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  صفحه  عنوان 
   

  ۱۳   مربوط به بازنويسیِ جديد تذکّرچند 
  ۱۵  گفتار مترجم پيش

 ۶۳  يباچة چاپ اول د

 ۶۸  گفتار برای چاپ دوم پِی

  ۸۱  نامه به ناشرِ ترجمة فرانسة کاپيتال
  ۸۲  اطالع به خوانندگان

  ۸۳  برای چاپ سوم
  ۸۶  گفتار برای چاپ انگليسی پيش

  ۹۱  برای چاپ چهارم
 : کاال و پولبخش نخست 

  ۹۹  فصل اول ـ کاال
  ۹۹  . عواملِ دوگانة کاال: ارزش مصرف و ارزش (ماهيت ارزش. مقدارِ ارزش)۱
 ۱۰۸  که درکاالها نهفته است . صفَت دوگانة کاری۲

  ۱۱۷  . شکلِ ارزش يا ارزشِ مبادله۳
  ۱۱۹  الف. شکل ساده، انفرادی يا تصادفی ارزش   

  ۱۱۹  ارزش: شکل ارزش نسبی و شکل معادلـ قطبين اکسپرسيون ۱         
  ۱۲۰  ـ شکل نسبی ارزش۲         

  ۱۲۰  یِ شکلِ نسبیِ ارزشاآ) محتَو     
  ۱۲۶   ب) تعيين کمیِ شکل نسبیِ ارزش     

  ۱۳۰  ـ شکل معادل۳        
  ۱۳۷  ـ مجموع شکل سادة ارزش۴        

  ۱۴۰  يافتة ارزش ب. شکل تام يا گسترش    
  ۱۴۱  يافتة ارزش نسبی سترشگ لـ شک۱      



 پيتال. جلد اولکا    ۸

  صفحه   عنوان    
   

  ۱۴۲  ـ شکل ويژة معادل۲  
  ۱۴۴  ج. شکل عام ارزش    
  ۱۴۵  ـ صفَت تغييريافتة شکل ارزش۱      

  ۱۴۸  ـ رابطة تکاملی بين شکل نسبی و شکل معادل ارزش۲
  ۱۵۰  ـ گُذار شکل عام ارزش به شکل پول۳

  ۱۵۱  د. شکل پول
  ۱۵۲  کاال و رازِ آن . خصلت فتيشی۴ِ

  ۱۷۳  فصل دوم ـ روند مبادله
  ۱۸۸  پول يا گردشِ کاالـ  فصل سوم

  ۱۸۸  ها گيرِ ارزش . اندازه۱
  ۲۰۲  . وسيلة گردش (دوران)۲

  ۲۰۲  الف) دگَرسانی (استحاله) کاالها
  ۲۰۵  کاال يا فروش ک ـ پ، نخستين دگَرسانی        
  ۲۱۱  کاال: خريد استحالة نهائیِ پ ـ ک دومين دگَرسانی يا        

  ۲۱۷  پول ب) پوية
  ۲۳۲  ج) مسکوک ـ عالمت ارزش

  ۲۳۹  . پول۳
  ۲۳۹  الف) زَراندوزی

  ۲۴۷  ب) وسيلة پرداخت
  ۲۵۸  ج) پولِ جهانی

  سرمايه  بخش دوم : تبديلِ پول به
  ۲۶۵  تبديلِ پول به سرمايهچهارم ـ فصل 

  ۲۶۵  . فرمول عمومیِ سرمايه۱
  ۲۷۹  عام . تضادهای فرمول۲ِ
  ۲۹۶  کار . خريد و فروشِ نيروی۳

   مطلق [ارزش اضافی] بخش سوم : توليد اضافه ارزشِ
  ۳۱۱  افزائی روندکار و روند ارزشم ـ پنجفصل 

  ۳۱۱  روندکار .۱



    ۹    کارل مارکس  

  

  صفحه    عنوان    
   

  ۳۲۴  افزائی روند ارزش .۲
  ۳۴۲  سرماية ثابت و سرماية متغيرم ـ ششفصل 
  ۳۵۹  [ارزش اضافی] رخِ اضافه ارزشنم ـ هفتفصل 

  ۳۵۹  کار ز نيرویاکشی  . درجة بهره۱
  ۳۷۲  . نمودارِ ارزشِ محصول در اَجزاِء متناسبِ محصول۲
  ۳۷۷  . "آخرين ساعت" سنيور۳
  ۳۸۶  . اضافه محصول۴

  ۳۸۸  فصل هشتم ـ روزانة کار
 ۳۸۸  کار . حدود روزانة ۱

   ۳۹۴  ار و بويارد . کارخانه [کارِ اضافی] کار . جوعِ اضافه۲
 ۴۰۷  کشی بدون محدوديت قانونی درمورد بهره  هائی از صنعت انگلستان . رشته۳

  ۴۲۸  کاری . کارِ روزانه و شبانه . سيستمِ نوبت۴
    تطويلِ روزانة کار منظورِ ـ قوانينِ قهرآميز بهکار   عادیِ برای روزانة   . مبارزه۵
    چهاردهم تا پايان هفدهم  از ميانة قرن ۴۴۰  قرن 

 وسيلة قوة قهرية قانون ـ بهکار  کار ـ تجديد زمان  عادیِ برای تحصيلِ روزانة   . مبارزه ۶

  ۴۶۱  ۱۸۶۴تا  ۱۸۳۳ ایِ انگليس از کارخانه قوانينِ      
  ۴۹۱  ایِ انگلستان درکشورهای ديگر کارخانه کار ـ تأثيرِ قوانين . مبارزه برای تحصيلِ روزانة عادی۷ِ

  ۴۹۹    [ارزش اضافی]ارزش  فصل نهم ـ نرخ و حجمِ اضافه
  نسبی [ارزش اضافی]ارزش  بخش چهارم : توليد اضافه

  ۵۱۳  نسبی [ارزش اضافی] ارزشِ مفهومِ اضافهـ  دهمفصل 

  ۵۲۷  فصل يازدهم ـ همکاری
  ۵۴۸  کار و مانوفاکتور تقسيمفصل دوازدهم ـ 

  ۵۴۸  . منشأ دوگانة مانوفاکتور۱
  ۵۵۲  جزءکار و اَفزارش . کارگر۲ِ
  ۵۵۷  . دو شکلِ اساسیِ مانوفاکتور ـ مانوفاکتورِ ناهمگون و مانوفاکتورِ آلی يا زنجيری۳
  ۵۷۰  کار در داخلِ جامعه و تقسيم کار در درون مانوفاکتور . تقسيم۴
  ۵۸۳   داریِ مانوفاکتور . خصلت سرمايه ۵

  ۵۹۹  فصلِ سيزدهم ـ ماشينيسم و صنعت بزرگ



 پيتال. جلد اولکا    ۱۰

  صفحه    عنوان 
   

  ۵۹۹  . تحولِ ماشينيسم۱
  ۶۲۱  دهیِ ماشين به محصول . ارزش۲
  ۶۳۵  . نخستين تأثيرات صنعت ماشينی درموردکارگران۳

  ۶۳۵  وسيلة سرمايه ـ کارِ زنان وکودکان کار به تملّک نيروهای اضافیِ الف)     
  ۶۴۷  ب) تمديد روزانة کار     
     آهنگ ۶۵۷  کار ج. تشديد  
  ۶۷۱  ه. کارخان۴
  ۶۸۴  کارگر و ماشين . نبرد بين۵ِ
  ۶۹۹  اند شده  وسيلة ماشين بيرون رانده که به . تئوریِ جبران درموردکارگرانی۶
  ۷۱۴  صنعت ماشينی . بحران در صنعت پنبه کارگران در اثرِ پيشرفتوجذبِ  . دفع۷
  ۷۳۲  وسيلة صنعت بزرگ وری و خانگی به شدن مانوفاکتور وکارِ پيشه . منقلب ۸

  ۷۳۲  کار وری و تقسيم رفتنِ همکاری مبتنی بر پيشه الف) ازبين      
  ۷۳۴  ای در مانوفاکتور وکارِ خانگی کارخانه ب) واکنشِ سيستمِ      
  ۷۳۷  ج) مانوفاکتورِ جديد      
  ۷۴۱  د) کارِ خانگیِ جديد      
    دادن وسيلة سرايت ن انقالب به) گُذارِ مانوفاکتورِ جديد وکارِ خانگی به صنعت بزرگ، تسريعِ ايه     

  ۷۴۸  های مزبور کارخانه به شيوه قوانينِ           
  ۷۶۳  آن در انگلستان يافتنِ ای (موادّ مربوط به بهداشت وآموزش) ـ عموميت کارخانه . قوانين۹ِ

  ۷۹۷  . صنعت بزرگ وکشاورزی ۱۰
  

  نسبیمطلق و  اضافی] [ارزشارزش  توليد اضافهبخش پنجم ـ 
  ۸۰۱  مطلق و نسبی [ارزش اضافی]ارزش  اضافهچهاردهم ـ  فصل

  ۸۱۶  ارزش کار و اضافه فصل پانزدهم ـ تغييرات مقداری در بهای نيروی
  ۸۱۷  شود و نيروی بارآورِکار متغير کار ثابت فرض می . طولِ روزانة کار و شدتالف      
  ۸۲۳  کار متغير دتشود و ش کار ثابت فرض می ب. روزانة کار و بارآوریِ      
      ترِکار و شدر کار ثابت فرض می ج. نيروی بارآو۸۲۵  شود و روزانة کار متغي  
  ۸۲۷  کار زمان در طولِ مدت، در نيروی بارآور و شدت د. تغييرات هم      

  ۸۲۸  کار توأم با تطويلِ روزانة کار:  ـ کاهشِ نيروی بارآور۱ِ   
  ۸۳۰  شدن روزانة کار: کار همزمان با کوتاه  يروی بارآورِـ افزايشِ شدت و ن۲   



    ۱۱    کارل مارکس  

  

  صفحه    عنوان 
   

  ۸۳۲   [ارزش اضافی]ارزش  اضافههای مختلف برای نرخ  فصل شانزدهم ـ فرمول

  بخش ششم ـ دستمزد
  ۸۳۹  آن به دستمزد کار و بهای متناسبِ  فصل هفدهم ـ تبديلِ ارزشِ نيروی

  ۸۵۰  مزد فصل هجدهم ـ گاه
  ۸۶۲  ل نوزدهم ـ کارمزدفص

  ۸۷۵  های ملّی درمورد دستمزد توفصل بيستم ـ تفا

  ۸۸۳  بخش هفتم ـ روند انباشت سرمايه                                        

  ۸۸۵  ويکم ـ تجديد توليد ساده فصل بيست

  ۹۰۳  به سرمايه [ارزش اضافی] ارزش ودوم ـ تبديلِ اضافه فصل بيست
  تر ـ تحويلِ قوانينِ مالکيت توليدکاالئی به قوانينِ  مقياسِ وسيع به داری د توليد سرمايه. رون۱

  ۹۰۳  داری مالکيت سرمايه      
  ۹۱۶  مقياسِ وسيع آميزِ علم اقتصاد دربارة تجديد توليد به . تعبيرِ اشتباه۲
  ۹۲۱  ئوریِ پرهيزو درآمد. ت سرمايه به [ارزش اضافی] ارزش اضافه [تقسيم] . انقسام۳ِ
  سرمايه و درآمد، معيِّنِ دامنة انباشت  ارزش به که، مستقل از تقسيمِ متناسبِ اضافه . عواملی۴

  کاررفته و   کار ـ تفاوت متزايد بينِ سرماية به کار ـ بارآوریِ کشیِ نيروی هستند: درجة بهره     
  ۹۳۳  ريخته شده ـ مقدارِ سرماية پيش سرماية مصرف     
  ۹۴۸  . کارماية ادعائی ۵

  داری وسوم ـ قانون عامِِّ انباشت سرمايه فصل بيست
  ۹۵۳  شود کار می که ترکيبِ سرمايه يکسان بمانَد، انباشت موجبِ ترقّیِ تقاضای نيروی . درصورتی۱ 

  ۹۶۸  . کاهشِ نسبیِ جزِء متغيرِ سرمايه در جريان انباشت وگردآئیِ همگامِ آن۲
  ۹۷۹  جمعيت نسبی يا ارتشِ احتياط صنعتی ة اضافه. توليد فزايند۳
  ۹۹۶  داری جمعيت نسبی ـ قانون عامِّ انباشت سرمايه گوناگون اضافه . اَشکالِ وجودی۴ِ
  ۱۰۰۷  داری . تمثيلِ قانون عامِّ انباشت سرمايه ۵

  ۱۰۰۷  ۱۸۶۶تا  ۱۸۴۶الف) انگلستان از سال      
  ۱۰۱۷  انگلستان  کارگرِ صنعتیِب) قشرهای بدمزدستان طبقة       
  ۱۰۳۱  دوش به ج) مردمِ خانه      
  ۱۰۳۸  گيرند ها نسبت به بخشی از طبقة کارگرکه بيشتر مزد می د) تأثيرِ بحران      
  ۱۰۴۶  کشاورزیِ انگليس ) پرولتاريایه     



 پيتال. جلد اولکا    ۱۲

  صفحه     عنوان 
   

  ۱۰۸۷  و) ايرلند      
  ده شده استوچهارم ـ آنچه انباشت بدوی خوان فصل بيست

  ۱۱۱۰  . رازِ انباشت بدوی۱
  ۱۱۱۵  وزمين يد مردمِ روستا از ملک . خلع۲
    منظورِ   يد شدگان از پايان قرن پانزدهم . وضعِ قوانين به . قانونگزاریِ خونين عليه خلع۳

