
  
  ن.سهراب 
  

  اقتصادسياسي
  به زبان ساده 

 
  
  
  
  
  
  

  
  ۱۳۹۵بهار 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  صفحه                              فهرست    
   ۱        چه؟ ييعن ياقتصادسياس :فصل يکم

  ۱                                       انسان اجتماعي
  ۳                                                    توليد 

  ۷                                              کار يروين
   ۸                                            کار موضوع

  ۱۰                                            خام ي ماده
             ۱۲                                            کار وسايل
  ۱۴                   )توليد مناسبات( توليد روابط
   ۱۸                                   مولده هاي نيروي
  ۲۱                                                 توزيع 

  ۲۵                                               مصرف 
  ۳۰                       اقتصاد سياسي يعني چه؟

  جوامع گذشته توليد شيوه :فصل دوم
  ۳۲                     جامعه ابتدايي توليد شيوه.۱

  ۳۷                 جامعه ابتدايي  يتوليد روابط
  ۴۰                       و مردساالري تباریمادر
  ۴۱                   جديد  ي گيري جامعه شکل

  ۴۴                داري بردهجامعه  توليد شيوه.۲
  ۴۶              داري برده وجودآمدن دولت به

    ۴۹          داري بردهجامعه  مولده هاي نيروي
   ۵۱              داري بردهجامعه  يتوليد روابط

  ۵۳           داري و سقوط آن برده تضادهاي
  ۵۵                             فئودالي توليد شيوه.۳

  ۵۷             يجامعه فئودال مولده هاي نيروي
  ۵۸                 يجامعه فئودال يتوليد روابط

  ۵۹                          چگونگي کار دهقانان

  ۶۰           يدر جامعه فئودال هدف از توليد
   ۶۱     يجامعه فئودال مولده هاي نيرويرشد 
  ۶۲          داري سرمايه توليد شيوههاي  جوانه
  ۶۵               يصر فئودالع هاي دهقانان قيام

                    ها مفهوم مقوله :مفصل سو
  ۶۷                  کار با نيروي آن تفاوتوکار 

  ۷۱                                                کارگر 
  ۷۶                                               کارالزم

  ۷۷                                       زمان کارالزم
  ۷۸                                            کاراضافي

  ۷۹                                    زمان کاراضافي
  ۸۱                                       مصرف ارزش
  ۸۶                         )ارزش( اي مبادله ارزش

  داري سرمايه دتولي شيوه :مفصل چهار
  ۹۲                                                     کاال

  ۹۳                يدار سرمايه  توليد شيوهشرايط 
  ۹۷                                 ساده  کااليي توليد
  ۹۹                      داري سرمايه  کااليي توليد

  ۱۰۳                       قيمت واقعي کاالتعيين 
  ۱۰۸                        با ارزش  تفاوت قيمت 

  ۱۱۰                      کار ساده و کار مرکب 
  ۱۱۲           وکارمجرد)مجسم(کارمشخص
            ۱۱۸                              پول :مفصل پنج

  ۱۲۱                              پول يکردها عمل
  ۱۲۱                معيار ارزش ه عنوانپول ب. ۱
  ۱۲۲            پول به عنوان واسطه گردش. ۲
  ۱۲۴        ارزش ثابت اندوخته عنوان به پول .۳



  ۱۲۴           پول به عنوان وسيله پرداخت. ۴
  ۱۲۶                 جهاني پول به عنوان پول. ۵

  ۱۳۰                    س طال پشتوانه نشر اسکنا
  ۱۳۱                                  ها ناانس ي رابطه
  ۱۳۵                          )سميشيفت( يوارگ بت

   اضافي و ارزش  سرمايه :مفصل شش
  ۱۳۸                         انباشت ابتدايي سرمايه

  ۱۴۱                                       قانون ارزش
  ۱۴۳                            تبديل پول به سرمايه

  ۱۴۷                    کار ي  نيرويمصرف ارزش
  ۱۴۸                    کار نيروي اي مبادله ارزش
  ۱۴۹               اضافي ارزش  توليد يگچگون

  ۱۵۳                متغير  ثابت و سرمايه  سرمايه 
  ۱۵۸                                اضافي نرخ ارزش

  ۱۶۲                  نسبي اضافي مطلق و ارزش
   داري مراحل رشد سرمايه :مهفتفصل 

  ۱۶۵                                   همياري ساده.۱
  ۱۶۵                           صنعت مانوفاکتور.۲
  ۱۶۷                  و بزرگ ينيصنعت ماش-۳
  ۱۷۰                                     دستمزدقوله م

  ۱۷۲                      دستمزد ينيتع يگچگون
  ۱۷۸                       مزد اسمي و مزد واقعي

  ۱۸۲دار                         سرمايه يها يويژگ
              ۱۸۵                        بازتوليد :مهشتفصل 
  ۱۸۵                                     ليد سادهبازتو

  ۱۸۶                                 بازتوليد گسترده
  ۱۸۸             داري قانون عام انباشت سرمايه

  ۱۸۹                      ترکيب ارگانيک سرمايه
  ۱۹۳                                        درآمد ملي 
            سود و ،نرخاضافي قسيم ارزشت :همفصل ن

  ۱۹۴                       وار سرمايه گردش دايره
  ۱۹۷داران            سرمايه يمخارج توليد برا

  ۱۹۸                             ياضاف منشاء ارزش
  ۲۰۱                               نرخ سود ميانگين

  ۲۰۲                                         توليد   قيمت
  ۲۰۳                     گرايش نزولي نرخ سود 

  ۲۰۵               ؟تنزل نرخ سود از يگيرجلو
   ۲۰۸    يبازرگانو سود  يبازرگاني   سرمايه
  ۲۰۹                                 داخلي يبازرگان
  ۲۱۰                               خارجي يبازرگان
  ۲۱۱              )استقراضي(ي قرضي   سرمايه
  ۲۱۲                                              ها بانک
  ۲۱۲           ها بانکي منبع درآمد بانک بهره

  ۲۱۴                            هاي سهامي  شرکت
  داري ي سرمايهها نابحر :همدفصل 

  ۲۱۶                                         اضافه توليد
  ۲۲۰                           سازي کار بيعوامل 

  ۲۲۱           مراحل مختلف بحران اقتصادي
  ۲۲۴               وليبراليسمئن :فصل يازدهم

  ۲۲۸...       يجيب مارا خال گونه چهنوليبراليسم 
  ۲۳۶    کار مولد و غيرمولد :همزدادو فصل
   ۲۴۰                          کارودرآمد مبادله.يهکاروسرما مبادله

 ۲۴۲...         نئوليبراليسم کارغيرمولد را به مولد تبديل 

  ۲۵۰  عصر ازخودبيگانگي:دهمسيزفصل 
۲۶۲       بديل سرمايه :دهمچهارفصل 



  دوم نوشتار انتشار شيپ
ي بر نقد گفتار درآمد ي رهيافت مادي تاريخ را مارکس در پيش چکيده      

  :بدين شکل بيان کرده است) ۱۸۵۹(اقتصادسياسي 
شوند که  آدميان در توليد اجتماعي هستي خويش وارد روابطي معين مي"      

ي معيني از  روابط توليدي با مرحله] اين. [هاست ي آن ضروري و مستقل از اراده
ليدي ساختار ي اين روابط تو مجموعه. ساز است ها دم رشد نيروهاي توليد مادي آن

دهد که با  ي واقعي بناي سياسي و حقوقي را تشکيل مي ، شالوده اقتصادي جامعه
ي توليد زندگي مادي،  شيوه. هاي مشخص از آگاهي اجتماعي منطبق است شکل

اين . کند به طور کلي، فرايند زندگي اجتماعي، سياسي و معنوي را مشروط مي
که برعکس، اين هستي  کند، بل يين ميها را تع آگاهي آدميان نيست که هستي آن

هاي توليدي جامعه در  نيروي. نمايد شان را تعيين مي هاست که آگاهي اجتماعي آن
ي معيني از رشد خود با روابط توليدي موجود و به بيان ديگر، روابط  مرحله

مالکيت که چيزي جز بيان حقوقي روابط توليد نيستند و اين نيروها تاکنون در 
افتند و روابط توليدي از شکل رشد  کردند، در تضاد مي ها رشد مي نچارچوب آ

گاه دوران انقالب  آن. شوند ها بدل مي بند رشد آن هاي توليدي به پاي نيروي
اي  ي اقتصادي، تمامي بناي عظيم به گونه با دگرگوني شالوده. رسد اجتماعي فرا مي

ها، بايد  ن دگرگونيدر بررسي اي. گردد خوش تحول مي کم و بيش سريع دست
توان با دقت علوم طبيعي آن را  ميان دگرگوني مادي شرايط اقتصادي توليد، که مي

به طور  -شناختي يا فلسفي هاي حقوقي، سياسي، ديني، زيبايي تعيين کرد و شکل
ي  به همان ترتيب که عقيده. تمايز قائل شد –(...) هاي ايدئولوژيک  خالصه، شکل

ي هر  براساس تصوري که وي از خود دارد، نيست درباره ي يک فرد ما درباره
خود ] که بل[ي تحول نيز نبايد براساس آگاهي آن دوران از خود، داوري کرد  دوره

هاي توليد  هاي زندگي مادي، پيکار ميان نيروي اين آگاهي را بايد براساس تناقض



اجتماعي پيش  )بندي صورت(هيچ فرماسيون . اجتماعي و روابط توليدي تبيين کرد
گنجد، رشد نکنند، از  هاي مولدي که در چارچوب آن مي ي نيروي که همه از آن

که شرايط  تر توليد پديد نخواهد آمد، مگر آن رفته هرگز روابط پيش. رود بين نمي
رو بشر هميشه  از اين. ي قديم فراهم آمده باشد ها در بطن جامعه مادي هستي آن

ها است چون نيک  کند که قادر به حل آن يين ميفقط وظايفي را براي خود تع
شود که شرايط مادي تحقق آن در  بينيم که اين وظيفه در جايي ظاهر مي بنگريم مي

هاي توليد آسيايي،  شيوه. کم در حال پيدا شدن است جا پيدا شده و يا دست آن
رفت  يشتوان ادوار پ شان مي باستاني، فئودالي و بورژوايي مدرن را، در خطوط کلي

روابط توليدي بورژوايي آخرين . ناميد  اقتصادي جامعه) بندي صورت(فرماسيون 
اين تخاصم البته به شکل تخاصم فردي . شکل آميخته به تخاصم فرايند توليد است

در [که تخاصمي است که ناشي از شرايط اجتماعي زندگي افراد است  نيست بل
يابند، شرايط  ي بورژوايي رشد مي ههاي مولدي که در بطن جامع نيروي] عين حال

جدال علم و فلسفه در ." آورند مادي الزم براي برانداختن اين تخاصم را فراهم مي
  ١٣٨٣هرمس /تهران/ نادر انتخابي/  ١٤٣-١٤٢ص / انديشه مارکس

هاي اماليي، حذف چند پاراگراف تکراري و اضافه کردن  برطرف کردن غلط      
در ضمن . ترين تغييرات در انتشار دوم بوده است مله مهمهاي جديد از ج پاراگراف

  . تنظيم شده است ۵Aو با قطع  ۱۴اين اثر، با فونت زر 
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  انتشار يکم نوشتار پيش
کارل مارکس در تبيين جامعه شناختي خود، از اين نکته ساده آغاز کرد که انسان قبل از هر       

اين چنين بود که او با حرکت از اين امر . ، بياشامد و براي امرار معاش تالش کندبخورد چيز بايد
بديهي، به تکميل قوانين حاکم بر مناسبات اقتصادي جامعه دست زد و با کشف قانون ارزش 

اقتصاد سياسي به "اي که به نام  مجموعه. داري را آشکار ساخت اضافه، چهره پنهان نظام سرمايه
ش روي شما قرار دارد، تالشي براي آشنايي خوانندگان با مفاهيم علمي، اقتصاد پي" زبان ساده

  .است
هاي برابر، کسب سود  ي ارزش توان از مبادله مي گونه چهخواهيم بدانيم که  در اين اثر مي      
اي منصفانه، پول به دست آورد؟ در طول تاريخ زندگي  توان از مبادله يم گونه چهو يا  ؟کرد

ي صورت  هاي توليد هايي که بين فرآورده ، مبادله) داري به استثناي نظام سرمايه(ي بشر اجتماع
" مثال. ارزها با هم بوده است ها يا هم ي معادل ي کاال به کاال يا مبادله گرفته، به صورت مبادله مي

دو طرف به خاطر ارزش مصرفي، ارز است که  ي هم مبادله گوسفند با گندم مبادله
  .کردند ها متضرر شوند، با هم مبادله مي شان را بدون اين که صاحبان آن محصوالت

ارزها  ي هم ي مبادله را انباشت کند، با شيوه) کاال(خواهد پول  اما هنگامي که شخصي مي      
هاي برابر، پولي  ي ارزش او بايد راه ديگري برگزيند که از مبادله. تواند اين کار را انجام دهد نمي

ي  ي اين مبادله خواهد که ريشه اين اثر مي. دهد، به دست آورد چه مي تر از آن بيش) يکاالي(
، ابتدا به زبان  کار ناعادالنه و نيز مفهوم علمي مقوالت مرتبط با آن را براي فروشندگان نيروي

ها  ي سوسياليستي، صحت آن هاي بزرگان انديشه ساده توضيح دهد و سپس با استفاده از نقل قول
به قول کارل مارکس شناخت زمان حال کليد درک و شناخت گذشته را در . ا به اثبات برساندر

  :دهد اختيار ما قرار مي
هايي  مقوله. ترين سازمان تاريخي توليد است ترين و پيچيده ي بورژوايي توسعه يافته جامعه"      

ساخت و مناسبات توليدي  اند، امكان درك گر نوع مناسبات و جامعيت ساخت اين جامعه كه بيان
ي بورژوايي براساس مواد و مصالح  هاي اجتماعي گذشته را كه جامعه بندي ي صورت همه

كنند كه برخي از بقاياي آن  دهند و ثابت مي ها بنا شده است نيز به ما مي بازمانده از آن
ي  معهشان هنوز سپري نشده است، در درون جا هاي اجتماعي كه دوران تاريخي بندي صورت

اند معناي  هاي بالقوه توانسته دهند در حالي كه برخي از توانايي بورژوايي به حيات خود ادامه مي
تشريح بدن انسان كليدي براي تشريح بدن . ي بورژوايي پيدا كنند روشن خود را در درون جامعه



نها پس از تر را ت تر در ميان انواع حيوانات پست ي تحول عالي خصوصيات بالقوه. ميمون است
اقتصاد بورژوايي هم با اين حساب كليد اقتصاد . توان فهميد تر مي شناخت تاريخي تحول عالي

گيرند و  هاي تاريخي را ناديده مي اما نه به روش آن اقتصادداناني كه تفاوت. باستان و غيره است
يخي به اين تكامل تار. ... گردند هاي جامعه به دنبال مناسبات بورژوايي مي ي شكل در همه

معناست كه آخرين شكل جامعه صورت نهايي جوامع گذشته است كه همه مراحل مقدماتي آن 
  ترجمه باقر پرهام و احمدتدين ۳۲مارکس؛ گروندريسه جلد يکم ص . کارل."اند بوده
ما فقط در صورتي . همبستگي: الملل را به ياد آوريم شهروندان، بياييد اصل اساسي بين"      
  بخش در ميان کارگران ايم برسيم که اين اصل حيات روي خود نهاده م به هدفي که پيش تواني مي
انقالب نيازمند همبستگي است، و اين درسي است که . اي مطمئن بيابد کشورها شالوده  ي همه

آموزد زيرا اين نيرومندترين قيام پرولتارياي پاريس از آن  سرمشق عظيم کمون پاريس به ما مي
هاي ديگر نظير برلين و مادريد و غيره هيچ جنبش  يک از پايتخت خورد که در هيچ روي شکست

  ."سنگ آن به پا نخاست انقالبي بزرگي هم
من به سهم خويش به کار خود ادامه خواهم داد و پيوسته خواهم کوشيد تا اين همبستگي را "      

رگر ثمراتي عظيم به بار خواهد ي کا تحکيم کنم، همان اصلي که در آينده در ميان تمامي طبقه
  ي چون همه چه از عمرم مانده است، هم الملل کناره نخواهم گرفت، و هر آن نه، من از بين. آورد
 –! اي خواهد شد که يقين داشته باشيد هاي اجتماعي هايم در گذشته، وقف پيروزي ايده تالش

الملل  اسناد بين."هند کردسرانجام روزي حاکميت پرولتاريا بر سراسر جهان را محقق خوا
  ۱۳۹۲تهران / نشرهرمس/ ترجمه مراد فرهادپور و صالح نجفي ۱۳۹ص/کارل مارکس/اول
قدرت ناشي از تعداد اما بر اثر تفرقه از . تعدادشان است  يگانه قدرت اجتماعي کارگران"      

به وجود  ناپذير در ميان خودشان رقابت اجتناببه سبب   ي کارگران تفرقه. رود کف مي
  ۲۴همان منبع ص."يابد آيد و تداوم مي مي

جلد يکم آن، براي " اثر کارل مارکس و مخصوصا" کاپيتال"که مطالعه کتاب  نکته آخر اين      
کنيم که  ما توصيه مي. اهميت بسزايي دارد  کار فروشندگان نيروي يباال بردن سطح آگاهي طبقات

ي الزم  براي  زمينه اقتصاد سياسي به زبان ساده را که پيش قبل از مطالعه اين اثر جاودانه، مجموعه
و با  ۱۴با فونت زر  اثر،اين  در ضمن. آورد، مورد استفاده قرار گيرد ي کاپيتال را فراهم مي مطالعه
  .تنظيم شده است ۵A قطع

 ۲۰۱۵مارس  ۸   ن.سهراب
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  فصل يکم

  اقتصادسياسي يعني چه؟
        
در مورد " سياسي را به زبان ساده بياموزيم، بايد قبال قتصادمفهوم ا که اينبراي       

کار،  کار، موضوع اجتماعي، توليد، نيروي اصطالحات يا مقوالتي مانند انسان
توليد يا  توليد، مبادله، توزيع، مصرف، روابط مولده، وسايل کار، نيروهاي وسايل

، اطالعاتي )توليد مناسبات(دتولي مولده و روابط هاي توليد، رابطه ميان نيروي مناسبات
اي را براي اقتصادسياسي بيان  گاه بتوانيم تعريف جامع و ساده به دست آوريم تا آن

و به  يعلم ي وهيبه ش را ياسيمقوالت اقتصادسما تالش خواهيم کرد که . نماييم
هاي منتقد را، در صورتي که  ي کمونيست و نيز دست همه .مييان نمايزبان ساده ب

  .ميفشار ه نقد اين متن داشته باشند، به گرمي ميتمايل ب
  

  انسان اجتماعي
اي كه  فريقا و لحظهآشود؟ از جايي در بخش شرقي  از ميتاريخ از کجا آغ      

ي انسان يك پاره سنگ از زمين برداشت و شروع به شكل  يكي از اجداد اوليه
جا  نيز کار از همين و .دادن به آن كرد و آن را به صورت يك ابزار سنگي در آورد

نخستين ابزارهاي سنگي در  "۱.شود کار با ساختن ابزار شروع مي. "گردد آغاز مي
كه با روش علمي به دست آمده به حدود دو  ها آناند و قدمت  اتيوپي پيدا شده

  .گردد ميليون و پانصد هزار سال پيش بر مي
پيش، مسير زندگي خود را با انسان از دو ميليون و پانصد هزار سال   بنابراين      

و توليد کردن است که تفاوت  با خلق کردن،. دا کردي ديگر ج موجودات زنده
                                                 

 نسخه اينترنتي ترجمه سچفخا، فردريک انگلس، نقش کار در گذار از ميمون به انسان، – ۱
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ها در ابتدا براي رفع نيازهاي مادي،  اين تالش. گردد انسان با حيوانات مشخص مي
اما طبيعت ژن همزيستي با محيط را در . مانند خوراک، پوشاک و سرپناه بود

آموخت که به تنهايي  ژني که به او درس و تجربه مي. ته بودهاي بدن او کاش سلول
توان با  است که مي ديگر يکنوع و همبسته با  با هم راه هم. قادر به زيستن نيست

  .سوزي، زلزله، آتشفشان و غيره مقابله کرد عوامل طبيعي مانند توفان، سيل، آتش
تواند به  ه در جمع و جامعه ميبدين معني ک. اجتماعي است" و طبيعتا" انسان ذاتا      

ي نيازهاي مادي و رواني بدون وجود  امروزه تهيه. زندگي اجتماعي خود ادامه دهد
ي اوليه براي مدتي ها ناشود مانند انس هرچند مي. ي ديگر غيرممکن استها ناانس

پذير  ي ديگر، امکانها ناکه آن هم بدون کمک انس(در جنگل زندگي کرد، 
ي يعني در جنگل زندگي کردن،  ريف امروزي از زندگي، اين شيوهاما با تع) نيست

  .يک زندگي حيواني است
  

  
  انسان يطبيعت اجتماع 

  

دارند که برآورده شدن ... نياز به خوراک، پوشاک، مسکن، تفريح و  ها ناانس      
کند،  پزد، يکي نجاري مي يکي نان مي. ي يک نفر غيرممکن است به وسيله ها آن

ها با مبادله محصوالت توليدي  اين. دار است و غيره دار و يا دام اورز، باغيکي کش
 ديگر هماجات يحتکنند و به آن نياز دارند، ا خود با محصوالتي که خود توليد نمي
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حرکت و تکامل اين شيوه از زندگي پوياست، يعني ايستا . کنند را برطرف مي
در جمع است که تکامل  ها ناانس .نيست و تحت کنترل فرد يا افرادي قرار ندارد

  .يابند اجتماعي مي
جامعه محصولِ کنشِ . خواهد باشد اش که مي جامعه چيست؟ به هر شکل"      

ها آزاد هستند که اين يا آن شکل جامعه را انتخاب  آيا انسان. هاست متقابل انسان
را در نظر ها  ي انسان سطحِ مشخصي از تکاملِ نيروهاي مولده. کنند؟ به هيچ وجه

مراحلِ . بگيريد و آن وقت به شکلِ مشخصي از تجارت و مصرف خواهيد رسيد
مشخصي از تکامل را در توليد، تجارت و مصرف در نظر بگيريد و آن وقت به 

ها و طبقات اجتماعي  يک نظام اجتماعي مطابق با آن، به يک بافت خانواده، گروه
. ي مدني مطابق با آن خواهيد رسيد مطابق با آن، و در يک کالم به يک جامعه

ي مدني را در نظر بگيريد و يک نظامِ سياسي متناسب با آن را خواهيد  چنين جامعه
  ."ي مدني است بيان رسمي جامعه" يعني نظامي که صرفا -يافت
ها است، چه به آن آگاه  ها هميشه انکشاف فردي آن تاريخِ اجتماعي انسان"      

تنها در . هاست ي تمامِ روابط آن ها شالوده مناسبات مادي آن. باشند و چه نباشند
ها واقعيت  هاي مادي و فردي انسان درون اين مناسبات مادي است که فعاليت

  ."۱يابند مي
  

  توليد 
فردريک انگلس سه روز بعد از مرگ کارل مارکس در روز هفده مارس       

  :چنين گفت آرميده است؛ ايندر گورستان هايگيت لندن که مارکس در آن  ۱۸۸۳
ترين انديشمند روزگار  ربع  به ساعت سه بعداز ظهر بزرگ چهارده مارس يک"      

که به اتاق  همين. فقط دو دقيقه او را تنها گذاشته بوديم. ما از انديشيدن باز ايستاد
                                                 

 نشر ديگر ۱۳۸۴ترجمه خسرو پارسا،  ۶۵-۶۴ي تکامل مادي تاريخ ص  ؛ دربارهمارکس و انگلس -  ۱
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مرگ . آمديم ديديم که آرام روي صندلي خوابيده است اما اين بار براي هميشه
اي  نسان، براي پرولتارياي رزمنده اروپا و آمريکا و براي تاريخ علوم، ضايعهاين ا

طور که داروين قانون تکامل جهان ارگانيک و  همان. توان سنجيد بود که آن را نمي
اين . مارکس قانون تکامل تاريخ بشر را باز نموده است. موجودزنده را باز نمود

انند به سياست، دانش، هنر، دين و جزء نکته ساده که مردمان پيش از آن که بتو
ي نخست بايد بخورند، بياشامند، خانه داشته  در وحلهها به پردازند  اين

هايي از تصورات  اي که زير اليه باشند و جامه بپوشند، نکته ساده
  ." آليستي از ديده پنهان مانده بود مذهبي و ايده

 )Bold(درشت و پررنگ  را نکته بسيار مهمي که در اين سخنراني من آن      
قبل از هر کار ديگري بايد نيازهاي مادي مانند  ها ناام، اين است که انس نموده

مانند موجودات زنده خود را تهيه نمايند، تا بتوانند ... خوراک، پوشاک، مسکن و 
براي انجام اين نيازهاي ابتدايي هيچ . ديگر رشد کنند و همانند خود را توليد نمايند

انسان بايد اين نيازها را از طريق کار عضالني و  که اينوجود ندارد به غير از  راهي
  .نمايد توليد کار فکري

تواند در اين زمينه  تفاوت انسان با حيوان در چيست؟ هر شخصي مي      
شاخص اصلي تفاوت انسان با موجودات هاي زيادي را بيان نمايد، اما  تفاوت

رمز برتري انسان بر موجودات زنده ديگر توليد . ديگر در توليد است
توليد . توليد راز و رمز تکامل جامعه بشري را در خود نهفته دارد. است
خود را تغيير و نيز  توليد شيوهکند و  انسان است که توليد مي. کار انسان است شاه

  .رود دهد و به پيش مي خود را تغيير و تکامل مي
زنبور . خود نيست توليد ي شيوهبه توليد و تکامل  هيچ موجود زنده ديگري قادر      

ها  ميليون) سازي پرندگان مانند النه(عسل بر اساس يک رفتار غريزي و خودبخودي 
و تکاملي در  رفت پيش گونه چکند و هي سال است که اين کارش را تکرار مي
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ت که ي حيات خود مجبور اس انسان براي ادامه. ش ابداع نکرده استتوليد  ي شيوه
ساختند، توليد  اي که مي ي نخستين با ابزارهاي ابتدايي و سادهها ناانس. توليد کند

با آن ابزارهاي ساده به شکار . هم ساده بود ها آنمحصوالت توليدي . کردند مي
هاي خوراکي که در طبيعت موجود بود،  ها و دانه آوري ميوه حيوانات و جمع

  .کردند رطرف ميپرداختند و نياز غذايي خود را ب مي
و شکل آن هم تغيير  توليد ي شيوهو تکامل ابزارهاي توليد،  رفت پيشاما با       
که براي  چه آندر اين کارخانه تمام : يک کارخانه را در نظر بگيريد" مثال. کرد

از ساختمان و ابزار مناسب براي توليد گرفته تا مواد . توليد الزم است وجود دارد
ها براي توليد کافي است؟ اگر کارگران  اما آيا همين. رهخام و کمکي و غي

تواند خودبخود  ش مي باره دست از کار بکشند، اين کارخانه با تمام وسايل يک
ي  کاري انجام دهد و محصولي توليد نمايد؟ آيا کارگران بدون کارخانه و کليه

خود توليد  ديخو وجه؛ چيزي به توانند دست به توليد بزنند؟ به هيچ وسايل آن مي
کاري انجام  که اينتواند دست روي دست بگذارد و بدون  نخواهد شد؛ انسان نمي

  .دهد کاالي مورد نيازش را بسازد
هاي  ممکن نيست حتا اگر اين ابزار تنها دست ابزارتوليدبدون  توليدي هيچ"      

ذير پ بدون کار متراکم شده در گذشته امکان توليدي هيچچنين  هم. آدمي باشد
شده و متمرکز شده در دست  نيست حال اگر اين کار تنها همان مهارت کسب

است،  ابزارتوليدسرمايه هم مانند ساير چيزها . انسان از راه تکرار يک عمل باشد
  ."ي عينيت يافته است کار گذشته

) دار، صنعت مثال کشاورزي، دام(از توليد  خاصيي  يا شاخه" توليد معموال"...       
   ۹ص  ممارکس؛ گروندريسه جلد يک. کارل ."هاي توليدي شاخه ي مجموعهيا  است

توان به اعتبار شعور، مذهب يا هرچه كه شما مايليد، از حيوانات  ها را مي انسان"      
شـان آغـاز    وسـايل معيشـت   توليدكه به  آنان خودشان را به محض آن. متمايز كرد
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گيـرد، از جـانوران    شـان صـورت مـي    نيكنند، كاري كه به اقتضاي سازماني بـد  مي
ها با توليد و سايل معيشت خود به طـور غيرمسـتقيم بـه توليـد      انسان. كنند متمايز مي

  ."پردازند زندگي مادي خود مي
كنند پيش از  شان را توليد مي ها وسايل معيشت اي كه به موجب آن انسان شيوه"      

يابند و بايـد بـه بازتوليـد     موجود مي "هرچيز به طبيعت وسايل معيشتي كه آنان عمال
  ."آن بپردازند بستگي دارد

 كـه  بـل بازتوليد هستي جسماني افراد تلقـي گـردد،   " اين شيوه توليد نبايد صرفا"      
ــزار    بايــد دانســت كــه آن، شــكل معينــي از فعاليــت ايــن افــراد، شــكل معينــي از اب

انـد كـه    گونـه  آن افـراد . آنان بـه شـكل معينـي اسـت     ي زندگي شيوهوجودشان، 
 چـه كـه   بنابراين چيستي آنان با توليد آنان يعنـي بـا ايـن   . دهد شان نشان مي زندگي

از ايـن رو چيسـتي افـراد،    . كنند، مطابقـت دارد  توليد مي گونه چه كنند و توليد مي
  ."ي شرايط توليد مادي آنان است وابسته

ايـن خـود مسـتلزم    . ابـد ي امكان ظهـور مـي   افزايش جمعيتاين توليد تنها با "      
  ."كند شكل اين مراوده را نيز توليد تعيين مي. ي افراد با يكديگر است مراوده

كنـد ايـن    نخستين عمل تاريخي اين افراد كه آنـان را از حيوانـات متمـايز مـي    "      
توليـد وسـايل معيشـت    اين است كه آنان بـه   كه بلانديشند،  نيست كه آنان مي

  ."۱كنند آغاز مي خود
براي توليد به چه چيزهايي نياز داريم؟ هر شخصي که بخواهد محصولي توليد       

موادي که براي توليد محصول الزم است . ديفراهم نماي آن را  کند، بايد مواد اوليه
کفش؛ " مانند چرم براي ساخت مثال خام ي مادهاي به نام  فرآورده: از عبارتند
مستقر در محل  ابزار و وسايلرگر است، که حاصل بازوان و مغز کا کار نيروي
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و سپس  کار موضوع، کار نيرويبنابراين براي توليد کفش،  .ساختمان کارخانه
خواهد محصول خاصي مانند کفش توليد  وقتي کسي مي. نياز داريم ابزارکاربه 

به عبارتي بدون کار چيزي . داند که بايد کار کند کند، ابتدا و پيش از هر چيز مي
اما روي چه چيزي بايد کار کند تا آن را تبديل به محصول مورد . شود نميتوليد 

  نمايد؟) کفش(نظرش، 
به آن چيزي که انسان بايد روي آن کار کند تا تبديل به محصول مورد نظرش       

خياط براي دوختن لباس، روي پارچه کار " مثال. گويند مي کار موضوعگردد، 
يا کفاش براي دوختن کفش، روي چرم کار  .است کار موضوعپارچه . کند مي
براي ساختن خانه، روي مصالح ) بِنا(استاد کار. است کار موضوعچرم . کند مي

  .است کار موضوعمصالح،  جا ايندر . کند ساختماني کار مي
کند، اما در  مانند ابزار عمل ميم البته دست ه(تواند با دست خالي  آيا انسان مي      

، مشغول ساختن کار موضوعبر روي .) تري دارد ، کارايي کمرکارابزامقايسه با 
باشد؟ به ابزار آالتي که در انجام دادن کار به انسان کمک  مايمانند هواپ يمحصول

مانند اره، چاقو، انبردست، . گويند مي کار وسايلکنند  و کار ما را آسان مي
  .رهيغگوشتي، چکش، ميخ، چرخ خياطي، شاقول، بيل و  پيچ

شد بر  مي) داري، نخستين فئودالي، برده(واقعيت اين است که در جوامع گذشته       
کوشش کرد،  تمحصوالاز  يبرخو با دست خالي براي توليد  کار موضوعروي 

اما در جامعه امروزي اين کار بازدهي بسيار . مانند کندن بوته نخود با دست خالي
مدرن و  کار وسايلاج به ابزار و يحتکمي دارد و براي انجام کارهاي پيچيده، ا

  :اج داريم بهيحتبه اين ترتيب براي توليد ا. تري هست پيچيده
براي  ها ناکه عبارت است از فعاليت آگاهانه و مفيد انس :کار نيروي -۱      

بدون . اجات روزمرهيحتدگرگون کردن مواد و مصالح طبيعت به منظور رفع ا
است که  کار نيروي. راي انسان غيرممکن استي زندگي ب ادامه کار نيرويصرف 
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ي زمين ساخته شده و نيز در  را که بر روي کره چه آني  همه. کند خلق و ابداع، مي
آينده ساخته خواهد شد، ناشي از نيرويي است که در مغز و بازوان کارگر ذخيره 

  .شده است
   

  
  کار نيروي -۱

  

ذهني و جسماني موجود در يك كالبد  هاي توانايي كاركردن، مجموع توانايي"      
هايي كه هنگـام   آوريم، توانايي مادي، شخصيت زنده، يعني نوع انسان را در نظر مي

  ."۱شوند توليد هر نوع ارزش مصرفي به كار انداخته مي
کند تا تبديل به  روي آن کار هرچيزي را که انسان بر: کار موضوع -۲      

تواند چيزهايي  مي کار موضوع. است کار عموضوي مورد نظرش شود،  فرآورده
آب آيد، مانند زمين، جنگل، معادن،  باشند که به طور مستقيم از طبيعت به دست مي

مانند  ؛م شده استکار انجا ها آنروي " تواند چيزهايي باشند که قبال و غيره؛ و هم مي
و يا . رود کار ميهاي آهن که به عنوان مواد اوليه براي توليد تيرآهن و غيره به  شمش

  .پشم يا پنبه بوده و به وسيله کار انسان به نخ تبديل شده است" نخ که قبال
برده و  آهن ذوبهاي  به کارخانه آهن سنگ راه همرا  سنگ زغال: مثالي ديگر      
از آن شمش آهن به دست  سپسريزند تا ذوب گردد  مي" ي بلند هکور"در 
در . کنند و غيره تهيه مي ، ورق، پروفيلگرد لمي، تيرآهندر نهايت آورند و  مي

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۱۹۷کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱



۹ 

است و شمش،  کار موضوعآهن  و سنگ سنگ زغالگوييم که  ما مي جا اين
براي کارگران يک معدن . هستند کار محصول، ، ورق، پروفيلگرد ميل، تيرآهن

و  ها آن کار موضوع سنگ زغالکنند، معدن  استخراج مي سنگ زغالکه 
  .است کار محصول سنگ زغال

  

  
  )چرم(کار موضوع -۲

  

هاي آهن  براي کارگران خودروسازي، قطعات فوالد و ورق: هاي ديگر مثال      
هاي  براي کارخانه. است کار محصولهستند و خودروي توليد شده  کار موضوع

بافي،  هاي پارچه براي کارخانه. است کار محصولو نخ  کار موضوعريسندگي، پنبه 
براي کارگران خياط، پارچه . است کار محصولي توليدي  و پارچه کار موضوعنخ 

  .است کار محصولو لباس توليد شده  کار موضوع
اي ممکن است در شرايطي  گيريم هر فرآورده بنابراين از مطالب فوق نتيجه مي      

مانند پارچه که براي . باشد کار محصولو در بعضي شرايط ديگر،  کار موضوع
  .است کار محصولباف،  است اما براي کارگران پارچه رکا موضوعکارگران خياط 

 ابزارو  ابژهفعاليت هدفمند يا خودكار، : ي فرايند كار عبارتند از عناصر ساده"      
ترين دخالتي از  بدون كوچك) "مين، آب، معدن، شكار، ماهيگيريابژه مانند ز( ."آن

تمامي چيزهايي كه . س استي كار انساني در دستر به عنوان ابژه) انسان(جانب وي 
هاي كاري به  كند، ابژه شان جدا مي واسطه با محيط ها را از پيوند بي آن" كار صرفا
كند؛ مانند ماهي كه صيد و از  ها را مهيا مي آيند كه طبيعت به طور خودپو آن شمار مي
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هاي بكر قطع  شود يا درختاني كه در جنگل اش يعني آب جدا مي عنصر طبيعي
   ."۱شوند هاي خود استخراج مي هاي معدني كه از رگه و سنگ شوند مي

را توضيح دهيم، الزم )" ابزارکار( کار وسايل"شرط سوم يعني  که اينقبل از       
تر،  بيان نماييم، تا مطالب بعدي را بهتر و آسان را" خام ي ماده"است مفهوم علمي 

  :درک کنيم
  

   خام ي ماده
شود مانند زمين، جنگل، آب، معادن و  بيعت يافت ميي موادي که در ط همه      

مواد خام . انجام نگرفته است، مواد خام نيستند ها آنبر روي  کاري  هيچغيره که 
زمين، جنگل، " مثال. ي است که به طور مستقيم در طبيعت وجود نداردکار موضوع

وجود  هاي کاري هستند که به طور مستقيم در طبيعت آب، معادن و غيره موضوع
انجام نگرفته است و  ها آنجهت به وجود آوردن و آماده کردن  کاري  هيچدارند و 

خام به موادي از طبيعت گفته  ماده. نيستند خام ي مادهبه همين جهت 
و  سنگ زغال" مثال .بر روي آن کاري انجام گرفته باشد" شود که قبال مي
شود  ز معدن استخراج ميو ا  که پس از صرف مقداري کار، آماده شده آهن سنگ

قطعات فوالدي و . است خام ي مادهو  کار موضوع، آهن ذوبهاي  و در کارخانه
پنبه . باشند خام مي و ماده کار موضوعهاي خودروسازي  هاي آهن در کارخانه ورق

  .باشد و غيره مي خام ي مادهو  کار موضوعهاي ريسندگي  در کارخانه
خير، چون به طور مستقيم در طبيعت وجود دارد و  است؟ خام ي مادهآيا زمين       

  .انسان هيچ کاري براي به وجود آوردن آن انجام نداده است
زند و روي آن بذر  زمين را شخم مي است؟ بله، کشاورز کار موضوعآيا زمين       
  .باشد مي کار موضوع  بنابراين به دست آورد، کار محصولپاشد تا  مي
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است؟ بله، چون به طور مستقيم و آماده شده در طبيعت  خام ي مادهآيا پنبه        
  .براي تهيه آن کار صورت گرفته و در آن ذخيره شده است. وجود ندارد

  

  
  

 کار موضوعهاي ريسندگي، پنبه  است؟ بله در کارخانه کار موضوعآيا پنبه        
  .است
ولي هر باشد  کار موضوعتواند  ي ميخام ي مادهبنابراين هر       

است  خام ي مادهمثل پنبه که هم  .باشد خام ي مادهتواند  ي نميکار موضوع
 کار موضوعنيست ولي  خام ي مادهزمين " ، در حالي که مثالکار موضوعو هم 

  .باشد مي
 خام ي مادهي كار، به تعبيري، با كار پيشين پالوده شده باشد، ما آن را  اگر ابژه"      
. شود وشو آماده مي معدن كه پيش از اين استخراج و براي شست سنگ" مثال: ناميم مي

ي كار تنها  نيست؛ ابژه خام ي مادهي كاري  ي كار هستند، اما هر ابژه خام ابژه تمام مواد
خوش تغييراتي شده  ي كار دست تر به وسيله شود كه پيش شمرده مي خام ي مادهزماني 
  ."۱باشد
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توانيم  مي ها آني   زهايي که ما به وسيلهچي ):ابزارکار(کار  وسايل -۳     
 ها آننماييم، به   را تغيير دهيم و محصول مورد نياز خود را توليد کار موضوع
مانند داس، چاقو، تبر، چکش، تراکتور، . گوييم مي ابزارکارکار يا  وسايل

منبع اصلي . ها و غيره آالت کارخانه کمباين، انواع خودرو، قطار، کشتي، ماشين
، منابع طبيعي و مواد سودمندي است که در طبيعت وجود دارند کار وسايلختن سا

، آب، )انرژي(سنگ زغالآهن، مس، سرب، نفت و  هاي زمين، معدن: که عبارتند از
ي  دهند که انسان به وسيله ي اشيايي را تشکيل مي چوب، و غيره هستند که کليه

ي اشياء، ابزارهاي توليد،  ر از کليهمنظو. کند کار، کار مي هاي بر روي موضوع ها آن
توان دست به استخراج و  اي است که با آن مي هرفت پيشآالت و وسايل  ماشين
" اي کاالي سرمايه" ها آنکه امروزه به . برداري از منابع طبيعي سودمند زد بهره
 توان، منابع طبيعي را به شکل ه ميرفت پيشتر از همه، با اين وسايل  مهم. گويند مي

توان نفت خام را  با اين وسايل مي. چيزهاي مفيد ديگري که صنعتي هستند در آورد
در صنايع . ي ديگر تبديل کرد ها ماده به نفت سفيد، گازوئيل، بنزين، قير و ده

ها و ظروف  ي ديگر مانند کيسه ي صدها ماده توان مواد خام و اوليه پتروشيمي مي
  .چيزهاي ديگر تهيه کردپالستيکي، کودشيميايي، دارو و ساير 

هاي  هيچ توليدي بدون ابزار توليد ممکن نيست حتا اگر اين ابزار تنها دست"      
پذير  چنين هيچ توليدي بدون کار متراکم شده در گذشته امکان هم. آدمي باشد

نيست حال اگر اين کار تنها همان مهارت کسب شده و متمرکز شده در دست 
سرمايه هم مانند ساير چيزها ابزار توليد است، . مل باشدانسان از راه تکرار يک ع

شويم که انسان با دست خالي  بنابراين متوجه مي ."۱ي عينيت يافته است کار گذشته
تواند دست به توليد انبوه بزند و توليد امروزي را  نمي کار وسايلو بدون ابزار و 
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ها کار  ي رباط و به بوسيله هرفت پيشهرچند هم بسيار  ابزارکاروسايل و . سامان دهد
توانند خودبخودي اقدام به توليد نمايد و  انسان نمي کار نيرويکنند، بدون 

   .را پديد آورد کار محصول
، کار موضوعکار و )ابزار(انسان و وسايل  کار نيرويي  دليل به مجموعه به همين      

  :يعني. گويند مي مولده نيروهاي
  مولده نيروهاي=  کار موضوع+ کار )ابزار(سايل و+ انسان  کار نيروي      
  . گويند مي ۲توليد وسايل، کار موضوعکار و )ابزار(و نيز به مجموع وسايل      
  توليد وسايل=  کار موضوع+ کار )ابزار(وسايل :يعني      
  مولده نيروهاي) = کار موضوع+کار وسايل( توليد وسايل + انسان کار نيروي :بنابراين      
توليد هستند که  انسان و وسايل کار نيروي، شامل، مجموع مولده نيروهاييعني       
  .باشند توليد مي عامل
  :بندي کنيم گونه دسته توانيم مطالب فوق را اين به اين ترتيب مي      
  توليد وسايل+ انسان  کار نيروي: يعني مولده نيروهاي      
  کار موضوع + کار وسايل: يعني توليد وسايل      
  کار نيروي+   کار موضوع+  کار وسايلابزار و : يعني مولده نيروهاي      
ي  اي از اشياست كه كارگر بين خود و ابژه يك شيء يا مجموعه ابزار كار"      

دهد و از آن چون يك رسانا براي هدايت فعاليت خويش به  كار ميانجي قرار مي
ص مکانيکي، فيزيکي و شيميايي اشيا بهره وي از خوا. كند آن ابژه استفاده مي

. گيرد تا بر اشياي ديگر به عنوان ابزار نيرويش و مطابق با مقصودش اثر گذارند مي
ي  ي اوليه ي آدمي است، زرداخانه ي اوليه طور که زمين انبار آذوقه همان... 

                                                 
شود،  کند کاال شمرده نمي اش آن را مصرف مي کننده طور که محصولي که توليد همان"- ۲

ي معاش، بدون  تغال است و هم وسيلهي اش کننده هم وسيله اي که براي توليد پراکنده  وسايل توليد
 ۷۵۴کاپيتال جلد يکم ص. " شود تلقي نمي  افزايي از طريق جذبِ کارِ غير سرمايه ارزش
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ساييدن، هايي را براي پرتاپ كردن،  ، زمين سنگ"شود مثال ابزارهاي او نيز تلقي مي
در آغاز تاريخ بشر، . ... گذارد فشار دادن، قطع كردن و غيره در اختيار انسان مي

حيوانات اهلي شده يعني حيواناتي که از طريق کار دستخوش تغييراتي شده و به 
طور خاص پرورش داده شده بودند، همراه با سنگ، چوب، استخوان و صدف که 

اي را ايفا  ه عنوان ابزارهاي کار نقش عمدهها نيز کاري انجام شده بود، ب روي آن
اي در ميان برخي  اگر چه استفاده و ساخت ابزارهاي کار به صورت نطفه. کردند مي

ي فرايند کار انسان  نشان ويژه از انواع معين حيوانات نيز وجود دارد، اما سرشت
ابزارهاي ...  .کند تعريف مي" حيوان ابزارساز"رو فرانکلين انسان را  است و از همين

 كه بلاند  ي تكاملِ نيروي كار انسان كار نه تنها معياري براي تشخيص درجه
كنند، نيز نشان  ها در چارچوب آن كار مي يي را كه انسان  مناسبات اجتماعي

  ." دهند مي
، فعاليت آدمي در فرايند کار از طريق ابزارهاي کار، تغييري را در  بنابراين"      
اين فرايند در محصول . آورد که از همان ابتدا مورد نظر بود ه وجود ميي کار ب ابژه

اي طبيعي که از طريق  است، ماده  محصول کار يک ارزش مصرفي. يابد پايان مي
  ."۱تغييري در شکل آن با نيازهاي انسان سازگار شده

مولد به ي كار چون وسايل توليد، و خود كار چون كار  هم ابزار كار و هم ابژه"      
  ."۲رسند نظر مي

  
  ؟توليد مناسباتيا  توليد روابط

تواند به زندگي  اجتماعي است و در جمع و جامعه مي" يم که انسان ذاتانوشت      
تواند زندگي امروزي داشته باشد، زيرا داراي نيازهاي مادي  فرد تنها نمي. ادامه دهد

                                                 
 ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم  ۲۱۱ - ۲۱۲-۲۱۳کارل؛كاپيتال جلد يكم صص. مارکس - ۱
  ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۲۱۲ - ۲۱۳کارل؛كاپيتال جلد يكم صص. مارکس - ۲



۱۵ 

گردد و  يش برآورده نمي، نيازهاها ناو رواني است که بدون مشارکت ديگر انس
  .قادر به ادامه زندگي نيست

گيرد، در اين  کارها به صورت جمعي انجام مي تر بيشدر جوامع امروزي       
يعني هنگامي که يک . ي داردتر بيشتر است و هم بازدهي  صورت کار هم آسان
ي جمع تري نسبت به زماني که به صورت دسته کند، کار کم نفر به تنهايي کار مي

ي  کنند و به وسيله کار مي ها ناهنگامي که انس. دهد کند، انجام مي کار مي
به خاطر تامين نيازهاي مادي و زنند،  خود دست به توليد مي کار نيروي

  .شود روابطي برقرار مي ها آن، بين اجتماعي
ي  که به وسيله چه آنيعني عوض کردن  مبادله؛: اين روابط عبارتند از       
؛ که معناي آن تقسيم توزيع. توليد شده با چيز ديگري مانند پول ارک نيروي

عالوه بر اين، منظور از . است ها آن مصرفمحصوالت توليده شده بين مردم و 
 اي توليد در دست چه طبقه وسايلاين است که  توليد مناسباتيا  توليد روابط

مالکيت اين  در دست چه کسي است؟ آيا توليد وسايلاست؛ يعني مالکيت اين 
و  ۲توليد براي استثمار توليد در دست افراد و طبقاتي است که از آن وسايل وسايل
زيرا در جوامع . است مثبتکنند؟ پاسخ،  ديگر استفاده مي کشي از طبقات بهره

را در اختيار دارند و مالک کاالهاي  توليد وسايلداران مالکيت  امروزي، سرمايه

                                                 
از دسترنج او بهره  کسي را به کاري واداشتن و"در لغت به معناي ) Exploitation( استثمار- ۲

استثمار . کشي و سود بردن فرد يا افرادي از کار ديگران است و در اقتصادسياسي به معناي بهره ،"بردن
 ، و پنهان)فئودالي( عريان ، نيمه)داري برده( در طول تاريخ جامعه بشري به صورت عريان

 surplus(ارزش کاراضافي  استثمار عبارت است از تصرف . "خود را نشان داده است) داري سرمايه(

labour (تر از کارالزم مورد نياز  استثمار يعني کار بيش.  توسط اقليت مسلط بر نيروها و ابزارتوليد
داري و داليل  روپاشي سرمايهگوزلو؛ امکان ف محمد قره." گي توليدکنندگان مستقيم براي تامين زنده

 ۱۳۹۲، انتشارات نگاه، ۱۲۳شکست سوسياليسم ارودگاهي، ص 
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ندارند و مالک هيچ چيزي به غير  توليد وسايلقات ديگر اما طب .ي نيز هستند توليد
از گرسنگي نَميرند، نياز به  که اينبراي   افراد اين طبقه. خود نيستند کار نيروياز 

. خود را به فروش برسانند کار نيرويکند که  را مجبور مي ها آن ،امرار معاش
شان پيدا شد، آن را کار نيرويکارگران به اصطالح آزادند که اگر خريداري براي 

  .بفروشند توليد وسايلبه صاحبان 
ي  در دست طبقه توليد وسايلي زمين  در جوامع کنوني و در سراسر کره      

ي استثمارشده  ي استثمارکننده و طبقه اي که بين طبقه رابطه. استثمارکننده است
ي کارگر  ي طبقه مانند رابطه. است توليد روابطاي از  شود، نمونه برقرار مي

ي کارگر مالک  که در آن طبقه) استثمارکننده( دار ي سرمايه و طبقه) استثمارشده(
  .است توليد وسايلدار مالک  خود و سرمايه کار نيروي

که  توليد وسايل) داري، فئودالي برده(هاي اجتماعي طبقاتي گذشته  در نظام      
و ) داري برده در جامعه( دار ي معدودي برده در دست عده به شکل زمين" عمدتا
کشي از  براي استثمار و بهره توليد وسايلبود که از ) فئودالي در جامعه(دار  زمين

شده از  در جوامع طبقاتي، طبقات استثمار. کردند طبقات ديگر اجتماعي استفاده مي
، چيز ديگري براي فروش ندارند تا امرار کار نيرويجا که به غير از کاالي  آن

خانواده را تامين کنند، در نتيجه مجبور هستند، براي مالکان  معاش خود و
  .تبعيت کنند ها آنکار کنند و از فرمان  توليد وسايل

 ن،زمي تمالکي نسبت به   به رابطه افراد يک جامعه  توان گفت طور خالصه مي به      
گفته   ليدتو روابطيا  توليد مناسبات را دله، توزيع، مصرفمباد، ابزار و وسايل تولي

رعيت،  نفرهزاران فئودال است  يبرده، يک ها نفر صددار است  برده ييک. شود مي
   .توليدافراد به  رابطهکارگر، اين است  نفر و صدها ها دار است ده سرمايه ييک
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ميان کارگر و  که بلنه روابط ميان فرد با فرد، "ي طبقاتي  در جامعه توليد روابط"      
  ." ۲کشاورز و ارباب و جز آن است دار، ميان سرمايه

  
  :مسييونچنين بن توانيم اي مي بيان شدچه تاکنون  با توجه به آن  بنابراين

  
  ها،  آالت، ساختمان ماشين :کار وسايل: ۱                                                                        
   ونقل و حمل ابزارتوليد،وسايل                                                                                               

  ترين آهن،که عمده خطوط راه                          توليد وسايل: ۱                                            
  .ابزارتوليد است ها آن                                                                                               

  برق، آب، سوخت، زمين، :کار موضوع: ۲                          مولده نيروهاي :۱          
      ...معادن و  خاک،  خام،مواد                                                                                                  

  وليد ثروت مادي دخالتافرادي که در ت:  کار ينيرو: ۲                               توليد
  کار خود افرادي که با فروش نيروي يا.دارند                                                         

  .کنند مي امرارمعاش                                                         

  ي افراد در روند توليد، توزيع و مبادله ثروت را رابطه :توليدي روابط:۲           
   "مثال. نامند يا روابط اقتصادي مي توليدي روابط                                     

  هاي توليدي وو کاال مالک و صاحب ابزار دار سرمايه                                     
  .کار است فروشنده نيروي کارگر فقط                                    

  
  
  
  

                                                 
 آزادمهر ۱۳۸۹ترجمه پرويز بابايي،  ۱۳۴آلکس کالينيکوس ص؛ ي انقالبي مارکس انديشه - ۲
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  )توليد مناسبات( توليد روابطو  مولده هاي نيرويي ميان  رابطه
     

  مولده هاي نيروي
 ،توليد وسايلي  عبارت است از مجموعه مولده هاي نيرويتيم که نوش" قبال      

  .انسانو مهارت  کار نيروي
ي عبارت است از چگونگي توليد، مبادله، توزيع توليد مناسباتتيم که نوشو نيز       

 که اينيعني . توليد وسايلو مصرف محصوالت توليدي و نيز چگونگي مالکيت بر 
اي با اين  اي است و طبقات ديگر چه رابطه در دست چه طبقه توليد وسايل
  دارند؟ توليد وسايل

هايي که بدن  باشد، لباس) يکودک( ينوزاد مولده نيروهاييم اگر فرض کن      
توضيح  تر بيشتر  اين فرض را پايين. ي خواهد بودتوليد روابطپوشاند  کودک را مي

  . دهيم مي
  

  
  موضوع کار کار، کارگران، وسايل: مولده ينيروها

  

تکامل  ي در حال حرکت و ، هر دو يک پديدهتوليد روابطو  مولده هاي نيروي      
به . گذارند تاثير مي ديگر يکشان، روي  دهند و در مقاطعي از حرکت را تشکيل مي

عبارتي هر دو الزم و ملزوم هم هستند و مانند يک پيکر زنده در جهت کامل شدن 
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 هاي نيروي، يعني ها آناما يکي از . دهند ، به حرکت خود ادامه ميرفت پيشو 
در اين پروسه و حرکت به . است رفت پيش هميشه در حال رشد، تکامل و مولده 

هميشه در حال رشد و تکامل نيست و تا حدود مشخصي به  توليد مناسباتجلو، 
در مقاطعي از تاريخ  توليد روابط. دهد ي رشد و تکامل مي اجازه مولده هاي نيروي

شده و به عنوان ترمز عمل  مولده هاي نيرويتکامل جامعه، مانع رشد و تکامل 
ي کهنه شده، بايد به زير کشيده توليد مناسباتدر اين مقطع است که اين . کند مي

گي  جايي به ساده اين تعويض و جابه. شود و مناسبات جديدي جايگزين آن گردد
ي شرايط  اگر همه" معموال. کنند گيرد، زيرا طبقات ميرنده مقاومت مي صورت نمي

آمد ناگزير  البات اجتماعي پيالزم براي تغييرات کمي به کيفي فراهم گردد، انق
  .     آن خواهد بود

در طول تاريخ، از ساده به پيچيده بوده است و  مولده هاي نيرويرشد و تکامل       
 ابزارکارنخستين،   در جامعه. دهد خود ادامه مي رفت پيشهم اکنون نيز به تکامل و 

نبود و فقط کفاف حجم توليدات زياد . ساده بود، بنابراين توليد هم ساده بود
ي مناسب خود توليد روابط، توليد شيوهاين نوع . کرد حداقل مايحتاج روزانه را مي

به طور مساوي بين افراد  محصوالتي  ي همهتوليد شيوهدر آن . کرد را طلب مي
  و محصوالت توليد توليد وسايلمالکيت به تنهايي شد و هيچ فردي  جامعه توزيع مي

  .شترا در اختيار ندا شده
، دچار تغيير و ابزارتوليدجامعه ابتدايي به دليل رشد و تکامل  توليد شيوه      

با رشد و تکامل . داري جاي آن را گرفت برده توليد شيوهدگرگوني گرديد و 
داري، اين شيوه هم به تدريج کارايي خود را از دست داد و ديگر قادر  جامعه برده
ي حاکم توليد روابط، مولده هاي نيرويبا تکامل  يعني. گويي نياز مردم نبود به پاسخ

 هاي نيرويداري، خود به ترمزي تبديل شد که مانع از رشد و تکامل  بر جامعه برده
ي نيروهاي بالنده جامعه به زير  ناگزير بايد به وسيله توليد شيوهاين . گرديد مي مولده 
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فئودالي  توليد شيوهري با دا برده توليد شيوهبنابراين . شد و چنين هم شد کشيده مي
  .داري بود، جايگزين گرديد تر از برده که مترقي

طوري که در پايان عمر . تکامل يافت مولده هاي نيرويدر جامعه فئودالي نيز       
پاگير شده بود و مانند ترمز عمل  و  ي حاکم، دستتوليد مناسباتنظام فئودالي، 

معه رشد و نمو جا ايناني که خود از درون ي سوداگر اين مناسبات به وسيله. کرد مي
 ۲۰۰تا  ۱۵۰به تدريج طي . کرده بودند از مسير حرکت و تکامل جامعه برداشته شد

فئودالي گرديد و سراسر کره  توليد شيوهداري جايگزين  سرمايه توليد شيوهسال، 
  .زمين را درنورديد

تا زماني ) داري، فئودالي ، بردهييبتداا جامعه(ترتيب، هر نظام اجتماعي بدين      
 مولده هاي نيرويو  توليد مناسباتتوانست دوام بياورد و به عمر خود ادامه دهد که 

  .تر به حرکت خود ادامه دهند با هم سازگار و در کنار هم با تعارض کم
باهم  شده و مولده هاي نيرويي مانع رشد و تکامل توليد مناسباتبنابراين هرگاه       

سازگار  مولده هاي نيرويي جديدي که با توليد روابطشوند؛ دير يا زود ناسازگار 
  .شود عوض مي توليد شيوهگردد و  جايگزين آن مي باشد،

ي توليد روابطو  مولده هاي نيرويي  تري از رابطه مفهوم دقيق که اينبراي       
  :دهيم توضيح مي تر بيشمان را  باشيم، فرض قبلي داشته
هايي  و لباس مولده هاي نيروينوزادي که تازه به دنيا آمده، نماد  فرض کرديم      

نوزاد با گذشت زمان و به تدريج . باشد توليد مناسباتپوشانند، نماد  که به تن او مي
شود، اما لباسي که بدن او را پوشانده، رشد  تر مي کند و به اصطالح بزرگ رشد مي

  .شود تر نمي نکرده و بزرگ
ي مناسب بدن او خواهد بود زمان مدته نوزاد لباس به تن دارد، براي هنگامي ک      

اما او روز به روز و به تدريج رشد . شود باره به تن او تنگ نمي و پوشاک، يک
اي که بوده،  در حالي که لباس نوزاد به همان اندازه. تر خواهد شد کرده و بزرگ
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سرانجام نيز . ناسب خواهد بودباقي خواهد ماند، يعني لباس براي مدتي به تن او م
اگر در چنين . رسد که لباس به تن نوزاد تنگ و کوچک شده است زماني مي

شرايطي، جاي آن لباس کهنه و کوچک شده نسبت به بدن را که ديگر مناسب تن 
تري نگيرد، پس از گذشت مدتي که بدن رشد  کودک نيست، لباس مناسب

  .شده و به تدريج متالشي خواهد شدي کرد، درزهاي لباس کهنه پاره تر بيش
و  مولده هاي نيرويي  ي کودک و لباس، درست مانند رابطه بنابراين رابطه      

در حين رشد و تکامل بايد لباس مناسب  مولده هاي نيروي. باشد ي ميتوليد روابط
 هاي نيرويحدود مشخصي به  ي تاتوليد روابطزيرا . پوشند خود به توليد مناسبات

تر،  دهد تا بتوانند با سازگاري براي مدتي طوالني اجازه رشد و تکامل مي همولد 
  .روند تکاملي خود را بدون تعارض شديد، ادامه دهند

  
  توزيع 

بتوانند به زندگي خود ادامه دهند، بايد مواد مورد نياز خود  که اينبراي  ها ناانس      
که قادر به توليد و تکامل  دنستهاي  تنها موجود زنده ها آن. را توليد نمايند

ها و  ، توزيع و مصرف از ويژگي عمل توليد  بنابراين. باشند يمخود  توليد شيوه
ي  ، باعث تغيير در شيوهها آنابداعات و اختراعات انسان است که با تغيير و تکامل 

  . گردد رفتار و زندگي اجتماعي خود نيز مي
  

  
  عمل توزيع
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اما پخش اين محصوالت . ها ناصوالت توليدشده، بين انستوزيع يعني تقسيم مح      
نيز حاصل تالش و  توليد وسايلزيرا خود . دارد توليد وسايلبستگي به توزيع " دقيقا

در جوامع امروزي که حاکميت سرمايه برقرار است، . ستها ناکوشش خود انس
. ه است، توزيع شده و مالکيت آن مشخص گرديدتوليد وسايلپيشاپيش و از قبل، 

را در   توليد وسايل  ي دار به صورت انحصاري، مالکيت همه ي معدودي سرمايه عده
) کارگران و کشاورزان خُرد( گان توليدکنندهاختيار دارند، در حالي که اکثريت 

  .ي توليدي نيستند وسيله گونه چداراي هي
شده است،   طور ناعادالنه و نابرابر توزيع به توليد وسايلبنابراين چون       

تواند به صورت عادالنه و برابر در  محصوالت توليدشده نيز به تبعيت از آن، نمي
بستگي به توزيع " توزيع محصوالت، کامالزيرا . جامعه توزيع گردد

خصوصي باشد، توزيع نيز  توليد وسايلوقتي که مالکيت بر . دارد توليد وسايل
  .خصوصي و نابرابر خواهد بود

ي گان توليدکنندهاي خودروسازي جهان را در نظر بگيريد؛ ه کارخانه      
خود به حداقل ممکن، خودروهاي بسيار  کار نيرويکه با فروش ) کارگران(

فقط در خواب مجازند . گيرد تعلق نمي ها آنوجه به  سازند که به هيچ لوکسي مي
آن از  توليد وسايلجا که  از آن!! را حس نمايند ها آنکه نشستن پشت فرمان 

ترين محصوالت  ترين و شيک ترين، مرغوب کارگران نيست، مالک بهترين، لوکس
يعني محصوالت توليدي خودش از . توليد خود کارگران، شخص ديگري است

و محصوالت توليدي خودش، از آن او  توليد وسايلشود، زيرا که  دستش ربوده مي
. دگي انساني او هستندها هر دو از کارگر بيگانه و دشمن معيشت و زن اين. نيست

" ازخودبيگانگي"شود و در نتيجه، دچار  چيز کارگر از او ربوده مي چون همه
" مخصوصا  عموم افراد جامعهاز خودبيگانگي عوارض بسياري براي . گردد مي
  .پردازيم يتر م شين مقوله بيدهم به ادر فصل سيز. دارد کارگر ي طبقه
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بهترين خودرو، بهترين وسايل رفاهي، بهترين ها، مانند  کلي بهترين به طور      
از آن اشخاصي است که مالک وسايل و ... غذاها، بهترين وسايل تفريحي و بهترين 

هاي فوق که اشاره کرديم نصيب کساني خواهد  در نتيجه بدترين. هستند ابزارتوليد
بمانند  زنده که ايني توليدي در اختيار ندارند و مجبورند براي  شد که هيچ وسيله

نداشتند يا بايد بميرند و يا به انواع  کار نيرويخود را بفروشند و اگر  کار نيروي
  .هاي اجتماعي گرفتار شوند نابساماني

، توزيع، مبادله و مصرف را  توليد" مباني نقد اقتصاد سياسي"کارل مارکس در       
  :نويسد ياو م. تعريف نموده است

هاي طبيعت را به نيازهاي انساني  فرآورده ]درواقع[، در توليد، اعضاي جامعه"      
؛ توزيع سهمي است كه )دهند ، شكل ميكنند ايجاد مي(دهند  يش تخصيص ميخو

هاي خاص است به فردي  ها دارد؛ مبادله، تحويل فرآورده هركس از اين فرآورده
را با سهمش از توزيع، عوض كند؛ و سرانجام، در مصرف،  ها آنخواهد  كه مي

توليد، چيزهايي به . شوند مند مي بهره" هاي اختصاص يافته شخصا افراد از فرآورده
را بنا به قوانين  ها آنگوي نيازهاي معيني هستند؛ توزيع،  آورد كه پاسخ وجود مي

هاي تقسيم شده براساس  كند؛ مبادله به توزيع مجدد سهم اجتماعي پخش مي
ي اين حركت  از دايره  رف، فرآوردهپردازد، و سرانجام در مص نيازهاي فرد مي
تبديل به موضوع و خادم نيازهاي فردي شود و به " آيد تا عينا اجتماعي در مي

ي پايان  ي حركت و مصرف در حكم نقطه ي نقطه پس توليد به منزله. مصرف برسد
اند، كه حالتي دوگانه پيدا  هاي مياني آن فرآيندي است كه توزيع و مبادله، نقطه

گيرد و مبادله توسط افراد؛ در توليد،  ، زيرا توزيع در جامعه صورت ميكنند مي
ها توسط انسان،  بخشد؛ در مصرف فرآورده انسان است كه به وجود خود عينيت مي

كند؛ در توزيع، جامعه، در قالب قواعد  شيء توليد شده است كه ذهنيت پيدا مي
در مبادله اين وساطت ] كه در حالي[شود، عام و مسلط، ميانجي توليد و مصرف مي
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 نويسد يدر ادامه م کارل مارکس" ۱.گيرد به تبع كيفيات اتفاقي فردي صورت مي
ناعادالنه   توليد وسايليعني وقتي توزيع   توليد وسايلکه توزيع تابعي است از توزيع 

  :ي هم ناعادالنه خواهد بود هاي توليد باشد، توزيع فرآورده
رو بسيار دور  هاست و از اين ن مفهوم خود، توزيع فرآوردهتري توزيع، در ساده"      

ها  که توزيع فرآورده اما توزيع پيش از آن. نمايد مستقل از آن مي" از توليد و تقريبا
توزيع اعضاي جامعه در ) ۲(، و توليد وسايلتوزيع ) ۱: (باشد عبارت است از

ي توليد مناسباتل هاي گوناگون توليد، يعني محکوم کردن افراد به قبو شاخه
روشن است که توزيع . ي قبلي است اي از رابطه خاص، که خود، شکل ويژه

ها يکي از پيامدهاي اين توزيع است که در درون روند خود توليد قرار  فرآورده
بررسي توليد بدون توجه به توزيع در معناي . كند دارد و ساخت توليد را تعيين مي
ها خود تابع توزيع   ي است چرا که توزيع فرآوردهته اخير آشکارا يک تجريد ميان

  "   ۲.شود اخير است که يک مرحله يا عنصر اصلي از فرآيند توليد محسوب مي
ي توزيع در شرايط  وسايل مصرفي، خود حاصل نحوه توزيع ي شيوههر "      

. ي جامعه استتوليد ي شيوهخود وجه مشخص  توزيع ي شيوهتوليدي است و اين 
داري بر اين پايه استوار است که شرايط مادي توليد به  ثال، بنياد نظام سرمايهبراي م

ها  شکل زمين و سرمايه در تملک غير کارگران قرار داشته باشد، در حالي که توده
از اين . باشند کار نيرويتنها مالک شرايط انساني توليدي، يا به عبارتي ديگر 

فعلي وسايل مصرفي  توزيع  ي شيوهودبخود عناصر گوناگون توليد، خ توزيع ي شيوه
در مقابل، اگر شرايط مادي توليد در مالکيت اشتراکي خود . آيد حاصل مي

هاي متفاوت  گاه براي توزيع وسايل مصرفي نيز شيوه کارگران قرار داشت، آن
به سياق ) طور بخشي از پيروان دمکراسي و همين(شد، سوسياليسم مبتذل  پديدار مي

                                                 
  ۱۳۶۲ترجمه باقرپرهام و احمدتدين،آگاه؛ ياينترنت نسخه ۱۱مارکس؛ مباني نقد اقتصادسياسي ص. کارل–۱
 ترجمه باقر پرهام و احمد تديننسخه اينترنتي؛ ۲۳ص  مارکس؛ مباني نقد اقتصاد سياسي. کارل– ۲
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مورد تامل و بررسي  توليد ي شيوهرا مستقل از  توزيع ي شيوهان بورژوازي، اقتصاددان
را محور اصلي سوسياليسم قلمداد  توزيع ي شيوهدهند، و در نتيجه،  قرار مي

  "۱.کنند مي
  

  مصرف
را برطرف  ها نااجات انسيحتشود، به نحوي يکي از ا هر محصولي که توليد مي      
ني اين است که اين محصوالت، نيازهاي واقعي کل قاعده علمي و انسا. سازد مي

زيرا نظام حاکم بر جوامع . اما در واقع چنين نيست. را برطرف سازد   افراد جامعه
هايش براي ايجاد نيازهاي کاذب و توليد  اي که از رسانه کنوني با تبليغات گسترده

ب خودش اندازد، فقط به فکر پر کردن جي بنجل راه مي )کاالهاي( يمحصوالت
 گونه ايندر صورتي که . زند است و از اين طريق، سود سرشاري را هم به جيب مي

نياز واقعي مردم نيستند؛ مانند کاالهاي چاق و الغرکننده، تنگ و محصوالت 
هايي که از پوست خز  ميليون توماني بابک زنجاني، لباس ۷۴۰  گشادکننده، ساعت
  .رههاي بسيار لوکس و غي تهيه شده و ماشين

ي  هاي خصوصي سودجو که فايده هاي تبليغاتي شرکت فعاليت چنين هم      
کنند؛  محصوالت تقلبي فاقد ارزش واقعي هزينه مي  اجتماعي ندارند و براي توليد

براي جلب توجه " هاي غير ضروري صرفا بندي مانند توليد داروهاي تقلبي، بسته
  ي گرفتن از رقبا، توليديشبيش از حد، جهت پ  مشتري، کسب ظرفيت توليد

دارند تا  شوند و مشتريان را وا مي که زود کهنه و از مد افتاده مي يمحصوالت
  . محصوالت جديد بخرند

ي را بر اساس نياز واقعي مردم به سه دسته  توانيم محصوالت توليد پس مي      
  :تقسيم نماييم

                                                 
 ن.م، نسخه اينترنتي؛ سهراب.ترجمه ع۲۰کارل؛ نقد برنامه گوتا ص . مارکس - ۱



۲۶ 

خوراک، پوشاک، . رسند يطور مستقيم به مصرف انسان م محصوالتي که به -۱      
  .گيرند مسکن، بهداشت و درمان، تفريح، حمل و نقل و غيره در اين دسته قرار مي

کاالي "هستند و به اصطالح امروزي  توليد  ي هليوسمحصوالتي که  -۲      
پتروشيمي، توليد خودرو، پااليشگاه نفت،  نام دارند؛ مانند کارخانجات" اي سرمايه
رسند و  و غيره که در جهت توليد محصوالت به مصرف مي هاي سيمان کارخانه

کاالهاي "يعني . شوند رسد و از دور خارج مي به پايان مي ها آنبعد از مدتي عمر 
سال، مقدار پولي استهالک  ۱۰" ي زماني مشخص فعاليت، مثال طي دوره" اي سرمايه

. گردند مستعمل ميکنند و  خود را به کاالهاي توليد شده طي اين ده سال منتقل مي
  . رسند که در نهايت به عنوان ضايعات به مصرف کارخانجات ديگر مي

يعني همانند . محصوالت ديگري هم وجود دارند که مصرف دوگانه دارد -۳      
 خام ي مادهگيرند و هم به عنوان  مورد استفاده قرار مي" شماره يک مستقيما

، گاز و غيره که هم به سنگ زغالنند نفت، ما. روند به کار مي" اي کاالهاي سرمايه"
گيرد و هم  وسيله مردم جهت گرمايش و پخت و پز مورد استفاده مستقيم قرار مي

  . کارخانجات پتروشيمي و پااليش نفت است خام ي ماده
  

  
  !مصرف

  

جا که  از آن. ها به توليد مصرف به توزيع وابسته است و هر دو اين      
در جوامع امروزي بدين صورت است که مالکيت ) توليد باتمناس(ي توليد روابط
، خصوصي و در دست افراد محدودي است، بنابراين مصرف هم توليد وسايل



۲۷ 

ي  در مالکيت عده توليد وسايلبه عبارت ديگر، چون  .خصوصي است نه عمومي
. دگير کمي از افراد جامعه قرار دارد، توزيع و مصرف نيز به صورت نابرابر انجام مي

و قدرت خريد ) دستمزد(مصرف که تابعي است از سطح درآمد " مخصوصا
ي توليدي نيستند و تنها چيزي که براي  وسيله که داراي هيچ  اکثريت افراد جامعه

، مقداري کمي پول به کار نيروييعني با فروش . شان استکار  نيرويفروش دارند، 
  .آورند دست مي

فقط در حد و توان خريدشان است  کار نيرويان بنابراين خيل عظيم فروشندگ      
توانند خاويار را خريداري نمايند،  ها نه تنها نمي خيلي. توانند مصرف کنند که مي

  .توانند ببينند خواب خوردن آن را هم نمي که بل
کشاورزي که گندم " مثال." است  توليد، مصرف است و مصرف توليد"      
کند، کودشيميايي و حيواني مصرف  مصرف ميکارد، گندم به عنوان بذر  مي
کند تا در پايان يک  خود را مصرف مي  کار نيرويکند،  کند، سم مصرف مي مي

گيرد و  صورت مي  يعني با مصرف است که توليد. فصل زراعي، گندم توليد نمايد
، مصرف و توزيع همانند  توليد. گيرد است که مصرف و توزيع صورت مي  با توليد
  .نمايند هاي يک موجود زنده عمل مي اندام
  :استاين چنين   رابطه مصرف و توليد      
مصرف هم هست، هم مصرف ذهني، و هم مصرف " توليد مستقيما -)۱الف"(      
را به  ها آن که بلدهد،  فرد نه تنها استعدادهاي خود را در توليد گسترش مي: عيني

گونه که  گيرد، درست همان کار ميرساند، يعني در عمل توليد به  مصرف هم مي
مصرف ابزارهاي : از سوي ديگر. توليدمثل طبيعي، مصرف نيروهاي حياتي است

در مصرف " مثال( شود و تا حدي  مي ها آنتوليد از طريق استعمال سبب فرسودگي 
طور  همين. گرداند را به عناصر طبيعي خويش بر مي ها آنبار ديگر ) مواد سوختي

خام که  در اثر استعمال شکل طبيعي و ترکيب خود را از دست  است مصرف مواد
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اين را . رو عمل توليد در تمامي مراحل خود عمل مصرف نيز هست از اين. دهند مي
ي آن است که توليد  ، بيان کنندهمصرف مولداصطالح . اقتصاددانان اذعان دارند

  ."همان توليد است" همان مصرف، و مصرف مستقيما" مستقيما
واسطه نوعي توليد است، درست مانند طبيعت که در آن  مصرف نيز بي"      

مصرف عناصر و مواد شيميايي، توليد گياه را در پي دارد، يا در تغذيه که نوعي 
سازد و توليد  مصرف است؛ انسان با مصرف غذا در عين حال بدن خود را مي

آن به هر صورت توليد  ي اما اين مطلب در مورد هر نوع مصرفي که نتيجه. کند مي
. ... اند ها همه توليد مصرفي اين: اي از وجود انساني است نيز مصداق دارد جنبه

اي که در آن توليد همان مصرف و مصرف همان توليد است،  واسطه وحدت بي
مصرف و مصرف " پس توليد مستقيما. برد را از بين نمي ها آندوگانگي بنيادي 

اما در عين حال يک . واسطه ضد خودش است بيهريک . توليد است" مستقيما
شود و مواد آن را  ي مصرف مي توليد واسطه. بخش هم وجود دارد حرکت وساطت

ي توليد  اما مصرف نيز واسطه. موضوع است مصرف، بدون توليد بي. کند فراهم مي
کمال نهايي . کند کننده ايجاد مي هاي توليدي مصرف مصرف براي فراورده. است

آهني که قطاري از روي آن نگذرد و مورد  راه. شود ه در مصرف حاصل ميفرآورد
. استفاده نداشته باشد، يعني مصرف نشود، بلقوه راه آهن است نه راه آهن واقعي

مصرفي، و بدون مصرف هم توليدي در کار نخواهد بود زيرا در چنان   بدون توليد،
اد توليد به دو صورت تأثير مصرف در ايج. شود صورتي توليد بدون هدف مي

شود،  صورت که فرآورده تنها با مصرف شدن، فرآورده مي نخست بدين) ۱: (است
ي که ساکني در آن نباشد ا نهاخ. پيراهن فقط براي آن است که پوشيده شود" مثال

سان فرآورده برخالف يک عين طبيعي  بدين: ي واقعي نيست در حقيقت خانه
کند و فرآورده  اه مصرف شدن ثابت ميمحض، موجوديت خود را تنها از ر

تنها با جذب شدن و به تحليل رفتن فرآورده در مصرف است که . شود مي
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رو که نوعي فعاليت  ها نه فقط از آن شود زيرا فرآورده فرآوردگي آن کامل مي
از آن رو که موضوع مصرف يک نفس فعال هستند،  تر بيشاند، بل  عينيت يافته

  ." ۱اند توليدي
کند، يعني  ، ايجاد نياز ميجديددوم بدين صورت که مصرف براي توليد "      

مصرف محرک . ي توليد است انگيخته  -ي ذهني و علت درون ي زمينه ايجادکننده
ي شيئي است که خود به مثابه هدف نهايي توليد  شود، يعني ايجادکننده توليد مي

است اما اين هم روشن شکي نيست که توليد منشأ ايجاد شيء مصرفي . کند مي
شيء توليدشده را به صورت يک مفهوم  ي ذهني زمينهاست که مصرف 

مصرف در واقع ايجاد . کند دروني، يک نياز، يک محرک يا يک هدف ايجاد مي
گيرد،  صورت نمي توليدي هيچبدون نياز . ستها آناشياء توليدي به صورت ذهني 

  ".و مصرف در حقيقت باز توليد همين نيازهاست
ماده و عين فراهم  ،۲براي مصرف) ۱(ي خود به ترتيب توليد هم به نوبه"      
رو توليد،  سازد؛ مصرف، بدون شيء مادي مصرفي، مصرف نيست و از اين مي

اما شيء مصرفي تنها چيزي نيست ) ۲. (ي مصرف است ايجادکننده و توليدکننده
مصرف خصلت ويژه و  چنين به توليد هم. کند که توليد براي مصرف ايجاد مي

ي فرآورده  گونه که مصرف به فرآورده به منزله درست همان. دهد کمال ذاتي مي
شيء مصرفي، شيء نامشخص . بخش مصرف است بخشد، توليد نيز کمال کمال مي

اي است که بايد به روشي ويژه مصرف شود يعني به  شيء ويژه که بلکلي نيست 
گرسنگي، گرسنگي است اما . دي استتولي  تأثير وساطت  ي خود تحت نوبه

شود با آن  اي که با قاشق و چنگال خورده مي گرسنگي ارضا شده با گوشت پخته
                                                 

متن در ." اند فرآورده... رو که  ها نه فقط از آن زيرا فرآورده: "در مجموعه آثار آمده است – ۱
 .ن روايت آمده استفرانسوي همي

 ."براي توليد: "در دست نويس آمده است – ۲
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پس . بلعد فرق دارد گرسنگي که گوشت خام را با ياري دست و ناخن و دندان مي
روش مصرف را هم، نه فقط به  که بلکند  توليد نه تنها شيء مصرفي را ايجاد مي

کننده  يعني توليد ايجادگر مصرف. کند ه طور ذهني، ايجاد ميطور عيني بل ب
ي نياز به  کننده  کند، بل عرضه  اي براي نياز عرضه مي توليد نه تنها ماده) ۳.(است

با ايجاد مواد و ) الف: (کند بنابراين توليد، مصرف را ايجاد مي. ... مواد هم هست
ها،  و با ايجاد فرآورده) ج(با تعيين روش مصرف، ) ب(مصالحي براي مصرف 

پس . کند نخست به عنوان اشياء مصرفي، به شکل نيازي که مصرف کننده حس مي
کند، ضمن  مصرف را ايجاد مي ي انگيزه توليد، موضوع مصرف، روش مصرف و

توليدکننده و ايجاد نيازي  تمايلي خود با برانگيختن  که مصرف هم به نوبه آن
  ." گذارد يمطلوب در او بر توليد تأثير م

. مصرف توليدي. توليد مصرفي. توليد، مصرف است؛ مصرف، توليد است"...       
ي ماده و موضوع خارجي مصرف است در حالي که مصرف  توليد، ايجادکننده... 

