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پروسه کار در آغاز و مستقل از اشکال تاريخی اش، پروسه ای ميان انسان و طبيعت است. تا زمانی که انسان برای 

 خود او است. کار فکری و جسمیرفع نيازهای معيشتی خود توليد می کند، همه فعاليتهايش تحت اختيار، اراده و تسلط 

وی وحدت دارند. اما وضع اين گونه نمی ماند. فراورده کار به جای آنکه حاصل کار يک فرد باشد محصول مشترک 

کار جمعی شمار زياد آدمها می گردد. محصول کار، هرچه بيشتر و وسيع تر اجتماعی می شود. روندی که مفهوم کار 

ور جدی تحت تأثير قرار می دهد. با اجتماعی شدن هر چه بيشتر فراورده کار، الزم مولد و کارگر مولد را هم به ط

نيست انسان حتما با دست خود کاری را انجام دهد تا کارش مولد به حساب آيد، اگر عضوی از پيکر جمعی کارگران 

کاال  يد سرمايه داری اساسا توليدباشد و نقشی در پروسه کار به دوش کشد نيز می تواند خود را کارگر مولد بيند. اما تول

نيست. توليد اضافه ارزش است. کارگر برای خود کار نمی کند. برای سرمايه کار می کند و سرمايه توليد می نمايد. بر 

همين مبنی بحث اين نيست که فقط توليد کند. بايد حتما ارزش اضافی توليد نمايد. سرمايه فقط کارگری را مولد می داند 

کننده اضافه ارزش باشد و باعث خودافزائی سرمايه شود. به عنوان مثال، يک معلم را فقط وقتی کارگر مولد  که توليد

می خواند که برای مالک مدرسه اعم از خصوصی يا دولتی ارزش اضافی آفريند و موجب افزايش سرمايه شود. در 

ا در تأسيس مدرسه پيش ريز کند يا در حوزه کشت همين راستا برای سرمايه دار به کلی بی معنا است که سرمايه خود ر

مواد مخدر و کشتار انسانها انباشت نمايد. با توجه به همه اينها، معنای کار مولد به هيچ وجه مفيد بودن نتيجه آن نيست، 

 هسودآور بودنش برای سرمايه است و کارگر مولد انسانی است که مهر خودافزا کردن سرمايه بر هستی او حک گرديد

 است. کارگر مولد بودن نيکبختی نيست، عين سيه روزی و نکبت است.

را از طريق تطويل روزانه کار کارگر به نقطه ای باالتر از کار الزم يا کاری که برای  ارزش اضافی مطلقسرمايه دار 

و  سرمايه داریتوليد ارزش اضافی مطلق شالوده عمومی نظام توليد نيازهای زندگی او الزم است به چنگ می آرد. 

ايد ب برای اينکه توليد اضافه ارزش نسبی اساس کار سرمايه داری گرددنقطه آغاز توليد ارزش اضافی نسبی است. 

آن جايگزين سازد. اين دو مفهوم را کمی توضيح دهيم. انقياد صوری  انقياد واقعیرا با  انقياد صوری کارسرمايه فاز 

يه داری گفته می شود که در آن، در کنار توليد کنندگان مستقل درون کارگاههای کار از سرمايه، به فازی از بسط سرما

پيشه وری يا حوزه کشاورزی، رباخواران و تاجران يا صاحبان سرمايه های ربائی و تجاری، انگل وار از حاصل کار 

فوق نافی پروسه ، اما اين تاستتفوق اين شکل استثمار نشان عدم تفوق توليد کاپيتاليستی مولدين مستقل تغذيه می کنند. 

 برای توليدتکوين و انکشاف شيوه توليد سرمايه داری به طور همزمان نيست. اواخر قرون وسطی وضع چنين بود. 

مثال کافی بود پيشه ورانی که قبال به صورت شاگرد  انقياد صوری کار از سرمايه کفاف می دهد، ،ارزش اضافی مطلق

 ر می کردند تبديل به کارگران مزدی گردند و تحت کنترل يک سرمايه دار کار نمايند.  کارآموز برای استادکار، کا

ساز و کارهای توليد اضافه ارزش نسبی، اهرمهای توليد اضافه ارزش مطلق هم هستند. پيش تر ديديم که صنعت بزرگ 

سرمايه داری وقتی که قلمروهای ماشينی چگونه نيروی محرک افزايش بدون مرز و محدوده طول روزانه کار شد. توليد 

اساسی توليد را تحت تسلط خود درآرد، ديگر از حالت وسيله صرف توليد ارزش اضافی نسبی بودن خارج می شود و 

شيوه توليد مسلط جامعه می گردد. از اين زمان به بعد فقط در دو مورد به عنوان روش معينی برای توليد ارزش اضافی 

ر صنايع جديدی که برای نخستين بار به تصرف يا انقياد واقعی سرمايه در می آيند. دوم در نسبی عمل می کند. اول د

  صنايع قبال تصرف شده هنگامی که روش های موجود توليد دستخوش تحولی مهم می گردد.



