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  ٢٠١٢ می ١۵

  

  نيروی کار به عنوان يک کاال، ارزش و ارزش مصرف آن
  

 ھای جسمی و روانی انسان است که در توليد ثروت آن را به کار می نيروی کار، حاصل تراکم و مجموع توانائی

ولی با اين وجود، نيروی کار فقط در نظام سرمايه .  در ھر جامعه، نيروی کار عنصر اساسی توليد است.برد

 در. که زحمتکشان از وسائل توليد و اسباب معاش بی بھره باشند، به صورت يک کاال در می آيد داری يعنی وقتی

  .توانند به بازار عرضه نمايند، نيروی کار شان است چنين شرايطی تنھا چيزی که زحمتکشان می

ارزش نيروی کار، . نيروی کار، مانند ھر کاالی ديگر بايد ارزش مصرف و ارزش داشته باشد و عمالً ھم دارد

ً الزمی که  برای توليد آن صرف شده است، مانند آنچه در مورد ساير کاال ھا ديديم، از روی زمان کار اجتماعا

اين نيروی کار، تنھا زمانی که صاحب آن زنده . توانائی انسان به انجام کار را نيروی کار گويند. تعيين می شود

باشد وجود دارد، و يک کارگر برای زنده بودن و برای دوام و بقاء خود نيازمند مقدار معينی وسايل و اسباب 

وی کار، با ارزش اسباب معاشی که کارگر برای گذران خود به آنھا احتياج دارد، در نتيجه ارزش نير. معاش است

  .تعيين می گردد

مانند سطح تکامل . کميت و کيفيت اسباب ضروری معاش برای کارگر در ھر کشور به عوامل چندی بستگی دارد

ست، طول زمانی که طی و توسعۀ اقتصادی، شرايطی که تحت آن شرايط طبقۀ متکی به نيروی کار شکل گرفته ا

  .آن اين طبقه در راه مصالح خود مبارزه کرده است و ميزان پيروزی اين مبارزه

 و فرھنگی طبقۀ مزبور نيز است که در يک ارزش نيروی کار متضمن ارزش آندسته از نيازمندی ھای اجتماعی

بنابر اين ": کارل مارکس خاطر نشان می سازد که. کشور معين و طی دورۀ تاريخی معينی رشد و تکامل يافته اند

  ."در تعيين ارزش نيروی کار، بر خالف ساير کاال ھا، يک عنصر تاريخی و اخالقی نيز دخالت دارد

 شامل ارزش دبه اين دليل ارزش نيروی کار باي. گر پيوسته تھيه و تأمين می گرددنيروی کار به وسيلۀ خانوادۀ کار

  .اسباب معاش الزم برای اعضای خانوادۀ کارگر نيز باشد

که با مھارت و  گذشته از ھمۀ اينھا، کارگر متخصص و مجرب از مادر متولد نمی شود، برای داشتن کاری

به عبارت . ارزش کار، شامل اين ھزينه نيز است. م کارگر شود صرف تعليه ایتخصص ھمراه باشد، بايد ھزين
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ديگر، ارزش نيروی کار، از روی ارزش مايحتاج حياتی که برای تأمين نيروی جسمی کارگر در يک کشور معين 

و برای رفع نيازمندی ھای اجتماعی و فرھنگی او و خانواده اش و جھت کسب شرايط الزم برای کار، مورد نياز 

در نظام سرمايه . ارزش نيروی کار که بر حسب پول بيان شده باشد، قيمت نيروی کار است. ين می گردداست تعي

  .داری مزد ھا، قيمت نيروی کار ھستند

ست از قابليت و استعداد  انيروی کار، به عنوان يک کاال دارای يک ارزش مصرف نيز می باشد که عبارت

اين خصوصيت نيروی کار است . که ارزش نيروی کارش بيشتر باشدکارگر در طی روند کار، برای ايجاد ارزش 

  .که سرچشمۀ ارزش اضافی يعنی آن چيزی است که مورد نظر سرمايه داران می باشد

وجود می آيد و چگونه سرمايه دار، خود را به ثروت ه اکنون ببينيم چگونه ارزش اضافی با مصرف نيروی کار ب

  .و مکنت ميرساند

  

  ...ادامه دارد
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