بدون توليد، مصرفي در کار نيست، بدون . ايجادگر نياز و هدف دروني توليد است
  ."   ۱مصرف توليدي وجود نخواهد داشت

گيريم اين نيست كه توليد، توزيع، مبادله، و مصرف همانند  اي كه مي نتيجه"      
اند و تمايزاتي را درون يك واحد  اعضاي يك تماميت ها آني  همه كه بلهستند 

  ."۲دهند تشكيل مي
  

  اقتصادسياسي يعني چه؟
اقتصادسياسي علمي است اجتماعي  :چه تاکنون آموختيم با توجه به آن      
داري،  اوليه، برده جامعه(اقتصادي  -دهد در هر نظام اجتماعي ه نشان ميک

                                                 
 ترجمه باقر پرهام و احمد تدين  ۱۷-۱۶-۱۵-۱۴صص ممارکس؛ گروندريسه جلديک. کارل - ۱
 ۱۳۶۲ترجمه باقر پرهام و احمد تدين آگاه، ۴۳ص ممارکس؛گروندريسه جلديک. کارل - ۲
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چه قوانيني بر توليد، مبادله، توزيع و مصرف ) داري فئودالي، سرمايه
ي زندگي ضروري است، حاکم  که براي ادامه چه آنوسايل مادي و 

 -يتوليد روابط گونه چهدهد که  و نيز اقتصادسياسي نشان مي. استبوده 
شده و با هم ناسازگار  مولده هاي نيرويمانع رشد  - توليد سباتمنا
جديد،  توليد شيوهدر اثر همين ناسازگاري سرانجام  گونه چه، و شوند مي

  .گيرد قديم را مي توليد شيوهجاي 
هاي اجتماعي ثروت و يا توليد  موضوع اقتصاد سياسي عبارت است از بررسي شکل"      

ه مثل کار، مربوط به افراد انساني باشد و خواه مربوط به اشيايي که ي ثروت، خوا ماده. ثروت
روند، ابتدا گويي وجه مشترک تمامي  براي ارضاي نيازهاي طبيعي يا تاريخي به کار مي

  ." ۳مراحل توليد است
  ي همه. است ابزارکارو اختراع نمودن وسايل و  خلقدر  مولده هاي نيرويراز تکامل       
 توليدافزاري، اختراع و  صورت نرم افزاري و چه به روزه چه به صورت سختکه ام چه آن
  کار نيرويي معدودي از فروشندگان  گردد، ناشي از تراوش شعور علمي اجتماعي عده مي

  کار نيرويي فروشندگان  ي الزم را براي رشد استعدادهاي کليه زماني که بتوانيم زمينه. است
  .گيري افزايش خواهد يافت عات و ابداعات به صورت چشمفراهم نماييم، تعداد اخترا

ساختار اقتصادي جامعه آن بنياد واقعي است كه بر مبناي آن روبنـايي حقـوقي و سياسـي    "      
ي توليـد   هاي معـين آگـاهي اجتمـاعي بـا آن در انطبـاق اسـت و شـيوه        آورد و شكل سر بر مي

كنـد، بـراي دوران    كـري را تعيـين مـي   حيات مادي فرايند كلي حيـات اجتمـاعي، سياسـي و ف   
  ."۱كند صدق مي" مان كامال كنوني

هاي توليد،  به بررسي شيوه الزم است اکنون که مفهوم ساده اقتصادسياسي را دانستيم،      
توزيع و مصرف، در اعصار ، مبادله،  و قوانين حاکم بر توليد مولده نيروهاي،  توليد روابط

  .پردازيمبگذشته 

                                                 
 ۱۳۶۲ه باقر پرهام و احمد تدين، آگاه، ترجم ۴۵۰مارکس؛ گروندريسه جلد دوم ص. کارل - ۳
  ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم  ۱۱۱کارل؛كاپيتال جلد يكم زيرنويس ص . مارکس -۱
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  فصل دوم

  جوامع گذشته توليد يوهش
  

   ابتدايي ي جامعه توليد شيوه .۱
در چه وضعيتي بوده  مولده هاي نيروي، اوليه ي  جامعهابتدا بايد بدانيم که در       

الزم به توضيح . کنيم است؟ براي تشريح اين موضوع، از ابتداي تاريخ شروع مي
هاي درسي خوانده و  باست که ابتداي تاريخ جامعه آن چيزي نيست که ما در کتا

  .خوانيم يا مي

  
  ساخته است ابزار سنگي مي) از راست نفر هفتم( هومو ارِکتوس

  

از جايي در بخش شرقي تر اشاره نموديم،  طور که پيش هماناريخ جامعه ت      
اي كه يكي از اجداد  فريقا، حدود دو ميليون و پانصدهزار سال پيش، از لحظهآ

 يابتدااين  .گردد يآغاز م ،كرد يک قطعه سنگ ه شكل دادني انسان شروع ب اوليه
با معيار امروز اين كار بسيار ساده و بدوي دانسته . تاريخ انسان اجتماعي است
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در طبيعت  چه آنوجود بيايد كه از  كار موجب شد كه چيزي به اما همين. شود مي
و ابتكار انسان بود  ختراعاين نخستين ا. ي داشتتر بيشاندازه كارايي  موجود بود بي

و در اين لحظه انسان حركت و مسيري را آغاز كرد كه تا به امروز ادامه داشته 
اين سير و حركت، انسان را از آن جانوران ميمون مانند، يعني نخستين اجداد . است

  .ابزارهاي سنگي را ساختند، بسيار بسيار دور كرده است نخستين كه نانوع انس
  

  
  اوليه ينسان هاا يسنگ يابزارها

  

ترين ابزار سنگي است و حتا در  بينيد، قديم را مي ها آنابزارها که تصوير   اين      
با اين ابزار بسيار ساده، . ي ابزارهاي سنگي ديگر بسيار ساده است مقايسه با همه

و  تر توانستد ساده که  يبدين معن. را به انجام برسانند يا ساده توانستند توليد  ها ناانس
  .ندنَکَا پوست جانور شکارشده را بيو تر از پيش شکار  راحت

ها و گياهان  آوري دانه فقط از راه جمع ها بسيار طوالني، انسان زمان مدت      
دستي،  اوليه مانند چاقوي سنگي و چوب خوراکي و شکار حيوانات با ابزارهاي ساده

ان توانست دست به ساختن تدريج و طي هزاران سال، انس به. ندگذراند زندگي مي
ها و  براي کوبيدن، بريدن، کندن ريشه ها آني کارآمدتري بزند و از  ساده ابزارکار

ابزار، با تاثير متقابل  ناو ضمن تغيير و تکامل در ساخت. ساير کارها استفاده کند
ي  اکنون هم با درجه اين روش هم. گرفتن از عمل خود، خودش هم دچار تغيير شد

  .، ادامه داردتري عالي
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ترين وقايع سرنوشت ساز در مراحل  كشف و استفاده از آتش يكي از مهم      
گيري از  ي كه در مورد بهرهها هنانخستين نش. ي تاريخ تکامل بشر بوده است اوليه

فريقا آگردد و محل آن  ون سال پيش بر ميآتش موجود است به بيش از يك ميلي
  .است

  
  اوليه  ي امعهج  بقاياي شيوه توليد
  

هاي طبيعت  ي کشف آتش بالفاصله بر يکي از نيروي انسان توانست به وسيله      
سپس . داشت آتش انسان را در برابر سرما محفوظ نگه. يعني سرما، حاکم شود

توانست از آتش براي غلبه و فرار حيوانات درنده و نيز پختن گوشت حيوانات 
  .شکار شده استفاده نمايد

اثر جمعي  كه بلنابراين آتش نه تنها از لحاظ پختن غذا اهميت داشته است، ب      
ي خود بسيار  كردن افراد و ايجاد واحدهاي اجتماعي به نوبه آن در دور هم جمع

  .  مهم بوده است
و اختراع ابزار ساده و تکامل آن، کشف و استفاده از آتش دومين  خلقبعد از       

در سير تحول و دگرگوني خود برداشت و از جهاتي گام بلندي است كه انسان 
هاي  ي سازمان يافتن جامعه ترين گام بود زيرا كه در نحوه توان گفت كه مهم مي

ها، آتش به انسان کمک نمود که بتواند  عالوه بر اين .انساني تاثيري اساسي داشت
 ۲۵ود در حد. فلزي بسازد ابزارکار ها آنهاي فلزي را ذوب کند و از  سنگ
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گلي استفاده  كردن اشياي هزار سال پيش در بخش مركزي اروپا از آتش براي سفاله
گيري فني از اين  در بهره نياز مادي اجتماعيتوان گفت كه  مي. كردند مي

  . خاصيت آتش يعني ذوب کردن فلزات، در آن دوره بوده است
فالي وجود نداشته هاي س اگر در يك جامعه نيازي به استفاده از ظرف" مثال      

در آن جامعه افراد "سازي آتش الزاما بردن به خاصيت سفال باشد، در آن صورت پي
اما در زماني كه اجداد اوليه انسان در . دارد هاي سفالي وا نمي را به ساختن ظرف

هزار سال پيش كار كشاورزي را به طور جدي شروع كردند به ضرورت  ۱۰حدود 
سازي رايج شد، زمينه را  همين كه سفالينه. بردند ف پيهاي مختل استفاده از ظرف

ابتدا به ذوب . هاي جديدي كه مستلزم استفاده از فلزات بود، آماده كرد براي فن
فلزاتي مانند مس و قلع پرداختند و سرانجام در همين چند هزار سال پيش استفاده از 

وب فلزات در واقع هاي الزم براي ذ تكنيك. ترين فلز است آغاز شد آهن كه مهم
  .هاي مربوط به سفالينه سازي است ي همان تكنيك دنباله
ي تجربه انسان در  هاي بسيار باال به حيطه به اين ترتيب استفاده از درجه حرارت      
هاي شيميايي  اي براي بخش مهمي از تجربه آيد و اين تجربه به نوبه خود پايه مي
ها در همين مرحله از  لعاب و مانند اينمصنوعات ديگري مثل شيشه، . شود مي
هاست که انسان به  در طي اين دوره. شود در استفاده از آتش، توليد مي رفت پيش

جهان ما  ها آنشود، بدون  ل مييتري نا هرفت پيشتر و  ابتكارها و ابداعات فني پيچيده
براي تغيير ذوب فلزات يعني استفاده از آتش . توانست به پايه امروز برسد هرگز نمي

صورت  هاي مس و آهن و توليد فلز در حالت مذاب يا به ها يا كاني شيميايي سنگ
را به   زدن آن هاي مختلف ريخت يا با چكش را در قالب  مايعي كه بتوان آن

  .هاي مختلف در آورد شكل
ترين دستاوردهاي فني انسان در دوران گذشته بود و به  اين يكي از بزرگ      

لوژيي در آمد كه به انسان اين امكان را داد كه بسياري از لوازم را به صورت تكنو
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بديهي است كه بدون ذوب فلز بعيد بود كه بتواند اين . خواهد، بسازد شكلي كه مي
هاي مورد  لوازم را با ساير مواد موجود در طبيعت براي كاربردهاي مختلف به شكل

  .نظر در آورد
، عصر مس و برنج و ۱سنگتدريج پس از عصر انسان در طي زمان و به       

سرانجام عصر آهن، توانست از فلزات و چوب؛ بيل، داس، چاقو، گاوآهن و غيره 
  .را بسازد

انسان بتواند از فلزات استفاده کند، يعني در همان عصر  که اينالبته قبل از       
ي بود، زيرا با آورد بزرگ ، ابزار تير و کمان را ابداع و اختراع کرد که دستسنگ

رشد و تکامل . گرفت تر صورت مي اختراع اين وسيله، شکار کردن حيوانات، آسان
 ها آنداري  گرفتن و نگه ي شکار ابتدايي و به دام انداختن حيوانات و زنده شيوه

کشف کردن حيوانات را فراهم و به  ي اهلي براي روزهاي آينده، خود زمينه
و غيره  بز، گوسفند، گاو، خوک، اسبمانند سگ، حيواناتي . انجاميد پروري دام

  .تري فراهم آيد ي توليد به صورت گسترده رام شدند تا زمينه
  :يابند ابزارها براساس نياز اجتماعي تکامل مي      

  

  
                                                 

دانست كه چگونه فلز را از سنگ جدا كند تا ابزار بسازد،  در طي مراحل هستي انسان، او نمي - ۱
 )حجر(سنگ اين دوران را عصر به همين دليل . شدند ساخته مي سنگبدين جهت اين وسايل از 

سنگي؛  قديم يا پارينه سنگپالئوليتيك يا عصر  -۱:شود كه خود شامل سه دوره است ناميده مي
 .جديد يا نوسنگي سنگنئوليتيك يا عصر  -۳؛سنگي يا ميانه سنگ ميانييك يا عصر مزوليت - ۲
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ي آن شخم زد، مانند چوب  شد زمين را به وسيله با ساخت ابزارآالتي که مي      
هاي چوبين، اشکال ابتدايي  دار و خيش گههاي چن هاي ساده، چوب دستي دستي

. ي زنان که در يک مکان ثابت سکنا گزيده بودند، شروع شد کشاورزي به وسيله
هاي الزم را براي تغييرات  ، زمينهپروري دامبا توليدات  راه همتوليدات کشاورزي 
  .بعدي فراهم آورد

  
   جامعه ابتدايي توليد مناسبات

را مجبور نمود به صورت  ها ناه غذا براي ادامه حيات، انسدر اين دوره، نياز ب      
امکان شکار کردن حيوانات زيرا . پردازند ارکتي و جمعي به زندگي و شکار بهمش

فقط به صورت . غيرممکن بود" طور فردي کاري بسيار سخت و تقريبا وحشي به
براي رفتن به  .گير و يا رام نمايند توانستند حيوانات را شکار، دست دسته جمعي مي

هاي خوراکي، بازهم مجبور بودند که  ها و ميوه جنگل جهت به دست آوردن دانه
جمعي هم به   دسته کار محصولدر نتيجه . اين کار را به صورت جمعي انجام دهند

بقاياي . کردند جمع تعلق داشت، و آن را به طور مساوي بين خود تقسيم مي
شرق آسيا و آمازون در آمريکاي  اي جنوبه جماعت هم اکنون در جنگل گونه اين

هاي  را در شبکه ها آنزندگي کردن  گونه چهما تصاوير . جنوبي وجود دارند
  .کنيم تلويزيوني مشاهده مي

   
  سانت است ۱۳۷تا  ۱۳۵ها  ن هستند قد آنيهاي زم ن انسانيتر له مبوتسي کوتاهيافراد قب
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زيرا ابزار و آالت . نست وجود داشته باشدتوا بنابراين در اين دوره استثمار نمي      
و  کردند ي افراد جوامع اوليه، کار مي توليدي ساده و در اختيار همه بود و همه

  .وجود نداشتهم خوري  و مفت کار بي شخص
جمعي . کردند به طور جمعي کار و توليد مي ها ناي انس به عبارت ديگر همه      

پرداختند و  هاي خوراکي مي ها و ميوه انهکردند، جمعي به گردآوري د شکار مي
ي مالک شخص. بودند، سهم داشتند همه به يک اندازه در هر چيزي که توليد کرده 

گونه بود  وضع بدين. توليدشده نبود و مالکيت خصوصي معني نداشت محصوالت
نمود، شخص ديگري بايد  که اگر کسي بيش از سهم عمومي خود دريافت مي

  .ماند گرسنه مي
بين  کار تقسيم، ابزارتوليدو تکامل  رفت پيشهزار سال پيش، با  در حدود هفت      

ها و  آوري خوراکي مردان در شکار، و زنان در جمع. شود زنان و مردان شروع مي
داري  به تدريج کشاورزي و دام. کنند داري، تخصص پيدا مي ابداع کشاورزي و دام

  .کند ي پيدا ميتر بيشد غذايي، اهميت موا تر بيشبه دليل اطمينان از منبع 
  
  

  
  ۲۰۱۴ هاي آمازون اي ناشناخته در قلب جنگل ين تماس با قبيلهنخست
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ي طبيعت بود، و تنها ميان دو جنس  يک محصول ناب و ساده، کار تقسيم"      
کردند،  گيري مي کردند، ماهي رفتند، شکار مي مردان به جنگ مي. وجود داشت

زنان . کردند هاي خام براي خوراک، و ابزار الزم براي اين کارها را فراهم مي ماده
پختند و  دند؛ ميکر پرداختند، و خوراک و پوشاک را آماده مي به کارهاي خانه مي

ي کار خويش بود؛  هريک از زنان و مردان، کارفرماي پهنه. دوختند بافتند و مي مي
هريک داراي ابزاري بود که خود ساخته و به کار . مردان در جنگل، زنان در خانه

گيري بودند، زنان داراي ابزار  مردان، داراي ابزار جنگ و شکار و ماهي: برد مي
. شد خانواده مي -و گاه بسيار –ي چندين  ي بود، و در برگيرندهخانوار، کمون. خانه

گرفت، دارايي  شد و مورد استفاده قرار مي ي اشتراکي توليد مي هر چيز که به گونه
ما يک  جا اينو تنها در  جا اينپس در . ۱خانه، باغ، زورق: شد مشترک شمرده مي

  ."بينيم را مي" رنج مالکيت برآمده از دست"
در آسيا جانوراني را يافت که رام شدني . جا در اين مرحله نماند اما انسان، همه"      

شد؛ گاو  گاوميش وحشي بايد شکار مي. کردند ميبودند، در گرفتاري زاد و ولد 
 - ها ترين قبيله هرفت پيششماري از . داد زاييد و شير مي اهلي سالي يک گوساله مي

را  پروري دامداري و  رام کردن، و سپس دام -اه ها و شايد توراني ها، سامي آريايي
 ي فراگير بربرها ، خود را از توده)دار دام( هاي شبان قبيله. ي اصلي خود کردند پيشه

بزرگ  کار تقسيمنخستين : جدا نمودند.) شان بود کشاورزي کار اصلي(
، هاي شبان اين قبيله -داري يعني نخستين تقسيم بين کشاورزي و دام - .اجتماعي

. کردند تر هم توليد مي بسيار گوناگون که بل، تر بيشنه تنها از ديگر بربرها غذايي 
از ديگران، پوست،  تر بيشهاي شيري، گوشت بسيار  چنين شير، فراورده هم ها آن

، به خام ي مادهي  هاي بافته شده داشتند، که مقدار فزاينده پشم، موي بز و نخ و پارچه

                                                 
 .است زورق به معنی کشتی کوچک، قايق پارويی – ۱
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ي به سامان را  بار مبادله اين، براي نخستين. انجاميده بود ها آنتر  گاني گيري همه بهره
گان  هاي شبان براي مبادله به همسايه يي که قبيله جنس عمده. ... پذير ساخت امکان

ي آن  ي کاالهاي ديگر بر پايه دادند دام بود؛ دام کااليي شد که همه خود مي
شد؛ کوتاه  هاي ديگر مبادله ميشدند، و در همه جا مشتاقانه با کاال يابي مي ارزش

ها کارکرد پول را به خود گرفتند و در اين مرحله به جاي پول به کار  سخن دام
ي کااليي با چنين  نياز براي يک کاالي پولي، در همان آغاز مبادله. شدند گرفته مي

  ."۱نياز و شتابي گسترش يافت
  

  و مردساالري تباریمادر
به . مشارکتي ابتدايي، توليد به منظور مصرف بود  ي اساس اقتصاد در جامعه      

که توليد  چه آنگرفت و  عبارت ديگر در توليد محصوالت، انباشتي صورت نمي
اي  آمد که قبيله در اين جوامع، پيش مي. رسيد مي  شد به مصرف اعضاي جامعه مي

" مثال .کردند مي) مبادله(ي ديگر عوض  برخي از محصوالت اضافي خود را با قبيله
اين . دار ي دام ي کشاورز با پشم، گوسفند، بز، و گاو قبيله کردن گندم قبيله مبادله

نوع عوض کردن محصوالت توليدي خود جهت انباشت و فروش نبود، فقط جهت 
  .رفع نيازهايي مانند خوراک، پوشاک و مسکن بود

  

  
  يمردساالر رفتار نمونه دو
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. و مرد به شکل امروزي بسيار تفاوت داشت ، ازدواج بين زن  در آن جامعه      
اجتماعي  کلي روابط شرايط اقتصادي اجتماعي آن دوران، فرهنگ و به طور

شناخت،  فقط مادرش را مي در آن مقطع، فرزند. داشت راه هممخصوص به خود را 
دانست که پدرش کيست؟ به همين خاطر نام و خويشاوندي  نمي" در حالي که اصال

عالوه بر اين موضوع، کار . شد ي اجداد و نياکان مادري تعيين ميها از رو بچه
ها باعث شد که زن نقش  ي زن بود و همين داري نيز بر عهده کشاورزي و دام

 تباریمادراين دوره که تا حدودي هم طوالني بود، دوران . رهبري را داشته باشد
فت و کشاورزي شکل اما بعدها که ابزار آالت کشاورزي تکامل يا. شود ناميده مي

هم رونق يافت، به تدريج زنان خلع يد شدند  پروري دامتري به خود گرفت و  عالي
يا پدر ساالري جاي  مرد ساالريبدين ترتيب . و جاي آنان را مردان گرفتند

  .را گرفت تباریمادر
مرد  .تاريخي جنس مادينه بود –، شکست جهاني برافتادن حق مادري"      
ي شهوت  گاه افت کرد، برده شد، بنده انه را نيز به دست آورد؛ جايروايي خ فرمان

گاه زن که به ويژه در  اين سقوط جاي. مرد و ابزاري تنها براي توليد فرزندان شد
تر در روزگار کالسيک، به  خدايان، و از آن هم بيش هاي روزگار نيم ميان يوناني
هاي  يي در لفاف شکل اندازهخورد، رفته رفته بزک شده و آراسته و تا  چشم مي

  ".۱روي از ميان نرفت تري پيچيده شد اما به هيچ ماليم
  

  جديد   ي گيري جامعه شکل
به  پروري دامهزار سال پيش کشاورزي و  تر نوشتيم که در حدود هفت پيش      

يابي به منابع غذايي  و تالش براي دست ابزارتوليدسير تکامل و رشد . وجود آمد
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در اين . اجتماعي بزرگ شکل بگيرد کار تقسيمب گرديد که نخستين ، سبتر بيش
دار از  پرور يا دام هاي دام بين اجتماع، قبيله کار تقسيمنخستين 
خود  توليد شيوهو تکامل  رفت پيشدر راه   هر قبيله. جدا شدند هاي کشاورز قبيله

ي تر بيش کرد که محصوالت غذايي ي کشاورزي و دامداري، تالش مي و با توسعه
  .به دست آورد

اجتماعي بزرگ، تکامل ابزار و  کار تقسيمي عملي اين نخستين  نتيجه      
ي الزم  ينهاين افزايش، زم. و به تبع آن، افزايش توليد منابع غذايي بود توليد وسايل

. مورد نيازشان را به وجود آوردمحصوالت اضافي قبيله با  محصوالتي  براي مبادله
ها متالشي شده  سبب گرديد که قبيله توليد وسايلابزار و  رفت پيشو  بعدها تکامل

در نتيجه نسبت به گذشته، توليد مواد مورد نياز . را خانواده بگيرد ها آنو جاي 
قبايل " مثال. بود ها آنافزايش يافت و محصوالتي به دست آمد که بيش از نياز 

  شان توليد از نياز مصرفي تر بيشا دار اقالمي مانند پشم، شير، گوشت و غيره، ر دام
تا زماني . شان برآورده شده است ي نيازهاي اما به اين معني نبود که همه. کردند مي

زنند، حتا اگر  که نياز وجود دارد، افراد براي رفع نياز خود، دست به هر اقدامي مي
ه به نيازي افراد جامع در صورت بي. آن اعمال دزدي، قتل، تجاوز و غيره باشد

توان آرامش، صلح و صفا، انسان دوستي و  توليدات مادي جامعه است که مي
  .برابري و آزادي را به معناي واقعي، در سطح و عمق جامعه مستقر گردانيد

را ايجاد کرد که   به اين ترتيب افزايش محصول توليد شده، اين انگيزه      
توانستند به  اگر نمي. ه نمايندزورمندان و قدرتمندان خود را براي تصاحب آن آماد

کردند  طور کامل آن محصول اضافي را در اختيار بگيرند، صاحب آن را مجاب مي
کنيم، بنابراين بايد  که ما به منظور حفاظت از محصول شما تالش و کوشش مي

ي الزم براي  اين خود زمينه! درصدي از اين محصول توليد شده را به ما بدهيد
کاري از دسترنج ديگران تغذيه نمايند را فراهم  گونه چنجام هياشخاصي که بدون ا
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را در دستان خود متمرکز کردند و با  ۱اين افراد به تدريج ثروت و قدرت. کرد
اجير کردن افراد ديگري، منطقه مورد نفوذ خود را گسترش دادند و در نهايت در 

  .قالب يک طبقه حاکم، خود را بر مردم تحميل کردند
اجتماعي بزرگ، با افزايش بارآوري کار، يعني افزايش  کار تقسيمخستين ن"      

ي توليد، در آن شرايط فراگير تاريخي معين، ناگزير  ي پهنه ثروت، و توسعه
اجتماعي بزرگ، نخستين  کار تقسيماز نخستين . داري را به دنبال خود آورد برده

گان و  گان، استثمارکننده ردهاربابان و ب: تقسيم بزرگ جامعه به دو طبقه، زاده شد
  ."۲گان استثمار شونده

، ابزار و پروري دامدار عالوه بر انجام کار کشاورزي و  در ابتدا کشاورز و دام      
اما با تکامل ابزار و . نمودند مورد نياز خود را نيز تهيه مي) دستي صنايع( توليد وسايل
نداشتند که مانند افراد متخصص، ديگر زمان کافي در اختيار  ها آن، توليد وسايل

به تدريج گروه ديگري از افراد جامعه که در خانه يا کارگاهي . بسازند ابزارتوليد
وسايلي مانند،  ها آنکردند و با  که براي خود تهيه نموده بودند، فلزات را ذوب مي
و اين افراد با انجام کار . ساختند داس، تبر، چکش، تيشه، خيش، چاقو و غيره، مي

، خود نيز دچار تغيير شده و فن و تخصص ابزارتوليدتغيير در مواد خام براي ساختن 
  .دادند خود را گسترش و تکامل مي

دستي و  ها، رونق و گسترش صنايع ي اين تالش و کوشش نتيجه      
ي الزم براي به وجود  و زمينهگيري گروه اجتماعي ديگري گرديد  شکل

در اين حرفه، استاد يکي از فرزندان . ايجاد شد" داستاد و شاگر"ي  آمدن حرفه
شاگرد  . کرد خود و يا بستگان و يا شخص ديگري را به عنوان شاگرد انتخاب مي

ي استاد را  کرد، بايد کارهاي خانه در کنار دست استاد خود کار مي که اينعالوه بر 
                                                 

 ۸۰۳کاپيتال جلد يکم ترجمه مرتضوی ص." قدرت خود يک توانايي اقتصادي است"- ۱
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ي  کرد تا به درجه يها، شايد ده، بيست و يا سي سال کار م او سال. داد نيز انجام مي
افتاد که با دختر استاد خود هم  رسيد، در آن صورت هم اتفاق مي استادي مي
  .نمود ازدواج مي

، دومين تقسيم بزرگ )گران کارگاهي صنعت(دستي  صنايع      
بود که بعد از متالشي شدن قبيله و به وجود آمدن طبقات  اجتماعي کار

  .اجتماعي، از کشاورزي جدا شد
دوران شمشير آهني، و نيز گاوآهن و تبرآهني ...ي بااليي بربريت در مرحله"      
چنين روغن و  هم که بلها،  کشاورزي اکنون نه تنها غالت، حبوبات و ميوه. ... است

هاي  چنين فعاليت. نمود فراهم مي -فرا گرفته شده بود ها آني  که تهيه -شراب را
 کار تقسيمدومين انست انجام دهد؛ تو گوناگوني را ديگر يک شخص تنها نمي

ي توليد، و  افزايش پيوسته. از کشاورزي جدا شدند دستي صنايع: رخ داد بزرگ
  ."۱انساني انجاميد کار نيرويبا آن، افزايش بارآوري کار، به باال بردن ارزش  راه هم

  
  داري برده  ي جامعه توليد شيوه .۲

سان زندگي  هاي اوليه که يک نسانداري در مقايسه با زندگي ا عصر برده      
کار بردگان به . کردند ولي هميشه گرسنه بودند، قدم تاريخي بزرگي به جلو بود مي

رفت زندگي  طبقات ديگر در جامعه فرصت داد تا به امور ديگري که الزمه پيش
ها در نتيجه حضور  علوم و فنون و دانش بشري در همه زمينه. نديشندا بشر بود، بي

جامعه از بن بست اوليه که در . داري رشد کرد و مناسبات توليدي برده بردگان
  .دوره پيشين با آن روبرو بود، رها گرديد

داري و پايان  برده  ي ي عملي دو تقسيم بزرگ اجتماعي کار، ظهور جامعه نتيجه      
به اين ترتيب افزايش توليد و مبادله محصوالت، . بود ابتدايي مشارکتي  ي جامعه
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ذکر اين نکته الزم است که  .خود آورد راه هماستثمار و مالکيت خصوصي را نيز به 
باره و بالفاصله در  ي ديگر به يکتوليد شيوهي و ظهور توليد ي شيوهزوال يک 

جديد به تدريج از درون  توليد شيوه. گيرد و نمي زمان کوتاهي صورت نگرفته مدت
  .آيد يکهنه شکل گرفته و به وجود م توليد شيوه
اضافه توليد سبب . افزايش توليد را نيز به دنبال خود آورد ،ابزارتوليدتکامل       

ايجاد اضافه ثروت گرديد و ثروت به دنبال خود قدرت، زورمداري و اجيرکردن 
ي الزم  در چنين شرايطي، زمينه. داشت اي به منظور غلبه به ديگران را در پي عده

  . فراهم شد ها آنل ديگر و اسير کردن براي جنگ و غارت اموال قباي
  

  
  اسير يها برده

  

اي به قتل  هاي قبيله در اين مقطع از زندگي اجتماعي، اسيران در جنگ      
در . کردند که در قبال زنده ماندن، کار کنند را وادار مي ها آن که بلرسيدند،  نمي

  .گيرد تدايي شکل مياب ي داري در درون جامعه برده ي ي جامعه اين دوران، نطفه
اکنون گروه گروه به کار در  ها آن که بلگان ديگر تنها کمک نبودند،  برده"...       

   ."۲شدند ها کشانده مي زارها و کارگاه کشت
ي  طبقه .به طبقات تقسيم شد  بار جامعه داري، براي نخستين برده توليد شيوهدر       
از آن  .تثمارکننده و استثمارشونده به وجود آمددار و برده و به عبارتي طبقات اس برده
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ها و  دولت ،ها گروه شخاص،امروزه اآورد،  يجا که ثروت قدرت را به دنبال م
هايي در جهان وجود دارند که با تکيه بر ثروتي که در اختيار دارند، به  حکومت

عنوان  همند ب مندان ثروت اين قدرت. کشند هرجايي از کره زمين الزم بدانند سر مي
  .کنند راني مي ، بر ديگر طبقات اجتماعي حکم"حاکم طبقه"
  

 
  ۱۸۶۲در سال  يکاييتوسط سرباز آمر يبرده به عنوان صندل يکستفاده از ا

  

تر صورت  داري، عريان و با شدت و خشونت هرچه تمام استثمار در نظام برده      
ي از بيان و اعمال زشت و ي استثمارگر اباي عريان به اين معني که طبقه. گرفت مي

برخورد   ابزارتوليدمانند يک  ها آنبا . ها نداشت آميز خود نسبت به برده خشونت
دار ديگري  توانست آن را بکشد يا به برده دار مالک برده بود و مي برده. شد مي

  .به طور کلي استثمار عريان يک نُرم و عرف اجتماعي آن زمان بود. بفروشد
  

  داري  برده ولتبه وجودآمدن د
 پاسخ به اين پرسش داري دولت به وجود آمد؟ قبل از برده  ي در جامعه گونه چه      

در جوامع طبقاتي، دولت . اي را از دولت بيان نماييم الزم است که مفهوم ساده
به بيان ديگر دولت ابزار . اي است که در حاکميت قرار دارد ي طبقه نماينده
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هاي  ثروت و قدرت را در اختيار دارد و فعاليتاي است که  سرکوب طبقه
را در جهت منافع طبقه حاکمه،   اقتصادي، اجتماعي، سياسي و نظامي آن جامعه 

  .نمايد هدايت و رهبري مي
طبقاتي است که به وجود   ابتدايي دولت وجود نداشت و در جوامع  ي در جامعه      

بر اثر استثمار عريان و فشار . د داردطبقاتي هميشه تعارض وجو  ي در جامعه. آيد مي
داران  بنابراين برده. زدند ها دست به شورش و عصيان مي و شدت خشونت، برده

. توانستند به صورت فردي، نظم اجتماعي مورد نظر خود را به وجود آورند نمي
. کننده خود را به تدريج به وجود آوردند ناچار با هم متحد شده و ارگان سرکوب

به کار  ها آنتر کردن  گان و هرچه محروم دستگاهي که براي سرکوبي برده ابزار و
ها براي  ي دولت، فشار آوردن بر برده ترين وظيفه مهم. نام گرفت دولتبردند،  مي

هاي  اما به تدريج که دولت. هاي شورشي بود و سرکوب برده تر بيشاستثمار 
سترش سرزمين تحت مالکيت شدند، وظايف ديگري مانند گ مند مي دار قدرت برده

  . گي را بر عهده گرفتند خود، تجاوز و غارت قبايل ديگر و گرفتن اسير براي برده
ي معيني از تکامل است؛ پذيرش اين  دولت يک محصول جامعه در مرحله"      

رو به  است که جامعه در يک تضاد حل ناشدني با خود درگير شده است، و از اين
. را ندارد، تقسيم گشته است ها آني که توان از ميان بردن ناپذير ستيزهاي آشتي

اين ستيزها، طبقات با منافع اقتصادي در تضاد، خود و جامعه را در  که اينولي براي 
بايست قدرتي پديد آيد که در ظاهر بر  ي ناسودمند ناتوان نسازند، مي يک مبارزه

نگاه " نظم"ي  در محدودهسر جامعه بايستد، تا برخوردها را کاهش دهد و آن را 
گذارد، و  خيزد، ولي خود را بر سر آن مي دارد؛ و اين قدرت که از جامعه برمي
دهي شهروندان  سازمان. ... کند، دولت است خود را بيش از پيش از آن بيگانه مي

برقراري يک . ... ها است ي دولت ي محل و منطقه، يک ويژگي مشترک همه برپايه
گاني، گرفتن کمک از  داري اين قدرت همه براي نگاه ...گاني  قدرت همه
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از ... تر و از ديد اقتصادي چيره  ي قوي دولت طبقه. ... ماليات: شهروندان ناگزير شد
داشتن و  رو ابزار نويني براي زير فرمان نگه از اين... ي چيره  ديد سياسي هم طبقه

عهد باستان، بيش از هر  پس، دولت. آورد ي ستم ديده به دست مي استثمار طبقه
گونه که  گان بود، همان داشتن برده داران و براي زير فرمان نگه چيز دولت برده

گان براي زير فرمان داشتن دهقانان سرف و بيگار  زاده دولت فئودالي، نهاد نجيب
ي کنوني، ابزاري است براي استثمار کار مزدوري از  مردان بود، و دولت برگزيده

ي ثروت  هاي تاريخي، حقوق شهروندان، برپايه دولت تر بيشدر ...  .سوي سرمايه
دهد، که  يي آشکار اين حقيقت را نشان مي شود، و اين به گونه معين مي ها آن

  ."ي ندار باني از خود در برابر طبقه ي دارا است براي نگه دولت، يک سازمان طبقه
اند که بدون دولت  هايي بوده معهجا. بنابراين، دولت از ازل وجود نداشته است"      

ي معيني  در مرحله. اند اند، و از دول و قدرت دولتي هيچ انگاشتي نداشته سر کرده
از تکامل اقتصادي، که تقسيم جامعه به طبقات ناگزير شد، دولت در پي آن به 

يي در تکامل  هاي سريع به مرحله اکنون ما با گام. ي يک ضرورت درآمد گونه
شويم که در آن، نه تنها وجود اين طبقات ضرورت خود را از  ک ميتوليد نزدي

اين . به يک سد قطعي در توليد نيز بدل خواهد شد که بلدست خواهد داد، 
ي نخستين به ناچار پديدار شدند، ناپديد  گونه که در يک مرحله طبقات، به همان

. از ميان خواهد رفت ي گريزناپذيري ، دولت نيز به گونهها آنبا  راه هم. خواهند شد
، باز گان توليدکنندهکاري آزاد و برابرِ  ي يک هم جامعه، که توليد را بر پايه
گاه ماشين دولت را به جايي خواهد فرستاد که از  سازماندهي خواهد کرد، آن

ريسي و تبر  ي آثار باستاني، در کنار دوک نخ در موزه: جا برخاسته است آن
  ."۱مفرغي
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  يدار برده  ي جامعه همولد هاي نيروي
در مولده از چه قرار است؟  هاي ببينيم در اين مرحله، وضعيت نيروي اکنون      

نيروي  دار، و زمين برده راه با ابزارکارش داري، برده هم نظام برده
ي دسترنج خود نبود،  برده نه تنها مالک محصول توليد .داد مولده را تشکيل مي

دار مالک  برده  ي طبقه ييعن. اش تعلق داشت صاحبجسم و پيکرش نيز به  که بل
ي فوق، يک  ا اين تقسيم جديد کار، عالوه بر دو طبقه. بود و برده زمين و ابزارکار

اي که با خريد و  طبقه. داري به وجود آورد ي برده ي اجتماعي ديگر در جامعه طبقه
اصطالح امروزي  دارها، ظاهر گرديد، سوداگران و در ات اضافي برده فروش توليد

گري و خريدن محصوالت اضافي به  ها واسطه کار آن. تجار و يا دالالن بودند
تري را نسبت به پول اوليه به جيب  ي آن، پول بيش منظور فروختن بود که در نتيجه

  .کردند خود واريز مي
دالل بار تهران، چهار هزار نفر  و تره ي مسئولين ميدان ميوه هم اکنون و به گفته      

دار که حداقل چهار ماه  باغ انتر از کشاورز زمان بسيار کوتاهي، بسيار بيش در مدت
. دنآور د، پول به دست مينزحمت کاشت و داشت و برداشت ميوه را به عهده دار

 زيادي وجود دارد و دالالن  و غيرتوليد  هاي ديگر توليد اين روند در تمام شاخه
  .ندده بدون هيچ موانعي جوالن مي

دستي، به پيدايش توليد  ي بزرگ، کشاورزي و صنايع تقسيم توليد به دو شاخه"      
راه با آن تجارت پديد آمد، نه تنها تجارت  براي مبادله، توليد کااليي انجاميد؛ و هم

تمايز ميان دارا و . ... حتا در فراسوي دريا که بلدر داخل و درون مرزهاي قبيله، 
گان افزوده شد؛ تقسيم نوين کار، يک تقسيم  زادمردان و بردهندار، به تمايز ميان آ

توليد اضافي محصوالت و تصاحب آن  ."۱نوين جامعه به طبقات را به دنبال آورد
وقت و   ، ي افراد ديگر، سبب گرديد که در اين مرحله بعضي از افراد جامعه به وسيله
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توليد  تر بيشرها براي بازدهي دا برده. زمان زيادي از روز را در اختيار داشته باشند
تري هستند و به اين منظور افرادي را که اکنون  هرفت پيش توليد وسايلبه دنبال 

در  مولده هاي نيروينتيجه آن شد که . متخصص شده بودند را به خدمت گرفتند
اصالح و  دستي صنايعگاوآهن و ابزار . داري به طور عجيبي تکامل يافت جامعه برده
به تدريج به جاي مبادله کاال با . يد و مبادله شکل وسيعي به خود گرفتتکميل گرد

را به صورت  ها آنهاي از مس و آهن براي مبادله، سپس  کاالي ديگر، ابتدا قطعه
بزرگ مسي و آهني براي داد و ستد به عنوان پول، مورد استفاده " هاي تقريبا سکه

  . گيرند ا ميبعدها طال و نقره جاي مس و آهن ر. قرار دادند
داري،  نخستين تقسيم بين کشاورزي و دام(سه تقسيم بزرگ اجتماعي کار       

وجود آمدن  از کشاورزي جدا شدند، سومين تقسيم به دستي صنايعدومين تقسيم 
و مبادله  کار محصولسبب افزايش توليد و در نتيجه افزايش  ؛)سوداگر  طبقه

مصرف برسند تا مورد استفاده  وليد به محلت توليدي بايد از محل محصوالت. گرديد
 ها آناما براي . قرار گيرند و فروشندگان خُرد بايد کاالي خود را به مردم بفروشند

برنج، گندم، خرما و غيره به " امکان نداشت که براي تهيه مثال) فروشندگان خُرد(
مزيد بر علت  عالوه بر اين راهزنان هم. را تهيه نمايد ها آنشهرهاي مختلف رفته و 

  . بودند
 گان توليدکنندهبنابراين افرادي آمدند و به طور مستقيم محصوالت توليدي را از       

تر  ها که پيش به اين واسطه. دادند را در اختيار فروشندگان خُرد قرار مي ها آنخريده و 
 هم بيان نموديم و هيچ نقشي در توليد کاالها ندارند، سوداگر، تاجر و يا دالل

در  .با پيدايش تاجران، سومين تقسيم بزرگ اجتماعي کار تکميل گرديد. گويند مي
هرچند که . داري هدف اصلي توليد، مصرف شخصي است نه انباشت برده توليد شيوه

شان را  توانند کاالهاي اي هم مي ، مبادله رونق دارد و حتا عدهتوليد شيوهدر کنار اين 
  .شت، به دليل فرسودگي و پوسيدگي کاال کم بوداما زمان اين انبا. انبار کنند
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  يدار عصر بردهي توليد روابط
دار تقسيم شده  به دو طبقه اصلي برده و برده  جامعه ،داري برده  در نظام اجتماعي      
 ييعن. است  کار و نيروي )کار موضوع+ کار  وسايل(توليد  وسايل مالکاي  طبقه. بود
و به اين اعتبار صاحب و مالک محصول . ر اختيار داردمولده را د يها  نيروي تملک

 ، حتا مالک جسم خود هم نيستي ديگر که هيچ چيزي ندارد توليد نيز بوده و طبقه
برده به طور کامل . راه با تمام پيکرش، از آن ديگري است هماو  توانايي انجام کار
، و يک اش در ازاي مقادير بسيار ناچيزي خوراک، پوشاک خود و خانواده

ا اسب ي دار همانند يک ابزارتوليد مثل داس، آلونک، براي هميشه توسط برده
داري عريان و با شدت و خشونت  برده  ي استثمار در جامعه. شده است مياستثمار 

  .راه بوده است بسيار زيادي هم
گوسفند ها را مانند گاو،  بردهديدند،  الزم مي ها، هرگاه  داران عالوه بر اين برده      

ي خود را نيز داشتند،  دارها اختيار قتل برده حتا برده. کردند و بز خريد و فروش مي
  .که مجازاتي در انتظارشان باشد بدون اين

داري، به منظور سرشماري و شناسايي گاو و يا گوسفندان،  امروزه در مراکز دام      
 ي آهن به وسيله عالمتي را) مانند گوش(بر روي قسمتي از بدن اين حيوانات 

داري توسط  اين عمل در جامعه برده. زنند کنند و يا شماره مي گداخته، حک مي
شد، تا اگر روزي در زير فشار و  حک مي ها آنها، بر روي پيکر  صاحبان برده
برده اقدام به فرار کرد؛ به وسيله اين عالمت، مورد شناسايي نيروي دولت   شکنجه،

 راه همالعاده شديد،  استثمار فوق .را تحويل مالک آن دهند دار قرار گيرد و او برده
ها  با شکنجه و خشونت بسيار و غذاي بسيار کم، سبب کاهش طول عمر برده

  .گرديد
، به دو شيوه عمل )يعني برده( دارها براي تامين کاالي رايگان خود برده      
به طور اتوماتيک، برده   ، که فرزند برده ها يکي از طريق توليد مثل برده: کردند مي
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شد و ديگر از طريق جنگ و به اسارت گرفتن اسيران جنگي و استفاده  محسوب مي
  .به عنوان برده ها آناز 

متعلق به فرد مالک، متعلق به شخص  کار نيرويي  داري، دارنده در نظام برده"      
ي حياتي ي نيرو آيد، يعني که مجموعه ست و ماشين کاري او به حساب مي خاصي

ي کار نيرويبه همين دليل برده از . اش به مالک او تعلق دارد و قدرت کاري
همِ همين طور است ) سرواژ(در نظام رعيتي . خويش تلقي يک نفس آزاد را ندارد

و رعيت جزيي از مالکيت ارضي، از لوازم زمين است، درست مانند گاو نري براي 
اي  ، فقط ماشين زندهکار نيرويي  دارندهداري،  در نظام برده. شخم يا خرمن کوبي

  ." ۱براي کار کردن است که ارزشي دارد؛ يا ارزشي هست اما متعلق به غير
  ."۲به طور مستقيم ابزارتوليددزديدن يک برده يعني دزديدن "      
  ." ۳برده کسي است که حق اکتساب هيچ چيزي را به نام خود در مبادله ندارد"      
 کار نيروي، با استفاده از ها آنهاي حامي  دارها و دولت تاريخ، بردهدر طول       

ها، بناهاي  ها، کاخ ها، جاده را خود به آن نياز داشتند، مانند پل چه آنها برده،  ميليون
و بناهاي محکم نظامي براي حفاظت از خود را ...) اهرام مصر، ديوار چين و (عظيم 
ضي از رهبران و روساي ممالک جهان براي مانند عصر حاضر که بع. ساختند مي

سازند تا از گزند حوادث  حفاظت از خود در عمق زمين بناهاي بسيار مستحکم مي
  .دارند اجتماعي، سياسي و طبيعي خود را مصون نگه

اي،  به صورت گسترده... کشاورزي و استخراج معادن و  گان در مزارع کار برده      
ها زياد  که تعداد آن  از افراد جامعه ديگري گروهداري  در نظام برده .افزايش داشت

، اما از نظر اقتصادي به  دار بودند و نه برده ها نه برده اگر چه آن. نبود، وجود داشت
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بودند  آزادگان عبارت. گفتند زادگان ميها آ دار نزديک بودند و به آن ي برده طبقه
تر در شهرها  گران که بيش تدار و صنع از مالکين بزرگ زمين و دهقانان زمين

  .متمرکز بودند
بنابراين وقت آزاد هم . آزادگان از حق داشتن مال و ثروت برخوردار بودند      

دانشمندان و  ها آناي ايجاد کرد که از ميان  زياد داشتند که اين خود زمينه
هاي  تبرد کارها و فعالي دار به منظور پيش هاي برده دولت. مخترعاني به وجود آيند

را در راس کارهاي دولتي و  ها آنخود، از اين آزادگان انديشمند، استفاده کرده و 
به آزادگان تعلق گرفت و مداری  دولتبه اين ترتيب کار . علمي و هنري قرار دادند

  .ها جسماني هم به بردهشاق کار 
وچراي  چون داري عبارتند از مالکيت بي برده  ي توليدي در جامعه پس روابط      
و نيز مالکيت بر ) کار موضوع+ کار وسايل+   کار نيروي( مولده يها  نيرويدار بر  برده

از توليد تنها   سهم برده. آمد محصولي که از اين استثمار عريان و شديد به دست مي
  .مقدار ناچيزي مواد غذايي و لباس مندرسي بود که با آن خود را بپوشاند

  
  سقوط آن داري و تضادهاي نظام برده

مالک هيچ   بود و برده مولده يها  نيرويدار مالک  برده ،داري برده  ي در جامعه      
داري  برده  ي بنابراين تضاد اصلي در جامعه. چيزي، حتا مالک جان خود هم نبود

از نيروي و توان  تر بيشخواست هرچه  دار مي برده. بود  دار و برده تضاد بين برده
  .هم براي بقاي زندگي خود، مجبور به مبارزه بود  برده برده، سود ببرد و

اين . داري وجود داشت دار در طول دوران نظام برده مبارزه بين برده و برده      
رساندن به   ، آسيبابزارکارصورت فرار، شکستن   تدريج به  مبارزه ابتدا به

رسيد به صورت  اما در نهايت که به اوج خود مي. و غيره شروع گرديد کار محصول
کردند،  دارها و شرايطي که در آن زندگي مي ها عليه برده هاي اجتماعي برده قيام
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ونُه تا  هفتاد قيام اسپارتاکوس است که در سالها،  نقطه عطف اين قيام. ام گرفتانج
  .قبل از ميالد انجام گرفتوپنج  شصت

رسد که مناسبات  ي مييجاداري به  طبقاتي در جامعه بردهدر اين دوران مبارزه       
داري کارايي  برده توليد شيوهبه عبارتي . ي اداره جامعه را ندارديحاکم ديگر توانا

 توليد شيوهو بايد ! ارزد خود را از دست داده و به اصطالح اين لباس به اين تن نمي
دارها براي حفظ  به اين منظور برده. ي جديدي جاي آن را بگيردتوليد روابطو 

هاي وسيعي را که در اختيار داشتند و با کار  خود، بخشي از زمين توليد وسايل
. آوردند، به قطعات کوچک تقسيم کردند گان از آن محصول به دست مي برده

ها کار کنند و  گان دادند تا بر روي اين زمين سپس قطعه يا قطعاتي را به برده
اين محصول را براي تامين اختيار داشتند مقداري از  ها آن. نمايند  محصول توليد

البته . بدهند  دار صاحب زمين خوراک و پوشاک خود بردارند و بقيه را به برده
دار کار  را براي خود و نصف ديگر را براي برده ۱نصف مدت کار روزانه

                                                 
هاي زماني كه  مجموع كارالزم و اضافي، يعني مجموع دوره"منظور از كار روزانه چيست؟  - ۱

كند، مقدار  اضافي توليد مي كار خود را جايگزين و ارزش طي آن كارگر به ترتيب ارزش نيروي
  ." ...دده كار او يعني كار روزانه را تشكيل مي مطلق زمان

ساعت،  ۶" بيانگر مدت يا طول زمان كارالزم، مثال A - - - - - - Bكنيم كه خط  فرض مي"
  :ساعت ادامه يابد، ما سه خط ديگر خواهيم داشت ۶يا  ۳، ۱" ، مثال ABاگر كار فراتر از . است

 A - - - - - - B – Cي الف  كار روزانه
 A - - - - - - B - - - Cي ب    كار روزانه

 A - - - - - - B - - - - - - Cي پ    ر روزانهكا
كه امتداد  BCپاره خط . اند ساعته ۱۲و  ۹، ۷ي متفاوت  گر سه كار روزانه اين سه خط بيان"

يا  AB + BCجا كه كار روزانه  از آن. گر طول كار اضافي است است، بيان ABي خط  يافته
AC  است، با مقدار متغيرBC چون . كند تغيير ميAB توان نسبت  معلوم است، همواره ميBC 

  ۱۳۸۶ه مرتضوي، ترجم۲۶۰-۲۵۹صص مکارل؛ كاپيتال جلد يك. مارکس ."را محاسبه كرد ABبه 
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سه ) روز تعطيل در هفته کردن يک با فرض( از شش روز هفته ها آنيعني . کردند مي
مزدي براي مالک  گونه چوز ديگر را بدون دريافت هيروز را براي خود و سه ر

داري که  شويم که در درون نظام برده به اين ترتيب متوجه مي. کردند زمين کار مي
گيري و  در حال شکل) فئودالي(جديد  توليد شيوهدر حال منسوخ شدن است، 

  . شود داري مي پديدار شدن است و دارد جايگزين نظام برده
  
  فئودالي توليد شيوه .۳

اگر مقداري آب را مکانيکي  -در تغييرات فيزيکي ، بر اساس يک روش علمي      
درجه به  ۲۵تدريج دماي آب از  در ظرف روبازي ريخته و سپس حرارت دهيم، به

گراد برسد،  درجه سانتي ۱۰۰اما وقتي که دما به . يابد افزايش مي ۹۹... ، ۲۸، ۲۷، ۲۶
به عبارت ديگر، . گردد تبديل مي) بخار آب(يع به گاز آب تغيير حالت داده و از ما

فيزيکي  به تغييرات کيفي مکانيکي -فيزيکي تدريج تغييرات کمي بعد از مدتي و به
  .شود منجر مي مکانيکي ديگر، -

ها تشکيل يافته، تغييرات ديالکتيکي  اي از انسان که از مجموعه  اما در جامعه      
(   در جامعه يکم يالکتيکيتغييرات د. دهد فتيم، روي ميچه که در باال گ مشابه آن

تبديل ) انقالب ييعن( يکيف يالکتيکيبه تدريج به تغييرات د) اصالحات ييعن
در جامعه را  "تغييرات کمي به کيفي" ديالکتيکي قانون اين نقطه عطف. شود يم

ون علمي اجتماعي مشاهده کرد و اين قان -هاي سياسي به صورت انقالب  توان مي
هم  اوليه،   ي و جامعه داري توليد برده شيوهگذشته مانند؛  يتوليد يها شيوه در مورد
که نمود آن ( يدار برده   ي جامعه مولده در ينيروها تغييرات کمي. کند صدق مي
تدريج به نيرويي تبديل  به) دارها بود، ها برعليه برده هاي اجتماعي برده اعتراض

آن  گزيني ي جاي داري از درون شد و زمينه شي نظام بردهگرديد که موجب فروپا
  .دفراهم آمتوليد فئودالي  شيوه با
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نه به صورت ) داران بزرگ زمين( ها از نخستين اقدامات نظام جديد که فئودال      
ها و  دارها را گرفته بودند، تشکيل دولت تدريج جاي برده به که بلناگهاني، 
براي اين منظور از ميان . را تثبيت نمايد ها آن توليد شيوه دنهايي بود که بتوا حکومت
گزيدند و او را انتخاب  عنوان سلطان و يا پادشاه بر مي هاي بزرگ، يکي را به فئودال

بايستي با  شاه مي. ناميدند الهي مي خدا يا ظل ي شمردند و سايه خداوندي مي
هاي  اياي اين نوع حکومتامروزه بق. کرد را تضمين مي ها آناش منافع  اقدامات

پادشاهي را به صورت تشريفاتي در کشورهايي مانند انگلستان، سوئد، تايلند و غيره 
  .بينيم مي

شاه براي تامين . هاي يک کشور بود ي زمين همه" اکنون پادشاه مالک تقريبا      
ن، هاي خود را بين نزديکا کردن دستگاه عريض و طويل خود، زمين ها و اداره هزينه

نيز در  ها آن. کرد مندان تقسيم مي اقوام، درباريان، شاهزادگان، روحانيون و قدرت
پرداختند و براي حفظ قدرت و تداوم  هاي ملوکانه، بايد اجاره مي مقابل اين بخشش

بايستي نيروهاي نظامي الزم که به  مي چنين هم. کردند عمر طوالني وي تالش مي
حفظ تامين امنيت شاه و حکومت فئودالي در  بود را براي" سواره نظام"صورت 

شدند،  هاي دست اول محسوب مي که فئودال ها آن. دادند اختيار دولت او قرار مي
هاي ديگر که دست دوم محسوب  هاي خود را در اختيار فئودال بخشي از زمين

يت به دهقان يا رع که اينکرد تا  اين روند ادامه پيدا مي. دادند شدند، اجاره مي مي
که مالک زمين شده بودند، ) ها فئودال( قدر مسلم اين است که اين افراد. رسيد مي

شدند که بخشي از  بنابراين مجبور مي. توانستند بر روي آن کار کنند خود نمي
تري تقسيم کرده و به دهقانان  ها و اغلب نامرغوب را به قطعات کوچک زمين

بزرگ   ترتيب مالکيت زمين از آن فئودالبه اين . کار کنند ها آنبدهند تا بر روي 
داري  ، نگه) روز درهفته براي براي فئودال سه(بود و رعيت عالوه بر بيگاري 

 رعيت ماليات که اينعالوه بر . را نيز بر عهده داشت  هاي فئودال تعدادي از دام
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کرد،  مرغ و گوسفند و غيره را پرداخت مي جنسي مانند، روغن، کره، مرغ، تخم
نصف يا يک سوم از محصوالت توليدي کشاورزي ساليانه خود را به  چنين هم

کار   دهقاني که به اين ترتيب براي فئودال. داد مي  عنوان اجاره زمين به فئودال
رعيت مجبور بود براي زنده ماندن به امر ارباب . شد ناميده مي" رعيت"کرد  مي

شد و از يک روستا به  ابجا مياو به امر فئودال ج. پيروي نمايد)  فئودال(خود 
  توليد شيوهاين . اعتراضي را نداشت گونه چشد و حق هي روستاي ديگري منتقل مي

چنان به صورت يک نُرم اجتماعي در آمده بود که حتا دهقان هويت اجتماعي  آن
شد  اگر از او پرسش مي" مثال. کرد اش بيان مي اي خود را با مالک اصلي زمين اجاره

  !خان هستم علي داد که من رعيت حسين جايي هستيد؟ او پاسخ ميکه شما ک
  

  يفئودال  ي جامعه مولده هاي نيروي
فئودالي، دهقانان از  توليد شيوهداري و آغاز  برده توليد شيوهبعد از پايان عمر       

اي مانند، بيل، کلنگ، داس و گاوآهن جهت کار بر روي  ابزارها و وسايل ساده
  .کردند مي زمين، استفاده

  

  
  درو کردن زير چماق فئودال: يبيگار

  

و تکامل ابزارهاي توليد در صنايع کارگاهي،  رفت پيشتدريج و با  به      
کردند، اختراع  هاي بادي و آبي که از مهار انرژي آب و باد کار مي آسياب

  .گرفتند گرديدند و مورد استفاده قرار 



۵۸ 

ياري، مزارع کشاورزي،  نات براي آبق جاري و حفر  هاي با مهار آب      
هاي روغني مانند بادام، گردو، زيتون و غيره  داري بخصوص ميوه کاري، باغ سبزي

ي کشت غالت به مرور زمان با استفاده از چهارپايان  يافت و شيوه رواج و گسترش 
  .مانند گاو و اسب و االغ، بهتر شد

و تکامل يافت و  رفت پيشآهن  در صنعت کارگاهي چگونگي توليد و کار با      
با افزايش توليد محصوالت کشاورزي، و  .به طور وسيعي مورد استفاده قرار گرفت

  .تجارت يعني داد و ستد کاالها نيز گسترش يافت
 مولده هاي نيرويداري،  برده توليد شيوهکلي اين شد که در مقايسه با  ي نتيجه      

در نظام فئودالي، در سطح بهتر و ) کار موضوع+روابزارکا وسايل + کارانسان  نيروي(
  .تري قرار گرفتتد عالي

  
  يفئودال  ي جامعه )توليد مناسبات(ي توليد روابط

کار  موضوعترين  داري و فئودالي مهم برده  ي دانيم در جامعه طور که مي همان      
 زمين ملک خصوصي فئودال محسوب. کردند، زمين بود که بر روي آن کار مي

هايي که خود ساخته بودند  با استفاده از قوه قهريه و پشتيباني دولت ها آنشد و  مي
  .کردند از اين امالک خصوصي حفاظت مي

ترين  به عبارت ديگر زمين در عصر فئودالي و در غياب صنعت مدرن، مهم      
دانيم که  مي. شد بود که بدون کار بر روي آن، محصولي برداشت نمي کار موضوع

ها نيازمند  خود قادر به توليد محصول نبوده و نيستند و فئودال توليد وسايلالکان م
) دهقانان(بر اين اساس رعايا . شان کار کنند هاي کساني بودند که بر روي زمين

ناچار بودند که جهت امرار معاش به صورت يک طرفه، تن به قبول قرارداد 
يعني سه روز (ر نيمه عريان دهقانان با استثما. هاي مالکان بدهند ي زمين اجاره

اي به اصطالح  و سه روز هم کار بر روي زمين اجاره  بيگاري عريان براي فئودال
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 )توليد مناسبات(ي توليد روابط .فئودالي گسترش يافت توليد شيوه، !) براي خودش
ها را براي خود  ها بخش بزرگي از زمين بدين صورت بود که فئودال يعصر فئودال

را  ها آنهاي نامرغوب ديگر را به قطعات کوچکي تقسيم کرده و  داشته و بخش نگه
  .  کردند ي به دهقانان واگذار ميا هناتحت شرايط بسيار استثمارگر

  
  گونگي کار دهقانان  هچ

رعيت قطعه يا قطعات کوچکي از زمين فئودال را در  مناسبات فئودالي در      
کرد که براي گذران زندگي  او را موظف مي اجبار به زيستن. اجاره خود داشت
او ناچار بود براي امرار معاش، به طور . اش، بر روي آن کار کند خود و خانواده

 گونه چمتوسط سه روز در هفته را براي خودش و سه روز ديگر را بدون دريافت هي
ين دهقانان به ا بيگاري. معروف بود بيگاريکار کند که به   براي فئودال ادلیمع

کار خودش، عمليات کاشت،  با ابزار  بر روي زمين فئودال ها آنصورت بود که 
داشت و برداشت محصوالت کشاورزي را به صورت رايگان براي فئودال انجام 

  . داد مي

  
  يبيگار
  

بري،  سازي، چوب سازي، جاده سازي، پل بسياري کارهاي ديگر مانند خانه      
و غيره جزو اعمال   هاي فئودال داري از تعدادي از دام شکني، ساختن انبار، نگه هيزم

که " مباشر"بدون مزد، زير نظر مزدوراني به نام  يهاانجام اين کار .بيگاري بودند
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با خشونت و استفاده  ها آن. گرفت د، انجام ميها بودن کار تمام وقت فئودال خدمت
  .کردند از قوه قهريه، دهقانان را مجبور به بيگاري مي

ها و مراتع را نيز  زارها، رودخانه ها، چمن ها منابع طبيعي مانند جنگل فئودال      
، پول و يا گوسفند، ها آنملک خصوصي خود دانسته و از دهقانان بابت استفاده از 

 قانان عالوه بر مواردي کهده .کردند دريافت مي... مرغ و  ، مرغ، تخمبز، روغن
کردند و در مواقع لزوم  ها هم ماليات پرداخت مي اشاره کرديم بايد به دولت فئودال
شرکت کردند،  ها ايجاد مي هايي که فئودال هم به عنوان سواره نظام در جنگ

  .دندکر مي
 مساجد، ان مراکز مذهبي مانند کليساها،الزم به توضيح است که گردانندگ      

هاي  و داراي زمين ها قرار داشتند ها و غيره در سراسر جهان در کنار فئودال کنيسه
هاي مختلف دريافت  دهقان را به شکل) بيگاري(ها نيز سهمي از  و آن وسيع بودند،

  .است  فئودالي  ي توليد اوقاف در ايران از بقاياي شيوه .کردند مي
  

  يفئودال  ي در جامعه از توليدهدف 
داري، توليد به منظور مصرف  هدف اصلي اقتصاد فئودالي همانند اقتصاد برده      
توانست باشد، شرايط طبيعي و  به غير از اين، چيز ديگري نمي. )ارزش مصرفي( بود

  .کرد واقعي زندگي اجتماعي، اين شيوه را طلب مي
گرفت، چه در  قرار مي به صورت بردگي نوين  رعيت که مورد استثمار فئودال      

کرد که به  محصولي توليد مي  ي متعلق به خود و چه در زمين فئودال زمين اجاره
  .رسيد اش مي و خانواده  اش و نيز به مصرف فئودال مصرف خود و خانواده

هاي ريسندگي،  دهقانان عالوه بر فعاليت کشاورزي، کارهاي ديگري در زمينه      
دادند که هدف اصلي  بافي و غيره انجام مي بافي قالي سازي، گليم فندگي، خانهبا

  .برآورده کردن نيازهاي مصرفي خودشان بود ها آن
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ها بدون انجام دادن کار، مانند موجودات انگلي که از غذاي آماده  فئودال      
دگي کنند، در قبال استثمار شديد دهقانان، زن موجودات زنده ديگر تغذيه مي

  .کردند مي
  

  يفئودال  ي جامعه مولده هاي نيرويرشد 
در عصر  مولده هاي نيرويدر عصر فئوداليسم از رشد  مولده هاي نيرويرشد       
 ،ک و راه و روش توليد در کشاورزيتکني. تر شد يافته داري، بسيار تکامل برده

هاي  وان مثال راهبه عن. تري رسيد هرفت پيشو کارگاهي به سطح عالي و  دستي صنايع
داري و  اي کشاورزي پديدار شد و باغ ديگر توليد مواد غذايي به عنوان زيرمجموعه

کاري، کاشتن درختان ميوه و  لوکاري، گُم. از کشاورزي جدا شدند پروري دام
هم بيش از پيش رشد  پروري دام. کاري و غيره رشد قابل توجهي پيدا کرد سبزي

ست، دوغ، کره، پنير، پشم، پوست، گوشت و غيره يافته و در توليد شير، ما
  .هايي حاصل شد رفت پيش
در اين . بهتر شد نيز هاي توليد مواد خام گران کارگاهي و راه صنعت ابزارکار      

. راني کرد کشتي رفت پيشنما، کمک بزرگي به تکامل و  دوره اختراع قطب
ابجايي محصوالت گسترش وسايل حمل و نقل، کمک بسيار قابل توجهي به ج

باروت و کاغذ اختراع شد، چاپ کتاب رواج يافت و . توليدي در اين عصر نمود
از آن جمله عبارت . ، به وجود آمد اي به خاطر نياز جامعه هاي تازه ها و حرفه شغل

  .ي ديگر سازي، چاقوسازي و چندين حرفه گري، قفل سازي، ريخته بودند از اسلحه
يافت،  تکامل مي تر بيشبه مرور زمان  مولده هاي نيرويرچه درعصر فئوداليسم ه      

کرد و چهار چوب تنگ  مانند يک ترمز عمل مي) توليد مناسبات(ي توليد روابط
مانند کودکي که هر چه (ديد  ي را بيش از پيش براي خود تنگ ميتوليد روابط
ر فشار و دهقانان که زي.) گردد تر مي شود، لباس تن او برايش تنگ تر مي بزرگ
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ها  قرار داشتند، در شرايط و موقعيتي نبودند که  استثمار و سرکوب شديد فئودال
  .سطح توليد محصوالت کشاورزي را باال ببرند

، روز به روز ابزارتوليدبنابراين بارآوري و محصوالت دهقانان با توجه به رشد       
هي بر اثر وجود گران کارگا در شهرها نيز بارآوري کار صنعت. شد تر مي کم

مشکالت و موانعي که قوانين و مقررات عصر فئوداليسم به وجود آورده بود، 
دهد که  ها مجموعه شرايط عيني و واقعي بودند که نشان مي اين. کاهش پيدا کرد

ي پيدا تر بيشبا هم ناسازگاري ) توليد مناسبات(ي توليد روابطو  مولده هاي نيروي
  .کرده بودند

سبب گرديد که  مولده هاي نيرويت ديگر تغييرات تدريجي و کمي به عبار      
نويني را   ي روپوش و روبناي خود را پاره کند و با يک جهش انقالبي، جامعه

  .ريزي نمايد پايه
کرد که اين  ايجاب مي   به اين ترتيب ضرورت واقعي و عيني موجود در جامعه      

ي جديدي که توليد روابطبرود و جاي آن را  دان تاريخ ي کهنه، به زبالهتوليد روابط
  .داري نام دارد، بگيرد کاپيتاليسم يا سرمايه

  
  داري  سرمايه توليد شيوههاي  جوانه

عصر فئوداليسم، ديگر کهنه شده بود و قادر به تامين نيازهاي واقعي  توليد شيوه      
  .و چنين هم شدشد  جديد جايگزين مي توليد شيوهبايستي با يک  مردم نبود و مي

الساعه، يک  شبه و به صورت خلق ين صورت نيست که يکبد ياين جايگزين      
هميشه قاعده چنين بوده که در دل و درون . سياسي به وجود آيد -نظام اجتماعي 

جديد، رشد کرده و به وجود   ي کهنه، عوامل به وجود آمدن جامعه  ي جامعه
هاي  ه خارج از ذهن من و شما بر مبناي واقعيتقاعده همان قوانيني است ک. آيند مي

قانون کند  جا عمل مي اي که در اين قاعده. کند زندگي اجتماعي عمل مي
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داري  توليد سرمايه پيدايش شيوه  بنابراين .است" تغييرات کمي به کيفي"ديالکتيک 
دانيم که  مي .ي فئودالي صورت پذيرفته است به صورت تدريجي و از درون جامعه

مالک اين سرمايه هم تاجران . است تجاري ي سرمايه،  سرمايه  ترين شکل ديمق
داري به وجود  برده ها، دالالني بودند که در عصر ، يا به قول امروزي)سوداگران(

ي نوپا کارش اين بود که  اين طبقه. رشد و گسترش يافتندفئودالي  آمدند و در عصر
ست که تقاضاي کافي براي آن وجود کاالهاي خريداري شده را به مناطق دور د

تر از قيمت خريداري شده، پول  داد و با فروش آن به قيمتي بيش داشت، انتقال مي
  .کرد انباشت مي

يعني توليد محصول براي فروش و مبادله نه (هنگامي که رشد تدريجي توليد کاال       
داراي  گان هتوليدکنندي  ، در عصر فئوداليسم آغاز شد، همه)يشخص براي مصرف
براي توليد  بهتري  از ابزارهاي ها آنتوليد مناسبي نبودند و تنها بعضي از  ابزار و وسايل

کار  در نتيجه، کساني که داراي ماشين توليدي بهتري بودند، زمان. مند بودند بهره
در مقابل . بردند کفش به کار مي" تري براي توليد کاالي معيني مثال کم

شان خوب نبود، براي توليد همان کاال يعني کفش، بايد ابزارکاره ي کگان توليدکننده
شان را به  ، کااليها آناين در حالي بود که هر دو . کردند ي صرف ميتر بيشزمان 

کرد که  از سوي ديگر براي تاجر بازاري فرقي نمي. فروختند يک قيمت در بازار مي
صرف کرده و کدام توليدکننده ي تر بيشکدام توليدکننده براي توليد کااليش، وقت 

به اين . خريد تاجر بازاري از هر دو توليدکننده، کاال را به يک قيمت مي! تر وقت کم
نمودند،  تري را توليد مي ي که با صرف وقت زياد، کاالي کمگان توليدکنندهترتيب 

 ها آن، بخش کوچکي از گان توليدکنندهبر اين اساس در بين . شدند ورشکسته مي
کوچک را  گان توليدکنندهکه اکثريت  ها آنبزرگي از  مندتر گشته و بخش ثروت

  .دادند، فقيرتر شدند تشکيل مي
که حاکميت را در کنترل داشتند، براي   در بعضي از کشورها، اربابان فئودال      

تعرفه ( خواه خود، ماليات گمرکي جلوگيري از ورود کاالي کشورهاي ديگر، به دل
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ي عبور کاال از يک  چنين براي دادن اجازه هم. بستند مي ها آنهاي بر کاال) گمرکي
داران تاجر  سرمايه      . کردند هاي سنگين وضع مي ي ديگر کشور، ماليات نقطه به نقطه

دانستند چون  شان کافي نمي به تدريج بازار داخلي کشور خود را براي فروش کاالهاي
شان از کشوري به کشور ديگر  ر انتقال کاالهايخواستا شده بودند و عبازار داخلي اشبا

   .شدند
زماني که که حاکمان بعضي از کشورها با ماليات گمرکي سنگين مانع از ورود       

مند مانند انگلستان،  مندتر و قدرت کاالهاي ممالک ديگر شدند، کشورهاي ثروت
به منظور  ها آن. دي کردنيشروع به کشورگشا...ه، ايتاليا و پرتقال، اسپانيا، فرانس

يافتن به بازار فروش کاال براي تاجران خود، با حمله به کشورهاي ديگر،  دست
را در سيطره و مستعمره خود قرار دادند و مناطق کافي براي فروش کاالهاي  ها آن

  .داران، فراهم آوردند تاجران و به تبع آن کاالهاي سرمايه
واقعي شرايطي را فراهم کرد که در آن اين مجموعه اوضاع و احوال عيني و       

فئوداليسم، مانع بزرگي در راه رشد و تکامل  توليد شيوه) توليد مناسبات(ي توليد روابط
 توليد شيوهبر اين اساس براي گسترش و تکامل اين . مبادالت کاالها به وجود آورد

  .جديد الزم بود که نظام فئودالي از بين برود و چنين هم شد
داد، به طوري که  رش مبادالت کاالها، تجارت جهاني را گسترش ميگست      

کرد،  گوي نيازهاي بازار که کاالهاي زيادتري تقاضا مي گران کارگاهي پاسخ صنعت
گران کارگاهي کوچک به توليد بزرگ  اين امر باعث شد گذار صنعت. نبودند
به طور سريع انجام  داري که براساس استثمار کارگران مزدبگير استوار بود، سرمايه
تري در اختيار داشتند و به  عالي کار وسايلي که ابزار و گان توليدکنندهبه تدريج . گيرد

با انباشت  ديگر بودند، به تدريج گان توليدکنندهمندتر از ساير  همين جهت هم ثروت
  .دار تبديل شدند به سرمايه  سرمايه

 کار وسايل، که ابزار و ها آنان دست و شاگرد کوچک و تنگ گان توليدکننده      
پيوسته و تبديل به  کار نيرويخود را به اجبار از دست داده بودند، به جمع فروشندگان 
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ي تجاري سوداگر، از طريق جمع کردن  بدين ترتيب سرمايه .کارگر مزدبگير گشتند
در يک کارگاه و در زير يک سقف و تبديل  ها آنفقير و شاگردان  گان توليدکننده

  .تبديل شد دار کارخانهي صنعتي  سرمايهآنان به کارگران مزدبگير، به 
اما فروپاشي آن . از شهرها، دوام يافت تر بيشبقاياي فئوداليسم در روستاها،       

وپاگير و کم بازده   زيرا که سرمايه، کشاورزي سنتي را دست. پذير بود امري اجتناب
همين دو انگيزه سبب . فراوان داشت کار نيروياج ضروري به يحتدانست و نيز ا مي

. فئودالي حاکم بر روستاها، برچيده شود) توليد مناسبات(ي توليد روابطگرديد که 
با  راه همفئودالي بود،   توليد ي شيوهتر از  هرفت پيشتر و  که مترقي  توليد ي شيوهاين 

در هر جايي از تدوين قوانين و به کار بردن قدرت زور، پايان عصر فئوداليسم را 
  .نمودند شدند، اعالم مي ي زمين که پيروز مي کره
 يخورشيد ۱۳۴۱دانيم پايان عصر فئوداليسم درايران در سال  همان طور که مي      

بود، توسط رژيم پهلوي انجام گرديد و " انقالب سفيد"با قوانيني که معروف به 
  .راهم ساختداري در سراسر ايران را ف زمينه را براي رشد سرمايه

  
  يعصر فئودال هاي دهقانان قيام
ترين  هايي که عمده رفت، شورش در عصر فئوداليسم که رو به اضمحالل مي      

کنندگانش، دهقانان بودند در سراسر جهان بر عليه ظلم، ستم و اخذ  شرکت
  .ها، برپا گرديد هاي سنيگن توسط فئودال ماليات

دين برعليه حاکمان و  نان به رهبري بابک خرمدهقا  در ايران قيام و شورش      
هاي  هاي مهاجم و نيز قيام ها و مغول هاي عرب، قيام سربداران بر عليه فئودال فئودال

  .بسياري در زمان شاهان صفوي، قاجاري و پهلوي به وقوع پيوست
شمال فرانسه " ژاکري"در قرن چهاردهم ميالدي، شورش بزرگي به نام شورش       
هاي دهقاني  در اواخر قرن چهاردهم، شرق انگلستان شاهد قيام. بر گرفت را در
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هاي دهقاني گسترش زيادي يافت  در روسيه در قرن هفدهم شورش. اي بود گسترده
هاي دهقاني  در چين نيز، شورش. هاي فراواني هم به دست آوردند و موفقيت

   .بسياري روي داد
ها و دريافت  همگي بر عليه فئودال هاي دهقاني در سراسر جهان، شورش      

هاي دهقاني که  ارزش و اهميت شورش. ها بود هاي سنگين از سوي آن ماليات
 ديالکتيکي کرد که در آينده به تغييرات عمل مي  کمي ديالکتيکي همانند تغييرات

ي  هاي نظام فئودالي را به لرزه در آورد و زمينه انجامد، در اين بود که پايه کيفي بي
گذار از عصر فئوداليسم به . زم را براي فروپاشي عصر فئوداليسم فراهم نمودال

 هاي بورژوايي داري، ابتدا در کشورهاي اروپاي غربي و با انقالب سرمايه
ها انقالب کبير فرانسه بود که در سال  ترين آن برجسته. راه بود هم) داري سرمايه(

بود که در آن پايان عصر فئوداليسم  اين انقالب نقطه عطفي. ميالدي، رخ داد ۱۷۸۹
داري را به سراسر جهان نويد  گزيني آن با سرمايه را به کشورهاي ديگر و جاي

  .داد مي
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  مسوفصل 

  ها وم مقولههمف
، الزم است که خوبي بشناسيم به ي رادار سرمايه  توليد شيوهکه  براي اين      

کارالزم، کاراضافي، زمان کاراضافي،  مقوالتي مانند؛ کار، کارگر، کارالزم، زمان
در نوشتارهاي چون . کنيم تشريح " اي را مختصرا مبادله مصرف و ارزش ارزش

