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 مقدمه -1

ام وجوه ی سرمایه بر تمی آن سلطهو در نتیجه -جنبش سیاسی طبقه کارگر -های جنبش کمونیستیدر بستر شکست

آن  قش محوریِ مبارزه طبقاتی، روشنفکران چپ از تغییر مفهوم طبقه کارگر و یا ازبین رفتن ن جهان و پنهان شدگیِ

یستی ای هستند که در اثر شکست جنبش کموندر صورتی که این روشنفکران خود جزئی از سلطه کنند.صحبت می

، تعریف طبقه ی آغاز چنین بحثی از جانب ایشاند. نقطهنرسانمیبه حفظ این سلطه یاری  وامکان بروز یافته است 

داری، نیاز یهی تولید سرمانی شیوهکارگر در دگرگو یطبقه کارگر است و ما برای نشان دادن پابرجایی نقش محوریِ 

نقیاد کار توسط اداریم  که  آنچه مارکس از این نقش ارائه داده است، بازگو کنیم.  بنابراین با مروری بر چگونگی 

ا به عنوان تنها رکارگر  یکردن تمایز کار مولد و نامولد و در پی آن تحلیل ساز و کار سرمایه، طبقهسرمایه و روشن

   شناسیم.میداری بازسوسیالیستی نظام سرمایه گونیِفاعل دگر

نظر مارکس و انگلس مبه مفهوم عام کار و تأثیر آن بر نوع انسان از  کار آزاد و کار بیگانه شدهدر این نوشته در بخش 

یح خواهد شد. شود و در برابر آن به بند کشیده شدن کار توسط سرمایه تحت مفهوم کار بیگانه شده تشرپرداخته می

بار بودن زیان که فارغ از مفید یا ی تولیدی مفهوم کار مولد معنای مخصوص به خود دارددر نظر مارکس در هر شیوه

مفهوم ،افزا  مفهوم سرمایه:ارزش خود ارزشبخش  دربرای روشن شدن مفهوم کار مولد از منظر سرمایه   .اثر آن است

وناگونی که در های گبرای درک منظر. شودبازگو می داریی تولید سرمایهشیوه ییو هدف غا در عصر سرمایه سرمایه 

 رمایه منفردسرمایه به مثابه کل و سهای مارکس به موضوع کار مولد و غیر مولد پرداخته شده است در بخش نوشته

 حیطه گردش کار نامولد درو بخش  سرمایه صنعتی و غیر صنعتیبخش دو در  .شودبه تشریح این منظرها پرداخته می

روری اما نامولد ضهای و هزینهمیان کار صرف شده در تولید کاال و کار صرف شده برای تغییر شکل ارزش کاال  تمایزبه 

ولد برای تمیز های کار م. ویژگیشوداشاره میداری به عنوان وحدت تولید و گردش سرمایه در چارچوب تولید سرمایه

تلف دولت از جهت های مخبازگو شده و کارِ کارکنان بخش تمایز کار مولد و غیر مولددادن آن از کار نامولد در بخش  

به  وم طبقه کارگرو غیر مولد و مفهبه ارتباط میان کار مولد بخش پایانی مولد یا نا مولد بودن بررسی شده است. در 

 شود.می پرداخته ی تولید سوسیالیستیداری به شیوهعنوان فاعل دگرگونی شیوه تولید سرمایه

   

 کار آزاد و کار بیگانه شده -2

تکامل کند که کار بر روی به تأثیراتی اشاره می "نقش کار در گذار از میمون به انسان" یانگلس در مقالهفردریش 

کسب مهارت برای تغییر طبیعت مطابق با  ییها، تواناانسان داشته است. با تغییر شرایط اقلیمی و آزاد شدن دست

ها و از جمله سیستم کار انسانی بروز پیدا کرد. تأثیراتی که این تغییر بر روی سایر اندام ینیازها به عنوان اولین نشانه
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کار شرط اساسی اولیه "وانات را فراهم نمود. به عبارتییافتن کار انسان با فعالیت حیعصبی و مغز گذاشت امکان تمایز 

  1."م به یک معنی کار خود انسان را آفریدییبرای موجودیت بشر است و این تا آن حد صادق است که باید بگو

کند تا بتواند ایجاد میی آن در طبیعت خارج از خود تغییری کارِ نوع انسان، فرآیندی است که انسان به واسطه

ها به منظور رفع گرسنگی ها و پاها برای باالرفتن از درخت و چیدن میوهنیازهایش را رفع کند. استفاده از دست

در اثر چنین  ،وه بر اینکه نخستین ابزارهای کار انسان بودندها عالاین اندامترین شکل کارِ انسان بوده است. ییابتدا

ها برای رفع نیازهای گسترده و تغییر اما این اندام نوعی محصول فرآیند کار نیز بودند.و به  کارهایی ماهرتر شدند

ها طول کشید که انسان توانست چنین ابزارهایی و سالی انسان کافی نبودند و نیاز به ابزارهای دیگری هم بود یافته

انسان در فرآیند کار نیروهای طبیعی خویش را به  داد.را با استفاده از موادی بسازد که طبیعت در اختیار او قرار می

بخشد که متناسب با نیازهایش گردند. این موضوع به خصوص ای تکامل میها را به گونهآورد و آنتصاحب خود در می

عف اندام شان )شکار و دفاع( ضانسان با استفاده از چنین ابزارهایی با کارکرد چندگانه شود. در ابزارسازی او دیده می

ی عملکردشان را برای و گستره ییهایش تواناها به اندامکرد و با ضمیمه کردن آنخود را در مقابل طبیعت جبران می

های ها و دندانهای طبیعت خویش )نداشتن چنگالهنگام ساختن ابزار شکار بر ضعف  داد.غلبه بر طبیعت گسترش می

گذارد و آن را تغییر که انسان از طریق این کار بر طبیعت خارجی اثر می در حالی" نین این چ کند وتیز( غلبه می

  2"دهد.دهد، همزمان طبیعت خویش را نیز تغییر میمی

های تکامل اندام ضرورت کار جمعی و همچنین ارتباط میان اعضاء در جمع را به وجود آورد و گامی دیگر در ،تکامل کار

ت متقابلی که . تأثیرابرداشته شدو در نتیجه تکامل مغز و حواس  ن برای ارتباطاز جمله حنجره برای سخن گفت دیگر

ی یمی گسترهگذاشتند به تکامل کار آگاهانه یاری رساند و  تغییرات مستمر در شرایط اقلاین تغییرات بر هم می

 گشود.انسانی می یتوسط کار آگاهانه شدنجدیدی از نیازها را برای رفع 

فوری و ناآگاهانه است عالوه بر اینکه حدود و وسعت آن به اندازه  گذارد برای رفع نیازِ حیوان بر طبیعت میتأثیری که 

سازد ... اما حیوان با فعالیت خود بالواسطه در هم آمیخته است و خود را از این فعالیت جدا نمی". کار انسان نیست

و انسان هر چه از  " 3"کند و فعالیت حیاتی آگاهانه دارد.میآدمی فعالیت حیاتی خود را تابع اراده و آگاهی خویش 

های از دار را درجهت هدفشده و برنامهو بیشتر خصوصیت یک عمل حسابشود به همان اندازه اثر احیوان دورتر می

زندگی تولیدی انسان و به  ،قبلی یاین فعالیت آگاهانه بر اساس طرح و نقشه 4."نمایدریزی شده کسب میپیش طرح

     5."فعالیت آزاد و آگاهانه خصلت نوع انسان است"سازد و به عبارتیعبارتی زندگی نوعی او را می

                                                           
 .15، ص 1384م ، چاپ سونامه، کارل مارکس و فریدریش انگلس، ترجمه خسرو پارسا، نشر دیگر 28رساله و 2: درباره تکامل مادی تاریخ -1

 .209،  ص 1386نشر آگاه، چاپ اول ، کارل مارکس، ترجمه حسن مرتضوی، سرمایه جلد یکم -2

 .132 ، ص1381ارکس، ترجمه حسن مرتضوی، نشر آگه، چاپ سوم ، کارل م1844 های اقتصادی فلسفیدست نوشته -3

 .25درباره تکامل مادی تاریخ، ص  -4

 .132ها، ص دست نوشته -5
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تر های عالیتوانستند برای خود هدف"ها داد و انسانآگاهانه نه به صورت فردی بلکه به صورت جمعی رخ می تکامل کارِ

های و رشته 6"شدتر میتر و متنوعتر، متکاملن دست یابند. کار هر نسلی مختلفتری در نظر گرفته و به آو عالی

بدست آوردن چنین مهارتی موجب شد که انسان با استفاده از  کرد.های انسان ظهور میمختلف تولیدی برای رفع نیاز

های خود و ابزارهای ضمیمه شده به آن عالوه بر رفع نیازهای اولیه به ساختن چیزهایی روی بیاورد که نیازهایی اندام

دهد که کار انسان به صورت شان میهای مختلف تاریخ نآثار هنری در دوره .رفع کندفراتر از نیازهای جسمانی را 

از اینجاست که همان نیازهای اولیه نیز به صورتی متفاوت چندجانبه و گسترده توانسته است دست به آفرینش بزند و 

 با حیوانات رفع شدند و اشیاء بر اساس قوانین زیبایی تولید شدند.

ی ر نوع شیوههفارغ از  تولید به خود دیده است، یشیوه یهای گوناگونی را از جنبهدر طول زمان فرآیند کار شکل

کی است که های مشترمعین که بر فرآیند کار مسلط است ، این فرآیند دارای ویژگی بندی اجتماعیِ تولید و صورت

کار بر روی  چهشود: محمول کار )آنفرآیند کار از سه عنصر اصلی تشکیل میکرد.  شانتوان به صورت عام تعریفمی

 و فعالیت هدفمند یا خودِ کار. ابزار،شود( آن انجام می

ردن و رفع ی خومیوه محمول کار است و انسان با جدا کردنش از درخت، آن را آماده  در فرآیند کار چیدن میوه،

ی بر روی آن ی طبیعت به انسان است و کار انسانده است، هدیهییای که روی درختان جنگل روکند. میوهنیازش می

ه انجام شده ت که در گذشتاس ایاما در بسیاری از فرآیندهای کار محمول کار حاصل کار انسانی ،انجام نشده است

 است.

ای از اشیاء است که یا مجموعه ابزار یک شیء"کند. انسان به عنوان ابزار عمل می  یهادر این فرآیند کار بدوی، دست

دهد و از آن چون رسانا برای هدایت فعالیت خویش به آن محمول کار کارگر بین خود و محمول کار میانجی قرار می

کند تا تغییر مطلوب خود را در محمول کار ایجاد انسان از خواص طبیعی این اشیاء استفاده می 7."کندمیاستفاده 

 8."شوندتمام شرایط عینی الزم برای اجرای فرآیند کار در شمار ابزار کار گنجانده می"عالوه بر این  کند.

ابزارهای ساخته شده  ،ردند و با تکامل فرآیند کارگترین ابزارهای کار او محسوب میییهای انسان به عنوان ابتدااندام

زار کار برای انسان خورند تا قوای خود را افزایش دهند. بنابراین تولید و تصاحب ابها پیوند میبه دست انسان به آن

ابزارهایی نوع  ی تکاملهای تولید در طول تاریخ را به واسطهیابد. روند تکامل شیوهپیش از فرآیند کار اهمیت می

ی تر باشند، شیوهتهتر و تکامل یافشوند. هر چه ابزارها پیچیدهها استفاده میتوان مشاهده نمود که در این دورهمی

ای ایجاد تغییر در طبیعت تر شدن ابزارها، قدرت انسان بردهند. با پیچیدهتری را نشان میتر و تکامل یافتهتولید پیچیده

 نیازهایش بیشتر شده است. بابرای سازگار کردن آن 

                                                           
 .23، ص درباره تکامل مادی تاریخ -6

 .210، ص سرمایه جلد یکم -7

.212همان، ص  -8  
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ی وسایل تولید هستند و به همراه خودِ کار به عنوان فعالیتی آگاهانه در ابزار کار و محمول کار عناصر تشکیل دهنده

آهنگر و ، خود محصول فرآیند کار خیاطپیش از وارد شدن به فرآیند کار  قیچی و پارچه کنند.فرآیند کار شرکت می

 فرآیند کارهای پیشین هستند که کار در پیکرشان شیئیت یافته است. یل تولید اغلب محصوالتِ اند. وسابوده بافنده

بدون  قیچی. 9"کندها را از خواب مرگ بیدار میآن "شود زیراارزش مصرفی وسایل تولید تنها با حضور کار بالفعل می

وسایل تولیدش  خیاطای ندارد. در واقع استفادهپوسد و هیچ به عنوان محمول کارش می پارچهو  زندزنگ می خیاطکار 

. این آوردها محصول جدیدی با ارزش مصرفی خاص پدید میکند و با بالفعل کردن ارزش مصرفی آنرا مصرف می

فعالیت آگاهانه  ،خودِ کار به عنوان عنصری از فرآیند کار .یابدبه عنوان محصول پایان می پیراهن دوخته شدنفرآیند با 

شیئیت  یآورد. کار مردهجدیدی را به وجود می مصرفیارزش  ،فمند انسان است که با تنیده شدن در وسایل تولیدو هد

د و از مرگشان جلوگیری شوجدید از نو پدیدار میارزش مصرفیِ یافته در وسایل تولید با تنیده شدن این کار زنده در 

مصرف هستند که تحت تأثیر نیروهای مخرب طبیعت به تدریج از ل تولید بدون کار زنده وسایلی بی. وسای10شودمی

ویژگی متمایز ترین مهم تعطیل شده حتمی است. خیاطیدر کارگاه  قیچیو زنگ زدن  پارچهپوسیدن روند. بین می

آنچه بدترین معمار را از بهترین زنبورعسل "آگاهانه بودن این فرآیند است، ،از فعالیت دیگر موجوداتکار انسان  کننده

کند ... و های مشبکی را پیش از آن که از موم بسازد در ذهن خود بنا میکند این است که معمار خانهمتمایز می

برای فرآیند کار در  ای ذهنیی نقشهبنابراین تهیه 11."تر به صورت ذهنی وجود داشته استی حاصل شده پیشنتیجه

تر شدن فرآیند کار در شده است. با پیچیدههای آن موجود بوده و جزئی از فرآیند کار محسوب میترین شکلییابتدا

ای اهمیت بیشتری یافت و در اثر تقسیم کار فعالیت مستقلی را تشکیل داد که موجب ی چنین نقشهطول زمان تهیه

 گردید. یدیو  فکری کار تدریجی جدایی

یر یز تغاپس  خیاطشود و با تنیده شدن کار در حین فرآیند کار به تدریج به شکل نهایی خود نزدیک می پیراهن

ی فرآیند نتیجه رسد. باید در نظر داشت کهی فرآیند کار، به شکل پایدار خود میهای متوالی، به عنوان نتیجهشکل

ولید شده در حمل و ت ارزش مصرفیِی فرآیند کار یا ید. برای نمونه نتیجهآپایداری در نمی کار الزامًا در قالب مادیِ 

جایی ی جابهچنین کار ارزش مصرفیشود و همچنین در قالب مادی مشخصی وجود ندارد. نقل در پایان کار متحقق نمی

رآیند کار نظافت است. در فزمان با فرآیند کار در حال تحقق ی دیگر است که همای به نقطهانسان یا اشیاء از نقطه

مصرف کند. در  ی کار در انتهای فرآیند در قالب مادی حضور ندارد تا فرد دیگری با انجام عمل دیگری آن رانتیجه

-اضای فرد مصرفر مستقیماً مورد تقخودِ کا ارزش مصرفیِ شوند، شناخته می "خدماتیکار "چنین کارهایی که به نام 

 کننده است. 

