
  

 
 
 
 

 
 کنند ی کارها برای سرمایه ارزش تولید میهمه

 (2) کنیمما علیه ارزش مبارزه می یو همه
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 هیوا ناظری یترجمه

 

 

 ی کارها مولدندهمه  ۳
 کار انتزاعی، جوهر ارزش 1-۳

 
 (a1976 :644اضافی خلق کند. )مارکس دار ارزشکارگری مولد است که برای سرمایهفقط 
 

ینجاست ایست؟ چکنند. ولی ارزش واقعاً کارگران مولد کارگرانی هستند که ارزش و ارزش اضافی تولید می
صطالحاً ایا « ردویینظریه ارزش ریکا»و « پارادایم اجتماعی»یا « نظریه ارزش مارکسیستی»توانیم بین که می
ار تجسد یافته کدویی، ارزش صرفاً ی ریکار(. در نظریه1982تمایز قائل شویم )دو وروی « پارادایم فنی»

ز هست. نی اعیحال کار انتزعینای است که در ی مارکسیستی ارزش کار تجسد یافتهاست. برعکس، در نظریه
 (.2000. )برای مثال رجوع کنید به کلیور جوهر ارزش کار انتزاعی استیعنی، 

 شده استنیروی  کار انسانی صرف»ار انتزاعی تر به کار انتزاعی بپردازیم. از دید مارکس، کحال بیایید دقیق
ی خصایص حسانی همه»توان داشت: از چنین کاری انتظار دیگری نمی«. شدنشنظر از شکل صرفصرف

را « شدنشنظر از شکل صرفصرف»(. به قول د آنجلیس، عبارت a1976 :128)مارکس « بازدکار رنگ می
ای که کار ممکن ، رنج، به توحش کشاندن، مالل، حماقت و غیرهنظر از دردصرف»توان این طور فهمید: می
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کار انتزاعی سرشتی از خودبیگانه، »دهد که ( و نشان می1. از ترجمه مشایخی110« )است در بر داشته باشد
کارگر برابر  در خارجیبیگانه است چون فعالیت کاری همچون نیرویی کار از خود«. پایان داردتحمیلی و بی
ای برای ارضای نیازی بیرون نه ارضای یک نیاز بلکه صرفاً وسیله»شود، بیرون از کنترل مستقیم او: می پدیدار
شود چنین (. از آنجا که کار ازخودبیگانه، همچون نیرویی خارجی پدیدار میa1976 :226)مارکس « خودش
(. و a1976 :326)مارکس  یعنی اجباری است« شده است، کار تحمیلی استنه خواستنی بلکه تحمیل»کاری 

از آنجا که کار انتزاعی بنا به تعریف کاری است منتزع از کار انضمامی و منتزع از خصایص مفید و مصرفی 
)ها(ی ی مشخصی از نیازها محدود کرد، نه نیازهای تولیدکنندهتوان آن را با دستهکار انضمامی، نمی

کند، بل چنین کاری باب فئودالی که کار مازاد را تصاحب میمستقیمش نه نیازهای فرد یا افرادی دیگر مثل ار
 شامل ارجاعات به مارکس(  111-13: 1995است. )د آنجلیس « تولید برای تولید»پایان است، بی

نسانی االیت ی در حال گسترش فعپایان، ویژگی عرصهبیگانه، تحمیلی و بیولی دقیقاً همین سرشت ازخود
 های بسیاریها و امتحانبا آزمون آموزان و دانشجویان در مدرسه و دانشگاهداری است. دانشتحت سرمایه
بیگانه است: دکار مدرسه کار ازخوکنند. تر حس میو پایین شوند و فشار آن را از سنین پایینمواجه می

ت عطوف اسو  م های درسی دولتی(کنند )معلمان و عمدتاً سرفصلمحتوای آن را نیروهایی بیرونی تعیین می
 کار«. نام درآمدقابلیت به استخد»و البته « قابل انتقال»های مشخص و ها، کسب مهارتبه قبولی در آزمون
رک اگر مد« »شویدر مدرسه خوب انجام دهی اگر نه مثل فالنی میباید کارت را »مدرسه تحمیلی است: 

 ان، نیزصوص مادرخمعلمان و والدین، به «. آزمون برای آزمون»و نهایتاً کاری است نامحدود: «. نگیری...
هترین ب»ست که ی باشید این ا«مسئول»و « خوب»کنند. شرط اینکه والدین فشاری مرتبط و مشابه تجربه می

زم است رکاری الهرا پیدا کنید و « بهترین مدرسه»را برای فرزندتان فراهم کنید، « ن در زندگیشروع ممک
رار ق، و از غیره ونام شود، در انجام تکالیفش به او کمک کنید انجام دهید تا فرزندتان در آن مدرسه ثبت

ه باید ک. همیشهای ترسنانیز قصهپایانِ آخرین تحقیقات و القائات دولتی و ی اینها متاثر است از دور بیهمه
مروزی و والد ا نفسِ کار مان انجام دهیم. بنابراینبرای فرزندان« بهتری»باشیم، کار « والدین بهتری»تالش کرد 

ر صداق کامد که شماری وجود دارهای بیپایان باشد. مثالبیگانه، تحمیلی و بیتواند از خودمدرن بودن می
 پایان، خواه مزدی و خواه غیر مزدی، هستند. بیازخودبیگانه، تحمیلی و 
« بودنغیرحسانی»کند، همان آن را به واقعیتی ملموس بدل می -و به تبع ارزش -این تلقی از کار انتزاعی

(. چنین واقعیت ملموسی 2004؛ 1996پایان. )رجوع کنید به د آنجلیس فعالیت ازخودبیگانه، تحمیلی و بی
                                                           

در  ، ترجمه عادل مشایخی،«ی جوهر ارزشخوانش سیاسی کار انتزاعی به منزلههای فنی و اجتماعی:فراسوی پارادایم»ماسیمو د آنجلیس،   1
 e5https://radicald.net/kp :    ، دریافت ازدموکراسی رادیکال

https://radicald.net/kp5e
https://radicald.net/kp5e
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 LP-M-Cشود یعنی بازتولید سرمایه انجام می یچرخهه کاری است که در قدر قابل اطالق بهمان

(MS)…P…LP*  اجرا  صنعتی دورپیمایی( که در مورد کاری که در 2000:123)رجوع کنید به کلیور
. در واقع، این دو به هم متصلند: گسترش کار صنعتی روی 'M–C{LP, MP}…P…C'–M شود، می
ای گذارد. همچنین واضح است که چنین تلقی از کار انتزاعی، آن را مقولهبازتولید نیز اثر می یچرخه

توان انتظار داشت اوضاع متفاوت باشد وقتی موجوداتی حسانی مجبور به انجام فهمد: چطور میمبارزاتی می
 کارهایی فاقد حسانیت هستند؟ 

پذیری ارزسازی و سنجشی هملهایم مسئی مهم دیگری از کار انتزاعی که تا اینجا بدان نپرداختهجنبه
ه کارهای ک« انتزاع واقعی»است. از دید مارکسیسم کالسیک، آن فرایند  ]ی معیاری مشترکواسطهبه[

 کند فرایند مبادله در بازار است:پذیر میانضمامی ناهمگون و مختلف را سنجش
ن سد یافتایند تجفرنه فقط  خلق ارزششوند. همگون و انتزاعی می از طریق بازارکارهای انضمامی ناهمگون، 

. ه استر مبادلشتمل بفرایندی اجتماعی م حال، و اساسا، آن در ساحت تولید، بلکه در عین یافتنکار یا عینیت
 تاکید از هاروی(   1996: 33)موهان 

ه ت. ولی بپذیر نشده اسیق مبادله در بازار سنجششود که از طراری نامولد خوانده میپس از این منظر ک
 گن است.ناهم پذیر کردن کارهای انضمامیهای اجتماعی برای سنجشاعتقاد من بازار فقط یکی از مکانیسم

شوند که یپذیر ماند: کارهای انضمامی به این دلیل سنجشدر واقع بازارها ابزاری انضباطی برای سرمایه
رجوع زنند. )بجلو  ها یا هنجارهای اجتماعی بازار را برآورده کنند یا از آنهامحک عامالن منفرد مجبورند

