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نتیجه همواره  روزمره  مختلففرایندهای  سطوح  در  فراوانی  متغیرهای  متقابل  کنش  نیروهای  ی  اند؛ 

همواره  زنند. کار علم هر لحظه را رقم میآیند و یگانگی ی خاص گرد هم میگوناگونی که در یک لحظه

کشف الگوها و روندهایی عام از دل این لحظات خاص است و متعاقباً به همین دلیل، دستاوردهای آن در 

گیرند. کار علوم انسانی در این میان دشوارتر  قرار می قالب قوانین »عام« همواره در تنشی با لحظات خاص

  در آن  طبیعی است و هم الگوهای عام تر از علوم  ها بیشاست، چراکه هم تکثر متغیرهای خاص در آن

و تغییر یابند.    شوندضرورتاً خصلتی علّی ندارند و هر آینه با خلق بستر و شرایطی نو ممکن است متحول  

رغم تمامی این مالحظات، کار علم )حتی علوم انسانی( کماکان کشف یا پرده برداشتن از  همه، و به  این  با

تمرکز صرف بر سیر این وقایع    .کنندمیوقایعِ متکثر روزمره بروز    همین روندهای عام است که از خالل 

ها، همواره با این خطر مواجهه است  یافته در آنروزمره، دقیقاً به علت تکثر متغیرهای گوناگون و تجسم

ای  لحظه  ن القا کند که گویی در هر مقطع، باکه توجه ما را نسبت به این روندهای عام مخدوش سازد و چنی

تر، متکثرتر  رغم پیوندهایش با گذشته، نتیجه و حاصل متغیرهایی جزئیای که بهپا نو مواجهیم، لحظهاسر

 تر است. و احتماالً اتفاقی

  ان فعلی مجبور به فروش نیروی کار خود برای کسی که روزانه در ایر   مثالی مشخص را در نظر بگیریم:

قدرت واقعی خرید این دستمزد حاصل متغیرهایی مشخص  ی سطح دستمزد او و  کنندهاست، عوامل تعیین

کند. در سطح فردی، میزان مهارت و تخصص فرد )و متعاقباً تقاضای بازار برای این  و انضمامی جلوه می

اقبال در یافتن فرصتی مناسب برای   و ی کاری و تجربه و احتماالً کمی بختمهارت و تخصص(، سابقه

که   بنگاهی  یا  مؤسسه  در  در سطحی  کار  درآورد.  استخدام  به  را  او  کارش  نیروی  ازای  در  باشد  حاضر 

زنی جمعی نیروی  کنند: توان چانهفردی نیز، متغیرهای گوناگونی در تعیین این دستمزد ایفای نقش میفرا 

  رونق و رکود اقتصاد که خود مشروط ی تعیین دستمزد سالیانه، سطح کلی  جانبههای سهکار، برآیند نشست

المللی، فقدان  های بینتحریم  ی حاکم، ترکیب طبقاتی طبقه  تر است از جمله،موعه عواملی کالنبه مج

 ... . المللی وی بینجذب کامل بازار ایران در بازار سرمایه

، هریک  او  کند. از نظر خودبرآیند این وضعیتْ سطح دستمزد و متعاقباً سطح رفاه نیروی کار را تعیین می

در کشوری با اقتصادی    زندگیاز این متغیرها ممکن است بسیار پیشامدوار و تصادفی جلوه کنند. مثالً،  

تر؛ یا در سطح فردی، داشتن  زنی بیشهای اقتصادی، برخوردار بودن از سطح چانهتحریم  غیاب تر،  پررونق

  ی کار  هایفردی بیشتر، شیفت  تر، یافتن کارفرمایی »بهتر«، باال بردن تالش و کوششتخصصی نایاب

تر که بتواند مستقیم و غیرمستقیم  اندازی بیشو پرداختن به کارهای مختلف و احتماالً اندوختن پس  متعدد

تر در زندگی. در حقیقت امر، تمامی  شبی  «شانس »طور کلی، کمی  یا به  سطح رفاه فردی او را افزایش دهد

