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براي اينکه وارد بحث ساخت جامعه شويم، ابتدا بايد مقوالتي چون 

چنين به نظر ميرسد که هنوز .  را تعريف کنيمسرمايه داري و سرمايه
درباره مقوالت نامبرده نظرات و برداشتهاي متفاوتي وجود دارد و از اينرو 
براي اينکه بحث خود را ساده تر کنيم بهتر است به توافقي کلي بر سر 

يک نظام اقتصادي ـ . سرمايه داري يک پديده است. ين مفاهيم برسيما
اجتماعي است که در آن همچون هر پديده ديگر عوامل و عناصر 

حلقه براي دستيابي به واقعيت اين پديده بايد به . پرشماري وجود دارند
  .  اين پديده دست يافتاصلي

گذشته، مرا به اين نتيجه رسانده از آنجا که جستجوهاي چندين سال 
است که هيچ متفکر و اقتصادداني، نظام سرمايه داري را منطقي تر، 
عميق تر و علمي تر از مارکس نشکافته است بنابراين بحث خود را برپايه 

براي اين کار بهتر است نوشته هاي . تعريف او از سرمايه داري ميگذارم
او " 1844ادداشتهاي اقتصادي ـ فلسفي ي"اقتصادي او را از ابتدا يعني از 

  . دنبال کنيم
نوشته " مزدکار" مارکس زيرعنوان 1844نخستين يادداشت اقتصادي 

مزدها از طريق مبارزه آشتي ناپذير، : "شده و بدين ترتيب آغاز ميشود
پيروزي الزاما نصيب سرمايه دار . ميان کارگر و سرمايه دار تعيين ميشوند

 بدون کارگر مدتي طوالني تر ميتواند به زندگاني خود سرمايه دار،. ميشود
جلد سوم مجموعه آثار مارکس ـ " (ادامه دهد تا کارگر، بدون سرمايه دار

آشکار است که آنچه در اينجا مورد ) 235. انگلس به زبان انگليسي ص
 است که در آن سرمايه دار کارگراني را با فرايند توليد. توجه مارکس است

  و انباشت سرمايه اجير کرده (Surplus Value)ارزش اضافي هدف توليد 
پس از نقل " سود سرمايه"او در همين يادداشتهاي زيرعنوان . است

 قدرت حاکمهبدين ترتيب سرمايه، : "قولي از آدام اسميت مينويسد
(Governing Power)247همانجا صفحه " ( بر کار و فرآورده هاي آنست .(

مقوله مارکس در اين يادداشتها هنوز از مفهوم يا الزم به تذکر است که 
: او سپس اين پرسش را مطرح ميکند. نيروي کار استفاده ميکند نه کار

: پاسخ ميدهد" ثروت ملل"و سپس به نقل از کتاب " سرمايه چيست؟"
 و انبار شده است که بايد به کار گرفته کار انباشته شدهکميت معيني "

  ). همانجا" (شود
ر ادامه بحث خود در همين يادداشتها با نقل قول از آدام اسميت مارکس د
ارزش محصول زمينها و کار يک ملت به هيچ وسيله اي : "مينويسد

افزايش قدرت  و يا شماره کارگران مولدافزايش نمييابد مگر با افزايش 
  ). 257جلد سوم مجموعه آثار ص  ("همان کارگران) بهره وري کار(توليد 

ف بسياري از اقتصاددانان کالسيک محور اصلي بحث خود را مارکس برخال
تحليل .  متمرکز ميکند نه حوزه توزيع، مبادله يا مصرففرايند توليدبر 



ديالکتيکي او از تاثير متقابل توليد، توزيع، مبادله و مصرف، مارکس را به 
  (mornent) نه تنها نقطه آغاز بلکه مرحله توليداين نتيجه ميرساند که 

تعيين کننده اين وحدت نيز هست و اشکال توزيع تنها بيان انواع توليدند 
   ) XV مجموعه آثار ص 28مقدمه جلد (

 (Use Value)  از نظر مارکس يک ارزش استفاده(Labor Power)نيروي کار 
 بالقوه است که تا زماني که به سرمايه دار تعلق نگيرد تنها به صورت يک 

