
  

 
 
 
 

 
 

 ی ارزش مارکسی نظریهنکاتی درباره
 ی کارگریِ قانون ارزشبخش اول: تجربه

 
   عادل مشایخی: نوشته

  
 مقدمه

ی ارزش هایی که اعتبار نظریهمارکسیستی ارزش مارکس کانون نقد اقتصاد سیاسی است. آن دسته از نظریه
شوند. البته این بدان ادزدگی گرفتار میافتند یا در دام اقتصبافی میهی فلسفبرند یا  به ورطه را زیر سوال می

دارد. ی ارزش ضرورتا ما را از درافتادن به دام اقتصادزدگی مصون نگه میمعنا نیست که پذیرش اعتبار نظریه
هر چیز باید به خاطر آورد که  ی کانون نقد اقتصاد سیاسی قبل ازی ارزشِ مارکس به منزلهبرای درک نظریه

ی کارگر است، تحلیل داری از دیدگاه طبقهاقتصاد سیاسی تحلیل سرمایه« نقدِ»دیدگاه مارکس از 
 «(. ستچشم در خود ماده ا)»ی کارگر داری از دیدگاه هستیِ اجتماعیِ طبقهسرمایه

کاهند درواقع، هایی که نقد اقتصاد سیاسیِ مارکس را به اقتصاد سیاسی فرومیآن دسته از مارکسیست
ی دار چیزی نیست جز سرمایهدانیم که سرمایهکنند؛ و میدار تحلیل می داری را از دیدگاه سرمایهسرمایه

. از دیدگاه کنداندیشد و عمل می، میورزدیافته، یعنی کسی که مطابق منطق سرمایه میل میتشخص
بر مقدارش « گردش»افزا، ثروت در گردش، ثروتی که از طریق -دار سرمایه چیست؟ ارزشِ خودسرمایه

و متحمل « ریسک»شود و با پذیرش گذاری میشود. از این دیدگاه سرمایه ثروتی است که سرمایهافزوده می
افزاید. از دیدگاه سرمایه، آورد و از این طریق بر ارزش خود مید میهای تولید، سود به وجوشدن هزینه

« کار»ی آشکاری با شود که رابطه( پدیدار میK+p« )سود»بعالوه « ی تولیدهزینه»ارزش کاال به صورت 
ی تولید ههای هزینی یکی از مؤلفهمنزلهو به« عوامل تولید»ندارد. از دیدگاه سرمایه، کار به شکل یکی از 

 شود. پدیدار می
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ی ظریهنبنیادِ ارزشِ ریکاردو را به خاطر داریم. در -ی کاری ارزش مارکس و نظریهتفاوت نظریه
             ای استفتهی مارکسی، ارزش کارِ تجسدیاریکاردویی، ارزش، صرفا کار تجسدیافته است. اما در نظریه

. به است« یکار انتزاع»یمو د آنجلیس(. یعنی جوهر ارزش )ماس که در عین حال کار انتزاعی نیز هست
ح ؟ با طرعی چیستاست. منظور از کار انتزا« کار انتزاعی»ی ارزش مارکس ی اصلیِ نظریهبیان دیگر، مولفه

 ی ارزش نزدیک شد. توان به محتوای طبقاتیِ مقولههمین پرسش است که می
از  ده صرفنظرنیروی کار انسانی صرف ش»چنین است:  پیتالکادر جلد اول « کار انتزاعی»تعریف مختصرِ 

ینجا ای حسن مرتضوی( در نگاه نخست ممکن است چنین به نظر برسد که )ترجمه« اش.شدنشکلِ مصرف
شکلِ  نهادنِ رانتزصرفا با انتزاعی نظری سروکار داریم، یعنی ممکن است تصور کنیم مارکس است که با در پ

رفتن این ادیده گع و نرسد. بی توجهی به ماهیت انتزاانسانی به مفهومِ کار انتزاعی می مصرف شدنِ نیروی کار
 انباشت فرایند داری، یعنی دری سرمایهنه حرکتی فکری، بلکه بالیی است که در جامعه« انتزاع»نکته که 

اقتصاد  یاسی بهصاد ساقتآید، اولین قدم در فروکاستنِ نقد سرمایه، بر سر کارگر، بر سرِ فعالیت انسانی، می
 واره از فرایند انباشت است. بورژوایی و چسبیدن به برداشتِ بت

رتباطی با رگونه ادون هبهایی صرفا اقتصادی و های این فرایند را مقولهواره از فرایند انباشت دقیقهبرداشت بت
ورد، آه میان ی طبقاتی بسخنی از مبارزه فهمد و اگر هم در این برداشتکار و سرمایه می آمیزی ستیزهرابطه

ز ستیز صویرش اواره و تکند. براساس همین برداشتِ بتاین مبارزه را امری بیرون از فرایند انباشت تلقی می
ه با کداد  ی کارگر وعدهی توسعه سخن گفت و به طبقهتوان از ضرورت تدوین برنامهطبقاتی است که می

ی ی جامعهروزگار تواند امیدوار باشد که، می«بورژوازیِ مولد»یاری رساندن به کمک به فرایند انباشت و 
                    که چنین سوسیالیسمی که چیزی نیست جز سوسیالیستی تحقق پیدا خواهد کرد. غافل از این

یر رسمی غ هم اکنون به نوعی در ائتالف رسمی یا  (socialisation of capitalشدنِ سرمایه )اجتماعی
یر ی کارگر تغیههای چند ملیتی، نقدا تحقق پیدا کرده است، بدون اینکه شرایط فالکت طبقها و شرکتدولت

             ،صل بالاآورد ممکن است عوض شده باشد، اما چندانی کرده باشد: شکل بالیی که سرمایه سر کار می
ه است. یر نکردتغی به هیچ وجه ،شدنِ فعالیت بشری، تقلیل هستیِ انسانی به کار اجتماعا الزمیعنی انتزاعی

                    های متفاوتی کارگر در جوامع کنونی چیزی نیست جز تفاوت شیوهدرواقع، تفاوت وضعیت طبقه
ری ی کارگر معیاجز این در ارزیابی وضعیت طبقه تقلیلِ هستیِ انسانی به کار اجتماعا الزم. هر معیاری

