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 داریمارکس و برده

 جان بالمی فاستر، هانا هولمن و برت کالرک / هومن کاسبی

 

، 1نسونیراب کیسدراثر  اهیس سمیسکمار با اتکا بر کتاب ژهیوبه، ینژاد کاپیتالیسم از اییهلیتحل ه شدنبرجست

ی پیشرفتنشانگر  3،سکاکمول ارک وریو ال 2دو بویس ابلیو. ای. بی.د همچون هیاول یهاآثاری از تمثالهمراه با 

 همراه بوده است که پیشین یمارکس یهالیبا انتقاد از تحل ضرورتاً امر نیا iاست. یسکمار یهینظر در غیرمنتظره

انتقادات  نیا اما iiند.ندرسایبه حداقل م ایگرفته  دهیناداغلب اوقات را  کاپیتالیسمبا  یداربرده یرابطه همگی

خود  آثاربه  سازتریمسئله اریبسبه شکل  ریاخ یهادر سال ،یداربرده از ارتدکس یمارکسیست یهایتلقنسبت به 

ی بردگان برای توسعه ی اهمیت نیروی کارمسئله او شود کهگاهی اوقات گفته می .اندبسط یافتهکارل مارکس 

داری را تا حد زیادی محدود به ی بردهو مسئله ،گرفته است کمدستمندی دور زده و نظام طوربهرا  کاپیتالیسم

 داند.اقیانوس اطلس می یسوآنبه  بردهی اوج تجارت و نقطه« انباشت بدوی اصطالحبه» دوران مرکانتیلیستیِ

 iii.راه نداده است هیسرما از خود لیتحل بهاما مارکس آن را داشته، وجود  همچنان یدارشود که بردهیم ادعا

سوءفهم مارکس  ما هاست کهمدت» :نوشته است، شورآبداری بردهی سندهیمورخ، نو 4استفانی اسمالوود نیبنابرا

 داریِبرده»که او را به این سمت سوق داد که  ؛ خطاییایمتاریخی مردود شمرده« خطایی» عنوانبهرا « یدارز بردها

 متحدهاالتیادر  یدارمورخ برده 5،ون، والتر جانسبیترت نیبه هم ii.«از کاپیتالیسم نگه داردجدا دنیای جدید را 

ی بازاندیشی در مسئلهو حجاب:  هیپا»به نام  خود رگذاریتأث ی، در مقالهتاریک یاهایرؤرود  یهسندیو نو

 یسادگبه»« داریی بردهمسئله»سرمایه، از کل  بهدر نقد خود کند که مارکس یم ادعا «داری/کاپیتالیسمبرده

وجه که  ه استماندپایبند « یاسیاقتصاد س بندیداری از چارچوبواقعیت برده طرد بنیادین»به و « هطفره رفت

 i.بود برالیل-کیکالس یِاقتصاد ی آثارمشخصه

 کنار گذاشت. یراحتبه راس کمار تواننمی ،تحلیلی از کاپیتالیسم نژادی یارائه یبرا یتالش جدهر ، در وجودنیباا

تا حد زیادی از قلم انداخته  هیسرماکتاب در  را یداربرده یس مسئلهکه مارکاستدالل این پس از جانسون  نیبنابرا
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ی اقتصاد جهانی قرون های روزانهمتقابل تاریخی و رویهداریم ارتباطات  یسع وقتی»ه هنوز ک دهداست، نشان می

برای ها ی کار کاپیتالیستبارهدر رکسآنچه ما باید از را یمیعظ ، مطالبرا به تصویر بکشیم هجدهم و نوزدهم

 یکه نگاه آوردبه وجود میرا  پرسش نیا ،جانسون زباناز  چنین اعترافیاما  ii.«دارد، یاد بگیریمما  گفتن به

تحلیل او و ساختار بنیادین  چارچوب ماتریالیست تاریخیِ کل متأثر ازدر کلیت آن، مارکس  آثارتر به جامع اریبس

صرفاً از  رفتن مستلزم فراتر یروش نی. چنآشکار خواهد کردپیش چشمان ما چه چیز را  از اقتصاد سیاسی، وینقد 

 ادامه، در یراستبهتر است. قیتر و عمگسترده بستریر ها دو قرار دادن آن ،سرمایهگزینش چند قطعه از مجلد اول 

مطالب بسیار زیادی مارکس هنوز ، «داریکاپیتالیسم برده»ویژه داری، و بهدر تحلیل بردهکنیم که استدالل می

 iiiد.داربه ما برای عرضه 

نظام کار بردگان، گسترده و عمیق است و عناصری همچون  ای یداربرده ازمارکس  تلقیاست که  ذکرانیشا

گرفتن بومیان  یبردگبه بدهی؛ ناشی از داری؛ بردگی ی تولید بردهی شیوهمسئله داری در روم و یونان باستان؛برده

 یدر هند شرق یدارهادوارد ششم؛ برد لوای در انگلستان تحت یداربرده ؛یخانگ ی؛ بردگانکودک یبردگ ؛کایآمر

 تحت؛ شکنجه «نوع دوم استعمار» عنوانبه یداراطلس؛ ظهور برده انوسیاق یسوآنبه تجارت برده  ؛هلند

در  «اندارهدقدرت بر» ؛یتی؛ انقالب هائگانشورش برد ؛یاساس انقالب صنعت پایه و مثابهبهداری داری؛ بردهبرده

 7؛ جان براون؛56-1854 هایدر سال یسوریم-کانزاس یجنگ مرز 6اسکات؛ درد میتصم ؛یجنوب یمتحدهاالتیا

 یهدیچیو روابط پ ؛یشده در جنگ داخلپوست آزادهایسربازان س جنبش لغو بردگی؛ نبرد انقالبی 8استو؛ رچیب تیهر

از  خود تحلیلدر مارکس . ردیگیبرمگان و کار دستمزدی را با جزئیات مختلف در برد نیروی کار نیب یخیتار

ای ارزش اضافی [سازیِ]سرمایه پیش از جنگ داخلی، کاپیتالیزاسیون متحدهاالتیاجنوب  دار درکاپیتالیسم برده

بررسی  متمایزی از انباشت نظام و اساسِ هیپا عنوانبه خلق شود، گانکار برد نیرویتوسط  شدبینی میرا که پیش

طلبی و ویرانی اکولوژیک را که در خود لیستی. او گسترشی مدیریت کاپیتانقش آن در توسعه ازجمله ؛کردمی

 iiii.داد، مورد واکاوی قرار میبودتعبیه شده « ویژهنهاد »ماهیت این 

 جیدر بسبریتانیا نقشی کلیدی  یجنبش کارگر ونخود در یاسیمارکس در سازمان س 9هنری آدامز،شهادت بنا به 

او در مقام  ii.ایفا کرد ونیکنفدراس به نفع متحدهاالتیا یاز ورود کشور به جنگ داخل یریجلوگ یکارگران برا

. داشتمکاتبه  10و اندرو جانسون نکلنیل المللی کارگران، با رؤسای جمهور آبراهامی بینتمثال اصلی در اتحادیه
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انقالبی ، از جنبش نیدر و دی پرسو بعداً  بونیتر یلید ورکیوین یروزنامهبرای  خبرنگار عنوانبهاو در نقش خود 

ی مقاله 40ت کرد و بیش از داری حمایآن با جنوب برده و از شمال در جنگ ،متحدهداری در ایاالتلغو برده

نوشت )همراه با  1862و  1861 هایسال متحده درداری و جنگ داخلی ایاالتشده در روزنامه در باب بردهمنتشر

در نظر گرفته شود،  ی آثار مارکسمجموعهکل  ی(. وقتندستیو موجود ن ری که منتشر نشدندمقاالت پرشمار دیگ

 غیر از ،کسچیهو شاید  ،ه استنوشتنداری چنین متنوع در باب بردهاو روزگار در  یگریمتفکر بزرگ د چیه

که راجر  طورهمان. نکرده باشد اظهارنظر متحدهاالتیا یداربرده بابدر چنین به ژرفی  11،فردریک داگالس

اشاره  «ها بدون سرمایهکاپیتالیست»ی کالسیک خود به نام ی آغازین مقالهدر جمله 13چاس چاردیو ر 12رنسام

 i.«تشخیص داد ییکایآمرها پیش از مورخان داری آمریکا را مدتکاپیتالیستی برده تیکارل مارکس ماه» کردند،

 یبارهکاوش در ازجملهرفت؛ می عام یاسیبود و فراتر از اقتصاد س گسترده داریی بردهبارهمارکس در قاتیتحق

 یاستعمار استیس کنکاشی در باب 14،امفبرو ی: هنرهمچون یآثار یواسطهبه یدار، استعمار و بردهکاپیتالیسم

ای رساله 16،لویی کنت-شارل-فرانسوا(؛ 1817) هجاو خیتار 15،فلز(؛ توماس استمفورد ر1803) ییاروپا یهاقدرت

 یهاهتجارت برد 18،تونسکا(؛ توماس فاول ب1838) تیحیاستعمار و مس 17،تیوهو امیلی(؛ و1837) در باب قانون

جی. اف. دابلیو. (؛ 1841) هااستعمار و مستعمرهی در باب یهانامه 19،والی(؛ هرمان مر1840) آن یچارهو  ییقایآفر

 یو خارج ی، داخلهاتجارت برده 21،یکر ی(؛ هنر1851) یشمال یکایآمر در باب ییهاتادداشی 20،جانستون

(؛ و 1856) اقتصاد ی در باببا اظهارات کنار دریا؛ داربرده هایایالتدر  یسفر 22،الو اولمستد کی(؛ فردر1853)

 ii(.1862) ندارابرده قدرت 23،جی. ای. کرنز
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های از ساختاو  لیدر تحل گانکار بردنیروی ، اما موضوع ننوشت یداربرده بابدر  یاهرسال گاهچیهمارکس  اگرچه

کی با تلقی او از کار دستمزدی داشت. نفشده بود و در هم تنیدگی الی، بافته چه باستان و چه مدرن اجتماعی،

 ،به اوج رسید 60ی و اوایل دهه 1850ی داری تحت لوای کاپیتالیسم در اواخر دههی بردهمطالعات مارکس درباره

اری کمک به برگز ازجمله) بودسیاسی درگیر  ازنظرو با این مسئله  پرداختمیداری برده به هرروزاغلب  زمانی که

 هانوشتهدست زمانهم، و (متحدهاالتیا یجنگ داخل ی کارگر بریتانیا در حمایت از شمال درجلسات طبقه

 ،بودند سرمایهپایه و اساس که را ( 1865-1864 یاقتصاد ینوشتهدستو  1863-1861 یاقتصاد ینوشتهدست)

 آغاز کرد، 1866ی فوریه-را در ژانویه سرمایهمجلد اول  سینوشیپ درواقع سکمار .آوردی تحریر درمیبه رشته