در فرايند مبادله کار و سرمايه، ابتدا نيروي کار . ندنيروي بالقوه باقي ميما
در مرحله دوم ـ که فرايند توليد . از کارگر به سرمايه دار منتقل ميشود

ايجاد ارزش ) ارزش استفاده در حال فعاليت و عمل(است ـ اين نيروي کار 
چنين فرايندي ريشه اصلي .  با ارزش ميکند(Exchange Value)مبادله  

   ) XX مجموعه آثار 28مقدمه جلد (رش سرمايه است حفظ و گست
که به ( مارکس 1857ـ58مقدمه معروف يادداشتهاي اقتصادي سالهاي 

: چنين آغاز ميشود" توليد"معروف شده است، زير عنوان " گروندريسه"
نقطه حرکت الجرم .  آغاز ميکنيمتوليد ماديموضوع مورد بحث خود را با "

معه، يعني توليد اجتماعا تعيين شده افراد خواهد از توليد افراد در يک جا
: او در ادامه بحث خود چنين مينويسد). 17 مجموعه آثار ص 28جلد (بود 

پس هنگامي که صحبت از توليد ميکنيم، هميشه توليد در مرحله معيني "
از تکامل اجتماعي و توليد توسط افراد اجتماعي را در نظر داريم ـ بنابر اين 

ر ميرسد که هر آينه بخواهيم درباره توليد بحث کنيم يا بايد چنين به نظ
در مراحل مختلف را رديابي کنيم و يا از ) جامعه(فرايند تاريخي تکامل 

همان ابتدا اعالم کنيم که سر و کارمان بايک عصر تاريخي ويژه مثال توليد 
" بحث ما به واقع هم همين نوع توليد استموضوع . بورژوايي است

  ).  ـ تأکيد از نويسنده23ا ص همانج(
مالحظه ميکنيم که مارکس باز هم در آغاز از سرگيري پژوهشهاي 

 آغاز ميکند و آن هم توليد بحث خود را از 1857اقتصادي خود در سال 
که آن هم ) رشد نيروهاي مولده(توليد در مرحله معيني از رشد اجتماعي 

  . است) سرمايه داري(توليد نوع بورژوايي 
هيچ توليدي بدون ابزاز توليد ممکن : "کس در همانجا ادامه ميدهدمار

نيست، حتي اگر اين ابزار تنها دست انسان باشد، هيچ توليدي بدون کار 
انباشته شده از پيش ممکن نيست، حتي اگر اين کار، تنها مهارت 
انباشته شده و متمرکز در دستهاي يک انسان وحشي از طريق تجربه 

  ) 23همانجا ص  (."مکرر او باشد
آنچه در اين بخش از پژوهشهاي مارکس آشکارا به چشم ميخورد، 

همانگونه که خواهيم ديد تفاوت بنياني انسان با . اهميت ابزار توليد است
حيوان دقيقا در قدرت ابزارسازي انسان است و تاريخ تکامل ابزار توليد نيز 

مارکس در . ستبهترين معيار براي تشخيص تاريخ تکامل هر جامعه ا
: دنباله بحث خود مفهوم توليد را باز هم بيشتر شکافته و ادامه ميدهد

 از توليد است به طور مثال، کشاورزي، مخصوصيتوليد هميشه رشته "
) براي درک علمي). "(46همانجا ص " (دامداري، توليد صنعتي و غيره

ن ميزان شرايطي که توليد را کم يا بيش به پيش ميبرند کندوکاو پيرامو
) ملتها( در دوره هاي مختلف تکامل کشورها )بهره وري کار(قدرت توليد 

توليد، توزيع، مبادله و مصرف يک مقياس منطقي  . . . الزم خواهد بود
(Syllogism) متناسب به وجود ميآورد که توليد کليت و عموميت اين 

نقطه قياس و توزيع و مبادله خصوصيت آن و مصرف مورد فردي آن را که 
  ) 27همانجا ص " (پاياني اين کليت است نشان ميدهد
توليد، کاالهايي را به وجود ميآورد که : "مارکس در جاي ديگري مينويسد

