ﮐﮋﻓﻬﻤﯽ ﻣﻮﺷﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮن از ﻣﺤﻮری ﺗﺮﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل
آﯾﺎ ﺗﻀﺎد ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ]ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺎر ﻣﺠﺮد[ اﺳﺖ؟
ﭼﮑﯿﺪه:
ﻣﺎرﮐﺲ در ﺑﺨﺶ روش اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮔﺮوﻧﺪرﯾﺴﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ اﮐﻨﻮن ﺑﺎﯾﺪ اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد
ﮐﻪ ﻣﺠﺮد ،ﻣﺠﺮد اﺳﺖ و وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﮐﻤﺘﺮ ﻫﻢ
ﻫﺴﺖ .اﻣﺎ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻮﺷﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮن ،ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد را ﺑﮕﻮﻧﻪ ای راز آﻣﯿﺰ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﻨﺪاﺷﺘﻪ و اﻓﺴﺎﻧﻪ ﺳﺮاﺋﯽ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ و ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ،ﻣﻮرد ﻧﻘﺪ و واﮐﺎوی )ﺗﺠﺰﯾﻪ-ﺗﺤﻠﯿﻞ( ﻗﺮار
ﮔﯿﺮﻧﺪ .اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻼش ﺑﺮ آن دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺟﻮﻫﺮ دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺎرﮐﺲ در ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺤﺚ ارزش
و ﺧﺼﻠﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎر ،ﻧﻘﺪی روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ را داﻣﻦ ﺑﺰﻧﺪ و آﻧﺮا ﺗﺎ ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ ﻫﺎﺋﯽ در ﺑﺎره ﻧﻔﯽ و ﻓﺮاروی از
ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارزش،ﭘﯿﺶ ﺑﺒﺮد.

.۱ﺗﺠﺮﯾﺪ)در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه(
ﺗﺠﺮﯾﺪ ﯾﺎ اﻧﺘﺰاع ﮐﻪ اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ روش ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی و ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﺳﺎده ﮐﺮدن ﭘﯿﭽﯿﺪﮔﯽ ﻫﺎ ﺑﮑﺎر ﻣﯽ رود و
ﺗﻌﯿﻦ( ﺻﺮف ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ در ﻫﺮ ﮔﺎم،
ﻃﯽ آن ،در ﻫﺮ ﮔﺎم ،از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ وﯾﮋﮔﯽ )ﺧﺼﻮﺻﯿﺖ ،ﻣﺸﺨﺼﻪ و ﯾﺎ ُ
ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ از ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ ﻓﺮد ﻣﺸﺨﺺ ،آﻏﺎز ﻣﯽ ﺷﻮد وﺑﺎ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﭘﺎره ای از وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ،ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ
ﻣﺠﺮد ﻣﻨﺘﻬﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻬﻀﻤﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺳﺎده ﺗﺮ اﺳﺖ ،ﻫﻤﻪ آن اﻓﺮاد را در ﺑﺮ دارد .ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت
ﻫﺎی ﻓﺮدی اﻓﺮاد ﻣﺸﺨﺼﯽ،ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻤﺪ و ﺷﺎﻫﺮخ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﯾﻢ )ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ( و ﺻﺮﻓﺎ ﺷﻐﻞ آﻧﻬﺎ را ﮐﻪ ﻧﻘﺎش
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﮕﻪ دارﯾﻢ آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﮐﻪ ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ ﻣﺠﺮد اﺳﺖ رﺳﯿﺪه اﯾﻢ.
ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺗﻼش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ رﯾﺸﻪ ای ﺗﺮﯾﻦ ،اﺳﺎﺳﯽ ﺗﺮﯾﻦ ،ﻣﺸﺘﺮک ﺗﺮﯾﻦ و ذاﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ
ﺣﻔﻆ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﻏﯿﺮ ﻣﺮﺑﻮط ،ﻏﯿﺮ ﻣﻬﻢ ،ﻏﯿﺮ ﻻزم،و ﯾﺎﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ ﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪاری ﮐﻪ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ ﻧﺪارﻧﺪ
ﺣﺬف ﮔﺮدﻧﺪ.
ﺑﻪ ﻋﮑﺲ اﮔﺮ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ﺗﺎزه ﻣﺜﻼ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن اﺿﺎﻓﻪ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻧﻘﺎش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﺮﺳﯿﻢ ،اﻧﻀﻤﺎم )ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺑﺎ وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ( اﻧﺠﺎم داده اﯾﻢ.
در ﺗﺠﺮﯾﺪ ﺟﻬﺖ ﺣﺮﮐﺖ ﻣﻔﻬﻮم از ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﺠﺮد وﯾﺎ از ﺧﺎص ﺑﻪ ﻋﺎم اﺳﺖ وﻟﯽ در اﻧﻀﻤﺎم ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ،ﺣﺮﮐﺖ
از ﻋﺎم ﺑﻪ ﺧﺎص و ﯾﺎ از ﻣﺠﺮد ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن وﯾﮋﮔﯽ ﯾﺎ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎﯾﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ اﯾﻨﮑﻪ در ﺗﺠﺮﯾﺪ ﻫﯿﭻ وﯾﮋﮔﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﯾﺎ اﻧﻀﻤﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﻧﻤﯽ ﮔﯿﺮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﻋﮑﺲ ﻫﻤﯿﺸﻪ از
وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎ ﮐﺎﺳﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد.
1

ﺑﺮای ﺗﻌﺎرﯾﻒ ،ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ودوﮔﺎﻧﻬﻬﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ]ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺠﺮد[]،ﺧﺎص ،ﻋﺎم[] ،ﺗﺤﻠﯿﻞ ،ﺗﺮﮐﯿﺐ[] ،اﻧﺘﺰاع ،اﻧﻀﻤﺎم[] ،ذات ،ﭘﺪﯾﺪار[] ،ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ[،
]ﺣﺬف ،ﺣﻔﻆ[] ،ﻧﻔﯽ ،اﺛﺒﺎت[ و ﮔﺬار ،ﻓﺮاروی و روش دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ وﻏﯿﺮو ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻬﻨﻮﺷﺘﻪ روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﺟﻪ ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ  [۱] ...ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﻧﻤﺎﺋﯿﺪ.

.۲ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺣﺎﺻﻠﯽ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﮐﺎﻻو ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺎوی آﯾﻨﺪه ﻧﻬﺎﯾﯽ ﮐﺎﻻ
ﺑﻄﻮر ﺧﻼﺻﻪ ،دوره زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎﻻ ،از ﻓﺮاﯾﻨﺪ )ﻣﺮﺣﻠﻪ ،ﻓﺮاﮔﺮد ﯾﺎ ﭘﺮوﺳﻪ( ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺗﻮزﯾﻊ و ﻣﺼﺮف ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﻃﻮل ﻓﺮاﯾﻨﺪ )ﻫﺎی( ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻣﺼﺮف ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺼﻮد ﻧﻬﺎﯾﯽ وﻣﺠﺮد ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻗﺎﺑﻠﯿﺘﯽ از
ﮐﺎﻻﺳﺖ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎرﻣﺠﺮددر ﮐﺎﻻ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.در ﯾﮏ
ﮐﻼم ،ﮐﺎﻟﺒﺪ ﻋﯿﻨﯽ و ﻣﺸﺨﺺ ﮐﺎﻻ ،ﻫﻢ ﮐﺎر و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺠﺮد در ﺧﻮد دارد.

