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دعوتي است به گفتگو و همفكري » پااليش گفتمان نقد«هاي  يادداشت  : سلسلهنخست بازگويي يك نكته

بخشيدن به مفاهيم و مقوالت و تعاريف سپهر نقد اقتصاد  الف) تنقيح و روشنايي سوي دو هدف: در راستا و به
سازيِ  هاي كالمي، با عاميانه بازي سياسي، تعيين مرزها و جغرافياي آنها، مبارزه با اغتشاش مفهومي، با شعبده

لودگيِ فضاي نقد اقتصاد آ شان مه داري ي جوالن و ميدان كه حوزه كردنِ ميدان بر كساني تنگ ،آنها و، بنابراين
سياسي و بي در و دروازگيِ قلمرو اين نقد است. ب) مبارزه و رويارويي با هژموني مفاهيم و مقوالت و تعاريف 

چون گفتماني بديهي؛ مبارزه براي سلب بداهت از  شدنِ آنها هم اقتصاد سياسي و ايدئولوژي بورژوايي و پذيرفته
و سرمايه در تعاريف اقتصاد سياسي و ايدئولوژي بورژوايي از  ، انباشت، هزينهمقوالتي مانند درآمد، سود، دارايي

كه عوامل  »علمي«اصطالح  هبخشيدن به آنها از پايگاه و از منظر نقد اقتصاد سياسي؛ مبارزه با ب و تشخص آنها
نامد، سهم مشروع هريك از اين عوامل را، سود  سرمايه و زمين و كار مي ،نحوي فراتاريخي توليد اجتماعي را به

 human» (منبع انساني«رود كه كار را  اش تا آنجا پيش مي كند و پليدي ضدانساني و اجاره و مزد تعريف مي

resource(ي انساني سرمايه«تر،  مراتب وقيحانه ) يا به «human capitalن نقدپااليش گفتما« ) بنامد. هدف« 
ها در تأويل مفاهيم و  ها و اختالف گوني بخشيدن به گونه كردن و وضوح صدايي نيست، برعكس برجسته تك

طلبانه  تر باشد، ميدان براي بندبازيِ فرصت ي اطالق و مصاديق آنهاست. هراندازه اين روشنايي بيش حوزه
  تر است. تنگ

ها در سپهر نقد اقتصاد سياسي و در  ها و بحث نوشته ي ژرفايابيِ : جاي خوشحالي و نشانهي سرمايه درباره

ز ماركس اين عبارت يا گفتاورد ا مخالفان آنهاست كه بيش از پيش به ها با يكديگر و با گفتگو بين ماركسيست

گرفتن از برداشت،  اين فاصله است. ي اجتماعي رابطه نيست، بلكه چيز يا شئ خوريم كه: سرمايه برمي
ريزد،  رويكرد و زباني كه هرگونه مال و ثروت و دارايي و سرمايه را در يك جوال عوامانه و فراتاريخي مي

كه به ديدگاه ماركس مربوط  گمان گامي رو به پيش و مهم در نقد اقتصاد سياسي است. همچنين، تا جايي بي
بندي  شكليك «داند كه به  مي» ي توليد معين اجتماعي بطهيك را«، درست است كه او سرمايه را است

  »تعلق دارد. اجتماعي و تاريخيِ معين

دقيقاً به چه معناست؟ چطور » ي اجتماعي رابطه«مثابه يك  ايم كه تعريف سرمايه به حال، آيا از خود پرسيده با اين
ي اجتماعي است، انتظار  يك رابطهگوئيم: سرمايه يك شئ نيست، بلكه  كسي مي بايد تصورش كرد؟ وقتي به

شود؟  اش ظاهر  رابر ذهن يا چشم درونيمان چه تصوري از آن داشته باشد، يا چه تصويري درب داريم مخاطب
آالت،  حتي اگر آگاهانه مال و منال و ثروت را از سرمايه متمايز بدانيم، مگر غير از اين است كه سرمايه، ماشين

و در  سرمايه كاالهايي است كه توليدو مواد خام است؛ مگر غير از اين است كه ها  تأسيسات، زمين، ساختمان
دار كسي است كه يا صاحب  شوند؟ مگر غير از پول است؟ مگر غير از اين است كه سرمايه بازار خريدوفروش مي

ست كه با عنوان مزد به كارگرانش بپردازد؟ يا صاحب كاالهايي ا تواند به ابزار توليد و پولي است كه مي
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ها، پول و  ي اين گيرد؟ و سرانجام مگر همه اش را مي برد؟ يا صاحب پولي است كه بهره شان سود مي فروش
رمايه شئ چرا ماركس مدعي است كه س آالت و معدن و مواد خام و غيره و غيره شئ نيستند؟ زمين و ماشين

ل سليم و هر چشم بينايي بپذيريم كه سرمايه هر عقي  دارندهي اجتماعي است؟ آيا اگر مانند  نيست و يك رابطه
ي  رابطه«تر از تصور يك  تر و بديهي تر، عاقالنه است، تصور آن آسان اي از اشياء عبارت از پول يا مجموعه