مبادله به نوبه خود آنچه را ). برآورنده نيازها هستند(با نيازها تطابق دارند 
توليد شده متناسب با نيازهاي فردي توزيع ميکند و سرانجام در اثر 

بنابرين توليد نقطه . . . رف، کاال از اين حرکت اجتماعي ناپديد ميشود مص
در ادامه ) 26همانجا ص " (آغاز حرکت و مصرف نقطه پايان آن است

توليد و مصرف اگر به عنوان فعاليتهاي يک فرد و با : "همين بحث ميخوانيم
 از افراد پرشماري در نظر گرفته شوند، در هر مورد به عنوان نقطه عطفي

يک فرايند ظاهر ميشوند که در آن، توليد نقطه آغاز حرکت و بنابرين نقطه 
او در ادامه بحث ) 21همانجا ص " (عطف غالب و برتر را تشکيل ميدهد



پاسخ به اين پرسش که نوع : "مينويسد" توزيع و توليد"خود زير عنوان 
 توليد خود آشکارا به حوزه. توليد را تعيين ميکند) نوع(توزيع چگونه 

: پرسش مطرح شده در باال در نهايت ميتواند چنين خالصه شود: برميگردد
شرايط تاريخ به طور کلي چه نقشي در توليد دارند و توليد به طور کلي با 
فرايند تاريخ چگونه مربوط ميشود؟ چنين پرسشي آشکارا به قلمرو تحليل 

  ) 38همانجا ص ." (و بحث خود توليد تعلق دارد
 اينجا مطلب بسيار بنياني اي را عنوان ميکند و آن اينکه آيا در مارکس در

 .توزيع تعيين کننده است يا توليدتکامل تاريخ انسانها در تحليل نهايي 
جواب آن از نظر مارکس آن است که توليد جنبه تعيين کننده دارد چرا که 

 نوع توليدرا در تحليل نهايي ميتوان از طريق ) مالکيت(به نظر او نوع توزيع 
مارکس در ادامه يادداشتهاي خود مطلب را به طور کامل و . تعيين کرد

تسخير سرزمينهاي ديگران ميتواند سه نوع پيامد : "روشن بيان ميکند
يا تسخيرکنندگان شيوه توليد خود را بر تسخيرشدگان : داشته باشد

ا به طور مثال انگليسي ها در ايرلند قرن نوزدهم و ت(تحميل ميکنند 
، يا به شيوه توليد پيشين اجازه ميدهند ادامه يابد و به )حدودي در هند

و يا دو شيوه توليد اثر ) مثل ترکها يا روميها(گرفتن خراج بسنده ميکنند 
متقابل برهم ميگذارند که شيوه توليدي جديدي با يک سنتز جديد پديد 

در تمام ). ادچنين چيزي تا حدودي در استيالي نوع آلماني روي د(ميآورند 
اين موارد، اين شيوه توليد است ـ چه شيوه توليد استيالگران، چه شيوه 
توليد قوم زير استيال و چه شيوه توليدي اي که از آميزش اين دو به وجود 

به . . . ميآيد ـ که تعيين کننده شيوه توزيع جديد برقرار شده خواهد بود 
د در راستاي شيوه توليد طور مثال مغولها که موجب نابودي روسيه شدن

خود که گله داري بود و نياز بنياني آن سرزمين هاي وسيع  غيرمسکون 
آلمانهاي بربر که شيوه توليد سنتي شان کشاورزي، . است عمل کردند

داشتن سرف و زندگي منزوي روستايي را ميطلبيد به آساني توانستند 
ري نوع متمرکز، روابط اياالت رم را به زير سيطره خود کشند چرا که زميندا

 ). 35 و 34 صفحات 28جلد " (کشاورزي پيشين را در آنجا از ميان برده بود
مارکس در همين مقدمه گروندريسه پس از بررسي حوزه گردش يا 

نتيجه اي که به آن : "مبادله، از بحث خود چنين نتيجه گيري ميکند
ند هم اند بلکه ميرسيم اين نيست که توليد، توزيع، مبادله و مصرف همان