شود و الزم است که مفهوم علمي  زياد استفاده مي )مقوالت( آينده، از اين مفاهيم
  .ها را بدانيم آن
  
  کار با نيروي آن تفاوت و کار
اش  بتواند امرار معاش خود و خانواده که ايناي در جوامع امروزي هر شخصي بر      

) دار دار، دام رع، باغاز(کشاورز . ي فروش داشته باشدرا تامين نمايد، بايد کااليي برا
اش را تامين  گندم، ميوه و گوسفند دارد و با فروش آن امرار معاش خود و خانواده

اش را تامين  خود و خانواده ش هم امرار معاش دار پول دارد و با پول سرمايه. نمايد مي
کارگران، کارمندان، پرستاران، معلمان و به . کند نمايد و هم ديگران را استثمار مي مي

رس ندارند که  طور کلي کساني که حقوق بگير هستند هيچ کاالي ملموسي در دست
 ها آنشان را تامين نمايند، تنها کاالي  معاش خود و خانواده با فروش آن امرار

نهفته است و با  ها آني است که در مغز و بازوان و به طور کلي در پيکر کار ينيرو
که هيچ    افراد جامعهاز  يبعض. نمايند فروش آن زندگي خود و خانواده را تامين مي

ل کار ديگران به بکنند، مايحتاج زندگي خود را از ق کااليي ندارند و کار هم نمي
  .دهند خود ادامه ميآورند و به زندگي انگلي  دست مي

افراد جامعه که هيچ کااليي براي فروش ندارند و يا کاالي ديگر از  يو بعض      
به منظور تامين نيازهاي مادي خود، به طرف " رود، اجبارا شان به فروش نمي کار نيروي

شود مانند؛  شوند که از نظر قوانين آن جامعه خالف محسوب مي اعمالي کشيده مي
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 آيا وقتي که کارگري براي سيرکردن شکم خود. فروشي و غيره ، تندزدي، قاچاق
  فروشد يا کارش را؟ ش را ميکار نيرويرود،  دار مي اش به نزد سرمايه خانوادهو

 مند ارزشکارگر چقدر براي او  کار نيرويداند که  دار به خوبي مي سرمايه      
: گويد شود، مي استثمار مي کارگر متوجه نشود که دارد که اينبنابراين براي . است

   يعني به نظر او مزد قيمت. گيرد دهد مزد مي کارگر در ازاي کاري که انجام مي"
دار  از اين بيان سرمايه." دهد تمام کاري است که کارگر در طول يک روز انجام مي

فروشد، نه  دار مي توان برداشت نمود که کارگر کارش را به سرمايه چنين مي
توانيد چيزي را که نداريد  ولي آيا چنين است؟ آيا شما مي. راش کار نيروي

بنابراين کارگر هم براي آن که بتواند کار را . بفروشيد؟ پر واضح است که خير
بفروشد، بايد آن را از قبل داشته باشد، در حالي که کار از قبل موجوديت ندارد؛ و 

ش بر کار نيرويي  به وسيله ي محل کارش برود و سپس کارگر ابتدا بايد به کارخانه
 جا ايندر . نمايد  روي مواد خام کارخانه، عملياتي انجام دهد تا کااليي را توليد

دار  سرمايه که بلگردد و مالک آن هم کارگر نيست  در کاال ذخيره مي کار نيروي
کار انباشته شده به . کار انباشته شده است ،کار کاال نيست اما کاال. است

  اگر کار کاالست پس چرا کارگر مالک آن نيست؟. گردد يل ميتبد  سرمايه
اش را تامين  پس کارگر از فروش چه چيزي امرار معاش خود و خانواده      
. وجود داشته باشد" بتوان آن را فروخت، بايد واقعا که ايننمايد؟ هر چيزي براي  مي
دار  سرمايه .ا فروختوجود داشته باشد، خريد و ي که اينتوان کااليي را بدون  نمي

آورد، کارش  خرد اما چيزي که از کارگر به دست مي کارگر را مي کار نيروي
  .کشد کار بيرون مي ها آنخرد  و از  کارگران را مي  کار نيروييعني  .است
شود تا مواد  دار خريده مي ي سرمايه کاالست که به وسيله کار نيرويبنابراين       

کاالي جديد کار نهفته و ذخيره . ي جديدي تبديل شودش به کاالا انهخام کارخ
  .  شده در آن است که داراي ارزش است
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توضيح داديم، اکنون ضمن يادآوري مجدد اين  کار نيرويدر مورد تر  پيش      
  .دهيم کار، نيز توضيح مي مقوله، تفاوت آن را با 

اي  صورت انرژي ماهيچه کار کااليي است که در بازوان و مغز کارگر به نيروي      
اين کاال مانند ديگر کاالها، خريد و فروش . اجتماعي وجود دارد -و شعور علمي 

  .شود مي
كااليي است مثل هر كاالي  -شود نيروي كار، تا وقتي كه خريد و فروش مي"      

  ." ۱ديگر و به اين جهت داراي ارزش مبادله است
مان کاالهاي قابل لمس مانند  وريم، در ذهنآ وقتي واژه کاال را به زبان مي      

کار قابل لمس و  اما کاالي نيروي. گردد يخچال، راديو، اتوموبيل و غيره تداعي مي
تواند خلق و يا نابود  ديدن نيست و به صورت واقعي و مادي هم وجود دارد زيرا مي

  .کند
کارش  اش، نيروي هکارگر ناچار است به منظور تامين امرار معاش خود و خانواد      

هنگامي که . را در بازار کار، البته اگر مشتري داشته باشد، به فروش برساند
کارگر بر . کند شود، خريدار از آن در محيط کار استفاده مي کار فروخته مي نيروي
آورد و آن را به محصول مورد  يعني مواد خام، تغيير به وجود مي کار موضوعروي 

  .کند يل ميدار تبد خواست سرمايه
به کار   کار به عبارت ديگر در کارخانه و در حين انجام فعاليت عملي، نيروي      

يعني هرگونه . کند ي ذخيره و نمود پيدا مي گردد و در کاالي توليد تبديل مي
. کند تبديل مي کاررا به   کار نيرويدهد،  کارگر انجام مي" ي که عمال فعاليت توليد

کار . است) دار سرمايه(کار  مالک آن صاحب که بلندارد، کار به کارگر تعلق 
  .خودش است  کار شود، او فقط مالک نيروي کارگر از دستش ربوده مي
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شود و تبديل به  ، که کاال باشد، ذخيره ميکار محصولدر  کار نيروي  بنابراين      
که  کار زنده کارگري است. کار مرده سرمايه است. گردد کار مرده مي

  .کارش به کاال است ول تبديل کردن نيرويمشغ
دار قرار  اي است به صورت کاال که در دست سرمايه کار سرمايه      
  .دارد

كارپيش از هرچيز فرايندي بين انسان و طبيعت است، فرايندي كه انسان در آن "      
. كند ي اعمال خويش سوخت و ساز خود با طبيعت را تنظيم و كنترل مي به واسطه

او قواي طبيعي پيكر خود، . شود ي با مواد طبيعي چون نيرويي طبيعي روبرو ميو
آورد تا مواد طبيعي را در  بازوها و پاها، سر و دستان خود را به حركت در مي

در حالي كه انسان از طريق اين حركت . شكلي سازگار با نيازهايش تصاحب كند
زمان طبيعت خويش را  دهد، هم گذارد و آن را تغيير مي بر طبيعت خارجي اثر مي

اين طبيعت نهفته است تكامل  هايي را كه در وي توانمندي. دهد نيز تغيير مي
جا به آن  ما در اين. كند بخشد و بازي اين نيروها را تابع قدرت مطلق خويش مي مي

. پردازيم مانند، نمي هاي اوليه و غريزي كار كه در سطح جانوران باقي مي شكل
کار خود را به  اني عظيمي اوضاع و احوالي را كه در آن آدمي نيرويي زم فاصله

كند كه در آن  آورد از وضعيتي جدا مي عنوان كاال براي فروش به بازار كار مي
بنابراين، كار در . ي خود را از دست نداده است كار انسان هنوز شكل غريزي اوليه

عنكبوت اعمالي . نسان استاز آن ا" دهيم كه منحصرا انگاشت قرار مي شكلي پيش
هاي مشبكي  دهد كه به كار بافنده شبيه است، و زنبور با ساختن خانه را انجام مي

چه بدترين معمار را  اما آن. شود ي خود روي دست بسياري از معماران بلند مي النه
هاي مشبكي را پيش از  كند اين است كه معمار خانه از بهترين زنبور متمايز مي

اي  در پايان هر فرايند كار، نتيجه. كند موم بسازد در ذهن خود بنا ميكه از  آن
تر به طور  شود كه از همان آغاز در تصور كارگر بود و بنابراين پيش حاصل مي
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 كه بلآورد  آدمي نه تنها در شكل مواد طبيعي تغييري پديد مي. ذهني وجود داشت
  "۱.درسان زمان در اين مواد به تحقق مي قصد خود را هم

کار كه به  کار ساده يعني نيروي كار انسان عبارت است از صرف كردن نيروي"      
كه  انسان متعارف تعلق دارد، بدون آن ي جسماني هر طور ميانگين به سازواره
   " ۲.پرورش خاصي يافته باشد

پـالتو در واقـع صـرف شـده       انسان، به شکل خياطي، در جريـان توليـد    نيروي کار"      
" حامـل ارزش "از اين نظـر، پـالتو   . ، کار انسان در پالتو انباشته شده است بنابراين. تاس

ي پـالتو دورنـش را    نمـا شـده   توانستيم از البالي تار و پود نخ است، هرچند حتا اگر مي
  ."۳کرديم ببينيم، هرگز اين ويژگي را پيدا نمي

. گيـرد  قابل صاحب پول قرار مـي کارگر در م که بلدر واقع، در بازار کاال نه کار "      
شود  آغاز مي" هنگامي که کار واقعا. فروشد نيروي کار خويش است چه کارگر مي آن

  ."۴تواند توسط او به فروش برود ديگر به او تعلق ندارد؛ بنابراين ديگر نمي
آفريند امـا خـود    نيروي كار انساني در حالت سيال خود، يا كار انساني، ارزش مي"      
خـود، يعنـي در شـكل شـيء، بـه       ي انعقاد يافتهكار تنها در حالت . ارزش نيستآن 

  ."۵شود ارزش تبديل مي
  

  کارگر 
چه کساني کارگرند؟ براي پاسخ به اين پرسش ابتدا بايد بدانيم که کار مزدي       

شود و  دار فروخته مي کار در مقابل پولي که دستمزد نام دارد به سرمايه چيست؟ نيروي
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در . گويند مي کارِ مزديبه اين کار، . گردد ورت کارمرده در کاال ذخيره ميبه ص
. گير شده است کارمزدي به صورت اجتماعي در آمده و همه  داري سرمايه توليد شيوه

  .کند مي  توليد  کارمزدي سرمايه
، موضـوع   بنابراين. ي ارزشي نيست در واقع، کارمزدي بيان مستقيم هيچ رابطه"      

کاري که : برعکس. سر سنجش ارزش يک قطعه با زمان کار نهفته در آن نيستبر 
کـرده اسـت سـنجيده      کند بايد برحسب تعداد قطعاتي که توليـد  کارگر مصرف مي

از طول زمان آن، و در کـارمزدي بـر اسـاس    " در مزدهاي زماني، کار مستقيما. شود
ني معـين متـراکم شـده    ها کار در زما شود که در آن کميت محصوالتي سنجيده مي

  ."است
  ."ي کار مزدي بنگريم هاي شاخص شيوه تر به ويژگي اکنون کمي دقيق"      
شـود کـه بايـد کيفيـت      جا توسط خود محصول کنتـرل مـي   کيفيت کار در اين"      

زاويـه،    از اين. ميانگين خوبي داشته باشد تا قيمت قطعه به طور کامل پرداخت شود
دار  هـاي سـرمايه   ترين منبع براي کسر کردن از مـزد و تقلـب   کار مزدي به ثمربخش

  ."شود تبديل مي
دار قـرار   ي شـدت کـار در اختيـار سـرمايه     کار مزدي مقياس دقيقي را دربـاره "      
کاري که از پيش و بنـا بـر تجربـه در کميتـي از کـاال گنجيـده و        تنها زمان. دهد مي

تماعي تلقي و به اين عنـوان ارزش آن  تثبيت شده است، زمان کار الزم از لحاظ اج
  ." شود پرداخت مي

شـود،   جا با خود شکل مزد کنترل مـي  جا که کيفيت و شدت کار در اين از آن"      
ي کـار   همـين اسـت کـه کـارمزدي پايـه     . شود نظارت بر کار تا حد زيادي زائد مي

ي سلسـله   تـه ياف تر توصيف کرده بوديم و نيز نظام سـازمان  خانگي مدرن را که پيش
  ." ۱دهد مراتبي استثمار و ستم را تشکيل مي
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هاي نامرئي  برده رومي با زنجير به صاحبش وابسته بود؛ کارگر مزدبگير با رشته"      
  ."۲به صاحب خود بسته شده است

کـه ارزش آن پرداخـت نشـده،     يا کـار يـ  يحتا کـار اضـاف   يريدر کار مزدبگ"      
  ."۳ه ارزش آن پرداخت شده استرسد ک ينظر م به يچون کار هم

که  يطور ست، همانين يکار زمان ي جز شکل دگرگون شده يزيچ يکار مزد"      
. ... سـت يکـار ن  يرويـ مت نيا قيارزش  ي جز شکل دگرگون شده يزيچ يکار زمان

کـه   يرنـد در حـال  يگ يکارشـان مـزد مـ    يبندر لنـدن بـه ازا   يساز يکارگران کشت
  ."رنديگ ياس زمان کار مزد مگر براسيکارگران بنادر د

خود روشن است که تفـاوت شـکل پرداخـت مزدهـا بـه       ين همه، به خوديبا ا"      
 يک شکل برايدهد، گرچه ممکن است  يآن نم يت اصليدر ماه يرييچ وجه تغيه

  ."گر باشديتر از شکل د مطلوب يدار هيد سرمايتکامل تول
ارزش = ارزش کار روزانـه : شود ين مييه تعن معادليکار با ا يرويمت زمان نيق"      

  ."است يکار زمان ي افتهير ييفقط شکل تغ ين، کار مزديبنابرا. کار يروين ي روزانه
  ."ميبنگر يکار مزد ي وهيشاخص ش يها يژگيتر به و قيدق ياکنون کم"

ت افتـاده و  يـ کـارش بـه فعل   يرويـ شود کـه ن  يبه کارگر مزد پرداخت م يزمان"      
  .ده استيرا در شکل کاال تحقق بخش يز ارزش اضافيد و نارزش خو

د و يـ وسته توسط خود کارِ  کـارگر بازتول يمزد آن بخش از محصول است که پ      
دار ارزش کاال را به  هيدرست است که سرما. گردد يوسته در شکلِ مزد به او باز ميپ
محصـول کـار    ي افتـه يشـکل اسـتحاله   " ن پول صرفايگرداند اما ا يبه پول باز م يو

د بـه محصـول اسـت،    يل تولياز وسا يل بخشيکه کارگر مشغول تبد يهنگام. است
سـال   ميا نـ يـ گذشته  ي با کارِ هفته. شود يل مياز محصول سابق او به پول تبد يبخش

                                                 
 ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۶۱۸کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
 ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۵۸۰کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۳



۷۴ 

 ي رابطـه " .۱شـود  ياو پرداخت مـ  ي ندهيم سال آيا نياوست که کار امروز  ي گذشته
نـد گـردش تعلـق    ياست که به فرا يگر فقط ظاهريکارگر ددار و  هين سرمايمبادله ب

از  يا گانـه اسـت و تنهـا آن را در هالـه    يخـود ب  يه که با محتوايرايپ يب يدارد، شکل
ن يکار است؛ محتوا همانا ا يروين يد و فروش دائميشکل همانا خر. چانديپ يابهام م
افتـه و  يت يئيتـر شـ   شير را که پـ ياز کارِغ يشه بخشيدار هم هيت است که سرمايواقع

ر يـ از کار زنده غ يتر ت بزرگيکند، به کم يارز تصاحب م وقفه بدون هم يآن را ب
 يکـار شخصـ   ي هيـ ت بر پايد که حق مالکيرس يدر اصل به نظر ما م. کند يل ميتبد

بـا   ييرا تنها مالکان کـاال يد، زيرس يم يضرور ين فرضيدست کم چن. استوار است
ر، يـ غ يتصـاحب کاالهـا   ي لهيقرار گرفته بودند و تنها وسحقوق برابر در مقابل هم 

توانسـت توسـط    ين همه فقط ميکه با ا ييخود بود، کاالها يواگذار کردن کاالها
دار بـه حـقِ تصـاحبِ کـارِ      هيت از جانـب سـرما  يـ امـا اکنـون مالک  . د شـود يـ کار تول
ن تصـاحبِ  ا محصولِ آن کار، و از جانبِ کارگر به عدم امکاير يغ ي نشده پرداخت

 يامـد ضـرور  يت و کار به پين مالکيب ييسان، جدا نيبد. شود يمحصولِ خود بدل م
  ." ۲ها سرچشمه گرفته بود آن ياز همسان" شود که ظاهرا يل ميتبد يقانون
هاي  ي اشخاصي که در شرکت کليه، پردازيم بهي کارگر  مقوله اکنون به      

و ) کارگري( آبي يقهي ها نابا عنوخصوصي، دولتي و ادارات مشغول به کار، و 
کار مزدي قرار  ي معروف هستند، در مقوله) ي يا کارمنديادار( سفيد يقه
سفيد، اصطالح ابداعي  آبي و يقه ي يقهها ناالزم به توضيح است که عنو. گيرند مي

  .است  کار نيرويداران به منظور تفرقه و جدايي انداختن بين فروشندگان  سرمايه
، به صورت ماهيانه يا دهند يکه انجام م يدر ازاي انجام کار ها ناامي که انسماد      

محسوب  کارگرکنند،  هفتگي، پولي به عنوان دستمزد يا حقوق دريافت مي
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هاي تحقيقاتي مشغول کارند؛ پزشکان و  لذا دانشمنداني که در آزمايشگاه. شوند مي
اختماني؛ معلمان، پرستاران، هاي س ي بزرگ؛ مهندسان شرکتها ناجراحان بيمارست

هاي خدماتي و غيره  ها، کارکنان ادرات و شرکت کارمندان ادارات دولتي و بانک
اي از اين افراد مايل نباشند خود را کارگر  هرچند شايد عده. همگي کارگر هستند

فروشند و کار  خود را مي  کار در ازاي دريافت مزد يا حقوق، نيروي ها آنبدانند، اما 
کنند، مالک کار خود نيستند و بر تشکيالتي که در آن مشغول کارند، کنترلي  مي

فروش به ازاي  چنان همکارگران هر چقدر هم دستمزد بااليي داشته باشند . ندارند
کار خود هستند و کارگر  گيرند و تحت فرمان صاحب کارشان مزد مي ينيرو

از کارگران   اي به طبقه ممکن است تر بيشاما به دليل درآمد . شوند محسوب مي
ي  حتا مديران رده. هستند، صعود نمايند" کارگري اشرافيت"که داراي ويژگي 

کنند،  بر زيردستان خود رياست مي که اينها و ادارات به رغم  پاييني شرکت
ها نيز  شوند که اين خودشان تابع دستورات مديران ارشدند و کارگر محسوب مي

  .اند ارتقاء يافته" ارگريک  اشرافيت"به همان طبقه 
هاي خدماتي و پيماني که کارهاي نظير حسابداري و نظافت  کارگران شرکت      

هاي  کاران و شرکت زيرا اين پيمان. دهند، مزدبگير هستند کردن و غيره را انجام مي
اند و  تر وابسته هاي بزرگ خدماتي هم براي انجام کار و درآمد خود به شرکت

  .شوند يکارگر محسوب م
داري کارگران زيادي وجود دارند که دستمزد دريافت  اما در نظام سرمايه      
در جريان  ها آن. دار کنند، مانند زنان خانه کنند و به صورت رايگان کار مي نمي

ي امور خانواده، حجم قابل توجهي از کارِ بدون مزد را انجام  مراقبت و اداره
  ي توليد هزينه"توان و بايد جزء  دار را مي ن خانهاين کار بدون مزد زنا. دهند مي

داري از فرزندان  بايست به صورت خوراک، پوشاک، نگه دانست که مي" کارگران
  بنابراين .براي کارِ مزدي روز بعد آماده شوند ها آنو مراقبت از کارگران باشد تا 
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 ي جامعه ي کمهحا ي متحدانه از طبقه د حق و حقوق خود رايدار هم با زنان خانه
   .خود، خواستار شوند

تشکيل   ين تعداد افراد جامعه را کارگرانتر بيشداري  بنابراين در نظام سرمايه    
  .شوند اي را شامل مي ي اصلي و اکثريت هر جامعه طبقه  کارگران. دهند مي

ي خود  که ماحصل کار توليد  گران کارگاهي به غير از دهقانان خرد و صنعت      
نمايند بقيه افراد جامعه يعني  کنند و از اين طريق امرار معاش مي مصرف مي را

با کار مزدي    درصدي شهرت يافته، ۹۹درصد بااليي از افراد جامعه که امروزه به 
  .نمايند امرار معاش مي

کاري  گونه چدهند، هي باقيمانده افراد جامعه که درصد بسيار کمي را تشکيل مي      
وار  ندارند و از قبل کار ديگران به صورت انگل  دهند و نقشي در توليد انجام نمي
  .کنند زندگي مي

داري به صورت کار براي  ترين شکل کار در نظام سرمايه که عمده نتيجه اين      
  . شود ديگري و يا آماده کردن افراد به منظور کار براي ديگري انجام مي

  
  کارالزم 

اش الزم  براي تامين نيازهاي مادي و رواني خود و خانواده کاري که هر انسان      
بتواند مشابه خود را دهد، تا بتواند زندگي عادي و نرمال داشته و نيز  است انجام 
به بيان ديگر، کارالزم کاري است براي  .شود يناميده م کار الزم، توليد نمايد

  .گويند مي دستمزدبه آن زنده ماندن، که اگر ما معادل آن را پول دريافت کنيم، 
ي آينده هم وجود  کارالزم در جوامع گذشته وجود داشته است و در جامعه      

  .کارالزم کاري است براي بقا. خواهد داشت؛ چون معادل زنده ماندن است
ساعت براي  ۸کارگري روزي " مثال. پس دستمزد مساوي است با کارالزم      

ساعت کار روزانه معادل يا برابر با  ۸از اين  ساعت ۴. کند دار کار مي سرمايه
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. مانده کاراضافي است ساعت باقي ۴گيرد و  دار مي دستمزدي است که از سرمايه
معادل کارالزم دستمزد است اما . معادل ندارد کاراضافيکارالزم معادل دارد اما 

  . معادل کاراضافي عدد صفر و رايگان است
تنهـا نـابودي   ."يابد؟ خيـر  ارد به اندازه کار الزم کاهش آيا کار روزانه امکان د"      
ي کار الزم کاهش  دهد تا کار روزانه به اندازه داري امکان مي ي توليد سرمايه شيوه
  ." ۱يابد

  
  زمان کارالزم 

کند  اش کار مي ي است که کارگر براي تامين معاش خود و خانوادهزمان مدت      
 ۵کند،  ساعت در روز کار مي ۱۲کارگري " مثال .تا يک زندگي نرمال داشته باشد

ساعت  ۷گيرد و  زمان کارالزم، که در قبال دستمزد انجام مي ساعت آن مدت
   .کاراضافي است زمان مدتمانده مربوط به  باقي
زمان كار الزم از لحاظ اجتماعي عبارت است از زمان كاري كـه بـراي توليـد    "      

اي معـين و بـا ميـزان     تعـارف توليـد، در جامعـه   هر نوع ارزش مصـرفي در شـرايط م  
پـس از رواج  " مـثال . مهارت ميانگين و شدت كـار رايـج در آن جامعـه الزم اسـت    

هاي بافندگي با نيروي بخار در انگلستان، كار الزم براي تبديل مقـدار معينـي    ماشين
ي دسـت بـاف    در حقيقـت، كـارگر پارچـه   . نخ به پارچـه بـه نصـف كـاهش يافـت     

براي توليد همين مقدار پارچه به زمان كاري برابر با گذشته نياز داشت؛ اما انگليسي 
اش بيانگر نصف ساعت كار اجتماعي اسـت و در   اكنون محصول ساعت كار فردي

   ."يابد نتيجه ارزش آن به نصف ارزش سابق خود كاهش مي
، مقدار کار کند مقدار ارزش هر کااليي را تعيين مي" ، آن چه منحصرا بنابراين"      

ارزش   الزم از لحاظ اجتمـاعي يـا زمـان کـار الزم از لحـاظ اجتمـاعي بـراي توليـد        
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وري كـار تغييـر    با هر دگرگوني در بهره) زمان كار الزم(اين زمان"." ۱مصرفي است
هـا   ي آن كند كه از جمله وري كار را طيف وسيعي از شرايط تعيين مي بهره. كند مي
هـارت كـارگران، سـطح تكامـل علـم و قابليـت كـاربرد        ي م توان ميانگين درجه مي
ي آن، تركيب اجتماعي فرايند توليـد، گسـتره و كـارايي وسـايل توليـد و       آورانه فن

هـاي مسـاعد و نامسـاعد سـال، يـا معـادن        در فصل" مثال."(شرايط طبيعي را بر شمرد
ي مرغوب و نامرغوب، زمان كـار الزم متفـاوت و در نتيجـه، مقـدار كـاالي توليـد      

المـاس بـه نـدرت در سـطح زمـين يافـت       ) "داخل پرانتز نقل به معنـي .متفاوت است
شود، و در نتيجه كشـف آن بـه طـور ميـانگين بـه زمـان كـار زيـادي نيـاز دارد؛           مي

شـدند بـا    اگر موفـق مـي  ." ... "بنابراين حجم كوچكي از آن بيانگر كار زيادي است
تـر   ن شايد از ارزش آجر هـم كـم  كار كم، كربن را به الماس تبديل كنند، ارزش آ

  ."شد مي
تر باشد، زمان كار الزم براي توليد يك  وري كار بيش به طور كلي، هرچه بهره"      

. تـر خواهـد بـود    تـر، و ارزش آن كـم   ي كـار متبلـور در آن كـم    تـر، تـوده   كاال كم
تر باشد، زمان كـار الزم بـراي توليـد يـك كـاال       وري كار كم برعكس، هرچه بهره

  ."۲تر خواهد بود تر و ارزش آن نيز بيش شبي
  

  کاراضافي 
کاري که هر انسان کارگري در جوامع طبقاتي، عالوه بر کارالزم انجام       
به صورت رايگان و بدون دريافت معوض،  کاراضافي. گويند کاراضافيدهد،  مي

ن پنها که بلآشکار نيست،  و ندارد) ارز هم( کاراضافي معادل. گيرد صورت مي
  .گيرد است و در قالب روزکار قرار مي
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 ۲۰"روز کار را به قيمت مثال کار يک دار هنگام قرارداد خريد نيروي سرمايه      
بود،  هزارتومان مي ۲۰در واقع اگر يک روز کار کامل معادل . خرد هزارتومان مي

ه يعني معادل را با معادل عوض کرد. شد دار نمي در آن صورت چيزي عايد سرمايه
هزارتومان براي  ۲۰از  تر بيشکار روزانه . است، در حالي که چنين نيست

وقت چنين قراردادي را  دار هيچ بود، سرمايه ارزد، اگر اين چنين نمي دار مي سرمايه
  . بست با کارگر نمي

پس کاراضافي کاري . کاراضافي منشاء استثمار انسان از انسان است      
يعني . دهند دار انجام مي ت هيچ پولي براي سرمايهاست که کارگران بدون درياف

   کار بدون پول= کاراضافي
ي حيات  يابد براي قوت اليموت و ادامه کارگر مزدبگير تنها زماني اجازه مي"      

و ديگر مصرف (دار  خود کار کند که مدتي نيز به طور رايگان براي سرمايه
داري  سرمايه توليد ي شيوه رفت پيش. کار کند) اضافي توليد شده گان ارزش هکنند
در گروي افزايش ميزان اين ساعات کار رايگان است که يا به صورت " دقيقا

تر کردن ساعات کار روزانه يا از طريق افزايش کارايي توليدي صورت  طوالني
  ." ۲اي براي سرمايه در بر ندارد کار اضافي هيچ هزينه" "۱.پذيرد مي

  
  زمان کاراضافي 

کارالزم،  زمان مدتاز  تر بيش،  ي که هر کارگر در جوامع طبقاتيزمان دتم      
ساعت در روز  ۸کارگري " مثال. گويند مي زمان کاراضافيدهد،  کار انجام مي

کارالزم در نظر بگيريم که در قبال  زمان مدتساعت آن را  ۴کند، اگر  کار مي
کاراضافي است که بدون  زمان مدتمانده  ساعت باقي ۴گيرد،  دستمزد انجام مي

                                                 
 اينترنتي م، نسخه .ترجمه ع۲۹کارل؛ نقد برنامه گوتا ص . مارکس -۱
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درجريان يك بخش از فرايند " .گيرد دريافت معادلي به صورت رايگان انجام مي
. كند ي معاش خود را توليد مي كار خود يعني ارزش وسيله كار، تنها ارزش نيروي

كند كه متكي بر تقسيم اجتماعي كار است، خود  چون او در شرايطي توليد مي
به جاي آن، وي در شكل خاصي، . كند را توليد نمي وسايل معاش خويش" مستقيما

كند كه با ارزش وسايل معاشش، يا با ارزش پولي برابر  نخ، ارزش را توليد مي" مثال
اين بخش از كار روزانه كه به اين . خرد است كه با آن اين وسايل معاش را مي

او، و ي  قصد اختصاص داده شده، به نسبت ارزش ميانگين وسايل معاش روزانه
تر  تر يا كوچك ، بزرگها آنبنابراين، به نسبت ميانگين زمان كارالزم براي توليد 

ساعت كار  ۶ي او بازنمود ميانگين  اگر ارزش وسايل معاش روزانه. خواهد بود
ساعت كار كند تا آن ارزش را  ۶شيئت يافته باشد، كارگر بايد به طور ميانگين 

كرد،  براي خود كار مي" دار مستقال اي سرمايهاگر، وي به جاي كار بر. توليد كند
ي شرايط، وي هنوز مجبور بود براي همين تعداد ساعت  در صورت ثابت بودن بقيه
کار خود را توليد كند و از اين طريق وسايل معاش الزم  كار كند تا ارزش نيروي

 چون ارزش جديد. ... براي حفظ خود يا بازتوليد مداوم خويش را به دست آورد
شود، اين توليد  ي متغير از پيش پرداخت شده مي ايجاد شده تنها جايگزين سرمايه

من اين بخش از كار روزانه را كه در . كند جلوه مي بازتوليد سادهارزش چون 
و كار صرف شده در اين  زمان كارالزمشود،  جريان آن، اين بازتوليد انجام مي

گر الزم است چون مستقل از شكل نامم؛ اين كار براي كار مي كارالزممدت را 
داري الزم است، چون  اجتماعي خاص كار اوست؛ براي سرمايه و جهان سرمايه

زمان کار الزم کاري است که فقط " ."۲تداوم حيات كارگر بنياد چنين جهاني است
براي  کاراضافيزمان . شود ي و تامين معاش انجام ميمصرف ارزشبه منظور ايجاد 
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اين گام نخست در کار . به منظور انباشت ثروت است و اي مبادله ارزش
  ."۳ست صنعتي

  
   ۱مصرف ارزش

نام  کاالشود،  مي  محصولي که براي فروش، يعني مبادله با محصول ديگر توليد      
، رفع بخشي از نيازهاي انسان ها آنکاال داراي دو مشخصه است که يکي از . دارد
اش  اجاتيحتتواند آن را براي رفع ا و انسان ميبنابراين کاال سودمند است . باشد مي

است، مانند نان که با مصرف آن،  مصرف ارزشپس کاال داراي . مصرف نمايد
  .شود گرسنگي ما برطرف مي

است، کاال  مصرف ارزشچيزي که داراي  ست که آيا هرجا اينحال پرسش       
  باشد؟ مي

ا که در گذشته و هنوز هم در ناني ر" مثال. منفي است فوق پرسش پاسخ به      
را  ها آنپزند و نياز  دهقانان براي مصرف شخصي خود مي روستاييبعضي مناطق 

براي  که بلبه اين دليل که نان را نه براي فروش، . ي داردمصرف ارزشکند،  رفع مي
اما امروزه ناني که در . شود کنند، کاال محسوب نمي مي  مصرف شخصي خود توليد

  .شود شود براي فروش است و کاال محسوب مي مي  نانوايي توليدهاي  کارگاه
براي فروش است و کاال به   ي ي محصوالت توليد همه" در دنياي امروز تقريبا      

االست، شان فروش ک گان به اين دليل که هدف اصلي توليدکننده. آيند حساب مي
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بنابراين، پيكر خود . دارداين سودمندي ناشي از خواص پيكر كاالست و بدون آن پيكر وجود ن
." آيد ها ارزش مصرفي يا شيئي مفيد به شمار مي آهن، گندم، الماس و جز آن" كاال، مثال
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براي مثال در . دو سود هستن تر بيشفروش  يبرا يمشتراز هر راهي به دنبال 
پاشند  مي ۲ي شيميايي هاي نارس انگور ياقوتي، يک نوع ماده مواردي برروي خوشه

اي تيره رنگ و با  اي انگور به پوست قهوه که در مدت کوتاهي پوست سبز غوره
کنيم انگور خوشمزه و شيرين  ما با ديدن آن، تصور مي. شود ظاهري زيبا تبديل مي

  . شويم متوجه ترش و نارس بودن آن مي است، اما در هنگام خوردن
شود افرادي هندوانه را قبل از طي کردن روند طبيعي بارور شدن،  و يا گفته مي      

يک " ظاهرا. کنند تر آن را براي برداشت آماده مي با افزودن کودهاي رنگي، سريع
 کنند و از طريق ريشه وارد بافت هندوانه نوع کود آهن است که در آب حل مي

  .۱نمايد، اما مزه ندارد رنگ مي کرده و آن را قرمز و خوش
کننده  داران توليد هاي کارخانه شود که بسياري از اعضاي خانواده شنيده مي      

  هاي گوشتي توليدي سوسيس و کالباس، از خوردن اين خوراک و ديگر فرآورده
مصرف زيرا که کااليي است براي فروش نه . کنند خودشان، خودداري مي

  .شخصي
                                                 

. شود فرنگي مي شدن گوجه  يا سم سرخ باعث زودتر رسيدن و قرمز (finish) ماده هورموني - ۲
بوده که به صورت مايع است و " ادفون"شود  فرنگي استفاده مي رسيدن گوجه  ترکيبي که براي زودتر

برخي از . شود فرنگي مي کند و باعث رسيدگي گوجه در شرايطي خاص گاز اتيلن ايجاد مي
اما برخي ديگر . شود محصوالت مانند انگور، خيار و غيره رشدشان پس از برداشت کامال متوقف مي

فرنگي، خرمالو، موز، پرتقال و غيره جزو محصوالتي هستند که پس از برداشت  ها مانند گوجه از ميوه
گاز از ها  توانند تحت شرايط خاص رسيده شوند و دوره رشدشان را ادامه دهند که براي اين ميوه مي

  .شود اتيلن مصنوعي يا طبيعي که براي رسيدن استفاده مي
ها  شود که عمالً آن ياستفاده م» نينيتوکيس«ها از هورمون  قرمز شدن آن يدر کشت هندوانه برا - ۱
د از اواخر يبا ن هستند کهينيتوکين و سيبرليآهن، ژ يج در بازار دارايرا يکودها. ستندين نيريش

اه يکنند که هنوز رشد گ يل رشد استفاده ميکشاورزان همان اواتر  بيشاما مرحله رشد استفاده شوند 
کرو يم ييايميش يشود و کودها يها استفاده نم ن هورمونيار و گوجه از ايدر خ. ده استکامل نش

 . دهد ير مييها را تغ رود که طعم آن يو بور به کار م يمانند آهن، رو
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ي انواع مواد غذايي که براي فروش توليد شده و ما مصرف  به طور کلي همه      
نباشد، از کيفيت و مرغوبيت خوبي  ها آنکنيم، اگر نظارت دقيقي بر روي  مي

شايد از بزرگان خانواده بارها شنيده باشيد که از خوشمزه و . برخودار نيستند
  .کنند ديگر در قديم، بسيار ياد مي ها و چيزهاي خوراکي مرغوبيت ميوه

يک محصول تبديل به کاال  گونه چهدهد که  ها نمونه ديگر، نشان مي ها و ده اين      
حاکم  ها ناهمه چيز کااليي و پولي شده و روابط کااليي بر روابط انس. است  شده

تاثير اين روابط . دهد کسي بدون معوض براي شما کاري انجام نمي. گشته است
طوري که بسياري حاضر نيستند  ترين افراد خانواده هم رسيده است به حتا به نزديک
روابط عاطفي انساني و حس . انجام دهند ديگر همداشت، کاري براي  بدون چشم

فرهنگ . ته استفي قرار گرتحت تاثير روابط کاالي ديگر همدوستي و احترام به  نوع
و به فرهنگ کااليي و پولي  يافته تغييرروابط کااليي و پولي،  گذشته تحت تاثير
  .تبديل گشته است

براي مثال هنگام يک تصادف رانندگي حتا اگر برخورد جزيي بين دو خودرو       
 رخ ندهد يکيزيف يريکه درگ يدر صورت – به وجود آمده باشد، نخستين واکنش

  کنيد؟  مرا پرداخت مي) پول( خسارت مالي گونه چهاين است که شما  -
جنگل،  چيزهاي ديگري کاال نيستند؟ چيزهايي مانند هوا، درختان اما چه      
 کار محصولها و منابع طبيعي ديگر وجود دارند که  ها، کوه جاري رودخانه هاي آب

هستند، اما  مصرف ارزشباشند و داراي  انسان نيستند و براي ما سودمند و مفيد مي
اها از آب آشاميدني،آب آبياري، چوب اما اگر در شهرها و روست .کاال نيستند

کاال هستند که با مصرف آن، بايد  ها آنکنيم،  درختان و چيزهاي ديگر استفاده مي
  .معادل آن را به صورت پول يا چيزهاي ديگر پرداخت نماييم

به اين شيوه ادامه پيدا کند، بايد  چنان هم  داري اگر وضعيت نظام سرمايه      
ي آماده نماييم که پول مصرف هواي تنفسي، گردش در خودمان را براي روز
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ها را نيز بايد، پرداخت  هاي جاري رودخانه طبيعت، کوهنوردي و شنا در آب
  !نماييم

با خانم مهندسي که کارخانه  ۲۰/۰۴/۱۳۹۳شبکه يورونيوز فارسي در تاريخ       
در اين . داده بوداندازي کرده بود گفتگويي ترتيب  شير شتر در موريتاني راه  توليد

وقتي خواستيم از مردم شير شتر بخريم مردم به ما : "گفتگو خانم مهندس گفت
شود شير شتر را هم  مگر مي !آور است اين کار شما يک عمل شرم گفتند مي

 ها آناما ما روشي ديگر به کار برديم، در قبال دريافت شير شتر، به  ؟!فروخت
غذايي بروند و جنس مورد نياز خود را با آن داديم که به فروشگاه مواد کوپن مي

  داد و در مقابل پول ها را به ما مي بخرند و هر ماه هم فروشگاه مربوطه اين بن
بدين ترتيب بن را جاي پول قرار داديم تا مردم عادت به فروش . کرد دريافت مي

  .ي به کاالمصرف ارزشاي است از تبديل شدن  اين نمونه." شير شتر کنند
کاال نيست، " ي داشته باشد، لزومامصرف ارزشدانستيم هر چيزي که  جا اينتا       

است؟ در پاسخ بايد بگوييم که يکي از  مصرف ارزشولي آيا هر کااليي داراي 
هاي کاال اين است که سودمند بوده و به نحوي يکي از  خصوصيات يا ويژگي

اگر . باشد مي مصرف ارزشن داراي اجات انسان را رفع نمايد، بنابراييحتنيازها و يا ا
  .نباشد، خريداري ندارد مصرف ارزشکااليي داراي 

ي که  است، اما هر محصول توليد مصرف ارزشکه هر کااليي داراي  نتيجه آن      
با  که يتمحصوالتر  بيش "امروزه تقريبا. باشد، کاال نيست مصرف ارزشداراي 

  .، کاالستشود مي  توليد فروش ي زهيانگ
هدف ) داري، فئودالي جامعه اوليه، برده(هاي اجتماعي اقتصادي گذشته  در نظام      

يعني محور . بود) ارزش مصرفي(توليد محصول، فقط و فقط مصرف شخصي 
اصلي توليد محصوالت به منظور مصرف و امرار معاش خود و خانواده بوده است 

  ).اي ارزش مبادله(نه انباشت محصول به خاطر فروش
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ايـن مـوردي   . [تواند ارزش مصرفي باشد بدون آن كـه ارزش باشـد   چيزي مي"      
هوا، زمين بكر، .] شود است كه شيء بدون دخالت كار براي انسان سودمند واقع مي

. گنجنـد  هـا در ايـن مقولـه مـي     هاي خودرو و ماننـد آن  زارهاي طبيعي، جنگل چمن
کسـي کـه   . که کاال باشـد  آن تواند مفيد و محصول کار آدمي باشد بدون چيزي مي

ارزش مصـرفي بـه   " کنـد، مسـلما   نياز خود را با محصول کار خـويش بـرآورده مـي   
کـاال، او نـه تنهـا بايـد ارزش       بـراي توليـد  . کنـد  نمـي   آورد اما کاال توليد وجود مي

اجتمـاعي    يعنـي ارزش مصـرفي    براي ديگران نيز بايد ارزش مصرفي که بلمصرفي 
راي اين كه محصولي به كاال تبديل شود، بايـد بـه شـخص ديگـري     ب. ... کند  توليد

. ي مبادلـه نقـش ارزش مصـرفي را داشـته باشـد      منتقل شود كـه بـراي او بـه واسـطه    
تواند بـدون ايـن كـه شـيئي سـودمندي باشـد، ارزش داشـته         سرانجام، هيچ چيز نمي

است؛ اين كـار   فايده فايده است، كاري را كه در بر دارد نيز بي اگر چيزي بي. باشد
  ."آورد شود و بنابراين ارزشي هم به وجود نمي به عنوان كار شمرده نمي

كسي . تواند مفيد و محصول كار آدمي باشد بدون آن كه كاال باشد چيزي مي"      
ارزش مصـرفي بـه   " كند، مسلما كه نياز خود را با محصول كار خويش برآورده مي

اهميـت اسـت    به عالوه، اين موضوع بـي ." ..."كند آورد اما كاال توليد نمي وجود مي
را بپوشـد يـا   ) پـالتويي كـه خيـاط توليـد كـرده اسـت      (كه خياط پالتوي مورد بحث

  ."۱كند در هر دو حالت، پالتو همچون يك ارزش مصرفي عمل مي. مشتريش
شيئي مصرفي بوده است؛ اما فقـط در   محصول كار در تمامي حاالت اجتماعي"      

تاريخي مشخص از تكامل است كه كار صرف شده در توليد چيزهاي ي  يك دوره
آن محصــول يعنــي چــون ارزش آن بــاز نمــوده و " عينــي"مصــرفي، چــون ويژگــي 

ي ارزش  شود كه شكل ساده بنابراين، نتيجه مي. شود محصول كار به كاال تبديل مي

                                                 
 ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۷۲- ۷۱ - ۷۰کارل ؛ كاپيتال جلد يكم صص . مارکس - ۱
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ل ي ارزش محصول كار است و همچنين تكامل شك كاال در همان حال شكل ساده
  ۹۱كاپيتال جلد يكم ص  ."كااليي با تكامل شكل ارزشي متقارن است

  
   ۱اي مبادله ارزش

اکنون از خود . است اي مبادله ارزشمشخصه دوم کاالها اين است که داراي       
  گيرد؟ صورت مي گونه چهپرسيم که مبادله کاالها  مي

براي رفع گرسنگي و گندم " مثال. داشته باشد مصرف ارزشابتدا بايد کاال       
يعني مبادله بين دو . است مصرف ارزشپاها، داراي  کفش براي پوشيدن

گيرد نه بين دو   سان نيستند، صورت مي که متفاوت بوده و يک مصرف ارزش
سان هستند مانند مبادله گندم با گندم يا کفش  يک مصرف ارزشکااليي که داراي 

  . با کفش
ي دو کاال که متفاوت و از يک جنس نيستند  ار مبادلهحاال بايد بدانيم که معي      

  .کيلوگرم گندم با يک جفت کفش چرمي ۱۰۰مبادله " چيست؟ مثال
گيرد ما بايد از خود به پرسيم که مبادله اين دو  اي صورت مي وقتي که مبادله      

کاال بر چه مبنايي صورت گرفته است؟ با کمي تعمق بايد به اين پاسخ برسيم که 
ين دو کاال در يک چيزي يا عاملي بايد اشتراک داشته باشند تا مبادله صورت ا

آيا آن دو کاال در وزن با هم برابرند؟  اين چيز يا عامل اشتراک چيست؟. گيرد
و يک جفت کفش ممکن است به يک  ۱۰۰پاسخ منفي است زيرا وزن گندم 

ابرند؟ پاسخ اين هم هاي مصرف بر آيا آن دو کاال داراي ارزش .کيلوگرم هم نرسد
هاي مصرف برابر باشند،  کاالهايي را که داراي ارزش ها نامنفي است زيرا انس

                                                 
كند كه بنابر آن،  اي كمي، نسبت، جلوه مي صورت رابطه اي پيش از هر چيز به ارزش مبادله" - ۱

مقدار  xكيلوگرم گندم با  ۷/۱۲" مثال. ... شوند نوعي ارزش مصرفي با نوع ديگر از آن مبادله مي
  ۶۶كاپيتال جلد يكم ص ."شود مقدار طال و غيره مبادله مي zمقدار ابريشم يا  yواكس كفش، 
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هاي  چه کسي حاضر است گندم را با گندم که داراي ارزش" کنند، مثال مبادله نمي
ي ا نهشخصي پيدا شود به صورت رذيال که اينمصرف برابرند، مبادله کند؟ مگر 

گندم مرغوب ديگري مبادله نمايد که اين مورد استثنايي گندم نامرغوب خود را با 
هاي  روشن است که گندم و کفش داراي ارزش" کامال. بر يک قاعده است

زيرا از گندم نان، . اند هاي مصرف مختلف مصرف برابر نيستند يعني داراي ارزش
شود و از کفش براي پوشاندن  ماکاروني و چيزهاي ديگر جهت خوراک تهيه مي

  .شود استفاده ميپا، 
نمايند   توليد که ايننمايند و براي   شان، مجبورند توليد براي رفع نيازهاي ها ناانس      

هر کااليي بايد مدتي کار کرد تا آن کاال، قابل استفاده و   براي توليد. بايد کار کنند
  .گردد مصرف ارزشبه عبارت ديگر داراي 

يم آيا معيار ارزيابي يا وجه مشترک بين مبادله توانيم از خود به پرس مياکنون       
  باشد؟" هاي آن کاال انجام کار براي تهيه زمان مدت"تواند  دو کاال مي

 ۱۰۰توانيم درک کنيم که براي تهيه  زيرا مي. پاسخ پرسش فوق مثبت است      
کيلوگرم گندم به طور متوسط يک روز و براي تهيه يک جفت کفش چرمي که به 

شده  ها آنشود يک روز کار، صرف تهيه  مي  توليد  گران کارگاهي عتشيوه صن
  .است
شده  ها آنبينيم که اين دو کاال در مقدار کاري که صرف تهيه  بنابراين مي      

گيرد و مربوط به  اما بايد بدانيم که اين نوع مبادله امروز صورت نمي. است مساويند
هر . داري و فئودالي بود عصر برده, ساده يکاالي توليدگذشته يا همان  توليد شيوه

گرفت، اما طريق برتر و  چند که در آن اعصار هم مبادله کاال با پول صورت مي
 تر بيشکه اکنون حاکم بر جهان است،   داري سرمايه توليد شيوهدر  .گير نبود عامه
و  ش را فروخته که در آن کشاورز گندم. گيرد ها با پول و طال صورت مي مبادله

  .خرد کفش، مي" کند، با همان پول کاالي ديگر مثال پول دريافت مي
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دوزد،  هزار تومان مي ۱۵هنگامي که خياط، يک پيراهن را با : مثالي ديگر      
با آن پول، چيزي يا چيزهايي  که بلگذارد؛  ش نمي ش را براي هميشه در جيب پول

پايي  هزار تومان دو جفت دم ۱۵فرض کنيم که خياط با . خرد که نياز دارد را مي
بخرد، به اين مفهوم است که در حقيقت خياط پول دوخت يک پيراهن را با دو 

مبادله به کمک پول انجام گرفته و مقدار کاري . پايي مبادله کرده است جفت دم
پايي مصرف شده نيز برابرند که با هم  که براي دوخت يک پيراهن و دو جفت دم

  . اند مبادله شده
را داراي ارزش  ها آن چه آنشوند،  پس هرگاه دو يا چند کاال با هم مبادله مي      
  .نهفته است ها آنکرده، مقدار کاري است که در )  مبادله ارزش(

 ديگر يکداري، کاالهاي مختلف با  از پيدايش سرمايه در طول صدها سال قبل"      
ي مسلم در جريان مبادله وجود  کتهاند، دو واقعيت، دو ن شده و يا با پول مبادله مي

ي هر  اند و هميشه دارنده يا توليدکننده کاالها رايگان نبوده که اينيکي . داشته است
در  که اينو ديگر . کااليي آن را در ازاي کاالي ديگر يا با پول، مبادله کرده است

وده است؛ هاي معيني در کار ب يا با پول، هميشه نسبت ديگر يکي کاالها با  مبادله
يعني از همان آغاز، همواره مقدار معيني از يک کاال، در ازاء مقدار معين ديگري 

بديهي است که در اين . شده است از کاالي ديگر، يا با مبلغ معيني پول، مبادله مي
رد و بدل  ديگر يکهاي مساوي کاالهاي مورد مبادله با  ها يا حجم مبادله وزن

پس . برابري وجود داشت ها آناز آن دو کاال بين  ويژگي ديگري که بلشد؛  نمي
       ."وزن يا حجم يا ساير خصوصيات فيزيکي و ظاهري کاالها مبناي مبادله نيست

ي از کااليي ديگر تر بيشتري از يک کاال با وزن يا حجم  وقتي وزن يا حجم کم"
ته آن است معناي اين گف. مندتر است گوييم کاالي اولي ارزش شود، مي مبادله مي

ي مشترکي به نام ارزش هستند و مقدار اين ارزش در  که هر دو کاال داراي خاصه
ي کاالي متفاوت  اما ماهيت اين خاصه ذاتي که در همه. است تر بيشکاالي اولي 
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 "شود چيست؟ آشکار مي ديگر يکبا  ها آني  وجود دارد و در جريان مبادله
و داراي خواص و موارد مصرف  هاي متفاوت کاالهاي مختلف که از جنس"

کار تنها عنصر مشترکي است که در . ... اند شده  اند، همه با کار انسان توليد متفاوت
ي طبيعي در  ي کاالها وجود دارد و در جريان طوالني کاال شدن مواد اوليه همه
شکل  اي مبادله ارزشبنابراين، . ... به کار رفته و تجسد و تبلور يافته است ها آن

  ."۱هر کاال صرف شده است  ظهور و بيان مقدار کاري است که در توليد
اي كه بيانگر  ي، است، يعني كيفيت روزمرهمصرف ارزشنخستين شكل ارزش، "      
ي مصرف ارزش، دوشادوش اي مبادله ارزشي فرد با طبيعت است؛ شكل دوم،  رابطه
ي  به صورت يك رابطههاي مصرفي ديگران، و  اش بر ارزش با سيطره راه هماست 

) ها جمعه(ي آخر هفته مصرف ارزشدر اصل نوعي  اي مبادله ارزشاجتماعي، چرا كه 
  "۲.بود يعني چيزي كه مردم نياز مادي فوري به آن نداشتند

. ستکاالي  شود مقوله اي که ثروت بورژوايي در آن نمايان مي نخستين مقوله"      
ست، يعني  يمصرف ارزش،  ]لحاظ از يک[.کاال، خود، وحدت دو جنبه است

ي مادي کاالست که  اين رويه. ست موضوع ارضاي هر نظامي از نيازهاي انساني
ترين مراحل توليد ممکن است در آن مشترک باشند و بنابراين  نامتجانس
ي به محض تعديل شدن مصرف ارزش. ي اقتصاد سياسي نيست اش در حوزه بررسي

اش در تعديل آن مناسبات، وارد  و يا به مجرد مداخلهدر پرتو مناسبات نوين توليد، 
ي  به طور کلي و معمول، و به منظور ارائه چه آن. شود ي اقتصاد سياسي مي حوزه

ست که در سرآغاز شکوفايي علم  توان گفت در حد توضيح واضحاتي بهتر آن، مي
ي  پوستههاي اجتماعي توليد بورژوايي از  اقتصاد، يعني هنگامي که جداکردن شکل

هاي مستقل مطالعه، هنوز به  شان به عنوان موضوع و در نظر گرفتن ها آنمادي 
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ي کاال، مصرف ارزشبا اين همه، . زحمت ميسر بود، البته ارزشي تاريخي داشته است
ي  ست که رابطه در واقع، يک پيش فرض مسلم است، زيربناي مادي معلومي

ي خاص است که  و تنها همين رابطه. شود ي آن نمودار مي اقتصادي خاصي بر پايه
ها  گندم را چه بردگان بکارند و چه سرف" مثال. زند ي مهر کاال ميمصرف ارزشبر 

حتا اگر مثل برف . ست ي يکسانيمصرف ارزشيا کارگران آزاد، در هر حال واجد 
مسئله اين است که . دهد اش را از دست نمي يمصرف ارزشاز آسمان ببارد 

آيد؟ به نيروي  شود و به صورت کاال در مي گونه دگرگون مي ي چهمصرف ارزش
ي مصرف ارزش.  ]ي کاالست ي ديگر مقوله و اين جنبه[.اي مبادله ارزشمحرِک 

بدون واسطه از هم " واسطه در کاال جمعند اما ضمنا گرچه بي اي مبادله ارزشو 
ي مصرف ارزش رسد که توسط به نظر نمي اي مبادله ارزش که اينعالوه بر . جدايند

 اي مبادله ارزششود و به عنوان  تعيين شده باشد، کاال هم گويي تنها وقتي کاال مي
دارنده، تنها از . ي رفتار نکندمصرف ارزشاش با آن به عنوان  يابد که دارنده تحقق مي

هاي مذکور  شان با ساير کاالها، ارزش هاي مصرفي به غير، و مبادله راه انتقال ارزش
تملک از راه انتقال به غير شکل اساسي نظام اجتماعي . آورد ک در ميرا به تمل

. ترين و مجردترين مظهر آن است در حکم ساده اي مبادله ارزشتوليد است که 
 که بلاش،  اما نه براي دارنده. ي داشته باشدمصرف ارزشمسلم است که کاال بايد 

ي  ارگري در کارخانهي ک که يک خانواده چنان هم. (از نظر کل جامعه تر بيش
گيرند و  ي مبادالتي با پدر و مادر قرار مي که در آن کودکان در رابطه -منچستر

ي سازمان اقتصاد  نماينده -پردازند بهاي خوراک و محل خواب خود را به آنان مي
که همه چيز در آن [ي خصوصي حاضر هم، نظام مبادله) سنتي خانوادگي نيست

. ي جوامع باشد ي اقتصاد خودانگيخته تواند نماينده ، نمي ]پيدا کرده اي مبادله ارزش
ي  در نقطه که بلهاي بدوي مبادله بين افراد درون يک جماعت نيست،  در جماعت

هاي مختلف  ي تماس جماعت ، و در نقطهها آنانتهايي جماعات، در مرز جغرافيايي 
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ادري از مالکيت خاص اند که دارايي اشتراکي به عنوان شکل ن برده پي" اخيرا. است
جماعت  گونه اينهاي متنوعي از  نمونه:  ]چنين نيست[اما در واقع. مردم اسالو بوده

اند اما  بيش و کم منحل شده ]گرچه[توان يافت که  اقتصادي را در هند هم مي
کند  ي در عمق تاريخ روشن ميتر بيشقابل شناخت هستند؛ و بررسي " هنوز کامال

نظام توليد . اند ي مردم بافرهنگ بوده ي عزيمت همه نقطهگونه جماعات  که اين
ي خصوصي را، نخست، بايد نظامي دانست که از انحالل تاريخي  متکي بر مبادله

که البته ميان جهان کنوني که  ضمن آن. اين کمونيسم طبيعي پديد آمده است
ي آن است، و  ي توليد در اعماق و گستره کننده تعيين اي مبادله ارزش

هاي اجتماعي پديد آمده به دنبال انحالل مالکيت اشتراکي، يک رشته از  بندي کلش
نوشته قطع  دست جا اين[..."اند  قرار گرفته ]متعدد و متنوع[هاي اقتصادي نظام
  ].۱شود مي
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  مچهارفصل 

  داري سرمايه توليد شيوه
  کاال 
کاپيتال را با مفهوم  مکارل مارکس بزرگ فرزانه قرن نوزده، نگارش جلد يک      
داري از تعريف اين  سرمايه توليد شيوهما نيز در ادامه براي تشريح . آغاز کرد ۱کاال
به اندازه کافي در مورد  تر شيپکه  اين دليل اما به. کنيم ه شروع ميمقول

طور خالصه يادآوري  اکنون به .نوشتيم و کاال،اي  مبادله مصرف، ارزش ارزش
  :کنيم که مي

پزد  پخت با ناني که کارگاه نانوايي مي ي ناني که زن کشاورز مي ز مقايسها      
  :شويم که متوجه مي

  .آن نه فروشپخت،  خود مي براي مصرفدهقان نان را       
  .خود نه براي مصرفپزد،  مي براي فروشکارگاه نانويي، نان را       
  .ندارد اي مبادله ارزش. است مصرف ارزشفقط داراي نان دهقان       
 اي مبادله ارزشو هم داراي  مصرف ارزشنان کارگاه نانويي، هم داراي       
  .باشد مي

کاال شود؛ و به آن  نان کارگاه نانويي محصولي است که براي مبادله توليد مي      
بتواند کاال باشد، بايد داراي دو  که اينشود، براي  هرچيزي که توليد مي .گوييم مي

  :مشخصه باشد

                                                 
" ي عظيمي از كاالها چون توده"ها حاكم است،  بر آن داري ي توليد سرمايه ثروت جوامعي كه شيوه" - ۱

پيش از هر چيز شيئي است "...  ."رود كند؛ كاالي منفرد شكل ابتدايي آن ثروت به شمار مي جلوه مي
ماهيت اين نيازها، چه از . كند هاي خود هر نوع نياز انسان را برآورده مي خارجي، چيزي كه با ويژگي
 مرتضوي  ۶۵يكم ص كاپيتال جلد."دهند باشد، تغييري در موضوع نميشكم ناشي شود و چه تخيلي 
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اجات انسان را يحتيعني يکي از نيازها و يا ا داشته باشد؛ي مصرف ارزش -۱      
  .برآورده کند

  .توليد شده باشد) فروش(يعني براي مبادله  داشته باشد؛ اي مبادله ارزش -۲      
اي ندارد؛ و گرنه آن را به  واسطه بي  کاال براي مالکش هيچ ارزش مصرفي"      

  تنها ارزش مصرفي. دارد  ن کاال براي ديگران ارزش مصرفياي. آورد بازار نمي
  اي و بنابراين ي آن براي خود مالک اين است که حامل ارزش مبادله واسطه بي

گيرد تا آن را به ازاي کاالهايي واگذار  ، تصميم مي بنابراين. است  ي مبادله وسيله
ها  ها براي مالکان آنتمامي کاال. شان مورد نياز اوست هاي مصرفي کند که ارزش

ها  ي آن چنين همه هم. اند  ارزش غيرمصرفي و براي غيرمالکان خود ارزش مصرفي
ها را به وجود  ي آن ها مبادله اما اين دست به دست شدن. بايد دست به دست شوند

دهد و  ديگر قرار مي عنوان ارزش در رابطه با يک ها را به شان، آن آورد و مبادله مي
عنوان ارزش خود را  به اين ترتيب، کاالها بايد به. بخشد رزش تحقق ميعنوان ا به

  ."۲خود را تحقق بخشند  عنوان ارزش مصرفي که بتوانند به تحقق بخشند پيش از آن
  

  داري  سرمايه توليد ي شيوهشرايط 
  گي و فئوداليسم، برده به منظور مصرف شخصي نه فقط در عصر   فرآورده  توليد      
،  عنوان پايه و اساس اقتصاد جامعه هم به  داري سرمايه در مراحل ابتدايي  که بل

ي  است که ضربه  داري اما در جريان رشد و تکامل سرمايه. کرد فرمايي مي حکم
 توليد شيوهگردد و به اين ترتيب  براي مصرف شخصي، وارد مي  قطعي بر توليد

يعني   داري سرمايه توليد شيوهبه اين اعتبار . رود براي مصرف شخصي از ميان مي
عمل   داري يابد و به عنوان پايه و اساس اقتصاد سرمايه براي فروش، برتري مي  توليد
گذشته هم در کنار آن، وجود داشته  توليد شيوهاگر چه ممکن است بقاياي . کند مي
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ين تر شرايطي الزم است که يکي از مهم  داري سرمايه توليد شيوهبراي پيدايش  .باشد
  . باشد مي تقسيم اجتماعي کار ها آن

داري و  نخستين، برده  در جامعه" اما پرسش اين است که مگر در گذشته، مثال      
در طول تاريخ  .د نداشته است؟ پاسخ مثبت استوجو کار تقسيم،  فئوداليسم

ي بشري، يکمين و دومين تقسيم بزرگ کار اجتماعي صورت گرفت؛ اين   جامعه
به وجود   گران کارگاهي به خاطر تکامل کشاورزي، دامداري و صنعتها  تقسيم
براي فروش، يعني   بزرگ اجتماعي، توليد کار تقسيمبا وجود اين دو . آمد
  .وجود نداشته است  داري سرمايه توليد شيوه
ِ کاال، شرط الزمِ  اما توليد. ِ کاالست ، شرط الزم توليدکار تقسيم      
الزم است؛ اما براي  کار تقسيم" ِ کاال، حتما براي توليد که اينعني ي. نيست کار تقسيم
  .شود  الزم نيست که کاال توليد" ، حتما در جامعه کار تقسيموجود 

  نماييم؟  ، کاال توليدکار تقسيمتوانيم بدون  چرا نمي      
داري  اي خودش کشاورزي و دام ، هر خانواده اي اگر فرض کنيم در جامعه      
ند؛ گندم درو و آسياب کند، نان به پزد، خانه بسازد، چرم تهيه نمايد، لوازم منزل ک
ي  بسازد، پوشاک تهيه کند، آهنگري و نجاري کند و به طور کلي همه ابزارکارو 

کاال   نمايند، ديگر توليد  ي نيازهاي مادي خود را، خودشان توليد افراد جامعه همه
زيرا خريداري وجود ندارد و همه آحاد . نداشتبه منظور فروش، مفهومي نخواهد 

  .ي نيازهاي خود هستند کننده جامعه توليد
افراد خاطر  وجود نداشته باشد و به همين کار تقسيم  يا هنگامي که در جامعه      

تواند  ينم  کااليي توليدد، نرا توليد نماي شان يها نيازهاي خود و خانواده  جامعه
بايد   توليد ي شيوه، اين  داري هاي نظام سرمايه ظهور جوانهبا  .وجود داشته باشد

اين است   براي نظام سرمايه کار تقسيممزاياي وجود  .شد و چنين هم شد متالشي مي
توليد نمايد تا نيازمند  فقط يک محصولگردد هر فرد يا خانواده  که سبب مي
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رط دوم را توضيح که ش اما قبل از اين .کند محصوالتي باشد که خود توليد نمي
کار سبب ايجاد معضالت اجتماعي زيادي  دهيم الزم است که بدانيم تقسيم

  .خواهيم کرد ي ها اشاره به آن" که مختصرا گردد مي
برد و انسان  ين ميرا از ب يانسان يها تيقابل يدار هيسرما ي م کار در جامعهيتقس      

از  ياريچ اختيکه انسان کارگر ه يبه طور. کند ين مياز ماش يا ل به مهرهيرا تبد
ت کارگران را يخالق .کند ياست که با آن کار م ينيخود ندارد و تابع سرعت ماش

  .گردد يها م آن يتمام استعدادها ييبرد و مانع از شکوفا ين مياز ب
وز در کنار ر ساعت در شبانه ۸به مدت حداقل  يي و مکانيکک عمل تکراري      

 يو فرد يذات يها يژگيرشد و تکامل تمام و که اين بدون، ايستادن ن خودکاريماش
ن يچاپل ي چارل "عصر جديد"لم يدر ف .تقسيم کار است ي همراه باشد، نتيجه انسان

  .ميا ن نمونه را مشاهده کردهيا
داند که مردم بر  يم يا يرانسانيط غياز شرا يکيم کار را يکارل مارکس تقس      

ت رو کنند که مانع رشد ياز فعال يشوند به اشکال يبور ممردم مج .آن کنترل ندارند
ط ين علت که آنان بر شرايآنان است تنها به ا يمقام انسان ي دهنده و تنزل
  .م کار است تسلط ندارنديتقس ي وهيش ي کننده نييکه تع يا ياجتماع

را در  ها ناسو انس گانه است، از يک ، که با سرشت انسان بيکار تقسيم"      
ها  واره شان به ماشين سازد و آنان را در کارهاي شان منجمد و متحجر مي هاي عاليتف

زمان آگاهي  کند؛ از سوي ديگر به طور هم نواخت بدل مي و بردگان امورِ يک
ناپذيري بيان شخصيت  دهد، که به علت امکان اندازه افزايش مي فردي آنان را بي

تهي و انتزاعي و به  شان، به چيزي ميان هاي و ارضاي آنان در فعاليت ها ناانس
ي کار  کار، قدرت توليد تقسيم" .۱شود ي جاه و مال بدل مي خودپرستي حيواني تشنه

دهد اما کارگر را تهيدست  را افزايش مي  برد و ثروت و رفاه جامعه را باال مي
                                                 

 ۱۳۷۷تهران / ترجمه محمدجعفر پوينده  ۵۶۸ص/ جورج لوکاچ/ تاريخ و آگاهي طبقاتي - ۱



۹۶ 

  کارگر باعث انباشت سرمايه. دهد کند و او را تا سطح يک ماشين تقليل مي مي
گردد، اما او بيش از پيش به  مي  شود و اين انباشت موجب افزايش رفاه جامعه مي

شود و سراسيمه به کار بيش  رو مي شود، با رقابتي سخت روبه دار وابسته مي سرمايه
  ."۲آورد که افت شديد جسماني از عواقب آن است از حد روي مي

م کار از ي، حذف تقسم کاريمقابله با عوارض تقس يبرا يراه حل مارکس      
 ي هيکل ياستعدادها ييگسترش و شکوفا که بلست، ين يد اجتماعيتول ي چرخه

ز در يل کار الزم از اجبار به داوطلبانه و ني، تبديق حذف کار اضافيکارگران از طر
 ۲س، يساعت تدر ۲، يسندگيساعت نو ۲(چند کار متفاوت  يک روز کاري

  .انجام دادن است) يکار ساعت تراش
  مالکيتالزم است،   داري سرمايه توليد شيوهکه براي  شرط دومي      

به عنوان مثال هنگامي که شخصي به منظور . باشد مي ابزارتوليدخصوصي بر 
تواند اين کار را انجام دهد که آن  کند، در صورتي مي مي  توليد  فروش، کااليي

و نيز در صورتي کاال مال  .کاال مال خودش باشد تا بتواند آن را به فروش برساند
  .خودش است که ابزاري که با آن، کاال توليد شده است، مال خودش باشد

ي خود را به عنوان  توليد  تواند محصول کننده وقتي مي به عبارت ديگر توليد      
  ابزارتوليدمالک از آن خودش باشد، يعني   ابزارتوليدکاال به فروش برساند که 

فرآورده   ساده و مالک نداشت، توليد  ابزارتوليدنخستين چون   جامعهدر " مثال. باشد
گي  ي برده اما در دوره. براي مصرف عموم بود که بلبراي فروش نبود،   يا محصول
هم   تکامل يافت و داراي مالک شد و در نتيجه، فرآورده  ابزارتوليد  و فئوداليسم
، گرديد مي  طور محدود، توليدبه   و مبادله )فروختن براي خريدن( جهت فروش

اساس و  "خريدن به منظور فروختن" اما .)هاي توليدي جهت مصرف بود فرآورده(
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اي که به  به طور خالصه و مفيد نتيجه  بنابراين .داد ي اقتصاد را تشکيل نمي پايه
عبارت   داري سرمايه توليد شيوهآوريم اين است که شرط الزم براي وجود  دست مي
  :است از

  اجتماعي کار تقسيم  -۱      
  .   ابزارتوليدمالکيت خصوصي بر  -۲      

  
  ساده  کااليي توليد

به   در نظام فئودالي، آن زمان که هنوز از صنعت ماشيني خبري نبود، توليد      
. گرفت گران و دهقانان صورت مي کوچک يعني صنعت گان توليدکنندهي  وسيله
. دادند مي  بودند و با آن، کار و پروسه توليد را انجام خود  ابزارتوليدمالک  ها آن
 ابزارکارکفاش با . کرد ، روي زمين کار مي)گاوآهن( خود ابزارکاردهقان با " مثال

کرد و تيشه و داس  خود آهنگري مي ابزارکارآهنگر با . کرد دوزي مي خود، کفش
  .نمود و غيره تهيه مي

کرد، در جهت  مي   ابزار خود، کار و توليد گري که با به عبارتي، هر صنعت      
فروخت، با  اش را مي گري کاالي توليدي اگر صنعت. اش بود رفع نيازهاي خانواده

پول حاصل از فروش آن محصول، اجناس مورد نياز ديگري که خود و خانواده 
  .خريد آن نبودند، مي  قادر به توليد

،  به اين نوع توليد. بود" فروختن به خاطر خريدن"يعني در حقيقت       
  .گويند مي ساده کااليي توليد

کوچک  گان توليدکنندهي است که توسط  بنابراين توليدکااليي ساده، توليد      
در اين دوره توليد . بودند  گرفت که خود مالک ابزار و محصول توليد صورت مي

ياز به پوشيدن، آدمي هزاران سال تحت اجبارِ ن" .گان بزرگ وجود نداشتند کننده
اما پالتو، پارچه كتاني و هر . يك نفر هم خياط شود حتا كه آندوخت، بي  لباس مي
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عنصري از ثروت مادي كه از پيش در طبيعت فراهم نيامده است، هميشه بايد به 
آمد؛ فعاليتي  وساطت يك فعاليت مولد خاص و متناسب با هدف آن به وجود مي

. كرد را براي نيازهاي مشخص انساني جذب مياي  مولد كه مواد طبيعي ويژه
هاي مصرفي و به عنوان كارمفيد، مستقل از   ي ارزش بنابراين، كار به عنوان آفريننده

شرط حيات انسان ) داري داري، فئودالي، سرمايه برده اوليه،(هاي جامعه  تمامي شكل
و  ختسوي  است؛ اين ضرورتي طبيعي و ابدي است كه ميانجيِ ناگزير رابطه

  ."۱شود بشر با طبيعت، و بنابراين خود زندگي انسان مي سازي
گران  دهقانان جزء و صنعت. ساده وجود دارد کااليي توليداکنون نيز، بقاياي  هم      

ها نه فقط براي مصرف خويش،  اين. هستند  اين نوع توليد گان نمايندهکارگاهي از 
حاصل از آن، کاالي مورد نياز خود را  کنند تا با پول مي  براي فروش توليد که بل

  ".فروختن به خاطر خريدن"يعني . بخرند
به مبادله گذارده  Mدر برابر پول  Cيك كاالي : فروش به خاطر خريد"      
  : گردد؛ يا به صورت مبادله مي Cبا يك كاالي ديگر " شود، كه اين پول مجددا مي

C-M-C   ۱(کاال    -پول-يا کاال(  
، كه در آن پول به گر گردش ساده كاالهاست نمايش C-M-Cول فرم      

  . كند عمل مي پول رايج، به عنوان وسيله گردشعنوان 
به معناي فروختن به منظور خريدن است، فروختن ) C-M-C( اين فرمول      

    . چيزي كه به آن نيازي ندارد و به منظور خريدن چيزي كه به آن نيازمند است
نقش ميانجي را دارد و كاال، " پول صرفا) کاال-پول-کاال(، C-M-C ي در پروسه

  ي در پروسه. دهد ، نقطه ابتدا و انتها را تشكيل مي]يمصرف ارزش[ سودمند ارزش
C-M-C هدف از فروختن به منظور  .شود پول يك باره و براي هميشه خرج مي
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صي که در اشخا "۱.بوده] يمصرف ارزش[ خريدن، به دست آوردن ارزش سودمند
گيرند با توجه به موقعيت مادي که در آن  ساده قرار مي کااليي توليدي  چرخه

ي ا هناگذرانند، داراي خصلت دوگ کنند و امرار معاش خود را مي زندگي مي
کنند و چون  مي  خود بوده و با آن توليد ابزارکاراز يک طرف مالک  ها آن. هستند

اما از طرف . نزديکند ها آندار بوده و به  مايهبر اين ابزار مالکيت دارند، شبيه سر
ات  کننده متکي است و توليد ساده بر کار شخصي توليد کااليي توليدديگر، چون 

باشد و  گر و يا دهقان، جهت مصرف شخصي و خانواده خودشان مي صنعت
کش محسوب شده و از اين جهت به  اي را انباشت کنند، زحمت توانند سرمايه نمي

  .باشند نزديک مي کارگران
    

  داري سرمايه  کااليي توليد
) يمصرف ارزش(، کاالهايي براي مصرف  ساده هدف توليد کااليي توليددر       

ارزش (داري هدف اصلي فروش  سرمايه کااليي توليدخود و خانواده است، اما در 
مالک به آن  که اينکاالهاي فراواني بدون   داري سرمايه توليد شيوهدر . است) مبادله

با فروش آن پولي . شود تا در معرض فروش قرار بگيرد مي  نياز داشته باشد، توليد
  .آيد از پول اوليه به دست مي تر بيش
 کار نيرويدار بايد کارگراني را استخدام کند و از  سرمايه براي انجام اين عمل      
به کار انداخته و کاالي ي خود را که از قبل آماده کرده،  کارخانه  خط توليد ها آن

کاالي +   کار نيروييعني در حقيقت خريدن کاالي  .نمايد   مورد نظر خود را توليد
به اين . تر بيششود به پول  ي مورد نظر که فروخته مي کاالي توليد=  مواد اوليه

 يا کااليي  داري سرمايه  توليد شيوه، "خريدن به خاطر فروختن"  توليد شيوه
   .شود گفته مي
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شود و اين كاال  مبادله مي  Cدر مقابل يك كاال Mپول : خريد به خاطر فروش"      
توانيم به صورت خالصه  گيرد؛ که مي مورد مبادله قرار مي Mدر برابر پول " مجددا
  :بنويسيم

M-C-M              ۲( پول   -کاال   -يا           پول( 

رف ديگر نمايانگر آن شكل گردشي از ط) پول-کاال-پول(، M-C-Mفرمول       
  .نمايد تبديل مي  است كه پول در آن خود را به سرمايه

  

  
  خودرو خط توليدتقسيم کار اجتماعي در 

  

 M-C-Mتوان فرمول  بديهي است كه مي: خريد به منظور فروختنپروسه       
ا گنجاند، اين يك مبادله غيرمستقيم پول ب M-Mرا در فرمول ) پول-کاال-پول(

 ۱۱۰۰پوند بخرم و آن را به  ۱۰۰۰فرض كنيد من مقداري پنبه را به . باشد پول مي
يعني  –ام  پوند مبادله كرده ۱۱۰۰پوند را با  ۱۰۰۰پس من در نهايت . پوند بفروشم

  .ي پول با پول مبادله
  :كنيم را با هم مقايسه مي) ۲و۱(حال اين دو فرمول       
اين دو . يا مرحله تشكيل شده است) دن و فروختنخري(هر پروسه از دو عمل       

باشند ولي تفاوت بزرگي ميان دو پروسه وجود  عمل در هر دو فرمول يكسان مي
نقش ميانجي را دارد و " پول صرفا) کاال-پول-کاال( ،C-M-Cي در پروسه. دارد
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در . دهد ، نقطه ابتدا و انتها را تشكيل مي]يمصرف ارزش[ كاال، ارزش سودمند
كاال رابط مياني است در حالي كه پول ابتدا ) پول- کاال-پول( ،M-C-Mي وسهپر

شود،  پول يك مرتبه و براي هميشه خرج ميC-M-C ي در پروسه. باشد و انتها مي
به مساعده " ، پول به قصد وصول آن صرفاM-C-Mي  در حالي كه در پروسه

نخستين تفاوت آشكار  و بدين طريق. گردد شود و به نقطه صدور باز مي گذاشته مي
 عنوان سرمايه گردش پول بهو  پول رايج گردش پول به عنوانمابين 

  .آيد به دست مي
تواند  پول فقط به شرطي ميC-M-C ي فروختن به منظور خريدن،  در پروسه      

ي صدورش باز گردد كه تمام پروسه تكرار شود، بدان معني كه مقدار  به نقطه
. باشد بنابراين، بازگشت، مستقل از خود پروسه مي. وش برسداي از كاال به فر تازه

باشد چرا كه مقصود، از  ، اين بازگشت يك ضرورت ميM-C-Mي اما در پروسه
اين بازگشت به وقوع نپيوندد، محظوري در كار  چه ناچن. ابتدا همين بوده است

  .ماند باشد و پروسه ناتمام باقي مي مي
 ر خريدن، به دست آوردن ارزش سودمندهدف از فروختن به منظو      

بوده و هدف از خريدن به منظور فروختن به دست آوردن ارزش ] يمصرف ارزش[
  .باشد مي] اي مبادله ارزش[قابل مبادله 

باشند،  هر دو كاال مي. دو انتها، از لحاظ اقتصادي، همانندند C-M-Cدر فرمول      
باشند، چرا كه كل تئوري ارزش  يبه عالوه هر دو داراي ارزش كمي يكساني م

  "۱.شوند مبادله مي] ارزها هم[ها  فقط معادل" داللت بر اين فرض دارد كه معموال
 کااليي توليدساده و  کااليي توليدهاي  توانيم تفاوت و شباهت مي جا اينبنابراين در       

   .داري را بيان نماييم شيوه سرمايه
  :داري در آن است که کاالي سرمايه توليد شيوها ساده ب کااليي توليدشباهت       
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  .مالکيت دارند  ابزارتوليدبر   توليد شيوهصاحبان هر دو       
  :در اين است که  داري سرمايه توليد شيوهساده با  کااليي توليداما تفاوت       
کوچک، مانند دهقانان جزء و  گان توليدکنندهساده،  کااليي توليددر : يکم      
،  داري سرمايه توليد شيوهدر اما  .هستند  ابزارتوليدمالک   گران کارگاهي نعتص

  .هستند  ابزارتوليد، مالک )داران سرمايه(بزرگ  گان توليدکننده
شان، ابزارکارکوچک خود نيز با  گان توليدکنندهساده،  کااليي توليددر : دوم      

