
   محمود بيگیۀنوشت»  تعريف کارگرۀنکاتی دربار « ۀ مقالۀمالحظاتی دربار
  

 کارگر از ديدگاه اقتصادی ۀشناخت طبق حاوی نکات مثبت و آموزنده ای در رفيق محمود بيگیۀ     مقال

 تعريف کارگر انگشت می گذارد که می توان ۀاست و بر يک رشته اشتباهات و انحرافات رايج دربار

  :نين خالصه کردآنها را چ

و مکانيستی ای که کارگر را صرفًا کسی می داند که ارزش ) يکجانبه ( ديدگاه تقليل گرايانه ) الف 

  .را به حساب می آورد)  ١ ( کارگر مولداضافی توليد می کند، يعنی صرفًا 

ه کار يدی يا و مکانيستی ای که کارگر را صرفًا کسی می داند ک) يکجانبه ( ديدگاه تقليل گرايانه ) ب 

بدنی می کند يا کسی که فقط محصوالت مادی ملموس به وجود می آورد و بدينسان کارگران فکری را 

 ۀچون کار يدی نمی کنند يا نقش کار يدی در کل فعاليت آنان ناچيز است، يا کارگران شاغل در رشت

  .می آوردخدمات را چون کارشان در يک شيئی ملموس ماديت نمی يابد کارگر به حساب ن

صفوف     همان گونه که رفيق بيگی اشاره کرده، اين ديدگاهها نادرست اند و باعث تفرقه و تضعيف 

  . کارگر می شوندۀطبق

بيگی تالش برای تعريف کارگر با در نظر گرفتن روند توليد و رفيق  ۀ مثبت ديگر در نوشتۀ     نکت

). ی نيستفاهيم ديد اين امر با آنکه الزم است کاهرچند چنانکه خو( بازتوليد سرمايه به طور کلی است 

 کارگر ۀ درک مفهوم طبقۀ رفيق بيگی و تالش او برای روشنگری در زمينۀاما رويکرد مثبت و آموزند

با يک رشته احکام و مطالب نادقيق و بعضًا نادرست همراهند که می توانند بخش درست سخنان او را 

و نارسائيها نه تنها در  برخی اشتباهات ۀ خود سرچشمۀند و به نوبکمرنگ کنند يا تحت الشعاع قرار ده

مختلف آن، بلکه در درک از سوسياليسم علمی و روش برخورد آن به بخشهای  کارگر و ۀتعريف طبق

به مهمترين نکاتی که از ديدگاه ما می کوشم من در زير .  اجتماعی و سياسی شوند–مسائل اقتصادی 

 را ماهستند اشاره کنم و آنها را روشن سازم و در پايان نظر هات و انحرافاتی حاوی نارسائيها، اشتبا

  . ويژگيهائی که تعريف مارکسيستی از کارگر بايد داشته باشد ارائه دهمۀدربار

 سرمايه داری و مناسبات ۀمارکس در بررسی جامع  «: خود را چنين آغاز می کندۀ رفيق بيگی نوشت     

 ۀن عاملين شد و با طرح سرمايی اشياء موفق بکشف روابط واقعی مابيگوار پس بتجاری در بافت آن در 

           ۀسرماي  کلی و يا ۀبا طرح سرمايمارکس . داران و کارگران را تشريح نمود  ميان سرمايه ۀ، مراودکلی

را نيز پی افکند  ويژه ۀ، چندين مولف عامل اساسی مناسبات ميان سرمايه داران و کارگرانۀاجتماعی، بمنزل

 کلی مناسباتی ۀسرمايبنظر مارکس . که بياری آنها ميتوان تعريفی در خور رضايت از کارگر را بدست داد

 مدام ۀ مبادل  آن صاحبان کاالها، از جمله سرمايه دار و کارگر، قادر ميشوند ضمنۀرا بنا ميدارد که بواسط

 متذکر با اثبات استثمار در فرايند بازتوليد سرمايهمارکس .  ..کاالها با يکديگر، اين روابط را بازتوليد کنند
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شد در فرايند بازتوليد سرمايه هرآنکس که نيروی کارش بفروش رفته و استثمار ميشود حتمًا نبايستی در 

 بين نيروی کار با پول، نبايد باالستثناء ۀاز جانب ديگر مبادل. توليد ارزش اضافی مستقيمًا نقشی ايفا نمايد

در برافکندن بديگر سخن مارکس .  کارگر گرداندۀ نيروی کار را، فردی از اعضاء طبقۀ فروشندشخص

  داری  سرمايهۀت در جامعممکن در تبيين مناسبا کلی، بعنوان انتزاعی ترين سرفصل ۀطرح عام سرماي

ند روال زندگيش ای استثمارگرايانه ميتوا ای تنها بصورت جامعه قصدش آن بود، که مدلل نمايد، چنين جامعه

های  مارکس در تحليلش از يکچنن انتزاع کلی بسطوح مشخصتر، يعنی سرمايه. را تنظيم و تسری بخشد

 واقعی توليد ارزش ۀ و قادر گشت حوز، گذار کرد) بانکیۀ تجاری و سرمايۀ توليدی، سرمايۀسرماي(متعدد 

 توليدی است و ۀرزش اضافی سرماياضافی را کشف کرده و مدلل سازد که جايگاه و مکان اصلی توليد ا

های متعدد، که در اصطالح علم اقتصاد خدمات سرمايه ناميده ميشوند، نقشی در توليد  ديگر اشکال سرمايه

  ) تأکيدها از من استۀهم(  » .ندارند ارزش اضافی

 کاالها،  آن صاحبانۀ کلی مناسباتی را بنا ميدارد که بواسطۀسرماي «  نه رفيق بيگیۀ برخالف گفت    

 مدام کاالها با يکديگر، اين روابط را بازتوليد ۀ مبادل از جمله سرمايه دار و کارگر، قادر ميشوند ضمن

  در» انتزاعی ترين سرفصل ممکن «  اجتماعی ۀ کلی يا سرمايۀدر تحليل مارکس سرمايو نه » کنند 

به سطوح مشخص تر « ز آن است، انتزاعی که بعدًا ا»  سرمايه داری ۀدر جامع تبيين مناسبات «

  !گذار کرده باشد» سرمايه 

 توليد ۀ کاالئی مقدم بر توليد سرمايه داری،  پيش شرط ظهور و گهوارد    واقعيت اين است که تولي

نه به عنوان شکل ( حتی فروش نيروی کار . سرمايه داری است، و نه محصول توليد سرمايه داری

اتفاقًا مارکس دقيقًا به اين دو واقعيت توجه . ی وجود داشته استدر دوره های پيشاسرمايه دار) اصلی 

  )٢( . کرده است

 اين جامعه، از ابتدائی ترين ۀ سرمايه داری از بنيادی ترين و عام ترين پديدۀ  مارکس در تحليل جامع   

وليد  ، محصولی که مبادله می شود يا محصولی که برای فروش تکاالشکل ثروت در اين جامعه، يعنی 

  می گردد شروع می کند و نشان ميدهد که هر کاال دارای ارزش مصرف و ارزش مبادله است و ارزش

مارکس نشان ميدهد که . مبادله يا ارزش هر کاال را کار اجتماعًا الزم برای توليد آن کاال تعيين می کند

صولی که به وجود يعنی کار فارغ از خصوصيات فيزيکی آن، فارغ از نوع مح ( کار مجردارزش با 

تعيين می شود و ويژگی اين کار ) می آورد، فارغ از نوع نياز خاصی که برطرف می کند و غيره 

است و مقياس آن زمان ) انرژی عضالنی، عصبی و فکری ( مجرد صرف انرژی و توانائی انسانی 

االی ديگر قابل بدينسان مارکس به تعريف و تعيين کاالی هم ارز عمومی، کاالئی که با هر ک. است

 قابل توجه اين است که مارکس در چند ۀنکت. مبادله باشد يعنی پول که شکل عام ارزش است می رسد
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 ۀسرماي« فصل نخست سرمايه اصًال کلمه ای از سرمايه به ميان نمی آورد، خواه به قول رفيق بيگی 

  .باشد يا هر شکل و قلمرو خاص سرمايه» کلی 

مارکس نشان می دهد که اگر ) تبديل پول به سرمايه ( نجم جلد اول سرمايه در صفحات آخر فصل پ     

بنيادی توليد کاالئی  دست کم در آغاز توليد که فرض ، کاالها با ارزش خود بين مولدان کاال مبادله شوند

