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  :چكيده

شوند كه  شود كه در حكم مناسباتي تعريف مي داري آغاز مي سرمايه ي مناسبات توليد با بحثي دربارهاين مقاله 
ارزش و   تصاحبدهند. اين مناسبات از منظر مالكيت،  توليد و وسايل توليد را به هم پيوند مي ندو نوع عامال

شود، در اين معنا كه مالك  مي كننده داده شوند. به عنصر مالكيت نقش تعيين كاركرد اجراشده در نظر گرفته مي
 كارگر) را ـ  كاركرد سرمايه (غيرست و اوست كه ارزش اضافي (استثمارگر) نيز هي  كننده تصاحبوسايل توليد

ري كاركرد كار (كارگر) است شود و مج كه استثمار مي وسايل توليد مالكـ  غيربراي  معكوس آنكند.  اجرا مي
ي  ود دارد. به اين ترتيب، دو طبقهجشونده و كننده و تعيين كند. در اين مورد، تناظري بين عناصر تعيين صدق مي

 يابي تعين شوند. اما مفهومِ از مناسبات توليد تعريف مياساس تناظر ميان سه جنبه داري بر بنيادي در سرمايه
]determination[ شونده است. طبقات مياني  كننده و تعيين صر تعييناز هم تناظر و هم تضاد بين عنا حاكي

وجود دارند ي عامالنشوند. بنابراين،  براساس تضاد ميان اين سه جنبه از مناسبات توليد تشخيص داده مي
يا هم اين  ،دهد سرمايه را انجام مي كاركرد عامكه صاحب وسايل توليد نيستند يا فقط ») طبقات مياني جديد(«

داري فرصت را براي  آورند. واكاوي مناسبات توليد سرمايه كاركرد و هم كاركرد كارگر جمعي را به اجرا در مي
 كارتقسيم  از داري) كه هم محتواي فني دارد (كه توليد سرمايه كوچك فرايندها (واحد  م جايگاهومفهوارد كردن 

هر كدام از واحدهاي  ،داري (درست همانند فرايند توليد سرمايه) و هم محتواي اجتماعي شود منتج مي فني
. به اين ترتيب، عامل كند فراهم مي ]چارچوب واكاوي[به  معيني متكي است) نيز بر مناسبات توليد كوچكش

شود و به اين ترتيب، در اين سطح از  با اشغال يك جايگاه، به حامل مناسبات توليد معيني بدل ميرفاً صتوليد 
 به توليد هم شود كه بازتوليد طبقات ميطرح بنابراين، اين تز تواند در ساختار طبقاتي جا داده شود.  انتزاع، مي

ارد. اين امر حاكيست كه كننده د ها نقش تعيين جايگاه اين فرايند توليدمتكي است كه در عامالن ها و هم  جايگاه
تواند بين ارزش  كه مي وجود داشته باشد، يعني اين مغايرتي در سطح اقتصاديعامالن ها و  جايگاهبين  تواند مي

ي  نيروي كار نمونه داييز ارزشوجود داشته باشد.  مغايرتي طلبد نيروي كار عامل و ارزشي كه اين جايگاه مي
: ايم ] قائل شدهlabour powerنيروي كار [ زدايي  مغايرتي است. تمايزي بين دو نوع ارزشمهمي از چنين 

كار ماهرانه تقليل زدايي است كه  زدايي. صالحيت صالحيتاز طريق  دايي  ز و ارزش يكاالهاي مزد زدايي ارزش
زدايي  كاركرد عام سرمايه (صالحيترفتنِ  ازبينترتيب  اين و به ها) زدايي فني جايگاه (صالحيتبه كار ميانگين 
ي مياني جديد، بايد از  شدن طبقه براي توضيح پرولتريزهبه اين ترتيب، دهد.  توضيح مينيز ها) را  اجتماعي جايگاه

 ي ، دربارهنيروي كار دايي ز اي بين دو نوع ارزش مقايسهبا . كرد استفاده نيروي كار  زدايي ارزشدوم شكل همين 
بدهد. اين چارچوب  زدايي  نوع ارزش تواند نقش مسلطي به اين يا آن شود كه مي احوالي بحث مي و اوضاع

  شود. استفاده مي پيدايشش زمان از ايتالياي مياني جديد  براي تفسير تغييرات طبقهي مقاله  در بقيهمفهومي 
له، يم كرد. با توجه به پيچيدگي اين مسئداري بررسي خواه در سرمايهدر اين مقاله، توليد و بازتوليد طبقات را 

ي مناسبات توليد محدود  تعريفي از زاويه اجتماعي، و از اين رهگذر،تعريف اقتصادي طبقات  به پژوهش خود را



يا  طور برداشت شود كه طبقات اجتماعي صرفاً از منظر اقتصادي گذاري نبايد اين خواهم كرد. از اين حدومرز
از لحاظ اقتصادي، سياسي و ايدئولوژيك بايست  ميشناسايي هستند. طبقات  صرفاً از منظر مناسبات توليد قابل

، ضرورت دارد كه پژوهش خود را از توليد ١ي وجه اقتصادي كننده قش تعيينهمه، با توجه به ن تعريف شوند. بااين
  ترين سطح انتزاع، آغاز كنيم.، يعني از باال٢وليد طبقات در سطح مناسبات توليدو بازت
  

 يدار هيسرما در ديتول مناسبات تيماه .١

)، ١٩٧٥دي: كداري را بررسي كنيم. در واكاوي پيشين خود (كار مناسبات توليد سرمايه ،براي شروع بگذاريد
عالوه،  به ٣دهند؛ دو نوع عاملِ توليد و وسايل توليد؛ عنصر را به يكديگر پيوند مي سه نشان دادم كه اين مناسبات

كار و از منظر   تصاحب شوند: از منظر مالكيت، از منظر اين مناسبات بايد از سه منظر متفاوت در نظر گرفته
معنايي  داللتكه كدام منظر را برگزينيم،  و نشان دادم كه اين سه عنصر، با توجه به اين ٤اجراشده؛ كردكار

مالك وسايل توليد و خود ـ  غيرو گيريم، ميان مالك  را درنظر مي تيمالك عنصر كه زمانيمثالً  متفاوتي دارند. 

ميان مالكيت اقتصادي است كه ي مالك است، مهم  كه بحث درباره . تا جاييشويم توليد تمايز قائل ميوسايل 
 ابتداييل مراحدر دار منفرد  سرمايه كه . با اينشان تفاوت بگذاريم وسايل توليد و مالكيت حقوقي حقيقي
از مالكيت هم  ،)صنعت بزرگ پيدايشاساساً پيش از  ، يعنيي تبعيت صوري كار از سرمايه داري (مرحله سرمايه

ي  و در دوره ]joint stock company[ سهامي شركت پيدايشواقعي و هم صوري برخوردار است، با 
و مالكيت اقتصادي  داران است) ما شاهد تفكيك مالكيت حقوقي ( كه از آنِ سهام داري انحصاري، سرمايه
باال  مديران ردهكم  دست، يعني قدرت سامان بخشيدن به وسايل توليد و نيروي كار (كه از آنِ مديران يا حقيقي
درستي خاطرنشان كرده است، تحت شرايط  به )١٩٧٤( طور كه پوالنزاس براين، همان . افزونهستيم است)

دار منفرد بلكه به  سرمايه يك داري انحصاري، مالكيت واقعي چندپاره است، به اين معنا كه ديگر نه به سرمايه
  )٢٥٨-٩، ١٩٧٣(بِريورمن:  .گردد بازمي (اندك) از مديران شماري

                                                           
 نييتب كي: يكيالكتيد يابي نيتع باب دري من با عنوانِ  يابي، چندعلتمندي، سلطه و غيره نگاه كنيد به مقاله ي مفهوم تعين درباره ١

  .يكاربرد
است.  كننده يينوجوه جامعه تع يربا سا يسهدر مقا ينچن هم ياست؛ ساختار اجتماع كننده يينتع يدر درون ساختار اقتصاد يدمناسبات تول ٢
 كننده يينها تع از آن يكيآن، صرفاً  ياديكه از سه عنصر بن يثح ينساختار است، از ا يكعالوه   به يدكه مناسبات تول يدد يمخواه تر يينپا

: كند يطور كه اچ. لوفور اشاره م . همانشود يم شونده يينتع يگرد ياست، در سطح كننده يينسطح از انتزاع تع يكچه در  آن ين،است. بنابرا
ماركس،  يِشناس جامعه»  .شود يباالتر به محتوا بدل م يفرم است، در سطح ينمع يچه در سطح ... آن يينو تب يواكاو يالكتيكيِدر روش د«
  ١١٩، ص ١٩٦٩ ،بوك ينتجو

  .١٩٧٠، لندن، هيسرما خوانشكند كه وسايل توليد عنصري از مناسبات توليد است. نگاه كنيد به  درستي تأكيد مي آلتوسر به ٣
توان چارچوب اين واكاوي را، با توجه به  ي حاضر ممكن است اين برداشت را درپي داشته باشد كه مي خوانشي سطحي از مقاله ٤

ي وجه اقتصادي  كننده متهم كرد. نقش تعيين» انحرافات ساختارگرايانه و كاركردگرايانه«مناسبات توليد، به  كشيدن عنصر كاركردي در پيش
كه در ادامه خواهيم ديد، همين حاال نيز براي ردكردن اين اتهام كفايت  ي عنصر مالكيت، چنان كننده و در درون وجه اقتصادي نقش تعيين

  كند. مي



 ]possession[ تملكو  ]ownership[ مالك است، تمايز ميان مالكيتـ  ي غير دربارهكه بحث  تاجايي
كه  كردن وسايل توليد است. درحالي كار انداختن و اداره جا تملك به معناي توانِ به يندر ا .بيشترين اهميت را دارد

ي تبعيت واقعيِ كار از  همرحلنشان كارگر منفرد است، در  سرشت ي تبعيت صوري كار از سرمايه، تملك در مرحله
د. نتوليد را دراختيار دار كه تملك وسايلهستند ها و غيره،  ها، مهندس رو تكنسين اين ، و از٥كارگر جمعي سرمايه،

به كارگر جمعي در سطحي  ، تملكويژه بعد از جنگ جهانيِ دوم داري انحصاري و به ي سرمايه در مرحله
كند  فرقي نميو چه اقتصادي، كه مالكيت وسايل توليد (چه حقوقي  ديگر، درحالي بيان به ٦.گردد زميالمللي با بين

، (چه منفرد مالكـ  غيرنماي  سرشت داران است، تملك وسايل توليد سرمايهنماي  ) سرشتچندپاره باشد يا نباشد
  يعني كارگر است. چه كارگر جمعي)

هايي كه كار اضافي  از اين منظر، ما ميان آن درنظر بگيريم.را  كار تصاحب عنصروار،  ال بگذاريد خالصهح
نه منحصراً، شكل ارزش اضافي را  البته، مان شكلي سرشت داري به شده است (كه در سرمايه تصاحبها  از آن

تنها  ٧.گذاريم اضافي و وسايل توليد هستند، تمايز ميي آن كار  كننده تصاحبهايي كه  گيرد) و آن خود مي به
شود.  مي تصاحبها  ي ارزش اضافي هستند، يعني كار اضافي در شكل ارزش اضافي از آن كارگران مولد آفريننده

اين دليل كه  شود. به مي تصاحبها  اين، كارگران مولد تنها كارگراني نيستند كه كاراضافي از آن باوجود
، بلكه شامل شود نمي) محدود ني فرايند مولدنماي آن، يع شكل سنخ( يك فرايند توليد صرفاً به داري سرمايه

ي آنها  ارزش اضافي) بر همهي  آفرينندهداري ( نماي سرمايه شود كه فرايند توليد سنخ چندين فرايند توليد مي
چون تمام كارگرانِ حاضر در سپهر گردش)، چون نامولد است  (هم دارد. براي مثال، كارگر تجاري غلبه

 تصاحبكار اضافي از او  تواند استثمار شود. اما قيق، نمينتيجه، به بيان ديست و دري ارزش اضافي ن آفريننده
 گيري كنيم: نتيجه رطو توانيم اين بنا بر اين واكاوي مي ٨قرار دارد. اقتصادي تحت ستمشود و بنابراين ازنظر  مي

كه درست است  يكي گرفته شود. درواقع، با ايناشتباه  بهكارگر جمعي با كارگر مولد  ممكن استكه  اين نخست
داري انحصاري، براي مثال، كارگر مولد عموماً يك كارگر جمعي نيز هست، اما حضور كارگر  كه در سرمايه
خطا خواهيم رفت  به كه  دهد كه عكس اين گزاره درست نيست. دوم اين تجاري نشان مي هاي جمعي در بنگاه

                                                           
  ٥٠٨، ص ١٩٦٧، مجلد اول، اينترنشنال پابليشرز، نيويورك، هيسرمابه ك. ماركس،  نگاه كنيد راي نمونهبراي مفهوم كار جمعي ب ٥
و بعد از آن، و نيز با  ٢١٥، همان، ص هيسرما خوانشر ادامه خواهيم ديد، اين واكاوي تفاوت زيادي با واكاوي باليبار، كه د چنان ٦

در واكاوي نظام انتقاليِ ميان  را تملكبتلهايم مفاهيمِ مالكيت و  شارل دارد. جا)همان(...  ياجتماع طبقاتواكاوي پوالنزاس ، 
و   Calcule Economique et Formes de Propriété به: برد. براي مثال نگاه كنيد كار مي داري و سوسياليسم به سرمايه
 ١٩٧٠ ,Calcolo Economico e Forme di Proprietá  )( Jaca Books, Milanoي ايتاليايي آن: ترجمه

ي  شود و كاركردشان مصادره شان مصادره مي ايم، آن دسته از عواملي را كه كار اضافي به اين دليل كه هنوز به عنصر كاركردي نپرداخته ٧
  گيريم. ها و غيره) ناديده مي اضافي است (براي مثال سركارگرها و سرپرست  ارزش

، اقتصاد و »ي مياني جديد ي شناسايي اقتصادي طبقه درباره«مورد اين نكته نگاه كنيد به گ. كاركدي، تر در  تفصيلي يك واكاويِبراي  ٨
ي دوم شامل  مقاله . ياجتماع سيپراكسزودي در مجله  به» كاركنان دولتيشناسايي اقتصادي «و  ٣ بخش ،١ شماره. ٤جامعه، مجلد 

نشان آن  نامم؛ فرايند (نامولد) توليد آن و مناسبات توليدي كه سرشت دارنه مي شود كه من آن را بنگاه دولتي غيرسرمايه چيزي مي  واكاويِ آن
  است.



ي مياني استفاده كنيم. در درون  ي كارگر و طبقه طبقه ي براي مجزا كردنِمرزعنوان  از مفهوم كارگر مولد به اگر
شوند و هم  يابيم، يعني هم كارگراني كه استثمار مي را مي نامولد هم مولد و هم ي كارگر، كارگران طبقه

  ٩كارگراني كه ازنظر اقتصادي تحت ستم قرار دارند.

 جلوتر يكم كه ي(اصطالح يدعامل تول يك كه كاركردي به يعني ؛پردازيم مي يكاركرد عاملبه  حال،

)) نشان k( و) d، (٣ بخش، ١٩٧٥: كاركدي( يگرد يي. در جاكند ياجرا م يدتول ينددر دل فرا )شد خواهد معرفي
. مورد ياجتماع يمحتوا يكو  يفن يمحتوا يك يعنيمضاعف دارد،  ييمحتوا هموارهكاركرد  يكام كه  داده

 يكاركرد يدهر عامل با ديگر، يانب به كند؛ يم يينتع داري يهسرما يدتول ينددر درونِ فرا يكار فن يمتقساول را 
مورد دوم را  .كند اجرا ،يكار فن يماست بر تقس يكه متك ،مشخص يفن نماهايِ مشخص را همراه با سرشت

اقتصادي و در دل فرايند  كه در درون بنگاه اي پايهِ  تقسيم كار اجتماعيكند، يعني  تعيين مي تقسيم كار اجتماعي
داري  كارگران. در سرمايهـ  بندي ميان كارگران و غير تقسيم :شود داده مي تشخيصداري نيز  توليد سرمايه

                                                           
هاي خود  م كرد گذشته از نوشتهچه به آن اشاره خواه گيرد. آن مي ها را در بر اي از آثار و نوشته ي گسترده بحث كار مولد و نامولد مجموعه ٩

دسامبر ـ  ، نوامبر٧٦شماره ، ويوير لفت وين، »كار مولد و نامولد نزد ماركس« ماركس، صرفاً يك مرور و بررسي از  ايان گاف با عنوان 
  :ي مفهوم كار مولد نزد ماركس اي دقيق و مفصل درباره عنوان مطالعه ، است، و به١٩٧٢

J. Bischoff et al. 'Produktieve en Onproduktieve Arbeid als Kategorieen in de 
Klassenanalyse', in Karl Marx, Over Produktieve 
en Onproduktieve Arbeid, SUNschrift ٢٦, Nijmegen, ١٩٧٠ 

ي ايتاليايي،  ترجمه، ياسيس اقتصاداند. براي مثال، او. النگه در اثر خود با نام  بسياري از مؤلفان دركي اشتباه از مفهوم كار مولد داشته
نظر ماركس تا جايي كه به توليد ارزش اضافي مربوط  بهكند.  اما از سوي ديگر،  ، كار مولد و توليد مادي را يكي تلقي مي٢٠. ص ١مجلد 

وجه تفاوتي  هيچ به» باشدي تدريس تخصيص داده  ي سوسيس به كارخانه ي خود را به جاي  كارخانه سرمايه«دار  كه يك سرمايه شود اين مي
چه  اي است از آن هاي فروش نمونه تواند هم مولد باشد و هم نامولد. فعاليت كند. توليد غيرمادي، براي مثال توليد خدمات، مي ايجاد نمي

، ص ١٩٦٨، ، نيويوركيانحصار ي هيسرمارغم ادعاي باران و سوئيزي (نگاه كنيد به  سرمايه در سپهر نامولد به آن مشغول است. به
عنوان فعاليتي  ازپيش يافته است، تغييري در ماهيت آن به داري انحصاري اهميتي بيش )، اين واقعيت كه اين شاخه از اقتصاد در سرمايه١٢٦

ربطي به وجه  هيچ براين، مفهوم كار مولد به ، كامالً گويا است. افزون١٤٩، ص ٢، مجلد هيسرماباره نظر ماركس در  دهد. در اين نامولد نمي
شده در توليد ارزش  مصرفي آن ندارد. از  صرف  توليد كاالهاي تجملي ندارد، يعني هيچ ربطي به ارزش مصرفي يك كاال و نوع كار انضمامي

ي خاصي نيست.   دهند مسئله داري، اين واقعيت كه بسياري از محصوالت را محصوالت تجملي تشكيل مي منظر فرايند توليد سرمايه
اهميت دارد اين است كه اين فرايند توليد ارزش اضافي خلق كند، چه از طريق توليد كاالهاي تجملي و چه از طريق توليد  اي كه نكته

شود كه چنان حجم زيادي از وسايل توليد و  داري، توليد كاالهاي تجملي صرفاً زماني نكوهش مي كاالهاي مزدي. از منظر توليد سرمايه
يد اختصاص داده شود كه بازتوليد سرمايه را به خطر بيندازد. محصوالت تجملي اقالمي نامولد هستند، يعني نيروي كار به اين نوع تول
اي از نيروي كار  ازاندازه توانند به مصرف مولد برسند، چراكه نه وسايل توليدند و نه كاالهاي مزدي. اگر حجم بيش كاالهايي هستند كه نمي

ها  بتوان دور جديد  يگر نيروي كار كافي براي تخصيص به توليد آن كاالهايي وجود ندارد كه با آنصرف توليد كاالهاي تجملي بشود، د
 غيرتوليدكنندگان يبراكه  يديتول ي وهيش يبرا« گر،يد ي). از سوكند يصدق م زينتوليد را آغاز كرد (همين نكته در مورد توليد تسليحات 

 است، شده لذت وقف منحصراً كه بدهد يرا توسط ثروت آن تصرفببخشد كه امكان  ييها به ثروت شكل ديبا رو نيو ازا كند يم خلقثروت 
فرايند توليد ندارد. اين همان  يبرا الزم كارِ به يربطكار مولد  ان،يپا ]). در٤٨٤[ ٨١. ص... جينتا ،(ماركس »است مطلق يضرورت تجمل

كه تدارك  شود، كمااين مرتكب مي ٢٠٤، ص ١٩٦٨، نيويورك، يستيماركس ياقتصاد ي  هينظر، در اثر خود مندلاشتباهي است كه 
را فراهم كرده باشد فعاليتي مولد (مولد ارزش اضافي)   دار آن دار يا فعاليت يك دولت سرمايه كه يك سرمايه تواند درصورتي آب، گاز و برق مي

كرده باشد فعاليتي نامولد باشد. تفاوتي كه ميان اين دو نوع فعاليت دولتي وجود دار آن را فراهم  كه فعاليت يك دولت غيرسرمايه و درصورتي
  جا.تشريح شده است، همان» شناسايي اقتصادي كاركنان دولتي«ام با عنوان  دارد در مقاله



كه يك عاملْ كاركرد كارگر جمعي  استاين  كند يك كاركرد را مشخص مي  محتوايِ اجتماعيچه  آن انحصاري،
ماهيت مضاعف يك كاركرد ريشه در اين واقعيت دارد كه فرايند توليد   ١٠د عام سرمايه راكند يا كاركر ميرا اجرا 
گاه صرفاً فرايندي فني نيست بلكه فرايندي است مبتني بر مناسبات توليد كه ماهيتي  داري هيچ سرمايه

يك عامل صرفاً با شركت  بنابراين، كارگر مبتني است. اين فرايند بر جدايي بين كارگر و غيرـ آنتاگونيستي دارند.
گيرد و درنتيجه يا كاركرد كارگر (جمعي) را اجرا  بندي جاي مي خود در يكي از اين دو دسته در اين فرايند، خودبه

يك  ترتيب اين بهكند ــ و  يك كارگر است ــ يا كاركرد (عامِ) سرمايه را اجرا مي ترتيب اين بهكند ــ و  مي
ديگري است،  نظر كردن از معناي صرف بهباشد كه اجراي يكي از اين دو كاركرد كارگر است. بايد مشخص ـ  غير

 زمان همهر دو كاركرد را اين تواند  گاه نمي كند، هيچ هر دو كاركرد را اجرا مي يك عاملاگر به اين معنا كه 

روز كاري او به دو كه  يعني زمانيكند،  براين، زماني كه يك عامل هر دو كاركرد را اجرا مي افزون اجرا كند.
 دراين دو بخش  نسبت ميانو يابد  ، هر بخش به يكي از اين دو كاركرد اختصاص ميبخش تقسيم شده است

 بااهميت اي است متغير بودن اين نسبت، نكته كند. مرور زمان تغيير مي وجه ثابت نيست بلكه به هيچ به روز كاري
 بخشي از اين طبقه، اجراي توأمان هاينما سرشت ي ازديد (يكي مياني ج شدن طبقه براي فهم فرايند پرولتريزه

بيشتر  برايام و  نيروي كارِ اين طبقه تعبير كردهزدايي  ارزش در حكمِ، فرايندي كه من آن را هر دو كاركرد است)
ابل وارِ كاركرد عام سرمايه در مق معناي محو گرايش به چنين همكنند،  هايي كه هر دو كاركرد را اجرا مي آن

  ١١.هست نيز كاركرد كارگر جمعي
كه  اين آيد، اين دو نكته ضرورت دارد: اول از همه چه در ادامه مي جا گفته شده و آن چه تا اين براي فهم آن

 كه كار انضمامي و وسايل توليد، ي ازيكپارچگي فرايند كار (تركيب عبارت است از داري فرايند توليد سرمايه
 )ي ارزش مصرفي است كننده ؛ يعني همان تركيبي كه خلقشوند مي تلقيكار ـ  نيرويراي هايي ضروري ب ضميمه

                                                           
ي آن) از منظر فرايند  لهداري در كليت آن (يعني در هر سه مرح معناي مشاركت در فرايند توليد سرمايه اجراي كاركرد كارگر جمعي به« ١٠

معناي مشاركت در فرايند توليد  از منظر فرايند توليد كار اضافي است. از طرف ديگر، اجراي كاركرد عام سرمايه به رو اين از كار و 
اركرد عام . مفهوم ك٤٣، همان، ص "ي مياني جديد طبقه"، »داري در كليت آن، منحصراً از منظر فرايند توليد كار اضافي است. سرمايه

نبايد با كار سرپرستي و مديريت اشتباه گرفته شود كه كه نامد ( چه ماركس آن را كاركرد كنترل و نظارت مي اجراي آن هسرمايه ب
كاركرد  الف)«(داري انحصاري،  . در سرمايهمرتبط استسازي و يكپارچگي است)  ي هر دو كار كنترل و نظارت، و كار هماهنگ  دربرگيرنده

كند كه جزء نخست آن فقط همين  كاركرد عام سرمايه را ساختاري اجرا مي ايه از مالكيت حقوقي سرمايه تفكيك شده است؛ (ب)عام سرم
كند و داراي مالكيت حقيقي سرمايه است، جزء دوم آن همين كاركرد را بدون دراختيار داشتن مالكيت حقيقي سرمايه اجرا  كاركرد را اجرا مي

هايي متغير) با هم  ن كه ازنظر اقتصادي صاحب سرمايه نيست و كاركرد كارگر جمعي و كاركرد عام سرمايه را (در نسبتكند و جزء سوم آ مي
  .٣٣همان، ص » كند. اجرا مي

  
ي  منزله سرمايه را بهوارِ كاركرد عام  ، و جلوتر در همين مقاله. بسياري از مؤلفان ماركسيست محوشدن گرايش٦، بخش ١٩٧٥كاركدي،  ١١
  انداز بحثْ آلمان غربي است، اي. النگه، ال. پيتر و اف. دپ در كه چشم كنند. تا جايي درك مي» مسئوليت رفتن  ازبين«

 arbeidersklasse',' ' in Sunschrift ١٤, Nijmegen, ١٩٧٠, pp. ٢٨-١٣. See especially pp. ٣-٢٢. 
  اند. ي اين موضوع پرداخته به بحث درباره



يافته تلقي  كار ماديت مخزنكه  ،وسايل توليدد و كار مجر ي ازو يكپارچگي فرايند توليد ارزش اضافي (تركيب
داري، خلق ارزش  در سرمايه كه جا . ازآن)اي است ي ارزش مبادله كننده شوند؛ يعني همان تركيبي كه خلق مي

 ديتول نديفراكه  ييمبگو توانيم ميسود)، دارد (توليد براي  تسلطاي بر خلق ارزش مصرفي  مبادله

. دوم ياضاف ارزش ديتول نديفراكار و  نديفرا تسلط يپارچگ كي از است عبارت يدار هيسرما
صرفاً از منظر نبايد ، شود فرايند مربوط ميكننده در اين  شركتعامالن كه به  بايد به ياد داشت كه تا جايي كه اين

چنين  همها نگريست، بلكه  به آن )و چه غير آنشكل ارزش اضافي  چه به(كار   تصاحبمالكيت وسايل توليد و 
كنم كه يك عامل  درون اين فرايند لحاظ شوند. باز هم تكرار مي ها آن)  بايد از منظر كاركرد (اجتماعي

به اين علت را.   سرمايه كردكند يا كار را اجرا مي كارنيروي داري يا كاركرد  ليد سرمايهكننده در فرايند تو شركت
اين دو  اين نظام در گوييم، كه داري انحصاري از كاركرد كارگر جمعي و كاركرد عامِ سرمايه سخن مي در سرمايه

شوند مياجرا  بلكه جمعي انفرادي ر نهديگ كاركرد متضاد.  
و پس از آن)،  ١٢٦: ١٩٧٤. بنا بر نظر پوالنزاس (كند پيدا ميموضوعيت  )١٩٧٤پوالنزاس (به جا، نقدي  در اين
ي  وسايل توليد به توليدكننده تملككار از سرمايه)، داري (تبعيت صوري  ي سرمايه  ي نخست توسعه در مرحله

تبعيت واقعي كار از سرمايه)، داري ( ي سرمايه ي دوم توسعه نماي مرحله . سرشتگردد مستقيم (پرولتاريا) بازمي
نماي  رسد. سرانجام، سرشت دار منفرد مي به سرمايه تملك يعنياز پرولتاريا است؛  ]dispossession[ يدخلع

يد پرولتاريا  با خلعدر قياس اي كه  داري انحصاري، جدايي مالكيت حقوقي و حقيقي است، پديده ي سرمايه مرحله
 نيست. در اين مورد، من با پوالنزاس موافق نيستم. چندان بااهميت داري ي دوم سرمايه گذار به مرحله جريانِدر 

ي دوم نه به  گردد، در مرحله داري به كارگر منفرد بازمي ي نخست سرمايه مرحله كه در تملك، امردرواقع، 
است كه در فرايند كار عامالني م كارگر جمعي متشكل از تما ١٢گردد، دار كه به كارگر جمعي باز مي سرمايه

با «كه عامالني كنند بلكه  كه كار يدي ميعامالني تنها  گويد، نه طور كه ماركس مي كنند، يعني همان شركت مي
دار منفرد، هم كار  سرمايهدر اين مرحله،  ها و غيره. ها، مهندس تكنيسين ، يعنيكنند كار مي» سرشان

كند، او نيز  كه اين كاركرد را اجرا مي كند (و تا جايي را در فرايند كار اجرا مي سازي هو يكپارچ سازي هماهنگ
 ي مثابه به كاركرد او ،و هم كار كنترل و نظارت را (و اين كاركرد سرمايه است از كارگر جمعي است)جزئي 
با گذار از كارگر شدن فرايند كار، كه  داري انحصاري، اجتماعي ي سرمايه در مرحله ).يافته ي تشخص سرمايه

تر  پيش ،بود نرسيده فرايند كار سازي هو يكپارچ سازي منفرد به كارگر جمعي آغاز شد اما هنوز به كار هماهنگ
 اجرا را كاركرد اين او كه زماني(تا دار منفرد نيست  ي سرمايه كه اين كار ديگر وظيفه به اين معنا ،رود مي
است. از  بدل شده ،عامالني  يك جمع، مجموعه ي  بلكه به وظيفه ،)است شده نمي محسوب دار سرمايه كرده، مي

                                                           
كنند و بدون نياز به هدايت  اي را اشغال مي هايي كه كارگران كارخانه نمونه  شمار گردد از دل بي جمعي بازمي به كارگر تملككه اين نكته ١٢

هاي اين ماجرا  صرفاً يكي از آخرين نمونه  LIPسازي  ي فرانسويِ ساعت كنند، نمايان است. مورد كارخانه دار كارخانه را مديريت مي سرمايه
  وبرو اف. اچ. كنيد بهاست. نگاه 

LIP, IOO,OOO montres sans patron, Calmann-LCvy, ١٩٧٣  



تر رفته است، از اين نظر كه كارگر جمعي  شدنِ فرايند كار پيش زمان جنگ جهاني دوم، اين فرايند اجتماعي
  ١٣است. كشور گستردهديگر به يك كشور واحد محدود نيست بلكه خود را در چندين 

تفكيك مالكيت حقوقي از مالكيت حقيقي  ق نيستم اين است كهفزاس موامي كه در آن با پوالنومورد د
(اگر اين  نيست در سطح مناسبات توليد)( ريانحصا و منفرد داري سرمايه ميان نمايِ تمايز سرشت وسايل توليد
داري رخ  كه در مقايسه با تغييراتي كه در فرايند توليد سرمايه بودپوالنزاس با  گاه حق بود، آن مي گزاره درست

). در اين بودكند، اهميت كمتري براي اين واقعيت قائل  ي دوم جدا مي ي نخست را از مرحله دهد و مرحله مي
ري دا نما اين است كه ما در سرمايه شود، عنصر سرشت تا جايي كه به فرايند توليد ارزش اضافي مربوط مي مورد،

ي  ديگر، از زاويه بيان داري هستيم. به شدنِ فرايند توليد سرمايه اجتماعيمشابهي از فرايند  انحصاري شاهد
كه  را  كاركردي كه پيچيده ساختاري ظهور يعني استعام دار  نشانْ ظهور سرمايه مناسبات توليد، عنصر سرشت

. كند ياجرا م يصورت جمع به ،بود دار سرمايه ي مثابه به دار سرمايه يك كاركردمنفرد،  داري يهسرما در ،تر يشپ
، را تعداد پرشماري از منفرد داري ي كار در سرمايه دهي مستبدانه كار كنترل و نظارت، يعني سازمان اكنون

صرفاً » انقالب مديريتي«اصطالح  . بهحتي مالك وسايل توليد نيستندها  كنند كه بسياري از آن اجرا ميعامالن 
است و از اين نظر چيزي در حال وقوع ايدئولوژيك از چنين تغييراتي است كه در سطح مناسبات توليد  بازتابي

داري انحصاري درحال رخ دادن  صرف است. درنتيجه، اهميت تغييراتي كه در سرمايه» لفاظي« يك بيش از
از اين تغييرات كند.  مجزا مي داري منفرد را از هم ي سرمايه ي تغييراتي است كه دو مرحله اندازه است درست به

به اين معنا كه (الف) كار ، شوند محسوب ميبيشتر اين فرايند  شدن هرچه منظر فرايند كار، اجتماعي
ي جمعي نيز هست، و (ب) كارگر جمعي اكنون به يك  فرايند كار يك وظيفه سازي هو يكپارچ سازي هماهنگ
فرايند توليد  داري، يعني ي ديگر فرايند توليد سرمايه بدل شده است. تا جايي كه به جنبه المللي بين موجوديت

زايش معادل  اهمانيابند، چرا كه  شود، اين تغييرات اهميت حتي بيشتري نيز مي ، مربوط ميارزش اضافي
ترل و نظارت به شدن كار كن شدن فرايند توليد ارزش اضافي، محول ، يعني اجتماعيعام هستنددار  سرمايه

 نيز ها حتي مالك وسايل توليد گيري از آن ، كه اكثريت چشمعامالناز  يد پرشمارساختاري پيچيده و به تعدا
 دار سرمايه سازي ملليال   بينموازي در جهت  يي كنوني امپرياليسم، ما شاهد گرايش عالوه، در مرحله به ١٤نيستند.

