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  ماركس در مورد مزدينظريه

  ارنست مندل
  احمدي. ب

 نظري كه به -زاينده در الگوي زندگي طبقه كارگري فقر فانگيز است كه نظريهشگفت
هايي دارد كه  ريشه در عقايد و آراي اقتصاددان-شودغلط به ماركس نسبت داده مي

ماركس پس از تدوين كامل نظريات اقتصادي خويش با ايشان به مبارزه و جدال 
دو به اين نظر ريشه در آراء مالتوس دارد و از طريق ريكار. دائمي پرداخته بود

خواه تحت . چون فرديناند السال منتقل شده بودهايي از نسل ماركس همسوسياليست
 اين نظر عمدتا يك "قانون آهنين مزدها" يا زير عنوان "تنخواه مزد ثابت"لواي 
بنا به اين نظريه هر آئينه، مزدها به . ي مزدها در رابطه با رشد جمعيت باقي ماندنظريه

قلِ الزم جهت تداوم حيات بگذرند كارگران صاحب فرزنداني طور قابل قبول از حدا
ي عظيم و بازگشت مزدها به ي خود موجد بيكاري در گسترهخواهند شد كه به نوبه

  .گرددحداقل مي
چه در جانبِ بحثي است صرفا در مورد آن. ضعف منطقي اين نظريه روشن است

چه در جانبِ تقاضاي رد به آناي نداابدا اشاره. ي نيروي كار در جريان استعرضه
اي از مزد كند كه جمعيت كارگر بالقوه تابع پيوستهفرض مي. گذردنيروي كار مي
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 چون تاثير رشد درآمد نه فقط روي نرخ مرگ و –هاي مياني كليه گيره. واقعي است
مير اطفال بلكه روي نرخ تولد، حاال اگر از تاثير رشد درآمد و قدرت سازماني طبقه 

گيري از روند كار گر در كاهش ساعات كار در هفته، تطويل آموزش و تسريع كنارهكار
اند و از اين رو نتيجه به دست آمده ي بحث كنار گذاشته شده از حوزه-هم ياد نكنيم

  . خطاست، پوچ است
توان ي ماركس با آراء اقتصاددانان فرهنگستاني هم عصر او، ميدر مقايسه ميان نظريه

دهد كه زيرا او نه فقط نشان مي. تر استرا ديد كه ماركس از آنان پيشاي فاصله
داري به كاال تبديل و داراي ارزشي شده است كه به طور نيروي كار به وسيله سرمايه

كند كه ارزش نيروي كار شود؛ بلكه بيان ميعيني چونان ارزش ديگر كاال تعيين مي
نيازهاي زيست : و به دو عامل بستگي داردهاست داراي خصلتي متمايز از كليه ارزش

  .  اخالقي طبقه كارگر–شناسانه و نيازهاي تاريخي 
كاال از افراد . ي نزديك با ماهيت خاص نيروي كار مطرح استاين تمايز در رابطه

انسان كه نه فقط داراي دستگاه هاضمه، عضله و غيرو، بلكه داراي آگاهي، اعصاب، 
. باشند، جدا نشدني و با آنان همراه استاهي نهاني ميخواشتياق، اميد و طغيان

. شوند، قابل محاسبه استهائي كه صرف جبران انرژي ميظرفيت فزيكي كار با كالري
اما اراده و خواستن كار در آهنگ و شدت مفروضي و تحت شرايط و تجهيزات مفروض 

ز مصرف نياز دارد كه اي اپذيري افزايش يابنده، به درجهبا ارزش رشديابنده و آسيب
به ] معطوف[اين اراده . آيدها به دست نميصرفا و به سادگي با جمع جبري كالري

 طبقه "الگوي زندگي" و "عادت"، "رسوم"كار، معلول چيزي است كه عمدتا به عنوان 
شود كه اين الگوي معمولي به طور عمده از ماركس يادآور مي) 1(شود كارگر تلقي مي

تر نمايند و در كشورهايي كه داراي صنعت پيشرفتهشور ديگر متفاوت ميكشوري به ك
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تر هستند درجه باالتري را نسبت به كشورهايي كه در حد پيشاصنعتي به سر و كامل
  . گذرند، داراستبرند يا از مرحله انباشت اوليه سرمايه صنعتي ميمي

