
  

 
 
 
 

 
 کنند ی کارها برای سرمایه ارزش تولید میهمه

 کنیمما علیه ارزش مبارزه می یو همه
 

 دیوید هاروی
 هیوا ناظری یترجمه

 

کار مولد و کار »در مورد تمایز  است ی دیوید هارویمقاله یاولین بخش ترجمهمتن این  توضیح مترجم:
بخش دوم ترجمه، هفته آینده در سایت . منتشر شده است کمونری دهم در شماره 2005که سال  «نامولد

به مرور اجمالی این تمایز در آثار مارکس هاروی  در متن حاضر. دموکراسی رادیکال قرار خواهد گرفت
هاروی اگرچه به دنبال  گیرد.می های ارتدوکس پیسرنوشت این تمایز را نزد مارکسیست سپسپردازد و می

های اثبات این مسئله نیست که برداشتقصدش  کندمیبه صراحت عنوان  استاز این تمایز  ی بدیلتعریف
کلی برخطا هستند بلکه کارآمد بودن آنها در دوره کنونی مسئله است. عالوه بر این، ارتدوکس از این تمایز به

نیز جدا کند چرا که به اعتقاد او آنها با متفکرانی همچون آنتونیو نگری از  کند مسیر خود راتالش میهاروی 
کنند. هاروی معتقد است به جای محروم می آنهای انتقادی یکسره از قابلیتخود را  یز کنار گذاشتن این تما

برد، دلیل پیچیدگی سازوکار کنونی سرمایه راه به جایی نمیهتالش برای تعریف دقیق اقتصادی این تمایز که ب
زتعریف کنیم: چه نوع تعریفی بهتر است زاویه دید خود را تغییر دهیم و این تمایز را از منظر مبارزه طبقاتی با

تر خواهد کرد و کدام تعریف موجب شکاف انداختن در صف از این تمایز اتحاد میان پرولتاریا را قوی
چه کار سرمایه، بیاید؟ بدیهی به ، و نه «ما»شود؟ پرسش این است: این تمایز قرار است به چه کار پرولتاریا می

های قابل بندیاما یکی از صورت ،ی مهم نیستنهایی به این مسئله است انتشار این ترجمه به معنای پاسخی
 ارد.گذن تمایز را در اختیار ما میتوجه از ای

*** 
 



 

2 

 مقدمه
 

ائز حسیار بهای مارکسیست، تمایز کار مولد و نامولد ها، به خصوص اقتصادداناز نظر اغلب مارکسیست
ول زش اضافی و سود و به تبع آن درک تحاهمیت است و برای درک کامل متغیرهایی مثل نرخ ار

سی به کاگر  ض بر این است کهداری و گرایش آن به بحران امری ضروری است. درواقع معموالً فرسرمایه
ی نظریه خصوص این تمایز باور نداشته باشد احتماالً همدلی چندانی هم با اصول محوری مارکسیسم و به

 ارزش ندارد. 
 

ی مارکس یهی نظرمولد و نامولد را نپذیریم، آنگاه سایر مقوالت اساساگر تمایز بین کار 
فظ حرا  ی کاربنیاد ارزشتوان نظریهدهند. نمینیز انسجام نظری خود را از دست می

 (Mohun 1996: 31بناهای این نظریه را کنار گذاشت. )کرد ولی سنگ
ه بهای غیرارتدوکس یاری از مارکسیستی اقتصاد و بسهای بیرون رشتهبا این حال، برخی مارکسیست

اند. اشتهنار گذک( تعلق دارند این تمایز را "اتونومیست"های خصوص آنها که به سنت اتونومیا )مارکسیست
 دانند:آنها )تلویحاً( چنین تمایزی را موهوم می

 
 رجاعاولین شود گرفت این است که تعریف کار مولد، تعریفی که اای که میتنها نتیجه

بینیم در شکل و بعد در آثار دیگر می گروندریسهبه آن را در برخی صفحات 
الفظی را . ما این شکل تحتگرایانهتعریفی است به شدت تقلیلالفظی آن تحت

ش: ی آن از نظریه ارزوارههم به خاطر تلقی ابژکتیویستی، اتمیستی و بتقبول نداریم آن
 ت قدیمییالیسدهند تا از او یک ماترس نسبت میاین دقیقاً همان تلقی است که به مارک

 .1؛ تاکید از نگری(64: 1991قرن هجدهمی بسازند. )نگری 
 

اند، هیچ توافقی بین آنها بوجود نیامده است. در این مقاله، اگرچه هر دو سنت فکری پیوسته بسط پیدا کرده
شود بدست دهم. به نظر من د قائل میقصد دارم خوانشی دیگر از تمایزی که مارکس بین کار مولد و نامول

گذارند و با این کار ابزار تحلیلی مهمی را که برای نگری و دیگران خیلی عجوالنه این تمایز را کنار می
گذارند. به عالوه به نظر من باید طوری به این تمایز آید کنار میی ما علیه سرمایه به کار میدرک مبارزه

قانون حرکت »بندی که بتوان به مدد آن ه بیاید، نه اینکه مبنایی شود برای نوعی طبقهبیندیشیم که به کار مبارز
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را تحلیل کرد. یعنی باید از ستیز سرمایه و کار آغاز کنیم، از خود فعالیت انسانی که تمایز بین کار « سرمایه
که  گشودهای ود به مقولهاین ترتیب، تمایز مذکور باید بدل شآید. بهمولد و غیر مولد از دل آن پدید می

 های آن. «بناسنگ»درونی و ذاتی مفهوم ارزش است و نه یکی از 
ارکس می که ساختار این مقاله از این قرار است: بخش اول مروری مختصر و غیر انتقادی است بر متون

م داشت به متون برخی پردازد و البته نگاهی خواه( میPUPLصراحتاً در آنها به تمایز کار مولد و غیر مولد )
ت ممکن اس کنم که اگرچهتر دارم و استدالل میی این تمایز. در بخش دوم نگاهی انتقادیمدافعان دوآتشه

 عاصر کهمهای اجتماعی این موضع مارکسیسم کالسیک به خودی خود اشتباه نباشد، ولی برای تفسیر مبارزه
انسان  های جدید فعالیتپایان و به استعمار درآوردن منطقهمایه برای تحمیل کار بیهای سرحول تالش
من  ن بخشگیرد، چندان راهگشا نخواهد بود. اما بخش اصلی این مقاله بخش سوم است. در ایصورت می

کار ن جوهر آ ارزش، کهرا از منظر مقوالت مهمی از این دست مورد بررسی قرار خواهم داد:  PUPLتمایز 
یه )و یش سرماه گراک. در این بخش استدالل من این است انتزاعی است، تولید و کاالها، سرمایه و نیروی کار

 ی مقالهش نهایکارها را به کارهای مولد ارزش تبدیل کند. در بخ یهمهتالش آن( بر این خواهد بود که 
ید دنان از ه همچهایی هستند کر فعالیتپردازم که بخش اعظم فعالیت بشیعنی بخش چهارم، به این مسئله می

امولد را باید ولد و نکار م شوند( و تمایز بیناند )یا نامولد میمولد باقی ماندهناکنند و سرمایه ارزش تولید نمی
م حث خواهببار، . بدین اعتگشودهای ی مقولهی طبقاتی در نظر گرفت، یعنی به منزلهامری مشروط به مبارزه

 اغلب الفبرخلی وی کاربنیاد ارزش را حفظ کند تواند نسبتِ بین این تمایز و نظریهدرکی میکرد که چنین 
زی رزش چیآورد. به این ترتیب قانون ابه شمار می درونیهای کالسیک این نسبت را نسبتی مارکسیست