  ۱۱۴۲  کشاندن دستمزد پائين     
  ۱۱۵۵  دار داران سرمايه . چگونگیِ پيدايشِ فارم۴
  ۱۱۵۹  سرماية صنعتی یکشاورزی در صنعت . تشکيلِ بازارِ داخلی برا رد انقالبِ. واگَ ۵
  ۱۱۶۵  دارِ صنعتی . منشأ سرمايه ۶
  ۱۱۸۴  داری . گرايشِ تاريخیِ انباشت سرمايه ۷

  ۱۱۸۸  وپنجم ـ تئوریِ نوينِ استعمار فصل بيست
  ۱۲۰۳  تعليقات (کاپيتال) از فريدريش انگلس

  ۱۲۱۱  مايه ميان کارل مارکس و فريدريش انگلس:مکاتبات دربارة کتابِ سر
  ۱۲۱۱  )۱۸۶۷ژوئن  ۲۲نامة مارکس به انگلس (  
  ۱۲۱۴  )۱۸۶۷ژوئن  ۲۶نامة انگلس به مارکس (  
  ۱۲۱۵  )۱۸۶۷ژوئن  ۲۷نامة مارکس به انگلس (  
  ۱۲۱۷  )۱۸۶۷اوت  ۱۶صبح  ۲نامة مارکس به انگلس (ساعت   
  ۱۲۱۸  )۱۸۶۷اوت  ۲۳منچستر، نامة انگلس به مارکس (  
  ۱۲۲۰  )۱۸۶۷اوت  ۲۴نامة مارکس به انگلس (  
  ۱۲۲۱  )۱۸۶۸آوريل  ۳۰نامة مارکس به انگلس (  

  ۱۲۲۸  کوگلمان) های مارکس به تعليقات (نامه
  ۱۲۲۸  ۱۸۶۷نوامبر ۳۰نامة مورخ   
  ۱۲۳۰   ۱۸۶۸مارس  ۱۷نامة مورخ   
  ۱۲۳۱  ۱۸۶۸ژوئية  ۱۱نامة مورخ   

  ۱۲۳۴  ها پايان نامه
  ۱۲۳۵  اصطالحات فهرست برخی

  
  



    ۱۳    کارل مارکس  

  

  

  مربوط به بازنويسی جديد تذکّرچند 
  
  

 سوم) ترجمة ايرج اسکندری جلد اولِ اول، دوم و قسمت (جلدهای کاپيتال جلد سه  بازنويسیِ وسيله  بدين

 یکاال  ِ گان  روشند ف   ،   هايمان    ای   طبقه  هم   منظورِمطالعة     به   ساًاسا    اه بازنويسی گذاريم. اين عالقمندان می اختيار را در
  است. گرفته انجام کار نام نيروی به  ويژه

متنِ    داری در  امانت ضمن اين بازنويسی است. در   بوده همراه فراوانی اشتباهات و نقائص  با اين اثر  چاپ
  دهيم: می شرح آنها را ذيالً    که مهمترين ،دگير صورت آن  در شيوة تايپ تغييراتی الزم بود   ترجمه،

انگلس بر حواشیِ مارکس اضافه   که مواردینيز درآورده (و  که خود مارکس درکتاب هائی ـ زيرنويس۱
  .ندشو ـ ، ...) ديده می۳ـ ،۲ـ ،۱در پاورقی با اعداد معمولی () و  ، ...۳، ۲، ۱ متن با اعداد تُک معمولی (، درنموده)

 نشانة و درکتابِ قديم با اند آمده  کتاب مِتوسط انگلس و يا مترج مستقال کهتذکّرات ديگر، ـ حواشی و۲
، و در زيرنويس با      ) ) ، ...۳) ، (۲) ، (۱( یِ ما با اعداد تُک داخلِ پرانتز (بازنويس) مشخّص شده بودند، در ٭ستاره (

  اند. ) نشان داده شده) ، ...۳) ، (۲) ، (۱(داخل پرانتز ( اعداد
کتاب     و در اصلِ     افزوده ها نويسپابر  کتاب و مترجمويس هستند خود دارای زيرن که را  هائی  ـ پاورقی۳
  م.  اي کرده ) مشخّص ... ) ،۲ـ۲( ) ،۱ـ۲) و (۲ـ۱) ، (۱ـ۱( با اعداد فرعیِ مربوطه (اند،  های مکرر آمده با ستاره

کنيم. برای  ا میخوريم، که به فرهنگ فارسی نياز پيد هائی برمی واژه ِ مطالعة کتاب، گاهاً به  ـ در جريان۴
صورت   معين، عميد و سخن، به        فارسیِ:        های  سهولت درمطالعه، معانیِ برخی ازاين لغات را بااستفاده ازفرهنگ

 یموارد دراند.  شده مشخّصديگری  پاورقی با قلمِ در و )٭(با ستاره در متن  حواشی،  گونه  م. ايناي آورده   پاورقی
    ايم. وردهآ[ ]  و در داخلِ قالّب در دنبالة آنها با حروف ريزتر  را ها ين واژهمعانیِ اکتاب  در متنِنيز 

ها، اين   ومانند کاری] [اضافهکاری" "زياده، [کارِاضافی]کار" ،"اضافه اضافی] [ارزشارزش" "اضافه مانند اصطالحاتی ـ ۵
موارد نيز  برخیودر  ايم نها همراه ساختهآاً با اصطالحات جديدنمايند، عموم گاهاً خواننده را دچار مشکل می که
 ايم. کرده استفاده ها نيز از اصطالحات جديد در سرصفحه .ايم آورده فصلوان يادآوری، درابتدای مطلب هرعن به

اغالط چاپی        ايم   کوشيده   همچنين   است.   گرفته   انجام     رسانَد،     ياری     مطالعةکاپيتال       به  که تاحدی نيز، گذاری معرب
  .ايم موارد اين اصالحات را در زيرنويس توضيح داده که در برخیند،اصالح شو  دراين بازنويسیر المقدو حتی

زيرنويس       يافته وتنها يک        هيچگونه اصالح ويراستاری انجام               گفتار مترجم بدون        مجدد پيش      تايپ   ـ  ۶
  است. شده  آن افزوده رب

 راحتی    به  بازنويسی  اين است اميد اند. شده رعايت يکسان به کاپيتال جلد سه هر الذکر در فوق موارد تمامیِ

  رسانَد!  ياری  آنان کاپيتال به ِ مطالعة ترنمودن آسان بتواند به تالش اين قرارگيرد و کارگراندراختيار
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  گفتار مترجمپيش
  

ـ ۲  اپيتال؛ک  يفارس ترجمه هبار چند در  ـ سخنی۱

  کاپيتال؛ کتاب نظری تکوين ـ۳ مارکس؛  کارل  زندگی

  آموزش اقتصادی مارکس. باره ـ مختصری در۴

  

  اپيتالک يفارس هترجم هچند دربار  ـ سخنی۱
  

ازجوئی ب برای دادگستری بازپرس ۱۳۱۷سال تابستاندر کهدارم هنگامي خاطر به
خارج خطرناک تشخيص داده شده بود،    وانتقالشان به نفرکه نقل وسه افراد پنجاه آناز

و اعالم     تهوي   ه از تحقيق معمولی دربار            ه پس ک  يالئوبه زندان قصر آمد، نخستين س
ايد؟" و چون جواب مثبت             جرم از من نمود اين بود: "آيا شما کتاب کاپيتال را خوانده    

پرسيد: "توضيح دهيد        د بالفاصله    کر  لت بر رضايت و پيروزی مي          ه دال  ک  يدادم با لحن    
خواندن     نظر من کتاب     که "به    او پاسخ دادم        ايد؟" وقتی به        چرا کتاب کاپيتال را خوانده    

 حکم اظهار  گوئی بااين  که کرد نخواندن چرا دارد"، چنان وحشت چرا ندارد بلکه کتاب
  اعدام خود او صادر شده بود.

کاپيتال از چه مقوله  اينکه: "کتاب بر   ديگرش مبنی اب پرسشجو که دريهنگام
کند"،  يران و توزيع ثروت بحث م            کاپيتال از توليد، دو            کتاب کند؟" نوشتم: "يبحث م

انقالب و  اختيار پرسيد: "پس مسائل مربوط به فتی و حيرت او افزودکه بیچنان بر شگ
اطالعات    بارزی از طرز تفکّر و           بالشويکی! درکدام کتاب طرح شده است؟" اين نمونه   

دهدکه با وجود      يست و شواهد و دالئل بسياری نشان م              سياسی هيئت حاکمه ايران       
  اين زمينه حاصل نشده است. گذشت بيش از ربع قرن هنوز هم تغيير محسوسی در

ت و اوج جنبش      جريان انقالب مشروطي          ويژه در    اگرچه از اوايل سده بيستم ب            
وبيش    مک   یای مارکسيست    ه  رار ديکتاتوری رضاشاه انديشه             شور ما تا استق    ک  يانقالب   

ين  ضمن مقاالت برخی از جرايد پيشرو و نشريات احزاب انقالبی منتشرگرديد، با ا                               
وان نام برد که        يتگذاران مارکسيسم را نم            ی از بنيان    وجود تا آن تاريخ هيچ اثر مهم        

  زبان فارسی ترجمه و نشر يافته باشد.ب
اب واجتماعات يه احزکل دمکراسی وانحالل باتعطيل نيز شاهرضا ديکتاتوری رژيمِ

سلوب پليسی سدی در برابر ترجمه و تأليف اين قبيل آثار گرديد.    مترقی و استقرار ا
تی حتی در دانشگاه تهران         مطالعه هرنوع آثار مارکسيس ۱۳۲۰تا حوادث شهريورماه 
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دری را که دراين زمينه              ايکی ازکتب ن      ه عمدا يا سهوا    ک  ير نبود و دانشجوئ       نيز ميس  
ن    به  ب  يکهای خارجی درکتابخانه دانشگاه وجود داشت مطالعه م                       زبا احتمال قوی    رد 

نام استاد در       اد. کسانی نيز که به        يدوناگون قرار م       گ  ی هاي گرفتار    خويشتن را درمعرض  
کر  ، از ذ    رد يکايجاب م     آنجاکه ضرورت تاريخی    ردند، حتیيکدانشگاه تهران تدريس م

های  زبان آنهاکه به داشت. تحاشی اجتماعی وی تشريح عقايد اقتصادی و نام مارکس و
اين قبيل   متر ب ي ک  آور حکومت ديکتاتور          خارجی آشنا بودند درنتيجه محيط خفقان         

ردند. برای شهربانی وقت تنها داشتن کتابی ازاين قبيل جرم شمرده                        يکآثار توجه م
  رد.يکم بينی را پيش تبعيددان وسال زن چندين رخط ايست الاقليبآن م دارنده د ويشم

های ايرانی در ترجمه و نشر آثاری                ای از مارکسيست        اين وصف کوشش عده      با 
نشدنی است.     کمونيست" فراموش        ازقبيل "مزد، قيمت و منفعت" و "مانيفست حزب                  

ترين و بزرگترين         های دکتر تقی ارانی دراين دوران برجسته                      مجله "دنيا" و نوشته        
درتاريخ نشر و  اند و مسلما مارکسيستی ايفا نموده فکار و نظرياتنقش را در انتشار ا

  نند.يکم را اشغال مقام شامخی ما های مارکسيسم ـ لنينيسم درکشور رسوخ انديشه
رهبری و هدايت         ای از روشنفکران تحت          که عده      پيش    سال   ۲۰طريق تا   بدين  

مردم ايران به منابع  کتب اجتماعی پرداختند هنوز تأليفحزب توده ايران به ترجمه و
ترين خدمات حزب توده ايران   از برجسته مطالعات مارکسيستی دست نداشتند. يکی

به جنبش انقالبی مردم ميهن ما شکستن اين سدی است که امپرياليسم و ارتجاع در 
وجود آورده بودند. عالوه بر  های مارکسيسم ـ لنينيسم به برابر انتشار و نفوذ انديشه

ودن فعاليت خود ب يايران، چه در دوران علن توده ه حزبک يا ساالت عديدهمقاالت و ر
های   دن سازمان حزبی، انتشار داده، آثار متعددی ازکالسيک       ش يو چه در زمان پنهان

وسيله ن فارسی ترجمه و چاپ شده بود بزباسم ـ لنينيسم نيز که درخارجه بمارکسي
  است.مقياس وسيعی منتشرگرديده ب سازمان حزبی ما

سياسی در  فعاليت علنی حزب و مبارزات شديد بودن دوران با اين وجود کوتاه
يه نيروهای    کل   که حزب توده ايران از              آن گرديد       دوران هجوم مجدد ارتجاع مانع از          

برای ترجمه و نشر مهمترين آثار کالسيک                            های   روشنفکری که در اختيار داشت 
مرداد و استقرار رژيم              ۲۸ی ضد مل  يسم استفاده نمايد. کودتای          مارکسيسم ـ لنين    

  مراتب محدودتر ساخت. ترور و اختناق نيز اين امکانات را به
عظمتی چون کاپيتال تاکنون   که اثر با  آنچه گذشت جای شگفتی نيست بر بنا

  در کشور ما ترجمه و نشر نشده است.
ار اتفاق رفيق فقيد دکتر ارانی و دوست ارجمند ديگری به انتش                        ه ب ک  يدر اوان      

مورد    ويژه کاپيتال کرارا         ثار مارکس ب      مجله "دنيا" همت گماشته بوديم لزوم ترجمه آ          
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گرديد.     ل  ارانی اين وظيفه به نگارنده محو               پيشنهاد دکتر      رفت. بنا به    يگبحث قرار م   
ی همدست به ترجمه کاپيتال زدم و قسمت م              ۱۳۱۴همين سبب در تابستان سال         به 