           ۀاگر به هر دليل سرماي. سرمايه داری است، به طور عادی ارزشی در اين روند افزايش نمی يابد

افزايش يابد ميزان افزايش الف  معادل ) يا ارزش ب (   ب ۀدر مبادله با سرماي ) يا ارزش  الف (الف 

برای اينکه افزايش  .)٣( ميزان کاهش ب است و تغييرات مجموع ارزشهای  الف  و ب برابر صفر است

اشته باشد که سرمايه ارزش سرمايه به طور کلی را بتوان توضيح داد بايد کاالئی در بازار وجود د

اين .  بعدی با ارزش بيشتری بفروشدهبتواند آن را مانند هر کاال به ارزش خود بخرد و به هنگام مبادل

پس سرمايه بايد بتواند . کار، چنانچه به هنگام خريد و فروش کاالی يکسانی مبادله شود ممکن نيست

به اين کاال، يا ارزش ناشی از اين کاال،  بين خريد و فروش ارزش مربوط هکاالئی بيابد که در فاصل

) توانائی عضالنی، عصبی، فکری برای انجام کار  ( نيروی کارچنين کاالئی، چيزی جز . افزوده شود

 آن را تصاحب می کند، اما ارزش مصرفمايه دار آن را در بازار می خرد و با اين عمل رنيست که س

شرائطی که نيروی کار در . ن در روند توليد استمصرف نيروی کار به معنی به حرکت درآوردن آ

 تکامل معينی از نيروهای مولد، ۀيعنی به شرط درج(  معينی برخوردار باشد ۀبارآوری کار از درج

 بازتوليد خود، بيش از قيمت خود، ارزش ۀمی تواند بيش از هزين) تقسيم کار، سازماندهی کار و غيره 

خود نيروی کار، ) ارزش ( يروی کار به وجود می آورد و قيمت توليد کند و تفاوت بين ارزشی که ن

  .همان ارزش اضافی است

  اما نتايج    اينها که گفتيم بر رفيق بيگی پوشيده نيست و خود او اينها را در نوشته اش تأييد کرده است، 

چرا؟  ! نداين تأييد به زيان ادعای رفيق بيگی و برخی از احکامی است که به طور مثبت بيان می ک

!  است)۴(   مولدۀسرماياستخدام می کند، بلکه ) مولد (  نيست که نيروی کار  کلیۀسرمايزيرا اين 

 و سرمايه را که شکل خاصی از ارزش      د، ارزش را توضيح می دهدنمارکس از کاال شروع می ک

مارکس . ح می دهد تجاری يا ربائی توضيۀ مولد و نه سرمايۀاست براساس سرماي) ارزش خود گستر( 

  : در فصل پنجم جلد اول سرمايه می نويسد

غير ممکن است سرمايه از مبادله به دست آيد به همين طريق غير ممکن است جدا از مبادله      « 

 .بايد منشأ آن هم در مبادله باشد و هم در آن نباشد. نشأت گيرد

-  عامه فهم ترين يا اگر بتوان گفت قديمی     حال می فهميم چرا در تحليل ما از سرمايه، آشناترين و

     )١۶۴همانجا، ص ( » . ربائی موقتًا کنار گذاشته شده اندۀتجاری و سرماي  ۀمايرترين اشکال آن يعنی س

 سرمايه داری نخست مبادله و توليد کاالئی است و ۀ عزيمت مارکس در توضيح جامعۀبدينسان نقط
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مارکس همان گونه که رفيق » سرفصل «  عزيمت و يا ۀاگر نقط:   کلیۀ و نه سرماي مولدۀسرمايسپس 

 را  ربائیۀ تجاری و سرمايۀسرماياز آغاز بود مارکس می بايست »  کلی ۀسرماي« بيگی مدعی است 

برای قرار می داد و صريحًا می گفت ) صنعتی، کشاورزی، خدمات مولد (  مولد ۀ سرماينيز در کنار

  سرمايه در کنار هم اشکال ههم کلی در نظر گرفته شود بايد ۀه يا سرمايانتزاعی ترين سطح سرمايکه آن

 ه اما او چنين نکرده، بلکه در توضيح سرمايه نقط.تجزيه و تحليل شوندبررسی و و به طور همزمان 

 ۀدر پرتو توضيح سرماي.  قرار داده است مولدۀسرمايعزيمت خود را پس از بيان کاال و توليد کاالئی، 

 مالی و ۀ، سرماي) بهره خوارۀسرماي ( ربائی ۀ تجاری، سرمايۀت که مارکس بعدًا سرمايمولد اس

  . مجازی را توضيح می دهدۀسرانجام سرماي

    ،  »نقد اقتصاد سياسی «      اگر به ترتيب فصل بندی مهم ترين نوشته های اقتصادی مارکس يعنی 

نگاهی انداخته » تئوريهای ارزش اضافی « و ) جلدهای اول تا سوم ( » سرمايه « ، » گروندريسه « 

مثًال اگر سه جلد سرمايه را در نظر بگيريم جلد اول به . شود روالی را که در باال ذکر کردم خواهيم ديد

 در آن توضيح داده می شود و بنابراين روند توليد ارزش اضافی مولد اختصاص دارد، يعنی ۀسرماي

 سرمايه سخنی نيست، يا دست بازتوليديعنی از ( ح نمی گردند روندهای چرخش و گردش سرمايه مطر

در جلد دوم بحث اساسًا مربوط به روند چرخش و گردش سرمايه است، ). کم موضوع اصلی نيست 

 –و روند عکس آن يعنی تبديل پول )  پول – کاال به سرمايه –تبديل سرمايه ( يعنی روند تحقق ارزش 

در جلد سوم سرمايه مسائل مربوط به روند ). نيروی کار + ئل توليد وسا(  مولد ۀسرمايه به سرماي

 تجاری و ۀيکسان شدن نرخ سود بين سرمايه های مختلف، قانون گرايش کاهشی نرخ سود، سرماي

)  مطلق و تفاضلی ۀاجار(  پول و نيز اجاره ۀ بهره خوار، و در نتيجه سود بازرگانی و بهرۀسرماي

-ه داران تجاری، سرمايه زيع ارزش اضافی بين سرمايه داران مولد، سرمايتوضيح داده می شوند و تو

بدينسان در واقع . تشريح می گردد) اجاره ( نکی و به طور کلی بهره خوار و نيز زمينداران داران با

 شروع ۀ نه نقط کلیۀسرماي.  )۵(  کلی سخن می گويد ۀدر جلد سوم سرمايه است که مارکس از سرماي

 . پايانی تحليل مارکس استۀ، بلکه نقط » سرفصل« يا 

 مولد، ۀهم می توان شروع کرد و سپس به سرماي ) ۶ ( کلی ۀيعنی از سرماي پايانی ۀالبته از نقط     

اسی بهتر نجز در مواردی که برای بازش( اما اين کار .  ربائی و غيره رسيدۀ تجاری، سرمايۀسرماي

حل « ، غالبًا ) کلی ممکن است مفيد باشد ۀسرمايو عملکرد  خاصی از سرمايه در پرتۀعملکرد و حوز

-مارکس چنين کاری نکرده، تکرار می . توضيح سرمايه نيست! پس از دانستن جواب آن است» معما 

 ۀ سرمايه داری نخست تحليل کاال و توليد کاالئی، سپس سرمايۀسير حرکت او در توضيح جامع: کنم 

، سپس بيان اشکال )يا باز توليد آن ( گردش سرمايه آنگاه ) ضافی يعنی روند توليد ارزش ا( مولد 

در يک کالم حرکت مارکس توضيح شکل . به روابط اين اشکال است  مختلف سرمايه و قوانين مربوط
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گيری، تکامل، و تکثر انواع و عملکرد سرمايه و قوانين مربوط به ارزش افزائی و سرانجام قوانين 

  .ير نظام سرمايه داری استمربوط به فروپاشی ناگز

 بانکی و ۀ تجاری، سرمايۀ، سرماي) مولد ۀسرماي(  توليدی ۀه سرمايب»  کلی ۀسرماي«    مارکس از 

 سرمايه داری، چيزی که در برابر چشم همگان ۀاو کوشيد دليل يک واقعيت تجربی جامع. نرسيدغيره 

 ارزشی که دائمًا در جريان حرکت و (هر روزه صورت می گيرد، يعنی دليل وجود ارزش خود گستر 

مارکس نشان داد با آنکه اين افزايش ارزش در روند . را توضيح دهد) مبادله بدان افزوده می شود 

