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  تئوري هاي ارزش اضافی (قسمت چهارم)

]4بخش [

ي کار مولد و کار غیر مولد ها تئوري

.توجه کنیم : تضاد بین کار مولد و کار غیرمولد آن رسیم که باید به ي آدام اسمیت می ها انگیز در نوشته ما اکنون به نقطه بحث

بینیم  کند، ما دو گزینه در کنار هم می مولد جدا میو آن را از کار غیرنامد  اا در نظر آدام اسمیت در باره آنچه او کار مولد می300ا

بینیم در  ه موجود را در دو تعین میریختگی در این مسال به همما کنیم.  تا کنونی آن را مشاهده می اي  به طوري که در هر مسئله

.دهیم نامد و براي آغاز این بررسی ما در ابتدا تعین صحیح را مورد بررسی قرار می باره آنچه که او آن را کار تولیدي می

  ]کند داري: کاري که ارزش اضافی تولید می نظر تولید سرمایه کار مولد از نقطه-1[

ي مختلف سرمایه مبادله شده است  ها داري، عبارت است از کار مزدي که در برابر بخش د سرمایهکار مولد، در مفهوم خود براي تولی

(بخشی از سرمایه که صرف دستمزد شده)، تولیداتی که نه فقط این بخش از سرمایه را (یا ارزش نیروي کار را)، بلکه عالوه بر آن 

شود، و به عنوان  ب این تنها کاال یا پول است که تبدیل به سرمایه میکند. بدین ترتی دار تولید می ارزش اضافی را براي سرمایه

سرمایه تولید شده است. تنها آن که دستمزد ي مولد است که سرمایه تولید کند. (این درست همانند آن است که بگوئیم که باز 

یدات در گردش خود، کار بیشتري را از تولیدي است در سطح باالتر از آن ارزشی که براي آن صرف شده است ، یا آن که این تول

دهد. در نتیجه، تنها آن نیروي کاري مولد است که ارزشی بزرگتر از خودش تولید  ،، ارائه می آن چه در شکل دستمزد دریافت کرده

  .)کند می

لکه با مولد بودن نسبی هر چند نه به طور مطلق، ب :دار و همچنین سرمایه، وابسته به مولد بودن کار است وجود صرف طبقه سرمایه

آن. براي مثال: اگر یک روز کاري تنها براي زنده نگه داشتن کارگر کافی باشد، در این صورت او نیروي کار خودش را بازتولید 

 توان گفت، زیرا شود؛ می اا بحث در باره مفهوم مطلق کار کارگر که مولد باشد بدین خاطر است که آن کار بازتولید می301کند، ا می

داري  که مصرف شده است. اما از نظر سرمایه (شود (برابر است با ارزش نیروي کار خودش یی می ها که آن کار مداوما جایگزین ارزش

کند بلکه فقط ارزش  کند. (در حقیقت هیچ گونه ارزش جدیدي تولید نمی آن کار مولد نیست، زیرا آن کار ارزش اضافی تولید نمی

دیگريشکلبهراهمانکهطوريبهشکل،یکدر–ارزش را –؛ آن کار ي راکه مصرف کرده استکند قدیمی را جایگزین می

توان گفت که کارگري مولد است که تولیدش برابر است با مصرفش، و این که کارگري غیر  با این تعبیر می .استکردهبازتولید

  .)مولد است که مصرفش بیشتر از بازتولیدش باشد

کند بلکه ارزش  فقط ارزش قدیمی را جایگزین  نهکارگرکه–داري مولد بودن بر مبناي مولد بودن نسبی است  از نظر سرمایه

را آورد؛ به طوري که کارگر بتواند زمان کار بیشتري را در تولیدش عینیت ببخشد ،بیش از آن زمانی که او جدیدي را هم به وجود 

  .. این نوع تولید کارمزدي است که مبناي وجود سرمایه است داردبه عنوان کارگر نگه می



ه ارزشی که او اضاف–اش را به خودش اختصاص داده است  وجود ندارد، اما کارگر کار اضافی اي  در نظر بگیریم که هیچ سرمایه <

کار است که به طور واقعی مولد توان گفت که تنها این  . بدین ترتیب میاستایجاد کرده است بیش از ارزشی است که مصرف کرده 

  است و ارزش جدید ایجاد کرده است

2   در باره کار مولد]  ها و مرکانتلیست ها نظریات فیزیوکرات-[

ي کار مولد به طور طبیعی پس از نظریات آدام اسمیت در باره ریشه ارزش اضافی شروع شده است، این مسئله از طبیعت  نظریه

انجام شده بود و حتی به وسیله  ها که به وسیله فیزیوکرات از آنجا که او این نظریه را به دنبال تحقیقاتی آید.  سرمایه بیرون می

به خاطر ضعف تفکرشان، به  ها ي اشتباه آن ها ي غلط و مسیر ها به دست آورده است ؛ او تنها این نظریه را از برداشت ها مرکانتلیست

پیشرو این  ها ست اما آن ها داند مخصوص فیزیوکرات تفکري که تنها کار کشاورزي را مولد می دست آورده بود. هر چند اشتباه در

آورد؛ و در حقیقت ارزش  داري تنها کار ي مولد است که ارزش اضافی را به وجود می نظریه صحیح هستند که از نقطه نظر سرمایه

کند؛ کار است که یک تولید خالص را به  سایل تولید ایجاد میکند، بلکه براي صاحب شرایط یا و اضافی براي خودش ایجاد نمی

آورد، ولی براي صاحب زمین است. زیرا که ارزش اضافی و یا زمان کار اضافی در تولید اضافی یا تولید خالص مادیت  وجود می

ندازه که هست ، براي مثال، گندمی تصور غلطی از این مسئله دارند؛ درست به همان ا ها یابد. (اما در این جا مجددا فیزیوکرات می

خورند؛ و همچنین در امر لباس، تولید بیش از آنی است که لباس صاحبان مانوفاکتور،  داران، می بیش از آن چه که کارگران و مزرعه

تفکر ها براي پوشیدن خودشان نیاز دارند) ارزش اضافی خودش به صورت غلطی درج شده است، زیرا آن–کارگر و استاد کار

دادند و به زمان کار، کار اجتماعی ، کار همانند، توجهی  نادرستی از ارزش داشتند و آن را به ارزش مصرف نیروي کار تقلیل می

ي کار مزدي تعین صحیحی داشتند به طوري که آن را خالق ارزش بیشتري از بهاي  تنها در باره ها نداشتند . با این وجود آن

به آن وابسته بودند.  ها آدام اسمیت این تعینات را از تصورات غلط بیرون آورد. تصورات غلطی که فیزیوکراتدانستند.  اش می تولیدي

برگردیم حوزه دیگري از تئوري را خواهیم یافت که شامل همان نظریات کار مولد است، هر  ها به مرکانتلیست ها اگر ما از فیزیوکرات

ي تولیدي است که تولیدشان، هنگامی  ها است که کار تنها مولد شاخه اي  همان ایده ها تئوري آن از آن آگاه نیستند. پایه ها چند آن

گرداند (یا بیش از آن چه که براي آن کاال در مبادله پصادر  اند، برمی  پرداخت کرده ها شود پولی بیش از آن چه که آن که عرضه می

ي جدیدا کشف شده دست یابد.  زد تا به درجه باالتري در تولیدات طال و نقرهسا ؛ که بدین ترتیب کشوري را قادر می شده است)

یابد. چه چیز در حقیقت منبع  دیدند که در این کشورها رشد سریعی از ثروت وجود دارد و طبقه متوسط نیز توسعه می می ها آن

ش نیافته بود؛ حتی دستمزد کاهش یافته بود و این گسترش به دست آمده به وسیله طال بود؟ دستمزد به نسبت قیمت کاالها افزای

کارگر مولدتر شده بود  کهنبودآنخاطربهاین–به این خاطر ، نسبت کار اضافی افزایش یافته بود و نرخ سود بیشتر شده بود 

کاهش یافته بود. در کرد) به زور  توان گفت کمیت اشیاء موجودي که کارگر دریافت می بلکه به آن خاطر بود که قدر مطلق مزد (می

این کشورها، کار در حقیقت براي کسانی که کارگر را استخدام کرده بودند مولدتر بود. این حقیقت با هجوم به فلزات گرانبها همراه 

نظر  را به سمت این ها تنها به صورت مبهمی از آن آگاه بودند، و همین امر باعث شد که مرکانتلیست ها بود؛ و این چنین بود که آن

افزایش قابل مالحظه [جمعیت] که در تمام “ اا 302ئی از تولید، به تنهایی مولد است. ا ها بکشاند که کار استخدام شده در شاخه

اي باشد که منجر به افزایش تولیدات  قرن گذشته شاید دلیل اصلی 60یا  50ي  ها کشورهاي اروپایی اتفاق افتاده است، در طی سال

افزایش قیمت ) “ ها (البته در نتیجه سقوط ارزش واقعی آن“ است. یک افزایش بسیار زیاد در فلزات گرانبها معادن آمریکا شده 

شود، و هم زمان با آن افزایشی در درآمد  کاالها در یک نسبت بزرگتر از قیمت کار؛ این امر باعث فشار آوردن به شرایط کارگر می

شود که گردش سرمایه خود را بیشتر کرده و به حداکثر توان خود برساند و هر  وادار میدار  کنندگان. بدین ترتیب سرمایه استخدام

ست که این امر به طور قطع بیشترین مساعدت را در امشاهدهقابلمسالهاینو–چه بیشتر بتواند وسائلی را دراختیار بگیرد؛ 

 3مشاهداتش چنین است که، کشف معادن آمریکا در زمانی که افزایش قیمت سکه  مالتوسمستر…جهت افزایش جمعیت دارد 



کننده (براي مثال سکه) فورا افزایش نیافت، چیزي که  مصرف برايکاالهاقیمت…‘برابر شد، تقریبا قیمت کار را دو برابر نکرد  4تا 

یافت، نرخ سود مانوفاکتور  ام کارگران کشاورزي کاهش میدر اثر هجوم پول به وجود آمده بود؛ اما در حالی که نرخ سود در استخد

شد: بدین ترتیب کل سرمایه تمایلی به افزایش  قبلی به مرحله دیگر کشیده می اي  یافت، سرمایه به تدریج از مرحله ها افزایش می

مشاهدات محیطی که تحت (جان بارتون ‘ سود از مرحله پیشین داشت، و افزایش سودها همواره با سقوط دستمزد متناسب بود

، در نیمه دوم ”بارتون“به بعد.) * بدین ترتیب اوال بر طبق گفته  29صفحات  1817تاثیر شرایط طبقه کارگر جامعه است، لندن 

وجود داشت. از سه دهه پایانی قرن شانزدهم و قرن هفدهم، سیستم مرکانتلیزم گسترش یافت.  ها رقابتی میان آن پدیده 18قرن 

شد و بر مبناي ارزش کاهش یابنده آن بود، در همین حال  گیري می اندازه  ز آنجا که تنها کاالهاي صادراتی با طال و نقره ثانیا ا

گرفتند (تا هنگامی که رقابت در میان  را در نظر می ها گرفتند که ارزش پیشین آن اندازه می  کنندگان کاالها را با طال و نقره  مصرف

ي قدیمی تولید مستقیما به صورت مولد ظاهر  ها گیري با دو استاندارد مختلف پایان داد)، کار در شاخه اندازه نداران به ای سرمایه

  را کاهش داده بود.  ها ، سطح پیشین آن ها کرد، در حالی که فشار بر روي دستمزد شده بود، بدین ترتیب ارزش اضافه تولید می

  ] مفید. اولین توضیح او: نظریه کار مفید به عنوان کار مبادله شده در برابر سرمایه دوگانگی در برداشت اسمیت از کار -3[

نظر دومی که تصوري غلط از کار مولد است که اسمیت انرا اشاعه میدهد ، با نظر درستی که ابتدا گفته است در هم می امیزد ، و 

ي جداگانه  ها قول را در بخش ن تصور، ضروري است که نقلشوند. براي نشان دادن اولی در یک متن به سرعت جانشین یکدیگر می

دهد: کار دیگري وجود دارد که  کند به طوري که به آن چیزي می یک نوع کار وجود دارد که به ارزش کاال اضافه می“ بیاوریم. 

دي کار غیر مولد. بنابراین کار کند، ممکن است مولد نامیده شود؛ کار بع چنان تاثیري ندارد. کار اولی آن گونه که ارزش تولید می

کند این عمل به خاطر قدرت شود، چیزي اضافه می یک کارگر مانوفاکتور به طور عام، به ارزش موادي که بر روي آن کار می

کند. بدین ترتیب کارگر  خودش است و از سود مهارتش است. کار یک نوکر سطح پایین، برعکس، هیچ چیز به ارزش اضافه نمی

ندارد، ارزش دستمزد آنها به طور عام مجددا  اي  یابد او در حقیقت ارزشش هزینه ور دستمزدش با مهارتش افزایش میمانوفاکت

شود، همراه با سود، در باال بردن ارزش موادي که کار او به آن چیزي اضافه کرده است. اما توانایی یک خدمتگزار سطح  ذخیره می

خدمتبهبااو……دهد  ک مرد ثروتش را با استخدام چند کارگر مانوفاکتور افزایش میکند. ی پایین هیچگاه چیزي ذخیره نمی

] بخش دوم  ها آدام اسمیت تحلیلی در باره علت اصلی ثروت ملت“([دهد  چند خدمتکار سطح پایین فقر خود را افزایش می گرفتن

94  .93قسمت سوم جلد دوم مک کلوچ، صفحات   چشمبهمعینیتضادشدنقلقبالکهچهآنامهاددرو–در این عبارت (–

شود این است که، آن  برجسته از کار مولد درك می صورتبهواصلکهآنچه–خورد که در کنار یکدیگر شانه به شانه هستند  می

تداوم “ او)  کارگران) “آن“ارزشبازتولیدبهشدناضافه–“کارصاحبسود“–کند  کاري است که ارزش اضافی تولید می

ثروت را افزایش دهند (مردان و “ با استخدام کردن کارگران متنوع مانوفاکتور “ توانند  گران نمی همچنین صنعت“. بازتولید خود

زنان کارگر) مگر اینکه بعدا، با اضافه کردن به ارزشی که توانایی بازتولید آنها را افزایش دهد، که ارزش اضافی تولید کند. ثانیا هر 

اا اما این امر را براي 303ا “ارزش ایجاد کند“ ند در این مطلب آدام اسمیت منظورش از کار مولد، کاري است که به طور عام چ

قول دیگري از او بیاوریم که اولین تصورات او بعضا تکرار شده، و بعضا  توانیم نقل آورد، به طوري که ما می یک لحظه به حساب نمی

غیرمولدکاروسیلهبهکه. …اگر کمیت غذا و لباس، به هر ترتیب “ تر است.  ، و به خصوص پیشرفتهشدیدتر فرموله شده است

آید،  بازتولید خواهند شد، و همراه با آن سود به دست می ها کنندگان مولد تقسیم شود، آن تولید دستانمیاندرشود، میمصرف

). در اینجا کارگر مفید به طور کامال صریح کسی است 3، قسمت 2؛ بخش109(همان منبع ص “ ارزش کاملی از مصرف خود شان

براي او باز “ با سود “ شود، بلکه آن را  کند که شامل دستمزد نیز می دار ارزش کاملی از ابزار اعاشه تولید می که نه تنها براي سرمایه

شوند همچنین مبادله مستقیم  پول تبدیل به سرمایه می کند کار مفید است. کاالها یا کند. تنها کاري که تولید سرمایه می تولید می

شود که به وسیله کار بیشتر جایگزین شود، کاري بیشتر از آنکه براي  گیرد و تنها به صورتی مبادله می در برابر نیروي کار صورت می



واقعی نیست، که مفید بودن  دار ارزش مصرف دار به عنوان یک سرمایه خودشان الزم است. ارزش مصرف نیروي کار براي سرمایه

دار نگرانی کمی دارد که ارزش مصرف تولید  که این کار ریسندگی، بافندگی و یا غیره است. سرمایه–این کار مشخص ویژه باشد

دار تولید یک کاالست (حتی قبل از آنکه براي اولین بار به صورت قابل مبادله  این کار چگونه است، به طوري که براي سرمایه

کند این است که آن کاال ارزش مصرفی بیشتر از آنچه که  آید)، نه یک کاالي مصرفی. آنچه که منافع او را در کاال تامین میدر

