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 مقدمه
علوم ی در رشته یکارشناسمقطع  یدانشجو کهی، هنگام0791 یدهه لیدر اوا

 گمانه ک یگریجوان د ستیالیبودم، از سوس نیدر دانشگاه تگزاس در آست وتریکامپ

 ایدر کافهما  «ست؟یچ سمیالیسوس: »دمی، پرسباشدخوانده از من  شتریب ردمبیم

پرتقال خود را به سمت آب وانیل کهیدرحالاو . میبودخوردن نشسته و مشغول صبحانه 

از شیر آب برای همگان شربت پرتقال  سم،یالیدر سوس»: اعلام کردگرفته بود،  دهانش

 !«جاری خواهد شد

 یپنداره دیشاکه کنم یم، احساس ماندیشیکوتاه م یامروز به آن گفتگو یوقت

 یدارهیسرما طولانیِ وفور و رونقموج  وبویرنگ به شتریب سمیالیاز سوس نم دوست

دوم آغاز شد و با  یجنگ جهان انیکه پس از پا یدارهیسرما یی، عصر طلابود آغشته

 یورکه بهره یفرض مارکساین  تا، دیرس انیبه پا 97-0791 هایدر سال یرکود جهان

 کند.یم مهیا سمیالیسوسرا برای  یمادو اساس  هیپا، کار بالاتر نیرویهرچه 

ی طولان یموج سرآغاز 0797-0791 هایی سالرکود جهان م،یدانیطور که مهمان

ده که متحالاتیا یبود. نرخ رشد اقتصاد یصنعت یدارهیسرما یاقتصادها یِنسب افول از

طور به 2119-0791 در شد،می 7/2% بربالغ طور متوسطبه 91-0771 یدر دوره

آغاز  2119که در دسامبر  «رکود بزرگ»( 0 نوشتپی نک.) بود. 71/0% متوسط تنها

ه سال طول . نُدیرس %01به  2117در اکتبر  یکاریبنرخ  رایروند را بدتر کرد، ز نیشد، ا

 ،2102در ماه مه ، علاوه. بهبرگردد %0/4به  2109در دسامبر  یکاریتا نرخ ب دیکش

تر ی پایینسطحدر بود که  %2/97ها ی کاری آنهاسالدر عنفوان  سالانبزرگدرصد 

سبت به ن ینیب(. خوش2102 0ن،یروی)ا قرار داشت 2119سال  لیاوادر  %1/21از 

ی اقتصاد یاندازهاچشمهمراه با محو تنها داده است که نه ینیخود را به بدب یجا ،ندهیآ

بر  اتیح بخش اعظم یندهیکه آ جهانیبحران  بلکه تر است،جوان یهانسل یبرا بهتر

 دامن زده است. نیز به آن کند،یم دیرا تهد نیزم یکره

 ایهحمل اند؛داده پاسخبه این وضعیت  سمیبرالینئولبا دار یهطبقات حاکم سرما

 ،کارگری یهاهیاتحاد ژهیوکارگر، بهی مردم هاسازمانی و سطح زندگ علیهگسترده 

بازار، ازجمله با  روابط درون سپهربه ی اجتماع حیات شتریکردن هر چه ب وارد یبرا
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. در یسازیخصوصو  یاجتماع یهابرنامه قطع قیدولت از طر یکاهش کارکردها

ناح ی جسوبه یصنعت یدارهیسرما یکشورهادر  ایهوستیاما پ آهسته ، حرکتاستیس

ه ب یاندهیطور فزابه یگرا و راست افراطراست یاسیراست وجود داشته است. احزاب س

است که  نیا هاآن یاند. شعار اصلمنتقل شدهدر غرب  یدارهیسرما استیس کانون

است  یاز مهاجران یناش ،یکاریب ژهیوبه ،یو اجتماع یاقتصاد یهایاز نابسامان یاریبس

 یانسان ای یحقوق مدنگونه هیچبدون  یکار ارزان یرویعنوان منبع نها بهدهه یکه برا

 .اخراج کرد ایخود به کار گرفت  لیبه م توانیها را مآن واند مورداستفاده قرار گرفته

 یجمهوراستیر کارزار اساسیارکان از  یکی مسئله نیمتحده، االاتیدر ا

و بود. پوست( ادی)سف یاقتصاد ناسیونالیست یبرنامه محوردونالد ترامپ و  یگراراست

لان اقتصاد ک تحلیلگران بخش اعظمو  برالیل استمدارانیس در مقابل، (2 نوشتنک. پی)

 فناوری درش لیعمدتاً به دل یکاریب نرخ بالای که برخاستند ادعا به مخالفت نیا طرح با

 است.

 رسدبه گوش می 2«گیاقتصاد گ»در مورد ظهور  یادیز هایاین روزها گزارش

 یکارگر یهابحران خانوادهدلیل آن را  ی( که برخ1نوشت نک. پی ف،یتعر ی)برا

حث ب ی. )برااست مناقشه هنوز محل آن بر بازار کار ریتأث میزان گرچه دامنه و دانند،یم

 روندوجود دارد که  بارهنیدرا اندکی، اختلاف حالنیباا( 4نوشت نک. پی، مختصر

مشاوره و شرکت  4،کینزی اند کمپانیمکدر حال شتاب گرفتن است.  3یخودکارساز

درصد  21کشور که حدود  44 با پیمایش 2109 هم ماهدر گزارش  ،یاقتصاد پژوهش

 جهینت یکار تیفعال 2.111 زا شیب بررسی و کنندیم نمایندگیرا  یکار جهان یروین

را  فرایند کاردرصد از  11 کمدست ،مشاغل یدرصد از همه 41 حدود: »ردیگیم

 «ساخت.خودکار موجود  یهایبر اساس فناورتوان می

مارکس استدلال خواهم کرد که  یاسینقد اقتصاد سی ر پایه، بجستار نیدر ا

 یوهیش یِخیتار شیگرا ،«گیاقتصاد گ» رشدو  یسازکیروبات شامل ،یخودکارساز

 دارد. ارک ندیو فرآ هیانباشت سرما ییایدر پو شهیر قاً یاست که عم یدارهیسرما دیتول

که  یخودکارساز را در باب مارکس یهینظررئوس  ن، م0( در بخش 7 نوشتنک. پی)

اختصار ، به2. در بخش نمکمی ترسیم رد،یگیسرچشمه م یدارهیانباشت سرما ییایاز پو
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انقلاب  یهیمارکس با نظر یخودکارساز ییهارتباط نظری بحث در مورد نحوهبه 

 یتسیالیسوس خیتار یتوسعه جوانباز  ی، به برخ1پردازم. در بخش یاو م یستیالیسوس

 برنقد مارکس  تا حد زیادی بازنمود عدول ازکه  کنممیاشاره  یخودکارساز یهیو نظر

 4یانحصار یهیکار و سرمابه نام  7ورمنیبر یهرثر توجه اقابل یاستثنا اب هستند؛آن 

 یهیرسانم که نظریم انیبه پا یدیسؤالات کلاز  یبا برخ ، بحث را4(. در بخش 0794)

 یشناختبوم سمیالیسوس یهینظر تدوین یبرا کوشش راجع بهمارکس  یخودکارساز

ز ا یعنوان بخشبه یانسان یجامعهرا در مورد  کپارچهی اینظریهاست که  کردهمطرح 

 .ردآویآن در نظر م سرور مطلقو نه  ی زمینهاریس سازگانبوم

 

 داری مارکسی سرمایهخودکارسازی نظریه .1
-( 0719/0791) 9ستیاقتصاد چطور که رزا لوکزامبورگ در کتاب همان

آلمان که پس از  دموکراتالیحزب سوس یاعضا او برای یهایاز سخنران یامجموعه

با ظهور  همراه علمیک  یمنزلهاقتصاد به، کندیاستدلال م -منتشر شد ویمرگ 

مردم در  انیم یاداقتص مناسبات رایز به وجود آمد، یدارهیسرما دیتول یشیوه

رکس . ماعمده نبودندبازار  مناسباتو بودند شفاف  ی،دارهیشاسرمایپ دیتول یهاوهیش

 و کار یروین ،یاهیسرما کالاهای یبازار براگسترش را با  یدارهیسرما دیتول یوهیش

 یقتصادا طرواب ن،یکرد. بنابرامی فیتعر، سود یبرا دیو تول ،یو تجمل یمصرف کالاهای

 شیدایامر باعث پ نیا گردند.رازآمیز میتر و دهیچیمراتب پبازار به هایعملکرد قیاز طر

ظهور در حال  یِدارهیسرما دیتول یوهیش ییِعلم بورژوا ؛شد کیکلاس یاسیاقتصاد س

، حالنیداد. باا بسط و گسترش ،ارزش و انباشتی را درباره یاتاز نظر شماریکه 

قادر به  ،یدارهیسرما دیتول یهویبه ش دتعهد خو لیبه دل کیدانان کلاسسیاسیاقتصاد

 یاصل اثر( 4 نوشتنک. پینبودند. ) یدارهیروابط بازار سرما رازآمیزگریِفراتر رفتن از 

. ددهیارائه م یمدن یجامعه یِو اساس اقتصاد یاسیبر اقتصاد س ینقد ،هیسرمامارکس، 

ی طشده در خلق یِداریهاعنوان منبع سود سرمبه یارزش اضاف لیتحل ی اودیسهم کل

 بود. دیتول ندیفرآ
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متمرکز  دیتول ندیو فرآ شیوهرا بر  یاسیاما چرا مارکس نقد خود از اقتصاد س

 حیوضت لیتفصبه یروس ستیمارکس لسوفیف پلخانف یگئورگطور که همان؟ ساخت

 خیتار یهی(، پاسخ در نظر0277 نک.، ترمفصلتر و یطولان شرح ی؛ برا0710دهد )یم

 خیارتاز  یستیالیماتر برداشتعنوان ن بهیهمچنکه  نظریه نیمارکس نهفته است. ا

 ،یاجتماع حیات فرایند عمومیِ  ،دیتول یوهیکند که شیم حیشود، تصریشناخته م

طور که مارکس و انگلس در د. هماندهیم الشعاع قرارتحترا  یو فرهنگ یاسیس

که  تسیها نانسان یآگاه» بیان کردند، ای بر نقد اقتصاد سیاسیمقدمهپیشگفتار 

 نییرا تع شانیهاست که آگاهآن یکند، بلکه وجود اجتماعیم نییرا تع شانوجود

 ندیتمرکز مارکس بر فرآ ن،ی( بنابرا19-14 صص. :1859)مارکس و انگلس،  .«کندیم

کار که ارزش  ندیفرآ شود:میمتفاوت  ندیکه شامل دو فرآاست  یدارهیسرما دیتول

ارزش کالا  ،که در آنافزایی ارزش ندیو فرآ شود،یم دیبازار تول یدر آن برا یمصرف

عنوان سود دار بههیتوسط سرماشده تصاحب یِ)ارزش محصول( در بازار و ارزش اضاف

عنوان به سود خالص مجدداًسپس  ،یعاد طی( در شرا9 نوشتنک. پی. )ابدییتحقق م

 دیبه بازتول کهشود یم یگذارهیسرما افتهیشیو افزا دیجدی هیاز سرما یبخش

 نیهدف ا یبرا گیرد.شکل می بیترتنیابه انباشت ندی. فرآانجامدیم هیسرما یگسترده

 .نمکمیکار تمرکز  فرایند، من بر جستار

 

 ارزش اضافی
 یعتسود صنی درباره ورفتهشستهای هینظر کیکلاس یاسی، اقتصاد سحالنیباا

 کشف او است کهاین کار مارکس متمرکز بر  ارزشِ یبسط و گسترش نظریهنداشت. 

