
  

 
 
 
 

 
 های فنی و اجتماعی: فراسوی پارادایم

 ی جوهر ارزشمنزلهخوانش سیاسیِ کار انتزاعی به

 
  ماسیمو د آنجلیس

 شایخیی عادل مترجمه
 
 
 مقدمه-1

ها، میان نویسندگان مارکسیست توافقی نهفته و بنیادین بر سر این نکته رسد به رغم بسیاری از تفاوتبه نظر می
داری، سروکار دارد. ویژه مناسبات اجتماعی در سرمایه، و بهاجتماعیوجود دارد که آثار مارکس با مناسبات 

الت سوی مطالعات جزئیِ متمرکز بر مقوکه مؤلفان مختلف از توضیحات کلی آثار مارکس بهمحض ایناما به
وارگیِ کاالیی، نرخ شود: مقوالتی نظیر ارزش، بتکنند، این توافق ضمنی محو میمتفاوت او حرکت می

ها، کنند و سرشت اجتماعیِ آنکار رفته حیاتی مستقل پیدا میسود، و غیره. در اکثر این مطالعات مقوالتِ به
 کند. ای پیدا میتبار اکتشافیِ حاشیهای اعاند، صرفا گونهاین واقعیت که بازنمودِ مناسبات اجتماعی

کار را در مرکز مفاهیم -ی سرمایهشوم که رابطهی ارزش نزدیک میمن در این مقاله از مسیری به مقوله
ی کار انتزاعی، یعنی جوهر ارزش، دهد. به طور خاص، استدالل خواهم کرد که مقولهمارکس قرار می

آمیز میانِ کار و سرمایه است. این تفسیر متفاوت است از تفسیرهایی که یزهیِ طبقاتیِ ستبازنمودِ تحلیلیِ رابطه
فنی و  ها را تفسیر مطابق پارادایم( آنde Vroey,1982سازی، به پیروی از میشل د ورُوی )همن برای ساد

ای گونهامم. این دو رویکرد گرچه با هم تفاوت دارند، هردو دچار نتفسیر مطابق پارادایم اجتماعی می
کنند، اما در صورتبندیِ من اند، یعنی هردو پارادایم مبارزه طبقاتی را بیرون از کار انتزاعی تصور میبدفهمی

           شود. امیدم این است که داری بر بنیادش ساخته میی سرمایهی اساسی است که جامعهکار انتزاعی آن هسته
                  که این نقش کانونی معرفتار مارکس، و با نشان دادنِ اینبا احیای نقش کانونیِ کار انتزاعی در گف
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             مباحث مربوط به ارزش دارانه و مبارزه علیه آن است، سهمی دراحیایی سرمایهسرشت عمومیِ سلطه
( 1979:11) خوانش سیاسیِ سرمایههری کلیور در کتاب در خوانش سیاسیِ مقوالت مارکس داشته باشم. 

طرفه  رویکرد خود را خودآگاهانه و یک»ند که کخوانشِ سیاسیِ مقوالت مارکس را خوانشی تعریف می
ی طبقاتی ی مبارزهواسطهدهد که معنا و تناسبِ مفاهیم کلیدی را در نسبت با بسط بیای سامان میگونهبه

            «(کار انتزاعی چیست؟)»است وجوی پاسخ آن بنابراین، پرسشی که این مقاله در جست«. تعیین کند
چه به کار انتزاعی این روزها »شان کنم: توانم مطرحکشد که در این مقاله نمیتری را پیش میسواالتِ اساسی

کوشد برای تبدیل فعالیت زندگی به کار انتزاعی به هایی که سرمایه میاستراتژی»؛ «آید؟هایی درمیشکل
 «. اند؟های جدیدِ مبارزه علیه کار انتزاعی کدامشکل»؛ «اند؟اجرا در آورد کدام

ا او ب  مایهخوانش سیاسیِ سرسازش اما گرچه من در مورد اصول اساسیِ رویکرد کلیور در کتابِ دوران
و فهم  مام دانشتربرد ام، باید تأکید کنم که در این مقاله روشِ تحلیل او را که  عبارت است از کاعقیدههم

عریف کار با ت کنم. به جای اینی طبقاتی برای درک فصل اول، دنبال نمیو تحلیل آن از مبارزه مایهسرما از 
ش این شکافم. پرسمتن مارکس میطرح پرسش از کنم و معنایش را صرفا با تحقیق و کار انتزاعی شروع می

 رکارگگاه ز دیدکند، معنای کار انتزاعی ااست: با توجه به تعریفی که مارکس از کار انتزاعی عرضه می
قوالتِ ایر مپردازم که پاسخ به این پرسش چه نوری ممکن است بر سچیست؟ سپس به بررسی این نکته می

وندش با زش، و پیعنی اری بنیادین مارکس، یبتاباند. امتیاز این روش این است که مقوله سرمایهکار رفته در به
رد نظریه تا بحث در موکند ، مرا کمک میکند و به این ترتیبیشتری تشریح میسایر مقوالت را با دقت ب

                   است، چرا که دارجهتتر مطرح کنم. واضح است که این رویکرد کامال ای انتقادیشیوهارزش را به
ت مکن است مگیرد که این مقوالفرض میاین باور را پیشتحقیق و طرح پرسش از مقوالت مارکس عملِ 

                   چون .بخواهم ر عذربینم بابت این کا. و البته نیازی نمیدر واقع، از دیدگاه کارگران معنا داشته باشند
ه را جا که یک طبقتا آن»تعریف صریح مارکس از نقد اقتصاد سیاسی این است که این نقد به هر حال 

 (Marx 1867a: 98« )پرولتاریاست ]بازنماییِ[کند... می بازنمایی
« کار»، یعنی کار انتزاعیکه جوهر ارزش دهم. نخست ایندر بخش دوم این مقاله دو امر مرتبط را نشان می