  هستيم. عام

                                                           
هايي كه در  هاي (البته هنوز نه خيلي پرتكرار) اعتصاب المللي هستند، از نمونه كه كارگران جمعي درحال بدل شدن به موجوديتي بين اين ١٣

  شوند، نمايان است. المللي هماهنگ مي سطح بين
چنين  هاي آن است) هم داري انحصاري با ظهور كاركرد عام سرمايه را ( كه مديريت علمي يكي از شكل ميان ظهور سرمايه تقارن ١٤
اي  كننده در فرايند توليد دقيقاً ريشه در همان دوره هاي تعيين توان فهميد كه توسعه از همين حاال هم مي«ِ رو دريافت:  توان از متن پيش مي

ي پايانيِ  دهي توليد در بستر مدرن آن، آغازگاهشان در دو دهه سازمان» جنبش«ري انحصاري. مديريت علمي و كليت دا دارد كه سرمايه
 ٢٥٢، ص ١٩٧٤، نيويورك، يانحصار يدار هيسرما و كار يرويننگاه كنيد به اچ. بريورمن. ». ي گذشته بوده است سده



رويكرد پوالنزاس در واكاوي نكردنِ (الف) فرايند توليد درمقام  هاي باشد كه نارساييجا بايد روشن شده  تا اين
دارد و (ب) عنصر كاركردي در سطح  تسلطكه فرايند كار و فرايند توليد ارزش اضافي بر آن  پارچگي يك نوعي

  ناتوان از تشخيص اين نكات است: اورويكرد  مناسبات توليد، ريشه دارد.
داري  ي سرمايه ي دوم و سوم توسعه در سطح مناسبات توليد، تفاوتي بنيادي ميان مرحله .١

ارزش  داري، فرايند توليد ي دوم به سوم سرمايه مرحله از چرخش. در ) وجود داردعامدار  (زايش سرمايه
 شود. اجتماعي مي ي فرايند كار اندازه همان به اضافي

كند،  فرايند كار را اجرا مي سازي سازي و يكپارچه هماهنگكار  مادامي كهدار منفرد،  سرمايه .٢
 ١٥است.يافته نيست بلكه درعمل يك كارگر  ي تشخص سرمايهعنوان  دش بهي كاركر ديگر اجراكننده

  ها را برشمريم: هاي نظري پوالنزاس پيامدهاي ديگري نيز دارد. بگذاريد برخي از آن كاستي
 )،٢٤٠ :١٩٧٤گويد ( داري بر فرايند كار سخن مي همناسبات توليد سرماي ي غلبهاو  از  .٣

 واكاويدو سطح در واقع . غلبه دارداين فرايند توليد ارزش اضافي است كه بر فرايند كار  كه درحالي
نهفته در برخي خطرات به واكاويِ در جايي ديگر  وجود دارد، يكي فرايند توليد و ديگري مناسبات توليد.

). از ياجتماع سيپراكس يمجله در زودي به( ام از واكاوي پرداختهگرفتن اين دو سطح  اشتباه

 فهم يبرا كه نيا با ،مولد كار مفهومكنم كه  جا تنها به ذكر اين نكته بسنده مي در اين ،رو اين

 ديتول مناسبات يواكاو يبرا اما است، يضرور يدار هيسرما ديتول نديفرا

 انتزاع، از سطح نيا در ،ياز نظر اقتصاد طبقات ييشناسا جهيدرنت و يدار هيسرما

خواهيم  تر انتزاع، زماني كه براي مثال مي عالوه اين نكته در سطوح پايين . بهدارد يكمتر تياهم
هاي ايدئولوژيك  در تبيين گرايش طبقات را از نظر سياسي و ايدئولوژيك نيز تعريف كنيم صادق است.

توليدي كه مالكيت حقيقي بر وسايل توليد ندارند، عنصر كاركردي درست عامالن در ميان انواع مختلف 
كه  كار، چنان تصاحب(چه در شكل  كار اهميت دارد  تصاحب از،  عنصر  اندازه، و شايد حتي بيش همان به

كه در مورد كارگر مولد چنين  ارزش، چنان تصاحباست، و چه در شكل در مورد كارگر نامولد چنين 
 ١٦است).

                                                           
ام، وزن و اهميت كاركرد عام سرمايه نسبت به كاركرد نيروي  ، نشان داده٤بخش  ، همان،»ي مياني جديد طبقه«كه در  همه، چنان بااين ١٥

هايي از  ي مياني جديد است كه بخش ي مياني قديمي و طبقه دار منفرد، يعني طبقه هاي ميان سرمايه كند. اين يكي از تفاوت كار سنگيني مي
  آن كاركرد كارگر بر كاركرد سرمايه غلبه دارد.كنند كه در  ديگر اجرا مي آن هردو كاركرد را در نسبتي با يك

داران تمايز گذاشت.  داران و زمين )، ميان كارگران مزدي، سرمايه٥٢، فصل ٣، مجلد هيسرماي طبقات ( ماركس، در فصلي ناتمام درباره ١٦
مرز  آنداري الزامي است،  رمايهكه براي واكاويِ فرايند مولد س دهد كه مفهوم كار مولد، بااين رسد اين نكته نشان مي نظر مي به

نيستند چراكه (گذشته از اين   داران صنعتي و تجاري دو طبقه اي ديگر مجزا سازد. سرمايه اي را از طبقه اي نيست كه طبقه ي كننده تفكيك
ها دوبخش  حال، آن كنند. بااين كنند) هردو كار اضافي را مصادره مي واقعيت كه هردو مالك وسايل توليد هستند و كاركرد سرمايه را اجرا مي

حال  كند (استثمار) و درهمان دار صنعتي كار اضافي را در شكل ارزش اضافي مصادره مي اي واحد هستند، به اين دليل كه سرمايه از طبقه
  كند (ستم اقتصادي). دار تجاري كار اضافي را مستقيماً مصادره مي سرمايه



از طبقات از شناسايي نتيجه و در تمايز بگذاردميان كاركرد كار و كاركرد سرمايه تواند  نمياو  .٤
 ١٧.ماند ميباز منظر كاركرد اجراشده نيز 

، كند را اجرا مييك عامل، در زماني كه كاركرد سرمايه  تواند تشخيص بدهد كه نمياو  .٥
 ).٢٤٤، ١٩٧٤تواند كاركرد كار را نيز اجرا كند (پوالنزاس:  زمان نمي هم

هايي كه مالك وسايل توليد نيستند اما، بنا بر  گيرد كه تمامي آن طور در نظر مي او اين .٦
 تصاحبها  اضافي از آن كاركه  به اين علتكنند،  من، كاركرد عام سرمايه را اجرا مياصطالحات 

هايي  كار اضافي از آن  تصاحبدهد كه ميان  . درنتيجه، او تشخيص نميتحت استثمار قرار دارند شود مي
هايي كه كاركرد  ستم اقتصادي) و آنو خواه  استثمار  خواه از رهگذركنند ( كه كاركرد كار را اجرا مي

 ١٨كنند، تفاوت وجود دارد. را اجرا مي  سرمايه
                                                           

ماند، هرچند گاه به  )، در ايجاد اين تمايز ناكام مي١٩٧٤(نيويورك،  يانحصار ي  هيسرما و كار يرويناچ. بريورمن نيز، در اثر خود  ١٧
داري انحصاري مدرن برآمده از اين ...  پيچيدگي ساختار طبقاتي در سرمايه«كند:  ي درستي آغاز مي شود. او از نقطه آن بسيار نزديك مي

دو  بخش تجلي يشكل اشتغال مزدور« ين،). باوجودا٤٠٤(ص » اند كنان سرمايه تبديل شدهمالحظه ... است كه تقريباً تمام جمعيت به كار
اش كاركردن، تحت هدايت بيروني، براي   كه وظيفه كند را اجير مي» كاري نيروي«ايه سره متفاوت است: در يك حالت، سرم واقعيت يك

دار و عمدتاً از ميان صفوف خودشان، يك  ي سرمايه افزايش سرمايه است؛ در حالت ديگر، سرمايه از طريق فرايند گزينش از ميان طبقه
). ٤٠٥(ص » گزيند برمي ت كارگري نيروي كار جمعيده كارمند مديريت را براي نمايندگي سرمايه در اين سمت و در سرپرستي و سازمان

دهي دو چيز متفاوتند: منظور از اولي اجراي كاركرد سرمايه است و دومي داللت بر كاركرد نيروي كار دارد.   همه، سرپرستي و سازمان باين
بر «عالوه  كند، به معي را اجرا ميرو كاركرد كارگر ج و ازاين» كند دهي مي سازمان«كه مديريت (فرايند كار را)  توجه به اين  ترتيب، با اين به

منظور پيروي از استدالل بريورمن فرض كنيم كه مديريت فقط كاركرد عام سرمايه را اجرا  باوجوداين، بگذاريد به». افزايد سرمايه نيز مي
درجات مختلف از سويي  ارد كه بهوجود د بينابيني هاي دستهاي از  جا اين تفاوت مشخص است، اما ميان اين دو كران، گستره تا اين«كند.  مي

بسا عمدتاً از منظر  ي مديريت چه ها در رده بندي جايگاه نماي مديران. رتبه كارگران اشتراك دارند و از سوي ديگر با سرشت  نماي با سرشت
ترتيب از  اين ورمن به). بري٤٠٥(ص » كند هاي كاركنان را سطوح تخصص فني مشخص مي بندي جايگاه كه رتبه اقتدار درك شوند، درحالي

كنند، تاحد نسبتاً  ي عواملي كه هردو كاركرد را اجرا مي منزله ي مياني جديد، به ي كاركردي مناسبات توليد به تشخيص طبقه ي جنبه زاويه
معناي  صص فني بهكه تخ . در اين بافتار، اقتدار داللت بر كنترل و نظارت (يعني كاركرد عام سرمايه) دارد، درحاليشود زيادي نزديك مي

ي ديگري از  پاره  شكلي گذرا به براين، بريورمن درادامه به سازي فرايند كار (كاركرد عام سرمايه) است. افزون سازي و يكپارچه هماهنگ
فقط كاركرد  كند: آن عواملي كه مالك وسايل توليد نيستند و شود) اشاره مي ي مياني جديد (درادامه در همين مقاله به آن پرداخته مي طبقه

). ٤٠٦(ص » دست پا و ازاين خرده» مديران«ي ارتش صنعتي، همانا سركارگران،  پايه افسران جزء و دون«كنند، يعني  عام سرمايه را اجرا مي
ياني جديد ي م ايستد و درنتيجه در تشخيص طبقه تر برود، در اين نقطه باز مي كه در اين مسير پيش جاي اين وجوداين، واكاوي بريورمن به با

ها كاركرد اجراشده است، ناكام  شونده، كه يكي از آن ي مناسبات توليد، عنصر مالكيت و عناصر تعيين كننده از منظر تضاد ميان عنصر تعيين
و كمتر از  ١٥متحده احتماالً بيش از  امروزه در اياالت« نامد و  مي» سطوح مياني اشتغال فني و اجرايي «چه بريورمن  آنعالوه،  ماند. به مي
شده در فرايند توليد  كارگرفته اي ساختگي است، به اين دليل كه شامل عوامل به ) دسته٤٠٤(ص » شود درصد كل اشتغال را شامل مي ٢٠

ين ا ). به٤٠٤(ص »  دست ها، دستگاه حكومتي و ازاين ها، مدرسه بيمارستان«و هم عوامل شاغل در  شود مي داري (ناب و نيز نامولد) سرمايه
ي آن) و مناسبات توليد پشتيبان  دارانه اي درمورد فرايندهاي مختلف توليد ( عالوه بر نوع سرمايه دليل كه در كتاب بريورمن، هيچ واكاوي
  تواند فراتر از اين حد برود. اين فرايندها وجود ندارد، واكاوي او نمي

گرفتن يكي  داري متكي است. ناديده ي مناسبات توليد سرمايه هر سه جنبهاين مسئله به اين دليل است كه شناسايي طبقاتيِ يك عامل بر  ١٨
) مالكيت حقيقي بر وسايل توليد ١شود. براي مثال، كارگر تجاري و نيز سرپرست او ( اي مي كننده ها منجر به اشتباهات تعيين از اين جنبه

ي كار اضافي اين دو عامل وجود دارد. كار اضافي كارگر  اسي ميان مصادرههمه تفاوتي اس شود. بااين ها مصادره مي  ) كار اضافي آن٢ندارند و (



تشخيص عام دار  را در حكم بازتاب ايدئولوژيك ظهور سرمايه» يتيانقالب مدير«تواند  او نمي .٧
 ١٩دهد.

نظر من بر به اي كه  ي مياني جديد است، نظريه شدن طبقه پرولتريزه در مورد ي ا او فاقد نظريه .٨
زدايي نيروي كار و (ب) محوشدن كاركرد عام سرمايه. براي مثال، بنا  دو ركن متكي است: (الف) ارزش

 :١٩٧٤ي مياني جديد، ميان جايگاه پرولتر و جايگاه بوژوا در نوسان است ( طبقهزاس، بر نظر پوالن
). اين نكته درست است اما در غياب واكاويِ تغييراتي كه در سطح مناسبات توليد درحال وقوع ٣١٨

ي مياني محتمل است به سمت پرولتاريا سوق پيدا  هاي طبقه توان روشن كرد كه كدام بخش است، نمي
 ٢٠ها به سمت بورژوازي. د و كدام بخشكن

  

  

 طبقات ديبازتول. ٢

، يكي از دو مفهوم اصليِ گاهيجاكشيدنِ مفهوم  ، براي پيشداري سرمايه توليد مناسبات ي درباره قبلي بحث
 يكپارچگي عبارت است از داري ناظر بر بازتوليد طبقات اجتماعي، ضرورت داشت. ديديم كه فرايند توليد سرمايه

است، يعني بر  متكي يمناسبات توليد معين بر فرايند اين. فرايند كار و نيز فرايند توليد ارزش اضافي تسلط
، از را بايد اين مناسبات توليد كه براين ديديم دهد. عالوه توليد و وسايل توليد را پيوند ميعامالن مناسباتي كه 

                                                                                                                                                                                     
شود و كار اضافي سرپرست او در حين اجراي كاركرد سرمايه. لحاظ نكردنِ عنصر كاركردي به  تجاري در حين اجراي فرايند كار مصادره مي

طبقاتي  جواري ) همايدئولوژيك و سياسي هاي رويهظ كردن اين معناست كه براي هر دو عامل ( در سطح مناسبات توليد، يعني بدون لحا
ي كارگران مولد، و طبقه مياني را  مثابه ي كارگر را به ، پوالنزاس بايد طبقهانگاري از اين همسانشويم. براي اجتناب  مشابهي قائل مي

كارگرها را، يعني هم كارگر تجاري و هم سرپرست ـ  و غيرترتيب، او مجبور است كارگران نامولد  اين ي كارگران نامولد تعريف كند. به مثابه به
) همين رويكرد را ١٩٧٢ي مياني يكي درنظر بگيرد. پي. والتون و اي. گمبل (لندن  ، ذيل طبقهمراتب بنگاه در سلسهاو را، فارغ از هر سطحي 

را كه كارشان معناي اجتماعي متضادي دارد ذيل   يشود كه عوامل جا منتهي مي گيرند كه در آنْ لحاظ نكردن عنصر كاركردي به اين پي مي
  گيرند. ي واحد يكي درنظر مي يك طبقه

اند. اجازه بدهيد  داري جهاني ــ كه درواقع بازتاب ايدئولوژيك ظهور سرمايه» انقالب مديريتي«بر  نظري هستند ــ عالوه بناهايشماري از ١٩
ي  گيرند؛ در نظريه مي  ، هستند كه تصميمكارساالرهاي اقتصادي افراد، يعني  در نظريه«ي سازمان.  ها اشاره كنيم: نظريه تنها به يكي از آن

 K. D, The Study» (و نه فردي. ها سازماني هستند ديگر، دراين رويكرد تصميم بيان گيرنده سازمان يا شركت است. به سازمان، تصميم

of Organizations, London, ١٩٧٢, p. آميز و رازورزانه كه از  اي است تحريف ه شيو ،گيرنده ي تصميم مثابه ). مفهوم شركت به.٤٩
باال و  ) چندپارگي مالكيت اقتصادي ميان معدودي از مديران رده١كند: ( اسان بورژوا چنين شكلي پيدا ميشن ودريافت جامعه رهگذر آن درك

هايي از كاركرد عام سرمايه به عواملي كه مالك وسايل توليد نيستند و به عواملي كه يا صرفاً همين كاركرد را اجرا  شدن بخش  ) محول٢(
رضايت «هاي  كه در طرح گيرد (چنان هايي صورت مي كنند. هرگاه تالش ركرد كارگر جمعي اجرا ميكنند يا اين كاركرد را توأم با كا مي

چه رخ  گيري مشاركت داده شوند، آن كنند در فرايند تصميم ) تا عواملي كه منحصراً كاركرد كارگر جمعي را اجرا ميشود ديده مي »شغلي
ها بدون اعطايِ هرنوع قدرت اقتصادي  ي اين ام سرمايه به آن عوامل است و همهكردن بخشي (ناچيز) از كاركرد ع  دهد صرفاً محول مي

  .٢اخير درادامه نگاه كنيد به بخش   ي واقعي، يعني هرنوع مالكيت حقيقي بر وسايل توليد است. درمورد اين نكته
  ز جلوه بدهم.توجه كار پوالنزاس را ناچي رغم اين مالحظات انتقادي، قصد ندارم اهميت نظري قابل به ٢٠



داري را بار ديگر در نظر  گر فرايند توليد سرمايه. ادكرمالحظه كار، و كاركرد اجراشده   تصاحبمنظر مالكيت، 
را  ها است كه محتواي فني آنپذير  تقسيم خردشمار واحد  به بيان فني، به بياين فرايند، بينيم كه  بگيريم، مي

 بناميم.  اتي) عمليرا (از منظر فن خرد يواحدهابگذاريد اين  كند. مشخصاً تقسيم كار فني تعيين مي

متعاقباً هريك از اين واحدهاي خرد كه است،  متكي اين دليل كه فرايند توليد بر مناسبات توليدبه همه،  بااين
آن  دارند كه مناسبات توليد نيز محتوايي اجتماعي كهبلمحتوايي فني فقط  نه ،ي فرايند توليد هستند دهنده تشكيل

) يا ١شود كه ( ميمشخص با اين واقعيت ي، دار فرايند ناب توليد سرمايه حالتدر هر واحد خرد . ندك ميتعيين  را
ارزش اضافي است يا نيست؛ و   تصاحب) يا متكي بر ٢وسايل توليد است يا نيست ( ٢١متكي بر مالكيت حقيقيِ

 را، خرد يواحدها نيا) يا متكي بر اجراي كاركرد كار است يا متكي بر اجراي كاركرد سرمايه. بگذاريد ٣(

نيست كه يك  شكي ٢٢بناميم. گاهيجا اند، شده  لحاظ شان يفن زين و ياجتماع يمحتوا منظر از كه
يكساني در دو بنگاه اقتصادي تقسيم كار فني  تواند بر اجراي بيش از يك عمليات داللت داشته باشد. مي  جايگاه

نيست.  يكساني ها  جايگاهمعناي ساختار  ، لزوماً بهدارد ي يكسانيها ريشه در ساختار عملياتكه  بااين متفاوت،
شود. حال  مي  عوامل ايدئولوژيك و سياسي نيز تعيينتوسط ها   جايگاهطور كه خواهيم ديد، ساختار  همان

صرفاً  هركس مطرح كنيم.را  ،]agent of production[ ديتول عاملتوانيم مفهوم اساسي دوم، مفهوم  مي
به حامل مناسبات  خود مشخص، خودبه  جايگاهداري، يعني صرفاً با اشغال يك  با شركت در فرايند توليد سرمايه

) يا مالك وسايل توليد ١(  جايگاهيك  اشغالِديگر، يك عامل توليد تنها با  بيان شود. به داري بدل مي توليد سرمايه
) يا ٣كند؛ و ( كند يا نمي مي تصاحب) يا ارزش اضافي را ٢؛ (نه يا شود ميمحسوب طور حقيقي يا اقتصادي)  به (

  كار را.كند يا كاركرد  را اجرا مي سرمايهكاركرد 

هم  ديوابسته است به بازتول يطبقات اجتماع ديبازتولاين نكته را پيش بكشيم:  توانيم حال مي

) آن را مطرح كرده بود، يكي از ١٩٧٤( تر پوالنزاس . اين تز بنيادي، كه پيشديتول عامالنو هم  ها  گاهيجا

از پرداختن به اين   همه، پيش اي است كه در اين مقاله به آن پرداخته خواهد شد. بااين هاي عمده مايه درون
تر گفته شد كه  ي مناسبات توليد بيان كنيم. پيش جنبه  ي ميان سه رابطه پيراموناي را  موضوع، بايد چند نكته
كه ــ  همه، تعريف اقتصادي شوند. بااين تعريف مي ايدئولوژيكنظر اقتصادي، سياسي و طبقات اجتماعي از م

 نامم مي ]economic indentification[ اقتصاديهويت ، قرار نگيرم ها اكونوميستذيل گروه كه  براي آن

رو،  است. ازاينكننده  تعيينتوليد  تز منظر مناسباهويت ااقتصادي، هويت  ذيل، چنين همكننده است.  تعيينــ 
واجد   جايگاهاند، به اين دليل كه هر  ، در سطح مناسبات توليد، در ميان طبقات [مختلف] پخش شدهتوليدعامالن 

                                                           
  كنيم. تعلق ندارد، لحاظ نميداري  سرمايهما مالكيت حقوقي وسايل توليد را ،عنصري كه به مناسبات توليد  ٢١
. استبر محتواي فني و اجتماعي)  جايگاه (عالوه ي نيز مشخصه، الزم، يعني ارزش يدر ادامه خواهيم ديد، عنصر سوم طور كه همان ٢٢

اين است (اما تعيين  مستلزماين جايگاه اشغال اين است كه هر جايگاهي را بايد يك عامل اشغال كند و  الزممنظورم از مفهوم ارزش 
  بايد ارزش معيني داشته باشد. ،آن عامل كند) كه نيروي كارِ نمي



تنها يك همه، در اين مورد بايد اين نكته را نيز بيفزاييم كه  داري است. بااين مناسبات توليد سرمايه ي ازعناصر
اثبات دقيق اين نكته موضوع  كننده است. داري، تعيين درون مناسبات توليد سرمايه، عامل، يعني عامل مالكيت

كنم كه مالكيت وسايل توليد بر اجراي كاركرد  ميگذرا اي  جا صرفاً اشاره ي ديگري خواهد بود. در اين مقاله
مالكيت  عدمت، دارد. برعكس اين حالداللت ارزش اضافي)  نماي آن شكل سنخكار اضافي (تصاحب سرمايه و 

دارد. بنابراين، داللت و استثمار شدن (يا تحت ستم اقتصادي قرار گرفتن)  وسايل توليد بر اجراي كاركرد كار
كند كه بر  ي را اشغال ميجايگاهعامل توليد تعريف كنيم كه از منظر مناسبات توليد دار را  توانيم سرمايه مي

توانيم  كه، مي مختصر اين اجراي كاركرد سرمايه متكي است.ارزش اضافي و  تصاحبمالكيت وسايل توليد، 
 ي كارگر را توانيم طبقه عكوس، ميشكلي م . و بهبدانيمكارگر/استثمارگر ـ  عنوان مالك/غير را به دار سرمايه

بر اين دارد كه وجوه چنين داللت  هم يابي تعيني  همه، يك رابطه . باايناستثمارشونده/كارگر/مالكـ  غير
رو، ممكن است با وجه  ) نسبتاً مستقل هستند و ازهمينتصاحبشونده (در اين مورد عناصر كاركردي و  ينتعي

 يتناظر ،دار يهسرما ي كارگر و طبقه ي طبقه شناسايي در .باشند يا در تضاد در تناظركننده (عنصر مالكيت)   تعيين
شناسايي  قابل تضادي  صرفاً از زاويه ي مياني . اما طبقهحاكم است ]مالكيت عنصر يعني كننده،يين[با وجه تع

وسايل توليد مالكيت  عدم ها را بر مبناي ان آنتو ميوجود دارند كه عامالني ها و طبعاً   جايگاه براي مثال، ٢٣است.
دهند.  ي مياني جديد را تشكيل مي ها يك بخش از طبقه ؛ اينكردشناسايي  و اجراي كاركرد عام سرمايه 

يابيم.  هاي خط توليد را مي مراتبي، سركارگرها يا سرپرست تر مقياس سلسله ترتيب، در مراتب پايين همين به
 (از منظر مناسبات توليد)مراتب، وجود دارند كه  باالتر سلسله بسيار هاي ديگري، در مراتب  جايگاههمه،  بااين

  كنيم: را نقل راسموس. يجاز  اي نمونه. بگذاريد با سركارگرها دارند ماهيتي يكسان
و نوظهور  رشد ناگهاني و ١٩٧٢تا  ١٩٧١هاي  خالل سالدر  رشد روبهاين كشمكش در پي 

ي ناشي از حذف  نارضايتي فزاينده هبرسيدگي براي  يموتورز در تالش جنرال ،»هاي كوچك اعتصاب«
رفت. جنرال  سازي شغل سمت غنيتوجهي به  شكل قابل به ١٩٧٣در اوايل  مشاغل و شرايط كاري،

و او  را به خدمت گرفت هاروارد وكار كسب يسهمدراستاد سابق  ، پروفسور استفان فولر،موتورز

به او اختيار  چنين اختيار او گذاشت و همكارمند در  ١٤٤كرد و  منصوب رئيس شركت نائبدر مقام را 
رساندن به  و آزمايش در جهت ياري  ريزي و توسعه ي به برنامهاي كه الزم بود   هرشيوه كامل داد تا به

  ٢٤فرونشاندن نارضايتي، و حفظ و گسترش بارآوري بپردازد.

                                                           
 .The new middle class”, op“ي مياني جديد و قديمي، در سطح مناسبات توليد، نگاه كنيد به  ي تفاوت ميان طبقه درباره ٢٣

cit., section بي وفرج يكي از پرخلل«وجه  هيچ مفهوم طبقات مياني مفهومي بسيار دقيق است و به .٤ دروپيكر در  ترين اصطالحات
  ).١٤٠ .p ,١٩٦٤ ,P. Worsley, The Third World, Londonنيست. (» واژگان ماركسيستي ي دايره

٢٤ 'Why Management is Pushing "Job Enrichment" ', International Socialist Review, December 

١٩٧٤, p. ٢٥. 



  
هاي جديد كار كنترل و  شكل ي است، يعني ارائه دار سرمايه ماهيت كاركردعموماً  عامالنكاركرد اين  ماهيت

ها  ؛ آنكنند كاركرد عام سرمايه را اجرا ميحال،  بااينمالك وسايل توليد نيستند و عامالن ، اين درنتيجه نظارت.

كاركرد  درگذشته عموماًرا كه  چه ، آنديجد يها شكل در و يمراتب سلسله يساختار در ،يطورجمع به
يعني تمامي اين ــ عامالن هاي اين  . كاربست پژوهشآورند در مي اجرابه  ،شد محسوب ميدار منفرد  سرمايه

مشاركت كارگران مشغول هاي ديگر  شكلاكثر سازي شغل و نيز در  ي غني كه در حوزه» دانشمندان اجتماعي«
شد كه  نجام مياعامالني تر توسط  محول كردن وجوهي از كاركرد عام سرمايه، كه پيشعبارتست از بودند ــ 

كارگر جمعي صرفاً اجراي همين كاركرد را برعهده داشتند (يعني سركارگر، سطوح مختلف مديريت و ...)، به 
 حتي واگذاريدرعين حال بدونِ كردند ( كه تا اين زمان صرفاً كاركرد كارگر جمعي را اجرا ميعامالني يعني به 

شكلي مفصل  به بار اين را يد بخش ديگري را از راسموسبگذار .)ها آن ناچيزي از مالكيت حقيقي  به  بخش
  بياوريم:

، سازي شغل يك اصل مركزي در غني بايد گفت كه ،فارغ از اينكه تمركز يا تأكيدمان بر چه باشد

 ،بيشتر به كارگران در قبال توليد است تيمسئول، سپردن هاي مشاركتي و برنامه چون تمام طرح  هم
ترتيب، اين  اين به ي توليد هستند. كننده بدون هرگونه كنترل مستقل و واقعي بر تصميماتي كه تعيين

با كارگران كارگران به فرايند توليد است. بيشتر   هرچهكردن  در خدمت مقيد مسئوليت بيشتر
 ، تأخير،هاي كار، غيبت از كار گرفتن مسئوليت در قبال توليد، بايد در قبال رفع توقف برعهده

كه  شود به اين منجر مي عمالً پذير باشند. اين امر و غيره نيز مسئوليت ٢٥نيروي كار جايگزيني
و جايگزيني  »غيرضروري«تر ترغيب كنند، حذف مشاغل  كارگران يكديگر را به كاركردن هرچه بيش

                                                                                                                                                                                     

 در كاراطالع نيست. گزارشي با عنوان  هاي رضايت شغلي بي شناسي دانشگاهي از دليل واقعيِ نهفته در طرح شكي نيست كه جامعه
منتشر شد،  ١٩٧٣ي وزارت بهداشت، آموزش و رفاه اجتماعي بود و در سال  شده توسط كارگروهي ويژه كه گزينش آن برعهده ، تهيهكايآمر

پايين است ... رو، بارآوري كارگران  اند ... ازاين توجهي از كارگران آمريكايي از كيفيت زندگيِ كاري خود نارضي شمار قابل«دريافت كه 
را  "سياسي معقولـ  هاي اجتماعي نگرش"كاهشِ دهد كه افزايش مشكالت كاري، ممكن است  نشان مي ي تحقيق گستره عالوه، افزايش به

  ي سازي شغل، توسعه هاي متنوع غني ي طرح . با توجه به ماهيت و گستره٣١شده توسط بريورمن، همان، ص  نقل» در پي داشته باشد.
وجه چيز  هيچ شود به اصالحاتي كه امروزه پيشنهاد مي«م بخش ديگري را از بريورمن نقل كنيم. شغل، مشاركت كاري و غيره، بگذاريد باز ه

اند. اين پيشنهادات  مدت يك نسل رايج بوده پردازانِ مديريت به ) و نزد برخي نظريهIBMها(مثالً  تر در برخي شركت جديدي نيستند و پيش
  ي ادعاي سنجيده ي مشخصهاند. اين پيشنهادات  اه كارگران باشد، سبكي مديريتيي تغييري واقعي در جايگ دهنده كه نشان ازآن بيش

»المپي را عوض كنند، از شغلي خرد كه كارگران ماشيني را تنظيم كنند،  منشانه در روا دانستن اين ؛ سخاوتي بزرگاستكارگران » مشاركت
ثابت و محدودي كه مديريتي  هاي بديلته باشند، آن هم با تغيير در ميان بودن داش گيرنده جا بشوند و توهم تصميم ديگري جابه به شغل خرد

 .H(تأكيدها از من است) نگاه كنيد به » اهميت را درمعرض انتخاب باقي گذاشته است. فقط مسائل بي عامدانهشان كرده كه  طراحي

braverman, op. cit, pp. ٣٩-٣٨  
٢٥ Labor turnover به تعداد  ،شوند نسبت تعداد كاركناني كه در يك بنگاه به علت تعديل نيرو، اخراج يا استعفا از كار بر كنار مي

  . [م]كارگران تحت استخدام آن بنگاه در يك دوره زماني معين



 انضباطو خود كارگران بر يكديگر  را پيش بكشند آالت و تجهيزات جديد مشاغل قديمي با ماشين
 ي برعهدهري از وظايف را كه درگذشته شما يك گروه در حكمِترتيب، نيروي كار  اين اعمال كنند. به

 درگرفتن اين وظايف سنتي مديريت، كارگران  عهده دهد. با بر مديريت بود، داوطلبانه انجام مي
اين  ... باشندسهيم يافته  رآوري و سودهاي افزايشبا دركه  آن بي ،شوند ميادغام  يريتمد كاركردهاي

هاي سنتي مديريت خط توليد  نياز به شكلشدنْ  ادغام شود كه اين گمان با اين واقعيت تقويت مي
صورت احتماالً  دهد، كه درغيراين كاهش ميرا هاي خط توليد و غيره)  (يعني سركارگرها، سرپرست

 دهد. كردند كه اكنون خودشان داوطلبانه انجام مي چه مي بايد كارگران را مجبور به پذيرفتن آن
...  است ظاهر محو شده هاي سنتي اقتدار مديريت خط توليد صرفاً در جا شكل همه، دراين بااين

وجه از ميان نرفته است  هيچ كاركنان بهانضباط و  محصول [رشد] اقتدار مديريت در تضمينواقعيت در
 در كه ،منتقل شده است يريتمراتب مد باالتر در سلسله يسطح به صرفاًاقتدار  ينا كه معنا اين به ــ
 ينا ،انجام بدهند يريتمد يتمنطبق با رضا را هايشان مسئوليتكارگران  خودكه  مادامسطح  ينا

  ٢٦.كند مي عمل »غيرمستقيم شكلي به«اقتدار 
  

 تيريمدويژه بعد از جنگ جهاني دوم)  داري انحصاري (به بايد اين نكته را يادآوري كرد كه در سرمايه

 حولم ييكارفرما يها ونيو فدراس ها انجمن بهرا  هيسرما عام كاركرد وجوه يبرخشركت 

(كه  انيفرماكار يسراسر ونيفدراس ها، يعني ترين انجمن يكي از مهم . براي مثال، در هلنداست كرده

ازجمله مساعدت در  ،كند هاي عضو خود عرضه مي اي از خدمات را به شركت مجموعه ،)است انجمن يك درواقع
تحقيق در مورد ها،  كارگزيني در شركتهاي  بخشي حقوقي، مساعدت در ايجاد  زني جمعي، مشاوره چانه

سنجي و  زمانفنون  موردر ي تخصصي د مشكالت مناسبات كاركنان و كارگران در يك شركت خاص، مشاوره
هاي كارمزدي، و  هاي شغلي، نرخ بندي جايگاه هاي طبقه سنجي و راهنمايي در مورد توسعه يا اصالح نظام حركت

 عام كاركرد كه است ينينو و مدرن يها شكلاين خدمات ازجمله  يتمام٢٧هاي نوين كار. معرفي روش

گيرند.  طور عام صورت مي  كه به هنگامي و نظارت؛ يعني وجوهي از كار كنترل است كرده اتخاذ هيسرما

                                                           
كه به كاركرد مضاعفي  كنم، درجايي  ، خاطرنشان مي٣، همان، بخش »ي مياني جديد طبقه«ي مشابهي را در   . من نكته٤٤همان، ص ٢٦

  . كنند  سنجي را برعهده دارند، اجرا مي اي كه كارامكان كنم كه مديران پروژه اشاره مي
٢٧ J. P. Windmuller, Labor Relations in the Netherlands, Cornell University Press, ١٩٦٩, pp. 