در پیشگفتار او داری که پیروزی بر برده از پیش شکست خورده بود؛ متحدهاالتیاداری در قدرت برده کهآناز  پس

 iii.ددهقرار میل بر آن اثر مورد تجلی

در کاپیتالیسم استعمار و ای از گونه عنوانبه داربردهکاپیتالیسم از  یفردمنحصربهدرک  یریگشکل ،ی امرهجینت

 در اقتصاد کشت و زرع ی استعمار دوم که ریشهفرآورده مثابهبه دار راکاپیتالیسم برده، او درواقع بود.کار مارکس 

ه ی کاپیتالیسم داشتتوسعه ایبر شگرفی یامدهای، پاستعمار دوم نیاداد که او تشخیص می کرد.، درک میداشت

 تفوقبرداشت کاپیتالیستی ه ک در جایی»نوشت:  پیش از جنگ داخلیی جنوبایاالت  در رابطه بامارکس  .است

یا همان ...  یارزش اضاف» دیتولگیرد، نهادن بار خود میبه  یداربرده، شکلی که «کایآمر همانند کشتزارهایدارد، 

 iiii.استبردگان  دوشر ب «سود

 یمسائل اساس نی، امغلوب شد متحدهاالتیادر  دارانقدرت برده کهیهنگام ه سرانجامکس آگاه بود کالبته مار

 یخطابه، 1865سپتامبر در »: اعالم کرد اهیس یبازسازدر  دو بویسطور که همان ند.دینرس انیطور خودکار به پابه

عدالتی علیه کسری از مردم بی» :داعالم کر جسورانه ،مارکس یامضا با[ کایمردم آمر یهیبار به کل نی]ا یگرید

. همشهریان خود را از این روز به بعد بگذاریدآن  ی پایانی برنقطه به دنبال داشته است. یعواقب ناگوار نیچن

 مطالبه زوربه هاکه وظایف شهروندی را از آن حالنیدرع اگر. آزاد و برابر اعالم کنیدبدون هیچ قید و شرطی 

 گرید بارشد که  دیروبرو خواه یدیجد یزود با مبارزه ای رید کنید، محروم حقوق شهروندیها را از آن ،دیکنمی

 iii.«خون فرو خواهد بردر دریای کشور شما را د

 و حجاب پایه

. جانسون باشد اثر «و حجاب هیپا»، ریاخ یدر چند دهه یداربرده یدر باب مسئلهمارکس از انتقاد  نیبارزتر دیشا

 اینشدهپردازینظریه یِخیتار یهنیزمپس نقش یداربرده» ،هاروایتکند که در اکثر او در این اثر خاطرنشان می

 ناپذیر زمان حالاجتناببرای ظهور نشده اندیشیده( حضور داردای )حتی وقتی گذشتهو  ،برای تاریخ کاپیتالیسم
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را  یداربرده از ه انتقادک استس کمارتقصیر به گردن  ژهیوبهاین رابطه در ، جانسون یبه گفته ii.«کندرا ایفا می

پیدایش کاپیتالیست »داری در فصل خود در باب هنگام بررسی بردهمارکس اشتباهی کشاند.  یوسوسمتبه 

 بردگیبه  ،رنجبران دستمزدی در اروپا مستورِ بردگی ،درواقع»کرد: اعالم سرمایه در مجلد اول « صنعتی

 طورهمان، و حجاب ی پایهاکثر خوانندگان قطعه«. خود نیاز داشت ستون یعنوان پایهدنیای جدید به دوشرطیقیب

کاپیتالیسم ی داری برای توسعهای در باب اهمیت تاریخی بردهبیانیه، بدون شک آن را دهدیکه جانسون نشان م

ی کند که معنای واقعی استعارهبرگرداندن این تحلیل بر روی سر آن، اصرار می، جانسون با حالنیباا دانستند.می

که  دارددر تحلیل او فقط تا جایی اهمیت  دوشرطیقیبو داری عریان برده کهنیامارکس، ساختاری و مکانی بود: 

 iii.دآمدستمزدی به اهمیت اعال نائل می و سپس کار کند کار دستمزدی اشاره« مستورداری برده»به 

 یِخیتار تیکردن اهم پررنگ منظوربهکه  باشدکرده  خلق یکیالکتید ایکه مارکس ممکن است استعاره انگاره نیا

ی پس از خاتمه حالنیدرعی کاپیتالیستی طراحی شده است و عهری حیاتی در توسعنص عنوانبه میمستق بردگی

جانسون  در شرح، اشاره دارد یکار دستمزد در قالب میرمستقیغ بردگی استمراربه  متحدهاالتیا جنگ داخلی

روشن  کامالًنفسه و لنفسه فی یداربرده برمارکس  یواقع تمرکز، حالنیباادر نظر گرفته نشده است.  یسادگبه

 ،اروپاییهای ی سیاست استعماری قدرتکنکاشی دربارهبه نام  بروفام کتاب از قولنقلبا  سک، ماربیترتنیابهاست. 

ده برده  ،هند غربی انگلستاندر  1790در سال »دهد که نویسد و نشان میمیو پایه  حجابی بر بیانیه نوشتیپی

به یک، و در هند غربی هلند سه  چهاردههند غربی فرانسه در  ]که این نسبت[ مرد آزاد وجود داشت هربه ازای 

 داریهبه برد اینتایبر یم انقالب صنعتیمستق یه وابستگک دهدمیس نشان ک، ماردر همان صفحه iiii.«]بود[ به یک

کشتی را در  15لیورپول  ،1730سال  د. دریبرده دحمل  یهایش تعداد کشتیتوان در افزاید را میجد یایدن

. «132، 1792؛ و در سال 96، 1770؛ در سال 74، 1760؛ در سال 53، 1751 تجارت برده به کار گرفت؛ در سال

ی آمریکا[ در جمعیت بومی ]قارهشدن  مدفونو  ی، بردگیکنریشه»، به در همان فصل نیازاشیپده صفحه او 

ر هند داری در هند شرقی هلند و د، برده«پوستانای برای شکار تجاری سیاهتبدیل آفریقا به ذخیره»، «معادن

 iiiii.اشاره کرد« متحدهداری در ایاالتسازی بردهغربی، و تجاری

 تجارت برده یمسئلهسراغ به  خود لیدر تحل گرید یجاها نیو همچن نجایدر ا مارکسکه  ییبا توجه به ژرفا

در نقد کار  «یبالغ ریتأث»برای  صرفاًکند، او که جانسون ادعا می طورآنتوان گفت که می زحمتبه، رودمی

کرد که اللفظی و استعاری بر این تأکید میتحت صورتبهکه  ایگزاره iii.کرده باشدبه بردگی اشاره  یمزددست

 مستورروی سر  بر اتکا داشته است، در تفسیر جانسونکار بردگی  کار دستمزدی به کاپیتالیسمِ چگونه کاپیتالیسمِ

 گرید متعاقباًبه معنای پایه باشد و نه روابط مادی.  صرفاًنگاه مارکس گردد. انگار خود پایه قرار بود در خود برمی

بردگی شاهدی بر اینکه مارکس واقعیت  عنوانبه جانسون« پایه و حجاب»کاپیتالیسم نژادی به  لیمحققان در تحل

 ii.اندجلوه داده است، استناد کرده اهمیتدنیای جدید را کم در
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. مارکس میریرا در نظر بگ هیپاحجاب و  یاستعاره کیکالس خاستگاهاست که  ارزنده، مسائل نیا تیبا توجه به اهم

 ازجمله شناخت؛مثل کف دستش می، کار پلوتارک را و روم باستان بود ونانی یهشیاند ای درکه محقق برجسته

با  یخوببه مارکس نیبنابرا. ه استی دکترای خود به آن اشاره کردنامهپلوتارک که او در پایان مورالیایکتاب 

همراه بود که فیلسوف یونان باستان در سائیس مصر آشنا  ،عتیطب ی، الههسیزیآ یاز مجسمه کپلوتار توصیف

 آن چیزی هستم که بوده، هست و خواهد بود؛تمام من » :مشاهده کردی آن ی مشهور و معماوار بر پایهبا کتیبه

تصویر  iii.«شود[ راه نیافته استحجاب ترجمه می عنوانبهی من ]که اغلب به زیر جامه تاکنونهیچ میرایی و 

شد. تبدیل متداول  به امری یروشنگردوران در ، بر روی پایه مستور در پس حجابای از آیزیس کردن مجسمه

 ل،هگ و. افجی. دابلی .آمدبه شمار میها نمادی از خود روشنگری و کشف طبیعت مادی برای آن این حجاب

ناپذیر ی نومن رخنهآغاز و علیه انگاره مستوری آیزیس بر روی پایه بهیخود را با استناد به کت عتیطب یفلسفه

توان از هم درید تا از واقعیت حسانی و معنای حقیقی طبیعت ضروری حجاب را می کرد. ]بنا به ادعای او[،استدالل 

 iiii.ی مطلق پرده برداشته شودبرای رشد ایده

 او روزگاردر  کردهلیتحصافراد  یهمه یرا که برا یا، استعارهحجابو  هیپا یاشاره به استعاره بامارکس  نیبنابرا

کند  دیبپردازد و تأک یستیالیکرد تا دوباره به نقد ماتریو از آن استفاده م ساختدگرگون می، شناخته شده بود

بنا  یداربردهبر مبنای  ،کاپیتالیسملوای آن تحت  لشک نیآخر ازجمله( یطبقات یجامعه ای) «تمدن»که تمام 

، ی آفریقایی نماد آن استکه آیزیس الهه« مستور یداربرده» یا لوای کاپیتالیسم، تحت یکار دستمزد شده است.