                              دارانه،ی کار در قالبِ سرمایهمنزلهی آن است. دوم، کار انتزاعی بهدارانهسرمایه شکلِدر 
برد گونه که مارکس به کارش میی ارزش آناست. این بدان معناست که مقوله آمیزتیزهی سرابطهیک 
نامیده « پارادایم اجتماعی»چه ای مربوط به ستیز طبقاتی است. در بخش سوم، ضمن مرورِ انتقادیِ آنمقوله

خواهم داد. پرسش شود پیوند میان کار انتزاعی، ارزش، شکل ارزش، ارزش مبادله و پول مورد بحث قرار می
کند که در این مقاله وارگیِ کاالیی مطرح میی بتمیان ارزش و شکل ارزش آشکارا مسئله مربوط به رابطه
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ام. در بخش سوم به آن پرداخته (De Angelis 1994)توانم در موردش بحث کنم و در جای دیگری نمی
 ردازم. پشود نیز میخوانده می« پارادایم فنی»چه به ارزیابی آن

 
 
 ی کاردارانهارزش و تحمیلِ سرمایه -2

 

 داری استکار انتزاعی کار در قالب سرمایه 1-2
های دیشههای مارکس و انکند اندیشهنقد مارکس علیه ریکاردو آغازگاه مناسبی است زیرا روشن می

وت سیِ متفاانداز سیابا دو چشمدهند که دو پارادایم متمایز را شکل میهای کالسیک از چه لحاظ اقتصاددان
طه ضعف نقدهد. ی مارکس یاری میما را در شناساییِ دغدغهناپذیر در تناظرند. به این ترتیب، و آشتی

ن رای[ تعییی انحصاریِ او برا باید براساسِ ]دغدغه« داریویژگیِ ذاتیِ سرمایه»ریکاردو در عدم تشخیص 
ارزش  مشغولِ مقدارو دقیقا از همان آغاز صرفا دلریکارد»های نسبی بر حسب کمیت کار فهمید. ارزش

چه آن« هاست.آن است، یعنی این واقعیت که مقدار ارزش کاالها متناسب با کمیتِ کارِ الزم برای تولید
کند یا یمویژگیِ خاصِ کاری که ارزش مبادله تولید —شکل»عبارت است از « کندریکاردو  بررسی نمی»

خواهم توجه می (Marx 1968: 164)« ماهیتِ این کار...—دهدنشان میخودش را در ارزش مبادله 
یست، رزش ناارزش یا شکلِ -معطوف به شکل اقعیت جلب کنم که توجه مارکس هنوزخواننده را به این و

شان کند و خودش را در ارزش مبادله نبلکه روی شکل خاصِ کاری متمرکز است که ارزش خلق می
به همین  (  باشد وMarx 1963: 46« )اجتماعیِ وجود فعالیت انسانیمعینِ ه یک وج»دهد. اگر کار می

و   عالقهر اساسِبخاص کار را باید  شکلدلیل فقط از طریق روابط میان افراد شکل بگیرد، توجه مارکس به 
ی حساس نقطه ر اینکنند، فهمید. دقیقا دداری پیدا میتوجه او به شکل خاصی که روابط اجتماعی در سرمایه

 دهد. است که ریکاردو ضعف خود را نشان می
وجه وجود: هر چیزی فقط از »ت: در اینجا این اس« شکل»مراد من از اساسی است. « شکل»در اینجا تأکید بر 

 (Bonefeld, Gunn, Psychopedis 1992: XV«. )کند وجود داردطریق شکل)ها(یی که پیدا می
گوید در کند سخن میی که ارزش خلق می«ویژگیِ خاص کار»رجاع به بنابراین، وقتی مارکس از ضرورتِ ا

تولید  کند، یعنی به وجه وجودِ این فعالیت انسانی در بطن وجهکار اشاره می وجه وجودواقع دارد به 
چه در نقد مارکس اهمیت دارد، ضرورتاً باید به آن رسد برای فهم کاملِ آنداری. بنابراین، به نظر میسرمایه

 3-2که در بخش کند و نیز، چنانارزش تولید می« چه نوع کاری»کند ی خودِ مارکس که تعیین میمقوله
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ی منزلهی میان این نوع کار و شکل ظهور آن روی آوریم. کلید ویژگیِ کار بهبحث خواهم کرد، به رابطه
اردو این است که او صرفا دلمشغول اشتباه ریک»جوهر ارزش را شاید بتوان در نقد او علیه ریکاردو پیدا کرد. 
مثابه کار فردیِ مثابه کار اجتماعی تصور کرد، بهمقدار ارزش است... اما کار تجسدیافته ]در کاالها[ را باید به

که ارزش « کار فردیِ از خودبیگانه». در جلد اول سرمایه، سرشتِ این (Marx 1968:131)« از خود بیگانه
خودش »دانیم کاری که انتزاعی تعریف شده. همچنین بر اساسِ فصل اول سرمایه میآفریند بر حسبِ کار می

، کار انتزاعی است. بنابراین، کار انتزاعی که جوهر ارزش است، باید شکل «دهدرا در ارزش مبادله نشان می
 ی کار از نظر مارکس باشد. دارانهسرمایه

را  ر انتزاعیاند؟ مارکس کاری، یعنی کار انتزاعی، کدامداهای کار در قالب سرمایهبا این اوصاف، ویژگی
کید ؛ تأMarx 1867a: 128)کند تعریف می« مصرف آن شکلنیروی کار انسانیِ صرف شده صرفنظر از »

