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 انقالبیۀ سوژ
  ) اثر مايکل لبووتيز،بررسی و نقد فراسوی سرمايه (

٣  

به دفاع از اين ديدگاه اختصاص دارد که مارکس در تصميم “ فراسوی سرمايه” بخش عمده ای از کتاب :مايکل لبووتيز

لبوويتز سعی می کند ردپای طرح نگارش . ی نداده استتغيير“ مزدۀ دربار”خود در مورد نگارش کتاب مستقلی ۀ اولي

  .مزد را دنبال کندۀ کتاب جداگانه دربار

شرکتی در نقد اقتصاد ”ۀ در مقدم ١٨۵٩ جنوری در او برخالف افرادی مثل کنت الپيدس که می گويند مارکس

کتاب مستقل  ۶  برای آخرين بار به طرح اوليه شاملوايده ماير ھمان سال در نامه به بروری در فو مجدداً “ سياسی

 اشاره می کند و بعد از آن ما ديگر در نوشته ھای مارکس نشانی از اين طرح نمی بينيم، معتقد است مارکس در دست

تفاوت می گذارد و تحليل مسايل “ مزد به طور خاص”و “ مزد به طور عام”بين  ١٨۶١-۶٣ ھای اقتصادینوشته

  :به عنوان نمونه). ۵۵( مزد موکول می کندۀخاص مربوط به مزد را به کتاب جداگانه ای در بار

 نيروی کار به باال و بررسی مسايل مربوط به نوسانات سطح نياز کارگران و ھمين طور افزايش و کاھش قيمت بازار”

  )۵۶.(“ن اين سطح به اين جا تعلق ندارد؛ در اين جا روابط عام سرمايه انکشاف می يابندئيپا

  )۵٧.(مزد نيز تکرار می شودۀ اين نکته در ضمن بررسی ارزش اضافی مطلق و نسبی و اشکال ويژ

  : می خوانيممجدداً  )۵٨(“ روند توليد، تحت عنوان نتايج بالواسطه١٨۶۴-۶۵ در فصل ششم دست نوشته ھای اقتصادی

اما . ن می رودئيارزش آن ھا ارزش نيروی کار را تشکيل می دھد خود باال و پاۀ سطح نيازھای زندگی که مجموع”

  )۵٩. (“ مزد تعلق داردۀات نه به اين جا، بلکه به نظريتغييرتحليل اين 

  :و باالخره در فصل ھجدھم، جلد اول سرمايه می خوانيم

آن ھا از شدت دلبستگی به . اين مطلب در رساله ھای اقتصادی ديده نمی شود.  نيز شکل ھای متعددی پيدا می کندمزد”

 کار ۀويژه ای در بارۀ بازنمود تمامی اين شکل ھا به مطالع. خود موضوع، تمام تفاوت ھای شکلی را ناديده می گيرند

  )۶٠(.“مزدی تعلق دارد و بنابراين جای آن در اين اثر نيست

و ھمين طور ) ١٨۶١-١٨۶٣(تا دست نوشته ھای ) ١٨۵٧-٨(بدين ترتيب لبووتيز نشان می دھد که از گروندريسه

خط پيوسته ای وجود دارد که مارکس قصد خود را ) ١٨۶٧(و باالخره جلد اول سرمايه  ١٨۶۴-۶۶ دست نوشته ھای

  .ھمواره تکرار کرده است“  مزدۀدربار”برای نگارش کتاب مستقلی 
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عالوه بر اين لبووتيز بر اين نکته انگشت می گذارد که در کتاب سرمايه تحليل ھا ھمواره بر اين پيش فرض استوار اند 

چنين پيش فرضی با تحليل مستقل و جامع مزد منافات دارد، چرا که . که سطح نيازھا و مزد ثابت در نظر گرفته شود

  .ساير عوامل اقتصادی موضوع مطالعه خود قرار دھدچنين تحليلی بايد نوسانات مزد را در رابطه با 