مبادله صورت می گيرد، با آنکه بستر آن مبادله است، اما ريشه و منشأ اين افزايش مبادله نيست بلکه 

 روندهای ۀبه قول مارکس سرمايه دار می کوشد به هم( د توليد است، هر چند توليد هم شکل مبادله دار

  ).سرمايه داری شکل مبادله و معامله بدهد 

می نامد » به ويژه در شکل روسی آن طرفداران سوسياليسم اقتصادی «      رفيق بيگی به کسانی که 

 اين انتقاد صرف نظر .»د عمده می کنن«  مولد را ۀ کلی را نمی بينند و سرمايۀانتقاد می کند که سرماي

زيرا در واقع خود مارکس است ! از اينکه مخاطبان و طرفهای جدل او چه کسانی باشند نادرست است

 :مارکس می نويسد .  می داندشکل بنيادی سرمايهمی کند و آن را » عمده «  مولد را ۀکه سرماي

اشکال [ تجاری اشکال فرعی  ۀ ربائی و سرمايۀما به دنبال پژوهشهای خود خواهيم ديد که سرماي« 

شکل هستند و آنگاه توضيح خواهيم داد چرا اين اشکال در تاريخ پيش از سرمايه در ] مشتق سرمايه 

  ) ٧ (» . مدرن مسلط است ظاهر شدندۀ که بر سازمان اقتصادی جامعبنيادی اش

ه آن را متمايز از  مولد است کۀسرماي ) ٨(  شکل بنيادی سرمايهروشن است که منظور مارکس از     

-  کلی خود نمی ۀ کلی نيست چون سرمايۀربائی مطرح می کند و منظور او سرمايتجاری و  ۀسرماي

 !تواند بنياد خود باشد

در تمايز از (  مولد را شکل بنيادی و شکل اصلی سرمايه ۀ     بدينسان اين خود مارکس است که سرماي

 نقل شده از مارکس يکبار ديگر به ۀبه عالوه جمل. دمی دان)  تجاری و ربائی ۀاشکال فرعی سرماي

 - می مولدۀسرماي عزيمت خويش در توضيح سرمايه را ۀروشنی نشان می دهد که خود مارکس نقط

 کلی را به  ۀسرماي« رفيق بيگی سپس کسانی را که .  تجاری يا ربائیۀ کلی و يا سرمايۀداند و نه سرماي

های  از وجوه سرمايه يکی  ًاناچاربه کنار رانده اند و اعی در جامعه عنوان عامل بنيادين مناسبات اجتم

 :به باد انتقاد می گيرد و می نويسد )   ٩( »  اند  توليدی، را جايگزين آن کردهۀمتعدد، يعنی سرماي

 بازتوليد سرمايه جدا گشت و چون اين ديدگاه ۀ خدمات از حوزۀدر اين گفتمان از سرمايه، عرص«    

بدليل اين  شاغلين در بخش توليد، يعنی توليد کنندگان ارزش اضافی را، کارگر برآورد کرد، و منحصرًا

، به آسانی تمامی آنان را واقعيت که کارگران بخش خدمات در توليد ارزش اضافی نقش مستقيمی نداشتند
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ت و همبستگی  اقشار خرده بورژوازی بشمار آورد و با اين کارکرد وحدۀتشکيل دهنداعضايی از عناصر 

  )تأ کيد از من است ( » . بلحاظ اجتماعی، با گيجسری روبرو ساخت طبقاتی کارگران را، 

 کارگر جدا کند و آنها ۀ     اينکه کسی، جريانی يا گفتمانی بخواهد کارگران شاغل در خدمات را از طبق

 اما نه با توضيح و ار اشتباه و انحراف بزرگی می شود،را جزء خرده بورژوازی بداند مسلمًا دچ

 رفيق هاز نخستين جمل!  کلی، بخش خدمات و غيره ارائه می دهدۀتفسيری که رفيق بيگی از سرماي

اگر سرمايه به .  عامل بنيادين در مناسبات اجتماعی است کلیۀ سرماياز نظر او: بيگی شروع کنيم 

 کلی را يک ۀدانيم قاعدتًا سرمايرا عامل بنيادين در مناسبات اجتماعی ب)  کلی ۀيا سرماي( طور کلی 

نيست، بلکه سرمايه شيئی نيست يا صرفًا شيئی (  توليدی فرض کرده ايم ۀ اجتماعی، يک رابطۀرابط

به عنوان يک (  کلی ۀسرماي: بنابراين حکم رفيق بيگی چنين ترجمه می شود ).  اجتماعی است ۀرابط

 سرمايه داری است، يعنی ۀابط اجتماعی جامععامل بنيادين رو) رابطه که خود مستلزم دو طرف است 

اين حکم، اين همان گوئی .  کلی مبتنی باشدۀ سرمايۀ سرمايه داری جامعه ای است که بر رابطۀجامع

 سرمايه داری نمی دهد، مشکل را حل نمی کند، ۀ جامعۀاست و هيچ اطالع روشن و مشخصی دربار

 سرمايه داری ۀبه کسی که نمی داند جامع. ی نمايدمنتقل ممفروض خود آن را به روشن شدن باز بلکه 

 کلی داده نمی ۀ  سرمايۀ کلی، اما توضيحی دربارۀسرمايچيست گفته می شود جامعه ای است مبتنی بر 

 سرمايه را توضيح دهد به عبارت ديگر ۀاگر رفيق بيگی بخواهد يک گام جلوتر بردارد بايد رابط. شود

تبيين نمايد و اگر بخواهد به مارکس وفادار باشد بايد به عنوان  جتماعیا ۀرابط سرمايه را به عنوان يک

 ۀ رابط. جامعه روابط توليدی استۀ آن را توضيح دهد، زيرا از نظر مارکس شالود توليدیۀرابطيک 

 مولدانی قرار ۀرابطه ای است که در يک سوی آن تودتوليدی ای که سرمايه ناميده می شود چيست؟ 

هستند ) پيش از فروش آن ( وسائل توليدند و تنها مالک و صاحب اختيار نيروی کار خود دارند که فاقد 

اوليها نيروی کار خود را می فروشند و دوميها آن را می خرند : و در سوی ديگر صاحبان وسائل توليد 

 بين ۀ سرمايه داری رابطۀرابط: و در توليد مصرف می کنند و بدينسان ارزش اضافی توليد می نمايند 

اين منظور در اينجا تدقيق مفهوم سرمايه داری نيست، بلکه . توليد اجتماعی و تصاحب خصوصی است

نمی توان توضيح داد، همان گونه که آفتاب )  کلی ۀآن هم با سرماي( است که سرمايه را با خود سرمايه 

مايه ناميده می شود با برای توضيح سرمايه بايد رابطه ای که سر. را با آفتاب نمی توان توضيح داد

زيرا فرض بر اين است که نمی دانيم سرمايه چيست و . مفاهيم ديگری غير از سرمايه توضيح داده شود

                                                                                                .می خواهيم آن را بشناسيم

 و  مولدۀسرماي را بپذيريم، خود به خود به  توليدیۀ رابطۀسرمايه به مثاباگر تعريف فوق يعنی      

 سرمايه داری را براساس توليد سرمايه داری  ۀ جامعۀ يعنی بنياد يا شالود. می رسيم کلیۀنه به سرماي

مارکس، چنانکه ديديم، شکل درست بدين دليل است که . توضيح می دهيم)  مولد ۀيا حرکت سرماي( 
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 سرمايه های ۀدرست بدين دليل است که وجود و يا حتی سلط.  مولد می داندۀسرمايه را سرمايبنيادی 

 روابط سرمايه داری نيست، بلکه به قول ۀبر جامعه به معنی سلط)  تجاری، ربائی ۀسرماي( ديگر 

ی  تجاری و ربائی در دوران برده داری و فئودالۀسرماي!  اين روابط استۀمارکس به معنی عدم سلط

 مولد است که در ۀ توليد سازگار کنند، تنها سرمايۀهم وجود داشتند، آنها می توانند خود را با هر شيو

 . توليد سرمايه داری می تواند گسترش يابدۀ خاص خود، يعنی در شيوۀشيو

 کلی ۀ سرمايه داری، سرمايۀ     بدينسان حکم رفيق بيگی مبنی براينکه عامل بنيادين روابط جامع

، همانگوئی است و چيزی را )که درست بودن آن جزئی و بخشی است (  تا آنجا که درست است است،