.۳ﻧﮑﺘﻪ ﻣﺤﻮری در درک اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
ﻧﮑﺘﻪ اﺻﻠﯽ و ﻣﺤﻮری ﮐﺘﺎب ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل در اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر )ﻣﺰدی( ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ ،ﺧﺼﻠﺘﯽ دوﮔﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻀﺎد دارد .از
ﯾﮏ ﺟﻨﺒﻪ ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای دارد و از ﺟﻨﺒﻪ دﯾﮕﺮ ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ .ﯾﻌﻨﯽ ذات ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺎﻻ،وﺣﺪﺗﯽ از اﺿﺪاد
]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[ اﺳﺖ.ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ﻧﻮع وﯾﮋه ای از ﮐﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻬﯿﮏ وﯾﮋﮔﯽ
ﻣﻬﻢ و ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد آن ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.

.۴اﻧﻮاع ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎرﮔﺮ در ﺣﻮزه وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری)درﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه(
ﻣﻨﻈﻮر از ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ،ﺟﺪا ﮐﺮدن ﻣﺤﺼﻮل از ﮐﺎرﮔﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﯿﺰ در اﺛﺮ ﺟﺪاﺋﯽ از ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ
اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻣﺤﺼﻮل آن ﺑﻪ ﻏﯿﺮ از ﻣﺰد ،ﻫﻤﻪ و ﻫﻤﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ او ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دار ﺗﻌﻠﻖ دارد .ﺑﺎ اﯾﻨﺤﺎل ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ دارد از ﺟﻤﻠﻪ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧﻮد و ﺷﯽ ای در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دار ﺑﻮدن و ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از دﯾﮕﺮ ﮐﺎرﮔﺮان و ﻓﺮد ﮔﺮاﺋﯽ.
.۱ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﻓﺮاوردﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﺪ آن ﺑﻮده اﺳﺖ )از دﺳﺖ دادن ارزش اﺿﺎﻓﯽ و واروﻧﮕﯽ ﮐﺎر در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ(
.۲ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﮐﺎر و ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ )ﮐﺎر و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮاﺳﺎس ﭘﯿﺮوی از دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ(
.۳ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﺧﻮد )دﮔﺮ ﺑﻮدﮔﯽ-ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻋﻼﯾﻖ و ﺷﯽ ﺷﺪﮔﯽ-ﺗﻈﺎﻫﺮ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ ﻧﻘﺸﯽ در ﺧﺪﻣﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
دار(
.۴ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ )ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ :رﻗﺎﺑﺖ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ(
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].۵ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای[ و ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[
ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻫﺮ ﺟﺎ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای وارد ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺗﻀﺎدی آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ .در ﮐﺎﻻ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ
در ﺷﮑﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﮐﯿﻔﯽ آﺷﮑﺎر و ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای در ﺷﮑﻞ ﮐﻤﯽ آن ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﮐﻤﯽ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ای ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ،ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺣﻮل ﻣﻘﺪار ﺟﻮﻫﺮ ارزش )ﮐﺎرﻣﺠﺮد(ﺑﺎ ﺣﻔﻆ ﻓﺎﺻﻠﻪ ای
ﻣﺘﻀﺎد ،ﻧﻮﺳﺎن دارد .ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻻل ﻃﻔﯿﻠﯽ از دو ﺳﻮ ﺗﻀﺎد اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﮐﻨﺪ :از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺑﺎ ارزش
)ﺑﺮآﻣﺪه از( ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ .ﺗﻀﺎد ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[ ،ﭘﺲ
از آﺧﺮﯾﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد وﻟﯿﺘﻀﺎد ]ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای[)ﯾﻌﻨﯽ ]ﺟﻮﻫﺮ ارزش ،ﺷﮑﻞ ارزش[( ،ﺗﻀﺎد
آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺗﻀﺎد اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﺪﯾﺪار ﻫﺎی ارزش )ﮐﺎﻻ ،ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ( ﻗﺮار دارد.
ﮐﻤﯽ دارد ﮐﻪ ﻣﻘﺪار ﺟﻮﻫﺮ ارزش اﺳﺖ اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﻣﻘﺪار ارزش
ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺗﻨﻬﺎ ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ ) ُ
ﺗﻌﯿﻦ( ّ
ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﺎ زﻣﺎن ﮐﺎر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﻻزم ﺳﻨﺠﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۶ﺗﻀﺎد ﻫﺎی ]ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار[ و ]ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ[
ﺗﻀﺎد آﺷﺘﯽ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ]ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار[ ،در ﻣﺰد ﺟﻠﻮه ﮔﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد .ﯾﮏ ﺳﻮ ،اﻓﺰاﯾﺶ آﻧﺮا ﺧﻮاﻫﺎن اﺳﺖ
و ﺑﺮای آن ﻣﺒﺎرزه ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎﻫﺶ آن را ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺳﺎﯾﻪ روﺷﻦ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪارد و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ
ﻣﯽ ﺗﻮان آن را ﻓﻬﻤﯿﺪ .اﻣﺎ ﺗﻀﺎد ]ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ[ ،ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ]ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار[ اﺳﺖ ،ﺟﻠﻮه ﻫﺎی ﭘﯿﭽﯿﺪه و
ﮔﺎﻫﺎ ﻣﺒﻬﻤﯽ در ﺧﻮد دارد .زﯾﺮا ﮐﺎر و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ رواﺑﻂ ﻧﺰدﯾﮑﯽ دارﻧﺪ و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ در اﺻﻞ ،ﮐﺎر
از ﺳﻤﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺣﺮﮐﺖ دارد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﮐﺎر ﺑﯿﻦ ﮐﺎرﮔﺮ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار روان اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﯾﮑﯽ
اﯾﻦ ﻗﺪرت را دارد ﮐﻪ از دﯾﮕﺮی ﮐﺎر ﺑﮑﺸﺪ ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﮑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﮐﺎر ﻣﺘﻌﻠﻖ او ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ
ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد .دو ﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﺮا ﭘﯿﭽﯿﺪه ﮐﺮده اﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺎﺣﺼﻞ ﮐﺎر در
ﺷﮑﻞ ﻣﺰد ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ﻣﯿﺮﺳﺪ و ﺑﺨﺸﯽ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﺳﻮد) ،ﺑﻬﺮه و ﻏﯿﺮه( ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﻣﯽ رﺳﺪ.