شمار ابزار موجودند و (. ولی بازارها فقط یکی از بی2005کنید به مطلب د آنجلیس در همین شماره از کمونر 
چ وقت پذیر کردن هیسنجشگیرد. عالوه بر این ها را به کار میریزیسرمایه اغلب ترکیبی از بازارها و برنامه

ت. ارزه اسابع مبتپذیر کردن یک فرایند است )فعل است و نه اسم!( و افتد: سنجشاتفاق نمی« تمام و کمال»
 های خصوصی ازیهوقت واقعاً آزاد و نامحصور نیست. سرماشود هیچخوانده می« بازار آزاد»آنچه اصطالحاً 
ی وکار خرد، همواره برای کسب قدرت سیاسترین کسبهای جهانی گرفته تا کوچکبزرگترین شرکت

یمت سایر و هم ق ی کارها اثر بگذارند، هم قیمت نیروکنند تا بتوانند بر ساختار بازار و تعیین قیمتتالش می
کند تا ش میاسی تالی خود و به انحاء مختلف برای کسب قدرت سینیز به نوبه ی کارگرطبقهکاالها. و البته 

ی امدهر بخش عاثر بگذارد. اینکه مارکس د -خصوص قیمت نیروی کاربه-ها بر بازار و قیمت خودشبه نفع 
اتخاذ  سازی معادالتهی نابرابر وجود ندارد صرفا برای سادگیرد که مبادلهفرض را بر این می سرمایهاز کتاب 

 قی واخال عنصر»از آن  دهد، ولی واضح است مرادششده است. و اگرچه مارکس به تفصیل توضیح نمی
 در تعیین ارزش نیروی کار در واقع همان مبارزه است.   « تاریخی
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 های خصوصی کهشود، سرمایهمی ترهمیارانهتر و اجتماعی نحوی فزایندهبهکه ماهیت تولید  به همان نسبت که
بندند. یمکار  فی را بههای مختلکنند نیز برای تعیین اجرت فردی استراتژیرا استثمار می همیارانهکار 
زد هر م« رآمدموثر و کا»ساختن مراتب است و هم معادلها هم حفظ انضباط و سلسلهی این استراتژیدغدغه

 ختارهاییا سا« سیاسی»های اجرایی یا گیریکارگر با ارزش نیروی کارش، و این امر مستلزم تصمیم
 به خدمت را« ولدنام»های دولتی هم که عموماً کار ن( است. البته سازما"بازارهای داخلی")« بازاریشبه»
های خصوصی نهایتاً باید توسط سرمایه« داخلی»تصمیمات  1اند.های مشابهی روی آوردهگیرند به استراتژیمی
ت این وان گفتالبته می همان بازار جهانی است.« خارجی»رد یا قبول شوند و معموالً این بازار  «خارجی»بازار 
های ترتیب تصمیمو بدین کندارزیابی می« شانبودنرقابتی»ها را نیز برحسب ملت-جهانی در واقع دولتبازار 
های منفرد بر سر جذب و ابقاء ملت-اگر بپذیریم که دولت 2کند.یشان را قضاوت می«بازارها-شبه»یا « سیاسی»

های عهمجمو ای مثال رجوع کنید بهکنند )برهای خصوصی در مرزهای خودشان با یکدیگر رقابت میسرمایه
دهی کار ی سازمان( در آن صورت پارامترهایی مثل نحوه1991؛ کالرک 1995؛ 1991بونفلد و هالووی 

ی هازست به اندکار نامولد غیرمزدی مادران و سایران، در« کیفیت»آن و نیز کمیت و « کارآمدی»دولت و 
  3ها در این رقابت مهمند. اختسنظام مالیاتی، چارچوب حقوقی و میزان زیر

ولی نباید فراموش کنیم که  استای غامض و بغرنج و قانون ارزش مسئله ی  سنجش یا مقایسهواقع مسئلهدر 
« پیگیری تحول شکل های پدیداری ارزش» است نه ما. سرمایهپیوند میان کار و سرمایه در واقع مشکل 

تر تر و اشتراکید چرا که تولید و بازتولید مدام اجتماعیشوتر می( هر روز مشکلa 1976: 139)مارکس 
ماهیتی گذراتر و « کاال»یابد و محصول یا مدام افزایش می« خرد عمومی»شود و وابستگی هر دو آنها بر می
 4ها باعث شده که متفکرانی مثل آنتونی نگری قانون ارزش را کنار بگذارند.یابد. همین گرایشتر میدوامبی
ی خصوصی یا یافته، خواه سرمایهها که چیزی نیستند جز سرمایه تشخصین حال ، آن دسته از آدمبا ا

کنند. مدیران، کنند و در مورد آن حکم صادر میی دولتی، هر روز ارزش و معیار آن را ارزیابی میسرمایه
ها و قیمت نیروهای رد قیمتها، متخصصان منابع انسانی، حسابداران و انواع و اقسام متخصصان در موتکنسین

را « گردش»های تولید، بازتولید و به اصطالح ی حوزهها همهگیرند. این تصمیمکار متناسب با آن تصمیم می
ها جایی بین بازار محلی و بازار جهانی، که همان قاضی نهایی است، گیرد. برخی از این تصمیمدر بر می
گیرندگان تصمیم  5کنند.یگر خود ساختار بازار)ها( را متحول میشوند و برخی دخورند و اجرا میمحک می

ساختارهای اجرایی و « باالترِ»تنبیه خواهند شد. )در سطوح « بد»گیرندگان گیرند و تصمیمپاداش می« خوب»
ه را تنبی« بد»گیرندگان اند و تصمیمرا تشویق )یا تنبیه( کرده« خوب»گیرندگان مدیریتی، آنهایی که تصمیم

ت ی تصمیماهذا(. در نهایت کارکرد همهعلیشوند و قساند خودشان تشویق )یا تنبیه( می)تشویق( کرده
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اتخاذشده در این چارچوب تحکیم ارتباط میان ارزش و کار است و اینکه عمالً کار انضمامی را به کار 
 انتزاعی تقلیل دهند. آیا این همان قانون ارزش نیست؟ 

های بیشتر و بیشتری از کنند جنبهها، کارمندان دولتی تالش میصصان آمار، بروکراتدانان، متخاقتصاد
هایی که بتوان با آن عملکردها را محک ی متر و معیارهای جدید درآورند، چارچوبزندگی را تحت سلطه

یرات سازمانی های متعدد و اعمال تغیتخصص« پرولتاریزه شدن»آن  گرفت. شاهدمثالوری را اندازهزد و بهره
گیرد )پولیت انجام می« ارزش پول»و « بازدهی»، «کیفیت»در بخش عمومی است که به مدد واژگانی از قبیل 

(. مثالً جداول رقابتی مدارس و 1997؛ کالرک و نیومن 1995پاتریک و مارتینز لوسیو ؛کرک1993
نامه ارزیابی پژوهشی و دیگر فی، آئینهای کنترل کیها آژانسها را درنظر بگیرید؛ در دانشگاهبیمارستان

مان عبارتی از این دست به چشم (. در فرهنگ لغات2000جداول رقابتی را داریم )رجوع کنید به هاروی 
خوریم مثل از یک طرف به موردی برمی«. کاویبهینه»، «های عملکردشاخص»، «بهترین عملکرد»خورد: می

به شصت روز  1996ی سال بنا به قانون آموزش پرورش مصوبه 2002پاتریشا آموس، مادری که در ماه می 
روز زندان حکم داد( چون اجازه داده بود دخترانش از  28زندان محکوم شد )و نهایتاً دادگاه تجدیدنظر به 

(. از طرف دیگر شاهد آنیم که دولت برای تشویق 2002؛ گیالن 2002مدرسه جیم شوند )موریس و اسمیترز، 
 40هایی آزمایشی در دست دارد که شامل پرداخت مبلغی تا سقف تحصیل در مدرسه و کالج برنامهجوانان به 

 :DfES 2003بخش آنهاست. )آموزان، مشروط به حضور و عملکرد رضایتپوند در هفته به دانش

chapter 6, box Kاقبال » ]قیمتِ[های نئوکالسیک برای تخمین های اقتصاددانتوان تالش( در واقع می
، تشخیص الگوی مشارکت در بازار کار )کار مزدی در برابر تولید خانگی(، خلق مفاهیمی «دوباره به مدارس

خواه  -و غیره را گواه دو چیز دانست: یکی، گسترش ماهیت انتزاعی انواع مختلف کار« سرمایه اجتماعی»مثل 
پذیر کردن کارهای ری برای سنجشداو دیگری، بخشی از استراتژی سرمایه -مزدی و خواه غیرمزدی

علوم اجتماعی « به استعمار کشیدن»ها را تقبیح کنند و آن را انضمامی ناهمگون. اگرچه شاید برخی این اتفاق
نئوکالسیک از این حیث بسیار جلوتر از  بدانند، واقعیت این است که اقتصاد« هادژ اقتصاددان»توسط 

 6مارکسیسم ارتدوکس است.
 