مارکس به پيروی از ھگل و خالف روش .  کليت در روش مارکس مبتنی استألۀآخرين استدالل لبووتيز بر اھميت مس

  . را کليتی از اجزاء پيوسته و روابط متقابل بين آن ھا می داندئی بورژواۀدکارتی ھر جامعه ای و از آن جمله جامع

نمی توان آن ھا را جدا از کليت در نظر گرفت . ی از اين کليت قابل درک اندتعيين و ئیجزاء ھمواره به عنوان جزاين ا

 به عنوان يک کليت زنده در جريان ئی بورژواۀدر عين حال جامع) ۶١.(و بعد کليت را از مجموع آن ھا بازسازی کرد

ه عنوان يک کليت مستقل و خودکفا بايد قادر به تجديد توليد پيش دايم توليد و بازتوليد می تواند وجود داشته باشد و ب

 ۀمارکس دربار. شرط ھای خود باشد و گرنه وابسته به شيوه ھای توليد ديگر و شرايطی خارج از وجود خود خواھد شد

  :شرايط و روابط وجودی سرمايه می گويد

ايه داری اند و از سوی ديگر نتايج و محصول آن  پيش فرض روند توليد سرمئیآن شرايط ھم چون اين روابط از سو”

  )۶٢. (و ھر دو توسط اين شکل اجتماعی توليد و بازتوليد می شوند

ولی آيا سرمايه کليتی است اندام وار و خودبسنده که در آن تمام پيش شرط ھا به عنوان نتايج روند بازتوليد ظاھر شوند 

؟ به نظر لبووتيز کليتی که مارکس در کتاب سرمايه معرفی می کند، و نقاط عزيمت، نقاط بازگشت نيز به شمار آيند

کارگر شرط الزمی ۀ حفظ و بازتوليد طبق”: کليتی است ناتمام، که برای بازتوليد خود به چيزی غير از خودش نياز دارد

 و توليد مثل کارگران  بقای نفسۀاما سرمايه دار می تواند با آرامش خاطر اين را به غريز. است برای بازتوليد سرمايه

  )۶٣.(“واگذارد

 و به طور کامل ماجرای بازتوليد روابط توليد سرمايه داری را نمی گويد و به کتاب ئیبه تنھا“ سرمايه”بنابراين کتاب 

 -مکملی نياز داريم که توليد و بازتوليد نيروی کار را در مداری خارج از مدار بازتوليد سرمايه وظيفه خود قرار دھد

، يک سويه بودن کتاب سرمايه را ناشی از الزامات روش شورتال طور که مشاھده می شود، لبوويتز خالف ھمان

 ۀشناسانه می داند، نه محصول محدوديت ھای شرايط تاريخی مارکس، يعنی رشدنايافتگی جنبش کارگری، سلط

  . کالسيک و منطق ھگل سياسیانتقادی بورژوازی، يعنی اقتصادۀ ثير پذيری از انديشأپوزيتيويسم، و ت

  

  نظام نيازھا

 ۀقايل شد و نشان داد که چگونه در جامع“ نظام توليد”ھگلی، اھميت بيش تری برای “ نظام نيازھای”مارکس در مقابل 

در آثار اوليه، بررسی او .  ميانجی وحدت متضاد آن ھاست،سرمايه داری اين دو نظام از يک ديگر جدا ھستند و بازار

 ئیسودجوۀ ثير انگيزأدارد؛ يعنی چگونه نيازھای انسانی تحت ت) NORMATIVE( اخالقیۀ  تر جنباز نيازھا بيش

 ۀاقتصاد سياسی و در آثار بعدی خود، نيازھا را در جامعۀ او بعد از گرايش به مطالع. غيرانسانی پيدا می کنندۀ جنب

د تشريح می کند، نه آن چنان که بايد و آن چنان که ھستن) DESCRIPTIVE( سرمايه داری بيش تر به شکل توصيفی