٦٠-٢٥٩. 
هاي باال درمورد تمام آن عواملي كه در  بنگاه اقتصادي باشد (نگاه كنيد به مثالكند، چه درون يك  ماهيت اجتماعيِ يك كاركرد تغيير نمي

صورت، تمام كساني كه كه در   كنند) و چه خارج از آن (دراين حاضرند و درنتيجه كاركرد عام سرمايه را اجرا مي» سازي شغل غني«هاي  طرح
كنند؛ اين واقعيت  نكنند، كاركرد عام سرمايه را اجرا مي» كار«اهي اقتصادي كه درون بنگ جمعي از كارمندان به كار مشغولند، حتي درصورتي

 دهد). اند، ماهيت كاركردشان را تغيير نمي كردند، از بنگاه جدا شده تر كاركرد عام سرمايه را اجرا مي كه گروهي از عوامل، كه پيش



كند، حال چه از سوي مديريت شركت اجرا شود و چه از سوي متخصصاني كه  ماهيت اين كاركرد تغييري نمي
هاي عضو مربوط  تا جايي كه به شركتاين خدمات اند.  استخدام كرده فرماييهاي كار ها و فدراسيون انجمن

اي هستند براي اجراي كار كنترل و نظارت  هاي پيچيده شيوهداري،  ند توليد سرمايهشود، يعني در دل فراي مي
گذشته از مالحظات  ،انكارفرمايهاي  طور عام، يعني براي اجراي كاركرد عام سرمايه. علت تأسيس فدراسيون به

اي كه  سرمايه ،درمجموعازهمه اقتصادي است.  اول (كه كشور به كشور تفاوت دارند)، سياسي و ايدئولوژيك
ده شود، بسيار تواند به مصرف مولد اختصاص دا درنتيجه ميو كنند،  كارفرمايان منفرد از اين طريق حفظ مي

كارايي بيشتري نيز در  افزون براين،  است. انهاي كارفرماي حفظ و نگهداري فدراسيون  هاي بيش از هزينه
 را يمدآمتخصصان سر توانند ميها  اين فدراسيون كه به اين دليل ،شود اجراي كاركرد عام سرمايه حاصل مي

باتوجه  هايي كه حتي آن شركت كه اينها نباشند و نيز گرد هم آورند كه ممكن است در دسترس يكايك شركت
وقت به  ممكن است نياز تمام ،بياينداستخدام متخصصان كارآمد برتوانند از پس  مي هايشان حقوقرديف به 

  جمعي). هاي نامه توافقتجديد (مثالً در مورد  ها نداشته باشند خدمات آن
 كه ستندين يعامالنتنها  دهند يشركت انجام م كيكار كنترل و نظارت را در  واقعدر كه يعامالنآن  ن،يبنابرا

 چه ،كاركرد نيا ياجرا گرِيد ي وهيش پنج به كم دست ميتوان يم ما را بر عهده دارند. هيكاركرد عام سرما ياجرا
و  هيكاركرد و خواه با تعب نيا ميمستق يخواه با اجرا م؛يو چه خارج از آن، اشاره كن ياقتصاد بنگاه داخل در

  بهبود كار كنترل و نظارت. ديجد يها وهيش ي ارائه
 بنگاه درون در) ياضاف ارزش ديتول نديفرا وجه(از  يدار هيسرما ديتول نديفرا يبازسازمانده ي مطالعه .١

ريزي است كه  برنامه مختلف ها بخششود، براي مثال،  چه براي ما تداعي مي جا آن . در اينياقتصاد
تر  . در اين خصوص پيشسازي شغل و از اين دست را برعهده دارند هاي غني ي طرح ي تعبيه و ارائه وظيفه

 ايم. ي كافي گفته اندازه به

هاي خارج از بنگاه اقتصادي.  داري به سازمان بازسازماندهي فرايند توليد سرمايه  واگذار كردن مطالعه .٢
 كند. تغيير نمي عامالناهميت اجتماعي فعاليت اين  ،واگذاريدليل اين   واضح است صرفاً به

اقتصادي. باز هم، هاي خارج از بنگاه  واگذار كردن اجراي برخي وجوه كاركرد عام سرمايه به سازمان .٣
بايد  )هاي جمعي نامه درخصوص توافق (براي مثالم يگفتهاي كارفرمايي  ي سازمان تر درباره پيش چه  آن

 گنجد. در پايين مي ٥ي  در باال و نيز نكته ٢ي  ها ذيل نكته كفايت كند. واضح است كه فعاليت اين سازمان

ي كنترل و نظارت و  واسطه منظور بهبود بي داري (به ايهدهي فرايند توليد سرم  بازسازمان ي مطالعهفقط  نه .٤
به بهترين شكل  بتوانندشرايطي كه در آن كارگران «ي  بنگاه، بلكه مطالعه ) در درونكاروري  درنتيجه بهره

 ,١٩٧٤ :Braverman( »اند به همكاري واداشته شوند ريختهاي كه مهندسان صنايع  ي كاري در برنامه

 است. كارگران و كاركنان روابط هاي بخشروشن آن، . مثال )١٤٠



ها و از اين دست،  ها، سازمان به مؤسسه  به آن اشاره شد) ٤ي  (كه در همين نكته پژوهشواگذاري  كار  .٥
 هاي كارفرمايي اشاره كنيم. توانيم به سازمان جا باز هم مي در خارج از بنگاه اقتصادي. در اين

ترين سطح  ويژه در عالي ، بهآموزشيبه نقش غيرمستقيمي اشاره كنيم كه نظام د منظور تكميل اين بحث، باي به
حدود اين مقاله  شك از حدو جا بي در اين كند. شدن بهبودهاي كار كنترل و نظارت ايفا مي آموزشي، در عملي

اين مقاله شويم كه پرداختن به آن در چارچوب  فراتر رفته و به قلمروي [بحث دربابِ] ايدئولوژي وارد مي
  تفصيل نقل كنيم: گويد را نسبتاً به چه بريورمن در اين خصوص مي آن گنجد. باوجوداين، ارزشش را دارد كه نمي

 منظورِ غلبه بر مقاومت طبيعيِ ي آن، به دارانه ضرورت تطبيق دادنِ كارگران با كار در شكل سرمايه
ها، لزوماً  و جانشيني نسل عي آنتاگونيستي،سرعت متغير، مناسبات اجتما يافته از طريق فناوري به شدت

ي  شود، بلكه اين ضرورت بدل به خصلت دائميِ جامعه منتفي نمي» كاردهي علمي   سازمان«با 
 ها شركتنيروي كار و كاركنان در روابط مربوط به هاي  بخشرو، در درون  اين از شود. داري مي سرمايه

شناسي  هاي جامعه صنعتي، دپارتمانروابط  هاي دانشكدهچون  هاي پشتيبان بيروني هم و در سازمان
هاي دانشگاهي  اي از رشته بايستي آميزه ،دانشگاهي و نيمه دانشگاهيهاي  ها، و ديگر مؤسسه در كالج

شناسي  زماني پس از تيلور، روان شدند. كوتاه ي كارگران ايجاد مي معطوف به مطالعه كاربرديو 
ه زش كارگران را بيو انگ هاي گزينش، آموزش وجود آمدند تا روش صنعتي و فيزيولوژي صنعتي به

شناسي  وجود آوردنِ] يك جامعه براي [به كامهمه به تالشي نا  طولي نكشيد كه اين كمال برسانند و
  ي يك نظام اجتماعي، بسط يافت.   مثابه ي محيط كار به صنعتي، يعني مطالعه

ها عبارت از اين است كه، برخالف  اي موجود در آنه خصلت اساسي اين مكاتب گوناگون و جريان
ها شرايطي  ي آن دهي كار ندارند بلكه دغدغه  اي به سازمان رفته عالقه هم جنبش مديريت علمي، روي

اند  اي كه مهندسان صنايع ريخته ي كاري به بهترين شكل در برنامه بتواننددر آن كارگران  است كه
داري را  ي سرمايه جامعه كار در ونمو رشد كاتب فرايندهاي روبهاين م .به همكاري واداشته شوند

ضروري و «صنعتي ي  ها را در هر شكلي از جامعه كنند و آن تغييرناپذير قلمداد ميهايي  قطعيت
 نارضايتي  :شود مربوط مي مديريت بهاست كه  مسائلي شد مطرحكه  مسائلي دانند. مي» ناپذير اجتناب
مقاومت در برابر آهنگ  ، غيبت در محل كار،يابد تجلي مي كارگرانجايگزيني باالي هاي  نرخ كه در

 ،يينها محصولقبال  در مشترك يكار گروه  تيمحدودكاري،  ، اهمالانگاري سهلشده،  كاري تعيين
شناسان و  خود براي بيشتر جامعه خودي كه اين مسائل به علني در برخورد با مديريت. چنان خصومت

تنزل يافتن  بر سر كنند، مسئله نه مندند نمايان مي قهي كار و كارگران عال شناساني كه به مطالعه روان
است، چه آگاهانه و چه تنزل ها به اين  هاي برخاسته از واكنش دشواري بر سر مردان و زنان بلكه

شكلي  به كماكان ارتودوكسوجه اتفاقي نيست كه اكثر دانشمندان اجتماعي  هيچ رو، به ناآگاهانه. ازاين
ي شرايط عيني كار،  نه مطالعهشان    كه وظيفه كنند اين حكم پيروي مي از ،مذبوحانه درواقعراسخ، و 



جات  آورند: در ت زير را فراهم ميهايي ذهني است كه موجبا ي پديده مطالعه بلكه صرفاً
 ها استخراج شده است هاي آن نامه كه از دل پرسش »نارضايتي«و » مندي رضايت«

)Braverman: ٤١-١٣٩ ,١٩٧٣.(  
  

ها در مقام ابزارهاي ايدئولوژيك براي واداشتن كارگران به  همه، نبايد در اهميت اين نهادها و نظريه بااين
كند  اقتصادي كماكان نقشي اساسي ايفا ميـ   دارانه، اغراق كرد. شرايط اجتماعي مايهشدن با شرايط كار سر قبمنط

)Braverman: ١٤٦ ,١٩٧٣.( 

ي مياني جديد، متشكل از تمام آن  توان استنباط كرد، بخش ديگر طبقه طور كه از مطالب باال مي همان
وليد و اجراي هم كاركرد عام سرمايه و هم يت وسايل تمالكـ  غيراست كه از منظر عامالني ها و تبعاً  جايگاه

جديد  ي مياني به اين بخش از طبقه مفصل) ١٩٧٥اند. من در جايي ديگر ( تشخيص كاركرد كارگر جمعي قابل
آيد، اين  دست مي گيريِ مهمي كه از اين مالحظات به و قصد ندارم واكاوي خود را تكرار كنم. نتيجهام  پرداخته

داري برقرار باشد، شناسايي طبقات  توليد سرمايهميان سه عنصر مناسبات  ضاديتممكن است چون است كه 
دهد چرا مناسبات  عالوه اين همان دليلي است كه توضيح مي سه عناصر صورت بگيرد. و به بايستي از منظر هر

و اسبت مالكيت منو س دو قطب، از يك ميان  يابي نّمناسبت تعييك مناسبات. ساير ي است در ميان اتتوليد مناسب
  . تصاحبمناسبات كاركردي و  ديگر، از سوي

داري، در سطح مناسبات توليد، را  طبقات در سرمايه ديبازتول يواكاو ميتوان يم حال شد، گفته چه آن به توجه با
ضرورت توليد عامالن ها و  گذاري ميان جايگاه ازهمه، بايد به اين پرسش پاسخ بدهيم: چرا تمايز شروع كنيم. اول

جايگاهايي كه  گرفتن ناديدهرا لحاظ كنيم، با عامالن اگر فقط  جبوريم هر دو عنصر را لحاظ كنيم؟دارد و چرا م
را از منظر عامالن توانيم آن  كم دو اشتباه عمده مرتكب بشويم. نخست، نمي كنند، ممكن است دست اشغال مي

در ساختار اجتماعي  ييها را از منظر اين مناسبات، در جا توانيم آن مناسبات توليد شناسايي كنيم و درنتيجه نمي
را از حيث درآمد (مناسبات » مردم«شناس بورژوايي خواهيم بود كه  قرار، در جايگاه آن جامعه قرار بدهيم. ازاين

را ، كه مناسبات توليد و توزيع آن ايدئولوژيككند)، منزلت (مناسبات  توزيع، كه مناسبات توليد آن را تعيين مي
 كند، درستي خاطرنشان مي طور كه پوالنزاس به كند. دوم، همان بندي مي كند) و غيره طبقه تعيين مي

سان تلقي خواهيم كرد. اگر از برهان خلف  سازند هم صورت نظام اجتماعي را با مردماني كه آن را مي دراين
، تواند پابرجا بماند ميداري  يت نظام سرمايهداران ناگهان ناپديد بشوند، ماه ي سرمايه گر همهااده كنيم، حتي فاست

 :١٩٧٤( داربودن است اشغال خواهند كرد ي كيفيت سرمايه كننده هايي را كه اعطا هاي جديد آن جايگاه چراكه آدم

توانيم  ، نميعامالنگرفتن  هاي توليد و بازتوليد را لحاظ كنيم، با ناديده از سوي ديگر، اگر فقط جايگاه ).٣٧
و سرانجام پيوند ميان   )٤١٦ ,٥-١٩٧٤ :Veltmeyerببينيم (» سيس انسانكدرمقامِ محصول پرا«را ساختار 

  نظريه و پراكسيس را از دست خواهيم داد.



لحاظ كنيم.  توليد راعامالن و هم  ها جايگاهدهد چرا ما بايد هم  بنابراين، اين همان دليلي است كه توضيح مي
و توليد و بازتوليد  ،ها ها تمايز بگذاريم؟ به اين دليل كه توليد و بازتوليد جايگاه اما چرا ما مجبوريم ميان آن

كننده  عنصر تعيينعامالنْ ها در مقايسه با توليد  توليد جايگاه توليد يكي نيستند. تز من اين است كهعامالن 
شود كه ، نبايد با آن ديدگاهي اشتباه گرفته اثبات آن خواهم پرداخت بههاي بعدي  است. اين تز، كه در صفحه

هاي  ام كه مقوله در جايي ديگر نشان داده شمارد. براي دگرگوني اجتماعي ناچيز مي را توليدعامالن اهميت 
يان وقتي پاي كنش اجتماعي در ماند كه  صرفاً مقوالتي منطقي دست ازاينو » شونده تعيين«و » كننده تعيين«

شونده در اين مورد داشته باشد لزوماً تناظر  ننده يا تعيينك وجهي تعيين ممكن است با اهميت و وزني كهباشد، 
ي طبقاتي و غيره)  (نيروهاي مولد، مبارزه شونده وجوه تعيين«درواقع، هميشه اين  ).١٩٧٥ :Carchediندارند (

  .)١٩٧٤» (شوند جامعه ميهستند كه سرانجام موجب نوعي گذار به نوع متفاوتي از 
وضعيتي كه اين در  وجود يكي نيستند و باعامالن يد ها و بازتول ترتيب، تز من اين است كه بازتوليد جايگاه اين به

. براي اثبات اند يكديگر مرتبط با  يابي تعيني  رابطهطريق يك كند از كننده ايفا مي تعيين  نقشي ها بازتوليد جايگاه
ي  كننده ها و چه چيز تعيين ي بازتوليد جايگاه كننده چيز تعيين م كرد كه چهيابتدا بررسي خواهاين گزاره، در 

پردازيم.  ها مي نخست به بازتوليد جايگاه .بايكديگر منطبق نيستنددو لزوماً  كه چرا اين است و اينعامالن بازتوليد 
 ٢٨اي وجود دارد. داري رابطه فرايند توليد سرمايه ها و ايم، واضح است كه ميان جايگاه تر گفته چه پيش براساس آن

عنوان يك برآورد اوليه،  كه، به توانيم فرض كنيم شرطي كه هيچ تغييري در درون فرايند توليد رخ ندهد، مي به
ا ه ها بدون تغيير باقي خواهد ماند. اما اين صرفاً يك برآورد اوليه است. جايگاه محتواي فناورانه و اجتماعيِ جايگاه

 ايدئولوژيكي عوامل سياسي و  توانند درنتيجه ها مي براي مثال، جايگاه خوش تغيير بشوند. توانند دست مي
ي طبقاتي شدت يافته است، سازمان داخلي فرايند توليد  در وضعيتي كه مبارزه چندپاره يا در هم ادغام بشوند.

ي  يك كارخانه وضعيتبه  ان، تغيير كند. منسرمايه بر كاركن ايدئولوژيكي  منظور تقويت سلطه تواند به مي
  ام كه در آن ايتاليايي اشاره كرده

» ارشد«سمت  ١١٥ مراتبي با  كارمند يك ساختار سلسله ٣١٨ از، ١٩٦٨-٦٩هاي  پس از موج اعتصاب 
كاركرد نفر صرفاً  ٢٠توانيم فرض كنيم كه اين  . ميها در سطح مديريت بودند از آن نفر ٢٠ايجاد شد، كه 

باقي هر دو كاركرد را. جالب است در نظر داشته باشيم  نفرِ ٩٥حال  كنند و در عين عام سرمايه را اجرا مي
از  كند و (ب) كاركردي مضاعف دارد: (الف) اجراي كاركرد عام سرمايه را كارآمدتر مي كه اين ساختار

                                                           
كه بايد  چنان كند، داري، يعني به فرايند توليدي كه ارزش اضافي توليد مي جا صرفاً به فرايند توليد سرمايه بايد درنظر داشت كه ما در اين ٢٨
ي فرايند توليد  داري را منحصراً ساخته پردازيم. اين محدوديت ميدان پژوهشيِ من نبايد به اين معنا تلقي شود كه من ساختار سرمايه مي

كاركنان شناسايي اقتصادي «ي من  ايند بر آن متكي است. در مقالهدانم كه اين فر داري ناب و مناسبات توليدي (و توزيعي) مي سرمايه
براي داري ( ايند نامولد توليد سرمايهكنم، ازجمله  فر ها) را برررسي مي ، همان، ساير فرايندهاي توليد ( و مناسبات توليد متناظر با آن»دولت

دارانه  هاي دولتي غيرسرمايه چه آن را فعاليت وسط دولت (آنمثال موردي كه در بنگاه تجاري در جريان است) و توليد برخي خدمات ت
ها با فرايند و  داري و چگونگي ارتباط آن ي ساختار سرمايه اي ديگر، به بررسي تنوع فرايندها و مناسبات توليد سازنده نامم). در مقاله مي

  پردازم. داري مي مناسبات توليد ناب سرمايه



 ايدئولوژيكعالوه ابزار  ن هستند، بهايدئولوژي بنگاه در ميان كاركنا معرف »ارشدها«جا كه اين  آن
 ,١٩٧٥ :Charchedi( شوند محسوب مي غيرمستقيم براي افزايش بارآورياي  شيوهرو  اين قدرتمند و از

٧٩(  

  
 يمشابه ي به نكته ،يواحد فن نيبه چند ديتول نديفرا كي ]subdivision[ ي هيتجز ي درباره بحث در ميبتلها
 :كند ي. او اظهار مكند ياشاره م

تواند  درواقع مي :شود اجتماعي را نيز شامل مي ي كننده تعيينبرخي عناصر » تجزيه«، اين همه بااين
اي باشد براي  مثالً، شيوهتواند،  تغيير كند. اين تجزيه مي مسلط ايدئولوژيكبراساس مناسبات سياسي و 

بر تقسيم كار در درون يك واحد اقتصادي  هتوليدكنند غيره يا كنند توليد هاي يكي از طرف ي تحكيمِ سلطه
براين  بته عالوه(مربوط به توليد مادي) و ال اساساً كاركردهاي فني» حدهاي فنيوا«رو،  ازاين مشخص.

ها  ترتيب، شرايطي كه آن اين كنند؛ به را اجرا مي ايدئولوژيك(مربوط به مديريت) و نيز  كاركردهاي سياسي
  ).١٥٠ ,١٩٧٠ :Bettelheimفني نيست (شرايطي  »يكسره«وجه  هيچ اند، بي تجزيه شده آن در

  
  كند: ي مشابهي تأكيد مي در خصوص كار دفتري بر پديده )C. W. Millsميلز (رايت عالوه سي.  به

مراتب و  سلسله ني... در درون ا انضباطاقتدار و  ييمراتب اجرا است در سلسله يواحد منفرد كارمند
 »يساختگ« زاتيبا تما زين يشده است و البته گاه يبند طبقه كند يكه اجرا م ييمجموعه، او با كاركردها

 ييسو از فوس،يدر كارل يگر روشن براساس زات،يتما نيا. ]title[ سمت ازهمه شيو ب گاهيمنزلت، جا
از  يناش گر،يد يسو از و است خودشان يبرا كوچك يا محدوه يساز يشخص به كارمندان ازين از برآمده

دامن  زاتيتما نيكارمندان به ا »يبستگ هم«كردن  و سست دادن هيمنظور روح به تيرياحتماالً مد كه نيا
 نيادعا بود كه ا نيبر ا فوسيرقم خورده است. كارل در زاتيتما نيا نيا دل از ياديز اتفاقات...  زند يم

  به يليمكه  يعنوان كسان به هاكه كارفرما دهد   يرا شكل م »يمراتب ساختگ سلسله كي« زاتيتما
 )٢٠٩ ,١٩٥١ :Mills( دنبر يم هبهر آن از و دنزن يآن را دامن م ندارند، يبستگ هم

  
شوند كه ارزش  نمايان ميعامالني  دهاي متفاوت تا جايي كه در دستمز» ساختگي«همه، اين تمايزات  بااين

 . ميلز:رايتقول ديگري از سي.  روند. نقل وبيش يكسان است، رو به محوشدن مي نيروي كارشان كم

  ]كاركنانش يسو[از  يساز يا هياتحاد يها تالش يتنگا در داًيشد كه كارآزموده يكارفرما كي تنها
 نظر به ن،يباوجودا. ابديب يتيثيح يها يبند رتبه ي نه  آگاها يريكارگ به درحل را  است ممكن است راه

در واقع كارفرما  عالوه به وبه آن دست بزند  تواند يباشد كه م يانتخاب نيتر يعقالن حلْ راه نيا رسد ينم



 را كارها و داده كاهش را دهيچيپ يكاركردها شمار كه است بوده كاركنان كار و ها شغل شرح رهبر همان
   ).٢١١ ,١٩٥١ :Mills( است كرده تر كم را ها يپرداخت جهيدرنت و كرده هيتجز

  
، ها را لحاظ كنيم جايگاه در و سياسي را كنار بگذاريم و فقط تغييرات ايدئولوژيك، عوامل جا در اينبگذاريد 

د هاي فني جدي روش كارگيري به. تعين يافته استداري  تغييرات در فرايند توليد سرمايهعميقاً از سوي  كه امري
در محتواي  احتماالًبه تغييري در محتواي فني و نيز  ها كارگيري اين روش بهي تغيير است.  يكي از منابع عمده

 ي مياني جديد شدن بخشي از طبقه توان در مورد پرولتريزه اين نكته را مي اجتماعي كاركردها خواهد انجاميد.
م توليدي كه از منظر كاركرد اجراشده، هعامالن شدن آن  مشاهده كرد، يعني پرولتريزه ترين شكل عيان به

ي تنزل  واسطه بهعامالن  ي نيروي كارِيزدا كنند. ارزش جمعي را اجرا مي كاركرد عام سرمايه و هم كاركرد كارگر
ها  كردن وظايف و از اين دست شيوه ، معموالً از طريق چندپارهميانگينبه سطحي  انهها از سطح ماهر كار آن

و موجب  انجامد يم هامسئوليت كاهش به  دهد. اين امر ماهيت فني كاركرد اجراشده) رخ مي(تغييري در 
) كاركرد رفتن زميانا يا( تنزلمعناي  شود؛ به ميعامالن ساير دادن كنترل و نظارت بر  در جهت از دست يگرايش

تقسيم  كار فنيترتيب، تغييرات در تقسيم  اين عام سرمايه (تغييري در ماهيت اجتماعي كاركرد اجراشده). به
هاي فني جديد  روش يافتنِ عموميترو،  ازاين ٢٩.دهد  ميتغيير هاي مشخص  اجتماعي كار را نيز در درون جايگاه

مستلزم چندپارگي كمتري در مالكيت مثالً كه  درصورتي و ،كار اضافي  تصاحبتواند موجب تغييرات در عنصر  مي
  .تغييرات در عنصر مالكيت بشود منجر به ، حتيحقيقي باشد

ي كارگرْ عضوي  صورت كلي بگوييم، عضوي از طبقه بخواهيم به كنيم. اگر يرا لحاظ معامالن اينك بازتوليد 
بيان  دار نيز به همين ترتيب است. به ي سرمايه طبقات مياني و طبقهدر مورد  ؛ماند ي كارگر باقي مي از طبقه

ي  اي به طبقه پايين) از طبقه باال (يا روبه بهوجود ندارد كه موجب حركتي كلي رواي  ديگر، هيچ سازوكار دروني
 ،باشدالن عامفارغ از تحرك اجتماعي (تا جايي كه مسئله بر سر  داري، ساختار اجتماعي در سرمايه ديگر بشود.
، كامالً )اهميت ها و درنتيجه تغييرات در ساختار باشد، بي سر جايگاهكه مسئله بر  و تا جايي است يك استثناء

(باز هم فارغ از تحرك عمودي، تنها  ها در ساختار اجتماعي معنا كه براي تغيير مكان به اين ؛ناپذير است انعطاف
تنها راهي كه پيش  كند) بر روي آن تمركز مي ايدئولوژيك، آشكارا ل، به داليشناسي بورژوايي اي كه جامعه جنبه

در ازهمه  بيشنكته   كند. اين است كه اشغال ميروي يك عامل قرار دارد، تغييرات در ماهيت دروني جايگاهي 
 هايي كه تغييري در ماهيت جايگاه يعني در وضعيتي كه ،مشهود است ي مياني جديد شدن طبقه مورد پرولتريزه

در ساختار عامالن شود كه آن  سازند موجب تغيير در مكاني مي را مي ]substratum[ طبقهزيربنياد مادي اين 
بعدتر بررسي   توليد را كميعامالن ها و  ي ميان تغييرات در جايگاه ي پيچيده رابطه كنند. اجتماعي اشغال مي

از مشخصاً عامالن مختصر بررسي كنيم كه چرا  همه، پيش از آن مفيد خواهد بود كه خيلي اين خواهيم كرد. با

                                                           
  گردد. جاي تقسيم كار اجتماعي، به تقسيم كار فني بازمي كننده به اي تعبير كرد كه گويي نقش تعيين گونه   چه گفته شد را نبايد به آن ٢٩



صرفاً تاحدي در عامالن جاست كه بازتوليد  مسئله در اين شوند. كنند تعيين نمي هايي كه اشغال مي جايگاهطريق 
چنين  و هم ايدئولوژيكهاي سياسي و  دهد. دستگاه ، رخ ميها  داري، يعني درون بنگاه درون فرايند توليد سرمايه

با اما به اين دليل كه اين عناصر در مقايسه سهم دارند.  ها نيز آندر بازتوليد  ها در تمامي سطح ي طبقاتي مبارزه
تحرك عمودي فرصتي براي عامالن نسبي هستند، ممكن است براي برخي  ساختار اقتصادي، واجد استقالل

و بين عامالن شود،  مربوط مي داري در سرمايه عامالنعي كه به خاستگاه اجتما جايي تا ،بنابراين ٣٠ايجاد شود.

 ياجتماع خاستگاهكه،  اين استقاللي نسبي دارند. خالصه دو اي وجود ندارد، بلكه اين همسانيهيچ ها  جايگاه

روشن  تر گفتيم، چه پيش ، با توجه به آنهمه ينا. بااست شان گاهيجا از مستقل ينسب طور به عامالن
  كند. كننده ايفا مي ا و بازتوليدشان است كه نقشي تعيينه  جايگاهاين  است كه

 
 

 ديجد يانيم ي طبقه شدن زهيپرولتر و كار يروين ييزدا ارزش نوع دو. ٣

هاي  ، بر حسب تأثيرات روبنا (دستگاهها در مقايسه با جايگاه عامالناستقالل نسبي  جاي كار، تا اين
ي طبقاتي  كه ديديم روبنا و مبارزه اين بابراين،  افزون توضيح داده شد.عامالن و سياسي) بر بازتوليد  ايدئولوژيك

ها و  كه بازتوليدهاي جايگاه  ادعااين به  توان ديگري را نيز مي استداللتواند بر بازتوليد جايگاه تأثير بگذارد،  مي

در  ،عامالنو  ها گاهيجا انيم. گذشته از تأثيرات روبنا، ، اضافه كردباشندمنطبق برهم لزوماً نبايد عامالن 

عامل و  كيكار  يرويارزش ن انيوجود داشته باشد؛ م يرتيمغا تواند يم ،يسطح اقتصاد

 براي. وجود داشته باشد يرتيمغا تواند يم است گاهيجا كي ازِيمورد ن كه يكار يرويارزش ن

الزم ي ارزش  ] بناميم. محاسبهvalue required[ الزم ارزشبدهيد مورد دوم را  اجازه اختصار رعايت
الزم توانيم ارزش  كه ارزش كاالهاي مزدي مشخص بشود، مي . فقط زمانيالهاي مزدي استاارزش كمتكي به 

از تحصيالت، كه براي مثال چه ميزان از نوع خاصي  اين يك جايگاه معين را محاسبه كنيم، البته با توجه به
و الزم ميان ارزش  مغايرترو، بگذاريد  ازاين و غيره، براي اجراي محتواي فني يك جايگاه الزامي است. آموزش

جا آغازگاه ما بايد ساختار مضاعف يك جايگاه باشد، يعني  ارزش نيروي كار يك عامل را بررسي كنيم. در اين
  محتواي فني و اجتماعي آن.