 و کاال  تولید 2-۳
 

ه افزایی سرمایو برای ارزش تولیدفقط آن کاری مولد است که مستقیماً در فرایند 
 ؛ تاکید توسط هاروی تغییریافته( b 1976: 1038صرف شود )مارکس 



 

6 

اکید از ؛ تb 1976: 1039بدل شود. )مارکس  کاالکار در صورتی مولد است که... به 
 مارکس( 

 (1969: 172ید کند )مارکس کار مولد کاری است که کاال تول
 

ردش، فرایند گی مقابل نقطهدرگیر است، فرایندی که معموال  تولیدکار مولد کاری است که با فرایند 
اال د شکل کد بایعالوه، محصول کار مولرود. بهشمار میهای ناظر به حفظ نظم اجتماعی بهنظارت یا فعالیت
 ماهیت تولید و کاال را بررسی کنیم.  بایدبه خود بگیرد. پس 

 اال یکدرنظر بگیرند، حتی اگر آن ک چیزهای کالسیک این است که کاال را گرایش غالب مارکسیست
 -الکا-چیز د، یکخدمت باشد. از این قرار، پس از آنکه سرمایه نیروی کار و ابزار تولید را خریداری کر

 و -یابدبحقق ارزش آن ت-فروش برسدشود و بعد از آن دیگر این چیز وجود دارد تا زمانی که بهتولید می
حال ر عین(. د250)سرمایه جلد یک:  "ی مصرف شودد و وارد چرخهی گردش خارج شواز چرخه"بنابراین 
ها و ازاریابی )مولد( کاال، بکننده، کارفرمای تولیدC-Mی ی تحقق یعنی دقیقهمنظور تسهیل دقیقهبه 

خدمات  گیرد. اینفروشان را نیز به استخدام میدهندگان کارت اعتباری و خردهکنندگان، ارائهتبلیغات
 ی گردش. گیرند، یعنی در چرخهجای می C-Mی دقیقه درونلد( صرفاً )نامو

ز ند و نیکت دارو بازتولید )نظم اجتماعی( شر "گردش"ی هایی که در حوزهاستدالل من این است که فعالیت
ه شکل کریم( بلوافق داکنم همه در این مورد تهستند )که گمان می« اجتماعاً الزم»های آنها، نه تنها دادبرون

رزش و ایابند که شامل ای میهایشان هستی دوگانهها و خروجیگیرند. یعنی این فعالیتکاال به خود می
 3.1خش بش در هایی واقعاً بخشی از فرایند تولیدند. پیشاپیارزش مصرف است. بدین ترتیب چنین فعالیت

اتفاقی  ه شوند،ل دادبه کار انتزاعی تقلی توانندای از کارهای انضمامی میام که چطور بخش گستردهنشان داده
ار کد شامل و بازتولی« گردش»های ت که این فعالیتاکنون در جریان است. پس احتماالً واضح اسکه هم

پردازم. ده میهای مصرفی تولید شاند. در اینجا به بررسی ارزششوند و بنابراین مولد ارزشانتزاعی می
ونقل لحم« مولد»مثل فروش )در تقابل با کار « گردش صرف»وسوم به های مگوید فعالیتکس نمیهیچ

 روتثد یعنی ب نیاینبه حسا« اجتماعاً الزم»کاالها به محل مناسب و غیره( ممکن است از منظر اخالقی خاصی 
ی خص دیگررای شبی انتزاع کار انسان است و جدیدی تولید نکنند. همین کافی است که چنین فعالیتی نتیجه

البی قه در چکند، و آن شخص دیگر هم معموال خود سرمایه است )چه در قالب فرد زش مصرفی تولید میار
 .7کلی(
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منظور  ه همینبنه اینکه صرفاً آنها را دست به دست کنند و  رسانندفروش میبهفروشان محصوالت را خرده
ی هی سرمایم براکنند. بدین ترتیب، آنها ههای مختلفی برای جلوگیری از دزدی استفاده میآنها از تکنیک

ولی پحفظ شده و در شکل  کنند که ارزش کاالهایشتضمین میچون -کنندفردی ارزش مصرف فراهم می
دهندگان هکنند. ارائعام چون از مناسبات مالکیت مراقبت می-معنای-در-م برای سرمایهو ه -یابدتحقق می

در   که ،کنندمیکننده( هم برای کارگران و هم برای سرمایه ارزش مصرف فراهم کارت اعتباری )مصرف
دنبال به رارف ، این ارزش مصهافروش. از دید سرمایه، اعتبار هم درست مثل خدمات خردهها شریکندهزینه
اری اعتب تر محقق سازد. ارزش مصرف کارتد ارزش کاالهایش را راحتدهد که به سرمایه امکان میدار

باری های اعتهای مصرفی است. همچنین اگر کارتتر به ارزشبرای کارگران نیز همان لذت دسترسی سریع
 ماندند. میهای مصرفی محروم نبودند، بسیاری از کارگران به کلی از برخی ارزش

ل و ر قالب پوتحقق ارزش کاالهایش د یعنی کندفراهم می ارزش مصرفی ی فردیبرای سرمایهنیز تبلیغات  
دار در رمایهساز نگرانی و زحمت »طور که هانت پیشتر نشان داده، تبلیغات کند. همانسود را تسهیل می
تر از آن، (. ولی تبلیغات و گسترده1979: 322« )کاهندمزاج ساحت گردش میی دمدمیمواجهه با روحیه

ل رف بدنباکننده( ارزش مصکنند و برای کارگران هم )در مقام مصرفتری ایفا میبرندینگ  نقش بسیار مهم
ت خیالی و ( تولید کیفی2000به کالین شک باید ارجاع داد بیدر این مورد،  دارند. هدف برندینگ )

در واقع  8دهد. می تغییریث برندینگ مسلماً ارزش مصرفی کاالها را غیرجسمانی محصوالت است و از این ح
 عنی جدارد، یتوان محصول در قالب ملموس آن را از برند جدا کاز حیث ارزش مصرف، احتماالً هرگز نمی

زشی فش ورککردن کیفیت جسمانی و اثیری کاالها ممکن نیست. مثالً اگر کفش نایک بپوشیم صرفاً یک 
تیم. ما الدو هسا رونیتوانیم )وانمود کنیم( مایکل جردن، تایگر وودز، النس آرمسترانگ ، بلکه میایمنپوشیده

ی مولد به سرمایه»  (1991: 142خریم. بدین ترتیب به قول نگری )نه صرفاً کاالیی ملموس، بلکه هویت نیز می
 10 9«ی گردش هم سرایت کرده استحوزه

کاری که »کند: یف میتو این مفهوم را چنین تعرازارتر اینجا مفید است. الاستفاده از مفهوم کار غیرمادی د
سازی از ا برندولی کار غیرمادی فقط به تبلیغات ی«. کندمحتوای اطالعاتی و فرهنگی کاال را تولید می

 پردازد:کاالهای منفرد نمی
ر غیرمادی در کنند، کاکاالها را تولید می« محتوای فرهنگی»هایی که در مورد فعالیت

