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 اند؛نامولد در گفتمان مارکسيستی به سه ابهام يا ُشبهه يا سرانجام کژانديشی آلودهکار مولد و  مفاهيم کار
ويژه با روی آوردِن هاست که، بهاست؛ هنوز هم هستند. هرچند اينک دهههمواره چنين بوده

هايی بودند، نوشتهتر منتشر نشدهکه پيش کس و پس از انتشار آثاری از اوها به آثار مارمارکسيست
اند، اما حتی امروز نيز کوشيده هاکژانديشی اين زدايی، پااليش مفاهيم و پرهيز ازارزنده در راه ابهام

آميز نسبت به کار مولد و ضرورت مارجگذارانه و احترا نوايی و همراهِی دريافتیتوان همسختی میبه
به سختی  انگارِی کار نامولد را از سوی ديگر، از اين مفاهيم جدا کرد.سو، و زائد و انگلآن از يک

و اگر، همچون مارکس، کار مولد را کار مولِد سرمايه و از  اماتوان دريافتی را سراغ گرفت که بیمی
» بختیبد«، بلکه »بختینيک«مولدبودن را نه  اين رو برای سرمايه و از جايگاه سرمايه بداند و کارگرِ 

  تلقی کند.

ی نظريه بازانديشینوشتارهايی پيرامون  ازعنوان چهارمين بخش ی کار ما در نوشتار حاضر، بهنقشه
ی های نظريهنين است: نخست اشاره به اين سه کژانديشی، تعارِض صريح آنها با شالودهارزش، چ

ای کوتاه به داليل اين تعارض با استناد به مارکس؛ سپس، در فرازی بسيار ارزش مارکس و اشاره
اری ها ياين کژانديشی گيری و دوامپردازيم به رِد پای اشاراتی نزد خوِد مارکس که به شکلکوتاه می

ها، جايگاه و نقش به ريشه ؛هاهای ناشی از آنی خوِد اين ردپاها و کژانديشیرسانند و بررسِی رابطهمی
ها و ابهامات در پيشرفت نظری در مبحث کار مولد و کار نامولد. اين دو گام ی اين کژانديشیکنندهتعيين
داريم: ، سه گام در بحث اصلی برمیمقدمهکنيم. پس از اين ورود به بحث اصلی تلقی می یمقدمهرا، 

برای حل معضالت  پيشنهادیعنوان ی عزيمت و طرح معضل اصلی؛ دو، طرح دو الگو بهيک، نقطه
انداز گشودن ها، از چشماين گره کور نظری؛ و سه، ارزيابی اين الگوها در قياس با آن کژانديشی

  شناختی.ای به سپهر جامعهپنجره

  نديشیی نخست: سه کژامقدمه

کند که بدون آن، بقای بشر : کار مولد، کاری است که چيزی مفيد، ارزشمند و ضروری توليد میيک
بود که بگوييم نخستين کژانديشی آن است که کار مولد میلحاظ منطقی درست اين قابل تصور نيست. به

تعريف کار  ،توليدکننده است. يعنیی مولد، کند. معنای واژهداند که اساساً چيزی توليد میرا کاری می
. اما نخستين کنداستنتاج میی يک چيز، ترين معنای آن، همانا کار توليدکنندهبديهی از را مولد

، از مفهوم را ، يعنی ارجمند و ضروری دانستنشرا ی اعتباری آنکژانديشی دقيقاً همين است که جنبه
درکی از ارزش که از بار ارجمندِی با ی از کار مولد، . از اين زاويه، چنين درکگيردنتيجه میتوليد 

ای پهناور معنای واژه جدا نيست، کامالً همزاد و شريک است و متأسفانه، درست همانند همزادش، سايه
ی ارزِش و در دستگاه مفهومی نظريه در نقد اقتصاد سياسیی کار نامولد بر مفهوم مشخص و ويژه

کار مولد، بر خوِد اين کار، آن را به کاری  ینتيجهبودِن د و ضروری. بازتاب مفياندازدمی مارکس
، کار نامولد همچون غيرمفيد، آن مقايسه بانحوی که در کند، بهمفيد، ارجمند و ضروری مبدل می

به آن، درواقع نقش و جايگاهی غيرضروری و  کند که شاغلينِ غيرضروری و در اساس زائد جلوه می
 توليدعبارت ديگر، درست است که در اين تلقی از کار مولد، نفِس کنش، يعنی هوار دارند. بانگل

اما ماهيت آنچه توليد  ،کندکند، جدا میکننده است و آن را از کنشی که چيزی توليد نمیچيزی، تعيين
شود. در ای ناگفته و نانوشته، همواره همچون چيزی مفيد و ارجمند تلقی میشود، با اتکا به قاعدهمی

شود که بخش عظيم آنچه کار مولد توليد تقدس ايدئولوژيک اين تلقی از کار مولد، به آسانی فراموش می
ناپالم و آفرينندگان کابوس هيروشيما، ابداً مفيد و ای، های خوشههای نفرُکش، بمبکند، همچون مينمی
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مفيد، ارجمند و ضروری نيست. در اين تلقی نيز،  رویهيچ ی آنها بهضروری نيستند و کار توليدکننده
  آفرينی.ی ارزش و ارزشی ارجگذارانهکند که نظريهکار مولد در همان فضای ايدئولوژيکی تنفس می

وقوعِ کار و مستقل از  زمان و مکانِ کند، مستقل از چيزی مفيد توليد می کاری است که : کار مولد،دو
مولد يا نامولد  طور فراتاريخیاين کار است. کار، به و محملِ  که ظرف يا بستر ایی اجتماعیابطهر

سازد، چه از سوی انسان وحشِی سرآغاز تاريخ انجام ای خام، طعامی پخته میاست. کاری که از دانه
سقف جهاِن مسکون امروز، در ی انساِن روزگار ما، چه در اعماق آفريقا و چه وسيلهشود و چه به

در ايران ساسانی يا  کار دبيرین روزگار باستان يا مَ . در برابر، کار جادوگر يا شَ استمولد  کاری
کند. در اين گری در روزگار ما، کاری است نامولد، چون چيزی توليد نمیی يا پژوهشانيونان اسکندر

تلقی، نه تنها تعريف مولدبودن يا نبودن کار از وابستگی زمانی و مکانی مبراست و از اين رو از 
 یی کار نيز مستقل است. کسی که شلوارکننده ی اجتماعی انسانِ تاريخيت بری است، بلکه از رابطه

بدوزد يا ديگری و فارغ از  شکه برای مصرف خوددهد، اعم از اينمولد انجام می یدوزد، کارمی
دوزد، و چرا و تحت چه شرايطی دوزد، چرا و تحت چه شرايطی میکه اگر برای ديگری میاين

  کند.ی کارش را به ديگری واگذار مینتيجه

ترين تلقی ترين تعريف و در نتيجه قویترين و عاميانهترين، رايجآمدترين کژانديشی که سادهرپی: پُ سه
داند که چيزی مادی توليد ايدئولوژيک از تمايز کار مولد و کار نامولد است، کار مولد را کاری می

ای که خود مرکب از هساختساخته و پيشکند، يعنی با تغيير و ترکيب عناصر طبيعی، يا چيزهای نيممی
عبارت ديگر، کار مولد به .ای داردی تازهکند که فايدهای توليد میاند، چيز مادی تازهعناصر طبيعی

اش باشد و بتواند لحاظ زمانی و مکانی قابل جداشدن از توليدکنندهبه که کاری است که چيزی توليد کند
ی کارهايی که ز مکان توليد، مصرف شود. همهدر زمانی ديگر از زمان توليد و در مکانی ديگر ا

شود، کارهای نامولدند. کاری که حاصلش اين ين انجام کار مصرف میعشان در حاصل و محصول
کامپيوتر يا اين تلفن همچون پيکری مادی است، کاری است مولد؛ کار فروشنده و آرايشگر و پزشک و 

به  دو کژانديشی پيشين در اين کژانديشِی سوم، پرستار و خواننده و نوازنده، کاری است نامولد.
صراحت و چه به زبان يا لحنی يابند. براساس اين درک، چه بهشان ارتقاء میآمِد منطقیباالترين پی

ی ای در هيچ زمان و مکانی، يعنی مستقل از همه، از آنجا که هيچ جامعهبيان شود تلويحی و خجوالنه
کم تا تواند بدون توليد اشياء زنده بماند، درحالی که بقای آن دستنمیتعينات تاريخی و اجتماعی، 

ن فروشنده و پزشک و خواننده و نوازنده ممکن است، کاری که در توليد اشياء صرف وزمانی بدمدت
شود، کاری است ضروری و کارهای ديگر، کارهايی هستند به درجات گوناگون غيرضروری. از می

توليد اشياء مادی (در کشاورزی، معادن، صنايع مادر، صنايع کاالهای مصرفی  سوی ديگر، از آنجا که
ً متکی است بر کار جسمانی، اما  عمدتاً مانند بهداشت، يا موسيقی يا علم » خدماتی«توليد و...) اساسا

کار  تمايز بين طور پنهانی مبنایمنوط است به کار فکری، در نتيجه تمايز بين کار مولد و کار نامولد به
دروغين بين کارگران و روشنفکران و  یمرز شود؛ و از اينجا تا کشيدنِ يدی و کار فکری هم تلقی می

انداختِن کسب وکار سياسی خطرناکی که کل جنبش کارگری شاهد دردمند آن است، راه دوری براه
  نيست.