 کند آن را تضعیف کند و بر آن فائق آید. نیست جز قانون سرمایه که بشر تالش می
 
 های کالسیک در مورد کار مولد و کار نامولدمارکس و مارکسیستآراء  1
 آراء مارکس در باب تمایز کار مولد و نامولد 1-1
 

ست. اکرده  جسته گریخته به این تمایز اشاره سرمایهمارکس در کل آثارش از جمله در سه مجلد کتاب 
یسه گروندر ند ازجمله در چند ب عالوه بر این چند جایی هم به طور مشخص به این مسئله پرداخته است: از

ی واسطهایند بینتایج فر»، سرمایهاز جلد اول « فصل ششم منتشرنشده»(، در بخشی مشهور به 1973)مارکس، 
های ارزش اضافی نظریهتر از آن، در فصلی طوالنی در بخش اول ( و مفصلa1976 )مارکس، « تولید

 ست.(. موضع او نسبتاً واضح و شفاف ا1969)مارکس 
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 ریف شروعرا با این تع« های کار مولد و نامولدنظریه»بخش  های ارزش اضافینظریهمارکس در کتاب 
 کند: می

ایه غیر سرمخش متدارانه، کار مزدی است که با بکار مولد، در معنای موردنظر تولید سرمایه
ز ابخش  شود، و نه فقط اینشود( مبادله می)بخشی از سرمایه که صرف پرداخت مزد می
وه بر آن ارزش کند، بلکه عالرا بازتولید می سرمایه )یا ارزشی معادل نیروی کار خودش(

ه بپول  کند. فقط در این صورت است که کاال یادار تولید میاضافی هم برای سرمایه
ه ولد بمشود. فقط آن نوع کار مزدی شود و به صورت سرمایه تولید میسرمایه بدل می

 (152: 1969ه بتواند سرمایه تولید کند )مارکس، آید کشمار می
 شود:هم تکرار می سرمایهی «فصل ششم منتشر نشده»همین تعریف در 

ت، کار اس ارزش اضافیداری تولید سرمایهوجه بدیع محصولاز آنجا که هدف مستقیم و 
 لدر موکارگکار فقط در صورتی یک خواهد بود، و فروشنده نیروی مولدفقط در صورتی 

است  مولد عبارت دیگر، فقط کاریخواهد بود، که مستقیماً ارزش اضافی تولید کند، به
 ف شودمصرافزایی سرمایه واسطه و مستقیماً طی فرایند تولید و در جهت ارزشکه بی

 ؛ تاکید از متن اصلی( b 1976 :1038)مارکس، 
 شود:و از اینجا تعریف کارگر مولد چنین نتیجه می

دهد مولد دهد کارگر مولد است و کاری که او انجام میکار مولد انجام میکارگری که 
           یش دهد.افزا خواهد بود اگر مستقیماً ارزش اضافی تولید کند یعنی اگر ارزش سرمایه را

 ؛ تاکید از متن اصلی( b 1976 :1039)مارکس، 
 

ی را کار ر مولدکا»رفته شده، آدام اسمیت بخش دوم تعریف مارکس از کار مولد در واقع از آدام اسمیت گ
« ششم منتشرنشده فصل»(. مارکس در 1969:  157)مارکس،« مستقیماً با سرمایه مبادله شودکرد که تعریف می

 نویسد:می
یه است اً سرماه ذاتشود، یعنی با پولی کدر قالب سرمایه مبادله می پولکار مولد مستقیما با 

شود جه میی سرمایه موایه عمل کند و با نیروی کار به منزلهو قرار است به عنوان سرما
 ؛ تاکید از متن اصلی( b 1976 :1043)مارکس، 

 کند: به همین اعتبار، مارکس کار نامولد را چنین تعریف می
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ه ا سرمایبکه  کند کار نامولد چیست. کار نامولد، کاری استاین امر ...دقیقاً روشن می
 شامل ه مسلماًود )کشود یعنی با مزد یا سبا درآمد مبادله می مستقیماًشود بلکه مبادله نمی

( نظیر بهره و رانتشود، شریکند نیز می که در سودهای سرمایه درآمد کسانی
 (1969:  157)مارکس،

ئز سیار حابینجا کند. دو نکته در امارکس درک خود از کار مولد و نامولد را بر همین تعاریف استوار می
 ت است. اهمی

 ر:دی کاگیرد و نه محتوای مااوالً آنچه اهمیت دارد شکل اجتماعی است که کار تحت آن انجام می

 
ه از نر و اند )نه از ماهیت محصول کاپس این تعاریف از خصایص مادی کار مشتق نشده

ز نی ای کار انضمامی( بلکه از شکل اجتماعی معین یعی مشخص کار به منزلهخصیصه
: 1969 اند. )مارکس،اجتماعی تولید که کار در آن محقق شده نشئت گرفتهمناسبات 

157) 
 

ن کار ز بیشکل مادی معین کار و در نتیجه محصول آن به خودی خود هیچ ربطی به تمای
 (159: 1969مولد و نامولد ندارد )مارکس 

 
ه با توجه صوص بید شود، به ختول مستقیماًی اینکه کاری مولد باشد این نیست که محصول آن ثانیاً الزمه

 ای که صورت گرفته است:تقسیم کار گسترده
رفته ود گی فرایند کار به خای که سرشت جمعی و همیارانهایندهبا توجه به شتاب فز

یابد. ای میهمفهوم کار مولد و مجری آن کار یعنی کارگر مولد هم ضرورتاً بسط فزایند
در  حصولماز نیست که خود کارگر مستقیماً با برای اینکه کاری مولد باشد دیگر نی

ن آزئی که او عضو و اندامی از کارگر جمعی باشد و کارکردهای جتماس باشد؛ همین
 (a: 643-441976 را انجام دهد کافی است. )مارکس

 مه مولدهولید پردازی و طراحی محصول و فرایندهای تدهی، ایدهبرای مثال از دید مارکس کارهای سازمان
 شوند:محسوب می
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کاال  ولیدتشوند که به نحوی از انحاء در ی کسانی میمسلماً کارگران مولد شامل همه
دار( رمایهساز  مشارکت دارند، از کارهای یدی گرفته تا کار مدیریتی یا مهندسی )متمایز

 (1969: 156-7)مارکس  
 )باز(تولید نیروی کار:داند. اول کار مارکس سه نوع کار را مشخصاً نامولد می

ولید خواهد کرد واسطه و مستقیماً ثروتی مادی تبی ]کارگران مولد[ی قبلی بنابراین دسته
 (1969: 161ی کاالها به جز خود نیروی کار. )مارکسکه مشتمل بر کاالهاست، همه

ید،  در تولکند یا مستقیماًبنابراین کار مولد به این دلیل مولد است که کاال تولید می
 ین موردیت اتعلیم، گسترش، نگهداری یا بازتولید خود نیروی کار نقش دارد. آدام اسم

 را کرد کار بندی کار مولد خود حذف کرد؛ البته کامالً دلبخواهی اینآخر را از دسته
 گفت اگر آن را حفظ کند سیلی از مدعیانی درست به او میجور غریزهولی یک

ون را بیر ی کاربه راه خواهد افتاد. بنابراین اگر خود نیروکاذب برای عنوان کار مولد 
: 172کند. )مارکس این تعریف نگه داریم، کار مولد کاری است که کاال تولید می

 ؛ تاکید از هاروی(1969
 

 رود:می شمار هی کار دیگران است نامولد بهدوم، کار نظارت بر کار دیگران هم که متمایز از سازماند
 

ت نشئ ش از کار نظارت از دل تعارضات آنتاگونیستی بین سرمایه و کارفقط یک بخ
های ینهه هزدارانه؛ و این بخش بی آنتاگونیستی تولید سرمایهگیرد، یعنی از خصیصهمی

آید. یمی که در فرایند گردش پدید "کار"دهم فرعی تولید تعلق دارد درست مثل نه
 (  1972: 505)مارکس،