                                                           
 .215سرمایه جلد یکم، ص -9

دهد و ک ابزارها انجام میبر روی محمول کار به کم برای به وجود آوردن ارزش مصرفی مطلوبش است که تولید کنندهکار زنده مربوط به فعالیتی -10

.اندکار مرده مربوط به فعالیتی است که تولید کنندگان دیگر در گذشته برای تولید محمول کار و ابزارها انجام داده  

.210سرمایه جلد یکم، ص  -11  
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مقوالت معرفی شده )ابزار، محمول کار، ماده خام، ماده کمکی و محصول( مفاهیمی نیستند که به یک به طور کلی 

( در فرآیند کار و جایگاهی که ی آن)شیءیکسره براساس کارکرد ویژه"دسته اشیاء نسبت داده شوند بلکه این انتساب 

 12."شودکند تعیین میدر آن اشغال می

شود و بررسی می اجتماعی مشخصیِ بندیِشد فرآیند کار در این بخش فارغ از صورت همچنان که پیش از این اشاره

حال چه این نیاز در کند؛ ی آن نیازی اجتماعی را برآورده میشود که نتیجهی انسان گفته میکار به فعالیت آگاهانه

واسطه اثر سودمند خودِ چه بیی مصرف محصول کار در قالب پیکری مادی رفع شود و انتهای فرآیند کار به واسطه

 (13دی تولید و روابط تولید هستنکه صرفاً مربوط به بازتولید شیوه نپرداختیم)بنابراین به کارهایی  کار نیاز را رفع کند.

ار ارتباط برقرار با فرآیند ک از طریق خرید محصول کار از تولیدکنندگان و فروش آن داری سرمایه پیش از عصر سرمایه

ولید نیز از با سلب مالکیت ابزار تولید از تولیدکنندگان در انباشت بدوی، عالوه بر محصول، وسایل تاما  ،کرد

ارگر تعلق نداشت کدیگر به  ،نیروی کار ارزش مصرفیتولیدکنندگان جدا و نیروی کار به کاال تبدیل شد. کار به عنوان 

دای امر خود فرآیند کار اما در ابت ،رمایه در برابر او قرار گرفتندو فرآیند کار همراه با محصول و وسایل تولید به شکل س

زار تولید خود کننده مالک ابگرفت گرچه تولیددچار تغییر کیفی چندانی نشد و کار مشخص خیاط مانند قبل انجام می

ارگر فعالیتی ی کای که کار برای سرمایه بر کار به حد نهایی خود رسید به گونهسلطه ،با ورود صنعت بزرگ نبود.

ی تبدیل به زائده او هدفمند و آگاهانه و آفریننده نبود که بتواند منجر به تکامل استعدادهای جسمی و ذهنی او شود و

که از در حالی ،شد ها به عنوان جزء کوچکی از کلیت فرآیند تولید محصولآن برای به راه انداختن  و نظارتِ  هاماشین

ری مهارت، همیا کار بیگانه شد . هدف آن آگاهی نداشت. کارگر از محصول، وسایل تولید و خودِو کلیت فرآیند تولید 

ها به ت و کارگر با آندار تعلق گرفنیروهای طبیعی از طریق علم که ناشی از فرآیند کار بودند به سرمایه و به کارگیریِ 

 هایی خارج از خود ارتباط برقرار کرد.عنوان چیز

کارگر در حین کارکردن نه "ای که اثراتِ ذکر شده پیرامون کار آزادانه داشت به گونه معکوسِ  اثری هکار بیگانه شد

کند، نه تنها انرژی کند، به جای خرسندی، احساس رنج میرساند بلکه خود را نفی میتنها خود را به اثبات نمی

چه آن. 14"سازدده و ذهن خود را زائل میدهد، بلکه در عوض جسم خود را فرسوجسمانی و ذهنی خود را رشد نمی

اثری معکوس مشترک با حیوان را نیز به صورت انسانی رفع کند  یینیازهای ابتدا انسان  ،کار آزادانهشد در اثر باعث می

دارانه انسان در فرآیند کار سرمایهزیرا  کندترین نیازها را نیز به صورتی حیوانی برآورده میانسانی در نتیجه یافت و

کار آزادانه  تبدیل به ابزاری برای افزایش سرمایه شد و فعالیت نوعی و حیاتی او به رفع نیازهای اولیه تقلیل پیدا کرد.

در نتیجه و  کندو آگاهانه خصلت نوع انسان است و تبدیل شدن آن به کار بیگانه شده انسان را از نوع خود بیگانه می

                                                           
فرآیندی دیگر ابزار و یا  در فرآیندی ماده خام، در های متفاوتی را ایفا کند. یک شیءتواند در فرآیندهای گوناگون کار نقششیئی واحد می -21

.214سرمایه جلد یکم ص  محصول است.  

های طبقاتی گوناگون که منظاکنند مانند کارهای دولت در پردازند و نیازی اجتماعی را رفع نمییعنی کارهایی که به تولید ارزش مصرفی نمی -31

.شودصرفاً برای حفظ سلطه طبقاتی انجام می  

 .129، ص هادست نوشته -14
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سازد که حتی کالبد غیر انداموار او یعنی طبیعت نیز از او گرفته ضعفی مبدل میبرتری او بر حیوان را به چنان "

 15"شود.می

د. سرمایه با کاربرد داری بر اساس تعامل یا تغییر طبیعت مطابق نیازهای انسانی نبوفرآیند کار در شیوه تولید سرمایه

داشت. اما با ت شد که معنایی جز تخریب آن نبیگانه شده بر طبیع علم و با انگیزه سود بیشتر موجب سیادت انسانِ 

باطی است که انسان به ه سیادتی بیگانه با نوع انسان بلکه ارتبا طبیعت نکار انسانی  ارتباطآزادی کار از قید سرمایه، 

ین ه عنوان منشا اترین نوع با طبیعت برای رفع نیازهای بلند مدت نوع خود، انواع دیگر و خود طبیعت بعنوان متکامل

 کند.انواع برقرار می

ه در فرآیند کار ی صنعت، کل افراد شرکت کننددارانهیافته  در اثر کاربرد سرمایهی یکنواخت و شدتشدهکار ساده

دی در کارخانه یجمعی را از کار آزاد به عنوان فعالیتی هدفمند محروم ساخت. این محدودیت تنها مربوط به کارگران 

ار چنین پردازند، دچکارگران غیر یدی نیز حتی در آنجا که به طراحی جزئی از محصول مینیست و انواع مختلف 

ه محصول و کها نیز با کلیت فرآیند تولید، هدف تولید و خوِد محصول بیگانه هستند چرا شوند. آنمحدودیتی می

 .تعلق دارد کار به طور کامل به سرمایه بندیِوسایل تولیدش و برنامه و سازمان

ی کاری تا آخر ده شدههر فرد را به نوع سادر آن  که  از بین برد نعت بنیاد فنی تقسیم کار از نوع تولید کارگاهی را ص

ست نکشید. اما با دارانه صنعت از این نوع تقسیم کار برای منفعت سرمایه د، گرچه کاربرد سرمایهدادعمر پیوند می

آورش ه با اثرات رنجشده همرادار، کار بیگانهسرمایه یکارگر بر طبقه یطبقهآزاد شدن کار از قید سرمایه با پیروزی 

د تولید محصول، ازبین خواهد رفت و فرآیند کار با استفاده از علم و صنعت با آگاهی تولید کنندگان از کلیت فرآین

  اهد بود.همراه خوتولید و رفع تمایز کار فکری و یدی  یآگاهانه یگذاریریزی و هدفبرنامه

 

 16خود ارزش افزامفهوم سرمایه:ارزش  -3

اش ی گردش بودن در گردش کاالها، به عنوان تجسم ارزش مبادله ناب، قدرتی اجتماعی به دارندهپول عالوه بر واسطه

کاالیی هر ی های مادی گوناگون از آنِ خود کند. با فراگیر شدن مبادلهکند تا هر کاالیی را فارغ از کیفیتاعطاء می

آید.از طرفی هر مقدار پول در کند و به شکل کاال در میچیزی که حتی کاال نباشد، قابلیت تبادل با پول را کسب می

ای است برابر ثروت مطلق محدودیت کمی دارد. خاصیت کیفیتاً نامحدود بودن در کنار محدودیت کمی پول انگیزه

تمایز "پول نخستین شکل پدیداری سرمایه است و  هایش بیشتر شود.لاندوز تا از طریق عدم مصرف پوبرای فرد مال

 17"هاستپول برای پول و پول به عنوان سرمایه در شکل گردش آن ییابتدا

                                                           
.134، ص هادستنوشته -51  

 "1394، نشر اینترنتی، ارکسچپ در انقیاد سرمایه و کاپیتال م"توان به کتاب ، میپیرامون کتاب کاپیتال  برای فهم روشنتر مفاهیم مطرح شده -61

 مراجعه کرد. 

 .178، صسرمایه جلد یکم -17
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 -کاال-)پولرمایهکاال در گردش پول به عنوان س-پول-ی کاالبرخالف تنوع کیفی دو کران ابتدا و انتها در گردش ساده

ه تفاوت کیفی کدو کران ابتدا و انتها به لحاظ کیفی یکسانند. در گردش نوع دوم دو کران فرآیند پول هستند  پول(

حرک و حتی معنایی متواند ندارند به همین دلیل اگر پول ثانویه با پول اولیه مقدار یکسانی داشته باشد این گردش نمی

 ن باشد.ی گردش مصونزد خود نگه دارد تا از خطرات حیطهدهد پول را داشته باشد زیرا دارنده پول ترجیح می

نوان سرمایه، عگردد اما در گردش پول به شود و از مالکش دور میدر گردش کاالیی ساده، پول به طور قطعی خرج می

داری ایهتولید سرم شود تا دوباره به صاحبش بازگردد و این بار با مقداری بیشتر. هر دو شکل گردش در شیوهپرداخت می

شتند چون داری به صورت پراکنده وجود داشوند در صورتی که در دوران ماقبل سرمایهبه صورت فراگیر ظاهر می

دند که ماقبل عصر هایی از گردش پول به عنوان سرمایه بوتولید کاالیی پراکنده و غیر فراگیر بود. تجارت و ربا شکل

 داری وجود داشتند.سرمایه

ها با ظهور عصر داری ناشی از منطق ارزش نبود چرا که تنر در تجارت و ربا در عصر ماقبل سرمایهپول بیشت-اما پول

کاالها در دوران  سرمایه و فراگیرشدن تولید کاالیی به عنوان فاعل در تمام وجوه عصر پدیدار گشت. همانطور که قیمت

که ناشی از کار  را که ارزش به عنوان بنیان قیمتبیشتر ناشی از تصادف و یا عرضه و تقاضا بود چداری پیشا سرمایه

تنها در  نسانیاکار مجرد اجتماعاً الزم برای تولید کاالست بر اساس انتزاع کار مجرد انسانی قابل شناسایی است و 

اس منطق اری بر اسدداری هم با تکامل سرمایهداری قابل فهم است. حتی در چارچوب عصر سرمایهدوران سرمایه

ینی دور و تغییر . تاجر با خرید محصول کار انسانی در سرزمیابدواقعیت می ین انتزاع هر چه بیشتره است که اسرمای

 داد. آن به کاال و فروش با قیمتی بیشتر دارایی خود به شکل پول را افزایش می

و  مصرفیشود که از دو وجه متضاد ارزش داری است که هر محصول کاری به کاال تبدیل میبا پیدایش عصر سرمایه

 مصرفیگیرد و ارزش ای آن صورت میتولید کاال به هدف متحقق کردن ارزش مبادلهارزش مبادله قابل نگریستن است، 

حمل شود. این تضاد با جدایی یک کاال  مصرفیای باید توسط یک ارزش تنها تا جایی اهمیت دارد که هر ارزش مبادله

از هم مستقل  مصرفیرسد و ارزش و ارزش ل عام در شکل پول از باقی کاالها به به نهایت خود میبه عنوان معاد

شود و در نتیجه گران فروختن و یا ارزان در این عصر فراگیر می 18ی برابرهامبادله  گردند. مبادله کاالیی بر اساسمی

پول بیشتر باشد چرا که هر فروشنده) خریدار( -پولی تواند توضیح دهندهی برابرهاست نمیخریدن که نقض مبادله

ی( کاال است و در صورت تعمیم افزوده شدن ارزش به شکل پول کاال در جایی دیگر و زمانی دیگر خریدار )فروشنده

                                                           
کند. به عالوه االها نقش ایفا میشود که به لحاظ ارزشی با آن برابر باشد. پول به عنوان عامل برابر ساز کهر کاال با کمیتی از کاالی دیگر مبادله می -18

ش و رضایت طرفین رسمیت شناختن مالکیت خصوصی فرد مقابل بر کاالیدر عمل مبادله هیچ یک از طرفین برتری یا پستی نسبت به دیگری ندارد و به 

ی گردش کاالیی است وزهحای که مبتنی بر کند، زمینهشرط ضروری مبادله است. آزادی و برابری در حقوق بورژوایی در این زمینه است که معنا پیدا می

روز مناسبات اقتصادی بدهد وباعث آن )اعماق جامعه( روندهای یکسر متفاوتی رخ میی بورژوایی است، اما در زیر بیانگر سطح ظاهری جامعه"که صرفاً 

ن روسدولسکی ، ترجمه ) سرمایه مارکس چگونه شکل گرفت، روم"کندشود که کمابیش با آزادی و استقالل افراد تصادم پیدا میتری میمتفاوت و بغرنج

یه به طور پررنگی ی عصر سرماهایی که در هر لحظهها و کالهبرداریبا کنار گذاشتن غارت . مارکس(256،ص 1387، چاپ اول سیمین موحد، نشر قطره

به نابرابری و عدم حقوق بشر  همان بهشت یا تحقق  آزادای و برابری بورژوایی  ی برابرها، با مبنا قراردادن اصل مبادلهچگونه حضور دارند، نشان داد که 

 شود.آزادی منتهی می
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را به هنگام تغییر نقش فرد به دنبال دارد و حتی در  کاهش ارزش به شکل پول ،در اثر گران فروختن )ارزان خریدن(

خوش شانسی فرد در هنگام تغییر نقش که این بال بر سر او نیاید آنچه به عنوان ارزش در شکل پول در کلیت  صورت

 کند. ماند و توزیع ارزش است که تغییر میجامعه وجود دارد بی تغییر باقی می

نیروی کار در  به نامکند بر اساس خرید کاالیی ویژه پول بیشتر که پول را به سرمایه تبدیل می-کاال-فرآیند پول 

نقض مبادله  ی تولید است که بدونی گردش و بالفعل کردن این کاال در کنار کاالهای وسایل تولید در حیطهحیطه

ان از وسایل تولید کنندگ ییدهد. پیدایش این کاال منوط به سلب مالکیت و جداارزش افزایی را توضیح می برابرها

امالن نیروی کار تولید در ابعادی گسترده بود که طی فرآیند انباشت بدوی صورت گرفت. بنابراین کارگران به عنوان ح

ا به طور مستقیم با رتوانستند نیازهایشان شان پا به عرصه گذاشتند که دیگر مانند گذشته نه میییبه عنوان تنها دارا

صوالت مورد توانستند مالک کاالی تولیدی خود باشند تا با فروش آن بتوانند محکنند و نه میتولید خود برطرف 

 نیازشان را خریداری کنند.