های زمانی اجتماعی آنها در ساحتد و کار نامولد از تعين تاريخی و آنجا که اين سه تلقی از کار مولاز 
ی اعی يک جامعهشان در روابط اجتمبودنی تنيدهشان از زاويهو از تعين و شکل اجتماعی ،و مکانی

ی ارزش او سراسر همين يک دليل کافی است که با درک مارکس و نظريه د،نکنپوشی میمعين چشم
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و  گروندريسهويژه در ان در آثار مارکس، بهتوگمان میبی د.نکامالً متعارض باشبا آن بيگانه و 
، کاپيتالاند و در ای به اين بحث اختصاص داده شدههای ويژهکه در آنها بخش های ارزش اضافینظريه

اعتبارِی اين تلقيات و مخالفت صريح مارکس عنوان گواه بیويژه جلد دوم و سوم، هزاران سطر را بهبه
ضه ها فقط يک نمونه را عرنوشتار، درارتباط با هريک از اين کژانديشیبا آنها نقل کرد. ما در اين 

حال ند. با اينافکتر میمدهای آنها پرتوی روشنآد و هم بر ابعاد و پیکنيم که هم صراحت کافی دارمی
رغم وضوح انکارناپذير ی آن هزاران سطر در آثار مارکس و بهرغم همهنبايد ناگفته گذاشت که به

ی اقتصادی، اين برداشت ی ارزِش او در رد اين تلقِی فراتاريخی و غيراجتماعی از اين دو مقولهنظريه
ها و گفتمان مارکسيستی و جنبش کارگری در اين ای عظيم بر درک مارکسيستنفوذی ژرف و سيطره

، کاری اشآمدهای نظری و سياسیتر از آن پیها و مهماست و دارد و پرداختن به ريشهحوزه داشته
  )1(نياز نيست. ويژه چپ و جنبش کارگری ما از آن بیاست درخور که به

کار مولِد  جز کار مولد هيچ چيز که نزد مارکسم به سه مورد از انتقادات مارکس. در اينيبپرداز
ترين ترديدی وجود ندارد. حتی کسانی که درکی ارزش و بنابراين ارزش اضافی نيست، کوچک

زش دارند، با اين ديدگاه مخالف نيستند. ويژگی رويکرد مارکس اما اين است که نه فراتاريخی از ار
خيزد، بلکه با فراتاريخی آشکارا به مخالفت برمی» گرايیِ ماده«وارگی تنها با برداشت محبوس در بت

فراتاريخی به ارزش نيز متمايز  یهای چنين برداشتی، ديدگاه خود را از رويکردها و زمينهنقد ريشه
  سازد.می

های مطلِق ــ و ی توليد را شکلدارانههای سرمايهتنها حقارت بورژوايی که شکل«: مورد نخست
تواند اين پرسش را که کار مولد از نگرگاه سرمايه کند، میبنابراين جاودانه و طبيعی ــ توليد تلقی می

 طور اعم چيست، اشتباه بگيرد وور اعم مولد است، يا کار مولد بهطچيست با اين پرسش که کدام کار به
هر کند و بهپندارد که: هر کاری که اساساً چيزی توليد میهبسيار دانا ب پاسخبنابراين خود را با اين 
، جلد اول، های ارزش اضافینظريه(». همين دليل کاری مولد استرسد، بهنحوی به حاصلی می

MEW, 26.1, S. 368-69(  

لوحانه نيست که کار مولد کاری مخالفت مارکس با اين تلقی ساده ی کليدی در اظهار فوق صراحتِ نکته
ی ی رويکرد مارکس به انتزاعاتی است که صرفاً به مثابهکند، بلکه شيوهکه اساساً چيزی توليد میاست 

ی مهم در اينجا نقِد کنند. نکتهپژوهش نمی ، کمکی به شناخت و نقد موضوعِ انتزاعات منطقی و مفهومی
روش اقتصاد سياسی يا روش علم بورژوايی و هشدار به تسليم نشدن به ايدئولوژی و افق بورژوايی 

توليد «ی ، حالت خاص و ويژه»توليد«ی انتزاعی و عام خواهد از مقولهبرخالف نگرشی که می است.
خواهد مقوالت بورژوايی است که می دهد که اين نگرِش میرا استنتاج کند، مارکس هشدار » بورژوايی

داری را به سراسر تاريخ تعميم دهد و اين مقوالت را ــ ازجمله مقوالت ی توليد سرمايهاقتصادی شيوه
کار مولد و کار نامولد را ــ به مقوالتی معتبر برای هر جامعه در هر زمانی و با هر روابطی معتبر 

واره به صفتی تنحوی باز نگاه و جايگاه سرمايه را به» مفيد بودن«ارت ديگر، آنچه عبقلمداد کند و به
وارگی را ايدئولوژی بورژوايی و بت کند، درواقع دامِ طور عام و اعم الصاق میدر سرشت محصول به

ی را که از عينيِت اجتماعی ارزش در شيوه» افزا بودنارزش«و مفيد بودن در معنای  گسترانده است
  است.وب کردهسمحصول من به مفيد بودِن فراتاريخیِ  ،داری ناشی استتوليد سرمايه

يا نه، » لد استطور اعم موکدام کار به«: انتقاد مارکس در گفتاورد فوق به اين پرسش که مورد دوم
ً معين اين پرسش و بنابراين پاسخ آن، تأکيد بر ت عالوه بر تأکيد بر ً و تاريخا عين چارچوب اجتماعا
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. نيز هستی اجتماعاً و تاريخاً معين در يک جامعه ی اجتماعی معينمقوالت اقتصادی حتی در رابطه
توانيم بپرسيم که کار دوزندگی کار مولد است يا نه؟ اوالً ی مورد نظر مارکس اين است که ما نمینکته

و از اين رو آيا پرسشی بامعنا کنيم ی توليد طرح میبايد بدانيم که اين پرسش را در چارچوب کدام شيوه
ی بين کننده ی معينرابطهکنيم يا نه؛ و ثانياً بايد بدانيم منظور ما از کار خياطی در کدام را طرح می

است. اين نگاه مارکس، تنها برشی خودسرانه و منفک از  شرايط عينِی انجاِم اين کارکار خياطی با 
ويژه ــ در اينجا کار مولد ــ نيست. اين نگاه جزئی ناگسستنی از روش  ی او، به يک موردِ دستگاه نقادانه

 آن را توانچيزی است که می ی نگاه مارکسصادی است. شالودهمارکس و درک او از مقوالت اقت
ً همين تاريخيت و اجتماعيت مقوالت است که  تاريخيت و اجتماعيت مقوالت اقتصادی ناميد و دقيقا

تمايز بين «د. از ديد او کنبا وجهی انتقادی همزاد و همراه می ، توامانرا ختروشنگری ناشی از شنا
ای کار دارد و نه به ارزش مصرفی ويژه یترين ربطی به ويژگِی تخصصکار مولد و نامولد نه کوچک

کار مولد کاری است که برای کارگر «)، زيرا 130همانجا، ص (» يابدکه اين تخصص در آن پيکر می
آفرين ی فعاليت ارزشکند و در عوض، به مثابهِش از پيش معيِن توانايی کارش را بازتوليد میتنها ارز

ی است به مثابهشود و ارزشی را که خوِد کارگر آفريدهافزايِی سرمايه میيابی و ارزشموجب ارزش
مولد است،  يقطراز اين، و زمانیکار تنها ) «372(همانجا، ص » دهد.سرمايه رو در روی او قرار می

  ). MEW 42, S. 226، گروندريسه(» که ضِد خود را توليد کند.

ی ی کار مولد در شيوهی موارد فوق، نه تنها بدون هيچ اما و اگری روشن است که ما دربارهدر همه
و (سوبژکتيو) لحاظ ذهنی ی کار بهزنيم، بلکه روشن نيز هست که کنندهداری حرف میتوليد سرمايه

  )2(شرايط عينی و مناسبات اجتماعی توليد قرار دارد.  ای بادر چه رابطهعينی 

ترين گمان کم نيستند؛ شايد يکی از معروفهای صريح مارکس بیمورد نيز اشاره: در اينمورد سوم
يک بازيگر، حتی يک «نويسد: صراحت میبه های ارزش اضافیتئوریدر جلد اول  آنها جايی است که

که در شکل مزد دار) باشد و برای او کاری بيشتر از آندار (بنگاهدلقک اگر در خدمت يک سرمايه
اما تأکيد مارکس بر  )MEW, 26.1, S. 127(» کند انجام دهد، يک کارگر مولد است.دريافت می

» تمايز بين کار مولد و کار نامولد«با » ن محصولشيافتگی مادِی کار و بنابرايتعين« ارتباطیِ بی
همانند ديدگاه ماترياليسم آوردهای بیی ارزش و يکی از دستهای نظريه) يکی از پايه129همانجا، ص (

(شامل  ماترياليسم ماقبل مارکس مبتنی برسنتی  و ی مارکس است. تنها درکی محدود، محقرپراتيک
دهد و بنابراين برای و به ماديت تقليل می داندمنحصر به ماديت میفوئرباخ نيز) است که عينيت را 

ی است، دچار سرگردانی است. نقطهنهاده شده» خدمات«محصوالتی که بر آنها نام  عينيتِ شناخت 
ای که کار در آن محتوا و محصول کار است، نه رابطه» طبيعی«عزيمت چنين درکی باز هم، سرشت 

اگر محتوا و محصول کار، چيزی مادی نيست، زيرا محصولی است که  گيرد. بنابراينصورت می
چيزی عينی هم باشد و چون کار مولد کاری است که  تواندشود، پس نمیتوليد مصرف میهنگام به

  مولد باشد.  یتواند کارکند، اين کار نمیچيزی مادی توليد می

 اش و ديگر عينيتِ ناشی از ارزش مصرفی است: يکی عينيتِ  عينيتاز نظر مارکس، کاال واجد دو 
عنوان اول وجود ندارد. ميزی که به بودن عينيتِ  مادیناشی از ارزشش. در اين تعريف، قيدی برای 

اش که مبتنی است بر عينيت چوب ارزش مصرفی است، دو عينيت دارد: يکی عينيتِ يک کاال توليد شده
ی تبلور کار مجرد. درک سنتی و ی ارزش، به مثابهش به مثابهانتيو ميخ و چسب و... و يکی عي

ارزش مصرفی را  گانه تا اينجا مشکلی ندارد، زيرا عينيتِ های سهی آلوده به آن کژفهمیعاميانه
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ی ارزش داند. اما براساس نظريهمحدود، منبعث، منحصر و مقيد به عينيِت چوب و چسب و ميخ می
 کند،دارانه توليد میای سرمايههای که محصولش را در رابطهمارکس، آموزگار يا خواننده يا نوازند

 ارزشش را. اش و هم عينيتِ ارزش مصرفی هم عينيتِ  عينيت را دارد: هردوکند که کااليی ارائه می
ارزش مصرفی ميز، همانندی،  او، برخالف عينيتِ  یارزش مصرفی کاال درست است که عينيتِ 

ی انسانی تعلق دارند، اما ارزشش دارد، زيرا هردو به سپهر ويژه تری باجنسی بيشخويشاوندی و هم
ً قابل تميز از يکديگرند. عينيت ارزش مصرفی کاالکماکان به خواننده،  یخوبی، به آسانی و ضرورتا

که محصولش  مشخص انسانی است، عينيت پراتيکِ  پراتيکِ  متکی و منبعث از عينيتِ  نوازنده يا معلم،
ی ارزش کاالی خواننده، نوازنده يا معلم، در اين رابطه آموزش است؛ عينيتِ آواز، موسيقی يا 

ً نکتهسرمايه ی بسيار مهم در دارانه، تبلور کار مجرد او، تبلور کار نامتمايز انسانی اوست. اتفاقا
را که مبتنی است بر نگرش  او ی ارزشی کارپايهنظريه زش مارکس اين است که تمايزی ارنظريه

توان ديد که ارزش نحوی آشکارتر در کاالهايی میپراتيکی، به ماترياليسمِ  اً مارکسیِ انحصار
  )3(ای مادی نيست. شان پيکرهمصرفی