در حالي که در  .شوند يي خود را نيز مالک م کنند و محصول توليد کار مي
دهند و با تحت استثمار  هيچ کاري انجام نمي ها آن، خود  داري سرمايه توليد شيوه

  .کنند را تصاحب مي ها آن کار محصولقرار دادن کارگران، 
 که بلکنند،  نمي  کارگران فقط کاال توليد  داري سرمايه  توليد شيوهدر   بنابراين      

  .کنند مي  هم توليد  سرمايه
. کند مي  توليد  او سرمايه. کند؟ نه مي  ي پنبه فقط پنبه توليد آيا کارگر کارخانه"      

گيرند تا به  کند که دوباره در خدمت سلطه بر کار او قرار مي مي  هايي توليد ارزش
  . ۲) کارِ مزدي و سرمايه."(يي آفريده شوند هاي تازه ي آن، ارزش وسيله

فروشان و  داران و دست مغازه  ي يد توجه داشته باشيم که همهاز طرف ديگر با      
" به منظور فروختن نخريد"پروسه دالالن و به طور کلي تجار کوچک و بزرگ در 

  .گيرند قرار مي
و تجار بزرگ ) فروشان داران خُرد، دست مغازه(اما فرق کلي بين تجار کوچک       

  .وجود دارد) گان کاالها گان و صادرکننده فروشان، واردکننده عمده(
خريداري  شباهت هر دو در اين است که کاالهايي را به منظور فروختن       
اما تفاوت در اين است که تجار  .فروشند تر از پول اوليه مي کنند و با پولي بيش مي

از قبل همين پولي که از خريد و فروش کاال ) فروشان داران و دست مغازه(کوچک 
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فروشان،  عمده(اما تجار بزرگ  .کنند ورند، امرار معاش ميآ به دست مي
عالوه بر اين که با اين پول امرار معاش ) گان کاالها گان و صادرکننده واردکننده

کنند که با  تري را هم انباشت مي کنند، مقدار بيش خود و خانواده را تامين مي
  .دهند استفاده از آن ديگران را مورد استثمار قرار مي

وجود ) فروشان داران و دست مغازه(ي زيادي از تجار کوچک  در هر محله عده      
اگر ما يکي از . دارند، که صبح تا غروب مشغول فروختن کاالهاي خود هستند

ها را به طور مشخص بشناسيم که داراي چند آپارتمان و چند خودرو سواري و  آن
داشتن يک زندگي . دهد نميامکانات ديگري نيز باشد، تغييري در صورت مسئله 

رفته با تمام امکانات رفاهي زندگي حق طبيعي هر فردي است که  بسيار سالم و پيش
  . کند ي زمين زندگي مي بر روي کره

  
   هاقيمت واقعي کاال تعيين

. شويم هاي مختلفي مواجه مي دانيم که هنگام خريد کاال، با قيمت همه ما مي      
کاال ناشي از وزن و حجم زياد و يا    تفاوتي دارند؟ آيا قيمتهاي م   چرا کاالها قيمت

  تر است؟ کمياب بودن آن است و يا تقاضا براي آن بيش
يک   تومان، در حالي که قيمت ۴۵۰۰يک کيلوگرم موز   اکنون قيمت" مثال      

جا وزن يک کيلوگرم از دو کاالي  در اين. تومان است ۱۰۰۰زميني  کيلوگرم سيب
تواند عاملي براي تعيين  بنابراين وزن نمي. هاي متفاوت است داراي قيمتمتفاوت 
  .کاالها باشد  قيمت

از   تر تر است، اما قيمت يک دانه پفک کم ش از پسته خندان بيش پفک حجم      
 .نيست  ها بنابراين حجم زياد عاملي براي تعيين قيمت. يک دانه پسته خندان است

ياب، اما بسيار ارزان است، اگر پيدا  فشويي بسيار کمي ظر الستيک درپوش دريچه
تجربه شخصي؛ نصف روز به دنبال درپوش گشتم اما . (تومان است ۵۰اي  شود دانه
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يک   تواند در تعيين قيمت کدام نمي عوامل نام برده باال، هيچبنابراين .) پيدا نکردم
در تعيين ) ضه و تقاضاعر(ياب بودن  کم. کننده داشته باشد اصلي و تعيين کاال نقش

  ؟گونه چه. تاثير دارد  ها قيمت نوسان برپايه نقش ندارد اما   قيمت
واقعي يک کاال   براي پاسخ به اين پرسش، نخست بايد بدانيم که قيمت      
  گردد؟ تعيين مي گونه چه

شود تعيين  ي آن مي ي کاري که صرف تهيه واقعي هر کاال به وسيله   قيمت      
اين پالتو ابتدا به صورت پنبه در : يک پالتو نخي را در نظر بگيريد" مثال. دگرد مي

مزارع کشاورزي وجود داشته و مقداري کار صرف کاشت، داشت و برداشت آن 
چنين  مقداري کار هم صرف ريسندگي و تبديل آن به نخ شده و هم. شده است

بنابراين . يده استمقداري کار هم صرف بافتن پارچه و تبديل آن به پالتو گرد
هرگاه براي . اين پالتو برابر است با مجموع کاري که صرف آن شده است   قيمت
آن کاال ارزان است؛ و برعکس،    يک کاال کار کمي صرف گردد، قيمت  توليد

آن کاال گران خواهد    يک کاال، کار زيادي صرف گردد، قيمت  هرگاه براي توليد
  .بود

ها کار  آن  بودند يعني براي توليد  ا که در گذشته گران قيمتبسياري از کااله      
تر  ، ارزان گرديد، امروزه به علت رشد و تکامل ابزارتوليد تري مصرف مي بيش
  .تر شده است ي آن کاالها کم زمان کار الزم براي تهيه مدت  اند، چون شده
ري، کااليي را که گي و يا کُندکا تجربه اي به علت بي حال اگر توليدکننده      
ساعت تهيه کند،  ۶اج دارد، در مدت يي آن در واقع به چهار ساعت کار احت تهيه

  تر خواهد بود؟ در اين صورت آيا قيمت کاالي او گران
کاال گفتيم، پاسخ به پرسش فوق    در حقيقت با توجه به تعريفي که براي قيمت      

در عمل چنين چيزي رخ   داري هتوليد سرماي اما با توجه به شيوه. مثبت است
  :دهيم تري مي راه با مثال توضيح بيش چرا؟ هم. دهد نمي
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ساعت کار الزم مورد نياز   ۴ي يک جفت کفش،  فرض کنيم که براي تهيه      
اما کفاشي که يا کم . هزار تومان باشد ۵۰يک جفت کفش هم    باشد، و قيمت

 ۶زمان کار الزم برابر با  در مدت کند، همين کفش را تجربه و يا کُند کار مي
تواند کفش خود را  در اين صورت آيا اين کفاش مي. نمايد  ساعت، تهيه مي

اند،  نموده  ساعت توليد ۴هاي ديگر که همان کفش را در مدت  تر از کفاش گران
  به فروش برساند؟

توليد  زيرا يک جفت کفش در آن مکان و زمان شيوه. پاسخ منفي است      
ات کل  يعني در سطح توليد. برد ساعت کار مي ۴ به طور متوسط  داري مايهسر

ساعت کاري که کفاش  ۴مفروض، ارزش يک جفت کفش برابر است با    جامعه
ي مقدار کاري که  يعني به اضافه! (چرم   ي قيمت بر روي آن انجام داده، به اضافه

متوسط را از روي هر کاال    بنابراين قيمت.) ي چرم شده است صرف تهيه
  .کنند ي آن کاال، تعيين مي براي تهيه زمان کار الزم مدت

الزم، کار انجام داده باشد، کار " اگر کفاشي بيش از ميانگين کار اجتماعا  حال      
تر  اما اگر کم. او بيهوده و غيرمفيد بوده است و معادل آن را دريافت نخواهد کرد

کار انجام داده باشد، کار او نه تنها بيهوده نبوده الزم، " از ميانگين کار اجتماعا
به دست   پول) ساعت ۴تر از  زمان کم مدت( معادل کاري که انجام نداده، که بل
   .آورد مي

يعنـي ارزش  . اش اسـت  ارزش اجتمـاعي  كـه  بلارزش واقعي كاال نه ارزش فردي "      
كننده در هـر مـورد فـردي     شود كه آن كاال براي توليد آن با زمان كاري سنجيده نمي

  ."۱شود با زمان كار الزم به لحاظ اجتماعي براي توليد آن تعيين مي كه بلدر بر دارد 
كنـد، مقـدار كـار الزم از     مقدار ارزش هر كـااليي را تعيـين مـي   " ن چه منحصراآ"      

   . ...ن كار الزم از لحاظ اجتماعي براي توليد ارزش مصرفي استاملحاظ اجتماعي يا ز
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تواننـد در زمـان يكسـاني     اند، يا مـي  بنابراين، كاالهايي كه شامل كميت كار برابري
نسـبت ارزش يـك كـاال بـه ارزش هـر      . توليد شوند، مقـدار ارزش يكسـاني دارنـد   

كاالي ديگر مانند نسبت زمان كار الزم براي توليد يك كاال به زمان كار الزم براي 
مقادير معيني از زمان " به عنوان ارزش، صرفا تمامي كاالها. توليد كاالي ديگر است

  ."۲شوند كار منعقد شده محسوب مي
  ."۳قيمت عبارت است از نام پولي كار شيئيت يافته در كاال"      
افتد كه يا با وجود ثابت  افزايش عمومي قيمت كاالها تنها زماني اتفاق مي"      

باشد، يا با ثابت ماندن ارزش ماندن ارزش پول، ارزش كاالها افزايش پيدا كرده 
كاهش : دهد عكس اين روند نيز رخ مي. كاالها، ارزش پول كاهش يافته باشد

كه  ي كاهش ارزش كاالها باشد، به شرط آن تواند يا نتيجه ها مي عمومي قيمت
كه  ي افزايش ارزش پول باشد، به شرط آن ارزش پول ثابت باقي بماند، يا نتيجه

" بنابراين، به هيچ وجه از افزايش ارزش پول لزوما. قي بماندارزش كاالها ثابت با
شود، يا اين كه كاهش ارزش پول مستلزم افزايش  ها نتيجه نمي كاهش متناظر قيمت

كند كه  اين موضوع فقط در مورد كاالهايي صدق مي. ها باشد متناظر قيمت
زمان و متناسب  مشان ه ارزش" اما كاالهايي كه مثال. ماند شان ثابت باقي مي ارزش

ها  و اگر ارزش آن. كنند يابد، قيمت يكساني را حفظ مي با ارزش پول افزايش مي
ها  هاي آن تر از ارزش پول افزايش يابد، كاهش يا افزايش قيمت تر يا سريع آهسته

شود و  ها و نوسان ارزش پول تعيين مي براساس تفاوت ميان نوسان ارزش آن
. زند ايران، حرف نخست را مي  داري ر اقتصاد سرمايهسوداگري و داللي د ."۴غيره

ي،  در اين اقتصاد بحران زده، تورم و رکود حاکم است و بسياري از صنايع توليد
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داخل هميشه با کمبود روبرو   در نتيجه کاالي توليد. تعطيل و يا نيمه تعطيل هستند
ه انحصار آن را ي افرادي ک براي جبران کسري آن، کاالهاي چيني به وسيله. است

و ثروتمند هم به ميل خود ! اين سوداگران بسيار خير. شود در اختيار دارند، وارد مي
  يعني در ايران قيمت. افزايند شان بخواهد، مي شان هر وقت دل کاالهاي  بر قيمت

حتا در مواردي کاالهايي چند برابر ارزش . ثابت براي يک کاال معني ندارد
در جريان کمبود چاي، هر کيلو چاي که به " مثال. روند شان به فروش مي واقعي
   .هزارتومان هم رسيد ۳۰آن به باالي   شد، قيمت  هزارتومان فروخته مي۱۰قيمت 

منظور از اقتصاد متعادل اين است ( .است متعادل براي مدتي  يک جامعه اقتصاد      
تقاضاهاي موثر از  که مقدار وزني و حجمي کاالهاي موجود، نزديک و يا برابر با

 ها آن  قيمت )عرضه و تقاضا(ها آيا کمبود و يا زيادي کاال.) طرف افراد جامعه باشد
کند؟ فرض کنيم که در بازار، سيب زميني بسيار کم و گوشت گوسفند  را تعيين مي

يک کيلو گوشت گوسفند با يک کيلو    در چنين حالتي، آيا قيمت. بسيار زياد باشد
ها، کمبود  ر خواهد شد؟ اگر علت گراني يعني افزايش قيمتسيب زميني براب
يک کيلوي آن بيش    وقتي سيب زميني کمياب شود، بايد قيمت" کاالها باشد، مثال

سيب زميني هر . از يک کيلو گوشت گوسفند باشد، در حالي که اين طور نيست
ند برابر آن حتا با يک کيلو گوشت گوسف   چقدر هم در بازار کمياب باشد، قيمت

گذارد و آن را  پايه تاثير مي  کمبود و يا زيادبودن کاال، بر قيمت. نخواهد شد
اما کمبود و يا زياد بودن کاال، قيمت واقعي آن را . نمايد يا کم مي دمقداري زيا
  .کند تعيين نمي

گاه زياد بودن مشتري يعني باال رفتن تقاضا و کمي  به عبارت ديگر، هيچ      
چنين کم بودن مشتري يعني پايين  ، يعني پايين بودن عرضه و يا همموجودي کاال

واقعي کاالها را   آمدن تقاضا و يا زياد بودن کاال يعني زياد بودن عرضه، قيمت
عرضه و تقاضا در يک اقتصاد ناسالم بر قيمت واقعي کاال که به . کند تعيين نمي
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تر و يا باالتر از  و کااليي پايين گذارد شود، تاثير مي پايه شناخته مي   عنوان قيمت
   .رسد قيمت واقعي آن به فروش مي

در حالي . کند برخي عقيده دارند که عرضه و تقاضا قيمت کاالها را تعيين مي      
  .که ديديم که چنين نيست

ي تاثيرات عرضه و تقاضا تغيير کند، اما  قيمت اگر چه ممکن است در نتيجه"      
  ."قيمت است نه خود آن تغييراترضه و تقاضا قرار دارد چه زير تاثير ع آن

اما ي تاثيرات عرضه و تقاضا تغيير کند،  قيمت اگر چه ممکن است در نتيجه"      
است نه خود    چه زير تاثير عرضه و تقاضا قرار دارد تغييرات قيمت آن
ست که شود و ارزش، تابع مقدار کاري ا از ارزش کاال مشتق مي   اصل قيمت. آن

شود  ارزش کاال از روي کميت زمان کاري تعيين مي. ... در کاال تبلور يافته است
  ."۲آن الزم است  که براي توليد

اگر عرضه و تقاضا توازن داشته باشد، و عالوه براين تمام شرايط ديگر تغيير "      
  " ۳.رود نکند، نوسان قيمت از بين مي

  
  با ارزش  تفاوت قيمت

قيمت يک کاال مگر . يک کاال با ارزش واقعي همان کاال  ت بين قيمتفرق اس      
در يک شرايط تصادفي با ارزش واقعي آن با هم برابر باشند در غير اين صورت، بر 

  .باشد تر از ارزش واقعي کاال مي تر يا کم بيش  اثر عرضه و تقاضا هميشه قيمت
چيزهاي اسمي با چيزهاي قيمت با ارزش فرق دارد و اين فرق فقط فرق "      

ي قانون  واقعي، يا فرق بر مبناي پول طال و نقره نيست چرا كه ارزش به منزله
اند و هرگز با يكديگر موازنه  اين دو مدام از يكديگر متفاوت. هاست حركت قيمت
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قيمت يك كاال . شان فقط و فقط استثنايي و تصادفي است شوند و يا موازنه نمي
گيرد و ارزش كاال هم خود تنها در همين باال  ارزش كاال قرار مي مدام باال يا پايين

كنند  و پايين رفتن قيمت كاالهاست؛ عرضه و تقاضا مدام قيمت كاالها را تعيين مي
هاي عرضه و تقاضا به سهم خود  نانوس. و هرگز با هم معادل نيستند مگر به تصادف

اي كه بيانگر قيمت يك كاال و  نقرهطال يا . شوند ي توليد تعيين مي تحت تأثير هزينه
ارزش بازار آن است، خود كميت معيني از كار انباشته شده، مقدار معيني از زمان 

هاي  هاي توليد يك كاال و هزينه به فرض اين كه هزينه. كار ماديت يافته است
د ها بيش از اين معنايي ندار توليد طال و نقره ثابت بمانند خيز و افت قيمت بازار آن

زمان كار در بازار  xتر از  تر يا كم معادل بيش" زمان كار دائما xكه يك كاال با 
تر از ارزش ميانگين خود، كه با زمان كار تعيين  به اين معني كه باالتر يا پايين. است
  ."گيرد شود، قرار مي مي

ها به صورت قيمت با معياري  شود كه ارزش تفاوت قيمت با ارزش موجب مي"      
شكل متمايز از ارزش ناگزير شكل . گيري شوند تفاوت از معيار خود اندازهم

قيمت و ارزش بيانگر  اسمي جا پيداست كه تفاوت است از اين قيمت پولي
  ."۱هاست آن واقعيتفاوت 

ها غلبه کرد؟ راه اين کار  توان بر باال رفتن و پايين آمدن قيمت مي گونه چه"      
اما مسئله ديگري پيش . اي مبادله ؟ با از بين بردن ارزشهگون چه. هاست الغاي قيمت

ي  پس مسئله. که مبادله با سازمان بورژوايي جامعه انطباق دارد آيد و آن اين مي
ي بورژوايي از نظر اقتصادي يک دگرگوني  نهايي اين است که بايد در جامعه

  "۲.انقالبي ايجاد کرد
  

                                                 
 ترجمه باقر پرهام و احمد تدين۷۰-۷۲مارکس؛ گروندريسه جلد يکم ص. کارل - ۱
 ۱۳۶۲ترجمه باقر پرهام و احمد تدين تهران ۶۶مارکس؛ گروندريسه جلد يکم ص. کارل - ۲



۱۱۰ 

  کار ساده و کار مرکب 
درو : گويند؛ مانند مي کار سادهاج به تخصص نداشته باشد، ياحت کاري را که      

هاي نخود با دست، پاسخ دادن به تلفن،  کردن گندم و يونجه با داس، کندن بوته
بندي کردن  پاشي، بسته نان از تنور در آوردن، واکس زدن کفش، جارو کردن، آب

  .و غيرهها  ها، گاوداري داري به صورت دستي، نگهباني، کار در مرغ
  

  
  کار ساده

  

چه اين آموزش و (اما کاري که به آموزش و تخصص نياز داشته باشد       
کار ، )دار انجام گرفته باشد ي سرمايه تخصص از طرف خود ما و يا و به وسيله

هاي سنگين، درو  گي ماشين مانند خلباني، راننده. گويند مي پيچيده يا مرکب
کند،  اي را کنترل مي هناکارخ  که خط توليدکردن گندم با کمباين، کارگري 

  .مهندسان، پزشکان، استادان، معلمان، پرستاران، کارگران فني و غيره
کار (اي بين استاد  گري کارگاهي رواج زياد داشت، رابطه زماني که صنعت      

زمان طوالني،  در اين رابطه استاد در مدت. برقرار بود) کار ساده(و شاگرد ) پيچيده 
کند تا شاگرد از کارگري ساده به کارگري  تخصص خود را به شاگرد منتقل مي

  .دهد، تبديل شود که کار پيچيده انجام مي
سان داشته و با هم کار  ساعت کاري يک ،چرا استاد و شاگرد که هر دو      
 کند؟ دريافت مي) شاگرد(تري از ديگري  دستمزد بيش) استاد(کنند، يکي  مي

دهد، کار  دهد کار ساده و کاري که استاد انجام مي د انجام ميکاري که شاگر



۱۱۱ 

ها کار کرده و در حين انجام کار، آموزش  استادکار سال. پيچيده يا مرکب است
کند از  بنابراين هنگامي که کار مي. ديده و به کارگر متخصص تبديل شده است

کند و آن را بر  تجربه و تخصصي که طي ساليان گذشته کسب کرده نيز استفاده مي
  .آورد ي عمل در مي کار، به حيطه روي مورد کار يا موضوع

  

  
  کار پيچيده يا مرکب

  

تواند در کنار استادکار، چيزهايي از قبيل چکش، آچار، انبردست و  هر شخصي مي      
تواند آجر  هر فردي مي. تواند مکانيک اتومبيل باشد غيره را جابجا کند، ولي هرکسي نمي

تواند قطعات راديو و  هرکسي مي. تواند بنا باشد استاد بنا بدهد، اما هرکسي نمي به دست
  .تواند راديو و يا ساعت بسازد ساعت را جابجا کند اما هرکسي نمي

هرچه کار  .اي از کارهاي ساده تشکيل شده است کار پيچيده يا مرکب از مجموعه      
کار (براي مثال درو کردن گندم با داس . بديا تر باشد، بازدهي کار هم افزايش مي پيچيده
تري  بازدهي بيش) کار پيچيده(تر است، اما درو کردن با کمباين  اش کم بازدهي) ساده
    . دارد
اي كه  تر مضروب كار ساده است، به گونه كار پيچيده فقط تصاعد هندسي يا دقيق"      

ممكن .  ... ر ساده برابر استتري از كا مقدار كوچكي از كار پيچيده، با مقدار بزرگ
ترين كار ممكن باشد اما ارزشش آن را با محصول كار  است كااليي محصول پيچيده

  ."۱كند، از اين رو فقط بازنمود مقدار مشخصي از آن كار ساده است ساده برابر مي
                                                 

 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۷۲کارل ؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱



۱۱۲ 

 ۲و کار مجرد) يا مجسم(کار مشخص 
راه با چند مثال معني  هم براي بيان مفهوم کار مجسم و کار مجرد الزم است      

  :ها را درک کنيم واقعي و عيني آن
هم اکنون در ايران به دليل مصرف زياد کودهاي شيميايي و سموم دفع : ۱مثال      

ها فراهم است در گوشه  هايي که امکاني براي آن آفات نباتي، بسياري از خانواده
جات، خيار،  د، انواع سبزيهايي که در خارج از شهر دارن شان و يا باغ حياط منزل

کدو، بادمجان و انواع درختان ميوه مانند سيب، هلو، شليل، گردو، انگور و غيره را 
ها از اين  آن. کارند آفات استفاده کنند، مي که از کود شيميايي و سموم دفع بدون اين

تهيه  آن، بدون فروش) ارزش مصرفي(بخشي از نياز مصرفي خودشان " طريق تقريبا
دهند و  هاي فوق انجام مي ي فرآورده اين اشخاص کاري را که براي تهيه. نمايند مي

. دهند انجام مي کار مجسمنمايند،  مي  مصرفي مورد نياز خود و خانواده را توليد ارزش
ها براي فروش نيست و  در کار اين افراد، کار مجرد وجود ندارد، زيرا محصول آن

گونه کارها، فقط يک کار وجود دارد و  در اين در نتيجه. براي مصرف خودشان است
  .کار مجسم توليدکننده ارزش مصرف است .آن کار مجسم يا مشخص است

هاي خارج از شهرها  ي جاده در فصل بهار و تابستان، در ايران و در حاشيه: ۲مثال      
و  ي خوراکي و خورشتيها ها انواع سبزي تابلوهاي تبليغي وجود دارد که در آن

ها مانند؛ خيار، کدو، بادمجان، سيب، هلو، شليل، گردو، انگور و غيره جهت  يوهم
هاي کشاورزي  صاحبان زمين .فروش به مسافران، در معرض ديد قرار داده شده است

ي خود را  ها، با انجام عمليات کاشت، داشت و برداشت، محصوالت توليد راه ي حاشيه
محابا و بدون هيچ کنترلي از  ها بي آن. نمايند يمستقيم به مشتريان خود عرضه م به طور

طرف ادارات کشاورزي، از کود شيميايي و سموم دفع آفات نباتي و مواد شيميايي که 
                                                 

کاري . ي متفاوت کار دارد ي جداگانه براي اين دو جنبه زبان انگليسي اين امتياز را دارد که دو واژه"- ۲
نام دارد؛ کاري که ارزش خلق  workشود  کند و از لحاظ کيفي سنجيده مي که ارزش مصرفي خلق مي

 کاپيتال جلد يکم ۷۶ زيرنويس ص." نام دارد Labourشود  گيري مي کند و فقط از لحاظ کمي اندازه مي
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تر و با  کنند تا محصول خود را هرچه سريع کند، استفاده مي رنگ مي ها را خوش ميوه
صرفي براي خودشان م ارزش  ها توليد هدف آن. به فروش برسانند  تر ظاهري فريبنده

انديشند که  ها فقط به اين مي آن. کااليي براي فروش است توليد که بلنيست، 
  . کنند شان به فروش برود و به چيز ديگري مانند سالمت مردم فکر نمي کاالهاي

  

  
  سودان در دارفور کشاورز :کار مجسم

  

ي است از کار مجسم ا دهند مجموعه کارهايي را که اين افراد انجام مي  ي همه      
جات،  يعني کاري را که در آن محصوالت مشخصي مانند انواع سبزي. و کار مجرد

اند و داراي  شده  خيار، کدو، بادمجان، سيب، هلو، شليل، گردو، انگور توليد
ها کاري را که  است و در هنگام فروش آن کار مجسممصرفي هستند،  ارزش

کار نمايد،  ن قيمت محصوالت را تعيين ميها شده و بر مبناي آ آن  صرف توليد
  کار مجرد تمام و مجموعه کارهايي است که صرف توليد. استمجرد 
يعني در عصر . رود هاي فوق شده که به عنوان کاال به فروش مي فرآورده
کار مجرد  .اي است از کار مجسم و کار مجرد اکثريت کارها مجموعه  داري سرمايه

  .اي است هتوليدکننده ارزش مبادل
در يک شهري پنج مغازه يا کارگاه صنعتي وجود دارد که در يک : ۳مثال      

سازي، کفاشي، نجاري،  سازي، چکش مانند کارگاه منقل. اند رديف قرار گرفته
و ملموس ) مشخص(کار مجسم تا  ۵کارگاه با استفاده از  ۵در اين . چاقوسازي
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ها اين  تا زماني که آن. شود مي  چوبي و چاقو توليد منقل، چکش، کفش، درب
کنند، هيچ نيازي به محاسبه کار مجرد  مي  اجناس را براي مصرف شخصي توليد

  .ندارند
فرآورده که اکنون نام کاال بر خود  ۵خواهند اين  ها مي هنگامي که صاحبان آن      

. نندپيدا ک فرآورده ۵هر  گاه الزم است که معياري براي فروش دارند، بفروشند، آن
  .کار به طور کلي است .ها کار مجرد است معيار آن

کار مجرد . کار مجرد يک کار انتزاعي و کار به طور کلي است      
  .باشد کار به طور عام است و معيار ارزش مي

کارهاي مجسم و مشخص چهار گوشه جهان، در صورتي که براي   ي در همه      
ي آن قيمت کاال تعيين  که به وسيله. فروش باشند، کار مجرد هم نهفته است

  .گردد مي
کار ) منقل، چکش، کفش، درب چوبي و چاقو(فرآورده  ۵براي اين  ۳در مثال       

ساز و  ساز و چکش يعني کار منقل. مجسم به مصرف رسيده و در آن ذخيره شده است
ها   آنحاال. ها ذخيره شده است ي آن هاي توليد کفاش و نجار و چاقوساز در فرآورده

ها يک  در بين آن. ي خود را بفروشند هاي توليد فرآورده  ي خواهند همه همگي مي
اين کار . هاست آن  ي چيز مشترک وجود دارد و آن وجود کار به طور کلي براي همه

. است کار مجردبريم،  مي ها کاال به کار ميليون  که به طور کلي و عام براي توليد
 ۶ساعت، درب چوبي  ۵ساعت، کفش  ۳ت، چکش ساع ۲گيريم منقل  فرض مي

 ۵۰۰۰اگر قيمت هر ساعت کار مجرد . برده است) مجرد(ساعت کار  ۱ساعت و چاقو 
 ۱۰منقل . گردد شده مشخص مي  تومان باشد، در آن صورت قيمت کاالهاي توليد

هزارتومان،  ۳۰هزارتومان، درب چوبي  ۲۵هزارتومان، کفش  ۱۵هزارتومان، چکش 
  . زارتومانه ۵چاقو 

 در يک جفت کفش، يک دست لباس، يک پنجره آهني، سنگ معدن: ۴مثال      
، يک خودرو، يک ساختمان و يک فرش، کار چه کساني منعقد و نهفته است؟ )نما(
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در پاسخ به ترتيب بايد بگوييم؛ کار کفاش، کار خياط، کار آهنگر، کار معدنچي، 
چه (ي اين کارها  در همه. باف نهفته است کار سازنده خودرو، کار بنّا، کار قالي

، يک وجه مشترک وجود دارد و آن اين است )کار پيچيده باشد و چه کار ساده
ها، کار است و  ي اين وجه مشترک در همه. کنند ي اين کارگرها، کار مي همه که

کاالها براي   ي چون همه. کار است شده، نتيجه  ي محصوالت توليد به عبارتي، همه
ي  شوند، پس کار انسان است که در کفش، لباس، پنجره و بقيه مي  ش توليدفرو

کاري اين . کند اي مي مبادله دهد و آن را داراي ارزش اجناس، به کاال ارزش مي
  .بخشد کار مجرد است اي مي مبادله که به کاال ارزش

  .تکفش و خياطي نيز مشغول دوختن پوشاک اس  کفاشي مشغول توليد: ۵مثال      
کند؛ و خياط  مي  توليد) کفش(مصرف معين و مشخص  کفاش، ارزش  بنابراين
  .کند مي  توليد) لباس(مصرف معين و مشخص  ارزش

مصرف معين و  گويند که ارزش در نتيجه به آن کاري مجسم و يا مشخص مي      
کند و يا کار خياط  مي  مثل کار کفاش که فقط کفش توليد. نمايد  مشخص توليد

  .کند و غيره مي  فقط لباس توليد که
ي  شود که در يک رشته به بيان ديگر، کار مجسم يا مشخص به کاري گفته مي      

کاالها   توليدکاري که براي  در نتيجه هر .گيرد صورت مي  مشخص و معين توليد
شده است و به همين خاطر   شود، کار مجرد است، چون براي فروش توليد انجام مي
است، و هم کار مجسم و مشخص است، زيرا داراي ) اي مبادله ارزش(رزش داراي ا
کار هر کارگري در به عبارت ديگر . باشد مصرف معين و مشخص نيز مي ارزش

  .است ي دوم کار مجسم يا مشخص وهله نخست کار مجرد و در وهله
جا  ا اينت. نمود  گويند ستاره کار کرد و با کار خود کااليي توليد مي: ۶مثال      

و با کار خود کااليي که ) کار مجرد(براي ما روشن است که ستاره کار کرده 
دانيم که تخصص ستاره چيست،  يعني نمي. نموده است  دانيم چيست توليد نمي
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نموده است که آن را مبادله کند   دانيم اين است که او چيزي توليد چه مي آن
به وجود ) ارزش مبادله(ت ستاره ارزش ي نخس بنابراين امروزه در وهله). بفروشد(

  . پس کار ستاره در درجه نخست، کار مجرد است. آورده است
اما اگر بگويند ستاره خياط است، براي ما معلوم خواهد شد که کاالي او لباس       
) ارزش مبادله(که ارزش  جا خواهيم دانست که ستاره عالوه بر اين در اين. باشد مي

يعني . کرده است که لباس نام دارد  مصرف معيني نيز توليد ارزشبه وجود آورده، 
که  بنابراين کار ستاره عالوه بر اين. باشد هم مي) يا مشخص(کار ستاره کار مجسم 

مصرف  ارزش  يعني توليد(است، مجسم ) يعني به وجود آوردن ارزش مبادله(مجرد 
  .باشد هم مي) معين
ک شکل مشخص، متناسب با هدف معين و در ست که به ي کار مجسم، کاري"      

  ." ۱کار کند" به صورت کلي"تواند  يک نفر نمي. جهتي سودمند صرف شده باشد
کار . "آورد مصرفي يک کاال را به وجود مي همين کارِ مجسم است که ارزش"      

آورد، پيش از اين هميشه وجود  مصرفي به وجود مي چه ارزش مجسم، به عنوان آن
  ." پس از اين نيز همواره وجود خواهد داشت داشته و

ها به آن بستگي  ناکار مجسم و مشخص کاري است که بقا و زنده ماندن انس      
يعني کار به اعتبار –کار وقتي مستقل از شکل مجسم آن در نظر گرفته شود . "دارد

 کار مجرد ارزش يک کاال را. کار مجرد است -مصرف نيروي انساني به طور کلّي
در حالي که ." ۲کااليي است ي نظام توليد کار مجرد فقط نماينده. دهد تشکيل مي

حال ) داري، فئودالي اوليه، برده(هاي اجتماعي گذشته  کار مجسم در تمام نظام
  .وجود خواهد داشت) سوسياليسم(و آينده )  داري سرمايه(

                                                 
 ۱۳۷۸ترجمه ناصر زرافشان تهران؛ آگاه   ۵۱ص / تين  نيکي. پ/ مباني اقتصاد سياسي  - ۱
 ۱۳۷۸ترجمه ناصر زرافشان تهران؛ آگاه   ۵۲ص / تين  نيکي. پ/ مباني اقتصاد سياسي  - ۲
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  ." ۳شد ي کار مجرد نيز محو خواهد کااليي، مقوله با محو توليد"      
آوريم اين است که؛ کار و کاال هر دو  اي که به دست مي در نهايت نتيجه      

  :داراي دو ويژگي هستند
  .هر دو داراي کار مجرد هستند : ۱       
  .مصرفي معين هستند هر دو داراي کارمجسم و مشخص با ارزش: ۲      
ه معناي فيزيولوژيك هركاري عبارت است از صرف شدن نيروي كار انساني ب"      

 ارزش كلمه، و با اين خصوصيت كار يكسان انساني يا كار مجرد انساني است كه
از سوي ديگر، هر كاري عبارت است از صرف شدن . آورد كاالها را به وجود مي

نيروي كار انساني به شكلي خاص و با هدفي معين و اين خصوصيت كار مفيد و 
  ."۲كند توليد ميرا  هاي مصرفي ارزشمشخص است كه 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 ۱۳۷۸ه ترجمه ناصر زرافشان تهران؛ آگا  ۵۳ص / تين  نيکي. پ/ مباني اقتصاد سياسي  - ۳
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۷۶کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
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  مپنجفصل 

  پول
ي کاالي  ارزش يک کاال به وسيله. ي کاالست ي تکامل مبادله پول نتيجه      

" ترين شکل ارزش اين است که مثال ساده  يعني. ترين شکل ارزش است ديگر، ساده
ور ي ابتدايي به ط  در جامعه. ارزد کيلوگرم گندم به يک کيلوگرم پشم مي ۵بگوييم 

گرفته است، اما بعدها با تکامل مبادله، شکل  هايي صورت مي اتفاقي چنين مبادله
  .بيان ارزش نيز تکامل يافت

گيرند و هر کاال فقط با  تکامل مبادله، دو کاال ديگر روبروي هم قرار نمي ي در مرحله 
براي . شود تواند با کاالهاي بسياري مبادله مي که بلباشد،  کاالي ديگر قابل مبادله نمي

کيلوگرم گندم نه تنها با يک کيلوگرم پشم قابل مبادله است،  ۵نمونه در مثال باال، 
  : يعني. تواند با کاالهاي ديگر، مانند برنج، نمک، پارچه و غيره مبادله شود مي که بل

  کيلوگرم گندم      مساوي است با يک کيلوگرم پشم   ۵      
  کيلوگرم نمک ۵۰ي است با کيلوگرم گندم      مساو ۵      
  کيلوگرم گندم      مساوي است با يک کيلوگرم برنج ۵      
  کيلوگرم گندم      مساوي است با يک متر پارچه ۵      
کسي   يعني. چندين کاال بيان کرديم  ي را به وسيله) گندم(در باال ارزش يک کاال       

 .نياز خود را به اين شيوه تامين نمايد تواند کاالهاي مورد که گندم دارد به آساني مي
کار  اما اگر کسي به جاي گندم، برنج داشت و نيازي به گندم هم نداشته باشد، چه

کند و گندم را به عنوان معيار ارزش با کاالهاي  ش را با گندم عوض مي کند؟ او برنج
   .کند ديگر مورد نيازش، مانند نمک و پارچه تعويض مي

که  يگريد ييگر کااليي را که مالکش حاضر باشد، آن را با کاالبه عبارت د      
که در اين حالت ارزش چندين نوع کاال به . افته مبادله کند، گندم استي يتقبل عموم

   .ها رواج داشت اين شيوه مبادله تا مدت. گندم بيان شده است  ي يک کاال يعني وسيله
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ي روبرو شد، زيرا در مناطق مختلف، اما اين نوع مبادله به تدريج با موانع      
در يک منطقه صاحبان کاال " مثال. کاالهاي مختلفي مورد قبول صاحبان کاال بود

شان را فقط با گوسفند عوض کنند و در جايي ديگر  حاضر بودند که کاالهاي
در مناطقي . شان را فقط با گندم مبادله نمايند صاحبان کاال حاضر بودند که کاالي

ش گوسفند و گندم را داشت و در جاي ديگر برنج چنين جايگاهي پوست، نق
ي آلياژهايي مانند مفرغ، برنج و فلزاتي مانند  اين معضل به تدريج به وسيله. داشت

به . طال و نقره که نقش بسيار مهمي در انجام مبادالت پيدا کردند، برطرف گرديد
اري حاضر بودند با اين دليل آساني در حمل و نقل و نيز معيار کلي ارزش، بسي

به اين ترتيب شکل پولي ارزش به . شان را با طال و نقره مبادله نمايند شيوه، کاالهاي
  :   يعني. در مثال باال پول جايگزين گندم گرديد. وجود آمد

  نيم گرم طال      مساوي است با يک کيلوگرم پشم        
  م نمککيلوگر ۵۰نيم گرم طال      مساوي است با       
  کيلوگرم برنج ۵نيم گرم طال      مساوي است با       
  نيم گرم طال      مساوي است با يک متر پارچه      
پول خود يک کاال است که مانند هر کاالي ديگري داراي ارزش ذاتي است، "      

ها نقش مقياس سنجش ارزش کاالهاي  که به دليل برخورداري از برخي ويژگي
به عبارت ديگر . ي آن قرار گرفته است ها به عهده ي آن ي مبادله ديگر و واسطه

  "۱.گيري ارزش است پول، واحد اندازه
پول خود يك كاالست، شيئي خارجي كه قادر است به مايملك خصوصي هر "      

به اين ترتيب، قدرت اجتماعي به قدرت خصوصي اشخاص تبديل . فرد تبديل شود
ي باستاني پول را به دليـل تمايـل بـه نـابودي نظـم       معهاز اين روست كه جا. شود مي

  ."كرد اقتصادي و اخالقي محكوم مي
                                                 

  ۱۳۸۹، ۲۱- ۲۲ترجمه ناصر زرافشان ص / المللي و بحران مالي جهاني نظام پولي بين/ چنکو  استادني - ۱
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  ...طال؟ طالي گرانبهاي پرتالئلو؟ "
  اي از آن اندك مايه

  .كند كند، زشت را زيبا؛ ناحق را حق مي سياه را سپيد مي
  فرومايه را شريف، سالخورده را جوان، و بزدل را دالور

  چيست؟ شگفتا كه اين طالاي خدايان اين ... 
  كند و خدمتگزاران و كاهنان شما را از كنارتان دور مي

  افكند؛ بالش دالوران را زير سر ايشان به كناري مي
  ي زرد اين برده

  دهد كند، لعنت شدگان را آمرزش مي ريسد و پنبه مي ادياني به هم مي
  دهد اعتماد قرار مينشاند، دزدان را مورد  جذاميان كريه را به تخت پرستش بر مي

  و به سان برگزيدگان مسندنشين
  كند شان مي قرين حرمت و عنوان و تحسين

  فرستد ي بخت مي زن فرتوت را ديگر بار به خانه اين همان است كه بيوه
  زده بيا اي خاك لعنت... 

  "تو اي روسپي پست بشريت
  ياد احمد شاملو زنده: ترجمه از. ي سوم ي چهارم، صحنه شكسپير، تيمون آتني، پرده

  
پول از هر نوع محدويتي مستقل است يعني اين كه بازنمود عـام ثـروت مـادي    "      

امـا در همـان   . پـذير اسـت   واسطه به هر نوع كاالي ديگري تبـديل  است، چرا كه بي
حال، هر مبلغ واقعي پول از لحاظ مقدار محدود است و بنابراين كـارايي محـدودي   

تضاد بين محدوديت كمـي و نامحـدود بـودن كيفـي     . اردي خريد د به عنوان وسيله
وار در راه انباشـت   شود تا محتكر پـول را پيوسـته بـه تالشـي سـيزيف      پول سبب مي
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گشــايي قــرار دارد كــه بــا فــتح هركشــور جديــدي  وي در وضــعيت جهــان. وادارد
  ."۱كند مرزهاي جديدي را كشف مي

  
  کردهاي پول عمل
  : گردد در پنج نقش متفاوت، ظاهر مي  داري هسرماي  ي پول در جامعه      
  پول به عنوان ميزان يا معيار ارزش -۱      
  پول به عنوان واسطه گردش -۲      
  پول به عنوان اندوخته ثابت ارزش -۳      
  پول به عنوان وسيله پرداخت -۴      
  پول به عنوان پول همگاني يا جهاني -۵      

  
  ارزش  پول به عنوان معيار. ۱

وقتي که مقداري پول . کند گيري مي اي است که ارزش را اندازه پول وسيله      
يکي . کند خريم، آن مقدار پول ارزش آن کاال را بيان مي دهيم و کااليي را مي مي

   ي ارزش يک کاال که به وسيله. ترين وظايف پول بيان ارزش کاالهاست از مهم
يک کيلو گوشت   مانند قيمت. شود اميده مين قيمتدهيم،  پول آن را نشان مي

  . تومان است ۳۵۰۰۰گوسفند 
تر  ي ارزش يك كاال مانند پارچه كتاني، در كااليي كه پيش تجلي نسبي ساده"      

. شـكل قيمـت  كـرد، ماننـد طـال، عبـارت اسـت از       پول عمل مـي _ در مقام كاال 
 ۲= ي كتـاني   د پارچـه يـار  ۲۰: بنابراين، شكل قيمت پارچه كتاني عبـارت اسـت از  

پونـد اسـت؛ در    ۲شود برابر با  اونس طال ضرب زده مي ۲اونس طال؛ يا هنگامي كه 

                                                 
  ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۱۶۲  -۱۶۱کارل؛ كاپيتال جلد يكم صص. مارکس - ۱
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 ۲۰(ي كـااليي   بنابراين شـكل سـاده  . ... پوند ۲= يارد پارچه كتاني  ۲۰: اين صورت
  ."۱ي شكل پولي است نطفه) يك پالتو= ي كتاني  يارد پارچه

ي  چـون همـه  ! درسـت بـرعکس  . کند پذير مي پول نيست که کاالها را سنجش"      
پـذير   در خـود سـنجش    يافتـه و بنـابراين   کاالها به عنوان ارزش، کار انسـاني شـيئيت  

ها بـه طـور جمعـي فقـط در قالـب يـک کـاالي خـاص سـنجيده           هستند، ارزش آن
پول به . ها، يعني پول، تبديل شود تواند به مقياس مشترک آن شود و اين کاال مي مي

، شکل پديداري ضروري مقيـاس ذاتـي ارزش کاالهاسـت،    ياس ارزشمقعنوان 
  ." ۲يعني زمان کار

  
  پول به عنوان واسطه گردش. ۲

گيرد،  وقتي بين دو نفر خريد و فروش صورت مي. گردش است  ي پول وسيله      
رسد و پول برعکس از دست خريدار  کاال از دست فروشنده به دست خريدار مي

يعني جهت حرکت کاال و پول در دست خريدار و . رود به دست فروشنده مي
ي گردش کاال عمل  جا پول به عنوان وسيله در اين. ديگر است فروشنده برعکس هم

  .کرده و اين نيز يکي از وظايف پول است
گيرد، قصدش  دهد و در ازاي آن مقداري پول مي وقتي شخصي کااليش را مي      

هدفش آن  که بلشه در جيب خود نگاه دارد؛ اين نيست که آن پول را براي همي
چنان  يعني پول هم. است که با آن پول کاالي ديگري که مورد نياز دارد بخرد

  .کند گردش مي
در گذشته دورتر که پول نبود و يا مقدار پول در گردش کم بود، مبادله کاالها       

دو . کرد عوض مي به صورت کاال به کاال بود و فردي کااليش را با کاالي ديگري
                                                 

  ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم  ۱۰۰و  ۹۹کارل؛ كاپيتال جلد يكم صص . رکسما - ۱
 آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۱۲۴کارل ؛ كاپيتال جلد يكم ص  . مارکس - ۲
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نمودند، هر دو در يک زمان و به  ديگر مبادله مي نفر که کاالهاي خود را با يک
  . شان را مي فروختند کردند و هم جنس طور مستقيم هم خريد مي

ي گردش به کار رفت، شخصي  تر شد و به عنوان وسيله اما زماني که پول بيش      
خواست،  توانست تا هر وقت که دلش مي رساند، مي که کاالي خود را به فروش مي

بسيار واضح . پولي را که از فروش کاال به دست آورده بود در جيب خود نگاه دارد
است که اگر اشخاص بسيار زيادي، بفروشند، اما چيزي نخرند، گردش کاالها با 
  .مشکل روبرو شده و حتا ممکن است متوقف شود و بحران اقتصادي به وجود آيد

فاقد قدرت  ۱ي گردش، كاالها را كه در خود و براي خود ول به عنوان وسيلهپ"      
شان ارزش  ها را از دست كساني كه براي آورد، و آن اند، به گردش در مي حركت

مصرفي  شان ارزش رساند كه براي آيند به دست كساني مي نامصرفي به شمار مي
پول . گيرد كاالها در پيش ميهستند؛ و اين فرايند هميشه جهتي مخالف با سير خود 

ها  ي آن پيوسته با گرفتن جاي كاالها در گردش و به اين طريق با دور كردن پيوسته
  ." كند ي شروع خود، كاالها را از قلمرو گردش خارج مي از نقطه

ي خريداران منفرد، از  هايش در گردش، به وسيله كاالها با نخستين حركت"      
اما پول به عنوان . گيرد الهاي جديدي جايش را ميشود و كا گردش خارج مي

ي گردش، هميشه به قلمرو گردش رفت و آمد دارد و پيوسته درون آن پرسه  وسيله

                                                 
اصطالحي است  for itselfو  in itselfمعناي در خود و براي خود يعني : حسن مرتضوی - ۱

وجه .... به ذات، مستقل، خودش   نفسه، قائم ز فيهگلي که در فارسي معاني متفاوتي دارد ا
. وي به وجود ديگري نداردها وجودي است خارج از وجود ديگر که وابستگي ماه اشتراک آن
تري  ، در خود و براي خود، ثروت مادي بيش تري از ارزش مصرفي کميت بزرگ": در اين مثال
کميت بزرگي " قل بودن وجود دارد مثالمفهوم مست ".کاپيتال جلد يکم ۷۵ص  ."کند را ايجاد مي

تواند ثروت  يا بدون هيچ ارتباط با شرايط ديگر مي" از ارزش مصرفي خود به خود يا مستقال
 .تري ايجاد کند مادي بيش
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ي گردش را كسب  پول به عنوان ميانجي گردش كاالها كاركرد وسيله" ."۱زند مي
  ."۲كند مي

  
  پول به عنوان اندوخته ثابت ارزش .۳

داري پول آسان و نيز  زيرا که نگه. است) اندوخته(انباشت اي براي  پول وسيله      
توان به آساني به پول تبديل  اما هر کااليي را نمي. قابل تبديل به هر کااليي است

از داشتن پول زياد،    افراد جامعه  ي همه" بنابراين در شرايط موجود، تقريبا. کرد
  .شود ها ايجاد مي ل در آنشديدي براي جمع کردن پو   ي برند و انگيزه لذت مي

سفيد، خدماتي و فروشندگان  آبي، يقه کارگران يقه   اما اکثريت افراد جامعه      
   ي آورند براي تهيه باشند، اينان به ناچار از پولي که به دست مي خُرد کاالها مي

  .توانند انباشت نمايند کنند و نمي کاالهاي مورد نياز خود و خانواده، استفاده مي
شان را  ها پول آن. شوند دارتر مي کمي هم هستند که با انباشت پول، پول  ي عده      

به   داري، تجارت و توليد بازي، قماربازي، بانک خواري، بورس هاي نزول از کانال
تري را  شان، پول بيش گردش فعاليت  ي گيرند تا به اين طريق، در هر مرحله کار مي

زند،  آهو براي نوشيدن آب شيرين نفس نفس ميطور که  همان" .صاحب شوند
  ." ۳زند روح بورژوا نيز براي رسيدن به پول يعني تنها ثروت له له مي

  
  پول به عنوان وسيله پرداخت. ۴

در اين شيوه، فروشنده کاال، هميشه کااليش . اي براي پرداخت است پول وسيله      
ي براي کاالهايش نباشد، آن را فروشد، زماني که مشتري فور را به طور نقدي نمي

                                                 
 آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۱۴۶و ۱۴۵کارل؛ كاپيتال جلد يكم صص  . مارکس - ۱
 آگاه ۱۳۸۶مه حسن مرتضوي، چاپ يكم ترج۱۴۳کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص . مارکس - ۲
 آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۱۶۷کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص . مارکس  - ۳
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مانند اکثريت کشاورزان که گندم و ديگر . فروشد به خريدار به صورت نسيه مي
ها بعد، پول آن را دريافت  فروشند و ماه ات خود را به دالالن و يا دولت مي توليد
. شود کار و خريدار بدهکار مي در چنين داد و ستدهايي، فروشنده طلب. کنند مي

  .ايد پس از مدتي بدهي خود را به پردازدخريدار ب
خرد، فروشنده کاالي خود را از  زماني که خريدار، کاال را از فروشنده مي      

چِکي را که " فروشنده معموال. که پولي به دست او برسد دهد بدون اين دست مي
اي که تاريخ  تاريخ پرداخت پول توسط خريدار در آن قيد شده است، و يا برگه

هنگامي که خريدار کااليش را . دارد اختي در آن قيد نشده، دريافت ميپرد
، خريدار به تاريخ پرداختبا فرارسيدن . رسد فرا مي پرداختفروخت موقع 
که کااليي دريافت کند؛ زيرا او  کند، بدون اين مي پرداختفروشنده پول 

  .دريافت کرده است" کاالهايش را قبال
. پرداخت قيمت كاال آن را خريداري كرده است پيش از) خريدار(او "      

ي صرف پول يا به عبارتي  فروشد، خريدار به عنوان نماينده فروشنده كااليي را مي
فروشنده به طلبكار و خريدار به بدهكار . خرد ي پول آتي آن را مي به عنوان نماينده

ا، يا تكامل شكل ي كااله جا فرايندهاي استحاله جا كه در اين از آن. شود تبديل مي
كند و  خوش تغيير شده است، پول نيز كاركرد جديدي پيدا مي ها، دست ارزش آن

جا ناشي از  نقش طلبكار يا بدهكار در اين. شود تبديل مي ي پرداخت وسيلهبه 
  ."ي كاالهاست گردش ساده

شكل جدال بين بدهكاران و " ي طبقاتي در دنياي باستان عمدتا مبارزه"...       
هاي بدهكار انجاميد كه  بكاران را به خود گرفت و در روم به خانه خرابي پلبينطل

خرابي بدهكاران  هاي ميانه، اين مبارزه به خانه در سده. ها را گرفتند ها جاي آن برده
شان از دست  ي اقتصادي راه با پايه فئودالي انجاميد كه قدرت سياسي خود را هم
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گويند پول مورد  د تا دوباره آن را بفروشند، ميخرن وقتي شيئي را مي" ."۱دادند
گويند  شود، مي استفاده پيش پرداخت است؛ وقتي شيء خريداري شده فروخته نمي

  ."۲اين پول خرج شده است
  

  
  کيلوگرم در کاليفرنياي آمريکا ۲۵/۲به وزن طبيعی کشف قطعه طال 

  

  پول به عنوان پول جهاني .۵
در داد و ستدهاي بين کشورهاي . يا جهاني استگاني  اي همه پول وسيله      

گردد، در معامالت به  ، پول جهاني که با عنوان ارز معرفي مي)المللي بين(مختلف 
طال پول جهاني است زيرا مردم سراسر جهان . کند عنوان واسطه مبادله عمل مي

خواستار آنند و هرکس آن را در دست داشته باشد، در هر کجاي جهان که باشد 
امروزه دالر آمريکا، يورو اتحاديه . تواند کاالي مورد نظر خود را با آن بخرد مي

. کنند هاي جهاني عمل مي اروپا، پوند انگليس، ين ژاپن و يوان چين به عنوان پول
اي، کاالهايش را در بازار جهاني بفروشد، در  اگر کشور عقب نگاه داشته شده" مثال

ها  کند که با اين پول ر باال نام برديم، دريافت ميهايي که د قبال آن، يکي از پول

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، سال ۱۶۴کارل ؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱
 ارات آگاهانتش ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، سال ۱۷۹کارل ؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
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در داخل . تواند کاالهاي مورد نياز مردم خود را در هر نقطه از جهان تهيه نمايد مي
  .گويند مي ارزهاي کشورهاي ديگر  هر کشوري به پول

پول در اين بازار جهاني پيش از هرچيز به طور كامل در مقام كااليي عمل "      
. واسطه شكل اجتماعي تحقق كار مجرد انساني است اش بي ه شكل طبيعيكند ك مي

  ."۱شود ي وجود آن مناسب مفهومش مي شيوه
پول نخست . ... پول، كاالي ماندني است. كاالها همه پول گذرا هستند"      

ها و  شود و فرآورده هاست؛ در عمل اين وضع وارونه مي ي ارزش ي همه نماينده
تابع كار و كار تابع مبادله   وقتي فرآورده. ... شوند ي پول مي مايندهكار واقعي همه ن

وقتي پول وارد . ... شوند رسد كه هر دو از صاحبان خود جدا مي اي مي شد لحظه
اي عام آن و يا با ظرفيت عام  مبادله ام را با ارزش  مبادله شد من مجبورم فرآورده

من وابسته به وضع تجارت عمومي ي  اش مبادله كنم و فرآورده پذيري مبادله
درست به همين . آيد اش بيرون مي هاي محلي، طبيعي، و فردي شود و از پوسته مي

  ."۲نيست) يعني محصول طبيعي كار(  دليل است كه ديگر فرآورده
تواند  پول مي. دهد كاري را كه از انجام دادنش ناتوان هستي، پولت انجام مي"      

ها و  تواند سفر رود و هنر، انديشه الن رقص و تئاتر برود، ميبخورد، بياشامد، به س
تواند از آن تو كند،  ها را مي ي اين هاي گذشتگان، قدرت سياسي، همه گنجينه

با اين همه، . پول موهبتي راستين است. ها را برايت بخرد ي اين تواند همه مي
ند زيرا گرايش پول به آن است كه كاري جز خلق خويش و خريدن خويش نك

اگر اربابي داشته باشم، خدمتكاري نيز از آن . باشند چيزها خدمتكار او مي" اساسا
  ."۳خودم دارم و به خدمتكار او نيازي ندارم

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، سال ۱۷۱کارل؛ كاپيتال جلديكم ص. مارکس - ۱
 ترجمه باقر پرهام و احمد تدين ۸۴- ۸۲مارکس؛ گروندريسه جلد يکم ص. کارل - ۲
 ترجمه حسن مرتضوي ۱۹۴ص۱۸۴۴هاي اقتصادي و فلسفي نوشته کارل مارکس، دست – ۳
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توانم  شود و بابت آن مي اي به نام پول برايم انجام مي چه كه از طريق واسطه آن"      
حدود . صاحب پول: دم هستم، خو)تواند بخرد يعني چيزي كه پول مي(وجهي بپردازم 

هاي ذاتي  ها و قدرت هاي پول، ويژگي قدرت پول، حدود قدرت من است؛ ويژگي
چه كه  چه كه هستم و آن بنابراين آن. هاي صاحب آن ها و قدرت ويژگي: من است

زشت هستم اما . شود براساس فرديت من تعيين نمي" قادر به انجام دادنش هستم ابدا
بنابراين زشت نيستم زيرا اثر زشتي، قدرت . زيباترين زنان را بخرمتوانم براي خود  مي

در اختيارم  ۲وچهار پا چالق هستم اما پول بيست. شود ي آن، با پول خنثا مي بازدارنده
همه چيز و سفيه هستم اما پول و  آدم رذل، دغل، بي. گذارد بنابراين چالق نيستم مي
هاست پس صاحبش نيز  سرآمد تمام خوبيپول . صاحب آن عزت و احترام دارد" طبعا

دهد بنابراين فرض  كاري نجات مي عالوه بر اين پول مرا از زحمت دغل. خوب است
آدمي سفيه هستم اما اگر پول عقل . كاري هستم گيرد كه آدم درست براين قرار مي

تواند  ي چيزهاست، آن وقت چطور صاحبش سفيه است؟ عالوه براين او مي كل همه
هاي  با استعداد را براي خود اجير كند آن وقت كسي كه چنين قدرتي بر آدم هاي آدم

ها با استعدادتر نيست؟ آيا من كه به يمن داشتن پول قادرم  با استعداد دارد، از آن
كارهايي بكنم كه قلوب تمام بشر مشتاق آن هستند، تمام امكانات انساني را در اختيار 

  "كند؟ هايم را به عكس خود تبديل نمي تمام ناتواني گيرم؟ بنابراين آيا پول من، نمي
قدر  اي بخواهم به اين دليل كه آن اگر طالب غذايي باشم يا كالسكه" فرضا"      

فرستد يعني پول  قوي نيستم كه پياده بروم، پول غذا و كالسكه را برايم مي
هستي تخيلي  ها را از آورد، آن ي واقعي مي ي تخيل به حيطه آرزوهايم را از حيطه

از تخيل به زندگي و از وجودي : كند يا خواسته به هستي حسي و بالفعل ترجمه مي
پول به دليل نقش ميانجي كه در اين ميان . سازد تخيلي به وجودي واقعي تبديل مي

                                                 
وچهار پاي  كه تو گويي بيست... گر من بتوانم شش نريان نيرومند داشته باشم ا: اشاره به شعر شكسپير -  ۲

 .آنان همه از من است
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كه پولي در بساط ندارد،  ترديد حتا آن بي" ."دارد، قدرتي به راستي خالق است
ي او فقط چيزي است تخيلي كه هيچ اثر يا  تههايي دارد اما خواس خواسته

ديگران ندارد و بنابراين براي من " موجوديتي براي من يا هر شخص ثالث و يا كال
  .غير واقعي و بدون ابژه است

اگر براي سفر پولي نداشته باشم، در واقع به معناي آن است كه نيازي واقعي و "      
گرايش به تحقيق داشته باشم اما پولي براي اگر . قابل تحقق براي سفر كردن ندارم

آن نداشته باشم، در عمل به معناي آن است كه گرايشي به تحقيق ندارم يعني هيچ 
هيچ تمايلي به تحقيق نداشته " از طرف ديگر اگر واقعا. گرايش مؤثر يا واقعي ندارم

  .باشم اما اراده و پول آن را داشته باشم، آمادگي مؤثري براي آن دارم
شود كه هم در برابر فرد  بنابراين پول به عنوان نيرويي واژگون كننده ظاهر مي"      

اند به خودي خود،  كند كه مدعي و هم در برابر پيوندهايي در جامعه قد علم مي
وفايي، عشق را به نفرت، نفرت را به  پول وفاداري را به بي. باشند ذات و گوهر مي

ت را به فضيلت، خدمتكار را به ارباب، ارباب را عشق، فضيلت را به شرارت، شرار
  ."۱كند به خدمتكار، حماقت را به هوش و هوش را به حماقت تبديل مي

تحليل عظيم پول در گروندريسه را بايد در اين : "نويسد مي ۲لوچيوکولتي      
انداز جاي داد، تحليلي كه ماركس به اشكال گوناگون در قطعات زير خالصه  چشم
شان در  افراد نيروي اجتماعي خويش را در كنار قيد و بندهاي اجتماعي: ستكرده ا

چون پول شيئي است . بنابراين پول ميان كاالها، خداست. كنند جيب خود حمل مي
دزدند  يابند، مي جويند، مي فرديت يافته و ملموس، بدون حساب و كتاب آن را مي

سوس به تملك شخصي معين سان ثروت عام به نحوي مح كنند و بدين و كشف مي

                                                 
  ترجمه حسن مرتضوي ۲۲۴-۲۲۰صص ۱۸۴۴وفلسفي اقتصادي هاي نوشته کارل مارکس، دست –۱
 .پرداز سياسي مشهور ايتاليايي فيلسوف و نظريه )Lucio Colletti  ۱۹۲۴–۲۰۰۱(لوچيوکولتي  -  ۲
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شود؛  زمان به كااليي واقعي تبديل مي و هم" به اين ترتيب، پول مستقيما. آيد در مي
  ."۳ها زيرا هم گوهر عام بقاي همه چيز است و هم محصول اجتماعي آن

  
  طال پشتوانه نشر اسکناس؟

که  سان بدين. طال بود  ي تا قبل از جنگ جهاني دوم، پول کاغذي نماينده      
شد بايد برابر با مقدار طاليي باشد که در بانک مرکزي  اسکناسي که منتشر مي

  .داري شده و براي گردش کاالها الزم است نگه
طال الزم است،    ي فرض کنيم در کشوري براي گردش کاالها، صد هزار سکه      

در . اندازد و دولت بايد پانصد هزار تومان اسکناس چاپ کرده و به جريان بي
طال است، يعني هر اسکناس پنج    ي جا هر اسکناس پنج توماني معرف يک سکه اين

طال    ي اگر با يک سکه" مثال. طال قدرت خريد دارد   ي يک سکه   ي توماني به اندازه
توان يک کيلو  توان يک کيلو برنج خريد، با يک اسکناس پنج توماني هم مي مي

  .برنج خريد
ه جاي انتشار پانصد هزار تومان، يک ميليون تومان اسکناس اما اگر دولت ب      

طال خواهد شد؛    ي جا هر اسکناس ده توماني معرف يک سکه منتشر کند، در اين
" مثال. طال قدرت خريد دارد   ي يک سکه   ي يعني هر اسکناس ده توماني به اندازه

توان يک  تومان هم ميطال به توان يک کيلو برنج خريد، با ده    ي اگر با يک سکه
  .کيلو برنج خريد کرد

بينيم که اگر دولت بيش از آن مقداري که طال براي گردش کاالها الزم  مي      
تر  کاالها بيش   است، اسکناس منتشر کند، ارزش اسکناس پايين آمده و قيمت

شد يک کيلو برنج خريد کرد،  با پنج تومان مي" شود؛ به طوري که اگر قبال مي
توان همان  که مقدار اسکناس دو برابر مقدار الزم منتشر شده، با ده تومان مي حال

                                                 
 مرتضوي لوچيوکولتي ترجمه حسن مقدمه ۳۸ص۱۸۴۴وفلسفي هاي اقتصادي نوشته ماركس،كارل؛دست - ۳
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ي کشورهاي جهان طال را به عنوان  همه" هم اکنون تقريبا .يک کيلو برنج را خريد
تري نسبت به  زيرا اسکناس بدون پشتوانه ارزش کم. اند پشتوانه اسکناس حذف کرده

کاالها   ي توليد ب کاهش دستمزد و کاهش هزينهدر نتيجه سب. اسکناس با پشتوانه دارد
  .شود مي

کاالها    از طريق باال رفتن قيمت و پايين آمدن ارزش آن) پول(س زياد شدن اسکنا      
جا يعني ورم کردن  کردن که در اين کردن، آماس تورم يعني ورم. گويند مي تورمرا 

ارزشي پول  مردم يعني بي و معناي عملي و واقعي آن در زندگي. و آماس کردن پول
  .انجامد رايج آن کشور که به کاهش دستمزد مي

تورم بيش از همه فشار را بر کارگران و کارمندان و به طور کلي فروشندگان       
يابد و قدرت خريد کردن کاالها، از  چون دستمزد کاهش مي. کند کار، وارد مي نيروي
  .شود گرفته مي  آنان
ن سال است به خاطر تورم افسارگسيخته هر ساله به طور رسمي در ايران چندي      

  :دهند دستمزدها را چند درصدي افزايش مي
دستمزد افزايش " اگر افزايش دستمزد برابر تورم باشد به اين معني است که عمال      

  .پيدا نکرده است و سطح درآمد شما همانند سال گذشته ثابت مانده است
تر از تورم باشد به اين معني است که دستمزد به ظاهر  مزد کماگر افزايش دست      

 که بلو به صورت واقعي آن، دستمزد افزايش پيدا نکرده، " افزايش يافته، اما عمال
  .کاهش يافته است

تر از تورم باشد به اين معني است که دستمزدها به  اگر افزايش دستمزد بيش      
  .م است، افزايش پيدا کرده استتر از تور ي مقداري که بيش اندازه

  
  ها  ي انسان رابطه

کنيم که منظور از روابط کااليي چيست؟ در  نخست اين پرسش را طرح مي      
ها عبارت از  ، روابط ميان انسان داري توليد سرمايه پاسخ بايد گفت که در شيوه
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تواند  آيا مي سازد، وقتي نجار ميز مي  يعني. روابطي است که ميان کاالها وجود دارد
اش ميزهايي را که ساخته است، بخورد؟ پر  براي سير کردن شکم خود و خانواده

فروشد و با پول آن، برنج، نان، آب،  نجار ميزها را مي. واضح است که چنين نيست
پزد و با پولي که از  نانوا هم نان مي. خرد برق، گاز، نفت، کفش، لباس و غيره مي

. خرد يز، کيف، ميوه، نفت، کفش، برنج، لباس و غيره ميکند، م فروش آن تهيه مي
فروشد تا بتواند با پول آن چيزهاي مورد  دوزد مي هايي را که مي کفاش هم کفش
  .نياز خود را بخرد

و يک همبستگي ميان اشخاص اجتماع وجود   توليد بينيم که يک روابط مي      
گان ديگر را  اش، نانوا و توليدکنندهسازد تا نياز کف مي... نجار ميز، کمد، و . دارد

کفاش، کفش . پزد تا نياز کفاش، نجار و غيره را رفع نمايد نانوا نان مي. رفع نمايد
و ديگران هم به همين . کند تا به نوبه خود احتياج ديگران را برطرف سازد مي  توليد

  .کنند اي را طي مي ترتيب چنين پروسه
وجود دارد که اين روبط   و غيره روابطي معين در توليدميان نانوا، نجار و کفاش       

دهد و به ازاي ارزش آن مقداري پول  نانوا نان مي. گردد در مبادله کاالها نمايان مي
گيرد و نجار هم  دهد و به ازاي ارزش آن مقداري پول مي گيرد، کفاش، کفش مي مي

ميان افراد،   توليد يي، روابطکاال شود که در توليد روشن مي" پس کامال. به همين ترتيب
ها به شکل گردش  ميان انسان  توليد روابط  يعني. عبارت است از روابط ميان کاالها

  .شود کاالها از دست نانوا به کفاش، کفاش به نانوا، و غيره نمايان مي
بورژوازي هرجا که قدرت داشته، تمام مناسبات فئودالي، پدر ساالنه و "      

پيوندهاي رنگ وارنگ فئودالي، که آدمي را به . ا بر هم زده استوار ر روستايي
ها  رحمانه از هم گسيخته و ميان انسان کرد، بي وابسته مي" اش باالدستان طبيعي"

. عاطفه باقي نگذاشته است بي" پرداخت نقدي"اي جز نفع شخصي صرف و  رابطه
گرايي  احساساتهاي مذهبي و شور و شوق شهسوارانه و  ترين شوريدگي ملکوتي
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. هاي خودپرستانه غرق ساخته است گري ي حساب زده هاي يخ نافرهيخته را در آب
شمار  هاي بي ارزش شخصي را به ارزش داد و ستد تبديل ساخته و به جاي آزادي

ناپذير تنها يک آزادي ناسنجيده، يعني تجارت آزاد را برقرار  اعطا شده و فسخ
شرمانه، سرراست و ددمنشانه را  ر عريان، بيدر يک کالم، استثما. ساخته است

  .ي اوهام مذهبي و سياسي پيچيده شده بود جايگزين استثماري کرده که در لفافه
هايي را که تا آن هنگام گرامي شمرده  تمام پيشه] قداست[ي  بورژوازي هاله      
وکيل،  پزشک،. نگريستند، دريده است ها مي شد و با هراسي توام با وقار به آن مي

  .کشيش، شاعر و دانشمند را کارگر مزدبگير خود ساخته است
بورژوازي پوشش احساساتي مناسبات خانوادگي را از هم دريده و آن را به       

  "  .۱پولي تقليل داده است" مناسبات صرفا
. شود مي  توليد) مبادله(تر نوشتيم، کاال محصولي است که براي فروش  پيش      

کرد که آن را خود مصرف کند، آن   گاه شخصي محصولي توليدبنابراين هر
کرده است که براي   مصرفي توليد ارزش که بلنکرده است،   شخص کاال توليد

اي که براي مصرف شخصي خويش  توليدکننده. مصرف خود و خانواده است
جوامع  در. کند کااليي برقرار نمي  نمايد، با افراد ديگر اجتماع هيچ رابطه مي  توليد

بنابراين رابطه کااليي . براي مصرف شخصي بود نه فروش  گذشته شيوه برتر توليد
  .ها برقرار نبود هم بين آن

زيرا . در ارتباط کااليي است   کند، با افراد جامعه مي  اما شخصي که کاال توليد      
تمام کارهايي کار او جزيي از " نمايد و دوما را رفع مي   يکي از نيازهاي جامعه" اوال

کننده کاال به صدها توليدکننده  بنابراين هر توليد. وجود دارد   است که در جامعه
پس کار توليدکننده  .ها در ارتباط باشد ديگر احتياج دارد و مجبور است که با آن

ديگر   ي کننده  کاال، اجتماعي است، زيرا توليدکننده در کار خود به صدها توليد
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  توليد کااليي، مالکيت بر وسايل وي ديگر چون در توليداز س. بستگي دارد
  به طور مستقل و جدا از هم دست به توليد  توليد خصوصي است، مالکان وسايل

کند و با  منطبق نمي   داري کاالهاي خود را با نياز واقعي جامعه هيچ سرمايه. زنند مي
  .کند منطبق مي تر است، ميل و نياز خود، که به دست آوردن سود و پول بيش

  ي به وسيله  داري توليد سرمايه کاالها در شيوه  بينيم که توليد به اين ترتيب مي      
جمعيت بسيار زيادي از کارگران که به صورت جمعي مجبورند کار کنند، صورت 

کنند از  اين در حالي است که مالکيت ابزار و وسايلي که با آن کار مي. گيرد مي
معناي چنين . دار است معدودي سرمايه  ي در دست عده که بل آن خودشان نيست،

و خصلت مالکيت خصوصي بر   خصلت اجتماعي توليد:  اي يعني رابطه
  . ابزارتوليد

به بيان . نمايد مي  اين ناهماهنگي بين اين دو خصلت، مبارزه طبقاتي را توليد      
نيروهاي دروني . م نيستندکند، تضادي که حاضر به آشتي با ه ديگر ايجاد تضاد مي

خصلت   ناپذير يعني دو نيروي آشتي. اين تضاد هميشه در حال جنب و جوش است
اين . هميشه در ستيزند  توليد و خصلت مالکيت خصوصي بر وسايل  اجتماعي توليد

  .ستيز بايد روزي با پيروزي يکي بر ديگري پايان پذيرد
، و از اين رهگذر  در ابزارهاي توليدبورژوازي بدون ايجاد انقالب دائمي "      

،   ها کل مناسبات جامعه راه با آن ، و هم توليد بدون ايجاد انقالب در مناسبات
شرط هستي تمام طبقات   برعکس، نخستين. تواند به حيات خويش ادامه دهد نمي

ايجاد انقالب . به شکل ثابت بوده است  توليدهاي کهن  صنعتي پيشين حفظ شيوه
قراريِ  ي تمامِ اوضاعِ اجتماعي، ناپايداري و بي وقفه ، آشفتگي بي در توليد پياپي
تمام مناسبات . کند هاي پيشين متمايز مي پايان دوران بورژوازي را از تمام دوران بي

ها و نظرات کهنه و  داوري اي از پيش راه با زنجيره تثبيت شده و سخت منجمد، هم
به تازگي شکل گرفته است پيش از آن که قوام  چه پاشند، و هر آن مقدس، فرو مي
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شود و به هوا  چه سفت و سخت است ذوب مي هر آن. شود گيرد منسوخ مي
شود با  گردد، و سرانجام آدمي ناگزير مي چه مقدس است نامقدس مي رود، آن مي

ديدگاني هشيار با شرايط واقعي زندگي و مناسبات خويش با نوع خود روبرو 
  ."۱شود

  
 کاال  )فتيشيسم( گي هوار بت

ي  افراد تشکيل دهنده. ي افراد جامعه به نحوي با هم ديگر در ارتباط هستند همه      
شان  ي مادر، پدر، فرزندي بودن در طول دوران زندگي يک خانواده به خاطر رابطه

  .با هم ارتباط دارند
ي  با هم رابطه )دايي، عمو، خاله، عمه(ي فاميلي  ي ديگر به خاطر رابطه عده      

ديگر  با هم) داماد، عروس(ي سببي  ي ديگر از طريق رابطه عده .اجتماعي دارند
بودن، هم محله بودن  ي ديگر از طريق همسايه عده .کنند ارتباط اجتماعي برقرار مي

  .کنند ديگر روابط اجتماعي برقرار مي شهري بودن با هم و يا هم
ود دارد که بين تمام افراد يک جامعه عموميت ي اجتماعي ديگري وج آيا رابطه      

اي اجتماعي وجود دارد که تمام افراد  به عبارت ديگر آيا رابطه اجتماعي داشته باشد؟
 ديگر ارتباط برقرار کنند؟ جامعه بدون آن که خود متوجه آن باشند، از آن طريق با هم

ورند، استراحت کنند، ي نخست بايد غذا بخ ي افراد جامعه در درجه دانيم که همه مي
اين نخستين عمل . ي نيازها مادي و رواني خود را در هر روز انجام دهند بخوابند و بقيه

  .ها براي زنده ماندن، در طول تاريخ بشري بوده است انسان
وارد " ها اجبارا ي انسان بنابراين براي برآورده شدن اين نيازها، امروزه بايد همه      

بايد هر شخصي، کااليي براي عرضه داشته باشد تا . ديگر شوند مروابط کااليي با ه
  . بتواند به زندگي ادامه دهد
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امروزه نماد واقعي و عيني تمام کاالها پول است که به صورت دالر، يورو، طال       
در جوامع ) دالر، يورو، طال(هاي کالن  صاحبان پول. شناسيم ها را مي و غيره آن

خورند،  کشند، مي محابا مي ها بي آن. قدرت اليزالي هستندداري داراي  سرمايه
کنند و به ظاهر خود  کنند، قانون وضع مي کنند، غارت مي دزدند، حکومت مي مي

  !زنند هم ماسک انساني مي
  وجود دارد؟) دالر،يورو،طال(آيا در دنياي واقعي امروزي قدرتي باالتر از پول       
ها  رسد، شب شان به پول الزم براي زندگي نمي ي مردم که دست آيا همه      

  بينند؟ دار شدن را نمي خواب پول
  

  
  قدرت اليزال پول

  

دانيم اگر پول داشته باشيم همه چيز داريم؟ خانه مجلل،  ي ما نمي مگر همه      
مگر ما در زندگي روزانه بارها و  ...ماشين مجلل، و به طور کلي زندگي مجلل و 

  .توانم چه کارهايي را انجام دهيم م که اگر پول داشته باشم مياي بارها نشنيده
به قدرتي خارج از ذهن ما تبديل نشده است؟ آيا پول خالق همه ) کاال(آيا پول       

آيا اين  .کننده و نابودکننده هر چيزي است چيز نيست؟ در دنياي امروز پول خلق
 يک بت نيست؟) کاال(آيا پول  قابل پرستش نيست؟) کننده و نابودکننده خلق(قدرت 

وپنجه نرم  در دنياي امروز اگر من پولي نداشته باشم به زودي زود بايد با مرگ دست
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) بت(در نتيجه بايد به دنبال آن . ميرم ها نمي کنم و اگر پول داشته باشم به اين زودي
  .بِدوم، چون مانع از مرگ زودرس من شده است

تر  هاي رسمي و غيررسمي و بيش ي دزدي همه آيا غير از اين است که      
هاي خانوادگي و اجتماعي سرمنشاء در پول دارد؟ به خاطر به دست آوردن  درگيري
  زنند؟ دست به چنين اعمالي مي) کاال=پول=طال(آن بت 

و اين ) پول(و اين قيافه آراسته ) پول(و اين قدرت ) پول(آيا اين حالل مشکالت       
  ي ، قابل تعظيم نيست؟ آيا او حاکم مطلق نيست؟ در جامعه)پول( به ظاهر دانشمند

  .پول خالق است. قدرتي باالتر از پول وجود ندارد  داري سرمايه
داري همه مجبورند شب و روز به دنبال آن  بنابراين آن چيزي که در دنياي سرمايه      

اين همان . کند مرتبط مي ها را با هم ي انسان کااليي که همه. است) پول(بگردند، کاال 
  .اين همان فتيشيسم کاال است. گي کاالست واره بت

بنابراين . گيرد ها به طور عمومي شكل كاالها را به خود مي محصوالت كار انسان"      
  ."۲ي كاال نيست ي بتواره ي پول چيزي جز معماي خيره كننده معماي بتواره

با تکامل داري است که  اال در نظام سرمايهچه بيان نموديم خصوصيات ذاتي ک آن      
ي کاالها را در  اکنون جاي همه. يابد تشديد و توسعه ميوارگي کاال  بتي، يتوليد کاال

گرفته است که به ) دالر،يورو، طال(داري انحصاري و غيرانحصاري پول  سرمايه
الها در کا" در حالي که چنين خصوصياتي ذاتا. وارگي پول درآمده است صورت بت

وارگي کاال با نماد پول  کارل مارکس نخستين شخصي بود که بت .وجود ندارد) پول(
ي   در جامعه .داري براي عموم افراد جامعه جهاني فاش ساخت در عصر سرمايه) طال(

گيرد، کاالها جهت  صورت مي   بر اساس نياز واقعي جامعه  سوسياليستي واقعي، توليد
در اين صورت انسان بر کاال حاکم و مسلط . ت فروششوند نه جه مي  مصرف توليد

  . شود نه برعکس مي
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  مششفصل 

  اضافي و ارزش  سرمايه
  

   ابتدايي سرمايه انباشت
و ارزش اضافي را مورد بررسي قرار دهـيم، الزم    ي سرمايه قبل از اين که مقوله      

توليـد کـااليي    ي هنگامي که شـيوه . را بدانيم  است که مفهوم علمي انباشت سرمايه
گيـرد و کاالهـاي    به منظور مصرف صـورت مـي    ساده در جامعه حاکم باشد، توليد

باشد که در آن فروشـنده و خريـدار نـه سـود      مبادله شده به صورت کاال به کاال مي
  .شود ها مبادله مي آن  شان فقط به خاطر ارزش مصرفي کاالهاي. برند و نه زيان مي

