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مفاهيم کار مولد و کار نامولد در گفتمان مارکسيستی به سه ابهام يا ُ
شبهه يا سرانجام کژانديشی آلودهاند؛
آوردن
همواره چنين بودهاست؛ هنوز هم هستند .هرچند اينک دهههاست که ،بهويژه با روی
ِ
مارکسيستها به آثار مارکس و پس از انتشار آثاری از او که پيشتر منتشر نشدهبودند ،نوشتههايی
ارزنده در راه ابهامزدايی ،پاﻻيش مفاهيم و پرهيز از اين کژانديشیها کوشيدهاند ،اما حتی امروز نيز
همراهی دريافتی ارجگذارانه و احترامآميز نسبت به کار مولد و ضرورت
بهسﺨتی میتوان همنوايی و
ِ
انگاری کار نامولد را از سوی ديگر ،از اين مفاهيم جدا کرد .به سﺨتی
آن از يکسو ،و زائد و انگل
ِ
میتوان دريافتی را سراغ گرفت که بیاما و اگر ،همچون مارکس ،کار مولد را کار مول ِد سرمايه و از
کارگر مولدبودن را نه »نيکبﺨتی« ،بلکه »بدبﺨتی«
اين رو برای سرمايه و از جايگاه سرمايه بداند و
ِ
تلﻘی کند.
نﻘشهی کار ما در نوشتار حاضر ،بهعنوان چهارمين بﺨش از نوشتارهايی پيرامون بازانديشی نظريهی
تعارض صريح آنها با شالودههای نظريهی
ارزش ،چنين است :نﺨست اشاره به اين سه کژانديشی،
ِ
ارزش مارکس و اشارهای کوتاه به دﻻيل اين تعارض با استناد به مارکس؛ سپس ،در فرازی بسيار
کوتاه میپردازيم به ر ِد پای اشاراتی نزد خو ِد مارکس که به شکلگيری و دوام اين کژانديشیها ياری
بررسی رابطهی خو ِد اين ردپاها و کژانديشیهای ناشی از آنها؛ به ريشهها ،جايگاه و نﻘش
میرسانند و
ِ
تعيينکنندهی اين کژانديشیها و ابهامات در پيشرفت نظری در مبحث کار مولد و کار نامولد .اين دو گام
را ،مقدمهی ورود به بحث اصلی تلﻘی میکنيم .پس از اين مﻘدمه ،سه گام در بحث اصلی برمیداريم:
يک ،نﻘطهی عزيمت و طرح معضل اصلی؛ دو ،طرح دو الگو بهعنوان پيشنهادی برای حل معضﻼت
اين گره کور نظری؛ و سه ،ارزيابی اين الگوها در قياس با آن کژانديشیها ،از چشمانداز گشودن
پنجرهای به سپهر جامعهشناختی.
مقدمهی نخست :سه کژانديشی
يک :کار مولد ،کاری است که چيزی مفيد ،ارزشمند و ضروری توليد میکند که بدون آن ،بﻘای بشر
قابل تصور نيست .بهلحاظ منطﻘی درست اين میبود که بگوييم نﺨستين کژانديشی آن است که کار مولد
را کاری میداند که اساسا ً چيزی توليد میکند .معنای واژهی مولد ،توليدکننده است .يعنی ،تعريف کار
مولد را از بديهیترين معنای آن ،همانا کار توليدکنندهی يک چيز ،استنتاج میکند .اما نﺨستين
کژانديشی دقيﻘا ً همين است که جنبهی اعتباری آن را ،يعنی ارجمند و ضروری دانستنش را ،از مفهوم
ارجمندی
توليد نتيجه میگيرد .از اين زاويه ،چنين درکی از کار مولد ،با درکی از ارزش که از بار
ِ
معنای واژه جدا نيست ،کامﻼً همزاد و شريک است و متأسفانه ،درست همانند همزادش ،سايهای پهناور
ارزش
بر مفهوم مشﺨص و ويژهی کار نامولد در نﻘد اقتصاد سياسی و در دستگاه مفهومی نظريهی
ِ
بودن نتيجهی کار مولد ،بر خو ِد اين کار ،آن را به کاری
مارکس میاندازد .بازتاب مفيد و ضروری ِ
مفيد ،ارجمند و ضروری مبدل میکند ،بهنحوی که در مﻘايسه با آن ،کار نامولد همچون غيرمفيد،
شاغلين به آن ،درواقع نﻘش و جايگاهی غيرضروری و
غيرضروری و در اساس زائد جلوه میکند که
ِ
نفس کنش ،يعنی توليد
انگلوار دارند .بهعبارت ديگر ،درست است که در اين تلﻘی از کار مولدِ ،
چيزی ،تعيينکننده است و آن را از کنشی که چيزی توليد نمیکند ،جدا میکند ،اما ماهيت آنچه توليد
میشود ،با اتکا به قاعدهای ناگفته و نانوشته ،همواره همچون چيزی مفيد و ارجمند تلﻘی میشود .در
تﻘدس ايدئولوژيک اين تلﻘی از کار مولد ،به آسانی فراموش میشود که بﺨش عظيم آنچه کار مولد توليد
میکند ،همچون مينهای نفر ُکش ،بمبهای خوشهای ،ناپالم و آفرينندگان کابوس هيروشيما ،ابدا ً مفيد و
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ضروری نيستند و کار توليدکنندهی آنها بههيچ روی مفيد ،ارجمند و ضروری نيست .در اين تلﻘی نيز،
کار مولد در همان فضای ايدئولوژيکی تنفس میکند که نظريهی ارجگذارانهی ارزش و ارزشآفرينی.
مکان وقوعِ کار و مستﻘل از
دو :کار مولد ،کاری است که چيزی مفيد توليد میکند ،مستﻘل از زمان و
ِ
رابطهی اجتماعیای که ظرف يا بستر و محم ِل اين کار است .کار ،بهطور فراتاريﺨی مولد يا نامولد
وحشی سرآغاز تاريخ انجام
است .کاری که از دانهای خام ،طعامی پﺨته میسازد ،چه از سوی انسان
ِ
جهان مسکون امروز،
انسان روزگار ما ،چه در اعماق آفريﻘا و چه در سﻘف
شود و چه بهوسيلهی
ِ
ِ
کاری مولد است .در برابر ،کار جادوگر يا َش َمن روزگار باستان يا کار دبيری در ايران ساسانی يا
يونان اسکندرانی يا پژوهشگری در روزگار ما ،کاری است نامولد ،چون چيزی توليد نمیکند .در اين
تلﻘی ،نه تنها تعريف مولدبودن يا نبودن کار از وابستگی زمانی و مکانی مبراست و از اين رو از
انسان کنندهی کار نيز مستﻘل است .کسی که شلواری
تاريﺨيت بری است ،بلکه از رابطهی اجتماعی
ِ
میدوزد ،کاری مولد انجام میدهد ،اعم از اينکه برای مصرف خودش بدوزد يا ديگری و فارغ از
اينکه اگر برای ديگری میدوزد ،چرا و تحت چه شرايطی میدوزد ،و چرا و تحت چه شرايطی
نتيجهی کارش را به ديگری واگذار میکند.
سه :پُرپیآمدترين کژانديشی که سادهترين ،رايجترين و عاميانهترين تعريف و در نتيجه قویترين تلﻘی
ايدئولوژيک از تمايز کار مولد و کار نامولد است ،کار مولد را کاری میداند که چيزی مادی توليد
میکند ،يعنی با تغيير و ترکيب عناصر طبيعی ،يا چيزهای نيمساخته و پيشساختهای که خود مرکب از
عناصر طبيعیاند ،چيز مادی تازهای توليد میکند که فايدهی تازهای دارد .بهعبارت ديگر ،کار مولد
کاری است که چيزی توليد کند که بهلحاظ زمانی و مکانی قابل جداشدن از توليدکنندهاش باشد و بتواند
در زمانی ديگر از زمان توليد و در مکانی ديگر از مکان توليد ،مصرف شود .همهی کارهايی که
حاصل و محصولشان در عين انجام کار مصرف میشود ،کارهای نامولدند .کاری که حاصلش اين
کامپيوتر يا اين تلفن همچون پيکری مادی است ،کاری است مولد؛ کار فروشنده و آرايشگر و پزشک و
کژانديشی سوم ،دو کژانديشی پيشين به
پرستار و خواننده و نوازنده ،کاری است نامولد .در اين
ِ
باﻻترين پیآم ِد منطﻘیشان ارتﻘاء میيابند .براساس اين درک ،چه بهصراحت و چه به زبان يا لحنی
تلويحی و خجوﻻنه بيان شود ،از آنجا که هيچ جامعهای در هيچ زمان و مکانی ،يعنی مستﻘل از همهی
تعينات تاريﺨی و اجتماعی ،نمیتواند بدون توليد اشياء زنده بماند ،درحالی که بﻘای آن دستکم تا
مدتزمانی بدون فروشنده و پزشک و خواننده و نوازنده ممکن است ،کاری که در توليد اشياء صرف
میشود ،کاری است ضروری و کارهای ديگر ،کارهايی هستند به درجات گوناگون غيرضروری .از
سوی ديگر ،از آنجا که توليد اشياء مادی )در کشاورزی ،معادن ،صنايع مادر ،صنايع کاﻻهای مصرفی
و (...اساسا ً متکی است بر کار جسمانی ،اما توليد »خدماتی« مانند بهداشت ،يا موسيﻘی يا علم عمدتا ً
منوط است به کار فکری ،در نتيجه تمايز بين کار مولد و کار نامولد بهطور پنهانی مبنای تمايز بين کار
کشيدن مرزی دروغين بين کارگران و روشنفکران و
يدی و کار فکری هم تلﻘی میشود؛ و از اينجا تا
ِ
انداختن کسب وکار سياسی خطرناکی که کل جنبش کارگری شاهد دردمند آن است ،راه دوری
براه
ِ
نيست.
از آنجا که اين سه تلﻘی از کار مولد و کار نامولد از تعين تاريﺨی و اجتماعی آنها در ساحتهای زمانی
و مکانی ،و از تعين و شکل اجتماعیشان از زاويهی تنيدهبودنشان در روابط اجتماعی يک جامعهی
معين چشمپوشی میکنند ،همين يک دليل کافی است که با درک مارکس و نظريهی ارزش او سراسر
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بيگانه و با آن کامﻼً متعارض باشند .بیگمان میتوان در آثار مارکس ،بهويژه در گروندريسه و
نظريههای ارزش اضافی که در آنها بﺨشهای ويژهای به اين بحث اختصاص داده شدهاند و در کاپيتال،
اعتباری اين تلﻘيات و مﺨالفت صريح مارکس
بهويژه جلد دوم و سوم ،هزاران سطر را بهعنوان گواه بی
ِ
با آنها نﻘل کرد .ما در اين نوشتار ،درارتباط با هريک از اين کژانديشیها فﻘط يک نمونه را عرضه
میکنيم که هم صراحت کافی دارد و هم بر ابعاد و پیآمدهای آنها پرتوی روشنتر میافکند .با اينحال
نبايد ناگفته گذاشت که بهرغم همهی آن هزاران سطر در آثار مارکس و بهرغم وضوح انکارناپذير
تلﻘی فراتاريﺨی و غيراجتماعی از اين دو مﻘولهی اقتصادی ،اين برداشت
نظريهی
ِ
ارزش او در رد اين ِ
نفوذی ژرف و سيطرهای عظيم بر درک مارکسيستها و گفتمان مارکسيستی و جنبش کارگری در اين
حوزه داشتهاست و دارد و پرداختن به ريشهها و مهمتر از آن پیآمدهای نظری و سياسیاش ،کاری
است درخور که بهويژه چپ و جنبش کارگری ما از آن بینياز نيست(1) .