به دليل اين : رفيق بيگی مدعی است که ! روشن نمی کند مثل اينکه بگوئيم آب آب است يا نور نور است

ليسم سوسيا« واقعيت که کارگران بخش خدمات در توليد ارزش اضافی نقش مستقيمی ندارند طرفداران 

 . کارگر کنار نهاده اندۀآن هم از نوع روسی آن، آنها را از طبق! ) ؟ ( » اقتصادی 

ارزش اضافی توليد نمی کنند يا صرفًا به طور غير مستقيم اين تز که کارگران بخش خدمات اصًال     

 توليد  ارزش اضافیمستقيمًابخشی از کارگران بخش خدمات !  استنادرستارزش اضافی توليد می کنند 

می کنند، يعنی کارگر مولدند، مانند معلم يا پرستاری که در استخدام يک مدرسه يا بيمارستان انتفاعی است، 

همچنين بخش . اين معلم يا پرستار برای صاحبان مدرسه يا بيمارستان انتفاعی ارزش اضافی توليد می کنند

نند، مانند کارگرانی که کارشان صرفًا ديگری از کارگران بخش خدمات اصًال ارزش اضافی توليد نمی ک

بخشی ديگر به طور غير مستقيم . فروشندگی است يا صرفًا به امر خريد برای يک مؤسسه اشتغال دارند

ارزش اضافی توليد می کنند و يا در توليد يا افزايش آن به طور غير مستقيم سهيمند مانند معلم، پزشک يا 

 ۀظ نيروی کار و بهبود کيفيت آن کار می کنند و بدينسان به کل طبق تربيت و يا حفۀپرستاری که در زمين

خود رفيق بيگی عبارتی از مارکس . سرمايه دار نيروی کار ماهر و با کيفيت و سالم عرضه می نمايند

    را کارگر مولد) انتفاعی ( خصوصی  ۀآورده که در آن مارکس به صراحت معلم حقوق بگير يک مدرس

 و ورد کارگران حمل و نقلمارکس همين ويژگی را در م. )١٠( ناميده است)  فیمولد ارزش اضا (

  :و به طور کلی هرکسی که کارش برای سرمايه دار ارزش اضافی ايجاد کند تعميم می دهد  ارتباطات

اين اثر مفيد، . تنها به هنگام توليد آنها قابل مصرف است] حمل و نقل انسانها و اشيا [ اثر مفيد «  

چون شيئی مصرفی متمايز از اين روند وجود ندارد که عملکردی مانند يک محصول بازرگانی هم

اين مانع از آن نيست که ارزش . داشته باشد و همچون کاال تنها پس از توليد به چرخش روی آورد

مانند هر کاالی ديگری با ارزش عناصر توليدی ای که صرف آن ] حمل و نقل [  اين اثر مفيد هدلمبا

 ارزش اضافی توليد شده از کار اضافی کارگرانی که در ۀبه اضاف) نيروی کار و وسائل توليد ( شده اند 

                      ) ١١ (» .صنعت حمل و نقل اشتغال دارند تعيين شود

      : يا نويسندگان همين موضوع را تعميم می دهد مارکس در مورد بازيگران و حتی دلقک ها و     
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ی باشد و به او کارگر مولد است اگر در استخدام سرمايه دار... يک بازيگر يا حتی يک دلقک  «  

 ۀانبه عنوان مزد دريافت می کند برگرداند؛ در حالی که خياطی که به خاو چيزی بيش از آنچه از 

 اضافی کار اولی توليد ارزش. داری می رود تا شلوار او را تعمير کند کارگر غير مولد استسرمايه 

نويسنده نه به خاطر آنکه ايده توليد « و نيز  )١٢( » .می کند و در کار دومی درآمد مصرف می شود

می شود که کارهايش را منتشر ميکند يا به عنوان  که باعث ثروتمند شدن ناشر ميکند بلکه تا آنجا

 )١٣  (» . کارگر مزدی يک سرمايه دار، کارگر مولد به شمار می رود

خدمات ارزش اضافی توليد می کنند و برخالف  از کارگران شاغل در بخش بخشیصه اينکه  خال    

کنند، کنند و يا مستقيمًا توليد نمی  نظر رفيق بيگی که تصور می کند آنها ارزش اضافی توليد نمی

 .کارگر مولد به حساب می آيند

نی که صرفًا به امر فروش      بخشی ديگر مانند کارگران شاغل در فروشگاهها و مراکز بازرگا

اشتغال دارند، يا کارگران آتش نشانی يا کارگران شهرداری، يا کارمندان عادی بانکها، مؤسسات بيمه، 

  ).نه مستقيم و نه غير مستقم ( ادارات دولتی و غيره ارزش اضافی توليد نمی کنند 

 از طريق تربيت، نگهداری يا يعنی مثًال(  بخشی ديگر همانگونه که گفتيم به طور غير مستقيم    

 مهم اين است که هرسه ۀنکت. در توليد ارزش اضافی نقش دارند) غيره  افزايش کيفيت نيروی کار و

چه آنان که ارزش اضافی توليد می کنند، چه آنان که نمی کنند و چه آنان که ( بخش کارگران خدمات 

 کارگرند و از اين نظر ۀه يکسان عضو طبق، هر سه ب)نقش غير مستقيمی در توليد ارزش اضافی دارند

تفاوتی بين آنان نيست، به همين طريق از نظر کارگر بودن بين آنان با کارگران شاغل در صنعت و 

 .معدن يا کارگران کشاورزی تفاوتی وجود ندارد

 به مزد کارگران غير مولد، مثًال کارگران شاغل در فروشگاهها يا بنگاههای بازرگانی که صرفًا     

 خود می پردازند از محل ارزش اضافی کارگران مولد پرداخت می یکار فروش و خريد برای کارفرما

 چرخش ۀشود همانگونه که سود صاحبان بنگاههای تجاری از همينجا تأمين می گردد زيرا هزين -

 نه کارگر تجاری، نه تاجر صاحب بنگاه. سرمايه به طور کلی از ارزش اضافی پرداخت می شود

ارزش اضافی توليد نمی کنند همانگونه که سرمايه دار صنعتی هم خود ارزش اضافی توليد بازرگانی 

است که ارزش ) چه در بخش صنعت، چه کشاورزی و چه خدمات ( اين تنها کارگر مولد . نمی کند

  بازرگانیۀاما فرق کارگر مزدی ای که در کار خريد و فروش در يک مؤسس. اضافی توليد می کند

و به طور کلی کار ( مورد نياز برای تحقق ارزش اشتغال دارد با سرمايه دارِ  تاجر اينست که کار 

گر شاغل در اين رشته است در حالی که سود ر کاۀاساسًا برعهد) مورد نياز برای چرخش سرمايه 

 ۀ از سرماي- يعنی چرخش سرمايه -بخشی از ارزش اضافی که به خاطر اين عملکرد (بازرگانی 

با آنکه مصرف نيروی . به جيب سرمايه دار تاجر می رود)  تجاری منتقل می شود ۀصنعتی به سرماي
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و کارگر مولد مانند کارگر صنعتی، کشاورزی کند اما او  ارزش اضافی توليد نمیکارگر تجاری کار 

تثمار می ، يعنی اسرا می فروشد و کاری بيش از مزد خود انجام می دهدنيروی کار خود بخش خدمات 

شود، زيرا اوًال قيمتهای نيروی کار در تمام رشته ها گرايش به برابری دارند که اين جابجائی کارگر  -

را از بخش مولد به غير مولد و به عکس هرچه بيشتر تسهيل می کند و ثانيًا بارآوری کار در بخش 

فزايش است، افزايشی که خدمات از جمله در تجارت مانند کار در بخش صنعتی و کشاورزی در حال ا

 ۀاين را می توان در مقايس ( به مراتب بسيار بزرگتر از افزايش قيمت نيروی کار در اين بخش است

 با مصرف نيروی کار کارگر - صرف نظر از شکل مشخص مصرفش -تشابه مصرف نيروی کار او 

ارزش اضافی کارگران انتقال آری اين کار کارگر بخش تجاری است که . )درک کرد سادگی مولد به 

 .به دست سرمايه دار تاجر ممکن می کندبه شکل سود بازرگانی مولد را 

را با تفاوت ) و در نتيجه کارگر مولد و غير مولد (      رفيق بيگی تفاوت بين کار مولد و غير مولد 

يد بين کار در توليد محصوالت مادی ملموس و کار در خدمات که به صورت محصولی جدا از تول