برایش پرداخت شده، به همراه داشته باشد؛ و بدین ترتیب ارزش مصرف کار براي او، آن است که کمیت بزرگتري را از زمان کار به 

البته همراه با این، کارگران مفید تمام آنهایی حضور دارند  .آنچه که او در شکل دستمزد پرداخته استاو برگردانده است، بیشتر از 

دار  که سهمی به هر ترتیب در تولید کاالها دارند، از کارگزاران واقعی تا مدیران و مهندسان (در صورتی که آنها جدا از سرمایه

در کنار کسانی که به “ به طور صریح “ ها یرا گزارش داده است در کارخانهباشند) و حتی همان گونه که یک مقام انگلیسی اخ

اند و یا در دفتر کاري که وابسته به آنهاست،  شوند تمام اشخاصی که در کارخانه استخدام شده عنوان کارگران مزدي استخدام می

بندي بخشی از این مطالب بی سر و ته توجه  ز جمعبندي گزارش قبل ا شوند، به جز خود صاحبان مانوفاکتور. (به جمله محاسبه می

نظر تولید کاپیتالیستی مشخص شده است و آدام اسمیت در اینجا به اصل موضوع رسیده است، به  کنید) در اینجا کار مولد از نقطه

کرد، این بررسی  ترین کشفیات علمی است (همان گونه که مالتوس به درستی مشاهده رود. این مساله یکی از بزرگ فکر فرو می

ي تمام اقتصاد سیاسی بورژوایی ادامه دارد) همان چیزي که او به  ها اختالف بین کار مولد و غیرمولد است که در سراسر بنیان

کند، که کاري است که مستقیما قابل مبادله با سرمایه است: بدین ترتیب آدام اسمیت مشخص  صورت کار مولد مشخص می

با در نظر گرفتن شرایط تولید کار، و ارزش به طور عام، خواه به وسیله پول یا کاال، اولین تبدیل به سرمایه کند که با مبادله،  می

شود) همچنین این مساله پایه معینی است براي آنچه که  اش تبدیل می گیرد. (و کار به کار مزدي در مفهوم علمی صورت می

ل به سرمایه نیست بلکه مستقیما با درآمد سر و کار دارد به طوري که با سود و شود زیرا قابل تبدی کارغیر مفید(مولد) خوانده می

برند و به عنوان شرکاي سود  که در کنار آن دسته هاي متفاوتی وجود دارند که هر یک سهم خود را می)شود  دستمزد پرداخت می

کنند (همانند کار کشاورزي  به خودشان پرداخت میي کار  ها دار هستند، همانند بهره و اجاره). در حالی که تمام بخش سرمایه

شود (همانند کار کارگران مانوفاکتور در شهرهاي آسیا)،  دهقان سرف) و به صورت یک بخش مستقیما در برابر سرمایه مبادله می

تعینات مربوط به شود. این  که هیچ سرمایه و هیچ دستمزد کاري در افکار اقتصاد سیاسی بورژوازي براي آن در نظر گرفته نمی

شود (و همچنین مربوط به طبیعت تولید یا کاراکتر ویژه کار، به عنوان کار مشخص، نیست) بلکه  وضعیت مادي مشخص کار نمی

شود، یعنی آن گونه که کار واقعیت  شود، در حقیقت مربوط به مناسبات تولید مشخص می ي معین می مربوط به شکل جامعه

دار باشد، مفید (مولد )است (یک  ق این تعینات یک هنرپیشه یا یک بازیگر اگر کارش در خدمت سرمایهیابد. براي مثال بر طب می

گرداند؛ در حالی که یک خیاط کارمزدي که  زیرا او بیش از آن چه که براي کارش به شکل دستمزد دریافت کرده، باز می (کارآفرین

کند، تنها براي او ارزش مصرف دارد، و در حقیقت کار غیرمفید است. کار اولی با رود و شلوار او را تعمیر می دار می به منزل سرمایه

شود. کار مفید و  درآمد مصرف می کند؛ و در دومی اضافی تولید می شود، کا بعدي با در آمد. کار اولی ارزش سرمایه مبادله می

گیرد، نه از  دار مورد بررسی قرار می گیرد، از نقطه نظر سرمایهنظر دارنده پول مورد بررسی قرار می غیرمفید در اینجا همواره از نقطه

گانیل و دیگران نوشته شده، بیانگر  (GANILH)دیدگاه صاحب نیروي کار (کارگر)؛ بدین ترتیب مطالب نامربوطی که به وسیله

فروش، نوکر و  یا عملکرد یک تن در مورد کار گر یا خدمت کار ها سوالی که آن .اند آن است که آنها درك کمی از موضوع داشته

را  اي  اا یک نویسنده کارگر مفید است نه از آن جهت که او ایده304اا ا303غیره دارند، این است که هر کدام چه بازدهی دارند. ا

دار است ..  یهکند، یا آن که او مزدبگیر سرما کند که کار او را منتشر می کند، بلکه از آن جهت که ناشري را ثروتمند می تولید می

که به صورت  اي  که کار مفید کارگر در درون آن بقرار دارد ، ممکن است کامال بیهوده باشد. ماده ارزش مصرف یک کاال در حالی 

جلوه کند به هیچ وجه مربوط به طبیعت آن نیست بلکه برعکس تنها بیانگر مناسبات تولید اجتماعی معینی است. آن ماده  اي  ویژه

از کاري که آن را به وجود آورده نه از اجزایی که در نتیجه آن به وجود آمده بلکه از شکل اجتماعی معینی است که به  تعینی است

 به(کاالیکترتیببدانو–وجود آمده است. از طرف دیگر اگر در نظر بگیریم که سرمایه تمام تولید را در اختیار گرفته باشد



فش باشد) به هیچ عنوان به وسیله هیچ کارگري به وجود نیامده است که خودش صاحب که جدا از صرف ارزش مصر اي  گونه

–دار تولیدکننده کاالهاست (تنها کاال بدون وجود نیروي کار)  در این صورت تنها سرمایه–شرایط تولید براي تولید آن کاال باشد، 

تنها تو لید شده و فروخته شده و فروخته است، یا در برابر کار، که  که کاالهاییشود،مبادلهکاالهابرابردربایددرآمدترتیببدین

درست همانند آن کاالهایی است که خریداري شده تا مصرف شود؛ و تنها به خاطر وضعیت ویژه کار است، ، یعنی ارزش مصرف آن 

کنند یا آن را  دهد که از آن استفاده میوضعیت ویژه آن، این خدمات را به کسانی ارائه می بهتوجهباکهاستخدماتیخاطربه–

دهد. کاالهائی که داراي ارزش مصرف معینی هستند (واقعی یا  کنند،. تولیدکننده این خدمات، کاال ارائه می خرند یا مصرف می می

ا او درآمدش را ا305تصوري) و داراي ارزش مبادله معینی هستند. براي خریدار، این خدمات صرفا ارزش مصرف دارد،ابژه هائی که ا

کنند (از دستمزد و سود)، آنها سهمشان را از شرکاي  کند. کارگران غیرمفید سهم خودشان را از درآمد دریافت نمی صرف آن می

توانند کاري با تولید خودشان انجام  کنند : آنها باید سهم خودشان را از آنها بخرند؛ آنها نمی شان به رایگان دریافت می تولیدکننده

. به هر ترتیب این مساله مشخص است، بزرگترین بخش درآمد (دستمزد و سود) صرف کاالهاي تولید شده به وسیله سرمایه دهند

گیرند، و بدین  شود. مواد معینی که از کار شکل می شود، بخش کوچکی از آن صرف خدمات کارهاي غیرمولد، و برعکس می می

ود چیزي به جز تمایزي میان کار مولد و غیرمولد نیستند. براي مثال، آشپز و اند، به خودي خ  ترتیب از تولید به دست آمده

شود. همان اشخاص  پیشخدمت در یک هتل عادي داراي کارمولد هستند، زیرا کار آنها براي صاحب هتل تبدیل به سرمایه می

گفتم از خدمات آنها سرمایه بیرون داراي کارغیر مولد هستند، زیرا که خدمتکاران سطح پائینی هستند و همان گونه که من 

کننده، در هتل کار غیرمولد  شود. در حقیقت این چنین اشخاصی براي من به عنوان مصرف آید، اما در آمد براي آنها مصرف می نمی

چیزهاي  آن قسمت از تولید ساالنه زمین و کار در هر کشوري که جایگزین سرمایه شده است، هرگز بالفاصله براي“دهند.  انجام می

دهنده درآمد  ي تشکیل ها پردازد. این بدان خاطر است که به سرعت قسمت افتد بلکه تنها دستمزد کار مولد را می دیگر به کار نمی

شوند، و ممکن است که به طرق مختلفی صرف کار مفید و غیر مفید شود. هر قسمت از آن دارایی که به  نظیر سود یا اجاره جدا می

شود، همواره دارنده سرمایه انتظار دارد که آن بخش از سرمایه را با سود جایگزین کند.  فرد به خدمت گرفته می عنوان سرمایه یک

گیرد تا تنها از آن در کارمولد استفاده کند؛ و پس از آن که آن را در عملکرد سرمایه به  بدین ترتیب صاحب سرمایه آن را به کار می

گیرد، در هر شکل که باشد، از  شود. هر جا که او قسمتی از کار غیرمفید را به کار می صل میانداخت، درآمدي براي آن حا  کار 

همان منبع ص “شود.  اش براي مصارف فوري کنار گذاشته می شود واز سرمایه اش کسر می ي به کارگیري از سرمایه همان لحظه

–ه است ، و بدین ترتیب به صنایع خانگی و اشکال خرد آن ي تولید مسلط شد ها ي سر مایه اي که به تمام بخش ) براي توسعه98

کارنیرويکهاستمشخصاست،اضمحاللحالدرکه–مختصر، صنعتی که براي مصرف شخصی است و نه تولید کاالیی  طوربه

پردازد و تنها  تنها به خدمات شخصی می ها شود در بسیاري قسمت مستقیما در برابر درآمد مبادله می ها خدمت آن کهغیرمولدي

ي خانگی) در نتیجه تنها بخش  ها ي تعمیر کار و خیاط ها کند. (نظیر آشپزها، خیاط بخش کمی از آنها تولید ارزش مصرف مفید می

داري  د نقش مستقیمی در تولید موادي دارند که براي اولین بار در شیوه تولید سرمایهغیرقابل توجهی از این کارگران غیرمول

شود. آن چنان که آدام اسمیت  گسترش یافته است. آنها در آن تولید مشارکت دارند زیرا که خدمات آنها در برابر درآمد مبادله می

غیرمولد نیست. ارزش کار آنها معین و قابل تعیین است ، به  کند این امر مانع ارزشمند بودن خدمات این کارگران خاطرنشان می

همان ترتیبی که ارزش کار کارگران مولد (یا مشابه آن): بدین ترتیب ارزش تولید هماهنگ با کار آنها و یا تولید آنهاست. سایر 

ار کارگر مولد براي خود کارگر، اا نیروي ک306عوامل در این رابطه عملکرد خودشان را دارند هر چند به آن مربوط نیستند. ا

کند و کار غیرمولد براي او صرفا  کاالست. همچنین است براي کارگر غیرمولد. اما کار مولد براي خریدار نیروي کار کاال تولید می

ارزش مصرف دارد و یک کاال نیست؛ یا یک ارزش مصرف واقعی است یا یک ارزش مصرف ذهنی. این مسئله کامال مشخص است 

بخشی  “ .گیرد کند بلکه در حقیقت کاالیی هائی را از او می کار غیرمولد آن کاري است که کاالیی را براي خریدارش تولید نمیکه 

چهافسرهاتماموشاهمثالبراي. …کنند  از کارهاي مورد نیاز در جامعه، شبیه خدمتکاران ساده است که هیچ ارزشی تولید نمی

دهند.  کنند، تمام نظامیان و دریانوردان، کارهاي غیرمفید انجام می امی که تحت این نام خدمت مینظ یاهستندحقوقیکهآنها



ردیفهمیندر. …شوند  آنها خدمتگزاران عمومی هستند و به وسیله بخشی از تولید ساالنه صنایع توسط مردم دیگر ،تغذیه می

آواز  ها نوع؛ بازیگران، لوطی ها موزیسین هرازها بروکراتوشکان،پزدانان، حقوقکلیسا،مردان. …حساب آورده شوند  بهباید

بین کار مولد و کار  تمایزخود خوديبهشدگفتهکههمانطور) 95–94(همان منبع صفحات “. خوانان اپرا، رقاصان اپرا، و غیره 

آن را معین کرد.. به طوري که این  اي  از کار مخصوص یا با ارزش مصرف ویژه اي  غیرمولد چیزي نیست که بتوان با نوع ویژه

کار ِخاص داراي وضعیت معین اجتماعی باشد. از یک طرف کار با سرمایه قابل مبادله است، از طرف دیگر با درآمد . در یک جهت 

دار است؛ از جهت دیگر قابل مصرف است، یکی از عواملی است که درآمد به  شود و خالق سود براي سرمایه مایه تبدیل میکار به سر

شود. براي مثال کارگري که به وسیله یک پیانو ساز استخدام شده، یک کارگر مولد است. کار او نه فقط  ي آن مصرف می وسیله

فروشد و  لکه در تولید پیانو به عنوان کاالیی تبلور یافته است که پیانوساز آن را میشود که مصرف شده، ب جایگزین دستمزدي می

یک ارزش اضافی فراتر از ارزش دستمزد، حاصل شده است. اما در نظر بگیرید که برعکس من تمام مواد مورد نیاز براي یک پیانو را 

را داشته باشد)، و اینکه به جاي خریدن یک پیانو از یک مغازه، خریده باشم (یا براي تمام موادي که کارگر ممکن است خودش آنها 

سازد اکنون کار غیر مولد انجام داده است زیرا کار او مستقیما در برابر درآمد من  خودم بسازم. کارگري که پیانو می ي آن را در خانه

ه در یک کاال عینیت یافته است.] گرچه این امر توضیح دوم آدام اسمیت: نظریه کار مولد به عنوان کاري ک - 4[مبادله شده است. 

بازاربرايکاالهاتمامگفت،توان می–یی که سرمایه تمام تولید را تحت سیطره درآورده است  ها مشخص است که در آن زمینه

نی میان کار اختالف عی همچنین–براي مصرف فوري، و بهره وري کار به همان میزان گسترش یافته است  نهوشوند میتولید

کند و  که اولی به استثنائ موارد جزئی به صورت وسیعی کاال تولید می اي  مولد وکار غیر مولد بیشتر و بیشتر شده است به گونه

دهد. بنابراین بخش اولی تولیدکنندگان بالفاصله هستند، ثروت مادي  دومی به استثنائ موارد کمی تنها خدمات شخصی ارائه می

یی است  ها کنند، به جز آنهایی که شامل خود نیروي کار هستند . این یکی از حوزه کاالها، تمام کاالها را تولید می تشکیل یافته از

کشاند، با اضافه کردن به اولی و در اصل معین کردن اختالف ویژه  که آدام اسمیت را به پیش کشیدن نکات دیگري از اختالفات می

“ کار خدمتکار خانگی “ گوید :  یی خواهیم بود که او می ها راین در زیر شاهد مبانی مختلفی از ایدهبین کار مولد و کار غیرمولد. بناب

تغذیه خدمتکار خانگی هیچگاه جایگزین  .…کند به ارزش هیچ چیز اضافه نمی“ (همان گونه که از کارگر مانوفاکتور متمایز است) 

یابد؛ اما با نگهداري چند خدمتکار خانگی فقرش افزایش  فاکتور افزایش میشود . ثروت یک مرد با استخدام چند کارگر مانو نمی

یابد. گرچه کار دومی ارزش خودش را دارد و پاداشش به خوبی وهمانند کار پیشین است. اما کار کارگر مانوفاکتور خودش را در  می

از کار انبوه و ذخیره شده تبدیل به استخدام بخشد یا آنکه به صورت کاالي قابل فروش، کمیت معینی  کاالي مخصوصی عینیت می

شود. این کار، یا آنچه که همانند آن است، قیمت آن کار، که اگر  نیروي کار شده و اگر ضروري باشد به فرصت دیگري تبدیل می

است. کار خدمتکار تواند پس از آن، تبدیل به کمیتی از کار شود که برابر با آن چیزي باشد که اساسا تولید شده  ضروري باشد می

تواند خودش را در هیچ کاالي مخصوص یا کاالي قابل فروشی عینیت بخشد. خدمت اآنهابه طور عام از  برعکس، نمی اا307اخانگی، 

گذارند . زیرا که یک کمیت برابر با خدمت  بین بردن دائمی کارخودشان است، و به ندرت نشانه یا ارزشی را پشت سر خود باقی می

تر در جامعه وجود دارد که شبیه خدمتگزاران خانگی، کار مولد نیستند و  پس از آن تهیه شود . . کار مقداري محترمانه تواند می

-930کنند. (همان منبع صفحات  کنند و همچنین کاالي قابل فروش تولید نمی خودشان را در هیچ کاالي دائمی محقق نمی 94

PASSIM)  در اینجا تعینات زیر را داریم، که هم زمان مشخص است با تفکرات آدام اسمیت براي مشخص کردن کار غیرمولد ما

هیچگاه “ (از کارگر غیرمولد) “ نگهداري“، “کند به ارزش هیچ چیز اضافه نمی“ ، “کند  ارزش تولید نمی“ مرتبط است: کار غیرمولد 

خدمات او به صورت عام “ برعکس، “. فروشی تبدیل کند  ابلتواند خودش را به هیچ کاالي ویژه یا ق این کار نمی“، “جایگزینی ندارد

گذارند که برابر با کمیت خدماتی  نابود کردن دائمی مصرفشان است، و به ندرت هیچ گونه نشان یا ارزشی پشت سرشان باقی می

در اینجا “ ابل فروش محقق کند. تواند خودش را در هیچ ماده دائمی یا کاالي ق و در انتها، کار آنها نمی“ باشد که تولید شده است.