شمار به معنای رایج آن به« کار»گیرد که معموالً هایی را دربرمیحال فعالیتعین
های فرهنگی و هنری را تعریف و هایی که معیارها، مدها و سلیقهیعنی فعالیت -آیندنمی

تر، باورهای عمومی کنندگان و به نحوی استراتژیککند، هنجارهای مصرفتثبیت می
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ی اند از اواخر دههها که زمانی در انحصار بورژوازی و فرزندان آنها بودهلیترا. این فعا
-34بخوانیم. )همان: « ایعقالنیت توده»اند که باید آن را ای بدل شدهبه حوزه 1970
133) 

 
ها پیچیدگیتوان دو نمونه از این تر از آنند که بشود مفصل به آنها پرداخت. ولی میاین مناسبات بسیار پیچیده

هایی کوچک به «پاداش»شود یا فقط را مثال زد. اول اینکه، کارهای غیرمادی غالباً در ازای مزد انجام نمی
های رومدهندگان اصال آن را کار تلقی نکنند. مثالً میزبانان چتگیرد و ممکن است انجامآنها تعلق می

AOL  دهند ی دیگر ارائه میهای ویژهیا دسترسیبه اینترنت « مجانی»خدمات خود را در ازای دسترسی
( رجوع کرد که نشان 2000توان به شرح کالین )(. یا می2000؛ ترانووا 1999)رجوع کنید به مارگونللی 

ی برانکس یا پوست محلههای سیاهبچه« سبک خیابانی»در واقع از » باحالچیزهای شکارچیان »دهد چطور می
« شکارچیان چیزهای باحال»کنند. برداری میداری بهرهکنندگان ضدسرمایهتپوشیدن تظاهراحتی سبک لباس

گیرد مزدی برداری قرار میپوشیدنشان مورد بهرهکارگرانی مزدبگیرند. برعکس، آنهایی که سبک لباس
م وجود ندارد، آنه« شوندهتبلیغ»و « کنندهتبلیغ»کنند. دوم اینکه، اغلب مرز قاطعی بین نقش دریافت نمی

کنند برای کوکاکوال تبلیغ می  2شود. برای مثال اسپایس گرلزخوانده می« افزاییهم»دلیل آنچه اصطالحاً به
گرلز هم هست. دیوید بکام محصوالت متعددی را ی حمایت کوکاکوال از اسپاسولی این کار همزمان نشانه

دیوید  برندحال تبلیغ در عین« ول و باحالک»کند، ولی بازتولید متعدد تصویر او در کنار برندهای تبلیغ می
ره ده شرح دادم، شدت پیچیدگی مناسبات طور که قبالً اشاره کردم و در پانویس شمابکام هم هست. همان

« ورای معیار و سنجش»موجب شده نویسندگانی مثل هارت و نگری به این نتیجه برسند که امروز تولید ارزش 
مولد بخوانند. به نظرم هر دو رهیافت ناهم این قبیل کارها را  PUPL گیرد و مدافعان تمایزصورت می
 3-1همانطور که در بخش  -گیرند که ساز هستند. از یک طرف، هارت و نگری این مسئله را نادیده میمسئله

 کوشد متر و معیارهایی را ابداع و تحمیل کند که نیازش به معیار وسرمایه مدام می -به اجمال نشان دادم
و تنظیم تولید در  محاسبه»ارزیابی را رفع و رجوع کنند. هارت و نگری مختارند به این نتیجه برسند که 

دست از « قدرت»ولی مسلم است که  (2000:  375« )سطحی جهانی، ناممکن و از ید قدرت خارج است
قلیل و تحویل زندگی به متر و بودن این پروژه مستقیماً ناشی از مبارزات ما علیه ت« ناممکن»تالش برنداشته و 
شمار بین کار مزدی های کالسیک هم از پیوندهای بیرسد مارکسیستاز آن طرف، به نظر می 11معیار است.

عنوان نمونه رجوع کنید به و امر اجتماعی، تولید و بازتولید غافلند. )به« امر اقتصادی»و کار غیرمزدی، 
                                                           
2 Spice Girls 
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مربوط به قرن نوزدهم )یا  ی معیار و ارزیابی مشخصاًمعتقدند مسئله(. گویی هر دو رهیافت 1999کافنزیس 
 بوده )یا هست(. «( مولد»بخش 
 

 شدهی کاالیی تولیدنیروی کار به منزله ۳-۳
 

 (a 1976: 764دنبال دارد )مارکس بنابراین انباشت سرمایه تکثیر پرولتاریا را به
دهد و اغلب یی کار مولد قرار ممارکس صراحتاً کار تولید و بازتولید نیرویِ کار را بیرون از حوزه

اند. به نظر دهخوان اند و آن را نامولد یا غیرمولدهای کالسیک هم در این مورد از او پیروی کردهمارکسیست
 رسد امروز دیگر چنین موضعی کمتر و کمتر قابل دفاع باشد. می
 آیا این که اوالً ، اینمتمایز کردن انواع مختلف بازتولید نیروی کار چند نکته را باید مدنظر قرار داد برای

کار )کارکرد  ی نیرویها در مقام کاالها در مقام انسان است یا )باز(تولید انسانفعالیت متوجه )باز(تولید انسان
 یک( رم آن(. )رجوع کنید به جدولاین فعالیت( و ثانیاً آیا کاری مزدی است یا غیر مزدی )ف

 نویسد:سایمون موهان در مورد بازتولید نیروی کار می
رای بازتولید ببر اساس زمان اجتماعاً الزم  ]به جز نیروی کار[ارزش هر کاالی دیگری 

 ی در نظرشده به این معنتوان یک کاالی تولیدشود. ولی نیروی کار را نمیمی آن تعیین
بات مناس ر در واقع توانایی یا قابلیتی در مردم است و مردم تحتگرفت. نیروی کا

ولید تشوند. در اینجا، نه هیچ فرایند ی تولید، )باز(تولید نمیدارانهسرمایه
 ید ارزشل تولنه فرایندی که از طریق کار زنده به وسای ای در کار است،دارانهسرمایه

رای ند و بکه با یکدیگر در رقابت باشهای متفاوت تولید اضافه کند و نه تکنولوژی
 (1994: 398گرفتن باشد. )موهان یافتن ارزش بازاری آنها نیاز به میانگین

 
هاست، ی انسانشدهی کاالیینیروی کار یک کاالی تولید شده نیست؛ بلکه جنبه

ه ی فرایند کاری کشوند. شاید مطالعهتولید نمی افزاییها طی هیچ فرایند ارزشانسان
عهده دارد فوایدی داشته باشد، ولی مناسباتی که در این فرایند ها را به)باز(تولید انسان

دخیلند مناسبات طبقاتی نیستند، هیچ مالکیت خصوصی در ابزار )باز(تولید موردنظر در 
هستند را طرد کند، کاری که در  کار نیست که به تبع، افرادی که فاقد چنین مالکیتی
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شود کار مزدی نیست، و چنین )باز(تولیدی نه با هدف تولید برای می این بین انجام
 ( 401گیرد و نه با هدف تولید برای سود )همان :فروش انجام می
شود می ]رکه شامل بازتولید روزانه و نسل اندر نسل نیروی کا [هایی چنین فعالیت

های تکردن فعالیپذیر کند چون هیچ سازوکار اجتماعی برای سنجشارزش تولید نمی
مان زد که کاری مختلف در این زمینه وجود ندارد، و بنابراین هیچ راهی وجود ندار

ی نین کارچقلمداد کرد. ... « اجتماعاً الزم»ها را بتوان صرف شده در این فعالیت
 کمّی غیرمولد است؛ در واقع از دید نظریه ارزش چنین کاری فاقد هر نوع خصلت

 (1996: 38است. )موهان 
 

 هایی از کار بازتولید. نمونه1جدول 
            

 کارکرد          
 

 ی نیروی کارمنزلهنسان به)باز(تولید انسان به ماهو انسان     )باز(تولید ا                                           
 

 
 
 
     فرم

 
 مزدی غیر
 

بازتولید بیولوژیکی  1-1
به های مربوط ، جنبه«طبیعی»

