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تأهل اهکاى  تَد،هارکظ در اختیار « ی ارسػ اضافیّا ًظزیِ»هتي کاهل عِ جلذ فارعی ی  گواى، اگز تزجوِ تی

یثی هتفاٍت تا تَالی ٍ تزتؽذ  هیٍ احتواالً  داؽت ٍجَد هی آى ّای ی تخؼ ی تزتیة هغالؼِ درتارُ یتز تیؼ

 تقذم ٍ تأخز تاریخیِلحاػ  تِؽواراًِ ٍ  ذ آهذُ اعت، پیؼ گزفت؛ ایي کار ّن  گاُچِ در ایي عِ جل آى

لحاػ هَضَػی. در هَرد  ِ اعت، هوکي تَد ٍ ّن تِّا پزداخت ّایی کِ هارکظ تِ آى ًَیغٌذگاى ٍ دیذگاُ

تالفافلِ  یکجا هغالؼِ کزد؛ هثالً ّای هزتَط تِ یک گزایؼ یا هکتة اقتقاد عیاعی را ؽذ تخؼ ًخغت: هی

ّای هزتَط تِ تاتلَی اقتقادیِ کٌِِِ را کِ در پایاى ایي جلذ آهذُ  ّا در آغاس جلذ اٍل، تحث پظ اس فیشیَکزات

ففحِ( پیزاهَى کار هَلذ ٍ کار ًاهَلذ در پایاى  51ؽذ تحثی کَتاُ )حذٍد  هی :در هَرد دٍم اعت، پیؼ کؾیذ.

یِ ی تذریج حال هغالؼِ ففحِ( پیًَذ سد. تا ایي 521جلذ یک را تِ تحث تغیار هفقل در جلذ عَم )حذٍد 

 آفزیي ًیغت. تِ دٍ دلیلِ ت یا دؽَاریرٍی ًادرع ّیچ کتاب آهذُ اعت، تِ تِ ّواى تزتیثی کِ در «ّا... زیًِظ»

 :هْن

ثیز اتیؼ تا تزتیة تاریخیِ ظَْر ٍ تأّا پزداختِ اعت، کو ّایی کِ هارکظ تِ آى ( تزتیة هغالة ٍ دیذگاُیک

ّا،  ی اقتقاد عیاعی، ّواًا فیشیَکزات ی هْن ٍ اًذیؾوٌذ تشرگ در حَسُ کن عِ اًذیؾِ دعت. ّا هغاتق اعت آى

ی  تحث درتارُ تؼالٍُ، در هَاردی کِ هارکظ تخؾی اس اًذ. ی تاریخی تزرعی ؽذُتزتیة تَال اعویت ٍ ریکاردٍ تِ

تزی آٍردُ اعت، کارػ ػاهذاًِ اعت ٍ آى را تا اعتٌاد تِ  ی دیگز ٍ پغیيیک گزایؼ را در جا پزداسِ ًظزیِ

ری رٍتزٍ دّذ. اس ّویي رٍعت کِ در خَدِ هتي تارّا تا ایي یادآٍ ای هحتَایی ٍ اعتذاللی اًجام هی رؽتِ

ایي رٍػ، ّویي تقغینِ  گَاُ گَیایؽَین کِ تِ ایي یا آى هَضَع در جای دیگزی پزداختِ خَاّذ ؽذ.  هی

ّذف فقظ تأکیذ تز  ،ّا ٍ تاتلَی اقتقادیِ کٌِِِ تِ اٍل ٍ آخزِ هغالة جلذ اٍل اعت. در آغاس تزرعیِ فیشیَکزات

فیشیَکزاتی هَرد ًظز اعت. تٌاتزایي  د عیاعیِی اقتقا هاّیت ارسػ اضافی اعت، در پایاى تزرعیِ کلِ هٌظَهِ

 ی کتاب تِ ّواى تزتیثی کِ ّغت، سیاًی ًذارد. هغالؼِ

تز  تیؼ ّا در عِ جلذ )کِ ٍ تقغین آى« ّایی پیزاهَى ارسػ اضافی ًظزیِ»( کل هضوَى دفتزّای هزتَط تِ دو

هارکظ( اس یک تزتیة هٌغقی ٍ هضوًَی در تزرعی  ّای تِ اتتکار ًاؽزاى ٍ ٍیزاعتاراى هزتَط اعت تا عزح

تزیي ٍ  ی اعتَارت، هْن ی ًخغت درتارُ عِ ففحِ کٌذ. ّواى دٍ رسػ اضافی پیزٍی هیّای ا ًظزیِ

؟ ٍ تالفافلِ تِ تزرعی یدآ از کجا می  سودِ سرمایهکٌذ:  تزیي پزعؼ را در آغاس کار عزح هی کلیذی

ّواًا  پزداسد؛ تِ ایي پزعؼ دادُ اعت، هیاهزٍس،   تزیي پاعخی کِ اقتقاد عیاعی، اس آغاس تا تزیي ٍ اعاعی هْن