گـردد در آن   ي توليد کـااليي تبـديل مـي    به شيوه ي توليد  هاما هنگامي اين شيو      
بـه خـاطر بـه دسـت      کـه  بلنيست،   ي کاالها به منظور ارزش مصرفي صورت مبادله

همين ارزش اضافي است که به تدريج روي هم انباشته . آوردن ارزش اضافي است
  .آورد را به وجود مي  شود و انباشت سرمايه مي

رزش اضافي به عنوان سرمايه يا باز تبديل ارزش اضافه به سرمايه به کار بردن ا"      
  ." ۱نامند را انباشت سرمايه مي

ابـراهيم اسـحاق را بـه وجـود آورد، اسـحاق      : اين يـک داسـتان قـديمي اسـت    "      
پونـدي ارزش   ۱۰۰۰۰ي  ي اوليـه  سـرمايه . يعقوب را به وجود آورد و غيـره و غيـره  

ايـن سـرمايه   . شود آورد که به سرمايه تبديل مي د ميپوندي را به وجو ۲۰۰۰اضافي 
آورد که ايـن نيـز بـه     پوندي را به وجود مي ۴۰۰پوندي ارزش اضافي  ۲۰۰۰جديد 

شود که به  ي اضافي دگرگون مي شود و بنابراين، به دومين سرمايه سرمايه تبديل مي
ايـن فراينـد بـه     و. کنـد  پوند توليـد مـي   ۸۰اي برابر با  ي خود ارزش اضافي تازه نوبه
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  شود، سرمايه اي که به تازگي تشکيل مي در کنار سرمايه." "يابد همين شيوه ادامه مي
  ."آفريند دهد و ارزش اضافي مي چنان به بازتوليد خود ادامه مي اوليه هم

ي خـود سـرمايه ناميـده     و اين آن چيزي است کـه ايجـاد سـرمايه بـه وسـيله     "...       
توانـد انباشـت    تـر مـي   تر انباشت کرده باشد، بـيش  دار بيش ايههرچه سرم. ... شود مي
  ."۱کند
 -۲و  کــار اجتمــاعي تقســيم -۱عــالوه بــر شــروط   داري بـراي پيــدايش ســرمايه       

  :، دو شرط اساسي ديگر الزم استمالکيت خصوصي بر ابزارتوليد
دودي از مع  ي در دست عده ن مقدار زيادي پولجمع شدن و يا انباشته شد. ۱      

  .  افراد جامعه
سوداگران با . تري داشت رونق بيش  در عصر فئودالي تجارت نسبت به صنعت      

توانستند ) تصاحب ارزش اضافي(هاي مردم کشور خود و ملل ديگر،  غارت ثروت
ها  ها را خريده و آن ها و کارخانه پول هنگفتي را انباشت نمايند و به تدريج کارگاه

داراني تبديل شدند که مالک بر  ها به سرمايه طي اين روند آن .را گسترش دهند
  .گشتند  توليد وسايل

ي  وسيله گونه چي زيادي از مردم که به ظاهر آزادند، اما هي پديدار شدن عده. ۲      
شان  اين افراد براي سير کردن شکم خود و خانواده. ي در اختيار ندارند توليد

  .ه فروشندکار خود را ب مجبورند نيروي
هنگامي . داري گرديد، انگلستان بود نخستين کشوري که وارد چرخه نظام سرمايه      

داران انگليسي،  بافي رونق گرفت و تقاضا براي پشم زياد شد، سرمايه که صنعت پارچه
دهقاناني را که مقدار کمي زمين جهت امرار معاش در اجاره خود داشتند را به 

ها با اين اقدام، دو هدف  آن. شان بيرون راندند هاي ها و خانه زميناي غيرانساني از  شيوه
ي آن، که به صورت  کار و ذخيره ارتش نيروي  توليد يکيکردند؛  را دنبال مي
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با  ديگريو . به دوشان، گدايان و دزدان ظهور پيدا کردند  کاران، ولگردان، خانه بي
راي گوسفندان تبديل کردند تا از اين هايي ب هاي دهقانان، آن را به چراگاه غصب زمين

  .طريق، پشم الزم را براي صنعت پارچه بافي تامين نمايند
گردان،  دارها براي کنترل دوره در اواخر قرن پانزده ميالدي، سرمايه      
ي دولتي  ها هستند، به وسيله دوشان، گدايان و دزدان که خود توليدکننده آن به خانه

قوانيني وضع کردند که طبق آن هر ولگردي را که براي بار که از آن خودشان بود 
و اگر . قدر شالق بزنند تا خون از بدنش جاري شود گرفتند، بايد آن نخست مي

بريدند و هرگاه براي بار سوم  شد، نصف گوشش را مي براي بار دوم، تکرار مي
تاريخي  براساس اسناد و مدارک. کردند شد، او را اعدام مي ولگردي دستگير مي

ولگرد را  ۷۲۰۰۰بر مبناي همين قوانين جنايتکارانه، در ابتداي قرن شانزدهم تعداد 
  .اعدام کردند

داري، ارتش بزرگي از کارگران مزدبگير به  در نتيجه در ابتداي عصر سرمايه      
داران  کار خود را به سرمايه وجود آمدند که مجبور بودند براي زنده ماندن نيروي

   .بفروشند
اي نــاچيز و  اي کثيـر بــه مالکيــت عظــيم عــده  هــاي خُــرد عــده تبـديل مالکيــت "      

ي عظــيم مــردم،  مالکيــت زمــين، يعنــي وســايل معــاش و ابــزار کــار از تــوده  ســلب
را شـکل    هـاي مـردم پيشـاتاريخ سـرمايه     بار تـوده  مالکيت وحشتناک و مشقت سلب
باري است که  هاي خشونت ي کاملي از روش اين پيشاتاريخ شامل مجموعه. دهد مي

  هاي انباشت سـرمايه  ايم که به عنوان شيوه ها تنها مواردي را بررسي کرده از ميان آن
تـرين   رحمانـه  واسـطه بـا بـي    گان بـي  مالکيت از توليدکننده سلب. اند ساز بوده دوران

انگيزتـرين   تـرين و نفـرت   بارترين، پسـت  ترين، نکبت شرمانه  تاثير بي بربريت و تحت
مالکيت خصوصي مبتني بر کار شخصي يعني مالکيتي که . هوات انجام يافته استش
آميخت،  توان گفت فرد زحمتکش منفرد و مستقل را با شرايط کارش در هم مي مي
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آزاد " که متکي بر استثمار کار غير اما رسـما   داري توسط مالکيت خصوصي سرمايه
  ."۱است، از ميدان به در شده است

  
  ۲قانون ارزش

چه کار : ها توجه کنيد به اين جمله. درک روزمره کلمه ارزش بسيار ساده است      
با ارزشي؟ ارزش اين ساختمان چقدر است؟ کاري که انجام داديد هيچ ارزشي 
نداشت؟ آن يخچال چقدر ارزش دارد؟ اين خودرو سواري چند قيمت است؟ 

  .تومان ارزش دارد ۳۵۰۰۰گوشت گوسفند کيلويي 
اگر ارزش کااليي را . شود هر کااليي با پول بيان مي  بينيم که ارزش و قيمت مي      

  .گويند مي   قيمتبا پول بيان نماييم به آن 
  کند؟ چه عاملي در کاالها نهفته است که آن را با ارزش مي      
در . اند، ارزش ندارند و رايگان هستند دو قطعه سنگ که در طبيعت رها شده      

دهيم و بعد از   دلخواه تراش مي   ي ها را برابر نقشه تراشي يکي از آن گکارگاه سن
اکنون اين دو قطعه سنگ را با هم مقايسه . کنيم  چند ساعت آن را آماده مي

چنان رايگان است، اما سنگ تراشيده شده داراي  کنيم؛ سنگ نتراشيده هم مي
پس آن  .آورد يش مقداري پول به دست م مالک آن، با فروختن. ارزش است
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ها به عنوان  آن. ها انباشت شده است ها مصرف شده است، يعني كار انساني در آن براي توليد آن
امل مشتركي كه ع. ... آيند تبلور اين جوهر مشترك اجتماعي، ارزش يا ارزش كاال به شمار مي

  ." ...شود، همانا ارزش كاالست اي كاال بازنموده مي اي يا در ارزش مبادله ي مبادله در رابطه
ارزش مصرفي يا يك شيء مفيد تنها از اين جهت داراي ارزش است كه كار مجرد انساني در "

جوهر "ار شود؟ با مقد پس چگونه مقدار اين ارزش سنجيده مي. آن شيئيت يا ماديت يافته است
 مرتضوي. ح ۶۸كاپيتال جلد يكم ص ." ، يعني كار، كه در آن گنجانده شده است"ارزش آفرين
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کاري است  چيزي که در سنگ تراشيده شده نهفته و ذخيره گرديده است نيروي
کار . گرديده است که در هنگام کار و عمل توليد توسط کارگر به کار مرده تبديل 

  . است که قيمت دارد ارزشکارگر 
ارزش . کند، ارزش است نيرويي را که کاال خلق ميبه بيان ديگر، آن       
هاي به کار گرفته شده در توليد  کاال بر اساس تعداد واقعي ساعتهر 

فقط با  که بلشود،  تعيين نمي) منظور تمام ساعات کار روزانه(کاال 
مقدار ميانگين زماني که از لحاظ اجتماعي براي توليد آن الزم 

  .شود است تعيين مي) ميانگين کار الزم اجتماعي(
کارالزمي که " روي مقدار اجتماعا به عبارت ديگر؛ ارزش هر کاال از

هر کاال    اما قيمت .گردد شود، تعيين مي آن کاال صرف مي  براي توليد
اين يک قانون . تر از ارزش واقعي همان کاال باشد تواند کمي باالتر و يا پايين مي

طبق اين قانون چند کاال وقتي . کاالست  قانون ارزش، قانون اقتصادي توليد .است
ها يک مقدار کار الزم  آن  ي همه  ديگر مبادله شوند که براي توليد ند با يکتوان مي

  .مورد نياز باشد
مصرف که در طول دوران تاريخ  نوشتيم که دو نوع ارزش داريم، يکي ارزش      

کار مجسم يا اجتماعي انسان وجود داشته و نيز در آينده وجود خواهد داشت که 
  توليد ي شيوه مبادله که ويژه و ديگري ارزش. نمايد مي  آن را توليد مشخص
توان  نمايد به طوري که مي مي  آن را توليد کار مجرداست که   داري سرمايه

   .اضافي کار مجرد است منشاء ارزش. ارزش= کار مجردنوشت؛ 
در يک تـن آهـن گنجيـده اسـت، در     " ارزش، يعني مقدار کار انساني که مثال"      

نيـروي  ." "۱يابد که شامل همان مقدار کار اسـت  پولي تجلي مي-مقدار مجازي کاال
کند يـا از طريـق    شود که با خدمتي که مي در اين نظام با اين هدف خريده نمي  کار
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هـدف  . آورد، نيازهاي شخصي خريدار را بـرآورده کنـد   محصولي که به وجود مي
ي  در برگيرنـده کاالهـايي کـه     اش اسـت، يعنـي توليـد    افزايي سرمايه خريدار ارزش

ي بخشـي از ارزش   دربرگيرنـده   کاري است که ارزش آن پرداخت نشده، بنـابراين 
اي در بر ندارد و با اين همه از طريق فروش  هيچ هزينه} خريدار{است که براي او 

ارزش اضـافي، يـا کسـب سـود، قـانون مطلـق ايـن          توليد. يابد اين کاالها تحقق مي
  ." ۱است  ي توليد  شيوه

  
   يل پول به سرمايهتبد
تر در مورد تکامل پول نوشتيم که مبادله کاالها، پول را به تدريج به وجود  پيش      
نقش مهمي پيدا کند، مبادله کاالها به صورت    که پول در جامعه قبل از اين. آورد

شخصي " مثال. گرديد يعني کاال در برابر کاال معاوضه مي) کاال-کاال(کاال به کاال 
دم داشت و خودش نيازمند گوسفند بود، مقداري گندم به آن شخص که گن

  .خريد داد، و گوسفند مورد نيازش را مي گوسفندار مي
تر شد، ديگر الزم به مبادله کاال به کاال  که مبادله کاالها تکامل يافته پس از اين      

قرار گرفت ) کاال-کاال(نبود، زيرا پول نقش واسطه را بازي کرد و بين اين دو کاال 
  :و به صورت زير درآمد

  ۲کاال-پول-کاال۱

گويند  مي کاال در برابر پول و پول در برابر کاالبه اين نوع مبادله،       
داري وجود  که پيش از به وجود آمدن نظام سرمايه) فروختن به خاطر خريدن(

خطي باال کاال در برابر پول و پول در برابر کاال را هميشه با فرمول . داشته است
در فرمول فوق کاالي يکمي با کاالي دومي از لحاظ ارزش با هم  .دهيم نمايش مي

هر دو کاال به يک اندازه کارالزم صرف شده است؛   برابر هستند، زيرا براي توليد
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به  .شوند ارزها مي ها يا هم ي معادل ها حاضر به انجام مبادله بنابراين صاحبان آن
ي يکمي با کاالي دومي با هم برابر است، بنابراين کاال   عبارت ديگر؛ قيمت

کنند که داراي  شان را مبادله مي ها فقط به اين دليل کاالي صاحبان آن
  ) گوسفند با گندم.(مصرف متفاوت هستند ارزش

کنيم شخصي که  فرض مي: آوريم تر موضوع مثالي مي براي درک بيش      
تومان  ۵۰۰۰۰۰   يک گوسفند را به قيمتاو . گوسفندار است احتياج به گندم دارد

کيلوگرم گندم را از قرار کيلويي هزار تومان  ۵۰۰فروشد و با همان پول مقدار  مي
  :يعني. خرد مي

  تومان ۵۰۰۰۰۰=   يک گوسفند                                        
  تومان ۵۰۰۰۰۰=  کيلوگرم گندم ۵۰۰                              

  کيلوگرم گندم ۵۰۰ = يک گوسفند                                        
کيلوگرم گندم با يک گوسفند  ۵۰۰شويم که  هاي فوق متوجه مي در رابطه      

) گوسفند و گندم(هر دو کاال   مبادله شده است، در واقع مقدار کار الزم براي توليد
با هم ) مبادله ارزش(ز نظر ارزش يکي است و با هم برابرند يعني اين دو کاال ا

مصرف مختلف هستند؛ زيرا  مشخص است که از لحاظ ارزش" اما کامال. برابرند
پزيم و ديگري گوسفند است که از  يکي از کاالها گندم است که با آن نان مي
  .کنيم شير، پشم و گوشت آن استفاده و مصرف مي

يعني کاال در برابر پول و پول در ) کاال-پول  -کاال(ي گردش کاالها  اين شيوه      
که دست )داري، فئودالي برده(هاي اجتماعي اقتصادي گذشته  برابر کاال، در نظام

شان  برتر را داشته است، مرسوم بوده و اکنون هم براي آناني که هدف
داري در کنار اين  اما در عصر سرمايه .مصرف است، بقاياي آن وجود دارد ارزش

آيد  کاال، گردش کااليي ديگري به وجود مي-پول -عني کاالنوع گردش کاال ي
  :و آن عبارت است از. که اين بار دست برتر از آن اوست
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  ۲پول -کاال -  ۱پول

گويند  ميپول در برابر کاال و کاال در برابر پول به اين نوع مبادله،       
ل در برابر پو. داري است که ويژه و مختص نظام سرمايه) خريدن به خاطر فروختن(

  .دهيم کاال و کاال در برابر پول را هميشه با فرمول خطي باال نمايش مي
کند و سپس کاالها را فروخته و  مي  دار با پول کاال توليد در فرمول فوق سرمايه      

تر از  کند در اين حرکت و گردش کاال، پولي بيش دوباره آن را به پول تبديل مي
. زيرا هدف نهايي او هم همين بوده است. رسد ار ميد پول نخست به دست سرمايه

اگر پول دومي با پول يکمي برابر بود، هيچ . يتر يعني به دست آوردن پول بيش
  .اندازد ش را در اين گردش کاالها بي اي براي او نخواهد داشت که پول فايده
دامه پيدا کند و همين روند ا هم باشد فرق نمي) تاجر(دار تجاري  اگر سرمايه      

  يدجا کار براي تاجر آسان شده است، زيرا او در تول فقط در اين. خواهد کرد
خرد و در بازار با پول  دار صنعتي را مي تاجر کاالهاي سرمايه. کند شرکت نمي

شود  ش مي رساند که در اين گردش، مقداري سود نصيب تري به فروش مي بيش
  .گيرد دار صنعتي برايش در نظر مي که سرمايه

دهد تا  دار صنعتي مقداري از سود خود را به تاجر مي در حقيقت سرمايه      
  .االهايش را توزيع نموده و به فروش برساندک

به  ۲پول -کاال - ۱داري، پول حال فرمول خطي گردش کاالها در نظام سرمايه      
ي مقداري پول  به اضافه ۱برابر است با پول ۲کند که در آن پول صورت زير تغيير مي

  :اضافي
  مقداري پول اضافي+   ۱پول=  ۲پول

آيد،  ي گردش کاالها به دست مي في، که در اين شيوهبه اين مقدار پول اضا      
  :گويند مي اضافي ارزش

  اضافي ارزش+   ۱پول=  ۲پول
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راه خود  و يا هم  اضافي توليد آن پولي است که ارزش  سرمايهپس،       
  .داشته باشد

آيد؟ پول که خود به خود  وجود مي به گونه چهاضافي  اما اين ارزش      
  .آورد راه نمي ماضافي به ه ارزش

رود و مواد  ي، به بازار کاالها مي دار براي تبديل پول به کاالي توليد سرمايه      
. خرد کااليش الزم است را مي  ي وسايلي که براي توليد خام، مواد سوختي و کليه

  .اکنون او بايد اين مواد خام را به کاالي مورد نظر تبديل کند
را هم بخرد تا اين مواد خام   کار الي ديگر، يعني نيرويدار بايد يک کا سرمايه      

  .اش تبديل به کاال نمايد را در کارخانه
تر  رساند و سپس با فروش آن، پولي بيش کاال را به سرانجام مي  او فرايند توليد      

  .آورد کااليش نموده بود به دست مي  هايي که صرف توليد از پول
نموده است، کم   يي را که صرف خريد کاالها براي توليدها اگر او معادل پول      

  .ها را پرداخت نکرده است معادل آن" ماند که قبال کند مقداري پول برايش باقي مي 
اي که به دست آورده، براي او بدون معادل بوده،  به عبارت ديگر، پولي اضافي

ده است؟ از اين پول از کجا آم. ش رسيده است يعني مجاني و رايگان به دست
پرداخت نشده   است که ارزش آفريده و معادل آن به کارگران  کارگر  کار نيروي
  .است
  . بسيار ارزشمند است  کارگران  کار پس نيروي      
  .آورد اضافي به وجود مي کار کارگران است که ارزش نيروي      
ظاهر شود كه مالك تواند به عنوان كاال در بازار  کار فقط هنگامي مي نيروي"      

کار از آن اوست، آن را براي فروش عرضه كند يا آن  آن يعني فردي كه اين نيروي
ي آزاد توانايي  بايد آن را در اختيار داشته باشد و دارنده. را به عنوان كاال بفروشد

ديگر را در  او و صاحب پول هم. رو شخص خود باشد انجام كار خود و از همين
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كنند و برمبنايي برابر به عنوان مالكان كاال با هم رابطه برقرار  بازار مالقات مي
كنند، تنها با اين تفاوت كه يكي خريدار است و ديگري فروشنده؛ بنابراين از  مي

کار  اي، مالك نيروي براي تداوم چنين رابطه. ها با هم برابرند ديد قانون هر دوي آن
ه فروش رساند، چرا كه اگر قرار بود ي معيني ب بايد هميشه آن را فقط براي دوره

فروخت و از انساني آزاد به  بار براي هميشه بفروشد، خود را مي يك" آن را كال
کارش چون  وي بايد پيوسته با نيروي. شود برده و از مالك كاال به كاال تبديل مي

دارايي، در حكم كااليش، برخورد كند و اين كار را تنها با واگذار كردن آن به 
ي معين و به طور  ريدار، يعني با تسليم آن به خريدار براي مصرف در يك دورهخ

کار خويش را  تواند هم نيروي وي به اين طريق مي. تواند انجام دهد موقت، مي
  ."واگذار كند و هم از حق مالكيت خود بر آن چشم نپوشد

د صاحب باي" کار خود مسلما انسان براي فروش كاالهايي غير از نيروي"      
  ."ها باشد توليدي نظير مواد خام، ابزار كار و مانند آن وسايل

صاحب پول براي تبديل پول به سرمايه بايد كارگري آزاد را در بازار كاال "      
کار خود  به عنوان فردي آزاد نيروي: بيابد؛ و اين كارگر بايد از دو لحاظ آزاد باشد
ته باشد و از طرف ديگر هيچ كاالي را به عنوان كاالي خويش در اختيار داش

ها خالص شود و از  ديگري براي فروش نداشته باشد يعني به طور كامل از آن
  ."۱کار وي هستند ي چيزهايي آزاد باشد كه نيازمند تحقق نيروي همه

  
  کار مصرفي نيروي ارزش

  ارزش(مصرف و ارزش  کار مانند تمام کاالهاي ديگر داراي ارزش نيروي      
مصرف  ارزش" مثال: مصرف هر کاال در مفيد بودن آن است ارزش. باشد مي) ادلهمب

مصرف کاالي ديگري  ارزش. شود گندم اين است که از آن نان تهيه و مصرف مي
                                                 

 آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۱۹۹-۱۹۸-۱۹۷اپيتال جلديكم صصکارل؛ك. مارکس -۱
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. مصرف کفش اين است که آن را به پوشيم ارزش .مصرف گندم نيست مانند ارزش
و يا گندم را ! ۲مصرف نمايندتاکنون کسي نديده و يا نشنيده که از کفش نان پخته و 

  !به جاي کفش به پا کنند
مصرف آهن اين است که از آن بيل، کلنگ، داس، کمباين، تراکتور،  ارزش      

مصرف خاص خودش را دارد؛  بنابراين هر کااليي ارزش. سازند تيرآهن و غيره مي
  .گردد يعني به يک طريقي مفيد واقع مي

. مصرف خاص خودش را داشته باشد ايد ارزشکار هم ب در نتيجه نيروي      
 به عبارتي. آورد يي است که به وجود مي ا اضافه کار، همان ارزش مصرف نيروي ارزش

هيچ و  کند کار اين است که ارزش اضافه ايجاد مي مفيد بودن نيروي
  . کاالي ديگري اين خاصيت را ندارد

فروش آن، دستمزدي است که براي کارگر در هنگام   کار مصرفي نيروي ارزش      
اما براي خريدار . شود اش هزينه مي کند و براي امرار معاش خود و خانواده دريافت مي

اي را  کند که ارزش مبادله مي  تر از بهاي خريد آن توليد ارزشي بيش) دار سرمايه(آن 
  .دار است آورد و مالک آن سرمايه به وجود مي

  
  کار  نيروي) ارزش مبادله(ارزش 

آن صرف شود،   الزمي که بايد براي توليد" ارزش هر کاال از روي کار اجتماعا      
کار  گردد زيرا، نيروي کار هم به همين شکل تعيين مي ارزش نيروي. گردد تعيين مي

ساعت  ۵" يک جفت کفش مجموعا  اگر براي توليد" مثال .هم خودش يک کاال است
الزم " ساعت کار اجتماعا ۵کفش برابر  کار مورد نياز باشد؛ ارزش اين يک جفت

ساعت کارالزم مورد  ۶کار  ي کاالي نيروي بنابراين اگر براي توليد روزانه. باشد مي
   .باشد الزم مي" ساعت کار اجتماعا ۶ي کاالي نيروي کار برابر  نياز باشد، ارزش روزانه

                                                 
دهد و از آن به  کارهايش نوع ارزش مصرف کفش را تغيير مي چارلي چاپلين در يکي از شاه – ۲

 .گيرد با اين نمايش نظام حاکم بر جوامع امروزي را به سخره مي. کند عنوان غذا استفاده مي
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است که در قبال زمان انجام کاري  نوشتيم که کارالزم، مقدار کار و يا مدت      
  .ساعت است ۶در مثال فوق برابر . گيرد دستمزد انجام مي

؟ براي گونه چهاما . شود  کار هم مانند کاالهاي ديگر بايد توليد پس نيروي       
اش غذا بخورند، لباس بپوشند،  کار، کارگر بايد خود و خانواده نيروي  توليد

ح و غيره داشته باشند و نيز ، آموزش، بهداشت و تفري)مسکن(استراحت کنند 
  . همانند خود را نيز توليد نمايند

  توليدکار برابر است با مخارجي که کارگر بايد براي  بنابراين ارزش نيروي      
طور که گفته شد عبارتند از بهاي پولي  ها همان اين هزينه. صرف کند کار نيروي

نيازهاي مادي و رواني ي  کردن و بقيه خوردن، آشاميدن، پوشيدن و استراحت
  .خانواده کارگري

فروشد و مقداري پول به عنوان  دار مي کار خود را به سرمايه کارگر نيروي      
با اين پول . نمايد باشد، دريافت مي کار مي نيروي   قيمت" دستمزد که اصطالحا

حداقل نيازهاي مادي و رواني روزانه را که از دست داده است براي روز بعد، 
  ).جديد  کار نيروي. (آورد باره در پيکر خود، آن را به وجود ميدو
  
  اضافي  ارزش  گونگي توليد هچ

فرض کنيم که  دارها از کجاست؟ منشاء ثروت انباشته شده در دست سرمايه      
در حقيقت و در بهترين حالت، هشت . کند ساعت در روز کار مي ۸کارگري 

ساعت آن  ۴که . گردد ساعته تقسيم مي ۴ساعت کار کارگر به دو قسمت مساوي 
 ۴بنابراين . گيرد دار مي کارالزم و معادل پولي است که به عنوان دستمزد از سرمايه

بايد به خانه ) کارگر(در اين حالت او . گردد ساعت کار الزم با دستمزد خنثا مي
ساعت  ۸ا ما قرارداد داريم که شم! گويد نخير دار به او مي اما سرمايه. خودش برود

   .در روز کار بکنيد
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ساعت ديگر را بدون دريافت مزد و مجاني  ۴در نتيجه کارگر مجبور است که       
گيرد،  اين کاري که بدون دريافت مزد صورت مي. دار کار کند براي سرمايه
منشاء و بها دارد که    نام دارد که داراي ارزش است يعني قيمتکاراضافي 
ها نهفته است، پول  اضافي در آن روش کاالهايي که ارزشبا ف. است اضافي ارزش

  .آيد اضافي جهت انباشت به دست مي
گان  در وهله نخست، توليدکننده. طبقاتي دو بخش است  روز کار در جامعه"      

اش را  به عبارت ديگر، او وسايل معيشتي که خود و عائله. پردازد به کار الزم مي
اضافي به  در بخش دوم روز کار، توليدکننده ارزش. کند دارد، توليد مي  زنده نگه
محصول اين ساعات، نه توسط کسي که کار واقعي را انجام داده . آورد وجود مي

شود زيرا او به کارگر اجازه  توليد تصرف مي توسط صاحب وسايل که بلاست، 
الت توليدش براي انجام کار استفاده کند، که بدون محصو داده است تا از وسايل

  :"نويسد چنان که مارکس مي. گشت هالک مي) توليد صاحب وسايل(آن او 
توليد باشد، کارگر، آزاد يا  صاحبِ انحصاري وسايل  هر جا بخشي از جامعه"      

ناآزاد بايد به زمان کارالزم براي معيشت خودش، مقدار زيادي زمان کاراضافه کند 
  ."د را فراهم آوردتولي که وسايل معيشت صاحب وسايل براي اين

توليد در تملک  که در آن وسايل) اوليه جامعه(در مراحل نخستين تکامل انساني "      
تمام روز کار به مثابه " تقريبا. عموم بود، از کاراضافي خبري نبود يا بسيار اندک بود
  ."شد تلقي مي  کار ضروري و الزم براي پاسخ به نيازهاي اساسي جامعه

ج، و تنها در پرتو بهبود تکنيک توليدي مردم توانستند بيش از اندازه به تدري"      
اين محصول اضافي توسط اقليتي تصاحب . ... شان توليد کنند ضروري زنده ماندن

شان مهار  تر يا قدرت سياسي شود که به داليل گوناگون نظير کارآمدي بيش مي
  ." ۱آيند وجود ميگونه طبقات به  بدين. توليد  را در دست گرفتند وسايل

                                                 
 آزادمهر، قطره۱۳۸۹پرويز بابايي،  ترجمه۱۳۳- ۱۳۲صص الينيکوسآلکس ک،انقالبي مارکس ي انديشه - ۱
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تري نسبت  سرانجام پول بيش" M – C – Mدر گردش پول به عنوان سرمايه "      
. شود به پولي كه در آغاز به گردش انداخته شده است، از آن بيرون آورده مي

پوند  ۱۰+ ۱۰۰پوند خريداري شده بود اكنون به قيمت  ۱۰۰" اي كه اساسا ، پنبه"مثال
 M – C – Mفرايندَ  اين كامل شكل، بنابراين. شود فروخته ميپوند دوباره  ۱۱۰يعني 

است يعني مبلغ اصلي پيش پرداخت شده به  M + dMبرابر با  Mاست كه در آنَ 
 اضافي ارزشاين افزايش يا افزوده بر ارزش اصلي را من . ي يك افزوده اضافه
ردش دست پرداخت شده كه نه تنها در گ ي پيش بنابراين ارزش اوليه. نامم مي

كند، ارزشي اضافي را به خود  مقدار آن تغيير مي كه بلماند  نخورده باقي مي
  ."۲كند شود و اين حركت آن را به سرمايه تبديل مي مي ارزش افزاافزايد يا  مي

  :عبارت است از) دار و کارگر رابطه سرمايه(نتايج آن "      
      ۱-  کارگر؛ است و نه از آن دار سرمايهمحصول از آن  
ي پرداخت شده، شامل  نظر از ارزش سرمايه ارزش اين محصول، صرف -۲      

دار  اضافي است که کارگر براي آن کار مصرف کرده ولي براي سرمايه ارزش
  شود؛ دار تبديل مي اي در بر نداشته، و با اين همه به دارايي مشروع سرمايه هزينه
تواند با يافتن خريدار ديگري آن  و ميکارش را حفظ کرده  کارگر نيروي -۳      

  ." ۳را از نو بفروشد
آيد، منبع بزرگ و اصلي  اضافي که از کاراضافي کارگران به وجود مي ارزش      

  :شود نتيجه چنين مي. کند تر مي ها را روز به روز فربه دار است که آن ثروت سرمايه
دار را رنگ  اتاق خود و سرمايهکنند،  ها و منازل کار مي کارگران در کارخانه      
سازند؛ اما خود در  دارها مي هاي مجلل براي سرمايه ها و ساختمان زنند، برج مي
کنند، استراحت ندارند، به گردش و تفريح  هايي شبيه آلونک زندگي مي خانه

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۱۸۱کارل ؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
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اي  و فرده   هاي ارزان قيمت خورند، لباس روند، غذاي کم و ارزان مي نمي
دهند، باز هم هميشه  دهند و يا کم مي شان پول جيبي نمي هاي پوشند، به بچه مي

شان است، با زن و فرزند بر سر پول  شان گرو هشت شان خالي است و هفت جيب
  .توانيد اضافه نماييد ي ديگر خودتان مي ها نمونه و ده. زنند چانه مي

رده و ش ک ش را توي جيب اما طرف ديگرشان، صاحب سرمايه در کارخانه دست      
کنند، با کفش بر روي فرش  دهد، در منازل مجلل زندگي مي به کارگران دستور مي

اش، در ايران تفريح  دار ايراني روند؛ سرمايه روند، به تئاتر، تاالرهاي موسيقي مي راه مي
هاي  کند، سالي چند بار تفريح خود و خانواده در اروپا و آمريکا و جزيره نمي

کنند، بهترين غذاها را  شان در ايران تحصيل نمي رزندانف. گذرانند توريستي مي
خورند،  ترين مشروبات مي اند، بهترين و گران خورند و تا حاال نان هم نخورده مي

پول تو جيبي . ترين خودروها را دارند پوشند، بهترين و گران ها را مي بهترين لباس
شان  گيرند و آن را به سگ مي هم  يارانه. دهد شان قرار مي هنگفتي در اختيار فرزندان

باز . کنند ها پول هنگفتي هزينه مي نگاه کااليي به زن دارند و براي آرايش آن. دهند مي
  .کنند هاي خارجي و داخلي پول ذخيره مي شود و در بانک شان تمام نمي هم پول

 متناســب بــا کــار] ماننــد زرانــدوز[دار  ســرمايه"آيــد؟  امــا ايــن ثــروت از کجــا مــي      
بـه ميـزان چالنـدن     کـه  بلشود  اش و محدود کردن مصرف خود ثروتمند نمي شخصي

هـاي زنـدگي تـوانگر     ِ غير و وادار کردن کارگر به انصراف از تمامي لـذت  نيروي کار
سرمايه ماننـد جـانوري خـون    ." "۲کار فقير همانا معدن طالي ثروتمند است." "۱شود مي

را تنهـا و تنهـا از   ) ا حدود معيني دائمي کـردن يعني ارزش خود را ت(آشام، اين توانايي
   ."۳آورد راه مکيدن دائم کار زنده و جان تازه گرفتن به دست مي
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دارها براي اين که به معدن طالي مورد نظر خود برسند و از ايـن طريـق بـر     سرمايه      
ي  قهخواهند که طب اي دروني و ذاتي هستند و مي افزايند، داراي خواسته ثروت خود بي

  :کارگر مزدبگير اين چنين باشد
گرسـنگي بکشـند، بـه همـان نحـو نبايـد       ] فقرا[طور که بايد مانع شد تا آنان  همان"      

تـرين راه   قناعت خردمندانـه . ... انداز را داشته باشد چيزي دريافت کنند که ارزش پس
زندگي خـويش را  آنان که با کار روزانه ...است؛   براي هر فرد و هر خانواده در جامعه

. گزاري جز کمبودهاي خـود محـرک ديگـري ندارنـد     براي خدمت... کنند  تامين مي
تواند  تنها چيزي که مي. ها ديوانگي است کاهش اين کمبودها عاقالنه است اما رفع آن

مرد زحمتکش را به کارکردن برانگيزاند، مقدار معقولي پـول اسـت، چـرا کـه مقـدار      
کند يا نوميد؛ و مقدار بسيار زيـاد   لق و خوي او يا دلسردش ميبسيار اندک آن بنا به خُ

شـود کـه در    چـه گفتـه شـد روشـن مـي      از آن... آورد  آن او را گستاخ و تنبل بـار مـي  
تـرين ثـروت عبـارت از وجـود      کشوري آزاد که بردگي در آن مجاز نيسـت، مطمـئن  

ي  کننده نيروي تامينتعداد کثيري زحمتکشان فقير است، زيرا عالوه بر اين که هميشه 
هــا برخــورداري از هــيچ لــذتي ممکــن نيســت و هــيچ  انــد، بــدون آن ناوگــان و ارتــش

شاد باشـد و مـردم را در     براي اين که جامعه. دمحصولي از کشور ارزشمند نخواهد بو
هـا هـم نـادان و هـم      داشت، الزم است که شمار زيادي از آن ترين شرايط نگه معقوالنه

دهـد و هرچـه    هاي ما را هم گسترش و هم افزايش مي ؛ دانش خواستفقير باقي بمانند
  ." ۱شوند تر برآورده مي تر باشد، نيازهاي او سريع هاي شخص کم خواست

  
  متغير  ثابت و سرمايه  سرمايه

کند بايد زمين، ساختمان، ابزار و   که بتواند کااليي را توليد دار براي اين سرمايه      
کار کارگران  و نيروي... واد خام، مواد سوختي، آب، برق، تلفن،تاسيسات کارخانه، م
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ي شخص  بخشي از سرمايه .کاالي مورد نظر را توليد نمايد  را خريداري کرده تا
شود و به عنوان دستمزد به  کار کارگران مي دار که به مصرف خريد نيروي سرمايه

 Vبا حرف انگليسي  شود که ناميده مي ي متغير سرمايهگردد،  آنان پرداخت مي
ي او که به مصرف خريد زمين، ساختمان،  بخش ديگر از سرمايه. دهند نمايش مي

به (وسايل و تاسيسات کارخانه، مواد خام، مواد سوختي، آب، برق، تلفن و غيره 
 Cنام دارد که با حرف انگليسي  ي ثابت سرمايهگردد،  مي)  کار غير از نيروي
  .)ده يا کار منعقد شده در کاالستکار مر C. ( دهند نمايش مي

گويند؟ چون مزد کارگران همواره مورد  ي متغير مي چرا دستمزد را سرمايه      
دار در صورتي که با اعتراض کارگران و  سرمايه. گيرد قرار مي  تعرض سرمايه

هاي  هاي کارگري روبرو نگردد، هميشه در فکر اين است که به بهانه تشکل
خواست افزايش دستمزد نيز همواره يکي از . ها را کاهش دهد نمختلف، دستمزد آ

اين . داري بوده است هاي کارگران در طول تاريخ پيدايش نظام سرمايه خواست
  .ي متغير، ثابت نباشد شود سرمايه مبارزه واقعي و هميشگي است که باعث مي

تعادل است  اي که اقتصادش در حال  ي ثابت؟ در يک جامعه اما چرا سرمايه      
اي که صرف خريد زمين، ساختمان، وسايل و تاسيسات کارخانه،  مقدار هزينه

به . ثابت است" گردد، تقريبا موادخام، مواد سوختي، آب، برق، تلفن و غيره مي
  .گويند ثابت مي  همين دليل به آن سرمايه

  متغير؟  ايهثابت يا سرم  دار از کداميک است؟ سرمايه منبع اصلي درآمد سرمايه      
ي  دار، ناشي از سرمايه و يا در حقيقت سود سرمايه) درآمد(اضافي  منشاء ارزش      

مقدار استهالک  که بلکند،  نمي  اضافي توليد ي ثابت ارزش سرمايه. متغير است
عمر مفيد تاسيسات " فرضا. شود ي منتقل مي تدريج به کاالهاي توليد ي آن به ساليانه

ميليون تومان باشد، سالي يک ميليون  ۱۰ي ثابت  ل و سرمايهسا ۱۰اي  کارخانه
ي اضافه  کاالهاي توليد   ي ثابت کاسته شده و به قيمت تومان از ارزش سرمايه
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اضافي  تر باشد، ارزش ي متغير، کم ي ثابت به سرمايه هرچه نسبت سرمايه .گردد مي
ي ثابت به  ايهو هرچه نسبت سرم. تر خواهد شد تر و در نتيجه سود بيش بيش

اضافي تغيير نکند اما  تر باشد، هر چند که ممکن است ارزش ي متغير، بيش سرمايه
ي ثابتي که به  يعني نسبت به مقدار سرمايه. يابد دار کاهش مي ، سرمايه۱نرخ سود

  .شود تر مي کار برده، سودش کم
که  براي ايني ثابت خود را افزايش دهد؟  دار مجبور است سرمايه چرا سرمايه      

مطلب قابل فهم و آسان باشد، پاسخ اين پرسش را با مثالي خواهيم زد که خود 
  :ام در يک کارگاه صنعتي شاهد آن بوده" شخصا

نايلکس، با ضايعات پالستيک و چهار نفر کارگر به   يک کارگاه صنعتي توليد      
ي مخصوص هاي نايلوني رنگ کيسه(نايلکس   روزي مشغول توليد صورت شبانه

ساعته و دو کارگر  ۱۲دو کارگر در يک شيفت . است)  ...حمل زباله، ميوه و 
  .ديگر در شيفت بعدي از شنبه تا پنج شنبه مشغول به کار بودند

اش،  هاي اين کارگاه به دليل عدم فروش نايلکس ۱۳۹۲در نيمه نخست سال       
اين کارگاه صنعتي هايي که  علت رکود در چه بود؟ نايلکس. دچار بحران شد

هايي که از مواد اوليه  تري نسبت به نايلکس کرد داراي ضخامت بيش مي  توليد
عدد نايلکس با وزن  ۱۵۰هر   شد که قيمت اين امر سبب مي. ساخته شده بودند، بود

  .تومان باشد ۳۰۰۰يک کيلوگرم برابر 
ه با همان سايز شد  هاي نايلکس توليد عدد کيسه ۳۰۰هر   از طرف ديگر قيمت      

اين امر سبب شد که  .تومان بود ۶۰۰۰از مواد اوليه، با وزن يک کيلوگرم برابر 

                                                 
دار به  ي شخص سرمايه ي متغير را با هم جمع کنيم کُل سرمايه ي ثابت و سرمايه اگر سرمايه – ۱

: آيد تقسيم کنيم، نرخ سود به دست مي  را بر کل سرمايه) S(حال اگر مقدار ارزش اضافي . آيد دست مي

:نرخ سود برابر است با ارزش اضافي تقسيم بر سرمايه
VC

S
+

 ۳۶۱؛ كاپيتال جلديكم صنرخ سود= 
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هاي با مواد اوليه افزايش پيدا کند و ديگر خريداري براي  مشتري نايلکس
   .هاي دست دوم پيدا نشود نايلکس

 هاي صنعتي ديگر، که در رقابت با کارگاه کارگاه صنعتي براي اين مدير      
کارگاه صنعتي خود را بروز ) ثابت  سرمايه(هاي  ورشکسته نشود بايد دستگاه

کردند و بايد  مي  هاي قديمي، نايلکس با ضخامت زياد توليد زيرا دستگاه. کرد مي
هايش کم باشد تا بتواند در  خريد که ضخامت نايلکس اي مي هاي نو و تازه دستگاه

  .اين بازار رقابتي، دوام بياورد
ميليون توماني، دو دستگاه  ۲۰ي  مدير اين کارگاه مجبور شد با صرف هزينه      

با اين . تر بود را خريداري نمايد رفته هاي خودش پيش دست دوم که از دستگاه
عدد نايلکس با وزن يک کيلوگرم را با  ۲۵۰  با توليد" تصميم، او موفق شد فعال

  .تومان به فروش برساند ۳۰۰۰قيمت 
ي ثابت خود  اضافي قبلي و با افزايش سرمايه اين کارگاه با همان ارزشاکنون       

ي ثابت نسبت به  يعني سرمايه. دهد ميليون تومان، به کار خود ادامه مي ۲۰به مبلغ 
ي متغير افزايش پيدا کرده است و نرخ سود او کاهش يافته، گرچه مقدار  سرمايه
بازار رقابتي هوشيار باشد تا از رقيبان او بايد در اين . اضافي ثابت مانده است ارزش

اش را بروز نمايد؛ در غير اين صورت بايد  هاي کارگاه صنعتي عقب نماند و دستگاه
  !بساطش را جمع کند

ي كمكي و  خام، ماده ي توليد يعني ماده آن بخش از سرمايه كه به وسايل"      
زش در فرايند توليد خوش هيچ تغيير كمي ار شود، دست ابزارهاي كار تبديل مي

 ي ثابت سرمايهبه اين دليل، آن را بخش ثابت سرمايه يا به طور خالصه . شود نمي
)c (۱نامم مي ".  
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وجه امكان تغيير ارزش در عناصر خود را رد  ي ثابت به هيچ مفهوم سرمايه"      
اما اين . شود برمبناي كميت كار نهفته در آن تعيين مي" ارزش كاال يقينا. ...كند نمي

اگر مقدار زمان کارالزم از لحاظ . شود كميت خود از لحاظ اجتماعي تعيين مي
وزن معيني از پنبه در زمان بدي " و مثال -اجتماعي براي توليد هر كااليي تغيير كند

اين امر بر تمامي كاالهاي قديمي از همان  -تري باشد محصول بازنمود كار بيش
هايي منفرد از يك نوع جنس هستند و  نمونه" صرفاها  گذارد زيرا آن نوع اثر مي
ها هميشه با کارالزم اجتماعي براي توليدشان يعني پيوسته براساس  ارزش آن

  ."شود کارالزم تحت شرايط اجتماعي موجود سنجيده مي
آالت و غيره كه در فرايند  همچنين ممكن است ارزش ابزارهاي كار، ماشين"      

، همانند ارزش مواد خام تغيير كند؛ در نتيجه آن بخش از شوند توليد استفاده مي
" اگر مثال. ها به محصول انتقال يافته است نيز ممكن است تغيير كند ارزش كه از آن

تري توليد شود،  ي اختراعي جديد، نوع خاصي ماشين با صرف كار كم در نتيجه
به تناسب ارزش  دهد و بنابراين ماشين قديمي كم و بيش ارزش خود را از دست مي

جا نيز، تغيير در ارزش از خارج از  اما در اين. دهد تري را به محصول انتقال مي كم
ي توليد عمل  شود كه در آن اين ماشين به عنوان وسيله فرايند توليدي ناشي مي

چه مستقل از اين  تواند ارزشي بيش از آن ماشين در اين فرايند هرگز نمي. كند مي
  ." ۲ال دهدفرايند دارد انتق

شود، در فرايند توليد دستخوش  کار تبديل مي آن بخش از سرمايه كه به نيروي"      
كند و  ارز ارزش خود را بازتوليد مي اين بخش هم هم. شود تغييري در ارزش مي
كند كه ممكن است تغيير كند و بنا به اوضاع  اضافي توليد مي هم مازاد يعني ارزش

اين بخش از سرمايه پيوسته از مقداري ثابت به مقداري . و احوال كم يا زياد شود
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تر،  بنابراين، آن را بخش متغير سرمايه يا به صورتي خالصه. شود متغير تبديل مي
  ."۳نامم مي )v(ي متغير سرمايه

ي ثابت  معرف سرمايه cمعرف كل سرمايه و  Cكه ) C = c + v(در فرمول       
ميليون تومان بعد از كامل شدن  ۵۰۰=  ۴۱۰+  ۹۰" المث. باشد ي متغير مي سرمايه vو 

 +C' = (c+v)(شود كه ارزش آن برابر است با  فرايند توليد، كااليي توليد مي

s ( كهs  دهد و  اضافي را نشان مي ارزشC' ۹۰"مثال. دهد ثانويه را نشان مي  سرمايه 
ميليون  ۵۰۰عني از ي 'Cبه  Cاوليه از   ميليون تومان، سرمايه ۵۹۰)=  ۴۱۰+ ۹۰+ (

اضافي  ميليون تومان ارزش ۹۰ميليون تومان تغيير كرده است همانا  ۵۹۰تومان به
 .است
متغير به   ثابت به اضافه سرمايه  ارزش يک کاال برابر است با قسمتي از سرمايه(      

  C+V+S= ارزش يک کاال       :  يعني. اضافي اضافه ارزش
  

  اضافي نرخ ارزش
و  کارالزمتر نوشتيم، کار کارگر از دو قسمت؛ يکي  طور که پيش همان      

) ارز معادل يا هم(کارالزم به عوض . تشکيل شده استکاراضافي ديگري 
و به صورت رايگان ) ارز بدون معادل يا هم(دستمزد و کاراضافي بدون دستمزد 

  .گيرد دار انجام مي براي سرمايه
  گردد؟ محاسبه مي گونه چهاضافي  در يک کارگاه صنعتي نرخ ارزش      
ي  اضافي يا نرخ استثمار، اين است که نشان دهيم که درجه نرخ ارزشمنظور از       

خواهيم  اضافي را به دست بياوريم، پي وقتي ما نرخ ارزش. باشد استثمار تا چه حد مي
دار براي اند و چه مق چه مقدار از کار روزانه را براي خود کار کرده برد که کارگران 

باشد بدين معني است که % ۱۰۰اضافي  با اين فرض که اگر نرخ ارزش. دار سرمايه
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کند و نصف  کارگر نصف کار روزانه را براي خود، يعني به جاي دستمزدش کار مي
  .کند دار کار مي ديگر را بدون دريافت حتا يک ريال، براي سرمايه
  :گيرد تعيين نرخ ارزش اضافي به دو روش صورت مي

اگر زمان کاراضافي را بر زمان کارالزم تقسيم كنيم و عدد : روش نخست      
بر  ي استثمار درجهيا  اضافي نرخ ارزشضرب كنيم،  ۱۰۰حاصله را در عدد 

  . آيد حسب درصد به دست مي
  :ساعته نرخ ارزش اضافي چنين است ۸ي  در کار روزانه      

  افيزمان کاراض                            
  )ي استثمار درجه(اضافي  نرخ ارزش= ـــــــــــــــــــ × ۱۰۰

  زمان کارالزم                            
                                             ۴  

  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ــــــــــ × ۱۰۰=%۱۰۰
                                            ۴  

کنيم و عدد  ي متغير تقسيم مي اضافي را بر سرمايه مقدار ارزش: وش دومر      
  :کنيم ضرب مي ۱۰۰حاصل را در عدد 

۱۰۰ ×
V
S =نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش(  

ي  معرف سرمايه Vاضافي است و حرف  معرف ارزش Sدر فرمول فوق حرف       
 ۹۰ميليون تومان و ارزش اضافي هم  ۹۰ماه  دت يکمتغير در م  اگر سرمايه. متغير است

نظر از شش صفر  صرف:(ميليون تومان باشد، در اين صورت نرخ استثمار برابر است با
  )ميليون تومان ۹۰

%۱۰۰=۱۰۰ ×
90
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= 90

 ۲۰۰۰۰ند و روزانه ک ساعت کار مي ۸فرض کنيم کارگري در روز : مثالي ديگر      
ساعت است  ۴گيرد؛ مبلغ بيست هزار تومان معادل کار الزم او که  تومان مزد مي
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ي روز کار، کاراضافي است که آن هم اگر معادل  ساعت باقيمانده ۴باشد و  مي
  او چقدر خواهد بود؟) نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش. تومان باشد۲۰۰۰۰

                                      ۱۰۰ ×
V
S =نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش(  

%۱۰۰=۱۰۰ ×
20000
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= 20000

اضافي يا نرخ استثمار صد در صد  بينيم نرخ ارزش هاي هر دو روش مي در مثال      
را براي خود کار شده است و اين به آن مفهوم است که کارگر نصف زمان کار 

ساعت و کاراضافي  ۴يعني کار الزم . دار کرده است و نصف ديگر را براي سرمايه
  .باشد ساعت مي ۴هم 
کند به دو دوره تقسيم  کار استفاده مي زماني که طي آن او از اين نيروي مدت"      
کند که با ارزش  طي يک دوره، کارگر فقط ارزشي را توليد مي. شود مي

به اين ترتيب، . کند ارز آن را توليد مي رش برابر است، و بنابراين همکا نيروي
کار پرداخت کرده، محصولي با همان بها  دار به ازاي قيمتي که براي نيروي سرمايه

اين مانند آن است که وي محصول ياد شده را حاضر و آماده در . کند دريافت مي
اضافي، استفاده از  ي ارزش ي دوم، دوره برعکس، در دوره. بازار خريده باشد

اي  که به ازاي آن هزينه کند بدون آن دار خلق مي کار ارزشي را براي سرمايه نيروي
کار را بدون پرداخت قيمتي  شود تا نيروي به اين ترتيب، او قادر مي. کرده باشد

توان کار پرداخت  در اين مفهوم است که کاراضافي را مي. براي آن به کار وا دارد
  ." ۱ناميد نشده
در کار مزدبگيري حتا کاراضافي يا کاري که ارزش آن پرداخت نشده، "      
  ."۲رسد که ارزش آن پرداخت شده است نظر مي چون کاري به هم
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۱۶۱ 

ي متغير كه با فرمول  اضافي به سرمايه نسبت ارزش"      
v
s شود نرخ  بيان مي

  ." ۳گويند اضافي مي ارزش
داري هيچ وقت صفر  الزم به توضيح است که کاراضافي در نظام سرمايه      

دار بساطش را جمع خواهد کرد زيرا سودي  نخواهد بود در آن صورت، سرمايه
دار هميشه در تالش است که کارالزم کم شود و به  اما سرمايه. کند دريافت نمي

) نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزشطرف صفر حرکت کند زيرا در اين صورت مقدار 
  .تر خواهد شد تر و در نتيجه سودش بيش او بيش

يعني ميانگين کار روزانه (که کاراضافي کل کار روزانه را جذب کند  براي اين"      
اما اگر کارالزم حذف شود، . ، کار الزم بايد صفر شود)در هفته يا در سال و غيره

تنها نابودي " ."ز کارالزم استکاراضافي هم حذف خواهد شد زيرا کاراضافي تابعي ا
ي کار الزم کاهش  دهد تا کار روزانه به اندازه داري امکان مي توليد سرمايه ي شيوه
  ." ۵يابد
كل ارزش : اضافي، به شرح زير است ي نرخ ارزش به طور خالصه روش محاسبه"      

اهر ي ثابت را كه فقط بار ديگر در آن ظ گيريم و سرمايه محصول را در نظر مي
ماند به واقع در فرايند توليد  مجموع ارزشي كه باقي مي. كنيم شود صفر فرض مي مي

اضافي معلوم باشد، ما فقط بايد آن را از اين  اگر مقدار ارزش. كاال خلق شده است
ي متغير معلوم باشد و  اگر سرمايه. ي متغير را بيابيم باقيمانده كم كنيم تا سرمايه

. كنيم ي متغير را از اين باقيمانده كم مي معين كنيم، سرمايه اضافي را بخواهيم ارزش
اگر هر دو معلوم باشد، ما فقط بايد عمليات پاياني يعني نسبت 

v
s  را محاسبه كنيم، به

  ."۶ي متغير را معين كنيم اضافي به سرمايه عبارت ديگر نسبت ارزش
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  اضافي نسبي اضافي مطلق و ارزش ارزش
زمان  دار ساعات کار روزانه را زيادتر کند، به طوري که مدت اگر سرمايه      

اضافي باال  تر شود، نرخ ارزش زمان کاراضافي بيش کارالزم ثابت بماند، اما مدت
 ۸اگر ساعت کار روزانه " مثال. گردد ي استثمار شديدتر مي رود، يعني درجه مي

ساعت  ۱۰کارگر را اضافه کند، آن را به که مزد  دار بدون اين ساعت باشد و سرمايه
  .ساعت کاراضافي تقسيم خواهد شد ۶ساعت کارالزم و  ۴افزايش دهد؛ کار به 

کرد و از اين ميزان ساعت  ساعت کار مي ۸روزانه " به بيان ديگر، کارگر قبال      
کار ) کاراضافي(دار  ساعت را براي سرمايه ۴و  )کار الزم(ساعت را براي خود  ۴کار، 

ساعت افزايش يافته، باز هم کارگر مانند  ۱۰اما حاال که کار روزانه به . داد انجام مي
، در حالي که براي )کارالزم ثابت مانده(کند  ساعت را براي خود کار مي ۴گذشته، 
دار  در نتيجه سرمايه). کاراضافي زيادتر شده(ماند  ساعت کاراضافي باقي مي ۶دار  سرمايه

اضافي  کند و به همين دليل، نرخ ارزش کارگر را استثمار مي تر ساعت بيش ۲
  :توانيم آن را هم محاسبه نماييم مي. شود تر مي بيش

  زمان کاراضافي                                
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ـــــــــــــــــــــ × ۱۰۰

  زمان کار الزم                                
                                              ۴   

  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ــــــــ × %۱۰۰=۱۰۰
                                              ۴   

                                              ۶   
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ــــــــ × %۱۰۰=۱۵۰

                                              ۴  
ساعت کار روزانه  ۱۰است و در % ۱۰۰اضافي  نرخ ارزشساعت کار روزانه  ۸در       

   .است% ۱۵۰اضافي  نرخ ارزش



۱۶۳ 

آيد،  تر شدن کار روزانه به دست مي اي که در نتيجه طوالني اضافي به ارزش      
س در انگلستان قرن نوزده به قول کارل مارک. گويند مي اضافي مطلق ارزش

ساعت  ۳و کارگر . يافت ساعت افزايش مي ۲۱ساعت کار روزانه در مواردي تا 
  .خوابيد مي  ي توليد جا در کنار وسيله مانده را همان باقي
تواند هر چقدر دلش بخواهد  اضافي است، اما نمي ي ارزش دار تشنه سرمايه      

زماني را بايد صرف خوراک،  کارگر مدتساعات کار روزانه را زياد کند؛ زيرا 
داري، کارگران  چنين در طول حيات نظام سرمايه هم. خواب و استراحت نمايد

. پردازند داران به مبارزه مي براي کم کردن ساعات کار روزانه، هميشه با سرمايه
 توانند ساعات کار روزانه کارگران را افزايش گي نمي داران به ساده بنابراين سرمايه

  .افتند هاي ديگري مي اضافي به فکر راه و يا راه دهند و براي زياد کردن ارزش
ها آن است که ساعات کار روزانه کارگران را ثابت نگاه  يکي از اين راه      
هاي  ها با به روز کردن دستگاه آن. کنند دارند، اما زمان کارالزم را کم مي مي

کنند و به  ها، زمان کارالزم را کم مي کارخانه خود و يا افزايش سرعت حرکت آن
  .افزايند زمان کاراضافي مي

 ۸ساعت بود، کارگران از اين  ۸در مثال قبلي ساعات کار روزانه کارگران       
ساعت ديگر را هم براي  ۴و ) ۴يعني زمان کارالزم (ساعت را براي خود  ۴ساعت، 
  )۴زمان کاراضافي . (ندکرد اضافي کار مي ارزش  دار و در جهت توليد سرمايه

اش، زمان کار  کارخانه  توليد ي به روز کردن وسايل دار در نتيجه اکنون سرمايه      
. ساعت به کاراضافي افزوده خواهد شد ۱در نتيجه . دهد ساعت کاهش مي ۳الزم را به 

اضافي  در اين حالت نرخ ارزش. شود ساعت مي ۵ساعت بود،  ۴کاراضافي که برابر با 
  : بر استبرا

  زمان کاراضافي                                      
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ـــــــــــــــــــــ × ۱۰۰

  زمان کار الزم                                      



۱۶۴ 

                                            ۵   
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ـــــــــ × %۱۰۰=۱۶۶

                                            ۳  
% ۱۶۶به ) ساعت کاراضافي۴ساعت کارالزم و ۴% (۱۰۰اضافي از نرخ ارزش      

   .افزايش پيدا کرده است) ساعت کاراضافي ۵ساعت کارالزم و ۳(
مان اي که در نتيجه کم شدن کارالزم و زياد شدن کاراضافي به ه اضافي ارزش      

  . گويند مي اضافي نسبي ارزشنسبت، به دست آيد، 
شود،  تر كردن كار روزانه توليد مي اضافي را كه با طوالني من اين ارزش"      
اضافي ناشي از كوتاه كردن  در مقابل، آن ارزش. نامم مي اضافي مطلق ارزش

زمان كار ي دو جزء  زمان کارالزم و در نتيجه تغيير همگام با آن در مدت مربوطه
   ."۱نامم مي اضافي نسبي ارزشرا ) زمان کارالزم و زمان کاراضافي(روزانه 

ارز دقيق ارزش  اي که در آن کارگر هم طوالني شدن کار روزانه فراتر از نقطه"      
کند، فرايند توليد  کار خود را توليد و آن کاراضافي را سرمايه تصاحب مي نيروي
ي آغاز  داري و نقطه رايند بنياد عمومي نظام سرمايهاين ف. اضافي مطلق است ارزش

اضافي نسبي اين است که  پيش انگاشت ارزش. سازد اضافي نسبي را مي توليد ارزش
براي طوالني کردن . کار الزم و کاراضافي: شود کار روزانه به دو بخش تقسيم مي
تر،  زماني کم ارز مزد کار در هايي براي توليد هم کاراضافي، کارالزم را با شيوه

به مدت کار روزانه بستگي " اضافي مطلق منحصرا توليد ارزش. کنند تر مي کوتاه
هايي  بندي اضافي نسبي فرايندهاي فني کار و گروه دارد، در حالي که توليد ارزش

  ."۲کند شود، به تمامي زير و رو مي که جامعه به آن تقسيم مي
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  مهفتفصل 

  داري مراحل رشد سرمايه
        
داري از ابتداي پيدايش تا کنون، مسيرهاي تکاملي خاص خود را  نظام سرمايه      

  :اين سير تکاملي به اين شرح است. طي نموده است
گيري  ؛ در اين مرحله که ابتداي شکلداري ي سرمايه همياري ساده.۱      

داري است، در يک زمان و در يک مکان، تعدادي کارگر که در يک  نظام سرمايه
چند " مثال. شدند دار به کار گرفته مي رشته خاص مهارت داشتند، توسط سرمايه

هاي  کارگر نجار با هم در يک کارگاه صنعتي نجاري مشغول ساختن در و پنجره
مزيت اين روش اين است که هنگامي چند کارگر هم زمان و با هم . چوبي هستند

تر کار انجام  هند، بهتر و سريعد ديگر کاري را انجام مي ياري يک کاري و با هم هم
تر از زماني خواهد شد که همين  ي بيش در نتيجه حجم محصوالت توليد. دهند مي

  .چند کارگر به دور از هم و جداگانه کار کنند
داري،  ي سرمايه ياري ساده ؛ با رشد همداري صنعت مانوفاکتور سرمايه.۲      

ر به وجود آمد؛ و صنعت مانوفاکتور کا ها، تقسيم گونه کارگاه به تدريج در اين
صنعت . داري را گرفت ي سرمايه ياري ساده داري جاي مرحله قبلي يعني هم سرمايه

  :داري به دو طريق به وجود آمدند مانوفاکتور سرمايه
گوناگون  يها دار چند کارگر متخصص در رشته سرمايهي نخست  طريقهدر       

ها با مهارت و  گرفت و هر يک از آن ه کار ميبا هم ب  را هم زمان و در يک مکان
ي  کار، همه يعني با تقسيم. کردند اي مشخص، کار مي تخصص خود در رشته

هاي مختلف، فقط کاالي خاص موردنظر  کارگران با مهارت و تخصص در رشته
دار از کارگران متخصص در نجاري،  سرمايه" مثال. کردند مي  دار را توليد سرمايه
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رزي، نقاشي و غيره را به کار  گري، رنگ بري، شيشه نگري، چوبخياطي، آه
  يعني تمرکز چندين تخصص متفاوت براي توليد. گرفت تا براي او درشکه بسازند مي

  .يک کاالي پيچيده مانند درشکه
وراني را که فقط در يک رشته  گران و پيشه دار صنعت ، سرمايهي دوم طريقهدر       

به عنوان مثال . کشيد ها کار مي کرد و از آن گاه خود جمع ميتخصص داشتند، در کار
ها را در  سازي وجود داشت، آن وري سوزن اگر در يک شهر ده کارگاه صنعتي و پيشه

يعني سيم سوزن از زير دست چندين . کرد تا سوزن بسازند زير يک سقف متمرکز مي
انجام سوزن ساخته گذشت تا سر کار خود بودند، مي  خود صاحب" کارگر که قبال

داد، يکي آن را قطع  کشيد، شخص ديگري سيم را تاب مي يکي سيم را مي. شد مي
کرد و يا يکي  کرد، فرد ديگري آن را تيز مي کرد، کارگري ته آن را سوراخ مي مي
  سان براي توليد يعني تمرکز چندين تخصص يک. کرد و غيره بندي مي را بسته  آن

داري، استثمار کارگران به  در صنعت مانوفاکتور سرمايه .زنيک کاالي ساده مانند سو
ساعت  ۱۸دارها از کارگران روزانه  سرمايه. گرفت شديدترين وجه ممکن صورت مي

  .کشيدند تر کار مي و حتا از اين هم بيش
آورد؛  وري، كارگر افزارِ كار را به خدمت خود در مـي  در توليدكارگاهي و پيشه"      

ي كـار از او   در مورد اول حركت وسيله. آيد ي به خدمت ماشين در ميدر كارخانه، و
در توليـد  . ي كـار را دنبـال كنـد    شـود، در مـورد دوم او بايـد حركـت وسـيله      آغاز مي

جان و  در كارخانه سازوكاري بي. كارگاهي، كارگران اجزاي سازوكاري زنده هستند
  ."هاي زنده در خود گنجانده است زائدهها را به عنوان  مستقل از كارگران وجود دارد كه آن

وقفـه   پاياني كه در آن فرايند مكانيكي واحدي بـي  آور كار زجرآور و بي جريان ياس"      
وقفـه بـر    است؛ بار كـار، همچـون تختـه سـنگ، بـي      ۱سيزيف شود، همانند كار تكرار مي

  ."۲ريزد دوش كارگر از پاي در آمده فرو مي
                                                 

برند  ها نام مي گرترين انسان از او به عنوان حيله هاي يوناني است سيزيف قهرماني در اسطوره - ۱
بايست  او مي. زئوس تصميم گرفت که او را مجازات کند. هاي خدايان را فاش کرد چون نقشه
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   ۴و بزرگ ۳صنعت ماشيني.۳
داري است،  ي سرمايه ترين مرحله يافته در اين مرحله که سومين و تکامل      

کار از کارگران  ابزار و وسايل. شوند هاي عظيم تبديل مي ها به کارخانه کارگاه
استفاده از . آيند شود و کارگران به ابزاري در خدمت ماشين در مي گرفته مي

  تر نمود؛ زيرا در توليد الها را ارزانتر و کا ي را بيش کارخانه، محصوالت توليد
شود و همين امر  تري مصرف مي کاالها وقت و زمان کم  اي براي توليد کارخانه

در اين مرحله . گان کوچک ورشکست شوند باعث شد که بسياري از توليدکننده
گردد و زنان و کودکان هم  تري به کارگران تحميل مي است که استثمار پنهان بيش

  .شوند اي به کار کشيده مي گسترده به صورت
 افزاركند يك  درحقيقت همين دستگاه بافندگي هنگامي كه با دست كار مي"      

و چون استفاده از نيروي حيـوان يكـي   . استماشين  است اما اگر با بخار كار كند
وري  ترين اختراعات بشر است، پس توليـد ماشـيني مقـدم بـر توليـد پيشـه       از ابتدايي

                                                                                                                 
که اي پيش از آن  و هميشه لحظه. اي بغلتاند اي بزرگ را بر روي شيبي ناهموار تا باالي قله صخره

. کرد شد و او بايد کارش را از ابتدا شروع مي به انتهاي مسير برسد، سنگ از دستش خارج مي
رسند کاري  رغم سعي و تالش بسيار هرگز به آخر نمي امروزه به همين دليل به کارهايي که علي

 .گويند وار مي سيزيف
 ۱۳۸۶سال ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۴۵۷کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص . مارکس - ۲
. کند ترش مي تر طوالني بيش که بلکند  تر نمي استفاده گسترده از ماشين نه تنها کار را کوتاه"- ۳

. کارل." دار الزم دارد کند کارالزم است و نه کاري که سرمايه چه را ماشين کوتاه مي آن
 ۱۳۶۲ه، ترجمه باقر پرهام و احمد تدين، انتشارات آگا ۴۱۵مارکس؛ گروندريسه جلد دوم ص 

نفر کارگر داشته باشد را صنايع خُرد، و صنايعي که داراي  ۱۰در ايران صنايعي که داراي زير  - ۴
نفر کارگر  ۱۰۰نفر کارگر داشته باشد جزو صنايع کوچک، و صنايعي که داراي زير  ۵۰زير 

باشد  نفر کارگر داشته ۱۰۰داشته باشد جزو صنايع متوسط، و باالخره صنايعي که داراي باالي
 ن.س.شوند جزو صنايع بزرگ محسوب مي
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اختراع ماشين ريسندگي خود را اعـالم   ۱۷۳۵نگامي كه جان ويات در سال ه. است
اي ذكـر   ي هجدهم آغاز شد، هيچ جا كلمـه  كرد و بدين گونه انقالب صنعتي سده

نكرد كه خر به جاي انسان نيروي محرك ماشين است، بـا ايـن همـه ايـن نقـش بـر       
  ."۱گردن خر افتاد

گيــرد، جــايگزين كــارگري  شــمه مــيماشــين كــه انقــالب صــنعتي از آن سرچ"      
  ."شود كه با يك افزار كار مي كند مي

وري كـار، يعنـي كوتـاه كـردن      ماشين قدرتمندترين وسيله براي افزايش بهـره "      
زمان كار الزم براي توليد كاالهاست، همچنين به عنوان حامل سرمايه، در ابتـدا در  

قدرتمندترين وسيله براي طوالني  واسطه تحت تاثير آن قرار گرفتند، صنايعي كه بي
  ."كردن كار روزانه فراتر از حدود طبيعي است

دارانـه از ماشـين    برداري سـرمايه  کند اما بهره نفسه زمان کار را کوتاه مي ماشين في"      
بـرداري   کنـد امـا بهـره    نفسه کار را سبک مـي  کند؛ ماشين في کار روزانه را طوالني مي

نفسه پيروزي انسـان بـر    دهد؛ ماشين في ن شدت کار را افزايش ميدارانه از ماشي سرمايه
ي آن نيروهـا   دارانه از ماشين انسان را برده برداري سرمايه نيروهاي طبيعت است اما بهره

بـرداري   دهـد، امـا بهـره    نفسـه ثـروت توليدکننـده را افـزايش مـي      کنـد؛ ماشـين فـي    مي
اي است  دهنده اين برهان تکان"." ۲و غيرهکند  دارانه از ماشين او را تهيدست مي سرمايه

که آن را  دهد بل آالت کار را تقليل نمي ، به کارگيري ماشين ي سرمايه که تحت سلطه
دهد کار الزم است، و نه کار ضـروري بـراي    چه را که کاهش مي آن. دهد افزايش مي

بـرده نشـود، دچـار    به کـار    تا زماني که در توليد) ثابت(ي پايا  چون سرمايه. دار سرمايه
  ."۳کردن کار پيوند خورده است وقفه شود، رشد آن با گرايش به بي کاهش ارزش مي

  

                                                 
 آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۴۰۵کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱
 ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم سال ۴۷۷ و۴۳۶کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
 .ا آفاريحسن مرتضوي، فريد: مترجم ۱۸۴ترهيوديس؛ ص سرمايه، پي درک مارکس از بديل - ۳
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صدها و يا هزاران کارگر که . ، اجتماعي است داري کار و توليد در نظام سرمايه      
کنند، هيچ  مي  اي به طور دسته جمعي با کار خود، يک کاال را توليد در کارخانه

زيرا يک کارگر . ام کرده  تواند بگويد که اين کاال را من توليد کارگري نمي
که کار  نتيجه اين. کند  کارخانه به تنهايي قادر نيست محصول آن کارخانه را توليد

  .داري، خصلتي اجتماعي دارد در مناسبات سرمايه
رخانه کا" مثال. به هم وابسته هستند  ها نيز براي توليد عالوه بر اين کارخانه      

ي فوالدسازي  سازي، نياز به فوالد دارد و به همين دليل وابسته به کارخانه اتومبيل
سنگ دارد و به  فوالد، احتياج به زغال  است؛ کارخانه فوالدسازي هم براي توليد

ها همانند يک زنجير  طور تمام کارخانه همين. سنگ وابسته است و غيره زغال  معادن
خصلت اجتماعي   گوييم توليد جاست که مي ناي. به هم وابسته هستند

  يعني کار و توليد،. خصوصي است  توليد، دارد، اما مالکيت بر وسايل
بنابراين تضاد اصلي در . اجتماعي بوده، اما مالکيت بر ابزارتوليد خصوصي است

اجتماعي با مالکيت خصوصي بر   داري، تضاد بين کار و توليد نظام سرمايه
  . باشد و يا به عبارتي، تضاد کار و سرمايه مي  تتوليد اس وسايل

ابزار ساده، انباشت ابزارها، ابزار مركب، به حركت در آوردن يك ابزار "      
مركب به وسيله يك موتور دستي واحد يعني انسان، به حركت درآوردن اين 

قط يك اي كه ف هاي ماشيني ها، دستگاه ابزارها به وسيله نيروهاي طبيعي يعني ماشين
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اين است . اي كه يك موتور خودكار دارند هاي ماشيني موتور دارند، دستگاه
  ."۱تكامل ماشين

ي تقسـيم   وري و توليد كارگـاهي بـر پايـه    ي پيشه آالت، همياري بر پايه ماشين"      
اي از نـوع اول ماشـين درو اسـت كـه جـايگزين        نمونـه . ورانه را از بين برد كار پيشه

بنـا  . سازي اسـت  ي برجسته نوع دوم ماشين سوزن نمونه. وگران شدهمياري ميان در
مـرد در زمـان او، بـا اسـتفاده از نظـام تقسـيم كـار، روزانـه          ۱۰به نظر آدام اسميت، 

سـازي در يـك    با اين همه، فقط يك ماشين سـوزن . كردند سوزن توليد مي ۴۸۰۰۰
  ."۲سازد سوزن مي ۱۴۵۰۰۰ساعته،  ۱۱روز كار 

  
  مقوله دستمزد

هاي مهم در نظام اقتصادي، اجتماعي، سياسي  دستمزد يکي از چالش      
در اين مناسبات، اکثريت آحاد جامعه براي گذران معاش . داري است سرمايه

. کارشان را در برابر دريافت دستمزد به فروش برسانند زندگي خود، ناچارند نيروي
  اقعي و مزد اسمي کدامند؟ شود؟ مزد و اما دستمزد چيست و بر چه اساسي تعيين مي

  

  
  هاي کاهش دستمزد يکي از راه

                                                 
 انتشارات اهورا ۱۳۸۳ترجمه آرتين آراكل، چاپ سوم ۱۳۹کارل؛ فقر فلسفه ص . مارکس - ۱
 آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم  ۴۹۵کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
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دار به ازاي زمان انجام کارالزم به  دستمزد مقدار پولي است كه توسط سرمايه      
" مثال. کار خود، خانواده و كارگر جديد را بازتوليد نمايد شود تا نيروي كارگر داده مي

در اين کاالي . کند يي را توليد ميساعت کار در روز، كاال ۸زمان  كارگري در مدت
دار با فروش  سرمايه. ساعت کاراضافي وجود دارد ۴ساعت کارالزم و  ۴شده،   توليد

کند و  ساعت کارالزم، دستمزد كارگر را پرداخت مي ۴   اين كاال و پرداخت قيمت
زم بنابراين بهاي کارال. ريزد ساعت کاراضافي است، به جيب خود مي ۴   بقيه که قيمت

  . ي كارگر دستمزد روزانه= ساعت كارالزم در روز  ۴يعني . مساوي است با دستمزد
نمايد  دار بر اساس قرارداد کار، در صورتي به کارگران مزد پرداخت مي سرمايه      

در درون و دل کار . براي او کار کنند) ساعت ۸يعني (زمان روز  ها تمام مدت که آن
متوجه اين   د؛ اما در ظاهر امر حتا بسياري از کارگرانروزانه، استثمار وجود دار

  ؟گونه چه. پنهان است  داري استثمار در نظام سرمايه. شوند استثمار نمي
شود  ساعته تبديل مي ۴در مثال باال، کار کارگر در بهترين حالت به دو قسمت       
اگر ارزش . ساعت ديگرش کاراضافي است ۴ساعت آن کارالزم و  ۴که 

دار مزد روزانه  تومان باشد و سرمايه ۵۰۰۰کار کارگر در يک ساعت برابر با  يروين
کند  ساعت کار را دريافت مي ۴تومان به او به پردازد، در واقع کارگر مزد  ۲۰۰۰۰
ساعت کاري که مزدش  ۴. ساعت ديگرش را دريافت نکرده است ۴و مزد 

 کاراضافيشده، ساعتي که مزدش پرداخت ن ۴و  کارالزمپرداخت شده، 
  .باشد مي

تومان را براي  ۲۰۰۰۰دار  آورد که سرمايه کار مزدي، اين تصور را به وجود مي      
  .پرداخته است) ساعت ۸يعني (تمام مدت کار روزانه 

به عبارت ديگر دستمزد روزانه يا ماهيانه اين واقعيت را که کار       
شود را پنهان  يم ميي کارگران به کارالزم و کاراضافي تقس روزانه
  . کند مي
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  : بنابراين      
  دستمزد =کار الزم  =کار  قيمت نيروي= کار  ارزش نيروي

اي از صـنعت   اين واقعيتي است شناخته شده که هرچـه کـار روزانـه در شـاخه    "      
  ."۱ترند تر باشد، مزدها پايين طوالني

   
  گردد؟ تعيين مي گونه چه  دستمزد

هر فردي كه بخواهد كااليي توليد . نند هر كاالي ديگري کاالستکار ما نيروي      
نمايد كه )  کار نيروي... مانند مواد اوليه، ابزار، سوخت و (كند، بايد مقداري هزينه 

  را توليد  کار کاالي نيروي که ايندار براي  سرمايه. گويند مي هزينه توليدبه آن 
  . کار جديدي توليد شود كند تا نيروينمايد، بايد براي توليد آن مقداري هزينه 

ي كارگر و  کار چيست؟ چيزي نيست جز مايحتاج روزانه ي توليد نيروي هزينه      
كارگر بايد بخورد، بپوشد، بخوابد، آموزش ببيند، تفريح و سالمت ! اش خانواده

کار جديدي براي روز بعد در وجود جسمي خود  داشته باشد تا بتواند نيروي
چنين  هم .به عبارتي توانايي انجام كار را براي روز بعد به دست آورد. كند بازتوليد

زيرا . کار كارگر است ي توليد نيروي هزينه زن و فرزندان كارگر نيز جزء هزينه
کار، توانايي توليدمثل براي توليد كارگران جديد كه  كارگران بايد عالوه بر نيروي

ن بازنشسته در كارخانه را بگيرند، داشته بتوانند بعد از مرگ، جاي خالي كارگرا
  .باشد
شود،  کار، به كار برده مي هايي كه به خاطر توليد نيروي پس مجموعه هزينه      
  .است  کار نيروي  ي توليد هزينه

کار همانند هر كاالي ديگر براساس زمان کارالزم براي توليد و  ارزش نيروي"      
تا جايي كه اين كاال واجد ارزش . شود ويژه تعيين ميبنابراين، بازتوليد اين كاالي 

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۵۸۷کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱
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است، چيزي جز بازنمود مقدار معيني از ميانگين كار اجتماعي شيئيت يافته در آن 
بنابراين، وجود آدمي . کار تنها به عنوان توانايي فرد زنده وجود دارد نيروي. نيست
ه به وجود فرد، عبارت کار، با توج توليد نيروي. کار است انگاشت توليد نيروي پيش

داري خود  انسان براي حفظ و نگه. داري او است از بازتوليد او يا حفظ و نگه
بنابراين، زمان کارالزم براي توليد . نيازمند مقدار معيني وسايل معاش است

ي است كه براي توليد اين وسايل معاش ضروري است؛ زمان مدتکار همان  نيروي
کار همانا ارزش وسايل معاشي است كه براي حفظ و  به بيان ديگر، ارزش نيروي

کار تنها با تجلي يافتن خويش  با اين همه، نيروي. داري مالك آن ضروري است نگه
اما در جريان . شود کار فقط از طريق كار فعال مي شود؛ نيروي به واقعيت تبديل مي

 ها آنو نظاير اين فعاليت، يعني كار، مقدار معيني از عضالت، اعصاب، مغز انسان 
. دريافت كند تر بيشمصرف كند، بايد  تر بيشهرچه . بايد جبران شود مصرف و مي

کار امروز كار كند، فردا بايد بار ديگر قادر به تكرار همان فرايند  اگر مالك نيروي
بنابراين، وسايل معاش او بايد براي حفظ . در همان شرايط تندرستي و قدرت باشد

