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  ي مزد ماركس در بارهينظريه
 

  باب روثورن
 آزاد.ح

ها و ها با غيرماركسيستها پيش موضوع بحث بين ماركسيست مزد از مدتينظريه
اي از نظر كنندهتشريح و تفسير قانعمتاسفانه . ها بوده است ماركسيستبين خودِ

ها صرفا  و غالب ماركسيست؛ماركس در اين مورد حداقل به زبان انگليسي وجود ندارد
 در هاآن.  گفته است نكاتي چهي مزدهاس در بارهرك كه ماانداكتفا كرده اين امربه 
ي با اقتصاددانان قبلي  چه پيوندآراي او  و اين كه او، چگونگي تكامل نظراتيباره

حتي آثاري كه با تخصص قابل . اند چيزي درخوري به نگارش در نياوردهداشته است
 و گاهي در ؛ اندكنند ناكاملاي خصلت و تكامل نظرات ماركس را بررسي ميمالحظه

ور رومان ه اثر مش،به عنوان نمونه. تند برخوردار نيس كافيرخورد با مزد از دقتب
 حاوي بخشي است تحت عنوان يك " ماركسيگيري سرمايهكلش"لسكي وروسد

، او صرفا به طور رغم عنوانش كه در آن علي" مزد ماركسيارزيابي انتقادي از نظريه"
 كند و هاي ماركس را در اين مورد تكرار ميانتقادي قطعات مشهوري از نوشتهغير
- ارائه مياوشتباهي از  كه تفسير ا دفاع كندخواهد از ماركس در مقابل كسانيمي
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 نشان  و، مورد بررسي راي مزدكند تا تكامل نظر ماركس در بارهاو تالش نمي) 2.(دهند
اي ماركس در ه كه نوشتهكنداشاره نمي نظري  اساسيمشكالتآن   به وجود و؛دهد

 فصلي است از اثر ارنست مندل تحت ،يك بررسي بهتر. ندرو ا-به-اين زمينه با آن رو
 كه تصوير دقيقي از چگونگي " اقتصادي كارل ماركسيگيري انديشهشكل"عنوان 

 اما مندل از تئوري كالسيك مزد .)3(دهدتكامل نظر ماركس در باب مزد ارائه مي
و بدين وسيله بر اصالت فكر ماركس در اين مورد . دهدتصوير غيردقيقي به دست مي

- به چالش بر نميي نظري عمدهلسكي با مباحث وشود و مانند روسددچار اغراق مي

  .خيزد
 از ، اساسا انتقادي وكند با ارائه معرفي جامع و تحليليي حاضر تالش ميمقاله

 اين نقصان را ؛هاي مربوط به آن و پرسش، مزديهاي مختلف ماركس دربارهنوشته
ر  غالبا پراكنده و د،هاي مربوطه چون نوشته،اي نيستي سادهاين وظيفه. جبران كند

ي حاضر  من اميدوارم كه در مقاله،با اين وجود. قرار ندارندپيوند منطقي با يك ديگر 
 ؛ استهكه از ماركس باقي ماندبدهم برهمي  بتوانم نظمي به مطالب پراكنده و درهم و

شود كه مقاله به سه قسمت اصلي تقسيم مي. طرح كنمهاي جالب را و برخي پرسش
  : به ترتيب عبارت اند از

  . رات ديويد ريكاردو كه تاثيري زيادي بر ماركس باقي گذاشتنظ -1
  .1844-48ي ي ماركس در دورهآثار اوليه -2

 .ي مزدهاآثار بعدي ماركس در مورد مساله -3

 ضميمه شده زبه عالوه يك بخش كوتاه در مورد نظر ماركس در باب مزد و تورم ني
  .است
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  ريكاردو -1
 پيشينيان  آرايي مزد، سودمند است كهارهي نظرات ماركس دربقبل از بحث درباره

صاد تاصول اق" در اثر ،وار كه به شكل نمونه،كالسيك او را مورد بررسي قرار دهيم
 تاثير زيادي بر افكار كتاباين . دهد خود را نشان مي ديويد ريكاردو"سياسي و ماليات

 و جايگاه س به اقتصاددانان ين ماركدِبدين ترتيب .  گذاشته است بر جاماركس
  .تر خواهد شداش در بعد تاريخي روشننظريه

  
  قيمت بازار و قيمت طبيعي

اش  است كه كار يك كاال است كه قيمت مزد ريكاردو بر اين گزاره استوارينظريه
 بين  قايل به تمايز او،ر كاالي ديگر و مانند ه؛شودنظير هر كاالي ديگري تعيين مي

 هر  در قيمتي است كه واقعا، هر كااليقيمت بازار. استقيمت بازار و قيمت طبيعي 
 تعيين ي تاثيرات متقابل عرضه و تقاضا و به وسيله؛شود زمان مشاهده مي ازلحظه
فراواني و  به خصوص ،ختلف است وسيعي از تاثيرات م كه خود تابع طيف؛دگردمي

 اي بلكه نقطه، نيسته قيمت طبيعي هر كاال عمال قابل مشاهد،برخالف اين. كميابي
   :به بيان آدام اسميت.  دارندلها به سوي آن تماي كه قيمتاست

 اصلي قيمت طبيعي، قيمت ند،ابراي قيمت كاالهايي كه پيوسته در حال كاهش "
ا حتا در حدي بسيار معلق و يها را به صورت تلف ممكن است آن مخحوادث .است

ها را از استقرار در مركز آرامش و ثبات  كه آن آن بياورند؛ اما موانعيتر ازباالتر يا پايين
  . "ن گرايش دارندآ به سوي سازند، به طور ثابت نيزدور مي

 يعني تطابق ؛ است به خود كامال مخصوصي سازوكاريوار نتيجهگرايش جاذبهاين 
افتد كه قيمت بازار از سطح آن  مي اتفاقايي در شرايط رقابت،هدرازمدت در عرض

 به سادگي قيمتي است كه تحت شرايط رقابتي براي ،قيمت طبيعي كاال. رودباالتر مي
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همان طور كه ريكاردو . تضمين توليد اين كاال در سطحي معيني بايد پرداخته شود
 چنان قيمتي است كه براي عرضه در برابر تقاضاي معيني همواره الزم آن" :گويدمي

قيمت "نامد و مارشال آن را  مي"ليدقيمت تو" به اين دليل ماركس آن را .)6 ("است
شود تر مياگر كااليي ناياب است قيمت بازار آن از قيمت طبيعي بيش. ددان مي"عرضه

شود تا آن جا كه يابد، و عرضه زياد ميتحت شرايط رقابتي افزايش ميتوليد آن، و 
بر . كندرود و قيمت بازار با قيمت طبيعي هماهنگي پيدا ميكمبود اوليه از بين مي

توليد : دهدمي عكس اين رخ ، وجود داردداعكس وقتي كه براي كاالي معيني ماز
 قيمت كند تا جايي كه اين مازاد از بين برود وآيد و عرضه كاهش پيدا ميپايين مي

 عرضه به ، ترتيب تحت شرايط رقابتينبدي. دنبازار و قيمت طبيعي بر هم منطبق شو
د و بدين وسيله قيمت بازاري به طرف ياب ميافزايشاضا تدريج در واكنش نسبت به تق

  )7.(شودقيمت طبيعي كشيده مي
 به طور ،گيرد شرايط مادي توليد قرار مي تحت تاثير خود،اكنون قيمت طبيعي كاال

 كه براي تضمين توليد آن به قيمتيتقريب هر چه توليد كاالي معيني مشكل باشد 
بدين معنا قيمت .  طبيعي آن باالتربهاي و ؛ استترشود بيشسطح الزم پرداخته مي

 ، قيمت بازار به طرف قيمت طبيعيحركت بيان پولي ارزش آن است و ،طبيعي كاال
خودي به -به-ها به طور خود كه از طريق آن قيمت است"قانون ارزش"اي از جلوه
  در نه،التوجه كنيد كه قيمت طبيعي كا. شودي شرايط توليد كاالها تنظيم ميوسيله

اين . قيمت عادي و معمول اين كاال در هود است و نهميانگين تجربي قيمت بازاري مش
بنابراين . كندتضمين ميبا سطح معيني   براي توليدرا قيمتي است كه شرايط رقابت

  : طبيعي باقي بماند اگرتقيمت بازار ممكن است به طور پيوسته باالتر از قيم
 كند كه عرضه نتواند با آن برابري كند و يك شرايط  تقاضا با سرعتي رشد- الف

  كمبود دايمي به وجود بيايد يا
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 ايجاد "مصنوعي" يك كمبود ، كه رقابت را محدود كندشكل گيرداگر انحصاري  - ب
  .كند

  
  مزد

ي  رابطه، بازاراو با فرض رقابت در . كندريكاردو مزد را به عنوان قيمت كار تعريف مي 
  )8.(كند و قيمت طبيعي را به شكل زير توصيف ميبين قيمت بازار

 در عمل به سبب تاثير مقدارهاي نسبي قيمتي است كه قيمت بازاردر مورد كار، " 
 قيمت آن  كار كمياب باشدي عرضه اگر؛شود ميه پرداختعرضه و تقاضا در ازاي آن

ازار كار از قيمت  كه قيمت ب هم هر قدر.گرددفراوان باشد ارزان مياگر  و شودميگران 
 برابري  به، قيمت بازار كاالهاي ديگرهمانند ، در اين مورد نيزطبيعي آن منحرف شود

  ."دگراي مي طبيعيبا قيمت
 قيمت بازار كار در تطابق با قيمت طبيعي آن كه اين گرايش را در پيوند باسازوكاري 
يابد و  افزايش ميوقتي مزدها باال هستند جمعيت. كند تغيير جمعيت استبرقرار مي

 در سطح  به طور دقيقوقتي مزدها . يابدآيد جمعيت كاهش ميايين مي پ مزدهاوقتي
طبيعي هستند ميزان جمعيت ثابت است و نيروي كار از يك نسل به نسل بعدي 

  :كندريكاردو اين سازوكار را به شكل زير توصيف مي. شودجايگزين مي
ررونق و  از قيمت طبيعي آن باشد، زندگي كارگر پترهنگامي كه قيمت بازار كار بيش"

تري برخوردار گردد، ذات زندگي به مقدار بيشتواند از ضروريات و لشادمانه است و مي
ي مزد زياد اما چون به انگيزه. ر فرزند بپرورداي تندرست و پو بنابراين خانواده

 به سطح ، مزدها بازمعيت افزايش يابد، و اين سبب افزايش شمار كارگران گرددج
ند، و چه بسا كه به سبب واكنش از اين هم فروتر شوكشيده مي به زيرشان طبيعي

  .كشيده شوند
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بار  آن باشد، زندگي كارگران بس نكبتتر از قيمت طبيعي قيمت بازار كار كماگرو 
 كه به حكم رسم شوند محروم ميشود؛ و به سبب فقر، حتي از آن اسباب آسايشيمي
، يا  شودكاسته ها محروميت از ميزانكهنپس از آتنها . يابدادت ضرورت مطلق ميو ع

 قيمت پس از آن كه تقاضا براي كار افزايش يافته باشد، قيمت بازار كار به ميزان
كه با گردد برخوردار مييابد، و كارگر از اندك اسباب آسايشي اش افزايش ميطبيعي

  ."نرخ طبيعي مزدها ميسر است
 چون ريكاردو خصلت ،وجه كنيد كه اين تئوري خام فيزيولوژيك جمعيت نيست ت

 در واقع اندكي بعد پس از پاراگرافي كه نقل شد او ؛گيرداجتماعي نيازها را در نظر مي
  :گويدبه صراحت مي

روريات،  طبيعي كار، حتي بر حسب خوراك و ضنبايد چنين پنداشت كه قيمت"
 كشور از زماني به زمان اين چنين قيمتي در يك.  استسانمطلقا ثابت و هميشه يك

ير است و در كشورهاي مختلف بسيار متفاوت؛ و اساسا تابع عادات و رسوم ديگر متغ
زميني بخرد و در  با مزدش نتواند خوراكي به جز سيبسي اگريكارگر انگل. مردم است

 نرخ طبيعي و نارسا براي تر از كند، آن مزد را پايينلي سكونت گِ جايي بهتر از آلونك
هاي زيست غالبا در كشورهايي نگهداشت خانواده خواهد دانست؛ ولي همين اندك مايه

. رسد و ارضاي نيازهاي او سهل است كافي به نظر مي"حيات انسان كم بها"كه 
ي انگليسي فراهم است در ادوار بسياري از اسباب آسايش كه اكنون در يك كلبه

  . "آمدكشور تجمل به حساب ميپيشين تاريخ اين 
خودي است كه در سيستم -به- سازوكار خوديي گوياتاثير متقابل بر مزد يك نمونه

 اگر قيمت بازاري يك كاال از قيمت طبيعي آن .كندريكاردو در جانب تقاضا عمل مي
 اين قيمت بازاري را به طرف ، عرضه در طي زمان،منحرف شود، تحت شرايط رقابتي

  .دهديعي سوق ميقيمت طب
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مزدها بر شكل و . كندچنين در جانب تقاضا عمل ميخودي هم-به-سازوكار خود
گذارند و بدين وسيله شكل تغيير تقاضاي كار در طي زمان را آهنگ انباشت اثر مي

انباشت آهسته و يا حتي متوقف كاهش دهد   رااگر افزايش مزدها سود. كندعوض مي
  :گويدو ميآن طور كه ريكارد. شودمي

كه كارگر بدون چنانتوانند بدون سود زندگي كنند، همكشاورز و صاحب صنعت نمي"
تر اندوزي كمها به سرمايهبا هر بار كاهش سود، تمايل آن. تواند زندگي كندمزد نمي

گاه كه سود چنان پايين آمده باشد كه زحمت و خطر استفاده مولد از خواهد شد، و آن
  ."روداندوزي پاك از ميان ميفاف جبران نكند، تمايل به سوده كسرمايه را ب

شود و بدين وسيله از افزايش مزدها اين كاهش نرخ انباشت باعث فشار در بازار كار مي
چنين چگونگي تاثير ماشينيسم بر تقاضا براي كار و  ريكاردو هم.كندجلوگيري مي

 اما جوهر اين بحث ،نسجم نيستبحث او خيلي م. گيردتغيير دستمزدها را در نظر مي
 براي توليد در هاي مختلفي راهداران، سرمايهدر  هر مقطع از زمان. كل زير استبه ش

. ت بستگي داردكنند به قيمت نسبي ماشين آالپيش دارند و تكنيكي كه انتخاب مي
د شوكند و موجب مي كار را نسبتا گران مي، افزايش مزد،اگر عوامل ديگر ثابت بماند

بدين ترتيب . ت استفاده كنندداري به جاي كار از ماشين آالهاي سرمايهكه شركت
تر از ي بيشها با استفاده شركت،اگر انباشت به كمبود كار و افزايش مزد بيانجامد

 اين امر نرخ تقاضاي ،به نظر ريكاردو. دهند واكنش نشان مي،ي توليدتكنيك مكانيزه
 اما به طور كلي مانع افزايش تقاضا ؛كندشت را آهسته ميكلي براي كار در اثر انبا

  :در واقع او در اين مورد صراحت دارد. شودنمي
شود؛ بنابراين با گردد، باعث ترقي ماشين نميهمان علتي كه  گراني كار را سبب مي"

. شودتري از آن صرف ماشين ميهر افزايشي كه در سرمايه پديد آيد، بخش بزرگ
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چنان افزايش خواهد يافت، ولي نه به نسبت  به همراه افزايش سرمايه همتقاضاي كار
  . "لزوما كاهنده خواهد بود] افزايش تقاضاي كار[افزايش سرمايه؛ اين نسبت 

. دهدل انباشت به افزايش خود ادامه ميو كار در طي تقاضا براياين نتيجه درباره
داران  سرمايه، نوآوري فنيجوددر شرايط عدم والت رغم استفاده از ماشين آعلي

ريكاردو تحت تاثير جان . نداي ثابتي از شرايط فني مجبور به انتخاب در بين مجموعه
ته كشف گيرد كه اگر به طور ناگهاني يك ماشين پيشرفچنين در نظر ميبارتون هم

ذيرد پاو مي) 9 (؟ اتفاقي خواهد افتاده چ،تفاده قرار گيردشود و به طور وسيع مورد اس
اگر ابزار جديد .  كاهش پيدا كند كل اشتغال در اقتصاد ممكن است،در اين حالت

اي كه قرار بود صرف استخدام كارگران شود به مصرف خريد يلي گران باشد و بودجهخ
  : تحت اين شرايط.يابد تقاضاي براي كار كاهش مي،ت برسدآالماشين 

اختراع و كاربرد ماشين ممكن است منظور من فقط اين بوده است كه ثابت كنم كه "
 خواهد ديد، و بير آسي كارگكاهش ناخالص را به همراه آورد، و اگر چنين شود طبقه

تنخواه موجود براي به كار برخي از آنان بيكار خواهند گشت، و جمعيت به نسبت 
     ."اش زايد خواهد گرديدگماشتن

 كه ماشين كند صحبت نمييژهو در يك صنعت  مشاغلي كنيد ريكاردو دربارهتوجه
-ي اشتغال در كل اقتصاد سخن مي بلكه درباره،ت جديد در آن وارد شده استآال

ماشيني شدن به سود .  اين كاهش در كل اشتغال موقتي است، به نظر او اما.)10(گويد
به "بنابراين . دهدانداز را افزايش مييله انباشت و پسسانجامد و بدين وتر ميبيش
 كه ماشين شود دوباره جذب مي كار نيرويآيد و مشاغل اضافي به وجود مي"زودي

  .جايگزين آن شده بود
اشين باعث بيكاري و كاهش ظهارنظر روشن او در مورد اين كه مارغم عليبنابراين 

ماشيني شدن ممكن . ددهمي  ارائهبينانه او نظري نسبتا خوش،شودتعداد مشاغل مي
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 تقاضا ،داوم انباشت، اما در درازمدت به شرط تث بيكاري شوداست به طور موقت باع
  .يابدبراي كار افزايش مي

مزدها در .  به شكل زير خالصه كنيم را عمومي مزد ريكاردويتوانيم نظريهما مي
؛ اما عرضه و تقاضا شوندي عرضه و تقاضا در بازار كار تعيين ميي اول به وسيلهدرجه

داري به حيات خود  تا اين كه اقتصاد سرمايه،دنكنق پيدا ميمدت تطابهر دو در دراز
  بهدر جانب عرضه، عوامل جمعيتي به اين امر گرايش دارند كه مزدها را. ادامه دهد

شود و  كه به طور تاريخي تعيين مي سوق دهند به يك سطح نيازهاي زندگي، وپايين
بدين طريق . باشت است حركت مزدها تحت تاثير آهنگ و شكل ان،در جانب تقاضا
خودي در نظام ريكاردو رشد اقتصاد و تغيير دستمزدها را تنظيم -به-سازوكار خود

 متعددي را در هايعملكرد اين سازوكار كامال پيچيده است و ريكاردو امكان. كندمي
  .گيردنظر مي

  
   ثابتحالت

رممكن  ثابت باشد كه طي آن توسعه درازمدت غيحالتشايد مشهورترين سناريو 
مزدها در سطح . كندتوليد ساده نوسان ميديدك وضعيت تج؛ و اقتصاد حول ياست

 هستند، توليد ثابت است، انباشتي وجود ندارد و سود در سطح پاييني نيازهاي زندگي
  :فرض اساسي استوار استاين سناريود بر دو پيش. قرار دارد

  رفت فني وجود ندارد دركشاورزي هيچ پيش-الف
بارآوري با گسترش كشت و كار به  هاي مرغوب محدود است وي زمين عرضه-ب

  .يابدتر كاهش ميهاي نامرغوبزمين
شوند و هر ي نزولي در كشاورزي را سبب ميها بازدهفرضطبق نظر ريكاردو اين پيش

به شكل زير استدالل او . رسدبست ميونقي به علت افزايش قيمت مواد غذايي به بنر
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 افزايش انباشت باعث افزايش تقاضا براي كار خواهد ،ديگرعوامل بت ماندن  با ثا:است
هاي كاراندوز با اين امر كنند با به كار گرفتن ماشينداران تالش ميگرچه سرمايها .شد

دير . كننديت دست پيدا نمي موفق به اما به نظر ريكاردو در اين كار كامال؛مقابله كنند
 افزايش تقاضا براي كارگران و تهي شدن ذخاير موجود يا زود يك رونق طوالني به

 سودآوري كم ،شوداين امر موجب افزايش مزدهاي واقعي مي. انجامدنيروهاي بيكار مي
اما سازوكار كمبود كار و افزايش مزدهاي واقعي فقط . شود ميو آهنگ انباشت كُندتر

ي كار به ند و عرضهك چون در درازمدت خود تغيير مي؛در ميان مدت اهميت دارد
دست  حذف يا ،ترتيب كمبود كار بدين.شودخودي با آن هماهنگ مي-به-طور خود

 بنابراين در ،دآيي واقعي به باال تحت كنترل در ميحركت مزدها. ماند ثابت ميكم
در ي انباشت  كافي براي ادامه در حدكند كه كاردرازمدت افزايش جمعيت تضمين مي

 با افزايش .تري منجر خواهد شدي اين به مشكلي ثانوي و اساساما. دسترس باشد
 حتي بدون افزايشي در سطح ،رود تقاضا براي مواد غذايي باال مي،جمعيت و اشتغال
ي مواد غذايي بايد گسترش براي جبران اين تقاضاي اضافي بازده. زندگي كارگران

وجود دارد و هر چه بازده ي نزولي  اما طبق فرض ريكاردو در كشاورزي بازده،يابد
 رو و د،يابدها افزايش مي قيمت آن؛شودتر ميباالتر برود توليد مواد غذايي مشكل

هاي باالتر داران براي جبران اين قيمتكارخانه. كندتجاري به ضرر صنايع تغيير مي
ي با ودآوربنابراين س )11.(تر قناعت كننداند مزدها را باال ببرند و به سود كم مجبور
  در و، به علت كاهش كار به افزايش مزدهاي واقعي ومدت انباشت در ميانرشد

 ؛خيزي كم و افزايش مواد غذاييي با حاصلهاي زميندردرازمدت با گسترش كشت 
شود و رسد و كل روند معكوس ميبست مياحتماال انباشت به بن). 12(يابدكاهش مي
تي كه در آن جمعيت ثابت است و مزدهاي گردد وضعي ثابت بر ميحالتاقتصاد به 

  . قرار داردنيازهاي زندگيواقعي در سطح 
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   ديگر هايامكان
به . ها در مورد تحليل او شدضي بدفهمي، منجر به بع ثابتحالتبحث ريكاردو در باره 

 اعالم "گيري تفكر اقتصادي كارل ماركسشكل" ارنست مندل در كتاب ،عنوان نمونه
قابل انعطافي ثابت و در يك حداقل اردو به طور غيرا در نظام ريكدارد كه مزدهمي

جدا از اين كه .  اما اين نظر مندل درست نيست.)13(ماند باقي مينيازهاي زندگي
باالتر بروند او نيازهاي زندگي پذيرد كه مزدها موقتا ممكن است از سطح ريكاردو مي

در واقع او به . گيردبند را در نظر ميامكان اين كه مزدها به طور دايم نيز افزايش يا
  . رددا نظر ا مدرحت دو شكل براي اين افزايش دايم صرا

ي شود و طبقهبه طور اجتماعي تعيين مينيازهاي زندگي  حداقل ،ي اولدر مرحله
 جمعيتي را با كسب نيازهاي جديد و با امتناع از عواملتواند عملكرد كارگر مي

  .عديل كند تبازتوليد در سطح قبلي
ي كشورها كش در همهتمحكنند كه طبقات زرزو مير آينه آدوستداران بشريت ه"

-ي وسايل قانوني به تالش براي تحصيل آنتمايلي به آسايش و خوشي بيابند و با همه

ها برانگيخته شوند؛ چه، براي جلوگيري از انبوهيِ مفرط جمعيت، تضميني بهتر از اين 
شمارترين رهايي كه طبقات زحمتكش با داشتن كمدر كشو. تصور نتوان كرد

كنند، مردم دستخوش شديدترين ترين نوع خوراك قناعت ميها به پستنيازمندي
ي آنان گريزگاهي از مصيبت ندارند، مرتبه. ها هستندروزيها و تيرهنشيب-و-فراز

ناميسر تر شاند كه نزول بيبند تا بدان پناه برند، چنان فرو افتادهياتري نميپست
 ."ستا

تواند سهم ها مي تغييري در عادت، ثابتحالتبنابراين حتي در چارچوب تحليلي 
تصادفا اين . كارگران را با انتقال اقتصاد از وضع ثابت به وضعي ديگر بهبود بخشد
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ها به طور قابل توجهي شبيه نظري است كه ديدگاه در مورد نيازها و تكامل آن
  . كرده استبيانخود ماركس در آثار بعدي 

 به عنوان . ثابت بر آن استوار استحالتهايي است كه فرضامكان دوم تغيير پيش
خيز جديد هاي حاصلتواند با به كارگيري زميني نزولي در كشاورزي مينمونه بازده
شدن يا  ترها باعث آهستهتقاء تكنيك كشاورزي هر يك از اينا با ار ي؛جبران شود

برد و بدين و توليد مواد غذايي ارزان را باال مي. شودي كشاورزي ميزدهقوط باتوقف س
 به عنوان نمونه ريكاردو در مورد .كند متوقف مي راترتيب گرايش سود به پايين آمدن

  :گويدموضوع اصالح يا بهبود تكنيك كشاورزي مي
ايش ثروت، پس سود طبيعتا گرايش نزولي دارد، زيرا در روند پيشرفت جامعه و افز" 

. آيدتر به دست ميتر و باز هم بيشمقدارهاي اضافي خوراك به بهاي كار بيش
گرايي اجسام است، در فواصل شبختانه اين گرايش نزولي سود، كه همانند جاذبهخو

هاي چنين در پي نويافتمكرر در نتيجه كاربرد ماشين آالت در توليد ضروريات، و هم
تر الزم بوده كه پيشگرداند زايد مي بخشي از كاري را و شود ميمتوقف علم كشاورزي
در  .گردد معيشت كارگران مييترين مايهگونه سبب كاهش قيمت اصلياست و بدين

هاي جديد واقع اگر يك جريان مداوم از اصالح كشاورزي يا گسترش آن به زمين
ردو براي نمونه بيان ريكا. تواند به طور نامشخص ادامه پيدا كندوجود دارد انباشت مي

كند حتي اگر سطح زندگي كارگران باالتر از حد نيازهاي زندگي و جمعيت در حال مي
  بهبود كشاورزيشرايط در  اين امر؛ امكان يك رونق طوالني وجود داردافزايش باشد

كار نسبتا  ، در اين حالت.كندمي ن مواد غذايي ارزان را تاميي عرضهدهد كهرخ مي
 . رودماند و سودها باال ميي ميارزان باق

شان دارند، ممكن است نرخ بازار  با نرخ طبيعيانطباقبا وجود گرايشي كه مزدها به "
باالتر از  به مدتي نامحدود پيوسته  واي در حال پيشرفت حذف شودمزدها در جامعه
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ار  در تقاضاي كافزايش ناگهاني ممكن است به محض اين كه نرخ طبيعي آن باشد؛ چه
افزايش ي يك بار افزايش سرمايه، به سر رسد، سرمايه باز هم افزايش يابد و به انگيزه
و بدين سان، اگر افزايش سرمايه تدريجي و . ديگري در تقاضا پديد آوردناگهاني 

  . "ي مداوم براي افزايش جمعيت باشدپيوسته باشد، تقاضاي كار ممكن است انگيزه
 بنابراين تقاضا . انباشت با آهنگ تدريجي پيش برود است كه اينكليد چنين رونقي

الح تكنيك كشاورزي آهنگي با نرخ اصبراي كار و بدين ترتيب براي مواد غذايي در هم
 به علت كمبود قيمت كار ، در كوتاه مدت،اگر انباشت بسيار شتابان باشد. تغيير كند

رآوري در كشاورزي و كار و افزايش مزدهاي واقعي و در بلندمدت به خاطر كاهش با
  .رود به سرعت باال مي؛باال رفتن مواد غذايي

  بنابراين در نظام ريكاردو افزايش مداوم در مزدها ممكن است اگر كه
  داري نيازهاي جديدي پيدا كند يا طبقه كارگر در جريان تكامل سرمايه- الف
 مواد غذايي ي فزاينده اگر بهبود كشاورزي يا داير كردن زمين جديد يك عرضه-ب

 اما ، را با هم در نظر نگرفتهاگاه اين امكانو هيچگرچه ريكارد. ارزان را تامين كند
- مي ي منتهيداري در حال گسترش سرمايه به نتيجه دراي است وانجام آن كار ساده

هاي جديد به زير كشت در  زمين.كند كه در آن تكنيك كشاورزي بهبود پيدا ميشود
 از اگر. كندرود و طبقه كارگر نيازهاي جديدي كسب مي باال ميگي زندآيد سطحمي

 اين تصوير ،كندداري را مختل مي كه رشد سرمايهنظر كنيم صرفهاي ادواريبحران
گرچه تكامل .  از آن چه در كشورهاي پيشرفته رخ داد نخواهد بودناخوشايندي

ر نظر گرفته نشده ي دعمرات و كشتارهايت جنگ براي گشايش مس،ناموزون جهان
 ريكاردو آن را كشف بازارهاي ؛ و كه با گشايش اين قلمروهاي جديد همراه بوداست

 اما مطمئنا اين ،دو چنين ديدگاهي داشترمن مطمئن نيستم كه ريكا. نامدجديد مي
  )14.(خوان است و در بين پيروانش كامال متداول استديدگاه با تحليل او هم



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ١٨

  آثار اوليه ماركس -2
 1844اقتصادي –هاي فلسفي نوشته مزد در دستيماركس با نظريه ن برخوردهاياولي

 ي فرازهاي كه درباره،ي اين اثرق موجود در بقيهيمرغم بينش ععلياما . شوديافت مي
بندي شده از نظريات  سرهم؛ وكند كامال بي روح و صرفا تكراي است بحث ميمزد

 جدي اقتصاد ه يك مطالع1844اي هنوشتهماركس با تكميل دست. آدام اسميت است
د  او اصول ريكاردو را خوان.سياسي را آغاز كرد و دركش از موضوع به سرعت عوض شد

 كه دركش از برقرار كردبا فردريش انگلس  يدوستي نزديك و بر آن مسلط شد و
ا  مزدهيس مجددا به نظريهرك سال ما3 بعد از گذشت .اقتصاد سياسي جلوتر از او بود

وشت كه  مطالب زيادي درباره اين موضوع ن1847بازگشت و طي چند ماه در پايان سال 
منظر تحليل نشان اژگان و چه از  وحيثها نفوذ موثر افكار ريكاردو را چه از تمامي آن

كاري  كمونيست است كه با هممانيفست اه اين نوشتهترين مهمياز زمره. دهدمي
اشت د و چند ياد"كار مزدوري و سرمايه" ،"فقر فلسفه"و  ؛انگلس نوشته شده است

ه  منتشر شد"مزدها"كوتاه كه اخيرا در مجموعه آثار ماركس و انگلس تحت عنوان 
 مزدها ي مساله اما تا جايي كه به؛ احتالفاتي وجود دارد،ها البته بين اين نوشته.است

از يك هايي به عنوان بخشتوانند  و مي،ندت هس همها بسيار شبيه اين،شودمربوط مي
اخذ هاي زير را از ريكاردو  ماركس نظريه،در اين آثار. يوسته در نظر گرفته شوندكل پ

  :كرده است
قيمت بازار به وسيله تغييرات -تمايز بين قيمت بازار كار و قيمت طبيعي آن -1

كه قيمت بازار  است محوريشود و قيمت طبيعي  عرضه و تقاضا تعيين مييروزانه
  .كندول آن گردش ميح

 براي حفظ نيروي كار موجود و ،قيمت طبيعي به عنوان مزد نيازهاي زندگي -2
 . تامين تجديد توليد الزم است
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 ت انباشت در تقاضا براي كار و تغيير مزدهايماه -3

جويي در كار و پايين نگه داشتن نقش ماشين آالت به عنوان وسايل صرف -4
 .ين آالت باالتر بود ماشفقدانمزد، در سطحي كه در صورت 

رد كه ماركس را به فاتي در تاكيد يا داوري وجود داها اختالرغم اين شباهتعلياما 
ت او به پيشرف. كندداري هدايت ميي مسير تكامل سرمايهنتايج ديگري در باره

 كه نقش ؛كند رد ميهوم بازده نزولي را در كشاورزي و مف،نامحدود تكنيك اعتقاد دارد
هاي او هيچ مانع طبيعي در برابر در تحليل. درك حالت ثابت ريكاردو ايفا مي درمهمي

در چارچوب .  از نظر فني يك رشد نامحدود ممكن است.انباشت وجود ندارد
 چون به رونق طوالني همراه با افزايش ،ريكاردويي اين به نفع طبقه كارگر است

-بينانه را رد مين نتيجه خوشاما ماركس اي. شودجمعيت و مزدهاي باالتر منجر مي

  چرا؟ .كندتري ترسيم ميكند و يك تصوير تاريك
بر كل تقاضا انه ريكاردو در باره تاثير انباشت نبي در نظرات خوش اوي اولدر درجه

 ريكاردو اعتقاد داشت كه ،ايمده مالحظه كر كه طورهمان. يستبراي كار سهيم ن
كند و  ميند گرايش اشتغال به افزايش را كُ،عه از توس دورهاستفاده از ماشين طي يك

اشت در در اين حالت ريكاردو مطمئن بود كه انب. انجامد ميحتي به بيكاري موقت
و تقاضاي اضافي . دهدي تقاضا براي كار را افزايش مي احتماال مجموعه،دتدرازم

. خواهد بود بيش از بيكاري ناشي از به كار گرفتن ماشين ،ايجاد شده به وسيله رشد
دهد دلي نشان مي و به نظرات جان بارتون هم،اما ماركس تا اين حد مطمئن نيست
گذاري در ماشين آالت سوق داده تر به سرمايهكه انباشت ممكن است هر چه بيش

  .شود و مجموع مشاغل را به طور دايمي كاهش دهد
كار افزايش يابد انباشت كند كه اگر مجموع تقاضا براي تر ماركس اشاره مياز اين مهم

رترين بخش  كه به جز فقي؛دهد خصلت تقاضا را به شكلي تغيير مي،به طور فاحشي
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 انباشت ؛ امر داليل متعددي وجود دارد اين براي.)15(مند استكارگران براي همه زيان
كند، نياز به مهارت را حذف تر مي كه كارها را ساده،با تقسيم كار گسترده همراه است

انباشت با مكانيزه . دهدگران ماهر را در رقابت با كارگران غيرماهر قرار ميكند و كارمي
 و به زنان و كودكان ،كندشدن همراه است كه نياز براي قدرت جسماني را حذف مي

سرانجام انباشت اقتصاد جهاني را يك . دهد كه مشاغل مردانه را اشغال كنندامكان مي
 كارگران مختلف را در رقابت با يك ديگر ،تجارت و مهاجرتكند و از طريق پارچه مي
شكند و يك بازار بنابراين انباشت مرز بين كارهاي مختلف را در هم مي. دهدقرار مي

اين امر كارگر . شوندرد كه كارگران در آن غرق ميآوالمللي به وجود ميعظيم بين
بارترين شرايط  كه در تحت نكبت.داردا ميوان ربا فقيرترين كارگ متوسط را به رقابت

كند و پيدا ميبدين طريق مزدها به سمت پايين سوق . كنندقاي خود تالش ميببراي 
  .شودمتعادل مي عموميترين حد در پايين

شود هاي جديدي كشف مي راه،به طور پيوسته. يابداما فاجعه در اين جا خاتمه نمي
 كه مصرف شودين ميگزتري جايد ارزانكه توسط آن نيازهاي مصرفي كارگر با موا

شان به  توانايي و تمايلبرها  آنو بارآوري ييكارآاما . تري دربر داردها لذت كمآن
  : دگويمي "مزدها"آن طور كه ماركس در . زندمثل صدمه نميتوليد

اما بايد . شودگرچه مزد حداقل به طور متوسط با قيمت نيازهاي ضروري تامين مي"
  :داشت كهتوجه 

   اوال حداقل در كشورهاي مختلف متفاوت است مثال سيب زميني در ايرلند
 همواره به سمت بلكه است،تي تاريخي ركح داراي ، آن حداقل خودِثانيا نه فقط
آمد ها به دست ميمثال براندي اول از تقطير تفاله.  گرايش دارد نيزحداقل مطلق

  )16 (.رقسپس از غالت و سرانجام از ع
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 كل تقاضا را براي كار افزايش دهد و ماركس در اين مورد ،نابراين حتي اگر انباشتب
ماركس اين . بخش استي حد نهايي آن بر مزدها زيان اما نتيجه؛مطمئن نيست

  :كندموضوع را بدون هيچ ابهامي در بند زير از مزدها بيان مي
نسبت به رشد :  نسبياول:  مضاعف در مزدها وجود داردي  سقوط،در جريان تكامل"

كند له دريافت ميادچون كميت كاالهايي كه كارگر در مب: ثروت عمومي دوم مطلق
هنگامي كه مزدها : گويد مجددا در همان صفحه مي.)426 ("شودتر ميتر و كمكم

- شان باال نميگاه به سطح قبليها هيچيابند آنكنند و سپس افزايش ميسقوط مي

  ."يابيم كمونيست ما بند زير را ميمانيفستجاي ديگر در . روند
تر از پيش به اعماق رف كه با پيشرفت صنعت ارتقا يابد، ژكارگر جديد به جاي آن"

دستي شود و اين تهيدست ميكارگر تهي. كندشرايط هستي طبقه خويش سقوط مي
  ."يابد بيش از رشد جمعيت و افزايش ثروت افزايش مييبا سرعت
ماند كه در اين زمان هاي ديگر ترديدي باقي نمي بندو تن اين فراز گرفربا در نظ

تر از نپاييمزدها به ماركس و در واقع انگلس به نظريه فقر مطلق اعتقاد داشتند كه 
اين گزاره بعدها توسط فرديناند السال با . شوديولوژيكي سوق داده ميحداقل فيز

 موضوع مشاجره سختي درون  بهت و عموميت ياف"قانون آهنين مزدها"ت مشهور عبار
اما در آن زمان هم ماركس و هم انگلس . جنبش سوسياليستي آلمان تبديل شد

 )18.(ندگيرمي انتقاد به زير تيغنظرشان را تغيير داده بودند و به شدت السال را 

  
  قيمت بازار و قيمت طبيعي

ه برخورد  شبي قيمتدر تحليلش رويكرد، ماركس هنگام بررسي كاالهاي عادي
 متقابل عرضه و تقاضا و در هايي تاثيرمدت به وسيلهها در كوتاهقيمت. ريكاردو است

بر اين ريكاردو چون هم ماركس .شودي شرايط توليد كاال تعيين ميمدت به وسيلهدراز
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 ، قيمتدكنتعيين مي "به طور عامرا قوانين عمومي كه قيمت كاالها "باور است كه 
 كار هم داراي قيمت بازار است و ، بنابراين.)19( دساز هم مشخص ميرا" كاالي كار"

-  در بازار معين ميدر واقع در هر زمان مشخص، قيمت بازاري مزد،. هم قيمت طبيعي

-ماركس هم. كننداي است كه مزدها حول آن نوسان مي نقطه،شود و قيمت طبيعي

 خود "ي توليدهزينه"ي سيلهچنين با ريكاردو توافق دارد كه قيمت طبيعي كار به و
اي كه براي حفظ كارگر به عنوان كارگر و براي تبديل او هزينه" يعني ؛شودتعيين مي

خارجي مختلفي براي كارگر ماهر اين هزينه شامل م .)20("به يك كارگر الزم است
اما براي . شوداش مصرف مي آموزش و حين فراگرفتن حرفهدر جريانشود كه مي

ي توليد اده يا غيرماهر چنين مخارجي در سطح حداقل قرار دارند و هزينهكارگران س
 "ي بقا و تجديد توليد كارگرهزينه"به سادگي برابر است با آن چه كه ماركس آن را 

 در ،"شودتقريبا به كاالهاي الزم براي زنده نگه داشتن او محدود مي" اين .)21(نامدمي
ي تجديد هزينه" تخصيص مقداري كه عالوه به .هنگامي كه او به كار مشغول است

ادر به تكثير خود و جايگزيني ، نسل كارگر ق وسيله اين بهتاگيرد توليد او را در بر مي
 ،ن ديگر براي كارگران غيرماهرسخبه ). 22("شودران فرسوده با كارگران جديد كارگ

ديد توليد خود قادر  و تجدي است كه او را به زنده ماندني توليد حداقل مزهزينه
  .سازدمي

هاي تالفاط مشتركي با ريكاردو است، اما اخ تلقي ماركس از مزد حاوي نق،به روشني
 كه ديديم ريكاردو مثل اكثر معاصران خود يك  طورهمان. معيني نيز وجود دارد

ي نهايي مزدهاست و عاملي است كننده تنظيم، كه اعتقاد داشت جمعيت؛مالتوسي بود
ي توليد آن  به طرف قيمت طبيعي يا هزينه،كند كه قيمت بازاري كارن ميكه روش

مانند به آيند و زنده مي ريكاردو تعداد كودكاني كه به دنيا مييدر نظريه. گرايش دارد
ال سبب ا احتم،سطح مزد بستگي دارد و هر انحراف در مزد به سطح طبيعي آن
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 ،ي خوداين به نوبه. ندقرار دارشتغال شود كه در سن اتغييري در تعداد جمعيت مي
شان بر دهد كه مزدها مجددا به سطح طبيعيشرايط بازار كار را به شكلي تغيير مي

شان سقوط از زمان، به زير سطح طبيعي براي مدتي  به خصوصاگر مزدها. دنگردمي
 بردبه سر مي جمعيتي كه در سن اشتغال .مانندد كودكان كمتري زاده و زنده مينكن

كند كه  و رقابت كارفرمايان را مجبور مي؛شود كار كمياب مي،يابداحتماال كاهش مي
ي تغيير در  مزدها به وسيله، در نظريه ريكاردو،بنابراين. تري بپردازندمزد بيش

كند گيري ميو همان طور كه ديديم ريكاردو از اين امر نتيجه. شودجمعيت تنظيم مي
توانند  تنها با محدود كردن تعدادشان و با كمبود كار مي، حالتكه كارگران در بهترين

  .ندبود بخشوضع خود را به
پذيرد ي اول مي در درجهاو. )23(كندي استدالل مالتوسي را رد مي اين شيوهماركس

 نرخ تولد كند كه حتي اگراشاره مياو . كه محدود كردن نرخ تولد غيرعملي است
و . ي چنين تغييري كاهش تعداد اطفال كوچك خواهد بود تاثير اوليه،كاهش يابد

 از اهاما اين ايراد. اي الزم است كه اين كودكان به سن كار برسندزمان قابل مالحظه
 ميزان جمعيت در تعيين مزد از ، چون در نظر ماركسند،ت ثانوي برخوردار ايماه

گيرد كه همواره  مي و انباشت سرمايه به شكلي انجام؛تري برخوردار استاهميت كم
 و از بين رفتن ،ي ماشين به جاي كارگرانجايگزيني فزاينده. مازادي از كار وجود دارد

كند كه وجود دارد انبوهي وسيعي از كار ايجاد مي موانعي كه بين كارهاي گوناگون
گويد همان طور كه ديديم او مي. كنندبراي اشتغال و استخدام با يك ديگر رقابت مي

كند عدم تناسب بين تعداد كارگران و وسايل الزم تر رشد  سرمايه مولد بيشهر چه
 از تقاضا براي آن ي كار همواره عرضهبنابراينو . شودتر ميبراي اشتغال آنان بيش

- انباشت خنثي ميبه علت ،ي كاراز اين رو هر تغييري در عرضه .)٢۴( "استتر بيش
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 مازادي  همواره، كنندشان را كنترلند كه تعدادتر بكوش و هر قدر كارگران سخت؛شود
  .از جمعيت وجود خواهد داشت

هايي را بر  اما پرسش،اي دارد مالحظه قابل قدرت،ي مالتوسي اين اعتراضات به آموزه
كند ن مزد تاثيري ندارد و آن طور كه ماركس ادعا مييجمعيت در تعياگر . گيزدانمي

 يا قيمت " توليديهزينه" پس نقش مفاهيمي مثل ،دهميشه مازادي از كار وجود دار
-طبيعي كار در نظريه او چه جايگاهي دارد؟ چرا مزدها حول قيمت طبيعي نوسان مي

 چرا مزدها هميشه در سطح حداقل ،كنند؟ اگر هميشه مازادي از كار وجود دارد
  چرا به شكل ومانندنيازهاي زندگي يا در واقع در هر سطح ديگري ثابت مي