 منشأ ارزش بودن از ویژگیآن  یارزش مصرف» است که «ایژهیو یکالا»کار،  یروین

مارکس، ) .است «کار 2یافتگیبرخوردار، و بنابراین، مصرف شدن بالفعل آن همانا شیئیت

 یارزش اضاف منشأکار  یروین کهنینشان دادن ا یمارکس برا 7(291: ص. 0249/0794

 بهکار،  یرویکالاها، ازجمله ن یهمهکه  گرفتاست، فرض  یسود صنعت جهیو درنت
 یمبفهم کهنیا یمدت صادق است. برادرازکه در موضوعی  ،شوندیارزش خود مبادله م

ر نظر دتعریف شده است، ر یز ندینمودار فرآ که طبقرا  یصنعت دیتول یچگونه، چرخه

https://www.marxists.org/glossary/people/p/l.htm#plekhanov
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کار( و  یرویکار، نهای خام، ابزار مواد) Cند، ایپول یهیسرما 'Mو  M( 0) که دیریبگ

C' (کالامحصول )و  ،هستند هاP کند.یرا مشخص م دیتول 
M—- C …. P ….. C’ —- M’    M’>M (1) 

 Mی پول یهیسرما یاستحاله ندیفرآ نمودارْ این با حرکت از چپ به راست،

ی تولید است که وسیله Cدار، شرکت سرمایه. دهدیرا نشان م یصنعت دارهیسرما

را  P دیتول ندیفرآخرد و ( را می2نوشت ی خام و ابزار کار( و نیروی کار )نک. پی)ماده

 'M بهایاست که در بازار به  'C محصول جهی( نت7 نوشتنک. پیکند. )یم تیریمد

تر از بزرگ دیبا 'M ،ببرد یسودبخواهد  یصنعت دارهیاگر سرما آشکاراشود. یفروخته م

M از  دیبا ،ترقیطور دقباشد )بهM وام  یهیسرما-پولر ب جیرا ی بهره با نرخاضافهبه

 ،هیسرماافزایی زمان ارزشمدت یبرا دیتول مکان یبرا نیزم یاجارهو  ،Mشده گرفته

 کسبداران منفرد موفق به هیسرما تمام( البته، 277 .ص :0249)مارکس، باشد(.  شتریب

ی دارهیند. اما در اقتصاد سرماافتیم گیورشکستها به از آن یشوند و برخیسود نم

 یپول یهیاز سرما شتریب ،'M ی،دار صنعتهیدرآمد سرما مجموع المجموع،ثیحمن

 خاطر. به شودیممنتهی  دارهیسرما یطبقه یبه سود برااست که  ،M شده،پرداخت

تولیدشده در کل  یارزش اضاف کلها، و بخش عیصنا میانو  وندر یدارهیرقابت سرما

 نیاقتصاد( در ب یگستره کل سود )درعمومی نرخ  یریگشکل ندیفرآطی در صنایع 

اساس،  نی( بر ا01-2فصل  :0274/0720. )مارکس، شودیم عیتوز یصاداقت یهابخش

-است  دیتول یکنندهمیتنظ طیشرا مادون تولیدشانکه  یدارهیسرما یهاشرکت

 01خ،یش)در صنعت دارند ( را تیفیک با احتساب) بازتولید ی بالاترهانهیکه هز هاییآن

 ینعی شود.عایدشان میسود  ینسبت به نرخ عموم ینرخ سود کمتر -(247ص.  :2104

 کمتر. ،یرقابت ی کمترهاو شرکت کنندیم افتیدر شتریبی، رقابتبیشتر  یهاشرکت

با  دیتول ندیشده در فرآدیتول یارزش اضاف، دارهیسرماسود خاستگاه  ن،یبنابرا

رزش اکه مافوق و ورای  یارزش یعنی است؛ کارگر یطبقه ثروتِ مولدقدرت  یریکارگبه

د. وشمی دیتول کار )کارگر(از نیروی  استفاده باآلات( نیماش ،ی خامماده) دیتول یوسیله

 یهایفناور ،سود ینرخ عموم مافوق، سود فراتر و اضافیسود  یبرا تجوجس ن،یعلاوه بر ا

 .راندمی شیپرا به یخودکارساز ،جهیکار و درنت یرویدر ن ییجوصرفه
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 استثمار
 دنیفرآکه لازم است  ،یخودکارساز ندیفرآراجع به  یپردازهیو نظر لیتحل یبرا

 مارکس استدلالطور که . همانردیقرار گ یشتریب مورد کندوکاوکار  یرویاستثمار ن

 و دیتول یزمان کار لازم برا بر اساس گرید یمانند هر کالاهکار  یرویارزش ن» ،کرد

او  00(294 .ص :0249 کس،)مار «.شودیم نییتع کالای ویژه نیا دیبازتول بنابراین،

داد.  صیکار تشخ یرویارزش ن نییرا در تع «یو اخلاق یخیتار یعنصر» نیهمچن

به سطح  یادیتا حد ز نیو بنابرا است خیخود محصول تار» ،کارگر یطبقه یازهاین

نک. ) 02(297 .ص :)همان«. وابسته است ،افتهیکشور به آن دست  کیکه  یتمدن

 نییتع ی،و فن ینهاد ،یخیکار توسط عوامل تار یرویارزش ن ن،ی( بنابرا01 نوشتپی

 شود.یم

 نهاروزکار کارگران،  یانهدارهیاستثمار سرما لیتحل ی( برا01، فصل 0249مارکس )

 موردنیاززمان تمد ی. اولیکار اضاف زمانو  لازمکار  زمانکرد:  میرا به دو بخش تقس

 ،یاضاف دیتول درشده زمان صرفتمد ی( و دومVکار ) یرویمعادل ارزش ن دیتول یبرا

 زین یکارگر )که نرخ ارزش اضاف اراست. مارکس نرخ استثم ،(S) یارزش اضاف یعنی

کرد.  فیتعر ،S/Vلازم، به زمان کار  یعنوان نسبت زمان کار اضافشود( را بهیم دهینام

 تریطولان یهر چه روز کار، (V) لازمزمان کار ت ثابت مدبا توجه به ست که یهیبد

خواهد  ربالات S/V یخواهد بود و نرخ ارزش اضاف شتری( بS) یباشد، زمان کار اضاف

از کارگران  یدو نوع استخراج ارزش اضافمیان موضوع، مارکس  نی. با توجه به ارفت

 .ی: مطلق و نسبشودیمقائل  زیتما

 ارزش اضافی مطلق
 یتوسعه یهی، بخش سوم( با مراحل اول0249)مارکس،  مطلق یارزش اضاف

 یدر مورد اروپا این مراحل را ( مارکس00 نوشتپی نک.) .است همراه یداریهسرما

 01«همیاری»به شکل  دیتول ،که در آنتحت مطالعه قرار داد انگلستان،  ژهیوبه ،یغرب

 که ییجا د،ینام «یدارهیسرما دیتول آغاز یهنقط»را  «همیاری»او آمد. درمی
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 ر،گیدعبارتبه ایمکان )کیدر  ،زمانکدر ی که با هم، از کارگران بزرگی شمار
 دارهیسرما یککالا تحت فرمان یک نوع  تولیدبرای  (قلمرو واحدی از تولیددر 
 04(440 ص. همان:) ...کنندیکار مهم با 

 است. «همیاری» شتریب یتوسعه 07،«تولید کارگاهی»

ی ها در نقطه. این پیشهشودیم زاده های مستقل و متفاوتپیشه بی... از ترک
 قطفکه تا آنجا  شوندیم سویهیکو  دهندیرا از دست م معینی استقلال خود

... ندگردیم بدل ویژه یکالا کی دیتولفرایند در و مکمل  یجزئ یاتیبه عمل
سازد و تا آنجا و گوناگون تجزیه و منفرد می جزئی اتیرا به عمل آن پیشه

 ی مشخصکارگر اختصاصی کارکردکه هرکدام به کند ها را مستقل میآن
 04(479 .ص :د. )هماننشویم بدل

معتقد بود که  د،ینامیم «ی تولید کارگاهیدوره»را مرحله که آن  مارکس

 آخر ثلثشانزدهم تا  یاواسط سدهدر انگلستان از « تولید کارگاهی»و  «همیاری»

 09(477 .ص :)همان کارکرد داشتند.هجدهم  یسده

 

 ارزش اضافی نسبی
 تبعیت که یافت تفوق یدر انگلستان زمان یدارهیسرما دیتول یهویمارکس، ش یبرا

مطلق  یبر ارزش اضاف یمبتن صورت»شد.  07کار تبعیت صوری نیگزیجا 02کار یواقع

طور بهچراکه فقط ، ناممیم هیسرمااز کار  صوری تبعیتاست که من  یزیچهمان 
 (.0127 .ص :0244/0799)مارکس، « است... زیمتما یقبل دیتول یهاوهیاز ش صوری

 یبنددر هر صورت یدارهیسرما دیتول یوهیش کهنیا یبرا استدلال کرد که مارکس

ر( کشو کیمعمولاً  ،یواحد اقتصاد کیمختلف در  دیتول یهاوهیاز ش ی)کلاژ یاجتماع

مطلق  یارزش اضاف نیگزیجا ینسب یارزش اضافاست که استخراج  ضروری، یابدسلط ت

 کار شود. صوری تبعیت جانشین کار یواقع تبعیت به بیان متفاوت، ای ،شود

 از پیشکار که  ندیدر فرآ راتییتغ تمام ه،یسرمااز کار  یواقع تبعیتبا 
 یاجتماع یروهاید. نپیوندنیم تیاکنون به واقعاند، هموردبحث قرار گرفت

 میمستق ستبزرگ، کارب اسیدر مق دیو با تول یابند،میتوسعه  اینککار  بارآورِ
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د خواکنون  یدارهیسرما دی، تولسوکی. از دیآیم همراهبه  زین یعلم و فناور
 یدیجد دیتول یوهیکرده و ش مستقر یشخودر نوع  دیتول یوهیعنوان شرا به

 ش به پایه و اساسخود ی تولیدْاین شیوه گر،ید یآورد. از سویرا به وجود م
 آن درخور صورت ن،یبنابرا .دهدیم شکل یدارهیسرما مناسبات یتوسعه

 فرضشیکار را پ بارآور یروهاین فرگشتدر  نیمع یامرحلهمناسبات، 
حروف دوم و سوم  یمجموعه؛ 0117 .ص :0244/0799. )مارکس، گیردمی

 (هستندمن  متعلق به ایتالیک
ی لزم استفادهکه مست تحقق پیوستبه  ستانانگل یکار با انقلاب صنعت یواقع تبعیت

(. در 479 .ص :0249بود )مارکس،  یدارهیسرما دیها در تولنیاز ماش یافتهعمومیت

 کهنیااز ( 0242) 21یاسیاصول اقتصاد سدر  لیجان استوارت م یدیناام ابرازپاسخ به 

 یانسان چیه یمرهروزبه نحوی از رنج  که تا به امروز انجام شده، یکیاختراعات مکان»

 ( مارکس نوشت:472 .ص :0249)به نقل از مارکس،  ،«کاسته باشد

. است ی نداشتههدفچنین  وجهچیهبه یدارهیسرمادر آلات نیماشاما کاربرد 
کالاها را ارزان و  بایدکار،  یوردر بهره یگرید نوع تحولآلات مانند هر نیماش
 تا آن کندتر کوتاهدهد یم انجامخود  یکه کارگر برا را انهروزکار بخش از آن 

 .شود تریطولان ،دهدیدار مهیسرما به گانیرابه از کار روزانه که گریبخش د
 شتنوپی نک.)همان( ).« هستند یارزش اضاف دیتول یبرا یالهیآلات وسنیماش
02)20 

فقط یک افزار در میان افزارهای دیگر  نیماش ،مارکس یکه برا اشاره کنم دیبا

 تگاهدس شود:می لیاز سه بخش اساساً متفاوت تشک ایهر ماشین پیشرفته: »نیست

 22(474 : ص.)همان«. کار نیماش ای ابزارسرانجام ماشینو  دهندهانتقال دستگاهموتور، 

 

 آلات و فرایند کارماشین
 یبارهدر شتریمارکس ب ،سهیگروندردر کتاب  «هیسرما بابفصل در »در 

 :سدینویگفتن دارد. او م یبرا ، حرفکار ندیآن بر فرآ ریو تأث یخودکارساز
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 شوند،گنجانده می هیسرما دیتول ندیفرآ ونکار در وسایل کهیهنگام
ماشین  صورتبهگذرانند تا سرانجام را از سر می هایسیاز دگرد ایرشته
ت ... آن نظام را آلانیخودکار ماش نظامعنوان به درواقعآیند یا درمی

 نیا ؛داندازیبه حرکت م یعنی نیروی محرک خودجنبانی، 21ای،خودکاره
خود  و است عقلانیو  یکیمکان یهاانداماز  شامل تعداد زیادی هخودکار

-0279. )مارکس، رندیگیم را بر عهدهآگاه آن  اعضای فقط نقشکارگران 
 24(یاصلمتن در  داتیتأک ؛472 ص. :72/0791

