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   ٢٠١٢ فبروری ٢٠

  

  کار خصوصی و کار اجتماعی
  

کار در جامعه تقسيم شده است و ھر چه اين تقسيم . می کند نوع خاصی کاال توليد ،در توليد کاالئی، ھر توليد کننده

ديگر  عميق تر باشد رشته ھای توليدی بيشتری وجود خواھند داشت و مناسباتی که توليد کنندگان کاال را به يک

  .ديگر عميق تر و وسيع تر است دھند، بيشتر و به طور کلی وابستگی آنان به يک پيوند می

ً ھر چيزی  ده ھا يا حتی صد ھا نفر با مشاغل مختلف را در بر می گيرد، مفھوم اين امر آنست که ساختن تقريبا

ست که خصلتی اجتماعی به خود می گيرد اکار ھر توليد کنندۀ کاال جزء کوچکی از کار جامعه است و از اينرو

مستقل از يکديگر ولی در جامعه ای که مالکيت خصوصی وسايل توليد معمول است توليد کنندگان کاال، به طور 

ً اجتماعی است شکل کار اورزند، آنان غير متشکل می باشند و بنابر به توليد اشتغال می ين کارشان که اساسا

  .خصلت اجتماعی کار در اينجا پنھان است و تنھا در جريان مبادله در بازار بروز می کند. خصوصی را می يابد

کار خصوصی توليد کنندۀ کاال، . اين درست در طول مبادلۀ کاال، به وسيله خريد و فروش است که معلوم می شود

  . جامعه تقاضا شده استۀجزء کوچکی از کار اجتماعی است زيرا به وسيل

.  باشدکه، کار توليد کنندۀ کاال ضمن آنکه مستقيماً خصوصی است، در عين حال خصلتاً اجتماعی می نظر به اين

اين تضاد طی . تضاد بزرگ اقتصاد سادۀ کاالئی يعنی تضاد بين کار خصوصی و کار اجتماعی پيدا می شود

روند، معلوم می شود که برخی از آنان می توانند  وقتی توليد کنندگان کاال به بازار می. مبادله آشکار می گردد

آنھا ممکن است به اين دليل که تقاضائی برای کااليشان . کاالی خود را بفروشند و بقيه موفق به اينکار نمی گردند

ولی اگر توليد کنندۀ کاال . وجود ندارد يا به اين جھت که کاالی مزبور خيلی ارزش دارد، موفق به فروش آن نشوند

. نتواند کااليش را در بازار به فروش برساند، مفھومش اين است که کار خصوصی او پذيرش اجتماعی نيافته است

  .ليد کننده زيانی را تحمل می کند و اگر اين تجربه باز ھم تکرار شود، وی مفلس و بی خانمان خواھد گرديدتو

که تضاد بين کار خصوصی و اجتماعی منجر به ورشکستگی و بی خانمانی برخی توليد کنندگان کاال و  نتيجه اين

  .ثروتمند شدن بقيۀ آنھا می گردد
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