 ی کارگر ابداع شده است.بورژوایی است که برای تحمیق طبقه
ی ارزش مارکس و پیداکردن آمادگی برای رفتن جا صرفاً رسیدن به درکی مقدماتی از نظریههدف ما در این

که درکی مقدماتی از نظریه ارزش برای اینهای جدی در این زمینه است. و سایر متن کاپیتالبه سراغ خود 
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حول  کاپیتالاز نظر مارکس چیست و سپس ببینیم چطور کل « ارزش»مارکس پیدا کنیم ابتدا باید بفهمیم 
 مراجعه کنیم. کاپیتالی اول کار قبل از هر منبعی باید به پارهمفهوم ارزش سازمان پیدا کرده است. برای این

 
 ی کارگربقهقانون ارزش از دیدگاه ط

 

طه خست رابگاه ننی اجتماعی است که در قبل از شروع بحث باید به این نکته اشاره کرد که ارزش یک رابطه
ی اول شود. پارهیای تحلیلِ پدیدارشناسانه است که رابطه بودنِ آن آشکار ماش مشخص نیست و با گونهبودن

                     ن شود. عنوان اولیشروع می« کاال»وف است، با فصل معر« کاال و پول»اش که عنوان کاپیتال
ا بین بخش است. ا« ی کاال: ارزش مصرف و ارزش )جوهر ارزش، مقدار ارزش(دو مؤلفه»بخشِ این فصل: 

«. کندداری حکومت میها وجه تولید سرمایهشکل ثروت در جوامعی که در آن»شود، آغاز می« کاال»تحلیل 
ورت به ص داری ثروت خود رای سرمایهکند؟ چون در جامعهحلیل خود را با کاال شروع میچرا مارکس ت

                         یبهکاال نشان می دهد؛ کاال چیزی است که بی واسطه داده شده است. چیزی که خود را به تجر
داری، ی سرمایهجامعه کند. درکنند تحمیل میداری زندگی میی سرمایهی کسانی که در جامعههمه

کشیدن یگانه نفس تماالهای انسانی که به مواجهه با کاال نینجامند. تا قبل از شیوع کرونا احاند فعالیتاندک
 ماسک و دن بهشد، اما اکنون برای نفس کشیحرکتی بود که به خودی خود  به مواجهه با کاال منتهی نمی

ترین همال ماخت! پس کاشان باید چیزی پردکه برای بدست آوردن احتماال تجهیزات دیگری احتیاج داریم
عی ر جوامدثروت »کنند. داری زندگی میی سرمایهی کسانی است که در جامعهی پدیداریِ همهوجه تجربه
 «..شودیدار مپدیآسایی از کاال کند در قالب انبوه غولدارانه حکومت میها وجه تولید سرمایهکه در آن

ی ی پایاپای، مبادلهاش، یعنی مبادلهترین شکلی کاالیی در سادهی رابطهارکس با توصیف پدیدارشناسانهم
                گونه که خود را ی کاال باید کاال را آنکند. برای توصیف پدیدارشناسانهمستقیم کاال با کاال، شروع می

                   صیف کرد. هر کاال قبل از هر چیز، شیئی مفید استکنیم، تواش میگونه که تجربهدهد، آننشان می
کند. در اینجا و در این مرحله از تحلیل اصال مهم نیست که آیا این نیاز یک نیاز که نیازی را برطرف می

 که این کاالها، مثال اینهای مشخص هر یک از کاالاز طرف دیگر ویژگی«. تخیلی»است یا « واقعی»
رود و ند یا کاالی دیگر تشنگی یا نیاز به سرپناه را یا کاالیی برای تفریح به کار میکگرسنگی را برطرف می

های متفاوتی که ها و کاربردهای فیزیکیِ کاالکاالیی برای تولید فالن کاالی دیگر مهم نیست. اینها به ویژگی
مندی و قابلیت کاربرد کاالست. چه اینجا اهمیت دارد فایدهشود. آنها دارند، مربوط میبراساس این ویژگی

ی فیزیکی خاصی قابلیت ها ممکن است در طول تاریخ تغییر کنند، مثال با یک کشف علمی مادهاین قابلیت
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اد ها ایجکاربرد جدیدی پیدا کند یا به وجود آمدن نیازی جدید قابلیت کاربرد جدیدی را برای برخی کاال
کند. این مباحث هم دستکم در این مرحله، اهمیت چندانی ندارند. اینجا فقط این نکته اهمیت دارد که یکی 

                ای که باشد، کاربردپذیری آن، قابل استفاده بودنِ آن است.های هر کاال، از هر جنس و گونهاز مولفه
« ارزش مصرف»های کاربرد هر کاال خریم. قابلیت یا قابلیتتا کاالیی را مفید و قابل استفاده نیابیم آن را نمی

 آن است. 
ر دآن را  سی کهشود، طوری که ککند و قابل استفاده است، خواستنی میاما کاالیی که نیازی را برطرف می

ومین د هاین ما را ب ل آن واگذار کند تا آن را به دست آورد.اختیار ندارد حاضر است چیز دیگری را در مقاب
عدد  10ثال ادله. مبل مبرساند: قابلیت مبادله. کاال از آن حیث که کاالست هم مفید است  و هم قابُعد کاال می

ت. ادله اسبل مبماسک  با یک اسپری الکل یا یک یا دو ژل ضد عفونی  یا یک گالن چهار لیتری وایتکس قا
                           کهینای یک کاال، ورق قرص استامینوفن با یک کیلو سیب  یا نیم کیلو پرتقال.  قابلیت مبادله 10 یا

هایی که الساس مثی آن است. بر ا«ارزش مبادله»با چه کاالیی و چه مقدار از آن کاال قابل مبادله است، 
ورق  10ی ادلهپری الکل یا چهار لیتر وایتکس است؛ و ارزش مبعدد ماسک یک اس 10ی زدیم، ارزش مبادله

 قرص استامینوفن یک کیلو سیب یا نیم کیلو پرتقال است. 
یب در مقابل کیلو س 1اند. ای قرار گرفتهی مبادلهایم که با یکدیگر در رابطههایی رسیدهدر این مرحله به کاال 

