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 : درآمدپیش

-ی کارگر را بهخوانید قسمت یکم از نوشتاری است که قرار است چیستی، هستی و کیستی طبقهمتنی که در زیر می

نماید و با این حال هنوز هم دعوا استعمال دیرآشنا میمفهومی است که از فرط -ی کارگر واژهطبقه. تدریج بحث کند

امروز پس از گذشت چیزی بیش از صد و اندی سال از مرگ . بر سر این که منظور از آن چیست به پایان نیامده است

ی عنوان اندیشمندی برجسته با رویکردی پرولتری هنوز هم دقیقا روشن نیست که درک خود او از طبقهمارکس به

پس از گذشت صد و اندی سال از درگذشت او هنوز هم توافقی فراگیر بر سر این که این طبقه چیست . رگر چه بودکا

ی ماهیت و سرشت ترین منابع پژوهش و بحث در بارهاگرچه آثار مارکس هنوز هم مهم. و کیست وجود ندارد

جا هایی که از او بهگذارند، با این حال بحثمیی کارگر را به نمایش داری و چیستی، هستی و کیستی طبقهسرمایه

های کمتری از سوی های او با خالقیتها و نوشتهدریغ که گفته. اندبخشیمانده است نیازمند تدقیق و انسجام

ک و یادگار مانده از او به عبارات خشی بههابینیم که گنجینهو از همین رو هم گاه می پسینینان پی گرفته شده

  .انددگردیسی یافته« هامارکسیست»ای برای تزیین نوشتارهای متعارف مایهعبوس و تنگ

ای عموما زنانه در عنوان حرفه)به 1فروشیی تنای که دربارههمین چندی پیش بود که با بازانتشار مطالب دوگانه 

هایی حول کارگر مزدی خواندن یا نخواندن این زنان )که البته تعدادی وسخت مردانه( نوشته بودم، بحثدنیایی سفت

-بوک درگرفت. شماری از دوستان با تکیه به دورهآورند( در فیسمرد و شمار زیادی کودک هم از این حرفه نان درمی

داری متاخر است، پس یکی از کارکردهای اصلی سرمایه« تولید لذت»داری اصرار داشتند که چون بندی تاریخ سرمایه

دستی همه توان و باید کارگر مزدبگیر نامید. گویا بحث دوران در مارکسیسم قرار است با گشادهفروشان را هم میتن
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ی یا مراحل توسعه« دوران»چیز را به کارکردی مستقیم از منطق سرمایه فروبکاهد. هنگامی که از بحث 

تر گیری هر دم افزون منطق سرمایه را فهم کنیم، چیزی از این سادهو همه مندتر شدن فزاینده، قدرت2داریسرمایه

ی گوشه و کنار جامعه بدانیم. وقتی که نخواهد بود که هر فالکت و مصیبتی را ناشی از چیرگی منطق سرمایه بر همه

زندگی و تاریخ واقعی،  نیاز از تحلیل مسائل و امورمنطق سرمایه به حرکت تاریخ تبدیل شود، طبیعی است که بی

ها بود که کمال خسروی، در مطلبی ی سرمایه و نیازهای آن فروکاسته شود. در واکنش به این بحثچیز به زائدههمه

شد، الزم دیده بود به بحث وارد شده و بیرون از چارچوب مفهومی ی ارزش نگاشته میکه ظاهرا باید پیرامون نظریه

چه ظاهرا دیرتر قرار ی ارزش، اما با استناد به آنش از رشد دادن مفاهیم الزم برای نظریهی ارزش، یعنی پینظریه

. خسروی در این رابطه نوشته 3فروشی دو سه یا چند سطری بنویسدی تناست پا بگیرد و ابزار تحلیل گردد، درباره

 :ی ارزش مارکس بایداست که برای فهم نظریه

ی بار معنایی و اخالقی "خوب"، ی "ارزش" رها کنیم. نخست باید همهاعتباری واژه خود را از معنای داللت» 

ی ارزش به ناگزیر باخود به همراه دارد...از ذهن بشوییم. کار "درست"، "ارجمند"، "سودمند"... را که واژه

عنوان کارگر جنسی که به ی مزدبگیریآفریند، ... کار فاحشهسازد، ارزش میکارگری که بمب و خمپاره ...می

  ...«.4 .آفریندکند، ارزش میدارانه سازمان یافته، کار میی بنگاهی سرمایهمثابهخانه که بهدر یک فاحشه

کند، منظورش باید این باشد که موضوع را نباید همچون فروشی منع میوقتی خسروی ما را از برخورد اخالقی با تن

اید همچون واقعیتی موجود، امری ابژکتیو، فهم کرد. چه، رنجش اخالقی صرف، تغییری را در امری اخالقی، بلکه ب

امور به دنبال نخواهد آورد. بنابراین، شاید منظور او این است که باید با این پدیده برخوردی علمی داشت. یعنی باید 

نوشته است که مارکسیسم نه علم است نه  5تراین پدیده را به درستی شناخت و سپس به داوری نشست. اما او پیش

ای هنوز ناموجود برای توصیف های ناتوان از بیان مقصود، باید واژهجای این واژهفلسفه، و نه ایدئولوژی، و به

داند از گاهی بهتر می دهد که البتهی نقد را پیشنهاد میای بهتر، کلمهمارکسیسم جست. خسروی خود در نبود واژه

ی دردسر فروشی مایهبحث تن .6استفاده کند که روی باسکار هم از آن بهره برده است« ماتریالیسم پراتیکی»اصطالح 

تری خواهم، اما حقیقت این است که راه هموارشد، از خواننده بابت کلنجارهایم با معنای سخنان خسروی پوزش می

توان اخالقی کرد، اما آیا علمی هم فروشی را نمیشناسم. بنابراین موضوع تنبرای سروکله زدن با معنای مفاهیم نمی

گی از نقد، دانم که خسروی به تازهکم میباره از نظر خسروی مطمئن نیستم، اما دستاش کرد؟ در اینتوان بحثنمی

عنوان جویی مارکسیسم بهسخن بسیاری به میان آورده است. حتی از ستیزه ماتریالیسم پراتیکی، و تغییر جهان

توان بدون میان برای من مبهم باقی مانده، این است که چگونه میچه در اینگوید. آننشان آن سخن میسرشت

                                                 
داری یا دوران نگاه کنید به کتابی از رابرت آلبریتون های مفیدی حول مراحل توسعه و فرگشت سرمایهدر این رابطه برای بحث  2

 . آن در تارنمای کارگاه دیالکتیک منتشر شده است نخستفصل ی ترجمه، که «دارانهی سرمایهرویکردی ژاپنی به مراحل توسعه: »با نام

 .؛ تارنمای نقد اقتصاد سیاسی«بخش نخست-ی ارزشبازاندیشی نظریه: »کمال خسروی: نگاه کنید به  3

 . جاهمان  4

 .؛ تارنمای نقد اقتصاد سیاسی«ها و نقدمارکسیسم: »کمال خسروی :نگاه کنید به  5

 .مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک: ؛ برگردان«ی شناختدیالکتیک، ماتریالیسم نظریه: »روی باسکار :گاه کنید بهن  6

https://kaargaah.net/?p=234
https://kaargaah.net/?p=234
https://kaargaah.net/?p=234
https://kaargaah.net/?p=234
https://kaargaah.net/?p=234
https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/01/17/مارکسیسمها-و-نقد-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/01/17/مارکسیسمها-و-نقد-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/01/17/مارکسیسمها-و-نقد-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/01/17/مارکسیسمها-و-نقد-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/01/17/مارکسیسمها-و-نقد-کمال-خسروی/
https://kaargaah.net/?p=205
https://kaargaah.net/?p=205
https://kaargaah.net/?p=205
https://kaargaah.net/?p=205
https://kaargaah.net/?p=205


3 

ختارها و سازوکارهای ام که با شناخت سابررسی علمی ابژه یا موضوع بحث، آن را نقد کرد؟ آخر از باسکار فراگرفته

توان ادعا کرد به فهم و درک شناختی است که میی یک پدیده و بررسی آن در سطوح گوناگون هستیبرسازنده

ام که پس از شناخت موضوع پژوهش علمی، به ناگزیر در ایم. درضمن از باسکار آموختهی مورد نظر نائل شدهپدیده

ی نهایی نیز ناگزیریم تا خواست تغییر وضعیت را پیش القی آن هستیم، و در وهلهی بعدی، ناچار از قضاوت اخوهله

-عنوان مارکسیستی ستیزهچه من بهبنابراین، چنان .7ی مورد بحث بوده استبکشیم، وضعیتی که مسبب ایجاد پدیده

ی دارانهی ارزش و سازمان سرمایهش کرده باشم؛ و ب( نظریهفروشی و پیامدهای آن را پژوهگر، الف( ملزومات تن

های کار و تولید صنعتی را خوب بشناسم، آیا هنوز هم حق ندارم موضوع پژوهش و بحث را قضاوت اخالقی بنگاه

ها را پیش بکشم و به هایم، خواست سیاسی غیرکاالیی کردن تن آدمکنم؟ هنوز هم حق ندارم بر اساس پژوهش

که کاپیتال نامد، برخورد کنم؟ مگر نه اینایرادات درک نادرستی که افراد فعال در این حرفه را کارگر مزدبگیر می

ی آن و خواست تغییر ی پژوهش، داوری اخالقی در بارهی شناخت ابژهای از همین رویه، رویهمارکس گواه زنده

هیچ جمعی است؟ در ادامه به خسروی انتقاد خواهم کرد که بیساختارها و سازوکارها به میانجی اراده و تصمیم 

پاسخ »فروشی پرداخته است و با اعالم ی مارکس نام بردم، به موضوع تنعنوان رویهمیانجی از آن دست که در باال به

 .، تلویحا آن را مختومه اعالم کرده است«مارکسی

ی به میانجی مفهومی چنان مجرد )کار مولد ارزش و سازمان واسطه به بحثی چنین پیچیده و چندوجهوارد شدن بی

کند که مرز بین علم و پژوهش انتقادی از بار دیگر به ما یادآوری میخانه( یکی بنگاهی به نام فاحشهدارانهسرمایه

های مشخص، پرسش های آماده برایمعنایی داشتن پاسخنیازی از کلنجاررفتن با موضوع مود بحث، یا بهسو، و بییک

اند که بر تن تمام تواند باریک باشد. گویا مفاهیم مارکس یونیفورمی از پیش حاضر به دست دادهتا چه اندازه می

کنند، فقط های اجتماعی پوشاندنی است. گرد باشند یا چارگوش، اهمیتی ندارد باید این یونیفورم را به تن پدیده

رسد که باید از نظر میها پیوست کنیم. بهرا به آن« دارانهشتن سازمان سرمایهدر صورت دا»کافی است که عبارت 

تبدیل اندیشه، روش و مفاهیم مارکسی به فرمالیسم پرهیز کنیم. منظور از فرمالیسم این است که تصور کنیم با 

درآمد ایم. در این پیشهای کلی به موضوع پژوهش و بحث، زندگی و ماهیت آن را شناختهپیوست کردن برخی تعّین

ی توانم به رویکرد خسروی مشغول باشم. اما در ادامهبپردازم، بیش از این نمی« تحریر محل نزاع»که ناچار شدم به 

 نوشتار، هنگامی که ساختار بحث تا حدودی روشن شد به بحث او بازخواهم گشت.

ام را گرفت. این دو های دوستان چشممونه از تحلیلبوکی که حول فیلم فروشنده داشتم دو ندر یک بحث دیگر فیس

ی بیمار صاحب ها مرد نسبتا سالخوردهتحلیل ، فیلم را از منظر صرفا طبقاتی بررسی کرده بودند. یکی از این تحلیل

زحمتکش و متحد طبقاتی »وانت )کسی که به رعنا شخصیت اصلی زن در فیلم تعرض جنسی کرده است( را 

یده بود و در ادامه الزم دیده بود که شعار کارگران همان مولدین ارزش اضافی هستند را تکرار کند. نام« کارگران

توصیف کرده بود. من در ادامه به اعتراض نوشتم « بورژوای هنرمند بازیگر تئاترخرده»تحلیل دیگر، زن و مرد جوان را 

                                                 
 . امنوشته ی آن با مارکسیسمهرابطو  رئالیسم انتقادیمقدماتی شرح نگاه کنید به مطالبی که در   7
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 که:

کشند، آن هم در این را در هر بزنگاهی پیش می ی طبقهالبته بسیار پسندیده است که هواداران چپ دغدغه»

پیچ، اما معلوم نیست این تحلیل طبقاتی که درای و پیچمفهوِم چند الیهوانفسای هزیمت همگانی از این کالن

ی و سالخورده« مرد زحمتکش»دهد، و یا ی خرده بورژوا قرار میزن و مرد جوان فیلم فروشنده را در الیه

داند، واقعا به مارکس و دستگاه مفهومی او نسب ببرد. چرا این زن ی کارگر میمتحد طبقه متعرض جنسی را

توان ی صاحب وانت باشد؟ آیا اصال میی کارگر نباشند، اما آن مرد سالخوردهو مرد جوان متحد طبقه

ذریم، آنچه مضمون یک فیلم سینمایی را با این دستگاه مفهومی بحث و بررسی کرد؟ از این قسمت که بگ

تفاوتی به محوریت جایگاه زن در این اهمیت بودن موضوع تجاوز و بیبرای من بیش از همه جالب بود بی

که که تحلیل طبقاتی خودتان را ارائه کردید پس از آنفیلم از دید این دوستان بود. رفقای عزیز، پس از آن

کشد، بد نبود به کشد و چه کسی نمییروشن کردید چه کسی مولد ارزش اضافی است، چه کسی زحمت م

داشتید و طبقه و جنسیت را رود نیز نیم نگاهی میجایگاه زن در این فیلم و موضوع خشونتی که بر زن می

 «.کردیدبندی میمفصل

ی ی یک تحلیل مبتنی بر پژوهش در بارهجای ارائهاین انتقاد به هر سه نظرگاه باال وارد است که در عمل به 

اند. یکی در تحلیل فیلم، فقط سویه اکتفا کردهگویند، به بیان تجریدهای کلی و یکموضوعی که از آن سخن می

که واقعا برای خواننده روشن کند که چرا افراد را بر حسب سر و وضع ظاهری و سبک کشد بی اینطبقه را پیش می

کند. دیگری کلی فراموش میه تعدی به زن است، بهکند و در ضمن چرا موضوع فیلم را کبندی میشان دستهزندگی

دهد، بی این که به معنای واقعی را به موضوع بحث کاربست می« کار مولد ارزش»فروشی، تجرید کلی در تحلیل تن

این که به پس پشت این تجرید کلی نگاهی بیندازد و ببیند این تجرید را بر چه موضوع این مفهوم بپردازد، بی

  بندد.کار میمشخصی به 

اند و مان نیاوردههای پشت سر گذاشته سر عقلدهد که مصیبتهای بسیاری از این دست نشان میاین موارد و نمونه 

رسد الزم باشد فروتنی به کار زده کنیم. برای همین هم به نظر میهنوز هم با چاالکی و سهولتی غیرانتقادی عمل می

مان نرفته است. برگردیم های نو را بیازماییم. شاید نتیجه داد، اگر نه چیزی از کیسهم و راهو در مکتب دیگران بیاموزی

 به بحث اصلی خودمان در این نوشتار.