. بايد باز هم كند تنظيم ميدر ساختار اقتصادي را عامالن جواري  ديديم كه محتواي فني يك جايگاه، هم
كند. از منظر  مشخص مي و كاركردي تصاحب ،مالكيت اصرعن را محتواي اجتماعي يك جايگاهكه  تكرار كنيم

(يعني فرقي ي اجتماعي يك كاركرد است  مورد آخر، يعني عنصر كاركردي، بايد روشن باشد كه صرفاً جنبه
                                                           

كه محتواي مشخصي برايشان قائل بشويم و اين يعني  توانيم از اصطالحات تحرك عمودي و افقي استفاده كنيم، درصورتي مي ٣٠
داري  ي مناسبات توليد سرمايه د، يعني در اين سطح از انتزاع، منظورمان سه جنبهها باش كه منظورمان محتواي اجتماعي جايگاه شرطي به

  ي حركت يك عامل از جايگاهي به جايگاهي ديگر با محتواي اجتماعي متفاوت است. درصورتي كننده رو، تحرك عمودي توصيف باشد. ازاين
  واحدي داشته باشند.توانيم از تحرك افقي سخن بگوييم كه دوجايگاه محتواي اجتماعي  مي



اجتماعي يك جايگاه  تشكيل محتوايدر كه  ا اجرا كند يا كاركرد كار را)كاركرد سرمايه ركند يك عامل  نمي
، واجد ماهيتي فني نيز هست. به اين اي فني يك كاركرداين، يك جايگاه از رهگذر محتو باوجود دخيل است.

 مشخصي كاركردي،  ، يعني جنبهفقط محتواي فني يكي از عناصر آن را  دليل كه محتواي فني يك جايگاه
كند كه از محتواي فني يك جايگاه سخن بگوييم يا از محتواي فني يك  بعد ديگر فرقي نمي جابه ، ازاينكند مي

يك  نماي سرشترسيم الزامات فني معيني  گرفتن محتواي فني يك كاركرد، به اين نتيجه ميكاركرد. با درنظر
كه يك  تندسههايي  دست ويژگي ها، آموزش، تحصيالت و ازاين كيفيتي  كننده تعيينجايگاه است. اين الزامات 

كرد مستلزمِ نوع معيني از كه محتواي فني يك كار ها نياز دارد، به اين معنا عامل براي اشغال آن جايگاه به آن

معين ارتباط تنگاتنگي با الزامات سطح مشخصي از  ، است. الزامات يك كار انضماميِيانضمام كار، همان كار

اين نكته به اين معناست كه اگر قرار  ها دارد. آوردن آن مهارت دست كارِ الزم براي به رو با زمان         مهارت و ازاين
(البته با اين فرض كه ارزش كاالهاي مزدي مشخص  اشغال كردن يك جايگاه باشد باشد يك عامل قادر به

 .ارزش معيني داشته باشدلزوماً  زم اين است كه نيروي كار آن عامل، محتواي فني آن كاركرد مستلاست)
 معيشت ازلحاظي حداقل   دهنده كاالهاي تشكيلد كه ارزش كاالهاي مزدي و تركيب سب زماني خالصه،

  .كند يك كاركرد است كه ارزش موردنياز را تعيين مي اين محتواي فنيِ ،مشخص باشد يافته هنگي تعينفر
نيروي كار يك عامل را  ارزش ازلحاظ فرهنگيمتعين حداقل معيشت يي، كنيم. از سو  بايد اين نكته را روشن

ضروري  آن عامل بازتوليدلحاظ فرهنگي براي توليد و ارزش تمام آن كاالهايي كه از  يعنيكند،  تعيين مي
) تركيب سبد كاالهاي ١ها را بدانيم: ( . يعني ما براي رسيدن به ارزش نيروي كار، بايد اينآيند حساب مي به

 اغلبكنيم،  كه از ارزش نيروي كار صحبت مي زماني هاي مزدي. ) ارزش هريك از اين كاال٢مزدي و (
از سوي  ٣١شود. از كار ساده محاسبه مي عنوان مضربي بههر و ميانگين است. كار ماهر كارگر ناما منظورمان

را نيز در اختيار داريم؛ اين ارزش را محتواي فني آن جايگاه تعيين  الزمبنا به يك جايگاه معين، ارزش ديگر، 
ي تركيب سبد كاالهاي  عالوه جا نيز بايد ارزش كاالهاي مزدي را در دست داشته باشيم (به كند. در اين مي

كه يك عامل  زماني .سازدقادر به اشغال آن جايگاه  را تا يك عاملها نياز دارد  مزدي) كه جايگاهي معين  به آن
دهد، يعني خود واقعيت اشغال  تطبيق ميالزم ، ارزش نيروي كارش خود را با ارزش كند جايگاهي را اشغال مي

يك كاال است، اين  جا كه نيروي كار كند. اما ازآن نيروي كار آن عامل را تعيين مي ياجتماعآن جايگاه ارزش 
ميان ارزش اجتماعي آن ازسويي و (الف) ارزش فردي نيروي كار يك عامل و (ب)  جود دارد كهو امكان

وانيم بگوييم ت بنابراين مي٣٢وجود داشته باشد.ي مغايرت ،ديگر شوند ازسوي مي پرداختواقعيت در كه دستمزدهايي

                                                           
هاي  داري گرايشي واقعي وجود دارد در جهت تنزلِ تمام كار سازد اين واقعيت است كه در سرمايه چه اين عمليات نظري را موجه مي آن ٣١

  ماهر به كار ميانگين.
See K. Marx, Capital, Vol. I, New York, ١٩٦٧, p. ١٩٨.  

  فهم بشوند. اميد كه درادامه باجزئيات بيشتر قابل كنم با اين پيشاپيش اين نكات را مطرح مي ٣٢
  



نيست،  كه آن عامل اشغال كرده يكي يجايگاه معينالزم كه تعيين ارزش نيروي كار يك عامل با تعيين ارزش 
جايگاهي كه آن عامل اشغال كرده  الزمكه ارزش اجتماعي نيروي كار يك عامل و ارزش   از اين جهت كه بااين

 رو ارزش اجتماعي نيروي كار) و (و ازاينالزم ارزش  كه ميانِ اين امكان وجود دارد اند،  منطبقهمواره بر يكديگر 
 همه، حتي اگر وجود داشته باشد. بااين مغايرتشود (دستمزدها)  ارزش فردي يا ارزشي كه در عمل پرداخت مي

 تغيير يها وهيش، باز هم بريكديگر منطبق باشنديك عامل همواره  و ارزش اجتماعي نيروي كارِالزم ارزش 
يك تغيير در اين دو  ني وقوعكه در ترتيب زما اين خواهيم ديد كه با يكديگر منطبق نيستند. باارزش اين دو 

كند، ما را در واكاوي  تغيير ميابتدا  يمنطقيك از نظر  كه كدام ايني  ي وجود ندارد، مطالعهمغايرتارزش 
  خواهد رساند. هاي مهمي  گيري به نتيجه ي بازتوليد طبقات اجتماعي مسئله

 مسئله، ي جنبه نيتر يو كل نيتر به مهم جا نيا در .ميشروع كن كار يرويدر ارزش ن يرييتغ از نخست ديبگذار
 زيتما كار يروين ييزدا دو نوع ارزش انيم ديبا مورد نيا در پرداخت. ميكار، خواه يروين ييزدا ارزش يعني

در  افتهي يفزون يور از بهره يكرده است، ناش يآن را واكاو ليتفص نوع اول، كه ماركس به . (الف)ميبگذار
(ب) نوع دوم  ٣٣هستند. يمزد يــ كاالها ميرمستقيغ اي ميــ مستق ي كننده دياز اقتصاد است كه تول ييها بخش

را  ييها گاهيدارد، مجبورند جا نيمع يكارشان ارزش يرويكه ن يعامالن ياست كه برخ تيواقع نياز ا يناش
ديد كه چرا  ميخواه جلوتر يكمكارشان] دارند.  يروي[نسبت به ارزش ن يتر نييپا ازيكنند كه ارزش موردناشغال 

ن نكته اشاره كنم كه خواهم به اي جاي بحث صرفاً مي ممكن است. در اينو چگونه چنين اتفاقي 
زدايي از محتواي فني  ؛ صالحيتالزامات فني استاز زدايي  صالحيتنوعي درعمل  »كارنيروي زدايي  صالحيت«

زدايي از يك  كار نوعي صالحيت نيرويزدايي  صالحيتكه  يك كاركرد و درنتيجه از يك جايگاه. خالصه اين
تواند  ه ميازدايي از يك جايگ زدايي از يك عمليات و درنتيجه از يك جايگاه (صالحيت عمليات است. صالحيت

كه وزن و اهميت كاركرد عام سرمايه در مقايسه با كاركرد كارگر  صورتي داليل ديگري نيز داشته باشد، مثالً در
كه پس از  ، عامليكند عامل را تعيين مييك  زدايي از كار انضماميِ جمعي كاهش يابد) صالحيت

اي كه  . بنابراين اين عامل بيش از اندازهدارداشغال  كماكان همان جايگاه پيشين را در شدن نيز زاديي يتحصال

، ارزش باالتري ديجدنياز  اوضاع جديد ضرورت دارد ماهر است. درنتيجه نيروي كار او نسبت به ارزش مورددر 
ترازي با ارزش  بنا به گرايشي كه وجود دارد رو به هم ارزشي كه او دريافت خواهد كرد ،دارد. در اين اوضاع جديد

زدايي نيروي  بگذاريد اين نوع ارزش .تنزل يافته استارزش نيروي كار او ترتيب،  اين رود. به موردنياز جديد مي

زدايي نيروي كار ناشي از اين واقعيت  اين نوع ارزش بناميم. ييازد تيصالح رهگذر از ييزدا ارزشكار را 
هاي معين، كه نيروي كارشان ارزشي معين دارد، ــ بنا به هر دليلي ــ  داراي صالحيت عامالنِاست كه 

 تري هستند. تر و در نتيجه ارزش موردنياز پايين هاي پايين كنند كه مستلزم صالحيت ميهايي را اشغال  جايگاه
                                                           
٣٣ See e.g. Capital, Vol. I, pp. ٥٢٠ and R., Theories of Surplus Value, Vol. I, p. ٢١٦. 

  شود. زدايي كاالهاي مزدي ناميده مي تفصيل بررسي خواهيم كرد، ارزش زدايي، كه كمي بعدتر آن را به اين نوع ارزش



ي شيمي رخ  ا رشتهي كاري مرتبط ب در حوزهرسد  نظر مي بهسال اخير  ١٠-١٥اين همان اتفاقي است كه در 
دان با مدركي دانشگاهي بود اينك به شغل يك تكنسين با ديپلمي  تر شغلِ يك شيمي چه پيش داده است: آن

التحصيالن دانشگاهي  فارغآن بيش از شايد ها  تكنسيناين كه  است  دبيرستاني بدل شده است. واقعيت اين
كه در ي متغير  جويي در سرمايه صرفه با اين اشتباهاتزيان ناشي از ، اما بديهي است كه مرتكب اشتباه بشوند

 . اينتسكه حتي بيش از آن ا شود ميجبران تنها  نهدست آمده،  تر به با ارزش پايين استخدام نيروي كار جديداثر 
دست آمده كه اينك يك  فرايند كار به درابزارهاي جديدي كارگيري  بهيي، با ادز تر، يعني اين ارزش ارزش پايين

شود و  كنند، از ميزان الزامات فني كاسته مي ها تغيير مي آيد. عمليات ها برمي تكنسين نيز از پس كار با آن
كنند. اما چه بر سر  شده را اشغال مي ييازد هايي صالحيت ها) اينك جايگاه جديد (يعني همان تكنسين نعامال
در همان جايگاه اينك  توانند ها مي آيد؟ آن التحصيالن دانشگاهي مي غيعني فار پيشين نعامال

قرار با سطح ارزش موردنيازِ جديد  (كه ازاين زدايي نيروي كارشان شده بمانند و درنتيجه به ارزش زدايي صالحيت
كردند،  اجرا مي را نيز (كاركرد عام سرمايه) ها برخي كاركردهاي مديريتي چه آن چنان ٣٤.تن بدهند تراز شده) هم

توانست  كردند، مي هايي كه بايد اجرا مي زدايي از عمليات صالحيتزدايي نيروي كارشان و تبعاً  اين ارزش
ازپيش (يعني اجتماعيِ) آن  زدايي بيش ) كاركرد عام سرمايه و درنتيجه صالحيتتنزلِمعناي محوشدن (يا  به

هاي ديگر، و احتماالً با ماهيتي مديريتي، گريز  جايگاه وانند بهت ها مي يك راه ديگر اين است كه آنجايگاه باشد. 
ديگري كه » حلِ راه«پذير است.  بزنند. اما در هرصورت، اين گريزي فردي است كه تنها براي معدودي امكان

طور  ، بگذاريد ايناز سوي ديگر ٣٥».ها دانشگاهي«باال است: بيكاريِ  تر است بيكارشدن كاركنانِ با صالحيت رايج
با عامالني كه صرفاً  و اين اند زدايي شده صالحيت دليل تغيير فني، ، بهها ي معيني از جايگاه فرض كنيم كه دسته

دردسترس هستند.  )نيز ارزش باالتري داردرو نيروي كارشان  و از اينپيشين و باالتر (هاي  صالحيت
رو از ارزش اجتماعي جديد  برابر و ازاينپيشين ي ترتيب، تا مدتي ارزش پرداختي كماكان با ارزش اجتماع اين به

                                                           
تواند درنظر  اي با كارگران ناماهر ندارند، اين فرايند مي كارگران ماهري را لحاظ كنيم كه چندان فاصله چه آن  ها و چنان صالحيتاز منظر  ٣٤
ي ا ها ازنظر رواني كماكان قادر به اجراي كار ماهر خواهند بود. مطالعه همه، آن معناي تغييري از كار ماهرانه به ناماهرانه باشد. بااين ها به آن

 در هلند از كويالرز

 (Werk en leven van de industriele loonarbeider als object van een sociale 
ondernemingspolitiek, Leiden, ١٩٥ I, quoted in J. Berting and L. U. de Sitter, 

Arbeidssatisfactie, Van Gorcum and Comp., ١٩٧١, p. ٢٣) 
ي   گران ناماهر درواقع ازنظر رواني قادر به اجراي مشاغل ماهر هستند. تبيين رايج درمورد اين پديده، از زاويهدهد كه نيمي از كار نشان مي

با  كار نيرويچنان نوعي  همشود، آن هم هنگامي كه نظام تحصيلي، تا مدتي،  مغايرت ميان نظام تحصيلي و الزامات توليد مهيا مي
اي  زدايي از كار است كه (بنا به داليل و رويه اين، عنصر ديگر اين تبيينْ صالحيت كند. باوجود ميبيش از حد الزم را فراهم  هاي صالحيت

كند. جلوتر خواهيم ديد كه اين  ها را به كارگران ناماهر بدل مي دهد و آن شود) براي بسياري از عوامل رخ مي كه كمي بعدتر توضيح داده مي
  هاي نيروي كار درتضاد نيست. مهارت كليسطح  صعود  به وجه با روند رو هيچ پديده به

  ي واقعي از كارگران ذهني سخن بگوييم. توانيم از يك ارتش ذخيره بنا به نظر پوالنزاس، امروزه مي ٣٥
See Les Classes Sociales . . . , op. cit., P. ٣٣٣.    



ي  جديد با هزينهعامالن ، اما با گذشت زمانْ (مزدها بيشتر از ارزش نيروي كار خواهد بود) باالتر خواهد بود
 مغايرتعالوه، وجود  خواهند آمد. بهپديد  تر و با ارزش اجتماعي جديدي، هاي پايين يعني با صالحيت ،تري پايين

داليل ديگري نيز دارد. براي مثال، عامالنْ جديد) و دستمزدهاي الزم ميان ارزش اجتماعي جديد (ارزش 
باالتر از ارزش اجتماعي جديد باشند. اچ. ممكن است دها   هاي كارگري دستمز ي فعاليت اتحاديه درنتيجه

شده  بدلگاهش به سه جايگاه خرد كه جاي فلزكاري  حرفه برشكاري ماهر در  زند از ماشين بريورمن مثالي مي
توان  مي .)٣٦يك ماشين اتومات كنترل عددي ماشين براي ناماهر و جديد اپراتور و نويس، كدنويس است (برنامه

 ٤كار  به يك ماشيناي  پايهآموزش دادن  كه درحالي«ر اين واقعيت ديد كه زدايي يك جايگاه را د ي ارزش  دامنه
 است يازموردن كنترل عدديماشين ي از اين دست كه براي كار با ابزارهاي اپراتور آموزش برد، سال زمان مي

ها روند تطبيق دستمزدهاي  همه، گاهي اتحاديه بااين .)٢٠٣-٢٠٠ :١٩٧٣( »ماه طول بكشد ٤ تنها است ممكن
  :اندازد به تعويق ميرا  ز جديداپراتور ماشين با ارزش موردنيا

محض  به كارها دستمزد ماشين ها دركارند، ه در شرايطي كه اتحاديهاين نكته به اين معنا نيست ك
 چند ابزارِكه استثنايي  در برخي موارد يابد. كنترل عددي فوراً به سطوح دستمزد اپراتور تنزل مي كارگيري به

باموفقيت بر تصدي كل شغل، از جمله  ه است، اتحاديه توانستاند شدهماشين كنترل عددي وارد يك كارگاه 
حتي پس از كار پافشاري كند. در بسياري موارد ديگر،  ريزي و كدنويسي، توسط همان ماشين برنامه

 مدد اتحاديه چيزي بيش از يك اپراتور نبود، به كار ماشين كه ديگر كنترل عددي، بااين ماشين كارگيري به
ها ناگزير سرشتي موقتي  بااين همه، اين حفظ پرداختي پيدا كرد. افزايش نيز رديف پرداختي او حفظ و حتي

كه در زبان مذاكره مشهور است،  چنان بر سرِ، ،چه رسمي چه غيررسمي ،اي است واقع توافقنامه و به دارد
 فعليي  ها هاي متصدي اي براي حراست از پرداختي نامه ؛ يعني توافقها اين شغل »خط قرمز كشيدن دورِ«

انتظار بنشيند تا فرايند   به كه راضي باشد از اين . از همين روست كه مديريت گاه مجبور استغلاين مشا
ات خود را بگذارد و رديف پرداختي نسبي به سطح مدت اثر مهارت كارگران در طوالني زدايي تاريخي ارزش

اي  تن دادن به درگيريد ، چرا كه تنها جايگزيني كه براي چنين صبري وجود دارخود تنزل يابد موردانتظارِ
  )٢٠٣ :١٩٧٣است ( با اتحاديه ناخوشايند

  
ايجاد  ان ارزشي برابر با ارزش اجتماعي داشته باشد،نيروي كارش كه جديد،عامالن كه  براين، تا زماني افزون

 دستمزديها به تن دادن به  يا واداركردن آن پيشينعامالن كردن  هاي ديگري براي جايگزين اند، امكان نشده
 labour[ كار ينيرو جمعيت به را ييدجد نامالع توانيم مثال، براي. دارد وجود جديد ارزش با برابر

force [ كار نيروي كه] اضافه كردlabour power[ را عامالني خارج از توان مي يادارند (زنان)  تري يينپا 

                                                           
٣٦ control Numerical: شده كه دقت و ظرافت اجراي عمليات كاري را  تنظيمهاي از پيش  ط برنامهسآالت تو ازي ماشينسخودكار
  ت. [م]ساندازي ماشين ا اده براي راهسحال تنها نيازمند يك اپراتور  دهد و درعين نهايت افزايش مي بي



ها را  جايگاهي بازتوليد  كنندهتعييننقش بار ديگر ثال م ينا .٣٧(مهاجرت) كرد اضافه ملي كار يجمعيت نيرو به
 كند. روشن ميعامالن  درمقايسه با بازتوليد

و  ها ميان جايگاه نشان از اين واقعيت دارد كه ي ديگري است كه جنبه زدايي زدايي از رهگذر صالحيت ارزش
به ارزش نيروي كار  مادامي كه البته، حاكم است يابي ني تعي رابطهوجود ندارد بلكه صرفاً  همسانيعامالن 

 ياجتماع ارزشزدايي حاكي از اين است كه ميان  . اين نوع ارزششود (يعني در سطح اقتصادي) مربوط مي

ارزش  ارزش جديد راكه اين  وجود دارد مغايرت ديجد ياجتماع ارزش ونيروي كار يك عامل  نِيشيپ

به اين عامل، بنا به گرايشي كه وجود دارد، ارزش كامل نيروي كارش پرداخت  .كند مي  جديد مشخص الزم
. روبروييم تعارفماستثمار دارد. بنابراين، در اين مورد با  پيشينتري نسبت به ارزش  شود كه حال ارزش پايين مي

ميان   مغايرتدو مورد ديگري اشاره كنيم كه به  به هاي احتمالي مجال ندهيم بگذاريد فهمي كه به كج براي اين
كه ارزش فردي نيروي كار يك عامل و  شوند. نخست اين ميمرتبط ارزش نيروي كار اجتماعي و فردي 

سياست ي  درنتيجه هاي مورد نياز مطابقت داشته باشد و باوجوداين تواند با ارزش و صالحيت يش مي ها صالحيت
دستمزدها) و ( شده واقع پرداخت بهممكن است ميان ارزش  ،ي كارگر كردن طبقهداران براي چندپاره  سرمايه

نيز در كارند.  ايدئولوژيكهاي سياسي و  كننده تعيين در اين ميان وجود داشته باشد، يعني مغايرت ارزش موردنياز
 كشد:  اين مسئله را پيش مي مينژيونهكه اي.. طور  همان

شود  اي موهومي مي شكل فزاينده ها به كاركنان و تكنسينانواع ها، و ميان  هاي ميان جايگاه موانع و فاصله
سازي [شخصي] وجود  كه گويي براي كارگران امكان حرفه كنند عمل ميي برداشتچنين  در خدمت خلق و

دهد ديگر  كاري كه انجام مي در ميان كارگراني جدايي بيندازند كهتا  است منظور دارد، و اين همه بدين
  .)١٩٧٣:٩٢چندان تفاوتي با يكديگر ندارد (

همان براي افتراقات دستمزد طيف باشد،  تر پراكندهكند كه هرچه يك جايگاه  همين نويسنده خاطرنشان مي
 قات دستمزدنظام افترا در ايتاليا. شك اين امر بازتابي از وضعيت خاص ايتاليا است جايگاه نيز بيشتر است. اما بي

ي  ي كارگر. در ساير كشورهايي كه طبقه انداختن ميان طبقه است براي جدايي ايدئولوژيكسالحي سياسي و 
كه ميان ارزش پرداختي  يابد. درهرصورت، زماني اي ضرورت نمي ، چنين شيوهاست كمتر رزمندهكارگر 

تمايز بگذاريم: يا  رو پيشِ فرعيِ مورد ودتوانيم ميان  مي (دستمزدها) و ارزش اجتماعي تناظري وجود ندارد،
تواند پيامد رقابت شديد ميان  تر است و اين مورد مي ) پايينالزمارزش پرداختي از ارزش اجتماعي (و ارزش 

                                                           
. جي و كاستلز. اس به نك مهاجر، كارگران از خوب ايواكاوي براي. كرد محسوب جمعي كارگر از جزئي بايد را مهاجر كارگر بنابراين، ٣٧

. ٢١- ٣ صص، ١٩٧٢ ژوئنـ  مي، ٧٣ شماره ،ريويو نيولفتدر  ،»يغرب ياروپا داري سرمايهكار در  يروين مهاجرت كاركرد« كوساك،
  :به نك چنين هم

Hommage et reserves de main-d'oeuvre : une gestion impérialiste des excbdents?' Critique de 
l'e'conomie politique, No. ١٠, Jan.-March, ١٩٧٣, pp. ٢٩-٤;  

، ١٩٧٤ دسامبر،ـ  سپتامبر، ٨٨- ٨٧شماره  ،ويوير ولفتين ،»Directions in Hell« برگر،. جي به نك شناختي، روان هاي جنبه براي
  .٦٠-٤٩صص



. يا برعكس، دستمزدها باالتر از ارزش بودرو خواهيم  العاده روبه در اين مورد با استثمار فوق باشد. كارگران
رو  روبهمتعارف تر از حد  هاي كارگري است). در اين مورد با استثماري پايين ي آن اشرافيت اجتماعي است (نمونه

  .بودخواهيم 
ط تبارزش فردي نيروي كار يك عامل و ارزش اجتماعي مر ميان مغايرتديگري كه به وجود ي  نمونه

كشد. اين  جاي پنج سال، هفت سال طول مي ي تحصيلش به دورهعاملي ه براي مثال است ك يشود، مورد مي
و يابد و  تنزل ميتر)  اش ازطريق رقابت به ارزش اجتماعي (پايين محض ورود به بازار كار، ارزش فردي عامل به

 نيز فرديخصوص عالوه همين مسئله در  به .ي همان ارزش به او پرداخت شود اندازه گرايشي وجود دارد كه به
 داري در خصوص نيروي كار، سرمايهنظام آموزشي و نيازهاي  ي ميان فاصلهدليل  صادق است كه به

محض ورود به بازار كار،  در اين مورد او نيز درخواهد يافت كه به .دارد الزم عموماً حدهايي باالتر از  صالحيت
  است. تنزل يافتهنيروي كارش ارزش  فوراً

زدايي بازگرديم. براي درك بهتر ماهيت آن، بگذاريد  زدايي از رهگذر صالحيت ازه بدهيد به ارزشهمه، اج بااين
تر كاالهاي  زداييِ ناشي از توليد ارزان ارزشزدايي نيروي كار مقايسه كنيم؛ يعني با  آن را با نوع ديگري از ارزش

مستقيم چه غيرمستقيم). اين نوع  (چه اند يافته از نظر فرهنگي تعين كه ي حداقل معيشت دهنده تشكيل

زدايي از رهگذر  تا آن را از نوع ارزشناميم  مي يمزد يكاالها ييزدا ارزش رازدايي نيروي كار  ارزش
  زدايي متمايز كرده باشيم. صالحيت

اش (در اين مورد،  دهنده چون ساير كاالها، با كاهش ارزش اجزاي تشكيل ت و همسنيروي كار يك كاال
 كارگيريِ ته به بهسوابيابد. كاهش ارزشِ كاالهاي مزدي عمدتاً به  كاالهاي مزدي) ارزش خود آن نيز كاهش مي

ته به نياز پايدارِ سئله نيز بست، كه خود اين مسداري پيشرفته) ا رمايهسشورهاي كم در ك تسهاي جديد (د فناوري
ي فرعي تمايز قائل بشويم.  توانيم ميان دو نمونه ت. حال ميساش ا بيسدار براي افزايش ارزش اضافي ن رمايهس

تر توليد  ي كارگر عموميت دارد، ارزان ت، يك يا چند نمونه از كاالهاي مزدي، كه مصرف آن در كل طبقهسنخ

 يكل ييِزدا ارزشرا  روكار داريم كه آنسي كارگر  كل طبقه رِزدايي نيروي كا شود. در اين نمونه با ارزش

هاي فراهم آوردن آموزش  داري پيشرفته، هزينه رمايهسناميم. براي مثال، اگر در كشورهاي  مي يمزد يكاالها
تر توليد شود  اي مواجه شد. مورد دوم، يك يا چند كاالي مزدي ارزان توان با چنين نمونه ابتدايي كاهش يابد، مي

ي كارگر وارد شود. براي مثال زماني  ي ارزشِ نيروي كار يك بخش از طبقه دهنده بد كاالهاي تشكيلسو به 
هاي كارگران  تهسيابي براي برخي د ر نوع خاصي از مهارتست با اين مورد مواجه بشويم كه بحث بر ممكن اس
ي  در بحث خود درباره سالتحصيالن دانشگاهي باشد. مارك وع خاصي از تحصيالت تكميلي براي فارغماهر يا ن

اين كارگر را با توجه به اين  كه او كاهش ارزشِ نيروي كار ، جايي برد كارگر تجاري از چنين مثالي بهره مي
داران منفرد فراهم  رمايهستر از  يابي، دانش و موارد ديگر را ارزان تواند مهارت گيرد كه دولت مي واقعيت درنظر مي

 ييجز ييزدا ارزشزدايي نيروي كار را  ازآن). اين نوع از ارزش سو پ ٣٠٠وم، ص س، مجلد هيسرماكند (



جزئي و كلي كاالهاي مزدي از اين وجه اهميت دارد زدايي  تفكيك بين ارزشناميم. اين  مي يمزد يكاالها

 ي طبقه از ييها بخش چرا كه باشد امر نيا ي كننده نييتب تواند يم ييجز ييزدا ارزشكه تنها 

 نيانگيم به شدن كينزد به شيگرا است، نيانگيم از شتريب كارشان يروين ارزش كه كارگر،

رشت انضمامي كاري كه آن سشود و نه  حال، اين كاهش صرفاً به ارزش نيروي كار مربوط مي با اين. دارند
تر  هايي كه پيش يابي و از اين دست كيفيت آورد. عامل ماهر كماكان همان آموزش، مهارت عامل فراهم مي

] ماهر[ عامل نيا نيب نيشيپ تفاوت همان كماكان مهارت، نظر ازبرخوردار بوده را داراست، يعني، 

برند و بنابراين، از لحاظ  تر هزينه مي يابي حال كم ، اما آن آموزش و مهارتدارد وجود يمعمول كارگر و
عنوان بخشي از  رود. براي مثال، نوع خاصي از كارگر تجاري، به ارزش نيروي كار اين تفاوت رو به محو شدن مي

هايي خارجي را داشته باشد. بنابراين، مادامي كه خود  لم به زبانت توانايي تكسباي اجرا كند، ميكه بايد عملياتي 
اعت زمان كار اجتماعي براي فراهم آوردن اين دانش نياز س xكند  عمليات كاري مدنظر ما باشد، تفاوتي نمي

زدايي جزئي از كاالهاي مزدي). تفاوت بين ارزش نيروي كار او و ارزش نيروي  اعت (يعني ارزشس ٢/xباشد يا 
كار ميانگين كاهش يافته اما تفاوت در مهارت (بين او و ميانگين، يعني كارگر ناماهر) كماكان به قوت خود باقي 

هايي مشخص از  زدايي جزئي كاالهاي مزدي كاهش در ارزشِ باالتر نيروي كارِ بخش ت. بنابراين، ارزشسا

 ييجز ييزدا ارزشكه،  طور مختصرتر اين . بهكند بت با ارزشِ ميانگين نيروي كار، تبيين ميسعامالن را، در ن

وي ديگر، س. از كند يم نييتب را نيانگيم سمت به تر باارزش كار يروين تنزل يمزد يكاالها
  ٣٨كند. ي كارگر را تبيين مي نيروي كارِ كليت طبقه وار زدايي كليِ كاالهاي مزدي تنزل گرايش ارزش

كاالهاي ي يجززدايي  ارزشچه  ي كارگران بخش تجاري، آن در بحث خود درباره ستر ديديم كه مارك پيش
زداييِ نيروي كار  به ارزش سشود مارك تين دليلي كه باعث ميسگيرد. اما نخ مزدي ناميديم را نيز درنظر مي

 »يي كارتواناي  جانبه ي يك عهستو«رو،  و از همين» يم كار درون دفتر كارستق«كارگران تجاري اشاره كند، 

اً ساسي كار (كه ا يم فنيِ فزايندهس، آشكارا بين تقسپس سمارك وم).س، مجلد هيسرمات (سا [كارگران تجاري]
ازد. س هاي كارگران پيوندي برقرار مي ت) و كاهش مهارتسپيامد به كار گرفتنِ فنون جديد در فرايند توليد ا

 چهآن رهگذر از كه يتنزل است، نيانگيم كار به ماهرانه كار تنزل همان نديفرا نيا ن،يبنابرا

ئله را با اشاره به اين نكته س. تبيين اين مدهد يم رخ ام دهينام ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش
تهالك فني قرار گيرد، نيروي كار نيز ست در معرضِ اسچون هر كاالي ديگري كه ممكن ا آغاز كنيم كه هم

را در نظر بگيريم. فرض كنيم كه ارزش اجتماعي  Aزدايي فني قرار گيرد. كاالي  ت در معرض ارزشسممكن ا

                                                           
روندي  دتوان نيروي كار ميت. بنابراين، از منظر ارزش، ارزش سهاي مختلفي هم در ميان ا وار به اين علت كه ضدگرايش گرايش تنزل ٣٨

آيد كه از لحاظ  اش عنصري به ميان مي يابي ارزشي ت، به اين دليل كه در تعينسرا به نمايش بگذارد. نيروي كار كااليي ويژه ا مدام
شود كه  مزدي ميچنين باعث افزايش ميزان مطلق كاالهاي  طح نيروهاي مولد، همست. بنابراين، مقارن با افزايش سيافته ا فرهنگي تعين

  شوند. ها مي ترتيب، كاالهاي مزدي جديدي وارد اين حداقل اين و به دهد يافته را شكل مي حداقل معيشت از لحاظ فرهنگي تعين



