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Abstract
The purpose of this article is to evaluate the book entitled” Fundamentals of Political
Economy”, which is presented from a Marxist point of view. The method of study is
documentary and analytical. The result of the study is that the views of the work are
criticized in terms of the production of material wealth, income distribution due to the
ownership of the means of production, historical materialism, mode and relation of
production, views on the laws of society, primitive man, language, labor theory of value,
embodied labor, socially necessary labor time, money as a measure of value, surplus value,
capitalist society, capital as the social relation of production, surplus labor, the fundamental
contradiction of the capitalist system, the accumulation of capital and the deterioration of
the conditions of workers and the industrial reserve army, land rent and large-scale
production.
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چكیده
هدف مقاله ارزیابی کتاب مبانی اقتصاد سیاسی است که از دیدگاه مارکسیستی ارایه شده استت
مساله مقاله بررسی دیدگاه های مطرح شده درکتاب در مورد اقتصاد سیاسی با توجه بته دانت
اقتصاد و دالیل علمی است روش بررسی ،اسنادی و تحلیلی است نتیجه بررستی ننستت کته
دیدگاه های اثر از جهت نگاه به تولید ثروت مادی ،توزیع درنمد به تبع مالکیت وستایل تولیتد،
ادوار تاریخ بشر ،نیروهای مولد و روابط تولیدی ،دیدگاه نسبت به قوانین جامعه ،انستا اولیته،
ابزار کار و پیدای زبا  ،نق کار در ارزش کاالها ،کار مجست و مجترد ،زمتا کتار اجتماعتا
الزم ،پول به عنوا مقیاس ارزش ،ارزش اضافی ،وجه طبقاتی جامعه سرمایه داری ،سترمایه بته
عنوا رابطه اجتماعی تولید ،کار الزم و کار اضافی ،تضاد اساستی ناتام سترمایه داری ،قیمتت
کار ،سرعت چرخ تولید و دستمزد ،انباشت سرمایه و خرابتر شتد شترایط کتارگرا و ارتت
ذخیره صنعتی ،رانت زمین و تولید بزرگ مقیاس ،مورد نقد است 
کلیدواژهها:اقتصاد سیاسی،اقتصاد مارکسیستی،ناریه ارزش کار ،ارزش اضافی ،سرمایه داری

 .1مقدمه
در این کتاب مبانی اقتصاد سیاسی از دیتدگاه مارکسیستتی تبیتین شتده استت مستاله مقالته
بررسی دیدگاه های اثر در مورد اقتصاد سیاسی با توجه به دانت اقتصتاد و دالیتل علمتی و
دقت عقلی است هدف مقاله ارزیابی دیدگاه های اثر از جهتت نگتاه بته مهتاهی اقتصتادی
ازقبیل تولید ،توزیع ،مالکیت ،عوامل تولید و عایدی کار و سرمایه است ستوال اصتلی مقالته
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ننست که مهاهی اقتصادی مطرح شده در کتاب اقتصادسیاستی ،از دیتدگاه دانت
دالیل علمی و دقت عقلی چگونه است؟

اقتصتاد و

سازماندهی مقاله به شرح زیر است پس از مقدمه،در بخت دوم ،معرفتی مولت و اثتر
ارایه می شود بخ سوم به ارزیابی مختصر شکلی اثتر اختصتاد دارد بخت چهتارم بته
ارزیابی تهصیلی محتوایی اثر می پردازد نتیجه گیری نخرین بخ مقاله را تشکیل می دهد

 .2معرفی مولف و اثر
کتاب مبانی اقتصاد سیاسی نوشته پیتر ایوانوویچ نیکیتین در ستال  1966متیددی در مستکو
منتشر شده و توسط ناصر زرافشتا بته فارستی ترجمته گردیتده استت چتاث دوم اثتر در
سال  1387توسط انتشارات نگاه در  267صهحه منتشر شده است
نیکیتین(  ) 1999 - 1920اقتصاددا و استاد مؤسسته پلتیتکنیت کراستتودار (اکنتو
دانشگاه دولتی کوبا ) ،از دان نموختگا دانشکده اقتصتاد دانشتگاه لنینگتراد استت ایتن
کتاب به زبا های جمهوریهای اتحاد جماهیر شوروی و نلبانیایی ،انگلیسی ،عربی ،بلغتاری،
مجاری ،هلندی ،اسپانیایی ،مغولی ،نلمانی ،لهستانی ،پرتغالی ،رومانیایی ،استلواکی ،فرانستوی،
هندی ،چ  ،سوئدی ،ژاپنی و زبا های دیگر منتشر شده استت  40مقالته وی در نشتریات
محلی ،از جمله در کراسنودار منتشر شده است ( وبسایت دانشگاه کوبا )
این ترجمه از نسخه تجدید نار شده کتاب اصلی که در سال  1966چاث شده( 53ستال
پی )،انجام شده است که بی از  5دهه از ن گذشته است بته همتین جهتت اطدعتات و
نمار ن نیز قدیمی است
این کتتاب در یت مقدمته و هشتت فصتل تناتی گردیتده استت در مقدمته ،اقتصتاد
سیاسی،علمی تعری شده است که بتا شتالوده تکامتل اجتمتاعی ستر و کتار دارد واقتصتاد
سیاسی را عل تکامل روابط اجتماعی -اقتصادی ،یعنی روابط تولیدی بین افراد می دانتد کته
به تبیین قوانینی میپردازد که تولید و توزیع ثروت را در جامعه انستانی ،در مرالتل مختلت
تکامل ن تنای میکنند(نیکی تین،1387،د )22
فصل اول به تبیین شیوههای تولید پی از سرمایهداری می پتردازد بتدین مناتور شتیوه
تولید اشتراکی اولیه ،بتردهداری  ،زمتینداری و روابتط اربتاب و رعیتتی و استترمار دهقانتا
توسط اشراف فئتودال و شتیوه تولیتد سترمایهداری و مالکیتت خصوصتی وستائل تولیتد و
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استرمار کار اجیر شده اشاره میکند از فصول دوم تا شش  ،سرمایهداری پتی از انحصتار و
در فصول ههت و هشت  ،سرمایهداری انحصاری یا امپریالیس را توضیح میدهد
فصل دوم از تحلیل کاال نغاز میکند و تولید کتاالیی ،شتیوه پیتدای ن  ،تقستی تولیتد
کاالیی به کاالی ساده و سرمایهداری ،ارزش مصرفی و مبادله ای کتاال  ،تقستی کتار بته کتار
مجس و کار مجرد ،کار خصوصی و کار اجتماعی،و تبیین مقدار ارزش ی کتاال را توضتیح
میدهد 
فصل سوم ،به موضوع سرمایه و ارزش اضافی ،و مزدها در ناام سرمایهداری می پتردازد
و به ارایه مبالری مانند انباشت اولیه سرمایه ،تولیتد ارزش اضتافی و استترمار سترمایهداری،
راههای دوگانه افتزای درجته استترمار و متزد در ناتام سترمایهداری متیپتردازد استترمار
سرمایهداری ،زما کار الزم و زما کار اضافی ،سرمایه به عنوا ی رابطه اجتمتاعی تولیتد،
ارزش اضافی و مبارزه طبقه کارگر به خاطر مزد بیشتر اشاره میکند
در فصل چهارم ،انباشت سرمایه و خرابتر شد شترایط کتارگرا ،انباشتت سترمایه و
ارت بیکارا و قانو عمومی انباشت سرمایهداری،و ارزش اضافی بحث شده است
فصل پنج با عنوا تبدیل ارزش اضافی به سود و توزیتع ن بتین گتروههتای مختلت
استرمارگر ،شکلهای خاد سرمایه ،سود متوسط و قیمت تولیتد ،ستود بازرگتانی ،سترمایه
استقراضی -شرکتهای سهامی ،رانت زمین و روابط ارضتی در ناتام سترمایهداری ،مطترح
گردیده است سرمایهدارا در استرمار طبقه کتارگر ستهی انتد و ارزش اضتافی تولیتد شتده
توسط کارگرا را میا خود تقسی میکنند
در فصل شش  ،بازتولید سرمایه اجتماعی و بحرا های اقتصادی تحلیل می شود در ایتن
فصل ،سه زیرفصل بازتولید سرمایه اجتماعی ،درنمتد ملتی و بحترا هتای اقتصتادی مطترح
گردیده است
در فصل ههت به معرفی خصوصیات اقتصادی امپریالیس می پردازد بدین مناور تتراک
تولید و انحصارات ،سرمایه متالی و الیگارشتی متالی ،صتدور سترمایه ،تقستی اقتصتادی و
سرزمینی جها  ،سود انحصاری یا نیروی محرکه سرمایهداری انحصاری بحث شده است
در فصل هشت  ،جایگاه امپریالیس در تتاریخ بحترا عمتومی سترمایهداری تبیتین شتده
است طبیعت امپریالیس گذار است محتوای اصلی عصر متا گتذر از سترمایهداری بته نات
جدیتتد اجتمتتاعی -اقتصتتادی استتت تاریخ قتتر بیستتت نشتتا داده استتت کتته شتتیوه تولیتتد
سرمایهداری نیندهای ندارد و محکوم لک تاریخ است
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 .3ارزیابی شكلی اثر
از نار ویژگیهای فنی یعنی طرح جلد ،صحافی و اندازه قل و ظواهر صهحهنرایی ،وضتعیت
مناسبی دارد طرح جلد تاروپود را نشا می دهد کته بتا محتتوای کتتاب کته مهتاهی اصتلی
اقتصاد سیاسی است همخوانی دارد از جهت ویرای ادبی ،تا لد زیادی قواعد نگارشتی و
ویرایشی رعایت شده است اما به عنوا مرال در صتهحه  25جملته بتا عبتارت تخمتین زده
میشود نغاز شده است که در ساختار ترجمه ای اریه شتده استت همینتین در صتهحه 36
مقصود از قالگری روشن نیست یا در صهحه  37عبارت زیر ذکر شده است":نیروهای مولتد
با چهارچوب تنگ روابط تولیدی زمینداری تصادم کردنتد" در صتهحه  71اشتتباه تتایپی در
سطر دوم با بجای به نوشته شده و سطر سوم تایی بجای تا نوشته شده استت قطتع کتتاب
رقعی است که با توجه به لج کتاب(267صهحه) مناسب بنار می رسد 