پالتو. حال پرسش  1 متر پارچه معادل 20پالتو؛  1متر پارچه = 20نیم کیلو پرتقال. یک تساوی، یک معادله: 
                    ست؟ این است: این معادله چگونه ممکن شده است؟ این تساوی را چه عامل مشترکی ممکن کرده ا

رف ای که ارزش مصهای فیزیکیتواند در ارزش مصرف و ویژگیمسلم است که این عامل مشترک نمی
پرتقال دقیقاً به دلیل  ورق استامینوفن و نیم کیلو 10پالتو یا  1متر پارچه و  20هاست باشد، چون آنناشی از 

ی لهد، مبادن داری دو کاال که با هم ارزش مصرف یکسااند. مبادلهشان با هم مبادله شدهتفاوت ارزش مصرف
ورق استامینوفن  10ن با ورق استامینوف 10ادله ی کتان از همان نوع یا مبمتر پارچه 20ی کتان با متر پارچه 20

 انهرسیم که یگهای مارکس در نهایت به این نتیجه میمعناست. با پیگیریِ تحلیلساخت یک شرکت، بی
              ت کهکند، این اسیها را قابل مقایسه و در نتیجه قابل مبادله معامل مشترکی که در هر دو کاال هست و آن

 ر دو محصول کارند. ه
              ها این استی کاالدر اینجا با قراردادن ارزش مصرف در پرانتز به این نکته رسیدیم که وجه مشترک همه

 که محصول کارند. 
چیست، یعنی باید ببینیم بعد از در پرانتز قرارگرفتنِ ارزش مصرف و « تقلیل»ی این ماندهحال ببینیم باقی

                      ماند جزماند. چیزی باقی نمیها، از محصول کار چه چیزی باقی میهای کار حاضر در کاالویژگی
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ی کار انسانی، کار منجمدشده، عاری از هر ( یک ژلهobjectivite fantomatique« )ونگیک شیئیت شبح»
چه بعد از این کل کاربرد این نیرو. آنصرفنظر از ش شدهصرفتفاوت و تمایزی، یعنی نیروی کار انسانیِ 

ها نیروی کار انسانی مصرف دهد، این است که برای تولید آنها خود را نشان میها و در پرانتزگذاشتنانتزاع
ها را است که آن« ونگشیئیت شبح»قالب کاال به صورت یک شده در شده است. همین نیروی کارِ کریستالیزه

« ارزش»کاال همین نیروی کار کریستالیزه شده است. پس باید فرق گذاشت بین « ارزش»کند. ه میقابل مبادل
شود. پدیدار می« ارزش»اش که شکلی است که در قالب« ارزش مبادله»و « ارزش»مبادله؛ بین خود « و ارزش

که نیروی « ارزش»شکلِ پدیداریِ ارزش. یعنی « ارزش مبادله»جوهر ارزش  نیروی کار صرف شده است؛ و 
کند. اگر ارزش آشکار می« ارزش مبادله»کار کریستالیزه شده در کاالست، خود را در مبادله و به صورت 

ورق استامینوفن دارد  10ورق استامینوفن نیم کیلو پرتقال باشد، معنایش این است که ارزش  10ی مبادله
استامینوفن چیست؟ مقداری از نیروی کار که در  ورق 10دهد. ارزش خودش را در این ارزش مبادله نشان می

ی ده ورق با یک ورق استامینوفن خود را در مبادله 10آن تبلور یافته است. و این نیروی کار تبلوریافته در 
کیلو سیب یا نیم کیلو  1ورق استامینوفن به این دلیل با  10کند. و کیلو سیب یا نیم کیلو پرتقال پدیدار می

نیروی  مقدارورق استامینوفن، یک کیلو سیب  و نیم کیلو پرتقال  10ل مبادله است که برای تولید پرتقال قاب
 یکسانی از نیروی کار انسانی کریستالیزه شده است. مقدارکار یکسانی صرف شده است؛ در هر سه، 

یافته ی مادیتانسان شود؟ مقدار ارزش هر کاال مقدار نیروی کارنیروی کار انسانی چگونه سنجیده می« مقدار»
ولید کاال برای ت الزم یافته در آن است و مقدار نیروی کار کریستالیزه شده، با مدت آن، یا با زمانیا عینیت

اش و وسایلی های شخصیها و تواناییشود. اما این زمان نه زمانی که هر شخص با توجه به مهارتسنجیده می
                     کند، بلکه یک زمان میانگین اجتماعی است؛ کاال می که در اختیار دارد، صرف تولید یک

 «.زمان اجتماعا الزم»
ه رفی کزمان کار اجتماعا الزم زمان کاری است که برای تولید یک ارزش مصرف مشخص، هر ارزش مص

در آن  رایج ی مفروض و با میزان مهارت میانگین  و شدت کارباشد، در شرایط تولید متعارف یک جامعه
واج تان با رکند. در انگلستر میزند منظور او را روشنجامعه الزم است. مثالی که مارکس در این مورد می

. یدا کرداهش پککردند، زمان کار اجتماعا الزم برای تولید پارچه ریسی که با بخار کار میهای نخماشین
                              مثال  متر پارچه را در همان زمان سابق، 20، کردندریسی تولید میکسانی که همچنان با چرخ نخ

. نه زمان کار متر پارچه دیگر همان ارزش سابق نبود 20کردند، اما ارزش این ساعت تولید می 8در مدت 
ین ترتیب، ا کند. بهمی فردی، بلکه زمان کار اجتماعاً الزم برای تولید هر کاالست که ارزش آن کاال را تعیین

 توانیم درک کنیم.را می« مقدار ارزش»و « جوهر ارزش»
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دهد: ارزش می ه نشانی واقعیتی با دو چهره یا دو جنبمنزلهدیدیم که کاال بالواسطه خود را بهخالصه کنیم: 
ست. ای میل ارضا مصرف و ارزش مبادله. ارزش مصرفِ کاال قابلیت استفاده و کاربرد آن برای رفع نیاز یا

رای های متفاوت است. بهای دیگر به نسبتاش با کاالی یک کاال قابلیت آن کاال برای مبادلهارزش مبادله
ی مهرک در هل مشتها با یکدیگر قابل مبادله باشند باید چیز مشترکی داشته باشند، و این عامکه کاالاین

ا در رچیز مشترکی که خود »نامد. می« ارزش»را مارکس  شانهای فیزیکیها صرفنظر از تفاوتکاال
( جوهرِ )الن بیر« هاست.دهد، ارزش آنها نشان میی کاالنسبت مبادله یا در ارزش مبادله

ک کاال ارزش ی است. جوهر ارزش، کار انتزاعی است. مقدار« در معنای انتزاعیِ کلمه»ارزش کار انسانی 
 مدت زمان اجتماعاً الزم برای تولید آن است. 