در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار را آﺳﺎن ﺗﺮ ﻣﯿﺘﻮان در ﺗﻀﺎد ﻫﺎ رد ﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮد وﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﺪﻟﯿﻞ دوﮔﺎﻧﮕﯽ اش
در ﺟﺎی ﺧﺎص ﺧﻮد ﺑﻬﺮﻓﻊ اﺑﻬﺎم ﻧﯿﺎز دارد.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻣﻬﻢ دﯾﮕﺮ آﻧﺴﺖ ﮐﻪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ ﮐﺎر ،ﺧﻮد را در ﺗﻀﺎد ﻧﻤﻮد ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ]ﻣﺰد ،ﺳﻮد[ ﮐﻪ ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی ﻣﺠﺮد ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش اﺿﺎﻓﯽ[ ﻫﺴﺖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﭼﻮن ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر
ﺷﺎﻣﻞ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ ﻣﺎ را ﺑﻪ ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[ ﮐﺎر ﻣﯽ رﺳﺎﻧﺪ.
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.۷ﻣﻮﺷﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮن و ﺗﻘﻠﯿﻞ ﺧﺼﻠﺖ ﻣﺘﻀﺎد و دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎر ﺑﻪ دوﮔﺎﻧﻪ ]ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ،ﮐﺎر ﻣﺠﺮد[
ﻋﺒﺎرت ﻫﺎی زﯾﺮ ،ﻗﻠﺐ درک ﭘﻮﺳﺘﻮن را از آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻣﺎرﮐﺲ آﻧﺮا ﻣﺤﻮر ﻓﻬﻢ ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل ﻣﯽ داﻧﺪ و آﻧﺮا ﺧﺼﻠﺖ دوﮔﺎﻧﻪ
ﮐﺎر ﻧﺎﻣﯿﺪه اﺳﺖ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ:

...در ﻗﻠﺐ واﮐﺎوی ﻣﺎرﮐﺲ از ﮐﺎﻻ ،اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل وﺟﻮد دارد ﮐﻪ در ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری،ﮐﺎر دارای "ﺧﺼﻠﺖ دو
ﮔﺎﻧﻪ"اﺳﺖ :اﯾﻦ ﮐﺎر ﻫﻢ " ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ" اﺳﺖ و ﻫﻢ "ﮐﺎر ﻣﺠﺮد".
" ...ﮐﺎر ﻣﺠﺮد" ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ،ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﯾﺪ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ "ﮐﺎر" ﻋﺎم ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﺑﺴﯿﺎر
ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺖ…
"ﮐﺎر ﻣﺠﺮد" ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﮐﺎرﮐﺮد ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮ ﺗﺎرﯾﺨﺎً وﯾﮋه ﮐﺎر ،ﻣﺤﺘﻮا ﯾﺎ )در ﮔﻔﺘﻪ ای( ﺑﻬﺘﺮ" ،ﺟﻮﻫﺮ" ارزش
اﺳﺖ[۲].
ﭘﻮﺳﺘﻮن ،ﺧﺼﻠﺖ دوﮔﺎﻧﻪ ﮐﺎر را،ﻧﻪ در ﺗﻀﺎد ]ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای[ ،ﺑﻠﮑﻪ در دوﮔﺎﻧﮕﯽ ]ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ،
ﮐﺎر ﻣﺠﺮد[ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﮐﺮده اﺳﺖ و ﺗﺼﻮرش ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ﻣﻌﻨﺎی ﻣﻌﻤﻮل ﻣﺠﺮد را ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ
ﻣﺠﺮدی ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮐﮋﻓﻬﻤﯽ ﻣﻘﻮﻟﻪ ارزﺷﺎﻟﺒﺘﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﺑﺰرﮔﯽ اﺳﺖ و اوﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﻬﻮم ﺣﺮف ﻣﺎرﮐﺲ در
ﮐﺎﭘﯿﺘﺎل را ﺗﻐﯿﯿﺮ داده ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎ ﻋﺒﺎرت ﭘﺮدازی ﺗﺎزه ای ،ﺣﺮف ﻏﻠﻂ ﺧﻮدرا ،ﺣﺮف ﻣﺎرﮐﺲ ﺟﻠﻮه داده اﺳﺖ و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﺠﺮﯾﺪ را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ دوﮔﺎﻧﮕﯽ،ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ وﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ﺧﺼﻠﺘﯽ راز آﻣﯿﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﭘﻮﺳﺘﻮن ،ﺑﻪ ﺟﺎی رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم ،ﻧﻔﯽ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ در ﮐﺎر ﻣﺠﺮد را ﮐﻪ ﻧﻔﯽ ای ﻣﻔﻬﻮﻣﯽ و ﻣﻨﻄﻘﯽ
اﺳﺖ ،در ﻓﻀﺎﯾﯽ ﻣﺠﺮد از رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ،ﭘﺎﯾﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ اﯾﻦ
ﺗﻌﯿﻨﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﻬﺘﻮﻟﯿﺪ دوﮔﺎﻧﮕﯽ در ]ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ﺟﺪاﯾﯽ ﺗﺠﺮﯾﺪی و ﻣﻔﻬﻮﻣﯿﺎﺳﺖ و ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ُ
ای[ ﺑﯿﺎﻧﺠﺎﻣﺪ.

.۸ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺺ از ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ
در واﻗﻊ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ را ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﺮد ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ،ﻫﺮ ﮐﺎرﮔﺮ
ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﺟﺪا از ﮐﺎرﮔﺮان دﯾﮕﺮ و ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﯾﮏ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺜﻼ ﺟﻮراب ﭘﺸﻤﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﺪ و ﺣﺘﺎ در اﯾﻦ
ﺗﻮﻟﯿﺪی از او ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﺎﻻی اﯾﻦ ﺟﻮراب ﻫﺎ زﯾﺮ آرم ﺗﻮﻟﯿﺪی،ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﻣﺨﺘﺼﺮی ﺷﺎﻣﻞ
ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﺎم ﺧﻮد و زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻏﯿﺮه را درج ﮐﻨﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮض ﮐﻨﯿﻢ ﮐﻪ او ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﯽ
ﺣﻘﻮق ﺛﺎﺑﺘﯽ ﺑﮕﯿﺮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺒﻬﻤﯿﻦ ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ او ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻی ﻣﺸﺨﺼﯿﺎﻧﺠﺎﻣﯿﺪه،ارزش ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺮده
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اﺳﺘﺰﯾﺮا ﻧﺘﯿﺠﻪ اش ﮐﺎﻻﺳﺖ ،ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰاﺗﺶ ﮐﺎﻻﺳﺖ زﯾﺮا در اﺛﺮ ﻗﺮارداد ﻣﺰدی اش،ﺧﻮدش ﻫﻢ ﮐﺎﻻﺷﺪه اﺳﺖ
و اﯾﻦ رﺑﻄﯽ ﺑﻪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ]ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺠﺮد[ ﻧﺪارد ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺎﺷﯽ از وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ.