اند،  یابد که با آنچه که این کلمات به صورت اساسی براي آن به کار رفته معنی متفاوتی می“ ارزش غیرمولد“یا “ ارزش مولد“

ده اختالف دارند. ارجاع این مساله به تولید ارزش اضافی نیست، که به خودي خود داللت بر بازتولید معادلی براي ارزش مصرف ش



شود که او ارزش مصرف شده را به همان میزان مصرف جایگزین  دارد . بر طبق این گفته کار یک کارگر هنگامی مفید خوانده می

اي، به وسیله کارش، کمیتی از ارزش را که برابر باشد با آنچه که به عنوان دستمزد در یافت کرده  کند ، با اضافه کردن به هر ماده

شدن به وسیله شکل اجتماعی، متعین شدن مفید بودن و غیرمفید بودن کارگر، که به وسیله ارتباطشان با  است . در اینجا تعیین

ي  ها کتاب چهارم (جایی که آدام اسمیت تئوري 9شود، به کنار گذاشته شده است. از بخش  داري مشخص می تولید سرمایه

و بعضا  ها ین انحراف را به عنوان نتیجه بخشی از مخالفتش با فیزیوکراتتوان مشاهده کرد که او ا کند)، می را نقد می ها فیزیوکرات

تحت تاثیر آنها شروع کرده است. اگر یک کارگر صرفا هر ساله معادل دستمزدش را جایگزین کرده باشد، بدین ترتیب او براي 

قیمت کارش را خریده است. مبادله مطلقا  دار کار مفید انجام نداده است. او در حقیقت دستمزدش را جایگزین کرده یعنی سرمایه

او براي کاري پرداخت کرده که دربرگیرنده  .دار کاالیی را خریده باشد که این کارگر تولید کرده است همانند آن است که سرمایه

ه قبال در شکل سرمایه ثابت و دستمزد بوده است. او همان کمیتی را تصرف کرده که کار در شکل کاال ارائه داده ، همان گونه ک

پول بوده است. پول او بدین ترتیب تبدیل به سرمایه نشده است. در این مساله او همان گونه است که اگر کارگر خودش صاحب 

اش کسر کند، به طوري که آنها را  شرایط تولید بود. او باید هر ساله ارزش شرایط (ابزار و لوازم کار)تولید را از ارزش تولید ساالنه

تواند سهم ارزش تولیدش باشد که برابر است با کار  تواند ساالنه بخرد می یکدیگر کند. آنچه که او خریده است یا می جایگزین

جدیدا اضافه شده به سرمایه ثابتش در طی سال. بدین ترتیب در چنین حالتی تولید سرمایه داري نیست . اولین دلیل که چرا آدام 

نامیدند. ** آدام اسمیت در  می“ غیر مولد“و “* سترون“آن را  ها نامد، این است که فیزیوکراتمولد میاسمیت این نوع از کار را

(که منظورمان طبقات صنعتی است و در کشاورزي “ ابتدا این طبقه “گوید:  دهد، چنین می بخشی که به این مسئله ارجاع می

صرف ساالنه خودشان را باز تولید میکنند ، ودر ادامه ، در انتها، م“،  ها] [به وسیله فیزیوکرات“ شناخته شده هستند “ نیستند)، 

حاشیه اي، در حقیقت بیش از اموالی  کارگرانوکشاورزان…درآمد و سرمایه موجود را که بجاي مانده ودر اختیارشان بوده است 

کنند، اجاره آزاد به  خالص را بازتولید می گذارند، و به طور ساالنه تولید که صرف استخدام و تداوم کار آنها شده است بر جاي می

صنعتگران، و کارگران مانوفاکتور تولید میکنند . افزایش تولید  ،تجارازبیشترمطمئناکشاورزيکارگرانوکارگرمزرعه. …زمین 

گارنیر) (295–294، جلد دوم صفحاتO.U.P(ثروت ملل چاپ“ شود داده نمی ها یک طبقه به طبقه دیگر یا به غیر تولیدکننده

واقعی، که ارزش “ کار مفید“ اا. 308گردد ا باز می ها اسمیت به نقطه نظر فیزیوکرات آداماینجادرترتیببدین). 530ص3بخش

کند، کار کشاورزي است. او نظریه خودش را در مورد ارزش اضافی کنار  کند و بدین ترتیب (تولید خالص) ایجاد می اضافی ایجاد می

کند، هر چند در مقابل  با این مسئله او تاکید می زمان صحیح است . هم ها پذیرد که نظر فیزیوکرات گذارد و می می

حتی اگر در  همچنین مفید هستند،  گوید به همراه کار تجاري) ست، که کار مانوفاکتوري (و آن طور که خودش می ها فیزیوکرات

دارد . این “ ر تولیديکارگ“داند، تعیناتی که یک  باالترین حد جهان نباشند. بدین ترتیب او سود را مربوط به شکل اجتماعی می

هاست، که طبقه صنعتی، غیرکشاورزي، ست؛ و بیان آنها در مخالفت با فیزیوکراتا  داري تعینات عبارت از نقطه نظر تولید سرمایه

در انتها به “ کند، و بدین ترتیب  کند، که آن هم بطور کلی ارزشی برابر با ارزش مصرفش تولید می دستمزد خودش را بازتولید می

، دومین تعینات او  ها بدین ترتیب تحت نفوذ و ضدیت با فیزوکرات“. رسد که آن را استخدام کرده است ولید سرمایه یا درآمدي میت

رسد در این محاسبه، توجه به صنعتگر، کارگر  به نظر می“ گوید: آدام اسمیت می“ ثانیا “شود:  نامد، بیان می از آنچه کار مولد می

گونه است که با کار خدمتکاران بر خورد میشود . کار خدمتکار خانگی باقی امناسب بوده است ، وبه همانمانوفاکتور و تجار ن

نمیماند و بر مبنایی نیست که باقی بماند و آنها را استخدام کند. تداوم و استخدام آنها همراه با هم در گرو مهارتشان است و کاري 

کند. کار آنها در خدمات است که به عموما کار آنها در لحظه از بین  ه را بازپرداخت نمیدهند به طور طبیعی هزین که آنها انجام می

تواند خودش را عمدتا در هیچ نوع کاالي قابل فروشی متعین کند که بتواند جایگزین ارزش دستمزد و نگهداریش  رود و نمی می

کند. این متفاوت  ودش را در کاالهاي قابل فروش محقق میشود . بر عکس کار صنعتگر، و مانو فاکتوري و تاجر به طور طبیعی، خ

از آن چیزي است که من کار مولد وغیر مولد را بررسی کردم. من در آنجا صنعتگران، کار مانوفاکتوري، و تجار را در درون کارهاي 

). 531) (گارنیر ص 295منبع ص  (همان“ مولد قرار دادم و خدمتگزار سطح پایین را در میان کار سترون یا غیر مفید قرار دادم 



شود،  آورد، به همان ترتیب، درآمد به طور کلی در برابر کار مبادله می همچنان که سرمایه تمام بخش تولید را تحت سیطره در می

برابر کاالها  کند قرار ندارد، اما در برابر خدمات صرف قرار دارد. سرمایه بعضا در هر چند مستقیما در برابر کاري که کاال تولید می

شوند که آنها نیز به عنوان ارزش مصرف  شود که آن کاالها به عنوان ارزش مصرف هستند و بعضا در برابر خدمات ارائه می مبادله می

مادي است که در برابر انسان قرار  شیءیک–شدهمتمایزکارنیرويخودازکهگونههمان–شوند. یک کاال  به کار گرفته می

بدین  .ي است که فایده معینی براي او دارد، به طوري که کمیت معینی از کار در آن متعین شده یا مادیت یافته استدارد، چیز

کار مولد عبارت از آن کاري است که کاال تولید  : Iرسیم که قبال در اساس خود شامل موارد زیر است ترتیب ما به تعینی می

کند. کار او  کند، بیش از آنکه کارش بیارزد مصرف نمی تولیدش کاال مصرف نمیکند؛ و در حقیقت چنین کارگري بیش از  می

در هر کاالي قابل فروشی که بتواند جایگزین ارزش دستمزد او و  “بخشد،  عینیت می“ مقداري کاالي قابل فروش “ خودش را در 

است). کارگر مولد با تولید کاالهایی  نظرمدندکن میتولیدراکاالهااینکهکارگرانیترتیببدین(–“ اش شود  تداوم زندگی

را تولید  اي  کند. او مداوما سرمایه که او مداوما در شکل دستمزد مصرف می اي  کند، سرمایه مداوما سرمایه متغیر را بازتولید می

آدام اسمیت به طور طبیعی در در مرحله اول “ کند. همانی که او را استخدام کرده و تغذیه می“ شود  کند که به او پرداخت می می

بخشد ، تمام کارهاي فکري را به آن اضافه میکند که مستقیما مورد کاري که خود را در صورت یک کاالي قابل فروش عینیت می

کند، بلکه ناظر، مهندس،  نه فقط کارگري مد نظر اوست که مستقیما با دستانش یا با ماشین کار می .شود در تولید مادي مصرف می

ه در یک حوزه معین تولید مواد براي تولید کاالي معینی، مورد نیاز کاشخاصیتمامکارکلمه،یکدر–مدیر، منشی و دیگران 

) براي تولید کاال مورد نیاز است. در حقیقت آنها کار ارزشمند خود کند شود (همکاري می است . هر کس که کارش به آن اضافه می

دهند. (این مسئله در مورد کار بانکداران و غیره چگونه  کنند و ارزش تولید را به همان مقدار افزایش می را به سرمایه اضافه می

ار کارگر غیرمولد مطرح نیست. اگر چه سرمایه این مورد در ک “عموما“گوید به طور کلی،  اا ثانیا آدام اسمیت می309) ا57است؟ 

تولید مادي را تسخیر کرده است و صنایع خانگی از میان رفته است، و صنایع کوچک و صنعتگران کوچک که ارزش مصرف را 

 داند که یک خیاطی که من به با این حال آدام اسمیت به خوبی می–سازند کننده در منزل خودشان می مستقیما براي مصرف

کند، یا خدمتکاري که خانه را رفت و روب  ي من را بدوزد. یا کارگري را که وسایل زندگی را تعمیر می ها آورم تا پیراهن ام می خانه

کند و غیره یا آشپزي که باگوشت غذا و سایر چیزهاي خوشمزه را درست میکند ، کار خودشان را در یک چیزي  کرده و تمیز می

دهد، .  دهند ، دقیقا به همان طریقی که خیاط در کارخانه انجام میحقیقت ارزش آن اشیاء راافزایش میکنند . و در  متبلور می

کند یا آشپزي که در هتل به عنوان کارگر مزدبگیر یک  کند، کارگري که ماشین را تمیز می مهندسی که ماشین را تعمیر می

ي مصرف همچنین چه به لحاظ پتانسیل، کاالیی بودن؛  ها این ارزش دهد، همه به همان ترتیب هستند. دار کار انجام می سرمایه

یی که ممکن است که به مغازه فروشنده فرستاده شود، منزل دوباره فروخته شود، لوازم منزل ممکن است به حراج  ها پیراهن

ه اشیائی بیافزایند که روي آنها کار گذاشته شود و غیره. بنابراین این اشخاص داراي توانایی هستند که کاال تولید کنند و ارزشی ب

و کارمندان  ها آید و انبوه خدمتکاران،ا کشیش کنند. اما این مقوله بسیار کوچکی است که در مورد کارگران غیرمولد به وجود می می

“ کارگران غیرمولد “دهند. . اما گرچه کم یا زیاد شماري از این و غیره چنین افزایشی را صورت نمی ها دولت، سربازان و موزیسین

حوزه خدماتی، که به طور عام ” ه درکیی ها محدودیتوسیلهبهمسالهاینو–ممکن است به هر میزانی وجود داشته باشند، 

هیچگاه نوع مخصوصی از کار نیست و همچنین شکل خارجی کارشان  کهچیزي–و غیره پذیرفته شود” حضورشان دائمی است

تواند هنگامی مولد باشد که من آن را به عنوان  دهد. همان کار می نشان نمی“ غیرمولد “ یا “ مولد  “ضرورتا آن را به صورت 

دار بخرم، به عنوان تولیدکننده که بتوانم ارزش بیشتري ایجاد کنم، و همچنین هنگامی غیرمولد است که من آن را به  سرمایه

طوري که ارزش مصرف آن را مصرف کنم و اهمیت ندارد که این ارزش کننده بخرم، که درآمد را صرف آن کنم، به  عنوان مصرف

رود و این از بین رفتن ممکن است به وسیله فعالیت خود نیروي کار باشد یا آن که خودش را در یک شیء  مصرف از میان می

دار کار او را  وان سرمایهکند که به عن دیگري مادیت بخشیده یا متعین کند. . آشپز در هتل کاالیی را براي شخصی تولید می

کننده گوشت گوسفند خرد شده، بایدبراي کار او مبلغی را بپردازد و این کار براي  هتل؛ مصرف صاحبیعنی–کند  خریداري می



شود (جدا از سود) و جدا از پرداخت دائمی او براي کار آشپز. از طرف دیگر اگر من کار یک آشپز را براي  مالک هتل جایگزین می

ن گوشت و غیره بخرم، براي من، استفاده از ان کار به مفهوم عام آن نیست ، بلکه براي لذت بردن از آن است، براي مصرف آن پخت

به عنوان نوع مخصوص مشخص کار، در اینجا کار غیر مولد است، به رغم این حقیقت که این کار خودش را در یک تولید مادي 

خوبی (در نتیجه آن) به یک کاالي قابل فروش تبدیل شود، به همانگونه که براي صاحب  عینیت بخشیده و درست توانسته است به

اختالف مفهومی) همچنان باقی مانده است: آشپز براي من (شخص خصوصی) چیزي جایگزین )هتل کارکرده است .. اختالف مهم 

ست. زیرا من کار او را به عنوان ارزشی خریداري ام، جایگزین نشده ا که من براي او پرداخته اي  نکرده است. در حقیقت سرمایه

ام. کار او ، براي من مبلغی کمتر از آن  ام که خالق عوامل تولید است، بلکه صرفا براي خاطر ارزش مصرفش خریداري کرده نکرده

توانم در  که من میام، جایگزین کرده است، این همان دستمزد اوست، درست همانند آن است که مثال شامی  چه براي ان پرداخته

کند که بتوانم همان شام را مجددا بار دیگر خریده و آن را بخورم . این تمایز همچنین بین  هتل بخورم به خودي خود مرا قادر می

پارچه دار آن را خریده تا سرمایه ثابتش را جایگزین کند (براي مثال مواد پنبه اگر او چاپگر  کاالها نیز وجود دارد. کاالیی که سرمایه

دار آن را خریده باشد تا خود پنبه را  کند. اما از طرف دیگر اگر سرمایه باشد) ارزش خودش را در پارچه چاپ شده جایگزین می