شناختی و ...( در رقم زدن روندها  این متغیرهای گوناگون )در سطوح گوناگون، از اقتصادی گرفته تا روان
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همه، از  سازند. با اینواسطه« وضعیتِ فعلی او را میطور »بیی این شخص نقش دارند و بهفعلی روزمره

ها  کثر، از خالل همین روندهای خاص که دنبال کردن منطق تمامی آنخالل همین متغیرهای جزئی و مت

رغم نوسانات  تر در جریان است که بهحتی در سطح نظری نیز چندان ساده نیست، روندها و تحوالتی عام

فراز هستند؛ نشیب و و  کردن  عمل  حال  در  کماکان  متکثر،  متغیرهای  این  از  برآمده  و  »خاص«  های 

 هاست.ی علوم انسانی و اجتماعی شناسایی آناعدتاً وظیفهروندهای عامی که ق

روند عامی که در پس تمامی این متغیرهای مؤثر در تعیین سطح دستمزد هر فرد و متعاقباً رفاه زندگی  

فردی او در جریان است، روندی چنان ساده و بدیهی است که همین بداهتش باعث پنهان ماندن و مغفول  

کوش  قدر سختهکه تخصص شما چیست، چگاهِ نیروی کار در فرایند تولید. فارغ از اینشود: جایش میماندن

اید و ... مادامی که نیروی کار خود را  المللی به دنیا آمدههستید، در کدام کشور و در دل کدام منازعات بین

که این پیامدها با  ما این. اگذاردنیز تأثیر میفروشید، پیامدهای این روندِ عام بر شما  در ازای دستمزد می

شدت میانجی  حدتی و چه  چه  رهگذر  از  آن    هاییو  تمامی  برآیند  دقیقاً  بگذارد،  تأثیر  شما  زندگی  بر 

 ها اشاره کردیم. متغیرهایی است که تنها به بخشی از آن

را در  ارز آن  هم  کند و معادلِدار واگذار میاما این روند عام چیست؟ کارگر نیروی کارش را به سرمایه

و در    ظاهر قضیه واقع چیست؟ در  گیرد بهگیرد. اما مزدی که او در شکل پولی میقالب مزد از او می

اند؛ های گوناگون باهم مبادله شدهارز در شکلتمامی مبادالت، دو هم  و آزادی  فرانمود برابریسطح  

اتِ حیاتی برای بازتولیدِ همین  جاست که کارگر در ازای نیروی کارش نه مزد که الزاماما حقیقت ماجرا آن

ای  رسند، اما او چارهست او مینیروی کارش را دریافت کرده است. این الزامات گرچه در شکل پول به د

دار به او نه پول بلکه معادلِ پولیِ  ها را به وسایل معاش بدل کند. به بیان دیگر، سرمایهکه آنندارد جز این

تری  سمی و روانی و در ب سطح جسبازتولید او در  دهد که برای  ای را میغیرمادیتمامی اشیاء مادی و  

 مورد نیاز است.  فرهنگی

دار به کارگر پول بدهد که این نیازها را تأمین  اما خب این چه اهمیتی دارد؟ چه فرقی دارد که سرمایه

  و آزادی   فرانمود برابریدر سطح  ی کاالهایی به او این نیازها را تأمین کند؟  کند یا مستقیماً با ارائه

. شما پول دارید و آزادید با آن هرکاری که دوست  کندجلوه میپول همواره مظهر »قدرت« و »آزادی«  

تا حد زیادی هم درست است؛ تصور کنید که اگر قرار بود کارفرما  در نگاه اول موضوع  دارید انجام دهید.  