توسط تجارت برده به  گرفتهشکلداری عریان وابسته به برده آنهای مادی بنیانبه وجود آمد و مادی  طوربه

ی کاپیتالیسم داری یا اهمیت تاریخی آن در توسعههای بردهها دهشتاز این کیچیه. نداقیانوس اطلس بود یسوآن

 عنوانبهآن  تلقی ازبا  یااستفاده کند « اثر بالغی» برای صرفاً از بردگی کهنیا یجابهمارکس گیرند. نمی کمدسترا 

د که خود دهفرم مادی را تشکیل می یدارکرد که بردهیم دیتأک داشته باشد، یداربردهتنزل اهمیت  سعی در هیپا

ای طوالنی از در خالل دوره داریو میراث برده ی ظهور رسیده است؛ساس آن به منصهپرولتاریای صنعتی بر ا

قدر راجع همانآمد که سرمایه به شمار مینقد  بردگی بنیان ماند. بدین ترتیب،بازسازی و نبرد طبقاتی پابرجا می

 iiiiiکارخانه. که راجع به زارکشتراجع به قدر همان، دستمزدها بود که راجع بهشالق به 

ی تطور یافت. این مسیر از مالحظه 1860 یدهه تا 1840 یاز دهه یدر مراحل مشخص یدارمارکس از برده لیتحل

و سپس به  1850ی دار در دههی کاپیتالیسم بردهبه انگاره 1840ی داری در دههوابستگی کاپیتالیسم به برده

، وجودنیباامنجر شد.  متحدهاالتیاهای جنگ داخلی در سال 1860ی تری در دههداری پختهاقتصاد سیاسی برده

ناپذیر کرد و اصرار داشت که بخشی جداییتعمار دوم مالزم با اقتصاد کشت و زرع تصور میتأکید او بر آنچه وی اس

در  1847سال  همانکه در  طورهمان ی تاریخی کاپیتالیسم بوده است، در سراسر تحلیل او تداوم دارد.از توسعه

، اعتبارات و آالتنیماش کهاست  ییمحور صنعت بورژوا درست به همان اندازه میمستق بردگی»نوشت:  فقر فلسفه
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است که  یداربرده. دیندار یصنعت مدرن ، هیچبدون پنبه ؛دیندار یاپنبه ، شما هیچیدار. بدون بردهرهیغ

اند، و تجارت جهانی است کرده جادیرا ا یکه تجارت جهان هستندمستعمرات  ؛است ساختهارزش را باستعمرات م

حائز بیشترین و  یاقتصاد ایمقوله یدار، بردهنیبنابراشود. شرط صنعت در مقیاس کالن محسوب میکه پیش

 iiii.«است اهمیت

آن  بود کهدار برده کاپیتالیسمهولناک  مطلقاًمدرن، بازشناسی ماهیت  یداربردهتلقی مارکس از در  یاصل ینکته

 «انسان گوشت دادوستد»و  «تازیانه». ساختمی بدتر خیدر تار یداربرده یشدهشناخته دیگرانواع  یرا از همه

ن خ تمدیه تارک دح دایس توضکمار iii.ندبود دیجد دنیای در کاپیتالیستیاستثمار  ناپذیر ازاجزاء جدایی ژهیوبه

شد )برای مثال، در میگرایی ترکیب داری با تجارتآمد که بردهمیاشکال خود در نیتر«خوفناک»به  هنگامی

 ژهیوبه موضوع نیا iiii(.کرده بودف یتوص 24ولوسیکودوروس سیدکه  بهاگرانفلزات  استخراج معادن باستان برای

 ،ینابنابر گنجانده شده بود؛ «کاپیتالیستی دیتولوضعیت »کار بردگان در نیروی  کرد کهجایی صدق میدر 

 iiiii.«کایآمر یهیاتحاددر ایاالت جنوبی ، مثالعنوانبه

 مارکس، ازنظر. بود کاپیتالیستی کشت و زرع نظامکار برده تحت نیروی  یباال ریوممرگنرخ  ،یاساس ایدغدغه

. بردگان هم گرفتبه خود میشکل خشونت مستمر و ترس دائمی از شکنجه و مرگ زودرس ماهیتاً  یداربرده

ی فعالی داری، وقتی تجارت بردههبرد ادسود در اقتص رسانیحداکثر و هم نیروی کار بودند. قواعد دارایی سرمایه

 سالههفت ایهقاعدمکرر  کاربستبه  بود،مایملک انسانی )بردگان( وجود داشت که قادر به جایگزینی بسیار سریع 

ها گرفتند و محاسبات ارزش آنمیانگین طول عمر بردگان خود در نظر می عنوانبهصاحبان مزرعه شد که منجر 

شد که کار کشیده می ازحدشیب چنان ستانمستعمرات انگل گریو د کایامائبردگان در جبود. از  همینمبتنی بر 

ای ، بربودند ینیگزیجاقابل یآسانبهها آن کهیمادامخشکید. ها در عرض هفت سال میی حیات آنچشمه

حیات  ودرس عمر وبردگان از طریق فرسودگی ز سود حاصل از کهاندکی داشت  نسبتاًاهمیت دار کاپیتالیست برده

و ها بردهاز  شدیدتر کشیدن امکان کار داری،برده دیتولنظام ، تحت نیعالوه بر اآید. ها به دست میکاری آن

 iiiiiiوجود داشت.ها نسبت به کار دستمزدی ابراستثمار آن

بتواند خودش فقط  شاید، کارگر ابدی امتداد یمدت طوالنبه  ازحدشیباگر کار »: اعالم کردکه مارکس  طورهمان

که در غیر این صورت طول عمری سال  30 ای 20 یجابه کند؛را برای هفت سال حفظ ظرفیت کارش  نیبنابراو 

. غالب بود آزاد یاشکال کار دستمزد نیدتریشد یحتی برخالف طیشرا چنین گی،برد کار در مورد «.امکان داشت

، ساعت در مزارع 12 کار به مدت مجبور بودند بعد از یشمال یکایآمر یجنوب تاالیها در ابرده» [افزود: یو]

سال کاهش  7به را ها آن یبه زندگ دیام نیانگیکه[ مامری ]؛ دشونی آن ی خام از دانهمشغول جدا کردن پنبه

                                                           
24 Diodorus Siculus 
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داران ویرجینیا و که مزرعه کندمی قولنقل 1860در سال  تلگراف یلید یروزنامهدر  یااز مقاله یو iiii.«دادمی

ای ه جلسهکرد کتصور ی شهری دربارهتوان یچه م»: د. در این مقاله پرسیده شده بودکررا محکوم می نایارولک

ساعت کاهش  18 روزانه ها[ بهمردان ]برده یبرا ی کارکند تا دورهی دادخواست برگزار میعمومی را برای ارائه

 iii«؟بدای

« هایحمال» اصطالحبه انتقالاظهار داشت که  هاانسان جانعدم توجه به  تیدر محکوممشابهی  طوربهمارکس 

بود.  «یداربدتر از برده» یحت وضعیتی ،1850 یدر دهه گوآنوحفر  یدر سواحل پرو برا نچایچ ریبه جزا ینیچ

 شدندموفق نمی گوآنوحفاران  رصدد 100کرد، یها عموماً هشت سال کار را مشخص مآن یقراردادها کهیدرحال

هایی دهشت»گزارش کرده است،  1882لندن در سال  مزیتاکه  طورهمان دوام بیاورند. یشقرارداد خو انیتا پا

. در سال بود کایآمر یداربرده یهاافراط نیبدتر از بدتر ،ندگرفتمی در معرض آن قرار سابقاً حماالن چینیکه 

ارسال  ریجزا نیه از زمان شروع تجارت به اک ینیچ حمالاز ... چهار هزار  کیچیهه ک دبو نیاعتقاد بر ا 1860

، نده بودجان خود را از دست نداد یه در اثر فرسودگک یسانک تمام ند.مانده بودنزنده  1844، در سال شده بودند

 iiii«.را داوطلبانه به قتل رساندند شانخود

 سیطره یافت؛ هند غربیاز حذف تجارت برده در  پیش، یبه زندگ دیامشدید و کاهش  ازحدشیبکار  طیشرا نیچن

در  یصنعت پنبه و انقالب صنعت یبا توسعه کهیهنگام متحدهاالتیادر جنوب  داریبرده کشتزارهایو بعداً در 

 جنوبکه مارکس با اشاره به  طورهمان iiiii.به دست آورد یجهان کاپیتالیستاقتصاد  درعمده  جایگاهیبریتانیا 

 ،کرد انیبی غربهند  چنینو هم متحدهاالتیا

، به دالیلی برای نهادن بپوشدعمل ی ه جامهتجارت برد نکهیمجردابه...  یمالحظات اقتصاد

با ذخایر  فوراًشوند؛ زیرا وقتی جای او را بتوان برده تبدیل می دوشمنتهای رنج و زحمت بر 

مادام که تاب وری او تر از بهرهاهمیتبه موضوعی کم یو یزندگ زمانمدت، پر کرد خارجی

ی برده کنندهاصل کلی مدیریت بردگان در کشورهای وارد نیبنابراشود. آورد، تبدیل میمی

 [ازآنپس، غیرقانونی 1808پیش از  قانوناً –پیش از جنگ داخلی  متحدهاالتیا]همچون 

بیشترین میزان  )بردگان(، انسانی مایملکاست که از  همینکارآمدترین اقتصاد  چنین است:

بیرون کشیده شود. در  ی زمانیترین بازهدر کوتاه ،هستند نآ شکشیپفعالیتی که قادر به 

کند، جان برابری می کشتزارهای کل سرمایه که سود ساالنه اغلب با یریگرمس کشت

ها بارور از شود. کشاورزی هند غربی که برای قرنمهاباتر از همیشه قربانی میبی انکاکاسیاه

کام مرگ کشانده است. به را  ییقاینژاد آفرنفر از ها ونیلی، ماست بوده یاالعادهثروت خارق

پول داران آن مزرعهو  شودیم برآورد در کوبا که درآمدهای آن چندین میلیون در این ایام
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ترین و امانترین و بیروزی و فرسایندهمحقرترین  شاهد خدمتگزاری در طبقه کنند،پارو می

 iiiiii.هستیمها بخشی از شمار آن یهنحتی ویرانی مطلق ساال

تاکنون  چیزی بود که هر آنتر از سبعانه مراتببه کاپیتالیسملوای تحت  یداربردهدر نظر مارکس، معنا،  نیبه ا

کسب  یاتیح اهمیت [یجنوب یمتحدهاالتیا] تاالیآن ا یصادرات پنبه برا» ازآنجاکهایم. دیده تیبشر خیدر تار

 نظام ه عاملی درتحلیل رفتن جان وی در عرض هفت سال کار ب اتاوق یو گاه کاکاسیاه ازحدشیبکار ، ه بودکرد

مانند ه]او نیروی کار از  دیاز محصوالت مف یمشخص نه به دست آوردن کمیت گرید مسئله. شد تبدیلمحاسبه 

 iiiii.«بود یارزش اضافخود  دی، بلکه تول(یداربرده تر ازهانپدرساالر یقبل اشکال

 یدرباره مفصلآمار ی د از ارائهپرداخت که بعتجارت برده، داخلی و خارجی ی اثر کری به نام به مطالعه مارکس

ما ... »ه ک اعالم کرده بود هاتولد و مرگ آن نرخو انگلستان  یغربهند ها در مستعمرات مختلف واردات برده

در تاریخ هر ملت  حیاتی سابقهبی باًیتقر ینابودبا  نجایدر ا یدارکه برده میداریموا جهینت نیخودمان را به ا

 یبه حد یغربهند ها در برده ریوممرگ نرخ، طور که مارکس خاطرنشان کردهمان iiii.«ه استشد همراه یمتمدن

رو به افول گذاشت، ها برده یواردات گسترده رغمعلیسیاری از مناطق در ب درواقعجمعیت بردگان بود که  باال

 iiiii.«سیدندربه هالکت می ،شدرد میکه ساالنه وا یسوم از آن تعداد-دو»تا  زیرا

داری در هند غربی و در نقاطی از آمریکای التین پیامد برده ،ها به تعبیر مارکسبرده« ویرانی مطلق»چنین  تنهانه

او به  شد. بدین ترتیب،توأمان می« ی سرپرست بردگانتازیانه»ها افزون بر ترین شکنجهبود، بلکه با غیرانسانی