گذاري شده را جایگزین نکرده است. میتوان گفتت بزرگترین قسمت جامعه، طبقه کارگر است  مصرف کند، پس کاال مبلغ سرمایه

انجام ” مولد”نوع از کار را براي خودش انجام دهد؛ اما تنها قادر است هنگامی آن را انجام دهد که کارکه باید به طور مداوم این 

تواند گوشت را براي خودش بپزد که دستمزدي را تولید کرده باشد که بتواند از آن براي خرید گوشت  دهد. او تنها هنگامی می

بتواند وسایل و ابزار زندگی را داشته باشد و در مسکن مناسبی زندگی کند، او افتد که  استفاده کند؛ و این تنها هنگامی اتفاق می

ي خود را واکس بزند، و آن هنگامی است که ارزش لوازم آن را تولید کرده باشد، اجاره خانه و قیمت  ها تواند پوتین تنها می

دهند به عنوان  ، کاري که آنها براي خودشان انجام مییش را پرداخت کرده باشد . بدین ترتیب در مورد طبقه کارگران مولد ها پوتین

اا که بتوانند همان کار غیرمولد را بار دیگر تکرار کنند مگر 310سازد ا است. این کار غیرمولد، هرگز آنها را قادر نمی “کار غیرمولد“ 

خانه، و غیره اختیار موقتی نیروي  ت، فاحشهآنکه آنها قبال کار مولد انجام داده باشند. ثالثا از طرف دیگر: یک موسس تئاتر، کنسر

دهد؛  وار تنها منافع اقتصادي ظاهري را نشان می حقیقت در یک مسیر دایره در–خرد  فروش و غیره را می کار ِبازیگر، موزیسین، تن

شود  که فورا جاي انجام دادن کاري، محو می خدماتی“استخریدهرا“غیرمفیدکار“اصطالحبهاو–در نتیجه پروسه همان است 

به خصوص در مصرف (“کند  محقق نمی“ پایدار همانند کاالي واقعی و قابل فروش“و به هیچ عنوان خودش را در در هیچ چیز “

، او را قادر کند جدا از خودش). فروش آن به عموم براي او سود و دستمزد را به همراه دارد. این خدمات که او خریداري می“) “(آن

توان گفت، آنها خودشان هزینه مصرف شده را براي آنکه به آنها پرداخت شود  سازد که آنها را دوباره بخرد؛ بدین ترتیب می می

 بهخدماتاینکهحقیقتآنجزبه—کند که وکیل استخدام می اي نیز وجود دارد  کنند. این مسئله در مورد منشی بازتولید می

دهند.  ي مفصل نشان می ها ،بسیار بزرگ به صورت یک سلسله اسناد و قرار داد“مسائل خاص“اول خودشان را درعنوان امري متد

شود. اما این حقیقت نیز وجود دارد  گذار و کارفرما، خارج از درآمد عمومی پرداخت می این حقیقت دارد که این خدمات به سرمایه

شوند. این حقیقت هم نیز وجود دارد که کشور  که آنها وارد مصرف فردي می اي  گونهدهند به  که خدماتی به همه تولیدات ارائه می

دهند صادر کند. بدین ترتیب  تواند کسانی را که این خدمات را انجام می تواند این خدمات را به میزان زیادي صادر کند؛ اما می نمی

کند و همچنین  ه است. و آلمان متخصصان آموزش را صادر میاست که اقالم صادراتی فرانسه شامل هنرمندان، رقاص، آشپز و غیر

هاي رقص، بازگشت درآمدي براي کشور دارد. بدین ترتیب اگر از یک  شود، به طوري که کفش و کتاب وسائل آنها نیز صادر می

کاالي قابل )باشد  کند که ممکن است همانند کاال خودش را در ارزش مصرف متعین می 4طرف بخشی از به اصطالح کار غیرمولد 

ه صورتی که هیچ چیز مادي ندارند ب–فروش) از طرف دیگر بخشی از خدمات در وضعیتی قرار دارند که در شکل ابژکتیو نیستند 

شوند که بتواند با سرمایه خریداري شود (به  که جداي از اجراي آن خدمات باشد. و وارد کاالها به عنوان بخشی از ارزششان نمی

اران بالواسطه نیروي کار) تا بتواند دستمزدي را جایگزین کرده و سودي را براي او به ارمغان بیاورد. به طور مختصر، وسیله خرید

بندي شود که به عنوان بخشی از کاري باشد که خودش را در اشیائ  تواند بخشا، تحت عنوان سرمایه طبقه تولید این خدمات می



شود.  بندي نمی داري طبقه سیله درآمد خریداري شده است؛ و در تحت تولید سرمایهبندي کند که مستقیما به و مفیدي دسته

تواند به دو بخش بزرگ تقسیم شود. اولی نیروي کار و دومی کاالها که متمایز از خود نیروي کار  می” کاالها”چهارم. تمام جهان

گیرد، آن نیروي کار را  دمات نیروي کار را در بر میشود و همان گونه که این خ همان گونه که چنین خدماتی خریداري می .است

بخشد. بنابراین  آورد یا اینکه تنها آن را تداوم می دهد، و غیره، در یک کلمه آن را به شکل خاصی در می تداوم بخشیده یا تغییر می

شکی سبب تداوم سالمتی یا مفید است؛ خدمات پز“ ضرورت صنعتی شدن است“براي مثال خدمات آموزش و پرورش به هر ترتیب 

کاالي قابل فروش، و “که سبب بازگشت  استخدماتیاینها–شود همانند خود نیروي کار  می ها و محافظت از منابع تمام ارزش

داند که  شوند. آدام اسمیت می شود که به معنی خود نیروي کار است که به هزینه تولید یا بازتولید این خدمات وارد می می“ غیره

ي  ها شود. و به هر ترتیب خدمات پزشکی مربوط به هزینه ابتدائی وارد ارزش تولید انبوه کارگران می“ آموزش و پرورش“ه چگون

فرعی تولید هستند * . (هزینه هاي اتفاقی که صرفا هزینه هستند ، هزینه هاي غیر مولدي که هم براي کار مادیت یافته و هم 

توانند به عنوان هزینه بازیافت نیروي کار محاسبه شوند. اجاره بدهید که در نظر بگیریم  میبراي کار زنده بوجود می آید )آنها 

یابند. به هر دلیل (براي مثال، زیرا که مردم تنبل شده باشند)، و در همان  دستمزد و سود هم زمان به مجموع ارزش کاهش می

اشد که بارآوري زمین کاهش یافته باشد و غیره)، در یک کلمه، زمان ارزش مصرف (به علت آنکه کار به تولید کمتري تبدیل شده ب

بخشی از تولید که ارزشش برابر با درآمد است، کاهش یافته است، زیرا کار جدید کمتر به کار سال گذشته اضافه شده است، و زیرا 

واهند همان مقدار از ارزش را که در دار و کارگر بخ کار اضافه شده تولید کمتري ایجاد کرده است. اگر در چنین شرایطی سرمایه

اشیاء مادي قبال بوده است، مصرف کنند، آنها باید خدمات کمتري را در مورد پزشکی، آموزش و پرورش، و غیره دریافت کنند. و 

هاي دیگر شوند که مصرفشان را از کاال گذاري را براي هر دو خدمت انجام دهند، مجبور می اگر آنها مجبور باشند که همان سرمایه

کنند،  اند، ایجاد نمی کاهش دهند. بدین ترتیب مشخص است که کار دکتر و معلم مستقیما مبنایی را در برابر آن چه در یافت کرده

اا آدام 311ا .کارنیرويي ها هزینهتولیدیعنی–ست  ها شود که ایجادکننده تمام ارزش بلکه کار آنها وارد ارزش تولید مبنایی می

رسد که وراي هر تصوري صحیح نیست که بگوییم که کار صنعتگر و مانوفاکتور و  سوما: به نظر می“ دهد :  ن ادامه میاسمیت چنی

رسد در این سیستم در  دهد. براي مثال باید در نظر بگیریم که، همان گونه که به نظر می تجار درآمد واقعی جامعه را افزایش نمی

روزانه، ماهانه و ساالنه این طبقه دقیقا با تولید روزانه ، ماهانه و ساالنه آنها برابر است؛ این نظر گرفته شده است، ارزش مصرف شده 

کند، به ارزش واقعی ساالنه تولید زمین و نیروي کار  مساله به خاطر آن نیست که کار آنها هیچ چیز به درآمد واقعی اضافه نمی

پوند انجام داده است، در عین حال  10س از برداشت محصول کاري به ارزش جامعه. براي مثال یک صنعتگر که در ابتدا شش ماه پ

پوند را به  10پوند ذرت را مصرف کند و سایر مواد ضروري دیگر. در عین حال به طور واقعی ارزش  10او باید، در همان زمان 

پوند از ذرت و  10اش را به ارزش  رآمد ساالنهتولید ساالنه زمین و نیروي کار جامعه خودش بیافزاید. به همین ترتیب او نیمی از د

سازد که با آن کاالیی را بخرد یا  سایر لوازم ضروري مصرف کرده است. او ارزش برابري از کار را تولید کرده است که او را قادر می

ست . درآمدي برابر با ماه مصرف و تولید شده ا 6دیگران آن را بخرند. ارزش، بدین ترتیب عبارت از چیزي است که در طی این 

پوند از ارزش  10پوند است. در حقیقت ممکن است در هر لحظه زمانی بیش از  20پوند بلکه  10نیمی از سال ، که برابر نیست با 

پوند ارزش ذرت و سایر و لوازم زندگی که به وسیله صنعتگر مصرف شده است، به وسیله یک  10کار او وجود نداشته باشد. اما اگر 

ز مصرف شده باشد یا به وسیله یک خدمتکار سطح پایین مصرف شده باشد، ارزش آن بخش از تولید ساالنه که در انتهاي سربا

پوند کمتر از آنچه خواهد بود که واقعا در نتیجه کار صنعتگر به وجود آمده است. هر چند ارزش آنچه  10شش ماه موجود است، 

تواند بزرگتر از ارزشی باشد که او مصرف کرده است، همچنین در هر  از زمان نمی ي ا که صنعتگر تولید کرده است در هیچ لحظه

لحظه از زمان ارزش کاالهاي واقعا موجود در بازار در نتیجه آنچه که او تولید کرده است، بزرگتر از چیزي باشد که اگر به صورت 

آیا). 533–531صفحات  سومبخشمنبعهمانگارنیر) (296–295جلد دوم صفحات  O.U.Pثروت ملل چاپ) “دیگربود

در آن وجود نداشت ؟ آیا در هر لحظه از “کار غیرمولد “مان در بازار بزرگتر از آن چیزي نیست که اگر زهردرکاالهاارزشمجموع

، سربازان،  ها شها، صاحبان کنسرت و تئاتر و کشی دان ، قانون ها زمان در بازار در کنار حبوبات و گوشت و غیره ، فاحشه



کنند.  سیاستمداران و غیره وجود ندارند؟ این پسران و دختران جوان ذرت و سایر ضروریات زندگی را به خاطر هیچ دریافت نمی

رسانند، که آن خدمات داراي ارزش مصرف هستند و تولید آنها  دهند یا آزار می آنها در مقابل با خدماتشان یا چیزي به ما ارائه می

مصرف  زمان با مواد قابل آیند، به طوري که در هر لحظه زمانی هم رزش مبادله است و به عنوان مواد مصرفی به حساب میداراي ا

بودن به شکل کاال نیز وجود دارد، کمیتی از مواد قابل مصرف در شکل خدمات. بدین ترتیب در هر لحظه زمانی، مجموعه کمیت 

که وجود دارد، بدون به حساب آوردن خدمات مصرفی. ثانیا ارزش هر چند بزرگتر باشد؛ مواد قابل مصرف بزرگتر از آن چیزي است 

بدین ترتیب در اینجا همانند هر  .شوند و برابر است با ارزش خود خدمات برابر با ارزش کاالهایی است که براي خدمت ارائه می

شود، یک بار در برابر خریدار و یک بار در برابر  ن ارزش دو برابر میشود، هما مبادله کاال به کاال، ارزش برابر با ارزش برابر مبادله می

:گوید چنین می ها آدام اسمیت با ارجاع به فیزیوکرات< .فروشنده

هنگامی که کاربران این سیستم ادعا میکند که مصرف صنعتگران، صاحبان منوفاکتور و تجار، برابر است با ارزش آنچه که آنها “

“ که به مصرف آنها اختصاص داده شده، نیست  اي  اند، آنها احتماال منظورشان چیزي بیشتر از درآمد آنها ، یا سرمایه  کردهتولید 

  .)533) (گارنیر ص 296همان منبع ص ) ((این ارزش آن چیزي است که آنها تولید کردند

 > .دهد د، اجاره تنها میزان مخصوصی از سود را تشکیل میگوین ، در ارتباط با کارگر و مزدبگیر درست می ها در اینجا فیزیوکرات

نهمبخشچهارمکتاب–ست  ها از فیزوکرات اوانتقادکهاست اي گونهبه–ي آدام اسمیت در همین زمینه  ها نوشته<اا 312ا

  :)سومفصلگارنیرادیت(

افزایی کند: اول به وسیله بهبود در تولید نیروهایی از  ارزشتواند تنها به دو طریق  اي می تولید ساالنه زمین و کار در هر جامعه “

کارمولد که به طور واقعی در درون آن تداوم یافته است؛ و یا ثانیا به وسیله افزایش در کمیت آن کار. بهبود در نیروهاي تولیدي 

افزایش در  …ن جا که به کار اشتغال دارندکارمولد بستگی دارد به، اوال بهبود در توانایی کارگر؛ باال بردن کاربرد ماشین، در آ

که آن  اي وابسته باشد  به استخدام درآمده است، این افزایش باید به افزایش سرمایه اي  کمیت کار مولد واقعی که در هر جامعه

د برابر باشد و همچنین انداز درآم نیروي کار را به استخدام درآورده است؛ و افزایش سرمایه، مجددا باید به طور دقیق با میزان پس

کنند استخدام شدگان سرمایه را، یا اشخاص دیگري را که به آنها وام  اشخاص مخصوصی که مدیریت کرده و سرپرستی می

  .)535–534) (گارنیر صفحات 295(همان منبع ص “ دهند  می

کاربیشتر افزوده شده است. تمام ابزار براي افزودن ابتدا: تولید ساالنه به وسیله تولید  -در اینجا ما یک سیکل دوگانه باطل را داریم

است که این افزودنی مدیون حوادث طبیعی نیست حوادثی همانند مساعد بودن آب و هوا و غیره)  اي  به گونه)این توانایی تولید 

.ن سیکل اول استدارد. اما براي افزایش سرمایه، تولید ساالنه کار باید افزایش یابد. ای نیاز به یک افزایش سرمایه

تواند تنها  تواند به وسیله افزایشی در کمیت کار استخدام شده، افزایش یابد. کمیت کار استخدام شده می ثانیا: تولید ساالنه می

سیکل دوم. آدام اسمیت به  .خواهد آن کار را استخدام کند در ابتدا افزایش یافته باشد که می اي  هنگامی افزایش یابد که سرمایه

، چیزي که به نظر او در حقیقت تبدیل درآمد به سرمایه است، “اندازها پس “کند که از این دور باطل با کلمه دش کمک میخو

  .خارج شود

داري برعکس نیاز دارد که  دار به این صورت غلط است. قانون تولید سرمایه براي سرمایه“ درآمد“در نظر گرفتن تمام سود به عنوان 

هنگامی که فرد  .افی، از کار پرداخت نشده، که به وسیله کارگر شکل گرفته، تبدیل به سرمایه شودیک بخش از ارزش اض

انداز پساینبارهدراستممکنخودشاو–عنوان عملکرد سرمایه  بههمچنین–کند  دار عمل می دار به عنوان یک سرمایه سرمایه

انداز است. افزایش کمیت کار تنها وابسته به شمار کارگران نیست، بلکه  این امر براي او به عنوان ضرورت صندوق پس اماکند؛فکر

تواند افزایش یابد بدون آنکه بخشی از سرمایه که  شود. کمیت کار بدین ترتیب می همچنین مربوط به طوالنی شدن روز کار نیز می



آالت و غیره نیست (گرچه آنها سریعتر  د .. همزمان با این فرض هیچ نیازي به افزایش ماشینشود افزایش پیداکن تبدیل به مزد می

یابد بخش مواد خام است که به دانه و غیره مربوط  کند). تنها چیزي که افزایش می شوند؛ اما این امر اختالفی ایجاد نمی فرسوده می

ر واحد (تجارت خارجی را کنار بگذاریم)، ارزش اضافی باید در ابتدا در ماند که با انتخاب یک کشو شود و این حقیقت باقی می می

کشاورزي به وجود آید قبل از آنکه این امکان وجود داشته باشد که صنایع مواد خام را از کشاورزي دریافت کنند. بخشی از این 

ال مانند کود)، در یک کلمه تمام مواد مواد خام، نظیر زغال سنگ، آهن، چوب، ماهی و غیره (همچنین چیزهاي دیگري براي مث

تواند صرفا سبب افزایش بارآوري نیروي کار شود (اما شمار کارگران به همان میزان باقی  مورد استفاده دیگري از کود حیوانات، می

ولیدي به طور ماند). بدین ترتیب هیچ نیازي به افزایش آن نیست. از طرف دیگر قبال نشان داده شده است که افزایش توان ت می

تکمیل کننده  اي  هر چند پس از آن هر پروسه 58اساسی همواره با تمرکز سرمایه در نظر گرفته شده است، نه با مجموع سرمایه. 