 با پذيرش اين  او.دهد پاسخ نميها ماركس به اين پرسش؟كنندنامحدودي نزول نمي
 اما توضيح ؛دهدهاي متوسط را به پايين سوق ميكه رقابت، مزدآورد  دليل ميامر

كند كه چرا چنين تشريح نمياو هم. شوددهد چرا اين حركت به پايين متوقف مينمي
در واقع . شودكار تثبيت مي) و تجديد توليد( توليديمزدها در سطح الزم براي هزينه
 ؛دنكنتر از اين سطح سقوط ميدهد كه مزدها به پاييناشاره او به رشد فقر نشان مي

  .ها بايد مجددا افزايش يابندگويد كه چرا آن او نمياما
خود او اما . كندي ريكاردو را رد ميبدين ترتيب ماركس به درستي تاكيد يك جانبه

-كه مزد متوسط پايين ميكند او به سادگي اظهار و استدالل مي. ددهبديلي ارائه نمي

 هكنندتوان گفت اين شيوه قانعبه روشني مي. ماند در سطح طبيعي ثابت ميوآيد 
كه   كافي نيست،ل يك سطح معيني نوسان كنندمزدها قرار است كه حواگر . نيست

. ندقرار دار كه باالي اين سطح آن هنگام ؛دها گرايش به سقوط دارنبگوييم كه آن
 سقوط ،هميشه بايد سازوكاري وجود داشته باشد كه در موقع رسيدن به اين سطح

ها را دوباره به تر از اين سطح قرار دارند آنها را متوقف كند و يا هنگامي كه پايينآن



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٢٥

ي او در نظريه در نتيجه ؛دهدماركس چنين سازوكاري ارائه نمي .كشندرسطح باال ب
  .واقعي ريكاردو فاقد انسجام است با شكوه اما غير،مقايسه با نظام متقارن

-د و شيوهكاستي را بر طرف سازكند اين هاي بعدي خود تالش مي ماركس در نوشته

 ريكاردو را بر هر چند كه هنوز تكيه يك جانبه. تري براي آن در نظر بگيردي جامع
- مي بر جايتاثيريپذيرد كه نيروهاي جمعيتي بر مزدها  اما مي،كندجمعيت رد مي

او . ددار  تاكيد خاصيو بر نياز سرمايه در داشتن يك نيروي كار سالم و موثرگذارد 
داري رد كه مزدها چگونه تحت تاثير شرايط بخش غيرسرمايهگيچنين در نظر ميهم

هاي م ديد اين تعديلهمان طور كه خواهي. گيردها قرار مياقتصاد و حضور اتحاديه
هاي آشكارتر  اما حداقل بعضي از ضعف،وردآي خود مسايلي به وجود مي به نوبه،بعدي

  .كندآثار اوليه ماركس را بر طرف مي
  
   آثار اوليه ماركس بندي ازعجم

، اما قبل از پرداختن به كند ما را به آثار پسين ماركس هدايت ميتاكنوني،تفسيرهاي 
  . كوتاه بحث درباره آثار اوليه را به پايان برسانيميا چند مالحظهبيد ار بگذ،اين آثار
] كار[ در تعيين مزد و شرايط، نقش اندكي كارگرانييافتهها و نيروي سازماناتحاديه

 او قانون كار ده ساعت در روز را به عنوان يك .دنكندر آثار اوليه ماركس بازي مي
تواند مزدها را  به طور موقت مي"كارگران دااتح"كه پذيرد كند و ميپيروزي بيان مي

  :افزايش دهد اما نظر عمومي او از اين قرار است
 در شاناگر اتحاد... توانند در دراز مدت در برابر قانون رقابت مقاومت كنندها نميآن"

 سود به طور قابل ،نگه داشتن قيمت كار در سطحي باال در يك كشور موفق باشد
آيد و رشد سرمايه  با سود متوسط در ساير كشورها پايين ميپيونددر اي مالحظه
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ا اربابان خود نعت خواهد بود و كارگران همراه بي آن ركود ص نتيجه؛شودمتوقف مي
  )25 (."دنشونابود مي

ها خوش آمد  حضور آن بهي اقتصاديههي اتحاديه در جبنتوانارغم ماركس عليهذا مع
ني وگهاي آموزشي با ارزشي اند و كارگران را براي سرنرسه مدها آن چون؛گفتمي

  )26.(ندسازاحتمالي نظم بورژوايي آماده مي
 ؛ كارگران در حال افزايشبينند و رقابت اها ضعيف  اين نظر كه اتحاديهبه توجه با 

 اما تنها يك پاراگراف .يابندرسد كه مزدهاي واقعي كاهش ميماركس به اين نتيجه مي
 اشتباه باشد و  استممكنبيني پذيرد كه اين پيشدارد كه در آن ماركس ميوجود 

دهد كه اگر چنين چيزي رخ بدهد سودها  اما هشدار مي.دند افزايش يابنتوانمزدها مي
 اهميت اين .)27( شوديت نسبي كارگران بدتر ميروند و موفقتر از مزد باال ميسريع

هاي ديگري است كه ماركس در اين دوره نوشتهچون برخالف  ،پاراگراف ناروشن است
 اعتقادي نداشت كه مزدها به طور مداوم افزايش ااو آشكار. به نگارش در آورده است

متاسفانه . ردكممكن مقاومت ميقابل اين نظريه قابل تصور، اما غيرپيدا كنند و در م
-ورد استناد قرار مي م براي اثبات اين امر غالبا" و سرمايهيكارمزد"گراف در ااين پار

 چنين ادعايياز اين رو نبايد  .ي فقر مطلق باور نداشت كه ماركس هرگز به نظريهگيرد
  .  داردوجود  آندر مقابل و عليه  زيادي شواهد چرا كه،را جدي گرفت

 
 آثار بعدي ماركس

- همان چارچوب و بنياد تحليلي را به كار مي،ي مزدهاي متاخر ماركس دربارهنوشته

  در بيانهاي مورد استفاده وهاي معيني در واژهگرچه تفاوت. يرد كه آثار اوليه اوگ
  .استشده تر  بسيار پيچيده،ي برخوردش با موضوع و شيوه،هاحكم

شود كه مورد توافق هاي مورد استفاده، به كاالهايي مربوط مي تغيير اساسي در واژه
چون اش همماركس در آثار اوليه. ر داردداري قراكارگران براي كار در واحد سرمايه
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به كار را  "نيروي كار" او اصطالح ،اما در آثار متاخر. نامد مي"كار"ريكاردو اين كاال را 
 خود ،دليل و اهميت اين تغيير. تر استتر و هم دقيقگيرد كه به نظر او هم علميمي

ست كه بگوييم كافي. پردازيمي جداگانه دارد كه ما در اين جا به آن نمينياز به مقاله
-  چون وجوه اساسي سرمايه؛ اين تغيير واجد اهميت بسياري است،از نقطه نظر كيفي

 بعضي از نقطه ؛ و كه در آثار اوليه به روشني نيامده بودكند برجسته ميداري را
 ، اما از نقطه نظر كامال كمي.)28(كند طرف مير در تئوري ارزش ريكاردو ب را،هاضعف

در . آوردين تغيير چندان مهم نيست و بينش جديدي در تعيين مزدها به وجود نميا
پذيرد؛ و  مي"مزد، بها، سود"ي قابل فهم واقع ماركس خود اين نكته را در رساله

  )29.(دهد مورد استفاده قرار مي"نيروي كار" را به جاي "كار"تر ي قديميتر واژهبيش
- مربوط به تغيير درازمدت مزدها مي،از نظر بيان حكمدر آثار متاخر  تغيير اساسي 

-ي قرن نوزدهم كه در سطح زندگي در بريتانيا پيشرفتي تحوالت نيمهتجربه. شود

هاي قبلي در مورد كاهش بينيبايست اعتقاد او را به پيشهايي به وجود آورده بود مي
 او ،نداز ساده و وسيعادرازمدت مزدهاي واقعي تغيير داده باشد، و به جاي يك چشم

در مواردي او حتي استدالل ). 30(كندتر را اتخاذ ميتر و كيفياكنون يك تحليل متنوع
كند و گرايش مشابهي براي افزايش مزدهاي واقعي را پيش قبلي خود را عوض مي

در دستاوردهاي تمدن "توانند گويد كه كارگران ميريسه او ميدمثال در گرون. كشدمي
 و در موارد متعدد او  افزايش دايمي در سطح زندگي با تاكيد بر "ته باشندسهم داش

 اما .)31(گيرد در نظر مينيازهاي زندگي در  را اخالقي و اجتماعي-عنصر تاريخي
 هنوز از بهتر شدن اوضاع ،گذارد و در فرازهاييماركس بر اين مساله تاكيد زيادي نمي

رسد كه او افزايش مزدها  به نظر ميدر مجموعاما . آوردي آن سخن به ميان ميو ادامه
  .كندبيني ميرا پيش
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او وابستگي . دبخش تحليل او را از سه جهت تكامل مي،ي مزدآثار بعدي ماركس درباره
هاي  او اتحاديه.گيردتري در نظر ميي كار را با عمق بيشمتقابل بين مزد و عرضه

اش به عنوان نهادهايي  كه در آثار اوليهدهديتري قرار م را مورد بررسي جديكارگري
ي بين مزدها و انباست را تري رابطه، و با تفصيل بيشغيرموثري شناخته شده بودند

  .دهدمورد مطالعه قرار مي
- ي مزدها در آثار بعدي ماركس ديده مي بارهترين تغييراتي هستند كه درها عمدهاين

هار ؛ چون ماركس هيچ جا اظها ساده نيستوشتهمتاسفانه تحليل و تلخيص اين ن. شود
دهد و اين نظرات از تر خود ارائه نميروشن و منسجمي از نظرات شكل گرفته يا پخته

در بخش زيرين من بر چند موضوع . منابع گوناگون و پراكنده بايد استنتاج شود
املي از مطلب  ارائه ك امر گرچه اين.دنرستر به نظر مي كه مهمشوم متمركز مياساسي

 هااين موضوع. گيردت را دربر مييمات حايز اهترين نك اما مهمرود،به شمار نمي
 - نيازهاي سطح زندگي و ارزش نيروي كار ج-ي نيروي كار بعرضه-الف: عبارتند از

  .داري مزد و تكامل سرمايه-ها و انحصار داتحاديه
  

  ي نيروي كارعرضه
در مواردي او . ي كار همواره ساده نيست مزد و عرضهيتفسير نظرات ماركس در باره

 "، سودمزد، بها"مزد اهميت ثانوي دارد؛ اما در ي كار در تعيين كند كه عرضهطرح مي
 توافق هميشه براي آن بود كه مرزهاي... رزهاي ارزش كاردر مورد م": گويدچنين مي

  بخشي از براي كار از سويمنظور من تقاضا. ارزش كار، به عرضه و تقاضا وابسته است
داري به ي كار به بخش سرمايه عرضه."ي كار از سوي كارگران استسرمايه و عرضه

 كار وجود  ارائه امكاناتي براي]جامعه [ ديگرهايبخشاول در . چند عامل بستگي دارد
ماركس در . وري، كارمندان دولتهاي توليد نظير دهقاني، پيشه مثل ساير شيوه؛دارد
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 ،داري توليدهاي غيرسرمايهي و از بين رفتن شيوهي انباشت اوليهث خود دربارهبح
تحده را با مچنين سطح باالي مزد در ايالت او هم. گذاردتاكيد زيادي بر اين عامل مي

دهد به  كه به كارگران اجازه ميدهد توضيح ميهاي آزاد و قابل كشتاشاره به زمين
-حداقلي را تعيين مي ،هاييوجود چنين بديل). 33(شوندداران مستقل تبديل مزرعه

 چون در آن صورت كارگران به سادگي ؛تر از آن سقوط كنندد كه مزدها پاييننكن
  . ندشو ديگر جوياي كار ميبخشكنند و در يداري را ترك مبخش سرمايه

 به چنين وابسته به عاملي است كهداري هم براي بخش سرمايه،ي كار موجودعرضه
ي جمعيت و ندازهمثل ا.  ناميد"نگارانهجمعيت"توان آن را عامل طور تقريبي مي

بالقوه يا به طور  يا سالمت جسمي و مهارت كارگران ؛هاني آنستركيب جنسي و 
 اما به ؛دهدتري نشان ميي اخير جمعيت توجه كمماركس به جنبه). 34(بالفعل

مثال سرمايه حاوي يك فصل . كندمياهميت سالمت فيزيكي و مهارت آن تاكيد 
الني در مورد روز كار است كه طي آن ماركس با تفصيل زياد تاثيرات وحشتناك طو

داري سرمايه دهد كهكند و نشان مياضافه كاري را بر سالمت طبقه كارگر توصيف مي
 ).35(دهدبه هدر مي ذخاير نيروي كار را ،بند-و-دجويي بي قيچگونه از طريق منفعت

 كارگر جديد  چون،ت زيادي نداشتيمي انقالب صنعتي اين مساله اهدر مراحل اوليه
 و سرمايه قادر بود بدون ؛توانست وارد شود كشورهاي ديگر مييا ، روستاازالم و س

توانست اما به نظر ماركس اين امر نمي.  ذخاير نيروي كار را هدر دهد،ي آيندهمالحظه
او با نقل . درسار باالخره به اتمام مي؛ و منابع خارجي كشدبراي هميشه ادامه داشته با

نابع مكند كه حتي ادعا مي ،داد كه اين امر در حال رخ دادن استداليلي كه نشان مي
كه با در حال از بين رفتن است رغم هواي تازه و اصل انتخاب طبيعي  علي،روستا

). 36(دهد ها امكان بقا ميين آنرتنيرومندكند و فقط به ها عمل ميقدرت در بين آن
 بايد به ،د كه سرمايه با در نظر گرفتن منافع خودريگ مياو از بيان اين مطلب نتيجه
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ن صورت  چون در غير آ؛بخشدد كه شرايط طبقه كارگر را بهبود اقداماتي دست زن
نخواهد رود و قادر به انجام كارهاي سخت و مداوم واني ميتار رو به زوال و نانيروي ك

-اش ميتر به منافع فوري بيش،دار منفرد به اقتضاي سرنوشت خوداما سرمايه. بود

د تمايلي به ها به حال خود واگذاشته شوناگر آن. اشانديشد تا منافع درازمدت طبقاتي
. ي دارد نيروي بيرون فشارها نياز بهدارند و مجبور كردن آنانجام اصالحات الزم ن

كند كه ساعات و ي قوانين كارخانه را بيان مي نمونه،ين نيروييي چنماركس درباره
آگاه  او البته .كرد را محدود ميكودكانكرد و استخدام زنان و شرايط كار را تنظيم مي

 اما ؛شود غالبا در پاسخ به فشارهاي طبقه كارگر وضع مي، كه قوانيني از اين نوعبود
. زمدت به نفع خود سرمايه نيز هستندكند كه تغييرات حاصله در دراتاكيد مي
داري سالمت كارگران خود را ايهمسر.  دارد"نگارانهجمعيت"هاي او قويا لحني استدالل

ي كافي نيروي كار سالم را در آينده اندازد و اصالحاتي الزم است تا عرضهبه خطر مي
  .تضمين كند

 اما ؛دهد سروكار دارديگرچه فصل روز كار مقدمتا با آن چه كه در روند كار رخ م
او شايد با در نظر گرفتن مفهوم معاش . شودبحث ماركس به مساله مزدها مربوط مي

ي ي طبقه به طور ضمني اين مطلب را در نظر داشت كه درآمد كل خانواده،جمعي
 مستقل از ميزان كاري است كه اعضاي آن به طور جمعي انجام ميانگينكارگر به طور 

ي قوانين  مثال در نتيجه،به آن معناست كه هر كاهشي در ساعت كاراين . دهندمي
 است تا از كاهش  همراهسنگ در ميزان مزد در ساعته با افزايشي همراو هم،كارخانه

خدام زنان و كودكان ممنوع شود، همين طور اگر است. مجموعه درآمد جلوگيري شود
اضافه شود تا كمبود درآمد ) هخانواد(مد ساير اعضاي خانواده بايد به مزد مرددرآ

جمعيتي  عواملمستقيم بين ين استدالل ماركس به طور غيربنابرا. حاصله جبران شود
براي تضمين سطح حداقلي از سالمت نيروي : كندو مزد در يك ساعت پيوند برقرار مي
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كند و اين هايي براي ساعت كار و استخدام زنان و كودكان ايجاد مي محدوديت،كار
 ي كل درآمد خانواده ميانگين به افزايش درآمد در ساعت همراه شود تا از كاهشبايد

  .كارگري جلوگيري شود
 را مجددا در جلد يك سرمايه در بخشي زير "نگارانهجمعيت"ماركس اين موضوع 

 كه طي آن با تفصيل كند تكرار مي"تشريح قانون عمومي انباشت سرمايه"عنوان 
كند كه الل ميداو است). 37(كند يي و ايرلندي را توصيف ميوضعيت كارگران بريتانيا

 كارگران در شرايط ،"اشرافيت كارگري"به استثناي تعداد اندكي به اصطالح 
ي  بلكه به وسيله،كاريشان نه فقط توسط اضافه و سالمت؛كنندوحشناكي زندگي مي

كند چنين اشاره مياو هم. شودرژيم غذايي بد و شرايط سكونتي ناهنجار تخريب مي
تواند هاي ركود اقتصادي مي شرايط كار طي دوره،كه حتي در بين اشرافيت كارگري

انداز اندك خود صرفا به پسبايد شوند و ها از كار اخراج ميبسيار بد باشد زماني كه آن
  .دنقناعت كن

خش از اين بگيرد كه چگونه فقر و بيماري كارگراني كه در ماركس در نظر نمياما 
ماركس با به كار بردن . گذاردانباشت تاثير مي ي كار و بر عرضه،كنند ميكارسرمايه 

-رسد كه سرمايه نمي به اين نتيجه مي؛ در هنگام بحث پيرامون روز كار،همان منطق

تواند اجازه دهد كه سالمت طبقه كارگر به طور پيوسته به علت فقر رو به وخامت 
همان طور كه مجبور شد .  خواهد شد كه مزدها را باال ببردر و احتماال مجبو؛بگذارد

  .ساعت كار را كاهش دهد و كار زنان و كودكان را محدود كند
ي هاي الزم در يك شاخهيياكند كه مزدها به توانماركس همين طور هم اشاره مي

تواند طي مدت كوتاهي  مي، در شرايط عادي جسمي،هر شخصي. معين بستگي دارد
هايي وجود دارند كه  اما شغل؛ الزم براي كار موقتي را كسب كندهايتو عادها تمهار

اي چنين هبراي تامين هزينهكارفرمايان .  نياز دارندالني از آموزشبه مدت طو
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شي بيش از پرداخت كارگر ا بايد پاد،آموزشي و تشويق مردم به ورود به چنين كاري
اين . شودماهر دچار كمبود مي ي كارضه غير اين صورت عر درعادي بپردازند و

-ماهر و غيرماهر حداقل در مرحله كه بين كاركند اشاره ميواقعيت به تفاوت مهمي 

اطالعاتي كه كارگران ماهر صنعتي از آن . هاي آغازين انقالب صنعتي وجود دارند
 كه شودكسب مي  يا از والديني؛ورندآدر حين كار به دست ميآن را برخوردارند غالبا 

 كه در  در موسسات آموزشي مخصوصبه شكلي و يا ؛عاتي هستندصاحب چنين اطال
داري معموال مهاجران جديدي كه خارج از بخش سرمايه. مان ماركس بسيار نادر بودز

ي و شيوه. تر خصلت كشاورزي داردها بيشمهارت آن. آيند فاقد چنين مهارتي اندمي
داري از نظر كارگران ايهنتيجه سرمدر .  تفاوت داردكارشان با كارگران ماهر صنعتي

 را با ميل ، و قادر نيست آني دروني كار وابسته استهدي به عرضاهر همواره تا حم
از اين رو كارگران ماهر هميشه نسبتا كم . ط ديگر تامين كنداز نقا خود با عرضه

ي كارگران به شيوهها را بيرحمانه هستند و سرمايه هرگز قادر نبوده است كه آن
  )38.(ندنعتي استثمار كغيرماهر در مراحل اوليه انقالب ص

- با تورق در آثار ماركس روشن مي.دهدي بديهي را نشان مياين به سادگي يك نكته

هر جا براي نوع خاصي از نيروي كار به بازار داخلي خود متكي   درشود كه سرمايه
 "ي توليدهزينه" و بايد به طور ميانگين ؛شدتجاوز بامتواند بيش از حد نميو است 

- اگر بدين شكل عمل نكند كميت و كيفيت عرضه سرمايه.كامل نيروي كار را بپردازد

از سوي ديگر در . يابدگذارد و كمبود نيروي كار افزايش ميي موجود رو به كاهش مي
داري مايه سر،جايي كه ذخاير خارجي وسيع از نوع خاصي از نيروي كار وجود دارد

كه د بپرداز حداقل مزد الزم را براي كساني  و فقط بايد؛قد چنين محدوديتي استفا
 كامل توليد ياين حداقل مزد ممكن است كمتر از هزينه. مايل به انجام كار هستند

يروي كار مورد تقاضا باشد و در نتيجه كاهش سريعي در كيفيت و كميت نيروي كار ن
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 بتواند مورد استفاده ،ي جديد از نقاط ديگرادامي كه عرضه اما م.دهدموجود رخ مي
  .قرار گيرد اين شكل اهميتي ندارد

كل  ،كندماهر عمل ميي نامحدود كار غيرتا جايي كه سرمايه تحت شرايط عرضه
ي عظيمي از جمعيت بيكار و نيمه بيكار چون همواره ذخيره. مساله اهميت ثانوي دارد

، اما ناكافي باشد مت يا مهارت اين جمعيت ممكن استسال. ند جستجوي كار ادر
كند اما وقتي كه شرايط تغيير مي. ق كمبودي وجود نداردحداقل از لحاظ تعداد مطل

داري مجبور است كه هنگامي كه منابع خارجي كار به طور جدي كاهش يابد و سرمايه
د؛ تعداد مطلق آن گاه  كنهاي آينده كار به نيروي كار داخلي خود اتكابراي تامين نسل

پاي سالمت جسمي با سطح مهارت ي كلي جمعيت همشود و اندازهت مييمحايز اه
  .يابداهميت مي

العاده  شايد به علت خصومت فوق؛ي جمعيت نشان ندادماركس توجه زيادي به اندازه
د پذيرخود به نظرات مالتوسي؛ اما يك بند مهم در جلد سوم سرمايه وجود دارد كه مي

هايي را  اين بند راه.)39(ن مزد بازي كندتواند نقش مهمي در تعييكه جمعيت مي
كند و ي كار را بازسازي مي، ارتش ذخيرهدهد كه بحران اقتصاديمورد توجه قرار مي

ماركس استدالل . دساز فراهم مي راي جديد براي انباشت سودآورمبناي يك دوره
 - شودگانه ارتش ذخيره بازسازي ميك حركت دو و طي ييان بحرانر جركند كه دمي

تقاضا براي كار به خاطر ركود . ي كار افزايشيابد و عرضهتقاضا براي كار كاهش مي
هاي جديد، شرايط اصالح شده و ماشين"ي ارآوري به وسيلهبتوليد همزمان با افزايش 

 تروكار ظريف ساز،ي عرضهدر سويه. يابد كاهش مي"هاي جديدكيبنوين كار و تر
ماركس . است و به وجود پيوند مالتوسي بين جمعيت و مزدهاي واقعي وابسته است

 و تعداد كودكان به طور اساسي ؛يابد نرخ تولد افزايش مي،گويد طي يك دوره رونقمي
 ،شودرسد و بحران آغاز مي اقتصادي به پايان ميههنگامي كه توسع. شوندتر ميبيش
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 رود؛ وي كار موجود باال مي بنابراين عرضه؛رسندكان به سن كار ميبسياري از اين كود
رود و در نتيجه افزايش شديدي در ميزان  تقاضا براي كار پايين مي،شرايط ركوددر 

دانم اين تنها بندي است كه ماركس در آثار  تا جايي كه من مي.دهدبيكاري رخ مي
-مزد و ميزان كلي جمعيت را مي به صراحت تاثير متقابل بين  خوددوران كمال

نگاري مثل سالمت و مهارت نيروي كار  قاعدتا او بر عوامل ديگر جمعيت.)40(پذيرد
  .تاكيد دارد

ن مزد به اركس اهميت عوامل عرضه را در تعييشود كه ماز بحث باال روشن مي
تواند به علت  انباشت سرمايه مي،كند كه در موارديشناسد و درك ميرسميت مي

توانيم پس چگونه مي. كافي نبودن كميت و كيفيت موجود كار دچار اختالل شود
 كه سرمايه همواره با  تشريح كنيم به اين معنا را مكرر نقل شدهتفسيري كه از او

؟ مثال در شودميهاي توليد بر كمبود كار فايق تغيير مناسب آهنگ كار و شيوه
تواند توليد را به شكلي تجديد ره ميگويد كه سرمايه همواسرمايه جلد يك او مي

 كه  به وجود آوردسازمان دهد كه تقاضا براي كار كاهش يابد و بدين وسيله آن چه را
اين اضافه كارگران . دبر مينام كارگران بيكار "اضافه جمعيت نسبي"  از آن به عنواناو

  )41.(دنسازت سرمايه را ممكن مي، و تداوم انباش پايين نگه داشتن مزدها،بيكار
 قانون عرضه و اي است كه بر پايه آنزمينه پيش اضافه جمعيت نسبي،بنابراين" 

اضافه جمعيت نسبي ميدان عمل اين قانون را به مرزهايي . رخدچمي كار يتقاضا
   ."جويي سازگار استاستثمار و سلطه كند كه كامال با گرايش بهمحدود مي

نظر من انكار اين مطلب نيست كه عرضه و تقاضا و بندهاي مشابه به  منظور اين بند
 امنظور صرف. شودرو مي-به-مهم است يا سرمايه گاهي اوقات با مانع كمبود كار رو

تواند گرچه كمبود كار در كوتاه مدت مي. داري استتاكيد بر قابليت تطابق سرمايه
هاي توليد، شيوهدهي مجدد مشكالتي به وجود آورد اما اين كمبود احتماال با سازمان
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اگر كارگران . مكانيزه كردن، طرح مجدد روند كار براي كاهش نياز به كار همراه است
هاي جديدي براي توليد با كارگر توان راهي كافي وجود ندارند ميماهر به اندازه

اگر كمبود كارگران سالم و قوي وجود دارد يا مزدها خيلي باال است . غيرماهر پيدا كرد
پذير تر را امكانزيني كار زنان و كودكان ضعيفتواند مكانيزه شود تا جايگيتوليد م

  .سازد
اين . ساز كندي كار موجود همتواند خودش را با عرضهبنابراين در فرصت مناسب مي

 مناسب ممكن است به يبازسازي سرمايه به شيوه. ساده و سريع است  امريبدان معنا
ي سازي يك دورهيا قبل از دستيابي به هم. شته باشداي نياز دازمان قابل مالحظه

يافته و اين امر ممكن است با مبارزات حاد كارگران سازمان. طوالني ركود پيش بيايد
 از دست دادن كنترل يا كه هميشه بازدايي، كه در برابر مهارترو شود-به- روبا سابقه

ه ممكن است در بسياري از در واقع سرماي. هاي همراه استروندزايد شدن با چنين 
. يابدسازي دست مي اما احتماال به اين يا آن طريق به هم،اين نبردها بازنده باشد

 به قدرت و ،چگونگي انجام اين كار از پيش تعيين شده نيست و در كنار عوامل ديگر
توان گفت اين است كه آن چه كه مي. خصلت سازمان طبقه كارگر بستگي دارد

ي كار موجود به هر شكل ممكن دير يا  يا با عرضه؛شوديا سرنگون ميداري سرمايه
  .كندزود تطابق پيدا مي

  خودي كارعرضه چون ؛ بايد به دقت تفسير شود"ي كار موجودعرضه"اما اصطالح 
تواند يا اگر كمبود كار ماهر وجود دارد كار ماهر اضافي مي. دشو تغييرهايي ميدچار

اگر كمبود كارگر غير . ها و يا توسط دولت تعليم يابدخود شركتي مستقيما به وسيله
 ؛توانند به نقاط جديد مهاجرت كنند كه كار فراوان استها ميماهر وجود دارد شركت

-طبيعتا چنين تغييراتي زمان و پول مي. يا از نقاط ديگر كارگران جديدي وارد كنند

- كه از كمبودهاي موجود بهره ميندشورو مي-به- روطلبد و غالبا با مقاومت كساني
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-يد مختل ميهاي جدشان با نفوذ سرمايه به عرضهيا توسط كساني كه زندگي. برند

 براي تغيير وجود دارد و به شرط اين كه ياندازحتي در چنين حالتي چشم. شود
ود ي كار خهاي افزايش عرضهتواند راهي كافي مدبرانه باشد سرمايه ميابتكار به اندازه

وقتي كه كمبود كار . بنابراين تطابق سرمايه بايد دو معنا فهميده شود. را پيدا كند
هم تقاضاي خود .  دست به عمل زند،تواند در هر دو سو مبادلهوجود دارد سرمايه مي

  .ي كار موجود را افزايشرا براي كار كاهش دهد و هم عرضه
  

   سطح نيازهاي زندگي و ارزش نيروي كار

 و "نياز"، "معاش"هايي مثل ي مزد شامل اشاراتي مكرر به اصطالحركس دربارهآثار ما
ي مولفان ها به وسيلهشود و استفاده از آن مي"يروي كارارزش ن" يا "ي توليدهزينه"

. شوداي از تئوري ماركسيستي مزد در نظر گرفته ميبعدي معموال به عنوان نشانه
ها معموال به بدفهمي با مبهم است و استفاده از آنها غالمتاسفانه معني اين اصطالح

 را با ديد انتقادي بخواند از "، سودمزد، بها"ي مشهور او هر كس كه جزوه. انجامدمي
. كند ارزش نيروي كار را تعريف ميماند كه ماركس به اشكال متفاوت،نگاهش دور نمي

جزوه خواننده در حالتي از ها معادل ديگري نيست و در پايان اين كه هيچ يك از آن
  . ماند كه ماركس واقعا منظورش چه بوده استابهام باقي مي

  .:كندماركس در توضيح ارزش نيروي كار چنين آغاز مي
چنان شود؛ هم مثل هر كاالي ديگري تعيين مي، كارمزدها ارزش توانِبر اساس نظام "

مقادير براي توليدشان ند يا هاي متفاوتي دار كار، ارزش توانِهاي مختلفِكه گونه
. هاي متفاوتي را دارا باشندمختلفي از ابزار كار نياز است، در بازار كار نيز بايد قيمت

هياهو براي برابرسازي يا حتا جبران منصفانه در نظام دستمزدها مانند هياهو براي 
يد ربطي به پندارآن چه كه شما عادالنه يا منصفانه مي. داري استآزادي در نظام برده
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م توليدي چه چيزي ضروري و در يك نظا:  است اينپرسش. اين پرسش ندارد
  ناپذير است؟اجتناب

، توسعه،  مورد نياز براي توليدوسايل زندگيي ارزش  كار به وسيلهپس ارزش توانِ
  ."گردد كار تعيين ميداري و تداوم توانِنگه

جدا از اين كه ماركس اصطالح ). 43(يك بند مشابه در كتاب كاپيتال وجود دارد
 تعريف باال در واقع هيچ ،دهد مورد استفاده قرار مي"كار" را به جاي "نيروي كار"

اين . دهند با آن چه كه اقتصاددانان كالسيك مثل ريكاردو ارائه مي نداردتفاوتي
كند كه نيروي نگارانه دارد و از اين مفهوم شروع ميتعريف به روشني يك روح جمعيت

بر قيمت اين شرايط  .شود تحت شرايط معيني توليد مي،كار نظير هر كاالي ديگري
اگر مزدها . كندي توليد آن را در درازمدت تعيين مي يا به بياني هزينه،ي آنعرضه

ار تاثير دارد؛ يا كميت ي كبراي جبران اين هزينه توليد كافي نباشند اين امر بر عرضه
 ارزش ،بدين ترتيب در تعريف باال. شوديت آن بدتر مييابد و يا كيفآن كاهش مي

نيروي كار به سادگي حداقل مزدي است كه براي توليد نيروي كار با كميت و كيفيت 
  . مناسب الزم است

 عوامل جمعيتي تعيين شده است اما اين سطح اكنون گرچه يك مزد حداقل توسط
ادي به شرايط تاريخي وابسته كامال خصلت فيزيكي يا بيولوژيكي ندارد و تا حد زي

 در كشوري كه حمل و نقل عمومي :كندذكر چند نمونه اين مطلب را روشن مي. است
 كه ؛تواند يك نياز ضروري باشد يك اتوموبيل يا موتور سيكلت شخصي مي،وجود ندارد

ي يك اتوموبيل يا موتور سيكلت  هزينهبنابراين. توان به محل كار رسيدبدون آن نمي
 ميزان ، و در غير اين صورتدر نظر گرفته شود مزدها به طور ميانگين بايد تعييندر 

 فرض :گيريممثال ديگري را در نظر مي. گذارداهش ميكنيروي كار موجود رو به 
 ون، سيگار و الكليزدت به يك شكل زندگي وابسته هستند كه تلويكنيد كارگران به ش
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ن است به ظرفيت مولد كارگران كمكي نكند و  چنين كاالهايي ممك.گيردرا در بر مي
.  به عنوان نياز در نظر گرفته  شود،اما با اين وجود. مند باشدها زيانحتي براي آن

جويي در مورد اين كاالها سر كارگران در مواجه با چنين انتخابي ممكن است از صرفه
ستقيما به ي مصرف كاالهايي كه مباز زند و ممكن است به جاي آن حتي هزينه

هاي مربوط به جزوهخريد رساند مثل خوراك، پوشاك يا ها ياري مينيروي مولد آن
-توانند به سادگي تصميم بگيرند كه كودكاني كمها مييا آن. كارشان را كاهش دهند

براي جلوگيري از . تري داشته باشند و مخارج آموزشي كودكان موجود را تقليل دهند
به طور هايي را بپردازند كه  كاال حساب همتاد نيد كافي باش مزدها با،چنين اتفاقي

را كه كارگران آن را دهد و هم كاالهايي ها را افزايش مي آنبارآورمستقيم نيروهاي 
ها تاثير مفيدي نداشته باشد و يا مضر  حتي اگر بر ظرفيت مولد آن؛پندارندمهم مي

 حتي اگر مزدها ، يام سقوط كندتر از سطح الزاگر مزدها به سطحي پايين. باشند
 كيفيت و كميت كار موجود كاهش باالتر از حداقل بيولوژيكي و فيريولوژيكي باشد

 چون مزدها به ،تي يك تعرض اخالقي نيسبايد تاكيد كرد اين كاهش نتيجه. يابدمي
هاي ي تحريم گروه نتيجهدراند نه تر و از سطح انتظار سقوط كردهسطحي پايين

اي است ادي روزانههاي عي تصميماين امر به سادگي نتيجه. ي كارگرانيافتهسازمان
  .كندي كار در واكنش به نيروهاي بازار اتخاذ ميكه هر فرد صاحب نيرو
رغم تاثير تاريخي اصل اساسي همان چيزي است هاي قبلي علي در هر يك از نمونه

اگر قيمت از حداقل معيني : كنديكه در مورد كاالهاي ديگر غير از نيروي كار عمل م
بدين  .وردآايين ميكند يا كيفيت را پ توليدكننده بازدهي را كم مي،تر بيايدپايين

نگارانه در مورد ارزش نيروي كار بر اساس ترتيب ماركس در ارائه يك تعريف جمعيت
 اين امركه  همان طور .اشاره دارد) بازتوليد و( به روند واقعي توليد،ي توليد آنهزينه
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 قيمت ، كه ارزش از طريق تاثير درازمدت بر عرضه صادق استدر مورد كاالهاي عادي
  .كندرا تنظيم مي

 بر حسب عوامل جمعيتي به عنوان حداقل الزم براي توليد ،با تعريف ارزش نيروي كار
كند كه براي تامين  ماركس سپس آن را به عنوان مزد تعريف مي؛و بازتوليد نيروي كار

تون سطح متعارف زندگي م تورناو با نقل كتاب ويليا. سطح متعارف زندگي الزم است
  :كندرا اين گونه تعريف مي

يي ياز شرايط اجتماععالوه بر تامين نيازهاي صرفا جسماني، ارضاي نيازهاي برآمده "
  ". استاز اهميت برخورداراند هم رار گرفته و تربيت شدهقن آ كه مردم در

ل تعريف ادروشني باور دارد كه اين تعريف جديد از ارزش نيروي كار معماركس به 
اما اين . كندقبلي اوست و او صرفا مطلبي را كه قبال گفته است تشريح و تفسير مي

  گرچه هر دو تعريف بر خصلت تاريخي نيازها و آرزوهاي بشر،،نكته درست نيست
يد بر آن چه كا با ت،ف اول از ارزشتعري. ت هستند اما در عين حال متفاو،تاكيد دارند

نگارانه  و به روشني خصلت جمعيتبراي توليد، رشد، و تداوم نيروي كار الزم است
تر از ارزش نيروي كار دريافت  اگر كارگران كم.متضمن مطلبي كامال ويژه است دارد

برعكس . شود خود توليد مييتي كار در سطحي كمتر از كميت و كيفكنند نيرو
 اساسا خصلت جمعيت نگارانه ندارد و به ، دوم با تاكيد بر سطح متعارف زندگيتعريف

 يبارهاين تعريف در . اندسادگي توصيف شرايطي است كه كارگران به آن عادت كرده
چنين در  هم؛گويدكنند چيزي نمينيروهايي كه اين سطح متعارف زندگي را حفظ مي

نند كتر از ارزش نيروي كار خود دريافت كمكند كه اگر كارگران  مورد سكوت ميناي
  .چه اتفاقي خواهد افتاد

ي توليد نيروي تواند درست معادل هزينهتحت شرايط معيني سطح متعارف زندگي مي
- كند و كاهشي در مزد كمق پيدا ميدر اين صورت در تعريف با هم انطباكار باشد كه 
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اما تحت . د خواهد داتنزل  راودكار موج  كيفيت و كميت نيروي،تر از سطح متعارف
ي اي باالتر از هزينهبل مالحظهي كه سطح متعارف زندگي به طور قاشرايط ديگر

فيت ي تاثيري بر كميت و ك،تر از سطح متعارفتوليد است كاهش مزدها به پايين
به طور بالقوه و بالفعل درست همان قدر كارگر وجود : نيروي كار موجود نخواهد داشت

قدر قوي، سالم و ماهر اند كه ها همان  وجود داشت، و آنترپيشداشت كه خواهد 
يابند بدين هنگام كه مزدها كاهش مي البته فقدان نتايج جمعيتي مضر. اندر بودهتپيش

توانند به سختي در كارگران مي. معنا نيست كه چنين كاهشي عمال ممكن خواهد بود
قاومت كنند و كارفرمايان ممكن است از شان ماي به سطح زندگيبرابر هر حمله

كاهش مزدها وحشت داشته باشند، يا فشار سياسي آن قدر شديد باشد كه دولت 
دهند كه ها نشان مياين مثال. مجبور به دخالت و جلوگيري از هرگونه كاهشي شود

توانند مزدها را به طور دايم باالتر از چگونه نيروهاي جمعيتي تحت شرايط معيني مي
ممكن د نيروي كار موجود  حفظ كنند به طوري كه تجديد توليسطحي كه الزم است

  .باشد
 كامال به هم نزديك  ممكن است گاهي در عمل-في كه دو تعر-حاال روشن است

. ر استي توليد نيروي كا از لحاظ مفهومي جدا از هزينه،باشند، سطح متعارف زندگي
جالب . نين نيست مفهوم اول چ كهدر حالينگارانه است مورد اخير يك مفهوم جمعيت

تون كه در بندي از كاپيتال در باال بيان شد به خوبي از اختالف توجه است كه تورن
 ،هاي بريتانيا در بعضي از قسمتمتعارفاو نشان داد كه مزد . اين دو مفهوم آگاه بود

يجه نيروي كار  در نتو  است"عادي"كار با كيفيت  ي توليد نيرويتر از هزينهپايين
عد از قرائت اثر ماركس ب). 45( به طور مزمن ضعيف و دچار كم غذايي است،محلي

دهد كه گويي سطح متعارف  ادامه مياي بحث را گونهبهتون روشن و خوب تورن
ي توليد نيروي كار با كيفيت شوند با هزينهمند ميزندگي كه كارگران از آن بهره



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٤١

 به اقتصاد ماركسيستي تاكنون ،ادتمتاسفانه اين ع. عادي با يك ديگر منطبق اند
عمول است و به شكلي نگارانه مست و هنوز استفاده از زبان جمعيتطمه زده ال

ي توليد نيروي كار شامل تمام چيزهايي معمولي شود كه گويي هزينهاستدالل مي
  )46.(شوداست كه توسط كارگران مصرف مي

ين مزد ماركس يقل شد مربوط به نقش بازار كار در تعخش باال نبدر بندي كه قبال در 
  :دهديك تعريف سوم از ارزش نيروي كار ارائه مي

 براي كار ه است، يعني تقاضا ارزش كار، به عرضه و تقاضا وابست مرزهايياظاز لح"
در كشورهاي . شودي كار توسط كارگران انجام ميتوسط بخشي از سرمايه، و عرضه

به همين دليل معيار مزدها .  عرضه و تقاضا معطوف به كارگر استمستعمراتي، قانون
اگر در اين جا سرمايه تا باالترين حد خود كوشش كند . در اياالت متحده باال است

ان ري كارگران به كارگتواند از خالي شدن مداوم بازار كار، به دليل تبديل بي وقفهنمي
  ."مستقل و رعاياي خودكفا، جلوگيري كند

براي تشويق مردم ، ارزش نيروي كارپرداخت حداقل مزد به دهد كه  بند نشان مياين
مقدار سطح چنين مزدي بايد . داري الزم است در بخش سرمايهآني به كار و ادامه

هاي هاي ديگر، يعني بخش در بخش معادل با آنرا تامين كند كهزندگي   ازحداقل
 اين تعريف جديد ارزش به روشني متفاوت .شودپرداخت ميداري اقتصاد غير سرمايه

  .هاي ديگر استاز تعريف
كند كه به ترتيب خالصه ماركس ارزش نيروي كار را به سه شكل تعريف ميطور   به

 سطح متعارف زندگي -2ي توليد نيروي كار تحت شرايط تاريخي  هزينه-1: عبارت اند
در شيوه يا اشكال توليدي  سطح زندگي كه -3. اندكه كارگران به آن عادت كرده

تواند در عمل بر هم منطبق گرچه اين سه تعريف مي. داري سلطه داردپيشاسرمايه
تواند به ها نميتند و هيچ يك از آنيسل يك ديگر نادشوند اما به لحاظ مفهومي مع



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٤٢

 ،از طرف ديگر.  ماركس پنداشته شودي انديشهعنوان بيان راستين و منحصر به فرد
 اين نظر كه يك سطح حداقل زندگي -ها وجود داردرك در تمام آنيك خط مشت

 حداقل به اشكال  سطحاين.  بايد كفايت كندنوجود دارد كه مزدها براي تامين آ
اگر سطح زندگي .  استمشترك بنياد آن اما در هر مورد ؛تواند تعيين شودمختلفي مي

ي يا عرضه: ال خواهد داشتتر از سطح حداقل سقوط كند عواقب جدي به دنببه پايين
كند، چون كارگران قادر به حفظ و  مي پيدانيروي كار با كيفيت خوب تنزل

داري را به طور كامل ترك تجديدتوليدشان به طور مناسب نيستند، يا بخش سرمايه
  كارگرانبه اين دليل كه ؛ددهميكنند، و يا مبارزه و گسست در روند توليد رخ مي

 كدام يك از اين اين كه. كنندپندارند مبارزه مياداش عادالنه مي پ كه آن چهبراي
 به شرايط ؛ حداقل رخ دهد سطحتر از در هنگام سقوط سطح زندگي به پايينها،بديل

داري كمتر  جمعيتي در كشورهاي سرمايهعواملبه طور كلي . تگي داردسمشخص  ب
اند و مزدهاي نسبتا يافتهنما چون در اين كشورها كارگران به خوبي ساز.ت دارديماه

تري كنند در حالي كه در كشورهاي فقيرتر اين نيروها از اهميت بيشباال دريافت مي
اما . برخوردارند چون مزدها پايين هستند و جنبش كارگري آن قدر نيرومند نيست

ي از نيروي هايهاي پيشرفته نيز بخشاين مساله همواره صادق نيست، چون در كشور
كارشان در صورتي كه اند و نيروي رند كه در مرز جمعيتي قرار گرفتهجود داكار و