تلزم ستفاوت ميان ارزش اضافی مطلق و نسبی گاه به نظر موهوم می آيد. ارزش اضافی نسبی مطلق است زيرا توليدش م

زمان کار اضافی، مزيد بر زمان کار الزم يا زمان توليد نيازمنديهای زندگی کارگر است. همچين اضافه ارزش مطلق 

نسبی است زيرا نيازمند درجه ای از رشد بارآوری کار است. اما اگر تغييرات جاری در هر کدام اينها را دقت کنيم 

می گردد. فرض کنيم بهای نيروی کار معادل ارزش آن يعنی مايحتاج  تفاوت ميان اين دو شکل ارزش اضافی کامال عيان

نرخ ارزش اضافی را فقط از طريق تطويل روزانه  -1زندگی کارگر باشد، در اين صورت با دو حالت مواجه می شويم. 

سنگين کردن طول روزانه کار معين است و نرخ اضافه ارزش فقط با  -2کار می توان باال برد ( اضافه ارزش مطلق) . 

 کفه کار اضافی به زيان کار الزم افزايش می يابد. (اضافه ارزش نسبی) 

بارآوری کار مستقل از سطح تکامل توليد اجتماعی به هر حال از شرايط طبيعی هم متأثر است. اين شرايط را می توان 

خاک حاصلخيز و آب پر از ماهی، ثروت طبيعی که منبع مايحتاج زندگی انسان است مانند  -1به دو دسته تقسيم کرد. 

ثروت طبيعی که وسيله کار است از قبيل آبشار، رودخانه قابل کشتيرانی، جنگل و چوب، معادن ذغال و فلز. در  -2

سپيده دمان تمدن بشری گروه نخست اهميت افزون داشت اما در مراحل بعدی گروه دوم نقش برتر يافت. هر چه شمار 

نها اهميت حياتی دارد کمتر و درجه حاصلخيزی خاک و مساعد بودن آب و هوا بيشتر باشد نيازهای طبيعی که تأمين آ

زمان الزم برای تضمين معاش و بازتوليد خود توليد کننده کمتر خواهد بود. در همين راستا مقدار کاری که او می تواند 

  به صورت کار اضافی برای ديگران انجام دهد بيشتر می گردد.    

داری اگر همه شرايط ثابت فرض شود، اگر روزانه کار معين است، کم يا زيادی مقدار ارزش اضافی تابعی  در سرمايه

از شرايط طبيعی انجام کار به ويژه درجه حاصلخيزی خاک است، اما از اين واقعيت نمی توان نتيجه گرفت که 

ه داری است. خاستگاه اين نظام مناطق حاصلخيزترين خاک مناسب ترين خاک برای شکل گيری و باليدن توليد سرماي

زرخيز استوا با ميوه ها و محصوالت رنگارنگش نيست. بالعکس تنوع محصوالت طبيعی خاک و منطقه است که محيط 

طبيعی پيرامون انسان را برای رشد تنوع نيازها، ظرفيت ها، تکامل وسائل و شيوه های کار مهيا می کند، نياز به کنترل 

توسط جامعه، نياز صرفه جوئی در اين نيروها، مهار آنها توسط کار انسانی در سطح وسيع و مسائل نيروهای طبيعی 

مشابه را دستور زندگی بشر می کند. تاريخ حاکی است که اين عناصر و مؤلفه ها مؤثرترين نقش را در باليدن و توسعه 

ی و الجرم توليد ارزش اضافی را فراهم آرد، اما صنعت ايفا نموده اند. شرايط مساعد طبيعی می تواند امکان کار اضاف

به خودی خود، در غياب نقش بازی سرمايه داری قادر به تحقق آن نيست. نتيجه تفاوت در شرايط طبيعی کار آنست که 