، ٤٠طح ارزش س، در Aترِ كاالي  هاي جديد، امكان توليد ارزان گرفتنِ فناوري كار از به ست. اگر پسا ٥٠آن 
د (چرا سر مي ٤٠شده و به  لكه ازپيش موجود است، دچار تنز Aتر  گاه ارزش كاالهاي قديمي فراهم شود، آن

ت). حال نيروي كار را در نظر بگيريم. فرض كنيم كه نيروي كار سا ٤٠كه حال ارزش اجتماعي جديد اين كاال 
چنين فرض كنيم كه او جايگاهي را اشغال كرده كه ارزش موردنياز آن  دارد. هم ٥٠يك عامل ارزشي معادل 

طح مهارت موردنياز آن جايگاه كاهش يابد و ارزش جديد سني، ت. اگر در اثر تغييرات فسا ٥٠جايگاه نيز 
يابد.  تنزل مي ٤٠جايگاه را اشغال كرده نيز به   گاه ارزش نيروي كار عاملي كه آن د، آنسبر ٤٠موردنياز به ميزان 

تري از نوع خاصي از  بد كاالهاي مزدي، خواه كمي (براي مثال، ميزان كمسحال با تغييري در تركيب 
برد)  تري مي ي كم صيالت) و خواه كيفي (براي مثال، نوع متفاوتي از تحصيالت كه فراهم كردنش هزينهتح

زدايي از  زدايي كاالهاي مزدي (هم كلي و هم جزئي) و ارزش هاي بين ارزش تيم. اين يكي از تفاوتسمواجه ه
شود: در  زدايي نيروي كار مي شت. اولي با كاهشِ ارزش كاالهاي مزدي منجر به ارزسزدايي ا رهگذر صالحيت

ي حداقل معيشت از لحاظ  دهنده بد كاالهاي تشكيلساين صورت لزوماً نبايد چنين فرض كرد كه در تركيب 
بد ستغيير تركيب [ زدايي، زدايي از رهگذر صالحيت ت. اما در ارزشسيافته تغييري رخ داده ا فرهنگي تعين

شود: در اين صورت لزوماً نبايد چنين  زدايي نيروي كار مي ارزش ت كه منجر بهسكاالهاي حداقل معيشت] ا
  ت.سفرض كرد كه تغييري در ارزش كاالهاي مزدي حاصل شده ا

 كه پيوندهايي واكاوي يعني ،بپردازيم زدايي صالحيت رهگذر از زدايي ارزش به واكاوي دقيق بايد بنابراين،
 باالترِ ارزش كاهش رو، همين از و ميانگين، به ماهرانه كار كاهشِ توليد، فرايند در فناورانه تغييرات كارگيري به

 نسبي اضافي ارزش افزايش راه كه دانيم مي. كند مي متصل يكديگر به را ميانگين ارزش به كار نيروي
افزايش بارآوري در معناي  ت، بهسي نخ تغييرات فني، در وهله .است توليد فرايند در فني تغييرات كارگيري به

زداييِ كاالهاي مزدي ناميديم  چه ارزش رو، به آن كنند و از اين ت كه كاالهاي مزدي را توليد ميسهايي ا بخش
و  تسيم فني كار درون فرايند توليد نيز هساي از تق به معناي شكل تازهچنين  شود. اما تغييرات فني هم منجر مي

ازند. براي مثال، برخي س هايي كه اين فرايند را مي ياتاختار عملست در ماهيت و سرو، به معناي تغييري ا ازهمين
اين امر، داللت  شوند و غيره. تري مي يابي و دانش كم شوند، برخي ديگر مستلزمِ مهارت ها چندپاره مي از عمليات

تواند صرفاً فني باشد يا هم فني و هم اجتماعي.  اي كه يا مي زدايي ها دارد، صالحيت زداييِ جايگاه بر صالحيت

تري از مهارت  تر، به ميزان كم ادهسهاي جديد و  ت كه براي اجراي عملياتسبه اين معنا يفن ييزدا تيصالح

ت. ارزش نيروي كار عامالني كه سكاهش يافته ا الزمت كه ارزش ست و بنابراين، به اين معناسو غيره نياز ا
تر مطابقت دهد. به بيان  زدوده را اشغال كنند، بايستي خود را با ارزش جديد و پايين بايد اين جايگاه صالحيت

 زدايي را ارزش ت كه آنسكاهش خواهد يافت. اين همان چيزي ا عامالن ديگر، ارزش اجتماعي جديد نيروي كارِ
   ايم. زدايي ناميده از رهگذر صالحيت



 ژهيو به يا نمونه. نجامديب ياجتماع ييزدا تيصالح به تواند يم نيچن هم ها گاهيجا يِفن ييِزدا تيصالح اما

 يمحتوا ،يعني( ها آن ياجتماع يمحتوا كه ييها گاهيجا به مربوط است يمورد ياجتماع ييزدا تيصالح از مهم
 درواقع،. هيسرما عام كاركرد هم و شود يم يجمع كارگر كاركرد ياجرا شامل هم) ديتول مناسبات منظر از ها آن

 به يشيگرا آن متعاقب و تر كم تيمسئول با تؤام كه است رهيغ و فيوظا شدن  چندپاره يمعن به يفن ييزدا تيصالح
 و كار يفن ميتقس در راتييتغ كه، نيا خالصه. عامالن گريد بر) هيسرما عام كاركرد( نظارت و كنترل كاهش

 يِمبنا ٣٩.شود ها گاهيجا ياجتماع يمحتوا در راتييتغ باعث تواند يم نيچن هم ها، گاهيجا يِفن يمحتوا در ن،يبنابرا

 است ها گاهيجا يِاجتماع ييزدا تيصالح نيهم ديجد يانيم ي طبقه شدن زهيپرولتر

 از ديبا كه است ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش نيا ن،يبنابرا). ششم بخش: ١٩٧٥،يكاركد(

   ٤٠.كرد استفاده شدن زهيپرولتر نديفرا نيا نِييتب منظورِ به آن

بي سرمايه براي افزايش ارزش اضافي نسزداييِ نيروي كار پيامد نياز درونيِ  دانيم كه هر دو نوعِ ارزش مي
بي، سزدايي بر ارزش مازاد ن از رهگذرِ صالحيتزدايي  ي ارزش يِ تأثيرات ويژهست. حال بايد بپردازيم به بررسا

هم هنگامي كه  شود، آن بي ميسزدايي منجر به افزايش ارزش اضافي ن ي خاصي كه اين نوع ارزش يعني نحوه
ي آن  شود. نمونه ها مي زدايي اجتماعي از جايگاه چنين موجب صالحيت زداييِ فني كه هم تنها موجبِ صالحيت نه

رمايه و هم سي كاركرد عام  برنده عامالن توليدي را در نظر بگيريم كه، از منظر كاركرد اجراشده، هم پيش
ي مياني جديد  (از منظر عنصر كاركردي، اين عامالن بخشي از طبقه شوند وب ميسكاركرد كارگر جمعي مح

كنند، در نموداري كه در پي  اي متفاوت اجرا مي عاملي كه هر دو كاركرد را با موازنه ٤٠.٠٠٠ي  تند). نمونهسه
زدايي از  ي خاصي كه ارزش ). به منظور فهم نحوه٦٧: ١٩٧٥ت (كاركدي،سآيد به نمايش گذاشته شده ا مي

 ي كنيم.سه وضعيت زير را بررسگذارد، اجازه دهيد كه  زدايي بر خلق ارزش اضافي اثر مي هگذر صالحيتر

                                                           
اجتماعي روبرو  مجدد يابيتيصالحت با سممكن ا ها) رو، عامل هاي محدود (و از همين چنين در مورد برخي جايگاه ت كه همسلم اسم ٣٩

  يابد. كاركرد كارگر جمعي افزايش ميدرمقايسه با رمايه سها كاركرد جهاني  ه در آنشويم ك
ها و  بين جايگاهگذاري مايزتفقدانِ ي  نتيجه آمده هاي پيش اي از سردرگمي  بخش عمدهي ميانيِ جديد  شدنِ طبقه در بحث از پرولتريزه ٤٠

شود.  رمايه و هم كاركرد كارگر جمعي ميس]. اين جايگاه در اصل هم شامل كاركردforeman ركارگر [ست. براي مثال، سعامالن ا
و  ٨٧(صص ديسف قهيتي در سدر ي. رايت ميلز بهسگونه كه  ، همانچنين ، بلكه همكرد اجرا ميتنها كار كنترل و نظارت  ركارگر نهسدرواقع، 

داري انحصاري، اين  رمايهس دررو،  . با ظهور صنايع بزرگ و ازهمينكند مياجرا گر را نيز  تاد صنعتست، كار اساز آن) اشاره كرده ا سپ
تاد سچون گذشته ا ركارگر ديگر همسگرچه «كند:  گونه كه ميلز بيان مي ت. همانسمحروم شده ا  ي كاركرد كارگر جمعي جايگاه از جنبه

چندان از منظر نقش فني آن در  شود، نه تلقي مي اساسينقشي واجد وي مديريت سشود، كماكان از  وب نميسگر و راهنماي كار مح صنعت
 managerialركارگر در هماهنگي با صانع مديريتي [س ِ اجتماعيِ كارخانه. ازمانسآن در فرايند كار، كه بيشتر از لحاظ نقش 

demiurgeكند. وق پيدا ميسكنترل و دست بردن [در فرايند كار]  هاي مت شيوهست كه به سركارگري اسيِ نقش  ] و ماهيت تغييريافته 
ابزار اصليِ ترغيب  در حكمتفاده از شخصيتش سا ي يلهسهم به و ت، آنسترشِ انضباط و وفاداري در ميان كارگران اسوگ علت حضور او رشد

ي از جايگاه مواجهيم. هرچند، در اين مورد زداي رو، صالحيت زدايي نيروي كار و ازهمين جا ما با ارزش ). در اين٩٠(همان، ص» و تشويق
كند.  بات توليدي (عنصر كاركردي) در جهت مخالف تغيير ميسه عنصرِ مناسخن گفت، چراكه يكي از سشدن  توان از پرولتريزه نمي

يك عامل، مجبور به اشغال  بدر مقاموخ شود و او، سازي، منس علت عقالني دهد كه جايگاه او، به ركارگر هنگامي رخ ميسشدنِ  پرولتريزه
  جايگاه جديدي شود و بنابراين به كارگر بدل شود.



منظور  كنند. به عامل هر دو كاركرد را اجرا مي ٤٠.٠٠٠ت كه در آن س. اين وضعيتي اوليه اAوضعيت 

ود نيز جزئي از كار ش ازي بحث، فرض كنيم كل زماني كه براي اجراي كاركرد كارگر جمعي صرف ميس ادهس
ت. بنابراين، كل ارزش اضافي خلق شده س% ا١٠٠براين، فرض كنيم كه نرخ ارزش اضافي  ت و عالوهسمولد ا

   ٤٠.٠٠٠×٤×٢/١= ٨٠.٠٠٠ت با:سعامل معادل ا ٤٠.٠٠٠ط اين ستو

وارد زدايي را بر خلق ارزش اضافي  زدايي از رهگذر صالحيت تين اثر ارزشسجا ما نخ . در اينBوضعيت 
معناي  كردند، به تر كاركرد كارگر جمعي را اجرا مي زداييِ نيروي كار آن عامالني كه پيش ايم، يعني، ارزش كرده

ها در جهت ارزش ميانگين. فرض كنيم كه كاهش زمان كار الزم تا  وارِ ارزش نيروي كار آن تنزل گرايش
ت و كل ارزش اضافي توليدشده معادل س% ا٢٠٠ا ت. حال، نرخ ارزش اضافي معادل بسومِ روز كاري بوده اس يك

. كاهش در ارزش نيروي ٢٦.٦٦٦ت با س. افزايش ارزش اضافيِ كل معادل ا٤٠.٠٠٠×٤×٣/٢=١٠٦.٦٦٦ت با: سا
  ت.سها و بنابراين، از طريق كاهشي در ارزش موردنياز، حاصل شده ا زدايي فني از جايگاه كار از رهگذر صالحيت

 

  
  ١نمودار                                                              

كنيم، يعني  زدايي را نيز به بحث وارد مي زدايي از رهگذر صالحيت . حال عنصر ديگري از ارزشCوضعيت 
زدايي اجتماعي شود، يعني  تواند موجب صالحيت چنين مي فنيِ يك جايگاه هم  زدايي اين امكان كه صالحيت



اند، يعني  عامل پرولتريزه شده ١٠.٠٠٠رمايه در برابر كاركرد كارگر جمعي. فرض كنيم كه سكاهش كاركرد عام 
كنند و جزء  تند؛ صرفاً كاركرد كارگر جمعي را اجرا ميسايل توليد نيسبات توليد، مالك وسازمنظرِ منا

 ٨× ٣/٢= ٥٣.٣٣٣ت با سها، با نرخ ارزش اضافي جديد، معادل ا تند. توليد ارزش اضافي آنستثمارشوندگان هسا
ت كه سيم كار اجتماعيِ جديد در درون بنگاه، نيازمند آن اسفرض كنيم كه تق بگذاريد براين، . عالوه١٠.٠٠٠×

رمايه را اجرا سعامل فقط كاركرد عام  ١.٠٠٠ت وجود داشته باشد. بنابراين، حال سرپرسبراي هر كارگر يك 
تند كه اينك تماماً به كار نامولد اختصاص سي زمان كاري ه دهنده  نشاندر نمودار  BCDEكنند (مناطق  مي

ت با: سها معادل ا ماند كه كلِ ارزش اضافي توليدي آن عامل باقي مي ٢٩.٠٠٠ت). بنابراين، سداده شده ا
 شدن)  شده تحت اين شرايط جديد (پرولتريزه . به اين ترتيب، كل ارزش اضافيِ خلق٢٩.٠٠٠×  ٤×٣/٢=٧٣.٣٣٣
ي  ه با وضعيت اوليهسرو، افزايش در ارزش اضافي كل در مقاي ازاين. ٥٣.٣٣٣+٧٧.٣٣٣=١٣٠.٦٦٦ت با: سمعادل ا

A ٥٠.٦٦٦ت با سنيز معادل ا. 

زدايي از نيروي كار را بر خلق ارزش اضافي  ي اين نوع از ارزش حال دشوار نخواهد بود كه تأثيرات ويژه
شده، كار  شد (در مثال مطرح تر صرف اجراي كاركرد كارگر جمعي مي پيشت، تمام زماني كه سمشاهده كنيم. نخ

تر  برد. دوم، از مقدار زماني كه پيش تري مي ي كم زدايي نيروي كار هزينه دليل ارزش بت قبل، بهسن مولد) حال به
رمايه نامولد سشده به اجراي كاركرد عام  كه زمان اختصاص داده شد (درحالي مي يم سبين دو كاركرد مختلف تق

هم بيشتر آن صرف اجراي كاركرد سشود، هرچند ماهيتي متفاوت با ماهيت كار نامولد داشته باشد)  وب ميسمح
سهم كمتري  ت) وسشود كه صرف فعاليت مولد شده ا رو، به زماني بدل مي شود (و از همين كارگر جمعي مي

اي كه صرف اجراي كاركرد كارگر جمعي  مان اضافهچنين، ز شود. هم رمايه صرف ميسبراي اجراي كاركرد عام 
تر صرف اجراي هر دو  وم، از مقدار زماني كه پيشسبرد.  تري مي ي كم بت شرايط اوليه، هزينهسن ت، بهسشده ا

رو به زمان  يابد و از همين رمايه اختصاص ميسشد، حال بخش كوچكي از آن منحصراً به كاركرد عام  كاركرد مي
ت از افزايشي در ارزش اضافي، بيش از آن مقداري كه سحال، تأثير نهايي عبارت ا شود. بااين نامولد بدل مي

گيري، بايد به اين نكته  منظور نتيجه ت بيايد. بهسها به د زداييِ اجتماعي از جايگاه توانست در غيابِ صالحيت مي
مراتبي به وقوع  لهسلس سمت تحتانيِ مقياسقر د صرفاً  رمايهسرفتنِ كاركرد عام  اشاره كرد كه در مثال باال، ازبين

كنند. البته لزومي ندارد  پيوندد، يعني در جايي كه عامالن از پيش، عمدتاً كاركرد كارگر جمعي را ايفا مي مي
چنين اين امكان هم وجود دارد كه ابداعات فناورانه درون فرايند توليد، منجر به  طور باشد. هم هميشه اين

رمايه تعيين شده باشد. براي سط كاركرد عام سها عميقاً تو هايي شود كه محتواي اجتماعي آن يگاهرفتنِ جا ازبين
تلر و اچ.جي. لياويت به اين نكته اشاره كردند كه س، تي.ال.وي١٩٥٨ها قبل در  طور كه سال مثال، همان

  ).٤٤گرايش به حذف مديران مياني دارد (ص  كامپيوتركارگيري  به

ت، بگذاريد طرحي سزدايي ضروري ا زدايي از رهگذر صالحيت ها براي فهمي از ارزش مفهوم جايگاهجاكه  ازآن
رو، به  زدايي مورد بحث، و از اين نماي يك جايگاه را به نوع ارزش رشتسكار گيريم كه عناصرِ  را به



زدايي از  ازوكار ارزشسي  نبهتين جسي نخ هنده  ) نشان١زند. فلش ( شدن طبقات مياني جديد، پيوند مي پرولتريزه
كارگيريِ فنون جديد در فرايند  زداييِ فنيِ يك جايگاه (كه منوط به به ت، يعني، ارزشسزدايي ا الحيتص رهگذر
) بيانگر ٢شود. فلش ( رو، ارزشِ نيروي كار عامل مي ت) منجر به كاهش ارزش موردنياز، و از همينستوليد ا

شدنِ طبقات مياني جديد  ت كه به كار تبيينِ پرولتريزهسزدايي ا ذر صالحيتزدايي از رهگ ي ارزش دومين جنبه
زدايي  عنوان يكي از پيامدهاي ارزش زدايي اجتماعي) به رمايه (صالحيتسرفتنِ كاركرد عام  آيد، يعني، ازميان مي

در نمودار  Bوضعيت  ) به١ترتيب، فلش ( تواند به كار مولد اختصاص يابد. بدين بنابراين، زمان بيشتري مي فني.
(از  C) به وضعيت ٢ها) و فلش ( زداييِ فني جايگاه زدايي از رهگذر صالحيت دهد (ارزش اع ميارج ١ي  شماره

  رمايه). سميان رفتنِ كاركرد عام 

  
ايي از رهگذر زد هاي ممكنِ ارزش كردن تمام نمونه  تسحال بياييد از جدولي دو در دو براي فهر

  ده كنيم.تفاسزدايي ا صالحيت

  
شمار آورد، چراكه تمامي  زدايي به زدايي از رهگذر صالحيت هايي از ارزش توان نمونه را مي ٣و  ٢، ١تنها موارد 

دهند   چنان تغييري را در عمليات نشان مي  ٢و  ١ها داللت بر اعمال تغييراتي در عمليات [كاري] دارند. موارد  آن
جا با تغييري كيفي  كه در اين ت (با توجه به اينسز تغيير ناممكن اا سي بين عمليات پيش و پ هسكه مقاي

 از،يموردن كار يروين ارزش ي سهيمقا ات،يعمل دو نيب ي سهيمقا يبرا راه تنهاروكار داريم). س



هاي فني يك  كه واكاوي را به جنبه ت كه ماداميسبه همين علت ا .است رييتغ اعمال از پس و شيپ

شدن چنان مبهم  كند)، بحث از پرولتريزه ي بورژوايي چنين ميسشنا گونه كه جامعه (همان ازيمسكاركرد محدود 
ت ستوان در رابطه با آن هيچ كالم معناداري به زبان آورد. اين يكي از داليلي ا شود كه ديگر نمي و ناروشن مي
ناشدني دچار شود  ائلي حلسميون، اغلب به سي مباحث مربوط به تأثيرات اجتماعيِ اتوما شود كليه كه موجب مي

) ١د، چراكه (سر نظر مي تر به ادهس ٣اند). پرداختن به مورد  تي مطرح نشدهسائل به درسرو كه اين م (از اين
بخشي  ) نيازي براي عمق٢اند و بنابراين، ( هسمقاي ديگر قابل از تغييرات  با يك سمحتواي فنيِ جايگاه پيش و پ

طح عمليات كاري) ساي جزئي (در  رو، محتوا به واكاوي شود، از همين نمي ساسه احسمقاي اين نوع بيشتر به
از تغيير، فرضي ضروري براي  سي بين ارزش موردنياز پيش و پ هسجا نيز مقاي در ايندرواقع،  شود. پردهميس

  ت.سيك واكاوي واقعي ا
، ٤يابيم كه در مورد  كنيم، درمي هسرا باهم مقاي ٤وي ديگر، مورد سو از  ٣و  ٢، ١و، موارد س حال اگر از يك

 به دنيرس يبرا راه تنها مورد نيا درت. بنابراين، سهيچ تغييري در عمليات [كاري] حاصل نشده ا

) يمزد يكاالها ييزدا ارزش( يمزد يكاالها ديتول ي نهيهز از كاستن كار يروين ييِزدا ارزش

، تنها راه براي كاهشِ  ٤بگيريم و فرض را بر مورد اي مشخص از كارگران ماهر را در نظر  تهسد اگر. است
از لحاظ فرهنگي جاي متعين ت كه ذيل حداقل معيشت سكاالهايي ا  ترِ آن ها، توليد ارزان ارزش نيروي كارِ آن

  يابي و غيره). نوع خاصي از آموزش، مهارت (براي مثال، گيرد مي
 به ماهر كارگر فروكاستنِ. ميكن باز كوتاه يپرانتز كه ديده اجازه م،يبپرداز خود شرح ي ادامه به كه آن از شيپ

 در. كارگر ي طبقه مطلقِ يِساز نوا يب يمعنا به نه و است ينسب يها مزد دست كاهش با معادل نه ن،يانگيم كارگر
 ي شده خلق ارزش از يسهم( ينسب يمزدها دست شرفته،يپ يِدار هيسرما يكشورها در كم دست ،يدار هيسرما

 مطلق يدستمزدها كه يدرحال دارد، كاهش به شيگرا) ابدي يم اختصاص مزدها به بلكه سود به نه كه يديجد
 و يابي مهارت آموزش، ازنظر كار يروين نيانگيم ارزش ن،يچن هم ٤١.دارد شيافزا به شيگرا) كار يروين ارزش(

                                                           
 نيا. شود كنترل مشاهده دو با كه است آن ازمندين ن،يانگيم يها  مزد دست يِنزول شيگرا با رابطه در يريگ جهينت« د،يگو يم مندل. ا كه طور همان ٤١

 نيا كه دارد وجود هم امكان نيا ن،يبرا عالوه ؛يجهان اسيمق در ،يعني كند، يم صدق كل كي ي مثابه به يدار هيسرما ي جامعه مورد در تنها مسئله
 كشورها، نيا در كه علت نيا به ابد،يب يصنعت يكشورها در نيانگيم يمزدها دست شيافزا به يشيگرا در را اش يانضمام يتجل يسادگبه شيگرا

 رفتنِ نيب از چراكه ابد،ي يم گسترش مداوم صورت به ت،يجمع رشد با نسبت در اشتغال، كه دهد يم رخ ياسيمق چنان در هيسرما انباشت
 در يعني ها، آن از خارج كه كشورها، نيا درون در نه است، آن يحاو] بزرگ سيمقا در هيسرما انباشت يعني[ يحركت نيچن كه مشاغل،

 ن،يماش از استفاده شيافزا با گام هم كه شود ليتعد امر نيا توسط است ممكن روند نيا ن،يچن هم. وندديپ يم وقوع به ،»سوم جهان« يكشورها
 ارتش مدوامِ رشد از مانع كه ابدي يم وگسترش بسط »يديجد يانيم ي طبقه« و ميهست خدمات بخش در مشاغل تعداد در يشيافزا شاهد نيچن هم
 را ها  آن ،ياضاف ارزش يها هينظر از فراز دو در دادنش، رخ از شيپ ها مدت ماركس كه يا دهيپد ــ شود يم يصنعت كار يروين ي رهيذخ

 از خارج مناطق و كايآمر به يياروپا ونيليم ٧٠ به كينزد مهاجرت چون هم اس،يمق بزرگ يِمهاجرت يها ييجا جابه ن،يبرا عالوه. بود كرده ينيب شيپ
. »دهد رييتغ قاًيعم را كار يروين يتقاضا و عرضه تكامل روند در موجود يها شيگرا نيا تاًينها تواند يم نيچن هم نوزدهم، ي سده طول در اروپا

 مدل در: «... نياَم. س به نك ن،يچن هم. ١٥٠- ١٤٩ صص ،١٩٧١ و،يوير يمانتل انتشارات ،ماركس كارل يِاقتصاد تفكر يبند صورت
 در...  آورد يم در اشتغال به] صنعت در[ است، شده شانينابود به منجر كه يوران شهيپ آن از شيب يبس را، يكارگران يدار هيسرما صنعت ،يياروپا



 اشاره گريد ييجا در كه طورهمان. دارد بلندمدت در شيافزا به شيگرا مطلقْ سطح در و است شده محاسبه رهيغ
 مطلق، سطح در نيانگيم نيا وارِ شيگرا شيافزا و نيانگيم سطح به ماهرانه كار كاهش ،)٦٣ - ٦٢: ١٩٧٥( ام كرده
 متوجه م،يريبگ نظر در را يآمار يها داده كه يهنگام ن،يبرا عالوه. هستند دهيپد كي از متفاوت ي جنبه دو تنها

 درآمد« در را يكاهش مينتوان است ممكن هرچند دارند، كاهش به شيگرا ينسب يمزدها دست كه ميشو يم
 بر در زين را رانيمد حقوق نيچن هم كه ناماهر، و ماهر كارگران يمزدها شامل تنها نه درضمن، كه( »مستقل

 به منجر مزدها دست مطلق سطح در ها شيافزا« كند، يم اشاره برن بلك كه طور همان. ميكن مشاهده) رديگ يم

 نوزدهم، ي سده انيپا از مزدها، و سودها از ينسب يها سهم كه است شده ريگ چشم تيواقع نيا كردن مبهم
: ١٩٧٣)» (شود يم نييپا يسودها شامل الزاماً ركود يها دوره هرچند( هستند »يخيتار تداوم« كي ي دهنده نشان
 يسهم تصاحب به هيسرما شيگرا] نخست[ كنند، يم نييتب شيگرا دو از يبيترك به اشاره با را تداوم نيا). ١٨٣

 نقش چون هم ها، شيضدگرا از يا مجموعه معكوسِ اثرات ز،ين و د،يجد ي شده ديتول يها ارزش از ندهيفزا
 آموزش، شامل شتر،يب خدمات نيچن هم بلكه شتر،يب يماد يكاالها يمعنا به تنها نه مطلق شيافزا نيا. ها هياتحاد

 امروز ناماهرِ كارگرِ ي مشخصه كه يمهارت و دانش مثال، يبرا ن،يبنابرا. هست زين ره،يغ و يابي مهارت دانش،
 كه يكارگر ي طبقه از گفتن سخن رو، نيا از. است برخوردار يصنعت انقالب ناماهرِ كارگرِ از باالتر يسطح از است،

 نه و( ثابت يكرديرو به قائل كه آن مگر بود، خواهد مهمل است، ماهر كارگران از يا طبقه به شدن بدل درحال
. ميباش) شود يم هم رهيغ و دانش شامل نيچن هم كه( شتيمع حداقل با رابطه در) افتهي نيتع يفرهنگ ازلحاظ

 به نسبت درواقع[ است، ازيموردن يشغل اسيمق مختلف نقاط در معمول طور به كه يا يآموزش يها تيصالح«
 شِيپ ي نكته دو به ميتوان يم نكيا بخش، نيا رساندن فرجام به منظور به ٤٢.»است افتهي شيافزا صراحتاً] گذشته

                                                                                                                                                                                     
 آشكار مسئله نيا در يخارج صنعت با رقابت ريتأث. رديگ يم كار به را است كرده نابود كه يوران شهيپ آن از تر كم يكارگران صنعت ،ياستعمار مدل
  .١٥٣ ص ،١٩٧٤ ورك،يوين ،يجهان ياسيمق در انباشت. »است

 يدرست به كه يا هينظر ست،ين] upgrading theory[ »افتني ارتقاء ي هينظر« رشِيپذ بر داللت ام گفته چه آن لماً،سم. ١٣١: ١٩٧٣ترگارد،سو ٤٢
 ونياتوماس يِاجتماع يامدهايپ و اقتصاد در پوالك. اف. است گرفته قرار انتقاد مورد) ٢٠ فصل همان،( ورمنيبر يهر يسو از
 يافراط يا نسخه. پردازد يم مشاغل تنزل و ارتقاء بر ونياتوماس راتيتأث از بحث به) ٢١٢- ٢١٠ ،٩٢- ٩٠ ،٨٨ ،٨٠ ،٤٩ صص ژهيو به: ١٩٥٧آكسفورد،(
 ل،يسو دو راستيو ،]La nouvelle classe ouvrière[ ديجد كارگر ي طبقه ماله اس،: افتي اثر نيا در توان يم را افتنيارتقاء ي هينظر از

 ي مجله ،يدار هينوسرما ليذ كارگران( مندل نظر طبق). ٢٦١- ٢٥٨ صص همان،( ١٩٧٤ پوالنزاس،.ن به نك ماله، ي هينظر نقد يبرا. ١٩٦٩
 ي طبقه بر ونياتوماس اثرات ،)١٦- ١ صص ،٦ ش ،٢٩ مجلد ،]International Socialist Review[ »يالملل نيب يستياليسوس يبررس«

. يياجرا و يخدمات عيصنا ع،يتوز ،يكشاورز يها بخش در يصنعت كار مِيعظ شيافزا هم، و شود يم كارخانه در يصنعت كار كاهش شامل هم كارگر،
). ٧ص( »دارد تر گن هم هردم يِايپرولتار كي در رانيبگ حقوق و رانيمزدبگ از يا ندهيفزا دائماً و ميعظ يبخش ادغامِ به شيگرا« ونياتوماس ن،يبنابرا
 يساز گانهيب دارند، ديتول نديفرا در كه يا ياساس نقش« توسط اندازه، كي به هردو. ندارد وجود مدرن و يميقد كار نيب يا يفيك تفاوت ن،يبنابرا

: كند يم اشاره ايپرولتار ي ندهيفزا شدنهمگن نيا يها شاخص از يبرخ به مندل. شوند يم يينما سرشت) ٦ص( »آن ياقتصاد استثمار آن، يا هيپا
 ييِجو زهيست و ييگرا هياتحاد شيافزا شود؛ يم محسوب غرب در عام يشيگرا كه ،يدي و ديسف قهي كارگران نيب يمزد يها تفاوت كاهش«

 نيا طيمح و ياجتماع منزلت مصرف،] يالگو[ در ندهيفزا يشباهت...  است؛ عام يا دهيپد اندازه همان به كه »ديجد« يقشرها نيا يها هياتحاد
 و شدنفرسا اعصاب شدن، تيخالق از يعار شدن، زهيمكان شدن، نواخت كي ي ندهيفزا شباهت ،يعني ،يكار طيشرا ي ندهيفزا يها شباهت قشرها؛
 طيشرا يِبرابرساز« براساس ها دهيپد نيا) ٨ص( »ماهايهواپ و بزرگ يها فروشگاه ،يدولت ادارات اتوبوس، بانك، كارخانه، در كار شدنكننده خرفت
 نخست يصنعت انقالب را چه آن سوم، يِصنعت انقالب« ن،يبنابرا. شود يم نييتب) ٨ص( »ماهر مهين و ماهر كار يروين ژهيو به كار، يروين ديبازتول



 نوع دو نيب يها تفاوت و ها شباهت ي سهيمقا به ما شد، گفته جا نيتاا چه آن يمبنا بر نخست،. ميبپرداز رو 
 تا ميكن فراهم را يشيآزما دستورالعمل نيچند كه كرد ميخواه تالش دوم،. پرداخت ميخواه كار يروين ييزدا ارزش

 گريد با سهيمقا در تواند يم كار يروين ييزدا ارزش انواع از كي كدام يطيشرا هر در كه ميكن نييتع ها آن كمك با
  .شود بدل غالب يامر به موارد
 رهگذر از اي است ممكن كار، يروين ارزش هم و الزم ارزش هم كه باشد شده روشن ديبا مقاله نيا  يواكاو از

 نوع دو هر كه يزمان ن،يچن هم البته، و( كند رييتغ ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش اي يمزد يكاالها ييِزدا ارزش
 گاه،يجا كي الزم ارزش بر چگونه يفن ييزدا تيصالح كه ميديد درواقع،). دهند يم رخ زمان هم صورت به ييزدا ارزش

 كه است واضح نيچن هم. گذارد يم ريتأث كند، يم اشغال را گاهيجا آن كه يعامل كارِ يروين ارزش رو، نيهم از و
 آن شود، يم كاسته شوند يم وارد الزم ارزش آن ي محاسبه در كه يايمزد يكاال چند اي كي ارزش از كه يزمان