دهد براساس . سرشتِ انتزاعیِ کاری که جوهر ارزش را تشکیل میاین تعریف اساسی استاز د آنجلیس( . 
کل ست، شاجا که پای تعیین ارزش در میان شود )یعنی آنکار تعریف می انتزاع از شکل مصرف نیروی

ر مامیِ کاهای انضمعنای انتزاع از تعینشود(. این بهمصرف نیروی کار به امری ثانوی و فرعی تبدیل می
 در مثال غیره سازند )کارهای خاص بافنده، ریسنده، خیاط وهای مفید کار را برمیمفیدی است که ویژگی

ر مفید ضرورتا مامیِ کاهای انضارکس(. اما انتزاع معنایی بیش از این، بسیار بیش از این، دارد. انتزاع از تعینم
، و سبت بادر نوال سازند، اهای انضمامی کار که قلمروِ حسانیت کارگران را بر میبه معنای انتزاع از آن تعین

ز کارگران نی یزیسته یتجربهمعنای انتزاع از انتزاع بهفعالیت کار، نیز هست. به بیان دیگر،  در بطنثانیا 
 هست. 

درد، « شده صرفنظر ازنیروی کار انسانیِ صرف»کار انتزاعی به معنای  .(،در نسبت با..مثال در مورد نخست )
کشاندن، مالل، حماقت و ... که کار ممکن است در بر داشته باشد، است. اگر کار انتزاعی توحشرنج، به

ی کارگرهاست، در این فعالیت هیچ چیزی که نقشی در چیرگی بر این ی زندهمنتزع از این تجربه
ی زیسته به این های غیر انسانیِ کار داشته باشد، وجود ندارد. عالوه بر این، انتزاع از این تجربهویژگی

در موضعی و چرایی آن د کننکنند و کاری که میمعناست که کارگران نسبت به محصول نهایی که تولید می
ی انرژی و شود به تخلیهحسانیِ کارکردن محدود می یتجربهشوند. به بیان دیگر، تفاوت قرار داده میبی

(، انتزاع از ... در بطنِساحتیِ مارکوزه. در مورد دوم )شود به انسان تکشدن از معنا. کارگر تبدیل میتهی
این است که در تعریف شکلِ جمعیِ مصرفِ نیروی کار، یعنی شکلِ مصرف نیروی کار انسانی معنایش 

ی کارگر امری فرعی است. این بدان ی زیستهیافته یا همیاریِ اجتماعیِ کار، تجربههای تولیدِ سازمانشکل
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ی شرایطِ خارجیِ کار تحمیل منزلهاش بهو ابزارهای فنی دهیِ اجتماعیِ کار، توسعهمعناست که سازمان
 کنند. ی طبیعی و در نتیجه، ضروری پیروی میرسد که از الگوی توسعهو بنابراین، به نظر میشوند می

، دبیگانهازخو سرشتیخواهم نشان دهم که کار انتزاعی اکنون با اتکا به این تعریف از کار انتزاعی می
ی از هاز پدید 1844فلسفیِ -های اقتصادیدارد. تحلیلی که مارکس در دستنوشته پایانتحمیلی و بی

داری ایهر سرمدخودبیگانگی ارائه کرده آغازگاه خوبی است. مارکسِ جوان در این کتاب سرشت کلیِ کار 
ی نشان قتصادرا فهمیده است، گرچه هنوز درک نکرده است این ویژگیِ کار خود را چگونه در مقوالت ا

                               یابدبسط میوارگی به طور کامل دهد، پرسشی که در تحلیلِ بعدی او از بتمی
(Dunayevskaya 1958: 100)ی توانیم خوانشچه میآوردنِ آن. مارکس در این تحلیل، از طریق فراهم

ی تولید و گرای محض دربارهتحقیق عینیتسر باز زدن از  بنامیم، یعنی با (Cleaver 1979)سیاسی 
قتصاد ا»چیست، به صراحت از تحلیل  از نظرگاهِ کارگرتولید  معنایاش، طرح این پرسش که جایبه

،  ولیدت ار( ورگر )کمیان کا مستقیم یگرفتن رابطهاقتصاد سیاسی با نادیده»گیرد. در واقع، فاصله می« سیاسی
 (Marx 1844: 325)« کند.بیگانگیِ مندرج در ماهیتِ کار را پنهان می

                   در کار(،مثال چقاست که فعالیت و محصول کار، امتداد کار ) بیگانه از خودبیان کلی، کار از آن رو  به
ج از خار، قدرتی بیرونی یمنزلههای مفید تولید )مثال چه چیز و چقدر باید تولید شود(، خود را بهو ویژگی

               مورد، کار. در هر دو (Marx 1844: 324–334)دهند ها نشان میکارگران، به آن مستقیمکنترل 
البته این  .(Marx 1844: 326)است « ی صِرفِ نیازهایی بیرون از خودشنه ارضای یک نیاز بلکه وسیله»

ین ره کنم اخواهم اشاچه در اینجا میدهم. آنتری دارد که اینجا مورد بحث قرار نمینکته پیامدهای وسیع
ه، ی امری بیگانمنزلهی کارگران است، باید خود را بهیستهی زاست که چون کار انتزاعی منتزع از تجربه

 .ه استی قدرتی بیرون از کارگران نشان دهد. بنابراین، کار انتزاعی کار ازخودبیگانمنزلهبه
ی منزلهدادن خودش بهگیرد این است که کار از خود بیگانه، با نشانهایی که مارکس جوان مییکی از نتیجه

(. مارکس Marx 1844:326)« است اجباری کارِنه آزادانه، بلکه اجباری است، »قدرتی بیرون از کارگر، 
 سرمایهکند، این مسئله را در فصل اول شود بررسی نمیشان کار تحمیل میهایی را که از طریقدر اینجا راه