در این بخش «. های کار بازنموده شده در کاالسرشت دوگانه»، کاپیتال 1-2رسیم به بخش به این ترتیب می
                              ی بدیع و جهکند تمایزی که اولین نتیاشاره می« کار انتزاعی و کار انضمامی»یز میان مارکس به تما

سرشت  وی اینرمن نخستین کسی بودم که به نحو انتقادی »گوید بنیادینِ تحلیل بخش قبل است. مارکس می
ار تمایز مورد توجه قر ای که باید در مورد ایننکته ( اولینp. 47« )ی کار مندرج در کاال انگشت نهادمدوگانه

ع، دو . درواقیستندندهیم این است که: کار انضمامی و کار انتزاعی دو نوع کار مختلف و مجزا و جدا از هم 
و ه، از دیز شداند؛ هر کار مولدی را در نظر بگیریم، مثال کاری که صرف تولید این می یک واقعیتجنبه

که  آن حیث ست ازاتوانیم به آن نگاه کنیم. کار انضمامی کار مولد ت، از دو جهت متفاوت میی متفاوزوایه
                    ، کند بنگریمکند، کار مولد را اگر از این دیدگاه که ارزش مصرف تولید میارزش مصرف تولید می

 اص راخفردی که یک کاالی  های منحصر بهبینیم؛ یعنی یک فعالیت مشخص با ویژگیکار انضمامی می
د نویسنده لیت مولا فعاکند؛ مثال فعالیت مولد نجار از آن حیث که با فعالیت مولد خیاط فرق دارد؛ یتولید می

که از  دی راهایی متفاوت از فعالیت مولد نقاش دارد. حال اگر همان فعالیت مولاز آن حیث که ویژگی
نی کار انسا م، از این دیدگاه نگاه کنیم که مصرف تواناییدیدگاه تولید یک ارزش مصرف خاص نگریستی
نِ ت معیچه خواهیم دید کار انتزاعی است. یعنی اگر سرشکردن، صرفنظر از شکل مصرف آن، است، آن

این فعالیت  است که ماند اینچه باقی میمند کار را در پرانتز بگذاریم، آنی فایدهفعالیت مولد و بنابراین جنبه
الیت بافی دو فعروی کار انسانی است صرفنظر از شکل مصرف آن. درست است که خیاطی و پارچهمصرف نی

اب و ، اعصی مغزی، عضالتاند و از لحاظ کیفی با هم فرق دارند، ولی هر دو مصرف مولد مادهمتفاوت
 های انسان هستند؛ یعنی چیزی نیستند جز مصرف نیروی کار انسانی.دست

ای که ی مناقشه آمیز در سنت مارکسیستی اشاره کرد. مسئلهتوان به یک مسئلهدماتی میبا این درک مق
اند: ارزش در بازار و های متفاوتی به آن دادهصاحبنظران مارکسیست در مورد آن اتفاق نظر ندارند و پاسخ
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ایم، پاسخ تا حدودی ارائه دادهآید یا در قلمرو تولید؟ البته با شرحی که تا اینجا هنگام مبادله به وجود می
کند؛ پس رسد. چون با تعقیب حرکت تحلیلیِ مارکس دیدیم که مبادله را ارزش ممکن میروشن به نظر می

تواند منشأ ارزش باشد. اما ماجرا به این سادگی نیست. کسانی که معتقدند ارزش در قلمرو گردش مبادله نمی
های بازار استناد دارانه بازار آزاد و رقابتی است، به پدیدارد سرمایهی فعلیت وجه تولیگیرد و الزمهشکل می

         کنند. مثال فرض کنید مقداری کاال تولید شده و در هر واحد کاال مقداری از زمان کار اجتماعا الزم می
 اند و بایدارزشنیست که  بیرسند. آیا این بدان معنا ها به فروش نمیتجسد یافته است. اما در بازار این کاال

هایی است که برخی از صاحبنظران معتقدند فقط در بازار است که دور ریخته شوند؟ با استناد به چنین پدیدار
شوند؛ یعنی می« قابل مقایسه»های انضمامیِ متفاوت و نامتجانس، انتزاعی و همگن و متجانس و در نتیجه، کار
اجتماعی مشتمل بر مبادله ط فرایند تجسد یافتن کار، بلکه اساسا یا در بنیاد فرایندی گویند خلق ارزش نه فقمی

ی اساسی خلق ارزش در مبادله به عبارت دیگر، معتقدند مرحله است )سیمون موهن به نقل از دیوید هاروی(
 افتد.اتفاق می

داری در فاز دوم تاریخ سرمایهبر همین اساس است که کسانی مانند پل سوییزی معتقدند قانون ارزش فقط  
داری به فاز انحصاری دیگر صادق نیست. داری رقابتی، صادق بوده است و با ورود سرمایهیعنی در فاز سرمایه

پذیرند. چرا که بندند، این برداشت را نمیپای کاپیتالهایی که به خوانش دقیقتر اما آن دسته از مارکسیست
توان گفت ارزش کند، نه برعکس. پس نمیطور که دیدیم مارکس مبادله را بر اساس ارزش تبیین میهمان

بند باشیم باید بپذیریم که ارزش در قلمرو تولید در مبادله خلق می شود. اگر بخواهیم به استدالل مارکس پای
وارگی از دیدگاه مارکس به شود. در واقع، بتلمرو گردش به نحوی خاص پدیدار میشود، و در قخلق می