 ی این متن درباره

ی کارگر، هنوز هم اهمیت و موضوعیتی را هایی که امروز مطرح است این است که آیا این طبقه، طبقهیکی از پرسش

بخشی آن طلبی و رهاییهای پیاپی مارکسیست برای آن قائل بودند یا در اهمیت، موضوعیت، دگرگونیلدارد که نس

ی بیان موجودیت و چگونگی عاملیت آن ایرادی وجود داشته است؟ اصوال چرا اغراق کرده بودند؟ یا شاید هم در نحوه

تواند برای وضعیت ی خاص میحول این طبقه حثی کارگر هنوز هم اهمیت دارد؟ آیا ببحث چیستی و کیستی طبقه

نوشتارهاست که به این دسته از هولناک امروز جهان و وضعیت ما در ایران راهگشا باشد؟ در پایان این سلسله 
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های دیگری که ها بیاندیشیم. این متن و متنرسیم و با این حال خوب است که از همین آغاز به آنها میپرسش

-شناسی ساده و ترکیبی خاصی خواهند پرداخت. روشها در چارچوب روشنوشته خواهند شد به این بحثتدریج به

جا و شایسته در جای مناسب کارگیری مفاهیم بهروی و بهشناسی برای هر نوع بحث بغرنج و ژرفی آلفا و امگای پیش

ی پیشروی آن، و همچنین با با متن و نحوهمعنای کمک به خواننده است تا شناسی بهاست. پیش گذاشتن روش

ام ساده و مسیر طرح مفاهیم و ساخت چارچوب بحث همراهی کند. با این حال من در این مطلب که تالش کرده

طور پیشینی برای خواننده ی چشمی به تجارب زندگی روزمره نگارش شود، قصد ندارم تا روش را بهروان و با گوشه

کردن مفاهیم تالش زیادی قصد دارم تا به آن عمل کنم. برای ساده کردن مطلب و باز و شفافتوضیح بدهم، بلکه 

ها را شناختی که معموال بیشترین دشواریهای مفصل روشترتیب بدون درگیر شدن در بحثام. امیدوارم به اینکرده

شان کنم، با عدی بتوانم کمی بیشتر بحثهای بعدی یا در نوشتارهای بانگیزند، چیزی که امیدوارم در فرصتبرمی

 ی سازمانی نسبتا ساده و منسجم در این نوشتار، روش را در تاروپود مطلب درتنیده باشم.اتکاء به ارائه

داری ی سرمایهی نخست خود را با موضوعات اصلی و مهم اقتصاد سیاسی جامعهاین متن مجبور است در وهله

ی مواجهه با این موضوعات مهم و اصلی، در شکلی نزدیک شود. نحوه ریج به بحث طبقهتدمشغول دارد تا سپس به

مگر در مواردی که برای روشن کردن —شناختیی روشهای حساس به جزییات گاه پیچیدهمنظم اما رها از بحث

بحث، و لمس انجام شده است. خواننده خواهد دید که برای ساده کردن —سطح تجرید بحث کامال ضروری است

هایی هم به میان آورده شده است. با چنین رویکردی، رفت و برگشت بین سطح ی طبقاتی مدرن، مثالتاثیرات جامعه

روزمره، و همچنین بین سطح نظری ناب و سطح تاریخی تا حدی ناگزیر بوده  -نظری عالی و سطح زندگی تجربی

ی های مفهومی مطرح در این زمینه )چیستی و کیستی طبقهثکم تا حدی بتواند به بحرو دستاست. اگر متن پیش

 کارگر( ادای سهم کند به هدف خود رسیده است.

طلبی( که در باال فروشی )بحثی بسیار مهم برای جنبش زنان و هر جنبش رهاییی دیگر این است که بحث تننکته

ی مفاهیم کلی مارکسی، در مسیر گشودن های نابسندهکاربستای از عنوان نمونهبه آن اشاراتی شد، در این نوشتار، به

کند. به تصادف ی کارگر عمل میتبع آن کار و طبقهداری و بهی سرمایهپیچ شکل و محتوا در جامعهدرکالف پیچ

هم  ی ارزش بسیار متفاوت خود را طرح کردند. در واقعچنین شد که از دل مواجهه با این موضوع، دو نظریه

یک بهتر گذارد. کدامی نظریه با مسائل عملی و اجتماعی است که استحکام و انسجام آن را به آزمون میمواجهه

ی توانند موضوع مورد بحث را توضیح بدهند و کدامیک تناقض مفهومی کمتری را در خود به هنگام ارائهمی

کنند؟ من این حل بهتری برای حل مسئله پیشنهاد مییک راهکه، کدامکشند؟ و در پایان اینتوضیحات یدک می

شوند، های دیگری که دیرتر طرح میگیرم و با کمال خسروی در این زمینه و زمینهتصادف را به فال نیک می

تر دهدیتر و آبیافتهها دستگاه مفهومی هر یک از ما صیقلبرم. باشد که از دل این بحثگفتگویی انتقادی را پیش می

 بیرون آید.

هایی قلمداد کرد که نویس متندر پایان الزم به یادآوری است که نوشتار پیش رو را باید همچون طرح بحث یا پیش
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خوانید نه صدور حکم ارتداد برای کسی یا جریانی، نه لعن و جا میچه ایندر آینده به نگارش درخواهند آمد. آن

د، و نه به پایان آوردن بحثی چنین پرسابقه و پرجنجال است. قصد طرح های فکری قدیم و جدینفرین نحله

ام. الزم به یادآوری م به دست آوردهاهای مطالعاتیهای سیاسی و مشغلهودریافتی است که به میانجی درگیریدرک

ها ارجاع وشتار به آنهای نام که در زیرنویساست که من از آبشخورهای نظری گوناگونی در این مطلب بهره برده

      خواهم داد.

 ( توضیحاتی مقدماتی: کار در زبان روزمره و کار در زبان اقتصاد سیاسی ۱

وند طبقه که بر اندیشیم؟ از پیشکسی میچیز یا به چهشنویم به چهی کارگر را میمفهوم طبقه-هنگامی که واژه

هایی ی کارگر چه دسته آدممفهوم طبقه-کنیم؟ منظور ما از واژهمیمعنایی افاده ی کارگر افزوده شده است، چهکلمه

ی کار دهند؟ یعنی کیفیت ویژهنامیم؟ کارگرها چه جور کارهایی انجام میهستند؟ بنا به چه معیارهایی کارگرشان می

دانم تدای بحث الزم میدهند چیست؟ در ابانجام می« ناکارگران»ها و وجه تمایز کارشان با دیگر کارهایی که آن

داری در مورد کار و ها را با مفاهیم اقتصاد سیاسی سرمایهبعضی مفاهیم روزمره و عامیانه را توضیح دهم تا تفاوت آن

روی آهسته و تدریجی، به سمتی برویم که در پایان سلسله کارگر روشن کنم. تالش من بر این است که با پیش

داری ی سرمایهدارانه و کارگر جامعهاندیشیده از کار سرمایهومی نسبتا ژرف و خوبِِ رو، به مفهنوشتارهای پیش

های هایی از پدیدهام تا نمونهی این متن خواهد دید که برای توضیح و کاربست روش ناچار بودهدست بیابیم. خواننده

شناختی کنارشان بگذارم تا به سازمان شواقعی و پراهمیت را در مسیر بحث عنوان کرده و سپس بنا به دالیل رو

کردم، از همان آغاز با ی مفاهیم است، وفادار بمانم. اگر جز این مینوشتار و به هدفم که توضیح مرحله به مرحله

 تواندکرد. ذهن و قلم آدمی نمیدادن به نوشتار را از من سلب میانبوهی از مسائل پراهمیت روبرو بودم که امکان نظم

های کوچک و بنا به باره در چنگ بگیرد. بنابراین مجبور است که واقعیت را در لقمهغنای هزارتوی واقعیت را به یک

هر حال، تدقیق و تمیز مفاهیم چیزی است که برای این شناسانه قورت بدهد. بهشناسانه و شناختهای هستیاولویت

 بحث اهمیت دارد.

گونه فعالیت ای دارد. در زبان روزمره کار را به معنای همهر زبان روزمره معنای بسیار گستردهی کار ددانیم که واژهمی

کم در ساعاتی از روز یا ی زمین دستهای روی کرهی آدمکه همهگیریم. مگر نه اینروزانه هم در نظر می و پراتیک

گاهی زند و گاهاش را بیل میی جلوی خانهی که باغچهنامند؟ مثال کسشب مشغول فعالیتی هستند که آن را کار می

دوزد و غرق فکر و خیال مدتی به همان حال ها میاش تکیه داده چشم به دوردستی بیلاش را به دستهنیز چانه

ی کند؟ کسی که ساختمان مدرسهاش کند، آیا کار میماند و کسی هم نیست برای کاهش بارآوری کار سرزنشمی

کند چطور؟ مگر این شخص کردنش ندارد داوطلبانه نونوار میگوید بودجه برای رنگاش را که شهرداری میکودک

و یا زن یا مردی که در منزل برای همسر و کودکانش غذا   دهد؟کار، آن هم از نوع اجتماعی و مفید آن، انجام نمی

ها همگی توان کار نامید؟ و آیا اینها را نمیآن، مگر این قبیل فعالیت کشد و نظایرها را اتو میپزد و رخت و لباسمی

 کارگرند؟
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توافق داریم که هر یک از سه نوع فعالیت برشمرده در باال فعالیتی است که برای خود شخص یا اطرافیان و یا محیط  

توان کارگر مفید انجام داد، می اجتماعی او مفید است. آیا هر کس را که یک فعالیت شخصی یا خصوصی یا اجتماعِی

کار تلقی شوند، کار به معنای فعالیتی مفید  ها در معنای روزمرهنامید؟ واقعیت این است که شاید این قبیل فعالیت

ی او، اما این فقط یک تعریف ابتدایی، عامیانه و غیرتاریخی از کار برای خود شخص و یا اطرافیان و نزدیکان و محله

داری( بر اساس آدمی که در این جامعه )سرمایه« مفید»های های تاریخی فعالیته ربط مستقیمی با ویژگیاست ک

شوند، ندارند. در دنیای کار نامیده می  داری(ی سرمایهها و تعاریف اقتصاد سیاسی سرمایه )علم اصلی جامعهبحث

شود، فعالیتی ت، در ظاهر، به فعالیتی اقتصادی گفته میی نخسنامندش کار در درجهداری میکنونی که سرمایه

به معنای اقتصادی کلمه نیستند. « کار»های یادشده در باال ی نهایی آن پول است. بنابراین فعالیتاقتصادی که نتیجه

اش را که دکی کودهد. کسی که مدرسهزند بابت آن به خودش پول نمیاش را بیل میی مقابل خانهکسی که باغچه

-زند یا تعمیر میشدن است رنگ میهای تمرکزگرایی دولت در معرض بستههای ریاضتی یا سیاستعلت سیاستبه

های اش کنند و لبخندهای شیرین و نگاهگیرد، اگرچه شاید اعضای محله شام و ناهاری مهمانکند بابت آن پول نمی

شویی ردی هم که رخت و لباس کودک یا همسرش را در ماشین لباسپر از قدردانی به او هدیه کنند. زن یا م

اش ای کفایتگیرد، اگرچه شاید لبخند و بوسهشوید پولی بابت آن خدمت و زحمت نمیاندازد یا در دست میمی

 کند، شاید هم نکند، اما در هرصورت پولی در کار نیست.

 داری است؟ی سرمایهاجتماعی فعالیتی مخصوص جامعه اما آیا پرداخت پول در قبال انجام خدمات گوناگون

پاسخ باز هم منفی است. دریافت پول در قبال انجام یک فعالیت خاص مفید برای یک یا چندین مشتری، لزوما آن را 

ا کند. مثال اگر یک کارگر یا تکنسین فنی به درخواست شمدارانه، نمیتبدیل به کار مخصوص این جامعه، کار سرمایه

شده بدهید، جای شام و ناهار به او پولی از پیش توافقاندازی کند و شما بهتان را نصب و راهبیاید و ماشین لباسشویی

این معنا به انجام کار سیاه کمک کنید، و به این و در این میان مالیات دولت را هم در این معامله دور بزنید )و به

نخواهد بود و شما هم « دارانهسرمایه»ولتی چیزی کش بروید(، باز هم کار او یا صندوق د« عمومی»وسیله از صندوق 

 اید. دارانه انجام ندادهاید فعالیتی سرمایهچون به او پول پرداخت کرده

در این جامعه که خریدوفروش کاال و خدمات « شکل اجتماعی غالب»در این مورد اخیر شما از سازوکارهای مربوط به 

شود که افراد انسانی های مستقری گفته میشکل اجتماعی به آن چارچوب  اید.پول است استفاده کرده میانجیبه

-شوند، انجام میها که طبیعی قلمداد میبه آن چارچوبهای گوناگون خود را بناآیند، و فعالیتدنیا میها بهدرون آن

های انسانی را ها و گروههای تولیدی و غیرتولیدی دستهیتدهند. شکل اجتماعی یک شکل پیشاموجود است که فعال

های اقتصادی برای های تولیدی و غیرتولیدی در فعالیتتمایزگذاری بین فعالیت  دهد. اینسازمان، قالب و جهت می

پیشه کنیم.  بحثی که پیش رو داریم، از اهمیت بسیاری برخوردار است. اما تا رسیدن به آن نقطه باید کمی بردباری

ی پولی همان شکل ی پولی است. شکل مبادلهداری( شکل مبادلهشکل اجتماعی غالب در این جامعه )سرمایه

دهد و آن را با این اجتماعی است که مناسبات تولیدی و غیرتولیدی ما را به میانجی خرید و فروش سازمان می
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 .( commodity نماد کاال c  است و حرف money نماد پول m حرف) m-c/c-m :توان بیان کردعبارت دوگانه می

ی پرداخت عنوان شهروند جهان مبادالت پولی، یا پولی دارید و آن را همچون وسیلهمعنای عبارت باال این است که به

به قصد کسب که کاالیی دارید و آن را کنید و یا اینبرای کسب اجناس )کاالها( و خدمات موجود در بازار استفاده می

کنید. اکثریت عظیم کسانی فروشید و سپس با آن پوْل کاالهای مصرفی مورد نیازتان را خریداری میپول در بازار می

ی دیگران های روزمرهی که بتواند نیازمندی«مفید»شناسیم کاال به معنای عام آن ندارند، یعنی متاع یا جنس که می

طریق به کاالهای دیگر دست یافت. اما اکثریت عظیم فروش آن بتوان به پول، و از آنرا برآورده سازد و بنابراین با 

خرند. شان را میشناسیم پولی در جیب یا در حسب بانکی خود دارند و با آن وسایل مصرفی روزانههایی که میانسان

اند تا به این پول را از کجا آورده پرسیم کهشویم و نمیی دارندگان پول متوقف میبنابراین، فعال در محدوده

آن بیشتر « گیجا حاضر بودههمه»ترتیب اوال بحث را پرپیچیده نکنیم و دوما به گستره و ژرفای این شکل و این

های تولیدی، اهمیت ی بنگاهدارانهدارانه، و سازمان سرمایهبپردازیم. چرا که این شکل، برای معنای کار سرمایه

دارانه دست یافت. دیرتر به از کجا آمدگی این پول هم معنای کار سرمایهتوان بهدارد، و بدون فهم آن نمیسزایی به

نیز مجبورند در چارچوب شکل اجتماعی « غیرمادی»های کامال خواهیم رسید. واقعیت این است که حتی فعالیت

ای بدهید خواهید به او هدیهدارید و میا عزیز میغالب و با توسل به سازوکارهای اصلی آن متحقق شوند. شما کسی ر

توانید هدیه یا هدایایی به عزیزان خود بدهید که خواهید این روز را جشن بگیرید. آیا مییا برای زادروز فرزندتان می

و انگیزه و  دارانه نیستهیچ ارتباطی با خریدوفروش کاال به میانجی پول نداشته باشد؟ اگرچه فعالیت شما سرمایه

دادن در چارچوب شکل اجتماعی ی هدیهدالنهداری ندارید، با این حال عمل نیکقصدی هم برای کمک به سرمایه

غالب بر این جامعه انجام شده است و به بازتولید این جامعه و سازوکارهای اصلی و فرعی آن کمک کرده است. به 

ی شما را هم به رنگ و بوی پولی و کاالیی این جامعه، عشق و هدیه معنا باید گفت که شکل اجتماعی غالب براین

خود آغشته کرده و شما را واداشته است تا به رغم واالترین احساسات بشری که در سینه دارید تابع منطق آن باشید. 