آمد وکاری       شنفر پي   ۵۳تمه يافته بود که بازداشت        خا ۱۳۱۶در بهار سال اولازکتاب 
ق ماند. متأسفانه با وجود اهتمام زيادی که در حفظ اين اوراق                            که آغاز شده بود معو

و رهائی از زندان معلوم شد که ضمن  ۱۳۲۰عمل آمده بود پس از وقايع شهريورماه  به
هنوز فرصت پاکنويس  ترجمه که من تنها نسخه آنق براق متعلکتب و او انتقاالتو نقل

ای جز تجديد ترجمه         آن پيدا نشده بود مفقود و يا معدوم شده است. بنابراين چاره                     
نبود. ولی وظايف سازمانی و فعاليت سياسی متعاقب تشکيل حزب توده ايران چنان        

نيامد و    دست  اوقات همه ما را مستغرق کرده بود که مجالی برای انجام اين منظور به               
  عهده تعويق افتاد.همچنان ب ترجمه کاپيتال

مهاجرت اروپا و اقامت اجباری در پاريس فرصتی داد که در اجراء پيشنهاد                                   
منزله يک    ند برای نگارنده به        ه پس از مرگ آن رفيق ارجم            ک   ي دکتر ارانی، پيشنهاد
  ف بود، از نو بکوشم.وصيت غيرقابل تخل

در يافتن معادل        هک  يترجمه کاپيتال کار آسانی نيست، زيرا گذشته از اشکاالت 
راتی    ت هر يک از عبا     اهميت و دق      سی وجود دارد، اصوال          زبان فار اصطالحات علمی ب

ها ممکن است     م وتأخير جمله  که حتی تقدي ای است اندازهکار رفته است ب که درآن به
دنباله منطقی استدالل بارت را قلب کند وموجب اشتباهات دری مفهوم حقيقی عکلب

ه درعين رعايت قواعد دستوری             ک    يفه اساسی مترجم اين است      گردد. بنابراين وظ          
ای  ف لطمهفکر مصن کندکه به بيان واقعی  زبان فارسی الفاظ و عبارات را طوری تنظيم

هد ترجمه عينی يدفارسی اجازه م زبان انشاء هآنجاکه شيووارد نشود. بعبارت ديگر تا
 مقابل اداء       کالم را در       زيبائی    یرا به تعبير و بيان تقريبی ترجيح دهد و حت                یو لفظ  

  مفهوم فدا کند.
اگرچه اين اسلوب اختصاص به ترجمه کتاب کاپيتال ندارد و درمورد هر اثر                                  

کاپيتال و اهميت          تی مراعات آن الزم است، ولی سنديت علمیعلمی معتبر و بااهمي
ه            رز ز لحاظ مبا ب              ای که     آن ا نو درگير است  و  دنيای کهن  ين      بين  ا است که  حدی 

  رد.يبرورت را تا درجه يک وظيفه اجتماعی باال مض
کاپيتال کتاب پيچيده و دشواری است و فهم آن جز                     چنين شهرت يافته که     

سر  همين سبب در اغلب موارد مثل اينکه سخن بربرای عده معدودی ميسر نيست. ب
شده به معدودی اهل علم عطا  کتابی آسمانی است و پی بردن به هفتاد بطن آن فقط

با    يگخود م    ها سيمای پرهيز و احتياط به         ، حتی بسياری از مارکسيست           است  يرند و 
  مارند.يشدرک اين کتاب را خارج از عهده خود موحشت خواندن و آميخته به احترامی
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داشت که    وان انتظار      يتدرحقيقت فهم و درک مطالب علمی دشوار است و نم                  
افسانه    روزنامه، رمان يا   هولت خواندن يکس اين قبيل بهفهميدن مندرجات کتابی از

ت و مراقبت الزم      گذشته از لزوم وقوف به مبادی، دقباشد. برای فهم هرکتاب علمی، 
رفته  کار ه بهک یاست. خواننده بايد درباره هر يک از مطالب و شيوه استدالل و تحقيق

ب   است تأمل کند و تا موضوع          را  نتازد. فقط در چنين               ی  خوبی نفهميده است پيش 
ولی اين دشواری طبيعی و            العه يک کتاب علمی ثمربخش خواهد بود.              صورتی مط   

  صورت يک مانع مابعد طبيعی درآوردن و برای آن حرمت و تفصيل قائل     منطقی را به
  شدن يا نشانه ضعف روانی و يا معلول اغراض سياسی است.

های کاپيتال، همچنانکه خود مارکس نيز  ای از قسمت درست است که فهم پاره
 ت، ولی اين اشکال از حدود دشواریکرده، دشوار اس آن اشاره به اول چاپيباچه در د
کاپيتال  تابک يند. درواقع اين شهرت پيچيدگی و دشواريککتاب علمی تجاوز نم يک

ه با توطئه سکوت ک يناشی از اهميت عظيم اجتماعی و سياسی آنست. علمای بورژوائ
 های وسيع زحمتکش جهان جلوگيری  ودهنگشتند از نفوذ افکارمارکس دربين ت موفق

نحوی تنظيم شده است که        کنند بدواً چنين وانمود کردند که گويا کتاب کاپيتال به                      
آن سر درآورند. بدينطريق  مطالب  وانند ازيتم علم"  "اهل ای از دانشمندان و فقط عده
او را     وند و از طرف ديگر افکار            اند از يکسو مانع اشاعه نظريات مارکس ش                 خواسته  

  ضمن کتب و دروس خويش تحويل جامعه دهند. شده صورتی تحريفب
پيشرفت     مقابل های هيتلر درسوزي کتاب نمايان بورژوا و نه اما نه تحريفات عالم

جهان تاب     های ستمديده     ريات وی در بين توده          عقايد مارکس و رسوخ روزافزون نظ
روزن درآيد. چنين است که              نياورد. حقيقت تاب مستوری ندارد و چون در بندند از        

ه يوغ  ک  يه تنها درکشورهائ       از انتشار کتاب کاپيتال امروز ن                بيش از يکصد سال پس      
ساختمان جامعه سوسياليستی و کمونيستی را هدف   و شکسته را درهم داری سرمايه

  پيشروترين      ترين نقاط تا      افتاده     که در سراسر جهان از عقب        اند، بل     خويش قرار داده         
روی زمين                     ي تئور     گيتی    کشورهای     زحمتکشان  براترين سالح  های مارکسيستی 

که در زمان        کاپيتال، رازی           گرديده است. اينست راز شهرت دشواری و پيچيدگی                    
وسيلة خود او فاش شده است، ولی دشمنان مارکسيسم هنوز                      حيات مارکس و به       

  آن استفاده کنند. وشند تا از تأثيرات روانیيکم
امل به ادبيات و طرز فکر اروپائی نداشته ک يآشنائ بان کهز يسبرای خواننده فار

ن کتاب خالی از اشکال نيست يادبی و علمی ا باشد فهم بسياری از اشارات و کنايات
نظريات و عقايد اقتصادی و          ورت استدالل، نويسنده کاپيتال ب               و چون برحسب ضر     

اغلب موارد موجب در است، عدم اطالع ازآنها ر استناد جستهفلسفی دانشمندان ديگ
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صورت زيرنويس در        م ديده شد که در هر مورد شرحی ب              ردد. بنابراين الز         يگابهام م    
تفسير آن کنايات و توضيح آن اشارات ضميمه شود و نيز مختصری در ذيل صفحات  

دد. برای تمايز اين قبيل ر گره نام آنها در متن آمده است متذکک يدرباره هويت کسان
ب       نموده    که مصنف خود ذ        لة مترجم تهيه شده و آن حواشی          وسيزيرنويسها که  کر 
 کر هائی با شماره ذ       بنابراين آن زيرنويس         .گرديد شکل ستاره انتخاب است عالمتی به

 جاکه ضرورتا     ونيز هر    ) ١( ها نشانة مترجم خواهد بود.  ستارهکتاب است و شده ازمصنف
زبان  اصطالح مزبور ب      آمده برای درک دقيقتر مطلب              ح جديدی پيشی اصطال ترجمه

نسه    کوشش                     فرا با وجود  نی در ذيل صفحه قيد شده است.  آلما ترجمه     ه در  ک  ييا 
رفته است مواردی نيز پيش آمده که ناگزير کلمه                       کار   زبان فارسی به     ب  اصطالحات    

معنای  اروپائی عيناً حفظ شده است مانند کلمه اکسپرسيون ارزشی (اکسپرسيون در 
  اال و امثال آن.ک يت فتيشعبارت و جمله جبری)، صف

از آن     اشته شده است، اگر ترجمه مستقيما        زبان آلمانی نگ      چون اصل کتاب ب      
می وسيله انتقال ين بود که زبان سومراتب بهتر از ا رفت، بهيگزبان به فارسی انجام م

ترجمه که وجدانا بتوانم ب آنقدر نيست آلمانی بانزلی متأسفانه آشنائی من بقرارگيرد. و
زبان فرانسه اين وظيفه  کمک که به ام بدين اهميت بپردازم. بنابراين ناچار بوده کتابی

  را انجام دهم.
است. مهمترين    زبان فرانسه شدهکاپيتال چند ترجمه مختلف ب تاکنون ازکتاب

حيات مارکس  درزمان يعنی ۱۸۷۲درسال که است  Joseph Roy  روا ژوزف آنها ترجمه
ت را دارد که   اين خصوصي روا ژوزفيافته است. ترجمه خاتمه  ۱۸۷۵شروع شده و در

دخالت داشته و حتی در مواردی بخشهائی از آن                   در تنظيم آن  کارل مارکس شخصا
آلمانی معلوم  متناست، ولی درحين مقابله با اصالح وانشاء نمودهزبان فرانسه را خود ب
ت در بسياری موارد         جه  هميناست و ب  آزاد به ترجمه پرداخته طورب روا ژوزفشد که 

يا طبق سليقه مترجم درترجمه مزبور يا حذف شده وآمده،   آلمانی ه در متنک يعبارات
  های گذشته را جمله به         رو خود را ناگزير ديدم که ترجمه                تغييراتی يافته است. ازين   

جمله با متن آلمانی بسنجم و در برخی موارد از ترجمه روسی کتاب استمداد کنم تا          
وان ادعا کرد که برای ترجمه کاپيتال تاآنجاکه يتبنابراين م گردد. بور جبراننقائص مز

آمده است. معذلک کمال خودستائی است اگر گفته شود               عمل مقدور بوده مراقبت به
ترجمه کتابی با اين اهميت و با اين عظمت خالی از عيب و خطا است. قضاوت درباره     

                                                
 رساند آسيب میمتن نوشته   بهرسيد، هم  عدد می ۱۳ـ۱۲های مکرر، که گاهاً به بيش از  ) ازآنجاکه ستاره۱(

اين  های مزبور در کتاب، ستاره  در ابتدای  ذکّرات بازنويسمود، طبق تن يو هم خواننده را دچار مشکل م
 ) . (بازنويساند اد داخل پرانتز نشان داده شدهبازنويسی با اعد
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گذشت ساليان   از  که پس خوشوقتی است جای بسیارزش واقعی آن با خواننده است. 
رگ که در ادبيات         ود و اين نقيصه بز      يشدراز اکنون نخستين بخش کاپيتال منتشر م     

ردد. اميد است يگتوده ايران رفع م حزبابتکار ايران وجوددارد تدريجا به مارکسيستی
ک ای در باالبردن سطح ايدئولوژي       انتشار ترجمه فارسی کاپيتال بتواند نقش شايسته

  های ايرانی و ساير انقالبيون ميهن ما ايفا کند.يستو تئوريک مارکس
  

  مارکس  کارل ـ زندگی ۲
  

 از توابع پروس غربی            (Trier)  رتري  در شهر    ۱۸۱۸ماه مه     ۵کارل مارکس در         
طه را در دبيرستان شهر مزبور تمام کرد برای نکه تحصيالت متوسآشد. پس از متولد 

وارد     برلن و سپس به دانشگاه (Bonn) نب به دانشگاه تحصيل حقوق، تاريخ و فلسفه
ه درباره فلسفه ابيقور نوشت خاتمه ک يا او بارساله  عالی تحصيالت ۱۸۴۱گرديد. درسال

ی  رد درنتيجه  يکم آماده بن دانشگاه استادی پست اشغال برای که خودرا مارکس يافت.
  (Ludwig Feuerbach)  لودويک فويرباخ ه امثال ـومت وقت کـسياست ارتجاعی حک

مـود، از اين فکر منصرف شد. در اين اوان جمعی ينتدريس در دانشگاه ممنوع م را از
بورژوازی آلمان در کولونی روزنامه                               ناراضی  به    از عناصر  نام "روزنامه رنانی"              ای 

(Rheinische Zeitung)                 .برای مخالفت با عمليات ارتجاعی حکومت تأسيس نمودند
شرکت در اين روزنامه دعوت شد و چند ماه  بعد سردبيری روزنامه        مارکس نيز برای 

ی مارکس حکومت را سخت        ). مقاالت انقالب        ۱۸۴۲دار گرديد (اکتبر          مزبور را عهده       
از سردبيری روزنامه برکنار شد و روزنامه نيز  اراه مارکس اجبيکطورش ساخت بمتوح

  . )۱۸۴۳چند ماه پس از کناررفتن مارکس توقيف گرديد (مارس
ه قرار بود با مشارکت ک مارکس برای تأسيس مجله راديکالی ۱۸۴۳پائيز سالدر