مطابق با اين رويه از كار : رسيم كه انتظار آن را نداشتيماي ميسان به نتيجهبدين
رو در داري و از اينماركس، مزدهاي واقعي عمال بايد در كشورهاي پيشرفته سرمايه

ها توسعه به تر از كشورهايي باشد كه در آن بيش-داريتر سرمايهمراحل پيشرفته
توان نتيجه گرفت كه مزدها به افزايش در از اين مورد مي. تري وجود داردميزان كم

طور كه قبال اشاره كرديم اما همان. مان مطابق با درجه رشد صنعتي گرايش دارندز
ماركس از نوسان مزد يعني از بهاي نيروي كار و نه از ارزش آن در طول دوره تجارت 

 ذخيره صنعتي ارتشكند كه اين بها اساسا به وسيله حركت راند و تاكيد ميسخن مي
ي در اين حركت وجود ندارد و جدال راستين شود كه هيچ مورد خودكارتعيين مي

ها را هاي كارگري كه او به همين دليل وجود آنطبقات از جمله فعاليت اتحاديه
ي ابزاري است كه به وسيله آن كارگران داراي امتياز  به مثابه-دانستضروري مي

ير اصلي كه تاث جهت افزايش مزد خود خواهند شد، در حالي"بازار كار"شرايط بهتر در 
  . شود كه مقاومت طبقه كارگر در مقابل كاهش مزد، كم مياستبحران اين 

مزد بهاي نيروي . ماركس، اما توانست نظريه ارزش خود را به نظريه مزدها پيوند بزند
بلكه . ي بهاي ديگر كاالها، مزد نيز نوساني تصادفي نداردمشابه. ي كاالستكار به مثابه

 مزدها كه به وسيله حركت. نمايدزش كاالست، نوسان ميگرد محوري كه همانا ار
گيرند صرفا نوسان كوتاه مدت را توضيح هاي تجارت انجام ميپايين و باال شدن دوره

 به صورت -تر كه توضيح نوسان درازمدتاين بايد در يك تحليل عملي: دهندمي
  . باشد ادغام گردد-كاركرد تغييرات ارزش نيروي كار
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ي ماركس در باره مزدها را به عنوان نظريه انباشت سرمايه بدين سان نظريهتوانيم مي
.  السال بيان كنيم- ريكاردو-شناسانه مكتب مالتوسمزد و در تقابل با نظريه جمعيت

  : ي آن استحركت درازمدت مزدها، كاركرد انباشت سرمايه در پنج جنبه
كاالهاي مصرفي و پايين ي مفروض از انباشت سرمايه سقوط در ارزش يك بسته •

: در بر دارد) با مخارج مفروض بازتوليد نيروي كار(آمدن الگوي زندگي طبقه كارگر را 
داري به سوي كاهش ارزش نيروي كار است، اگر ديگر به اين معني انكشاف سرمايه
تكرار كنم، چنين سقوطي در ارزش نيروي كار به معني . موارد برابر باقي مانده باشند

  .شودها ميمزدهاي واقعي نيست؛ بلكه موجب ايستايي آنسقوط 
انباشت سرمايه سقوط در ارزش و گسترش توليد وسيع كاالهاي مصرفي كه  •

اگر شرايط ابژكتيو و . شد را در بر داردي بازتوليد نيروي كار منظور نميسابقا محاسبه
حداقل الگوي زندگي تواند اين كاالها را در طبقه كارگر مي. سوبژكتيو آماده باشند

 ارزش نيروي كار را رشد و از اين طريق " اخالقي–تاريخي "خود وارد نمايد و اجزاي 
بلكه اساسا نتيجه . دهداين مورد نيز به طور خودكار رخ نمي. ارزش آن را افزايش دهد

  .جدال طبقات است
شود كه عرضه انباشت سرمايه به شرطي مانع رشد ارزش نيروي كار نمي •

اين . اري درازمدت نيروي كار مورد تقاضاي شديد نباشد يا حتي زير تقاضا باشدساخت
دهد كه چرا مزدها در اياالت متحده امريكا از همان آغاز به وضوح مورد توضيح مي

