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گفتار آن  شيپ .است ياتيرو توليپالم ي به ترجمه ييايتاليمتن ا ين نوشته از رويا      
که ترجمه  ييايتاليمتن ا .باشد يم ييايتاليت اسيتلو اقتصاددان مارکسينچسنو وياز و
ده و بنگاه ناشر کتاب يبه چاپ رس ۱۹۷۱آن انجام گرفته، در ماه مه  ياز رو يفارس

  .باشد يم يتياون ير يونيسياد
  

ن يمارکس ا که خود يطور م شده است همانيته به پنج بخش تقسن نوشيامتن       
. م کرده بوديبه پنج مقاله تقس" تونگيش زاينيه راينو"ار در انتش ياش را برا نوشته

کرده  يکه متن جزوه را کپ" ري مه دهيژوزف وا"س دوست مارکس ينو در دست
 يكمخ يکه در تار يا نام دارد و خود مارکس در نامه" دستمزد"ن نوشته يتر ايبود، ت
  .کند يتر عنوان مين تياش را با هم نوشته: سدينو ير مي مه دهيوا هب ۱۸۴۹اوت 

  
  
مارکس به  دنبال کشف نيروی کار، يعنی کاالیِ خاصی که ارزش و سود "

آورد، در اين کتاب معروف خود، اصولی را که برمبنای  وجود می داری را به سرمايه
  ."دهد ی معاصر انتقاد کرده توضيح می آن از جامعه
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  گفتار شيپ
ک سلسله ي ينوشته شده حاو )۱۸۴۹(شيک قرن پيش از ين جزوه که بيا      

 يعامه فهم بعض يها مارکس با زبان ن کنفرانسيدر ا. کارگرهاست يبرا  کنفرانس
مت کاالها و يه، ارزش و قيت سرمايماه ن دستمزد،ييتع ي درباره ياز مقوالت اساس

ح يتوض ييد بورژوايرا در جامعه جد يه و کار مزدورين سرمايب ي ن رابطهيچن هم
ن يمارکس در ا که ييتزها سازد، يطور که انگلس خاطرنشان م همان .داده است

ن يتر يژه در عاليه و، ب"مولف يتکامل فکر" يدر ط" جزوه ابراز کرده است بعدا
افته يد است، رشد يتول يدار هيستم سرمايل از سيتحل يکه حاو) تاليکاپ يعني(اثر او

  .اند ق شدهيو دق
 يا نمونه ي ثابهان مقاومت کرده و هنوز هم به من نوشته به هر حال در برابر زميا      
 يل علميکالم با دقت تحل يو سادگ يرود که در آن روشن يان ساده به شمار مياز ب
ش از صد يز بعد از بکه هنو نيم علت اين اگر از خودمان بپرسينابراب. خته استيآم

 يها ن بار در ستونياول يکه برا هيو سرما يکارِ دستمزدانند م يا سال جزوه
ه يدرج شده، طراوت اول) ر آن بوديکه مارکس مد يا مجله" (تونگيزا شينيرا هينو"

که  يتنها جواب ؟ستيمانند ما حفظ کرده چ يخود را در عصر يو تحرک فکر
که در قدرت او  يتمام ينيب ن جزوه با ژرفيکه مارکس در ا ن استيتوان داد ا يم

 يخين تضاد تاريتر آن مهم يل قرار داده که برمبنايرا مورد تحل يآن اساس بود،
افته و يه، تولد يسرما يِه بردگيد عليجد يايمبارزه پرولتار يعني ييجامعه بورژوا

ن جزوه ين تضاد که مارکس در ايا ياقتصاد يها شهيل ريتحل .رشد نموده است
 ي ژهيت ويل ماهين تحليرا اياست؛ ز يچنان به ارزش خود باق انجام داده امروز هم

جهان  زندگی ي که مشخص کننده يا دهد، رابطه يه و کار را نشان ميسرما ي رابطه
ساخت و  طرنشاند خايز بايرا ن يگريد ي امروزه مسئله يول. معاصر است ييبورژوا

ش تمام يآزما ي ، در بوتهييجامعه بورژوا يديک روابط توليلِِ تئوريکه تحل نيآن ا
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ن همان آ يکه مبنا يمبارزات .د شده استييو تأ قرار گرفته يخ مبارزات طبقاتيتار
و سپس به " هيو سرما يکارِ دستمزد"است که مارکس در ابتدا در  ييروابط اقتصاد

  .آشکار ساخته است" هيسرما"در کتاب  يتر قيتر و عم طور کامل
که  خ استيد تاريين تأيچه تنها ا: باشد يار ميت بسياهم يدارا  خيد تاريين تأيا     

م ييا بهتر بگويو (ها جامعه  آن يرا که موضوع بررس ييها يتئور يابيار ارزيمع
جهت خصوص بدان  ن را بهيا. دهد يارائه م) ه ماستمانند جامع ينيجامعه مع

از ، مستقل يتئور يصور يپارچگ کي يافراد مدع يکه امروزه برخ مييگو يم
که خواننده  يطور همان يول. باشند يحت آن مدر مورد ص يخيد تارييهرگونه تأ

مشاهده کند، " هيو سرما يکارِ دستمزد" ع کتابيسر ي با مطالعه يتواند به آسان يم
 يپارچگ کين است که يد اده يل ميمارکس را تشک يه که قدرت تئورچ آن

ات ارائه يفرض ينيب با واقع يريناپذ ييبه طرز جدا) آن" يصور"اعتبار(ياستدالل علم
د که يتول ييستم بورژوايس يِل روابط اقتصاديکه تحل يبه طور. شده همراه است

از  يليشه تحليهم آن است، ي مشخص کننده هيو سرما ين کارِ مزدوريب ي رابطه
مدرن  يدار هيسرما ي ژهيو يها ن مناسبات و از جنبهيتر قيد، از عميتول يروابط واقع

  .است
ن يب ي رابطه يدر بررس جيرا يِاقتصاد يها يکه تئور ييسه با متدهايک مقاي      

متد  ينيب ن واقعيا يتواند به آسان يبرند م يه به کار ميو سرما يکار مزدور
 يلِ صحت تئورين دليتر ياسزمان با آن اس را روشن ساخته و هم يستيمارکس

  .ح دهديمارکس را توض
قرار  يدار را چگونه مورد بررس هين کارگر و سرمايب ي رابطه ياقتصاد رسم      

مختلف  ياز مبادله کاالها يگرين اقتصاد رابطه فوق را همانند هر نوع ديدهد؟ ا يم
پول  يمبلغ و) دهد يکه کارگر انجام م(کار يمقدار ي مبادله ي به مثابه" صرفا

ز ير نيو کارگر مزدبگ دار هين سرمايب، رابطه بين ترتيد؛ و بدينما يم يتلق) دستمزد(
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: شود يگردش کاالها تصور م ي در عرصه گر،يد يمبادالت ي به مثابه هر نوع رابطه
  هيد سرماياز محصوالت تول يئيگونه که هر ش شود، همان يبا دستمزد مبادله م" کار"

وه برخورد در ين شيبودن ا يسطح. گردد يگر مبادله ميِ د يئيبا ش ينيمع ي در رابطه
ه با هم مبادله ک يا ياء معمولين اشيب ي ن رابطه را به مثابه رابطهين است که ايا
 ي رابطه يت واقعيماه يِساده کاالها، بدون بررس ي به صورت مبادله يعني شوند، يم
دهد؛ در  يل ميرا تشک يدار هيستم سرمايس يکه مبنا يو کارِ دستمزد  هين سرمايب

حاکم  يتئور ؟دهد يدار چه م هيکارگر در مقابل دستمزد به سرما. رديگ ينظر م
دار با به کار  هيکه سرما يسود: ديو اگر سوال کن! را کارش: دهد ياغلب جواب م
 ست؟يآورد، چ يدر کارخانه به دست م) ينيمدت زمان مع يبرا(گرفتن کارگر

ن درآمد کل و يسود، تفاوت ب: "همان صورت سابق جواب خواهد داد به" مسلما
سود  ي چه که درباره متداول علم اقتصاد آن يها در متن ."کل است ي نهيهز

ک يسود : گردد که ين خالصه ميل آخر در ايشود، در تحل يدار گفته م هيسرما
ل يگونه تشکد؟ چيآ ين سود از کجا به وجود مين که ايا يول! تفاوت ساده است

ده است که يفا يب. باشد يآن کدام است، معلوم نم يواقع ي شود و سرچشمه يم
  .ميباش يجواب يدر پ ياقتصاد يج تئوريرا يها مزاحم در کتاب يها سوال يبرا

لِ يتحل ي العاده فوق يروينِ اقتصاد مدرن بود که با نيسين تئوريمارکس اول      
را کشف نمود؛ و  ييستم اقتصاد بورژوايختمان سسا يواقع ي خود شالوده يِانتقاد

و نه (دياست که در امر تول يا ژهين شالوده متشکل از روابط ويا :آشکار ساخت که
و طبقه پرولترها برقرار  توليد لين وساين طبقه مالکيماب) مبادله ي تنها در عرصه

ر تملک دارد، را که د ييد تنها کااليکردن با يزندگ يکه برا ييايپرولتار. شود يم
 ن بوديهدف مارکس ا. را به فروش برساند) انجام کار ييتوانا(کارش يِروين: يعني

 يظاهر ي را که در نهاد مبادلهچه  را برمال سازد و آن يدار هيد سرمايتول" اسرار"که 
ل يرا تشک يدار هيسود سرما يواقع ي و دستمزد قرار داشته و سرچشمه کار
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 يمند و قانون  هيرشد سرما يل ذاتين دليو بنابرا) وزافزون سودانباشت ر: يعني(.دهد يم
  .را آشکار کند ييبورژوا ي جامعه يحرکت و تسلط آن بر سرتاسر زندگ

است به  يکه در ضمن انتقاد"(ياسيانتقاد از اقتصاد س"مارکس در کتاب       
ده يدان رسزمان ب يشه اقتصاديکه اند يا ن نقطهيتر رفته شياز پ) ييستم بورژوايس

افته بود يندگانش را در انگلستان ينما نيتر ک که بزرگياز اقتصاد کالس يعنيبود، 
ها  ن اقتصاددانيو رابطه مارکس با ا کاردو حرکت کردير.ت و دياز آدام اسم

م يدر حال اوج بودند، به تنظ يندگان بورژوازينان که نمايا. آموزنده است" کامال
دست زدند که به قول مارکس به نفوذ در  يا ياقتصاد يِها يچنان تئور آن

 تهورِ"مارکس . گشت يل ميمتما" يدار هيسرما يديروابط تول يساختمان درون"
ژه در يها را به و آن ينسب يت و کمبودهاينهاد و در ضمن محدو شان را ارج "يعلم

ن يا. برجسته ساخت ييبورژوا يستم اقتصاديس يدرون يل تضادهايمورد تحل
ز ين يخيط تارياز شرا يک ناشيدئولوژيبر علل ا ا و کمبودها عالوهه تيمحدو
  هيل ارزش، دستمزد، سود، سرمايتحل: يعني(ها ک آنين ساختمان تئوريب يول. بودند

 يل به تئوريتبد م آني، که بخش عظيصور – يکيتکن يها و طرح) و بهره
ک نسبت به يستفاوت اقتصاد کال .وجود دارد ياريحاکم شده، تفاوت بس ياقتصاد

به ) نام نهاد" انهياقتصاد عام"چه مارکس  آن(ياقتصاد ي شهياند تحول يرِ بعديس
 ي سم جامعهيمکان ک با نفوذ به درونين است که اقتصاد کالسيطور عمده در ا

، کوشش نمود تا يانات واقعيک با جريتئور يها هيزمان خود و با انطباق دادن فرض
 يها ن بخشيجه مناسبات بيو در نت ييبورژوا ي معهن طبقات جايب يروابط اقتصاد

مارکس صداقت . دينما يرا بررس) دستمزد، سود و بهره(بزرگ درآمد
متعاقب کتابش  يها از چاپ يکين که در يکاردو را به خاطر ايفکرانه ر روشن

است و رواج آن در  يکارين موجد بيقبول کرد که ماش" ياسياصول اقتصاد س"
ن يا يبه جا. ار ستوديبس "تر کند ت کارگر را خرابيوضع"تواند  يتر م عياس وسيمق
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وجود  در مارکس به" کيلذت تئور"که مطالعه آن (ل پرتهور و موشکافانهيتحل
ک انگلستان ظهور يمکتب کالسپس از  که ييها در آثار اقتصاددان) آورد يم

م يتعمبه " طرح شدند که معموال يگريد يک اقتصاديتئور يها ستميس کردند،
تر آن را  قين که حرکت عمي، بدون اياقتصاد يها دهيپد يو خارج يجوانب ظاهر

ارزش  يتئور .نمود يد درک کنند، اکتفا ميتول يدار هيروابط سرما ي در گستره
ارزش کاالها در  ين تئوريطبق ا. داد يل ميک را تشکيکار اساس اقتصاد کالس

 .شد ين مييوجود است، تعکه در آن م يله مقدار کاريوس ل آخر بهيتحل
 يِآن تئور يرا به دور انداخته و به جا ين تئوريا يبعد يها اقتصاددان

، ارزش به ين تئوريمطابق ا. را قرار دادند يينها يِسودمند ي انهيگرا يذهن
 يک کاالي ي مصرف شده ين واحدهايکه آخر يتيو به رضا يفرد يها يابيارز

  .کند يدا ميپ يستگآورد، ب يوجود م مفروض در فرد به
نه رشد و انتقاد يل مارکس را در زميتحل يگره ي که نکته يقيب تحقين ترتيا به      

 ي سرچشمه ي ق دربارهين تحقيا .داد، رها شد يل ميتشک يعلم ياز دستاوردها
که موفق  ک بدون آنيکالس يها اقتصاددان  بود که يا يا آن ارزش اضافيمازاد و 

 يها در واقع ط ن اقتصاددانيا .بشوند، به آن پرداخته بودندبه شناختن کامل آن 
ک کاال از يد يتول ي نهيافته بودند که اگر هزيارزش در ي خود درباره يها ليتحل

از ارزش که نسبت  يقسمت يعني. ماند يم يباق" يا اضافه"آن کم شود،  يارزش کل
ن يا .شود يم مفروض، اضافه يکاال ديشروع تول ي به ارزش موجود در لحظه

دند، از کجا ينام يم" يارزش اضاف"ک هم آن را يکالس يها که اقتصاددان" اضافه"
ل ياوا(آن زمان يط صنعتيدر شرا يول. ار بوديت بسياهم يآمده است؟ مسئله دارا

 يبه او مزد شد صاحب کارخانه در عوض کارِ کارگر يفکر م" که معموال) ۱۸۰۰
 يدار و کارگر را به درست هين سرمايمبادله ب يقعت وايکه ماه نيدهد، امکان ا يم

از " مازاد"ن يل ايتشک يح دادن چگونگيمشکل توض. نشان داد، وجود نداشت
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در مورد  يارزش اضاف يبار تئور نين مسئله بود که ايه اب ک مربوطيلحاظ تئور
  .کار يروين: شد يله کارگر فروخته ميوس رفت که به يبه کار م يا ژهيو يالکا
قات ياساس تحق ک در مقابلش قرار داشتند،يکالس يها ن معما که اقتصاددانيا      

 ي را در توسعه يمهم ي که او به آن داد نقطه ييها داد و پاسخ يل ميمارکس را تشک
" ييسروصدا"چنان  آن ين تئوريا. نددوجود آور به يستياقتصاد مارکس يتئور

خود از آن زمان  يدر تحوالت بعد ،يرسم ياقتصاد يها يوجود آورد که تئور به
  .اند منظور محو کردن آن ابا نکرده به يتا امروز، از هر نوع کوشش

کار  يروين: گونه خالصه نمود نيتوان ا يل مارکس را مين قسمت از تحليا      
 يا ژهيت ويقابل يدارا يگريد يکه برخالف هر کاال ياست از نوع خاص ييکاال

د به کار يان توليدر جر دار هيله سرمايوس کار به يروين نياکه هرگاه  نياست و آن ا
گر يد يگر همانند کاالهايد ياز سو. آورد يوجود م به يديافتد ارزش جد يب

د آن الزم يتول يبرا يکه از لحاظ اجتماع يله مقدار کاريوس د آن بهيمخارج تول
ارج، مخارج ن مخياند؟ ا ن مخارج کداميد ايد ديحال با. گردد ين ميياست، تع

کار و  يروين ييِد و حفظ کارايتول يکه برا ييها نهيهز يعنيزنده،  ين کااليد ايتول
ن بدان يا. دهد يل ميکارگر الزم است را تشک ي لهيوس انجام کار به ييا تواناي

ات يکه ح هستند يالزم يِشتيل معياول وسا ي د در درجهيمعناست که مخارج تول
ل ين وساياگر به ا. کنند يحفظ م يبه مثابه طبقه اجتماعکارگر را به مثابه نوع و 

کارگر صرف شده اضافه  يِا ت حرفهيترب يرا که برا يمخارج يشتيمع
کار عبارت  يرويگاه ارزش ن آن) رهياز آموزش و غ يا ، درجهيکارآموز(ميکن

د مجدد کارگر به يو تول ينگهدار يبرا يديتول يها نهيشود از جمع کل هز يم
ن يبنابرا. ا مهارت کاريو  يکاردان" درجه"ن به مثابه يچن وجود زنده و هممثابه م

له مقدار کار يوس است که به يارزش يگر دارايد يکار به مثابه کاالها يروين
، ک کارگر ماهريکار  يروين" مثال. شود ين مييد آن تعيتول يالزم برا ياجتماع
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د يد آن نسبت به توليرا توليد؛ زدار يک کارگر معموليکار  يرويباالتر از ن يارزش
  .از لحاظ زمان کار داشته است يشتريب ي نهيکار ساده هز يروين

کار به شرح فوق  يرويبه نام ن ييکاال يديمخارج تول ي چه مجموعه حال چنان      
د يان توليکه مصرف آن در جر نين کاال عبارت است از ايا ي ژهيت ويباشد، خاص

و .(است که خود داراست يشود، که باالتر از ارزش يد ميجد يارزش ي سرچشمه
ن ييد آن الزم است، تعيتول يکه برا يله زمان کاريم به وسيطور که گفت همان

برابر  يجاد ارزشيا يبرا ساعت ۴ساعت کار کند و  ۸اگر کارگر " مثال.) شود يم
" يارزش اضاف"گر معرف يساعت د ۴باشد،  يکار او کاف يرويد نيبا مخارج تول

کار  يرويله نيوس د بهيان توليمارکس در جر يکه طبق تئور يارزش يعنياست؛ 
ست؟ اگر يدار و کارگر چ هين سرمايمبادله ب يت واقعيپس ماه .وجود آمده است به

د يکار باشد؛ با يرويکه دستمزد برابر ارزش ن ميفرض ساده مارکس را قبول کن
 يست، بلکه برايکار ن در ازاِء پردازد، يدار به کارگر م هيکه سرما يزيگفت چ

ک يساعت،  ۸: برحسب قرارداد(يمدت زمان يتواند برا يکار است که او م يروين
ن يب يتبادل الذکر ن نقطه نظر تبادل فوقياز ا. از آن استفاده کند) رهيهفته و غ

که  يم جمع پوليدر واقع بنا به فرض قبول کرد. است) برابر(ارزش هم يکاالها
مدت زمان  يکه کارگر برا يکار يرويبا ارزش ن) مزد(به کارگر دادهدار  هيسرما

دار مالک کارخانه و به عنوان مالک،  هيسرما يول .ن واگذار کرده برابر باشديمع
 که ينين تمام ارزش نويله کارگر است و بنابرايوس انجام شده به کارِصاحب 

م تنها يديطور که د رد و همانيگ يدار تعلق م هيوجود آمده به سرما له کارگر بهيوس به
دهد و قسمت  يل ميکار او را تشک يرويا ارزش نياز آن مزد کارگر و  يقسمت

نظر، تبادل  ن نقطهين از ايبنابرا .آورد يش در ميدار به تصاحب خو هيگر را سرمايد
که  يکارگر، در مثال. ستيارز ن هم ين کاالهايدار تبادل ب هين کارگر و سرمايب

 يساعت کار است و در مقابل ارزش ۴کند که مطابق  يافت ميرا در يزشم اريآورد



۸ 

" آزاد"تبادل  يت واقعين است ماهيا .ساعت کار مطابقت دارد ۸دهد که با  يرا م
ل و برمال ساختن يق تحليکه مارکس از طر يريدار و کارگر مزدبگ هين سرمايب

د است، کوشش به يلتو يدار هيستم سرمايآن س يکه مبنا يا ياستثمار ي رابطه
له يوس به يچون ارزش اضاف(جاد سود استيا" يارزش اضاف"جاد يا. کشف آن نمود

 ي ، سود انباشته شده است و توسعه هيسرما. )شود يدار تصاحب م هيسرما
 ينوع  هين سرمايبنابرا. قرار دارد يکارِ مزدور براساس استثمار" کامال يدار هيسرما

آن  يعنيابد، ي يرشد م ينيمع يخيکند که در زمان تار يمان يرا ب ياز روابط اجتماع
توان آن را همانند  يشود و م يکار در بازار به مثابه کاال عرضه م يرويکه ن يزمان

  .د و فروش کرديخر يگريد يهر کاال
انباشت : ابدي ين مبنا گسترش ميد برايتول ييستم بورژوايس يتحرک درون      

 يها نيکار به علت رواج ماش يشود و بازده يکار م يرويش نيموجب افزا  هيسرما
لِ ين امر موجبِ تشکيا. ابدي يتر رشد م عيوس ياسي، هر روز در مقتر افتهينو و تکامل 

) مزد يعني(کار يرويمت نين خود کارگران قيو رقابت ب: شود يکاران مياز ب يارتش
 يدار هيد سرمايه تولک يا ه به همان اندازهيو سرما. دهد يش ميرا به تنزل گرا

  .بخشد يتسلط خود را توسعه م ابد،ي يگسترش م
ل خود در کتاب ياست که مارکس با قدرت تحل يها به طور خالصه چهارچوب نيا      

. کند يم ميش ترسه با در نظر داشتن جامعه زمان خويژيبه و"  هيو سرما يکارِ دستمزد"
رات ييتکامل خود دچار تغ يبوده و در ط ديجوانب جد يدارا يدار هيسرما" عتايگرچه طب

ل يز اساس تحلين يدار هيجامعه سرما ين احوال رشد بعديا ي گشته، با همه يمختلف
ن رشد يو از قوان يدار هيل او از سرمايتحل. د کرده استييمارکس را تأ ياسيس - ياقتصاد

مروزه در برابر چه که ا حتا آن(خياست که تار يا شهياز اند ييآن امروزه به مثابه بنا
د قرار داده ييع مورد تأيوس ياسيدر مق را زنده بودن آن) ان استيدگان ما در حال جريد

  تلويو.و                                                                                              .است
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  انگلس ي مقدمه
به صورت چند مقاله مسلسل در  ۱۸۴۹ل ياور ۴خ يل از تاريذ يها نوشته      

مارکس در  يها ن نوشته را کنفرانسيا يمبنا .افتيانتشار  "۱تونگيش زاينيرا هينو"
ن يانتشار ا. دهد يل ميتشک ۱۸۴۷در بروکسل در سال  يه کارگران آلمانياتحاد

مندرج  ي ان مقالهيکه در پا ي"ادامه دارد"قطع شد و  يپس از مدت سلسله مقاالت
 يلشکرکش :افتيادامه ن يع مهميآمد وقا شيآمده بود، به علت پ ۲۶۹در شماره 