کارگر شاغل در خدمات      کننده وجود ندارد اشتباه کرده است، همچنين به وجود سه نوع يا سه بخش 

توجه نکرده و تصور کرده است که ) کارگر مولد، کارگر غير مولد و کارگر غير مستقيم مولد ( 

). ليد می کننديا صرفًا غير مستقيم تو(  خدمات اصًال ارزش اضافی توليد نمی کنند ۀشاغالن در رشت

 کار مولد کارگران مزدی پيش نيآيد بايد در نظر گرفت که منظور ۀبرای آنکه اشتباهات گوناگون دربار

 به طور گذرا بگوئيم اينکه صرفًا کار .از کار مولد همواره کاری است که توليد ارزش اضافی می کند

 ديدگاه برخی اقتصاددانان کالسيک ،صنعتی  يا کشاورزی کار مولد فرض شود و کار خدمات غير مولد

نقد » تئوريهای ارزش اضافی « است که مارکس به ويژه اين نظر او را در ) از جمله آدام اسميت ( 

 .کرده است

اگر به » سوسياليسم اقتصادی « اصطالح :  » سوسياليسم اقتصادی روسی  « ۀ     اما نکته ای دربار

نی گرايشی که تنها عامل مؤثر در جامعه را اقتصاد می داند بايد معنی گرايش اکونوميستی باشد يا به مع

تا آنجا که ما می دانيم اصطالح شناخته شده ای نيست » سوسياليسم اقتصادی « . با همين نام ذکر گردد

سوسياليسم  «اما نکته اينجاست که نبايد به اسم مبارزه با . و رفيق بيگی هم تعريفش نکرده است

! دامن زده شود» اقتصاد سوسياليستی «  دقتی و اشتباه و انحراف در مبانی و مفاهيم به بی»  اقتصادی

و تزهای اقتصادی آن است بايد گفت که اتفاقًا يکی از ويژگيهای » رويزيونيسم روسی « اگر منظور 

 کارگر بود به طوری که بسياری از عناصر غير ۀاين رويزيونيسم گسترش بيش از حد مفهوم طبق

 در واقع مشکل آنها نه محدود !مانند بوروکراتها و تکنوکراتها و غيره را نيز در خود جا می دادکارگر 

البته نبايد منکر شد که بينش مکانيستی يکی از ! کردن تعريف پرولتاريا، بلکه گل و گشاد کردن آن بود
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د و بنابراين خصوصيات رويزيونيسم روسی و يا رويزيونيستهای تابع آن در کشورهای زير سلطه بو

 .فيق بيگی از آن اسم می برد باشنداحتماًال رويزيونيستهائی می توان يافت که دچار انحرافاتی که ر

 

  کارگرۀتعريف رفيق بيگی از طبق

 
 کارگر ارائه ۀمی کوشد تعريفی از طبق» سوسياليسم اقتصادی «      رفيق بيگی پس از نقد تقليل گرائی 

 :او کارگر را چنين تعريف می کند .  را نداشته باشددهد که معايب مورد انتقادش

کارگر فرديست که در ازاء فروش نيروی کارش، مستقيم و يا غيرمستقيم، مناسبات بازتوليد سرمايه « 

 ». داری را بازقرار ميسازد

طبق . تعريف را بايد با مصداقهای عملی اش محک زدکم و از جمله هر     درستی يا نادرستی هرح

به اين دليل (  کارگر نيستند، زيرا نيروی کار خود را نمی فروشند ۀ جزء طبقبيکاران رفيق بيگی، تعريف

بنابراين نمی ). ساده که تا هنگامی که بيکارند کسی نيروی کارشان را نمی خرد که آنان فروشنده اش باشند

 !سازند»  را بازقرار مناسبات بازتوليد سرمايه داری« شان » در ازاء فروش نيروی کار«  توانند -

 فروش ۀبخش اعظمشان کارگران بيکار شده و نيروی کارِ  به تازگی آماد که( بيکاران      اگر رفيق بيگی 

 کارگر نمی داند بايد بگويد ۀرا جزء طبق) که تازه به سن کارکردن رسيده اندجويای کار اند، مثًال جوانان 

می داند در اين صورت بايد نارسا بودن و ناکافی بودن گر  کارۀآنان چه هستند و اگر آنها را جزء طبق

 .تعريف خود را بپذيرد

     البته بيکاران و بيکاری در تنظيم سطح مزد و به طور کلی بازار کار نقش دارند، خود آنها محصول 

ليد سرمايه و بر بازتو) از جمله قانون گرايش افزايشی ترکيب ارگانيک سرمايه ( قوانين انباشت سرمايه اند 

و تخصيص منابع اثر می گذارند، اما نه در ازای فروش نيروی کارشان چون عجالتًا نيروی کارشان به 

 !فروش نمی رود

اينان نيز با توجه به تعريف رفيق بيگی :      همين مسئله را در مورد کارگران بازنشسته می توان گفت  

 .ی فروشند، چون کار نمی کنند کارگر نيستند، چون نيروی کارشان را نمۀجزء طبق

.      کارگر نيستندۀجزء طبق) دست کم بيماران ناتوان از کار دائم (      به همين طريق معلوالن يا بيماران 

 ۀکه با نوکر و کلفت و خدم و حشم دور ( خدمتکاران خانگی مزدیباز با توجه به تعريف رفيق بيگی، 

  . کارگر نيستندۀجزء طبق) پيشاسرمايه داری نبايد اشتباه شوند 

 و همچنين کارگران کارگران مأمور پاکيزگی شهرداری و مأموران آتش نشانیبا تعريف رفيق بيگی،      

 .  کارگر به حساب آوردۀرا نيز به زحمت می توان جزء طبق) غير انتفاعی (پست 
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 که مزدشان از محل يق بيگی صريحًا کارگرانی راصرف نظر از مورد بيکاران و بازنشسته ها، رف   

به رغم اينکه اينان مثًال .  کارگر به حساب نمی آوردۀمی شود و نه از سرمايه، جزء طبقدرآمد پرداخت 

چه از نظر وضعيت شان نسبت ) يا کارگران مأمور نظافت شهرداری و غيره ( خدمتکاران مزدی خانگی 

، چه از اين جهت که نيروی کارشان را می )حب وسائل توليد نيستنديعنی اينکه صا( به وسائل توليد 

فروشند، و چه از جهت درآمدشان که همان مزد يعنی ارزش نيروی کارشان است هيچ فرقی با کارگران 

هيچ فرقی با کارگران در رشته های از اين جهت مولد صنعتی، کشاورزی و خدماتی ندارند، همچنين 

 سرمايه داری نقش مناسبات بازتوليدبازقراری « که چون در ( ات بيمه و غيره تجارت و بانکها و مؤسس

 .ندارند) قاعدتًا رفيق بيگی آنان را کارگر می داند » دارند 

کاری که با ( و کار غير مولد ) کاری که ارزش اضافی توليد می کند (      در صفحات پيش، از کار مولد 

شود اما ارزش اضافی توليد نمی کند، بلکه مثًال امر تحقق ارزش را خريد نيروی کار و نه کار حاصل می 

 اين دو نوع کار با دو نوع کارگر، کارگر مولد و کارگر غير مولد، مرتبط ،سخن گفته شد) برعهده دارد 

 از الزاماتغير مولد کارکار مولد و کارگرمولد و کارگرغير مولد مانند  در اينجا بد نيست تأکيد شود که .اند

و اين واقعيتها و در نتيجه اصطالحات ناشی از آنها بار اخالقی ندارند و حامل هيچ  سرمايه داری اند ۀجامع

 شرائطی می تواند مولد باشد و در شرائطی ديگر غير  درمعينیکار و به عالوه  گونه پيشداوری نيستند

 ۀايه داری به دليل ويژگيهای شيو سرمۀاين دو اصطالح تنها بدين واقعيت اشاره دارند که در جامع. مولد

توليد، مبادله و توزيع خاص اين جامعه و به خاطر تقسيم کار ويژه ای که در آن وجود دارد، برخی کارها   

مولد ) و در نتيجه برخی کارگران ( مولد ارزش اضافی اند و برخی کارها ) و در نتيجه برخی کارگران ( 

کارغير بين کار مولد و به طور نسبی  که ،رای هر دو دسته کارگران اما نيروی کار ب.ارزش اضافی نيستند

هر دو دسته فاقد وسائل توليدند و همانگونه که در باال گفته شد، در طول . مولد جابجا می شوند، کاالست