يا چرا مزدها در اروپاي اواخر قرن نوزدهم به عنوان معلول . بيش از اروپا بودند
 روشني رو به رشد نهادند، و باالخره چرا عدم  ذخيره كار، بهارتشهاي عظيم مهاجرت

نيافته گرايش به سقوط ارزش نيروي كار اشتغال و بيكاري شديد در كشورهاي توسعه
 . ي اخير ايجاد نموده استرا در دو دهه) و عموما همراه با سقوط مزد واقعي(
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 گونه افزايشي در ارزش يا بهايانباشت سرمايه موجد چنان سدي است كه هيچ •
جا كه افزايش نيروي كار سقوط عظيم آن. نيروي كار قادر به شكستن آن نخواهد بود

- شود، بيكاري گسترده باز ظاهر ميارزش افزونه را ايجاد كند، انباشت سرمايه كند مي

به عبارت ديگر .  گردداي منطبق با انباشت سرمايه تعديل ميگردد و مزدها تا درجه
جا اجزاي اي سقوط نمايند كه آنتوانند به نقطها ميداري مزدهتحت نظام سرمايه

اي است كه  ارزش نيروي كار به كلي محو شده باشند و اين درجه" اخالقي-تاريخي"
اي توانند تا نقطهمزدها نمي. دهد و بسمزد صرفا كفاف نيازهاي حداقل حيات را مي

كار ارزش افزونه را به  ارزش نيروي " اخالقي–تاريخي "جا اجزاي رشد نمايند كه آن
 .برندي ريشه انباشت سرمايه از ميان ميمثابه

انباشت سرمايه، استثمار شديد كارگران و فرسايش افزايش يافته نيروي كار را  •
ي خود بيان نياز به مصرف اما اين به نوبه. كندخاصه از طريق تشديد روند كار بيان مي

توان گفت پس مي. از نظر فيزيولوژيك استتر حتي به معني بازتوليد نيروي كار بيش
داري در اين حالت ارزش نيروي كار را از طريق تشديد استثمار آن رشد كه سرمايه

توان به طور خاص با مثالي منفي، تائيدي بر تاثير اين روند انباشت مي) 2(دهد مي
يني باشند تر از حد معكه مزدها پائينزماني. سرمايه بر ارزش نيروي كار نيز يافت

بارآوري كار نيز سقوط ) ارتجاعي-هاي استبداديها يا حكومتخاصه تحت تاثير جنگ(
شود كند، ديگر از نيروي كار بر مبناي حداكثر استفاده از ظرفيت كار استفاده نميمي

  .شوندو نكات فوق به دليل پائين بودن شديد درجه مزدها ايجاد مي
بينوائي مطلق كارگران در "مدت طوالني نظريه پس چطور بسياري از نويسندگان به 

دادند كه به وضوح بيان نظريه گرايش به نزول  را به ماركس نسبت مي"داريسرمايه
در نخستين مقام، پاسخ اين ) 3(مزد واقعي است؟ ) نه فقط نيروي كار بلكه(ارزش 

اي را ارائه ي جواني خود چنين نظريهمساله چنين است كه واقعا ماركس در آثار دوره
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اما اين نظريه پيش از فهم نظري او ). 4(به عنون مثال در بيانيه كمونيست . كرده است
-صرفا درسال. ي آن ارائه شده استداري و نتايج نهائي و سنجيدهاز وجه توليد سرمايه

ي اقتصادي ماركس در شكل پيگير آن مالحظه  است كه تولد نظريه1857 – 1858هاي 
 نگارش آثاري چون درآمدي به نقد اقتصاد سياسي و گروندريسه ديگر پس از. شودمي

اثري از اعتقاد به گرايش تاريخي به سوي بينوائي مطلق در آثار و تحليل اقتصادي 
  .توان يافتماركس نمي

در مقام دوم، علت مساله اين است كه بسياري از نويسندگان، فهم ماركس از ارزش 
 ارزش آن دسته از كاالهاي مصرفي است كه كارگر با مزد كه در ارتباط با(نيروي كار 