تا چه اندازه »حس    کندکیفیت و برند و مرغوبیت کاالهای مصرفی شما را هم مستقیماً خودش تعیین  

بخش« ایفا کرده  لحاظ تاریخی، همواره کارکردی »رهاییداد. پول، حتی بهقدرتی« به شما دست میبی

بندی به  پای  شما را از تقید و  پولْ  به  دسترسیکه    سنتی  ی شخصیاست: رهایی از تمامی اشکال سلطه
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کوچک و    شهرستانیدر    و قومی  از یک اقلیت مذهبی  فقیر  کند. تصور کنید که دختریها خالص میآن

شهر  تنیده از سلطه و ستمِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی به ناگاه در یک کالنمراتبی درهمدر دل سلسله

بخش پول )و متعاقباً پیوندهای  رهاییکند. حس  بزرگ شغلی بیابد که در ازای آن مزد پولی دریافت می

اند( همواره  شناسانی نظیر زیمل آن را کاویدهشهر که جامعههایی نظیر کالنتاریخی معنادار آن با پدیده

جنبه همین  از  سطح    برخاسته  در  پول  کارکرد  برابری از  آزادی  فرانمود  در    فرانمودها   است.   و 

ترین قوانین را  تند که انتزاعیسداری ه رمایهسنظام    وارگیمحصول غایی بتداری به تعبیری  رمایهس

ذات  به  قائم  وارهچون هر بتاند چراکه هموارگی. محصول بتبخشندمی  دستجها  ترین پدیدهدر انضمامی

نیز  ای فریفتارانه  ویهس  آنند چراکه   غایی محصول    د. اما نکنجلوه می  پشت خود  سبات پستقل از مناسو م

فرانمودها هردم    اند.کنند که چیزی را پنهان کردهچنین پنهان میکنند بلکه همصرفاً پنهان نمیدارند و  

نیکه احضار شوند، حاضر می بیان صوری، فرانمودها شکل  ت.س شوند اما حضورشان جز غیاب  هایی  به 

جنسه از  نه  محتوایشان  که  جن  ستند  از  که  ا  سِمحتوا  عروسشکل  نظیر  چیزی  روکست،   یسهای 

داری، پنهان  رمایهسفرانمودِ برابری و آزادی در    دهند.کی دیگر جای میسماتریوشکا که در دل خود عرو

ایل تولید و  ستقیم از وس ی تولید جدا شدنِ تولیدکنندگانِ مشرط پیدایش خود این شیوهکند که پیشمی

کند، بلکه شکل دیگری  ت. اما فقط پنهان نمیسا  مند نظاممی نابرابری و ناآزادیِ  سرو، ق معاش و از همین

نشاند: رهایی افراد از قیود تمامی اشکال بندگی شخصی و برابری  از آزادی و برابری را به جای آن می

  طحی مشخص از آزادی حقوقی و اجتماعی که به صورت تاریخی سیعنی    گر.ی افراد در مقام معاملههمه

داری هردم که آزادی و برابری  رمایهسبنابراین، در    ت.سداری بوده ارمایهسی تولید  ی شیوهوجه ممیزه

بی کنید،  ارزشمطالبه  مقام  در  و  تخطیدرنگ  میهای  حاضر  برابرتان  در  نظام،  این  اما  ناپذیر  شوند 

داری مشخصاً به چه  رمایهسکه  این  ت.ستر نی ایای ریشهپوشی از غیابِ آزادی و برابریحضورشان جز پرده

تخراج  سازوکارهای اساده، منحصر کردنِ  ست )به زبان  سیاسپهر  سپهر اقتصاد از  سترتیب از رهگذر جدایی  

رویه به  این  مازاد  شده  موفق  اقتصادی(  دهد، س هایی صرفاً  را شکل  برابری  و  آزادی  از  فرانمودین  طح 

رشت  سها و  تر بر ویژگیجا تمرکزمان بیشگیری شود. اینت مجزا که باید در جای دیگری پیسموضوعی ا

 کنند. داری ایفا میرمایهست که درنهایت در نظام  سهای فرانمودین و کارکرد ایدئولوژیکی ات پدیدهساین د

فرانمودِ این  که  نیست  این  آزادیْ    برابری  مسئله  تارهای  و  آن  از  رهاشدن  خیر،  است؛  موهومی 