بپردازيم به سه مورد از انتﻘادات مارکس .در اينکه نزد مارکس کار مولد هيچ چيز جز کار مول ِد
ارزش و بنابراين ارزش اضافی نيست ،کوچکترين ترديدی وجود ندارد .حتی کسانی که درکی
فراتاريﺨی از ارزش دارند ،با اين ديدگاه مﺨالف نيستند .ويژگی رويکرد مارکس اما اين است که نه
گرايی« فراتاريﺨی آشکارا به مﺨالفت برمیخيزد ،بلکه با
تنها با برداشت محبوس در بتوارگی »ماده
ِ
نﻘد ريشهها و زمينههای چنين برداشتی ،ديدگاه خود را از رويکردی فراتاريﺨی به ارزش نيز متمايز
میسازد.
ق ــ و
مورد نخست» :تنها حﻘارت بورژوايی که شکلهای سرمايهدارانهی توليد را شکلهای مطل ِ
بنابراين جاودانه و طبيعی ــ توليد تلﻘی میکند ،میتواند اين پرسش را که کار مولد از نگرگاه سرمايه
چيست با اين پرسش که کدام کار بهطور اعم مولد است ،يا کار مولد بهطور اعم چيست ،اشتباه بگيرد و
بنابراين خود را با اين پاسخ بسيار دانا بهپندارد که :هر کاری که اساسا ً چيزی توليد میکند و بههر
نحوی به حاصلی میرسد ،بههمين دليل کاری مولد است«) .نظريههای ارزش اضافی ،جلد اول،
(MEW, 26.1, S. 368-69
ت مﺨالفت مارکس با اين تلﻘی سادهلوحانه نيست که کار مولد کاری
نکتهی کليدی در اظهار فوق صراح ِ
است که اساسا ً چيزی توليد میکند ،بلکه شيوهی رويکرد مارکس به انتزاعاتی است که صرفا ً به مثابهی
انتزاعات منطﻘی و مفهومی ،کمکی به شناخت و نﻘد موضوعِ پژوهش نمیکنند .نکتهی مهم در اينجا نﻘ ِد
روش اقتصاد سياسی يا روش علم بورژوايی و هشدار به تسليم نشدن به ايدئولوژی و افق بورژوايی
است .برخﻼف نگرشی که میخواهد از مﻘولهی انتزاعی و عام »توليد« ،حالت خاص و ويژهی »توليد
نگرش بورژوايی است که میخواهد مﻘوﻻت
بورژوايی« را استنتاج کند ،مارکس هشدار میدهد که اين
ِ
اقتصادی شيوهی توليد سرمايهداری را به سراسر تاريخ تعميم دهد و اين مﻘوﻻت را ــ ازجمله مﻘوﻻت
کار مولد و کار نامولد را ــ به مﻘوﻻتی معتبر برای هر جامعه در هر زمانی و با هر روابطی معتبر
قلمداد کند و بهعبارت ديگر ،آنچه »مفيد بودن« از نگاه و جايگاه سرمايه را بهنحوی بتواره به صفتی
دام ايدئولوژی بورژوايی و بتوارگی را
در سرشت محصول بهطور عام و اعم الصاق میکند ،درواقع ِ
ت اجتماعی ارزش در شيوهی
گسترانده است و مفيد بودن در معنای »ارزشافزا بودن« را که از عيني ِ
فراتاريﺨی محصول منسوب کردهاست.
بودن
توليد سرمايهداری ناشی است ،به مفيد
ِ
ِ
مورد دوم :انتﻘاد مارکس در گفتاورد فوق به اين پرسش که »کدام کار بهطور اعم مولد است« يا نه،
عﻼوه بر تأکيد بر چارچوب اجتماعا ً و تاريﺨا ً معين اين پرسش و بنابراين پاسخ آن ،تأکيد بر تعين
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مﻘوﻻت اقتصادی حتی در رابطهی اجتماعی معين در يک جامعهی اجتماعا ً و تاريﺨا ً معين نيز هست.
نکتهی مورد نظر مارکس اين است که ما نمیتوانيم بپرسيم که کار دوزندگی کار مولد است يا نه؟ اوﻻ ً
بايد بدانيم که اين پرسش را در چارچوب کدام شيوهی توليد طرح میکنيم و از اين رو آيا پرسشی بامعنا
را طرح میکنيم يا نه؛ و ثانيا ً بايد بدانيم منظور ما از کار خياطی در کدام رابطهی معين بين کنندهی
انجام اين کار است .اين نگاه مارکس ،تنها برشی خودسرانه و منفک از
عينی
کار خياطی با شرايط
ِ
ِ
دستگاه نﻘادانهی او ،به يک مور ِد ويژه ــ در اينجا کار مولد ــ نيست .اين نگاه جزئی ناگسستنی از روش
مارکس و درک او از مﻘوﻻت اقتصادی است .شالودهی نگاه مارکس چيزی است که میتوان آن را
تاريﺨيت و اجتماعيت مﻘوﻻت اقتصادی ناميد و دقيﻘا ً همين تاريﺨيت و اجتماعيت مﻘوﻻت است که
روشنگری ناشی از شناخت را ،توامان با وجهی انتﻘادی همزاد و همراه میکند .از ديد او »تمايز بين
ويژگی تﺨصصی کار دارد و نه به ارزش مصرفی ويژهای
کار مولد و نامولد نه کوچکترين ربطی به
ِ
که اين تﺨصص در آن پيکر میيابد« )همانجا ،ص  ،(130زيرا »کار مولد کاری است که برای کارگر
معين توانايی کارش را بازتوليد میکند و در عوض ،به مثابهی فعاليت ارزشآفرين
تنها ارز ِش از پيش
ِ
افزايی سرمايه میشود و ارزشی را که خو ِد کارگر آفريدهاست به مثابهی
موجب ارزشيابی و ارزش
ِ
سرمايه رو در روی او قرار میدهد) «.همانجا ،ص » (372کار تنها زمانی ،و از اينطريق مولد است،
که ض ِد خود را توليد کند) «.گروندريسه.(MEW 42, S. 226 ،
در همهی موارد فوق ،نه تنها بدون هيچ اما و اگری روشن است که ما دربارهی کار مولد در شيوهی
توليد سرمايهداری حرف میزنيم ،بلکه روشن نيز هست که کنندهی کار بهلحاظ ذهنی )سوبژکتيو( و
عينی در چه رابطهای با شرايط عينی و مناسبات اجتماعی توليد قرار دارد(2) .
مورد سوم :در اينمورد نيز اشارههای صريح مارکس بیگمان کم نيستند؛ شايد يکی از معروفترين
آنها جايی است که در جلد اول تئوریهای ارزش اضافی بهصراحت مینويسد» :يک بازيگر ،حتی يک
دلﻘک اگر در خدمت يک سرمايهدار )بنگاهدار( باشد و برای او کاری بيشتر از آنکه در شکل مزد
دريافت میکند انجام دهد ،يک کارگر مولد است (MEW, 26.1, S. 127) «.اما تأکيد مارکس بر
مادی کار و بنابراين محصولش« با »تمايز بين کار مولد و کار نامولد«
ارتباطی »تعينيافتگی
بی
ِ
ِ
)همانجا ،ص  (129يکی از پايههای نظريهی ارزش و يکی از دستآوردهای بیهمانند ديدگاه ماترياليسم
پراتيکی مارکس است .تنها درکی محدود ،محﻘر و سنتی مبتنی بر ماترياليسم ماقبل مارکس )شامل
فوئرباخ نيز( است که عينيت را منحصر به ماديت میداند و به ماديت تﻘليل میدهد و بنابراين برای
ت محصوﻻتی که بر آنها نام »خدمات« نهاده شدهاست ،دچار سرگردانی است .نﻘطهی
شناخت عيني ِ
عزيمت چنين درکی باز هم ،سرشت »طبيعی« محتوا و محصول کار است ،نه رابطهای که کار در آن
صورت میگيرد .بنابراين اگر محتوا و محصول کار ،چيزی مادی نيست ،زيرا محصولی است که
بههنگام توليد مصرف میشود ،پس نمیتواند چيزی عينی هم باشد و چون کار مولد کاری است که
چيزی مادی توليد میکند ،اين کار نمیتواند کاری مولد باشد.
ت
ت ناشی از ارزش مصرفیاش و ديگر عيني ِ
از نظر مارکس ،کاﻻ واجد دو عينيت است :يکی عيني ِ
ت اول وجود ندارد .ميزی که بهعنوان
ناشی از ارزشش .در اين تعريف ،قيدی برای مادی بودن عيني ِ
ت ارزش مصرفیاش که مبتنی است بر عينيت چوب
يک کاﻻ توليد شدهاست ،دو عينيت دارد :يکی عيني ِ
و ميخ و چسب و ...و يکی عيينتاش به مثابهی ارزش ،به مثابهی تبلور کار مجرد .درک سنتی و
ت ارزش مصرفی را
عاميانهی آلوده به آن کژفهمیهای سهگانه تا اينجا مشکلی ندارد ،زيرا عيني ِ
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ت چوب و چسب و ميخ میداند .اما براساس نظريهی ارزش
محدود ،منبعث ،منحصر و مﻘيد به عيني ِ
مارکس ،آموزگار يا خواننده يا نوازندهای که محصولش را در رابطهای سرمايهدارانه توليد میکند،
ت ارزشش را.
ت ارزش مصرفیاش و هم عيني ِ
کاﻻيی ارائه میکند که هردو عينيت را دارد :هم عيني ِ
ت ارزش مصرفی ميز ،همانندی،
ت ارزش مصرفی کاﻻی او ،برخﻼف عيني ِ
درست است که عيني ِ
خويشاوندی و همجنسی بيشتری با ارزشش دارد ،زيرا هردو به سپهر ويژهی انسانی تعلق دارند ،اما
کماکان بهخوبی ،به آسانی و ضرورتا ً قابل تميز از يکديگرند .عينيت ارزش مصرفی کاﻻی خواننده،
پراتيک مشخﺺ که محصولش
پراتيک انسانی است ،عينيت
ت
نوازنده يا معلم ،متکی و منبعث از عيني ِ
ِ
ِ
ت ارزش کاﻻی خواننده ،نوازنده يا معلم ،در اين رابطهی
آواز ،موسيﻘی يا آموزش است؛ عيني ِ
سرمايهدارانه ،تبلور کار مجرد او ،تبلور کار نامتمايز انسانی اوست .اتفاقا ً نکتهی بسيار مهم در
نظريهی ارزش مارکس اين است که تمايز نظريهی کارپايهی ارزش او را که مبتنی است بر نگرش
انحصارا ً
ماترياليسم پراتيکی ،بهنحوی آشکارتر در کاﻻهايی میتوان ديد که ارزش
مارکسی
ِ
ِ
مصرفیشان پيکرهای مادی نيست(3) .
