواند بر روی سلطان )آزادی انسان( نمیکارگرآزادی  ‒

ق و ی حقوبلکه بر روی پایان تمام امتیازات و انحصارات طبقاتی و بر روی برابر ،باشد
    شود؛بنا می کار

 هدف کار، هدف بشریت، حد و مرزی ندارد؛ ‒
 ورند.آدست به کارگرانباید خود را  کارگرانآزادی  ‒

دون ان تمام جهان، متحد شوید! حقوق بکارگر»رسا شنیده شد: ی گاه فریادو آن
 «!انقالب :بدون حقوق، دیگر هرگز کارو  کار

ی ه هدفبای نیست که برای رسیدن ان بهانه یا وسیلهکارگر ۀشدخواسته اما انقالِب 
ب انقال دیگر، روزیبورژوازی نیز همانند بسیاری  .پنهانی در پیش رو گذاشته شده باشد

رد و را در پیش رو گذاشت: ولی آن انقالب فقط برای این بود که جای اشراف را بگی
تر رحمتر و بیجای نظام فئودال بردگی، نظام مزدبگیری را قرار دهد که بسیار ظریفبه

ر هاقع، کنند آن را پیشرفت و تمدن بنامند! در وت میئبود. این همان چیزی است که جر
کنند یانقالب را تکرار م ۀما شاهد نمایش مضحک بورژواهایی هستیم که مرتب واژ روز

 جز صعود از دیرک ثروت و گرفتن قدرت داشته باشند. دربدون آنکه هدف دیگری ب
 .ستاهای انقالبی مفاهیم و اندیشه  اجرا گذاشتنان در راستای بهکارگرحالی که انقالب 



122 
 

ا دیل رحرکت، تغییر و تب ۀآن، بازگشت به نقط ۀ، در معنای گسترد«انقالب» ۀواژ
چیز در کران است. در واقع، همهبی ۀروح تمام ماد، کند. انقالب در این معنابیان می

آید و وجود نمیچیز بهیابد، هیچچیز تغییر میکند؛ همهازلی طی می ایهطبیعت چرخ
ی مقدار کند. ماده، که از لحاظرود. علم شیمی این امر را ثابت میبین نمی چیز ازهیچ

که  نگامینهایت شکل به خود بگیرد. هتواند با تغییر و تبدیل، بیهمواره ثابت است، می
گیرد، از زندگی دهد و شکل جدیدی به خود میدست میماده شکل سابق خود را از

 د.کند تا در زندگی نوین خود زاییده شومیرد، گذر میخود، که در آن می ۀگذشت
 وگرم نخکیل ما، ده کیلوگرم پنبه را به ده ۀثال آشنایی بیاوریم: هنگامی که ریسندم

ه دایش زخام و  ۀدهد؟ مرگ ده کیلوگرم ماده به شکل پنبکند، چه اتفاقی رخ میتبدیل می
ی اتفاق کند، چهها را به پارچه تبدیل میکیلوگرم ماده به شکل نخ. و هنگامی که بافنده نخ

چیز مگر گذار ماده، گذار زندگی از شکل نخ به زندگی، به شکل چدهد؟ هیرخ می
ذر ل نخ گخام به زندگی به شکۀ پارچه؛ همانند حالت پیشین آن که از زندگی به شکل پنب

های کرده است. بنابراین، ماده با گذر از وضعیتی به وضعیت دیگر، با دگرگون شدن
 .یابدتکامل می وقفه تغییر وهایش، بیدائمش، با انقالب کردن

امل ید شگیرد، پس الزامًا بابر میچیز را درگر انقالب قانون طبیعت است که همها
هستند  زمین، نادر افرادیۀ اما در روی کر بشود. ،که جزئی از طبیعت است ،بشریت هم

هایشان گوش بندند تا نبینند وشان را میاندیشند. یا بهتر بگوییم، چشمانگونه نمیکه این
 .بندند تا نشنوندا میر

آری، این حقیقت دارد، »زند: شنوم که فریاد میاینجا من صدای بورژوایی را می
نسانی است. های امطلق کنش ۀکنند، تنظیمایدشما خواستهقانون طبیعت، انقالبی که 

