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 برگردان حسن آزاد./آن / احمت توناک و سنگور سوران یبندو طبقه نییتب یبرا ی: تالشرمولدیکار مولد و غ

 

تر تمایز بین کار شروع شده، به بررسی دقیق 1970ی ی که از اوایل دههمندی مجدد به مبانی نقد مارکسی بر اقتصاد سیاسعالقه

تری را در مورد تعریف و اصوالً سودمندی کاربرد معیار های جدیمولد و غیرمولد نزد مارکس منجر شده است. اما این امر، بحث

ی ارزش ی نظریهان و مخالفان نقد سرافا دربارهانگیزد. بحث بین هوادارمارکسیستی برای تمایز بین کار مولد و غیرمولد نیز برمی

را تحت تأثیر قرار داده بود. اختالف نظر حول کار مولد و غیرمولد، به معنای دقیق کلمه با  70ی مارکس، فضای نظری دهه

ن دوران بود. ما ی آگیرانه، نشانهی ارزش انطباق نداشت. اما موشکافی سختتر پیرامون نظریههای موجود در بحث وسیعدیدگاه

ای کنار گذاشته شد که مسائل مورد بحث هنوز با یی خاص مربوط به کار مولد و غیرمولد درست در نقطههااعتقاد داریم که بحث

ی یک رشته از تمایزات ی درگیر در بحث، در زمینههای زیادی داشتند. به نظر ما در دستگاه نظری طرفحل نهایی خود فاصله

عالوه حداقل برای ی فراوانی وجود داشت که باید به توضیح آن پرداخت. بههاو آشفتگی هاار مولد و غیرمولد بدفهمیدر تقابل ک

ی بندی جامعی از انواع عمدهی اساسی دارد طبقهداری جنبهکنند تمایز کار مولد و غیرمولد برای انباشت سرمایهکسانی که فکر می

ی اخیر در کاربست مقوالت هاویژه با در نظر گرفتن افزایش تالشلی اساسی تبدیل شده است. بهداری به معضکار در سرمایه

ی توضیح و ی دوگانه(. بنابراین ما با وظیفه1داری )ی متفاوت اقتصاد سرمایههای تجربی از جنبههامارکسیستی برای تحلیل

 .بندی موضوع سروکار داریمطبقه

نظر کنیم. در واقع اگر بخواهیم نکته ی درک خود از موضوع از دیدگاه جدلی صرفشود که ما در ارائهیاین هدف دوگانه سبب م

پذیر است دشواری امکانی مؤثر موضوع اصلی بهی درگیر بپردازیم ارائههای انتقادی از تمام مواضع طرفهابه نکته به ارزیابی

کنیم ترین روش نخواهد بود. بنابراین ما در زیر تالش میبخشنتیجه هامواضع و بحثی ما ارزیابی ی دوگانهو با توجه به وظیفه

یافته و دقیق، بازسازی منطقی و نظری محکم از تمایز بین کار مولد و غیرمولد دیدگاهی را معرفی کنیم که به نظر ما به شکل سامان

بندی کنیم. اما باید اشاره کرد که این داری را طبقهی کار در سرمایهعمدهتوانیم اَشکال ی این دیدگاه، ما میکند. بر پایهارائه می

چنان که در آثار ی انتقادی به کل مبحث کار مولد و غیرمولد آنهابازسازی به شکلی که به نحوی مؤثر و منطقی، به غالب جریان

دهیم که چارچوب مفهومی پردازیم، و نشان میدهای عمده میی بحث به انتقاعالوه، بعد از ارائهدهد. بهمارکس وجود دارد، پاسخ می

 .گویی به انتقادها نیز برخوردار استرود، از توان پاسخما، که بازگویی دقیقی از نظرات مارکس به شمار می

بندی و به صورت دقتی،توان به اشتباه ناشی از بیتردید میی این مسأله کامالً منسجم است. بیبه نظر ما، تفکر مارکس درباره

ً ناشیانه در این ً وجود چنین نکاتی را میجا یا آناتفاقا توان به این واقعیت نسبت داد که بسیاری از جا اشاره کرد. اما مطمئنا

اوانی در ی بحث که به فرانسجام در شکل ارائهی عدمدرباره های او برای انتشار نهایی تنظیم نشده بودند. ما با اتهامهانوشتهدست

رغم انسجام پردازیم. نه صرفاً به خاطر دور شدن از هدف اصلی، بلکه به این دلیل که بهشود، نمینوشتارهای مربوطه مشاهده می

توان به تمایزی منطقی و از ی ارزش مارکس، میتر این است که آیا با عزیمت از مبانی نظریهی مهمانسجام مارکس، نکتهو عدم

 (2).م بین کارمولد و غیرمولد دست یافتلحاظ نظری منسج

کنیم نشان دهیم که چرا تمایز بین کار مولد و غیرمولد مهم و در واقع اساسی است؛ هم از ی مطلب ما نخست تالش میدر ادامه

یستم بر داری قرن بی خاص سرمایههاداری به طور عام، و هم از حیث درک تأثیر برخی ویژگینظر تحلیل سیر تاریخی سرمایه

« داریکار مولد در سرمایه»و « کار مولد به طور عام»ی بین مفاهیم انباشت سرمایه. سپس به روشن کردن تمایز و رابطه

ی بعدی برای مشخص کردن هاشناسانه برای درک درست این مبحث اساسی است. در بخشپردازیم. گامی که از نظر روشمی

دهیم، داری را توضیح میبندی اجتماعی ـ اقتصادی سرمایهی کار در شکلیه تمامی انواع عمدهی کار مولد برای سرمامحتوای مقوله

ی هاگیرد. بخشکاالیی، کار مزدی خانگی و کار در تولید و گردش را دربرمیکه خانوار مستقل دهقانی، کار خانگی، تولید ُخرده
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ی خدمات اجتماعی از سوی دولت. بخش نهایی ر بخش خدمات و ارائهپردازد: جایگاه کار دمستقل بعدی به دو موضوع دشوار می

تر گفتیم، هدف کند. همان طور که پیشبه انتقادات رایج به تمایز مارکس بین کار مولد و غیرمولد در نوشتارهای مربوطه اشاره می

یی است که در مورد تمایز کار مولد و هاتر پرسشبخش نهایی نه مرور انتقادی نوشتارهای موجود، نه جدل، بلکه توضیح بیش

 .تاکنون مطرح شده است 1970ی غیرمولد از دهه

کنیم، چون یک جنبه از بحث قبلی دقیقاً به این موضوع مربوط ی اهمیت تمایز کار مولد و غیرمولد آغاز میاکنون از بحث درباره

با معنی دست یافت. ما اعتقاد داریم که این بحث بی آن که مبهم و ای توان به نتیجهشد که اصوالً با در نظرگرفتن این تمایز میمی

 .ی اساسی داردداری مناسب و جنبهمعنی باشد برای تحلیل سیر انباشت در اقتصادهای سرمایهبی

 اهمیت تمایز بین کار مولد و غیرمولد

داری، انباشت بر خودافزایی ارزش استوار است که از طریق تولید مداوم ارزش اضافی و تبدیل آن به سرمایه در اقتصاد سرمایه

گذاری مجدد و مولد ارزش رود. هدف روند انباشت تنها حفظ ارزش از پیش تولید شده نیست، بلکه آفرینش و سرمایهبه پیش می

روند خودافزایی باید به طور پیوسته با نوعی از کار مبادله شود که قادر به تولید ارزش اضافی  اضافی است. اما سرمایه برای این

تواند یکی از ی حیاتی دارد، چون تنها مبادله با کار مولد میبرای انباشت جنبه« تمایز بین کار مولد و غیرمولد»باشد. به این معنا 

 (1048، ص. 1976)مارکس «. سازد شرایط تبدیل ارزش اضافی به سرمایه را برآورده

ی اساسی دارد، کار غیرمولد ارزش اضافی تولید گذاری مجدد ارزش اضافی جنبهدر حالی که کار مولد برای تولید و سرمایه

 گونه که در بخش بعدی مالحظه خواهیم کرد، حتی مزدعالوه، همانرود. بهکند، و بنابراین منبعی برای انباشت به شمار نمینمی

ی کارگران غیرمولدی که اند. بنابراین تودهشود که کارگران مولد تولید کردهخود کارگران غیرمولد از ارزش اضافی پرداخت می

( از این رو در فرایند اصلی 3اند.)شوند، در واقع مانعی مثبت بر سر راه انباشت سرمایهداری اجیر میدر اقتصاد سرمایه

مولد نتایج کامالً متضادی برای انباشت سرمایه در پی دارند. پس در سطح عام، تمایز کارمولد و داری، کار مولد و غیرسرمایه

 .شودداری قلمداد میغیرمولد به عنوان عنصر نظری بنیادین در تحلیل مارکسیستی از سرمایه

داری اصلی و متفاوت اقتصاد سرمایهتر، تقسیم کار اجتماعی بین مولد و غیرمولد در کل، در تعیین مقدار متغیرهای در سطح مشخص

ی متغیر، کل ارزش اضافی و در نتیجه نرخ ارزش اضافی است. چون سرمایه هاترین این عاملکند. مهمای بازی مینقش عمده

کند. مقدارش در سطح اجتماعی نه از سوی کل ی متغیر بخشی از سرمایه است که ارزشی بیش از ارزش خود تولید میسرمایه

شود. از سوی دیگر ارزش اضافی صرفاً شامل ی مزد کارگران مولد تعیین مید در سرتاسر اقتصاد، بلکه انحصاراً به وسیلهمز

آورند )مثل سود، بهره، رانت ارضی و غیره(، بلکه ی متفاوت طبقات صاحب مالکیت به دست میهااجزای مختلفی نیست که الیه

ی متغیر غیرمولد نیز هست. در نتیجه نرخ ارزش اضافی یعنی نسبت ارزش اضافی به سرمایهی مزد کارگران هم چنین دربرگیرنده

خواهیم به ی این رقم اخیر اگر می( محاسبه4تواند مستقیماً با در نظر گرفتن اقالم درآمد ملی، مثل سود و مزد محاسبه شود.)نمی

تعریف »کند لد و غیرمولد را در نظر بگیرد. همان طور که مندل اشاره میمقوالت مارکسیستی وفادار بمانیم، دقیقاً باید تمایز کار مو

ی درآمد ملی داری صرفاً از اهمیت نظری برخوردار نیست، این تمایز برای حسابداری اجتماعی )محاسبهدقیق کار مولد در سرمایه

 (46، ص. 1981)مندل «. آمدهای مهمی دربرداردبرحسب ارزش( نیز پی

گیری کرد توان نتیجهی مولد و غیرمولد بر نرخ ارزش اضافی تأثیر بگذارد بالفاصله میهاکار اجتماعی به استفاده اگر تقسیم کل

تواند در شکل ی نرخ سود است. نتیجه میکنندهکه بر نرخ سود نیز اثر خواهد داشت. چون نرخ ارزش اضافی یکی از عوامل تعیین

ش اضافی صرفاً محصول کار مولد است متضمن این نکته است که هر افزایشی در نسبت دیگری بیان شود: این واقعیت که ارز

ی تولید ارزش اضافی، و با حفظ شرایط موجود، کاهشی در نرخ سود را دربردارد. به کار غیرمولد به مولد، کاهشی در مجموعه

داقل در چارچوب کاهش قهری نرخ سود نیز حائز داری حی سرمایههاعالوه، تمایز بین کار مولد و غیرمولد برای درک بحران

 .اهمیت است

رود. چون یک ارزیابی درست از تأثیر ی دولت نیز امری مهم به شمار میچنین در بازتوزیع درآمد حاصل از مداخلهاین تمایز هم

ی سهم رد. به سخن دیگر، محاسبهی درآمد دولت اتکا دای توزیع درآمد تنها بر تعیین دقیق منابع ویژهصرف دخالت دولت در حوزه

ی متغیر، و از سوی دیگر از ارزش اضافی در ارزیابی جهت و میزان توزیع درآمد ـ تا درآمدهای دولت از یک سو از سرمایه

از  ی دولت است ـ نقش اساسی دارد. اما اشاره کردیم که تقسیم کار اجتماعی به کار مولد و غیرمولد، یکیی مداخلهجا که نتیجهآن

 (5).کندکند. این تقسیم در توزیع نیز نقش ضروری ایفا میی متغیر و ارزش اضافی را تعیین مییی است که میزان سرمایههامؤلفه

ی مقاله روشن شده در بخش خدمات، به دالیلی که در ادامهاین تمایز از جهت دیگری نیز دارای اهمیت است. جایگاه کار استخدام

بخش »تر به اصطالح برانگیز است. از سوی دیگر، گسترش هرچه بیشالعاده بحثظ کار مولد و غیرمولد فوقخواهد شد، از لحا

شود. برای نیافته امری بدیهی انگاشته میداری چه پیشرفته و چه توسعهدر کل کار اجتماعی در تمامی اقتصادهای سرمایه« سوم

بندی درستی از داری از جمله بر نرخ سود، به طبقهصادهای سرمایهدرک چگونگی تأثیر گسترش بخش خدمات بر رشد کل اقت

 .خدمات، به کار مولد و غیرمولد نیاز داریم

کننده به داری در سطح عمومی امری تعییندالیلی هستند که چرا تمایز کار مولد و غیرمولد برای درک رشد اقتصاد سرمایه هااین

داری اواخر ی ویژه در سرمایههای وجود دارند که به این تمایز از نظر درک برخی گرایشرود. اما عالوه بر این دالیلشمار می

 .بخشندقرن بیستم نیز اهمیت می

« ایاقتصاد قمارخانه»ی کننده، به پدیدهاند، که به شکلی رایج اما تا حدی گمراهی خدمات مالیکنندهی ابعاد خیرهتر از همهالبته مهم

ی انباشت های سرمایهسابقهی بانکی به شکل تکثیر ابزارهای مالی، رشد بیهابازی و فعالیت. عالوه بر گسترش داللاندشهرت یافته
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 گذاری مشترکهای سرمایهو صندوق Hedge Funds گذاری خطرپذیرهای سرمایهی بازنشستگی، صندوقهاشده در صندوق