ورت وله کار نامولد، کاری است که در فرایند گردش کاال صبنابراین سومین مق
صرف  M-Cو  C-Mنیروی کار و زمان کارش را در فرایند »جا کارگرگیرد. در اینمی
            « کند و نه محصولکند...ولی محتوای کار او نه ارزش تولید میمی

 (  1978: 290)مارکس،
 

دهند عیناً به همان شیوه )یا ارزش خدماتی که این کارگران نامولد ارائه می»با این حال مارکس معتقد است 
هایی که برای شود، یعنی از طریق هزینهپذیر میشود و تعیینکم شبیه( کار کارگران مولد تعیین میدست
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رزش نیروی کار کارگران نامولد به (. به همین ترتیب، ا1969: 159حفظ و تولید آنها الزم است )مارکس،
 شود که ارزش کار همکاران مولدشان.ای تعیین میهمان شیوه

، ن. اوالیگرااز این دست، کارگری مزدبگیر است مانند د از یک منظر، کارمند بازرگانی
ه کولی شود و نه با پی متغیر بازرگان خریداری میاز آن جهت که کارش با سرمایه

 خصی،شکند؛ به بیان دیگر، کار او نه برای خدمت مد خود خرج میبازرگان از درآ
 آن جهت ، ازی نهفته در آن خریداری شده است. ثانیاافزاییِ سرمایهبلکه به قصد ارزش

  دیگر،بگیرِی کارگران مزدکه ارزش نیروی کارش، و بنابراین مزد او، مثل دستمزد همه
ر اساس شود و نه بنیروی کار خاص تعیین می های تولید و بازتولید اینبر اساس هزینه

 (  1981: 406محصول کارش. )مارکس،
 

 ارزش و رغم اینکهعالوه بر این کارگران نامولد، مثالً کارگرانی که در بخش گردش مشغول کارند، علی
 انجامی اضاف ماند یا به عبارتی کاردستمزد میکنند همچنان بخشی از کارشان بیارزش اضافی تولید نمی

 دهند:می
 

کند. بنابراین صرف می M-Cو  C-Mاین کارگر نیروی کار و زمان کارش را در فرایند  
ریسی یا قدر وابسته به کار است که معاش یک کارگر دیگر به نخمعاش او همان

ه لو اینکست وبافی. ...  بیایید فرض بگیریم که او هم صرفاً یک کارگر مزدبگیر اپارچه
زدبگیر مارگر بگیرد. فارغ از اینکه مزد او چقدر است، او هم در مقام یک کمزد بیشتری 

رزش ادهد. ممکن است هر روز، هیچ مواجبی انجام میاش را بیبخشی از کار روزانه
این  اشد.که ده ساعت کار کرده بتولید شده هشت ساعت کار به او تعلق بگیرد درحالی

ام انج هد هم مثل آن هشت ساعت کار الزمی کهددو ساعت کار اضافی که او انجام می
ز اخشی کند، ولی به دلیل همین بخش دوم کارش است که بداده هیچ ارزشی تولید نمی

 ( 1978:  209-10گیرد.  )مارکس،محصول اجتماعی به او تعلق می
کند. ولی قیمت کار او مطابق کارگر بخش تجاری مستقیماً هیچ ارزش اضافی تولید نمی

ی تولیدش، اگرچه صرف این شود یعنی از روی هزینهنیروی کارش تعیین میارزش 
شده و فرسودگی و استهالکی که به دنبال دارد نیروی کار، اعمال آن، میزان انرژی صرف

 شود. بنابراین مزد او هیچمثل هر کار مزدی دیگری به ارزش نیروی کارش محدود نمی
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دار با کمک او محقق کرده است. سرمایهنسبت ضروری ندارد با مقدار سودی که 
دار فراهم کرده دار ایجاد کرده و آنچه در عوض برای سرمایهای که او برای سرمایههزینه

دو مقدار کامالً متفاوتند. سهمی که او در این معادالت وارد کرده ناشی از خلق مستقیم 
ی کاهش هزینه ارزش اضافی نیست بلکه ناشی از نقشی است که از طریق کارش در

کند( کند )کاری که به ازای بخشی از آن مزدی دریافت نمیتحقق ارزش اضافی ایفا می
 (1981: 414)مارکس، 

 -2شود.بادله میمکاری است که مستقیماً با سرمایه  -1توان گفت که کار مولد بنابراین به طور خالصه می
ولید کاال دارد تهرکاری که نقشی در  -3کندلید میکاری است که ارزش، ارزش اضافی و بنابراین سرمایه تو

د کاری ار نامولکدهد(. در عوض، دار انجام میها، ولی نه کاری که سرمایه)برای مثال کار مدیرها یا تکنیسین
کند. یولید نمترزشی شود یا کاری که هیچ ااست که مستقیماً با درآمد )مزد، سود، رانت یا بهره( مبادله می

ردش گیندهای ر فرادهای نظارتی و کارهای دخیل کارنامولد شامل کار )باز(تولید پرولتاریا، فعالیت یمقوله
ران ط کارگکند، چراکه ارزش خدماتی که توسبه نوعی در مورد کارنامولد صدق می قانون ارزششود. می

ست مثل د هم درامولنیروی کار شود، و ارزش نشود از طریق زمان کار اجتماعاً الزم تعیین مینامولد ارائه می
ممکن  مولد همان ناشود. در نهایت اینکه کارگرهای )باز(تولید آن تعیین مینیروی کار مولد از طریق هزینه

 است کار اضافی انجام دهند.
 
 های مارکسیست در باب کار مولد و نامولددیدگاه اقتصاددان 2-1

 
ایز کرد متم PULPتوان چهار موضع اصلی را در مورد ی مارکسیستی و اقتصاد مارکسیستی میدر نظریه

رسد پردازم که به نظر میمی تحلیلی(. در اینجا من بیشتر به تعریف 1992)برای مثال رجوع کنید به لیبمن 
 د. ترین تعریف موجود باش«ارتدوکس»ترین تعریف به تعریف خود مارکس و نزدیک

ین ا. کلیت ارانشمدافعان سرسخت رویکرد تحلیلی عبارتند از فرد موزلی، سایمون موهان و انور شیخ و همک
 توان چنین خالصه کرد: موضع و اهمیت آن را می

باید بار دیگر تاکید کرد که تمایز کالسیک بین کار مولد و کار نامولد اساساً تمایزی 
ست که نوع مشخصی از کارها وجه مشترکی با مصرف تحلیلی است. مبنای این تمایز این ا

کنند دارند به این معنی که طی انجام این کارها آنها بخشی از ثروت موجود را استفاده می
بدون اینکه به خلق چنین ارزشی بپردازند. این نکته که این قبیل کارها به شکل غیرمستقیم 
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د آنها ضروری است. مصرف هم به شود به این معنی است که وجومنجر به خلق ارزش می
طور که تولید به شکل غیرمستقیم منجر به شود همانشکل غیرمستقیم منجر به تولید می

کند. )شیخ و شود. ولی این مسئله نیاز به تمایزگذاری میان این دو را مرتفع نمیمصرف می
 (1994:25توناک، 

 
ار مولد است که اهمیت دارد. اوالً، فقط ک کلیل به سه دلی PUPL( تمایز 1999از دید ساوران و توناک )

امولد نارگران مزد ک»عالوه، از آنجا که کند و بنابراین یکی از منابع انباشت است. بهارزش اضافی تولید می
ر دلدی که نامو اند ...انبوه کارگرانباید از همان ارزش اضافی پرداخت شود که کارگران مولد خلق کرده