  آمدهاها و پیی دوم: ريشهمقدمه

توان در آثار مارکس رد پاها يا سه موردی از ابهام يا کژانديشی که ذکر کرديم می یبرای همهگفتيم 
برخی توانند بدون آشنايی با روش مارکس يا با اتکا به نقاط رجوع متعددی يافت، مواردی که می

ها ونههايی تلقی شوند. اين نمن لغزشاادی بديهی و غيرقابل انکار برای چنسناز اين روش، ا هادريافت
وناگون ضروری که او در حاالت گ تیمفروضااستدالل مارکس و  یشيوهدر اساس مربوطند به 

ً بر دو نوعاست؛ و اينتشخيص داده که به سطح تجريد معين  اند: يا مفروضاتی هستندها خود عموما
ها و ارزش ،استداللبرد اند تا برای پيشی شرايط و اوضاع و احوالی که انتزاع شدهند، مثالً همهمربوط

شوند؛ و يا مفروضاتی هستند که برای اثبات يک مورِد معين در يک فرآيند ها يکسان گرفتهقيمت
 يسهرگروند  يا کاپيتالچنان پرشمارند که در هر فصل از اخير اند؛ اين موارد کار رفتهاستدالِل معين به

ً بهمارکس استفاده از مثال »تقصير«با آنها روبرو شد. درواقع  بارها توانمی دليل هايی است که دقيقا
ی توليدی ديگر و در گرفتن شرايط ويژه، در هر شيوهدليل حذف و ناديدهمفروضات، يا بهتر بگوييم به

توانند دليل آشکاری برای فراتاريخی بودن هر زمان و مکان ديگر قابل تصورند و بنابراين می
ی مرکزی هسته شند: تمرکز مارکس برآن حالت معين است، باوضعيتی که مورد بحث مارکس در 

بجای  که آوردامکان اين ابهام را فراهم می ،کردن و انتقال آن به خوانندهاستدالل و تالش برای ساده
  ی مرکزی نظريه مبدل شود.ی مرکزی، شرايط مفروض بحث به هستهانتقال هسته

ی توليد شيوهی ويژه و اکيداً متعلق بهواکاوی يک مقوله که سرگرممارکس در بسياری موارد، در حالی
انحصار، شرايطی را  و گردش يا اعتبار و های توليدانآفرينی يا زمداری است، مثالً ارزشسرمايه

مثالً در  تصور آورد کهخواهد اوضاع و احوالی ــ غيرواقعی ــ را بهگيرد يا از خواننده میمفروض می
داری وجود ندارد و ابزار توليد متعلق به خوِد کارکنان است، يا در جامعه فقط يک يهآن سرمايه و سرما

داری را ی توليد سرمايهی شيوهی اقتصادِی ويژهعنوان نمونه يک مقولهدار وجود دارد، تا بهسرمايه
ً در ميان مارکسيستها و استداللکند. کم نيستند ديدگاه فهم قابلِ  که اين  ها ــهايی ــ بويژه و عمدتا

اند. سه ی اقتصادی تلقی کردهاوضاع و احوال مفروض را دليلی برای اعتبار فراتاريخِی آن مقوله
  ترند.شدههای ديگر، آشکارتر و شناختهنمونه، شايد از بسياری نمونه
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ه. درحالی که هدف مارکس در استفاده از اين مثال، فقط و فقط نمايش و وئنسون کروز: مثال رابييک
اين  باخواهد او می که درحالیاست،  و اهميت آن» وارگیِ بت«و » شکِل ارزش«ی کردِن مقولهمستدل

ً از سه تعين ارزش اش، یمثال خيالی اوالً از خاصيت طبيعی و ارزش مصرفِی يک محصول و ثانيا
هايی که انتزاع کند، کم نيستند ديدگاه ،آن ی اجتماعی برای توليدِ صرف کار و زمان کار و رابطه :اهمان

  دهند.دقيقاً با استناد بر همين سطور، درکی فراتاريخی از ارزش را به مارکس نسبت می

پردازد، به بحث پيرامون زمان توليد و زمان دََوران می ، زمانی کهگروندريسه: مارکس در دو
کنند. زمانی با يکديگر مبادله می ـ يکی ماهيگير و يکی شکارچی ــ ـدو کارگر فرض کنيم «نويسد: می

دهند؛ اين انجام می یکنند و نه صيدمیدهند، نه ماهی توليد که هردوی آنها در انجام مبادله از دست می
هايی توليد کنند، يکی با ماهيگيری، ديگری با توانند ارزشمانی که طی آن میکسری است از ز

است تر تأکيد کردهکه مارکس در همان مبحث و چندين صفحه پيش) اينMEW, 42, S. 533». (شکار...
مانعی است که  ن حد در برابر خلق ارزش مانع است.زمان گردش فقط در مقابل تحقق ارزش و تا آ«

همانجا، ص (» ی توليِد متکی بر سرمايه است، بلکه مختص شيوهشودنمینتيجه  طور عامبهتوليد از 

شان حتی القبا قابليت اط »شکارچی«و » ماهيگير«ی ال سادهشود و استفاده از مث)، کمرنگ می448
 شود.به زندگِی انسانی در سرآغاز تاريخ، به موضوع اصلی نظريه مبدل می

ی توليد شيوهآفرين کار در ، مارکس برای اثبات خصلت ارزشگروندريسهسه: در همان 
گيرد که در آن ارزش و ارزش اضافی وجود ی توليد فرض می، حالتی را ورای اين شيوهداریسرمايه

تر از آنچه برای حفظ نيروی ندارند، اما جامعه برای حفظ و بقای خود ناگزير است، مقدار کاری بيش
ی نخست اين است موجود ضرورت دارد، انجام دهد. هدف مارکس در اين مثال، در وهلهکار اجتماعِی 

تواند مازادی عالوه بر آنچه جايگزين خوِد آن عامل که ثابت کند، در فرآيند توليد، تنها عاملی که می
که برای نتر از آمراتب بيشحال اين نمونه، بهشود، توليد کند، صرِف نيروی کار زنده است. با اينمی

ی رجوعی برای انواع و مورد استناد قرارگيرد، نقطهداری در سرمايهآفرينِی کار زنده اثبات ارزش
  ی سوسياليستی و اعتبار قانون ارزش در آن و غيره است.ی جامعهها دربارهاقسام نظريه

کاال را فقط در قالب  هايی کهاز مثال ی مارکس در سراسر آثارشها و مسلماً استفادهاين نمونه یهمه
ها شیکنند، دليلی قابل فهم برای آن کژآندييک شئ مادی (پارچه، لباس، کاله، ميز،...) قابل تصور می

  . است، ی سوسياليستیجامعهو »  حسابداری اجتماعی«پيرامون هايی نظريهو حتی 

  

  

  های سرمايهی آغاز: دورپيمايیشالوده و نقطه

ها بسيار سنگين است و بار عظيمی را بر دوش گفتمان مارکسيستی و جنبش ی آن کژفهمیهرچند سايه
ی آغاز بحث پيرامون معضل گذارد، ناگزيريم نقطهاست و کماکان میکارگری و انقالبی گذاشته
دهيم، زيرا، قرار هاو پشت سرنهادن آن از آن ابهامات نامولد را پرهيزکار مرکزِی مقوالت کار مولد و 

تری برای درگيری با معضل نظرِی تازه و نيروی بيش ها، چابکیرگرفتن اين بار از شانههرچند ب
ی دارد و تازه نقطهها را از سر راه برنمیخودی خود دشواریهيچ روی بهآورد، اما بهاصلی پديد می

مبحثی مختص و منحصر به  پذيريم که مبحث کار مولد و کار نامولد،آغاز کار است. بنابراين می



8 
 

يافتگِی مادی کار و تعين«ترين ربطی به داری است و تمايز بين آنها نه کوچکی توليد سرمايهشيوه
ای که اين ويژه» ارزش مصرفی«به ، نه »ويژگِی تخصص کار«دارد، نه به » بنابراين محصولش

  بوط است.طور اعم مريابد و نه به نفس و نوع کار بهتخصص در آن پيکر می

ی ارزش مارکس برای تعريف و نقد مقوالت اقتصادِی کار مولد و کار نامولد در ی عزيمت نظريهنقطه
شناختی و های استداللی، روشــ هرچند با عبور از دهليز برخی آشفتگی داریی توليد سرمايهشيوه

است که در بخش نخست جلد » های سرمايهدورپيمايی« ن نزد خوِد مارکس نيز ــ دستگاهساختارِی مت
ترين شالوده برای است. پيشاپيش بگويم که اين دستگاه مفهومی، تنها و شايستهطرح شده کاپيتالدوم 

ی ارزش او، ترين پايه برای بازانديشی نظريهباره است و تنها و شايستهشناخت ديدگاه مارکس در اين
دارِی روزگار کنونی برد و تنقيح اين نظريه برای سرمايهکه اشاره شد و پيش هايیپااليش آن از آشفتگی

  است.

ی توليد پيوستهداری فرآيند بهمی توليد سرمايههای سرمايه بر اين اصل استوار است که شيوهدورپيمايی
های دورپيمايیآن است.  تحققِ ارزش اضافی و  و ارزش توليددارانه، بنابراين فرآيند و بازتوليد سرمايه

پيوسته، دائماً سه وجه وجودی، سه گويد که سرمايه در اين فرآينِد بهمطور بسيار فشرده میسرمايه به
و با توجه به  داریکه در جهان واقعی توليد سرمايهاين گيرد.خود میشکل يا قالِب حضور و ظهور به

وجودی همزمان و در کنار هم  اين وجوهِ  ليد و تقسيم کار اجتماعیهای بسيار پرشمار توفعاليت شاخه
تقدم و تأخر  برای آنها بهتوان ی اجتماعی نمیحضور دارند و در واقعيت و در مقياس کِل سرمايه

حضور  زمانی و مکانی قائل بود، مانع از آن نيست که در سطح معينی از تجريد، اين سه وجه يا قالبِ 
آوردِن شرايط ، فضايی که در آن سرمايه در سپهر مبادله برای فراهمنخست :را از هم متمايز بدانيم

نی برد، يعسر میدر حجم و با مقدار ارزش الزم و متناسب به )ی متغيری ثابت و سرمايهسرمايه(توليد 
، فضايی که شرايط توليد فراهم دومشود تا شرايط توليد فراهم شود؛ یجايی که پول با کاال مبادله م

نامد، يعنی می ی مولدسرمايهشود، اين فضا يا قالب را مارکس سپهر ند و فرآيند توليد آغاز میاآمده
صورت کاالی قابل مصرف در صورت کااليی قابل مبادله، بلکه بهصورت پول و نه بهسرمايه نه به

ست از حالت آالت و مواد و نيروی کار، وجود دارد و آماده افرآيند توليد، اعم از تأسيسات، ماشين
تنها راهی که برای خودافزايی  در آن، سکون به حالت حرکت و جنبش گذار کند. اين وضعيتی است که

ی مورد توجه مارکس در اينجا، رساندِن فرآيند توليد است. نکتهدر برابر سرمايه قرار دارد، به سرانجام
ی است که انتقال ارزش و ، زيرا از نظر مارکس بديهنيستافزايی فرآيند توليد ارزش و ارزش

، بلکه تأکيد بر يک وجه استتر مستدل کردهرا پيشگيرد و اينافزايی در فرآيند توليد صورت میارزش
ی سرمايه«مين دليل اطالق نام هبه است.» ی مولدسرمايه«عنوان وجودِی سرمايه، همانا وجود آن به

است  مولدبودن کاری که خواهيم ديد برنيست، بلکه چنانبه اين حالت، دال بر مولدبودِن سرمايه » مولد
فرآيند توليد و  ، فضايی است که پس از پايانِ سومکه در اين مرحله در اختيار سرمايه قراردارد. 