به طور مختصر رقابت آزاد را “ بگذار بشود، بگذار بگذرد“ کردند  موعظه می ها دلیل آنکه چرا فیزیوکرات< > .شود دیگري می

  :، به درستی در جمالت زیر از آدام اسمیت آمده استکردند تشویق می

در نهایت ترکیبی از کمیت معینی از تولید خامی “ (کشور و شهر) “ شود  تجارت که بین این دو بخش مختلف از مردم انجام می “

رزانتر بودن قبلی؛ و به هر شود. گرا ن تر بودن بعدي و بنابراین ا است که در برابر کمیت معینی از تولید مانوفاکتوري مبادله می

یابد و بدین  یابد و قیمت مواد اولیه حاصل شده از زمین کاهش می ترتیب در هر کشوري قیمت تولید مانوفاکتور ها افزایش می

  “.شود ترتیب تمایل به کشاورزي کمتر می

تر شدن کاالهاي مانوفاکتوري و غیره  بر روي مانوفاکتورها و تجارت خارجی، باعث گران ها ي قید و بندها و محدودیت اما همه

.([556–554] [گارنیر منبع پیشین صفحات 308شود و به همین ترتیب، سایر مسائل. (اسمیت [همان منبع ص  می

نظریهاینبامتناسب–با سایر نظریات در تقابل است  که اي نظریهیا–“ مولد و غیرمولد”اا دومین نظریه اسمیت در باره کار313ا

کند که یک  او انکار نمی .کند تولید نمی“ هیچ کاالیی“ کند ودومی کاریست که کاریست که تولید کاال می اولی: کهشود مینینچ

:*نوع از کار، برابر با دیگري، یک کاالست. مالحظه کنید به این قسمت

“  

(این از نقطه نظر اقتصادي “ همانند کار پیشین درستکند، میدریافتراخودمناسباجرتوداردراخودارزش. …کار دومی 

شود.) کاالي مفروض مشخص  است؛ هیچ مساله اخالقی یا چیز دیگري در آنجایی وجود ندارد که این نوع یا آن نوع کار انجام می

اش، به  بالفاصلهکند که کاري را در بردارد که آن کار خودش را مادي کرده، در تولیدش واقعی کرده است. خود کار در وجود  می

تواند مستقیما به صورت کاال در نظر گرفته شود، بلکه تنها نیروي کار است که خودش را به صورت موقتی نمایان  صورت زنده، نمی

تواند  که می اي  توان کارمزدي را به معناي واقعی توضیح داد، همان گونه کند. درست همان گونه که تنها بدین ترتیب می می

دارند. بدین “ کار غیرمولد “ي تولید نیاز به تولید  ها کند که ارزش باشد، که آدام اسمیت همواره تاکید می“ ار غیرمولدک“نمایانگر 

ترتیب کاال باید به عنوان چیزي متفاوت از خود کار در نظر گرفته شود. پس با این ترتیب جهان کاالها به دو مقوله مهم تقسیم 

:شود می

  .یک طرف نیروي کار

  .ف دیگر خود کاالهاطر

گنجد، در نظر گرفته نشده است.  مادیت یافتن، و غیره، کار، در اینجا به عنوان آنچه که در تصور اسکاتلندي آدام اسمیت می

تنها یک تصور  مسالهاینخود–آني مبادلهارزشتصوربا–کنیم  هنگامی که ما از کاال به عنوان کار مادیت یافته صحبت می



دهد؛ این کاال به عنوان  اش انجام نمی توان گفت، شکل صرفا اجتماعی وجود کاال است که هیچ چیز با جسم واقعی یاست، که م

اش هیچ نشان و اثري  کمیت معینی از کار جامعه یا از پول در نظر گرفته شده است. ممکن است که کار مشخصی باشد که نتیجه

در شکل بیرونی ارائه شدن مواد خام است. همچنین در کشاورزي و غیره  ها نشانهبر جاي نگذارد. در کاالهاي مانوفاکتوري این 

ي کاالها، براي مثال گندم یا گاو نر و غیره است که محصول کار بشر هستند و در حقیقت کاري است که از نسلی  شکل ارائه شده

. در شکل دیگري از کار صنعتی هدف از کار به  به نسل دیگر تحویل شده و اضافه شده، چیزي که در تولیدخود را نشان نمیدهد

شود و  طور کلی تغییر شکل اشیاء نیست بلکه تنها موقعیت آن است. براي مثال، وقتی یک کاالیی از چین به انگلستان وارد می

ه در ذهنشان این امر توان یافت که در خود آن شیء باشد (به جز براي آنها ک غیره هیچ نشانی از نیروي کار به کار رفته در آن نمی

وجود دارد که این کاال تولید انگلیس نیست). بدین ترتیب مادیت یافتن کار در کاال نباید بدین طریق درك شود. (در اینجا 

.)شود کند که مناسبات اجتماعی به شکل اشیاء ظاهر می سردرگمی از آن حقیقتی بروز می

شود که کار را عینی کرده است و در این صورت، اگر به شکل  ز اولیه ظاهر میماند که کاال به عنوان یک چی این حقیقت باقی می

تواند به شکل خود نیروي کار ظاهر شود؛ اما هیچگاه مستقیما به صورت خود کار زنده ظاهر  یک شیء ظاهر نشود، تنها می

ي مختلف  ها یت آن در متعین کردن نرخرسد، اما اهم شود (به جز تنها به صورت غیرمستقیم که در عمل آن چنان به نظر می نمی

شود یا آنکه مستقیما تولید شده،  دستمزد است). بدین ترتیب کار مولد همان چیزي است که به صورت کار مولد کاال ظاهر می

ید کنار حرکت کرده، توسعه یافته ، تداوم یافته یا خود نیروي کار را بازتولید کرده است. آدام اسمیت دومی را از مقوله کار مف

شود که سیل اشکاالت در باره  کند این مساله سبب می اضافههمراآناگر–خواه، اما با یک غریزه درست  گذارد؛ به طور دل می

  .کار مولد، به و جود آید

کند، مولد  دهیم، کار مفید کاري است که کاال تولید می گونه که ما خود نیروي کار را خارج از محاسبه قرار می بدین ترتیب همان

مواد است و تولید آن کمیت معینی از کار یا زمان کار است. این تولید مادي در برگیرنده تمام تولیدات متنوعی نظیر هنر، علم، 

چنین عالوه بر آن تولید کار باید یک  آنها به اشیاء شکل دهند. هم“ به هر ترتیبی که“ها، نشر، وضعیت اجتماعی و غیره است  کتاب

، کاالیی در شکل اولیه، که هنوز باید به سمت “چیزي که کاالي قابل فروش باشد“ شد که از نظر حسی موجود باشد کاالیی با

شکل رازآمیز خود حرکت کند. (یک صاحب مانوفاکتور ممکن است خودش ماشینی را کنترات کند، اگر که نتواند یکی دیگر را 

اش مورد استفاده قرار دهد. بدین ترتیب او سپس آن را  ه آن را براي ارزش مصرفیبسازد، نه براي آنکه آن را بفروشد بلکه براي آنک

چنین آن را به صورت قطعه قطعه در شکل تولیدي که به کمک آن ایجاد شده،  به عنوان بخشی از سرمایه ثابتش مصرف کرده و هم

.)فروشد می

ي مصرف  ها کاالها و حتی ممکن است ارزش ((تواناییاا کار مشخص خدمتکاران ، ممکن است برابر باشد با شکلی از 314ا

کنند بلکه  را تولید نمی“ توجهی به عنوان مواد عینی داشته باشد. اما آنها کار مفید نیستند، زیرا در حقیقت آنها کاالها قابل

شان یا خود  نبالفاصله به وجود می اورند . همان گونه که براي نیرو هاي کاري که براي خریدارا“ هاي مصرف ارزش“

خریداران آنها  کهاستآنحقیقت–تئاترموسسبرايهنرپیشهکارمثالعنوانبه–کنندگانشان مولد هستند  استخدام

دهنده کار غیرمولد آنهاست،  توانند آن را به عموم مردم در شکل کاالها بفروشند، بلکه تنها در شکل خود عملی که نشان نمی

.فروشند می

کند و کار غیرمولد آن چیزي است که خدمات شخصی ایجاد  مسایلی، کار مولد آن چیزي است که کاال تولید میجدا از چنین 

کار اولی در  .فروش است؛ کار دومی باید مصرف شود در همان حالی که شکل گرفته است کند. کار اولی بیانگر شیء قابل می

–وشت همانند کتاب است گ–کند) ري که خودش نیروي کار تولید میبرگیرند تمام ثروت مادي وفکري است (به جز براي آن کا

یا–کند  دارد؛ دومی تمام کارهایی را دربرمی گیرد که هر ذهنی را یا نیازهاي واقعی افرادرا ارضاء می وجوداشیاءشکلدریکآن

.ترین شکل ثروت بورژوازي است اساسیي خود بایستند. کاال  ها خواسته برابردرکند میمجبورراافرادکهاستچیزيحتی



کند همانند بنیان آن نظریه اي است که کار مفید را به عنوان کاري  را تولید می“ کاالها“به عنوان کاري که “ کار مولد“توضیح 

  .کند میداند که سرمایه تولید می

شوند،  و به جاي آن بر روي دومی متمرکز میمخالفان آدام اسمیت توجهی به آنچه اول گفته شد ندارند، که تعریف مناسبی است، 

تر  دهند. و حمالت آنها کار را برایشان ساده آن را ادامه می اي  کنند و به طور ناپیوسته تضادهاي غیرقابل اجتناب را خاطرنشان می

کم و بیش با تولید  کند زیرا که پافشاري آنها بر محتواي مادي کار، و به خصوص نیاز مخصوصی به انکه کار باید خودش را می

  .زنددائمی هماهنگ کند . ما شاهدیم که چگونه این امر به به بحث و جدل دامن می

آن است که ثروت ملل را به عنوان  ها گوید که بزرگترین دستاورد سیستم فیزیوکرات اما اولین نکته آن است. آدام اسمیت می

  .دانند ترکیبی از ثروت می

ثروت ملل چاپ“ ([ غیرقابل مصرف، بلکه در کاالهاي قابل مصرف تولید ساالنه به وسیله کار اجتماعینه تنها در ثروت پولی  “

O.U.P  538]، [گارنیر] بخش سوم، یکم چهارم و نهم ص 99ص(  

که خود بینیم. تعیین ارزش اضافی به طور طبیعی به شکلی وابسته است  در اینجا ما یک عقبنشینی از تفسیر دوم او از کار مولد می

آن را به  ها شود؛ فیزیوکرات ي مرکانتلیستی و پولی این امر به صورت پول ظاهر می ها در سیستم .ارزش در نظر گرفته شده است

ي آدام اسمیت این امر به صورت کاالیی، به طور عام  ها گیرند؛ و در انتها در نوشته عنوان تولید زمین و تولید کشاورزي در نظر می

دهند، آنها ارزش را به طور کامل در ارزش مصرف خالص  به طور موثري به ارزش اهمیت می ها شود. فیزیوکرات ه میدر نظر گرفت

بینند، شکلی که تولید خودش  آن را در شکل خالص ارزش می ها گونه که مرکانتلیست ي واقعی)، درست همان ها بینند (ماده ابژه می

را_مبادلهارزشومصرفارزش–شکل پولی. آدام اسمیت، هر دو وضعیت کاال  :دهد یرا به صورت کار اجتماعی عمومی نشان م

دهند، هر  کند؛ و همان گونه که تمام کاالها، تولیدي هستند که خودشان را به شکل ارزش مصرف نشان می هم ترکیب می با

ص کرده است که تولید با کمیت معینی از کار کند، مشخ تولیدي مفید است. بدین ترتیب کاري که خودش را در تولید نمایان می

قرار دارد، آدام اسمیت ارزش تولید را به عنوان پایه اساسی ثروت  ها عمومی اجتماعی برابر است. همان طور که در برابر فیزوکرات

گونههمان–نقرهوطالمانند–بهره از شکل فانتزي محض را  ي بی ها کند، اما از طرف دیگر او ارزش گذاري می بورژوازي، پایه

ارزش داشتند. هر کاالیی به خودي خود پول است. باید بدانیم که در همان زمان آدام اسمیت  ها اي مرکانتلیستبرکهشناسد می

ما. مصرفغیرقابلحقیقت،در–” بقاء“ گردد که عبارت است از  بر می ها ي نادرست مرکانتیلیست ها اندیشه  کم و بیش به همان

) در آنجا که من 59(109ي پتی مشاهده کنیم (مراجعه کنید به جلد اول نوشته من صفحه  ها همین مطلب را در نوشته توانیم یم

جائی که ثروت به درجاتی که فناناپذیر است، ارزش دارد، کم و بیش دائمی است، و در  (پتی نقل کردم” محاسبه سیاسی“از کتاب 

.هستند” فنا ناپذیر” ي دیگري قرار دارند و به عنوان ثروت ها م چیزانتها طال و نقره، برتر از تما

:) در باره ادام اسمیت چنین میگوید152صفحه  1839آدلف بالنکی (تاریخ اقتصاد سیاسی بروسل 

تمام صف یی که دربرگیرنده مواد ضروري براي زندگی هستند، او از کتاب تولید،  ها ي ثروت به آن ارزش با محدود کردن حوزه “

و غیره“ ي اخالقی ملل متمدن  ها ي غیرمادي را حذف کرده است، محصوالت سرمایه ها پایان ارزش بی

  ]سازي اقتصاد سیاسی بورژوازي در موضوع تعین کار تولیدي عامیانه[ .5

شود  تر محدود می کم اهمیت ي تمایز میان کار مولد و کار غیرمولد در بسیاري موارد به مسائل برخورد با نظر آدام اسمیت در باره

اهمیت بیشتري داشت)؛ آنها مبناي اصلی کار هیچ اقتصاددان مهمی قرار نگرفتند  Storchآنان که براي) [[خدایان قبائل کوچکتر

اند. آنها، اسب چوبی کم ارزشی هستند   که بعضی کشفیات در اقتصاد سیاسی داشته بگویندتوانستند میکهاقتصاددانانی–اا 315ا



یی هستند که همانند نویسندگان تازه کار،  ها و نویسندگان مجموعه اي  توان گفت اهمیت چندانی ندارند. آنان مولفانی مدرسه که می

  .در این حوزه هستند اي  داراي قلم روان و عامیانه

.آید و جدل ها را در برابر آدام اسمیت به وجود آورده ، شرایطی بوده است که در زیر میبحثنآنچه مخصوصا ای

،  ها ، قاضی ها افراد نظامی، هنرمندان، دکترها، کشیش دولتی،کارمنداننظیر–سطح باال “ ي بزرگی از به اصطالح کارگران  ها توده

داند که چگونه آنان، بخش  اند، و هیچ کس نمی  مولد نیستند بلکه در اساس مخربتعدادي از آنها نه تنها –دانان، و دیگران حقوق

خودشان به دست » غیر مادي«بخشی از ثروت مادي را که با فروش کاالهاي  . .دهند بزرگی از درآمد را به خودشان اختصاص می

اقتصاديلحاظبهکلیطوربهکهکارهائی–نند ک آورند و بخشی از درآمد خود را با اجبار تحمیل شده به سایر مردم کسب می می

ي روستائی سپرده شود و صرفا به عنوان مردم  ها طبقه همان طبقه به عنوان خدمتکار سطح پائین و یا بی بهکهنیستقبولمورد

هستند ). این مساله به طور کنندگان واقعی ظاهر شوند (یا عواملی در ارتباط با تولید  ي تولید ها کننده در مصرف یا پارازیت مشارکت

له مقدس احاطه شده بود و از یک تکریم خرافاتی بهره  ها قطع یک کفرگویی عجیب و غریب از عملکردهایی بود که تا کنون با یک 

برانگیزي با  اش، خودش را با وضعیت چالش برد. اقتصاد سیاسی در دوره کالسیکی خود، همانند خود بورژوازي در دوران اولیه می

–ه که در عمل نشان داده شده گونهمان–دستگاه دولتی انطباق داده تا دستگاه دولتی خود را در مرحله بعدي تحکیم کند. 

