
  توليد اضافه ارزش مطلق -بخش سوم 

  فصل پنجم: روند کار و روند ارزش افزائی 

  روند کار  – 1

کار مقدم بر هر چيز پروسه ای ميان انسان و طبيعت است. انسان از طريق کار با طبيعت در تأثيرگذاری متقابل قرار 

نيازهای خود منطبق سازد. او در همين روند طبيعت می گيرد. به دخالت در طبيعت می پردازد تا آن را تغيير دهد و با 

اوليه غريزی و حيوانی آن را مورد نظر نداريم.  یخود را نيز دچار تغيير می کند. وقتی از کار صحبت می کنيم شکل ها

بحث در باره کار با خصلت متمايز انسانی آن است. زنبور با ساختن حجره های مومی چه بسا معماران متبحر را دچار 

ه دخجلت سازد اما امتياز بدترين معمار بر بهترين زنبور آنست که اولی بنا را پيش از آنکه شروع کند در سر خود بنا کر

 ند واعمال می ک پروسه اين تغيير براست. انسان با کارش فقط شکل مواد طبيعت را تغيير نمی دهد، هدف خود را نيز 

د. می ساز آنحکم می راند و اراده اش را تابع  بر اين هدف آگاه است، بر شيوه فعاليت خود واقعيت می بخشد. از پيش

پيوسته است، تعمق و دقت است. هر چه ماهيت کار و شيوه انجامش تبعيت اراده از هدف در اينجا لحظه ای نيست، 

برای انسان کمتر جذاب باشد، هر چه پويه انجام کار نامطبوع تر و بی لذت تر باشد اين دقت افزون تر و متمرکزتر 

  خواهد بود. 

شکيل می دهند. زمين، آب، عوامل ساده پروسه کار را فعاليت با هدف و نقشه مند، موضوع کار و وسيله يا ابزار کار ت

ماهی، درختی که در يک جنگل طبيعی بر زمين افتاده است، سنگ معدنی که از کوه جدا می گردد، مواد خام و همه 

می باشند، هر ماده خام موضوع کار  موضوع کار ،اشيائی که توسط کار پيوند مستقيم خود با محيط را از دست می دهند

ابزار . صورت گيردوضوع کار زمانی ماده خام می شود که با کار تغييراتی در آن است اما عکس آن صادق نيست. م

اشيائی هستند که ميان انسان و موضوع کار قرار می گيرند. چيزی که فرد بالواسطه در اختيار می گيرد نه موضوع کار 

می کند، ابزاری که مکمل اندام کار بلکه ابزار کار است. در همين راستا طبيعت برای انسان نقش ابزار کار را بازی 

انبار آذوقه انسان و در همان حال انبار ابزار کار اوست، به طور مثال سنگ برای پرتاب، ساختن  ،وی هستند. زمين

آسياب، فشردن، بريدن و کارهای ديگر در اختيارش می گذارد. زمين بر همين مبنی يک ابزار کار است. پروسه کار با 

 اری می شود که برای هدفی خاص تهيه و پرداخته شده باشد.  گسترش خود محتاج ابز

ساختن و به کارگيری ابزار کار، در شکل نطفه ای، ميان حيوانات وجود داشته، اما وجه تمايز پروسه خاص کار انسانی 

ست. ا است. به همين دليل کشف ابزار کار پيشينيان کمک مؤثری برای شناخت صورت بنديهای اقتصادی از ميان رفته

آنچه دوره های مختلف اقتصادی را از همديگر متمايز می کند، نه خود فراورده کار، بلکه ابزار کار و چگونگی توليد 

آنست. ادوات کار نه فقط معيار سنجش درجه تکامل کار انسانی بلکه راهگشای شناخت مناسبات اجتماعی معينی است 

بزار، ادوات مکانيکی مثل چکش، داس، گاوآهن نقش استخوانبندی توليد که کار در آن انجام گرفته است. در ميان همه ا

را بازی می کنند و در تشخيص ويژگيهای شکل يا دوره توليدی معين راهنمای مؤثری هستند. ابزار کار در معنای عام 

ه کار شوند اما پروس خود مرکب از کليه لوازم عينی برای پيشبرد پويه کار است. اين لوازم مستقيما وارد روند کار نمی

  بدون وجود آنها ناممکن، يا حداقل دچار محدوديت های تعيين کننده می شود.

