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سرمايهرابطه ی کار مزدی با   
 کارل مارکس

    پنجاسفند ماه هشتاد و هفتم ست يب                                            نمديان پورسيد حسينی و  :ترجمه
  

  
  در جريان مبادله ميان سرمايه دار و کار مزدی چه اتفاقی روی می دهد ؟

کارگر در عوض توان کار خود، وسايل امرار معاش را دريافت می کند ؛ اما سرمايه دار در ازای تامين وسايل 

خالقانه ی کارگر را در اختيار می گيرد ، فعاليتی که با آن کارگر نه امرار معاش ، فعاليت توليدی کارگر يا نيروی 

بزرگ تر از آن چه که   فقط آن چيزی را که مصرف می کند جبران می کند بلکه او به کار انباشته شده ، ارزش 

ن وسايل اي. کارگر، بخشی از وسايل امرار معاش موجود را از سرمايه دار می گيرد . قبال مالک آن بود می دهد

برای مصرف فوری وبه محض : امرار معاش برای چه هدفی، در اختيار کارگر قرار می گيرد؟ پاسخ اين است 

اينکه وسايل امرار معاش مصرف شوند ، آن ها به طور بازگشت ناپذيری از دست کارگر رفته اند ، مگر اين که از 

رند ، برای توليد وسايل امرار معاش تازه استفاده کند، مدت زمانی که اين وسايل امرار معاش او را زنده نگه می دا

تا ضمن مصرف آن در خلق   ارزش های جديد به وسيله ی کار در عوض ارزش های از دست رفته ی مصرف 

. اما آن چه کارگر در عوض وسايل امرار معاش، تسليم سرمايه دار می کند توان توليدی اصيل اوست. شده بپردازد 

  . دار آن را برای خودش مصرف می کنديه در نتيجه، سرما

  
کارگر تمام روز را در ازای يک شيلينگ در کشتزارهای يک کشاورز که برای او کارکرد : اجازه دهيد مثالی بزنيم 

شده ای را به کارگر روزانه داده است  کشاورز نه  فقط  ارزش جابه جا . دو شلينگی را تامين می کند کار می کند

بنابراين او يک شيلينگی را که به کارگر روزانه داده است در يک روش . آن را دريافت می کند بلکه دو برابر 

در ازای يک شيلينگ ، او نيروی کار کارگری را خريده است که از محصوالت . سودمند برای خودش، بر می دارد

از سوی ديگر کارگر . آورد زمين ، دو برابر ارزش را خلق می کند ؛ يعنی يک شيلينگ دو شيلينگ به وجود می 

روزمزد ، در عوض نيروی توليدی اش که حاصل آن را با يک شيلينگ ، به کشاورز تسليم کرده است ، وسايل 

 شيلينگ به يکبنابراين . امرار معاش خود را تامين می کند که آن را با سرعتی کم وبيش سريع مصرف می کند 

برای سرمايه دار مصرف می شود ، چون اين مقدار ) تکثير شونده(صورت مضاعف يعنی به شکل باز توليد کننده 

در ازای توان کاری که دو شيلينگ را به وجود می آورد مبادله شده است ؛ و نيز به شکل غير توليد کننده برای 

کارگر، چون اين مقدار در ازای وسايل امرار معاشی مبادله شدده است که برای هميشه به مصرف می رسد ، و 

ارگر ارزش آن را تنها در صورتی باز می يابد که مبادله ی قبلی ، يعنی فروش نيروی کارش را با کشاورز تکرار ک

آن ها به طور متقابل شرط . بنابراين وجود سرمايه مستلزم کار مزدی است وکار مزدی نيازممند سرمايه است. کند

  .آوردوجود يک ديگرند وبه طور متقابل يکی ديگری را به وجود می 

  



  

نخ ريسی فقط نخ توليد می کند؟ خير؛ بلکه او سرمايه توليد می کند ، نيروی کار به کار  ی  کارگر در کارخانه ياآ 

می پردازد که برای تسلط بر نيروی کار او دوباره به کار گرفته می  گرفته می شود و کارگر به توليد ارزش هايی

 . می آيدشود ، که با توليد آن ارزش های جديدی به وجود

کار مزدی . سرمايه تنها زمانی می تواند افزايش يابد که با نيروی کار مبادله شود و کار مزدی را به فعاليت وادارد

تنها در صورتی می تواند با سرمايه مبادله شود که سرمايه را افزايش دهد و قدرت آن را که خود برده ی آن است، 

  .افزايش پرولتاريا ، يعنی طبقه ی کارگر استبنابراين افزايش سرمايه ، . تحکيم بخشد

  
در حقيقت . اقتصاددانان آن ، ادعا می کنند که منافع سرمايه دار وکارگر با هم برابر استو و از اين رو بورژوازی 