 ييزدا ارزش چگونه باشد، مدنظر كار يروين ارزش كه يمادام كه ميكرد مشاهده. كند يم رييتغ خود خودبه الزم ارزش
). يمزد يكاالها يِجزئ اي يكل ييزدا ارزش صورت به خواه( گذارد يم اثر كار يروين ارزش بر يمزد يكاال چند اي كي

 يرييتغ رو، نيهم از و يفن ييزدا تيصالح كي قيطر از است ممكن نيچن هم كار يروين ارزش م،يديد كه چنان اما،
 قيطر از اي تواند يم كار يروين ارزش هم و الزم ارزش هم كهنيا ذكر. شود ييزدا ارزش دچار الزم درارزش

 كه معناست نيا به ساده يليخ شود، رييتغ دچار ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش اي يمزد يكاالها ييِزدا ارزش
 يكاالها سبد بيترك صورت نيا در كه كند، رييتغ يمزد يكاالها ييزداارزش قيطر از اي تواند يم كار يروين ارزش

 يكاالها ارزش حالت نيا در كه سبد نيا در يرييتغ ليدل به اي ،)يمزد يكاالها ييِزداارزش( خوردينم دست يمزد
  ). ييزداتيصالح رهگذر از ييزداارزش( مانديم يباق ثابت يمزد

 با را  آن توان يم نخست نگاه در ييگو كه پرداخت يزيچ انيب به دشوار نيچن يا وهيش به ديبا چرا ن،يبنابرا
 ييزدا ارزش نيب ديبا چرا كه كشد يم شيپ را موضوع نيا درواقع پرسش نيا كرد؟ انيب تر ساده اريبس اصطالحات

 يكاالها ارزش در راتييتغ نيب ديبا چرا م؛يشو قائل زيتما ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش و يمزد يكاالها
 منطق هم كه كرد اشاره توان يم شروع، يبرا شد؟ قائل زيتما يمزد يكاالها سبد بيترك در راتييتغ و يمزد

 نيا كه يريمس خالصه، طور به گرند؛يدكي با متفاوت كار، يروين ييزدا ارزش نوع دو به مربوط ميمفاه هم و نياديبن

                                                                                                                                                                                     
 چارچوب درون ماهر كار يروين ييِزدا ارزش بر يدرست به مندل). ٨ص( »كند يم تكرار جامعه كل سطح در بود، افتهي دست آن به كارخانه نظام درون
 منزلت كار، خود يها حقوق و مزدها ي ندهيفزا يِگون هم مثال، يبرا( كند يم ديتأك آن يِاجتماع و ياقتصاد يامدهايپ زين و رشد، روبه مطلقِ يمزدها

. دانست] neo-capitalism[ يدار هينوسرما ينما سرشت را آن توان ينم و ستين ديجد يا دهيپد كار يروين ييِزدا ارزش همه، نيا با). رهيغ و
 ظهورِ كه ابدي يدرنم مندل ن،يبنابرا. كننديم اجرا را  هيسرما كاركرد كه يعامالن يعني است، كارگرـ  ريغ است، بيغا مندل يِواكاو در چه آن

 كاركرد يمراتب سلسله و يجمع صورت به كه يعامالن آن تمام توسط يعني است، شده يينما سرشت عام دار هيسرما توسط ،يانحصار يدار هيسرما
 ديبا را) يدار هينوسرما ليذ ژهيو به( يا هياتحاد ييِجو زهيست شيافزا كه د،يجد يانيم ي طبقه شدنِ زهيپرولتر رو، نيا از. گذارند يم شينما به را  هيسرما

 بر ن،يچن هم كه) بود منفرد يِدارهيسرما يِنما سرشت نيچن هم كه يامر( كار يروين ييزدا ارزش يِمبنا بر تنهانه يستيبا دانست، آن اثرات از يكي
 ييزدا ارزش يمبنا بر ديبا را نديفرا نيا ،يعني. شود نييتب ها گاهيجا از يفن ييزدا تيصالح قيطر از هيسرما عام كاركرد وارِ شيگرا رفتنِ انيم از يمبنا

 كنند، يم يينما سرشت يدار هينوسرما در را ديتول عامالنِ كه هستند هم يگريد عوامل نيچن هم ن،يبرا عالوه. كرد نييتب ييزدا تيصالح رهگذر از
  .عام دار هيسرما هم و يجمع كارگرِ هم شدنِيالمللنيب مثال، يبرا



 ،٤٣شناسانهگاه نه و يمنطق يمنظر از درواقع،. است متفاوت كنند، يم يط كار يروين ييِزدا ارزش نوع دو

 ارزشِ از ييزدا ارزش رهگذر از( شود يم كار يروين ارزش رييتغ به منجر نخست ،يمزد يكاالها ييزدا ارزش
 رو، نيهم از و ها، گاهيجا ي مطالعه جا، نيا در. دهد يم رييتغ را ها گاهيجا يبرخ الزم ارزش سپس، و) يمزد يكاالها
 يبرخ الزم ارزشِ نخست ،ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش گر،يد يسو از. ستين يضرور ها گاهيجا الزم ارزش

 ،يمنطق لحاظ از. اند كرده اشغال را ها گاهيجا آن كه يعامالن آن كار يروين ارزش سپس و دهد، يم رييتغ را ها گاهيجا
 آن الزم ارزش رو، نيا از و شده ييزدا تيصالح يفن لحاظ از يگاهيجا كه كنديم رييتغ كار يروين ارزش يزمان تنها

 هم و يفن يمحتوا با رابطه در هم ــ ها گاهيجا يواكاو چرا كه نيا يبرا است يمهم ليدل نيهم. باشد افتهي كاهش
 ها آن ي رابطه يواكاو و) ييزدا تيصالح مثال، يبرا( اند گذرانده سر از كه يراتييتغ يواكاو يمعنا به ــ ها آن ياجتماع

 اتيعمل( يفن يمحتوا در رييتغ كه نيا از فارغ. است تياهم يدارا ره،يغ و عامالن كار يروين ارزشِ و الزم ارزش با
 تيواقع نيا ،)٣ و ٢ ،١ موارد ،١ شماره جدول به نك( يفيك يرييتغ اي) شدن چندپاره مثالً( باشد يكم يرييتغ ،])كار[

 ،يفن ييِزدا تيصالح نيا ،ياتيعمل رييتغ نيا و ميدار سروكار] يكار[ اتيعمل در يرييتغ با كه پابرجاست كماكان
 يِاجتماع ارزش حال گر،يد عبارت به. شود يم عامل كارِ يروين ارزش متعاقباً، و ،الزم ارزش در يكاهش به منجر

 ياجتماع ارزش از تر كم) شوديم مشخص ديجد الزمِ ارزش توسط ،يمزد يكاالها ارزش شدن معلوم با كه( ديجد
 تر كم علت نيا به صرفاً و) مشخص عامل هر منفرد ارزش با است معادل ميكن فرض ميتوان يم حال كه( است نيشيپ

  . دارد ازين مشخص گاهيجا آن اشغال يبرا كار يروين كه است يا  نهيهز با معادل حال كه است
زدايي  زدايي از رهگذر صالحيت شد، تنها ارزش تر ذكر ت كه پيشسي منطقي چيزي ا دوم، و اين مورد نتيجه

پذيرد، تبيين  ها صورت مي زداييِ فنيِ جايگاه را، كه از طريق صالحيت ٤٤ت كه تنزل كار ماهرانه به ناماهرانهسا
زداييِ كاالهاي مزدي (خواه جزئي يا كلي) فراهم آورد، چراكه  توان با اشاره به ارزش كند. چنين تبييني را نمي مي
ت، نزديك شدنش به يك سشود، تنها تغييرات در ارزش نيروي كار ا اب آورده ميسح چه به ين مورد، آندر ا

. شودي مهارت انواع مختلف كار مالحظه  درجهكه  آن  زداييِ جزئيِ كاالهاي مزدي)، بي ميانگين (در مورد ارزش
ي بنياني در جهت تبيينِ  زلهمن تواند به ت كه ميسدايي از زدايي از رهگذر صالحيت وم، تنها ارزشس

زداييِ  ها، صالحيت ي جايگاه كار گرفته شود. درواقع، تنها از رهگذر مطالعه ي جديد بهشدنِ طبقات ميان پرولتريزه
زدايي قرار دارد، امكانِ تبيين معنا  كه در پيوند با اين صالحيت زداييِ نيروي كار فني و اجتماعيِ آن و نوعِ ارزش

 رهگذر از ييزدا ارزش ي ژهيو تياهم علت ٤٥شدنِ طبقات مياني جديد وجود دارد. لتريزهازوكارِ پروسو 
                                                           

٤٣ chronological 
طح حداقلِ آموزش و سچنين داللت بر رشد  كه رشد مزدهاي مطلق، هم چه باالتر ذكر شد، يعني اين در نظر داشته باشيم كه آن ٤٤

  ها دارد. يابي مهارت
 تنزل: دارند قرار ديجد يانيم طبقات شدنِ زهيپرولتر با ونديپ در معموالً كه است ييها دهيپد ي سرچشمه كه است ياقتصاد سطح در راتييتغ نيهم  ٤٥
 ن،يبرا عالوه. رهيغ و منزلت، دادن دست از گرفتن، قرار پنهان يكاريب اي يكاريب معرضِ در ممتاز، يها گاهيجا و استقالل دادن ازدست ،يزندگ طيشرا

 رهگذر از ييزدا ارزش مورد با ارتباط در ن،يچن هم و( داد حيتوض كار يروين ييِزدا ارزش با نسبت در ديبا را مزدها) نِيانگيم به نسبت( كاهش
 و ياسيس مالحظات مزد نييتع در ن،يچن هم اما). داد حيتوض هيسرما عام كاركرد وارِ شيگرا رفتنِ نيازب با نسبت در] را مزدها كاهش[ ديبا ،ييزدا تيصالح



 در] مفهوم[ نيا كه است نيهم ،يدارهيسرما ي توسعه يِفعل ي مرحله در ييزدا تيصالح

يانحصار يِدار هيسرما يِنما سنخ كه رديگ يم قرار يا طبقه شدنِ زهيپرولتر نِييتب خدمت 

  ٤٦.است

 معرضِ در كه يعامالن آن يبرا همواره. ستندين الجمع مانع كار يروين ييِزدا ارزش نوع دو كه باشد روشن ديبا
 ن،يبنابرا و شده چندپاره شان]يكار[ اتيعمل كه ييها نيتكنس مثالً( دارند قرار ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش
 زين يمزد يكاالها ييِزدا ارزش معرضِ در كه دارد وجود امكان نيا) اند داده دست از را  هيسرما عامِ كاركرد از يبخش
 روند دو نيا نيب زيتما اغلب). باشد ممكن ها آن آموزش و يفن يابي مهارت ترِ ارزان ديتول كه يهنگام مثالً( رنديگب قرار

 نيا نكته نيا ذكر با و ــ است تيبااهم موضوع نيا افتنيدر حال، نيا با. است ريپذ امكان يليتحل لحاظ از صرفاً
 طرهيس آن، انواع گريد برابر در ،ييزدا ارزش از] يمشخص[ نوع يطيشرا چه در كه ــ ميرسان يم فرجام به را بخش

 ميخواه اشاره رديبگ انجام يريمس چه در و چگونه ديبا يواكاو كه نيا از ها نمونه از يبرخ به صرفاً جا نيا در. ابدي يم
 و بلندمدت مدت، كوتاه يكرديرو از توان يم را هيسرما ديبازتول نديفرا كه نيا به توجه با ز،يهرچ از شيپ. كرد

 يبررس را ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش بلندمدت عناصرِ راتيتأث مختصر يشكل به كرد، مشاهده ٤٧يداد دست
 و دائم يفن انقالب انددهينام كه چنان ها، آن نيتر مهم از يكي عناصر، نيا انيم در شك، بدون ٤٨.كرد ميخواه

وستهيپ يتوال يدار هيسرما ي توسعه ينماها سرشت از يكي ٤٩مندل، نظر طبق. است مدتبلند يها چرخه با وندشيپ

                                                                                                                                                                                     
 رياخ يها سال در چرا كه كرد نييتب توان يم آن به اشاره با كه است يعوامل از يكي نيا. شد ذكر هم تر شيپ نكته نيا. كنند يم فايا نقش زين كيدئولوژيا

 نيچن از يخبر فرانسه در اما ميا بوده ن،يانگيم رامونيپ] كار يروين[ ي شده زهيپرولتر يها بخش يمزدها يِساز سان كي شاهد انگلستان و آلمان در
 Les classes sociales dans le capitalisme[ »معاصر يدارهيسرما در ياجتماع طبقات« پوالنزاس،. ن به، نك. است نبوده يا دهيپد

aujourd'hui [،يمند چندعلت از است يمثال نيا. ٣٢٩ ص همان ]overdetermination[، ام كرده فيتعر ام مقاله در كه يزيچ با مطابق :
  .همان ،...» يكيالكتيد نيتع ي درباره«

از  بايستيخوبي] تبيين شود،  زدايي كاالهاي مزدي [به ط مفهومِ ارزشسكه تو ي مياني جديد، بيش از آن شدنِ طبقه اين نكته كه پرولتريزه ٤٦
(همان)، » ي مياني جديد طبقه«ام،  كافي در مقاله وضوحت كه با ساي ا ئلهسزدايي تبيين شود، م صالحيت رهگذرزدايي از  رهگذرِ ارزش

هم از اهميت برخوردار  منفردداري  رمايهسچنين ذيل  زدايي، هم براين، بايد آشكار باشد كه اين نوع ارزش عالوه ت.سبندي نشده ا صورت
يم سرمايه، چراكه در اين مرحله عمالً هيچ تقسي تبعيت صوريِ كار از  داري، يعني مرحله رمايهسي  عهست توسي نخ ت (اما نه در مرحلهسا

همه، اهميت آن ذيل  اين تواند وجود داشته باشد). با هم نمي زدايي صالحيت رهگذراز   زدايي اي وجود ندارد و بنابراين، ارزش كار فني
ي مياني جديد، يعني، از  شدنِ طبقه ت كه پرولتريزهسازوكاري اسزدايي،  اين نوع ارزش داري انحصاري به اين علت تشديد يافته كه رمايهس

از آن  سهاي عددي پ و در مثال ١در نمودار  رفتني را ميان چنين از سازد. منطق اقتصاديِ پس رمايه، را ممكن ميسميان رفتنِ كاركرد عام 
  توضيح داديم.

٤٧ conjunctural  
 ديتول مثالً،( يمزد يكاالها ييزدا ارزش و) مولد يروهاين باالترِ سطح مثالً،( بلندمدت عناصر نيب ونديپ بر تنها معموالً يستيماركس يواكاو  ٤٨

  .است كرده تمركز) يمزد يكاالها ترِ ارزان
 انتشارات ،»يستيماركس اقتصاد بر يا مقدمه« و ١٢- ٩ صص ،١٩٧٠ گان،يژمين انتشارات ،»ست؟يچ يدار هيسرمانو«.مندل ا به نك  ٤٩

 با يبلندمدت امواج وجود ١٩٢١- ١٩٢٠ در« كه كند يم  اشاره فيكندرات. يد.ان آثار به تنها مندل كتاب، دو نيا در. ٧٣- ٦٣ صص ،١٩٧٠گان،يزمين
 انتشارات ،»متأخر يدار هيسرما« در مندل كه چرا كردم، استفاده قول نقل در »كردن كشف« اصطالح از. كرد كشف را سال ٥٠ حدوداً نيانگيم

 چون هم يكسان اند، پرداخته بلندمدت امواج ي مسئله ي مطالعه به هم فيكوندرات از شيپ يمؤلفان كه دهد يم نشان ،٤ فصل ،١٩٧٢سوركامپ،
 بلندمدت امواج صعود طول در يشتريب پررونق يها سال« ف،يكندرات نظر طبق. يكائوتسك و يهلند گلدرن فن.يج پارووس، ،يروس ستيماركس



 يها چرخه ي صهيخص. يركود اي دارند ابندهيگسترش يتيماه اي اساساً كه است) ساله ٢٥ حدود( بلندمدت يها چرخه
 خلق يطوالن يِكساد ي دوره لخال در كه است ديتول در يا فناورانه ابداعات نديفرا يِريكارگ به از عبارت گسترنده

 رو، نيا از ؛است ها، آن يريكارگ به نه اما ابداعات، از عبارت يركود يها چرخه ي صهيخص گر،يد يسو از. اند شده
 باالتر كه يروابط به توجه با ٥٠.شود يم يتلق ها چرخه نيا بارز ي نشانه كه است ميعظ ي فناورانه راتييتغ فقدان
 رهگذر از ييزدا ارزش و ها گاهيجا ييِزداتيصالح ،يفن كار ميتقس فناورانه، راتييتغ نيب روابط ينعي ،ميكرد مطرح
 يها دوره خالل در ،ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش كه كرد مطرح را هيفرض نيا توان يم ،ييزدا تيصالح
 يا گسترنده بلندمدت ي چرخه دوم يجهان جنگ با ٥١.ركود دوران در تا ابدي يم يشتريب تياهم بلندمدت ييشكوفا

 راتييتغ دوره، نيا طول در ن،يبنابرا ٥٢.است دهيانجام طول به ١٩٦٠ ي دهه انِيپا تا كه رسد يم نظر به و شد آغاز
 تياهم امر نيا. است بوده عمده يها يژگيو از ييزدا تيصالح رهگذر از ييزدا ارزش رو، نيهم از و م،يعظ ي فناورانه

                                                                                                                                                                                     
 كه د،يآ يم ديپد ارتباطات و يديتول فنون در يمتعدد ژهيوبه و مهم ابداعات و اكتشافات بلندمدت، امواج يكساد طول در ن،يبرا عالوه...  دارد وجود

 يزندگ در بلندمدت امواج« ف،يكندرات.يد.ان »شوند يم كارگرفته به يآت بلندمدت يصعود ي دوره آغاز در تنها عمده اسيمق در معموالً همه، نيا با
 يِواكاو به نسبت يانتقاد يكرديرو يبرا. ١١٥- ١٠٥ صص ،٦ شماره ،١٩٣٥ نوامبر، ،١٧ مجلد ،ياقتصاد آمار ينيبازب ي مجله ،»ياقتصاد
. ٢٢٠- ٢٠٣ صص ،١٩٤٣ نوامبر، ،ياقتصاد آمار ينيبازب ي مجله ،»فيكندرات بلندمدت يها چرخه ي هينظر« ،يگارو. گ به نك ف،يكندرات

 نيا در توان يم را حال به تا) دهيپد نيا نِييتب نيچن هم بلكه ف،يكندرات اثر به ينقد شامل تنها نه( بلندمدت امواج با مواجهه از نمونه نيبهتر حال، نيباا
  ).همان( ،»متأخر يدار هيسرما« مندل،.ا: افتي اثر

ايِ  كارگيريِ عمده و دوره حال، بايد اشاره شود كه به ت. بااينسي اين مقاله ا محدودهي اقتصادي فراتر از  لماً بحث از ماهيت چرخهسم ٥٠
نقد «كا، در اين اثر ذكر شده بود: سوي موزكوفساز  ١٩٣٥تر در  ابداعات فناورانه را نبايد علت [برآمدن يك] چرخه تلقي كرد. اين نكته پيش

. ٥٠، ص ١٩٧٤تورين، ]، Per la critica delle teorie moderne della misiي ايتاليايي، [ ، ترجمه»هاي بحران مدرنِ نظريه
ف، جهت و شدت ابداعات تي، (همان). طبق نظر كندرا»داري متأخر رمايهس«مندل،  و ا. ١١٢كندراتيف،(همان)، ص  چنين، نك به ان.دي. هم

علت تأثيرات صنعت نظامي بر  از جنگ، به سلوتر خواهيم ديد كه پاندكي ج .كند شرايط اقتصاد، يعني چرخه، تعيين ميراها  كارگيريِ آن و به
  كارگيريِ فنون جديد، اين رابطه تضعيف شد. كشف و به

  ايم. ياري را از بحث كنار گذاشتهسجا عوامل ب در اين  ٥١
ت، ساروپاي غربي، تجربه كرده اازيِ س داري، مبتني بر آمريكايي رمايهسبه بعد، آن نوع رشدي كه جهان  ١٩٤٥د كه از سر نظر مي به«٥٢

هاي  گرايش«هاي [گوناگونش] را صرف كند. شايد بتوان گفت كه بحران جهاني پولي و بروز مجدد  گي بالقوهتمام  گرايش به اين داشته كه 
داري را برعهده بگيرد؟  هرمايسي رشد  كننده تواند نقشِ تضمين ت. چه چيز ميسئله اسي اين م ديرپا، عارضه» ي كسادي] زدا [درنتيجه تورم

 شدن هيه و اقمارش) در بازار جهاني و [روند] مدرنيزسكشورهاي اروپاي غربي (رو ي رونده ت، ادغامِ پيشس. نخرسد مينظرم  بهه امكان س«
هايي  شدن امكان فراهمت منجر به سيون، فتحِ اتم و فتح فضا، ممكن اسگام با اتوما . امكان دوم، انقالب علمي و فنيِ معاصر كه همها آن

وم، مبتني بر نوع سداري به جهان  رمايهسترش ساي از گ ومين و آخرين امكان، شروع موج تازهس شود.ببخشي به بازار  واقعي براي عمق
هاي  ر فعاليتت. در اين زمينه، كشورهايِ مركز، دست كه از رهگذرِ انقالب فنيِ دوران ما ممكن شده اسالمللي ا شدنِ بين اي از تخصصي تازه
حال منحصر به اين كشورها بود، به پيرامون منتقل  يك كه تا بهسصنعت كال هاي شكلكه  شوند، درحالي مي» تخصصي«مدرن  فوق
بلندمدت ي  ؛ ا. مندل پايان چرخه٥٣٢، ص ١٩٧٤، ويوير يمانتل انتشارات، »يجهان ياسيمق در انباشت«.امين، س» شود مي

 ١٢٥ي  ). او در صفحه١١٥، ص١٩٧٢، فرانكفورت آم ماين، »داري متأخر رمايهس(«دهد  تشخيص مي ١٩٦٧- ١٩٦٦ه را حدود يابند شترسگ
يونِ سرغم اتوما تي، بهسكشورهاي امپريالي» ي صنعتيِ ارتش ذخيره«ي  تهسجذب آه«كند:  اين داليل را عنوان ميمند  شكلي نظام به

الملليِ تنگاتنگ و بحران جهاني پولي  ود حمله كرد. رقابت بينسي طبقاتي به نرخ  رشد، مانع از رشد بيشترِ نرخ ارزش اضافي شد. مبارزه روبه
  ».ترشِ تجارت جهاني كاهش يافتسرعت گسكنند.  تا عمل ميسدر يك را



 ييزدا تيصالح« ي دهيپد يبرا گران،يد هم و ها ستيماركس هم ،ياجتماع دانشمندان كه دهد يم حيتوض را يفراوان
 ساختار بر راتشيتأث و كامپيوتر( ديتول نديفرا در ديجد يها يفناور يِريكارگ به با دهيپد نيا يواكاو. قائلند »كار

 مقابلِ در كه ييها يفناور است، شده گذشته از تر دهيچيپ شيپ از شيب ،)هاست نمونه نيرتريگ چشم از يكي ياجتماع
 يها شيضدگرا ي دآورندهيپد) نيانگيم كار به ماهرانه كار تنزلِ ژه،يو به و( كار يروين ييزدا ارزش جهت در عام روند
  .است بوده محدود يزمان لحاظ از و يمحل
 رهگذر از ييزدا ارزش كه باشد داشته نيا بر داللت رسد يم نظر به كه دارد وجود هم يگريد عامل ن،يبرا عالوه اما

 ادامه تشيبااهم نقش يفايا به كماكان ندهيآ در بلندمدت، يها چرخه يتوال از مستقل نسبتاً يشكلبه ،ييزدا تيصالح
 جنگ زمان از. گذارد يم نديفرا درون يفن ابداعات بر كه است يراتيتأث و يحاتيتسل رقابت به ام اشاره. داد خواهد

 ينهيزم در تازه اكتشافات زِيسرر ها آن علت كه ميا بوده مواجه ابداعات دست نيا از يميعظ حجم با دوم، يجهان
 يهمگ ره،يغ و ونياتوماس زر،يل ،ياتم يانرژ ،كامپيوتر: است بوده ياقتصاد و يرنظاميغ سپهرِ به ينظام قاتيتحق

 ونديپ ،يرنظاميغ قاتيتحق با سهيمقا در ،ينظام قاتيتحق كه جا آن از. هستند ها نمونه نيرتريگ چشم از يشمار صرفاً
 oligopolistic[ يفروش گروهه رقابت به توجه با كه، جا آن از و ندارد ياقتصاد يچرخه با يوسختسفت چندان

competition[، يدائم ي فناورانه انقالب انِيبن با ما جا نيا در وندند،يپيم وقوع  به زود اي ريد ديجد اكتشافات 
 رهگذر از ييزدا ارزش ،يآت يها سال در كه داشت انتظار توان يم نانياطم با باشد، نيچن اگر ٥٣.ميمواجه
 .دهد ادامه تيبااهم  ينقش يفايا به كماكان ييزدا تيصالح

دار تمايز قائل شد و از  رمايهسي  هاي گوناگونِ طبقه اي، بايد همواره بين بخش دوم، جدا از مالحظات چرخه
براي هريك از اين  احتماالً نقش مهميزداييِ نيروي كار  رو، بايد در نظر داشت كه كدام نوع از ارزش همين
دار  رمايهسي  شِ پيشرفته و انحصارگرِ طبقهكند. وضعيت فعلي ايتاليا را در نظر بگيريم. بخ ميها ايفا  بخش

هاي جديد به رقابت بپردازد (يعني، تالش خواهد كرد كه افزايشِ تركيبِ  كارگيريِ فناوري گرايش دارد كه با به
 (يعني عامالنِ  دار تيصالحهاي جديد و  را با افزايشِ نرخِ ارزشِ اضافي جبران كند). جايگاه  رمايهسارگانيك

رعت در س هاي جديد به چنين، جايگاه شوند و هم زدايي مي هاي قديمي صالحيت خواهند آمد، جايگاه ماهر) پديد
تواند، در  لط ميساين بخش از بلوك م ٥٤زدايي قرار خواهند گرفت. معرضِ گرايشِ موجود در جهت صالحيت

ازجمله » اجتماعي«يافته (اصالحات  افزايش حداقل معيشت از لحاظ فرهنگي تعين سِيار عام، از پسمعنايي ب
شود)  وي پرولتاريا مطالبه ميسشكلي فزاينده از  المت و غيره  كه بهسونقل، آموزش،  اصالحات مربوط به حمل

فزيش بيشترِ بارآوريِ افزايشِ [حداقل معيشت]، از طريق ا اش براي جبران اين هم به دليل توانايي بر بيايد، آن
دار ايتاليا، در  رمايهسي  هاي جديد. بنابراين، براي اين بخش از طبقه كارگيريِ فناوري ت به بهسكار كه منوط ا

                                                           
  .٦(همان)، فصل » متأخر داري رمايهس«چنين نك به ا.مندل  . هم٤٩نك به يادداشت شماره   ٥٣
را افزايش » توانايي فني«شود و هم  منجر مي» ازيِ وظايفس ادهس«هاي جديد در فرايند توليد هم به  كارگيري فناوري اين واقعيت كه به ٥٤
ميت، سام.اي ا.آر. باركر، آر.كي. براون، جي.چايلد، ست. براي مثال نك به، اسدرك شده ا نيزانِ بورژوا سشنا وي جامعهسدهد، از  مي
  .٣٠، ص١٩٦٧، لندن، »ي صنعتسشنا جامعه«



زدايي  زدايي از رهگذر صالحيت دادي، ارزش تس، فارغ از مالحظات دي اين طبقه مانده ه با بخش عقبسمقاي
طح حداقل معيشت از لحاظ سر، تمايلي به پذيرش اين افزايش در ت مانده بخش عقب ٥٥اهميت بيشتري دارد.

دهد كه اين افزايش را با افزايشِ  اش اجازه نمي مانده هاي عقب يافته نخواهد داشت، چراكه فناوري فرهنگي تعين
ت، سا  چه تاحدزيادي حياتي دار ايتاليا، آن رمايهسي  نرخ ارزش اضافي جبران كند. براي اين بخش از طبقه

ت و سازيِ ارزشِ كاالهاي مزدي اس نيرويِ كارِ پرولتاريا از طريق ارزان زداييِ مداومِ تضمين روندي از ارزش
)، تضمينِ ١٩٧٥و آغازِ  ١٩٧٤چون مقطع فعلي (پايانِ  دادي ويژه هم تسهاي د چنين، در برخي از وضعيت هم

 معيشت. حداقلايِ  برخي اقالم پايه يمادكاهشي از طريق تنزلِ كميت  
  

  

  كارمندان شدنزهيپرولتر. ٤
زداييِ  يِ دو نوع ارزشسائل مربوط به بازتوليد طبقات اجتماعي، به بررسه بخش پيشين، در چارچوبِ مسدر 

شدنِ  زدايي در رابطه با پرولتريزه زدايي از رهگذر صالحيت داختيم كه ارزشاي پر  نيروي كار و تأثيرات ويژه
زدايي و  زدايي از رهگذر صالحيت اختيم بين ارزشست. ارتباطي برقرار سخود بروز داده اي مياني جديد از  طبقه

ر دو كاركرد، يعني كاركرد كارگر ترِ عامالني كه ه رمايه، براي بخش بزرگسوارِ كاركرد عام  رفتنِ گرايشِ بين از
تر توصيفي خواهد داشت تا تحليلي، بيش سرشتيي اين مقاله  كنند. ادامه رمايه، را ايفا ميسجمعي و كاركرد عام 

يرِ تغييراتي بپردازيم كه ستفاده خواهد شد تا به تفسجا تعبيه شده، ا اي، كه تا به اين و از چارچوب مفهومي
هرچند برخي روندهاي عام را، با  ٥٦ت؛سر گذرانده اسحال از  ي ميانيِ جديد ايتاليا از آغازِ پيدايشش تا به طبقه

                                                           
ت. اما بايد در نظر داشت كه سط اسكوچك و متو كارساالرهايمانده، در چارچوب اهداف بحث حاضر،  دارانِ عقب رمايهسمنظور من از  ٥٥ 

  گيرد. مييِ دولتي را نيز در برسبوروكرا مانندتر دارد كه عناصري  يعساين مفهوم در واقعيت مصداقي و
» ي طبقاتي ها و مبارزه ينستكن«شود: ام. للي،  چه در اين آثار يافت مي ت بر آنسآيد مبتني ا چه در ادامه مي ي آن بخش عمده ٥٦

]Technici e lotta di classe ،ري[ها تضاد صنعتي و كنش اتحاديه«ي. باگليوني، س؛ ١٩٧٣]، ب «Il conflitto 

industriale e l'azione del sindacato ،لي، ١٩٦٦]، بولونيادر النيالتحص فارغدر » صنعت در النيالتحص فارغ«؛ جي. مارتيون 
دهم.  اير كشورها نيز ارجاع ميست. در مقاطعي به سكامالً متفاوت ا اندازها يرِ من از مواد خام و چشمسلماً تفسم؛ ١٩٦٨، بولونيا، ايتاليا

يم كردنِ روندهاي سكار تر اند، صرفاً به هاي بعدي ارائه شده مواد خامي كه در اين بخش و بخش طور كه خوانندگان متوجه خواهند شد، همان
نيروي زداييِ  د. براي مثال، در صفحات بعد تمركز ما بر فرايند مداومِ ارزشنگير اي را ناديده مي چرخههاي  تناوب رو، آيند و از اين اي مي پايه

لماً اين فرايند در سرمايه براي بخش بزرگي از اين گروه خواهد بود. مسرفتنِ كاركرد عامِ  بين نين، ازچ ها و كارمندان، و هم ينسكارِ تكن
حال، اين فرايند  خودي. بااين صورت خودبه ي مياني جديد بازتاب خواهد يافت ــ گرچه نه به ي كارگر و طبقه كاهشِ تفاوت مزدي بين طبقه

نياز  صورت گرفتجا انجام  اين در چه بت به آنستري ن ي آن، به واكاوي تاريخيِ جامعسو براي برر تساي ا خطي بلكه چرخه نه فرايندي تك
فيد تقريباً س هاي شغليِ يقه ، درآمد ميانگينِ گروه١٨٩٠در «ي.رايت.ميلز يافت: سمتحده احتماالً بتوان مواردي را در  ت. در رابطه با اياالتسا

، سقرار نگرفتند، برعكتأثير اثرات ناخوشايند ركودها  ي مزدها تحت ها به اندازه جنگ جهاني اول، حقوق دو برابر مزد كارگران بود. پيش از
طحي سها نيز هرچه بيشتر مانند مزدها، هرچند در  حال، از جنگ جهاني اول به بعد، حقوق ها با روند يكنواختي باال رفتند. با اين حقوق
پذيريِ بيشترشان، ياري  ها به دستمزدها، به دليل انعطاف اند. اگر جنگ اقتصادي واكنش نشان دادههاي  انات چرخهسبت به نوستر، ن پايين