کار تحت کنترل کارگر رهای ابزا ،یدارهیسرما دیتول یوهیظهور ش یهیدر مراحل اول

 27پایا یهیاز سرما جزویکار به  یوسیله ،یو خودکارساز آلاتنیماش شرفتی. با پندبود

طور کار را به ندیو کارگر و فرآ ستیتحت کنترل کارگران ن گرید ،شودیم لیتبد

 دهد.تحت انقیاد خود قرار می یاندهیفزا

شود. یظاهر نممنفرد کار کارگر  وسایلعنوان به لحاظ چیه از نیماشخود 
، ستین ءیش وکارگر  تیفعالگری بین میانجی وجهچیهآن به زیمتما یژگیو

ر د کارگر تیفعالبرعکس، . که در خصوص وسایل کار صادق است گونهآن
است، مواد خام  بر و کنش آن نیکار ماش در گریی میانجیشتریعوض، ب

 کند.یم آن در مقابل موانع مراقبتو از  پردازدینظارت بر آن مبه  یعنی
 یک همثاببهفعالیت خویش که کارگر با مهارت و  ماشین همانند ابزار نیست

تکی ماو  خبرویتبه  ،بیترتنیابهکاری در آن از آن تقلید کند و دستاندام 
مهارت و قدرت است، خود  واجدکارگر  در مقابلکه  نیماش است. برعکس،

، دکنیم عملیات آن را تعیینکه  کیمکان نیدر قوان. ماشین است استاد
 خودجنبانی مداومش را حفظ کند، کهنیاد دارد و برای روحی از آن خو

نیز کارگر  کهچنانکند، یمصرف م( 24)ابزارهای مادی رهیو غ و روغنزغال 
 محض تجریدبه  محدود کارگر که تیفعال .کندیمصرف ممواد خوراکی 

 و نه شودیم میو تنظ نییتع نیاز هر طرف با حرکت ماش ،است تیفعال
 29(یاصلمتن در  دیتأک ؛471-472 ص.ص :برعکس. )همان

 یو فناور یعلم شرفتیپ قیاز طر یاندهیطور فزاکارگر ماهر به یفن کاردانی

 نهیهادن یدارهیسرمابنگاه از  یعنوان بخشبه ازپیشبیش شانخودشود که مند مینظام
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 یه اولک کندمی میتقس یدیو  یکارگران ذهن میانکار را  ندیفرآ ،ندیفرآ نید. انشویم

 لیتبد دیتول ندیفرآ رد نیآگاه ماش جزوبه  یو دوم رددا سهم هانیدر ساخت ماش

 د.وشمی

کند یوادار مشان طرح و نقشهرا با  آلاتنیجان ماشیب یعلم که اعضا
کارگر وجود ندارد،  یعمل کنند در آگاه هخودکاریک  همچون هدفمندانه
بر  نیماش قدرت خودعنوان به گانه،یب قدرتعنوان به نیماش قیبلکه از طر

 تیعالف ای نیرو- افتهیتشیئیکند. تصاحب کار زنده توسط کار یعمل م ،او
، است هیمفهوم سرما ذاتیکه تصاحبی  -خود یبرا توسط ارزش آفرینارزش
ع و وض دیتول ندیفرآ سرشت خودعنوان به آلاتنیبر ماش یمتک دیدر تول

 ندی. فرآشوداش نیز برقرار مییو حرکت ماد در چارچوب عناصر مادی
 عنوانهبدیگر فرایند کار نخواهد بود، به این معنا که دیگر توسط کار  دیتول

قط ف کاراکنون برعکس،  وحدتی که بر آن مسلط است پذیرفته نخواهد شد.
بسیاری از نقاط نظام مکانیکی که در  شوددر حکم اندامی آگاه پدیدار می

 ندیفرآشمول تحت کار پراکنده است.  ی منفردگران زندهکاردر قالب 
که  عضوی از این نظام است گیرد و فقطآلات قرار مینیخود ماش سراسری

. زنده )فعال( وجود دارد آلاتیننه در کارگران زنده، بلکه در ماش شوحدت
در مقابل فعالیت منزوی و  قدرتمندارگانیسمی  عنوانبه آلاتاین ماشین

 از دیتأک ؛471 .ص :72/0791-0279. )مارکس، گیردیت قرار میاهمبی
 22من(

 رای، زیدارهیسرما دیتول یوهیش یِ خیتار شیگراعبارتست از  یخودکارساز ن،یبنابرا

 میقو کار مستافزایی قرار گرفته ارزش ندیفرآ یسلطهتحت  شیازپشیکار ب ندیفرآ

و  میرمستقیبا کار غ سهیاز محصول را در مقا یترکوچک بخش پیوسته)زنده( 

 بیترک افزایش ی درخیتار شیگرا نی. ادهدیم تشکیل( ی پایاهی)سرما یافتهشیئیت

فصل  :0274؛ مارکس، 21فصل  :0249)مارکس،  شودمنعکس می ،C/V ه،یسرما یفن

 نیا انکشاف در حینکار  یگانگیکند، بیطور که مارکس مکرراً خاطرنشان م(. همان2

که رسد، مگر آنهمچون امری مازاد بر نیاز به نظر میکارگر »شود: یتر مقیعم ندیفرآ
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مارکس  دیبگذار 27(477 .ص :)همان.« کنش او را مشروط کرده باشد[ هی]سرمانیازهای 

 سخن بگوید: لیتفصبه

وان عنبه ،کار ندیبا کار زنده در خود فرآ افتهیتشیئیکار  آلات،نیدر ماش
که به  یقدرتآورد؛ ی خود میرا تحت سلطهکه آن  شودیمواجه م قدرتی
 کار ندیفرآ گنجاندناست.  هیسرماتصاحب کار زنده،  مثابهبه، شکلشاعتبار 

اش، به فقط یکی از وجوه وجودی عنوانبهافزایی سرمایه ارزش ندیفرآ در
 تجهیزاتو کار زنده به  آلاتنیکار به ماش یوسیله لحاظ مادی نیز با تبدیل

برقرار  آن، وسایل کنشعنوان به یعنی ،آلاتنیماش نیا ی صرفزنده
 شیست از افزاعبارت هیسرما یضرور شیگرا که دیدیم،چنان .شودمی

ونی با دگرگ شیگرا نیا .لازمکار ممکن  ینف ترینبزرگکار و  بارآور یروین
 هافتیتشیئیکار  آلات،نیدر ماش .یابدمیتحقق  آلاتنیکار به ماش وسایل

ود و شنیرویی که بر آن مسلط می مثابهبا کار زنده به به لحاظ فیزیکی
، کار زندهتصاحب ی واسطهبه صرفاًآورد، و نه فعالانه آن را ذیل خود می

ی پایا که به هی. در سرماشودیمواجه م د،یتول بالفعل ندیبلکه در خود فرآ
 تیکه فعال یعنوان ارزشبه هیسرما یرابطه دارد،آلات وجود شکل ماشین

 یارزش مصرف یعنوان رابطهبه هنگامکند و همتصاحب میرا  نیآفرارزش
ارزش  ن،یشود. علاوه بر ایم وضع ،کار ی تواناییبا ارزش مصرف هیسرما

شود که در یظاهر م یفرضشیپ آلات در حکمنیدر ماش افتهیشیئیت
 تینهایب توانایی عنوانبه فردمنکار  توانایی نیآفرارزش نیروی آن مقایسه با
ایجاد  آلاتنیماش که دیتولهای عظیم با آهنگ. شودناپدید میکوچک 

 ، بهرونیکننده و ازادیتول واسطه بهای به نیاز بیارجاع و اشاره، هر کنندمی
ولید تمحصول شود. شکلی که در آن واسطه نیز ناپدید میبی یارزش مصرف

 دیارزش تول حاملعنوان فقط به ست کهحاکی ،آن دیتولشود، و شرایط می
. خود کار موضوع است نیا یبرا یفقط شرط اشیو ارزش مصرف شودیم

 محصولدر شکل  ایمحصول  شکلتنها در نه نیدر ماش افتهیتشیئی
ظاهر  بارآور یرویخود ن شکلبلکه در  ،کار یدر حکم وسیله کاررفتهبه
ه یسرمابرای  یتصادف امری آلاتنیبه ماش ی کارتکوین وسیله. شودیم
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، که از گذشته به ارث کار یسنت وسایل یخیتار دگرگونیبلکه  ست،ین
اشت انب سان،نیاست. بد هیسرما یو بسندهمناسب  یبه شکل رسیده است،

تضاد در  هیسرمای در اجتماع ذهن یعموم بارآور یروهایدانش و مهارت، ن
ژگی وی تر،یا دقیق هیسرما یژگیو یمنزلهبه ،رونی، و ازادشویم جذب کار با

در معنای  دیتول یلهیعنوان وسبه که شودیم ظاهرحد  تا آن ی پایاهیسرما
 یهمنزلبهیسم نیماش ن،یشود. بنابرایم دیتول ندیوارد فرآ دقیق کلمه

که  ییتا جا ی پایا،سرمایهشود؛ و ی پایا ظاهر میهیشکل سرما ترینبسنده
 رطوبه یهشکل سرما ترینبسنده مطرح است،با خودش در رابطه  هیسرما

عنوان بهش به وجود ی پایاهیکه سرما ییتا جا گر،ید سویاز  اعم است.
 چراکهمنطبق نیست،  هیاست، با مفهوم سرما منحصر خاص یارزش مصرف

 ستاعتنابی ارزش مصرفی یویژهعنوان ارزش، نسبت به هر شکل به سرمایه
ر کالبد خود بپذیرد یا دوعنوان بهها را اعتنایی یکسانی آنبا بی تواندیو م

آنچه با  ی سرمایهبر اساس رابطه ،در گردش یهی، سرمالحاظ نیاز ا بریزد.
در مقابل  هیسرما یمناسب و بسندهشکل  همچون ،استبیرون از آن 

-471: صص. 72/0791-0279)مارکس،  .«شودیظاهر مپایا  یهیسرما
 11؛ تأکید از من(474

 

 هیدر خدمت سرما یعلم و فناور
نیز ذیل خود را  یعلم و فناور جیتدربه ی،به خودکارساز هیانباشت سرما شیگرا

نک. «. )شودیمبدل وکار کسب کیاختراع به » ،به قول مارکس کهیطوربه آورد؛می

 (01 نوشتپی

 یتیآلات واقعنیدر ماش، هیتصاحب کار زنده توسط سرمااز این لحاظ نیز، 
 ییایمیو ش یکیمکان نیقوان کاربردو از سویی، واکاوی : ابدییم واسطهبی

سانی یککار تا سازد یرا قادر م نیماش گیرند،نشأت میاز علم  ماًیکه مستق
 ریمس نیآلات انیماش یتوسعه اما داد.یانجام م ررا انجام دهد که قبلاً کارگ

از توسعه  ییبالا سطحکه صنعت بزرگ به  کندطی می را فقط هنگامی



 داری، خودکارسازی و سوسیالیسمسرمایه 04 

از سوی و باشند،  فراخوانده هیخدمت سرما بهعلوم  تمامیباشد و  دهیرس
 را ارائه دهند. عظیمی منابعموجود خود از پیش آلات نیماش کهیوقتدیگر، 

 در خودو کاربرد علم  ،شودیم بدلوکار کسب کیاختراع به  در این مقطع،
ایفا  ی تولید راکننده و برانگیزانندهواسطه نقش عاملی تعیینبی دیتول
 10(4-911 ص.ص :)همان کند.می

 [است] کارمیتقس قیاز طر» یخودکارساز ری، مارکس اصرار دارد که مسهمهنیباا

در  کهینحوبه کند،یم ی بدلکیمکانعملیات کارگران را به  اتیعمل شیازپشیکه ب

 12(914 .ص :)همان« را بگیرد. کارگران یجا تواندیم ماشینیسم ی،نیمع مقطع

تفاده از اس شیافزا سبب)به  میرمستقیکار غت نسب بالا رفتن لی، به دلحالنیدرع

ثروت  دی(، تولC/V) هیسرما کیارگان بیترکافزایش  یعنی م،یآلات( به کار مستقنیماش

 کند:یم اشارهشود. مارکس یم زتریبرانگچالش دیجد

ه بزمان کار بیشتر به نیروی عاملانی که در خلال  یثروت واقع آفرینش... 
 .شدهکار اعمال کمیتزمان کار و کند تا به شوند اتکا میجریان انداخته می

با زمان ای هیچ رابطهخود  ینوبهبه -شان«قدرتمند کارایی»- هاو نیروی آن
علم  یبه سطح عام توسعه ارزد، ندارد؛ بلکهه تولیدشان میای کواسطهبیکار 
 .صص :. )همانمتکی است دیکاربرد علم در تولبه  ای ی،فناور شرفتیو پ

914-7)11 
 

 ی سوسیالیسم مارکسی و نظریهخودکارساز .2
او مرتبط  سمیالیسوس یهیمهم با نظر یشیوهسه به  یمارکس از خودکارساز لیتحل

ی مردم زامقاومت بحران در خصوصاو  یهینظر با ایواسطهبی پیوند این تحلیلاست. 