« استعمارگران در سورینام یمورداستفادهترین اشکال مجازات ... رحمانهیکی از بی -اسپانسو بوکو »استفاده از 

های طاغی در علیه کاکاسیاه سالهپنجروایت سیاحت تحت عنوان  25کند که در اثر جان گابریل استدمناشاره می

به بیان مارکس،  iiiiiiکرده است. بازگو آن را ای در باب قانونرسالهبه تصویر کشیده شده و کنت در  سورینام

قادر نبود دست یا پایش یا هر عضو  کهیطوربه ،شدپیچ میدر سورینام طناب اسپانسو بوکوی برده در شکنجه

در اینجا او از کنت در باب گردنکشی «. کردآمد تحمل میهر بالیی را که به سرش میدیگری را تکان دهد، و باید 

« گیرندگران خود را به استهزا میشکنجه»ها کند که چگونه آناره میو اش قولنقلای ها تحت چنین شکنجهبرده

ی و هر آه "ناله"ها هر زنند. آنپوزخند می ،ها حتی برای اینکه بردگان را به خشوع مجبور کنندبه ناتوانی آن»و 

های مارکس در بخش iiiiiii«.ی چنین کاری را بدهدها اجازهمادام که درد فیزیکی به آن کنند؛را سرکوب می

هایی که با و وجود فراری ،متحدهاالتیاها در سورینام، هائیتی و های بردگان و انقالباثر خود به طغیانگوناگون 

گریز ، مقاومت کنند« داریهای بربروار بردهدهشت»تا در مقابل  بستندیبرمشدند و کمر همت یکدیگر متحد می

مارکس با  iiداری و ددمنشی استعماری در جامائیکا اشاره کرد.پس از بردههای همچنین به طغیان او iiiii.دزمی

                                                           
25 John Gabriel Stedman 
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های استعمار مهاجرنشینی و شرح کنت از شکنجه تحت لوای یت راجع به بربریتوی بحث هواظهارنظر درباره

ببینیم که د تا نقرار گیر موردمطالعهمفصل  طوربهاین چیزها بایستی »: کرد بیانسرمایه داری هند غربی، در برده

تواند دنیا را مطابق با تصویر خودش بدون هیچ ارجاع متقابلی قالب بریزد، ]همانند استعمار و فرد بورژوا وقتی می

 iii«.گذاردجا میخودش و دنیا به چه شکل و شمایلی از داری[، برده

تجارت تداوم  -انداقتصاددانان سیاسی در آن روزگار اشاره کرده کهچنان– سریع برده« مصرف»مارکس،  در نگاه

مارکس از  ساخت.ضروری مینظام بردگی کاپیتالیستی برای پابرجا ماندن تا هر زمان ممکن را ی جهانی برده

 یوبخبه ی کرنز،نوشته دارانقدرت بردهبه قلم باکستون و آن  یچارهی آفریقایی و برده تجارتی مطالعهطریق 

و  1807اقیانوس اطلس حتی با وجود لغو تجارت برده توسط بریتانیا در سال  یسوآنآگاه بود که تجارت برده به 

 26غیرقانونی ادامه یافت. او از استفان داگالس صورتبه، 1808متحده در سال ممنوعیت این تجارت در ایاالت

زمانی  نسبت بههای قبل، حتی در طی پارسال، کاکاسیاهایی بیشتر از سال»: گفت 1859کرد که در سال  قولنقل

نیز در حل دیگری راهمارکس تأکید کرد که ، عالوهبه iiii«.اندکه تجارت برده هنوز قانونی بود، از آفریقا وارد شده

و کنتاکی که نیروی ی بردگان در ایاالت مرزی همچون ویرجینیا به وجود آمده بود: پرورش فعاالنه متحدهاالتیا

مطلق از  دیخلع، 1860ی تا اواسط دهه جهیدرنتند. کردایاالت جنوبی تأمین می یماندهیباقکار برده را برای 

کار دستمزدی بر اساس آن پدیدار  مستور دراستثمار مبنایی که  م باقی ماند؛ی نظاپایه ،داریها از طریق بردهانسان

 شد.

 داربرده اقتصاد سیاسی کاپیتالیسم

بود  سرمایهو  1863-1861ی اقتصادی نوشتهدستدر  1860ی و دهه گروندریسهدر  1850ی تازه در اواخر دهه

سیاسی توانست نقد کاملی از استثمار نیروی کار تحت ی اقتصاد ی مطالعات خویش در حوزهکه مارکس درنتیجه

شکل  مثابهبهدار را ردهکاپیتالیسم ب یدربارهو دیدگاه خود لوای کاپیتالیسم مدرن بپروراند. در همین دوره بود که ا

و برای اقتصاددانان  گیرد، استوار ساخت. برای مارکسیاستعمار سرچشمه م« نوع دوم»خاصی از کاپیتالیسم که از 

ین نای مهاجرنشبه مع colono/a، استعمار به معنای صحیح کلمه )در زبان اسپانیایی، یطورکلبهسیاسی کالسیک 

آمیز زمین توسط کارگران آزاد و دهقانان با اشغال خشونت معموالًشد، است(، تا جایی که به نیروی کار مربوط می

استعمار به اما استعمار دومی نیز که نباید با  iiiiiپرداختند.به تولید معاش و محلی می عمدتاًمالک همراه بود که 

به  دگانه غرق در خون در قالب اقتصاد کشت و زرع برازاشتباه گرفته شود، به همان اند معنای صحیح کلمه

 :نظریات ارزش اضافیی ظهور رسید. به تعبیر مارکس در منصه

                                                           
26 Stephen Douglas 
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شوند و تولید های بازرگانی از آغاز پدیدار میه سوداگریک -کشتزارها-مستعمرات  در نوع دوم

اگرچه فقط به  دارد؛وجود ی تولید کاپیتالیستی ، شیوهگیردانجام میبازار جهانی  قصدبه

شود که مبنای تولید مانع از کار دستمزدی می هابردگی کاکاسیاه زیرا معنای صوری،

، رندیگیم قرار مورداستفادهکه بردگان در آن  یوکارکسبکاپیتالیستی ]در کل[ است. اما 

 یردابردهاز  ،کنندها معرفی میکه آن یشود. روش تولیدهدایت میها توسط کاپیتالیست

ت شخص و کاپیتالیس دارنیزمبرنخاسته بلکه به آن پیوند زده شده است. در این مورد، 

 iiiiیکسانی هستند.

و توسط  استداری کشت و زرع در دنیای جدید دارای صورت کاپیتالیستی مارکس تصریح کرد که برده

از  دیخلعبر  رورتاًضکه  نیستشکل اصلی کاپیتالیسم ، اما شودمیمتصل به اقتصاد جهانی انجام  یهاستیتالیکاپ

نوشت:  گروندریسهشد. او در برپا میهمین مبنا بر  گشت و کل ساختار ارزش کاپیتالیسمکار دستمزدی مبتنی می

در نقاط دیگر  هکبه این خاطر پذیر است ... فقط نفردی درون نظام تولید بورژوایی امکانمداری در نقاط برده»

 تنهانهشود ... این واقعیت که اکنون ای متضاد با خود نظام بورژوایی پدیدار میخالف قاعده عنوانبهندارد؛ و وجود 

ها ، مبتنی بر وجود آنستندهکاپیتالیست [ درواقع]نامیم، بلکه در آمریکا را کاپیتالیست می کشتزارهامالکان 

 iii«.زاد استآکار  هایی درون بازار جهانی بر اساسخالف قاعده عنوانبه

کرد. پترسون توضیح داد: اختیار می 27موضع مارکس در این رابطه مشابه با موضعی بود که اورالندو پترسون

که با فروش نیروی کار « ی آزادگونه»ی اصلی دارد: محصول دنیای مدرن است، دو گونه منحصراًکاپیتالیسم که »

های پایینی قرن نوزدهم شاهد هی آمریکا تا دهداری که در قارهی بردهشود؛ و گونهکارگر در بازار کار مشخص می

داری اقیانوس مستعمرات بردهدر ی قرن نوزدهم؛ و ستیم، در ... هند شرقی هلند بین اواخر قرن هفدهم و میانهه

 مسلماً»پترسون اظهار داشت که کاپیتالیسم مبتنی بر کار دستمزدی «. هند در قرون هجدهم و نوزدهم

فقط تا جایی داری کاپیتالیسم ی بردهگونهدر نگاه مارکس،  یراستبه iiii.استصورت در این میان « ترینپیشرفته

، حالنیباادار در کار دستمزدی بود. ریشه ترِپیتالیست جهانی بزرگالینفک از نظام کا جزئیوجود داشت که 

کاپیتالیست اغلب )گرچه نه همیشه( قادر است با مجبور »داد، با مارکس نشان می راستاهمطور که پترسون همان

سطح ، لید اوهای بازتوو با کاهش هزینه کرد،اگر آزاد بود تولید می ازآنچهبیشتر  محصولی به تولید بردهکردن 

 iiiii«.استخراج کند او باالتری از ارزش اضافی را از

ی نقد مارکس در اینجا، تشخیص این امر ضروری است که قانون ارزش کاپیتالیسم در شالوده برای درک ماهیت

داری توانست بر مبنای بردهآزاد بود و نمیظاهراً ی برابر و کار وابسته به برداشتی از مبادله ،اقتصاد سیاسی کالسیک

                                                           
27 Orlando Patterson 



 

12 

 

اخالق به نام  اودر کتاب  هامعادل در بطن کاالارزش وجود تحلیل درخشان ارسطو از  کرد کهمارکس ادعا میباشد. 

توانست مبنای نمی بر اساس کار بردگان بنا شده بود و کهزیست میای ناقص بود زیرا او در جامعه ،نیکوماخوسی

« ین ... کار با کیفیت برابراکار انسانی برابر و بنابر»کار را درک کند که وابسته به برداشتی از نیروی در ارزش کاال 

شود. این ی برابری کار پیش کشیده میمبتنی بر انگارهفقط با کاپیتالیسم است که مفهوم کار انتزاعی  iiiiiiبود.