.۹ﺗﻮﺿﯿﺤﯽ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ در ﺑﺎره وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﮐﺎﻻ ﺑﺮ آن
ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را در ﮐﺎر ﻣﺰدی ﺑﺎﯾﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد وﻟﯽ ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از اﯾﻨﮑﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺷﺪه
ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.از
ﺟﻤﻠﻬﺘﻤﺎﻣﯿﺖ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،در ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد.ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﺷﻮد ﺑﻪ ﮐﺎﻻ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺨﺶ ﺛﺎﺑﺖ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻣﻮاد و ﺗﺠﻬﯿﺰات و ﺑﺨﺶ ﻣﺘﻐﯿﺮ آن ﻣﺒﺪل ﺑﻪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وارد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﯿﺮون ﻣﯽ آﯾﺪ.اﯾﻦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎﻻ ﻫﺴﺘﻨﺪ در ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ،رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی اش راﻧﯿﺰ از ﻃﺮﯾﻖ
ﮐﺎﻻی واﺳﻄﻪ و ﺧﺎﺻﯿﮑﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﯽ ﮐﻨﺪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻤﺎم وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
ﮐﻪ ﺳﻨﺘﺰی از ]ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ[ اﺳﺖ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل از ﮐﺎﻻ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ،ذات
ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،از رواﺑﻂ و ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﮐﺎﻻﯾﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در
اﯾﺠﺎد ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﯾﮑﯽ ﺳﻄﺤﯽ ﻣﻌﯿﻦ از اﺗﻮﻣﺎﺳﯿﻮن اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﻧﺒﺎﺷﺖ اوﻟﯿﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ای اﺳﺖ.

.۱۰ﻣﻘﺎﯾﺴﻬﺘﻀﺎد ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎ ﺗﻀﺎد ارزش ﻧﻮﻋﯽ
در ﺑﺮرﺳﯽ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎی دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ،ﺑﺎﯾﺪ در ﯾﺎﺑﯿﻢ ﮐﺪام ﺳﻮ ،ﻃﺮف )ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه( ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار اﺳﺖ و ﮐﺪام ﺳﻮ ﻃﺮف
)ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه( ﮐﺎرﮔﺮ.ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺎﻏﻮل ]ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ،ﮐﺎرﮔﺮ[ را ﺑﮑﺎر ﺑﺮد .ﻣﺜﻼ ﻫﻢ در ﮐﺎﻻ ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[
و ﻫﻢ در ارزش ]ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای[ ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،در ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﮐﺎر ﻣﺠﺮد
در ﻃﺮف ﮐﺎرﮔﺮ ﻗﺮار دارد ﯾﻌﻨﯽ راﺑﻄﻪ ای ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دوﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ در ﻧﮕﺎﻫﯽ دﻗﯿﻖ ﺗﺮ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ ﮐﻪ ارزش ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ]ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ
ای[ ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻀﺎد ]ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ[ ﯾﺎ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ،وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻣﻮﻟﺪ ارزش
ﻧﻮﻋﯽ ﯾﺎ ﻣﺎﺷﯿﻦ ﺗﻮﻟﯿﺪ ارزش اﺳﺖ ﮐﻪ در آن،ﮐﺎر ﻣﺠﺮد)ﺟﻮﻫﺮ ارزش( ،ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ و ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﮐﺎر ﻣﺠﺘﻤﻊ و
ﻧﻬﻔﺘﻪ ﺷﺪه ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ)ﮐﺎرﮔﺮ( اﺳﺖ وارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای)ﺷﮑﻞ ارزش( ،ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دروﻧﯽ
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﻮزﯾﻊ)ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار( اﺳﺖ.ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ذاﺗﯽ ﮐﺎﻻ ﻧﺎﺷﯽ از ﺗﻀﺎد ذاﺗﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ.
ﭘﺴﺎﮔﺮ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻣﻨﺸﺎ ارزش را ﭘﯿﺪا ﮐﻨﯿﻢ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ وآﻧﻬﻢ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﺟﻮﻫﺮ آن ﻣﺤﺪود ﮐﻨﯿﻢ و در
ﺑﺤﺚ ﻫﺎی ﺗﺠﺮﯾﺪی ﮔﻢ ﺷﻮﯾﻢ زﯾﺮا ﺟﻮﻫﺮ ارزش ﻓﻘﻂ ﯾﮑﺴﻮی ﺗﻀﺎد اﺳﺖ آن ﻫﻢ ﺳﻮ ﻳﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ،ﺷﮑﻞ ﻫﺎی
ﻣﺸﺨﺺ آن در ﮐﺎر زﻧﺪه،ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ.
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ﭘﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪﯾﻢ ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎر ﻧﯿﺰ ﺧﺼﻠﺖ دو ﮔﺎﻧﻪ ]ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ[ دارد .اﯾﻦ دو ﮔﺎﻧﻪ در
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺎﻻ ،ﺳﻮی ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ آن در ﻃﺮف ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار دارد .در واﻗﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺎرﮔﺮ
ﺳﻌﯽ در زﯾﺎد ﮐﺮدن آن و ﮐﻢ ﮐﺮدن ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای آن دارد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ اش اﻓﺰاﯾﺶ ارزش اﺿﺎﻓﯽ اﺳﺖ.
اﻣﺎدر دو ﮔﺎﻧﻪ ﻫﺎﺋﯽ ﮐﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﺮف ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ]ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺠﺮد[و ﯾﺎ]ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ[،از ﺷﮑﻞ ﻋﺎم
آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻃﺮف ﺧﺎﺻﯽ اﻋﻢ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار و ﯾﺎ ﮐﺎرﮔﺮ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد.

.۱۱رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﺎر وﮐﺎﻻ
رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ از ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻘﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار )ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ( ،ﻧﻘﺸﯽ اﺻﻠﯽ در ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯿﺎز ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر وﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ
ﮐﺎﻻ دارد.اﯾﻦ ﻧﻈﺎرت داﺋﻤﯽ و ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻬﺘﺤﺖ دﯾﮑﺘﺎﺗﻮری رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ،ﻃﺒﻘﻪ ﻣﻮﻟﺪ را از
ﺗﻮﻟﯿﺪش )و ﺑﻪ ﻋﮑﺲ( ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﻣﯿﮑﻨﺪ.ﮔﺬﺷﺘﻪ از آن ،آزادی و اﺧﺘﯿﺎر از دﺳﺖ رﻓﺘﻪ و ﻓﺮوﺧﺘﻪ ﺷﺪه،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ
دروﻧﯽ ﮐﺎرﮔﺮ و اﺣﺴﺎس ﺷﯽ و ﮐﺎﻻ ﺷﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻨﺎﯾﻦ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ ،ﻓﻘﻂ ﭘﺲ از ﻣﺠﺮد ﺷﺪن ﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ و
ﺗﺒﺪﯾﻞ آن ﺑﻪ ﮐﺎﻻ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﭘﯿﺶ از ﺷﺮوع ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر و ازﻟﺤﻈﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ
دﺳﺘﻤﺰد و ﻋﻘﺪ ﻗﺮارداد اﺳﺘﺨﺪاﻣﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺷﺮوع ﺗﻌﻬﺪات و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺮﯾﺪی ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﻄﻌﺎرﯾﺸﻪ ای ﺗﺮ از ﻗﺮارداد ﮐﻪ در رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺨﺸﯿﺪن و ﺗﻮﺟﯿﻪ ﺑﻬﺮه ﮐﺸﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ دارد ،ﺷﺮاﯾﻂ زﻣﯿﻨﻪ ﺳﺎز و
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺳﻮ،ﺷﺨﺺ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داروﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ اﻧﮕﯿﺰه اش اﻓﺰودن
ﺑﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺣﻔﻆ و ﮔﺴﺘﺮش ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻣﻤﺘﺎز اﺷﺒﺎﺷﺪ و در ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ،ﮐﺎرﮔﺮﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎن ﺷﺐ و ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ از ﮐﺎﻻ
ﺷﺪن،ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .اﻟﺒﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺣﺎﮐﻢ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺎﭼﺎری ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر را از آن ،ﺗﺠﺮﯾﺪ و ﭘﻨﻬﺎن
ﮐﺮده و آﻧﺮا در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی زﯾﺒﺎ وﻟﯽ واروﻧﻪ ای ﺑﻨﺎم آزادی اﻧﺘﺨﺎب،ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ.