تهیه و تدارک غذا، بهداشت و 
 درمان درون خانواده و گروه

های متعدد وظایف جنبه 1-1
ی ای جامعهوالدین مثالً قوانین پایه

 «دزدی نکن»داری: سرمایه

  
 مزدی

بازتولید بیولوژیک  1-2
های خدمات ، جنبه«مصنوعی»

 درمانی دولتی و خصوصی

خدمات آموزشی، پلیس،  2-2
قضایی و غیره، ارتش، نظام 

 «داریفرهنگ سرمایه»
 

ی کشورها افرادی که به آموزش خصوصی ر همهی آموزش را در نظر بگیرید. معموالً دبرای مثال مسئله
ی اند. دستهاند از آموزش بهتری برخوردارند تا آنهایی که فقط به مدارس دولتی متکی بودهدسترسی داشته

خواست کنند یعنی ارزش نیروی کار آنها باالتر است. در بسیاری از کشورها توانند مزدهای باالتری دراول می
خصوص در انگلستان مدارس با یکدیگر رقابت دارند، آنهم بر سر اهداف مختلفی که پای برگزاری به
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آورد. به نسبت موفقیتی که هر مدرسه در این رقابت کسب آموزان را به میان میهای مداوم از دانشآزمون
شود، و به تبع این ماجرا مزد و پاداش باالتری برای مدیر آن به همراه ند منابع باالتری هم نصیبش میکمی

دهد. اهداف آموزشی اغلب مطابق نیازهای هایش تشویقی میمعلم« بهترین»دارد و خود او در مقام مدیر به 
های مهارت»ر وقت حاضر شوند، آموزان باید انضباط بیابند تا بتوانند سشوند: دانشسرمایه تعیین می

روند. فرهنگ اتخاذ انسانی به شمار میتر از مسائل علومکسب کنند و غیره. مسائل علمی نیز مهم« انتقالقابل
توان بخشی از فرایندی دانست را می 4«برتر ]آموزشی[ یرویه»تر بگوییم یا دقیق 3«مناسب ]آموزشی[ رویه»

ترین آنها را انتخاب کنند. به «کارآمد»مختلف « هایتکنولوژی»از بین  شوندکه طی آن مدارس مجبور می
های شوند و در این میان شاخصهای آموزشی کشورهای مختلف هم با یکدیگر مقایسه میهمین سیاق، نظام

 3-1کنند. همانطور که پیشتر در بخش ایفا میوری و نرخ رشد نقش مهمی هرهاصلی اقتصاد مثل شاخص ب
ها در مقام ی نظام آموزش بازتولید انسانردم این همان داوری و قضاوت بازار جهانی است. دغدغهاشاره ک

جدول  2-2نیروی کار است که عمدتاً معلمانی مزدبگیر مجری آن هستند. به این ترتیب، آموزش در بخش 
 12گیرد. یک جای می
های جدید و بازتولید بیولوژیکیِ خود وجود دارد، لید بیولوژیکی انسان بازتو ِهای مشابهی در حوزهنابرابری

ی مناسب است و هم دسترسی به ی تغذیهی سالمت اشاره کرد که هم نتیجهتوان به مسئلهبرای مثال می
افراد فقیر از سالمت کمتری : خدمات بهداشت و درمان. واقعیت کامالً روشن است)جای هیچ شکی نیست(

شان یعنی ارزش نیروی کارشان کمتر و به تبع، قابلیت کسب درآمد آتی نسبت به ثروتمندان برخوردارند
قیمت، رژیم غذایی خاص، های گرانهای زیبایی، خیاطتوانیم با لوازم آرایشی، جراحیاست. ما می

با این کار در واقع قدرت را در بازتولید روزمره خود به  های ورزشی و غیره ظاهر خود را تغییر دهیم.باشگاه
کنیم. از بسیاری جهات اعمال چنین ی نوع خاصی از انسان، اجرا میتر بگوییم به منزله، یا درستی انسانمنزله

ی عضویت در گیرد: هزینهحال اغلب شکل کاال را به خود میدهد و در عینکنترلی قدرت ما را افزایش می
ها و سبزیجات تازه همراه است معموالً گرانتر های غذایی خاص که با میوهها باید پرداخت شود، رژیمشگاهبا

که  -توجه در این میان، رویکرد مردمی جالبفودی هستند. مسئلهها و غذاهای فستها و شکالتاز چیپس
خود انجام « ی جسمانی و فیتنسآمادگ»هایی است که برای نسبت به فعالیت -شان رو به افزایش استعده
بخش های جسمی مفرح و لذتدهند. از دید بسیاری، سالمت جسمی مناسب، دیگر پیامد فرعیِ فعالیتمی

چنین « کارآمد»و « علمی»های ورزشی همراه با یک رژیم متعادل طبیعی نیست. بلکه باید از طریق برنامه

                                                           
3 Good practice 
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ای شاق بدل شده است: زمانی که صرف چنین وظیفه سالمتی را بدست آورد و حفظ کرد و همین خودش به
به  13شود باید به حداقل برسد و اگر راه داشته باشد باید آن را با فعالیت دیگری ترکیب کرد. ی می«ورزش»

این ترتیب رسیدن به یک ظاهر جسمی معین و حفظ آن برای بسیاری تبدیل به فعالیتی کاری شده، فعالیتی که 
الزم خاص خود را هم دارد. میزان فشاری که افراد مختلف برای پیروی و پایبند ماندن به حتی کار اجتماعاً 

برای  ناچارندکنند متفاوت است ولی مسلم است شمار افرادی که های آمادگی جسمانی حس میاین رژیم
منیستی دیگر صرفاً معضلی ف چاقیحفظ شغل خود ظاهر خاصی را حفظ کنند رو به افزایش است: برای مثال 

 نیست بلکه معضلی طبقاتی هم هست. 
سازی)کلون هآور و شبیی ژنوم انسانی، تحوالت پزشکی سرسامتوان به پروژههای دیگر این ماجرا میاز نمونه

ی ندههای سازی آنها این است که بتوانند خودِ بلوککردن( در درمان ناباروری اشاره کرد. هدف همه
د ری هستنبارو در واقع این تحوالت، آخرین پیامدهای یک قرن مبارزه بر سر زندگی را کنترل کنند، ولی

د ربوط به بازتولیم(. یکی از نکات جالب در مورد بسیاری از مسائل 2004)برای مثال رجوع کنید به فدریچی 
گیر شمچیژگی کند. برای مثال وهای جدولِ شماره یک را مغشوش میبیولوژیکی این است که مرز بین خانه
تلزم که مس –پزشکی دندان« هنجار»آنهاست. ولی چنین « نقصبی»های بسیاری از شهروندان امریکایی دندان

ازتولید بچه حد  کند و تاها را در مقام انسان بازتولید میتا چه حد انسان -های باالی دندانپزشکی استهزینه
 نیروی کار است؟ 

ت که مدتهاس« کارخانه اجتماعی»پردازان و دیگر نظریه« رخانگیمزد برای کا»های طرفدار شک، فمنیستبی
(. هدف 1995ناتی ؛ فورچو1972اند. )برای مثال دال کوستا و جیمز ساز کار نامولد پی بردهی ارزشبه جنبه

را  د موجودهای بازتولیتری از فعالیتهای آنها را بسط دهم تا طیف وسیعمن این است که برخی از استدالل
ها و زنیحکم»بع ها بیشتر و بیشتر تاتر، این مسئله را طرح کنم که این فعالیتبر بگیرد و از آن مهمدر

د تابع دام دارمخصوص فعالیت بازتولید شوند. بهو غیره می« هنجارهای اجتماعی»، «ایهای مقایسهارزیابی
وضع  حول( راط و تزم )همراه با انضباهای کار اجتماعاً الشود و بیم آن هست که زمانمی معیار و ارزیابی
ناسبات ها پای منسانهای باال نشان دادند واضح است که اوالً در جریان )باز(تولید اطور که مثالکند. همان