  .باشند

 و دستکاری آن ھا در سرمايه داری مورد توجه متفکران مارکسيسم و انتقادی مثل تغييرنيازھا و ألۀ در قرن بيستم، مس

 ھمگی آن ھا بررسی اخالقی نياز و ألۀمس.  قرار گرفتويلھلم رايش، اريش فروم، ژان پل سارتر و ھربرت مارکوزه

به ھمين دليل نيز . و انحراف نيازھای بشری توسط سرمايه داری) consumerism(ست؛ مصرف افراطیمصرف ا

ھفتاد، ھمراه با برآمد جنبش محيط زيست، ايوان ايليچ و ۀ در دھ. اين متفکران نيازھا را به واقعی و کاذب تقسيم می کنند

  )۶۴.(ريب محيط زيست مورد توجه قرار دادندنيازھای کاذب و مصرف افراطی را از منظر تخۀ ويليام اليس رابط
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اما موضوع مورد نظر لبووتيز در اين اثر بررسی توصيفی نيازھا و گسترش آن ھا در جريان رشد سرمايه داری و 

تری را به ان پيشرفت خود ھر دم نيازھای بيش سرمايه داری در جريئیبه نظر او از سو.  کارگر استۀآن با طبقۀ رابط

کشف خصوصيات مصرفی نو در اشياء قديمی و ھم چنين ارزش ھای مصرفی نو در اشياء جديد که . وجود می آورد

در جريان تحقيق در طبيعت و تجسس در اطراف و اکناف جھان يافت می شوند و سرانجام نيازھای اجتماعی و فرھنگی 

اين کاالھای جديد به بازارھای جديد و . خود با رشد نيروھای بارور در ابعاد وسيع تری توليد می شوندۀ جديد که به نوب

يعنی آگھی و تبليغات احتياج دارند، که خود عرصه ھای جديدی را پيش روی سرمايه می ) ۶۵(تالش برای فروش

کارگران، به استثنای کارگرانی که در کارخانه اش کار می کند، مصرف کننده و ۀ برای سرمايه دار منفرد تود. گذارد

کارگران را به ۀ  فرا می خواند تودئیاو ھر چند که کارگران خود را به امساک و صرفه جو. روندمشتری به شمار می 

 ئیاشيا. رشد نيازھای کارگران می شودۀ و بدين ترتيب گسترش توليد سرمايه داری زمين. تر تشويق می کندمصرف بيش

: ه مصرف ضروی آن ھا تبديل می شوندبه تدريج ب.  تجملی و خارج از محيط مصرف کارگران قرار داشتندکه قبالً 

 غيرضروی بوده به ضروری تبديل کند، ضرورتی که به طور تاريخی به وجود سرمايه گرايش دارد آن چه را که قبالً ”

تر  بيش، کار و کارگران را به سرمايهافزايش مداوم نياز به کاالھای جديد خود الزامی است برای). ۶۶(“ آمده است

اساسی تمدن که نه تنھا توجيه ۀ يک لحظ”:  کار و سرمايه می گويدۀ اين جنبه از رابطۀرکس دربارما. وابسته می کند

  )۶٧. (“تاريخی، بلکه قدرت معاصر سرمايه نيز به آن متکی است

اگر نيازھا در جريان رشد سرمايه داری گرايش به افزايش دارند پس چرا مارکس در کتاب گروندريسه و سرمايه از 

 ای که باعث بدفھمی ھای بسياری در بين مارکسيست ھا و مسألهبت و سطح ثابت معاش صحبت می کند؛ نيازھای ثا

لبووتيز توضيح می دھد که اين نه يک استدالل يا قانون، بلکه پيش فرضی است ). ۶٨(غيرمارکسيست ھا شده است؟

به انگلس  ١٨۵٨ اپريله تاريخ دوم مارکس در نامه ای ب.  عامۀناشی از الزامات روش شناسانه برای بررسی سرماي