ا به قدر کافی ارج ی آن خواهد بود که او رای ارزان یا معمولی به دوست و رفیق عزیز خود بدهید نشانهاگر هدیه

وقت و انرژی و احساسات « خرج کردن»اید )هر چند در اید و در خرج کردن پول برای او خست به خرج دادهننهاده

« قدر و قیمت»قیمت و نامعمول بیابید تا ها بگردید تا چیزی گرانهیچ خستی در کار نباشد(. بنابراین، باید ساعت

آید، و با بازتاب دادن، و کمک سازوکارهای اجتماعی چیره می ه زبان هم حتی بهبینید کشخص را ثابت کنید. می

رساند. راه فراری به شدگی مناسبات اجتماعی کمک میوارهی پولی، به شئیدوبرابر کردن وضعیت مبتنی بر مبادله

ی شخصیت، احساسات و منش کنندهناند، اگر مبتذل، سطحی، و ویراکارانهبیرون از این سازوکارها نیست. اگر کاسب

دارید بفرمایید تغییرشان دهید. بسیاری از بهترین مغزهای بشری برای نشان ها را خوش نمیاند و اگر آنواقعا انسانی

شان را در این راه خرد هایهای ما گردنتریناند. بسیاری از بااستعدادترین و تیزهوشدادن راه تغییرشان کوشیده

 ایم تغییرشان دهیم. ظاهرا فرصت زیادی هم باقی نیست.اند. اما هنوز نتوانستهردهک

-همین ترتیب، نه خودتان و نه تکنسینی که در مثال باال مشکل شما را حل کرده است، هیچبرگردیم به بحث باال. به

آن تکنسین که خدمتی برای شما انجام داده  دار هستید و نهاید: نه شما سرمایهدارانه انجام ندادهیک فعالیتی سرمایه
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ید و در ااست کارگر. با این حال به کمک سازوکارهای شکل اجتماعی غالب بر این جامعه مشکل خود را حل کرده

اید. اینک زن یا مردی را ی خدمات با پول است عمل نمودهچارچوب شکل اجتماعی غالب بر این جامعه که مبادله

گیرد تا تنش را برای ساعاتی یا روزهایی در اختیار او بگذارد. فردی که پول از فرد دیگری پول میتصور کنیم که 

ی خود دارد و هر آن کاری که در قلمرو لذت جنسی تعریف شده یا دهد تن این شخص را برای مدتی در اجارهمی

کند؟ یا این کار هم فرد مورد نظر را کارگر میانجام دهد. آیا انجام « غیرشخصی شده»تواند با این تن نشده باشد می

دارانه انجام داده اش پولی پرداخت کرده، با پرداخت پول فعالیتی سرمایهفروش بابت خدمت جنسیمشتری که به تن

طور توامان انجام شده است اما است؟ پاسخ این است که خیر. اگرچه در این میان فعالیتی اقتصادی و سکسوال به

ی انسانی بر توافق و تفاهم و میل دوجانبه و تالفی کردن احساسات دارانه خیر. قاعده و اساس رابطهتی سرمایهفعالی

ارز خویش سازند و ظاهرا نباید جز با همیکدیگر است و میل و تن آدمی بنا به قاعده بخشی از شخصیت فرد را می

ویژه نابرابری است که بنا به نظم اجتماعی مبتنی بر نابرابری )به و ستان داشته باشند. اما از دیرباز چنین بوده دهش

پولی -طریق کاالییاند( خدمات جنسی نیز بهفعال ی مورد نظر، چه عموما زنان در این حرفهبین زن و مرد در حرفه

 داری نیست، اگرچه بهی سرمایهی جامعهاند. بنابراین، خرید و فروش چنین خدماتی، خودویژهخرید و فروش شده

پولی و گسترش مناسبات مبتنی بر خرید و فروش، این حرفه هم ابعاد مهیب و  -ُیمن گسترش سازوکارهای کاالیی

ی ی کنونی، جامعهی خرید و فروش اساس و بنیاد جامعهتر تصورناپذیری یافته است. رابطهی پیشگستره

شویی را نصب و فروشی را )مثال پرداخت پول به کسی که ماشین لباسداری، است. اما دیدیم که هر خرید سرمایه

که پولی بابت آن پرداخت شود، شخص را به کارگر تبدیل « کاری»نامند و هر دارانه نمیکند( فعالیت سرمایهمی

کنیم. تر میرا تنگی بحث شویم و حلقههای عام و کلی کار دور میتدریج از تعریفشود که بهکند. مالحظه مینمی

چه را که به ی آنرود ابتدا باید همهداری میطور که در باال مالحظه کردیم، هنگامی که بحث از سرمایهچون همان

-چیزی را که واقعا سرمایهی نخست آنمان بروبیم تا در وهلهقلمرو حاکمیت خالص سرمایه تعلق ندارد از پیش پای

های توانیم به شکلایم میکنیم. تنها دیرتر است که با اتکا به چارچوب مفهومی که ایجاد کردهدارانه است شناسایی 

 .8.امشناختی است که پیشترها هم در مقاالتی به آن پرداختهای روشمرکب و ناخالص بپردازیم. این نکته

دارانه فقط به معنای داری یعنی کار سرمایهدانیم که معنای کار در دنیای سرمایهچه تاکنون گفته شد، میبنابر آن

به « فاحشه»برای مشتری و دریافت پول در قبال آن نیست. گفته شده است که اگر کار « مفید»انجام یک فعالیت 

. به این قسمت 9را باید کارگر مولد ارزش یعنی کارگر مزدبگیر نامید« فاحشه»دارانه سازمان یابد آنگاه نحوی سرمایه

ی باال را تا حدی که در توان ی کار هم خواهیم رسید و درستی یا نادرستی گزارهدارانهحث، یعنی سازمان سرمایهاز ب

 .این نوشتار است قضاوت خواهیم کرد

                                                 
8  

 : ی زیربرای نمونه نگاه کنید به دو مقاله

 «داری نابی سرمایهنظام بسته و جامعه: »فروغ اسدپور 

 «اری ناب یا ماتریکسدسرمایه: »فروغ اسدپور 
9   

 «نخستبخش -ی ارزشبازاندیشی نظریه: »نگاه کنید به کمال خسروی
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که در بحث جلوتر برویم باید بپرسیم که شکل اجتماعی مبتنی بر خرید و فروش کاالها و خدمات در کجا پیش از این

طور مستقیم تجربه کرد توان بهبخشد؟ یعنی این که شکل اجتماعی مسلط بر این جامعه را چطور میمیخود را تبلور 

   پاسخ این است که در بازار. بنابراین گام بعدی این است که بپرسیم بازار چگونه نهادی است؟  و آن را زیست؟

 

   ( بازار۲

های دیگر نظیر پول، کاال، مناسبات کاالیی و حتی سرمایه دهمنظور از بازار چیست؟ بازار هم همچون بسیاری از پدی

داری، شکل پولی و کاالیی مناسبات )انواع تجاری و ربایی( از دیرباز وجود داشته است. در جوامع پیشاسرمایه

غیرپولی ای و ای بر متن اصلی جامعه بود که اساسا بر مناسبات غیرکاالیی، غیرمبادلهاقتصادی و اجتماعی، حاشیه

ترتیب هم تعیین ارزش همیناستوار گشته بود. در این جوامع، بازارها سازوکاری محلی، پراکنده و جزیی داشتند. به

ی داری )با سرمایهی سرمایهگونه که در جامعه، آن«مندقانون»ها امری تصادفی بود و نه گذاری آنکاالها و قیمت

افتد این است که داری اتفاق میچه با ورود به عصر سرمایهده شده است. آنعنوان کانون آن( مشاهصنعتی به

های مصرفی )اجناس مفید( چنگ نوردند، به خود فرآیند تولیِد ارزشپولی متن اصلی جامعه را درمی-مناسبات کاالیی

کاالیی   همین راستا نیروی کار را نیزآورند و در ترتیب فرایند کار را هم به زیر چیرگی خود درمیاندازند و به اینمی

هایی از فعالیت اقتصادی که شود. شکلداری جای حاشیه و متن عوض میی سرمایهکنند. بنابراین در جامعهمی

ی جامعه بودند به مرکز زندگی اقتصادی تبدیل شدند و محتوا و مضمون فعالیت تولید و بازتولید پیشتر در حاشیه

پولی از بیرون جامعه، به -این ترتیب، مناسبات کاالییی خود درآوردند. بهماعی را به زیر انقیاد و سلطهاقتصادی و اجت

آمده و به فرایندهای کار و تولید مستقیم تسری یافتند. بازارها از حالتی پراکنده و محلی در آمده و حالتی درون 

اْی از حدود متن کنونی اندازی و سیطرهپیامدهای چنین دستای، ملی و سرانجام جهانی یافتند. بررسی کامل منطقه

جا، به برخی پیامدهای چیرگی شکل پولی بر کم نوشتار اول( بیرون است، اگرچه در همین متن هم، تا همین)دست

. اما شاید اقتصاد و مناسبات اجتماعی و انسانی و جز آن اشاره شد و در ادامه نیز باز به این پیامدها خواهیم پرداخت

یابی شکل مبادالت غایت پراهمیتی که سیطرههای بهفعال بتوان به گفتن این اندک اکتفا کرد که به دلیل دگرگونی

ها در آورند بررسی این شکلمبتنی بر کاال، و پولی شدن تمام مناسبات اقتصادی و غیراقتصادی، با خود به همراه می

 دارند. ی نخست اولویت بحث قراروهله

ی کاالها و خدمات بنابراین بازار به شکل اجتماعی غالب بر این جامعه تعلق دارد، یعنی شکل عمومی مبتنی بر مبادله

شود. بازار نهاد، ساختار، سازوکار و فضایی است که نامیده میتولیدی و غیرتولیدی با پول، که سپهر گردش هم 

شوند. اصوال هنگامی که از کاال در جهان کنونی سخن ها به هم وصل میسانها، انکاالها، خدمات پولی و از راه آن

نحوی مستقیم و پایاپای، بلکه حرکت کاال به میانجی پول در بازارهای بزرگ پذیری بهگوییم منظورمان نه مبادلهمی

های ز بزرگ خرید و حتی فروشگاهها، مراکپارچه )که در انواع و اقسام سوپرمارکتپارچه است. بازارهای بزرگ یکیک

شوند، جایی برای ها انجام میبخشند( و مبادالت گوناگونی که در چارچوب آنتر خود را تبلور یا جزییت میکوچک
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های این میانجی پول. بازار در واقع مناسبات اقتصادی و اجتماعی انساناند بهیابی و تحقق مبادالت کاالییجریان

کنندگان کاالها در این جامعه ما مصرف. 10وجود ندارد پیوستگیهمپیوندد چون جای دیگری برای هم میجامعه را به

تاپ مراجعه کنیم و ی لپتوانیم که برای خرید لوازم مورد نیازمان مستقیما به انبار یک شرکت مثال تولیدکنندهنمی

ای بین شرکت ا یخچال یا هر چیز دیگری به واسطهتاپ یبرای خرید لپ. آن را از خود شرکت تولیدکننده بخریم

. پیونددهم میکننده نیاز هست و آن واسطه که بازار باشد من مشتری و شمای تولیدکننده را بهتولیدکننده و مصرف

های بنابراین بازار یک شکل اجتماعی است که روابط اقتصادی و همانطور که در مثال خرید هدیه دیدیم فعالیت

-کند و به این معنا همه چیز را به رابطهگری میی شیئی به نام پول میانجیصادی بین آدمیان را هم به واسطهغیراقت

نامندش، قرار تفاوتی یا آن چیزی که عمل تجرید میبنیاد این شکل اجتماعی، بنیاد بازار، بر بی. کاهدای پولی می

تفاوتی نسبت به چیستی و سرگذشت کاالها و خدماتی که بی: تفاوتی نسبت به چه چیز؟ پاسخ این استاما بی. دارد

توپ فوتبالی که به دست کودکان . چه پس پشت ظاهر کنونی کاال اتفاق افتاده استتفاوتی به آنبی. شوندمبادله می

رگاه یک در کا« ارگانیک»دوخت و تهیه شده از بهترین کتان شود، پیراهنی خوشی پاکستانی تولید میرفتهبه بردگی

هایی که طراح زبردست اسکاندیناویایی، یا پیراهنی که در بنگالدش به دست زنان کارگر فقیر و محصور در بیغوله

نامندشان تولید شده است؛ همگی در بازار به یکسان ظاهر شده و به ازای مبادله با پول به یکسان کارگاه تولیدی می

ی این که چیزی از شرایط تهیهای داشته باشند یعنی بیاین که شناسنامهاین کاالها بی. یابندبه سپهر مصرف راه می

مواد خام، شرایط فراهم آوردن نیروی کار، شرایط  کار و تولید مستقیم، رفتار کارفرما و عوامل آن با کارگران، مزد این 

ند و ایط زیست به همراه داشتهای که هریک از این فرایندهای کار و تولید برای محکارگران، و نیز آلودگی و هزینه

تر جایی سراغ دارید؟ من و شمای مشتری و تفاوتی از این عریانبی. روندنظایر آن بدانیم همگی در بازار فروش می

مان را شان نیز باز نگاهکنیم و برای سنجیدن تفاوتشان نگاه میخریدار برای ارزیابی هویت این کاالها فقط به قیمت

هر سه کاالیند و هر سه برای رفع نیاز . در همانندی کیفی این کاالها هیچ تردیدی نیست. دوزیمان میهایشبه قیمت

چه نوبتی را . کشندها نوبت خود را انتظار میهای فروشگاهها یا در قفسهجا پشت ویترینکننده آنمشتری و مصرف

منتظر آن هستند که کسی پیدا شود تا میزان ارزش . کشندشان را انتظار میها نوبت نقد شدنکشند؟ آنانتظار می

-شان بیان شده است، بپردازد و از وضعیت چشمها را که در این مرحله در اتیکت قیمت نصب شده بر پیشانیآن

ها را هم جا نشینی آننشینند و یکجا میطرازند چون یکهم)شان اگر همانند نبودند اگر هم. انتظاری درشان بیاورد