کميت معينی از کار در کشورهای مختلف ميزان متفاوتی از نيازها را برآورده می کند و بر کم يا زياد بودن کار الزم 

أثير می گذارد. تأثير اين شرايط بر کار اضافی نيزاز همين جا ناشی می گردد، هر چه زمان کار الزم کمتر باشد طول ت

زمان کاری که می تواند توسط ديگری تصرف شود بيشتر خواهد بود. تفاوت شرايط طبيعی اين اثر را بر کار اضافی 

تر می شود. سرمايه داری همه اينها را ساز و برگ پروسه  دارد اما هر چه صنعت توسعه می يابد اين تأثير کمرنگ

کار خود در راستای توليد اضافه ارزش هرچه انبوه تر می کند. در اين شيوه توليد همان گونه که قدرت توليدی اجتماعی 

يبت است. مص کار با تکامل تاريخی آن قدرت توليدی سرمايه القاء می شود، قدرت توليدی قائم به طبيعت نيز دچار همين

سرچشمه اضافه ارزش در هر حال فقط کار اضافی کارگر است. واقعيتی که اقتصاد سياسی بورژوازی قادر به درک 

ن بسنده به اي» ريکاردو«آن نيست و هيچ تمايلی به فهم آن ندارد. مرکانتيليست ها منشأ سود را در داد و ستد می جستند. 

 »ميل«ه داری است. او به جای جستجوی منشأ واقعی، به دور خود می چرخد. می کند که ارزش اضافی امر ذاتی سرماي

وضع وخيم تری دارد. او در حالی که مدال تمايز با مرکانتيلستها بر شانه خود نصب می کند، نهايتا نتيجه می گيرد که: 

  »!!!  مر می کنندسرمايه سود می دهد زيرا خوراک و پوشاک و وسائل بيش از زمانی که صرف توليدشان شده ع«



  فصل پانزدهم: تغييرات مقداری در قيمت نيروی کار و ارزش اضافی

ارزش نيروی کار ارزش وسائل معشتی مورد نياز برای زنده ماندن کارگر و بازتوليد نيروی کار او است. فرض کنيم 

يروی کار اگر هم تصادفا باال رود کاالها مطابق ارزش خود يعنی کار اجتماعا الزم نهفته در آنها فروخته شوند و بهای ن

 ،طول روزانه کاردچار کاهش نشود. دراين حال مقادير نسبی بهای نيروی کار و اضافه ارزش وابسته به سه فاکتور،  

خواهد بود. اين پيوند ها و نسبت ها موکول به اينکه يکی از آنها ثابت و دوتای ديگر  نيروی بارآور کارو  شدت کار

بت و يکی متغير يا هر سه تا متغير باشد می تواند حالت های مختلفی را پديد آرد. حتی در خود حالت متغير، دوتا ثا

سوم، مقدار و جهت متفاوت تغييرات می تواند شمار اين حالت ها را باز هم بيشتر سازد. در اينجا ما از موارد فرعی 

  سنده می نمائيم.چشم پوشی می کنيم و فقط به توضيح حاالت اصلی و تعيين کننده ب

با اين مفروضات، رابطه ميان ارزش نيروی  طول روزانه کار و شدت کار ثابت اما نيروی بارآور کار متغير باشد. -1

  کار و مقدار ارزش اضافی را می توان با مؤلفه ها و تغييرات زير توصيف کرد. 

دالر باشد، با افزايش بارآوری کار فقط  120ساعتی دارای ارزشی معادل  8اگر به طور مثال يک روزانه کار  اول.

  دالر برشمار بيشتری واحد کاال تقسيم می شود.  120اين 

ارزش نيروی کار و ارزش اضافه جهت عکس هم حرکت می کنند. هر افزايشی در کار اضافی گواه کاهشی در  دوم:

زيرا زمان کار اجتماعا الزم توليد  کار الزم است. وقتی بارآوری کار باال می رود بهای نيروی کار تنزل می کند،

مايحتاج زندگی کارگر پائين می آيد. در مورد اضافه ارزش موضوع کامال برعکس است. هر چه کارگر زمان کمتری 

را صرف توليد مايحتاج معيشتی خود کند کار اضافی يا اضافه ارزشی که تحويل سرمايه دار می دهد افزونتر می گردد. 