Mutual Fundی های شرکتهاتر امکانات دولت رفاه به رشد شدید فعالیتلی و کاهش هرچه بیش، ادغام بین المللی بازارهای ما

ی های فعالیتعنوان زیرمجموعهی اخیر درک خصلت کار استخدام شده در بخش مالی را )بههابیمه انجامیده است. این گرایش

 .کندی ضروری بدل میگردشی( برای ارزیابی تأثیر این رشد ناگهانی بر انباشت سرمایه به امر

شدن، پیشرفت فنی و تغییر دومین حوزه با گسترشی قابل مالحظه، رشد خدمات برای مصرف کنندگان تحت تأثیر مشترک جهانی

ی گردشگری و تدارکات، اشکال العادهالمللی، رشد فوقی ملی و بینهادر سبک زندگی است. گسترش ناگهانی رادیو و تلویزیون

ی اند، از جمله موارد برجستهدارانه سازمان یافتهی سرمایههای جسمانی، که طبق روشهانبوه ورزش و فعالیتجدید و مصرف ا

ی آیند. با توجه به تمایز کار مولد و غیرمولد، جایگاه خدمات برای فهم اثرات مثبت و منفی توسعهاین نوع گسترش به شمار می

 .ای داردالعادهفوقخدمات مصرفی بر انباشت سرمایه اهمیت 

توان گفت که در گسترش اخیر خدمات مصرفی، تداوم گرایشی است ک حداقل برای چندین دهه تثبیت شده است. از سوی دیگر می

ی خدمات تغییری ی اجتماعی در حوزهتر تقسیم کار در چارچوب کل سرمایهالمللی شدن سرمایه و رشد بیشاثر تکامل فنی، بین

هایی نظیر ثبت اختراعات، ثبت ود. در کنار رشد ناگهانی خدمات، مخابرات و وسایل ارتباطی الکترونیکی، فعالیتشکیفی دیده می

های بازرگانی، بازاریابی، تبلیغات، خدمات مربوط به اطالعات، خدمات مربوط به روابط عمومی، منابع انسانی، خدمات نشانه

کند. این اند که با آهنگ سریع رشد میمنجر شده هاای از فعالیتگیری بخش ویژهتمامی به شکلای و حقوقی، بهآموزشی، مشاوره

گذارند، و اثر ویژه هر یک صرفاً با ارزیابی و با اتکا بر درک با خصوصیات متمایز تأثیر متفاوتی بر روند انباشت می هافعالیت

 .شودکار مولد از غیرمولد ممکن می ی تمایزمناسب از این خدمات، و تمایز تولید و گردش در زمینه

اند، یعنی بهداشت، آموزش، مسکن و یک گرایش مهم اخیر تغییراتی است ساختاری که عموماً به خدمات اجتماعی معروف شده

 یی کههااند، فعالیتسازی تدریجی روی آوردهی آن به طور پیوسته در این حوزه به خصوصیهامانند آن. بورژوازی و حکومت

را  هاشدن موازی این خدمات که تا همین اواخر دولت آنتر به طور عمده به بخش عمومی تعلق داشت، و همین طور کاالییپیش

گونه که توضیح داده خواهد شد این امر موجب تبدیل کار غیرمولد کارمندان دولت به کار مولد کرد. همانبه شکل رایگان ارائه می

کنند. در شان را به شکل کاال ارائه میشود که خدماتی عمومی میهای مربوطه و کارمندان آن بنگاهی خصوصهاکارگران شرکت

دهد، و با توجه به افزایش سطح تجرید در این مقاله، این پدیده با ثابت ماندن سایر شرایط، مقدار ارزش اضافی را افزایش می

کند. گذاری به عنوان گرایش مخالف عمل میدار ارزش اضافی قابل سرمایهی کاهش مقی غیرمولد و در نتیجههاعمومی فعالیت

شود که به سازی موجب بسیاری مسائل مهم دیگر میی خصوصیداری کنونی مشاهده کرد. پدیدهتوان در سرمایهوضعیت را می

ی مختلف مبارزه هاخالصه به جنبه زدایی، وضع کارمندان نهادهای مورد نظر و به طوررفاه عمومی کارگران، بیکاری، اتحادیه

از چارچوب  هااند، اما پرداختن به آنشود. این مسائل از نظر سیاسی حائز اهمیت فراوانداری کنونی مربوط میطبقاتی در سرمایه

 .روداین مقاله فراتر می

ی قراردادهای العادهتاریخی دارند( مثل رشد فوقی هاریشه های جدید سرمایه داری اواخر قرن بیستم )برخی از آنهاسایر جنبه

فرعی، احیای نظام سفارشی حتی در کشورهای امپریالیستی، تغییر در میزان کاالهای موجود برای فروش به علت نظام تحویل 

ار مولد و سروقت و تغییرات همراه با آن در انبارداری، بازگشت کار مزدی خانگی و غیره، همگی به پاسخی روشن به تمایز ک

 .غیرمولد نیاز دارد

(. در 7داری از اهمیتی ویژه برخوردارند)خالصه کنیم مقوالت کار مولد و غیرمولد برای درکی روشن از عملکرد اقتصاد سرمایه

انواع بندی جامع پذیر است و برای طبقهکنیم نشان دهیم که ترسیم خط تمایز روشن و صریح بین این دو مقوله امکانادامه تالش می

 .ی اساسی داردداری جنبهمختلف کار در اقتصاد سرمایه

 کار مولد به طور عام

ی تولید صادق باشد. های آغاز برای بحث درباب تمایز بین کار مولد و غیرمولد تعریف از کار مولدی است که برای تمام شیوهنقطه

داری یکسان نیست. برعکس ما در بخش ی تولید سرمایهدر شیوهدر آغاز باید روشن کرد که کار مولد به این معنا، با کار مولد 

داری برای درک کارکرد اقتصاد بعدی خواهیم دید که تمایز بین این دو مفهوم یعنی کار مولد به طور عام و کار مولد در سرمایه

از مفسران این موضوع را به کجراهه رود. اما غفلت از مفهوم کار مولد به طور عام بسیاری داری امری حیاتی به شمار میسرمایه

های اقتصادی اقتصادی، تمام فعالیت –ی اجتماعی هابندیکشانده است. به سبب غفلت در تعریف عمومی از کار مولد در کل شکل

داری سرمایهشود. صرفاً با درکی روشن از این واقعیت که کار مولد در خود کار مولد قلمداد میداری به طور خودبهدر خود سرمایه

توان از این بن بست نظری که هم چون مانعی کامل در تمایز کار مولد و غیرمولد ی کار مولد به طور عام است، میزیرمجموعه

کند، اجتناب کرد. این پرسشی است که ما هنگام بررسی انتقادها به دیدگاه مارکس در بخش آخر مقاله داری عمل میدر سرمایه

 .پردازیمتفصیل به آن میبه

 :شودداری برای مارکس به روشنی از فراز زیر معلوم میاهمیت تمایز بین کار مولد به طور عام و کار مولد در سرمایه

و در نتیجه این پرسش که چه کاری به  –ی اشکالی مطلق داری تولید را به مثابهنظران بورژوا که اشکال سرمایهصرفاً تنگ»

ی کار مولد از منظر سرمایه را با پرسش کار، یا انگارند، مسألهمی –ال جاودانه و طبیعی تولید طور عام مولد است همچون اشک

دهند که تمام کارهایی که به هر شکل چیزی کنند؛ و در نتیجه عاقالنه خود را با دادن این پاسخ فریب میکار مولد عام مغشوش می

 (8) (393، ص 1963مارکس «.)روندشمار میکنند و نتیجه ای دربر دارند کار مولد به تولید می

ای اما برای احتراز از مغشوش کردن این دو مفهوم، باید در آغاز از کار مولد به طور عام تعریف روشنی ارائه کرد. این وظیفه
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 .پردازیماست که ما از همین آغاز به آن می

شناختی اعضای برای تأمین بازتولید اجتماعی و زیست دهی اجتماعیرغم شکل تاریخی سازمانبرخی وظایف وجود دارند که به

فرض تعریف کار مولد به طور عام تمایز دقیق بین شود. پیشبندی اجتماعی امری ضروری محسوب میجامعه و برای خود شکل

دهند عبارت آن را انجام می (های اساسی که تمام جوامع )یا در برخی موارد اغلب آنهااست. فعالیت هاانواع گوناگون این فعالیت

، مصرف شخصی و اجتماعی، و بازتولید نظم «(توزیع درآمد»است از: تولید، گردش و توزیع محصوالت )به اصطالح 

 (9).اجتماعی

روشنی معلوم است که دو توانند نخست شامل مصرف کار به معنی خاص کلمه باشد. بهمی هابرای منظور کنونی ما، این فعالیت

( مصرف چه شامل نیازهای 10یعنی مصرف و توزیع محصول، شامل مصرف کار در تولید نیستند.) هااز این فعالیت فقره

اند، فعالیتی است مشترک در تمام انواع زنده و کار را که یک صفت شناختی و چه نیازهایی که به طور تاریخی شکل گرفتهزیست

اقتصادی تاریخاً  –بندی اجتماعی ع محصول که با مناسبات تولید رایج در شکلگیرد. توزیی نوع انسان است دربر نمیمشخصه

شود، اما خود عملی نیست که کار را دربر معین در پیوند تنگاتنگی قرار دارد، مسبوق به مصرف کار از سوی مولدین مستقیم می

آورند شان به دست میا انحصاراً از درآمد مالکیتبگیرد. دلیل منطقی آن این است که طبقات دارا تا جایی که وسایل معیشت خود ر

شود که ی اجتماعی مربوط می(، اما در توزیع محصول مشارکت دارند. مورد اخیر به رابطه11روند)تولید کننده به شمار نمی

تری به شمار یدهی پیچها( دو نوع فعالیت دیگر یعنی گردش و بازتولید نظم اجتماعی فعالیت12میانجی آن محصول کار است.)

گیرد. ی گوناگون از شکل کاالیی تا شکل پولی را دربرمیهای دگردیسیروند. گردش به معنایی اکید اصطالحی است که حوزهمی

ی خصوصی و گردش کاالها و رود. اما مبادلهای از حیات اقتصادی به شمار میو فعالیتی است که در تمام جوامع طبقاتی جنبه

داری کند: مبادله که در جوامع طبقاتی پیشاسرمایهترین شکل خود بروز میداری است که در کاملر شرایط تولید سرمایهپول، صرفاً د

ً به شکل اجتماعی یابد، چون بخش اعظم تولید، تولید داری تحول میشدن کار خصوصی در سرمایهاهمیت نسبی دارد، ضرورتا

کند و با ی اشتراکی اولیه اهمیت ویژه کسب میدر جوامع طبقاتی برخالف جامعه ارزش مصرفی است نه کاال. این فعالیت نیز

ی طبقاتی با گیرد همانند است. دولت به عنوان سپهر عمومی بازتولید سلطهیی که جهت بازتولید نظم اجتماعی انجام میهافعالیت

شود و به دهی میدر آن سازمان های است که این نوع فعالیتاش همراه با نهادهای مذهبی کانونی اداری، نظامی و مالیهادستگاه

 .آیداجرا درمی

ی مربوط به گردش و بازتولید نظم اجتماعی را انجام هادر دوران مدرن، روشن است که بخش معینی از عامالنی که فعالیت

ی مالیات یا در حکومت محلی، منشی بانک، ادارهای از این کارها اشتغال دارند. کارمندان بخش عمومی در دهند، به نوع ویژهمی

ی یک کارگر کشاورزی یا صنعتی پُر زحمت به اندازه هایی هستند که کار روزانه آنهاترین نمونهکارمند شرکت بیمه، روشن

زی به آفرینش دهد خصلتی متفاوت دارد. کارگر صنعتی یا کشاور( اما کاری که اولی در مقایسه با دومی انجام می13است،)

ی مصرف به عنوان کاالیی برای کنند چه در حوزهی مصرفی مشغول است )محصوالتی که نیاز معینی را بر طرف میهاارزش

دهد. ی خام برای مصرف مولد( و این کار را با تغییر در طبیعت انجام میی مادهی تولید به مثابهتأمین نیاز شخصی، چه در حوزه

بهره گیری »کند: تولید یعنی ی اجتماعی متمایز میهااست که فعالیت مورد بحث یعنی تولید را از سایر فعالیت این در واقع چیزی

یی ها(. به سخن دیگر، آن87، ص 1973)مارکس « ی آناز طبیعت از طرف یک فرد در یک شکل معین اجتماعی و به واسطه

ی تقسیم کار اجتماعی معینی، یی که در زمینههااند. از سوی دیگر آنبا طبیعت ی جامعهکه به تولید اشتغال دارند، میانجی رابطه

دهند صرفاً وظایفی را به عهده دارند که در چارچوب مجموعه ای از مناسبات عمل گردش و بازتولید نظم اجتماعی را انجام می

اند. تولید اساساً با سایر انواع فعالیت متفاوت است؛ ل تعریفای معین با تاریخ معین قابدر جامعه هااقتصادی بین انسان –اجتماعی 

ی انسانی فراهم ی طبیعت، عناصر مادی الزم را برای بازتولید جامعههااز این لحاظ که تنها فعالیتی است که از طریق فرآورده

عیشت از طبیعت قادر به ادامه حیات نیست. و ی عمر، بدون به دست آوردن مای با فرمان شاه یا با قرارداد بیمهکند. هیچ جامعهمی

تواند به طور عام گیرد، میی مادی انجام میآید، تنها کاری که در تولید به معنای ویژهچون از طریق تولید این وسایل به دست می

 .کار مولد در نظر گرفته شود

شود که برخی از انواع آن در هیچ نوع از شن میدرنگ روبندی شوند، بیی انسانی به این شکل طبقههاهنگامی که فعالیت

شود. عامالن اجتماعی که انحصاراً وظایف مربوط به بازتولید نظم اجتماعی یا گردش دهی اجتماعی کار مولد محسوب نمیسازمان