مقدمهی دوم :ريشهها و پیآمدها
گفتيم برای همهی سه موردی از ابهام يا کژانديشی که ذکر کرديم میتوان در آثار مارکس رد پاها يا
نﻘاط رجوع متعددی يافت ،مواردی که میتوانند بدون آشنايی با روش مارکس يا با اتکا به برخی
دريافتها از اين روش ،اسنادی بديهی و غيرقابل انکار برای چنان لغزشهايی تلﻘی شوند .اين نمونهها
در اساس مربوطند به شيوهی استدﻻل مارکس و مفروضاتی که او در حاﻻت گوناگون ضروری
تشﺨيص دادهاست؛ و اينها خود عموما ً بر دو نوعاند :يا مفروضاتی هستند که به سطح تجريد معين
مربوطند ،مثﻼً همهی شرايط و اوضاع و احوالی که انتزاع شدهاند تا برای پيشبرد استدﻻل ،ارزشها و
قيمتها يکسان گرفتهشوند؛ و يا مفروضاتی هستند که برای اثبات يک مور ِد معين در يک فرآيند
استدﻻ ِل معين بهکار رفتهاند؛ اين موارد اخير چنان پرشمارند که در هر فصل از کاپيتال يا گروندريسه
میتوان بارها با آنها روبرو شد .درواقع »تﻘصير« مارکس استفاده از مثالهايی است که دقيﻘا ً بهدليل
مفروضات ،يا بهتر بگوييم بهدليل حذف و ناديدهگرفتن شرايط ويژه ،در هر شيوهی توليدی ديگر و در
هر زمان و مکان ديگر قابل تصورند و بنابراين میتوانند دليل آشکاری برای فراتاريﺨی بودن
وضعيتی که مورد بحث مارکس در آن حالت معين است ،باشند :تمرکز مارکس بر هستهی مرکزی
استدﻻل و تﻼش برای سادهکردن و انتﻘال آن به خواننده ،امکان اين ابهام را فراهم میآورد که بجای
انتﻘال هستهی مرکزی ،شرايط مفروض بحث به هستهی مرکزی نظريه مبدل شود.
مارکس در بسياری موارد ،در حالیکه سرگرم واکاوی يک مﻘولهی ويژه و اکيدا ً متعلق بهشيوهی توليد
سرمايهداری است ،مثﻼً ارزشآفرينی يا زمانهای توليد و گردش يا اعتبار و انحصار ،شرايطی را
مفروض میگيرد يا از خواننده میخواهد اوضاع و احوالی ــ غيرواقعی ــ را بهتصور آورد که مثﻼً در
آن سرمايه و سرمايهداری وجود ندارد و ابزار توليد متعلق به خو ِد کارکنان است ،يا در جامعه فﻘط يک
اقتصادی ويژهی شيوهی توليد سرمايهداری را
سرمايهدار وجود دارد ،تا بهعنوان نمونه يک مﻘولهی
ِ
ﻗاب ِﻞ فهم کند .کم نيستند ديدگاهها و استدﻻلهايی ــ بويژه و عمدتا ً در ميان مارکسيستها ــ که اين
فراتاريﺨی آن مﻘولهی اقتصادی تلﻘی کردهاند .سه
اوضاع و احوال مفروض را دليلی برای اعتبار
ِ
نمونه ،شايد از بسياری نمونههای ديگر ،آشکارتر و شناختهشدهترند.
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يک :مثال رابينسون کروزوئه .درحالی که هدف مارکس در استفاده از اين مثال ،فﻘط و فﻘط نمايش و
وارگی« و اهميت آن است ،درحالی که او میخواهد با اين
کردن مﻘولهی »شک ِل ارزش« و »بت
مستدل
ِ
ِ
مصرفی يک محصول و ثانيا ً از سه تعين ارزشیاش،
مثال خيالی اوﻻً از خاصيت طبيعی و ارزش
ِ
همانا :صرف کار و زمان کار و رابطهی اجتماعی برای تولي ِد آن ،انتزاع کند ،کم نيستند ديدگاههايی که
دقيﻘا ً با استناد بر همين سطور ،درکی فراتاريﺨی از ارزش را به مارکس نسبت میدهند.
دو :مارکس در گروندريسه ،زمانی که به بحث پيرامون زمان توليد و زمان دَ َوران میپردازد،
مینويسد» :فرض کنيم دو کارگر ــ يکی ماهيگير و يکی شکارچی ــ با يکديگر مبادله میکنند .زمانی
که هردوی آنها در انجام مبادله از دست میدهند ،نه ماهی توليد میکنند و نه صيدی انجام میدهند؛ اين
کسری است از زمانی که طی آن میتوانند ارزشهايی توليد کنند ،يکی با ماهيگيری ،ديگری با
شکار (MEW, 42, S. 533) .«...اينکه مارکس در همان مبحث و چندين صفحه پيشتر تأکيد کردهاست
»زمان گردش فﻘط در مﻘابل تحﻘق ارزش و تا آن حد در برابر خلق ارزش مانع است .مانعی است که
از توليد بهطور عام نتيجه نمیشود ،بلکه مﺨتص شيوهی تولي ِد متکی بر سرمايه است« )همانجا ،ص
 ،(448کمرنﮓ میشود و استفاده از مثال سادهی »ماهيگير« و »شکارچی« با قابليت اطﻼقشان حتی
زندگی انسانی در سرآغاز تاريخ ،به موضوع اصلی نظريه مبدل میشود.
به
ِ
سه :در همان گروندريسه ،مارکس برای اثبات خصلت ارزشآفرين کار در شيوهی توليد
سرمايهداری ،حالتی را ورای اين شيوهی توليد فرض میگيرد که در آن ارزش و ارزش اضافی وجود
ندارند ،اما جامعه برای حفظ و بﻘای خود ناگزير است ،مﻘدار کاری بيشتر از آنچه برای حفظ نيروی
اجتماعی موجود ضرورت دارد ،انجام دهد .هدف مارکس در اين مثال ،در وهلهی نﺨست اين است
کار
ِ
که ثابت کند ،در فرآيند توليد ،تنها عاملی که میتواند مازادی عﻼوه بر آنچه جايگزين خو ِد آن عامل
صرف نيروی کار زنده است .با اينحال اين نمونه ،بهمراتب بيشتر از آنکه برای
میشود ،توليد کند،
ِ
آفرينی کار زنده در سرمايهداری مورد استناد قرارگيرد ،نﻘطهی رجوعی برای انواع و
اثبات ارزش
ِ
اقسام نظريهها دربارهی جامعهی سوسياليستی و اعتبار قانون ارزش در آن و غيره است.
همهی اين نمونهها و مسلما ً استفادهی مارکس در سراسر آثارش از مثالهايی که کاﻻ را فﻘط در قالب
يک شئ مادی )پارچه ،لباس ،کﻼه ،ميز (...،قابل تصور میکنند ،دليلی قابل فهم برای آن کژآنديشیها
و حتی نظريههايی پيرامون »حسابداری اجتماعی« و جامعهی سوسياليستی ،است.

شالوده و نقطهی آغاز :دورپيمايیهای سرمايه
هرچند سايهی آن کژفهمیها بسيار سنگين است و بار عظيمی را بر دوش گفتمان مارکسيستی و جنبش
کارگری و انﻘﻼبی گذاشتهاست و کماکان میگذارد ،ناگزيريم نﻘطهی آغاز بحث پيرامون معضل
مرکزی مﻘوﻻت کار مولد و کار نامولد را پرهيز از آن ابهامات و پشت سرنهادن آنها قراردهيم ،زيرا،
ِ
نظری
هرچند برگرفتن اين بار از شانهها ،چابکی تازه و نيروی بيشتری برای درگيری با معضل
ِ
اصلی پديد میآورد ،اما بههيچ روی بهخودی خود دشواریها را از سر راه برنمیدارد و تازه نﻘطهی
آغاز کار است .بنابراين میپذيريم که مبحث کار مولد و کار نامولد ،مبحثی مﺨتص و منحصر به
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يافتگی مادی کار و
شيوهی توليد سرمايهداری است و تمايز بين آنها نه کوچکترين ربطی به »تعين
ِ
ويژگی تﺨصص کار« ،نه به »ارزش مصرفی« ويژهای که اين
بنابراين محصولش« دارد ،نه به »
ِ
تﺨصص در آن پيکر میيابد و نه به نفس و نوع کار بهطور اعم مربوط است.
اقتصادی کار مولد و کار نامولد در
نﻘطهی عزيمت نظريهی ارزش مارکس برای تعريف و نﻘد مﻘوﻻت
ِ
شيوهی توليد سرمايهداری ــ هرچند با عبور از دهليز برخی آشفتگیهای استدﻻلی ،روششناختی و
ساختاری متن نزد خو ِد مارکس نيز ــ دستگاه »دورپيمايیهای سرمايه« است که در بﺨش نﺨست جلد
ِ
دوم کاپيتال طرح شدهاست .پيشاپيش بگويم که اين دستگاه مفهومی ،تنها و شايستهترين شالوده برای
شناخت ديدگاه مارکس در اينباره است و تنها و شايستهترين پايه برای بازانديشی نظريهی ارزش او،
داری روزگار کنونی
پاﻻيش آن از آشفتگیهايی که اشاره شد و پيشبرد و تنﻘيح اين نظريه برای سرمايه
ِ
است.
دورپيمايیهای سرمايه بر اين اصل استوار است که شيوهی توليد سرمايهداری فرآيند بهمپيوستهی توليد
تﺤقق آن است .دورپيمايیهای
و بازتوليد سرمايهدارانه ،بنابراين فرآيند توليد ارزش و ارزش اضافی و
ِ
سرمايه بهطور بسيار فشرده میگويد که سرمايه در اين فرآين ِد بهمپيوسته ،دائما ً سه وجه وجودی ،سه
ب حضور و ظهور بهخود میگيرد .اينکه در جهان واقعی توليد سرمايهداری و با توجه به
شکل يا قال ِ
فعاليت شاخههای بسيار پرشمار توليد و تﻘسيم کار اجتماعی اين وجو ِه وجودی همزمان و در کنار هم
حضور دارند و در واقعيت و در مﻘياس ک ِل سرمايهی اجتماعی نمیتوان برای آنها به تﻘدم و تأخر
ب حضور
زمانی و مکانی قائل بود ،مانع از آن نيست که در سطح معينی از تجريد ،اين سه وجه يا قال ِ
آوردن شرايط
را از هم متمايز بدانيم :نخست ،فضايی که در آن سرمايه در سپهر مبادله برای فراهم
ِ
توليد )سرمايهی ثابت و سرمايهی متغير( در حجم و با مﻘدار ارزش ﻻزم و متناسب بهسر میبرد ،يعنی
جايی که پول با کاﻻ مبادله میشود تا شرايط توليد فراهم شود؛ دوم ،فضايی که شرايط توليد فراهم
آمدهاند و فرآيند توليد آغاز میشود ،اين فضا يا قالب را مارکس سپهر سرمايهی مولد مینامد ،يعنی
سرمايه نه بهصورت پول و نه بهصورت کاﻻيی قابل مبادله ،بلکه بهصورت کاﻻی قابل مصرف در
فرآيند توليد ،اعم از تأسيسات ،ماشينآﻻت و مواد و نيروی کار ،وجود دارد و آماده است از حالت
سکون به حالت حرکت و جنبش گذار کند .اين وضعيتی است که در آن ،تنها راهی که برای خودافزايی
رساندن فرآيند توليد است .نکتهی مورد توجه مارکس در اينجا،
در برابر سرمايه قرار دارد ،به سرانجام
ِ
فرآيند توليد ارزش و ارزشافزايی نيست ،زيرا از نظر مارکس بديهی است که انتﻘال ارزش و
ارزشافزايی در فرآيند توليد صورت میگيرد و اينرا پيشتر مستدل کردهاست ،بلکه تأکيد بر يک وجه
وجودی سرمايه ،همانا وجود آن بهعنوان »سرمايهی مولد« است .بههمين دليل اطﻼق نام »سرمايهی
ِ
مولدبودن سرمايه نيست ،بلکه چنانکه خواهيم ديد بر مولدبودن کاری است
مولد« به اين حالت ،دال بر
ِ
پايان فرآيند توليد و
که در اين مرحله در اختيار سرمايه قراردارد .سوم ،فضايی است که پس از
ِ
ت اين فرآيند ،سرمايه در قالب اين محصوﻻت وجود و حضور دارد و برای تحﻘق
آمدن محصوﻻ ِ
فراهم ِ
اضافی اين محصوﻻت ،بايد با پول مبادله شود .بنابراين سپهر سوم ،مانند سپهر
ارزش و ارزش
ِ
نﺨست ،فضای تحﻘق ارزش است ،اينبار بهصورت مبادلهی کاﻻ با پول.