- ترين سطح زندگي تنزل كنند كميت و كيفيت خود را از دست ميمزدها به پايين

  .دهند
 ممكن است مبهم به ، مبتني بر حداقل قابل قبول سطح زندگي، حداقلي مزدِنظريه

 اما ماركس آن را در تحليل خود از رشد ؛ وقتي كه به شكل عام بيان شود،نظر برسد
دار منفرد و  آزادي عمل سرمايه،وجود چنين حداقلي. بردداري به كار ميسرمايه

ي اين به آن معنا است كه در فراسوي يك نقطه. كندسرمايه به طور كل را محدود مي
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ن ح زندگي كارگراتواند از طريق كاهش سط مسايلي مثل كاهش سودآوري نمي،معين
د از نهاي ممكن بسياري وجود دارحلراه. طلبدهاي ديگري را ميحلبرطرف شود و راه

هايي  آن،وارترين و در واقع نمونهتريناما مهم. ي دولتيامپرياليسم تا كاهش هزينه
 سرمايه ممكن است ،از يك سو. شوندي توليد ميهستند كه شامل تغييراتي در حوزه

اين . تر با همان مزد تن دهندتر و بيشتر، طوالنيه كار سختكارگران را مجبور كند ب
نامد و آن را به عنوان واكنشي كامال روش را ماركس توليد اضافه ارزش مطلق مي

مواره عملي نيست چون به عالوه چنين واكنشي ه. ردگيكارانه در نظر ميمحافظه
چنين از د همنتوانكنند ميهمان نيروهايي كه از كاهش سطح زندگي جلوگيري مي

ها ممكن است قادر از طرف ديگر شركت. ندنافزايش طول و شدت كار ممانعت ك
 به شكلي كه بارآوري ؛د روي آورنديجددهي  به سازمان،هاي توليد خود شيوه درباشند

 .تري نياز باشدكار كم كارگران به  قبول زندگي برايباال رود و براي تامين حداقل قابل
نامد و آن را واكنشي انقالبي از  روش را افزايش نسبي ارزش اضافي ميس اينركما

رو شود و به زمان -به- گرچه اين روش ممكن است با مقاومت رو.داندطرف سرمايه مي
  .نياز داشته باشد اما از امكانات نامحدودي برخوردار است

 كه در ،شاره كنيم اجتماعي توسط دولت ايها هزينهيدر اين زمينه ما بايد به مساله
داري  اما در كشورهاي پيشرفته سرمايه؛اي نبودزمان ماركس مقدار قابل مالحظه

ها جهت تامين مالي ه بسياري از اين هزين.دهد ميصمقادير عظيمي را به خود اختصا
تواند توسط سرمايه خصوصي فراهم شود رود كه در اصل ميخدمات عمومي به كار مي

 تامين جمعي ،اما غالبا. شان خريداري شودهايرگران و خانوادهو مستقيما توسط كا
تر و موثرتر است و ماليات الزم براي فراهم آوردن خدمات مربوطه نااين خدمات ارز

ي مزدي كه براي خريد خصوصي اين خدمات الزم باشد به طور ممكن است از اضافه
 ،ها به بخش دولتيي از فعاليتاز اين رو با انتقال بعض. تر باشداي كمقابل مالحظه



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٤٤

ين براي كارگران الزم يابد كه براي تضمين سطح زندگي معنابع كاهش ميمجموعه م
هاي حاصله از آن به وسيله سرمايه جذب شود جوييبه شرط اين كه صرفهاست و 

 ،ين انتقال توليد از بخش خصوصي به دولتي به روشنيا. دكننپيدا ميسودها افزايش 
 در ؛دهي مجدد توليدليد ارزش اضافي نسبي است كه در هنگام سازمانمعادل تو

تضمين سطح  در هر مورد مقدار كار الزم براي  اين امر.افتدبخش خصوصي اتفاق مي
  .يابدن تنزل ميمعين زندگي براي كارگرا

داري در نظر گرفته تري از رشد سرمايهي وسيعنظريه سطح زندگي وقتي در زمينه
همان طور كه قبال تاكيد كرديم اين سطح حداقل . كند خاصي پيدا ميشود اهميت

ي زمان طبلكه محصول تاريخ است و .  باشد يكبار براي هميشهكه نيست چيزي
-طي دوره. داليل مختلفي در اين مورد وجود دارد.  مشخصي به افزايش داردگرايش

 كارگران :كندر مييابد و الگوي زندگي تغييهاي رونق معموال مزدها افزايش مي
به عالوه تمام . كنند عادت مي جديدكنند و به سطح زندگينيازهاي جديدي پيدا مي
د به اين شكل كه كاالهايي كه در چند سال قبل ارزان و كنساختار بازدهي تغيير مي

  با توجه به كاهش حمل و نقل عمومي در دوران جديد-به سادگي در دسترس بودند 
 به طور  را كاهش مزدها،ني و عيني اين تغييرات ذه.آيند دست ميگران و دشوار به

 ميزاني سبب به و تا حدي به خاطر مقاومت كارگران سازد؛مواجه مي مشكل بااساسي 
تواند با كاهش بنابراين سطح حداقل نمي. بخش جمعيتي كه به دنبال داردنتايج زيان

سرمايه بايد . خود فايق شودمزدها و بازگشت به سطح قبل از رونق به مشكالت 
-در واقع يكي از سرچشمه. معضالت خود را به طريق جديد و با توليد موثرتر حل كند

تواند به عقب داري اين موضوع است كه به سادگي نميهاي اصلي پويايي سرمايه
ي بين البته رابطه . غالبا انقالبي در توليد است تنها راه خروج از مشكالت،برگردد و

 به خصوص در ،ي مطرح شده استتر از اين نمونهدگي بسيار پيچيدهنو سطح زرشد 
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 به ي تصوير كامال مغشوش"رشد ناموزون و مركب"اي هيك سطح جهاني كه پديده
كند كه سطح ي اساسي را روشن ميحتي در اين صورت اين امر نتيجه. آوردوجود مي

 . گرايش به افزايش دارد، بارآوريحداقل زندگي كه سرمايه بايد تامين كند همگام با
. هاي توليد خود انقالب كنددر نتيجه سرمايه تحت فشار دايمي است كه در شيوه

في ساده و بدون ابهام از ارزش نيروي كار يس خودش تعرركنتيجه اين كه گرچه ما
هاي متفاوت او تجسم اين نظر است كه در هر زمان يك سطح حداقل ارائه نكرد تالش

 در ؛شان تامين كندوجود دارد كه سرمايه بايد آن را براي كارگران و خانوادهزندگي 
. نخواهد بودمشكالت جدي اقتصادي و سياسي آمد آن چيزي جز صورت پيغير اين 

آزادي عمل سرمايه را . داقلي كه طي زمان گرايش به باال رفتن داردوجود چنين ح
داري را پويايي دراز مدت سرمايهي است كه محرك لكند و يكي از عواممحدود مي
  .كندتامين مي

  
  ها و انحصاراتحاديه

با ها به طور رقابتي گيرد كه مزدها و قيمت ماركس فرض مي،در جلد يك سرمايه
خريداران و فروشندگان در تغيير شرايط . شودتعيين مي  متقابل عرضه و تقاضاثيراتتا
كه از طريق رقابت د بپذيريي را هاقيمتارند و هركس بايد مزدها و له قدرتي ندادمب

بر اين را  ءماركس چند استثنا. گيردها قرار مياند و در بازار در برابر آنتعيين شده
- نميپيش امور به چنين شكلي مكانيكي ،پذيرد كه در عملشمارد و ميقاعده بر مي

ن توانايي برخوردارند از ايكنند  موثرتر توليد مي كهيكند مولدينمثال او اشاره مي. درو
-او به طور گذرا هم. دخارج ساز از بازار  را رقباي خود،ها كاهش قيمتاز طريق كه

تحد كند كه كارگران ممكن است براي محدود كردن رقابت با هم مچنين اشاره مي
ند كه هيچ گاه در دارهاي تصادفي ها جنبه اما اين.)48(شوند و مزدها را افزايش دهند
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 مساله قدرت بازار را ناديده ،او در اكثر موارد. شوند به طور كامل ادغام نميبحث اصلي
 مثال در .شوندها و مزدها به طور رقابتي تعيين ميكند كه قيمتگيرد و فرض ميمي

  :گويدمورد موضوع مزدها مي
مومي مزد منحصرا با مراحل گسترش و انقباض ارتش به طور كلي، تغييرات ع" 

ي صنعتي د كه خود نيز با تغييرات ادواري چرخهشوتي تنظيم ميي صنعذخيره
هاي شمار مطلقِ جمعيت كارگري اين تغييرات را تعيين بنابراين، نوسان. استمنطبق 

عال و ارتش ي كارگر به ارتش فها معلول تغيير نسبتِ تقسيم طبقه بلكه آن،كنندنمي
فه جمعيت هستند، تا آن حد كه ذخيره، يعني افزايش يا كاهش در مقدار نسبي اضا

  ."شوندگاهي جذب و گاهي آزاد مي
 اگر حركت وسيع مزدها منحصرا توسط ارتش ذخيره كار تنظيم  بايد گفتبه صراحت

 ممكن است هر چند ؛ها تاثيري بر سطح ميانگين مزد نخواهند داشتشود اتحاديه
و در واقع . ر داشته باشدطرح تفاوت مزدها بين اين گروه يا آن گروه از كارگران تاثي

مزدهاي واقعي به .  تصويري است كه در سراسر كتاب سرمايه وجود دارد،اين كاهش
- باال و پايين ميها بدون دخالت اتحاديهخود در واكنش به عرضه و تقاضاطور خودبه

 كه كار كمياب است و كارفرمايان مجبورند كه مزدها روندهنگامي باال ميها آن. روند
كه كار فراوان د نيابكاهش ميو هنگامي . راي جذب كارگران الزم افزايش دهندرا ب

از اين رو .  تن دهنديتراست و كارگران مجبورند براي پيدا كردن شغل به مزدهاي كم
شان ها تاثير مستقيمي بر مزدها ندارند و حركت اتحاديه،سرمايهكتاب در بحث اصلي 

  .شوديق رقابت توسط عرضه و تقاضا تعيين ميخودي از طر-به-عمدتا به طور خود

اي ندارند و براي بهبود شرايط خود كاري ن معنا نيست كه كارگران هيچ چارهاين بدا
ا، هتوانند بر ساعتها چگونه ميكند آنماركس اشاره ميخودِ  -توانند انجام دهندنمي

ير هم بر عرضه كار و هم ناگزه چنين تغييراتي ب. ارندشدت و شرايط كار خود تاثير بگذ
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 حتي در اين صورت .)50 (كند اثر ميدها نيزه طور غيرمستقيم بر مزبر تقاضاي كار و ب
رمايه مبارزه طبقاتي مستقيم است و در كتاب سقعيت چنين است كه اين نفوذ غيروا

هاي حيات م وابسته نيست بلكه با ساير جنبهمستقيقاعدتا به مزدها به طور غير
  .ربوط استاقتصادي م

كند با جزوه هاي د كه ماركس در كتاب سرمايه ترسيم ميتصوير رقابتي تعيين مز
ومي  به شوراي عمدارد واي  خصلت خطابيهمتني كه. شود تعديل مي"، سودمزد، بها"

، ماركس قصد دارد در اين جزوه.  ارائه شده است1865المللي كارگران در اتحاد بين
توانند به طور ها نمياتحاديهكرد د كند كه استدالل ميستون را رنظرات شهروند و

دهد ماركس يك فهرست از شرايطي ارائه مي. دهاي واقعي را تغيير دهنددايم سطح مز
روند ها باال ميهنگامي كه قيمت: گذار باشندرياثتند قادر اها ها اتحاديهنكه در آ

اع كنند، وقتي ندگي خود دفتر از سطح زخواست مزد بيشدرتوانند با كارگران مي
ول دهاي واقعي به قتوانند با افزايش متناسب مزها مييابد آنبارآوري افزايش مي

داران طول خود را حفظ كنند، وقتي كه سرمايه "نسبي"ماركس موقعيت اجتماعي 
ها را به  آن،توانند در مقابلها ميدهند اتحاديهروز كار يا شدت آن را افزايش مي

توانند در مقابل كاهش دستمزد در تر مجبور سازند، و سرانجام مي مزد بيشپرداخت
ها به يك معنا مبارزه دفاعي است كه طي آن تمام اين.  ركود مقاومت كننديدوره

 حتي هنگامي كه .)51 (دهند واكنش نشان مي"لي سرمايهقدام قبعليه ا" كارگران
در ها صرفا  بازدهي آن هماهنگ باكنندتري را طرح ميد بيشكارگران تقاضاي مز

كنند از موقعيت دهند و تالش ميالعمل نشان ميمقابل اقدام قبلي سرمايه عكس
  . نسبي خود و در برابر افزايش نرخ استثمار دفاع كنند

ها ممكن است يك عمل واقعا تهاجمي انجام يهد اتحا"مورد از صد مورد"در يك 
گزاري بر سطح ها براي تاثير توانايي اتحاديهوبي آگاه است كهماركس به خ. دهند
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زني تي كه بيكاري باال است قدرت چانهوق: دستمزد وابسته به شرايط اقتصادي است
بنابراين مثل كتاب سرمايه . تر استسبت به زماني كه بيكاري كم است ضعيفها ننآ

. كندها اعمال ميداي بر تغيير مزي كار تاثير قابل مالحظهدر اين جا نيز ارتش ذخيره
در آن . تر است تا در كتاب سرمايهمنعطف متغير اين جا خيلي واما رابطه بين اين د

ا توسط س معتقد است كه تغيير عمومي مزدها انحصارجا همان طور كه ديديم مارك
ي بين اين  رابطه"د، بها، سودمز"در . شود صنعتي تنظيم مييتغيير در ارتش ذخيره

ارزش كار به عرضه و تقاضا " گويد كهتر است و ماركس صرفا ميدو متغير ظريف
 "شودانحصارا تنظيم مي" نسبت به "دارد بستگي" ماركس با بيان .)52 ("بستگي دارد

كند كه در مورد مزدها كه به عواملي  ميبيانتري را بندي ضعيفدر واقع يك صورت
چنين به نيروهاي بازار اجازه ماو ه. دهدديگري غير از عرضه و تقاضا امكان عمل مي

در . تري اثر خود را اعمال كند تا در كتاب سرمايهي غير مستقيمدهد كه به شيوهمي
يين هاي انفرادي در بازار كار تعي روند رقابتدها به طور مكانيكي به وسيلهجا مزآن
ين كه در پذيرد و ااهميت قدرت و مبارزه را ميس  مارك"ودمزد، بها، س"در . شودمي
ه شود كه نتيجزني بين كار و سرمايه تعيين ميالب موارد مزدها طي يك روند چانهغ

دها تاثير چنان بر مزالبته نيروهاي بازار هم.  به قدرت نسبي دو طرف بستگي داردآن
  .زني دو طرف دعواي تاثير بر موقعيت چانهاي واكنشي به وسيلهند اما به شيوهدار

تي است در  بلكه تفاو،يير در نظر ماركس نيست احتماال بازتاب تغ،ثر اختالف بين دو ا
ا در نظر دارد اما مقدمتا به  سرمايه او قطعا قدرت و مبارزه ردر كتاب. تاكيد و هدف

ها ها در خود روند توليد توجه دارد و تالش براي يك تحليل منظم از نقش آننقش آن
كند اين كاهش را  او تالش مي"بها، سودمزد، "در . دهدد انجام نميدر تعيين مز

ها بر سش اختصاص دارد كه چگونه اتحاديهجبران كند و تمامي اين جزوه به اين پر
توان جام گرفته است ميهايي كه در اين دو اثر انيلبا تركيب تحل. اثير داردسطح مزد ت
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تري وسيع يهها در عرصست يافت كه چگونه فعاليت اتحاديهتري دبه تصوير جامع
ها قطعا بر سطح اتحاديه. شودتوسط قوانين انباشت سرمايه محدود و مشروط مي

ها تاثير دارند و به طور عمومي بر طول و شدت روز كار يا شرايط كار، اما توانايي مزد
 وقتي كه. وابسته است رايط اقتصادي و به خصوص به شرايط بازار كار شها بهآن

 است چون كارگران ترها قويزني اتحاديهت موقعيت چانهكار نسبتا كمياب اس نيروي
ها با تر وحشت دارند و كارفرمايان در جايگزيني آناز بابت از دست دادن كارشان كم
 كار  نيروي بر عكس وقتي كه؛هستندرو -هب-تري روكارگران جديد با مشكالت بيش

ني كه كار خود را از دست  چون كارگرا؛تر نسبتا ضعيف،زنيتر است قدرت چانيفراوان
رو هستند و كارفرمايان به سهولت -هب-دهند در يافتن كار جديد با مشكل رومي

 هاتر باشد اتحاديهين رو هر چه ارتش ذخيره كار وسيعاز ا. كنندكارگران تازه پيدا مي
 صرفا يك رابطه مكانيكي ،رابطهاين  گرچه ؛تر اندشان ناتواندر دستيابي به اهداف

كننده  در مقابله با اثرات تضعيفتواند ميو آگاهچون يك سازمان رزمنده . ستني
  .عمل كندبيكاري بسيار تواناتر 

ها ايي مبارزه صرفا اقتصادي اتحاديه كار توانيانباشت سرمايه با تاثير بر ارتش ذخيره
 "عادي"كنند مگر اين كه يك نرخ گذاري نميداران، سرمايهسرمايه. دكنرا محدود مي

ها را از دسترسي به اين نرخ عادي ها آنو اگر فعاليت اتحاديه. اشته باشدود دسود وج
 ي بيكاربهنباشت سرمايه  افقه يك بحران اقتصادي است كه به توجيباز دارد نت
كند امكان بحران تهديد دايمي است كه طبقه كارگر را منضبط مي. انجامدكارگران مي

دهد كارگران به عالوه هنگامي كه بحران رخ مي. داردنگه ميو مطالبات او را محدود 
ماركس . سازدموني خود را مجددا برقرار مي داده و سرمايه هژروحيه خود را از دست

ها را به طور طبيعي توان آن اما مي،هيچ گاه به تفصيل تمامي اين نكات را توضيح نداد
  .از آثار او استنتاج كرد
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ها در محدود ها براي افزايش مزد به قدرت آنوانايي اتحاديهپذيرد كه تماركس مي
ها در برقراري  است يعني در توانايي آن نهفته بين كارگران شاغل و بيكارتكردن رقاب

كند كه اين مساله در  در جلد سوم سرمايه او اشاره مي.)56 ( در بازار كار نسبيانحصار
د با ايجاد انحصار تواننداران ميرمايه و ساستدق اها نيز ص رقابت بين شركتخصوص

آيا . كندها را افزايش دهند اين مساله به موضوع مهمي اشاره ميدر بازار كاالها قيمت
-اثر ميچنين نرخ ارزش اضافي دهاي واقعي و هموجود انحصار در بازار كاالها بر مز

مجدد ارزش اضافي وزيع دهاي واقعي ندارد و به سادگي باعث تگذارد؟ يا تاثيري بر مز
كنند و قيمت را باال ها رقابت را محدود ميشود؟ وقتي كه شركتداران ميبين سرمايه

ن شركت ديگر؟ دهند يا به زيابرند آيا به زيان طبقه كارگر سود خود را افزايش ميمي
دهاي واقعي  دارند كه مزكنند و اصرارموضع اخير آغاز مياز ها بسياري از ماركسيست

اما ماركس خودش در اين . شودها تعيين ميارات و بدون تاثير از آنصل از انحمستق
 ممكن است در مواردي پذيرفت كه انحصاراتكرد و ميطعي نقامورد اظهار نظر 
  : گويد مي در اين موردمثال. دها بشودموجب كاهش مز

ما صرفا تا حدي تر از ارزش نيروي كار تنزل دهد اتواند مزدها را به پايينانحصار مي"
تر دهاي واقعي كمصاري از مزدر اين حالت قيمت انح. يكي باشدفيزكه باالتر از حداقل 

 همان مقدار كار ييعني به وسيله مقدار ارزش هر مصرفي كه كارگران در ازا(شود مي
  )56). (كننددريافت مي

مصرف طبقه كارگر  به  كهالهايي غير از كاالهاييتواند به كااين استدالل به روشني مي
اختصاص دارند گسترش پيدا كنند و هر كااليي را كه حتي به طور غير مستقيم وارد 

- بدين ترتيب ماركس مي. گيرد در بر ود مثال فوالد و نفتشمصرف طبقه كارگر مي

تواند مزدهاي واقعي را كاهش  به قول سرافا مي"اساسي"پذيرد كه انحصار در كاالهاي 
  .له نرخ ارزش اضافي را افزايش دهددهد و بدين وسي
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هاي تواند مطلق باشد و شركتصار به ندرت مي روشن شده است كه انحاكنون
- متاسفانه ماركس به اين مساله كم مي.چنان تابع نيروي بازار هستندانحصاري هم

هاي آن در بر منظمي در مورد قدرت انحصارات و محدوديتپردازد و آثارش بحث 
هاي پس از در گذشت او تالش كردند اين خالء را پر ها در سالستيماركس. ندارد

-هاي نظري و تجربي انحصار ميبيات وسيعي وجود دارد كه به جنبهكنند و اكنون اد

- پردازيم چون از محدوده مقاله حاضر فراتر مي نميتما در اين جا به اين ادبيا. پردازد

  ) 55.(رود
  

  داريمزدها و تكامل سرمايه
كند اما دها را مطرح نميه طور جدي حركت درازمدت مزه ماركس هيچ گاه بگرچ

. يابدكه سطح زندگي طي تاريخ افزايش ميتحليل او از انباشت متضمن اين امر است 
كه الزاما به تغيير داد اش را در مورد انباشت  طور كه ديديم او نظريه اوليههمان

-ممكن است دورهد و اين نظر را پذيرفت كه انجامتر كار مازاد ميافزايش هر چه بيش

د ود و كارفرمايان مجبور شوند كه مزهايي وجود داشته باشد كه كار نسبتا كمياب ش
در واقع در جلد يك سرمايه او امكان اين رونق طوالني را در نظر . تري بپردازندبيش
و به افزايش شود و مزدها با آهنگ ماليمي رگيرد كه در آن نسبتا كار كمياب ميمي

چنان يابد چون انباشت همحال تجديد توليد گسترده ادامه ميدارند ولي در عين 
ت آن چه كه به طور عادي وار نيس اما به نظر او اين مورد نمونه.)56 (سودآور است

اي گذارد تا به نقطهافتد اين است كه سودآوري بعد از مدتي رو به كاهش مياتفاق مي
در جلد اول . رسدزنند و گسترش به پايان مياز مياز انباشت سربداران كه سرمايه

تر از بارآوري و  علت افزايش مزدها با آهنگي سريعسرمايه اين كاهش سودآوري به
ماركس اين امكان را مجددا در جلد سوم سرمايه تكرار . كاهش نرخ ارزش اضافي است
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كند كه تري را توصيف ميزمدتچنين يك سازوكار ديگر و احتماال دراكند اما هممي
 وقتي .)57 (گذاردي رو به كاهش مينرخ سود حتي بدون تغييري در نرخ ارزش اضاف

هاي جديد داران به شيوهگذارند سرمايهكه مزدها طي دوران رونق رو به افزايش مي
. داردها را پايين نگه مينهيكند و هزجويي ميزنند كه در كار صرفهتوليدي دست مي

ند دهد و بدين وسيله آهنگ افزايش مزدها را كُاين مساله تقاضا براي كار را كاهش مي
برد و بدين وسيله به جبران هر تاثير افزايش چنين بارآوري كار را باال ميكند، هممي

هاي جديد توليد به حفظ نرخ ارزش بنابراين استفاده از شيوه. رساندمزدي كمك مي
- در واقع اگر سرمايه. رساندشتن هزينه هر كاالي واحد ياري مياضافي با پايين نگه دا

تواند در  كافي به كار بگيرند نرخ ارزش اضافي ميميزانهاي جديد را به داران شيوه
  .اما اين پايان ماجرا نيست. طي رونق باال برود

 باشد و كاهش هزينه هر "سرمايه بر"العاده  فوق استهاي جديد توليد ممكنشيوه
در اين ). 58(گذاري اضافي الزم اندك باشدحد ممكن است در مقايسه با سرمايهوا

تري نسبت به قبل به دست بياورند اما توانند سود بيشداران ميصورت، گرچه سرمايه
شود و در نتيجه نرخ سود تري از سرمايه توزيع مياين سود نسبت به ميزان بيش

توانند نرخ ارزش اضافي را با به كار داران مياز اين رو سرمايه. تر خواهد بودپايين
هاي جديد توليد باال نگه دارند اما هزينه انجام چنين كاري ممكن است گرفتن شيوه

گيرنده هزينه براي ماشين  كند چون به طور غير مناسب در بربه شكل مانع عمل
تواند سود ميبنابراين نرخ .  خواهد بود"سرمايه ثابت"آالت، ساختمان و ساير اقالم 

 "عادي"زماني كه نرخ سود از يك سطح . رغم نرخ باالي ارزش اضافي پايين باشدعلي
باشت ان. تر باشد كه ماركس تعيين آن را نسبتا مبهم باقي گذاشته استمعين پايين

شوند، يابد، مردم از كار اخراج ميتوليد كاهش مي. دگيرمي شكل و بحران هوقفدچار 



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٥٣

 مجددا انباشت ،اما بعد از يك دوره ركود و بازسازي. شود ميفقافزايش مزد متو
  .شوديابد و تمام دوره تكرار ميشود، توليد افزايش ميسودآور مي

  ضرورتا نبايد مزدها را به سطحي،براي برقراري سودآوري به سطح الزم براي انباشت
به كاهش مزدها در واقع ممكن است اصال نيازي .  كه پيش از رونق داشتندكاهش دهد
 كه سازندداران را قادر مي، سرمايه كردن رشد قبلي چون بارآوري باالترفقتونباشد و م

 افزايش طول يا  بانرخ ارزش اضافي را بدون كاهش مزدهاي واقعي افزايش دهند يعني
العاده در سرمايه ثابت گذاري فوق اگر افزايش بارآوري بدون سرمايه.شدت روز كار
 بارآوري با به كار گرفتن ،قطي دوران رون. نتيجه نرخ باالتر سود استممكن باشد 

 شد اين امر ممكن است بيانطور كه  اما همان.يابدتر افزايش ميپيشرفتههاي تكنيك
در دوران ركود غالبا همان . گذاري زيادي نياز داشته باشدبه سرمايهگران تمام شود و 

هاي خانهدهي مجدد توليد در كارنما با سازتري صرفهتواند به شكل بانتيجه مي
هاي موجود هاي غير سودآور از دور خارج شوند و شركتشركت. موجود به دست بيايد

  . تر با يك ديگر تركيب شوندبه شكل واحدهاي بزرگ
باعث ركود : كندداليل متعددي وجود دارد كه چرا ركود چنين بازسازي را تسهيل مي

تر شوند هاي موفقشكست شوند و يا جذب شركتمانده يا ورهاي عقبشركتشود مي
وانايي و خواست چنين تهم. كند تغييرات ناخوشايند را بپذيرندها را مجبور ميو آن

كند گرچه اين امر قطعي نيست هاي سرمايه را تضعيف ميف طرحقكارگران به تو
باعث شود كه اي در ركود يا كاهش سطح زندگي ممكن است كاري تودهچون بي

. پذيرفتندر شرايط شكوفاتر مي كه د مقاومت كنندكارگران اكنون در برابر تغييراتي
گذاري گزاف سرمايه ثابت آن چه تر بدون سرمايهركود با افزايش بارآوري با هزينه كم

 بديلي براي كاهش نامد و كه ماركس توليد ارزش اضافي نسبي ميكند تسهيل ميرا
تواند به اي توليد نرخ سود ميدهي مجدد ريشهدر واقع با سازمان. آوردمزدها فراهم مي
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و .  بدون اين كه در مزدهاي واقعي كاهشي رخ دهد، برگردانده شود"عادي"سطح 
 الزاما اصالحاتي در توليد رخ ،اي در طي ركودحتي در فقدان چنين تغييرات ريشه

ه مزدها به سطح سابق قبل  آن ك قبل از،شودخواهد داد و انباشت سودآور ممكن مي
انجام بگيرد بدين ترتيب بهبود مجدد ممكن است در حالي . شان سقوط كننداز رونق

در رونق حفظ كنند كه وردها را آمزدها نسبتا باال هستند و كارگران بخشي از دستكه 
ات سطح قبلي بر نگردند تغييراگر در هر دور اقتصادي مزدها به . نددقبلي به دست آور

فزايش مزدي  كارگران در دوران رونق به ا،مدت مزد به سمت باال گرايش دارددراز
  .تر استيابند كه از كاهش زمان ركود بيشدست مي

روند باال گرچه به صراحت توسط ماركس توصيف نشده است اما به طور ضمني در 
ه افزايش دها بمدت مز از نظري كه از گرايش درازتحليل كتاب سرمايه وجود دارد و

 شكل كه مطرح شد اين استدالل به. كندكند پشتوانه نيرومندي فراهم ميايت ميحم
 ،مزدها ممكن است در دوران رونق. هاي كارگري وابسته نيستبه وجود اتحاديه

كند به كارگران يفرمايان را مجبور مشود و رقابت كارافزايش يابد چون كار كمياب مي
 ،را در دوران ركود  و پيشرفت فني ممكن است انباشتدنتري پيشنهاد كنمزد بيش
  .شان تنزل دهدا به سطح قبل از رونق مزدها ر، كه رقابت افزايش دهدقبل از آن

اي رونق به قدر كافي هي وجود داشته باشد و كار در دورهبدين ترتيب اگر پيشرفت فن
هاي اتحاديهمزدها حتي در صورت فقدان مدت كمياب شود رقابت به افزايش دراز

  .شودكارگري منجر مي
تقاد ماركس  ما بايد از اين اع،هاي كارگري كدام است؟ براي پاسخپس تاثير اتحاديه

كند گرچه د و ارتش ذخيره كار را اصالح ميها پيوند بين مزشروع كنيم كه اتحاديه
 بيكاران، بت بين شاغالن وبا محدود كردن رقا. برداين پيوند را به طور كل از بين نمي

كه در صورت غلبه رقابت در بازار ارتقاء دهند توانند مزدها را به سطحي ها مياتحاديه
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تر رشد ها مزدها سريع دوره رونق در صورت وجود اتحاديهطي يك. كار وجود دارد
دهد و رونق را پيش از موقع  خود نرخ سود را كاهش مييو اين به نوبه. دنكنمي

تر دفاعي است و تاثير اصلي ها بيشكس طي ركود نقش اتحاديهبر ع. دهدخاتمه مي
 اول ممكن است اهدر نگ. ها جلوگيري يا محدود كردن كاهش مزدهاي واقعي استآن

تر كاهش خواهد داد و  نرخ سود را بيش،ترمزدهاي پايينبه نظر برسد كه امتناع از 
گيري وجود يد در اين نتيجهترداما داليل متعددي براي . ركود را شديدتر خواهد كرد

هيت بحران و پيشرفت فني  ما حولرسد كه اين امر با نظر ماركسدارد و به نظر نمي
 از اين كه چگونه شروع شود به زودي به نظرهر بحراني صرف. تطابق داشته باشد

 و حتي ضشود كه در آن بازارها منقبها تبديل ميبحران به فروش رسيدن كاال
كاهش .  بسيار سودآور بودند"يعاد" كه در شرايط شوندمشكل مي دچار هايشركت

شود كه رونق مجدد اقتصادي را مزدها تحت اين شرايط موجب اختالالت فراواني مي
تري ها كاالهايي مصرفي كميابد و آندرآمد كارگران كاهش مي. رتر سازددشوا

ار كمبود كنند دچميهايي كه اين كاالهاي مصرفي را عرضه كنند شركتخريداري مي
تري خواهند شد و خريد مواد خام و شوند و مجبور به اخراج كارگران بيشبازار مي

گذارد و ت اثر ميرك خود بر ساير شي نوبه بهاين. دهندماشين آالت را كاهش مي
  .تدنبال خواهد داشتري در بازارها و فعاليت اقتصادي به  بيشضانقبا

درستي نيست قبال كه كاهش مزدها در دوران ركود پاسخ دومين علت اعتقاد به اين 
 ، معينيمزدهاي باال تا نقطه .)59 (ه ارزش نيروي كار بيان شددر بحث ما دربار

هاي ها از پذيرش كاهش در مزدپيشرفت فني است و امتناع اتحاديهاي براي انگيزه
 و نوآورانه براي ديگرهاي داران مجبورند راهاقعي به معناي اين است كه سرمايهو

 و به طور متناقض ناتواني بنابراين. ها و برقراري سودآوري جستجو كنندكاهش هزينه
ها را به انقالبي كردن داران در كاهش مزدها ممكن است عاملي باشد كه آنسرمايه
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تري براي تر و محكمال مطمئن و بدين وسيله به اشك،هاي فني توليد مجبور كندروش
  .از ركود سوق دهدبيرون آمدن 

اركس تر خصلت فرضي دارد و مها بيشي نقش اتحاديههالبته توجه به نكته باال دربار
ين نكات در حتي در اين صورت ا. گويده نميخودش مطلب زيادي در اين بار

 داري اوآن چه را كه در نظريه رشد سرمايههاي او قرار دارند و هماهنگي با روح نوشته
  .سازدود دارد آشكار ميبه طور ضمني وج

  
   مزدها و قيمت ها-4

اي گيرد، يعني مجموعهماركس در سراسر آثارش مزدها را به شكل واقعي در نظر مي
 مزد را به البته كارگران. كننداز كاالها كه كارگران در برابر نيروي كارشان دريافت مي

اما ماركس فرض . مكنند نه كاالهاي مصرفي را به طور مستقي پولي دريافت ميشكل
 كه كند تفاوتي ايجاد نمييلي است كه از نظر مزدهاي واقعيكند كه اين نكته تفصمي
به استثناي چند . كنندشان دريافت مي مصرف كردن مزد پوليها سرانجام پس ازآن

كند كه پردازد و فرض ميو بر چگونگي تاثير تورم بر مزدهاي واقعي نمي ا،مورد جنبي
 اين امر .دقيقا در زمان پرداخت مزدها شناخته شده استآينده   درپولقدرت خريد 

اكثر مردم چه . هاستبوط به نقش اتحاديهها مرترين آنمتضمن نكاتي است كه مهم
توانند در توزيع درآمد بين ها نميكردند كه اتحاديهقبل و چه بعد از ماركس ادعا مي

 دليل كه هر افزايشي در سطح ميانگين مزد سرمايه و كار تاثير داشته باشند، به اين
 طور بنابراين به.  به دنبال خواهد داشت راهالي افزايش معمولي برابري در قيمتپو

ماركس به . ند كه از آن آغاز كرده بودندگرداي بر ميواقعي كارگران به همان نقطه
مزد، بها، " در كند و مجددا فلسفه هنگام نقد پردون رد ميفقرصراحت اين نظر را در 

كند كه هر افزايش در مزد پولي به او استدالل مي). 60(ستون و در نقد شهروند "سود
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ها خواهد موقتي در قيمتشود گرچه موجب اختالل ها منجر نميافزايش دايمي قيمت
شد زماني كه بازده با الگوي جديد تقاضا كه ناشي از افزايش مزدهاست تطابق پيدا 

  . كند
ي صرف نيست بلكه داور پردون و شهروند وستون نتيجه پيشركس بهاعتراض ما

او به لحاظ . رد آن استه پول و چگونگي عملكهاي او دربارفرضنتيجه منطقي پيش
شود  فني توليد ميال كه تحت شرايط معينداند مثال طول را يك كاال ميتحليلي كه پ
مستقيم براي  مستقيم و غيرعني كاري كه به طور معيني دارد ي"ارزش"و بنابراين 

پذيرد كه تمام كاالهاي ديگر نيز تحت شرايط  عالوه بر اين او مي.توليد آن الزم است
و سرانجام او به طور . ي دارد و بدين ترتيب ارزش مشخصشودفني معيني توليد مي

هاي اقتصاد يكسان پذيرد كه تركيب ارگانيك سرمايه كه در كل شاخهضمني مي
. ها ندارددر مزد پولي تاثير دايمي بر قيمتكند كه افزايش اال تضمين ميفرض ب. است

هاي  وقتي كه نرخ سود در شاخه،تركيب ارگانيك يكسان است و در حالت تعادل
و چون . مختلف مساوي باشد تمامي كاالها از جمله طال بايد به ارزش خود مبادله شود

رسيم كه قيمت تعادلي هر  نتيجه ميشوند به اينها مستقل از مزد تعيين ميارزش
البته اين بدان معناست كه افزايش مزد به طور دايم ). 61(كاال مستقل از مزد است 

وقتي چنين اتقاقي رخ دهد چنين افزايشي ممكن . ها اثر بگذاردتواند بر قيمتنمي
ث ها شود؛ اما رقابت به تدريج باعاست تعادل را به هم بزند و موجب تغيير قيمت

  .گرداندشان بر ميها را به سطح سابقبرقراري تعادل خواهد شد و قيمت
طال كااليي است كه تحت شرايط فني . نكته اصلي استدالل ماركس كامال ساده است

استفاده از آن . كندشود كه مبادله، آن را با كاالهاي ديگر تنظيم ميمعيني توليد مي
داران اثر و افزايش دايم اطي بر سرمايهچون يك عامل انظب هم،به آن عنوان پول

پذيرد كه البته ماركس مي. كندها در واكنش به باال رفتن مزدها جلوگيري ميقيمت
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 مثال كارگران. شوددر عمل مسايل به اين سادگي نيست كه در اين استدالل مطرح مي
ز ملي كنند بلكه به شكل يك ارمعموال مزدشان را به شكل كاالي طال دريافت نمي

 تواند مي پذيرد كه ارز مورد نظراما او مي. كنندگ يا فرانك دريافت مينمثل استرلي
 هر واحد از ال نسبت به ارز ملي ثابت است وقيمت ط. تبديل شودبا نرخ ثابتي به كاال 

از اين بدان معناست كه . دهدال را نشان ميآن مقدار معين و غيرقابل تغييري از ط
ال يك فشار انظباطي ، و طتواند ناديده گرفته شودال ميت بين ارز و طنظر تحليلي تفاو

كند، ها محدود ميها را براي افزايش قيمتكند و قدرت آنداران تحميل مي سرمايهبر
  .كندحتي زماني كه مستقيما به شكل پول عمل نمي

فرض را مطرح ، اما چند پيشگرچه استدالل ماركس از لحاظ منطقي درست است
مثال با فرض . دهدكند كه اعتبار اين استدالل را در عمل مورد پرسش قرار ميمي

گيرد كه انحراف ، او مشكالتي را ناديده ميهاتركيب ارگانيك مساوي براي سرمايه
اما اعتبار نتيجه او به اين پيش فرض وابسته . شودها موجب ميها از ارزشقيمت

هاي  كه با تركيباند چنان تغيير داده شودتونيست و اين استدالل به سادگي مي
ال در شرايط فني به عالوه با اين فرض كه ط). 62(برابر هم سازگار باشد ارگانيك نا

گيرد كه در شود و ارزش معيني دارد او اين واقعيت مسلم را ناديده ميثابت توليد مي
كه بازده افزايش  هنگامي -شودال غالبا تحت شرايط بازده نزولي توليد ميواقعيت ط

- مورد بهرههاي كمتر بارآورها و اليهها ممكن است باال بروند چون رگهيابد هزينهمي

تضعيف كند و ال را باطي طتواند نقش انضوجود بازده نزولي مي. دنگيربرداري قرار مي
 .ال باشد ملي با نرخ ثابت قابل تبديل به طها نشود حتي اگر ارزمانع باال رفتن قيمت

رفي از آن به كند اما ماركس حوزده اشاره ميدر آغاز قرن ن اين امكان ناسا سينور به
  )63.( بازدهي استوار است  ثابتآورد و تمامي بخش بر سطحيميان نم
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-نتقاد اصلي استدالل ماركس با پيشا.  نكات كم اهميت هستند،ها در واقعيتاما اين

طور كه ديديم او در پاسخ به پرودون و انهم. شوده ارز ملي مربوط مي بارفرض او در
ال قابل تبديل باشد بدين گيرد كه ارز با نرخ ثابتي به طستون فرض ميوند وشهر

كند و ميداران اعمال باطي بر سرمايهكند كه طال يك فشار انضوسيله او تضمين مي
جاي ديگري از اما ماركس در . دسازها محدود ميها را براي باال بردن قيمتتوانايي آن

مكن است كه در حال ثابت ال و ارز مكند كه نرخ مبادله بين طهايش اشاره مينوشته
 او اين حالت را مثال .هاي دولت قرار بگيردقرار نگيرد و ممكن است تحت تاثير سياست

ديل باشد كه توسط دولت قابل تب پول كاغذي غير بهگيرد كه ارز ملينظر ميدر 
 پس طبق .گيردهاي داخلي يكسر توسط اين پول انجام ميپرداختيابد و انتشار مي

تواند قيمت كاال را نسبت به ارز با انتشار پول كاغذي اضافي و نظر ماركس دولت مي
 خود به افزايش يكند اين به نوبهاو استدالل مي. به جريان انداختن آن افزايش دهد

ل كاغذي غير  بنابراين در مورد پو).64. (عمومي قيمت تمامي كاالها منجر خواهد شد
با به . باط طال را از بين ببردتواند انضپذيرد كه دولت ميقابل تبديل ماركس مي

ها را رزش ارز ملي را كاهش داده و قيمتجريان انداختن پول اضافي و بدين وسيله ا
  .افزايش دهد

ون و شهروند دودر نتيجه در مورد پول كاغذي غيرقابل تبديل اعتبار ماركس به پر
نقباظي را اگر دولت يك سياست ا. وستون كامال به سياست پولي دولت وابسته است

 سخن ،ها ثابت بماندپول منتشر كند كه سطح عمومي قيمتاي  كند و به اندازهاتخاذ
 پولي باالتر را با يتوانند مزدهاداران نمي آشكارا درست خواهد بود و سرمايهماركس

 با انتشار پول اضافي در واكنش به ،اما اگر دولت با نقشه. ان كندتر جبرقيمتي بيش
من بزند پس طبق تئوري ماركس ها به تورم دادر اثر مبارزه اتحاديهافزايش مزد پولي 

. آورند را كه در نظر داشتند به دست نمياييابند و كارگران نتيجهافزايش ميها قيمت
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ايش يابند كه ثمرات پولي باالتر به كلي خنثي ها آن قدر افزدر واقع ممكن است قيمت
اين حدودي استثنايي . اي بازگردند كه شروع كردندن نقطهشود و كارگران به هما

 كه ارز غير قابل تبديل است و  از پيش  كامال ممكن است هنگامي اين امراست  اما
  .توان آن را حذف كردنمي

هاي سياسي و  آزاد نيست و محدوديتي خود كامالالبته دولت در انتخاب سياست پول
. اي براي حفظ سود وجود دارد عنوان وسيلهاقتصادي در مقابل استفاده او از تورم به

ها را به  قيمت،گيرد كه بدون توجه به مزدهاال در نظر بگيريد كه دولت تصميم ميمث
رت اگر در اين صو. م باشد افزايش دهد كه براي تضمين نرخ معيني از سود الزيسطح

بعد . خواهد بودن تورمي انفجاري اي جزها روحيه اعتراضي داشته باشند نتيجهاتحاديه
ها افزايش اندازد و قيمت دولت پول اضافي به جريان مي،زدهااز اولين دور افزايش م

 افزايش يمانند و با تقاضاهاي باال منفعل باقي نميكارگران در برابر اين قيمت. يابدمي
دهد و تر واكنش نشان ميدولت با انتشار پول بيش. كنند از خود دفاع ميمزد جديد

اين امر دورهاي جديدي از افزايش مزد و افزايش . رودها براي بار دوم باال ميقيمت
بدين شكل يك مارپيچ . چنان ادامه يابدتواند هم به دنبال دارد كه مي راقيمت

 كارگران مزد پولي باالتري ،ن هر مرحلهگيرد كه طي آ قيمت شكل مي-شتابنده مزد
ها را با ولي كه هر بار قيمتمكررا در برابر يك سياست پكنند تا خود را دريافت مي

ي و اقتصادي چنين نتايج سياس. بينددهد ناتوان بتري افزايش ميآهنگ شتابان
- تيجه ميآور است كه احتماال دولت اجبارا به اين نن چنان زياناي آمارپيچ شتابنده

 ،در اين نقطه.  موثري براي دفاع از سود باشديتواند وسيلهرسد كه تورم ديگر نمي
افزايش قيمت به سطح مطلوب امتناع از گذارد و دولت سياست پولي ليبرال را كنار مي

 خود را اصالح خواهد كرد و اي معيني دولت سياست تورميبنابراين در نقطه. ورزدمي
البته اين بدان معناست كه . كندها اعمال ميباط پولي را بر قيمتاي از انضدر درجه
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گردن كارگران بياندازد  مزدهاي پولي باالتر را به يتوانند تمام هزينهداران نميسرمايه
  .ها به هدف خود در افزايش مزدهاي واقعي دست خواهند يافتو اتحاديه
قابل تبديل دريافت كنند طبق ر كارگران مزد خود را به پول غير خالصه اگبه طور