طور گذرا باید  دهند، کارشان طبق تعریف غیرمولد است. فهرست چنین عامالنی طوالنی است، اما بهکاالها و پول را انجام می

مداران، کارمندان بخش عمومی در و سایر مقامات رسمی مذهب، شاهان، رؤسای جمهور و سیاست هااشاره کرد که کشیش

و سربازان، پلیس و نگهبانان  هادانان و تمام افراد متخصص در امور قضایی، ژنرالی اداری یا مالی دولت، قضات، حقوقهاارگان

 .رونددهی کار غیرمولد به شمار میدهند، در تمام انواع سازمانایی که اصوالً کاری انجام میتا ج هازندان
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 داریکار مولد برای سرمایه

داری ی تولید سرمایهی عزیمت ما را در بررسی تمایز بین کار مولد و غیرمولد در روابط و شیوهتعریف کار مولد به طور عام، نقطه

ید، نخست و قبل از هر چیز تولید کاالها و ی تولداری از نظر تاریخی به معنای یک شیوهی سرمایهدهد. چون مشخصهتشکیل می

گیرد، و گسترش سرمایه از طریق بندی ویژه، تولید صرفاً به منظور خودگستری سرمایه انجام میارزش اضافی است، در این شکل

 .شودشود که خود به دست مولدین مستقیم یعنی کارگران مزدبگیر تولید میتولید و تصاحب ارزش اضافی انجام می

داری ناکافی است. ی سرمایهشده در روند تولید ظاهراً در زمینهابراین، تعریف کار مولد مبتنی بر خصلت مشخص کار مصرفبن

داری یک ویژه ارزش مبادله و ارزش اضافی است. روند کار سرمایهداری فقط ارزش مصرفی نیست، بلکه بهی تولید سرمایهنتیجه

افزایی، روند خودگستری است که تولید ارزش مصرف را تابع نیازهای تر روند ارزشور قطعیی کار نیست، بلکه به طروند ساده

 :کند. به سخن مارکسخود می

ی ی آن، تولید ارزش اضافی است، کار صرفاً زمانی بارور و دارندهداری و اهداف بالواسطهجا که تولید راستین سرمایهاز آن»

شود که مستقیماً ارزش اضافی بیافریند، کار مولد صرفاً کاری است که مستقیماً در لد بدل مینیروی کار تنها زمانی به کارگر مو

 (1938آ، ص  1976)مارکس «. شودافزایی سرمایه مصرف میجریان تولید برای ارزش

ولد برای سرمایه کاری ی مناسبات سرمایه، کلید تمایز میان کار مولد و غیرمولد از منظر سرمایه است. کار مبنابراین خصلت ویژه

تواند صرفاً بر اساس تعامل ی تولید معین، نمیی شیوه( به سخن دیگر، کار مولد در زمینه14کند.)است که ارزش اضافی تولید می

یی را دربر بگیرد که مختص مناسبات هامعنا باید همراه با این مختصات، ویژگیانسان با طبیعت تعریف شود. یک تعریف با

 (15).عی مسلط در چارچوب شیوه تولید معین باشداجتما

 هاتر به کار گرفته شود، دشواریی مشخصهای عزیمت است، چون زمانی که این تمایز برای پدیدهاما این تعریف ساده فقط نقطه

تمایز به شمار  کند. اما با وجود این، مبنایی ضروری برای بحث شایسته در خصوص اینو اغتشاشات فراوانی خودنمایی می

ی فرعی کار مولد به طور عام دهد که چرا کار مولد برای سرمایه جنبهدرنگ نشان میگونه که اشاره کردیم بیرود. همانمی

شود و منبع دیگری ندارد، واسطه ی تولید آفریده میشود. وقتی مدنظر داشته باشیم که ارزش اضافی تنها در روند بیمحسوب می

تواند ارزش اضافی تولید کند، یعنی کاری که طی یک تبادل و تصاحب شود تنها کار مولد به طور عام است که مییگاه روشن مآن

آورد. به دیگر سخن، خصوصیت مولد بودن به طور عام، شرط الزم )اما نه کافی( هدفمند با طبیعت، ارزش مصرفی به وجود می

 (16).ود.)شرط کافی تولید ارزش اضافی است(شبرای کاری است که برای سرمایه مولد محسوب می

توان درنگ میکند. و بیتر بین کار مولد و غیرمولد هدایت میتر و تفصیلیمعیار تولید ارزش اضافی، ما را برای تمایز مشخص

صد تولید ارزش گفت که برخی از انواع کار در این تمایز اهمیتی ندارند. نخست، قبل از هر چیز روشن است کاری که صرفاً به ق

تواند از منظر سرمایه به عنوان کار مولد قلمداد شود. به این دلیل ساده که مصرف انجام گرفته و در تولید کاال نقشی ندارد، نمی

داری کار شرط تولید و ارزش اضافی است. بنابراین کار خانوار دهقانی مستقل یا کار خانگی در سرمایهی کاالها پیشتولید و مبادله

 (17).شودولد محسوب نمیم

کند. طبق تعریف، در تولید ُخرده ی کارهای مولد حذف میدوم، معیار تولید ارزش اضافی، کار مولدین خرده کاالیی را نیز از رده

نیروی  رسانند و نهکاالیی تولیدکنندگان مستقیم، مالکیت وسایل تولید را در اختیار دارند و بنابراین محصول کارشان را به فروش می

https://pecritique.files.wordpress.com/2014/08/graph1.jpg
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چون کاال به فروش برسد، و خریدار این کاالی ویژه، ارزش شود که نیروی کار همکارشان را. ارزش اضافی زمانی تولید می

داری کاری کند، یعنی توانایی تولید ارزشی بیش از ارزش خود آن. بنابراین در سرمایهی منحصر به فرد آن را مصرف میاستفاده

دهقانان وران و ُخردهشود. طبق این معیار، کار پیشهشود، کار مولد محسوب مییروی کار انجام میکه بر اساس فروش کاالی ن

 .داری قرار داردی بحث کار مولد و غیر مولد در سرمایهخارج از حوزه

ور خاص کاری توان به طسپاری( یعنی سفارش به تولیدکنندگان مستقل خارج از کارخانه را نمیی مختلف )برونطور شیوههمین

دهی داری کنونی بدل شده و بر سازمانتر به خصوصیتی از سرمایهتحت فرماندهی سرمایه قلمداد کرد؛ کاری که امروزه هرچه بیش

داری( استوار است. این امر حتی برای آن کار مولدین )عمدتاً زنان و کودکان( در خانه )شبیه سیستم سفارشی در آغاز سرمایه

گیرد. بنابراین کاری که به این دار در اختیار مولدین قرار میاست که ابزار کار و مواد خام از سوی سرمایه مواردی نیز صادق

داری مولد تلقی شود. از سوی دیگر کار در چارچوب قراردادهای فرعی با شود نباید به معنای خاص سرمایهشکل مصرف می

تر استوار داری کوچکی سرمایههای شرکتهااست و معموالً بر فعالیتسپاری داری شکل دیگری از برونی سرمایههاشرکت

 ی بعدی مراجعه کنید(های فعالیت بستگی دارد.)به قسمتاست. مولد یا غیرمولد بودن کار در این موارد به شکل ویژه
ر مولد و غیرمولد به معنای خاص کلمه اما فروش نیروی کار، شرط کافی برای مولد بودن کار نیست. در این جاست که به تمایز کا

رسیم. بدین منظور باید بین کار مبادله شده در مقابل سرمایه با کار مبادله شده در مقابل درآمد تمایز قائل شد. در واقع این تمایز، می

چرخد. بدون آن میای است که بحث اولیه در مورد تعریف کار مولد در اواخر قرن هیجده و سراسر قرن نوزده حول همان نکته

ای سرراست با استفاده از فرمول عام دورپیمایی سرمایه و درآمد بیان توان این تمایز را به شیوهوارد شدن در جزئیات بحث می

 .کرد

ترین نمایش روند خودگستری سرمایه است )روند عام 2پول-2کاالی…تولید…1کاالی- 1فرمول دورپیمایی سرمایه پول

ارچوب این بیان عمومی ساده است که اگر نیروی کار را به عنوان یک کاال بنگریم با بخشی از پول )پولی افزایی(. در چارزش

تنها ارزشی معادل شود. در نتیجه، کار در روند تولید نهشود: یعنی با سرمایه مبادله میکند( مبادله میکه به عنوان سرمایه عمل می

کند که سرمایه آن را تحت ارزش اضافی تصاحب چنین مقدار جدیدی ارزش تولید میمکند، بلکه هارزش ابتدایی خود تولید می

 .کندمی

 :کند. به قول مارکساین دو نوع رابطه بین نیروی کار با سرمایه است که کار را به کار مولد برای سرمایه بدل می

ذاتاً سرمایه و قرار است به عنوان سرمایه عمل کند. از  شود، یعنی پولی کهکار مولد مستقیماً با پول به عنوان سرمایه مبادله می»

کند. در شده، صرفاً ارزش نیروی کارش را بازتولید میگونه که از قبل تعییناین رو کار مولد کاری است که برای کارگر همان

ی تولیدشده و هابه عنوان ارزش پردازد در مقابل کارگر،افزایی میآفرین به ارزشحالی که برای سرمایه به عنوان فعالیتی ارزش

یافته و کار زنده، اولی را به سرمایه و دومی را به کار مولد ی ویژه بین کار عینیتکند. این رابطهبه سرمایه تبدیل شده قدعلم می

 (1043، ص 1976مارکس «.)سازدبدل می

ی بعدی این تنها شکل فروش نیروی کار نیست(. مرحله اما این تنها شکل ممکن مبادله بین نیروی کار و پول نیست )به بیان دیگر

( اکنون به سرمایه تبدیل 1از پول  2تولید را در نظر بگیرید، ارزش اضافی تصاحب شده از سوی سرمایه )یعنی تفاضل پول 

رزش اضافی تولید شده اما تمام ا«(. در مقابل کارگر«برد، یعنیشود )این همان معنایی است که مارکس در فراز باال به کار میمی

ی زمین و غیره داران دیگر و مالکان زمین به شکل بهره، سود بازرگانی، اجارهشود. حتی اگر سهم سرمایهبه سرمایه تبدیل نمی

تواند شود. اکنون این درآمد میداران صنعتی به منظور مصرف تبدیل میرا کنار بگذاریم، ضرورتاً بخشی از آن به درآمد سرمایه

تواند صرف انواع کاالهای مصرفی شود، و یا به مصرف استخدام کارگرانی برسد که ی گوناگون مصرف شود: میهاشیوهبه 

کاران خانگی، آشپزها، رانندگان، باغبانان و غیره(. در کند )خدمتها راحت تر میی آنداران و خانوادهزندگی را برای سرمایه

شود، در حالی که در مورد دوم با نیروی کار. بنابراین ما در این جا با نوع دومی الها مبادله میداران با کامورد اول درآمد سرمایه

( اما این نوع از مبادله برخالف 1041آ، ص  1976شویم. )مارکس رو میاز مبادله بین پول و نیروی کار به عنوان کاال روبه

آورد. ارزش مصرف این نیروی کار معین به شکل دار به وجود نمیی نیروی کار با سرمایه، ارزش اضافی برای سرمایهمبادله

گیرد که بعداً بتواند به پولی شود. محصول کار شکل کاال به خود نمیاش مصرف میدار و خانوادهخدمت شخصی از طرف سرمایه

ه با سرمایه، ارزش اضافی تولید ی نیروی کار با درآمد برخالف مبادلبدل شود که ارزش اضافی را دربردارد. بنابراین مبادله

تواند شود میشود. سوم تنها نیروی کاری که با سرمایه مبادله میکند، و درنتیجه، از نظرگاه سرمایه کار غیرمولد محسوب مینمی

 .داری به شمار آیدبه عنوان منبع کار مولد در سرمایه

ویژه آدام اسمیت و هم چنین ریکاردو و دیگران( از اسی کالسیک )بهالبته باید در نظر داشت چرا این تمایز ویژه برای اقتصاد سی

( 18کاران خانگی بسیار رایج بود. )داری استفاده از خدمتی تکامل سرمایهاین درجه از اهمیت برخوردار بود. در مراحل اولیه

داری. ه جوی مانوفاکتور در اوایل سرمایهعالوه، این امر بیش تر در میان مالکان زمین و اشرافیت رواج داشت تا صاحبان صرفبه

دانست که بورژوازی صنعتی در حمله به مالکان زمین ویژه از این نظر سودمند میاقتصاد سیاسی کالسیک این تمایز را به

ستفاده از اند: در حالی که اتر شدهتوانست از آن به عنوان یک ابزار استفاده کند. از آن زمان تاکنون مسائل اندکی پیچیدهمی

داری امپریالیستی مرکزی تا یافته هنوز یک ویژگی ساختاری است، در کشورهای سرمایهتوسعهکاران خانگی کشورهای کمخدمت

همین اواخر بسیار رو به کاهش گذاشته بود. ولی با افزایش بیکاری و نابرابری اجتماعی دوباره افزایش یافته است. صرف نظر از 

ی شود اهمیت عمدهشود و کاری که با درآمد مبادله میگی مزدی، تمایز بین کاری که با سرمایه مبادله میسطح کنونی خدمات خان

 .پردازیمخود را در مقابل مسأله ی دیگری از دست داده است که حال به آن می

دهد. در سطحی که ما د توجه قرار نمیی بین کار مولد و غیرمولد را مورهاتمایز مبادله با سرمایه و مبادله با درآمد، تمام تفاوت
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ی کار با سرمایه ( مبادله3( فروش نیروی کار 2( تولید کاال 1تواند به شکل زیر خالصه شود: ایم معیار کار مولد میبه آن رسیده

ر طیفی از موارد ی کار با درآمد. اما این سه شرط هنوز برای تضمین تولید ارزش اضافی کافی نیست. به سخن دیگدر مقابل مبادله

شود. شود و بنابراین کار به کار مولد بدل نمیمهم دیگری وجود دارد که در آن فروش نیروی کار به تولید ارزش اضافی منجر نمی