ت که کاهش بهای نيروی کار و افزايش اضافه ارزش، در جريان باال رفتن بارآوری کار، به نسبت يک نکته مهم اين اس

واحدی اتفاق نمی افتند، بلکه اضافه ارزش بر حسب بزرگی و کوچکی آن جزئی از روزانه کار که نماينده اضافه ارزش 

ضافه ارزش در اثر ارتقاء بارآوری کار اوليه بود، بزرگ و کوچک می شود. در همين راستا معلوم است که افزايش ا

  بسيار بيشتر از مقدار تنزلی است که در بهای نيروی کار رخ می دهد.  

افزايش يا کاهش اضافه ارزش هميشه معلول کاهش يا افزايش بهای نيروی کار است اما هيچ گاه علت آن نيست.  سوم:

ی و اضافه ارزش را پديد می آرد. وقتی ما روزانه کار و تنزل کار الزم يا زمان کار الزم است که افزايش کار اضاف

ارزش آن را ثابت فرض می کنيم، هر تغيير در مقدار اضافه ارزش نمی تواند که با تغيير معکوسی در بهای نيروی کار 

ان يزهمراه نباشد. بعالوه از آنجا که ارزش نيروی کار فقط با تغيير در نيروی بارآور کار حاصل می گردد پس هر م

تغيير در مقدار اضافه ارزش ناشی از تغيير معکوسی در ارزش نيروی کار خواهد بود. با تغيير بارآوری کار،  ارزش 

وسائل معيشتی کارگر است و نه حجم آن که دچار تغيير می گردد. با وجود اين ممکن است در اثر افزايش بارآوری 

به يک نسبت افزايش يابد، اما اين رخداد، هيچ تغييری در بهای کار، حجم وسائل معيشتی برای کارگر و سرمايه دار 

  نيروی کار يا مقدار اضافه ارزش به دنبال نخواهد داشت. 

.  شدت کار متضمن مصرف بيشتر نيروی کار اما شدت کار دچار تغيير گردد باشد روزانه کار و بارآوری کار ثابت -2

مين زمان است. اين افزايش محصول با آنچه درمورد تأثير بارآوری در زمان معين و توليد محصول افزونتر درطول ه

کار ديديم فرق دارد. در هر دو حالت حجم فراورده کار افزايش می يابد اما با افزايش ناشی از شدت کار مقدار کار 

رزشی قادير امتبلور در محصول کمتر نشده است. حجم توليدات افزايش يافته و روزانه کار قبلی در پرتو شدت کار م

  افزونتری همراه دارد. افزايشی که می تواند به نسبت های مختلف بر روی بهای نيروی کار و اضافه ارزش تأثير گذارد. 



با اين پيش فرض ها می توانيم شاهد وقوع دو حالت مختلف باشيم.  :کار ثابت روزانه کار متغير و بارآوری و شدت -3

اينکه روزانه کار کوتاه تر شود. در اين صورت تغييری در ارزش نيروی کار و زمان کار الزم پديد نمی آيد، اما  اول

اضافه ارزش و زمان کار اضافی دچار کاهش خواهد گرديد. در چنين وضعی کاهش مقدار مطلق اضافه ارزش بر روی 

است که سرمايه دار با تمامی درندگی وارد ميدان می شود رابطه نسبی آن با کار الزم هم تأثير خواهد گذاشت و همين ج

. روزانه کار به جای کاهش دومو با تنزل هر چه بيشتر بهای نيروی کار از کاهش ارزش اضافی جلوگيری می کند. 

 افزايش يابد. در اين حالت اگر ارزش نيروی کار ثابت ماند پيداست که زمان کار اضافی يا ارزش اضافی دچار افزايش

خواهد شد. ثابت ماندن ميزان مطلق ارزش نيروی کار با کاهش نسبی ميزان آن همراه است. وقتی کفه اضافه ارزش 

سنگين تر می شود کفه کار الزم سبک تر می گردد و نسبت دومی به اولی پائين می آيد. تطويل روزانه کار يا افزايش 

روی کار است. ساعات بيشتر کار فرسايش هالکت زای اضافه ارزش مطلق از جهت ديگری نيز موجد تنزل ارزش ني

قوای بدنی کارگر را در پی می آورد و به گونه ای فاحش از طول عمر کارگر می کاهد. کاهش طول عمر کارگر، 

  کاهش زمانی است که او می تواند نيروی کارش را بفروشد و در همين راستا کاهش چشمگير ارزش نيروی کار اوست. 