را  هاییها و تمام خرابی، تمام سرشکرا هاکشی، تمام بهرهرا هاگریتقصیر تمام سرکوب
باید به این قانون گریزناپذیر انقالب، به این تغییر و تبدیل دائمی شود از آن ناشی می که

ترها، فدا قوی به دستترها شود، یعنی تنازع بقا، خورده شدن ضعیفکه به ما تحمیل می
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 کارگرترند، نسبت داد. اگر صدها هایی که کاملتر به نفع پیشرفت آنشدن افراد ناکامل
که از این رویداد بسیار  ‒ گناه آن بورژوا بر اثرشوند، این امر نه رژوا میقربانی یک بو

 «.دهدرخ میب حکم قانون طبیعی و انقال بهبلکه فقط  ‒ غمگین و متأسف است
 اساس همینخواهند: زیرا بران از این بهتر نمیکارگرگونه سخن بگوییم، اگر این

ود را قًا خان اتفاکارگربقا و انقالب است،  قانون طبیعی که طالب تغییر و تبدیل، تنازع
ی ها را فداهای مهیب، هولناک و انگلکنند که نیرومندتر باشند و تمام گیاهآماده می

عیب و یب  پیشرفت کامل و استوار گیاهی به نام انسان کنند، موجودی با شکوه، کامل و
 .اشنقص در تمام اوج شخصیت انسانی

می عمو ند که از قانوناکارتر از آندازه بزدل و محافظهاما بورژواها بیش از ان
 لی بهو ،برده توسل جستندمستی به قانون نامۀ انقالب یاری بخواهند. آنان در یک لحظ

، مانندگونه که هستند بخود آمدند و دریافتند که بهتر است چیزها همانمحض اینکه به
نین اینچ و« ین، خانواده، حفظ مالکیت!نظم، د»که:   خود را سر دادند ۀفریادهای کرکنند

ارگر ها، موفق شدند مقام مسلط و استثمها و دزدیسوزیها، آتشعاماست که پس از قتل
وقف کنند موفق خواهند شد جریان انقالب را متچنگ آورند و تصور مینوع بشر را به

انی فجار ناگههایشان چیز دیگری جز انبینند که تالشند. آنان در حماقت خود نمیکن
 بار برایهم فشرده شده است، و درد و رنج مصیبت وار بهنیروهای انقالبی، که دیوانه

 .و در نتیجه برای خودشان، به بار نخواهد آورد هاانسان
گذارند، و قرار ای که در سر راهش میانقالب، پس از هموار کردن سدهای مادی

عیب و ها تعادلی بیخواهد بود میان انسانتنهایی قادر گرفتن در جریان آزاد خود، به
ها در پیشرفت ترین خوشبختی را برقرار سازد. زیرا انساننقص، نظم، آشتی، و کامل

بلکه همانند موجودات انسانی  ،آزادشان همانند حیوانات وحشی رفتار نخواهند کرد
عًا آزاد و واق ممکن نیستکنند هیچ انسانی اندازه خردمند و اجتماعی که درک میبی

. دیگر حقوق بدون باشند آزاد و خوشبختزمانی که تمام نوع بشر مگر  ،خوشبخت باشد
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بدون حقوق وجود نخواهد داشت. بنابراین، تنازع بقا بین یک انسان و انسانی  کارو  کار
اختیار گرفتن برای در ها در برابر طبیعتتمام انسان یدیگر نیز نخواهد بود، مگر تنازع بقا

 .رین نیروهای طبیعت برای رفاه کل بشریتبیشت
ی انقالب برا»شود: همین که آسیب شناخته شد، پی بردن به عالج آن آسان می

 «.های انقالبیآوردن محتوای اندیشهاجرا در ۀمرحل انقالب، یعنی انقالب برای به
 ند؟جریان انقالب را دوباره برقرار ساز ان چگونه موفق خواهند شدکارگرولی 
ه شدها پیش تهیه انقالب نیست که از مدتۀ سطور جایی برای گسترش برنام این
کنیم که از دهان ما فقط به کلماتی بسنده می 54های مربوط منتشر شده است.و در کتاب