 یبا مفهوم توسعه یمیارتباط مستقدارای  ن،یدارد. همچن هیسرما در مقابلکارگر 

ه ک زمانی؛ مدتدارد یبستگ زادتوجه زمان آکه به گسترش قابل استمارکس  یانسان

ر کارگ یگانگیبی، خودکارساز ندِیآزمان، فر. همشودمی ممکن لازمبا کاهش زمان کار 

ن مدارد.  محوریتمارکس  سمیالیسوس ییهکه در نظر ایمسئله ؛دسازیم ترقیرا عم

 خواهم پرداخت.موارد  نیای بحث دربارهاختصار به به



 

 
 

 کامران نیری 05

 

 داریی و بحران سرمایهخودکارساز
رخ ن گرایش نزولی میانگینباعث  همچنین د،رانیم شیپرا به یآنچه خودکارساز

 ،مایهدیطور که د. همانآوردرا به وجود می یدارهیسرما مندنظامو بحران  شودیسود م

 نیگزیاج افتهیتشیئیکه کار زنده را با کار  این است یدارهیانباشت سرما یذات گرایش

بالاتر از  ینرخ سود یرزوآ یدارهیسرما شرکت. هر نیبا ماشرا کارگر  یعنیکند، 

 کاهش یبرا ییهاصنعت را دارد که مستلزم آن است که دائماً به دنبال راه میانگین

 اسیدر مق دیتول یبرا ایییایزمان، پود. همگردفروش بمیزان  شیو افزا دیتول یهنیهز

گر اکالاها،  یشود. ارزانیم برپاکالاها  کردنرقابت با ارزان [ نبرد]»تر وجود دارد. بزرگ

ابسته و دیتول میزانبه  نیز نیو ا [دارد یبستگ]کار  یوربه بهره چیز همچنان باشد،همه

.« ندکنیم مغلوبتر را کوچک یهاهیتر، سرمابزرگ یهاهیسرما ن،ی. بنابرااست

، است یمنبع ارزش اضاف یازآنجاکه زمان کار اضاف 14(999: ص. 0249مارکس، )

 کیانارگ بیترک نرخ رشدِ شیبه افزا لیتما یخودکارساز قیاز طر ارک یوربهره شیافزا

( 04 نوشتپی نک.( دارد. )S/V) ینرخ ارزش اضاف شی( نسبت به افزاC/V) هیسرما

 بیترک شینرخ افزا ازنرخ استثمار در کل اقتصاد  کهنآپس از  ،نیمع مقطعیدر 

میانگین  سقوط یافتهیعمومیت، بحران تر برودپاییندر کل اقتصاد  هیسرما کیارگان

 دیتول یوهیش مدتطولانیبحران امر از  نی(. ا0772 خ،ی)ش آیدبه دنبال می نرخ سود

 است. زی( متماتجاری ادوار) ادواری یهاکه از بحران حکایت دارد یدارهیسرما

 

 ینانسا یتوسعه لیپتانس یمنزلهبه اً لازمزمان کار اجتماع کاهش
رخ  ،ارزش بیتخر ،زداییارزش مِ یعظ ندیفرآیک  ه،یانباشت سرما یایاح به منظور

 تشرفیاستفاده از پ هایاندازکارگر و چشم یشدن طبقه کالیبه راد شایدکه  دهدیم

 منجر شود. «هاتیآزاد فرد یتوسعه» یکار برا یوربهره

بزرگ ثروت  یچشمهسر اش دیگرواسطهبیکه کار به شکل محض آنبه
 اینبنابرو  نباید هم باشدی آن نیست و نیز دیگر سنجهزمان کار  ،نباشد
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ها مازاد تودهباشد. کار  ی[ ارزش مصرفیسنجه دیباهم ن] ایارزش مبادله
طور که کار نکردن همان ،نخواهد بود یثروت عموم یشرط توسعه دیگر
ی نیروهای عمومی ذهن انسان نخواهد بود. ای قلیل دیگر شرط توسعهعده
 پاشد و خود فرایند تولیدفرومی یاارزش مبادله، تولید متکی بر جهیدرنت
نک. . )خواهد بود اضطراری و تضادمندششکل  واسطه نیز عاری ازبی یماد
نه کاهش زمان کار لازم ، رونیها و ازاتیفرد یآزادانه بالیدن( 07 نوشتپی

ه ک ،جامعه به حداقل لازمکار  هشکای طورکل، بلکه بهمازادکار  برای ایجاد
ی که زمانمنطبق است، با افراد  یرهیو غ یعلم ی،هنری آن توسعهبا 
خواهد ممکن تولید شده،  هاآن یهمه ابزاری که برایو  ،آزاد ساننیبد

 یتوسعهمتفاوت  یجنبه دو-ی اجتماع مناسباتو  بارآور یروهاشد. ... نی
اً و صرف شوندظاهر می لهیوس عنوانصرفاً به هسرمای از منظر -یفرد اجتماع

 اما اش ادامه دهد.ی حقیرانههیبر پا، تا بتواند تولید را هستند لهیوسهم 
 واقع ثروتمندبه یملت» پاشاندن آن پایه هستند. یماد طیها شرادرواقع، آن

 تسلط (،ی. ثروت )ثروت واقعکار کندساعت  4ساعت،  02ی جابهاست که 
لازم مان از ز که غیر موجودی استبلکه زمان » ،«ستیبر زمان کار مازاد ن

« .گیردقرار میکل جامعه نیز هر فرد و  در دسترس واسطه،برای تولید بی
 در داتیتأک ؛4-917 ص.ص :(. )همان4: ص. 0220منشأ و درمان و غیره، )

 17(یاصل متن
را  انکارگر» ی، خودکارسازوی نشودفرار هیسرما حکمرواییاز  در صورتی کهاما 

 کهیهنگامتا در مقایسه با انسان وحشی یا در مقایسه با خود کارگر،  کندیم وادار

 :)همان« .کار کندتری کرد، مدت مطولها را استفاده میابزار ترینزمختو  نیترساده

 14(917 .ص

 

 ی بیگانگیمسئله
 بااست ( مترادف سمی)کمون سمیالیمارکس، سوس یبرا
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 ن،ی. بنابراخود آدمی یو براآدمی توسط  یانسان ذات یواقع تملک... 
 یشتنبه خو آدمیبازگشت کامل  معنایبه ]در این شکل[  سمیکمون

ل و کامآگاهانه  یبازگشتاست: ( یانسان یعنی) یاجتماع یعنوان موجودبه
ی ]جامعه[. این کمونیسم قبلو رفاه حاصل از تکامل کل ثروت  در چارچوب

 سمیبا اومان ،است افتهی رشدکاملًا  باوری[که ناتورالیسمی ]طبیعت
با  افتهی رشدکاملاً  سمیعنوان اوماناست و بهباوری[ یکسان ]انسان

و  عتیطب با واقعی تعارض آدمیحل راه : کمونیسمبرابر استناتورالیسم 
تینیع میانو ذات،  یهست تعارض میان یحل واقع: راهاست با آدمی آدمی

 ،سمیفرد و نوع. کمون میانو ضرورت،  یآزاد میان اثبات خویشتن،و  یافتگی
داند. )مارکس، یم]این معما[ حل شده است و خود را راهحل ی تاریخمعما

 19(.از من دیتأک ؛274 .ص :0244
 یحل واقعراه»است،  ییزدایگانگیب یِخیتار ندیفرآ یجهینت واقعبه سمیالیاگر سوس

مارکس استدلال  شاگردان گریکه دچنان، «یبا آدم یو آدم عتیبا طب یتعارض آدم

و  آلاتنیماش یانهدارهیسرما ه و گسترشتوسع(، 0740)مثلًا فروم،  اندکرده
 ؟دنباش داشته با آن دنتوانیم چه سنخیتی ی،ورهمراه علم و فنای، بهخودکارساز

مه سرچش عتیاز طب هاثروت یکلیهمارکس،  یکه برا داشته باشیم خاطربه  باید

شده است. مارکس  انی( ب0297) گوتا ینقد برنامهصراحت در طور که بههمان رد،یگیم

 کردیکه ادعا م دموکرات آلمانالیحزب کارگران سوس یبرنامه سینوشیانتقاد از پ در

به  عتیطب. ستین هاثروت یکلیه منشأکار »ست، نوشت: هاثروت یکلیه منشأکار 

همین  ثروت مادی فقط ازاست )و مسلماً  یمصرف یهاارزش منشأ ی کارهمان اندازه

 عت،یطب یرویفقط مظهر ن شکه خود یکار ،!(شودیم تشکیل های مصرفی[]ارزش
اضافه  ایتالیکحروف  نیآخر ؛0297)مارکس، .« است ی،کار انسان یروین ]در قالب[

 (اندشده

 د،باشخود آزاد  یعیطب ستگاهیکه در ز یگرید جانور چیهی دربارهاست که  واضح

وجود  یانسان جانوردر مورد  یخاص یژگیاست. چه و عتیاز طب گانهیتوان گفت که بینم

 ریجانو هایگونه ی ازکیکه ما درواقع  کننددرک نمی هاانساناز  یمیعظ تیدارد )اکثر

https://www.marxists.org/archive/marx/works/1875/gotha/ch01.htm
https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Democratic_Workers%27_Party_of_Germany
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گلس از و ان رکسما یستیالیشده است؟ برداشت ماتر گانهیب عتیاز طب آن ( کهمیهست

 دهد:یما قرار م اریاز پاسخ را در اخت یو بخش یشناسروش خ،یتار

 خیتار کل رونیانسان و ازا ی نخست کل هستیمهمقد اظهاربا  دیما با... 
را  خیتار»قادر باشد  کهنیابرای  انسان که یعنی با این مقدمه ،آغاز کنیم

اما زندگی کردن پیش  .کند یباشد که زندگ وضعیدر  بایست، می«بسازد
 متعدد یزهایمسکن، پوشاک و چ دن،یآشام ،خوردن مستلزم زیهر چ از
 یماد اتیخود ح همانا ]...[ تولید نخستین برآمد تاریخی،. ی استگرید

 (.از من دیتأک ؛44-41 .ص :0247)مارکس و انگلس،  12است.
 از دمثلیو تول یمنظور زندگخود را به معیشت لیزنده وسا هایتمام ارگانیسم

 زماندرصد از مدت 79 ایسال  271.111 ی. براکنندمیزیستشان تصاحب طیمح

گردآور -یعنوان شکارچکه به یامروز یها( انسان04 نوشتنک. پیما، ) هستی

 یبیترک کهیکردند. هنگاممیخود را تصاحب  اشمع -واناتیح ریمانند سا- ندزیستیم

از  یبرخ شیپ سال 01.111باعث شد که در حدود  ،اقلیمی راتییاز عوامل، ازجمله تغ

 ربه نظ. امرارمعاش آغاز شد یبرا دیتولبپردازند،  به زراعتگردآور -یشکارچ یهاهدست

خود  معیشت لیوسا دیتولشروع به  نکهیمجردابه» نخستین زارعان ،مارکس و انگلس

د از خوساختن  زیتمامبه  شود،شان معین میجسمانیسازمان  توسطکه  گامیند، نمای

 (09 نوشتپی نک.) 17(.یاصلمتن در  دیتأک ؛10 .ص :)همان« کنند...یمآغاز  واناتیح

« افراد جسمانی هستی دیبازتول»را صرفًا  «دیتول یوهیش»و انگلس  مارکس

 انیاز ب ینیافراد، شکل مع نیا تیاز فعال معینیشکل »همچنین بلکه  دانستند،ینم

 دیهستند، با تولان آنچه آن ن،.. بنابرای.ان آن یاز سو حیات نیمع یوهیش حیات آنان و

.« کندکنند، مطابقت میمی دیتول چگونه کهنیکنند و هم ایم دیتول آنچههم با ان، آن

 41(یاصلمتن در  دیتأک ؛12-10 ص.ص :)همان

 ریبود، تحت تأث دهیبه ارث رس ما 40وارانسان نیاکانکه از  یانسان عتیطب ن،یبنابرا

ا از می و به ارث رسیده باطنی عتیطب یعنیکرد،  رییشروع به تغ دیتول یهاوهیش

 یوهیش»تمرکز بر مارکس و انگلس بر  اگرچهدگرگون شد.  نماخیتوسط تار خیتارپیشا
 ،تنداصرار داش یخیتار طالعاتم یمناسب برا یشناختروش کانون توجهعنوان به «دیتول