 .4ارزیابی محتوایی اثر

1.4مذهبدرنگاهمارکسيسم 
در این کتاب ،ذهنیتی از مذهب را مطرح می کنتد کته در مقابتل علت و عقتل انستا استت
ازجمله در صهحه  10مینویسد« :اهل مذهب همیشه گهتهاند کته تکامتل یت ستره بته اراده
نیروهای ماورای طبیعتی صتورت متی گیترد امتا علت و پراتیت انستا دخالتت نیروهتای
ماورای طبیعی را در این روند به چال کشیدهاند » واقع این است که متذهب نقت انستا
در تکامل را انکار نمیکند ،بلکه در مقابل انکار نق خدا ،واکتن نشتا متیدهتد اصتوال
خداوند انسا را نفریده است و مأمور عمرا زمین قرار داده است «هو انشتأک متن اضر
و استعمرک فیها»(هود )61/خداوند شما را از زمین ایجاد کرد و به نبتادانی ن گماشتت امتا
مارکسیس نق خدا را در نفرین جها و انسا انکار میکند بهعدوه ،عل هییگاه نقت
خدا را نهی نکترده و نمتی توانتد نهتی کنتد ،زیترا دایتره کتار علت موضتوعاتی استت کته
قابل مشاهده و مطالعه محققاند و بحث از وجتود ختدا و نقت نفرینتی او بطتور عمتده در
قلمرو فراتر از عل به معنای دان تجربی ،یعنی در قلمرو فلسهه است البتته ختدا نفریننتده
مواد و ترکیباتی است که عل ننرا موضوع مطالعه قرار میدهتد و رمتوز خلقتت الهتی را در
مواردی کش میکند
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2.4توليدثروتمادی 
در صهحه  11در بیا تحلیل تکامل جامعه ،عامل تعیین کننده جامعه را تولیتد ثتروت متادی
معرفی میکند و میگوید« :هر جامعهای اگر تولید ثروتهای مادی را متوق ستازد ،از بتین
خواهد رفت بنابراین ،تولید ثروت مادی شالوده لیات و تکامل هر جامعته استت در رونتد
تولید ثروت ،کار انسانی ،وسایل کار و نیتز ننیته موضتوع و متورد کتار انستا واقتع شتود
دخالت دارند گرچه نویسنده کار را «خصوصیت انحصاری انستا » معرفتی متیکنتد ،ولتی
تحلیل مادی نمی تواند به این سؤال پاسخ دهد که چرا انسا در نفرین  ،تافتهای جتدا بافتته
است؟ قبل از لضور انسا در زمین ،لیوانات فراوانی زندگی میکردهاند و هیچ گونه تغییتر
و تحول معناداری در زمین رخ نداده بود با ظهتور انستا در زمتین ،تحتوالت نغتاز شتد و
سیرتکاملی یافت و اکنو به اوج خود رسیده است یعنی انسا ظرفیتت نتونوری و تحتول
نفرینی را داشته و این کار را به خوبی انجام داده است این نق نفرینی از نوع خلقت انستا
است که خداوند او را به عنوا خلیهه خود در زمتین نفریتد(بقره )30/و مستجود فرشتتگا
ستتاخت (بقتتره )34/و امانتتت الهتتی را بتته او ستتپرد(الزاب )72/و انستتا را بتتر بستتیاری از
مخلوقات خود برتری داد(اسرا )71/و زمین را به گونهای نفرید که انسا بتواند با کتار در ن
نیازمندیهای خود را تأمین کند(مل )15/

3.4توزیعدرآمدتابعمالکيتوسایلتوليد 
در صهحه  14مینویسد«:اگر وسایل تولید ،متعلق به مردم ،یعنی تحت مالکیت جامعه باشتد،
کاالهای مصرفی به تناسب کاری که افراد صرف کردهاند ،توزیع میگردد و این امتر موجتب
ترقی مداوم سطح مادی و فرهنگی زندگی کلیه مردم میشود »
اما تجربه تاریخی  80ساله اجرای اندیشته سوسیالیستتی چنتین نتیجتهای را نشتا نتداد،
ازسویی وضعیت رفاهی مردم در کشورهای سوسیالیستی فروتر از وضعیت متادی و رفتاهی
مردم در کشورهای سرمایهداری بود و از سوی دیگر ،در داخل کشتورهای سوسیالیستتی بته
ویژه اتحاد شوروی وضع مادی مردم ،متناسب با نق ننا در تولید نبود ،بلکته ثتروت بتین
ننا بسیار تبعیضنمیز توزیع شده بود
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4.4ادوارتاریخبشر 
نویسنده در صهحه  ،14ادوار تاریخ بشر را اینگونه توصی میکنتد« :در طتول تتاریخ بشتر،
پنج ناام اصلی روابط تولیدی شناخته شده است :روابط تولیدی جامعته ابتتدایی ،بتردهداری،
زمینداری ،سرمایهداری و سوسیالیست» پی از اینکه مارکسیس چنتین تقستی بنتدی ادوار
تاریخ را بیا کند ،تاریخ مدو چنین ترتیب و نامتی را گتزارش نکترده استت البتته ختود
مارکسیستها نیز وفادار به چنین تحلیلی نماندهانتد وجته تولیتد نستیایی را کته فاقتد دوره
بتترداری بتتوده استتت ،بتته عنتتوا استتترنا معرفتتی کتتردهانتتد(ولی، 1375،صت  183-180و
دو ،1368،ص )17-16