توليد عامل  .  يا وجوه گونه گون يک وحدت اند(Totality)عناصر يک کليت 
(moment) و هم در رابطه با عوامل ديگر . . .  غالب، هم در رابطه با خود

معيني از مصرف، توزيع، ) شيوه(توليد معيني، ) شيوه(بنابرين . . . است 
). 36 ص 28جلد " (ين ميکندمبادله و رابطه معيني ميان اين عوامل تعي

مارکس سپس براي روشن کردن معناي انواع سرمايه، در دنباله 
: مينويسد" فرايند توليد سرمايه" خود زير عنوان 1857ـ 58يادداشتهاي 

نخستين شکلي که سرمايه، به عنوان سرمايه خود را نشان ميدهد پول "
اين  تبديل کاال به پول، پول ـ کاال ـ کاال ـ پول، تبديل پول به کاال و. است

حرکت خريد با هدف فروش که شکل مشخص داد و ستد را تشکيل 
، سرمايه به مثابه سرمايه تجاري، از ابتدايي ترين دورانهاي تکامل ميدهد

مالحظه ميشود که سرمايه ) 184 ص 28جلد ." (اقتصادي ديده ميشود
دوران کهن تجاري به هيچ رو شکل ويژه سرمايه داري نوين نيست و از 

مارکس براي توضيح بيشتر درباره سرمايه تجاري در . وجود داشته است
سرمايه تجاري، تنها سرمايه در حال گردش است : "همانجا ادامه ميدهد

کلي که هنوز ش. و سرمايه در حال گردش، نخستين شکل سرمايه است
او سپس ) 185ـ 184 ص، 28جلد " (به هيچ رو پايه توليد نشده است

نوع تکامل يافته تر سرمايه، : " توضيح نوع ديگر سرمايه ادامه ميدهدبراي
 و ربائي است که ظهور مستقل آن نيز به سرمايه پولي و بهره پولي
  ) 185همانجا، ص ." (مربوط ميشود) اقتصادي(مرحله اي ابتدايي از تکامل 

کاالهاي در از سوي ديگر : "او نوع ديگري از سرمايه را نيز شرح ميدهد
، کااليي که تنها از طريق تبديل به کاالي ديگر تحقق مييابد و گردش

سپس از قلمرو گردش بيرون رفته، نيازهاي بالواسطه را برميآورد نيز از 
." سرمايه کااليي استانواع اوليه سرمايه به شمار ميرود که اساسا 

  ). همانجا(



يدهد که مالحظه ميکنيم که مارکس تا اينجا سه نوع سرمايه را شرح م
هر سه نوع از دوران کهن و در زماني بسيار دورتر از آغاز دوران سرمايه 

به ديگر سخن هر سه نوع سرمايه باال متعلق به . داري وجود داشته اند
در زير خواهيم ديد که هر يک از اين سرمايه . پيش سرمايه داري انددوران 

داري و يا در حين آن ميتوانند در آغاز دوران سرمايه ) يا مجموع آنها(ها 
نقشي ارتجاعي و بازدارنده بر پيشرفت نظام سرمايه داري و رشد 
نيروهاي مولد داشته باشند، اين سرمايه ها از سوي ديگر ميتوانند تبديل 
به سرمايه صنعتي شده و بخشي از انباشت اوليه سرمايه براي ورود به 

  .  را تشکيل دهندسرمايه داري صنعتيمرحله 
 دوران صفت مشخصهارکس، اين تنها سرمايه صنعتي است که از نظر م

سرمايه داري را تشکيل ميدهد چرا که تنها اين نوع سرمايه است که 
براي توضيح اين واقعيت .  ايجاد کند(Surplus Value)ميتواند ارزش اضافي 

سرمايه در حال : "باز هم به دنباله بحث مارکس در گروندريسه برميگرديم
مراحل .  نيست(Self renewal)داراي اصل خود بازسازي ) يتجار(گردش 

کاالهاي . آن از پيش فرض شده اند و توسط آن به وجود نميآيند) لحظات(
جديد ـ مانند افزودن هيزم به تنور ـ بايد به طور دائم به درون آن ريخته 