. آرنولد پاريس مسافرت نمود يابد به انتشار (Arnold Ruge) روگه آرنولدنام  شخصی به
گرديد  که دارای افکار جناح چپ هگلی بود وسپس ازطرفداران جدی بيسمارک روگه

اين مجله  اولشماره جزوه از ه فقط يکيکطورب کردبا مارکس اختالف نظر پيدازودی ب
منتشر شد و  (Deutsch-Französische Jahrbücher)های فرانسه وآلمان  بنام سالنامه

های انتشار    و همچنين در اثر دشواري روگهسپس درنتيجه اختالف نظر بين مارکس و 
  د.يگرد آن درآلمان تعطيل پنهانی

بي         ۱۸۴۴  در سپتامبر    بار  به             برای نخستين  نگلس که   ن مارکس و فردريک ا
بود مالقاتی دست داد.                    زودی منجر به دوستی بسيار            اين آشنائی به      پاريس آمده 

در عمليات مجامع انقالبی پاريس              مانه گرديد. مارکس و انگلس متفقا        نزديک و صمي
ردند شرکت نمودند. در اين هنگام افکار           يکظيری کار من یکه در آن زمان با فعاليت ب
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بورژوائی در محافل انقالبی پاريس رونقی بسزا يافته بود و نهضت  ليستی خردهسوسيا
از مجرای صحيح خويش منحرف م                   را  فکار             يسکارگری  اخت. در ميان اين قبيل ا

بورژوا و ايدآليست فرانسوی نفوذ                 سوسياليست خرده     (Proudhon)  پرودوننظريات 
ايد سخيف وی پرداخت و در          به بطالن عق    همين سبب مارکس بدوا نی داشت. بهفراوا

تأليف نموده      (Philosophie de la misère)بنام "فلسفه فقر"       پرودون هک يجواب کتاب
اين کتاب     انتشار داد. انتشار           ۱۸۴۷ای تحت عنوان "فقر فلسفه" درسال              بود، رساله     

درمقابل قدرت منطق    پرودونه نظريات يکطور تأثير شايانی در افکارعمومی نمود، به
بکار رفته بود، تاب نياورد  ه جديدی که در تحليل مسائل اقتصادی و اجتماعیو طريق

بورژوائی        طور محسوس از نفوذش کاسته شد. مبارزه برعليه سوسياليسم خرده                     ب  و  
های   کم مارکس و انگلس عقايد فلسفی و اجتماعی خويش را برپايه موجب شد که کم

به انتقاد و بررسی         متفقا  ۱۸۴۵و   ۱۸۴۴های    محکم و متينی استوار نمودند. درسال             
ماترياليسم تاريخی تئوری           ی  پرداختند و با نظريه         لودويک فويرباخ        و    هگل فلسفه  

  دند.را بطور قطع کشف نموو تاکتيک انقالبی طبقه کارگر  علمی سوسياليسم 
عنوان يک نفر انقالبی        بر تقاضای حکومت پروس، مارکس ب              بنا  ۱۸۴۵در سال    

ختيار نمود و در بهار         بعيد شد و ناگزير در بروکسل سکونت ا            اريس ت   پ خطرناک از      
 Ligue de)ها"    اتفاق انگلس در فرقه سری موسوم به "اتفاق کمونيست                  ب  ۱۸۴۷سال 

Communistes)                       مين کنگره اين فرقه که در لندن (نوامبر      عضويت يافتند و در دو
معروف  ی ن اعالميهطور مؤثر شرکت نمودند. اين کنگره نوشت) تشکيل گرديد ب۱۸۴۷

به "مانيفست فرقه کمونيست" را به مارکس و انگلس واگذار نمود. اين اعالميه مهم                                
طور  بينی مارکسيستی را به بار جهان برای اولين انتشار يافت ۱۸۴۸که در فوريه سال 

کارگر را در  ی وضوح و صراحت بيان نمود. مانيفست درعين اينکه نقش انقالبی طبقه
ی آينده با دقت بيمانندی تشريح کرد، با بيان اصول علمی ماترياليسم                            ايجاد دنيا     

شناسی  لم، فلسفه و جامعهتيک و انطباق آن در اجتماعات، انقالبی در دنيای ع ديالک
 ی زمين متحد شويد" کليه روی "رنجبران معروف شعار تنها با آورد. مانيفست نهوجودب

داری دعوت نمود، بلکه             اجتماع سرمايه      منظم عليه   ی  زحمتکشان عالم را به مبارزه          
  آنها سپرد. دستپيروزی ميرساند، ب ه رنجبران روی زمين را بهک ياسلحه علمی و عمل

و به پاريس آمد، ولی            مارکس از بلژيک تبعيد شد         ۱۸۴۸پس از انقالب فوريه   
 سردبيری کولونی اقامت گزيد. دراين شهر به ماه بعد به آلمان مراجعت نمود و درشهر

مارکس روزنامه "رنانی جديد" انتشار يافت، ولی چيزی نگذشت که ارتجاع بر انقالب         
  ).۱۸۴۹آلمان چيره شد و مارکس به محاکمه جلب گرديد. (فوريه 

ازآلمان تبعيد  ۱۸۴۹ماه مه  ۱۶اگرچه مارکس در اين محاکمه تبرئه شد، ولی در
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تبعيد شد   ۱۸۴۹ژوئن     ۱۳ت  به پاريس آمد. ازآنجا نيز پس از تظاهرا       گرديد و مجددا
  و ناگزير به لندن رفت و بقيه عمر را درآن شهر گذرانيد.

صورت  ب  ۱۹۱۲ه بين مارکس و انگلس مبادله شده است و در سال               ک  يائ ه   از نامه
وان به شرايط بسيار سخت زندگی مارکس در                يتم  بی وخای انتشار يافته ب         مجموعه  

 ئی چون انگلس      مالی دوست صميمی    های  اين تبعيد طوالنی پی برد. اگر کمک              مدت   
د ومطالعات پربهائی     يشاحتمال قوی مارکس موفق به نوشتن کتاب سرمايه نم نبود به

  ماند.يادگار نمي قتصاد گرديد از وی بهکه موجب چنان انقالبی عظيم در علم ا
انتشار يافت برای         ۱۸۵۹  سال   انتقاد ازعلم اقتصاد" که در                در   ای   کتاب "شمه   

ريات اقتصادی مارکس را در معرض افکار عمومی قرار داد. هشت سال                              ين بار نظ   اول   
 اجتماعی وی مطالعات اقتصادی و ی درحقيقت چکيدهکتاب سرمايه که  اولبعد جلد 

  شد. منتشر بود
اين ود. مارکس دريشجديدی از علم اقتصاد باز م ی دوره با انتشارکتاب سرمايه

داری را با قدرتی بيمانند تحت  ع سرمايهکتاب مناسبات توليدی و سير تکاملی اجتما 
کتاب متذکر شده است "قانون          ی ند و چنانکه در مقدمهيکمطالعه قرار داده تحليل م

  اندازد.تماع جديد را" از پرده بيرون مياقتصادی تکامل اج
های سياسی غافل    خود مارکس آنی ازفعاليت   فرسای طاقت علمی باوجود اشتغال

ه غرق در مطالعات اقتصادی خويش بود به                يکيعنی هنگام ۱۸۶۴نبود. در پايان سال 
 (Association internationale des travailleurs)المللی کارگران  تأسيس اتحاديه بين

ای   گماشت. خطابه     معروف است) همت       اول   الملل    (که درتاريخ نهضت کارگری به بين         
بين     که به   ها و   اری از اعالميه       و همچنين بسي    گرديد     الملل تنظيم    مناسبت گشايش 

المعارف روس         ةه برای دائر      ک  يانشاء شخص اوست. لنين در مقالة معروف      ها به قطعنامه
  :ميکند) چنين اظهار عقيده ۱۹۱۴تحت عنوان "کارل مارکس" نوشته است (

کشورهای  ارگریک يکردن جنبشها ه برای متشکلک يکوشش  "مارکس درضمن
رد اشکال متنوع سوسياليسم يکم ه سعیک يدرحيناشت ويدم  مبذول  مختلف

، پرودون،        Mazziniقبيل عقايد مازينی         ری ماقبل مارکسيسم (از  ـغيرکارگ
  Lassal نوسانات طرفداران السال و تريديونيونيسم ليبرال انگليس باکونين و
 ها و دسته اين ی کلّيهه بايکدرحالوغيره) را در راه واحدی بکشاند ودر آلمان 

کارگری     ی   مبارزه برخاسته بود، تاکتيک واحدی برای مبارزه                      ب  ها   بمکت   اين  
  کشورهای مختلف آماده و پرداخت نمود." زحمتکش ی طبقه

) و انشعاب طرفداران            ۱۸۷۱الملل کارگری پس از سقوط کمون پاريس (                  بين 
 هباکونين دچار ضعف گرديد و چون دوام آن در اروپا ديگر ميسر نبود، بعد از کنگر                              
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آن به نيويورک انتقال داده شد و بدين طريق وظيفه                        )، شورای عمومی       ۱۸۷۲( الهه   
  خاتمه يافت. اولالملل  تاريخی بين

های  دشواری رپی سياسی وهمچنيند یهای پ علمی ومبارزه ی العاده فعاليت فوق
ها و   وی مجال نداد که يادداشت             کم مزاج مارکس را عليل نمود و مرگ به                 کم    زندگی   
ائی را که برای تکميل کتاب سرمايه تهيه کرده بود تنظيم نموده انتشار                          پربه   اسناد  

 Jenny vonوستفالن    فن  دو سال پس از مرگ همسرش ينی    ۱۸۸۳مارس  ۱۴دهد. در 

Westphalen  يت گ یگورستان هافرو بست ودر جهانديده ازHighgate خاک  لندن به
  سپرده شد.

  

  ـ تکوين نظری کتاب کاپيتال۳
     

داری در انگلستان و           قرن هجدهم، استقرارکامل رژيم سرمايه                نعتیانقالب ص   
اد که ديگر      يدسرعت تغيير م    سپس در کشور فرانسه اوضاع اقتصادی را چنان به                     

های اقتصادی       ی تجاری برای توضيح پديده            های اقتصادی دوران رشد سرمايه             ي تئور  
تنها عقايد  ده بود نهکر ه ماشين در طرز توليد ايجادک یل عظيمجديد کافی نبود. تحو

درهم ريخت، بلکه با ايجاد رژيم جديد لزوم               اها و فيزيوکراتها ر ليست کهنه مرکانتی
  ی توليد و توزيع ثروت ايجاب نمود. تری را در شيوه مطالعات دقيق

بنابراين تعجبی ندارد اگر اين مطالعات اقتصادی از انگلستان که اولين کشور                        
  .داری است آغازگرديد سرمايه

 تحت عنوان    Adam Smithکالسيک با کتاب معروف آدام اسميث        علم اقتصاد
منتشر گرديد شروع       ۱۷۷۶"تحقيقی دربارة طبيعت و علل ثروت ملل" که در سال                     

 Davidتأليف داويد ريکاردو             ود و با انتشار کتاب "اصول علم اقتصاد و ماليات"            يشم

Ricardo  رسد.به اوج رونق مي  
بزرگ دوره طفوليت خود را ط               در اين دوره هنوز             بهمين   يکم  یصنعت  ند و 

نداده است           طبقاتی ب    ی  جهت مبارزه      طرف . چون از يک      سير جنينی خويش خاتمه 
داری هنوز بارز نشده است و از طرف ديگر اقتصاد                         تضادهای درونی رژيم سرمايه              

ی  است و نفوذ طبقه نيافته اجتماعی و سياسی رسوخ کامل داری درتمام شئون سرمايه
يا     خود درآو       ختيار  ی ا   در قبضه    دی نيست که علم اقتصاد را کامال            حب   حاکمه   رد و 

ب         ب  بگمارد.  علمی و    همين جهت در اين دوره، علم اقتصاد جنبه                 خدمت خويش  ی 
ای که سير     اند تا اندازه         آن مبادرت کرده         ی   ه به مطالعه   ک  یتحليلی دارد و دانشمندان         

  اند. ازه داده است عالمانه به تحقيق پرداختهآنها اج ی طبقاتی عمومی دانش و غريزه
کار و مبنای ارزش بسيار            با وجود اينکه مطالعات آدام اسميث راجع به تقسيم        
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داری  ی سرمايه ی توسعه ، ولی اگر با عقايد علمای ديگر بورژوازی در دورهناقص است
رای اولين      اسميث ب   ردد. آدام يگآن معلوم م  رجحان و مزيت علمی مقايسه شود، کامال

ند و کار را "معيار واقعی            يکرا بيان م      ارزش مبادله         و     رزش مصرف     ا  بار اختالف بين      
قانون عرضه     تفاوت بين قيمت و ارزش و همچنين       اند و نيز يدارزش مبادله هرکاال" م

نزولی سود که يکی از تضادهای            گرايش    هد وحتی بهيدو تقاضا را مورد مطالعه قرار م
  ند.يکاشاره م اری استد م رژيم سرمايهمسل

اوج ترقی و رونق خود رسيد.  اقتصادکالسيک به با ريکاردو، چنانکه گفتيم، علم
نظريات ريکاردو تعميم يافت و علم اقتصاد تحت تسلّط افکار               ۱۸۳۰تا  ۱۸۲۰از سال 

  وی قرارگرفت.
ب               ري   نتيجه رسيده بود      کاردو در تحقيقات اقتصادی خود  بين بهره     اين   ی که 

داران و مزد کارگران از يک طرف و بين مزد و بهره از                             ين و سود سرمايه    مالکين زم    
ـرد که چون جمعيت      يکای وجود دارد و چنين استدالل م                طرف ديگر تضاد و مبارزه   
ترقی    زی مالکانه ني      روند و بالنتيجه ميزان بهره            ها باال می     رو به افزايش است قيمت         