5.4نيروهایمولدوروابطتوليدی 
نیروهای مولد و روابط تولیدی ،مجموعا «شیوه تولید» را تشکیل میدهند
قانو اقتصادی ارایه شده که رابطه علت و معلولی میا نیروهای مولد و روابتط تولیتدی
و عملکرد خود به خودی ننها را بیا میکنتد« :روابتط تولیتدی بتا کتاراکتر نیروهتای مولتد
تناسب و همبستگی دارند» روابط تولیدی با رشد و تکامل نیروهای مولد همراه نمیشتوند و
مانع تکامل نیروهای مولد میگردند ،به ناچار روابط تولید نوینی جتایگزین ننهتا متیگردنتد
(نیکی تین،1387،د « )15زیربنا» مجموعه روابتط تولیتدی لتاک در یت جامعته استت
زیربنا ،روبنایی هماهنگ با خود به وجود مینورد و تکامل ن را ایجتاب و تعیتین متیکنتد
شیوه تولید که ولدتی از نیروهای مولد و روابط تولیدی است بته انضتمام روبنتا ،مجموعتا
«شکلبندی اجتماعی -اقتصادی» را تشکیل میدهد(نیکی تین،1387،د )17
ننیه بیا شد ،ناریه مادیت تاریخی مارکس است که تحول و تکامتل تتاریخ را لاصتل
تحوالت ابزار تولید و روابط تولیدی میداند که به صورت دیتالکتیکی ،تحتول را در جوامتع
بشری رق میزند و از دورهای بته دوره بعتدی منتقتل متیکنتد تتا بته دوره سوسیالیست و
کمونیس برساند مادیت تاریخی ،ناریه فلسهی عامی است کته چگتونگی تکتوین جامعته و
تحول ن را تبیین میکند ،بر این اساس هیچ لقیقت مطلقی وجود ندارد ،بلکه لتی معرفتت
و شناخت از لقایق نیز امری نستبی استت و از درو روابتط اجتمتاعی و بته مقتداری کته
اینگونه روابط اجازه میدهند میتوا لقیقت را کش کرد اما این نتیجه را بر ختود ناریته
«مادیت تتاریخی» تطبیتق نمتی دهنتد ،بلکته مادیتت تتاریخی را بته عنتوا لقیقتت مطلتق
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معرفی میکنند که در جریا تاریخ طوالنی بشر لاک بوده و تعطیتلبتردار نیستت و دچتار
نق و کاستی نمیشود باید گهت که ناریه «مادیت تاریخی» نیز ناشی از روابتط اجتمتاعی
و اقتصادی معینی است که با تحول ن روابط ارزش خود را از دست میدهنتد متارکس در
عصر سرمایهداری مطلق قر  19زندگی متیکترد ،شترایط لتاک ایتن ذهنیتت را بترای او
به وجود نورد که از بین برد چنین سرمایهداری جز با نبرد طبقاتی کته بته تتدریج رشتد و
افزونی پیدا میکند و به نقطه انهجار میرسد تحقق نخواهد یافت لتال ننکته پتس از مترگ
مارکس ،اوضاع اجتماعی اروپای غربی تغییر یافت ،تجربههای سیاسی امکا دست یافتن بته
دستاوردهای مهمی را برای تودههای فقیر و زلمتک با ورود بته میتدا سیاستت فتراه
ساخت و نیتاز بته رخداد یت انهجتار اجتمتاعی بترای کنتترل سترمایهداری مطلتق نبتود
(صدر،1387 ،ص )76-73

6.4دیدگاهمارکسيسمنسبتبهقوانينجامعه 
قوانین طبیعت و جامعه ی خصلت عمومی و مشترک دارند؛ عینی هستند ،چه بختواهی یتا
نخواهی لاک اند ،انسا نمیتواند ننها را عو کند یا الغا کند و نمیتوانتد قتوانین تتازهای
بیافریند و بر جامعه یا طبیعت تحمیل کند ،بلکه تنها میتواند ننها را کش کنتد و در جهتت
منافع اجتماع به کار بگیرد (نیکی تتین،1387،د  )18قتوانین اقتصتادی بتا قتوانین طبیعتی
تهاوتهایی دارند :نسبتا کوتاهمدت هستند و در طول دوره تاریخی معینتی عمتل متیکننتد،
روابط تولیدی کهنه که طرد میشود ی دستگاه قوانین اقتصادی ه از بین میرود و بانمتد
روابط تولیدی نو ،ی دستگاه دیگر از قوانین اقتصادی پدید مینید رقابت و هترج و مترج
تولید یکی از قوانین عینی ناام سرمایهداری را تشکیل میدهد (نیکتی تتین،1387،صت 18
و  )19قوانین اقتصادی هنگامی که کش شوند با مقاومت شدید نیروهتای در شترف زوال
روبهرو میشوند (نیکی تین،1387،د )20
دیدگاه مارکسیس در مورد قوانین جامعه تحت تأثیر مکتب اصالت طبیعت شکل گرفتته
است ژولین فروند میگوید« :در معرفتشناسی ،هر ناریهای که به بهانه اینکته جتز الگتوی
طبیعی ،الگوی دیگری از عل وجود ندارد ،ویژگی علوم انسانی را نهی کند ،متذهب اصتالت
طبیعت نامیده میشود » (فروند ،1386،ص  8و  ) 9تتأثیر اراده و اختیتار انستا در افعتال
او ،چه به صورت فردی و چه به صورت جمعی و تأثیری که اهداف انسا هتا و فرهنتگ و
اعتقادات ننا در رفتارهتای فتردی و اجتمتاعی متیگتذارد موجتب متیشتود کته قتوانین
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علوم انسانی که بته رفتتار انستا هتا مترتبط متیگتردد ،متاهیتی کتامد متهتاوت بتا قتوانین
علوم طبیعی پیدا کنند ،زیرا اوال روابط لاک بر رفتار انسانی ،روابطتی اختیتاری و همتراه بتا
نزادی نسبی است و همیو روابط فیزی  ،جبری و تخل ناپذیر نیستند ثانیتا ایتن روابتط
غایی است ،یعنی اهداف ترسی شده در ذهن انسا ها عامل اصلی این لرکتها و روابتط را
تشکیل میدهد ثالرا ایدهها ،اندیشهها و فرهنگ انسا ها عاملی است کته کردارهتای انستانی
تحت تأثیر ن است و هرگونه تغییر و تحول در ننهتا موجتب تغییتر و تحتول در رفتارهتای
انسا می شتود تهاوت دیگتر قتوانین طبیعتی و قتوانین علتوم اجتمتاعی در ایتن استت کته
قوانین طبیعی ،قتوانین رفتتار طبیعتت استت و قبتلاإلجتمتاع ایتن قتوانین وجتود دارنتد و
دانشمندا علوم طبیعی این قوانین را کش میکنند ،امتا قتوانین علتوم اجتمتاعی بتا وجتود
انسا و با وجود جامعه انسانی پدید مینیند ،بنابراین قتوانین بعتداإلجتماعانتد البتته قتوانین
علوم اجتماعی نیز امور واقعی و عینی هستند ،امتا از نتوع واقعیتت و عینیتت در اجتمتاع ،از
این رو تحت تأثیر روابط اجتماعی انسا ها شکل میگیرند و با تغییر روابط اجتمتاعی تغییتر
میکنند به عبارت دیگر ،لاصل تکرار اینگونه روابط هستند ،معلتول ایتن روابتط انتد ،نته
علت ننها (هما  ،صهحه )17

7.4انساناوليه 
در این اثر نمده است:
تخمین زده میشود که لیات در روی کره زمتین  900میلیتو ستال پتی نغتاز شتده
است در لالی که نخستین افراد انسا کمتر از ی میلیو سال است که پدید نمدهانتد،
عل  ،پیدای بشر را در روی کره خاک ،بدین سا بیتا متیدارد :در نقتا مختلهتی از
اروپا ،نسیا ،نفریقا که دارای نب و هوای گرم بودند ،نژادی بسیار تکامتل یافتته از نتوعی
میمو های بیدم ساکن بودند در جریا ی دوره بسیار طوالنی تکامتل ،انستا از ایتن
میمو های بیدم ،به وجود نمد (نیکی تین،1387،د )25

تاریخ ظهور نخستین افراد انسا در روی زمتین ،یت لتدس استت و کتار عملتی کته
لاصل مطالعات ناشی از دیرینهشناسی باشد ،نیست برخی گمانتهزنتیهتا در متورد وجتود
انسا نئاندرتال است که فسیل نمونههایی از ن وجود دارد ،ولی هیچ دلیل علمتی محکمتی
وجود ندارد که انسا نئاندرتال کته نتوعی میمتو استت تبتار انستا باشتد در برابتر ایتن
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لدسها ،متن محک و غیر قابل تشکیکی وجود دارد که انسا نخستین را لضترت ندم بته
عنوا ابوالبشر معرفی میکند
قرن که خوی را متن غیر قابل تردید (ال ریب فیه (بقره  ))2 /معرفی میکنتد ،در مقتام
پاسخ به مسیحیا که عیسی مسیح علیهالسدم را فرزند «اهلل» میدانستند –زیرا پتدر نداشتت-
ندم را فاقد پدر و مادر و نفریده خدا از خاک ،یعنی نوعی مستقل از همه لیوانتات از جملته
میمو ها معرفی میکند (نلعمرا  )59 /و برای نهی هتر گونته تشتکی و تردیتد در متورد
نموزهها و اطدعات ن میگوید« :اگر در ننیه بر بنده ختود نتازل کتردهایت تردیتد داریتد،
همانند ن بیاورید» (بقره « )23 /لتی اگر جن و انس دست به دست ه یا پشت بته پشتت
ه بدهند ،مرل ی سوره ن را نمیتوانند بیاورند ،بنابراین باید اعتراف کنند کته ایتن نیتات
قرن سخن خداست» (بقره  ،)24 /اکنو نزدی به ی هزار و چهارصد سال از نزول قترن
میگذرد و عربهای ادیب ،بسیاری مسیحی ،یهودی و غیر معتقد به ادیا الهتی و ابراهیمتی
وجود دارند و در تاریخ اسدم نیز بودهاند که اگر میتوانستتند هماننتد یت ستوره کوچت
قرن میساختند و نتوانستند
در مورد ناریه داروین که مبنای دیدگاه مارکسیستی درباره لیات انستا در روی زمتین
است ،اولین کسی که ن را رد کرده ،بخنز نلمانی ( )1899-1824است ،که ناریه جهت در
تکامل انواع را در مقابل ناریه تدریجی انواع داروین را ارایه کرده است