اً، این تمایز د. ثانییه هستندر برابر انباشت سرماایجابی شوند در واقع مانعی اری به کار گرفته میداقتصاد سرمایه
یا آنچه )رخ سود ی و نی متغیر، نسبت آنها، نرخ ارزش اضافسزایی دارد در تعیین ارزش اضافی، سرمایهتاثیر به
داری بسیار های سرمایهبرای درک بحرانخواند(. بنابراین درک این تمایز می« حسابداری اجتماعی»مندل 

ی دولت در هاثر خالص مداخل»اساسی است. ثالثاً، این تمایز برای تحلیل مداخالت دولت و به خصوص، 
تمایز ذکر  (. به عالوه، سه دلیل دیگر هم برای ضرورت این116-7ضروری است )« ی توزیع درآمدزمینه

 -2« الیمبخش خدمات رشد ناگهانی » -1برای ارزیابی اینکه داری معاصر است: شود که خاص سرمایهمی
-9)شته است. تغییرات در بودجه خدمات اجتماعی چه اثری بر انباشت سرمایه دا -3رشد خدمات مصرفی و 

118) 
 -1کنند: غاز میآ« ی بازتولید اجتماعیچهار فعالیت عمده»شیخ و توناک بحث خود را با تمایزگذاری بین 

و سه کار  های شماره یک، دومصرف شخصی. فعالیت -4حفظ و بازتولید اجتماعی و  -3وزیع ت -2تولید 
های مختلف هتولید که در آن ابژ»شوند )مصرف شخصی کار نیست(؛ فقط مورد شماره یک، یعنی شناخته می

 ر تولیدیکا -روندهایی جدید به کار میو متنوع دارای مصرف اجتماعی )ارزش مصرف( در فرایند خلق ابژه
ا بی است که ی کار تولیدی است و کاری این مقولهزیرمجموعه مولد(. بنابراین، کار 21-2: 1994است )

 کند. شود و ارزش اضافی تولید میسرمایه مبادله می
 

 -یعنی کاری که مولد سرمایه است-کندشناسایی کاری که ارزش اضافی تولید می
ار مزدی است چنین کاری، ک -1کندرا آشکار میی شاخص این کار درنگ دو خصیصهبی

دارانه به خدمت گرفته شده( شود )یعنی به شکل سرمایهکه اوالً در ازای سرمایه مبادله می
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کند )یعنی کاری کند یا تغییری در آن ایجاد میکاری است که ارزش مصرف خلق می -2
 (1994: 30تولیدی است(. )شیخ و توناک 

 
عبیر ( ت1999کنند، ساوران و توناک )صحبت می کار تولیدیی توناک از مقولهکه شیخ و در حالی

ی وجوه د همهتعریفی از کار مولد که در مور»گیرند، را به کار می کار مولد به طور عاممارکس یعنی 
 ان)ساور« ام استاز کار مولد به طور ع ایزیرمجموعهکار مولدِ سرمایه  ]بدین ترتیب[تولید صادق است...

 2(1999: 120و توناک 
بار مین اعتهدهند و به هایی هستند که طبیعت را تغییر میهای تولیدی فعالیتاین سه مولف معتقدند فعالیت

در  مفروض، کسانی که ... در بستر یک تقسیم کار اجتماعی»برعکس، «. هستند جامعه و طبیعت میانجی»
 آمده ازدهند که برکارند صرفاً وظایفی را انجام می ی گردش و بازتولید نظم اجتماعی مشغول بهزمینه

ن ی معین بیمعهاند و در یک جااقتصادی است، مناسباتی که به شکل تاریخی تعین یافته-مناسبات اجتماعی
ولد به معنای عام م(. در استدالل ایشان مفهوم کار 1999: 122)ساوران و توناک « ها برقرار شده استانسان

 کنند: شان دوباره بر آن تاکید میدارد و در آخر مقالهاهمیتی اساسی 
برای  است برای اینکه کار الزماینکه کار واجد خصلت عام مولد بودن باشد شرطی 

ی مداخله برای هم مولد باشد)ولی شرط کافی نیست(. یعنی هر فعالیتی که مستقیماً سرمایه
ی می ضرورای آدشدن با نیازهظور مطابقهایی از آن به منبشر در طبیعت و تغییر دادن جنبه

ی یوهتواند در شمینهمین اعتبار، تواند به طور عام کار مولد به حساب بیاید و بهنباشد، نمی
ر فهوم کام مضاعف تعینشمار بیاید. به عبارت دیگر این داری هم کار مولد بهتولید سرمایه

ر ای از کاداری زیرمجموعهرمایهی سمولد به این معنی است که کار مولد تحت سیطره
 تاکید از خود مولفان(  1999: 144مولد به طور عام است )ساوران و توناک 

 
های رداشتمان بهکنند که در واقع بیشترشان بازگویی ساوران و توناک در گام بعدی نکات زیر را مطرح می

 کر کردم:مارکس از این تمایز است که در بخش قبلی آنها را به طور خالصه ذ
 (124کند )کار مولد برای سرمایه کاری است که ارزش اضافی تولید می 

 «رزش ات چون نامولد اس« داریکار خانوارهای دهقانی خودکفا یا کار خانگی تحت شرایط سرمایه
 (125کند نه کاال. )مصرف تولید می
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 ا نیست چر مولد ی تولید کاالیی ساده مشغولند همکنندگانی که در زمینهبه همین سیاق، کار تولید
له را مباد ارشانککه این تولیدکنندگان خودشان مستقیماً مالک ابزار تولیدند و از این رو محصول 

ز کار ین دسته ادر ا وران و دهقانان خرد راکنند، نه نیروی کارشان. ساوران و توناک نه تنها پیشهمی
اند نیز شده« سپاریبرون»گنجانند بلکه حتا کارگران خانگی را که بخشی از نظام مدرن نامولد می

دار تهیه مایهحتی در مواردی که ابزار کار و مواد خام توسط سر»دهند بیرون این دسته قرار می
 (. 125« )شودمی

 «داری رمایهسا در رتواند نقش منبع کار مولد شود میفقط نیروی کاری که در ازای سرمایه مبادله می
« و غیره خانگی، ها، خدمتکارانآشپزها، رانندگان، باغبان»و در نتیجه کار کسانی مثل « ایفا کند

 شوند. نامولد محسوب می

 ی مولد در دورپیمایی ی سرمایهمرحلهM-C…P…C-M نابراین بافزایی است و اساس فرایند ارزش
نجام اشود. کارهایی که در مراحل دیگر ین مرحله است که ارزش اضافی تولید میفقط در ا

تولید ی بازنامولدند گو اینکه این قبیل کارها برای فرایند کل -یعنی در مرحله گردش-شودمی
مرو در قل کارگرانی که«. »تولید کنند»روند و ممکن است نوعی ارزش مصرف ضروری به شمار می

توناک  واوران س«. کنند نامولدند همچنان که کار آنها نامولد استمایه کار میگردش در خدمت سر
ی عام ه معنابی گردش در معنای اخص کلمه، جزء الینفک فرایند تولید های عرصهفعالیت»معتقدند 

یافته عیمالیی تناپذیر آن یعنی تولید کاو مالزم جدایی داریسرمایهآن نیستند و فقط تحت شرایط 
 قتصادیا-دهی اجتماعیبنا به تعریف در هر نوع سازمان»این قبیل کارها « روند.شمار میی بهضرور

د به طور توان جزو کار مولهای عرصه گردش را نمیبه عبارت دیگر، از آنجاکه فعالیت« نامولدند.
و  144-45) ستند.ها کار مولد نیداری هم این قبیل فعالیتعام به حساب آورد بنابراین، در سرمایه

30-128.) 

 ارند دوکار های ضروری دیگری هم مثل کارهایی که با اجرای قانون سرها و فعالیتهمچنین، نقش
 (. 130نامولد هستند )

 ه ب، مشروط ولدندونقل و انبارداری جزو فرایند تولید هستند و بنابراین مهای حملبرخی از فعالیت
با »سته که دنی آن هایی از این دست، یعولی سایر فعالیتآنکه سرمایه آنها را به کار گرفته باشد. 