 :مارکس می نويسد . )١ ۴  ( ديگر شوند ۀزمان عناصر يا گروههائی از يک دسته می توانند وارد دست

روی کارِ  کارگر مولد برای خود کارگر يک کاال به شمار می رود همين امر برای کارگر غير ني     « 

کارگر غير مولد . اما کارگر مولد کاالئی برای خريدار نيروی کارش توليد می کند. مولد صادق است

وجه . برای او صرفًا ارزش مصرف و نه کاال به وجود می آورد، ارزش مصرفی تصوری يا واقعی

خص کارگر غير مولد اين است که هيچ کاالئی برای خريدار خود توليد نمی کند اما کاالهائی از او شا

 .دريافت می نمايد

     کار معينی می تواند مولد باشد اگر من آن را همچون سرمايه دار، همچون مولد بخرم تا ارزش 

 درآمد بخرم به هه، خرج کنندباالتری به وجود آورم و غير مولد است اگر آن را همچون مصرف کنند

تاين منظور که ارزش مصرف آن را مصرف کنم فارغ از آنکه اين ارزش مصرف همزمان با فعالي

                                                         )١۵( » . کار از بين برود و يا در يک شيئی ماديت يابدخود نيروی 

 :چنين خالصه کرد  ان مارکس در باال را می تو ۀگفت 
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   . نيروی کارندۀکارگر مولد و کارگر غير مولد هر دو فروشند* 

کار کارگر غير مولد نيروی  ، ولیمبادله می شود)  متغييرۀسرماي( مولد با سرمايه کار کارگرنيروی * 

 .)١۶(  با درآمد

ی متبلور شود يا نشود مولد بودن يا نبودن کار به شکل فيزيکی آن، به اينکه در يک محصول ماد* 

 .بستگی ندارد

مولد هر دو فاقد هرچند مارکس در اينجا صريحًا نگفته، اما روشن است که کارگر مولد و کارگرغير * 

  .وسائل توليد اند

   آنچه در اينجا و در بحث ما مهم است اين است که مارکس هم کارگر مولد و هم کارگر غير مولد، هم 

 سرمايه مبادله می شود و هم کسی که نيروی کارش با درآمد مبادله می گرددکه نيروی کارش با کسی 

رفيق بيگی تنها کسانی را که نيروی کارشان با سرمايه مبادله می شود و يا تنها .  می نامدکارگررا 

 فروش نيروی کارشان نقش دارند کارگر می کسانی را که در بازتوليد روابط سرمايه داری از طريق

 يا ، و يا رفتگران شهرداری،نگونه که ديديم، در ديدگاه رفيق بيگی خدمتکاران مزدی خانگیهما. داند

و به طور کلی کارکنان مؤسسات غير انتفاعی کارگر به حساب نمی آيند، زيرا  ،مأموران آتش نشانی

 نيروی کارشان با درآمد مبادله می شود، يعنی رفيق بيگی برخالف مارکس که شرط کارگر بودن را

اولی محدود و هم با درآمد می داند، آن را تنها به )  متغييرۀسرماي(  نيروی کار هم  با سرمايه ۀمبادل

 !می کند

ل رفيق بيگی در مورد فروش خدمات يک وکيل دادگستری که آن هم ممکن است با در همان حا     

عوای حقوقی به او  حل يک دۀيعنی مثًال از محل درآمد کارگری که برای مشورت دربار( درآمد 

) که مانند فروش کاالست (  را فروش خدمتبه اشتباه می افتد و اين مبادله شود، ) رجوع می کند 

  خود را می فروشد و کارفروش نيروی کار وکيل به حساب می آورد، در حالی که وکيل در اين مورد 

، وکيل خود )موکل کارگر باشد به ويژه هنگامی که (  بين وکيل و موکل ۀدر رابط. نه نيروی کارش را

 اينکه کار چگونه و به چه ميزان و مدت انجام گيرد و چقدر از بابت آن دريافت کند حرف آخر    ۀدربار

به عالوه وسائل کار وکيل متعلق به خود اوست و . را می زند و نه کارگری که مشتری يا موکل است

وانين و سازمانهائی نظير کانون وکال و غيره که در افزون براين به دليل وجود ق. به موکل تعلق ندارد

 کشورها از نهادهای نيرومند بورژوائی به شمار می روند، موقعيت قانونی، حقوقی و اجتماعی ۀهم

وکيل غالبًا از موکل باالتر است جز در مواردی که موکل خود از طبقات باالی اجتماعی يا نهادی 

  . باشد سرمايه داری بزرگۀدولتی و يا مؤسس

 کارگر بايد به نکته ای ديگر ۀ چهارچوبی برای تعريف طبقۀپيش از جمعبندی کلی بحث و ارائ     

او از يک سو به درستی تأکيد دارد که در . ره کرد که در آن نيز رفيق بيگی دچار اشتباه شده استاشا
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و ما ( در نظر گرفت بررسی مناسبات سرمايه داری بايد توليد، مبادله، توزيع و مصرف را با هم 

و از سوی ديگر برای اينکه ثابت کند مثًال کسانی که از ) اضافه می کنيم با پايه قرار دادن توليد 

که صرفًا برای لذت شخصی و نه کسب ) يا يک شخص پولدار( خصوصی يک سرمايه دار  اسبهای

مناسبات « شان »  نيروی کاردر ازاء فروش«  چون،سود آنها را دارد، نگهداری می کنند، کارگر نيستند

نمی سازند؛ و برای نشان دادن اين ادعای خود می گويد سرمايه دار يا » بازتوليد سرمايه داری را بازقرار 

آزاد کند، يعنی مثًال آنها را بفروشد از اسبها و اسطبل ، خود را  از امروز به فردا،پولدار مفروض می تواند

 خود نمی تواند چنين ۀرمايه داری ايجاد نمی کند، اما در مورد کارخانو اين کار هيچ خللی در کل نظام س

اوًال اگر سرمايه دار يا پولدار صاحب اسب و اسطبل ما قادر می شود ! اين طرفه استداللی است.  کاری کند

 اقالم لوکساسب و اسطبل خود را بفروشد بدين معنی است که خريداری برای آنها وجود دارد، يعنی اين 

، پس در کل مناسباتی که مورد نقد رفيق بيگی است تغييری ايجاد از کسی ديگر را برطرف می سازدني

ما فعًال اين مورد را که کامًال استدالل رفيق بيگی را رد می کند کنار می گذاريم و فرض را . نمی کند

ين ببرد و کسانی را که براين می گيريم که سرمايه دار مورد نظر اسبها و اسطبل خود را به طور کلی از ب

در آنجا کار می کنند بيکار کند، به نظر رفيق بيگی اين کار هيچ لطمه ای به کل نظام سرمايه داری نمی 

. نمی تواند چنين کاری کند)  خودۀنمثًال کارخا( زند، اما سرمايه دار مورد نظر در مورد وسائل توليد خود 

هم اسبها و اسطبلها، هم ليموزين و هليکوپتر » عاقل « ر ايه دااگر تنها اين سرمايه دار و يا چند سرمآری 

خصوصی خود را از بين ببرند و هم شاغالن آنها را مرخص کنند اين کارها لطمه ای به کل نظام سرمايه 

 خود را ه يا چند تن مانند او وسائل توليد و مبادلاما بايد توجه کرد که اگر اين سرمايه دار. داری نمی زند

 سرمايه داران می توانند ۀاما آيا هم!  جبران ناپذير نخواهد خوردۀنابود کنند باز نظام سرمايه داری لطمنيز 

ديد کلی  اقالم لوکس و صنايع و خدمات مربوط به آنها را از بين ببرند؟ رفيق بيگی در يک جا خواهان ۀهم

 يک مورد جزئیو در جای ديگر به  ) ! يک قدم پائين تر نمی آيد کلیۀسرماييعنی مثًال از (  است و کالن

و به طور کلی مواردی که مربوط به اقالم  (واقعيت اين است که اگر مثال اسب و اسطبل   !می چسبد

     اشخاص ذی ربط ۀرا در مورد هم) سرمايه دار و پولداران می شود  ۀمصرفی و اقالم لوکس خود طبق

تعميم دهيم ديگر مثال و ادعای رفيق بيگی )  ثروتمندان ۀ هم سرمايه دار، زمينداران و کًالۀيعنی کل طبق( 

 -   سرمايه داری را نمی توان از ميان برد و نمیۀيعنی کل کاالها و خدمات لوکس در جامع! صادق نيست