که از میراث به جا مانده از مجموعه تمام طبقات جامعه است، ضروري است. هرچند که آنها مجموعا غیرمولد  اي  تجربه ازآموختن

  .اند  بیرون آمده ي خودشان ها هستند و از سازمان

تولید -کنند، خرید کار آنها کامال وابسته به آن است که چه عاملی از /* سرگرمی تولید نمی“ کارگران غیرمولد “ بدین ترتیب 

یا خودشان را ضروري  هستندضروريآنهاکهاستآنهمانندمقابلدرکه اي گونهبه–کند  دستمزد یا درآمدش را صرف آنها می

) یا به علت تضادهایی بین  ها ي روحی (مثل کشیش ها ي فیزیکی (مثل دکترها) یا ضعف ها جلوه میدهند ، حال به خاطر ناتوانی

 این افراد به وسیله آدام اسمیت به عنوان افرادي .– (دانان، پلیس و سربازها ، تمام قانون ها منافع شخصی و منافع ملی (نظیر دولتی

ي کارگر هستند، به عنوان عوامل ضروري هزینه تولید هستند،  داران صنعتی و طبقه شوند که همانند خود سرمایه در نظر گرفته می

که باید تا سر حد امکان کم شوند و به میزان حداقل ضروري برسند تا هر چه امکان دارد تولید ارزانتر شوند. جامعه بورژوازي هر 

ي مطلقه  ها ها یا شکل حکومت کند، و آن هنگامی است که این جامعه در برابر فئودال مجددا بازتولید میچیزي را به شیوه خودش 

ي این جامعه است و به خصوص طبقات باال، براي باز گرداندن مسایل تئوریکی  ها جنگد. در مرحله اول مساله اساسی براي انگل می

آمیز بخشی که ضروري است . وابستگی ایدئولوژیکی، و غیره،  با تایید اغراق یا“. کارگران غیرمولد“حتی بخش صرفا انگلی همین 

  .داري در حقیقت آشکارا بیان شده است طبقات در سرمایه

بیان “ غیرمولد“ها یا گروه دیگري به عنوان  ثانیا: یک بخش از عوامل تولید (از خود تولید مادي) که به وسیله یک گروه از اقتصاددان

توان از صاحبان زمین نام برد ، به وسیله اقتصاددانانی که نماینده سرمایه صنعتی هستند (ریکاردو) بیان  مثال می شده، که براي

است. سپس “ غیرمولد” دارند که تجارت در حقیقت در یک کلمه یک کار اظهار می (شده است. سایر اقتصاددانان (براي مثال کاري

کنند که اظهاراتشان را  دارها) خودشان غیرمولدند، یا در انتها تالش می ند که (سرمایهدار حتی یک گروه سوم هستند که اظهار می

را به عنوان تو لید کننده ثروت میدانند .. بسیاري از “ کارمولد“ي “دستمزدها “دستمزدها، به عنوان ثروت مادي تقلیل داده و “به 

بدین ترتیب زمان آن بود که .را با تمایل به سر مایه داران حل کنندرسد تمایل دارند که این دو گانگی  کارگران فکري به نظر می

تمام طبقات را نه به طور مستقیم بلکه به صورت عوامل مادي » توانائی تولید»یک هماهنگی بین نظرات مختلف ایجاد کرده و 

) آمده است این مساله اثبات شده است 60(تولید بپذیریم. هر کس به نوبه خود دیگري را الیق بداند: و همانطور که در افسانه زنبور

ست. این امر از هر چیزي  ها بهترین جهان“ نیروي کار غیرمولدش “ ، جهان بورژوازي با همه “مولد “ که حتی از نقطه نظر اقتصاد 

توانایی تولید  برند که در ارتباط با به سهم خود مشاهدات حیاتی را به پیش می “کارگران غیرمولد“تر بوده است زیرا  ضروري



هوراس)؛ یا آنکه در خدمت عوامل تولید، نظیر صاحبان ( “را مصرف کنند ها اند تا میوه به وجود آمده“ طبقاتی است که به طور عام 

  به آنان خدمت میکنند،  کهکسانیهمودهند نمیانجامکاريهیچکهآنهاهم…دهند و غیره  زمین، که هیچ کاري انجام نمی

  .اند  در بهترین امکانات موجود اشغال کرده مکانی را

ي تولید که مستقیما در ارتباط با تولید ثروت مادي  ها یابد، و در حقیقت حوزه سوما: همان گونه که حاکمیت سرمایه گسترش می

دهنده خدمت مادي  ارائه عنوانبه) تجربیعلوم(اثباتیعلومکههنگامیخصوصبه–شود  نیست، بیشتر و بیشتر وابسته به آن می

متملقان زیردست اقتصاد سیاسی احساس میکنند وظیفه آنها تنظیم و –اا316ا–…شوند  تولید به زیرمجموعه آن تبدیل می

به تولید ثروت مادي است ؛ و آنها هر شخصی را “وابسته “از فعالیت است ، با بیان کردن این مساله که این حوزه  اي  تکریم هر حوزه

در مفهوم ابتدائی آن است ،یعنی ، کارگري که کار او در “ کارگر تولیدي “ د تشویق قرار داده با ابراز این مساله که او یک مور

.دار مفید است و غیره خدمت سرمایه است که به این شیوه و یا به شیوه دیگر براي ثروتمند کردن سرمایه

دهند که مستقیما از ضرورت مفید بودن کارگران غیرمولد و  را ترجیح میبدین ترتیب حتی چنین مردمی کسانی همانند مالتوس 

  .کنند هاي صرف دفاع  انگل

  ]حمایت از نظریه اسمیت در باره کارمولد. در تاریخ موضوع-6[

(A) ] حمایت از نظر اول: ریکاردو، سیسموندي[  

و بورگال، » کنت لودردال«را (مترجم اسمیت)، و «گارنیرجرمن «ارزد تا بخواهیم به تفصیل مطلب بیهوده  این امر به زحمتش نمی

.ي ویژه را بررسی کنیم ها توانیم نوشته و همچنین سینیور ، روسی را در ارتباط با این موضوع بررسی کنیم. ما تنها می

تر است که صاحبان ارزش دهد که براي کارگران مولد خیلی باصرفه اما اولین اظهارنظر عبارتی از ریکاردو ، آنجا که او نشان می

اضافی (سود واجاره) در آمد خود را صرف کارگران غیرمولد (خدمتکاران و دیگران) بکنند تا آنکه آن را صرف کاالهاي لوکسی 

  .اند تولید کرده“ کارگران مولد “بکنند که 

ه متمایز صحت نظریه اسمیت را در بار 148فصل یک صفحه  «NOUVEAUX PRINCIPES»سیسموندي در کتاب<

:کند تمایز واقعی میان طبقه مولد و غیرمولد را چنین بیان می :(پذیرد (و البته همچنین ریکاردو کردن دو بخش می

“کند کند؛ دیگري همواره آن را در برابر بخشی از درآمد ملی مبادله می یکی همواره کارش را در برابر سرمایه یک ملت مبادله می “

:گوید میچنیناضافیارزشبارهدر–زیرپاراگرافدراسمیتمآداهمانند–سیسموندي 

کند، تولید کند، پس از آنکه سهمش را با صاحب زمین  تواند بیش از آنچه که در روز مصرف می اش، می گرچه کارگر، با کار روزانه “

“ .اش الزم است است که براي زندگیماند به ندرت بیش از چیزي  کند آنچه که براي او باقی می دار تقسیم می و سرمایه

  )87ص  1(سیسموندي همان کتاب فصل 

  :گوید ریکاردو می

دار درآمدش را صرف کند تا شیوه زندگی یک بارون باستانی را داشته باشد، و تعداد وسیعی  اگر صاحب یک زمین یا یک سرمایه “

بیشتر صرف  اي  بیشتر از نیروي کار خواهد داشت و هزینه اي  از خدمه و نوکران را براي خود استخدام کند، در آن صورت او خدمه

کند. به هر ترتیب او  یا صرف خریدن سایر وسایل لوکس می ها ، اسب ها براي کالسکه اي  ها یا وسایل زندگی خواهد کرد، هزینه لباس

یابد . اگر  در کاالهاي دیگري عینیت می درآمد خالصش همان خواهد بود و درآمد ناخالصش هم همان خواهد بود اما درآمد اولی او



ي زیبا و وسایل  ها اند، چه آنکه من آن درآمد را در لباس  همان کمیت نیروي کار مولد استخدام شده .درآمد من ده هزار لیره باشد

 ها اول کاال مجلل و غیره عینیت بخشم یا آنکه در کمیت غذا و لباسی با همان ارزش . گرچه اگر من درآمد خودم را در بخش

ي خودم لذت ببرم، و این سر  ها زندگی و لباس وسایلازبایدمن–عینیت بخشم هیچ کار بیشتري در نتیجه استخدام نشده است : 

ي خودم را در استخدام خدمتکاران تحقق  ها نوشت آن ها است ؛ اما اگر من درآمد خودم را در غذا و لباس عینیت بخشم و خواسته

دهد که با درآمد خودم که آن ده هزار لیره باشد افراد بیشتري استخدام کنم بدین ترتیب  نها این امکان را به من میبخشم، تمام آ

آید که  شود، و این افزایش تنها به آن دلیل به وجود می شود، به تقاضاي پیشین براي کار افزوده می با غذا و لباسی که خریداري می

شوند،  ام. بدین ترتیب از آنجا که کارگران در تقاضاي بیشتر براي کار منتفع می را انتخاب کرده من نوع هزینه کردن درآمد خودم

آنها باید به طور طبیعی خواسته باشند که بیشتر درآمد تا آنجا که ممکن است از صرف شدن در حوزه خرید کاالهاي لوکس 

 (TAIATION J)یوید یکاردو. کتاب اصول اقتصاد سیاسی و(د“ برگردانده شود تا در حمایت از خدمتکاران متوسط صرف شود. 

  )486–485ص  1821چاپ سوم. [لندن] 

(B)] ي اولیه براي تمایز بین کار مولد و غیرمولد ها تالش(D , AVENANT ,PETTY)]  

طرح درآمد و آورد که سرتیتر آن عبارت است از:  ، لیستی را میGREGORY KINGد. اونانت از یک آمارگر قدیمی به نام

محاسبه شده. در این نوشته کینک تمام مردم را به دو طبقه اصلی تقسیم  1688هزینه چند خانواده انگلیسی، که براي سال 

هزار و بیست و هزینه ثروت پادشاهی عبارت است از  پنجوهفتادوششصدمیلیوندو–درآمد پادشاهی عبارت است از “کند:  می

شود.  ست و پنج هزار در نتیجه اولی عبارت است از کار طبقه مولد و دومی به طبقع غیرمولد مربوط میدو میلیون و هشتصد و بی

، مالکان زمین دهقانان، اشخاصی ترکیب  ها دان، کشیش و اشخاص قانون ها و سرها، ژنتلمن ها شوالیه ها طبقه مولد از لردها بارون

طور که  داران و تجار صنعتگران هنروران، افسران دریائی، افسران نظامی. همان ، مغازهکنند یافته که در هنرهاي آزاد و علوم کار می

اند از ملوانان عادي، مردم کارگر و جدا از خدمتکاران (اینها کارگران کشاورزي و  ترکیب یافته“ طبقات غیرمولد“در برابر اینها 

روستایی که در زمان د . اونانت یک پنجم مجموع جمعیت انگلیس ي  ها کارگران روزمزد در مانوفاکتور ها هستند) ساکنان خانه

به طور کلی. د. اونانت این لیست آماده شده به وسیله  ها خانمان ها و بی اا سربازان عادي، گداها ولگردان، دزدها، آواره317بودند)، ا

  :دهد کینگ را چنین توضیح می

کنند، و هر ساله چیزي را به  ، از زمین، هنرها و صنایع خودشان را تغذیه میبدین ترتیب منظور او این است که طبقه اول مردم “

شود. این مساله مربوط به  افزایند؛ و در کنار این مساله، تولیدات اضافه آنها هر ساله براي بقاء دیگران تقسیم می ثروت عمومی می

 دیگرانهزینهبه] …[یشان ها بچهوزنهاهمانندآنهابقیهاما] …طبقه دوم است که خودشان را به وسیله کار نگه میدارند [

اند، مصرف   شوند، مقداري از چیزي را که دیگران به درآمد عمومی اضافه کرده شوند؛ و ساالنه به جمعیت تحمیل می تغذیه می

  )50ص  1699در باره متدهاي باالنس تجارت لندن  اي  مقاله ,کنند. ( د. اونانت می

:در باره ارزش اضافی ها است از مرکانتلیست اي  قول زیر از د. اونانت نظریه ویژه عالوه براین نقل

آوریم با تجارت باالنس شود. ما باید تولیدات  صادرات تولیدات ماست که باید انگلستان را ثروتمند کند: باید آنچه به دست می … “

خریم که نیازهاي مصرفمان را تامین کنیم که در موازنه با آنها خودمان را داشته باشیم، آنچه که از رشد کاالهاي خارجی را می

آید و مقدار آن کم و  فرو شیم ؛ این مازاد، سود ملی است که به وسیله تجارت به وجود میها کاال را به کشورهاي دیگر میمیلیون

 ها جویی که مردم هلند دارند اما انگلیسی ه(آن صرف“ اند  جویی ملی است که مردم براي آن صادرات انجام داده بیش مطابق یا صرفه

–46ندارند) (همان منبع ص  آید که  یا آن چیزي که از پایین بودن قیمت کار و مانو فاکتور هائی به دست می “ (47



ن منبع توانندکاالهاي ارزانی تولید کنند، و به نرخی در خارج فروخته شود که زیر قیمت بازار جهانی نباشد (د. اونانت هما می

  )46–45صفحات 

آورد و مردم به طور کلی ثروتمندتر  دهد و دیگري به دست می آنچه در خانه مصرف شود، چیزي است که کسی از دست می …“<

 ] .(1697در باره تجارت هند شرقی و غیره لندن  اي  (مقاله“ شوند؛ اما تمام مصرف خارجی به طور مشخص و معین سود است  نمی

این کار به صورت یک < > [31ص  1698لندن  2بخش  .…د. اونانت در باره درآمد عمومی و تجارت انگلستاني  ها در بحث

همان چیزي نیست که او  (61کند از آن دفاع کند ( به چاپ رسیده، آنچه را که او سعی می“دونانت”ضمیمه در کنار کارهاي دیگر

اتفاقا نباید فکر شود که این  >به وسیله مک کلوچ نقل شده  1701کند که در سال  شرقی به آن توجه می در تجارت هند

ي او در باره درآمد ملی، و درآمد  ها کنند. در جلد دوم بحث آنقدر ابله هستند که همانند تاجران آزاد عادي فکر می ها مرکانتلیست

طال و نقره در  “ :گوید چیزهاي دیگر چنین میدر لندن به چاپ رسیده است، د. اونانت در کنار  1698انگلستان و غیره که در سال 

توان  ،یا طبیعت است و یا تولید صنعتگران کشور ، که می در تمام کشورهاحقیقت به میزان تجارت است، اما منبع و اصل آن ،

توان  که ملتی را می کند،آنرا به وجود می آورد . و این حقیقت دارد گفت، آنچه که زمین، و یا آنچه که کار و صنعت آنها تولید می

در نظر گرفت که با پیش آمدن حوادثی، بدون داشتن انواع پول، ولی با جمعیت زیاد، صنعتی بودن در حالت انبوه، داشتن مهارت 

در امور دریایی، داشتن بندرهاي خوب و خاك بارور * در انواع مختلف کاالها، همانند مردمی باشند که داراي تجارت هستند، { 