ررات یل مقاند )مثالً احتکار یا صادرات مجدد به دلهای صرف گردش به کار گرفته شدهانگیزه
ده شت گرفته ه خدمبمتفاوت دولتی( در فرایند تولید نقشی ندارند و بنابراین کاری که در این حوزه 

 (131-32« )شودنامولد محسوب می
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 ی رمایهسایز با ی کاالیی در تمی پولی و سرمایهاگرچه سود سرمایه در سپهر گردش ]یعنی سرمایه
ارگرانش که به کمولد[ وابسته به کارگرانی است که در استخدام دارد ولی هم این سود و هم مزدی 

اند. دهری تولید ایجاد کدهد بخشی از ارزش اضافی کلی هستند که کارگران مولد در حوزهمی
(132) 

 

 
 (1999. تمایز کار مولد و نامولد از نظر ساوران و توناک )1شکل 

 
این دو نمودار  1اند و من در شکل بندی کردهساوران و توناک بحث خود را در دو نمودار خیلی واضح جمع

بندی ام. در اینجا باید اشاره کرد که وقتی این مولفان کار خانگی را جزو کار نامولد دستهرا با هم ادغام کرده
گیرد و نه برای ید ارزش مصرف انجام میکاری است که صرفاً به قصد تول»چون به زعم ایشان  -کنند می

گیرند که کار در واقع این واقعیت را به کل نادیده می  -ی دومی که در باال ذکر شد(؛ نکته125« )تولید کاال
(.  1972کند )برای مثال رجوع کنید به دال کوستا و جیمز کار را تولید می-یی خاص یعنی نیرویکاالخانگی 

وقتی مناسبات بازاری سرمشق غالب مبادالت »دار هستند چون هایی مسئلهبندیبقهعالوه بر این، چنین ط
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: 153)کافنزیس « گیرندبازاری را در فرایند بازتولید اجتماعی در نظر نمی-اجتماعی است، نقش مناسبات فرا
1999) 

 کنند که آنید مرسند. آنها تاکیساوران و توناک در ادامه بحث خود به کارگران دولت و بخش خدمات می
شان( دمتخیعنی )کنند و محصول آنها دسته از کارگران خدماتی که نیروی کارشان را با سرمایه مبادله می

 گیرد کارگرانی مولد هستند:شکل کاال به خود می
ازی ن نیی خاصی از طبیعت را با هدف برآورده کردمادام که کار مورد نظر جنبه

، است متولید به طور عاای از این فعالیت جنبه کند یعنی مادام کهدگرگون می
ود شکاری که در این فرایند دخیل است چنانچه توسط سرمایه به کار گرفته 

 (1999: 135تواند کار مولد محسوب شود )ساوران و توناک می
 

 ولید نظمبازتا بفقط »هایی که گنجانند. اول فعالیتهای دولتی را در سه دسته میساوران و توناک فعالیت
چرا که  امولدندنرگرانی بنا به تعریف کا»دهند ها را انجام میکارگرانی که این فعالیت«. اجتماعی در ارتباطند

ری ن را طوآهای خاصی از دهد که جنبهکار آنها به معنای عام مولد نیست....و کنشی روی طبیعت انجام نمی
 «د آوردبوجو ارزش مصرفی برای ارضای نیازهای انسانی دگرگون کند که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم،

دولت  هایی است کهها و کارخانههای تولیدی درون شرکتدهی فعالیت( دسته دوم کار دولتی سازمان138)
شان است رگراندارانه هستند و هدفشان استخراج ارزش اضافی از کاکارها سرمایهومالک آنهاست. این کسب

ی ئهه به اراککارهایی است  ی سوم از کارهای دولتی شامل آنولد هستند. و باالخره دستهپس این کارگران م
ها یا بانندانزاز قبیل »)خدمات رفاهی دولت(. برخی از کارگران این دسته پردازند خدمات اجتماعی  می

ها بازتولید ی آنفها وظیتنه»گیرند چرا که ی اول کارمندان دولت جای میدر واقع ذیل دسته« ماموران مالیات
هی مات رفان بخش خداست. سایر کارگرا« بنا به تعریف نامولد»بنابراین کار آنها « نظم اجتماعی موجود است

نها کنند و کار آدولت، برای مثال کارگران خدمات درمانی و آموزش و پرورش، ارزش مصرف تولید می
های زشاین ار یافته و آیا ای سازمانار آنها در چه زمینهبه اینکه کممکن است مولد یا نامولد باشد، بسته 

 ولتی دردرمانی دنظام آموزش دولتی یا خدمات »رسند یا نه. برای مثال به عنوان کاال به فروش می مصرفی
 مه کارگرانی را شمار رود. به همین اعتبار،دارانه بهوکار سرمایهتواند یک کسبداری نمییک کشور سرمایه

 ( 139« )شمار آوردتوان کارگر مولد بهکنند نمیاستخدام میکه 
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 افول قانون ارزش؟ 2

 افزایش کار نامولد 1-2
حال اند در عیناند و مدافع آن بودهپرداخته PUPLهای کالسیکی که به این تمایز بسیاری از مارکسیست

 3اند.اشتهددنظر مو نرخ سود را هم  اضافی گیری متغیرهای اصلی مارکسی از قبیل نرخ ارزشتخمین و اندازه
 آن کار ناظر باهای پس از جنگ جهانی افزایش داشته و متدر سالکار نامولد مطابق تحقیقات این مولفان 

 مولد افت کرده است. 
به کارگران  نسبت کارگران نامولد 1947-1977های بین سالزند که ( تخمین می1983برای مثال، موزلی )

شده توسط پرداخت تقریباً نیمی از کل مزد» 1977زایش داشته است. در سال در اقتصاد امریکا اف %82مولد 
آور ی حیرتین یافتهبه ا ]و[اند ...دارانه به کارگرانی تخصیص یافته که کار نامولد داشتههای سرمایهبنگاه

ن ارگراکاند صرف پرداخت مزد ای که کارگران مولد تولید کردهاضافیبیشتر ارزش صفایم که نرسیده
نباشت اضافی برای ااین ارزش صفتوان گفت کمتر از نیا برعکس می ها شده است،نامولد در این بنگاه

گران سبت کارن 1987تا  1977های (. بین سال1983: 183)موزلی « سرمایه و اهداف دیگر فراهم بوده است
امریکا را  اغالنش %44« نامولد»کارگران  1987دیگر هم افزایش داشته و در  %20نامولد به کارگران مولد 

فقند. آنها (. شیخ و توناک هم تا حد زیادی با او مواA8و  A7: جدول 1991اند )موزلی، تشکیل داده
م این نسبت ه 1980ی معتقدند در دهه در امریکا رو به افزایش است ولی« نامولد»پذیرند که نرخ کارگران می

 بوده. %60باالی 
د کارگران مز نسبت( حکایت از این دارد که 1995شات و دیگران )های کاکدر مورد انگلستان هم، داده

 1989رصد در سال د 102به  1970درصد در سال  22ی متغیر )یعنی مزد کارگران مولد( از نامولد به سرمایه
تری از سبتاً وسیع( تعریف ن1990رنر )وِودرصد داشته است. گ 350بر  بالغ و دهه، جهشید ظرفرسیده، یعنی 

ر خدمات غی»ای که بر شود به استثنای آنهاییرگران مزدی میی کاگیرد که شامل همهکار مولد را درنظر می
ش د افزایی او در مورهااند. با این حال، دادهاستخدام شده« کار خانگی شخصی»و آنهایی که برای « بازاری

ن قبلی را ویسندگامین نهنسبت کار نامولد به کار مولد در امریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان هم ماجرایی مشابه 
 کند.روایت می