  :می نويسد

 مزدھا و افزايش و کاھش اين تغيير. مزدھا در حداقل خود فرض شده اند) سرمايه به طور عام(در سراسر اين بخش”

  )۴۶ ، ص٢٠٠٣ لبووتيز،. (“حداقل در بخش مزد بررسی خواھند شد

 حرکت از مجرد به مشخص کنار ۀ است ولی در اداماين در واقع فرضی است که برای تحليل و فھم ارزش اضافی الزم

  :او در گروندريسه می نويسد. ات مزد را نيز وارد تحليل کردتغييرگذاشته می شود و آن وقت می توان 

تر سيال می شوند، اما تنھا با ثابت گرفتن آن ھا در آغاز تحليل می رض ھای ثابت در جريان انکشاف بيشتمام اين ف”

 مسلم است که مقدار و نسبت سطح عالوه بر اين عمالً .  ھمه چيز مغشوش شود بررسی را ادامه دادتوان بدون آن که

معين ۀ  کند اما در ھر دورتغييرکار الزم در دوره ھا و کشورھای مختلف و در اثر عرضه و تقاضای کار می تواند 

به طور کلی به فصل مربوط به مزد تعلق ات تغييربررسی اين .  ثابت در نظر گرفته می شودۀ سرمايۀسطح آن به وسيل

  )۶٩. (“دارد

  :لبووتيز نيازھا را به سه سطح تقسيم می کند

 يک موجودۀ  نياز به مجموعه ای از ارزش ھای مصرفی که برای بقای کارگر به مثاب: نيازھای فزيولوژيکی- الف

 وسايل ۀو مجموع. ، قرار دارد“سمانیحداقل ج”ن ترين حد ممکن، يعنی ئياين سطح از نياز در پا. طبيعی الزم است

  .“مادی ضروری و غير قابل چشم پوشی برای زندگی انسانی را تشکيل می دھد

تاريخی مشخص ۀ  معين و در دورۀنياز به مجموعه ای از ارزش ھای مصرفی که دريک جامع :نيازھای الزم :ب

  .مفھوم ارزش نيروی کار در کتاب سرمايه بر ھمين سطح از نياز استوار است. برحسب رسم و عادت الزم است
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ۀ  اجتماعی برای کارگران به مثابۀسطحی از نياز که با توجه به ميزان رشد نيروھای مولد :نيازھای اجتماعی .پ

نياز کارگر به ارزش ھای مصرفی  عالی ين سطح در واقع سطحا. مين استأ رشديافته قابل تموجود انسانی اجتماعاً 

 ئی سرمايه داری نياز کارگران در تضاد و تابع نياز سرمايه به ارزش افزاۀدر جامع.  استئیتجلی يافته در شکل کاال

به . درو می شود که مناسبات سرمايه داری بر سر راه آن قرار می دھ-به- است و ارضاء اين نيازھا با محدوديتی رو

اگر سطح نيازھا از محدوديت سرمايه دارانه اش رھا شود و به سطحی از مصرف گسترش يابد که “بيان مارکس

  .“و رشد کامل فرديت ايجاب می کند… بارآوری اجتماعی موجود اجازه می دھد

يه داری به بدين ترتيب لبووتيز می خواھد نشان دھد که ھرچند سطح زندگی و مصرف کارگران در روند تحول سرما

: او می نويسد. افزايش گرايش دارد، اما اين سطح نسبت به ميزان بارآوری و ثروت اجتماعی در جھت کاھش است

 کارگران، معيار محروميت و فقر آنان ئیپس اين شکاف بين نيازھای اجتماعی و نيازھای ضروری معيار بی نوا”

  .“است

  

  ريکاردوئیۀ جعب

به شکل ) ٧٠( کتاب سرمايه اين است که مزدھا را در سطح حداقل نيازھای زندگی يکی از پيش فرض ھای مارکس در

 عام قرار ۀاين فرض در چارچوب سرماي. معين در نظر بگيردۀ ثابتی از ارزش ھای مصرف در يک دورۀ مجموع