تعريف مارکس از کار مولد و تشﺨيص تمايزش از کار نامولد در اساس بسيار ساده است :کاری مولد
است که در اختيار سرمايهی مولد ،يا در اختيار سرمايه ،هنگامیکه جامهی مولد به تن دارد ،قرار
گرفتهاست .همين .نه نوعِ کار اهميت دارد ،نه نوعِ محصولی که توليد میکند و نه زمانی که برای آن
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مصرف میشود .با اندکی تسامح میتوان گفت کار مولد کاری است که با سرمايهی مولد مبادله
میشود») .تسامح« ،به اين دليل که :اوﻻً کار با سرمايه مبادله نمیشود ،بلکه کاﻻی نيروی کار با
صرف نيروی
سرمايه مبادله میشود و ثانيا ً ِ
نفس مبادله نيست که کار را به کار مولد مبدل میکند ،بلکه َ
کار در زمانی است که تحت اختيار و اقتدار سرمايهی مولد قراردارد( .بنابراين اگر همان کار برای
انجام همان منظور با همان مواد و برای توليد همان محصول با درآمد مبادله شود ) (4يا همان نيروی
کار با سرمايهی تجاری يا بهرهآور مبادله شود ،کار مولد نيست .در يک کﻼم ،کار مولد ،کار مول ِد
ق
ارزش و ارزش اضافی است و از آنجا که در سپهرهای ديگر دورپيمايی سرمايه ،سپهرهای تحﻘ ِ
ارزش ،ارزشهای برابر با يکديگر مبادله میشوند و ارزش و ارزش اضافیای آفريده نمیشود ،هر
کاری که در اين سپهرها صورت بگيرد ،کار نامولد است.
نوشتن يک
درواقع ،اگر در اين سطح از تجريد باقی بمانيم يا به اين سطح محدود باشيم ،نياز به گفتن يا
ِ
کلمه بيشتر دربارهی تعريف مﻘوﻻت کار مولد و کار نامولد در دستگاه مفهومی نظريهی ارزش
مارکس نيست .دشواری اما از اينجا آغاز میشود که محدودماندن به اين سطح و اين تعاريف ،توانايی
کافی برای تبيين و نﻘد شيوهی توليد سرمايهداری و بويژه ساز و کار سرمايهداری در دنيای امروز را
ندارد و نﺨستين تﻼشها برای تدقيق اين دستگاه مفهومی ،با دشواریهايی روبرو میشود که تعاريف
فوق ،به تنهايی توانا به رفعشان نيستند .دقيﻘا ً از همين روست که تﻼشهای خو ِد مارکس نيز ،ــ دستکم
سوم کاپيتال در اختيار ماست ــ عليرغم غنای کمنظير متن و نبوغ
آنچه در چارچوب جلدهای دوم و
ِ
هميشگی استدﻻلهای او را ندارند و حتی بهلحاظ ساختاری در ترتيب مﻘوﻻت ،هميشه
انسجام
نويسنده،
ِ
ِ
در جای ثابتی قرارنگرفتهاند.
دشواری بنيادين مﻘوﻻت کار مولد و کار نامولد در دستگاه مفهومی مارکس ــ و همانطور که گفتيم در
مولدبودن کار
مناسبترين جای پرداختن به آن ،يعنی دورپيمايیهای سرمايه ــ از آنجا آغاز میشود که
ِ
ق آن به سپهر سرمايهی مولد است .اما تنوع بیشمار
به نوع فعاليت مربوط نيست و ناشی از تعل ِ
فعاليتها و وظايفی که در فرآيند توليد و بازتوليد سرمايهداری ضرورت دارند ،مانع از آن است که
دورپيمايی سرمايه شوند .بنابراين ،هرچند اين
بهسادگی قابل تﻘسيم و تﺨصيص به سپهرهای مﺨتلف
ِ
شالودهی نظری بهترين و استوارترين شالوده برای تبيين و نﻘد اين مﻘوﻻت است ،اما درجهی دقت آن،
دستکم در حد آثار خو ِد مارکس ،معضل را حل نمیکند.
مولدبودن آن را روشن میکند ،اما
تکليف
ق يک کار يا فعاليت به سپهر توليد ،اگرچه بنا به تعريف،
ِ
ِ
تعل ِ
تنها زمانی امکانپذير است که مرزهای سپهر سرمايهی مولد روشن باشند .گفتيم که سرمايهی مولد،
رساندن آن و تولي ِد
سپهری از دورپيمايی است که سرمايه روند توليد را طی میکند و با به سرانجام
ِ
اضافی کاﻻی توليدشده ،میشود .اما ،اين سپهر
ق ارزش و ارزش
محصول ،آمادهی گذار به
ِ
سپهر تحﻘ ِ
ِ
کجا به پايان میرسد؟ اين پرسش شايد تعيينکنندهترين پرسش پيرامون تعريف کار مولد در دستگاه
افزايی سرمايه در کدام نﻘطه به پايان
مفهومی دورپيمايیهای سرمايه باشد :فرآيند ارزشيابی و ارزش
ِ
ِ
افزايی ديگری صورت نمیگيرد و ارزشها فﻘط
ارزش
و
يابی
ارزش
ديگر
آن
از
پس
که
است
رسيده
ِ
دست بهدست میشوند و بنابراين کار مولدی صورت نمیگيرد؟ بیهوده نيست که بحثهای مارکس
دربارهی کار مولد ،از اين نﻘطهی مبهم بهبعد ،بيشتر به کلنجاری نظری همانندند تا استدﻻﻻتی که ما
از او ،مثﻼً دربارهی ارزش ،پول ،انباشت ،بﺨشهای سرمايه ،نرخ سود ،سرمايهی تجاری و ...انتظار
توانايی واﻻيشيافتن به
داريم .من مدعی نيستم که بحثهای مارکس در اين حوزه واجد تناقضاند يا
ِ
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استدﻻﻻتی همان اندازه قدرتمند و منسجم را ندارند ،اما بدون اين بازانديشی و واﻻيش نيز از قدرت و
انسجام کافی برخوردار نيستند(5) .
تعريف کار مولد ،براساس تعلﻘش به سپهر سرمايهی مولد ،روشن
ف
ِ
از آنجا که از نظر مارکس تکلي ِ
زير
است ،همواره بحث دربارهی کار نامولد و همهی مزدهايی را که در قبال اين کار پرداخت میشوند ِ
عنوان »هزينههای دَ َوران« قرارمیدهد .هردو واژهی اين عنوان ،هم بسيار اهميت دارند و هم،
ِ
درواقع ،فاشکنندهی معضﻼت و پيچيدگیهای اين بحثاند .واژهی »هزينه« ،نه در معنای عمومی و
لغوی خرج و صرف پول که به راحتی میتوان آن را در اين معنا برای خريد شرايط توليد ،اعم از
ابزار کار ،مواد خام يا نيروی کار هم بهکار برد ،بلکه بهعنوان يک اصطﻼح يا مﻘولهی نظری و
اقتصادی ويژه ،ظهوری ناگهانی در کاپيتال دارد .تا پيش از آنکه اين اصطﻼح در جلد دوم کاپيتال در
ترکيب »هزينههای دَ َوران« ظاهر شود و پس از آن هم دوباره تا بﺨش چهارم جلد سوم کاپيتال عمﻼ ً
دوم
ناپديد شود ،جايگاه ويژه و تعيينکنندهای بهعنوان يک مﻘولهی اقتصادی ندارد .تا بﺨش نﺨس ِ
ت جلد ِ
کاپيتال و ظهور اين اصطﻼح ،ما با اصطﻼحاتی مثل پرداخت پول ،خرج ،مابهاِزای ارزش و از اين
قبيل روبرو هستيم که همهی آنها معنايی جز اين ندارند که سرمايهدار در اِزای چيزهايی )وسايل کار،
مواد خام ،نيروی کار (...پولهايی پرداخت میکند يا خرجهايی دارد که ارزششان )يکباره يا جزء به
ارزشی بﻼواسطهای دارند .اما واژهی
جزء( بهطور بﻼواسطه به محصول منتﻘل میشود و مابهاِزای
ِ
»هزينه« برای نﺨستين بار به خواننده میگويد که سرمايهدار خرجهايی هم دارد که قطعا ً ضروری و
ارزشی بﻼواسطهای ندارند و آنچه در قبالشان خريداری شدهاست،
اجتنابناپذيرند ،اما مابهاِزای
ِ
ارزشش را بهطور بﻼواسطه به محصول منتﻘل نمیکند .اينها ،در معنای اقتصادی کلمه» ،هزينه«
هستند .از جملهی اين »هزينه«ها ،شايد مهمترينشان ،پولی است که سرمايهدار برای خريد نيروی کار
نامولد میپردازد؛ کاری که در انتﻘال ارزش و آفرينش ارزش نﻘشی ندارد و درست بههمين دليل به
ديگر دورپيمايی
سپهر سرمايهی مولد متعلق نيست و در شمار هزينههای »دَ َوران« ،يعنی دو سپهر
ِ
ق ارزش ،قراردارد.
سرمايه ،سپهرهای تحﻘ ِ
دوم کاپيتال ،يعنی بﺨش دورپيمايیهای سرمايه ،فﻘط برای طرح
ظهور اين اصطﻼح در بﺨش اول جلد ِ
پرسش مربوط به کارهای نامولد ضروری است ،نه برای پاسﺦ به اين پرسش .زيرا تعريف کار مولد
پرسش مربوط به کارهايی را نيز طرح
دانستن آن به سپهر سرمايهی مولد ،بهناگزير
از راه متعلق
ِ
ِ
کارگران آنها نيز همانند کارگران سپهر
میکند که در سپهرهای ديگر سرمايه صورت میگيرند و
ِ
توليد ،استثمار میشوند ــ يعنی کاری بيشتر از آنچه برای جبران ارزش نيروی کارشان ضروری
است ،انجام میدهند ــ و گاه ستم بر آنها و استثمارشان بهمراتب شديدتر از کارگران در سپهر توليد
است .تکليف اينها چيست؟ بنابراين طرح پرسش در اينجا اجتنابناپذير است ،اما ،پاسﺦ به آن ،ــ
هرچند مارکس در توضيح و توصيف پرسش دست به تﻼشهايی در راستای چنين پاسﺨی میزند ــ در
عام لغوی
اساس ممکن نيست .زيرا ،مﻘولهی اقتصادی »هزينه« ،ــ و تأکيد میکنم ،نه خرج در معنای ِ
آن ــ در سطحِ تجريد ارزش قرار ندارد و به سطحِ تجريد ﻗيمت متعلق است و رسيدن به سطحِ تجري ِد
ﻗيمت ،مستلزم طرحِ مﻘوﻻت نرخ سود و نرخ متوسط سود است .از همين رو اصطﻼح هزينه در اين
کارگران بﺨش تجارت و
سر جايش ،در بحث مربوط به مزد
معنا دوباره ناپديد میشود تا بعدا ًِ ،
ِ
چهارم جل ِد سوم ظهور کند.