ها  ي جنگي، حقوق از هر دوره سحال، پ كنند. با اين ناپذيريِ بيشترشان كمك مي ها، به دليل انعطاف رسانند، ركودها به حقوق بيشتري مي



اين امر فرصت  كار گرفت.  داري پيشرفته نيز به رمايهساير اقتصادهاي سيرِ ستوان در تف يهايي، م جرح و تعديل
ي مرتبط سياسكند كه بتوان تغييرات در امر اقتصادي را به تغييرات در امور ايدئولوژيك و  را فراهم مي آن 

زداييِ  زداييِ نيروي كارِ كارمندان، يعني صالحيت توان فرايند ارزش اخت. بحث را با كارمندان آغاز كنيم. ميس
ت با ظهورِ انقالب صنعتي (يعني، سيم كرد كه تقريباً مقارن استق  ه مرحلهسها، را به  هاي آن كاركردها و جايگاه

داريِ  رمايهسرمايه در آن غلبه دارد)، ظهورِ سكار از  داريِ منفرد كه تبعيت واقعيِ نيروي رمايهسي  مرحله
از جنگ جهاني دوم كه تا به حال ادامه  سداريِ انحصاريِ پ رمايهسيِ  انحصاري تا جنگ جهاني دوم و مرحله

انند. سر رمايه را به انجام ميستند كه كاركرد سمنفرد ه كارساالرهايت، كماكان عمدتاً سي نخ دارد. در مرحله
ت، كارمند جايگزين او سغايب ا كارساالرشود. براي مثال، زماني كه  يافته تلقي مي طسب كارساالرد نوعي كارمن

ت، سرمايه بدل نشده اسپردازد كه هنوز به كاركرد عام  رمايه ميستا، او به ايفاي كاركرد سشود. در اين را مي
چنان  مراتبي واگذار نشده و هم لهسلسيافته از نظر  اختاري سازمانسسركشي كماكان به  چراكه كارِ كنترل و 

معموالً كاركرد كارگر  كارساالرشود.  وب ميسكنند) مح (و معدود افرادي كه به او كمك مي كارساالري  وظيفه
رت در ي هم بر عهده داشته باشد)، چراكه در اين صوسابرسي ح كند (براي مثال، اگر وظيفه عام را نيز اجرا مي

شود،  وب ميسمح ٥٧كارساالرط سجا نوعي از ب كند. اين امر كه كارمند در اين كليت فرايند كار مشاركت مي
ه با كل جمعيت سجا كه در مقاي ها. پيش از هرچيز، از آن ي كاملي از پديده ت براي تبيين مجموعهساي ا پايه

بت كارمندان به كل سنيز معدودند: ن چنين كارمندان ممعدودي وجود دارند، بنابراين ه هايكارساالرصنعتي صرفاً 
تقيم و بدون ساي شخصي و م و كارمند رابطه كارساالري بين  ت. دوم، رابطهسيار كوچك اسجمعيت صنعتي ب

رمايه) براي او سداري (اجراي جزئيِ كاركرد  رمايهسوم، جايگاه او در فرايند توليد س است. هرنوع پيوند واسطي
كند. و در آخر، جايگاه او در  تمزد كارگران تضمين ميسيار بيشتر از دسرو، حقوقي ب ممتاز و از همينجايگاهي 

ي نظام  گرايانه رشت نخبهست كه، با توجه به سداري نيازمند آموزشي حقوقي و اقتصادي ا رمايهسفرايند توليد 
ت. به همين سبورژوا يا بورژوا گاهي خردهتست كه معموالً اين كارمند از خاستحصيلي، اين امر به معناي آن ا

  بورژوازي تعلق دارد. ي و ايدئولوژيك به خردهسياست كه، در طول اين مرحله، كارمند از لحاظ سداليل ا
منجر به  يهامس هاي دانيم، شركت طور كه مي يابد. همان ي دوم، تعداد كارمندان افزايش مي در طول مرحله

رمايه سها كاركرد  شوند كه در آن مراتبي، پيچيده مي لهسلسلحاظ بوروكراتيك و از  ،هاي ازمانست سظهورِ آن د
ياري از سرمايه داللت بر آن دارد كه بسرمايه به كاركرد عامِ سد. دگرگونيِ كاركرد سر به صورت عام به انجام مي

تند. يعني، جايگاه سنيز هچنين مجري كاركرد كارگر جمعي  كنند، هم رمايه را اجرا ميساني كه كاركرد عام سك
 بين  ي شخصي بين اين دو نيز از رو، رابطه شود و از اين مي تردور كارساالركاركنان بيشتر و بيشتر از جايگاه

                                                                                                                                                                                     
هاي درآمدي  گروه تماميي  رونده كه به افزايشِ پيش  يافتند. هر دوره از چرخه، به همان اندازهبت به مزدها را بازنسهرگز مزيت پيشينشان ن
. ٧٢، همان، ص دهايسفقهي» (تسفيد هم شده اس ي درآمديِ بين كارگران مزدي و كارمندانِ يقه ترشدن فاصله منجر شده، منجر به كم

  ).٢٨٠ - ٢٧٩تر، نك به صص  اي جزئي براي واكاوي
  .٢٩٥- ٢٩٣و  ٢٦٠-٢٥٩، (همان)، صص »ي انحصاري رمايهسكار و «چنين نك به ه.بريورمن،  هم ٥٧



اي از عامالن، به  اختار پيچيدهسط سرمايه توسي فرايند توليد و اجراي كاركرد عام   يافته رود. پيچيدگيِ  فزوني مي
ت. گرچه كارمند سيم فني كار، همگي نتايجِ افزايشِ تعداد كارمندان اسي تف ئماً فزايندهبنديِ دا معناي مفصل

شدن  ت، كماكان با پرولتريزهسزدايي شده ا شود و نيروي كارش ارزش وب نميسمح كارساالرط سديگر ب
كند، هرچند گرايش  ميرمايه را اجرا سد. او كماكان هر دو كاركرد كارگر جمعي و كاركرد عام ي زيادي دار فاصله

بتاً ممتاز او خود را ست به شكلي فزاينده از اهميت بيشتري برخوردار شود. جايگاه نست كه كاركرد نخسبه آن ا
كند، در  الم كار نميسيابد: او در محيطي نا ب با اين جايگاه تجلي ميسهاي منا ويژگيي كاملي از   در مجموعه

آغاز ظهورِ اشكال توان  ت (هرچند ازپيش ميساز خودمختاري برخوردار اي معيني  اجراي كاركردهايش از درجه
كه چه  شود مشاهده كرد)، در تعيين اين تن آن خودمختاري منجر ميسرا كه به فروكا شدن تينِ تخصصيسنخ

يا مديران بر حضور او  كارساالرت (چراكه ساي از آزادي برخوردار ا زماني بايد در دفتر كار حاضر شود از درجه
ت سيع اساي ندارند)، كماكان براي اجراي كاركردش نيازمند برخورداري از فرهنگي و گيرانه ختسنظارت 

ت و در موارد مشخص، سكند)، از حقوق باالتري برخوردار ا (واقعيتي كه يافتن جايگزيني براي او را دشوار مي
اي درازمدتش، به باالترين  تواند در پايان زندگي حرفه رد. يعني، مياي را پديد آو اين امكان را دارد كه خود حرفه

ت پيدا كند. در طول چنين سطوحي دسهاي پايينيِ چنين  كم، به رده تسبنگاه، يا دمراتب  لهسلسطوحِ س
اي كه به محورِ زندگيِ  شود، ايدئولوژي ] خلق ميcareer-makingازي [س ت كه ايدئولوژيِ حرفهساي ا مرحله

طح سيار بيشتر از سطح حقوق او بستنها  زند. نه شدت او را به منافع بنگاه پيوند مي شود و به مندي بدل ميكار
زمان  چون مدت چنين در رابطه با عناصر غيرپوليِ درآمدش، هم ت، بلكه همستمزد كارگري اس[ميانگين] د
ت كه ست. به همين داليل اسبرخوردار ايار بهتري سي درماني و غيره، نيز از وضعيت ب كيفيت بيمهتعطيالت، 

لط سان با منافع طبقات مس دهد چرا منافعش را هم ت كه توضيح ميسكارمند از موقعيتي ممتاز برخوردار ا
كار، و از لحاظ ايدئولوژيك  يار محافظهسي، بسياسدر طول اين دوره قشرِ كارمند، از لحاظ  دهد. تشخيص مي

را گروه  كارساالرهاآيد) كماكان  به حساب نمي كارساالراني  در طبقهشده  امحال كه ديگر كامالً ادغ (درعين
بك زندگي و الگوي مصرف آنان را تقليد كند. عناصر سكند  داند، تا حدي كه تالش مي مرجعِ خود مي

باالتر  اديِاقتصـ  ازي، دفاع از منزلت اجتماعيس اند از فردگرايي، حرفه ي ايدئولوژيِ كارمندي عبارت دهنده تشكيل
ت)، دفاع از بنگاه سزداييِ تدريجيِ نيروي كارش، اين منزلت ازپيش در خطر افتاده ا خود (هرچند با ارزش

 ايل توليد.سرو، دفاع از مفهومِ مالكيت خصوصيِ و ي منزلت باالتر او و ازهمين كننده عنوان [عامل] تضمين به
ائل عموميِ سنه در مناقشات صنعتي و نه در رابطه با م كه چرا در طول اين دوره كارمندان، براي تبيين اين

لماً در طول سي كارگر در يك جبهه قرار نگرفتند ذكر اين نكات بايد كافي بوده باشد. م ي، هرگز با طبقهسياس
چنين  تيم، بلكه همسهاي كارمندي ه زدايي از كاركردها و جايگاه تنها شاهد گرايش به صالحيت اين مرحله ما نه

هاي بزرگ را در نظر آوريد) كه براي برخي  د آمدنِ كاركردهاي جديدي را نيز شاهديم (مديرانِ شركبتپدي
شويم كه  اي مواجه مي تين بار با پديدهسجا براي نخ آورد. در اين ازماني را فراهم ميساختار سامكانِ صعود در 



منظور  كارِ تعداد زيادي از افراد، بهاييِ نيروي زد بعدتر بارها و بارها شاهدش خواهيم بود: گرايش پايدار به ارزش
  هايي بهتر براي تعدادي اندك. خلق جايگاه

صورتي  چنين به شكلي مطلق، بلكه هم ي دوم به تنها همانند مرحله وم، تعداد كارمندان نهسي  در طول مرحله
زدايي از  گيريِ فرايند صالحيت حال، با شتاب يابد. درعين با كل جمعيت صنعتي افزايش مي سبي نيز در قياسن

يابيِ ضروري براي  زدايي از دانش و مهارت زداييِ نيروي كارِ او، يعني ارزش كاركرد كارمند مواجهيم، فرايند ارزش
يابند.  شوند و ماهيتي تكراري مي مي  شكلي فزاينده چندپاره و تخصصي اندنِ كاركردهايي كه بهسبه انجام ر

 يابد پيش اهميت مي از كند: بخش زنان دائماً بيش چنين تركيبِ قشر كارمند نيز تغيير مي تنها پيكره بلكه هم نه
داريِ انحصاري  رمايهساي كه  دليل تغييرات فناورانه به) و و غيره٥٨ناراك پانچطح پايين، سهاي  ها، منشي تس(تايپي

در اين مقطع جدايي بين  ٥٩يابد. ن كارمندان كاهش ميسيمِ كار جديد، ميانگين ست و نيز، تقكار گرفته اس به
رمايه سو، با زوالِ كاركرد عامِ س كه در يك د. درحاليسر و كارمندان به باالترين حد خود مي كارساالرها

يار مهم سب كارساالراني  وي ديگر، براي طبقهساند، از  وده شدهسشكلي فزاينده فر هاي ممتاز دائماً و به جايگاه
بيند كه واجد تناقضي  ت كه حمايت ايدئولوژيك كارمندان را حفظ كند. بنابراين، كارمند خود را در وضعيتي ميسا

ته سشود، از او خوا شرايط [زندگي]اش هرچه بيشتر به شرايط پرولتاريا نزديك ميحال كه  ت: در عينسفزاينده ا
  رفته. تست بر يك جايگاه ممتازِ ازدسمبتني ا اي پايبند بماند كه يسياسه ايدئولوژي و كنش شود كه ب مي

رمايه در جايگاه او، سرفتنِ هرچه بيشترِ كاركرد عامِ  زدايي نيروي كار كارمند و بنابراين، از بين فرايند ارزش
عنوان عضوي از پرولتاريا)  ازابتدا ميان كارگر (بهدنبال دارد كه گرايش به پر كردن خلئي دارد كه  اثراتي عميق به

ت. پيش از هرچيز، از منظر اقتصادي، ازبين رفتنِ سبورژوازي) وجود داشته ا عنوان عضوي از خرده و كارمند (به
علت  اده (بهسوارِ نيروي كارِ كارمندان به نيروي كار  رمايه و تنزل گرايشسهرچه بيشترِ كاركرد عام 

بخشِ عايدي  ي تنها بر ازبين رفتنِ فزاينده ت) نهسيون اسها كه خود پيامد اتوما فنيِ جايگاه زداييِ صالحيت
چنين دال بر كاهشي  شود) در درآمد كارمند داللت دارد، بلكه هم (يعني بخشي كه به جايگاه ممتاز او مربوط مي

بنابراين، براي اقشار زيادي از  ٦٠ت.سزدايي از كاركردهاي او ي صالحيت ت كه نتيجهسدر بخش مزدي ا
رفتن دارد و در اين روزگار، چندان عجيب  بين كارمندان، تفاوت بين حقوق كارمندي و مزد كارگري گرايش به از

                                                           
٥٨ card-puncher :هاي از  گرفت كه جايگاه يي صورت ميهايي مقوا صفحهها بر روي  ي داده در دوران ابتدايي صنعت كامپيوتر، ذخيره

ها به معناي يك داده بود. اين شكل ابتدايي از  هركدام از آن يا نشدن وراخ شدنسته بود و سها نقش ب پيش مشخص بر روي آن
شوند ــ بود و حتي پيش از صنعت كامپيوتر،  ته ميست فروكاست/نادرسي مبتني بر جبر بولي ــ كه در آن متغيرها به دو حالت درسنوي برنامه
داد.  تگاه به آن ميسالگويي مشخص را براي حركت د شد كه تفاده ميسبافي ا هاي پارچه تگاهسهاي خودكار مكانيكي، مثل د تگاهسدر د

تي و بنا به الگويي به سشكل د ي افرادي بود كه به ها برعهده ي اين كارت هاي موزيكال. در ابتدا تهيه ازوكارِ جعبهسازوكاري شبيه به س
  [م]. .پرده شدسها  ازوكار نيز به ماشينسپرداختند. البته بعدها همين  ها مي وراخ كردن خانهس

، ٦٠]، ش Quaderni di Avanguardia Operaia[ شگاميپ كارگر يهاادداشتيدر  »واحد ياهيپا يهاتهيكم« به نك ٥٩
 .٣٧-٣٦ صص ،١٩٧٣ الن،يم ،يونيزياد يريساپ
هم از جزء مزدي و كنند،  ام كه درآمد آن عامالني كه هر دو كاركرد را ايفا مي ، نشان داده٥، (همان)، بخش »ي مياني جديد طبقه«در  ٦٠

 ت.س هم از جزء عايدي تشكيل شده ا



ت كه براي سواقعيت اين ا ٦١ترين اقشارِ كارمندان داشته باشد. ت كه كارگري ماهر درآمدي بيش از پايينسني
اختار اجتماعي را تشخيص سكه جايگاهشان در  ، هنگامياند شده  ي كه پرولتريزهها، يعني براي اقشار اين اليه

ئله در نظر باشد، سي اقتصادي م كم مادامي كه جنبه تس، د»كارمند«و » كارگر«دهند، ، ديگر تمايز بين  مي
ي  مه نقالهست و كارگر مشغول در تسها اش منگنه كردنِ برگه اهميتي ندارد. تنها تفاوت بين دختري كه وظيفه

كند. صراحتاً  كار مي ]paper conveyor-belt» [ي اداري مه نقالهست«ت كه اولي در يك ساين ا خط توليد،
ت تمايزات كه اولي كار فكري و دومي كار يدي سشناختي بين اين دو، از اين د بايد گفت هرگونه تمايز جامعه

بندي كرد،  ي كارگر طبقه ها را ذيل طبقه توان آن ه ميهر دو شرايطي دارند ك ٦٢ت.سدهد، تمايزي پوچ ا انجام مي
  ركوبساز نظر اقتصادي كنند،  تند، هر دو كاركرد كارگر جمعي را اجرا ميسايل توليد نيسيك مالك و عني هيچي

بنابراين، كامالً منطقي  كند. اند و ميزان مزد دريافتيِ آنان را ارزش نيروي كارشان تعيين مي تثمار) شدهس(يا ا
ب كند (اين از منظر سرمايه منطقي است). سناماهر درآمد ك» كارمندي«ماهر بيشتر از » كارگري«ت كه سا

يابد كه همگي بيان نمادين اين واقعيت  هاي گوناگوني بازتاب مي دادن جايگاه ممتازِ او در پديده تسدوم، ازد
ي آن بدل  ي  كارِ كنترل و نظارت، به ابژه وژهساز آنان، از  كم بخش بزرگي تستند كه كارمندان، يا دسه

كارانش  ها تن از هم اش با محيط بزرگي جايگزين شده كه در آن به همراه ده شوند. براي مثال، اتاق شخصي مي
ت و رفتنِ فردي تسد شوند كه اين امر نمادي است از از پيش جايگزينِ ميز شخصي مي از بيشها  كند. كانتر كار مي
ئوليت كل يك پرونده را سحال او ديگر م». ي اداري مه نقالهست«ي  شدن هرچه بيشترِ كارمند به عرصه نزديك

ي  بهسرا بر عهده دارد. براي مثال، كارمندي به محا ي تخصصيِ آن  در اختيار ندارد، بلكه صرفاً چندين جنبه
تعداد ي  بهسدهد كه به محا ري تحويل ميپرونده را به كارمند ديگ سپسپردازد و  مزدهاي پايه مي تسد

ته از سپردازد و غيره. حتي آن د ] ميpiecework pointsكاري [ صورت مقاطعه محصوالت توليدشده به
هاي  ها، با ورود فرم هاي شخصي به نامه خسبخشيد، مانند پا عناصرِ شغلي كه خصلتي شخصي به كار مي

يار سچنين در متغيرهايي بازتاب يافته كه ب ي كارمند هم ت تغييريافتهوم، منزلست. سرفته ا ميان تاندارد ازسا
ترِ  ت فعاليتش را در بافت بزرگستوان تر مي ت: بيگانگي (همان كارمندي كه پيشسان اسشنا جامعه ي عالقه مورد

د،حال به همراه كر اندازي عام در رابطه با فرايند [توليد] به او اعطا مي فرايند توليد قرار دهد كه كارش چشم
ش براي او تماماً  ت: هدف فعاليتسي كوچكي در يك ماشين پيچيده بدل شده ا دنده پرولتاريا به چرخ

شود، هرچند اين  ته ميسزداييِ كاركردهايش، از منزلتش نيز كا كند)، منزلت (با صالحيت نيافتني جلوه مي تسد
در اين رابطه بايد اشاره كرد كه اصطالحاتي مانند  هايي هم بشود) و غيره. ت شامل وقفهسفرايند ممكن ا

اند. ازمنظر  نه علمي كه ماهيتاً ايدئولوژيك رو، و از اين كنند صرفاً  مسئله را بيشتر مغشوش مي» سفيد يقه«
هايي از  شود و هم بخش ي مياني جديد مي هايي از طبقه سفيد هم شامل بخش بات توليد، مشاغل يقهسمنا

                                                           
  اند. كه از پيش پرولتريزه شده هستنداين گروه معموالً كارمنداني  ٦١
  .٣٥٨ -٢٩٣، صص ١٩٧٤، نيويورك، »ي انحصاري رمايهس كار و «چنين نك به ه. بريورمن،  هم ٦٢



انند، و نيز سر انجام مي را نيز به  چنين كار نظارت و مديريت هايي كه هم ينسزجمله تكن، اي كارگر طبقه
 كار به »آبي يقه« مشاغلِ مورد در ديرباز از كه كردنماشيني و سازي عقالني فرايند كه جا آن از ٦٣ها. تستايپي

گرفته كار  نيز به» سفيد يقه«همان اندازه در رابطه با مشاغل  به دوم جهانيِ جنگ از پس ويژه به شد، مي گرفته
زداييِ نيروي كار اين عامالن دارد.  زدايي نقش مهمي در ارزش زدايي از رهگذر صالحيت اين معنا ارزش شد، به

(مثالً كاركنان دفتري) به حدي » سفيد يقه«هاي مشخصي از كارگرانِ  گاهي اوقات، نيرويِ كارِ بخش
شود.  تر مي بخش توليد هم كم» آبيِ يقه«ها از ميانگينِ درآمد كارگران  شود كه ميانگينِ درآمد آن ايي ميزد ارزش

كه گروه دوم درآمدي معادل  دالر بود، در حالي ١٠٥اي  ت هفتهسمتحده، درآمد گروه نخ ، در اياالت١٩٦٩در 
ي سنتي  امكان هم وجود دارد كه به علت فاصلههمه، اين  اين ). با٣٤: ١٩٧٣دالر داشت (بريورمن، ١٣٠اي  هفته

زدوده با  هاي صالحيت اي از داليل ديگر ــ جايگاه ي مجموعه عالوه بين نظام تحصيلي و نيازهاي توليد ــ به
هاي آموزشي برخوردارند. اين  طح باالتري از صالحيتسطح يا حتي سي پر شود كه از همان عامالن

ت)، سي آن ا كننده تعيين الزمشود (مزدهايي كه ارزشِ  جر به مزدهاي بيشتر نميتنها من هاي باالتر نه صالحيت
ي آن  نشده تفادهسهاي ا ت (يعني، كاري كه صرف توليد مهارتسرريزشده اسي كار اجتماعيِ  دهنده بلكه نشان

چنين ميان  همبلكه » آبي يقه«تنها در ميان كارگران  ت كه نارضايتي نهست). از همين روسعامالن شده ا
كه در رابطه با كارگران  سازي شغل، بيش از آن هاي غني شود و طرح نيز مشاهده مي» سفيد يقه«كارگران 

رود. اجازه بدهيد بخشي را از هري  به كار مي» سفيد يقه«كار گرفته شود در رابطه با كارگران  به» آبي يقه«
  كنيم: بريورمن نقل مي

وي سسفيد، هم در بخش دولتي و هم صنعتي، از  ينِ يقهپاي نتي مشاغلِ ردهسصورت  به«
اني سشد. امروزه، شمار روزافزوني از اين مشاغل نصيب ك تاني اشغال ميسالتحصيالنِ دبير فارغ
تر منجر به افزايشِ  اند. اما تقاضا براي مدارك دانشگاهي عالي را گذرانده كالجشود كه مقطع  مي

ت. براي مثال، ميانگين درآمد هفتگيِ ساين مشاغل نشده احيثيت، منزلت، عايدي يا دشواريِ 
آبي بخش توليدي درآمدي  كه كارگران يقه دالر بود، درحالي ١٠٥معادل  ١٩٦٩كارگران دفتري در 

ت كه پژوهشي با عنوان سبنابراين، عجيب ني كردند. پوند دريافت مي ١٣٠اي  نزديك به هفته

در  ها در رابطه با كار يي بيشترين نارضايت نشان داد كه بخش عمده يكار طيشرا شيمايپ
شده،  شود كه در مشاغل دفتريِ خرد و جزئي اي مربوط مي كرده كشور، به كارگرانِ جوان و تحصيل

ت س). ذكر اين نكته جالب توجه ا٣٤: ١٩٧٣كننده و با درآمد پايين مشغول به كارند ( تهسروزمره، خ
ت در پيوند با كار كارخانه سي شغل و مباحثي از اين د سازي شغل، توسعه يكه هرچند بحث غن

  ).٣٦: ١٩٧٣» (تسوقوع پيو ها به ها در دفاتر شركت كارگيريِ واقعيِ آن پاگرفت، اغلبِ موارد به
                                                           

ركارگراني كه يك رده باالتر از كارگراني قرار دارند س ليد در صدر، تا ان و طراحان توس شوند از مهند مديران صنعتي طيفي را شامل مي« ٦٣
پايدار را شكل  اي دستهفيد س  . نزد ميلز، افراد يقه٨٢، ص ١٩٦١فورد، س، انتشارات دانشگاه آك»فيدس  يقه«ي.رايت. ميلز، س ». تندسكه در قعر ه

  .٧٥نك به همان، ص » ت تا بر مبنايي مطلقسر اساقشار بيشتر مي بي از ديگرستعريف جايگاهشان بر مبناي تمايز ن«كه:  دهند مي



  
 يبخش تداوم اي خلق با تا است تالش در يرسم يدئولوژيا شد، ميترس جا نيا به تا كه يروند با تضاد در و چهارم،

. بپروراند را بنگاه به كارمند يوفادار كند، ينم اعتصاب هرگز كه كوش سخت يكارگر عنوان به كارمند از ريتصو نيا به
 يِماد ي هيپا دارد، آن از يكل يدرك و كند يم احساس كند، فهم را  آن كه آن از شيب كارمند كه شدن زهيپرولتر نديفرا

 كه البته و آورد يم ديپد يميقد يانيم ي طبقه ياعضا با مشترك يكرديرو كه يترس است؛ ياجتماع رييتغ از او ترسِ
 كرديرو و كند يم برمال را خود كه ياجتماع نديفرا تيواقع نيب تضاد اما. شود يم ديتشد يجمع يها رسانه يسو از
 و اتينشر كه ميشينديب يا ياري هم و يهماهنگ يفضا به كه است يكاف( كند يم انكار را تيواقع نيا كه يكيدئولوژيا

 كه است آن به محكوم يدئولوژيا نيا و است ميعظ ازاندازه شيب) كنند يم جيترو و ريتكث ها بنگاه يِداخل يها بولتن
 آن در كه شده منجر يتيوضع به گرفته، شتاب نديفرا نيا تداوم ها سال. بدهد دست از را اش طرهيس نيا از شيب يحت

يِآگاه با اند، شده زهيپرولتر تر شيپ كه آنان قشرِ نيتر نييپا در كم دست كارگران، به نسبت كارمندان يِسنت خصومت 
 يم ماه عِيوقا آغاز با كه ستين ياتفاق. است شده نيگزيجا كارمندان و كارگران نيب مشترك يمنافع به نسبت يا تازه

 متحد يا جبهه يصنعت مناقشات در اغلب كارمندان و كارگران ا،يتاليا در ١٩٦٩ »داغ« تابستان و فرانسه در ١٩٦٨
 در ت،يدرنها و كارمند اقشارِ از ياريبس در كار يروين ييزدا ارزش نديفرا در ديبا را مسئله نيا ييغا علت. دادند شكل
 ي طبقه يبرا يآگاه جاديا به منجر لزوماً شدن زهيپرولتر كه ستين معنا نيبد نيا البته. جست ها آن شدن زهيپرولتر
 كيدئولوژيا و ياسيس عوامل از يا مجموعه علت به هم آن بود، قرار نيهم از اوضاع زين ايتاليا در راًياخ. شود ايپرولتار

 يبرا عيوقا نيا كه ييها بحران و فرانسه در ١٩٦٨ يم عِيوقا ن،يچ يفرهنگ انقالب تنام،يو جنگ ريتأث(يالملل نيب
 بدل كارمندان يبرا يارجاع ي نقطه به كه كارگر ي طبقه ييِجو مبارزه( يداخل و) آورد ديپد ييبورژوا يِدئولوژيا
 و چپ يِسنت احزاب به مربوط »يِندگينما بحرانِ« اصطالح به ،ييدانشجو جنبش مِيرمستقيغ و ميمستق ريتأث شود، يم

 و ندارند شانيرو بر يتسلط كيدئولوژيا و ياسيس لحاظ از احزاب نيا كه كارگر ي طبقه از يقشر ظهور ن،يبنابرا

  )١٩٧٣: واحد ياهيپا يهاتهيكم). (رهيغ
ت چنين برداشت شود كه ابداعات فني، تغيير در محتواي فني و اجتماعيِ سحال گفته شد ممكن ا چه تابه از آن
زدايي (هرچند به درجات مختلف) از نيرويِ كار كارمندان  خطي به ارزششكلي  ها و غيره، تنها به جايگاه

بخش كوچكي از براي انجامد. درواقع، اگر اين امر در رابطه با بخش بزرگي از كارمندان صادق باشد، كماكان  مي
پيوند  ها آنهاي  در كاركرد  رمايهسهمِ كاركرد عام سافزايش  با پديد آمده كه هاي ممتازي جايگاهنيز ها  ن آ

شود  ي قشري از كارمندان به دو بخش مي زداييِ نيروي كار منجر به تجزيه به عبارت ديگر، فرايند ارزش ٦٤دارد.

