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در مباحث پيشين، بخشی از روزانه کار که نياز بازتوليد نيروی کار بود يا زمان کار الزم، مقداری ثابت فرض شد و 

 ،سرمايه دار برای تصاحب کار اضافی بيشتر وضع چنين بود کهر مراحلی از تاريخ مابقی، کار اضافی به حساب آمد. د

يکراست راه طوالنی تر کردن هر چه بيشتر روزانه کار را پيش می گرفت. پرسش حاضر ما آنست که سرمايه در 

غياب تطويل دلخواه روزانه کار، برای دستيابی به کار اضافی انبوه تر و اضافه ارزش های نجومی تر، کدام راه يا 

اهها را پيش گرفته است و هر روز پرشتاب تر پيش می گيرد. چگونه می تواند حجم اضافه ارزش را کهکشانی باال ر

ساعت  12برد، بدون آنکه روزانه کار را لزوما طويل تر گرداند؟ پاسخ را با يک مثال ساده آغاز کنيم. روزانه کار 

فته است که از کار اضافی موجود يا اضافه ارزشی که است، ذات سرمايه و سرمايه دار يا همان سرمايه تشخص يا

به شکستن بن بست می انديشد و همين  چپاول می کند راضی نباشد، قادر به طوالنی نمودن دلخواه روزانه کار هم نيست.

اما  ،درست است که نمی توان روزانه کار را به شکل رؤيائی طوالنی کردجاست که نعره يافتم، يافتم او بلند می گردد. 

می توان بخشی از همين روزانه کار را که خاص توليد مايحتاج معيشتی کارگر يا بازتوليد نيروی کار اوست تا آخرين 

 %100و نرخ استثمار  ساعت کار اضافی 6 ساعت آن کار الزم، 6ساعت  12از  مرز ممکن کوتاه ساخت. اگر قبال

 15يک ساعت، نيم ساعت، حتی  زندگی و مايحتاج معيشتی را بامی توان کاری کرد که کارگر همان اندازه وسائل بود 

روزانه  تطويل؟!! در اين صورت و با اعمال اين جنايت زالومابانه، مقدار کار اضافی بدون نياز به کار توليد نمايددقيقه 

 %4700و باالخره  %2300 - %1100دقيقه و نرخ استثمار  45ساعت و  11ساعت و نيم،  11ساعت،  11کار، 

اين دقيقا همان روشی است که ذاتی سرمايه و تحقق آن حديث لحظه به لحظه تاريخ توليد سرمايه داری است.  خواهد شد.

سرمايه دار البته می توانست و با سرشت او يا سرشت سرمايه کامال هم سازگار بود که به سالخی هر چه وحشيانه تر 

معيشتی کارگر پردازد، با اين کار بدون آنکه زمان توليد اين احتياجات  همان خورد و خوراک و پوشاک و سرپناه يا حداقل

را پائين آرد، باز هم امکان می يافت زمان کار اضافی را باال برد، زيرا که زمان کار الزم را نه با حفظ همان مقدار 

و موانع بر سر راه خود  مايحتاج معيشتی کارگر بلکه از طريق کاهش تا سرحد ممکنش تنزل دهد، اين کار اما مرزها

دنش در ماند و زنده مانکند. بايد زنده کارگر برای اينکه نيروی کارش را بفروشد بايد اين نيرو را بازتوليد داشت. اوال 

سالخی، آن هم با عطش اطفاء ناپذير سرمايه، تجاور بسيار  تيابی به مقداری وسائل معيشتی است، ثانيا چنينگرو دس

 در پی می آورد.محسوب می شد، ثالثا موج قهر و خشم کارگران را کارگريم از همه لحاظ محدود زمخت و فاحش به حر

سائل وبرای افزايش سرطانی اضافه ارزش ها را بر قتل عام مستمر  نمی توانست شالوده کارشبه همه اين دالئل سرمايه 

مورد تجسس همچنان بدون پاسخ يا  همين راستا پرسش اساسی کارگر استوار نمايد. درو امکانات ضروری معاش 

بالتکليف باقی می ماند. اينکه سرمايه چگونه، از چه طريق و با پيشبرد کدام پروسه، به بازتقسيم کار الزم و اضافی 

ها دست يازد تا کفه اولی هر چه سبک تر و سهم دومی هر چه سنگين تر و عظيم تر ردازد؟ چه کند و به کدامين تطاولپ

ا کامال روشن بود که بايد اين بازتقسيم صورت گيرد و شالوده کار شود. زمان کار الزم بايد در مقابل زمان گردد؟ تا اينج

کار اضافی هر چه سهمگين تر عقب بنشيند. از ياد نبريم که عکس آن صادق نيست. نمی توان از افزايش کار اضافی 

يد از کوتاه سازی تا سرحد مقدور دومی يعنی کار الزم عزيمت کرد و زمان کار الزم را کوتاه ساخت، کامال بالعکس با

يعنی غول آسائی کار اضافی ممکن گردد و خود به تبع حاصل آيد. اما برای کاهش کار الزم راهی  اولیشروع نمود تا 



جام ننيست سوای آنکه زمان الزم برای توليد مايحتاج معيشتی کارگر کوتاه و هرچه فاحش تر کوتاه شود. اگر اين کار ا

گيرد آنگاه بخشی از روزانه کار که بهای خريد نيروی کار يا هزينه بازتوليد نيروی کار می شود. به صورت بسيار 

 تر و سترگ تراضافی يا اضافه ارزش افزون چشمگير پائين خواهد آمد و با پائين آمدن آن، بخش ديگر، ساعات کار

د بارآوری کار را هر چه ممکن است باال برد. بايد پروسه توليد را باي برای کاهش فزاينده طول اين زمان همخواهد شد. 