دهیم: کارگر این نوشتار قرار می پایاِن  ۀشنیده شده است و آن را سرلوح کارگریک 
چیز تواند همهچیز را تخریب کند، زیرا او مید همهتوانسازد؛ و کارگر میچیز را میهمه

 .را از نو بسازد
  

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

 ، نشر اینترنتی.مارکسیسمِوِحزبجان مالینوکس،  -
ِلنینگئورگ لوکاچ،  - ِاندیشۀ ِوحدت ِدر آوری و علیرضا ، ترجمۀ حسن شمستأملی

 و. –امیرقاسمی، نشر اینترنتی. 
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 اول پیوست

 مارکس کارل به کافیرو کارلو ۀنام
 ۱۸7۹ ژوئیه 7۲ مولیر، له

 ،محترمآقای 
 ‒ امهکردکه من خالصه  ‒ را ،«سرمایه»ن، ام، دو نسخه از اثرتاهمراه نامهبه

 .فرستمبرایتان می
 ف یکین به لط، ولی فقط همین االبدارمزودتر برایتان ارسال ها را خواستم آنمی
ن را آند نسخه از چ ‒ چاپ برساند اش موفق شد کتاب را بهه با مداخلهک ‒ از دوستان

 .دریافت کردم
 ،بودم کهچاپ برسانم، مایل می خودم آن را بهۀ حتی اگر توانسته بودم با هزین

وقعیت ین مکه چنتتان ارسال دارم. اما از بیم آنمپیش از این کار، آن را برای بررسی خد
ه ن لحظمناسبی را ازدست دهم، با عجله با پیشنهاد رسیده موافقت کردم. و فقط در ای

 گوییدبدهم و از شما استدعا دارم که لطف کرده به من است که شما را مخاطب قرار می
 .م یا نهامؤلف اثر شدهۀ ام موفق به درک و بیان اندیشآیا در بررسی

 با تقدیم بیشترین احترامات،
 ارادتمند شما
 55کارلو کافیرو

  

                                                            
 اصل این نامه به زبان ایتالیایی نوشته شده است. - 55
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 دوم پیوست

 کافیرو کارلو به مارکس پاسخ
 ۱۸7۹ ژوئیه ۲۹ لندن،

 شهروند گرامی،
دو  ها برای دریافت دو نسخه از کارتان! چندی پیشگزاریترین سپاسبا صادقانه

به  ه زبان صربی بود و دیگریشبیه کار شما را دریافت کرده بودم که یکی ب ۀنوشت
ا ند: باچاپ رسیده بود. ولی هردو دارای این اشکالکه در ایاالت متحده به ،انگلیسی
فروشی بیش از ها در ضمن به فضل، آن«سرمایه»پسند از های عامهچکیدهۀ قصد ارائ
د خوها هدف اصلی آید که آننظرم میسان، بهاند. بدینعلمی مطلب پرداخته ۀحد جنب

ت، ده اسشهایی بوده که این چکیده برایشان تهیه که تحت تأثیر قرار دادن خواننده ،را
 !اند. و این برتری بزرگ کار شماستکمابیش ازدست داده

ر دکه  کنم اشتباه باشد اگر به نقص آشکاریمفهوم مطلب، تصور نمی ۀو اما دربار
ت که ای کنم. و آن هم برهانی اساید، اشارهکتاب بیان کردهۀ مالحظات خود در مقدم

 حرکت بر اثرخودی بهخود ۀشیو براساس آن شرایط مادی الزم برای رهایی پرولتاریا به
کرده  اگر درست تعبیر ‒ شود. در مورد باقی مطالب آنداری ایجاد میاستثمار سرمایه

 مدهیردمی را که قصد داریم آموزش بایست فکر منظرم که نمیهممن با شما  ‒ باشم
تری برای های مناسبشود که شما در زمانبیش از اندازه بار کنیم. هیچ امری مانع نمی

 .بازگردیدن سوی آدر اذهان مردم، به« سرمایه»بیشتر قرار دادن بنیاد مادی 
 با سپاس دوباره،

 ارادتمند شما،
 کارل مارکس
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