 كه به وسيله كل -ي مزد واقعيرا با دريافت او از مقوله) تواند خريداري كندخود مي
- به اشتباه يكي مي-خردشود كه كارگر با مزد خود ميكاالهاي مصرفي تعيين مي

توانند در اين مقوالت ميداري با فرض افزايش ثابت بارآوري كار، در سرمايه. گيرند
  )5. (راستاهاي مخالف هم حركت نمايند

در مقام سوم، مساله فوق به دليل تفسير خطا از دو قطعه مشهور از جلد نخست 
 و از "فقر رشديابنده"در هردوي اين قطعات ماركس از) 6(سرمايه طرح شده است 

ث به خوبي روشن اما زمينه بح. كند بحث مي"انباشت فقر و مصيبت"مسكنت و از 
اي جمعيت اضافي اقشار حاشيه"چه مورد نظر اوست، فقر و مسكنت كند كه آنمي

هائي كه در مورد فقر پژوهش.  استدستان بيكار يا نيمه بيكارتهي يعني "طبقه كارگر
سازند كامال روشن مي) 7(اند در كشورهاي ثروتمند چون اياالت متحده و بريتانيا شده

ها، اقشار پائيني پرولتاريا، واقعا خانمانزنشستگان، بيكارها، بيماران، بيكه فقر اين با
واقعيت . داري در شكل دولت رفاه استداري از جمله سرمايهصنعتي دائمي سرمايه

چه ياد كرديم، ماركس بياني مبهم به خيلي ساده اين است كه در قطعاتي مشابه آن
  . باز شده استكار برده و از اين رو راه براي اشتباه 

www.hks-iran.com



 ...ارنست مندل، كنت الپيدس                  ي ماركسيستي مزدنظريه

 ٧٧

اي در مورد فقر طبقه گونه نظريهچه گفتيم به اين معني است كه ماركس هيچآيا آن
بينانه نسبت به گرايش عمومي شرايط طبقه كارگر ارائه نكرده است؟ و يا نظري خوش

داري داشته است؟ به وضوح اين در تقابل با مسائلي است كه كارگر تحت نظام سرمايه
جاست كه بحث اين. ين مجلد سرمايه بيان كرده استتس از نخ25ماركس در فصل 

 ابدا ربطي به -ي اين موضوع چونان تمامي آثار سنجيده ماركس در باره– 25فصل 
طور كه فصل ارزش در سرمايه در باره حركت بهاي هاي مزد واقعي ندارد، همانحركت

ي اين به روشني در قطعه. نيستمربوط ) ي كاالغير از نيروي كار به مثابه(بازار كاالها 
كند كه در روند انباشت او تصريح مي. شودمورد بحث در بيان خود ماركس تائيد مي

 بدتر و -ها باال يا پائين باشدكه آيا مزد آننظر از اين صرف-سرمايه شرايط كارگران
  )8. (شودبدتر مي

بقه كارگر تحت نظام  طگرايش فقر نسبيجا ما در واقع به دو معني با نظريه اين
اول كارگران مولد، بخشي كوچك از ارزش جديدي كه توليد : رو ايمداري روبهسرمايه

دوم . آورند و گرايش به سوي افزايش نرخ ارزش افزونه استنمايند را به دست ميمي
اين در . شوديابد، نياز كارگر به عنوان يك انسان نفي ميكه مزد افزايش ميحتي زماني

 نيازهاي مصرفي اضافي كارگران هم صادق است كه از افزايش بارآوري و انباشت مورد
ي كارگران در قلمرو جا بايد به نيازهاي ارضا نشدهدر اين. گرددسرمايه ناشي مي

آموزش، بهداشت، كسب مهارت، رفاه و فرهنگ، مسكن در ثروتمندترين كشورهاي 
 مساله ابدا "جوامع رفاه"ين به اصطالح داري هم دقت كرد تا ديد كه حتي در اسرمايه

تر به نيازهاي كارگر به عنوان يك توليد كننده و اما اين مساله بيش. حل نشده است
 يعني نياز به تكامل شخصيت خود جهت تبديل به يك انسان -شودشهروند مربوط مي