های قبلی همه جا راه افزايش اضافه ارزش ها تطويل روزانه کار بود. هيچ نياز  آماج تحوالت مستمر نمود. در بحث

ها به روشی که االن  فوری، بالفاصله و محتوم به تحول مستمر شيوه توليد احساس نمی شد، اما افزودن اضافه ارزش

بحث می کنيم، بدون سير صعودی بارآوری کار، بدون توليد حداکثر محصول با حداقل نيروی کار، بدون تحول شرايط 

فنی و اجتماعی پروسه کار، بدون انکشاف مستمر شيوه توليد مقدور نمی گرديد. مارکس شکل نخست باال بردن ارزش 

و شکل دوم يا افزايش مداوم اضافه ارزش  اضافه ارزش مطلقروزانه کار را اضافی يعنی افزايش آن از طريق تطويل 

می نامد. فراموش نکنيم که سرمايه داران به گاه پيش ريز سرمايه  اضافه ارزش نسبیاز طريق ارتقاء بارآوری کار را 

يری و افزايش سود را اندازه گبساط محاسبه پهن نمی کنند تا لایر، لایر هزينه معاش کارگر، تأثير آن بر کاهش کار الزم 

کنند. گرايش های ذاتی، عمومی و ضروری سرمايه را بايد از اشکالی که اين گرايشات در آن تجلی می يابند متمايز 

سرمايه داری نشده ايم که به بررسی نحوه انعکاس قوانين ذاتی سرمايه داری  آناتومیديد. در اينجا هنوز وارد فازی از 

يم را به آينده موکول می کن درچند سطر پردازيم. اين بررسی رمايه ازجمله واکاوی پديده رقابت ولودر حرکت بيرونی س

  اما در همين جا، در ادامه آنچه گفتيم و به خاطر روشن شدن بيشتر موضوع بايد چند نکته مهم را توضيح داد. 

 شد،کآورد. اين امر بالفاصله پرسشی را پيش می . افزايش بارآوری کار، زمان کار الزم برای توليد کاال را پائين می 1

اينکه اگر ارزش کاال، با زمان کار الزم اجتماعی متبلور در آن تعيين می گردد در اين صورت چرا بايد سرمايه دار 

 شيفته و دلباخته افزايش بارآوری کار درپروسه توليد باشد و برای اين کار  به تقالئی دست يازد. مگر نه اين است که

  بارآوری افزون تر کار، زمان کار متبلور در کاال را پائين می آورد؟ پاسخ را با ذکر يک مثال دنبال کنيم. 

در هر کارگر ساعت و  240کارگران  کارگر را استثمار می کند. ساعات کار ماهانه 100صاحب يک کارخانه کفاشی 

کفش توليد  50ساعت کار  240کفش و هر کارگر با  5000مزد می گيرد. کارخانه در ماه دستميليون تومان  2هر ماه 

کفش ديگر  40کفش انجام می دهد و در قبال  10مزد ماهانه کارگر معادل کاری است که او فقط برای توليد  .می کند

هزار  200هزار تومان مزد می گيرد و  40هيچ ريالی دريافت نمی کند. به بيان ديگر در ازای توليد هر جفت کفش 

مواد خام، کمکی و هزينه استهالک يا کل جزء ثابت سرمايه مصرف شده اضافه ارزش تسليم سرمايه دار می کند. تومان 

هزار تومان و ارزش کل کار نهفته در  200است. بر اين مبنی هزينه توليد يک کفش  هزار تومان 160در هر کفش 

فرض ما آنست که هزار تومان خواهد بود.  400 آن (جزء ثابت سرمايه + جزء متغير آن + اضافه ارزش توليد شده) 

و قيمت توليدی بر ارزش منطبق است. در اين صورت و با قبول اين فرض هر کاال با ارزش واقعی خود فروش رفته 

اين محاسبه را می توانيم به شکلی ديگر هم انجام دهيم. به جای بيان  هزار تومان فروش خواهد رفت.  400جفت کفش 

  4ا زمان کار اجتماعا الزم معادل آنها را مبنا گيريم. در هر جفت کفش هشت دهم ساعت کار الزم و پولی ارزش ه

ساعت کار اضافی، جمعا چهار و هشت دهم ساعت کار جديد موجود است که بر زمان کار مرده متراکم يا مواد خام و 

احب سرمايه با فروش هر جفت کفش درصد است. ص 500کمکی و هزينه استهالک افزوده شده است. نرخ استثمار 

  رد. بر يک ميليارد تومان به چنگ می آو هزار تومان و برای کل کفش ها بالغ 200اضافه ارزشی معادل 

سرمايه دار اما قانع نيست. ذات سرمايه است که در جستجوی اضافه ارزشهای نجومی تر باشد. او دست به مدرنيزاسيون 

ن روز را به کار می گيرد و بارآوری کار را دو برابر می سازد. کارخانه هر ماه به پروسه توليد می زند. تکنيک مدر



جفت   100ساعت کار ماهانه  240جفت آماده فروش می سازد. حال هر کارگر با همان  10000کفش  5000جای 

کفش  90ن بار توليد کفش معادل کل هزينه معاش يا بهای بازتوليد نيروی کار اوست اما اي 10کماکان توليد می کند. 

ميزان کل کار جديدی که در هرکفش بر کارمرده ديگر يکسره کار اضافی می شود و به تصرف سرمايه دار در می ايد. 

کفش است. کار  100ساعت کار ماهانه کارگر بر  240است که حاصل تقسيم  دقيقه 24ساعت و  2سابق اضافه شده 

هزار تومان است. کار  20و در بيان پولی آن  دقيقه) 13بيش از  (کمی صدم يک ساعت 22الزم در هر کفش فقط 

هزار تومان  200معادل  دقيقه) 11ساعت و  2( حدود  ساعت و هجده صدم ساعت 2اضافی موجود در هر جفت اکنون 

هزار تومان که  400هزار تومان و ارزش کفش اين بار نه  160است. بهای سرمايه ثابت به مصرف رسيده همچنان 

با ساعات هزار تومان گرديده است. کفشها به بازار عرضه و وارد ميدان رقابت می شوند. ارزش هرکاال نه  380قط ف

ديد ، قيمت توليدی پجاری در آن تعيين می گردد. زير فشار رقابت زمان کار اجتماعا الزم متبلوردرآن که با کار متراکم 

نرخ اضافه ارزش به نرخ ی خود را به زمان کار اجتماعا الزم می دهند. می آيد، زمان کارهای اوليه نهفته در کاالها جا

سرمايه دار سود تبديل می شود و نرخ سود عمومی مبنای توزيع اضافه ارزش ها ميان سرمايه های مختلف می گردد. 

