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  )سازمان انقالبی افغانستان(ھوادارالله : ازبازتايپ 

  ٢٠١٢ می ٢٩

  

  مراحل سه گانۀ تکامل سرمايه داری در صنعت
  

بنابر اين تحليلی از اين ارزش، سه مرحلۀ تاريخی را . ستسرچشمۀ ارزش اضافی نسبی، رشد بازده توليدی کار ا

تعاون ساده، توليد : اين سه مرحله عبارتند از. در افزايش بازده توليدی در نظام سرمايه داری آشکار می سازد

  .کارگاھی و توليد ماشينی

اساس تعاون .  داری بودنخستين و ابتدائی ترين شکل بازده توليدی، شکل بازده توليدی کار تعاون سادۀ سرمايه

در کارگاھش تعداد نسبتاً زيادی کارگر را که ھمۀ ) ھمزمان با ھم(ساده در اين است که سرمايه  دار در يک زمان 

  .دھند به کار می گيرد آنھا يک نوع کار انجام می

ً يک نوع و ھمه ھمان نوع کار را انجام دھند، سرمايه داران فرص ت را خواھد وقتی کارگران بسياری مشترکا

داشت که بازده توليدی کار انفرادی کارگران را با يکديگر مقايسه کرده و آنھا را وادارد سرعت کار را افزايش 

  . که بازده توليدی کار افزايش می يابد دھند، و نتيجۀ مستقيم اين امر آنست

، خيلی بيش از مجموع بازده مجموع بازده توليدی پنج کارگر، که ھمزمان با يکديگر به کار گرفته شده باشند

اين بازده جديد توليد برای سرمايه دار ھيچ ھزينه ای . ديگر کار کنند توليدی آنھا در شرايطی است که دور از يک

اکنون نيز . در بر ندارد زيرا او عيناً ھمان مبلغی را که قبالً در ازاء نيروی کار ھر کارگر جداگانه می پرداخت

عالوه بر اين وقتی کار به وسيلۀ تعداد .  توليد بيشتر است، سود بيشتر به چنگ می آورداما حال که. می پردازد

زيادی کارگر که باھم ھستند صورت گيرد، سرمايه دار در مخارج محل و ساختمان، روشنائی، حرارت و غيره 

بھترند و ديگران ھمچنين به اين طريق آشکار می شود که برخی افراد برای يک عمل معين . صرفه جوئی می کند

به اين ترتيب سرمايه دار اين را بيشتر به صرفه و صالح خود می يابد که . در رشته ھای ديگر برتری دارند

  . بگمارد،دھد کارگر را به کاری که بھتر انجام می

تنی بر ی توليدی سرمايه داری که مبکارگاه ھا. ه وجود می آيدبدينسان، در کارگاه مزبور تقسيم کار رفته رفته ب

  .ناميده می شوند" کارگاه"تقسيم کار و تکنيک دستی باشند 
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توليد سوزن خياطی مثال روشنی را در اين .  توليدی کار گرديدهتقسيم کار در کارگاه منجر به افزايش عظيم بازد

 سوزن ۴٨٠٠٠ کارگر در آن کار می کردند، روزانه ١٠در قرن ھجدھم يک کارگاه که . دست می دھده باره ب

توانست  که بدون تقسيم کار، يک کارگر می در حالی.  سوزن توليد می کرد۴٨٠٠يعنی در ازای ھر يک کارگر 

  . برابر شد٢۴٠بازده توليدی کار به اين ترتيب .  سوزن توليد نمايد٢٠روزانه تنھا 

تکرار مداوم يک سلسله حرکات ساده کارگر را از نظر جسمی . شرايط کار در کارگاه بسيار سخت و نامساعد بود

 ساعت يا بيشتر می رسيد و مزد ھا فوق العاده کم ١٨ساعات کار روزانۀ وی به . و روانی فرسوده و فلج می کرد

  .بود

  : به مقياس وسيع به وجود آورد يعنیکارگاه شرايط الزم را برای انتقال به دورۀ توليد ماشينی

داد اين امر را ممکن ساخت که ماشين جايگزين دست ھای کارگر  ساده شدن عملياتی که کارگر انجام می -١

  .شود

اجرای عمليات جداگانه منجر به تخصصی شدن کار افزار ھا گرديد که در نتيجه ترقی کار افزار ھای  -٢

 . يددستی را به ماشين ھای مختلف ممکن گردان

در اين مفھوم کارگاه يک نقش . وجود آورده کارگاه، تعدادی کارگر مجرب برای صنايع ماشينی ب -٣

 . کردءتاريخی ايفا

 معروف است ١نخست آنچه که به عنوان ماشين کار. کارگاه شکلی انتقالی بود  که به ايجاد کارخانه منتھی گرديد

داد، ولی به  ز اين به وسيلۀ کارگر صورت می گرفت انجام میاين ماشين ھمان عملياتی را که پيش ا. وجود آمده ب

آنگاه يک مکانيسم موتوری . حرکت انداختن يک چنين ماشينی از توانائی نيروی عضالتی يک کارگر خارج بود

اين ماشين برای به حرکت در آوردن گروه متعددی از ماشين ھای کار، به کار می . اختراع شد) ماشين بخار(

جام کليۀ اين جريانات موجب پيدايش کارخانۀ سرمايه داری، يعنی واحدی گرديد که يک سلسله ماشين سر ان. رفت

  . داد ھای مربوط به يکديگر را برای توليد کاال ھا مورد استفاده قرار می

ه توليدی استفاده از ماشين ھا و اصالحاتی که در آنھا به عمل آمد امکانات ھر دم تازه تری را برای باال رفتن بازد

در نتيجۀ افزايش استفاده از ماشين ھا توده ھای وسيعی از توليد . کار و ارزانتر ساختن کاال ھا به وجود می آورد

شد مجبور شدند  کنندگان جزء کاال به ورشکستگی و نابودی افتاده و کارگاه ھائی که کار دستی در آنھا انجام می

  .کار خود را متوقف سازند

در اينجا کارگر . اری مشخص کنندۀ مرحلۀ جديدی در به بردگی کشيدن کار توسط سرمايه بودکارخانۀ سرمايه د

استفادۀ کاپيتاليستی از ماشين ھا به افزايش ساعات کار روزانه، . نقش يک ضميمه را نسبت به ماشين بازی می کند

  .رايط کارگران را خرابتر ساختبه کار گرفتن زنان و کودکان در امر توليد و تشکيل خيل بيکاران منجر شده و ش

محدوديت ھائی نيز در اين استفاده از ماشين وجود . دھد سرمايه دار ھميشه ماشين آالت را مورد استفاده قرار نمی

محدوديت ھای مزبور ناشی از اين واقعيت ھستند که سرمايه دار تنھا در موردی يک ماشين را مورد . دارند

سرمايه .  کمتر باشد،را می گيرد آن از مزد کارگرانی که ماشين مزبور جای آناندھد که بھای  استفاده قرار می

 ۀبنابرين توليد ماشينی کارھائی را که به وسيل. دار ماشين را فقط اگر به صرفه و سود او باشد به کار خواھد برد

  . دست صورت می گيرد از ميان بر نمی دارد

                                                 
1 Working Machine  
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  ...ادامه دارد
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 پ نيکی تين: علم اقتصاد، نوشته ایبر گرفته از کتاب 

 