انسان در روند کار با کمک ابزار تغييرات پيش بينی شده را درموضوع کارش به عمل می آورد، فعاليتش در محصول 

ت کارگر شکل خواص ساکن محصول را متجلی می گردد. کار با موضوع کار در هم می آميزد، تجسم می يابد و حرک

کار و موضوع کار مجموعا وسائل توليد را به خود می گيرد. کارگر می سازد و محصول کارش ساختمان می شود. 



هستند که به عنوان محصول  ه هائیدارزش استفاده ها از دل روند کار بيرون می آيند اما ارزش استفا تشکيل می دهند.

ها هم محصول کار و هم ه کار پيشين، نقش وسيله توليد را ايفا و وارد پروسه کار می گردند. اين نوع ارزش استفاد

وسيله کار هستند. هر شيئ دارای خواص گوناگونی است. می تواند ضمن آمادگی برای مصرف حاضر، نقش مواد خام 

را هم بازی کند. ممکن است فقط به صورت ماده خام قابل استفاده باشد، شکلی که  و کمکی در پروسه های مختلف کار

کاالی نيم ساخته نام گرفته، اما به طورواقعی تا حد معينی ساخته شده است. آنچه تعيين می کند که يک ارزش استفاده 

ار به عهده می گيرد. با تغيير اين ماده خام، ابزار يا محصول است صرفاً نقشی است که اين ارزش استفاده در فرايند ک

نقش نام و خصلت آن نيز تغيير می کند. نکته مهم آنکه وقتی محصول به عنوان وسيله توليد وارد پروسه کار تازه ای 

می شود خصلت محصول بودنش را از دست می دهد و فقط نقش عامل عينی کار زنده را احراز می نمايد. به طور مثال 

  سندگی را فقط وسيله کار می بيند. يک ريسنده، دوک ري

ماشينی که در پروسه کار دخيل و فعال نيست نه فقط بی فايده است که به ورطه اسقاط می غلطد، آهن زنگ می زند، 

فتد پنبِه هرز رفته است. اين فقط کار زنده است که آنها يا کل در تهيه لباس و پارچه به کار نيا چوب می پوسد، نخی که

ه های بالقوه موجود را به ارزش استفاده های بالفعل و واقعی تبديل می کند. فقط کار است که آتش وار بر ارزش استفاد

جان تمامی اشياء می افتد، آن ها را در خود ذوب می کند، به آنها جان می بخشد، آنها را به بروز قابليت و متعالی ترين 

د، در هم آميزی با کار زنده به مصرف می رسند اما نقشه مند، با شکل ايفای نقش قادر می سازد. اين اشياء در اين رون

هدف معين و به عنوان پديده هائی که قرار است تار و پود توليد محصولی تازه برای استفاده افراد يا لوازم و وسائل 

راورده ها د. اين فپروسه جديد کار باشند. محصوالت تکميل شده نه فقط نتيجه فرايند کار بلکه شرط وجود آن نيز هستن

برای آنکه ارزش استفاده خود را حراست کنند و به آن واقعيت بخشند، هيچ چاره ای ندارند سوای اينکه مجددا با کار 

  زنده درآميزند و در پروسه کار به جريان افتند. 