ي واقعی و موثر  ها سرعت از درون چنین چیزهایی طال و نقره فراوان به دست آورند **: بدین ترتیب ثروت بهتوانند میآنها} …

هستندگنجنامشایستهکهاشیاییتنها] …طال و نقره بسیار دور از دسترس هستند [). “ 15“ (کشور، عبارت از تولید بومی است 

ص(“…دارند  یشان را نگه می ها ول در نهایت چیزي بیش از آن نیست که مردم با آن حسابدر هر حقیقت ثروت یک ملتند؛ پ یا

ما تخمین  .شاه را نگه میدارد ، که مردم رادر حالت فراوانی خوبی و در امنیت حفظ میکند  کهاستثروتکهدانیم میما“). 16

شود. همچنان که  که براي مصرف آن مرد پر از طال و نقره شده است تبدیل به ساختمان و پیشرفت کشور می اي  زنیم که خزانه می

ي زمین، کاالهاي ساخته شده یا کاالهاي خارجی و اموال  ها سایر اشیاء قابل تبدیل به آن فلزات هستند، همان گونه که میوه

دهنده ثروت یک ملت باشند، و این در صورتی است آنها قابل تبدیل  تشکیل استممکنشدنی، نابودهايکاالحتی…ها کشتی

باشند، هر چند که به طال و نقره تبدیل نشده باشند؛ و بدین ترتیب ما معتقدیم که تنها بین آن حاکم با مرد دیگر مبادله نشده 

شاکله  ضمه هاعاديمردم“). 61–60(صفحات “ گیرد  صورت میدیگر است که مبادله  کشورباکشوریکبینبلکه] …[

) و آن را هضم 318پذیرد، ( سپانیا پول را به عنوان آنچه که باید داشته باشند نمیادر“ضمه هاآنکه“] …سیاسی هستند، [

تواند انجام شود، به  یم طال و نقره میشود و تقس یی جذب می ها ضمه مانوفاکتوري تنها به وسیله چنین ها وتجارت“. …کند  نمی

–62(صفحات “ عنوان تغذیه شم سیاسی افراد.  همچنان که پتی همین تصور را از کار کارگران مولد دارد (به طوري سربازان  (63

هستند؛ تمام ي واقعی ثروت جامعه  ها کشاورزان، دریانوردان، سربازان، صنعتگران و تاجران، ستون“ داند)  را نیز جزء آنان می

اند؛ اکنون دریانوردان سه بخش از این چهار بخش هستند  ي جامعه بیرون آمده ها و نارسایی ها ي بزرگ دیگر، که از ضعف ها اي حرفه

ص  1699(ناخداها، تاجران، سربازان) ([ویلیام پتی] سیاست نامتجانس، و غیره. [در چند مقاله در سیاست نامتجانس]، لندن 

ي حمل و نقل، همواره امري عادي براي کاالهاي صادراتی است، مراتب افزایش فراتر از  ها ار مردان دریایی و کشتیک .… “ .(177

“ دهد:  ). در این رابطه پتی پیشرفت تقسیم کار را چنین توضیح می179” (آنچه که وارد شده ، پول به خانه برمی گرداند، و غیره 

هزینه حمل و نقل “(تر کار کنند و از دیگران سود بیشتري ببرند؛  ند ممکن است سادهگردان آنهایی که تجارت دریایی را می

به همان تر تیب آنها که “ و غیره، و غیره “ همانگونه که یک لباس میتواند براي یکی ارزان تر از دیگري دوخته شود  “(بیشتر

یک نوع از کشتی براي “ را براي منظورهاي مختلف بسازند  ها انواع مختلف کشتی“ توانند  گردانند، می تجارت و دریانوردي را می

امراینو…غیرهو“باربريبرايدیگري…نوع براي جنگ  یک…ها هاي آرام و رودخانه دریاي ناآرام، کشتی دیگر براي آب

یشان  ها توانند کمترین هزینه باربري را نسبت به همسایه می ها دالئل چندي که اصلی است، براي آنکه هلندي “ازاستعبارت“



“* را براي هر تجارت خاصی بسازند  ها توانند نوع مخصوصی از کشتی داشته باشند. به عبارت دیگر به این علت است که آنها می

دارد که کامال همانند نظرات طرفداران آدام اسمیت است.   اي نوشتهکاملطوربهپتیاینجادر) 180–179(همان منبع صفحات 

از صنعتگران و غیره گرفته شود به طوري که [پول] به آنانی داده شود که به طور کلی به کار  ها اگر مالیات“دهد:  او چنین ادامه می

کنند:  اشیاء واقعا مفید و داراي ارزش در ثروت اجتماعی تولید می کنند یا مواد و حال چه آنکه چیزهایی تولید نمی“ اشتغال دارند 

یی به بازتولید و بازسازي ذهنی نیاز دارد؛ و در  ها در چنین شرایطی ثروت عمومی رو به کاهش خواهد گذاشت: از طرف دیگر تجربه

“ ي آن ، به خودي خود قابل اهمیت است شوند، انجام کیفی و مستعد کردن افراد برا این صورت به طور مناسب به کار گرفته می

] …[راآنهابقیه] …“[). پس از بررسی آنکه چگونه بسیاري از مردم براي کار صنعتی مورد نیاز هستند 198(همان منبع ص 

بخش و  ي هنر و خدمات لذت ها است به طور سالم و بدون امکان پیش قضاوت در باره ثروت اجتماعی، بتوان در حوزه ممکن

(همان منبع “ توان در جهت بهبود دا نش طبیعی به کار گرفت  استخدام کرد: بخش بزرگتري از آنها را می ها نین زرق و برقهمچ

توان چیز  ). چیزهاي بیشتري به وسیله مانوفاکتورها به جاي دهقانان بدست می آید؛ و همچنین به وسیله تاجرها می199ص 

“…موثر است  کشاورزمردیکبرابرسهدریانوردمردیک…”).172صمنبعهمان(“…بیشتري از مانوفاکتور ها کسب کرد 

– VIIا) 178ص( – VIIIاا *** ا318 اا ویلیام پتی و ارزش اضافی. در یک نقل قول از ویلیام پتی او در باره طبیعت ارزش 346

قول  بیند به خصوص هنگامی که او این امر را در نقل میگویی را تنها در شکل اجاره  کند، گرچه او آن پیش گویی می اضافی پیش

گیرد که هر کدام از آنها در  کند به طوري که او ارزش نسبی نقره و ذرت را به وسیله نسبت کمیت هر یک در نظر می زیر بیان می

ن استخراج شده به لندن بیاورد، در را که در پرو از زمی اي  اگر یک مرد بتواند یک انس از نقره“ اند.   زمان کار معینی تولید شده

همان زمان که او بتواند یک بوشل ذرت تولید کند، بدین ترتیب قیمت طبیعی یکی برابر دیگري خواهد بود؛ اکنون اگر به دلیل 

ن بیاورد، در تر از آنچه که قبال یک نفر انجام داده است به لند شرایط جدید و آسانتر معدن، یک مرد بتواند دو انس از نقره را راحت

شیلینگ برابر است با همان معادلش 5شیلینگ در هر بوشل ارزانتر خواهد شد، به همان گونه که در قبل بود  10این صورت ذرت 

(caeteris paribus) “…“ کنند، و همان تعداد از  سال بر روي ذرت کار می 10نفر براي  100اجازه بدهید که در نظر بگیریم

گویم که تولید خالص نقره با قیمت تولید خالص کامل ذرت برابر است، و  کنند؛ من می ان، روي نقره کار میافراد در همان زم

تواند دو برابر شود هنگامی  ذرت می “ “ي همانند از یکی برابر است با دیگري ها ي یک چیز هستند، قیمت بخش ها همانند قسمت

) (در 1662توضیح،  ومالیاتبارهدر،]پتیولیام([ “…دادند  نفر انجام می 100کشاورز همان کار را انجام دهند که قبال  200که 

تجارتکهگونههمان…“ باال به آن اشاره کردم چنین است:  درمنکههایی قول نقل). 67–24–32، صفحات 1679ویرایش 

دستمزدهاي کشاورز باید افزایش یابد، و در نتیجه یابد؛ تجارت کشاورزي افزایش خواهد یافت و یا سایر  افزایش می خالقهنرو

بزرگتري از  بخشاگر…اگر تجارت و مانوفاکتوري در انگلستان افزایش یابد  … “ .(193(ص “ اجاره زمین باید پایین بیاید 

تر از اکنون نباشد، وابسته کنند، که بیشتر از آنچه تا کنون بوده است، و اگر قیمت ذرت بیش ها مردم خودشان را به آن کارگاه

که اجاره زمین باید کاهش  …هنگامی که کشاورز زیاد است ، و تاجر کم است .: این بدان خاطر است که دلیل واحدي وجود دارد

بوشل است ؛ اکنون اگر اجاره زمین آنجا رشد کرده  .d 60شلینگ یا 5یابد: همان گونه که براي مثال، در نظر بگیریم قیمت گندم 

سهم به کشاورز میرسد ؛ اما اگر  40سهم به زمین و  20سهم  60بدین ترتیب ا ر“ ؛ (یعنی سهم، قسمت) “برابر برسد 3به 

در هر روز افزایش یابد،، بدین ترتیب سهم کشاورز در d9بهd8دستمزد کشاورز ضروري باشد که به یک هشتم افزایش یا آنکه از

توانیم در نظر بگیریم که  کاهش یابد. میd15بهd20د و در نتیجه اجاره زمین باید ازیاب افزایش میd45بهd40بوشل گندم از

توانیم قیمت ان را باال ببریم زیرا که اگر ما تالش  قیمت گندم هنوز به همان مبلغ باقی مانده است؛ به خصوص بدان علت که ما نمی

اا (همانند هلند) از خارج، جایی که وضعیت کشاورزي تغییر 347ید .اکنیم که قیمت آن را باال ببریم ذرت براي ما از پاریس می آ

 VIII) (194–193صفحات  1699ي سیاسی [چند مقاله در پولتیکال آریتمیک]، لندن  ها ([ویلیام پتی]. نابسامانی“ نکرده است. 

– -VIIIا *** (347 جاره همانند ارزش اضافی و تولید خالص، قول زیر که به طور کلی آورده شده که در آن ا پتی . نقل <اا 364

:تواند با نقل قولی مقایسه شود که در باال از پتی آورده شد شود، می در نظر گرفته می



در نظر بگیرید که یک فرد بتواند با دستان خودش بخش معینی از زمین را ذرت بکارد، این امر شامل شخم زدن یا کندن زمین،  “

شود و تعداد زیادي از کشاورزان را  کردن، بردن به منزل، خرمن کوبی کردن و بوجاري کردن می صاف کردن، وجین کردن، درو

کاشته شده را در ادامه کار از محصولش کنار بگذارد و همچنین  بذرفرداینوقتیکهگویم میمن] …براي این زمین نیاز دارد [

ي زندگی استفاده کند؛ و از باقی مانده ذرت به  ها اس و سایر ضروريخوراك خودش راهم تامین کند و هم از آن براي مبادله با لب

سال یا چیزي همانند آن گردش کار را انجام دهد، به  7طور طبیعی اجاره واقعی زمین براي یک سال را تامین کند؛ و در متوسط 

جاره زمین را از ذرت بپردازند. عالوه بر طوري که باروري و کمیابی تغییرات خود را انجام دهند و در هر دو حالت به طور عادي ا

آن، هزینه هاي جنبی ممکن است مطرح باشد . اما میزان ارزش این ذرت (با قیمانده ) به پول انگلیس چقدر است؛ جواب من آن 

ش را به انداز شود، اگر خود یش، در همان زمان پس ها است که همان مقدارپولی که ممکن است توسط مرد دیگري فراتر از هزینه

طور کامل در خدمت تولید قرار دهد؛ ببینید، اجازه بدهید مرد دیگر به کشوري به سفر برود که در آنجا نقره وجود دارد و در آنجا 

آن را فرآوري کرده است و :زمین را بکند، آن را تصفیه کند و سپس آن را به همان مکان بیاورد که مرد اولی ذرت را کاشته است

اند و براي او  اند، و غذا براي افراد جهت زنده ماندن تهیه کرده  ص با تمام کارگرانی که براي استخراج نقره کار کردهغیره. همان شخ

گویم که نقره یک طرف باید برابر با ارزش ذرت دیگري تخمین زده شود. (تاثیر  اند و غیره. من می وسائل عیش و عشرت فراهم کرده

این بخش را از سیستم  مارکس24-23صفحه1662مندن…م پتی، تاثیر مالیات و تقسیما ویلیا].(24-23صفحه  62مالیات 

جان استوارت میل، هواخواه  [(c)ااVIII-364ا >37- 36صفحات  1821اقتصاد سیاسی چالز گانیبل نقل کرده است پاریس 

اي در باره برخی مسائل مبهم در باره اقتصاد  هاا آقاي جان استوارت میل در مقالVII-318نظریه دوم اسمیت در باره کار مولد] ا

اسمیت اضافه  (پردازد: اما در حقیقت در این کار هیچ چیز به تعین (دومی ، به مسئله کار مولد وغیر مولد می1844سیاسی، لندن 

تواند تجمع یافته و ذخیره وري می منابع بهره“ کند.  افزاید که خود کار مولد ایجاد می کند به جز آنکه کارهائی را به آن می نمی

شود، چه به طور  از منابع دائمی مورد استفاده تشکیل می اي  گیرد. ثروت کشور از مجموعه وري به خودي خود صورت نمی شود؛ بهره

ذخیره که براي افزودن یا نگهداري این منابع دائمی، باید  اي  اند؛ و کار یا هزینه مادي و چه به طور غیرمادي که در آن جمع شده

ریسی است، کار مولد انجام  مکانیکی که سازنده فنر ماشین نخ) “ 82(همان منبع ص “ شود.  کنیم، به عنوان کار مولد محسوب می

ي  کننده دهد؛ و آنچه که هر دوي آنها را مصرف آموزد کار مولد انجام می اش را می دهد همچنین فنرساز هنگامی که حرفه می

برداري در  یابد، بلکه موجب افزایش همان مقدار از منابع دائمی مورد بهره که مصرف آنها کاهش نمی کند، این است تولیدات می

) 83(همان منبع ص “ شود، و به وجود آوردن کاالي جدیدي از این منابع است که بیش از میزان مصرف شده است.  کشور می

که در رابطه با کار مولد و غیرمولد از طرف آدام اسمیت گفته  ي ا *** ما اکنون به طور مختصر شاهد آن هستیم که مطالب بیهوده

گفته شده  ها یی که قبال به وسیله اسمیت و فیزیوکرات ها ] ژرمن گارنیر ]عامیانه کردن تئوري7شده است مجددا تکرار شده است. [.