 بي معني، ي استبداد ناشي از كار  اين نيازها به طور وحشيانه به وسيله-كامل و خالق
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هاي توليدي و ثروت مكانيكي، تقسيم شده و نيز به وسيله از خودبيگانگي ظرفيت
  .شوندراستين انساني سركوب مي

داري، ماركس گير اما نسبي كارگران تحت نظام سرمايهاضافه بر قانون بينوائي همه
ري، ي كاركرد حركت بيكااي مطلق را خاصه به مثابهگرايش به سوي بينوائي دوره

اي در سرمايه هاي دورهي ناگزير نوساناين در مناسبت نزديك با جنبه. دهدنشان مي
 كه "بحران"اي اشباع توليد يا هاي دورهي ناگزير بحرانيعني با  جنبه. داري است

  .رودكننده به كار ميتر تحريكامروز با اشاره ضمني به مراتب كم
كه مدت رغم اينمزدها هم وجود دارد، و عليرويه ديگري از نظريه ماركس در مورد 

-آلودي عليه خود ميگذرد هنوز موجد بروز مباحث خشميك قرن از تدوين آن مي

نيروي " و "نيروي كار ماهر"هاي متفاوت اين رويه عبارت است از مساله ارزش. باشد
اي كنندهنظر از ارتباط آن به اين مساله كه آيا ماركس شرح قانعصرف ("كار غيرماهر

تر از  دست داده كه چرا مطابق نظريه ارزش كار وي، كار ماهرانه موجد ارزشي بيشهب
) كار غيرماهرانه در مدت مفروض يك ساعت است يا چنين شرحي ارائه نكرده است
جا برخي از ناقدين ماركس كه كارشان هم با بوهم باورك آغاز شد مدعي اند كه اين

زيرا اگر ). 9(اند  متناقض را در نظريه اقتصادي ماركس يافتههايترين جنبهيكي از مهم
ها نسبت به كارگران غير تر آنتر كارگران ماهر در حد ارزش به مزد بيشبارآوري بيش

گفت ايم كه ميماهر ختم گردد آيا ما به استدالل مشهور آدام اسميت باز نگشته
ي خود توسط ت، ليكن به نوبه اجناس اس"بهاي طبيعي"ي يين كنندهتع "بهاي كار"
  شود؟  يكي از مقوالت اجناس تعيين مي"بهاي طبيعي"

چه ناقدان كند و برخالف آناما در واقع ماركس از چنين استدالل دواري اجتناب مي
دهند، هرگز چنين نظري ارائه نكرده كه ارزش باالتري از يك به خطا به وي نسبت مي

يسه با همين مقدار كار يك كارگر غير ماهر به دست ساعت كار يك كارگر ماهر در مقا
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اين محتواي باالتر به . گيردتر مزد ميصرفا به اين دليل كه كارگر اول بيش. آيدمي
-ي ارزش كار و به واسطه مخارج كار اضافي قابل فهم ميطور مستقيم در حد نظريه

خارج دوره باشد كه در جهت توليد مهارت الزم است، مخارجي كه در آن كل م
. اندكه تحصيل خود را با موفقيت به پايان نرسانده شودآموزشي كساني هم منظور مي

شود از اين واقعيت نتيجه تري كه در يك ساعت كار ماهرانه ايجاد ميارزش بيش) 10(
) ي مفروض صنعتيا يك شاخه( جامعه "كل نيروي كار"شود كه كار ماهرانه در مي

ار خود، بلكه همراه با بخشي از نيروي كار الزم جهت ايجاد نه فقط توسط نيروي ك
  .مهارت شركت دارد

تواند چونان هر ساعت كار يك كارگر به عبارت ديگر هر ساعت كار يك كارگر ماهر مي
كار "غيرماهر به اضافه مخارج آموزش در نظر گرفته شود  ماركس در اين زمينه از 

تواند با يك وسيله مهارت در قياس مي.  است بحث كرده"كار ساده" در مقابل "مركب
اضافي كه در خود مولد ارزش نيست، اما بخشي از ارزش خود را با انتقال به ارزش 