چنان واقعی که احتماالً دختر مراتبِ جنسیتی، قومیتی و طبقاتی کامالً واقعی است، آنی سلسلهتنیدهدرهم

به جای یک شیفتترگفته  پیش کار کند، و حتی در    ،حاضر است  با دستمزد کمتری  دو شیفت و حتی 

زندگی  تر(  پنهان/مراتب جنسیتی، قومیتی و طبقاتیِ جدیدی )صدالبته معتدلی سلسلهتنیدهتارهای درهم

  قسمی آگاهی کاذب نیست  و آزادی  مود برابری. فرانبازگردد  پیشین   به کابوسنشود    کند اما بار دیگر مجبور
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که انتظار داشته باشیم به نحوی »رفع« شود. مسئله آن است، که این فرانمود بر بستری از روندهای عام  

مقیدکننده  ساز  نابرابری بهو  دارد که  نظامقرار  اندشکلی  و  رویهاممند  تمامی  گزندِ  از  فرانمودینِ  وار  های 

 اند. داری حفظ شدهدر سرمایه و آزادی برابری 

  را به وسایل معاش تبدیل کند  ( شکل پولی)است این مزد    مجبوره کارگر  کاین،  در پرتو این فرانمود

بستر و سپهر این  ایه در  کند، چراکه کل قرارداد نیروی کار و سرموجه توجهی را به خود جلب نمیهیچبه

)نیروی کار و    برابرارز  ی دو همکه موضوع آن مبادلهشکل گرفته است    آزاد، در قالب قراردادی  فرانمود

ا نیز شکلی به  واسطه  ت. متعاقباًسمزد(  صورت تاریخی مظهر  گیرد که بهخود میو میانجیِ این قرارداد 

پول. است:  به  آزادی  آزادی  از  سطح  الزاماتِ  اصطالح  این  از  ضروری  و  جدانشدنی  جزئی  »صوری« 

داری است؛ همان چیزی که مارکس از آن تحت عنوان »تبعیت صوری کار  سازوکارهای اقتصادی سرمایه

گفت که گامی ضروری در »تبعیت واقعی« بود. این آزادی صرفاً شکلی تزئینی ندارد  از سرمایه« سخن می

و هرجا خواست نکند؛ بلکه دقیقاً جزئی از الزاماتِ سازوکارهای   که سرمایه هرکجا خواست آن را اعطا کند

اصطالح »صوری« اساساً کار  های بهاین آزادی  غیاباقتصادی آن است. موتور سرمایه در تمامیت آن در  

بیاندازیم تا موانعیکند. کافی است نگاهی به تاریخ سدهنمی که فقدان این    را  های هجدهم تا نوزدهم 

ها  رو، »صوری« خواندن آنکرد دریابیم. از همینشده توسط سرمایه ایفا میفتح  کشورهای تازه  ها درآزادی

ها  و جعلی بودن آنطحی  سمعنای  ها بهنظر برسد. »صوری« بودن این آزادیکننده بهممکن است گمراه

به صرفاً  بلکه  آننیست،  بودن  نابسنده  آنمعنای  استقرار  چراکه  نههاست،  هها  برای تنها  خللی  یچ 

ی تاریخی گسترش جهانی  کنند، بلکه تجربهسرمایه ایفا نمی  ازِسساز و مقیدنابرابری  مندِسازوکارهای نظام

کلیتِ سازوکار سرمایه    ممکن است   هاست کهدهد که برعکس، فقدان و غیاب آنداری نشان میسرمایه

های صوری بلکه در گرو  با اختالل مواجه کند. متعاقباً، مبارزه با سرمایه نیز نه در گرو نفی این آزادی  را

آن بسط  برای  آنتالش  بسط  نظامهاست:  دقیقاً همان سازوکارهای  به سطوحی که  نابرابریها  ساز  مند 

ثال رایج دیگری از مناقشات  د اما مسنظر برای بهت کمی حاشیهسممکن اسرمایه را دچار اختالل سازند.  

ازد و ما را به بخش بعدی، یعنی کارکرد  ستر های مختلف روشنتواند موضوع را از جنبهزندگی روزمره می

 ایدئولوژیک فرانمودها منتقل کند.  