الزم برای بازتولید  جتماعاًخرد که نشانگر کار ادار کاالی نیروی کار را مانند مواد خام و ابزار تولید به ارزشی میسرمایه

ی آن باشد. ندهکارگر به عنوان حامل آن فردا و روزهای دیگر هم بتواند همچنان فروشای که این کاال است به گونه

ر هم آمیزی این دو کار در شکل مزد و قراردادن این کاال در کنار وسایل تولید و ددار با پرداخت ارزش نیرویسرمایه

ت. کار با بالفعل کار و وسایل تولید اسی در هم تنیدگی شود که نتیجهمالک کاالهایی می ،ی تولیدش در حیطهییدارا

این کاالی  فیمصرآفریند با ارزش نیروی کار متفاوت است . کار ارزش آید و ارزشی که میکردن نیروی کار پدید می

از آن مستقل از  ویژه است که مانند هر کاالی دیگری پس از فروش به خریدار آن تعلق دارد و بنابراین زمان استفاده

چیزی است که ارزش  برای تولید آن است. فرا رفتن زمان کار از زمان کار الزم برای بازتولید نیروی کار آن زمان الزم

ی از توزیع ارزش گیرد ناشتعلق می داران مشخصیکه به سرمایه دهد. این ارزش اضافه شدهافزایی سرمایه را توضیح می

 دهد.ایش میدر جامعه نیست چرا که مقدار کل ارزش در جامعه را افز

فرآیند را  پول بیشتر در خود فرآیند است یعنی هدف، ارزش افزایی ارزش است و این مسئله-کاال-هدفِ گردش پول 

شود در یک ضافه میاکند. چرا که تمایز میان ارزش اولیه با ارزشی که در نهایت به آن پایان تبدیل میای بیبه چرخه

افزایی است. ارزش ای دیگر برایسازند که همانند ارزش اولیه آغازگر چرخهرا میای رود و کل یکپارچهآن از بین می

وش شخص رای متفاوت از اش به گونهاین بار پول بر اساس محدودیت کمی خود در عین نامحدود بودن بودن کیفی

ید بلکه تولو حتی ارزش نیست،  ارزش مصرفیداری کاال، تولید سرمایه ییهدف غااندوز انباشت شود. مال

آفریند از منظر سرمایه کاری است که ارزش اضافی می کار مولدارزش اضافی است. از این جهت است که 

  در قالب کاال  ممکن نیست. ارزش مصرفیگرچه تولید ارزش اضافی بدون تولید ارزش و 

کند افزایی میارزش ،ی تولیدداری در حیطهمنطبق بر مفهوم سرمایه در عصر سرمایه یهمان طور که گفته شد سرمایه

شوند. بنابراین های سرمایه تولیدی هرچه بیشتر وابسته به این سرمایه میآور بنا به ضرورتهای تجاری و بهرهو سرمایه
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هایی که داران صنعتی است. سرمایهافزایی کل سرمایهها معادل با ارزشاین سرمایه ی ارزش مجموعهافزایش مجموعه

پول بیشتر هستند و ارزش سرمایه -شوند نیز مطابق با فرمول عام سرمایه  پولگردش تخصیص داده میبه حیطه 

افزایی صوری شود. برای فهم این ارزشیابد در صورتی که ارزش اضافی در این حیطه تولید نمیشان افزایش میاولیه

 داری نگریست.ای متعدد و منفرد به سیستم سرمایههو رابطه این اشکال سرمایه با سرمایه صنعتی باید از منظر سرمایه

 

 منفرد یسرمایه به مثابه کل و سرمایه -4

مستقل بدون در نظر گرفتن تمایزهای کیفی  یتهای منفرد به عنوان یک موجودبا در نظر گرفتن مجموع سرمایه

روابطی که  ،سرمایه با توجه به این مفهومآید. برای بررسی روابط به وجود می  ی یک کلمفهوم سرمایه به مثابه ،هاآن

ای و یا یک سرمایه در مقابل سرمایه روابط میان سرمایه) شودهای متعدد با هم دارند که در رقابت متجلی میسرمایه

توان ساز و کار خود سرمایه به عنوان عنصری عام را تجزیه و تحلیل و به این طریق می شودکنار گذاشته می (دیگر

های منفرد خاص است ناشی از خصلت مشترک خصلت سرمایه به مثابه کل که یک موجودیت جدا از سرمایه .کرد

ها به هاست. این واقعیت که آنها قابلیتشان برای افزایش ارزش آنی سرمایهوجه مشترک همه"هاست: تمام سرمایه

ظر سرمایه از من  .19"کنندداری را تصرف میهطور مستقیم یا غیر مستقیم ارزش اضافی خلق شده در روند تولید سرمای

. در آیدکه در روند تولید به وجود می توان سرمنشأ و مقدار ارزش اضافی را تعیین نمودبه مثابه یک کل است که می

داری فارغ از اینکه توسط کدام سرمایه منفرد و در ی تولید سرمایهاین دیدگاه کل ارزش اضافی تولید شده در شیوه

سازوکار خلق این ارزش اضافی  هرچند که برای نشان دادن  شودی تولید به وجود آمده است بررسی میکدام حیطه

دار و کل ی کل طبقه سرمایهها فقط بازنمایی کنندهدار منفرد و یا کارگر منفرد است اما آناز سرمایه هایینیاز به مثال

های سرمایه اجتماعی در نظر بگیریم که رد را باید صرفًا به عنوان خردهاز این زاویه سرمایه منف" طبقه کارگر هستند.

که  ی متراکم استی منسجم در حرکت سرمایهدر عین حال یک حلقه ،های منفردحرکت آن و نیز حرکت  سرمایه

 20."گذاردمیدار منفرد را به نمایش خصلتی مغایر با خصلت هر سرمایه –های منفرد است فقط مجموع سرمایه–هرچند 

های منفرد دارد، مفهومی انتزاعی است اما با با وجود اینکه سرمایه به مثابه یک کل که موجودیتی مستقل از سرمایه

شود. های سهامی این مفهوم انتزاعی هر چه بیشتر به واقعیت نزدیک میداری و ظهور شرکتپیشرفت تولید سرمایه

یابد به آالت واقعیت میداری و رشد تقسیم کار و ورود ماشینت سرمایههمانگونه که کار مجرد اجتماعی با پیشرف

بندد و برخالف گذشته نیروهای های میان کارهای گوناگون هرچه بیشتر رخت بر میای که در واقعیت نیز تمایزگونه

  یابند.ای دیگر را میکار قابلیت کوچ از یک شاخه به شاخه

رقابت بر  داران باید از منظر سرمایه متعدد نگریست.اضافی تولید شده میان سرمایهبرای فهم چگونگی توزیع ارزش 

گذارد و تفاوتی کمی میان ارزش اضافی تاثیر می اجتماعی کلروی توزیع ارزش اضافی تولید شده کل توسط سرمایه 

                                                           
.80مارکس چگونه شکل گرفت، ص سرمایه  -91  

 .85، ص همان -20
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که در ن تفاوت تا آنجاست کند. ایتولید شده توسط یک سرمایه منفرد و ارزش اضافی تصاحب شده توسط او ایجاد می

 شود. شود اما تصاحب میاشکال غیر صنعتی سرمایه ارزش اضافی تولید نمی

نشان دادن تفاوت ارزش اضافی و سود و نرخ ارزش اضافی و نرخ سود برای روشن شدن موضوع مفید است. از منظر 

برابر است اما ارزش اضافی تولید شده توسط  دارانمقدار ارزش اضافی تولید شده با مقدار سود کل سرمایه ،سرمایه کلی

هر سرمایه منفرد با سود آن متفاوت است که در اثر رقابت و همتراز سازی نرخ سود قابل توضیح است. بنابراین آنچه 

مجزا از  تیرسد در سرمایه کلی به عنوان موجودیهای متعدد متناقض با واقعیت به نظر میسرمایه از منظردر نگاه 

داران منفرد چنین انتظاری را رقابت میان سرمایه ،از منظر سرمایه متعدد های منفرد منطبق بر واقعیت است.سرمایه

ها سود برابر دریافت هایی با مقدار حجم برابر  فارغ از نسبت میان سرمایه ثابت و متغیر آنآورد که سرمایهبه وجود می

سود  ،شود نیز بر این اساس این منطقابت و متغیر تشکیل نمیکه از بخش ث تاجرکنند. در چنین بستری سرمایه 

های مالی و ی دیگر که با صنعت بزرگ و نظامای به شاخهکند. امکان کوچ نیروهای کار و سرمایه از شاخهدریافت می

ارزش  اعتباری ممکن گردید زمینه را برای وجود نرخ سود میانگین فراهم نمود. نرخ سود میانگین بر اساس نسبت

شود و هر های نامولد( محاسبه میی کل بر روی کل سرمایه به کاررفته)شامل ثابت، متغیر و هزینهاضافی تولید شده

قیمت کند و بدینسان کاالها به اش سود میانگین دریافت میی انفرادیبخشی از سرمایه متناسب با کل سرمایه

 شوند.  می شان است فروختهکه متفاوت از ارزش واقعی 21تولیدی

های مختلف خههای متعدد، روابط اشکال غیر صنعتی سرمایه با سرمایه صنعتی و همچنین تمایزات شااز منظر سرمایه

ی متعدد بررسی هاشود و روابط میان سرمایههای گوناگون تولید شده در نظر گرفته میارزش مصرفیسرمایه صنعتی و 

ه متعدد دهد در حالی که منظر سرمایو خروجی کل سرمایه را نشان میشود. منظر سرمایه کلی تفاوت ورودی می

 دهد.ان میهای منفرد چه در شکل صنعتی و چه در شکل غیر صنعتی نشتوزیع این افزایش ارزش را در میان سرمایه

است که مطابق با مفهوم سرمایه در حال  دمنفر هایهای در دست سرمایهی یک کل مجموعه ارزشسرمایه به مثابه

ی تولید را تصاحب خود گسترشی است. اشکال غیر صنعتی سرمایه که بخشی از ارزش اضافی تولید شده در حیطه

به عنوان  در وهله اول ی این اشکال سرمایه با سرمایه صنعتیکنند در این خود گسترشی نقش مستقیم ندارند.رابطهمی

ی موجود شود. از این منظر کل سرمایهی سرمایه به مثابه کل کنار گذاشته میها در هنگام نظارهرابطه میان سرمایه

                                                           
 یک کاال پرداخت کرده دار برایهایی که سرمایهسود میانگین. قیمت تمام شده با هزینه ی به عالوهقیمت تمام شده با قیمت تولیدی برابر است  -21

 ینگین در کل سرمایهسود میانگین که از حاصلضرب نرخ سود میای متغیر و ثابت نیز هست. های مربوط به سرمایهی هزینهبرابر است که دربردارنده

تولیدی کاالها در  هایشود. جمع قیمتشود و قیمت تولیدی تشکیل میآید، به قیمت تمام شده اضافه میبدست میمنفرد دار سرمایه یتخصیص یافته

ای از قیمت تولیدی ههای کاالهای تولید شده برابر است، زیرا دستارزشچارچوب اقتصادی معین)بدون در نظر گرفتن تجارت برون مرزی( با مجموع یک 

رجوع شود  کنند.)دیگر را خنثی میها همای که انحرافگیرند به گونهشان قرار میتر از ارزشای دیگر پایینشان و دستهکاالها به این طریق باالتر از ارزش

مر در رقابت و توسط سرمایه در واقعیت ا(. 1396، ترجمه حسن مرتضوی، نشر الهیتا، چاپ اول سود تشکیل نرخ عمومی، نهمسرمایه جلد سوم، فصل به: 

قیمت تولید  پیش شرط یند اما مسئله اینجاست کهآیابد و مفاهیم نرخ سود میانگین و قیمت تولید در این بستر پدید میهای متعدد تجلی میسرمایه

اضافی بر کل  ی تولید است که برابر با حاصل تقسیم ارزشسود میانگین، نرخ سود اختصاصی در هر شاخهشرط نرخ و پیشنرخ سود میانگین است 

توان قیمت تولیدی ، نمی  -شودمی فهمیدهکه از منظر سرمایه به مثابه کل  -سرمایه تخصیص یافته در آن شاخه است. بنابراین بدون درک ارزش اضافی

 درک کرد.روابط سرمایه  بر اساس شود را های سرمایه منفرد که در رقابت متجلی مییژگینرخ سود میانگین و به طور کلی و
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گیرد و با به کارگیری نیروی کار و بالفعل کردن آن، ارزش اضافیتولید اجتماعی قرار می مولد در جامعه در مقابل کل کار

داری، تولید سرمایه ییافزایی به عنوان هدف غاارزشدهد. کند و مقدار کل سرمایه اجتماعی را افزایش میمی

، کاری مولد باشد که به تولید ارزش اضافی و در نتیجه گسترش ی تولیداین شیوهشود که از منظر موجب می

بهره )در شکل تولیدی آن(  در کاری است که توسط سرمایه صنعتی ایچنین ویژگی سرمایه بینجامد.کل 

   شود.برداری می

 

 صنعتی و غیر صنعتی سرمایه اشکال-5

ولید خلق ی تی خرید نیروی کار در حیطه گردش و مصرف آن در کنار وسایل تولید در حیطهارزش اضافی به واسطه

دارانه است سرمایه تولید ی رازتوضیح دهندهدار شده توسط سرمایهی خریداریشود. نیروی کار به عنوان کاالی ویژهمی

خلق ارزش  غیر است که منجر به شود. کار خالق ارزش است اما تنها تصاحب کارِاضافی میکه منجر به خلق ارزش 

ارزشی  پارچهش کند، با حفظ ارزتبدیل می پیراهنرا به کمک ابزارش به  پارچهکه  خیاطیشود. برای مثال اضافی می

ر کار منعقد به خاط پارچهنسبت به  پیراهنکند. فزونی ارزش تولید می پیراهنجدید را در قالب ارزش مصرفی جدید 

تصاحب کار غیر  توان ارزش اضافی نامید. چرا که ناشی ازی بیشتر در آن است اما این ارزش افزوده شده را نمیشده

ر نتیجه کار مولد دآفریند و شود و ارزش اضافی نمیدارانه انجام نمینیست. بنابراین کاری است که تحت تولید سرمایه

 نیست.

نعتی همزمان صسرمایه پذیرد. خودِ تصاحب کار غیر و به کارگیری آن برای تولید کاال توسط سرمایه صنعتی صورت می

ها در کل آنسه شکل گذرا که سرمایه صنعتی به طور مداوم به ش. ود دارد:شکل پولی، مولد و کاالییدر سه شکل وج

د، سرمایه صنعتی خراالهایش، نیروی کار و وسایل تولید را میدار با پول حاصل از فروش کآید. هنگامی که سرمایهمی

اری شده شکل آید و در حیطه تولید و هنگام استفاده از این کاالهای خریداو از شکل پولی به شکل کاالیی در می

ی واسطهه به افزایی سرمایآید. در این شکل مولد سرمایه صنعتی است که ارزشکاالیی سرمایه به شکل مولد در می

جاد شده که از ارزش ای یبخش دهد.رخ میارزش ناشی از کار  باتفاوت ارزش نیروی کار خلق ارزش اضافِی ناشی از 

ولید، ی تدار است. پس از طی کردن مرحلهدار پرداخت نشده است ارزش اضافی سرمایهاش توسط سرمایهمعادل

یش از ارزش بشان آید اما این بار کاالهایی که ارزشر میی صنعتی از شکل مولد دوباره به شکل کاالیی دسرمایه

اضافی در این  ی تولید شده بودند. ارزش پیشین به عالوه ارزشکاالهایی است که به عنوان وسایل تولید وارد حیطه

نمایانگر اصل شده ی گردش دوباره به شکل پولی در آیند. پول حها  در حیطهکاالها مستتر است تا این که با فروش آن

ده بود. ارزش ارزشی بیش از پولی است که در ابتدای چرخه برای خرید کاالهای نیروی کار و وسایل تولید پرداخت ش

یه پولی در رود و با هم به شکل سرمازدنی تمایزشان از بین میاضافی و ارزش پرداخت شده اولیه در چشم به هم

 ها برای تولید بپردازد.تواند همچون پیشین به خرید کاالآیند که میمی
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در کارخانه و همراه با صنعت بزرگ به کار انداخته  نیست که اینامد الزاماً سرمایهآنچه که مارکس سرمایه صنعتی می

ی تولید تولید گرایش به شیوههای گوناگون کند شاخهسرمایه تشریح می یکمشود. همانطور که مارکس در جلد می

کنند مانند دوران ابتدایی هایی وجود دارد که بر اساس تولید کارگاهی عمل میهر زمان شاخه ای دارند اما درکارخانه

شد و به تدریج این شاخه به سمت تولید ماشین ها که تولید خود ماشین بر اساس تولید کارگاهی انجام میورود ماشین

ها یابد )که به آنها پیکر مادی نمیه آنتولید شد ارزش مصرفیهایی که توسط ماشین پیش رفت. از طرف دیگر شاخه