های ارزش، با های ارزش، با جلوهکند: ما در بازار و در قالب کاال، پول و سرمایه، با شکلهمین نکته اشاره می
های پدیدارشدن ارزش، یا این شکلشود، سروکار داریم. و ها پدیدار میهایی که ارزش در قالب آنشکل

ی ارزش. چون وارههای بتی پدیدارشدنِ ارزش هستند، بازنماییوارههای بتبازنمایی ارزش، درواقع شکل
ها که در قلمرو اش یک رابطه است، یک رابطه میان انسانترین سطحکه خواهیم دید ارزش در بنیادیچنان

، یعنی پول، و فراتر از آن و «چیز»ی کاال با کاال، یا حتا در یک ها، یعنی رابطهچیزی گردش به صورت رابطه
وارگی شود. این اوج بتدهد پدیدار میبا تبدیل سرمایه به پول، در قالب ارزشی که خودش را افزایش می

آفریند: را میرسد و انگار خودش خودش است، چون با امری سروکار داریم که قائم به ذات به نظر می
ی نقد منزلهداری. ولی تحلیل مارکس، نقد مارکسی بهمثابه خدای خالق و قادر مطلق جهان سرمایهسرمایه به

دارانه که در عین حال ی تولید سرمایهواره به سمت رابطه، رابطههای بتخواهد از این تعیناقتصاد سیاسی، می
وارگی است. اینها نکاتی است که تصاد سیاسی به این معنا نقد بتی قدرت هم هست پیش برود. نقد اقرابطه
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ها خواهیم پرداخت. اما فعال برای رسیدن به آن مرحله در بخش دوم این مقاله با دقت و تفصیل بیشتری به آن
 چند گام دیگر باید برداریم. 

به  کند: ارزشمی چگونه تجربه داری قانون ارزش را کارگرخواهیم ببینیم در نظام سرمایهدر این مرحله می
ار کر ارزش ه جوههای کارگری رجوع کرد. دیدیم کمثابه رابطه از دیدگاه کارگر. بنابراین باید به تجربه

کار به  ه نیست،آماد هاست. کار انتزاعی امری حاضر وانتزاعی و مقدارش زمان اجتماعا الزم برای تولید کاال
زاعی ، انتهای سازماندهی اجتماعیهای اجتماعی، طی فرایندکه طی فرایندخودی خود انتزاعی نیست بل

 شود. می

ف ر توصیرا به خاطر آورد که مارکس د کاپیتالهایی از جلد اول برای ورود به این بحث باید بخش
ل لی تبدییک توا داری زمان بهکند. در سرمایهاشاره می« زمان»ی کارگر از دیدگاه سرمایه به وضعیت طبقه

های های زمان مولفهلحظه»داری های سودند. در سرمایههایش مولفهدهنده یا لحظهکیلشود که عناصر تشمی
مانی زارگر به یعنی هستیِ ک«. کارگر چیزی جز زمان کار تشخص یافته نیست»از دیدگاه سرمایه «. سودند

دگاه ه از دیکتزاع های سودند. اما این انهایش مولفهیابد که لحظههای متوالی تقلیل میخطی متشکل از لحظه
ر سشود که بر ه میمثابه بالیی تجرب کند، از دیدگاه کارگر بهتجلی می« تبدیل به سود»ای دار گونهسرمایه
 آید.اش میهستی

اعی ار انتزکسیاسیِ  اجتماعی: خوانشهای فنی و فراسوی پارادایم »ای با عنوانِ ماسیمو دی آنجلیس در مقاله
ی کارگر ی زیسته، منتزع از تجربه«کار انتزاعی»را در ترکیب « انتزاعی»صفتِ «  ی جوهر ارزشمنزلهبه

 کس، کاره ماردهد که از دیدگاکشد. او توضیح میفهمد، منتزع از حسانیت کارگر و درد و رنجی که میمی
 ( نامحدود است.3باری و ( اج2( از خود بیگانه، 1انتزاعی 

کنم که زودتر شماری میکار از خود بیگانه است: کاری که می کنم ربطی به من ندارد؛ در طول کار لحظه
هایی که برایم های من، درد و رنج من یا سایر چیزهای من، نیازتمام شود: این کار هیچ ربطی به دغدغه

اند. در محل کار خود را تنها و و بیگانه در میان مانند کارفرما برای من غریبه هایم نیزاند ندارند. همکارمهم
میان شخصیت اصلی ، Sorry We Missed You (2019)، کن لوچ کنم. در فیلمهای غریبه احساس میآدم

اعتراض ی انسانی وجود ندارد؛ هر رابطه و تماسی میان همکاران با اش هیچ رابطهفیلم و سایر همکاران
شود ی خود بیگانه میشود و سرانجام در پایان فیلم شخصیت اصلی حتا با اعضای خانودهسرکارگر روبرو می

ی خود به محل کار است. در فیلم شکستهاش رساندن پیکر زخمی و در هماش، تنها دغدغهو تنها نگرانی
ای دوستانه وجود دارد، اما ارش رابطهکوریسماکی نیز گرچه میان شخصیت فیلم و همک« هایی در بهشتسایه»

شود گفت کوریسماکی با گنجاندن این وار است؛ به یک معنا میای سرد و خشک و بیگانهاین رابطه نیز رابطه
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های فیلم از یکدیگر را برجسته شکل از رابطه در فیلم خود با صراحتی بیش از فقدان رابطه، بیگانگیِ کارگر
 کرده کرده است. 