  نيست؟» اجتماعي

رجوعِ اين ادعاست بتواند ما را در پاسخ به اين  و يكي از مشهورترين نقاطشايد عبارت كامل ماركس كه منبع 
درآمدها و «، در بخشي زير عنوان سرمايهها ياري برساند. ماركس در بخش پاياني جلد سوم  پرسش

 ،ايدئولوژي بورژوايي مقدسِ »تثليث«و » عوامل توليد«ي  به نقد اقتصاد سياسي در حوزه» هاي آنها سرچشمه
] نيست، Ding/thing/objet :اما سرمايه يك چيز [يا شئ«نويسد:  پردازد و مي همانا سرمايه، زمين، كار، مي

بندي اجتماعي معين تاريخي است كه خود را  ي توليديِ معين، اجتماعي و متعلق به يك شكل بلكه يك رابطه
ل توليد ي وسائ دهد. سرمايه مجموعه اي مي و به اين شئ خصلت اجتماعيِ ويژه گذارد نمايش مي در يك شئ به

خود، همان  خودي يافته به سرمايه است، وسايلي كه به مادي و توليدشده نيست. سرمايه، وسائلِ توليد دگرديسي
ها ابزار توليدي هستند كه به انحصارِ بخش  اند. اين پول خود خودي اند كه طال يا نقره به اندازه اندك سرمايه

اند و هم  تي هستند كه رو در روي نيروي كار زنده استقالل يافتهها، هم محصوال اند، اين معيني از جامعه درآمده
كارگماشتنِ همين نيروي كارند؛ محصوالت و شرايطي كه از طريق همين تقابل [با  ي به يافته شرايط استقالل

  )٨٢٣ .S ,٢٥ MEW(» اند. نيروي كار زنده] در پيكر سرمايه شخصيت يافته

اجتماعي و  اوضاع، اين است كه سرمايه »ي اجتماعي است سرمايه يك رابطه«ي  گزارهبه بيانِ ديگر، منظور از 
اند. اما  شرايط عيني توليد از مولدين مستقيم جدا شده و رو در روي آنها ايستاده ،تاريخي معيني است كه در آن

كه ما  رحاليعبارت ديگر، د كند، نه سرمايه را. به را تعريف مي» داري سرمايه«اين توضيح در نخستين نگاه 

كه سرمايه شئ ادعا اين  ااشياء است (پول، زمين، اجناس)، بدار، كسي است كه صاحب  پذيريم كه سرمايه مي

كدام  است؟ غايبايم. چه چيز اينجا  ي اجتماعي است، هنوز پاسخ روشني به پرسش نداده نيست و يك رابطه

و » رابطه«تواند  دو تعريف غايب است كه مي نبراي تبيين (و خواهيم ديد، نقد) اي واسطو  ميانيي  حلقه

را يكي كند و نشان دهد كه سرمايه خود اين اشياء نيست، بلكه چيزي است كه خود را در آنها به نمايش » شئ«
  )؟darstelltگذارد ( مي

يِ . سرمايه چيزي نيست جز ارزش، چيزي نيست جز آن خصلت عينارزش، دراساس يك كلمه است: پاسخ
ــ كه از جمله در همين گفتاورد باال  ت شرايط اجتماعي و تاريخيِ معينيتح كه محصوالت كار انسانمضاعفي 

نام كارِ  شوند؛ و اين خصلت چيزي نيست جز پيكريافتگيِ يك انتزاع به است ــ دچارش مي به آنها اشاره شده 
اي كه  ي اجتماعيِ معين است. رابطه ابطهو آنچه كار را به كار مجرد بدل كرده است، يك ر ؛انتزاعي يا كار مجرد
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اش  پذير بدل كرده است كه اندازه ) اندازهentityناپذير كارها، آنها را، كار را به موجودي ( با انتزاع از كيفيت اندازه
است، معنايي جز اين » ي اجتماعي سرمايه يك رابطه«ي  توان تعيين كرد. جمله مي ي زمانِ انجامش با سنجهرا 

را در  ي اجتماعي رابطه» تصور«و » تصوير«ي واسط است كه  كه سرمايه، ارزش است. ارزش، آن حلقهندارد 

ي  رابطه سرمايه«كند. عبارت  ناميم، دريافتني مي مي دار سرمايهاش را  ، و دارندهسرمايهپيكر آن شئ كه ما 

درواقع تكرار ، كاپيتال شِتر از تجريد در رو يعني در سطحي مشخص ،است، در پايان جلد سوم» اجتماعي
آن را بارها در آثار گوناگون او  پاي ي نقد اقتصاد سياسي ماركسي است و رد ست محوري كه شالوده اصلي