8.4ابزارکاروپيدایشزبان 
نویسنده میگوید:
با ساخته شد کارافزارهای ساده در میا انسا های ابتدایی ،نیاز به برقتراری ارتبتا بتا
یکدیگر در جریا انجام کار و هنگام استهاده از افزار کتار ،بوجتود نمتد زبتا هت در
همین زما پدید نمد ،کار و زبا تقطیعی تأثیر قاطعی در تکامل دماغی و مغزی موجتود
مزبور به جا گذاردند نتیجتا این کار بود که خود انسا را به وجود نورد به ایتن ترتیتب
جامعه انسانی پیدای و تکامل خود را مدیو کار است ( نیکی تین،1387،د )26

نویسنده در پاراگراف باال دچار تناقضهای روشنی شده است:
اوال :در صهحه  11گهته بود« :تولید ثروت متادی ،شتالوده لیتات و تکامتل هتر جامعته
است ،در روند تولید ثروت ،کار انسا وسایل کار و دخالت دارد »
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از جمله باال استهاده میشود که وجود انسا باید قبل از کار او و قبل از وستایل کتار کته
خود او ن را ایجاد میکند عینیت یافته باشد ،در اینجا میگوید« :این کار بود که خود انستا
را به وجود نورد» این تناقض روشنی است
ثانیا :پیدای زبا را نیز معلول برقراری ارتبا انسا ها بتا هت در جریتا انجتام کتار و
استهاده از کار میداند ،گویی افزار کار موجب پیدای زبا در انستا هتا شتده استت ،لتال
ننکه روابط انسا ها با ه در ی خانواده دو نهره نیاز به زبا دارد تا با ه مهاهمه کننتد ،تتا
چه رسد به روابط تعدادی از انستا هتا بتا هت کته وجتود ابتزار زبتا ضترورت بیشتتری
پیدا میکند
ثالرا :کار و زبا را عامل تکامل دماغی و مغزی انسا شمرده استت بایتد گهتت عکتس
این رابطه صادق است به عبارت دیگر ،زبا و نطق نشا وجود عقل استت و ایتن در میتا
جاندارا شناخته شده تنها انسا است که عقل دارد و در نتیجه متیتوانتد ستخن بگویتد ،از
این رو در تعری منطق ،او را لیوا ناطق نامیدهاند
شهید صدر در اثر گرا قدر خود نقدی قوی و موضعی بر ناریه مارکسیستتهتا نستبت
به پیدای زبا  ،تهکر و عقل در جوامع بشری دارد (صدر ،1387،ص )92-84

9.4علتارزشکاالهافقطکاراست 
مارکسی مدعی است فایده کاالها ،قابلیت عرضه و تقاضا ،داشتتن کاالهتا و کمیتابی کاالهتا،
هیچ ی ارزش نیست تنها کار جوهر و ذات ارزش است هرچه میزا کار الزم برای تولیتد
این یا ن کاال بیشتر باشد ،ارزش ن باالتر و ختود ن کتاال گترا بهتاتر استت طتد خیلتی
گرا تر از زغال سنگ است ،زیرا کاوش و جدا ساختن ن از مواد دیگر نیازمند صترف کتار
خیلی بیشتر از استخراج هما میزا زغال سنگ است (نیکی تین،1387،د  )49کلیه کاالهتا
ثمره کار انسا هستند و به این دلیل با یکدیگر مقایسه میشوند که هر کاال مقدار معینی کتار
در بر دارد (نیکی تین،1387،د )50
این دیدگاه ابتدا توسط جا الک ،فیلسوف انگلیسی مطرح شتد ،پتس از او ندام استمیت
در جوامع ابتدایی مطرح کرده است که در این جوامع کار اساس ارزش مبادلهای بتوده استت
و بعدا ریکاردو ناریه مزبور را به صورت عام و فراگیر مطرح ستاخته و کتار را منشتأ ارزش
مبادله دانسته است پس از ریکاردو ،مارکس با روش ختود و بتر استاس مبتانی ختود ایتن
ناریه را بازسازی کرده است البته مارکس و ریکاردو متوجه شتدند کته ایتن ناریته اوال در
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شرایط التکار کاال با واقعیت انطباق ندارد ،بلکه در شرایط رقابتت کامتل صتادق استت ثانیا
گهتند که کاال باید لاصل تولید اجتماعی باشد و شتامل تولیتد فتردی ماننتد تتابلو هنتری و
کتاب خطی میراث گذشته نمیشود
شهید صدر در اقتصادنا مینویسد :متارکس بترای ناریته ارزش ختود از تحلیتل مبادلته
دو کاال مانند تخت چوبی و لباس ابریشمی نغاز میکنتد متیگویتد تختت و لبتاس از ناتر
ارزش مبادلهای با ه برابرند چرا؟ زیرا نقطه مشترک بتین ننهتا یت چیتز استت و ن کتار
مجس در هر دو کاال است که مقدار ن مساوی است این نقطه مشترک نه منهعتت مصترفی
ننها و نه ویژگی طبیعی ننهاست بنابراین کار ،گوهر ارزش مبادلهای است اگر همتین شتیوه
تحلیل را در مورد ی کاالی لاصل کار اجتماعی و ی کاالی لاصل کار فردی کته ارزش
مبادلهای ننها با ه برابر است به کار بگیری  ،مرد ی کتاب خطی که میراث کهتن استت یتا
ی تابلو نقاشی نهیس در بازار با کاالیی که لاصل کار جمعی استت ،ماننتد ختودرو گترا
قیمت مبادله شود ،نقطه مشترک ننها چیست؟ معلوم استت کته نته متواد طبیعتی ننهتا و نته
منهعت لاصل از ننها مشترک نیست نیا مقدار کار مصترف شتده در ننهتا مشتترک استت؟
طبعا نه
البته می پذیری که لتی قوانین طبیعی ه استترنا بردارنتد ،امتا متا در صتدد کشت امتر
مشترک بین همه کاالها هستی  ،چه لاصل کار اجتماعی باشتد و چته لاصتل کتار فتردی
هما روش تحلیل مارکس برای ناریه ارزش او،میتواند ما را به نتیجهگیری برستاند کته در
مقایسه ارزش مبادله بین همه انواع کاالها قابل تصمی است
نکته دوم :ناریه مارکس با مشکل دیگری در مورد محصوالت کشاورزی روبترو استت
میدانی که در زمین میتوا محصوالت کشاورزی متنوعی کاشت ،مترد گنتدم ،پنبته ،بترنج
و اما زمینها در استعداد طبیعی برای تولید محصوالت ،مشابه نیستند بعضی زمینها بترای
تولید برنج مناسبترند زمینهای دیگری برای تولید گندم یا پنبه و اگر مقتدار معینتی کتار
صرف کشت زمین شود ،و در هر زمینی بذر متناسب با استعداد طبیعی زمتین کشتت شتود،
مقدار محصول بیشتر و با کیهیت بهتر میدهد و در صورتی که ایتن تناستب رعایتت نشتود
ولی مقدار کار مصرف شده در کشت زمین برابر به لالت قبتل باشتد ،محصتول کمتتر و بتا
کیهیت پایینتر میدهد نیا میتوا محصول در دو لالت را دارای ارزش برابر دانستت و بتا
ه مبادله کرد ،به این لساب که مقدار کار مصرف شده در دو لالت برابر است؟!
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پاسخ روشن است ،محصول دو لالت بتا هت برابتر نیستتند و ارزش ننهتا نیتز بتا هت
برابر نیست ،با اینکه کار مقدار صرف شده در ننها برابر است این تهتاوت قیمتت محصتول،
نشا دهنده نق زمین در نتایج تولید محصول و پدید نورد ارزش مبادلهای است
نکته سوم :هر کاالیی که رغبت و تمایل مردم نسبت به مصرف ن به هر دلیتل سیاستی،
دینی ،فکری و کاه یابد ،بخشی از ارزش مبادله ن از دست میرود ،با اینکه مقتدار کتار
مصرف شده در ن کاه نیافته و شرایط تولید نیز تغییر نکرده است این امر نشا متیدهتد
که سودمندی و منهعت ی کاال و رفع نیاز انسا بتا مصترف ن کتاال نیتز در تعیتین مقتدار
ارزش مبادلهای کاالها نق دارد
نکته چهارم :عوامل روانی فراوانی بر روی کار انستانی تتاثیر گتذار استت و در کییتت و
اهمیت محصول کار نق دارد استعداد طبیعی و ظرفیت ذهنی کتارگر ،مقتدار تمایتل او بته
انجام کار و بروز نبوغ و تهوق بتر دیگترا و عواطت انستانی او نستبت بته کتار ،موجتب
روینورد او به کار ،تدش و نونوری و ابتکار میشتود ،هترچن کتار او ستخت باشتد ،یتا
موجب بیمیلی او نسبت به انجام کار میشود ،هرچند قیمت محصول ن است و نمتیتتوا
همه این ابعاد را به کمیت عددی ساعت کار تبدیل کترد ،بلکته نیازمنتد مقایسته کیهتی بتین
لاصل کارهاست (صدر ،1387،ص )192-183
عدوه بر مطالب باال در نقد ناریه ارزش مارکس ،میتوا به نقت ارزش ذاتتی متواد و
منابع طبیعی اشاره کرد ،درختا جنگلی ،لیوانات صحرا ،پرنتدگا  ،ماهیتا دریاهتا ،معتاد
نهت و گاز و طد و اورانیوم و سنگ و دارای ارزش ذاتی بری مبادله هستند ،بتدو اینکته
کار انسا بر روی ننها انجام شده باشد وجود همین گونه منابع در کشتورهای غیتر صتنعتی
موجب شد که کشورهای صنعتی دستت بته استتعمار و ستلطه بتر ننهتا بزننتد و در تتاریخ
صدسال گذشته و بیشتر ،بری دستیافتن به همین ثروتهای طبیعی جنگهای بزرگتی بتین
قدرتها رخ داده است چگونته متیتتوا گهتت هتر گونته ارزش مبادلتهای لاصتل کتار
انسا است؟!