قط مانع فین کار شود. اگیرم برقرار میها و امیال من فقط از طریق مزدی که میها و نیازاط کار با دغدغهارتب
ی برآورده عدهکه و من و دستمزد است؛ باید این مانع را پشت سر بگذارم تا به مزد دست پیدا کنم؛ دستمزدی

ها و برآوردن آید و کفاف برطرف کردن نیازکم می ها و امیال من در آن مندرج است اما همیشهشدن نیاز
هایم، از زندگیِ هدغدغ ودهد. برای افزودنش باید بیشتر کار کنم، یعنی بیشتر و بیشتر از امیال امیال مرا نمی

ابراین، ارد؛ بنعلق ندتکار نسبت به کارگر بیرونی است، یعنی به ذات انسانیِ کارگر »ام، فاصله بگیرم. واقعی
رش و در کاکند. اکند؛ شاد نیست، بلکه احساس بیچارگی میکارگر در کارش خود را نه تأیید، بلکه نفی می

باه ود را تخذهن  دهد، بلکه جسم خود را فرسوده ونه تنها انرژیِ جسمانی و فکری خود را آزادنه رشد نمی
 ی حسن مرتضوی(ها، ترجمه)مارکس، دستنوشته« کند. می

ست. واهی نیدلبخ ست: تن دادن به این کار بیگانه شده، به این بار سنگین و غیر قابل تحملکار اجباری ا
ر روز به هف کنم. توانم برطرهایم را نیز نمیمجبورم تن به کار بدهم. اگر کار نکنم امیالم که هیچ، حتا نیاز

 حی مزاحمکند، مانند شبفلجم میافتد و کنم این الزام مانند بختکی نحس رویم میکه چشم باز میمحض این
یدن به ای رسخواهم، اما مجبورم؛ برراند. این چیزی نیست که میکند و به سوی محل کارم میتسخیرم می

ی که قط زمانکارگر ف»، تن بدهم. «زندگیِ متجسد»خواهم باید تن به این اجبار بدهم تا به پول، به چه میآن
کند. مینکند دیگر خود را آزاد احساس کند و زمانی که کار مییکند خود را آزاد احساس مکار نمی

یار سر اخت رش ازکند آسایش ندارد. بنابراین، کاکند و هنگامی که کار میهنگامی آسایش دارد که کار نمی
 ی حسن مرتضوی(ها، ترجمه)مارکس، دستنوشته« است.  اجبارینیست، بلکه 

اش در خودش نیست. غایت کارم دستمزد است و هیچ ربط م غایتکناین کار نامحدود است:کاری که می
ذاتی به کارم ندارد. به هر کاری ممکن است تن بدهم. نوع کار مهم نیست فقط کافی است قابلیت کارکردن 
را از نوعی که خریدار دارد، در خودم پرورش دهم و راهی پیدا کنم تا این قابلیت را به فروش برسانم. وقتی 

حسابم پول دارم احساس امنیت و قدرت می کنم. دسترسی به پول به من احساس آزادی و در  در جیبم،
شوم؛ منفعل و کنم. احساس تنهایی. شکننده میآسودگی خاطر می دهد. اما بدون پول احساس غربت می

ستمزدم کنم. هر بار که که ددست و پابسته. جهان انگار از من می گریزد. خودم را وسط برهوت احساس می
ها  با این تورم سرسام آور، فقط چند ساعتی احساس خوبی دارم. اما شود چند روزی، و تازگیپرداخت می

که ای ندارم جز اینکند و چارهفکر مخارج کمرشکن و مقدارِ ناچیزِ این دستمزد همه چیز را خراب می
های فروش این های قابل فروشم و یافتن راهدوباره به کار، به این کار لعنتی، فکر کنم. به افزایش قابلیت
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همیشه باید مثل «. استرس»شود این خیزبرداشتگی و تنش و ها. تمامی ندارد این نگرانی، تمام نمیقابلیت
ای ناامید آماده باشم که مبادا فرمان اخراج، مانند حکم مرگ فرود آید. مدام باید در کمین باشم برای گماشته

 تر. شکار فرصتی به
ما در ای آورم مکنون ابیشتر اوقات برای جبران کمبود دستمزد مجبورم وام بگیرم. از طریق وام آینده را به  

شته می نجیر گذبه ز عین حال آینده را در گرو این اکنونی که گذشته خواهد شد قرار می دهم. یعنی آینده را
 ردچیزی را که  جای کارکردن و انتظار کشیدن، توانم بهرسد که با وام میکشم. در ظاهر چنین به نظر می

که  معناست ه اینبآینده احتمال دارد داشته باشم، هم اکنون از آن خود کنم. درست است. اما در عین حال 
ت رین حالر بهتدی خود را صرف رسیدن به هدفی کنم که در گذشته تحقق پیدا کرده است. و این باید آینده

ون و ود. اکنرن می ی تقلیل می دهد. یعنی به این ترتیب امکان تغییر کیفی از بیزندگی مرا به افزایش کمّ
 آید. آینده به اسارت گذشته در می

حلیل خودش ت بقای مکد. آن را درکار مرده  )یعنی سرمایه( کار زنده، یعنی فعالیت دگرگون کننده ، را می
ذشته گدر صیانت از دار است.  اکنون و آیندهسرمایه ی من در قالب سرمایه در اختیاربرد. اکنون و آیندهمی

ه در ا هر مارز آن دهد و بخشی اهای متوالیِ کار تقلیل میای که زندگی مرا به لحظهاند، گذشتهتحلیل رفته
 اندازند. قالب دستمزد جلویم می

اگر محصول کار با »: کندمحتوای طبقاتیِ ازخودبیگانگی را آشکار می 1844های دستنوشتهمارکس در 
گیرد، پس به چه کسی تعلق دارد؟ اگر فعالیت من بیگانه است و همچون نیرویی بیگانه در برابر من قرار می

خودم به من تعلق نداشته باشد، اگر این فعالیت فعالیتی بیگانه و از سر اجبار باشد، پس این فعالیت به چه کسی 
کارگر تعلق نداشته باشد و این محصول چون قدرتی بیگانه با او اگر محصول کار به »پاسخ: « تعلق دارد؟

ی رو ممکن است که  به انسانی غیر از کارگر تعلق دارد. اگر فعالیت کارگر مایهمواجه شود، فقط از آن
ی حسن )ترجمه« اش باشد.ی اوست، پس باید برای دیگری منبع لذت و شادمانیِ زندگیعذاب و شکنجه
 کنیم. اومارکس را مشاهد می« حرکت انتقادی»ای از ها نمونهنوشتهن ترتیب، در دستمرتضوی( به ای

های ذهنی ها صرفا فرضآغاز کرده است. اما این« های اقتصاد سیاسیفرض»را با توصیف  هادستنوشته
مارکس «. اندواسطه داده شدهبی»اند، اموری که ی بورژواییها نیستند، بلکه واقعیت پدیداریِ جامعهاقتصاددان