" البرفلد"، )Iserlon" (زرلونيا"، )Dresdad"(درسداد"ام يها به مجارستان، ق روس
)Elberfeld( ،"نايپاالت) "Palatinat(  بادن"و) "Baden (بودند که به  يعيوقا

س دنبال مقاله در يز دست نوين" ، بعدا)۱۸۴۹مه  ۱۹(ه منجر گشتنديقطع انتشار نشر
  .دا نشديگذاشته بود، پ يکه مارکس به جا ييها ان نوشتهيم

بار  نيآخر: افته کهيبه صورت جزوه انتشار  ن باريه چنديو سرما يکار دستمزد      
خ انجام ينگن زوريس در هوتيسوئ ي چاپخانه يتوسط شرکت تعاون ۱۸۴۸در سال 

از  يول. داده نشده است يرييتغ يدر نوشته اصل فوق يها چاپ  هيدر کل .شده است
راژ يپخش شود و ت يغاتيتبل ی د به صورت جزوهيبا يد چاپ فعليکه تجد ييجا آن

ط يش آمد که در شراين سوال پيمن ا ينسخه نخواهد بود، برا ۱۰۰۰۰تر از  آن کم
  ه؟ا نيداد  ياجازه م را به صورت دست نخورده يد چاپ اصليا مارکس تجديآ يفعل

خود را در مورد  يها مارکس هنوز نوشته ۱۸۵۰و  ۱۸۴۰ يها ن ساليدر فاصله ب      
 ۱۸۵۰-۶۰ ي ان دههين امر تنها در پايان نرسانده بود و ايبه پا ياسياقتصاد س انتقاد از
در سال " ياسيانتقاد از اقتصاد س يبرا"او که تحت عنوان  يها نوشته. افتيامکان 
که بعد از سال  چه با آناز نکات  ياند در بعض افتهيل انتشار او ی قبل از جزوه ۱۸۵۹

                                                 
۱ - Neue Reinische Zeitung به  ۱۸۴۹مه  ۱۹تا  ۱۸۴۸است که از اول ژوئن  يا هينشر

 .انگلس زير نويس از.افتي يهر کلن انتشار مشکارل مارکس در  يريسردب
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 يها شامل اصالحات و عبارات ن نوشتهيا .ر درآمده فرق دارنديتحر ي به رشته ۱۸۵۹
. باشند يسه شوند نامناسب و حتا نادرست ميمقا يبعد يها هستند که اگر با نوشته

، دارند دگان اختصاصخوانن ي که به عامه يمعمول يها است که در چاپ يهيبد
دهند درج خواهند  يل مياو را تشک ياز تکامل فکر يلف که بخشوه مينظرات اول

ن يا گشت و بدون شک مولف و خوانندگان حق دارند که خواهان چاپ
هرگز به خود  ين حالتيو من در چن. باشند يرييچ تغيبدون ه يميقد يها نوشته

  .دهمر ييز تغيک کلمه را نيدادم که  ياجازه نم
ان کارگران اختصاص يغ در ميبه امر تبل" منحصرا" بايد تقريحال که چاپ جد      

مارکس بدون شک چاپ  يطين شرايدر چن. شود ين مسئله دگرگون ميدارد بنابرا
و من مطمئنم که با . کرد يق ميد خود تلفيد جديرا با د ۱۸۴۹مورخ سال  يميقد

ه نکات يمنظور فوق در مورد کل نيماصالحات و اضافات که جهت تا يجاد اندکيا
درنگ به اطالع  ين بيبنابرا. کنم يطبق خواسته او رفتار م ،هستند يضرور ياساس

ر يبه تحر ۱۸۴۹مارکس که در سال  ي ن جزوه آن جزوهيکه ا رسانم يخوانندگان م
 .نوشت يم ۱۱۸۸۱ در سال" است که مارکس احتماال يا بلکه جزوه. ستيدرآمده ن

 يد چاپ بعديع پخش شده است و تا تجديبه طور وس ير متن اصلگيد فاز طر
 يموجود کاف يها ن نسخهيرات و اضافات خواهد بود، همييات آثار که بدون تغيکل

  .رسند يبه نظر م
، کارگر يطبق نوشته اصل. زند يک محور دور ميحول  ياصالحات من همگ      

که در نوشته  يفروشد؛ در حال يدار م هيک دستمزد به سرمايکارِ خود را در ازاء 
د ين اصالح بايدر مورد ا. رساند يبه فروش م کار خود را يرويناو  يفعل

ها مالحظه کنند که  که آن نيکارگران به خاطر ا يبرا  يحيتوض. بدهم یحيتوض
                                                 

 ۸عدد  ۹ ينوشته شده بود که من به جا ۱۹۸۱عدد ) ۱۴صفحه ( ينترنتين کتاب ايدر متن ا – ۱
 ن.سهراب. قرار دادم
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 يکين اصالح يبرعکس ا. ستيان نيکلمات در م يش از اندازه به رويک دقت بي
بورژواها به خاطر  يت برااس يحيو توض. است ياسيد سن مسائل اقتصايتر از مهم

ن مسائل يتر که مشکل ييها آن( فرهنگ يبزرگ کارگران ب يکه به برتر نيا
ن يکه ا" ييها با فرهنگ"نسبت به ) شان قابل درک ساخت يتوان برا يرا م ياقتصاد

  .است، بار آورد يحل ناشدن يشان در تمام مدت زندگ يمسائل برا
 يعنيدار،  ج کارخانهير رايک صنعت، تصوياز پرات ۱کيکالس ياسياد ساقتص      
ها پرداخت  به آن يخرد و در ازاء آن پول يکار را از کارگرانش م که يکس

و  يسابدارح، يمصارف تجار ياندن براينما ي هوين شيا. دينما يکند، ارائه م يم
لوحانه  انتقال ساده يول .است يش از اندازه کافيدار، ب کارخانه يها متيق ي محاسبه

ب و يعج يها يوجود آمدن اشتباهات و سردرگم موجب به ياسيآن در اقتصاد س
  .ب گشتيغر

 ييمت کااليجه قيمت کاالها و در نتيکه ق ت روبروستين واقعيعلم اقتصاد با ا      
 يار گوناگونيط بسيها در شرا متين قيا. ر استييدر تغ" نام دارد، دائما" کار"که 

به " که معموال يبه طور. دند کاال نداريبا تول يا چ رابطهين رفته و اغلب هييال و پابا
که  نيبه محض ا يول .گردند ين مييتع يها به طور تصادف متيد که قيآ ينظر م

دا کردن آن يف خود را پين وظاياز اول يکيدرآمد،  ۲ک علمياقتصاد به صورت 

                                                 
منظور من از اقتصاد سياسي کالسيک تمام : ... نويسد که مارکس در جلد اول کاپيتال مي – ۱

 توليد را موردبه بعد است که روابط دروني مناسبات بورژوايي " پتي.و"مطالعات اقتصادي از 
و " آدام اسميت"مايندگان اقتصاد سياسي در انگلستان ترين ن بزرگ." دادندبررسي قرار 

 .بودند" ريکاردو.د"
متوجه برخي مقوالت اقتصاد سياسي شده  ۱۷ي قرن  رغم اين که برخي از مغزهاي نابغه علي" – ۲

ز اقتصاد سياسي کردند آن را ها از آدام اسميت به بعد ا بودند ولي طبق تعريفي که فيزيوکرات
 .دورينگ کتاب آنتي -انگلس.ف." زائده قرن هجدهم دانست" بايد عموما
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مت يق ي ن کنندهيي، تعيظاهر تن تصادفايقرار داد، که در پشت ا يقانون
ان يدر م .باشد ين تصادفات ميخود ا ي ن کنندهييکه در واقع تع يکاالهاست؛ قانون

اند،  ن در حرکتييدر نوسانند و گاه به باال و گاه به پا" که دائما کاالها  های متيق
که نوسانات و حرکات در  يثابت يمرکز ي کوشش نمود تا نقطه ياسياقتصاد س

 مت کاالهاياز ق ياسيک کالم، اقتصاد سيدر . دا کنديگردد را پ يآن انجام محول 
 که در قالب نوسان يها، ارزش کاالها؛ قانون م کننده آنيحرکت کرد تا قانون تنظ

شوند را جستجو  يت ميبدان هدا" ت تمامايح داده شده و در نهايها توض متيق
مقدار  ي لهيرزش هر کاال به وسافت که ايدر ياسيب اقتصاد سين ترتيبد .دينما

دش مورد يتول يکه برا يمقدار کار ي لهيبه وس يعنيکه در آن است،  يکار
ح اکتفا کرد و ما هم در ين توضيبد ياسياقتصاد س .گردد ين ميياج است، تعياحت
سازم  يخاطر نشان م تفاهم، تنها به منظور احتراز از سوء. ميکن ين نقطه توقف ميهم

بود که  ين شخصيمارکس اول. ستين يوجه کاف چيح به هين توضيکه امروزه ا
قرار  يق و بررسيمورد تحق" قايعم ارزش، ي جاد کنندهيت کار را به عنوان ايخاص

 ياال ضرورکک يد يتول يبرا" ا حتا واقعايو  "که ظاهرا يافت هر کاريو در. داد
ر مصرف شده ارزش برابر با کا يمزبور مقدار يبه کاال يطيدر هر شرا ،است

زبان با  ان هميب يکوتاه يکه ما برا ين امروزه هنگاميبنابرا. ديافزا ينم
 يالزم برا له کارِيم که ارزش هر کاال به وسييگو يکاردو ميمانند ر ييها اقتصاددان

ن مورد در يشه انتقادات مارکس را در اين حال هميدر ع. شود ين مييدش تعيتول
شتر يحات بيتوض يبرا. رسد يبه نظر م يکاف" الح فعين توضيا م؛يا نظر داشته

و به  ۱۸۵۹مورخ سال " ياسيانتقاد از اقتصاد س"مارکس به نام  ي توان به نوشته يم
  .۱تال مراجعه کرديجلد اول کاپ

                                                 
انجام " مزد، بها، سود"اش به نام  مارکس در نوشته ي لهين مسئله به وسيعامه فهم از ا يحيتوض – ۱

 .افته استيانتشار  ۱۸۹۸بار در سال  نياول يگرفت که برا
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له کار يبه وس ن ارزشييتع ي وهيها به استعمال ش که اقتصاددان نيبه محض ا يول      
ارزش . گر افتادنديک تناقض به تناقض دي، از پرداختند" کار" يِدر مورد کاال

کارِ  يکه در آن وجود دارد؛ ول يکارِ الزم ي لهيشود؟ به وس ين مييچگونه تع" کار"
چقدر کار  يک سال حاويا يک ماه و يک هفته، يک روز، يکارگر در مدت 

ک سال؟ اگر کار واحد يا يک ماه و يک هفته، يک روز، ياست؟ کار 
 انيم با کار بيتوان يرا تنها م" ارزش کار"هاست، پس  ارزش ي همه يريگ اندازه

ک ساعت يک ساعت کار برابر با يارزش  م کهيدان يکه فقط م يهنگام يم؛ وليکن
ک يب حتا ين ترتيبه ا. ميدان ياز ارزش نم يزيچ" د گفت که مطلقايبا. کار است

  .ميگرد يم و دچار دور و تسلسل ميا ک نشدهيمو به هدف خود نزد
پرداخت و  يگريد يراه خروج يک به جستجويجا بود که اقتصاد کالس نيا      

 يها نهيهز يول. آن استد يک کاال برابر با مخارج تولياظهار داشت که ارزش 
ها  اقتصاددان ن سوال،يجواب به ا يبرا اند؟ کدام) ک کاالي ي به منزله(د کاريتول
 ين که به جستجويا يون به جاها اکن آن: برند يدر اصول منطق دست م يکم

 يست، بپردازند؛ به جستجوينِ آن ممکن نييسفانه تعأه متد کار کيمخارج تول
ها  نهين هزيا. ن آن ممکن استييزنند که تع يد کارگر دست ميتول يها نهيهز

ک ي، در ياجتماع يبند ک گروهيدر  يکند؛ ول ير مييط تغيبرحسب زمان و شرا
ما . ن هستندييتنگ قابل تع" نسبتا يا ن و در محدودهيمع ي ک رشتهين، در يمحل مع

 ي ط طبقهين شرايم و در ايکن يم يزندگ يدار هيد سرمايامروز تحت تسلط تول
هستند، تنها به شرط کار در مقابل  يش دائمياز مردم که در حال افزا يميعظ

ه و يلد اوها، موا نيابزار، ماش يعني(ديل توليصاحبان وسا يکه برا يارک ،دستمزد
د يتول ي وهين شيا هيبرپا. کنند يتوانند زندگ يدهند؛ م يانجام م) يشتيل معيوسا
که به طور  -مت آن به پوليق اي -يشتيل معيرگر از مقدار وساد کايتول يها نهيهز

با  يض ويحفظ آن و تعو يکار در کارگر و برا ييکسب توانا يمتوسط برا
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الزم است، ) رود ين ميا مرگ ازبي يريکه به علت پ يهنگام(يگريکارگر د
زان الزم و توسط يد کارگر به ميد تولين تجديتضم يبرا يعني: شود يب ميترک

مارک در روز  ۳شت به پول برابر يل معين وسايمت ايم که قيفرض کن. کارگر
 ۳برابر  يدار که او را به کار گرفته دستمزد هيکارگر ما از سرما نيبنابرا. باشد

ه از او دوازده ن دستمزد، روزانيا يبرا دار هيسرما" و فرضا. رديگ يز ممارک در رو
  :کند ير را ميز يها ش حسابيدار کم و ب هيسرما .کشد يساعت کار م

را  ينيماش ی د قطعهيک باشد که بايک مکانيم که کارگر ما يکن يفرض م      
برنج  يعنيه ياولآهن و مواد . سازد يک روزه مين قطعه را يم ايبسازد؛ و فرض کن
مصرف . مت دارديمارک ق ۲۰اند،  ش آماده شدهيکه از پ ياجيبه شکل مورد احت

که کارگر  يلير وساين تراش و ساين، ماشيخود ماش ين بخار و فرسودگيزغال ماش
ک مارک يبرابر  يک کارگر معرف ارزشيک روز کارِ ي يکند، برا يبا آن کار م

 ي ن کل مخارج قطعهيبنابرا .مارک است ۳ما  دستمزد روزانه طبق فرض. است
کند که به طور متوسط از  يدار حساب م هيسرما يول. شود يمارک م ۲۴ن يماش

که او از  يشتر از مخارجيمارک ب ۳ يعنيمارک،  ۲۷برابر  يمتيخود ق يها يمشتر
  .آورد يش پرداخت کرده، به دست ميپ

چه که  طبق آن د؟يآ يز کجا مزند ا يب ميدار به ج هيکه سرما يمارک ۳ن يا      
به  يعنيشوند؛  يشان فروخته م کاالها برحسب ارزش :ديگو يک مياقتصاد کالس

مت متوسط ين قيبنابرا. که در آن موجود است يمطابق با مقدار کار الزم يمتيق
رد، يگ يرا که در بر م يبا مقدار کار يعني ،مارک با ارزش آن ۲۷ن يماش ي قطعه

ن يبودند که قبل از ا ييها مارک ارزش ۲۱مارک  ۲۷ن ياز ا يول .د برابر باشديبا
مارک مرکب از مواد  ۲۰. ک مورد بحث شروع به کار کند وجود داشتنديکه مکان

 يليها و وسا نيش ماشيک مارک زغال سوخته شده به هنگام کار و فرسايه و ياول
 يزان ارزشيها به م آن يديتول تيجه از قابلياند که در نت که مورد استفاده قرار گرفته
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ماند که به ارزش مواد  يم يمارک باق ۶حال . برابر با مبلغ فوق کاسته شده است
ز قبول دارند يها ن که اقتصاددان يطور مارک همان ۶ن يا .ه اضافه شده استياول

ن يبنابرا. شده باشد يه اضافه کرده ناشيکه کارگر به مواد اول يتواند از کار يتنها م
پس، ارزش کار . به وجود آورده است يمارک ۶ک ارزش ياو  ي ساعته ۱۲کار 

باالخره کشف  بين ترتيو به ا. مارک است ۳ساعته دو برابر  ۱۲ ي ک روزهي
صبر : "ک ما با تعجب خواهد گفتيمکان يول. ستيچ" ارزشِ کار"م که يا کرده

دار به تمام  هيسرما! ام افت نکردهيشتر دريمارک؟ من که سه مارک ب ۶! نميد ببيکن
مارک ارزش دارد و اگر من  ۳من  ي ساعته ۱۲خورد که کار  يمقدسات قسم م

  "ه از چه قرار است؟ين قضيان ايجر. رديگ يمارک بکنم، او مرا به مسخره م ۶ يتقاضا
" م، اکنون واقعايده بوديک دور تسلسل رسياگردر ابتدا با مسئله ارزشِ کار به       

ش از يم و حال بيارزشِ کار بود يدر جستجو. ميا ر گشتهدچا ينحليال به تناقض
مارک  ۳ساعته  ۱۲کارگر ارزش کارِ  يبرا. ميا دا کردهيم، پيدار احتياج چه که آن

را به عنوان مزد به کارگر  مارک ۳مارک؛ که از آن،  ۶دار  هيسرما ياست و برا
بلکه دو ارزش ک يپس کار نه . زدير يب خود ميگر را به جيمارک د ۳پرداخته و 

  !اند ار هم متفاوتين بسيدارد که عالوه برا
م، برحسب زمان يا ان کردهيرا که به پول ب ييها که ارزش نيا حال به محض      

ساعت کار ارزش  ۱۲در . تر خواهد شد يمعن يتناقض فوق باز هم ب! ميحساب کن
ن يمارک و ا ۳ ساعت کار ۶ن در يبنابرا. ديآ يوجود م مارک به ۶برابر با  يديجد

پس . کند يافت ميخود در ي ساعته ۱۲کارِ  است که کارگر در ازاِء يآن مبلغ
افت يساعت کار را در ۶برابر با محصول  يساعت کار ارزش متقابل ۱۲ يکارگر برا

 يگريها دو برابر د از آن يکيدو ارزش است که  يدارا يا کارين يبنابرا. دارد يم
" کامال يدر هر دو حالت ما در مقابل امر! است ۶ا ب يمساو ۱۲ن که يا اياست و 

  .ميقرار دار يرمنطقيغ
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 يتا زمان يول. ميچرخ به ميخواه يکه م يورطم و هر يم به عقب برگرديتوان يم      
 يين تناقض رهايم هرگز از ايکن يد و فروش کار و ارزشِ کار صحبت ميکه از خر

ها رخ داده  اقتصاددان يه براک است يزين درست همان چيو ا. م داشتينخواه
کاردو، يمکتب ر يعنيک، ين محصول اقتصاد کالسيآخر يِورشکستگ. است

ک خود ياقتصاد کالس. ن تناقض را حل کندين خاطر بود که نتوانست ايبد" عمدتا
  .افت کارل مارکس بوديکه راه خروج را  يبست انداخت و کس را به بن

ر واقع ددا کرده بودند، يپ" کار" ديان مخارج تولها به عنو چه که اقتصاددان آن      
که او به  چه و آن. خود کارگر بود يِات و بقايد کار، بلکه مخارج حيمخارج تول نه

ن که يکارِ او به محض ا:"ديگو يمارکس م. فروخت کارش نبود يدار م هيسرما
توسط او ن ياز دست داده است و بنابرا يشود تعلق خود را به و يآغاز م" واقعا

خود را به  ی ندهيتواند کارِ آ ياو حداکثر م" ۱.تواند به فروش برسد يگر نميد
انجام خواهد  ينيرا در زمان مع ينيکه تعهد کند که کارِ مع نيا يعني. فروش برساند

، )د انجام دهديکه هنوز با يکار(فروشد يب او کار خود را نمين ترتيبه ا يول. داد
دستمزد ( ينيکار مع ي ارائه يبرا اي) دستمزد روزانه( ينيزمان مع يبلکه برا

دار قرار  هيار سرمايدر اخت ينيدر مقابل مزد مع کار خود را يروين  )يا مقاطعه
 يروين نيا يول. فروشد يم يعنيکند،  يکار خود را واگذار م يروياو ن. دهد يم

د يتول ي نهيهزجه يو در نت. ر استيناپذ ييخته و جدايت او درهم آميکار با موجود
چه که  کند؛ آن يدا ميد کارگر مطابقت پيتول يها نهيکار با هز يروين نيا

ن يد کارگر و بنابرايدند، در واقع مخارج تولينام يد کار ميها مخارج تول اقتصاددان
 ارزشِکار به  يرويد نيتوان از مخارج تول يب مين ترتيو به ا .باشد يکار م يروين
 يرويک نيد يتول يرا که برا يالزم" و مقدارِ کارِ اجتماعا !ديکار فرا رس يروين

                                                 
 ه جلد اوليسرما – ۱
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که مارکس در فصل مربوط  يکار .ن نموديياست، تع ين ضروريت معيفيکار با ک
  )ه، جلد اوليسرما.(کار انجام داده است يرويد و فروش نيبه خر

 يعنيدار فروخت،  هيکار خود را به سرما يرويکه کارگر ن نيحال بعد از ا      
ار يدر اخت يا  ا مقاطعهيروزانه  يدستمزد قرارداد کار خود را در ازاِء يروين

ا کارخانه يدار کارگر را به کارگاه  هيسرما دهد؟ يدار گذاشت چه رخ م هيسرما
ل يه گرفته تا وسايلواد اکار، از مو يل الزم برايکه تمام وسا ييجا. برد يخود م
جا  نيو در ا .ها از قبل وجود دارند نيشو ابزار و ما) رهيزغال، رنگ و غ(يکمک

او مانند  ي م که دستمزد روزانهيفرض کن. شود يدن ميکارگر مشغول زحمت کش
ا ي ين دستمزد را به صورت روزمزدين که ايمارک باشد، ا ۳حالت قبل برابر با 

در  م کهيکن يفرض م" مجددا. ندارد يت چندانياهم ،آورد يبه دست م يا مقاطعه
مارک به  ۶برابر با  يديخود ارزش جد ي ساعته ۱۲ز کارگر با کار ين ن حالتيا

دار با فروش قطعه  هيکه سرما يديارزش جد. ديافزا يمصرف شده ب ي هيمواد اول
 ۳دهد و  يمارک به کارگر م ۳ن مبلغ او ياز ا .کند يل ميتمام شده، به پول تبد

 ۶برابر با  يساعت ارزش  ۱۲اگر کارگر در . دارد يخود نگه م يگر را برايمارک د
. مارک است ۳ساعت برابر با  ۶د شده در يکند، پس ارزش تول يد ميمارک تول

دار  هيمارک که به عنوان دستمزد از سرما ۳ساعت معادل  ۶بعد از  ين ويبنابرا
اند  جساب يهر دو ب ،ساعت کار ۶بعد از  يعنيافت داشته، به او پس داده است؛ يدر

  .ستيون نيمد يگريبه د يناريا ده ک از آني چيو ه
ک ي يمن کارگر را برا! نميد ببيصبر کن: "دار خواهد گفت هيسرما حاال يول       

شتر يساعت، نصف روزِ کار ب ۶. ساعت ۱۲ يبرا يعنيام،  روز تمام اجاره کرده
م يحساب خواه يتنها آن موقع ب. گر هم بگذرديساعت د ۶ااهللا کار کن تا ي. ستين