ای سرمايه هم اگر توان کار را، که بايد بر. کارگر می ميرد اگر سرمايه او را اجير نکند ! نيز   آن ها با هم برابرند 

استثمار خريده شود ، استثمار نکند می ميرد؛ بنا براين هر چه سرمايه ی توليدی ، افزايش يابد صنعت پررونق می 

شود، بورژوازی خودش را ثروتمند تر می کند و وضع تجارت رونق پيدا می کند ، در اين صورت سرمايه دار به 

بنابراين سريع ترين رشد ممکن برای  . می فروشد کارگران بيشتری نياز خواهد داشت وکارگر خودش را گران تر

  .سرمايه ی توليدی ، انجام شرط ضروری تامين يک زنده گی قابل تحمل برای کارگر است

  
رشد سرمايه ی توليدی به چه معناست؟ رشد سرمايه ی توليدی ، افزايش قدرت کار انباشته شده برکار زنده ، يعنی 

هنگامی که کار مزدی ثروت بيگانه يی را توليد می کند که بر او . رگر است رشد سلطه ی بورژوازی بر طبقه ی کا

حاکم است ، قدرت با آن به دشمنی برمی خيزد ، سرمايه وسايل اشتغال را که همان وسايل امرار معاش است به 

د که به موجب شرطی به او خواهد داد ، که مجددا خود را به بخشی از سرمايه تبديل کند ، يعنی دوباره اهرمی شو

اين که گفته شود منافع سرمايه داران و کارگران  . حرکتی پرشتاب و سريع به گسترش خود بپردازد اآن سرمايه ب

يکی . يک سان هستند تنها به اين معنا است که سرمايه وکار مزدی، دو جنبه از يک رابطه ی هم سان هستند 

  . راف کار شرط وجود يک ديگرندشرط وجود ديگری است به همان گونه که رباخوار واس

  
اين همان . تا زمانی که کارگر مزد بگير، يک کارگر مزدبگير بماند ، سرنوشت اش به سرمايه ، وابسته است 

وحدت منافع کارگر و سرمايه دار است که اين همه درباره اش داد سخن داده اند که با رشد سرمايه ، حجم کار 

ر تعداد کارگران مزد بگير افزايش می يابد ؛ دريک کالم ، سلطه ی سرمايه ، مزدی رشد می کند يا به عبارت ديگ

در بهترين وضع ممکن يعنی وقتی که سرمايه ی توليدی رشد می کند ؛ . برتعداد بيش تری از مردم ، سايه می افکند 

  .می يابدبنابراين ،  قيمت توان کار يعنی دستمزد افزايش . تقاضا برای نيروی کار افزايش می يابد 

 
يک خانه می تواند بزرگ يا کوچک : به يک مثاال برای درک راحت تر اين بهترين وضع ممکن توجه می کنيم 

در اين حالت ، خانه ، همه ی نيازهای . باشد ، تا وقتی که خانه های اطراف درهمان حد کوچک يا  بزرگ باشند 

  يک کاخ ساخته شود ، ، درکنار اين خانه ی کوچکيک محل سکونت را برای ساکنان آن برطرف می کند ؛ اما اگر

 اکنون خانه ی کوچک بيان کننده ی اين حقيقت است که نمی تواند از . خانه ی کوچک در حد يک کلبه تنزل می کند 

 



  بتواند باشد ، آن يک هم نشين بی اهميت  اگرهم  آن کاخ باشد ، حتا   برای  خوبی ن ياجتماعی ، هم نش نظر موقعيت 

حال اگر با رشد تمدن ، کاخ همسايه به طورهم سان يا حتا در اندازه ی بزرگ تر ساخته شود ، .  شودمحسوب   می

فرد ساکن در خانه ی نسبتا کوچک ، خودش را ناراحت تر، نارضی تر و محدود در چهار ديواری خودش احساس 

  .خواهد کرد

  
رشد سريع سرمايه ی توليدی به همان . قبول دستمزدها را به دنبال دارد رشد سريع سرمايه ی توليدی ، افزايش قابل 

سرعت ، سبب رشد ثروت ، تجمل ، نيازها و خوش گذرانی های اجتماعی نيز می شود؛ بنابراين ، اگر چه بهرمندی 

   يافته ی ش افزاي  با بهرمندی های اجتماعی ناشی از آن در مقايسه کارگر، افزايش می يابد ، اما در رضايت مندی 

خواست ها . سرمايه دار که برای کارگر دور از دسترس هستند ، در مقايسه با تکامل جامعه کاهش يافته است