 .تمامی حضور دارند. البته راز این تناقض در تمایز بین تولید و گردش نهفته استگرچه این سه شرط به

. سرمایه برای تکمیل دورپیمایی و بازتولید خود 2پول -2کاالی …تولید…1کاالی -1گردیم پول اکنون به دورپیمایی سرمایه باز

ی خرید نیروی کار کند که آمادهی پولی ظهور میی متعددی گذر کند. نخست در شکل سرمایههایا تغییر شکل هاباید از دگردیسی

شود، که به عنوان مبنایی برای روند ی مولد تبدیل میایه به سرمایهی ثابت است. سپس با خرید این عناصر سرمو عناصر سرمایه

شود. تر تولید میکند که طی آن با کسب کار اضافی از کارگران، کاالهایی با ارزش بیشافزایی سرمایه عمل میکار و روند ارزش

یابد. هنگامی که این کاالها در بازار به ی میی کاالیی تجلعنوان سرمایهشود و سرمایه بهسپس کاالها به بازار تحویل داده می

شود، که البته به علت ارزش ی پولی بدل میگردد. سرمایه دوباره به سرمایهی آغاز خود برمیفروش برسند، تمام روند به نقطه

از تمامی این روند ی از سر گرفتن مجدد این روند است. چون سرمایه باید شده، مقدارش افزایش یافته است و آمادهاضافی کسب

 .نامیدآن می« اشکال کارکردی»عبور کند مارکس این اشکال پدیداری سرمایه را 

ی ی سرمایهدقت مورد توجه قرار بگیرد این است که صرفاً طی یک مرحله از این روند یعنی در مرحلهای که باید بهاکنون نکته

گیرد، ین دگردیسی دایم سرمایه فقط تغییر شکل بین کاال و پول انجام میی دیگر اهاشود. در لحظهمولد ارزش اضافی تولید می

گیرد به ی این روند کلی صورت میی ویژههاگیرد. وظایفی که در لحظهآفرینی یعنی تولید ارزش اضافی انجام نمیبنابراین ارزش

یرمولد گردش تعلق دارد. در عمل همان کارگر شود. و بنابراین طبق تعریف به وظایف غتولید به معنای خاص کلمه مربوط نمی

شود. گیری و در سطح تجربی مشکالتی را سبب میممکن است وظایف مولد یا غیرمولد را انجام دهد، و این امر از حیث اندازه

به علت تقسیم  عالوه اندازه گیری تجربی، خوداما در سطح مفهومی یک تمایز روشن بدون ابهام بین دو نوع فعالیت وجود دارد. به

 .گیرد ساده شده استداری انجام میکه با پیشرفت سرمایه هاکار بین سرمایه

یابند که در آغاز افزایش در کارکردهای متفاوتی تخصیص میدر جریان تکامل تاریخی، واحدهای متفاوت سرمایه، به میزانی روبه

ی پولی به دوش شد. بدین ترتیب بخشی از کارکردهای سرمایهیاش انجام می یک سرمایه در اشکال متنوع کارکردیبه وسیله

ی اتکایی ی بیمه، بیمههای رهنی، شرکتهای داللی، شرکتهاگذاری، شرکتی تجاری و سرمایههاافتد )بانکآور میی بهرهسرمایه

، سایر هافروش، سوپرمارکتد )بازرگان عمدهشوی بازرگانی محول میی سرمایهی کاالیی به عهدهو غیره( و کارکردهای سرمایه

شود، و غیره(. برای انجام این وظایف که خود جزء الزم و مکمل کل روند بازتولید سرمایه محسوب می هافروشو ُخرده هافروشگاه

کارگران مولداند و کارشان شود آیا این واحدهای سرمایه باید کارگران مزدبگیر را استخدام کنند. بالفاصله این پرسش مطرح می

 .دهد که پاسخ منفی استشود؟ تمام تحلیل ارائه شده در این مقاله نشان میکار مولد قلمداد می

ی گردش و بدین ترتیب از لحاظ سرشت به معنای ی هستند مربوط به حوزههایی که این کارگران به عهده دارند فعالیتهافعالیت

دهد که این کارگران چون وظایف مربوط به روند عالوه تحلیل دورپیمایی سرمایه نشان میشوند. بهعام خود غیرمولد محسوب می

کنند. پس اند، ارزش اضافی تولید نمیی گردش مشغولبه وظایف حوزه هاجا که آنتر تا آنگردش را به عهده دارند، یا به بیان دقیق

دهند به حکم کاری که انجام می های گردش به کار گمارده است، آنا در حوزهی ضروری این است که: سرمایه کارگرانی رنتیجه

 :شوند. به بیان مارکسغیرمولد محسوب می

ی ذاتاً غیرمولد، اما از نظر بازتولید ضروری، از اشتغال تصادفی تعداد بسیار به اشتغال اگر در جریان تقسیم کار یک وظیفه»

 (34، ص 1956مارکس «.)کندشمار تبدل شود، در سرشت این وظیفه تغییری ایجاد نمیدکانحصاری و کار تخصصی تعدادی ان

کنند که در برخی کنند فراموش میشان در کل روند بازتولید مولد قلمداد میکسانی که وظایف مربوط به گردش را به علت ضرورت

رود. پلیس برای دولت به شمار نمی هاآن دهی اجتماعی ضرورت برخی از وظایف دلیل محکمی برای مولد بودنسازمان

ای ضروری به وظیفه –که این همه مورد ستایش قرار دارد  –ی بورژوایی جامعه« قانون و نظم»داری از لحاظ حفظ سرمایه

آورد. حساب نمیرا مولد به  هاکنند( آنکس )از جمله مؤلفانی که وظایف مربوط به گردش را ضروری قلمداد میعهده دارد، اما هیچ

شود، بلکه ی مربوط به گردش، به معنای اکید کلمه جزیی جدایی ناپذیر از تولید به طور عام محسوب نمیهابه همین سیاق، فعالیت

داری کند. هر اندازه گردش برای سرمایهی ضروری پیدا میداری یا به عبارتی تولید کاالیی عام جنبهصرفاً در شرایط معین سرمایه

ی پول، اعتبار برای این نوع از اقتصاد حائز اهمیت باشند، ی مبادلهگونهصری ضروری به شمار رود، و هر انداز اشکال بتعن

تواند بخشی از بر تولید ارزش اضافی استواراند. و سرمایه به جز در شکل ارزش اضافی نمی هانباید فراموش کرد که تمامی آن

رغم روابط داری بهی سرمایهای حتی جامعهی معین را تصاحب کند. و هیچ جامعهیک دوره ی مادی تولید شده طیهاثروت

تواند ثروت خود را یا به عبارتی مقدار محصوالتی قابل توزیع خود را با تغییر شکل این ثروت به پول و دوباره اش نمیوارانهبت

شود ی اجتماعی اضافی برای تولید محسوب میشود یک هزینهصرف میم هابه کاال افزایش دهد. در حقیقت کاری که در این شاخه

شود. مارکس ی تولید بار سنگینی محسوب میداری ریشه دارد و برای روند بالواسطهی سرمایهگرایانهکه در واقع در خصلت اتالف

 :کنداین نظر را به شکل زیر بیان می

کند و زندگی خود کار خود را صرف عملیات کاال ـ پول و پول ـ کاال می یک عامل )عامل خرید و فروش( نیروی کار و زمان»

دهد. چون روند بازتولید ریسی یا ساختن قرص انجام میکند، درست همان طور که دیگری این کار را با نخرا از این راه تأمین می

کند، اما کارش اساساً نه شخص مجاورش کار می دهد. او همانندشود. او کار الزمی انجام میخود شامل کارهای غیرمولد نیز می

ی غیرمولد ی فرعی تولید است. سودمندی او نه در تبدیل یک وظیفههاکند و نه ارزشی. او خود در شمار هزینهمحصولی تولید می

ام برسد یک معجزه خواهد به مولد است و نه در تبدیل کار غیرمولد به مولد. اگر چنین تبدیلی صرفاً با انتقال یک وظیفه به سرانج
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 (135-134، ص 1956)کارل مارکس، «. بود

تواند در افزایش کلی تولید تأثیر داشته باشد )مثالً با افزایش سرعت واگرد سرمایه(. ی گردش میهاحقیقت دارد که برخی از جنبه

ی ارزش اضافی تولید شده از در افزایش توده ی خود رادارانهی سرمایهتر آن تجلی ویژهاین افزایش تولید به برکت واگرد سریع

دهد. افزایش این مقدار ارزش اضافی محصول کار کارگران بخش تولید است. اگر این افزایش سوی کارگران بخش تولید نشان می

ی هی گردش نسبت داده شود، ما با مورد جنجالی محاسببه طور مساوی حتی به شکل غیرمستقیم به بارآوری کارگران حوزه

چه در واقع رخ داده شود. آنروایم. چون یک افزایش معین ارزش اضافی به دو گروه متمایز از کارگران احاله میمضاعف روبه

کنند تا ی خود مقداری از سرمایه را از وظایف غیرمولد گردش آزاد میبه شرح زیر است: کارگران بخش گردش با فعالیت ویژه

افزایی مورد استفاده قرار گیرد )که خود شاهدی بر این امر است که وظایف مربوط برای ارزشبه صورت مقدار اضافی سرمایه 

ی مولد عمل کند. مولد عنوان سرمایهافزایش مقدار کلی پولی است که به های آنی گردش غیر مولداند(. بنابراین سهم ویژهبه حوزه

ی سرمایه قدرت وارهی بتاین معناست که برای کار عینیت یافته و مقولهی گردش، به ی کارگران حوزههاقلمداد کردن فعالیت

ی معین تر در یک دورهی بیشتر واگرد سرمایه متضمن وجود سرمایهجادویی بارآوری قائل شویم. به سخن دیگر سرعت بیش

اگرد سریع تر سرمایه و ارزش اضافی تر بعد از وبرای استثمار کارگرانی است که در روند تولید قرار دارند: ارزش اضافی بیش

 .ی کار کارگران بخش تولید استتر تنها نتیجهبدون واگرد سریع

ونقل و انبارداری را ی کوتاه الزم است. نخست حملی تولید و گردش یادآوری دو نکتههاگیری درباره تمایز حوزهقبل از نتیجه

ی هابندی( این دو در هر شکل از تولید اجتماعی و به طریق اولی در شکل19ست.)ی گردشی دانهاوجه نباید از نوع فعالیتهیچبه

ی اجتماعی و جغرافیایی برخورداراند، عنصر ضروری خود روند تولید محسوب اجتماعی که از یک تقسیم کار پیشرفته –اقتصادی 

ای خود را، بدون ای مواد اولیه و کاالهای سرمایهای کاالی مصرفی خویش را، و هیچ تولیدکنندهکننده( هیچ مصرف20شوند.)می

ی نهایی و ونقل مرحلهتواند مورد استفاده قرار دهد. بنابراین به میزانی که حملاز محل تولید به محل مصرف نمی هاانتقال آن

جا که تحت استخدام سرمایه ا آنآید )البته تشود، کار استخدام شده در این بخش نیز کار مولد به شمار میضروری تولید محسوب می

ً به انگیزهی مربوط به حملها( اما آن فعالیت21دارانه قرار داشته باشند(.)و در روابط سرمایه ی هاونقل و انبارداری که صرفا

به  عنوان نمونه احتکار یا صدور دوباره به علت تفاوت در مقررات حکومتی( ربطیشوند )بهی گردش مربوط میخاص حوزه

 .آیدنیز غیرمولد به حساب می هاروند تولید ندارند، و کار اجیرشده در آن

ی گردش برای این بخش از سرمایه این امکان را شده از سوی سرمایه در حوزهی دوم، روشن است که کارگران استخدامنکته

رسد که کند، چون به نظر میتر میرا پیچیده کنند که بخشی از سود را نصیب خود سازند. در واقع این جنبه، موضوعفراهم می

کنند. واقعیت امر این است که سود به دست آمده از سوی این داران خود ارزش اضافی تولید میاین کارگران برای سرمایه

کارگران  داران یعنی بهره و سود بازرگانی صرفاً بخشی از کل ارزش اضافی ایجاد شده در قلمروی تولید است. حتی مزدسرمایه

 .شودی تولید پرداخت میی بازرگانی خود از ارزش اضافی تولید شده در روند بالواسطهشده از سوی سرمایهاستخدام

گذارد. تمام کارهایی ی در گردش شرط کافی برای تعریف کار مولد را در اختیار ما میی مولد و سرمایهدر نهایت تمایز بین سرمایه

آیند. بدین ترتیب طی یک رشته شوند برای سرمایه کار مولد به شمار میی تولید مبادله میفته شده در حوزهکه با سرمایه به کار گر

 :از تمایزهای مشخص تحت عنوان

 تولید ارزش مصرف در مقابل تولید کاال،
 ی نیروی کار،ی کاالها در مقابل مبادلهمبادله

 مبادله با درآمد در مقابل مبادله با سرمایه، و
 ی تولیدیی گردشی در مقابل مبادله با سرمایهانجام مبادله با سرمایهسر

 .رسیمکند میعنوان کاری که برای سرمایه ارزش اضافی تولید میی از کار مولد برای سرمایه بهبه تعریف اولیه

از اغتشاش بین معیارهای متفاوت  ی تعریف از کار مولد در مقابل کار غیرمولد دارای این امتیاز است کهی ما این شیوهبه عقیده

داری است. سایر کند. معیار تولید ارزش اضافی اصل راهنمای مطلق در بحث کار مولد در سرمایهی متفاوت اجتناب میهادر نظم

صرفاً  هاآن معیارها نظیر مبادله با درآمد در مقابل مبادله با سرمایه یا گردش در برابر تولید از نظم دیگر برخوردارند: هریک از

خود شرط کافی برای یک تعریف جامع از کارمولد و غیرمولد به دست خودیبه های جزئی دارد به این معنا که هیچ یک از آنجنبه