له از برد و بدين وسيها را باال مياركس دولت با كاهش ارزش پول قيمتنظريه پولي م
ون و دوتا اين جا حقيقتي در استدالل پر. كندها دفاع ميسود در برابر فشار اتحاديه
-ها به افزايش مزدها مياشت در اين ادعا كه فشار اتحاديهشهروند وستون وجود د

اي باالتر پاسخي نيست كه هاز طرف ديگر سياست كاهش ارزش پول و قيمت. انجامد
ون به  بدان متوسل شد چيهاي كارگرابر فشار مداوم اتحاديهمدت بتوان در بردر دراز

باطي پولي را دولت دير يا زود بايد انض. شودقبول منتهي ميتورمي شتابنده و غير قابل
 اين لحظه در.  را متوقف و يا حداقل محدود سازداعمال كند و كاهش ارزش پول

  .ا به اثبات رسانده است و ماركس درستي نظر خود ريابندمزدهاي واقعي افزايش مي
  
  :نتيجه -5

خالصه آن چه كه تاكنون گفته . رساندد مي را به پايان بحث ماركس درباره مز اين ما
اول روشن است . جه است اما چند مالحظه در خورد تو؛شد دشوار و بي نتيجه است

حتي آثار متاخرش يك تاثير قوي  كه ماركس دين بزرگي به ريكاردو دارد و
 و يك كل ستاه مزد كامال ناموزون دوم آثار ماركس دربار. دهد نشان مي راوييدريكار

ها  وابسته است كه آناياي به مسالهاين مساله تا اندازه. دهدمنسجم را تشكيل نمي
در جريان آن نظر ماركس ه طوالني از زمان به نگارش درآمدند كه در طي يك دور

 كمال ياما حتي اگر ما خودمان را به آثار دوره. اي كرده استتغيير قابل مالحظه
 همان عدم انسجام و ،" سود،مزد، بها" يا "سرمايه"ماركس محدود كنيم مثل 

-ي مزد عليماركس دربارههاي ي آخر نوشتهنكته. دمالحظه خواهيم كر را ناپيوستگي
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ي انتقادي  منبع سرشاري از نظرات هستند به شرط آن كه به شيوه،هارغم كاستي
   .شان صادقانه مورد مورد پذيرش قرار گيرندهايمورد مطالعه قرار گيرند و محدوديت
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  :هايادداشت

ورد ارائه شد اين مقاله حاضر با كسف در آ1987اين مقاله در ابتدا در سميناري در ژوئن  -1
ر بحث آموزنده نظريه مزد و انباشت ن از نوبو هارو، يوكو كاوا به خاطم. رسدتغييراتي مجددا به چاپ مي

  .كنمر ميكنز و جان ولز به خاطر تفسيرهاي سودمندشان تشچنين از ديويد وايريكاردو هم
 .1977گيري كتاب سرمايه، لندن، لسكي، شكلورومان روسد -2

 .1971ندن، س، لكارگيري تفكر اقتصادي كارل مارنست مندل، شكل - 3

توضيحات در مورد نظريه ريكاردو ممكن است خيلي طوالني و متكي به متن به نظر رسد، اما -4
 .براي درك آن چه ريكاردو گفته الزم است

جلد ، 1966 اثر ماركس، ماركس و انگلس، منتخب آثار، لندن، "مزد، بها، سود"به نقل از  -5
 .422-3اول، ص ص 

 .227، جلد دوم، ص 1957، آثار و مكاتبات ديويد ريكاردو، كمبريج، )ويراستار(  سرافاوپير -6

نزديكي بين بازار و قيمت طبيي ممكن است شامل تغييري در هر دو نوع قيمت شود، چون  -7
يابد به زايش ميمثال در نظر بگيريد تقاضا براي غله اف. قيمت طبيعي خود به سطح توليد وابسته است

ي اول غله كمياب خواهد شد و قيمت در مرحله. عنوان نمونه به خاطر تغيير ناگهاني در الگوي مصرف
رود و ي غله باال ميروند و عرضهميهاي جديد زير كشت اما بعد از مدتي زمين. رودبازار خيلي باال مي

هاي تازه كشت اگر زمين. شودعي برابر ميكند تا جايي كه احتماال با قيمت طبيقيمت بازار سقوط مي
تر ي توليد از گذشته بيشخيز باشد هزينهتر حاصلهاي سابق كشت شده كمشده نسبت به زمين

اش قيمت بازار هيچ گاه به سطح سابق. يابدخواهد شد و قيمت طبيعي نسبت به سطح قبلي افزايش مي
شوند كه تحت طبيعي به وسيله شرايطي تعيين ميهاي دهد قيمتاين نمونه نشان مي. گرددبر نمي

بر عكس قيمت بازار توسط تقاضا براي . دگرد تنظيم ميهرقابت جريان كاالهاي جديدا توليد شد
گويد قيمت طبيعي، قيمت از اين رو وقتي كه ريكاردو مي. شودكاالهاي در حال حاضر موجود تعيين مي

ي شرايط توليد ها به وسيله است كه در درازمدت تغيير قيمتكند صرفا منظورش اينبازار را تنظيم مي
معين  ي مقدار كاالهاي موجود در هر زمانها به وسيلهدر كوتاه مدت قيمت. شودكاالها تنظيم مي

ست و بنابراين در  به توليد كاالهاي جديد وابسته ااما تاثير اين موجودي طي زمان خود. دگردتعيين مي
ن چيزي است كه ماركس در نظر به نظر من اين نكته هما. آيدد است كه به حساب ميدرازمدت اين تولي

 ."شود تعيين ميهاها به وسيله ارزشقيمت"گفت وقتي كه مي. داشت
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. شودشماره صفحاتي كه در متن مورد مراجعه است به چاپ سوم اصول ريكاردو مربوط مي -8
 .، جلد دوم1951ج،  سرافا آثار و مكاتبات ريكاردو، كمبريودر پير

 كه بر زندگي داردمبذول مي ظات و شرايطي اصول ريكاردو توجه خاصي به مالحچاپ سوم -9
 .بارتون. جي  اثر 1817گذارد، لندن، طبقه كارگر جامعه اثر مي

خواهد بگويد كه رسد كه ميريكاردو در يك پاورقي در جين نقد جان بارتون به نظر مي - 10
نمايد كه افزايش سرمايه، به نظر بعيد مي" :نيستهمراه   كارل تقاضا برايانباشت هيچ گاه با كاهش ك

 بيش از اين  شايددر هر اوضاع و احوالي كه صورت گيرد، افزايش تقاضاي كار را به دنبال نداشته باشد؛
 چرا ريكاردو چنين نظري ابراز ".نتوان گفت كه افزايش تقاضا به نسبتي كاهنده صورت خواهد گرفت

گويد در ي ماشينيسم ميرد كامال روشن نيست چون متن از نظر لغوي با آن چه كه او دربارهدامي
هاي پيشرفته توجه دارد كه بارتون به اثرات كشف ناگهاني و استفاده وسيع از ماشين. تناقض است

ل تواند با كاهشي در كل اشتغاپذيرد كه انباشت ميدقيقا همان موردي است كه ريكاردو خودش مي
كند كه افزايش ترين توضيح براي اظهار نظر ريكاردو اين است كه او فراموش ميمحتمل. همراه باشد
 .تر را تشويق كندهاي پيشرفتهتر از ماشينتواند كشف يا استفاده وسيعسرمايه مي

- هاي خود را بعد از باال رفتن مزدها افزايش ميداران قيمتيك پاسخ اين است كه كارخانه -11

ي اول در درجه.  به شمار رودحل راهيكتواند نمي  اما داليل متعددي وجود دارد كه چرا اين امر.دهند
ها را در يي شركتاكند كه توانو اين انظباطي ايجاد مي. پول در يك نظام ريكاردويي به طال وابسته است

ت بتواند افزايش يابد اين اما حتي اگر پول وابسته به طال نباشد و قيم. كندباال بردن قيمت محدود مي
ها را باال ببرند و سود را توانند قيمتداران فقط ميكارخانه. تواند يك پاسخ دايمي باشدروش هنوز نمي

ها با كاهش سطح زندگي كارگران خود اين اين كار را اگر آن. به زيان افراد ديگر به حالت اول برگرداند
ها ها قيمتو اگر آن. كندي انباشت مداوم الزم است رشد نميي كار با آهنگي كه براانجام دهند عرضه

 .كندي كار را محدود مييابد و اين نيز عرضهرا به زيان بخش كشاورزي باال ببرند توليد غذا كاهش مي

 بر افزايش رانت به زيان سود  ريكاردويي وجود داردبسياري از تفسيرهاي كه درباره اقتصاد -12
 وقتي كه حالت ثابت را در ،اما اين مساله از اهميت ثانوي برخوردار است. داردطي دوره انباشت اشاره 

داران قادر به حذف رانت و جذب كامل ارزش اضافي باشند انباشت احتماال حتي اگر سرمايه. نظر بگيرد
 .ها در كشاورزي متوقف خواهد شدبا كاهش بارآوري و افزايش هزينه

 .58همان جا، ص  -13

مارك . هايي وجود داردي انباشت مداوم بحثاانداز بركاردو در باب چشمي نظر ريدرباره -14
كند كه ريكاردو خوشبين ادعا مي) 31-32، ص ص 1958نيوهوون، (بلگ در كتابش اقتصاد ريكاردويي
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اين امر ) 90، ص 1973كمبريج، (هاي ارزش از زمان آدام اسميتبود در حالي كه موريس داب در تئوري
آكسفورد، (دهد اخيرا ماكسين برگ در تز دكتراي خود تحت عنوان مساله ماشينقرار ميرا مورد ترديد 

دهد كه اغلب پيروان ريكاردو در مورد تفسير بلگ را مورد تاييد قرار داده است و نشان مي) 1976
 .دندبين بوهاي پيشرفت فني و تجارت خارجي خوشيياتوان

 مزدها در ماركس و 422-6يد در صفحات آترين توضيح از بحثي كه در زير ميروشن -15
اين استدالل احتماال تاثير كتاب انگلس تحت .  آمده است6، جلد 1976انگلس مجموعه آثار لندن، 

دهد كه حاوي تحليل درخشاني از تاثير انباشت بر عنوان شرايط طبقه كارگر در انگليس را نشان مي
داري وجود دارد  از نظر ماركس در مورد رشد سرمايههاي اجمالي كهدر واقع غالب طرح. بازار كار است

و قضاوت معمول در مورد اين كه ماركس صاحب . شودها در آثار اوليه انگلس ديده مي آن ازاينشانه
انگلس متفكري بسيار مبتكر بود و بسياري . كننده آن است كامال غيردقيق استفكر نو و انگلس تبليغ

 .س تالشي براي منظم كردن آن تحت نفوذ افكار ريكاردو استاز آثار مشهور اقتصادي مارك

ي مساله تجارت آزاد در ماركس و انگلس مجموعه آثار،  در سخنراني دربارهبند مشابهي نيز - 16
 .شود يافت مي463، ص 6جلد 

 .495، ص 6ماركس و انگلس مجموعه آثار، جلد  -17

نويس فقر ن مزدها در زيرنون آهنيي قاانگلس به صراحت در مورد منشاء تاريخي ايده -18
اين تز كه قيمت طبيعي بهاي معمولي نيروي كار مطابق با "نويسد  مي1885فلسفه ماركس چاپ 

ر ضروري  كارگلحداقل دستمزد يعني ارزش مايحتاجي است كه مطلقا براي ادامه حيات و بقاي نس
اريس آلماني، پ-هاي فرانسويسالنامه(ابتدا توسط من در مقاله مختصري در باره نقد اقتصاد ملي. است

شود همان طور كه در اين جا مالحظه مي. له وضع طبقه كارگر در انگلستان مطرح شدو در رسا) 1844
 ."در آن ايام ماركس اين جمله را قبول كرد و السال آن را از هر دوي ما اخذ كرد

 .204، ص 9، جلد 1975 در مجموعه آثار، لندن، ، مزد، بها، سود -19

 .204 ص همان جا، -20

 .204همان جا، ص  -21

 .204همان جا، ص  -22

ي آن حداقل به در واقع چنين استداللي قبل از مالتوس و ريكاردو وجود داشت و سابقه -23
اما در افكار عمومي با نام مالتوس همراه شده است و اين منصفانه . رسدثروت ملل اثر آدام اسميت مي

ظر ر نظر او درباره جمعيت از جهات معيني با ناست كه ريكاردو را طرفدار مالتوس بدانيم حتي اگ
- هاي اقتصاديه قابل توجه است كه هم ماركس در دست نوشتهتكاين ن. مالتوس فرق داشته باشد
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به روشني استدالل آدام اسميت ) 1845(و انگلس در شرايط طبقه كارگر در انگلستان ) 1844(فلسفي 
انگلس در اثر . پذيردد در حد حداقل نيازهاي حياتي ميرا در مورد تاثير تغييرات جمعيتي به كاهش مز

 .تر درباره مزد تركيب كندبا نظريات پيچيده دهد كه اين موضوع رااخير تالش ناموفقي انجام مي

 .433جا ص مزدها، همان -24

 .435جا ص مزدها، همان -25

 .425جا ص مزدها، همان -26

 .218-219مزد و سرمايه، ص ص ركا - 27

نوكالسيك، نئوريكاردويي و "اي به قلم من تحت عنوان  مقالهبعضي از اين مباحث در -28
متاسفانه .  به چاپ رسيده است7 مورد بررسي قرار گرفته است كه در مجموعه حاضر ص "ماركسيسم

اين مقاله توليد . كندداري و توليد ارزش اضافي مطلق تاكيد ميي قهرآميز توليد سرمايهمقاله بر جنبه
نظر ماركس نيروي به . گيرد نديده مي راداري بر تكنيك مولدثر انقالبي سرمايهارزش اضافي نسبي و ا

داري را در يك چارچوب هاي مختلف توليد سرمايهكار مفهومي بود كه به او اجازه داد تمامي جنبه
 .تر استشود مهممنسجم وحدت ببخشد و اهميت آن از آن چه كه در مقاله نامبرده ياد مي

 .403، ص 1، جلد 1962 در مجموعه آثار، مسكو، مزد، بها، سود -29

 نهاي ما اجازه دادند كه قانون آهنيسلكيمهم.  مقايسه كنيد1975با نامه انگلس به ببل در  -30
-اين قانون به يك نظر كامال منسوخ اقتصادي متكي است كه مي. ها تحميل شودمزدهاي السال بر آن

كنند چون طبق نظريه جمعيت مالتوس هميشه ريافت ميگويد كارگران به طور متوسط حداقل مزد را د
 در كتاب ثابت كرد در حالي كه ماركس به تفصيل). اين استدالل السال بود(جمعيت اضافي وجود دارد

و طبق شرايط گاهي اين عامل غلبه دارد و گاه آن ديگري و . اندكه قوانين تنظيم مزد بسيار پيچيده
و . پذيري زيادي نيز برخوردارندين نيستند بلكه برعكس از انعطافنها به هيچ وجه آهبنابراين آن

. به نقل رونالد.(پندارد خالصه كردتوان در چند كالم آن طور كه السال ميمساله را به سادگي نمي
 .106ص ) ميك، ماركس و انگلس درباره مالتوس

 .287، ص 1973، لندن، گروندريسه -31

 .444مزد، بها، سود ص   -32

 .444ود ص مزد، بها، س -33

رود كه شامل خصوصيات نگارانه معموال به معناي محدودي به كار مياصطالح جمعيت  -34
تر نظير صفات اجتماعي. شودندازه، سالمت و يا تركيب سني يا جنسي مي افيزيكي جمعيت مثال



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٦٧

شكلي كه  اما در متن حاضر اين اصطالح بسط داده شده به. شودمهارت، آموزش در نظر گرفته نمي
 .امل مهارت و آموزش هم بشودش

 .302-231، جلد يك، ص ص 1967سرمايه، لندن،   -35

 .269همان جا، ص  -36

 .712 تا 612همان جا، ص  -37

  اثر انگلس بحث درخشاني در اين مورد وجود دارد"شرايط طبقه كارگر انگليس" در  -38
نيافته اي توسعه نيز در بسياري از كشورهمشاهدات او امروز) 4ماركس و انگلس، مجموعه آثار جلد (

ن موسمي در اصادق است كه انقالب صنعتي در جريان است و عرضه نامحدودي از نيروي كار ارز
 .دسترس است

 .254، جلد سوم، ص ص 1967سرمايه، مسكو،   -39

كه ) 122، ص 1968مسكو، (هاي ارزش اضافي مقايسه كنيد با بندي در جلد دوم تئوري - 40
آورد كه جمعيت در شرايط رونق ان بارتون سخن به ميان ميماركس با لحن تاييدي در مورد نظر ج

 .تري موجود است نه به خاطر آن كه مزدها باالتر استيابد چون كار بيشافزايش مي

 .639همان جا، ص  -41

 .443مزد، بها، سود ص  -42

 .171-2سرمايه، جلد يك، ص ص  -43

 .443مزد، بها، سود ص  - 44

تورنتون نشان . 1846 ، لندن، "ي مقابله با آنها مازاد جمعيت و راه"ويليام توماس تورنتون -45
در . ي ديگر تفاوت زيادي دارددهد كه مزدهاي بخش كشاورزي از يك نقطه بريتانيا تا يك نقطهمي

دهد و مناطقي ي توليد نيروي كار تغييرات كمتري نشان مياما هزينه. شمال از جنوب غربي باالتر است
در . كنداش به وضعي سالم و قوي كفايت نميحفظ كارگر و خانوادهدي حتي براي وجود دارند كه مزد عا

ي توليد محلي براي يك نيروي كار قوي و سالم است تر هزينهچنين مناطقي سطح سنتي زندگي پايين
 .در حالي كه در بعضي مناطق ديگر هر دو تقريبا برابر اند

حث درباره نيروي كار سخن ي بازتوليد در هنگام بهاي مدرن غالبا از هزينهتسماركسي - 46
 .ناميدي توليد ميگويند اما همگي تحت اين عنوان به آن چيزي اشاره دارند كه ماركس آن را هزينهمي

 .444 مزد، بها، سود ص  -47

 .640 و317سرمايه، جلد يك، ص ص  -48

 .637سرمايه، جلد يك، ص  -49
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  .199-205 مقايسه كنيد با بحث قبلي در ص  - 50

 .441مزد، بها، سود ص  -51

 .444ان جا، ص هم -52

 .317سرمايه، جلد يك، ص  -53

 .816سرمايه، جلد سوم، ص  -54

ي حاضر وجود دارد عهو كه در مجم"مبارزه، تورم و پول"ي ها در مقاله بعضي از اين پرسش -55
 .148ص . مورد بحث قرار گرفته است

 .619سرمايه، جلد يك، ص  - 56

 تفصيل در بخش سوم اين همان قانون مشهور گرايش قهري نرخ سود به كاهش است كه به -57
 .جلد سوم سرمايه مورد بحث قرار گرفته است

اي ديگري از بيان ماركس در مورد توليد ارزش اضافي نسبي است كه اين امر صرفا شيوه -58
 .شودشامل افزايش نامتناسب در توليد ارگانيك سرمايه مي

 . از همين اثر212 تا 205مراجعه كنيد به ص  -59

 .401-6و مزد، بها ، سود، ص . 206- 207ص  و ص 144-52فقر فلسفه، ص ص  -60

م به دو يقد از غله به طور مستقيم و غيرمست به عنوان نمونه فرض كنيد توليد يك واح - 61
پس يك واحد از غله همان ارزشي را . واحد كار نياز دارد و توليد يك واحد از طال به هشت واحد از كار

كه به دست شان مبادله شوند نتيجه  كاالها به ارزشاگر. يك چهارم واحد طال) از نظر محتواي كار(دارد
 يك واحد از غله برابر يك چهارم از طال است و بنابراين قيمت آن نسبت به طال يك چهارم آيدمي

 .توجه كنيد كه اين قيمت به سطح مزدها كه حتي مشخص نشده است وابسته نيست. است

-تواند به دربرگرفتن تركيبواره ميوقتي كه توليد مركب وجود ندارد استدالل ماركس هم -62

نيز  تواند به موارد وجود توليد مركبهاي ارگانيك متفاوت سرمايه بسط داده شود و معموال حتي مي
سب طال همراه با تر بر حفقط در چند مورد غيرعادي از توليد مركب مزدهاي بيش. گسترش يابد

 .تواند ناديده گرفته شودملي چنين مواردي مياز نظر ع. مزدهاي واقعي كمتر و نرخ سود باالتر باشد

الل سينور به طور داست. 1840، لندن "سه سخنراني در باب ارزش پول"سينور، . و. ناسا -63
هاي با نرخ ثابت خالصه به اين شكل است اگر دولت پول كاغذي اضافي منتشر كند مثال اسكناس

اين امر كل تقاضا براي طال را . يابد كاهش مي پولي براي طاليتسعير قابل تبديل به طال باشد پس تقاضا
با سقوط محصول طال حد توليد . شودي خود باعث كاهش محصول طال ميآورد كه به نوبهپايين مي
گيرند و فقط منابع بي كه طالي كمتري دارند مورد استفاده قرار نمي رسوهايها و اليهرگه. كندتغيير مي
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-ي توليد طال و همين طور ارزش آن پايين ميدر نتيجه هزينه. شوندقع ميبرداري واتري مورد بهرهغني

- شوند كاهش ارزش طال به افزايش قيمت ساير كاالها ميچون كاالها به ارزش خود مبادله مي. افتد

از اين رو هنگامي كه ارز آزادانه با نرخ ثابت تسعير به طال قابل تبديل است ). نسبت به طال(انجامد
 .شودث تغيير شرايط توليد طال ميتم شود چون باعها ختواند به افزايش قيمتر كميت آن ميافزايش د

. 128 و سرمايه جلد ص 119-122، ص 1970 مسكو، " بر نقد اقتصاد سياسي سهمييادا" - 64
بانه از نظريه  پول كاغذي غيرقابل تبديل از يك روايت متعص. ماركس اهميت داردياشاره به اين نكته

 اگر دولت درصد اضافي معيني از چنين پولي را به جريان بياندازد تمام .كندمايت مي پول حمقداري
   .يابدله طال به همان مقدار افزايش ميها از جمقيمت
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  ماركس در مورد مزدينظريه

  ارنست مندل
  احمدي. ب

 نظري كه به -زاينده در الگوي زندگي طبقه كارگري فقر فانگيز است كه نظريهشگفت
هايي دارد كه  ريشه در عقايد و آراي اقتصاددان-شودغلط به ماركس نسبت داده مي

ماركس پس از تدوين كامل نظريات اقتصادي خويش با ايشان به مبارزه و جدال 
دو به اين نظر ريشه در آراء مالتوس دارد و از طريق ريكار. دائمي پرداخته بود

خواه تحت . چون فرديناند السال منتقل شده بودهايي از نسل ماركس همسوسياليست
 اين نظر عمدتا يك "قانون آهنين مزدها" يا زير عنوان "تنخواه مزد ثابت"لواي 
بنا به اين نظريه هر آئينه، مزدها به . ي مزدها در رابطه با رشد جمعيت باقي ماندنظريه

قلِ الزم جهت تداوم حيات بگذرند كارگران صاحب فرزنداني طور قابل قبول از حدا
ي عظيم و بازگشت مزدها به ي خود موجد بيكاري در گسترهخواهند شد كه به نوبه

  .گرددحداقل مي
چه در جانبِ بحثي است صرفا در مورد آن. ضعف منطقي اين نظريه روشن است

چه در جانبِ تقاضاي رد به آناي نداابدا اشاره. ي نيروي كار در جريان استعرضه
اي از مزد كند كه جمعيت كارگر بالقوه تابع پيوستهفرض مي. گذردنيروي كار مي
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 چون تاثير رشد درآمد نه فقط روي نرخ مرگ و –هاي مياني كليه گيره. واقعي است
مير اطفال بلكه روي نرخ تولد، حاال اگر از تاثير رشد درآمد و قدرت سازماني طبقه 

گيري از روند كار گر در كاهش ساعات كار در هفته، تطويل آموزش و تسريع كنارهكار
اند و از اين رو نتيجه به دست آمده ي بحث كنار گذاشته شده از حوزه-هم ياد نكنيم

  . خطاست، پوچ است
توان ي ماركس با آراء اقتصاددانان فرهنگستاني هم عصر او، ميدر مقايسه ميان نظريه

دهد كه زيرا او نه فقط نشان مي. تر استرا ديد كه ماركس از آنان پيشاي فاصله
داري به كاال تبديل و داراي ارزشي شده است كه به طور نيروي كار به وسيله سرمايه

كند كه ارزش نيروي كار شود؛ بلكه بيان ميعيني چونان ارزش ديگر كاال تعيين مي
نيازهاي زيست : و به دو عامل بستگي داردهاست داراي خصلتي متمايز از كليه ارزش

  .  اخالقي طبقه كارگر–شناسانه و نيازهاي تاريخي 
كاال از افراد . ي نزديك با ماهيت خاص نيروي كار مطرح استاين تمايز در رابطه

انسان كه نه فقط داراي دستگاه هاضمه، عضله و غيرو، بلكه داراي آگاهي، اعصاب، 
. باشند، جدا نشدني و با آنان همراه استاهي نهاني ميخواشتياق، اميد و طغيان

. شوند، قابل محاسبه استهائي كه صرف جبران انرژي ميظرفيت فزيكي كار با كالري
اما اراده و خواستن كار در آهنگ و شدت مفروضي و تحت شرايط و تجهيزات مفروض 

ز مصرف نياز دارد كه اي اپذيري افزايش يابنده، به درجهبا ارزش رشديابنده و آسيب
به ] معطوف[اين اراده . آيدها به دست نميصرفا و به سادگي با جمع جبري كالري

 طبقه "الگوي زندگي" و "عادت"، "رسوم"كار، معلول چيزي است كه عمدتا به عنوان 
شود كه اين الگوي معمولي به طور عمده از ماركس يادآور مي) 1(شود كارگر تلقي مي

تر نمايند و در كشورهايي كه داراي صنعت پيشرفتهشور ديگر متفاوت ميكشوري به ك
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تر هستند درجه باالتري را نسبت به كشورهايي كه در حد پيشاصنعتي به سر و كامل
  . گذرند، داراستبرند يا از مرحله انباشت اوليه سرمايه صنعتي ميمي

مطابق با اين رويه از كار : رسيم كه انتظار آن را نداشتيماي ميسان به نتيجهبدين
رو در داري و از اينماركس، مزدهاي واقعي عمال بايد در كشورهاي پيشرفته سرمايه

ها توسعه به تر از كشورهايي باشد كه در آن بيش-داريتر سرمايهمراحل پيشرفته
توان نتيجه گرفت كه مزدها به افزايش در از اين مورد مي. تري وجود داردميزان كم

طور كه قبال اشاره كرديم اما همان. مان مطابق با درجه رشد صنعتي گرايش دارندز
ماركس از نوسان مزد يعني از بهاي نيروي كار و نه از ارزش آن در طول دوره تجارت 

 ذخيره صنعتي ارتشكند كه اين بها اساسا به وسيله حركت راند و تاكيد ميسخن مي
ي در اين حركت وجود ندارد و جدال راستين شود كه هيچ مورد خودكارتعيين مي

ها را هاي كارگري كه او به همين دليل وجود آنطبقات از جمله فعاليت اتحاديه
ي ابزاري است كه به وسيله آن كارگران داراي امتياز  به مثابه-دانستضروري مي

ير اصلي كه تاث جهت افزايش مزد خود خواهند شد، در حالي"بازار كار"شرايط بهتر در 
  . شود كه مقاومت طبقه كارگر در مقابل كاهش مزد، كم مياستبحران اين 

مزد بهاي نيروي . ماركس، اما توانست نظريه ارزش خود را به نظريه مزدها پيوند بزند
بلكه . ي بهاي ديگر كاالها، مزد نيز نوساني تصادفي نداردمشابه. ي كاالستكار به مثابه

 مزدها كه به وسيله حركت. نمايدزش كاالست، نوسان ميگرد محوري كه همانا ار
گيرند صرفا نوسان كوتاه مدت را توضيح هاي تجارت انجام ميپايين و باال شدن دوره

 به صورت -تر كه توضيح نوسان درازمدتاين بايد در يك تحليل عملي: دهندمي
  . باشد ادغام گردد-كاركرد تغييرات ارزش نيروي كار
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ي ماركس در باره مزدها را به عنوان نظريه انباشت سرمايه بدين سان نظريهتوانيم مي
.  السال بيان كنيم- ريكاردو-شناسانه مكتب مالتوسمزد و در تقابل با نظريه جمعيت

  : ي آن استحركت درازمدت مزدها، كاركرد انباشت سرمايه در پنج جنبه
كاالهاي مصرفي و پايين ي مفروض از انباشت سرمايه سقوط در ارزش يك بسته •

: در بر دارد) با مخارج مفروض بازتوليد نيروي كار(آمدن الگوي زندگي طبقه كارگر را 
داري به سوي كاهش ارزش نيروي كار است، اگر ديگر به اين معني انكشاف سرمايه
تكرار كنم، چنين سقوطي در ارزش نيروي كار به معني . موارد برابر باقي مانده باشند

  .شودها ميمزدهاي واقعي نيست؛ بلكه موجب ايستايي آنسقوط 
انباشت سرمايه سقوط در ارزش و گسترش توليد وسيع كاالهاي مصرفي كه  •

اگر شرايط ابژكتيو و . شد را در بر داردي بازتوليد نيروي كار منظور نميسابقا محاسبه
حداقل الگوي زندگي تواند اين كاالها را در طبقه كارگر مي. سوبژكتيو آماده باشند

 ارزش نيروي كار را رشد و از اين طريق " اخالقي–تاريخي "خود وارد نمايد و اجزاي 
بلكه اساسا نتيجه . دهداين مورد نيز به طور خودكار رخ نمي. ارزش آن را افزايش دهد

  .جدال طبقات است
شود كه عرضه انباشت سرمايه به شرطي مانع رشد ارزش نيروي كار نمي •

اين . اري درازمدت نيروي كار مورد تقاضاي شديد نباشد يا حتي زير تقاضا باشدساخت
دهد كه چرا مزدها در اياالت متحده امريكا از همان آغاز به وضوح مورد توضيح مي

يا چرا مزدها در اروپاي اواخر قرن نوزدهم به عنوان معلول . بيش از اروپا بودند
 روشني رو به رشد نهادند، و باالخره چرا عدم  ذخيره كار، بهارتشهاي عظيم مهاجرت

نيافته گرايش به سقوط ارزش نيروي كار اشتغال و بيكاري شديد در كشورهاي توسعه
 . ي اخير ايجاد نموده استرا در دو دهه) و عموما همراه با سقوط مزد واقعي(
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 گونه افزايشي در ارزش يا بهايانباشت سرمايه موجد چنان سدي است كه هيچ •
جا كه افزايش نيروي كار سقوط عظيم آن. نيروي كار قادر به شكستن آن نخواهد بود

- شود، بيكاري گسترده باز ظاهر ميارزش افزونه را ايجاد كند، انباشت سرمايه كند مي

به عبارت ديگر .  گردداي منطبق با انباشت سرمايه تعديل ميگردد و مزدها تا درجه
جا اجزاي اي سقوط نمايند كه آنتوانند به نقطها ميداري مزدهتحت نظام سرمايه

اي است كه  ارزش نيروي كار به كلي محو شده باشند و اين درجه" اخالقي-تاريخي"
اي توانند تا نقطهمزدها نمي. دهد و بسمزد صرفا كفاف نيازهاي حداقل حيات را مي

كار ارزش افزونه را به  ارزش نيروي " اخالقي–تاريخي "جا اجزاي رشد نمايند كه آن
 .برندي ريشه انباشت سرمايه از ميان ميمثابه

انباشت سرمايه، استثمار شديد كارگران و فرسايش افزايش يافته نيروي كار را  •
ي خود بيان نياز به مصرف اما اين به نوبه. كندخاصه از طريق تشديد روند كار بيان مي

توان گفت پس مي. از نظر فيزيولوژيك استتر حتي به معني بازتوليد نيروي كار بيش
داري در اين حالت ارزش نيروي كار را از طريق تشديد استثمار آن رشد كه سرمايه

توان به طور خاص با مثالي منفي، تائيدي بر تاثير اين روند انباشت مي) 2(دهد مي
يني باشند تر از حد معكه مزدها پائينزماني. سرمايه بر ارزش نيروي كار نيز يافت

بارآوري كار نيز سقوط ) ارتجاعي-هاي استبداديها يا حكومتخاصه تحت تاثير جنگ(
شود كند، ديگر از نيروي كار بر مبناي حداكثر استفاده از ظرفيت كار استفاده نميمي

  .شوندو نكات فوق به دليل پائين بودن شديد درجه مزدها ايجاد مي
بينوائي مطلق كارگران در "مدت طوالني نظريه پس چطور بسياري از نويسندگان به 

دادند كه به وضوح بيان نظريه گرايش به نزول  را به ماركس نسبت مي"داريسرمايه
در نخستين مقام، پاسخ اين ) 3(مزد واقعي است؟ ) نه فقط نيروي كار بلكه(ارزش 

اي را ارائه ي جواني خود چنين نظريهمساله چنين است كه واقعا ماركس در آثار دوره
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اما اين نظريه پيش از فهم نظري او ). 4(به عنون مثال در بيانيه كمونيست . كرده است
-صرفا درسال. ي آن ارائه شده استداري و نتايج نهائي و سنجيدهاز وجه توليد سرمايه

ي اقتصادي ماركس در شكل پيگير آن مالحظه  است كه تولد نظريه1857 – 1858هاي 
 نگارش آثاري چون درآمدي به نقد اقتصاد سياسي و گروندريسه ديگر پس از. شودمي

اثري از اعتقاد به گرايش تاريخي به سوي بينوائي مطلق در آثار و تحليل اقتصادي 
  .توان يافتماركس نمي

در مقام دوم، علت مساله اين است كه بسياري از نويسندگان، فهم ماركس از ارزش 
 ارزش آن دسته از كاالهاي مصرفي است كه كارگر با مزد كه در ارتباط با(نيروي كار 

 كه به وسيله كل -ي مزد واقعيرا با دريافت او از مقوله) تواند خريداري كندخود مي
- به اشتباه يكي مي-خردشود كه كارگر با مزد خود ميكاالهاي مصرفي تعيين مي

توانند در اين مقوالت ميداري با فرض افزايش ثابت بارآوري كار، در سرمايه. گيرند
  )5. (راستاهاي مخالف هم حركت نمايند

در مقام سوم، مساله فوق به دليل تفسير خطا از دو قطعه مشهور از جلد نخست 
 و از "فقر رشديابنده"در هردوي اين قطعات ماركس از) 6(سرمايه طرح شده است 

ث به خوبي روشن اما زمينه بح. كند بحث مي"انباشت فقر و مصيبت"مسكنت و از 
اي جمعيت اضافي اقشار حاشيه"چه مورد نظر اوست، فقر و مسكنت كند كه آنمي

هائي كه در مورد فقر پژوهش.  استدستان بيكار يا نيمه بيكارتهي يعني "طبقه كارگر
سازند كامال روشن مي) 7(اند در كشورهاي ثروتمند چون اياالت متحده و بريتانيا شده

ها، اقشار پائيني پرولتاريا، واقعا خانمانزنشستگان، بيكارها، بيماران، بيكه فقر اين با
واقعيت . داري در شكل دولت رفاه استداري از جمله سرمايهصنعتي دائمي سرمايه

چه ياد كرديم، ماركس بياني مبهم به خيلي ساده اين است كه در قطعاتي مشابه آن
  . باز شده استكار برده و از اين رو راه براي اشتباه 
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اي در مورد فقر طبقه گونه نظريهچه گفتيم به اين معني است كه ماركس هيچآيا آن
بينانه نسبت به گرايش عمومي شرايط طبقه كارگر ارائه نكرده است؟ و يا نظري خوش

داري داشته است؟ به وضوح اين در تقابل با مسائلي است كه كارگر تحت نظام سرمايه
جاست كه بحث اين. ين مجلد سرمايه بيان كرده استتس از نخ25ماركس در فصل 

 ابدا ربطي به -ي اين موضوع چونان تمامي آثار سنجيده ماركس در باره– 25فصل 
طور كه فصل ارزش در سرمايه در باره حركت بهاي هاي مزد واقعي ندارد، همانحركت

ي اين به روشني در قطعه. نيستمربوط ) ي كاالغير از نيروي كار به مثابه(بازار كاالها 
كند كه در روند انباشت او تصريح مي. شودمورد بحث در بيان خود ماركس تائيد مي

 بدتر و -ها باال يا پائين باشدكه آيا مزد آننظر از اين صرف-سرمايه شرايط كارگران
  )8. (شودبدتر مي

بقه كارگر تحت نظام  طگرايش فقر نسبيجا ما در واقع به دو معني با نظريه اين
اول كارگران مولد، بخشي كوچك از ارزش جديدي كه توليد : رو ايمداري روبهسرمايه

دوم . آورند و گرايش به سوي افزايش نرخ ارزش افزونه استنمايند را به دست ميمي
اين در . شوديابد، نياز كارگر به عنوان يك انسان نفي ميكه مزد افزايش ميحتي زماني

 نيازهاي مصرفي اضافي كارگران هم صادق است كه از افزايش بارآوري و انباشت مورد
ي كارگران در قلمرو جا بايد به نيازهاي ارضا نشدهدر اين. گرددسرمايه ناشي مي

آموزش، بهداشت، كسب مهارت، رفاه و فرهنگ، مسكن در ثروتمندترين كشورهاي 
 مساله ابدا "جوامع رفاه"ين به اصطالح داري هم دقت كرد تا ديد كه حتي در اسرمايه

تر به نيازهاي كارگر به عنوان يك توليد كننده و اما اين مساله بيش. حل نشده است
 يعني نياز به تكامل شخصيت خود جهت تبديل به يك انسان -شودشهروند مربوط مي

 بي معني، ي استبداد ناشي از كار  اين نيازها به طور وحشيانه به وسيله-كامل و خالق
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هاي توليدي و ثروت مكانيكي، تقسيم شده و نيز به وسيله از خودبيگانگي ظرفيت
  .شوندراستين انساني سركوب مي

داري، ماركس گير اما نسبي كارگران تحت نظام سرمايهاضافه بر قانون بينوائي همه
ري، ي كاركرد حركت بيكااي مطلق را خاصه به مثابهگرايش به سوي بينوائي دوره

اي در سرمايه هاي دورهي ناگزير نوساناين در مناسبت نزديك با جنبه. دهدنشان مي
 كه "بحران"اي اشباع توليد يا هاي دورهي ناگزير بحرانيعني با  جنبه. داري است

  .رودكننده به كار ميتر تحريكامروز با اشاره ضمني به مراتب كم
كه مدت رغم اينمزدها هم وجود دارد، و عليرويه ديگري از نظريه ماركس در مورد 

-آلودي عليه خود ميگذرد هنوز موجد بروز مباحث خشميك قرن از تدوين آن مي

نيروي " و "نيروي كار ماهر"هاي متفاوت اين رويه عبارت است از مساله ارزش. باشد
اي كنندهنظر از ارتباط آن به اين مساله كه آيا ماركس شرح قانعصرف ("كار غيرماهر

تر از  دست داده كه چرا مطابق نظريه ارزش كار وي، كار ماهرانه موجد ارزشي بيشهب
) كار غيرماهرانه در مدت مفروض يك ساعت است يا چنين شرحي ارائه نكرده است
جا برخي از ناقدين ماركس كه كارشان هم با بوهم باورك آغاز شد مدعي اند كه اين

زيرا اگر ). 9(اند  متناقض را در نظريه اقتصادي ماركس يافتههايترين جنبهيكي از مهم
ها نسبت به كارگران غير تر آنتر كارگران ماهر در حد ارزش به مزد بيشبارآوري بيش

گفت ايم كه ميماهر ختم گردد آيا ما به استدالل مشهور آدام اسميت باز نگشته
ي خود توسط ت، ليكن به نوبه اجناس اس"بهاي طبيعي"ي يين كنندهتع "بهاي كار"
  شود؟  يكي از مقوالت اجناس تعيين مي"بهاي طبيعي"

چه ناقدان كند و برخالف آناما در واقع ماركس از چنين استدالل دواري اجتناب مي
دهند، هرگز چنين نظري ارائه نكرده كه ارزش باالتري از يك به خطا به وي نسبت مي

يسه با همين مقدار كار يك كارگر غير ماهر به دست ساعت كار يك كارگر ماهر در مقا
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اين محتواي باالتر به . گيردتر مزد ميصرفا به اين دليل كه كارگر اول بيش. آيدمي
-ي ارزش كار و به واسطه مخارج كار اضافي قابل فهم ميطور مستقيم در حد نظريه

خارج دوره باشد كه در جهت توليد مهارت الزم است، مخارجي كه در آن كل م
. اندكه تحصيل خود را با موفقيت به پايان نرسانده شودآموزشي كساني هم منظور مي

شود از اين واقعيت نتيجه تري كه در يك ساعت كار ماهرانه ايجاد ميارزش بيش) 10(
) ي مفروض صنعتيا يك شاخه( جامعه "كل نيروي كار"شود كه كار ماهرانه در مي

ار خود، بلكه همراه با بخشي از نيروي كار الزم جهت ايجاد نه فقط توسط نيروي ك
  .مهارت شركت دارد

تواند چونان هر ساعت كار يك كارگر به عبارت ديگر هر ساعت كار يك كارگر ماهر مي
كار "غيرماهر به اضافه مخارج آموزش در نظر گرفته شود  ماركس در اين زمينه از 

تواند با يك وسيله مهارت در قياس مي.  است بحث كرده"كار ساده" در مقابل "مركب
اضافي كه در خود مولد ارزش نيست، اما بخشي از ارزش خود را با انتقال به ارزش 

  .محصولي كه توليد شده مقايسه گردد
  

ي مفصل ارنست مندل است كه به مناسبت مجلد اول سرمايه اين نوشتار بخشي از رساله
  .نوشته شده است

  
  

.  
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  :زيرنويس
داري افزايشي سريع در نيازهاي كارگران ايجاد كند كه با انكشاف صنعت سرمايهلنين مساله را چنين طرح مي-1

چنين رجوع كنيد به هم) 106-107ص  در مجموعه آثار جلد اول ص"درباره مساله به اصطالح بازارها"(شودمي
كه صرفا محدوديتي ( مصرف كارگرانيتوان به مختصر گفت كه محدوديت حوزهحال مي":گروندريسه ماركس

به آنان به عنوان ) دهد محدوديتي كيفي استكمي است نه كيفي يا بهتر بگويم تا جايي كه كميت اجازه مي
دهد كه در عهد باستان و قرون وسطي داشتند يا اي سخت متمايز از وضعي ميكننده در روند توليد وزنهمصرف

  ).409 و 186-87ص  و نيز ص283سه ترجمه انگليسي ص گروندري ("هم اكنون در آسيا دارند
هاي ديگر اين مورد در ميان بسياري پديده. اي ابژكتيو استما قبال يادآور شديم كه ارزش نيروي كار مقوله-2

شود و اي در تشديد روند كار به افزايش ارزش نيروي كار منتهي ميدهد كه رشد قابل مالحظهچنين معني مي
به عنوان مثال . تر استتر نيروي كار بيان نياز به مصرف بيشهزينه بيش. مانند ديگر برابر باقي ميهمه چيزهاي

در همان (روسدولسكي. مصرف غذاهايي كه داراي كالري زياد باشند، تا فرسايش ظرفيت كار را جبران نمايند
نيازهاي فيزيولوژيك كه " باوئر بينكند كه اتوتوجه را به تمايزي جلب مي) 331جلد اول ص . ماخذي كه ياد شد

هر چه كار در . خيزند، قايل است و آن دسته از نيازها كه از روند كار بر مي"نتيجه روند ساده زندگي كارگر هستند
  .يابندتري نسبت به دسته نخست افزايش ميرود دسته دوم نيازها به شدت بيشداري پيش ميسرمايه

پاريس . سوسياليسم: ، لودويگ فون ميزس63همان ماخذ ص : تويد به پارهدر ميان بسياري كتب رجوع كن-3
جامعه باز و دشمنانش : ، پوپر34-38داري، سوسياليسم و دموكراسي ص ص سرمايه: ، شومپيتر439 ص 1938
  ...و. 293 و 284ص نظريه رشد اقتصادي ص: آرتور. ، لويس155-58ص  ص2جلد 

دانند، همين خطا را مرتكب اند و خود را ماركسيست هم ميثار ماركس را به دقت مطالعه كردهدو نويسنده كه آ
  :برگ درشوند و عبارتند از استراچي و اشتنمي