ن يبا ا .رفته، عمل کنديپذ" آزادانه"که  يد به قراردادير واقع کارگر باو د !"دش
ساعت  ۶از کار که تنها  يمحصول يساعت تمام در ازا ۱۲کند  يقرارداد، او تعهد م
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م يفرض کن. ن منوال استيز وضع به همين يا با دستمزد مقاطعه. ارزد، کار کند يم
ن قطعات از يک از ايهر. کند يم ديساعت تول ۱۲قطعه کاال را در  ۱۲که کارگر 

مارک به فروش  ۵/۲نه دارد و به يمارک هز ۲ يه و فرسودگيلحاظ مواد اول
هر  يدار برا هيسرما م کهيکن يطور حساب م نيا يت فرض قبليرعا يبرا. رسد يم

 يپردازد که در مجموع برا يمبه کارگر  )سانتيم ۱۰۰= هر فرانک(ميسانت ۲۵قطعه 
 ۱۲د يدست آوردن آن با به يکه کارگر برا يمارک ۳ .شود يممارک  ۳قطعه  ۱۲

کند  يافت ميمارک در ۳۰قطعه  ۱۲ دار به ازاِء هيدر مقابل، سرما. ساعت کار کند
ماند  يم يمارک باق ۶ م،يز آن کم کنارا  يه و فرسودگيمارک مواد اول ۲۴که اگر 

گر را به يمارک د ۳و پردازد  يمارک از آن را به عنوان دستمزد به کارگر م ۳که 
خود کار  يساعت برا ۶ز کارگر ين حالت نيزند؛ همانند مثال قبل در ا يب ميج
 ۱۲ک ساعت يم ساعت از هر ين(د کنديتول ن که برابر با دستمزدشيکند تا ا يم

  .دار هيسرما يساعت هم برا ۶و  )ساعت کار
      حرکت " کار"ارزش  که از يها تا زمان ن اقتصاددانيبهتر يکه برا يشکالا

کار حرکت  يرويکه از ارزش ن نيبرعکس به محض ا رقابل رفع بود؛يکردند، غ يم
ک کاالست، يکار  يروين يکنون يدار هيسرما ي در جامعه. رود ين ميشود، از ب يم

محسوس، " است کامال ييها کاال نيا ي با همه يگر؛ وليد يمانند هر کاال ييکاال
ارزش و  ي د کنندهيتول يرويکه ن ژه استيت وين خاصيا يکار دارا يرويرا نيز

 ي به کار گرفته شود، سرچشمه يو اگر به طرز مناسب .ارزش باشد ي سرچشمه
کارِ انسان در  يروين. گردد يم -که خود داراست يش از ارزشيحتا ب – يارزش

و چه که خود دارد  تر از آن اضافه يد و در هر روز نه تنها ارزشيتول يط فعليشرا
ک يو با هر تکامل تکن يبلکه با هر اکتشاف علم: کند يد ميآن است، تول ي نهيهز

 يعني. ابدي يش ميآن افزا ي ن اضافه محصول روزانه نسبت به مخارج روزانهيا
کند، کم  يد ميآن بخش از کارِ روزانه که کارگر معادل دستمزدش را تول که نيا
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د کارش را بدون مزد به يوز که بااز ر يگريآن بخش د ياز طرف" جتايشده و نت
    .گردد يتر م يه کند، طوالنيدار هد هيسرما
ما؛ تنها طبقه کارگر است  يکنون ي جامعه سرتاسرِ ياقتصاد ي ن است شالودهيا      

ست، يکار ن يبرا يگريان ديجز ب يزيرا ارزش چيز. کند يد ميها را تول که ارزش
 يرا که در کاال يالزم" مقدارِ کارِ اجتماعا يلفع يدار هيسرما ي که در جامعه يانيب

د يکارگران تول ي لهيها که به وس ن ارزشيا يول. دهد يوجود دارد، نشان م ينيمع
ها،  نيه، ماشيها به مالک مواد اول ن ارزشيا .شوند، به کارگران تعلق ندارد يم

دهد تا  يها امکان م و به آن. ش پرداخت شده، تعلق دارديپ ي هيل و سرمايوسا
ها  که آن ياز مجموع محصوالت .کنند يداريکارِ طبقه کارگر را خر يروين

م يديکه د يطور و همان. شود يبه طبقه کارگر پس داده م ياند تنها قسمت ساخته
د هنوز با يا حداکثر بايدارد و  يخود نگه م يدار برا هيگر را طبقه سرمايقسمت د
به دنبال هر اختراع " ت از محصوالت دائمان قسميا. م کندين تقسين زميطبقه مالک

سهم (که سهم طبقه کارگر  يشوند؛ در حال يشتر مين بيد و هر اکتشاف نويجد
" ن که اصاليا ايکند و  يدا ميش پيز افزايزان ناچيو به م يا به آهستگي) سرانه

  .کند يدا ميز پيط، کاهش نياز شرا يندارد و حتا در بعض يشيافزا
هر روز و به  يکارِ انسان يِع اختراعات و اکتشافات، بازدهيسر ي امهبا اد يول      

شود که در  يم ين امر باالخره سبب تصادميابد و اي يش ميافزا يا سابقه يطرز ب
 يها ک طرف ثروتيار . ن بروديد از بيبا يامروز يدار هيآن اقتصاد سرما يط

گر يستند؛ و از طرف ديداران قادر به جذب آن نيمحصوالت که خر يِاديکالن و ز
جه قادر به ير شده و در نتيل به مزدبگيزه شده که تبديپرولتر ي م جامعهيعظ ي توده

اندازه  يک طبقه کوچک بيم جامعه به يتقس .ستياد محصول نين ازديتصاحب ا
 ياديان زيشود که جامعه در م يز سبب ميچ يران بيمزدبگ ي ثروتمند و به طبقه

ت فقر و يش از نهايت بزرگ اعضايکه اکثر ي، در حالمحصوالت خود خفه شود
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ن يا. ن هم بدتر استيباشند و تازه اغلب اوقات از ا يدر امان م يبه سخت يتنگدست
  .گردد يتر م هودهيو ب يرمنطقيش غيش از پيوضع هر روز ب

د ينظام جد .ن بردياز ب توان يمن برود؛ و آن را يد از بيبا يتين وضعين چنيا      
. ر استيان رفته باشد، امکان پذياز م يطبقات يکنون يها که در آن تفاوت ياعاجتم

دردناک که به  يک دوره گذار کوتاه و کميد بعد از يشا يا ن جامعهيدر چن
با برنامه و  يبردار ه بهرهيدر سا ،د خواهد بوديار مفيبس يهرحال از نقطه نظر اخالق

ک اجبار يجامعه به  يتمام اعضاموجود،  يديم توليعظ يروهايشتر نيگسترش ب
 ي هيرشد کل يات برايو تمتع از ح يزندگ يل برايکه وسا يطيشرا –برابر به کار 

ار عموم قرار يدر اخت يو روزافزون يبه طور مساو جسمیو  يروان ياستعدادها
ن نظام يبه دست آوردن ا يکه کارگران برا نيا. واهد بودخگو  جواب -رنديگ

به سوم ماه نکشيجشن اول ماه مه فردا و . ترند شتر مصمميره بهموا يد اجتماعيجد
  .۱خواهد بود يا انوس نمونهيمه در دو ساحل اق

  
  ک انگلسيفردر                                                  
        ۱۸۹۱ل يآور ۳۰لندن،                                                 

  
  
  
  
  
  

                                                 
که بالفاصله  يا کشنبهياول ماه مه را در  يالملل نيب يجشن همبستگ يسيانگل يها ونيونيديتر – ۱

 .کشنبه برابر با سوم ماه مه بودين يا ۱۸۹۱کردند، و در سال  يبعد از اول ماه مه بود برگزار م
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۱  
  يکار دستمزد

روابط م يا ما سرزنش شده است که چرا روشن نکرده هاز اکناف گوناگون ب      
باشند،  يم يکنون يو مل يمبارزات طبقات يه ماديپا ي ل دهندهيکه تشک يياقتصاد

 ياسيبه تصادمات س" ماين روابط مستقيکه ا ييجا باره تنها آن نيدر ا. ۱اند کدام
  .ميگذرا کرد يشدند، برخورد يمنجر م

اش دنبال شود و  ان روزمرهيدر جر يطبقات ي ز مهم بود که مبارزهيقبل از هر چ      
شوند،  يتر م يکه هر روزه غن يموجود يخيمدارک تار يبرمبنا يبه طور تجرب

ه و يفور يها که انقالب يا کردن طبقه کارگر، آن طبقهردنشان داده شود که خُ
ز ين طبقه نين ايشکست مخالف يبه معنزمان  انجام داده بود، به طور هم ۲مارس را

خواهان بورژوا در فرانسه و  ين عبارت بودند از جمهورين مخالفيا(بوده است 
در  يه استبداد فئودالياروپا عل ي که در سرتاسر قاره يو دهقان ييطبقات بورژوا

در " شرافتمند يجمهور" يروزيشد که پ يست ثابت ميبا يم نيچن هم.) مبارزه بودند
 يا قهرمانانه ي استقالل طلبانه يها بود که با جنگ ييها شکست ملت يسه به معنفران

که اروپا با شکست کارگران  نيو باالخره ا. مثبت داده بودند ه پاسخيبه انقالب فور
                                                 

ن طبقات هر يروابط و تصادمات ب: است يستيمارکس يدر تئور ياساس ي ک مقولهين يا – ۱
ن يب يروابط اقتصاد" مثال. ک از آن طبقات قرار دارديهر يه مواضع اقتصاديبرپا يطبقات ي عهجام

را در  يو اساس مبارزات طبقات هيا پايپرولتار ي و طبقه) ديل توليصاحبان وسا(دار هيسرما ي طبقه
 .دهند يل ميتشک ييد بورژوايجد ي جامعه

 همان سالمارس  ۱۸ن و يارس همان سال در وم ۱۳س، يدر پار ۱۸۴۸ه يفور ۲۴-۲۳ انقالبات – ۲
 .در برلن
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روس  –س يانگل يبردگ يعنيکهن خود  ي دو گانه يدچار بردگ" مجددا يانقالب
در برلن،  ۱۸۴۸نوامبر  دار خنده ياژدن، تريس، سقوط ويژوئن در پار يروزها. شد

! رلنديدادن به ا يا و مجارستان و گرسنگيتاليلهستان، ا ي دانهينوم يها و کوشش
  و طبقه ين بورژوازياروپا ب يطبقات ي بودند که مبارزه يها آن لحظات مهم نيا

ام يم که هر قيدادها نشان دادين رويا يو ما برمبنا. شود يکارگر در آن خالصه م
نظر برسند، تا  ار دور بهيبس يطبقات ي آن هنوز از مبارزه يها هدف حتا اگر يانقالب

و نشان . روز نشود محکوم به شکست خواهد بوديپ يکارگر انقالب که طبقه يزمان
و ضد انقالب  يکه انقالب پرولتر يتا زمان يم که هرگونه رفورم اجتماعيداد

ک ينکرده باشند به صورت  ييازورآزم يجنگ جهانک يمسلحانه در  يفئودال
 سيئو سو کيبلژت ين ما همانند واقعييدر تب. ماند يم يباق) utopie" (يال واهيخ"

ن حال يآور و در ع ن حزنيکوچک رنگ يها به مثابه لکه خيم تاريعظ يدر تابلو
 ييسلطنت بورژوا ي حکومت نمونه يکي: شوند يان مينما يکاتوريو کار مضحک

که به تصورشان  يدو حکومت. ييبورژوا يجمهور ي نهحکومت نمو يگريو د
  .و انقالب اروپا نبست يطبقات ي به مبارزه يها را کار آن

 را در اشکال يمبارزه طبقات ي رشد و توسعه يحال که خوانندگان ما چگونگ      
شتر به عمق روابط يده که بيدند، زمان آن رسيد ۱۸۴۸خود در سال  ياسيم سيعظ

کارگران بر  يو هم بردگ يو يطبقات ي و سلطه يت بورژوازيجودکه مو ياقتصاد
ر را شرح يسه فصل مفصل مطالب ز يط. مياند، فرو رو شده يزير يآن پ يرو

  :م داديخواه
 .دار هيسرما ي کارگر و سلطه يه، بردگيو سرما ين کار دستمزديرابطه ب -۱

هقان در و به اصطالح قشر د يير طبقات متوسط بورژوايناپذ سقوط اجتناب -۲
 .يستم فعليس



۲۳ 

مختلف اروپا  يکشورها ييطبقات بورژوا در تجارت و استثمار يبندگ -۳
 .۱انگلستان يعني يبازار جهان ي له حاکم خودکامهيوس به

م، يسيعامه فهم بنو ي م که به زبان سادهيکن يجا که ممکن است کوشش م تا آن      
فرض شده   شياز پ ياسيس م اقتصادين مفاهيتر ييکه شناخت حتا ابتدا نيبدون ا

 که در آلمان يخصوص وقت م که کارگران ما را درک کنند، بهيخواه يم. باشند
ن روابط يتر م مربوط به سادهيها درباره مفاه يها و سردرگم ين نادانيتر بيعج

ط موجود يشرا يکه مدافع رسم يم از جانب کسانين مفاهيا: تسلط دارند ياقتصاد
چنان درک نشده  هم ياسيگر و نوابغ س معجزه يها ستياليتا سوسهستند 

 يشتر از تعداد کسانيخته بياز هم گس در آلمان ين افراديو تعداد چن .اند مانده يباق
  .دانند ياست که خود را پدران وطن م

  شود؟ ين مييست؟ چگونه تعيدستمزد چ: م به مسئله اوليپرداز  يحال م      
جواب  يکي" زان دستمزد شما چه مبلغ است؟يم: "مياگر از کارگران بپرس      

 يگريو د ".کنم يافت ميک مارک از صاحب کارم دريمن روزانه : "خواهد داد
که به کدام  نيها برحسب ا آن. رهيو غ ."رميگ يمن دو مارک م: "خواهد گفت

را بازگو خواهند کرد که به  يمختلف يها مختلف کار تعلق دارند، رقم يها رشته
بافتن " مثال. کنند يافت ميخود در ي کاران مربوطه ک کارِ از صاحبي ازاء انجام

                                                 
ن نوشته پس از مدتی دهد انتشار اي ی خود توضيح می وری که انگلس در مقدمهط همان – ۱

منجر به قطع انتشار  ۱۸۴۹ اسی بود که در ماه مهعلت امر حاد شدن وقايع سي. شود وقف میمت
ی اين  بدين ترتيب ادامه .)سردبير آن بودای که مارکس  مجله(د،گردي "تونگزاي شرايني هنوي"

ی کارل مارکس در ميان  ی اين نوشته نويس بقيه از طرف ديگر دست. مقاالت ديگر امکان نيافت
و بدين ترتيب از سه فصلی که در نظر گرفته شده بودند مارکس تنها اولين . های او پيدا نشد نوشته

فصل دوم تنها اشاراتی در اين جزوه وجود دارد در مورد . ی تحرير در آورد فصل آن را به رشته
 .موجود نيست" و فصل سوم اصال
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 يها، همگ رغم تفاوت پاسخ يعل. ک صفحهي ينيا حروف چيک ذرع کتان و ي
است که  ين که دستمزد برابر با مبلغ پوليو آن ا: اند ک نقطه مشترکيها در  آن

  .پردازد يم ينيمع ا انجام کارِين از کار و يمع يصاحب کار در مقابل زمان
و اينان براي پول کارِ   درخَ مي ها را با پول کار آن" دار ظاهرا بنابراين سرمايه      

  ها در واقع به چه که آن آن. ولي اين فقط ظاهر قضيه است. فروشند ميخود را به  او 
   ۱.شان استکار يروينفروشند  يدار م هيپول به سرما يخاطر مبلغ

. درخَ يم... ک ماه و يک هفته، يک روز، ي يکار را برا يروين نيدار ا هيسرما      
کارگران   ق به کار واداشتنِي، آن را از طرديکار را خر يروين نيکه ا نياو بعد از ا

ها را  کار آن يرويدار ن هيکه سرما ين پوليبا هم. رساند يبه مدت مقرر به مصرف م
 ۵۰۰ر است با ابوژ بريهر ل(وژ يلتوانست دو  يبا دو مارک، م" ده است، مثاليخر

دو . کند يداريرا خر يگريد ين از هر کااليک مقدار معيا يو  شکر) م.گرم
 ده شده،يدوازده ساعت خر يکار برا يرويآن استفاده از ن ي لهيکه به وس يمارک

مانند " کامال. ک کاالستيکار  يروين نيبنابرا. مت دوازده ساعت کار استيق
  .با ترازو يشود و دوم يم يريگ اندازه با ساعت ياول. شکر
پول  يعنيدار  هيسرما يکارشان را با کاال يروين يعنيخود  يکارگران کاال      

پول به ازاء  ينيمقدار مع. رديگ ين انجام ميمع يا ن برحسب رابطهيکنند و ا يمبادله م

                                                 
مارکس در مورد دستمزد و ارزش  يتئور يِاساس ي ک نکتهيکار  يروين کار و نيز بيتما – ۱

ت استثمار ين دستمزد و ماهييمارکس در مورد تع يحات علميتوض ي هيز پاين تمايا. است ياضاف
شود  يد ميد توليتجد" که دائما يزانير بوده و به مانجام کا ييتواناکار،  يورين. است يدار هيسرما

ک ي(ن کار مشخصيروشن است که ا. را انجام دهد يدهد که کار مشخص يبه کارگر امکان م
ا قدرت يو  يعضالن يانرژ(کار يرويا نيانجام کار و  ييبا توانا...) ز، و يک مين، يقطعه ماش

" باشد، کامال ياش م ک کار مشخص صاحبيمصرف رساندن آن در  که کارگر قبل از) يمغز
 .متفاوت است
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ده ساعت دو مارک به ازاء دواز "مثال. کار يرويتفاده از نسزمان ا ينيمقدار مع
توان با دو  يکه م يگريد يه کاالهايمعرف کل ن دو مارکيا ايآ يول. يبافندگ

کار  يروين يعنيک کاال ين کارگر در واقع يستند؟ بنابرايکرد، ن يداريمارک خر
. است ن، مبادله کردهيمع يا گر و برحسب رابطهيد يرا در برابر انواع کاالها

ک روز کارش به او يدر واقع در مقابل  دار با دادن دو مارک به کارگر هيسرما
. داده است... و  ييروشنا يزم و مقداريه يمقدار لباس، يمقدار ،گوشت يمقدار

گر يد يکار با کاال يروين نآاست که برحسب  يا دو مارک در واقع معرف رابطه
ک کاال که به ي ی ارزش مبادله .کار يروين ی ارزش مبادله يعني شود، يمبادله م

به جز نام  يگريز ديچ دستمزدن يبنابرا .کاالست متيقاسبه شود، همان مح پول
مت يو اگر برحسب عادت ق. ستيشود، ن يکار داده م يرويمت نيکه به ق يا ژهيو

شود،  يخاص داده م يکاال اين متيکه به ق ير از نام خاصيشود، غ يده ميکار نام
  .دارد که تنها در گوشت و خون انسان وجود يخاص ي؛ کاالستين
دار به او  هيسرما. ميريگ ينده را در نظر مفک کارگر بايحال به عنوان مثال       

کند و نخ به پارچه  يبافنده هم شروع به کار م. دهد يو نخ م يچهارچوب بافندگ
م آن را به يکن يو فرض م کند يدار پارچه را تصاحب م هيسرما. شود يل ميتبد

ست ياز ب يقسمت يعنياز پارچه  يقسمتبافنده  ستمزددا يآ. فروشد يست مارک ميب
تر  شيپ يليبافنده مزد خود را خ". و ابدا" ر، اصاليمارک محصول کارش است؟ خ

که پارچه بافته شده  تر از آن شيپ يليد هم خيکه پارچه به فروش برسد، شا نآ از
ه به دست که از پارچ يدار مزد را با پول هين سرمايبنابرا. افت داشته استيدر باشد،

 همان .کند يکه از قبل موجود است، پرداخت م يپردازد؛ بلکه با پول يآورد، نم يم
 ي لهيوس ستند و بهيو نخ محصول بافنده ن يباف که چهارچوب پارچه يطور 

... گوشت، لباس و (ييطور هم کاال نيشوند، هم يار او گذاشته ميدار در اخت هيسرما
د ياو تول کند، توسط يافت ميکار در يروين يعنيخودش  يکاال يکه در ازا) م
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. دا نکندياش پ پارچه يبرا يداريچ خريدار ه هيممکن است که سرما. اند نشده
به بافنده که  يسه با دستمزديدر مقا يرا به نحو پر منفعتت که او پارچه ممکن اس

دار  هيبه کارگر بافنده ندارد، سرما ين مسائل ربطيه ايکل. ندداده است به فروش برسا
بافنده را  کارِ يرويه خود، نياز سرما يبا قسمت يعنيه خود، ياز ثروت اول يبا قسمت

ل يوسا ه مانند نخ،ياز ثروت خود مواد اول يگريطور که با قسمت د ؛ همانخرد يم
دها را انجام ين خريکه ا نيبعد از ا. ده استيرا خر يرچوب بافندگاچه يعنيکار 
تنها با  يو) شود يم زيد پارچه نيتول يکار الزم برا يرويدن نيکه شامل خر( داد 

" عتايو طب .پردازد يد مي، به تولکه متعلق به او هستند يل کاريه و وسايمواد اول
ن آمت يا در قيم شدن او در محصول يو سه ز هستيما ن ي ل کار شامل بافندهيوسا

  .ستيها ن در آن يم شدن چهارچوب بافندگيشتر از سهيب
د کرده يکه خودش تول يين دستمزد حاصل شرکت کارگر در کااليبرابنا      

است که از قبل وجود داشته  ياز محصول آن قسمت که دستمزد ين معنيبد .ستين
   ۱.ده استيکار را خر يروياز ن ينيدار مقدار مع هيآن سرما ي لهيو به وس

دار  هيسرما ر بهيمزدبگ يعنيک کاالست که صاحب آن يکار  يروين نيبنابرا      
کار،  يروياما به کار بردن ن .کند ين که زندگيا يفروشد؟ برا يچرا م. فروشد يم

را به  ياتيح تيفعالن ياو ا. اوست يزندگ يژه کارگر و تجلي، وياتيت حيفعال
. ن کنديش تأميخو يرا برا يشتيل الزم معيفروشد تا وسا يم يگريشخص د

   .ستن استيز يبرا يا لهيوس ي تنها به منزلهاش  ياتيت حيکارگر فعال ين برايبنابرا

                                                 
آورد به او امکان  يکار و دستمزد به عمل م يرويجا از ن نيکه مارکس در ا يليه و تحليتجز – ۱
 شود يده مينام يگذار هيسرما يچه که در اصطالح امروز درک آن يدهد در مورد چگونگ يم

 ي هيدار سرما هيک، سرمايز مانند اقتصاددانان کالسيبه نظر مارکس ن. هدص ديجالب را تشخ يا نکته
. کند يم يگذار هيسرما کار يرويد نيخرل کار و يوسا ه،ي، مواد اوليديات توليسيخود را در تأس

 .ق استيدق ياز لحاظ علم يگذار هيسرما ي کار در مقوله يروياست که قرار دادن ن يهيبد
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ات خود به ياز ح ياو کار را به عنوان بخش. کند يکند تا زندگ يار مکاو       
 ييکار او کاال. است يک قربانيشتر در حکم ي، او بيآورد و در زندگ يحساب نم