 .دهدنمی

ً مشخص اقتصاد دهد که کار انجامبحث باال به ما امکان می شده در روابط اجتماعی و فنی متفاوت را، در چارچوب تاریخا

 .بندی کنیمداری طبقههسرمای

دهد که بخش وسیعی از کل کار اجتماعی گرچه برای بازتولید نظام در کلیت خود ضروری جمع بندی بحث تا این جا به ما نشان می

 .کندشود و بنابراین به طور مستقیم در روند انباشت شرکت نمیاست، اما کار مولد برای سرمایه محسوب نمی

ایز بین کار مولد و غیرمولد را از حیث مفهومی در پرتو روشنی قرار دهد. اما هنوز انواعی از کار در تواند تمنمودار دو می

داری وجود دارند که باید مورد بحث قرار گیرند. اهمیت دو نوع کار مورد توجه ما قرار دارد: یک بار به خاطر ی سرمایهجامعه

اند عبارت های تمایزی که به آن پرداختیم. اینشاش مفهومی در این ادبیات در زمینه، و بار دیگر از لحاظ اغتهای آماری آناندازه

 .از: نخست کار کارگران بخش خدمات، و دوم مزدبگیرانی که در استخدام دولت قرار دارند
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 معضل خدمات

ی تحلیل خدمات بوده است. حتی مؤلفانی که بر سر سایر ی بحث کار مولد و غیرمولد، همواره شیوههاترین حوزهیکی از پُرمشاجره

 (22).دارنددیگر اختالف نظر ی ویژه با یکی بحث کار مولد در توافق کامل قراردارند، در این حوزههاجنبه

شد. ناشی می« خدمات»شود که از ابهام در خوِد مفهوم ترین بخش اغتشاش و بدفهمی به جایگاه خدمات مربوط میبه نظر ما عمده

کند و ناتوانی در تمایز میان این شود این مفهوم دو شکل بسیار مختلف از فعالیت را مطرح میگونه که در ادامه مشاهده میهمان

واقع مشکل به آدام اسمیت برمی گردد، و این نقطه عزیمتی است که ما برای روشن انجامد. دریی میهاو اغتشاش دو، به خطاها

 .کنیمشدن مشکل، از آن آغاز می

شود که شهرت فراوانی دارند. تعریف اول که در زیر تفکیک از کار مولد یافت میاین موضوع که در اثر اسمیت دو تعریف قابل

 :داری درک خاص اسمیت تأکید داردد بر مناسبات اجتماعی سرمایهشونقل می

دهند افزودن بر ارزش موادی است که کاری که کارگران مانوفاکتور عموماً برای معیشت خود و سود کارفرمایان انجام می …»

انوفاکتور برای صاحب واقع کارگران مکند. درکنند. برعکس کار یک خدمتکار فرودست ارزشی تولید نمیروی آن کار می

ها به اضافه سود عموماً دوباره را از قبل پرداخته است. ارزش مزد آن هاای در بر ندارند. هر چند او مزد آنمانوفاکتور هزینه

ی معیشت یک خدمتکار فرودست به آن تعلق گرفته است. اما هزینه های محصولی که کار آنشود، به شکل ارزش افزودهتولید می

شود ، اما با استخدام انبوهی از آید. کارفرما با استخدام انبوهی از کارگران مانوفاکتور ثروتمندتر میگاه دوباره به دست نمیهیچ

 (151، ص 1976خدمتکاران فرودست فقیرتر. )اسمیت، 

 :اما تعریف دوم اسمیت بر خصلت ذاتی کار مورد بررسی تأکید دارد

بخشد که برای مدت زمانی بعد کند یا واقعیت میفروش تثبیت میرا در اشیای معین یا کاالی قابل کار کارگر مانوفاکتور خود …»

شود، کاری که در صورت لزوم در زمان ماند. مقدار معینی از کار در این شییء ذخیره و انباشت میچنان باقی میاز پایان کار هم

تواند بعداً در صورت لزوم با کمیتی از کار اش میعادل آن یعنی بها یا قیمتتواند به استخدام در آید. شییء مزبور یا مدیگر می

معادل که در آغاز آن را تولید کرده بود مورد مبادله قرار گیرد. برعکس کار خدمتکار در هیچ شییء معینی یا کاالی قابل فروش 

ندرت اثری از ارزش از خود رود و بهانجام از بین میی کند. خدمت او معموالً در همان لحظهشود و واقعیت پیدا نمیتثبیت نمی

 (351-2، ص 1976)اسمیت، «. گذارد که بعداً با خدمتی با کمیت برابر مبادله شودبه جای می

ی مادی محصول کار یا محتوای مشخص خود کار، ربطی با کند: جنبهالبته مارکس به سرعت به خطای تعریف دوم اشاره می

 .کند(دارد )البته تا آن جا که کار مورد بررسی با تصرف طبیعت ارزش مصرفی تولید میتعریف کار مولد ن

نامیدن کاری به عنوان کار مولد مشخصاً ربطی به محتوای معین کار، سودمندی خاص آن ندارد یا مصرف خاصی که این کار …»

، ص. 1963مورد دیگر غیرمولد باشد )مارکس  تواند در موردی مولد و درسازد. همان نوع کار میخود را در آن متجلی می

401).(24) 

جا که این فعالیت دهد، یعنی تا آنی خاصی از طبیعت را به منظور ارضای یک نیاز تغییر میجا که کار مورد بررسی جنبهتا آن

در استخدام سرمایه باشد  رود، کاری که در چنین روندی انجام گرفته، در صورتی کهای از تولید به طور عام به شمار میجنبه

شوند، مثل آموزش، یی که معموالً به عنوان خدمت در نظر گرفته میهاتواند به عنوان کار مولد قلمداد شود. به عبارتی فعالیتمی

https://pecritique.files.wordpress.com/2014/08/graph2.jpg
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به  ی استخراج ارزش اضافی و بدین ترتیبی پایهتوانند به مثابهبهداشت، تدارکات، انجام کارهای هنری، آرایشگری و غیره می

 :عنوان کار مولد به شمار آیند. به قول مارکس

افزایی سرمایه نقش ایفا کند. اگر بتوان دار ارزش اضافی تولید کند یا در خودارزشفقط کارگری مولد است که برای سرمایه»

الوه بر تربیت ذهن توان گفت هنگامی آموزگار کارگری مولد است که کارش عای از خارج از قلمروی تولید مادی آورد، مینمونه

اش آموزان برای ثروتمند کردن صاحب مدرسه مورد استفاده قرار گیرد. این که صاحب مدرسه به جای به کار انداختن سرمایهدانش

« دهد.ی آموزشی به کار اندازد، در این رابطه هیچ تغییری نمیسازی آن را در یک کارخانهی کالباسدر یک کارخانه

 (644ب: ص  1976)مارکس،

شود این واقعیت این انتقاد مارکس به تعریف دوم اسمیت به طور وسیع مورد تأیید قرار گرفته است. اما چیزی که عموماً دیده نمی

را یکسان انگاشته است. برای فهم این خطا بهتر است به عقب « خدمات»است که در تعریف دوم اسمیت دو مفهوم متفاوت از 

برعکس کار یک خدمتکار فرودست در شییء معینی »حاوی این اغتشاش است را دوباره قرائت کنیم: ی اصلی که برگردیم و جمله

گوید. از جا اسمیت در یک زمان از دو چیز متفاوت سخن میدر این« کندشود و واقعیت پیدا نمییا کاالی قابل فروش تثبیت نمی

به معنای کارگری است که با ارباب « خدمت کار فرودست»هوم کند: مفی اجتماعی معینی صحبت میی رابطهیک سو او درباره

ی نیروی کارش در مقابل ارباب. از سوی دیگر او خصلت محصول کار کارگران ی معینی قرار دارد، یعنی مبادلهخود در رابطه

بندی او بدین معناست صورتکند. ی این واقعیت که خدمت در شییء مادی تجسم پیدا نمیکند، یعنی دربارهمورد نظر را تشریح می

تواند خدمت ارائه دهد و گویی صرفاً می« خدمتکار فرودست»اند. گویی که دو شییء کامالً متفاوت ضرورتاً با یک دیگر مربوط

توانند می»تواند ارائه دهد. روشن است که چنین ارتباط ضروری وجود ندارد. کارگران فرودست به جز خدمت چیز دیگری را نمی

تواند خیاطی را به طور دایم استخدام کند. خیاط در این مورد ارزش والت مادی تولید کنند، مثالً یک شخص ثروتمند میمحص

کند، نه به این علت که محصول کارش محصول مادی قابل لمس نیست، بلکه به این علت که به عنوان کاال فروخته اضافی تولید نمی

تواند تاحدی فرعی، این واقعیت است که خدمات نه تنها از سوی خدمتکاران، بلکه هم چنین میشود. اما مهم تر از این امکان نمی

اقتصادهای « بخش سوم»داران قرار دارند. ما در عصر گسترش از طرف کارگران مزدبگیری انجام گیرد که در خدمت سرمایه

 .داری باید این را بهتر درک کنیمسرمایه

بعدها تکرار کردند  هارا بسیاری از مارکسیست« خدمات». این بدفهمی در مورد دو معنا از اصطالح اندسختمتأسفانه خطاها جان

ی گرفت. )با وجود اخطارهای مکرر مارکس( یک نمونهیی شد که در بخش خدمات انجام میهاکه موجب انکار مولد بودن فعالیت

 .توان مشاهده کردمولد و غیرمولد می ی از این خطاها را در بحث پوالنزاس درباره کاربرجسته

ی از این قسم هایی به شکل خدمات را نیز باید به عنوان کار غیرمولد در نظر گرفت، چون محصول و فعالیتهاعالوه فعالیتبه»

، 1975)پوالنزاس، «. دشونگیرند، و نه با سرمایه، بلکه با درآمد مبادله میی ارزش مصرف مورد استفاده قرار میمستقیماً به مثابه
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ی اجتماعی کند. یعنی او بین خصلت غیرمادی محصول کار و رابطهروشن است که پوالنزاس همان اشتباه اسمیت را تکرار می

کند. ارتباط اجتماعی مورد بررسی بالفاصله بدین ی ضروری برقرار میشود یک رابطهای که مزدها از درآمد پرداخت میویژه

انجامد که تمامی خدمات ی دیگری میشده غیرمولد است. سپس این ارتباط ضروری کاذب به نتیجههد بود که کار مصرفمعنا خوا

 (26).داری انجام گیرند غیرمولداندحتی اگر در چارچوب یک شرکت سرمایه

یم. نخستین موردی که باید به ای مستحکم تر بپردازبه شیوه« خدمات»کردن منشاء این اغتشاش به تعریف مفهوم اکنون با مشخص

شود )برای مزد( خود نیروی کار است، در حالی ی خدمتکار و غیره، آنچه که با پول مبادله میآن اشاره کرد این است که نمونه

محصول کار « خدمت»ی خصوصی، هتل و غیره( یابند )یک مدرسهدارانه سازمان میکه در مورد خدماتی که به شکل سرمایه

 (27).شودنیروی کار. به سخن دیگر خدمت همانند اشیاء مادی یک کاال محسوب میاست نه 

کند. این تنها کار نیست که در تولید خدمت دخالت دارد، ی اول را تأیید میی دوم قرار دارد که نکتهاین امر کامالً در راستای نکته

کند فقط زمان مونه، شخصی که یک آرایشگر را استخدام میعوامل متعدد دیگری نیز در تولید خدمت مشارکت دارند. به عنوان ن

خدمت  های دیگر را که بدون آنهاداداصطالح بسیاری درونخرد، بلکه زمان قیچی، زمان صندلی، زمان آینه یا بهکار او را نمی

دادها یک خدمت ی برونن طور در سویهدادها، بلکه همیی درونکند. سوم، نه تنها در سویهتواند تولید شود نیز خریداری مینمی

شود، غالباً چیزی بیش از آن است که در یک محصول با تنها از کار به وجود نیامده است: آن چه که به طور عام خدمت نامیده می

. خصوصیات مادی پیکر یافته باشد. مثل بیف استروگانوف، یک تخت خواب تمیز در هتل، یک کت تمیز در مقابل یک کت کثیف

ی خدمت است کند خرید نیروی کار یا کار کارگر مورد نظر نیست. آن چه که مشخصهبنابراین آن چه که خدمت را تعریف می

 (28).زمانی تولید و مصرف مستقل از شکل مادی یا خصوصیات دیگر کاال یا محصول کار استهم

ز کار مولد و غیرمولد ربطی ندارد. اگر نظرگاه درست شود یک کاال است، دیدگاه مصرف به بحث تمایچه که فروخته میچون آن

کننده، ی مشتری یا مصرفتوان دریافت که نیروی کار کارگر خدماتی نه به وسیلهیعنی تولید در نظر گرفته شود، بالفاصله می

کند، و این دهی مینداری خریداری شده است )یعنی مزد او پرداخته شده است( که تولید خدمات را سازمابلکه از سوی سرمایه

ً کار مولد محسوب میکنند. کاری که به این شکل مصرفکارگران ارزش اضافی تولید می  .شودشده قطعا

وجه هیچی اعتباری( بههاتمامی این بحث متضمن این معناست که رشد اخیر در خدمات مصرفی )به استثنای خدمات مالی نظیر کارت

تر است. موقعیت هر یک از ار مولد در کل کار اجتماعی انگاشته شود. مورد خدمات شغلی پیچیدهتواند به عنوان رشد سهم کنمی

ی ی روشن حوزههای گردش. نمونهشود یا به حوزهی تولید مربوط میبه این امر بستگی دارد که خدمت مورد بحث به حوزه هااین

ی کاریابی برای متخصصان در این زمره قرار های کارگران و بنگاهی اجارههاتولیدی خدمات، منابع انسانی و آموزش است )بنگاه
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ترین نمونه خدمات بازاریابی، تبلیغاتی و ی گردش البته روشن. در مورد حوزههاندارد( و برخی از خدمات اطالعاتی و نه تمام آن

 .ی مالی استمشاوره

 کارمندان دولت

ی طوالنی، بررسی داری طی یک دورهی جهان سرمایهنیافتهیستی و مناطق وابسته و توسعهرشد بخش دولتی در کشورهای امپریال