-ها در قیمتهمانندی آن. کردندی هم در بازار عرض اندام نمینبودند کنار یکدیگر شانه به شانه( کندممکن می بازار

. شان پرداخت شودشان در تفاوت مبلغی که باید بابتشان نهفته است و ناهمانندیشان، در نرخ پولیدار شدن

به اتکای این پول به بازار . ساب بانکی خود داریمپولی در جیب یا ح. همانندی ما آدمیان هم به همین شکل است

ی آن دیگران برابر هستیم و به این لحاظ با همه. کنندنوعان ما چنین میطور که دیگر همرویم درست همانمی

در پرداخت . یا پولی است که در حساب داریم« ارزش»ناهمانندی ما در مقدار . همانندی ما با یکدیگر ثابت شده است

                                                 
 :  برای بحث بیشتر حول این مقوله نگاه کنید به  10

 . نشر پژواک: ، دیالکتیک جدید و سرمایه، ترجمه فروغ اسدپور، تهران(۲۹۳۱)کریستوفر آرتور  
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داری و ی سرمایهی رویی جامعههای ناهمانند، نابرابریم اما به این دلیل، در این مرحله از بحث که  سطح و الیهقیمت

یکپارچه از چنان قدرتی در  بازارهای. توان گفت کسی را بر دیگری برتری هستکنیم، نمیمفاهیم آن را بررسی می

گیرند همانند ی مبلغ پولی که برایشان در نظر میکاال را به واسطه ها برخوردارند که هر سهتفاوتی به تفاوتابراز بی

-دهند و خواب شبی این کاالها آزار نمیبه این ترتیب وجدان من و شما را هم بابت سرگذشت و شناسنامه. کنندمی

 . دارندمان را پریشان نمی

ی کاالهای خویشاوند که محلی است برای عرضه جا برای بحث ما اهمیت دارد این است که بدانیم بازار،چه در اینآن

از قدرت بازار هم دانستن همین . کنندشان بیان میهای چسبانده شده بر پیشانیهمانندی خویش را بر اساس قیمت

به علت . رودما را بس که اگر مثال پیراهنی خریدار بیشتری داشته باشد زودتر از یک پیراهن مشابه به فروش می

-یابد و برعکس اگر متقاضی کم باشد دیرتر به فروش میی، ممکن است حتی قیمت فروش آن افزایش هجوم متقاض

-کنیم که بازارها با قدرتمالحظه می. کننده ضرر به بار بیاوردرود و قیمت آن شاید چنان کاهش یابد که برای تولید

هیچ قدرتی . کنندسته و تارومارشان میشان، قدرت و اراده و تصمیمات افراد انسانی را درهم شکهای غیرشخصی

این قدرت پشت . تواند در برابر این قدرت نامریی که نام شخص یا اشخاص خاصی را بر خود ندارد، ایستادگی کندنمی

 .  داری به خاک رسانده استپهلوانان بسیاری را در دنیای سرمایه

جا برخالف نظر هابرماس موضوع زبان و نقش که اینی دیگر که در این میان باید در نظر داشت این است یک نکته

اهمیتی ( دهدآن نزد مارکس وی را مورد انتقاد قرار می« نبود»خاطر چیزی که هابرماس به)آن در مناسبات انسانی 

بنابرآنچه که در باال گفته شد، نیازی نیست که من و . را ندارد که او برای خاطر آن داد و قال راه انداخته است

تواند آن را ها رفت و آمد دارد میچیزی که هر انسان امروزی که به سوپرمارکت. فروشنده با هم سخنی بگوییم

کنم و پیراهن یا ی پولی چنین است که من پول را به سمت فروشنده دراز میدر جریان عمل مبادله. تصدیق کند

بین من و یک انسان دیگر نیست بلکه پیوند اجتماعی این یک پیوند اجتماعی مستقیم . گیرمتوپ فوتبال را از او می

جا مورد استفاده قرار بگیرد حتی اگر زبان هم در این. ی من و فروشنده انجام شده استواسطهبین دو کاال است که به

 -االییی کگری این رابطهبرای میانجی( توانم پیدا کنم؟ قیمت  این کاال چقدر است؟فالن کاال را در کدام قفسه می)

. ها حتی نداردواره و یا در کنار آنموجودیتی بر فراز این مناسبات شئی زبان برخالف نظر هابرماسی. پولی است

به این ترتیب است که قدرت مناسبات کاالیی در .  توان پرداختبنابراین در این سطح از بحث به موضوع زبان نمی

نشان ( و مولدین)ها انی خود را فراسوی تصمیمات فردی فروشندهبازار به شکل یک قدرت ماورایی یک قدرت فراانس

هنگامی که مارکس  11.آوردقدرت بازار و شکل اجتماعی چنان است که حتی زبان را به خدمت اشیاء درمی. دهدمی

در  کند که پاهای خود را به کاال قرض داده است، باید روشن باشد که زبان همصاحب کاال را نگهبان آن معرفی می

 . تواند باشداین مرحله از بحث جز در خدمت روابط بین اشیاء نمی

( شناختیو نه روش)این یک تجرید واقعی و مادی . هیچ تبعیضی با هر کاالیی مبادله شودتواند بیبنابراین، پول می

که شکل اجتماعی آیا در این حالت شکل اجتماعی به استقالل دست نیافته است؟ یعنی این . در جریان مبادله است

                                                 
 . نشر پژواک: فروغ اسدپور، تهران: ، دیالکتیک و واسازی در اقتصاد سیاسی، برگردان(۲۹۳۱)رابرت آلبریتون .   11
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کند و انسانی، رابطه برقرار می-اقتصادی-ی پولی بی هیچ تبعیض و تمایزی، با هر محتوای اجتماعیمبتنی بر مبادله

آیا با توجه به این . کاالیی قابل خرید و فروش: زندآورد و مهر خود را بر آن میهر چیزی را به هیئت خود درمی

های فعال در مناسبات اقتصادی ایستاده ر فراز تصمیمات فردی و حتی جمعی انسانتوان گفت که بازار بها نمینمونه

پاها و »است؟ آیا دارای قدرتی ماورایی برای کیفیت کمی بخشیدن به همه چیز اجتماعی نیست؟ مگر نه این که 

حق نداریم که متافیزیک ناب نیست این همه؟ آیا در این حالت . ما را هم حتی به خدمت خود گرفته است« زبان

همه کاالهای متفاوت ناهمانند را به یک تماس کاالهای متفاوت را تجسد یک ذات کلی انتزاعی ببینیم که این

ی خالق یکتایشان واسطهها بهبخشد؟ مسیحیان از برابری تمام انسانشان همانندی میدار کردنجادویی، با قیمت

-پوشی میهای بین کاالها چشمیکتایی سخن گفت که از تمام تفاوتجا هم شاید بتوان از خالق گویند اینسخن می

 گرداند؟  ترازشان میدهد که همها قیمتی میی آنکند و به همه

اما . شوندکنند و به حرکت واداشته میها همگی گردش میدر چارچوب این بازارها کاالها، خدمات، مشاغل و پول

آیند و دست به دست ها هم در بازار به گردش درمیاین است که آیا آدمپرسشی که برای بحث کنونی جالب است 

ی ما احتماال پاسخ منفی به این پرسش خواهیم شود که در بازار آدم هم فروخت؟ امروز همهشوند؟ یعنی آیا میمی

فروش را در بازارهای هم امروز نیز البته زن و کودک تن. هم وجود داشته است« فروشانبازار برده»اما روزگاری . داد

اند و در شان پیداست سیاه و غیرقانونیطور که از نامکنند اما این بازارها همانگوناگون زیرزمینی دست به دست می

بینید که مجبوریم برای خاطر تمرکز روی بحث می. ها بپردازیمتوانیم به آنواسطه نمیاین سطح از بحث به نحوی بی

توانیم زیرا فقط با روشن شدن مفاهیم اصلی است که می. ی بسیار مهم را فعال کنار بگذاریمهااصلی، بسیاری از بحث

 .های بسیار پیچیده را در مراحل بعدی بحث درک کنیماین پدیده

. اما در دل این بازار که در باال سخن از آن رفت یک بازار ویژه برای فروش کاالیی به نام نیروی کار هم داریم  

 .اینک باید از این بازار سخن بگوییمبنابراین 

 

  بازار کار( ۳

ی ای، که به آن جامعهدر همین آغاز پیش از این که در بحث جلوتر برویم باید به اشاره بگویم که در چنین جامعه 

شود، شود، و در چنین سطحی از بحث، که به آن سطح عالی تجرید هم گفته میهم گفته می 12داری نابسرمایه

: توان شدی اصلی زیر قائل میای به وجود سه طبقهدر چنین جامعه. ی اصلی هستیماز شناسایی فقط سه طبقه ناچار

پای مستقل، کنیم؟ چرا مولدین خردهچرا چنین می. ی کارگرطبقه( ۹دار ی زمینطبقه( ۱دار ی سرمایهطبقه( ۲

هایی ها و مرزکشیکنیم؟ علت ایجاد چنین محدودیتی متوسط، و نظایر آن را بحث نمی«طبقه»بورژوازی یا خرده

شناسانه های روشها را باید در قلمرو بحثتولیدی و متعلقات مقوالتی آن-های اقتصادیبین انواع و اقسام فعالیت

شناختی که وضعیت اقتصادی نیز بحثی جامعه)شناختی ی جامعهمنظور این است که در هر مطالعه. جستجو کرد

ها را در پردازیم و آنهای آن اجتماع میترین ساختارها و سازوکارها و پدیدهی اصلیاِم نخست به مطالعهدر گ( است

-در جامعه. پردازیمهای ناخالص و مرکب میهای بعدی به شکلشکل خالص و ناب خود مطالعه کرده و سپس در گام

                                                 
12  

 .جاهمان
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ویژه انگلیس بیرون آمد، این سه طبقه در هنگام بهی فئودالی اروپا و داری مدرن هم که از زهدان جامعهی سرمایه

کردند، شاخص و ی انگلیس را بررسی میها که ساختارهای اصلی اجتماع آن دورهدانهای اقتصاد سیاسیبررسی

های اصلی این جامعه از جمله نظریات  مارکس نیز بر وجود این سه طبقه استوار بوده پردازیبرجسته بودند و نظریه

در نوشتار کنونی و نوشتار آتی که به . گیریمر بحث کنونی نیز بنا به همین روش این سه طبقه را مفروض مید. است

این « مولد»ی کارگر ناب که بی هیچ شکاف درونی تمام کارهای ی کارگر مشغولیم، نخست از طبقهبحث از طبقه

ت امکان، به طبقات یا اقشاری از اهالی اردوی رود و در مراحل بعدی بحث، در صوردهد سخن میجامعه را انجام می

 . پردازیمهای مختلط و مرکب طبقاتی می کار و تولید با هویت

در ادبیات . ای داشته باشیمجا به اختصار به تفاوتی در روش مارکسی و روش رایج آکادمیک اشارهبد نیست همین

رایج آکادمیک و اغلب وبری و نظایر آن، بر خالف ادبیات مارکسی، هنگامی که بحث طبقه در میان باشد بیش از هر 

ی باالدست که در این ادبیات از طبقه. آید، سخن به میان می«ی کارگرطبقه»و « ی متوسططبقه»چیز از دو طبقه، 

ی باالدست این دو گروه وجود گویی چیزی به نام طبقه. آیدمیان مینه متوسط  است و نه کارگر، کمتر حرفی به 

ی دیگر ارتباطی درونی شود که گویا با دو طبقههایی سخن گفته نمیها همچون افراد یا گروهکم از آنندارد، یا دست

ن افراد جوامع کنونی اصطالح متوسط ظاهرا از این رو است که بیشتریی کارگر و بهاهمیت دو طبقه. و تنگاتنگ دارند

ی نخست باید تالش کنند تا به گویا رقابتی بین این دو طبقه هست که اعضای طبقه. انددر این دو طبقه جای گرفته

اگرچه این روزها . گروه دوم بپیوندند و اعضای گروه دوم نیز باید تالش کنند تا به سطح گروه نخست پایین نیفتند

ی کارگر به جا نمانده است، است و اثری از طبقه« ی طبقه متوسطیجامعه»کنونی ی تاکید بر این است که جامعه

البته در این میان باید افزود . کنند و نظایر آنی خود را برآورده میدر جوامع پیشرفته، نیازهای اولیه« همه»چرا که 

شود، در عوض از گفته نمی یا طبقات فرادست سخنی که اگر چه در ادبیات ژورنالیستی و دانشگاهی، از طبقه

ی کنونی منظور از زیرطبقه عموما کسانی هستند که به دوزخ جامعه. شودنیز گاه و بیگاه حرف زده می« زیرطبقه»

ی فرا خوانده شدن توانند سرپا بایستند یعنی آمادهکسانی که به هر دلیل شخصی یا غیرشخصی نمی. اندتبعید شده

ی ایمنی اجتماعی دیگری هم برای حمایت مالی و مزدی نیستند و در ضمن شبکهبه خدمت زیر پرچم مقدس کار 

ی زیرطبقه فضایی بیرون از جامعه. زدایدزیرطبقه آن موقعیتی است که تمام هویت شخص را می. معنوی ندارند

تعلق اجتماعی که ترین سپهر مستقر است، از آن رو که در این فضا، نام افراد از لیست متقاضیان کار، یعنی از مهم

-معموال در ادبیات ژونالیستی و دانشگاهی باختر زیرطبقه به افرادی اطالق می. شودهمان داشتن کار است، پاک می

خدماتی هم اگر دریافت کنند در . اند و توقعات آن را پاسخگو نیستندی متعارف بیرون شدهشود که از جامعه

ها نیز چیزی است که وضوع طبقات مختلف بازار کار و سرنوشت آنم. گنجدشهروندی نمی« حق و تکلیف»چارچوب 

ی کارگر و دهد که چارچوب بحث ما در آغاز کار به وجود دو طبقههمین اندک نشان می. پردازیمدیرتر به آن می

اما در . دار و کارگر مشغول استی سرمایهویژه دو طبقهی اصلی و بهمتوسط قائل نیست بلکه با همان بحث سه طبقه

 .رسیمی کارگر هم میهای درونی طبقهادامه به بررسی شکاف

ها، موسسات و توان به جستجوی کار زنگ در ورودی کارگاهها، کارخانهاگرچه می. بازار کار همان محل تولید نیست

دار کاالیی هبازار کار آن سپهری است که عهد.  بنگاههای صنعتی را به صدا درآورد و شخصا تقاضای استخدام کرد
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بنا به . های اهل اردوی کار در این جامعه استموجود در تن انسان کردن و یا به فعلیت درآوردن کاالی بالقوه

های اردوی کار از بدو تولد برای کار کردن به دنیا ای که در باال انجام دادیم، تمام انسانگانهطبقاتی سه بندیتقسیم

ی سازوکار خرید و فروش پولی در واسطهپول و هر آن چیزی که با این پول و به)چرا؟ چون تمام سرمایه . آیندمی

ی اصلی ها و منابع طبیعی از پیش در انحصار دو طبقهو تمام زمین( دست آنها جمع شده است از جمله وسایل تولید

ی کارگر نیاز دارند که خود از داشتن اهالی طبقه ها برای کسب و کارشان به نیروی کار موجود در تندیگر است و آن