د از کار، خود يک پروسه مصرف است زيرا موضوع و ابزارش را به مصرف می رساند. وجه تمايز مصرف مول

مصرف فردی آنست که در دومی محصول به صورت وسيله زندگی فرد زنده مصرف می شود، اما در اولی به عنوان 

وسيله زندگی فعاليتی که نمايش آفرينندگی نيروی کار زنده است. کار آنجا که موضوع و ابزارش نتيجه کارند محصول 

ن حال روند تقابل انسان و طبيعت است. همين امروز هم ما مصرف می کند تا محصول توليد نمايد، اما روند کار در عي

از وسائلی استفاده می کنيم که طبيعت آنها را در اختيارمان قرار داده است و هيچ نشانی از اينکه حاصل آميختگی مواد 

مجردش،  و هدپروسه کار در حالت ساطبيعی با کار انسانی باشند، بر چهره  خود ندارند. يک بار ديگر تصريح کنيم که 

فعاليت با هدف انسان برای توليد ارزشهای مصرف و آماده کردن طبيعت برای رفع مايحتاج انسانی است. شرط عمومی 

مبادله ميان انسان و طبيعت است، شرط ابدی زندگی بشر است، از هر شکل حيات انسانی يا کليه اشکال اجتماعی آن 

   يات اجتماعی بشر مشترک است.مستقل است. به بيان ديگر، بين تمامی اشکال ح

در ادامه بررسی روند کار به قيافه سرمايه دار خيره شويم. او کليه عوامل الزم برای پروسه کار اعم از ابزار و وسائل 

کار، مواد خام و کاالی نيروی کار را خريده است. همه چيز آماده است و شروع به مصرف نيروی کار می نمايد. کارگر 

هد تا با کارش وسائل توليد را به مصرف رساند. پروسه کار از وقتی که پروسه مصرف نيروی کار را فرمان می د

توسط سرمايه دار می شود دارای دو خصلت اساسی می گردد. اول: کارگر تحت کنترل سرمايه دار کار می کند و دوم 

ديگر هيچ کاره آن نيست، اين  . کارگر با فروش نيروی کارشمی شودآنکه محصول ملک طلق و مسلم سرمايه دار 

. اين فقط سرمايه دار است که در باره نيروی می گردد نيرو مثل هر کاالی ديگر مايملک بی هيچ قيد و شرط خريدار

کار خريداری شده و مصرف آن تصميم می گيرد، تعيين اينکه چگونه مصرف شود، با چه مواد و مصالحی در آميزد، 



، کارگر ديگر هيچ کاره کارش نيست، می شودحق مسلم سرمايه  شزان توليد کند و همه چيزچه چيز توليد بنمايد، چه مي

عيين . حق تمی گرددنه فقط هيچ کاره کار خود نيست که از حق هر دخالتی در سرنوشت کار، توليد و زندگی خود ساقط 

وط سائل مربکل م برای است کهمی شود. سرمايه  حق مسلم و بالمعارض سرمايهش از وی سلب و سرنوشت کار و توليد

مدنيت و اختيار يا در واقع به تعريف همه  حق و حقوق، آزادی،سياستگذاری می کند، به تعيين مرزهای  ویبه زندگی 

ن تعيي ش يعنی سرمايهاز همه مهم تر اينکه کل اينها را بر اساس نيازهای سودآوری و خودافزائی خود می پردازد. اينها

را که ساز و کارهای خودافزائی  و همه چيزش ، ارزش های اجتماعیافکار، باورها، فرهنگ، اخالقو مقرر می نمايد. 

از هر چه حق،  را کارگران مستولی می سازد. بر هست و نيست جامعه و زندگی توده های کارگرانبوه تر سرمايه است 

همجوش و هم سرشت پويه کار در شيوه توليد ، کل اينها اجزاء همگن، ساقط می کند ازادی، اراده و اختيار انسانی است

  سرمايه داری است.

  روند ارزش افزائی  – 2

ارزش استفاده  -در توليد کاالئی کال ارزش استفاده فقط محمل مادی ارزش مبادله است. سرمايه دار دو هدف دارد. اوال  

می خواهد کاالئی توليد کند که ارزشش از مجموع ارزشهای به  -توليد می کند برای آنکه ارزش مبادله داشته باشد. ثانيا 

است. پروسه توليد آن نيز وحدت  مبادله کار رفته در توليدش افزونتر باشد. کاال اساسا وحدت ارزش استفاده و ارزش

ارزش  پروسه کار و پروسه توليد ارزش می باشد. پس به بررسی روند توليد به مثابه روند ارزش آفرينی پردازيم.