10.4کارمجسموکارمجرد 
کار مجس  ،کاری است که به ی شکل مشتخ  ،متناستب بتا هتدف معتین و در جهتتی
سودمند صرف شده باشد کار مجرد ،ی خصوصیت مشترک بتین کارهتا وجتود دارد و ن
صرف نیروی کار به طور کلی و بدو توجه به شکل ویژه مصرف ن  ،یعنتی بته کتار رفتتن
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عضدت ،مغز ،اعصاب و غیره کار وقتی مستقل از شکل مجس ن در نار گرفته شتود ،بته
اعتبار مصرف نیروی انسانی ،کار مجرد است کار مجرد ارزش ی کاال را تشتکیل متیدهتد
(نیکی تین ،1387،ص  51و )52
در پی طرح ناریه ارزش کار ،مارکس دست به تبیین و تعمیق مههوم کار میزنتد و کتار
را به مجس و مجرد تقسی میکند و کار مجرد را منشأ ارزش کاال اعدم متیکنتد در جهتا
واقع ،کار مجرد وجود ندارد ،ننیه در عال واقع وجود دارد ،کتار مشتخ و معتین کتارگر
است کار مجرد ی امر ذهنی و برای امکا مقایسه بین انواع کار فکتری ،علمتی ،دستتی و
مدیریتی و انواع کار در لوزههای مختل تولیدی مطرح شده است و از این جهتت ایترادی
نیست ایراد اساسی این است که کار مجرد که امر واقعی نیستت ،منشتأ ارزش کتاال شتمرده
میشود که امری واقعی است البته واقعیتی در عتال اجتمتاع دارد و بتر استاس ن مبتادالت
انجام میگیرد ،ن ه از سوی صالب ناری کته ماتریالیستت استت و اصتالت را بته متاده
میدهد و امور ذهنی را انعکاس ماده میدهد ( مصبالی ،1363 ،ص )200-197

11.4زمانکاراجتماعاًالزم 
مارکس در ادامه عمق بخشید بته تحلیتل ختود از نقت
توصی زما کار اجتماعا الزم میپردازد و میگوید:

کتار در ایجتاد ارزش مبادلته ،بته

میزا ارزش ی کاال نمیتواند به وسیله مقدار کاری که عمد توسط هر تولیدکننتده بته
طور انهرادی برای تولید ن کاال انجام شده ،اندازهگیری شود بلکه به وسیله زمتا کتار
اجتماعا الزم برای تولید کاالی مورد نار ،تعیین میگردد زما کار اجتماعا الزم عبتارت
است از مدت زمانی که برای ساختن ی والد کاال تحتت شترایط اجتمتاعی متوستط
تولید (تجهیزات فنی متوسط ،تخصت و مهتارت متوستط تولیدکننتده و شتدت کتار
متوسط) در رشته تولیدی مورد نار الزم است (نیکی تین،1387،ص )55-54
زما کار اجتماعا الزم ،به عنوا معیار ستنج ارزش کاالهتا ارائته شتده استت معیتار
سنج باید از ثبات و دوام برخوردار باشد همانند ستاعت ،متتر ،ستنگ تترازو و بته
عبارت دیگر باید کامد استاندارد باشد تا با ن موارد سنج را مح بزننتد ،نیتا زمتا
کار اجتماعا الزم با تعریهی که مارکس ارائه میکند چنین است؟
زما کار اجتماعا الزم در شرایط تولیدی متهاوت ،یکسا نیستت و بترای ستنج
ن نیز باید معیار دیگری در نار گرفت ،متوسط زما کار باابتکار و بتدو ن و کتار بتا
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دان و مهارت و بدو مهارت ،به نسانی قابل تعیین نیست (مصتبالی ،1363 ،صت
 202و )203

12.4پول،مقياسارزش 
نویسنده اثر در مورد پول میگوید:
پول طی تکامل تاریخی تولید کاالیی و مبادله ،خود به خود به وجود نمتد و در نتیجته
تکامل طوالنی اقتصاد کاالیی ،سرانجام نق پول به طور کامل ،به طد واگذار شتد در
ی اقتصاد کاالیی پیشرفته ،پول وظای زیر را انجام میدهد :به عنتوا مقیتاس تعیتین
ارزش کاالها ،به عنوا واسطه گردش ،به عنوا وسیله انباشت ،یتا ذخیتره انتدوزی ،بته
عنوا وسیله پرداخت و به عنوا پول جهانی پول برای ن که به عنوا مقیتاس ارزش
به کار رود باید خودش ارزشی داشته باشد ارزش ی کاال تنها به ازای کاالی دیگتری
که خود دارای ارزشی باشد می توانتد ارزیتابی شتود ارزش یت کتاال بته وستیله طتد
اندازهگیری می شود مساوی دانستن ی کتاال بتا مقتدار معینتی طتد ،چتو در واقتع
همیشه رابطه معینی بین ارزش کاال و ارزش کاالی مور نار وجود دارد ،میسر میگتردد
اساس این رابطه ،کار اجتماعا الزم میباشد که صرف تهیته طتد و کتاالی دیگتر شتده
است کاالها ارزش خود رابا مقادیر مشخ طد یا نقره نشتا متیدهنتد ایتن مقتادیر
کاال-پول (کاالیی که نق پول را ایها میکند) خود باید اندازهگیری شده باشتند والتد
اندازهگیری پول ،وز معینی از فلزی است که به عنوا پول ،متورد استتهاده متیباشتند
(نیکی تین،1387،ص  60و )61

نکات باال نیاز به اظهار نار زیادی ندارد ،زیرا همه سخن مارکس در متورد پتول ،دربتاره
پول کاالیی و در نهایت طد است که از  1971میددی به بعد دیگر وجتود ختارجی نتدارد،
اکنو ع مده پول جها  ،پتول اعتبتاری و الکترونیت استت و تحلیتل متارکس ظهتور ن را
پی بینی نکرده است ،از زما پیدای پول اعتباری محض ،طد فقط کاال استت ،ولتی پتول
اعتباری مقیاس ارزش است ،بدو اینکه خود ارزش داشته باشتد والتد انتدازهگیتری پتول
دیگر فلز قیمتی مانند طد و نقره نیست ،ارزش طد نیز با پول اعتباری اندازهگیری متیشتود
پول اعتباری لاصل کار اجتماعا الزم نیست ،بلکه به اراده ناشر ن بستگی دارد ،ایتن تحلیتل
به خوبی جزئی نگری مارکسیس در سایر تحلیلها را نیز نشا میدهد
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یکی از نکات شگهت در تحلیل پول ،پیدای خود به خودی ن استت کته بتر ختدف
قانو عام علیت است ،یعنی پیدای پول در تاریخ مبادالت بدو علت بتوده استت ،نقتض
قانو علیت امری محال است ،مجال بحث ن در فلسهه است