 میتوانیمن نجایدر ا ما به طبع»کاملاً آگاه بودند:  خیکننده در تارنییعوامل تع گریاز د اما
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 -رهیغ و اقلیمی ،ینگارآب ،شناختیزمین-ی عیطب طیشرا ای جسمانی واقعی تیبه ماه

 42(10 .ص :)همان «.میبپرداز یابد،میدر آن خود را که انسان 

 

 خاستگاه بیگانگی
 «سبکصاحب تیاواقع» نیترتازه از مارکس و انگلس، از گرفتن سرمشقبا من 

 یگانگیب ی خاستگاهدرباره ی رااهینظرام تا ردهب بهره یشناسانسانو  یشناسباستان
( و تمس) انقیاد ،یبندقشر- یاجتماع یگانگیب پایه و اساس به چگونه کهنیانسان و ا
 :دیگویطور که مارکس به ما مهمان ریزی کنم.طرح ،بدل شد -استثمار

ارگانیک ریو غ یعیطب طیفعال با شرا یانسان زنده نه یگانگی و یکپارچگی
 نیب ییبلکه جدا از آنجا، تصرفش در طبیعت،و  ،عتیوسازش با طبسوخت

ش ای فعال، جداییهستی انسانی و این هستنده ارگانیکریغ طیشرا نیا
به کمال رسیده است،  هیو سرما یکار مزد ی بینرابطه که نخست در

بات مناسدر  ییجدا نیا فرآیندی تاریخی است. ینیازمند تبیین و نتیجه
 یگریبخش د بااز جامعه  یبخش اینجا دهد،داری روی نمیسرفو  داریبرده

 خویش رفتار دیتولباز یعیو طب کیرارگانیصرفاً غاز جامعه، همچون شرط 
 41(427 .ص :40/0791-0279. )مارکس، کندیم
( 0172 ،یری)ن نگاهی بیندازد منتر بحث مفصلبه  که خواهمیاز خواننده ممصرانه 

ما، آموزنده  یهدف کنون یتکرار کنم. اما برا با جزئیات نجایدر اآن را  توانمینم زیرا

که  جوخوراکجوامع  هایینیبشناسان از جهانانسان یهااست که بر اساس گزارش

شکل و  به ترسیم ،اندمانده یجهان باق اطرافدر  یکوچکبسیار  یهاگروههنوز در 

 است. داشته احتمالاً رانگردآو-انیشکارچ ینیبجهانشمایلی بپردازیم که 

 واج)با ر باوریتوتمهای باور آنیمیستی، یا جویان روزگار مدرن با نظاماکثر خوراک

، ستندهها انسان شبیهفقط نه یانسانریغ جانوران، مورد اولشوند. در یشناخته م (کمتر

 هرکدامای از پرسوناژها است؛ خزانهها آنزیست طیمح شوند.وب میاشخاص محسبلکه 

 انسان آن یرونیشکل ب که، فارغ از اینو دانشدارای زبان، عقل، شعور، وجدان اخلاقی 

ها، اکوادور و پرو، انسانشرق در  44وارویجمردم  ن،ی. بنابرااهیگ ای ه، خزندوانیح باشد یا

http://en.wikipedia.org/wiki/Jivaroan_peoples
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 نسبو  یخون یوندهایپ از طریقکه  دانندی( مaents) یرا اشخاص اهانیجانوران و گ

 زیمات یبرا یمعمولاً کلمات یستیمیباور آن یهانظام هستند. شاوندیمشترک با هم خو

 یهاعنوان مقولات جداگانه ندارند و در عوض از نظامبه اهانیو گ واناتیافراد، ح نیب

 خودمان یانهیل یبنددسته یهامراتبسلسله یجابه یبر اساس برابر یبندطبقه

ند که بر هست یو مناسک فاتیتشر ا،یاسترال انیبوم یتوتم یهانظام .کنندیاستفاده م

ان . جانورکنندیم دیتأک یرانسانیو غ یاجتماعات انسان میان یانتزاع یاستمرار خط

ه اما گرچ ؛دارندگروه دلالت  ایفرد  زیتما ای تیها هستند که بر هوتوتم نیترمرسوم

باور  یهاباشد، برخلاف نظام شهیاندخوراک  ای یها مقوممکن است خوردن آن

 .شوندیما قلمداد نم یاجتماع یها شرکاآن ،یستیمیآن

 نی. ابخشندروح میجویان جهان خوراکبه ای معانی اخلاقی، عرفانی و اسطوره

که معمولًا  هایی[؛ ]اسطورهشودیم یها ساخته شده و بازسازاسطوره نقل قیاز طر جهان

. گیردها انجام میتغییرشکل بین آن شوند وها میهمچون انسان واناتیانواع حشامل 

نت دارند، یک جهان ها و موجودات غیرانسانی در آن سکوعلاوه بر جهان حاضر که انسان

 یهاجهان انیم هاشمن، جوخوراکاز جوامع  یاریدر بسماوراءطبیعی نیز وجود دارد. 

آمیز به از طریق تجارب خلسه معمولاً ها کنند. آنوساطت می یعیو ماوراءطب زیسته

 دنیا همان نَفْس کلِ  کهیی. ازآنجاکنندپردازی میجهان دوم وارد شده و آن را مفهوم

مسلم غذا  نافتی. آیدبه شمار می یبلکه دگرگون ،قتلنه  وانیح ای اهیگ کی تناست، کش

او  ندیگویم یکه به شکارچکنند تقویت می هاییاین امر را اسطورهو  ،شودیم انگاشته

 راها آنآوای . برودکشتن و خوردن آن به سراغ  کهآنباید آن جانور باشد پیش از 

 زنندهکه اگر با کلمات  هوشمنداز موجودات  گروهی - ودنشیم شعورذیآگاه  کائنات

ود، شها اهانت به آن (رهیو غ حرمتیبینابجا،  صمیمیت، خودستایی، تمسخر) و رکیک

عنوان غذا به ه شدناز خورد سرسختانهمعمولاً با امتناع  جویی برآیند؛یتلافبه توانند یم

؛ 0774 44؛ هاول،0774 47. )دسکولا،گرید یهاانجام خشونت ای یماریب پخشبا  ای

 (77 .ص :2114 42؛ برگرفته از بارکر،0774و همکاران،  49کلیکارما

 طیمح شانچارچوب مرجع رایز ،ناممیمحور مرا بوم انیجوخوراک ینیبمن جهان

ن نشاطور که مارکس و انگلس به ما ، همانحالنیهاست. بااآن یعیو طب شناختیبوم

 وقربرجاتصور  اند،ساختهآن را مستند  نیز مدرن یشناسو باستان یشناسو انسان دادند
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سال  01.111حدود  ،حوریمانانس]در قالب[  ،یعیجهان طبها نسبت به بالاتر انسان

و  اهانیاز گ یبرخ ی کردناهل زراعت،. به وجود آمد یانقلاب کشاورز همراه با شیپ
 و کنترل بر سلطه در جهت مندنظام سائقی ،رونیازا یرد وگفرض میرا پیش جانوران

( اهبا محوریت انسان ایینیب)جهان یمحورانسان فرضشیپ زراعت بر .است عتیطب
 71پرستیو گونه هاانسان طلبییبرتر 47،مرکزیانسانعنوان بههمچنین که  دآییم پدید

 معنا که نیبه ا داندیم خلقترأس  ایها را مرکز که انسان یدگاهید ؛شودیشناخته م
 یحورمانسان ایآاین پرسش که . برای ما قائل است مافوق سایر موجودات یاخلاق گاهیجا

 یتردیداما  است. ماندهیباقگشوده  همچنان ،نه ای کمک کرد زراعتبه  گذارظهور به نو

حکیم تو توسط آن  ی ظهور رسیدبه منصه یبا انقلاب کشاورز یمحورکه انسان ستین

 .ساختند نهینهادآن را  ی که به دنبال آمدند،جوامع طبقات سپس یافت.

 یکردند، قشربند یمازاد اقتصاد دیشروع به تول هیاول معاش زارعان کهیهنگام

شدن  نهینهاد یشد و راه را برا یاجتماع یگانگیآمد که منجر به ب دیپد یاجتماع

 یگانگیب و عتیاز طب یگانگیب ن،یا)ستم( و استثمار هموار کرد. بنابر انقیاد ،یقشربند

 (02 نوشتنک. پیبود. ) یضرور یدوم یبرا یلبه هم مرتبط هستند و او یاجتماع

 یدرباره( گراثنویتری)غ یافتهوحدت ایهینظرکنم که این تحلیل، من ادعا می

پرده  نیو همچن ددهیم ارائه خیها در طول تارآن مندنظامو بحران  عتیجامعه و طب

حران بتنها تفاوت . داردی برمیاجتماع یگانگیو ب عتیاز طب یگانگیب قیعم منشأ از

و شدت  سرعت ،ی آنجهان اسیو مق هگستر م،یبا آن روبرو هست هکه امروز مندینظام

 یدارهیکه تمدن سرمااست  هیسرما شتریانباشت ب یبرا انیپایب یو جستجو ،روهاین

 گسست .، از آن لگام برداشته استکندیم دیتهدرا و بسیاری دیگر  تیکه بشر یصنعت

با ظهور  70نز،یلو چاردیر واژگاناستفاده از  بابلکه  ی،دارهیبا ظهور سرما نه کیمتابول

 (.2102لوینز، ) به وجود آمد 72انسان تولیدکننده

عد بُ وضع بشر،در  گراییثنویتو  «کیمتابول گسست» یهینظر نیا یاضاف تیمز

 گریموجود دریات نظاز  کیچیه درکه  ؛ بُعدیاست یطیمحزیست اخلاق یافزوده

 یطیمحستیاخلاق ز مثابهبه حوریم. بومستا ادغام نشده یشناختبوم سمیالیسوس

هستند  حورموماست که ب یشناسو علم بوم نیدارو ی فرگشتهیبر نظر یاساساً مبتن
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ور حممحور بود( و با فرهنگ بومخود انسان یهزماندر  نیریمانند سا نی)گرچه خود دارو

 یطیمحستیاخلاق ز نیامروز و همچن یبوم یهاگردآور ما، فرهنگ-یشکارچ نیاکان

 ی دارند.سازگار 71«نگرشناسی ژرفبوم»همچون  یمشابه حالنیتر و درعمدرن

 ادجیا یبرا یضرور یهاارزش ترِگسترده اکاشتر تیبه تقو تواندیم ب،یترتنیابه

کمک  محورانسان یدارهیاز تمدن سرما رویفرا به هدفکارگر مردم  یاجنبش توده

 کند.