هرکاال توسط کار اجتماعا الزم نهفته در آن تعيين می شود. اين حکم در مورد کاالی توليد شده در پروسه مصرف نيروی 

کار کارگر توسط سرمايه دار نيز صدق می کند. فرض کنيم محصول مورد بررسی ما يک خودرو سمند سورن باشد. 

بسيار م متراکم در اين خودرو را محاسبه کنيم. در يک جستجوی قبل از هر چيز ميزان کار يا زمان کار اجتماعا الز

  ساده می توانيم با اين ارقام مواجه گرديم. 

  تومان،  67500000 و مانند اينها  وسائل کمکی قطعات نيم ساخته، الستيک، صندلی،مواد خام، بهای  – 1

  تومان،  6000000هزينه استهالک ماشين آالت  - 2

  تومان،   6000000 موارد مشابه و نقل و آب و برق و حمل - 3

  . می رسيمتومان  79500000کنيم به رقم می را با هم جمع تمامی اقالم باال 

ساعته، با کار  8به ما می گويد که بيان ارزشی کاالهای حاصل يک روزانه کار  موجود دنيای داده ها و شواهد - 4

معادل يک ميليون و پانصدهزار تومان است،  در شرايط تاريخی حاضر در جامعه ايران به طور تقريب اجتماعاً الزم

روزانه کار خواهد بود.  53ميليون و پانصد هزار تومان مورد محاسبه ما به طور تقريب برابر با  79در اين صورت 

ی مورد نياز يک خودروی سمند سورن برابر به بيان صريح تر کل موادخام، استهالک، قطعات نيم ساخته و وسائل کمک

ساعته است و اين البته مرکب از کل زمان کاری است که در پروسه های متعدد و متنوع کار، در  8روزانه کار  53با 

فواصل زمانی متفاوت، در مکان ها و شرائط مختلف، به طور مثال استخراج، ذوب، نورد، حمل و نقل و غيره برای 

صرف شده است. اينکه هر بخش اين مواد، قطعات و وسائل کمکی در زمان های متفاوت، محيط های تهيه اين مواد 

رد. از اپراکنده، شرايط گوناگون و توسط کارگران ممالک مختلف توليد شده اند هيچ تأثير خاصی بر محاسبات ما ند

سه ممتد کار به حساب آورد. نکته مهم ها را می توان اجزاء مقدم، مؤخر يا ميانی يک پرومنظر اين واکاوی، کل اين

  مقابل خويش داريم. در روزانه کار متبلور در کاالهای مورد نياز برای ساختن يک سمند سورن 53آنست که ما تا اينجا 

بخش دوم هزينه توليد خودرو را دستمزد کارگران تعيين می کند. نيازمند گفتن نيست که بخش باقی مانده پروسه کار  - 5

برای آماده ساختن سمند، از نوع جوشکاری، تراش، فرزکاری، مونتاژ و تمامی امور ديگر نه توسط يک يا دو کارگر 



زمان کار اجتماعا . ا بحث ما بر روی زمان کار متمرکز استکه با کار مرتبط شماری از کارگران انجام می گيرد ام

 ،مشخص مورد بحث يا توليد خودرو سمند سورن الزم در هر کدام اين حوزه ها و برای انجام هر بخش از پروسه کار

 3ساعته نياز باشد. اين  8روزانه کار  3در همين راستا فرض را بر اين می گذاريم که برای طی اين روند در مجموع 

روز را با زمان کار پيشين متراکم در مواد خام و قطعات نيم ساخته و وسائل کمکی و الستيک و موتور و همه ادوات 