زایی کاپیتالیستی، ایی، همراه با تمام منطق ارزشزیرا کل اقتصاد سیاسی بورژو ؛نیست اهمیتو بی فرعی ،موضوع

 iiiiپایه و اساس خویش بود. عنوانبهمستلزم کار دستمزدی 

، است ی برخوردار بودهاهمیت تاریخی مسلماز و  هداشتوجود  وضوحبهدار اپیتالیسم بردهبه همین دلیل، اگرچه ک

بلکه فقط در چارچوب  سرمایه در کلیت آن را تشکیل دهد؛ توانست قوانین حرکتمارکس نمی ازنظراما 

 ،رونیازا. باشدکه کار دستمزدی، صورت غالب  بگیردو رونق  توسعه یابد کامالً توانستمی کاپیتالیستی و در بستری

با کار دستمزدی  «خونان همنبرد دشمن»در قالب ارتباطی  بود، داریمالزم با بردهکه  هااز انسان دیخلع

متکی بر قدرت ، . در عوضنداردبرابر وجود  یمبادلهبه ی تظاهر چیدار، هبرده کاپیتالیسمدر  iداشت. کاپیتالیستی

 ii.«کاپیتالیسم جنگی»نامد، می 28طور که سیون بکرتیا همان محض بود؛

 یهیدر ژانو بود.دار بازنمود تعارضی در قلب بربروار خود نظام کاپیتالیستی کاپیتالیسم برده، سکدر زمان مار

افتد، جنبش یدر جهان م هکه امروز اتفاقی نیتر، مهمبه نظر من»انگلس نوشت:  کیفردر برای، مارکس 1860

آغاز شد، و از سوی دیگر در روسیه ]در رابطه با  29در آمریکا که با مرگ ]جان[ براون سوکیاز  –گان است برد

. ]البته[ رخ داده است یسوریدر م یگرید بردگانکه شورش  ماهدید بونیتر [ورکیوین] در راًیمن اخها[ ... سرف

نوشتن  بسترمارکس در  نیبنابرا iii.«داده شده استعالمت اکنون  نیازی به گفتن نیست که سرکوب شد؛ اما

های اقتصادی خود که قرار بود مبنای و همچنین در یادداشت دی پرس بعداًو  تریبون نیویورک یبرا تیمقاال

 شماربه  نجایدر امارکس ی بردگان شد. ی اقتصاد سیاسیِ مسئلهای دربارهباشند، درگیر مطالعات فشرده سرمایه

داری جنوب انباشت در برده از نظامخود  لیتحل یبرا اوکه  یارساله نیتراما مهم ؛کرده است هیتک از آثار یادیز

ها در یسخنران ای ازسلسله عنوانبهبه قلم جی. ای. کرنز بود که داران بردهقدرت از آن بهره برد،  متحدهاالتیا

 .منتشر شد 1862کتاب در سال  عنوانبهو ارائه  1861سال 

لوای بود که تحت  انگاره نیا، متحدهاالتیادر جنوب  داریهبر برد یدرک مارکس از انباشت مبتن کل دیکل

توسط  دشدهیتول« تمام ارزش اضافی»، «آمریکا کشتزارهای»آن در ترین شکل یافتهدار در توسعهکاپیتالیسم برده

 اضافی یا سود ارزش جز یزیبرده چبرای  شدهپرداختطور که[ بهای شود ... ]همانسود تلقی میهمان »بردگان 

                                                           
28 Sven Beckert 

29 John Brown 
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برخالف  iiii.«اش[ استخراج شودنیست که قرار است از او ]در سراسر حیات کاری ایشدهیهشده و سرماینیبشیپ

 ارزش و ارزشبرده دارای »در تضاد با ارزش نیروی کار کارگر(، ندارد )« هیچ ارزشی»که  «کارگر دستمزدی آزاد»

بود که کار  یاقتصاد بدان معناین  iii«.هیسرما ای ازتکه» - کندرا بازنمایی میارزش  آتی انیجرو  است «مبادله

ی جایگزینی پذیری آن و هزینهآن، دسترس« سایش و فرسایش»مصرف سرمایه،  برحسبآالت همانند ماشینبرده 

 کار ازحدشیب»است، اغلب  سالهستیب یکار حیاتبر  یآن مبتن یهیاول متی، برده که قوجودنیباا .شدیم میتنظ

تا تولید ارزش رفت، آالت کار تحلیل میابزار عنوانبهدر تضاد با بیست سال،  ،؛ یعنی در عرض هفت سال«کردمی

بود که صاحبان  جیرا نظام نیدر ا که همچنین داشت دیمارکس تأکترین زمان به حداکثر برساند. اضافی را در کوتاه

کردند بردگان نقش ضمانت را ایفا می رونیازاای وام بگیرند. های سرمایهدارایی عنوانبههای خود در ازای بردهبرده 

آنچه مارکس ... »طور که رنسام و ساچ خاطرنشان کردند، همان ii.شدندداده میهای دیگر اجاره و به کاپیتالیست

 ،«کرددرک می

کل محصول . سرازیر کندبردگان  مالک سود به جیبوجود داشته است تا  داریبود که برده نیا

ها تأمین افزون بر هر خوراک و ضروریات دیگری که مالک برای آن، وی ابرده و خانواده کار

بود و انتظار مالک سود  های زندگی برده[،]منهای هزینه ماندهیباق شد. آنمی دیخلع ،کردمی

کرد. بهای به دارایی پرسودی تبدیل میبرده را  مالکیت، سودی نیچنمستمر  انیجر

مداوم  انیجر یارزش بالقوه رابطه باو فروشنده در  داریاجماع خرشده برای برده، پرداخت

از فرزندان  ،مؤنث یبردهو در مورد  کرد،از آن برده استخراج  توانیکه م دهدرا نشان میسود 

 iii.نیزاو 

 همچون، خود روزگاردر  یداربرده ناو منتقد یاسیاقتصاددانان س ریبا سا اومارکس باعث شد تا  لیتحل نیبنابرا

تواند با کار دستمزدی رقابت کند، تفاوت و نمیاست  کرد کار بردگان غیراقتصادیاستدالل میکه  تیآدام اسم

این واقعیت اشاره  به شد، ومی دیخلعای که از بردگان گسترده ی، مارکس به کار اضافدر مقابل iiii.داشته باشد

 لیسوداگرانه را تشک ای جعلی یبنای سرمایهمبودند و  ایهیسرما ییدارا شکلی ازخود بردگان کرد که می

وجود داشته باشد که تا  بارهنیدرادر ارزیابی وی شک و تردید اندکی رسید به نظر می نیبنابرا iiiiiدادند.یم

ش از جنگ داخلی بسیار های اقتصادی در نظر گرفته شوند، اقتصاد کشت و زرع جنوب پیدغدغه صرفاًکه  جایی

تنها  کهنیاد، دلیل دورینگ نشان دا-طور که انگلس در آنتیها. همانبازار برای پرورش برده ازجمله -سودآور بود 

این بود  ،بردگان حذف کند یکنندهمصرفی بردگان و دهندهبی پرورشداری را از ایاالت جنوبرده توانستزور می

 iii.ردمینم یقتصادا لیدال از خودیخودبهبود و بدین ترتیب  پرسودکه تولید بر این مبنا 
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داد که  حیمارکس توض iiداشت. ازین گانکار برد باناسب تم دیاز تول یبه شکلکاپیتالیستی  یبر مبنا یسودآور

ی ناظر. یعنی به تازیانه به اجبار خارجی مداوم نیاز دارد گان این بود که مبتنی بر زور است وکار برد یعنصر اساس

طور که پترسون شد. همانمیمشخص  ،دیناممی «سلطهی رابطه»با آنچه او  ازهمهاولداری بردهبرای مارکس، 

در سطح  یدارکه برده کنددرک میدهد که ینشان م یروشنبه تنهانهمارکس »، کرده است اظهارنظر بارهنیدرا

شناسایی را  میمستق زورعنصر او بلکه  ت؛اس "سلطه یرابطه" نوعی زیاز هر چو پیش از همه تر ، مهمینهاد

به ضرب زور انجام  ماًیمستقنشان داد که چون این کار مارکس  iii.«سازدمی زیمتمارا  این ]رابطه[که کند می

 ژهیوبه ؛بود هاآن تیها فاقد رضاکار آن طیشرا بودند.درگیر گیرد، بردگان در مقاومت دائم، اگرچه نه فعاالنه، می

شدند که هستی جسمانی خودشان را مفرط میت اساع یبرا دیبه کار شدمجبور ها آنکه  کاپیتالیستی دیدر تول

مقاومت بردگان  iiii.«عمومی بیافریند کوشیسختتواند یهرگز نم یکار اجبار». مارکس نوشت: کردیتهدید م

 اتفاق نیا ی کهو ترس فت،اییم گسترش گانبرد هایطغیانمواقع به  یدر بعض و بودمشهود  افعالشاندر تمام که 

بدان امر  نیو ا بودند؛ در جنوب ژهیوبه بردگان به آموزش تیممنوعبرای  یاصل دالیل افکند،میاربابانشان دل در 

آمیختند تا اشکالی با هم درمی طیشرا نیند. ادمانیم یباقنیروی کار غیرماهر  یتمامبه باًیها تقربود که آن یمعن

ند. مارکس نمحدود ک ،یمزددست کار به استخدام درآیند، در مقایسه با ی سودآورتوانستند از راهرا که بردگان می

 .شدمی زیمتماگان خود از کار برد یریپذقیو تطب یریپذانعطاف ازلحاظ یکار دستمزد کهاظهار داشت 

ها فقط در اشکال معینی از تولید آنکار زور مداوم ]برای اجبار بردگان به کار[ الزم بود،  ازآنجاکهمقابل،  در

استدالل  در اینجا به پیروی از کرنز طور که مارکسهمان iiiii.به خدمت گرفته شودتوانست به طرز مؤثری می

مخالفت  نیاهر چه »بود. مارکس نوشت:  یسرپرستنظارت و  هایجا مربوط به هزینهنیدر ا ی، حد اصلکندیم

در این نقش است.  شتریب ،کندیم فایا سرپرستکه  ینقش»تحمیل کار بیشتر باشد،  زانیو م «رشتی[ بی]طبقات

... بر اساس دیتول یخود برا شالقناظر با »، یراستبه. «رسدیبه اوج خود م [تحت لوای کاپیتالیسم] یدارردهنظام ب

گان سطح مقاومت برد لیبه دل، شدمیپراکنده به هر طریق  کار بردگاناگر  iiii.ضروری بود «یداربرده

، کار بردگان وجودنیبااافتاد. قهر مستقیم و شالق ناظر فاصله می ها وزیرا در این صورت میان آن بود؛غیراقتصادی 

محصولی بود تک کشتزارهای روی هایی بردار و دستهقالب متناسب با تولید متمرکز در مقیاس کالن در  ژهیوبه

وانست در آن تیم یاجبار کار یروین فقطو  دارندنگه نییرا پا نظارتکار  یهانهیهز هادر آن ستندتوانیکه م

 فیزیکی به خدمت گرفته شود.و با آن شدت  اسیمق

 یترافتهیتوسعهشکل  ینمایندهرا دار برده کاپیتالیسم لوای تحت کشت و زرعمارکس نظارت بر کار  ،بیترتنیابه

گرفت. میدر نظر  د،آمدنکالن به وجود می اسیصنعت مق ونکه در ییهارویه ینیبشیپ با ،کاپیتالیستی تیریاز مد

عالمت  ند،پرداختیموضوع م نیا بهکه  کرنز به قلم نداراقدرت برده خود از ینسخه را در ییهابخش ی، ورونیازا

 انیبتوان می یآسانبهداری را مزایای اقتصادی برده» طور که کرنز نوشت،داد. همانها ارجاع میبه آن مکرراًزد و 
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شوند که کارفرمای بردگان دارای قدرت مطلق بر کارگران خود است ها همگی در این واقعیت خالصه میآن کرد:

دهی ترین نوع سازمانکاملگان کار بردنیروی ، نیبنابراگیرد. ها را در اختیار خود میو کل ثمرات نیروی کار آن

گری در جهت و توسط ذهن کنترلگرد هم آورد را در مقیاسی گسترده  هاتوان آنیعنی می سازد؛میسر می را

. «دنرو، باالتر قوت برده الزم است برای حفظ سالمت و ازآنچهد نتوانهرگز نمی هاد هدایت کرد، و هزینهواح یهدف

اقتصادی برتر از  ازنظرالیستی سازمان یافته بود، کشاورزی تجاری کاپیت بر اساسکه  یدار، نظام بردهیدر کشاورز

 یبندو طبقه بی... ترک یدهقان تیمالک» برای تولید معاش تجهیز شده بود:اول  یبود که در درجه یدهقان تیمالک

 iii.فردی برتر از آن است یکوشسختگرچه در رابطه با  ؛«سازدمیسر نمیداری برده به همان میزانِکار را نیروی 

رقابت  کشتزاردر  یداربردهدادند، تشخیص میو مارکس  کرنزطور که هر دو ، همانجهات یاریاز بس نیبنابرا

مرکب در مقیاس کالن در  شکل تولیدبه  چراکه، داشتبا اشکال دیگر تولید تحت لوای کاپیتالیسم  تنگاتنگی

 .کرد لیکار برده تحم بر نیروی توان در این شرایطکار افراطی که میشامل شدت  آمد؛کشتزارها درمی

کار بردگان در کاپیتالیسم نیروی مبتنی بر  مارکس وجود داشت که انباشت یبراای اندک شک و شبهه چهاگر

 سازییصنعتبرای و  بری از صنعت باقی ماند-شکل کار وضوحبهآن اما اقتصادی کارآمد است،  ازنظرکشت و زرع 

تولید بردگان  کهیدرحالی فیزیکی، سرمایه درشد نه گذاری میردگان سرمایهزیرا سرمایه در ببود؛ مساعد کمتر 

داری، به پست و خورد. این ]نظام[ همچنین این تأثیر را داشت که مانند تمام جوامع بردهبه درد کار کارخانه نمی

متحده در ری در ایاالتدااقتصاد برده، دادند طور که کرنز و مارکس نشانهمانخوارشماری کار یدی منجر شود. 

ه ک شدمی گریپوست ددیارگر سفک ونیلیبرده و پنج م ونیلی، چهار مهزار صاحب برده صدیشامل س 1860حدود 

 ظهوراز  توانیمطور که همان ؛کمتر از شمال بود اریدر جنوب بس یمعاش بودند. رشد صنعت دیتول مشغول عمدتاً

 iiii.مشاهده کرد شمالدر  عمدتاً آهنراه یهیسرما

تر در تضعیف عاملی مهم، جنوب در محصولیکشاورزی تجاری تک به دلیل کیاکولوژ عیسر انحطاط، حالنیباا

در آثار متفکرانی  ی،جنوبایاالت داری در از اقتصاد سیاسی برده انتقادی عمدهشد. داری آنجا محسوب میبرده

 ،کشت و زرع بردگان نظام مربوط به اکولوژی بود:، خود مارکس، جانستون و ی، کر، اولمستدهمچون مریوال، کرنز

 یبرا یدیجد یبه اراض فرسود ومی سرعتبه خاک یمواد مغذ یگسست متابولیک در چرخه یجهیدرنتخاک را 

شد می منجرجنوب(  یسوبهغرب )و  یسوبهآمیزی خشونت حرکتامر به  نیا iiiii.داشت ازین و سود دیحفظ تول

، سه نبرد «هارد اشک»شد و رانده می شیپبهدار گسترش کاپیتالیسم برده برای داراننیاز برده که در اصل با

 iiiiii.گرفترا در برمی کایو آمر کیتصرف تگزاس و جنگ مکزسمینول، 

بود. جانستون  یعضو انجمن سلطنت یکشاورز دانیمیشجانستون ، کیاکولوژ لیتحل نیا یمتفکر در ارائه نیترمهم

 داشت دیتأککرده بود، مطالعه  با دقت زیادکه مارکس  یشمال یکایآمر بابدر  ییهاتادداشیاثر خود به نام در 
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ایاالت  یفرسوده کرده و به پرورش بردگان برا گانبرد تجاری یکشاورز قیخود را از طر اراضی خاک اینیرجیکه و

 یهااز خاک ]حرکت[ از شمال( در تمایزدر جنوب ) عمومیروند شده بود.  ابستهوجنوب  بردگان در یکنندهمصرف

های ای برای خاکمأیوسانه باًیتقرنیاز  موجب های فقیرتر غرب بود کهخاکسمت  به ،فرسوده شده بودندتر که یغن

به  کرنز iiii.شددر غرب آمریکا می ایفرنیکال تا یداربرده یبرا دیجد یبه دست آوردن اراضجدید و تالش برای 

چرخش »عدم  به نیبنابراو ، شدیاعمال م گانبرد کشتزارهایکه در  محصولیتک یکشاورز ویرانگر تیماه

 :کرد اشاره «محصوالت

به  ناپذیری اجتنابآورد و نتیجه به باردارد که همان محصول را  فهیخاک دوباره و دوباره وظ

زمینی دار مزرعه، شودیمکامالً فرسوده آن  یبارور چند سال متوالی،خواهد آمد. پس از  دنبال

های جدید حاصلخیزی خاکجستجوی گوید، و عازم است ترک میارزش ساخته را که بی

پرسودی به کار بگیرد  طوربهتواند ها میخود را تنها در آنهای در اختیار که گماشته شودیم

دیگر هم ال برای ده س کهنیاحتی در تگزاس، پیش از که  دیگویبه ما مآقای اولمستد ... 

دار تمام ایاالت بردهه در ک ایمنظره باقی بماند،ی این نظام ]بردگی[ فرساینده تحت سیطره

قرار  در معرض دید مسافران غالباً است، از پیش ماخولیاییتر چنین آشنا و چنین قدیمی

که  یکوچک یمسکون یبا دهکده، همراه "فرسوده"مزارع کشتزاری متروک از »گیرد: می

 «.است هاها و کرکسگرگ اکنون فقط منزلگه

جلوگیری ماهرانه  ]خاک[ تیریمد ایاز چرخش محصوالت کشت و کار بردگان که ، نیبنابرا

برای موفقیت دائمی خود  جهیدرنتو  شودمنجر میکشور  اراضی شیبه فرسا ری، ناگزکندمی

 iii.نیاز دارداز آن  ینامحدود عمالًبه وسعت بلکه  زیخاک حاصلخبه  تنهانه

 ی گسست متابولیکی خود دربارهیهنظر نیتدومشغول همراه با انتقاد از بردگی زمان  نیخود مارکس که در ا یبرا

به وجود  متحدهاالتیارا در  دارساالریبردهوجود نداشت که بحران  ینقص ماد یتردیدی درباره چیه مطلقاًبود، 

 «یشمال یکایآمر یجنگ داخل»در  1861در اکتبر او که  طورهمان. شده بودو به جنگ داخلی منجر  آورده

 ،نوشت

 گیرد،یم صورتکه توسط بردگان  رهی، شکر و غتنباکو، جنوب، پنبه یصادرات اقالمکشت 

و در  انبوه اسیدر مق هابرده ی ازبزرگ هایدار و دسته توسطکه  آور استپاداش یفقط تا زمان

کشت  است.کار ساده  مستلزمکه فقط  انجام شود زیحاصلخ عتاًیطب یخاک یوسعت گسترده

 ک،خا یزیحاصلخگذاری، هوش و انرژی کارگر بستگی دارد تا به بیشتر به سرمایهفشرده که 

 سابقاًکه  اینیرجیو و لندیمانند مر یاالتیا عیو تحول سر رییاست. تغ یداربرده تیخالف ماهبر
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ها را برای صادرات به ی که بردهتاالیبه ا گرفتند،یبه کار م یصادرات اقالم دیتول یرا برا هابرده

که بردگان  یجنوب ینایدر کارول یحتبه همین دلیل بود.  دادند،پرورش میتر ایاالت جنوبی

ها سالبرای خاک  یفرسودگ لی، کشت پنبه به دلدهندیم لیرا تشک تیهفتم جمع-چهار

از پیش تا حدی  یجنوب ینایکارول شرایط، اجباربه ،یراستبهبوده است.  راکد یتمامبه باًیتقر

ها را با مجموع مبلغ از پیش برده چراکهی بردگان تبدیل شده است، دهندهبه ایالت پرورش

 محضبهفروشد. یم یجنوب و جنوب غرب هیالیمنتهچهار میلیون دالر به ایاالت  یساالنه

یک بخش  کهیطوربه ؛شودیم یضرور دیجد یهانیبه سرزم یابی، دستنقطه نیا به دنیرس

 پرورش یبرا یدیو بازار جد ،را اشغال کنند زیحاصلخو  دیجد یاراض داران بتواننداز برده

 iiiiبه وجود آید. ماندهیبخش باق برای هابرای فروش برده نیبنابراو برده 

به  یآن ... طبق قانون اقتصاد یمیقد یمحدودهداری درون محصورسازی سفت و سفت برده»بود که  نیا تیواقع

حکومت کاهش قدرت در  خواه به دلیل فرسایش زمین، خواه به دلیل ؛«شدتدریجی آن منجر می نابودیر به ناگزی

 iiiii.های بردگانتر از همه، شورش، و مهمد آنخو« فقیر دپوستیسف»جمعیت  ثباتی در میانمتحده، بیایاالت

قلمروی  اندازکل چشمیگانه گیاه بر  نیا تسلط»نوشت،  تاریک یاهایرؤ روددر  یرکیکه جانسون با ز طورنهما

محصولی سازی رادیکال انسان ... کشت تکشد هم موجب سادهمی عتیطبرادیکال  یسازسادهموجب هم پنبه، 

بحران  که نشان دادمارکس  iiiiii.«شویدفرومیرا  آن باروری[ و]د کنعاری میپنبه، زمین را از حیات نباتی 

در جنگ مرزی  که جنوبد دهتوضیح میای را تولید تجاری پنبه توسط بردگان، پرخاشگری مأیوسانه اکولوژیکِ

 هاتگزاسی هایدار و دستهارسال  یکانزاس( و در تالش برا نیخونمیسوری )همچنین موسوم به درگیری -کانزاس

، یداربرده یاسیاقتصاد سدر  30ژنوز اوژین یبرا iiiii.به نمایش گذاشت نیآن سرزم تصرف یبرا کویومکزیبه ن

و به  گشتمینظام بود که موجب انحالل آن « فرسایش خاک»داری بلکه بردهنظام  یتصاداق ناکامی چنداننه

 iiiiشد.نامیده بود، منجر می« تضاد مهارناپذیر» 31واردمارکس به پیروی از ویلیام هنری سآنچه 