توانند و نمی اما از همین ابتدا باید روشن کرد که تمام اهالی اردوی کار و فرزندان این طبقه. اندپول و زمین محروم

ر به طور یعنی با این که تمام اهالی اردوی کا. نخواهند توانست نیروی کار خود را به اهالی دو اردوی دیگر بفروشند

یکی از . پردازیمها میتدریج در طول بحث به آنها بسیارند و بهعلت. بالقوه کارگرند به طور بالفعل چنین نیستند

ی تعداد صاحبان نیروی اندازهتر هم این است که بهیک دلیل مهم. های جسمانی و جز آن باشدتواند ناتوانیها میعلت

کنیم که بازار کار آن نهاد یا سازوکاری بنابراین فعال به همین اندک اکتفا می. گرکار، کار نیست و بسیاری مسائل دی

 . یابی این بالقوگی را به عهده دارداست که فعلیت

مندی اجتماعی خود باید وارد بازار کار بشود و به هر آن کجایی که گمان در این جامعه شخص برای اثبات فایده

منظور ما از هر آن کجا، موسسات و . ی او مرتبط است تقاضای کار بفرستدهی تحصیلی و حرفکند به رشتهمی

ی نخست باید بحث را به سرشت ناب زیرا که در وهله. بنگاههای تولیدی خصوصی است و نه مراکز دولتی و نظایر آن

ها و تاثیرات آن گذاریهای بعدی است که موضوع دولت، سیاستی این جامعه محدود کنیم و در وهلهدارانهسرمایه

 .شودداری و از جمله کارکنان آن طرح میی سرمایهروی جامعه

داری ای غیرسرمایهکه قطعا جامعه)ای که بر طبق نقشه و محاسبات پیشینی، جمعی، دمکراتیک و آگاهانه در جامعه

ار نیاز داریم، یا این که افراد دانیم که برای انجام وظایف گوناگون چه تعداد همکسازمان یافته باشد، می( خواهد بود

های کار و تولید وصل شوند و از همان ابتدا بخشی از یک ی تحصیل و کارآموزی به محلتوانند از هنگام دورهمی

ای افراد به شکلی که در این جامعه در چنین جامعه 13.شمار آیند و نظایر آنی فعالیت جمعی بزرگتر بهمقوله

طور پیشینی در ثروت افراد به. شودشوند و نیروی کارشان کاالیی نمیش و بازار کار نمیبینیم  وارد سپهر گردمی

طور پیشینی ها در جامعه بهند و عضویت آنشومند میاند، به طور پیشینی از مواهب اجتماعی بهرهاجتماعی سهیم

داوطلبانه در کار و تولید و مسائل جانبی آن طور پیشینی امکان مشارکت ها بهبه بیانی آن. تثبیت شده و قطعی است

ی کنونی شکل مجرد یعنی شکل پولی دارد، شان از ثروت اجتماعی که در جامعهمندیبه این معنا بهره. را دارند

عضویت خود در جامعه را از راه استخدام در واحدهای « صالحیت»شود که یعنی به وقتی موکول نمی. پسینی نیست

ی یافتن به ثروت مجرد این جامعه، پول، نیست که به واسطهاین صالحیت فقط دست. ابت کنندتولیدی خصوصی ث

یافتن به شخصیت، خانه، صاحب باغ، صاحب قایق تفریحی و نظایر آن تبدیل شد بلکه دستتوان به صاحبآن می

ی کنونی را ق جامعهگویم هویت و یا شخصیت؟ چون مهمترین تعلچرا می. هویت و حس تعلق اجتماعی نیز هست

فرهنگ و اخالق کارمزدی جایگاهی « از پیشرفت بازداشته شده»در کشورهای پیشرفته و . سازدتعلق به بازار کار می

                                                 
13  

 : توان متصور شد نگاه کنید بهداری میهای گوناگونی که برای سرمایهبرای بحث پیرامون بدیل

 .نشر پژواک، : فروغ اسدپور، تهران: ، برگردان«چهار الگو و یک رویکرد انتقادی -جهانی سازی (: »۲۹۳۲)تونی اسمیت  

 . نشر روزبهان: حسن مرتضوی و فریدا آفاری، تهران: برگردان، «داریدرک مارکس از بدیل سرمایه»، (۲۹۳۹)پیتر هیودیس  
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در این جوامع کارمزدی فقط منبعی برای تامین معاش نیست بلکه منبعی برای تضمین شخصیت . برجسته یافته است

مواجهه با یکدیگر در کوچه و خیابان، کسی از کسی حال و احوال در نخستین لحظات . و کسب هویت نیز هست

ی عسرت چون کنی، این نیست که روزگارت در این زمانهکنی؟ منظور از این چه میپرسد چه میپرسد بلکه مینمی

مشغول چه فعالیتی است؟ اما « کندچه کار می»است، بلکه قصد استنطاق طرف مقابل است برای آن که بدانیم 

اگر اهل شعر و ادبیات یا موسیقی و نقاشی باشی و برای خاطر دل خودت به این کارها . نظورهر فعالیتی هم نیستم

-آوری یا نه؟ در ضمن بد نیست که به هممشغول باشی خوب است اما باید هر چه زودتر روشن کنی که پول در می

ور از این پرسش، روشن شدن میزان تعلق تو به بازار منظ. ات بگویی که به کدام قسمت از بازار کار تعلق داریصحبت

ترین سپهر فعالیت و پراتیک روزمره است که سهم هر بازار کار، مهم. کار است و ادای سهم تو به این بهشت خاکی

های جامعه اهمیت حیاتی دارد، انسانی در فعالیت همگانی و جمعی یا کار اجتماعی مشترک را که برای گرداندن چرخ

 .کندین میتعی

 

به دلیل موهای سفید )حضور نداشتن در بازار کار آن هم در سنین جوانی یا کمی باالتر و حتی تا مرز هفتاد سالگی 

صندوق بیکاری یا کمک )استفاده از صندوق عمومی به نوعی سوء( نامندشانیا جوگندمی طالی خاکستری می

اهمیت بودن وجود شخص دست و پایی و بیی بیراست نشانهشود و به جز آن رک و محسوب می( های دولتیهزینه

. آمدندها واقعا موضوعیت داشتند باید حتما به کار یک کارفرما میچون اگر این توانایی. های او استو تمام توانایی

ست برای خود ها نیاز نبوده یا شخص خود به قدر کافی زیرک و چاالک نبوده و نتوانسته احاال که کارفرمایی را به آن

برای نمونه مدتی . انداند و شاید هم هرگز توانمندی نبودهها حتما منسوخسروصدا و آگهی کند، پس این توانمندی

ی «جامعه. »افتدهم با مشکل نرخ باالی بیکاری مواجه بودند چیزی که به تناوب اتفاق می« هادانشگاهی»بود که 

شود این همه هزینه و خرجی بر این نظر بود که نمی( هاها و نولیبرالبرالی زیر هژمونی لییعنی جامعه)جریان غالب 

خیر باید این . ها امکان تحصیل و آموزش مجدد دادرا که جامعه برای آموزش عالی کرده است دور ریخت یا به آن

هر آن . دش، کار استگیر باشند باید بفهمند که کار، فارغ از شکل و محتوا و مزتوانند سختافراد بفهمند که نمی

شاید این نیاز پارو کردن برف باشد یا . جایی که جامعه نیازمند خدمات تست باید اعالم آمادگی و حضور بکنی

-ی دولتی دریافت میبه هر حال بابت مدتی که کمک هزینه. رفتگری در خیابان یا جمع کردن برگ در پارک محله

ات هم نباید اعتبار بیش از اندازه دهی و برای مدرک دانشگاهیمی کنی باید نشان بدهی که خدمتی و کاری انجام

-ی آن سرت را باال بگیری و نان شب و اجارهقائل باشی؛ که آنچه اهمیت دارد داشتن کاری است که بتوانی به واسطه

ش تنبلی و نکوه 14ت به عصر خوش مرکانتلیسم و لیبرالیسم کالسیکاین بازگش. ی سرپناهت را با درآمد آن بپردازی

ای داری کارگاهی و کارخانهی دوران سرمایهدهندهو کاهلی فقیران و بیکاران، بیش از آن که یک رویکرد انضباط

این شعار کار فارغ از مضمون . زدایی از بازارها استباشد، فرار از مواجهه با تاثیرات به عقب راندن دولت رفاه و مقررات

تفاوتی های خود را بپردازد حکایت از نوعی بیسی باید شغلی بیابد و به آن طریق هزینهش کار است و هر کاو سرشت

                                                 
با )کتاب ی بخش نخست اینترجمه(. اثر رابرت آلبریتون« )دارانهی سرمایهرویکردی ژاپنی به مراحل توسعه»نگاه کنید به   14

 . قابل دسترسی است ه دیالکتیککارگادر تارنمای ( برگردان مانیا بهروزی

https://kaargaah.net/?p=234
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های بعدی این نوشتار تفاوتی فراگیر در قسمتبه این بی. کند که بحث مهمی استجدی به مضمون و شکل کار می

 . پرداخته خواهد شد

 

 مالقات در بازار کار

ریف اقتصاد سیاسی، دو آدم عاقل و بالغ، با اختیار خود و به میل خود با هم بازار کار همان جایی است که بنا به تع

فرماید یعنی کاری دارد و برای انجام آن به می« کار»کسی که . کنند تا کاالهای خود را با هم مبادله کنندمالقات می

شود و فرد ی پول خود حاضر میکیسهی انجام کار با شرایط مورد نظر کارفرما باشند، با افرادی نیازمند است که آماده

گذارد و به ای را امضا میاو سپس به میل خود و داوطلبانه زیر ورقه. گذاردمتقاضی هم نیروی کار خود را وسط می

کارگر در این . شودآید و به کارگر تبدیل میاین شکل برای همیشه یا برای مدتی معین به استخدام صاحب کار درمی

ی او بگذارد تا آنها نیروی است که نیروی کار جسمانی و فکری خود را در اختیار کارفرما یا نماینده حالت متعهد شده

هایی را که در آن کارگر نیروی کار خود و قابلیت. بین نیروی کار و اعمال آن نیرو تفاوت هست. کار او را متحقق کنند

گذارد تا ببینند او ارگیری آنها را به کارفرما و مدیران او وامیها و به کآورد و تحقق آن قابلیتنهفته است به بازار می

این حقی است که کارگر خود به میانجی . توانند از او بخواهندتوانند بگمارند و چه تکالیفی میرا بر چه وظایفی می

کند ز خود را متعهد میطرف مقابل نی. دهدی کاالیی و پولی به کارفرما و نمایندگانش میبازار کار و سازوکار مبادله

اما واگذاری حق اعمال نیروی کار یا متحقق کردن آن، که در فعالیت و پراتیک . که این واگذاری را جبران کند

ی مورد نیازش را از بازار کار شود؟ آیا فرد شاغل خوار و بار هر روزهشود، چگونه جبران میاقتصادی روزانه متجلی می

کند؟ آیا بازار کار و محل کار به فرد شاغل جای زندگی و سرپناه شان میرود و مصرفاش میگیرد و با آن به خانه می

های فئودال که خدمتکاران خانگی شان را در طبقات پایینی یا باالیی محل زندگی خود دهد همچون مثال اربابمی

ی آنها خوراک و پوشاک و روزانه تیکزیستند و در قبال کار و فعالیت و پراها یک جا میدادند و با آناسکان می

رود، اش میداری نابی که بحثی سرمایهدر جامعه. دانیم که چنین نیستکردند؟ میمسکن شان را  تامین می

شید حتما به را دیده با 15(biutiful« )ذیبا»اگر فیلم . دهدمیکارفرما به کارگر خود مکان خواب و رخت و لباس ن

اند و جایی جز همان ها روی هم تلنبار شدهکارگران غیرقانونی اشاره خواهید کرد که در زیرزمینمورد مهاجران و 

من نیز ناچارم به چارچوب کنونی بحث اشاره کنم که . کارگاه برای خواب و شستشوی خود و پختن خوراک ندارند

گذاری، ل دیگری چون دولت، قانوندارانه عوامدهد به مباحثی بپردازم که جز مناسبات خالص سرمایهاجازه نمی

 .کشدها به قانونی و غیرقانونی را هم پیش میمهاجرت قانونی و غیرقنونی و تقسیم انسان

شود؟ به این ترتیب که کارفرما و نمایندگانش خود را متعهد به پرداخت پس جبران زحمت کارگر چگونه انجام می 

اند به کار تبدیل کردند بابت تمام این فرایند که در اختیار گرفته یعنی وقتی نیروی کاری را. کنندمبلغی پول می

به این ترتیب فردی که به جستجوی کار به بازار آمده بود در . کنندمعموال در پایان ماه پولی به کارگر پرداخت می

یافتن یک کارکن به که برای  وقتی حق اعمال نیروی کارش و تبدیل آن به کار را به فردی واگذار کردپایان فرایند 

                                                 
نام فیلم در عنوان انگلیسی آن تعمدا با غلط امالیی نگاشته شده . )بخوانید اینجا توانید درای از داستان این فیلم را میخالصه  15

 (beautifulجای به biutiful: است

http://www.imdb.com/title/tt1164999/plotsummary
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توان به بحث اینک می. شود که به زودی باید راهی محل کار و تولید بشودبازار آمده بود، به کارگر مزدبگیر تبدیل می

 .چیستی کارگر مزدبگیر پرداخت

 

 چیستی کارگر مزدبگیر( ۴

جنسی و نظایر آن و به بیانی، ز در این مرحله از بحث از بند جنسیت، نژاد، دین، زبان، ملیت، گریش )کارگر مزدبگیر 

یعنی این که . کسی است که نیروی کارش از پیش در بازار کار به کاال تبدیل شده است( بند هر چه تعلق، آزاد است

دلیل این کاالیی شدن را هم در حدی که این . نیروی کار او همچون هر کاالی دیگری قابل خرید و فروش است

فرد متعلق به اردوی کار به . پردازیمداد توضیح دادیم و البته دیرتر بیشتر به آن میشناختی اجازه میچارچوب روش

سهم خود را نیز به طور پسینی پس از . نحوی پیشینی در ثروت اجتماعی سهم ندارد باید سهم خود را بجوید و بیابد

-شده در قرارداد، به دست می استخدام توسط یک صاحب کار و روانه شدن به محل تولید و انجام کار به مدت مقرر

های متمادی چنین داری، برای سالی سرمایهجا پرسید که مگر نه این که در جوامع پیشرفتهتوان در اینمی. آورد

-داد که شخص به یمن آن میبود که دولت به هر آن کس که توانایی یا شانس یافتن کار مزدی نداشت، پولی می

ی بینوایی و گدایی و فالکت نیفتد؟ پاسخ این است که بله زندگی خود را بپردازد و به ورطههای کاالیی توانست هزینه

های کردنهای اخالقی بر جسم و جان افراد، جریمههای فراوان و فرود تازیانهگیریچنین بود و هنوز هم با سخت

« هابرچسب خورده»یا « هاای شدهشیهحا»یا « زیرطبقه»شناسان ها که جامعهی آنپولی و بیگاری کشیدن از گرده

به هر حال این خدمات که پیشتر دست و . های دولتی وجود داردهزینه یابی به کمکنامندشان، امکان دستمی

کرد و از بار شده است، به کاالزدایی نیروی کار کمک میداشت بود و امروزه سختگیرانه و حقارتچشمتر و بیدلبازانه