ه کم سه مسئلستدنسبت نزولی کار مولد به مجموع کل کارهای مزدی، یا به کار یا فعالیت انسانی در کل، 
به طور  به طور خاص و هم در مورد موضوعیت داشتن مارکسیسم PUPLایز کند، هم در مورد تمطرح می

 کلی. 
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ی از مشخص دارانه هم صورت تاریخیی تولید سرمایه، سرمایه یک نسبت اجتماعی است و شیوهمسئله اول
( 2001a, 2001b( و بونفلد )1979پردازان دیگری مثل السون )طور که نظریهمناسبات اجتماعی است. همان

ا چر»پرسد س میهای اقتصاد سیاسی دیگر این است که مارکاند وجه تمایز نقد مارکس از تحلیلکید کردهتا
نجش س، و چرا شودمی بیانچرا کار در قالب ارزش این  محتوا این صورت خاص را اختیار کرده است یعنی 

 (Capital I: 174 « شودزمانی که صرف آن شده در مقدار ارزش محصول آن بیان میمدت کار برحسب 
 حرفاهیت منزند و متاکید از هاروی(. بخش اول این پرسش چنان بُرنده است که مستقیماً به قلب ماجرا می

شکل  نی کار،ن، یعما در مقام انسا انهکند: چرا فعالیت خالقدارانه را برمال میمناسبات اجتماعی سرمایه
وجود  PUPLلنده گیرد؟ ولی کل نیرویی که پشت این تمایز بااجتماعی ارزش یا کار انتزاعی را به خود می

واهیم ک کل خیکار نامولد ما هم  مقولهکاهد. چرا که با وجود دارد در واقع از بُرندگی این پرسش می
ی شیوه تابع رغم آنکه توامان همکه علی های انسانیای در حال گسترش از فعالیتداشت و هم زیرمجموعه

ر ده بیان رزش بکند یعنی در قالب اداری است و هم برای آن ضرورت دارد ولی ارزش خلق نمیتولید سرمایه
 آید. نمی

رف زمانی که ص مدت چرا سنجش کار برحسب»شود به بخش دوم پرسش مارکس: ی دوم مربوط میمسئله
ولد را ار نامبینیم که وقتی وجود کدر اینجا هم می« شود؟ول آن بیان میآن شده...در مقدار ارزش محص

د الجی کررا ح رود. برای مثال چطور باید این مسئلهکنیم تیزی و برندگی این پرسش از دست میتصدیق می
 ؟ اگر«بدون لوگو»ام و نبا همان کیفیت ولی بیاست چهار پنج برابر کفشی  نایک کفشیک جفت ارزش که 

ار رفته کبه ک ها( و بازاریابی محصول نایدر طراحی )سوای طراحی فیزیکی کفش ای کهانهل فعالیت خالقک
های های نایک و کفشکند در این صورت باید ارزش کفشچیزی به ارزش کفش اضافه نمی است و نامولد

ی اصلهفتوان گرفت این است که قیمت ای که میترتیب، تنها نتیجهیکی باشد. به این« بدون لوگو»
  4چشمگیری از ارزش گرفته است. چطور باید این پدیده را تبیین کرد؟

به یی گذاری کاالهای نهاتر از قیمتخیلی واضحشود ولی ل مربوط میی سوم به همین بحث قبمسئله
ی زش اضافکند نرخ ار. مقوالتی که مارکس طرح میدارانه در مبارزه طبقاتی ربط داردسرمایههای استراتژی

 مناسبی ارهایی ارزش اضافی مطلق و نسبی ابزدارانههای سرمایهو نرخ سود و بحث او در مورد استراتژی
بندیم بدقلق یمکار  دهد. وقتی این ابزارها را در مورد کار نامولد بهرای فهمیدن مبارزه طبقاتی بدست میب

 دهند. شوند و کارایی خود را از دست میمی
 افزایشبیایید فعالً کار نامولد را کنار بگذاریم یا فقط مبارزه طبقاتی کارگران مولد در نظر بگیریم. استراتژی 

ترتیب، زمان کار الزم و در نتیجه ارزش . بدیناست افزایش طول روز کاری مستلزممطلق ارزش اضافی 
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یابند. نرخ هر دو افزایش می Sماند ولی زمان کار اضافی و در نتیجه ارزش اضافیثابت می Vی متغیرسرمایه
یافته ولی  یابند چرا که در هر دو مورد صورت کسر افزایشارزش اضافی و نرخ سود هر دو افزایش می

ثابت باشد(. در استراتژی ارزش  Cی ثابت یا همان مخرج ثابت مانده است )با این فرض که ارزش سرمایه
کاهش یابد، و  Vوری را طوری باال ببرد که زمان کار الزم و درنتیجه شود بهرهاضافی نسبی، سرمایه موفق می

ایش یابد در حالی که طول روز کاری ثابت مانده افز Sشود که زمان کار اضافی و این نیز منجر به این می
 بلکهصورت کسر افزایش داشته  نه تنهایابد چون است. در این حالت هم، نرخ ارزش اضافی افزایش می

مخرج کسر هم کاهش داشته است. ولی اثر آن بر نرخ سود مبهم است. چون هم صورت و هم مخرج کسر 
ترتیب، است. بدین Cی ثابت یعنی ی این استراتژی افزایش ارزش سرمایهافزایش داشته چرا که الزمه

( C/Vایه )ترکیب ارگانیک سرم افزایش استراتژی ارزش اضافی نسبی باعث افزایش نرخ ارزش اضافی و
 شود. می

 PUPLز هایی که تمایتنامولد را هم در نظر بگیریم. بنا به نظر مارکس و بسیاری از مارکسیس حال بیایید کار
ماً نفع شود. مسلسر میمزد کارگران نامولد در واقع از ارزش اضافی ک از جملههای نامولد پذیرند، هزینهرا می

رزش مقدار ا ها کمتر باشدنامولد را کاهش دهد چون هرچه این هزینه هایسرمایه در این است که این هزینه
م هدیم اینجا دی« مولد»ی کار طور که در حوزهماند بیشتر خواهد بود. هماناضافی که برای انباشت باقی می

گران ارتواند کا مییتواند از آن طریق به این هدف دست یابد: سرمایه میدو استراتژی وجود دارد که سرمایه 
، یا ار کنندکیشتر شتر یا با شدت بهای بینامولد را مجبور کند )یا سعی کند آنها را مجبور کند( تا ساعت

مسلماً  م دهند.انجا تواند تکنولوژی جدیدی وارد کار کند تا همان میزان کار را عده کمتری کارگر نامولدمی
تر است ها مشکلدن آنق و نسبی متناظرند ولی تمیز دااضافی مطلاینجا هم این دو استراتژی به ترتیب با ارزش

شان ها را نایز آنتواند آثار متمشود، نمیکه از ارزش اضافی کاسته می های نامولدهزینهچون اصطالح مبهم 
امالً کهای نظری یههای کار مستلزم اضافه کردن الهای نامولد، تحلیل فراینددهد. با توجه به افزایش بنگاه

 ه از دوناک کارزد. رویکرد نظری شیخ و توه کار مارکس است که به نظر من به پیچیدگی آن نمیجدیدی ب
 کرده:کند مسلماً چنین هدفی را دنبال مینرخ متمایز استثمار صحبت می

اند توسط سرمایه استثمار داری استخدام شدهی کارگرانی که در چارچوب سرمایههمه
نسبت زمان کار  برابر است باواه نامولد. نرخ استثمار هرکدام شوند، خواه مولد باشند و خمی