. نخست، در یک سطح نظریِ عام، قبال به جا باید به دو نکته اشاره کنمدهد. اما همینهم مورد بحث قرار نمی
شود دارانه آغاز میی شکل عنصریِ ثروت سرمایهمنزلهام که تحلیل مارکس با کاال بهاین نکته اشاره کرده

(Marx 1867a: 125)ی تولید است. دارانه. بنابراین، موضوع تحقیق او از همان آغاز، وجه سرمایه
فرض اش تعمیم تولید کاالیی تحقق پیدا کرد نیز پیشکه از طریق« شیحصارک»بنابراین، فرایند تاریخیِ 

آمیزِ مردم از وسایل تولید که گرفته شده است. این فرایند تاریخی چیزی نیست جز فرایند جداکردنِ خشونت
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اجباری  ی کارمنزلهکه ویژگیِ کار انتزاعی بهی دوم اینداری شد. نکتهگیریِ نظامِ طبقاتیِ سرمایهباعث شکل
های مختلف اجبار به تفصیل مورد تحلیل قرار گرفته ها شکلحضور دارد و در آن سرمایهی دفترهای در همه

های تا استراتژی انگاریِ تاریخیِ این اجبار، تحمیل شکلِ کاالیی، در به اصطالح انباشت اولیه، است، از پیش
 ی دستمزد و  فرایند کار. گوناگونِ سرمایه در جبهه

پایان است. چراکه کار انتزاعی بنابر ار انتزاعی فقط کار بیگانه و تحمیلی نیست. بلکه ذاتا نامحدود و بیک
تر ای که پیشطبق آن تعریف گستردهتعریف منتزع از کار انضمامی، یعنی از ویژگیِ مفید کار انضمامی 

های وقتی کار را ویژگی. کندن نمیتعییای از نیازها را مجموعه حدّشمنتزع است، و بنابراین، اشاره شد 
شود. اگر یک لحظه ورود شکل پولیِ ارزش را، که در بخش پایان میملموس نیازها محدود نکند،ماهیتاً بی

داری[ کار دهد که ]در سرمایهمورد بحث قرارش خواهم داد، تصور کنیم، این شکل به وضوح نشان می 2-3
زمانی[، شکلِ نامحدود است. در حالت نخست ]یعنی هم زمانی درو هم به نحوی  زمانیهمبه نحوی هم 
ی جامعه است، زیرا فهرست کاالهای بازنمود کارِ نامحدود در گستره (Marx 1867: 157)ارز عام هم

که برای  1و بنابراین، فهرست فرایندهای انضمامیِ زندگی—اندممکنی که با شکل پولی قابل بازنمایی
ای ندارد. در حالت دوم ]یعنی درزمانی[ ویژگیِ نامحدود کار هیچ حد درونی—تولیدشان ضروری است

ی نتیجه M، بیان شده است، فرایندی که طی آن افزایش در مقدارِ 'M-C-Mوضوح در فرمول مارکس، به
یندِ ی گسترش قلمروِ سرمایه هیچ حدی ندارد. به این ترتیب با فراتولیدِ ارزش اضافی است. در اینجا نیز رانه

 "بنابراین حرکت سرمایه بدون حد است»مواجهیم:  nthM…M"'-C"-M"-C'-M'-C-M…بی پایانِ 
(Marx 1867: 253به این ترتیب، مارکس می .)سود این یا آن »دار نه چندان تواند بنویسد هدف سرمایه

ی ثروتمند شدن، این ی نامحدود برای خلق سود است. این رانهوقفهحرکتِ بی»، بلکه بیشتر «ی خاصمعامله
جا که پای تولید ارزش در میان است، و جوهرش، کار انتزاعی. بنابراین، تا آن« ی ارزشتعقیبِ شورمندانه

شود زیرا هیچ تعین انضمامی در نسبت با نیازهای انسانی در میان نیست که میکار به کار برای کار تبدیل 
از نظر کیفی معادل همان فرمولی است که «[ ار برای کارک»ول ]یعنی میزانِ کار را محدود کند. این فرم

یا « تولید برای تولید»ی منزلهداری بهکار برده است و در آن از سرمایه مارکس چندین بار در سرمایه به
شود، ی ارزش تصدیق میسخن گفته است. وقتی نقشِ کانونیِ این جوهرِ ازخودبیگانه« انباشت برای انباشت»

تواند دوام داشته اش نمیبه سبب تأثیر انسانی بنابر تعریفدارانه ی سرمایهآید که توسعهل میکاشف به عم
ی امری ذاتاً نامحدود، این . این بحث در مورد کار انتزاعی به منزله(Della Costa 1994)باشد 

جنبه از زندگی به اش هر داری نظامی است که با توسعهرا که سرمایه (1989 ;1979)بندیِ کلیور صورت
ی منزلهکند. بنابراین، تحمیل کار بهیابد، تأیید مییافته یا به کار تقلیل می نحوی فزاینده حول کار سازمان



 

 

7 

های زندگی به ماهیتِ تحمیل کار انتزاعی بازنمود کوشش نافرجامِ سرمایه برای تقلیلِ کثرتِ ساحت
های انسانی و روابط انسانی به کیفیتًا متفاوتِ فعالیتهای بالقوه نامحدود و ساحتیِ کار است. شکلتک

 شود. های متفاوتِ بالقوه نامحدود امری واحد، یعنی کار فروکاسته میشکل
های انسانی که به عالیتفای بالقوه نامحدود الزم دارد. برخی از سازیِ این نکته مقالهناگفته پیداست که روشن

اند بر اند و مشتملهایی که عموماً به رسمیت شناخته شدهدر کنار فعالیتاند، کار برای سرمایه تبدیل شده
سانیِ بالقوه اند از تبدیلِ روابطِ ان، عبارت( 7a: Chapter 1867Marx)« محصول»به « طبیعت»دگرگونیِ 
یا  نوازی به کار در بخش خدمات یا توریسم؛گری یا کار خانگی، یا مهماننظیر سکس به روسپی 2ارضاکننده