  101 - 108ص ، ص1956داري معاصر، لندن، سرمايه: جان. استراچي
   57-60ص ، ص1962برلين . امپرياليسم: فريتس. برگاشترن

  :شوندكار هم در آثار زير يافت ميشكل ابژكتيو اين 
  87-92ص ، ص1943اكسفورد . دارينظريه انكشاف سرمايه: پل.سوئيزي
  . فصل چهاردهم1952اكسفورد : غنا و ركود در اقتصاد امريكايي: جان. استيندل

-75 و 78ص ، ص1973آثار ماركس در انتشارات پنگوئن . 1848انقالب : بيانيه حرب كمونيست در ماركس-4
74.  
به اين ":، حاوي فرمول اصلي در اين رابطه است659متن انگليسي ص ) فصل هفدهم( سرمايه جلد نخست-5

ترتيب كامال ممكن است بارآوري افزايش يابنده و مفروض كار جهت بهاي نيروي كار، به طور ثابت نزول نمايد و 
تاكيد از مندل است به همين شكل در (راين سقوط همراه باشد با رشد ثابت در انبوه و كل وسايل حيات كارگ
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داري نه افزايش به اين ترتيب گرايش عمومي توليد سرمايه":گويد ماركس مي"مزد، بها و سود"قطعه مشهور پايان 
آثار برگزيده .(بلكه كاهش الگوي ميانگين مزدها، يا به عبارت ديگر عقب راندن ارزش كار به حداقل ممكن آن است

تر، نود و نه بار اين افزايد كه در هر صد مورد تالش جهت تحصيل مزد بيش ماركس مي")225در يك جلد ص 
شود و نه به كل اين استدالل به گرايش ارزش نيروي كار مربوط مي. گرايش قادر به حفظ ارزش نيروي كار است

  .مزد واقعي
  .797- 98، 799متن انگليسي ص . 4، بخش 25سرمايه، جلد نخس فصل : ماركس-4
 به عنوان مثال رجوع كنيد به كتابي كه به نقد اثر كالسيكي شده است، يعني به امريكاي ديگر ميشل -5

-دستدست و تهيتهي: و تحقيق مشابه آن درباره بريتانيا توسط برايان آبل اسميت پيترتاوزند) 1963(هرينگتون

در شرايط فقر و يا ) ود هفت ميليونيعني حد( درصد از جمعيت بريتانيا14دهد كه نشان مي. 1963لندن . ترين
اثبات اين واقعيت كه فقر در ! "دولت رفاه"كنند، ان هم بيست سال پس از برقراري در مرز اين شرايط زندگي مي

يعني الگوي تضمين شده زندگي براي همه (مزدي نشسته است و هيچ رهايي مداومي از آنعمق نظام كار دست
ممكن نيست مگر به وسيله پايان بخشيدن به آن اجبار ) كنده چقدر كار ميافراد انسان، صرف نظر از اين ك

ساز ماركس است، هاي دورانترين كشفكند، يكي از مهماقتصادي كه پرولتاريا را به فروش نيروي كارش وادار مي
  .شودكشفي است كه در نظر اقتصادي ماركس بنيادي محسوب مي

  .799ن انگليسي ص مت(رجوع كنيد به سرمايه جلد نخست-6
- شومپيتر سرمايه52-53همان ماخذ ص ص : توپاره. 80- 85ص همان ماخذ ص: بوهم باورك: به عنوان مثال-7

كار : بحثي جالب از اين مساله اين اواخر توسط باب رتورن ارائه شده. 24داري، سوسياليسم و دموكراسي ص 
  .1974بهار . دانان سوسياليستماهرانه در نظام ماركسيستي در بولتن كنفرانس اقتصاد

. ارائه شده است) 136- 46همان ماخذ ص ص (اين راه حل توسط هيلفردينگ در پاسخ وي به بوهم باورك-8
  :تر گشتهسپس توسط هانس دوچ و اتو بار كامل

- 1906ن  در مجله دوران نوي"داريكار ماهرانه و سرمايه":بائر.1904داري وين دوچ، هانس، كار ماهرانه و سرمايه
كند كه هيلفردينگ صرفا مخارج توليد نظر دوچ با هيلفردينگ از اين جا تفاوت پيدا مي.  شماره بيست1905
در حالي كه به نظر دوچ مدت زماني كه توسط . افزايدبه ارزش نيروي كار ماهرانه مي) كار آموزگار و غيره را(مهارت

كند بائر نظر دوچ را تاييد مي. بايد به اين مخارج افزوده شودشود هم در دوره آموزش صرف مي) يا شاگرد(كارآموز 
اما . شود شاگرد يا كارآموز وجه ارزش تكميلي و اضافي است و وارد روند توليد ارزش كار ماهرانه مي"كار"كه 

ست شود كه اين ارزش بتواند ارزش افزونه را كه نتيجه كار ماهرانه امنكر مي) و چون هيلفردينگ(برخالف دوچ
روسدولسكي، همان ماخذ . 159-171ها رجوع كنيد به رابين، همان ماخذ ص ص جهت اين بحث. افزايش بدهد

  .597-614 ص ص 2جلد 
  .165-166رابين، همان ماخذ ص  -9

 .170-79ماركس، درآمدي به نقد اقتصاد سياسي ص ص -10
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   فقر فزايندهيبحثي درباره

 سكنت الپيد

  آزاد.ح
هر نظريه از زماني كه از "

ي  به حوزه اخالقيحيث
رسد بي نهايت  ميهاكميت

  وزوتيس كال."شودمشكل مي
ند كه در  كردخواستدردوستان انگلس در روسيه زماني كوتاه قبل از مرگش از او 

هاي ماركس و نه تنها كتاب" بحثي كه در آن ؛بحثي مربوط به ماركس دخالت كند
-مينقل  از او  نيز غلطيسخنان بلكه ،گرفتندي او مورد تفسير غلط قرار ميهابازبيني

در همه "كرد به خاطر مشكل زبان و اين كه او اين درخواست را همواره رد مي. "شدند
ي وجود دارند كه در دفاع از موضعي كه به آن اعتقاد دارند در تشبث به افرادجا 

اي درباره آثار  و اگر چنين حادثهدهندبه خود راه نمي ي ترديد،فريبانحراف و 
 هراس  از اين امر من من را نيز نخواهند كرد ويها مالحظهآن ؛ماركس اتفاق بيافتد

 ".شوم براي دفاع از خودم و ديگران در بحث شركت كنم سرانجام مجبور دارم كه
  ) 328 ص ،39مجموعه آثار، جلد (
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هاي متناقض تفسير تبات ماركس به شيوهآثار و مكا"چنين دريافت كه چگونه او هم
ماركس  (."اند گرفته شده"عهد جديد"ها از متون كالسيك يا  گويي كه آن،دنشومي

  )254 ص 1953و انگلس، 
آثار " آورده است هنوز  دردر واقع در بيش از صد سال كه او اين خطوط را به نگارش

هاي خشمگينانه و سوء ن تحليل مورد چني،پرداز ديگر اقتصاد نظير ماركسهيچ نظريه
 دِ مزييهترين بدفهمي از نظر بزرگ).42 ص1972كونه  ("دگيرتعبيرهاي خام قرار نمي

 طبقه "فقر فزاينده" ي نظريه،هتشيج بس طوالني و انتشار وسيع داماركس كه نتا
- در جريان رشد سرمايه"كه بيني كرده بود س پيشطبق اين تفسير مارك. كارگر است

 فقر و  شكلترينيما به حقيرانهيابند و طبقه كارگر دا مزدهاي واقعي كاهش ميداري
ترين مشاجره را ترين و پيچيدهاين ادعا قديمي. كنند سقوط مي"نيازهاي اوليه زندگي

نتقدان و مدافعان  ماركس دامن زده است كه در آن نه تنها مي انديشهدر تاريخ
  . در درون خود نيز تجزيه شده است بلكه هر اردو؛اندماركس صف كشيده

 بحث  به1891ورت در  حزب سوسيال دموكرات آلمان درباره برنامه ارف قبل از اين كه
 "قانون آهنين مزدها" ماركس به عنوان روايتي از  نزدد مزي تفسير نظريه،بپردازد

 مرين اچوهمشناسان ها و اقتصاددانان و كارمتعلق به السال در بين سوسياليست
تا هاي آتشيني در گرفته بود كه  بحث، در باره اين موضوعندچهر ؛پذيرفته شده بود

اش مورد ر باز به خاطر اهميت نتايج سياسياين مساله از دي.  نيز ادامه داشتآن موقع
 كه براي داري و استراتژهايي سرمايه جامعهياز نظر آينده ؛مجادله قرار گرفته بود

ماركس  دِي فقر فزاينده به اعتبار نظريه مزكه آموزهت ور اسمشه. تحول آن الزم بود
 كاالهاي مادي كه طي قرن اخير توسط كارگران ي افزايش قابل مالحظه-زندلطمه مي

  . رودشود دليلي بر ابطال آن به شمار ميمصرف مي
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بيني در دهد كه در اين نظريه هيچ پيشماركس به ما نشان مي بررسي نظريه مزدِ
كاهش در  يمسالهتنها .  كاهش مزدهاي واقعي حتي به طور ضمني وجود نداردمورد

) شودكه به افزايش مصرف مادي منجر مي(روي كار به علت افزايش بارآوري ارزش ني
فهمند اين دو مقوله را با يك ديگر كساني كه نظريه او را نمي. ت استقابل درياف

ي مزدهاي نسبي را نديده يمفهوم ريكاردو استفاده از در مجموعو (كنند وش ميغشم
هاي  بحث،ز تاريخي و بدون مرور شتابانانداما در اين جا از يك چشم. )گيرندمي

  .كنيم ميبررسيمطرح شده را 
 و ؛اي واقعي بود مساله،لستان فقر فزاينده كارگرانهاي اول قرن نوزدهم در انگدر دهه

 بلكه در ،انثار اقتصاددانين امر نه تنها در آا.  قرار داشتاز طرف همگان مورد پذيرش
در مورد اين كه . شد، نويسندگان، شاعران و ديگران منعكس ميآثار منتقدان اجتماعي

 ي، تنها مسالهترديدي وجود نداشت جاي ،هاي مردم قرباني فقر فزاينده بودندتوده
 به  ارائه پاسخي را بامالتوس شهرت خود.  بود مطرح و راه درمان آن تبيينچگونگي

 مشاجره  از آن جا كه و.دمآحاكم خوش ميات ي طبق ذائقه به كهدست آورده بود
د اين فقر را مورد پرسش قرار  بود كسي واقعيت خوگرفتهدامن   پيرامون نظر اوبزرگي
مردم فقير اند "طور كه يكي از منتقدان مالتوس در اين باره گفته است همان. دادنمي

 "ل انگليسعضچگونگي م"زماني كه اثر ). 441، ص 1967، 1818 وانس ("شوندو فقيرتر مي
  .در جريان نگارش بود اين تفكر غلبه داشت

-د برجستهدر زمان خو) 1797 ("وضع فقرا"ن تحت عنوان د اِاثر سر فريدريك مورتون

برآمد . رفتبه شمار ميانداز اين مشكل الش براي بررسي تاريخ، علل و چشمترين ت
او . ها بيان شده بود به عنوان دليل فقر توده،دم روستانعت و سلب مالكيت از مرص

 و "استهمراه  فقر پيدايش ي دوره با ضرورتاژرسد كه افول سروابه نظر مي":نوشت
-بنابراين بدون كم اهميت شمردن منافع تجارت نتايج اين مطالعه به آن جا ختم مي"
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. )304 ص 1928 نداِ ("ان اصلي فقر ملي ما اندبن مسبداران و بازرگاناشود كه كارخانه
 كه  استتنها پيرو آدام اسميت طي قرن هيجدهم": گويددن كه ماركس درباره او مياِ

-اين شخص هم). 611 ص ،35 جلد ،مجموعه آثار. ("ه استاثر با اهميتي به جا گذاشت

 برتريار دارد دگي را تحت اختيهاي زنكسي كه تمام نيازمندي":چنين گفته است
به شمار  راديكال  فردي اوندرچ ه."العاده خود را به تالش ديگران مديون استفوق
 در اين او .تر به گادوين مديون بود تا مالتوس و اين شيوه استدالل او بيشرفتنمي
اين تملك زمين و پول نيست بلكه سلطه بر كار است كه متمول را از ":  نوشتباره
اما در پايان دليلي براي . )1 ص 1928ادن  ("كندجامعه متمايز مي زحمتكشان يتوده

  . افتد كه طبقه كارگر الزاما به فقر فرو مي امر وجود نداردترديد در اين
مطالعه كرد بدون اين كه به ري از اين دوره را غيرممكن است اثبايد يادآوري كرد كه 

 مردم از يهمه": چنين نوست 1833شاهدي در سال  .ها اشاره نشده باشدفقر توده
 مردم انگليس صحبت يهاي مختلف به اتفاق درباره فقر و فالكت تودهطبقات و گروه

فقرا در اكثر نقاط " :چارلز هال نوشته بود كه. )155 ص 1920به نقل از وب . ("كنندمي
ش  علت افزاي،مندانثروتشوند چون افزايش ثروت و قدرت تر ميهر روز فقيرتر و فقير

كاهش مداوم "كرد كه در جهت  او گرايشي را مشاهده مي". استفقرافقر و مسكنت 
روبرت اوئن در . )94-114 ص 1965، 1805هال . ("دها و بدتر شدن شرايط فقرا بودمز
دستي طبقات  فقر و تهييافزايش روزانه": گويدمي) 1820 ("گزارش بخش الفارگ"

 ينده نويس.)255 ص 1927ژوئن . ("مه داردكارگر كه ظاهرا به طور نامحدودي ادا
 و شكوفايي كشور ترغم رشد ثروعلي" نيز گفته است"منشاء درمان مشكالت ملي"

منشاء و  (".شود سال گذشته بدتر مي200كشان هر روز هر ساعت طي وضعيت زحمت
  ).26، ص 1821درمان 
  : ي راون استون در همان سال نوشتس و پير
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تر شده است و هاي اخير وخيملشان در انگلستان طي ساوضعيت طبقات زحمتك"
 كه قبال به آن عادت خواني ندارد هم از مزاياي بسياريدرآمدشان ديگر با بهره بردن

تنها .  در اين مورد بحثي وجود نداردكنند ومي اعترافاين مساله به   همه.كرده بودند
  . )263، ص 1966، 1821اون استون، ر. ("هاست آنينكته مورد مشاجره دليل فقر فزاينده

- پيشه"ل در اثرش كِپيتر كاس. داشتند اين نگراني را ابراز نمينها متفكران راديكالت

  : كند چنين تفسير مي"وران و ماشينسم
تقالل و انياي كبير از رفاه، اخالق، اس پيشرو در بريتيسقوط بخش وسيع طبقه"

هاي ر، تصوير دردناكي است كه كارخانهتحقي ،، نارضايتيوفاداري به فقر، وابستگي
اين دوره جديدي از تجارت است كه يك كسب و كار ... گذاردداخلي پيش روي ما مي

كل كاس. ("ها شاخص فقر و تنزل كارگران است نه بهبود شرايط آن، فزاينده وفعال
  ).11 تا 3، مقدمه ص 1968، 1836

بسته و تر واافق اند كه كارگران هر چه بيش به طور خالصه همه با ويليام تامپسون مو
  ).66، ص1969، 1827تامپسون . (اند شدهنوابي

ارتجاعي در  هاي انقالبي و نمودهاي ايدئولوژيك آن در رساله"فقر فزاينده"مفهوم 
، "قانون آهنين مزدها"گرچه، . كندجنبش سوسياليستي اوليه آلمان بازتاب پيدا مي

 يسال آن را به برنامهناند الي، اما فردد مالتوسي نيست مزروايتي ديگري از بودجه
-در برابر جامعه بورژوايي و همو به عنوان نشاني از تقابل . دكن ميالصاقحزب خود 

 كه به طور ندك استفاده مياي براي امتناع از حمايت اعتصاب كارگرانبهانهچون 
 در "فقر فزاينده"انتقادي مفهوم  يبدين ترتيب جنبه. كردندواقعي براي آن مبارزه مي

   از كلمه .شودك ميل دموكراسي آلمان در ابتداي خود حشناسي جنبش سوسياروان
Elend  )كلمه ) فقر Verelendungسقوط به فقر و فالكت و ود آمد كه به معنايبه وج 

 بحث فقر فزاينده به شكل نظريه فقر فزايندهبراي اولين بار بنابراين . گدايي است
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)Verelendungs (ينماركس جايگز )Verelendungs Tendenz (كه گرايشي است ؛شودمي 
 انگليسي ترجمان خود را در فقر  در زباناين بحث.  كارگريتر طبقهبه فقر بيش

 براي آن  را)Immiserization(  اصطالح1942در سال ژوزف شومپيتر  .نده يافتفزاي
ن اصطالح بعدا توسط نويسندگان ديگر به  اي.)22، ص 1950شومپيتر (پيشنهاد كرد

)Immiseration (چنان به طور وسيع تغيير شكل يافت گرچه عبارت فقر فزاينده هم
 ماركس يدر حالي كه مولفان معموال به تئوري فقر فزاينده .مورد استفاده قرار گرفت

 اصال الح طافق بسياري در مورد اين نكته وجود دارد كه اين اصكنند عدم تواشاره مي
  حد تا چهسناد چنين نظري به ماركس و همين طور اين كه اِ،دارددر بر چه معنايي 

 ، اعتبار آن،"فقر فزاينده"اصالت نظري بحث گرايش به  ،عالوه بر اين. قابل قبول است
فقر "در حالي كه تفسير .  است مناقشه؛ موضوع مورداشتايج سياسيسرشت دقيق و ن

 ديگر تا سويز گرايش سطح مزدها به حداقل فيزيولوژيكي و از  از يك سو ا"فزاينده
گيرد اما معموال به معناي اين است كه  از خود بيگانگي را  در بر مي وبيماري روحي

 در  Verelendungكونه اشاره كرده است كه كلمه. مزدهاي واقعي گرايش به كاهش دارد
  . شودآثار ماركس يافت نمي

 كه مزدها به طور متوسط در ه بودپذيرفتاش  آثار اوليهشكي نيست ماركس كه در
كرد، همين طور انگلس  او اين نظر را اختراع ن اما.ماندسطح معاش فيزيكي باقي مي

 كهچنان. كند آن را مطرح نمي1843 "خالصه بر نقد اقتصاد سياسي" يهنيز در مقال
به (ل الزم براي ادامه زندگي ا حداقيم اين نظر كه مزد كارگران معموال بكنمشاهده مي

 اما به .فته استرگگذاران اقتصاد سياسي سرچشمه  از پايه،انطباق دارد) اضافه خانواده
داري بر شان بر روابط اقتصاد سرمايهه ماركس و انگلس در انتقاد اوليهرسد كنظر مي

لسفي  ف–هاي اقتصادي از اين رو ماركس در دست نوشته. دكنناين نظر تاكيد مي
 فقر فزاينده -زول است كه جامعه در حال نيدر وضعيت": كندگيري مي نتيجه1844
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 فقر همراه با عوارض آن و در يك وضعيت كامال پيشرفته -پيشرفتكارگران در حال 
و در فقر فلسفه . )239، ص 3مجموعه آثار جلد  ("]شودديده مي [ فقر ايستا-اجتماعي

وسايل الزم براي حفظ "كنند كه  اين اندازه كفايت ميمزدها فقط تانويسد مي) 1847(
داشتن كارگر در وضعيتي كه بتواند به تجديد نسل  كار به طور ثابت يعني زنده نگه

، ص 6مجموعه آثار جلد  ("قيمت طبيعي كار چيزي جز حداقل مزد نيست. بپردازد
اي به آن  پانوشتهآلمان به چاپ رسيد انگلس در 1875زماني كه اين اثر در سال ). 125

  :بخشددقت ميگفته ماركس به اضافه كرد كه 
يعني ارزش  با حداقل مزد  مطابق نيروي كارمعمولي يا "طبيعي"اين تز كه قيمت " 

مايحتاجي است كه مطلقا براي ادامه حيات و بقاي نسل كارگر ضروري است، ابتدا 
 -هاي فرانسوينامهلسا("مختصري در باره نقد اقتصاد ملي"يلهرساتوسط من در 
-همان.  مطرح شد"ضع طبقه كارگر در انگلستانو"و در مقاله ) 1844آلماني، پاريس 

 را قبول كرد و السال شود در آن ايام ماركس اين جملهطور كه در اين جا مالحظه مي
حاال اگر در واقع اجرت كار، اين گرايش دايمي را داشته . آن را از هر دوي ما اخذ كرد

اين .  خواهد بودغلطكه به حداقل خود نزديك شود، در اين صورت جمله باال باشد 
واقعيت، كه براي نيروي كار قاعدتا و به طور متوسط كمتر از ارزشي كه دارا است، 

، هم "سرمايه"ماركس، در كتاب . تواند ارزش آن را تغيير دهدشود نميپرداخت مي
  ".جمله فوق را به درستي مطرح كرده است

 ماركس و انگلس صرفا بازتاب اقتصادي سياسي  آثار اوليهبندي اوليه درن صورتاي
 همراه با واقعيت ، ورفتبه شمار مي) شود به كار گرفته ميآنكه عليه (سيك كال

 توسط السال پذيرفته شد و به يك جزم ]در آن زمان [تجربي غير قابل ترديد
 1850 يهاي خود در دههدر نوشته ماركس به زودي. اقتصادي سوسياليستي تبديل شد

قانون آهنين "اما .  به صراحت آن را كنار گذاشت60 يبه طور ضمني و در آثار دهه
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طلبي ن شد و به عنوان پوششي براي فرصت وارد سوسياليسم آلماالسال ي"مزدها
ي هافزايش مزدها و مخالفت با اتحاديه با مبارزات كارگر براي اپيوندتشكيالت او در 

ماركس در مقدمه اولين چاپ آلماني كتاب سرمايه . كارگري مورد استفاده قرار گرفت
ر را جوهر زماني كه او اين نظدر ،  السال فاصله بگيرد"اشتباه مهم"الزم ديد كه از اين 

                                                     )8، يادداشت 35مجموعه آثار جلد . (آراي خود معرفي كرد
اما ماركس در تغيير نظر پيروان خود در آلمان در تمايز بين نظرات او و السال زياد 

 اما نه ،به عنوان مشهورترين) 1875(به عنوان نمونه نقد او از برنامه گوتا . موفق نبود
 1890حتي ببل نيز تا . كنشت به كنار نهاده شد مخالفت با نظرات السال توسط ليبتنها

 ص ،1980 ،جونز(فت كرد لو نيز با انتشار آن مخاو در اين زمان ا.  اطالع نداشتاز آن
دهد كه او نه تنها از نظريه بي ثمر  ماركس در اين سند نشان ميبررسي آراياما . )263

مي قرار  كه انقالب او در نظريه مزد مورد بد فه امر نيز نفرت داشتالسال بلكه از اين
  : ورد نوشتاو در اين م .گرفته بود

قوانين آهنين "كه از " آهنين" سواي واژه " مزدهاقانون آهنين"مشهور است كه از "
 يواژه.  چيزي از آن السال نيست، گوته به عاريت گرفته شده است"سترگ و جاويدان
. آورنداي است كه مومنان واقعي بدان وسيله يك ديگر را به جا ميآهنين نيز نشانه

انون را با مهر و نشان السال و در نتيجه با دريافت او از آن، ولي هرگاه من اين ق
   . "مقبول نماييا نيز  ربپذيرم، در اين صورت بايد استدالل او

 به درك درست از مزدهاست " وحشتناكيحمله"گيرد كه اين يك ماركس نتيجه مي
ي ب" و "كارانهجنايت"كه حزب به آن دست يافته است كه همراه با يك رفتار 

  ).91-92، ص 24 جلد ،مجموعه آثار. ( صورت گرفته است"وجداني
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 بگذاريم تا متوجه "قانون آهنين مزدها" را به جاي " فقر فزايندهينظريه"تنها بايد 
داد در مقابل اين  واكنش نشان مي به آنشويم كه ماركس اگر زنده بود با چه تحقيري

  .اش به يك مضحكه تبديل شده استامر كه نظريه
 ،1875 در سال  جريان جنبش سوسياليستي آلمانوبين د پيوند يبنابراين در نتيجه

السال آگاهانه به اين امر . (به حساب السال نوشته شدآن چه كه سهم ماركس بود 
 در "قانون آهنين مزدها"تا به امروز بسياري ميراث السال را از جمله و) زددامن مي

هاي اوليه ماركس با در نظر گرفتن نوشته. ندآور ميهاي ماركس به شمارزمره انديشه
سال در مورد مزدها تحت پوشش به خصوص مانيفست كمونيست نظر منسوخ ال

ند كمي شكايت ببلماركس به . كيشي ماركسيستي وارد سوسياليسم آلمان شدراست
 او ."را بر سر آنان بگذارند"قانون آهنين مزدها"  كالهند كهاعضاي ما اجازه داد"كه 

مجموعه  (." يك شكست اخالقي وحشتناك است اينبراي حزب ما"كند كه اضافه مي
براي فهم  اين كه ترس انگلس بي مورد نبود كافي است كه  )97، 62 ص ،45آثار جلد 

كه در سال  (1881 تا 1880بي در  آرنولد توين اثراشيم كه چند سال بعدتوجه داشته ب
  : جو را تحت تاثير قرار دادچند نسل دانش)  منتشر شد1884

 مزد تحت بر طبق اين نظر،. د ريكاردو را پذيرفتندكارل ماركس و السال نظريه مز"
 زنده بودن تنها به  كه باشدتواند بيش از ميزاني هرگز نميحاضرنهادهاي اجتماعي 

 نظر بيهوده بدين ترتيب اين). 103-104 ص 1956بي توين ("كندميمك  كارگران كصرف
. م.  به سواحل بريتانيا رسيد و ه"قانون آهنين مزدها" مورد ماركسيستي بودن در
 مخالفت نادرست همراه با. (كراتيك آن را پذيرفتو دم-ن سوسيالواسيمن از فدرندياه

 ساده فهم السالي نظريه پيچيده در مقايسه با قانون). هاي كارگريالسال با اتحاديه
همان طور كه ماركس . رو بود-به-ردم با مشكل رونفوذ در افكار مد ماركس براي مز

تواند به طور واقعي مردمي ي براي انقالبي كردن يك علم هرگز نميملتالش ع ":گفت
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 اقتصاد قادر نبودند يحتي استادان برجسته). 436 ص ،41 جلد ،مجموعه آثار ("باشد
لتوس و هم به به ما را هم "قانون آهنين مزدها"تفاوت اين دو نظر را دريابند و 

  ) 553سون ص مراجعه كنيد به ساموئل. (دادندماركس نسبت مي
د  مزشود كه تئوري اين بدفهمي آيا در آثار ماركس چيزي وجود دارد كه باعث

،  از نظريه ماركس در دوران كمالما در بررسي" ؟ كند داللت"فقر فزاينده"ماركس بر 
ا مبتني بر كاهش سطح زندگي كارگران در  كه الزامرو نيستيم-به- روبينيبا هيچ پيش

 به او قرار باورناد اين تسااي براي و بتواند وسيله ،حال اشتغال به معناي مادي آن باشد
 براي يافتن  مدعيان از طرفبايد قبل از هر چيز گفته شود كه هيچ تالشي. گيرد

اي نظري را ندهاين غير عادي است كه نويس. ستتاييدي استوار بر متن انجام نگرفته ا
 اگر ما از .)3 ("به ماركس نسبت دهد بدون اين كه براي اين امر سندي ارائه كند

 نظر فاشاراتي در آثار اوليه او به حداقل مزد، معيشت صرف، فقر فزاينده و غيره صر
 مورد "فقر فزاينده"ارد كه در كوشش براي اثبات نظريه د وجود فاكتكنيم تنها دو 

هر ": گويدمياست كه ماركس  "ارزش، بها، سود" در ياول. ته استاستناد قرار گرف
. دار عليه كارگر دگرگون كند سرمايهبايد مقياس را به حساب  صنعت مدرنتكاملي در

داري به سمت افزايش دستمزدها نيست، بلكه در نتيجه، گرايش عمومي توليد سرمايه
رزش كار و حتا بر حداقل آن به سوي تنزل معيار متوسط مزد، يا اعمال فشار بر ا

-دهد ماركس كاهش مزدها را پيشگويند نشان مي اين نقل قول كه مي."استاستوار 

ه البته معادل مزد واقعي كند كبيني كرده است در واقع به ارزش نيروي كار اشاره مي
به عالوه ). كنند غالبا در جهات مخالف يك ديگر حركت ميي كه،دو كميت. (نيست

مله كنند از نقل جد ماركس كه غالبا به اين نقل قول استناد مي مزينظريهناقدان 
 اين به هيچ وجه "ر در اين نظام استوگرايش ام"كنند كه اين تنها بعدي غفلت مي

ها از تالش براي اگر آن". "كه طبقه كارگر از مقاومت سر باز زند"دال بر اين نيست 
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 در برابر تجاوز مستبدانه سرمايه مقاومت حفظ ارزش نيروي كار خود سرباز زنند و
  ".چشم دوخته باشند كه به بركت الهي كنند مي تنزل به سطح بدبختان"آنگاه"نكنند

   )148 ص ،20 جلد ،مجموعه آثار(
ها مستقيما رابطه كمي با نظريه مزد دهد كه آنيك قرائت از اين قطعه نشان مي

نوايي نبايد با روابطي كه در  رشد بيگيري يك جمعيت اضافي وشكل. ماركس دارند
مگر تا جايي كه ارتش ذخيره بيكاران  (رسد مغشوش شود مي نيروي كار به فروشآن
اين آن چيزي است كه مفسران از جمله ). نداي تقاضاي كار نقش مخالفي ايفا كبر

 "دهنوايي فزاينبي" مفهومي بين تشاشاين اغ.  تجربه ماركس انجام دادندكارشناسان با
ي اما با نتيجه ،ها پيشان به علت كاهش سطح مزدها از مدت كارگري"فقر فزاينده"با 

ي است كه گروهنوا شدن كه به معناي  بيي كلمه.اندك، مورد اشاره قرار گرفته است
طح زندگي طبقه كارگر به طور كل از هر حقي محروم است با بدتر شدن وضع س

كونه، ( آراي ماركس است ترين سوء تفسير از اين يكي از بزرگ".شودوش ميمغش
  )5 (.)229، ص 1979

هاي عهتري از اين قطبندي قديمي صورت1861 -63هاي اقتصادي نوشتهدر دست
 كارگران "فقر ذهني"او از . سازدتر مينظر ماركس را روشنسرمايه وجود دارد كه 

 مطلق مصرف مادي دهد مساله مورد توجه او نه سطحكند كه نشان ميصحبت مي
  : بلكه موضع كارگران در جامعه است

كند، به داري حجم ثروتي كه در برابر كارگران رشد مي توليد سرمايهيهمراه با شيوه"
ابل كارگران ها حاكم است يعني سرمايه، و جهان ثروت در مقعنوان ثروتي كه بر آن

قابل به همان نسبت فقر يابد در قطب مگر و بيگانه توسعه ميچون جهاني سلطههم
محروميت كارگران و . يابدشان گسترش ميهني كارگران، نيازمندي و وابستگيذ

  )463، ص 34، جلد مجموعه آثار. (ايه با هم منطبق  و همگام اند سرمگسترش
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كارگران چيست و آن را " فقر مطلق"كند كه منظورش از به عالوه ماركس تعريف مي
  : داندبستگي اقتصادي برابر مي بلكه با وا،نه با مسكنت

كند كار هم از نظر جوهر مادي آن و در حالي كه از طرفي اقتصاد سياسي ادعا مي"
، هم از لحاظ شكل اجتماعي، هم از لحاظ ارزش مصرف و هم از لحاظ ارزش مبادله

كند كه كارگران در  ادعا ميدرست به همان اندازه از طرف ديگر. منشاء ثروت است
وي كارشان تنها كاالي باقي ند، فقري كه معنايي جز آن ندارد كه نيراق فقر مطل

 كار به ون تواناييچهمر برابر ثروت واقعي و عيني توانند دها مياي است كه آنمانده
  )41، ص 30مجموعه آثار جلد . ("فروش برسانند

هر كنند جود ماركس را صرفا از حيث سطح معاش تفسير مي مزيكساني كه نظريه
در او . گيردهاي انگلس مورد تفسير قرار ميگاهي نوشته. كنندآن را كامال فراموش مي

مجموعه آثار . (گويد سخن مي"هاي تودهر فزايندهفق"مقدمه بر ديالكتيك طبيعت از 
.  اين بحث نداشته استاما اين اثري كه كمتر خوانده شده تاثيري بر). 331، ص 25جلد 

: تر به اين موضوع مربوط استكند كه بيشاي اشاره ميبه نكتهدورينگ او در آنتي
شان هر شود اما ثروتتر ميداران كه تعدادشان مرتبا كمتناقض خصمانه بين سرمايه"

 كه تعدادشان افزايش ،قد مالكيتبگير فا و كارگران مزد،يابد مييتر بيشابعادروز 
، ص 25لد مجموعه آثار ج ("شودتر ميشان به طور كلي پيوسته بد اما شرايط؛يابدمي
اي هنوز پايه گرچه . است"فقر فزاينده" يترين اظهار نظر به ايدهاين نزديك). 139

اي درباره او در مقاله. رود مزد ماركس به شمار نميي نظريهيد نظر دربراي تجد
كند كه مياشاره ) 1881 ماه مه 28(براي مجله ليبر استاندارد نوشت  كه "هااتحاديه"
اهي  اقتصادي مردمي كه در صنايع كارگهاي اول قرن طي يك بحراندر سال"

انگلستان به كار اشتغال داشتند تابع قانون عمومي كاهش مزد كارگران غير متشكل 
اين اظهار نظر ). 384 ص ،24 جلد ،مجموعه آثار ("همواره به طرف حداقل مطلق بودند
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ها در دفاع از ارزش نشان دادن اهميت اتحاديه منظورش  كه بيان شددر متن بحثي
شر اصلي پايين بودن "كند كه چنين نظير ماركس اشاره مياو هم. نيروي كار است
. "رود مزدي است كه شر اصلي به شمار مي كار بلكه اين خود نظام،سطح مزد نيست

ها ه اتحاديهن مزدها به وسيله مبارزقانو"به نظر او ). 387، ص 24لد ، جمجموعه آثار(
، كارگران هابدون مقاومت اتحاديه. آيد ميشود، بر عكس توسط آن به اجرا در نميملغا

-دي حق آناي نظام مزهكنند كه طبق قانونحتي آن ميزان معين را دريافت نمي

اند مجبور به ها زماني كه در برابر او ايستادهط با ترس از اتحاديهدار فقسرمايه. هاست
مجموعه  (".شود خود طبق قوانين بازار مي،زش كامل نيروي كار كارگرانپرداخت ار

  )381ص ، 24 جلد ،آثار
در مقدمه اين اثر .  منتشر كرد كتاب كارمزد و سرمايه ماركس را دوباره1891انگلس در 

ا بخش اندكي از كل مجموع طبقه كارگر تنه"از كل توليدات صنعت: نويسدمي
آورد؛ هم چنان كه ديديم، بخش ديگر از اين ه دست مي توليدي خودش را بمحصوالت

دار ي زمينآورد در اكثر موارد تنها با طبقهدار به دست ميمحصوالت كه سرمايه
شود كه اين محصوالت با كشف و اختراع جديد در عرصه توليد افزايش نيز تقسيم مي

شود و داده شود كم مي -ينقد–ي كارگر يي كه بايد به طبقهدر مقابل بهره. يابندمي
اگر هم افزايش يابد، بسيار تدريجي است و يا حتي ممكن است افزايشي نيابد و حتا 

  )251 ص ،27 جلد ،مجموعه آثار. (" سقوط كند نيزدر شرايط خاصي
 يك شاخص مهم براي چونهم ،دار و كارگر به تقسيم نسبي بين سرمايه فاكتاين

. كند اشاره ميهايا سطح كنوني زندگي آن) 6(عه موقعيت كارگران در جامنشان دادن
 ماركس در اين مقدمه يك بي  نزد" فزايندهفقر"ي اما جستجوي دليلي براي نظريه

، ص 1962ميك (ميك مرتكب آن شده است وار در اين بحث است كه رونالد وقتي نمونه
مخالفت  در) 1891سال (دموكراسي نويس برنامه سوسيال به عالوه انگلس در پيش). 431
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نويس پيش. دهد مورد نقد قرار ميرا "فقر فزاينده" يانگارانهبا وارد كردن درك ساده
انگلس در . "يابدولتاريا به طور پيوسته افزايش مي و فقر پركميت"كند اظهار مي

  : اعتراض به اين جمله مي نويسد
و يابي ازمانس.  را بيان كنيمموضوعكلي قطعي اين اين نادرست است كه به ش"

اما . شودنوايي مي احتماال تا حد معيني مانع بيكارگران ي  دايما رشد يابندهمقاومت
من بايد اين . است] شغلي[يابد و آن هم ناامني در وضعيت چيزي قطعا افزايش مي

  .)223 ص 27مجموعه آثار جلد ( "نكته را اضافه كنم
 كلي به عنوان بدترين مصيبتي است  بلكه از دست دادن كار به طور،دهانه كاهش مز

ارگران شاغل را براي به عالوه جمعيت اضافي مبارزه ك. كه در مقابل كارگران قرار دارد
اين نظريه ماركس است نه كاريكاتوري از آن به . ندكشان تضيعيف ميبهبود شرايط

 صرفااي هكند كه بيكار تودبيني مي واقع در كاپيتال جلد سوم او پيشدر. سالشيوه ال
زدن بر آتش   درايچون جرقه همتواند ميكهدهد بل را نشان نميپايين بودن مزدها

  : عمل كندايي وجامعه بورژ
دهد، تمامي ملت را قادر وهاي مولده كه تعداد مطلق كارگران را كاهش ميرشد نير"

 انقالب منجر اين امر به. تري به سرانجام برساندزد كه كل توليد را در زمان كوتاهسامي
 ،1862ماركس  (".اندازدمردم را از جريان توليد بيرون ميشود چون بخش وسيع مي
  )258ص 
 اما اين.  شناخته شده است"فقر فزاينده"كر بحث تبوارد برنشتين غالبا به عنوان ماد

مزد ماركس  يريك گروسمن نشان داده است كه نظريهنه.  كامال دقيق نيستنكته
ولف در . جي. نظرطلبي برنشتاين با نظريه السال مغشوش شدتجديدها قبل از سال

د گويد طبق نظريه مزمي) 1892 ("داريهسوسياليسم و نظم اجتماعي سرماي"كتاب 
ش فيزيكي الزم خود را دريافت كارگران چيزي بيش از ميزان مطلق معا"ماركس 
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-مال متفاوت از صورتخود اما نه كا ياين چيزي است كه ماركس به شيوه... كنندنمي

خانه ارك"اثر ورنتيز در  گه- شولتسه".كند استنتاج مي"قانون آهنين مزدها"بندي 
سوسياليسم راديكال شامل اين گزاره ضروري است كه " كه گويد مي)1892 ("بزرگ
ناپذيري به سطح كنند بلكه بر عكس به طور اجتناب وضع بهتري پيدا نميانكارگر

- كند ما قبال نشان داديم كه نظريهگروسمن اضافه مي". كنندمعاش صرف سقوط مي

ايم نيز همين مفهوم را هومبارت، مازاريك و اوپنسپردازان ديگري مثل سيم خووتيز، 
ي از اواسط قرن نوزده يعني بهبود واقعي در شرايط طبقه كارگر اروپاي. اندمطرح كرده
 ".روشني نادرست است نظريه به ، ايناين، بنابرد ماركس همخوان نيستبا نظريه مز

همين اتهام را به ماركس وارد تر، برنتانو حتي پيش). 248 ص ،1994به نقل از الپيدس (
  . كرد

 اگر ،رفتد و از نزديكان انگلس به شمار مين در لندن بويات برنش1890 يدر اوايل دهه
  .كردد احتماال از ابراز آن خودداري او به چنين نظري رسيده بو

 متعلق به "قانون آهنين مزدها"در واقع در پاسخ به اظهارات برنتانو در مورد نشتاين بر
 در نشريه حزبي نويه سايت در مورد سفسطه  را سلسله مقاالتي1890 -91ماركس در 

تحت نظارت او يك بررسي   و با تشويق انگلس1891و در سال . السال به نگارش درآورد
 كه حزب ،رفتقدمه بر انتشار آثارش به شمار مي عنوان مدرباره السال انجام داد كه به
اين يكي از بهترين نقدها به تئوري مزد السال از ديد . كردآن را براي چاپ آماده مي

 به خصوص بررسي ساده  سبك ادبي در آثار بعدي برنشتاين،اگر. (ستي استماركسي
ورد مالحظه قرار گيرد؛  م انگلسي با نقد روشن به شيوه؛فهم او در نظريه اقتصادي

ترجمه اين اثر به ).  در اين اثر قابل مشاهده است اوو حتي شركت مستقيمتاثير 
 اثري است مهم  صورت گرفت و توسط النور ماركس با كمك انگلس1893انگليسي در 
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فرديناند "تحت عنوان برنشتاين در كتاب خود . كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است
  :گويدمي. "ح اجتماعييك مصلالسال به عنوان 

 يكه به وسيلهتوضيح ميدهد داري را همان طور السال قانون مزد در توليد سرمايه"
. بندي شده استسيك و به خصوص توسط ريكاردو صورتاقتصادي سياسي كال

 ميانگين ، عرضه و تقاضاي كه طبق آن و تحت سلطه"ناپذيرقانون آهنين و تخطي"
يابد كه طبق سطح زندگي يك ملت براي ه معاش صرف تقليل مي همواره ب،كارمزد 

دها به طور متناوب به باالتر از اين اگر مز. "حفظ حيات و تجديد نوع الزم است
؛ همراه آن عرضه كار  وت طبقه كارگري جمعو ، افزايشميانگين برسند ازدواج و تولد

  .دنيابميدر نتيجه مزدها مجددا به سطح قبلي تنزل . شودتر ميبيش
فزايش مرگ و مير در  سقوط كنند، مهاجرت، ا به پايين ميانگينسطح ازاگر مزدها 

- موجب كاهش در عرضه كار مي،تر كودكان كم،، خودداري از ازدواجميان كارگران

همواره كارگران مزد كار "از اين رو . روند كه متعاقب آن مزدها دوباره باال مي؛شود
  امرو اين" چرخدمي زندگي وسايل  برايالزم ازهاي زمانحول آن حد نهايي طبق ني

بنابراين هر تالش طبقه كارگر براي بهبود شرايط خود، از   ".كندهرگز تغيير نمي"
همين طور . هاي تك تك اعضاي خود ضرورتا محكوم به شكست استطريق تالش

قانون ... ه استهاي تعاوني بي فايدود شرايط كارگران به وسيله انجمنتالش براي بهب
 را به آن اضافه كرد بر "آهن"مزد كه السال نظريه خود را بر آن استوار ساخت، نام 

اما اين حركت . پيش فرض حركت مطلقا آزاد عرضه و تقاضا در بازار كار مبتني است
كند كه طبقه كارگر به عنوان يك گروه متشكل با كارفرمايان مواجه زماني تغيير مي

گذاري در تنظيم شرايط كار تحت به وسيله دولت كه از طريق قانونهمين طور . شود
  ...گيردتاثير قرار مي
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. به طور تصادقي مطرح شدو  توسط السال بعدا  پرسش واقعا مادي مورد بحث
موقعيت طبقه كارگر در جوامع مدرن آن چنان غير قابل تحمل است و در مقايسه با 

 كه  رااطر اين كه كارگران صرفا بخشي از ارزشاشكال پيشين توليد نامساعد، نه به خ
كنند بلكه به اين علت كه اين شكل پرداخت ها توليد شده دريافت ميجديدا توسط آن

وابستگي كارگران با آزادي ... باشدشان ميهمراه با وضعيت لرزان زندگي كارگري
ه كارگر فشار اين مساله است كه با وزني آهنين بر طبق. تر شده استشان بيشظاهري

از طرف ديگر نرخ . شودتر ميداري بيشي سرمايهو فشارش با رشد فزاينده. آوردمي
هاي مختلف صنعت متفاوت است و از سطح گرسنگي تا حد معيني از مزد در شاخه
  ....كندرفاه تغيير مي

 اين باال بردن نرخ استثمار و اخذ ارزش اضافي به تنها عامل ثابت در گرايش سرمايه به
  .يا آن طريق از كارگران است

-اشتباه بزرگ السال در پيشنهاد براي اصالحات از ابتدا اين است كه علت اصلي بي

ي مدرن داند كه مطمئنا خصلت اصلي شيوهنوايي طبقه كارگر را در جامعه كنوني مي
  )134 -136، ص 123 -124، ص 1893برنشتاين، . (توليد نيست