هزينههای دَ َوران در بﺨش
ِ
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با همهی اين احوال ،چه در جلد دوم ،چه در جلد سوم کاپيتال ــ و در گروندريسه و نظريههای ارزش
اضافی نيز ــ بهمحض آنکه مارکس وارد بحث دربارهی »هزينههای« دَ َوران و بنابراين کار نامولد
میشود ،ناگزير میشود ــ بیگمان ،بهدرستی ــ به کارهايی اشاره کند که بهمعنای اخص ،يعنی در آن
سطحِ تجريد دورپيمايیهای سرمايه ،به سپهر توليد تعلق ندارند ،اما کماکان کار مولدند؛ مهمترين آنها
کار در صنايع حمل و نﻘل و ارتباطات؛ و اين دومی ــ يعنی ارتباطات ــ متأسفانه و به دﻻيل قابل فهمی
کمتر موضوع شرح و بسط مارکس در زمانهی او بودهاست ،اما امروز برای ما از اهميت بسيار
فوقالعادهای برخوردار است .توجه مارکس به اين کارهای مولد و تأکيد درستش بر آنها ،او را ناگزير
میکند دائما ً به توصيفهای ديگر يا روندهای ديگری متوسل شود که عمﻼً ــ اما نه در اساس ــ از
الگوی دورپيمايیهای سرمايه و سپهرهای سهگانهی آن خارج میشوند .بهعنوان نمونه مارکس به
فرآيندهايی اشاره میکند که آنها را »ادامهی روند توليد در دَ َوران« مینامد که مهمترين آنها ،صنايع
حمل و نﻘل و ارتباطات و اطﻼعات است .گاه نيز اين کار مولد را نه کار در »ادامهی روند توليد در
آوردن محصول به بازار« را »خود
دَ َوران« ،بلکه متعلق به بﺨشی در خو ِد فرآيند توليد میداند و »
ِ
بﺨشی از فرآيند توليد« تلﻘی میکند) .گروندريسه (MEW, 42, S. 535 ،اينگونه تﻼشهای مارکس و
طرح توصيفات يا »بﺨشبندی«های تازه مانع از آن نيست که الگوی دورپيمايیها و سپهر سرمايهی
مولد ،بتواند شالودهای برای حل اين دشواری باشد.
گامی به پيش :دو پيشنهاد
اينک میخواهيم با ابتناء بر مدل دورپيمايیهای سرمايه و با استفاده از ظرفيتهای نظری آن ،دو الگو
بنيادين نظريهی ارزش
اصل
بازتعريف کار مولد و کار نامولد پيشنهاد کنيم .ما کماکان به اين
برای
ِ
ِ
ِ
مارکس پایبند میمانيم که کار مولد کاری است که در سپهر سرمايهی مولد ،در اختيار اين سرمايه
است و بنا به اراده و نﻘشه و اهداف آن ،در آميزش و پيکريابی در شرايط عينی توليد ،کاﻻيی توليد
میکند که واجد ارزش شرايط عينی توليد و يک ارزش اضافی است .نﻘطهی آغاز کار ما ،دو پاسخ به
پرسش اصلی است که پيش از اين طرح کرديم :نﻘطهی پايان سپهر سرمايهی مولد ،يعنی توليد
همان
ِ
افزايی سرمايه و نﻘطهی گذار به سپهر تحﻘق ارزش
ارزش و ارزش اضافی يا ارزشيابی و ارزش
ِ
کردن شيوهی ارائه ،از يک مثال يا يک وضعيت
کجاست؟ پيش از ارائهی اين دو پيشنهاد و برای ساده
ِ
مفروض آغاز میکنيم .فرض میکنيم در حومهی يک شهر يک بنگاه توليدی برای توليد نوعی ميوه،
مثﻼً سيب ،وجود دارد .همچنين فرض میگيريم که در کنار اين بنگاه ،سه بنگاه ديگر نيز وجود دارند:
يک بنگاه که کارش توليد آب سيب ،يک بنگاه که کارش بستهبندی محصوﻻت مصرفی مثل ميوه يا
نﻘل وسائل مصرفی ،مثل ميوه و
بطری است و يک بنگاه
ديگر ترابری که کارش از جمله حمل و ِ
ِ
بطری است .عﻼوه براين فرض میگيريم که بنگاه اول ،سيب را نه فﻘط برای فروش يا واگذاری به
بنگاه توليد آب سيب ،بلکه برای ارائه و فروش در بازار شهر برای مصرف شﺨصی افراد و نيز
مصرف بنگاههای توليدکنندهی کمپوت در نﻘاط دور و نزديک هم توليد میکند .اينکه چهار بنگاه
مفروض به يک يا چند سرمايهدار متعلق باشند ،بهخودی خود و در سطحی ديگر حائز اهميت است
ولی در بحث کنونی ما و در اين سطح نﻘشی ايفا نمیکند.
الگوی نخست :ارزش مستقيم کاﻻ
شدن چه خواستهايی محصول به مرحله و
نﺨست بايد روشن شود که تحت چه شرايطی يا برآورده ِ
هدف بنگاه توليدی دانست؛ بهعبارت ديگر ،محصول در چه
نﻘطهای رسيدهاست که بتوان آن را
ِ
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نﻘطهای ،محصو ِل نهايی است؟ اگر مبنا را بنگاه توليد سيب در مثال فوق قراردهيم ،بنا به تعريف،
محصول کامل يا محصول نهايی را سيبی میدانيم که بهلحاظ حجم و وزن و رنﮓ و بو و رسيدهبودن و
آمادگی قرارگرفتن در اولين ظرفهای نگهداری ،در
چيدهشدن از درخت و انتﻘال به انبار فروش و
ِ
انبار فروش جمعآوری شدهاست .در اين نﻘطه ،توليد ارزش و ارزشافزوده يا کاﻻی سيب به پايان
ترک سپهر سرمايهی مولد و گذار به سپهر
رسيده ،و سرمايه در قالب ارزش کاﻻی سيب آمادهی
ِ
ق ارزش است؛ از اين نﻘطه بهبعد چيزی بر ارزش سيب افزوده نمیشود .در اين حالت،
گردش يا تحﻘ ِ
شدن ارزش فراهم است .بنگاه توليد آب سيب ،پس از پرداخت قيمت سيبها ،يعنی
شرايط دست به دست ِ
دگرديسی پول ـ کاﻻ از دي ِد اين بنگاه و کاﻻ ـ پول از منظر بنگاه توليد سيب ،کاﻻی سيب
پس از انجام
ِ
ب سيب ،بنا به سفارش قبﻼً بهای کاﻻ را پرداخته باشد يا با يک
را دريافت میکند) .اينکه بنگاه توليد آ ِ
اعتبار تجاری ،بعدا ً بپردازد ،در اصل قضيه تغييری نمیدهد( در اين حالت همهی کارهايی که برای
رسيدن سيب به اين مرحله صورت گرفتهاند ،کار مولدند؛ هرچند مثﻼً انتﻘال سيبهای چيدهشده به انبار
فروش ،درواقع کاری است که نه در »توليد« سيب ،بلکه در انتﻘال سيب از مزرعه به انبار صورت
گرفتهاست ،اما از آنجا که ما حضور سيب را در انبار فروش ،محصول تمامشده تعريف کردهايم ،کار
انتقال را نيز مانند همهی کارهای ديگر ،کاری مولد در توليد سيب )و نه انتﻘال سيب( تلﻘی میکنيم.
اکنون اگر قرار باشد سيب برای فروش در بازار شهر به سهميههای کوچک مثﻼً يک کيلويی تﻘسيم
شود ،ﻻزم است در چنين سهميههايی بستهبندی شود .فرض میگيريم وظيفهی بستهبندی جز همين
توزين و ايجاد بستههای کوچک چيز ديگری نيست و قرار نيست مثﻼً به حفظ کيفيت سيبها کمک کند
يا آنها را از آسيبهای نﻘل و انتﻘال محفوظ نگهدارد .با اين ترتيب ،کار بستهبندی نه تغييری در ارزش
مصرفی سيب ايجاد میکند و نه چيزی بر مﻘدار ارزش آن میافزايد .اينک سيبهای بستهبندی شده بايد
برای فروش در بازار شهر به اين مکان منتﻘل شود .کار انتﻘال را هم بنگاه ترابری بهعهده میگيرد.
ب بستهبندی شده در بازار شهر آمادهی فروش است ،يعنی آماده است بهعنوان ارزش،
آنچه بهعنوان سي ِ
شکل کاﻻيیاش را به شکل پولی مبدل کند ،درواقع مجموعهای است از سه کاﻻ و بنابراين سه ارزش:
ِ
توليدی متفاوت و مجزا،
کاﻻی سيب ،کاﻻی »بستهبندی« و کاﻻی »انتﻘال« .اين سه کاﻻ ،در سه فرآيند
ِ
درحالی که سرمايههای مجزای آنها سپهر مولد خود را طی میکردهاند ،توليد شدهاند و به اين دليل
خريدار بستهی سيب در شهر ،با خري ِد اين بسته
هريک به تنهايی و بهخودی خود محصو ِل کار مولدند.
ِ
سه کاﻻ میخرد و ارزش سه کاﻻ را متحﻘق میکند .میتوان فرض کرد که خريدار بهجای خري ِد اين
بستهی سيب در بازار شهر میتوانست مستﻘيما ً به محل تولي ِد سيب مراجعه کند و زنبيلی هم همراهش
ببرد و يک يا چند کيلو سيب را آنجا بﺨرد .در آنصورت فﻘط کاﻻی سيب را میخريد ،و نه ديگر
کاﻻهای »بستهبندی« و »انتﻘال« را.
اينکه بهنظر میرسد کاﻻهای »بستهبندی« و »انتﻘال« بهخودی خود استﻘﻼل »فيزيکی« ندارند و تحﻘق
متمم کاﻻی سيب يا »متجلی« در آن امکانپذير است ،کوچکترين تغييری
ارزششان به مثابهی چيزی
ِ
در اين واقعيت ايجاد نمیکند که هريک کاﻻهايی جداگانه ،محصول سرمايههای »جداگانه« و کار
مولدند .بیگمان کاﻻی »بستهبندی« با کاﻻی »انتﻘال« از يک لحاظ تفاوت دارد .درحالی که »بسته« يا
»جعبه« بهخودی خود شيئی خارجی است و وجودی مستﻘل دارد» ،انتﻘال« از اين خاصيت هم
برخوردار نيست .با اينحال مسلما ً اين تصور بهوجود میآيد که »بسته« هم بهخودی خود و جدا از
سيبی که در آن بستهبندی شدهاست» ،فايده«ای ندارد و چنين تصوری میتواند جدايی ارزشهای اين
ارزش »بستهبندی« از منظر
کاﻻها را دچار ابهام کند .در اينمورد بايد به دو نکته توجه داشت(1 :
ِ
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سرمايهی بنگا ِه بستهبندی ،با فروش/واگذاری به بنگاه توليد سيب ،عمﻼً متحﻘق شدهاست و به اين ترتيب
مصرفی بسته بهعنوان يک جسم نيز ،هم
از ارزش سيب مستﻘل است .در اين رابطه ،استﻘﻼل ارزش
ِ
برای توليدکنندهی بسته و هم توليدکنندهی سيب جايگاه مستﻘل خود را دارد) .در الگوی دوم خواهيم ديد
ساختن بسته و بستهبندی سيب است ،بهعنوان يکی از اجزای
که ارزش بسته که منتج از کار مول ِد
ِ
ب بستهبندیشده ،وارد کاﻻ شدهاست (2 (.کاﻻی »انتﻘال« مانند همهی کاﻻهای ديگری
ارزشی کاﻻی سي ِ
ِ
که ارزش مصرفی آنها ،عينيت مادی ندارد ،بلکه در پيکرهی مادی چيز ديگری جذب میشود ،بیگمان
دارای همهی مشﺨصات ﻻزم و کافی برای کاﻻ يا ارزشبودن است.