ز ياو ن تيعالن محصول فيبنابراو . کند يواگذار م يگريبه شخص د ياست که و
آن  کند يد ميخود تول يکه او برا يزيآن چ. دهد يل نميت او را تشکيدف فعاله

کند،  آن طاليی نيست که او از معدن استخراج می. بافد ابريشمی نيست که او می
دستمزد  کند توليد می چيزی که او برای خودآن . سازد قصری نيست که او می آن

ک يد يشا" مثال ،يشتيل معياز وسا ينياو به مقدار مع يشم، طال و قصر برايابر. است
که دوازده  يکارگر .شود يل ميلونک تبدآک يا يو  يک سکه مسي يا کت پنبه

سازد،  يزند، بنا م يکند، مته م يم يسد، تراشکارير ي، نخ مکند يم يبافندگ ساعت
ا بافتن، يره؛ آيو غ کند يها را حمل و نقل م شکند، آن يکند، سنگ م يم يحفار

و سنگ شکستن را به مدت  ي، بنا ساختن، حفاريمته زدن، تراشکاردن، يسير
ر، يداند؟ خ يم يد، به مثابه زندگوخ ياز زندگ يا دوازده ساعت به مثابه جلوه

قسمت از فعاليت او متوقف  گردد که اين زمانی شروع می او يزندگ. برعکس
.  ب استو در تختخوا يز شراب فروشيز غذا، پشت ميپشت م زندگی او. شود می

ست؛ بلکه يره نيو غ دن، مته زدنيسيتن، رفبا ياو به معن يدوازده ساعت کارش برا
غذا، به  زِيبه سر م دهد ياست که به او اجازه م يزيچ به دست آوردن يبه معن

  ۱.و به رختخواب برود يشراب فروش

                                                 
کار " ين است معنيو ا يدار هيسرما ی کارگر در جامعه يگانگيد باز خو ين است معنيا – ۱
محصول کار :"نوشته بود ۱۸۴۴خود در سال  فلسفی ياقتصاد يها نوشه دست، مارکس در "گانهيب

 يخارجت يک موجوديک شئ و يل به يست که کار او تبدين ين معنيتنها بد گرفتنرا از کارگر 
 يرويک نيگانه از او، همانند ياز او و مستقل و ب خارجشئ  نياست که ا ين معنيشود، بلکه بد يم

". کند يم يگانه و دشمن تلقيرا که کارگر به شئ داده ب ياتيمستقل در برابر او وجود دارد و ح
 خارج ن که کاريز در اياست؟ قبل از هر چ يزيچه چ ي رندهيت از کار در بر گيحال سلب مالک"
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ز ياو ن ،دخود را به مثابه کرم بگذران يد تا زندگنَن بتَيا يشم براياگر کرم ابر      
شه يز هميکار ن. ک کاال نبوده استيشه يکار هم يروين. ر خواهد بوديک مزدبگي
کار خود را به صاحب  يروين برده. نبوده است کار آزاد يعني يک کار دستمزدي

برده . فروشد يت خود را به دهقان نميطور که گاو فعال فروخت؛ همان يبرده نم
او  .اش فروخته شده است شه به صاحبيهم يک بار و برايکارش  يرويهمراه ن

او . برود يگريبه دست صاحب د يتواند از دست صاحب ياست که م ييکاال
از  يتنها قسمت تيرع. ستياو ن يکاال اوکار  يروين يک کاالست، ولي خودش

ن او يا. }دهد يار ارباب قرار ميا در واقع در اختيو {فروشد يکارش را م يروين
از  ن است کهين صاحب زميرد، برعکس ايگ يدستمزد م نيست که از صاحب زمين

  .ستاند ياو باج م
آزاد  کارگرِ. آورد ين ثمر به بار ميصاحب زم ين تعلق دارد و برايت به زميرع      

از  ساعت ۱۵،  ۱۲،  ۱۰،  ۸فروشد و آن هم تکه تکه؛ او  يدر عوض خود را م

                                                                                                                 
 ) ادامه در صفحه بعد(ن که کارگر دريست و ايعلق به وجود او نمت يعنيماند،  يم ياز کارگر باق

 يخود را خشنود احساس نکرده بلکه ناراض. کند يم يد نکرده، بلکه نفييش را تأيکار خود خو
شد کُ يبرد، بلکه جسم خود را م يرا آزادانه به کار نم يا يو معنو يماد يچ گونه انرژياو ه. است

شتن يکند که با خو ين کارگر تنها خارج از کار احساس ميبنابرا. زدسا يران ميو روان خود را و
کند  يکه کار نم يکه در خانه خود هنگام يهمان طور. شتنيگانه از خوياست و در کار، ب

ن کار يا. است يست بلکه جبرين يداوطلب کار او. ستيکند تنها ن يکه کار م يتنهاست و هنگام
 يارضا ياست برا يا لهيست بلکه وسياجاتش نياحت يارضا ين کار او برايبنابرا. است ياجبار

گانه يک کارگر از خود بيکه با آن  ين کاريپس، بنابرا." که خارج از او وجود دارد ياجاتياحت
ست يش به او متعلق نا تيش است و فعاليخو ين بردن زندگينمودن و از ب يقربان يشود به معن يم

 يها کند تنها در نقش ياحساس م) زحمتکش(ن که انسانياجه ينت. "تعلق دارد يگريبلکه به د
خود،  يانسان يها ن که در نقشيو ا... د مثل يدن، توليخود آزاد است، در خوردن، آشام يوانيح

 ." يواني، حيشود و انسان يم ين، انسايوانيح: کند يوان احساس ميک حيشتن را فقط يخو
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ه، يبه صاحب مواد اول يعني. فروشد ين خواستار ميخود را هر روز به بهتر يزندگ
 يکارگر نه به صاحب. دار هيگر به سرمايشت؛ به عبارت ديل معيل کار و وسايوسا

 ياو متعلق به کس يساعت از زندگ ۱۵،  ۱۲،  ۱۰،  ۸ن؛ بلکه يمتعلق است نه به زم
را که خود  يدار هيبخواهد سرما يکارگر هر زمان.خرد ين ساعات را مياست که ا

 يعنيرد، يش تعلق بگيدار هر وقت رأ هيسازد؛ و سرما يداده بود، رها م رهرا به او اجا
 خود يکه برا يا سودياورد و يبه دست ن يچ گونه سوديکه از او ه نيبه محض ا

کارگر که تنها  يول. سازد يرا از کار برکنار م يو ن کرده بود، حاصل نشود؛ييتع
چشم بپوشد،  يهد از زندگباشد، اگر نخوا يکار م يرويمنبع درآمدش فروش ن

ا بدان ين ياو بد .را رها سازد دار هيطبقه سرما يعنيداران يکل طبقه خرتواند  ينم
 يدا کردن شخصيداران متعلق است؛ و پ هيدار تعلق ندارد، بلکه به طبقه سرما هيسرما

 داران هيطبقه سرمان يان ايدار در ميک خريدا کردن يپ يعنيکه به دردش بخورد، 
         ۱.گر مربوط به خود اوستيست که دا يکار
م، به يکن يرا بررس يه و کار دستمزديسرما ي طهبک راين که از نزديقبل از ا      

گذارند،  ين دستمزد اثر مييکه در تع ين عوامليتر ح عاميطور مختصر به توض
  .ميپرداز يم

. کار است يروين يعنين يعم يک کاالي متيق، دستمزدم يديطور که د همان      
ن ييرا تع يگريمت هر جنس ديکه ق ينيهمان قوان ين دستمزد هم بر مبنايبنابرا

ن ييک کاال چگونه تعيمت يشود که ق يحال سئوال مشود؟  يم ، تعيينکند يم
  شود؟ يم

                                                 
 ي تحت سلطه يقرار دارد که و يا يابل آن بندگر در مقيکارگر مزدبگ" يآزاد"جا  نيدر ا – ۱

 ي طبقه ي لهياستثمار طبقه کارگر به وس ين روابط اقتصادين تضاد بيا. بدان دچار است" ه عماليسرما
 ياساس ي داند، هسته يم" آزاد" ک کارِيرا  يکه کار دستمزد قضايي يداران و نظام صور هيسرما

     .دهد يل ميتشک يرالبيل يرا از دموکراس يستيانتقاد مارکس
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۲  
  مت کاالهايق

ن يرقابت ب ی لهيوس بهن شده است؟ ييتع يزيچه چ ی لهيوس بهک کاال يمت يق      
ن عرضه و يو ب ين تقاضا و موجوديب ی له رابطهيوس بهروشندگان، داران و فيخر

  .سه جنبه است يشود دارا ين مييک کاال تعيمت يآن ق يمبناکه بر يرقابت. تقاضا
ن يت ايفياگر ک. شود يعرضه م يمختلف له فروشندگانيوس به يواحد يکاال      

روشد، مطمئن است که ف يتر م خود را ارزان يکه کاال يباشند، کس يواکاالها مس
ش يخو ين فروش را را برايدر کرده و بهتر دان بهيگر را از ميتمام فروشندگان د

را در  ممکن ين کااليشتريخواهد تا ب يها م نيک از ايهر . دينما ين ميتضم
. گر فروشندگان را کنار بگذارديو تمام د به فروش برساند ييصورت امکان به تنها

تر  ه ارزانيوجود خواهد داشت که نسبت به بق يا هشه فروشنديجه هميدر نت
گر يکديبازار با  يعنين فروشندگان در مورد امکانات فروش يبنابرا. فروشد يم

مت ين فروشندگان وجود دارد که قيک نوع رقابت بيب ين ترتيبد. کنند يرقابت م
  .آورد ين مييپاضه شده را رع يکاال
مت يخود ق ي که به نوبه ود داردجز وين دارانين خريک نوع رقابت بي يول      
ن فروشندگان و يبز يک نوع رقابت نيو باالخره . برد يباال معرضه شده را  يکاال
تر  شتر امکان دارد کاال را ارزانيخواهد هرچه ب يم يکي :وجود دارد دارانيخر

ن رقابت يا ي جهينت. تر بفروشد خواهد هرچه ممکن است، گران يم يگريبخرد و د
گر رقابت دارد که يد ي دو جنبه يبه چگونگ يبستگ داران و فروشندگانين خريب

شتر است يداران بيان خريا رقابت در مين امر که آيبه ا يعني. فوق بدان اشاره شد در
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و  دهند يگر قرار ميکديع، دو ارتش را در مقابل يصنا. ان فروشندگانيا در مي
ک ياندر کار  ز دستين سربازان خود نين دو ارتش در درون خود و مابيک از ايهر

وجود دارد  يتر فياش تصادمات خف که در صفوف يو آن ارتش. باشند يمبارزه م
  .دينما يبر دشمن غلبه م

هزار  يزمان برا و هم م که در بازار صد عدل پنبه موجود باشديکن يفرض م      
 يشتر از کاالين حالت، تقاضا ده برابر بيدر ا. دار وجود داشته باشديعدل خر

ک از يهر . د خواهد بوديشد يليداران خين خرين رقابت بيبنابرا. موجود است
و در صورت امکان تمام صد عدل پنبه را به انحصار  يکيخواهد حداقل  يها م نيا

 ييها خ تجارت، ما دورهيدر تار. ستيک فرض دلخواه نين مثال يا. خود در آورد
دار  هيگاه چند سرما حصول پنبه بد بوده و آنم که در آن برداشت ميا را شناخته

موجود جهان را  ي که نه تنها صد عدل پنبه بلکه تمام پنبه اند ک کوشش کردهيشر
با پرداخت  دار کوشش خواهد کردين حالت هر خرين در ايبنابرا. ندينما يداريخر

 .در کند دان بهيگر را از ميداران ديهر عدل، خر يبرا يباالتر" مبلغ نسبتا
اند و  با خود در جدال يسخت دشمن به نند سربازانيب يم که يفروشندگان پنبه وقت

رسانند، آن  ياند که تمام صد عدل پنبه خود را به فروش م مطمئن" که کامال يوقت
مت يوردن قآن يي، به منظور پادنيگر را کشيکدي يگر از نزاع کردن و مويوقت د

ن در جهت باال بردن اشانفياست که حر يا را اکنون لحظهيز: کنند يپنبه اجتناب م
  .دهند يها مسابقه م مت پنبهيق

ک يا به مثابه ه آن. شود يرار مقن ناگهان در ارتش فروشندگان صلح بريبنابرا      
نه يسمآبانه دست بر لسوفيته و ففداران قرار گريشخص واحد در مقابل خر

 يخود دارا يکاال ي عرضه ها در آن نيرترداران حتا مصّياگر خرو . گذارند يم
الت فروشندگان را حد و يد قبول کرد که تماين نبودند بايمع" کامال ييها تيمحدو
  .بود ينم يحساب
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ن فروشندگان به يتر از تقاضا باشد، رقابت ب کاال کم ين اگر موجوديبنابرا      
. بداي يل مين رقابت تقليکه ا يو به همان نسبت. شود يا صفر ميرسد  يحداقل م

ش قابل يو ب ش کمين امر افزايا ي جهينت. ش خواهد داشتيداران افزاين خريرقابت ب
  .مت کاالهاستيق ي مالحظه

شتر ي، بشود يج معکوس ميم که عکس حالت فوق که منجر به نتايدان يم يول      
شتر از تقاضاست يب يليکاال خ يِاست که موجود ين حالت هنگاميا. افتد ياتفاق م

سرانجام آب دار و يکمبود خر ن فروشندگان،يدانه بينوم رقابت جا ناظرِ نياو ما در 
         ۱.ميباش يز ميمت ناچيکردن کاال به ق

ک ياست؟  ين بودن به چه معنييا باال و پايها، و  متيا کاهش قيش ياما افزا      
که  يالرسد؛ در ح يم بلند به نظر ميکروسکوپ نگاه کنيله ميدانه شن را اگر به وس

 ي رابطه يمت کاال بر مبنايو اگر ق. باشد يک کوه کوتاه ميسه با يک برج در مقاي
  ست؟ياز چ ين رابطه ناشيشود، خود ا ين مييود تعجمو ين تقاضا و کااليب

                                                 
خود را بر فرض  يها ن جزوه استدالليم که مارکس در تمام ايخوب است توجه داشته باش – ۱
ان قرن يتا پا يخيط در زمان او غالب بود و از لحاظ تارين شريا. نهد يبنا م يستم رقابتيک سي

گر يا موارد دين مورد يدر ام که اگر يکن  يرو توجه خواننده را جلب م نياز ا. ادامه داشت منوزده
ح يابد که با شکل تشري يتبارز م يگريامروز به شکل د يدار هيسرما ياقتصاد يها دهياز پد يبرخ

ش انحصارات و تمرکزات بزرگ يدايکه با پ يرات مهمييد به تغيجا تفاوت دارند، با نيشده در ا
نشان داد که حتا در  ۱۹۵۷سال  يبحران اقتصاد" مثال. اند، توجه نمود ظاهر شده يو مال ياقتصاد
 کاهش يزيا به طور ناچيش داشته و يها به ثبات گرا متيآسا، ق م و غوليحج ديوج تولادوران 

 يرمنطقيغ" ه که ظاهرايشب يها دهيده و پدين پديا. روند يز ميموارد باال ن يابند و حتا در برخي يم
ک ي. باشند يه ميقابل توج يستم اقتصاديل آخر با بسط انحصارات در سيرسند در تحل يبه نظر م

تواند از  يکردند، م يت ميط رقابت فعاليکه در شرا ييها برخالف موسسه يشرکت انحصار
 .ها اثر بگذارد متيق يد بر رويق کاهش توليطر
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هم  ک لحظهياو . ميکن يک بورژوا مراجعه مين سئوال به يپاسخ ا افتني يبرا      
را با  يکيزيمتاف ی رهگن يا ير ثانيکبک اسکندر يمکث نخواهد کرد و مانند 

که  ييد کاالياگر تول :هد گفتاثاغورث خواهد گشود و به ما خويکمک جدول ف
ک ي ين کاال در طيم صد مارک تمام شده باشد و از فروش ايفروشم برا يمن م

 ين تمدن، شرفتمندانه و قانونيبا مواز ين درآمديا کنم؛ يسال صد مارک استفاده م
؛ و بعد اگر بزرگ است يافت کنم، درآمديمارک در ۱۳۰ا ي ۱۲۰اگر  يول. است
 زانيمپس . م خواهد بوديالعاده و عظ برم، درآمدم فوقبمارک سود  ۲۰۰

  ست؟يک بورژوا چي يدرآمد برا يِريگ اندازه
از  يا ن کاال مجموعهياگر در مقابل ا. باشد ياو م يکاال ديمخارج تولزان ين ميا      

او . نفع برده است شتر باشد،يها ب د آنيافت کند که مخارج توليرا در گريد يکاالها
خود  يکاال يِن صفر بودن ارزش مبادالتييا پايش درآمد را با باال يا افزايکاهش 
  ۱.ن آنييا پايد است يمخارج تول يا بااليکه آ نيا يعنيرد، يگ ياندازه م

                                                 
جا مارکس از نقطه نظر  نيدر ا. است ياقتصاد يتئور العاده مهمِ فوق ي ک نکتهين يا – ۱

" يش پا افتادگيپ"چه که مارکس  ن نقطه نظر آنيطبق ا. کند يم يک طرفدارياقتصاددانان کالس
ود جکه بدون و ينوسانات. ح دهديمت را توضيتواند نوسانات ق يده تنها ميقانون عرضه و تقاضا نام

 ر قابل فهميغ) سنجش ارزش کاالها نسبت به عامل کار بنا شده باشد يکه برمبنا(ها هنيهز يتئور
که  يطور نامهکند؛  يمت در حول آن نوسان مياست که ق يا د نقطهيارج تولمخ. خواهد بود

. خواهد بود ينعم ياگر به نقطه صفر عطف نشده باشد، ب) رهيو غ -۲و + ۱(درجه حرارت
کاردو را که مارکس آن را يد ريمخارج تول ياست که تئور يمدت يامروز ياقتصاد يها يتئور

حات ين توضيا. باشد ياند که قانع کننده نم پناه برده يحاتيتوضرشد و توسعه داد رها ساخته و به 
 يه به جاين نظريطبق ا. قرار دارند" يينها يسودمند"مانند  يو ذهن يروان يمقوالت يبر مبنا

 يت ذهناليها و تما قهيکاال برحسب سل يارزش گذار يذهن اريد، معيمخارج تول ينيع يارهايمع
است که مصرف کاال  يلذت ي  از درجه يب ارزش کاال ناشيترتن يبه ا. رديگ يک شخص قرار مي

     .آورد  يبه وجود م
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ن آمدن ييکاال گاه سبب پا يودن تقاضا و موجير بيم که چگونه رابطه متغيديد      
ن ييگر پايد يها باال و زمان متيق يزمان شود، يها م متيو گاه موجب باال رفتن ق

بدون تناسب  شِيل افزايا به دليآن و ک کاال به دنبال کمبوديمت ياگر ق. هستند
گر را به تناسب يد يهر کاال متيق" ابد؛ الزاماي يش ميافزا ياديزان زيتقاضا، به م

 يرا که کاالها يا ل آخر رابطهيک کاال در تحليمت يکه ق نيچه ا. آورد ين مييپا
مثال اگر  يبرا. دارد يان ميشوند، به پول ب يمورد نظر معاوضه م يگر با کااليد
مت نقره در يابد، قيش يپنج تا شش مارک افزا يشميابر ي ک ذرع پارچهيمت يق

که در  يگريد يه کاالهايکل متيق طور هم نيو هم !ديآ ين مييپا رابطه با پارچه
اکنون . ديآ ين مييپا يشمياند، نسبت به پارچه ابر خود ثابت مانده ي هيحالت اول

 در مقابل، ديم؛ بايافت کنيرا در يشميابر ي ک ذرع پارچهين که همان يا يبرا
به بار  يجيک کاال چه نتاي متيش قيم افراينيحال بب. ميکاال بده يشتريب رِيمقاد

ن يآورد و ا يم يپررونق از صنعت رو ن بخشِيه به ايسرما يمقدار آورد؟ يم
ن صنعت به يکه درآمد ا يارجح، تا زمان صنعت ي ها به عرصه هيمهاجرت سرما

اد به يد زيتول ي جهيمت محصوالتش در نتيکه ق يا زمانيبرگردد و  يمدارج معمول
  .اهد داشت، ادامه خود برسديتول ي نهيزتر از ه نييپا يا درجه

ابد، يدش کاهش يتول ي نهيزتر از ه نييک کاال به پايمت يبرعکس اگر ق      
 يصنعت ک بخشِيکه  ين کاال خارج خواهند شد؛ به جز حالتيد ايها از تول هيسرما

 يها در حالت. ساقط گردد يستيبا" جتايبا زمان خود مطابقت نداشته باشد و نت
ه کاهش خواهد ين فرارِ سرمايآن به دنبال ا يدز موجوين کاال و نيا ديتول گر،يد
" مت آن مجددايه قک يتا وقت يعنيمربوطه متناسب گردد؛  يکه با تقاضا نيافت تا اي

به  کاال يکه موجود يتا زمان: مييا بهتر بگويدش برسد و يتول ي نهيهز سطح به
د فراتر يولت يها نهيمت آن دوباره از هزين قيابد و بنابرايتر از تقاضا کاهش  کم

  .د استيتول ي نهيتر از هز نييشه باالتر و پايهر کاال هم يِمت جاريچون که ق. برود
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به بخشِ  يک بخشِ صنعتياز " ها دائما هيکه چگونه سرما مينيب يب مين ترتيبه ا      
مت يو ق ک کاال موجب مهاجرتي يمت بااليق .کنند يگر هجرت و مهاجرت ميد
  ۱.گردد ياز حد م شين آن موجب هجرت بييپا

 م که نه تنهايم نشان بدهيتوان يگر به مسئله برخورد شود، ميدگاه دياگر از د      
ن بحث ما را به يا يول. گردد ين ميد معيتول ي نهيز با هزيکاال ن يا بلکه موجودضتقا

، يم که نوسانات تقاضا و موجوديديد" ما قبال. کند يماز مقوله دور  ياديزان زيم
ک يمت يدر واقع ق. کشانند يد ميتول يها نهيمت کاالها را به سطح هزيشه قيهم

ش و کاهشِ يافزا يد است؛ وليتول يها نهيتر از هز نييا پاياالتر و بشه يهم کاال
ن و يمع يزمان ي ک محدودهيکه در  يگراند، به طوريکديمکمل  "ها متقابال متيق

 گريکديد با يتول يها نهيب هزکاالها برحس ع،يصنا و رکود ييبا توجه به شکوفا
  .شود ين مييد تعيتول يها نهيهز يها برمبنا مت آنيشوند و ق يمبادله م

ب که يآن ترت د بهيد نبايتول يها نهيهز يها برمبنا متين قيين نوع تعيا      
مت يقند که يگو يها م اقتصاددان. ده شوديکنند، فهم ياقتصاددانان آن را درک م

ها  آن .است يمند ک قانونين ياباشد و  يد ميبا مخارج تول کاال برابر متوسط
                                                 

ه ياز حرکت سرما ين شکليد متوجه بود که چنيم بايچه که در قبل گفت جا هم مانند آن نيدر ا – ۱
کار و  يرويه، نيکه تحرک کامل سرما يهنگام يعنيرد، يگ يط رقابت کامل انجام ميتنها در شرا

ط فوق ياز شرا ياديزان زيد به ميجد ييت اقتصاد بورژوايم که واقعيگفت يول. روض باشدره مفيغ
ش انحصارات، يدايدر واقع با پ) مترجم.نيلن ي نوشته..."سمياليامپر"رجوع شود به (دور شده است؛