تومان  380000هزار تومان نمی شود اما مطابق ارزش جديد يا  400قادر به فروش هر کفش باهمان قيمت سابق يعنی 

 390هم نمی فروشد. کامال بستگی به وسعت و شدت رقابت دارد. فرض را بر اين می گذاريم که او هر جفت را به 

هزار تومان و با فروش کل آنها دو ميليارد و يکصد  210هزار تومان بفروشد. در اين صورت او با فروش هر کفش 

  بيش از دو برابر دور پيشين انباشت است.ميليون تومان اضافه ارزش تاراج می کند. رقمی که 

ارزش کاالها با بارآوری کار نسبت معکوس دارد و با دو برابر شدن آن  -اوالدر آنچه ديديم به وضوح مشاهده شد که:  

ارزش اضافی نسبی با بارآوری کار نسبت  ثانياهزار تومان سقوط کرد،  380هزار تومان به  400ارزش هر کفش از 

. کل کفش ها به جای يک ميليارد تومان اضافه ارزش، حامل دو ميليارد و يکصد ميليون تومان ارزش مستقيم دارد

ارزش نيروی کار هم با سير صعودی بارآوری کار روند افت می گيرد. درمثال ما کار الزم موجود  –ثالثا اضافی شد. 

و اين بسيار مهم است. در توليد سرمايه داری  –رابعا صدم ساعت شد.  22در هر کفش به جای هشت دهم ساعت فقط 

تالش صاحب سرمايه برای صرفه جوئی در کار مطلقا کوتاه کردن روزانه کار نيست. هدف صرفا کوتاه کردن تا آخرين 

مرز ممکن زمان کار الزم برای توليد هر کاال و در همان حال افزايش هر چه سرطانی تر زمان کار اضافی است. 

کار هر کجا رخ داده است حاصل پيکار کارگران بوده است. آنچه سرمايه دار می خواهد و بسيار سبعانه کاهش روزانه 

  دنبال می کند افزايش روزانه کار همراه با افزايش بی مهار بارآوری کار است. 

بی، ارزش نستقالی افراطی و انفجارآميز سرمايه برای افزايش بی انتهای بارآوری کار و کسب کهکشانی اضافه  – 2

تاريخا و از همان آغاز، پروسه علم آموزی، کشف، اختراع، پژوهش، پيشرفت های علمی و همه چيز مربوط به دانش 

بشری را در آستان سودجوئی و سرمايه افزائی قربانی کرد و سر بريد. سرمايه داری مسلما شاهد انقالبات صنعتی بسيار 

، توسعه حيرت انگيز علوم، گسترش خيره کننده دانش های بشری، کشفيات عظيم، ابداعات و اختراعات تکنيکی سهمگين

هوش ربا و دنيائی از اين نوع رخدادها بوده است اما سرمايه داری کل فرايند وقوع اين تحوالت را يکراست و ناب در 

ی د افالس و ورشکستگخدمت افزايش سود و خودافزائی بدون هيچ مرز سرمايه به کار گرفته است. اگر در اين روزها شاه

مرگ آلود تمامی برجهای کهکشان پيمای کاوش ها و پژوهش های علمی دنيا، شاهد سکوت شرم آور و خفقان نفرت بار 

هستيم، اگر دنيای  19و بيماری کوويد  کل دانشگاهها و مراکز علمی و پزشکی دنيا در مقابل يورش ويروس کرونا

ها!! حتی برای توليد يک ماسک کارساز در مقابل اين ويروس زبون مانده است  آکنده، دم کرده و اشباع از تمامی دانش

همه و همه ريشه در همين جا، همين واقعيت کريه، ريشه در توليد برای سود، توليد بيگانه و  ،و تريليونها اگر ديگر



او ته ای است که تشريح ريشه کمتضاد با نيازهای واقعی بشر، شيوه توليد ماهيتا ضد انسانی سرمايه داری دارد. اين نک

آن ستون فقرات نقد مارکسی اقتصاد سياسی است و ما در پروسه شناخت و آموزش آنچه مارکس انجام داده است مدام و 

  مستمر با آن سر و کار خواهيم داشت.

  فصل يازدهم: همکاری

برای توليد ارزش و اضافه ارزش  کار همزمان و دوش به دوش عده ای کارگر، در محل کار واحد، برای سرمايه واحد،

نام دارد. همکاری را به لحاظ تاريخی يا در واکاوی پروسه تحوالت مادی تاريخ، می توان رخدادی گواه زايش  همکاری

  دانست. چرا؟ پاسخ را در چند نکته مهم زير، خالصه می کنيم. توليد سرمايه داری و بالندگی شيوه 

همياری ابتدائی چند کارگر، در صنايع صنفی پيشه وری و کارگاهی، در شيوه های توليدی پيشين نيز وجود داشت.   - 1

در آنجا هم چند نفر زير فرمان يک استادکار کار می کردند، ارزش و حتی اضافه ارزش هم توليد می نمودند اما تفاوت 

لت کمی داشت. حاصل کار دو کارگر با مهارت و کاردانی مشابه، کار هميار آن کارگران با کار مجزا و منفرد آنها حا

دو برابر يک کارگر بود. اگر نفر سومی به آنان ملحق می شد شايد فراورده کار سه برابر می گرديد. اضافه ارزش 

 بود. افزايش و کاهش کارگران نرخ 3ناشی از کار جمعی آنها، ارزش اضافی توليد شده توسط يک کارگر ضرب در 

اضافه ارزش کارگاه را تغيير نمی داد، درجه بهره کشی از نيروی کار را باال نمی برد، در تحول پروسه کارهم نقش 

هستی  بر» قانون ارزش«خاصی بازی نمی کرد. کوتاه تر بگوئيم. صنايع پيشه وری ماقبل سرمايه داری مهر حاکميت 

يا متوسط کار اجتماعی تعيين نمی شد. بر اين پايه به » عا الزمکار اجتما«خود نداشتند، ارزش فراورده های آنها توسط 