بنيادين نظريهی ارزش برای تعريف کار مولد
ويژگی الگوی نﺨست اين است که به معيار
فايده و
ِ
ِ
پایبند میماند و با برداشتن گامی کوچک ،اين معيار را از ابهامات و سوءتفاهمهايی که برخی
توصيفات خو ِد مارکس نيز موجب آنها هستند ،میپاﻻيد .با اتکا به اين الگو ضرورتی ندارد که ما
فرآيند بستهبندی يا فرآيند انتقا ِل کاﻻ )سيب( را زير عناوينی مانند »ادامهی فرآين ِد توليد در گردش«
صرف شده در آنها را نتيجه بگيريم .کار مول ِد صرفشده در اين
تعريف کنيم و از آنجا
مولدبودن کار َ
ِ
صرف شده ،و بههمين دليل نيز
دو کاﻻ ،کاری مولد است که در فرآيند توليد کاﻻهايی ديگر ،جز سيبَ ،
ق ارزش اين دو کاﻻ در ظاهر به تحﻘق ارزش سيب »وابسته« است ،چنانکه
مولد است .اينکه تحﻘ ِ
مولدبودن کار مصرفشده در توليدشان را از توليد سيب بهوجود
ِ
ديديم ،ضرورتی برای استنتاجِ
ارزش استفاده )خصوصيات
نمیآورد .کاﻻهای »بستهبندی« و »انتﻘال« کوچکترين تغييری نه در
ِ
ب بستهبندی شده در بازار شهر ارزش
طبيعی( سيب ايجاد میکنند و نه در مﻘدار ارزشش .اينکه سي ِ
مصرفی
ب بستهبندی نشده در انبار توليدکنندهی سيب دارد ،ناشی از تغييری در ارزش
بيشتری از سي ِ
ِ
ارزشی
شدن دو مﻘدار
سيب يا افزايشی در مﻘدار ارزش آن نيست .اين افزايش فﻘط ناشی از اضافه ِ
ِ
بﻼتغيير سيب است.
ارزش
ديگر ،مﻘدار ارزش »بستهبندی« و مﻘدار ارزش »انتﻘال« به مﻘدار
ِ
ِ
اين الگو از يکسو به ما کمک میکند که خصلت مولد همهی کارهايی را که در فرآيندهای توليدی
ب بستهبندی شده در
مجزا کاﻻهايی توليد کردهاند که مﻘدار ارزششان در نهايت در مﻘدار ارزش سي ِ
بازار شهر حاضر است ،را از خو ِد اين فرآيندهای توليدی استنتاج کنيم و نه از »تغييری« در مﻘدار
زدودن ابهاماتی که ظاهرا ً به »تغيير« مﻘدار ارزش کاﻻها
ارزش سيب؛ و از سوی ديگر ،میتواند به
ِ
ِ
در اثر نﻘل و انتﻘالشان منجر میشود ،ياری رساند .فرض کنيم که تاجری سيبهای بستهبندیشده در
بازار اين شهر را به حجم زيادی بﺨرد و آنها را به قيمتی گرانتر ،در بازار شهر ديگری بفروشد .از
ب بستهبندیشده تغييری ايجاد نشدهاست ،ممکن است گرانتر
آنجا که در مﻘدار ارزش سيب و سي ِ
شدن آن ،و بنابراين سود تاجر ،ناشی از زيرکی و »ش ّم تجاری« و نهايتا ً ناشی از خو ِد گردش
فروخته
ِ
اضافی
و خريد و فروش تلﻘی شود .درحالی که سود تاجر ناشی از دو عامل است (1 :سهمی از ارزش
ِ
ب بستهبندیشده« در بازار دومين شهر
توليدشده در روند تولي ِد همهی کاﻻهايی که نهايتا ً به کاﻻی »سي ِ
شدن مﻘدار ارزش تازهی کاﻻی
منجر شدهاند ،در قالب سو ِد
ِ
متوسط سرمايهی تاجر؛ و  (2ضميمه ِ
ب بستهبندیشده .اينکه تاجر زرنﮓ همهی
»انتﻘال« ،از شهر اول به شهر دوم ،به مﻘدار
ارزش سي ِ
ِ
ارزش اضافی موجود در کاﻻی »انتﻘا ِل« دوم را خود بهجيب بزند يا فﻘط به سهمی که سرمايهی تجاری
بودن بستهی سيب
ت »گرانتر«
از اين ارزش اضافی نيز برمیدارد ،اکتفا کند ،تغييری در ماهيت عل ِ
ِ
در بازار شهر دوم و سود تاجر ايجاد نمیکند.
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مارکس در گروندريسه مینويسد» :گردش میتواند ارزش خلق کند ،فﻘط تا جايی که به گماردن کار
بيگانهی جديد ،عﻼوه بر آنچه مستقيما ً در فرآيند توليد ،مصرف میشود نياز داشتهباشد .آنگاه اين
درست مانند آن است که گويی کار ﻻزم بيشتری مستﻘيما ً در فرآيند توليد مورد نياز بودهاست .فﻘط
واﻗعی گردش ،ارزش محصول را افزايش میدهند ،اما از ارزش اضافی میکاهند«.
هزينههای
ِ
) (MEW 42; S. 453انديشهای که بنياد اين گفتهی مارکس است ،درواقع مؤيد الگوی نﺨست است؛ با
اين تفاوت که اين الگو همهی ابهامات و سوءتفاهماتی را که در چنين اظهاری نهفتهاند ،زايل میکند .با
اتکا به اين الگو نيازی نيست کارهای مولدی را که در فرآين ِد تولي ِد بستهبندی يا انتﻘال صورت گرفتهاند،
کارهايی بدانيم که »گويی« در توليد سيب ضرورت داشتهاند و دچار اين دغدغه و اغتشاش نمیشويم
که »هزينه«های واﻗعی گردش را از هزينههای غيرواقعیاش جدا کنيم و با ابهامات بیمورد و
اقتصادی فرآيند توليد ارزش و فرآيند تحﻘق ارزش پديد
غيرضروریای که از اينطريق برای مفاهيم
ِ
میآيد ،دستوپنجه نرم کنيم .ما همين گفتاورد و انديشههای همانن ِد آن را بار ديگر در چارچوب الگوی
دوم ازمايش خواهيم کرد .الگوی نﺨست فايده و ويژگی مهم ديگری نيز دارد که در آن با الگوی دوم
شريک است و ما پس از طرح الگوی دوم به آن بازمیگرديم.
الگوی دوم :نقطهی احراز ارزش
الگوی دوم با تلﻘی برخی کارهای مولد زير عنوان »هزينههای دَ َوران« تطابق بيشتری دارد ،اما فﻘط
ت ناشی از آن تلﻘی را رفع کند و نظريهی سازگار و يکدستی دربارهی کار
از اين رو که سوءتفاهما ِ
مولد و کار نامولد ارائه دهد.
در الگوی دوم ،حالتی را که در الگوی نﺨست کاﻻی تمامشده تلﻘی کرديم به مثابهی ارزش کاﻻ در
نﻘطهی صفر/صفر ،محل تﻘاطع محورهای  xو  yيک دستگاه مﺨتصات درنظر میگيريم .بنا به
تعريف ،محصو ِل تمامشده قاعدتا ً عبارت از محصول در نﻘطهی صفر/صفر نيست ،بلکه نﻘطهای است
روی يک منحنی که نﻘاط روی آن دارای دو بُعد مکان )روی محور  (yو بُعد زمان )روی محور (x
هستند .بديهی است که يکی از حاﻻت استثنائی و ممکن ،نﻘطهای روی اين منحنی است که هردو بُعدش
برابر با صفراند .در اين حالت ،الگوی نﺨست ،حالتی خاص از الگوی دوم است .به اين ترتيب همهی
مکانی آن ضرورت
دن محصول يا به انتﻘا ِل
کارهايی که برای تعويق زمانی در آمادهشدن يا کاملش ِ
ِ
ارزش ناشی از اين کارها ،اعم از اينکه
ارزش خو ِد محصول.
دارند ،کارهايی مولدند و متعلقاند به
ِ
ِ
فيزيکی محصول ايجاد کنند يا نه ،جزئی است از ارزش محصول.
تغييری در خواص يا وضعيت
ِ
آمادگی گذار به سپهر
زمان  T1و مکان S1
مکان  Sتوليد شدهاست و تازه در
کاﻻيی که در زمان  Tو
ِ
ِ
ِ
ارزش توليدشده در همهی فرآيندهای مﺨتلف توليد
تحﻘق ارزش را دارد ،کاﻻی واحدی است که واجد
ِ
برای رساندنش به حالت  T1/S1هستند .بازهم در اينجا تفاوتی ندارد که سرمايههای مولدی که در اين
فرآيندهای توليد دورپيمايی مولد خود را طی میکردهاند ،بهلحاظ حﻘوقی به يک فرد يا نهاد يا به چند
يانی
فرد و نها ِد متفاوت تعلق داشتهاند .تنها تفاوت در اين است که در اين حالت ،نه به مثابهی مراحل م ِ
محصول نهايی
يک فرآيند توليد ،بلکه بهعنوان اجزائی ازشرايط عينی توليد )سرمايه ثابت( در تولي ِد
ِ
شرکت داشتهاند) .ر.ک .به :نمودار زير(
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احراز ارزش ناميد ،نﻘطهای که در آن محصول به مثابهی
اين نﻘطه را میتوان بهعنوان مثال ،نﻘطهی
ِ
دگرديسی شکل ارزش را ــ از شکل کاﻻيی به شکل پولی ــ آغاز
کاﻻی کامل تلﻘی میشود و میتواند
ِ
کند .در اين حالت نيز همهی کارهای مولدی که برای رساندن محصول به نﻘطهی احراز ارزش
ضرورت دارند ،مانند انبارداری ،تيمار ،حفاظت يا حمل و نﻘل ،همگی به فرآيند توليد محصول تعلق
دارند و جزو هزينههای گردش تلﻘی نمیشوند؛ مثل انتﻘال سيب از مزرعه به انبار ،در الگوی نﺨست.
آوردن محصول به
گرايش مارکس در گروندريسه به اين الگوی دوم بسيار نزديک است .بهنظر او »
ِ
بازار ،خود بﺨشی از فرآيند توليد است .محصول کاﻻست ،فﻘط هنگامی که در بازار استMEW ) «.