آغاز « شدهبیگانه»تر، مارکس از امر کند تا به شرایط آن برسد. به بیان دقیقبه این معنا شروع می« پدیدار»از 
هاست. در واقعیتِ ی آنوارهکند تا به مناسباتی برسد که این امر بیگانه شده، انکار و بازنماییِ بتمی
، اما حرکت «رسدشده به نظر میمالکیت خصوصی بنیاد و علت کار بیگانه»یی ی بورژای جامعهوارهبت
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واره دارد سازد که واقعیت بتقدرت روشن می-به سمت مناسباتِ تولید« وارهواقعیت بت»انتقادی مارکس از 
 علت آن.  شده است نهی کار بیگانهکند و در واقع، مالکیت خصوصی نتیجهامر واقعی را وارونه بازنمایی می

، لکاپیتا رد. درتوان مشاهده کمی کاپیتالتر و با تفصیل بیشتر در همین حرکت انتقادی را به شکلی دقیق
شود یوشن مری ارزشِ مارکس ی ارزش مبتنی است. بر اساس نظریهوارگی و ازخوبیگانگی بر نظریهنقد بت
 له ممکنمباد قط با امری مشترک در طرفینچه پول را ممکن کرده است مبادله است و مبادله نیز فکه آن

ی قدرتی که بطهی انتزاعی شدن فعالیت بشری  در یک رابطه است، راکه خود نتیجه« کار انتزاعی»شود: می
 نده توسطاش مکیدن کار زاستراتژیک« هدف»اش تحمیل کار است، و «کارکرد»طور که خواهیم دید همان

کند، و یپیدا م ، تحققهای انضباطی و امنیتیها، از جمله تکنیک«تکنیک»قسام کار مرده، هدفی که با انواع و ا
ه امری ک دهد چگونهاش: بدن افراد و زندگیِ جمعیت یک طبقه است. به این ترتیب، مارکس نشان می«آماج»

رد ا در مورته راند. همین نکها فرمان میتوسط کارگران آفریده شده است مانند خدایی متعال بر زندگی آن
اول  توان دید: مارکس در جلدهای تجلی ارزش یا کار انتزاعی میهای ارزش، سایر شکلسایر شکل

رسد، و در ارزش می« شکل پولیِ»و سپس به « شکل کاالیی»های ارزش نخست به ، طی تحلیل شکلکاپیتال
ثروت و  و« اشتغال»ی افزا و سرچشمه-دداری به مثابه ارزشِ خوی سرمایهنهایت خود سرمایه که در جامعه

ن قادر د، ایشود که این خدای عصر جدیی ارزش روشن میشود. بر اساس نظریهرفاه و آبادانی پدیدار می
 ه در آنای طبقاتی کی رابطه«وارهبازنماییِ بت»ها، چیزی نیست جز ها و خوبیی خیری همهمطلق و سرچشمه

های شکلرمایه )شود و در قالب کاال و پول و سفروکاسته می« ن کار اجتماعا الزمزما»حیات یک طبقه به 
 گیرد. ای دیگر قرار میتجلیِ ارزش( در اختیار طبقه

داری فرایندی دهد که فرایند تولید در سرمایه،  نشان می«تبدیل پول به سرمایه»مارکس پس از تحلیل شرایط 
ی تبعیت است که شده است. در این رابطه« افزاییفرایند ارزش»تابع « فرایند کار»دورگه است که در آن 

است، « کار اضافی»ی افی نتیجهشود. ارزش اضی کارگر استخراج میطبقه« بدن جمعیِ »ارزش اضافی از 
های کند. تالشیعنی مدت زمانی که کارگر فراتر از زمان الزم برای تولید ارزش وسایل معیشت خود کار می

در تناظر با « تولید ارزش اضافی مطلق)»زمانِ مطلق کار یا طولِ روز کاری دار برای افزایش مدتسرمایه
های طبیعی و اجتماعی( دارد و با هایی )محدویتناخواه محدودیتخواه«( تبعیت صوری کار از سرمایه»

ها به دومین طریق افزایش ارزش اضافی، یعنی شود. سرمایه در برابر این فشاری کارگر مواجه میمقاومت طبقه
را کوشد سهم کار الزم آورد؛ یعنی به جای تالش برای افزایش روزِ کاری، میارزش اضافی نسبی روی می

در روز کاری)کار الزم +کار اضافی( کاهش دهد تا سهم کار اضافی افزایش پیدا کند، یعنی سهم کار اضافی 
وری میانگینِ کار اجتماعی، زمان اجتماعا الزم کار الزم افزایش دهد. چگونه؟ با افزایش بهره نسبت بهرا 
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کند. این به معنای زم دارد، کاهش پیدا میهایی که کارگر برای بازتولید نیروی کار خود البرای تولید کاال
شدن سهم زمان الزم نسبت به زمان اضافی است. مثال اگر قبال کارگر کاهش ارزش نیروی کار و در نتیجه کم

کند، با افزایش ساعت از روز کاریِ دوازد ساعته را برای تولید ارزش وسایل معیشت خود صرف می 6
زم برای بازتولید نیروی کار، فقط الزم است چهار ساعت کار کند تا این مقدار های الوری در تولید کاالبهره

ای است که ارزش نشدهساعت، کار اضافی یا پرداخت 8ی روز کاری، یعنی از ارزش را تولید کند، بقیه
 کند. اضافی خلق می
یند اصر فرانی عنکار است؛ یعای دگرگونی در فرایند وری متوسط کار اجتماعی مستلزم گونهاما افزایش بهره

یگر، دعبارت  د. بهها باید تغییر کنهای کار( و سازماندهی و ترکیب آنتولید )وسایل کار، مواد خام، نیرو
را در  ن دگرگونیبدهد. مارکس ای« واقعی»سرمایه بر کار باید جای خود را به استیالی « صوریِ »استیالی 

ین اکند. او ضمن تحلیل می« مقیاسصنعت بزرگ»تا « تولید کارگاهی» و« همیاری ساده»قالب سه مرحله از 
تولید « میاریه»از طریق انواع « کارگر جمعی»دهد که ارزش و ارزش اضافی را تحلیل از یک سو نشان می