  .محصولي كه توليد شده مقايسه گردد
  

ي مفصل ارنست مندل است كه به مناسبت مجلد اول سرمايه اين نوشتار بخشي از رساله
  .نوشته شده است

  
  

.  
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  :زيرنويس
داري افزايشي سريع در نيازهاي كارگران ايجاد كند كه با انكشاف صنعت سرمايهلنين مساله را چنين طرح مي-1

چنين رجوع كنيد به هم) 106-107ص  در مجموعه آثار جلد اول ص"درباره مساله به اصطالح بازارها"(شودمي
كه صرفا محدوديتي ( مصرف كارگرانيتوان به مختصر گفت كه محدوديت حوزهحال مي":گروندريسه ماركس

به آنان به عنوان ) دهد محدوديتي كيفي استكمي است نه كيفي يا بهتر بگويم تا جايي كه كميت اجازه مي
دهد كه در عهد باستان و قرون وسطي داشتند يا اي سخت متمايز از وضعي ميكننده در روند توليد وزنهمصرف

  ).409 و 186-87ص  و نيز ص283سه ترجمه انگليسي ص گروندري ("هم اكنون در آسيا دارند
هاي ديگر اين مورد در ميان بسياري پديده. اي ابژكتيو استما قبال يادآور شديم كه ارزش نيروي كار مقوله-2

شود و اي در تشديد روند كار به افزايش ارزش نيروي كار منتهي ميدهد كه رشد قابل مالحظهچنين معني مي
به عنوان مثال . تر استتر نيروي كار بيان نياز به مصرف بيشهزينه بيش. مانند ديگر برابر باقي ميهمه چيزهاي

در همان (روسدولسكي. مصرف غذاهايي كه داراي كالري زياد باشند، تا فرسايش ظرفيت كار را جبران نمايند
نيازهاي فيزيولوژيك كه " باوئر بينكند كه اتوتوجه را به تمايزي جلب مي) 331جلد اول ص . ماخذي كه ياد شد

هر چه كار در . خيزند، قايل است و آن دسته از نيازها كه از روند كار بر مي"نتيجه روند ساده زندگي كارگر هستند
  .يابندتري نسبت به دسته نخست افزايش ميرود دسته دوم نيازها به شدت بيشداري پيش ميسرمايه

پاريس . سوسياليسم: ، لودويگ فون ميزس63همان ماخذ ص : تويد به پارهدر ميان بسياري كتب رجوع كن-3
جامعه باز و دشمنانش : ، پوپر34-38داري، سوسياليسم و دموكراسي ص ص سرمايه: ، شومپيتر439 ص 1938
  ...و. 293 و 284ص نظريه رشد اقتصادي ص: آرتور. ، لويس155-58ص  ص2جلد 

دانند، همين خطا را مرتكب اند و خود را ماركسيست هم ميثار ماركس را به دقت مطالعه كردهدو نويسنده كه آ
  :برگ درشوند و عبارتند از استراچي و اشتنمي

  101 - 108ص ، ص1956داري معاصر، لندن، سرمايه: جان. استراچي
   57-60ص ، ص1962برلين . امپرياليسم: فريتس. برگاشترن

  :شوندكار هم در آثار زير يافت ميشكل ابژكتيو اين 
  87-92ص ، ص1943اكسفورد . دارينظريه انكشاف سرمايه: پل.سوئيزي
  . فصل چهاردهم1952اكسفورد : غنا و ركود در اقتصاد امريكايي: جان. استيندل

-75 و 78ص ، ص1973آثار ماركس در انتشارات پنگوئن . 1848انقالب : بيانيه حرب كمونيست در ماركس-4
74.  
به اين ":، حاوي فرمول اصلي در اين رابطه است659متن انگليسي ص ) فصل هفدهم( سرمايه جلد نخست-5

ترتيب كامال ممكن است بارآوري افزايش يابنده و مفروض كار جهت بهاي نيروي كار، به طور ثابت نزول نمايد و 
تاكيد از مندل است به همين شكل در (راين سقوط همراه باشد با رشد ثابت در انبوه و كل وسايل حيات كارگ
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داري نه افزايش به اين ترتيب گرايش عمومي توليد سرمايه":گويد ماركس مي"مزد، بها و سود"قطعه مشهور پايان 
آثار برگزيده .(بلكه كاهش الگوي ميانگين مزدها، يا به عبارت ديگر عقب راندن ارزش كار به حداقل ممكن آن است