خصلت کار کارمندان دولتی را به امری ضروری بدل ساخته است. خوشبختانه معیاری که ما برای تمایز کار مولد و غیرمولد 

 .ذاردگایم، مبنای کافی برای بررسی این پرسش در اختیار ما میپیشنهاد کرده

داری آغاز کند. برای منظور ی دولتی در سرمایههاهر بحثی در مورد خصلت کار کارمندان دولتی باید از اشاره به تنوع فعالیت

پردازند توان به سه گروه تقسیم کرد. نخست کسانی که انحصاراً به بازتولید نظم اجتماعی میی مختلف دولت را میهاکنونی ما فعالیت

و غیره. دوم سازماندهی  ها، پلیس، زندانهای مرکزی و محلی، نظامیان، دادگاههای اداری حکومتساالرانهی دیوانهایتنظیر فعال

ی مرکزی یا محلی تعلق دارند. و سرانجام بخش هایی که تمامی یا بخشی از آن به دولتهای تولیدی در چارچوب شرکتهافعالیت

به اصطالح به دولت کند، خدماتی که ی دولتی وجود دارد که در جهت تأمین خدمات اجتماعی عمل میهالیتدر حال رشدی از فعا

 .شود. مثل آموزش، بهداشت و مسکن و غیرهرفاه مربوط می

چه با توجه به معیار قبلی برای تعریف کار مولد آسان است که خصلت کار کارمندان دولت را در این سه حوزه مشخص کرد )گر

گنجند(. کار کارمندانی نمی هاسادگی در چارچوب این گروهتری را در نظر گرفت که بهتر باید مرزهای پیچیدهدر سطح مشخص

کردیم گونه که مشاهده میشود طبق تعریف غیرمولد است، کارشان همانشان مستقیماً به بازتولید نظم اجتماعی مربوط میکه وظیفه

ها چه به طور مستقیم و یا غیرمستقیم تغییری در طبیعت برای تبدیل آن به ارزش مصرف شود. کار آنمداد نمیبه معنای عام مولد قل

ی استثمار ی پر از تخاصم بر پایهی این افراد خدمت به بقا و بازتولید جامعهآید. وظیفهبرای ارضای نیازهای انسانی به شمار نمی

ی طبقاتی و در این ی فرعی جامعههاراین مزد و حقوق این افراد صرفاً به عنوان هزینهطبقاتی و ستم جنسی و نژادی است. بناب

 .شودداری محسوب میمورد مشخص سرمایه

برای بررسی خصلت کار گروه دوم الزم است که بین تولیدی که به طور خصوصی سازمان یافته و تولیدی که به دست دولت 

ی دولتی واحدهای هاها وجود ندارد. شرکتهرحال از نظر تولید ارزش اضافی تمایزی بین آنسازمان یافته تمایز قائل شویم. به

کاری کنند. دستداری هستند که کارگران را برای سازماندهی یک روند کار در جهت استخراج ارزش اضافی استخدام میسرمایه

ی مشابه که هاهداف معین سیاسی و ضرردهی دایمی و پدیده، قیمت گذاری محصوالت، استخدام بیش از نیاز با اهاسیاسی قیمت

داری برقرار روابط سرمایه هاکند در این واقعیت که در این شرکتی خصوصی متمایز میهای دولتی را از شرکتهارفتار شرکت

ی های تولید شده توسط خود شرکتکنند، چه ارزش اضافی استثمار کار مزدی کاال تولید میدهد. چون بر پایهاست تغییری نمی

ی ی دولتی در حوزههاداران دیگر. اگر این شرط واقعیت داشته باشد کارگرانی که در شرکتدولتی تصاحب شود یا از سوی سرمایه

ً مثل کارگران شرکتتولید کار می  .ی خصوصی کارگر مولد به شمار آیندهاکنند باید دقیقا

شود و به شکل کاال )به طور معمول( در بازار فروخته نمی هااست. خدمات اجتماعی در این بخش ترین مورد گروه سوممشکل

دارانه قلمداد توان به عنوان واحدهای سرمایهداری را نمیبنابراین نظام آموزشی یا نظام خدمات بهداشت ملی یک کشور سرمایه

بندی شوند. از سوی دیگر توانند به عنوان کارگران مولد طبقهدارند نمیقرار  هاکرد. در نتیجه کارگرانی که تحت استخدام آن

کنند و معلمان، دکترها، پرستارها و سایر کارمندان بخش بهداشت برای ارضای نیازهای انسانی ارزش مصرف )خدمات( تولید می

موجود است )مثل نگهبانان زندان و دریافت ی منحصر به فردشان بازتولید نظم اجتماعی بدین معنا نسبت به مزدبگیرانی که وظیفه

کنندگان مالیاتی( در موقعیت متفاوتی قرار دارند. بنابراین برخالف بازتولیدکنندگان نظم موجود که کارشان طبق تعریف غیرمولد 

ران بهداشتی شود( این گروه یعنی ارائه کنندگان خدمات عمومی )کارگاست )چون در شمار کارهای مولد به طور عام محسوب نمی

تواند مولد یا غیرمولد محسوب شود. و غیره( کارشان بر حسب خصلت مناسبات اجتماعی که کار در آن شکل سازمان یافته، می

تواند مولد قلمداد شود، در حالی که کار کارگر بهداشت دهی اجتماعی نمیی مالیات در هیچ نوع سازمانکنندهآورییعنی کار جمع

تواند مولد یا غیرمولد باشد. مورد اول هنگامی است که خدمات پزشکی به گونه ای سازمان یابد خود می برحسب شرایط مصرف

که به شکل کاال در بازار فروخته شود و برای مالک خود سودآور باشد. در چنین شرایطی بیمارستان یا کلینیک به شرکتی 

د. مولد یا غیرمولد بودن کار کارگران در بخش خدمات به سازمان دهی شود و کار کارگر بهداشت به کار مولدارانه بدل میسرمایه

 .دارانه آن بستگی دارد، نه به دولتی بودن یا خصوصی بودن کارفرماسرمایه

داری ارتباط دارد. هجوم گسترده به دولت رفاه در ی سرمایهی اخیر در جامعههای باال دارای نتایجی است که با گرایشمسأله

ها از کار غیرمولد به کار مولِد دادند تغییری به وجود آورد. کار آنر کارمندان دولتی که خدمات عمومی رایگان انجام میخصلت کا

 هاسازی خدمات اجتماعی و تبدیل آنو غیره تبدیل شده است. در مورد خصوصی های خصوصی و مدرسههاکارمندان بیمارستان

نزدیک شود « سایه»مبنای کارمزد و شهریه باید گفت هر چه این پرداخت به سطح بازار یا قیمت  از خدمات رایگان به خدماتی بر

شود و کارمندان چنین مؤسساتی به کارگرانی مولد تر میدارانه نزدیکآن بیمارستان، مدرسه یا دانشگاه و غیره به واحدی سرمایه

شناسی تجربی، بنابراین برای این امر باید معیارهای دیگر ط به روشای است مربوتر موضوع، مسألهشوند. بررسی دقیقبدل می

 .ی این مقاله خارج استارائه کرد. انتخاب در بین این معیارها از حوصله

پردازند بر مبنای شرایط اجتماعی مشخص ممکن است ی خدمات اجتماعی میبنابراین جایگاه کار کارگران مزدبگیر که به ارائه

 .ی دیگر متفاوت باشدکشور دیگر و از یک دوره به دوره از یک کشور به
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 ی کار مولد و غیرمولددرباره هابرخی از بدفهمی

گونه که در آغاز گفتیم هدف این مقاله بررسی عمومی از نوشتارهای مربوط به کار مولد و غیرمولد نیست. هدف اصلی ما همان

دهد، تالش برای بررسی بندی ما را تشکیل مییز است که در واقع مبنای طبقهترین انتقاد به درک کارکس از این تماطرح عمده

ی دیگری باشد. آنچه که در این بخش در نظر داریم تواند موضوع مقالهتمام انتقادها به درک مارکس و پاسخ جزء به جزء به آن می

ی مربوط به گردش و جایگاه هاصلت بندی فعالیتاند از خپرداختن به دو کانون مهم تمرکز این مشاجرات است. این دو عبارت

شان به طور غیرمستقیم بر حجم و نرخ ارزش اضافی تأثیر دارد. بخش اعظم انتقادها به طور مستقیم یا کارگرانی که فعالیت

این بحث را مطرح ی هاترین جنبهدهد که حساسها به ما فرصت میشود. همچنین تشریح آنغیرمستقیم به این دو حوزه مربوط می

ی این مسائل مواضع مشترکی دارند، گرچه ممکن درباره هاکنیم، چون بسیاری از آننظران خاص اشاره نمیکنیم. ما به صاحب

 (29).در جزئیات متفاوت باشند هااست استدالل

ی مربوط به گردش، تفاوت ذاتی با هاعالیتی مربوط به گردش بپردازیم. بسیاری از منتقدان بر این نظراند که فهانخست به فعالیت

پایه است. برای اثبات این نظر چند استدالل ی غیرمولد بیهاعنوان فعالیتها بهبندی آنی تولیدی ندارد. و بنابراین طبقههافعالیت

 .پردازیمها مییک به آنبهوجود دارد که یک

کنند. مثالً فروشندگان وظایفی انجام ی مصرفی تولید میهای خود ارزششیوه اولین استدالل این است که کارگران بخش گردش به

کنندگان و غیره. این استدالل ی اطالعات و راهنمایی به مصرفبندی و به معرض گذاشتن کاالهای موجود، ارائهدهند مثل طبقهمی

یی را هاچه فعالیت هاو مصرف ارائه شده، این که آنبر سوءتفاهمی استوار است و در مقابل طرفداران تمایز شدید میان تولید 

دانند. این درست است که بگوییم )و مارکس خود نیز در بسیاری موارد چنین گفته است( هر فعالیتی که جزء فعالیت گردشی می

شود. اما دقیقاً یکند فعالیت مولد محسوب مکننده به شییء مصرفی دسترسی پیدا میضروری از روندی است که طی آن مصرف

ونقل، بخشی از روند ی تولید و مصرف است به عنوان نمونه همانند حملی بین نقطهی ضروری در زنجیرهچون این فعالیت حلقه

کنند. در شود که صرفاً در شکل بین کاالها و پول نقش بازی مییی محدود میهای گردش به فعالیتآید. حوزهتولید به شمار می

شوند کننده ضروری محسوب میی اتصال از تولیدکننده به مصرفیی از فروش که برای تکمیل زنجیرههاومی آن جنبهسطح مفه

ی او در هادار است. تمام فعالیتی صندوقی گردشی ناب متمایز کرد. بهترین مثال وظیفههاتوان به روشنی از فعالیترا می

شود )هرگونه ثبت الزم برای ای ضروری در این زنجیره محسوب نمیوجه حلقههیچی خرید و فروش قرار دارد و بهمحدوده

کنندگان مورد یی که خود مصرفهای رایانهی متفاوت انجام شود، به عنوان نمونه به وسیلههاتواند به شیوهحسابداری اجتماعی می

ی وظایف کارکنان در هر شکل تجاری دد است. چون بخش عمدهی متعهادار یکی از نمونهدهند( البته صندوقاستفاده قرار می

شویم، اما در رو میشود. این درست است که در سطح تجربی با مشکالتی روبهی گردشی ناب مربوط میهاداری به فعالیتسرمایه

بین توجه دارد که ما هنگام تهی نکسطح مفهومی این تمایز کامالً روشن است و برای هدف کنونی ما کامالً الزم است. )خواننده

جا که به وظایف تا آن… این کارگران»صراحت گفتیم که اند بهی گردشیی جایگاه کارگرانی که در استخدام سرمایهبحث درباره

 .«(کننداند ارزش اضافی تولید نمیگردش مشغول

آیند، یا به عبارتی در تمام جوامع ضروری به شمار می هااستدالل دوم در دفاع از مولد بودن فعالیت گردشی این است که این فعالیت

فرض و نتیجه را کنار بگذاریم )در زیر در متن دیگری به آن بر را باید مولد دانست. اگر فعالً پیوند ظریف بین پیش هااین فعالیت

می است مربوط به تمایز بین تولید و گردش تر از سوءتفاهتر و نظریواقع بیانی عمومیتوان گفت که این تعمیم درگردیم( میمی

تر این که ما در مورد استدالل اول به آن اشاره کردیم. این نظر که گردش برای تمام جوامع امری ضروری است )به بیان دقیق

بل مشاجره اشاره ها وجود دارد( ظاهراً به این واقعیت غیرقاای در آننظر را باید به جوامعی محدود دانست که تقسیم کار پیشرفته

کنندگان ضرورتاً در گردش ی مختلف تولید و بین تولیدکنندگان و مصرفهای مصرفی بین شاخههادارد که در چنین جوامعی ارزش

 ی مصرف،هاداری تولید و توزیع را امری غیرقابل تغییر و ابدی ندانیم، دلیلی ندارد که جریان ارزشی سرمایههااست. اما اگر شکل

ریزی مرکزی هر چه باشد ی مطلوبیت و کارایی برنامهضرورتاً در تمام جوامع به شکل خریدوفروش کاال باشد. نظر ما درباره

ی مختلف فعالیت اقتصادی به شمار هامابین شاخهی فیمسلماً تردیدی وجود ندارد که این شکل نیز یک بدیل ممکن برای رابطه

ی مصرف و گردش کاالها، پول و سرمایه هات: این نوع انتقاد به شکل غیرموجه گردش ارزشرود. خطای این درک روشن اسمی

اجتماعی پیشرفته  –ی الزم از تولید در تمام ساختارهای اقتصادی ی مصرف مطمئناً یک جنبههاپندارد. گردش ارزشرا یکسان می

ی محصوالت تر از آن چیزی بیش از عرضهتاریخی گذرا و مهم است، در حالی که گردش کاالها، پول و سرمایه شکلی است از نظر