 يگر کار آسانيجا آمده، د نيکه در ا يطور ع آنيک بخش از صنايد در يجاد موسسات جديا
شود، به  يکامل منظور م بر رقابت يک اقتصاد مبتنيز که در يرا ن يجه تمام آن عواقبيتدر ن. ستين

ها دارد،  ن آنييعکه انحصارگر در ت يها به خاطر قدرت موثر متيامروز ق. بار نخواهد آورد
ک کاال يمت يبرعکس در حالت اقتصاد رقابت آزاد ق). ابنديا کاهش نيو (تواند ثابت بمانند  يم

تواند به  يها نم ک از آنيد هريکه تول يشود، موسسات ين مييشمار موجود تع يله موسسات بيبه وس
 .د، اثر بگذارديآ يکه در بازار به وجود م يمتيق يرو ييتنها
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مت با يمت با کاهش آن و کاهش قيش قيکه در آن، افزا يا يستيحرکت آنارش
توان  يب مين ترتيبه ا. دانند يم يک موضوع تصادفيشود را  يش جبران ميافزا

ت را به ن حق را به خود داده و نوسانايها ا از اقتصاددان يگريد ي همانند عده
ک ي ي را به مثابه يديتول يها نهيهز يمت برمبناين شدن قييو تع يمند قانون ي مثابه

ها را از  ن نوسانات هستند که اگر آنيکه تنها ا يدر حال .نمود يتلق يامر تصادف
 يا ن لرزهيزم ي گونه آورند و به يبار م ها را به ين خرابيتر م وحشتناکيک بنگرينزد

 ن نوسانات هستند کهياندازند و تنها ا يه و اساس به لرزه ميا از پار ييجامعه بورژوا
 ي مجموعه. کنند ين مييد تعيتول يها نهيها را برحسب هز متيان خود قيدر جر

ن ي، ايسم صنعتين آنارشيان ايدر جر. خود، نظم آن است ،ينظم ين بيحرکت ا
  ۱.کند يران مرا جب يگريد يرعاديان غي، جريرعاديرقابت غ يا حرکت دوره

ن ييدش تعيتول يها نهيهز يک کاال برمبنايمت يم که قينيب ين ما ميبنابرا      
د است، يمت کاال باالتر از مخارج توليکه در آن ق ييها که دوره يشود، به نحو يم

رسد، جبران  يد ميتول يها نهير هزيمت به زيکه در آن ق ييها له دورهيبه وس
ن صادق يمع يک محصول صنعتيدر مورد  ن امريا" اعتيطب .گردد؛ و بالعکس يم
ن يز ايب نين ترتيبه هم. گردد يع مربوط ميست بلکه تنها به سرتاسر بخش صناين

 ي کند، بلکه تنها به طبقه يک فرد صاحب صنعت صدق نميدر مورد  يمند قانون
  .شود يع در مجموع خود مربوط ميصاحبان صنا

                                                 
د و گردش کاال يحرکت تول ي ق مجموعهيمت کاالها از طرين قييط رقابت آزاد تعيدر شرا – ۱

ن ين چنيها برحسب مراحل متناوب ا متيرکت قن مجموعه، حيدر ا. شود يح داده ميتوض
 ي هيبرپامت يل قيگر تشکيبه عبارت د. شوند ين رانده مييگاه به باال و گاه به پا) يا دوره(يحرکت

 ل دريمارکس به تفص. رديپذ يسم رقابت تحقق ميمکان يمجرااز  يد، وليتول يها نهيهر
 يها متيق"فروش کاال به گرد  يها متيدهد که ق يح ميتوض" هيسرما"ن اثر خود يتر بزرگ

 )سود متوسط -ديتول يها نهيهز. (اند در نوسان" ديتول
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مدت زمان  يمت برمبناين قييد همانند با تعيتول يها نهيمت برحسب هزين قييتع      
مواد ) ۱: هستند از د عبارتيتول يها نهيرا هزيز .باشد يک کاال ميد يتول يکار الزم برا

 يهستند که برا يل خود محصوالتيگر وسايل؛ از طرف ديوسا يه و فرسودگياول
معرف  ينعتن محصوالت صين، ايبنابرا .صرف شده استها چند روز کار  آن ديتول

زان يکار بدون واسطه که م )۲. زمان کار هستند ينيجه مقدار معيچند روز کار و در نت
ن ييکاالها را تع  متيق يکه به طور کل ين عموميهمان قوان. آن زمان است يريگ اندازه

  ۱ .دينما ين ميياست، تع مت کاريقز که خود يرا ن دستمزد" عتايکند، طب يم
ن يچن کاال و هم ين تقاضا و موجوديب ي رابطه تمزد برحسبجا که دس از آن      

کارگران  يعني کار يرويداران و فروشندگان نين خريکه رقابت ب يبرحسب شکل
مت کاالها يرو نوسانات ق نيافت؛ از ايش خواهد يکند، گاه کاهش گاه افزا يدا ميپ

مت کار به يقن نوسانات، يا ي در محدوده يول. مت مزد معادل استيبا نوسانات ق
که  يکار مدت ي لهيگر به وسيشود؛ به عبارت د ين مييد تعيتول يها نهيهز ي لهيوس
د يتول يها نهيم هزينيحال بب. است يکار الزام يروين يعنين کاال يد ايتول يبرا

      اند؟  کار کدام يروين
او  ک کارگر و ساختنيها مخارج الزم جهت حفظ کارگر به عنوان  نهين هزيا      

  .باشد يک کارگر ميبه مثابه 
قدر هم مخارج  ک کار صرف شود، همانيآموختن  يبرا يتر هرچه وقت کم      

تر  نييدستمزدش پا يعنيمت کار او يتر است؛ و همان اندازه هم ق د کارگر کميتول
                                                 

شود، اگر مارکس اين جزوه را به جاي اين که در  طوري که انگلس در مقدمه يادآور مي همان – ۱
 )ن.سهراب.نوشته شده بود ۱۸۹۱های کتاب اينترنتی دريادداشت(۱۸۸۱بنويسد در سال  ۱۸۴۹سال 

ن اصطالح را تدقيق کرد و حتا طي مارکس اي. کرد صحبت مي" قيمت نيروي کار"ت، از نوش مي
براين از اين پس بنا. تمايز قائل شد" نيروي کار"و " کار"بين " کامال" سرمايه"ارهاي مقدماتي کتاب ک

رفته انجام کار کارگر مورد استفاده قرار گ و يا تواناييِ" نيروي کار"به جاي " رکا"هرگاه اصطالح 
 .باشد، بايستي آن را برمبناي مفهومي که در باال به آن اشاره کرديم، تدقيق کنيم
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از ندارد و ين ييکارآموز گونه چياز صنعت که ه ييها در آن بخش. خواهد بود
الزم جهت ساختن  ديتول يها نهياست، هز يکارگر کاف يسمانت جيهمان موجود

که  يطيحفظ کارگر در شرا يکه برا شوند يمنحصر م ييبه کاالها" باياو تقر
مت يق ياو برمبنا مت کاريقن ي؛ بنابرا۱انجام کار را داشته باشد، الزم هستند ييتوانا
   .ن خواهد شدييالزم تع شتيل معيوسا
د يتول ی نهيکه هز يا صاحب کارخانه. ک مطلب توجه کرديبه د يهنوز با يول      

ز به يل کار را نيوسا يکند، فرسودگ يمت محصوالت را محاسبه ميو برحسب آن ق
هزار مارک باشد و در عرض ده سال " ن مثاليمت ماشياگر ق. آورد يحساب م

آورد  يمت کاال به حساب ميبرابر صد مارک  در ق ياو هر ساله مبلغ فرسوده شود،
طور هم  نيهم. ن نو عوض کندين کهنه را با ماشيکه بعد از ده سال بتواند ماش نيتا ا

را در  انکارگر که د مجدد،يمخارج تول يستيکار با يرويد نيتول يها نهيدر هز
کارگر فرسوده با کارگر تازه نفس قرار  يد مثل و پر کردن جايتول ييط توانايشرا

ن يماش يکارگر درست مانند فرسودگ ين فرسودگيبرابنا. به حساب آورد دهد، يم
  .ديآ يبه حساب م

                                                 
اندازه مهمي از تئوري مارکسيستي تعيين دستمزد است که گاهي فراموش  ي بي اين نکته – ۱

هاي  ي سطوح مختلف دستمزد را در رابطه با انداره در موارد ديگر مارکس مسئله. شود مي
گيرد و در  در نظر مي) ه در هر مقطعِ تاريخي مفروض، معين هستندک(يروي کارارزشِ ن متفاوت

موردي که براي تربيت يک کارگر احتياج به مقداري کارآموزي است، ارزش نيروي کار باالتر 
که دستمزد يک کارگر با  و اين است دليل آن. باشد يشت ميي وسايل الزم مع از ارزش ساده

و برمبناي اين تجزيه و . االتر از دستمزد يک کارگر عادي استب) يا متخصص(کيفيت بيشتر
 سطح کردن هم"ي  لوحانه تحليل از تعيين ارزش نيروي کار است که مارکس با تز ساده

انتقاد از "رجوع شود به .(داند به مشاجره پرداخته و آن را فاقد هرگونه پايه و اساس مي" دستمزدها
 .).نوشته کارل مارکس" برنامه گتا
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 د مثل کارگريو تول يمخارج زندگکار ساده با  يروين ديتول يها نهين هزيبنابرا      
دهد  يل ميد مثل، دستمزد را تشکيو تول يزندگ يها نهين هزيمت ايق .باشد يبرابر م

    ۱.شود يده مينام حداقلدستمزد ن شده يين گونه تعيکه ا يو دستمزد
د يتول يها نهيمت کاالها برحسب هزين قيين دستمزد حداقل، مانند تعيا" معموال      

 يافراد .مطرح است ن نوعيابلکه در مورد کل  کند، يصدق نم ک فرديدر مورد 
د يکردن و تول يزندگ يبرا يها کارگر به اندازه کاف ونيليان مياز کارگران، در م

 ي دستمزد کل طبقه کارگر در داخل محدوده يکنند، ول ينم افتيمثل در
  .۲ن حداقل استينوساناتش برابر با ا

                                                 
آمده، اضافه " فقر فلسفه" کتاب از مارکس که در يمشابه ي ر را به گونهيادداشت زيانگلس  – ۱
با ارزش آن  يعنيار را با حداقل دستمزد ک يروين ين و معموليمع" يعيطب"مت يکه ق يتز: کند يم

 يداند، برا يد مثل کارگر الزم هستند، معادل ميو تول يزندگ يبرا" که حتما يشتيل معيوسا
 – يآلمان ي سالنامه( "ياسيانتقاد از اقتصاد س"کتاب  ي هيطرح اولک يمن در  ي لهيبار به وس نياول

. ارائه گشته است "ت طبقه کارگر در انگلستانيعوض"و در کتاب )  ۱۸۴۴س سال ي، پاريفرانسو
د و ن تز را قبول کرده بويشود، مارکس در آن هنگام ا يده مين عبارت ديکه از ا يطور همان

" ت امر دائمايکه دستمزد در واقع نيرغم ا يعل. ن تز را از او اقتباس نموديز ايسپس السال ن
کار به طور  يرويکه ن نيا. ن حداقل را دارد، تز مذکور صحت ندارديک شدن به ايدش به نزيگرا

. ر دهدييتواند ارزش آن را تغ يشود، نم يتر از ارزش خود پرداخت م کم" متوسط و معموال
 ؛ و به عالوه)کار يرويد و فروش نيفصل خر(ح کردين تز را تصحيا" هيسرما"مارکس در کتاب 

کار را از ارزش خود  يرويمت نيدهد ق ياجازه م يدار هيد سرمايکه به تول يطينشان داد شرا
 ) يدار هيانباشت سرما يقانون عموم. (اورد، کدام استيتر ب نييپا
کار از دو  يرويح داده است، ارزش نيخود توض يبعد يها هکه مارکس در نوشت يطور همان – ۲

حد . است يا اجتماعي يخيتار يگريو د يجسمان" ن دو، صرفاياز ا يکي"ل شده که يعنصر تشک
) ادامه در صفحه بعد(است که طبقه  ين بدان معنيدهد و ا يل ميتشک يجسمانآن را عنصر  نييپا

د يخود ادامه دهد با يکيزيت فين که به موجوديا يد خود و برايو تجد ينگهدار يکارگر برا
ن يارزش ا. ديافت نمايد مثل او الزم هستند، دريات و توليح يبرا" را که مطلقا يل مصرفيآن وسا
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مت هر ين قييتع يدستمزد و چگونگ ي کننده نيين تعين قوانيتر حال که عام      
تر مسئله مورد بحث خود  مشخص يم به بررسيتوان يم ميافتيرا در يگريد يکاال

   .ميبپرداز
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
" ن عنصر صرفايعالوه برا... دهد يل ميکار را تشک ارزش نِييپا حد الزم،" مطلقا يِمصرف اِءياش

ن منحصر به يا. شود ين مييتع در هر کشور ينتس يسطح زندگ ي، ارزش کار برمبنايجسمان
که  يطي، شرايط اجتماعيکه از شرا يخصاجات مشياحت ست بلکه به ارضاِءين يات جسمانيح

 ")مزد، بها، سود"کتاب ( ."ديآ يشوند به وجود م يت ميکنند و ترب يم يها در آن زندگ انسان
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۳  
  کار يرويد نيخر= ه يسرما

 يشت که برايل معيل کار و انواع وسايوسا ه،يه مرکب است از مواد اوليسرما      
د مورد استفاده قرار يشت جديل معيد و وسايل کار جديد، وسايه جديمواد اول ديتول

وجود آمده و محصول  کار به ي لهيوس ه بهيسرما ي متشکله ن اجزاِءيتمام ا. رنديگ يم
است که به  يا انباشته شده کارِپس سرمايه  .اند کار انباشته شدهکار هستند، يعنی 

  .ن نظر اقتصاددانان استيا. رود يد مجدد به کار ميتول يله برايوس عنوان
 يانسان" توان به اشکال گوناگون پاسخ داد، مثال يست؟ ميچاه يس ي ک بردهي      

 بردهل به يتبد ينيط معيو تنها در شرااه است ياه، سيک سي. اهياست از نژاد س
ط يدن پنبه و تنها در شرايسير ياست برا يني، ماشيسين پنبه ريک ماشي .شود يم

ه يگر سرماي، دن خارج شوديط معين شراياگر از ا .شود يم هيسرما ل بهيتبد ينيمع
  .۱ستيمت شکر نيست و شکر قيخود پول ن يکه طال به خود يطور همان. ستين

ر يز تاثيگر نيکدي يبلکه به رو عتيطب ينه تنها به رو ديها در امر تول سانان      
" کنند و متقابال يم يهمکار ينيبه شکل مع که نيل ايها تنها به دل نسانا .گذارند يم

                                                 
 ي ن شدهييتع يخياز لحاظ تار ي مقولهن مثال روشن سازد، يخواهد با ا يچه که مارکس م آن – ۱

او نشان . ح خواهد داديتوض يبه روشن ين مقوله را در صفحات بعديمارکس ا. ه استيسرما
مبادالت و  ي از توسعه ينيلحظه معدر ) کاال ي در مبادله يمعادل عموم(دهد که چگونه طال يم

 يديه هم در درون روابط توليماکه سر يطور همان. ل به پول شديها تبد ن انسانيد بيروابط تول
 يها در طرح. کار است يروين يدار هين انباشت استثمار سرمايا. انباشته شد ييبورژوا ي جامعه

 يا ه اشارهيسرما يت اجتماعيماه ی به مسئله يامروز يِاقتصاد يِها يتئور يِو صور يکيتکن
 .شود ينم
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د وارد يتول و به منظور. د هستنديند، قادر به تولينما يخود را مبادله م يها تيفعال
 يعني عت،يطب يرو هها ب شوند و عمل آن يگر ميکديبا  ينيروابط و مناسبات مع

ن يا" مسلما. رديپذ يانجام م ين روابط و مناسبات اجتماعي، تنها در درون اديتول
ن يو ا دهد، يگر قرار ميکديها را در رابطه با  د کنندهيکه تول يروابط اجتماع

در  خود را با هم مبادله کرده و يها تيها در چارچوب آن فعال ط که آنيشرا
د تفاوت يل توليات وسايکنند، برحسب خصوص يد شرکت ميعمل تول ي مجموعه

ن به اجبار تمام يمانند سالح آتش يد جنگيجد ي لهيک وسيبا اختراع . کند يم
را  يآن ارتش يکه افراد برمبنا يروابط يعني: افتير ييتغ ارتش يسازمان درون

ن ين روابط بيچن کنند و هم توانستند به مثابه ارتش عمل يدادند و م يل ميتشک
  .ر نمودييز تغيمختلف ن يها ارتش

د يها به امر تول که افراد در چارچوب آن يجه آن روابط اجتماعيدر نت      
با  گريو به عبارت د! شوند ي، عوض ميد اجتماعيمناسبات تول يعني .پردازند يم

. ابندي ير ميي، تغديتول يروهايد و نيتول يل ماديوسا ي و رشد و توسعه يدگرگون
 يآورند که روابط اجتماع يرا به وجود م يزيدر مجموع خود چ يديمناسبات تول

و  قرار داشته يخياز رشد تار ينيکه در سطح مع يا رد؛ جامعهيگ يا، جامعه نام ميو 
 ي ، جامعهکهن ي جامعه. گردد يز ميگر جوامع متماياز د يا ژهيت ويبا خصوص

ک يد بوده و هرياز مناسبات تول يا ن مجموعهيچن نيا ييوابورژ ي و جامعه يفئودال
ت يبشر يخيژه از رشد تاريو ي ک مرحلهي ي ها مشخص کننده ن مجموعهياز ا

  ۱.باشند يم

                                                 
 ي لهيخ که به وسيتار يستياليدرک ماتر ياساس ي ، هستهيا ار فشردهيجا به طرز بس نيدر ا – ۱

ن مقوله رجوع يا ي مطالعه يبرا يبه عنوان مدخل. شود يم ميزه شده، ترسيمارکس و انگلس تئور
 ) ادامه در صفحه بعد(يانگلس، تزها-مارکس ي نوشته" خيتار يستياليدرک مارتر"شود به کتاب 
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 ييبورژوا ي ک رابطهين يا .باشد يد ميتول ياجتماع ي ک رابطهيز يه نيسرما      
ل يوسا ،يشتيل معيوسا .است ييبورژوا ي جامعه يديتول ي ک رابطهي يعنيد، يتول

ن يط معيک شرايا دريل شده آيها تشک ه از آنيکه سرما يا هيکار و مواد اول
 يها برا نيا اياند؟ آ د و انباشته نشدهي، تولين اجتماعيو تحت روابط مع ياجتماع

به کار  ين اجتماعين و تحت روابط معيمع يط اجتماعيد در شرايجد ديتول
ست که محصوالت ين نيمع يت اجتماعين خصوصيدرست هم ايروند؟ و آ ينم

  ۱کند؟ يم هيسرمال به يد را تبديد جديک تولي يمورد لزوم برا
ه، مرکب از يل کار و مواد اوليوسا ،يشتيل معيه تنها مرکب از وسايسرما      

 يتمام محصوالت. باشد  يز ميمبادله ن يها نبوده، بلکه شامل ارزش يمحصوالت ماد
 يه مقدارين سرمايبنابرا. باشند يشود، کاال م يل ميتشک ه از آنيکه سرما

 ياجتماع يها تيکمکاال، ارزش مبادله و  يبلکه مقدار ست؛ين يمحصوالت ماد
  .است
را به  يبخار يگندم، کشت يپشم، برنج را به جا ياگر پنبه را به جا: مثال يبرا      

جنس  يعني، يبخار يتکه پنبه و برنج و کش نيم؛ به شرط ايخط آهن بگذار يجا
مت گندم و خط آهن را دارا يمت پشم و قيهمان ق يعنيه همان ارزش مبادله، يسرما

که  نيتواند بدون ا يه ميجنس سرما. کند ير نمييه تغيسرما ين حالتيباشند؛ در چن
                                                                                                                 

مارکس و  يها و نامه ياسير انتقاد اقتصاد س، مقدمه ب"آنن کوف"فوئرباخ، نامه به  ي ها درباره آن
 .يخيسم تارياليانگلس در مورد ماتر

اي را که انسان براي تهيه ضروريات زندگي مورد استفاده  ي توليدي مردم هر وسيله" معموال –  ۱
يک بيل " ولي اين نظرِ سطحي که مثال. آورند يم دهد، به عنوان سرمايه به حساب قرار مي

جا به  شود؛ اما در اين هاي اقتصادي نيز ديده مي يه است در بسياري از نوشتهزني، سرما شخم
اصطالحي که مارکس مورد استفاده قرار " (اقتصاد عاميانه"گردد که چگونه  روشني معلوم مي

ي جريانات اقتصادي و اجتماعي  هها متوقف مانده و قادر نيست ريش هاغلب در سطح پديد) داده
 .آن را درک کند
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، يا هياگر هر سرما يول. ر کندييتغ" گردد، دائما يريين تغيتر ه دچار کوچکيسرما
ا ارزش مبادله، يارزش مبادله است؛ برعکس، هر مقدار کاال  يعنيکاال  يمقدار
  .ستيه نيسرما
" ک ارزش مبادله است؛ هر ارزش مبادله، منفردايهر مقدار از ارزش مبادله،       

ک يارزد،  يمارک م۱۰۰۰که  يا خانه" مثال. باشد يک مقدار ارزش مبادله مي
نگ ارزش يک فنيکه  ياغذهر تکه ک. مارک است۱۰۰۰ارزش مبادله به مبلغ 

را که  يمحصوالت. باشد ينگ ميارزش مبادله به مبلغ صد صدم فن يمقدار دارد،
را که تحت  ينيمع ي رابطه. نامند يگر عوض کرد کاال ميتوان با محصوالت د يم

ا اگر برحسب پول باشد، يها و  آن ارزش مبادله شوند، ين کاالها مبادله ميآن، ا
که  نيشان، و ا تواند در کاال بودن يمحصوالت نم نيت ايمک. نامند يمت آن ميق

ک درخت ي .به وجود آورد يرييباشند تغ ين ميمع متيقا ي ارزش مبادله يدارا
 ۳۵/۲۸(اگر آهن را به اونس. ک درخت استيا کوچک باشد، يهرچقدر بزرگ 

و  دنت کاال بويا در خصوصيم؛ آيگر مبادله کنيا به تُن، با محصوالت ديو  )م.گرم
ن آهن يباز هم ا! ريخ شود؟ يحاصل م يريياش تغ ت ارزش مبادله داشتنيخصوص

ا ياش باالتر  متيتر و ق ا کميشتر يآن ب اش ارزش تيک کاالست که برحسب کمي
  .تر خواهد بود نييپا

  شود؟ يل ميه تبديا ارزش مبادله به سرمايکاال  يپس چگونه مقدار      
مستقل،  ياجتماع يروينک يبه مثابه  کاالها ي جموعهن مين خاطر که، ايبه ا      

بدون  کار زنده و يرويق مبادله با ني، از طراز جامعه يبخش يِرويبه مثابه ن يعني
 جز به يگريز ديکه چ يا وجود طبقه. کند يواسطه خود را حفظ کرده و رشد م

  .ه استيست، شرط وجود سرمايقدرت کار کردن را صاحب ن
افته بر کارِ بدون واسطه و يت يرفته و ماديکار انباشته شده، انجام پذ ي تنها سلطه      