تر، نود و نه بار اين افزايد كه در هر صد مورد تالش جهت تحصيل مزد بيش ماركس مي")225در يك جلد ص 
شود و نه به كل اين استدالل به گرايش ارزش نيروي كار مربوط مي. گرايش قادر به حفظ ارزش نيروي كار است

  .مزد واقعي
  .797- 98، 799متن انگليسي ص . 4، بخش 25سرمايه، جلد نخس فصل : ماركس-4
 به عنوان مثال رجوع كنيد به كتابي كه به نقد اثر كالسيكي شده است، يعني به امريكاي ديگر ميشل -5

-دستدست و تهيتهي: و تحقيق مشابه آن درباره بريتانيا توسط برايان آبل اسميت پيترتاوزند) 1963(هرينگتون

در شرايط فقر و يا ) ود هفت ميليونيعني حد( درصد از جمعيت بريتانيا14دهد كه نشان مي. 1963لندن . ترين
اثبات اين واقعيت كه فقر در ! "دولت رفاه"كنند، ان هم بيست سال پس از برقراري در مرز اين شرايط زندگي مي

يعني الگوي تضمين شده زندگي براي همه (مزدي نشسته است و هيچ رهايي مداومي از آنعمق نظام كار دست
ممكن نيست مگر به وسيله پايان بخشيدن به آن اجبار ) كنده چقدر كار ميافراد انسان، صرف نظر از اين ك

ساز ماركس است، هاي دورانترين كشفكند، يكي از مهماقتصادي كه پرولتاريا را به فروش نيروي كارش وادار مي
  .شودكشفي است كه در نظر اقتصادي ماركس بنيادي محسوب مي

  .799ن انگليسي ص مت(رجوع كنيد به سرمايه جلد نخست-6
- شومپيتر سرمايه52-53همان ماخذ ص ص : توپاره. 80- 85ص همان ماخذ ص: بوهم باورك: به عنوان مثال-7

كار : بحثي جالب از اين مساله اين اواخر توسط باب رتورن ارائه شده. 24داري، سوسياليسم و دموكراسي ص 
  .1974بهار . دانان سوسياليستماهرانه در نظام ماركسيستي در بولتن كنفرانس اقتصاد

. ارائه شده است) 136- 46همان ماخذ ص ص (اين راه حل توسط هيلفردينگ در پاسخ وي به بوهم باورك-8
  :تر گشتهسپس توسط هانس دوچ و اتو بار كامل

- 1906ن  در مجله دوران نوي"داريكار ماهرانه و سرمايه":بائر.1904داري وين دوچ، هانس، كار ماهرانه و سرمايه
كند كه هيلفردينگ صرفا مخارج توليد نظر دوچ با هيلفردينگ از اين جا تفاوت پيدا مي.  شماره بيست1905
در حالي كه به نظر دوچ مدت زماني كه توسط . افزايدبه ارزش نيروي كار ماهرانه مي) كار آموزگار و غيره را(مهارت

كند بائر نظر دوچ را تاييد مي. بايد به اين مخارج افزوده شودشود هم در دوره آموزش صرف مي) يا شاگرد(كارآموز 
اما . شود شاگرد يا كارآموز وجه ارزش تكميلي و اضافي است و وارد روند توليد ارزش كار ماهرانه مي"كار"كه 

ست شود كه اين ارزش بتواند ارزش افزونه را كه نتيجه كار ماهرانه امنكر مي) و چون هيلفردينگ(برخالف دوچ
روسدولسكي، همان ماخذ . 159-171ها رجوع كنيد به رابين، همان ماخذ ص ص جهت اين بحث. افزايش بدهد

  .597-614 ص ص 2جلد 
  .165-166رابين، همان ماخذ ص  -9

 .170-79ماركس، درآمدي به نقد اقتصاد سياسي ص ص -10
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