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 ارزش افزوده
  

ششماه هشتاد و مهرم هشت                                                                                  نشريه درفش کاويانی  
 

                                                                                                             
ای برای خريد و  پول به عنوان وسيله. شود کند از پول حاصل نمی افزايش ارزش که پول را به سرمايه تبديل می

پس اين تغيير . اضافه نخواهد شد) به حال خود رها شود(فروش فقط بهای کاال را می پردازد و اگر راکد بماند 

اين تغيير نه در خريد و نه در فروش .  که خريداری شده و سپس گرانتر فروخته می شودارزش بايد از کااليی باشد

پس تنها راه ممکن برای حل ). شود کنيم در عمل دو ارزش معادل با هم معامله می ما فرض می(شود  مجدد انجام می

تغيير (از فروش حاصل کند اين معما اين است که کااليی وجود داشته باشد که اين تغيير را پس از خريد و قبل 

 .در واقع اين کاال بايد در ضمن مصرف ارزش مبادله نيز توليد کند). ارزش مبادله

اين کاال قدرت کار يا نيروی کار کارگر ناميده می شود که شامل کليه قابليت های ذهنی و جسمی است که کارگر آن 

 .توليد کند) کاال(گيرد تا شی مفيدی  ها را به کار می

دار برای اينکه بتواند نيروی کار را خريداری نمايد کارگر بايد فاقد ابزار توليد  ه اين نکته توجه شود که سرمايهب

سازد، رفع نياز کند و مجبور باشد نيروی کار خود را چون کااليی در  باشد تا نتواند با فروش کااليی که خود می

 .بازار به فروش رساند و از اين راه ارتزاق کند

داری است که مالک ابزار توليد نيروی کار کارگر را به صورت کاال در بازار  اين رابطه مشخصه دوره سرمايه

 .شود کند و کار کارگر به کار مزدوری تبديل می خريداری می

ارزش مصرف به وجود (مفيد باشد ) دار سرمايه(کارگر برای اينکه کاال توليد کند بايد کارش برای خريدار کار 

عناصر . کند توليد می) کاال( و شی مفيد خاصی  دار به وسيله کارگر، خود ارزش مصرف ويژه پس سرمايه) وردآ

 :توان به صورت زير نام برد دخيل در کار را می

 .که نيازمند توجه دائمی است) بدنی، ذهنی و يا تخصصی(به معنای صرف توان ): خود فعاليت(کار 

 .شود ر به کاال تبديل میهمان چيزی که با جذب کا: شی

 .کند اشيا خارج از شی مورد کار که به وسيله آن ها شی کار را جذب می: ابزار توليد

 .به اين نکته توجه شود که تفاوت دوره های سير تکامل اجتماعی براساس ماترياليسم تاريخی ابزار توليد است

 مصرف شی مفيد فقط تابع محل آن در عمل کار است خاصيت محصول، ماده اوليه و يا وسايل کار به عنوان ارزش

هر ارزش مصرفی که به عنوان وسيله توليد وارد . و اگر جای آن تغيير کند، خاصيت آن نيز تغيير خواهد کرد

دهد و فقط سمت معاونت در کار را برای توليد محصول  شود خاصيت محصول بودن را از دست می پروسه توليد می

 .ثمره مصرف استحالی، محصولی است که غير از مصرف کننده، ارزش ديگری ندارد. ودجديد دارا خواهد ب

دار برای انجام کار، وسايل الزم را  گيريم که سرمايه برای بررسی چگونگی توليد ارزش افزوده در نظر می

کنيم  ز فرض میکند و ني نمايد و بهترين جنس را برای پروسه توليد و با قيمت واقعی خريداری می خريداری می
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کند در نتيجه در حين مصرف  داری تغيير نمی در ضمن ماهيت عمومی کار با دخالت سرمايه. کارگر روزمزد است

 :شود دار، جنبش نيروی کار با دو مورد روبرو می نيروی کار به وسيله سرمايه

ه وسايل توليد دچار خسارت و زيان دار دقت دارد ک سرمايه. کند دار فعاليت می گر سرمايه  کارگر زير نظر کنترل-١

 .نشود و ضرر به حداقل برسد

دار ارزش  تا اين که سرمايه. دار است بلکه متعلق به سرمايه) کننده مستقيم توليد( محصول مربوط به کارگر نيست -٢

ی است که دار مانند نيروی اسب پردازد ولی صرف اين نيرو از طرف کارگر برای سرمايه نيروی کار را روزانه می

در واقع مصرف کاال به عهده خريدار است و دارنده کاال . برای يک روز اجاره کرده باشد و به او تعلق دارد

 .کند با واگذاری کردن کار خود، ارزش مصرفی را که فروخته است، تسليم می)  کارگر–نيروی کار (

کند و از  ايل توليد بورژوازی کاال توليد میدار می فروشد و با وس در عمل کارگر نيروی کار خود را به سرمايه

 .افزايد دار تعلق دارد بر ارزش آن می سوی ديگر با خريد کااليی که در اصل به او ولی در عمل به سرمايه