واقع این امر در شکل ناب خود شکل کامالً متفاوتی از فعالیت در –شود کنندگان محسوب میی مختلف تولید و به مصرفهابه شاخه

ً بر تغییر شکل تمرکز می  .کنداست که صرفا

ی اجتماعی پیشرفته هابندیتراز تولید قلمداد کرد چون در تمام شکلش را باید همکند که گرددر حالی که استدالل اخیر ادعا می

پذیرد گردش ناب به مفهوم مارکسی آن مختص رود، شکل دیگری از استدالل وجود دارد که میامری ضروری به شمار می

ی مولد به علت اخالقی بودن های فعالیتحیطه داری است )یعنی گردش کاال، پول و سرمایه( اما سپس کنار گذاشتن آن را ازسرمایه

تواند وجود داشته باشد تر میکه نظم عقالنی»)شاید بتوان گفت  .دهدی قضاوت مورد انتقاد قرار میگذارانه بودن این شیوهو ارزش

عنوان یک تمایز علمی یرمولد را به، و بنابراین تمایز بین کار مولد و غ«(شوندغیرمولد محسوب می هاکه از نظرگاه آن این فعالیت

 .گذاریمداوری را کنار می-ی بین علوم اجتماعی و به اصطالح ارزشی رابطهکند. ما بحث پیچیدهغیر قابل قبول اعالم می

داری و شود( به عنوان مخارج فرعی سرمایهی گردش را )که شامل مزد کارگران این حوزه میهاحقیقت دارد که مارکس هزینه

ای ی مطلب به شکل زیر است: غیرمقعول بودن مجموعهکرد. اما چکیدهآن و غیره قلمداد می« آورزیان»و « نامعقول»تجلی خصلت 

را  هاگونه فعالیتی کمونیستی دلیل این نیست که اینداری مثل تجاری، بانکی، داللی و غیره نسبت به جامعهی سرمایههااز فعالیت
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شود. پس داری به نظام غیرعقالنی تبدیل میست که سرمایههاکنیم. برعکس به خاطر غیرمولد بودن این فعالیتغیرمولد اعالم می

تفصیل بررسی کردیم، اما برای تلخیص مطلب باید تأکید کرد که جامعه ها کدام است؟ ما این موضوع را بهدلیل نامولد بودن آن

دهد و محصوالت تولید شده بین اعضای منفرد یا طبقات اجتماعی عت افزایش میمند طبیثروت خود را از طریق دگرگونی هدف

ی مربوط به گردش به معنای اکید هادهد. فعالیتشود. توزیع محصول اجتماعی تولید شده، مقدار آن را افزایش نمیجامعه توزیع می

کند، اما این امر جامعه این شکل از کار را الزامی میداری کلمه چیزی جز توزیع محصول تولید شده نیستند. البته خصلت سرمایه

بندی کار ( خصلت30شوند.)باعث افزایش کل محصول اجتماعی نمی هادهد که این فعالیتوجه این واقعیت را تغییر نمیهیچبه

تولید و گردش نیست،  یی گردش به عنوان کار غیرمولد، چیزی جز بسط منطقی تمایز مارکسیستی بین حوزهشده در حوزهمصرف

ی گردش ی تولید و گردش الجرم تمایز کار مولد و غیرمولد را نیز به دنبال دارد. عجیب است که بگوییم در حوزهتمایز حوزه

زمان اعالم کنیم که کار در این بخش، کاری مولد است. در حالی که طبق تعریف کار مولد شود، اما همارزش اضافی تولید نمی

کند. این موضع بر خالف اصول منطقی قرار است. این بخش از بحث را خالصه کنیم: تمایز بین کار مولد تولید می ارزش اضافی

 .گذارانه و اخالقی استی هنجاری، ارزشی تمایز تولید و گردش فاقد جنبهو غیرمولد به همان اندازه

ی تولید از منظر تمایز ی حوزههای گردش و فعالیتی به حوزههاتفاوت بین فعالیتآخرین نوع استداللی که معموالً برای اثبات عدم

کنند که مارکس همواره ی مارکس است. منتقدان یادآوری میرود، ادعای وجود تضاد در اندیشهکار مولد و غیرمولد به کار می

کنند که که کند، در ادامه اضافه مینمی کرد که نوع ارزش مصرف تولیدشده تفاوتی در تمایز کار مولد و غیرمولد ایجادتأکید می

پذیرد این گونه که مارکس میای هستند که مسلماً خصلت دیگری دارد. اما همانی گردشی موجد ارزش مصرف ویژههافعالیت

که  ی کارهای مولد باشد. این جاستتواند دلیلی برای کنار گذاشتن این نوع کار از جرگهتفاوت در سرشت ارزش مصرفی نمی

دهد. خالصه کنیم مولد بودن به طور عام شرط به طور کامل اهمیت خود را نشان می« کار مولد به طور عام»تأکید قبلی ما بر 

ً برای هاالزمی است )هر چند کافی نیست( برای مولد بودن کار برای سرمایه. این بدان معناست که تمام فعالیت یی که مستقیما

روند کار مولد به طور عام نیستند و در چارچوب برای تغییر آن مطابق با نیاز انسان ضروری به شمار نمی ی انسان با طبیعتمبادله

شوند. به عبارت دیگر این تعین مضاف مفهوم کار مولد به این معناست که کار داری نیز به کار مولد تبدیل نمیمناسبات سرمایه

به طور عام است. بر اساس این درک اثبات این که منتقدان در ادعای خود مبنی  ی فرعی از کار مولدداری شاخهمولد در سرمایه

ی فرعی از کار مولد ای است. چون کار مولد برای سرمایه شاخهروند کار سادهبر وجود تناقض در تعریف مارکس راه خطا می

گونه که در باال تأکید ند مولد محسوب شود. همانتوای کار مولد به طور عام نگنجد نمیبه طور عام است. هر فعالیتی که در حیطه

شود. بنابراین هر یک از اقتصادی غیرمولد قلمداد می –دهی اجتماعی کردیم چنین فعالیتی طبق تعریف در تمام اشکال سازمان

ر بگیرد که به طور عام نیز یی را در بهاتواند آن فعالیتشود صرفاً میی مارکس که به کار مولد برای سرمایه مربوط میهاگزاره

کند تمایز بین مولداند. به بیان دیگر، تنها کار مولد عام ممکن است برای سرمایه نیز مولد باشد. بنابراین زمانی که مارکس تأکید می

 ی آنکار مولد و غیرمولد مستقل از نوع ارزش مصرفی تولیدشده است، اظهارنظر او مطابق منطق کلی رویکردش به مجموعه

اصطالح ی مصرفی بههاشود که در چارچوب کار مولد به طور عام قرار دارند. این امر شامل ارزشی مصرفی مربوط میهاارزش

ی گردش نیست. به طور خالصه، استقالل تمایز کار مولد و )این اصطالح در این متن نادرست است( در حوزه« تولید شده»

 ً  .ی گردشی نداردهای تولید و ربطی به فعالیتگزاره ای است مربوط به حوزه غیرمولد نسبت به ارزش مصرفی اساسا

افزایند. ی گوناگون به مقدار و نرخ ارزش اضافی میهاشود که به شیوهیی مربوط میهانظر به فعالیتی مهم اختالفدومین عرصه

س تمام کارگرانی که )کارگران بخش بهداشت، معلمان، کند، پچون کار مولد برای سرمایه کاری است که ارزش اضافی تولید می

تراز با کارگران صنعتی یا به طور کنند باید همدانشمندان، محققان و غیره( در افزایش ارزش اضافی برای سرمایه شرکت می

ی استدالل را در این شیوه تر، خطای جدیشود. اما بررسی دقیقای دیده میجا انسجام فریبندهغیرمستقیم مولد قلمداد شوند. در این

 .دهدنشان می

دهند. ارزش اضافی چیزی جز شکل اجتماعی و از نظر تاریخی معین کار اضافی نیست که کارگران بیش از کار الزم خود انجام می

داند برای سرمایه الزم است. آن کارگرانی که به فرض به طور غیرمستقیم مول هاچه که برای بازتولید مزد آنیعنی کاری بیش از آن

دار معینی کار مزدی انجام دهند که در این صورت کارگر مولد محسوب دهند )مگر آن که برای سرمایهکار اضافی انجام نمی

ایم: تر برای سرمایه شرکت دارند موضوع را به معمایی بدل کردهشوند(. بنابراین، با گفتن این که در تولید ارزش اضافی بیشمی

آید؟ تر از کجا به دست میکند ارزش اضافی بیشرا به عنوان کار اضافی تصاحب نمی هابالواسطه بخشی از کار آناگر سرمایه 

به محض روشن شدن این موضوع که کارگران موردنظر با شرکت در افزایش بارآوری اجتماعی کار موجب افزایش ارزش اضافی 

شود، و بنابراین در طه سبب کاهش ارزش نیروی کار کارگران بخش تولیدی میواسشود. افزایش بارآوری بیاند معما حل میشده

ی ارزش اضافی افزایش کار اضافی و ارزش اضافی به دست آمده از کارگران بخش تولید، مؤثر است. بدین ترتیب با محاسبه

، یعنی افزایش های غیرمستقیم کار آنان نتیجهعنوی کار مربیان و دانشمندان و بار دیگر بهی مستقیم و ویژهعنوان نتیجهبار بهیک

بارآوری اجتماعی کار و بعد افزایش ارزش اضافی کارگران تولیدی، یک ارزش اضافی دوباره محاسبه شده و این یک مورد 

یل مسیر ی مضاعف است. چون تمایز کار مولد و غیرمولد فاقد ارزش هنجاری و اخالقی و صرفاً از لحاظ تحلجنجالی از محاسبه

بینی انباشت حائز اهمیت است، این نوع مضاعف پذیرفتنی نیست. مارکس در فرازی که قبالً به آن اشاره شد این بحث را پیش

 :دهدی مشارکت مستقیم کارگران در روند تولید را نشان میکند و اهمیت ویژهمی

ی لید ارزش اضافی است، کار صرفاً زمانی بارور و دارندهی آن، توداری و اهداف بالواسطهجا که تولید راستین سرمایهاز آن»

شود که مستقیماً ارزش اضافی بیافریند، کار مولد صرفاً کاری است که مستقیماً در نیروی کار تنها زمانی به کارگر مولد بدل می

 (1938آ، ص  1976مارکس «.)شودافزایی سرمایه مصرف میجریان تولید برای ارزش
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 گیرینتیجه

یافته از تمایز کارمولد و غیرمولد این بحث را در مقابل انتقادهای دهد که یک بازسازی نظری مستحکم و سازمانث باال نشان میبح

یافته در ی این نوع تالش سازمانی این مقاله ارائهسازد. به نظر ما سهم عمدهی اخیر طرح شده قابل دفاع میاصلی که طی دو دهه

به عنوان مبنایی برای مفاهیم محدودتر و خاص « کار مولد به طور عام»ی ی ویژه بر اهمیت کلیدی مقولههبازسازی است. با تکی

 .اندکنندگان در بحث نادیده گرفته؛ امری که تاکنون اکثر شرکت«داریکارمولد برای سرمایه»تر 

داری را به عنوان مولد و غیرمولد در اقتصاد سرمایه ی کارگرانی عمدههابندی الیهچنین معیارهای الزم برای طبقهبحث باال هم

 .خالصه شده است 3بندی در نمودار گذارد. این طبقهدر اختیار ما می

 

بندی کارگران )یا تولیدکنندگان( است که صرفاً بر اساس باید به آن اشاره کرد تالشی برای طبقه 3اولین نکته ای که در نمودار 

دار و خانوار مستقل کاال )زنان خانه –گردش پول شده در خارج از دورپیمایی اند؛ و کار مصرفقرارداد مزدی استخدام شده

بندی به این دلیل است که تقسیم مولد و غیرمولد صرفاً هنگامی با گیرد. این تقسیمدهقانی( و مولدین خرده کاالیی را در بر نمی

اجتماعی که به شکل معناست که کارگر مزدبگیر موردنظر باشد، چون هدف تمایز درک این مطلب است که کدام بخش از کل کار 

هایی مشغول است که از کند )مولد ارزش اضافی( و کدام بخش صرفاً به فعالیتمزدی استخدام شده است ارزش اضافی تولید می

کاالیی ی تولید ارزش مصرف و تولید خردهشود. تولید ارزش اضافی مسبوق به کار مزدی است. دو مقولهارزش اضافی پرداخت می

ی ابتدایی از بحث کنار گذاشته شدند. ) در مرحله هاوضوع مورد بررسی بی معناست. به همین دلیل این گروهاز نظر تمایز م

 (2نمودار 

داری کارگران غیر مولداند. به طور ی سرمایهی کارگر در جامعهی طبقهدهد که بخش عمدهاین واقعیت را نشان می 3نمودار 

تری برخورداراند. ی طبقاتی برای استراتژی انقالبی از اهمیت کماز نظر رفاه جامعه یا مبارزه هاطبیعی این بدان معنا نیست آن

داری حائز اهمیت است: نظیر ارزش تمایز کار مولد و غیرمولد صرفاً برای تحلیل متغیرهای مختلف و بااهمیت اقتصاد سرمایه

سرمایه. این امر برای جدی گرفتن این تمایز دلیل کافی به  نیروی کار، نرخ و حجم ارزش اضافی و بدین ترتیب آهنگ انباشت

ی ادواری انباشت هاتوانند به شکل مناسبی مسیر تاریخی و نوسانصرفاً با بررسی این متغیرها می هادهد. چون مارکسیستدست می

 .سرمایه را مورد تحلیل قرار دهند

 هایادداشت

توان به کارهای متعددی که اخیر نوشته شده مراجعه کرد. از جمله اثر شیخ در مورد ارزیابی تجربی از مقوالت مارکسیستی می -1

 .1986و موزلی  1994و توناک، سال 

ی هاچارچوب توان دری ارزش کار استوار است، این مسأله که آیا تمایز کار مولد و غیرمولد را میچون تحلیل ما بر اساس نظریه -2