کنند مانند صنعت حمل و شناسیم تولید نمیشود( در فضایی که به نام کارخانه میتولید کننده خدمات گفته می

، آموزش و درمان. بنابراین انواع مختلف سازمان و تقسیم کار و مادی یا غیر مادی بودن تولیدات ارتباطی به 22نقل

با استفاده  ای که با خرید وسایل تولید و، سرمایهنداردسرمایه مربوط به حیطه تولید  به عنوانصنعتی  مفهوم سرمایه

کند که الزاماً پیکر مادی ندارد اما در هر صورت کاالی مادی یا خدمتی به ای تولید میارزش مصرفینیروی کار  از

 است. مستترکند که ارزش اضافی در آن شکل کاال تولید می

شود. در این حیطه است که سرمایه از اجزاء ارزش اضافی تنها در سرمایه از نوع صنعتی و در شکل مولد آن خلق می

گیرد و کار ی کارگر قرار میشود. وسایل تولید به مثابه کار مرده در برابر کار زندهنیروی کار و وسایل تولید تشکیل می

کند. ارزش کار مرده سرمایه ثابت ، و ارزش نیروی ، ارزش جدید را خلق میزنده عالوه بر حفظ و انتقال ارزش کار مرده

بندی تنها در شکل مولد سرمایه دهد. باید در نظر گرفت که این تقسیمکار سرمایه متغیر این بخش مولد را تشکیل می

واقعی نیست و فراتر از  از سرمایه صنعتی است که به واقع حضور دارد و در شکل پولی یا کاالیی این تمایز به صورت

توان از این دو بخش استفاده کرد. چرا که این دو آور سرمایه نیز نمیاین باید توجه نمود که در اشکال تجاری یا بهره

. هستندبخش نشانگر تفاوت  نقش وسایل تولید و نیروی کار به عنوان اجزاء سرمایه مولد در فرآیند تشکیل ارزش 

تنها ارزش خود را به محصول منتقل  ،در فرآیند کارشود میوسایل تولید آن بخش از سرمایه که صرف خرید ارزش 

شوند. آید و از این رو سرمایه ثابت نامیده میبه وجود نمی اشو هیچ تغییر ارزشی ناشی از فرآیند تولید در ارزش ندکمی

. صرف نیروی کنداش تغییر میشود در فرآیند تولید ارزشمی آن بخش از سرمایه که صرف خرید نیروی کار ارزش 

سرمایه متغیر نامیده این بخش از سرمایه،  کند و از این رو کار عالوه بر بازتولید ارزش خود، ارزش اضافی هم تولید می

                                                           
گسستنی دارد. یعنی شود، با فرآیند حمل و نقل، پیوندی نافروشد، تغییر خود محل است. اثر سودمندی که تولید میآنچه صنعت حمل و نقل می" -22

شان، دقیقاً فرآیند نیمکا کنند، و سفرشان یعنی حرکتاد و کاالها با وسایل حمل و نقل مسافرت میفرآیند تولیدی که خاص صنعت حمل و نقل است. افر

مصرفی که متفاوت از  یءشید مصرف شود؛ این اثر، همانند تواند در جریان فرآیند تولشود. اثر سودمند فقط میتولیدی است که با این وسایل انجام می

ا این همه، ارزش آید، وجود ندارد. بکند و همچون کاال پس از تولید به گردش در میاین فرآیند است، یعنی شیئی که چون کاالی تجاری عمل می

ی ارزش ل تولید(، به اضافهو وسای )نیروی کاراند که در آن مصرف شدهای این اثرِ سودمند، مانند ارزش هر کاالی دیگری توسط ارزش عناصر تولید مبادله

مانند کاالهای  شود. این اثر سودمند از لحاظ مصرفش نیز درستاضافی ایجاد شده توسط کار اضافی کارگران شاغل در صنعت حمل و نقل تعیین می

گاه خود ود، آنشصورت بارآور مصرف  رود؛ اگر بهگاه ارزش آن در جریان مصرفش از بین میکند. اگر به صورت فردی مصرف شود، آندیگر عمل می

نجا خود فرآیند تولید و نه شود... در ایای به خود کاال انتقال داده میشوند و ارزش آن به عنوان افزودهای از تولید کاالهایی است که حمل میمرحله

 .163 ، ص1393 ، چاپ اولالهیتا سرمایه جلد دوم، ترجمه حسن مرتضوی، نشر "شود.محصولی جدا شدنی از آن پرداخت و مصرف می
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زی نباید طرح آید چنین تمایشود. بنابراین برای مثال در سرمایه تجاری که نه ارزش و نه ارزش اضافی پدید نمیمی

 شود.است که با سرمایه متغیر مبادله می در نتیجه کار مولد کاری شود.

ر صورتی که ددهند برخی به اشتباه مقوالت معرفی شده مانند سرمایه ثابت و متغیر را به یک دسته اسامی نسبت می

تواند امپیوتر میکگیرد. برای مثال ساب صورت میتی این چیزها در فرآیند تولید است که این انبر اساس کارکرد ویژه

ت به کار رود. ی تولید و جزئی از سرمایه ثابدر جایی به عنوان محصول خارج شود و در جایی دیگر به عنوان وسیله

را به تدریج به  کامپیوتر به عنوان جزء الزمی برای تولید کاال در آنجا که ابزاری برای طراح محصول است ارزش خود

شود بت محسوب نمیاش سرمایه ثادار تجاری برای محاسبات مالیکند اما کامپیوتر در اختیار سرمایهمی کاالها منتقل

ود داشته کامپیوتر در تشکیل ارزش وجدهد که بحثی بر سر چگونگی نقش ایفا کردن چرا که تشکیل ارزشی رخ نمی

ه مزد کارگر در کند در حالی کرا بازنمایی میی سرمایه مولد است که سرمایه متغیر باشد.یا مزد کارگر در محدوده

 تواند نمایانگر سرمایه متغیر باشد.اشکال غیر صنعتی سرمایه نمی

به تولید ارزش  برداری از کار کارگران مولداز منظر سرمایه به مثابه کل شکل مولد سرمایه صنعتی است که با بهره

ل کاالیی به شکل دهد. در جریان فروش کاالها و تبدیل شکایش میپردازد و حجم سرمایه به مثابه کل را افزاضافی می

اشکال گوناگونی  دار صنعتی بهشود و در این فرآیند ارزش اضافی تولید شده توسط سرمایهپولی ارزش اضافی متحقق می

مایه صنعتی ری ارزش اضافی تولید شده توسط سآید که همه اجزاء تشکیل دهندهاز جمله، بهره و سود تجاری در می

 دهند.را تشکیل می

ای پس شود که به صورت چرخهدر هر سه شکل یاد شده متجلی می ، همزمانباید توجه کرد که سرمایه صنعتی واحد

های آیند. سرمایه صنعتی در شکل پولی و شکل کاالیی در ارتباط با سرمایهاز گذراندن مراحلی به شکل دیگر در می

کند که گیرد. در واقع این دوشکل مرزهایی را تعیین میآور و سرمایه تجاری قرار میبهرهغیر صنعتی همچون سرمایه 

سرمایه تجاری و بهره آور که در عصر  کنند.اشکال غیر صنعتی سرمایه در این مرزها نقش آفرینی خود را آغاز می

ری بر سرمایه صنعتی سلطه یافته بودند، داهای تولید سرمایهماقبل سرمایه نیز حضور داشتند و در ابتدای تشکیل نطفه

شوند. در عصر سرمایه، اشکال غیر داری هر چه بیشتر وابسته به سرمایه صنعتی میی تولید سرمایهبا تکامل شیوه

صنعتی سرمایه بخشی از کارکردهای سرمایه صنعتی هستند که برای تسهیل بازتولید سرمایه موجودیت مستقل از 

اکنون بخش کوچکتری از نیروی  "آفرینند اما از این جهت سودمندند کهاند و با اینکه ارزش نمیسرمایه صنعتی یافته

از آنجایی که وقفه در طی کردن مراحل در  23."کار و زمان کار جامعه با این کارکردهای نامولد گره خورده است

تولید را بازروند  شکل پولی به کاالیی،ی سرمایه صنعتی یا تغییر شکل ارزش سرمایه از شکل کاالیی به پولی و چرخه

ای که با کند. به گونهاختالل جلوگیری میاز   صنعتی ان دارسرمایه از کاالها خریدکند، سرمایه تجاری با مختل می

                                                           
تنها صرف تغییر شکل ارزش از  وافزایند هایی است که ارزشی به کاال نمیی کارها و هزینهکارکردهای نامولد دربردارنده .241، صسرمایه جلد دوم -23

دار م کار افرادی از طبقه سرمایهشوند و با تکامل تقسیشوند. این کارکردهای نامولد در حیطه گردش اقتصادی انجام میپولی به کاالیی و یا بالعکس می

 دهد.هش میهای نامولد کل سرمایه را کاگردند و تمرکز در انجام این کارکردها هزینههایی از آن فعال میبه طور تخصصی در بخش
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 )اگر کل سرمایه کاالیی را در مقابل کل سرمایه بازرگانی در نظر بگیریم(تر از ارزشخرید کاالی تولیدی به قیمتی پایین

خرید چنین سرمایه تجاری در تغییر شکل پولی به کاالیی نیز در کند. همو فروختن آن به ارزش واقعی کاال سود می

 به سرمایه دار صنعتی هاو فروش آنمانند ماده خام و ابزار   تولید کننده وسایل تولید های صنعتیسرمایه کاالهای

صنعتی با  دارانصنعتی بخشی از ارزش اضافی است که کل سرمایههای غیر سود سرمایه . کندنقش ایفا می دیگر

های گوناگون سرمایه در قامت یک تمام بخشکار مولد کارگران تولید کرده است و در اینجاست که برداری از بهره

 گیرند. طبقه در برابر کارگران مولد قرار می

 

 کار غیر مولد در حیطه گردش-6

شکل مولد خود  دار صنعتی درای که سرمایهدهد. حیطهگردش و خارج از واحد تولیدی رخ میمبادله کاالها در حیطه 

رید و شود. خحیطه گردش است که در آن شکل کاالیی سرمایه به شکل پولی آن و بالعکس تبدیل می.حضور ندارد

از این کارها  نی دارد. برخیشود نیاز به صرف کارهای گوناگوفروش کاالها که ارزش کاالها در این بستر متحقق می

نقل کاالها،  ی فرآیند تولید در حیطه گردش هستند که درون بازار هم ادامه دارند. این کارها شامل حمل وادامه

دار بازرگان مایهدار صنعتی یا سرتواند توسط سرمایهشود که میبندی درون فروشگاه نیز میسازی و حتی بستهذخیره

و شود یری میکند و یا از تغییرش جلوگتغییر می ارزش مصرفیدو صورت در چنین کارهایی یا  انجام شود اما در هر

 شود.ارزش و ارزش اضافی تولید می

رارگرفتن نیست. قگردش اقتصادی کاالها متناظر با تغییر مکان کاالها به خارج از واحد تولیدی و در دسترس خریدار  

ود و مالیات زنی، تبلیغات، محاسبه قیمت، سگردش اقتصادی محدود به تغییر شکل ارزش سرمایه است. معامله، چانه

دم تشکیل عکه نیاز به صرف زمان دارند. برای روشن شدن  برای دو طرف مبادله کننده کاال کارهایی الزم هستند

 کنیم:ارزش و ارزش اضافی در چنین کارهایی به نقل قولی از مارکس رجوع می

ی با ای تولید کنند اما کارشان بر تقسیم کار مبتنی باشد به نحوی که ناگزیر از مبادلهاگر دو نفر هر یک فرآورده"

شان بستگی داشته باشد به ارضای نیازهایشان از طریق مبادله با یکدیگر، در این آوردهیکدیگر باشند، یعنی تولید فر

ها و محاسبات قبل از معامله، هیچکدام زنیکنند، یعنی معامله و چانهصورت بدیهی است زمانی که صرف این مبادله می

ه مبادله برایش با صرف وقت زیاد همراه بوده، افزاید. اگر الف ادعا کند کای آن نمیای بر فرآورده یا ارزش مبادلهذره

اند، یعنی زمان مبادله تواند همین ادعا را داشته باشد. هر دو درست به یک اندازه در این کار وقت صرف کردهب هم می

بخواهد و از بابت وقت صرف  –یعنی معادل آن را -تالر 10اش زمان مشترک هر دو است. اگر الف از ب بابت فرآورده

ای. این هدر شدن وقت ناشی از تالر دیگر مطالبه کند، در این صورت دومی خواهد گفت:البد دیوانه شده 10اش دهش

های گردش به طور اخص )که در داد و ستد پولی تحولی مستقل و مهم ایجاد تقسیم کار و ضرورت مبادله است...هزینه

ند که تبدیل کاال به پول و پول به کاال ماهیتش چنان است توان به زمان کار مولد تبدیل کرد هرچکنند( را نمیمی
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شود تا سرمایه از شکلی به شکل دیگر درآید. حال ممکن است الف و ب به این برد، یعنی زمانی صرف میکه زمان می

 کنند یعنی ییجوی میان خود، مقداری در وقت صرفهنتیجه برسند که با قرار دادن شخص ثالث ج به عنوان واسطه

گران به تعداد کافی آید که مبادلهزمان الزم برای فرآیند گردش را آن شخص ثالث تأمین کند؛ این امر وقتی پیش می

 24"وجود داشته باشند

شود تا با محدود شدن دار بازرگان به عنوان بخشی از کل سرمایه از سرمایه صنعتی جدا میبه این ترتیب سرمایه

دار زمان گردش کل کاالهای تولید شده صرفه جویی نماید اما در هر صورت سرمایهکارکردش به حیطه گردش، در 

زنی با بازرگان بپردازند و یا بازاری برای فروش کاالهای خود بیابند. صنعتی نیز به افرادی نیاز دارد که به مکاتبه و چانه

ارتباطی و ... دارند. فرآیند گردش به اندازه چنین کارهایی نیاز به تجهیزاتی مانند کامپیوتر، دفتر بازرگانی، وسایل 

دارانه اهمیت دارد و کار مورد نیاز برای گردش به همراه وسایل مورد نیاز آن فرآیند تولید برای تولید کاالیی سرمایه

ر و در حالیکه کل سرمایه به کا 25ها غیر مولدنددار صنعتی است. این هزینههایی از سوی سرمایهمستلزم صرف هزینه

داران صنعتی افزایند و منجر به کاهش نرخ سود تولید شده توسط کل سرمایهدهند، ارزش نمیرفته را افزایش می

های غیر مولد گردش شودکه به کاهش هزینهدر چنین بستری گسترش و تمرکز سرمایه بازرگانی فهمیده می شوندمی

دار غیر مولدند ها برای کل طبقه سرمایهد که همچنان این هزینهانجامد. البته باید توجه نمودار صنعتی میبرای سرمایه

 یابد.داران بازرگان میزان آن کاهش میاما با تمرکز آن در دست سرمایه

گذارد. زمان برگشت سرمایه افزایی سرمایه صنعتی میاز سویی دیگر باید به اثری توجه کرد که زمان گردش بر ارزش

شود. تنها زمانی از تولید که به زمان کار تعلق دارد ارزش سرمایه را زمان گردش تشکیل میاز مجموع زمان تولید و 

افزاید از این رو گرایش دهد و زمان گردش و زمانی از تولید که به کار اختصاص ندارد ارزشی به سرمایه نمیافزایش می

بندی و چیدمان کارخانه  و ار از لحاظ زماندهی نوین کهای کار در زمان تولید از طریق سازمانکردن وقفهبه کم

ی ارتباطات دهی و توسعههای اعتباری، ساز و کارهای جدید سفارشی نظامچنین افزایش سرعت گردش به واسطههم

کردن زمان برگشت ی کمشود. در صورت ثابت ماندن شرایط دیگر، سرعت گردش به واسطهنقل درک میوو حمل

واحدی که در  100م سرمایه شود. به طوری که حجم ارزش اضافی تولید شده توسط سرمایه تواند جایگزین حجمی