توجه کنيم ( اختصاص داد توليد کاالها و خدمات عادی به توان درآمدی را که صرف آنها می شود دوباره 

 )! سرمايه داری گفتگو می شود ۀکه در مورد جامع

 مولد ۀيعنی آن مقدار از ارزش اضافی که مجددًا به سرماي (  الحاقیۀسرماي     تقسيم ارزش اضافی به 

و ) اضافه می شود ، که صرف سرمايه گذاری در وسائل توليد بيشتر و استخدام کارگر بيشتر می گردد 

مثًال .  داده می شود، آری چنين تقسيمی دلبخواهی نيست و نيز بخشی که به صورت ماليات به دولتدرآمد

در همين مثًال به اين دليل ساده که سرمايه داری ( تبديل کرد انباشت را به دلخواه دوباره به درآمدنمی توان 
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در نظام سرمايه داری )!  با اضافه سرمايه، اضافه کارگر و اضافه توليد روبروست سطح انباشت موجود

    می از درآمد سرمايه داران به توليد ممکن است به کاهش بيشتر نرخ سود منجر شود تخصيص بخش مه

و مشکالت ) مثًال به دليل افزايش شمار کارگران شاغل و کاهش بيکاران و در نتيجه افزايش مزدها ( 

 .ديگری در آب کردن کاالهای توليدی به وجود آورد

يد، مبادله، توزيع و مصرف را مجموعًا و در واکنش متقابل      اگر رفيق بيگی به حرف خود که بايد تول

در   را مطرح می کند ديد کلی و کالندر نظر گرفت وفادار بماند، و اگر همانگونه که در موارد ديگر 

مورد درآمد و خدمات و خدمات مصرفی و غيره نيز چنين ديدی را به کار برد خواهد ديد که حتی کاالها و 

ر اسب و اسطبل سرمايه دار مفروض يا هواپيمای خصوصی يا قايق تفريحی  يا جواهر و نظي( اقالم لوکس 

در واقع بايد گفت حتی با ( اقتصاد سرمايه داری نقش دارند » تعادل «  در در کل و مجموع  خود) غيره 

با تز او مبنی بر و بنابراين در نهايت   ! ) واقعی وجود ندارد و بدون اينها بدتر هم می شودتعادلوجود اينها 

اما نکته اينجاست که چنين فرمولی با عبارات ! انطباق دارند» بازقراری مناسبات بازتوليد سرمايه داری « 

مانند اينکه بيکاران را از صف پرولتاريا خارج ( پيچيده و قابل تفسير و در عين حال دارای ضعف مهم 

 .به ابهام در اين باره می افزايدکارگر نمی کند و  ۀکمکی به درک وضعيت طبق) می کند 

الت تعريف کسانی که رفيق بيگی  کارگر را تعريف کرد تا نه اشکاۀ    پرسش اين است که چگونه بايد طبق

 ؟خود اواشتباهات، اشکاالت و تناقضات تعريف پيشنهادی نه از آنها انتقاد می کند مجال ظهور پيدا کنند و 

   برحسب  اند که  از مردم  بزرگى  گروههاى طبقات «: عريف می کند اجتماعی را چنين ت ۀ     لنين طبق

      توليد  باوسائل روابطشان  کنند، برحسب  مى  اشغال  توليد اجتماعىۀ شد تاريخًا تعيين   در نظام  که جايگاهى

   کار بازى ماعى اجت  در سازمان  که نقشى  ، برحسب) شود  مى  تثبيت  طور قانونى  در بيشتر موارد به که (

، از   آن  آوردن  دست  بهۀ در اختيار دارند و شيو  که  اجتماعى ثروت  از ميزانى   برحسب  و در نتيجهکنند مى

  متفاوتى   خاطر جايگاه  تواند به  از آنها مى  يکى  اند که  از مردم  گروههائى طبقات. شوند يکديگرمتمايز مى

   )١٧(  ». دارد، کار آنها را استثمار کند معينى   اقتصاد اجتماعى ام ديگر گروهها در نظ  به  نسبت که

 ۀ طبقۀ    اگر از تعريف لنين برای طبقه کمک بگيريم آنگاه می توانيم از بحثهای طرح شده دربار

 : کارگر بايد موارد زير را دربر داشته باشد ۀکارگر در اينجا نتيجه گيری کنيم که تعريف طبق

 .ولد و کارگران غير مولد را دربر گيرد کارگران م- ١

 فاقد وسائل توليدند تکيه کند) اعم از مولد و غير مولد ( براينکه کارگران  - ٢

فارغ از اينکه (  نيروی کارند تکيه کند ۀفروشند) اعم از مولد و غير مولد (  براينکه کارگران - ٣

                                                       ).خريداری برای اين نيروی کار وجود داشته باشد يا نه 

 را دربر گيرد و در عين حال - يا اکثريت قاطع آنان - اين تعريف بايد طوری باشد که بيکاران -۴ 

 برکنار شده، سرمايه داران ورشکسته و لومپن پرولتاريا را وارد تعريف پرولتاريا ۀمديران عالی رتب
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بار در نخستين برای ين بايد طوری باشد که کارگران بازنشسته و جوانانی را که اين تعريف همچن. نکند

 .هستند دربر گيردمزدی کار جستجوی  

 اجتماعی، - بخشهای اقتصادی ۀ اين تعريف بايد کارگران يدی و کارگران فکری شاغل در هم- ۵

 .اداری و فرهنگی را دربر گيرد

رمايه داری، برای سرمايه داری پيشرفته و عقب مانده و نيز  اين تعريف بايد برای تمام دوران س- ۶

 .برای بخش سرمايه دارانه در نظامهائی که کامًال سرمايه داری نيستند صادق باشد

 يک طبقه، يعنی موقعيت يکسان در سازمان اجتماعی ۀخصلت کارگران به مثاباين تعريف بايد بر - ٧

و بتواند اشتراک  تأکيد ورزد ، و روند تصميم گيری و اجرا موقعيت يکسان نسبت به وسائل توليد وکار

 .منافع کارگران را بيان نمايد

در قلمرو اقتصادی  کارگر نبايد تنها ۀ آخرين و نه کم اهميت ترين نکته اين است که تعريف طبق- ٨

ی، سياسی و ، بلکه بايد ناظر بر حوزه های اجتماع) بنيادی دارد ۀند اين قلمرو جنبچهر( محدود بماند 

 کارگرند مگر اينکه وارد ۀ يک کارگر جزء طبقۀمثًال از نظر اجتماعی افراد خانواد. فرهنگی نيز باشد

 . کارگرندۀ ديگری شده باشند و يا چنانکه گفتيم کارگران بازنشسته جزء طبقۀطبق

ا افسر نظامی يا      از نظر سياسی فالن سياستمدار، استاد دانشگاه، وکيل دادگستری، کارشناس مالی ي

 بورژوا و منافع ۀ طبقۀو امنيتی و در يک کلمه از سلطاطالعاتی که از منافع سياسی، حقوقی، اداری 

 بورژوا ست حتی اگر مستقيمًا در استثمار کارگران ۀکوتاه مدت يا دراز مدت او دفاع می کند عضو طبق

به همين طريق فالن . خوردار باشدنقش نداشته باشد و از نظر معيشتی از سطح متوسط يا پائينی بر

   روشنفکر يا هنرمند که ايده های مدافع سرمايه داری و نظام طبقاتی را ترويج می کند يا احساسات و 

 بورژواست حتی اگر مستقيمًا کسی را ۀمعيارهای زيباشناختی بورژوائی را به پيش می برد عضو طبق

آنی ل باال و روشنفکران و هنرمندان در خدمت منافع اما اگر عناصری از صاحبان مشاغ. استثمار نکند

 کارگر به ۀکارگر باشند، به همان نسبتی که چنين اند، بايد جزء رهروان منافع طبق ۀطبقيا تاريخی 

 .حساب آورده شوند

     بی توجهی بدين جنبه ها نيز همچون بی توجهی به اين حقيقت که کارگران غير مولد و کارگران 

 ۀ کارگرند برخوردی مکانيکی و يکجانبه است و بهمان طريق در عمل به طبقۀء طبقفکری نيز جز

 . او برای رهائی لطمه می زندۀکارگر و مبارز

 کارگر ارائه می ۀ     با توجه به مجموع آنچه در اين نوشته گفته شد ما تعريف مقدماتی زير را از طبق

  :ريف تصحيح، تدقيق و تکميل شود و اميدواريم با برخورد انتقادی بدان اين تعدهيم 

 توليدی از خود ۀند که وسيلکنندگان مستقيم کاالها يا خدمات     کارگران گروههای بزرگی از توليد 