 استوار است "فقر فزاينده"يه مزد ماركس است كه بر تز اين رد آشكار مفهوم نظر
كنشت داده يس برنامه ارفورت كه به ليبنومشابه يادداشت انگلس در نقدش از پيش(

  ).شد
ي اصلي نظر  برنشتاين جنبه،1895مدت نه چندان طوالني بعد از مرگ انگلس در 

 فزاينده بين طبقه ماركس را مورد چالش قرار داد به خصوص اين نظر كه يك تضاد
تر در جهت بهتر شدن او اعتقاد داشت كه اين روند، بيش. كارگر و بورژوازي وجود دارد

هاي كارگري، همراه با حمايت تر اتحاديهكند و با رشد بيشوضع طبقه كار عمل مي
اين نظرات در . دهدآميز به سوسياليسم امكان ميقانوني به گذار تدريجي و مسالمت
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 "هاي سوسياليسم و وظايف سوسيال دموكراسيپيش شرط"ختلفي در مقاالت م
 معروف "سوسياليسم تكاملي"آمده است كه در ترجمه انگليسي به عنوان ) 1899(

بيني ماليم استدالل او بر افزايش عمومي و قابل توجه ثروت اجتماعي و پيش. است
  .شدن تضاد طبقاتي استوار است

هاي متناوب پيشرفت و ركود را ريشه كن كرده ري دورهدااو اعتقاد داشت كه سرمايه
  .است

كه هيچ زمان زياد (هاي انقالبي كه در حزب وجود داشت براي گسست از ايدئولوژي
لوحانه منتقدان آن را يك برنامه ساده(و باز كردن راه براي برنامه تحول تدريجي ) نبود

برنشتاين و معتمدان او ) فاجعهنامند و دستورالعملي براي طلبانه سازش ميو فرصت
انداز هاي ماركسيستي را انتخاب كرده بودند كه چشمبه عنوان هدف، حمله به آموزه

 كه طي آن طبقه كارگر قدرت را به "آميزفاجعه"تحول سوسياليستي را بر تغييرات 
ها گفتند اين آموزهها ميآن.  عاصي شده بود"فقر فزاينده"گيرد كه توسط دست مي

كارگران كمتر از . خوان نيست با واقعيت هم"فقر فزاينده"ادرست اند، چون تز ن
اما فقر . آورندتر به دست ميشود بلكه به طور روشني بيششان نميگذشته نصيب

رود و هيج يك از بندي انقالبي به شمار ميمطمئنا يك عنصر ضروري در هر صورت
بي "اما .  به آنچه دارد خشنود استپيروان ماركس اظهار نكردند كه طبقه كارگر

آن چه كه در اين بحث خطاست نسبت دادن .  معاني و داليل بسياري دارد"نوايي
كه به معناي كاهش مزدها و تنزل كارگران به .  به ماركس است"فقر فزاينده"ي آموزه

 اين "توده فقر"تفسيرهاي او در سرمايه درباره رشد. باشد مي"معاش صرف"سطح 
 با اين نتيجه كه تحليل ، است"قانون آهنين مزدها"فسير شد كه گويي او مولف طور ت

) اي مبتني بر آن و هر برنامه(داري و رابطه كار و سرمايه پيچيده او از رشد سرمايه
  .تحقير كنند و هدف انتقاد قرار دهند
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 ،ي اقتصاديگسترده رشدي يك در اين وضعيت همراه با صنعتي شدن آلمان و تجربه
ه حزب به درستي خود را موطف ديدند كه اعتقاد برنشتاين ب مدافعان ماركس در

مدت آن بر طبقه كارگر را به ري و توهم او در مورد نتايج درازداپايداري و رونق سرمايه
- به شكل محدودي دفاع مي"فقر فزاينده"ها از مفهوم از اين رو آن. چالش بطلبند

گرچه . بيني كرده استماركس افزايش فقر نسبي را پيشكه  طرح اين مساله ا ب،كردند
. د ماركس ابراز شد به خصوص از طرف گ در نظريه مزهاي مهميبينيبعضي روشن

فرض اشتباه و يك هدف زامبورگ ولي عموما بحث با يك پيشپلخانف و روزا لوك
 به نظر ثه چنين دشوارين يكي از داليلي است كه اين مباحا. رفتنادرست به پيش مي

  را البته دليل ديگر اين بود كه منتقدان ماركس حمله به يك دشمن پوشالي.رسدمي
هاي نظري اندكي اما در اين مباحثه پيشرفت). يدنددتر از يك دشمن واقعي ميآسان

ابيم كه نقش برنشتاين چيزي بيش از تسريع يبا نگاه به گذشته در مي. انجام گرفت
آميز اين اما نكته طنز.  مخالف سياسي نبودهاير بين گرايشناپذيبرخورد اجتنابيك 

ايط طبقه اعالم كنند شرسال به آن جا رسيدند كه است كه وارثان ايدئولوژيك ال
ركس موضع ترك شده  در حالي كه پيروان ما؛كننده نيستكارگر به هيچ وجه نوميد

 را "فقر فزاينده"ه  نظريسيمايكه اكنون ناآگاهانه انتخاب كنند را ) قانون آهنين(
  .گرفته بود

 كمتر سخن گفت و صرفا به اظهار اين "د شدنمستمن"برنشتاين در واقع در مورد تز 
تر شدن حلقه ده تحقق سوسياليسم وابسته به تنگ فرسويايده":نكته بسنده كرد
نظريه فقر تقريبا "كرد كه مياو چنين فكر . "تر شدن فقر فقرا استثروتمندان و بيش

- جا كنار گذاشته شده است گرچه هنوز اين امر شامل تمام نتايج منطقي آن نميهمه

، 1961، 1909برنشتاين  (".تر از بين بردنيز با توضيح بيشو اكنون بايد بقاياي آنرا . شود
كرد كه ماركس وقتي از تسكي انكار ميوبندي كائاو در مقابل صورت). 175 -176ص 
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و در ) 7. (ويد منظورش به معناي نسبي كلمه استگ سخن مي"توده فقر"افزايش 
چون من اين اعتقاد را ": اسخ دادكرده بود پهايش ايجاد ي كه نوشتهمقابل واكنش

 امكان بهبود و  توانايي چون من،ناپذير استام كه شرايط طبقه كارگر چارهنداشته
 پلخانف مرا ؛اعتقاد دارندكه اقتصاددانان بورژوا به آن ام را پذيرفتهها بسياري از واقعيت

). 206، ص 1961، 1909برنشتاين . ("كندداد مي قلم"سوسياليسم علمي" مخالفان ءجز
استدالل برنشتاين عليه نظريه ماركس سطحي است و از تحليل اقتصادي كه در كتاب 

به معهذا اما اگر اثر او از حيث نظري تهي است . سرمايه آمده است درك اندكي دارد
  . لي موفق استلحاظ جد

ناتواني در برابر كانت، يا "پلخانف به سوسياليسم تكاملي پاسخي داد تحت عنوان 
او حاوي هاي استدالل"مبني بر اين كه ) 1901 ("نامه و خواست آقاي برنشتاينوصيت

ي اين قطب آموزه. گرددكارش حول آن ميقطب منطقي است كه تمام اف
انداز سوسيال دموكراسي نه با كاهش د كه چشمكن برنشتاين مطرح مي".درآمدهاست

 "كردپلخانف استدالل مي". ثروت احتماعي، بلكه با افزايش آن است كه پيوند دارد
 كاهش ثروت در پيونداميد خود را  هرگز ها ماركس و انگلس و هيچ يك از پيروان آن

 پيوندي به آقاي برنشتاين در تالش براي گسست از چنين. دادندنمياجتماعي قرار 
ها اعتقاد داشتند كه اما تمام ماركسيست. كندراحتي عليه دشمن خيالي مبارزه مي
داري همراه با رشد نابرابري اجتماعي و كاهش رشد ثروت اجتماعي در جامعه سرمايه

-او در ادامه مي). 371-2، ص 1976پلخانف . ( است همراهتعداد مالكان خصوصي

كند كه ما ي كه عليه او بيان كرديم را چنين تفسير مياآقاي برنشتين مالحظه"گويد
 اما"كند او اضافه مي. دانيم مي"ناپذيرچاره"داري شرايط كارگران را در جامعه سرمايه

پلخانف از . "ي كارگران مساعد نيستپذيرد كه شرايط براي توده برنشتاين ميخودِ
  : كندكتاب برنشتاين نقل مي
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اي بر تن دارند و ر مسكن در شرايط بدي قرار دارند، لباس فقيرانهها نفر از نظميليون"
رغم فراواني امكانات كافي براي مسكن، پوشاك  و علي؛از غذاي كافي برخوردار نيستند

اي در شرايط شغلي كارگران وجود دارد كه در نتيجه بي عدالتي قابل مالحظه... و غذا
 چون در ؛كنند وابستگي پيدا ميتر چه بيشها ناپايدار و هر شرايط آن،در نتيجه آن

  ."يك جا كار اضافي وجود دارد و در جاي ديگر بيكاري
ناپذير داري شرايط يك طبقه چارهآيا در جامعه سرمايه": كندپلخانف بعدا اضافه مي

باري كننده بارآوري كار در وابستگي اقتصادي مصيبترغم رشد خيرهنيست كه علي
به روشني چنين است و اين صرفا الغاي . خوانيم در آثار برنشتاين ميگيرند كهقرار مي

تواند پرولتاريا را از اين  مي كهداري و انقالب اجتماعي است توليد سرمايهيشيوه
  ".شرايط رها سازد

- چاره ناپذير مي"داريماركس شرايط كارگران را در جامعه سرمايه" او اضافه كرد اما 

 بهبود پوشاك، خوراك و ". محسوس آن در شرايط ممكن باشدداند حتي اگر بهبود
: گويداو مي. " الغاي استثمار برده است،شود اما مسالهپرداخت پولي اندكي بهتر مي

-ي چارهرانند؛ معهذا ما هرگز كلمه ميها كارگران مزدبگير را به حاشيه آنندهر چ"

 ".ايم نبردهها به كارد براي آندهناپذير را كه صرفا آقاي برنشتاين به ما نسبت مي
  )375 -6 ص 1976پلخانف (

-در مورد تكامل نظريه مزد ماركس بحث مي) 1901 ("نقدي به ناقدان ما"پلخانف در 

دهد كه اين نظريه شامل مفهوم فقر نسبي است كه هم افزايش و كند و نشان مي
. مدتا عليه پدر سلسله مقاالت كه ع. گيردكاهش مزدهاي واقعي را در نظر مي

 پلخانف براي اولين بار به تحليل ، است نوشته شدهاسترووه يعني برنشتاين روسيه
ماركس از افزايش بارآوري به عنوان عاملي اشاره كرد كه هم زمان هم باعث افزايش 

  .شودمزدهاي واقعي و هم كاهش ارزش نيروي كار مي
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هر چه . ديگر قرار دارندقيمت نيروي كار و ارزش اضافي در نسبت معكوس با يك 
كس  منافع تر خواهد بود و بالعتر فروخته شود نرخ ارزش اضافي پايينگران نيروي كار

با در نظر گرفتن اين مساله .  منافع خريدار آن قرار دارد باقابلفروشنده نيروي كار در ت
 فروش كه خريد و مگر آن؛تواند بر طرف شود و نه تخفيف يابد اين تضاد نه مي،اصلي

اما شرايطي كه تحت . داري ملغا شودبعني شيوه توليد سرمايه. ان يابدنيروي كار پاي
ا آن جهت تغيير تواند در اين يگيرد ميآن خريد و فروش نيروي كار در آن انجام مي

يابد و طبقه كارگر به اگر به نفع فروشنده باشد قيمت نيروي كار افزايش مي. كند
كند كه قبال با كار او به وجود آمده از ارزشي دريافت ميتري شكل مزد سهم بيش

ي خود به بهبود وضع اجتماعي او و كاهش در فاصله بين پرولتارياي اين به نوبه. است
اگر شرايطي كه نيروي . كندانجامد كه او را استثمار ميداري مياستثمار شده و سرمايه

يابد و  قيمت آن كاهش مي،ر كندشود به نفع خريدار تغييكار تحت آن فروخته مي
. كندتري از ارزش كه توسط كارش توليد شده دريافت ميطبقه كارگر بخش كوچك

. انجامد بورژوازي ميازاين امر ضرورتا به بدتر شدن وضع اجتماعي پرولتاريا و فاصله او 
  ).514 ص 1971پلخانف (

دار  اين طبقه و طبقه سرمايهاما او مشاهده كرد بهبود در شرايط طبقه كارگر تضاد بين
كند كه بهبود در وضع بورژوازي فرانسه صرفا كند و به خواننده يادآوري ميرا رفع نمي

  .ه استتر كردتضاد او را با رژيم كهن بيش
با ناديده گرفتن اين موضوع كه قوانين حمايتي شرايط كلي طبقه كارگر را بهتر كرده 

شرايط اجتماعي كارگران بدتر "تحليل ماركسكند كه طبق  پلخانف ادعا مي،است
از لحاظ " يعني چون".آورندرغم منافعي كه از قوانين كار به دست ميشود عليمي

تر شده است طبقه كارگر نسبتا فقيرتر اقتصادي فاصله بين پرولتاريا و بورژوازي بيش
 ص 1976( پلخانف "شده چون سهم او از محصول ملي به نسبت كاهش پيدا كرده است
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 بلكه ،تالش كردند كه ثابت كنند ماركس نه بدتر شدن نسبي"گرچه منتقدان ) 548
- نشان مي"كارمزد و سرمايه". "بدتر شدن مطلق شرايط كارگران را مطرح كرده است

ي او از جزوه. "نظريه بدتر شدن نسبي شرايط طبقه كارگر است"دهد كه نظريه او 
شرايط مادي كارگران بهتر شده است اما ": گويدآورد جايي كه ميقول ميماركس نقل

كند داران جدا ميشكاف اجتماعي كه او را از سرمايه. هابه زيان موقعيت اجتماعي آن
سخن گفتن ماركس از "كند گيري مي بدين ترتيب او نتيجه".تر شده استعميق
ال فقر مطلق زند حتي اگر در شرايط او احتما در فقر طبقه كارگر سرباز نميدرباره

 از - آن چنان كه در اين جزوه-حليل او اما اين حقيقتي است كه در ت.مشاهده شود
- كند كه رشد سرمايه ماركس مشاهده مي.داري آمده استتحول واقعي جامعه سرمايه

. كه همواره با بهبود مطلق در شرايط كارگران همراه باشداست داري دور از آن 
  ).549-50 ص ،1976پلخانف (

 .شودديده نمييافته  شكل تكاملدرنظريه مزد ماركس  ،اما با مشاهده آثار اوليه
كند تا نشان دهد كه ماركس به علت افزايش پلخانف به كتاب سرمايه مراجعه مي

ممكن است قيمت نيروي كار كاهش "بيني كرده است كه بارآوري اين امكان را پيش
در . يابدقابل استفاده براي كارگران افزايش زمان وسايل معاش رغم آن كه هميابد علي

-نتيجه در اين جا تفاوتي بين بدتر شدن نسبي و مطلق شرايط كارگران مطرح مي

ماركس .  را ارائه داد"نظريه فقر نسبي طبقه كارگر"به سخن ديگر ماركس يك . "شود
ه دهد كه درجكند نشان ميي مزد را معرفي ميدهندهدر حالي كه عوامل كاهش

در معناي روشن و . باالتري از استثمار كارگران الزاما نبايد به كاهش مزدها منجر شود
 در قيمت نيروي كار و نه بدتر شدن نسبي ي كاهشتواند مي نظريه نهايي او نه،مستقيم

 از اين رو كساني كه به ".ها باشدشرايط كارگران همراه با افزايش در پرداخت آن
به . اند نظر ماركس را رد كردهتوانند ادعا كنند كهكنند نميافزايش مزدها اشاره مي
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 خود به خود به معناي "ترمزدهاي بيش"شود كه عالوه اين امر غالبا ناديده گرفته مي
  )550-4 ص ،1976پلخانف . ("بهبود شرايط كارگران  نيست

. د و اصيل نظرات ماركس بوگ همانند پلخانف يك مدافع درخشانروزا لوكزامبور
 1899 تا 1898 به صورت يك سلسله مقاالت از " اجتماعياصالح يا انقالب" او يرساله

ترين جدل عليه برنشتاين بود و به عنوان يك اثر منتشر شد و احتماال برجسته
او بيش از هر يك از . ها برخوردار بوده استين خوانندهترماركسيسم انقالبي از بيش

 مزد ييد داشت كه مبارزه طبقاتي اصل زنده نظريهمعاصران خود بر اين نكته تاك
طور آميز است همانررسي او از تحليل اقتصادي اشتباه جانب ديگر بزا. ماركس است

وتسكي و بر خالف كائ. خورد به چشم مي"انباشت سرمايه" در ]اين اشتباه [كه
. توار است فقر نسبي اس تزپلخانف كه بر اين باور بودند كه نظريه مزد ماركس  بر

سطح زندگي واقعي كارگران كاهش داري كرد كه با رشد سرمايهلوكزامبورگ تاكيد مي
). گرچه او نيز باور داشت كه كاهش در مزدهاي نسبي يك عامل مهم است(يابد مي

مشكل فزاينده و . شودداري مشتق مي بازارهاي غير سرمايه او دربارهاين نتيجه از نظر
اي به در نتيجه او هيچ عالقه. رو است-به-ضافي به طور كلي رونظام در تحقق ارزش ا

دهاي ثرات متقابل افزايش بارآوري بر مزداد كه اآن جنبه از نظريه ماركس نشان نمي
-همان طور كه پلخانف مطرح مي ؛مورد بررسي قرار دهدواقعي و ارزش نيروي كار را 

 دچار اشتباه "فقر فزاينده"ني بيگفت كه برنشتاين در پيشبدين ترتيب او مي. كرد
 در .باشد گرچه او خود ادعا نداشت كه استداللش مبتني بر تحليل ماركس مي،است

اصالح يا انقالب اجتماعي او به مفهومي كه توسط كنراد اشميت متحد برنشتاين 
اي ها همراه با اصالحات قانوني به طور فزايندهشد حمله كرد كه اتحاديهمطرح مي

طبق نظر . ر شرايط توليدشان را فراهم آورندند براي طبقه كارگر نظارت كامل بتوانمي
دادند و داران به تدريج تمام حقوق مالكيت را از دست مي و برنشتاين سرمايهتاشمي
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ها بنابراين اتحاديه. گرفت قرار ميي آن و تحت ادارهها به نفع كل جامعهمالكيت آن
  سوي يك عنصر اساسي در ورود پيشرونده بهدر اجراي عادي كاركردهاي خود

ها ترين كاركرد اتحاديهكرد كه مهم او بر عكس استدالل مي،سوسياليسم هستند
  :عبارتند از

شامل تجهيز كردن كارگران به ابزاري براي تحقق قانون ... هاكاركرد اصلي اتحاديه"
به قيمت جاري بازار داري، يا به عبارت ديگر، فروش نيروي كارشان دستمزد سرمايه

ترين حالت، در مطلوب. توانند قانون دستمزدها را از ميان بردارندها نمياتحاديه... است
توانند انجام دهند، تحميل حدود عادي بر استثمار ها ميبهترين كاري كه اتحاديه

به ها قادر به نابودي استثمار نيستند، حتي اما اتحاديه. داري در هر زمان استسرمايه
  ".صورت تدريجي

 ولي نتايج كامال متفاوتي از ،پذيردها را در آلمان ميگرچه او رشد و شكوفايي اتحاديه
طور نامحدود و ادعا توانند به ها نميگويد اتحاديهاو مي. كندنتايج برنشتاين اخذ مي

  :ند بلكه برعكسشده گسترش ياب
رويم بلكه ما به ديه پيش نميي پيروزمند اتحاخواهيم ديد كه به سوي عصر توسعه"

به محض . ها فزوني خواهد يافتشويم كه در آن مشكالت اتحاديهاي نزديك ميدوره
- داري به مرحلهي خود دست يافت و سرمايهي صنعتي به باالترين نقطهآن كه توسعه

اي به طور مضاعفي دشوارتر ي اتحاديهي حضيض خود در بازار جهاني رسيد، مبارزه
تر خواهد  شد زيرا اوال شرايط عيني بازار براي فروشندگان نيروي كار نامطلوبخواهد

ندتري افزايش خواهد يافت و آهنگ بود؛ چون تقاضا براي نيروي كار با آهنگ كُ
- ثانيا براي جبران زيان. تر خواهد شدي نيروي كار نسبت به زمان حاضر سريععرضه

تري نسبت به زمان حال به داران تالش بيشهاي متحمل شده در بازار جهاني، سرمايه
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 آيا. به كارگران بكاهند) به شكل مزد(خرج خواهند داد تا از تخصيص بخشي از توليد
  . "ستبه تعويق انداختن كاهش سود نيترين ابزار براي كاهش مزدها يكي از اساسي

ر از محصول تتوانند با مبارزه خود هر چه بيشها ميبرنشتاين گفته بود كه اتحاديه
گ اين را به لوكزامبور. مازاد به دست آورند و مزدها را به حساب سود افزايش دهند

در آسمان آبي انجام "گفت كه اين مبارزه عنوان يك امر خيالي در نظر گرفت و مي
قانون مزدها درهم . دهدي قانون مزد رخ ميگيرد بلكه در چارچوب تعيين شدهنمي

كرد كه در حالي كه برنشتاين فكر مي. "شودحقق ميشود بلكه متشكسته نمي
تهاجمي عليه نرخ سود صنعتي مبارزه كنند و آن را به "توانند به طور ها مياتحاديه

ها صرفا دفاع اين غيرممكن است چون اتحاديه. "تدريج به نرخ مزدها تبديل كنند
ها بيش از اين آن. روندهاي سود به شمار مي نيروي كار عليه حملهييافتهسازمان

 طبقه كارگر همواره در موضع نامساعدتري قرار كهتوانند دست به كاري زنند زيرا نمي
ثانيا . مان شده استنوران بي خاهداران و پيشاوال بازار كار مملو از دهقانان، مغازه. دارد

  .شودنتايج بارآوري كار منجر به كاهش قيمت نيروي كار مي
هاي داري مبارزه اتحاديههاي جامعه سرمايه مورد، به علت جريانبنابراين در هر دو"

البته اگر قرار باشد كه كارگر به  .شود مي1فوسيسيكارگري مبدل به يك نوع كار سي
، اگر قرار باشد گيردنرخ مزدي نايل آيد كه به اقتضاي وضع موجود بازار، به او تعلق مي

 توسعه اقتصادي از نظر ييابندهو گرايش تنزلداري اجرا گردد كه قانون مزد سرمايه
يم تضعيف شود، آن وقت اين كار تر بگويقدرت تاثيرگذاري خود فلج گردد و يا واضح

  ".الزم خواهد بود دشوار و بي ثمر واجب و

                                                 
اين اسطوره به كار . فوس، پادشاه اساطيري كورينت است كه به غلتادن سنگ از باالي كوه محكوم شديسسي- 1

  .رسددشوار وسخت اشاره دارد كه هرگز به پايان نمي
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 به خاطر اين كه مبارزه دهد مورد حمله قرار ميسرانجام لوكزامبورگ برنشتاين را
 به علت درك كند؛ وع نه نظام توليد مربوط مي نظام توزيطبقاتي را كامال به مساله

داري را ه توليد سرمايي مبارزه عليه شيوهبرنشتاين"ي مزدها با سود، خيالي از رابطه
- سوسياليستي را در جهت مبارزه عليه توزيع سرمايهيهكند و تالش دارد جنبرد مي

. ي توزيع"عادالنه" م براي نظاگويد سوسياليسم تالشي استاو مي. "داري هدايت كند
 توليد يخواهد با الغاي شيوهسوسيال دموكراسي مي"دهداسخ ميلوكزامبورگ پروزا 

ي برنشتاين اما دقيقا برعكس شيوه.  توزيع سوسياليستي را برقرار كند،داريسرمايه
يستي ي توليد سوسيالداري را به اميد برقراري تدريجي شيوهمبارزه عليه توزيع سرمايه

  )106-7، ص ص 1971لوكزامبورگ، ( ."كنديشنهاد ميپ
 مقدمتا كنار گذاشته شده "فقر فزاينده"ي اين جهت تلقي اساسي نسبت به مساله از

اي رخ نداده است؛ كه فقر فزاينده" چون ،است كه نظريه مزد ماركس اشتباه است
 صرفا فقر نسبي را گيرد ونظريه ماركس امكان افزايش مزدهاي واقعي را در نظر مي

كند و اين  شرايط طبقه كارگر را توصيف مي،كند و بنابراين به درستيبيني ميپيش
ي فقر فزاينده يك جزء درست و اساسي از ماركسيسم است چون با رشد كه آموزه

-ش طبقه كارگر تابع گرايش مسكنت واقعي با قدرت هر چه بي،داريتضادهاي سرمايه
شمار  اين مواضع طي قرن اخير بسط، تعديل يا مورد انتقاد بيهر يك از. شودتر مي

 .منتقدان قرار گرفته است

در نتيجه در مورد اين بحث ادبيات وسيعي وجود دارد و در اين جا ارائه هر نقطه 
ي م كه آموزه منصفانه است كه بگويييبه طور كل. نظري به تنهايي غيرممكن است

بنابراين ). 226، 1979كونه، (استدر تفسير آثار ماركس يك مسير اشتباه  "فقر فزاينده"
ما با بيان نقل قول زير كه غالبا در گرماگرم بحث به آن توجه نشده است اين بحث را 

  :بريمبه پايان مي
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ي ماركس خواهيم توجه را به اين واقعيت جلب كنيم كه منتقدان آموختهما مي"
 كه  استداريهاي انباشت سرمايهگرايشنوايي يكي از اصرار دارند كه انباشت بي

ناميد و تالش داشت با اشاره به بهتر شدن شرايط  مي"انباشت فقر"ماركس آن را 
گيرد كه اصالح چنين بهبودي اين واقعيت را در نظر نمي. طبقه كارگر آن را نفي كند
 را يافته است كه ماركس نيز آني مبارزات كار سازماندر وضع طبقه كارگر نتيجه

هاي انباشت شرايط كنوني طبقه كارگر صرفا نتيجه گرايش. بيني كرده بودپيش
ي  كه به وسيله استداريهاي سرمايهي گرايشداري نيست بلكه نتيجهسرمايه
  )  228، ص 1907بودن، .("يافته عليه آن تعديل يافته استي كار سازمانمبارزه
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  :هاتيادداش

 به شكل موثرتري اين سفسطه را نشان دادند كه نظريه مزد ماركس مبتني بر نويسندگاني كه -1
، )1979)، كونه)1957(، داب)1907(، بودن)1979، 1983، 1991( است عبارتند از بامول"هفقر فزايند"تز 

ي هال دريپر نيز قصد داشت اسطوره). 1960(و سوول) 1977(، روسدلسكي)1970، 1971، 1978(مندل
  . موفق به انجام اين كار نشد1990 اما تا مرگش تا ،اينده را بر مال سازدفزنوايي بي

بدون آن كه بخواهيم كه خطايي را به او نسبت دهيم بايد اشاره شود كه ماركس از  -2
)Verelendung (كرد از استفاده نمي)Progressives Elend (اين تفاوت ممكن . كرداستفاده مي

نويسد و در عين حال ين اولين موردي كه ماركس در باره فقر فزاينده مياست اهميتي نداشته باشد اما ا
 .آخرين بار

يل نظريات ماركس مولفان بر اين باورند كه براي تحلبسياري از : كونه مشاهده كرده است - 3
 كه ي رجوع كردهايي متعارفبندي به بعضي صورت بايد بلكه،هاي اصلي مراجعه كردنبايد به متن

 كل ،نويسد بسياري از ادبيات جديد اقتصادي ميسوول نيز). 42، ص 1972كونه، (اندنوشته ديگران
كنند و سپس ماهرانه مساله تفسير را با باورهاي عموما پذيرفته شده در علم اقتصاد ماركس آغاز مي

آن  غالبا بدون حتي يك مراجعه به -دهندهاي ماركسي را مورد تحليل و نقد قرار مينتايج اين آموزه
 ).13، ص 1985سوول ( -چه كه توسط ماركس نوشته شده است

 غالبا تفسير خود از نظريه مزد ماركس را بر  اين است كهصوصيات بحث منتقداناز خيكي -4
 .سازندآثار اوليه استوار مي

گويد در هر  مي"ي اقتصاد مليمقدمه"كند و در روزا لوكزامبورگ به اين مساله اعتراض مي -5
 خطا خواهد بود كه مزد واقعا پرداخت شده كارگران داري اين كامال روابط مزد سرمايهبحثي در مورد

 )724، ص 1951لوكزامبورگ، (. صنعتي شاغل را در نظر بگيريم و ارتش ذخيره بيكاران را كنار بگذاريم

فقر كاهش نيافته است بلكه افزايش نيز يافته است چون حداكثر ثروت نيز "ماركس نوشت  -6
 )646، 35مجموعه آثار جلد ، ".(يافته استافزايش 

كند كه استدالل مي) 1899 ("ي سوسيال دموكراسيبرنشتاين و برنامه"كائوتسكي در اثر  -7
ي اقتصادي كارل آموزه"اثر قبلي او . ي نسبي را تدوين كرده استماركس تز فقر قزاينده

ي كارگران توجه كمي  به مبارزهدهد كهيك برداشت از نظريه مزد ماركس ارائه مي) 1891("ماركس
  .داردمبذول مي
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  ∗: "ارتش ذخيره"ي فرضيه

  هاي تجربييك ارزيابي از داده
 فرانسيس گرين

 
اما اگر اضافه جمعيت كارگران محصول ضروريِ انباشت "

دارانه است، بر عكس، ي سرمايهيا رشد ثروت بر پايه
داري و در به اهرم انباشت سرمايههمين اضافه جمعيت 

] داريي توليد سرمايهشيوه[حقيقت، به شرط وجودي
اي را شكل ي صنعتي آمادهارتش ذخيره. شودبدل مي

دهد كه چنان يكسره و به طور مطلق به سرمايه تعلق مي
ي خويش پرورش داده دارد كه گويي خود آن را به هزينه

 حسن مرتضوي،: انكارل ماركس، برگردكاپيتال،.("است
 )679ص  ،جلد اول

 نظريه و تعديل در آن: مقدمه

ي روابط ي نظامي فراوان است كه خصلت خصمانهها ماركس استعارههايدر نوشته
استفاده از اين  كه ي ندارد تعجباين امر. دهدداري را نشان مياجتماعي سرمايه

شايد اين . شوداهده ميمشماركسيست نيز  نويسندگان غيردر قلم، گاهي هااستعاره
                                                 

  . كنمميتشكر شان هايمن از بن فاين، سوبراتا گاتاك به خاطر تفسيرها و پيشنهادها و ديدگاه ∗
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  مبارزه ورقابتتركيبي از  .اي وجود داردهايي باشد كه بيكاري تودهانعكاس موقعيت
 تصوير  يك،هايي كه درگير آن هستند اقتدار در محل كار همراه با تعداد انسانبر سر 

  در درستبنيامين و كوچين اقتصاددانان نئوكالسيك. كندنظامي را به ذهن متبادر مي
ارتشي از بيكاران در بريتانيا در حال ":گويند ميز، كين"تئوري عمومي"زمان انتشار 

ارتش " نظري خود به -در مدل اطالعاتي) 1985(ليتزشاپيرو و اشتيگ. "آماده باش بود
تر پيوند با مدل ماركس بيشها گيري آندر نتيجه. كنند اشاره مي"ي بيكارانذخيره

اي سطح توازني از بيكاران بايد وجود داشته باشد كه انگيزه":گويدمشهود است كه مي
دانان اما به طور عمومي اقتصاد .)1("دنبراي كارگران به وجود آورد كه از كار تن نزن

دهند كه به  ترجيح مي،اصلي براي اشاره به كساني كه خارج از روابط كار قرار دارند
 ،كس در مباحث جديد ماركسيستيبرع. استفاده كنند "بيكاران" اصطالح  ازسادگي

  غالباعبارت ماركسي. رود به كار ميتر بيش"ي كارارتش ذخيره"ي عبارت برانگيزنده
 و اين ؛گيردمترادف با اصطالحاتي است كه از طرف اقتصاد رايج مورد استفاده قرار مي

 در ي قديمي سودمند است؟ اماكند كه آيا اين استعارهامر اين پرسش را مطرح مي
ريه  با نظپيوند در "ارتش ذخيره"شناسي ماركسيستي عبارتمباحث اقتصاد و جامعه

  .كند معناي ويژه پيدا ميداريكرد سرمايه كارخاصِ
ي ي ارتش ذخيريههدف اين نوشته بررسي و ارزيابي اين مساله است كه نظريه

داري ايه در كاركرد سرم،ماركسي چگونه به عنوان يك مبناي كيفي و كمي تجربي
 اما ،گرچه در مورد تفسير دقيق آن جاي بحث وجود دارد. تواند به كار رودمدرن مي

 :كنمهاي اساسي نظريه را به شكل زير خالصه ميدر اين نوشته من جنبه

. داري امري است مربوط به ذات نظام سرمايه،به معناي ارتش ذخيره بيكاري •
هاي ادواري است براي رشد سريع خود انداري كه مستعد بحري سرمايهدر يك جامعه
 بدون آن به هستي ،تواند تا زمان نامعينياي از نيروي كار دارد و نمينياز به ذخيره
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و هم انباشت ) 2(هاي اقتصادي ارتش ذخيره هم از طريق بحران.خود ادامه دهد
دهد و ي تركيب ارگانيك سرمايه را افزايش م،انباشت سرمايه. شودي ميسرمايه بازساز

بنابراين تعداد .  كندهاي جديد صنعتتواند جذب شاخهرا بالفاصله نميبيكار نيروي 
 )3.(رودمتوسط ارتش ذخيره همپاي انباشت سرمايه باال مي

يط كار را مزدها و ساير مزايا و شرا دست،ي صنعتيارتش ذخيره در جريان دوره •
 شغلي را ،كند كه با مزد كمجبور مييا به طور مستقيم كارگران را م). 4(كندتنظيم مي

چنين به عنوان سالح هم. دهدهاي صنعتي را كاهش ميبپذيرند و يا قدرت اتحاديه
هاي صنعتي تاثير بعضي اوقات و در بعضي از شاخه. كندمبارزه طبقاتي عمل مي

 .شود ضعيف مي آنكاركرد

 هنگامي كه .ودشهاي مشابه باعث افزايش شدت كار ميارتش ذخيره به شيوه  •
 اثرات اين. كندعال را به از دست دادن كار تهديد مي ارتش ف،شودميتر تعداد آن بيش

توان گفت مي 3 و 2با در نظر گرفتن بند . هاي مختلف متفاوت است بر بخشسازوكار،
 . تنظيم روابط بر سر مزد است،كه عملكرد عمومي ارتش ذخيره

ها جايگاه غالبي در ارتش ذخيره به عضي گروه ب،هاي متفاوتها و مكاندر زمان •
هايي را تواند نقش چنين گروهي مربوط به ارتش ذخيره مي و نظريه،آورنددست مي

، "شناور":ماركس اشكال متفاوتي را در ارتش ذخيره از هم متمايز كرد. روشن سازد
اما . شوند ميشان با ارتش فعال تعريف كه تقريبا بر مبناي نزديكي"راكد" و "پنهان"

-ي خاصي به ارتش ذخيره ميها كه چرا گروهگيرد دليل را در بر نميتئوري ايناين 

كند هاي نظريه عمل بينيبنابراين ارزيابي اين كه گروه معيني مطابق پيش. پيوندند
 .آيدمحكي براي اين نظريه به طور كلي به شمار نمي

ي  تحليل ماركس درباره، با همدر پيوندي جدا و در عين حال  سه جنبه،3 تا 1بندهاي
ها در مجموع به عنوان  آن،شتهدر اين نوبنابراين . دهندتنظيم بازار كار را تشكيل مي
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اشاره كنيم   الزم استسخن،قبل از آغاز . شوند ناميده مي"يارتش ذخيره"ي فرضيه
  .اوت داردداري نوين از بعضي جهات با زمان ماركس تفكه اين فرضيه در سرمايه

در قرن :  از برخي جهات تغيير يافته است،ي قرن نوزدهم تاكنون ز نيمها داريسرمايه
المللي بينتر بيش سرمايه از جهات مختلف وكند  ميااي ايفبيستم دولت نقش فزاينده

خودِ  و ،شد جنبش كارگري اروپا تغيير كردهروابط طبقاتي همراه با ر. شده است
ي تمام اين تحوالت تفسيرهاي مربوط به فرضيه. گون شده استبازارهاي كار دگر

  .كندارتش ذخيره را تا حدي تعديل مي
 گرچه بازار كار نسبت به بازار ؛المللي شده بينخودِ ارتش ذخيرهاوال : ايمهاجرت توده
هايي از قبيل استفاده از كارگران نمونه.  كمتر جهاني شده است80ي پول در دهه
 به عنوان عامل مساعد براي سرمايه موضوعي است ،جنوب ايالت متحدهمكزيكي در 

ايي در همليتي براي ايجاد شعبه چندنيروهايبه عالوه . شودكه مكررا شنيده مي
تواند تهديد جدي براي نيروي كار تر است مي پايينها در آنكشورهاي ديگر كه مزد

چنان به  هم"ملي"م نيروي كار  مفهو آياشود كهاين پرسش مطرح مي. به وجود آورد
  ؟قوت خود باقي است

-نظريه. ذاردگ در شكل و عملكرد ارتش ذخيره تاثير مي،افزايش نقش دولت در اقتصاد

اي ديگري غير از توضيح  شيوه،استوار است نقش مجموعه تقاضا رنزي كه بكيي 
  .گذاردبيكاري ناشي از تغييرات فني پيشارو مي

ي بعد از جنگ مساله نزي در دو دهههاي كيشود كه سياستدر عين حال گفته مي
ي ارتش ذخيره را نفي  بنابراين ظاهرا ستون اصلي فرضيه؛بيكاري را از بين برده است

به طور . داندناپذير براي سرمايه ميبيكاري را عامل ضروري و اجتناب كه ،كندمي
گرچه . تا برطرف شده استاي موقي بيكاري تودهرسد كه تازيانهوسيع به نظر مي

 است، ي پاياني گذاشته نقطهبينيبر اين خوش) اقدامات نئوليبرالي(هاي اخيرتجربه
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كند كه نكته را مطرح مين زي در سطح اقتصاد كالن حداقل ايهاي كينامكان دخالت
، تعديل و هاي دولتي عملكرد سياستهل به وسي،كاركرد ارتش ذخيره در دوران جديد

 .ده استابهام ش دچاردي رادر مو

هاي رفاه در اروپا به تغييراتي در ارتش ذخيره كمك كرده در عين حال، برآمد دولت
با برطرف كردن بعضي از مشكالت بيكاري، بخشي از انگيزه براي كار سخت و . است

تواند از طريق اقتصاد بيكاري ساختاري نيز تا حدي مي. تبديل مزد كم از بين رفتند
داري گاهي هاي جديد سرمايهاما دولت. هاي بازآموزي كنترل شود برنامهخُرد مثل

كنند، هم از طريق فشارهاي آفريني ارتش ذخيره عمل مياوقات آگاهانه در جهت باز
اي ي كار از طريق مهاجرت تودهاقتصاد كالن و هم به طور مستقيم، با تغيير در عرضه

. هاي كارگران مهمان اروپاييتر در برنامهيا پيش) 1978هالووي جان (مانند برزيل 
ي ارتش ذخيره را به شكل جديدي طرح كرد  فرضيه1942كالكي در سال ) 1971(كالكي 

هاي بزرگ به گويد كه شركتاو مي: گيردكه عملكردهاي دولت را نيز در بر مي
گرچه آورند كه از اشتغال كامل به طور دايم حمايت نكنند، چون ها فشار ميحكومت

هاست، اما در بلندمدت به كاهش سود و ها در كوتاه مدت به نفع آناين حمايت
و بنابراين بر خالف منافع طبقاتي . شودها در روند توليد منجر ميي آنتضعيف سلطه

تواند در شرايط مختلف ارتش ذخيره را كاهش يا افزايش دهد و دولت مي. هاستآن
 .تواند آن را به طور كل از ميان بردارداما هرگز نميتاثيرات و شكل آن را عوض كند، 

ي ارتش ذخيره هاي كارگري در اروپا ممكن است به تغييراتي در فرضيهبرآمد جنبش
هاي ركود مقاومت ها در مقابل كاهش دستمزد طي دورهاتحاديه. كمك كرده باشد

سازد و در مقابل تر ميهاي جديد توليد را كُنددهند و استفاده از شيوهنشان مي
 يي اندازهاين قدرت خودش تا حدي نتيجهگرچه . كندافزايش آهنگ كار مقاومت مي

 ممكن است بالفاصله نتواند مزد ،تر بزرگييك ارتش ذخيره. ارتش ذخيره است
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ان پيروزي كارفرمايان بر تواند امكبخش متشكل در اتحاديه را پايين بياورد؛ اما مي
  )152-153ص ، 1978مندل . (تر كندمزدها را بيشبعدي دستها و كاهش اتحاديه

 ات بر شكل ارتش ذخيره اثر هم و،تواند هم بر كاركردساير تحوالت در بازار كار مي
 در دوره بعد از جنگ به خصوص ،ملي ير تركيب نيروي كاريتغ.  باشدمعيني داشته

هاي مختلف  در بخش روند كار همراه با تفكيك و جدايي كارگر زنان كميتافزايش
هاي اوليه كه ظاهرا داراي امكانات گيري بخش شكلو؛ بازار كار در قرن بيستم

تر و ن در برابر تاثيرات منفي كار سخت كه كارگرا"ثانويه"هاي ند و بخشاحفاظتي 
 هستند، از پوشش حمايتي گونه ميزان بيكاري فاقد هردر هنگام باال بودنتر مزد كم

نظباطي در بازار هاي سخت ا در بخش اوليه، روش.رودت به شمار ميجمله اين تحوال
تري براي ايجاد هاي مثبت، و از شيوههاي سنگيني به همراه داردكار داخلي هزينه

اما جدا ). 1987وپف كس وايبه عنوان نمونه بنگريد به(شود انگيزه براي كار استفاده مي
نويسد كه مي) 1977( حالي كه فريدمن اي نسبي است دركردن ارتش ذخيره، مساله

 در قرن بيستم در بسياري از موارد از دست داده است  كاركرد خود را،ارتش ذخيره
 يمعتقدند نيروي كار ثانويه قسمت عمده) 1979(رونو بو ) 1977(ديگران مثل روزنبرگ 

ديل  تبيهتواند به بخش اولمواقع ميدر برخي دهند كه ارتش ذخيره را تشكيل مي
  .شود

 ارتش ذخيره ييهي قرن بيستم به اين معناست كه فرضداردر مجموع تحوالت سرمايه
 در پرتو انقالب كينزي به  كه با اصالحاتي،بايد به طور عمومي مورد استفاده قرار گيرد

  .وجود آمده و در كشورهايي كه مبارزات كارگري اثرات آن را كاهش داده است
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   آزمايشيه در بوته ارتش ذخيري فرضيه-2
 ارتش ذخيره عموما در جهت تائيد يا تكذيب آن يهاي تجربي در مورد فرضيهآزمون
موضعي . پندارندگرايي خام مي، و بدون ترديد بسياري چنين كاركردي را تجربهنيست

تواند به چنين كه در ارزيابي زير به كار گرفته شده اين است كه هيچ آزموني نمي
سودمندي مفهوم ارتش ذخيره از طريق مجموعه كاربردها و  ؛ر شوداي منجنتيجه

  .گيردمورد ارزيابي قرار مي
 اما اين امري عادي است كه ارقام ،شود تداعي مي"بيكاري"گرچه ارتش ذخيره با 

در . دهدتر از ارتش ذخيره را نشان ميرسمي بيكاري در تمام كشورها ابعادي كم
اي براي كار كارگراني كه انگيزه"اري تخمين تعداد دكشورهاي پييشرفته سرمايه

دانشجويان، كارآموزاني كه به خاطر بيكار بودن در حال ) اكثريت زنان ("ندارند
خواهند ، كارگران سالمند كه نميي آموزشي هستند، كارگران پاره وقتگذراندن دوره

 از كارگران هاييدر كشورهاي در حال توسعه گروه. بازنشسته شوند، دشوار است
 ارتش ذخيره يا يتخمين اندازه. كنندكشاورزي وجود دارند كه به تمام وقت كار نمي

-ها بيشاما اين بحث) 1977من اشتراوس( مورد بحث قرار گرفته است"بيكاري واقعي"

ها بعضي اوقات بيكاري را اهداف اخالقي است كه چگونه حكومتتر در خدمت اين 
  تخمين.ندرساناي نميفايدهتحليل كاركرد ارتش ذخيره وارد به  ماين. كنندپنهان مي