داری )که رمایهسازد که ماهیت طبقاتیِ تولید و سرشت تحمیلیِ کار در سکند، و از سوی دیگر روشن میمی
های ن فصله در ایفرایند کار است. یکی از وجوهی ک« استبدادیِ »ون ارزش بیان آن است( مستلزم کنترل قان

« بدن»ها بر سر گیرد، بالیی است که در این فرایندمورد توجه و به تفصیل مورد تحلیل قرار می کاپیتال
، ارکنندهمعیِ کجانیسم ]یا بدنِ[ در تولید کارگاهی همانند همیاری ساده، ارگ»آید. مارکس: کارگران می

ده شاخته یک شکل وجودیِ سرمایه است. سازوکار اجتماعی تولید که از تعداد زیادی کارگر متخصص س
نیروی  ر همچونون کای برآمده از ترکیب انواع گوناگرو، نیروی مولدهدار تعلق دارد. از ایناست، به سرمایه

ط و بع انضباتر مستقل را تااهی به معنای خاص نه تنها کارگرِ پیشکند. تولید کارگمولد سرمایه جلوه می
آورد. در یجود مومراتبی میان خود کارگران به کند، بلکه عالوه بر این، ساختاری سلسلهفرمان سرمایه می

ا ر کسره آناهی یگذارد، تولید کارگی کار افراد را عمدتا بدون تغییر باقی میکه همیاری ساده شیوهحالی
ص هارت خاویت مکند. تولید کارگاهی درحالی که با تقزیر و رو و نیروی کار فردی را از ریشه تصاحب می

رکوب سا در او های بارآور رها و استعدادکند... دنیایی از انگیزهتبدیل می هیوالیی افلیجکارگر او را به 
 ی حسن مرتضوی( مشتی هیوالی افلیج!)ترجمه« کند... . می
 در گذار از کارگاه به کارخانه: و 

اکنون تخصص همیشگی کارکردن با ابزاری واحد به تخصص همیشگی 
شود آالت سوء استفاده میشود. از ماشینکردن به ماشینی واحد بدل میخدمت

اش به جزئی از یک ماشین تخصصی دگرگون سازد. ... تا کارگر را از کودکی
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آورد؛ ر افزارِ کار را به خدمت خود در میوری کارگدر تولید کارگاهی و پیشه
آید. ... در کارخانه سازوکاری در کارخانه کارگر به خدمت ماشین درمی

های زنده در ها را به عنوان زائدهجان مستقل از کارگران وجود دارد که آنبی
اندازه ای در همان حال که نظام عصبی را بیخود گنجانده است. ... کار کارخانه

شود و فعالیت آزاد جسمانی ی عضالت میپیچیده اندازد، مانع حرکاتز پا میا
کردنِ کار به ابزار شکنجه تبدیل کند. حتا سبکو فکری را از آن خود می

سازد، بلکه در عوض خودِ کار شود؛ چرا که ماشین کارگر را از کار رها نمیمی
از آن جهت که  دارییه. هر نوع تولید سرماسازدرا از هر محتوایی تهی می

افزایی سرمایه است، این فقط فرایند کار نیست بلکه در همان حال فرایند ارزش
برداری خصوصیت عمومی را دارد: کارگر نیست که شرایط کار را مورد بهره

برداری دهد، بلکه برعکس این شرایط کار است که از کارگر بهرهقرار می
آالت است که این وارونگی، واقعیتی فنی ماشینهمه فقط با ظهور کند. با اینمی

 ی حسن مرتضوی()ترجمه« یابد.و ملموس می
ی بقهطر سر های ماشین: این بالیی است که قانون ارزش بهای افلیج و سوی دیگر، زائدهسو هیوالیک 

عت بزرگ ا صنعتی یگوید در تولید صنی مهم این است که، این فراز از سرمایه نمیآورد. نکتهکارگر می
ی در گونه است؛ یعنوضعیت این داریبلکه در هر نوع تولید سرمایهمقیاس این شرایط پدید می آید، 

صطالح اتا اگر ح)یعنی « به اصطالح پسا صنعتی»ی داری پیش از انقالب صنعتی و در جامعهی سرمایهجامعه
هور ی و با ظصنعت ط این است که پس از انقالبدانیل بل را بپذیریم( باز این وضعیت حکمفرماست. نکته فق

ولید تی از دهد. یعنی این وضعیت نه ناشماشین آالت، این وضعیت با صراحت بیشتری خود را نشان می
در عین  ست، بلکهار نیداری است که در آن فرایند تولید فقط فرایند کصنعتی بلکه ناشی از وجه تولید سرمایه

لیل کارگر ه همین دبافزایی است؛ ست، یا به بیان دیگر، فرایند کار تابع فرایند ارزشافزایی احال فرایند ارزش
ارگر که از کدهد، بلکه برعکس این شرایط کار است برداری قرار مینیست که شرایط کار را مورد بهره

 کند.  برداری میبهره
شود. همانطور که از قول مارکس اشاره شد، کارگر فقط زمانی که کار جا ختم نمیالبته باز هم ماجرا به همین

کند. اما این این احساس آزادی را نباید با آزادی واقعی اشتباه گرفت. کند خود را آزاد احساس مینمی
در اعمال حیوانی یعنی خوردن و شود کارگر فقط داری فراهم آورده است باعث میشرایطی که سرمایه

ای کند. تکلیف قلمرو تولید روشن است: در عرصهکند دارد آزادانه عمل میخوابیدن و عمل جنسی خیال می
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اسیر ضرورت است و به  -یعنی در آفریدن خود و جهان مشارکت کند- که قرار است انسانی عمل کند
یابد. اما خارج از قلمرو تولید باید مقتضیات ( تقلیل میی ماشینموجودی منفعل )یک هیوالی افلیج یا زائده

های مختلف و با اش نیز به شیوهبازتولید نیروی کار را گردن گذارد، بنابراین خوردن و خوابیدن و عمل جنسی
ترین وسایل رسیدن به این شود که رسانه نه یگانه وسیله، بلکه یکی از مهمهای متفاوت کنترل میتکنیک
 ست. هدف ا
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