ردد. اگرچه اين تئوری           يگزد و سود) م     ند و اين امر موجب تقليل ساير عوايد (م              يکم 
ا براساس    ی تحقيقات علمی خودر جهت که ريکاردو پايه لوحانه است، ولی ازاين ساده

به  ريکاردو راجعاست. ونيز مطالعات  داده، بسيار شايان توجهتضاد منافع طبقاتی قرار
  کند.ميجديدی درعلم اقتصاد باز  خود، فصل نقائص واشتباهات ی زمين، باوجود بهره

علم اقتصاد بورژوائی به مرز عبورناپذير خود رسيد. زيرا از        با نظريات ريکاردو 
مود، ولی ازطرف       ينيک جهت تحقيقات علمای اقتصاد تضاد منافع طبقاتی را اعالم م

بودن نظم اجتماعی جديد را  ديگر طبقة حاکمه احتياج به "علمی" داشت که جاويدان
های شديدی     با انتقادات و مخالفت           نظريات ريکاردو        ت ن جه همي  به ثبوت برساند. به 

  مواجه گرديد و اين مناقشات حتی پس از مرگ وی نيز دوام داشت.
روز بزرگتر و        يافت. صنعت روزبه    اوضاع اقتصادی با سرعت بيمانندی تغيير می

آغازگرديد و برای نخستين بار  ۱۸۲۵د. اولين بحران اقتصادی از سال يشمتمرکزتر م
کارگر ود. بيکاری وفقر، طبقات متوسط ونمداری را فاش درونی رژيم سرمايه تضادهای

مناسبت اختالف اربابان  اين دوره بهی بين سرمايه و کار که قبل از زهرا فراگرفت. مبار
  خود گرفت.تهديدآميز بپيش صورتیازيشببود عقب رانده شده فئودال وبورژوازی به

بود     کرده قطع قدرت خويش را مستحکم طوربورژوازی ب انگلستان وفرانسه در
 ۱۸۳۱د. اولين جنبش کارگری در            يشو نخستين تصادمات بين سرمايه و کار ظاهر م        

به       که درنتيجه رقابت اجناس           وقوع پيوست. نساجان شهر ليون           ب  وضعی     خارجی 
بحرانی گرفتار شده بودند در مقابل تقليل دائمی مزد خود قيام نموده پرچم سياه                                
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ی اعالم خطری برای          منزلهزور اسلحه فرونشانده شد ب            که به  اشتند. اين قيام       برافر   
  داری بود. رژيم سرمايه

داری را ازمخاطرات نجات  اينکه وجود اجتماع سرمايه قسمتی از بورژوازی برای
طلبان" از هرطرف پيدا           فکر اصالحات اجتماعی افتاد. "بشردوستان" و"اصالح    بخشد ب

اصالح بين سرمايه و کار هر يک           از تصادم منافع طبقاتی و            شدند و برای جلوگيری        
  ی نوينی اختراع نمودند. هقخيال خود پيشنهادی کرده يا طريب

و تمرکز                         پيشرفت سريع صنايع  طبقات متوسط که درنتيجه  از طرف ديگر 
به انتقاد از رژيم سرمايه               جانب ورشکستگی و نيستی می        ها به   سرمايه   داری     رفتند 

 بخش تمرکز    املی تضادهای درونی اين رژيم، آثار زيان          ک يبا دقت و زيرکپرداختند و 
ی کارگر، عدم تناسب ثروت       ها و همچنين فقر طبقه ها، سرريز توليد و بحران سرمايه

  يره را تحليل و تجزيه نمودند.غهای صنعتی و اغنياء و جنگ
ديگری    بورژوا) جماعت         ه کار و خرد      درمقابل اين دو نوع سوسياليسم (محافظه     

کارگری هنوز مراحل      دفاع ازحقوق زحمتکشان پرداختند، چون صنعت و جنبشکه ب
 ارگران را پيدا کنند. اينان            ک  يآزاد مود، نتوانستند راه حقيقیينابتدائی خود را طی م

ی  طريق از جادهگوناگون غرق شدند و بدين ازيهایس در خيالبافی ـ شاعرانه و سيستم
  دند.ی طبقاتی دور افتا مبارزه

آمده انعکاسی  آزار"خود بيرون کم ازحالت انتزاعی"بی اقتصاد کم طريق علم بدين
 )٣(و رابرت اون فرانسهدر )٢(و فوريه )١(سيمون ه سنيکلرديد. درحاگ یطبقات مبارزاتاز

کارگر هر يک در عالم خيال            گمان طرفداری از منافع و مطالبات طبقه      در انگلستان ب
ها و انتقاد از        ی تمرکز سرمايه      پس از تحقيق درباره          اختند سيسموندی   يسبهشتی م  

زمين و تشخيص تضاد طبقاتی دوای کلّيه                          بزرگ  مالکيت  بزرگ و  ی آالم     صنعت 
کردن    ماليات تصاعدی، تساوی در تقسيم ارث و کوچک                       اجتماعی را در استقرار           

نقشه                           يشمالکيت ارضی م      به مداخله در امر مالکيت و اجرای  را  های   مرد و دولت 
  ويسد:ينی کتاب سرمايه م مود. مارکس در ديباچهينويش دعوت مخ

 

صورتی بيش از پيش شديدتر     اين تاريخ مبارزة طبقاتی عمال و نظرا "از
خودگرفت و ناقوس مرگ اقتصاد علمیِ بورژوائی را                        تهديدآميزتر به       و 

نظريه درست    که فالن يا فالن  اين نبود بصدا درآورد. ديگر سخن برسر
مفيد يا مضر بحال      کدام عقيده       که   بحث اين بود     بلکه مورد است يا نه،

                                                
)١( Saint Simon )١٨٢۵١٧۶٠ـ.( 
)٢( Charles Fourier )١٧٧٢ـ١٨٣٧.(   
)٣( Robert Owen )١٨۵١٧٧١ـ٨(. 
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ود. يشی مآزار تلق يا بی احم، مضر وزم و کداميک راحت يا سرمايه است
 مشاجرات و جاروجنجالِ مزدور سپرد. سوء                  ائبه جای به     ش یتحقيقِ ب  

  علمی شد." طرفبي کار يت و ثناخوانی جانشين ن
ی نوزدهم تضادهای   بزرگ در اوايل سده توسعه روزافزون ماشينيسم و صنعت

رفته شدت      طبقاتی رفته       ريخت. منازعات          از پرده بيرون         را   داری     ی سرمايه    جامعه  
به سنگربندی و جنگ                   می   پرد. يسای م    کوچه     های   يافت و مناقشات قلمی جای را 

) دوران جنگ داخلی و           ۱۸۵۰تا   ۱۸۴۰های  ی اول قرن نوزدهم (سال             آخر نيمه ی  دهه
  زعات شديد طبقاتی در کشور فرانسه است.منا

دو گروه تقسيم شدند. جماعتی ازآنان مانند "باستيا"   علمای اقتصاد بورژوائی ب
(Bastia) خود کوشيدند  ی سرائی برخاستند و با نظريات عاميانه به ثناخوانی و مديحه

ی ترين رژيم ممکن جلوه دهند و تضادها                داری را بهترين و صحيح          که نظم سرمايه    
قابل اجتناب آن را نديده انگارند. گروهی ديگر که هنوز برای خود مقامی علمی         غير

نمودند که مطالبات طبقه               بودند سعی  با اصول سرمايه             قائل  داری وفق        ی کارگر را 
ميل  استوارت ايجاد کنند". ليبراليسم جون سازشی استاپذيرن یآشت آنچه دهند و "بين
(J. S. Mill)  ونة اين طرز تفکر است.ترين نم برجسته  

طرف   يری شده بود، زيرا از يک            ناپذ   دچار تضاد اجتناب         بورژوائی       علم اقتصاد    
داری باقی  رژيم سرمايه رج جائی برای انکار تناقضات فاحشالت سريع دنيای خاتحو

هرگونه حرکت و تغييری       ی حاکمه اعتراف ب          ر منافع طبقه   نگذارده بود و از طرف ديگ
تحقيقی خود را از دست داد  ی دين سبب علم اقتصاد بورژوائی جنبهمود. بينرا نفی م

  داری درآمد. صورت ادبياتی مزدور و مدافع اصول سرمايهو ب
کارگر درعين اينکه اقتصاد             ی   داری و مبارزات طبقه             تضادهای رژيم سرمايه         

اد، عوامل علم اقتصاد جديدی را                يدبورژوائی را به ورشکستگی و انحطاط سوق م                  
عهده   های اقتصادی را به          آورد که نه تنها تشريح و توضيح علمی پديده                يجود م   و  به 

ظيفه        و بلکه   ، ر     داشت قتصاد                   حقيقت دا ا ژيم  ر تکاملی  ه جهت حقيقی سير  ر با ر د
  داری نيز بود. سرمايه

ی  يافت. فلسفه موازی با تغييرات اقتصادی اجتماع، علوم وفلسفه نيز تحول می
با هگل       بود. هگل به       ک  یرين مدارج خود را ط           آخ   ) ١( کالسيک آلمان  نتيجه     رده  اين 

رسيده بود که حقيقت عبارت از يک سلسله اصول مطلق و جامد نيست که يکبار                         
بايد آن را در سير تکاملی معرفت و تحول                              برای هميشه کشف و اعالم شود، بلکه 

تر جات عالي    تاريخی علم جستجو نمود. اين تحول که از مراحل ابتدائی دانش به در                           

                                                
)١ (Hegel )١٨٣١ـ١٧٧٠.( 
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تصور کشف   وان هرگز ب     يتدرحال سير و کمال است و بنابراين نم               يابد دائما    ارتقاء می
  گرديد. کمال محض حقيقی مطلق به سير تکاملی آن خاتمه داد و مدعی وصول به

، زيرا از      بست غيرقابل عبوری رسيده بود             اينجا ديگر فلسفه کالسيک به بن        
اد و از طرف ديگر بنا بر    يدکت قرار مطرف فلسفه و دانش را بر اساس تغيير و حر يک

مصالح و شرايط طبقاتی ناگزير به اثبات صحت و دوام اوضاع موجود اجتماع بود.                                 
دست آورده بود و با          ن اسلوب انقالبی را ب  همين جهت با وجود اينکه هگل بزرگتري به

شکستن  آورد خود موفق به درهم            تيک فلسفه را از انجماد بيرون مي               منطق ديالک    
بورژوائی آلمان در مقابل افکار او ايجاد کرده بود نشد. تا                                ه طرز تفکر خرده ک ینعموا

يت  و رژيم سلطنتی فردريک         ی مطلق" را موجد واقع            ه "سير تحولی ايده      ک  یآنجائ   
نمود    ی تکامل تاريخ و حکومت شمرد و حتی سعی              سوم را آخرين مرحله           ويلهلم  

  اثبات رساند. ضرورت اشرافيت را به
اين  ب  توانست   ی هگل شد نمي    ه نصيب فلسفه  ک  يای بهتر از سرنوشت       قعه هيچ وا

هنوز چند سالی از مرگ هگل           زودی صحت نظريات ديالکتيکی او را اثبات نمايد.                      
ی موجود آلمان  تضاد با جامعه ه درک ینگذشته بود که در زير ضربات نيروهای اجتماع

ب هگليان جوان بنمايندگی طرز   بودند تاب نياورده تجزيه شد. مکت مبارزه برخاستهب
ی حکومت فئودالی فردريک چهارم و مذهب                   تفکر بورژوازی پيشرو با اصول مطلقه           

ه مدافع سرسخت تسلط آن حکومت بود آغاز مبارزه نمود و بهمين سبب                        ک  یرسم 
ه در بنای فلسفه ک يپس ديگر شکاف ازاين گرديد. رفته بسوی ماترياليسم متمايل رفته

گرديد زيرا طبيعت و عالم خارج بنظر هگل تراوشی از                       بود عميق    هگلی ايجاد شده   
جهان روحانی است و موجوديت آن مشتق از انديشه و فکر، درصورتيکه ماترياليسم 

  واقعی ميشمارد.بعکس به اصالت وجود دنيای خارج معتقد است و طبيعت را 
بجانب    بنابراين آن دسته از شاگردان مکتب هگل که بنا بر ضرورت تاريخی                         

  ی استاد درتضاد قرارگرفتند. ماترياليسم توجه يافته بودند ناچار با اصول فلسفه
 Das Wesen des)    لودويک فويرباخ با انتشار کتاب "ماهيت مسيحيت"                    

Christentums)  اساس فلسفه ايدآليستی هگل را درهم شکست و طبيعت را  يکباره
روز و محيط محدودی که فويرباخ درآن آن آلمان اصيل و واقعی شمرد. اوضاع اجتماعی

ی  شکستن بنيان ايدآليستی فلسفه        زندگی ميکرد بوی اجازه نداد که پس از درهم                      
های محکم ماترياليسم انقالبی             هگل پيشتر بتازد و يکباره فلسفه و علم را بر پايه                  

موانع ايدآليستی را  که ی خود موفق نشد استوار سازد. با وجود اساس صحيح فلسفه
تيک، ماترياليسم جديد را بنيان نهد.                ز سر راه فکر خويش بردارد و بمدد ديالک                   ا 

و  توصيف عشق و مراحل آن پرداخت             بهمين سبب در تصوف و عرفان فرورفت و به               



 پيتال. جلد اولکا    ۲۸

را از تفکر                                     نمود آئين ستايش انسان مجرد  نتقاد  ا پس از آنکه از مذاهب موجود 
  ماترياليستی ناپيگير خويش بيرون آورد.