زدھا صرف  طبقاتی بر سطح مۀثير مبارزأبدين ترتيب او از ت. نسبی ضروری استۀ دارد و برای تشريح ارزش اضاف

لبووتيز اين فرض گرفتن مصرف . مزد موکول می کندۀ نظر می کند و تحليل اين موضوع را به کتابی جداگانه دربار

می نامد و معتقد است که به “ ئیريکاردوۀ جعب ”ثابتی از ارزش ھای مصرف را اصطالحاً ۀ کارگران به شکل مجموع

م در چارچوب اين فرض باقی بمانيم و مجبوريم با در نظر ھر حال برای توضيح اضافه ارزش نسبی ما نمی تواني

ۀ مسألاز جلد اول کتاب سرمايه،  ١٢ مارکس در فصل. پيش فرض اوليه فراتر برويمۀ  طبقاتی از محدودۀگرفتن مبارز

 اجمالی، می توان گفت که کارگران برای اضافه ارزش نسبی را به تفصيل توضيح داده است؛ اما به شکلی کامالً 

بنابراين . زتوليد نيروی کار خود، به شکل روزمره و نسلی به مقداری کاال با ارزش ھای مصرف معينی نياز دارندبا

زمان کار الزم که در طی آن، نيازھای کارگران يا در واقع ارزش معادل : روز کار را می توان به دو بخش تقسيم کرد

ارزشی که سرمايه دار . زشی مازاد بر ارزش الزم می شودآن توليد می شود و زمان کار اضافی، که صرف توليد ار

افزايش مطلق ارزش اضافی عبارت است از طوالنی کردن زمان کار اضافی، يعنی طوالنی تر . آن را تصاحب می کند

  .کردن روز کار يا افزايش شدت کار

که خود از طريق افزايش بارآوری اما افزايش نسبی ارزش اضافی از طريق کوتاه کردن زمان کار الزم انجام می گيرد 

 از توليد تحقق می پذيرد که کاالھای مورد نياز کارگران را توليد می ئیکار و کوتاه کردن زمان کار الزم در شاخه ھا

 به معنای کاھش مزد يا شکل پولی مصرفی کارگران الزاماً ۀ اما کوتاه کردن زمان کار الزم، برای توليِد بست. کنند

 کارگر در اثر ۀارزان شدن کاالھای مورد نياز طبق.  مصرفی نيستۀر يا به عبارتی ارزش اين بستارزش نيروی کا

عکس، کارگران می توانند با مزدھای خود کاالھای ه  کاھش مزدھا را به دنبال ندارد بلکه بافزايش بارآوری، ضرورتاً 

فاده از ماشين ھای جديد و افزايش بارآوری پس است. بيش تری را خريداری کنند و از رفاه بيش تری برخوردار شوند

مگر استفاده از اين وسايل به بيکاری گروھی از کارگران، و . خود به خود نمی تواند باعث افزايش نسبی ارزش شود

 با افزايش بارآوری اجتماعی و بدون در اين صورت صرفاً . کارگر و کاھش مزد نيز منجر شودۀ پراکندگی صفوف طبق

 توازن قوای طبقاتی نمی توان اضافه ارزش نسبی را توضيح داد بنابراين تجريد تغيير طبقاتی و ۀ مبارزدر نظر گرفتن

 ۀ بر پاياستداللی که صرفاً ”: از اين رو است که لبووتيز اضافه می کند). ٧١( طبقاتی غيرممکن استۀمطلق از مبارز



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

بنای واقعی ارزش اضافی نسبی را در بازار کار بايد م. افزايش بارآوری اجتماعی استوار باشد، استدالل محکمی نيست

به ) اضافه ارزش نسبی در اثر افزايش بارآوری و سطح ثابت نيازھای زندگی(حالت سوم ۀ غلب. جو کرد و جست