رقابت نمی پرداختند و اضافه ارزش آن ها سهمی از کل اضافه ارزش ها در پيامد چنين رقابتی نبود. به همه اين داليل، 

وعيت موض کامال ،فردقانون ارزش افزائی فقط هنگامی در مورد توليد کنندگان منپيشه وران آن روز سرمايه دار نبودند، 

اعمال می شود که آن ها به مثابه سرمايه دار توليد کنند. در زمان واحد عده ای کارگر را استثمار نمايند و  می يابد و

        را به حرکت در آورند. کار متوسط اجتماعیاز ابتدای امر 

د ر مورد همکاری همزاد و همساز با توليعکس آنچه در مورد صنايع پيشه وری متکی به شيوه توليد پيشين گفتيم د – 2

سرمايه داری صدق می کند، عجالتا بر اين نکته درنگ کنيم که نفس به کار گماشتن شمار کثيری کارگر توسط يک 

سرمايه واحد، در يک محيط کار واحد، حتی زمانی که شيوه توليد دچار تغيير نشده است، شرايط عينی پروسه کار را 

ند. تأسيساتی که کارگران درآن استثمار می شوند، انبارهای مواد خام و ابزار، حالت مصرف جمعی دستخوش تغيير می ک

در پروسه کار پيدا می کنند. بدون آنکه ارزش مبادله ای آنها باال رود، مشترک و در مقياس وسيع مورد استقاده قرار 

، بزرگ تر از اطاقی است که در آن يک بافنده با ماشين کار می کنند 20بافنده با  20می گيرند. ساختمانی که در آن 

دو دستيار مشغول کارند. اما تأسيس اين کارگاه، در قياس با احداث بيست کارگاه کوچک نيازمند کار بسيار کمتری است. 

د رافزايش هزينه وسائل توليد متمرکز در يک نقطه و مورد استفاده گسترده نيز، در مقايسه با نتيجه ای که اين کارب

جمعی به بار می آورد، بسيار اندک و مقرون به صرفه است. اين وسائل به طور مقايسه ای سهم کمتری از ارزش خود 

ارزشی که انتقال می دهند بر شمار بيشتری محصول تقسيم می شود،  -را به هر واحد فراورده منتقل می کنند زيرا اوال

  وسائل متعدد کامال کمتر است. ارزش خودشان به طور نسبی و در قياس با  –ثانيا 

برخالف همياری ساده درون صنايع صنفی پيشين، قدرت توليدی  در همکاری همزاد و همگن شيوه توليد سرمايه داری

کارگران حاصل جمع مقدار مطلق قدرت توليد آحاد نيست،  تجلی يک قدرت جديد ناشی از ماهيت کار جمعی است. در 

بازدهی کار هر کارگر را افزون می سازد. کار هر کارگر به عنوان جزئی از کل کار اينجا حس رقابتی می رويد که 



می تواند مرحله معينی از کل پروسه توليد را تشکيل دهد، اين همکاری فازهای مختلف روند کار را سرعت می بخشد. 

زمانی کارهای گوناگون را قدرت مکانيکی کار را افزايش می دهد، کار کارگران مختلف را به هم پيوند می زند، هم

ممکن می سازد. به استفاده مشترک از ابزار کار و کاهش هزينه توليد کمک می رساند، به کار فردی خصلت کار متوسط 

اجتماعی می بخشد، همکاری همزاد توليد سرمايه داری با اين ويژگی ها، قدرت توليدی خاص روز کار مرکب را قدرت 

  توليدی کار اجتماعی می کند.  توليدی اجتماعی کار يا قدرت

پيشه ور مالک کارگاه قرون وسطا با استثمار چند کارگر، تملک اضافه ارزش حاصل کار آنها و کسب حد معينی   - 3

از سرمايه می توانست خود را از شر کار يدی معاف سازد. از استادکار به سرمايه دار تبديل گردد، اما مناسبات جاری 

ين مناسبات زمانی به طور واقعی ماهيت سرمايه داری به خود کارگاه تا اينجا نمايش نوعی سرمايه داری صوری بود. ا

گرفت که انواع پروسه های کار پراکنده و مستقل از هم را به يک پروسه کار اجتماعی پيوسته تبديل کرد. نيروی کار 

نکه آنيز در شکل پيش، نه تحت تسلط واقعی و ارگانيک سرمايه که در انقياد صوری آن قرار داشت. کارگر به جای 

برای خود کار کند، برای سرمايه دار و تحت کنترل او کار می کرد، رابطه ميان سرمايه دار و کارگر رابطه ای با توان 

الزم برای پيشبرد، ارتقاء و تحول پروسه کار نبود. در بهترين حالت دومی چند و چون انجام کار را از اولی می آموخت 

د کار را دستخوش تغيير و انکشاف نمی ساخت. در همکاری همزاد سرمايه داری و استادکار می شد، اما اين رابطه رون

عکس ماجرا اتفاق می افتد. در اينجا فرمانروائی سرمايه بر توليد عمال تبديل به ضرورت پيشبرد و تحول پروسه کار 

 فرينی سرمايه، جدائی کاملمی گردد، انقياد صوری کارگر از سرمايه نيز تبديل به انحالل او در فرايند کار و ارزش آ

  از کار و سرنوشت کار و توليد و زندگی خويش می شود. 