اين فرآيند، سرمايه در قالب اين محصوالت وجود و حضور دارد و برای تحقق  آمدِن محصوالتِ فراهم
الت، بايد با پول مبادله شود. بنابراين سپهر سوم، مانند سپهر ارزش و ارزش اضافِی اين محصو
  ی کاال با پول.صورت مبادلهبار بهنخست، فضای تحقق ارزش است، اين

تعريف مارکس از کار مولد و تشخيص تمايزش از کار نامولد در اساس بسيار ساده است: کاری مولد 
ی مولد به تن دارد، قرار جامه کهرمايه، هنگامیا در اختيار سی مولد، ياست که در اختيار سرمايه

کند و نه زمانی که برای آن است. همين. نه نوعِ کار اهميت دارد، نه نوعِ محصولی که توليد میگرفته
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ی مولد مبادله توان گفت کار مولد کاری است که با سرمايهشود. با اندکی تسامح میمصرف می
با  شود، بلکه کاالی نيروی کاره: اوالً کار با سرمايه مبادله نمیبه اين دليل ک ،»تسامح(«شود. می

کند، بلکه َصرف نيروی مبادله نيست که کار را به کار مولد مبدل می شود و ثانياً نفِس سرمايه مبادله می
بنابراين اگر همان کار برای  .ی مولد قراردارد)کار در زمانی است که تحت اختيار و اقتدار سرمايه

) يا همان نيروی 4ام همان منظور با همان مواد و برای توليد همان محصول با درآمد مبادله شود (انج
آور مبادله شود، کار مولد نيست. در يک کالم، کار مولد، کار مولِد ی تجاری يا بهرهکار با سرمايه

 ای تحققِ ارزش و ارزش اضافی است و از آنجا که در سپهرهای ديگر دورپيمايی سرمايه، سپهره
شود، هر ای آفريده نمیشوند و ارزش و ارزش اضافیهای برابر با يکديگر مبادله میارزش، ارزش

  کاری که در اين سپهرها صورت بگيرد، کار نامولد است.

بمانيم يا به اين سطح محدود باشيم، نياز به گفتن يا نوشتِن يک باقی درواقع، اگر در اين سطح از تجريد 
ی ارزش ی تعريف مقوالت کار مولد و کار نامولد در دستگاه مفهومی نظريهدرباره ترکلمه بيش

شود که محدودماندن به اين سطح و اين تعاريف، توانايی مارکس نيست. دشواری اما از اينجا آغاز می
ز را داری در دنيای امروداری و بويژه ساز و کار سرمايهی توليد سرمايهکافی برای تبيين و نقد شيوه

ف يشود که تعارهايی روبرو میها برای تدقيق اين دستگاه مفهومی، با دشواریندارد و نخستين تالش
کم مارکس نيز، ــ دستخوِد های ت که تالشاز همين روسشان نيستند. دقيقاً فوق، به تنهايی توانا به رفع

نظير متن و نبوغ رغم غنای کمدر اختيار ماست ــ علي کاپيتالآنچه در چارچوب جلدهای دوم و سوِم 
هميشه  ،لحاظ ساختاری در ترتيب مقوالتهای او را ندارند و حتی بهنويسنده، انسجاِم هميشگِی استدالل

  اند.در جای ثابتی قرارنگرفته

طور که گفتيم در دشواری بنيادين مقوالت کار مولد و کار نامولد در دستگاه مفهومی مارکس ــ و همان
شود که مولدبودِن کار های سرمايه ــ از آنجا آغاز میجای پرداختن به آن، يعنی دورپيمايیترين مناسب

شمار ی مولد است. اما تنوع بیبه نوع فعاليت مربوط نيست و ناشی از تعلِق آن به سپهر سرمايه
ن است که داری ضرورت دارند، مانع از آها و وظايفی که در فرآيند توليد و بازتوليد سرمايهفعاليت

سادگی قابل تقسيم و تخصيص به سپهرهای مختلف دورپيمايِی سرمايه شوند. بنابراين، هرچند اين به
ی دقت آن، ی نظری بهترين و استوارترين شالوده برای تبيين و نقد اين مقوالت است، اما درجهشالوده
  کند.کم در حد آثار خوِد مارکس، معضل را حل نمیدست

کند، اما مولدبودِن آن را روشن میتکليِف تعلِق يک کار يا فعاليت به سپهر توليد، اگرچه بنا به تعريف، 
ی مولد، گفتيم که سرمايه ی مولد روشن باشند.ی سپهر سرمايهپذير است که مرزهاتنها زمانی امکان

رساندِن آن و توليِد رانجامس کند و با بهسپهری از دورپيمايی است که سرمايه روند توليد را طی می
شود. اما، اين سپهر ی گذار به سپهِر تحقِق ارزش و ارزش اضافِی کاالی توليدشده، میمحصول، آماده

ترين پرسش پيرامون تعريف کار مولد در دستگاه کنندهاين پرسش شايد تعيين رسد؟کجا به پايان می
افزايِی سرمايه در کدام نقطه به پايان يابی و ارزشهای سرمايه باشد: فرآيند ارزشمفهومِی دورپيمايی

 فقطها گيرد و ارزشافزايِی ديگری صورت نمیيابی و ارزشاست که پس از آن ديگر ارزشرسيده
های مارکس هوده نيست که بحثگيرد؟ بیشوند و بنابراين کار مولدی صورت نمیدست میدست به
نجاری نظری همانندند تا استدالالتی که ما لتر به کبعد، بيشبه ممبهی ، از اين نقطهمولد ی کاردرباره

انتظار ی تجاری و... های سرمايه، نرخ سود، سرمايهی ارزش، پول، انباشت، بخشاز او، مثالً درباره
يافتن به وااليش اند يا توانايیِ های مارکس در اين حوزه واجد تناقض. من مدعی نيستم که بحثداريم
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و منسجم را ندارند، اما بدون اين بازانديشی و وااليش نيز از قدرت و  دمناستدالالتی همان اندازه قدرت
  )5انسجام کافی برخوردار نيستند. (

ی مولد، روشن سپهر سرمايه به شِف تعريِف کار مولد، براساس تعلقاز آنجا که از نظر مارکس تکلي
شوند زيِر که در قبال اين کار پرداخت می ی مزدهايی راهمه ی کار نامولد وه بحث دربارهاروهماست، 
ی اين عنوان، هم بسيار اهميت دارند و هم، هردو واژه .دهدقرارمی» های دََورانهزينه« عنوانِ 

، نه در معنای عمومی و »هزينه«ی واژه اند.های اين بحثی معضالت و پيچيدگیکنندهدرواقع، فاش
برای خريد شرايط توليد، اعم از  را در اين معناتوان آن لغوی خرج و صرف پول که به راحتی می

ی نظری و عنوان يک اصطالح يا مقولهکار برد، بلکه بهابزار کار، مواد خام يا نيروی کار هم به
در  کاپيتالکه اين اصطالح در جلد دوم د. تا پيش از آندار کاپيتالاقتصادی ويژه، ظهوری ناگهانی در 

عمالً  کاپيتالظاهر شود و پس از آن هم دوباره تا بخش چهارم جلد سوم » دََوران هایهزينه«ترکيب 
 جلد دومِ  ی اقتصادی ندارد. تا بخش نخستِ عنوان يک مقولهای بهکنندهناپديد شود، جايگاه ويژه و تعيين

اِزای ارزش و از اين ما با اصطالحاتی مثل پرداخت پول، خرج، مابه ،اين اصطالحو ظهور  کاپيتال
دار در اِزای چيزهايی (وسايل کار، ی آنها معنايی جز اين ندارند که سرمايهکه همه قبيل روبرو هستيم

باره يا جزء به (يک شانارزشهايی دارد که کند يا خرجهايی پرداخت میمواد خام، نيروی کار...) پول
ی . اما واژهای دارنداِزای ارزشِی بالواسطهمابهشود و به محصول منتقل می بالواسطهطور جزء) به

هايی هم دارد که قطعاً ضروری و دار خرجگويد که سرمايهبرای نخستين بار به خواننده می» هزينه«
است، شان خريداری شدهدارند و آنچه در قبالای ناِزای ارزشِی بالواسطهمابه اماناپذيرند، اجتناب

» هزينه«ها، در معنای اقتصادی کلمه، کند. اينطور بالواسطه به محصول منتقل نمیارزشش را به
دار برای خريد نيروی کار شان، پولی است که سرمايهترينها، شايد مهم»هزينه«ی اين هستند. از جمله

همين دليل به قال ارزش و آفرينش ارزش نقشی ندارد و درست بهدر انت که پردازد؛ کاریمی نامولد
، يعنی دو سپهر ديگِر دورپيمايی »دََوران«های ی مولد متعلق نيست و در شمار هزينهسپهر سرمايه

  قراردارد. ،سپهرهای تحقِق ارزش سرمايه،

 طرح، فقط برای ايهسرمهای ، يعنی بخش دورپيمايیکاپيتالجلد دوِم  ظهور اين اصطالح در بخش اول
به اين پرسش. زيرا تعريف کار مولد  پاسخبرای ضروری است، نه  کارهای نامولدپرسش مربوط به 

مربوط به کارهايی را نيز طرح  ناگزير پرسِش ی مولد، بهدانستِن آن به سپهر سرمايهاز راه متعلق
آنها نيز همانند کارگران سپهر  گيرند و کارگرانِ کند که در سپهرهای ديگر سرمايه صورت میمی

تر از آنچه برای جبران ارزش نيروی کارشان ضروری شوند ــ يعنی کاری بيشتوليد، استثمار می
تر از کارگران در سپهر توليد مراتب شديدبه ها و استثمارشانبر آنــ و گاه ستم  دهنداست، انجام می

ــ به آن،  پاسخ ،ناپذير است، امار اينجا اجتنابپرسش د طرحاست. تکليف اينها چيست؟ بنابراين 
در  ــ زندهايی در راستای چنين پاسخی میهرچند مارکس در توضيح و توصيف پرسش دست به تالش