                                                           
طوحِ مهارت آنان شود؛ اما ستخصصي كند كه منجر به افزايش  اي شيوهممكن بود افراد را به  جديدييم كار ساش، تق در مراحل ابتدايي« ٦٤

اير سهاي معين را به ضرر  برخي خصيصه هايي يمسين تقاند، چن شدهو مكانيزه   تجزيه هاي [كاري] نگامي كه كل عملياتويژه ه بعدتر، به
شدن و مديريت  تأثيرِ مكانيزه پيش تحت از كه [اين فرايند] بيش كند. و زماني را محدودتر ميشان يتدهد و كل ترش ميسوگ طسب ها خصيصه

به تعداد معدودي متخصص و خيل عظيمِ  سپسكند.  ] بدل ميautomatonهاي مكانيكي [ گيرد، باري ديگر افراد را به آدممتمركز قرار 
  .٢٤٥چنين نك به ص  . هم٢٢٧ميلز، همان، ص  ي. رايتسروكار داريم. سهاي مكانيكي  آدم



شود كه در آن كنترل و نظارت  وق داده ميسازماني سمت تحتانيِ نمودار ستر آن به سمت ق كه بخش بزرگ
هاي  اقليتي ديگر از اين كارمندان به جايگاه كه درحالي رفتن دارد، و گرايش به ازبيناست عميقاً كاهش يافته 

توان دو پيامد مهم را تشخيص داد. پيش از هرچيز،  كم مي تسجا د شوند. در اين باالترِ مديريتي نزديك مي
تر از  شكلي فزاينده نحيف كنند ــ به گيري مي گيري از تجربه تصميم اني كه با بهرهسبخش ميانيِ مديريت ــ ك

تقيم مورد سشوند. مورد دوم، كه پيامد م ها مي ها جايگزين آن كامپيوترپيش،  از شود، چراكه هر روز بيش يمقبل 
چراكه گرايشي شوند،  تر مي كاهش دائميِ تحرك عمودي نيز به كارگران نزديك ت، كارمندان از نظرست اسنخ

  .)١٩٥٨لر و لئاويت، سهاي مياني وجود دارد (وي رفتنِ رده ميان براي از
   

 هانيتكنس شدنزهيپرولتر. ٥

و  ١٩٧٣و با للي و ماتيونولي (س جا، هم اند. در اين ر گذراندهسها از  ينسحال بپردازيم به تغييرات معيني كه تكن
يم شود، ستق  ه مرحلهستواند به  ي فرعيِ فرايند توليد را مالحظه خواهيم كرد. اين فرايند مي ه مرحلهس)، ١٩٦٨
جاكه در بحث فرايند توليد، معموالً بر  روال توليد و (ج) كنترل و نگهداري. از آن طراحي محصول، (ب)(الف) 
ي فرعيِ  در دو مرحله ها ينسيِ تغييراتي كه تكنسشود، برر ي فرعي (ب)، يعني بر روال توليد، تمركز مي مرحله

آغاز كنيم. تغييراتي كه درون اين مرحله  ي طراحي محصول اند مفيد خواهد بود. با مرحله ر گذراندهسديگر از 
اً از طريق چندپاره كردن ساسزدايي (كه ا زدايي از رهگذر صالحيت بي از ارزشسيار مناسي ب پديد آمده، نمونه

اند. پيشتر، طراحي محصولي جديد  ر گذراندهسها از  ينسكند كه تكن ت) را فراهم ميسوظايف حاصل شده ا
شد.  تقيم طراح مربوط ميسيا درك م كارساالرر راه آن يا به خصائل نوعي سوديت بر فعاليتي بود كه تنها محد

اي  شود. طراح صرفاً وظيفه تانداردشده بدل ميسي طراحي يك محصول هرچه بيشتر به فعاليتي ا امروزه، مرحله
يشتر به چيزي شبيه را پي بگيرد: كار او هرچه ب ي آزادي فراواني آن  تواند با درجه كلي برعهده دارد كه مي

ت سباي ي اوليه كه مي منظورِ فراهم كردنِ يك نمونه موجود، به پيش چون كنار هم گذاشتنِ عناصرِ از شود هم مي
ط بازارپيمايي سازد كه توساز مشخصات فنيِ كامالً معيني برخوردار باشد و بايد الزامات كيفيتيِ معيني را برآورده 

يم شده سچه پيشتر فعاليتي فردي بود، بين چندين جايگاه گوناگون تق ال، آنح ت. درعينسو غيره تعيين شده ا
وي مديريت ساش از  ) طراح اصلي كه وظيفه١ها تمايز قائل شد: ( توان بينِ اين افراد و جايگاه ت. بنابراين، ميسا

تياران او كه به او كمك س) د٢ت، (سشده ا كميلي ت ي اوليه شود و ملزم به تحويلِ نمونه به او واگذار مي
وكار  بس) متخصص ك٥كار رود، ( اخت محصول بهس) متخصص موادي كه بايد در ٤) طراحان فني، (٣كنند، ( مي

) ٦هاي توليد و نتايج بازارپيمايي، قيمت محصول را تعيين كند، ( شدنِ هزينه از مشخص سپكه بايد 
) ٧كنند، ( ريزي مي ي توليديِ جديدي را برنامه ، چرخهتفاده از فنون عمليات پژوهشيسداناني كه با ا رياضي
) متخصصان حقوقي كه با مالكيت ٨كنند، ( دانان كمك مي گراني كه به رياضي ي و تحليلكامپيوتران سنوي برنامه

كماكان  ٨و  ٥ها، تنها مورد  روكار دارند و غيره. در بين تمامي اين جايگاهس] محصول جديد patentمعنوي [



) كه در ١تند (براي مثال مورد سهايي جديد ه ها جايگاه اير آنستند. سنتيِ كارمند قديمي هسايف همان وظ
ساير حال كه  كنند، در عين را ايفا مي  رمايهساند و كاركرد عام  محتواي كاركردي (اجتماعي) خود تقريباً انحصاري

ت يا سا كارگر جمعي(كه در آن غلبه با  اند برآمدهعي از توازني بين اين كاركرد و كاركرد كارگرِ جمغالباً ها  جايگاه
يابيِ فنيِ الزم براي اجراي اين  طح آموزش و مهارتسفرد مواجهيم). هرچند  با عنصري منحصربه تمامي به

تاندارد و سروز بيشتر ا به ت، اين وظايف روزسطح الزم براي اجراي كار ميانگين اسوظايف كماكان باالتر از 
نماي  نخسمثال  ٦٥ها انجام شوند. كامپيوترط سآيد كه در آينده تو ترتيب اين امكان فراهم مي اين بهو  چندپاره شده

ا. پژوهشي جديد در چهار بنگاه ه كش نقشهمشاهده كرد، طراحان فني يا  سومي  توان در دسته اين نمونه را مي
تمزد كمي دارد، تقريباً هيچ امكاني ست، دسا يار دشوارسكار ب  دهد كه اين نشان مي ٦٦فلزكاريِ بزرگ در ايتاليا

تمامي  كامپيوترت، به اين معنا كه (الف) سها در حال افزايش ا كامپيوترازي وجود ندارد، تبعيت از س براي حرفه
ت، (ج) زماني كه سي كار ا ازيِ فزايندهس ي چندپاره كننده تعيين كامپيوتركند، (ب)  هاي اوليه را فراهم مي داده

آن كاركرد را برعهده بگيرد؛ و  كامپيوترچندپاره شدن كار به حد كافي صورت گرفت، گرايشي وجود دارد كه 
  ت.سرفته ا بين امكان خالقيت و ابداع از

ي، نيز مشاهده كرد. كنترل كيفي نگهداري فرعي، يعني كنترل و  ومين مرحلهستوان در  همين پديده را مي
اي از عمليات  ي پيچيده اليان، اين وظيفه به مجموعهسگرفت. در طول  ز اتمامِ توليد صورت ميتر بعد ا پيش

كه محصول نهايي  حصول اطمينان از اينمنظور  ترش يافته كه در طول [فرايند] توليد و بهسوگ طس[كاري] ب
از  دهد كه دائماً امكان را ميين اين سگيرد. فنون آماري به تكن ازد صورت ميسالزامات كيفيِ معيني را برآورده 

ها و  تگاهسافزايش يابند، تغييرات الزم در دحد ازها بيش انحراف از معيارها آگاه باشد تا هنگامي كه اين انحراف
شود: يك گروه  ي پيچيده را بر عهده دارند شامل دو گروه مي فرايند توليد را ايجاد كند. اكيپي كه اين وظيفه

ت. همين سهاي مكانيكي و فنيِ كنترل كيفي ا ئول جنبهسضي و نظري و گروه ديگر مهاي ريا ئول جنبهسم
يافته كه در تمام طول فرايند توليد  صورتي تحولي نگهداري نيز ذكر كرد كه آن هم به توان درباره موضوع را مي

ي فرعي  ه مرحلهسي مورد نظر را  در رابطه با  ت كه همين پديدهسپيوندد. تأكيد بر اين نكته مهم ا وقوع مي به

                                                           
شود، اما زماني كه  عمدتاً شامل طراحي مي سشغل مهند«كند.  ان اشاره ميسمهند ي  نمونهه. بريورمن، در رابطه با وضعيت آمريكا، به   ٦٥

اصطالح  حال، به يمِ كار قرار گيرد ... در عينسنتيِ تقستواند در معرضِ قانون  بزرگ شده باشد، حتي طراحي هم مي پروژه تا حد مشخصي
 سو مهند كامپيوترطراحي با كمك كند، تا  به شكل عددي كمك مي سنتيِ گرافيكيِ مهندسزبانِ  برگردان، به فرايند كامپيوتريِ با كمك

وظايف، و بنابراين،  كردنِ تكراري و  عاديشدن و  چندپارهي  در نتيجه». پردسها و ابزارهاي كنترليِ عددي  كامپيوتر ي بتوان اين كار را بر عهده
بت بين سي ن نمايه«گذارد.  نمايش مي ان گرايش نزولي بلندمدتي را بهستمزد مهندسزدايي، د زداييِ نيروي كار از طريقِ صالحيت ارزش
بت صرفاً ساين ن ١٩٥٤ال سفرض كنيم، در  ١٠٠را  ١٩٢٩ال سبت سوقت، اگر ن ي تمام مزدبگيرانِ توليدكنندهي به سي حقوقِ مهند ميانه

ها  ت كه اين گرايش بلندمدت حقوقس. واضح ا٢٤٤- ٢٤٣، صص يانحصار ي هيسرما و كارنك به ه. بريورمن، ». تسبوده ا ٦/٦٦
گونه كه دي.ام بالنك و  بت به تقاضا توضيح داد، يعني آنسي اضافي ن با عرضه توان مطابق تمزد را نميسدن به ميانگين دبراي نزديك ش

ها  ت تبيينساند. اين د (نقل شده در ه.بريورمن، همان) چنين كرده» نل علميسعرضه و تقاضاي پر«تيگلر در اثرشان، سجي. جِي ا
  وليد. بات تسي منا تند جز ابزاري ايدئولوژيك براي طفره رفتن از مطالعهسچيزي ني

  .١٩٧٢، »، كارمندانFIM-FIOM-UILM«نك به   ٦٦



ها. قشر باالتر كه به  ينستوان مشاهده كرد، يعني گرايش به شكل دادن به دو قشر در بين تكن ديگر نيز مي
كند و با ايفا كردنِ كاركرد  هاي ممتاز (از لحاظ حقوق و غيره) را حفظ مي ت، جايگاهستر ا مديريت نزديك

وب سعنوان عامالنِ خنثي توليد و غيره  نيز مح ها به ينساالريِ تكنس تهسچنين حاملِ ايدئولوژيِ شاي مايه، همرس
زدايي شده است، كه  اني تشكيل شده كه نيروي كارشان به صورت مداوم ارزشستر از ك شوند. قشر پايين مي

  اند (يا همين تر شده رولتارياي واقعيِ نزديككه به وضعيت پ تر شده و خالصه اين تر و چندپاره كارشان تكراري
  اند). يدهسحاال هم به اين وضعيت ر

  

 يسازكامپيوتر ي كارخانه: مثال كي. ٦

ازي درنظر بگيريم. قشر س كامپيوتري  عنوان مثالي عملي بگذاريد اين دو قشرِ متفاوت را در يك كارخانه به
در فرايند  ها كه اند و آن يزه شدهها كه ازپيش پرولتر يم شود: آنستواند به دو بخش تق پاييني خود مي

واقع بر  و غيره) كه به ارانك پانچها،  تست (مثالً تايپيسشدن قرار دارند. گروه اول شامل آن كارمنداني ا پرولتريزه
نيازهاي  ساسها كامالً برا هاي آن تند. فعاليتسشود در حال كار ه ناميده مي» ي اداري مه نقالهست«چه  روي آن
اي  ود، از رانهسمنظور افزايش  رمايه بهستيم كه سبر اين امر ه تأييديجا شاهد  ت. در اينستعيين شده ا كامپيوتر

ت: هنگامي كه كارمند ستمزدها) برخوردار اسرو، د (ارزش نيروي كار و از اين ها پايدار در جهت كاهش هزينه
ازي س ادهساي چندپاره و  زدايي شده، كاركرد او به اندازه رزشت، يعني نيروي كارش اسكامالً پرولتريزه شده ا

كاري (تهديدي كه  شدت در معرضِ تهديد بي راحتي جايگزيني برايش يافت و به توان به شده است كه مي
تر از آن،  و گاهي حتي كم ي نيروي كار يافته هاي پايين، منطبق با ارزشِ كاهش ر به تحميلِ حقوقتواند منج مي

، از پيش كاران پانچكند. در مورد  باال پيدا مي تسرمايه نهايتاً در تحميلِ شرايط خود دس سپسگيرد،  قرار مي شود)
ت مشاهده سكاري ا ها بر مبناي قراردادهاي ثابت كه شبيه به نظام مقاطعه تخدام آنسبراي ا توان گرايشي مي

ان، كاركنان بخش تعميرات و سنوي (مانند برنامهاي  حرفه هاي نيمه ينسطوح باالي اين قشر شامل تكنسكرد. 
زدايي نيروي  ريع از ارزشسشدن قرار دارند، يعني فرايندي  شود كه در فرايند پرولتريزه نگهداري و غيره) مي

شان  ، دانش فنيكامپيوتري  ي عميقاً پرشتاب در حوزه علت تغييرات فناورانه گذرانند. به ر ميسكارشان را از 
روز نگاه داشتنِ دانش خود  منظور به مينارها و ... كه اين گروه بهسهاي متعدد،  . دورهشود وخ ميسرعت منس به

كند؛ بيشتر به نوع  شده بدل مي بيشتر آنان را به [كارمنداني] تخصصي تند، هرچهسها ه ملزم به شركت در آن
كارفرما افزايش دهد، را در برابر  شان  نيز كه قدرت چانه جاي آن رو، به كند و از همين ته ميسمعيني از ماشين واب

  كند. ته ميسها را بيشتر واب شود و آن منجر به تضعيف جايگاهشان مي
كنند (يعني مديران  ميصورت انحصاري ايفا  را به  رمايهست كه يا كاركرد عام ساني اسقشر بااليي شامل ك

هاي  ينساصطالح تكن كنند، يعني به تركيب مي اني كه اين كاركرد را با كاركرد كارگر جمعيسباال)، يا ك رده
 كامپيوتري كاربردهاي انضماميِ  ت از تحقيق دربارهس). كار اين گروه دوم عبارت ا٧١: ١٩٧٣(للي،» يسياس«



چنين، پشتيباني  ابداري در يك بنگاه معين)، و همسكردنِ نظام ح يكامپيوتربراي مشتريان احتمالي (براي مثال، 
شود،  ت مربوط ميساندازِ محتواي اجتماعي اين جايگاه، تا جايي كه به كاركرد نخ عملكرد آن. از چشماز نصب و 

ه شود. كاركرد او فروشِ نوع مشخصي از سين بايد با يك كارگر تجاريِ با صالحيت باال مقايساين نوع از تكن
مرتبط باشد (رياضيات، انواع  امپيوتركي  تقيماً به حوزهست كه مسمنظور نيازمند دانشي ا ت كه بدينسخدمات ا

ازماني، مديريت و غيره. سهاي  اندازه، دانشي مربوط به نظام و غيره) و به همان كامپيوتر» زبان«گوناگون 
پردازد. دومين نوع  شدگي، به ايفاي كاركرد كارگر جمعي مي يار باال از تخصصيسطحي بسبنابراين او، هرچند در 
ت از كار پشتيباني و مديريت كه هم كار سشدن در يك بنگاه معين) عبارت ا يمپيوتركاكاركرد (پشتيباني از 

فرايند كار ازيِ س يكپارچهي و ازس شود و هم كارِ هماهنگ رمايه) را شامل ميسكنترل و نظارت (كاركرد عام 
ينْ توازني باشد بينِ دو كاركرد كه در س(كاركرد كارگر جمعي). بنابراين، امكان دارد كه اين نوع از جايگاه تكن

ازماني، سين، در نمودار ساين تكنحال،  كند. با اين لط را ايفا نميسرمايه نقشِ مساين توازن، كاركرد عامِ 
كه شايد بتوان بخشي از آن را كند ( ب ميسبتاً بااليي كسيار مشابه با جايگاه مديريت دارد و درآمد نسجايگاهي ب

اير موارد ستوان اين مورد و  رمايه در كاركرد او دارد تبيين كرد). چگونه ميسي كه كاركرد عامِ با اشاره به نقش
ين ست. پيش از هرچيز، اين تكنسوجه نامعمول ني ديگر را تبيين كنيم؟ درواقع اين مورد به هيچ» نامعمول«

ي فرايند توليد موردبحثْ آن  ژهيهاي و  يم فني كار و خصلتسموقعيت مشخصاً مهمي در فرايند توليد دارد كه تق
هايي كه براي ايفاي  تنها به دليل صالحيت ت، نهسبحث، نوع خاصي از فروشنده ا ينِ موردسكند. تكن را تعيين مي

) در ٢و (بر  يار هزينهس) ب١ت (ستوليد كااليي ا  كامپيوترچنين به اين دليل كه توليد  هم  كاركردش نياز دارد، بلكه
ت كه فروش سشود. اين نكته به اين معنا بتاً محدود توليد ميسي نسب كاالهاي ديگر، در مقياه با اغلسمقاي

شود: اهميت  ياري برخوردار ميساز اهميت ب )كامپيوتري  (يا فروشِ خدمات آن، يعني اجاره  كامپيوتر يك فقط
اهميت يك جعبه كبريت ت با سيار متفاوت اسازي، بس كامپيوترنرفته براي كمپاني  فروش كامپيوتريك 

يار سوجود دارد، ب  كامپيوتربت مجموعِ ارزشي كه در يك سازي. يعني، نس ي كبريت نرفته براي كارخانه فروش
ت كه ست. به همين دليل اسها ياري از ديگر كارخانهسبت مجموعِ ارزش موجود در يك كاال در بسباالتر از ن

ت از تحقق ارزشِ موجود ستر ا يار مهمسازي) بس كامپيوتري  رخانه(براي كا كامپيوترتحقق ارزشِ موجود در يك 
ي يك قانون عام، هرچه تعداد كاالهاي توليدشده كمتر  منزله ازي. بهس ي ماشين در يك ماشين براي كارخانه

و ») كونكورد«ت (مثالً، نوع جديدي از هواپيماي تجاري مانند سها بيشتر ا ارزش [موجود در هر واحد] آن ،باشد
تري پيدا  كاركرد راهبردي[فروش و تحقق ارزش اين كاال] ، »فروشنده«يم فنيِ كارِ اين نوع معين از سدر تق

اش  ين فقط كاركرد كارگر جمعي را ايفا كرده باشد، جايگاه راهبرديست كه اگر اين تكنسكند. اين بدين معنا مي
وجود  تحصيالت هيچ تفاوتي بين او و مدير فاقد كند كه از لحاظ ايدئولوژيك درون فرايند توليد تضمين مي

برخوردار باشد؛ خود او بايستي حامل  ي طرز تفكر و دنياي مديريتي نداشته باشد. او بايد از دانشي درباره
ودآوري) سرو، نظام مبتني بر  دهد (و از همين ايدئولوژي معيني باشد؛ بايد قانع شود كه كاري كه انجام مي



ي كه، از لحاظ عيني، عضوي از ست، كسي افراطيِ اشرافيت كارگري ا نابراين، او نمونهت. بسا» عاقالنه«
هاي ايدئولوژيك و  يار باال كه اين كنشسي، و از طريق درآمدي بسياست اما از لحاظ ايدئولوژيك و سپرولتاريا

  ٦٧ت.سانداز بورژوازي يا خرده بورژوازي كشانده شده ا به چشم ي مبتني بر آنند،سياس
كند (خواه به صورت كلي  كه چون او كاركرد كارگر جمعي را ايفا مي تسجالب اينجات. ساما اين كل ماجرا ني

زداييِ نيروي كارش قرار گيرد، فرايندي كه همين حاال هم  يا جزئي)، اين امكان وجود دارد كه در معرضِ ارزش
فارشي سها كاالهايي  كامپيوتربود.  تادكاريساي عنصري واقعي از  دربرگيرندهتر كارِ او  ت. پيشسقابل تشخيص ا

منظور ارتقاي  بيِ بنگاهشان، بهيا ِ ازمانسي دقيق و كامل  ت مشتريان براي مطالعهسبودند كه در پيِ درخوا
كرد. او بود كه با  گيري مي اش تصميم تقل بود و عمدتاً بر مبناي تجربهستر او م پيش ٦٨كارآمديِ آن، پديد آمدند.

ياري از كاركردها چندپاره و تابعِ سدر بنگاه، به همان مجرايي بدل شد كه از طريق آن ب كامپيوتررفتنِ كار گ به
اعتي به سصورت  شود. به بتاً كوتاه، خود او نيز قرباني اين فرايند ميساي ن حال، در دوره شدند. بااين كامپيوتر
آيد)، ديگر  زمان هم به كنترلِ مديريت در مي ت كه حال، اينسشود (كه به اين معنا داده مي» كرايه«مشتري 

ي را ا تانداردشدهسهاي ا ها و رويه ت، بلكه بايد روشسبراي وضعيتي معين ني كامپيوترت سيِ كارب كننده ابداع
كل نظام، بلكه صرفاً  كردنكامپيوتريئوليت ساند، نه م كار گيرد كه دفترهاي اختصاصي به او ابالغ كرده به

                                                           
، درحالي كه نقش گردد ] به امر اقتصادي بازميdeterminant[ كننده تعيينكه چگونه هميشه نقش  ت از اينسچنين مثالي ا اين هم ٦٧

كننده  مورد، امر اقتصادي نقش تعييني بازگردد. در اين سياستواند به امر ايدئولوژيك (مانند اين مورد) يا امر  ] ميdominant[ لطسم
د. اما امر ايدئولوژيك نقش كن ، را تعيين مياش راهبرديت كه اهميت او، يعني جايگاه سين درون فرايند توليد اسدارد، چراكه جايگاه اين تكن

، امر ت. بنابراينسكند تضمين شده ا ميلط را دارد، چراكه اجراي اين كاركرد (اقتصاديِ) راهبردي، بنا به نقشي كه امر ايدئولوژيك ايفا سم
ت. سلط امر ايدئولوژيك اسكه عنصر م كند، درحالي اختار اجتماعي را تعيين ميسي نهايي) جايگاه او در  ت كه (در وهلهساقتصادي ا

 يانيم ي طبقهه من در چ كند. آن لط را به امر ايدئولوژيك واگذار ميست، نقش مسديگر، شرايطي كه امر اقتصادي تعيين كرده ا عبارت به
نقش  انطباق ت جز بازتابِ اين عدمسام، چيزي ني ] ناميدهdirect overdeterminationتقيم [سمندي م (همان) چندعلت ديجد

 نيتع يدربارهي اين مفاهيم، نك به  درباره مفصلاختارِ اجتماعي. براي بحثي سلط، در قرار دادن عامالن در سكننده و نقش م تعيين
  (همان). ... يكيالكتيد

اي با صالحيت باال، در برخي فرايندهاي كاري  فروشنده عنوان بهين، در نقشش سناجازه دهيد كه اين نكته را كامالً روشن كنيم. اين تك ٦٨
غيرمادي، يك ت از كااليي سكند، توليدي كه در اين مورد عبارت ا )، يعني توليد يك كاال، شركت ميكامپيوتري  معين (فروش يا اجاره

ها حصول اطمينان از  ي آن اني كه وظيفهسه با آن كسگذارد. در مقاي ت، اما كماكان كاركرد كارگر جمعي را به اجرا ميسخدمت. او نامولد ا
آن).  ت (يعني از منظر محتواي اجتماعيِسين كاري تماماً متفاوت اسباشد، كار اين تكن» كارآمد«اي  ت كه خود او فروشندهساين موضوع ا

وي ديگر، هنگامي سكند. از  ، درون فرايند توليدي كه او در آن نقش ايفا ميكنديم كار آن در كه است يبنگاه دروناين كاركرد او 
ي فرايند كار به  كننده دهد، در مقام يك هماهنگ مشورت ميدر رابطه با چگونگي بازآرايي فرايند كار  اش كه او به مشتري احتمالي آينده

ي  ين درون كارخانهساما كاركرد كارگر جمعي كه اين تكن كند. مي اجرارو، كاركرد كارگر جمعي را  كند و از همين مدير كمك مي
راين، پردازد، هيچ ارتباطي با اين امر ندارد كه او در انجام دادنِ كار هماهنگي و وحدت فرايند كار، و بناب ازي به ايفاي آن ميس كامپيوتر

كه چگونه نظام كنترلي و نظارتي بهتري را  ين به مشتري تنها در رابطه با اينساند. اگر اين تكنسر كاركرد كارگر جمعي، به مشتري ياري مي
ديگر، محتواي  عبارت ت. بهسازي اس كامپيوتري  به راه اندازد مشورت دهد، او كماكان در حال ايفاي كاركرد كارگر جمعي درون كارخانه

كند،  ت، ايفا ميسجتماعيِ كاركردي كه او در خلق يك كاالي مشخص (در اين مورد يك خدمت)، درون بنگاهي كه در آن مشغول كار اا
رمايه بپردازد يا سكند كه به ايفاي كاركرد كارگر جمعي يا كاركرد عام  ت كه آيا آن كاالي توليدشده به خريدار كمك ميستقل از اين اسم

  خير.



هاي  برگهماهيانه چند كيلوگرم «شود:  يار بدل ميسي  ت. خالصه، او به نوعي كتابخانهسبخشي از آن با او
ها را جايگزين  تعورالعملسخواند و د ي ديگر با دقت مي اي به صفحه از صفحه كند، دريافت مي تورالعملسد
زداييِ  زداييِ نيروي كار از رهگذر صالحيت دنِ فرايند ارزشكر  بنابراين، تجربه ٦٩.»كند تورات پيشين ميسد

  شود. هاي رده باالتر نيز آغاز مي ينسها، براي اين تكن جايگاه
زدايي از نيروي  و فرايند ارزششدن  گفته شد را، يعني تغييراتي كه پرولتريزه جا چه تا به اين توان آن اينك مي

يم ستوان به دو گروه تق ها را مي ينسهرچيز، هم كارمندان و هم تكنشود، خالصه كرد. پيش از  كار موجب مي
تر) تا همين حاال هم تا  جا، بزرگ اين تر، و تا به پايين كرد (كه از بين اين دو گروه، تنها يكي، يعني گروه رده

توان مطابق  ه، ميت. دوم، درون اين دو گروسر گذرانده اسا از زداييِ نيروي كار ر ي مشخصي، فرايند ارزش اندازه
يم كرد. اين فرايند براي برخي سزداييِ نيروي كار، نظامي از قشربندي را تر رويِ اين فرايند ارزش ي پيش با درجه
ها را  ي اين كاركرد توان با اطمينان عامالنِ ايفاكننده رفته كه مي تر، تا جايي پيش پايين ها درون گروه رده جايگاه

و برخي طراحان فني  ارانك پانچي  توان در نمونه ي كرد. مصداق اين امر را ميبند تهسشده د پرولتريزه
يابيم كه گرچه  را مي  اي حرفه هايي نيمه ينسطوحِ باالتر اين گروه پاييني، تكنسدر  ٧٠ها) مشاهده كرد. كش (نقشه

ي فرايند  ) اما در حال تجربهاند بت به ديگران قرار دارند (يعني، هرچند هنوز پرولتريزه نشدهسدر جايگاه بهتري ن
اي دروني  توان در قشر بااليي، قشربندي چنين مي تند. همسزداييِ نيروي كارشان ه ته و پرشتاب ارزشسپيو

رفته و   تر پيش ها و غيره، كم شدنِ جايگاه زداييِ نيروي كار، چندپاره  جا فرايند ارزش انجام داد، هرچند اين
  ت.ستر قابل مشاهده ا بنابراين كم

  

  يبندجمع يبرا يكل نكات يبرخ. ٧
ت؟ به عبارت ديگر، اين نظريه چگونه خود را درون ساي كه در اين مقاله ارائه شد چي كاراييِ عمليِ نظريه

كه اين نظريه چگونه  تر اين ت؟ و دقيقسدهد كه امروزه در ايتاليا در حال وقوع ا ي ايدئولوژيكي قرار مي مبارزه
ي سياسيم خطوط صحيحِ كنشِ سهايي كه براي تر رو، امكان دهد، و ازاين ت ميسد به خود را در نتايجي كه

  كند؟ نديكاها و احزاب چپ، متمايز ميسويژه  مشي نيروهاي جناح چپِ ايتاليا، به كند، از خط فراهم مي
در  اي يافته ازمانسعظيم و   ي طبقاتي ها در مبارزه ينسالي كه كارمندان و تكنسبه بعد ــ يعني  ١٩٦٨ال ساز 

نديكاها ناتواني در فهمِ وضعيت جديد و سمشي  خطي  مشخصه كردند ــ  مشاركتكنار پرولتارياي ايتاليا 
جوييِ اين عامالن)  هاي بنيادينِ مبارزه ها (يعني يكي از علت ينسعظيمي از كارمندان و تكنقشر  نشد پرولتريزه

                                                           
٦٩ FIM, FIOM, UILM, op. Cit., p ٢٦٥ 

كش شوند و از يك وضعيت پرولتري خالص  اند تا نقشه هايي را گذرانده هاي فراوان دوره تند كه با دشواريسابقي هسها كارگران  اغلب آن ٧٠
  اند. اند و به دام ديگري افتاده شده



اي و  تجلي ميل اين گروه براي پايان دادن به فرايند زوال حرفهرا جويي  ها اين مبارزه اتحاديه ٧١ت.سا بوده
بورژوايِ  هاي خرده را گروه امان اين جنبشگها كه پيش دانند. اتحاديه ت مشاركت بيشتر در مديريت ميسخوا

ها  ينسان و تكنگيرند. كارمند وييِ كارمندان را كامالً ناديده ميج انقالبيِ مبارزه  توان بالقوهدانند،  شده مي راديكال
ت. سشوند كه مقصودشان صرفاً حفظ جايگاهي غيرپرولتري ا ي مياني پنداشته مي چون عناصري از طبقه هم
شركت مطالبات بهبخشيدن  عموميت صرفاًشود،  حاصل مينادرستي خود از چنين واكاويِ  به كه خود اي مشي خط

بنابراين،  ها موضوعيت دارد. ينسكارمندان و تكنلماً كماكان براي بخش بزرگي از ست كه مسهامي اس هاي
  ها. زداييِ توده تسياست از سآيد، عبارت ا ي طبقاتي و آگاهي اين عامالن پديد مي تأثيري كه بر مبارزه

بشِ كارمندان و تن ناگهاني و عظيم جنسبرخاشكلي غيرمنتظره گرفتارِ  كه به ١٩٧٠ دارِ در رمايهسي  طبقه
مزدي ــ  اعمال افتراقاتمشي  و، خطس رگيريِ، از يكسي متقابلي را آغاز كرد تا با از  حمله ها شده بود،  ينستكن
هاي  تر در فعاليت وي ديگر، تشويقِ اين عامالن براي مشاركت فعاالنهستنِ اتحاد جنبش ــ و از سمنظور شك به

تنها در اين مبارزه شكست خوردند، بلكه با  هها ن اتحاديه طح كارخانه، به مقابله با اين جنبش بپردازد.ساتحاديه در 
، به ترويج )Consigli di Fabbricaاي جديد، يعني شوراهاي كارخانه ( يابيِ خود و خلق بدنه ازمانستغييرِ 

  كنند: اليه را دنبال مي هسمشي پرداختند. شوراهاي كارخانه هدفي  اين خط
ي  نامه ) كه با توافقCommissioni Interneداخلي (هاي  يونسي كمي رفته تساعتبار از د ي اعاده (الف)
هاي بررسي شكايات  هاي ايتاليا) به كميته يونِ اصلي اتحاديهس(بين انجمن اصلي كارفرمايان و كنفدرا ١٩٥٣

  ٧٢كارخانه تنزل يافته بود.
 طح اقتصادي) سويژه در  ي طبقاتي (به ي كارگران كه مبارزه هاي مستقلِ بدنه ازمانس(ب) محدود كردنِ رشد

   ٧٣برند. ها پيش مي را مبتني بر روالي متفاوت با اتحاديه
  ].grass-root[  پايه مردمهاي  طحِ فعاليتسيابي به كنترلِ بهترِ كارخانه در  تس(ج) د

  
ها، كه برمبناي يك  مشي اتحاديه و، خطس وضوح تشخيص داد. از يك خط مشي را بهتوان دو نوع  مي ١٩٧٢از 

كارخانه، براي مقابله با  چنين از طريق شوراهاي و هم ]reformingمحور [ اشتباه و اصالحواكاويِ 
مشي  وي ديگر، خطسكند. از  هاي مربوط به چرخشِ شغلي را پيشنهاد مي ها طرح ي جايگاه شدنِ فزاينده چندپاره

خودي،  روندي خودبهابقه، يعني در س ساستمزدها را بر اسهاي مستقل است كه ارتقاء شغلي و افزايش د ازمانس

                                                           
ي  ي جايگاه طبقه درباره«جي. سي. ماجورينو، دي. روما، آيد از اي. بوناويتاكوال، جي.دي آريگو،  چه در ادامه مي بخش زيادي از آن ٧١

ي مياني بر  اي كه صرفاً با انكار وجود طبقه تم، واكاويسحال با واكاوي ارائه شده در اين كتاب موافق ني . بااين١٩٧٥ميالن، ،»كارمندان
  دهد. قرار ميها را در يك رده  ينسداري، كارمندان و تكن رمايهسي توليد  بات شيوهسمبناي منا

و ديگر  ٤١، ص ١٩٧٠، دانشگاه ميشيگان،»متحده بات و قوانين كار در ايتاليا و اياالتسمنا«ون، سفارث، شاو، فايروِدر و جرالد يسنك به   ٧٢
  جاها.

ومين ساي كه به  قاله، م»١٩٦٨بات صنعتي در ايتاليا از ساي واحد و منا پايههاي   اقتصادي، كميتهـ  ي اجتماعي عهستو«نك به گ.كاركدي،  ٧٣
 ، ارائه شد.١٩٧٣پتامبر س ٧-٣المللی، لندن،  صنعتی بين باتسآيي منا ي گردهم كنگره



ها  ت به قدرت اتحاديهسمنوط ا مشي پذيرفته شوند يك از اين دو خط كه كدام كشد. درحال حاضر، اين مي پيش
  طح كارخانه.سهاي خودمختار در  ازمانسدر رقابت با 

 يِپرولتر تيوضع رغمِ به ها، نيتكنس و كارمندان با رابطه در چپ احزاب و ها هياتحاد يِمش خط يجهينت ن،يبنابرا
 بوده يآگاه نيا ساختن محدود كه ها، آن انيم در يپرولتر يِطبقات يِآگاه وگسترشِ رشد تيتقو نه گروه، نيا

 مطالبات بر تنها ،يانيم ي طبقه ياعضا عنوان به عامالن نيا گرفتن نظر در با چپ، احزاب و ها هياتحاد. است
 مناسبات سطحِ در و ش،يازپ عامالن، نيا از يبزرگ يها بخش ت،يدرواقع. گذارند يم ديتأك يسهام يهاشركت

 ن،يبنابرا. هستند تيوضع نيا به شدن كينزد درحال زين گريد يها بخش و اند شده بدل ايپرولتار از يبخش به د،يتول
 اتحاد نه و شود يم بدل كارگر ي طبقه مختلف يها بخش نيب اتحاد به مسئله م،يكن اتخاذ يدرست كرديرو چه چنان

 يكشورها ريسا در بلكه ايتاليا در فقط نه ا،يپرولتار يبرا حيصح يراهبرد. يبورژواز خرده و ايپرولتار نيب
 نيا در شده ارائه ي هينظر ديبا كه است پرتو نيهم در. است پرسش نيا روشن فهم گروِ در شرفته،يپ يِدار هيسرما
   .كرد مالحظه را مقاله
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