دار يک ارزش مصرف است ولی در توليد تجاری، ارزش مصرف شی مفيد فقط به عنوان  محصول برای سرمايه

در پروسه توليد بايد ). کاال قابل فروش باشد(د و اين ارزش بايد قابل مبادله باشد رو شی دارای ارزش به کار می

دار  از نگاه ديگر سرمايه. ارزش کاالی توليدی، از ارزش وسايل توليد، مواد اوليه و نيروی کار بيشتر باشد

 .خواهد يک ارزش اضافه توليد نمايد خواهد فقط شی مفيد توليد کند بلکه می نمی

. گونه که کاال در عين حال ارزش مصرف و ارزش مبادله است، در پروسه توليد نيز اين امر صادق استهمان 

ارزش هر ساعت (ارزش يک کاال به وسيله مقدار کاری که برای ايجاد آن صرف شده و بر اساس زمان اجتماعی 

 .شود الزم برای توليد آن معين می) کار

 :د ارزش افزوده در پروسه توليد به مثال زير دقت کنيدبرای توضيح بيشتر برای چگونگی تولي

احتياج دارد که آن را به ارزش ) به عنوان ماده اوليه( کيلو پنبه ٥دار به   کيلو نخ، سرمايه٥فرض کنيم برای توليد 

نه هزي$ ١٦در نظر بگيريم در مجموع  $ ٣اگر هزينه استهالک وسايل توليد را . کند از بازار خريداری می$ ١٣

حال بايد ديد که ارزش افزوده کارگر چيست؟ در اينجا نوع ويژه کار و يا کيفيت آن مورد نظر نيست بلک . شده است

نيست بلکه ) دهد که هدف فعاليت کارگر را تشکيل می(کميت آن حائز اهميت است و نيز هدف رفع احتياجات خاص 

اگر ارزش . کوششی مفيد به کارفرما فروخته استفقط مدت زمانی است که کارگر نيروی کار خود را به صورت 

 ساعت کار برای رفع نيازهای زندگی ٤کنيم  فرض می(در نظر بگيريم )  ساعت کار٤معادل ($ ٤روزانه کار را 

اکنون ارزش کل . را به صورت ارزش به پنبه افزوده است$ ٤در اين صورت ريسنده مبلغ ). کارگر کافی است

کنيم که نخ ها با همين قيمت به فروش  در اينجا فرض می. $٤است از قرار هر کيلو $ ٢٠) کيلو نخ  ۵ (محصول 

ولی اگر دقيق تر با اين موضوع . رسد که ارزش افزوده ايجاد نشده است در اين صورت به نظر می. رسد می

  .نگريسته شود نتيجه چيز ديگری خواهد بود

است و کارگر ارزش $ ٤م برای رفع نيازهای روزانه کارگر ارزش دارد که وسايل الز$ ٤نيروی کار به اين دليل 

با يک روز کامل (تواند بر ميزان اين توليد بيفزايد  البته او می. کند معادل با اين مبلغ را در نصف روز کار توليد می

 نيروی در نتيجه ارزش نيروی کار از لحاظ کمی با ارزش ايجاد شده تفاوت دارد، يعنی کارگر هنگام فروش). کار
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کند در صورتی که هنگام مصرف بيش از حد مورد نظر در هنگام خريد  کار خود برابر با مقدار الزم دريافت می

در اينجا کارگر فروشنده نيروی کار است و مانند هر فروشنده کاالی ديگر ارزش . نمايد نيروی کار، کار ايجاد می

ارزش مصرف نيروی کار متعلق به فروشنده . نمايد يم میکند و ارزش مصرف آن را تسل مبادله آن را دريافت می

حال اگر ارزش مصرف . دار، پول ارزش نيروی کار را برای يک روز پرداخته است نيست بلکه سرمايه) کارگر(

يک روز بيش از ارزش روزانه نيروی کار باشد، اين فقط سعادتی است که بدون صدمه زدن به فروشنده، شامل 

  .دشو حال خريدار می

 کيلو پنبه ٥در مثال اگر . کند کار می) يک روز کامل(  ساعت ٨در نظر داشته باشيد که کارگر در کارخانه روزی 

 کيلو نخ ١٠ ساعت کار تبديل به ٨ کيلو نخ با جذب ١٠شود، حال؛   کيلو نخ می٥ ساعت کار تبديل به ٤با جذب 

است ولی ارزش کل $ ٤٠ کيلو نخ ١٠بهای . هد بودخوا$ ٤٠ ساعته ٨پول حاصله از اين يک روز کار . شود می

در اين صورت ). برای يک روز کامل کار$ ٤استهالک وسايل و $ ٦ - کيلو پنبه ١٠، $٢٦($ ٣٦کاالی مصرفی 

همين موضوع نهفته است که پول تبديل به سرمايه شده داری در  شده است و نيرنگ سرمايهارزش افزوده توليد$ ٤

  .است

کند سپس مانند هر خريدار ديگری ارزش  دار کليه کاالها را به ارزش واقعی آن ها خريداری می ايهدر بازار سرم

 $ aصرف نيروی کار که در عين حال توليد کاالست محصولی با . دهد مصرف آن ها را مورد استفاده قرار می

گردد و  ن به عنوان فروشنده باز میدار که پس از خريد کاال بازار را ترک کرده، اکنو سرمايه. کند ارزش ايجاد می

فروشد ولی در عين حال  می) از ارزش آن چيزی بيشتر بخواهد(شده را بدون اينکه پشيزی به آن بيفزايد  کاالی توليد

x $آورد گذاری کرده به دست می بيشتر از آنچه در ابتدا سرمايه.  