به عبارتي ). همانجا" (در غير آن صورت به طرف خنثي شدن ميرود. شوند
وزه گردش در اقتصاد، به خودي خود به وجود آورنده ارزش اضافي و ديگر ح

توليد از سوي ديگر . ضامن تجديد حيات و حفظ سرمايه نميتواند باشد
کاالهايي که با سرمايه تجاي مبادله ميشوند ميتواند از نوع توليد پيش 

) سوداگري(به طور مثال در تمام دوره مرکانتيليسم . سرمايه داري باشد
دوران تسلط سرمايه تجاري بود، کاالها يا در کشورهاي عقب مانده که 

غير اروپايي و يا حتي در کشورهاي اروپايي با شيوه توليد پيش سرمايه 
هدف اين نوع سرمايه خريد ارزان کاالها در يک نقطه . داري توليد ميشوند

بي جهت نيست که . و فروش گرانتر همان کاال در نقطه ديگري است
 سود سرمايه تجاري را نوعي دزدي و غارت يا کالهبرداري مارکس،
، کاالها مطابق سرمايه تجاريبه ديگر سخن در دوران تسلط . ميداند

سرمايه در حالي که در دوران تسلط . ارزش خود خريد و فروش نميشوند
حتي ( يکي از قوانين بنياني حاکم بر گردش و مبادله کاالها صنعتي

يعني کاالها .  استقانون ارزشحاکميت ) ک کاالنيروي کار به عنوان ي
مطابق ارزش  خود با هم مبادله ميشوند و بدين ترتيب آنچه موجب حفظ 

چنين . ايجاد ارزش اضافي در حوزه توليد استو گسترش سرمايه ميشود 
پديده اي تنها و تنها منحصر به دوره معيني از تکامل سرمايه يعني تسلط 

اين مرحله است که کار خصلتي دوگانه پيدا در .  استسرمايه صنعتي
 که کار (Use Value)يکي کار به عنوان يک ارزش استفاده : ميکند

ديگري کار به .  و منشا ايجاد ارزش استفاده است(concrete)مشخص 
 Exchange) که منشاء ايجاد ارزش مبادله  (abstract)عنوان کار مجرد 

Value)زماني که هنوز متعلق به کارگر است، تنها نيروي کار تا .  است
زماني که به عنوان يک کاال در بازار عرضه شد و . نيروي بالقوه است

توسط سرمايه دار  مطابق ارزش خود و با تعبيت از قانون کلي ارزش به 
به کار افتاد، ) وسايل توليد(فروش رسيد و سپس به همراه سرمايه ثابت 

چنين امري تنها . يد و ايجاد ارزش اضافي ميکندآنگاه از قوه به فعل درميآ
  . تسلط سرمايه صنعتي قابل اجرا و عملي استزير 

توليد : همانگونه که در پيش گفتيم سه نوع توليد اصلي وجود دارد
در دوران سرمايه داري ارزش اضافي در . کشاورزي، دامداري و صنعتي

اما در اين . اد ميشوددرجه اول و به طور غالب در حوزه توليد صنعتي ايج
دوران چون هم کشاورزي و هم دامداري مکانيزه و مدرنيزه ميشوند 

در حالي . بنابرين بخش جدايي ناپذيري از صنعت به شمار خواهند رفت
که در دورانهاي پيش سرمايه داري نه تنها کشاورزي و دامداري هنوز 

 بلکه صنايع نيز مدرنيزه و مکانيزه و يا به عبارتي ديگر صنعتي نشده اند
با اين همه منشاء . هنوز به شيوه پيش سرمايه داري توليد ميشوند

 است کار انسانهاي مولدثروتهاي جامعه در شرايط پيش سرمايه داري نيز 
اما قوانين حاکم بر اين نوع توليد با قوانين . که در حوزه توليد به وجود ميآيد



 نوع شيوه توليد متفاوت با سرمايه داري متفاوت و مقوالت موجود در اين
  . شيوه توليد سرمايه داري صنعتي است