  .آورد يه به وجود  ميزنده؛ از کارِ انباشته شده سرما
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د مجدد، کارِ انباشته شده توسط يست که جهت تولين امر نيه در ايت سرمايواقع      
د که کارِ زنده شو ين خالصه ميت آن در ايبلکه واقع رسد؛ يکارِ زنده به مصرف م

 ي حفظ و رشد ارزش مبادله يبرا يا لهيوس ي در خدمت کارِ انباشته شده، به مثابه
  .۱رديگ يقرار م ،شيخو
اتفاق  يزير چه چيدار و کارگر مزدبگ هين سرمايم که در امر تبادل بينيحال بب      

  افتد؟ يم
دار  هيسرما يد؛ ولکن يافت ميدر يشتيل معيکارش وسا يروين کارگر در ازاِء      

که نه  يا خالقه يرويکارگر و ن يديت توليل معاش، کار و فعالين وسايدر مقابل ا
شتر يب يکار انباشته شده ارزشسازد، بلکه به  يم" چه که مصرف کرده مجددا تنها آن

دار تنها  هيکارگر از سرما .کند يافت مي، دردهد يچه که در ابتدا داشته م از آن
به چه درد او  يشتيل معين وسايا. رديگ يموجود را م يشتيل معياز وسا يقسمت

شت را يل معين وسايکه من ا نيبه محض ا يول. يبه درد مصرف فور خورد؟ يم
دارند، به منظور  يل مرا زنده نگه مين وسايکه ا يکنم، اگر از مدت زمان يمصرف م

ل، با ين وسايا فمصر ياگر در ط يعنيم؛ يشت استفاده ننمايد معيل جديد وسايتول
مصرف شده و از دست رفته  يها ارزش يرا به جا يديجد يها کار خود، ارزش

ن ياما درست هم .اند از دست رفته يريناپذ من به طرز جبران ياورم برايبه وجود ن
                                                 

ن يدلخواه در ا يک کااليه و ين سرمايف شده، فرق بيجا تعر نيکه در ا ين آن طوريبنابرا – ۱
با  ينيمع ي ن که تحت رابطهيا يعني. باشد ين ميمع ي ک ارزش مبادلهي يک کاال داراياست که 

که در  يدر حال). لو گندميک جفت کفش در مقابل پنجاه کي" مثال(شود  يگر مبادله ميد ييکاال
کار انباشته ) ي مبادله(کار است ارزش  يرويکه ن يا ژهيو يکاالدار و کارگران  هين سرمايل بتباد

کار از  يروين به کار گرفتن نيبنابرا. برد يه را باال ميل کار و مواد اولين، وسايماش يعنيشده 
 ي رو در جامعه نياز ا. بخشد يم" يزندگ"ه ياست که به سرما يزيدار آن چ هيطرف سرما

به  يد و کار دستمزديل توليرون از چارچوب به کار گرفتن وسايه را بيتوان سرما ينم ييرژوابو
 .، درک کرديدار هيسرما ي وهيش
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شت به يل معيوسا يد مجدد است که کارگر در ازايتول ي العاده فوق يروين
  .خود آن را از دست داده است يبه خود نيبنابرا. کند يم ميدار تسل هيسرما

  
قروش نقره  ۵ن به کارگر روزمزدش يدار زم ک اجارهي: ميريرا در نظر بگ يمثال      

ن يزم يقروش نقره تمام روز را در رو ۵ن يا يکارگر روزمزد برا .دهد يدر روز م
 .ن نموده استياو تضم يقروش برا ۱۰برابر  يدار کار کرده و درآمد اجاره

! کند يافت نمير داده است، دريچه را که به کارگر مزدبگ دار تنها برابر آن ارهاج
ر يرا که به کارگر مزدبگ يا قروش نقره ۵ن او يبنابرا. ستاند يبلکه دو برابر آن را م

کار و  قروش نقره، ۵ يدر ازا. به کار برده است يداده به طرز سودآور و ثمربخش
ن يبه اندازه دو برابر محصول از زم ها ، توسط آن۱دهير را خريکارگر مزدبگ يروين

برعکس  .سازد يل ميقروش تبد ۱۰قروش نقره خود را به  ۵آورد و  يبه دست م
 ۵دار واگذار کرده  خود که ثمرات آن را به اجاره يديتول يروين ير به جايمزدبگ

 به سرعت شيشت که کم و بيل معيکند، که آن را با وسا يافت ميقروش نقره در
مورد بحث ما به دو گونه  ي قروش نقره ۵ن يبنابرا. کند يشوند، مبادله م يمصرف م

ن يچرا که ا کند، يم د مجدديتولکه  يبه نحو :دار هيسرما يبرا. اند دهيبه مصرف رس
و  د کرده است؛يقروش نقره تول ۱۰که  ۲شود يکار مبادله م يرويقروش نقره با ن ۵

ل معاش يقروش نقره را با وسا ۵ن يرا او اي، زيدير توليغ ينحو به :کارگر يبرا
، عوض کرده )م.ها به دنبال مصرف آن(اند ن رفتهيشه از بيهم يکه برا يليوسا يعني

                                                 
 يبعد يها را که مارکس در نوشته يتر قيان دقيم، بيمتذکر شد" که قبال يطور همان – ۱

کار و " يبه جا )کند يدار و کارگر صحبت م هين سرمايد و فروش بيکه از خر يهنگام(خود
 .است "کار يروين"دهد،  يمورد استفاده قرار م" کار" يا به جايو " ريمزدبگ يروين

که به  يانگلس به کار برده نشده بلکه از قبل در متن ي لهيکار به وس يرويجا اصطالح ن نيدر ا – ۲
 .استافته، وجود داشته يانتشار " تونگيزا شينيرا هينو"خود کارل مارکس در  ي لهيوس
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" تواند مجددا يدار است که کارگر م سابق با اجاره ي است و تنها با تکرار مبادله
  ۱.ها را به دست آورد آن

مزدي، مفروض بر سرمايه  و كارِ ؛يزدورم ه، مفروض بر کارِين سرمايبنابرا      
يكديگر را به وجود " اند، اين دو متقابال به هم وابسته" اين دو متقابال. باشد مي
  .آورند مي

! كند؟ خير اي توليد مي هاي پنبه ي پنبه تنها پارچه آيا كارگر در يك كارخانه          
آورد كه بر كارِ او  جود ميهايي را به و او ارزش: نمايد او سرمايه نيز توليد مي

هاي جديدي به وجود  ها ارزش ي آن چرا كه به وسيله فرمايي خواهند داشت؛ حكم
  .آيند مي

اگر سرمايه تنها با نيروي كار مبادله شود، و اگر تنها كارِ مزدوري توليد كند،       
كه  رط اينا سرمايه مبادله شود، به شتواند ب نيروي كار مزدبگير مي. يابد افزايش مي

بنابراين . ي آن است تقويت نمايد سرمايه را افزايش دهد و نيرويي را كه بنده
     .افزايش سرمايه، افزايش پرولتاريا، يعني افزايش طبقه كارگر است

دار و كارگر يكي  گويند كه منافع سرمايه ها مي هاي آن بورژواها و اقتصاددان      
دار شغلي به كارگر ندهد، او به  را اگر سرمايهزي :طور است در واقع هم همين .است

شود و سرمايه نيز اگر به استثمار نيروي كار نپردازد به نابودي  بدبختي كشيده مي
اي كه به  هرچه سرمايه .گرايد و براي استثمار كردن بايد آن را خريداري كند مي

به  دا كند،تر افزايش پي سريع -توليدي  يعني سرمايه –توليد اختصاص داده شده 

                                                 
جا از مصرف  نيشود، مقصود مارکس در ا يده مين عبارت ديدر ا يکه به روشن يطور همان – ۱
شتر از ارزش يب يگونه ارزش چيه کارگر ياست که برا يشت، آن مصرفيل معيوسا يدير توليغ

 يه برايش سرمايرا منبع افزاياست، ز يديتول يکار او کار يول. کند يد نميل معاش توليخود وسا
ک يست، بلکه يکلمات ن ک اختالف در کاربردين مسئله تنها ين ايبنابرا. باشد يم دار هيماسر

 .است يه و کار مزدورين سرماياد بتض ياست که مبنا ياختالف واقع
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همان اندازه نيز صنايع رونق بيشتري خواهند داشت و هرچقدر بورژوازي 
و دادوستدهاي او وضعيت بهتري پيدا كند، به همان اندازه نيز  ثروتمندتر شود

قدر هم كارگر خود را  دار احتياج به كارگران بيشتري خواهد داشت و همان سرمايه
  .تر خواهد فروخت گران
امكان افزايش ناپذير براي وضعيتي قابل تحمل براي كارگر،  بشرط اجتنا      

  .تر سرمايه توليدي است هرچه سريع
اما افزايش سرمايه توليدي به چه معني است؟ اين به معني افزايش قدرت كار       

ي بورژوازي بر روي  افزايش سلطه به معني. انباشته شده بر روي كار زنده است
كه كارِ دستمزدي ثروتي بيگانه را كه بر او تسلط دارد،  هنگامي. طبقه كارگر است

وسايل  آفريند؛ وسايل اشتغال يعني يعني سرمايه را مي قدرتي كه دشمن اوست،
با " به جزئي از سرمايه و به اهرمي كه مجددا" به شرطي كه او نيز مجددا -معيشت

  .ندآي به سوي او مي" مجددا -حركتي سريع آن را رشد بدهد، بدل گردد
منافع سرمايه و منافع كارگر يكي هستند، تنها بدين معني است كه  كه گفتن اين      

باشند؛ هركدام وابسته به  واحد مي سرمايه و كارِ مزدوري دو جزء يك رابطه
       .اند به هم وابسته" طوري كه رباخوار و مفلس متقابال ديگري است، همان

اش وابسته به  رگر مزدبگير است، سرنوشتكارگر مزدبگير تا زماني كه كا      
  .دار باشد، اين است آن اشتراك منافع معروف بين كارگر و سرمايه سرمايه مي
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۴    
  رابطه معكوس سود و دستمزد

يابد، تعداد  اگر سرمايه افزايش پيدا كند حجم كار دستمزدي نيز افزايش مي      
تري از افراد  ي وسيع رمايه به تودهشود و در يك كلمه تسلط س مزدبگيران زياد مي

چه  چنان. ها را نيز در نظر بگيريم حتا اگر مساعدترين حالت. يابد گسترش مي
شود و بنابراين قيمت كار  سرمايه توليدي افزايش يابد، تقاضاي كار نيز زياد مي

  .رود يعني دستمزد هم باال مي
هاي اطرافش هم به  نهتا زماني كه خا يك خانه هرچقدر هم كوچك باشد،      

 رود از يك خانه انتظار مي" چه كه اجتماعا همان اندازه كوچك باشند، به تمام آن
ي مذكور  ي كوچك قصري بنا شود، خانه ولي اگر در جنب خانه. گويد میپاسخ 

اين است كه  ي كوچك اكنون نمايشگر اين خانه. آيد به صورت يك كلبه در مي
ي عمل بپوشاند،  هاي خود جامه يك از خواستهبه هيچ  تواند اش نمي صاحب

و هرچقدر هم  .پاسخي مثبت پيدا كند هاي كوچكي براي خواسته تواند حداكثر مي
به  -محقر" ي نسبتا اگر قصري در كنار آن خانه در جريان تمدن به پيش برويم،

تر  اضينار باال برود؛ ساكن آن خانه در تنگنايي بيشتر، -اي برابر و يا بيشتر اندازه
تر خواهد  اش سركوب شده خواهد بود و هميشه خود را در ميان چهارديواري خانه

  .يافت
افزايش محسوس دستمزد ملزم به افزايش سريع سرمايه توليدي است و افزايش       

ي توليدي موجب افزايش سريع ثروت، تجمالت، احتياجات و  سريع سرمايه
مندي كارگر افزايش يافته،  ين طريق بهرهاگر چه بد. گردد مندي اجتماعي مي بهره
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ي  منديِ افزايش يافته در مقابل بهره. آورد به وجود مي "رضايتي كه اجتماعا
در  –دار كه كارگر را بدان راهي نيست، و در مقابل درجه رشد جامعه  سرمايه

مندي ما از جامعه بر  احتياجات ما و بهره. كاهش يافته است -مجموع خود
كنيم و نه برمبناي  گيري مي ها را برمبناي جامعه اندازه نابراين ما آنب. خيزند مي

ها  مندي جايي كه ماهيت اين احتياجات و بهره و از آن. ها وسايل مادي ارضاي آن
  .۱باشند اجتماعي است، بنابراين نسبي مي

توان در عوض آن به  ي حجم كااليي كه مي دستمزدها تنها به وسيله" معموال      
  .هاي گوناگوني است شود؛ بلكه داراي جنبه ين نمييآورد، تع دست

چه كه كارگران قبل از هر چيز ديگري به ازاي نيروي كار خود دريافت  آن      
آيا دستمزد تنها به وسيله اين مبلغ . كنند، قبل از هر چيز مبلغ معيني پول است مي

  شود؟ تعيين مي
ترين معادن در  االستخراج ترين و سهل در قرن شانزدهم به دنبال كشف غني      

ب ارزش طال ين ترتيبه ا .ي در گردش اروپا افزايش يافت امريكا، ميزان طال و نقره

                                                 
ي ماركس را  توان انديشه ست كه از طريق آن ميهايي ا اين قسمت يكي از مهم ترين بخش – ۱

ي  سرمايه انباشت. داري به درستي تفسير نمود ظام سرمايهي كارگر در ن در مورد شرايط طبقه
است، دستمزد واقعي كارگران را، به آن  توليدي كه همراه با افزايش حجم كارِ مزدوري

 اي كه يابد و به آن اندازه ي آن فزوني مي بر عرضه) م.وي كارنير(اي كه تقاضاي كار اندازه
رجوع شود به تاريخ (برد شود، باال مي ياقتصادي همگاني م افزايش بارآوري در سيستم

در . )ي بين بارآوريِ كار و ميزان دستمزد هاي اقتصادي، نوشته كارل ماركس، بخش رابطه تئوري
آورد كه بايستي  ي عمومي رشد جامعه احتياجات جديدي را به وجود مي حالي كه درجه

باشد؛  از آن مي كوچكي برآورده شوند، احتياجاتي كه كارگر قادر به برآوردن تنها قسمت
 ي فاصلهبدين ترتيب . گيرد داران تعلق مي ثمرات بارآوريِ كارِ اجتماعي به طور عمده به سرمايه

جا فرض كرده، يعني در  داران، حتا در حالي كه ماركس در اين بين كارگران و سرمايه اجتماعي
 .يابد ، فزوني مي"افزايش محسوس دستمزد"حالت 
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کارشان به  يرويکارگران به ازاء ن. گر سقوط نموديد يو نقره در رابطه با کاالها
 يبر باقها به پول برا مت کار آنيق. کردند يافت مينقره در ي همان مقدار سابق سکه

که  يا را با همان مقدار نقرهيافته بود؛ زيها کاهش  که دستمزد آن يماند، در حال
. داشتند يافت ميگر را دريد ياز کاالها يتر گرفتند، به هنگام مبادله مقدار کم يم
قرن شانزدهم  در يه و رشد بورژوازيش سرمايبود که با افزا يطياز شرا يکين يا

  .کمک نمود
به دنبال برداشت بد  ۱۸۴۷در زمستان سال : ميريدر نظر بگ را يگريحالت د      

ره ير و غيغالت، گوشت، کره و پن يعني ه،يمت مواد اوليق يمحصوالت کشاورز
کار خود  يروين يحال اگر کارگران به ازا. افتيش يافزا يا به طور قابل مالحظه

بله  افته بود؟يکاهش ن ها ا دستمزد آنيکردند، آ يافت ميهمان مبلغ پول سابق را در
ره ينان و گوشت و غ يتر را در مقابل همان مقدار پول، مقدار کميز. بدون شک

افته بود، نه به خاطر کاهش يها کاهش  جا دستمزد آن نيدر ا .داشتند يافت ميدر
  .يشتيل معيافتن ارزش وسايش يافتن ارزش نقره، بلکه به خاطر افزاي

 يرييمت کار به پول تغيم که در آن قيفرض کن را يگريو باالخره حالت د      
استعمال  به دنبال يو صنعت يمت تمام محصوالت کشاورزيکه ق ينکرده، در حال

 .افته استيره کاهش يخوب برداشت محصول و غ يها د و ساليجد يها نيماش
  .بخرند يشتريب يتوانند کاال ياکنون با همان پول م

ن خاطر است که ارزش ين درست به ايافته و ايش يها افزا ن دستمزد آنيبنابرا      
با  يدستمزد اسم يعنيمت کار به پول ين قيبنابرا. نکرده است يرييآن به پول تغ
شوند  يدستمزد داده م يکه در واقع به ازا ييبا مقدار کاال يعني، يدستمزد واقع

د تنها يم، نبايکن يا کاهش دستمزد صحبت ميش يکه از افزا يپس وقت. ستيبرابر ن
  .ميريرا در نظر بگ يدستمزد اسم يعنيمت کار به پول يق
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که به خاطر آن کارگر خود را به  يمبلغ پول يعني ينه دستمزد اسم يول      
تواند با  يکه کارگر م ييمقدار کاال يعني يفروشد و نه دستمزد واقع يم دار هيسرما

  .ستنديدر مقوله دستمزد ن ه جوانب موجوديکل ي ان کنندهيک بي چين پول بخرد، هيا
ن ييتع دار هيبا سود سرما يعني يدياش با عا ق رابطهيز دستمزد از طريقبل از هرچ      

  .نديگو يم يا نسبي ين را دستمزد تناسبيشود؛ ا يم
. گر استيد يمت کاالهايمت کار در رابطه با قيمعرف ق يدستمزد واقع      

د شده است که متعلق به يتول" جددااش م از ارزش يبخش يبرعکس دستمزد نسب
 قرار دارد که متعلق کارِ يگريو در مقابل آن قسمت د باشد يواسطه م يکارِ ب

  .ه استيسرما يعنيانباشته 
د شده به يتول يم شدن کارگر در کااليدستمزد عبارت از سه: "م کهيگفت" قبال      

له يجود داشته و به وساز کاالست که از قبل و ين قسمتآدستمزد . ستيله او نيوس
ن يد ايدار با هياما سرما." خرد يرا م يديکار تول يروياز ن يدار مقدار هيآن سرما

ن يد ايو با ديد شده توسط کارگر جبران نمايمحصول تول متيق قيدستمزد را از طر
ش ياز پ يِديتول يها نهينسبت به هز" انجام دهد که هنوز معموال يکار را به نحو
 مت فروشيق. نديگو يکه آن را سود م يمازاد. داشته باشد ي، مازادپرداخت شده

م يقستدار به سه قسمت  هينظر سرما د شده از نقطهيله کارگر توليکه به وس ييکاال
 يمت فرسودگيپرداخته و ق" که قبال يا هيمت مواد اوليجبران ق يکم: شود يم

ش پرداخت يهمه از پ ها نياکار که  ير ابزارهاين آالت و سايها، ماش دستگاه
ش پرداخته شده است؛ سوم يله او از پيکه به وس ي؛ دوم جبران دستمزداند شده

  .دار هيسود سرما يعنيمازاد،  يقدارم
کند، در  ياز قبل موجود را جبران م يها تنها ارزش يکمروشن است که قسمت       
دهد، به  يل ميتشکدار را  هياکه سود سرم يکه چه جبران دستمزد و چه مازاد يحال

 ه اضافه شدهيکه کارگر به وجود آورده و به مواد اول يديارزش جدطور عمده از 
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م هم دستمزد و هم سود را به يتوان ين مفهوم ميو در ا. نديآ يبه دست م است،
  .۱ميم شدن کارگر در محصول بدانيها به مثابه سه سه متقابل آنيهنگام مقا

 يدا کند، وليش پيتواند افرا يحتا م ر بماند،ييبدون تغتواند  يم يدستمزد واقع      
مت يم که قيفرض کن" مثال. ابديتواند کاهش  يم ين موضوع دستمزد نسبيرغم ا يعل
از : مثال يبرا(ک سوميزان يزان دو سوم و دستمزد روزانه به ميت به مشيل معيم وسااتم

ر ين دو مارک مقاديبا اهرچند که کارگر . ن آمده باشدييپا )سه مارک به دو مارک
دستمزد  يآورد، ول يکاال نسبت به سابق که سه مارک مزد داشت به دست م يشتريب

صاحب " مثال(دار هيبه سود سرما. است افتهيدار کاهش   هيسرما يدياو در رابطه با عا
به  يستياست که کارگر با ين بدان معنيک مارک اضافه شده است و اي )کارخانه

شتر از گذشته يب شود، يکه به او پرداخته م مبادله يها از ارزش يتر ر کميمقاد يازا
رد در مقابل يگ يکه به سرمابه تعلق م يگر قسمتيبه عبارت د. د کنديارزش مبادله تول

و    هين سرمايب يع ثروت اجتماعيتوز. افته استيش يافزا که به کار تعلق گرفته، يقسمت
 يشترير بيبر مقاد   هيدار با همان سرما  هيکند؛ و سرما يدا ميپ يشتريب يکار باز هم نابرابر

ابد و ي يش ميکارگر افزا ي دار بر طبقه  هيسرما ي قهبقدرت ط .کند يم ييکارفرما
  .۲شود يدار رانده م  هيتر از سرما نييباز هم پا يا او بدتر شده و به پله يت اجتماعيموقع

                                                 
دار در امر  هيم که سرمايبدان ياز منابع مال يقسمت ي اگر دستمزد را به مثابه گريبه عبارت د – ۱

. به نظر خواهد آمد يديتول ي هيش پرداخت سرمايپ ي ن دستمزد به مثابهي، اکند يد مصرف ميتول
که او با کار خود  يارزش يعني(ميريرا که کارگر به وجود آورده در نظر بگ ياگر برعکس ارزش

 يک باقي ي از محصول کارگر و سود به مثابه يقسمت ي به مثابه ، دستمزد)ديافزا يه ميبه مواد اول
 يد شده باقيچه که پس از برداشتن سهم کارگر از محصول تول به مثابه آن يعنيمانده خواهد بود؛ 

را  يدياز ارزش جد يهستند و هرکدام بخش ينسب يمزد و سود ارقام ين معنيبه ا. ماند يم
 .د شده استيکارگر تول ي لهيهند که به وسد يل ميتشک

داراي " وضعيت اجتماعي کارگر"اين قسمت نيز براي درک دقيق تز مارکس در مورد  – ۲
ي دستمزد نسبي را روشن ساخت،  که مقوله جا مارکس بعد از اين در اين. اهميت بسيار است
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 دستمزد و سود را در رابطه ش و کاهشيکه افزا يا يپس آن قانون عاد      
                          ؟کند، کدام است ين مييشان تع متقابل

دار  هيکه به سرما يبخش. قرار دارند گريکديمعکوس با  يا ن دو در رابطهيا      
که به کارگر  يبخش" ابد، که متقابالي يش ميافزا يسود به همان نسبت يعنيرسد،  يم

به . طور برعکس نيو هم. ابدي ياو، کاهش م ي ستمزد روزانهد يعنيرد؛ يگ يتعلق م
 يا رود و به همان اندازه يسود باال م کند، يدا ميهمان اندازه که دستمزد کاهش پ

  .ديآ ين مييکند، سود پا يدا ميش پيکه دستمزد افزا
رفه با ص يا ق مبادلهيتواند از طر يم دار هيراد گرفته شود که سرمايد به ما ايشا      