کنم، نه خرج در معنای عاِم لغوی ، ــ و تأکيد می»هزينه«ی اقتصادی اساس ممکن نيست. زيرا، مقوله
متعلق است و رسيدن به سطحِ تجريِد  قيمت ارد و به سطحِ تجريدقرار ند ارزش ر سطحِ تجريدآن ــ د
از همين رو اصطالح هزينه در اين  مقوالت نرخ سود و نرخ متوسط سود است. ، مستلزم طرحِ قيمت

تجارت و سِر جايش، در بحث مربوط به مزد کارگراِن بخش  ،شود تا بعداً معنا دوباره ناپديد می
  چهارِم جلِد سوم ظهور کند.در بخش های دََوران هزينه
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های ارزش نظريهو  گروندريسهــ و در  کاپيتالی اين احوال، چه در جلد دوم، چه در جلد سوم با همه
دََوران و بنابراين کار نامولد » هایهزينه«ی که مارکس وارد بحث دربارهمحض آننيز ــ به اضافی

معنای اخص، يعنی در آن به کارهايی اشاره کند که بهدرستی ــ گمان، بهشود ــ بیشود، ناگزير میمی
ترين آنها های سرمايه، به سپهر توليد تعلق ندارند، اما کماکان کار مولدند؛ مهمسطحِ تجريد دورپيمايی

کار در صنايع حمل و نقل و ارتباطات؛ و اين دومی ــ يعنی ارتباطات ــ متأسفانه و به داليل قابل فهمی 
است، اما امروز برای ما از اهميت بسيار ی او بودهو بسط مارکس در زمانه کمتر موضوع شرح

ای برخوردار است. توجه مارکس به اين کارهای مولد و تأکيد درستش بر آنها، او را ناگزير العادهفوق
ً به توصيفمی های ديگر يا روندهای ديگری متوسل شود که عمالً ــ اما نه در اساس ــ از کند دائما

عنوان نمونه مارکس به شوند. بهی آن خارج میگانههای سرمايه و سپهرهای سهالگوی دورپيمايی
ترين آنها، صنايع نامد که مهممی» ی روند توليد در دََورانادامه«کند که آنها را ی اشاره میفرآيندهاي

د در ی روند توليادامه« حمل و نقل و ارتباطات و اطالعات است. گاه نيز اين کار مولد را نه کار در
خود «را » آوردِن محصول به بازار«داند و ی در خوِد فرآيند توليد می، بلکه متعلق به بخش»دََوران

های مارکس و گونه تالش) اينMEW, 42, S. 535، گروندريسهکند. (تلقی می »بخشی از فرآيند توليد
ی ها و سپهر سرمايهيمايیکه الگوی دورپهای تازه مانع از آن نيست »بندیبخش«طرح توصيفات يا 

  ای برای حل اين دشواری باشد.تواند شالودهمولد، ب

  گامی به پيش: دو پيشنهاد

های نظری آن، دو الگو های سرمايه و با استفاده از ظرفيتبر مدل دورپيمايی بتناءخواهيم با ااينک می
ی ارزش ما کماکان به اين اصِل بنياديِن نظريه برای بازتعريِف کار مولد و کار نامولد پيشنهاد کنيم.

ی مولد، در اختيار اين سرمايه مانيم که کار مولد کاری است که در سپهر سرمايهبند میمارکس پای
است و بنا به اراده و نقشه و اهداف آن، در آميزش و پيکريابی در شرايط عينی توليد، کااليی توليد 

ی آغاز کار ما، دو پاسخ به نی توليد و يک ارزش اضافی است. نقطهکند که واجد ارزش شرايط عيمی
ی مولد، يعنی توليد ی پايان سپهر سرمايههمان پرسِش اصلی است که پيش از اين طرح کرديم: نقطه

ی گذار به سپهر تحقق ارزش و نقطه افزايِی سرمايهيابی و ارزشارزش و ارزش اضافی يا ارزش
از يک مثال يا يک وضعيت  ،ی ارائهکردِن شيوهاين دو پيشنهاد و برای ساده یکجاست؟ پيش از ارائه

ی يک شهر يک بنگاه توليدی برای توليد نوعی ميوه، کنيم در حومهکنيم. فرض میمفروض آغاز می
 :گيريم که در کنار اين بنگاه، سه بنگاه ديگر نيز وجود دارندوجود دارد. همچنين فرض می ،مثالً سيب

بندی محصوالت مصرفی مثل ميوه يا توليد آب سيب، يک بنگاه که کارش بسته يک بنگاه که کارش
بطری است و يک بنگاه ديگِر ترابری که کارش از جمله حمل و نقِل وسائل مصرفی، مثل ميوه و 

گيريم که بنگاه اول، سيب را نه فقط برای فروش يا واگذاری به بطری است. عالوه براين فرض می
بنگاه توليد آب سيب، بلکه برای ارائه و فروش در بازار شهر برای مصرف شخصی افراد و نيز 

که چهار بنگاه کند. اينهم توليد می ی کمپوت در نقاط دور و نزديکهای توليدکنندهمصرف بنگاه
 خودی خود و در سطحی ديگر حائز اهميت استدار متعلق باشند، بهمفروض به يک يا چند سرمايه

  کند.نمی ايفاولی در بحث کنونی ما و در اين سطح نقشی 

  الگوی نخست: ارزش مستقيم کاال

هايی محصول به مرحله و شدِن چه خواستا برآوردهينخست بايد روشن شود که تحت چه شرايطی 
عبارت ديگر، محصول در چه به ؛بنگاه توليدی دانست است که بتوان آن را هدفِ ای رسيدهنقطه
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، بنا به تعريفی، محصوِل نهايی است؟ اگر مبنا را بنگاه توليد سيب در مثال فوق قراردهيم، انقطه
بودن و لحاظ حجم و وزن و رنگ و بو و رسيدهدانيم که بهمحصول کامل يا محصول نهايی را سيبی می

در  ،داریهای نگهشدن از درخت و انتقال به انبار فروش و آمادگِی قرارگرفتن در اولين ظرفچيده
افزوده يا کاالی سيب به پايان توليد ارزش و ارزش ،است. در اين نقطهآوری شدهانبار فروش جمع

ی مولد و گذار به سپهر ی ترِک سپهر سرمايهرسيده، و سرمايه در قالب ارزش کاالی سيب آماده
شود. در اين حالت، نمیبعد چيزی بر ارزش سيب افزوده گردش يا تحقِق ارزش است؛ از اين نقطه به

ها، يعنی شدِن ارزش فراهم است. بنگاه توليد آب سيب، پس از پرداخت قيمت سيبشرايط دست به دست
از ديِد اين بنگاه و کاال ـ پول از منظر بنگاه توليد سيب، کاالی سيب  پس از انجام دگرديسِی پول ـ کاال

سيب، بنا به سفارش قبالً بهای کاال را پرداخته باشد يا با يک  آبِ  که بنگاه توليدکند. (اينرا دريافت می
ی کارهايی که برای دهد) در اين حالت همهاعتبار تجاری، بعداً بپردازد، در اصل قضيه تغييری نمی

شده به انبار های چيدهاند، کار مولدند؛ هرچند مثالً انتقال سيبرسيدن سيب به اين مرحله صورت گرفته
سيب، بلکه در انتقال سيب از مزرعه به انبار صورت » توليد«اقع کاری است که نه در فروش، درو

ايم، کار شده تعريف کردهاست، اما از آنجا که ما حضور سيب را در انبار فروش، محصول تمامگرفته
  کنيم.سيب (و نه انتقال سيب) تلقی می توليدی کارهای ديگر، کاری مولد در را نيز مانند همه انتقال

های کوچک مثالً يک کيلويی تقسيم اکنون اگر قرار باشد سيب برای فروش در بازار شهر به سهميه
بندی جز همين ی بستهگيريم وظيفهشود. فرض می بندیبستههايی شود، الزم است در چنين سهميه

ها کمک کند بهای کوچک چيز ديگری نيست و قرار نيست مثالً به حفظ کيفيت سيتوزين و ايجاد بسته
بندی نه تغييری در ارزش با اين ترتيب، کار بسته دارد.نگه محفوظ  و انتقال های نقليا آنها را از آسيب

بندی شده بايد های بستهسيب افزايد. اينککند و نه چيزی بر مقدار ارزش آن میمصرفی سيب ايجاد می
گيرد. عهده مینتقال را هم بنگاه ترابری بهبرای فروش در بازار شهر به اين مکان منتقل شود. کار ا

عنوان ارزش، ی فروش است، يعنی آماده است بهبندی شده در بازار شهر آمادهعنوان سيِب بستهآنچه به
ارزش:  سهکاال و بنابراين  سهای است از اش را به شکل پولی مبدل کند، درواقع مجموعهشکِل کااليی

اين سه کاال، در سه فرآيند توليدِی متفاوت و مجزا، ». انتقال«و کاالی » بندیبسته«کاالی سيب، کاالی 
اند و به اين دليل اند، توليد شدهکردههای مجزای آنها سپهر مولد خود را طی میدرحالی که سرمايه

، با خريِد اين بسته در شهر ی سيبخودی خود محصوِل کار مولدند. خريداِر بستههريک به تنهايی و به
جای خريِد اين توان فرض کرد که خريدار بهمی کند.خرد و ارزش سه کاال را متحقق میسه کاال می

توانست مستقيماً به محل توليِد سيب مراجعه کند و زنبيلی هم همراهش ی سيب در بازار شهر میبسته
خريد، و نه ديگر صورت فقط کاالی سيب را میآن ببرد و يک يا چند کيلو سيب را آنجا بخرد. در

  را.» انتقال«و » بندیبسته«کاالهای 

ندارند و تحقق » فيزيکی« استقالل خودی خودبه» انتقال«و » بندیبسته«ی هارسد کاالنظر میکه بهاين
ين تغييری ترپذير است، کوچکدر آن امکان» متجلی«ی چيزی متمِم کاالی سيب يا شان به مثابهارزش

و کار » جداگانه« هایهايی جداگانه، محصول سرمايهکند که هريک کاالدر اين واقعيت ايجاد نمی
يا » بسته«از يک لحاظ تفاوت دارد. درحالی که » انتقال«با کاالی » بندیبسته«گمان کاالی بی مولدند.