بار  1واحدی است که در سال  200کند معادل حجم ارزش اضافی تولید شده توسط سرمایه بار برگشت می 2سال 

یجه گرفت که کار در توان نتبرگشت دارد. از این تأثیر غیر مستقیم بر افزایش حجم ارزش اضافی تولید شده نمی

واحدی در هر  100ی کند و بنابراین مولد است چون ارزشی که به سرمایهی گردش ارزش اضافی تولید میحیطه

لضرب نرخ ارزش اضافی در سرمایه متغیر آن است و این ارزش اضافی توسط کارگران شود برابر با حاصبرگشت اضافه می

به این صورت کاهش یا افزایش سرعت گردش "تخدام آن سرمایه مولد هستند. شود که مستقیماً در اسمولدی تولید می

                                                           
 .171، ص1377باقر پرهام و احمد تدین، نشر آگه، چاپ دوم گروندریسه جلد دوم، کارل مارکس، ترجمه  -24

از منظر سرمایه کلی ایجاد  دار غیر صنعتی تغییری در غیر مولد بودن آندار صنعتی انجام شود چه توسط سرمایهاین کارکردها چه توسط سرمایه -52

کند.نمی  
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صرفاً زمانی را که طی آن سرمایه قادر نیست کار مولد استخدام کند و ارزش خود را باال ببرد کاهش یا افزایش 

 26"دهد.می

کشید. بخش  صنعتی و غیر صنعتیدار های سرمایهنقشداران منفرد پیرامون توان بین سرمایهخط تمایز پررنگی نمی

تواند به انواع غیر صنعتی سرمایه متعلق رود میاش در نوع صنعتی به کار میدار واحدی که سرمایهی سرمایهاز سرمایه

کند دار تجاری را ایفا میجا نقش سرمایهدار دیگری بفروشد و در آنتواند کاالهایش را بدون وساطت سرمایهباشد. او می

دار صنعتی را شود که در آنجا نقش سرمایههایش به تشکیل ارزش مربوط میدار تجاری بخشی از فعالیترمایهو یا س

پیشین دچار دگرگونی  و یا از  ارزش مصرفیجدیدی خلق و یا  ارزش مصرفیی تولید، کند. بنابراین در حیطهایفا می

ارزش کنند و یا مادی یا کاالی مادی مجزایی ظهور میهایی که در قالب ارزش مصرفیشود. دگرگونی آن جلوگیری می

شوند. حیطه گردش مربوط هایی که حاصل خود کار هستند و بدون پیکریابی مادی در حین تولید، مصرف میمصرفی

تواند انجام شود و های غیر تولیدی و مربوط به گردش میبه بازار و خرید و فروش کاال است. در حیطه تولید، فعالیت

تواند صورت پذیرد. برای مثال حمل و نقل ادامه حیطه گردش فعالیت تولیدی و تشکیل ارزش و ارزش اضافی می در

که از تمامی کارکردهای نامتجانسی مانند نگهداری،  تجاریبنابراین سرمایه "فعالیت تولیدی در حیطه گردش است.

د داشته باشد جدا شده و به کارکرد حقیقی خود تواند با آن پیونگسیل، حمل و نقل، جورسازی و جداسازی که می

ها و از این کند و نه ارزش اضافی، بلکه صرفاً تحقق آنیعنی خرید برای فروش محدود شده باشد، نه ارزش ایجاد می

ها از دستی به دست دیگر و در عین حال سوخت و ساز جامعه را وساطت ی بالفعل کاالها، یعنی انتقال آنطریق مبادله

 27"کندمی

کند در نرخ عمومی سود هایی که برای نیروی کار بازرگانی و وسایل مورد نیازش میدار بازرگان با صرف هزینهسرمایه

داری ی تولید سرمایهکند. کارکنان بخش بازرگانی با تکامل شیوهاش سود دریافت میگذارد و متناسب با اندازهاثر می

شود که متناسب با کل ایند که مزدشان بر اساس ارزش نیروی کار پرداخت میبه شکل کارگران مزدبگیری در می

دار شوند با این تفاوت که سرمایهکشی میساعت کار انجام شده نیست. بنابراین این کارگران توسط سرمایه بازرگان بهره

کشی انتقال ارزش ن با این بهرهدار بازرگاکند اما سرمایهکشی از کارگران خود ارزش اضافی تولید میصنعتی با بهره

شرط سود تجاری است و کار گرداند. ارزش اضافی پیشاضافی تولید شده توسط کارگران مولد به خود را ممکن می

جویی کارگران بازرگانی به واسطه صرفه کشیدار از بهرهطبقه سرمایه کل کند. از طرفیبازرگانی این سود را متحقق می

کارگر های طبقهدار در مقابل کل بخشهای طبقه سرمایهبار کل بخشاینو  بردد نفع میهای نامولدر هزینه

های جدید، تقسیم کار و شدت یافتن کار وضعیت کلی با تمرکز بیشتر سرمایه بازرگان، ورود فناوری. گرددظاهر می

ی کار بازرگانی به سمت کار بیگانه شدهشود و فرآیند کارگران نامولد بازرگانی هر چه بیشتر مشابه کارگران مولد می

                                                           
 سرمایه جلد دوم. -26

.327سرمایه جلد سوم، ص -27  
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ای که به البته شکل پرداخت مزد به برخی کارکنان بازرگانی که به علت نوع رابطه 28کند.درون کارخانه میل پیدا می

شود ، عنوان مدیر با سرمایه دارند و مزدشان نه بر اساس ارزش نیروی کار بلکه براساس بخشی از سود پرداخت می

 ها در زمره کارگران بازرگانی شود.به قلمداد کردن آننباید منجر 

شرط این افزایش، یابدو با وجود اینکه پیشارزش سرمایه اولیه بازرگان پس از طی کردن زمان برگشت افزایش می

پول بیشتر به عنوان فرمول عام سرمایه برای سرمایه او مصداق -ی تولید است اما پولارزش اضافی خلق شده در حیطه

های دار صنعتی به عنوان هزینههای گردش برای سرمایههزینه"نویسدد سوم سرمایه میلکند. مارکس در جپیدا می

آید که بر ها به عنوان  منبع سودش در میآید که به واقع این چنین است. برای بازرگان این هزینهغیر مولد در می

های گردش، برای . بنابراین مبلغ صرف شده برای این هزینههاستاساس نرخ عمومی سود معین متناسب با این هزینه

خرد نیز برای او مولد شود و به این دلیل کار بازرگانی را که میگذاری مولد محسوب میسرمایه بازرگانی سرمایه

 29"است

کار مورد نیاز  های وسایل ومارکس در این نقل قول از منظر سرمایه متعدد و منفرد به موضوع نگریسته است که هزینه

داری ستم سرمایهنشدن مفهوم سرمایه مولد که از منظر سی مغشوشبازرگانی برای او منشأ سود است اما بهتر است برای 

 .شود عنوان سودآور برای کار مخصوص بازرگانی در نظر گرفته شودو سرمایه به مثابه کل تعریف می

 

 30تمایز کار مولد و غیر مولد -7

ولید ارزش اضافی تکند کار مولد است. با توجه به اضافی و در نتیجه ضد خود یعنی سرمایه را تولید میکاری که ارزش 

 :کندکه که هر کدام ویژگی قبل از خود را درون خود حمل می های زیر استکار مولد دارای ویژگی

کند. رفع می ویمعنکندکه نیازهای انسان را چه مادی و چه تولید می ارزش مصرفی: کار مولد ارزش مصرفیتولید الف( 

تولید قیچی  و پارچه ارزش مصرفیبا تغییر  کارگرتواند پیکر مادی داشته باشد مانند میزی که می ارزش مصرفیاین 

د کار در ماننود شیابد و مستقیماً در حین تولید مصرف میکند و یا اثر سودمند خود کار باشد که پیکر مادی نمیمی

ادی شود و به شکل محصولی مدر حین تولید مصرف می ارزش مصرفیجایی به عنوان صنعت حمل و نقل که جابه

اری که مأمور ی کتواند مولد باشد برای مثال نتیجهتولید نکند نمی ارزش مصرفیپس از کار وجود ندارد. کاری که 

و به کارگیری  کندتولید نمی ارزش مصرفیکند در نتیجه نمی دهد هیچگونه نیاز انسانی را برطرفمالیات  انجام می

 کند.فت میی تولید مسلط است هرچند او نیز ارزش نیروی کار خود را در قالب مزد دریاآن برای بازتولید شیوه

                                                           
رتباطاتشان از وضعیت اهای مورد نیاز و نوع شدند به علت کمیاب بودن مهارتمی در ابتدا افرادی که در این بخش از حیطه گردش به کار گماشته -28

 رود.یاین موقعیت ممتاز از بین مها، ممتازی برخوردار بودند اما به تدریج با رشد تقسیم کار در این حوزه و آموزش عمومی مهارت

 .345سرمایه جلد سوم، ص -29

)نشر جمه حسن آزاد، ترنوشته احمد توناک و سنگور سوران "بندی آن، تالشی برای تبیین و طبقهو نامولد کار مولد"یاز مقاله  ،در این بخش -30

  .بهره برده شده است ، (1393اینترنتی،
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غیر مولد بودن کار اهمیتی ندارد. حضور  برای تمایز مولد یا ارزش مصرفیدر قالب کاال: نوع  ارزش مصرفیتولید ب( 

بنابراین  تواند حضور داشته باشد.ای بدون چنین پیکری نمیارزش مصرفی از این جهت اهمیت دارد که ارزش مبادله

های کار مولد است چرا که کاری که واجد ارزش مبادله از ویژگی ارزش مصرفیدر قالب کاال یا  ارزش مصرفیتولید 

 شود.دهد کار مولد محسوب نمیف خودش انجام میفرد برای مصر

 

 :، مبادله کار با سرمایهسرمایه قالبتولید کاال در ( ج

ار مولد انجام ککند و برای مثال کفشی را تولید می )خرده بورژوا( ی کاالیی که مالک ابزار خودش استکنندهتولید

ضافی بدون کند به این دلیل که ارزش او ارزش مبادله را در قالب کاال تولید می ارزش مصرفیدهد هر چند نمی

که نیازش برطرف  تواند کاالیی بخردافزاید و با فروش کفش میتصاحب کار غیر معنایی ندارد. او ارزش را به چرم می

س تولید کاال در توان قائل شد. پافزایی برای ارزش او نمییابد و خصلت ارزششود در نتیجه دارایی او افزایش نمی

شود بادله میمنیروی کار با سرمایه  ارزش مصرفیقالب سرمایه ویژگی دیگر کار مولد است. یعنی کاری که به عنوان 

کند ار را بیشتر نمیارزش فرد خرید ییشود نه تنها داراتواند کار مولد باشد. کاری که با پول یا درآمد مبادله میمی

یروی کار و در ناش با ی سرمایهدار با مبادلهشود در صورتی که سرمایهدهد و پول او خرج میکاهش میبلکه آن را 

ا با مقدار رکند تا پس از مدتی آن نیروی کار که همانا کار است پولش را پرداخت می ارزش مصرفیاختیار گرفتن 

وجب گمراهی شود. باشد و این نباید متواند شکل مزدی هم داشته ی کار با درآمد میاش پس بگیرد. مبادلهبیشتر شده

فروشد خانه میبه صاحب ارزش مصرفیپردازد، اثر سودمند کارش را به عنوان خدمتکاری که در خانه به نظافت خانه می

شود. کار ج میخر دهد سرمایه نیست بلکه از درآمد اوکند. پولی که صاحبخانه به او میو در قبال آن مزد دریافت می

رمایه مبادله اش در پیکر مادی وجود ندارد بلکه از آن جهت که با سارزش مصرفیخانگی نه از آن جهت که  خدمتکار

های مختلف برای ها را به خانهشود مولد نیست. در صورتی که شرکتی خدمتکاران را به استخدام خود درآورد و آننمی

و حاصل آن  شودآید و کار خدمتکاران با سرمایه متغیر مبادله میال در میها به شکل کانظافت بفرستد خدمت آن

 شوند.کارگر مولد محسوب میکارکنان آن تولید ارزش اضافی است و 

ر صورتی که با سرمایه اما د ندخدمات آشپز، خیاط، نظافتچی، راننده، و ... اگر با پول یا درآمد مبادله شوند مولد نیست"

شوند و این افراد ائه میدارانه کاال ارین خدمات هر چه بیشتر در قالب تولید سرمایه. در طی زمان اندمولد اادله شوند مب

 ."دهدرا در زمره کارگران مولد قرار می

 مبادله کار با شکل مولد سرمایه صنعتی:د( 

شود ارزش اضافی ایه مولد مبادله میسرم آورند، کاری که با از آنجایی که انواع غیر صنعتی سرمایه ارزشی به وجود نمی

کند و در نتیجه مولد است. کار استفاده شده در سرمایه تجاری که برای تغییر شکل کاالیی به پولی یا پولی تولید می
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و نه مانع از تغییر آن  ارزش مصرفیآورد و نه تغییردر جدیدی به وجود می مصرفی شود نه ارزشبه کاالیی انجام می

 کند.ر نتیجه ارزش و ارزش اضافی نیز خلق نمیشود و دمی

هایی است یدگیهایی است که مولد بودن یا نبودن آن دارای پیچکاِرکارکنان دولت، مدیران و مهندسان از جمله بخش

 توانند ارزیابی شوند:های کار مولد و نامولد میکه با توجه به ویژگی

 کارکنان دولت

ی و بیرونی( )درون های میان طبقاتتضاد چرا کهتوان بدون حضور دولت تصور کرد نمیهیچ نظام مبتنی بر طبقاتی را 

ی تولید یوهداری در نهایت بر حسب هدف بقاء شهای مختلف دولت سرمایهشود. بخشای میمانع از بقاء چنین جامعه

گیری نشأ این جهتی اول مکه در وهلهگیرد صورت می گوناگونی هایبا واسطهکنند و این امر گیری میداری جهتسرمایه

های تقل از بخشکند که ماهیتی نسبتًا مسکند. از این منظر دولت خود را به اشکال گوناگونی ظاهر میرا رازآمیز می

ولت به خود دهد. برای بررسی کار مولد و نامولد در کارکنان دولت اشکال مختلفی که دمختلف طبقه حاکم به آن می

آید تلفی در میهای مخهای اقتصادی، سیاسی ، نظامی و ایدئولوژیک به شکلباید تفکیک کرد. دولت در حوزهگیرد را می

  آورد.ی خود کارکنانی را به استخدام در میها برای انجام کارکردهای ویژهو در هر کدام از این شکل

درآمدهای خود را هزینه  ،شرایط عام تولیدگذاری و بازتولید دولت در کارکرد خود به عنوان تسهیل شرایط سرمایه

کار ممکن است ضروری باشد اما مولد نباشد. پس "شود. ها شامل خرید نیروی کار میکند و  بخشی از این هزینهمی

از بخشی  -گیردمادام که هنوز تولید به کمک سرمایه و تحت قواعد آن انجام نمی- ی شرایط عام و همگانی تولیدهمه

شوند، و کارگران حتی اگر نیروی مولد سرمایه را افزایش دهند، کارگر عمومی، یعنی از خزانه دولت تغذیه میاز درآمد 

 31"مولد نیستند.