ی دیل همهدرسه. تبمکار  تیمارداری به کار خانگی یا کار بیمارستانی، انتقالِ نسلیِ دانش، خاطره و تجربه به
بدادی اعیِ استاجتم های انسانی به مناسباتِ ی نخست به معنای تقلیلِ فعالیتها به کار در درجهاین فعالیت

قعیت د این واستبدای مادیِ اصلیِ این ات. سرچشمهاست، زیرا کار انتزاعی از خودبیگانه و تحمیلی نیز هس
، میده شدهشی ناچه اجرایِ استراتژیِ حصارکاست که به سبب تحمیل شکلِ کاالیی از جانب سرمایه، یا آن

گونه که ال آنر، مثمردم به ثروت اجتماعی دسترسیِ مستقیم ندارند. وقتی این جدایی تحقق پیدا کرد، بازا
ی واسطه، یا قدرت بی(Bologna 1992)شود ران با آن مواجه میدستیچرخفرمای کارگرِ خویش

ی نِ طبقهی منضبط ساختمنزلهتوانند بهکنند، هردو میاش میگونه که کارگران یقه آبی تجربهسرکارگر آن
 کارگر در قالب کار عمل کنند.  

ی هن مسئلانواع مختلف کار و همچنیی تمایز ی جامعه مسئلهتحمیل سرشتِ تک ساحتیِ کار در گستره
ما تحلیلی ها نیست. انبهجکند. این مقاله جای تحلیلِ دقیقِ این ی کارگر را مطرح میمراتبی طبقهساختارِ سلسله

انواع  کند که تمایزیمهایی در مورد معنایی عرضه که تا اینجا از کار انتزاعی پیشنهاد کردیم، بیشتر بصیرت
آن فرایند  در مورد اند، تاه مراتب در بطنِ نظام اجتماعیِ مبتنی بر کار انتزاعی پیدا کردهمختلف کار و سلسل

 اند. ی کارگر ممکن شدهتاریخی که طیِ آن تمایز انواع مختلف کار و سلسله مراتب طبقه
ه که در گونی مانوفاکتور، روشن است که تقسیم کار آندارانهبا توجه به تحلیل مارکس از سرشتِ سرمایه

با افزایش »( و Marx 1867a: 484)یابد گیرد و در جامعه به مثابه یک کل تعمیم میمحل تولید شکل می
، «افتدای میکند، مانند اتفاقی که در شرایط گلخانهبه یک هیوالی افلیج تبدیل میمهارتی خاص، کارگر را 

ی کارگران ی زیستهل فعالیت منتزع از تجربهفقط در یک نظام اجتماعیِ مبتنی بر تحمیل کار انتزاعی، تحمی
نه تنها کارگری را که قبال مستقل بود تابع انضباط و »ممکن است. همچنین روشن است که این نظام اجتماعی 

« آوردکند، بلکه عالوه بر این، میان خودِ کارگران نیز ساختاری سلسله مراتبی به وجود میفرمانِ سرمایه می
(Marx 1867a: 481)جنسهایی نظیر سیاه/سفید، هم. درواقع، از دیدگاه کار انتزاعی دوگانگی-
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های متفاوت وجود که فرصتِ اکتشاف، مبادله خواه، زن/مرد، جوان/مسن و غیره نه بیانِ شیوهخواه/دگرجنس
ه انواعِ مثابها را بهتوان آدمآورند، بلکه زمینی است که روی آن میو رشد اجتماعیِ دوطرفه را فراهم می

فرمالیزه شده در قالب  ها و کارکردهای اجتماعیِنقشبندی کرد و به توزیعِ مختلف نیروی کار طبقه
ی ی زیستهای سلسله مراتب دستمزدها در جامعه پرداخت. دلیل این امر این است که انتزاع از تجربهگونه
ی باز دارد نیز هست. دوسویگی و وابستگیِ ها که پایانی آنمعنای انتزاع از دوسویگیِ برسازندهها بهآدم

جا معنا دارد که که در قالب کار باشد و در تولید ارزش نقش داشته باشد و متقابل برای سرمایه فقط تا آن
ای ندارد جز آنکه تفاوت را در هاست، چارهسرمایه که ناتوان از زدودن تفاوتانباشت سرمایه را تسهیل کند. 

مراتبِ دستمزدها یک ساعت کارِ یک استاد دانشگاهِ در این سلسله. تمزدها بگنجاندمراتب دسنوعی سلسله
تحت فشار روحی مزدی بیشتر از یک ساعت کارِ یک پرستارِ تحت فشار روحی، و مزدی بسیار بسیار بیشتر از 

ی این برای همهاگرچه کند. دارِ تحت فشار روحی یا یک دانشجو دریافت مییک ساعت کارِ یک زن خانه
شود، باز در های یکسانی منتهی مینژندیی فشار روحی به روانی زیستههای اجتماعی تجربهسوژه

هایی میان دستمزدها وجود دارد. البته اقتصاد بورژوایی پیوند میان تولید مراتبِ دستمزدها چنین فاصلهسلسله
ای باالتر را با استناد به نقش بیشتر در تولید کند و از این طریق دستمزدهو دستمزد را وارد تحلیل می 3نهایی

بخشد. اما در جهانی که بخش عظیمی از نیروی کار، بیشتر با شکل همیاریِ اجتماعی پیوند مشروعیت می
(، این پیوند میان تولید نهایی و دستمزد نقش انضباطیِ خود را در Gleicher 1983دارند تا سهم فردی )