با کثرت روزافزاوان کارگران همکار در زير يک سقف، مبارزه کارگران عليه فشار استثمار و سلطه سرمايه در  – 4

و ش مبارزه طبقاتی ميان ديک سو و تدارک و تجهيز سرمايه برای در هم شکستن سبعانه اين کارزار افزايش يافت. آت

طبقه نوظهور، طبقه کارگر و سرمايه دار زبانه کشيد، روند اشتعال پيمود و شتافت تا سلسله جنبان واقعی پويه تکامل 

 تاريخ و دوران نوين تاريخی گردد. در اين جا ديگر تسلط سرمايه دار بر پروسه کار فقط يک کارکرد ناشی از ماهيت

اين تسلط از ماهيت استثمارگرانه پروسه کار اجتماعی، از موقعيت مقتدر  -د، شاگردی نبود استا –پروسه نبود فنی 

بتواره سرمايه و ساقط شدن کارگر از تعيين سرنوشت کارش دراين پروسه می جوشيد. تسلط، دقيقاً حاکميت سرمايه دار 

 لی پيکار طبقاتی بود. هر چه می گذشت،استثمارگر، ايستادگی هم مقاومت کارگر استثمارشونده و مبارزه فيمابين تج

احساس بيگانگی کارگر با کارش و جدا بودن از تعيين سرنوشت کارش ژرف تر و سهمگين تر می شد، در سوی ديگر 

سرمايه دار توان خود را بيشتر و افزون تر در تير می کرد تا سرمايه اش را از خطر اعتراض و پيکار کارگران حفظ 

شديدتر، سرمايه را خودافزاتر و عظيم تر و کارگران را مفلوک تر، مقهورتر و در نظم توليد سود  کند، تا استثمار را

  منحل تر بنمايد. 

همکاری کارگران در کارگاههای جديد سرمايه داری تا آنجا که به اين شيوه توليد مربوط می شد، يکسره و کامل  – 5

ی کارگران، به صورت يک تن واحد توليدی يا حلقه های متصل توسط سرمايه طراحی و قالب ريزی می گرديد. پيوستگ

زنجير توليد سود، مهره های بی اراده و تسليم ماشين توليد سرمايه، در خارج از وجود آنان، در ماوراء اراده و اختيار 

گانه دارد که از آنها، به وسيله سرمايه برنامه ريزی و اعمال می شد. در همين راستا مديريت سرمايه داری محتوائی دو

ماهيت متناقض اين شيوه توليد بر می خيزد. از يک سو مديريت پروسه توليد ارزش های استفاده است و از سوی ديگر 

پروسه توليد ارزش و اضافه ارزش است. اين مديريت قهرآميز و استبدادی است، نياز حتمی استثمار کارگر و ضد هر 

است. سرمايه دار ازهمان آغاز وقتی که با تشديد استثمار کارگران خود را از انجام  ميزان آزادی، اختيار و اراده آزاد او



کار يدی معاف ساخت بالفاصله لشکری از افسران و درجه داران زير نام سرکارگر، ناظر و نوع اين ها تشکيل داد تا 

سطح جامعه و جهان انجام داده  نظم استثمار کارگر توسط سرمايه را پاسداری کنند. همان کاری که سرمايه داری در

  است. زمين و زمان را ماشين قهر اقتصادی، سياسی، حقوقی، مدنی، فرهنگی، اخالقی و همه چيز خود کرده است.

سرمايه دار نيروی کار صدها يا هزاران کارگر را به صورت آحاد منفرد خريداری می کند، او بهای نيروی کار  – 6

ردازد، اما نيروی کاری که استثمار می کند، نيروی کار گسيخته، پراکنده و منفرد آحاد افراد را به طور تک، تک می پ

نيست. بالعکس نيروی کار همکار، همپيوند، مرکب، جمعی هزاران يا دهها هزار کارگر است. بازدهی و حاصل استثمار 

يه داری اجتماعی بودن کار را اين کار مرکب جمعی با محصول کار آحاد متفرق کارگر اصال قابل قياس نيست. سرما

سالح استثمار هر چه کوبنده تر و کشنده تر کارگران می سازد. کارگران به ظاهر مالک نيروی کار خويشند!! اما فقط 

تا وقتی که آن را نفروخته اند، به بيان ديگر تا وقتی کارگر نشده اند. با کارگر شدنشان ديگر مالک اين نيرو نيز نيستند. 

ين گذر با خود وارد ارتباط نمی شوند، جدا، جدا با سرمايه تماس می گيرند و رابطه برقرار می کنند. همکاری آنها در ا

آنها از وقتی آغاز می شود که پروسه کار شروع شده است. وقتی که ديگر متعلق به خود نمی باشند. مهره های پروسه 

ی از توليد جمعی آنان متعلق به سرمايه است. کارگران اين کارند، اجزاء وجود سرمايه اند، قدرت جمعی افزون تر ناش

  قدرت و حاصل جمعی بودن يا اجتماعی بودن کار خويش را يکسره رايگان و بدون هيچ بها تقديم سرمايه می کنند. 

نيز  فقط قدرت توليد اجتماعی ناشی از همکاری نيست که شکل قدرت توليدی سرمايه پيدا می کند، خود همکاری – 7

در قياس با پروسه کار کارگران مستقل و منفرد يا حتی استادکاران، شکل مختص توليد سرمايه داری به خود می گيرد. 

اين همکاری نخستين تغييری است که پروسه کار به دنبال تبعيت واقعی از سرمايه، شاهد وقوع آنست. تغييری خودانگيخته 

  ه دارد و ظهور آن گواه شروع يا مقارن آغاز توليد کاپيتاليستی است.که شکل کارهمزمان شمار کثير کارگر برای سرماي

  

  

  فصل دوازدهم: تقسيم کار و مانوفاکتور

  منشأ دوگانه مانوفاکتور  – 1

همکاری مبتنی بر تقسيم کار، متمايز از نوع ساده پيشين همکاری، و به عنوان شکل همزاد پروسه توليد سرمايه داری 

صورت واقعی خود را در مانوفاکتور ظاهر ساخت. ميانه قرن شانزدهم تا ثلث آخر قرن هجدهم را می توان دوره رونق 

ط مختلف و جداگانه، توس صنايع دستیکارگران شاغل در  اول:د. مانوفاکتورها دانست. مانوفاکتور به دو شکل پديد آم

را به  يک محصول معينيک سرمايه دار واحد، زير يک سقف مشترک جمع آوری شدند تا کل امور مربوط به توليد 

سرمايه دار عده ای صنعتگر را که همگی کار واحدی انجام می دادند، مثال کاغذسازی، در زمان  دوم:دوش کشند. 