وجود بت یعنی لید اسها از شرایط توجدایی انسان هماندارانه طبقاتی در میان است و ثانیاً مناسبات سرمایه
 کنم.  تر دنبال میها. در بخش بعدی این بحث را مفصلانسانآوردن نیروی کار از 
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 سرمایه چیست؟ 4-۳
د ی مولکار صرفاً وقتکند....تولید می سرمایهفقط آن کاری است که  کار مولد
؛ تاکید از خود 1975: 305)مارکس  شود که ضد خودش را تولید کندمی

 مارکس(
را « مولد کار»ترین شکل ثروت بورژوایی است. بنابراین دیدگاهی که کاال بنیادی
ر که کا تر از دیدگاهی استکند بسیار بنیادیتولید می« کاال»داند که کاری می

 (173: 1969)مارکس کند داند که سرمایه تولید میمولد را کاری می
شرایط  ر ازودش جدایی نیروی کادارانه در جریان فرایند خبنابراین تولید سرمایه
 (a1976: 723کند )مارکس کار را بازتولید می

 
رل ای از مردم کنتنمای این نسبت اجتماعی، طبقهسرمایه یک نسبت اجتماعی است. طبق ویژگی سرشت
ز چی ار کردنایی کی دیگری از مردم به جز توانکه طبقهشرایط یا ابزارهای تولید را بدست دارند، در حالی

ه است، دو طبق یز ایناند. سرمایه همان نسبت اجتماعیِ ستشده جدادیگری ندارند و بنابراین از شرایط تولید 
شود، یعنی یمرکیب ای است که کار با شرایط تولید تی کارگر. ستیز هم بر سر نحوهدار و طبقهی سرمایهطبقه

ی بقهای که طشود، یعنی بر سر شیوهحفظ میای که این جدایی ستیز بر سر تحمیل کار و هم بر سر نحوه
 (2001شوند. )برای مثال رجوع کنید به د آنجلیس ی کارگر بازتولید میدار و طبقهسرمایه

ند واقعی فرای ]شرایط تولید از کارگران [جدایی »نویسد: های ارزش اضافی میمارکس در کتاب نظریه
است که در  ایهاضاف/ ی جدید در واقع شرایط تولیدگیری سرمایهشکل ]بنابراین[...  ]است[تکوین سرمایه 

توان این نین می؛ تاکید از هاروی(. همچ1972: 422. )مارکس گیردقرار میقالب سرمایه در برابر کارگر 
به  (2002) الوویبندی را در قالب جدایی و ستیز میان کار زنده و کار مرده نیز فهمید یا به قول هصورت
 کنند. را تصاحب میآنچه انجام شده و آنها که  دهندکار انجام میآنها که ی ستیز میان نزلهم

( کارگر از 2002الووی ه، باز هم رجوع کنید به کردنی جدایی )یا در واقع فرایند جدا اگر سرمایه را به منزله
ن کند، در آید میبدانیم و اگر کار مولد کاری است که سرمایه تول (،فعالیت از حاصل فعالیتیا )سرمایه 

کند و آن را یمولید های انسانی بدانیم که این جدایی را بازتتوان کار مولد را آن بخشی از فعالیتصورت می
ولید تط با فقد تقریزمانی که تولی ،حالطور بوده است. با اینهمین همیشهکند. در ابعادی فزاینده تولید می

ها رولترایه و پان سرمپوشی از تولید و بازتولیدِ همزمانِ این جدایی میچشمیا کاالهای فیزیکی بوده،  چیزها
 :گونه که مارکس نوشته استاما همان تر بود.ساده
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نوان ععنی به تصل یمدارانه را به عنوان یک کل یا فرایندی بنابراین اگر فرایند تولید سرمایه
زش ولید ارا یا تشامل تولید کااله فقطبازتولید در نظر بگیریم، آنگاه تولید  قسمی فرایند
ید و اعی تولحال خود سرمایه را به عنوان یک نسبت اجتمعین، بلکه در نخواهد بوداضافی 

. دار و از سوی دیگر کار مزدی رایعنی از یک طرف سرمایه؛ کندبازتولید می
 وی( ؛ تاکید از هارa 1976  724:)مارکس

نوان عبه  جداییی تلقی انگاره« فراساختاری»های با توجه به افزایش کارهای بخش خدمات و دیگر پدیده
 )ولو« دنامول»هایی که غالباً ضروری است. انواع و اقسام فعالیت ی محوری سرمایه بیش از همیشهمقوله

ی ه منزلهبین باید کنند و بنابراشوند در واقع جدایی کار از شرایط تولید را )باز(تولید میضروری( قلمداد می
ظام نر قلمرو هایی اغلب یا دبدیهی است که چنین فعالیت .ی تولید نکنندچیزشوند حتی اگر کار مولد فهمیده

یا حتی از آن بیشتر، در  14افتد که مقوم قوانین حافظ مالکیت خصوصی هستندحقوقی و قضایی اتفاق می
ر آمدن شوق کناداری است، یعنی مکه مروج و مشوق کنارآمدن با مناسبات اجتماعی سرمایه« فرهنگ»قلمرو 

آن کاری نیست که مستقیماً سرمایه تولید »کار مولد دیگر »براین به قول نگری: بنا 15با این جدایی.
اری است که جامعه ، بلکه کار مولد ک]اش به کار بردمسرمایه را در اینجا به معنای محدود اقتصادی[کندمی

 (. 1996: 157کند )را بازتولید می
 
 کار مولد و نامولد و قانون ارزش -4

ی: ی کار مولد در بحث مارکس را از چند زاویه مورد بررسی قرار دادم، یعنی از زاویهلهدر بخش قبل من مقو
، کاالیی که وجودی دو وجهی دارد یعنی ارزش و ارزش کاالهاکه جوهر آن کار انتزاعی است؛ تولید  ارزش
. بحث ما این بود که در یک ی اجتماعی مبتنی بر جداییی رابطهسرمایه به منزله؛ و نیروی کارمصرف؛ 
یعنی کاری  -ی کارها گرایش به این دارند که تقلیل یابند به کار انتزاعی داری همهی سرمایهجامعه
پذیر شده ی سازوکارها و معیارهای مختلف سنجشحال به واسطهپایان که در عینبیگانه، تحمیلی و بیازخود

ی کارها گرایش و بنابراین همه -ی بازارهای جهانی استه عهدهاست و احتماالً حکم نهایی در این زمینه ب
هایی که معموالً  آنها را متعلق به دارند که مولد ارزش باشند. همچنین نشان دادیم که بسیاری از فعالیت

دانند در واقع بخشی از ساحت تولید هستند، ساحتی که در آن هم یا نظارت می« ساحت محض گردش»
شود. همچنین نشان دادیم که نیروی کار عوض آنکه ارزش، یا به عبارتی کاال، تولید می ارزش مصرف و هم

شده قلمداد شود. در ی کاالیی تولیدتواند در واقع به منزلهمی« ها باشدی انسانشدهی کاالییجنبه»فقط 
آن کار از شرایط تولید  ای اجتماعی بدانیم که از طریقنهایت، این مسئله طرح شد که اگر سرمایه را رابطه
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کند و بسط شود، در آن صورت کار مولد را باید هر فعالیتی دانست که این جدایی را حفظ میجدا می
ی حاضر، کار مولد در جامعه»گوید ( موافق بود که می1996: 87توان با سیریل اسمیت )دهد. بنابراین میمی
 «.معنایی ندارد جز تولید در قلمرو  سرمایههیچ

 ی کارها مولدند. ولی...بنابراین همه
نه  ونسانیم ا. ما ؛ هرگز چنین نبوده و هرگز چنین نخواهد بودپارچه نیستی سرمایه یک...ولی قلمروی سلطه

ه بع کنید )رجو عالوه سرمایه برای بقای خود به وجود ما در مقام انسان محتاج استهای خودکار بهماشین
 داتی حسانیهستیم، همچنان موجو« غیرحسانی»آنکه مجبور به انجام کارهایی رغم (. علی1990کافنزیس 
ی مولد نتزاعی زندگی را به کار اکوشد همهطور که سرمایه به هزار شیوه میمانیم. درست همانباقی می