ی در نظریه و عمل سوسیالیستی بعد از خودکارساز .3

 مارکس
 یِ دارهیسرما یخودکارساز رابطه بادر  یستیالیو عمل سوس نظریهاز مارکس، در  بعد

 داده است.رخ یکار، لغزش ندیفرآ

شان هستند، ن یستیالیسوسکه  کردند()و می کنندیکه ادعا م ییهاانقلاب خیتار

 یبر توسعه سویهکیتمرکز  یواسطهبه شاید مارکس یخودکارساز یهیکه نظر دهدیم

باه اشت یادیتا حد ز شود،یشدن شناخته میعنوان صنعتکه عمدتًا به بارآور یروهاین

در  ن،یپس از لن یشورو یهیرا که در روس ییهاانقلاب خیمن تار شده است. فهمیده

قرار گرفتند، کنار  یستینیاستال یرهبر حاکمیتتحت  ایو در آس یشرق یاروپا

وبا انقلاب ک یو تجربه یشورو ییهاول یاختصار به تجربهبهتوجه را  نجایم. در ارگذامی

و  تیظهور اشراف کهیهنگام م،یدانیطور که مکنم. همانیم جلب 0741 یدر دهه

 المللبینها و احزاب هیاتحاد ،یصنعت یدارهیسرما یدر کشورها یکارگر یبوروکراس

در  یجهان ستیالیانقلاب سوس، کرد لیتبد ستیدر غرب به احزاب رفورم را دوم

 اعلام یمعروف در سخن نی. لنداری به وقوع پیوستایِ جهان سرمایهکشورهای حاشیه

 یهیروسی زنجیر آن، یعنی در حلقه نیترفیدر ضع یستیالیامپر یجبهه: »دکنمی

 (74 .ص :0722/0779 ،ی)به نقل از تروتسک« .شد گسسته ی،ارتز

به  دادن انیپا ،یانسان یتوسعه مثابهبه سمیالیسوس یبارهمارکس در یهیاما نظر

 ی،دارهیسرما دیتول یوهی. شردیگیم فرضشیرا پ یماد یو وابستگ یشخص یوابستگ

 سلطم یِ شخص ی)خانواده( روابط وابستگ لِ یوتعدجرح ای داری(سرفبه انحلال ) گرایش

را توسعه  بارآور یروهاین نیهمچن دیتول یوهیشاین دارد.  پیشین دیتول یهاوهیدر ش
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ل مارکس عام از نظرکه  یکارگر صنعت یطبقه ژهیوو به ایپرولتار با محوریتدهد، یم

 یهانج ستیالیانقلاب سوس یِانحرافمسیر است.  یدارهیاز سرما ویفرار ی برایاجتماع

 طیها شرابود که انقلاب امعن نیبه اداری ایِ جهان سرمایهکشورهای حاشیهبه 

 ن،ینابرا. ببردندرا به ارث می یشخص یستگو روابط واب یزندگ دیتول یِدارهیشاسرمایپ

 یفور فیوظا»خود با عنوان  یدر سخنران نی، لن0709پس از انقلاب اکتبر  کوتاه زمانی

 نوشت: «یشورو حکومت

 یزارت میرژشرایط است. در  کارکن بدی ملل پیشروبا  سهیروس در مقافرد 
. شدبا توانستینمهم  نیا جز ی،دارسرفبقایای رژیم و با توجه به تداوم 

با تمام  دیبا یشورو حکومتکه یست افهیوظآموختن طرز کار کردن، 
مورد،  نیدر ا یدارهیم سرمااکل نیآخربگذارد. مردم  در مقابل آن یدامنه

از  ایستآمیزه ،یدارهیسرما ترقیاتمانند تمام  لور،یت ستمیسیعنی 
 نیبهاتراز گران یک سلسلهو  ییاستثمار بورژوا یخویی پالودهدرنده

کار، حذف  نیدر ح یکیحرکات مکان امر تحلیلدر  یعلم یدستاوردها
و معمول  کار هایترین شیوهیحصح و به وجود آوردن، ناراحتزائد و  حرکات
جمهوری شوروی به  .رهیحساب و کنترل و غ هایستمیس نیبهتر نمودن

ی علم و فن را در این رشته بهاگرانی دستاوردها هر قیمتی شده باید تمام
هاییست که ما در امر تیموفق سمیالیسوساقتباس کند. شرط عملی شدن 

 ترقیات نوینبا  یشورو اداریو سازمان  یت شوروتوأم نمودن حکوم
موجبات بررسی و تدریس  هیدر روس دیباآوریم. ه دست میب یدارهیسرما

 ،الحنیدرعساخت. باید  ، آزمایش منظم و انطباق آن را فراهملوریت ستمیس
به  یدارهیگذار از سرما یدوره خصوصیاتکار،  یوربهره بالا بردن ضمن
ریزی دهشالومستلزم  سوکیاز گرفت. این خصوصیات را در نظر  سمیالیسوس

ی به کار بردن شیوهمستلزم  گرید یرقابت و از سو یستیالیسوس سازمان
ی پرولتری دچار وارفتگی نشود و بدین طریق قدرت حاکمهتا  اجبار است

 74(0702 ن،ی. )لنرا نیالاید ایپرولتار یکتاتوریشعار د

https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/28.htm
https://www.marxists.org/archive/lenin/works/1918/mar/28.htm
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 دیبا آن روبرو بودند با هیرهبران انقلاب روس سایرو  نیکه لن یدرک معضل اگرچه

 یدارهیسرما بستررا از  سمیلوریت توانیاست که ماین تصور خطهنوز هم اما آسان باشد، 

 یصنعت شورو یتوسعهبه  سمیالیسوس شبردیپ یبرا یعنوان راهبهجدا کرد و آن 

 یتوان علم و فناوریکه م میفکر کناگر  است اشتباه طور کههمان، درست دز وندیپ

 نی. اتسبه کار ب مسیالیسوسساخت بنای را در  یدارهیسرما دیتول یبرا افتهیتوسعه

 رهبران سایرو  نی. البته، لنباشد بدیهیمارکس  یخودکارساز یهیاز نظر دیبا موضوع

مان ز آندر  مارکس که میحج یهانوشته ازبر همان اندازه  هیروس یستیالیانقلاب سوس

 مفصل رطورا بهآلات نیکه مارکس ماش ییجا ،سهیگروندر. ، اتکا کردنددسترس بودقابل

و  یاقتصاد یهانوشتهدستمنتشر شد و  0717در سال  دهد،مورد ملاحظه قرار می
. البته، رهبران انقلاب به انتشار رسید 0712بار در سال  نخستین یبرا 0244 یفلسف

 به تیدرنها یشورو یهیدر روس یستیالیسوس یکه توسعه ندمعتقد بود هیاکتبر روس

 ،ندوستیکه به وقوع پ ییها. انقلاببستگی دارد در اروپا یستیالیسوس روزمندیانقلاب پ

 شکست خوردند. گیهم

پرداز هی. ارنستو چه گوارا که نظرندگذاشتخود را  ریتأث نیلن یها، نوشتهحالنیباا

 با آنچه از ای رمشابه دگاهیصنعت بود، د ریدر کوبا و وز یستیالیانقلاب سوس یبرجسته

هینظر را راجع به ایگسترده پژوهش 77اتخاذ کرد. کارلوس تابلادا، دشدر بالا نقل  نیلن

 ه ناماو ب زیجوا یکه در کتاب برنده انجام داد سمیالیگذار به سوسی دربارهچه گوارا  ی

El pensamiento económico de Ernesto Che Guevara  منتشر

ه گذار ب استیچه گوارا: اقتصاد و سعنوان  تحت یسیانگلزبان به این کتاب )شد 
را که انحصارات  ]گوارا[ بهترین فنونی چه»: سدینویم . اود(رسی به چاپ 74سمیالیسوس

 قرار دادموردمطالعه  کرده بودند، نهادینهخود  ییکوبا یهارمجموعهیدر ز یدارهیسرما

 0742 هم 00( گوارا در 07 نوشتیپ نک.( )211 .ص :0727)تابلادا، .« اقتباس کردو 

 در هاوانا گفت: یفناور انیدانشجوحضور  با یدر کنفرانس

گفت،  توانیم ای ،است که امکان جهش یامرحلههمان  قاًیدق یخودکارساز
را ، سمیالیسوس یعنی م،یرا دار یشکه آرزو یخیتار یمرحلهآن به  دنیرس

 ،یوربهرهتوجه قابل شیبدون افزا یعنی ،ی. بدون خودکارسازدهدینشان م
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 79اف،ی. )به نقل از خواهد کشیدطول  شتریب اریبه آن مرحله بس دنیرس
 (.074 .ص :2117

بر  وی تا آنجا که ،سمیالیگذار به سوس یبارهچه گوارا در نظرذکر است که انیشا

 یستیالیسوس یآگاه یتوسعه قیبردن قانون ارزش از طر نیاز ب یمبارزه برا تیاهم

 رد،ک جادیابرای انجام چنین کاری را  ایپیچیده یو عمل یو چارچوب نظر داشت دیتأک

 تیمحور نظیر یمهم یفاقد جنبه کهنیاولو  ؛است تر از همهکیمارکس نزد دگاهیبه د

 باشد. یستیالیسوس یکارگران و دموکراسخودجوش  تیو فعال یخودسازمانده

 ریعنوان شمشرا به آلاتنیماش یو نه گوارا توسعه نینه لنکه  رسدیبه نظر م اما

ص تشخیاست،  شده ریگیجا یدارهیسرما دیتول یاجتماع روابطکه کاملاً در  یادولبه

 یمارکس و رابطه یِدارهیسرما یمفهوم خودکارساز یِنظر یتوسعه ن،یبنابرا .دادندنمی

ار و کتوجه: قابل یاستثنا کیبا ، عمدتاً کنار گذاشته شده است سمیالیآن با سوس
روح که  سازجریان ی(، اثر0794) 77ورمنیبر یهربه قلم  72یانحصار ییهسرما

آن  یبررسنقد و در  41گلدمن تریپ بخشید.کار  ندیفرآ یِمارکس یمطالعهای به دوباره

 :سدینویم کتاب

ا ر یطیشرا ،معاصر یسازمان کار خصلتاست که  نیورمن ایبر یاصل تز
گسترش  یموجود در طول دوره طیشرا هیشب قاًیکه عمدهد بازتاب می

به سمت  یدارهیسرما گشتاورقرن نوزدهم است. در هر دو دوره،  یِصنعت
دا ج یرا از کار ذهن یکیزیکار فی طور مؤثراست که به ییهایفناور یمعرف

 جه،یدرنت د.شونیدار مهیکارگر به سرما یوابستگ دیشدموجب تو  ندنکیم
 یرشتیو ب شتریکارگران ب رایکنند، زیم ریختنشروع به فرو یمیطبقات قد

 (0797شوند. )گلدمن، یم دهیکش سازهگانیب یِکار تیبه موقع
در درایت  نیورمن به ای( اضافه کرده است که بر2107) 40تیاسم سیکر راً،یاخ

 و ترپاکیزهتر، منیا از همیشه که حالنیکه کار درع افتیدست  ستمیاواخر قرن ب

 .بودتر کنترل و فشردهبیشتر تحت ، درواقع کمتر ماهر، آمدیخودکارتر به نظر م

و نه « در خود»کارگر  یبر طبقهوی تمرکز  به دلیلورمن ی، سهم برهمهنیباا

 لیگرفتن تحل دهیناد خاطربه  گر،یدعبارتبهیا ، «خود یبرا»کارگر  یعنوان طبقهبه
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 42،موردانتقاد قرار گرفت. )الگار ،کارگر یطبقه یهاتیو فعال دهیسازمان ،یآگاه

0797) 

 ی بشریتی و آیندهخودکارساز .4
 یفناور عیسر ی، توسعه0794در سال  یانحصار یهیکار و سرمااز زمان انتشار 

ش ارز سهم رایز سرعت بخشیده،کار  ندیاز فرآافزایی ارزش ندیفرآ ییجدا به اطلاعات

اهش کار ک یوربهره شیافزا لیبه دل تولید،واحد  کیدر  میشده توسط کار مستقخلق

 به ظهور ندهایفرآ نیهم ،یفناور یتوسعه عیرس ضرباهنگاست. با توجه به  افتهی

 دارای اطلاعات یفناور یتوسعه اگرچه. اندکمک کرده «گیاقتصاد گ»و  شدنیجهان

 یخودکارساز یهینظر ژهیوانباشت مارکس، به یهینظر اما ،است یمستقل-مهیمنطق ن

دارد.  یگذشته سازگار قرنمیدر ن یدارهیسرما یاقتصاد جهان یاو، کاملاً با توسعه

اقتصاد » ظهور( استدلال کرده است، 2104) 41طور که رابرت گوردونهمان ،زمانهم

همراه نبوده است، همانند  یرشد اقتصاد ترعیمتحده با نرخ سرالاتیدر ا «اطلاعات

و  ییایمی، مواد شی، بهداشت شهرالکتریسیته یگسترده کاربردقبلًا با اتفاقی که 

. افتاده بود 0791تا  0291و ارتباطات مدرن از سال  یموتور احتراق داخل ،ییدارو

 یاقتصادهای، رشد اقتصاد تیتقو یبرا یو مال یمداخلات پول رغمعلیبرعکس، 

 -ترقیو عم ترمکرر یهاتر و بحرانآهستهرشد -رکود  یوارد دوره یصنعت یدارهیسرما

 مکنم میانگین نرخ سود سقوطاند که استدلال کرده ستیاند. اقتصاددانان مارکسشده

 ؛2100 44،لوییو لو 47دومنیل ؛2100 44،ی؛ موزل2101 خ،یشباشد ) اصلی علت است

 (.2101 49برنر،

 شیافزا یبرا ،یمارکس از اثرات مثبت خودکارساز ینیبشیکه پ رمیگیم جهینتمن 

 دییتأ ی،دارهیکار( و کمک به بحران نظام سرما یوربهره شی)با افزا اضافیزمان کار 

شدن  کالیراد یعنیمارکس،  یهیدر نظر ینف یِنف کیالکتی، دحالنیشده است. باا

از  ویفرار یآن براخودجوش  تیو فعال یدهنودسازماظهور خ ،تبعکارگر و به یطبقه

هنوز  سم،یالیسوس یبرا آماده ازحدشیب یماد طیشرا رغمعلی ،یجهان یدارهیسرما

و  یبحران اجتماع ،محورانسان یدارهیحال، تمدن سرما نیاست. در هم افتهیتحقق ن
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 ،خودمان یازجمله گونه ن،یزمی کره بر اتیح بخش اعظماست که  آفریدهرا  ایجهانی