.۱۲ﮐﺎﻻ ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای و ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ آن:
ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﻘﺎﺑﻠﯿﺘﯽ اﻧﺘﺰاﻋﯽ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻣﺼﺮﻓﯽ ﮐﺎﻻ ﮐﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﻣﺼﺮف ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺮط ﻻزﻣﯽ ﺑﺮای ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ﻣﻌﻨﺎ دارد و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺶ اﺻﻠﯽ را ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎم
ﻣﺼﺮف ﺣﺎﮐﻢ اﺳﺖ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای اﺳﺖ .ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ﻗﺪرت آن را دارد ﮐﻪ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ را در ﺑﻨﺪ ﺧﻮد
ﭘﻨﻬﺎن ﻧﮕﻬﺪارد ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺟﻮﻫﺮ ﺧﻮد ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه را در ﺑﻨﺪ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ ﺗﺎ ﺧﻮد را
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ و داور ﺑﯿﻦ دو ﺳﻮی اﺻﻠﯽ ﻣﻮﻟﺪ و ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺣﺎﮐﻢ ﻣﻄﻠﻖ ﮐﻨﺪ ودر اﯾﻦ ﺷﮕﺮدزاﻟﻮ ﺻﻔﺘﺎﻧﻪ ،ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪه ﮐﻪ از ﯾﮏ ﺳﻮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮاﻧﺠﺎﻧﺸﯿﻦ ﻣﺠﺮدی از ارزش ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﺑﻨﻤﺎﯾﺪ و از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ در
ﺗﺠﺮﯾﺪﮐﺎر ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ،ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﺟﻮﻫﺮی ﭘﻨﻬﺎﻧﺨﻮد را ﺑﯿﺎﺑﺪ.ﻫﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻫﻢ ﻣﺼﺮف ﻫﺮ دو ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ،از زاوﯾﻪ دﯾﺪ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ﻫﺮدو ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻨﺎر روﻧﺪ و ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﺷﻮﻧﺪ .درﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه،
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ﻣﺒﺎدﻟﻪ ،ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه دروﻏﯿﻦ و دوروی ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪ ﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﺼﺮف ﺷﺪه اﺳﺖ.اﻟﺒﺘﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ ارزش
ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ﭘﺪﯾﺪار ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ارزش ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

.۱۳ﮔﺮدش و ﺑﺎزار اداﻣﻬﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری )در ﺑﯿﺎﻧﯽ ﮐﻮﺗﺎه(
ﮔﺮدش و ﺑﺎزار اداﻣﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮﺟﻮد ﻣﯽ آﯾﺪ و در ﺑﺎزار ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯿﯿﺎﺑﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻨﺒﺎزار
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﭼﯿﺰی ﻧﯿﺴﺖ ﺟﺰ ﺟﻔﺖ ﻣﮑﻤﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دارﯾﮑﻪ ﻫﺮ دو ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارﻧﺪ و ﯾﮏ ﮐﻞ ﯾﺎ ﭼﺮﺧﻪ را
ﺑﺎﻫﻢ ﻣﯽ ﺳﺎزﻧﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت ﮐﻪ در ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﮐﺎﻻی ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ارزش ﺑﯿﺸﺘﺮ و در ﮔﺮدش ،ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد.

.۱۴ﻓﺮاروی از وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
دﻗﺖ در ﺷﻨﺎﺳﺎﺋﯽ و درک ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ذاﺗﯽ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و ارزش ،ﻧﻘﺸﯽ ﮐﻠﯿﺪی ،ﻣﺤﻮرﯾﻮ ﮔﻠﻮﮔﺎﻫﯽ
ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ در ﻓﺮاروی از آن ﺑﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ و در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ،اﮔﺮ ﻧﺘﻮان ﺗﻌﺮﯾﻒ دﻗﯿﻖ و روﺷﻨﯽ
از ذاﺗﯽ ﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﻪ دﺳﺖ داد آﻧﮕﺎه ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯿﺘﻮان آﻧﺮا ﻧﻔﯽ ﮐﺮد؟ و اﻟﺒﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ
ذات آن ﻣﺒﻬﻢ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﯾﺎد،ﻫﺮ ﻧﻔﯽ ای اﺳﺎﺳﺎ در ﺳﻄﻮح ﭘﺪﯾﺪاری ﺑﺎﻗﯽ ﺧﻮﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪ و ﺗﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ
ﮐﻪ ﺗﺨﻢ اﻧﮕﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ راه ﺧﻮدرا ﺑﺮای ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﯿﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ روش ﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ ،در ذات اﻧﺘﺰاﻋﯽ و ﺗﺌﻮرﯾﮏ ﺧﻮد در ﺣﻮزه ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ ﻧﻈﺮی ﺣﻞ ﻧﺸﻮد ،ﻧﻤﯽ
ﺗﻮان ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮد ﯾﺎ دﺳﺖ ﮐﻢ اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﺗﺎ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺗﺎﮐﺘﯿﮏ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻮﻓﻘﯽ در ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ
ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮﺳﻨﺪ.
ﺑﺪون دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺ و ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ دﻗﯿﻖ از ذات و ﻃﺮح ﻋﺎم ﺑﻨﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،درﺳﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﻧﺒﻮر
ﻫﺎ ﻫﻤﺎن ﺑﻨﺎ ﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ را ﻧﻤﯽ ﺳﺎزﯾﻢ وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻨﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری و
ﭘﺲ از آن ﻣﻮﮐﻮل ﮐﻨﯿﻢ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻌﻤﺎری ﻧﺎﺷﯽ از ﮐﺎر در آﺋﯿﻢ .ﺗﺨﺮﯾﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﯿﺸﯿﻦ ،اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻋﻤﻠﯽ
ﺳﺎﺧﺖ ﻫﺮ ﺑﻨﺎی ﺗﺎزه اﯾﺴﺖ وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻔﯽ ،ﺑﺪون ﻓﺮاروی ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻧﻘﺸﻪ ﻣﻨﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﯿﺎت ﻣﺠﺮد ﺷﺪه از ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص
و ﻣﺸﺨﺺ آن از ﭘﯿﺶ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎی ﺳﺨﺖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه را ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه آزﻣﻮن و
ﺧﻄﺎﻫﺎی ﺗﻠﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﮐﻨﺪ.