 بازسازی سیاه، و متحدهاالتیامارکس، جنگ داخلی 

کرده است، مارکس در زمان  اشاره نکلنی: کارل مارکس و آبراهام لانقالب ناتمامبلکبرن در  نیطور که رابهمان

مهم و ی امتمرکز شده بود که مؤلفه بر بردگان حقیقیخصوصی  مالکیت یبر نابود» متحدهاالتیا یجنگ داخل

 متحدهاالتیا یشمال و جنوب در زمان جنگ داخل نیبتضاد او . «دانستمی یکاپیتالیست یفرمانروانظم از  یاساس

                                                           
30 Eugene Genovese 

31 William Henry Seward 



 

18 

 

مارکس  iiiii.«دیگری نه و داشتروا میداری را برده یکیدید[ که ]می کاپیتالیسمدو نوع » ی میانکشمکشرا 

 ونیکنفدراس به نفع حکومت بریتانیا یمداخله هیعل ستانکارگر انگل یجنبش طبقه یدهسازماندر  ی کلیدینقش

 از یو یکل انتقادکامالً با  یداربردهدر مبارزه با  یمشارکت و نیکرد. بنابرا فایا متحدهاالتیا یجنگ داخل در

طول در  ،نددادیم شکلرا  هیسرمااساس پایه و که  مفصلی یاقتصاد یهانوشتهدست. بود سازگار یاسیاقتصاد س

جلد م برای نویسدستی هیشروع به تهدرست زمانی . مارکس ندنوشته شد متحدهاالتیا یجنگ داخل یهاسال

 iiiiii.خورده بودشکست  ساالریدارکرد که برده هیسرما کی

همتا از این نظر بی متحدهاالتیا یو جنگ داخل متحدهاالتیا در یدارمارکس از برده پرشمار یهالیوتحلهیتجز

 با ازجمله توان در آن پیروز شد؛انقالبی می که فقط با وسایل دانستمیای انقالبی را مبارزهجنگ آن او بودند که 

مارکس، کاپیتالیسم »در  32ی تام جینوتداری. بنا به گفتهعلیه قدرت برده« جنگ خلق»و آغاز  ،هاآزاد کردن برده

 ،«و نژاد

راهی (، رده بودابداع ک ویلیام سوارد ای کهواژه)« تضاد مهارناپذیر»دستی بر شیبا پمارکس 

)اکتبر  ز فریهارپر علیهیورش  هب( 1856-1854)« کانزاسجنگ »از که سازد منور می را

در مارکس ... شود منجر می (1859دسامبر ) یسوریم واریدر بول اناهیس شورش و( 1859

بردگان ی ی همیشگی برای ناچیز شمردن یا نادیده گرفتن فعالیت خودانگیختهوسوسه برابر

بخشی خودشان، د رهاییمنفعل در برابر فراین یتماشاچیان عنوانبهها مایش آنپوست، یا نسیاه

یش از آغاز جنگ در میسوری پ یونشاننامیبگمنام و در رخداد کلید مسیر آتی وقایع جهان را 

نگ واحد از یک ه»برای انگلس نوشت:  او جنگ به راه افتاد، نکهیمجردابهدید. می

ان . در هم.. (1862)اوت  «داشتخواهد  هاجنوبی چشمگیری بر اعصاب، تأثیر کاکاسیاهان

گردد مرتبطی بازمی ی، مارکس به نکته[1862اوت  7] اکنون نقل شدکه هم انگلس بهنامه 

مطلب  لب»فرماست: جنگ داخلی در کلیت آن حکم ینتیجهو  مسیری که بر تفکر او درباره

 iiiiiii.«گیردانجام د در راستای خطوط انقالبی جنگی بایچنین که  استاین من به نظر 

شد. اگرچه جنگ  زین یاسیس یمبارزه ریدرگ ماًی، بلکه مستققلم نزد یداربردهبر سر نگ ج یبارهمارکس صرفاً در

ی نوشتهدستو  1863-1861ی اقتصادی نوشتهدستبود که  ایفشرده یبا دوره مقارن متحدهاالتیا یداخل

کارل »در  دو بویسطور که ، اما همانآوردبه نگارش درمی سرمایهنویس پیش از پیش را 1865-1864اقتصادی 

به هدف  1863و  1862در اواخر « ای عظیمجلسات توده»، مارکس در برگزاری کردمیتأکید « مارکس و کاکاسیاه

ترین و ، بزرگ1863مارس  26. در داشتنقش داری ی بریتانیا به طرفداری از جنوب بردهممانعت از مداخله

                                                           
32 Tom Jeannot 
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متحده برگزار شد. ی کارگران بریتانیایی در حمایت از نیروهای اتحادیه در جنگ داخلی ایاالتتأثیرگذارترین جلسه

 سیپدرش چارلز فرانس یجابهکه آدامز  یجلسه شرکت کرد. هنر نیدر ادر لندن با سه هزار کارگر  33هال مزیج

نسبت  35یزلیس و ادوارد بکمار به را جلسهآن برگزاری اعتبار ، یافتحضور  جلسه نیدر ا اکیآمر ریسف 34آدامز

 کارگران یالمللنیبی از همدالن اتحادیهبه یکی  بعداًکه بود برجسته  یپوزیتیویستو استاد تاریخ . بیزلی دادمی

توجهی قابل ستایشداری بود و دار که از مخالفان پرحرارت بردهکویکر، تاجر آزاد و کارخانه 36. جان برایتشد تبدیل

عنوان جلسه بود که مارکس نیز به او به، سخنگوی اصلی دادنشان می نیویورک تریبونمقاالت مارکس در  نسبت به

این اعتراضات و سایر اعتراضات  ،گرید یاریآدامز و بس سی، چارلز فرانسمارکسگذاشت. سخنران و متفکر احترام می

 iiiii .دانستندیمهای حکومت بریتانیا برای شرکت در جنگ کارگری گسترده را دلیل پایان یافتن برنامه

مارکس  یبه رهبر انکارگر یالمللنیب یاتحادیه گسترشبه  یداربردهدر مبارزه با  سیکارگران انگل یاسیسازمان س

 یالمللنیب ی، همبستگ1864در سپتامبر  اول المللنیب برایخود  «نیآغاز یسخنران»شد. مارکس در منجر 

 یعالم کرد. وا را یدر جنگ داخل یشمالایاالت  و یجنوب یکایبرده در آمر رنجبرانکارگر در انگلستان با  یطبقه

زات با مبار شانخود میمنافع مستق برخالف ، کارگراناز جنگ ناشی یبحران پنبه رغمیاظهار داشت که عل

و  تداوم یبرا یبدنام یبیگ صلجن وری سراسیمه درغوطهغرب اروپا را از » نیو بنابرا شدهمتحد  یدارضدبرده

 ینامهنویس پیشس ک، مار1864در نوامبر  iiii«.نجات داده بودند داری در سوی دیگر اقیانوس اطلسبرده غیتبل

در  نظیریب یهمبارز»ای کرد و به او برای انتخاب مجدد وی و بررا تهیه  لنکنیبه آبراهام ل اول المللنیبمعروف 

 یبرا ونینفدراسک یسرانهکه بر تالش خیرهگفت  کیتبر« نژاد در زنجیر و بازسازی جهان اجتماعینجات  جهت

با ی کار رابطه"حل مشکل بزرگ تنها راه یراستبهو  "مفید ینهاد"، یداربرده»که  این ادعابه کرسی نشاندن 

ای که در در نامهامز چارلز فرانسیس آد یواسطهبه نکلنیل .گذاشته بود یینها یانیپا ینقطه، «است "سرمایه

 iiiii.ی مارکس[ دادمطبوعات بریتانیا غوغا به پا کرد، پاسخ تأییدآمیزی ]به نامه

 سینوشیپ ، مارکسیجمهوراستیر در مقامکار آمدن اندرو جانسون  یو رو نکلنی، به دنبال ترور ل1865در مه 

ی وظیفه»، «"ویژهنهاد "آن  اهریمنِ» غلبه بربا اشاره به به جانسون  خطاب المللنیبطرف از را  یانامه

 بااول  المللبینطرف از  یانامه ،1865در اکتبر  iiiiii.کرد هیته «کار ییرها»و  «یاسیس یبازساز فرسایطاقت

و  بود یبازساز یدربارهمارکس  قیعم ینگران انگرینما دو بویس ازنظربه دنبال آمد که  سایرینمارکس و  یامضا

از این روز به بعد را بردگان سابق[ همشهریان خود ]» کرد:میصادر  متحدهاالتیاخطاب به مردم  یجد یهشدار

                                                           
33 James Hall 

34 Charles Francis Adams 

35 Edward Beesly 

36 John Bright 
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خون دریای  درکشور شما  گری... بار د یدیجد یمبارزه» ، وگرنه«بدون هیچ قید و شرطی آزاد و برابر اعالم کنید

 یبازسازفرآیند  برایه جانسون ک شد یخطرات ارتجاعمتوجه  یزودبهس ک، مارحالنیباا iiiiiii.«فرو خواهد برد

لغو بردگی به رهبری  مدافعدر دفاع از دموکراسی »دهد، مارکس یم حیتوض دو بویسطور که . همانردکمی جادیا

خواه یجمهور 39،دیو نیفرانکل نیمجابنتأسی از مارکس به  .«به پا خاست 38ونزی]تادئوس[ است و 37]چارلز[ سامنر

 االتیدر ا« نیر زمب مالکیتو  هیسرما یی رادیکال در رابطهرییتغ»مستلزم  «یدارلغو برده»که  اعالم کرد، رادیکال

از پیش در آمریکا آغاز شده  ارتجاع»برای انگلس نوشت که  1865او در سال  ،وجودنیبااسابق است.  داربرده

 iiiiii«.است

 پوستاهیسکارگران بتوانند بود که  ینیع یروهایبه دنبال ن وستهی، پیارتجاع یهاشیگرا نیدر مواجهه با امارکس 

به نیاز برای ، 1867در سال  سرمایه در خود مشهور حقبه یهیانیس در بکد. مارنرا گرد هم آور پوستدیو سف

شده است:  ریپذامکانهای نژادی استناد کرد که اکنون با رهایی بردگان تفاوت ورایای ائتالف کارگری گسترده

خورد ... حیات داغ می ،خشد که کارگر با پوست سیاهببرهایی  آنجاخودش را تواند ینم دیبا پوست سف گرکار»

و  هیسرمامیان در روابط موجود ی رادیکال تحول» بههمچنان  او. «داری پدیدار شدنوینی بالفاصله با مرگ برده

 انیپا خاطر ازآزردهمارکس ، دهه بعد کی iiiiiداشت. امید «یبازساز»در طی  یجنوبایاالت در  «مالکیت ارضی

ائتالف وجود  از احتمالانگلس  برای 1877در سال  وجودنیباا، آهنراه یهیقدرت سرما ظهور همراه با یبازساز

[ 40زی. هی]رادرفورد ب دیجمهور جدسیرئ استیس» :نوشتی سیاه/سفید، کارگر صنعتی/ زارع دهقانی گسترده