ز اين خاصيت هم ا» انتقال«خودی خود شيئی خارجی است و وجودی مستقل دارد، به» جعبه«
ً اين تصور بهبرخوردار نيست. با اين خودی خود و جدا از هم به» بسته«آيد که وجود میحال مسلما

های اين تواند جدايی ارزشمی ای ندارد و چنين تصوری»فايده«است، بندی شدهسيبی که در آن بسته
از منظر » بندیبسته«) ارزِش 1اشت: مورد بايد به دو نکته توجه دکاالها را دچار ابهام کند. در اين
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است و به اين ترتيب بندی، با فروش/واگذاری به بنگاه توليد سيب، عمالً متحقق شدهی بنگاِه بستهسرمايه
عنوان يک جسم نيز، هم از ارزش سيب مستقل است. در اين رابطه، استقالل ارزش مصرفِی بسته به

ی سيب جايگاه مستقل خود را دارد. (در الگوی دوم خواهيم ديد ی بسته و هم توليدکنندهبرای توليدکننده
عنوان يکی از اجزای ی سيب است، بهبندبسته و بسته که ارزش بسته که منتج از کار مولِد ساختنِ 

ی کاالهای ديگری مانند همه» انتقال«) کاالی 2است.) شده، وارد کاال شدهندیبارزشِی کاالی سيِب بسته
گمان شود، بیی مادی چيز ديگری جذب میمصرفی آنها، عينيت مادی ندارد، بلکه در پيکرهکه ارزش 
  بودن است.ی مشخصات الزم و کافی برای کاال يا ارزشدارای همه

ی ارزش برای تعريف کار مولد و ويژگِی الگوی نخست اين است که به معيار بنياديِن نظريه فايده
هايی که برخی ن گامی کوچک، اين معيار را از ابهامات و سوءتفاهمماند و با برداشتبند میپای

که ما  پااليد. با اتکا به اين الگو ضرورتی نداردموجب آنها هستند، می نيز توصيفات خوِد مارکس
» ی فرآينِد توليد در گردشادامه«کاال (سيب) را زير عناوينی مانند  انتقالِ يا فرآيند  بندیبستهفرآيند 

 شده در اينمولدبودِن کار َصرف شده در آنها را نتيجه بگيريم. کار مولِد صرف آنجا ازکنيم و تعريف 
 نيز همين دليلکاالهايی ديگر، جز سيب، َصرف شده، و به اری مولد است که در فرآيند توليدکاال، ک دو

که است، چنان» وابسته«که تحقِق ارزش اين دو کاال در ظاهر به تحقق ارزش سيب مولد است. اين
وجود شده در توليدشان را از توليد سيب بهضرورتی برای استنتاجِ مولدبودِن کار مصرف ديديم،

استفاده (خصوصيات  ترين تغييری نه در ارزِش کوچک» انتقال«و » بندیبسته«آورد. کاالهای نمی
ده در بازار شهر ارزش بندی شکه سيِب بستهکنند و نه در مقدار ارزشش. اينطبيعی) سيب ايجاد می

ی سيب دارد، ناشی از تغييری در ارزش مصرفِی بندی نشده در انبار توليدکنندهتری از سيِب بستهبيش
شدِن دو مقدار ارزشِی در مقدار ارزش آن نيست. اين افزايش فقط ناشی از اضافه افزايشیسيب يا 

  سيب است. بالتغييرِ  مقدار ارزِش به » انتقال«و مقدار ارزش » بندیبسته«ديگر، مقدار ارزش 

هايی را که در فرآيندهای توليدی ی کارهمه کند که خصلت مولدسو به ما کمک میاين الگو از يک
بندی شده در شان در نهايت در مقدار ارزش سيِب بستهاند که مقدار ارزشکاالهايی توليد کرده مجزا

در مقدار » تغييری«توليدی استنتاج کنيم و نه از بازار شهر حاضر است، را از خوِد اين فرآيندهای 
مقدار ارزش کاالها » تغيير«تواند به زدودِن ابهاماتی که ظاهراً به ارزِش سيب؛ و از سوی ديگر، می

شده در بندیهای بستهشود، ياری رساند. فرض کنيم که تاجری سيبشان منجر میدر اثر نقل و انتقال
بفروشد. از  ی، در بازار شهر ديگرترگرانبه قيمتی زيادی بخرد و آنها را  حجمبازار اين شهر را به 

تر گرانممکن است است، شده تغييری ايجاد نشدهبندیآنجا که در مقدار ارزش سيب و سيِب بسته
و نهايتاً ناشی از خوِد گردش » ریاجشّم ت«ود تاجر، ناشی از زيرکی و فروخته شدِن آن، و بنابراين س

) سهمی از ارزش اضافِی 1فروش تلقی شود. درحالی که سود تاجر ناشی از دو عامل است:  و و خريد
ين شهر دومدر بازار » شدهبندیسيِب بسته«ی کاالهايی که نهايتاً به کاالی توليدشده در روند توليِد همه

ی کاالی تازه مقدار ارزش شدنِ ) ضميمه2ی تاجر؛ و سرمايه متوسطِ اند، در قالب سوِد منجر شده
ی که تاجر زرنگ همهشده. اينبندی، از شهر اول به شهر دوم، به مقدار ارزِش سيِب بسته»انتقال«

ی تجاری جيب بزند يا فقط به سهمی که سرمايهدوم را خود به» انتقالِ «ارزش اضافی موجود در کاالی 
ی سيب بودِن بسته» ترگران«ِت علييری در ماهيت دارد، اکتفا کند، تغاز اين ارزش اضافی نيز برمی

  کند.در بازار شهر دوم و سود تاجر ايجاد نمی
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ن کار به گمارد تواند ارزش خلق کند، فقط تا جايی کهگردش می«نويسد: می گروندريسهمارکس در 
ً ی جديد، عالوه بر آنچه بيگانه آنگاه اين  .باشدشود نياز داشتهدر فرآيند توليد، مصرف می مستقيما

ً تری کار الزم بيش گويیدرست مانند آن است که  است. فقط در فرآيند توليد مورد نياز بوده مستقيما
» کاهند.دهند، اما از ارزش اضافی میگردش، ارزش محصول را افزايش می واقعیِ  هایهزينه

)MEW 42; S. 453لگوی نخست است؛ با ی مارکس است، درواقع مؤيد اای که بنياد اين گفته) انديشه
با  کند.اند، زايل میی ابهامات و سوءتفاهماتی را که در چنين اظهاری نهفتهاين تفاوت که اين الگو همه

اند، بندی يا انتقال صورت گرفتهاتکا به اين الگو نيازی نيست کارهای مولدی را که در فرآينِد توليِد بسته
شويم اند و دچار اين دغدغه و اغتشاش نمیرورت داشتهدر توليد سيب ض» گويی«کارهايی بدانيم که 

مورد و اش جدا کنيم و با ابهامات بیهای غيرواقعیگردش را از هزينه واقعیهای »هزينه«که 
مفاهيم اقتصادِی فرآيند توليد ارزش و فرآيند تحقق ارزش پديد  طريق برایای که از اينغيرضروری

 در چارچوب الگوی ديگر بارآن را  همانندِ  هایهمين گفتاورد و انديشه وپنجه نرم کنيم. ماآيد، دستمی
دوم ازمايش خواهيم کرد. الگوی نخست فايده و ويژگی مهم ديگری نيز دارد که در آن با الگوی دوم 

  گرديم.شريک است و ما پس از طرح الگوی دوم به آن بازمی

  ی احراز ارزشالگوی دوم: نقطه

تری دارد، اما فقط تطابق بيش» های دََورانهزينه«برخی کارهای مولد زير عنوان الگوی دوم با تلقی 
ی کار دستی دربارهی سازگار و يکاز اين رو که سوءتفاهماِت ناشی از آن تلقی را رفع کند و نظريه

  کار نامولد ارائه دهد.مولد و 

ی ارزش کاال در کرديم به مثابهشده تلقی را که در الگوی نخست کاالی تمام حالتی در الگوی دوم،
گيريم. بنا به درنظر میيک دستگاه مختصات  yو  xی صفر/صفر، محل تقاطع محورهای نقطه

ای است ی صفر/صفر نيست، بلکه نقطهشده قاعدتاً عبارت از محصول در نقطهتعريف، محصوِل تمام
) x) و بُعد زمان (روی محور yآن دارای دو بُعد مکان (روی محور  روی روی يک منحنی که نقاط

ای روی اين منحنی است که هردو بُعدش نقطه ،ت استثنائی و ممکناست که يکی از حاالهستند. بديهی 
ی برابر با صفراند. در اين حالت، الگوی نخست، حالتی خاص از الگوی دوم است. به اين ترتيب همه

ضرورت  دِن محصول يا به انتقاِل مکانِی آنششدن يا کاملکارهايی که برای تعويق زمانی در آماده
که اند به ارزِش خوِد محصول. ارزِش ناشی از اين کارها، اعم از ايندارند، کارهايی مولدند و متعلق

 .از ارزش محصول است ، جزئیيا نه تغييری در خواص يا وضعيت فيزيکِی محصول ايجاد کنند
آمادگِی گذار به سپهر  1Sو مکان  1Tت و تازه در زماِن استوليد شده S و مکانِ  Tکااليی که در زمان 

ی فرآيندهای مختلف توليد تحقق ارزش را دارد، کاالی واحدی است که واجد ارزِش توليدشده در همه
های مولدی که در اين هستند. بازهم در اينجا تفاوتی ندارد که سرمايه 1S/1Tبرای رساندنش به حالت 

لحاظ حقوقی به يک فرد يا نهاد يا به چند اند، بهکردهفرآيندهای توليد دورپيمايی مولد خود را طی می
يانِی ی مراحل متنها تفاوت در اين است که در اين حالت، نه به مثابه اند.فرد و نهاِد متفاوت تعلق داشته

عنوان اجزائی ازشرايط عينی توليد (سرمايه ثابت) در توليِد محصوِل نهايی يک فرآيند توليد، بلکه به
  نمودار زير) ر.ک. به:اند. (شرکت داشته
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ی ای که در آن محصول به مثابهناميد، نقطه احراِز ارزشی عنوان مثال، نقطهتوان بهاين نقطه را می
تواند دگرديسِی شکل ارزش را ــ از شکل کااليی به شکل پولی ــ آغاز د و میشوکاالی کامل تلقی می

ی احراز ارزش ی کارهای مولدی که برای رساندن محصول به نقطهکند. در اين حالت نيز همه
محصول تعلق  فرآيند توليد بهضرورت دارند، مانند انبارداری، تيمار، حفاظت يا حمل و نقل، همگی 

 ؛ مثل انتقال سيب از مزرعه به انبار، در الگوی نخست.شوندنمی تلقی گردشی هاينهو جزو هز دارند
آوردِن محصول به «نظر او به به اين الگوی دوم بسيار نزديک است. گروندريسهگرايش مارکس در 

 MEW» (بازار، خود بخشی از فرآيند توليد است. محصول کاالست، فقط هنگامی که در بازار است.