ها و کاست و قدرت شرکتنامند، مییا بیکاران می( ی صنعتیارتش ذخیره)ه لشکر احتیاط ی آنچه کگستره

-شناختی که در باال به آناما بنا به مالحظات روش. دادموسسات تولیدی را برای تهدید اردوی کار و دولت کاهش می

هایی تاریخی جامعه مربوط نیست و بحثیی این دارنهها به سرشت ناب سرمایهها اشاره شد، این قبیل موارد و بحث

 .   است که باید در مراحل بعدی بحث پی گرفته شوند

ی پولی همان شکل اجتماعی غالب بر این جامعه است که مناسبات تولیدی و پیشتر گفتیم که شکل مبادله

. m-c/c-m: توان بیان کردمیدهد و آن را با این عبارت دوگانه غیرتولیدی ما را به میانجی خرید و فروش سازمان می

ی پرداخت به قصد کسب عنوان شهروند جهان مبادالت پولی، یا پولی دارید و آن را همچون وسیلهیعنی این که به

که کاالیی دارید و آن را به قصد کسب پول در کنید و یا اینو خدمات موجود در بازار استفاده می( کاالها)اجناس 

در ضمن گفتیم که بیشتر افرادی که . کنیدا آن پول کاالهای مورد نیازتان را خریداری میفروشید و سپس ببازار می

توانند وسایل مصرفی خود را بخرند اما بیشتر این شناسیم پولی در جیب یا حساب بانکی خود دارند که با آن میمی

د که با نقد کردن ارزش پولی آن در کنند، برای فروش ندارنافراد کاالیی مادی جدا از همان چیزهایی که مصرف می

آید این است که پس این جا پیش میپرسشی که در این. بازار به پول دست یافته و با ان وسایل مصرفی خود را بخرند

اند؟ از توضیحاتی که در قسمت باال داده شد روشن ها که کاالیی برای فروش ندارند چگونه به پول رسیدهدسته آدم

نام این تنها . اندشان را بفروشند و تنها از آن طریق است که به پول رسیدهاید تنها کاالی در دسترسها باست که آن
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های اقتصادی وضعیت بنابراین اگر بخواهیم با فرمول. ها نیروی کار استکاالی در دسترس اکثریت عظیم انسان

فعال تا وقتی که فقط  m-c/c-mها بنا به عبارت باال ها را توضیح دهیم باید بگوییم که اینپولی این دسته آدم-کاالیی

توانند ی کاالیند و مییعنی دارنده. c-m: ی راست عبارت باالینداند بیان سویهنیروی کارشان را به بازار کار آورده

ی راست کاالی خود را در جایی به نام بازار بفروشند و در قبال فروش کاالی خود پول به دست بیاورند و سپس سویه

ها را مصرف خرند که آنآورند کاالهای دیگری میبا پولی که به دست می. را متحقق کنند m-cعبارت باالیی یعنی 

جا هم روشن است که از این. ی این مصرف و تداوم این خرید به تداوم فروش اولیه نیاز دارندکنند و برای ادامهمی

پولی شکل اصلی بازتولید این جامعه و -ی کاالییو فروش یا مبادلهشکل اجتماعی غالب بر این جامعه، شکل خرید 

 .  مناسبات اصلی آن هم هست

و فرد صاحب  m-cی ی کار بنا به عبارت باال کارفرما سویهدر بازار کار به وقت مالقات فرد جویای کار و فرد فرماینده

الی نیروی کار را بخرد و دیگری کاالیی به نام خواهد کایکی پول دارد و می. است  c-mی کاالی نیروی کار سویه

یعنی با پولی که به . تبدیل بشود m-cی خواهد آن ا بفروشد تا پس از آن با دریافت پول به سویهنیروی کار دارد و می

ه بینیم کمی. ازای فروش نیروی کارش دریافت کرده کاالهای دیگری را از بازار کاالهای مصرفی بخرد و استفاده کند

اگر کارفرما در . بخشدها در این جامعه را معنا میهایی در این مناسبات وجود دارد که صحبت از برابری انسانشباهت

گردد، آن طرف ماجرا که برای فروش کاالی خود آمده ابتدای ماجرا صاحب پول است و دنبال کاالیی برای خرید می

ی پول ی ارزش یعنی دارندهیابد و دارندهدست می m-cی به سویهبود هم پس از آن که به کارگر مزدبگیر تبدیل شد 

. نامندبرای همین است که شکل اجتماعی غالب بر این جامعه را شکل ارزش می. شودکسب شده از قبل کارمزدی می

آن ی کار در جستجوی ی کار را در جیب خود دارد جویندهی کار ارزش نیروی کار جویندهدر حالی که فرماینده

ی کار به کارگر مزدبگیر همین که جوینده. است که آن ارزش را در محل کار و تولید متحقق کرده و به دست بیاورد

 .شودخواهد انجام داد ارزش از جیب کارفرما به جیب کارگر منتقل میتبدیل شد یعنی کاری را که کارفرما از او می

 

خواهد تواند به سهم خود به بازار برود و کاالهایی که میاست و میی آن ارباب خویش کارگر پولی دارد که به واسطه

اما . همین راز رضایت از خویش، حس آزادی و اختیار بر سرنوشت و زندگی در این سوی ماجرا است. خریداری کند

دار کند که به این وسیله سکاناگر کارگر مزدبگیر از بابت تحقق ارزش نیروی کار خویش خرسند است و حس می

زندگی و سرنوشت خویش گشته است، در این صورت صاحب کار باید دو چندان از خویش و سرنوشت راضی باشد 

دار سرنوشت و زندگی خویش است بلکه سرنوشت چندین انسان دیگر را هم به عهده دارد و باید چرا که نه تنها سکان

ی تولیدی او زیرا بدون شرکت، بنگاه یا موسسه. اشدویژه کارگرانش آدم  بسیار مهمی بدر نگاه خود و دیگران و به

ها از دست ی رضایت و آزادی و اختیار بر زندگی و سرنوشت نزد آنشود و سرچشمهزندگی آن کارکنان زیرورو می

 یک تفاوت مهم دیگر هم بین کارگر و کارفرما یا کار و سرمایه وجود دارد و آن نیز این که کارگر غالبا امکان. رودمی

تواند کاالیی به نام نیروی کار فقط سرمایه است که می. تواند نیروی کار خریداری کندخرید در بازار کار ندارد و نمی

چون ظاهرا خرید و فروشی است همچون . گذریمای است که معموال به راحتی از کنار آن میاین نیز نکته. بخرد

همیشه امکان آن هست که صاحب کار یا صاحب شرکت یا کارگاه اما در هر حال . های دیگری خرید و فروشهمه
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جا باز در این. هایی هم در که باال برشمردیم همراه با این واقعه نابود گردندی حستولیدی ورشکست شود و همه

 ی خرید نیروی کار به طور قطعی بر سرنوشت و زندگی و فعالیت خودآید که هیچیک از دو نفر معاملهیادمان می

ها کسانی یعنی با این که به بیان نولیبرال. همیشه امکان ورشکستگی صاحبان کار و تولید وجود دارد. چیرگی ندارند

شوند افرادی اهل قمار و مخاطره یا داو گذاشتن هستی خود و دیگران هستند با این که وارد کسب و کار اقتصادی می

از همین رو هم . کنند پاداش بگیرنده خاطر خطرهایی که میهای عصر سرمایه بحال معلوم نیست که این شوالیه

پروتستانیسم و ناایمنی همیشگی مومنان نسبت به رافت و لطف الهی و ناقطعی بودن رستگاری گروندگان به این 

 .   دارانه بوده استی اخالق کسب و کار سرمایهآیین برازنده

ی خرید و که روابط اقتصادی بین آدمیان را به واسطه پس بازار کار هم یک شکل و یک میانجی اجتماعی است

در این جامعه، روابط اقتصادی میان آدمیان با قانون یا توافقات دمکراتیک سازمان نیافته . کندفروش پولی ممکن می

اما به زور و جبر سیاسی و یا حقه و کلک دینی و . ها صورت نگرفته استگیری جمعی بر سر آناست یعنی تصمیم

شکل اجتماعی جوامع فئودالی بر اساس زور و جبر سیاسی و قدرت دستگاههای . ذهبی نیز برپا نشده استم

نمود که مشیت الهی بر این استوار بوده است که گروهی رعیت باشند و چنان می. ایدئولوژیک کلیسا بنا شده بود

ردند اما آنها هم در عوض از دهقانان حمایت کاگر چه رعایا چند روز در هفته برای ارباب کار می. گروهی هم ارباب

گشودند تا روستاییان هایشان را میهای قلعهها دروازهدادند و هنگام جنگی محلی را سازمان میکردند و جامعهمی

ی کنونی اما در جامعه. دادندبه داخل بیایند و نظایر آن یا به وقت قحطی از انبارهای خود به دهقانان گاهی غله می

دارندگان قدرت سیاسی و . شود با شرایط دیگری روبرو استی کنونی متولد میکسی که در جامعه. چنین نیست

ایدئولوژیک، قدرت اقتصادی گذشته را ندارند و خود برای امکانات اقتصادی معموال به دارندگان قدرت اقتصادی یعنی 

های فئودال داری همین بس که ارباباد سرمایهی اهمیت خصلت پولی اقتصدر باره. دارندگان پول نیاز دارند

های اقتصادی امروزین یا اصوال توانستند زمین و امالک خود را بفروشند و به جای دیگری مهاجرت کنند اما اربابنمی

-شان را به شکل پول حاضر و اماده دارند و یا اگر هم بخش بزرگی از سرمایه و قدرت اقتصادیتمام قدرت اقتصادی

در شکل وسایل غیر قابل انتقال است، باز امکان آن را دارند که در صورت تمایل  دارایی خود را نقد کنند یعنی شان 

ی دیگری از اقتصاد به فعالیت یا در شاخه. موسسات و بنگاههای اقتصادی خود را بفروشند، و به جای دیگری بروند

های تر صنعتی که به علت تغییر تمرکز فعالیتگ پیشبه ویرانی کشانده شدن بسیاری از شهرهای بزر. بپردازند

طور هم همان. پولی است -ی کوچکی از قدرت اقتصاد کاالییاند،  نمونهبه روز سیاه افتاده« فرار سرمایه»اقتصادی و 

کارگری که به استخدام این صاحبان کار درآمده است چون جبران کار و زحمت اش را در شکل پولی در جیب خود 

های پیشین رها گشته است آزادی بیشتری نسبت به کند و چون از قید و بندهای فیزیکی و اجتماعی دورانمیحس 

ارباب »تواند ی کنونی به سادگی میدقیقا به دلیل شکل اجتماعی غالب بر جامعه. کندهای میانه حس میرعیت سده

ر چیز دیگری ناراضی است به سراغ کارفرمای اگر بابت مزد و شرایط کاری و یا ه. خود را عوض کند« اقتصادی

در حالی . توانست محل زادگاه خود را ترک کندتوانست یا به زحمت میرعیت روستاهای فئودالی نمی. دیگری برود

های متعددی ها را در جستجوی کار درنوردد سطح مهارت خود را افزایش بدهد شغلتواند قارهکه کارگر امروزی می

 . را پی در پی عوض کند و نظایر آنبیابد و آنها 
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کار یا کارفرما در جستجوی نیروی کار کاالیی شده یا کارکن به بازار گفتیم که صاحب. به بحث پیشین خود بازگردیم

نامیم فقط به اما آیا صاحب پول که کارفرمایش می. او کاری دارد و برای انجام آن نیازمند کارگراست. آیدکار می

یا برای انجام کار به کاالهای دیگری هم نیاز دارد؟ این موضوعی « کار بفرماید»یی شده نیاز دارد تا نیروی کار کاال

پردازیم و باقی مطلب را که حول محل کار و تولید و چگونگی انجام کار است به است که در زیر به اختصار به آن می

 . کنیمبعد موکول می

 

 فرروش و صاحبان شرایط کار و تولیدشکل اجتماعی مبتنی بر خرید و ( ۵

شود؛ دار صنعتی نیز نامیده میپاسخ پرسشی که چند خط باالتر طرح شد این است که کارفرما، که البته سرمایه 

عالوه بر کاالی نیروی کار، به کاالهای دیگری هم نیاز دارد که عبارتند از ساختمان یا زمین، وسایل تولید، مواد خام و 

-دارانه ی مبتنی بر کارمزدی، شکل خاص کار در سرمایهاندازی یک کسب و کار سرمایهری که برای راههمه چیز دیگ

و وسایل ( lp)نیروی کار : خرددار صنعتی با پولی که دارد دو گونه کاال میپس کارفرما یا سرمایه. داری، الزم است

تواند وسایل تولید را از اما صاحب کار نمی. m-c(lp-mp): آوریمها عبارت زیر را به دست میبه آنکه بنا( mp)تولید 

یک تفاوت بسیار . بازار وسایل تولید، بازار مواد خام، و بازار مستغالت و زمین نیز از هم جدایند. همان بازار کار بخرد

سو و نیروی کار کاز ی( شانخوانیمکه زیر یک نام وسایل تولید می)کننده بین وسایل تولید و مواد خام مهم و تعیین

از سوی دیگر وجود دارد آن هم این که، وسایل تولید و مواد خام به شکل کاال و برای هدف مصرف کاالیی تولید 

-این نکته. اندبه شکل کاالیی ایجاد و تولید نشده( تر طبیعتیا در معنایی وسیع)شوند؛ در حالی که انسان و زمین می

ای است که برای بحث طبقه و طبیعت بسیار مهم است و البته این، نکته های آتیی مهمی است که برای بحث

پس دو کاالی نیروی کار و وسایل تولید در دو بازار مختلف خریداری . کنند تا فراموشش کنندصاحبان پول تالش می

ها از خرید آن .نیروی کار و وسایل تولید: حاال صاحب پول صاحب دو کاالی مهم اما جدا از هم شده است. شوندمی

گام بعدی این . شان در دست او گام نخست در غلبه بر جدایی این دو فاکتور تولید استبازارهای مختلف و گردآوردن

شود؟ در محل تولید چیزی که این ترکیب در کجا و چگونه انجام می. ها را با هم  ترکیب کنداست که کارکرد آن

آمیزند و شوند در هم میاست که این دو عامل این دو کاال با هم ترکیب میمحل تولید جایی . رسیمدیرتر به آن می

دار ی سرمایهشودکه سپس باید به فروش برسد و پول بیشتری به کیسهتولید می’cاز خالل این ترکیب کاالی نویی 

ی صنعتی را ی سرمایهیابد که صورت فعالیت یا دورپیمایبنابراین عبارت قبلی حاال صورت جدیدی می. ′𝑚سرازیر کند

𝑚: داردبیان می − 𝑐(𝑙𝑝,𝑚𝑝) − 𝑐′ − 𝑚′ . 