لم اقتصاد انگلستان و ای که ع ريق فلسفه کالسيک آلمان بهمان مرحلهين طدب
رده بودند رسيد. شرايط الزم برای عبور به مرحله نوين ک یفرانسه نيز طسوسياليسم 

آماده شده بود. دانشمندان بزرگی چون کارل مارکس و  بينی جديدی و پيدايش جهان
عی خويش اين مرحله را پيمودند ی علمی و تجربيات اجتما فردريک انگلس با احاطه

ه پای دانش انسانی ک و با استفاده از آنچه بشريت پيشرو بوجود آورده بود زنجيرهائی
  را در قيد ميکرد گشودند.

"آئين مارکس دارای قدرتی عظيم است زيرا صحيح است. اين آئين                            
بينی عطا ميکندکه با هر        هماهنگ وکامل است و به انسان نوعی جهان     

ار خرافی و ارتجاعی يا با هرگونه جانبداری از مظالم بورژوائی          قسم افک
که انسانيت   است چيزهائی  بهترين آئين بحق جانشين مباينت دارد. اين

ی آلمان  و اقتصاد انگليس و سوسياليسم               در قرن نوزدهم با فلسفه           
  )١(فرانسه بوجود آورده است." 

زش، ماترياليسم تاريخی و           ار   تيک، تئوری ارزش و اضافه              ماترياليسم ديالک       
ر فلسفه، اقتصاد، علوم ه دک یمارکسيسم، اصول مبارزه طبقاتی اينست اصول اساسی

  گشود.راه جديدی برای پيشرفت دانش بشر تاريخی انقالبی بوجود آورد واجتماعی و
  

 )٢(آموزش اقتصادی مارکس هـ مختصری دربار۴

  

را از تحليل کاال شروع         کارل مارکس درکتاب کاپيتال تحقيق اقتصادی خود                      
گر  ی عظيمی از کاال" جلوه ميکند، زيرا ثروت در رژيم اقتصادی بورژوائی بشکل "توده

و برای اين جامعه کاال درحکم "سلول اقتصادی" است. بنابراين همانطورکه در  ميشود
علوم طبيعی تشريح اشکال مقدماتی برای فهم فرماسيونهای عاليتر ضروری است                          

قتص      بيان اشکال و پديده                   در علم ا بر  کاالئی مقدم  نيز تحليل شکل  های ديگر      اد 

                                                
نيه  شه در مجله پروسوه ۱۹۱۳ای که درمارس دهنده مارکسيسم ـ مقاله تشکيل ءجز منبع و سه ) لنين، سه۱(

˝еинещевсорΠ˝ ۳۸صفحه  ۱۹۴۶ـ اقتباس از ترجمه فرانسه چاپ پاريس شده است  منتشر 
ها را از  تحت عنوان "کارل مارکس"  نگاشته دقيقترين فشرده ۱۹۱۴ای که در سال  ) لنين ضمن مقاله۲(

  دست داده است. ريات مارکس بهنظ
ل، آن تنظيم شده، ولی باقتضای کوشش بيشتر در تفهيم مسائ  رئوس مطالب اين قسمت نيز با توجه به

 ی توضيحات وسيعتر و ذکر مثالها بسط يافته است. بوسيله
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  اقتصادی است.
کاال در مرحله اول چيزی است که يکی از احتياجات انسانی را رفع ميکند و                               
سپس دارای اين خصوصيت است که با کاالهای ديگر قابل مبادله است. از اينجا دو                              

رسيدن و ديگری صفت قابليت          صفت انتزاع ميشود: يکی صفت مفيدبودن و بمصرف 
تبديل. از اين دو صفت دو نوع ارزش مختلف ناشی ميشود: ارزش مصرف و ارزش                                   

يرد،  يگارزش مصرف از خواص طبيعی و ماهيت جسمانی شئی سرچشمه م                     مبادله.   
ی بخصوص برای اشياء ميکند و با مصرف              زيرا فقط اين کيفيات است که ايجاد فايده    

انسان را رفع مينمايد. همانطورکه اختالفات ماهوی اشياء  ایشدن، يکی از نيازمنديه 
موجب تنوع کيفی ميشود تعدد و قابليت تقسيم آنها نيز سبب تفاوت کمی است.                        

يرد: ازحيث کيفيت و ازلحاظ           يگبنابراين هر چيز مفيد از دو جهت مورد توجه قرار م       
عی، اساس مادی       کميت. اين ارزشهای مصرف، قطع نظر از اشکال ساختهای اجتما                      

هند. مثال گندم در هر عصر و هر اجتماع بمصرف رفع يکی از                      يدثروت را تشکيل م       
احتياجات ضروری انسان ميرسد و بنابراين از نظر وی دارای ارزش مصرف است و                                    

  محسوب ميگردد. چون چنين است مال و ثروت
با مقاديری ی روزانه بما نشان ميدهد که مقادير معينی ازاين اشياء مفيد  تجربه

ئی                   اشيا مبادله ميشود و  اشياء سودمند ديگر  ز  با              ا کيفيت سودمندی  زلحاظ  ا که 
وقتی                                  مبادله ميگردند. منطقا دو چيز  ند درمقابل هم  ر کامل دا مباينت  يکديگر 
ميتوانند با يکديگر دررابطه و سنجش قرارگيرندکه جهت اشتراکی بين آنها وجود                             

باشد    ا     داشته  را فراهم       ماهوی اشياء شرط اساسی مبادله          نکه اختالفات     ي . درعين 
پذير نيست.     ی آنها امکان       ی معينی وحدت نداشته باشند، مبادله            ميکند، تا در نقطه      

اگر گندم با گندمی از جنس خود مبادله نميشود برای اينست که منطقا موجبی برای  
با وجود کليه                             با آهن تعويض ميشود قطعا  ی  اين عمل نيست، ولی اگر گندم مثال 

ی آنها را      که بين آنها هست، وجه اشتراکی دارند که معاوضه و مبادله     اختالفات کيفی
پذير ميکند. بعبارت ديگر برای اينکه مقدار معينی از يک چيز به مقداری از                               امکان   

ی ارزشی قرارگيرد) بايد واحد سنجشی  چيز ديگر بيارزد (يا باصطالح علمی دررابطه
ز کيفيات مختلف هر يک بتوان آنها را بقدر مشترک خود              درميان باشد تا قطع نظر ا

جسمانی و سودمندی  ش قطعا درخواصجمشترک، اين واحد سنقدر  اين تحويل نمود.
مبادله                گفتيم شرط  نکه  زيرا چنا نيست،  ء  اختالف در              اشيا يکديگر  با  ی دو شئی 

د.  سودمندی و کيفيات مادی آنست و وحدت در اين خواص موجب منع مبادله ميشو      
يا                          ند يک خاصيت طبيعی معين، هندسی، فيزيکی  نميتوا بنابراين عامل مشترک 

ای بحساب ميآيند که کاالها را قابل                خواص طبيعی فقط تا اندازه       کاال باشد.  شيميائی
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  استفاده ميکنند و بالنتيجه ارزش مصرف بوجود ميآورند.
قرار داده        که بين دو کاال       ی ارزشی     ازطرف ديگر اگر درست دقت کنيم رابطه                 

جنس درمقابل مقداری  از فالن ميشود همواره جنبه کمی دارد، يعنی هميشه مقداری
کيلوگرم گندم = يک کيلوگرم آهن). بدون شک         ۵از جنس ديگر قرار ميگيرد (مثال 

آهن مساوی با پنج برابر کيفيات             غرض از اين تساوی اين نيست که کيفيات طبيعی              
گندم مفيدتر آهن پنج بار از که نيست قصود ايننيز م و گندم است فيزيکی يا شيميائی

است و همچنين منظور وزن اين دو يا خاصيت ديگری از اين قبيل نيست، زيرا يک                   
کيلوگرم گندم هميشه از حيث وزن مساوی با يک کيلوگرم آهن يا چيز ديگر است و 

  ساير خواص و کيفيات اساسا با برقراری چنين تساوی قابل سنجش نيستند.
ی واحد ارزش مبادله بايد بکلی از خواص جسمانی و                       پس برای تحقيق درباره          

طبيعی و کيفيات ديگر چشم بپوشيم. دراينصورت تنها چيزی که باقی ميماند و در                        
  هردو کاال مشترک است اينست که همه آنها محصول کار انسانی هستند.

عمال هرتوليدکننده ی ا کار و نحوه ولی انسان بيک نوع کار اشتغال ندارد. شکل
با نوع کار ديگری فرق دارد و از همين جهت محصوالت کار متنوع و بيشمار است.                                

 کار بنا يا نجار يا ديگری ندارد. نوع کاری که خياط انجام ميدهد بهيچوجه شباهتی به
  پس چگونه است که در مقام مبادله اين کاالها با يکديگر بآسانی معاوضه ميشوند؟

توليدی    ی  های مختلفه   اينجاست که در مقام مبادله از فعاليت توضيح مطلب در
کار و شرط ضروری توليد کاال هستند مانند ساير فوايد و                    که الزمه تقسيم اجتماعی    
آنچه باقی ميماند      ميشود و بنابراين مصرف) انصراف حاصل کيفيات ديگرکاالها (ارزش

ماغ، عضالت، اعصاب و          نمودن د     صرف مقداری از نيروی بشری، يعنی مفيد مصرف                  
که بطورمتوسط  ای است کار عبارت از صرف نيروی ساده دست يا پای انسان است. اين

که محصول  هر شخص بدون تربيت خاص در ارگانيسم طبيعی خود داراست. کاالهائی
ترين کارها تحويل ميشود و بنابراين محتوی  کارهای بغرنج است برای مبادله به ساده

ز       بدينطريق قابليت مبادله پيدا ميکند. پس                         مقـدار معينی ا کار ساده ميگردد و 
که ارزشهای     مصرف ترکيبی ازکارهای مولد مخصوص و متفاوتند، درصورتی ارزشهای 

ای ازکارهای همانند و متساوی هستند. اختالف درآن کيفيات  مبادله تجسم کار ساده 
با کاالی ديگری است.         ی هرکاال      و وحدت در اين صفت سبب منطقی و اساس مبادله         

پذير  ی آنها را با يکديگر امکان کاالها مشترک است و مبادله که درعموم آنچه بنابراين
که کار مجرد و کلّی       از توليد نيست، بل        ميکند نوع بخصوصی از کار يا شعبه معينی          

  که بطورساده در هرنوع کاال وجود دارد و سبب امکان مبادالت ميگردد. است انسانی
که برای توليد  کاری است ی نيروی جميع محصوالت اجتماع نماينده کليهارزش 
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کار واحدی تلقی         رفته است و بنابراين ميتوان مجموع آنها را مانند نيروی                         آنها بکار    
ی مقداری از زمان کاری است که اجتماعا برای توليد     نمود. بدينطريق هرکاال نماينده

رت از کار انفرادی يا مطلق نيست، زيرا                آن بکار ميرود. پس واحد سنجش ارزش عبا
ارزش    صورت هرقدر بيشتر درتوليد محصولی وقت تلف شود بايد همانقدر بر                        ندراي    

ساختن   شرايط و پيشرفت اسباب توليد برای            . در هر اجتماع نظر به نکامل   آن افزود
چيزی صرف    ت در توليد    محصولی مدت زمان متوسطی الزم است و آنچه بيهوده وق                

توليد محصولی با      ی توليدکننده ميرود. چنانکه اگر بعکس برای                   د از کيسه   شده باش  
هد بود. اگر چنين        همان شرايط کمتر وقت صرف شده باشد بنفع توليدکننده خوا                   

کرده بود محصولش         انجام نميگرفت و يا منطقا هرکس بيشتر تنبلی              نبود يا مبادله     
الی پيدا نميشود دليل  کچنين اشگرانتر بفروش ميرفت. همين امر که در مقام مبادله 

کنندگان (بدون اينکه متوجه باشند) کار اجتماعی الزم را مالک        بر اينست که مبادله
  اند. تشخيص و ميزان مبادله قرار داده

مبادله را دقيقا تحليل ميکند و صفات  آنکه ارزش مصرف و ارزش از پسمارکس 
آن يعنی  ی ارزش و شکل نهائی فهتشريح اشکال مختل دوگانه کار را توضيح ميدهد به

تکامل آورد سير پولی ارزش را بدست ی شکل اينکه اساس و ريشه پول ميپردازد. برای
و از شکل ساده يا نسبی         ترين صورت آن شروع ميکند          تاريخی مبادله را از ابتدائی             

ذرع    ۲۰ی   صورت معادله     به ی دو کاال در قبال يکديگر (              مبادله   ز ارزش که عبارت ا         
  شکل کلی ارزش و شکل پولی آن را استنتاج مينمايد. دست لباس) است يکچه =پار

کردن و اسرارآميز            در پايان اين تحقيق مارکس نقشی را که پول در پنهان                       
کند و خاصيت بتی يا  دادن روابط اجتماعی توليدکنندگان انجام ميدهد فاش میجلوه

  ن ميدهد."فتيشی" که پول درنتيجه اين تحول بدست ميآورد نشا
تحقيق                              بيمانندی  با دقت  نجام ميدهد  پول ا وظايف مختلفی را که  مارکس 

های تکامل مبادالت و توليد کاال را  ميکند و با بکاربردن اسلوب تاريخی خويش ريشه
  ی خويش را چنين بيان ميکند: بدست ميدهد. درکتاب اول سرمايه نظريه

م کرد که وجود آن        "اگر پول را مورد توجه قرار دهيم مالحظه خواهي                       
اشکال مخصوص      کاالهاست.     ی  لهد ای از تکامل در مبا           مستلزم درجه     