 . در دسترس نيست"ساختگي"هاي ذخيره تغييرات سال به سال در مورد ارتش
كه حداقل در طي   قناعت كنداينابراين اثبات تجربي مجبور است كه به ارقام رسميب

  . باشدزمان انسجامي به دست آورده
 يك مشكل .ل شده است به امر تاريخي تبدي وداري استيهبيكاري مشكل دايمي سرما

. هاي تاريخي قبلي اين است كه مفهوم بيكاري خود تغيير كرده استدر تفسير دوره
-استناد قرار گيرد و به حكم تاريختواند مورد بنابراين هيچ آماري به طور ساده نمي
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هايي كه كرد، گزارشميهاي رسمي استفاده ماركس خود از گزارش. ان تكيه كردنگار
هاي مختلف را يت نسبي و نزول درجه اجباري اليهرنج ناشي از بيكاري اضافه جمع

ها در طي قرن نوزدهم مستند شدن توده). 802-876ص  1كاپيتال جلد (داد نشان مي
  1986 بيكاري يك موضوع متداول بود به عنوان نمونه مراجعه كنيد به كيسار ينتيجه

  .براي انگلستان) 1968( متحده و تامپسون و براي ايالت
هاي استثنايي مثل زمان جنگ تجربه شده ال كامل براي مدت طوالني در دورهاشتغ
ش ذخيره؛ اما  بر فرضيه ارتدي بود بعد از جنگ جهاني ظاهرا ريدر دو دهه .است
كشورهاي معدودي مثل . هاي وسيع در سطح جهاني بودي سوم شاهد بيكاريدهه
هاي شديد اقتصادي رغم بحرانپن، سوئيس و اتريش قادر شدند عليئد، نروژ، ژاسو

داري بدون امكان تنظيم اقتصاد سرمايهو در اين مورد . اشتغال كامل را حفظ كنند
هاي ها را به سياستموقعيت آن) 1986(تربورن . بيكاري بايد مورد بحث قرار گيرد

سوئيس بيكاري رسمي اندك خود را به زيان . دانداشتغال كامل مربوط ميي مدبرانه
 كشور ديگر 3موفقيت .  كه مجبور به ترك كشور شدند حفظ كردكارگران خارجي

اي تا حدي نتيجه سياست كورپراتيسم اجتماعي ي در اجتناب از بيكاري تودهاروپاي
ر ساير ها بود كه از طريق آن نهادهاي قوي طبقه كارگر حفظ اشتغال كامل را بآن

 تكرار ،المللي اما با يك اقتصاد بين.)1988ورن  روثلن وگي(طبقات اجتماع تحميل كرد 
 ياد شده المللي بر خالف مواردهد در سطح بين شوا.ستني قطعي اين كشورها يتجربه
وليت حفظ اشتغال كامل را رد هاي اخير مسئها طي دورهدر واقع غالب دولت. است
  :  نوشت1972مندل در .  ارتش ذخيره استيد فرضيهاين موضوع در تائي. اندكرده

هاي اقتصادي بورژوايي ديگر كاهش تخاصم اجتماعي نيست، هدف اصلي سياست"
- قدرت رقابتي صنعت هر كشور سرمايههايي است كه باعث بهبود لكه كاهش هزينهب

 كامل  اشتغالياسطوره. بگيراني است كه تحت استخدام او قرار داردداري به زيان مزد
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 ،آن چه كه ادغام و تسكين سياسي قادر به انجام آن نبود. و دايم از بين رفته است
هاي دموكراتيك جنبش و حذف آزادي صنعتي ياكنون با بازسازي ارتش ذخيره

به اي از آن  دولتي اعتصاب و حق اعتصاب نمونهسركوب(آيد كارگري به دست مي
  )472  ص1978مندل ). (رودشمار مي

بيني درازمدت در مورد يك پيشبر ابي اين نكته دشوار است كه نظر ماركس ارزي
 اين جنبه از  صحتهمان طور كه در باال اشاره شد. افزايش نرخ بيكاري استوار است

 به علت ،يارزيابي تجربي اين فرضيه. ثابت نشد ارتش ذخيره در قرن بيستم يفرضيه
 "فعال"خيره و سنجش عملي ميزان بخش المللي شدن بازار جهاني و كل ارتش ذبين

- داده،در بسياري از كشورها.  اين ارتش در ابعاد جهاني دشوار است"ذخيره"و بخش 

ي ارتش ذخيره در كل به چنين  فرضيهاز آن جا كه. هاي الزم در دسترس نيست
  .نظر كنيم بهتر است كه از آن صرف،اطالعاتي وابسته نيست

  
)2( 

وجود يك . ي عمومي داردكننده جنبهه عنوان يك عامل تنظيمعملكرد ارتش ذخيره ب
ها به  مالكيت يا اصالح آن ممكن است به طبقه حاكم در حفظ،ارتش ذخيره وسيع

ي تاچر در دوره. نفع خودشان مثال از طريق وضع قوانين ضداتحاديه كمك كند
 يترين وجه فرضيه عاماي از اينيافتههيچ ارزيابي نظام.  استگوياييي انگلستان نمونه

 اين نكته به طور ،اي تاريخيه هر چند كه در بعضي ارزيابي؛ارتش ذخيره وجود ندارد
 ، ارتش ذخيرهيترين جنبهترين و مناسبمشخص. ضمني مورد اشاره قرار گرفته است
مزدها است كه ما در  عملكرد آن در تنظيم دست؛كه از نظر كمي قابل سنجش است

  .كنيمضي از اين مطالعات اشاره مياين جا به بع
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 كاهش ازاو . كندماركس به داليلي در مورد تاثير ارتش ذخيره بر مزدها اشاره ميخودِ 
 به جاي داران از ماشين هنگامي كه مزرعهگويدسخن مي 1850ي تقاضاي كار در دهه

كه در روح عمومي تصويري ). 791كاپيتال، جلد اول، ص (نيروي كار استفاده كردند 
 با پيشرفت  طبقات كارگرشود اين است كه مطرح مي كاپيتال بخش پنجم25فصل 
آن قسمت "تصوير او به  ي بخش عمده.شود فقيرتر مي،داري و گسترش ثروتسرمايه

ترين دستمزدها پايين" كه شود؛ مربوط مي" صنعتي و كارگران كشاورزيياز پرولتاريا
مورخان . "دهندي كارگر را تشكيل مي طبقهيكردند و بخش عمدهرا دريافت مي

 ،هاي اوليه صنعتي شدن انگلستانكنند كه در دوره ميدبعدي اين نظريه را تايي
براي ": نويسدبه عنوان نمونه تامپسون مي. ه استدشبيكاري باعث كاهش مزدها 

ن و صاحبان دستگاه نساجي اين كار آساني بود كه يك نيروي كار ارزان كمكي از زنا
هاي  كمكي در زماني يك وسيلهچون؛ اين نيرو همدندختران در اختيار داشته باش

 )345، ص 1968تامپسون (."شودمساعد به عاملي براي پايين نگه داشتن مزد تبديل مي

 بود با توجه به آمارهاي قرن نوزدهم به روشني لالبته براي ماركس و ديگران مشك
يابند و هنگامي كه بيكاري ال است مزدها كاهش ميد وقتي كه بيكاري باننشان بده

البته شواهد بسياري براي اين رابطه در قرن نوزدهم . دنيابها افزايش ميكم است آن
 براي ي ارتش ذخيره فرضيهكند كه مطرح ميااين تز ر) 1977( فريدمن .)5(وجود دارد

 بايد سرمايه انحصاري آمدكند، اما بعدا در قرن بيستم با برقرن نوزده كامال صدق مي
ي پنهان ي ارتش ذخيرهخشكيدن چشمه. شود  دادهاي تعديل اين فرضيه تا اندازهدر
ي نادرست اما اين يك استفاده. هاي بعدي بود علت افزايش مزد در دهه1870 تا 1850از 

 اين ؛ چون همان طور كه در باال توصيح داده شد،ي ارتش ذخيره استاز فرضيه
طي . يي طوالن يك دوره براي نهصادق استمزد براي تغييرات كوتاه مدت فرضيه 

-نظر مياز تغييرات تقاضا صرف( كندي كار تغيير ميهي طوالني منابع عرضيك دوره
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، احتماال در آن  پنهانيدهد كه گرچه ارتش ذخيرهجدول فريدمن نشان مي) كنيم
و ايرلند به سرعت افزايش پيدا كرده  اما كل جمعيت در بريتانيا دوره كاهش يافته؛

كارگران كشاورزي، خانگي (ي پنهان طبق تعريف فريدمنبه عالوه ارتش دخيره. است
مزدها اين دوره از نظر تغيير .  كاهش يافته بودند1851هاي ماقبل هطي ده) و مستقل

ادي راي بخش زي مزدهاي واقعي ب، اين دورهدر الاحتمامورد بحث قرار گرفته است و 
  . آمده استن پايي،ها غالب آن برايگوييم كهاز كارگران اگر ن

مزد  ناتي نوساكنندهكند كه ارتش ذخيره تنظيمبه درستي تفسير مي) 1978( مندل
او مثال در ژاپن . دكنبراي آن ارائه نمي  داليل روشني اما در دوران جديد،است

 با وجود يك ارتش 50ي دهه طي ، مزدهايكند كه رشد بسيار آهسته ميهمشاهد
توانست به شهرها هجوم  كه مي؛ذخيره پنهان بسيار وسيع در روستا قابل توضيح است

 هي صنعت ژاپن مقابلالعادههاي نسبتا كوتاه با گسترش فوقبياورد و در دوره
 هر توضيح در مورد تغيير دراز مدت ،اما حتي در آن جا). 63، ص 1978مندل (كند

مندل . ها بسيار باال بود كه در آن سال در نظر بگيردشد جمعيت ژاپن رامزدها بايد ر
ي تغيير  به وسيله1950 تا اواخر 1945مزدها از در ايالت متحده رشد : گويدبه ما مي

اما هيچ تخمين . بودمداوم ارتش ذخيره از طريق پيشرفت فني پايين نگه داشته شده 
، ص 1978مندل (شود اين مطالب ارائه نميدييي ساالنه در تاواقعي از ارتش ذخيره

ها به رشد محدود  طي آن سال، درر چند روشن است كه توازن عرضه و تقاضاه). 177
 اما در واقع در اين جا در باره ارتش دخيره و ؛دمنتهي شالني مزدهاي واقعي و طو

 تا 1929ي از در آلمان سهم مزد در درآمد مل. شودنوسانات كوتاه مدت مطلبي بيان نمي
هش شيسم و كاقه كارگر از طرف فا، اما اين به درستي به سركوب طب پايين آمد1950

  .شودار احاله ميارزش نيروي ك
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 نه ؛خيره را به طور مستقيم روشن كندي ارتش ذتواند فرضيهچنين مشاهداتي نمي
 روند هرگز  بلكه به اين علت كه اين،ها در مورد ارتش ذخيرهفقط به علت فقدان داده

شروط ي مبارزه طبقاتي معملكرد آن به وسيله. ستخودي نبوده ا-به-روندي خود
بنابراين ممكن است كه . دسازمي ي خود مبارزه طبقاتي را مشروط  و به نوبه،شودمي

يا به (كاركرد تنظيمي آن براي كوتاه مدت به علت مقاومت كارگران اساسا خنثي شود
بدين ترتيب مندل مشاهده ). نداكه بازتاب مبارزات گذشته يدي دي نهادهاي جوسيله

اي كامال مكانيكي تفسير شود نادرست خواهد كند كه منحني فيليپس اگر به شيوهمي
جانبه، سنجيده كه اين نكته را در نظر هيك رويكرد هم). 151-155، ص 1978مندل (بود
). 1979برونو (قرار داده بود مورد بررسي  را60ي گيرد مورد خاص ايتاليا در دههمي

نه (ي ارتش ذخيرهدهد كه افزايش در اندازههاي سنجيده در آن جا نشان ميارزيابي
، عملكرد ارتش  همراه با افزايش قدرت كارگران1963 زبعد ا) ميزان بيكاري رسمي

بخش متشكل در اتحاديه به طور پيوسته   به خصوص.ذخيره را تخفيف داده است
 بخش اوليه بازار كار از يالعاده به علت جدايي فوق، كه خود اين امر بردهمزدها را باال
  . رخ داده استبخش ثانويه

ي است از  حداقل بازتاب با واسطه،مدتاگر بپذيرم كه منحني فيليپس در كوتاه
كه بيكاري رسمي را به عنوان (ي بين ارتش ذخيره و افزايش مزدهاي واقعيرابطه
داليل فراواني در سطح اقتصاد كالن ) گيردز ارتش ذخيره در نظر مياي اوليه انشانه

به عنوان ) 1987(كارانشبين و هم. وجود داردي ارتش ذخيره خواني با فرضيهدر هم
-نمونه مشاهده كردند كه نرخ بيكاري باعث كاهش مزدهاي واقعي در مدل دو معادله

 در غالب موارد.  به استثناي ايتالياستها از بازار كار در تمام كشورهاي پيشرفتهاي آن
تغييرات هماهنگ با ) 1985(در ضمن شور . حظه بود منفي و قابل مالضريب تخمين

 كه با ، كشور پيشرفته مشاهده كرد9 در تمامي  راسيكل تجاري در مزدهاي واقعي
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هاي نئوكالسيك و خواني داشت و همين طور با مدلي ارتش ذخيره همفرضيه
 در مقايسه با 70ي  بيكاري در دهه بها حساسيت تورم مزدهاي واقعي نسبتام. كينزي

 معادالت اخير مزد براي .دهداي كاهش نشان ميههاي پيشين به طور قابل مالحظدهه
انگليس و ساير نقاط اروپا در نشان دادن تاثير اندك بيكاري طوالني بر روي مزدها 

تر  دوران جديد نسبت به زمان ماركس كمبنابراين ارتش ذخيره در. قابل توجه است
  )6(.دهدگوني نشان ميهم

-رغم قابل قبول بودن اين تز كه ارتش ذخيره مزدها را تنظيم مي به طور خالصه علي

از جمله مواردي .  وجود ندارداثرات آني از زيادهاي تفصيلي و مشخص  تحليل،كند
 تعديل يافته  بر مزدهايي طبقاتيرزه تاثير نهادها و مباتوان به آن اشاره كرد ميكه

اول در پيوند با تغييرات ان عملي ما به مطالبات تجربي متدبه عنوان يك امك. است
هاي موفقي ها تجربهدر غالب موارد اين. شويم نسبت به بيكاري متوسل مي،مزد

بايد . كنددهند كه ارتش ذخيره به عنوان عامل موثري عمل ميهستند كه نشان مي
-نيز همي فردگرايانه والراسي از بازار كار هاه خاطر داشت كه اين مطالعات با تحليلب

ها قيمت نيروي كار مثل ساير كاالها با تغييرات عرضه و تقاضا كه در آنخواني دارد 
   .كندتغيير مي

ي  ارتش ذخيره است فرضيهرتحت تاثي) كار و سرمايه( يهمان طور كه نسبت مبادله
تر و ه نيز متضمن اين ايده است كه مردم در زير فشار بيكاري سختارتش ذخير

. شودنام برده ميباط كار اين مساله گاهي تحت عنوان اثر انضاز . كنندتر كار ميبيش
گيري شدت كار توسط كارفرما مشكل است دستيابي به اما به همان دليل كه اندازه

بنابراين . استز تقريبا غيرممكن ميعارهاي قابل قبول به جهت تحليل اقتصادي ني
نگاران به آمارهاي تاريخ. شدت كار بايد به طور غيرمستقيم مورد قضاوت قرار گيرد

 كه بازتاب تغيير در شدت كار هستند كنند مراجعه ميتصادفي يعني نوساناتي
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هايي كه پيشرفت تكنيكي خاصي انجام  در دوره،غير از اين). 137 ، ص1968هابسباوم، (
تر شدن نوبت كار ن همراه با طوالني بازدهي، بيش از افزايش تعداد كارگراامارفته نگ

-، سطح كميك شاخص سوم. ي افزايش شدت كار باشدتواند نشانهميباال رفته است؛ 

-اما اين شيوه. كاري است كه در معادن ذغال سنگ يك حركت تناوبي مشخصي دارد

 بين شدت كار و يافته در مورد رابطهيمها به طور وسيعي براي يك بررسي نظا
  .بيكاري در قرن نوزدهم مورد استفاده قرار نگرفته است

ها در سنجي مدرن و دادهتصاد از اقو از مطالعات اخير برخي ازي ارتش ذخيره هفرضي
ي بين بازدهي كننده در رابطهعوامل تعيين. كندمورد توالي زمان در توليد استفاده مي

ر گ نشان كهيرهايياضافه متغبه . گيرد مصرف شده مورد تحقيق قرار ميو ميزان كار
براي ) 1983(كارانشكوپف و همتريب وايسبدين. باطي ارتش ذخيره اندفشار انض

ي تحليل رشد بارآوري كار در ايالت متحده بعد از جنگ دوم از معيار مشتق مجموعه
  كهكند استفاده ميز دست دادن كار ا، از عاملضريب هزينه. كنندتوليد استفاده مي

ي زمان بيكاري و زيان حاصله به علت از دست بيني شده به وسيله طول پيشخود
ير در تعيين بارآوري با متغاين . شوددادن درآمد هفتگي ناشي از بيكاري تعيين مي

استرن و . كنداي ايفا ميفرض افزايش شدت كار نقش مثبتي و قابل مالحظه
گويند تا اهميت يك ي مجموعه بارآوري كار سخن ميلهاد يك معاز) 1980(فريدمن

-ها را به جدايي بين كارگران در نظر مي نسبت اخراجاين امر متغيري را نشان دهند؛

  .كندباطي را بيان ميير نوسانات فشار انضها اين متغبه نظر آن. )ايالت متحدهدر (گيرد
 با كوپفوايس. نياي جديد موردي فراگير نيستتعجبي ندارد كه اثر انظباط كار در د

باطي يره به اين نتيجه رسيد كه اثر انضبراي نشان دادن ارتش ذخ( استفاده از بيكاري
 اما در ؛كار در ايالت متحده بسيار قوي و در انگلستان و ايتاليا تاثيري متوسط دارد

-از ) 1987(ربيسر. )ي ندارداكانادا و فرانسه و در آلمان، سوئد و ژاپن اثر قابل مالحظه
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كند تا نشان دهد حتي در ايالت متحده نيز اين تاثير در  ميدهي استفاچنين روش
در اين .  وجود دارديمدت اندكهايي اثربخش است كه قرارداد استخدام درازشاخه
 به ، عالوه بر تهديد عريان اخراجري براي ايجاد انگيزه در كارگرانل ديگاها اشكشاخه
 كه اثر ارتش ذخيره با  در تطابق استاين امر با استدالل فريدمن. شودرفته ميكار گ
فريدمن .(يابد و بازارهاي كار داخلي در قرن بيستم كاهش مي"استقالل مسئوالنه"رشد 

  )70 ، ص1977
هاي مختلف وجود دارد كه از اشتغال استفاده يك برخورد مشابه هم در مورد رشته

- ير وابسته در نظر ميهاي كار را به عنوان متغن كه ساعتكند با توجه به ايمي

-نرخ بيكاري را با در نظر گرفتن اين فرض مورد استفاده قرار مي) 1980(اوستر) 7.(گيرد

ي وسعت ارتش ذخيره باشد به كاهش دهد كه هر افزايشي در شدت كار كه نتيجه
 ميزان سرمايه و ،دي توليي فرض بازدهاين. شودتقاضا براي نيروي كار منجر مي

 شركت 14رسد كه اثر بيكاري در او به اين نتيجه مي. پندارد را ثابت ميتكنيك موجود
ف با استفاده از پكوسيگرين و وا.  شركت امريكايي بسيار قابل مالحظه است20از 

ي از دست دادن كار اند كه ميزان بيكاري و هزينه به اين نتيجه رسيدههمان چارچوب
 كار سخت و باطي كار در شرايطانضاثر . دهدد شدت كار را افزايش ميرا مودر اكثر

هاي ديگر براي  چون مديريت براي استفاده از استراتژي،خطرناك خيلي زياد است
 و در صنايع "قوي"اين تاثير در صنايع ثانويه . ده كنداتواند استفايجاد انگيزه كمتر مي

  . يا اصوال وجود نداردكه داراي اتحاديه اند ضعيف" اوليه"
شوند كه در تحقيقات ذخيره نزديك ميي ارتشهايي به فرضيهها به شيوهاين بررسي

 مبارزاتي روابطبا اين فرض كه . تر مورد استفاده قرار گرفته استماركسيستي كم
-محدوديت. تواند مورد استفاده قرار گيردتر ميهاي كمي كمكيفي از طريق تكنيك

اي وجود دارد همان طور كه براي سنجيدن  براي چنين وظيفهشكاريآهاي 
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  امراين) مثال از طريق معادالت مزد(هاي فرضيه ارتش ذخيرهساير جنبهمحدوديت 
- و رشتهمعينهاي هاي خاص يا دورهاي در مورد شركتمطالعات نمونه. صادق است

ريسم در ي تاچورهمثل د(گيرندهاي ويژه كه تغييرات نهادي راديكال را در بر مي
ي طبقاتي با به تواند عامل كيفي را در مبارزهاز جمله تغييرات حقوقي مي) انگليس

معهذا مطالعات . هاي صوري در صورت وجود اطالعات نشان دهندكار بردن تكنيك
 كه  مورد بررسي قرار دهندح كل اقتصاد راتوانند تاثيرات وسيعي در سطوصوري مي
مطالعات صوري و  توان ميبنابراين. ممكن است موردي غيري مطالعاتبه وسيله

سرانجام شايسته . هاي تكميلي براي بحث در نظر گرفتصوري را به عنوان دادهغير
گيري ي صوري مبتني بر يك اصل كامال متفاوت براي اندازهذكر است كه يك مطالعه

گيري اندازه از يك )PUL("گيري درصدي كاربهره"شاخص . شدت كار وجود دارد
هاي تعاوني در بريتانيا به اساسي از تحقيقات در مورد كار در تعداد وسيعي از شركت

يك معيار زماني، زمان الزم براي هر وظيفه جزيي را با مقايسه با . دست آمده است
 اين شاخص شدت كاري را. دهدگيري زمان واقعا الزم مورد سنجش قرار مياندازه
چون معيار زماني با تغييرات فني تغيير . دهدكه هر فرد انجام مي كندگيري مياندازه
اسميت، .(دهدتاثيرات فني نشان تواند شدت كار را مستقل از اين شاخص مي. كندمي

ي اقتصاددانان مورد ارزيابي اين شاخص منحصر به فرد هنوز به وسيله )1988 گاوين و بنيت
 به دقت  راطمنيان كامل گفت كه شدت كارتوان با اطوالني قرار نگرفته است و نمي

  .تر استهاي ديگر به واقعيت نزديكاما مطمئنا از داده. كندگيري ميهانداز
. چر چند درصد باال رفتي اول حكومت تاهاي دورهاين شاخص در اولين سال

او نشان داد كه ضرر . را طي زمان توضيح دهد) PUL( تالش كرد تا تغييرات) 1988(شور
جدا از هر تغييري در قوانين :  يك عامل مثبت قابل مالحظه است،دست دادن كاراز 
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تري را حداقل در كوتاه  ميليون بيكار كافي بود كه تالش بيش3استخدام وجود صرف 
  .مدت برانگيزد

4  
ميده شود و بنابراين تحت براي اين كه هر گروه مشخص به عنوان ارتش ذخيره نا

ه قرار گيرد بايد اول نشان داد كه به طور سياسي و  ارتش ذخيريضيهعنوان فر
اجتماعي آماده براي كار است در عين آن كه در حدي باالتر از ميانگين نسبت به بقيه 

 دوم اين امر كه چگونه به طور مشخص . باشدكارگران قابل دسترس و قابل مصرف
ده ه قابل مشادهد بايدكاركردهاي ارتش ذخيره را در كل نظام اقتصادي انجام مي

 نه تنها آن ،به اين معنا كه قابل استفاده بودن آن در تنظيم مزدها و شرايط كار. باشد
ير كارگران اگر بين اين دو گروه و سا.  بلكه براي ساير كارگران نيز صادق باشد؛گروه

زيني وجود نداشته باشد عملكرد ارتش ذخيره به طور جدي هيچ گونه قابليت جايگ
 در عين حال بايد وضعيت -ي ارتش ذخيرهبا فرضيهبايد سوم ما . بيندآسيب مي

چنان نشان دهيم كه چگونه اين گروه به ارتش  هم-ساختاري آن گروه را روشن كنيم
اين متضمن يك بررسي تاريخي است . شوداي از آن تبديل ميذخيره يا سنجش عمده

 يگرچه فرضيه. بخشدهاي ارتش ذخيره مي درازمدت به بحث و خصلتهيك جنبكه 
-چنين يك شيوهاين فرضيه بايد هم. ارتش ذخيره خود يك سازوكار كوتاه مدت است

 را رود كه تكامل تاريخي توانايي هر گروه ديالكتيكي را به كار بگيرد چون انتظار ميي
  . براي اين كه همواره به عنوان ارتش ذخيره عمل كنداز بين ببرد

ي كه به عنوان ارتش ذخيره پرولتارياي روستا يا نيمه  در قرن نوزدهم گروه-الف
داري به روستا پديد  از تهاجم مناسبات سرمايه به روشني قابل تشخيص بودپرولتاريا
- دهقانان به شهر مهاجرت كرده بودند و ميوخانوار  يارگران كنده شدهك. آمده بود

ر ندارد به ده بر گردند و از  اقتصاد در موقعيت مناسبي قرا هنوزتوانستند در زماني كه
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ه ي بين شهر و روستا از هم گسيخت سپس رابطه.دنشان در روستا حمايت كنخانواده
را جايگاه كالسيك اين گروه .  و ارتش ذخيره پنهان به بيكاري آشكار بدل شد،شد

 روشن پنهان يخيرهذارتش پيرامون  در كتاب سرمايه جلد يك  خوددر بحثماركس 
ترشدن مزد و شرايط ، وخيمي احتمالي به وجود آمدن اين اليه را داليلاو. كرده است

 رخ ورزيرغم افزايش وسيع بازده در كشااين امر علي. كندقلمداد ميكار كشاورزي 
  حركت جريان وسيع در متن و؛ كه از نيمه قرن هيجدهم به اين سو وجود داشتداد

اين واقعيت كه اقتصاد . نعتي باال بود كه تقاضا براي كار ص رخ داداز روستا به شهر
 وقتي پيشرفت -داري عمدتا كشاورزي است به سادگي به اين معناست كهپيشاسرمايه

- بنيادي، بدون امكان مناسب براي افزايش تقاضا-يابدفني در كشاورزي سرعت مي

 اين. انجامدترين تغييرات ساختاري به مركز بخش اصلي ارتش ذخيره در اين گروه مي
  .ندقرار داري رشد واقعيتي است مربوط به تمام كشورها كه در يك مرحله

 ساختار بازار كار بعد از جنگ جهاني دوم در كشورها ،اگر قرن حاضر را در نظر بگيريم
- مي". ي بااليي از رشد قرار داشتند به علت اين كه در مرحله؛تفاوت زيادي داشت

 با كارگران مزد و را "كنندي دريافت نميدگي كه مزداتوانيم تعداد كارگران خانو
: باشدمي) ILO(المللي كار سازمان بيناين ارقام متعلق به .( مقايسه كنيمحقوق بگير

اين نسبت  بود در حالي كه در انگليس %66، 1955در ژاپن نسبت اولي به دومي در سال 
ند اي در اين امر دخيل گرچه عوامل بسيار. )8% (29 بود و در ايتاليا %26/0، 1951در سال 

 اما چنين تفاوت بزرگي امكانات انباشت سريع همراه با مزد ،مثل رشد كل جمعيت
  .دهدمنظم در اين كشورها را نشان مي

پرستي طلبي ملي و نژاد در پيوند نزديك با مورد باال و همراه با عناصري از عظمت-ب
تارياي روستايي و خارجي ه پرول از نيم، كه ارتش ذخيرهشود ديده ميدر مواردي

كرد ي مهاجرتي اشاره ميبه برنامه) 1978(به عنوان نمونه هالووي. يل شده استتشك
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زارهاي قهوه در فالت غربي كه در اواخر قرن نوزدهم براي تامين نيروي كار براي كشت
يين ي دولتي براي پااي بود كه در ابتدا با يارانه برنامه اين. تنظيم شده بودسائوپولو

 و 1880داري بعد از  كه به دنبال كاهش تدريجي برده؛نگه داشتن مزدها طرح شده بود
  .گسترش بازار قهوه در دستور قرار گرفته بود

 در اروپا "كارگران مهمان"ي  برنامهتوان به ميهاترين نمونه روشن ازي جديد در دوره
ه كارگر فراملي در جنوب و در امريكا رشد طبق) 1975، وارد 1972 كوساك وكاسل (

) 1983كارانش ديكسون و هم (. اشاره كرد امتداد مرز مكزيكغربي ايالت متحده و در
 ؛ چه به طور فعال در تشويق مهاجرت،كنددر چنين مواردي دولت از دور دخالت مي

ي كارفرما بر يب سلطهتو بدين تر. يا در عدم تشويق آن با تصويب قوانيني عليه آن
 به طور سنتي در طي دوران ركود  ،اين گروه از كارگران. دهد را افزايش ميكارگرانش

ها براي پايين نگه داشتن استفاده از آن. بيش از همه در معرض بيكار شدن قرار دارند
  .شودمزدها به روشني ديده مي

اي محروم اند و به شكل  در بسياري از موارد كارگران مهاجر از حقوق سياسي پايه
 نيروي ،به عنوان نمونه. ندسازتر ميمانند و صفوف آن را فشرده ذخيره باقي ميارتش

-هاي ساحل غربي به پايين نگه داشتن مزد كارگران فقير اسرائيلي كمك ميكار عرب

  )1986پرتگالي .(ندك
ي كه وضع بهتري دارند، از حقوق ها به خصوص بعضي از مهاجران اروپايروهگساير 

 همان گونه ، درست مثل ارتش ذخيره پنهان روستا؛ برخوردارنداسي و شهرونديسي
ها كاركرد آن. اند به تدريج در بقيه پرولتاريا ادغام شده؛كه ماركس مشخص كرده بود

هاي مهاجرت است تا مدتي بعد اي ندارند و اگر نژادگرايي كه خود ميراث برنامهويژه
در اروپا همانند امريكا، . دنشوهان بدل ميي پنها به ارتش ذخيره، اين گروهادامه نيابد

ي آن شبيه برند كه يك جنبه يا نهادي تبعيض رنج ميروشنوستان از اشكال سياه پ
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ها به عنوان ارتش ذخيره و تاثير در تنظيم مزدها نقش آن. كاركرد ارتش ذخيره است
  )9.(به خوبي مورد بررسي قرار گرفته است

 هاحثبسياري از بدر ). 1977تاونر ( اجر غالبا زن بودندهاي مه گروه هم در مواردي-ج
ورد اما بعضي از عوامل در م. شودنگريسته ميهاجر هاي مين مساله همانند ساير گروها

 اجتماعي را ري ارتش ذخيره وجود دارد كه تاثيرات تحوالت دروني ساختافرضيه
گيري ز شكلا آغدرداري  گسترده سرمايهه تغييراتي كه طي آن خانواد؛كندروشن مي

داري به شود و روابط سرمايهيل مياي نوين تبدهتداري به تدريج به خانواده هسسرمايه
ي از طريق اين تغييرات اقتصادي و عقيدتي ارتش ذخيره. كنددرون خانوار نفوذ مي

 در قرن بيستم به وجود ان كارگرو زنپنهان وسيعي از كارگران مزدبگير بالقوه 
-مي مورد استفاده قرار  راچگونه اين ارتش ذخيره پنهانداري سرمايه). 1983ور، پا(آمد

هاي جديد در مورد چگونگي نقش معاصر  در بحث كه عنصر مهمي استدهد، اين
  .گيرد مورد بحث قرار ميزنان در اقتصاد

 در تعدادي از مطالعات تجربي ،اين كه زنان يك بخش قابل استفاده نيروي كار هستند
- و روبه1988 سجديدترين اين مطالعات توسط هامفري. ورد بررسي قرار گرفته استم

 انجام گرفته است كه تغييرات اشتغال زنان را در كل اشتغال و گاهي 1988ري و تالين 
اين مطالعات بيانگر اين هستند كه در بعضي از . دهندي زماني نشان ميدر يك دوره

ها تر از مردان و در بعضي از بخش موقتم زنانهاي امريكا و انگليس استخدابخش
نامند  مي"سپر حفاظتي"ي  را فرضيهاين امر كه در اصطالح آن. تري داردبات بيشث

جانشيني طوالني مدت زنان به جاي مردان به : با دو گرايش ديگر تاثير متقابل دارد
هاي صنعت شعلت پايين بودن دستمزد آنان و تخصيص اشتغال زنان به بعضي از بخ

هايي هستند كه منحصرا تر از بخشها دايميتر و برخي از آنها موقتيكه بعضي از آن
سپر "ي رسد كه اعتبار تجربي فرضيهبه نظر مي. شوندي مردان اشغال ميبه وسيله
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از طريق  رود انتظار مي نظر هامفريس به روندي كه؛ در حال تغيير باشد"حفاظتي
  )10.(صورت گيردولتريزه شدن زنان پرروند جانشيني  و 
مدت و نوسانات اشتغال بايد بررسي كنيم كه آيا رشد دراز تصوير  اينبراي كامل كردن

 تا جايي كه مزد نسبي به ؟هاي ديگر نيروي كار تاثير داردزنان در كاهش مزد بخش
كار مصونيت دارد، ي و تقاضاي نيروي شود و نسبت به عرضهطور نهادي تعيين مي

به عنوان نمونه در . مدت كاركرد ارتش ذخيره احتماال محدود استحداقل در كوتاه
ها از طريق زيني كار زنان به جاي مردان جوان براي كاهش مزد آنانگلستان جايگ

هاي بازآموزي قابل ذكر است در مورد اين ي ارائه طرحهاي دولت به وسيلهكمك
  .پرسش تحقيقات كمي انجام گرفته است

 زن به عنوان ارتش ذخيره در ابتدا در درون مباحث سوسيال  كاربنديتخصل
 به  زنان ممكن است يك نيروي كارِ.رسد مناسب به نظر مي70ي فمينيستي در دهه

ها ممكن است از  طبق معيارهاي كالسيك و نهادگرا آن.ويژه منعطف را تشكيل دهند
تري قرار  خانه در سطح پايينهاي خاص به خاطر پيوندشان باسطح عمومي و مهارت

 از مردان تشكيل يب كارفرمايان كارگران ماهرتري را كه غالباتتربدين. داشته باشد
ساعد حفظ پذيري عرضه با استفاده از كار زنان را در شرايط نامشده، به اضافه انعطاف

  .لوژي تبعيض جنسي قرار داردوها در ايدئمبناي اين كاركرد. كندمي
هاي تجربي بعدي در مورد ارتش ذخيره ساده كردن بيش از مي و تحليلتكامل مفهو

 اين .هددو بيكاري زنان را نشان مي حد ساختارهاي پيچيده و در حال تغيير اشتغال
  .بررسي شده است) 1988(و هامفريس ) 1987(ي پركينزچ .ها به تفصيل توسط بيجنبه

تواند ي ماركس به درستي ميهد كه ارتش ذخيرگويمي) 1980(اسيتنبدين ترتيب آ
كه چرا زن و يا هر گروه وجود ندارد اي  چون هيچ منطق ويژه؛براي زنان به كار رود

بر اين ي ارتش ذخيره  فرضيه مدعاي.تواند نقش ارتش ذخيره را ايفا كندديگري مي
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يروي  ن نه زنان به عنوان.داري نياز به يك ارتش ذخيره دارد كه سرمايهامر استوار است
ند نقش زنان را در توانميبنابراين صرف اين فرضيه .  اين ارتشي ذخيرهانحصاري

توانيم تالش چنان ميهر چند كه اين نكته درست است ما هم. اقتصاد توضيح دهد
 مورد استفاده قرار هاي مكملي ارتش ذخيره را به عنوان يكي از روشكنيم كه فرضيه

اين . كندني روشن ميينان را در يك موقعيت معپرداخت شده ز  كه نقش كاردهيم
البته اين مطلب به جاي خود باقي . يكي از چند طريق روشن كردن اين فرضيه است

 و "ارتش ذخيره"گيري درازمدت و تقليل است كه رشد متناقض اشتغال زنان شكل
 ي ارتشي كاربرد فرضيه خارج از حيطهها، كردن آن حذف ياروند همانندسازي و

  .ذخيره است
  
   نتيجه-3
اما تداوم استفاده از اين . مفهوم ماركسيستي بيكاري است"  كاريارتش ذخيره"

تر نظري ي وسيع بلكه به خاطر حوزه،عبارت نه به خاطر قدرت خودِ اين استعاره است
 متضمن اين فرضيه). 11(گيردي ارتش ذخيره آن را دربر ميو تجربي است كه فرضيه

 و هم چنين عملكرد ؛ي ذاتي دارد جنبه،بيكاري براي روند انباشت سرمايهآن است كه 
كند  كه نه تنها مزدها را تنظيم مي،دهدتنظيمي وسيعي را به ارتش ذخيره نسبت مي

به عالوه . شودباط سياسي عمومي جامعه ميبلكه باعث تحكيم انضباط كارخانه و انض
 كه قابل كند تشريح ميسبات طبقاتي عملكرد تنظيمي را بر حسب منا،اين نظريه

  .تنديستقليل به اختالفات فردي ن
 سازوكار اساسا به عنوان يك ،ي ارتش ذخيرهدر اين مقاله من نشان دادم كه فرضيه

 نه يك نظريه مكانيستي ،اما اين فرضيه. كند عمل ميدايمتنظيمي كوتاه مدت به طور 
 به عنوان نمونه در خصوص ،به كار رود موردهر  براي به طور قالبيتواند مياست و نه 
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ي ارتش فرضيه. را پشت سر گذاشته استي اتتغيير  از زمان ماركس كهداريسرمايه
  .داري مدرن بايد تعديل يابد اما نه طور بنياديذخيره در كاربرد براي سرمايه

ي ارتش ذخيره چه به طور كيفي و چه به طور كمي نكات در كاربرد مشخص فرضيه
ما در عمل هنوز ارزيابي از ارتش ذخيره در . اي وجود نداردي عمدهمورد مشاجره

هاي منسجم يابي به دادهدست. هاي مختلف در دست نداريمكشورهاي مختلف و زمان
بنابراين . المللي ارتش ذخيره دشوار استبه خصوص با در نظر گرفتن خصلت بين

اري و نيروي كار استفاده كنند و براي بيكهاي رسمي صاحب نظران مجبور اند از داده
دليل براي استفاده معهذا ارائه . مشخص مطابقت و تفسير كنندها را بر حسب مورد نآ

داري را توان سرمايهنمي. ي ارتش ذخيره قابل توجه استو وسعت دربرگيري فرضيه
ه عنوان امري اي را بدر بعد تاريخي مورد مالحظه قرار داد مگر اين كه بيكاري توده

منسجم وجود دارد كه نشان حجم وسيعي از داليل غير. ظر گرفتنهادي براي آن در ن
بسياري از اين . دهد ارتش ذخيره از كاركرد تنظيمي متعددي برخوردار استمي

هاي اندكي انجام گرفته است  اما تالش،كنندهاي متعارفي استفاده مي از داده،داليل
 آن طور كه در  تميز دهد"نيروهاي متعارف بازار"ره را از كه كاركردهاي ارتش ذخي

  .اقتصاد نئوكالسيك مطرح شده است
ي ارتش ذخيره عملكرد تنظيمي متمايز از عملكرد والراسي دارد داليل  اين كه فرضيه
-دليل اصلي براي چنين امري اين است كه صاحب. اي وجود نداردمنظم و پيوسته

اي انجام بر. انداز خود نشان ندادهي نظم بين اين دو فرضيهايز منظران تالشي براي تم
 به عالوه آيا اين ، تنظيم مزدها مورد تشريح قرار گيردسازوكاراين كار الزم است كه 
گيرد يا عرضه و تقاضاي ي عرضه و تقاضاي فردي صورت ميتنظيم عمدتا به وسيله

ربوط به تاثيرات شدت كار از شود؟ شواهد منهادي كه خود شامل نيروهاي طبقاتي مي
 اما اين جا نيز شيوه ،رودچارچوب مفاهيم نئوكالسيك در مورد نيروهاي بازار فراتر مي
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 بنابراين تحقيقات .خوان استها هم نظري نيز كامال با آزمون-يا طرز تلقي اطالعاتي
ر  كه آهنگ كا الزم است خصلت طبقاتي تضاد و فشارهاييسازوكاراضافي براي درك 

رچوب عمومي اي ارتش ذخيره چبدين ترتيب در حالي كه فرضيه. كنندرا تنظيم مي
 اما ،دي آينده داردركند كه توانايي وسيعي براي تحقيقات كارببراي تحليل فراهم مي

  .هاي كمي نيز ضرورت داردتكامل نظري و مفهومي به عالوه رشد پيوسته تحليل
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    :  پاورقي
 "ذخيره كار": نويسدكه مي) 1909( كنند از جمله بوريچ مولفان غيرماركسيست نيز به اين استعاره اشاره ميساير-1

اين ) 72 ص 1986كيسار (دهدي بيكاران گزارش مي از ارتش ذخيره1911و دفتر كار آمار ماساچوست كه در سال 
شان با خشونت و قهر به ه كار كه اعتراضات بيكاران كهن"ارتش پاداش"رويي مشهور روزولت با -يا-واژه در رو

) 1985سانتوني ( صحبت شده است"اخيرا از ارتش خيالي بيكاران. ز هم پاشيده شد ا1932فرمان رئيس جمهور در 
چنين بنيامين و در اين دو مورد اخير و هم) 1977فيلد ( "هاار شدهارتش به خدمت احض"چنين از و هم
  .وندي با روح مفهوم ماركس وجود نداردبه هيچ وجه پي) 1979(كاچين

  ).1962انگلس ( اين سهم انگلس بود -2
دليل مبتني بر متن براي اين نكته در . يابد ارتش فعال افزايش مي بهگويد كه ارتش ذخيره نسبت ماركس نيز مي-3

 كه ماركس اين با توجه به اين. اما اين تفسير مورد مشاجره است.  وجود دارد798، 783سرمايه جلد يك ص 
 بسياريكند و در اثبات اين ادعا به طور تجربي در بازار جهاني جديد مشكالت استدالل را در جاي ديگري تاييد نمي

توان ارائه داد و در اين مقاله به عنوان بخشي از وجود دارد تاكيد زيادي به امكان افزايش نسبي ارتش ذخيره نمي
  .شودنمي ارتش ذخيره در نظر گرفته يفرضيه

ي ي ارتش ذخيره از نظر تاثيرگذاري بر مزدهاي واقعي يك جنبهاند كه فرضيه بعضي نويسندگان ادعا كرده-4
ي گرايش كه نظريه) 1988گرين (اممن در جاي ديگر نشان داده. شود ميهدرازمدت در بر دارد كه شامل چندين ده

شود و نه به طور منطقي از آن ي ارتش ذخيره يافت مييهدرازمدت مزدهاي واقعي نه در آثار ماركس درباره فرض
  .قابل استنتاج است

هاي صنعتي وجود دارد اما ي بين نرخ تغيير مزد پولي و تغييرات حجم توليدكند كه رابطهادعا مي) 1979( بوآيه-5
  .دهدداليل محكمي براي آن ارائه نمي

شود به عنوان نمونه  هيسرزيس به منحني فيليپس ايجاد مي نظريه مسلط اقتصادي كه در اثر وارد كردن مفهوم-6
  ).1987(گراسنگاه كنيد به 

گيرد و تقاضاي بهينه براي زا در نظر ميده غير از كار را به عنوان عوامل برون يك مشتق اشتغال بازده و درون-7
  .كندكار و سرعت تطابق نسبت به استفاده بهينه از كار را ارزيابي مي

  . گرفته  شده است1960م از سالنامه آماري دفتر كار در  ارقا-8
  : بههاي قومي در انگلستان مراجعه كنيد در مورد يك شكسته شدن نرخ بيكاري در بين گروه-9

Empolyment Gazett, March 1988,pp.164-78. 
- ين چيزي نيست كه فرضيها. انجامد كه آيا اين روند كامل و غير قابل برگشت است اين مطلب به اين پرسش مي-10

اي ارائه كند اما ممكن است كه حتي اگر شراكت زنان در نيروي كار به برابري با ي ارتش ذخيره بتواند حرف سنجيده
  .ي كه تبعيض در محل كار وجود داشته باشد كارآيي داشته باشدي سپر حفاظتي تا اندازهمردان برسد فرضيه