اگر عمل . تجاوز کرده باشد چيز ديگری نيستتوان گفت که توليد ارزش افزوده جز توليد ارزش که از حدی  می

دار بهای آن را پرداخت کرده است، ارزش  نيروی کار فقط مدتی ادامه يابد و به جای ارزش نيروی کار که سرمايه

  .معادل قرار گيرد، فقط ارزش توليد شده است ولی اگر از اين حد تجاوز کند، ارزش افزوده توليد خواهد شد

ه ارزش دارد پس ارزش نيروی کار، ارزش وسايل معيشتی است که برای صاحب نيروی کار چون کار انسان زند

از طرفی شامل . الزم است تا بتوان روز بعد در همان شرايط نيرو و سالمت، عمل خود را تجديد کند) کارگر(

  .باشد کارگر نيز می) فرزندان(وسايل ارتزاق جانشينان 

قل تنزل کند و به ارزش وسايل معيشتی اوليه منحصر گردد به طوری که اگر از هنگامی که بهای نيروی کار به حدا

آن چيزی بکاهند، زندگی کارگر با مخاطره روبرو شود، در اين موقع کارگر بدترين و پست ترين نوع زندگی را 

 بهای از طرف ديگر چون ارزش نيروی کار مبتنی بر شرايط طبيعی زندگی است، در اين صورت. کند تجربه می

  .آن کمتر از ارزش آن است

فروشد يعنی در دنيای  دار می از اين نکته نبايد غفلت کرد که کارگر، کار خود را به صورت نسيه به سرمايه

دهد که اين  دار قرار می داری، کارگر پيش از آنکه مزدی دريافت کند، نيروی کار خود را در اختيار سرمايه سرمايه

 .دار سود سرشاری را در بردارد ی سرمايهنوع فروش نيروی کار برا
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کارگر با افزودن . عناصر مختلف دخيل در پروسه توليد دارای سهم مختلفی در تشکيل ارزش محصوالت هستند

از طرف ديگر ارزش . نمايد اضافه می) شود ای که تبديل به کاال می شی( اندوز  مقدار تازه کار، ارزش تازه به کار

کارگر با اضافه کردن ارزش جديد، . شود انتقال داده می) به واسطه کار(مانده و به محصول وسايل توليد محفوظ 

اين نتيجه مضاعف فقط از خواص مضاعف کار نتيجه . کند را نيز حفظ می) دستگاه و مواد اوليه(ارزش سابق 

د و مواد اوليه را حفظ کند شود يعنی کار بايد از طرفی ارزش جديد ايجاد کند و از طرف ديگر ارزش ابزار تولي می

دار  برای کارگر قيمتی ندارد، برای سرمايه) انتقال ارزش(اگر جنبه دوم . و هر دو ارزش را به محصول انتقال دهد

که ) توقف کار(که حفظ منافع خود را مديون آن است، امری حياتی است و ارزش خود را در مواقع بحرانی 

  .دهد بپردازد، نشان می) که سرمايه او را تشکيل می دهد(، مواد اوليه دار بايد مخارج ابزار توليد سرمايه

بايد گفت که ارزش وسايل توليد محفوظ مانده ولی دوباره ايجاد نشده است زيرا اشيايی که در آن ها اصال اين ارزش 

غيير شکل ثابت ی مفيد شوند و ارزش در اين ت وجود دارد، فقط موفعی از بين می رود که تبديل به صورت تازه

کند ولی نيروی  چيزی که توليد شده است يک کاالی مفيد جديد است که در آن ارزش سابق خودنمايی می. خواهد ماند

کارگر با کار خود توليد ارزش کرده و آن را جانشين پولی که . (کند کار کارگر، هر لحظه يک ارزش تازه ايجاد می

  .)کند ه، میدار برای خريد نيروی کار پرداخت سرمايه

. کند ای که کار روی آن انجام شده ، اضافه شده و تجاوز می مدت کار از معادل ارزش نيروی کار بازتوليدشده و شی

کند، بلکه با انتقال ارزش وسايل توليد، ارزشی  پس نيروی کاری که به جنبش افتاده فقط ارزش خود را توليد نمی

  .ای ديگر برای توليد ارزش افزوده است لهاين نيز وسي. کند اضافه بر آن ايجاد می

 بورژوا - کارفرما و در واقع پرولتاريا -توان به روشنی دليل تضاد منافع کارگر  با توجه به مباحث مطرح شده می

 .اشتدداری و برقراری نظم نوين ادامه خواهد  اين مبارزه ايست که سرنگونی کامل نظام سرمايه. را درک کرد
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