 بازخواهم گشت. مسائل نیبه ا یبعد جستار. من در کندیم دیرا تهد
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 یبه معنا ینرخ رشد اقتصاد شیافزا ای. کاهش هستند (خی)بدون تار 42جونز متعلق به ها داده .0
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دلار  ونیلیتر 77/04 یناخالص داخل دیکه تول ی، زمان2119متحده در سال الاتیا در ینرخ رشد اقتصاد

 یناخالص داخل دیکه تول 2109نسبت به سال  یناخالص داخل دیاز تول یتروچککارزش  قدربود، به 
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http://www.mtholyoke.edu/~fmoseley/PUBLISHED%20PAPERS/%5B2011%5D%20THE%20US%20ECONOMIC%20CRISIS.pdf
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/economics-socialism-and-ecology.html
https://knayeri.blogspot.com/2017/06/economics-socialism-and-ecology.html
https://www.marxists.org/archive/plekhanov/1895/monist/index.htm
https://www.marxists.org/archive/plekhanov/1895/monist/index.htm
https://docs.google.com/file/d/0BxvNb6ewL7kOVkd6OTFPcF96ZlU/edit?pli=1
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0160449X15607154
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0160449X15607154
https://www.marxists.org/archive/trotsky/1928/3rd/3rd.pdf


 داری، خودکارسازی و سوسیالیسمسرمایه 31 

 .کمر خم کردند گراراست جناح فشارهای در مقابلمتحده الاتیها در استیالیاز سوس یبرخ ی. حت2

کرد، یدفاع م« بدون مرز یجهان»از  سابق بر این( که SWP) 47ستیالیحزب کارگران سوس ب،یترتنیابه

 یبرا ستیالینامزد حزب کارگران سوس 91کرده است. آزبورن هارت، دایبا کارگران مهاجر مشکل پ

کامل  تیما با ممنوع»ضدمهاجر ترامپ گفت:  قداماتا یباره، در2109در سال  ورکیوین یشهردار

اورها یا ب لیبه دل دینبا کسچی. همیاز هفت کشور مخالف دکنندگانیو بازد انیجوپناهورود  یترامپ برا

 هابرالیاز ل یاری، شعار بسحالنیدرعمجازات شود. أ خود کشور مبد ای یاسیس نظرات ،یمذهب ینهیشیپ
 نیاگر چن و خطرناک است. اتوپیاییمرزها،  گشودنو  وارید بیتخربرای  متوسط یهطبقگرایان و چپ
کارگر  یو به وحدت طبقه یابدیم شیشدت افزاکارگران به میان در و رقابت یکارید، بناجرا شو یاقدامات

خود  یمطالبهاز آن زمان تاکنون  SWP از من( دی، تأک2109 یهیفور 29، میلیتانت) .«زندیضربه م

 را مطرح نکرده است. «جهان بدون مرز» یبرا

، اپلیکیشن قیاز طر 91«تقاضا بنا بهکار »و  92«کاریجمع»که  دکنیم ادعا( 2104) 90. د استفانو1

 ای 97«یرکاجمع»از  یا( نمونه2114) 94هستند. هاو «گیاقتصاد گ» یکنندهتعیین یژگیدو و

است که به اینترنتی  یبازار 99مکانیکال تُرک آمازون: »ددهیارائه م ریرا به شرح ز 94«یسپارجمع»

کنند  ادیپ قادر به انجام آن نیستند، هاانهیکه را یفیانجام وظا یرا برا یافرادتا  کندیها کمک مشرکت

کوتاه  یفتوصنوشتن  ،ییاطلاعات شناسا افتنی یاسناد املاک برا یعکس، بررس کیاقلام در  ییشناسا -

ها آن ؛نامدمی  92(یهوش انسان فی)وظا HITرا  فیوظا نیآمازون ا ها.پادکست یسی، رونویک کالا

کم  اریبس الزحمه راحق جهیو درنت داشته باشند ازین یکم اریاند که به زمان بسشده یطراح یاگونهبه

از طریق  «کار بنا به تقاضا»ترین روند شدهاوبر شاید شناخته.« اکثراً از چند سنت تا چند دلار - کنندمی

امور  یبرخ پادویی و کارازجمله نظافت، ی گریاما در مشاغل دارائه دهد،  «گیاقتصاد گ»را در  اپلیکیشن

 دارد. ی نیز حضورادار

شرکت  رعاملیمد 97ت،ی، برد اسم2109مه  24در های سی.ان.ان گزارشیکی از در  ،بنابراین. 4

متحده[ الاتیکار ]ا یرویناز  %14حدود در ... اکنون  گیاقتصاد گ»ادعا کرد:  21،اینتویت یافزارنرم

 پیمایش کی لی، تحلحالنیباا .«باشد %41 که رودیانتظار م 2121شود و تا سال یزده م نیتخم

در ماه »د: گیریم جهی( نت2102، ژوئن BLS) 22آمار کار یتوسط ادارهاخیر ( CPS) 20جاری تیجمع

با  BLS یریگجهیاما نت.« داشتند پیمانیمشاغل  -نفر ونیلیم 7/7-از کارگران  2/1%، 2109 هم

 سومکی باًیکه تقر دریافت» این مطالعه .است تناقضدر  21)بانک مرکزی آمریکا( فدرال رزرو یمطالعه

منابع سایر  لیتکم یو چه برا یعنوان شغل اصل، چه بهبودند 24گیگکار  شکلی از درگیرسالان بزرگ

 جیبه نتا یبخش خصوص یهاپیمایشکند که یاضافه م کسلمن( 2102ژوئن  27،کسلمن« ).درآمد

 اند.دهیرس یمشابه

هیاند که نظرادعا کردهی رو به رشد اتیادبدر  ستیاتونوم یهاستیها و مارکسستی. پسامارکس7

 گریقانون ارزش مارکس د راینامربوط، ز ایاشتباه است  ای یدارهیسرما دیتول یهویش راجع بهمارکس  ی

 ،2109)مثلًا  24فوکس نیستیکر یکار گسترده به توانندیمند م. خوانندگان علاقهندارد محلی از اعراب

http://www.themilitant.com/2017/8108/810801.html
http://www.themilitant.com/2017/8108/810801.html
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 یهیارتباط نظر یدرباره لیتفصو به کرده مرور یطور انتقادرا به اتیادب نیکه ا سایر افرادی( و 2104

 کنند. رجوعاند، بحث کرده« اقتصاد اطلاعات» یمارکس با مطالعه

از و  ،کرده لیتحلناقص،  طوربهمقدار ارزش را، ولو ارزش و  یاسیاقتصاد سراست است که . »4

ها پرده برداشته است. اما هرگز این پرسش را حتی طرح نکرده است که چرا مضمون پنهان در این شکل

برحسب مدت  ، و مقدار کار،کار در ارزش گیرد و بنابراین، چرامیرا به خود خاص  این محتوا آن شکل

ه ب شان نوشته شده است کهشانیآشکارا بر پی که ییها. فرمولشودیم انیب محصول ارزش مقداردر  ،آن

 مسلط است و نه انسان بر اینبر انسان  دیتول ندیفرآ ،که در آن تعلق دارند یاجتماع بندیصورت کی

یعت شده توسط طبی خوِد کار مولد ضرورتی تحمیلاندازهبه یاسیاقتصاد س ییِ بورژوا یآگاه در فرایند،

 دیتول یسازمان اجتماع ییبورژواپیشا هایشکلبا  یاسیاقتصاد س بنابراین، رسند.و بدیهی به نظر می

 :0249/0799)مارکس،  «.داشتندروا می تیحیامسشیپ مذاهببا  سایکل آبایکند که یم را رفتاریهمان 

 29(97-091 .صص

هینظر تدویندر  اشیشناسروش 22«آدولف واگنر در باب ایهیحاش ییهاادداشتی». مارکس در 9

 زین "مفهوم ارزش"از  ، نهرونیازا کنم وآغاز نمی "میمفاه"من از »دهد: یم حیرا توض خود ارزش کار ی

قالب است که محصول کار در  یاجتماع شکل نیترساده ،کنممی شروعاز آن کار خود را .... آنچه من 

که در  یشکلرا من ابتدا به کالا  نی. ا"کالا" یعنی همان ،دهدیم ارائهمعاصر  یجامعه ررا د شآن خود

 یزیچ آن یعیطب شکل به ،سوکیکه از  برمپی می نجایکنم. در ایم لیشود، تحلیآن ظاهر م

ظر ننقطه نیو از اای هحامل ارزش مبادل گر،ید یاز سو ی؛ارزش مصرفموسوم به استفاده است، قابل

ًا صرف ایمبادله دهد که ارزشیبه من نشان م یدوم شتریب لیاست. تحل «ایارزش مبادله» کی شدخو

 شارز لیبه تحلشروع کالا، و سپس  وندر محصورارزش  یارائه یمستقل برا یاست، راه «انیب صورت»

 (0297)مارکس،  «م.کنیممذکور 

شوند. در یمصرف م دیتول یچرخه کیدر  دیتولهای تمام ابزارکه م گیریمثال، فرض م نی. در ا2

 هاست.برابر با ارزش استهلاک آن دیتولهای ابزار یشدهتمام یبها ،بلندمدت

 یهیاسرم بر بهره نظیر، ندایضرور یدارهیسرما دیتول یکه برارا  یعواملسایر من  ،یسادگ ی. برا7

. در گذارمیکنار م، دیتول یمورداستفاده برا یکیزیساختار ف ای نیزم یاجاره ایشده گرفته وام یپول

به  یدار صنعتهید تا سود خالص سرمانشویم تفریقاز سود ناخالص  نیزم یبهره و اجاره این، یتواقع

 پرداخته است. اتموضوع نیای بحث دربارهبه  مفصل طوربه سرمایهجلد سوم م. مارکس در دست آید

 ستیلایسوس یهاستینیتوسط فم ژهیوکار و استثمار، به یرویارزش ن یبارهمارکس در یهی. نظر01

 استه منجر شد هاهیاز نظر یامجموعه بسط و گسترشبه و ( مورد مناقشه قرار گرفته 0721 27،گلفو)

بحث مهم را کنار  نی، اجستار نیهدف ا ی. برادنشویم دهینام یاجتماع دیبازتول یهیکه مجموعاً نظر

 به آن بازخواهم گشت. یاجتماع دیبازتول یهینظر بابدر  آتی یک جستاردوم و  بخشکه در  اشتمگذ
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 یاقتصادها نیتریصنعت ترِماندهعقب یهادر بخش همچنینمطلق  ی. استخراج ارزش اضاف00

پوشاک در مرکز  های دوزندگیکارگاه، 0721 یشود. در دههیبحران ظاهر م یهدر زمان یدارهیسرما

شروع به استفاده از ی، پوشاک واردات سویاز  نهیهزبا رقابت کم رویارو ،(سیتیورکیویشهر منهتن )ن

رگران که کا شدمیاستفاده  تولید خانگی نظام یاز نوع ی، حتهاکارگاهاز  یکردند. در برخ نظام کارمزدی

 .کردندیم کاردر خانه کارمزدی  صورتبه دوزنده

 یهیش سرما(، برابر با مجموع ارزλدا )نلا باکالا را  کیارزش  دییایب ،ی امردرک چگونگ ی. برا02

نشان  ،Sی ارزش اضافی اضافه، بهVکار  یرویارزش ن یاضافهآلات(، بهنی)مواد خام و ماش  C71 ثابت

 .میده
λ = C + V + S 

( C + V)شده پرداخت یهیسرما برمی( تقسS) یعنوان ارزش اضافنرخ سود را به میتوانیسپس م

 .میکن فیتعر
P = S/(C + V) 

( S/Vکار ) یرویارزش ن برمیتقس یعنوان ارزش اضاف( را بهEنرخ استثمار ) میتوانیم نیهمچن