های صوری )و مشخصاً مخالفان مارکسیست آن(  انتقاد رایجی وجود دارد که چرا منتقدانِ این آزادی

های  ها دموکراسی پارلمانی و این دست آزادیکنند که در آنزندگی شخصی کشورهایی را انتخاب میبرای  

های صوری تا چه اندازه  که خود این آزادیشود. فارغ از اینطح باالیی به رسمیت شناخته میسصوری در  

اتی که در قالب  ت انتقادسهای مردمی در تاریخ همان کشورهاست )یعنی حاصل همین دی مبارزهنتیجه

توان به این  ت(، میستاوردها را برای مردم آن کشور تثبیت کرده ا سطحی از این دسجنبشی اجتماعی  
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ها  ی بدیهی )که از قرار معلوم چندان هم بدیهی نیست( نیز اشاره کرد که نقدِ محدودیتِ این آزادینکته

این به  اشاره  ساز)یعنی  و  چارچوب  آزادیوکه  این  دقیقکار  با  ها  تاریخی  و  ساختاری  هماهنگی  در  اً 

(  هابت به آنسهایی نتثناءسها یا در مقام اآن  رغمبهنه    اندسازِ سرمایه تکامل یافتهسازوکارهای نابرابری

به معنایبه هیچ آن  وجه  اهمیت  انکارِ  و  بر ضرورتِ  بل،  تسنی   هانفی  تأکید  آن  فراتررفتنکه  و  از  ها 

   هاست.کردن به آننابسنده بودنِ اکتفا 

چون هر فرانمود دیگری که در برساختن ایدئولوژی نقش  آزادی، هم  برابری و  اما، ضرورت این فرانمود

 دیگری هم هست: کارکردی کامالً ایدئولوژیک.  مشخص  دارد، واجد کارکرد 

دهد و نقل مفصل کالم او بهتر از هر  به زیبایی و دقت این کارکرد را شرح می مارکس در گروندریسه، 

که در نظام ایدئولوژیک    را  و نقش و کارکردی   و برابری  ضرورتِ فرانمود آزادی تواند  توضیحی می

کارگر در  جا که  از آنکار.  تپش  و  انداز و تالشکند بیان کند: ایدئولوژی امساک، پسداری ایفا میسرمایه

 :  کندقبال فروش نیروی کارش نه مستقیماً وسایل معاش بلکه مزد پولیِ دریافت می

دار، موضوع مبادله ــ و بنابراین، محصول  ی بین کارگر و سرمایه»ممکن است ادعا شود که در مبادله

ارزش مصرفی ویژه بلکه ثروت است،  ارزش  ای  مبادله نزد کارگر ــ وسایل معاش نیست،  بلکه  نیست، 

گردشِ ساده، یعنی    محصولِکه گویا ثروت فقط    آیدنظر میچنین بهخود است. ...  خودیای بهمبادله

شود که تشکیل ثروت برای او از راه قربانی  ترتیب، چنین وانمود میارزهاست و بدینی هممحل مبادله

انداز و امتناع از مصرف است، نه به نحوی که  گاهِ شکلِ ثروت، یعنی امساک، پسکردن نیازها در پیش

کند ]یعنی ارزش مصرفی  چه در آن وارد میتر باشد از آنکشد ]یعنی مزد[، کمچه از گردش بیرون میآن

تر، شکلی که در گردش ساده  نیروی کارش[. ... ممکن است چنین جلوه کند که امساک در شکلی فعال

گذراند، زمانی  اش را میگیرد، یعنی زمانی که کارگر زمان استراحتنحو بهتری صورت میمستتر نیست، به

ی کارگر است؛ اما چنین امساکی فقط از طریق  مثابهاش بهجدا از هستی  « ی انسانمثابهبه»اش  که هستی

لحاظ کمّی مکرر  پیش، هربار از نو و بهازپذیر است: بنابراین، کنش مبادله باید بیشکارگر بودنش امکان