). در مورد 1802ملل آدام اسمیت (پاریس  اا پنجمین جلد [از ژرمن گارنیر] نوشته شده در باره ترجمه او از کتاب ثروت319] ا

کند. او با نظریه اسمیت  تر می اهمیت کند: او تنها بعضی را کم را بیان می ها در بهترین حالت، گارنیر نظریه فیزیوکرات“ کارمولد“

کاالي  یاوبخشد میعینیتمخصوصیشکلبهراخودشکهاستچیزي…“کارمولد ” کند که عبارت از این است: مخالفت می

 5یابد باقی بماند. ([گارنیر همان منبع فصل  تواند زمانی هر چند جزئی پس از آنکه کار خاتمه می کند، که می قابل فروش تولید می

شود با کاري که در برابر درآمد مبادله  مخلوط کردن کاري که در برابر سرمایه مبادله می [(a)ااVII 319) ] ا63(169ص

– VIIشود] ا کنندگان جایگزین میلطی که مجموعه سرمایه با درآمد مصرفشود. تصور غ می اا (ژرمن گارنیر). او در پیشروي 347

این تمایز “ شود) اول.  دهد (که بعضا به وسیله نویسندگان بعدي تکرار می ي متنوعی را در باره آدام اسمیت قرار می ها خودش بحث

است که وجود ندارد. تمام نیروي کار مولد است به طوري که نویسنده کلمات را به کار غلط است، این مساله بر مبناهاي مختلفی 

برداري است، که یا کاالست یا خدمت یا کار دیگري از این دو طبقه به طور برابر قابل بهره ها کند. کار یکی از آن میبرد و تولید می

به این < “ .کارگر دستمزدي دریافت نخواهد کرد ر غیر این صورت، پردازد، د قابل استفاده براي شخصی که در برابر آن پول می

با گسترش  > .ترتیب کاري مولد است که مقداري ارزش مصرف به وجود بیاورد و قابل مبادله باشد، و در نتیجه خودش کاالست



کاري را همان“ کارگران غیرمولد“دهد، به طوري که در اینمثال ها  ي مشخصی ارائه می ها این نظریه و به دنبال آن گارنیر مثال

“ براي مثال: “ کارگران مولد “ آورند که  دهند و، همان ارزش مصرف یا همان نوع از ارزش مصرف را به وجود می انجام می

کند  ي مرا تمیز و نگهداري می ها کند، لباس کند، موهاي سرم را درست می خدمتکاري که در خدمت من است، آتش مرا روشن می

دهد که  کند و غیره، خدماتی را از همان نوع به عنوان لباسشوي یا خیاط ارائه می ام را و غذا برایم آماده میچنین وسائل خانهو هم

کنند یا در  را نگهداري می ها رستوران کهاستکسانیهمانند…همانند کار تمیز کردن و نگهداري براي خریداران لباس است؛ 

ي  ها کنند که شغلشان آماده کردن غذا براي اشخاص است. و غذا را براي مکان ي عمومی کار می ها کاني غذاپزي و یا م ها مغازه

گر تر است که بیایند و آنجا غذا بخورند: درست همانند سلمانی و مشاطهکنند، براي اشخاصی که برایشان مناسب عمومی آماده می

میان کارگران مولد به عنوان خدمتکاران آورده سده ، حساب کمی باز (گرچه آدام اسمیت براي بخشی از این کارهایی که در 

 غیرهو] …دهند: و در انتها هم چنین است ؛ بنا، کاشیکار، نجار، شیشهگر، نصبکننده اجاق [ که خدمات فوري ارائه می“ کند).  می

شوند و درآمد ساالنه آنها وابسته  را خوانده میآیند که براي بازسازي وتعمیر ات ف و انواع مختلف کارگران ساختمانی که هنگامی می

گوید کارگري که کم و بیش  آدام اسمیت در اینجا می“ )به آن است که تعمیرات ساده باشد یا ایجاد ساختمانی جدید باشد.

ز کار در تولید این نوع ا“ تواند تعمیرات را معادل ساختن چیز جدید بداند)  خودش را با یک ابژه دائمی هماهنگ کرده است نمی

نقشی کمتر از کار دائمی دارد: کمک این کار به افزایش ارزش کاالها کمتر است زیرا که خواسته شده تا از زوال آنها جلوگیري 

را  ها دهند تا اشیاء شخصی آن کار ارائه می ها کنند که به آن شود. تمام این کارگران، به انضمام خدمتکاران به اشخاصی خدمت می

“ ئی براي حفظ ارزش، یا ارزش اضافی در نظر گرفته شوند. ها ماشین عنوانبهتوانند میآنهاترتیببدین(”.…ري کنند نگهدا

کند. و می توان  جویی کار تاکید میبر این نظریه صرفه 1754-1836فیلسوف فرانسوي ( (DestuttdeTracy)دستود دو تریسی

یکی از  .شود مولد تبدیل به مولد نمی جویی سایر کارهاي غیر ر غیرمولد یک نفر با صرفهآن را در این مورد بیشتر بررسی کرد. کا

تنهااما- –دهد. بخشی از بحث آدام اسمیت در باره کار غیرمولد به عنوان نتیجه تقسیم کار ضروري است  این دو آن را انجام می

ربوط به ارزش مصرف باشد (و بدین ترتیب تنها هنگامی ضروري است تا اشیاء مصرف شود؛ بطوري که بحث م مطلقاکهبخشی

کند. اگر هر شخصی مجبور باشد تا  را انکار نمی” تقسیم کار” آدام اسمیت این .–(.است که این زمان براي کارگر مولد ذخیره شود

توانند کار را بهتر انجام دهند،  هم کار مولد و هم کار غیرمولد را انجام دهد، و با تقسیم این انواع کار میان دو شخصی که هر دو می

دهد که در آن یکی کار مولد و دیگري کار غیرمولد انجام  میبر مبناي نظر آدام اسمیت، این امر به هیچ وجه شرائطی را تغییر ن

براي یک شخص که بخواهد درکار صرفه جوئی “(این امر تنها و تنها بدان خاطر است که آنها همواره کارگر هستند. “ دهد.)  می

از این نوع “کار غیر مولد ”در کنارجوئی در کار:  صرفهمتفاوتهايراه–کند باید مراقب او بود، ده نفر باید به دنبال او باشند 

بدین ترتیب یا همه آنها مولدند یا هیچکدام مولد “دهند) ؛ گیرد که کاري انجام نمی بسیاري امور به وسیله آن کسانی صو.رت می

 :داند  را مولد میرا فراموش کند* چرا که آنها ” ها و راه ها پل“تواند  اا ثانیا یک فرانسوي نمی348) ا172همان منبع ص“(نیستند. 

کار یک بازرس یا مدیر در یک شرکت بزرگ تجاري خصوصی یا یک مانوفاکتور، غیرمولد است، کار یک کارمند دولتی که مراقب “

ي  ها ها و سایر ابزار مهمی است که وظیفه آنها زنده نگهداشتن فعالیت و پول ها رانی و بندر هاي کشتی ي عمومی، کانال ها راه شاه

تواند  آورند و غیره، آیا می را به اجرا در می ها کنند و کنوانسیون است و به تامین امنیت حمل و نقل و ارتباطات مبادرت میتجاري 

همانند بازرس مانوفاکتور بزرگ جامعه در نظر گرفته شود ؟ این کاري است که مطلقا همان طبیعت را دارد، هرچند در سطحی 

دهد (یا محافظت و بازتولید)  همان گونه که یک پسر بچه بخشی از کار تولید را انجام می درست (173-172ص“(تر است.  وسیع

 .بنامد“کار مولد“تواند کار آنها را  تواند فروخته شود. اسمیت می اشیاءمادي . اشیائی که در آنجا که در اختیار دو لت نیستند می

شود: چرا باید  دچار می” امر اخالقی“ست . سوما، در اینجا گارنیر به یک صرفا از اختراع فرانسوي ها ا“بازرسان تولید کالن جامعه“

حس شنوائی من را افسون “که  ها مولد به حساب بیایند ولی موزیسین“ دهد مانوفاکتور عطرسازي که حس بویائی من را نوازش می“

اولی یک تولید مادي را ارائه کرده است و دهد:زیرا که  ) اسمیت به او چنین جواب می173مولد به حساب نیایند؟ (ص“کنند می

سازنده ویالون، سازنده ارگ، “چهارم: آیا این تناقض نیست که  .اخالقیات و احساسات بچگانه میزان تمایز نیست .دومی، نه



تمام  “کرده است، مولد نیست؟ “ سازي آماده“و متخصصی که فقط این کارها را  هستندمولد “ فروشنده موزیک، مکانیک و غیره

که بعضی از آنها در نظر دارند، سزاوار به حساب  اي  کننده از همان نوع هستند. اگر نتیجه آنها به عنوان هدف نهائی کارشان، مصرف

آمدن به عنوان کار مولد اجتماعی نباشد، چرا یک نفر باید سودمندتر باشد براي چیزي که تنها ابزاري براي رسیدن به این نتایج 

خورد درست به همان میزان مولد است که تولیدکننده ذرت. زیرا که  ) با این دالئل، شخصی که ذرت می173بع صاست؟(همان من

ذرت براي چه تولید شده است؟ بدین ترتیب اگر کار خوردن مولد نیست چرا کار کشت ذرت باید مولد باشد. پس آن وسیله ایست 

کننده تولیدات مغز، عضالت، و غیره است، و اینکه مگر نه این است که  رفبراي به دست آوردن این هدف. در کنار این مسئله مص

ممکن است دوست هم والیتی انسان دوست اسمیت این سوال  اینجادر—ارزش این تولیدات همانند تولیدات جو و گندم است؟ 

کند. در عین حال کارگر  تولید می را بپرسد. در مرحله اول آدام اسمیت منکر آن نیست که کار غیرمولد چیزي را از همان نوع

نویسد یک  غیرمولد به طور کلی کارگر نیست. در مرحله دوم، ممکن است عجیب به نظر برسد که دکتري که براي دارو نسخه می

اما سازد، مولد است  سازد کارگر مولد است. همچنین سازنده ابزاري که ویولون می کارگر مولد نیست، اما دارو فروشی که آن را می

تولیدکننده اشیایی هستند که “ کارگران مولد“دهد که  نوازد مولد نیست. در عین حال این امر نشان می موزیسینی که آن را می

آور نخواهد بود که تمام  که تعجب اي  هیچ منظوري به جز خدمت به عنوان ابزار تولید براي کارگران غیرمولد ندارند. به گونه

و اعمالشان، در مرحله اول، تولیدکننده ابزاري است براي پرداختن به کارگران غیرمولد، و  ها تمام گفته کارگران مولد، هنگامی که

،  ها دهند. از تمام این نوشته شود که هیچ کاري انجام نمی یی مصرف می ها کنند که به وسیله همان در ثانی چیزهایی را تولید می

تنها میزان اخالقیات را نشان  3یش را فراموش کند؛ شماره ها و جاده ها تواند پل میعبارت از آن است که یک فرانسوي ن 2شماره 

که در جامعه بورژوازي، جایی که  <تنها شامل حماقتی است که مصرف درست همانند یک تولید، مولد است 4دهد؛ و شماره  می

یروهاي مولد صرفا تولیدکننده مواد براي نیروي یا آن که بعضی از ن >کننده صحیح نیست کننده است و دیگري مصرف یکی تولید

داراي این نکته صحیح است که آدام اسمیت،  1کار غیرمولد هستند، چیزي که آدام اسمیت در این جا منکر آن است. تنها شماره 

دام اسمیت او مجبور تعینات آ طبقبرکهآنیا–اا 349نامد ا با تعریف دوم خود، همان نوع از کار مولد و غیرمولد را یکسان می

که درمقابل تمایز گفته نشده  اي  را به عنوان کار مولد در نظر بگیرد؛ نکته“ غیرمولد“شود بخش نسبتا کوچکی از کار سودمند  می

ي معینی گفته شده است که متمایز هستند یا راهی براي اعمال این تمایز است .  ها بندي خاصی از فعالیت است، بلکه در برابر طبقه

  :رسد ، گارنیر در انتها به این نقطه می ها پس از نقل همه این کامنت

اي طبقهکهاستاینازعبارت…تواند میان دو طبقه که به وسیله اسمیت ارائه شده مشاهده شود،  تنها اختالف عمومی که می “

کننده آن است  نامد، ممکن است همواره همان اشخاصی باشند که بین سازنده (ابژه)کاال و شخصی که مصرف می مولدراآناوکه 

کننده  ندارند و رابطه بین کارگر و مصرف اي  خواند، که هیچ گونه رابطه گیرند؛ در حقیقت کاري که او آن را غیرمولد می قرار می

روشن و ضروري است که یک رابطه مستقیم و بالواسطه بین شخصی که تجربه ضرورتا مستقیم و بالفاصله است. این مسئله 

دان را دارد، هوش موزیسین یا هنرپیشه را دارد، و یا در انتها خدمات  برد، مهارت جراح را دارد، دانش قانون فیزیکی را به کار می

ستند که به انواع مختلف در زمان کار به استخدام دهد،،وجود دارد و هر یک از اینها کارگرانی ه گزار خانگی را انجام می خدمت

توانند  شوند مادي و ملموس هستند، می ي نهادینه شده سایر طبقات، اشیایی که مصرف می ها اند؛ در حالی که در حرفه درآمده

کند.  ا مصرف میفراوان باشند، پس از آن از دست سازنده بیرون آمده و به دست کسی برسد که آن ر اي  موضوع مبادالت واسطه

)174(

دهد که بین اولین تمایز اسمیت (کاري که در  را نشان می اي  در این جمالت آخر گارنیر، به زعم خودش، بنیان پنهان شده ایده

شود) و همچنین دومین ایده او (کاري که خودش را در یک ماده  شود، و کاري که در برابر درآمد مبادله می برابر سرمایه مبادله می

کند) وجود دارد. که این آخري به طور  فروش و کاري که خودش را به آن صورت منطبق نمی کند، یعنی کاالي قابل اهر میظ

توان از این حقیقت  داري وجود ندارد؛ ولی براي اولی وجود دارد. نمی ي مخصوص شیوه تولید سرمایه ها طبیعی در بسیاري از بخش



 کاروسیلهبه–ملموسچیزهايومواد–داري، در آنجا که اکثریت عظیمی از مواد کاالیی  چیزي گفت که بر مبناي تولید سرمایه

تواند خارج از کار مولد، یا  فروش یا پاپ) تنها می شود، کارهاي [غیرمولد] (یا خدمات یک تن مزدي تحت حاکمیت سرمایه ایجاد می

دستمزد دریافت کند، و کامال جدا از شرائطی هستند که در آن اش (و شرکاي این سودها) باشد و کننده خارج از سود استخدام

.آورند، و در نتیجه کارگران غیرمولد هستند ي مادي تولید ضروریات زندگی را به وجود می ها کارگران مولد پایه

سیاسی و مانند خواهد به عنوان یک متخصص اقتصاد  دهنده سطحی بودن آن فرانسوي فریبکار است که می هر چند این امر نشان

مبادله سرمایه –یک محقق تولید سرمایه داري عمل کند کهبه غیر اساسی بودن این وضعیت براي تولید سر مایه داري توجه دارد

پردازد. به این  در برابر کار مزدي به جاي مبادله مستقیم درآمد در برابر کار مزدي. یا درآمدي که کارگر مستقیما به خودش می

بهتنهاچهگر–کند به جاي آن که آن را یک ضرورت بداند  داري را تبدیل به شکل غیراساسی می ر تولید سرمایهوسیله گارنی

براي گسترش نیروي تولید جامعه از کار و تبدیل کار به کار اجتماعی شکل  که–استزودگذرضروريامریکاینتاریخیصورت

  .گرفته است

تا آن که از طبقه مولد، تمام کارگرانی که کارشان صرفا ترکیبی از تمیز کردن، ذخیره کردن  این مساله همواره ضروري است … “

)175(ص “ گیرد. ي پایانی است، کسر شود، که در نتیجه آن هیچ تولید جدیدي در گردش قرار نمی ها و یا تعمیر کردن بخش

تواند مستقیما وارد سرمایه ثابت شود،  این امر می .مایه گرددگوید که کار یا تولید آن باید وارد چرخش سر اسمیت در هیچ جا نمی(

شود، به  کنند. اما در این زمینه ارزش آن کار وارد چرخش تولید می یی که یک ماشین را در کارخانه تعمیر می ها شبیه کار ماشین

د، کارشان را در برابر سرمایه مبادله دهن کاال تبدیل میشود . و تعمیرکاران و غیره که این کار را به عنوان خدمات انجام می

  .)کنند اا بلکه در برابر درآمد مبادله می 350Iکنند ا نمی

مساله در نتیجه این اختالف است که طبقه غیرمولد، همان گونه که اسمیت آن را مشاهده کرده است، تنها از درآمد تغذیه  این “

بین خودش و خریدار تولیداتش وجود نداشته باشد،  اي  یابد که هیچ واسطه کنند. در حقیقت از آنجا که این طبقه اجازه می می

کند؛ و تنها از درآمد به او  کند، بالفاصله آن را مصرف کرده و در برابرش پرداخت می اده میتوان گفت شخصی که از کارش استف می

شود. و همان گونه نقطه مقابل این مساله کارگرانی از طبقات مولد هستند که به عنوان قاعده به وسیله یک واسطه به  پرداخت می

کار آنها داراي منغعت است، که اغلب اوقات این پرداخت به وسیله  شود که آن واسطه در به وجود آوردن سود از آنها پرداخت می

شود، همان طور که آن  کننده جایگزین می گیرد. اما این سرمایه همواره در انتها به وسیله درآمد یک مصرف سرمایه صورت می

  “ .تواند تبدیل به هیچ سودي براي مالک خود شود آید و بدین ترتیب نمی درآمد به چرخش در نمی

اما این آخرین بحث کودکانه است. در مرحله اول بخشی از سرمایه به وسیله سرمایه جایگزین شده است و نه به وسیله درآمد، در 

.کند هر حال این بخش از سرمایه چه آن که در گردش قرار گرفته باشد و یا نگرفته باشد (همانند مورد بذر کشاورزي) تفاوتی نمی