از  میعظ دیخلعطور که درست همان کارگران ]صنعتی[ تبدیل خواهد کرد؛ن پیکارجوی ها را به متحداکاکاسیاه

ها از پیش آهن، معدن و غیره، دهقانان غرب را که غرولند آنهای راهیز( به نفع شرکتخلزمین حاص قاًیدقزمین )

 وخروشجوشدر طوفان تمام و کمالی آنجا ین ا. بنابرکند، با کارگران متحد میاست دنیشنقابل یروشنبه

 iiiiii«.است

 ارتباطدر  متحدهنژادی در ایاالتکاپیتالیسم مربوط به به تحوالت جدید بیشتر موفق نشد که س ک، مارحالنیباا

 نوشت: دو بویس، نی. بنابرابپردازد 41روک میجبا 

 یالعادهخارق نشیبود که ذهن بزرگ مارکس و ب ییکایآمر کاکاسیاهای یبرا یبزرگ خسران

در مورد تاریخ کاکاسیاهای آمریکایی  اولدست طوربهتوانست ینم یصنعت طیشرا یبارهاو در

                                                           
37 Charles Sumner 

38 Thaddeus Stevens 

39 Benjamin Franklin Wade 

40 Rutherford B. Hayes 

41 Jim Crow 
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در مورد هر آنچه او  نیبنابراشود.  بستهبه کار ]اول[ و جنگ جهانی  1867 های بینسال در

اصالح جایی که به کاکاسیاها مربوط است تا  دی، باکارگر گفت و انجام داد یطبقه ارتقای

. مطالعه نکرده بود اولدست طوربهها را اینجا در آمریکا ی نژادی خاص آناو مسئله رای، زشود

 کاکاسیاهای، و ه و آلمان خبر داشت، فرانسستانکارگر در انگل یطبقه مشقات، او از وجودنیباا

اگر راه خود را در آینده  ،ی او برای آن افراد چه بودونوشداردرک کنند که  دیبا ییکایآمر

 iiiiiii.نندیبب یروشنبه

پاسخ به ضروری از  که بخشی همراه با مارکس باور داشت دو بویسالبته سوسیالیسم بود که « نوشدارو»آن 

 است.اتی و طبق ینژاد یهاستم

 مستوری چهره

پس در مستور آیزیس مارکس آشکارا  .بودند و حجاب هیپامجذوب آیزیس و تصویر  دو بویسهم مارکس و هم 

برداشتن  بابشر  یآزاد یبرا انیپایب یهو مبارزتجارت برده  یخیتار تیواقع که دانستیم ییقایآفر ایالهه حجاب را

 افتخاریِ یهنوز هم الههمادر  آیزیس»، آب تاریک در «زنان لعن»در  دو بویس ی. براه استآشکار شد یحجاب و

قرار  اشهیپاتر از باال حجاب او بسیارپس در  مستوری ، که چهره«الاقل در اندیشهدر نام  اگرنهی سیاه است، قاره

ی نماد مستور ییقایآفر آیزیس، «زنان لعن»در باب همراه با فصل  ،«ماه یهابچه»او به نام شعر  در iiiiiiii.دارد

 :است یداربرده هایخالل دهشتاز  اناهیس یآزاد یمبارزه برا «راه خونینِ» از

 ینباال! باال! راه خون

 شود!یم ترفراخ هی)سا

 !(دیآیم ترعیسر وحشت

 فروزانِ یاهی! باال! به سباال

 .حجابپس در  ی مستورچهره کی

 صعود کردمبه کوه ماه  من

 ؛را احساس کردم دیخورش فروزان و جالل شکوه

 «آزاد!»آوردند: بانگ برمیکه  دمیکودکان را شن یترانه من
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 - دمیرا د یآزاد یهچهرمن 

 iiiiii.مردم و

فراتر از کار ، «لعن زنان»، فراتر از یدارفراتر از برده یآزاد ی، مبارزه برامانند مارکس دو بویس ی، براآیزیسراز 

 داشت. ازین یبزرگ که به انقالب دائم قدرآنای همبارزبود؛  ینژاد کاپیتالیسم، فراتر از یدستمزد

i Cedric J. Robinson, Black Marxism (London: Zed, 1983); W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America, 1860–

1880 (New York: Atheneum, 1992); Oliver Cromwell Cox, Capitalism as a System (New York: Monthly Review Press, 
1964). 

ii کردند و این دیدگاه که این موضع مارکسیرا بازنمایی می یاقتصاد« دو نظام»دنیای جدید، در  کاپیتالیسمو  یدارکه برده دیدگاه نیبا ا سمیارتباط مارکس 

 نک. داری بود.جنوب برده رگذاریتأثناشی از اوژین ژنوز مورخ مارکسی  یتمامبه باًیتقرارتدکس بود، 

Eugene Genovese, The Political Economy of Slavery (New York: Vintage, 1965), 17; Eugene D. Genovese and Elizabeth 
Fox Genovese, “The Slave Economies in Political Perspective,” Journal of American History 66, no. 1 (June 1979): 22. 

ها لیتحل یدر برختوان میهنوز هم را ، «کشت و زرع یارددهبرکاپیتالیسم و » ،همقرن نوزد یمتحدهاالتیادر  دیتول یهاوهیش ای یاقتصاد نظامبر دو  دیتأک نیهم

 نک. ،مثالعنوانبه. افتی

Nick Nesbitt, “The Slave Machine,” Six Archipelagos, July 9, 2019, 11–12. 

مارکسیست و متأثر از مارکسیسم به تأسی از مارکس کشت و زرع بردگان  سندگانینو شتری، بزاز ژنو شیپکند، یطور که جان کلگ خاطرنشان م، همانحالنیباا

 کردند.را کاپیتالیستی تلقی می

John Clegg, “A Theory of Capitalist Slavery,” Journal of Historical Sociology 33, no. 1 (2020): 76. 
iii Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 871. 

ii Stephanie Smallwood, “What Slavery Tells Us About Marx,” Boston Review, February 21, 2018; Stephanie 

Smallwood, Saltwater Slavery (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2008). 
i Walter Johnson, “The Pedestal and the Veil,” Journal of the Early Republic 24 (2004): 299–308; Walter Johnson, 

River of Dark Dreams (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2013). 
ii Johnson, “The Pedestal and the Veil,” 307. 

iii Sven Beckert and Seth Rothman, eds., Slavery’s Capitalism (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016). 

iiii  نک.«نوع دوم استعمار»در باب ، 

Karl Marx, Theories of Surplus Value, part 2 (Moscow: Progress Publishers, 1971), 302–30. 

 پوستاهیسکارگران داری و مبارزات انقالبی ، لغو برده«نهاد خاص»، تصمیم درد اسکات، جنگ کانزاس، جان براون، «داریقدرت برده»در باب هریت بیچر استو، 

 ، نک.آزادشده

Karl Marx and Friedrich Engels, The Civil War in the United States, ed. Andrew Zimmerman (New York: International 
Publisher, 2016), 17, 19, 28, 30–31, 33, 43, 120, 124–27, 53–54, 165. 

 هائیتی، نک.داری و انقالب در باب شکنجه تحت برده

Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 5 (New York: International Publishers, 1975), 302, 308, 388, 
599. 

 داری انگلستان در دوران سلطنت ادوارد ششم و به بردگی گرفتن بومیان آمریکا، نک.در باب برده

Capital, vol. 1, 897, 915. 
ii Philip Foner, British Labor and the American Civil War (New York: Holmes and Meier, 1981), 56–58. 

i Roger Ransom and Richard Sutch, “Capitalists without Capital: The Burden of Slavery and the Impact of 

Emancipation,” Agricultural History 62, no. 3 (1988): 133. 
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ii Henry Brougham, An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers (Edinburgh: E. Balfour, Manners and 

Miller, and Archibald Constable, 1803); Thomas Stamford Raffles, History of Java (London: John Murray, 1817); 
Thomas Powell Buxton, The African Slave Trade and Its Remedy (London: John Murray, 1840); Herman Merivale, 
Lectures on Colonization and Colonies (London: Muston Co., 1841); Henry C. Carey, The Slave Trade, Domestic and 
Foreign (Philadelphia: A. Hart, 1853); J. E. Cairnes, The Slave Power (New York: Follett Foster and Co., 1862); François-
Charles- Louis Comte, Traité de législation, ou exposition des lois générales suivant lesquelles les peuples prospèrent, 
dépérissent ou restent stationnaire, 3rd ed. (1827; repr. Brussels: Hauman, Cattoir et Comp, 1837). 

های علیه کاکاسیاه سالهپنجروایت سیاحت در قرن هجدهم به نام  استدمن لیپرفروش جان گابرکتاب مارکس ممکن است با  نکهیبر ا یوجود دارد مبننیز  ییهانشانه
 همچنین نک. .دادکه کنت به آن ارجاع می باشد بوده( آشنا کیبل امیلیشده توسط و منقوش، 1796)طاغی در سورینام 

David Mercer Hart, Class, Slavery, and the Industrialist Theory of History in French Liberal Thought, 1814–1830: The 
Contribution of Charles Comte and Charles Dunoyer (PhD dissertation, King’s College, Cambridge, June 1993). 
iii Marx, Capital, vol. 1, 93; Hal Draper, The Marx-Engels Chronicle (New York: Schocken, 1985), 130–31, 295; Karl 

Marx, Marx’s Economic Manuscript of 1864–1865 (Boston: Brill, 2015). 

 «.رسدپایان کار کنفدراسیون به نظر می»انگلس نوشت:  ، برایکردیم سرمایهمجلد یک  سینوشیپمارکس آغاز به  که 1865در مارس 

Marx and Engels, The Civil War in the United States, 158. 
iiii Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 940. 

iii W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America, 1860–1880 (New York: Atheneum, 1992), 354. 

 ی استاندارد تفاوت دارد. همچنین، نک.ی خود دو بویس بود که اندکی با ترجمهتوجه داشته باشید که این ترجمه

W. E. B. Du Bois, “Karl Marx and the Negro,” in Marx and Fredrick Engels, The Civil War in the United States, 218 
(reprinted from Crisis 40, no 3 [March 1933]: 55–56). 
ii Johnson, “The Pedestal and the Veil,” 300, 302–5. 

iii Johnson, “The Pedestal and the Veil,” 306. 

های مشابه درنک. استدالل  Dale Tomich, Through the Prism of Slavery (New York: Rowman and Littlefield, 2004), 23–24. 

iiii Marx, Capital, vol. 1, 925. 

iiiii Marx, Capital, vol. 1, 915–24. 

iii Johnson, “The Pedestal and the Veil.” 

ii See Smallwood, “What Slavery Tells Us About Marx”; J. Lorand Matory, The Fetish Revisited (Durham, NC: Duke 

University Press, 2018), 61; Sara-Maria Sorentino, “The Abstract Slave: Anti-Blackness and Marx’s Method,” 
International Labor and Working Clas History 96 (2019): 17. 
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