سازی  ی پرداخت، گنج گردش، وسيله ی کاال، وسيله ی پول: (معادل ساده
ين                      ز ا بر طبق وسعت متغير يا سلطه نسبی هر يک ا يا پول عمومی) 

  وظايف، درجات بسيار مختلف توليد اجتماعی را نشان ميدهند."
که پول پيدا  ای که محصوالت کار بصورت کاال ببازار ميآيد يعنی دورانی دورهدر 

نج                ا کاالهای    ام ميگرفته که کاال بپول و پول ب             ميشود گردش کاالها بدين صورت ا
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ديگر تعويض ميشده است. بنابراين اگر ما عالمت کاال را (ک) و عالمت پول را (پ)                              
. يعنی فروش کاالئی           ک ـ پ ـ ک     : قرار دهيم فرمول گردش کاالها چنين ميشود                  

اين فرمول نيز        کم  ولی بمرور که سرمايه پيدا ميشود کم              . ) ١( برای خريد کاالئی ديگر          
ی بين  ی مبادله اينکه پول وسيله ضد خويش تبديل ميگردد. درعوضتغيير ميکند و ب

قابل  ی تبديل پول به مقـدار بيشتری پول ميشود. درم     دو کاال قرار گيرد، کاال وسيله
فرمول ابتدائی فروش برای خريد فرمول جديدی بدين صورت بدست ميآيد: پ ـ ک       

  ـ پ  يعنی خريد برای فروش با مقداری نفع.
ی ابتدائی بدست آمده است همان              که زائد بر ميزان سرمايه            اين مقدار پولی       

که بدين طريق "زياد" شده همان              اين پولی     ارزش مينامد. چيزيست که مارکس اضافه
ی جديدی از مناسبات  عالمت دوره به سرمايه بدل ميکند و راای است که پول  ديدهپ

  است. توليد اجتماعی
  ميشود؟ کجا ناشیاضافه از اين پسنميشود.  خودبخود زيادبچه نميکند و پول اما

ارزش باشد، زيرا          مسلم است که گردش کاالها خود نميتواند موجد اين اضافه                     
  تنی بر دادوستد معادلين است. توضيح آنکه در بازار معامله           اساس مبادله در بازار مب

که   جز در اجتماعات ابتدائی            ستند. دو نوع خريدار و فروشنده خارج ني                کنندگان از      
توليدکنندگان خود ببازار ميآيند، معموال فروشنده خود محصولی را که عرضه ميکند 

فروشنده پيدا کند        قبال از ديگری خريداری کرده است يعنی پيش از آنکه صفت                       
خريدار بوده است و خريدار بنوبه خود پولی را که همراه دارد از حاصل فروش کاالی        

بوده است. بنابراين  ازآنکه خريدار شود فروشنده ديگری تهيه نموده است يعنی پيش
کاالی خود      که امتياز شوند     دارای اين لت مجهولیکليه فروشندگان بع کهاگر فرض شود

مبتنی بر ران بفروشند، چون اساس گردش کاال در بازار زش آن به خريدارا بيش از ار
فروش برای خريد است، ناچار بنوبه خود خريدار ميشوند و آنچه از طرفی استفاده                                  

اگر بعکس فرض شود که خريداران دارای                   اند از جانب ديگر از دست ميدهند.               کرده   
عی ميتوانند خريداری کنند،          که کاال را کمتر از ارزش واق                 امتياز مخصوصی هستند     

که در مورد خريد          اند، نفعی     چون قبال بعنوان فروشنده معادل همين مبلغ ضرر کرده        
  عايدشان ميشود درمقابل ضرر جبران ميشود و بدينطريق چيزی عايدشان نميگردد.

کننده  از اينجا ناشی ميشودکه مصرف  ی محصولی ادعای اينکه نفع توليدکننده
گفته  ز ارزش واقعی خود خريداری ميکند فقط تحريفی از مطالب پيشمال را بيشتر ا

                                                
) کلمه فارسی دادوستد بهترين معرف اين نوع ازگردش کاالست و بخوبی جنبه حقيقی و منظور واقعی ۱(

 اين دوره تاريخی از مبادله را نشان ميدهد.
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است. موضوع اينکه توليدکننده خود ببازار آيد يا ديگری بجای او بفروشد تفاوتی در 
که خود  اصل مطلب ايجاد نميکند، زيرا خريدار نيز پول را يا ازحاصل فروش محصولی

ی محصول ببازار آمده      توليدکننده بدست آورده است و يا بعنوان نماينده توليدکرده
است. بنابراين همواره توليدکنندگان يا نماينده آنها درمقابل يکديگر قرار ميگيرند و 

اينست   کاال را ميپردازد عينا مثل  بيش از ارزش واقعی بهای کننده تصور اينکه مصرف
د اين   که فرض شود فروشندگان دارای امتياز گرانفروشی هستند و چنانکه بيان ش                           

الل داستنخواهد بود، زيرا مجموع نفع، بنابرارزش  فرض بهيچوجه قادر بتوضيح اضافه
ارزش باقی نميماند. شايد  فوق، مساوی بامجموع ضرر است و مآال چيزی بعنوان اضافه

ايم و بدادوستد  باشدکه ما مجموع معامالت بازار را يکجا درنظرگرفته علت اشکال اين
ی يک کيلو گندم بتواند با تدابير و              کنيم دارنده        فرض  ايم.      انفـرادی توجهی نکرده          

ريال ارزش        ۶۰ارزد با يک کيلو قند که           ريال می     ۵۰بازی کاالی خود را که مثال              حقه 
ريال از تفاوت ارزش استفاده                ۱۰صاحب گندم     دارد مبادله کند. دراينصورت بااينکه     

بوده تغييری حاصل نگرديده          ريال     ۱۱۰کرده است، ولی درمجموع ارزش دو مال که                   
. باشد ی قند دزديده      ی گندم ده ريال از جيب دارنده است. عينا مثل اينکه فروشنده

پول فقط از جيبی به جيب ديگر رفته، ولی درمجموع تغييری حاصل نشده است.                            
ی پول بتواند واقعا برمقدار دارائی خود بيافزايد بايد در                              بنابراين برای اينکه دارنده              

کاالئی بدست آورد که ارزش مصرف آن خود منبع توليد ارزش باشد، يعنی                                  بازار    
حال ايجاد ارزش نمايد. چنين کاالئی               شدن آن درعين کاالئی تحصيل کند که مصرف

ی کار وقتی بمصرف رسيد کار           کار انسانی است. قوه          در بازار وجود دارد و آن نيروی          
کار را بر       دار نيروی       پول يا سرمايه  ی ايجاد ميکند و کار سرچشمه ارزش است. دارنده

کار مثل هرکاالی ديگر برحسب      طبق ارزش واقعی آن خريداری ميکند. ارزش نيروی
مقدار زمان کاری که اجتماعا برای توليد آن الزم است تعيين ميشود، يعنی مساوی                  

دار    ی او ضروری است. ولی سرمايه             و خانواده       با مخارجی است که برای زندگی کارگر
کار را باين بها خريداری کرده است مانند هرکاالی ديگری آن را بمصرف       ون نيرویچ

کار را به کار تبديل ميکند. چون ارزش مصرف         ميرساند، يعنی قوه را به فعل و نيروی
که امکان داشته        او تعلق يافته است ازآن، تاحدی  ی اين معامله به نيروی کار درنتيجه

آورد زيادتر از بهائی  که از کار بدست مي طريق محصولی باشد، استفاده ميکند و بدين
ی معينی از تحول      است که درمقابل خريد نيروی کار پرداخته است، زيرا اگر در دوره

مساوی با شش  کار الزم است مثال که برای توليد نيروی اجتماع مقدار زمانی متوسطی
کند شش ساعت درروز کار۱۲ور باشد کارگر قانونا يا عرفا مجبساعت کار فرض شود و

ی پول ميپردازد تأمين نموده  کار را که دارنده نيروی توليد ساعت اول مخارج ضروری
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که مجانا عايد       است و شش ساعت اضافی ديگر صرف توليد محصول اضافی ميشود                 
ارزشی است که جستجو ميکرديم. بنا برآنچه                 دار ميگردد. اين همان اضافه               سرمايه  

ارزش در جريان توليد بوجود ميآيد، ولی از طرف ديگر              ضافهگذشت مسلم است که ا
نبايد اين نکته را فراموش کرد که تا محصول به بازار نيايد و در مقابل کاالی ديگر                                     

 ی  ارزش تحقق پيدا نميکند، يعنی برای توليدکننده يا دارنده                         قرار نگيرد اين اضافه         
ت يعنی در بازار ارزش متاع              کاال امکان ندارد که در خارج از محيط گردش محصوال                     

خود را نشان دهد و بالنتيجه پول يا کاال را تبديل به سرمايه نمايد. پس ميتوان گفت 
ای جز اينکه از آنجا       که سرمايه درعين اينکه نميتواند از بازار سرچشمه بگيرد، چاره

  ناشی شود ندارد.
حظه خواهيم کرد      اکنون اگر جريان توليد را دقيقتر مورد توجه قرار دهيم مال             

ی بکاررفته دارای دو قسمت مختلف است. قسمتی از سرمايه صرف خريد  که سرمايه
ها، ابزار و مواد اوليه وغيره شده است و قسمت ديگر به                         ماشين ادوات توليد ازقبيل

کار يعنی (دستمزد) کارگران ميرسد. درجريان کار ارزش  مصرف پرداخت بهای نيروی
وزياد به       کار شده است بدون کم         وسائل  رف ادوات توليد و          قسمتی از سرمايه که ص      

ها و ادوات کار هر روز بميزان معينی                   يابد. توضيح آنکه ماشين        محصوالت انتقال می  
باستعانت آنها ايجاد         استعمال ميشوند و از ارزش خود ميکاهند، ولی محصولی                       که 

که ميتوان گفت       گرديده بهمان نسبت ارزش مورد مصرف را در بر ميگيرد، بطوری                             
که   يابد. درحقيقت ماشينی        توليد عينا به محصوالت انتقال می            وسائل  تدريجا ارزش        

هزار ريال ميارزد، اگر بيش از هزار روز کار نکند، يعنی در طی اين مدت بکلی اسقاط 
هزارم ارزش خود را به محصوالت انتقال داده است             شود، ميتوان گفت که روزانه يک

هزارم ارزش مصرف آن ماشين دراثر استعمال ازدست رفته  وزی يکعبارت ديگر ريا ب
کنند نيز  کار به توليد محصول کمک می است. مواد خام و يا مواد ديگری که درجريان

ارزش خود را به محصوالت انتقال ميدهند با اين تفاوت که انتقال ارزش اين مواد به                 
ها و ادوات کار          مورد ماشين     جا و يکمرتبه انجام ميشود، درصورتيکه در               کمحصول ي   

  اين انتقال، چنانکه ديديم، تدريجی است.
کار يعنی مواد  قسمت از سرمايه که بصورت وسائل بنابراين، درجريان توليد، آن

ميدهند و  اند مقدار ارزشی خود را تغيير ن               اوليه، مواد کمکی و ادوات و ابزار درآمده                    
همين جهت مارکس اين قسمت از سرمايه        يابند. ب انتقال میفقط از جائی بجای ديگر 

  را سرمايه ثابت ناميده است.
کار شده است در       بعکس ارزش قسمت ديگری از سرمايه که تبديل به نيروی                     

رسيد ـ   مصرفبکار وقتی  ميکند، زيرا چنانکه سابقا گفتيم، نيرویتغيير توليد جريان
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محصول حفظ  به دادن ا انتقالتوليد را ب که کار ارزش وسائل کار انجام ميشود و درحالی
جديد که به ارزش  جديدی بوجود مياورد. اين ارزش ميکند درهرلحظه نيز خود ارزش

کار تجلی ميکند قسمتی صرف توليد معادل  توليد افزوده ميشود و در محصول وسائل
است) و قسمت ديگر صرف  کرده کار شده (يعنی دستمزدکارگر را جبران ارزش نيروی
ارزش را هم کنار بگذاريم                 ارزش گرديده است. ولی بفرض اينکه اضافه                 ايجاد اضافه

 در    است بکلی تازه است و          آمده     مقابل دستمزد بوجود         که در      همان مقدار ارزشی        
حقيقت ارزش جديدی است که در جريان کار پديد آمده است. در اين مورد برخالف      

استحاله نيست، بلکه خلقت        بيان شد تغيير شکل و     راجع به وسائل توليد         آنچه که   
کار ارزش خود را به محصول انتقال نميدهد، بلکه ارزش  جديد وآفرينش است. نيروی

که کارفرما پرداخته           تنها جبران قسمت دستمزدی          وجود ميآورد که نه           جديدی به    
ارزش برآن ميافزايد. بنابراين قسمتی از  هم بصورت اضافه است ميکند، بلکه مقداری 

دار ارزشی خود       ـکار بمصرف رسيده است دائما مق   ه در مقابل خريد نيرویسرمايه ک
ی متغير ناميده است. پس اگر             آنرا سرمايه        جهت مارکس       را تغيير ميدهد و بهمين       

: ی ذيل بدست خواهدآمد کنيم رابطه "م" فرضسرمايه ثابت را "ث" و سرمايه متغير را 
اينکه مقداری بر مجموع ارزش عوامل و چون محصول بدست آمد نظر ب س = ث + م  

است           فزوده شده  :          توليد ا + ض                  چنين خواهيم داشت  م  ارزش محصول = ث + 
ارزش (ض).         ی اضافه    يعنی ارزش سرمايه ثابت باضافه ارزش سرمايه متغير بعالوه                       

شده است و    پريم)    ی ديگری (س       سرمايه   به  ی اوليه (س) مبدل           بدينطريق سرمايه     
  جديد بدست ميآيد :   س پريم = ث + م + ض بنابراين فرمول