   خواهيم رسيد.ل زمان متبلور در يک خودرو سمند سورن روزانه کار به عنوان ک 56ديگر جمع کنيم. به رقم 

تا اينجا همه چيز حکايت باخت و زيان دهی يا در بهترين حالت، تقال و جان کندن فرساينده بدون هيچ نتيجه سرمايه دار 

رده را از شش گوشه دنيا خريد و وارد ک روزانه کار 45های گوناگون حامل . او کاال!!!در روزهای پی در پی است

است، روزها اين طرف و آن طرف زده است. همه دنيا را ميدان آزمون ترفند، خدعه و نيرنگ نموده است، هزينه 

استهالک ماشين آالت را تحمل کرده است. ساير هزينه ها را بر دوش کشيده است. سبعيت پشت سبعيت آفريده است و 

سرمايه پيشين خويش  بر پا درازتر هيچ ريالی افزون حاال درست در همان نقطه آغاز کار خويش ايستاده و دست از

 کارگران را هم روزانه کار  3روزانه کار متراکم در کاالها را به شکلهای مختلف گرد آورده،  53ندارد. در مجموع 

ساعتی در درون خود  8روزانه کار  56خريده و بر آن افزوده است، آنچه اينک آماده ترخيص است کاالئی است که 

متبلور دارد. ارزش هر کاال کار اجتماعا الزم نهفته در آن است و سمند خودرو محصول شرکت تحت مالکيت يا مديريت 

  همين شمار روزانه های کار داشته باشد. سرمايه دار هم نمی تواند و قرار نيست ارزشی افزون بر 

اقتصاد کاالئی و شکل نهائی انکشاف آن يعنی سرمايه داری بر قانون ارزش متکی است و قانون ارزش محکم و استوار 

روزانه کار بيشتر  56اعالم می دارد که کل ارزش موجود در سمند سورن، يا کار اجتماعا الزم متراکم در اين سمند از 

 سرمايه داری حالل» چه باک از موج بحر آن را که باشد نوح کشتيبان«يم، اما نظر می رسد که در بن بست نيست. به

. اتفاقا بنياد معجزه گری و هويت اعجاز آفرينی آن هم دقيقا در همين جا، در حل همين معضل است. با !!مشکالت است

اعالم داشته است. پس پروسه اين اعجاز را بشکافيم.  همين رسالت و نقش و هويت پای به تاريخ نهاده و ظهور خود را

پروسه آماده سازی و تکميل يک خودرو معادل يک دهم کار ماهانه يک کارگر است و  به کار رفته درسه روزانه کار 

ميليون و پانصد هزار  4روزانه کار، دستمزدی حدود  30اين کارگر در شرايط متعارف روز، در بهترين حالت، برای 

. نکته کرده استسمند سورن را آماده ترخيص  10. او در طول يک ماه با دريافت اين رقم حدود گرفته استان توم

 10 و آماده سازی ، کار مربوط به پروسه تکميلتمام ظريف و حساس در همين جا قرار دارد. اين کارگر، يک ماه

. به راز ماجرا يا گرفته استتومان مزد  صد هزارميليون و پان 4ای آن فقط از در و برده استخودرو را پيش دستگاه 

 سالح سرمايه در شکستن بن بست نزديک می شويم. سرمايه دار در همان محل شرکت در ازای فروش هر سمند سورن

روزانه کار متراکم شده با مقياس کار  560ساعتی تصاحب کرده است. حاصل جمع فروش بالغ بر  8روزانه کار  56

روزانه  560خودرو به هيچ وجه  10است. اما مالک سرمايه برای کل اين  جامعه ايران شرايط روز اجتماعا الزم در

خودرو  10کار نخريده است و آنچه پرداخت کرده است به گونه ای فاحش با چيزی که دريافت می کند تفاوت دارد. 