ی امروز نیز این کارگران هستند  رو، حتی در جامعه. از همینکارتتالش و پشورت گیرد؛ یعنی از راه  ص

از آن نه سرمایهمطالبه می  امساکو    اندازپسکار،  و پشت  ها تالشکه  از سوی  داران، آنشود و  هم 

که کسی باید امساک کند که  کند  ی متناقض را طرح میی کنونی دقیقاً این خواستهداران. جامعهسرمایه

مبادله مورد  هدفشیِ  که  کسی  نه  است  معاش  وسایل  ثروتاش  که  اش  توهم  این  است.  اندوزی 

اگر    اند ــدار شدهکنند« ــ و از طریق امساک است که سرمایهطور واقعی »امساک میداران بهسرمایه
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زمانی که سرمایه از درون روابط فئودالی و    شود به روزگاران پیشین،اساساً معنایی داشته باشد، مربوط می

 (213ص   ،ی فارسیگرفت« )گروندریسه، ترجمهآورد و شکل میهمانند آن سر برون می

اشاره آخر مارکس ممکن است گمراهاین  انباشتِ  ی  بسیار ساده است:  اما قضیه  به نظر برسد  کننده 

ساده )یا  سرمایهسرمایه  در  سود(  حاصل  تر،  نه  »اخالق  داری،  حاصل  نه  است،  پرهیزگاری  و  امساک 

شود، حاصل فائق آمدن  های مارژینالیستی ادعا میکه در برخی نظریهنفس و نه، چنان پروتستانی« یا کفِ

تر در آینده )بیان دیگری از این  یابی به سود بیشها برای دستهای فوری و قربانی کردن آنبر سائق

تری دارد تا پولِ نقدِ آتی(. انباشتِ  لیم که پولِ نقدِ امروز، ارزش بیشسل  فهم و برآمده از عقی همهگزاره

ی سرمایه است که از رهگذرِ سلب مالکیت  داری حاصل بازتولیدِ ساده و گستردهسرمایه و سود در سرمایه

ت،  که این فرایند تاریخیِ سلب مالکیت انجام گرف گیرد. همیناز مالکان وسایل تولید و معاش صورت می

آیند: ضرورت فروش نیروی کار و ضرورت ترکیب سرمایه و نیروی  های بعدی نیز از پی میمتعاقب آن گام

ه با  سداری در مقای ی سرمایهممیزهدارانه. این سازوکار، وجهکار در سپهر تولید و متعاقباً خلق سود سرمایه

وش نیروی کار وجود نداشت، یعنی اگر  های تولید پیش از آن بود، اگر سازوکار و ضرورتِ فرتمامی شیوه

داری داشت(،  که در پیشاسرمایهداشت )چنانهرکس به وسایل تولید و معاش خود دسترسی مستقیم می

  مندِ نظامازوکار  سگاه امکانِ خلقِ »ثروت« از طریق امساک هم وجود داشت. به عبارت دیگر، اگر  آن

انباشتِ  سخلق   و  )و  سود  نظامویهسرمایه  خلق  آن،  دیگر  شیوه ی  نداشت،  وجود  نابرابری(  های  مندِ 

متعددی وجود مینظامغیر  ثستوان داشت که میمند  )صدالبته  بیانجامد  ثروت  انباشت  به  در  ت  روتی که 

نمی قرار  کار  نیروی  با  نظامترکیب  نابرابری  برای  مبنایی  و  دنیای  گرفت  ثروتمندان  این  نبود(.  مند 

ثروتمندان  رمایهسپیشا همان  لزوماً  اینرمایهسداری،  مگر  نبودند،  راداری  در  خود  ثروت  از  تای  سکه 

 کردند.تفاده میسدارانه ا رمایهسود سدارانه و خلق رمایهسهای برداریبهره

دهد که اگر کارگران واقعاً امساک کنند و بخشی از مزدهای پولی خود را در  مارکس سپس توضیح می