ای دارانه دارد به گونهسرمایه با پیش رفتن بر اساس منطق خود میل به ایجاد شرایط عام تولید بر اساس تولید سرمایه

با درآمد سازی، تأمین مواد برخی مواد خام( که پیش از این به خاطر سودزا نبودن هایی از تولید)راهشاخه کار در  که

و همچنین شرایط  گسترش یابدشدند با سرمایه مبادله شوند و از این طریق مرزهای انباشت سرمایه دولت مبادله می

ها، مقدار کمینه برخی از این شاخه. عالوه بر به صرفه نبودن، در شوند سرمایهاجتماعی تولید هر چه بیشتر تابع منطق 

سرمایه برای ورود به آن به قدری بزرگ است که نیاز به حد باالیی از تمرکز سرمایه وجود دارد و تا رسیدن به چنین 

دولت از شود. ای برای بازتولید اجتماعی سرمایه وارد عمل میتمرکزی دولت در صورت ضروری بودن چنین شاخه

هاست اما این کند یعنی مزدشان تنها معادل بخش کار الزم آنکشی میها بهرهدر این شاخه کارگران استخدام شده

به این معنا که کار اضافی بیرون کشیده شده از کارگران قابلیت مبادله و بنابراین ایجاد سود را کارگران مولد نیستند 

عالوه بر این بخش تولید که کارگران ارزش  رده است.ها را خریداری نکدار نیروی کار آنندارد و دولت به مثابه سرمایه

تواند کنترل بخشی از بازرگانی را به همین هدف)تأمین شرایط عام تولید( بر عهده کنند، دولت میمصرفی تولید می

                                                           
 .56-55گروندریسه جلد دوم، ص -31
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بگیرد که نیروی کار استخدام شده در این بخش پیش از بحث دولتی یا خصوصی بودن به علت عدم تولید ارزش 

  آیند.گر نامولد به شمار میمصرفی کار

ی مادی نیاز به این خدمات را بررسی دهنده خدمات عمومی الزم است  به زمینهبرای درک نقش دولت به شکل ارائه

آگاهانه و روشمندانه جامعه به  اولین واکنش که قانون کار"همانطور که مارکس در جلد یکم سرمایه نوشته استکرد. 

های ای، ماشینشد، همانقدر محصول صنعت بزرگ بود که نخ پنبهشکل خودجوش فرآیند تولید آن محسوب می

دار و از طرفی خطر های طبقه سرمایه. به همین دلیل پس از مبارزه بر سر زمان کار و مقاومت32"خودکار و تلگراف

ها اعمال شد و پس از آن قانون قانون کار برای بخشی از شاخه ،ر و امکان تشدید کارفروپاشی جامعه و رشد بارآوری کا

. قانون کاری که تبدیل گردیدداران ارزش اضافی نسبی توسط کل سرمایه براساس ابزاری برای گسترش تولید به کار

وضعیت اسفباری داشت. شد که پیش از این بندهای مشخصی پیرامون آموزش و بهداشت طبقه کارگر را شامل می

عالوه بر اینکه در تولید   ،ی دولت استپس خدمات آموزش و بهداشت که در بسیاری از کشورها تا حد زیادی بر عهده

کنند، واکنشی به کاالی نیروی کار متعارف دخیل هستند و به نوعی شرایط عام بازتولید اجتماعی سرمایه را فراهم می

شوند. استفاده از ابزار ایدئولوژیک فروپاشی بستر مادی بازتولید سرمایه نیز محسوب می مبارزه طبقاتی و همچنین خطر

نمایی ساختار موجود در ظاهری فراطبقاتی توسط دولت برای پیشبرد کارکرد پنهان کردن منطق سرمایه و وحدت

ه متفاوت است.  علیرغم شود که با دو کارکرد پیشگفتای از خدمات آموزشی دولت را شامل میبخش قابل مالحظه

ضروری بودن تولید این خدمات به عنوان ارزش مصرفی پیکرنیافته در قالب مادی، معلمان، پرستاران و پزشکان  و 

گیرند، کارگران نامولد کشی قرار میدیگر کارکنانی که مزدشان نمایانگر ارزش نیروی کار است و در نتیجه مورد بهره

هایی را نیز شود. سرمایه گرایش دارد چنین زمینهسرمایه بلکه با درآمد دولت مبادله میهستند چرا که کارشان نه با 

گذاری که بسیار به سطح مبارزه طبقاتی بستگی دارد تابع خویش سازد و مهر در صورت فراهم بودن شرایط سرمایه

أکید است که از آنجایی که نیروی کار ی بیشتری از تولید اجتماعی بیش از قبل بزند. البته نیاز به تخود را بر گستره

ها دارانه این خدمات نیز، این حوزهشوند پیش از تولید سرمایهمی ها به عنوان کاال در قالب مزد خریدهدر این بخش

دارانه این خدمات، کارگران پیشگفته به کارگران مولد داری هستند. تحت تولید سرمایهتحت سیطره تولید سرمایه

توان به مولد و نامولد تقسیم کرد بلکه این مشاغل با کار مشخصی که وند. از منظر سرمایه مشاغل را نمیشتبدیل می

افزایی سرمایه شوند و به عبارتی کاری که ضد خود یعنی سرمایه دهند در صورتی مولدند که منجر به ارزشانجام می

کنند )به جز بخش ایدئولوژیک( تولید میییآموزش ابتداای که معلمان در برای مثال ارزش مصرفی ویژه سازد.را برمی

آموزش است که از سویی برای مصرف کننده آن جزء ضروریات زندگی همچون وسایل معاش است و از سویی دیگر 

آورد. در سطوح باالتر آموزشی  نیروی کار فرد برای کار نیروی کار فرد را به سطح نیروی کار ساده و متعارف در می

آفریند و به یابد و به کار گرفتن چنین کاری ارزش و ارزش اضافیِ باالتری نسبت به کار ساده میمهارت می مخصوصی

                                                           
.517سرمایه جلد یکم، ص -32  
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یابد. اما کارکرد مشخص علت صرف شدن کاری بیشتر برای ایجاد چنین نیروی کاری، ارزش نیروی کار او افزایش می

اش با درآمد دولت تواند با توجه به نوع مبادلهکاری می کار آموزش ارتباطی به مولد یا نامولد بودن آن ندارد و چنین

 ترتیب نامولد یا مولد قلمداد شود.یا سرمایه به 

از جنبش رهایی  کنند برای اینکه جزئیمعلمان و پرستاران و دیگر کارگرانی که در این بخش نامولد از دولت کار می

ه عنوان نماینده فراطبقاتی شغل خود غلبه کنند و دولت را بهای بخش طبقه کارگر باشند، باید هر چه بیشتر بر هاله

م طبقه کارگر توانند از منظر کارگر مولد که منطبق بر مفهوای میسیاسی منطق سرمایه درک کنند. در چنین زمینه

چه  ه مادی واست به وضعیت موجود بنگرند، منظری که طبقه کارگر را به عنوان تولید کننده تمام ثروت اجتماعی)چ

 بینند.دار میغیر مادی( در برابر کل طبقه سرمایه

به  دتوانود می، دولت خو ارائه دهنده خدمات در تقابل با کارکرد دولت پیرامون تأمین شرایط عام بازتولید سرمایه

واکنشی به لید انحصار دولتی در بخشی از صنایع تو .گوناگون عمل کندهای تولیدی در شاخه جمعی دارعنوان سرمایه

که دولت  شود. هنگامیکنندگان جهانی در آن شاخه و جلوگیری از ورشکستگی صنایع داخلی ایجاد میرقابت تولید

ر مولد، سرمایه دار بخش خصوصی با استخراج ارزش اضافی از نیروی کادار تولیدی است همانند سرمایهدر نقش سرمایه

 دهد.خود را گسترش می

به منظور  ی ساختن و گسترش ایدئولوژیهای دولتی که در زمینهدر بخش آموزش یا رسانه بخشی از کارکنان دولت

ها دهند. کار آنهاست، از منظر سرمایه کار نامولد انجام میی نابرابرینمایی ریشهایجاد رضایت طبقه کارگر و حق

ز آنجایی که . ااقتدار طبقاتی موجود استشود و در جهت حفظ آفریند و با درآمد دولت مبادله مینمی ارزش مصرفی

ن این بخش حتی ی کار این افراد به عنوان مانعی در برابر جنبش طبقه کارگر در مبارزه طبقاتی است، کارکنانتیجه

ه استخدام براستا کار در همین   شوند.اگر مزدشان معادل ارزش نیروی کار باشد جزئی از طبقه کارگر محسوب نمی

ای دولت توسط ریزی کارکردهیروهای نظامی و پلیسی و کار به استخدام در آمده برای مدیریت و برنامهدر آمده در ن

ز طبقه کارگر و به علت جایگاهی که در مبارزه طبقاتی دارند جزئی ا دهندکارگزاران سیاسی کار نامولد انجام می

 شوند.محسوب نمی

 

 مدیران

ی عملیات مختلف کارگران به از طرفی مدیریت به مثابه هماهنگ کنندهمصرفی، ارزش  داریسرمایه در فرآیند تولید

و از  به عنوان ارزش مصرفی های گوناگون یک موجود زنده کاری است ضروری برای فرآیند تولید محصولعنوان اندام

ی سرمایه بر کار، کاری لطهافزاید و در مقابل مدیریت به مثابه نظارت بر کارگران برای حفظ ساین رو به ارزش کاال می

یافتن تقسیم کار  و داری با شدتهر دو وجه مدیریت در تولید سرمایه افزایی سرمایه.است ضروری برای فرآیند ارزش

 ایبه نحو فزاینده بیشتر،در نتیجه پدید آمدن نیروی کار جمعی، ورود ماشین و در نتیجه نیاز به شدت و سرعت کار 
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ای ضروری ضروری نیست و در فرآیند کار بیگانه شده مصرفیمدیریت برای تولید ارزش  دوم وجهضرورت یافت. 

دهد در ها را در برابر سرمایه افزایش میهمیاری و جمع شدن کارگران در قامت کارگر جمعی مقاومت آن شود کهمی

 به بیند که می از خود بیگانه موجودی در اثر همیاری و مواهب کار جمعی را همچونخود کارگر بارآوری کار حالیکه 

این وجهِ کار مدیریت به  . بینددر چنین شرایطی است که او کار را چیزی جز رنج و زحمت نمی و نیست متعلق او

شود به مثابه نظارت بر انجام کار به مقدار و شدت الزم که به درجات مختلفی میان ناظران و سرپرستان تقسیم می

و در واقع نظارت سرمایه به وساطت  دهنداین کار را به عنوان نماینده سرمایه انجام میاین افراد  افزاید.ارزش کاال نمی

ریزی مدیریت فنی شامل برنامهتوان تا جایی که در مدیران این دو وجه تفکیک شده باشد، میشود. ها انجام میآن

ی آن نمایانگر هماهنگی عملیات مختلف را به عنوان کار مولد در نظر گرفت اگر مزد فرد اجرا کننده و  زمانی تولید

ارزش نیروی کارش)نیروی کار پیچیده( باشد. اما از آنجایی که این دو وجه در اکثر مدیران تفکیک شده نیست و 

ها اعطا لکه به عنوان بخشی از سود به آنشود مزد باالی مدیران نه بر اساس ارزش نیروی کار بهمزمان انجام می

توانند در زمره و در نتیجه نمی شان به عنوان حافظان سرمایه در مقابل کار پاداشی داشته باشدشود تا وفاداریمی

  33 دهند.در چنین مواردی مدیران ارزش اضافی تولید نکرده و در نتیجه کار مولد انجام نمیطبقه کارگر قرار گیرند .

 

 مهندسان

داری به این شدت از هم تفکیک و هر کدام از این دو وجه دو وجه فکری و جسمانی فرآیند کار تنها در تولید سرمایه

نیز به اجزاء بیشماری تقسیم شدند. حاملین هر دو وجه هرکدام به عنوان عناصر سازنده نیروی کار جمعی نقش ایفا 

ی محاسبات فنی و... کاری نده مراحل تولید ارزش مصرفی، انجام دهندهکنند. مهندسان به عنوان طراح، تحلیل کنمی

ای از پیش ترین اشکال خود نیز با نقشهییدهند چرا که کار انسان در ابتداانجام می مصرفیضروری برای تولید ارزش 

شود کوچکتری تقسیم می خودِ این وجه از کار جمعی با تقسیم کار و ورود کامپیوتر به اجزاء شد.طراحی شده انجام می

شود. با این وجود مهارت بدست آمده از طریق آموزش ارزش چنین و از میزان مهارت الزم برای انجام آن کاسته می

تر او ارزش بیشتری از ارزشی دهد و همچنین کار پیچیدهنیروی کاری را باالتر از ارزش نیروی کار ساده قرار می

 در نتیجهدهد. بنابراین کار روزانه این افراد شامل کار اضافی است و واحدی انجام می آفریند که کار ساده در زمانمی

شوند. باید در نظر گرفت که مبحث کار مولد و نامولد براساس کنند و کارگر مولد محسوب میارزش اضافی تولید می

لید ارزش مصرفی و ارتباطشان با ها در فرآیند توشود بلکه نقش حاملین آنمشاغل و یا تحصیالت توضیح داده نمی

کند دهد. بنابراین مهندسی که در منصب مدیریت فعالیت میها را نشان میسرمایه است که مولد یا نامولد بودن کار آن

کند به این بحث ارتباطی ندارد. مهندس به عنوان کسی که با داشتن مهارت فکری یا در حیطه بازرگانی فعالیت می

                                                           
، نشر اینترنتی سکالینیکونوشته الکس  "و سیاست جدید سوسیالیستی ططبقه متوس"مدیران به کتاب  "جایگاه متناقض طبقاتی"برای تحلیل  -33

.مراجعه شود ،1396  
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و این تعریف درباره هر نیروی کار فکری آموزش  کند مد نظر استند تولید محصول را برآورده میخاص ملزومات فرآی

 ای مصداق دارد.دیده

 

  مفهوم طبقه کارگرکار مولد و غیر مولد و  -8

شی از کسانی که ی کارگر هستند و تنها بخی طبقهدهند سازندهتمامی کسانی که از منظر سرمایه کار مولد انجام می

زاران سیاسی دولت، کارگ مدیران، توانند جزئی از طبقه کارگر به شمار آیند. کار نامولددهند میکار نامولد انجام می

رزش نیروی کارشان کارکنان مستقلی که مزدشان بر بنیان اکارکنان دولت به مثابه ایدئولوژی پرداز، نیروهای پلیسی و 

 آیند.نیست جزء طبقه کارگر به حساب نمی

شود دهند و مزدشان بر اساس ارزش نیروی کارشان پرداخت میام کسانی که در بخش گردش کار نامولد انجام میتم

ترین وضعیت را به کارگران مولد دارند چرا که کارشان با  سرمایه آیند و نزدیکجزئی از طبقه کارگر به حساب می

کارکنان نامولد در استخدام دولت در بخش  .آیندحساب می دار منفرد خود سودآور بهشود  و از دید سرمایهمبادله می

شود کارگران نامولد ارائه کننده شرایط عام تولید و خدمات عمومی که مزدشان بر اساس ارزش نیروی کار پرداخت می

به شود و آنچه در مقابل خود شوند در صورتی که کارشان با سرمایه مبادله نمیو جزئی از طبقه کارگر محسوب می

بینند دولت است اما به طور غیر مستقیم و با تامین شرایط عام تولید به بازتولید کشی از کار خود میعنوان عامل بهره

شوند نباید که تمامی کارکنان اشاره شده در قالب آن به کار گرفته می شکل مزدی. رساننداجتماعی سرمایه یاری می

به عنوان جزئی از طبقه کارگر شود. چنین دیدگاهی نارضایتی اقتصادی منجر به شمار آوردن تمامی این کارکنان 

 34نشاند.ی تضاد آمیز میان کار و سرمایه میکارکنان نسبت به کارفرما را به جای رابطه

کل فرآیند  واقعیت کارگر مولد منطبق بر مفهوم طبقه کارگر است که هستی خود، سرمایه به عنوان قطب ضد خود  و

تری با این نطباق کما نواع ذکر شده به درجات گوناگونیکند. واقعیت کارگران نامولد در امایه را تولید میبازتولید سر

روشندگان نیروی ها به عنوان فدارانه آنی تولید کاالیی سرمایهاما منافع مشترک و هستیِ تحت سلطه مفهوم دارند

کند شتری برقرار میپیوند بی کلیت سرمایهبارزه کارگر مولد با کند. مها را به بخشی از طبقه کارگر تبدیل میکار، آن

هی طبقاتی که از اش با آگاهی از سرمایه به مثابه کل بیشتر است. بر اساس آگاو از این جهت امکان پیوند خودآگاهی

هوم طبقه کارگر های نامولد طبقه کارگر با توجه به درجات عدم انطباقشان با مفخیزد، بخشهستی طبقه کارگر بر می

خش مولد بستگی بنیاز به رفع موانع ذهنی بیشتری برای نیل به آگاهی طبقاتی دارند  و این به سطح مبارزه طبقاتِی 

ت به طوریکه سنت هی طبقاتی اسزیادی دارد. جایگاه کارگران مولد و نامولد تنها یکی از عوامل در مسیر کسب این آگا

ملی هستند که از عوا -چه مولد و چه نامولد- های مختلفمبارزاتی، میزان پراکندگی و سازمانیافتگی کارگران شاخه

 گذارند.در مسیر کسب آگاهی طبقاتی اثر می

                                                           
 نوشته عباس فرد مراجعه کرد. "تئوری مزد و حقوق بگیران"توان به مقاله پیرامون این موضوع می-34
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داری دارد، تولید سرمایهرغم بررسی ناگزیر بستر مادی وجود طبقه کارگر بر اساس جایگاهی که در فرآیند علیدر واقع 

های طبقه از همان ابتدای تشکیل نطفهمفهوم طبقه کارگر بدون درک مفهوم مبارزه طبقاتی قابل شناسایی نیست. 