م. ییل ندهن تقلکنیم تن به ایکنیم و تالش میی مختلف مقاومت میارزش تقلیل دهد، ما نیز به هزار شیوه
حال به  نزند ولی در عیدهیم جدایی ما از شرایط تولید را رقم میهایی که انجام میبسیاری از فعالیت

بر  ی مبتنیناسباتمکنیم، برای شکل دادن به این جدایی مبارزه میهای متعددی نیز برای فائق آمدن بر شیوه
انی، های انسهای مقاومتی، کنشین کنشکاال. چن-مان و نه مناسباتی مبتنی بر مالکیتانسانیت مشترک

ی سرمایه (، برا1991)نگری « افزاییارزش-خود»های هایی برای فراتر رفتن از شکل کاالیی، کنشکنش
 16هایی نامولدند. ه کنشکنند. بلکه از منظر سرمایکنند. آنها سرمایه را تولید و بازتولید نمیارزش تولید نمی

 آمیختگی بهرهمداند. اگر کلیت جامعه را مدنظر قرار دهیم این آمیختهدر همولی کارهای مولد و نامولد 
ا در نظر آنها ر بعادیفارغ از اینکه در چه ا -های مولد و نامولدرسد. فعالیتهای فرکتال به نظر میصورت فرم
ها هم ین جنبشترحتی در انقالبی« ماکرو»ای از قطب مخالف خود را در بر دارد. در سطح نطفه –بگیریم 

ی شعارها ووسیه توان از تصاویر انقالب رتواند به تصرف سرمایه درآید. برای مثال میعناصری هست که می
ی دارانهکه ظاهر و پوشش ضدسرمایهدر حالی 17های تبلیغاتی خوبی ساخت،ی هشتاد  آگهیدهه« ضد کار»
 ترین،بطی منضببینیم. از سوی دیگر، حت یندهواک فصل آهای خیابان در این فصل را ممکن است در کتبچه

ند. در اب کنمنقادترین و مولدترین نیروهای یک کارخانه ممکن است ناگهان دست از کار بکشند و اعتص
های مراتب، نقشبه دلیل تاکیدشان روی انضباط، سلسله« انقالبی»های سطحی میکرو، بسیاری از گروه

کن است ره، ممکنندگان( و غیتعداد اعضا، تعداد تظاهرات فروخته شده،ها )تعداد نشریات تخصصی و کمیت
 که کارمندانداری و مناسبات اجتماعی را بازتولید کنند، در حالیبه سادگی ساختارهای سرمایه

 ود. باهند گو اگر ترشرو و بدعنق باشند نامولد خوقربانهای بلهها و گارسنی سوپرمارکت«آمدگوخوش»
ی هایی از سنخ مبارزه. همهدرک کنیم، مقوله گشودههایی ی مقولهبنابراین باید کار مولد و نامولد را به منزله

سو گرایش دارند. اینکه یک  هردوکارها به  یهمهتوانند مولد یا نامولد باشد یا به عبارت بهتر کارهای می
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که آمیخته است با مبارزه طبقاتی. در حالیکند یا نه در فعالیت کاری انضمامی مشخص ارزش تولید می
ی کارها را به کار مولد ارزش، به ی خود در آورد، و همهی زندگی را زیر سلطهکند همهسرمایه کوشش می

مولد ناکند ی کارگر)یا در واقع انسانیت( کوشش میکار انتزاعی )و در نتیجه( به کار )مولد( بدل کند، طبقه
توانیم نسبت دست یابد. طبق این تلقی، میورای ارزش ا از چنگ ارزش رها کند، و به هایش رباشد و فعالیت

ی «بناسنگ»را حفظ کنیم ولی عوض آنکه این تمایز  ی کاربنیاد ارزشنامولد با نظریه بین تمایز کار مولد و
ی د بود. مبارزهخواه درونی(، این نسبت 1996: 31یعنی مقدم بر آن باشد)موهان: -ی کاربنیاد ارزشنظریه

  18ی او علیه کار مولد است.مبارزه همانکارگر علیه قانون ارزش 
لیور کنید به کنگاه تواند نوعی استراتژی یا امری سیاسی )می ی کارگر چنین برداشتین از منظر طبقهبنابرای
ریح ص یز منظرلف را اهای مختها و استراتژیآورد تا فعالیت( نیز به شمار برود. یعنی مجالی فراهم می2000

الیت ا این فعآی»ه کترتیب، این پرسش داری ارزیابی کنیم. بدینی تولید سرمایهو روشن میل به گذار از شیوه
  ریتیسالیدا بندی مجدد همان تلقی گروهدر واقع صورت  «برای سرمایه مولد ارزش است یا نامولد است؟

بار در ولی این (1967)سالیداریتی « حاصل و مضرها در برابر کنش بییکنش معنادار برای انقالب»از  است
  .هابیون در برابر تودهی انقالاز دوگانه فراتربستری 

ر مولد ترتیب، کارگبدین»کند که ی مارکس را فراهم مینهایتاً، چنین تلقی مجال تفسیر معناداری از این گفته
ان مولدند و (. اگر برخی از کارگرa1976: 644)مارکس « ی استبختی، که عین شوربختبودن نه نشان نیک

ران اه کارگ، آنگشوند و تحت انقیاد سرمایه هستندبرخی دیگر نامولد، ولی هردو توسط سرمایه استثمار می
معناست. اگر ای بیی مارکس گزارهترتیب گزارهتر از کارگران مولد نیستند، بدینبختنامولد هم نیک
 اند، یعنیمدهی کسانی هستند که تحت انقیاد مناسبات اجتماعی سرمایه درآکارگر مولد همه دریابیم که

د ی مارکس واجهپایان مشغولند، آنگاه جملی آنهایی که به کار انتزاعی از خودبیگانه، تحمیلی و بیهمه
 ها یا روزهایساعت ها،تواند از رئیسش دقیقهنیروی بیشتری خواهد شد. از سوی دیگر، آن کارگری که می

ا فعال خود ر ماهیت»اش را پس بگیرد، کارگری که بتواند مثل میلتون، چنان تولید کند که گویی زندگی
  19بخت است.( براستی کارگری نیکa1976: 1044)مارکس « ساخته
 

ی هیوا ، ترجمه«( 2)کنیممی هارزش مبارز هیما عل یهمه و کنندیم دیارزش تول هیسرما یکارها برا یهمه »هاروی، دیوید. 
 q7https://radicald.net/mp . دریافت از:12/06/1399، دموکراسی رادیکالناظری، 

https://radicald.net/mp7q
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کند و معتقد است چنین معیارهاایی قلمداد می« رقابتی مصنوعی»را « بهینه»های گیریبازاری در تصمیم-معیارهای شبه»موهان   1
« هش دهاد الزم را کااجای نیروهای قهری واقعی رقابت در میان تولیدکنندگان کاالها را بگیرد و زمان کاار اجتماعااً»تواند نمی
قعیات را ثانیااً ایان وا به نوعی مصنوعی نیساتند و« معمول»خواهد بگوید بازارهای اوالً انگار می (. ولی چنین تفسیری1996: 47)

 گیرد که زمان کار اجتماعاً الزم در بخش دولتی در حال کاهش است.  نادیده می
کنناد در توان خود سعی می یها با همههای فراملیتی و دولتاز دیگر بازارها نیست. شرکت« آزادتر»وجه بازار جهانی به هیچ  2

 جهت منافع خود بر ساختارهای این بازار اثر بگذارند. 
های مطلاوب سارمایه نهایتااً هاای حقاوقی و زیرسااختمتغیرها از هم جدا نیستند. نظاام مالیاات، چارچوب« مجموعه»این دو   3

 لد غیرمزدی.  طور نیازمند سطح باالیی از کار نامواست و همین« مولد»و « کارآمد»نیازمند یک بخش دولتی )ولو کوچک( 
و تنظایم تولیاد در  عنای محاسابهی»گیارد و ایان صاورت می« ورای سنجش»ارزش  گر تولیدهارت و نگری معتقدند امروز دی  4