.۱۵وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﮐﺎر ﻣﺠﺮد و ذات ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻓﺮاورده ﻫﺎ
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ﻋﺎﻣﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﮑﺎﻣﻞ ﺗﺎرﯾﺨﯽ ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ دارد ،رﺷﺪ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺳﺖ .اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﻣﺘﺤﻮل ﮐﺮدن اﺑﺰار ﻫﺎ )ﭼﻪ
ﺳﺨﺖ و ﭼﻪ ﻧﺮم( ﭘﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺶ ﻣﯽ ﮔﺬارد و از ﭘﺲ آن اﺳﺖ ﮐﻪ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی ﺗﺎزه ای ﺿﺮور ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎزه ای ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ آورد.
در ﺗﻀﺎد ]وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎزه ،وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ[ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﯾﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻮع ﺗﺎزه و ﻣﻘﺮون ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ
ﻧﺒﻮدن ﻧﻮع ﮐﻬﻨﻪ ،ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در ﻏﻠﺒﻪ آن دارد.
در ﮔﺬار از وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮده داری ﺑﻪ زﻣﯿﻦ داری و ﻧﯿﺰ از زﻣﯿﻦ داری )ﯾﺎ ﺗﻮﻟﯿﺪ آﺳﯿﺎﯾﯽ( ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﺗﻤﺎم
ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ،رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﻃﺒﻘﺎت ،ﻫﻤﮕﯽ اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮔﺮﭼﻪ اﯾﻦ ﮔﺬار ﻫﺎ ﺧﻄﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻓﺮاز و
ﻧﺸﯿﺐ و ﺗﻮاﻣﺎﻧﯽ دارد .اﻣﺎ ﺑﺮﺧﻼف وﺟﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺻﻮرﺗﺒﻨﺪی ﻫﺎی ﭘﯿﺸﻦ ،ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻌﺪی ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ
اداﻣﻪ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ،ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎ ﻧﺘﯿﺠﻬﻔﺮاروی وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری
اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻓﺮاروی اﺳﺎﺳﺎ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺣﺬف ،وﻟﯽ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺎ ﺑﯿﺶ ﺣﻔﻆ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .در
واﻗﻊ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ ،از ﭘﯿﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ وﻟﯽ رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻪ در دﺳﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داران و ﺧﺼﻮﺻﯽ اﺳﺖ
ﺑﺎﯾﺪ از ﻣﯿﺎن ﺑﺮود و رواﺑﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺎزه ای ﮐﻪ ﮐﺎﻣﻼ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ اﺳﺖ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﺑﺸﻮد.
در اﯾﻦ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﮐﺎر،اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺼﻮرت ﮐﺎر ﻣﺠﺮد،ﻫﻤﺮاه ﻓﺮاورده ﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻧﺪوﻟﯽ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ،ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ﻧﯿﺎز ﺑﺮای ﻣﺼﺮف ،اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد وﻓﺮوش ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ،ﺑﺎزار و
اﺳﺎﺳﺎ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ارزﺷﻮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﺮاورده ﻫﺎ ،ﻫﺮ دو ﺷﮑﻞ ﮐﻤﯽ ﮐﺎر ﻣﺠﺮد
ﺗﻮﻟﯿﺪی و ﺷﮑﻞ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﺼﺮﻓﯽ را در ذاﺗﯽ ﻃﺒﯿﻌﯽ و آﺷﺘﯽ ﭘﺬﯾﺮﻫﻤﺮاه ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﺗﺤﺖ
ﺳﻠﻄﻪ دﻻﻟﯽ و ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺣﺬف ﻣﺒﺎدﻟﻪ را ﺑﺎﯾﺪ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮔﺬار ،ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
رﯾﺰی و اﺟﺮا ﮐﺮد و در آﻏﺎز راه ﻧﻤﯽ ﺗﻮان راﺑﻄﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﺎر ﻣﺠﺮد را در ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻫﺎ را ﺣﺬف ﮐﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺲ
ﺑﻪ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺗﻮﻟﯿﺪش ،از ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﻬﻢ ﻣﯽ ﺑﺮد وﻟﯽ ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی و ﺑﻪ ﻣﺮور راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﺗﻮان و ﺳﻬﻢ ﺑﺮدن
ﺣﺬف ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺣﺘﺎ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﭘﺎﯾﺎﭘﺎﯾﺶ از ﺑﯿﻦ ﻣﯽ رود.ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗﻮان از ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺎﺋﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﺗﻐﺬﯾﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﯽ ﻧﺎ ﻣﺸﺮوط آﻏﺎز ﮐﺮد.
در ﭘﺎﯾﺎن ،اﺷﺎره اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺧﺎص ،ﻗﺼﺪ ﻓﻮری ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎرﯾﻒ دﻗﯿﻖ ﺗﺮی از
وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﺴﺘﯽ و دوران ﮔﺬار ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻼش در رﻓﻊ اﺑﻬﺎم از ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﻣﺤﻮری اﯾﻦ ﻓﺮاروی اﺳﺖ.
] [۱روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ ﺑﻪ روش ﺷﻨﺎﺳﯽ ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ،ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﭘﺮاﮐﺴﯿﺲ )وﯾﺮاﺳﺖ(۲
] [۲ﻧﻘﺪ و ﺗﺤﻮل ﺗﺎرﯾﺨﯽ-ﻣﻮﺷﻪ ﭘﻮﺳﺘﻮن )(Moishe Postone: Critique and Historical Transformation, p6
http://www.platypus1917.org/wp-content/uploads/readings/postonemoishe_critiquetransformation2004.pdf
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ﺿﻤﯿﻤﻪ:
ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ای از وﯾﺮاﺳﺖ دوم روﯾﮑﺮدی ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ  [۱]...ﺑﻪ دﻟﯿﻞ واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ:

دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ارزش و ﭼﺮﺧﻪ ارزش و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
در ﺗﻌﺎرﯾﻒ زﯾﺮ ،ارزﺷﻬﺎی ﻣﺼﺮﻓﯽ ،ﻣﻮاد ﮐﻤﮑﯽ و ﻣﺼﺮﻓﯽ و ﻣﺎﺷﯿﻦ آﻻت اﻧﺘﺰاع ﺷﺪه اﻧﺪ زﯾﺮا ﻫﻤﻪ اﯾﻨﻬﺎ اﺟﺰای
ﺛﺎﺑﺘﯽ در ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻓﺮوش ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 .۱ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﭘﻮﻟﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯿﺂن ،در ﮔﺮدش ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺑﻮدن آن اﺳﺖ.