نيازهاي . التي متعارف به عنوان فردي كاركن كافي باشداش در ح داري و نگه
و هوايي  طبيعي او مانند خوراك، پوشاك، سوخت و مسكن متناسب با شرايط آب

ي  از سوي ديگر، تعداد و گستره. كند هاي فيزيكي كشورش فرق مي و ساير ويژگي
ول خود محص ها آني برآورده كردن  نيازهاي به اصطالح ضروري او و نيز نحوه

تاريخ است و بنابراين تا حد زيادي به سطح تمدني كه يك كشور به آن دست 
اي از كارگران  اند كه طبقه به شرايطي وابسته ها آنيافته، وابسته است؛ به طور خاص 

بنابراين، برخالف كاالهاي . آزاد در آن بر مبناي سنن و توقعات، شكل گرفته است
با اين همه، . نصري تاريخي و اخالقي استکار شامل ع ديگر، تعيين ارزش نيروي

اي معين، ميانگين وسايل معاش ضروري براي كارگر  در كشوري معين و در دوره
  ."اي است معلوم داده
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پس اگر قرار است حضور او در بازار مداوم . کار فاني است مالك نيروي"      
ي  گاه فروشنده باشد، و تبديل مداوم پول به سرمايه مستلزم چنين فرضي است، آن

کار بايد خود را جاودانه سازد، به همان ترتيب كه هر موجود زنده خود را  نيروي
ي فرسودگي و  کاري كه در نتيجه كند يعني با زاد و ولد به جاي نيروي جاودانه مي

کار  كم همان ميزان نيروي شود، بايد پيوسته دست ي بازار خارج مي مرگ از صحنه
کار  همين دليل، مجموع وسايل معاش الزم براي توليد نيروي به. تازه نشانده شود

بايد شامل وسايل ضروري براي جايگزيني كارگر يعني فرزندان او باشد تا اين تبار 
  ."از مالكان كااليي خاص بتواند حضور خود را در بازار تداوم بخشد

ز تغيير کار مورد نيا هاي آموزش به تناسب ميزان پيچيدگي نيروي هزينه"      
نهايت ناچيز  کار معمولي بي كه در مورد نيروي(اين مخارج كارآموزي . كند مي

  ."دهد کار را تشكيل مي شده در توليد نيروي مصرف ارزشبخشي از كل ) است
. توان به ارزش مقدار معيني وسايل معاش تجزيه كرد کار را مي ارزش نيروي"      

ارزش وسايل معاش، يعني متناسب با مقدار بنابراين، اين ارزش متناسب با تغيير 
  ."كند تغيير مي ها آنزمان کارالزم براي توليد 

شوند و  برخي وسايل معاش مانند خوراك و سوخت روزانه مصرف مي"      
ساير وسايل معاش، مانند پوشاك و اثاثيه، دوام . بنابراين بايد روزانه جايگزين شوند

نوعي از اقالم . تري بايد جايگزين شوند از مدتتري دارند و در فواصل در طوالني
توان هر روز خريد و پولش را پرداخت كرد، و وسايل ديگر را هر هفته و  را مي

ها در  اما به هر نحو كه مجموع مبلغ اين هزينه. برخي را در هر فصل و الي آخر
اگر كل . طول سال سرشكن شوند، بايد ميانگين درآمد روزانه سر به سر شوند

و كاالهايي كه در هفته الزم است با  Aکار را با  كاالهاي روزانه براي توليد نيروي
B  و كاالهايي كه در هر فصل الزم است باC  گاه ميانگين  نشان دهيم، آن... و

تقسيم بر  C ۴ +۳۶۵ + A ۵۲ B... + ي اين كاالها عبارت خواهد بود از  روزانه
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 ۶اي الزم براي يك روز ميانگين، شامل ، فرض كنيد كه اين حجم از كااله ۳۶۵
روز از ميانگين كارِ اجتماعي  ساعت كار اجتماعي باشد، در اين صورت روزانه نيم

کار،  ي نيروي کار شيئيت يافته است، يا به بيان ديگر براي توليد روزانه در نيروي
، يا ارزش روزانه کار كميت كار، ارزش نيروي اين. روز کارالزم است نيم
روز ميانگين  اگر نيم. دهد شود، تشكيل مي کاري را كه روزانه بازتوليد مي وينير

شلينگ قيمتي است كه با  ۳گاه  شلينگ بازنموده شود، آن ۳كار اجتماعي در 
  ."کار روزانه منطبق است ارزش نيروي

كنند كه بايد  کار را ارزش كاالهايي تعيين مي ي ارزش نيروي حد نهايي يا كمينه"      
کار، يعني انسان، گذاشته شود تا وي بتواند فرايند  وزانه در اختيار حامل نيروير

به بيان ديگر، اين حد را ارزش وسايل معيشتي . زندگي خود را تجديد حيات بخشد
کار تا اين مرز  اگر قيمت نيروي. ناپذيرند كند كه از لحاظ فيزيولوژي اجتناب تعيين مي

گيرد، زيرا تحت چنين شرايطي  تر قرار مي ايينكمينه سقوط كند، از ارزش آن پ
   "۱.تواند خود را حفظ كند و تكامل دهد کار فقط در حالتي پژمرده مي نيروي

شود که به طور متعارف  با ارزش وسايل معاشي تعيين مي کار نيرويارزش "      
تواند  مقدار اين وسايل معاش که شکل آن مي. مورد نياز کارگري متوسط است

اي معين معلوم است و در نتيجه بايد  اي معين و در دوره ير کند، براي جامعهتغي
عالوه بر اين . کند، ارزش اين مقدار است تغيير مي چه آن. مقداري ثابت تلقي شود

هاي رشد  سو، هزينه از يک. نقش دارند کار نيرويدو عامل ديگر در تعيين ارزش 
هاي  تفاوت کار نيرويازسوي ديگر، در . کند تغيير مي توليد ي شيوهاين نيرو بنا به 

ساالن متفاوت  مردان و زنان، کودکان و بزرگ کار نيرويطبيعي وجود دارد، يعني 
 توليد ي شيوهاستفاده از اين نيروهاي کار متفاوت، که خود نيز توسط . از هم است

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۲۰۳-۲۰۰ص ميتال جلد يكکارل؛ كاپ. مارکس - ۱
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ارزش ي کارگر و  ي بازتوليد خانواده شوند، تفاوت بزرگي را در هزينه مشروط مي
  ."۲آورد وجود مي سال به کارگران مرد بزرگ

کنندگان دستمزد اگر انصاف داشته باشند و  با اين تفسير بايد گفت که تعيين      
ساعت  ۲۴کاالهاي مصرفي مورد نياز يک خانواده کارگري در مدت    قيمت واقعي

  .به نمايندتوانند دستمزد ماهيانه کارگران را محاس ضرب نمايند، مي ۳۰را در عدد 
نفره کارگري را که نه ماشين  ۴يک خانواده  ي متوسط روزانه هزينه" مثال      

  : نماييم بيان مي و برحسب تومان دارد و نه مسکن به ترتيب زير
   ۱۵۰۰۰  :ي خوراک هزينه          ۱۵۰۰۰         :ي مسکن هزينه      
   ۳۰۰۰      :ي درمان ههزين           ۱۵۰۰        :ي پوشاک هزينه      
   ۱۰۰۰     : ي تفريح هزينه            ۱۰۰۰۰     :ي آموزش هزينه      
   ۵۰۰          :ي آب هزينه             ۲۰۰۰: ي حمل و نقل هزينه      
   ۱۰۰۰   :سوختي  هزينه             ۵۰۰             : ي برق هزينه      
  ۱۵۰۰۰         :ي تلفن هزينه      

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  تومان ۵۱۰۰۰: هر دو ستون جمع کل      
 ۳۰شود که اگر آن را در عدد  تومان مي ۵۱۰۰۰ ي روزانه جمع کل هزينه      

  .آيد تومان به دست مي ۱۵۳۰۰۰۰ضرب کنيم حقوق ماهيانه 
نفر در يک  ۴ي يک خانواده  ي هزينه ي ديگر تعيين دستمزد، محاسبه يک شيوه      

براي  ماهيانه ي قابل قبول هزينهالزم به توضيح است که تعيين حداقل  .باشد ماه مي
به صورت واقعي صورت گرفته است که البته  ۱۳۹۲نفره در مهرماه  ۴يک خانواده 

هاي  رد گفتگو اين بوده است که حداقلي مو هدف خانواده. خالي از اشکال نيست
  .تر به پزشک مراجعه نمايند الزم مواد پروتئيني براي بدن را مصرف نمايند تا کم

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۵۸۸کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
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نفره در مدت يک ماه از اين  ۴نيازهاي مادي و رواني يک خانواده کارگري       
  :قرار است

  ۱۳۹۲ه نفره در مهرما ۴براي يک خانواده  ماهيانه ي قابل قبول هزينهحداقل 
ونقل،پوشاک  مسکن،حمل

 ...و 

 ها خوراکي ها و آشاميدني بهداشت و درمان

 موارد مقدار تومان موارد مقدار تومان موارد تومان
 گوشت گوساله کيلو ۱۰ ۲۶۰۰۰۰ صابون قالب۱۸ ۲۴۰۰۰ مسکن ۳۰۰۰۰۰

 گوسفند گوشت کيلو۱ ۳۰۰۰۰ شامپو عدد۲ ۲۵۰۰۰ حمل و نقل ۳۰۰۰۰

 مرغ کيلو۴ ۲۸۰۰۰ پودرماشيني "معاج ۱۰۰۰۰ آب ۱۰۰۰۰

  ماهي  کيلو ۴  ۴۰۰۰۰ ظرفشويي مايع عدد۱ ۲۵۰۰ برق ۱۰۰۰۰

  برنج  کيلو۱۵  ۱۰۵۰۰۰ خميردندان عدد۱ ۵۰۰۰ گاز ۱۰۰۰۰

  نان  لواش ۱۲۸   ۱۶۰۰۰  گير جرم  عدد۱  ۲۵۰۰    

 سيب زميني کيلو۵ ۱۲۵۰۰ پوشک بچه "جمعا ۱۰۵۰۰۰ پوشاک ۵۰۰۰۰

 پياز کيلو ۶ ۶۰۰۰ درمان "جمعا ۵۰۰۰۰ تلفن ۶۰۰۰۰

  وسبزيجات ميوه  "جمعا ۲۰۰۰۰۰ آرايشگاه "جمعا ۱۰۰۰۰ خانگي لوازم ۲۵۰۰۰۰
  قند  کيلو ۱  ۲۵۰۰ دستکش عدد۱ ۶۰۰۰ تحصيل ۳۰۰۰۰
  شکر  کيلو ۳  ۴۸۰۰    روزنامه ۱۰۰۰۰
  چاي  گرم۲۵۰  ۱۰۰۰۰    اينترنت ۱۰۰۰۰
  پنير  کيلو۲  ۱۶۰۰۰    تفريح ۵۰۰۰۰

  شير  کيلو۴۰  ۶۰۰۰۰    دخانيات ۰
  ماست  کيلو ۴  ۶۰۰۰     انداز پس  ۰

  ها نوشيدني  مختلف  ۲۰۰۰     حوادث  ۲۰۰۰۰
  نخود  کيلو۳  ۶۰۰۰    خودرو هزينه ۳۰۰۰۰

  نخود لپه  کيلو۱  ۴۵۰۰     
  لوبيا سفيد  گرم۲۵۰  ۲۵۰۰     
  لوبيا قرمز  کيلو۱  ۱۰۰۰۰     
  عدس  کيلو۱  ۵۰۰۰     
  روغن  ليتر۵  ۳۵۰۰۰     
  رب گوجه  کيلو۲  ۶۰۰۰     
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  ماکاروني  کبلو۳  ۸۰۰۰     
  زردچوبه  گرم۱۰۰  ۲۰۰۰     
  نمک  کيلو۱  ۲۰۰۰     
  هاي ترشي  مختلف  ۵۰۰۰     
  خيارشور  کيلو۱  ۵۰۰۰     
  خشکبار  "جمعا  ۴۲۰۰۰     

  جمع    ۹۳۱۸۰۰   ۲۴۰۰۰۰  ۸۷۰۰۰۰

  تومان۲۰۴۱۸۰۰:جمع کل
  

  مزد اسمي و مزد واقعي
داري، مقدار بسيار زيادي از مزد کارگران به  مراحل تکامل سرمايهدر نخستين       

در . شد مانند برنج، نان، روغن، و غيره پرداخت مي ها آنصورت اجناس مورد لزوم 
" خواستند تصفيه حساب کنند، کارگر يا اصال دار و کارگر مي آخر وقتي سرمايه

شد که آن را به صورت  يکار م شد و يا مقدار بسيار کمي طلب کار نمي چيزي طلب
  .نمود پول نقد دريافت مي

داري مزد کارگران به صورت پول  کشورهاي سرمايه تر بيشامروزه در       
و  مزد اسميمزدي را که به صورت پولي پرداخت گردد، . گردد پرداخت مي

  .گويند مي مزد واقعيمزدي را که به صورت اجناس به کارگران داده شود، 
توانند  خود را نمي) مزد اسمي(اين است که کارگران دستمزد پولي  واقعيت      

گيرند که  با آن پول نان، برنج، گوشت، پنير، لباس، کفش و غيره مي ها آن. بخورند
دهد که کارگران تا چه  مزد واقعي نشان مي. شود محسوب مي ها آناين مزد واقعي 

شان را  معاش زندگي خود و خانوادهآورند  توانند با پولي که به دست مي اي مي اندازه
  .بگذرانند 

شود و در کنار آن قيمت کاالها هم به نسبت  تر بيشاگر مزد اسمي کارگران کمي       
  : کنيم با مثال زير، موضوع را بررسي مي. آيد زيادتري باال رود، مزد واقعي پايين مي
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شت گوساله هم گيرد و گو تومان مزد مي ۱۰۰۰۰فرض کنيم کارگري روزي       
گرم گوشت گوساله بخرد که  ۳۳۳تواند  او با اين پول مي. تومان است ۳۰۰۰۰کيلويي 

هزار تومان  ۱۲۰۰۰تومان به  ۱۰۰۰۰حال اگر مزد روزانه کارگر از . مزد واقعي اوست
تومان در هر کيلو افزايش يابد، در آن  ۴۰۰۰۰گوشت نيز به    افزايش يابد و قيمت
گرم گوشت گوساله که مزد واقعي اوست  ۳۰۰ند با مزد جديد، توا صورت کارگر مي
  .را خريداري کند

يعني وقتي قيمت کاالها دو يا چند برابر شود، دستمزد واقعي کارگران پايين       
گرم گوشت گوساله به  ۳۳۳که در مثال فوق ديديم که مزد واقعي کارگر از . آيد مي
  . گرم تنزل کرد ۳۰۰
را که کارگر براي کار روزانه يا هفتگي و غيره خود دريافت  مجموع پولي"      
  ."۱اش يا مزدي است که به ارزش برآورده شده است کند، مقدار کل مزد اسمي مي

مقدار پولي که کارگر در مقابل فروش نيروي کارش به : دستمزد اسمي"      
  ."گيرد به صورت روزانه يا ماهانه دار از سرمايه دار مي سرمايه

دار  مقدار کااليي که کارگر در مقابل پولي که از سرمايه: دستمزد واقعي"      
  ."۲تواند خريد نمايد گرفته است مي

کند که براي  را ناچار مي  کارگران  داري، شرايط واقعي و عيني نظام سرمايه      
ي فردي براي  مبارزه. بزنند اي اجتماعي  مبارزهافزايش دستمزد خود، دست به 

  .زايش دستمزد نوعي خودکشي استاف
اي از مردم را كه با يكديگر آشنا نيستند، در يك نقطه  صنعت بزرگ، عده"      

شود ولي مسئله مزد، يعني  شان مي رقابت، موجب جدايي منافع. آورد گرد هم مي
ها را بر محور انديشه مقاومت  ها، آن شان در برابر صاحبان كارخانه نفع مشترك

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، ۵۸۳ص مکارل؛ كاپيتال جلد يك. مارکس - ۱
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ثروت (در سه شرايط اقتصادي يک جامعه،  ."۳سازد اتحاد، متفق مي مشترك يعني
دستمزدها چه ) هرفت پيشدر حالت سقوط، ثروت در حالت افزايش، ثروتمند يا 

گيريم که بسيار  هاي اقتصادي فلسفي مي نوشته کنند؟ پاسخ را از دست تغييري مي
  :قابل درک و آموزنده است

سطح دستمزد آن است كه معاش كارگر را براي ترين  ترين و ضروري پايين"      
اين سطح تا آن اندازه است كه براي . كند، تامين نمايد اي كه كار مي دوره
بنا به نظر آدام . شود داري يك خانواده و بقاي نسل كارگران ضروري تلقي مي نگه

ترين مزدي است كه با زندگي انساني عادي يعني حيات  اسميت، مزد معمولي پايين
  ."يواني منطبق باشدح

سطح " تقاضا براي كار انسان، همانند هر كاالي ديگر، ضرورتا"      
شود، بخشي از  هرگاه عرضه بيش از تقاضا مي .كند توليد آدمي را تنظيم مي

رو بقاي كارگر تابع همان  از اين. غلتند ي گدايي يا بينوايي مي كارگران به ورطه
شود و بايد بخت  كارگر تبديل به كاال مي. گرشرايطي است كه بقاي هر كاالي دي
تقاضا براي كار كارگر كه زندگيش در گرو . و اقبال يارش باشد تا خريداري بيابد

اگر كميت عرضه از . داران بستگي دارد آن است، به هوس ثروتمندان و سرمايه
ين و بهاي زم گاه يكي از اجزاي قيمت كاال يعني سود، اجاره تقاضا فزوني گيرد، آن

ي  كارگر به خاطر رابطه... شود؛  تر از ميزان آن پرداخت مي دستمزد، پايين
  دار دارد، نخستين كسي است كه از اين وضعيت آسيب  ي كه با سرمايها نهازيردست

  ."۱بيند مي
برد،  سودي نمي" برد كارگر لزوما دار سود مي هنگامي كه سرمايه"      

اگر " مثال .كند ضرر مي" كارگر لزوما كند دار ضرر مي اما هرگاه سرمايه
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هايي جديد يا ترفندي بازرگاني، يا به  دار قيمت بازار را به كمك فرآورده سرمايه
كمك انحصار يا ايجاد وضعيتي مطلوب در مالكيت خود، باالتر از سطح قيمت 

به طور كلي بايد در نظر داشت در ." ... "برد دارد، كارگر سودي نمي طبيعي نگاه مي
برند، كارگر به خاطر هستي  سان رنج مي دار يك مواردي كه كارگر و سرمايه

جانش در  دار به خاطر سودي كه بايد از مال بي كشد و سرمايه خويش رنج مي
  ."آورد
به خاطر پيدا كردن كار يعني  كه بلكارگر نه تنها به خاطر ابزار مادي معاشش "      

بايد مبارزه ش  ي به اجرا درآوردن فعاليتبرخوردار شدن از امكان و ابزاري برا
  ." كند
اگر ثروت جامعه در سراشيب سقوط قرار گيرد، كارگران بيش از همه دچار "      

شوند؛ به اين دليل كه اگر چه در وضعيت رونق جامعه، طبقه كارگر  سختي مي
هيچ  ي سقوط آن، ي طبقات صاحب ثروت بهره برد، اما در دوره تواند به اندازه نمي
  ."شود رحمانه دچار رنج و سختي نمي ي كارگر چنين بي ي طبقه اي به اندازه طبقه
اين . گيريم كه ثروت آن در حال افزايش است اي را در نظر مي حال جامعه"      

اين وضعيت باعث تشديد كار ." تنها وضعيتي است كه مطلوب كارگران است
ند، بايد اوقات فراغت خويش را ي بخواهتر بيشاگر درآمد . "شود كارگران مي

قرباني كنند و به خاطر حرص و طمع، كار بردگي كنند و تمام آزادي  تر بيش
اما اين . كاهند سان از عمر خويش مي خويش را به طور كامل از دست دهند و بدين

ي كارگر است زيرا باعث  شرايط مطلوبي براي كل طبقه ها آنكاهش ميزان عمر 
اين طبقه هميشه بايد بخشي از . ي كار ضروري گردد شه تازهي همي شود عرضه مي

  ."خود را قرباني سازد تا به طور كامل نابود نشود
ها و  يابد؟ هنگامي كه سرمايه ، ثروت جامعه در چه شرايطي افزايش ميوانگهي"      

كميت : اما اين امر فقط هنگامي امكان دارد كه. درآمدهاي يك كشور رشد كند
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ي اين  كار انباشته گردد زيرا سرمايه كار انباشته است؛ و بنابراين در نتيجهعظيمي از 
كارش  حتاجا كه  شود تا آن از او گرفته مي تر بيشواقعيت، محصوالت كارگر هرچه 

گيرد و ابزار هستي و فعاليتش به  به عنوان دارايي شخص ديگري در مقابل او قرار مي
  ."۱شود دار متمركز مي هاي سرمايه اي در دست نحو فزاينده

ي  اي كه بيش از همه براي كارگران مطلوب است، نتيجه بنابراين در چنين جامعه"      
ناگزير براي كارگران، كار بيش از حد، مرگ زودرس، تنزل تا سطح ماشين و نوكر 

اش  اي خطرناك، بر دوش او و عليه اي كه به گونه مطيع سرمايه شدن است، نتيجه
گدايي " ، گرسنگي و نهايتاتر بيشردد و بخشي از آنان را به رقابت گ انباشته مي
  ."۲سازد محكوم مي

شوند؛  سان در شرايطي كه جامعه در حال نزول است، كارگران بينواتر مي بدين"      
اي كه در حال رشد و ترقي است، بينوايي كارگران افت و خيز دارد و در  در جامعه

  ." ماند نوايي ثابت ميه بيرفت پيش" ي كامال جامعه
شود و سرمايه  گويد كه همه چيز با كار خريده مي اقتصاددان سياسي به ما مي"      

كند كه كارگري كه قادر  چيزي جز كار انباشته نيست اما در همان حال اعالم مي
  ."۳اش را بفروشد نيست هرچيزي را بخرد، مجبور است خود و هويت انساني

  
  ر دا هيسرما يها يويژگ

متناسب با  ي، اخالقياسي، سياجتماع يحاکم بر جامعه روبنا يمناسبات اقتصاد      
ط يطبقه کارگر را با توجه به شرا يها يما ويژگ ي همه. آورد يز به وجود ميآن را ن
اما در مورد . ميدار ييآشنا يکه در جامعه دارد به خوب يي يو گسترگ  ياقتصاد

 .ميندار يدار اطالعات کاف هيصوص شخص سرماو بخ داران هيتعداد اندک سرما
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، يط و در هر زمان و مکانياش در هر شرا يين طبقه به خاطر حفظ مال و دارايا
ن، يتر ن، زشتيتر پست جزء لاعماحتا اگر آن  ،خواهد زد يمالعادست به 

   .باشد ياجتماع ن حرکتيتر يرانسانيغ ن ويتر يوحش
مالـك پـول بـه عنـوان حامـل آگـاه ايـن        . تحد و حصر اس حركت سرمايه بي"      

تر جيب او، هم نقطه  شخص او، يا به بيان دقيق. شود دار تبديل مي حركت به سرمايه
ارزش افزايي  –محتوي عيني اين گردش . ي بازگشت پول است حركت و هم نقطه

تر ثروت مجرد  هدف ذهني اوست و تنها تا جايي كه تصاحبِ هرچه بيش –ارزش 
دار يـا   شـود، چـون يـك سـرمايه     روي محرك در پـسِ اعمـال او بـدل مـي    به تنها ني
بنـابراين،  . كنـد  كه داراي آگاهي و اراده است، عمل مـي  تشخص يافتهاي  سرمايه
دار دانست؛ و نيـز هـدف او نفـع     درنگ سرمايه هاي مصرفي را نبايد هدف بي ارزش
  ."۱وري استي سودآ وقفه در عوض، همواره هدف او حركت بي. اش نيست  فردي

آيند  به شمار مي او ، سه فضيلت اصليحرص و طمعو  صرفه جويي، كار"      
  ."۲دهند ي اقتصاد سياسي وي را تشكيل مي و فروش زياد و خريد اندك مجموعه

خواهـد يـك    ي نخسـت، مـي   در وهلـه : كنـد  دار دو هدف را دنبال مـي  سرمايه"      
ي جنسي كه بايد فروخته شود، بـه بيـان   اي دارد، يعن ارزش مصرفي كه ارزش مبادله
تري از مجمـوع   خواهد كااليي را با ارزش بيش او مي" ديگر كاال توليد كند؛ و ثانيا

هاي كاالهايي توليد كند كه براي توليد آن به كار گرفتـه شـده اسـت، يعنـي      ارزش
 هدف او. وسايل توليد و نيروي كاري كه با پول عزيزش در بازار آزاد خريده است

 كـه  بـل كاالسـت؛ نـه تنهـا توليـد ارزش مصـرفي       كه بلنه تنها توليد ارزش مصرفي 
  ."۳ارزش اضافي نيز هست كه بلارزش است؛ و نه فقط توليد ارزش 
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" ارزش نيروي كار، و ارزش افزايي نيروي كار در فرايند كار دو مقدار كـامال "      
دار هنگـام خريـد    يهاند؛ و اين تفاوت ارزش همـان چيـزي اسـت كـه سـرما      متفاوت

  ."۲نيروي كار در ذهن داشته است
سرمايه تنهـا يـك انگيـزه دارد و آن گـرايش بـه ارزش افزايـي و خلـق ارزش        "      

  ."اضافي است
آشام تنها با مكيدن كار زنـده   اي است كه چون خفاشي خون سرمايه كار مرده"      

  ."۳ماند زنده ميتر  تري را مي مكد، بيش كند و هرچه كار بيش زندگي مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
  ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم سال ۲۲۴کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
  ۱۳۸۶م سال ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يك۲۶۲کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۳



۱۸۵ 

  مهشتفصل 

  بازتوليد
  

اما مگر . بتواند به زندگي خود ادامه دهد، بايد مصرف کند که اينانسان براي       
کنند،  مصرف مي و هم  توليد هم ها نا، مصرف نمايد؟ انس تواند بدون توليد مي   جامعه

و بازمصرف،   يعني بازتوليداين روند، . کنند مصرف مي و هم  توليد دوباره هم
  .همواره در جامعه بشري بوده و نيز ادامه خواهد يافت

را در   توليد داري، اقليتي از افراد جامعه، مالکيت وسايل ي سرمايه  در جامعه      
 ها آنخرند و  کار کارگران را مي معه صاحبان سرمايه، نيرويجا ايندر . اختيار دارند
نمايند؛ چون در   گيرند کار و توليد يش از دستمزدي که ميکنند که ب را مجبور مي

  .اضافي به دست آورند توانند ارزش دارها نمي غير اين صورت سرمايه
کند؟ پاسخ اين است  اضافي به دست آمده، چه مي دار با اين ارزش اما سرمايه      

ود و که او تمامي ارزش اضافه و يا بخشي از آن را به مصرف نيازهاي شخصي خ
اش به کار  رساند و مازاد را انباشت و براي گسترش فعاليت اقتصادي اش مي خانواده

  .کند را متوقف نمي  دار توليد بنابراين در هر حالتي، سرمايه. برد مي
کنند و  مي  ، لباس، کفش، مواد غذايي و ساختماني و غيره توليدگان توليدکننده      

باز هم لباس، کفش، مواد غذايي و کاالهاي  اه آن. کنند را هم مصرف مي ها آن
 بازتوليدبه اين روند، . رسانند مصرف مي کنند و به مي  ساختماني و غيره توليد

   .بازتوليد گستردهو ديگري بازتوليد ساده يکي : بازتوليد دو نوع است. گويند مي
  

  بازتوليد ساده
آورد، صرف  افي به دست مياض دار هر چه ارزش در اين نوع بازتوليد، سرمايه      

به عنوان مثال اگر فرض . کند اش مي اجات زندگي شخصي خود و خانوادهحتيا
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گذاري کرده است و پس از  دار يک ميليارد تومان سرمايه کنيم که شخص سرمايه
در اين . اش به يک ميليارد و دويست ميليون تومان افزايش يابد يک سال، سرمايه

ي او اضافه شده که از کاراضافي کارگران به  به سرمايهميليون تومان  ۲۰۰حالت 
به ) ميليون تومان ۲۰۰(اضافي را  دار تمام ارزش حال اگر سرمايه. دست آمده است

برايش باقي  چه آنخود برساند، در نتيجه   توليد وسايلمصرف شخصي و ترميم 
" عد مجددادار براي سال ب سرمايه. است اند، همان يک ميليارد تومان نخستم مي

ميليون تومان  ۲۰۰اندازد و از آن  را به کار مي  همين يک ميليارد تومان سرمايه
در . رساند آورد که باز هم تمام آن را به مصرف مي اضافي مجدد به دست مي ارزش

 چنان همشود و اين روند  اضافه نمي زتوليد ساده چيزي به سرمايه نخستاين شيوه با
دار و  اجات شخصي سرمايهحتياضافي صرف ا تمام ارزش زيرا که. يابد ادامه مي
  .شود اش مي خانواده

  
  بازتوليد گسترده

اضافي را به مصرف شخصي  دار بخشي از ارزش در اين نوع بازتوليد، سرمايه      
اش افزوده تا به  ي اصلي رساند و بخش ديگر آن را به سرمايه اش مي خود و خانواده

با توجه به مثالي . ي براي بازتوليد برساندتر بيشوادخام کار و م مصرف خريد نيروي
ميليون  ۲۰۰ميليون تومان از  ۱۰۰دار  که در بازتوليد ساده فرض کرديم، اگر سرمايه

ميليون تومان ديگر را براي  ۱۰۰اضافي را به مصرف شخصي برساند و  تومان ارزش
ميليون تومان از  ۱۰۰کار ببرد؛ در اين صورت  ي بازتوليد کاالهايش به توسعه
اضافي به  ي سابق خود افزوده و در نتيجه بخشي از ارزش اضافي به سرمايه ارزش
انباشت را   اضافي به سرمايه اضافه شدن قسمتي از ارزش. شود تبديل مي  سرمايه
  . گويند مي  سرمايه
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رمايه اضافي به عنوان سرمايه يا باز تبديل ارزش اضافه به س به کار بردن ارزش"      
   ." ۱نامند را انباشت سرمايه مي

اضافي از طريق استثمار کارگران  ارزش واقعيت دارد اين است که چه آناما       
هم از اضافه   سرمايه. آيد به دست مي) کارشان نيروي کامل يعني نپرداختن بهاي(

ها از تن  که سرمايه نتيجه اين. کند اضافي افزايش پيدا مي شدن قسمتي از اين ارزش
  .آيد طريق استثمار کارگران به دست مي

چيست؟ آيا هدف او رفع نيازهاي واقعي   دار از انباشت سرمايه اما هدف سرمايه      
ي روزمره  است؟ به تجربه تر بيشاضافي  دست آوردن ارزش مردم بوده و يا به

يست، دار رفع نيازهاي واقعي مردم ن ايم که هدف سرمايه زندگي خودمان دريافته
با  راه هم،  نجلها تُن کاالهاي ب توليد ميليون. است تر بيشاضافي و سود  ارزش که بل

و يا . تبليغات بازرگاني گسترده و ارسال آن به بازار فروش؛ تاييدي بر اين ادعاست
نمايند،  زيست را تخريب و متالشي مي هنگامي که براي منافع شخصي خود، محيط

  . و محيط طبيعي سالم نيست ها ناانس شان زندگي بهتر براي هدف
شان  کنند که سرمايه هستند و تالش مي تر بيشاضافي  ي ارزش دارها تشنه سرمايه      

ي خريد و تر بيشتوان هم مواد خام  باشد، مي تر بيش  هرچه سرمايه. را افزايش دهند
  .يدآ ي به دست تر بيشاضافي  هم کارگران زيادتري را استثمار کرد تا ارزش

داران رقابت ايجاد  ، در بين سرمايهتر بيشمبارزه براي به دست آوردن سود       
تر ورشکست شده و از ميدان رقابت  داران کوچک در اين مبارزه، سرمايه. کند مي

، تکنيک  نمايد براي گسترش توليد دار را مجبور مي رقابت، سرمايه. شوند خارج مي
دار براي جلوگيري از سقوط  است که هر سرمايه را بهتر کند؛ و اين راهي  توليد

  .کند خود انتخاب مي
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  داري قانون عام انباشت سرمايه
. نام دارد  سرمايه ، انباشت اضافي به سرمايه قسمتي از ارزش نوشتيم اضافه نمودن      

اش را  سرمايه تر بيشکند هرچه  زند و سعي مي مي اضافي حرص دار براي ارزش سرمايه
دهد که  نشان مي  قانون عام انباشت سرمايه. اين يک قانون است. دهد افزايش

ي، رنج و فقر و ناامني شغلي براي کار بيگردد،  تر بيشدار  ي سرمايه هرچه سرمايه
  .شود ي کارگر نيز زيادتر مي طبقه
اندر کار، گستره و نيروي رشد آن، و  ي دست هرچه ثروت اجتماعي، سرمايه"      

ي  باشد، ارتش ذخيره تر بيشوري کار آن  چه تعداد مطلق پرولتاريا و بهرهبنابراين هر
ي سرمايه را تکامل  هايي که نيروي گسترش يابنده همان علت. تر است صنعتي بزرگ

بنابراين، مقدار نسبي ارتش . دهد رس را نيز تکامل مي در دست کار نيرويدهد،  مي
اما هرچه اين ارتش ذخيره . کند يدا ميمندي ثروت افزايش پ ي صنعتي با توان ذخيره

شود، اضافه جمعيت که فقر و فالکت آن با  تر مي نسبت به ارتش فعال کار بزرگ
سر بگذراند نسبت معکوس دارد،  اي که در شکل کار بايد از مقدار عذاب و شکنجه

 ي کارگر و ارتش ي طبقه هاي مستمندشده سرانجام، هرچه اليه. شود تر مي يافته تثبيت
اين قانون . شود مي تر بيششوند، بينوايي رسمي  تر مي ي صنعتي گسترده ذخيره

  ."داري است مطلق و عام انباشت سرمايه
ي صنعتي، و  نسبي، يا ارتش ذخيره سرانجام، قانوني که پيوسته بين اضافه جمعيت"      

هاي  ر از ميخت محکم  کند، کارگر را به سرمايه گستره و نيروي انباشت توازن برقرار مي
قانون يادشده مستلزم انباشت . کند هفستوس که پرومته را به صخره دوخته بود، زنجير مي

بنابراين، انباشت ثروت در يک قطب، در همان حال . فقري متناسب با انباشت ثروت است
انباشت فقر، زجر و عذابِ ناشي از کار، بردگي، ناداني، خشونت و خوارشدن اخالقي در 

اي است که محصول خاص خود را به عنوان سرمايه توليد  ف يعني در طبقهقطب مخال
  ."۴کند مي

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي،   ۶۹۲-۶۹۱ص مکارل؛كاپيتال جلد يك. مارکس - ۴
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   ترکيب ارگانيک سرمايه
ها،  ماشين(ي ثابت  دار از دو بخش سرمايه ي سرمايه دانيم که کل سرمايه مي      

. شود تشکيل مي) دستمزدکارگران(متغير  ي و سرمايه) موادخام، موادسوختي و غيره
اش اضافه  اضافي را به کل سرمايه دار بخواهد قسمتي از ارزش رگاه سرمايهبنابراين ه

ي  ي ثابت و بخش ديگر را به سرمايه کند، مجبور است بخشي از آن را به سرمايه
  .متغير اضافه نمايد

ميليون  ۸۰۰باشد که  تومان مي ميليون ۱۰۰۰دار  ي سرمايه فرض کنيم کل سرمايه      
متغير تشکيل   ي تومان آن را سرمايه ميليون ۲۰۰ي ثابت و  تومان آن را سرمايه

حال اگر کارگران نصف تمام مدت کار روزانه را براي خود و به جاي . دهد مي
نرخ (دار کار کنند،  مانده را براي سرمايه دستمزد، و نصف مدت کار روزانه باقي

مزدي که به ميليون تومان دست ۲۰۰پس از يک سال عالوه بر %) ۱۰۰ارزش اضافي 
. آورد ميليون تومان ديگر به دست مي ۲۰۰پرداخت نموده است مبلغ   کارگران

دار مزد نصف مدت کار روزانه را در يک سال به کارگران  چرا؟ چون سرمايه
  .اند دو برابر مقدار کارالزم، کار انجام داده  پرداخته، در حالي که کارگران

کارگران ساالنه هرگاه مزد کارالزم %) ۱۰۰نرخ ارزش اضافي (در اين حالت       
ميليون تومان ۲۰۰ميليون تومان باشد، مزد کاراضافي پرداخت نشده هم  ۲۰۰برابر با 
کنند  مي  دار توليد در مدت يک سال براي سرمايه  که کارگران چه آن  بنابراين. است

يون تومان، دار از اين چهارصد ميل اما سرمايه. ميليون تومان خواهد شد ۴۰۰معادل 
ميليون  ۲۰۰کند و  پرداخت مي  ميليون تومان را به عنوان دستمزد به کارگران ۲۰۰

دانيم  اما مي .ريزد کند و يا به عبارتي به جيب خود مي تومان ديگر را تصاحب مي
دار قسمتي از آن را براي  سرمايه. شود اضافه نمي  به سرمايه" اضافي تماما که ارزش

گذارد، و  کنار مي) ميليون تومان را ۱۰۰" مثال(اش  انوادهمصرف شخصي خود و خ
  .کند اضافه مي  به سرمايه) ميليون تومان ديگر را ۱۰۰(بقيه را 
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  ميليون ۸۰۰دار،  ي سرمايه سرمايهتومان   ميليون ۱۰۰۰فرض کرديم از " قبال      
) کارگران دستمزد(ي متغير  ميليون تومان را سرمايه ۲۰۰ي ثابت و  تومان سرمايه
تومان را به  ميليون ۱۰۰خواهد  دار مي اکنون هم که سرمايه. دهد تشکيل مي

ميليون تومان  ۹۰" مثال(اش اضافه کند، مجبور است مقدار زيادي از آن را  سرمايه
سوختي، ارخانه، خريد موادخام، خريد موادجهت گسترش ک(ي ثابت  به سرمايه) را

ي متغير  به سرمايه) ميليون تومان را ۱۰(اقيمانده را بيافزايد و ب) و ساير مخارج ديگر
ميليون  ۱۱۰۰برابر   يعني کل سرمايه. اضافه نمايد) جديد کار نيرويجهت خريدن (

 ۲۱۰ي متغير برابر با  ميليون تومان و سرمايه ۸۹۰ي ثابت  شود که سرمايه تومان مي
  .ميليون تومان خواهد شد

  متغير را ترکيب ارگانيک سرمايه ي مايهثابت بر سر ي تقسيم سرمايه      
  ي متغير را ترکيب ارگانيک سرمايه ي ثابت به سرمايه يا نسبت سرمايه. گويند مي
  ميليون تومان باشد به طوري که، سرمايه ۱۰۰۰  اگر کل سرمايه" مثال. گويند مي

گانيک ميليون تومان باشد، ترکيب ار ۲۰۰متغير   ميليون تومان و سرمايه ۸۰۰ثابت 
  )متغير  سرمايه Vثابت،   سرمايه C: (شود چنين مي  سرمايه

  ترکيب ارگانيک سرمايه=
                                 ۴        ۸۰۰  

   ترکيب ارگانيک سرمايه= ــــــــ =ــــــ 
                                 ۱        ۲۰۰  

به بيان . خواهد بود ۱به  ۴ي متغير  ي ثابت به سرمايه يعني نسبت بين سرمايه      
   .است ۱به  ۴در مثال فوق   ديگر ترکيب ارگانيک سرمايه

  ميليون تومان و سرمايه ۸۹۰ثابت   ميليون تومان، سرمايه ۱۱۰۰  اگر کل سرمايه      
  :چنين خواهد شد  ميليون تومان شود، ترکيب ارگانيک سرمايه ۲۱۰متغير 
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                                       ۲/۴      ۸۹۰  
   ترکيب ارگانيک سرمايه= ـــــــــ =ــــــ                                        

                                         ۱        ۲۱۰  
ان به بي. خواهد بود ۱به  ۲/۴ي متغير  ي ثابت به سرمايه يعني نسبت بين سرمايه      

  .      است ۱به  ۲/۴در مثال فوق   ديگر ترکيب ارگانيک سرمايه
تشكيل شده  V۲۰۰  +C۸۰۰به نسبت   در دو مثال فوق ديديم، اگر سرمايه      

به نسبت   و اگر سرمايه. خواهد بود ۱به  ۴باشد، تركيب ارگانيك سرمايه 
V۲۱۰۰+C۸۹۰  ،خواهد بود ۱به  ۲/۴تشکيل شده باشد، تركيب ارگانيك سرمايه .

، )ها روز کردن ماشين يعني درواقع به(فني سرمايه  تنها در اثر تغييرات تركيب
  .يابد تغيير مي  ترکيب ارگانيک سرمايه

داري و انباشت روزافزون سرمايه، در تركيب ارگانيك  گام با تكامل سرمايه هم      
در امريكا، تركيب  ، درصنايع تبديلي"مثال. سرمايه رشد و ترقي مداومي وجود دارد

و  ۱به  ۶برابر  ۱۹۳۹ سال در ۱به  ۵/۴برابر  ۱۸۸۹ سال ارگانيك سرمايه به ترتيب در
  .بوده است ۱به  ۸برابر  ۱۹۵۵ سال در

اين رشد تركيب ارگانيك، مبين اين واقعيت است كه هرچه توليد تكامل       
جهيزات در مقايسه با ها، كارافزارها و ساير ت يابد، در مقدار موادخام، ماشين مي

در حالي " مثال. گردد کار مصرف شده در توليد، افزايشي حاصل مي مقدار نيروي
 ۱به  ۳و سپس  ۱به  ۲بوده است بعدها به  ۱به  ۱" كه تركيب ارگانيك سرمايه بدوا

جا كه تقاضا براي كار نه از  از آن. يابد و به همين ترتيب تغيير مي ۱به  ۵و  ۱به  ۴و 
گردد، مفهوم تنزل نسبي  نسبت به بخش متغير آن تعيين مي كه بلرمايه روي كل س

سوي توليد رانده  هي متغير آن است كه نسبتي كه كارگران به آن نسبت ب سرمايه
بنابراين  .ماند تر شده و از نسبت انباشت سرمايه عقب مي تر و كم شوند، كم مي

و  تر بيشسرمايه باشد، انباشت  تر بيششده،  اضافي ايجاد هرچه ارزش
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و  تر بيشهرچه انباشت سرمايه، . تركيب ارگانيك آن باالتر است
کاري كه در روند توليد  تركيب ارگانيك آن باالتر باشد، ميزان نيروي

   .تر است شود، كم جذب مي
ي اضــافي دوشــادوش زيــر و رو شــدن ترکيــب فنــي  زيــر و رو شــدن ســرمايه"      

ي ثابـت بـه    بـا پيشـرفت نسـبت سـرمايه    [به اين گونه، . شود ي اوليه انجام مي سرمايه
بـه   ۲يک به يک بود، اکنون به ترتيب ] ابتدا" کند؛ اگر مثال ي متغير تغيير مي سرمايه

، به جاي  ، و غيره است، به نحوي که با رشد سرمايه۱به  ۷، ۱به  ۵، ۱به  ۴، ۱به  ۳، ۱
و   ز ارزش آن به نيـروي کـار  ، و غيره ا۶/۱، ۵/۱، ۴/۱، ۳/۱کل رزش آن، فقط  ۲/۱

از طرف ديگر دوسوم، سه چهارم، چهارپنجم، پنج ششم، هفـت هشـتم، و غيـره بـه     
  ." ۱شوند تبديل مي  وسايل توليد

رود  تكامل يابد، تركيب ارگانيك سرمايه باالتر مي تر بيشداري  هرچه سرمايه      
وليدي افزايش هاي ت كارگاه آالت و تجهيزات در يعني حجم موادخام، ماشين

يابد؛  يابد و در همين وضع منتها نه به اين سرعت، تعداد كارگران هم افزايش مي مي
  .كند ثابت رشد مي ي متغير كندتر از سرمايه ي سرمايهبنابراين 

تر است اما  سود پايين و اما هرچه تركيب ارگانيك سرمايه باالتر باشد نرخ      
است   سود امري  اهش نرخك. يابد سود كاهش نمي مجموع مقدار

ارگانيك سرمايه نيز  طور كه افزايش تركيب ناپذير، همان اجتناب
  .ناپذير است اجتناب

شود،  تر بيش  گيريم که هرچه سرمايه به طور ساده از مطالب باال اين نتيجه را مي      
خريده   تري براي توليد کم کار نيرويرود و  باالتر مي  ترکيب ارگانيک سرمايه

اي براي امرار معاش  وسيله گونه چبدين ترتيب بخش بزرگي از مردم که هي. شود مي
داران خواهان وجود ارتشي از  سرمايه. کاري پيدا نخواهند کرد ندارند، هيچ

                                                 
 ترجمه حسن مرتضوي،  انتشارات آگاه  ۶۷۶-۶۷۷کارل؛كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱
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ترين  توانند هرگاه کارگران، کوچک مي يحتوسيله به را زيرا بدين. ان هستندکار بي
  :گويند ج کرده  و ميرا تهديد به اخرا ها آناعتراضي کردند، 

تان در  اگر نفس! تان را جمع کنيد و به کارتان بچسبيد خالصه خوب حواس"      
کنم و از اين همه کارگر  تان مي ترين اعتراضي بکنيد، اخراج بيايد و کوچک

  ."کنم اند، چندتايي را به جاي شما استخدام مي ي که پشت در ايستادهکار بي
گذارد که استثمارشان  دار بر کارگران منت هم مي سرمايه تازه از اين گذشته،      
  :کند مي

به جان خودم ! برويد به جان من دعا کنيد؛ من آدم خوب و دل رحمي هستم"      
و گرنه چيزي که ! تان را به کار بند کردم سوزد که دست تان مي قسم، دلم براي

  !"ار کنيدپس تا نفس داريد ک. باشد مي کار بيفراوان است، کارگر 
  

  درآمد ملي 
شده هر کشوري در يک دوره يک ماهه و يا يک   هاي توليد مجموع ارزش      

  .گويند مي درآمد مليساله را 
تر  ي کارگر به طور نسبي و مطلق وخيم داري وضعيت طبقه با رشد سرمايه      
ملي کارگر از درآمد   ي يابد، سهم طبقه هرچه ثروت جامعه افزايش مي. شود مي
به عبارت . شود تر مي دار بيش سرمايه  ي تر شده و از سوي ديگر سهم طبقه کم
تر  داران بيش تر هرچه سهم کارگران از درآمد ملي کاهش يابد، سهم سرمايه دقيق
داري، يک تا دو درصد از جمعيت جامعه را  در کشورهاي سرمايه" مثال. شود مي

درصد ثروت اجتماعي را در  ۸۰از دهند که بيش  طبقه صاحب سرمايه تشکيل مي
نيز اعالم شد که تا يک سال ديگر کل ثروت ) ۲۰۱۵ژانويه " (اخيرا. اختيار دارند
صد صاحبان سرمايه در جهان، برابر با کل ثروت افراد تشکيل دريک تا دو 

  .ي جامعه جهاني است دهنده
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  همنفصل 

  و اثر اجتماعي آن نرخ سود ،اضافي ارزشتقسيم 
  

   وار سرمايه هگردش داير
. شود به صورت پول ظاهر و نمايان مي  ، ابتدا سرمايه وار سرمايه در گردش دايره      

و   ، موادخام)کارخانه  زمين و خط توليد(اي  سپس با آن پول کاالهاي سرمايه
شود که براي  مي  نيروي کار خريداري و با هم ترکيب شده و کاالي جديدي توليد

  .اضافي است رزشدار داراي ا سرمايه
اما اين پول ديگر . آورد دار از فروش اين کاال دوباره پول به دست مي سرمايه      

  . تر است تر و بيش بزرگ که بلبه اندازه پول اوليه نيست، 
گذرد و  در جريان گردش خود، از چند مرحله مي  بينيم که سرمايه بنابراين مي      

  :دهيم مراحل به طور مختصر و ساده توضيح مياين . آيد هاي مختلف درمي به شکل
به شکل و به صورت پول نمايان   ي نخست سرمايه در مرحله: يکم ي مرحله      
+ کار  وسايل(  توليد دار با اين پول وسايل سرمايه. پولي ي شود، يعني سرمايه مي

  .کار که همگي کاال هستند را خريداري مي کند و نيروي) کار موضوع
تبديل ) کننده توليد  سرمايه(ي مولد  پولي را به سرمايه ي دار، سرمايه عني سرمايهي      
  :يعني. کند مي

  ي مولد سرمايه         ) کار ، موضوع، نيروي وسايل(کاال  پولي    ي سرمايه  پول   
کار با  نام دارد، نيروي  ي توليد ي دوم که مرحله در مرحله: دوم ي مرحله      

کار کارگران کاالهاي جديدي به  يعني با نيروي. شود ترکيب مي  توليد وسايل
ي  دار، سرمايه ، سرمايه در اين مرحله. اضافي است آيد که داراي ارزش وجود مي

  :يعني. نمايد تبديل مي) کاال شده(ي کااليي  مولد را به سرمايه
   کاالي جديد    شود به           تبديل مي  در جريان توليد کاالي قبلي      



۱۹۵ 

  کاال شده ي سرمايه        شود به  تبديل مي  در جريان توليد مولد ي سرمايه      
دار  ي گردش کاالست، سرمايه مرحله، که مرحله در سومين: سوم ي مرحله      

ي پولي  ي کااليي را به سرمايه فروشد و از اين طريق سرمايه کاالهاي جديد را مي
  :يعني. تبديل مي شود پول جديدبه  الي جديدکا. کند تبديل مي

  پولي ي سرمايهشود به                 تبديل مي اي که کاال شده سرمايه
مولد   ي سرمايه.۲ پولي  ي سرمايه.۱ شکل  صنعتي به سه  ي بنابراين سرمايه      

ن ظاهر و نمايا) کاال شده سرمايه(ي کااليي  سرمايه.۳ )توليدکننده  ي سرمايه(
. گردد ي سوم، دوباره به نقطه اول خود باز مي گردد و با فروش کاالهاي مرحله مي

اوليه  ي تر از سرمايه پولي ثانويه بيش ي تر، يعني سرمايه پر بيش بار با جيب  اما اين
  .است
تبديل مبلغي پول به وسايل توليـد و نيـروي کـار، نخسـتين مرحلـه از حرکـت       "      

اين تبديل در بازار، . کند رار است به عنوان سرمايه عمل ميمقدار ارزشي است که ق
دومين مرحله از ايـن حرکـت، يعنـي فراينـد توليـد،      . دهد در قلمرو گردش، رخ مي

شود که وسايل توليد به کااليي تبديل شوند که ارزش آن بـاالتر از   زماني کامل مي
ي  ي اوليـه  امل سرمايهاش باشد، به بيان ديگر، به کااليي که ش اجزاي تشکيل دهنده

سـپس ايـن کاالهـا بايـد بـه قلمـرو       . ي ارزش اضـافي اسـت   پرداخت شده به اضـافه 
ها در پول تحقق پيدا کند، اين پول بـار   گردش بازگردند، فروخته شوند، ارزش آن
ايـن دور کـه پيوسـته از    . تکـرار شـود  " ديگر به سرمايه تبديل و همين فراينـد مرتبـا  

  ." ۱دهد گذرد، گردش سرمايه را تشکيل مي ميدرپي يکساني  مراحل پي
دهد که بنا به شرح مجلّد يکم،  در سه مرحله رخ مي  حرکت دوراني سرمايه"      
  :دهد هاي زير را تشکيل مي رشته

                                                 
 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي،   ۶۰۹كاپيتال جلد يكم ص  کارل؛. مارکس - ۱
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دار در بازارهاي کاال و کار به عنوان خريدار ظاهر  سرمايه: يکم ي مرحله"      
  ".دهد را انجام مي M-Cعمل گردش  شود يا شود؛ پولش به کاال تبديل مي مي

او به . دار مصرف مولّد کاالهاي خريداري شده توسط سرمايه: دوم ي مرحله"      
را از   اش فرآيند توليد کند؛ سرمايه دار کاالها عمل مي ي سرمايه عنوان توليدکننده

  ".گذراند سر مي
  ".ش تر از عناصر توليد نتيجه کااليي است با ارزشي بيش"      
گردد؛ کااليش به  دار در مقام فروشنده به بازار بازمي سرمايه: سوم ي مرحله"      

  ".گذراند را از سر مي C-Mشود يا عمل گردش  پول تبديل مي
که در  ′M-C…P…C′-M:ي پولي عبارتست از به اين ترتيب، فرمول دورپيمايي سرمايه["

  Mو    Cي افزايش  نشانه′Mو   ′Cها نشانگرِ قطع فرايند گردش، و  آن نقطه
  "۱]توسط ارزش اضافي هستند

تـر،   ،خريـدن بـراي فـروختن يـا بـه بيـان دقيـق        M – C – Mرسد كهَ  به نظر مي"      
ي  سـرمايه تر، فقط شكل خاص يك نـوع سـرمايه يعنـي     خريدن براي فروختن گران

با فروش نيز پولي است كه به كاالهايي تبديل و  ي صنعتي سرمايهاما . است تجاري
اتفاقاتي كه خارج از قلمـرو گـردش،   . شود تري تبديل مي اين كاالها از نو به پول بيش

ــي  در فاصــله ــروختن، م ــدن و ف ــان خري ــت    ي مي ــن حرك ــر شــكل اي ــاثيري ب ــد، ت افتن
خود را بـه   M – C – M، گردشَ خوار ي نزول سرمايهسرانجام، در مورد .ندارند

ي ميـاني و بـه    و بـدون طـي كـردن مرحلـه     ي نهايي آن صورت خالصه شده، در نتيجه
تـري   كنـد، يعنـي پـولي كـه پـول بـيش       ارائـه مـي   M – Mيَ  عبارتي در شكل فشـرده 

در حقيقـت فرمـول    M – C – Mبنابراين،َ . تر از خود است ارزد، ارزشي كه بيش مي
  ."۲شود واسطه در قلمرو گردش ظاهر مي عام سرمايه در شكلي است كه بي

                                                 
 ۱۳۹۳ترجمه حسن مرتضوي  ۱۳۷مجلّد دوم ص/کارل مارکس/نقداقتصاد سياسي/ سرمايه -۱
 ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم ۱۸۶-۱۸۵کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۲
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.       انـد  داري هـاي عهـد عتيـق سـرمايه     ي ربـايي شـكل   تجاري و سـرمايه ي  سرمايه"     
شـود كـه تـاجري نسـبت بـه       اي ناشـي مـي   ي تجاري فقـط از امتيـاز دوگانـه    سرمايه

هـا جـا    وار خـود را بـين آن   كند و انگل توليدكنندگاه فروشنده و خريدار كسب مي
  ."۱دهد مي

  
 
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  ) ي سرمايه چرخه(  وار سرمايه دش دايرهنمودار گر
  

  داران براي سرمايه  مخارج توليد
  :يابد شود، از سه جزء تشکيل مي مي  ارزش هر کااليي که در کارخانه توليد      
، ارزش  ها و ساختمان ثابت؛ يعني بخشي از ارزش ماشين  ارزش سرمايه -۱      

  .نهفته استموادخام و مواد سوختي و غيره که در کاال 
متغير؛ يعني مزدي که کارگران در ازاي انجام کارالزم   ارزش سرمايه -۲     
  .گيرند مي

                                                 
  ۱۳۸۶رتضوي، چاپ يكم ترجمه حسن م۱۹۴کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص. مارکس - ۱

  :متغير سرمايه
 کار نيروی

  
  اوليه پول

 

  :ثابت  سرمايه
 توليد وسايل

  
  
 توليد

 کاال
  بيش پول

از 
 اوليه پول

   دار سرمايه امرار معاش
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  .شود اضافي؛ که از کاراضافي کارگران حاصل مي ارزش -۳     
يعني در واقع مخارج . و دوم را پرداخته است دار فقط دو جزء يکم اما سرمايه      
  :يعني. ي، تمام شده است الي توليدتر از ارزش کا براي او کم  توليد

  دار کاال براي سرمايه  هزينه توليد= ثابت   سرمايه+ متغير   سرمايه
  :آورد دار به دست مي اما چيزي که سرمايه      

  دار کاال براي سرمايه ارزش= ثابت سرمايه+ متغير  سرمايه+ اضافي  ارزش
کند، آن را به قيمتي که  ازار عرضه ميشده را به ب  دار کاالي توليد وقتي سرمايه      

کاال را بنا به ارزش واقعي يا قيمت  که بلفروشد،  براي خودش تمام شده، نمي
  .رساند واقعي آن به فروش مي

دار را از ارزش واقعي کاال کم کنيم،  کاال براي سرمايه  حال اگر هزينه توليد      
  :يعني. کند دار تصاحب مي سرمايه اضافي است که آن را ماند، ارزش چه باقي مي آن

  اضافي ارزش= واقعي کاال هزينه يا کاال ارزش - دار کاال براي سرمايه  توليد هزينه
  

  اضافي  منشأ ارزش
كند؟ او  کار كارگر، از كارگر چه دريافت مي دار در مقابل خريد نيروي سرمايه      

در وجود كارگر ) سود( كه او شب و روز به دنبالش است چه آنداند  به خوبي مي
: با يك مثال موضوع را بهتر روشن كنيم. کار كارگر وجود دارد يعني در نيروي

کار خود را به  ساعت در روز نيروي ۱۲كنيم كه كارگري به مدت  فرض مي
هزار تومان  ۳۰ي کارگر،  خريدار در ازاي خريد كار روزانه. فروشد دار مي سرمايه

هزارتومان  يسي  دار به اندازه ت كار در روز براي سرمايهساع ۴او با . دهد به او مي
دار، ديگر حسابي  ساعت كار در روز كارگر و سرمايه ۴يعني با . دهد کار انجام مي
ساعت  ۱۲هزار تومان را براي  ۳۰من اين ! گويد نه؟ دار مي اما سرمايه .با هم ندارند

كنيد آن وقت حسابمان با هم ساعت ديگر كار ب ۸بايد ) كارگر(ام و شما  كار داده
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مانده بدون دريافت حتا  ساعت باقي ۸كارگر طبق قرارداد مجبور است . پاك است
  . دار كاركند يك ريال، براي سرمايه

كند،  ساعت كاري كه كارگر در مقابل آن هيچ مزدي دريافت نمي ۸به اين       
فرما ارزش ساعت كار براي كار ۸در طرف ديگر اين . گويند مي کاراضافي

منشأ گويند كه  مي اضافي ارزشاين ارزش جديد را . جديدي آفريده است
كارگري است كه به صورت مجاني براي كارفرما كار  کار توليد آن نيروي

اين همان سودي است كه شب و روز در تالشند تا آن را به دست . كرده است
  .آورند

 ۱۰۰يم كنيم و عدد حاصله را در اگر زمان کاراضافي را بر زمان کارالزم تقس      
بر حسب درصد به دست  ي استثمار درجهيا  اضافي نرخ ارزشضرب كنيم، 

  :آيد مي
  زمان کاراضافي                           

  )ي استثمار درجه(اضافي  نرخ ارزش= ـــــــــــــــــــــ × ۱۰۰
  زمان کارالزم                           

                                             ۸  
  )نرخ استثمار(اضافي  نرخ ارزش= ــــــ × ۱۰۰=%۲۰۰

                                             ۴  
كند  ي گردش، در بازار كااليي را كشف مي صاحب پول در درون محدوده"      

له بوده و كه ارزش مصرفي آن داراي اين كيفيت خاص است كه منشاء قابل مباد
مصرف آن منجر به تبلور كار نهفته در كاال و بنابراين به وجود آوردن ارزش 

قدرت انجام كار، : يابد و صاحب پول در بازار چنين كاالي خاصي را مي. باشد مي
تواند به عنوان كاال در بازار پديدار گردد  کار فقط وقتي مي نيروي. کار يعني نيروي

کار به او تعلق دارد، براي فروش  كه اين نيروي كه توسط صاحبش، يعني شخصي



۲۰۰ 

کار قادر به فروش  براي اين كه صاحب اين نيروي. ارائه شود و يا فروخته شده باشد
بايست كه بتواند آن را عرضه كند و بتواند  كارش به عنوان يك كاال باشد مي

ا هم او و صاحب پول در بازار ب. کار خود و شخص خودش باشد مالك آزاد نيروي
كنند و به طور مساوي و به عنوان صاحبان آزاد و مستقل كاال وارد  مالقات مي
جا فقط در اين است كه يكي خريدار و ديگري  ها تا بدين فرق آن. شوند معامله مي

  ."فروشنده است
تواند كارش را تنها براي مدت محدودي  کار مي بنابراين صاحب نيروي"      

فروخت، خودش را  باره براي هميشه مي دربست و يكاگر او كارش را . بفروشد
هم فروخته بود و از يك انسان آزاد به يك برده، يعني از صاحب يك كاال به كاال 

دومين شرط الزم براي اين كه صاحب پول بتواند در بازار با . ... شد تبديل مي
ر به کا صاحب نيروي: کار به عنوان يك كاال برخورد نمايد اين است كه نيروي

گيرد مجبور به فروختن خود  جاي فروختن كاالهايي كه كارش را در بر مي
  ."کارش، به همان گونه كه در شخصيتش وجود دارد، گردد نيروي

کارش به فروش رساند،  تواند كااليي را بجز نيروي اي نمي هيچ توليد كننده"      
  ."يره باشدمگر اين كه صاحب وسايل توليد، مواد اوليه، ابزار كار و غ

در  كارگر آزادبنابراين تبديل پول به سرمايه، نيازمند مالقات صاحب پول و "      
باشد، آزاد به دو معني، كه او به عنوان انساني آزاد بتواند ترتيب فروش  بازار مي

كاالي ديگري براي  گونه چكه از طرف ديگر هي كارش را بدهد و اين)نيروي(
 کارش را به فعاليت وا وجه وسايلي را كه بتواند نيروي چنداشته باشد و به هي فروش

  ."۱دارد، در دست نداشته باشد
زمان کارالزم از لحاظ اجتماعي عبارت است از زمان كاري كه براي توليد هر "      

 اي معين و با ميزان مهارت ي در شرايط متعارف توليد، در جامعهمصرف ارزشنوع 
                                                 

 اينترنتی نسخه، ۳۶-۳۵-۳۴صص آزاده،.مارکس ترجمه ج "سرمايه"درباره  فردريک؛ انگلس - ۱
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هاي  پس از رواج ماشين" مثال. ن جامعه الزم استميانگين و شدت كار رايج در آ
بافندگي با نيروي بخار در انگلستان، کارالزم براي تبديل مقدار معيني نخ به پارچه 

ي دست باف انگليسي براي توليد  در حقيقت، كارگر پارچه. به نصف كاهش يافت
ن محصول همين مقدار پارچه به زمان كاري برابر با گذشته نياز داشت؛ اما اكنو

اش بيانگر نصف ساعت كار اجتماعي است و در نتيجه ارزش آن  ساعت كار فردي
در توليد كاال فقط ميانگين زمان ." ... "يابد به نصف ارزش سابق خود كاهش مي

  ."۲کارالزم، يا زمان کارالزم از لحاظ اجتماعي مورد نياز است
  

    ميانگين نرخ سود
از نظر تکنيکي   توليد تر شود و وسايل بيش داري هرچه رشد نظام سرمايه      
تري  کار کم رود و نيروي باالتر مي  تر گردند، ترکيب ارگانيک سرمايه رفته پيش

  .کند جذب مي
مجهز و   هاي توليد داري که داراي ماشين ي ثابت فرد سرمايه فرض کنيم سرمايه      
ميليون تومان ۱۰۰۰متغيرش ي و سرمايه  ميليون ۹۰۰۰سازي است، ي اتومبيل رفته پيش

ها کار بکشد،  دهد از آن دار دو برابر مزدي که به کارگران مي باشد؛ حال اگر سرمايه
، .)است% ۱۰۰يعني کارالزم و کاراضافي کارگران مساوي باشد، نرخ استثمار (

ميليون تومان خواهد بود؛ و  ۱۰۰۰شود، برابر با  دار مي اي که عايد سرمايه اضافي ارزش
  اضافي ارزش                      :شود سود او مي نرخ

  نرخ سود= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × ۱۰۰
  ي ثابت سرمايه+ ي متغير  سرمايه                                            

                                             ۱۰۰۰۰۰                    ۱۰۰۰  
  نرخ سود= ـــــــــــــــــ  ×۱۰۰=ـــــــــــــ% =۱۰

                                             ۱۰۰۰۰              ۱۰۰۰  +۹۰۰۰  
                                                 

 انتشارات آگاه ۱۳۸۶ترجمه حسن مرتضوي،   ۶۹کارل؛ كاپيتال جلد يكم ص . مارکس - ۲



۲۰۲ 

ي  هاي توليد دار ديگري را در نظر بگيريم که داراي ماشين حال اگر سرمايه      
  باف از سرمايه دار پارچه يهي ثابت سرما تر باشد، در نتيجه سرمايه بافي و ارزان پارچه

  .تر خواهد بود ساز، کم دار اتومبيل ثابت سرمايه
 ۲۰۰ي متغير  ميليون و سرمايه ۸۰۰باف،  دار پارچه ي ثابت سرمايه اگر سرمايه      

دهد از  دار نيز دو برابر مزدي که به کارگران مي ميليون تومان باشد و اين سرمايه
% ۲۰ميليون تومان و در نتيجه نرخ سود او  ۲۰۰اضافي  ها کار بکشد، ارزش آن

  :  خواهد شد
  اضافي ارزش

  نرخ سود= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  × ۱۰۰
  ي ثابت سرمايه+ ي متغير  سرمايه

                                      ۲۰۰۰۰                 ۲۰۰  
  نرخ سود= ــ ــــــــــــ ×۱۰۰=ــــــــــ% =۲۰

                                       ۱۰۰۰             ۲۰۰  +۸۰۰  
تر از  سازي ده درصد کم کارخانه اتومبيل ي دارندهدار  بينيم که سرمايه مي      

به عبارت . بافي سود به دست آورده است ي پارچه کارخانه ي دارندهدار  سرمايه
رفته باشد ضمن اين  هرچه تکنيک کارخانه پيش رساند که ديگر اين مفهوم را مي

يابد، اما نرخ سود او کاهش  شود، سود او کاهش نمي تر مي ي متغير کم که سرمايه
. يابد گذاري کرده است، کاهش مي  يعني سودش نسبت به پولي که سرمايه. يابد مي

  گذارد؟ حاال اين چه اثر اجتماعي بر جا مي
  

    توليد   قيمت
براي هر کااليي برابر   ي توليد هزينه. فرق دارد  ي توليد با هزينه  توليد  قيمت      

  :يعني. ي متغير ي سرمايه ي ثابت به اضافه است با مجموع سرمايه
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  کاال  ي توليد هزينه= ي ثابت  سرمايه+ ي متغير  سرمايه
کاال به آن   توليد  جمع ببنديم، قيمت  ي توليد حال اگر نرخ سود را با هزينه      

  :برابر است با  توليد  قيمت  بنابراين. آيد دست مي
  کاال  توليد  قيمت= ي ثابت  سرمايه+ ي متغير سرمايه+ نرخ سود 

  ."۱ي توليد آن است تر از هزينه بهاي جاري يک کاال هميشه يا باالتر يا پايين"      
  

  گرايش نزولي نرخ سود 
شدن گرايش  آمدن و کم وي تنزل يعني پايينس دارها هميشه به نرخ سود سرمايه      
دار برابر است با مجموع  ي يک سرمايه  نوشتيم که کل سرمايه تر پيش. دارد

  :يعني. ي متغير ي ثابت و سرمايه سرمايه
   کل سرمايه= ثابت   سرمايه+ ي متغير  سرمايه

  : آيد دست مي به  بر کل سرمايه  اضافي سود از تقسيم ارزش و نيز نوشتيم که نرخ      
  اضافي ارزش

  نرخ سود= ــــــــــــــــــــــــــــــ *  ۱۰۰
  ي ثابت سرمايه+ ي متغير  سرمايه

  :يا
  اضافي ارزش                                       
  نرخ سود= ــــــــــــ *  ۱۰۰

   کل سرمايه                                        
تر، همانند يک  دارها براي به دست آوردن سود بيش سرمايهرقابت در بين       

تر رشد  بيش  هرچه سرمايه  بنابراين. کند عمل مي يک پديدهنيروي ذاتي و دروني 
و   هاي توليد ها به منظور عقب نماندن از رقبا، مجبور هستند که ماشين کند، آن مي

                                                 
 ورپ نمديان ، ترجمه سيدحسيني و۴۵وسود ص ارزش، قيمت- مارکس،کارل؛ کارمزدي و سرمايه -۱
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ي ثابت  قع مقدار سرمايهروزتر نمايند و در واتر و ب سيسات خود را مدرن، بزرگتا
ي متغير که به حقوق و دستمزد  اما به همان اندازه، سرمايه. يابد ها افزايش مي آن

يابد و حتا ممکن است به دليل به روز شدن  اختصاص دارد، افزايش نمي  کارگران
  .تري نياز داشته باشد کم  به کارگران  هاي توليد، ماشين

ل نرخ سود که در باال بيان نموديم، مقدار عددي کل در نتيجه با توجه به فرمو      
دانيم  و از طرف ديگر مي. يابد که در مخرج کسر وجود دارد افزايش مي  سرمايه

شود؛ به عنوان  تر مي تر باشد، آن کسر کوچک که هرچه مخرج يک کسر بزرگ
½ از کسر ¼ تر است، اما کسر  بزرگ¼ ، مخرج کسر¼ و ½ مثال در کسرهاي 

  . تر است کوچک
  .تر خواهد شد تر باشد، نرخ سود کم بيش  هرچه کل سرمايه      
ميليون  ۴۰۰ميليون تومان باشد؛ که  ۵۰۰دار، برابر با  ي يک سرمايه کل سرمايه اگر      

 ومتغير را تشکيل دهد،   ميليون تومان آن نيز سرمايه ۱۰۰ي ثابت و  تومان آن سرمايه
% ۱۰۰ اضافي ارزش يعني نرخ(گيرند کار انجام دهند  ميدو برابر مزدي که   کارگران

ميليون تومان خواهد  ۱۰۰شود برابر با  دار مي اي که عايد سرمايه  اضافي ارزش.) باشد
  : يعني% ۲۰در نتيجه نرخ سود او برابر خواهد شد با . بود

  اضافي ارزش
  نرخ سود= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×   ۱۰۰

  ي ثابت سرمايه+ ي متغير  هسرماي
                                                   ۱۰۰                   ۱۰۰  

  نرخ سود= ـــــــــــــ × ۱۰۰=ــــــــ *  %۱۰۰ = ۲۰
                                                 ۵۰۰              ۱۰۰ +۴۰۰   

ميليون  ۵دار  ميليون تومان سود، سرمايه ۱۰۰از اين کنيم که  حاال فرض مي      
کند  اش برداشت مي را براي مصرف شخصي خود و خانواده  اضافي تومان از ارزش

ميليون تومان  ۸۵متغير و بقيه را که   را به سرمايه  اضافي ميليون تومان از ارزش ۱۰و 
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ر چنين صورتي خواهيم د)  انباشت سرمايه. (کند ثابت اضافه مي  است را به سرمايه
  : داشت

  ۱۰۰ – ۵=   ۹۵:        ميليون تومان براي مصرف شخصي ۵
  ۹۵ – ۱۰=  ۸۵      :  متغير  ميليون تومان هم به سرمايه ۱۰
  که در نتيجه؛

  ۱۰۰+  ۱۰=  ۱۱۰     : شود با متغير برابر مي  سرمايه                               
ميليون تومان اضافه شده در اين  ۱۰متغير قبلي با   ان سرمايهميليون توم ۱۰۰يعني       

ميليون تومان  ۸۵و ميليون تومان،  ۱۱۰شود  مي" ه جمعامرحله براي دستمزدها ک
   :افزايد يعني ثابت قبلي مي  را به سرمايه  اضافي باقيمانده از ارزش

  ۴۰۰+  ۸۵=  ۴۸۵   :ثابت برابر است با  سرمايه                                  
دو برابر   ميليون تومان است، اگر کارگران ۱۱۰متغير   اکنون در اين مرحله سرمايه      

به دست   اضافي باشد، ارزش% ۱۰۰گيرند کار کنند، يعني نرخ استثمار  مزدي که مي
  :شود ميليون تومان خواهد شد، و در نتيجه نرخ سود مي ۱۱۰آمده برابر با 

  اضافي ارزش
  نرخ سود= ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ×   ۱۰۰

  ي ثابت سرمايه+ ي متغير  سرمايه
                                              ۱۱۰                    ۱۱۰  

  نرخ سود= ــــــــــــــ × ۱۰۰=ــــــــ *  %۱۰۰=۴۸/۱۸
                                              ۵۹۵               ۱۱۰  +۴۸۵  

  .تنزل کرد% ۴۸/۱۸به % ۲۰نرخ سود از  گونه چهبينيم که  مي  بنابراين      
  

  تواند جلوي تنزل نرخ سود را بگيرد؟ دار مي سرمايه
تواند تا حدودي با  سود را بگيرد، اما مي آمدن نرخ  تواند جلوي پايين دار نمي سرمايه      

دار تنزل نرخ سود را  مواردي که سرمايه. تر کند برد آن را خفيف اعمالي که به کار مي
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هايي تخفيف تنزل نرخ سود، که  يکي از راه -۱ :کند عبارتند از مي تر خفيف
کار را  ي شدت درجهروند، اين است که  دارها بالفاصله به سراغ آن مي سرمايه

کنند و  ديدتر ميرا ش  به عبارت ديگر درجه استثمار کارگران .دهند افزايش مي
اخراج گسترده  -۲ .کشند توانند کار مي جايي که مي تا آن  از کارگران
  کارگران ،طوري که کار گيرد، به دارها قرار مي در دستور کار سرمايه  کارگران

 - ۳ .شود اخراج نشده و بدون دريافت مزد تحميل مي  اخراجي به کار کارگران
دارها از فرصت استفاده  يابد، سرمايه يش ميافزا  کار ي نيروي چون لشکر ذخيره

  کردن در سرمايه جويي صرفه -۴ .دهند مي دستمزدها را کاهشکرده و 
مخارج مربوط به بهداشت، سرويس حمل و  ثابت از طريق کم کردن

مانند   ، کاهش وسايل رفاهي زندگي کارگران نقل کارگران
 .سرويس و غيره سلف

و   سود سبب شديدتر شدن تضاد بين کارگراناثر اجتماعي کاهش نرخ       
  .شود داران به علت عوامل فوق مي سرمايه

کند؛ زيرا  داران را نيز شديد مي چنين تضاد بين سرمايه سير نزولي نرخ سود، هم      
تري  هاي خود در صنايعي که نرخ سود بيش داران براي وارد کردن سرمايه سرمايه

ها نه تنها در  اين عمل آن. زنند مي ديگر همعليه دارند، دست به رقابت شديد بر
  .دهد اي رخ مي در سطح جهاني به طور گسترده که بلسطح کشوري 

بين روسيه از يک طرف و کشورهاي  ۲۰۱۴هاي سياسي  وجود درگيري      
اروپايي و آمريکا از طرف ديگر، ريشه در تصاحب بازارهاي مناسب جهت صدور 

  .دارد و کاالهاي خود  سرمايه
هاي اروپايي در رقابت با يکديگر،  شرکت ۲۰۱۴در سال و نيز خبر داريم که       

طوري . اند هر کدام به طور مستقل و به سرعت، مباشران خود را به تهران فرستاده
هاي ايتاليايي، فرانسوي و آلماني براي در اختيار گرفتن بازار  که براي مثال شرکت
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داران براي به دست  و باالخره سرمايه. گيرند قت ميمصرفي ايران از يکديگر سب
از نظر (داشته شده  خود را به کشورهاي عقب نگه  تر، سرمايه آوردن نرخ سود بيش
مانند بنگالدش، کامبوج، ميانمار، اندونزي و غيره، صادر ) اقتصادي و فرهنگي

 ۲۰۱۴سال  در. العاده پايين است فوق  جا دستمزد کارگران کنند؛ زيرا در آن مي
است در حالي که بوده يورو در ماه  ۷۵بنگالدش و کامبوج   دستمزد کارگران

. يورو در ماه است ۱۵۰۰ترين مزد در اروپا، بيست برابر اين مقدار يعني حداقل  کم
. ي پايين آمدن نرخ سود در يک کشور يا در يک قاره است نتيجه  ۱صدور سرمايه

در کشورهاي آسيايي و . مين به دنبال سود استي ز در به در بر روي کره  سرمايه
  .چين نرخ سود باالتر است

ي مالي يا بانکي   يکي سرمايه: کنند صادر مي  داران به دو طريق سرمايه سرمايه      
شان پول در  دهند و از پول خود را با بهره باال به کشورهاي ديگر قرض مي

دهند،  ياضت اقتصادي قرار ميگيرنده تحت فشار ر آورند و مردم کشور قرض مي
  .مانند يونان

هاي خود به کشورهايي است که  ي دوم انتقال خط توليد کارخانه طريقه      
ارزان دارند، مانند وجود شرکت آديداس در کشورهاي   اوليه کار و مواد نيروي
انساني که فاقد زمان آزاد است، به . ي انسان است زمان، جايگاه توسعه" .آسيايي

گذارد، مانند حيواني بارکش  هاي مادي که براي غذا و خواب مي تثناي وقفهاس

                                                 
ي مازاد نه براي ارتقاي سطح زندگي  چنان سر پا باقي بماند، سرمايه هم  داري مادام که سرمايه"- ۱

به منظور  که بلشود،  داران مي ها در داخل خود کشور، زيرا اين امر موجب تنزل سود سرمايه توده
رهاي در اين کشو. مانده صادر خواهد شد افزايش ميزان سود به خارج، به کشورهاي عقب

نازل، سطح " کمياب، بهاي زمين نسبتا  باالست،  زيرا سرمايه" مانده سطح سود معموال عقب
ي  لنين، والديميرايليچ، امپرياليسم، باالترين مرحله." دستمزدها پايين و مواد خام ارزان است

  ۱۳۸۹نشر پرسو،چاپ دوم،:ي مسعود صابري، تهران ترجمه ۸۰، ص داري سرمايه
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او يک ماشين . دهد دار هدر مي گي و کارش را براي سرمايه است که کل زنده
کل تاريخ صنعت . صرف، براي توليد ثروت با بندي شکسته و ذهني فرسوده است

ي  رحمانه کل طبقه و بي پروا دهد که اگر سرمايه مهار نشود، بي مدرن، نشان مي
  ."۱د بردهاش فرو خوا ي پستي ترين درجه گيرد و به پايين کارگر را به کار مي

  
  يبازرگانو سود  يبازرگاني   سرمايه

دارهايي که در بخش صنعت فعاليت  سرمايه(دار صنعتي  تجربه به سرمايه      
شد که هم بازارهاي داراني بفرو آموزد که کاالهايش را به سرمايه مي.) کنند مي

او از . مصرف در اختيار داشته باشند و هم از نظر مالي داراي اعتبار و پشتوانه باشند
  .آورد تر به دست مي خود را سريع  اين طريق پول

داران صنعتي را  سرمايه  اي که بازرگانان با آن کاالهاي توليدي سرمايه      
اما پر . گويند مي )ي بازرگاني سرمايه(ي تجاري  سرمايهکنند،  خريداري مي