وتفريحات ما ريشه در جامعه دارند ؛ بنابراين ما آن ها را در رابطه با جامعه می سنجيم ؛ نه توسط اشيايی که برای 

ها هم چنان که دارای ماهيتی اجتماعی هستند از يک ماهيت نسبی زيرا آن . ارضای اين خواست ها به کار می رود 

می خواهيم سوالی را در اين جا مطرح کنيم ؛ می دانيم که دستمزد فقط به وسيله ی مجموعه يی . نيز بر خوردارند 

مبادله می بلکه عوامل ديگری نيز وارد اين : می شود ، تعيين نمی شود   از کاال ها که به وسيله ی آن ها مبادله 

آيا : آن چه که کارگران به طور مستقيم در ازای نيروی کارشان دريافت می کنند ، مقدار معينی پول است . شوند 

  دستمزد ، صرفا به وسيله ی اين بهای پولی تعيين می شود؟

  
يش يافت ؛  نتيجه ی کشف معادن غنی تر و آسان تردرآمريکا افزا دردر قرن شانزدهم ، گردش طال ونقره در اروپا

در اين زمان ، کارگران مانند گذشته همان مقدار . از اين رو، ارزش طال ونقره به نسبت کاالهای ديگر کاهش يافت

با آن که بهای پولی نيروی کارشان : نقره ی مسکوک را در ازای کارشان دريافت می کردند به راحتی در می يابيم 

 مقدار هااست زيرا که در هنگام مبادله در ازای همان مقدار نقره ، آنثابت باقی مانده اما دستمزدشان کاهش يافته 

اين اتفاق يکی از رخدادهايی بود که رشد سرمايه و صعود . کمتری از کاالهای ديگر را به دست می آورند

  .بورژوازی را در قرن هيجدهم تسريع کرد

  
، دراثر کاشت و برداشت های بد ، بهای ضروری ١٨۴٧در زمستان : اينک مورد ديگری را در نظر می گيريم 

فرض کنيم که . حبوبات ، کره ، پنير و غيره ، به گونه ی قابل توجه ، افزايش يافت :ترين وسايل خوراکی مانند 

آيا دستمزدشان کاهش نيافته است؟ به . چنان همان مبلغ پول را در ازای توان کارشان دريافت می کنند همکارگران 

. را دريافت می کردند... می يابيم که آن ها در عوض همان مقدار پول ، مقدار کم تری نان ، گوشت وراحتی در 

دستمزد آن ها به دليل کاهش ارزش نقره ، کم تر نشده بود ، بلکه به اين سبب کاهش يافته بود که ارزش وسايل 

ار، همان مقدار باقی بماند ، اما بهای اينک بيايم فرض کنيم که بهای پولی توان ک. خوراکی افزايش يافته بود 

کاالهای کشاورزی و کارخانه يی به دليل به کارگيری ماشين های جديد وفصول مطلوب کاهش يابد ، اکنون با همان 

اين دستمزد کارگران صرفا به دليل عدم تغيير ر مقدار پول ، کارگران می توانند کاالهای بيش تری بخرند ؛ بناب

از اين رو بهای پولی توان کار يا اسمی با دستمزد واقعی يا مقدار کاالهايی که . ايش يافته استارزش پول شان افز

 در عوض دستمزد داده می شود منطبق نيست ؛ بنابراين اگر ما از افزايش يا کاهش دستمزد سخن می گوييم ، بايد نه 

 



  اما نه دستمزد اسمی، يعنی مقدار پولی. اشيم  بلکه دستمزد واقعی را نيز در نظر داشته ب ، توان کار  پولی فقط بهای

 که به وسيله ی آن کارگر در ازای آن خودش را به سرمايه دار می فروشد ونه دستمزد واقعی ، يعنی مقدار 

کاالهايی که او با پول می تواند بخرد ، روابط موجود ، دستمزدها را پوشش نمی دهد بلکه فراتر از همه ی اين ايده 

  به عبارت ديگر، دستمزد مقدار نسبی يا .  تعيين می شود بهره و سود سرمايه  رابطه اش با   وسيله یبه ها دستمزد 

دستمزد نسبی .  دستمزد واقعی ، بهای توان کار را در رابطه با بهای کاالهای ديگر نشان می دهد .مقايسه ای است

 در نسبت با سهم کار انباشته شده ، ، سهم کار بی واسطه ی کارگر را درارزش های خلق شده به وسيله ی او،

  .يعنی سرمايه ، را نشان می دهد

 
  

  ۶٩ تا ۶٣ صفحه  " کارمزدی و سرمايه ، ارزش ، قيمت و سود" به نقل از 
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