.۲ﭘﻮل ،ﮐﺎﻻﺋﯽ ﺧﺎص اﺳﺖ .ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ آن ،در ﻣﯿﺎﻧﺠﯽ ﮔﺮی ﻋﺎم ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﺳﺖ.
.۳ﮐﺎﻻ ،اوﻟﯿﻦ ﺷﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪاری ارزش اﺳﺖ و ﯾﮏ وﯾﮋﮔﯽ آن ﮐﻪ ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای و وﯾﮋﮔﯽ دﯾﮕﺮ آن
داﺷﺘﻦ ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺖ.
.۴ارزش ﮐﻪ در ﭘﺪﯾﺪار ﻫﺎﺋﯽ ﭼﻮن ﮐﺎﻻ ،ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻧﻤﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ دارای ﺟﻮﻫﺮ ی ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ.
.۵ارزش :وﺣﺪت ﺗﻀﺎد )دو ﺳﻮﯾﻪ ﮔﯽ( ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه و ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای اﺳﺖ.
.۶ﺷﮑﻠﯽ از ارزش ،ﮐﻪ ﺧﻮد را در ﺑﺮاﺑﺮ ارزش ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯿﺪﻫﺪ ،ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای اﺳﺖ.
.۷ﺟﻮﻫﺮ ارزش ،ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
.۸ﮐﺎﻻ ،ارزش اﺳﺖ.
.۹ﭘﻮل ،ارزش اﺳﺖ.
.۱۰ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ارزش اﺳﺖ.
.۱۱ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،ارزش اﺳﺖ .زﯾﺮا ﻫﻢ ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای دارد ﯾﻌﻨﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش درﺑﺎزار اﺳﺖ وﻫﻢ ،ﻣﻨﺸﺎ ﮐﺎر
و ﮐﺎﻻﺳﺖ .ﮐﻠﯿﻪ ﭘﺪﯾﺪارﻫﺎی ارزش ،ﺟﻮﻫﺮی از ﮐﺎر ﻣﺮده ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﮐﻪ در ﺟﻮﻫﺮش،
ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﮐﺎر زﻧﺪه ،ﻧﻬﻔﺘﻪ اﺳﺖ.
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.۱۲ﭼﻨﺪ ﺗﺤﻘﻖ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش :ﺗﺤﻘﻖ ﺟﻮﻫﺮ ارزش ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻘﺪار ﺟﻮﻫﺮ ارزش ،ﺗﺤﻘﻖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ و ﯾﺎ ﺗﺤﻘﻖ
ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای.
.۱۳ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﺗﺤﻘﻖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ:
اﮔﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار در ازاء ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،ﻣﻌﺎدل ﺳﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ،ﺧﺮج ﻣﻌﺎش ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎزﺳﺎزی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر )ﻣﺰد(
ﺑﺪﻫﺪ آﻧﮕﺎه ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،در ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ ،از زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎرﮔﺮ را ﺗﺼﺮف ﮐﺮده اﺳﺖ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﻫﻨﻮز آﻏﺎز ﮐﺎر
اﺳﺖ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ در آﺧﺮ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺎز ﮔﺮدد .ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦ ارزش اﺿﺎﻓﯽ،
در اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ]ذات ،ﭘﺪﯾﺪار[ و ﭼﺮﺧﻪ ارزش اﻓﺰای زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ:
در ﺑﺤﺚ ارزش ،دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ]ذات ،ﭘﺪﯾﺪار[ ،اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺎﺳﯽ و در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻧﻘﺸﯽ ،ﺗﻌﯿﯿﻦ
ﮐﻨﻨﺪه و ﻫﮋﻣﻮﻧﯿﮏ دارد.
در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،اﺑﺘﺪا ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯿﺸﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﮐﺎﻻ،
در ﻣﯿﺎﯾﺪ و آﻧﮕﺎه ﺑﻪ ﭘﻮل ،دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﺳﺮاﻧﺠﺎم در ﺷﮑﻞ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،زﻧﺪﮔﯽ اش را آﻏﺎز ﻣﯿﮑﻨﺪ .ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در
اﯾﻨﺠﺎ اﯾﻨﺴﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﮔﺬار ﻫﺎ ،ذات ارزش ،ﺧﻮد را ﺣﻔﻆ ﮐﺮده اﺳﺖ.
در اﯾﻨﺠﺎ ،ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،در ﺷﮑﻞ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ]ذات :ﮔﺬار ﭘﺪﯾﺪار ﻫﺎ[ و ﻣﺘﺸﮑﻞ از ﭘﺪﯾﺪار ﻫﺎی ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ،
ﻧﻤﻮد ﻣﯿﮑﻨﺪ.
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ] :ﮐﺎر ﻣﺠﺮد ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه :ﮐﺎر ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ارزش اﺿﺎﻓﯽ << ﮐﺎﻻ << ﭘﻮل << ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ[.
دو ﺳﻮﯾﻪ ﮔﯽ ،دوﮔﺎﻧﮕﯽ ارزش ،ﯾﺎ ﺗﻀﺎد دروﻧﯽ آن ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ]ﮐﺎر ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ[ ،در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﻬﺎر ﺷﮑﻞ ﭘﺪﯾﺪاری آن
وﺟﻮد دارد .ﮔﺬار اﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪاری ،ﺑﻪ ﺗﻔﮑﯿﮏ و ﺑﺼﻮرﺗﯽ ﭼﮑﯿﺪه در زﯾﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر ﮔﺬار ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ:
.۱دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺰدی ﺑﻪ ﮐﺎﻻ )ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺟﻮﻫﺮارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ(
.۲دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﮐﺎﻻ ﺑﻪ ﭘﻮل )اﻧﺘﻘﺎل ﺟﻮﻫﺮارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ(
.۳دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﭘﻮل ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ )اﻧﺒﺎﺷﺖ ﺟﻮﻫﺮارزش و ارزش اﺿﺎﻓﯽ(
.۴دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺿﺪ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺰدی )ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر(
ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﭼﺮﺧﻪ دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﺎی ﭘﺪﯾﺪاری ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺟﻮﻫﺮ ارزش ،اﻧﺘﺰاﻋﯽ اﺳﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ ﺷﺪه از
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ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻣﺮﺣﻠﻪ  ۱ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻫﻤﻪ ﭘﺪﯾﺪار ﻫﺎی ﮐﺎر ،ﮐﺎﻻ ،ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﺗﻮﻟﯿﺪ و ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯿﺸﻮد.
ﭘﺎره ای از دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﻫﺎی ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش:
]ﻣﺸﺨﺺ ،ﻣﺠﺮد[،
]ﺧﺎص ،ﻋﺎم[،
]ﺟﺰ ،ﮐﻞ[،
]ﮐﯿﻔﯿﺖ ،ﮐﻤﯿﺖ[،
]ذات ،ﭘﺪﯾﺪار[،
]ﺟﻮﻫﺮ ،ﻧﻤﻮد[ )]ﻣﺤﺘﻮا ،ﺷﮑﻞ[(،
]ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ،ﺗﺤﻘﻖ[.