خزیذى ٍ  تز، ارساى ستاى عادُ ی تَلیذؽاى، یا تِ ًغثت تِ ّشیٌِ ّاًاؽی اس افشًٍیِ قیوت کاال ،عَد :ایي پاعخ کِ

دادىِ خاعتگاُ ٍ قلوزٍ ایي پاعخ،  تزای ًؾاى ّا ّای هارکظ در ّواى ًخغتیي گام لفزٍختي اعت. اعتذال گزاى

ّا را تزای گزیشًاپذیزیِ اًتقالِ پاعخِ ایي  ّایی کِ تا آى رٍتزٍعت، سهیٌِ تغت ّواًا عپْز گزدػ ٍ هثادلِ، ٍ تي

ّای اقتقاد عیاعی فقظ تحت  چگًَِ در آغاسُکِ  ایي کٌذ. اها،  فزاّن هی َلیذ تپزعؼ اس عپْز گزدػ تِ عپْز 
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ی  هحقَل اضافی، ٍ تٌاتزایي کار اضافی ٍ ارسػ اضافی، ًخغت در پیکزُکِ ؽزایظ هؼیٌی هوکي تَدُ اعت 

کٌذ، هٌحقزؽذىِ تَلیذ ارسػ اضافی تِ کار ٍ تَلیذ  ٍ عثیؼیِ هحقَل تجلی پیذا  هادی ٍ تکثز ٍ اسدیاد هادی

 ی کار کؾاٍرسی تا ذ راتغِّای هارکظ در تثییي ٍ ًق دّذ. اعتذالل کؾاٍرسی ٍ ًظام فیشیَکزاتی را تَضیح هی

ی درک فزاتاریخی اس کار ٍ ارسػ تا فزآیٌذ کار ٍ تَلیذ  ی هادیِ هحقَل( ٍ راتغِ ارسػ هقزفی )پیکزُ

آٍر، غٌی ٍ  ای ٍ پَل، ٍاقؼاً ؽگفت ًفغِ ٍ ارسػ ٍ ارسػ هثادلِ ّای تَجِ تِ کارِ فی کؾاٍرسی ٍ جَاًِ

ؽذىِ تٌذِ ًافِ  ّای تاریخی ٍ اعتذاللیِ کٌذُ تا عزح سهیٌِ ،ّا، عپظ اًذ. تٌاتزایي آغاسیذى تا فیشیَکزات درخؾاى

ریکاردٍ ٍ عزاًجام پزداختي تِ فزٍپاؽیِ هکتة ریکاردٍ ٍ  تِ جا کار اس کار کؾاٍرسی، گذار تِ اعویت ٍ اس آى

گز تزتیة ٍ تَالی هٌغقی ٍ  ، ًؾاىیاى جلذ عَمدر پا (ظَْر اقتقاد خاهغز ٍ هثتذل ٍ ٍلٌگار )اقتقاد ٍلگار

 هاًؼی ًذارد.تزیي  کَچکی ایي اثز تزاعاط ّویي تزتیة ٍ تَالی  تاریخیِ هؼیٌی اعت ٍ هغالؼِ

ٍیضُ در  ی آى، تِ در هغالؼِ خاؿ ییّا ٍ رٍیکزدّا رٍػ عاسِ تَاًذ سهیٌِ الثتِ هی« ّا... ًظزیِ»ی ًگارػ  ؽیَُ

ی  تَاى گشارؽی اس یک کار ٍ هغالؼِ را هی« ّا... ًظزیِ»تاؽذ، سیزا  ی ًظزی هثارسٍُ گزٍّی ٍ کار  ی هغالؼِ

کِ « ًقذ اقتقاد عیاعی»اس ّویي رٍ، ػٌَاىِ  داًغت. یا اقتقاد تَرصٍایی« اقتقاد عیاعی»ًظزی ٍ اًتقادیِ 

گفتگَیی « ّا... ًظزیِ»هارکظ تزای ایي دفتزّا تزگشیذُ اعت، اس ّز لحاػ دقیق ٍ ؽایغتِ اعت. هارکظ در 

فَرت یک جذلِ رٍ در رٍ تٌظین ؽذُ اعت. اٍ  اػ دارد ٍ هتي کواتیؼ تِ ّای هَرد تزرعی اًتقادی تا دیذگاُ

شتاى افلی )اًگلیغی، فزاًغَی، ایتالیایی،   اًذ، ػیٌاً ٍ تِ ّایی اس اثز هَرد ًظز را کِ حاٍی اعتذاللی هؼیي قغؼِ

ّا ففحِ،  ی ایي گفتاٍردّا، اس چٌذ کلوِ ٍ جولِ گزفتِ تا دُ در فافلِکٌذ ٍ تا ػثاراتی  التیي ...( ًقل هی

ّا،  ّای هارکظ در ایي جذل کزدىِ هغیز اعتذالل گذارد. اس ّویي رٍ دًثال ّا هی ّای خَد را در تزاتز آى اعتذالل