 کند. دادن تقسیم طبقاتی آشکار میروع جلوهترغیب شدتِ بیشتر کار و مش

ز طریق معه را اال جامراتبیِ جامعه، اوهای متفاوتِ قدرت در ساختارِ سلسلهگیریِ الیهبه این ترتیب، شکل 
کار  وسرمایه  توزی علیهکند؛ ثانیاً حس سرخوردگی و کینهمی« تیلوریزه»مراتبیِ کار تقسیمِ اجتماعیِ سلسله

دهد؛ و هت میجپراکند، لیکن این حس را علیهِ یک شکلِ انضمامیِ خاصِ کار داری میسرمایهی در سیطره
های متنوعِ لیه شککند. بنابراین، واضح است که تنوع مبارزات علثالثاً، حسی از تحرک اجتماعی ایجاد می

یر پای ال زعین ح های متفاوت جامعه، درهای بخشستم مبارزاتی هستند که ضمن صدا بخشیدن به اشتیاق
 کند. لی میسرمایه را که تحمیل کار بر آن مبتنی است، خا« تفرقه بینداز و حکومت کنِ»استراتژی 

ای خاص کاری که تحت تأکید بر سرشتِ نامحدودِ کار برای سرمایه معنایش این نیست که در منطقه و دوره
چه ی جامعه نامحدود است. آنپهنه اش درشود از حیث شدت و طولداری تحمیل میی سرمایهسیطره

برای  کند.ی کارگر تعیین میهای این کار را مبارزاتِ طبقهاهمیت دارد تصدیق این نکته است که محدوده
ای مفروض، طولِ روزِ کاری را درگیری میان کوشش سرمایه برای تحمیل کار بیشتر و مثال، در دوره

ست مثل حاصل جمع دو نیروی کند. برآیند خالص، درین میی کارگر برای کاهش آن تعیهای طبقهکوشش
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(، آن چیزی است که واقعیت تجربی را در یک منطقه و دوران مفروض تعیین Cleaver 1979)متضاد 
کار  یدارانهسرشتِ ذاتاً سرمایه داری بهی سرمایهکند. بنابراین، سرشت نامحدود تحمیل کار در سیطرهمی

ماهیت داری معرفِ ی سرمایهای صرفاً تجربی. سرشت نامحدودِ تحمیل کار در سیطرهپدیدهگردد، نه به برمی
شد چه ی کارگر از هر نوع محدود نمیی سرمایه به مقاومت طبقهدهد که اگر سلطهاست، و نشان می سرمایه

ی ری اصل سلطهدای سرمایهاثری بر زندگیِ مردم داشت. بنابراین، سرشت نامحدود تحمیل کار در سیطره
ی کارگر برای ی طبقهرا که مبارزه داریو نه اصل پویای تاریخِ سرمایهدهد، دارانه را نشان میسرمایه

 گیرد. چیرگی بر این سلطه را نیز در برمی
 ل کار درتحمی ی بسیار مهمی که باید مورد تأکید قرار داد این است که سرشت نامحدوددر نهایت، نکته

 یزی قرارکز تمااش انتزاع از نیازهای واقعیِ انضمامی است، در مری متمایزکنندهکه خصیصهداری سرمایه
شود. بنابر ائل میقثمار های طبقاتیِ مبتنی بر استی تولید و سایر نظامدارانهدارد که مارکس میان وجه سرمایه

 سرمایه نظر مارکس

 
در  ید راکار اضافی را ابداع نکرده است. هرجا بخشی از جامعه انحصار وسایل تول

ی حفظ م برااختیار دارد، کارکن، خواه آزاد و خواه ناآزاد، باید بر زمان کار الز
ولید تسایل واش مقداری اضافی از زمان کار را بیفزاید تا وسایل معیشتِ مالک زندگی

 . (Marx 1867a: 344)را نیز تولید کند 

 
ار کناپذیر برای ندود آن، تشنگیِ پایامحدارانه چیست؟ صرفا سرشتِ ناپس ویژگیِ متمایز استثمار سرمایه

 . 4ناپذیر برای انرژیِ حیاتیِ تبدیل شده به کاراضافی، یعنی تشنگیِ پایان
 ارد، کارد یطرهسمبادله که ارزش مصرفی و نه ارزش اما بدیهی است که در فرماسیون اقتصادیِ جامعه جایی

 ار اضافیرای کگونه تشنگیِ نامحدودی بکند، و هیچی کمابیش محدودِ نیازها محدود میاضافی را مجموعه
شود که می زیاد شود. به همین دلیل در جهان باستان کار اضافی فقط زمانیاز سرشت خود تولید ناشی نمی

ه ه. شکل بال و نقرطپولیِ مستقل آن باشد، یعنی در تولید در قالبِ شکل مبادله هدف دست یافتن به ارزشِ 
 . (Marx 1867a: 345) ی کار اضافی در اینجا کار اجباری تا مرگ است رسمیت شناخته شده

توان بر داری را نمیبه استلزامات سیاسیِ اصلیِ این نتیجه قبال اشاره شده است. اگر درست باشد که سرمایه
 « توان با پایان کار اضافی تعریف کردداری را نیز نمیپایان سرمایه»تعریف کرد، اساس وجود کار اضافی 

(Cleaver 1993: 61)دارانه باید سرشت نامحدود کار، تبعیتِ کل زندگی از ی پساسرمایه. یک جامعه
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های یاقکار، را پایان بخشد، و با روابط اجتماعیِ جدیدی که کار را تابع سرشت چند ساحتیِ نیازها و اشت
 کند، برساخته شود. افراد می

 آمیز استی ستیزهکار انتزاعی یک رابطه 2-2
جه یتنآنگاه باید  ی بعدی این است که اگر کار انتزاعی ذاتاً ازخودبیگانه، تحمیلی و نامحدود است،نکته