حد، زير يک سقف واحد گرد آورد، هر صنعتگر به کمک يکی، دو شاگرد کل پروسه توليد کاال را به عهده می گرفتند، وا

بر پايه نوعی همکاری ساده با هم کار می کردند. کارها را با همان روش دستی سابق انجام می دادند، اما به تدريج و با 

ه کارهای منفصل و جدا از هم تقسيم گرديد. به طور تصادفی نوعی رجوع به نيازهای روز، کار توليد کاالی واحد ب

تقسيم کار حاکم می شد، کاال به جای آنکه فراورده کار صنعتگر واحد باشد، محصول کار چند کارگر يا پروسه ای از 

عنصری  وانکارهای مبتنی بر همکاری و تقسيم کار می شد. به اين ترتيب مانوفاکتور از يک سو تقسيم کار را به عن

جديد وارد پروسه توليد کرد يا گسترش داد و از سوی ديگر صنايع دستی مستقل را در هم ادغام نمود. به ياد داشته باشيم 

که در مانوفاکتور، سلسله جنبان پروسه کارهمه جا اعضا و جوارح انسان بود. برای داشتن شناخت الزم از تقسيم کار 

  رند.در مانوفاکتور نکات زير اهميت دا



صنعت دستی نقش خود را به عنوان پايه و اساس توليد مانوفاکتوری حفظ می کند. پروسه توليد متشکل از مراحل  الف:

  مختلف عمليات دستی است. هر کدام اين عمليات اعم از ساده يا پيچيده شکل پيشه ورانه دارد و با دست انجام می گيرد.

  ت اما مزايايش نه از اين ويژگی که از ماهيت عام همکاری ناشی می شود. تقسيم کار در اينجا يک همکاری ويژه اس ب:

  کارگر جزء کار و افزار کار  – 2

کارگری که همه عمرش يک عمل را تکرار می کند وجودش جزئی از پروسه آن کار و ابزارش می شود، در قياس با 

پيشه ور، با وقت کمتر محصول بيشتر، با حداقل قوا کار افزونتر تحويل می دهد و بارآوری کار او باالتراست. مانوفاکتور 

، مهارت او در آن کار را رشد می دهد، رده بندی خودجوش موجود همزمان با تبديل کارگر به جزئی از کار و ابزار کار

در جامعه روز را در کارگاه بازتوليد می کند و تکامل می بخشد، با تبديل يک جزء پروسه کار به شغل مادام العمر فرد، 

  همان راهی را ادامه می داد که پيش تر در شکل موروثی کردن حرفه ها شاهدش بوديم.          

  ناهمگون و ارگانيک   –اشکال اساسی مانوفاکتور  - 3

مانوفاکتور منوط به ماهيت محصولی که توليد می کرد دو شکل متفاوت داشت. محصول يا نتيجه مونتاژ اجزائی بود که 

» ساعت«در مورد  ناهمگونمستقل از هم ساخته می شدند و يا مولود يک سلسله پروسه ها و عمليات پيوسته بود. نوع 

می نمود. ساعت ابتدا حاصل کار فردی اين يا آن صنعتگر بود، بعدا مبدل به محصول اجتماعی مبتنی بر کار  صدق

شمار کثيری کارگر مانند صفحه ساز، فنرساز، عقربه ساز، قاب ساز، پيچ ساز، آبکار، پايه ساز و دهها کار ديگر شد. 

نعت مستقلی به خود گيرد که کارگر انجام دهنده اش در اين نوع مانوفاکتور هر جزء فرعی کار می توانست شکل ص

  تحت تسلط سرمايه دار واحد با ساير کارگران به صورت همکاری انجام می داد.       

دارای شکل کامل، توليد کاال از يک سلسله پروسه های مختلف و در عين حال پيوسته کار  ارگانيکدر مانوفاکتور  

عبور می کرد، کارگران هر کدام يک جزء اين پروسه را انجام می دادند و کار همديگر را تکميل می نمودند، توليد 

پروسه کار در اينجا نظم و هماهنگی کارگر نمونه بارز اين شکل توليد مانوفاکتوری بود.  72سوزن از سيم با همکاری 

پيدا می کرد و به گونه ای چشمگير از صنعت دستی پيشه وری متفاوت می شد. اين امر و به طور اخص صرفه جوئی 

در وقت باعث می گرديد که زمان توليد محصوالت از زمان کار اجتماعا الزم برای توليد آنها فراتر نرود. امری که در 

ماقبل سرمايه داری، از خارج و از طريق اهرم رقابت تحميل می گرديد. در آنجا فروش کاال به قيمت   توليد کاالئی ساده

بازار اين اجبار را پديد می آورد که صنعتگر برای کاهش زمان کارش و انطباق آن بر زمان اجتماعا الزم تالش کتد، 

 ان کار معين قانون فنی پروسه توليد می شود.        در مانوفاکتور ارگانيک بالعکس، تحويل مقدار معينی محصول در زم

جهتگيری متمرکز توليد مانوفاکتوری بر کاهش هر چه بيشتر زمان کار الزم، برای توليد محصوالت، از همان آغاز 

 رزمينه هائی برای کشف، اختراح و ساختن ماشين پديد آورد. به طور پراکنده و جسته، گريخته ماشين های اوليه و بسيا

ساده هم توليد شد. آسيای کاغذ در صنعت کاغذسازی يا آسيای سنگ کوب برای خرد کردن فلزات در حوزه معدن از 

جمله اين ماشينها بود، واقعيت آنست که ماشين خاص سراسر دوران مانوفاکتوری را همان کارگر جمعی، کارگران قفل 

سقف واحد تشکيل می داد. کارگران جزء کار، يک، يک  به زنجير همکاری، تحت استثمار سرمايه دار واحد، زير يک

بر اساس ميزان مهارت، بنيه بدنی، حالت روانی خود، توسط صاحب کار در پروسه توليد جاسازی شدند، مهره چرخ 

توليد گرديدند، در همان کاری که انجام می دادند دفن شدند، يکسويه و تک ساحتی توانائی انجام کار بيشتر برای صاحب 

رمايه پيدا کردند، مانوفاکتور در پويه تصرف صنايع گوناگون پيشه وری، تخصص کامال تک بعدی و متحجر کارگر س

را باال برد، در همان حال بانی و محرک بی تخصصی گسترده شد. قشر وسيعی از کارگران موسوم به غيرماهر پديد 



تقسيم نمود، چرخه کار را از تحمل هزينه کارآموزی  آورد، سلسله مراتب ايجاد کرد، کارگران را به ماهر و غيرماهر

  شاگردان و ارتقاء آنها به صاحبان مهارت معاف ساخت.