بنابراین . شودی فعالیت اقتصادی یادشده در باال غلبه میتنها در محل تولید است که بر جدایی دو کاال یا دو مولفه

بین این دو مولفه،  دار یا کارفرما است که با غلبه بر جداییاقتصادی سرمایه« خالقیت»ی شرایط کار و تولید آفریده

های اقتصادی مبتنی بر ی فعالیتجا دیگر با یک فعالیت صرفا اقتصادی نظیر همهاین. کندچنین شرایطی را ایجاد می

جا در این مرحله با یک دگردیسی بزرگ در تاریخ بشر روبرو این. خرید و فروش کاال به میانجی پول روبرو نیستیم

نه . شودی عام و فراگیر به شکل پولی خرید و فروش میار انسانی در قالب یک طبقهدر این مرحله، نیروی ک. هستیم

تنها این، که منابع طبیعی هم به کمک سازوکارهای پولی به تملک شخصی و خصوصی افراد و موسسات تولیدی 
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و بازتولید جامعه آن مهمترین دگرگونی که صورت گرفته است عبارت است از سازمان دادن فرایند تولید . آینددرمی

ی حیات آنها به ها و ادامهترین فرایندهای الزم برای زنده ماندن انسانبه میانجی پول، یعنی سازمان دادن اصلی

 . میانجی پول

خوانش . تولیدمحور، از جمله خوانش خسروی، وجود دارد، اشاره کنم دانم به معضلی که در خوانشجا الزم میهمین

داری، و ی سرمایهاز اقتصاد سیاسی سرمایه است که به شکل اجتماعی چیره بر جامعهتولیدمحور، خوانشی 

انتقاد . دهداهمیت است یا اهمیت الزم را به آن نمیانسانی آن، بی-تولیدی-گری شکل در مناسبات اقتصادیمیانجی

ه بر اساس خرید و فروش من به این خوانش این است که وقتی بدون بحث از شکل اجتماعی حاکم بر این جامعه، ک

واسطه وارد سپهر تولید و کار شده و از جدایی دارندگان نحوی بیی کاالها با پول بنا شده است، بهپولی و مبادله

آید گوییم، به نظر نمیداری سخن میی سرمایهنیروی کار از شرایط کار یا لوازم تولید، به عنوان وضعیت اصلی جامعه

بدون بحث از شکل اجتماعی چیره  16برای نمونه خسروی. داری را پیش گذاشته باشیمرمایهای از سکه درک بسنده

: نویسد که در آنمی« شرایط معینی از زندگی اجتماعی انسان»ی مقدمه در بارهداری، بیی سرمایهبر جامعه

اختیار انحصاری فرد یا نهادهایی قرار ند، شرایط تولید در ادارندگان نیروی کار، از شرایط کار یا لوازم تولید جدا شده»

ها، افزایش سود ها بدون توجه به رقیبانشان و حتی در جدال و مبارزه با آناند که هدفشان از به کار انداختن آنگرفته

های ی دیگری جز واگذاری این نیرو در اندازهی حیات، راه و چارهخودشان است، دارندگان نیروی کار، برای ادامه

هنگامی که بدون بحث پیرامون شکل اجتماعی  17...«.ازایی که نامش مزد است، ندارندمعین و دریافت مابه زمانی

وار، نظیر آنچه خسروی در باال برشمرده، پشت هم داری، خصوصیات این جامعه را فهرستی سرمایهغالب بر جامعه

شان تهی ی دیالکتیکیمایهی مارکس را از درونهای پرمایهاول این که بحث: خوریمکنیم، به دو مشکل برمیردیف 

-کنیم؛ تو گویی از قفسهخورد خفه میکرده، و آن همه سرزندگی، و جنبش مایه و مصالح را که نزد او به چشم می

آید که گویا دوم چنین به نظر می. اندرود که ارتباطی با هم ندارند و فقط کنار هم قرار گرفتههای گوناگونی سخن می

گوید که توجه کنید که خسروی در جمالت باال می. های مصرفی استداری بر ارزشی سرمایهساس ثروت جامعها

اما گردآوری . گرد آمده است( گیرم به زور و خلع مالکیت)ی خاص وسایل تولید در این جامعه در دست یک طبقه

ها نیستند؛ از صاحبان انحصاری آنهای مصرفی، به خودی خود، چیز دیگری محض وسایل تولید که جز ارزش

ی تولید را که زمین باشد، در انحصار خود داشتند و رعایا ناچار های فئودال هم وسیلهارباب. سازددار نمیسرمایه

ای به نام زمین اما آیا این تمرکز ثروت مادی، و ارزش مصرفی. ها کار کنندهای آنبودند برای زنده ماندن روی زمین

چیست که یک صاحب شرایط تولید . دانیم که پاسخ منفی استساخت؟ میدار میها سرمایهها، از آناربابدر دست 

کند، پولی شدن مناسبات تولیدی و دار؟ آنچه این تفاوت را ایجاد میکند، و دیگری را سرمایهرا ارباب فئودال می

تفاوت از خود این شکل . فرایند کار و تولید استپولی به قلب زندگی اجتماعی یعنی -ی کاالییگسترش شکل مبادله

داده است که اصال معنا و داللت محتوایی سرمایه، از همان ایام گذشته به مقداری پول ارجاع می. گیردسرچشمه می

 کرده، و این فعالیت اقتصادی و پولی به افزایشمی« کار»دار رباخوار، با آن دار تجاری یا سرمایهصاحب آن، سرمایه

                                                 
16  

 .ی کمال خسروینوشته« بخش اول –ی ارزش بازاندیشی نظریه»ی نگاه کنید به مقاله
17  

 .فروغ اسدپور، نشر پژواک: ؛ برگردان«دیالکتیک جدید و سرمایه»، (۲۹۳۱)کریس آرتور : نگاه کنید به فصل پنجم کتاب زیر

   

https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
https://pecritique.com/2017/04/04/ارزش-جوهر،-شکل،-مقدار-کمال-خسروی/
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𝑚: انجامیده استپول آغازین می − 𝑐 −𝑚′یا𝑚 −𝑚′ . 

ی کارگر، نیروی کارش ی دیگر، یعنی طبقهچه که خسروی نوشته است، طبقهداری، برخالف آنی سرمایهدر جامعه

 مارکس همواره از. فروشددار میی سرمایهکند، بلکه نیروی کارش را به طبقهنمی« واگذار»دار ی سرمایهرا به طبقه

دار سرمایه. دار نوشته است و نه از واگذاری آنی سرمایهی کارگر به اعضای طبقهفروش نیروی کار اعضای طبقه

-نویسد نیروی کارش را به سرمایهچه خسروی میکارگر برخالف آن. ی آنفروشندهخریدار نیروی کار است و کارگر 

خود به دلیل بهه او فروخت، اعمال و تحقق این نیرو، خودکند؛ بلکه وقتی نیروی کارش را بدار صنعتی واگذار نمی

دار صنعتی ی سرمایهیعنی کارش را به طبقه. شوددار واگذار میقراردادی که بین آن دو نوشته شده است، به سرمایه

داند، از طور که خود خسروی هم میسو، و کار از سوی دیگر، هماناین تفکیک بین نیروی کار از یک. کندواگذار می

ی کارگر شناسانه در مورد طبقههای هستیویژه بحثداری و بهی سرمایهحول جامعه اهمیتی بنیادین برای بحث

 . برخوردار است

 

داری یعنی شکل ارزش، را دور بزند، برای این که ی سرمایهخسروی برای این که بحث شکل اجتماعی چیره بر جامعه

ای حاکی از خرید و کاری کند که هیچ کلمهار مجرد را ثابت کند، ناچار است موضوعیت نداشتن آن برای بحث ک

بینیم که او در بحث باال هیچ ردپایی از مبادله و پول باقی با کمی دقت می. ی پولی به میان نیایدفروش و مبادله

ی مشخصات شیوه واری مبادله را از بیان فهرستخواهد به هر قیمتی که شده، رابطهخسروی می. نگذاشته است

-نویسد که دارندگان نیروی کار، دارایی خود را با مزد مبادله میبرای همین هم نمی. داری، حذف کندتولید سرمایه

فرد و یا نهادی که »نویسد که دارندگان نیروی کار، آن را به کنند، بلکه به قیمت یک تحریف بزرگ در معنا، می

دارندگان نیروی کار کاالی خود را به . دانیم چنین نیستدر حالی که می«. کنندیصاحب وسایل تولید است واگذار م

کنند، چگونگی استفاده از چه واگذار میآن. زنندفروشند و بر سر نرخ آن اگر زورشان برسد چانه هم میدار میسرمایه

همین هم تفاوت بین این جامعه و  .این نیرو و تبدیل آن به کار مولد ارزش یا کار مجرد، در هیئت کار مشخص، است

نویسنده حتی مزد را که یک شکل پولی، یک میانجی مناسبات تولیدی و اجتماعی . داری استجوامع پیشاسرمایه

همین دلیل هم سرشت به. کاهدفرومی« ازایی که نامش مزد استدریافت مابه»اهمیت، یعنی است، به چیزی بی

ها است، ی نخست ناشی از همین میانجیگری شکلدی و اجتماعی که در وهلهنامستقیم مناسبات تولیدی و اقتصا

آید، به فهرست شود و نویسنده ناچار است که دیرتر این ویژگی را در یک بند جداگانه، به شرحی که میرنگ میکم

ی مستقیم با آن بطهی انسان با محصول کار خویش و محصول کار دیگران، نه از طریق رابرقراری رابطه: »خود بیفزاید

معلوم نیست چطور کارگر مولد ارزش، «. گیردی انسان با دیگران از طریق محصول کار صورت میها، بلکه رابطهانسان

-شود، آن هم وقتی که کمی باالتر نوشته شده بود که او در قبال دریافت مابه ناگهان صاحب محصول کار خویش می

وقتی من نیروی کارم را به شما . کرده است« واگذار»ازایی به نام مزد، نیروی کار خود را به صاحب وسایل تولید به

داشته باشم؟ بنا به قاعده، من و شما « محصول کارم»توانم ادعایی روی واگذار کنم، آیا بنا به  قانون و عرف، دیرتر می

ان داشته باشیم که آن را بدون مشارکت دیگران تولید کرده باشیم، توانیم ادعایی روی محصول کار خودمهنگامی می

توانیم ادعا کنیم چیزی که تولید شده ی تولید را در اختیار من و شما گذارده است، چگونه میاما وقتی دیگری وسیله
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دی؟ پس پرودون رود چیزی نیست مگر دزش میاای که بحثدارانهی سرمایهاست؟ یا شاید رابطه« محصول کار من»

 . ی دیگری باید درافتاد و کلنجار رفتدر این مورد برحق بود؟ در این صورت به نظریه نیازمان نیست، با دزدی به نحوه

 

معلوم نیست سود . سود هم باز به همین ترتیب در تعریف دلخواه خسروی، اثر و نشانی از پول بر خود ندارد

خسروی آنان را فرد یا . گیردکند، چه شکلی به خود میمشان پرهیز میداران که خسروی حتی از بردن ناسرمایه

ی پولی است که سپهر کار اصوال شکلی از حرکت و دگردیسی مبادله( ی صنعتی)نامد، در حالی که سرمایه نهادها می

د، یا مارکس به انیابی این مقولهداران نیز شخصیتو تولید را به زیر سیطره و منطق خود گرفته است، و سرمایه

ی ارزش، نباید پیش از بحث کار مجرد، هیچ نامی از بنا به بازاندیشی خسروی در نظریه. نادرست چنین گفته است؟

اما . داری بر آن بنا شده است، به میان آیدی پولی که بنیاد سرمایهشکل اجتماعی ارزش، از شکل سرمایه، و از مبادله

دقیقا به . طور که مزد جز در شکل پولی معنا نداردل پولی معنا ندارد؛ همانواقعیت این است که سود جز در شک

که خسروی به )دانیم کارگر ی پولی است که نمیهای پیشینی مربوط به شکل ارزش یا شکل مبادلهدلیل نبود بحث

به در کارگاه یا بنگاه  کند؟ ایا کارگردار مالقات میچگونه و کجا با سرمایه( نامدشی نیروی کار میدرستی دارنده

جا دار رفته  است و از صاحب شرایط تولید خواسته است  که برای او کاری دست و پا کند؟ آیا در اینصنعتی سرمایه

ی وابستگی مستقیم کارگر به صاحب کارش هستیم؟ اگر نه، پس کارگر کجا کارفرمایش را مالقات شاهد یک رابطه

گوید آیا خوارو بار و مواد خوراکی و پوشاک و نظایر آن است یا ز آن سخن میی که خسروی ا«مزد»کرده است؟ آن 

چه سرمایه فقط وسایل تولید بود که در ی دیگر این که، چناناین که شکل دیگری دارد؟ اگر آری، چه شکلی؟ نکته

توانستند دیگران خود، میهای آوری شده، و این افراد با تمرکز وسایل تولید در دستدست گروهی از افراد جامعه گرد

ها کار اضافی بیرون بکشند، در این صورت مفهوم سرمایه چیزی نبود مگر ی آنرا به زیر یوغ خود کشیده، و از گرده

در حالی که ثروت در . ای ثروتمند، در دست عده«کمیاب»های مصرفی خاص، تمرکز ثروت مشخص و تمرکز ارزش

𝑚)شتر پول بی -این جامعه، شکل مجرد پول  −𝑚′ )ی ما نایافتنی است که سیارهکرانی بد و دسترا دارد؛ و آن بی

واقعیت این است که سرمایه پیش از هر چیز شکل اجتماعی چیره بر . ای در حال سقوط تبدیل کرده استرا به سیاره

ن شکل اجتماعی که به داری است و تمرکز وسایل تولید هم باید در چارچوب ایی سرمایهتولید و بازتولید جامعه

 .شکل ارزش مشهور است بحث شود

ی ی کانونی حرکت و فعالیت تولیدی در جامعهعنوان نقطهی صنعتی بهبنا به بحث باال، اینک که مفهوم سرمایه

اما پیش از ورود به این عرصه . قرار داریم« محل کار و تولید»ی ورود به داری، تاحدودی بحث شد، در آستانهسرمایه

ی که از ابتدای بحث در این نوشتار به آن مشغولیم چیست؟ کارگر جامعه« واقعی»باید ببینیم که منظور از کارگر 

داری کیست؟ اینک وقت آن رسیده است که ببینیم اصوال کارگر در زبان اقتصاد سیاسی چگونه تبیین و سرمایه

ی جامعه)کارگر بنا به تعریف اقتصاد سیاسی . گوییمزبان به چه کسی کارگر میببینیم در این . شودتعریف می

 .کنمای است که در زیر به آن اشاره میدوگانه دارای ویژگی( داری نابسرمایه
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 اش کارگر و ویژگی دوگانه( ۶

 :شود کهکارگر به فردی گفته می

جنسیت، گرایش جنسی و سکسوال، نژاد، رنگ، دین، زبان، که )این شخص . نیروی کارش را در اختیار خود دارد (الف

تواند نیروی کار خود را که عبارت است می( میزان مهارت، تحصیالت و ملیت آن در این سطح از بحث اهمیتی ندارد

، اش، به فرد یا افرادی که خواهان استفاده از نیروهای او هستندهای جسمانی و ذهنی و معنویها و قابلیتاز قدرت

-گویند غلطی مصطلح و فریبها پولی دریافت کند که به آن مزد کار میبفروشد و در قبال واگذاری این توانایی

نیروی کار نهفته در این ( ۱موجودیت فیزیکی فرد یا به اصطالح تن او، ( ۲: جا باید بین سه چیزدر همین 18.دهنده

شود یعنی بنا داری، تن شخص به فروش گذاشته نمیسرمایهی در جامعه. اعمال این نیرو تفاوت قائل شد( ۹تن، و 