یش همچنین معنا .ی طبقاتی استداری یک وجه وجودِ مبارزهکه وجه وجود کار در سرمایهگرفت 
فی ر گروِ ندآن،  جوهریِدارانه، یعنی فراتر رفتن از ویژگیِ از وجه تولید سرمایه فراتر رفتناین است که 

مین ازگاهش هداری باید آغیهی روابط اجتماعیِ جدید فراسوی سرمااین کار است. هر گونه فرایند برسازنده
کار  این مورد تحقیق کنیم که چرا(. اکنون باید کمی بیشتر در Marx 1894: 958-959) نفی باشد

 ی طبقاتی است. ای از مبارزهانتزاعی مقوله
صرف شکل م نیروی کار انسانیِ صرف شده صرفنظر از»قبل از هر چیز باید به این نکته توجه کنیم که 

 رشتِ ستر گفتم، طور که پیشکند، زیرا همانی قدرت میان طبقات تعریف میای رابطهبالواسطه گونه« آن
ه گونهمان هست. ای تحمیل باشد. اما هرجا تحمیل هست مقاومت همی گونهتواند نتیجهی کار فقط میبیگانه

ی هبیگان به همین ترتیب، سرشت تحمیلی و گیرد،فرض میپیشکه مفهوم مرگ ضرورتاً مفهوم زندگی را 
یه را صار سرماسوی حبرای گریز و حرکت به فرا گری کاری منبع ارزش نیز فعالیتِ طبقهمنزلهکار انتزاعی به

  گیرد.فرض میپیش
ی کاالها که مارکس اهمیت بسیاری برای آن قائل است ی کارِ تولیدکنندهدر گام دوم باید به سرشت دوگانه

 چیزکند که یک را با اشاره به این نکته شروع می سرمایه. مارکس فصل اول (Marx 1867b)توجه کنیم 
دهد که این دهد: ارزش و ارزش مصرف. اما بالفاصله نشان میی کاال سرشتی دوگانه از خود بروز میهمنزلبه

جا که پای آن»، یعنی کار، در تناظر است. گرچه زندگی-فرایندی یک سرشت دوگانه با سرشتِ دوگانه
، یعنی از «گیردمی ارزش مصرف در میان است، کار گنجیده در کاال صرفا از لحاظ کیفی مورد سنجش قرار

صرفا از »جا که پای ارزش در میان است، کار ، اما آن«است "چه"و  "چگونه"مسئله »دیدگاه ارزش مصرف 
است، یعنی چه مدت زمان  "چقدر"»، یعنی از دیدگاه ارزش، مسئله «گیردلحاظ کمی مورد سنجش قرار می

باید تولید کرد، « چگونه»و « چه»انضمامی، . معنای این جدایی چیست؟ کار (Marx 1867a: 136)« کار
تواند تعریف شود. اما کار انتزاعی را فقط بر حسب کمیتی از ها میهای آدمها و اشتیاقفقط در نسبت با نیاز

توان تعریف کرد. این جداییِ تحلیلی میان کار انضمامی و انتزاعی فقط زندگی، می-زندگی، بر حسب زمان
کند. اما باید را منعکس می واقعیب شکل کاالیی ممکن شده است که یک جداییِ به این دلیل در چارچو

ی این عناصر، یعنی ی موجودات بشری همهمنزلهی مهم تأکید کنیم که از دیدگاه کارگران بهبر این نکته
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یت که این شان از فرایند کار اهمیت دارند. این واقعی زیسته، در برساختنِ تجربه«چقدر»و « چه»، «چگونه»
ی دشواری است، این واقعیت که ی طبقاتی است. این نکتهی مادیِ مبارزهتوانند جدا شوند پایهعناصر می

کاال نه ارزش )کار انتزاعی(، و نه ارزش مصرف )کار انضمامی(، بلکه وحدتِ این دو ضد است. بنابراین، 
معنای تضاد در فعالیتی واحد، تِ متفاوت، بلکه بهشکاف میان کار انتزاعی و کار انضمامی نه به معنای دو فعالی

توان این جدایی را با این داری است. چگونه میی سرمایهدر یک فرایند زیستیِ واحد، یعنی کار در سیطره
شوند، از دیدگاه کارگر، جملگی عنصرِ واقعیت آشتی داد که این عناصری که در کاال از هم جدا می

 ی تولیدند؟ هی زیستی تجربهبرسازنده
گاهِ انسانی، گانه دیداز ی پردازی بهترِ معنای طبقاتیِ این جدایی، باید سرشت کلیِ فعالیت تولید رابرای مفهوم

ز ند فقط اتولید کن باید« چگونه»را و « چیزیچه»ها که آدمیعنی از دیدگاه تولیدکننده، در نظر گرفت. این
های ز شکلایکی تواند به یابد، و ]مصرفِ[ انرژیِ حیاتی فقط میتواند تحقق طریق مصرف انرژیِ حیاتی می

این  عیین تمامتمنتهی شود. در این مثال، تولیدکنندگان در «( چیزیچه)»و یک محصول «( چگونه)»تولید 
را  6، این استقالل مستقیم«هاچقدر»ها و «چیزچه»ها، «چگونه»، 5شانی فعالیت حیاتیِ تولیدعناصر برسازنده

ها ی تولید آنزیسته جربهتشان در تعیین و برساختنِ دارند. این عناصر با یکدیگر در تضاد نیستند، زیرا هرکدام
سطح  کن استهایی وجود دارد. یک شکل تولید مم«تناسب»اهمیت دارد. بدیهی است که میان این عناصر 

عین حال،  کند. در تری را رفعای بیشتر یا کمتری از تولید را اقتضا کند، و در نتیجه، نیازهباالتر یا پایین
اجه سئله موما این کنند. تولیدکنندگان ممکن است بارضا می نیزهای متفاوت تولید نیازهای متفاوتی را شکل

یا  اهش دهندکف را که قادر باشند مقدار کارِ فردا را کاهش دهند، الزم است امروز مصرشوند که برای این
ی مهم این . نکتهشان استی زیستهی تجربهموارد مسئله بر سر انتخاب بین عناصر برسازندهدر تمامی این نه. 