هنگامي که مارکس صحبت از شيوه توليد نکته بنياني آن است که 
مرادش سرمايه داري صنعتي است نه سرمايه . سرمايه داري ميکند
درک اين مسئله کليد درک تحليل علمي و منطقي . داري تجاري يا ربائي
بنابرين گرچه وجود .  شيوه توليد سرمايه داري استنظام سرمايه داري و

رابطه پول ـ کاال ـ پول، وجود نيروي کار به عنوان کاال در بازار، وجود 
) و بخصوص دهقانان(شهرنشيني، خانه خراب شدن توليدکنندگان کوچک 

 برقراري شيوه توليد شرط الزمو ريختن آنها به شهرها همه و همه 
 وجود چنين نظامي شرط کافي به هيچ رو سرمايه داري هستند اما

  . نيستند
: مينويسد" اشکال پيش سرمايه داري"مارکس در گروندريسه زيرعنوان 

تجمع پول از طريق رباخواري ـ بويژه رباخواري تحميل شده بر مالکين "
در حال حرکت انباشت شده از طريق سود تجاري ) پولي(ارضي ـ و ثروت 

ه معني واقعي آن يعني سرمايه صنعتي است که تبديل به سرمايه ب
مالحظه ميکنيم که مارکس ). 428 مجموعه آثار ص 28جلد " (ميشود

گرچه انباشت سرمايه هاي تجاري و ربايي را يکي از شروط ظهور 
سرمايه صنعتي را تنها شکل سرمايه به سرمايه صنعتي ميداند اما 

و (تجارت و رباخواري سرمايه انباشته شده از راه . معني واقعي آن ميداند
زماني ميتوانند به سرمايه ) يا غارت و چپاولگري ديگر کشورها و سرزمينها

 از زمين براي عرضه در بازار نيروي کار آزاد شدهصنعتي تبديل شود که 
 (Guild System)اما به طور مثال در دوره نظام اصناف  . وجود داشته باشد

اختن نيروي کار موجود در بازار را چنين سرمايه هايي توانايي به کار اند
يعني براي آغاز نظام توليدي سرمايه داري صنعتي نه وجود . نداشتند

. سرمايه تجاري و ربائي و نه وجود نيروي کار آزاد در بازار کار کافي است
وسايل توليد نيز بايد از دست اصناف و توليدکنندگان خرد بيرون آمده و به 

و يا (ه شده در حوزه تجارت و رباخواري تصاحب سرمايه هاي انباشت
  : در دنباله بحث مارکس ميخوانيم. درآمده باشند) صاحبان اصناف

آنچه ثروت پولي را قادر ميکند تبديل به سرمايه شود، از يکسو قابل "
دسترس بودن کارگران آزاد و از سوي ديگر قابل دسترس بودن وسايل 

 نحوي از انحاء در مالکيت توده معيشت، ابزار و غيره است که تاکنون به
، 28جلد ." ( و آماده حراج اندآزادهاي بي هدف بودند، اما اکنون آنها نيز 

حتي چنين شرايطي نيز براي ايجاد نظام توليدي سرمايه داري ). 429ص 
  : چرا؟ چون." کافي نيست

صنايع  کارگاهي به طور پراکنده و محلي در پيش زمينه يک دوره کامال "
به طور مثال چنين صنايعي در شهرهاي ايتاليا . ت ميتوانند رشد کنندمتفاو

اما اگر سرمايه بخواهد شکل عموما غالب .  اصناف رشد کردنددوشادوش
يک دوره باشد شرايط آن تنها به طور محلي و پراکنده نبايد رشد کند بلکه 

  ). همانجا." (بايد در مقياس وسيع باشد) اين رشد(
 وجود ثروت پولي به تنهايي: "مارکس در ادامه چنين استداللي مينويسد

حتي با وجود دستيابي به نوعي غلبه و برتري، کافي براي انحالل 
اگر چنين . نيست) صنعتي(و تبديل آنها به سرمايه ) اشکال توليد پيشين(

فت يا به بود، تاريخ رم قديم، بيزانتين و غيره با سرمايه و کار آزاد پايان مييا
در آنجا نيز انحالل . ديگر سخن مرحله جديدي از تاريخ خود را آغاز ميکرد