بیاندوزند، نهقالب پس این  داری عمل نکردهتنها بر خالف روندهای عام سرمایهانداز  اند، بلکه برعکس، 

با سرمایه میاقدام به هم با جدایی  سجاداری در همینیهرماسحر و جادوی  س   انجامد.راستایی  پهر  ست: 

از   اسیاسپهر  ساقتصاد  کردنِ  منحصر  و  رویهست  به  مازاد  یکتخراج  تمامی  س هایی  متعاقباً  اقتصادی،  ره 

کنشتالش فردی  خواههای  نیز  نظام  این  در  منفرد  هم گران  به  اصلیِ  سافزاییِ  ناخواه  ازوکارهای 

میسترش  سوگ طسب پس  انجامد.رمایه  با  کردنْکارگر  »صرفاً  انداز  هزینهسطح  ،  کار  عمومیِ  تولید  ی 

کوش باشند ...  ، یا اکثر کارگران، سختآورد. ... اگر همهخودش، و بنابراین، قیمت عمومی آن را پایین می

]افزایش  اش را  دهند، بلکه فقط کیفیتشان ]یعنی نیروی کار[ را افزایش نمیها ارزش کاالیگاه آنآن

انداز  برند. اگر همه پسها به عنوان ارزش مصرفی وجود دارد، باال میدهند[؛ یعنی انتظاراتی را که از آنمی
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آن آنکنند،  مزدها،  عمومیِ  کاهشِ  اولگاه  جای  به  را  برمیها  پسشان  زیرا  به  گرداند؛  عمومی  اندازِ 

میسرمایه نشان  بهداران  مزدها  که  باال  دهد  عمومی  بیشطور  چیزی  کارگران  و  همهستند  از  ارز  تر 

انداز کند که کارگر  تواند پسکنند. ... کارگر فقط زمانی و فقط از این طریق میمی  شان ... دریافتکاالی

 (. 214)گروندریسه، ص  دیگری ناپدید شود«

تولید و  مند است و حاصل روند عامی است که با جدایی کارگران از وسایل  این تناقض تناقضی نظام

میمعاش آغاز  بیگانهشان  شکل  در  میشود،  تداوم  مزدی  کار  ایدئولوژیکِ  ی  سازوکارهای  با  و  یابد 

ی کارگران )اعم از کسانی  ی زیستهشود. با نگاهی به تجربهداری تثبیت و تقویت میفرانمودهای سرمایه

روشنی ردپای این روند عام را  توان بههای اخیر، میکنند( در سالی متوسط« تلقی میکه خود را »طبقه

  المللیِ یک نظام های بینتمامی آن متغیرهای خاص )از تحریم  رغمِبه  نهتشخیص داد، روند عامی که  

  در مواردی   گام،اقبالی و بداقبالی یک کارگر منفرد( بلکه همایدئولوژیک مذهبی گرفته تا خوش  اصطالحاً 

است. بنابراین، وقتی    و تحقق یافته  در جریان بوده همین متغیرهای خاص ترِ س طور کلی، در ببب و بهسبه

ی نزدیک خودمان را بخوانیم  توانیم سرگذشت پیشین و احتماالً آینده خوانیم میاین سطور مارکس را می

تالش تمامی  برآیند  چگونه  شخصی  که  سختهای  فردیکوشیو  سازوکارهایی  های  به  همگی  مان، 

 شوند: فروکاسته می  در خدمتِ سرمایه ایدئولوژیک و

نتیجه کارگر می»باالترین  که  بهای  از صرفهتواند  میانگین  است که  جوییطور  این  کند،  اش حاصل 

شان ــ را تحمل کند؛ یعنی نیازهایش را به نحو  پایین رفتن و چرخه و ها ــ یعنی باالترازشدنِ قیمتهم

اینهدف نه  کند،  تنظیم  خواستهکه  مندتری  این،  و  بیندوزد،  سرمایهثروتی  حقیقیِ  هست.  ی  نیز  داران 

می کسبکارگران  خوبِ  روزهای  در  آنبایست  پسوکار  کسادی  قدر  روزهای  در  بتوانند  که  کنند  انداز 