رسػ ٍ ارسػ اضافی تخؾی تزای فْن دیذگاُِ خَدِ اٍ پیزاهَى ا اًگیش ٍ لذت حال ّیجاى راُ تغیار عادُ ٍ در ػیي

ای را پیؾِ  ّای ٍیضُ تَاى ؽیَُ داری اعت. تٌاتزایي در کار ًظزی پیزاهَى ایي اثز هی ی تَلیذ عزهایِ ٍ ًقذ ؽیَُ

 کزد. اس آى هیاى، پیؾٌْاد هي ایي اعت:

ي ّای اٍ در ای حتی ًثایذ تِ اعتذالل ؛ّای هارکظ هؼغَف کزد ّا ٍ اعتذالل ( ًثایذ تَجِ را فقظ تِ حزفیک

گفتاٍردّای هخالفاى، تغیار  جذل ٍ هثاحثِ ًگاّی غیزاًتقادی ٍ ایذئَلَصیک داؽت. هارکظ خَد در گشیٌؼِ

تزػکظ اٍ ّویؾِ تلکِ سدىِ اٍ ًیغت،  دقیق ٍ هٌقف اعت. ّذف اٍ حولِ تِ ًقاط ضؼفِ حزیف ٍ تزسهیي

ی  ٍیضُ هغالؼِ ایذ در کار هغالؼِ ٍ تِّای هخالف را رٍ در رٍی خَد قزار دادُ اعت. تٌاتزایي ت تزیي اعتذالل قَی

ای هغتذل، اس آى دفاع کزد.  جوؼی ایي اثز، گاُ در جایگاُ هَضغ هخالف قزار گزفت ٍ قَیاً در تحث ٍ هٌاظزُ

رٍؽٌی آؽکار  ّای اعتذاللِ خَدِ هارکظ تِ ّا ٍ کاعتی عزیق اعت کِ ًثَؽ ٍ قذرت ٍ گاُ عغتی تٌْا اس ایي

 ؽًَذ. هی
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ای اس گفتواى هارکغی در تقاتل ٍ  ی عیاِّ اس هتي ٍ تْیِ« ًقذ اقتقاد عیاعی» مقوالتىِ کؾیذ ( تیزٍىدو

در آثارِ خَدِ  مقوالتحال تزای تزرعی ٍ فْن تغَر ایي  ایي کار در ػیي«. اقتقاد عیاعی» مقوالتتوایش تا 

 ّا تغیار جالة ٍ هْن اعت. هارکظ ٍ رٍال تؾخـ ٍ تٌقیح آى

« نیروی کار» کاالییا « نیروی کار»، کاپیتالچِ عپظ در  تزای آى« ّا... ًظزیِ»یک ًوًَِ: هارکظ در 

کٌذ. ایي ًکتِ  ( اعتفادُ هیArbeitsvermögen« )تَاًوٌذیِ کار»یا « تَاًایی کار»ًاهذ، ٌَّس اس افغالح  هی

در تَاى ػولی  ریؾِ هؼٌاؽٌاختی لحاػ کِ تِ Vermögenی  اّویت ًیغت، سیزا ٍاصُ ؽٌاختی کن لحاػ افغالح تِ

ًیش ّغت. تٌاتزایي  ٍ ثزٍت داراییآلواًی تِ هؼٌای ستاى ّویي دلیل، در  حال، ٍ دقیقاً تِ دارد، در ػیي قدرتٍ 

تَاى تِ  داًذ، هی اٍ هی« هایولک»یا « دارایی»دیذگاّی کِ ًیزٍی کار کارگز را ًَػی  در تثارؽٌاعیِ ایذئَلَصیکِ

 ؽٌاختیِ آى ًیش پزداخت. ریخی ٍ ٍاصُّای تا سهیٌِ

عَر پزاکٌذُ ٍ تزیذُ تزیذُ در التالی گفتاٍردّای کَتاُ ٍ تلٌذ گن ٍ پٌْاى، یا  ّای هارکظ، گاُ تِ ( اعتذاللسه

کزدىِ  تَاى تزگشیذ، فْزعت ی گزٍّی هی ّایی کِ در کار ٍ تقغین کار هغالؼِ ؽًَذ. یکی اس رٍػ حتی تکزار هی

ّای  ّا تز هحَر حلقِ تالػ تزای تاسعاسیِ آى عپظّایی یکپارچِ ٍ  فَرت هتي عزفِ تحث تِ دٍ ّای اعتذالل

تَاى  عزیق هی اعت. اس ایي تا اهزٍس،ّای پظ اس هارکظ  اعتذاللیِ ًظزی ٍ هٌغقی، حتی تا اتکا ٍ اعتٌاد تِ تحث

 ای جذاگاًِّای  تَاى تِ هتي آى ٍاکاٍی کزد ٍ تْتز فْویذ ٍ ّن هی ّای هارکظ را در جشئیاتِ ّن اعتذالل

 ی ًظزی کوک کٌٌذ. ّای کار ٍ هثارسُ جوغدیگزتِ  َر هغتقلع دعت یافت کِ تِ