  ). 1968( از گودوين است كاربرد صرفا نظري مدرن عمدتا-11 
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  ماركسيسم، اقتصاد نئوكالسيك و طول روز كار
  بروس فيلپ

  آزاد.ح
  : مقدمه-1

ي اخالقي با قدرت تر به عنوان يك نظريه بيش راي ارزش اضافي ماركسنظريه
او . رودميموضع جان الستر در اين مورد يك نمونه به شمار . دنگرنميتشريحي اندك 

 بايد اين مساله را در ، استثمارراجع به سنجيده يبه هنگام تدوين يك نظريه: گويدمي
) 166 ص ،1985(."دننظر بگيريم كه مفاهيم هنجاري اهميت تشريحي چنداني دربر ندار

ي داري نتيجه بر اين نظر است كه ارزش اضافي در سرمايهاين مساله كه ماركس
اي مطرح شده اين از لحاظ اخالقي ناروا است به طور متقاعدكنندهاستثمار است و بنابر

داري چه به معهذا در بررسي عملكرد سرمايه). 1992 ،1985به عنوان نمونه جراس ( است
 ،ي هنجارييك نظريه، تقليلِ واكاوي ماركس به حاضران طور تاريخي و چه در زم

ه موقعيت اخالقي درآمدهاي كه مربوط بناديده گرفتن توان تشريحي نظر او است 
ي نظريه ارزش اضافي ماركس، زمان كار اد معرفت شناسانهينب. شودغيرمزدي مي

 و اين امر به طور قابل مالحظه بر خالف تحليل ساير مكاتب اقتصادي است كه . است
. كنندمي ب درآمد يا واحدهاي فيزيكي تشريحكلي بر حسطور ي توزيع را به مساله
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ل روز توان طرح مبارزه بر سر شدت و طواز ان معنا نيست كه ساير مكاتب اين نكته بد
-87 صفحات، 1977(  به عنوان نمونه استيدمن.برخوردار نيستندشان هايدر تحليلكار 

. توان اين مبارزه را در چارچوب نظام سرافايي بررسي كردنشان داده است كه مي) 77
 تحليل اقتصادي مكاتب مختلف. وار استي استيدمن دش كاربرد عملي نمونههرچند

 البته نزد .هاي متفاوت قايل اندون روند كار، اهميتي با درجهبراي مبارزه در در
  .برخوردار استاي  قابل مالحظهماركس اين امر از اهميت

شود تا نشان داده شود كه تحليل ماركس هم از لحاظ در اين مقاله داليلي ارائه مي
 در بحث مربوط به اجراي ؛ از فعليت برخوردار استحاضرايط تاريخي و هم در شر

 م استفاده خواه از اين تحليلي اروپا در مورد زمان كار در انگلستانمقررات مصوبه
ي قوانين  مشابه]ي اروپامربوط به اجراي مقررات مصوبه [اين قوانين جديد. كرد

دي از زمان ا اجتماعي و اقتصنگاران اموررن نوزدهم است كه توجه تاريخكارخانه در ق
ي ساعات كار در در مورد بحث درباره. ماركس تا كنون را به خود جلب كرده است

با . ها وجود داردانگلستان تفاوت مشخصي بين طرز تلقي ماركس با نئوكالسيك
ماركس  در پرتو اختالفات بين ي اروپا مقررات مصوبههاي جدي در موردبررسي بحث

  . مورد استفاده قرار گيرد نيزهاي كنوني اميد است كه در بحث،هابا نئوكالسيك
 و نرخ ارزش اضافي برحسب نسبت ،شوددر بخش دوم مسايل ارزش در نظر گرفته مي

هايي كه در موقع در قسمت سوم بحث. شودبين زمان اضافي به زمان الزم تعريف مي
همراه با اختالف بين ت جريان داشي صنعتي شدن تصويب قوانين كارخانه در دوره

در بخش نهايي اجراي . مورد بررسي قرار خواهد گرفتها ديدگاه ماركس و نئوكالسيك
 كارگران انگليس به طور هشود ك در انگليس نشان داده ميي اروپامقررات مصوبه
كنند، به تري از كارگران ساير كشورهاي بزرگ اروپايي كار ميهاي بيشمتوسط ساعت
نشان داده در اين مقاله .  ساعت در هفته48 قابل مالحظه بيش از ليتخصوص يك اق
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 به عنوان يك انتخاب فردي به معنايي فهميده شود دتوانشود كه ميانگين كار نميمي
ي اين نتايج اين ادعا.  مدنظر دارد)السيكنظريه ك(نظريه ترجيح كار يا فراغت كه 

  .ر در كانون مبارزه طبقاتي قرار دارد كه روز كادهد را مورد تاييد قرار ميماركس
  
   و طول روز كارت ارزش، قيم-2

استثمار كارگران "كند كهي ماركسي است كه اعالم ميجزء قضايامفهوم ارزش اضافي 
 مزد يا به -ي قيمتداران براي به دست آمدن سودهاي مثبت از رابطهتوسط سرمايه

 ص ،1973 موريشيما("مري الزم و كافي استداري ا امكان بقاي اقتصاد سرمايه برايعبارتي

  : تعريف بديل وجود دارد3در سرمايه براي نرخ ارزش اضافي ). 53
   نسبت ارزش اضافي به ارزش نيروي كار،-الف
   نسبت كار پرداخت نشده به پرداخت شده-ب
  )1.( سرانجام نسبت زمان كار اضافي به زمان كار الزم-ج 

 ارزش ينقطه عزيمت نظريه. كندها را ثابت ميبتبرابري صوري اين نس  موريشيما
 صرف بازتوليد ، كاراضافي ماركس به اين امر اشاره دارد كه فقط بخشي از مصرف

به نظر . كندشود و كار به طور موثر در تمام روز كار عادي ادامه پيدا مينيروي كار مي
زماني كه . اندر شدهتر از بخش اول باشد كارگران استثماماركس اگر بخش دوم بزرگ

شود و شود زمان كار الزم ناميده ميصرف توليد وسايل نيازهاي زندگي روزانه مي
تر بودن روز كار از بخشي است كه صرف توليد وجود زمان كار اضافي مستلزم طوالني

 وسايل يل ماركسبايد توجه داشت كه در تحل. شودوسايل نيازهاي زندگي روزانه مي
 بلكه به وسيله معيارهاي ، يك حداقل بيولوژيكي نيست ا روزانه عمدتنيازهاي زندگي

زمان كار اضافي به عنوان زمان اضافي است كه كارگر . شودمي اجتماعي نيز تعيين 
 كه براي توليد وسايل اجتماعا الزم نيازهاي پردازد به توليد مي آن حدطي آن بيش از
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ي نسبت كار ثمار يا ارزش اضافي به وسيلهبنابراين نرخ است. زندگي خود احتياج دارد
  .شوداضافي به كار الزم تعيين مي

تثمار مثبت در نظامي كه در آن توليد مركب  شرايط الزم و كافي اسبه نظر موريشيما
  :و كار همگون است عبارتند ازوجود ندارد 

اي منفي ه بارآور باشند و گرنه ما ارزش بايداي يا وسايل توليد كاالهاي سرمايه-1
  .خواهيم داشت

 تكنيك انتخاب شده توسط صنايع بايد آن قدر بارآور باشد كه ارزش كاالهاي -2 
ي كافي پايين باشد كه كل ارزش وسايل نيازهاي زندگي كمتر از مزدي به اندازه

  .حداكثر طول روز كار باشد
ها فرضن اين پيشبا در نظر گرفت. تر از زمان كار الزم باشد طوالني، روز كار واقعي-3 

  نرخ استثمار،هر چه طول روز كار افزايش يابد با توجه به ثابت ماندن ساير شرايط
با در نظر گرفتن مزد عادي كه . يابدمتناسب با طوالني شدن روز كار افزايش مي

 تعيين نرخ ارزش اضافي به تعيين طول روز كار ياجتماعا تعيين شده است مساله
تر باشد داران نسبت به كارگران بيشهزني سرمايچه قدرت چانههر . يابدتقليل مي

  .تر استطول روز كار بيش
 ها تا جاييند گرچه آناير عوامل متغجزء  مزد واقعي و شدت كار ،البته در واقعيت
سازي اين مساله مهم است چون مدل.  كه شرايط ديگر ثابت بمانداندثابت فرض شده

 به عالوه موريشيما. ه نظام معادالت بايد مشخص بشودكند ك غالبا فرض مي،صوري
 استثمار ماركس يگون براي نظريهاشاره كرده است كه امكان وجود كار غيرهم

گون پذيرد كه كار در واقع غيرهمماركس مي":گويدموريشيما مي. ساز استمساله
اس آن كند كه فرمولي پيدا كند كه بر اس تالش ميموريشيما و در نتيجه "است
گون  تا بدين وسيله كارغيرهم،ي آموزش كار به يك معيار مشترك تبديل شودهزينه
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هاي كار كه به ركسي اين است كه ارزشمشكل ديگر براي نظام ما. قابل تبديل باشد
گاهي در نظام توليد مركب به مقادير منفي  اند، ممكن است تعريف شدهمتعارفطور 

 نمايي سودهاي مثبتاين موجب نازسازه. شد مثبت باها در حالي كه سود؛شودتبديل 
  .شود ميو ارزش اضافي منفي

 ادعاي وجود سودهاي مثبت بدون زمان كار اضافي مثبت ،رغم اين مشكالتعلي
در صورتي كه ":گويدهمان طور كه گينگ در اين باره مي. رسدغيرعادي به نظر مي

تر كار كند چنين چيزي ندگي خود كمزز زمان الزم براي توليد نيازهاي نيروي كار ا
ممكن است و مساله  نظام اقتصادي ماركس نيز غير"يتجديد توليد ساده"حتي در 

براي اين مشكل ). 396-397، صفحات 1994("مولد ديگر موردي نداردي غيرحفظ يك طبقه
ا ه ارزش،ترتيب كه براي اجتناب از چنين امكانيبدين. ندكيك راه حل پيشنهاد مي

هايي بنابراين كار الزم به وسيله تعداد ساعت. دنبايد بر حسب حداقل كار بازتعريف شو
ي مشخصي از كاالهاي مزدي ضروري شود كه براي توليدِ مجموعهگيري مياندازه
 با استفاده از كمترين كار الزم در نظر گرفته ،كي توليد؛ اگر كه روندهاي تكنياست
ي كار اضافي در سطح كارخانه يا صنعت منفرد نبايد اين تجديدنظر پيشنهاد. شوند

كند اين مفهوم بايد براي تاكيد مي) 1994(  بلكه همان طور كه گينگ،تعريف شود
 .ي اقتصاد به كار رودمجموعه

ي زمان كار اضافي به مجموعه بنابراين ما نرخ ارزش اضافي را به عنوان نسبت مجموعه
ر تحليل ماركس اگر طول روز كار افزايش يابد، با د. كنيمزمان كار الزم تعريف مي

اگر زمان الزم . كندفرض ثابت ماندن شرايط ديگر، ميزان استثمار كار افزايش پيدا مي
يعني با ثابت فرض كردن (كند براي آن چه كه كارگر مصرف مي براي توليد ثابت باشد

، افزايش ارزش اضافي را هر افزايشي در طول روز كار) تكنيك، شدت كار و مزد واقعي
  .آوردبه همراه مي
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در اقتصاد نئوكالسيك، افزايش طول روز كار، متناسب با افزايش ميزان مزد روزانه 
شود، با اين فرض كه كارگران به عمل گزينش و دادن ارجحيت بين افزايش تحليل مي

 انتخاب هاي كار مردم انعكاسدر نتيجه ساعت. زننددرآمد و زمان فراغت دست مي
هاي ماركسيستي بر نقش در مقابل، تحليل). 266 ، ص1983وست، (هاستشخصي آن

كند و اين امر با امر گزينش  روز كار تاكيد مي"عادي"قدرت طبقاتي در تعيين طول 
ساعات عادي، . كندخواني ندارد كه مكتب نئوكالسيك بين كار و فراغت مطرح ميهم

- روند توليد مشخصي وابسته است، همراه با قانونبه عملكرد كار در صنعت معين يا

تثبيت روز ":گويدبدين ترتيب ماركس مي. كندهايي كه حدود روز كار را تعيين مي
داران ي سرمايهي سرمايه يعني طبقهي بين مجموعهچون مبارزهكار عادي، خود را هم

  ).344، ص 1867("دهدي كارگر نشان ميي كار يعني طبقهو مجموعه
ي طبقاتي ي كارگر در كانون مبارزهطول روز كار به علت اثرات زيان بخش بر طبقه

) schor، 1991(تواند جسماني يا اجتماعي باشد؛ آن گونه كه شوراين اثرات مي. قرار دارد
خواهد كه دار بر عكس ميطبقه سرمايه. در متن تجربيات اخير امريكا نشان داده است

ها، حد ممكن طوالني كار كنند، نه فقط به خاطر تاثير بر هزينهكارگران در يك روز تا 
داري نيز به شمار بلكه به خاطر اين كه كارگران يك بازار مهم براي كاالهاي سرمايه

وقتي كارگران در جهت بهبود شرايط خود، از طريق كاهش ":گويدماركس مي. روندمي
داران قرار مورد استقبال سرمايهدهند؛ اين كار شان را افزايش ميساعت كار مصرف

ها و تقاضا براي كاالها، فريادشان گيرد ولي در عين حال به خاطر باال رفتن هزينهمي
  ".شودبلند مي

اي از هاي مربوط به سرمايه جلد دو، ماركس به مقالهدر يكي از آخرين دست نوشته
  : نوشته شده بود1879كند كه در سال دوروموند اشاره مي
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روند و در ميان انبوهي از اشياء پاي فرهنگ و رشد نوآوري پيش نميگران همكار"
دانند چگونه آن را مصرف كنند و بنابراين خريدار آن هم شوند كه نميغرق مي
ها را به شكل معقول و سالم ماند كه چگونه آناين مشكل كماكان باقي مي... نيستند

طلبي او از كاهش اي نيست، چون زيادهاين كار ساده. كننده تبديل كنندبه مصرف
تر او را به كاهش ساعات كار تشويق فريبان بيشرود، عواماش فراتر نميساعات كارش

دوروموند، (اش را بهتر سازند  اخالقي او شرايط-كنند تا اين كه با بهبود قدرت ذهنيمي

  ).591 ، ص1875به نقل از ماركس 
  :كندي كارگر برجسته ميني كار را بر شرايط طبقههاي طوالپاسخ ماركس تاثير ساعت

 باشد كه "روندهاي عقالني و سالم"هاي طوالني كار راز اينرسد ساعتبه نظر مي"
ش را بهتر كنند و او را به يك ا اخالقي او شرايط-قرار است با بهبود قدرت ذهني

ي معقول هكننداو براي اين كه به يك مصرف. ندسازكننده معقول تبديل مصرف
 -شودفريب مانع او مياما عوام -داري تبديل شود بايد قبل از هر چيزكاالهاي سرمايه

كه او را استخدام كرد به طور داري ي سرمايهاجازه دهد كه نيروي كارش به  وسيله
  )591-592، ص ص1885ماركس، .( به مصرف برسد برخالف سالمت اوعقالنيغير

 به مصرف برسند به "غيرعقالني" اجازه دهند كه به طور اظهار اين كه كارگران بايد
  . طوالني كار اعتقاد داشتدهد كه ماركس به تاثير منفي روزروشني نشان مي

ي اثرات هايي اشاره كنيم كه اخيرا در انگلستان دربارهدر اين جا الزم است به بحث
ين مربوط به ساعت ها حول قواناين بحث.  ساعت در هفته جريان داشت48كار بيش از 

هايي بر آن ه تبصرهگرچ(كند  ساعت كار در هفته را قانوني مي48كار در اروپا است كه 
 ساعت در هفته 48نشان دادند كه كار بيش از ) 1960 (بوئل و برسلو). وجود داشته است

تر از اين  در مقايسه با كساني  كه كم؛كندقلب را دوبرابر مي وقوع بيماري عروقي
تاثير كار شيفتي را بر سالمت انسان مورد ) 1993( بارتن و فولكارد. كنندن كار ميميزا
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دهد كه كارگران شيفتي كه به طور ها نشان ميي آنمطالعه. اندمطالعه قرار داده
تري كنند از مشكالت رواني و جسمي بيش ساعت در هفته كار مي48متوسط بيش از 

 عروقي، مشكالت گوارشي و - مشكالت قلبياز آن جمله اضطراب،. برندرنج مي
جا كارگران به طور در آن. مشكل كار طوالني در ژاپن نيز حاد است. اختاللت عصبي

 ساعت در 250كنند، متوسط در هفته يك ساعت بيش از كارگران امريكايي كار مي
 براي توصيف "كاروشي"اپن كلمهدر ژ). 1997 كرافت،(سال بيش از كارگران انگليسي
معتقدند كه اين امر در ) 1992(شيمو متيسو و لووي. رودمرگ در اثر كار زياد به كار مي

- اي كه توسط اسپاركس و هممطالعات گسترده. دهداي را نشان ميژاپن مشكل عمده

- قويا تاييد ميراها پيوند ساعت كار طوالني و بيماري) 1997(كارانش انجام گرفته است

 به طور متوسط كارگران نسبت به اواخر قرن نوزدهم ،ترغم اين واقعيعلي. كند
دهد كه داليل محكمي وجود دارد و نشان ميمعهذا  .كنندتري كار ميهاي كمساعت

- همي ماركسكشند و گفتهكارگران از عاليم عدم سالمت مربوط به كار زياد رنج مي

- نقل."شوند ميكارگران به طور غير معقول مصرف" كه چنان به قوت خود باقي است

 تقاضا را يهاي كار و مجموعهي بين ساعتقولي كه قبال از ماركس بيان شد رابطه
، اگر بارآوري افزايش يابد و ثمرات آن تا حدي نصيب طبقه كارگر شود. دهدنشان مي

 رفتن كه نتيجه باال(دار به طور كل نيز؛ به خاطر افزايش مزد واقعي براي طبقه سرمايه
-بنابراين سرمايه.  سودمند خواهد بوددر مقايسه با كاهش ساعت كار) ستبارآوري ا

 استفاده ازداران عالقمندند كه يك فرهنگ مصرفي را تشويق كنند تا فرهنگي كه 
-گيري ارجحيت نشان ميتحقيقات در مورد روند شكل. دهد ترجيح ميارزمان فراعت 

گويد تبليغات كوهن مي. وط است طول روز كار مربردهد كه اين امر با مبارزه بر س
  :رودبه شمار ميي در اين روند  مهمعنصر
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-داري عالقههاي سرمايه، چون شركتوجود نداردت هيچ تبليغي در مورد ساعت فراغ"

اي  اشارهتر شدن كاري طوالنيينههز به امر  اينچنين هم.اي به تامين مالي آن ندارند
  )318 ص 1978كوهن  . ("كندهم ميفرا كاالها را  امكان خريد كهندارد

 مساله ارجحيت را به ،يت كار يا فراغتك در مورد ارجحسيالالبته ديدگاه سنتي نئوك
 ديگري عوامل.  نيستاين تناقضگيرد و قادر به بررسي عنوان امري بديهي در نظر مي
 فشار يجهيغالبا كاهش ساعت كار در نت. كننديف ميجنبش براي ساعت كار را تضع

و منافع صاحبان سرمايه ) 1993 كراس. (پيوندند اجتماعي به وقوع مي–در سطح كالن 
در بخش زيرين ساعت كار در . شوددر قوانين سراسر دنيا به خوبي منعكس مي

گيرد؛ و نقش قدرت طبقاتي و انداز تاريخي مورد بررسي قرار مييك چشمانگليس در 
  .دوشنشان داده مي فراغت -هاي ديدگاه ارجحيت كارمحدوديت

  
  هاي تاريخي در تغييرات ساعت كار در انگلستان گرايش-3

كاهش ساعات كار منوط به طول روز كار عادي و تعداد روزهاي كاري است كه به 
اه كمبود كار به طور وسيع وجود ي مرگ سدر جريان. رودعلت تعطيالت از دست مي

زمان با كاهش ساعت كار است داشت و اين دوره شاهد افزايش مزدهاي واقعي هم
قرن شانزدهم يك روند معكوس بود و اين گرايش معكوس تا قرن . )1972 فلدبينه(

فلد سپس در قرن بينه. يدا كردها ادامه پيتينروزهاي تعطيل توسط پور... هفدهم با 
 باال رونده را آغاز كردند و ي گرايشدهد كه مزدهاي واقعي دوبارهنشان ميهيجدهم 

 بعد از ظهر با دو ساعت 6بح تا ص 6ات كار كاهش يافت تا جايي كه يك روز كار از ساع
  .استراحت به عنوان روز معمول كار پذيرفته شد

هاي در ربع آخر قرن هيجدهم ماشين. ودار نبوصنعت نساجي در بريتانيا البته نمونه
  عمدتانايع ديگرون صچ"گويد كه فلد ميبينه. كردندتر كار مي ساعت بيش13نساجي 
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كردند اين امكان وجود داشت پيروي نمي] در برقراري ساعات كار[از صنايع نساجي 
به خصوص در ). 21  ص1972 ("كه ساعت كار در اين صنعت مورد مشاجره واقع شود

تا  1819 و 1802 حداكثر بود تا اين كه قانون در سطحروي ن بود كه زيادهصنايع كتا
داران قادر دهد كه سرمايهفلد احتمال ميبينه. ها را متوقف كردروييادهاي اين زاندازه

ها در كنترل بودند كه ساعات كار طوالني را بر كارگران تحميل كنند چون منافع آن
جايي هاين امر جاب. )34ص 1972( دولت موثر بود )گذاريهاي سركوب و قانوندستگاه(

همراه  با جابجايي جمعيت در حال اشتغال  كه غالبا را در پي داشتي صنعتيجغرافيا
امكان ائتالف بين ] در بعضي از نقاط[ها و ، و غلبه زنان و كودكان در نساجيبود

 پيشداليل مربوط به ساعات كار در صنايع انگليس . )34 ص. (شدتشديد مي كارفرمايان
ل و به رسميت بايد يك روز كار معمو"رساند كه فلد را به اين نتيجه مي بينه1820از 

 فشار و دجاها در ايو طوالني شدن ساعت) 40ص ( "شناخته شده وجود داشته باشد
  .باشد ي داشتهروساعت كار در ساير صنايع نقش محني شدن  طوالامكان

داري را نه روح سرمايه"كند  كار روزانه در جلد اول اشاره مييبارهماركس در فصل در
- نشان نمي1864 تا 1833 انگليس از يدر كارخانه  كارچيزي بهتر از تاريخ قانون

 ساعت در روز 12 ساعت كار در ابتدا در حد 1830-1850 ي طي دوره.)390  ص1867("دهد
اين مساله .  ساعت در روز كاهش يافت10 به 1850 تثبيت شد و سپس در 1833در سال 

 1847ارخانه در ها در مورد قانون كاز عوامل مثل فشار سياسي چارتيستبه تعدادي 
به درك اين امكان ع وردهد كه كارفرمايان شفلد احتمال ميبينه. شودمربوط مي

در ) 1968(باوم هابز. اال بردن بارآوري كاهش دادتوان از طريق بها را ميكردند كه هزينه
 "كار طوالني" با زمان جانشيني كار فشرده ،با اين نكته اواسط قرن نوزده راموافقت 

اي كه به طور سنتي با انقالب صنعتي تداعي دوره) 159 ص، 1985(به نظر كرانتس . ناميد
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 1860-1831ي  در واقع از دوره1831-73آوري در صنعت در دوره ر رشد باشود يعنيمي
  .شديدتر بود

 تا حد زيادي در برابر عملكردهاي 1830ي ها را در دههفلد برآمد اتحاديهبه عالوه بنيه
داند، و اين شامل آهنگ كار به عالوه مدت يين ميزان كار در يك روز ميسنتي در تع

  )78-79، ص ص 1972(".شودزماني است كه صرف كار مي
 تقليل 60ي  اما در دهه، در ساعات كار كاهش اندكي وجود داشت1850ي در دهه

 اكثريت 1872-1874هاي عادي در كاهش جامع ساعت": ساعت كار قابل مالحظه بود
- هنيب). 82 جا صهمان ("ها متشكل شده بودندگرفت كه در اتحاديهدر بر مي را هااخهش

اند و اين گرايش با ها به تقليل ساعت كار نايل شدهكند كه اتحاديه تاكيد ميفلد
  )2. ( نيز ادامه پيدا كرد80ي هاي جديد در دههگسترش اتحاديه

در "شود با عدم تداوم مشخص مي،1890-1965ي دورهاز لحاظ تغيير در ساعت كار در 
بينه  ("پرتو اين واقعيت، تحليل منحني بي تفاوتي بين كار و فراغت نياز به تشريح دارد

فلد هاي بينهتري وجود دارد كه بررسيبه عالوه مشكالت تجربي بيش). 148  ص1972فلد 
در يك زمان  قريباهاي مختلف تدهد، مثال كاهش ساعات كار در بخشآن را نشان مي

خواني دارد كه قدرت تر با نظريه ماركسيستي هم بيش،چنين رخدادي. رخ داد
 و اين براي درك روندي كه به ؛دهدسازي فردي قرار ميطبقاتي را در برابر بهينه

  . تري برخوردار استانجامد از دقت بيشكاهش ساعت كار مي
ر مورد روز كار مورد انتقاد قرار ي ماركس را دتالش كرده است كه فرضيه) 1983(وست 

اما ماركس انتخاب ) 3. (دهد، با اين ادعا كه ساعات كار انعكاس گزينش كارگران است
لئوناردو هورنر يك "او مشاهده كرد كه . گيردكارگران در مورد زمان كار را نديده نمي

] ... 1848در [ه مورد بررسي قرار داد... ها بازرس كارخانه شواهد بسياري را در كارخانه
- درصد كوچك.  ساعت كار در روز بودند10 كارگران مورد بررسي موافق %70در حدود 
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 ساعت كار در هر روز 12 و يك اقليت بسيار كم طرفدار ، ساعت در روز11تري طرفدار 
اگر [كند كه اين گزارش وست به درستي مشاهده مي). 396-397، ص 1867. ("بودند

- ساعت در روز را ترجيح مي10 كارگران مرد %70تقريبا . ستدرست ني] دقيق باشيم

 11 موافق %13 ساعت در روز هستند، 10طرفدار ] از كل% 62[دهند، در حالي كه كارگران 
 اصلي منظر دراما اين عدم دقت كوچك .  ساعت در روز12 خواهان %25ساعت در روز و 

تري هستند ن ساعت كار كمماركس اهميت چنداني ندارد كه اكثريت كارگران خواها
  .سي هورنر نيز بدون ابهام مورد تائيد قرار گرفته استركه در بر
شود كه شود و نشان داده ميهاي كنوني به طور خالصه ارائه مي زير بحثدر بخش

 را توصيف ن كه ماركس آ شباهت داردايمبارزهبا  ، كنوني بر سر ساعات كاريمبارزه
هاي اخيرا وضع شده در اتحاديه اروپا و در نظر گرفتن قانون به عالوه با .كرده بود

هاي هورنر در مورد انتخاب كارگران مورد تان كارهاي تجربي مشابه با بررسيانگلس
  . گيردبحث قرار مي

  
   قانون زمان كار در اروپا-4

 در .طول روز كار در مبارزه بر سر شرايط كار و توزيع درآمد يك عامل كليدي است
تر  كه كم، ساعت بوده است35هاي اخير در آلمان هفته كار عادي حول و حوش سال

 اتحاديه اروپا كه فرانسه و هايدر تعدادي از كشور. از ساير كشورهاي اتحاديه اروپاست
 به عنوان ؛ ساعت كار در هفته35 در خواست حداكثر ،روند جزء آن به شمار مياايتالي

 قانون دولت ايتاليا در نظر دارد كه اين. ه استعنصري در سياست بيكاري مطرح شد
 موجب شد كه 98اما تغيير در ائتالف حاكم در اكتبر . رآورد به اجرا د2001 در سال را

زني دسته جمعي باعث كاهش ساعات كار معهذا چانه. است كنار گذاشته شوداين سي
قانوني مربوط به  دولت فرانسه 1998در . در بسياري از كارگران بخش عمومي شده است
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 نفر 20 كه بيش از  تصويب كردهايي در هفته را براي شركت كار ساعت35اجراي 
 كه هدفش كاهش  استهاگذاريرشته قانوندر يك ن قانونيلواين ا. كارگر دارند

  .ساعت كار براي تمامي كارگران است
يارانه اختصاص   كارفرمايان آن دسته از دولت فرانسه به،هاييعالوه بر چنين قانون

حكومت پيشنهاد كرده است كه كاهش در . دنده كه ساعت كار را كاهش ميدهدمي
 به وسيله تركيبي از منجمد كردن دستمزدها، كمك دولتي و افزايش ،ساعت كار

- اما در فرانسه كارفرمايان در برابر كاهش ساعت كار مخالفت مي. باروري تامين شود

هاي اجتماعي و  بيمه]ي خود در پرداختسهميه[هشرمايان فرانسوي كاكارف. كنند
  . دندانتر ميشتغال را براي تقليل بيكاري موثرهاي اهزينه

. داشتن دستمزدهاست  در بحث كاهش ساعات كار ثابت نگهضوع مورد مشاجرهمو
همان طور كه در بخش قبلي .  تعريف كنيم رانرخ ارزش اضافيي مجموعه يداربگذ
ر حال اشتغال كه در واكنش به بيكاري، كار هفتگي براي كارگران د فرض بگيريم ،آمد

 در  بماندثابتدهاي واقعي  واقعي نيز تا آن حد كه مجموعه مزدهايو مزبد كاهش يا
توزيع كار بين شاغالن و ه طور ساده باز اين مساله بقرار داشته باشد، ي پايينسطح

 ديگر نرخ ارزش اضافي تغيير املعو با ثابت ماندن مشروط بر اين كه ؛بيكاران است
 بعضي از كارگران ممكن ،به داليلي كه در زير مورد بحث قرار خواهد گرفت. نكند

 حتي اگر در مجموع مثل سابق مورد استثمار قرار ، را ترجيح دهندياست چنين كاهش
د واقعي و ثابت به طور مزاما اگر سطح بازده حفظ شود و كارگران يك ) 4. (بگيرند
تواند به  اشتغال مي؛تر شده استي دريافت كنند در حالي كه ساعت كار نيز كمهفتگ

 يك تغيير  سبب كار هفتگي ميزانبنابراين. زيان مجموعه زمان كار اضافي افزايش يابد
  .داران و طبقه كارگر است در توزيع مجدد درآمد بين سرمايهاصلي
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- قرار ميپيوند كاهش ساعت كار در ها درها را با موفقيت آنفلد قدرت اتحاديههنيب

يين ها در تعع استخدام با ميزان شركت اتحاديهمبارزه براي تدوين قانوني به نف. دهد
هاي ها را در تعيين سياستدخالت اتحاديه) 1995(تون سكام. سياست رابطه دارد

قيق قرار  در آلمان، ايتاليا، فرانسه، و انگلستان مورد تح1970-1993 ياقتصادي در دوره
ي شده  آن طور كه به وسيله كامستون ارزيابها اتحاديه هر چند كه دخالت،داده است

- همي درجهبين ميزان دخالت و نفوذ بخشي نيست ولياست ضرورتا به معناي تاثير

 در 1982هاي آلمان تا دهد كه اتحاديه نشان ميي چندداليل. هنگي زيادي وجود داردآ
-گذاري مرتبا مورد مشاوره قرار ميط به سياستيل مربومورد طيف وسيعي از مسا

 اين 1993 تا 1990 مجددا از اماشود تر ميكماين امر  80 يهاي دههد و در بقيه سالنگير
 ميزان مشاوره با 73 تا 70 هايدر مورد ايتاليا بين سال. شودتر ميدخالت بيش

. گيردل مورد توافق را در نظر مي حكومت بعضي از مسايو. ها تقريبا ثابت استاتحاديه
 1981-1982 و 1974گيرد گرچه ميزان دخالت در تر انجام ميدر فرانسه اين مشاوره كم

تون معتقد است كامس.  كاهش يافت1986 -1988 و 1976-1978هاي تر بود و در سالبيش
ن  تعيي بههاي مربوطحثها در ب اتحاديهيمداخلهن دوره به طور كلي كه طي اي

 يص طي دورهبه خصو. رسدترين حد خود ميسياست در انگلستان و فرانسه به كم
  . ها بسيار اندك است دخالت اتحاديه1979حكومت محافظه كار بعد از 
 عمال از مداخله در 1979 از سال )سي. يو. تي(هاي كارگري در انگلستان كنگره اتحاديه

ها در آنسي . يو. تيز نهادهايي كه هاي اقتصادي حذف شده است و بسياري اسياست
مذاكرات واقعي در مورد بازار كار كه .  منحل شدندلينماينده داشت مثال دفتر اقدام م

بايكوت  به دنبال 1988گرفت در در جلسات كمسيون خدمات نيروي انساني انجام مي
 يلهوسيه  جلسات ماهانه شوراي ملي توسعه اقتصادي كه بو . شدندلغي مسي. يو. تي
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 به طور كلي 1993 تضعيف و در سال 1987 بايكوت شد در سال 1984طي سي . يو. تي
  .منحل شد

 به 1993هاي اخير در مقررات زمان كار اروپا در نوامبر ساعت كار هفتگي طي سال
هاي عضو اين اين مقررات براي دولت.  به اجرا درآيد1996تصويب رسيد تا در نوامبر 

 24 ساعت پياپي طي 11هر كارگري حق دارد كه روزانه : گيردياقدامات را در نظر م
 از ساعت كار كند حق دارد 6ساعت استراحت داشته باشد، هر كارگري كه بيش از 

 24فته حداقل ه حين كار برخوردار باشد، كارگران حق دارند طي ي دراستراحت كوتاه
 در نظر گرفتن اضافه ساعت پيوسته استراحت كنند، زمان كار متوسط طي هفت روز با

 هفته 4 حداقل از ، طي سال بايد و هر كارگر؛ ساعت در هفته تجاوز كند48كار نبايد از 
آهن يا كارگراني كه در هواپيمائي، راه. مرخصي با پرداخت حقوق برخوردار شود

گيري و ساير كارهايي كه در روي دريا انجام هاي آبي داخلي، ماهياتوبوس، كشتي، راه
در . اين مقررات معاف اند شمول يليم از حيطهرد و فعاليت پزشكان در حال تعگيمي

مت و السطح اتحاديه اروپا براي حفظ س  درترفته شد كه اين اقداما تصميم گ1997
ث قرار گرفته اين مقررات در انگلستان مورد بح. امنيت تمام كاركنان به اجرا درآيد

واست از زير بار اين مسئوليت شانه خالي خكار در آغاز مياست و حكومت محافظه
 مقرر داشت كه انگلستان نيز بايد آن را به 1996 اما دادگاه عدالت اروپا در نوامبر ،كند

معهذا با . كار رد شدكه بالفاصله از طرف حكومت محافظهاجرا درآورد، سياستي 
نون تنظيم  اجراي سريع اين مقررات به شكل قا1997 كارگر بپيروزي انتخاباتي حز
  ).1998اداره صنعت و تجارت ( به اجرا درآيد 1998 در اكتبر تازمان كار تصويب شد 

خالصه .  ساعت رايج در هفته تاثير داشت48 كار بيش از براجراي اين مقررات احتماال 
در زمان تصويب اين قانون تعداد چنين كارگراني در انگليس بيش از ساير كشورها در 

 48كساني كه بيش از . شودطور كه در شكل يك مشاهده ميهمان. بود اروپا ياتحاديه
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اين ميزان رشد بيش . دتن افزايش ياف%8/19 به %15 از ،1992 تا 1983 از كنندساعت كار مي
  .از ميانگين اتحاديه اروپا است و سه برابر آلمان، ايتاليا و فرانسه است

  

  
  

  )1995(ارواشتات: منبع. كنند ساعت كار مي48 كارگران معموال در هفته بيش از: تصوير يك
هايي كه كاركران معموال به طور تمام وقت در دهد كه تعداد ساعت نشان مي2تصوير 

  .تر استكنند از ساير كشورهاي بزرگ اتحاديه اروپا بيشانگلستان كار مي

  
  )1995ارواشتات (ميانگين ساعت كار در هفته منبع : 2صوير ت
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 و 6/2 بين 1987-1992ي  در دورهار به طور معمول در هفته در انگلستاند ساعت كتعدا
اين تفاوت در ساعت كار در اتحاديه اروپا .  ساعت بيش از ميانگين اتحاد اروپا است3/3

دهد كه كارگران انگليس حداقل از اين جهت شرايط كاري بدتري نسبت به نشان مي
ه گرايش در ساير كشورهاي بزرگ اتحاديه به عالوه در حالي ك. ساير كارگران دارند

) آلمان، ايتاليا( يا اندكي كاهش يافت) فرانسه( يا ثابت بود 1983-1992ي اروپا طي دهه
 افزايش دايم در ساعت كار متداول براي كارگران  ماههاين د در انگلستاندر مورد 

  .كنيمه ميشاهدمتمام وقت 
دهد كه بسياري از مردان نشان مي) 1997(د استوارت و سوافيلدر تحقيقشواهد اخير 

 64 تا 21در بين گروه سني . تري كار كنندهاي كمدهند كه ساعتانگليسي ترجيح مي

. تري با نرخ مزد رايج در ساعت كار كنندهاي كممند اند كه ساعت عالقه%36سالگي 
اي حظهكنند به طور قابل مال ساعت كار مي48اين نسبت براي كساني كه بيش از 

 خواهان ،كنند ساعت در هفته كار مي51 كساني كه بيش از %50باالتر است، و تقريبا 
-دهند كه حداقل ساعت سوافليد نشان ميواستوارت . تر شدن ساعت كار هستندكم

 و ؛ي مثبتي داردها از كارگران انتظار كار دارند با نرخ بيكاري رابطههايي كه شركت
هاي شغلي ديگر  افزايش عدم امنيت و كاهش فرصت كهكننديي را طرح ماين فرضيه

  .شودناشي مي باال بودن بيكاري از
كنند تر كار ميهد كه كساني كه طوالنيدداليل استوارت و سوافيلد به قدرت نشان مي

اما تعداد اين . همان كارگراني هستند كه در ساعات كارشان حداقل رضايت را دارند
 يابد افزايش ميشود با باال رفتن تعداد افرادي ديده مي2در تصوير گروه همان طور كه 

 قابل مالحظه 80ي اين روند به خصوص طي اواخر دهه. كنندكه تمام وقت كار مي
  .شود اين روند معكوس مي90ي است اما در آغاز دهه
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ونه به عنوان نم. كنندعوامل زيادي وجود دارند كه تحليل ساعات كار را پيچيده مي
-خواهند آهستهبارآوري كار ممكن است مبنايي براي تنش بين كارگراني باشد كه مي

ها در بررسي داده. باشندداراني كه خواهان افزايش آهنگ كار ميتر كار كنند و سرمايه
كنند استدالل مي) 1994-5( فريسانچو ماريس گال-در انگلستان ارسطيس و بي فانگ

زني براي مزد آمد و ميزان عادي بارآوري كار در روند چانهكه اختالف بر سر توزيع در
دهد به تر در اين مورد خود را نشان ميمشكالت تجربي بيش: داراي اهميت است

تر هاي طوالنيكند كه در امريكا فشار براي قبول ساعتعنوان نمونه شور اشاره مي
تر كند بيش تغيير نميمزدشان با تعداد ساعت كارممكن است در مورد كارگراني كه 

هاي اخير به  ساليد طي امريكا بسياري از كارگران يقه سفدر). 68 ، ص1991( باشد
در . دهند از نيروي كار امريكا را تشكيل مي%40 كه اكنون ند پيوسته اكارگران عادي

قرارداد كار تعيين  هاي واقعي كار را بر حسبچنين مواردي مشكل است كه ساعت
-ام گزينش كارگران در زندگي واقعي با گزينش در هنگام پاسخ به پرسشسرانج. كرد

  :كندشور اشاره مي. ها يكسان نيستنامه
شناسانه در مورد تفسير اقتصاددانان نئوكالسيك ترديد تعداد زيادي از شواهد روان"

: شان گرايش دارند با شرايط"تطابق"شناسان دريافتند كه مردم به روان. كندايجاد مي
اين واقعيت كه تعداد زيادي از مردم ... كنديها طي زمان تغيير ميعني گزينش آن

ها دهد كه آننشان مي)  شرايط كار ازيا(گويند كه از ساعت كارشان رضايت دارندمي
- دهند و آن به اين معنا نيست كه تمايل عميق آنخود را با شرايط موجود تطبيق مي

     )129 ، ص1991شور، .("ها برآورده شده است
 كه گزينش خواني دارد موضوع هماين اظهارات با نظر ماركسيستي در مورد اين

: گويد كهمي) 1978 -1986(رومر.  نيست"ثابت"يزي شود و چاجتماعا تعيين مي
  ."كس و نئوكالسيك استگزينش تفاوت اصلي بين ديدگاه ماري مساله"
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 گيرينتيجه

ي آن با روند مبارزات در  مطلق ماركس و رابطهدر اين نوشته مفهوم ارزش اضافي
داليل تجربي كارآيي تحليل ماركس . داري مورد بحث قرار گرفته استجوامع سرمايه

هاي ي ماركسيستتحقيقات اخير به وسيله. دهددر مورد اقتصاد جديد را نشان مي
.  اساسي داردحكايت از آن دارد كه تحليل ماركس از استثمار نياز به بازبينيتحليلي 

اين مهم است كه عنصر اخالقي را در نظريه ارزش ماركس مورد "گويد مي )1994(رومر
بازشناسي قرار دهيم و استثمار را بر حسب توزيع نابرابر درآمد مورد تحليل قرار دهيم 

داران و طبق نظر ماركس نابرابري بين سرمايه. "تا تئوري استثمار بر اساس كار
در اين . يابدزمان كار الزم و مازاد در نرخ ارزش اضافي بازتاب ميكارگران به شكل 

- مقاله اين مساله مطرح شده است كه تحليل منطقي از كاركرد و پويايي توليد سرمايه

اين . اي دارد كه بر سر زمان كار جاري استي روشن از مبارزهداري نياز به مالحظه
ز توليد و ساير مكاتب اقتصادي ي اتسوت مشخصي است كه بين تحليل ماركسيتفا

  .وجود دارد
اي است كه  مشابه با مبارزه،از بعضي جهات اصليمبارزه بر سر مقررات زمان كار اروپا 

در قرن نوزدهم در مورد قانون كارخانه در انگليس است و همان طور كه براي افزايش 
ي شد در دههل مياعمهاي كار در قرن نوزدهم از طرف كارفرمايان فشاري اِساعت

-مبارزه. كنند نيز كارفرمايان براي افزايش ساعت كار كارگران تمام وقت تالش مي1980

تواند بر اساس توزيع درآمد در نظر گرفته شود و اين يكي از ي طبقاتي به سادگي نمي
مبارزه بر سر طول روز . كندآوردهاي ماركس است كه اين مساله را روشن ميدست

چنان به قوت خود باقي است و كساني مللي كنوني هملانعتي و بينكار در شرايط ص
 بهتر است كه چارچوب نظريه ، بديل از بازار كار ارائه كننديخواهند درككه مي

  .ماركس را در نظر گيرند
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  :منابع

ي شود كه در حوزهاري اطالق نميخت نشده به كبايد توجه داشت كه در تحليل ماركس كار پردا -1
بر حسب ) داريسرمايه(ي بازاراما طرح مساله توزيع در حوزه. گيردانجام مي) خانوار(خارج از بازار 

دارانه با آن اشكالي كه كار در خانواده تثمار سرمايههاي اسي قابل قبولي براي ادغام نظريهزمان شيوه
ي اقتصاد از لحاظ هر دو حوزه). 70/55، ص 1992اليبمن، ( دهد ميپرداخت نشده است به دست

  .شودهم ميدهند كه شامل ستم بر زنان جنيست خودويژگي معيني را نشان مي
-هايي متفاوتي را به كار ميگرايي سنتي عموما تاكتيكگرايي جديد در مقايسه با اتحاديهاتحاديه -2

دهد كه حق عضويت ارگران غيرماهر و كم درآمد نشان ميه وسيعي به كج جديد توياتحاديه .گيرند
داران استفاده هاي اعتصابي تهاجمي براي اخذ امتيازات از سرمايهكيت و از تاك؛پردازندتري را ميكم
 ).1976(لينگهپ مراجعه كنيد  به گرايي جديدتر در مورد اتحاديهبراي اطالعات بيش. كنندمي

 .دهدارائه مي) 1983(عي عليه آراي وست انتقاد جام) 1986(مينك لر -3

تواند نتايج ثمربخشي براي طبقه كارگر در زني اين امر ميبايد توجه داشت كه از لحاظ قدرت چانه -4
 .كندكاهش سطح بيكاري در مذاكره با كارفرمايان به عنوان يك عامل تهديد عمل مي. بر داشته باشد
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