 کند.یم ادی لازمعنوان زمان به V از و یعنوان زمان اضافبه Sاز  نی. مارکس همچنمیکن فیتعر
E = S/V 

دهد، نرخ استثمار یم شیرا افزا S کهیکار را ثابت نگه دارد درحال یرویدار ارزش نهیاگر سرما

 شیزامطلق اف یعنوان ارزش اضافبه یا تواندیم یکه ارزش اضاف مایهدکر اشاره ما از پیش. ابدییم شیفزاا

و  یارروز ک حد ،یعیطب طیمطلق توسط شرا یارزش اضاف شی. افزاینسب یعنوان ارزش اضافبه ای ابدی

 یبنس یتوان ارزش اضافیآلات منیماش استفاده ازشود. اما با یمحدود م ،دیتول ندیشدت کار در فرآ حد

آلات نیماش یمعرف ب،یترتنیانسبت به زمان کار لازم. به اضافیزمان کار  ی افزایشعنی ؛داد شیرا افزا

 ،نیاست. همچن یو ارزش اضاف یزمان کار اضاف شیافزا ،جهیدرنت و کار یوربهره شیافزا یبرا یروش اصل

 و استثمار است. ی کارگانگیب محوریِ علت

 حالنیدرع د،یتول فنون یمارکس، توسعه و اشاعه یهیکه در نظر میتوجه داشته باشبگذارید . 01

 و فرهنگ تحصیلاتسطح  ی همچونگری، توسط عوامل داست هیانباشت سرما استلزامکه مشروط به 

است.  آیینخود-مهین نی. بنابراردیگیشکل م زیآمده ندستبه از پیش یِ و سطح علم و فناور اعمطور به

 .2101 70راث، نک. ،فناوریمارکس و  یبارهدر ریاخ ثبح یبرا

ارزش  C ،یارزش اضاف S ،شود که در آنیداده م S/(C + V)نرخ سود با  ،یاتیاضی. ازلحاظ ر04

دست ه را ب V ،e/(k + 1)صورت و مخرج بر  میکار است. از تقس یرویارزش ن Vثابت و  یهیسرما

است.  C/Vبرابر با  هیسرما ارگانیک بیترک kو  ،S/Vبا  معادل استثمارنرخ  «e» ،که در آن میآوریم

 نک.) .ردیگیشکل م صنایع میانرقابت درون و  قیاز طر یدارهسرمای اقتصاد کل در سودنرخ میانگین 

 r = P/K = (P/X)/(K/X)نرخ سود با  نیانگیم ،شیخ لی( در تحل292-240 ص.ص :2104 خ،یش

= m/k که در آن شودیداده م، P  ،سودK ه،یسرما X کل،  خروجیm سود و  یهیحاشk فشردگی 

 است. هیسرما
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که خود مارکس در  ردیبگ جهیکند تا نتیم را نقل قطعه نی( ا092 .ص :0770) ینگر وی. آنتون07

 یاشبه فروپ دیکند که شایاستدلال م یدارهیسرما تحتقانون ارزش  یاحتمال انیپا یبرا گروندریسه

 یوسعهت را برحسب امواج بلندِ  قطعه نیا ،مارکس یهینظر پیروانشود. اکثر  منتهی یدارهیسرما

 بیترتنیابهو نسبت به نرخ رشد استثمار  هیسرما کیارگان بیتر ترکعیکه نرخ رشد سر یدارهیسرما

 .2109نک. فوکس،  ن،همچنیکنند. یم ریتفس، زندیدامن مسود به آن  نرخ میانگین مدتِ طولانی افول

 ش،یسال پ کیدر حال بهبود است. تا کمتر از  نسیهوموساپظهور  زمان یدرباره. دانش ما 04

 دیجد ایظاهر شدند. مطالعه شیسال پ 211.111حدود  ا درم یاز آن بود که اجداد انسان یشواهد حاک

 بازگردانده است. شیسال پ 111.111را به  خیتار ی، اینوپیات درجامانده بهروی آثار بر 

نوشت:  0222در سال  ستیحزب کمون فستیمان یسیانگل ینسخه برخود نوشت . انگلس در پا09

ناشناخته  یکلبه 0249، در سال مکتوب خیتار قبل ازموجود  یسازمان اجتماعیعنی جامعه،  خیتارپیشا»

صادق است. نیز  ،(0247) یآلمان یدئولوژیاها، آن یکار مشترک قبل یبارهدر موضوع نیالبته ا« بود.

 حقیقی تیماهراجع به  72مورگان افتخارآمیز فکش: »کندیاشاره م تحقیقات جدیدتربه  نیمچنانگلس ه

فرایند تفکیکِ جامعه به طبقاتِ ، کهن اجتماعات این با انحلالهمگام . لهیبا قب هاآن یرابطهو  هاهریت

 «آغاز شد. متخاصم تیو درنها مجزا

 واهخ-معاش را  ضروری لیوسا عتْ یاست که طب نیا...  یطورکلبه یکار اضاف ی طبیعیپایه. »02

مان ز یمقدار صرفبا  -رهیو غ یریگیماهشکل در  ای جات،یسبز ای اتوانیح ن،یمحصولات زم به شکل

ما  جانی)و ا یکار کشاورز طبیعیِ یوربهره نی. اگذارد، در اختیار ما میبلعدیرا نم روزانه کار که کل کار

طور همان ؛ درستاست یاضاف شارز یپایه( داریم را مدنظر دامداری ،یریگیشکار، ماهگردآوری ساده، 

ایجاد  یبراخام پوست  نیز واناتی. )حاست خوراک دیبه تصاحب و تول معطوفاساسًا ها کار یهمهکه 

 .ص :0274)مارکس،  «(.رهیها و غنیغارنشبرای  نیهمچن و آورند؛یفراهم مرا سرد  یهااقلیمگرما در 

991)71 

 ل هستمقائها احترام آن رایب ارینم که بسکیاشاره م یانقلاب ستیالی. البته من به رهبران سوس07

فته تا گر نیاز خود استال ستینیرهبران استال یهااستیام. ناگفته نماند که سها آموختهاز آنبسیار و 

که  متمرکز است یانقلاب یهاستیالیکه بر سوس گیرندقرار میمن  قیعلای حیطهخارج از  ،رهیمائو و غ

 مارکس و انگلس استوار کنند.کار  مبنایو عمل خود را بر  هیکردند نظر یسع قتاًیحق

 

-یظروفچ موریام تیشگیهم یار و همراهرا به  جستار نیدوست دارم انامه: تقدیم

 طبع مناعتاما  ام،سهیم نبوده یفناورعشقش به در کنم که هرگز با او  میتقد یسیبن

 است. غنا بخشیده ،منخود  یازجمله زندگافراد،  از یاریبس یزندگبه او 
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 ریاخ تحولاتاز  یبرخ مرا به سپاسگزارم که توجه 74چانگ نیز رابمن ا: یقدردان

را  سودمندی یو سبک یدستور زبان یشنهادهایو پ جلب کرددر بحث اقتصاد اطلاعات 

 چیکه او ه لازم به گفتن نیست. دادارائه  جستار نیا سینوشیپ خواندن در هنگام

همچنین مایلم که  متن ندارد. رد خطاییهر  ایدر قبال استدلال من  یتیمسئول

 هایها و مشغلهرغم فعالیتسپاسگزاری خویش را از هومن کاسبی ابراز کنم که علی

 ر به من یاری رسانده است.ی این جستافکری خود، کارشناسانه در امر ترجمه
 

0 Irwin 

2 Gig economy 

 : کارل مارکسسمیالیو سوس یخودکارساز ،یدارهیسرما»* این جستار برای نخستین بار تحت عنوان 

منتشر  2102ژوئن  04در  شناختیی سوسیالیسم بومجایگاه ما در جهان: نشریهدر « کار ندیفرآ بابدر 

 شد.
1 Automation 
4 McKinsey & Company 

7 Harry Braverman 
4 Labor and Monopoly Capital  

9 What Is Economics 
2 Objectification 

: ص. 0122ی حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا، ، ترجمهسرمایه مجلد اولبرگرفته از: کارل مارکس،  7

079. 

01 Shaikh 
 .211همان: ص.  00

 .210همان: ص.  02
01 Cooperation 

 .172همان: ص.  04
07 Manufacture 

 .194همان: ص.  04
  همان: ص. 09.192
02 Real subsumption of labor 
07 Formal subsumption of labor 
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21 Principles of Political Economy 

 .414همان: ص.  20
 .414همان: ص.  22

21 Automaton 
 .772: ص. 0177ی حسن مرتضوی، تهران: نشر لاهیتا، ، ترجمهگروندریسهبرگرفته از: کارل مارکس،  24

27 Fixed capital 
24 Matières instrumentales 

 همان. 29
 .771-772همان: صص.  22

 .774همان: ص.  27
 .771همان: ص.  11

 .772همان: ص.  10
 همان. 12

 همان. 11
 .491: ص. 0122مارکس،  14

 .741-777: صص. 0177مارکس،  17
 .742همان: ص.  14

ی حسن مرتضوی، تهران: ، ترجمه0244ی اقتصادی و فلسفی هانوشتهدستبرگرفته از: کارل مارکس،  19

 .091-047: صص. 0129نشر آگه، 

 ی تیرداد نیکی، تهران: شرکت، ترجمهایدئولوژی آلمانیفردریش انگلس،  کارل مارکس وبرگرفته از:  12

 .71-72، صص. 0199پژوهشی پیام پیروز، 

 .40همان: ص  17
 همان. 41

40 Hominid 
 همان. 42

 .121: ص. 0177مارکس،  41
44 Jivaro 

47 Descola 
44 Howell 

49 Carmichael 
42 Barker 
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47 Homo-centrism 

71 Speciesism 
70 Richard Levins 

72 Homo productivore 
71 Deep Ecology 

 ی محمد پورهرمزان.، ترجمهی آثار و مقالات لنینمجموعهبرگرفته از  74
77 Carlos Tablada 

74 Che Guevara: economics and Politics of Transition to Socialism 
79 Yaffe 

72 Labor and Monopoly Capital  
77 Harry Braverman 

41 Peter Goldman 
40 Chris Smith 

42 Elgar 
41 Robert Gordon 

44 Moseley 
47 Duménil  

44 LevyLevy 
49 Brenner 

42 Jones 
47 Socialist Workers Party 

91 Osborne Hart 
90 De Stefano 

92 Crowdwork 
91 Work-on-demand 

اسنپ  های اینترنتیسیتوان به تاکدر ایران می» کار بر حسب تقاضا»یا « کار بنا به تقاضا»های از نمونه

هایی نظیر خدمت از ما یا آچاره اشاره کرد که خدماتی همچون تعمیرات، نظافت، یا تپسی، و اپلیکیشن

ها ها از این طریق در هزینهدهند. شرکتامور پادویی و غیره را بر حسب تقاضای کاربران ارائه می

ات اجتماعی و امنیت شغلی برخوردار نیستند. گونه خدمکنند و کارگران در مقابل از هیچجویی میصرفه

 م
94 Howe 
97 Crowdwork 
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سپاری به معنای انجام کار توسط شمار زیادی از افراد است که هر کدام سهم کوچکی کاری یا جمعجمع

کرده هستند که این شکل از کار را تر تحصیلها از نسل جوانگیرند. اکثر آناز آن کار را بر عهده می

 دانند. م یک منبع درآمد فرعی یا سرگرمی می
94 Crowdsourcing 
99 Amazon Mechanical Turk 

 «وظایف هوش انسانی»کنندگان در آن، است که درخواست« سپاریجمع»مکانیکال ترک یک سیستم 

کنند. کارگران در این ای که مایل به پرداخت آن در ازای انجام کار هستند، ارسال میرا همراه با هزینه

 د. مرساننرا به دست مشتری می دهند و نتیجهکنند، کار را انجام میسیستم وظایف خود را انتخاب می
92 Human Intelligence Task 

97 Brad Smith 
21 Intuit  

20 Current Population Survey 
22 Bureau of Labor Statistics 

21 Federal Reserve 
 های آنلاین، کارگران قراردادی، کارگرانکارگران گیگ عبارتند از پیمانکاران مستقل، کارگران پلتفرم 24

ی پاسخگویی به تماس کارفرما باش )کسانی که در محل کار حضور ندارند اما در هر لحظه باید آمادهآماده

 ها( و کارگران موقت. می خدمات باشد، برای مثال، نیروهای پشتیبانی سایتو ارائه

27 Casselman 
24 Christian Fuchs 
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27 Vogel 
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70 Roth 
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