 .نظری دیگری ارائه داد خارج از بررسی این مقاله قرار دارد

)دیوید یافی، «. شودگذاری مجدد در اختیار دارد تأمین میاز ارزش اضافی که سرمایه برای سرمایه»مزد کارگران غیرمولد  -3

 (2الف، ص  1973

https://pecritique.files.wordpress.com/2014/08/graph3.jpg
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ب 1987الف، شیخ 1987ب، شیخ 1973، یافی 1972گلین و ساتکلیف توان نزد ی کامالً مخالف با این مسأله را میهادیدگاه -4

 .مشاهده کرد

ی کامالً متفاوتی از در این زمینه یک چارچوب بدیل برای محاسبات اقتصاد کالِن مبتنی بر تمایز کار مولد و غیرمولد مجموعه -5

رود از یک اقتصاد معینی به یک این انتظار میدهد. بنابرگذاری و بارآوری ارائه میمعیارهای محصول مازاد، مصرف، سرمایه

ی تجربی کافی است که هاگیریگیر این اختالف در اندازهتصویر تجربی اساساً متفاوت دست یابیم. برای روشن کردن تفاوت چشم

مزد مقایسه کنیم. بین نرخ ارزش اضافی را )با در نظر گرفتن تمایز کار مولد و غیرمولد( با معادل متعارف آن یعنی نسبت سود به 

% افزایش یافت. در حالی که طبق معیارهای متعارف نسبت سود 44نرخ ارزش اضافی در ایاالت متحده تقریباً  1989تا  1948

 (151، ص 1998دهد. )شیخ و توناک % کاهش نشان می22به مزد 

 .1984کنید به توناک  ی دولتی مراجعههای توزیع مجدد به علت فعالیتبرای بحث در مورد مسأله -6

ی گردش به تمایز کار مولد و غیرمولد نیاز نداریم. ی تولید و حوزهاز سوی دیگر برای برقراری )یا حتی تشدید( تمایز بین حوزه -7

درک  واقع ازتمایز بین تولید و گردش از لحاظ مفهومی مستقل و مقدم بر تمایز کار مولد و غیرمولد است که این تمایز دوم خود در

رسد که در این مورد اغتشاشات کنیم چون به نظر میشود. ما بر این نکته تأکید میاستوار از تفاوت بین تولید و گردش نتیجه می

 .شودفکری وجود دارد. نکته ای که در بخش پایانی به آن اشاره می

ی برد عنصری از حوزهس در این جا به کار میبه شکلی که مارک« کار مولد به طور عام»الزم است که اشاره کنیم که مفهوم  -8

دهد )به عنوان نمونه روند ی تولید را توضیح میهاشود که مشخصات مشترک تمام شیوهمحسوب می« تولید به طور عام»مفهومی 

 .(85-88ص ، ص1973کند. )مارکس داری از آن عزیمت میسرمایه ی تولیدکار( و مارکس در تحلیل خود از شیوه

( چهار مفهوم 1980گزاری کرد )پایه هانخستین بار شیخ تمایز بین کار مولد و غیرمولد را بر چنین مجموعه اساسی از فعالیت -9

(. اما 88-100، ص 1973شود )مارکس جا مورد استفاده قرار گرفته به بحث مارکس در گروندریسه مربوط میای که در ایناولیه

مصرف به معنای خاص »در نظر گرفته شده است )به قول مارکس « اشخصوصی و اجتماعی»ل مصرف در اینجا صرفاً به شک

نامد( به طور می« مصرف مولد»، چون سایر اشکال مصرف یعنی مصرف وسایل تولید و مواد خام )آن چه که مارکس «(کلمه

 .شودمستقیم به تولید مربوط می

ً باید به -10 دهند و فعالیتی مصرفی نیست، بلکه عنصری ضروری از تولید زنان انجام می روشنی گفت که کار خانگی را عمدتا

تواند شکل نهایی قابل مصرف خود را به دست آورد )از شود. بدون کار خانگی کاالهای مصرفی نمیموادی است که مصرف می

تر به تولیدی است )برای توضیح بیش آید(. بنابراین کار خانگی یک فعالیتجمله اشکال مصرفی که به طور اجتماعی به وجود می

 .مراجعه کنید( 17پانویس 

کند و بخشی از چون کارگر عمل میدار در شرکت خود به عنوان مدیر فعال است، هماز سوی دیگر تا جایی که سرمایه -11

دار ر چنین مواردی سرمایهدرآمدش که ناشی از این فعالیت است به حقوق بخش مدیریت تعلق دارد. مارکس بر این عقیده است که د

دهد، به این معنا که دار به عنوان مدیر روند کار، کار مولد انجام میسرمایه»حتی باید به عنوان کارگر مولد در نظر گرفته شود: 

روشنی (. تمام این بحث به1048الف، ص 1976)مارکس « یابدکارش به کل روندی اختصاص دارد که در محصول واقعیت می

کننده نوع فعالیت انجام شده است نه جایگاه شخصی که این فعالیت دهد که در تمایز بین کار مولد و غیرمولد معیار تعیینینشان م

 .دهدمراتب اجتماعی یا تقسیم کار انجام میرا در چارچوب سلسله

ه تنها از لحاظ هدف، بلکه از حیث شکل کند. توزیع نساختار تولید، ساختار توزیع کاال را تعیین می»مراجعه کنید به مارکس:  -12

 .95، ص. 1975مارکس «( …تواند توزیع شودی تولید است که میهای تولید است، چون در توزیع این صرفاً فرآوردهنیز نتیجه

توان گفت سختی میهافرادی هستند که به معنای واقعی کلمه ب هاترین نمونهعنوان برجستهبه هادیگران مثل پادشاهان یا کشیش -13

 .کنندمی« کار»که 

کار صرفاً … کندو چون سرمایه شکلی تغییریافته از ارزش اضافی است، کار مولد کاری است که صرفاً سرمایه تولید می» -14

 (305، زیرنویس 1973)مارکس «. شودبا تولید قطب مقابل خود به کار مولد بدل می

شوند، آن روابط اجتماعی تولید که کار از شکل معین اجتماعی استنتاج می هان، این تعریفبنابرای»مراجعه کنید به مارکس:  -15

 (157، ص 1963)مارکس «. یابدها واقعیت میدر قالب آن

بنابراین مفهوم کارگر مولد نه تنها به »کند: مارکس تعین مضاعف مفهوم کار مولد برای سرمایه را به شکل زیر بیان می -16

ی چنین یک رابطهرود، بلکه همی بین کار و نتایج سودمند آن یا به عبارتی بین کارگر و محصول کارش به شمار میابطهمعنای ر

افزایی سرمایه مهر و ی مستقیم ارزشای با یک منشاء تاریخی که به کارگر به عنوان وسیلهی تولید است، رابطهاجتماعی ویژه

 .(644، ص 1973)مارکس « زندنشان می

شود، دهد برای سرمایه مولد محسوب نمیای از زندگی زن را به خود اختصاص میاین واقعیت که کار خانگی که بخش عمده -17

آید و برای جامعه به طور کلی سودمند نیست. این البته به این معنا نیست که کار خانگی به معنای عام کلمه نیز مولد به شمار نمی

ای اساسی دارد و باید به این عنوان به رسمیت تمام جوامع درچارچوب مصرف کل کار اجتماعی جنبهشکل از فعالیت قطعاً در 

کند، و این معیار کار در تعیین کار مولد شناخته شود. اما این شکل از فعالیت به طور مستقیم و بالواسطه ارزش اضافی تولید نمی

 .گیردداری مورد مالحظه قرار میدر سرمایه

ششم نیروی کار را در بریتانیا تشکیل کاران خانگی مزدبگیر یکشود که قبل از جنگ جهانی اول خدمتن زده میتخمی -18

 (20، ص. 1998دادند. )اکونومیست می
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تواند بدون ونقل محصوالت کار میها و حملتواند بدون حرکت فیزیکی آنگردش کاالها می…»مراجعه کنید به مارکس:  -19

ی دیگر نقل ای به نقطهفروشد از نقطهی مستقیم محصوالت انجام گیرد. خانه ای که الف به ب میحتی بدون مبادله گردش کاالها و

 .(152، ص. 1956)مارکس « کندعنوان کاال گردش میکند گرچه بهمکان نمی

حویل سر موقع که به کاهش شود، تکنیک تچون کار مصرف شده در انبارداری بدین معنا بخشی از روند تولید محسوب می -20

دهد و بدین وسیله ارزش نسبی کاالهای تولیدشده طی این روند را انجامد، بارآوری کار در تولید را افزایش میاین نوع کار می

 .آوردپایین می

ود استثنایی دهد و به جز موارد معدونقل، کمیت محصوالت را افزایش نمیحمل»گوید: مارکس در مورد این مسأله چنین می -21

تر یک زحمت ناگزیر است. ونقل نه یک تأثیر سودمند با هدف، بلکه بیشآورد، حملها نیز تغییری به وجود نمیدر کیفیت طبیعی آن

الزم باشد و بنابراین به یک روند  هاکند و ممکن است تغییر محل آناما ارزش مصرف اشیا صرفاً طی مصرف مادیت پیدا می

گذاری شده به ارزش محصوالت ی مولدی که در این صنعت سرمایهونقل نیاز داشته باشند. سرمایهنی صنعت حملاضافی تولید یع

ونقل. شده در حملونقل و تا حدی نیز با افزودن ارزش از طریق کار انجامافزاید. تا حدی با انتقال ارزش وسایل حملشده میحمل

ی شود به عالوهداری عبارت است از آن ارزشی که جایگزین مزد میتولید سرمایهاین رقم آخر ارزش افزوده مثل تمام اشکال 

 (153، ص. 1956)مارکس « ارزش اضافی

اند مربوط باشد، یعنی یی که از آن تبعیت کردههای درآمد ملی در اتحاد شوروی و نمونهاین امر ممکن است تا حدی به محاسبه -22

ی ملغا شده است. این اقتصادها به حدی سازمان یافته بودند که تولید انواع خدمات به حوزه هادر آنداری سایر کشورهایی که سرمایه

داری را نیز ی خدمات در سرمایه، ارائههایافت. احتماالً برخی نویسندگان با در نظر گرفتن این نمونهی غیرمولد انتقال میهافعالیت

داری ی پساسرمایهداری برای جامعهر دادند. )این که معیار تمایز کار مولد و غیرمولد در سرمایهی غیرمولد قراهادر شمار فعالیت

 .تواند مورد بحث ما قرار گیرد(نیز به همان اندازه معتبر است در این جا نمی

تی داشت، درست از نظر آدام اسمیت در مورد کار مولد و غیر مولد اساساً نظر درس»گوید: ی این تعریف میمارکس درباره -23

 (273، ص. 1973)مارکس «. اقتصاد بورژوایی

رغم جایگاهشان در تقسیم کار اما به نقل قول قبلی باید به دقت برخورد کرد. نباید آن را به شکلی قرائت کرد که تمام کارها به -24

ی و یا حتی در بازتولید نظم اجتماعی اشتغال ی گردشاجتماعی مولد قلمداد شوند و بدین وسیله کارگرانی که در استخدام سرمایه

دارند مولد به حساب بیایند. به نظر ما الزم است به کلمات دقیق مارکس توجه کرد )و توجه به این که متنی انتشار نیافته بود(: او 

ری که گوید، یعنی محصول مورد نظر دارای ارزش مصرف است و کاسخن می« ارزش مصرف خاص»و « مطلوبیت ویژه»از 

ی تولید فعالیت دارد. به سخن دیگر، مارکس حضور یا عدم حضور وجود ارزش مصرف، بلکه خصلت آن را تولید کرده در حوزه

 .داندی آن را به بحث کار مولد و غیرمولد بی ارتباط میویژه

را حذف کرده بود. این معنای با حروف مورب « کدام»ی ترجمه در این جا تصحیح شده است. مترجم در نقل قول باال کلمه -25

با درآمد مبادله شده، در حالی که متن « ارزش مصرف»شد که به نظر برسد دهد حذف آن سبب میی پوالنزاس را تغییر میگفته

 .دهد که کار یا به عبارتی نیروی کار با درآمد مبادله شده استفرانسوی نشان می

کند مبنی بر این که کارگران مزدبگیری تری را مطرح میکارگران مولد ادعای بزرگ ی کارگر باپوالنزاس با یکی دانستن طبقه -26

 .214تا  212، ص. 1975ی کارگر نیستند. پوالنزاس، که در بخش خدمات در استخدام سرمایه قرار دارند بخشی از طبقه

اتلندی آن و به شکلی که آدام اسمیت استفاده اما شکل مادی یافتن کار و غیره نباید به معنای اسک»به مارکس مراجعه کنید:  -27

این خود یک شکل تخیلی است. یعنی شکل کامالً …گوییم کاال به عنوان شکل مادی کار استکرد در نظر گرفته شود. وقتی میمی

 (171، ص 1963)مارکس « …اجتماعی از وجود کاال که ربطی با واقعیت جسمانی آن ندارد

«. پذیر نیستمحصول از عمل تولید جدایی»تواند با اظهار این مطلب بیان شود که در مورد خدمات چنین میاین معیار هم -28

 (1048، ص 1973)مارکس 

نت ها(، 1973(، هریسون )1972اند از: گو )غیرمولد عبارت ی کار مولد وی انتقادی در زمینههای دیدگاههابرخی از نمونه -29

(. باید توجه کرد خط انتقادی که ما تالش کردیم به آن پاسخ دهیم تصویری مختلط است 1992الیبمن )( و 1982(، دووروا )1979)

 .وجه به این معنا نیست که نویسندگان نامبرده در هر موضعی نظر مشترک دارندهیچو به

باید یادآوری کرد که ما نیز کند در صورت طرح این مسأله که گردش با تسریع واگرد سرمایه در افزایش تولید مشارکت می -30

 .ایماین جنبه را در نظر گرفته

 :مقاله باال ترجمه ای است از

Sungur Savran and E.Ahmet Tonak, Productive and Unproductive Labour: An Attempt at 

Clarification and Classification, Capital & Class # 68 
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