13.4ارزشاضافی 
نویسنده میگوید« :برای ننکه پول به سرمایه تبدیل گردد ،سرمایهدار باید کتاالیی را در بتازار
بیابد که وقتی به کار رفت ،ارزشی بیشتر از ننیه خود در عمل دارد به وجود نورد این کتاال،
نیروی کار است » نویسنده پیشتر از کاال تعریهی ارائه کرده که شامل نیروی انسانی نمیشتود،
گهته است« :کاال فراوردهای است که پی از هر چیز ی نیازمندی انسا را بترنورده کنتد و
در مرلله بعدی برای فروش ،برای مبادله تولید شده باشد » (نیکی تین،1387،د )81
کاال در تعری فوق فرنورده است ،نیروی انسانی فرنورده نیست ،کتاال نیازمنتدی انستا
را بر مینورد ،نیروی کار در صنعت و مانند ن نیاز تولید را تأمین میکند کاال بترای فتروش
و مبادله تولید شده است نیروی انسانی برای فروش تولید نشده اسد ،بته عتدوه ،کتاال یت
شیء مادی و قابل مشاهده و لس و لمس است ،نیروی انسانی قابل مشتاهده نیستت ،بلکته
نثار ن قابل مشاهده است
در اصطدح متعارف ،نیروی انسانی را خدمات میشمارند ولی مارکس ن را کاال نامیتده
است تا بتواند تحلیل خود را بر پایه ن بنا کند نیکی تین همینین میگوید:
توانایی انسا به انجام کار را نیروی کار متیگوینتد ایتن نیتروی کتار ،تنهتا زمتانی کته
صالب ن زنده باشد وجود دارد و ی کارگر برای زنتده بتود و بترای دوام و بقتای
خود نیازمند مقدار معینی وسایل و اسباب معاش است در نتیجه ارزش نیتروی کتار ،بتا
ارزش اسباب معاشی که کارگر برای گذرا زندگی و بقای خود و توانایی کار ختود بته
ننها نیاز دارد ،تعیین میشود (نیکی تین،1387،د )81

مطلب باال تبیین تهاوت ارزش کار و ارزش نیروی کتار استت ،بنتا بتر تحلیتل متارکس،
ارزش کار همه ارزش افزودهای است که در جریا تولیتد بته وجتود نمتده استت و ارزش
نیروی کار مقدار معینی از مواد غذایی و امکانات معیشت استت کته انترژی از دستت رفتته
نیروی کار را برای او جبرا میکند که در مناسبات سترمایهداری تحتت عنتوا «متزد» قترار
میگیرد ارزش کار افزو از ارزش نیروی کار است ،سرمایهدار به کارگر ارزش نیتروی کتار
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را میدهد ولی ارزش کار را دریافت میکند مابهالتهتاوت ارزش کتار و ارزش نیتروی کتار،
ارزش اضافی است که به نار متارکس ،صتالب سترمایه ن را از کتارگر سترقت متیکنتد
مارکس ،منکر خلق ارزش اضافی از نالیه سرمایه صنعتی است ،لال ننکته سترمایه صتنعتی
نیز اضافه ارزش تولید میکند اگر سرمایه صنعتی به سایر عوامل تولید ،ماننتد منتابع طبیعتی،
شامل زمین و مواد معدنی ،سرمایه مالی که برای خرید خدمت و ماننتد ن هزینته متیشتود،
سرمایه انسانی از جملته مهتارت متدیریت افتزوده و ترکیتب شتود ،ارزش اضتافهای تولیتد
میشود که در صورت نبود سرمایه صتنعتی ،چنتین ارزش اضتافهای تولیتد نمتیشتود امتا
مارکس میگوید« :این خصوصیت نیروی کار است کته سرچمشته ارزش اضتافی ،یعنتی ن
چیزی است که مورد نار سرمایهدارا میباشد » (نیکی تین،1387،د )82
نیکی تین در صهحه  86کتاب خود،مجموع هزینههای ی
لباس را اینگونه بر میشمرد:

سرمایهدار بترای  500دستت

ارزش پارچه پشمی

 45,000دالر

ارزش لوازم و تجهیزات

 15,000دالر

ارزش استهدک و غیره

 5,000دالر

ارزش نیرو کار

 2,500دالر

جمع 

67,500دالر 

این سوال پی مینید که ارزش کار مدیر در پروسه تولید که امکانات کتار را گتردنوری
و هماهنگ میکند کجا در نار گرفته میشود؟ همینین عنصر ریس در تولید را چه کستی
بر عهده میگیرد؟ و پاداش او چگونه تعیین میشود؟
نویسنده در صهحه  87کتاب خود مینویسد:
برای  1000دست لباس هزینههای صرف شده توسط سرمایهدار به قرار زیر است:
ارزش پارچه پشمی

 90,000دالر

ارزش لوازم و تجهیزات

 30,000دالر

ارزش استهدک و غیره

 10,000دالر

ارزش نیرو کار

 2,500دالر

جمع 

132,500دالر 

از فتتروش لبتتاسهتتا در بتتازار (هتتر دستتت  135دالر) معتتادل  135,000دالر عایتتد
سرمایهدار میشتود او بتا  132,500دالر کته سترمایه گتذاری کترده  2,500دالر ارزش
اضافی کسب کرده است
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تحصیل ارزش اضافی با این واقعیت تبیین میشتود کته کتارگرا ستاعاتی بتی از
ننیه برای تولید ارزش نیروی کار که فروختهاند الزم بوده ،کار کردهاند نتیجته ایتن کته
ارزش اضافی لاصل استرمار طبقه متکی به نیروی کار ،به وسیله سرمایهدارا است

در بیا فوق ،هییگونه استداللی برای اختصاد ارزش اضافی به کتارگرا ارائته نشتده
است ،لال ننکه همینگونه بیا را میتوا نسبت به سترمایه صتنعتی داشتت ،زیترا سترمایه
صنعتی در تولید ،موثراست ،در صورت نبود سرمایه صنعتی مقتدار کمتتری تولیتد صتورت
میگیرد ،همراه با هزینه بیشتر ،بنا بر این باید سه سرمایه صنعتی در افزای تولید و کتاه
هزینه تولید را نیز در نار گرفت و این سته  ،صترفا استتهدک ماشتیننالت نیستت کته در
ضمن تولید پدید نمده است ،بلکه در اثر کار با ابتزار و ماشتیننالت کتارگر توانستته مقتدار
بیشتری کاال تولید کند
مزد کارگر در بازار کار تعیین میشود و قیمتت محصتول در بتازار کاالهتا بتازار کاالهتا
پیییدهتر از ن است که به سادگی بتوا ن را با بازار کار مقایسه کرد گاهی تولیدات ناشتی
از کار و کارگر در بازار کاالها با ارزش کمتری فروش میرود و سرمایهدار از این بابت زیتا
میکند و گاهی در اثر افزای بهرهوری سرمایه یتا نیتروی کتار یتا بهترهوری عوامتل تولیتد
به طور کلی ،سود بیشتری نصیب سرمایهدار میشود

وجهطبقاتیجامعهسرمایهداری 

14.4
نویسنده در صهحه  90کتاب ختود متیگویتد« :وجته مشخصته جامعته بتورژوایی ،وجتود
دو طبقه اساسی متعار بورژوازی و طبقه کارگر است »
در لال لاضر در جوامع سرمایهداری سه گروه وجود دارنتد :سترمایهدارا  ،کتارگرا و
گروه سوم ،یعنی کسانی که با سرمایه و نیروی کار خود کتار متیکننتد و ایتن گتروه طیت
وسیعی را شامل میشوند مانند صالبا بنگاههای کوچ تولیتدی ،تاکستیدارا  ،صتالبا
مغارههای محلی ،عرضهکنندگا خرد کاالها و خدمات

15.4سرمایهبهعنوانیکرابطهاجتماعیتوليد 
نویسنده در صهحه  91اثر خود در تعری

سرمایه میگوید:
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وسایل تولید به خودی خود سرمایه نیستند وسایل تولید تنها وقتی سرمایه هستتند کته
اموال خصوصی سرمایهدارا باشند و برای استرمار طبقه کارگر بته کتار رونتد سترمایه
مقدار معینی پول یا وسایل تولیتد نیستت ،بلکته یت رابطته اجتمتاعی-تولیتدی معتین
تاریخی است که در ن  ،افزار و استباب تولیتد و هت چنتین استباب اصتلی معتاش ،در
مالکیت سرمایهدار است در لالی که طبقه کارگر که نیروی مولد اصلی جامعه استت ،از
وسایل تولید و اسباب معاش محروم میباشد این طبقه مجبور بته فتروش نیتروی کتار
خود به سرمایهدارا و تحمل فشار استرمار است به سخن دیگر ،سرمایه ارزشتی استت
که با استرمار کار مزد بگیر ،ارزش اضافی تولید میکند