 (42, S. 535با اينحال وجه غالب نظر او چه در گروندريسه و چه در کاپيتال )»هزينهی دَ َوران« در
جلد دوم ،و مزد کارگران بﺨش تجارت در جلد سوم( ،اين است که اين بﺨش از فعاليت سرمايهی مولد
را در سپهر دَ َوران و کماکان زير عنوان »هزينههای دَ َوران« قرار دهد و آنها را به مثابهی هزينههای
واقعی از هزينهی خالص دَ َوران متمايز کند يا فرآيند توليد آنها را ادامهی فرآيند توليد در فرآيند دَ َوران
بنامد .بهنظر من اين شيوه تا حدی به استحکام و انسجام دستگاه دورپيمايیهای سرمايه لطمه میزند و
میتواند منشاء سوءتعبيرهايی از نوع کژانديشیهای سهگانهی مذکور باشد.
تلﻘی اين حالت از توليد ارزش و ارزش اضافی بهعنوان
گرايش مارکس در گروندريسه ،عليرغم
ِ
هزينهی دَ َوران بيشتر به اين سو است که تغييرات روی محور مکان را به ادامهی فرآيند توليد ،و
ب گردش تعبير کند .علت اين گرايش بيشتر اين است که
تغييرات روی محور زمان را به هزينههای نا ِ
تعويق )يا تغييرات زمانی( در تحﻘق ارزش ،بيشتر به ملزومات واقعی يا مجازی )اعتباری،
دگرديسی شکل ارزش
صرف
بورسبازی ،سفتهبازی( تﺤقق آن مربوطند که شامل مﺨارجی هستند که َ
ِ
)خريدوفروش( میشوند و اعم از آنکه ضرورت ساختاری داشتهباشند يا نه ،مﺨتص شيوهی توليد
سرمايهداریاند .او مینويسد» :متداولتر از اين نيست که حمل و نﻘل و غيره را تا جايی که به
آوردن
ص گردش قراردهيم> .فعاليت< بازرگانی با
بازرگانی مربوط میشوند ،در ميان هزينههای خال ِ
ِ
موجودبودن محصول را
يک محصول به بازار ،به آن شکل جديدی میدهد .بیگمان فﻘط محل يا مکان
ِ
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شکل محصول تغيير میکند توجه نمیکنيم .بازرگانی
تغيير میدهد .اما ما در اينجا به شيوهای که در آن
ِ
مصرفی جديد به اندازهی زمان کار
ارزش
ارزش مصرفی جديدی را به محصول منتﻘل میکند ... .اين
ِ
ِ
آوردن محصول به بازار ،خود بﺨشی از
ارزش مبادلهای است.
تمام میشود و از اين رو همزمان
ِ
ِ
شرط مکانی انتﻘال محصول به بازار ،از لﺤاظ اﻗتصادی،
فرآين ِد توليد است«) .همانجا( يا جای ديگرِ » :
به خو ِد فرآين ِد توليد تعلق دارد) «.همانجا ،ص  .(440بنابراين مارکس با اين ديدگا ِه »متداول« مﺨالف
است که هزينههای حمل و نﻘل ،که عموما در حوزهی فعاليتهای سرمايهی بازرگانی است ،در زمرهی
»هزينههای خالص گردش« قرار بگيرند ،زيرا بنظر او جابجايی مکانی کاﻻ مستلزم کاری است و اين
صرف زمان است .به همين دليل نيز کاری است ارزشآفرين که به اندازهی همين زمان،
کار مستلزم َ
»ارزش مبادله« دارد .نکتهی مورد توجه و تأکيد ما در اين گفتاورد اين است که مارکس »انتﻘال
مکانی« را به مثابه الصاق ارزش مصرف جديدی به خو ِد محصول ارزيابی میکند و بههمين دليل
گرايش او در اينجا به الگوی دوم نزديکتراست.
اساسا تفاوت دو الگو هم در همينجاست .در الگوی نﺨست ،کاﻻهای »متمم«ی که بنظر میرسد
ارزششان همراه و همزمان با تحﻘق ارزش کاﻻيی ديگر متحﻘق میشود ،نه به مثابه بﺨشی از ارزش
مصرفی و ارزش اين کاﻻی ديگر ،بلکه به مثابه کاﻻهايی جداگانه ،که در ارزش مصرفی و ارزش
کاﻻی دوم تغييری ايجاد نمیکنند ،تلﻘی میشوند؛ در الگوی دوم ،اينها بﺨشی از ارزش مصرفی و
ارزش کاﻻی ديگرند.
ارزيابی
بازانديشی نظريهی ارزش در راستای منطﻘی ديدگاه مارکس و بازسازی نظريهی کار مولد و کار
نامولد در الگوهايی مانند اين دو الگو ،اين مزيت را دارد که مفهوم »گردش« يا »دَ َوران« ،که نظريهی
»هزينههای دَ َوران« آن را به امری فيزيکی )حرکت در زمان و مکان( تبديل میکند ،دوباره در جايگاه
درستش ،همانا مفهومهای اقتصادی ،قرار دهد .در الگوی ما ،آغاز گردش فيزيکی کاﻻ )حرکت در
زمان و مکان( ،هنوز بهمعنای گردش بهلحاظ اقتصادی نيست .بهلحاظ اقتصادی گردش هنوز آغاز
احراز ارزش ،در فرآيند توليد است ،هرچند از نﻘطهای به نﻘطهی ديگر
نشده و کاﻻ تا رسيدن به نﻘطهی
ِ
احراز ارزش يا نﻘطهی
منتﻘل شود يا زمانی در نﻘطهای معوق بماند .نﺨست پس از رسيدن به نﻘطهی
ِ
شکل ارزش میتواند آغاز شود .از اينجا
دگرديسی
اقتصادی کلمه ،يعنی
گذار است که گردش بهمعنای
ِ
ِ
ِ
بهبعد نيز بیگمان هزينههايی برای سرمايه وجود دارند ،اما اينها هزينههای گردشاند و نيازی نيست
آنها را با صفت غيرواﻗعی از ديگر هزينههای واﻗعی جدا کنيم .دراساس مارکس نيز به ضرورت اين
جداسازی آگاه است و زمينههای نظری آن را فراهم کردهاست .او در گروندريسه )بهخودش نيز(
يادآوری میکند که »هزينههای گردش که از گردش بهعنوان يک کنش اﻗتصادی نشئت میگيرند ــ به
عنوان رابطهی توليد ،نه مستقيما ً به عنوان وجهی وجودی از توليد همانند مورد وسايل حمل و نﻘل و
ارتباطات ،فﻘط هنگامی میتواند بهطور مشﺨص بحث شود که ما به بهره و بهويژه به اعتبار
بهپردازيم (MEW 42, S. 430) «.در اينجا صنايع حمل و نﻘل و ارتباطات ،نه بهعنوان ادامهی فرآيند
توليد در سپهر دَ َوران ،بلکه بهعنوان وجهی وجودی از خو ِد توليد تعريف شدهاند و هزينههای گردش ــ
غيرضروری »واقعی« و »غيرواقعی« ــ زمانی میتوانند بررسی شوند ،که مفاهيم و
بدون صفتهای
ِ
مﻘوﻻت قيمت ،و از آنجا بهره و اعتبار ،تعريف شدهباشند.
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نکتهی کليدی اين است که برای تشﺨيص مولد بودن يا نبودن کار ،رابطهی اين کار با سرمايهای که
نيروی اين کار را خريده است ،تعيينکننده است ،نه رابطهای که اين کار با خريدار محصول اين کار
برقرار میکند .يک مثال از دنيای امروزين و روزمرهی سرمايهداری :هيچکس در اينکه کار کارگر
ی چاپ )يا چاپﺨانه( کاری مولد است ،ترديدی ندارد .بهعبارت ديگر ما مولد بودن
يک بنگاه سرمايهدار ِ
کار او را از رابطهاش با سرمايهی مولد بنگاهدار استنتاج میکنيم ،نه از اين که محصولش را چه کسی
میخرد ،يک مصرفکننده برای مصرف شﺨصی يا يک سرمابهدار ديگر .اين که محصولش کتاب
است يا روزنامه يا بروشور يا آگهی تسليت ،در اين جا نﻘشی ايفا نمیکند .اينکه محصول کار او مثﻼ
بروشورهای تبليغات ِی پر زرق و برقی است که قرار است برای سرمايهدار ديگر ،کار فروش کاﻻيش
را آسان کند ،و بنابراين برای آن سرمايه ،جزو هزينههای دَ َوران تلﻘی شود ،هرگز ما را به اين نتيجه
نمیرساند که کار کارگر چاپگرش را نامولد بدانيم .همين را میتوان به روشنی دربارهی انواع و اقسام
بنگاههای تبليغاتی گفت که به مثابه يک بنگاه سرمايهداری ،فيلم و کتاب و موسيﻘی و روزنامه و
بروشور و کاتالوگ توليد میکنند .اين که ممکن است اين کاﻻها برای سرمايهی ديگری بﺨشی از
بودن کار نويسنده و نﻘاش و طراح و
ناقض مولد
ران محصولش باشند ،به هيچ روی
ِ
ِ
هزينههای دَ َو ِ
حروفچين و برنامهنوي ِس نرمافزار و گوينده و خواننده و هنرپيشهای نيست که بهعنوان کارگر مزدبگير
صرف پرداخت
برای اين بنگاه کار می کنند .با اينحال در همين بنگاه تبليغاتی نيز بﺨشی از سرمايه َ
مزد کسانی میشود که وظيفهی حسابداری و دفترداری و تنظيم قراردادهای خريد و فروش و حتی
بازاريابی را بعهده دارند و بنا به تعريف کار نامولد انجام میدهند.
مهمترين فايدهی اين دو الگو اين است که میتوانيم بدون ابهام و با صراحت بگوييم :کار مولد کاری
صرف میشود .براساس اين
است که برای توليد ارزش و کار نامولد کاری است که برای تحﻘق ارزش َ
ت پراتيک
ت
غيرمادی روابط اجتماعی در توليد ارزش بر عيني ِ
دو الگو ،نه تنها بار ديگر ابتناء عيني ِ
ِ
سم پراتيکی برای گسست از
آشکار میشود ،بلکه ضرورت شناخ ِ
ت روش ويژهی مارکسی و ماتريالي ِ
پذير نظريهی ارزش نيز ،وضوح میيابد .اگر اين امر روشن شدهباشد
الگوهای سنتی ،ناتوان و آسيب ِ
ب کاﻻهايی با پيکرمادی از سوی مارکس ،نه اهميت اين پيکره ،بلکه آسانفهم بودن
که علت انتﺨا ِ
موضوع بودهاست ،میتوانيم بار ديگر تکرار کنيم که اين الگوها در مورد همهی کاﻻهای ديگری که
ارزش مصرفیشان پيکر مادی ندارد ،نيز صادق است.