42, S. 535در » ی دََورانهزينه(« کاپيتالو چه در  گروندريسهحال وجه غالب نظر او چه در ) با اين
ی مولد جلد دوم، و مزد کارگران بخش تجارت در جلد سوم)، اين است که اين بخش از فعاليت سرمايه

های ی هزينهقرار دهد و آنها را به مثابه» های دََورانهزينه«را در سپهر دََوران و کماکان زير عنوان 
ی فرآيند توليد در فرآيند دََوران آيند توليد آنها را ادامهی خالص دََوران متمايز کند يا فری از هزينهعواق

زند و های سرمايه لطمه مینظر من اين شيوه تا حدی به استحکام و انسجام دستگاه دورپيمايیبه بنامد.
  ی مذکور باشد.گانههای سهتواند منشاء سوءتعبيرهايی از نوع کژانديشیمی

عنوان تلقِی اين حالت از توليد ارزش و ارزش اضافی به، عليرغم گروندريسهگرايش مارکس در 
ی فرآيند توليد، و تر به اين سو است که تغييرات روی محور مکان را به ادامهی دََوران بيشهزينه

تر اين است که های ناِب گردش تعبير کند. علت اين گرايش بيشتغييرات روی محور زمان را به هزينه
تر به ملزومات واقعی يا مجازی (اعتباری، ی) در تحقق ارزش، بيشتعويق (يا تغييرات زمان

آن مربوطند که شامل مخارجی هستند که َصرف دگرديسِی شکل ارزش  تحققبازی) بازی، سفتهبورس
ی توليد باشند يا نه، مختص شيوهکه ضرورت ساختاری داشتهشوند و اعم از آن(خريدوفروش) می

تر از اين نيست که حمل و نقل و غيره را تا جايی که به متداول«يسد: نواو می اند.داریسرمايه
ِص گردش قراردهيم. <فعاليت> بازرگانی با آوردِن لهای خاشوند، در ميان هزينهبازرگانی مربوط می

گمان فقط محل يا مکان موجودبودِن محصول را دهد. بیيک محصول به بازار، به آن شکل جديدی می
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کنيم. بازرگانی کند توجه نمیای که در آن شکِل محصول تغيير میاما ما در اينجا به شيوه دهد.تغيير می
ی زمان کار کند. ... اين ارزِش مصرفِی جديد به اندازهارزش مصرفی جديدی را به محصول منتقل می

خشی از خود ب ای است. آوردِن محصول به بازار،زمان ارزِش مبادلهشود و از اين رو همتمام می
، از لحاظ اقتصادی شرِط مکانی انتقال محصول به بازار،«(همانجا) يا جای ديگر: ». فرآينِد توليد است

مخالف » متداول« دگاهِ يد نيمارکس با ا نيبنابرا. )440(همانجا، ص » به خوِد فرآينِد توليد تعلق دارد.
 یاست، در زمره یبازرگان یهيسرما یهاتيفعال یحمل و نقل، که عموما در حوزه یهانهياست که هز

 نياست و ا یکاال مستلزم کار یمکان يیبنظر او جابجا رايز رند،يقرار بگ» خالص گردش یهانهيهز«
زمان،  نيهم یکه به اندازه نيآفراست ارزش یکار زين لين دليکار مستلزم َصرف زمان است. به هم

انتقال «است که مارکس  نيگفتاورد ا نيما در ا ديمورد توجه و تأک یدارد. نکته» ارزش مبادله«
 ليدل نيهمو به کندیم یابيبه خوِد محصول ارز یديارزش مصرف جد لصاقرا به مثابه ا »یمکان
  .تراستکيدوم نزد یبه الگو نجاياو در ا شيگرا

 رسدیکه بنظر م ی»متمم« ینخست، کاالها ی. در الگوجاستنيتفاوت دو الگو هم در هم اساسا
از ارزش  ینه به مثابه بخش شود،یمتحقق م گريد يیزمان با تحقق ارزش کاالشان همراه و همارزش
و ارزش  یجداگانه، که در ارزش مصرف يیبلکه به مثابه کاالها گر،يد یکاال نيو ارزش ا یمصرف

و  یاز ارزش مصرف یبخش نهايدوم، ا یدر الگو شوند؛یم یتلق کنند،ینم جاديا یرييدوم تغ یکاال
  .گرنديد یارزش کاال

  ارزيابی

ی کار مولد و کار ی ارزش در راستای منطقی ديدگاه مارکس و بازسازی نظريهبازانديشی نظريه
ی که نظريه ،»دََوران«يا » دشگر«نامولد در الگوهايی مانند اين دو الگو، اين مزيت را دارد که مفهوم 

د، دوباره در جايگاه کن(حرکت در زمان و مکان) تبديل می یرا به امری فيزيک آن» ی دََورانهاهزينه«
کاال (حرکت در  ی، آغاز گردش فيزيکی ماالگو . درهای اقتصادی، قرار دهد، همانا مفهومدرستش

لحاظ اقتصادی گردش هنوز آغاز . بهلحاظ اقتصادی نيستمعنای گردش بهزمان و مکان)، هنوز به
ی ديگر ای به نقطهاز نقطه در فرآيند توليد است، هرچند ،شی احراِز ارزا رسيدن به نقطهتنشده و کاال 

ی ی احراِز ارزش يا نقطهای معوق بماند. نخست پس از رسيدن به نقطهمنتقل شود يا زمانی در نقطه
ود. از اينجا تواند آغاز شمعنای اقتصادِی کلمه، يعنی دگرديسِی شکِل ارزش میبه گردش است که گذار

اند و نيازی نيست های گردشها هزينههايی برای سرمايه وجود دارند، اما اينگمان هزينهبعد نيز بیبه
 جدا کنيم. دراساس مارکس نيز به ضرورت اين واقعیهای از ديگر هزينه غيرواقعیآنها را با صفت 

خودش نيز) (به گروندريسهدر است. او فراهم کردههای نظری آن را جداسازی آگاه است و زمينه
گيرند ــ به نشئت می اقتصادیعنوان يک کنش که از گردش به گردشهای هزينه«کند که يادآوری می

ً ی توليد، نه عنوان رابطه به عنوان وجهی وجودی از توليد همانند مورد وسايل حمل و نقل و  مستقيما
ويژه به اعتبار طور مشخص بحث شود که ما به بهره و بهبه تواند، فقط هنگامی میارتباطات

ی فرآيند عنوان ادامه) در اينجا صنايع حمل و نقل و ارتباطات، نه بهMEW 42, S. 430( »پردازيم.به
گردش ــ  هایاند و هزينهعنوان وجهی وجودی از خوِد توليد تعريف شدهتوليد در سپهر دََوران، بلکه به

توانند بررسی شوند، که مفاهيم و ــ زمانی می »غيرواقعی«و  »واقعی« ی غيرضروریِ هابدون صفت
  باشند.مقوالت قيمت، و از آنجا بهره و اعتبار، تعريف شده
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که  یاهيکار با سرما نيا ینبودن کار، رابطه ايمولد بودن  صيتشخ یاست که برا نيا یديکل ینکته
کار  نيمحصول ا داريکار با خر نيکه ا یااست، نه رابطه کنندهنيياست، تع دهيکار را خر نيا یروين

کار کارگر  کهنيدر ا چکسي: هیدارهيسرما یو روزمره نيامروز یايمثال از دن کي. کندیبرقرار م
ما مولد بودن  گريعبارت دندارد. به یديمولد است، ترد یچاپخانه) کار ايچاپ ( یِ دارهيبنگاه سرما کي

 یکه محصولش را چه کس نينه از ا م،يکنیدار استنتاج ممولد بنگاه یهياش با سرماکار او را از رابطه
که محصولش کتاب  ني. اگريد داربهسرما کي اي یمصرف شخص یکننده برامصرف کي خرد،یم

محصول کار او مثال  کهني. اکندینم فايا یجا نقش نيدر ا ت،يتسل یآگه ايبروشور  ايروزنامه  اياست 
 شيکار فروش کاال گر،يد دارهيسرما یاست که قرار است برا یپر زرق و برق یِ غاتيتبل یبروشورها

 جهينت نيشود، هرگز ما را به ا یدََوران تلق یهانهيهز وجز ه،يآن سرما یبرا نيرا آسان کند، و بنابرا
انواع و اقسام  یدرباره یبه روشن توانیرا م ني. همميکه کار کارگر چاپگرش را نامولد بدان رساندینم

و روزنامه و  یقيو کتاب و موس لميف ،یدارهيبنگاه سرما کيگفت که به مثابه  یغاتيتبل یهابنگاه
از  یبخش یگريد یهيسرما یکاالها برا نيکه ممکن است ا ني. اکنندیم ديتول گبروشور و کاتالو

و نقاش و طراح و  سندهيناقِض مولد بودِن کار نو یرو چيشند، به هدََوراِن محصولش با یهانهيهز
 ريعنوان کارگر مزدبگکه به ستين یاشهيو خواننده و هنرپ ندهيافزار و گونرم ِس ينوو برنامه نيحروفچ

َصرف پرداخت  هياز سرما یبخش زين یغاتيبنگاه تبل نيدر هم حالنيکنند. با ا یبنگاه کار م نيا یبرا
 یو فروش و حت ديخر یقراردادها ميو تنظ یو دفتردار یحسابدار یفهيکه وظ شودیم یمزد کسان

  .دهندیکار نامولد انجام م فيرا بعهده دارند و بنا به تعر یابيبازار

کار مولد کاری  :توانيم بدون ابهام و با صراحت بگوييمی اين دو الگو اين است که میترين فايدهمهم
براساس اين  شود.است که برای توليد ارزش و کار نامولد کاری است که برای تحقق ارزش َصرف می

 غيرمادِی روابط اجتماعی در توليد ارزش بر عينيِت پراتيک و، نه تنها بار ديگر ابتناء عينيتِ دو الگ
پراتيکی برای گسست از  سمِ ی مارکسی و ماترياليروش ويژه ، بلکه ضرورت شناختِ شودآشکار می

باشد روشن شدهامر  نياگر ا .يابدوضوح می ،نيز ی ارزشپذيِر نظريهی سنتی، ناتوان و آسيبهاالگو
فهم بودن بلکه آسان ،کرهيپاين  تيمارکس، نه اهممادی از سوی کاالهايی با پيکرکه علت انتخاِب 

که  ديگری یکاالها یالگوها در مورد همه نيکه ا ميتکرار کن گريبار د ميتوانیاست، مموضوع بوده
  صادق است. زين ،ندارد یماد کريپ شانیارزش مصرف

بانکی،  اجتماعی، هایشوند، اعم از فعاليتايی که َصرف تحقق ارزش میهی کارنامولد خواندِن همه
کنند مالی، اداری، تجاری تنها به اين معناست که اين کارها فقط از آن رو نامولدند که ارزش توليد نمی

دهندگاِن اين کارها زير ستم و استثمار نيستند. برعکس بخش و به هيچ روی به اين معنا نيست که انجام
ی هنوز کاال نشده در شيوه» خدماتِ « ی کسانی کههمراه با همه »کارمندان«عظيمی از اين کارگران يا 

عهده دارند، زير فشارهای مددکارِی اجتماعی و غيره) را بر داری (آموزش، بهداشت،توليد سرمايه
بر با ارزش نيروی ها نيز درست مانند کارگراِن مولد در اساس مزدی براروزافزونی قراردارند. آن

تر از آنی است که برای بازتوليد مراتب بيشدهند بهمیکنند و مقدار کاری که انجام میکارشان دريافت 
کار الزم و کار مازاد تقسيم  کار آنها نيز به دو بخِش بنابراين روزانه نيروی کارشان ضروری است.