، یعنی ارزش کارِ ان ارزش نیروی کارشده به زمان کار الزم. زمان کار الزم هماضافی انجام
های مورد نظر است. زمان کار اضافی به ازای هر کارگر در فعالیت مصرف میانگینِ ساالنه
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م. در مورد کارگران مولد، نرخ استثمار آنها همان نرخ یعنی زمانِ مازاد بر زمان کار الز
 (1994: 31ارزش اضافی است )شیخ و توناک 

حال این دو یناکنند. با شکی نیست شیخ و توناک معتقدند سرمایه و کار مولد شرایط کار نامولد را تعیین می
از « کنندیمتعجب »دشان هم گیرد. و در واقع خوکنند که این امر تحت چه فرایندی انجام میمشخص نمی

ین دو ستثمار ااگیرند که نرخ و بعد هم نتیجه می« هم استمزد کارگران مولد و نامولد آنقدر نزدیک به»اینکه 
 (.224و  150)همان؛ « به شدت مشابه یکدیگر است»نوع کار نیز 

 
 داریدرک بحران سرمایه 2-2

یز موید ن 1980و  1970های داری در دههرسد تفاسیر نویسندگان مختلف از بحران سرمایهبه نظر می
رود مینجا پیشآ( تا 1999های تمایز مارکسیستی کالسیک میان کار مولد و نامولد باشد. موزلی )محدودیت

 ]گیردا درنظر نمیرد و نامولد که تمایز بین کار مول [در تحلیل بحران جاری، نرخ متعارف سود »گوید که می
کود در ر رسد کاهش عظیم نرخ متعارف سود علتی مهممهمتر از نرخ مارکسی سود است. ... به نظر می

 (. 103-4« )باشد 1980و  1970ی اقتصادی دهه
ن ای که در آاست، نظریه« ی مارکسی نرخ متعارف سودبندی نظریهصورت»موزلی با این فرض به دنبال 

از یز نمولد( ی ثابت )متمایز است و سرمایه« ی نامولدجریان سرمایه»ی متغیر )مزد کارگران مولد( از یهسرما
کاهش نرخ متعارف سود در اقتصاد امریکا  موثر علل»گیرد . سپس نتیجه می 5(108ی سرمایه نامولد )ذخیره

                     نامولد سرمایهدو نرخ نسبت و توجه در ترکیب سرمایه از جنگ جهانی عبارت است از افزایش قابلپس
.... و عامل موثری که ]مولدمزد کارگران [ سرمایه متغیربه  ]جریان سرمایه نامولد و ذخیره سرمایه نامولد[

که  -نامولد  یعنی نسبت جریان سرمایه ،است UF نرخبیشترین نقش را در کاهش نرخ سود ایفا کرده است 
عالوه به (.111« )ی متغیر یا همان مزد کارگران مولدبه سرمایه -درصد آن مزد کارگران نامولد است 95

-1977های الی متغیر طی سدرصدی نسبت مزد کارگران نامولد به سرمایه 72یابد که افزایش میموزلی در
مولد بوده که از  ی کارگران نامولد به کارگراندرصدی نسبت عده 83ایش به احتمال زیاد به دلیل افز 1947
 (. 113« )وبیش ثابت مانده استکم»که نسبت مزد آنها رسیده درحالی 0.64به  0.35

وری کار تجاری و بازدهی و بهره رشدکند از جمله نقش نسبی های جدیدی هم ارائه میبندیموزلی دسته
کار بخش تجاری حدود دو  -1ی گردش( و کار نظارتی. نتایج اصلی او از این قرارند: مالی )کار در حوزه

شود؛ کار مالی و نظارتی هرکدام حدوداً نیمی از ماباقی افزایش را به سوم کل افزایش کار نامولد را شامل می
وری در این تر بهرهسبی کار بخش تجاری عمدتاً به دلیل رشد آهستهافزایش ن -2دهند خود اختصاص می
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ها تر بازدهی بانکافزایش نسبی کار مالی عمدتاً به دلیل رشد سریع -3ی کار مولد استحوزه نسبت به حوزه
های شخصی برای تر از چکی گستردهدر مقایسه با بازده کارمولد است که موزلی دلیل آن را استفاده

درصد افزایش یافته و از  86که در مقایسه با کار مولد -افزایش نسبی در کار نظارتی   -4داند ها میتپرداخ
افزایش ها، به احتمال زیاد ناشی از بزرگتر شدن بنگاه -رسیده است 1980در سال  0.13به  1950در سال  0.07

فزایش نفوذ و کنترل خود بر کارگران و تالش مدیران برای اتر بیکاری ها، نرخ پاییناتحادیه نرخ عضویت
 (.151-51) مولد است

ای متری برامل مهع« نرخ متعارف سود»گوید در واقع آید. اول اینکه میبه چشم می در تحلیل موزلی دو نکته
ن ه هم ای. این گفتگیردکه کار نامولد را نادیده می داری است تا نرخ مارکسی سودتوضیح بحران سرمایه

کند بحث مفصلی را و هم او را ناگزیر می آیدبه چه کار می ]سود [نرخ مارکسی کند کهرح میپرسش را ط
 و بسیارربی اشواهد تجهای جدید و بندیکه در باال به آن اشاره شد پیش بکشد. دوم اینکه، اگرچه دسته

دهند، ار قروجه ترا در کانون « نامولد»های به اصطالح ، در واقع کارکردشان این است که فعالیتروشنگرند
 گیرند. کار بنیاد ارزش قرار می ی نظریههایی که بیرون از حیطهفعالیت

لی است مشابه موز ی نتایج تجربی آنهاکنند. گستره( رویکردی کامالً متفاوت اتخاذ می1994شیخ و توناک ) 
سود  فی و نرخها، نرخ ارزش اضااز دید آن، نه متغیرهای متعارف. توجه دارندولی آنها به متغیرهای مارکسی 

ر نوع ر وجود هرسد آنها منکهای پس از جنگ افزایش داشته و به این ترتیب به نظر میی دورهتقریباً در همه
 نویسند: ی بحران واقعی در اقتصاد امریکا هستند. برای مثال آنها میدوره

الوه این عاست. به  yمعیار متعارف  حدود سه یا چهار برابرِ *qوریمعیار مارکسی بهره
هر  سئله بیش ازمهای زمانی معناداری اتفاق افتاده است. این در دوره yنسبت به  *qافزایش 

کاهش »رود به بعد  چشمگیر است یعنی درست زمانی که انتظار می 1972زمان دیگری از 
 1982تا  1972های بین سال *GNP/TP مهلک و عجیبی اتفاق افتاده باشد....« وریبهره

 GNPنسبت به  *TPباعث افزایش  1973افت کرده و احتماالً شوک قیمت نفت در سال 
 ری داشتهرشد سریعتکارگران مولد  نسبت به میزان شاغالنکل  میزانشده است. همزمان، 

بق طآنچه  مهمی ههای نامولد(. ... در این دور)به دلیل رشد نسبتاً باالی استخدام در حوزه
ی این دو نتیجهرسد در واقع، به نظر می وریکاهش بهرهعیارهای متعارف به اصطالح م

 ؛ تاکید از شیخ و توناک( 1994: 132)شیخ و توناک  حرکت مختلف است
گیرد بلکه آن را انکار ی کارگر را نادیده میطبقاتی و نیروی طبقه مبارزهاستدالل شیخ و توناک نه تنها 

صورت  1970و  1960ی ر مبارزاتی که در ایاالت متحده و مناطق دیگر در اواخر دههکند. در این تفسیمی
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کار نامولد پنهان مانده است. ولی اگر از منظر دیگری به قضیه نگاه کنیم متوجه « عینی»پشت افزایش  گرفت
است. هرچه سرمایه به این مبارزات اجتماعی بوده  واکنشبخشی از « نامولد»شویم که این افزایش کار می