این تعری از سرمایه ساخته ذهن سوسیالیستها و کمونیستهتا استت ،وستایل تولیتد
وقتی سرمایه است که ن زای هتای تتازهای پدیتد نیتد کته بتدو وجتود چنتین وستایلی
پدید نمینمد چه اموال خصوصی سرمایهدارا باشد و چه سهام خرد تعدادی از ستهامدارا
و اعضای شرکت تعاونی یا شرکتهای سهامی بزرگ یا کتارگرا تولیتد کننتده در شترکت
باشد
مارکسیستها همواره سعی میکنند قالبهای تحلیلی خود را بر واقعیتهای اقتصتادی-
اجتمتتاعی تحمیتتل کننتتد ننهتتا از لتتوادث و وقتتایع اقتصتتادی تهستتیر و تحلیتتل مطتتابق بتتا
واقعیتهای جامعه که قابل قبول دیگرا نیز باشد ارائته نمتیکننتد ،بلکته تهستیر و تحلیلتی
میدهند که اصول اندیشه خود را توضیح دهند
در صهحه  94میگوید« :سرمایه ثابت ( )Cارزش اضافی تولید نمیکند ،بنا بر این هنگتام
تعیین نرخ ارزش اضافی نباید ن را به لساب نورد»
تردیدی نیست که ماشیننالت به تولید کاالها سرعت میبخشند ،کار را برای تولیدکننتده
تسهیل میکند ،لتی سختی و شدت کتار را کت متیکننتد همتینهتا نشتا متیدهتد کته
ماشیننالت ارزش اضافی تولید میکنند به دستگاههای اتوماتی که نیاز بته نیتروی انستانی
کمتر دارند توجه کنید ،چگونه بدو کم اساستی نیتروی انستانی تولیتد انبتوه متیکننتد؟
نیا این تولید انبوه نشا دهنده ارزش اضافی ناشی از ماشیننالت صنعتی نیست؟!

16.4کارالزموکاراضافی 
نویسنده در صهحه  ،95کار کارگر را به دو قسمت کار الزم و کتار اضتافی تقستی متیکنتد:
« یعنی کارگر نص ساعات روزانته ار را بترای ختود و دیگتر را بتدو هتیچ متزدی بترای
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سرمایهدار کار میکند هر چه نسبت کار اضافی به کار الزم بیشتر باشد ،نسبت استترمار هت
بیشتر است »
مارکسیس سرمایه را غیر مولد می دانتد و همته تولیتد ارزش را بته نیتروی کتار نستبت
میدهد از این رو کار را به دو بخ تقسی میکند :کار الزم ،کاری است کته بترای کستب
دستمزد نیروی کار ضروری است و کار اضافی ،همه کتاری کته بتی از مقتدار کتار الزم
باشد و با تقسی کار بر مقدار کار الزم ،نسبت استرمار ا استخراج میکند
معنای این رابطه این است که هر چقدر وسایل کار سادهترباشد و نیروی انسانی بیشتتری
به کار گرفته شود ،تولید محصول کمتر میشود ،درجه استرمار پتایینتتر استت و هتر میتزا
مسایل کار پیشرفتهتر باشد و از نیروی انسانی کمتری استهاده کنتد ،در جته استترمار نیتروی
کار شدیدتر میشود
در صهحه  96میگوید:
اگر زما کار الزم ثابت بماند ،با افزای ساعات کار روزانه ،زما کار اضافی هت بیشتتر
خواهد شد فر کنید زما روزانه کار از ده ساعت به دوازده ستاعت افتزای یابتد
زما کار اضافی به جای پنج ساعت ،ههت ساعت خواهد شد

اگر با استهاده از ابزار کار پیشرفتهتر ،استتهاده از نیتروی انستانی کمتتری نیتاز باشتد ،در
این صورت با استهاده از نیروی انسانی کمتر در تولید با عدم افزای ساعت کار ،بایتد ارزش
اضافی کمتری تولید شده باشتد ،لتال ننکته محصتول و بتازدهی تولیتد افتزای متییابتد
مارکسیس از تحلیل چنین پدیدهای ناتوا است ،ناگزیر فر مسأله را جایی برده است کته
زما کار الزم ثابت بماند ولی ساعات کار روزانه نیروی کار افزای یابد که در عال واقتع و
در جامعه صنعتی چنین فرضی تحقق نخواهد یافت یا بسیار نادر خواهد بود به ویتژه ننکته
در لال لاضر قوانین کار اجازه چنین رفتاری را به کارفرما نمیدهد

ارزشاضافیفوقالعاده 

17.4
نویسنده در صهحه  100اظهار میدارد:
ارزش اضافی فوقالعاده ،مابهالتهاوت ارزش اجتماعی کاال است با ارزش فردی نتازلتتر
ن اینگونه ارزش اضافی را منحصرا ن کارفرمایانی به دست مینورنتد کته نخستتین

 306پژوهشنامۀ انتقادی متون و برنامههای علوم انسانی ،سال بيستویکم ،شمارة چهارم ،تير 1400

کسانی باشند که ماشیننالت تازه با بازده تولیدی بیشتر را نصتب و متورد بهترهبترداری
قرار داده باشند

عبارت فوق به خوبی نشا میدهد که ماشتیننالت تتازه دارای بتازدهی تولیتدی بیشتتر
است که ربطی به افزای ساعات نیروی کار یا باال رفتن مهتارت نیتروی کتار نتدارد و ایتن
نقض ناریه ارزش اضافی مارکس است

تضاداساسینظامسرمایهداری 

18.4
در صهحه  104و  105کتاب،نکات زیر مطرح گردیده است:
اول« :تولید ماشینی به مقیاس وسیع ،شالوده ی
کار و تولید را فراه کرد »

روند خود بته ختودی اجتمتاعی شتد

دوم:
در این لال ،کلیه مؤسستات تولیتدی و زمتین و ثتروتهتای طبیعتی ن  ،همینتا در
مالکیت خصوصی باقی مانده بودند ،فرنوردههتای کتار اجتمتاعی توستط سترمایهدارا
تصالب میشد و این امر موجب تکامل یافتن تضادی بتین خصتلت اجتمتاعی کتار و
شکل خصوصی کاپیتالیستی تصالب ثمترات تولیتد گردیتد ایتن تضتاد اساستی ناتام
سرمایهداری است

سوم« :سرمایهداری با تکامل نیروهای مولد ،در ترکیب جامعه تغییراتی را پدیتد متینورد
و نیروهایی را به وجود مینورد که سرانجام همین شرایط جدیتد و همتین نیروهتا موجتب
دگرگونی خود این ناام میشوند »
در مورد نکته اول ،بازه سخن از یت تحتول ختود بته ختودی استت ،گویتا فکتر و
مدیریت در این روند نقشی نداشته است ،باز ه نقض قانو علیت است
در مورد نکته دوم ،تضاد اساسی ناام سرمایهداری مطابق تحلیتل مارکسیستتی در تقابتل
بین خصلت اجتماعی کار و مالکیت خصوصتی وستایل تولیتدی استت ،لتال ننکته تضتاد
اساسی سرمایهداری در نادیده گرفتن نق اخدق انسانی و عواط و الساستات بشتری و
نق معنویت و عدالت در مناسبات انسا ها و باالخره در عدم باور بته جتاودانگی انستا و
باور به خدا و معاد است
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اما در مورد نکته سوم ،اکنو از انتشار این کتاب بته زبتا اصتلی  52ستال متیگتذرد و
پی بینی دگرگونی ناام سرمایهداری در امریکا و اروپا تحقق نیافته است
عدوه بر این ،انقتدب سوسیالیستتی طتی قتر هتای  19و  20بتر ختدف پتی گتویی
مارکسیستها در کشورهای صنعتی سرمایهداری رخ نداد ،بلکه در روستیه و چتین و ماننتد
ننها رخ داد که از دوره ماقبل سرمایهداری صنعتی به صتورت جهشتی بته دوره سوسیالیست
رسیدند و تضادهای سرمایهداری و اختدفات طبقاتی بین سرمایهدار و کارگرا پدیتد نیامتده
بود این رخدادها همه نقض ناریه مارکس در تحوالت مادی تاریخ است