چه در رابطه با  –کاال  يش تقاضايا با افزايگر و يدار د هيک سرمايخود را با  يکاالها
ره يو غ يميقد ياجات بازارهاياحت يش موقتيد و چه به دنبال افزايجد يجاد بازارهايا
ش يگر افزايداران د هيتواند به ضرر سرما يدار م هيسود سرما" جتاينت که نينفع ببرد؛ و ا –
 ي در مورد ارزش مبادله يعنيدر مورد دستمزد  یا کاهشيش يکه افزا نيون اابد، بدي
به دنبال تکامل  تواند يدار م هيکه حتا سود سرما نيا ايد؛ و يکار به وجود آ يروين

  .ابديش يره افزايد و غيجد يبه طرز يعيطب يروهايو به کار گرفتن ن ارل کيوسا
به دست  يمتفاوت" کامال يها سود از راهرفت که اگر يد پذيز بايقبل از هرچ      

ش يدر واقع سود به علت کاهش دستمزد افزا. است يکيجه يآمده باشد، باز هم نت
                                                                                                                 

اال آورده، عنوان کرده و در را به طور فشرده و با مثالي که در ب" ارزش اضافي نسبي"ي  مقوله
وسايل معاش؛ افزايش ) هاي وقيمت(کاهش ارزش: سازد رابطه با آن مسائل زير را مطرح مي

ي  تر از قيمت کاالهايي که به وسيله زيرا دستمزد نسبي به طور نسبي کم( احتمالي دستمزد واقعي
ول که به سود تعلق ؛ و افزايش بيشتر ميزاني از محص)يابد کارگر خريداري شده، کاهش مي

يابد، درست به معني بدتر شدن وضعيت  گيرد، نسبت به ميزاني که به دستمزد تعلق مي مي
در مورد اين مسئله رجوع شود به . دار است  اجتماعي کارگر نسبت به وضعيت اجتماعي سرمايه

: وسوم يستجلد اول، فصل ب" سرمايه"چنين به کتاب  ي مارکس و هم نوشته" مزد، بها، سود"کتاب 
 ".داري  قانون عمومي انباشت سرمايه"
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دار با همان  هيسرما. افته استيش سود کاهش يدستمزد به علت افزا يافته، ولين
بدون  مبادله به دست آورده است، يها از ارزش يشتريمقدار ب ،مقدار کارِ کارگران

نسبت به منفعت  که نيا يعني .به ازاء کار پرداخته باشد يشترين خاطر پول بيکه به ا نيا
  .شود يبه ازاء آن پرداخته م يتر رساند، پول کم يدار م هيکه کار به سرما يخالص
مت يمت کاالها، قيرغم نوسانات ق يم که عليساز يبه عالوه خاطرنشان م      

گر مبادله يد يه برحسب آن هر کاال با کاالهاک يا رابطه يعنيمتوسط هر کاال، 
  .گردد ين مييتع دشيمخارج تولله يشود به وس يم

 يها م، منفعتيريدار را در مجموعِ خود در نظر بگ هين اگر طبقه سرمايبنابرا      
به کار  ها، نيل شدن ماشيتکم. کنند يگر را جبران ميکدي" ها الزاما آن ي العاده فوق

جاد ين اينو يها وهيباشند، به ش يد ميکه در خدمت امر تول يعيطب يروهايگرفتن ن
  هيزان از کار و سرماياز محصول را در همان مدت زمان و با همان م يشتريمقدار ب

مبادله را به وجود  يها از ارزش يشتريتوانند مقدار ب ينم يول سازند؛ يممکن م
ک يم در عرض يبتوان يسير ن نخياگر با استفاده از ماش :به عنوان مثال. آورند

ور در يل ۱۰۰" م؛ مثاليد کنيم، توليا د کردهيتول" را که قبال يساعت دو برابر نخ
افت يور دريل ۱۰۰که در مقابل  ييور، حال به مرور زمان کااليل ۵۰عوض 

ور يل ۵۰نخواهد بود که در ازاء  ييشتر از کااليب} به لحاظ ارزش مبادله{م،يکن يم
سابق  ي نهيکه با همان هز نيا ايد نصف شده و يرا مخارج توليز م؛يا د کردهيتول

 يعنيدار  هيد هرچه باشد، سرمايو سرانجام تول. ميد کنيم دو برابر توليتوان يم
منافع  -يبازار جهان يا بورژوازيو  ک کشور باشدي يخواه بورژواز -يبورژواز

سود خالص در هر  نيجمع کل ا. کنند يم مين خود تقسيخالصِ حاصل از آن را ب
ش کار انباشته يش معادل افزايکم و ب يجز مبلغ به يگريز ديچ که باشد يطيشرا

ش کل مبلغ فوق به نسبت ين افزايبنابرا. باشد يواسطه نم يکارِ ب ي لهيشده به وس
 است که سود نسبت به دستمزد يا به آن اندازه يعنيه توسط کار يش سرمايافزا
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 يباق يه و کار دستمزدين سرماياگر در چهارچوب روابط ب نيبنابرا .ابدي يش ميافرا
  .۱اند در مقابل هم قرار گرفته يدستمزد ه و کارِيم که منافع سرماينيب يم، ميبمان

 يسود تنها هنگام. د استوع سيش سريافزا يه به معنيع سرمايش سريافزا      
ن يبنابرا. ابدياهش با همان سرعت ک يزد نسبمابد که دستيش يافزا" عايتواند سر يم

کار است،  يروين يکه ارزش پول يهمراه با دستمزد اسم ياگر دستمزد واقع حتا
که دستمزد به همان نسبت  يابد، به شرطيتواند کاهش  يم يباال برود؛ دستمزد نسب

ش يپررونق داد و ستد اگر دستمزد پنج درصد افزا يها در دوره" مثال. سود باال نرود
ا ي يدستمزد تناسب ين حالتيدرصد باال برود، در چن يسود س که ي، در حالابدي

  .افته استيز يافته، بلکه کاهش نيش نينه تنها افزا ينسب
در . ابدي يش ميز افزايه درآمد کارگر نيع سرمايش سرين اگر چه با افزايبنابرا      

به گردد؛  يتر م قيدار عم هين او و سرمايب ين زمان شکاف اجتماعيمقابل در هم
  .ابدي يش ميه افزايکار به سرما يکار و وابستگ يه بر رويسرما ي گر سلطهيعبارت د

                                                 
 يبررس يتر قيبه طور عم" هيسرما"مارکس و به خصوص در  يل که در آثار بعدين تحليدر ا – ۱

يدار هيسرما ي توسعه. گردد يمه مشاهده ين منافع کار و سرمايب يان نرفتنياز م شده، وجود تضاد 
بوده و ) کار کارگر يروين( کار زنده يبر رو) هيماسر(تسلط کار انباشته شده  ي جهيشرط و نت

ل يصاحبِ وسا ي به طور عمده به نفع طبقه ين تسلطيط چنيدر شرا يکار اجتماع يرشد بازده
ان سود و دستمزد يم شدن ميدر جهت تقس يش محصول اجتماعيش افزاگراي. باشد يد ميتول

. داران است هيسرما ي شتر به نفع طبقهيب يليرد که خيگ يصورت م يم به نسبتين تقسيباشد و ا يم
د و رشد يشرفت سطح توليد و پرولترها با پيل توليصاحبان وسا ي ن طبقهيب ي ن فاصلهيبنابرا

اجات يشتر احتيب يد امکان ارضايل توليوسا ش سود صاحبانيابد؛ افزاي يم شيجامعه، افزا
رونق  يها در دوره"پرولترها که  ي هطبق يول .آورد يها به وجود م آن يرا برا يروزافزون اجتماع

ش ياجات افزايتر از احت نييپا يشه در سطحيشود، هم يدش افزوده ميمعامالت به قدرت خر
ع يش سريج افزاينتا يت اجتماعين کارل مارکس خصوصيبنابرا." ماند يم يباق ياجتماع ي افتهي

 .سازد يجسته ممدرن بر ي جامعه ي عمده ي ن دو طبقهيه را در شکل روابط بيسرما
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است  ين معنيبه نفع کارگر است، تنها بد  هيع سرمايش سرين که افزايگفتن ا      
قدر هم تکه  همان د،يافزا يگران بيبه ثروت د يتر عيزان سريکه هرچه کارگر به م

 يتر شده و به همان نسبت هم تعداد کارگران بچر يکه سهم اوست، فقط کم ينان
ن يچن و هم گردد يادتر ميند زيوجود آ ا بهيتوانند به کار گماشته شوند و  يکه م
  .افتيخواهند  يشتريش بيه هستند افزايکه در اسارت سرما يبردگان ي توده
  :م کهيدين ديبنابرا      
تر  عيش هرچه سريافزااست،  مساعدترطبقه کارگر  يکه برا يطيدر شراحتا       

تواند تضاد منافع او  يکارگر را بهبود بخشد، نم يماد يهم زندگ ، هرچقدرهيسرما
در گر يکديش با يپ سود و دستمزد باز هم مانند. ن ببرديداران را از ب هيو منافع سرما

   .باشند يمعکوس م يا رابطه
دا کند، سود يش پيمزد بتواند افزاهم دست ابد، هرچقدريش يافزا" عايسر  هياگر سرما      

 يط ماديب شراين ترتيبد. ابدي يش ميتر از آن افزا عيرمتناسب سريغ يزانيبه م" متقابال
ده و شکاف مآاو لطمه وارد  يط اجتماعيدر مقابل به شرا يافته، وليکارگر بهبود 

  .۱گشته است تر قيکند، عم يدار جدا م هيکه او را از سرما يا ياجتماع

                                                 
ر يدر تفس. ان توجه استيقائل شده شا" ياجتماع"ط ين شرايجا ب نيرا که مارکس در ا يزيتما – ۱

ط يمنظور از شرا. ز در نظر گرفته نشده استين تمايشه اين مسئله هميمارکس در مورد ا ي شهياند
کارگر  ي طبقه يط براين شرايدر مساعدتر(يع کلمه عالوه بر دستمزد واقعيوس يِبه معن يماد

است که  يا يط ماديآن شرا ي مجموعه )ابدي يش ميافزا" عايسر يديه توليکه سرما يهنگام يعني
تر  عيوس ياقتصاد" صرفا طيسه با شرايقادر م يط اجتماعيشرا ي مقوله. رديگ يکار در آن انجام م

 يا يط اخالقيمح" جتايو نت يو اجتماع يط اقتصادياز مح يمختلفاجزاء  ي رندهيبوده و دربرگ
ن ييط را تعين شرايه اچه ک رو آن نياز ا. کند يم يط زندگياست که کارگر در درون آن مح

 ي مجموعهباشد، بلکه  يط کار نمير شراييان دستمزد در طول زمان و تغيجر ي تنها نحوه کند، يم
چنان که  جات هماين احتيا. زديخ ياجتماع بر ماست که از  ياجاتين احتيو بنابرا يط زندگيشرا

 يتيخصوص يدارا" جتايشوند که نت يم يريگ اندازه ياجتماع يارهايد با معيگو يز ميمارکس ن
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 ،يديتول ي هيتر سرما تر و ممکن عيش هرچه سريکه افزا نيو باالخره گفتن ا      
است  يمعن  نيتنها بد. آورد يبه وجود م يکارِ دستمزد يرا برا يط مساعدتريراش

را که با او  يرا که دشمن اوست و ثروت ييرويتر ن عيه طبقه کارگر سرچکه هر
داده و فربه کند؛ به همان اندازه هم  شيکند، افزا يم ييگانه است و بر او حکمروايب

 ش قدرتيو افزا ييبورژوا هيش سرمايکار در جهت افزا ي که به او اجازه يطيشرا
ن است که ياش در ا يب خرسندين ترتيبه ا. شود يدهد، مساعدتر م يه را ميسرما

 هبآن، او را  ي لهيبه وس يبورژواز است که يا ييطال يرهايآن زنج ي خود سازنده
  .کشد يال خود مدنب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                 
هاست، اندازه  آن يکه به منظور ارضا يا يل ماديوسا يها را برمبنا ما آن"را يز( هستند ينسب
 .") ميريگ ينم
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۵   
  کار، رقابت و دستمزد ميتقس
ش يافزاکنند،  يادعا م ييبورژوا يها که اقتصاددان يطور آن" قتايا حقيآ يول      

ما  به هم مربوط هستند؟ يريناپذ ييبه طور جدا ش دستمزديو افزا يديه توليسرما
ه هرچه يرا که سرماها  ن حرف آنيد ايحتا نبا. ميريها را بپذ د حرف آنينبا

و  باهوش است يليخ يبورژواز. شود، باور کرد يتر م اش فربه تر باشد، برده شکوفان
خود فخر و  کاران ها که به زرق و برق خدمت در موافقت با معتقدات پوچ فئودال

او را  يت بورژوازيوجودمط يشرا. فروختند، خوب محاسبه کرده است يمباهات م
 يک مورد بررسير را از نزديز ي د مسئلهين بايبنابرا. ديمان يم يوادار به حسابگر

  :ميقرار ده
  دستمزد دارد؟ يبر رو يريچه تاث يديه توليش سرمايافزا      
کند،  يدا ميش پيدر مجموعِ خود افزا ييبورژوا ي جامعه يديه تولياگر سرما      

داران و به  هياد سرماکه به تعد نيا يعني .ديآ يوجود م از کار به يتر يعمومانباشت 
را  ها ن آنيرقابت بداران  هيتعداد سرما شيافزا. شود يها افزوده م ه آنيزان سرمايم

 يها دن ارتشيکش يرا برا يليها، وسا  هيش سرمايابعاد در حال افزا. دهد يش ميافزا
ع يصنا دان جنگي، به ميآساتر غول يِجنگ يِاز کارگران، با افزارها يتر پرقدرت

  .کند يم جاديا
ق ارزان يرون رانده و از طريدان بيرا از م يگريد تواند يدار م هيسرمايک       

 يتر مت ارزانيکه به ق نيا يبرا. صاحب شود ياو را به سادگ ي هيفروختن، سرما
 يروين يعني د کند؛يتر تول د ارزانيبفروشد و در ضمن ورشکست هم نشود، با

کار، قبل از  يديتول يرويش نياما افزا. ش دهديشتر افزايد را هرچه بيتول بارآورِ
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د و يتول يها ن در بخشيو گسترش استفاده از ماش شتريم کار بيتقسبا  يزيهرچ
ها  ن آنيکه کار ب يهرچقدر ارتش کارگران. باشد يممکن م آن، يل دائميتکم

انجام  يآساتر اس غولين در مقيم شده باشد و هرچقدر استفاده از ماشيشتر تقسيب
تر  افته و کار ثمربخشي د به تناسب کاهشيولت يها نهيبه همان انداره هم هز ،رديگب
  .گردد يم

آالت و  نيش ماشيبه منظور افزا يعموم يا داران مسابقه هين سرماين بيبنابرا      
  .۱ديآ يوجود م تر به عيهرچه وس ياسيها در مق از آن يبردار کار و بهبود بهره ميقست

 ليتر، با استعمال و تکم کار گسترده ميک تقسيبا  يدار هيرماحال اگر س      
د يتول ي ، نحوهيعيطب يروهايتر از ن عيتر و وس ثمربخش ي نو و با استفاده يها نيماش

ا کار يکار  يش، در ازاء مقدار مساويسازمان داد که نسبت به رقبا يا را به گونه
اگر به عنوان  يعني! دا کرديست پاز محصول و کاال د يشتريزان بيانباشته شده به م

، او کنند يد ميم ذرع پارچه تولياو ن ياز کار که رقبا ينيمثال در مدت زمان مع
  د، چگونه رفتار خواهد نمود؟يد نمايک ذرع توليبتواند 

ن يبازار بفروشد، اما ا يمت قبليم ذرع پارچه را به قيتواند ن يچنان م او هم      
 يا به همان اندازه يول. گردد يش فروش نميردن رقبا و افزان بياز ب يبرا يا لهيوس

ل يوسا .دا کرده استيش پيز افزاياج او به فروش نيافته، احتيد او گسترش يکه تول
                                                 

که  ييها نيفزون کار و استعمال ماشم روزايه تقسيبر پا يدار هيسرما ي ان توسعهيجا جر نيدر ا – ۱
ها به  نين ماشيا. شود يم مياش ترس يشوند، در خطوط کل يتر م کامل يکيهر روز از لحاظ تکن

به دست  يا العاده فوق يد را کاهش داده و سودهايتول يها نهيدهد تا هز يامکان م داران هيسرما
 ياما هنگام). آورند يافته به دست ميد ند رشيل توليق وسايچه که از طر شتر از آنيب يعني(آورند

العاده را ممکن  فوق يکه به دست آوردن سودها يکيز به آن سطح تکنيگر نيداران د هيکه سرما
 پرقدرت يمحرک ي، ولين سودها موقتين، ايبنابرا. روند يان ميز از ميآن سودها ن ساخته برسند،

تال جلد سوم، فصل يجوع شود به کتاب کاپن نکته ريا يبررس يبرا. هستند يرقابت ي در مبارزه
 .دهم
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و امکان را به او  يين توانايکه او به کار انداخته، ا يتر تر و پرخرج يقو يديتول
 يرويش نين است که افزايا تيواقع يتر بفروشد؛ ول ش را ارزانيدهد که کاالها يم

 يشتريب يکاال کند، يدارِ مفروض را مجبور م هيسرمان حال يد در عيبارآور تول
 يا سهيل مقايرقايبه طور غ شيهاالکا يست برايبا يرا که م يو بازار بفروشد

م ذرع پارچه يدار مورد بحث ما ن هيجه سرمايدر نت. تر باشد، به تصرف درآورد عيوس
  .ش خواهد فروختيز رقباتر ا را ارزان

را  م ذرعيش نيکه رقبا يمتيک ذرع پارچه را به همان قيدار تمام  هين سرماياما ا      
 ی توليد تمام يک ذرع فروشند، به فروش نخواهد رساند؛ هرچند که هزينه می

ن ير ايغچرا که در . گران نباشديم ذرعِ ديد نيتول ي نهيش از هزياو ب يپارچه برا
در  .آورد يد را به دست ميتول ي نهيبرد و تنها هز ينم يا العاده فوق صورت نفع

 يا  هياز به گردش انداختن سرما ياو تنها ناش يشتر احتماليدرآمد ب ين حالتيچن
ق يخود را از طر  هيگران ارزش سرمايشتر از ديکه او ب نينه ا. تر خواهد بود افزون

ش يمت کاالهايبه عالوه اگر ق .ستش داده اياز سود افزا يباالتر تصاحب درصد
ن کند، به هدف خود خواهد ييرقبا تع يمت کااليتر از ق نييرا تنها چند درصد پا

 يمتيفروش کاال به ق بادکنندگان يگر توليسه با دير مقاب او دين ترتيبد. ديرس
 از بازار را يکند و الاقل بخش يدان خارج ميش را از مي، رقباديتول ي نهيتر از هز کم

که  نيم برحسب ايساز يو سرانجام خاطر نشان م. آورد يرون ميشان ب از دست
ج يمت رايرد، قيع انجام گيصنا يبرا يا نامساعديک کاال در فصل مساعد ي فروش

. قرار خواهد گرفت توليد يها نهيتر از هز نييا پايباالتر و  شهيآن در بازار هم
 يديتول های تر از هزينه ا پايينکه قيمت پارچه در بازار باالتر ي برحسب اين

دتر و يل جديکه وسا يدار هيسرما يبرا ،باشد) نسبت به گذشته(يمعمول
به  يواقع يديتول يها نهيهز يکه او در باال يرا به کار برد، نسبت يديتر تول ربخشمث

  .کند ير مييرساند، تغ يفروش م
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داران  هير سرمايسا. ستين يدار مورد بحث طوالت هيسرما ازيامتن يعمر ا يول      
کار را  نيکنند و ا يکار م ميها و همان تقس نيز شروع به استفاده از همان ماشيب نيرق

ب استفاده از ين ترتيو به ا. دهند يانجام م يتر اس بزرگيا مقياس يدر همان مق
مت پارچه نه تنها يکه ق ييگردد؛ تا جا يج ميد رايجد يها نيکار و ماش ميتقس

ز قرار يد نيد جديتول يها نهيتر از هز نييد سابق، بلکه پايتول يها نهيز هزتر ا نييپا
      .رديگ يم

از  قبلرند که يگ يقرار م يطيهم در همان شرا داران نسبت به هين سرمايبنابرا      
ل بتوانند دو ين وساياگر با ا حالدر آن قرار داشتند و  يديد توليل جديوسا رواج

ن يبه بازار ببرند در عوض مجبورند ا يمت واحديا به قبرابر محصول گذشته ر
 يها نهين هزيا يبرمبنا. بفروشند يمت قبلياز ق تر نييپا يمتيمحصول دو برابر را به ق

اس يشتر، مقين بيشتر کار، ماشيم بيتقس: شود ياز سر گرفته م يباز" د، مجددايتول
ج، باز هم رقابت ين نتايقبال او در. آالت نيکار و ماش مياز تقس يبردار تر بهره بزرگ

د و يتول ي هويش م کهينيب ين ميبنابرا. ۱آورد يها را به وجود م العمل همان عکس

                                                 
ش يان افزايآن جر يط رقابت که مارکس برمبناين مرحله و شرايد به فرق مابيجا هم با نيدر ا – ۱

ط يها با شرا ل نموده، و تفاوت آنيه و تحليبازار را تجز ي ه و توسعهيانباشت سرما کار، يبارآور
، ثبات يانحصار يها شرکت ي جاد و توسعهيبا ا. ادانحصار را مورد توجه قرار د ي و مرحله

د را کاهش دهند يتول يها نهيش داده و هزيدهد تا سود را افزا يها به انحصارگران امکان م متيق
 يبودند، به طور نسب يرقابت آزاد موقت ي ط و مرحلهيرا که در شرا يا العاده فوق يو آن سودها

است،  کريپ غول يو صنعت يچند مجتمع مال ی تحت سلطهکه اقتصاد جامعه  يهنگام .ابديتداوم 
ل يجا تحل نيکه در ا يطور ها، آن نهيکاهش هز يسم رقابت و برمبنايق مکانيمت از طريکاهش ق

ز به يب نيرق يها بنگاه ي ها در مورد همه نهيکاهش هز ي دهد؛ و آن روند گسترده يشده، رخ نم
مت و يش قيامکان افزا: بازار متفاوت است يبر رو ن امريطور هم اثرات ا نيهم. وندديپ  يوقوع نم

ت باز يل به گسترش حدود بازار هستند، از فعاليه متمارا ک يفعال يروهايد، حتا نيکاهش تول
 .دارد يم
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کار  ميتقسم که ينيب يم. ابندي يم يانقالب يدگرگون شده و تحول" د دائمايل توليوسا
 شتر از آنيب ي ن موجب استفادهيشتر و استفاده از ماشيب کارِ ميسبب تقس" ضرورتا
         .آورد يرا به همراه م يتر عياس وسيع، کار در مقياس وسيک کار در مقيگشته و 

خود  يمير قديخارج از مس" را دائما ييد بورژوايکه تول ين است آن قانونيو ا      
کار را  يِديتول يروهايشتر نيکند تا باز هم ب يرا مجبور م  هيقرار داده و سرما

است  ين قانونيا. روها را گسترش داده بودين نيبار ا کيه يسرما رايز. گسترش دهد
  !شيبه پ! شيبه پ: ديگو يبه او م" نداده و دائما يچ مهلتيکه به او ه