برنده حضور بورژوا، طبقه کارگر ظهور کرد و در راستای سلطه یافتن بورژوازی بر فئودالیسم به عنوان نیرویی پیش

ی بورژوازی، مبارزه طبقاتی میان این دوطبقه با تالش کارگران برای تعمیق آزادی نبهجای همهداشت. با تکمیل سلطه

عیان گشت. در تمام دوران وجود این دو طبقه مبارزه طبقاتی ی بورژوایی و سپس سرکوب آن اندیشه و برابری صوریِ

شناسند خود را به عنوان طبقه بازمیدر جریان است گاه به صورت عیان و اعتال یافته که در آن کارگران هر چه بیشتر 

شود که تاریخ پیش پایش نهاده است و گاه به صورت پنهان هر چه بیشتر بر نقشی آگاه میجنبش طبقه کارگر و  

در قالب یابند که رود که در آن کارگران خود را  همچون  اقشاری در جامعه میدر چارچوب نظم موجود به پیش می

  35هستند.تر بر مبنای مناسبات حقوقی بورژوایی نظمی عادالنهخواهان  "جنبش کارگری"

طبقاتی،  جایگاه محوری طبقه کارگر در فراروی از  یمبارزه شدگیِ در بستر پنهان 36های دانشگاهیبسیاری از چپ

اند. علت این رویکرد عالوه بر بستری که در آن رشد کرده است، به تعریفی نادرست از داری را نفی کردهنظام سرمایه

از اینکه امروزه بسیاری از کارها به  37داریگذار از سرمایهطبقه کارگر نیز متکی است. سعید رهنما در مقدمه کتاب 

بقه کارگر دستخوش تغییر شده است گیرد که جایگاه طپردازند نتیجه میمی "فرآوری مواد"و نه  "فرآوری اطالعات"

ی داری باشد. استدالل او بر این مبناست که اگر کارکنان در زمینهتواند مانند گذشته تنها عامل گذر از سرمایهو نمی

گوید را از زمره کارگران جدا می "طبقه متوسط جدید"و یا  "کارگران یقه سفید"ها که به آن "فرآوری اطالعات"

سطوح "ای ناهمگن از لحاظ ی طبقه کارگر بگنجانیم، با طبقهها را در زمرهشود و اگر آنکارگران کم میکنیم، جمعیت 

توانند به صورت یک طبقه اجتماعی بروز روبرو خواهیم بود که به سختی می "هادرآمدی، موقعیت اجتماعی و خواست

عاملیت " ،یف شده است و برای فراروی از سرمایهگیرد که جایگاه طبقه کارگر تضعکنند. در هر دو صورت نتیجه می

العاده  مهمی در مقابله با سرمایه بر عهده دارد اما دیگر طبقه کارگر کماکان نقش فوق"کند: را معرفی می "چندگانه

 های به اصطالح هویتی به طور مشترک نقشتنها عامل تحول اجتماعی نیست و طبقه متوسط همراه تالشگران جنبش

کم بها دادن و برخورد تحقیرآمیز با طبقه متوسط "و به همین دلیل از  "ن تغییر اجتماعی را بر عهده دارندعامال

ارتباطی کامل آن با نظرگاه مارکس است. ی بارز در این بحث، بیکند . نکتهها انتقاد میاز سوی کمونیست "جدید

                                                           
آن بودند؛ معضلشان  دیده از، بلکه فقط عضوی ستم اخراج شدگان از جامعه مدنی "در چنین بستری کارگران از منظر بسیاری از کنشگران چپ  نه  -35

های دارای ود از انسانبای ی مدنی نیز جامعهکند؛ جامعهی مدنی را تبدیل به وهم مینیز معضلی بود از معضالت جامعه مدنی، نه تضادی که کل جامعه

ی بورژوایی، بلکه کنان جامعهی خاص انقالبی خاص، نه گورهکارگران نیز نه سوژای بنیادین؛ ی طبقاتی مبتنی بر نابرابریحقوق برابر، نه پدیدار جامعه

ساز ِ برگرداندن ریخدیدگان تبدیل به موضوع کنش بخشی از فعاالن اجتماعی شدند؛ جنبش کارگران نیز نه جنبش تاارز کودکان، زنان و دیگر ستمهم

)نشر اینترنتی اکبین، نوشته خسرو خنقد لیبرالیسم کارگری . "ها بودارز تمامی دیگر جنبشاراده به انسان برای ساختن تاریخ خود، که جنبشی هم 

 .16-15، ص1397

د که دانش مارکسیستی کننو گمان می کنندریزی میهای دانشگاهی افرادی هستند که نظریه انقالبی را خارج از مبارزه طبقاتی طرحمنظور از چپ -36

 دار. ده است و نه از مبارزه تاریخی طبقه کارگر با طبقه سرمایهناشی ش "خرد دانشمندان"از 

 .50-47، ص 1395، چاپ دوم داری، نوشته سعید رهنما، ترجمه پرویز صداقت، انتشارات آگاهگذار از سرمایه-37
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ی ای که با سرمایه و جایگاهی که در شیوهاساس رابطه، اعضای طبقه کارگر بر 38همانطور که گفته شد در نگاه نخست

فروشند و ارزش آن را شوند. کارگران کسانی هستند که نیروی کار خودشان را میداری دارند، تعیین میتولید سرمایه

کار نماید که گویی کارگر ارزشی که ای میکنند. همانطور که گفته شد، شکل مزد به گونهدر قالب مزد دریافت می

همانطور که گفته ای وجود نداشت. از طرف دیگر کند درصورتیکه اگر چنین بود سرمایهآفریند دریافت میاش میروزانه

ری کارگر محسوب ی مزدی کارگر است زیرا مزدبگیشکل مزد نباید این اشتباه را موجب شود که هر دریافت کنندهشد 

که برخی مزدها سهمی از ارزش اضافی )طبقه متوسط باشد. در صورتیشود که مزدش بر اساس ارزش نیروی کارش می

ی بورژوا به شکل تولید کنندهمانند مدیران( هستند و برخی دیگر نمایانگر ارزش کار و نه نیروی کار هستند )خرده

در قبال آن دهد و ی مهندسی را به صورت فردی برای بنگاه اقتصادی انجام میمستقل(. برای مثال فردی که پروژه

تواند کند و نمیکند ارزش کار خود و نه ارزش نیروی کارش را دریافت میمبلغی پول را به عنوان دستمزد دریافت می

-ی تولید سرمایهی طبقه کارگر باشد. کارگر مولد خالق ارزش اضافی است و مستقیماً اجزاء و کلیت شیوهجزء سازنده

ی این فرآیند کنندهتسهیل خود مطابق با ارزش آن، ر مولد با فروش نیروی کارکند و کارگر غیداری را بازتولید می

ی تولید حاصل از تقسیم کار چه در حیطه آفریند. در چنین تعریفی کار فکری یا یدیِاست هرچند ارزش اضافی نمی

با توجه به جایگاهی که  "فرآوری اطالعات"یا  "فرآوری مواد"کند. عاملین ی گردش تمایزی ایجاد نمیو چه در حیطه

توانند جزئی از طبقه کارگر باشند یا کنند ، میای که با سرمایه برقرار میداری دارند و رابطهی تولید سرمایهدر شیوه

تواند ساخت مادی دستگاهی باشد)فرآوری مواد( و یا دهد میی مهندسی که کارکن مستقل انجام مینباشند. پروژه

کند)فرآوری اطالعات( و در هر دو صورت این فرد دستگاه بر اساس اطالعاتی که دریافت می تحلیلی از عملکرد آن

گردد. در این مثال احتمال دارد که این فرد بر اساس موقعیتی که دارد درآمد و بورژوازی محسوب میجزئی از خرده

تر از فرد کارگر باشد. از اش کمد ساالنههایی درآمجایگاه اجتماعی باالیی کسب کند و یا به علت کم بودن چنین پروژه

گرچه حضور در جایگاه هر این رو مفهوم طبقه کارگر بر سطح درآمد، جایگاه اجتماعی و فقر و تنگدستی متکی نیست 

به  "سطح درآمد و موقعیت اجتماعی"تفاوت در  آورد.طبقه هر کدام از موضوعات باال را به صورت اختصاصی پدید می

سطح "ی اول، تفاوت در  یا کار فکری/یدی وابسته نیست. در درجه "فرآوری اطالعات"و  "فرآوری مواد"دودستگی 

)و در تمام  ی مارکس نیز وجود داشته استی حاضر نیست و در زمانهمربوط به زمانه "درآمد و موقعیت اجتماعی

ای وابستگی بیشتری در درجه اول . ناهمگنی در چنین زمینهداری حضور وجود خواهد داشت( یهلحظات عصر سرما

ی داری در جامعهسیاسی سرمایه-های اقتصادییابی، سنت مبارزاتی و اولویتبه سطح مهارت و سپس میزان سازمان

ه شدن و خالی شدن از مهارت فردی داری با تقسیم کار، کیفیت کارها به سادی تولید سرمایهمشخص دارد. در شیوه

ی تولید و گردش، های جدید در حیطهشود . با ظهور شاخهگرایش دارند اما این به معنی نیست که کار ماهرانه نابود می

کنند که در ابتدای امر وابسته به مهارت فردی هستند اما به تدریج با ماشینی شدن و کارهای نوع جدیدی ظهور می

                                                           
چنین  طبقه کارگر همراه با مبارزه تأثیرگذار است. همکنند خاستگاه طبقاتی نیز در کنار پایگاه طبقاتی بر روی نقشی که در مبارزه طبقاتی ایفا می -83

گیری طبقه کارگر است.کند و نگاه نخست مربوط به بستر مادی شکلطبقاتی  مفهوم خود را پیدا می  
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دهد. ی کاری موقعیت ممتاز خود را از دست میبازد و آن شاخهها به مهارت رنگ مین کار وابستگی آنسازماندهی نوی

آورد که باید در جای خود تحلیل شوند اما کار ماهر/ناماهر نیز که همواره ناهمگنی در این زمینه مسائلی را به وجود می

تواند منجر به کرده است نیز نمیطور سیالی تغییر میداری حضور داشته است و  مرزهای آن به در تولید سرمایه

داری نسبت به گذشته شود. بخشی دار شدن مفهوم طبقه کارگر و جایگاه محوری آن در دگرگونی نظام سرمایهخدشه

گذارد.  کمیت اعضای طبقه کارگر از استدالل رهنما بر اساس تأثیری است که تعریف طبقه کارگر بر کمیت آن می

اند دلیل اصلی اهمیت جایگاه آنان در دگرگونی اجتماعی باشد، چه بسا در بسیاری از کشورها طبقه کارگر نمی تو

زیرا جایگاه محوری طبقه  ،تواند نقش کلیدی این طبقه را نفی کنداکثریت جامعه را تشکیل ندهد اما این مسئله نمی

داری به عنوان بازتولید کننده  کلیت آن تولید سرمایه یکارگر در انقالب اجتماعی مبتنی بر نقشی است که در شیوه

کند و کمیت طبقه و یا ابزارهایی مانند اعتصاب که برای دگرگونی  در اختیار ایفا میو تولید کننده ثروت اجتماعی 

ی ایفا دارند اهمیت ثانوی در این موضوع دارند. تأکید بر این عوامل ثانوی به جای نقشی که طبقه در تولید اجتماع

کند، نفیِ فاعل بودن طبقه کارگر در دگرگونی سوسیالیستی و تقلیل آن به ابزاری برای این گذار است که در این می

 "فرآوری مواد"صورت گذاری است که تحقق سوسیالیسم را در پی نخواهد داشت. در مورد کاهش کارهای مربوط به 

کنند، از چارچوب جوامع غربی داری غرب زندگی میه در سرمایهنیز باید کمی دقیق شویم. بسیاری از متفکران چپ ک

های مربوط به این که در نتیجه انتقال سرمایه  "فرآوری مواد"روند و علت کم شدن کارهای مربوط به فراتر نمی

هش های تولیدی کابر مبنای کاهش چنین شاخه 40کوین اندرسون.گیرنداست را نادیده می 39شرقهای تولید به شاخه

هایی که پتانسیل رادیکال جنبش"گیرد و در این راستا توجه را به  تر نتیجه میطبقه کارگر را در کشورهای پیشرفته

کند و همچنین خواستار توجه بیشتر به مسئله جنسیت و نژاد  در جلب می "اندبه طبقات اجتماعی مختلف متعلق

های تازه اجتماعی، زنان، جنبش"را براساس  "ی انقالبچندگانهنیروهای "برخورد به طبقات متوسط جدید است. او 

کند. اما به راستی اگر طبقه کارگر کارگر تعریف می یدر کنار طبقه "های قومی یا نژادی سرکوب شده و جواناناقلیت

قش تاریخی مانند سرمایه مفهومی جهانی و همچنین تاریخی است، طبقه کارگر در چنین کشورهایی برای ایفا کردن ن

پیوند برقرار کنند و این  در نقاط دیگر جهان ای های خودطبقهخود به جای توجه به مسائل طبقه متوسط باید با هم

داری در این کشورها میسر های سرمایهی دولتجویانههای امپریالیستی و مداخلهپیوند جز از راه تهاجم به سیاست

الیستی است که امکان انتقال سودهای کالن از کشورهای پیرامونی را به این های امپریشود. در واقع این سیاستنمی

کشورها میسر کرده است. به معنای دیگر چنین پیوندی با طبقه کارگر کشورهای تحت سلطه از عدم پیوند با طبقه 

طبقه گذرد چرا که زندگی طبقه متوسط در این کشورها براساس استثمار مضاعف متوسط در این کشورها می

                                                           
ربی در چین، این گ غهای بزرشمرد. وجود شعباتی از کارخانهتوان به عنوان یکی از مهمترین مقاصد انتقال سرمایه از غرب برکشور چین را می -39

ری مثل هند، اندونزی، شود. کشورهای دیگانتقال سرمایه از غرب تنها محدود به چین نمی  .تبدیل کرده استکشور را به مرکز ثقل تولید صنعتی جهان 

  اند.مقصد چنین انتقالی بودهبنگالدش، ویتنام، برزیل و... نیز 

 .279-276، ص داریکتاب گذار از سرمایه-40
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دیگر چپ  42رابرت آلبریتون41.تر رسیده استدرکشورهای تحت سلطه به سطح باالتر و موقعیت اجتماعی ممتازکارگر

کند را طرد نمی "هیچ گروه خاصی از باالنشینان"اندیشد و در نتیجه می "به چیزی فراتر از طبقه"دانشگاهی است که 

. در دیدگاه "ولو اینکه حسابی ثروتمند باشد "کند استقبال می "از هر کسی که جنبش سوسیالیستی را حمایت کند"و 

مستعد بسیج شدن در جنبش سوسیالیستی "بینند و در نتیجه داری آسیب میی طبقه متوسط از سرمایهاو همه

را که چ ،یابدمبارزه طبقه کارگر علیه سرمایه رواج می شدگیِی پنهان. این نوع نگاه به طبقه کارگر در زمینه"هستند

