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  ھوادار سازمان انقالبی افغانستان  - الله: بازتايپ توسط

  ٢٠١١ نومبر ١١

  

  نيروی کار، ارزش نيروی کار
  

نيروی کار يا توان کار مجموع امکانات ": ريف می کندنيروی کار را چنين تع) کاپيتال" (سرمايه"مارکس در کتاب 

  ١."دھد که در کالبد و در شخصيت يک انسان زنده وجود دارد جسمانی و دماغی را مورد نظر قرار می

سودگی ناشی از کار روزانه بيان فر. نيروی کار بيان انرژی انسانی است که در جريان روند کار مصرف می شود

نيروی کار و کار دو مقولۀ متفاوتی . تيجۀ فعاليت انسانی در مدت زمان پروسۀ کار استزيکی مصرف انرژی و نف

به عنوان مثال، . دھند که به دو واقعيت مختلف تحويل می شوند و نبايد آنھا را با يکديگر اشتباه گرفت را تشکيل می

 و به طور نمونه مقدار معينی قوطی دھد معينی انجام می" کار"ماشينی را در نظر بگيريم که در مدت زمان معينی، 

بدين ترتيب مشاھده . اما برای انجام اين کار اين ماشين بايد مقدار معينی انرژی برقی صرف نمايد. فلزی می سازد

می کنيم که انرژی برقی صرف شده از جانب ماشين و کاری که انجام گرفته است و در ساختن مقدار معينی قوطی 

به ھمين ترتيب در نزد انسان . دھند ن می شود، در واقعيت جداگانه و متفاوتی را تشکيل میدر مدت زمان معينی بيا

م  کيلو گرا۵٠ ساعت کار که طی آن ١٢مثالً (نيز که به کار توليدی مشغول است ما از يکطرف با کار معين او 

چه جسمانی (انرژی انسانی روبرو ھستيم و از طرف ديگر با صرف مقدار معينی ) ی بسته بندی می شودمواد غذائ

  ). و چه دماغی

. بدون درک تفاوت اساسی ميان دو مقولۀ نيروی کار و کار، کشف منشاء استثمار سرمايه داری غير ممکن است

  .له را کمی بيشتر می شکافيمأمس

 نظريۀ فوق برای اثبات". نمايندۀ کيفيت معينی از کار متوسط اجتماعی است که در آن تجسم يافته است"نيروی کار 

ی در صرف اين توانائ. انطور که گفتيم، نيروی کار توانائی شخص زنده استھم. از تعريف نيروی کار حرکت کنيم

مستلزم وجود شخص زنده است و يک فرد زنده برای نگھداری خود، برای تحقق وجود ) پروسۀ کار(جريان توليد 

محتاج به مجموعۀ معينی ) ی يا انرژی انسانی خودتوانائ( حفظ سالمت نيروی کار خود خود، برای زنده نگھداشتن و

  .از وسايل معيشتی است
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از طرف ديگر، مصرف نيروی کار در جريان پروسۀ کار موجب فرسايش عضالت و اعصاب می گردد و بايد به 

نرژی از به عبارت ديگر، انسان برای حفظ سالمت نيروی کارش، برای بازيافتن ا. وسيلۀ وسايل معاش جبران گردد

ی، محصوالت ديگر و ھمچنين احتياج به اج به مصرف مقدار معينی مواد غذائدست رفته اش در پروسۀ کار احتي

ين برای حفظ او بنابر(پس برای حفظ وجود شخص زنده . يک سلسله نيازمندی ھای مادی و معنوی ديگر دارد

تجديد توليد نيروی " يا به گفتار ديگر، برای و ترميم انرژی و توان مصرف شده در پروسۀ توليد، و) نيروی کارش

بنابرين، توليد و . توليد شود) کارگر(بايد مجموعۀ معينی از وسايل معيشتی برای نگھداری مالک نيروی کار " کار

. تجديد توليد نيروی کار عبارت می شود از تجديد توليد مجموعۀ معينی از وسايل معيشت برای نگھداری کارگر

کميت معينی از کار متوسط (ين ترتيب توليد می شود و در آن کميت معينی از کار متوسط اجتماعی نيروی کار بد

  .تجسم يافته است) اجتماعی برای توليد مجموعۀ معينی از وسايل معيشتی

 رسد و تقريباً تمامی توليدات به کاال تبديل می ی به باالترين مرحلۀ خود میيد کاالئدر جامعۀ سرمايه داری، تول

توليد کنندگان در خدمت سرمايه داران به کار مزدوری می پردازند . نيروی کار نيز به صورت کاال در می آيد. شود