تغييرات همزمان اين عوامل همان گونه که قبال   مان هر سه عامل روزانه کار، شدت کار و بارآوری کار:. تغيير همز4

  اشاره شد می تواند حاالت بسيار مختلفی را به وجورد اورد که در اين ميان ما فقط به دوتای آنها اشاره می کنيم. 

نجا صنايعی مورد نظر است که محصوالتشان در تعيين . در ايو روزانه کار تطويل شود يابد اول: بارآوری کار تنزل

ارزش نيروی کار تأثير بارز دارند. کشت و صنعتی را در نظر آريم که حاصلخيزی خاکش به هر دليل کاهش يافته 

هزار  800ساعت کار می کردند، ارزشی به ميزان  8است. قيمت محصوالت باال رفته است. قبال کارگرانش هر روز 

هزار تومان معادل يک ساعت کار را به عنوان مزد دريافت می کردند. حال  100می نمودند و از اين رقم  تومان توليد

ساعت نياز است. معلوم  2هزار تومان يا  200هزار تومان يا يک ساعت کار برای بازتوليد معاش کافی نيست.  100

ساعت  9ساعت تطويل نمايد و به  1ه کار را است که کار اضافی دچار تقليل می شود. فرض کنيم سرمايه دار روزان

هزار تومان است اما مقدار نسبی آن در قياس با ارزش نيروی کار  700برساند. در اين صورت اضافه ارزش مجددا 

ساعت گردد، مقادير نسبی کار اضافه و الزم به حال اول بر می گردد اما مقدار  16تنزل کرده است. اگر روزانه کار 

  تومان افزايش می يابد. 1400000به تومان هزار  700ارزش از مطلق اضافه 

هر دو مؤلفه بارآوری کار و شدت کار با افزايش خود اما شدت و بارآوری کار باال رود.   شود دوم: روزانه کار کوتاه

  موجب کوتاه شدن زمان کار الزم يا زمان مورد نياز برای توليد مايحتاج معيشتی کارگر می شوند. 

  فرمول های مختلف نرخ اضافه ارزش  –فصل شانزدهم 

تقسيم  اضافه کار«، »اضافه ارزش تقسيم بر ارزش نيروی کار«، »اضافه ارزش بخش برسرمايه متغير«قبال فرمولهای 

را برای نرخ اضافه ارزش استفاده نموديم. دو فرمول نخست بيانگر نسبت ارزش ها و فرمول سوم مبين » بر کار الزم

د. اقتصاد سياسی همه نوع فرمول را ابداع می کند تا آنها را نسبت زمان کارهائی است که ارزش ها در آن توليد شده ان

 محصول«ساز و کار تحريف نرخ ارزش اضافی و انکار سرچشمه واقعی اضافه ارزش کند. به طورمثال به فرمولهای 

توسل می جويد. بر اساس » کاراضافی به کارروزانه«يا » ارزش اضافی به ارزش محصول«، »اضافی به کل محصول

نمی رسد زيرا قرار است اضافه ارزش با کل ارزش توليد شده قياس  %100لگوها، نرخ اضافه ارزش هيچ گاه به اين ا

شود و صد در صد شدن کل اضافه ارزش معنايش برابری کار اضافی با کل کار و الجرم به صفر رسيدن کار الزم 

افی نيز وجود نخواهد داشت و اضافه ارزشی است!! چيزی که وقوع آن محال است زيرا اگر کار الزمی نباشد کار اض



هم توليد نخواهد گرديد. نمايش اضافه ارزش و ارزش نيروی کار به صورت کسرهائی از کل ارزش محصول، اسلوبی 

است که از شيوه توليد سرمايه داری می رويد، اقتصاد سياسی اين اسلوب را اتخاذ می کند تا به کمک آن، ماهيت اين 

ش کار زنده يا بخش متغير سرمايه به عنوان تنها منشاء توليد اضافه ارزش و هدف جدا بودن کارگر از شيوه توليد، نق

کار و محصول کار خويش را استتار و مقلوب نمايد. سرمايه بر خالف گفته اسميت فقط فرمانروا بر کار نيست. سرمايه 

چ اجرت، کار پرداخت نشده کارگر است و در اساسا فرمانروائی بر کار بی اجرت است. اضافه ارزش کار بدون هي

  همين راستا فرمول نرخ اضافه ارزش بايد گويای قياس کار اضافی با کار الزم باشد. 

  

  ناصر پايدار 

  

 