  تقسيم کار مانوفاکتوری و تقسيم کار درون جامعه – 4

هرگاه فقط خود کار را مورد نظر قرار دهيم، تقسيم توليد اجتماعی به حوزه های اصلی، شاخه های فرعی و تقسيم کار 

هی را می توان تقسيم کار فردی ناميد. رابطه ميان تقسيم کار مانوفاکتوری و اجتماعی پايه عمومی هر توليد کاالئی کارگا

است. اين موضوع را بايد شکافت. تقسيم کار درون جامعه ناظر بر تعلق افراد به مشاغل يا پيشه های خاص است و از 

تقسيم کاری که ريشه فيزيولوژيک دارد، بر پايه تفاوتهای جنسی و سنی  –دو منشأ کامال متضاد سرچشمه می گيرد. اول 

در درون خانواده پديد آمده است، در قبيله رشد کرده است، با توسعه جوامع انسانی و افزايش جمعيت، به ويژه تصادمات 

ای مختلف مبادله ميان حوزه هتقسيم کار ناشی از   -ميان قبايل و سلطه قبيله ای بر قبيله ديگر گسترش يافته است. دوم 

توليد که ابتدا وجود نداشته و به تدريج بر اثر تماس ميان خانواده ها، قبيله ها و جوامع دارای وسائل کار و زندگی متفاوت 

ظهور نموده و باليده است. تصريح کنيم که مبادله تفاوت های ميان حوزه های مختلف توليد را به وجود نياورد، بلکه اين 

  ها را به هم مرتبط ساخت و تبديل به رشته های متفاوت توليد اجتماعی کرد.  حوزه

شالوده تقسيم کار ناشی از مبادله کاالها را جدائی شهر از روستا می ساخت. رخدادی که جای توضيح آن اينجا نيست. 

 دی تقسيم کار مانوفاکتوریاگر استثمار همزمان عده ای کارگر به وسيله سرمايه دار واحد زير سقف واحد پيش شرط ما

بود، توسعه و تراکم جمعيت نيز پيش شرط تقسيم کار درون جامعه را تعيين می کرد. در مورد رابطه اين دو بايد گفت 

که تقسيم کار مانوفاکتوری در گرو درجاتی از رشد تقسيم کار درون جامعه بود اما رشد دومی به گونه ای بارز از اولی 

دو شکل تقسيم کار اين پيوندها را با هم داشتند اما تفاوت های آنها نيز مهم بود. تقسيم کار مانوفاکتور  تأثير می گرفت. اين

حکايت اين واقعيت بود که وسائل توليد در دست سرمايه دار واحد تمرکز يافته است. تقسيم کار درون جامعه بالعکس 

ل توزيع شده است. در درون کارگاه قانون آهنين تناسب عددی می گفت که وسائل توليد ميان توليد کنندگان متعدد و مستق

ميان وظائف و کسانی که عهده دار انجام اين وظائف بودند، اساس تقسيم کارها ميان افراد می شد، در جامعه بالعکس 

ی آرد و م بی قانونی، تصادف يا رغبت است که توزيع توليد کنندگان و وسائل توليد آنها در شاخه های مختلف را پديد

تنوع می بخشد. تقسيم کار کارگاهی متضمن اقتدار بالمنازع سرمايه دار بر شمار کثير کارگرانی است که هر کدام آنها 

سوای مهره ای بی اراده و منحل در سرمايه و پروسه کار سرمايه دار هيچ چيز ديگر نيستند. تقسيم کار درون جامعه 

پيوند می زند. توليد کنندگان مستقل و مرتبطی که رقابت بر سر فروش کاالها تنها  توليد کنندگان مستقل و مجزا را به هم

  قدرت حاکم بر روابط آنان است. 

نکته ديگری را اضافه کنيم. اگر در توليد سرمايه داری، تقسيم کار متشتت رقابت آميز اجتماعی و تقسيم کار کامال مستبد 

ی توليدی قديمی تر بالعکس شاهد الگوئی از سازمانيافتگی نقشه مند کار کارگاهی ملزوم و مکمل همديگرند، در شکلها

اجتماعی همراه با نفی تقسيم کار درون کارگاهی بوديم. مثال بارز اين الگو را می توان در همبائيهای هندی آن ايام 

ه کاری اليتغير کمشاهده نمود. يک جامعه اشتراکی کوچک متکی به توليد اشتراکی در يک مزرعه مشترک و تقسيم 

توسعه آن نه از طريق انکشاف و تحول در شيرازه توليدی بلکه از راه ايجاد جوامع اشتراکی مشابه اتفاق می افتاد. 

تا چند هزار هکتار در اختيار داشتند، يک واحد خودکفای توليدی و اجتماعی را  40جمعيتی انسان زمينی به وسعت 

رف افراد توليد می شدند. حاصل کار انسانها کاال نبود، زمين به طور اشتراکی تشکيل می دادند. محصوالت به قصد مص

کشت می گرديد، فراورده های کار ميان افراد جامعه تقسيم می شد، کدخدا، قاضی، کالنتر، تحصيلدار، حسابدار، مرزبان، 

  ين جامعه را تشکيل می دادند. ميراب، برهمن، آموزگار، منجم، آهنگر، نجار، سفالگر، سلمانی، گازر، شاعر اعضای ا



  

  خصلت سرمايه داری مانوفاکتور  – 5

استثمار شمار کثيرکارگران توسط سرمايه دار واحد و زير چتر سلطه اين سرمايه دار، بنياد همکاری کال، از جمله شکل 

ماردن به کار گمانوفاکتوری آن است. تقسيم مانوفاکتوری کار افزايش جمعيت را ضرورت پروسه فنی کار می کند. 