  .و نيروی کار خود را مانند يک کاال به صاحبان وسايل توليد و سرمايه می فروشند

ارزش آن نيز . از آنجائی که نيروی کار در شرايط مناسبات سرمايه داری به کاال تبديل می شود :ارزش نيروی کار

که برای توليد و لذا برای تجديد توليد اين کاالی ويژه الزم است  عيناً مانند ارزش ھر کاالی ديگر بر حسب زمانی

به زمان کاری که برای توليد وسايل معيشت که زمان کار الزم برای توليد نيروی کار  و از آنجائی. گردد تعيين می

ين عبارت است از ارزش آن وسايل زندگی و معيشت که برای او زندگی الزم است تحويل می گردد، ارزش بنابر

  .الزم است) کارگر(نگھداری صاحب نيروی کار 

اری کارگر  می کارل مارکس در مورد چگونگی تعيين ارزش نيروی کار با ارزش وسايل الزم برای حفظ و نگھد

ی ن جريان را تحت ھمان شرايط توانائاگر دارندۀ نيروی کار امروز کار کرده است بايد بتواند فردا نيز ھمي: "نويسد

پس مجموع وسايل زندگی بايد به اندازۀ باشد که فردا کارکن را به مثابۀ يک فرد کارکن در . و تندرستی تکرار نمايد

لبته نيازمندی ھای طبيعی از قبيل خوراک، پوشاک، سوخت، مسکن وغيره بر وضع عادی زندگی خويش نگھدارد، ا

ی که  از سوی ديگر، تعداد نيازمندی ھائ.حسب خصوصيات اقليمی و ساير ويژگی ھای طبيعی ھر کشور، متفاوتند

ۀ ضروری خوانده می شوند و ھمچنين نحوۀ بر آورده ساختن آنھا خود يک محصول تاريخی است و بيشتر با درج

تمدن موجود يک کشور و از جمله به طور عمده نيز با اين امر که طبقۀ کارگر تحت چه شرايطی و بنابرين با چه 

پس در تعيين ارزش نيروی کار به عکس کاال ھای . عادات و خواست ھای معيشتی به وجود آمده است، بستگی دارد

 کشور معين و در زمان مشخص حدود متوسط با اينحال در يک. ديگر، يک عنصر تاريخی و معنوی دخالت دارد

  ٢."وسايل ضروری به زندگی معلوم است

که جريان سرمايه ادامه يابد، يعنی  برای اين. کارگر ميرنده است. به اين محاسبات بايد عوامل ديگری را نيز افزود

ايد فروشندۀ نيروی کار جريان خريد نيروی کار، صرف آن و استثمار طبقۀ کارگر بالانقطاع ادامه داشته باشد، ب

بدين ترتيب که وقتی نيرو ھای کاری در نتيجۀ فرسايش و مرگ از بازار کار بيرون کشيده می . جاويدان گردد

بنابرين مجموعۀ وسايل معيشتی . شوند، ھمواره بايستی با تعداد ال اقل برابری از نيرو ھای جديد کار جبران گردد

باالخره در . شامل زندگی جانشينان آن يعنی اوالد کارگران نيز می شودکه برای توليد نيروی کار ضرور است 
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کاری که (ارزش نيروی کار مرکب . ارزش نيروی کار بايد مخارج آموزش و تربيت کارگر را در نظر گرفت

زيرا برای کار مرکب تربيت و پرورش معينی الزم . بيش از ارزش نيروی کار بسيط است) احتياج به مھارت دارد

ی وارد می شود که ين آموزش و پرورش در جمع ارزش ھائپس مخارج ا. ت که در مورد کار بسيط ناچيز استاس

  .برای توليد نيروی کار ضروری است

ی که در تعيين ارزش نيروی کار دخالت دارند و در باال به آنھا اشاره شد، اندازۀ حال با در نظر گرفتن فاکتور ھائ

 ساعت کار ۴مثالً اگر کارگر بايد روزانه . يط زمانی و مکانی مشخص تعيين نمودتوان در شرا اين ارزش را می

حفظ و سالمتی و تجديد (که بتواند مقدار ارزشی توليد کند که تمام مخارج نگھداری خود و خانواده ش  کند تا اين

زانۀ نيروی کار معادل مين کند، آنگاه ارزش متوسط روأ ساعت  روزانه ت٢۴را برای تمام مدت ) توليد نيروی کار

  . ساعت کار خواھد بود۴

*****  

  

 بر گرفته از کتاب مبانی و مفاھيم مارکسيسم

  