19.4قيمتکار،ارزشنيرویکار 
صالب اثر در صهحه  106و  107مینویسد:
کار خود ی کاال نیست و به همین دلیل نه ارزش دارد و نه قیمت بترای ن کته بتتوا
کار را فروخت ،باید پی از فروش موجودیت داشته باشد کسی نمتیتوانتد چیتزی را
که وجود ندارد بهروشد تنها توانایی کارگر به انجام کار ،یعنتی نیتروی کتار او وجتود
دارد چیزی که کارگر به سرمایهدار میفروشد ،نیروی کار است ،ن چته بتی از همته
مورد توجه سرمایهدار است ،توانایی کارگر برای انجتام کتار استت بترای ایجتاد ارزش
اضافی ،و نه خود کارگر

باید توجه داشت که کار کارگر ،خدمت است ،نه کتاال کته تجست داشتته باشتد و متزد،
بهای خدمات نیروی کار است ،نه بهای نیروی کار بهای خدمات نیروی کار بتا ستاز و کتار
عرضه و تقاضا تعیین می شود ،البته کارگر بتوانتد در تولیتد مشتارکت کنتد در ستود ستهی
میشود اسدم مشوق مشارکت کارگر در سود است و کار مزدوری را مکروه میدانتد ،زیترا
روزی او را محدود میسازد []1
در لال لاضر در بسیاری از کشورهای جها  ،الزاب کارگری و ستندیکاهای کتارگری
در قانو گذاری به نهع کارگر و چانه زنی در تعیین دستمزد و سایر لقوق کارگرا فعالنتد
و اجازه نمیدهند سرمایهدارا ی طرفه قیمت خدمات نیروی کار را تعیتین کننتد در ایترا
نیز بر اساس قانو کار ،دستمزد کارگرا را با توجه به اوضتاع و شترایط اقتصتادی ،کمیتته
سهجانبه متشکل از نمایندگا کارگرا  ،نمایندگا کارفرمایا و نماینده دولت تعیین میکند
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20.4رانتزمين 
مول در صهحه  164مینویسد« :در ناام زمینداری ،رانتت ارضتی تمتام فتراورده اضتافی
تولید شده توسط دهقانا را شامل میشد کاری که بر روی زمین مرغوب انجتام متیگیترد
بازده تولیدی بیشتری دارد و سود اضافی به دست میدهد »
ه چنا که در تولید صنعتی ،نق ایجاد ارزش را برای نیروی کار میداند ،ارزشهتا در
ناام زمینداری را نیز لاصل کار دهقانا میداند ،لال ن که بازدهی بتی تتر ناشتی از کتار
برروی زمین مرغوب ،لاصل نیروی کار نیست ،زیرا نیروی کار چه در زمین متوسط از ناتر
بازدهی و چه در زمین مرغوب ،کار متهاوتی انجام نمیدهد تأثیرگذاری سایر عوامل ،نقتض
ناریتته مارکسیست در متتورد ارزش اضتتافی استتت کیهیت زمتتین در ایتتن بتتازدهی متهتتاوت
تأثیرگذاشته ،نه کار نیروی انسانی که در دو وضعیت تهاوتی ندارد

21.4توليدبزرگمقياس 
در صهحه  172مینویسد« :مههوم تولید بزرگ مقیتاس ن استت کته متیتتوا ماشتیننالت
کشاورزی را به باالترین لد ممکن مورد استهاده قرار داد در متزارع بتزرگ ،بتازده تولیتدی
کار باالتر است » این عبارت ،اعتراف به تأثیر ماشیننالت و بزرگی مقیاس تولیتد در بتازدهی
تولید است ،که اعتراف به شکست ناریه مارکسیس در نقت نیتروی کتار در ایجتاد ارزش
است مول میگوید« :در مزارع بزرگ ،بازده تولیدی کار باالتر است» لال ن کته بتازدهی
کار و نیروی کار در واقع تغییری نکرده است ،ن چه تغییتر کترده و تتأثیر گذاشتته ،استتهاده
بی تر از ماشین نالت و بزرگی مقیاس تولیتد استت کته موجتب کتاه هزینته و افتزای
بهرهوری ناشی از مدیریت است

 22.4
از جهت درو ساختاری ،کل اثر دارای انسجام و نا منطقتی استت و تسلستل عنتاوین از
موضتتوع اقتصتتاد سیاستتی نغتتاز شتتده و در دو بخ ت ستترمایه داری پتتی از انحصتتار و
سرمایهداری انحصاری به توضیح مبانی اقتصاد سیاسی از دیتدگاه مارکسیستتی متی پتردازد
هری از فصول نیز دارای انسجام است و عنوا فصل را تبیین می کنتد کتتاب فاقتد منتابع
استتت البتتته معتتادل انگلیستتی اصتتطدلات در پانوشتتت هتتا ذکتتر شتتده استتت از جهتتت
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برو ساختاری ،با توجه به تضاد مهاهی اقتصادی کتاب بتا نمتوزه هتای دانت
نقدهای متعددی مواجه است که در مقاله ذکر شده است

اقتصتاد ،بتا

 .5نتیجهگیری
قبل از پایا قر بیست  ،سوسیالیس مارکسیستی به تاریخ پیوست نقتدهای مطترح شتده در
این مقاله نشا دهنده ضع های محتوایی کتاب با توجه بته نمتوزه هتای دانت اقتصتاد و
دقت عقلی است کتاب برای نموزش اقتصاد در شوروی سابق تالی شده است و بتا توجته
به محتوای مارکسیستی ن قابل استهاده برای نموزش اقتصاد در کشتورهای استدمی نیستت
در این بررسی نشا داده شد که دیدگاه های مارکسیستی اثر ،از دیدگاه تولید ثتروت متادی،
مالکیت وسایل تولید ،ماتریالیس تاریخی ،نیروهای مولتد و روابتط تولیتدی ،پیتدای بشتر،
پیدای زبا  ،نق کار در ارزش کاالها ،کار مجس و مجرد ،زما کتار اجتماعتا الزم ،پتول،
ارزش اضافی ،سرمایه داری ،رابطه اجتماعی تولید ،کتار الزم و کتار اضتافی ،تضتاد اساستی
ناام سرمایه داری ،قیمت کار ،سرعت چرخ تولیتد ،انباشتت سترمایه و استترمار کتارگرا و
ارت ذخیره صنعتی ،رانت زمین و تولید بزرگ مقیاس ،مورد نقد است

پینوشتها
 1الرّجُلُ يَتّجِرُ  ،فإنْ هُو آجَرَ نَفسَهُ اُعطِيََ ايي يُيِي فُ فيَ تجيِتِيهِ  ،ف يي َ يُيااجِرْ نفسَيهُ ،ل لْي ْ
يَسترزِق ُاللّه عزّ ل جلّ ل يَتَّجِرُ ،فإنّهُ إذا آجَرَ نفسَهُ حَظَرَ على نفسِهِ الرِّزْقَ (کافی ،ج  ،5د )90
شخصى مى تواند تجارت کند ،با این لال اگر خودش را اجیر [دیگرى] سازد ،بته انتدازه اى
که خودش تجارت کند ،به او داده مى شود فرمود :اجیتر نشتود؛ بلکته از خداونتد بتزرگ روزى
طلبد و دست به تجارت زند؛ زیرا اگر اجیر شود  ،مانع روزى خود شده است

کتابنامه
پژوهشگاه لوزه و دانشگاه"،)1393(،درنمدی بر اقتصاد اسدمی"،تهرا :انتشارات سمت

دو  ،استهن ث ("،)1368سقو و ظهور شیوة تولید نسیایی" ،ترجمه عباس مخبتر ،چتاث اول ،تهترا
نشر مرکز،

سایت دانشگاه کوبا  ،روسیه

صدر،سیدمحمدباقر"،) 1387 (،اقتصادنا" ،چاث سوم ،ق  :انتشارات بوستا کتاب

:
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فروند ،ژولین"،)1386(،ناریههای مربو به علتوم انستانی"،ویراستته استماعیل ستعادت ،چتاث ستوم،
تهرا :مرکز نشر دانشگاهی
قرن کری

کلینی،محمد بن یعقوب"،)1369(،اصول کافی"،جلد پنج ،بیروت :دارالتعارف للمطبوعات

مصبالی ،غدمرضا"،)1363 (،تئوری ارزش کار"،مجله نتورعل ،نذر ،انتشتارات جامعته مدرستین لتوزه
علمیه ق

نیکی تین،پیتر"،)1387(،مبانی اقتصاد سیاسی"،ترجمه:ناصر زرافشا ،تهرا  :موسسه انتشارات نگاه

ولی ،عباس (" ،) 1375تناقضهای مههوم شیوة تولیتد نستیایی" ،ماهنامته اطدعتات سیاستی –اقتصتادی،
شماره 111-112نذر و دی.