صرف تحﻘق ارزش میشوند ،اعم از فعاليتهای اجتماعی ،بانکی،
نامولد
خواندن همهی کارهايی که َ
ِ
مالی ،اداری ،تجاری تنها به اين معناست که اين کارها فﻘط از آن رو نامولدند که ارزش توليد نمیکنند
دهندگان اين کارها زير ستم و استثمار نيستند .برعکس بﺨش
و به هيچ روی به اين معنا نيست که انجام
ِ
ت« هنوز کاﻻ نشده در شيوهی
عظيمی از اين کارگران يا »کارمندان« همراه با همهی کسانی که »خدما ِ
مددکاری اجتماعی و غيره( را برعهده دارند ،زير فشارهای
توليد سرمايهداری )آموزش ،بهداشت،
ِ
کارگران مولد در اساس مزدی برابر با ارزش نيروی
روزافزونی قراردارند .آنها نيز درست مانند
ِ
کارشان دريافت میکنند و مﻘدار کاری که انجام میدهند بهمراتب بيشتر از آنی است که برای بازتوليد
بﺨش کار ﻻزم و کار مازاد تﻘسيم
نيروی کارشان ضروری است .بنابراين روزانهکار آنها نيز به دو
ِ
میشود .اينکه اين کار ،بنا بر تعريف ،کار مجر ِد آفرينندهی ارزش و ارزش اضافی نيست و صرفا ً به
اين دليﻞ نامولد است ،نه انکار فشار ستم و استثمار سرمايه بر اين بﺨش عظيم افراد جامعه است و نه
نافی نظريهی ارزش مارکس .بنا به تعريفی که ما در اين چهار بﺨش از بازانديشی نظريهی
ناقض و
ِ
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صرف کار ،و زمان کار ،بدون قرارگرفتن در رابطهی سرمايه،
ارزش طرح کردهايم ،اينکه نوع کارَ ،
ارزشآفرين نيست ،ديگر نبايد سﺨن تازهای باشد.
نکتهی تعيينکننده دربارهی کار نامولد ،نه با تعبيری اعتباری و عرفی از واژهی »نامولد« ،بلکه به
اضافی
کاهش مﻘدار ارزش
منزلهی يک مﻘولهی اقتصادی ،نﻘشی است که استثمار آن در پيشگيری از
ِ
ِ
سهم ارزش اضافی پرداخت میشود ،به
سرمايهدار ايفا میکند .درست است که مزد کارگران نامولد از ِ
همين دليل هرچه اين مزد کمتر باشد ،سهم ارزش اضافی بيشتر خواهد شد .بنابراين کار مازادی که
کارگر نامولد انجام میدهد ،هرچند مستﻘيما ً مول ِد ارزش اضافی نيست ،اما هرچه اين بﺨش مازاد و
اضافی سرمايه ،سهمی بيشتر باقی خواهد ماند.
درجهی استثمار کارگر نامولد بيشتر باشد ،از ارزش
ِ
نگاه سنتی به کار مولد بهدليل رويکرد فراتاريﺨی ،اخﻼقگرايانه و اعتباری به مﻘوﻻت اقتصادی ،کار
نامولد را ريزهخوار سفرهی ارزش اضافی تلﻘی میکند و در تحليل نهايی بين مز ِد کارگر نامولد و
بهرهی پول يا رانت )که آنها نيز خود سهمی از ارزش اضافی اند( تمايز قائل نمیشود .درحالی که بهره
و رانت سهمی از ارزش اضافیاند که بين مالکين ابزار توليد ،بدون کوچکترين مابهاِزايی تﻘسيم
میشود ،اما مزد کارگر نامولد در اِزای کاری پرداخت میشود که بﺨش مازاد آن ،صرفا ً در خدمت
سهم سود ،بهره و رانت است .نگاه و رويکرد سنتی در پوشش انواع و اقسام ايدئولوژیهای
افزايش ِ
مارکسيستی يا کارگری با اسطورهسازی از کارگر مولد و با تحﻘير کارگر نامولد ،يعنی با تجلي ِل
آفرينش ارزش و انگلانگاری کاری که ارزشی نمیآفريند ،نگاهی است از منظر سرمايه به کار مولد و
ِ
بساط
شدن
ِ
کار نامولد ،نه نگاهی مارکسی ،انتﻘادی و انﻘﻼبی و نه نگاهی از جايگاهی طبﻘاتی که برچيده ِ
براندازی روابط سرمايهدارانهی توليد و بازتوليد غيرممکن میداند.
ستم و استثمار را بدون
ِ
درک سنتی از کار مولد و کار نامولد با محدوديتها و تنﮓنظریهای ناشی از کژانديشیهای سهگانه،
ت ساختوبافت جامعه به نتايجی سترون میرسد و هم از اين رو امکان سازمانيابی و
هم در شناخ ِ
کنش سياسی و انﻘﻼبی عليه روابط سرمايه را به ساختهايی فرقهگرايانه با مرزهای عبورناپذير تﻘليل
بازانديشی نظريهی ارزش و طرح الگوهای دوگانهی فوق برای کار مولد
میدهد .گام برداشتن در راه
ِ
ت ساختوبافت
سفته و پﺨته شوند ــ میتواند افق شناخ ِ
و کار نامولد ــ آنگاه که در گفتگويی نﻘادانهُ ،
جامعه و توانهای انﻘﻼبی را بازتر کند و دريچههای تازهای بهسوی امکان سازمانيابی و کنش سياسی
و انﻘﻼبی بگشايد.
طرحِ الگوهای دوگانهی فوق و برداشتن گامی کوچک در اين راه ،مبتنی است بر دريافتی از مفاهيم
شناختی معين ،و از برخی لحاظ تازهای ،دارد .به اين شالودهی
توليد و تحﻘق ارزش که خود مبنای روش
ِ
شناختشناسانه و روششناختی در بﺨش بعدی خواهيم پرداخت.
خرداد 1397

يادداشتها:
 -1در نوشتهای زير عنوان »کار مولد و کار نامولد« که در نشريهی »نﻘد« شمارهی ،13
شهريورماه  ،1373انتشار يافت ،تا حدی بهمﻘدمات اين بحث و جايگاه نظر مارکس و
پیآمدهای بﻼواسطهی آن پرداختهام و در اين نوشتار ،گذشته از نﻘل چندين جمله ،از آن متن
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صرفنظر کردهام .با اينحال ،آن نوشته را بهعنوان زمينه و مﻘدمهای کمابيش ضروری به
بحث حاضر کماکان مفيد میدانم و خوانندگان را به رجوع به آن نوشته در منبع زير:
http://naghd.info/NAGHD13.pdf
دعوت میکنم.
 -2هرچند بﺨش ويژهی مربوط به کار مولد و کار نامولد در نظريههای ارزش اضافی و
تاريﺨی کار
گروندريسه سرشار از اشارههای صريح است ،برای تأکيد بر تعين اجتماعی و
ِ
مولد و تعين اجتماعیاش در يک جامعهی معين ،اشاره به دو نمونهی ديگر خالی از فايده
کردن آن
افزايی ارزش ،بزرگتر
نيست :از نظر مارکس هدف سرمايهدار »غنیسازی ،ارزش
ِ
ِ
است ،همانا حفظ ارزش کهنه و آفرينش ارزش اضافی .و اين محصول ويژهی فرآين ِد توليد
سرمايهداری را او تنها در مبادله با کار بهدست میآورد ،کاری که از همين رو ،کار مولد
ناميده میشود) «.نظريههای ارزش اضافی ،جلد اول (MEW, 26.1, S. 374 ،و جای ديگر:
معلمی را که در يک بنگاه سرمايهداری مشغول بهکار است ،در عطف به شاگردان ،کارگر
نامولد و در عطف به کارفرمايش ،کارگر مولد میداند) .همانجا ،ص (386
بﺨش مربوط به فرآيند کار و فرآيند توليد ،يکی از بهترين و درخشانترين منابع برای شناخت
ت توليد بهطور عام و به
ايدئولوژی بورژوايی ،در پنهان
افسون
پس پش ِ
کردن توليد ارزش ِ
ِ
ِ
ِ
نحوی فراتاريﺨی است.
 -3درباهی مفهوم و جايگاه و اهميت »ماترياليسم پراتيکی« جای ديگری بطور مشروح نوشتهام.
ر.ک .به :کمال خسروی» ،شالودههای ماترياليسم پراتيکی مارکس« ،در :توصيف ،تبيين و
نقد ،نشر اختران ،تهران.1381 ،
همين نوشته پيشتر در شمارهی دو نشريهی »نقد« در سال  1369منتشر شده بود:
http://naghd.info/NAGHD2.pdf

 -4اين نکته را در حاشيهی بحثی پيرامون تفاوت ارزش با مﻘدار يا اندازهی ارزش ،که زير عنوان
»افسون پنهان سرافا« انتشار يافت ،در مثالی ساده توضيح دادهام:
»فرض کنيم:
حالت اول :در يک واحد توليدی کوچک ،کارگران شلوار توليد میکنند و روش کار طوری
است که هر کارگر ،کار توليد هر شلوار را از آغاز تا پايان به تنهايی انجام میدهد و باز هم
فرض میکنيم هر کارگر با  8ساعت کار در روز يک شلوار توليد میکند.
ب اين کارگاه ،يکی از کارگران را در روزی تعطيل به خانهی
حالت دوم :سرمايهدار صاح ِ
خود فرا میخواند و دقيﻘا ً همان مﻘدار و همان جنس پارچه و ماشينی دقيﻘا ً همانند ماشين دوخت
کارگاه را در اختيار اين کارگر میگذارد تا برای استفادهی شﺨصی او يک شلوار بدوزد؛ و او
با  8ساعت کار يک شلوار توليد میکند.
ارزش مارکس:
اينک نظريهی
ِ
ت اول ،يک کاﻻست ،ارزش است )يا ارزش دارد( .اين شلوار کاﻻيی
شلوار توليدشده در حال ِ
ِ
است که بنا به ماهيت خود ،ارزشی مصرفی به مثابهی محصول کار مشﺨص کارگر دوزنده
است ،و ارزش است ،به مثابهی محصول کار مجر ِد کارگر دوزنده .مﻘدار ارزش اين کاﻻ
استهﻼک ماشين دوخت
ارزش
)صرفنظر از مﻘدار ارزش مواد اوليه ،مواد خام و مﻘدار
ِ
ِ
و…( برابر است با  8ساعت کار اجتماعا ً ﻻزم.
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شلوار در حالت دوم ،کاﻻ نيست ،ارزش نيست يا ارزش ندارد .در نتيجه صحبت از مﻘدار
ارزش آن هم بيهوده است«.
ِ
 -5به عنوان نمونه ،در گروندريسه مینويسد» :هزينههای گردش قابل تحويل به هزينههای حرکت
آوردن محصول به بازار؛ زمان کار که برای تحﻘق تبديل از يک حالت به
است؛ هزينههای
ِ
حالت ديگر ﻻزم است .تمامی اين هزينهها اساسا ً قابل تحويل به عمليات حسابداری است و
زمانی که ﻻزمست« (MEW 42, S. 519) .اين اظهار ،حاوی همهی عناصری است که
میتوانند نﻘطهی رجوع هر سوءتفاهمی قرار گيرند :اغتشاش و امکان مغالطه بين حرکت
اقتصادی »گردش«؛ زمان کار برای »تبديل از يک حالت به حالت ديگر« و
فيزيکی و مﻘولهی
ِ
دگرديسی شکل ارزش؛ تحويل همهی هزينهها به »عمليات
آفرينش ارزش در
امکان
ِ
ِ
حسابداری« ،و غيره.

همچنين در اين زمينه:
بازانديشی نظريهی ارزش – بﺨش سوم» :در کاپيتال سکوتی نيست«
بازانديشی نظريهی ارزش – بﺨش دوم» :کار زنده و ارزشآفرينی«
بازانديشی نظريهی ارزش – بﺨش نﺨست» :ارزش :جوهر ،شکل ،مﻘدار«
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