 يها نوسانات دوره ي که در محدوده يست مگر آن قانونين يزين قانون چيا      
. دهد يسوق م دشيتول يها نهيک کاال را به سمت هزيمت يق "ضرورتا يتجار

برد پرقدرت باشد؛ رقابت،  يدار به کار م هيک سرمايکه  يديل توليچند هم وساهر
رواج، تنها  ي رواج خواهد داد و از لحظه يد را در سطح عموميل تولين وسايا

، ۱۰مت سابق يد به همان قين است که اکنون بايدر ا  هيشتر سرمايب يِاز بارآوريامت
د هزار بار يدار با هيسرما يول. عرضه کند برابر گذشته، کاال به بازار ۱۰۰ا يو  ۲۰

مت ين بودن قييرساند، پا يکه به فروش م يشتر محصوالتيشتر بفروشد تا با حجم بيب
  .فروش را جبران کند

 يشتر بلکه برايبه دست آوردن سود ب ينه تنها برا شتريک فروش بياکنون       
ز يد نيتول ي لهيود وسخ يطين شرايچندر. د هم الزم استيتول يها نهيجبران هز

ع نه تنها به ياس وسيرا فروش در مقيز شود، يتر م م گرانيديکه د يطور همان
ز ياو ن يرقبا يمرگ و زندگ ي دار بلکه به مسئله هيسرما يمرگ و زندگ ي مسئله

د کشف شده يل توليبه همان اندازه که وسان جهت يبه هم. ل شده استيتبد
جه يدر نتو . شود يدتر از سر گرفته ميابق هم شدس ي تر باشند، مبارزه ثمربخش

" اس دائمايشتر خود در مقيآالت به گسترش هر روز ب نياستفاده از ماش کار و ميتقس
         .ادامه خواهند داد يتر بزرگ
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به هرحال رقابت کوشش  د به کار رفته هرچه باشد،يل تولين قدرت وسايبنابرا      
مت کاال را به سطح يربوده و ق  هيسرما يقدرت را برا نيا ييکند تا ثمرات طال يم

  .د برسانديتول يها نهيهز
 يعني :د نموديتر تول ست ارزانيبا ياالمکان م يچنان است که حت ر رقابت آنيتأث      

سان  نيبد. د کنديشتر توليب يد با زمان کار مساويتواند با يدار م هيجا که سرما تا آن
 واحد؛ يمتيافزون از محصوالت، در ازاء قشتر و روزيب يحجم تر، ارائه د ارزانيتول

دار با  هيب سرماين ترتيا به .ديآ ير در ميرحم و اجتناب ناپذ يک قانون بيبه صورت 
برابر از کار و  يشتر در مدت زمانيد بيجز اجبار تول يگريز ديخود چ يها کوشش

  هيال بردن ارزش سرمابا يبرا يتر ط سختيجز شرا به يزيچ چيگر هيبه عبارت د
توقف او را با  يا لحظه که رقابت بدون يدر حال .۱اورده استيش به دست نيخو

خود  يابه رقيعل يکه و يکند و هر سالح يب ميش تعقيد خويقانون مخارج تول
کوشد بر رقابت  يدار به طور مداوم م هيسرما. گردد يه خود او برميعل. سازد  يم

کهنه و  يها نيماش يرا به جا ينيکار نو مينو و تقس يها نيماش" ره گردد و دائمايچ
د او به يجد يها نيتا ماش شود ين امر منتظر نميکار کهن قرار دهد و در ا ميتقس

تر بوده و  د اگر چه گرانيکار جد ميها و تقس نيماش. ، کهنه شونددنبال رقابت
 يتر مت ارزانيق توانند به يدر مقابل م يشوند، ول يرا موجب م يشتريمخارج ب
  .د کننديکاال تول

م يبنگر يدر سرتاسر بازار حهان يآلود را در زمان واحد جان تبين هياگر ا      
کار  ميک تقسي،  هيش، انباشت و تمرکز سرمايافزا ي جهيد که چگونه نتيم ديخواه

 يتر مياس عظيو هر روز در مق شکند ياست که خودش را درهم م يدائم
                                                 

اش عبارت از  ژهيت ويکه قابل ييرويآن ن يعني( کار  يروياستفاده از ن يگر برمبنايد يبه سخن – ۱
) اورديوجود ب چه که خود داراست، به را باالتر از آن يد، ارزشيتول ي پروسه ين است که در طيا

 .ش دهديرا که در ابتدا صاحب آن بوده، افزا يا هيارزش سرما
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حال . کند يل ميکهنه را تکم يها نيرد و ماشيگ يرا به کار م ينينو يها نيماش
ر است، يناپذ ييجدا يديتول ي هيش سرماين اوضاع که نسبت به افزايم که اينيب به

  .گذارد يدستمزد اثر م يچگونه بر رو
 ۲۰،  ۱۰،  ۵دهد تا کارِ  يرا م آن ييکارگر توانا کي، به تر بزرگ کار ميتقس      

 ۲۰،  ۱۰،  ۵ن کارگران را يکار رقابت ب مين تقسيجه، ايدر نت. م دهدکارگر را انجا
 يگريش نسبت به ديتر خو ق فروش ازرانيکارگران از طر. ش خواهد داديبرابر افزا

،  ۱۰،  ۵ک کارگر کار يکه  يا به همان اندازه. با هم به رقابت برخواهند خواست
وجود آمده  به  هيسرما ي لهيسکه به و يکار ميتقسدهد و  يکارگر را انجام م ۲۰

به عالوه به . شوند يها م گونه رقابت نيابد، کارگران مجبور به اي يش ميافزا" دائما
تر شده و مهارت مخصوص  ابد، کار سادهي يش ميافزا کار ميتقسکه  يا همان اندازه

ساده  يِديتول يِرويک نيبه  لياو تبد. دهد يز ارزش خود را از دست ميکارگر ن
که  نيبه ا ياجياحتدهد و  ينواخت انجام م کي يان کار حرکاتيکه در جر. شود يم
رو کارِ او  نياز ا .د، نخواهد داشتيبه خود وارد نما يا فکري يگونه فشار بدن چيه

ر ياش سراز رقبا به طرف يمتن از هر سيبنابرا. و انجام است يهمه قابل دسترس يبرا
تر هم  تر باشد، آسان م که هرچقدر کار سادهيشو يادآور ميو به عالوه  شوند؛ يم

آموختن الزم باشد،  يبرا يتر کم يِديشود و هرچقدر هم مخارج تول يآموخته م
 يگريد يِمت هر کااليرا دستمزد هم مانند قيد؛ زيآ ين مييقدر هم دستمزد پا همان
  .شود ين مييد، تعيمخارج تول يبرمبنا
 يجاد خرسنديکه کار خسته کننده شده و ا يا ن به همان اندازهيبنابرا      

 .ابدي يز کاهش ميافته و دستمزد نيش يز رقابت افزايد، به همان اندازه نينما ينم
شتر چه از لحاظ ساعات کار يحجم دستمزد خود را با کارکردن ب کوشد يکارگر م

اج، ياو تحت فشار احت. ک ساعت کار حفظ کنديشتر در يد بيو چه از لحاظ تول
هرچه : که نيجه اينت. سازد يتر م ميش وخيخو يکار را برا مين تقسيمون ايت ناماثرا
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ار ساده است؛ به همان ين امر بسيل ايدل. رديگ يم يتر کند دستمزد کم يشتر کار ميب
ن رفقا را به يبه همان اندازه هم ا. کند يکارش رقابت م يکه او با رفقا يا اندازه

دارد،  يکه او خود را عرضه م يط بديهمان شرا ل خواهد ساخت که بايتبد ييرقبا
از  يعضو ي ل آخر با خودش به مثابهيحلرا در تيز. دارند يش را عرضه ميخو

      .۱کند يکارگر، رقابت م ي طبقه
را کارگران يز آورند؛ يبار م به يتر عياس وسيج را در مقين نتايز همين ها نيماش      

 يها را به جا هچمرد و ب ي، زن را به جاکارگران ماهر يمهارت را به جا يب
ن به کار يبار اول ماش يکه برا ييجا، هريروبه هر. دهند يبزرگساالن قرار م

که  يشوند؛ در حال ياه نشانده مياز کارگران به خاک س يميعظ يها افتد توده يم
 ض شوند،يتعو يتر پربازده يها نيل گردند و با ماشيها بهتر شوند و تکم نياگر ماش

  .از کارگران خواهند گشت يتر کوچک يها گروه يموجب برکنار
م يداران را ترس هين سرمايب يجنگ صنعت ي ، صحنهيلجا در خطوط ک نيتا ا      

 يدر نبردها يروزين است که امکان پين جنگ در ايا ي ژهيت ويخصوص. ميا کرده
ها را  است که آن يتر از حالت از کارگران کم ينينو يها آن با فراخواندن ارتش

شتر يداران در برکنار کردن تعداد هرچه ب هيسرما يعنيفرماندهان . برکنار سازند
  .پردازند يع، با هم به مسابقه ميسرباز از صنا

که به  يکارگران ند،يگو يپرداخته و م ييسرا مان به داستانياقتصاددانان برا      
دا يصنعت کار پ ديجد يها شاند، در بخ ن به صورت زائد درآمدهيعلت وجود ماش

   .خواهند کرد

                                                 
سطح دستمزدها  يکار بر رو يرويد نيد توليرات و مخارج تجديرات ساده شدن کار و تأثيتأث – ۱

از  يکه ناش يرات متقابلير نظر گرفتن تأثجا بدون د نين خود کارگران در ايق رقابت مابياز طر
ر را ين قسمت اخيمارکس ا. اند قرار گرفته يورد بررسکارگران است، م يطبقات يت نهادهايتقو

 ".سود مزد، بها،"رجوع شود به کتاب . کند يم يگر خود بررسيد يها در نوشته يبه روشن
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افتن کارگران برکناره شده در ياز تز پناه " مايمستق ها جرأت ندارند آن يول      
ن دروغ يه ايعل يبلند يت با صدايچرا که واقع. د کار، دفاع کننديجد يها بخش

 يها بخش يکنند که برا ين موضوع اکتفا ميان ايها تنها به ب آن. کشد ياد ميفر
ل يکه از کارگران نسل جوان تشک یبخش يبرا" مثال(از طبقه کارگر  يگريد
د يمشاغل جد) ع هستنديصنا ي ران شدهيو يها ورود به بخش ي شوند و آماده يم

 يبرا يبزرگ يِخوش ن موضوع، دليروشن است که ا. ۱وجود خواهد آمد به
ه دچار کمبود گوشت و گا چيه داران هيان سرماياما آقا .کارگران اخراج شده است

  ميتقس ي ابندهيب، روند شتاب يترت نيبد. نخواهند بود يکش بهره يخون تازه برا
 يها دفن کردن کشته ي فهيآالت و رقابت وظ نيروزافزون از ماش ي استفاده کار،

شتر به ياست که بورژواها ب يا ن مقابلهيگذارد؛ و ا يها وا م ش را به مردهيخو
  .دهند تا به کارگران يخودشان اختصاص م

چه   هيسرما ين نابود بشوند برايماش ي لهيوس ران بهيمزدبگ ي طبقه ي اگر همه      
ه نخواهد يگر سرماي، ديه بدون کارِ دستمزديرا سرمايز. خواهد بود يز وحشتناکيچ

  .بود
اند، به  از کار برکنارشان کرده" مايها مستق نيکه ماش يم کارگرانيفرض کن يول      

 يها رفته شدن در بخشياز نسل جوان که در انتظار پذ ييها همراه تمام آن گروه
                                                 

ن و يفصل ماش(تاليکتاب کاپطور مفصل در  ن را بهيرات به کارگرفتن ماشيمارکس تأث – ۱
را که  ييها ن قسمت از کتاب، اقتصاددانيدر ا يو. ل کرده استيه و تحليتجز )صنعت بزرگ

باشند،  يد ميع جديبرکنار شده و کارگران جذب شده در صنا يمدافع تز توازن تعداد کارگرها
، است يدائمها  نياشم" موقت"ر يتأث"دهد که  يم  مارکس برعکس نشان. دهد يمورد انتقاد قرار م

 ن امريق اير دقيکه تأث نيا يعني، "کنند يد را تصاحب مياز تول يدتريجد يها نهيرا هر روز زميز
 يديتول يها  که در رشته ييها کارگران اخراج شده از کارخانه و آن ي ق محاسبهيکه از طر(

ن يورود ماش ي لهيوس که به يکار يرويچنان است که ن آن )ديآ ياند، به دست م د جذب شدهيجد
 .شوند يد جذب ميجد يها است که در بخش ييروهايشتر از نيآزاد شده، ب
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که به  يد کرد دستمزديا شما قبول خواهيآ يول. دا کننديد پيکار جدتازه هستند، 
است که به ازاء کارِ از  يشود، همانند دستمزد يد پرداخت ميجد ن کارِيازاء ا

 ين اقتصاد در تضاديبا تمام قوان يزين چيچن .داده خواهد شد يقبل ي دست رفته
ک ي يل دارد تا به جايد تمايم که چگونه صنعت جديديد. ر قرار دارديانکارناپذ

است،  يتر نييدر سطح پا يدگيچيکه به لحاظ پ يا ار سادهک ده،يچيکار مرکب و پ
ع اخراج ياز صنا ين از بخشيماش ي لهيکه به وس يکارگران ي ن تودهيبنابرا. قرار دهد

بدتر و در سطح  يگر، حتا با دستمزديد يها توانند در بخش ياند؛ چگونه م شده
     ابند؟يتر، پناه ب نييپا

کنند استثناء قلمداد  يکار م ها نيها کارگران را که در ساختن خود ماش يبعض      
 يها نيکه در صنعت، ماش نيبه محض ا: دارند که ين اظهار ميها چن آن. کنند يم
طور هم  نيها و هم نين ساختن ماشيها و بنابرا نياضا و مصرف شوند، ماشتق يشتريب

ابد؛ چرا يش يد افزايبه ناچار با ،کنند ين کار ميکه در ساختن ماش ياشتغال کارگران
ا بهتر يکنند، کارگران ماهر و  يم ن بخش از صنعت کاريکه در ا يکه کارگران

ن استدالل که يا ۱۸۴۰ز سال ن است که ايقت اياما حق. م متخصص هستندييبگو
را يز. از آن درست بود، از هرجهت اعتبارش را از دست داده است يميتنها ن" قبال
ش مانند ساختن نخ پنبه، يو ب ، کميتر افتهيم يطور تعم هر روز به نيساختن ماش يبرا

د و استفاده از يالتزا کار دائم ميتقس ي واسطه و به. شود ين استفاده مياز ماش
به کار مشغول هستند،  يساز نيماش يها که در کارخانه يد کارگرانيجد يها نيماش

ل شده يتکم" کامال يها نيناقص را در مقابل ماش" کامال يها نيماش يشتر جايب
  .۱رنديگ يم

                                                 
د گفت که استدالل مربوط به يان داشته بايجا ب نيچه که مارکس در ا روشن ساختن آن يبرا – ۱
در ) ادداشت قبل به آن اشاره شدهيدر (يدار هياقتصاد سرما ي ن در مجموعهيق ورود ماشيدق ريتأث

 ) ادامه در صفحه بعد(عيدر بخش صنا م که درستيدان يگر مياز طرف د. جا هم صادق است نيا
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ا در کارخانه سه بچه و ين برکنار شده آيکه توسط ماش يکارگر يبه جا يول      
زن و  کي يبرا يستيبا ينم کارگردستمزد شوند؟ مگر  يک زن به کار گرفته مي

نسل کارگران و  يبقا يبرا يستيبا يباشد؟ مگر حداقل دستمزد نم يبچه کاف سه
 قدر است، بورژواها گران ين برايچن نيه که اين نظريباشد؟ پس ا يش آن کافيافزا

ست يبا يم يکه هم اکنون هر کارگر نين مطلب جز ايکند؟ ا يرا ثابت م يزيچه چ
را به  يزيش چهار برابرِ گذشته کار کند، چيخو ي چهار نفره ي ن خانوادهيتأم يبرا

  .رساند ياثبات نم
ابد، به همان اندازه يش يشتر افزايب يديتول ي هيهرچه سرما: کنم يخالصه م            

کار و  ميتقس و هرچه. ۱ابدي يآالت گسترش م نيکار و استعمال ماش ميهم تقس
ن کارگران يقدر هم رقابت ب دا کند، همانيپ يشتريب ي توسعهن ياستفاده از ماش

   .افتيخواهد  ها کاهش دا کرده و به همان اندازه هم دستمزد آنيش پيافزا
را به درون خود  ييها ز گروهين اقشار نيان باالتريعالوه طبقه کارگر از م به      

 يکم زندگ يها هکه با بهر يع کوچک و افرادياز صاحبان صنا يا توده. کشد يم
ضرورتر از  يزين افراد چيا. از طبقه کارگر خواهند شد ييکردند، سرانجام جز يم

ق جنگل ين طريبد. ش در کنار بازوان کارگران ندارنديبلند کردن بازوان خو
تر شده و  باشند، هر روز انبوه يطالب کار م يکه با التماس و زار يا بازوان افراشته

گردند ير مز الغرتيبازوان ن خود.  

                                                                                                                 
ه و ينسبت سرما) روند يگر به کار ميد يها نيساختن ماش يکه برا ييها نيماش مولد(نيسنگ

ن بخش يتواند در ا يکه م يکار يرويزان نيم يعنيگر بوده؛ يد يها کار باالتر از بخش يروين
 .تر است کوچکجذب شود، 

تال فصل ين و اثرات آن را در کتاب کاپيمارکس در مورد به کار بردن ماش ين بررسيتر جامع – ۱
م کار يتقس يِش دائميل افزايه و تحليکه تجز يدر حال. افتيتوان  يم" ن و صنعت بزرگيماش"

 .قرار دارد" يع دستيم کار و صنايتقس"بالفاصله قبل از آن در فصل 
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اس يد در مقيتول يط آن بقاين شرايکه از اول يدر جنگل  هيموضوع کاهش سرما      
ع بزرگ بود و نه کوچک، يصاحب صنا يستيکه با نيا يعنيتر است،  عيهر روز وس

  .۱خود قابل فهم است يبه خود
ان ها، به هم ن رشد آنيچن ها و هم هيکه حجم و تعداد سرما نيگر ايمسئله د      

ز کاهش يرا ن  هيسرما ي کنند، بهره يدا ميش پيابند و افزاي يکه گسترش م يا اندازه
گر يکرد، حاال د يم يکوچک زندگ يها که با بهره يکس نيو بنابرا. دهند يم

 يبه کار صنعت يستياکنون با يو. خود ادامه دهد ين بهره به زندگيتواند با ا ينم
 يعنيع کوچک يدن صفوف صاحبان صناب به بزرگ شيترت نيپردازد و بد به

گر ين مسئله ديد ايل به پرولتر خواهند شد، کمک نماينده تبديکه در آ يکسان
           .۲ح نداردياج به توضياحت
که تا کنون  يحرکت داران به خاطر هيکه سرما يزانيو باالخره به همان م      

 ياسيم موجود در مقيد عظيل تولياز وسا يبردار م؛ مجبور به بهرهيا رش کردهيتصو
را به حرکت  ياعتبار يها ز مجبورند تا تمام اهرميل نين دليبه هم. تر هستند بزرگ

                                                 
که  يانيرا متوجه شد، جر يان تمرکز صنعتيجر يبود که به روشن ين اقتصاددانيلمارکس او – ۱

به خود  يتر عيابعاد وس هر روز يدار هيسرما ي مخصوصِ توسعه يها يمند به خاطر قانون
 يتر اس هر روز بزرگيل به توسعه در مقيد متمايآن تول يان که در طين جريا ي جهينت. گرفت يم

ط يدر شرا. رقابت است" جنگ"ن رفتن در يکوچک، از ب يديتول ياست؛ سرنوشت واحدها
 .است يشتريارزش ب يما دارا يمارکس برا ينيب شين پيامروزه ا يانحصار

  هيکه سرما ياز طرف کس يپرداخت ي ن است که بهرهيجا شده عبارت از ا نيکه در ا يفرض – ۲
که  يدر حال. شود يابد، کم مي يش مياافز  هيکه حجم سرما يبه مرور به همان نسبت کند، يقرض م

کوچک و ثابت هستند، از لحاظ  يدرآمد يکه دارا ييها کاهش نرخ بهره در مورد تمام آن
ن مسئله و يمارکس در مورد ا شتر افکاريح بيتوض يبرا. آن در نظر گرفته شده است يرات منفيتاث

تال مارکس جلد يبه کتاب کاپآن، به طور مشخص  ين بهره و معنييدر مورد تع يا به طور کلي
 .سوم، رجوع شود
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 يکه در ط( ها بحران يعني، يصنعت يها ن لرزهيو به همان اندازه هم زم ۱در آورند
 يروهايو حتا ن از ثروت و محصوالت يکردن بخش يآن جهان تجارت تنها با قربان

ش يز افزاين) تواند خود را حفظ کند ين ميان خشمگيخدا يپا درود ِ خ يديتول
) عيوس يِبه بازارها اجياحت يعني( ديکه حجم تول يو چون به همان نسبت. ابدي يم
تر  ابيکم يبردار بهره ديجد يِتر شده و بازارها ز تنگين يبازار جهان ،شود يشتر ميب
  .گردند يدتر مها مکررتر و حا ن بحرانيجه ايدر نت! شوند يم

را که تا کنون  يآن بازار يسبب شده که تجارت جهان يبحران قبلرا هريز      
کرد، به تصرف خود  يم يبردار از آن بهره يا به طور سطحير نکرده بود و يتسخ

است هم  يارباب  هيرا سرمايز ستين وابسته به کارتنها   هيسرما اتيح يول. ۲درآورد
اند با  ان رفتهيها از م عام بحران که در قتل يه اجساد بردگانالشأن، ک ميبربر و هم عظ

  .کشاند يخود به اعماق م
رشد کند رقابت کارگران هم به طرز   هيم که اگر سرماينيب ين ما ميبنابرا      
زان يکه م نيا يعني. ابدي يش ميست افزايسه نيبا آن قابل مقا" که اصال يتر عيسر

به عبارت . ابندي يکاهش م يشه به طور نسبيکارگر همل معاش طبقه ياشتغال و وسا
     .است يکار دستمزد يبقا يط براين شرايبهتر  هيع سرمايش سريگر افزايد

                                                 
رجوع شود به کتاب  يدار هيسرما ي اهرم پرتوان توسعه ي ت اعتبار به مثابهياهم ي درباره – ۱

 "يدار هيد سرماينقش اعتبار در تول: "ست و هفتميتال جلد سوم، فصل بيکاپ
 يها از بحران ي، که ناشها ثروت يا دوره يرانيمت ويبه ق يدار هيد سرمايکه تداوم تول نيا يعني – ۲

موجود را گسترش  يها اگر چه حدود بازارها ن بحرانيا. ن شده استيباشد، تضم يم ياقتصاد
 يتجارت جهان ي لهيد که به وسيجد يرا حتا بازارهايز .گردند يم" دتريمکررتر و شد" يدهند، ول يم

 يبررس. است يناکاف يدار هيد سرمايولترِ ت عيش توسعه هر روز وسيبه تصرف درآمده، نسبت به گرا
خ يتار"مارکس در کتابش به نام  ي لهيبه وس ياقتصاد يها بحران) تر کم يبا پراکندگ(منظم
 2020                    .آمده است" ها بحران"جلد دوم، فصل  )ياقتصاد يها يتئور