ها در یابند و آگاهی آنیک طبقه در نمی در این شرایط آگاهی طبقاتی بالفعل نشده و کارگران خود را در قامتِ 

ماند و درک غیر تاریخی این متفکران در این شرایط به نفی امکان عروج آگاهی طبقاتی چارچوب بورژوایی باقی می

اما امکان  دهد،قرار می "ای نسبه  راهبردیلتا حدی در موقعیت با"پردازند. آلبریتون طبقه کارگر را پرولتاریا می

داند و نفی فاعل بودن طبقه کارگر در انقالب سوسیالیستی را اینگونه توجیه نمی "گذشته"یابی آن را مانند تشکل

ماعی را بهتر فهمید بدون تردید باید به نحوی از انحا به دنبال دانستن بود تا بتوان سرشت جهانی مسائل اجت": کندمی

شان و خیلی چیزها ناخشنود باشند اما ضرورتاً درک روشنی از و تحلیل کرد. دهقانان و کارگران شاید از اوضاع کاری

شان درون این نظام شان به خاطر جایگاهشدنتر و طرز سخت مچالهجریان امور در جهان در قالب نوعی تصویر بزرگ

طبقه کارگر در عصر جدید بر اثر از ماشینی شدن و ازخود  کیفیتتغییر  ، نهای استزمینهآنچه باعث چنین  ".ندارند

متحمل شده  -جنبش سیاسی طبقه کارگر -هایی است که جنبش کمونیستینشینیها و عقببلکه شکست ،بیگانگی

هایی که چنین دیدگاه برای نقد داری ممکن شده است.تر تمام وجوه سرمایهی گستردهی آن سلطهاست و در نتیجه

 ی مبارزه طبقاتی و آگاهی طبقاتی است.کنند، نیاز به فهم رابطهمبارزه سوسیالیستی را خارج از طبقه کارگر تصویر می

هرچند با شکست و  ،است کارگر یجنبش طبقه عملی و فکریِ یای که ناشی از مبارزهآگاهی طبقاتی بدست آمده

ماند  و در و در اذهان پیشروان طبقه کارگر باقی می روداما هیچگاه از بین نمی شودافول جنبش از نظرها پنهان می

و  تواند بر آگاهی کارگران تأثیر گذار باشد که این امر به وسعت سازمانی یافتگی طبقه کارگرچنان میطول سالیان هم

ی ای از جهان بر روی مبارزهقاتی در نقطههمچنین آگاهی طبقاتی برخاسته از مبارزه طب بستگی دارد. میزان آمادگی آن

که پیشروان جنبش طبقه کارگر حامل آن  ایگذارد. بنابراین آگاهی طبقاتیی جغرافیایی دیگر اثر میطبقاتی گستره

ی طبقاتی نیست. دور بودن زمانی و مکانی مبارزه هستند چیزی جز امتداد مبارزه تاریخی طبقه کارگر علیه سرمایه

                                                           
اعی طبقات دیگر باشند، های اجتمای های خود در دیگر نقاط جهان در پی پیوند با جنبشطبقهاگر کارگران در چنین کشورهایی به جای پیوند با هم -41

بدیهی است از  "دهد.ار میداری مورد نقد قرکنند که لنین در مقدمه کتاب امپریالیسم، باالترین مرحله سرمایهایفا می "اشرافیت کارگری"نقشی مشابه 

آورند( به چنگ می کشی از کارگران کشور خودداری از طریق بهرهقبل چنین فراسود هنگفتی )زیرا این سود مافوق و ورای آن سودی است که سرمایه

رهای پیشرفته در حال کشوداران توان به رهبران صنفی کارگری و قشر فوقانی اشرافیت کارگری رشوه داد. و این دقیقاً همان کاری است که سرمایهمی

بینی بی فرهنگ کلی جهان و به طوری زندگی، میزان دستمزد انجام آن هستند... این قشر از کارگران بورژوا شده، یا اشرافیت کارگری، که از لحاظ شیوه

ها دهند. زیرا اینازی را تشکیل میی)نه نظامی ( بورژوگاه اصلی اجتماعبریم، تکیهگاه اصلی انترناسیونال دوم و در این دورانی که ما به سر میهستند، تکیه

علیرغم تمام  ".داران و محمل واقعی رفرمیسم و شوونیسم هستندعاملین واقعی بورژوازی در جنبش طبقه کارگر  و مباشرین کارگری طبقه سرمایه

داری اروی از نظام سرمایهاتی و جایگاه محوری طبقه کارگر برای فرهای زمانی، پیشروان چنین نگاهی در هر دو موقعیت تاریخی در نفی مبارزه طبقتفاوت

 اشتراک دارند.

 .266-264، ص داریکتاب گذار از سرمایه -42
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هایی از جمله صلب تواند واجد آسیبطبقه کارگر می تاریخی از مبارزاتناشی  نسبت به آگاهیِ  ،مکانی خاصزنده در 

 و آرمانی جلوه دادن آن باشد که  مانع انعطاف، خالقیت و  طبقاتی سیال در زمان و مکان و منجمد شدن این آگاهی

قراردادن واقعیت موجود به عنوان آغازگاه هر و وسویه دبه این رابطه دامن زدن و  است رابطه دوسویه با واقعیت زنده

های اقتصادی، در اوج مبارزات طبقه کارگر، مبارزه طبقاتی در تمام عرصه کند.کنشی از این آسیب جلوگیری می

اما  پیوستندیافت و افرادی از طبقات دیگر نیز به صف جنبش طبقه کارگر میسیاسی و فرهنگی بروز بیشتری می

گوید تنها زمانی توانستند به جنبش کمونیستی طبقه کارگر یاری رسانند که فهم و درک برخالف آنچه آلبریتون می

 ها بود کنار گذارند و در دانشگاهِ خود از ساز و کارهای جهانی سرمایه را که در چارچوب دانش بورژوایی در دانشگاه

 43مبارزه طبقاتی دانش مارکسیستی را بیاموزند.

ای که تاریخ وظیفه فراروی از نظم طبقاتی را بر دوش آن توان جایگاه طبقه کارگر را به عنوان طبقهاز این منظر نمی

ها ترین جریانای که راستگذاشته است، صرفاً به داشتن ابزارهایی مانند اعتصاب یا کمیت اعضایش فروکاست به گونه

ها برای آن 44کنند.را برای هر تغییر ارتجاعی احساس می انکارگرپشتیبانی  نیز امروزه به خاطر چنین ابزارهایی نیاز به

ای به منطق سرمایه وارد شوند که در آن هیچ خدشهکارگران ابزارهایی برای امروز و تماشاچیان فردایی قلمداد می

داری را ی تولید سرمایهشیوهداری که عالوه بر هستی خود، سرمایه و کل نشده است. جایگاه کارگران در تولید سرمایه

ها را هر چه بیشتر دار پیرامون هستی خود، آنن با طبقه سرمایهناکنند و مبارزه همیشگی پنهان و پیدای آبازتولید می

ای که منافع خود را در این اتحاد طبقاتی دارد به گونهبه بازیابی خود به عنوان طبقه و غلبه بر رقابت میان خود وامی

کند توسط سرمایه درک میکنند. آنچه کارگر از انقیاد هستی خود داخل فرآیند تولید و خارج از آن و میجست و ج

بورژوازی در حالیکه در تحول اقتصادی "انجامد. در صورتی که به لحاظ منطقی به درک هستی کل طبقه کارگر می

                                                           

ر چه بیشتر به کارگران ی اجتماعی خود که هشوندهی وضعیت دگرگوندر زمان اعتالء مبارزه طبقاتی اعضای روشنفکر طبقات دیگر نیز یا به واسطه -43

ین پیوستن مانند شمشیری اپیوندند. ساز و انسانی مبارزات طبقه کارگر به این مبارزه سیاسی طبقه کارگر میشود و یا تحت تأثیر خصلت رهایینزدیک می

رسان ی زیانلبه نند.ککند که به منافع مادی و معنوی طبقه خود پشت طبقه کارگر عمل میجنبش سان به ی یاریکند و تنها زمانی لبهدولبه عمل می

نی را چیزی فراطبقاتی کند و از این جهت فاعل دگرگوآن، مربوط به رویکردی است که امکان ظهور آگاهی سوسیالیستی را در اعضاء طبقه کارگر نفی می

به واسطه  ود فائق شوند رسان موقعیت خدر شرایطی که بر شق زیان این افرادکند. بیند و یا آگاهی سوسیالیستی را در مغز خردمندان جست و جو میمی

رسانند. در درجه اول میاری یند به عروج آگاهی طبقاتی  اهای که از مبارزه طبقاتی کارگران در زمان یا مکان دیگری به ارث بردآگاهی طبقاتی غیر زنده

ستند به مبارزه علیه طبقه موالً حامالن آن اعضای طبقه متوسط هکه مع ،های بورژوایی گوناگونها با درک اینکه یکی از موانع این عروج، ایدئولوژیآن

طبقه رتباط برقرار کردن با به ا کنندهایی که با خود حمل مینقد آفتپردازند و در سطحی باالتر و همزمان با آن با های گوناگونش میخود و ایدئولوژی

انگلس به ببل، براکه و  ومراجعه به نامه مارکس  ی طبقه کارگر پیوند دهند.ارزه زندهرا به مب پردازند تا دستاوردهای تاریخی طبقه کارگرمی کارگر

 روشنگر موضوع است. 1879سپتامبر  18لیبکنشت در 

چپ و راست  کردند و جناحهای سیاسی گوناگون بورژوازی بر عدم شرکت طبقه کارگر در این جنبش تأکید میبرای مثال در جنبش سبز جناح -44

دی طبقه کارگر نسبت به طلبانه از سوی کنشگران این جنبش بودند تا بی اعتماعدالتبورژوازی برای ایجاد این پیوند خواهان دادن شعارهای معیشتی و 

به خوبی باید ش طبقه کارگر گر است. اما جنبداشتند که در اختیار طبقه کار از جمله اعتصاب کنشگران این جنبش را از بین ببرند زیرا چشم به ابزارهایی

ظمی مبتنی بر منطق د که در پی برهم زدن وضعیت برای برقراری نبه کار نبر های طبقات دیگریکه این ابزارهای طبقاتی را برای جنبش باشد آگاه 

یابی تری و سازمانق شدن هدف نهایی شامل افق پرولدر چنین موقعیتی که بستر متحق "اعتصاب سراسری"مایه و استثمار طبقه کارگر هستند. شعار سر

 های بورژوازی هوادار غرب معنایی ندارد.پرولتاریا فراهم نیست جز به انحراف کشاندن جنبش طبقه کارگر به نفع جناح
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کاری تواند به صورت ساختدهد، فقط مینجام میکند اما این فرآیند را که خود اعینی جامعه به مثابه طبقه عمل می

ی بورژوایی زندگی اقتصادی را همیشه و شود. اندیشهبیرونی درک کند که تابع قوانینی عینی است و به او تحمیل می

 همه توان و غیر "قانون طبیعیِ"آمد این امر تضاد حاد بین فرد و بیند و پیداری فردی میناگزیر از دیدگاه سرمایه

بردن به دار در تضاد با پیبه عالوه منافع طبقه سرمایه 45 "های اجتماعی حاکم استشخصی است که بر تمامی پدیده

پرولتاریا در  فعتپذیرد در حالیکه منداری است و بنابراین ظواهری همچون سود و مزد را میحقیقت راز تولید سرمایه

کند و چه این دو طبقه نیز ضرورتی برای درک حقیقت ایجاد نمیهستی اقشار میان  کشف حقیقت آن است. منافع  و

هایی را دارانه تمام حجابدر چنین بستری است که اختالل در فرآیند تولید سرمایه بسا منافعشان را در خطر ببینند.

استفاده مواد خام بید و ماشین آالت و نکنپنهان می را خالق و حافظ و منتقل کننده ارزش بودن کار درد که حقیقتِ می

 توانند ارزش خود را حفظ کنند.حتی نمی

تواند پس از کسب قدرت سیاسی رها ساختن آیند تولید دارد میکارگر در فراز طرفی به پشتوانه جایگاهی که طبقه 

 به واسطه اس کار آزادانه و آگاهانه وای نوین بر اسو کار را به شیوه را تحقق بخشدفرآیند کار از مناسبات پیشین 

ناشی از آگاهی طبقاتی هرگونه تغییری در  گر سازماندهی کند. بدون چنین عملی کاری طبقهآموزش میان بدنه

موانع عروج شود. پس از درک چنین نقشی است که نیاز به شناخت فراروی از مناسبات پیشین به شکست منجر می

طبقاتی در میان طبقه کارگر است و این متفاوت از  شود. صحبت از امکان عروج آگاهیآگاهی طبقاتی ضروری می

آگاهی بالفعل کارگران است. هستی طبقه کارگر امکان آگاهی و آمادگی الزم این طبقه را برای فراروی از نظام 

است اما متحقق شدن این امکان در گرو عمل طبقه کارگر است. نگاهی  داری و هر نظام طبقاتی فراهم کردهسرمایه

ی آگاهی عدم یکپارچگی آگاهی موجود و فاصلهکند از میان امکان و تحقق به واسطه عمل را درک نمی که تمایز

ی  خود را از دست داده است و در ی کارگر قدرت دگرگون کنندهگیرد که طبقهموجود از آگاهی طبقاتی نتیجه می

گرایی از نوع سوسیال دموکراسی یا جانشینتواند دگرگونی نظام طبقاتی را تحقق بخشد. این دیدگاه به نتیجه نمی

طلبی یکی انگاشتن آگاهی روانی بالفعل)موجود( پرولترها با آگاهی فرصت "انجامد. رادیکالیسم جدا از طبقه می

 46."طبقاتی)ممکن( پرولتاریاست

راز تولید  ،کارگران یهایی که در زندگی روزمرهحجابعالوه بر موانع عینی بر سر راه سازمانیابی طبقه کارگر ،  

ها پیرامون آزادی سرایینمایاند و داستانکند مانند شکل مزد که خود را چونان ارزش کار میداری را پنهان میسرمایه

ایستند. اقتصاد و برابر بودن تمام مناسبات میان کار و سرمایه اولین موانعی هستند که مقابل عروج آگاهی طبقاتی می

داران پذیری و خالقیت را به عنوان منشأ سود و ثروت سرمایهکارآفرینی، ریسک  ،های رسمیبونکه از تری عامیانه

های مختلف و حتی سرمایه در دورانبه عالوه کشد. افزایی سرمایه میکند حجاب دیگری بر روی راز ارزشمعرفی می

                                                           
 .180، ص1377، چاپ اول ، نشر تجربه، جرج لوکاچ، ترجمه محمد جعفر پویندهتاریخ و آگاهی طبقاتی -45

 .197و آگاهی طبقاتی، ص تاریخ -46
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گرایی، مذهب و ضدیت با آن، عرفان و مصرفباوری و ضدیت با علم، در یک زمان از عناصر فکری متضادی مانند علم

 داری بهره برده است. ی تولید سرمایهبرای پنهان کردن خود از اذهان و حفظ شیوه

دادن رخدادها در یک نظام معنایی و نفی هرگونه روایت شامل عدم جایآگاهی بورژوایی بر ذهن کارگران که  یغلبه

نگر، کمیت محور و مبتنی بر ظواهر های رسمی فراهم کرده است که جزئیاست زمینه را برای قبوالندن روایت کالن

نگاه بورژوایی آنچنان قوی است که حتی پیشروان جنبش طبقه کارگر نیز در بسیاری موارد  یوقایع هستند. غلبه

ارتقاء آگاهی  . شناخت و از میان برداشتن چنین موانعی که ازنگرندی تنگ چنین دیدگاهی میمارکسیسم را از دریچه

ایست بر دوش پیشروان جنبش طبقه کارگر کنند وظیفهموجود توده کارگران به آگاهی طبقاتی ممکن جلوگیری می

  و حاملین آگاهی طبقاتیِ سیال در زمان و مکان.

 

 

 

 

 