یات انساان (.  چارچوب نظری بدیلی که آنها بارای درک گساترش فعال2000: 357« )است برای قدرتْ ناممکنسطحی جهانی، 
داری نسبت وقتی سرمایه»نویسند: یاست، برای مثال آنها م فساد -کوندهند تقابل مبهم ی قانون ارزش ارائه میبیرون از محدوده

 دچاار فسااددرناگ دهاد بیخود را با ارزش )هم در مقام معیار استثمار افراد و هم در مقام هنجار پیشرفت جمعی( از دسات می
 (390« )شود.می
 ذارند.   گنهایت خرد بر آن اثر میهایی بیها به شیوهی تصمیمای اجتماعی است، همهاز آنجاکه بازار برساخته 5
مشکل اقتصاد نئوکالسیک این نیست که اشتباه یا خطاست، بلکه مشکل این است که این علم، علام دشامن ماا یعنای سارمایه  6

 است.  
بنیاد »است. برای مثال شیخ و توناک معتقدند  PUPLکم برخی از مدافعان تمایز های استدالل من علیه دستاین یکی از ریشه 7

ن ثاروت کاانون تاکید از هاروی(. باه اعتقااد ما 1994: 210« )کم تا کنون تولید ثروت جدید بوده استموفقیت اقتصادی دست
 .روی کار استکنترل ی اصلی، ارزش یا ( نیست، بلکه مسئله"موفقیت اقتصادی"دارانه )و ی تولید سرمایهشیوه
کند. ماهیت این نیاز، چه از شکم برخیزد چاه این یا آن نیاز انسانی را برآورده میهای خود، کاال ...چیزی است که با خاصیت 8
قولی که مارکس در ؛ترجمه مرتضوی، تاکید از هاروی(. نقل65: 1دهد. )سرمایه جلد فرقی تغییری در اصل مطلب نمی تخیلاز 

قادر طبیعای اسات کاه میل طلب را بادنبال دارد؛ میال هماان اشاتهای روح اسات و همان»ت: پاورقی آورده هم حائز اهمیت اس
 «کنندگرسنگی برای بدن... بیشترین )چیزها( از آن جهت ارزش دارند که نیازهای ذهن را برآورده می

اشاته باشاد مضااف بار آن د -کار بیگاناه-که نیاز به استخدام جدید آفریندارزش میگردش فقط تا آنجا »نویسد: مارکس می  9
بیشاتری در فرایناد تولیاد مساتقیم  کاار الزمکند. بنابراین همین امر وقتی هام کاه کاری که مستقیما در فرایند تولید مصرف می

)ماارکس « دهاددهاد، ولای ارزش اضاافی را کااهش میمحصول را افزایش می ارزشعملی  گردش یهزینهصادق است. فقط 
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ها در مقام هزیناه ارزش اضاافی را ی هزینهی آخر کمی چندان دقیق نیست. مسلماً همهس( ولی جملهتاکید از مارک 1973: 548
بارای نیاروی کاار پاول )ارزش( خارج  اند. سارمایهافزایی سارمایه ضاروریها برای ارزشحال هزینهدهند. ولی به هرکاهش می

شاود کناد و هام اساتثمار مییابد. اگر کار هم ارزش خلاق میکند، به این امید که این ارزش حفظ خواهد شد و افزایش میمی
 طور است.    اینجا هم همین

ی مصارف هام بایاد پرساید آیاا تحات شارایطی کاه تولیاد ارزش تاا عرصاه»گویاد کناد و میاحتماالً موهاان مخالفات می  10
طور که در بخش همان ید حق با او باشد. ولیپانویس(. شا 1999: 5« )ای مثل نرخ استثمار تعریف دقیقی داردیافته مقولهگسترش
 ی ما باشد. است و نباید دغدغه ی عددی نرخ استثمار مشکل سرمایهاین مقاله گفتیم، محاسبه 1-3
                   «فراسوی سانجش»گیرد و هم صورت می   ]ناپذیرامر سنجش[»بیرون سنجش»اند که تولید ارزش هم هارت و نگری مدعی 11
رساد آنهاا ایان دو باه نظار می ] «گونی، آفریادن(دگر ورزیدن،کردن )بودن، عشقهای عملمجموعه توان»: یبالقوه/مجازمر ا[

ود دارد: ن ایان دو وجاای ذاتی و درونی بایدانند. ولی به نظر من رابطهی تولید در امپراتوری را به نوعی مجزا از هم میخصیصه
  .آیدپدید می امر بالقوه/مجازی[ یا تحققبه فراسوی ارزش ]قصدِ رفتن ا بهاز دل مبارزات م ناپذیرامر سنجش

ای روی والدین است برای اینکه در آموزش فرزند)ان( خود مشاارکت کنناد: شارکت در جلساات اولیاا و البته فشار فزاینده  12
ها در ازای مازد ل فعالیتشده و مثال کمک به انجام تکالیف در صورت نیاز. این قبیمربیان، اطمینان از اینکه تکالیف کامل انجام

 گیرد.  جدول جای می 1-2ی نهشود و بنابراین در خاانجام نمی
 برای مثال نشتن پشت میز کار یا تماشای تلویزیون روی کاناپه.   13
کند )چنین استداللی هایی در مورد حقوق کیفری تولید میبر نیز یک کارگر مولد خواهد بود، چون غیرمستقیم کتابجیب»  14

آمیز طعناه (. مثاال1973: 273)مارکس   "کند(جلوگیری میمثل این است که بگوییم یک قاضی هم مولد است چون از دزدی 
حال جادایی کاار از کشد و در عینبر در واقع مالکیت خصوصی را به پرسش میمارکس چندان هم ثمربخش نیست: کار جیب

مایه بارای سار اینبخشد و بنابرکه قاضی این جدایی را تحکیم میکند، و بنابراین نامولد است؛ در حالیشرایطش را تضعیف می
افتد )رجاوع اق میهای علیه سرمایه اتفبه مقاومت مولد است. ولی حقیقتی هم در این گفته هست: بسط سرمایه از طریق واکنش

 (  2002؛ رایت «هاورکریست»( و دیگر 1979کنید به آثار ترونتی )مثالً 
 بایاد رجاوع کارد باه ماارکوزه، آدورناو و دیگار دار مسالماًدر ماورد نقاش فرهناگ در بازتولیاد رواباط اجتمااعی سارمایه  15

 پردازان انتقادی مکتب فرانکفورت. نظریه
داناد، هام مباارزه یکای می»(. او فعالیت نامولاد را باا 1975این برداشت از کار مولد و کار نامولد شبیه برداشت اُ کنر است )  16

ی فرماانبردار وگر کاه هادفش انقیااد کنترل-ی طبقاتی خودعهگر جامهای سرکوبمبارزه علیه رؤسا و هم مبارزه علیه مکانسیم
 «  است.
ی کننادههااوس، تولیدکاه بر اند، در حالیبرای مثال تصاویر انقالب روسیه برای تبلیغ بانک و ودکاا باه کاار گرفتاه شاده  17
شارط  لبته باه ایانسر کار نروند )ا کند به محل کارشان زنگ بزنند و به بهانه مریضیگردی مردم را تشویق میهای طبیعتلباس

   هاوس نباشد!(های این شرکت را به تن داشته باشند و احتماال به شرط اینکه محل کارشان بر که در دامان طبیعت لباس



 

19 

                                                                                                                                                                                 
؛ دی 9981گیرد یا مبارزه تا حدی مقدم )علیه( تعریف است؟ )هالووی آیا تعریف مقدم بر مبارزه صورت می»رجوع کنید به   18

بندی مان مباارزه. صاورت-در برابر-در مورد ساختار 1980و  1970ی های دهه( و بحث2004؛ لیدز می گروپ 2001آنجلیس 
  ]تقدم مبارزه بر تعریف م. [تمطابق با مورد دوم در هردو مثال ذکر شده اس

با تشکر بسیار از ماسیمو دی آنجلیس بخاطر پیشنهادات و نظرات مفیادش. همچناین از جاورج کاافنزیس و ساایمون موهاان   19
 بگویم مخالف است(« فقط با هرچه» هایشان متشکرم )اگرچه سایمون بخاطر حمایت
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