تنھا افزايش ميزان پراکندگی . اتی که منجر به کاھش دستمزدھای پولی شودتغيير - اتی در بازار کار نياز داردتغيير

  )٧٢.(“ با ورود ماشين ھا است که افزايش بارآوری را نسبت به مزدھای واقعی تضمين می کندکارگران

  

  انقالبیۀ استنتاج سوژ

سرمايه، جلد ( ھای سرمايه ئیکتاب سرمايه و به خصوص بخش مربوط به دگرسانی ھا و دورپيماۀ ممکن است مطالع

ه مارکس سرمايه را ھم چون سوژه ای قايم به ذات و اين تصور را در خواننده به وجود بياورد ک) دوم، بخش اول

خودپو در نظر می گيرد که کار در مقابل آن، چه در بازار کار و چه در روند توليد، عاملی وابسته و لحظه ای از 

 بھره می ئی سرمايه به شمار می آيد؛ و سرمايه از او ھم چون وسيله ای برای ارزش افزائیگردش و دورپيما

  )٧٣.(گيرد

  :لبووتيز در انتقاد از چنين برداشتی نکاتی را مطرح می کند که حايز اھميت اند

 سرمايه سوژه ای خودبسنده نيست که در جريان بازتوليد بتواند تمامی پيش شرط ھای الزم برای حرکت خود، يعنی -١

 ھای تجديدتوليد در جلد دوم مراجعه به فرمول. وسايل توليد، نيروی کار و روابط اجتماعی مناسب را به وجود بياورد

حرکت سرمايه به شمار می رود، اما ۀ سرمايه به ما نشان می دھد که نيروی کار پيش شرطی الزم در آغاز چرخ

در اين روند، نيروی کار مصرف می شود اما توليد نمی شود، آن چه که توليد . بازتوليد آن محصول اين چرخه نيست

ۀ پس چرخ. نه مصرف آن ھا برای بازتوليد نيروی کار به طور روزمره و نسلیمی شود توليِد وسايل مصرف است، 

ديگری نياز دارد که مربوط به بازتوليد نيروی کار ۀ  به چرخ چرخه ای خودبسنده نيست و ضرورتاً ئیسرمايه به تنھا

ی انجام آن در زمان بازتوليد نيروی کار از لحاظ زمانی و مکانی مستقل از روند بازتوليد سرمايه است؛ يعن. است

اين روند در عين وابستگی به روند بازتوليد سرمايه از . فراغت، در خانه و به ميانجی کار خانگی صورت می پذيرد

  .استقالل نيز برخوردار است

  =Acوسايل مصرفی =  M پول =Mpوسايل توليد =C کاال =Lp نيروی کار

 کارگر به عنوان يک شرط ضروری برای ۀ و بازتوليد طبقحفظ”: مارکس به اين امر واقف بود آن جا که می گويد

اما سرمايه دار آن را به اطمينان غريزی کارگر، به بقای نفس و تکثير نسل وا می . بازتوليد سرمايه باقی می ماند

  . مزد موکول کرده بودۀو توضيح آن را به کتاب جداگانه ای در بار) کارل مارکس، سرمايه. (“گذارد

سرمايه داری با دو روند توليد و دو سوژه سروکار داريم، که در عين الزم و ملزوم بودن، يک ديگر را  در نظام -٢

. در روند بازتوليد سرمايه، نيروی کار توسط سرمايه به مصرف می رسد و برای سرمايه وجود دارد: نفی نيز می کنند

نياز دارد و بايد در ) ابزار توليد، مواد اوليه(ليد خوددر روند بازتوليد کار، کار به سرمايه ھم چون شرايط عينی بازتو

از اين لحاظ سرمايه و کار ھر يک . پيوند با آن ھا وسايل مصرف را الزم برای بقای خويش و نسل آتی اش را توليد کند

افزا از طرف ديگر، سرمايه برای خويش ارزش . بودن برای ديگری استۀ برای خويش بودن شان در گرو و الزم