. روابط مالکيت گذشته با رشد ثروت پولي و تجارت و غيره ارتباط داشت
اما در واقع سرانجام اين انحالل برپايي صنايع نبود بلکه منجر به غلبه 

ين انباشت و بنابر) 430 صفحه 28جلد " (مناطق روستايي بر شهر شد
رشد سرمايه هاي تجاري و ربايي و انحالل اشکال مالکيت پيشين در اثر 
اين رشد نيز براي ظهور سرمايه صنعتي و توليد صنعتي کافي نيست 

  . نيروهاي مولده بايد به درجه معيني از رشد رسيده باشندبلکه 
  : مارکس براي بيان مشخص آغاز دوران سرمايه داري صنعتي مينويسد

ز نظر تاريخي تغيير مسائل پولي به سرمايه اغلب اشکال ساده و ا"
بنابرين به طور مثال يک بازرگان شماري از ريسندگان و . مشخصي دارد

بافندگان راکه تا آن زمان چنين کارهايي را به صورت فعاليتهاي ثانوي 



روستايي خود انجام ميدادند، به کار ميگيرد و اين فعاليتهاي ثانوي را 
ل به فعاليت اصلي آنها ميکند و از اين طريق آنان را به صورت کارگران تبدي

قدم بعدي کندن آنها از خانه و . مزدبگير به زير سيطره خود ميکشد
در چنين فرايند ساده اي . کاشانه خود و تجمع آنها در يک کارگاه است

ت آشکار است که بازرگان نه مواد اوليه و نه ابزار کار و نه وسايل معيش
آنچه او انجام داده اين . اين ريسندگان و بافندگان را فراهم آورده است

است که به تدريج آنان را محدود به انجام يک کار کرده است که در آن، 
به بازرگان ميشوند ) يعني( به خريدار ]فرآورده خود[آنان متکي به فروش، 

در آغاز، ) بازرگان (. توليد خواهند کردطريق او و از براي اوو در نهايت تنها 
ريسندگان و (به محضي که آنان . کار آنها را به صورت محصول آنها ميخريد

خود را به توليد ارزش مبادله محدود کنند و بدين ترتيب مجبور ) بافندگان
 توليد کنند و براي ادامه حياتشان تمامي کار خود را ارزش مبادلهباشند 

در پايان حتي . ير سيطره بازرگان ميروندبه پول تبديل کنند، از آن زمان به ز
 خود را به او ميفروشند نيز از ميان محصولاين خواب و خيال که دارند 

کار آنها را ميخرد و ابتدا مالکيت آنها بر فرآورده هاشان ) بازرگان(او . ميرود
. را از آنان ميگيرد و ديري نميگذرد که وسايل توليد را نيز از آنان ميگيرد

به معني دقيق خود يکي از اشکال تاريخي ) کارگاه صنعتي(تور مائوفاک
 و دوشادوش، محلياصلي است که سرمايه در ابتدا به شکل پراکنده يا 

به همراه شيوه هاي توليد کهنه ظاهر ميشود و به تدريج آن شيوه ها را 
  ). 434 ص 28جلد " (در همه جا از ميان ميبرد

، نشان دادن نظرات بنياني مارکس قصد از بيان نقل قولهاي مفصل باال
همانگونه که مالحظه ميشود . درباره شيوه توليد سرمايه داري است

 دوران سرمايه پيش درآمدمارکس دوره مانوفاکتور را باز هم تنها به عنوان 
داري صنعتي به شمار ميآورد و آغاز واقعي سرمايه داري را دوران صنايع 

  .  ميداند(Factory)ماشيني 
 است، سرمايه صنعتي بپذيريم که منظور مارکس از سرمايه واقعي، اگر

توليد صنعتي است که جنبه بايد پذيرفت که در نظام سرمايه داري اين 
تيجه کار  اما از آنجا که توليد ن.تعيين کننده دارد و محتواي اصلي آن است

يم به  را تعريف کنيم تا بتوانکار، بنابرين ابتدا بايد انسانهاي مولد است
   .پي بريمتوليد ماهيت 
  د ادامه دار

 