ی مواد خام و قطعات نيم ساخته و وسائل روزانه کار برا 530روزانه کار هستند اما سرمايه دار فقط  560مسلما حاوی 

ميليون و پانصد هزار تومان  4روزانه کار يا همان  3کمکی و الستيک و صندلی و مشابه اينها بعالوه معادل ارزشی 

روز  27روز را گرفته است. او  3دستمزد ماهانه کارگر را پرداخت نموده است. کارگر در قبال يک ماه کار فقط بهای 

سرمايه کار کرده است. همين محاسبات را به جای آنکه با زمان کار اجتماعا الزم متراکم در خودروها انجام برای مالک 

سمند سورن دنبال کنيم. برای هر کدام خودروها  10دهيم با بيان پولی ارزش ها يعنی شکل پولی ارزش کار متبلور در 

 6ميليون تومان هزينه استهالک و  6لوازم ديگر بعالوه تومان مواد اوليه و کمکی و قطعات نيم ساخته و  67500000



ميليون تومان مخارج آب و برق و حمل و نقل و امور ديگر سرمايه گذاری شده است. بهای نيروی کاری که در توليد 

هزار تومان است. حاصل جمع اين دو بخش و به بيان ديگر جمع سرمايه ثابت  450يک خودرو صرف شده است فقط 

رو در محل کارخانه به مبلغ دتومان است. اين خو 79950000به کار رفته در توليد هر سمند سورن بالغ بر  و متغير

هزار تومان است. اگر اين رقم را بر  50ميليون و  4ميليون تومان فروش رفته است و اضافه ارزش ناشی از آن  84

درصد خواهيم رسيد. رقمی که از متوسط نرخ اضافه ارزش  900مزد کارگر تقسيم کنيم به نرخ اضافه ارزشی برابر با 

  سرمايه اجتماعی ايران پائين تر است و ما فقط از آن به عنوان مثال استفاده می کنيم. در قلمرو سراسری بازتوليد 

پيش تر به اندازه الزم در مورد تفاوت کار به عنوان ارزش مصرف و همان کار به لحاظ ارزش آفرينی صحبت کرديم. 

ت ن تأکيد کنيم بروز عميقا متمايز اين تفاوآنچه در اينجا، به دنبال واکاوی اخير و به عنوان نتيجه اين واکاوی بايد بر آ

در دو جهت مختلف پروسه توليد است. روند توليد به مثابه وحدت پروسه کار و پروسه ارزش افرينی روند توليد کاال 

است، اما همين روند به عنوان وحدت پروسه کار و ارزش افزائی روند توليد سرمايه داری است. در توليد کاالئی 

بادله م ديگربا هم خود، داری ما شاهد روند ارزش افزائی نيستيم. کاالها بر اساس کار اجتماعا الزم نهفته در پيشاسرمايه

می شدند. آنچه رخ می داد مبادله برابرها بود. طرفين مبادله ارزشی بيش از آنچه در کاالی خود پنهان داشتند به دست 

ه کار با ارزش افزائی خصلت نما می گردد. دليل آن بسيار روشن نمی آوردند. اين فقط در سرمايه داری است که پروس

است. در اينجا کاالئی وارد ميدان می شود که مصرف آن مولد و موجد انبوه ارزش های نوين است. قيمت اين کاال هيچ 

راکم در آن ربطی به حجم و اندازه اين ارزش های اضافه شده ندارد، مثل هر کاالی ديگر توسط کار اجتماعا الزم مت

تهيه می شود و اين کار اجتماعا الزم دقيقا زمان کار اجتماعی الزمی است که در کاالهای مورد احتياج برای توليد و 

. سرمايه دار در قبال خريد کاالی نيروی کار همين بها يعنی قيمت توليدش را می پردازد، هستندبازتوليد آن ضروری 

ريند. فآاضافی می  ، ارزش جديد، ارزشرمايه دار چندين و گاه شايد چند ده برابراما اين کاال در پروسه مصرف توسط س

  ارزشهائی که يکراست و يکسره نصيب صاحب سرمايه می شود و سرمايه طبقه سرمايه دار می گردد. 
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