جلد  كاپيتال، در نخستند. نافك تري بر موضوع مورد نظر مي پرتو روشن ،توان يافت. از آن ميان، سه نمونه مي
و در پايان همين هنگام طرح و نقد بتوارگيِ كااليي؛  اول ــ در سطح مجردتري از تجريد در روشِ او ــ و به

 .S ,٢٥ MEW» (هاست، به ميانجيِ يك چيز. اي اجتماعي بين انسان سرمايه يك چيز نيست، بلكه رابطه: «جلد

شيسمِ كااليي  تأكيد دوباره بر فتي اقع تكرار ودرو ،»ي اجتماعي است سرمايه يك رابطه«بنابراين گفتنِ ) ٧٩٣
چون خصلت طبيعي و  شود كه ما خصلت اجتماعي محصول كار را هم ي اجتماعي كه باعث مي است. آن رابطه

اي است كه كار مجرد را محتوايِ شكل يا پيكريافتگيِ خصلتي عيني قرار  اش بپذيريم، همان رابطه فراتاريخي
ترين بيان انتزاعيِ اين  نهيم؛ همان خصلتي كه اشياء را به ارزش و ناب مي داده است كه ما نام ارزش را بر آن

پول چيز نيست، يك «و در نقد به پرودن:  هفقر فلسف، در دوم كند. بدل مي، پولارزِ عام، يا به  ارزش را به هم

هيچ چيز « :گروندريسه، در تكرار همين نقد به پرودن در سوم) و ١٠٧ .S ,٤ MEW» (ي اجتماعي است. رابطه
ها به جامعه، با عطف به اوضاع و احوال اقتصاد، نيست...  ي نگرش اقتصاددانان و سوسياليست تر از شيوه دروغين

اي است كه به يك  ي رابطه كننده مثابه سرمايه، بيان تمايز بين محصول و سرمايه دقيقاً اين است كه محصول به
كار مجرد و «ي  اين شرايط و اين روابط را در نوشته )١٨٩ .S ,٤٢ MEW...» (شكل تاريخي از جامعه تعلق دارد. 

  ايم. تفصيل شرح داده به» سوسياليسم

معنا » ي اجتماعي رابطه«مثابه  ي واسطي كه به تعريف ماركس از سرمايه به مثابه حلقه بهتشخيص ارزش 
  كم چهار دستاورد مهم دارد: بخشد، دست مي

، ها صرف تدارك شرايط عيني توليد (ساختماناز يك سو ) واقعيت سرمايه عبارت است از مقداري پول كه يك

ي متغير)  پرداخت مزد كارگران (سرمايه ديگر برايسوي شود و از  مي ي ثابت مواد خام، ابزار توليد)، يا سرمايه
د؛ واقعيت سرمايه نولي جهت فروش و كسب سود توليد كنمحص ،كارگرفتنِ اين امكانات به تا با رود كار مي به

سرمايه  ،تواند با فروش آنها سود ببرد؛ و نيز شان مي همچنين عبارت است از مقداري كاالي توليدشده كه دارنده
عنوان بهره به صاحبش بازگردد.  تر به شود و با مقداري بيش تواند وام داده عبارت است از مقداري پول كه مي

ي حقيقيِ چنين مازادي را در  مثابه ارزش، امكان توضيح ارزش اضافي، و بنابراين شالوده تلقي سرمايه به
  آورد. ي اعتباري و رانت زمين فراهم مي ي سرمايه هرهي تجاري، ب ي بارآور، سود سرمايه هاي سود سرمايه شكل
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ي متغير، خود بخشي از سرمايه و بنابراين يك  سرمايهمثابه  كه مزد كارگران نيز، به شود آشكار مي) دو

طريق است كه  شود. از اين ي اجتماعي است؛ مقداري ارزش است كه در ازاي نيروي كارِ كارگر معاوضه مي رابطه
، درآمد يا دارايي او نيست، بلكه »ي انساني سرمايه«عنوان  شود، مزد قيمت كار يا سهم كارگر به ميآشكار 

  بخشي از خود سرمايه است.

لِ شك مثابه مثابه ارزش و ارزش را به ) تبيين اقتصاد سياسي يا اقتصاد بورژوايي، اگر نخواهد سرمايه را بهسه

اي اجتماعي آشكار كند، و بنا بر اين، اگر نخواهد  مثابه رابطه د سرمايه را به، اگر نخواهعينيِ كارِ مجرد تبيين كند

ايدئولوژيِ باني و حافظ وضع موجود  از اقتصاد بورژوايي و» علمي«ح روايتي باصطال اقتصاد سياسي باشد،  نقد
  باقي خواهد ماند.بورژوايي 

كند و نه يك چيز،  تعريف مي» اجتماعي ي يك رابطه«رويكرد فوق  بنا به ) ديدگاهي كه سرمايه راچهار

براندازي روابطي اجتماعي  فسخ و بيند، بلكه لغو و براندازي سرمايه را در دست به دست شدنِ چيزها نمي
  اند. فهمد كه محصول كار انساني را به ارزش بدل كرده مي
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