از جمله )ی استقالل و یکپارچگی وجود و شخصیت فرد، تملک او بر تن خویش، آزادی خرید و فروش کاالها به قاعده

نحوی موقتی تان را بهتوانید تن، نمی(شودکه شامل تن نمی)ی کاالها و برابری حقوقی در مبادله( کاالی نیروی کار

اگر که چنین کنید بیرون از حدود و مقررات رایج و  19.دریافت کنید« مزد»یا دائمی به دیگری بفروشید و بابت آن 

طور که اگر همان. توان شما را کارگر در معنای اقتصاد سیاسی نامیداید و دیگر نمیاصول یاد شده در باال عمل کرده

و  بندی آنهرویین یا بسته« تولید»یا اجاره کند و تعدادی را برای مثال کسی با یک کیسه پول ساختمانی بخرد، 

چیزهایی از این دست به فعالیت وادارد و پول آغازینش از قبل این فعالیت هزار برابر شود، برای انجام و سازماندهی 

او نیز کارگر  مزدبگیر به  شود و کارکناندار صنعتی محسوب نمیهای انجام شده در آن سرمایهاین فرایند و فعالیت

شوند و به همین ها به سپهر تولید و بازتولید مادی و اقتصادی جامعه مربوط نمیاین قبیل فعالیت. آیندشمار نمی

ها هیچیک ربطی به تولید این بخش. گذارندی کسب و کار غیرقانونی میها را در زمرهها این فعالیتجهت هم دولت

از خسروی که . توان فعالیت تولیدی نامیدها را نمیهای اقتصادی انجام شده در آنو فعالیتدارانه ندارند سرمایه

دور است که تا این کند، بهجو و ماتریالیسم پراتیکی را خط راهنمای نظر و عمل معرفی میهمواره مارکسیسم ستیزه

تر در جامعه و مناسبات انسانی گستردهچه های هروارگیاستقبال شئیاندازه با وضعیت موجود مماشات کند و به

خدمت بازتاب و تحکیم و تثبیت وضعیت کنونی داند، بهگذاری را که چنین پراهمیت میرفته، زبان و قدرت نشانه

توان با منطق چیز را نمیخسروی باید بهتر بداند که همه. بیابد« نظری»ها توجیهات عبارتی برای آندرآورد، و به

انگارانه و فونکسونالیستی به امور اگر چنین کنیم به معنای آن خواهد بود که رویکردی ساده. دادسرمایه توضیح 

 .دادنی نیستندایم که با منطق سرمایه به معنای تنگ آن توضیحپیچیده و چندوجهی اجتماعی داشته

𝑚جز این با دقت در این عبارتبه  − 𝑐(𝑙𝑝,𝑚𝑝) − 𝑐′ − 𝑚′ی یک دارانهان سرمایهکنیم که در سازممشاهده می

شود و او را به استخدام خود فعالیت اقتصادی یا یک بنگاه اقتصادی، صاحب پول و وسایل تولید با نیروی کار روبرو می

آورد تا از راه ترکیب این عوامل کاالیی، کاالی جدیدی که محتوی ارزش بیشتری است، تولید کند و آن کاال را درمی

کار : »تواند بگوید کهاما خسروی بنا به چه استداللی می. زش پولی آغازین در بازار بفروشدبه ارزشی باالتر از ار

                                                 
 : ی متن زیرنگاه کنید به مقدمه  18

 .۲۹۳۲، نشر آلترناتیو، «داری و قومیتسرمایه: »فروغ اسدپور 
19  

فروشی داشتم و ی تنهایی است که دربارهشناسانه بین این سه سطح، بحثگانه و ایجاد تمایز هستیبندی سهیمدلیل این تقس

 .    های برخی از منتقدان به نظرات منواکنش

http://up.bookmaker.ir/up/ebooks/Documents/sarmayedari-ghomiat.pdf
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دارانه سازمان یافته، ی بنگاهی سرمایهمثابهخانه که بهی مزدبگیری که به عنوان کارگر جنسی در یک فاحشهفاحشه

توان به این رابطه هم تعمیم داد؟ کدام ا میتولیدی باال ر-کاالیی -؟ آیا عبارت پولی«آفریندکند، ارزش میکار می

ی طبقاتی؟ آیا فرد یا افرادی که زن شود؟ کدام وسایل تولید و کدام رابطهکاالی جدید محتوی ارزش بیشتر تولید می

گری مارکسیستی ایجاب دارند؟ رویکرد نقادانه و ستیزهکنند، سرمایهرا استخدام می( ی آنیا نوع مردانه)فروش تن

ی همه چیز با پول، به پس پشت ظاهر ها یعنی خرید و فروش و مبادلهکند که در پس شکل ظاهری شباهتمی

توان به همین دلیل هم در کانتکست مثال مشخص طرح شده، نمی. ها را دریابیمنگریسته و بنیادهای متفاوت پدیده

زیرا که بین کاالیی به نام تن و کاالیی به نام . میدنا« کارگر جنسی»فروش را و فرد تن« کار مولد ارزش»فروشی را تن

کند، صرفًا یک موشکافی ی مارکس تکیه میاین تمایزگذاری گرچه بر دقت علمی نظریه. نیروی کار تفاوت هست

ی داری و شکل مبادلهای برای نقد گسترش تهاجمی سازوکارهای همانندساز سرمایهنظری نیست، بلکه دقیقًا شالوده

طریق که ما در برابر گرایش به ادغام و بدین. سازدی زیست بشری و کرامت انسانی فراهم میه حوزهپولی ب

کوشیم ، می(خرید و فروش تن به جای نیروی کار)سازی مناسبات اجتماعی بر مبنای شکل اجتماعی غالب دستیک

های خطرناک چنین تهاجمی را آشکار یه، دقیقًا سو(ظرف و حامل نیروی کار)با تمایزگذاری میان نیروی کار و تن 

نمایی روندها و های نظم موجود به بدیهیترتیب بتوانیم در ساحت نظری در مقابل گرایش  ایدئولوگسازیم تا بدین

هایی تأکید بگذاریم و امکانات بودن چنین روندبودن و غیرمتعارف و غیرانسانیسازی، بر نابدیهیهای این ادغاممصداق

شباهت به نقد بنیادی مارکس این رویه از جهاتی بی. ها را گسترش دهیمشدِن این پیشرویی در برابر عادیایستادگ

و « )نماییطبیعی»ها در دانان کالسیک نیست، و تأکید درست مارکس براینکه خطر رویکرد آنبر اقتصادسیاسی

بنابراین، روشن است که تأکید . داری  استاد سرمایهها و مناسبات اقتصمقوله( انگارینمایی و ازلیترتیب بدیهیبدین

ی مایهکوشد به جانگذاری نیست، بلکه میی ناممسلکانه در حوزهفروشی، تقابلی کلبیی تنی نامیدن پدیدهبر نحوه

های انهرسانی زبان غیرانتقادی رسی کاربست اجتماعی مفاهیم   وفادار بماند و از خوراکنقد اقتصاد سیاسی در نحوه

از این منظر، جای شگفتی است که خسروی . ها را به چالش بگیردکم هژمونی آنجریان غالب پیشگیری کند یا دست

گنجند به پردازانی را که از دید ایشان در این نحله مینظریه« دیالکتیک دستگاهمند»اش به که در انتقادات پردامنه

کند، خود متهم می( ي مارکسسازی وجه علمی نظریهای برجستهبهبه)ی نقد در کار مارکس سازی سویهزایل

ماندگار را نادیده ی نقد درونی شالودهمثابهی علمی بهآسانی در این مثال مشخْص کاربست واقعی نظریهبه

ناخواسته ، عماًل و (ي ارزش مارکسبر مبنای نظریه« )فروشتن»کارگر بودن فرد « اثبات»معنا که با ؛ بدین20گیردمی

زند، و البته با این توضیح جانبی که شناخت بودن میمهر بدیهی ی سرمایهکنندهبه نام مارکس بر روند تهاجمی ادغام

ی های اخالقی سوژهگذاریفارغ از جایگاه ارزش)که درحالی. های اخالقی درآمیختای عینی را نباید با داوریمساله

                                                 
20  

داری به نفع اجتماعی غالب در نظام سرمایهگرفتن کارکردهای شکلبا نادیده( ی یادشدهدر مقاله)رسد خسروی به نظر می.

در . دهددست میي ارزش مارکس به، عماًل کاربستی غیرمارکسی از نظریه«(گرایانپول»هاجمی علیه و در تقابلی ت)دیدگاهی تولیدمحور 

با ستایش یاد « خوانش جدید مارکس»ی آلمانی نگاشته است، بارها از نحله« مندنقد دیالکتیک دستگاه»حال، وی در متونی که در عین

پولی و های بنیادین شکلسازی شکل اجتماعی غالب و داللتفوق از قضا در برجستهی که اندیشمندان اصلی نحلهدرحالی. کرده است

دیالکتیک »باید دید که خود وی در کتابی که بناست مقاالتی در نقد . ی مارکس نقش موثری دارنداهمیت این شکل در نظریه

ی دومی دارد و ابهام ذکرشده را ه خوانشی از آرای این نحلهی آلمانی فوق کنار هم بیاورد، چی مقاالتی از نحلهرا با ترجمه« منددستگاه

 .سازدچگونه روشن می
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مشخص، مساله اساسًا بر سر ضرورت دقت مفهومی است؛ یعنی همان چیزی که  ، در این مثال(نقاد در نقد علمی

های عام مفهوم ، جدا از اتکا بر داللت«کارگران جنسی»شود تا دفاع پراتیک از انگاری در مورد آن موجب میسهل

دهی کمک به سازمان فروشان وروشن است که دفاع از حقوق انسانی تن. گیری اخالقی استوار باشدکارگر، صرفًا بر سو

های حامی شان، نیازمند آن نیست که نخست آنان را در صف کارگران متعارف جای بدهیم؛ کاری که لیبرالمبارزات

  .مراتب بیشتری همهای بههای روشنی برای آن دارند و تواناییانگیزه« بشرحقوق»داری و ی سرمایهدوگانه

کند یا به اش باید گفت که تن ظرفی است که نیروی کار شما را حمل میانههای دوگی بحث کارگر و ویژگیدر ادامه

چون نیروی کار شما پا ندارد که . بیانی تن شما یعنی تمامیت وجودی شما، حامل نیروی کار نهفته در خویش است

زن یا مرد، )ید ای که داری خود به فروش خویش اقدام کند، شما در قالب تنانهخود مستقال راه بیفتد و با عرضه

ش را انجام او جابجایی  سان صاحب آن کاال که در تن شما محبوس است، حمل و نقلبه( سفید یا سیاه و نظایر آن

ها یا سطح بعدی بحث در این زمینه، اعمال قدرت. رسانیدشبرید و به فروش میدهید و آن را به بازار کار میمی

واداشتن حامل . کنیدفروش نیروی کارتان آن را به شخص خریدار واگذار می نیروهای درونی این تن است که شما با

خلق و ایجاد کاالهایی برای »های انسانی به انجام فعالیت و صاحب نیروهای جسمانی، ذهنی، هنری، و دیگر توانایی 

کارگر ( ی نیروی کارصاحب کاال)است که از کارگر بالقوه « گیرندبرآوردن نیازهایی که از شکم یا ذهن سرچشمه می

ی اختیارات کارگر نیست و به قلمرو بازار کار یا سپهر گردش تعلق مهم است بدانیم که این تبدیل در حیطه. سازدمی

 . شودندارد بلکه در محل تولید و کار انجام می

 

بتواند وسایل اندازه پول نیست که  در مفهوم کارگر این کیفیت نیز لحاظ شده ست که شخص، صاحب آن (ب

ها را در یک مکان گرد هم آورد و نیروی تولیدی، مواد خام و تجهیزات الزم دیگر را همچون کاال خریداری  کرده و آن

به معنای نابرابری « برابرها»و این توانایی خرید نیروی کار بین )های برابر با خویش را نیز چون کاال بخرد کار انسان

های ن وسایل و مصالح وادارد و در ادامه چیزی تولید کند که بتواند در بازار به مشتریو به کار با و روی ای( است

فرمول چنین فعالیتی که به معنای دقیق (. تولید کاال با کاال)احتمالی این محصول که آن نیز کاال است، بفروشد 

𝑚 :شودطور که پیشتر دیدیم به این ترتیب بیان میدارانه است همانکلمه سرمایه − 𝑐(𝑙𝑝,𝑚𝑝) − 𝑝 − 𝑐′ − 𝑚′ 

طور خصوصی و با اعمال نیروی کار کاالیی شده و به ی اجتماعی، بهبنابراین، کاال چیزی است که بدون طرح و نقشه

طور همان. شود، تولید می(جهش مهلک کاال)قصد فروش در بازار و تحقق پسینی ارزش جزیی مجرد نهفته در کاال 

عبارتی تولید برای مبادله با پول اساس مناسبات اجتماعی دهد خرید و فروش و بهنشان میکه فرمول باال به خوبی 

اما این پول همان پولی نیست که شما به تکنسین . هر دو طرف فرمول باال با پول محصور شده است. این جامعه است

. کندی صنعتی را بازی میایههایی که بیان کردیم، نقش سرمجا پول به دلیل تبدیل و دگردیسیاین. پرداختید

ها است رسوخ دهی آنگیری بر سر سازمانسرمایه به قلب مناسبات اجتماعی که کار و تولید اجتماعی کالن و تصمیم

 .   ها را به تبعیت از خود واداشته استکرده و آن
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 : بندیجمع

در نهایت به میانجی بحث شکل اجتماعی چیره ی کار در زبان روزمره آغاز کردم و های سادهدر این نوشتار از تعریف

برای پیرایش دستگاه مفهومی . دارانه، رسیدمبر این جامعه، به مفهوم نسبتا پیچیده و توپر کارمزدی، یعنی کار سرمایه

فروشی بر موضوع تن« کار مولد ارزش»خویش و گسست با فرمالیسم، خود را ناچار دیدم تا کاربست مفهوم مارکسی 

داری را در سطح زندگی اجتماعی بحث کردم، ی سرمایهدر همین راستا شکل اجتماعی چیره بر جامعه. کنمرا بحث 

هشدار دادم که ظاهر . ی انسانی تسری پیدا کرده استشکلی که به هر گوشه و کنار سیاره و به هر شکل از رابطه

ی رابطه. دارانه توضیح دادکار و تولید سرمایهتوان بر اساس منطق ی خرید و فروشی را نمیزند و هر رابطهگول می

روابط تولیدی بین مردم هم از راه خرید و فروش، ولی نه خرید و فروش . ی کنونی استخرید و فروش اساس جامعه

طور که در باال اما همان. شودی نامستقیم کاالها به میانجی پول برقرار میمستقیم اجناس و محصوالت، بلکه مبادله

فرض یا پیامد خود ندارد و در نتیجه به دارانه را پیششاره گفتیم هر خرید و فروشی یک عمل تولید سرمایهبه ا

 .آید اگرچه به میانجی پول انجام شوددارانه به شمار نمیمعنای اخص کلمه، سرمایه

 

اساس شکل ارزش، شکل پردازم و آن را بر ی کارگر بنویسم، به بحث کار مجرد میی طبقهبار دیگری که درباره

 . دهماجتماعی چیره بر این جامعه توضیح می

 ۱۱۲۲اول ماه مه 

*  *  * 
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