 وجودش را ۀ بر خود می افزايد و می خواھد تمام پيش شرط ھا و وسايل الزمش مرتباً ست، ارزشی که در سير حرکتا

اما وجود سرمايه وابسته به دو پيش شرط اساسی، يعنی کار و طبيعت است که نمی تواند آن ھا را . به ارزش تبديل کند

او ھر چه زمان طوالنی . ھم زمان برای خود و برای سرمايه باشدکار نيز نمی تواند به طور  . به ارزش فرو کاھدتماماً 

کار برای سرمايه، . تری در اختيار سرمايه باشد وقت کم تری برای فراغت و پرداختن به زندگی خويش خواھد داشت
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ان، شمايه و کار ھر يک برای خود بودن از اين لحاظ سر. ھم چون کار برای غير خويش و کار بيگانه از خويش است

  .در نفی برای ديگری بودن است

. توليد سرمايه و روند بازتوليد نيروی کار استنتاج می کند باز پرولتری را از تضاد بين روندۀ لبووتيز بدين ترتيب سوژ

 به دست می دھد که گرچه کامل مسألهنی از ييو تب) ٧۴( می افکند ئی روشنامسألهمھمی از اين ۀ او با اين کار بر جنب

انقالبی بايد خود روند ۀ برای تشريح سوژ.  سوژه را در نظريه مارکسيستی احياء می کندۀمسألمھمی از ۀ ما سوينيست ا

چنين رويکردی را می توان به اجمال . توليد سرمايه داری و روابط متضاد کار و سرمايه را در اين روند مبنا قرار داد

  :به شکل ذيل صورت بندی کرد

 يک ديگر را ئیروند توليد در تضادی ستيزگرانه در برابر ھم قرار گرفته اند آن ھا از سو کار و سرمايه در - الف

کار نيز برای توليد و اخذ ارزش نيروی کار . ايجاب می کنند، سرمايه برای توليد و اخذ ارزش اضافی به کار نياز دارد

 ۀ به وسيلسرمايه می خواھد کار را تماماً : ننديا ارزش الزم به سرمايه نياز دارد و از سوی ديگر يک ديگر را نفی می ک

 است که ارزش ئیکاالۀ اما کار دارند.  تبديل کند و به جنبه ھای طبيعی و انسانی او کم تر توجه داردئیارزش افزا

مصرف نيروی کار در روند توليد را از قبل نمی : نخست. مصرف آن با ارزش مصرف کاالھای ديگر تفاوت دارد

داد کار تمام و کمال تثبيت کرد و مقدار کار عرضه شده به توازن قوای کار و سرمايه در اين روند بستگی توان در قرار

آن جدا شدنی نيست و از اين رو ۀ ارزش مصرف نيروی کار خالف ارزش مصرف کاالھای ديگر از دارند: دوم. دارد

  )٧۵.(او نسبت به چگونگی مصرف آن بی تفاوت نمانده و مقاومت نشان می دھد

سرمايه ۀ جمعی مولدين مستقيم را جايگزين ارادۀ توليد نوينی می انجامد که ارادۀ  به گذار به شيو حل اين تضاد الزاماً - ب

  .می کند

 تقابلی جايگاه کار در روند توليد سرمايه داری به خاطر نقش اساسی اش در توليد اضافه ارزش برای او، امکان - ج

  .ه را فراھم می سازدجدی و حياتی در برابر سرماي

 جايگاه کار در روند توليد سرمايه در عين حال حامل نظارت مولدين مستقيم بر روند توليد و از اين رو امکان -د

  )٧۶.(دگرگونی اين شيوه توليد را نيز پيش رو می گذارد

کند که فعليت يافتن آن انقالبی را مطرح می ۀ بايد توجه داشت که اين عوامل، امکانات و ظرفيت ھای شکل گيری سوژ

  . طبقاتی بستگی داردۀھا امری جبری نيست و به چگونگی تحول مبارز

 