ها شتیاقایازها و نزع از یافته به تولید ]در این مثال[ منت، یعنی مقدار انرژیِ حیاتیِ اختصاص«چقدر»است که 
 هاست. ی آنهای بنیادیِ برسازندهنیست، بلکه یکی از مولفه

ای دوگانگی وجود دارد؛ کار انتزاعی در تضاد با کار ها[ گونه«تناسب»کاالیی ]به جای این اما در شکل 
ای انضمامیت ناقص داریم، ها، یا دستکم گونهنیازها و اشتیاق 7سو انضمامیتِ انضمامی. به این ترتیب، در یک

شود. در سوی دیگر، ی تعریف میزیرا کار انضمامی در اینجا ]یعنی در شکل کاالیی[ در انتزاع از انرژی حیات
ی ی زیستهی تجربهوارش با سایر عناصر برسازندهکار انتزاعی را داریم، این انرژی حیاتی جدای از پیوندِ اندام

ها، از کار. بنابراین، کار انتزاعی را در تقابل کارگر: کار نامحدود، تبعیتِ زندگی، و در نتیجه، نیازها و اشتیاق
تعریف کرد. در عین  «هانیازها و اشتیاق»از انضمامیتِ منتزع ی کاری منزلهتوان بهمی با کار انضمامی

ی تضادی منزلهتوان بهشده در شکل کالیی را فقط میمیان کار انتزاعی و انضمامی فشرده وحدتحال، 
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تولیدکنندگان را تابع ریتم و قدرت این را دارند که زندگیِ « دارندوقت را نگه می»میانِ آنانی که تنافرآمیز 
های ساعت سازند، و خود تولیدکنندگان، تعریف کرد. اما این تقابل بذرهای رفع خویش را، مانند عقربه

تواند کار انتزاعی )جوهر ارزش( را در در خود دارد. سرمایه نمی (James 1977)« در اکنون ایآینده»
ی کارگر )کار انضمامی( را به رسمیت های طبقهنیازها و اشتیاقاختیار داشته باشد، بدون اینکه در عین حال 

های خود را به طور کامل ارضا کند بدون اینکه خود را از تواند نیازها و اشتیاقی کارگر نمیبشناسد، و طبقه
ی ای است که حول آن جامعهکار انتزاعی رها سازد. بنابراین، مبارزات علیه کار نامحدود هسته

 شود. داری ساخته میهپساسرمای
تا  حلیلی کهساس تگیری این بخش بد نیست واژگان مورد استفاده در ادبیات مارکسیستی را بر ابرای نتیجه

-ی کارظریهارزش، قانون ارزش، ن خواهم تعریفی از اصطالحاتِام بازتعریف کنیم. میجا بسط دادهاین
نجا گونه که تا اینی طبقاتیِ کار آفهمم که به رابطهمی را اصطالحی« ارزش»پیشنهاد کنم. من  بنیادِ ارزش

ا اجتماع ارکزمان ماهو ارزش جوهر )کار انتزاعی(، مقدار )کند. ارزش بهام اشاره میمورد بحث قرار داده
ی بطه این رااه نظریِ بنیادِ ارزش تمام دم و دستگ-ی کارمنظور من از نظریه. داردالزم( و شکل )شکل پولی( 

یه در و علی کارگر مقاومت طبقه ورا من تحمیل کار از سوی سرمایه قانون ارزش  طبقاتیِ کار است.
اً الزم جتماعگیریِ زمان افهمم. این ]مبارزه[ مشتمل بر فرایندی اجتماعی است که به شکلسرمایه می

 یک سو و ال درعدم اشتغی سرمایه از رقابت، مهاجرت سرمایه، تجدید ساختار، و یعنی استفاده—انجامدمی
ت ناسبامبنابراین، قلمروِ قانون ارزش قلمرو رویاروییِ  .ها در سوی دیگری اینی همهمبارزه علیه

ین حال عه در اش درون و علیه سرمایی کارگر در مبارزه. تا آن حدی که استقالل طبقهطبقاتیِ کار است
سط بآفرینی  را ارزش-قادر است الگوهای خود ی کارگرسرمایه نیز هست، تا آن حدی که طبقه فراسوی

 اند. اش نیز به همین میزان فراتر از قانون ارزشدهد، مبارزات

 
  

                                                           
1 . concrete life-processes 
2 . potentially fulfilling human relations 
3 . marginal productافزایش در تولید کل به علت استفاده از آخرین واحد نهادهی تولید    
4 . life energy transformed into work 
5 . life activity of production 
6 . direct autonomy 
7 . concreteness 

 



 

 

13 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 ی بخشی از این مقاله است: این متن ترجمه
Massimo De Angelis, “Beyond the Technological and Social Paradigms: A Political 
Reading of Abstract Labour as the Substance of Value”, Capital & Class, vol. 19, no. 3, 
SAGE Publications Ltd, 1 Oct. 1995, pp. 107–34.   

 
 

ی عادل ترجمه«. ی جوهر ارزشمنزلههای فنی و اجتماعی: خوانش سیاسیِ کار انتزاعی بهپارادایمفراسوی »د آنجلیس، ماسیمو. 
 e5https://radicald.net/kp . دریافت از:1399/02/17مشایخی. دموکراسی رادیکال. 

 
 

https://radicald.net/kp5e