آمدن    و پایین  «تر با پول کم»های کوتاه  شان ادامه دهند و امکانِ تحمل کار با زمانکمابیش به زندگی

ای از لذاید زندگی بسنده  این قبیل را داشته باشند. ... به عبارت دیگر، کارگران باید به کمینهمزدها و از  

داران یاری رسانند. کارگران باید مانند یک ماشینِ کارکنِ خالص، تا  ها به سرمایهکنند و در تسهیل بحران

]همین روندْ[ تالش ]کارگر[  ی استهالک این ماشین را خودشان به عهده بگیرند. ...  سرحد امکان هزینه

کند ...  ی پولِ انباشته را غیرممکن میمثابهی پول، بهمثابهبرای به دست آوردنِ ثروت در شکل عام، به

به اگر  تازه  سراسر]کارگران[  پسخویشتن  نحوی  پسدارانه  و   ... کنند  بهانداز  که  اندازشان  برسد  حدی 

داران را قادر  ی خود سرمایهنوبهحداقلی از بهره بپردازند که به  هاانداز حاضر باشند به آنهای پسصندوق

ها  انداز[ را به بانکگاه هم[ مبجور است ]این پسهای باالتر از آن را به جیب بزنند ... ]حتی آنسازند بهره

با خویشتنها همینِ پسبسپارد تا در دوران بحران دورانِ رونق  داری و امساک در  اندازِ اندکی را که او 
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هرحال او  اندوخته، از دست بدهد و از این طریق، باز هم قدرت سرمایه را افزایش دهد؛ به عبارت دیگر، به

 (215« )گروندریسه، ص. انداز کرده است نه برای خودشسرمایه پسبرای 

که    «ما »تر  اقبالی ما )تازه آن بخشِ خوشی گذشتهی زندگی و حیات چندسالهآیا به راستی این قصه

روندهای عامِ نظام سرمایه توضیح داده   توصیف( نیست که مارکس از دل  بوده  انداز برخورداراز امکان پس

و از    ی تورم، نوسانات قیمت دالر، نوسانات بازار سهام، ورشکستگی نهادهای مالی و اعتباری است؟ قصه

 کارگر؟ ی ی طبقهچندساله و انداز و زندگیِ چندیندست رفتنِ پس

که از بد روزگار نصیبِ ما    خاصی اند و نه استثناءهای  داریسرمایه  عامها همگی روندهای  و اگر این

هایی شک کرد که مصرانه بر این  اهالی خاورمیانه و مشخصاً ایران شده است، آیا نباید در اعتبار روایت

ری در معنای عام آن که حاصل  داها و مشکالت نه حاصل سرمایهفشارند که تمامی این بحرانپای می

)ایدئولوژیک در همان معنای مصطلح    « ایدئولوژیک»ای  تصمیمات اشتباه، ناکارآمدی و فساد رژیم سیاسی

آیا محدود کردن    است؟  شود( ی آن که به تمامی اشکال حکومت سیاسیِ غیرلیبرالی اطالق میو روزمره

در سطح همان فرانمودهایی نیست که جنگیدن با    انتقادات ما به این موارد »خاص« کماکان باقی ماندن

گونه که نقدِ سطح فرانمودین  همانکنند؟  داری ایفا نمیها هیچ خللی بر سازوکارهای اصلی و عام سرمایهآن

های خاص نیز به معنای انکار  آزادی به معنای انکار اهمیت آن نبود، نقدِ این درک فرانمودین از بحران

کنند از جمله  خاصی بر ما جلوه می  یهرحال، تمامی این فرایندهای عام در قالب روندهایها نیست؛ بهآن

ها به معنای  ... . نقد این درکِ فرانمودین از بحرانها، فسادها، تصمیمات »ایدئولوژیک« وهمین ناکارآمدی

ی عام در دل  هانادیده گرفتن این عناصر خاص نیست، بلکه تالش برای فرارفتن از آن و تشخیص روند

 این عناصر خاص است. 

 