کارگران جديد، تابع تقسيم کار از پيش مقرر، نياز حتمی مانوفاکتور است. گسترش تقسيم کار هم در گرو افزايش جهشی 

  تعداد کارگران قرار می گيرد. در همين راستا نکات ديگری نيز اهميت می يابند که به اختصار عبارتند از:

افزايش سرمايه متغير نياز به افزايش هر دو جزء سرمايه ثابت، يعنی جزء فيکس مانند ساختمان و تأسيسات و  :اول

جزء گردشی مثل مواد خام  را هم به دنبال می آرد. اين امر يعنی افزايش بی وقفه سرمايه يا تبديل مستمر وسائل اجتماعی 

   است. وفاکتوریتوليد و زندگی به سرمايه، قانون ماهوی توليد مان

کار جمعی کارگران در مانوفاکتور شکل وجودی سرمايه می شود. کل غنائم و عايدات مکانيسم اجتماعی توليد با  :دوم

جمعيت کثير کارگران جزء کار، به تمام و کمال، متعلق به سرمايه دار است. قدرت توليدی حاصل ترکيب انواع کار، 

  قدرت توليدی سرمايه می شود.  

مانوفاکتور فقط کارگر سابقا مستقل را زير يوغ قدرت سرمايه قرار نمی دهد، ميان خود کارگران نيز سلسله مراتب  :سوم

به وجود می آرد. بر خالف همکاری ساده، شيوه کار فردی را متحول می کند، نيروی کار را از ريشه مورد حمله قرار 

و را مصنوعاً تقويت می کند اما جهان استعدادها و غرايز و می دهد، کارگر را مسخ و معلول می کند، مهارت جزئی ا

  قريحه های وی را می سوزاند و خاکستر می سازد. 

اگر پيش تر کارگر نيروی کارش را از آن روی به سرمايه می فروخت که خود وسيله مادی توليد کاال نداشت،  :چهارم

نشود، قادر به هيچ کاری نيست. نيروی کار فردی وی تنها  اينک نيروی کار انفرادی او تا وقتی که به سرمايه فروخته

وقتی و در جائی قادر به انجام کار است که فروخته شده و متعلق به خودش نيست. کل آنچه کارگر از دست می دهد در 

دازد نطرف مقابل وی که سرمايه است انباشته می گردد. تقسيم کارمانوفاکتوری سرمايه داری، کارگر را به وضعی می ا

که با قوای فکری جاری در پروسه مادی توليد به منزله دارائی غير و قدرتی حاکم بر خويش رو به رو می گردد. روند 

اين جدائی و احساس بيگانگی از همکاری ساده که در آن سرمايه دار شکل نماد وحدت و نماينده اراده کل ارگانيسم کار 

در توليد مانوفاکتوری با مثله کردن، مهره ساختن و انحالل کامل کارگر اجتماعی را احراز می کند، شروع می شود، 

در سرمايه، شدت و عمق و سرعت می گيرد و در صنعت بزرگ که علم را ابزار صرف افزايش بارآوری کار و سود 

  کهکشانی سرمايه می سازد، به اوج می رسد. 

در مانوفاکتور کارگر ازهرگونه قدرت توليد فردی ساقط شد، قدرت او قدرت توليد جمعی و کل قدرت توليد  پنجم:

اجتماعی وی ملک طلق سرمايه دار گرديد. توليد مانوفاکتوری سرمايه داری شعور را سالخی کرد، با رونقش، رجوع 

  اين موتور شدند. به فکر را تعطيل نمود. کارگاه موتور و کارگران پيچ و مهره های 

همکاری مبتنی بر تقسيم کار يا مانوفاکتور، سرآغازی خودرو داشت اما هنگامی که به درجه ای از توسعه و ثبات  ششم:

رسيد صورت بندی آگاهانه، نقشه مند و منظم شيوه توليد سرمايه داری شد. نوع معينی از سازمان کار اجتماعی به وجود 

يادی به اين سازمان داد. تقسيم کار مانوفاکتوری به عنوان يک شکل توليد اجتماعی مشخصا آورد و قدرت توليدی بسيار ز

سرمايه داری، پروسه انکشاف خود را درهيچ شکل ديگری سوای شکل گسترش سرمايه داری نمی توانست محقق سازد. 

  يچ چيز ديگری نبود.  پروسه ای که سوای توليد اضافه ارزش نسبی در سهمگين ترين ابعاد با هزينه کارگر ه



دوره مانوفاکتوری به معنای درست کلمه يا دوره ای که مانوفاکتور شکل غالب توليد کاپيتاليستی پيدا می کند، در  هفتم:

تحقق گرايشات درونی خود با سدها و موانع مهمی مواجه می شود. سلسله مراتب ميان کارگران و تقسيم آنها به ساده و 

ان غيرماهر را، به دليل نفوذ چيره کارگران ماهر، دچار کاهش  ماهر را گسترش می دهد. در همان حال تعداد کارگر

می کند. پروسه توليد را با مدارج مختلف بلوغ، قدرت و پيشرفتگی ابزار کار منطبق می نمايد و در اين راستا استثمار 

گيرد. صنايع  زنان و کودکان را حدت می بخشد، همزمان با مقاومت عادات و خلقيات کارگران مرد در تصادم قرار می

پيشه وری را به شاخه های مختلف تقسيم می کند و هزينه پرورش کارگر را پائين می ارد، اما از کارآموزی نيروی 

کار محتاج به آموزش طوالنی مدت، باز می ماند. مانوفاکتور واجد ظرفيت الزم برای تسلط بر کل توليد اجتماعی نبود،  

زمينه را نيز نداشت. با اين ويژگی ها، بر شالوده موجود صنايع پيشه وری شهری توان تحقق يک تحول ريشه ای در اين 

و صنايع خانگی روستائی روئيد، به عنوان فازی از توليد سرمايه داری هموارساز راه گسترش عظيم تر اين شيوه توليد 

ی که خود يک نيروی محرکش شد، در مرحله ای از تکاملش دچار تناقض گرديد. با ملزومات انکشاف سريع سرمايه دار

  بود در تضاد قرار گرفت . در حد خود به کشف پاره ای ابزارها و دستگاههای مکانيکی کمک رساند.  

  

  ناصر پايدار 

   

 