واضح است که بازرگان هم، به خاطر به دست آوردن سود دست به خريد 
دار صنعتي که به طور مستقيم  سرمايه  بنابراين. زند دار صنعتي مي کاالهاي سرمايه

) بازرگان(شود، بخشي از آن را به تاجر را تصاحب و مالک مي  اضافي ارزش
اي است   اضافي شود نيز بخشي از ارزش ايد تاجران مييعني سودي که ع. دهد مي

  .آيد کارخانه به دست مي  که از کار پرداخت نشده کارگران
تواند به کاالها، ارزشي اضافه کند؟ خير، زيرا ما  دار تجاري مي آيا سرمايه      
 ي آن کاال، شود که بر روي مواد اوليه دانيم که ارزش، زماني به کاال اضافه مي مي

ي بر روي کاال انجام  فعاليت توليد گونه چدر نتيجه تاجري که هي. کار انجام بگيرد
شود ارزشي است  تواند ادعا نمايد که سودي که عايد من مي مي گونه چهدهد،  نمي
ه است؟ مگر به خودي خود، به کااليي ارزش افزوده نمودبه کاال اضافه  او که

                                                 
 پور  ، ترجمه سيدحسيني و نمديان۲۱۲ارزش، قيمت و سود ص -ارل؛ کار مزدي و سرمايهمارکس، ک -  ۱
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. شود وجه ارزشي به کاالها اضافه نمي هيچدر خارج از کارخانه به . شود؟ خير مي
بدون   شود، بخشي از ارزشي است که کارگران سودي هم که نصيب تاجر مي

دار صنعتي به تاجر  ي سرمايه اند و به وسيله دريافت مزد آن به کاالها وارد کرده
  .شود پرداخت مي

  
  بازرگاني داخلي

اين تجارت که به آن . ل کشوري کاالها در داخ تجارت داخلي، يعني مبادله      
يکي تجارت عمده : گيرد گويند به دو شکل صورت مي بازرگاني داخلي هم مي

  . فروشي فروشي و ديگري تجارت خرده
داران صنعتي و  است که بين سرمايه تجارتي: فروشي تجارت عمده      

داران و  نهها با خريد انبوه کاالهاي کارخا آن. گيرد داران تجاري انجام مي سرمايه
  اضافي داران هستند، ارزش فروش که همان مغازه توزيع تدريجي آن بين تجار خرده

تر آن که  جالب. زنند هنگفتي را بدون اين که ساعتي کار انجام بدهند، به جيب مي
اي مثل ايران که اقتصادش در بحران رکود و تورم دست و پنجه نرم  در جامعه

شان  اجناس انبارهاي  آيد که يک شبه قيمت پيش ميها  کند، روزهايي براي آن مي
  .گردد دو و يا چند برابر مي

فروشان يا همان  در اين نوع تجارت، خرده: فروشي  تجارت خرده      
ها تهيه کرده و به  فروشان، اجناس خود را از عمده فروشي داران و دست مغازه

مانند . فروشند ي مردم ميکننده نهايي يعن تدريج آن را به طور مستقيم به مصرف
فروشان  و دست يپوشاک، کفش، کيف، خواربار، ابزارآالت، ساختمان هاي مغازه

  .و غيره روها داخل مترو و اتوبوس و پياده
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  بازرگاني خارجي
به فروش . ي کاالها بين دو يا چند کشور را بازرگاني خارجي گويند مبادله      

و خريدن و  صادراتري به کشور ديگر را رساندن و خارج کردن کاالها از کشو
  .گويند مي وارداتوارد کردن کاالها به کشور را 

کند که کاالي خود را با  سعي مي  داري در اين مبادالت هر کشور سرمايه      
وارد   ترين قيمت صادر و در عوض کاالي مورد نيازش را با کم  ترين قيمت بيش
که کاالهاي صنعتي خود را با   داري مايهرفته سر مانند کشورهاي پيش. نمايد
وارد کشور   ترين قيمت گاز و زغال سنگ را با نازل ،صادر و نفت  ترين قيمت گران

  .نمايند خود مي
  يک سال، قيمت" هاي هرکشوري پس از مدت معيني مثال اقتصاد خوانده      
. آورند ه دست ميها را ب ي کاالهاي صادراتي و وارداتي را محاسبه و نسبت آن کليه
تومان ميليارد  ۱۵ميليارد تومان کاال صادر و در همان مدت  ۱۰در يک سال " مثال

  ي کاالهاي صادر شده و قيمت کليه  نسبت بين قيمت. کاال وارد کشور شده است
 ي بازرگاني موازنهيک سال را " ي کاالهاي وارد شده در مدت معين مثال کليه
 ي بازرگاني را موازنهتر از وارداتش باشد،  ي بيشاگر صادرات کشور .گويند مي

 منفي ي بازرگاني موازنهتر از صادرات باشد،  گويند و اگر واردات بيش مي مثبت
  .است
تر از  اش منفي باشد، يعني وارداتش بيش ي بازرگاني کشوري که موازنه      

ي  کليه  تي کاالهاي صادراتي را از قيم کليه  صادراتش شده باشد، بايد قيمت
باشد، از منابعي مانند  اش مي کاالهاي وارداتي کم کند و باقيمانده را که بدهي

زغال سنگ و يا از مالياتي که از  ،گاز و معادن کشور مانند نفت، هاي طال ذخيره
  .کند، جبران نمايد دريافت مي  کار فروشندگان نيروي
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  )استقراضي(ي قرضي   سرمايه
دار پولي در اختيار دارد و به آن نياز ندارد و  که سرمايهآيد  گاهي پيش مي      

و يا زماني هم . کند نمي  ه معطل مانده، سودي براي صاحبش توليدک اش ي سرمايه
ي جديدي بخرد، اما با  هاي توليد خواهد ماشين دار مي آيد که سرمايه پيش مي

  .روبرو است  کمبود پول
سپارد که براي او  ها مي ها، يعني بانک صاحب سرمايه، پولش را به واسطه      

کند و  هم به بانک مراجعه مي  دار نيازمند پول، سرمايه. سودي در بر داشته باشد
کند تا نيازهايش را  قرض مي  جهت خريد ماشين آالت و يا مواد خام از بانک پول

  لآورد مقداري پو اي که به دست مي  اضافي برطرف نمايد و با استفاده از ارزش
  .پردازد مي دار بانکاصلي، به   اضافي عالوه بر پول

مصرف داشت، آن را براي مدت  بي  داري که پول در چنين حالتي فرد سرمايه      
نياز   که به آن پول  داري معيني از طريق بانک و با مسئوليت بانک، به فرد سرمايه

اضافي   مقداري پولدهد و پس از پايان مدت معيني، پولش را همراه با  دارد مي
    .گويند ميبهره اضافي   به اين پول. کند دريافت مي

باشد که براي مدت  ي پولي مي قرضي يا استقراضي، سرمايه  سرمايه  بنابراين      
در فرهنگ . شود اضافي، يعني بهره قرض داده مي  معيني در مقابل مقداري پول

  . گويند مي رباعربي به بهره، 
دار ديگري  مصرف سرمايه بي  دار پول هره کجاست؟ هنگامي که سرمايهمنشاء ب      

انداخته و بدين طريق کاال   گيرد و آن را به کار توليد را از طريق بانک مي
شود، به دست  حاصل مي  که از کاراضافي و بدون مزد کارگران  اضافي ارزش
مدت زمان معين شده  کننده پس از به پايان رسيدن دار توليد اين سرمايه. آورد مي

ي آن که در  ي بهره گرفته به اضافه ، پولي را که قرض)سررسيد(توسط بانک 
  بنابراين. دهد دهنده مي دار قرض باشد، به سرمايه مي  اضافي حقيقت بخشي از ارزش



۲۱۲ 

به آساني   کارگران .باشد مي  اضافي بينيم که بهره در واقع بخشي از ارزش مي
ها سهيم  دهنده هم در استثمار آن داران قرض د که سرمايهتوانند متوجه شون نمي
دهنده از  داران قرض اما سرمايه. بينند گاه نمي ها را هيچ آن  باشند، زيرا کارگران مي
سهيم   کنند، در استثمار کارگران را تصاحب مي  اضافي جا که بخشي از ارزش آن
  .باشند مي
  

  ها بانک
را از يکي   بدين معني که پول. کنند ها عمل مي و داللها  ها همانند واسطه بانک      

ها بدون فعاليت  بانک. آورند دهند و مقداري پول به دست مي گرفته به ديگري مي
در  .آورند اضافي است به دست مي که منشاء آن ارزش  ي مقداري پول توليد

و نيز داران  هاي بدون مصرف سرمايه ها، جمع کردن سرمايه حقيقت فعاليت بانک
 ،مدت سپرده کوتاه الحسنه، ي مردم تحت عناوين قرض هبقي  آوري پول جمع

ها احتياج دارند،  داراني که به آن سرمايه ها به سرمايه بلندمدت و غيره و سپردن آن
  .گويند مي نقدينگيهاي مورد نياز  امروزه به اين سرمايه. باشد مي

  

  ها  بهره بانکي منبع درآمد بانک
ها مراجعه  دار صنعتي و يا تجاري براي گرفتن وام به بانک ي که سرمايههنگام      
ها  کند، از آن دار بانکي در ازاء مقدار پولي که پرداخت مي کنند، سرمايه مي
" همان پول را، همراه با مثال) ها سررسيد پول(خواهد که پس از مدت معيني  مي
  . بهره به بانک برگردانند% ۱۸

خود را به   دار صنعتي و يا تجاري و يا عموم مردم پول ي که سرمايهو نيز هنگام      
" شوند در مدت زمان معيني، مثال سپارند، بانک متعهد مي عنوان سپرده به بانک مي

بهره % ۱۲را با   پول دار بانکدر واقع  .کنند انداز پرداخت  بهره به صاحبان پس% ۱۲
به ديگران % ۱۸ي  گيرد و آن را با بهره داران صنعتي و تجاري مي از مردم و سرمايه
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ي  بهرهآيد که به آن   به دست مي% ۶در نتيجه از تفاضل اين دو عدد . دهد مي
البته . گردد ها محسوب مي که منشاء و منبع اصلي درآمد بانک. گويند مي بانکي

ها باز هم  هاي الکترونيکي خدمات بانکي، منابع درآمدي آن امروزه به لطف شبکه
به  تر است ها هم بيش ها از رشد قارچ رشد بانک( .يار افزايش پيدا کرده استبس

  به طوري که همه!) نفر يک شعبه وجود دارد ۳۶۵۰هر  يازادر که در ايران  يطور
دانيم براي انجام هر يک از خدمات بانکي از قبيل؛ انتقال وجه، شارژ تلفن،  مي

، پرداخت، دريافت، واريز پول و پرداخت قبوض، گرفتن مانده حساب، خريد کاال
و . گردد کسر مي) انجام دهنده خدمات بانکي(غيره، مقداري پول از حساب کاربر 

  !! خدماتي رايگان نخواهد بود گونه چدر آينده بايد انتظار اين را داشته باشيم که هي
م شرايط اقتصادي اجتماعي حاک. کنند ها همانند زالو عمل مي در حقيقت بانک      

نبايد نسبت به مردم شفقت " کند که مطلقا ها حکم مي به آن  داري سرمايه  ي بر جامعه
کنند اما  رخورد ميتيپ با مردم ب با ظاهري آراسته و خوش. و مهرباني به خرج داد

در هر فرصت و شرايطي کارکنان . گذرند مردم هم نمياز عدم وصول يک ريال 
. ها بسيار رذيالنه باشد ند، حتا اگر هم اعمال آنها هست آن در فکر تامين منافع بانک

در بخش ساختمان را ها نفر  هاي اروپا و آمريکا هستند که ميليون ي آن بانک نمونه
در اسپانيا اگر شخصي از بازپرداخت وام . خانمان کردند در جهت منافع خود بي

انون اسباب و کنند و به حکم ق را تصرف مياو مسکن خود باز بماند، نه تنها مسکن 
. به پردازد نيز بايد قسط بانکي خود را که بلزند، ري وسايل منزلش را به بيرون مي

  داري سرمايه  ي ترين ارگان اقتصادي جامعه ها فاسدترين و رذل بنابراين بانک
  .شوند وقت سير نمي زالوهايي که هيچ. شوند محسوب مي

بدين ترتيب . هاست گري در پرداخت ها، واسطه علمکرد اصلي و بنيادين بانک"      
ي  ي فعـال، يعنـي بـه سـرمايه     ي پولي غيرفعال را دگرديس و به سرمايه ها سرمايه آن
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کننـد و در   آوري مـي  ها انواع درآمدهاي پولي را جمع کنند؛ آن سودآور تبديل مي
  ."گذارند دار مي ي سرمايه اختيار طبقه

ي قليلـي از   پـذيرد و در دسـت عـده    بتدريج کـه معـامالت بـانکي توسـعه مـي     "      
گـري معمـولي    کنند و از حالت واسـطه  ها رشد مي شود، بانک موسسات متمرکز مي

ي پـولي   تمـام سـرمايه  " شـوند کـه تقريبـا    به صاحبان انحصارات پرقدرتي تبديل مي
و منـابع    مـي از ابـزار توليـد   داران و تجـار کوچـک و نيـز قسـمت اعظ     جميع سرمايه

اين . گيرند شور و يا تعدادي از کشورها را تحت فرمان خود ميخام در يک کمواد
شـماري از   هاي معمولي را بـه تعـداد انگشـت    ي کثيري از واسطه دگرديسي که عده

و تبـديل    داري کند، يکي از فرآيندهاي اساسي رشد سرمايه انحصارگران تبديل مي
ابتـدا تمرکـز معـامالت    است؛ به همين دليـل مـا بايـد      داري آن به امپرياليسم سرمايه
  ."۱بانکي را بررسي کنيم

المللي پول و بانک  بين بينيم که بانک جهاني، صندوق اکنون ما به چشم خود مي      
کشـورهاي   در اقتصـاد ي اروپا و آمريکا چه نقش عمـده و اساسـي    مرکزي اتحاديه

اندن رياضت اقتصادي به مفهوم به گرسنگي و فقر کش. کنند مختلف جهان بازي مي
  .هاست بشري از اهداف اوليه و نهايي آن  ي اکثريت جامعه

  
  هاي سهامي  شرکت

هاي بزرگ صنعتي و تجاري، احتياج به  وجود آوردن شرکت براي به      
آن را تامين   تواند سرمايه دار به تنهايي نمي هاي بزرگي است که يک سرمايه سرمايه
هاي   ي زيادي پول هايي، بايد عده ن شرکتبراي به وجود آوردن چني  بنابراين. نمايد

به همين دليل . هاي بزرگي جمع شود خود را روي هم بريزند تا بدين طريق سرمايه
  .به وجود آمدند هاي سهامي شرکت

                                                 
  ۱۳۸۹ي مسعود صابري، چاپ دوم، ترجمه ۴۰-۳۹، صص داري ي سرمايه لنين،امپرياليسم،باالترين مرحله -۱
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هاي سهامي را در ميان  آوري منابع مالي، شرکت به اين جهت به منظور جمع      
گذاري،   کنند که به منظور سرمايه ها را تشويق مي عموم مردم گسترش داده و آن

. نياز است  ميليون تومان سرمايه ۱۰۰براي مثال براي تاسيس شرکتي . سهام بخرند
هزار  ۱۰۰" تر مثال ميليون توماني را به قطعات کوچک ۱۰۰ي   ها اين سرمايه آن

باشد در بازار داللي بورس % ۵۰کنند و مقداري از آن را که زير  توماني تقسيم مي
دار  گذارند و افراد با خريد تعدادي از اين سهام، سهام ام به معرض فروش ميسه

 گونه چتوانند هي ها اندک است نمي اما چون سهم آن. شود شرکت محسوب مي
دخالتي در مديريت شرکت داشته باشند، فقط در صورت سود شرکت، در پايان 

معروف است و اگر  مسود سهاگيرد که به  سال مقداري سود به اين سهام تعلق مي
  . شوند شرکت ضرر نمايد به همان نسبت زيان سهام را شامل مي

ها  دانند براي اين که مديريت شرکت از دست آن دارها به خوبي مي اما سرمايه      
که  جالب اين. نخواهند کرد% ۵۰تر از  خارج نشود، هيچ وقت سهم خود را کم

توانند بيايند و  هم مي  کنند که کارگران ميها با ابزارهاي تبليغاتي خود اعالم  آن
  !!ي طبقاتي هم از بين برود دار شوند تا فاصله سهام بخرند و تبديل به کارخانه
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  فصل دهم

   داري هاي سرمايه بحران
  

    اضافه توليد
  شوند؟ پر مي گونه چهانبار کاالها       
، معلمان، پرستاران، کارمندان و  ن، مانند کارگرا کار ي فروشندگان نيروي همه      

کنندگان اصلي هر  گيرند، مصرف به طور کلي کساني که حقوق و يا دستمزد مي
کنند بايد به  شان دريافت مي کار ها بابت فروش نيروي پولي که آن. اي هستند جامعه

. مصرف خوراک، پوشاک، مسکن، بهداشت، رفاه اجتماعي و تفريح و غيره برسد
قدر باشد که بتواند زندگي متعارفي را براي  بايد آن" تمزد قاعدتااين مبلغ دس

داري در  ي سيطره مناسبات سرمايه اما تجربه. بگير ايجاد نمايد ي حقوق خانواده
دارها هستند، هميشه  ي سرمايه ها که نماينده سراسر جهان ثابت کرده که دولت
کنند  دار واقعي آن، تعيين ميتر از مق کم  کار را حقوق و دستمزد فروشندگان نيروي

  .پردازند ها مي و به آن
حقوقي مستمر و مداوم چيست؟ به غير از اين است که فروشندگان  ي اين بي نتيجه      

توانند کاالها و خدمات موردنياز خود و خانواده را تامين نمايند؟ يعني  نمي  کار نيروي
شود و هميشه مقدار زيادي از  مي ها گرفته در واقع قدرت خريد کاال و خدمات از آن
اين در حالي است . شود برآورده نمي  کار نيازهاي مادي و رواني فروشندگان نيروي

تر  کنند که هرچه بيش ها را وادار مي ، آن داران با استثمار شديد کارگران که سرمايه
  .ببرند اي بتوانند از اين کاالها استفاده  ها نمايند، بدون آن که آن  کاال توليد

تر  بيش  بيگانه است و به علت دستمزد پايين و توليد  کاالهايي که از کارگران      
کاالها بسيار . ها نيستند قادر به خريد آن  کار داران، فروشندگان نيروي توسط سرمايه

روند و به اين ترتيب  به فروش نمي" روند و يا گاهي اصال به کندي به فروش مي
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مفهوم آن اين نيست که تقاضايي براي خريد کاالها . شود  ميانبارها پر از کاال
کاال وجود  قدرت خريدکه برعکس تقاضا موجود است، اما  وجود ندارد، بل

که نسبت به  شوند، بل نمي  تر از احتياجات مردم توليد يعني کاالها بيش. ندارد
خريد  در حقيقت مردم توان واقعي براي. شوند قدرت خريد مردم، زيادتر مي

بحران اضافه دارها مبتال به  گوييم که سرمايه در اين حالت مي. کاالها ندارند
  .اند شده  توليد

و به دنبال آن بحران اقتصادي عبارتند از رکود در   هاي بحران اضافه توليد نشانه      
و   و فروش نرفتن بسياري از کاالها؛ متوقف شدن توليد) تجارت(خريد و فروش کاال 

از پيامدهاي   ي کارگران کاري و اخراج گسترده ها و به دنبال آن بي لي کارخانهتعطي
صدها واحد صنعتي و  ،۱۳۹۱ سال در ايران،، دولتيبراساس آمارهاي رسمي . آن است
  .اند كاران افزوده شده هزار كارگر به جمع بي ۲۰۰تعطيل و بيش از  ،توليدي

شروع به انتقال اين بحران در بين فروشندگان  داران بالفاصله در اين حالت سرمايه      
  :کنند مي  کار نيروي
  ي ها، فشار اقتصادي را به طبقه ، با کاهش دستمزدهاي شاغلين و بازنشستهيکم      

  .کنند کارگر تحميل مي
دهند و کار  سازي خود شکل قانوني مي۱کار به بي  ، با اخراج کارگراندوم      

شاغل   از ديگر کارگران) تشديد استثمار(تري  شدت بيش اخراجي را با  کارگران
  .کَشَند مي

ها را وادار به پذيرش  برند و آن را از بين مي  امنيت شغلي کارگران سوم،      
  .کنند قراردادهاي سفيد امضاء و قراردادهاي سخت و استثمارگرانه مي

                                                 
) دار سرمايه(ش به دنبال خريدار  بيکار کسي است که جهت فروش نيروي کار: بيکار - ۱

اما اگر کسي بيکار است و از طريق . اش را تامين نمايد ا بتوان زندگي خود و خانوادهگردد ت مي
 .گردد کند، اين فرد بيکار محسوب نمي ديگري امرار معاش مي
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. ي قرار دهيمرا مورد بررس  اکنون از جهت ديگري بحران اضافه توليد      
كه  در حالي بدين صورت بود که ،۲۰۰۸در جهان در سال   محورهاي اضافه توليد

ميلياردها انسان از وجود يك چهارديواري مناسب براي زندگي كردن محروم 
هاي ساختماني، اين رشته را به بحران كشانده  بودند، توليد اضافي در عرصه فعاليت

، انبارها گذاشتند ها با گرسنگي سر بر بالين مي شب كه ميلياردها انسان در حالي. بود
هاي توليد مايحتاج روزانه  كارخانه از سوي ديگر. از مواد خوراكي انباشته شده بود

مردم به دليل توليدات اضافي و به فروش نرفته خود در بازار، يكي پس از ديگري 
ن طبقه را تشديد شدند و با بيكار كردن كارگران، فالكت اي به تعطيلي كشيده مي

اضافي خود به نفس زدن  داري زير بار سنگين توليد نظام سرمايهدر واقع  .كردند مي
ساله  ۱۵تا  ۱۰هاي  سال اخير، در دوره ۱۵۰داري جهاني طي  سرمايه. افتاده بود

  .دچار بحران شده است "مداوما
ازار سازمان دهد و توليد خود را منطبق با نيازهاي ب دتوان داري نمي چرا سرمايه      

يابي به بازار  منطق رقابت بر سر دست که به خاطر اينبه چنين روزي گرفتار نشود؟ 
شان، با خود هرج و مرج در توليد را به  هاي داران و بنگاه و منافع جداگانه سرمايه

داري در فعاليت اقتصادي كسب سود است و كسب  انگيزه سرمايه. دآور ميوجود 
 ،همين واقعيت. رو به كاهش است ،ا انباشت روز افزون سرمايهسود در مقايسه ب

، مدام از خود براي خنثي كردن سير نزولي نسبي سود ندك داران را ناچار مي سرمايه
اي به عرصه ديگر روي آورند و نيازهاي روزمره مردم در سراسر جهان به  عرصه

  .بازيچه سودپرستي ذاتي اين طبقه تبديل شود
داران  توسط سرمايه که داري براي فروش است توليد سرمايهديگر؛  به بيان      

كدام قادر نيستند  كنند و هيچ شود؛ هر كدام به تنهايي توليد مي منفرد مديريت مي
توليد به . به چه نوع و چه مقدار از كاال نياز خواهد داشت جامعهبگويند كه " دقيقا

. يي بيرون راندن رقباست كنندهي هر توليد گيرد؛ مشغله طور اتفاقي انجام مي
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عالوه بر  .ددارهماهنگي ن جامعهكاالها با تقاضاي  مقداربنابراين طبيعي است كه 
كه يك شركت توليدي سود ببرد بايد براي كااليش خريدار پيدا كند  اين براي اين

هاي  خريدار بايد كل جمعيت را شامل شود، چون كه اين شركت. و آن را بفروشد
  از طرف ديگر اکثريت افراد جامعه، .كنند كاال توليد مي ها تُن ونميليبزرگ 

 شان منابع درآمديكه   داران خُرد هستند کار و يا دهقانان و مغازه فروشندگان نيروي
در  .توانند تمام نيازهاي مادي و رواني خود را تامين نمايند سيار کم است و نميب

ها تُن کاال  بد و قادر به خريد اين ميليونيا ها بسيار کاهش مي نتيجه قدرت خريد آن
  . نيستند

ماركس . استماركس در اين زمينه ساده و در عين حال عميق کارل گفته       
و  ارزش مصرفزمان داراي دو ارزش جداگانه است،  ي هميهر كاال: استگفته 

. شود كاالها بنا مي مبادله براساس ارزشدار  ، سودجويي سرمايهارزش مبادله
دست آورد، مدام ناچار است سود ه تري ب كه بتواند سود بيش دار براي اين سرمايه

تري كند و هر بار در  دست آوردن سود بيشه دست آمده را دوباره صرف به ب
اما چون . تري باشد اي كه به كار انداخته است، شاهد سود كم مقايسه با سرمايه

اي به عرصه ديگر و از  گي از عرصهشناسد با دستپاچ علت دروني اين پديده را نمي
آورد و در نتيجه اين سرگرداني، در مقطع بحران،  بازاري به بازار ديگري روي مي

  .ماند ش مي كاالهاي فروش نرفته در بازار روي دست
دارد، جامعه نه بر   در نظام بعدي كه بر سر راه بشريت قرار: ماركس گفته بود      

يابد و  ها سازمان مي آن مصرف براساس ارزش كه بلمبادله كاالها،  اساس ارزش
نه سودجويي،  اجتماعي در آن نظام. شود بدين معني كل پروسه توليد دگرگون مي

  .گيرد ها به مصرف مبناي اقتصاد قرار مي نياز انسان كه بل
داري  نياز سرمايه به كسب سود تعطيل بردار نيست و سرمايه: ماركس گفته بود      

اي جز تشديد استثمار ندارد و همين  اي خود چاره هاي دوره يي از بحرانبراي رها
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. سازد تر مي واقعيت صف طبقه كارگر را در مقابل صف استثمارگران فشرده
از دست  ،داري شايد بتواند بارها و بارها از همين طريق سرمايه
اي ه د، اما در سر يكي از بزنگاهراي جان سالم به در ب هاي دوره بحران

دام خواهد افتاد و سرانجام شرش از سر ه بحران در اين يا آن كشور ب
  .بشريت در سراسر جهان كم خواهد شد

  
  کارسازي  عوامل بي

را به آساني و ارزاني   کار دارها براي اين که بتوانند هميشه کاالي نيروي سرمايه      
ها براي خود  ارخانهکار در پشت در ک بي  به دست آورند، بايد ارتشي از کارگران

  ؟گونه چه. مهيا نمايند
  ي متوسط افراد جامعه سلب مالکيت از طبقه -۱

هاي بزرگ انحصاري  گردد، شرکت تر مي رفته پيش  داري هرچه سرمايه      
تر در  هاي کوچک رقابتي شرکت  گردند در نتيجه در اين نظام تري متولد مي بزرگ

مانند . کنند تر سقوط مي پايين  ي طبقه شوند و به رقابت مغلوب و ورشکست مي
دهند و به خيل  زمين، که مالکيت بر زمين خود را از دست مي ها دهقان کم ميليون

اي در سراسر  هاي بزرگ زنجيره و يا با ايجاد فروشگاه. شوند اضافه مي  کارگران
ي داد وستد خُرد، خارج و به صف  داران کوچک را از گردونه جهان، مغازه

  .افزايند اران ميک بي
    ايجاد بحران اضافه توليد -۲

  .نمايند را اخراج مي  کارگران  نوشتيم در هنگام بحران اضافه توليد" چنان که قبال هم      
  بروز کردن کارخانه و وسايل توليد -۳

به تعداد " عمال  دارها با بروز کردن تاسيسات کارخانه و وسايل توليد سرمايه      
   .نمايند اضافي را اخراج مي  کنند و در نتيجه کارگران ري نياز  پيدا ميت کارگر کم
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هاي رواني،  ها، فقر و گرسنگي، گسترش بيماري کارسازي ي عملي بي نتيجه      
خودکشي و تفرقه، پذيرش استثمار، ازلي و ابدي دانستن روال موجود، نااميدي به 

يابي به آگاهي طبقاتي اثر موارد  دست. است  قدرت و نيروي خود، در بين کارگران
  .کند رنگ مي يادشده را خنثا و يا کم

  
 مراحل مختلف بحران اقتصادي

 دورهي بين ابتداي يک بحران اقتصادي تا ابتداي بحران بعدي را يک  فاصله      
تشکيل  رونقو  بهبود، رکود، بحراني  گويند که از چهار مرحله مي سيکليا 

  .شده است
کاالها، کاهش و   ي سيکل است که با اضافه توليد نخستين مرحله ران؛بح -۱      

، کاهش  کاري کارگران ، کاهش دستمزدها، اخراج و بي گاهي توقف توليد
ي  در بعضي از کشورهاي حوزه ۲۰۱۴به طوري که در سال . ها همراه است  قيمت

که  يش نيافته، بلکاالها افزا  به اين معني که نه تنها قيمت. يورو تورم منفي بود
  .چون مزدبگيران پولي براي خريد کاالها ندارند. کاهش هم پيدا کرده است

صنعتي در   آيد، توليد کاالها پايين مي  در اين مرحله باز هم قيمترکود؛  -۲      
هاي پايين و با نيرنگ فروخته  برد و قسمتي از کاالها با قيمت حالت رکود به سر مي

که : گفت اي در تبليغ فروش خودرو مي هاي ماهواره از شبکه يکي" مثال. شود مي
هزار دالر است، اما ما يک خودرو ديگر هم جايزه  ۱۲۰۰۰قيمت هر خودرو 

  داران در اين مرحله با استثمار شديد کارگران سرمايه !يکي بخر دو تا ببر. دهيم مي
  .شوند ي خود، از رکود خارج مي هاي توليد و بروز کردن ماشين

داراني که موفق  ي سرمايه در اين مرحله. بهبود يا تجديدحيات است بهبود؛ -۳     
يعني . رود ها باال مي  دهند و قيمت را گسترش مي  اند بر رکود فايق آيند، توليد شده

  .چسبند کنند و با حرص و ولع به آن مي زندگي پس از مرگي تدريجي را آغاز مي
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داران با  سرمايه. ي دوره يا سيکل بحران است هرونق آخرين مرحلرونق؛  -۴     
شان به  کاالهاي. کنند تر تالش مي هرچه بيش  شکنند و براي توليد شان فندق مي دم

ها نيز به سرعت حتا سه شيفته  شود و آن ي تاجران به سرعت خريداري مي وسيله
دوباره آغاز گردد و  شان پر از کاالها مي کنند و در مدت کمي انبارهاي مي  توليد

  .شود بحران ديگري شروع مي
داري و داليل شکست  امکان فروپاشي سرمايه"گوزلو در کتاب  محمد قره      

  :     دهد ي يک بحران را اين چنين توضيح مي چهار مرحله، "سوسياليسم اردوگاهي
کشد يک  يي که از آغاز يک بحران تا شروع بحران بعدي طول مي دوره"      

  :اين سيکل از چهار مرحله شکل بسته است. شود يده ميسيکل نام
کليات خصلت عمومي بحران . ي اصلي سيکل است مرحله) Crisis(بحران       

سود، نزول شديد قيمت، کاهش  ، گرايش نزولي نرخ هايي چون اضافه توليد با مولفه
  ".شود ان مي، از ميان بردن کاالها و افول تجارت خارجي و داخلي و غيره نماي توليد
، در دوران رکود به طورکلي گرايش نزولي نرخ )stagenation( رکود"      

در اين برهه ميزان . ها مسلم است   و کاهش قيمت  سود به همراه توقف توليد
رود و کارگران  کاري باال مي نرخ بي. يابد ماند و يا تقليل مي دستمزدها يا ثابت مي
  ." شوند ا بيش از گذشته استثمار ميه کارسازي شاغل براي جبران بي

داران براي خروج از اين وضع به  در امتداد دوران رکود تالش سرمايه: "بهبود      
براي خريد    انجامد و تقاضاي جامعه مي  ي توليد موازات کيفيت تکنولوژي به توسعه

ي  ترين مشخصه مهم. دهد کاال، روند بحران را به سوي بهبودي نسبي سوق مي
  ."است) fixed capital(ي ثابت  دوران بهبود استمرار نوسازي سرمايه

از حداکثر   بندد که حجم توليد داري زماني صورت مي رونق سرمايه: رونق      
در اين برهه، بار ديگر . حجمي که قبل از شروع بحران وجود داشت، فراتر رود
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  د نامحدود توليدتر به سوي رش داري به منظور کسب سود بيش گرايش سرمايه
  ."۱کند گيري مي سمت

ي نيروهاي مولد جامعه با مناسبات توليدي  ناسازگازي روزافزون توسعه"      
ها بروز  ها و تشنج ها، بحران تاکنون موجود آن، به صورت ناگوارترين تناقض

که در  ي مناسباتي خارج از سرمايه، بل انهدام قهري سرمايه نه به وسيله. کند مي
ي  شوند، بارزترين نشانه شرايطي که براي پاسداري از خود نظام فراهم مي قالب
ي باالتري  دار کرد تا کنار بکشد و براي مرتبه توان به سرمايه يي است که مي توصيه

  ." ۲از توليد اجتماعي جا باز کند
الزم است که اين قسمت را با   داري هاي سرمايه در ارتباط با رهايي از بحران      

  :ها به پايان برسانيم اين جمله
داري نتواند آن را  هيچ بحران اجتماعي چنان عميق نيست که نظام سرمايه"      

کاري، کاهش  بهبود بخشد، به شرط آن که طبقه کارگر آماده باشد که هزينه بي
به يک "اين که هر بحراني . سطح زندگي، وخيم شدن شرايط کار را به پردازد

کارگر بستگي   به آگاهي و کنش طبقه" يد اجتماعي بينجامدتر تول وضع عالي
  ." ۳دارد

  
  
  
  
  

                                                 
 ، ۶۳- ۶۲داري و داليل شکست سوسياليسم ارودگاهي، صص  گوزلو؛ امکان فروپاشي سرمايه محمد قره -۱
 ترجمه باقر پرهام و احمد تدين ۳۲۲م ص مارکس؛ گروندريسه جلد دو. کارل - ۲
 ۱۳۸۹ترجمه پرويز بابايي، چاپ سوم  ۲۱۱صآلکس کالينيکوس / انقالبي مارکس  ي انديشه - ۳
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  همازدفصل ي
  )neoliberalism(نئوليبراليسم

قيد و بندهاي فئودالي پاره  ي  همه" ، ظاهرا داري سرمايه  ي توليد شيوه ابتداي در      
دون شود و ب زمين از او گرفته مي. گردد د و به اصطالح رعيت آزاد مينشو مي
خواهد  مي از هر طريقي کهآزاد است که ) زمين( ي توليد ابزار و وسيله گونه چهي

  .نمايد امينمعاش خود را ت
اي که  ، اکنون هيچ وسيلهاند جدا شده  به اجبار از وسايل توليدکه  )رعايا(ها  آن      

تنها چيزي  اکثريت عظيم افراد جامعه،  اين. بتوانند با آن امرار معاش نمايند، ندارند
  .که دارند تونايي انجام کار است

به معناي آزادي  )آزاد(ليبرال  .است  ليبراليسمهمان   داري سرمايهي  جامعه      
  .دانند به دست آوردن سود از هر طريق ممکني که الزم ميداران براي  سرمايه

ه کار آزاد هستيد ک نيزشما : "گويند صاحبان ثروت و قدرت به کارگران مي      
و يا اخراج بگمارم چنان که من نيز آزادم که شما را به کار  هم ،نکنيدکار بکنيد يا 

  ."کنم
 آزاد هستند که کار کارگرهاچنين است، " کنيم واقعا به ظاهر قضيه که نگاه مي      

امرار   شما ابزار و وسايل توليد: "دنگوي مي ان آگاهاما کارگر !بکنند و يا کار نکنند
کار  هستيد که آزاد ؛گوييد ا را در اختيار و تصرف خود داريد، بعد ميمعاش م

گونه خورد و خوراک و  هدر اين صورت ما اگر کار نکنيم چ !بکنيد يا نکنيد
ي يک  وسايل معاش خود و خانواده را تامين کنيم؟ يعني شما ما را به وسيله

است، به خودتان  ريسمان نامرئي بسيار محکم که نياز اجتماعي به امرار معاش
   "کار نکنيم؟ هگونه آزاديم ک هحاال ما چ. ايد وابسته و متصل کرده

در قرن  کنيم در آن زندگي مي که  يا ليبراليسم داري سرمايه  ي توليد همين شيوه      
 نخست. شروع به رشد نمود ي فئودالي به تدريج امعهميالدي از دل و درون ج ۱۶
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فروختن به "يعني . ساده حاکم بود  داري سرمايه  ليدي تو براي مدت طوالني شيوه
با  يمحصولکاال، بدين صورت که اگر فردي  -پول –يا کاال   "خاطر خريدن

خودش بود و آن را مال  ،کرد مي  توليد ابزار و وسايلي که متعلق به خودش بود،
امه اين شيوه اد. مورد نيازش جهت امرارمعاش تهيه نمايد محصوالتفروخت تا  مي

 –کاال  –يا پول  "خريدن به خاطر فروختن"ي  و بعد از مدتي به شيوه يافت
گران کوچک و دهقانان، ابزار و وسايل  در اين مرحله صنعت .پول، تبديل شد

تر از دست دادند و به کارگر تبديل  داران بزرگ توليد خود را در رقابت با سرمايه
 ي کااليي خود را با شدند و سرمايه کاالهاان مالک دار و سرمايه انتاجر. شدند

  .ندفروخت تر از پول اوليه مي پولي بيش
مبادله فقط به خاطر ارزش مصرفي هدف از ) کاال-پول-کاال( نخستدر حالت       

مبادله فقط به هدف از ) پول-کاال-پول( گرفت و در حالت دوم کاال صورت مي
   . گيرد اي صورت مي خاطر ارزش مبادله

و بحران اقتصادي ادواري که هر چند مدت يک   دانيم که اضافه توليد ز ميو ني      
اگر شما نهالي را " مثال. است  داري سرمايه  ي توليد کند جزء ذاتي شيوه بار بروز مي

نور، غذا، آب و جاي کافي داشته باشد به رشد خود ادامه  به طوري که بکاريد
يعني رشد گياه داراي حرکتي . هد شدمانع از رشد او نخوا يهيچ نيروي و دهد مي

. دروني و ديالکتيکي است، داراي قواي ذاتي جذب و دفع درون پيکر خود است
داراي معضالتي مانند فقر، فحشا، آلودگي  و است اين چنينهم   داري سرمايه
 بوده وو غيره به صورت ذاتي  بحران اقتصادي ادواريزيست، بيکاري،  محيط

  . است  داري نظام سرمايه ساختارها بخشي از  همه اين
چند بار دچار بحران اقتصادي  ۱۹ي دوم قرن  ليبراليسم اقتصادي در طول نيمه      

 شدتميالدي رخ داد که  ۱۹۳۰ي  دههديگري در اما رکود بزرگ اقتصادي . شد
  .هاي گذشته بود از بحران تر بيش آن
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، ۱۹۴۴در سال  )John Maynard Keynes ۱۸۸۳- ۱۹۴۶( جان مينارد کينز
معتقد بود که  المللي پول از آن متولد شد، بين کنفرانس برتون وودز که صندوقدر

. بار است و به هر قيمت بايد از آن اجتناب شود آزادسازي سرمايه زيان
ها بايستي از شهروندان خود در مقابل  دولت است و غيرعقالني بازار
  .مراقبت کنندبازار غيرعقالني گسيختگي  لجام

گاهي اوقات  بخش خصوصي کنند که تصميمات استدالل مي  اقتصاددانان کينزي
کالن شود و بنابراين از  ممکن است منجر به نتايج غيرکارا در اقتصاد

  .کنند حمايت مي عمومي  دولت در بخش فعال گذاري سياست
 توسطبه منظور افزايش اشتغال  هاي پولي سياست ؛ها شامل گذاري اين سياست      

با ارائه  توانند  ها معتقدند که مي آن. گردداعمال  بانک مرکزي است که بايد
 اجتماعي و کنترل نسبي اقتصاد توسط دولت از بروز -اي خدمات رفاهي مجموعه
  .ندنداري جلوگيري ک و غيرادواري نظام اقتصادي سرمايه هاي ادواري بحران

اشتغال کامل براي " که اساسابودند ي معتقد کينزتر اقتصاددانان  به بيان ساده      
از اين همه اشتغال به  زياديزيرا کار اضافي  ،داري ضروري است رشد سرمايه
داد تا با دريافت مزد مناسب،   کارگران آيد و بايد دستمزد مناسبي هم به  دست مي

 و آيد دهند و در نتيجه بحران اضافه توليد به وجود نمي خريد مناسب هم انجام 
  .شوند خريداري ميکار  ي فروشندگان نيروي کاالهاي توليدي به وسيله ي همه
 در نتيجه. پذيرفته شد ييآمريکا و اروپاهاي  دولتي  به وسيله ي کينزي نظريه      

افزايش پيدا کرد و در نتيجه زندگي بسياري از مردم تا حدودي دستمزدها و اشتغال 
  .ندشد دولت رفاه مشهور به ها، دولتاين  هابعد. بهبود يافت

ي  دوام نياورد و در دهه اما اين بينش و طريق اقتصادي يعني دولت رفاه، هم      
و سبب کاهش نرخ  شد دچار بحران و رکود" مجددا  داري اقتصاد سرمايه ،۱۹۷۰

  .سود و بحران اضافه توليد در تمام واحدهاي توليدي اروپا و آمريکا گرديد
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هايک، ارهارد، ميلتون (داري مانند  دانان مزدبگير سرمايهدر اين هنگام اقتصاد      
زاي  وارد ميدان شدند که راه چاره را براي رهايي از اقتصاد بحران...) فريدمن و 

  .شود نئوليبراليسم متولد ميسياست اقتصادي جاست که  اين. بيابند" کينزي"
اشخاصي . ازه و جديد نيستت ليبراليسميا  نوليبراليسم، نئوليبراليسممفهوم علمي       

اند که گويا  مانند آقاي رئيس دانا و اعوان و انصارشان اين ترم غلط را جا انداخته"
يا  )newliberalism(همان نوليبراليسم )neoliberalism( نئوليبراليسم

. متفاوت است newبا   neoدر ترکيب نئوليبراليسم پيشوند . ليبراليسم جديد هست
براي تدقيق آن  .ز ليبراليسم تطور يافته مطرح است نه نو شدهدر اين جا صحبت ا

م که نظر مشابه ا هبا ديويد هاروي و کالينيکوس هم صحبت کرد "البته شخصا
  گوزلو محمد قره." داشتند و هر دو از نئوليبراليسم استفاده مي کنند

را با قدرت دارها  اقتصاددانان نئوليبراليسم گفتند حقوق مالکيت فردي سرمايه      
دفاعي الزم براي  و بايد ساختار و کارکردهاي نظاميها  دولت .تمام حفاظت کنيم

کرد درست  و در صورت لزوم عملنموده تأمين حقوق مالکيت خصوصي را ايجاد 
ها گفتند که ما مخالف مداخله  آن. تضمين کنند و زور، بازارها را با توسل به سلطه

و  لکيت اشتراکي بر زمين و ابزار توليد و سوسياليسم دولت در اقتصاد هستيم و با ما
  . کنيم مبارزه مي مخالف و هدايت اقتصاد  توسط جامعه

خدمات دولتي  و ها را کوچک کرد اقتصاددانان نئوليبراليسم گفتند بايد دولت      
و  ها ارگان. ها را قطع کرد يارانه .شودگذشته که به دولت رفاه مشهور شده بود، حذف 

، حمل و نقل، مخابرات، آب، ها ها و بيمارستان دولتي نظير مدارس و دانشگاه هادهاين
ي  به اضافه ي خود را هزينه و) خصوصي شوند(بايد خودکفا شوند  برق، گاز و غيره 

  .به دست آورند دهند، از خدماتي که به مردم ارائه مي ارزش افزوده
ها و سنديکاهاي کارگري را که خواهان  يهاقتصاددانان نئوليبراليسم گفتند اتحاد      

دارها را از هر قيد  سرمايه به دنبال آن، .افزايش دستمزد هستند، به شدت سرکوب شوند
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 .کند و بندي آزاد کنيد و به دست بازار بسپاريد، بازار خودش همه کارها رديف مي
رخ سود به و رکود اقتصادي و کاهش ن  در نتيجه در آينده هيچ بحران اضافه توليد

ها  بازار خودش نرخ: گفت تر مواقع مي اي بيش ي کوتوله تکامل نيافته( .آيد وجود نمي
   !)کند را تثبيت مي

از  نفرهمين که اين سياست اقتصادي نئوليبراليسم پذيرفته شد، دو       
و  ۱۹۸۰يعني رونالد ريگان در آمريکا  در سال  ،مداران ترين سياست راستي دست

اين دو نفر   .اچر در انگلستان  مظهر تمام عيار نئوليبراليسم، ظاهر شدندمارگارت ت
  .هستند نئوليبراليسمنمايندگان رسمي و شاخص 

ي کارل  اش به وسيله چهره کريه ، داري ليبراليسم يا همان سرمايه اگر چه      
مثابه نئوليبراليسم به اما  ،مارکس در کتاب کاپيتال و بزرگان ديگري افشا شده است

دارد و حقيقت  ي خود بر مي داري نقاب از چهره است که سرمايه )تطور(وضعيتي
اينان باورهاي . سازد گري مدرن، خود را عيان مي گري، وحشي خشن، سرکوب

" دولت کوچک"و  "دست نامريي در اقتصاد"در خصوص  را ي بلغور شده پوسيده
، احيا کالسيک بيان شده بود اقتصاد سياسيي  ي آدام اسميت و نظريه که به وسيله

براساس اين ديدگاه، سازوکارهاي اقتصادي خود به خود، براساس تعقيب . کردند
  !آورند هاي خاص، نفع عمومي را پديد مي نفع خصوصي و هدف

  
  ؟کند خالي ميرا  ها جيبگونه  هچ نئوليبراليسم

ر محدوديتي هاي خصوصي از ه نئوليبراليسم، رها کردن شرکتعملي ي  نتيجه      
شان خواست  بدين معني که هر جور دل. باشد ، ميکه توسط دولت وضع شده

شان را به هر قيمتي  ها کاالي آن. شان و کارگران رفتار نمايند نسبت به فروش کاالي
گويند بازار  مي. فروشند کسي يا مرجعي مانع آنان نيست که خودشان بخواهند مي

  .کند ها را مشخص مي خودش قيمت
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با کارگران چند هاي خصوصي  اين است که شرکت نئوليبراليسمعملي ي  نتيجه      
اي براي حقوق  مبارزه گونه چتوان هي ها نآگيرند تا  برگ قرارداد سفيد امضاء مي

 ۱۲دارند و  دستمزدها را تا جايي که امکان دارد پايين نگاه مي .خود نداشته باشند
شند و مانع از تجمع و ايجاد تشکل کارگري کَ ها مي ساعت کار روزانه هم از آن

بدون حقوق و هيچ مزايايي  ي داشته باشند،اعتراض که هم وقتيشوند و  مي
  . کنند کارگران را اخراج مي

هاي عمومي براي خدمات اجتماعي مانند  نئوليبراليسم، قطع هزينه عملي ي نتيجه      
حمل و نقل عمومي،  ن،مسک ،درمان آموزش و پرورش، آموزش عالي، بهداشت و

ها، گاز و غيره، و گرفتن  و ديگر خدماتي مانند برق، آب، مخابرات، شهرداري
طور مستقيم از  به) افزوده ارزش(اضافي  ي ارزش به اضافه ها ي آن ي تمام شده هزينه
شهر  ي خميني ساله ۴ي دختر  ي چانه ي بخيه ي بارز آن هزينه نمونه .است مردم

ش، به دستور  تومان از سوي والدين هزار ۱۵۰ه دليل نداشتن اصفهان بود، که ب
و يا  .و بيمار را به حال خود رها کردندکرده را باز  اش ي چانه بخيه" مجددا ،پزشک

اي در خارج از بيمارستان به دليل ارجاع و عدم پذيرش زن حامله به  فوت زن حامله
  . ۱۳۹۴ر آبان ماه بيمارستاني ديگر در کرج، به علل نداشتن پول کافي د

ها براي اکثريت مردم به غير از  نئوليبراليسم، حذف يارانه عملي ي نتيجه      
توانند هر مقداري  که مي هاست زير نظر دولت موسسات خصوصي وها و  شرکت
شوند؛ مانند  شان خواست يارانه بگيرند و معاف از ماليات هم مي که دل
بنياد رضوي و  بنيادهاي قدرت و ثروت، ن،خودرو، سايپا، بنياد مستعضفا ايران
  .هاي ديگر بنياد
هاي  بخش اعظمي از کمک"کند که  ي جهاني آن ديويدهاروي نقل مي نمونه      

. داد  هاي دولتي به سرمايه دستان جاي خود را به تخصيص کمک اجتماعي به تهي
يي  کارخانه، به تازگي مرسدس بنز براي آن که بپذيرد در ايالت آالباما "مثال
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 ."۱ميليون دالر از آن ايالت کمک دريافت کرد ۲۵۰تاسيس کند، در مجموع 
و  عوارض، ۱مالياتمردم به اسم  ، خالي کردن جيبنئوليبراليسم عملي ي نتيجه

هنگامي " مثال .است مردم مصرفي بر روي تمام کاالها و خدمات ارزش افزوده
مبلغي به نسبت خريدي که انجام خريد،  که کااليي از پفک گرفته تا يخچال مي

افزايند و از  ايد به عنوان، ماليات، عوارض، و ارزش افزوده، بر قيمت کاال مي داده
 مبالغ اضافيندازيد و ا نگاهي به قبض آب، برق، گاز و تلفن خود بي. گيرند ما ميش

  .بايد پرداخت نماييد کهتوانيد محاسبه کنيد  ي دوماهه مي را در هر دوره
ماهانه ماليات   کار از فروشندگان نيروي اين است که نئوليبراليسم عملي ي نتيجه      

همين . گردد ها کسر مي کاري آن از حقوق و اضافه" ماليات برحقوق"به عنوان 
 :دنرا برآورده کن انش د تا نيازهاينرو با آن پول به بازار کاال مي حقوق بگيران

                                                 
ترجمه؛گروهي از مترجمان،  ۶۶المللي مارکس؛ مارکسيسم پس از صد سال، ص  ي بين کنگره- ۱

 ۱۳۸۶ويرايش حسن مرتضوي، چاپ اول، نشر ديگر، 
  بندي مستقيم و غيرمستقيم ماليات.۷"- ۱
  تواند تغيير مهمي در مناسبات کار و سرمايه بندي نمي هيچ جرح و تعديلي در شکل ماليات) الف

بندي دست به انتخاب بزنيم،  جا که بايد ميان دو نظام ماليات ، از آن با اين همه) ب. پديد آورد
هاي  دن فراگير مالياتهاي غيرمستقيم و جايگزين کر الغاي کامل مالياتپيشنهاد ما 
دهد؛ کسبه و تجار نه  هاي غيرمستقيم بهاي کاالها را افزايش مي چرا که ماليات. است مستقيم

ها را  ي صَرف شده در پرداخت ماليات که بهره و سود سرمايه هاي غيرمستقيم بل فقط مبلغ ماليات
پردازد  لغي را که فرد به دولت ميهاي غيرمستقيم مب کنند؛ زيرا ماليات نيز به بهاي کاالها اضافه مي

ي مبدل و پيچيدگي اضافي ندارد و براي  مستقيم جامه  که ماليات کنند و حال آن از او پنهان مي
بندي مستقيم هر فردي را تشويق  ماليات  بنابراين. درکش به هيچ هوش و فراستي نياز نيست

بندي غيرمستقيم هرگونه  لياتکه ما کند تا مهار قواي حاکم را به دست گيرد و حال آن مي
ترجمه مراد  ۲۶ص/کارل مارکس/اول الملل اسناد بين." کند گرايش به خودگرداني را نابود مي

 فرهادپور و نجفي
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يخچال . دهند د، ماليات مينخر ميگوشت . دهند د، ماليات مينخر پفک مي
خودروشان را . دهند د، ماليات مينشو سوار اتوبوس مي. دهند د، ماليات مينخر مي

اگر توان غذا خوردن در بيرون داشته باشند، . دهند ند، ماليات مينک تعمير مي
خرند، ماليات  پوشاک مي. دهند وام بگيرند، ماليات مي کمیاگر . دهند ماليات مي

کنند، ماليات  برق مصرف مي. دهند کنند، ماليات مي آب مصرف مي. ندده مي
شما . دهند کنند، ماليات مي گاز مصرف مي. دهند زنند، ماليات مي تلفن مي. دهند مي

هم خودتان چند تايي به اين ليست اضافه کنيد، تا آن موقع بدانيم در مقابل اين همه 
" نگارنده شخصا .هيچ" ايران تقريبا در. گردد مان مي ، چه چيزي نصيبها اپيدنچ

هزار  ۱۹براي تعويص ديسک و صفحه کالج پرايد در نمايندگي شرکت سايپا مبلغ 
هزار تومان  ۱۰مبلغ ) رستوران(نفر در بيرون  ۴تومان و يک بار هم صرف غذا براي 

رفاهي  ي خدمات نئوليبراليسم، حذف کليه عملي ي نتيجه .ام ماليات پرداخت کرده
سرويس، اياب و ذهاب، وسايل و پوشاک حفاظتي در محيط کار  بيل سلفاز ق

يک نمونه بسيار کوچک . گيرند ي کارگران در هر محيطي که قرار مي براي کليه
اي  ساله ۳۰ي دهان توسط کارگر جوان  آن کشيدن بنزين از باک خودرو به وسيله

  .شد و جان باخت) دستگاه تنفس(که بعد از مدت کوتاهي مبتال به سرطان ريه 
هاي دولتي، کاالها و خدمات به  نئوليبراليسم، فروش شرکت عملي ي نتيجه      

دانيم که منظور از بخش  در ايران ما مي البته. استداران بخش خصوصي  سرمايه
و هايي هستند که وابستگي نزديک به مسئولين مملکتي  افراد و آقازاده ،خصوصي

ها  ها را با قيمتي بسيار نازل به آن طوري که شرکت ؛دارندباندهاي قدرت و ثروت 
است که  و شهرام جزايري ي بسيار بارز آن بابک زنجاني نمونه .کنند واگذار مي

  .مردم به خوبي از اين نوع چپاول آگاهي دارند مومع
نئوليبراليسم، اعمال فشار اقتصادي، بر اکثريت و بخصوص  عملي ي نتيجه      

بايد خودشان براي تامين مراقبت بهداشتي، آموزش و امنيت فقيرترين مردم که 
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ها  سپس مقصر دانستن آن .شان وارد عمل شوند اجتماعي و ساير نيازهاي اجتماعي
شان و معرفي مردم به عنوان اين که در  هاي در صورت شکست طرح و برنامه

 کنند و باالترين مصرف سرانه را در گونه خدمات زياد مصرف مي مصرف اين
  !!!باشند جهان دارا مي

حاکميت پول در تمام  ،نئوليبراليسم در ايران و در سراسر جهان عملي ي نتيجه      
اين . است زواياي زندگي مردم به طوري که مهر و محبت و انسانيت پولي شده

المللي پول، بانک  ها و موسسات مالي مانند صندوق بين از طريق بانک حاکميت
اعمال  هاي ريز درشت ايران و جهان، ي بانک اروپا، و کليهجهاني، بانک مرکزي 

اقتصاد، سياست و فرهنگ اجتماعي را در سراسر  ي پولي جهاني، سرمايه. گردد مي
اي وجود ندارد که بدهکار بانک  در ايران خانواده. دارند کنترل خودجهان در 

ها رياضت اقتصادي  بينيم که بايد سال دم يونان را ميي آن مرجهاني  نمونه. نباشد
ثروت، (داران مالي  سرمايه  اين. هاي نخورده را به پردازند تحمل نمايند تا تاوان پول

خواه خود  هاي سياسي را در کشورهاي مختلف به دل به آساني حاکميت )قدرت
عام مردم و رئيس جهمور  اش قتل رسانند؛ نمونه کنند و يا به قتل مي تعويض مي
ي ديکتاتور تحت  توسط پينوشه ۱۹۷۳در سال  "ور آلندهسالواد"، مردمي شيلي

کارانه از  که در جريان اين عمل جنايت آمريکا سازمان سيارهبري و هدايت 
  .مزدبگير دانشگاه شيکاگو ميلتون فريدمن هم تشکر کردند

و نيز چپاول منابع بسياري از کشورهاي جهان،  نئوليبراليسمبا وجود اجراي دقيق       
بدهي ) سه تريليون دالر(هزار ميليارد دالر  ۳چيزي نزديک به  آمريکا ناکنو هم

اوضاع . ي فروشندگان نيروي کار است ها به عهده پرداخت اين بدهي. خارجي دارد
هاي  قادر به راه انداختن جنگ" فعالاقتصادي آمريکا چنان بحراني است که 
" صادي، اجتماعي، و بعضابحران اقت .ديگري مثل حمله به عراق و افغانستان نيست

هاي اقتصادي نئوليبراليسم است که به  ي سياست سياسي حاکم بر جهان نتيجه
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اعمال ي فروشندگان نيروي کار  بر طبقه اجتماعي و صورت رياضت اقتصادي
خواري،  فروشي، اعتياد، رشوه حاصل آن جز فقر، دزدي، تن. گردد مي

طالق، تورم، جنگ،  خانماني، يب هاي فيزيکي خانوادگي و اجتماعي، درگيري
ها معضل  رواني، تصادفات رانندگي، کودکان کار و خيابان و ده بيکاري، ترافيک

  .ي ايراني و جهاني نيست ديگر براي طبقات محروم و فقير جامعه
ولگردان «: داري اين جمالت نقش بسته است بر سر لوح افتخارات سرمايه"      

اي ببندند  آنان را بايد پشت ارابه. شوند و زنداني مي خورند سالم و تنومند شالق مي
بايد سوگند ياد كنند كه به . و آن قدر شالق بزنند تا خون از پيكرشان جاري شود

جا سكونت  گردند كه سه سال اخير را در آن زادگاه خويش يا به محلي باز مي
م بيكاري در صورت دستگيري در هنگا! اند و خود را به كار مشغول كنند داشته

شان بريده خواهد شد و براي سومين بار به  شالق خواهند خورد و نيمي از گوش
گونه،  به اين» .ناپذير و دشمن جامعه اعدام خواهند شد كار اصالح عنوان تبه

خلع يك نوع (مالكيت كرده   شان سلب هاي روستايي كه ابتدا از زمين توده
گردي كشانده بودند اكنون با  به ولهاي خود بيرون رانده و  از خانه) همبستگي

آور به ضرب شالق و داغ و درفش و شكنجه به پذيرش انضباطي  هايي ارعاب قانون
ايجاد يك نوع (كنند كه براي نظام مزدبگيري ضرورت داشت  وادار مي
 ).همبستگي

ويژه با تهاجم ضدانقالبي  داري، به فشارهاي اقتصادي بازار آزاد سرمايه      
، نظم اجتماعي پيشين افول كرد، اما نظم جديد نيز مبتني ۱۹۸۰ي  لي از دههوليبرائن

هاي  بر نابرابري دردناك اجتماعي بود و به گسست و فروپاشي بسياري از همبستگي
 كه بلاين گسست فقط اقتصادي نبود . جوامع سنتي انجاميد  ي زحمت حفظ شده به

رشد . نيز با خود به همراه داشت هاي فرهنگي و اجتماعي و اخالقي را انواع گسست
اي وجود ندارد، فقط  جامعه": ي مارگارت تاچر پيدا بود وليبراليسم در اين گفتهئن
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داري رشد نكرده بود،  تا زماني كه ساختار تجاري سرمايه ."افراد وجود دارند
خانواده براي حفظ اقتصاد كشاورزي، صنعتي اوليه، محلي و جهاني، نقشي 

هاي غيراقتصادي  در اثر اين رشد، همين پيوندها و همبستگي. اشتكننده د تعيين
هاي اخالقي مانند  ديگر واژه: هاي اخالقي افول كردند گروهي و همراه با آن نظام

حقوق و تكاليف، تعهدات متقابل، گناه و فضيلت، ايثار، جزا و اجر ديگر 
خالقي براي سامان هاي ا بخش اعظم توانايي نظام. كننده نداشتند كاركردي تعيين

اين . هاي فردي تقليل يافت بخشيدن به زندگي اجتماعي تحليل رفت و به اولويت
به بعد شاهديم و بيان  ۱۹۶۰ي  يافته از دهه وضعيتي است كه ما در كشورهاي توسعه

از همين روست كه  .يابيم وليبرالي بازار آزاد ميئهايي ن ايدئولوژيكي آن را در نظريه
هاي قومي ـ ملي يا  يابي روبرو هستيم يعني جنبش از سياست هويتما با دوراني 

اي  اند كه در آن مسئله اي فرضي وجوي احياي گذشته مذهبي بنيادگرا كه در جست
ترين  ترين و وحشي هاي جديد كه افراطي اين جنبش. به نام نظم و امنيت مطرح نبود
هنجار به  اين دنياي نابه بينيم، خواهان آن هستند كه در آن را در ظهور داعش مي

اي از  اي ديگر تعلق داشته باشند، در جهاني آكنده از انزواي اجتماعي جامعه جامعه
ويژگي . آن خود و در ميان درندگي جنگل پناهگاهي براي خود داشته باشند
 .بنيادي آن همين مخالفت وحشيانه با تمامي مظاهر تمدن و انسانيت است

خودخواهي، تکبر و ( ۱نرعفَهاي اخير كه با تَ راليسم دههوليبئطنز تاريخي ن      
كرد، اين بود كه  هاي كمونيستي نگاه مي هاي رژيم ويرانه به) خودنمايي کردن

. رسيد اي پيروزي خود را جشن گرفت كه ديگر چون گذشته موجه به نظر نمي لحظه
  ".۲نبود شدني بازار زماني ادعاي پيروزي كرد كه ناكارآمدي آن ديگر پنهان

                                                 
 خودخواهی، تکبر و خودنمايی کردن - ۱
 روز در تهران، دانشگاه اجتماعي علوم ي دانشکده در مرتضوي حسنراني  سخن :منبع - ۲
  //۱۳۹۴http://pecritique.com/2015/12/20 آذرماه ۲۹ شنبه يک

http://pecritique.com/2015/12/20/
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خانمان  سي فارسي اعالم کرد؛ مردي اوکرايني بي بي بي ۱۵/۰۲/۱۳۹۵در تاريخ       
ي دادگاهي در ايتاليا  به دليل دزدي مقداري خوراکي به ارزش پنج يورو به وسيله

اما دادگاه عالي ايتاليا، . يورو جريمه محکوم شده است ۱۰۰به شش ماه حبس و 
که دزديدن مقداري کمي خوراکي جهت سير کردن  رأي دادگاه را به دليل اين
به جرم تالش  يالديم ۲۰۱۱در سال  او .شود، لغو کرد شکم، جرم محسوب نمي

در شهر  ييفروشگاه مواد غذا يکاز  يرو دو تکه پن يسسوس يا قطعه يدندزد يبرا
 يتالياسه بار مقابل دادگاه اجهت محاکمه  .شد يردستگ يتالياجنوا واقع در شمال ا

نفر به  ۶۵۰چنين اضافه کرد که در ايتاليا، روزانه  سي هم بي بي .حاضر شده است
ي  شود، اين وضع در بقيه ها، که چيزي براي خوردن ندارند اضافه مي خانمان بي

  . ي يورو بر همين منوال است کشورهاي حوزه
اقتصادي که نئوليبراليسم نه تنها نتوانست مانع از بروز بحران  کالم آخر اين      

که به دليل انباشت فراوان ثروت در يک قطب، در قطب  داري شود، بل سرمايه
به   کاري و تخريب طبيعت ديگر، گسترش فقر و فالکت، گرسنگي، جنگ، بي

  .ارمغان آورد
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  دهمدوازفصل 

  کارمولد و غيرمولد
              
. کنيم جستجو و تعريف مي  کارمولد و غيرمولد را از نگاه و منظر اقتصادسياسي      

دار است که  و نگاه فرد سرمايه  داري سرمايه  اين دو مقوله در شرايط شيوه توليد
ي کارمولد و  به مقوله  ي کارگر بنابراين از منظر و نگاه طبقه. شود بندي مي تقسيم

  .پردازيم غيرمولد نمي
ها  رويم؛ انسان ها مي شهي کارمولد و غيرمولد به ري براي بهتر درک کردن مقوله      

اقتصادي گذشته و حال مجبور بوده و هستند که براي بقا،  -در اعصار اجتماعي
ي  به اجبار وارد رابطه  بعد از توليد. محصوالت مورد نياز خود بزنند  دست به توليد

  .شوند ديگر مي ي محصوالت خود با يک مبادله
ي وجود  ي محصوالت توليد مبادله ي ي بشري؛ دو شيوه در طول تاريخ جامعه      

  :داشته است
  داري داري، فئودالي و ابتداي سرمايه ي برده ي مبادله در جامعه اين شيوه: يکم      

يا " فروختن به خاطر خريدن"برقرار بود، و به صورت رابطه ) کااليي ساده  توليد(
C-M-C ولي با کاالي کاالي ا شود، که در آن نمايش داده مي کاال-پول-يا کاال

يعني اين دو کاال . ارز هستند با هم برابر يا معادل يا هم  دومي از نظر ارزش يا قيمت
بنابراين فقط به همين دليل با هم . فقط از نظر ارزش مصرفي با هم متفاوت هستند

در نتيجه گندم اضافي . کشاورز گندم دارد، اما گوسفند ندارد" مثال. شوند مبادله مي
گندم و (يعني اين دو محصول . خرد د و با پول آن گوسفند ميفروش را مي

هاي مصرفي متفاوت است که با  فقط ارزش مصرفي دارند، و اين ارزش) گوسفند
  .شوند هم مبادله مي



۲۳۷ 

ي افرادي که  ي گذشته، کليه ، در اعصار نام برده شده از منظر و نگاه سرمايه      
خياط، نجار، (ها، دهقانان، اصناف  برده ارزش مصرفي بودند، مانند  مشغول توليد

هر چند از نگاه مردمان آن روزگار . اند داده کارغيرمولد انجام مي...) آهنگر و 
بقاياي اين . دادند کردند، کار مولد انجام مي مي  هاي مصرفي توليد کساني که ارزش

واد س گونه چاگر شما از يک شخص عادي که هي. نوع نگاه هنوز باقي مانده است
تخصصي در اين زمينه نداشته باشد، پرسش کنيد، آيا کشاورزي که گندم درو 

  .دهد؟ پاسخ او مثبت خواهد بود کند کار مولد انجام مي مي
  توليد(رفته است  پيش  داري ي مبادله مخصوص نظام سرمايه اين شيوه: دوم      

يا " خاطر فروختنخريدن به "، و به صورت فرمول يا رابطه ) داري کااليي سرمايه
M-C-M   شود که در آن پول اولي با پول  نمايش داده ميپول  -کاال  -يا پول

  .تر است دومي متفاوت، يعني بيش
  وار سرمايه يا گردش دايره  سرمايه دورپيمايي يا به عبارت ديگر؛ فرمول باال که      

کاالي -۱پول ي؛ شود به صورت فرمول يا رابطه ي سرمايه نيز ناميده مي يا چرخه
  .توانيم نمايش دهيم را هم مي ۲پول  -۲کاالي …توليد…۱

  روند ارزش(ترين نمايش روند خودگستري سرمايه است  عام فوق فرمول      
کار به عنوان يک کاال با بخشي  ساده است نيروي فرمولدر چارچوب اين ). افزايي

يعني با سرمايه  ؛شود مي مبادله) کند پولي که به عنوان سرمايه عمل مي(از پول 
تنها ارزشي معادل ارزش  در روند توليد نه  کار نيرويدر نتيجه، . شود مبادله مي

کند که  چنين مقدار جديدي ارزش توليد مي که هم کند، بل ابتدايي خود توليد مي
 -گويند ارزش افزوده خودشان مي - اضافي ارزش عنوان سرمايه آن را تحت

  .کند تصاحب مي
ارزش اضافي   ي نهايي آن توليد نتيجه ،سرمايه ي يا چرخه دورپيماييبنابراين در       

مشغول کار و توليد   داري، سرمايه  ي توليد است، کارگراني را که در اين چرخه
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افراد  ي  بقيه). يا کارگر مولد هستند(دهند انجام مي کارمولدارزش اضافي هستند، 
 يا( کارغيرمولدکنند،  نمي  ضافي توليدکه در قبال کارشان ارزش ا  جامعه

  .دهند را انجام مي) کارگرغيرمولد هستند
بايد اشاره کرد که  خالصهطوالني است، اما به طور کار غيرمولدها  فهرست      

و ساير مقامات رسمي مذهب، شاهان، رؤساي    ها کشيشها، آخوندها،  راهبان، شيخ
 ي اداري  ها عمومي در ارگان مندان بخشکارکارکنان و  مداران، جمهور و سياست

دانان و تمام افراد متخصص در امور  يا مالي دولت، قضات، حقوق )در دولت رفاه(
تا جايي که اصوالً کاري    ها بانان زندان و سربازان، پليس و نگه   ها قضايي، ژنرال

قسمتي از  .دهند انجام ميدهي کارغيرمولد  دهند، در تمام انواع سازمان انجام مي
کنند اما ارزش اضافي  مصرف مي...) دستمزد و (ارزش اضافي را به عناوين مختلف 

  .کنند نمي  توليد
کاري که صرفاً به قصد توليد ارزش مصرف  تر نوشتيم، طور که پيش همان      

تواند از منظر سرمايه  نقشي ندارد، نمي) اقتصاد کااليي(انجام گرفته و در توليد کاال 
ي کاالها  به اين دليل ساده که توليد و مبادله .ان کارمولد قلمداد شودبه عنو
، اصناف بنابراين کار خانوار دهقاني مستقل. شرط توليد و ارزش اضافي است پيش

داري کارمولد محسوب  در سرمايه نمايند، مي  که ارزش مصرف توليد کارخانگي و
  .دنشو نمي
و کشاورزان ) اصناف( ار مولدين خرده کاالييک  داري به عبارتي، نظام سرمايه      

در  زيرا. کند ي کارهاي مولد حذف مي را نيز از رده )دار، زارع دار، باغ دام(خُرد 
و کشاورزان  ...)اصناف مانند خياط، نجار، آهنگر و (اصناف  توليد خُرده کااليي

د و بنابراين توليد را در اختيار دارن توليدکنندگان مستقيم، مالکيت وسايلخُرد، 
  .رسانند و نه نيروي کارشان را را به فروش مي )ارزش مصرفي( محصول کارشان
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خودافزايي ارزش استوار است که از  اساسداري، انباشت بر در اقتصاد سرمايه      
هدف روند . رود طريق توليد مداوم ارزش اضافي و تبديل آن به سرمايه به پيش مي

گذاري  که آفرينش و سرمايه ش توليد شده نيست، بلانباشت تنها حفظ ارزش از پي
اما سرمايه براي اين روند خودافزايي بايد به طور . مجدد و مولد ارزش اضافي است

مبادله شود که قادر به توليد ارزش اضافي  يعني کار مجرد، پيوسته با نوعي از کار
  .باشد
خص و ديگري کار مجرد در مورد دو نوع کار؛ يکي کار مجسم يا مش" ما قبال      

کند و کار  مي  گفتيم که کار مشخص ارزش مصرفي توليد. به طور مفصل نوشتيم
اي، که خود منشاء ارزش اضافي، و عامل اصلي در انباشت  مجرد ارزش مبادله

  .است  سرمايه
ي  گذاري مجدد ارزش اضافي جنبه در حالي که کارمولد براي توليد و سرمايه      

کند، و بنابراين منبعي براي  اضافي توليد نمي کار غيرمولد ارزشاساسي دارد، 
  .رود انباشت به شمار نمي

ي توليد،  داري از نظر تاريخي به معناي يک شيوه ي سرمايه چون مشخصه      
بندي  نخست و قبل از هر چيز توليد کاالها و ارزش اضافي است، در اين شکل

گيرد، و گسترش سرمايه  ي سرمايه انجام ميويژه، توليد صرفاً به منظور خودگستر
شود که خود به دست مولدين  از طريق توليد و تصاحب ارزش اضافي انجام مي

  .شود مستقيم يعني کارگران مزدبگير توليد مي
ي آن، توليد ارزش  داري و اهداف بالواسطه جا که توليد راستين سرمايه از آن"      

کار تنها زماني به کارگر  ي نيروي ور و دارندهاضافي است، کار صرفاً زماني بار
شود که مستقيماً ارزش اضافي بيافريند، کارمولد صرفاً کاري است که  مولد بدل مي

مارکس ( ."شود افزايي سرمايه مصرف مي مستقيماً در جريان توليد براي ارزش
  )۱۹۳۸آ، ص  ۱۹۷۶
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  )  داري مبادله کااليي سرمايه( و سرمايه کار  ي مبادله
  )مبادله ساده کااليي( درآمدو  کار   ي مبادله

در اين جاست که به . کار، شرط کافي براي مولد بودن کار نيست فروش نيروي      
بدين منظور بايد بين کار . رسيم تمايز کارمولد و غيرمولد به معناي خاص کلمه مي

تمام = ول رايجپ( مبادله شده در مقابل سرمايه با کار مبادله شده در مقابل درآمد
  .تمايز قائل شد )دستمزد=رسد پولي که به مصرف امرارمعاش مي

کارگران نيروي ) ۲پول-۲کاالي…توليد…۱کاالي-۱پول(رابطه   در اين      
در جريان   کار شود، نيروي خريداري مي  ي سرمايه شان که کاالست به وسيله کار 

بهاي   کارگران. کند تبديل مي  يه، مواد خام را به کاالي مورد نظر سرما عمل توليد
کارالزم خود را در پايان کار روزانه دريافت و به عنوان درآمد به جيب خود 

  .روند گذاشته و به خانه مي
  ، درآمدشان را با کاال و خدمات براي امرار معاش مبادله کار فروشندگان نيروي      
يعني . است) کاال-پول-کاال(ساده کااليي   ي ، مبادله اين نوع مبادله. کنند مي

کاال وخدمات که براي کارگر ارزش مصرفي محسوب  -دستمزد -کارالزم 
  .شود مي

دار در  شود؟ سرمايه دار صاحب چه مي ، سرمايه کار با سرمايه  ي اما در مبادله      
. داده است  شود که به کارگران مالک حداقل دو برابر مزدي مي  جريان عمل توليد

چه برايش  کند، آن از آن کم مي  ر مزدي را که به کارگران داده است،يک براب
است که به صورت ارزش اضافي نمود عيني   ماند، معادل دستمزد کارگران باقي مي
  .کند پيدا مي

شود، يعني پولي که ذاتاً  کار مولد مستقيماً با پول به عنوان سرمايه مبادله مي"      
از اين رو کار مولد کاري است که . ن سرمايه عمل کندسرمايه و قرار است به عنوا

شده، صرفاً ارزش نيروي کارش را بازتوليد  گونه که از قبل تعيين براي کارگر همان
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افزايي  آفرين به ارزش در حالي که براي سرمايه به عنوان فعاليتي ارزش. کند مي
به سرمايه تبديل شده  ي توليدشده و  ها در مقابل کارگر، به عنوان ارزش .پردازد مي

يافته و کار زنده، اولي را به سرمايه  ي ويژه بين کار عينيت اين رابطه. کند قدعلم مي
  )۱۰۴۳، ص ۱۹۷۶مارکس (."سازد و دومي را به کار مولد بدل مي

کار و سرمايه، ارزش اضافي است و خالق آن هم   ي ي نهايي مبادله پس نتيجه      
  . کارگر مولد است

 را تمام ارزش اضافي توليد شدهکند؟ او  دار با اين ارزش اضافي چه مي سرمايه      
داران ديگر و مالکان زمين به شکل  اگر سهم سرمايه احت. دکن به سرمايه تبديل نمي

ي زمين و غيره را کنار بگذاريم، ضرورتاً بخشي از آن  بهره، سود بازرگاني، اجاره
داران به  سرمايه )رسد به مصرف امرارمعاش مي تمام پولي که= پول رايج( به درآمد

  .شود تبديل مي اش، خود و خانواده منظور مصرف
: ي گوناگون مصرف شود  ها تواند به شيوه مي داران سرمايه اکنون اين درآمد      
تواند صرف انواع کاالهاي مصرفي شود، و يا به مصرف استخدام کارگراني  مي

مانند  کند تر مي ها راحت ي آن داران و خانواده يهبرسد که زندگي را براي سرما
ي شپش،  ، جستجوکنندهخانگي، آشپزها، رانندگان، باغبانان  کاران خدمت
داران هستند کار  که در استخدام اين سرمايه  ي اين کارگران کليه. و غيره گر آرايش

  .کنند نمي  دهند چون ارزش اضافي توليد غيرمولد انجام مي
و  داران با کاالها درآمد سرمايهمبادله ( اما اين نوع از مبادله اني ديگر،به بي      

دار به  ي نيروي کار با سرمايه، ارزش اضافي براي سرمايه برخالف مبادله )خدمات
کار معين به شکل خدمت شخصي از  ارزش مصرف اين نيروي. آورد وجود نمي

کار شکل کاال به خود محصول . شود اش مصرف مي دار و خانواده طرف سرمايه
  . داشته باشد بر گيرد که بعداً بتواند به پولي بدل شود که ارزش اضافي را در نمي
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برخالف مبادله با سرمايه،  داران، سرمايه ي نيروي کار با درآمد بنابراين مبادله      
کند، و درنتيجه، از نظرگاه سرمايه کار غيرمولد محسوب  ارزش اضافي توليد نمي

  .دشو مي
  

  .کند نئوليبراليسم کارغيرمولد را به مولد تبديل مي
سياست اقتصادي نئوليبراليسم بعد از جنگ جهاني دوم، حمله به خدمات       

خدمات اجتماعي در تغييراتي ساختاري و سبب . موسوم به دولت رفاه را آغاز کرد
ها را  اينند ، مسکن و مانابتدايي، متوسطه و عالي ، آموزشو درمان بهداشتمانند 

به  ها به منظور کااليي نمودن اين خدمات، ي آن  ها حکومتو   داري سرمايه .شد 
تر به  يي که پيش  ها سازي تدريجي فعاليت طور پيوسته در اين حوزه به خصوصي

  .روي آوردند گرفت، صورت رايگان انجام ميطور عمده به 
اشت، آموزش و مسکن در بهد کناناين امر موجب تبديل کارغيرمولد کار      

شان را  خدماتو دولتي که  ي خصوصي  ها به کارمولد کارگران شرکت رفاه دولت
  .دادند، گرديد مي به شکل کاال ارائه

کساني که انحصاراً به بازتوليد نظم به طور کلي،   داري هاي سرمايه در دولت      
ي مرکزي   ها ي اداري حکومت ساالرانه ي ديوان  ها نظير فعاليتزند، پردا اجتماعي مي

  يعني کارگران کار کارمندانو  و غيره   ها ، پليس، زندان  ها و محلي، نظاميان، دادگاه
، شود ميشد و  ميشان مستقيماً به بازتوليد نظم اجتماعي مربوط  که وظيفه سفيد يقه

يم ها چه به طور مستقيم و يا غيرمستق کار آنچون . دهند انجام مي غيرمولدکار 
به ارزش مصرف  آورد، تا مصالح طبيعي را تبديل به وجود نميتغييري در طبيعت 