شدند؛ از یک طرف با دار، دانشجویان و دیگران باید ساکت میپوستان، زنان خانهباشد، سربازان، سیاه
های اجتماعی بیشتر که هر سرکوب شدید و از طرف دیگر با جلب رضایت و اینها یعنی پلیس بیشتر و هزینه

ی تامین اجتماعی، تامین درآمد، بیمه پزشکی، در زمینه –های اجتماعی دولت برای مثال، هزینه«. نامولدند»دو 
 11.6به  1950در سال  GDPدرصد 5، آموزش و حقوق و مزایای سربازان بازنشسته از بهداشت و درمان

ی آمار )ادارهاست.  صورت گرفته 1970ی رسید که تقریبا دو سوم این افزایش فقط در دهه 1980درصد در 
 .(1995ایاالت متحده سال 

ها به خصوص قیمت عبارت بود از دستکاری قیمت 1970ی بخش دیگری از واکنش سرمایه به بحران دهه
تر اقعی کمهای وهای دیگر اثر گذاشت. با باالبردن تورم درآمدی خود بر بسیاری از قیمتنفت که به نوبه

-77؛ اوپنهایم 1992کالکتیو ؛ میدنایت نوتز 1981شود )کلیور شود و ارزش دوباره به سرمایه منتقل میمی
د و هیچ (. ولی از دید شیخ و توناک شوک قیمت نفت صرفاً یک شوک بو2000به نقل از کلیور  1976

 ربطی به مبارزه طبقاتی در ایاالت متحده نداشت.  
« "آید؟به کار می"سوال این است که  "حقیقت دارد؟"سوال این نیست که » 3-2

 (XV 1987 :)ماسومی

کار اصال  را به کلی رد کنم. شاید این PUPLکالسیک در مورد تمایز  تیی مارکسیسم نظریهقصد ندار
 انخودش یمطابق چارچوب فکرهای ارتدوکس در مورد این تمایز ممکن نباشد و شاید نظریات مارکسیست

است  ن بنیادیمای را که به نظر مارکسیسم ارتدوکس قادر نیست مسئله به نظرمانسجام کافی داشته باشد. ولی 
بشر  فعالیت ری ازهای بیشتر و بیشتپایان کار از سوی سرمایه که مدام به عرصهی تحمیل بیدرک کند، مسئله

گیرد. ت میتحمیل صوراین هستند و مبارزات بسیاری حول « نامولد»یابد، کارهایی که عمدتاً تسری می
گویم قط میفاست، « خطا»یا « غلط»نابراین ادعای من این نیست که تمایز ارتدوکس میان کار مولد و نامولد ب

ز جنس اآید. اختالف ما نمی« کار»که این تمایز برای درک مبارزات طبقاتی چندان مفید نیست یعنی به 
ن های کالسیک ایمارکسیستاختالف در تفسیر و منظر است. نزد های منطقی صوری نیست، بلکه اختالف

ی نزلها به مربرای تحلیل است، ولی هدف من این است که آن  مبناییای منطقی و تمایز احتماالً مقوله
دید بارزه پاز م را کمک خواهد کرد تا مبارزه و آنچه واسطهبیکه  تمایزیاز نو تفسیر کنم،  گشودهای مقوله

 انجام برسانم.کنم در دو بخش بعدی مقاله به می این کاری است که تالش 6آید درک کنیم.می
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ی هیوا ناظری، ، ترجمه«کنیممی هارزش مبارز هیما عل یهمه و کنندیم دیارزش تول هیسرما یکارها برا یهمه »هاروی، دیوید. 
 /pnwphttps://radicald.net. دریافت از: 05/06/1399، دموکراسی رادیکال
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سیاست امپراتوری...همگرایی تولید سرمایه با تولید و بازتولید در بستر زیست»نویسند: می امپراتوریهارت و نگری در  کتاب   1

از  اعم-شود. کارتر میترتیب حفظ تمایز بین کار مولد، بازتولیدی و نامولد مشکلشود؛ بدینخود زندگی اجتماعی بیشتر می
مار رمایه استثوسط ستکند و در این فرایند بازتولید می زندگی اجتماعی را تولید و -کار مادی یا غیرمادی، فکری یا یدی

 (2000: 402شود )می
های تاریخی و مستقل از مناسبات اجتماعی مفروض کار ی دورهنوع کاری در همهمارکس این پرسش را که به طور کلی چه   2

 (1973: 260دانست. )رابین، فایده میمولد است بی
گیری نرخ ارزش اضافی، مخرج کسر ز دل کار تجربی این نویسندگان برآمده است. مثال در اندازهدر واقع این مباحث نظری ا  3

رت کسر قرار دارد که در صو Sکه مزد کار نامولد از ارزش اضافی یا همان است در حالی Vهمان ارزش نیروی کار مولد یا 
 .   روشن باشد امالًت تمایز بین کار مولد و نامولد کی دقیق نرخ ارزش اضافی الزم اسشود. بنابراین برای محاسبهکم می

توضیح این مسئله اصالً مشکل نیست! تفاوت زیاد بین »گوید یکی از منتقدان )ناشناس( که با این مقاله همدلی نداشته می  4
های ورزشی با فشکولید ترایت و حق امتیاز انحصاری، نایک توانسته قیمت و ارزش ...به این دلیل است که بر اساس قانون کپی

زاریابی ار باهای نایک قیمتی انحصاری است. کپلی آن را بدست بگیرد. قیمت کفشمارک نایک را انحصاری کند و مونو
خرند نه بهای نایک را کند کفشهای نایک، برخالف کار طراحی آنها، نامولد است چرا که صرفاً مردم را تشویق میکفش
ار کهای نایک به کفش تبیین تفاوت قیمت برای تواندمیهای مونوپلی مسلماً نظریه« های دیگر یا کالً کاالهای دیگر راکفش

ی( که این ت فکرهای حقوقی )حقوق مالکیها، از جمله آن چارچوبی برندینگ و خلق و حفاظت از مونوپلیرود. ولی مسئله
یل کارها ین قباشوند، همچنان به قوت خود باقی است و از منظر مارکسیسم کالسیک ها در آن خلق و محافظت میمونوپلی

 وارشمسیظومهستی منمارکسی مدل»گیرند. در واقع، در نموداری که ای.پی.تامپسون از ی قانون ارزش قرار میون از حوزهبیر
ا جای یره در روبنو غ« شناختیاثر زیبا»، «قانون»، «سیاست»هیچ مشکلی در کنار به خوبی و بی« کار نامولد»دهد ارائه می« آلتوسر

 گیرد. می
5  )US+CC)/(UF–RS)=(V/SU+V/C)/(V/fU–V/S)=(US+C)/(fU–S=(K/P=CRP  که در آنCRP  مخفف

ی )مولد( متغیر و ثابتند، به ترتیب سرمایه Cو Vارزش اضافی،  Sی کل، سرمایه Kسود کلی است،  pنرخ متعارف سود است، 
ایه، ترکیب سرم CC نرخ ارزش اضافی، RSی نامولد هستند. ی سرمایهی نامولد و ذخیرهبه ترتیب جریان سرمایه SUو   fUو 

UF وUS  ی متغیرند. ی نامولد به سرمایهی سرمایهنامولد و ذخیرهنسبت جریان سرمایه 
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تاکید بر مبارزه طبقاتی به این دلیل صورت گرفته که منطق سرمایه را برجسته  سرمایهدر کتاب »گوید: منتقد ناشناس من می   6

های طبقاتی مبارزه خصوص آن دستهبر اساس مبارزه طبقاتی خطاست، به سرمایه یواسطهبیخوانش  کند. به نظر من تالش برای
اً علیه چنین خوانش ( هردو صراحت2001( و جان هالووی )2000هری کلیور )« اندواسطه تولید نشئت نگرفتهکه از فرایند بی

   گیرند.موضع می سرمایهاز  ]غیرسیاسی[