صرفاً به ی ارزش و ارزش اضافی نيست و ، کار مجرِد آفرينندهبنا بر تعريفکه اين کار، شود. اينمی
نه انکار فشار ستم و استثمار سرمايه بر اين بخش عظيم افراد جامعه است و نه  است، نامولد اين دليل

ی ی ارزش مارکس. بنا به تعريفی که ما در اين چهار بخش از بازانديشی نظريهناقض و نافِی نظريه
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ی سرمايه، رف کار، و زمان کار، بدون قرارگرفتن در رابطهکه نوع کار، صَ ايم، اينکردهطرح ارزش 
  ای باشد.تازه آفرين نيست، ديگر نبايد سخنارزش

، بلکه به »مولدنا«ی ی کار نامولد، نه با تعبيری اعتباری و عرفی از واژهکننده دربارهی تعييننکته
مقدار ارزش اضافِی  گيری از کاهِش ی اقتصادی، نقشی است که استثمار آن در پيشی يک مقولهمنزله

 شود، بهمیمولد از سهِم ارزش اضافی پرداخت درست است که مزد کارگران ناکند. دار ايفا میسرمايه
تر خواهد شد. بنابراين کار مازادی که همين دليل هرچه اين مزد کمتر باشد، سهم ارزش اضافی بيش

ً مولِد ارزش اضافی نيست، اما هرچه اين بخش مازاد و کارگر نامولد انجام می دهد، هرچند مستقيما
تر باقی خواهد ماند. تر باشد، از ارزش اضافِی سرمايه، سهمی بيشستثمار کارگر نامولد بيشی ادرجه

گرايانه و اعتباری به مقوالت اقتصادی، کار دليل رويکرد فراتاريخی، اخالقنگاه سنتی به کار مولد به
کارگر نامولد و کند و در تحليل نهايی بين مزِد ی ارزش اضافی تلقی میخوار سفرهنامولد را ريزه

شود. درحالی که بهره ی پول يا رانت (که آنها نيز خود سهمی از ارزش اضافی اند) تمايز قائل نمیبهره
اِزايی تقسيم ترين مابهتوليد، بدون کوچک اند که بين مالکين ابزارو رانت سهمی از ارزش اضافی

ً در خدمت  شودپرداخت می یشود، اما مزد کارگر نامولد در ِازای کارمی که بخش مازاد آن، صرفا
های افزايش سهِم سود، بهره و رانت است. نگاه و رويکرد سنتی در پوشش انواع و اقسام ايدئولوژی

 تجليلِ  باسازی از کارگر مولد و با تحقير کارگر نامولد، يعنی مارکسيستی يا کارگری با اسطوره
فريند، نگاهی است از منظر سرمايه به کار مولد و آانگاری کاری که ارزشی نمیارزش و انگل آفرينِش 

شدِن بساِط طبقاتی که برچيده ینه نگاهی از جايگاه و کار نامولد، نه نگاهی مارکسی، انتقادی و انقالبی
  داند.ی توليد و بازتوليد غيرممکن میدارانهستم و استثمار را بدون براندازِی روابط سرمايه

گانه، های سههای ناشی از کژانديشینظریها و تنگر نامولد با محدوديتدرک سنتی از کار مولد و کا
يابی و انرسد و هم از اين رو امکان سازمبافت جامعه به نتايجی سترون میوهم در شناخِت ساخت
گرايانه با مرزهای عبورناپذير تقليل هايی فرقهعليه روابط سرمايه را به ساخت کنش سياسی و انقالبی

ی فوق برای کار مولد ی ارزش و طرح الگوهای دوگانهدهد. گام برداشتن در راه بازانديشِی نظريهمی
بافت وتتواند افق شناخِت ساخد ــ میفته و پخته شوننامولد ــ آنگاه که در گفتگويی نقادانه، سُ کار و 

يابی و کنش سياسی وی امکان سازمانسای بههای تازهزتر کند و دريچههای انقالبی را باجامعه و توان
  و انقالبی بگشايد.

ی فوق و برداشتن گامی کوچک در اين راه، مبتنی است بر دريافتی از مفاهيم الگوهای دوگانه طرحِ 
ی ای، دارد. به اين شالودهن، و از برخی لحاظ تازهشناختِی معيتوليد و تحقق ارزش که خود مبنای روش

  شناختی در بخش بعدی خواهيم پرداخت.شناسانه و روششناخت

  1397خرداد 

  

  ها:يادداشت

، 13ی شماره» نقد«ی که در نشريه» مولدمولد و کار ناکار «ای زير عنوان در نوشته -1
بحث و جايگاه نظر مارکس و مقدمات اين ، انتشار يافت، تا حدی به1373اه شهريورم

ام و در اين نوشتار، گذشته از نقل چندين جمله، از آن متن ی آن پرداختهآمدهای بالواسطهپی
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روری به ای کمابيش ضعنوان زمينه و مقدمهحال، آن نوشته را بهام. با ايننظر کردهصرف
 ته در منبع زير:دانم و خوانندگان را به رجوع به آن نوشبحث حاضر کماکان مفيد می

 http://naghd.info/NAGHD13.pdf  
  کنم.دعوت می

و  های ارزش اضافینظريهی مربوط به کار مولد و کار نامولد در ويژه خشهرچند ب -2
کار  کيد بر تعين اجتماعی و تاريخیِ أهای صريح است، برای تاشاره سرشار از گروندريسه

ی ديگر خالی از فايده ی معين، اشاره به دو نمونهاش در يک جامعهمولد و تعين اجتماعی
آن  کردنِ تر، بزرگارزش افزايیِ ارزش، سازیغنی«دار نيست: از نظر مارکس هدف سرمايه

توليد  ی فرآيندِ ويژهش اضافی. و اين محصول زاست، همانا حفظ ارزش کهنه و آفرينش ار
 کار مولد همين رو،آورد، کاری که از دست میداری را او تنها در مبادله با کار بهسرمايه

 و جای ديگر: )MEW, 26.1, S. 374، جلد اول، های ارزش اضافینظريه(» شود.ناميده می
کارگر  ،در عطف به شاگردان کار است،غول بهشداری ممعلمی را که در يک بنگاه سرمايه

 )386جا، ص (همان .داندکارگر مولد می ،عطف به کارفرمايش و در دنامول
ترين منابع برای شناخت بخش مربوط به فرآيند کار و فرآيند توليد، يکی از بهترين و درخشان

طور عام و به توليد ارزش پِس پشِت توليد به کردنِ بورژوايی، در پنهان ايدئولوژیِ  افسونِ 
  نحوی فراتاريخی است.

ام. نوشته جای ديگری بطور مشروح» ماترياليسم پراتيکی«ی مفهوم و جايگاه و اهميت درباه -3
توصيف، تبيين و ، در: »يکی مارکستهای ماترياليسم پراهودلشا«کمال خسروی،   ر.ک. به:

  .1381، نشر اختران، تهران، نقد
  منتشر شده بود: 1369در سال » نقد«ی ی دو نشريهتر در شمارههمين نوشته پيش

/NAGHD2.pdfhttp://naghd.info  
که زير عنوان ی ارزش، ت ارزش با مقدار يا اندازهوی بحثی پيرامون تفارا در حاشيهاين نکته  -4

 ام:در مثالی ساده توضيح دادهانتشار يافت، » افسون پنهان سرافا«
  :فرض کنيم«

وش کار طوری کنند و رحالت اول: در يک واحد توليدی کوچک، کارگران شلوار توليد می
دهد و باز هم است که هر کارگر، کار توليد هر شلوار را از آغاز تا پايان به تنهايی انجام می

  .کندساعت کار در روز يک شلوار توليد می 8کنيم هر کارگر با فرض می
  

ی اين کارگاه، يکی از کارگران را در روزی تعطيل به خانه دار صاحبِ حالت دوم: سرمايه
ً خواند و دقيیخود فرا م همان مقدار و همان جنس پارچه و ماشينی دقيقاً همانند ماشين دوخت  قا

ی شخصی او يک شلوار بدوزد؛ و او گذارد تا برای استفادهکارگاه را در اختيار اين کارگر می
  .کندساعت کار يک شلوار توليد می 8با 
  

  :مارکس ی ارزِش اينک نظريه
  

اين شلوار کااليی  .ارزش دارد) اول، يک کاالست، ارزش است (يا شلواِر توليدشده در حالتِ 
ی محصول کار مشخص کارگر دوزنده است که بنا به ماهيت خود، ارزشی مصرفی به مثابه

ی محصول کار مجرِد کارگر دوزنده. مقدار ارزش اين کاال است، و ارزش است، به مثابه
ماشين دوخت  استهالکِ  و مقدار ارزِش  نظر از مقدار ارزش مواد اوليه، مواد خام(صرف

  .ساعت کار اجتماعاً الزم 8برابر است با …) و
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حالت دوم، کاال نيست، ارزش نيست يا ارزش ندارد. در نتيجه صحبت از مقدار در شلوار 

  »ارزِش آن هم بيهوده است.
  
  

حرکت  یهانهيهزبه  ليتحو گردش قابل یهانهيهز«نويسد: می گروندريسهبه عنوان نمونه، در  -5
حالت به  کياز  ليتحقق تبد یمحصول به بازار؛ زمان کار که برا آوردنِ  یهانهي؛ هزاست

ً قابل هانهيهز نيا یالزم است. تمام گريحالت د است و  یحسابدار اتيبه عمل ليتحو اساسا
ی عناصری است که ) اين اظهار، حاوی همهMEW 42, S. 519( ».که الزمست یزمان
ی رجوع هر سوءتفاهمی قرار گيرند: اغتشاش و امکان مغالطه بين حرکت توانند نقطهمی

و » تبديل از يک حالت به حالت ديگر«؛ زمان کار برای »گردش« ی اقتصادیِ فيزيکی و مقوله
 اتيعمل«ها به ی هزينهشکل ارزش؛ تحويل همه ارزش در دگرديسیِ  امکان آفرينِش 

 ، و غيره. »یحسابدار

 

  در اين زمينه:همچنين 

  »در کاپيتال سکوتی نيست«بخش سوم:  –ی ارزش بازانديشی نظريه

  »آفرينیشکار زنده و ارز«بخش دوم:  –ش ی ارزبازانديشی نظريه

  »ارزش: جوهر، شکل، مقدار«بخش نخست:  –ی ارزش بازانديشی نظريه

  