ﭘﺎره ای از ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺎ در ﻧﻈﺮﯾﻪ ارزش:
ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ :ارزش ﻣﺼﺮﻓﯽ در ﻣﺼﺮف ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای :ارزش ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای در ﻗﯿﻤﺖ )ﭘﻮل( ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ﻗﯿﻤﺖ :ﻗﯿﻤﺖ در ﻣﺒﺎدﻟﻪ )ﻓﺮوش( ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ،
ارزش اﺿﺎﻓﯽ :ارزش اﺿﺎﻓﯽ در ﺳﻮد ،ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.
اﻣﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،ﭼﻪ ﭼﯿﺰی را در ﻧﻬﺎﻧﺨﺎﻧﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮد ﭘﻨﻬﺎن ﮐﺮده اﺳﺖ؟
در ﻧﻈﺎم ﺑﺮدﮔﯽ ،ﺑﺮده ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺴﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﺣﻘﯽ ﻧﺪارد ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ زﯾﺮا زﻧﺪﮔﯿﺶ در دﺳﺖ ﺑﺮده دار
اﺳﺖ و ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﺤﺼﻮل او در ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﺑﺮده دار اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺳﻬﻢ ﻣﻌﯿﺸﺖ او از ﺗﻮﻟﯿﺪ ،ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ .در
ﻧﻈﺎم زﻣﯿﻨﺪاری ،ﻏﯿﺮ از ﻏﺎرت ﻫﺎ ،ﺳﻬﻢ ﻫﺎی رﻋﯿﺖ ،ارﺑﺎب و ﺣﮑﻮﻣﺖ ،ﮐﺎﻣﻼ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ .در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری ،ﺳﻬﻢ ﻣﻌﯿﺸﺖ ﮐﺎرﮔﺮ ﮐﻪ ﺑﺼﻮرت ﻣﺰد ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﯿﺸﻮد روﺷﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ارزش اﺿﺎﻓﯽ ،ﮐﺎﻣﻼ
ﭘﻨﻬﺎن اﺳﺖ .ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎرﮔﺮ ﻃﯽ ﻗﺮاردادی )ﺑﻈﺎﻫﺮ آزاداﻧﻪ وﻟﯽ در اﺟﺒﺎری ﭘﻨﻬﺎن( ،ﺑﺎ درﯾﺎﻓﺖ دﺳﺘﻤﺰد ،ﺗﻤﺎم ﺣﻘﻮق
ﺧﻮد را ﺑﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﺎ اﻣﻀﺎی ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ دار واﮔﺬار ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﭼﺮا ﻧﻔﯽ ﺗﻤﺎﻣﯿﺖ ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺿﺮوری اﺳﺖ؟
ﺑﺮای ﻧﻔﯽ دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮑﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری در ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ،ﺑﺎﯾﺪ ذات ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﯾﻌﻨﯽ وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ آن را ﻧﻔﯽ ﮐﺮد.
وﺟﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ وﺣﺪﺗﯽ از ]ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ[ اﺳﺖ  .در ارزش ،ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﯽ و ﺗﺼﺎﺣﺐ ارزش اﺿﺎﻓﯽ از
ﻃﺮﯾﻖ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ و ﻏﻠﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ﺻﻮرت ﻣﯿﮕﯿﺮد .ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﻣﻮﻟﺪه ،ﺗﺮﮐﯿﺐ ﯾﺎ وﺣﺪﺗﯽ
اﺳﺖ از ]ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﻧﺴﺎﻧﯽ ،وﺳﺎﯾﻞ ﻣﺎدی ﺗﻮﻟﯿﺪ[ .در ﻓﺮاروی و دﮔﺮدﯾﺴﯽ اﻧﻘﻼﺑﯽ ﻧﻈﺎم ﻫﺎ ،وﺳﺎﯾﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻤﺎﺑﯿﺶ
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ﺣﻔﻆ ﻣﯿﺸﻮد .اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ارزش اﻓﺰاﯾﯽ دارد ،ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ و اﯾﻦ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺼﺮﻓﺶ ﻃﯽ
ﭼﺮﺧﻪ ای ،درﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ذات ،ﯾﻌﻨﯽ ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ ارزش اﻓﺰای
زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﻔﯽ ﺷﻮد.
ﭼﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﭼﺮﺧﻪ ،ﻧﻔﯽ ﺷﻮد؟ زﯾﺮا ﮔﺮﭼﻪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ارزش ،در ﺧﺮﯾﺪ ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ،ﻗﺮار دارد وﻟﯽ
ارزش اﺿﺎﻓﯽ ﮐﻪ در ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯿﺸﻮد در ﮐﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﯿﮕﯿﺮد ﯾﻌﻨﯽ ﻫﺮ ﮐﺪام از اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﻧﻘﺸﯽ ﺧﺎص و
ﭼﻮن ﺣﻠﻘﻪ ای در زﻧﺠﯿﺮه ﮐﻞ ﭼﺮﺧﻪ اﯾﻔﺎ ﻣﯿﮑﻨﺪ و ﻣﺜﻼ اﮔﺮ ﻓﻘﻂ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﻮﻟﯿﺪ را ﺑﺨﻮاﻫﯿﻢ ﻧﻔﯽ ﮐﻨﯿﻢ )و ﺑﻘﯿﻪ ﻣﺮاﺣﻞ
را ﻧﻔﯽ ﻧﮑﻨﯿﻢ( ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞ ﺗﻌﺎوﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺷﮑﻞ ﻓﺮاﻧﭽﺎﯾﺰی ﮐﻪ ﯾﮏ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﯿﮕﺮداﻧﻨﺪ و ﯾﺎ ﺧﻮد ﮔﺮداﻧﯽ
ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻫﻨﻮز ذات ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﺳﺖ .ﮔﺮﭼﻪ اﺟﺰا ﯾﺎ ﺷﮑﻞ ﻫﺎﺋﯽ از ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ را ﺑﺎ ﺧﻮد دارد ﯾﻌﻨﯽ ﺗﺎ
ﻫﻨﮕﺎﻣﯿﮑﻪ ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ ،اﻣﮑﺎن ﺑﺎزﺳﺎزی ﭘﻨﻬﺎن و آﺷﮑﺎر ﻣﺮاﺣﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﺘﯽ
ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﻫﯿﻮﻻ ﻫﻤﭽﻨﺎن وﺟﻮد دارد زﯾﺮا ﺟﻮﻫﺮ ارزش و آن دو ﺳﻮﯾﻪ ﮔﯽ و دوﮔﺎﻧﮕﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻀﺎد ]ﮐﺎر،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ[ ،وﯾﮋﮔﯽ ذاﺗﯽ ﯾﮑﺎﯾﮏ اﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﺋﯽ ﻧﻔﯽ ﻧﻈﺮی ذات ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ،رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ
از ذات ﻧﻈﺮی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﺎی ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﺮرﺳﯽ ﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ.
ﻣﺮداد ۱۳۹۹ﻣﺠﯿﺪ ﺻﺎﻟﺤﯽ
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