کنند  نمي  ها ارزش مصرف توليد در نتيجه آن. نمايد براي ارضاي نيازهاي انساني
ي اين افراد خدمت به بقا و بازتوليد  وظيفهکه  بل. که کارشان غيرمولد باشد

بنابراين . طبقاتي و ستم جنسي و نژادي است ي استثمار ي پر از تخاصم بر پايه جامعه



۲۴۳ 

ي   ها صرفاً به عنوان هزينهبخشي از ارزش اضافي است که مزد و حقوق اين افراد 
  .شود داري محسوب مي ي طبقاتي سرمايه فرعي جامعه

مشهور به دولت رفاه، خدمات اجتماعي مانند؛  ،کينزي یدر سياست اقتصاد      
تدايي، متوسطه و عالي، مسکن، حمل و نقل عمومي و بهداشت و درمان، آموزش اب

. گرديد هاي مصرفي به صورت رايگان به عموم مردم ارائه مي غيره، به عنوان ارزش
و هيچ . تحصيالت من از اول تا آخر دکترا مجاني بود"به قول ديويد هاروي 
هنوز هم در بعضي از کشورها مثل؛ آرژانتين تحصيالت . خرجي براي من نداشت

کنند و بين حقوق  تري بازار را وارد مي اما هر روز کشورهاي بيش. مجاني است
  " .۱گذارند ها مي اوليه مردم و دسترسي مردم به آن

بخش خدمات اجتماعي در دولت رفاه، کارشان از نظر   بنابراين کارگران      
  .    گردد غيرمولد محسوب مي  سرمايه،

به شکل    ها خدمات اجتماعي در اين بخشکينزي، اما بعد از سياست اقتصادي       
بنابراين نظام آموزشي يا نظام . ودش د و ميش کاال به طور معمول در بازار فروخته مي

نئوليبراليستي که خدمات  داري يک کشور سرمايهو مسکن در خدمات بهداشت 
واحدهاي فروشند،  ي ارزش افزوده به مردم مي تمام شده به اضافه  خود را به قيمت

در نتيجه . باشند هستند که در پي کسب سود و ارزش اضافي مي دارانه سرمايه
را به خود  قرار دارند عنوان کارگران مولد   ها کارگراني که تحت استخدام آن

  . دهند اختصاص مي
دکترها، پرستارها و ساير  استادان، معلمان،در اين کشورها،  ،ديگر به عبارت      

براي ارضاي نيازهاي انساني ارزش  و درمان و مسکن، بهداشتکارمندان بخش 
که خدمات خود را به عنوان کاال به مردم  بل کنند مينتوليد ) خدمات(مصرف 

ها مولد تلقي  ي ارزش اضافي هستند و کار آن بنابراين توليدکننده. فروشند مي
                                                 

 ۱۳۹۵سي فارسي در ارديبهشت  بي مصاحبه با بي - ۱
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ان يابد که به اي سازم هنگامي که خدمات پزشکي به گونهبه عنوان مثال،  .گردد مي
در چنين . شکل کاال در بازار فروخته شود و براي مالک خود سودآور باشد

 اند و کار کارگرنشو دارانه بدل مي شرايطي بيمارستان يا کلينيک به شرکتي سرمايه
  .گردد تبديل مي بهداشت به کار مولد

دولتي ان کندر خصلت کار کار "دولت رفاه"هجوم گسترده به تر  به بيان ساده      
به وجود  اساسي تغييري ،دادند انجام مي براي مردم که خدمات عمومي رايگان

  کارگرانبه کارمولد  يقه سفيد  کارگران ها از کارغيرمولد کار آن يعني .آورد
ي خصوصي و ها ، دانشگاهرساو مد ، دولتيي خصوصي  ها بيمارستانسفيد  يقه

  .کردو غيره تبديل    دولتي
از خدمات رايگان    ها سازي خدمات اجتماعي و تبديل آن رد خصوصيدر مو      

بايد گفت هرچه اين پرداخت به سطح  ،و شهريه يبه خدماتي بر مبناي کارمزد
نزديک شود آن بيمارستان، مدرسه يا دانشگاه و غيره به تمام شده  بازار يا قيمت

سساتي به کارگراني چنين مؤکنان شود و کار تر مي  دارانه نزديک واحدي سرمايه
تمام شده اين است که خدمات اجتماعي   هاي منظور قيمت .شوند مولد بدل مي

= ارزش اضافي + کاالي توليدي يک کارخانه که برابر است با هزينه توليد مانند 
  .قيمت تمام شده را به مردم عرضه نمايند

پس  .کند وليد ميکارمولد براي سرمايه کاري است که ارزش اضافي تبنابراين       
، )و استادان معلمان( مسکن، آموزش ،و درمان تمام کارگران بخش بهداشت

کنند  دانشمندان، محققان و غيره در افزايش ارزش اضافي براي سرمايه شرکت مي
  .تراز با کارگران صنعتي مولد قلمداد شوند بايد هم

از نظر رفاه    ها آنکه  ين معنا نيستبدبه طور طبيعي   بودن کارگران غير مولد      
 تري برخوردار ي طبقاتي براي استراتژي انقالبي از اهميت کم جامعه يا مبارزه

براي تحليل متغيرهاي   از منظر سرمايهتمايز کارمولد و غيرمولد صرفاً . هستند
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کار،  نظير ارزش نيروي ؛داري حائز اهميت است اهميت اقتصاد سرمايه مختلف و با
  .اضافي و بدين ترتيب آهنگ انباشت سرمايه نرخ و حجم ارزش

دار ارزش اضافي توليد کند يا در  فقط کارگري مولد است که براي سرمايه"      
اي از خارج از قلمروي  اگر بتوان نمونه. افزايي سرمايه نقش ايفا کند خودارزش

توان گفت هنگامي آموزگار کارگري مولد است که کارش  توليد مادي آورد، مي
آموزان براي ثروتمند کردن صاحب مدرسه مورد  وه بر تربيت ذهن دانشعال

اش در  اين که صاحب مدرسه به جاي به کار انداختن سرمايه. استفاده قرار گيرد
ي آموزشي به کار اندازد، در  سازي آن را در يک کارخانه ي کالباس يک کارخانه

  )۶۴۴ص : ب ۱۹۷۶مارکس،(» .دهد اين رابطه هيچ تغييري نمي
  براي شناخت و نگاه سرمايه  چه نوشتيم از ديدگاه و منظر سرمايه جا، آن تا اين      

به قول ديويد هاروي بايد زيرک و بسيار   ي کارگر اما طبقه. بود  ي کارگر به طبقه
زوم کردن . نيفتد  گذارد، سرمايه بر سر راه او می هايي که هوشيار باشد، تا به دام

مولد و غيرمولد براي او دستاوردي به جز تفرقه به   روي کارگران بر  ي کارگر طبقه
  . دنبال نخواهد داشت

ي کارها  خواهند همه زنند و مي ها به قول معروف مته را به خشخاش مي بعضي      
ها را قطعي  بندي آن را به طور مشخص به مولد و غيرمولد تقسيم نمايند و دسته

دار مولد است يا  خص کرديد که کار صندوقکنيم که شماها مش فرض. نمايند
در عمل و در زندگي واقعي چه فرقي براي آن کارگر دارد و چه تاثيري در . نامولد

است که کاري که براي او   اين فقط از منظر سرمايه. هيچ" عمال. زندگي او
  .نکند کار غيرمولد است  اضافي توليد ارزش

منظور ارضاي نيازهاي فوري به سرمايه محتاج اي به  كار به عنوان خدمت ساده"      
داري هيزم شكني را  اگر سرمايه. در انجام آن دخالتي ندارد  نيست چون سرمايه

جا نه فقط  اجير كند تا براي او هيزم بشكند و با آن هيزم كباب درست كند، اين
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ي  بطهدار هم با هيزم شكن در را سرمايه كه بلدار  هيزم شكن در ارتباط با سرمايه
خود را به او    -ارزش مصرفي –هيزم شكن خدمات . گيرد ي ساده قرار مي مبادله

برعكس  كه بلكند، كه اين خدمات، افزايش سرمايه را به دنبال ندارد  ارائه مي
دار به ازاي آن خدمت، كاالي ديگري به  سرمايه: شود در آن مصرف مي  سرمايه

ي خدماتي كه كارگران با  در مورد همه اين رابطه. دهد شكل پول به هيزم شكن مي
شود  كنند و توسط آن اشخاص مصرف مي مبادله مي" پول اشخاص ديگر مستقيما

اين نوعي مصرف درآمد است كه به اين صورت گردش ساده انجام . مصداق دارد
نيست چون يكي از دو طرف قرارداد در برابر آن   شود، اين مصرف سرمايه مي

توان از  گونه خدمات را نمي اين. گيرد دار قرار نمي رمايهي س ديگري به منزله
از خدمات فواحش تا زحمات پاپ اعظم از اين قبيل آشغال . ي كار دانست مقوله
هم به همين مقوله " كش زحمت"اما لومپن پرولتارياي شريف و . ها زياد است كاري

ي  اي بندري آمادههايي كه در شهره تعلق دارد يعني انبوه عظيم ولگردان و بيكاره
دار در اين رابطه فقط خريدار خدمت به عنوان يك  پول. انجام هر خدمتي هستند

رسد در حالي كه  درنگ از جانب وي به مصرف مي ست كه بي ارزش مصرفي
ي  ي پول به كاال توجه دارد، و دارنده خواهد و چون دارنده طرف ديگر پول مي
. اند ر دو فقط طرفين يك گردش سادهي خدمت به پول، پس ه كاال عرضه كننده

اي كه فقط طالب پول يا شكل عام ثروت است  واضح است كه پادوي بيكاره
تر تلكه كند و  دار را كه خدا براي وي رسانده هرچه بيش كوشد تا هالوي پول مي

شود كه خدمت  گر به ويژه از آن رو گران تمام مي دار حساب اين عمل براي پول
سروپايي چون او از كس ديگري ساخته نيست، و  هاي بي از آدم مورد نياز وي جز

تعريف . كند نگاه نمي دار سرمايهدار مذكور هم به خدمت مورد بحث از ديد  پول
و از ديدگاه اقتصاد بورژوايي درست " اساسا نامولدو  مولدآدام اسميت از كار

تورش و حتا اس" مثال(ست  وپالگويي دعاوي اقتصاددانان مخالف يا پرت. است
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و . اي دارد مثال از اين قبيل که هر عمل به هر حال نتيجه...) آورتر از آن سنيور، مالل
بدين ترتيب اغتشاشي در مفهوم فرآورده به معناي طبيعي و اقتصادي آن ايجاد 

شود چرا که  ي همه کاره هم تبديل به کارگر مولد مي شود چندان که بيکاره مي
با اين استدالل .(اين همه رساالت حقوق کيفري شده استغير مستقيم باعث توليد 

در برابر  حامي جامعهتوان قاضي را هم يک کارگر مولد دانست چرا که  مي
؛ يا مانند کار بعضي از اقتصاددانان جديد است که بادمجان دور !)ست دزدي
خواهند به آنان ثابت کنند که حتا جستن  هاي بورژوازي شده، مي چين قاب
ست چون با اين  ي سر ارباب يا خاراندن پشت او هم يک کار توليديها شپش

و روز بعد با نيروي . شود بر طرف مي –ي او  مغز تيره -اعمال خستگي مغز او
هاي با  پس اين که اقتصاددانان. تري در دفتر کار خود حاضر خواهد شد بيش

هاي  تيش ماماني شمرند و تي مولد مي انصاف کارگران توليدات تجملي را کارگران
هاي غيرمولد به  ي پول هدرکن ي اين توليدات را يک قلم از زمره کننده مصرف

جا که  از آن"اين کارگران . دار است آورند درست و در عين حال معني حساب مي
نظر ماهيت توليداتش غيرمولد است، زياد  شان را که از نقطه هاي ارباب سرمايه

قيقت اين است که کارگر به کثافتي که مجبور به ح. هم مولدند" واقعا" کنند مي
دار هم به تخمش نيست  چنان که سرمايه ترين توجهي ندارد هم توليد آن است کم

  ".١کند، بگذريم دارد چه چيزي توليد مي" که واقعا
از زماني که آدام اسميت بين کارمولد و نامولد تمايز قائل شد، دعوا بر سر اين "      

منشاء اين دعوا . ادامه دارد نيستو چه چيزي  مولد استرکه چه چيزي کا
فقط آن کاري است که  کارمولد. هاي متفاوت سرمايه است تحليل جنبه

پيانوساز، کارگر مولد " ديوانگي نيست که مثال: گويد سنيور مي. آفرين باشد سرمايه
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مضحک و  ي آن باشد و پيانو نواز نباشد، گرچه بديهي است که پيانو بدون نوازنده
پيانوساز سرمايه را . همين است" ؟ ديوانگي باشد يا نباشد قضيه دقيقا٢ست معني بي

گري است که کارش را فقط با درآمد  کند و پيانيست فقط مبادله بازآفريني مي
شناس ما را  سازد؟ و گوش موسيقي اما آيا پيانيست هم موزيک نمي. کند مبادله مي

ي  نوازنده. شک چنين است ک معنا مولد نيست؟ بينوازد؟ پس آيا او هم به ي نمي
کار او . کند اما اين چيز، مولد به مفهوم اقتصادي آن نيست پيانو چيزي توليد مي

کار تنها با توليد . قدر مولد است که کار يک مجنون سودايي پندارآفرين همان
لد نامو شان، کارگر هستند اقتصادداناني که طرز تلقي. شود ضد خود مولد مي

که ) در مثال سنيور هم ديديم. (کند مولد تبديل مي را غيرمستقيم به کارگر
تري  دهد، يعني که انرژي يا شوق بيش ي پيانو هم چون به توليد تحرکي مي نوازنده

کند که ارضاي  تر نياز جديدي در او بيدار مي انگيزد، يا به بيان عاميانه در فرد بر مي
. آيد مر توليد است، کارگري مولد به حساب ميتري در ا آن مستلزم جديت بيش
يعني همان جديت در امر (دهد که تنها کارمولد سرمايه  همين استدالل نشان مي
ست و هرگونه کار ديگري اعم از مفيد  کار توليدي) تر توليد ارزش اقتصادي بيش

ستند اقتصادداناني هم ه. سازي مفيد نيست يعني مولد نيست يا زيانمند براي سرمايه
گويند تمايز ميان مولد و نامولد تابع امر توليد نيست تابع مفهوم مصرف  که مي
توليد توتون و تنباکو مولد . درست است" در حالي که عکس قضيه کامال. است

که براي مصرف مولد يا نامولد  توليد اعم از آن. است گرچه مصرفش نامولد است
حرف مالتوس . آفرين باشد ه سرمايهباشد در هر حال مولد است فقط به شرط آن ک

" افزايد بر ثروت ارباب خود بي" کارگر مولد کسي است که مستقيما: "گويد که مي
چون بيان مالتوس بياني زياده از . حرف درستي است منتها فقط در يک معناي دقيق
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در (توان به کار برد  حد انتزاعي است زيرا اين بيان را در مورد کار برده هم مي
تا .) ي که حاصل کار برده، سرمايه يا تراکم سرمايه به معناي علمي کلمه نيستحال
شود ثروتي که وي ايجاد  مربوط مي) به معناي دقيق کلمه(جا که به کارگر  آن
پس کارمولد . مربوط با کار، يعني سرمايه است" کند شکلي از ثروت مستقيما مي

  ".١افزايد بر سرمايه مي" آن است که مستقيما
ذات آن توليد ارزش اضـافي   كه بلتوليد كاال نيست " داري صرفا توليد سرمايه"      

بنـابراين  . كنـد  براي سرمايه توليـد مـي   كه بلكند  كارگر براي خود توليد نمي. است
فقـط كـارگري   . او بايد ارزش اضافي توليد كند. ديگر كافي نيست فقط توليد كند

كند يا در خودارزش افزايـي   ضافي توليد ميدار ارزش ا مولد است كه براي سرمايه
تـوان   اي از خارج از قلمرو توليد مادي آورد، مي اگر بتوان نمونه. سرمايه نقش دارد

گفت هنگامي آموزگار كارگري مولـد اسـت كـه كـارش عـالوه بـر تربيـت ذهـن         
اين كـه  . آموزان براي ثروتمند كردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گيرد دانش

سازي  ي كالباس اش در يك كارخانه مدرسه به جاي به كار انداختن سرمايهصاحب 
انـدازد، در ايـن رابطـه هـيچ تغييـري       ي آموزشي به كار مـي  آن را در يك كارخانه

ي بـين فعاليـت و اثـر     وجه تنهـا رابطـه   بنابراين، مفهوم كارگر مولد به هيچ. دهد نمي
ي يـك   زمان نشانه هم كه بلگيرد  يمفيد آن، بين كارگر و محصول كار، را در برنم

ي توليدي اجتماعي ويژه بـا خاسـتگاهي تـاريخي اسـت كـه بـر كـارگر مهـر          رابطه
بنــابراين، كــارگر مولــد بــودن . ي مســتقيم ارزش افزايــي ســرمايه زده اســت وســيله

  ."۲بدبختي است كه بلخوشبختي نيست 
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  دهمسيزفصل 

  عصر از خود بيگانگي
عصر : صر کنوني را به هر نامي که دوست دارد، مزَين کندتواند ع هرکسي مي      

اي که  اما مقوله. ها و از اين قبيل فضا، عصر اينترنت، عصر ماهواره، عصر ربات
ذاتي و دروني جامعه جهاني امروزي را از نظر اقتصادسياسي نشان  هاي ويژگي

سان از دهد، چيست؟ عصر بربريت؟ عصر توحش؟ يا عصر از خودبيگانگي ان مي
  يک؟ انسان؟ کدام

ن اسرمايه چن  ييسو، جان انسان در برابر سودجو عصري که در آن از يک      
اضافي و  هم، وقفه در پروسه ارزش لحظهيک  اارزش شده است که براي حت بي

کار  طمع دار سرمايهکه  چنان. باشد اش براي آن قابل تحمل نمي مکيدن خون قربانيان
ي فروريزي ساختمان و  محتمل بودن قريب به يقينِ فاجعه بنگالدشي با علمِ به

ها را  عليرغم هشدار و اصرار کارگران به توقف کار، از اين امر امتناع ورزيده و آن
اي  دار را به چنان حيوان وحشي و درنده انسان سرمايه نيز و .نمايد کار ميه وادار ب

 دريافت کساني که براي جمع دهد به راحتي به خود اجازه ميه سازد که ب مبدل مي
و  رحمي در نهايت بي ،اند خود آمده بار زحمت مشقتحاصل از کار و مزد ناچيز 
در يک کشور واحد طي شش ماه سه بار جان  عصري که .گلوله خالي کند شقاوت

طعمه حريق و آوار  کنند، که براي معاش تالش ميصدها کارگر زن و دختر 
  .دونش مي

ها انسان را قرباني عطش دوباره زنده  وز انفجار بمب جان دههر رعصري که       
. ددنرگ ترين افکار و باورهاي متعلق به قرون و اعصار کهن مي ي پوسيده شده

  زنده ،ترين استثمار سرمايه رحمانه دادن بي براي مشروع جلوه "ي که صرفايباورها
ي سرمايه يني سودجورحمانه، قربا ، اين چنين بيان جواندختر عصري که .اند شده
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مناطق  -داري در آن به شکل عريان  عصري که برده .ندوش در صنعت سکس مي
به طور  - داري رفته سرمايه کشورهاي پيش-و پنهان -نفوذ داعش و آفريقا

اي نان و در مقياسي  ها در پي لقمه انسان عصري که. اي در جريان است گسترده
آواره  ،رضاي عطش سودآوري سرمايهصورت کارگران مهاجر و براي اه عظيم ب

ي راه در  ها در نيمه شده و بسياري از آنهاي بيگانه و ناشناخته  مرزها و سرزمين
  .ندوش ميدريا غرق 

ي امروزي ناشي از   هاي جامعه ي ديگر از ناهنجاري ها نمونه ها و ده اين نمونه      
ايجاد   داري ست که سرمايههاي ديگر ا و انسان  طبيعي  خودبيگانگي انسان از محيط

که همواره اعتياد   انواع خودكشي سياسي، اجتماعي و اقتصادي،. کننده آن است
دهند که تحت تاثير  را افرادي تشکيل مي) اعتياد(بخشي از قربانيان اين مسئله 

ها دچار  اجتماعي حاکم بر جامعه، آستانه مقاومت فردي آن ،فشارهاي اقتصادي
زنند و يا با مرگ زودرس  در نهايت يا دست به خودکشي مي فروپاشي شده است و

  .روند از بين مي
ي بالفصل از  ها بيماري رواني ديگر، نتيجه افسردگي، اضطراب، نگراني و ده      

 -پزشک مقيم آمريکا روان -به گفته دكتر فرهنگ هالكويي . خودبيگانگي است
زنند از كارگران  تر افرادي كه در امريكا دست به خودكشي مي بيش
هاي خودكار، كار يك نواختي  كارگراني كه بر روي دستگاه. هستند

  .دهند را انجام مي
. انگيز سرمايه عصر انباشت حيرت. هاي عصر ما است ويژگياز ها همگي  اين      

ه ي که روز بيچون هيوال يابد، هم تر گسترش مي انباشتي که هرچه دامنه آن بيش
تري در جستجوي قربانيان خود و  شود، با شدت بيش تر مي هتر و گرسن روز فربه

نمايد با شدت  تر مي هرچه متمدن اين مناسبات. آيد ها بر مي مکيدن خون آن
افزايد با  تر بر ثروت خود مي هرچه بيش دهد و تري نشان از بربريت خود مي بيش
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ودبيگانگي را ازخ .برد فرو مي و نيستي تري مولدين ثروت را به کام فقر شدت بيش
صاحب و  گان توليدکنندههاي اجتماعي گذشته  در نظام :ديگري بنگريم ي از زاويه

با كاالي ديگري مبادله  اش فرآورده و اگري خود بودند  ي توليد مالک فرآورده
نسبت به آن  و بيگانه نبودها  فرآورده با آن. بود"  فروختن به خاطر خريدن"،شد مي

  .ندردك احساس بيگانگي نمي
ها نيست و  کنند که مال آن مي  ، کااليي توليد کار اکنون فروشندگان نيروياما       

ها  كار و كليه تجربيات و افكار علمي آن نيروي .تعلق دارد -دار سرمايه -به ديگري 
. افتد دار مي دست سرمايهه حاصل اين نيرو، كااليي است كه ب .شود خريده مي

 آن ازرا كااليي كه توليده كرده  و ر، تجربه، تخصصكا بنابراين كارگر، نيروي
  .از او بيگانه است و داند خود نمي

کارگاهي و مانوفاکتور رواج داشت،  در ابتداي تولد نظم سرمايه، که صنعت      
بدين صورت بود که استادکار کفاش؛ مالک کارگاه، ابزارکار و   ي توليد شيوه

ي خود هم بود که با  الک محصول توليددر نتيجه صاحب و م. موضوع کار بود
  .برد از آن بهره مي"  فروختن به خاطر خريدن"عمل 

کردند و يا  اما زماني که چندين کارگاه صنعتي در زير يک سقف کار مي      
کار گسترش  ماشيني و تقسيم   رواج پيدا کرد و در پي آن صنعت ۱مانوفاکتور  صنعت

کار و ياکارگر  از صنعت)  وسايل توليد(کار  موضوع پيدا کرد، به تدريج ابزارکار و
هاي ماشيني تبديل  بر دستگاه به فرمان) کار ياکارگر صنعت(شود و او  گرفته مي

کارش براي امرار معاش در واقع خود را از قدرتي  کارگر با فروش نيروي . شود مي
ر اين خريد و د .سپاردمي -دارسرمايه -را به خريدار کند و آنکه دارد تهي مي

                                                 
، وسايلي كه در ابتداي تكامل صنعت ماشيني كه بر كار جسماني استوار بود توليد، ساختن -۱

 .آورد چرخاند يا به حركت درمي ازوي كارگر دستگاه يا وسيله را ميبدين معني كه نيروي ب
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قدرت کارگر از وجود کارگر منفک و مستقل  و کار فروش، فرايندکار، محصول
   .گردنداش بدل ميشوند و در بيرون از وجود او به دشمنان خوني مي

شود داري،  به دشمني بدل مي کار که نياز حياتي انسان است، در نظام سرمايه      
اش مکيده ي جانشيره ،جريان آن زيرا در ،گريزدکه کارگر از دست آن مي

شود که ي انباشت شده يا کارِ مرده تبديل ميکار نيز به سرمايه محصول. شود مي
تر شود و کارگر را به هيچ گريزي ندارد جز اين که خود پيوسته و ثانيه به ثانيه فربه
ناپذير خود را براي  طرف مرگ ناشي از گرسنگي براند تا شايد اشتهاي سيري

  .تر ارضا کند لعيدن سود هرچه بيشب
هاي  يکي از عوارض اجتماعي و بديهي ازخودبيگانگي گسترده شدن بيماري      

به اين طرف بر اثر بحران اقتصادي و رياضت  ۲۰۰۸به طوري که از . رواني است
تري پيدا کرده  ، گسترش بيش کار هاي فروشندگان نيروي اقتصادي تحميلي بر توده

  .است
هاي رواني، اعتياد، خودکشي، و  ي مادي و عيني انواع بيماري ، زمينه بنابراين      

ي  و نتيجه  داري ي نظام سرمايه بسياري از معضالت اجتماعي ديگر، ويژه
  . است  کار ي فروشندگان نيرويگازخودبيگان

به قيمت به نيستي کشيدن جان هزاران  اها به هر قيمتي، حت مکيدن خون انسان      
دار و نه ناشي از خصوصيات فردي فالن يا بهمان  اين يا آن سرمايه  نسان، نه ويژها

هاي  شدن انسان از خود و از انسان ناگزير بيگانهنتيجه  که بلکارفرما، 
 آن جوييديگر، و آن نيز برخاسته از ذات سرمايه و ضرورت سود

جمله قربانيان  ضرورتي که استثمارشونده و استثمارکننده هر دو بنحوي از. ستا
  . روند شمار ميه آن ب
اطالعات  ۱۸۴۴هاي فلسفي، اقتصادي نوشته ي دست لوچيوکولتي در مقدمه      

  :دهد خوبي در مورد فرايند بيگانگي مي
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كند تا فرايند بيگانگي را كه در سه جهت يا سه بعد در يك  ماركس تالش مي"      
مثابه بيگانگي كارگر از محصول مادي و به . ۱: افتد، به تصوير كشد زمان اتفاق مي

او هنگام كار به خويش ( ي بيگانگي از كار خويش به مثابه. ۲عيني كار خويش، 
و . ۳؛ )اش را خريده است از آن كسي است كه فعاليت روزمره كه بلتعلق ندارد 

توليد و  ها يعني بيگانگي از مالك ابزار به عنوان بيگانگي از ساير آدم" نهايتا
چنين  ها دستنوشتهماركس در . شود كار او برده مي  اي كه از نيروي تفادهاس
  :"نويسد مي

سازي فعاليت انساني يعني كار را در دو جنبه از آن مورد  ما تاكنون عمل بيگانه"      
به عنوان شيئي بيگانه كه  كار محصولي كارگر با  رابطه. ۱: ايم بررسي قرار داده

اين رابطه در عين حال رابطه با جهان محسوس . كند مي ش را بر او اعمال قدرت
خارجي يعني با اشياي طبيعت نيز هست كه به شكل جهاني بيگانه و روياروي او قد 

اين . عمل توليد در چارچوب فرايند كاري كار با  رابطه. ۲. كند علم مي
ه او ي كارگر است با فعاليت خويش به صورت فعاليتي بيگانه كه ب رابطه، رابطه
كننده، آفرينشي  بار، قدرتي تضعيف اين فعاليت، فعاليتي است مشقت. تعلق ندارد

اش را  كننده كه انرژي جسماني و ذهني كارگر يا در حقيقت زندگي شخصي عقيم
به فعاليتي عليه او، مستقل از او و بدون  -مگر زندگي چيزي جز فعاليت است؟ –

  ."كند تعلق به او، تبديل مي
: دهد كه كس كمي بعد سومين جنبه از بيگانه سازي را چنين توضيح ميمار"      

پيامد مستقيم اين واقعيت كه آدمي از محصول كار خويش، از فعاليت حياتي 
. است بيگانگي آدمي از آدميشود،  بيگانه مي خويش و از وجود نوعيِ خود
. رو شده است ها روبه شود گويي با ساير آدم رو مي هنگامي كه آدمي با خود روبه

ي آدمي با كار و محصول كارش و نيز با خود مصداق  چه در ارتباط با رابطه آن



۲۵۵ 

ها تسري  ها، به كار و محصول كار ساير آدم ي آدمي با ساير آدم دارد، به رابطه
  ."۱يابد مي

فكر  -كنند زيرا فكر مي. هاي از خودبيگانه كار خود را دوست ندارند انسان      
 -.كنند هاي عيني و ملموس آن را حس مي براساس واقعيت چونكنند  درستي هم مي

اند، از اجتماع و طبيعت دور  بهره از هر نوع اختيار در محيط كار و كيفيت توليد بي
  .ها خارج است كنند كه كنترل محيط از توان آن اند و احساس مي مانده
كند اما براي  ز توليد ميانگي مندان اشيايي شگفت درست است كه كار براي ثروت"      

ي قصرهاست اما براي كارگر  كار به وجود آورنده. آفريند كارگر فقر و تنگدستي مي
ماشين را . آفرين است آفريند اما براي كارگر زشتي كار زيبايي مي. سازد آلونكي مي

دهد  اي سوق مي كند اما بخشي از كارگران را به كار وحشيانه جايگزين كار دستي مي
ي شعور است اما براي  كار توليدكننده. كند ي كارگران را به ماشين تبديل مي يهو بق

  ."۲آورد شعوري به بار مي كارگران خرفتي و بي
تنها در كاركردهاي حيواني خود يعني خوردن، نوشيدن ) كارگر(بنابراين آدمي "      

انه عمل مثل و حداكثر در محل سكونت و طرز پوشاك خود و غيره، آزاد و توليد
چه كه حيواني  آن. كند و در كاركردهاي انساني خود چيزي جز حيوان نيست مي

  ."شود چه كه انساني است، حيواني مي شود و آن است، انساني مي
انساني هستند اما " البته خوردن، نوشيدن، توليد مثل و غيره كاركردهاي حقيقتا"      

و به غايتي صرف بدل گردند،  هاي انساني منتزع هنگامي كه از ساير فعاليت
  ."۳باشند كاركردهايي حيواني مي

اى زمان فراغت ندارد،  انساني که دقيقه. ى تکامل بشري است زمان، عرصه"      
هاي جسماني مانند  ي که براي نيازمندييها ي عمرش جز فاصله انساني که همه

                                                 
 مقدمه لوچيوکولتي ترجمه مرتضوي  ۳۵- ۳۴ص۱۸۴۴وفلسفي هاي اقتصادي نوشته ماركس،كارل؛ دست -۱
 ترجمه حسن مرتضوي ۱۲۸ص/ ۱۸۴۴وفلسفي اقتصادي هاي  نوشته ماركس،كارل؛ دست - ۲
 ترجمه حسن مرتضوي ۱۳۰ص۱۸۴۴وفلسفي دياقتصا هاي  نوشته ماركس،كارل؛ دست - ۳
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شود،  رف ميدار ص خواب و خوراک و غيره الزم است در راه کار براي سرمايه
او که تني درهم کوفته ورواني خرف . تر از حيوانات باربر است چنين انساني کم

و سراسر . كند جز ماشين توليد ثروت براي غير، چيز ديگر نيست شده پيدا مي
ترين تأثر و  تاريخ صنعت معاصر گواه است که اگر بر سرمايه لگام نزنند بدون کم

 ."۳ترين انحطاط تنزل دهد ارگر را تا سطح بيشي ک کوشد که تمام طبقه ترحمي مي

محصول ي كارگر با  گيرد كه رابطه تمام اين پيامدها از اين واقعيت ريشه مي"      
براساس اين پيش فرض، بديهي است كه . است شيء بيگانه، رابطه با كار خويش

آفريند  ميي اشيايي كه  تر در كار مايه گذارد، جهان بيگانه هرچه كارگر از خود بيش
گردد و  تر مي گردد، و زندگي درونيش تهي مندتر مي بر خودش و ضد خودش قدرت

هرچه . افتد همين جريان نيز در مذهب اتفاق مي. شوند تري از آن او مي اشياي كم
كارگر زندگي خود . پردازد تر به خود مي كند، كم تر وقف خدا مي آدمي خود را بيش

از . ا زندگيش ديگر نه به او كه به آن شيء تعلق داردكند ام را وقف توليد شيء مي
. كنند تري را تصاحب مي تر شود، كارگران اشياي كم رو هرچه اين فعاليت گسترده اين

محصول كار او هرچه باشد، او ديگر خود نيست و در نتيجه هرچه اين محصول 
آفريند،  كه مي كارگر از محصوالتيبيگانگي . تر خود خواهد بود تر باشد، او كم بيش

شده خارجي  نه تنها به معناي آن است كه كارش تبديل به يك شيء و يك هستي
، مستقل از او و به عنوان خارج از اوبه اين مفهوم نيز هست كه كارش  كه بلاست 

اشيا با . گيرد چيزي بيگانه با او موجوديت دارد و قدرتي است كه در برابر او قرار مي
   ."۱گيرند دهد، چون چيزي بيگانه در برابر او قرار مي ها مي نحياتي كه كارگر به آ

بيگانگي كارگر از محصول خود در قوانين اقتصادسياسي به اين شكل بيان "(      
تر مصرف كند؛ هرقدر  كند، بايد كم تر توليد مي هرچه كارگر بيش: گردد مي

                                                 
 ۱۳۵۱ترجمه احمد قاسمي  ۷۰، ص Pdfماركس،كارل؛ مزد،بها،سود، نسخه  - ۳
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گردد؛ هرچه  تر مي ارزش بهاتر و بي كند، خود بي تري توليد مي ارزش بيش
گردد؛ هرچه محصولش  مي ۲تر محصوالتش بهتر پرورانده شده باشد، خود كژديسه

تر؛ هرچه كار  مندتر، خود ناتوان تر؛ هرچه كار قدرت تر، خود وحشي متمدن
  .)"۳ي طبيعت تر برده تر و بيش تر، خود كودن هوشمندانه

است  خارجيصري به دليل اين واقعيت كه كار نسبت به كارگر، عن" اوال"      
يعني به وجود ذاتي كارگر تعلق ندارد؛ در نتيجه، در حين كاركردن، نه تنها خود را 

كند، به جاي خرسندي، احساس رنج  خود را نفي مي كه بلرساند  به اثبات نمي
در  كه بلدهد  كند، نه تنها انرژي جسماني و ذهني خود را آزادانه رشد نمي مي

بنابراين كارگر فقط . كند ذهن خود را زائل ميعوض جسم خود را فرسوده و 
يابد و زماني كه در محيط  زماني كه خارج از محيط كار است، خويشتن را در مي

كند و  هنگامي آسايش دارد كه كار نمي. باشد كار است، خارج از خويش مي
در نتيجه كارش از سر اختيار نيست . كند احساس آسايش ندارد هنگامي كه كار مي

را بنابراين نيازي . كاري اجباري استاو تحميل شده است؛ اين كار،  و به
صرف براي برآورده ساختن نيازهايي است كه  ابزاري كه بلسازد  برآورده نمي

ي آن به وضوح در اين واقعيت ديده  خصلت بيگانه. نسبت به آن خارجي هستند
ار نباشد، از كار كه الزامي فيزيكي يا الزام ديگري در ك شود كه به محض آن مي

كار خارجي، كاري كه در آن آدمي خود را . شود كردن چون طاعون پرهيز مي
. كشاند كند و به تباهي مي سازد، كاري است كه با آن خود را قرباني مي بيگانه مي

خصلت خارجي كار براي كارگر از اين واقعيت پيداست كه اين كار از آن " نهايتا
. لق دارد و كارگر نه به خود كه به كار تعلق دارداو نيست و به كسي ديگر تع

                                                 
ت كه هر چه مقصود اين اس. داده، ناپالوده است به معناي دفورمه، تغييرشكلكژديسه :حسن مرتضوی - ۲
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 ترجمه حسن مرتضوي ۱۲۸ص۱۸۴۴وفلسفي اقتصادي هاي  نوشته ماركس،كارل؛ دست - ۳
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درست مانند مذهب كه فعاليت خودجوش تخيل آدمي يعني فعاليت مغز و قلب 
كند يعني چون فعاليت موجودي بيگانه، چه الهي چه  آدمي، مستقل از فرد عمل مي

گذارد، فعاليت كارگر نيز فعاليتي خودجوش نيست و به  شيطاني، بر او اثر مي
  ."۳گر از دست دادن خويشتن خويش است اين فعاليت بيان. گري تعلق دارددي

از خود يعني از ) ۲از طبيعت و ) ۱كار بيگانه شده، با بيگانه ساختن آدمي "      
. سازد را از آدمي بيگانه مي نوع انساناش،  كاركردهاي عملي و فعاليت حياتي

. دهد زندگي فردي تغيير مي اي جهت را به وسيله زندگي نوعيكار بيگانه شده 
سازد و سپس زندگي  ي نخست زندگي نوعي و زندگي فردي را بيگانه مي در وهله

فردي را در شكل انتزاعي خود به هدف زندگي نوعي، آن هم به همان شكل 
  ."۱سازد انتزاعي و بيگانه، تبديل مي

ا زماني كه انسـان  دهد كه ت ي اين واقع را به دست مي تقسيم كار نخستين نمونه"      
ماند، يعني تا زماني كه ميان منـافع خـاص و    پديد آمده، باقي مي" ي طبيعتا در جامعه

اجبـاري   كـه  بـل جا كه فعاليت داوطلبانـه نيسـت    مشترك شكاف وجود دارد، تا آن
شـود كـه بـه     طبيعي است، عمل خود انسان تبديل به نيرويي بيگانه در مقابـل او مـي  

زيرا بـه محـض   . كند ي او مهار شود او را به بردگي گرفتار مي كه به وسيله جاي آن
آيد، هر انساني قلمرو خاص و انحصاري فعاليت خود  كه تقسيم كار به وجود مي آن

او شـكارچي،  . توانـد طفـره رود   كند كه به او تحميل شده و از آن نمي را اشغال مي
يشـت خـود را از دسـت    ماهيگير، چوپان يا منتقد است، و اگر او نخواهد وسـايل مع 

ي كمونيسـتي كـه در    در صـورتي كـه در جامعـه   . بدهد، بايد در اين كار باقي بماند
توانـد در هـر    هـركس مـي   كـه  بـل كس قلمرو انحصـاري فعاليـت نـدارد     جا هيچ آن

كنـد و از   اي كه ميل دارد مشغول كار شود، جامعه توليد همگاني را تنظيم مي شاخه
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كند كه امروز اين و فردا كار ديگري انجـام   را فراهم ميرو براي من اين امكان  اين
دهم، در بامداد شكار كنم، بعد ازظهر ماهي بگيرم و شامگاه بـه دامپـروري مشـغول    

آن كـه   شوم و پس از صرف شام، هرطور كه در نظر داشتم به انتقاد بـه پـردازم، بـي   
  ." ۲گير، چوپان يا منتقد باشم هرگز شكارچي، ماهي

. ملغـا گـردد   عملـي ي  تواند با توجه به دو پيشگزاره بيگانگي البته تنها مياين "      
شود، يعنـي قـدرتي كـه مـردم عليـه آن انقـالب        "ناپذير تحمل"براي اين كه قدرتي 

كـرده باشـد، و افـزون    " مالكيت سلب"ي بزرگي از بشريت را  توده" كنند، بايد الزاما
گـزاره،   د در تضاد باشد؛ اين دو پـيش براين بايد با جهاني از ثروت و فرهنگ موجو
و از . ي آن اسـت  ي بااليي از توسـعه  مستلزم افزايش هنگفتي در نيروي مولد، درجه

كه در عـين حـال بـه معنـاي موجوديـت      ( ي نيروهاي مولد، سوي ديگر، اين توسعه
) شان به جاي هستي محلي است تاريخي، جهانيها در هستي  تجربي بالفعل انسان

چيزي، كمبـود،   الزمي است، زيرا بدون آن، نداري و بي" ي عمليِ مطلقا گزاره پيش
شود، و به سبب كمبود، مبارزه بر سر لوازم ضروري دوبـاره آغـاز    فقط همگاني مي

و گذشته از اين، چون . هاي كهنه ناگزير بازخواهد گشت خواهد شد و همان پليدي
ها  ميان انسان روا جهاني  ودهروايِ نيروي مولد، يك مرا ي جهان فقط با اين توسعه

ي انبـوه   زمـان پديـده   ها بـه طـور هـم    ملت ي همهسو در  يابد كه از يك استقرار مي
آورد، هر ملت را به انقالبات ديگـران   به وجود مي) رقابت جهاني( "فقدان مالكيت"

سازد و سرانجام افراد جهاني، تاريخي، افراد مجربِ جهـاني را جـايگزين    وابسته مي
اي  ي پديـده  توانـد بـه مثابـه    كمونيسم فقـط مـي  ) ۱بدون اين، . نمايد د محلي ميافرا

توانند همچـون نيروهـاي    مراوده خودشان نمي نيروهاي) ۲محلي موجوديت يابد؛ 
هـا بـه صـورت     آن:هـاي تحمـل ناپـذير تكامـل يابنـد      رو قـدرت  و از اين روا جهان
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"محصـور در خرافـات بـاقي مـي     خانه" شرايط هـر گسـترش مـراوده،    )۳و  ماننـد  زاد
ي كنشِ ملل  به لحاظ تجربي، كمونيسم تنها به مثابه. كند كمونيسم محلي را ملغا مي

ي جهـاني نيروهـاي    كـه مسـتلزم توسـعه   . پذير است باره و همزمان امكان حاكم يك
  ."هاست ي جهاني منتسب به آن مولد و مراوده

نيـروي كـار در    -نيستند كارگرچيز جز  هيچي كارگران كه  به عالوه، توده"      
انـد و، از   اي جدا شده از سرمايه يا از حتـا ارضـاي محـدود نيازهاشـان     مقياسي توده

ي رقابت، موقعيت آشـكارا ناپايدارشـان، ديگـر نـه فقـط از دسـت        رو، در نتيجه اين
. اسـت  بـازار جهـاني  مسـتلزم   –ي منبـع تـأمين زنـدگي     رفتن موقت كار به مثابـه 

وجود داشـته باشـد،    جهاني -به طور تاريخيتواند  تاريا فقط ميگونه پرول بدين
" جهـاني -تـاريخي "توانـد فقـط وجـودي     اش مـي  درست همچون كمونيسم، فعاليت

دي كه به طـور مسـتقيم بـا    اجهاني افراد يعني وجود افر -وجود تاريخي. داشته باشد
  ."يابند تاريخ جهان پيوند مي

كه  آرمانينيست كه بايد استقرار يابد،  والياوضاع و احكمونيسم براي ما "      
 واقعـي ما كمونيسـم را آن جنـبش   . واقعيت ناگزير است خود را با آن منطبق كند

ي  گـزاره  شرايط اين جنبش از پـيش . خوانيم كه وضع موجود اشياء را ملغا سازد مي
  ."۱شود اكنون موجود نتيجه مي

ها با مقدمه لوچيوکولتي  نوشته و در پاسخ منتقدين ازخودبيگانگي در دست      
  :آمده است

هاي چپ خاتمه  اش با هگلي بنا به اين حکايت، مارکس بعد از آن که مبارزه"      
اين ايده خيلي ساده از آثار . يافت، ديگر هرگز از مفهوم بيگانگي استفاده نکرد

ظر کند که از ن اين جريان انتقادي درک نمي. ... اش محو گرديد دوران پختگي
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پرستي يکي است و به طور مفصل در سه  ي ازخودبيگانگي با بتواره مارکس پديده
  " .۲انگاري تحليل شده است پرستي يا شيء بتواره سرمايهجلد 
انسـاني كـه   . دهـد  شان شـكل مـي   كار روزمره" ها را ضرورتا تر انسان ذهن بيش"      

بـراي اسـتفاده از    فرصـتي ... شـود   تمام زندگيش صرف اجراي چند عمل ساده مـي 
به طور كلي، تا جايي كه براي انسان ... اش ندارد  خرد خويش و به كارگيري تخيل

   ."۳شود پذير باشد احمق و نادان مي امكان
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  دهمچهارفصل 

   بديل سرمايه
ين مرحله در راه ايجاد شرايطي خواهد بود که نخستداري  سرمايه الغا مناسبات      

روندهاي  آيند؛هاي اجتماعي فائق  ها بتوانند بر فقر و نابرابري انسان در آن
زيست را پايان دهند و در مسيري حرکت کنند که هم  محيط تخريب ي کننده آلوده

اي  شان ديگر نه صرفا وسيله هاي تري دهد و هم فعاليت به آنان اوقات فراغت بيش
  .باشد تي و اکتسابي آنانگر رشد استعدادهاي ذا براي امرار معاش که بيان

  

  
  اسپانيا دا مارينالهکار جمعي کشاورزي در روستاي : نمونه کوچکي از سوسياليسم

  

ي زحمت خود او هستند، و  هاي کار نتيجه وردهآاما اگر کارگر دريابد که فر"      
اگر جدايي از شرايط انتفاع توليدي کارش را محکوم کرده، بفهمد که وضعيتي 

مل بر وي تحميل شده است، در آن صورت آگاهي عظيمي پيدا غيرقابل تح
جاست  اين. داري است ي توليد سرمايه کند که خود آن هم البته ناشي از شيوه مي

ها  که ناقوس مرگ سرمايه به صدا در خواهد آمد؛ درست مانند وقتي که برده
 فهميدند که وجودشان مايملک ديگري نيست و همين آگاهي به شخصيت خويش

  ." ۱هاي نظام بردگي را سست کرد و اين نظام به تدريج رو به نابودي رفت پايه

                                                 
 ترجمه باقر پرهام و احمد تدين  ۴۵۸مارکس؛ گروندريسه جلد يکم؛ ص . کارل -۱



۲۶۳ 

طلب خود را ناديده  کار قدرت نيرومند دگرگوني اما گاهي فروشندگان نيروي      
ها و مصائب بدبختي الطلب نجات از چنگاز سر استيصال و ناآگاهي،   گرفته و

ها را  کارگر آن ييي که خود طبقهاز همان نيروهارا کار  خريد و فروش نيروي
توان منکر شد که کارگران اين واقعيت را نمي. ، خواهد کردقدرتمند کرده است

ها را از فقر و  دار و دولت او انتظار دارند که آني سرمايهالعموم از طبقهعلي
  .فالکت نجات دهند

به آگاهي   کار يدر صورتي امکان دارد که فروشندگان نيرو  داري لغو سرمايه      
ي  طبقاتي دست يابند در آن صورت خواهند توانست با دگرگون کردن جامعه

  . سوسياليستي را برقرار سازند  ي ، بديل آن را يعني جامعه موجود
  

  
  اسپانيا دا مارينالهکار جمعي کشاورزي در روستاي : نمونه کوچکي از سوسياليسم

  

ليد درک و شناخت گذشته را در اختيار به قول کارل مارکس شناخت حال، ک      
که شرايط اجتماعي زندگي کنوني  الزم است براي اين  بنابراين. دهد ما قرار مي

ي مردم رنج کشيده را دريابيم، بايد نظام اجتماعي موجود را بشناسيم  خود و گذشته
به همين دليل براي مقابله با ناآگاهي . طبقاتي خود را باال ببريم  و آگاهي

به دست آوردن . اي الزم است ، تالش گسترده و همه جانبه کار روشندگان نيرويف
يکي در شرايط اعتالي انقالبي که  :آگاهي طبقاتي به دو صورت ممکن است

کار در جهت به دست آوردن حقوق خود،  هاي عظيمي از فروشندگان نيروي توده
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رو خود را نيز  ين عمل، پيششوند و در ح مي  ي رودررو با سرمايه وارد مبارزه" عمال
ي آثار و تجربيات بزرگان سوسياليسم و طبقه  نمايند و ديگري مطالعه پرورده مي

  .کارگر در گذشته و حال، در شرايط غير اعتالي انقالبي است
بايد بتوانند   کار درصد از فروشندگان نيروي۱۰به نظر من الزم است که حداقل       

مبدل گردند تا در ) آگاه" (خود براي"هاي  به انسان) آگاهنا" (درخود"هاي  از انسان
آن صورت بتوانند سکان حرکت اجتماعي وسيعي را بر عهده گرفته و بديل خود 

  .را در معرض قضاوت عموم قرار داده و حقانيت آن را به اثبات برسانند
هاي  بترين مانع در برابر انقال از طرف ديگر امروزه در ابعاد جهاني، بزرگ      

يا  ماديسوسياليستي باشد، نه قدرت   ي ها جامعه کارگري که استراتژي آن
ناقص " شمار و بعضا هاي بي ي تالش که در عوض خاطره بل  سرمايه، ايدئولوژيک

شکست اردوگاه به . اي نه چندان دور است در گذشته  و ناکام براي غلبه بر سرمايه
کند، به ويژه  زندگان سنگيني مي اي بر دوش اصطالح سوسياليستي چون مرده

سوسياليستي که بتواند اذهان   ي انقالبي يک جامعه" هاي واقعا هنگامي که انديشه
براي . را به شوق آورد بسيار کمياب شده است  ي فروشندگان نيروي کار طبقه

ي واقعي و عيني در ابعاد اجتماعي  ايجاد هر دگرگوني انقالبي، بايد يک خواسته
  .ته باشدوجود داش

هاي ناقص و ناکام که همانند زخم عميقي بر پيکر اجتماعي  اين خاطره      
هاي حزب توده  خيانت. کند فروشندگان نيروي کار در ايران هم خودنمايي مي

وسطايي منتج از  و سرکوبي قرون ۵۷، شکست انقالب ۱۳۳۲در مقطع " مخصوصا
 ۷۰و  ۶۰يت اجتماعي در دهه آن و سپس عروج و سقوط و فرار از زير بار مسئول
  .قابل مشاهد و بررسي است  خورشيدي، همانند کابوس در گوشه و کنار جامعه

بعد از شکست هر انقالب يا ضد انقالب، در ميان "فرارياني که به قول انگلس 
. شود آلودي آغاز مي هاي تب اند فعاليت فرارياني که به خارج از کشور گريخته
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سازند  متهم مي" ديگر را متقابال شوند و يک ني تشکيل ميهاي حزبي گوناگو گروه
که موجب به لجن فرو رفتن ارابه انقالب گشته و بدين ترتيب خيانت و تمام انواع 

  . دهند ديگر نسبت مي ممکنه از گناهان کبيره را به يک
، کنند مانند، تشکيالتي بر پا مي ها با وطن خود فعاالنه در ارتباط باقي مي آن      

خوردند که  سازند و سوگند مي هايي منتشر مي ها و روزنامه چينند، اعالميه توطئه مي
حمله شده و اين بار پيروزي حتمي است و در اين " ساعت ديگر، مجددا ۲۴تا 

ها غلط از  طبيعي است که اين حساب. کنند رابطه حتا مشاغل دولتي را تقسيم مي
. آورد پشت سرخوردگي به همراه مي آيد و به دنبال خود سرخوردگي آب در مي

که مايل به  –ناپذير تاريخي  ها اين نتايج را مولود مناسبات اجتناب جا که آن از آن
کنند،  که در نتيجه خطاهاي تصادفي افراد تلقي مي ندانسته، بل –درک آن نيستند 

عوا و گونه تمام جريانات به د شود و بدين ها افزوده مي لذا بر اتهامات متقابل آن
  .گردد مرافعه عمومي منتهي مي

هرکس که در ميان فراريان از فهم و بصيرت برخوردار باشد، خود را از اين ...  
کنار کشيده و  -جا که بتواند آبرومندانه انجام شود ثمر تا آن هاي بي جار و جنجال

  فردريک انگلس؛ برنامه کموناردهاي بالنکيست فراري." پردازد به کار بهتري مي
بخش گنجيده درون زهدان  هايي رهايي اگر تالش براي استخراج شکل"      

نظري و بدفهمي فلسفي باشد، آن شرايط مادي حتا  کهن متکي بر کوته  ي جامعه
. بينجامد  ي استبدادي سرمايه تواند به شکل جديدي از خودکامگي مبتني بر نامه مي
زي و ساخت و پرداخت بديلي در ور چون در زندگي روزمره نيازمند انديشه" دقيقا

هاي ارزشمندي هستيم که مارکس  هستيم، نيازمند بازکشف بينش  داري برابر سرمايه
 ."اي براي ما به جا گذاشته است ي سرمايه ي از ميان برداشتن رابطه ي نحوه درباره

هايش، ما را به پرورش  ها و چه در تراژدي ي ما، چه در پيروزي هاي زمانه واقعيت"
تر از  خواند، بديلي صريح فرا مي  داري تر در مقابل سرمايه تر و منسجم ديلي صرحب
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بافي نباشد در  اکنون اگر خيال." ۱رسيد ي مارکس الزم به نظر مي چه در زمانه آن
، علم و تکنولوژي را که جهاني  ي بر جامعه استقرار سوسياليسماي نامعلوم، با  آينده

 ي د و در نتيجهگردبه بند کشيده شده است آزاد مي داريدر چنگال رقابت سرمايه
  .آن، بازده كار با سرعتى غير قابل تصور افزايش خواهد يافت

  

  
  اسپانيا دا مارينالهکار جمعي صنعتي در روستاي : نمونه کوچکي از سوسياليسم

  

سوسياليسم، رفع نيازهاي مردم، تأمين زندگي مرفه و شايسته انسان را به هدف       
ي خدمات و محصوالت مورد نياز بشر در مقياس انبوه کند و همهتوليد تبديل مي

سوسياليسم به خطر  .کندها را تأمين ميانسان روانيي نيازهاي مادي و توليد و کليه
  .دهدگر اقتصادي براي هميشه پايان مي هاي ويرانبحران

و  و فراوان براي رشدسان  ها از امکانات يک در جامعه سوسياليستي انسان      
اي در چنين جامعه. هاي فردي برخوردار خواهند بود يياستعداد و توانا شکوفايي

آزادي و رفاه هر فرد شرط آزادي و رفاه همگان خواهد بود و مبارزه براي بقاي 
  ي در جامعه .گذارند انساني قدم مي "ها به شرايط واقعا يابد و انسان فردي خاتمه مي

کشي زن و  ها نظير ستمها و تبعيضکليه اشکال استثمار، نابرابريسوسياليستي 

                                                 
 مرتضوي، فريدا : مترجم ۲۹۸ -۲۹۶وديس؛ صتر هي پي/   درک مارکس از بديل سرمايه - ۱
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بستگي انساني  همياري و  همرا  آن جاي و شوند برچيده مي و نژادي گري ملي ستم
  .گرفتخواهد 

ي معيني از تکامـل، وسـايل مـادي     در مرحله  )  داري سرمايه(ي توليد  اين شيوه"      
از همـان لحظـه، نيروهـاي جديـد و شـور و       .آورد نابودي خويش را بـه وجـود مـي   

هـايي کـه    آورنـد، نيروهـا و شـور و شـوق     سـر بـر مـي     هاي تازه از قلب جامعه شوق
بايد نابود   ي توليد  اين شيوه. کنند احساس مي  خويشتن را در غل و زنجير آن جامعه

  . شود شود و نابود مي
را در ژرفـا و پهنـا     جامعه که اين دگرگوني به حد کفايت سراسر به محض اين"      

  به پرولتاريا و وسايل کارشان به سـرمايه   آن تجزيه کند، به محض اين که کارگران
روي پـاي خـود اسـتوار      داري سـرمايه   ي توليـد   که شـيوه  تبديل شود، به محض اين
بـه    تر زمين و ساير وسايل توليـد  تر کار و دگرگوني بيش شود، اجتماعي شدن بيش

اشـتراکي    به وسايل توليد  برداري و بنابراين ي که به نحو اجتماعي بهره ليدوسايل تو
مالکيـت   کـه بايـد سـلب    اکنـون آن . گيـرد  شوند، شکل جديدي به خود مـي  بدل مي

اسـت کـه تعـداد      داري کـه سـرمايه   کند بل شود، نه کارگري که براي خود کار مي
  ."کند را استثمار مي  وسيعي از کارگران

ــ"       ــانون  ن ســلباي ــق عمــلِ خــود ق ــت از طري ــده هــاي درون مالکي ــد مانن   ي تولي
دار،  ايـن يـا آن سـرمايه   . پـذيرد  هـا، انجـام مـي    ، از طريق تمرکز سرمايه داري سرمايه
مالکيت از  پا به پاي اين تمرکز يا اين سلب. آورد دارهاي ديگر را از پا در مي سرمايه

دک، تحوالت ديگري در مقياسي فزاينـده  دارها توسط تعدادي ان بسياري از سرمايه
ي علـم،   دهد، مانند رشد شکل همياري فراينـد کـار، کـاربرد فنـي آگاهانـه      رخ مي
تواننـد   هايي که تنها مـي  برداري روشمندانه از زمين، تبديل وسايل کار به شکل بهره

از طريـق    جويي در تمامي وسـايل توليـد   به صورت جمعي به کار بسته شوند، صرفه
ي کار اجتمـاعي و بـه هـم پيوسـته، درگيـر       ها به صورت وسايل توليد فاده از آناست
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المللـي   ي بازار جهاني و همراه با آن رشد سرشـت بـين   کردن تمامي مردم در شبکه
  .  داري رژيم سرمايه

دارهـاي کالنـي کـه تمـامي امتيـازات ايـن فراينـد         با کاهش منظمِ تعداد سرمايه      
آورنـد، حجـم فقـر، ظلـم و      و بـه انحصـار خـود در مـي     دگرگوني را غصب کـرده 

ي  کند؛ اما همـراه بـا آن شـورش طبقـه     سرکوب، بردگي، تباهي و استثمار رشد مي
شـود و   تـر مـي   اي که پيوسـته از لحـاظ تعـداد بـزرگ     يابد، طبقه کارگر افزايش مي

ود و شـ  بيند، متحـد مـي   آموزش مي  داري سرمايه  توسط همين سازوکارِ فرايند توليد
بدل   ي توليد  به غل و زنجيري بر دست و پاي شيوه  انحصار سرمايه. يابد سازمان مي

  .شود که همراه با آن و تحت تاثيرِ آن شکوفا شده است مي
ي  رسد که ديگر بـا پوسـته   اي مي و اجتماعي شدن کار به نقطه  تمرکز وسايل توليد 

نـاقوس مـرگ مالکيـت    . ترکـد  ايـن پوسـته مـي   . ها سـازگار نيسـت   آن  داري سرمايه
مالکيـت   کننـدگان سـلب   مالکيـت  سـلب . آيـد  به صدا در مي  داري خصوصي سرمايه

  ."شوند مي
آورد،  سر بر مـي   داري سرمايه  ي توليد  که از شيوه  داري ي تملک سرمايه شيوه"      

ايــن نخســتين نفــي مالکيــت . کنــد را ايجــاد مــي  داري مالکيــت خصوصــي ســرمايه
ــر پايــه خصوصــي فــردي   امــا توليــد. ي کــار مالــک آن اســتوار اســت اســت کــه ب

. آورد  نيز، با ضرورت يک فرايند طبيعي، نفي خويش را به وجـود مـي    داري سرمايه
کـه در واقـع    کنـد بـل   اين مالکيت خصوصي را از نو برقرار نمي. اين نفي نفي است

ني همياري و مالکيت ، يع داري ي دستاوردهاي عصر سرمايه مالکيت فردي را بر پايه
  ."ي کارند سازد که خود زاده ي، استوار مي اشتراکي زمين و وسايل توليد

تبديل مالکيت خصوصي پراکنده و متکي بر کار شخصي خود افـراد بـه   " طبعا"      
آميزتـر و   تـر، خشـونت   انـدازه طـوالني   ، فراينـد بـي   داري مالکيت خصوصي سـرمايه 

به مالکيت اجتماعي اسـت، زيـرا     داري صي سرمايهدشوارتر از تبديل مالکيت خصو
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. اجتماعي استوار اسـت   ي نظام توليد بر پايه  داري در واقع مالکيت خصوصي سرمايه
ي معـدودي   هاي مردم توسـط عـده   مالکيت توده در مورد اول، موضوع بر سر سلب

مالکيـت شـمار نـاچيزي غاصـب توسـط       غاصب بوده است؛ اما در مورد دوم سـلب 
  ."    ۱ي مردم مدنظر است هتود
وجود يك طبقه تحت ستم، شرط حياتي هر ": خوانيم در فقر فلسفه مي      

بنابراين، رهايي طبقه . اي است كه براساس اختالف طبقاتي استوار است جامعه
رهايي طبقه تحت ستم، . شامل آفريدن يك جامعه نوين است" تحت ستم ضرورتا

ست كه در آن نيروهاي توليد و مناسبات اجتماعي اي ا مستلزم فرا رسيدن مرحله
  ."موجود ديگر قادر نباشند در كنار يكديگر به بقاي خود ادامه دهند

ترين نيروي توليد را تشكيل  از ميان تمام ابزار توليد، خود طبقات بزرگ"      
تشكيل عناصر انقالبي به عنوان يك طبقه، پيش شرط موجوديت كليه . دهند مي

  ."اند در دامن جامعه كهنه نضج يابند توانسته" اي است كه اصال توليدي نيروهاي
آيا اين به معني آن است كه بعد از سرنگوني جامعه كهنه، جامعه طبقاتي "      

  ."آيد كه به قهر سياسي جديدي منتهي خواهد شد؟ نه جديدي به وجود مي
طور كه شرط  ه است، همانشرط رهايي طبقه كارگر، از ميان بردن هر نوع طبق"      

  ."ها بود و همه نظام ۲ها رهايي رسته سوم يعني نظام بورژوايي از ميان بردن همه رسته
طبقه كارگر در سير تكاملي خود، سازماني را جانشين جامعه كهنه بورژوايي "      

ها است و ديگر در واقع قهر  خواهد ساخت كه فاقد طبقات و اختالفات آن

                                                 
 ترجمه حسن مرتضوي، چاپ يكم  ۸۱۶-۸۱۵-۸۱۴کارل؛ كاپيتال جلد يكم صص. مارکس - ۱
هايي كه امتيازات مشخص و  هاي حكومت فئودالي است، يعني رسته ها، به مفهوم رسته جا رسته در اين – ۲

جامعه بورژوايي فقط . ها از ميان برد ها را به همراه امتيازات آن انقالب بورژوايي رسته. محدودي داشتند
توضيح . با تاريخ در تضاد است" مطلقا" رسته چهارم"ر پرولتاريا به عنوان پس، ذك. با طبقات سروكار دارد
 .از فردريك انگلس
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نخواهد داشت، زيرا درست همين قهر است كه مظهر رسمي  اي وجود سياسي
در اين فاصله، آنتاگونيسم بين . اختالفات طبقاتي در درون جامعه بورژوايي است

اي است كه  پرولتاريا و بورژوازي، مبارزه يك طبقه عليه طبقه ديگر است مبارزه
  ."ترين تجلي آن، يك انقالب كامل است عالي
اي كه براساس اختالفات طبقاتي  ي تعجب است كه جامعهدر ضمن آيا جا"      
اي كه نتيجه غايي آن تصادم تن به تن  رحمانه گذاري شده است، به تضاد بي بنيان

  "است، منتهي گردد؟
هيچ . نبايد گفته شود كه جنبش اجتماعي دربرگيرنده جنبش سياسي نيست"      

نبش اجتماعي نيز نبوده جنبش سياسي وجود نداشته است كه در عين حال يك ج
  ."باشد
هاي  در نظامي كه طبقات و اختالفات طبقاتي در آن وجود نداشته باشد، رفورم"      

تا وقتي كه اين زمان فرا برسد، در . اجتماعي، ديگر انقالبات سياسي نخواهند بود
االجتماع همواره چنين  آستانه هر تغيير شكل كلي جديد جامعه، آخرين جمله علم

  :"هد بودخوا
يا مرگ يا مبارزه، جنگ خونين يا نيستي، مسئله به اين صورت "      

  ."۱سرسختانه مطرح است
گيرد و  سوسياليستي به سادگي صورت نمي  به  داري سرمايه  توليد  ي تغيير شيوه      
  . ي آن وجود شرايط عيني و واقعي انجام آن است الزمه
سوسياليستي در اين زمينه بسيار آموزنده   ي هجامع ی انديشه ديدگاه بزرگان      
  :است
و " گذارطبيعي"رزالوکزامبورگ، در مجادله با برنشتاين، سستي مفهوم "      
آميز به سوسياليسم را قاطعانه ثابت کرده، و مسير ديالکتيکي تحول، و تشديد  صلح

                                                 
 انتشار اهورا ۱۳۸۳ترجمه آرتين آراكل، چاپ سوم ۱۸۲-۱۸۱کارل؛ فقر فلسفه ص. مارکس - ۱
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" رفاي ص را نه فقط در عرصه  داري ي تضادهاي دروني نظام سرمايه فزاينده
يي نشان داده  کننده که در روابط ميان اقتصاد و سياست نيز به نحو قانع اقتصادي، بل

ي سوسياليستي  همواره به جامعه  داري ي سرمايه ي جامعه مناسبات توليد: "است
ي  شوند، اما مناسبات سياسي و حقوقي آن، برعکس، ميان جامعه تر مي نزديک
اصالح ."[کشند ي ديواري پيوسته بلندتر ميي سوسياليست و جامعه  داري سرمايه

  ." ۲]اجتماعي يا انقالب؟
  

  
  اسپانيا دا مارينالهيکي از مراکز آموزشي روستاي : نمونه کوچکي از سوسياليسم

  

هاي اقتصادي انقالب پرولتري نيز  شرط ترديدي نيست که اگر مقدمات و پيش"      
گرفتند، اين  شکل نمي  داري ي سرمايه در دل جامعه  داري سرمايه  در پي تحول توليد

اما تفاوت عظيم ميان اين دو نوع تحول در آن است . بود انقالب تصورناپذير مي
، در دل فئوداليسم گسترش  ي توليد ، به مثابه شيوه داري سرمايهکه 
که پنداري واهي است که تصور  ؛ حال آنشکند يابد و آن را در هم مي مي

تواند به سوي سوسياليسم به  چيزي جز دو عامل زير مي  ريدا کنيم در دل سرمايه
  : پيش برود

                                                 
 ۱۳۷۷تهران / ترجمه محمدجعفر پوينده ۴۸۵ص/ جورج لوکاچ/ تاريخ و آگاهي طبقاتي - ۲
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، که فقط پس از سقوط شرايط اقتصادي عيني امکان سوسياليسمسو  از يک
  ي توليد توانند به عوامل واقعي شيوه آمد همين سقوط مي و به مثابه پي  داري سرمايه

در  .يا به صورت طبقهتکامل پرولتارسوسياليستي بدل شوند؛ و از سوي ديگر، 
توان تحولي را در نظر گرفت که در آن نظام کارگاهي و نظام  اين مورد مي

در حالي پشت سر گذاشته شدند که نظام فئودالي هنوز   داري داري سرمايه اجاره
ي آزادشان بر  ها در واقع فقط بايد موانع حقوقي را از سر راه توسعه آن. موجود بود

ها، و ساير  ها، کارتل در قالب تراست  ، اگر چه تمرکز سرمايهدر مقابل. داشتند مي
  ي توليد به شيوه  داري سرمايه  ي توليد هاي ناگزير تبديل شيوه انحصارات از شرط

ي اقتصادي  دارانه در عرصه ترين تمرکز سرمايه رفته سوسياليستي است، اما حتا پيش
با " خود خودي به"و ممکن نيست دهي سوسياليستي تفاوت کيفي دارد  نيز با سازمان

به صورت "  داري ي سرمايه سازماندهي سوسياليستي بدل شود يا در چارچوب جامعه
  ."۱يي تبديل گردد دهي به چنين سازمان" حقوقي

  

  
  اسپانيا دا مارينالهمسکن مستقل براي هر زوج در روستاي : نمونه کوچکي از سوسياليسم

نسل کنوني انسان : "گويد مي] ي در فرانسهمبارزات طبقاتدر [مارکس "      
اين نسل نه فقط بايد بر . شان کرد همانند يهودياني است که موسي در بيابان هدايت

                                                 
 ۴۹۳ص/ جورج لوکاچ/ پژوهشي در ديالکتيک مارکسيستي/گاهي طبقاتيتاريخ و آ - ۱
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اش شوند که  هايي جانشين که بايد از ميان برود تا انسان يي دست يابد، بل دنياي تازه
ده است، آزادي اکنون زن انساني که هم" آزادي"زيرا ." ي دنياي نو هستند برازنده

ساز گرفتار آمده  واره واره و شيء ي مالکيت شيء فردي است که به انزواي زاده
  ."۲است
شوند، قشرهاي پرولتري  گونه که افراد کارگر، کمونيست زاده نمي همان"      

. شوند درنگ به ناگزير کمونيست نمي شان بي خاص نيز به اتکاي هستي اقتصادي
زاده شده و زير نفوذ آن رشد کرده   داري ي سرمايه هر کارگري که در جامعه

يابي به آگاهي درست از وضعيت طبقاتي خود بايد راهي  است، براي دست
  "  .۳کمابيش دشوار را تجربه کند

  

  

  
  اسپانيا دا مارينالهنظم اجتماعي انساني در روستاي : نمونه کوچکي از سوسياليسم

  
ادامه دارد، انتظار دگرگوني دروني   داري رمايهدر واقع، تا زماني که حيات س"      
تدبيرها و ها پنداري يوتوپيايي است و درست به همين سبب است که بايد  انسان
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بار  ها با پيامدهاي فاجعه بيابيم که بتوانيم به ياري آن اي هاي سازماني تضمين
شان  اصالح آمدها به اين وضعيت مقابله کنيم، به محض پديدار شدن ناگزيرِ اين پي

انديشي نظري فقط  جزم. ها را از ميان برداريم ي آن هاي تکثير شده بپردازيم، و جلوه
، هر  داري شدگي است که، در محيط سرمايه هاي فسيل اي از اين پديده مورد ويژه

ي  دارانه وارگي سرمايه شيء. ها است انسان و هر سازماني همواره در معرض آن
شود و هم سبب چيزوارگي  بيش از حد انسان مي آگاهي هم باعث فردگرايي

  ." ۱ماشيني او
باهوش داريم که اين راه پر پيچ و   احتياج به فروشندگان نيروي کار  بنابراين      

  :ناپذيري طي نمايند خم را با صبر، حوصله و مقاومت وصف
کند؛ چنين کساني وجود  انسان باهوش کسي نيست که هيچ خطايي نمي"      
باهوش کسي است که خطاهاي بسيار مهم . توانند وجود داشته باشند رند و نميندا

گونه به  داند چه زند، و اگر هم چنين خطاهايي از او سر زند، مي از او سر نمي
  ."۲ها بپردازد سرعت و با آساني به اصالح آن

تمام درنگ با قدرت  بايد بي...کند  هنگامي که پرولتاريا قدرت را تصاحب مي"      
ترين شکل ممکن به اقدامات سوسياليستي دست بزند،  ناپذيرترين و قاطع و به آشتي

، و نه ديکتاتوري يک  طبقهبه بيان ديگر ديکتاتوري اعمال کند اما ديکتاتوري 
ترين شکل اجتماعي  به معناي گسترده  ديکتاتوري طبقه –حزب يا يک دار و دسته 

هاي مردم و نامحدودترين  مشارکت تودهترين، نامحدودترين  ي فعال بر پايه
سوسياليسم " ."۴دمکراسي سوسياليستي همان ديکتاتوري پرولتارياست"  ."۳دمکراسي
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انسان تاريخ را به . آموزد که قوانين عيني تکامل تاريخ را بشناسيم علمي به ما مي
هاي خود  پرولتاريا در کنش. سازد سازد اما با اين همه تاريخ را مي ي خود نمي اراده

ي تکامل اجتماعي دوران خويش وابسته است اما تکامل اجتماعي نيز  به درجه
زمان نيروي محرک و علت و نيز  چيزي جدا از پرولتاريا نيست؛ اين تکامل هم

ي خود جست  تواند از سايه طور که کسي نمي و همان. محصول و معلول اوست
شود بجهيم، اما  مان انجام مي ريخياي که تکامل تا توانيم از دوره بزند ما نيز نمي

  ."توانيم آن را شتاب دهيم يا از سرعت آن بکاهيم مي
سوسياليسم نخستين جنبش مردمي در تاريخ جهان است که براي خود هدفي "      

تعيين کرده و تاريخ اين رسالت را براي آن تعيين کرده که به کنش اجتماعي 
به . اي آزاد بدهد مند و از اين رهگذر اراده نظاماي  ها معنايي اجتماعي، انديشه انسان

اين دليل، فريدريش انگلس پيروزي نهايي پرولتارياي سوسياليست را گام شتابان 
اين گام نيز با قوانين تغييرناپذير . داند نوع بشر از قلمرو حيواني به قلمرو آزادي مي

زجرآور و کند بوده ي نردبان تکامل گذشته گره خورده که  تاريخي به هزاران پله
  .است

ها  ي توده ي سوزان اراده اما اين تکامل هرگز به مقصد نخواهد رسيد اگر جرقه      
سوسياليسم . ور نشود ي تکامل گذشته ساخته شده، شعله با شرايط مادي که در نتيجه

ي دراز مبارزاتي قدرتمند  تنها با زنجيره. افتد اي از آسمان فرو نمي چون مائده هم
آموزد  ها مي شود که پرولتارياي تحت رهبري سوسيال دمکراسي در آن صل ميحا

قدرت تاريخ شدن، به رهبر آگاه  با محکم گرفتن سکان اجتماع، به جاي قرباني بي
روي به  يا پيش: اي روبروست داري با دو راهه ي سرمايه  جامعه. آن تبديل شود

اي به  هاي بزرگ توده شموفقيت جنب." "۲سوسياليسم يا بازگشت به بربريت
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زمان و اوضاع و احوالي وابسته است که آغاز کار توسط شماري از عوامل 
ي موجود تنش  تمامي اين عوامل، درجه. شود اقتصادي، سياسي و رواني تعيين مي

ي مقاومت که  ي پختگي روحيه ها و درجه ي آگاهي توده بين طبقات، درجه
ها  تواند به طور مصنوعي آن که هيچ حزبي نمي اند هايي شرط محاسبه ناپذيرند، پيش

  ." ۳را بيافريند
کند و با هر ضرورت ضد آن را نيز  ديالکتيک تاريخ در ميان تضادها رشد مي"      

شک يک ضرورت تاريخي  بورژوا بي  ي ي طبقه سلطه. کند در جهان برقرار مي
يک   سرمايه. تکارگر عليه آن نيز ضرورتي تاريخي اس  ي است اما شورش طبقه

ضرورت تاريخي است اما به همان ميزان پرولتارياي سوسياليستي، گورکن آن، نيز 
ي جهاني امپرياليسم يک ضرورت تاريخي است  سلطه. يک ضرورت تاريخي است

المللي يک ضرورت تاريخي  اما به همان ميزان سرنگوني آن توسط پرولتارياي بين
هم در جدالي پيوسته با هم قرار دارند و اين دو ضرورت تاريخي دوشادوش . است

ضرورت تاريخي ما مشروعيت خود را از آن . ضرورت تاريخي ما سوسياليسم است
رفت تاريخي  دار ديگر حامل پيش سرمايه  ي کند که طبقه اي دريافت مي لحظه

  ." ۳شود تبديل مي   نيست و خود به يک مانع، يک خطر، در برابر تکامل آتي جامعه
روي و پيروزي سوسياليسم نيز به پرولتاريايي قوي، آموخته و  اما ما براي پيش"      

شان هم در شناخت و هم در تعدادشان  هايي که قدرت آماده نياز داريم، توده
  ."۴است
راه . ها بايد با به کار بردن قدرت بياموزند که چگونه قدرت را به کار ببرند توده"      

  ." ۵کارگران در مکتب عمل فرا خواهند گرفت. ... نيستها  ديگري براي آموزش آن
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شان را نه با  خواهم ذهن چون غرش تندر اثر گذارم، مي خواهم بر مردم هم مي"      
ور  ي ديدگاهم، نيروي اعتقادم و قدرت بيانم شعله که با گستره نطق کردن بل

  ." ۶سازم
در آن  -خواهـد باشـد   چـه مـي  اش هر نتيجـه  -سـازند  ها تاريخ خود را مي انسان"      

هاي  ي خويش روان است و درست برآيند اين اراده هركس به دنبال هدف آگاهانه
گون بر جهان خارجي اسـت   هاي مختلف و برآيند تأثيرات گونه مختلف، در جهت

  ." ۷دهد كه تاريخ را تشكيل مي
اركس، برتـر،  مـ . توانستم انجام دهـم  چه را ماركس به انجام رسانيد من نمي آن"      

مـا  . ماركس يـك نابغـه بـود   . ي ما بود تر از بقيه نگر تر، و ژرف تر، تيزبين دورانديش
چنـان كـه امـروز هسـت      بدون او ايـن تئـوري آن  . حداكثر افراد با استعدادي بوديم

  ."۸بود نمي
  ."۹آموخت که روي پاي خود بايستدبايد به کارگر       
  :و در پايان      
اثبات اين . اي به معروفيت توجه نداريم ذره] مارکس و انگلس[از ما  کدام هيچ"      

ام از هرگونه کيش شخصيت  دليل بيزاري هعنوان مثال ب هآن است که ب] نکته در[
ام ابراز تشکرهاي متعدد از کشورهاي مختلف در دوره  گاه اجازه نداده هيچ

دست افکار عمومي برسد و موجوديت انترناسيونال که مرا به ستوه آورده بودند، به 
  ".ام ها پاسخ نداده گاه بدان هيچ
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هنگامي که . ام ها اين کار را کرده به جز در مواقع نادر که به منظور مالمت آن"      
بار به انجمن مخفي کمونيست پيوستيم، اين شرط را  يننخستانگلس و من براي 

وريته شود بايد از گذاشتيم که هر چيزي که موجب تشويق اعتقاد خرافي به ات
بعداً السال نفوذ خود را در جهت خالف آن اعمال . (ها برداشته شود اساسنامه

  ۱۸۷۷نوامبر  ۱۰از نامه مارکس به دبليو براس مورخ )"  .کرد
  

  سخن آخر
تلگراف مقاله ننويسد بايد برود  اگر کارگري براي ديلي"که اعتقاد ندارم       

اين هم به دست . اش است ي زندگي الزمه اما آگاهي طبقاتي" کشکش بساود
  .نخواهد آمد مگر با مطالعه علوم طبيعي و اجتماعي

هاي جمعي گسترده دارد،  چون پول دارد؛ پس رسانه. بورژوازي پول دارد      
شناسان، اقتصاددانان، دانشمندان علوم فضايي و غيره دارد، رفتن به  پزشکان، روان

ها و سيارات دور  ، کشف ستارگان و کهکشان۲۰۵۰از کره ماه، رفتن به مريخ قبل 
  .او در شرايط فعلي دست برتر را دارد. دست در کارنامه خود دارد

دار نخواهيم  پولداری،  ی توليد سرمايه طبق قوانين شيوه. هيچ "ما چه داريم؟ فعال
ژوازي اما دو چيز ما بور. که با استفاده از آن اهداف خود را به سرانجام برسانيم شد

  .آورد؛ يکي يگانگي واقعی دوم آگاهي طبقاتي واقعی را از پاي در مي
  
  
  

  پايان
  ۱۳۹۵بهار 