در برابر دريافت بهای آنان  آن در بازار کارند، ۀصاحب نيروی کار خود و عرضه کنندتنها   وندارند
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عصبی و فکری شان را در اختيار خريداران نيروی کار        ، توانائيهای عضالنی، )مزد(نيروی کارِ  خود 

، شوند استثمار میدر روند کار با مصرف اين توانائيها   وقرارمی دهند) سرمايه داران، کارفرمايان(

را بلکه کار اضافی پرداخت نشده ای  ،به آنان پرداختیمعادل مزد فقط نه خريداران نيروی کار يعنی 

با آنان  خريداران نيروی کارند، ۀکار ناگزير پيرو اراداجتماعی در روند آنان ، ددست می آورننيز به 

بقای نسل خويش نيز بازنشستگی و ، دوران کاررا برای زندگی خود هزينه های کار ینيرو فروش

که آنان مستقل از حرفه، سن، جنس، مليت و عقيدۀ خود طبقۀ واحدی تشکيل می دهند می کنند، تأمين 

    .ستاقتصادی، سياسی، اجتماعی و فرهنگی مشترک اارای منافع اساسًا د

 

٢٠٠ ۶ۀ   فوري١١، ١٣٨۴بهمن   ٢٢ 

 سهراب شباهنگ 
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ما اصطالح کارگر مولد را در معنائی که مارکس در نظر داشته به کار می بريم، يعنی کارگری  ) ١( 

همان گونه که خواهيم ديد کارگرانی وجود دارند که ارزش اضافی .  می کندتوليدکه ارزش اضافی 

 .توليد نمی کنند

 فرانسوی، پروگرس، ۀ، ترجم١مارکس سرمايه، ج ( » .  عزيمت سرمايه استۀ کاال نقطۀ مبادل «) ٢( 

 )١۴٨ ، ص ١٩٨٢مسکو، 

بديهی است که هيچ تغييری در توزيع ارزشهائی که مبادله می شوند نمی تواند مجموع آنها را  « )٣( 

»         .ش سود به دست آورد سرمايه دار يک کشور نمی تواند خود از خويۀکل طبق« و » تغيير دهد 

 )١۶۴، پيشين، ص ١سرمايه، ج ( 

فارغ از (  مولد، مانند کار مولد، سرمايه ای است که مستقيمًا در توليد به کار می افتد ۀ سرماي )۴( 

و در اين روند با استثمار کارگر ارزش اضافی )  توليد صنعت، کشاورزی يا خدمات باشدۀاينکه عرص

 .به وجود می آورد

  يک کلۀروند توليد سرمايه داری به مثاب: عنوان فرعی جلد سوم سرمايه چنين است  )۵( 

Der Gesamprozeß der kapitalistischen Produktion 

The Process of Capitalist Production as a Whole 

م مفهو. است) کنکرت (  برخالف نظر رفيق بيگی، مجرد نيست، بلکه مشخص  کلیۀسرماي ) ۶ (

مشخص از آن رو مشخص است که مجموع « ( کنکرت از نظر مارکس مجموع تعينهای مختلف است 

 همان گونه که خود رفيق بيگی هم -و )  نقد اقتصاد سياسی ۀ مارکس مقدم-» تعينهای گوناگون است 

ف را  تجاری، ربائی و غيره است، يعنی تعينهای مختلۀ سرمايۀ کلی دربردارندۀ  چون سرماي-می گويد 

مشخص را نبايد با جزئی، . است و نه مجرد) کنکرت، انضمامی ( در خود دارد مفهومی مشخص 

 .خاص، ملموس و غيره اشتباه کرد

 . تأکيد از من است– ١۶۵/ ۶۶، پيشين، ص » سرمايه  «   )٧( 

.  فرانسوی استforme fondamentale آلمانی و  Grundform ۀ واژۀترجم» شکل بنيادی «   )٨( 

به نظر من .  ترجمه کرده استstandard formمترجم انگليسی جلد اول سرمايه اين اصطالح را به 

                                                  . فرانسوی در اين مورد به اصل آلمانی نزديک تر استۀترجم

 رفيق ۀکی داده ام اصل نوشت خود در متن نقل شده تغيير کوچۀمن برای هماهنگی انشائی با جمل  ) ٩(  

کلی را، بعنوان عامل بنيادين مناسبات اجتماعی در جامعه، بکنار راند و   ۀسرماي« : بيگی چنين است 

 ».  توليدی را، جايگزين آن گرداندۀهای متعدد، يعنی سرماي سرمايهاز وجوه  ناچارًا يکی

هدف توليد، ارزش اضافی ] مايه داری در نظام سر[ در اينجا « : عين عبارت مارکس چنين است  )١٠(

بنابراين صرفًا کاری مولد به حساب می آيد که ارزش اضافی به سرمايه دار تحويل دهد و يا . است
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مثًال معلم مدرسه کارگر است نه بدان جهت که مغز شاگردانش را . کاری که سرمايه را بارور سازد

اينکه اين آخری در . د کارفرمايش می کندپرورش می دهد، بلکه از آن رو که سکه های پول عاي

 کالباس سازی تغييری در اصل موضوع ۀ توليد درس سرمايه گذاری کرده و نه در کارخانۀکارخان

 )۴٨١ /  ٨٢، پيشين، ص ١سرمايه،  ج  ( ». نميدهد

 تأکيد از - ۶١ فرانسوی، پروگرس، مسکو، ص ۀ، فصل اول، گردش کامل، ترجم٢ سرمايه، ج  )١١ (

 .استمن 

 .، فصل پنجم» تئوريهای ارزش اضافی« مارکس،   )١٢( 

).  قابل دسترسی استwww.marxists.orgروی سايت » تئوريهای  ارزش اضافی « ( همانجا ) ١٣( 

يک سرايدار مزد بگير که کار غير مولد انجام می دهد می تواند به نگهبان انبار کارخانه ای   )١۴( 

، کارگران مسئول )بی آنکه در وظائفش تغيير اساسی به وجود آيد (د تبديل گردد و کارگر مولد شو

نگهداری اسبها و اسطبل لوکس خصوصی فالن سرمايه دار مورد مثال رفيق بيگی می توانند از امروز 

کارمند .  شرط بندی اسب شوند و به کارگر مولد تبديل شوندۀبه فردا کارگران مزدی فالن مؤسس

 ه توليد برنامۀ فالن شرکت بيمه می تواند از امروز به فردا در يک مؤسسکامپيوتر فالن بانک يا

مسئول رزواسيون يک شرکت حمل و نقل که . کامپيوتری استخدام گردد و به کارگر مولد تبديل شود

 . خريه تبديل گردد و به کارگر غير مولد شودۀکارگر مولد است می تواند فردا به سکرتر يک مؤسس

 .فصل پنجم، پيشين» ای ارزش اضافی تئوريه «  )١۵( 

 بايد به معنائی که مارکس از درآمد در نظر دارد توجه کرد، او در جلد سوم سرمايه منبع درآمد   )١۶( 

 سرمايه داری يعنی کارگران، سرمايه داران و زمينداران را به ترتيب مزد، آن ۀ مهم جامعۀسه طبق

پس ). که بخشی از ارزش اضافی است(اجاره می داند بخش از ارزش اضافی که انباشت نمی شود، و 

 مولد نمی آيد به صورت درآمدهای مختلف توزيع ۀآن بخش از ارزش اضافی که به کار بازتوليد سرماي

 درآمدی که - ٢.  درآمدی که صرف هزينه های زندگی سرمايه دار صنعتی می گردد-١: می گردد 

تشکيل می را  سرمايه دار بهره خوار ه درآمدی که بهر- ٣. سود سرمايه دار تجاری را تشکيل می دهد

 درآمدی که به صورت ماليات در - ۵.   زميندار درمی آيده درآمدی که به صورت اجار- ۴. دهد -

بدينسان کار . ارگر غير مولد را تشکيل می دهد درآمدی که مزد ک- ۶. اختيار دولت قرار می گيرد

  سرمايه دار تجاری که بخشی از ارزش اضافی کارگران درآمدا کارکران مزدی مؤسسات بازرگانی ب

 . تجاری از همين منبع به دست می آيدۀمولد است مبادله می شود، همانگونه که سود سرماي

  . تأکيدها از من است-١٩١٩سال » ابتکار عظيم «  رجوع شود به  ) ١٧( 