با    ی اول يعنی (س = ث + م) (ث) را که مقداريست ثابت مساوی                اگر در رابطه
+ م يعنی س = م . دراينصورت سرمايه  ۰داشت :  س +  کنيم چنين خواهيم فرضصفر

کار شده است و ادوات و وسائل ديگری در توليد بکار             بدوی فقط صرف خريد نيروی 
 ۰پريم =      ی دوم چنين خواهيم داشت : س است و بر طبق همين فرض دررابطه فتهرن

کار   پريم = م + ض  يعنی ارزش محصول مساويست با ارزش نيروی                          + م + ض  يا  س
که  ريال و قسمتی۱۸۰محصول را مثال ارزش. چنانچه مقدار واقعی ارزش ی اضافه بعالوه

 ۹۰فرض نمائيم      ۹۰ه متغير) شده است     کار (سرماي      ارزش نيروی         صرف توليد معادل      
  که بدست آمده است خواهد بود. ارزشی  ريال باقيمانده معرف مقدار مطلق اضافه 

که   ی متغير (م) تقسيم کنيم نسبتی         ارزش (ض) را به سرمايه              حال اگر اضافه      
دست خواهد آمد :        ی خود کسب کرده است به          ی متغير زائد بر مقدار اوليه              سرمايه  

م
ض

ی متغير، چنانکه فرض        ارزش. بعبارت ديگر اگر سرمايه                = نسبت يا نرخ اضافه        

ارزش     مان مقدار باشد نسبت اضافه        ه ارزش نيز معادل          ريال و اضافه       ۹۰ايم،     کرده   
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90  چنين خواهد بود :
  .يعنی صددرصد 90

  نصورت:ايفرض نمود، در در فرمول اول ممکن است (ض) را نيز مساوی با صفر
  پريم = س  خواهد بود. يعنی   س    ۰پريم = ث + م +  س

با                      در اينحال چون اضافه           ارزشی بدست نيامده است ارزش محصول مساوی 
عبارت ديگر چيزی      ی متغير يا ب     ی ثابت انتقال يافته و سرمايه            مجموع ارزش سرمايه   

ی فوق  است. ولی عامل (م) در رابطهبر سرماية ابتدائی افزوده نشده در جريان توليد 
  کار ممکن نيست. قابل حذف نيست، زيرا جريان توليد بدون صرف نيروی

از تقسيم آن به مجموع         ارزش     پس برخالف آنچه معمول است نسبت اضافه             
ی متغير    ارش با سرمايه       ی بکاررفته حاصل نميشود، بلکه فقط سنجش اضافه      سرمايه

  دايش سرمايه مستلزم وجود دو شرط تاريخی است:اين نسبت را بدست ميدهد. پي
گردآمدن مقـداری پول در دست افـراد و رسيدن اجتماع به                            نخستين شرط  

کارگر (آزاد) يعنی  ای وجود عده  شرط دومی نسبتا متکاملی از توليد کاالست.  مرحله
د کار خود را بفروشد و نيز فاق             کارگری که بتواند بدون هيچگونه محدوديتی نيروی                     

هرگونه وسائل توليد و يا زمين باشد، يا بعبارت ديگر خارج از هر قيد اجتماعی و                                
از  کار خود را بمعرض فروش بگذارد. مارکس آنقسمت اقتصادی بتواند "آزادانه" نيروی

که توليد  کاری را که کارگر برای جبران دستمزد خود انجام ميدهد کار الزم و قسمتی
  مينامد. ارزش ميکند کار زائد اضافه

ارزش بيافزايد يا بايد مدت کار روزانه   بر مقدار اضافه برای اينکه کارفرما بتواند
ارزش مطلق) و يا اينکه از قسمت کاری که برای جبران ارزش                              را زياد کند (اضافه         

ارزش نسبی) ـ تا هنگاميکه افزايش ساعات کار                   دستمزد الزم است بکاهد (اضافه            
پذير بود اين طريقه          کارگران امکان         و قدرت جمعی      روزانه ازلحاظ ضعف تشکيالت            

نه بکار رفت و دولتها برای ازدياد ساعات کار و پشتيبانی از کارفرمايان در اين زمي                                   
کارگران برای تقليل  ی رفته مبارزه هفدهم). ولی رفتهمداخله نمودند (قرن شانزدهم و

وضع مقرراتی  وزدهم بهی ن کار بجائی رسيد که دولتها در سدهکار شديدتر شد و مدت
از ازدياد مدت کار و سپس بتصويب قوانينی برای تقليل آن مجبور                           برای جلوگيری      

  ها). گرديدند (قوانين کارخانه
ز بيان اضافه            ای که طبقه      ارزش مطلق و تشريح تاريخ مبارزه                  مارکس پس ا

توصيف  ی کار درکشورهای پيشرفته نموده است به              نمودن روزانه کارگر در راه کوتاه
ارزش  آوردن اضافه ارزش نسبی ميپردازد و با دقتی بيمانند طرق مختلف بدست اضافه

  نسبی را تحليل مينمايد.
  ارزش نسبی را ميتوان بطريق ذيل خالصه نمود: تئوری اضافه
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نه      برای                         روزا بطوريکه مثال شش ساعت آن  را ده ساعت فرض کنيم  کار  ی 
نيروی        ن  ر ساعت ديگر جهت           جبرا و چها اضافه     کار  گر            توليد  ارزش صرف شود. ا

دار بعلتی طبيعی يا اجتماعی نتواند بر ساعات کار بيافزايد و يا ميسر نشود                           سرمايه
کردن قسمتی از  کشی نمايد ممکن است با کوتاه که با شدت بيشتری از کارگران بهره

 رزمان کار که صرف جبران دستمزد کارگر ميشود يعنی با کاستن مدت کار الزم مقدا
برای وی ميسر شود که مدت کار الزم را از شش                      ارزش را زياد کند. اگر مثال                ضافه ا 

ی کار حاصل      ساعت به پنج ساعت تقليل دهد بدون اينکه تغييری در ساعات روزانه   
ارزش ميشود افزوده  کاری که صرف توليد اضافه ساعت بر گردد درحقيقت معادل يک

ی کار افزايش يافته           بت به مجموع روزانه        ارزش نس      طريق مقدار اضافه        است و بدين    
  ارزش نسبی ناميده است. ارزش را مارکس اضافه است. بهمين جهت اين نوع اضافه

مدت زمانيکه برای توليد کاالهای  آيد بايد بدست نسبی ارزش برای اينکه اضافه
مورد مصرف کارگران الزم است کوتاهتر شود يا بعبارت ديگر بايد به نيروی توليدی            
کار بنحوی اضافه شود که توليد همان مقدار از کاال مستلزم صرف مقدار کمتری کار              

ای درشرايط  وتحوالت شايسته خود مستلزم تغييرات  منظور بنوبه باشد. رسيدن بدين
تقليل   کار   نيروی     نکه در ارزش      ي کار و طرق توليد است. ولی برای ا                 جتماعی  ا  فنی و   

توليد مربوط بکار را که  ی واند قسمت ديگر روزانهدار بت حاصل شود بنحوی که سرمايه
که محصوالت آن مواد عادی مورد                 ارزش ميشود بيشتر کند، بايد در صنايعی                اضافه  

مصرف کارگران را تأمين ميکند يعنی در صنايع مربوط به توليد وسايل الزم زندگی                     
  نيروی بارآور کار ترقی نمايد.

بردن نيروی بارآور کار قيمت محصول را دار که درنتيجه باال واضح است سرمايه
کار و بالنتيجه مدت کار الزم را               ارزش نيروی        پائين ميآورد منظورش اين نيست که             

آوردن سهم بيشتری  ارزش و بدست دار فقط افزايش اضافه دهد. مقصود سرمايه تقليل
رکار   اينست که قوه بارآو     ی ذاتی و تمايل دائمی سرمايه ولی غريزه در محصول است.

  را زياد کند تا قيمت کاالها و درنتيجه قيمت خود کارگر تنزل نمايد.
بنابراين جريان واحدی، هم بهای اجناس را تنزل ميدهد و هم بر مقدار اضافه                  

ارزش ميافزايد. همين وحدت جريان است که موجب تسهيل مغالطه درخصوص نقش  
مبادله  ارزش فقط درجستجویداری  سرمايهاست. ميگويند اگر دار شده سرمايهحقيقی 

ارزش  اضافهرا تنزل ميدهد؟ تئوری کاالها ی مبادله چگونه دائما خود ارزش و سود است
نسبی مارکس راه حل اين معما را بدست ميدهد و ثابت ميکند که منظور از باالبردن      

  است. کار  نيروی  بهای تنزل طريقآوردن منافع بيشتری از کار بدست نيروی بارآور
کردن قسمتی  داری منظور از تزائد دائمی نيروی بارآورکارکوتاه رژيم سرمايهدر 
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ی کار است که کارگر طی آن بايد برای جبران دستمزد خويش کار کند تا                              از روزانه       
  گردد. دار تمام ميشود تطويل ی کار که بنفع سرمايه درنتيجه قسمت ديگری از روزانه

مارکس مراحل اصلی و تاريخی را             ارزش نسبی       درضمن تحليل پيدايش اضافه      
ی ازدياد نيروی بارآور کار را بدست آورده است    داری طرق مختلفه آن سرمايه که طی

دراين مرحله عده          ی اول را مارکس همکاری ساده ناميده است.       مرحلهشرح ميدهد. 
دار به توليد نوعی ازکاال  کثيری از کارگران در محل و زمان معين تحت نظارت سرمايه

کارگران جانشين         طريق قدرت جمعی       گماشته ميشوند. بدين       ا اجرای کار مشخصی       ي 
نيروهای فردی هر يک از آنها ميشود و کارفرما از اين نيروی جمعی که بر حاصل کار    
را                                        نفرادی کارگران  نا استفاده ميکند، زيرا وی فقط مزد ا خودبخود ميافزايد مجا

استفاده ميبرد. اين شکل از همکاری در               آنها    ی عمل جمعی    ميپردازد، ولی از نتيجه           
ی مصر و شاهان ايران و چين و هند نيز از آن                   ازمنه قديم نيز معمول بوده و فراعنه            

داری     ی سرمايه    دوران اوليه        اند و در       استفاده کرده      برای ساختن ابنيه و آثار عظيم            
ش کمی و  ی ازدياد نيروی بارآور کار همين همکاری ساده يعنی افزاي    نخستين طريقه

عددی کارگران بوده است. درمورد همکاری ساده درعين اينکه کارگران متفقا برای                  
نقشه     نجام  نوع کار اشتغال دارند يعنی مثال همه                      ی معينی   ا کار ميکنند همه بيک 

و يا گل ميريزند. ولی چون در ابزار و             خشت ميزنند، نيمه باال ميدهند، ماله ميکشند
ای که برای محل کار          مواد اوليه  و همچنين درمورد ابنيه                آالت کار و وسائل توليد و           

کارگران      جوئی ميشود و از طرف ديگر، چنانکه گفتيم، قدرت جمعی         الزم است صرفه
موجب ازدياد نيروی بارآور کار ميشود، اين طريقه خود انقالبی در توليد ايجاد ميکند 

  پذير نيست. نکه با بکاربردن همان عده ازکارگران بطور انفرادی امکا
که يکی از اشکال همکاری          مانوفاکتور     ـ ) ١( کار و مانوفاکتور         مرحله دوم تقسيم  

 کم صفت مشخص توليد دوره        يابد و کم     داری تعميم می  ی سرمايه است در اوائل دوره
آخر    ی توليد که از اواسط قرن شانزدهم تا ثلث                  داری ميگردد. اين طريقه              سرمايه  

ز دو منبع مختلف سرچشمه گرفته است: نخستين             هجدهم عموميت داشته ا         سده 
ترين اشکال     ترين صورت آن که درحقيقت يکی از ابتدائی                   و ساده    مانوفاکتور     منبع  

ای از کارگران يک حرفه و يا يک صنف را با              نست که عدهيهمکاری است عبارت از ا
دان کنند تا هر يک ازآنها در مکان مشترکی بمدد شاگر يکديگر در محل معينی جمع

و پرداختن آن چيزی که صنعت آنهاست اشتغال ورزند. بدين  ساختن خود مستقال به

                                                
ونه آن کارگاههای شاهی عصر ) اين نوع از مانوفاکتور از قديم در ايران متداول بوده است و بهترين نم۱(

 اند. های خود مفصال از آن سخن گفته صفويه است که شاردن و تاورينه در سفرنامه
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طريق هر يک از کارگران بتنهائی تمام مراحل مختلفه توليد محصول را همچنانکه در 
  اند در درون آن انجام ميدهند. خارج از کارگاه بجا ميآورده

دار کارگرانی را که به              يه از اينجا پيدا شده است که سرما       مانوفاکتورنوع ديگر 
کار هر يک آنها مکمل کار  های مختلف و مستقل از يکديگر اشتغال داشته، ولی حرفه

هرکدام از آنها مستقال  تا درعين اينکه گرد آورده ديگری بوده است، در محل معينی 
که نتيجه کار مجموع آنهاست يکجا           کار مخصوص بخود را انجام ميدهند، محصولی                 

ساز،  کالسکه آهنگر، نجار، سراج، خياط، شيشه مثال در قديم برای ساختن آيد. بدست
ی ازدياد       کم درنتيجه     اند. کم     نقاش وغيره هر يک بنوبه خود جداگانه سهمی داشته                  

داران برای اينکه بتوانند مقدار زيادی از آنرا درکمترين مدت  تقاضای اين کاال سرمايه
طريق  کردند و بدين ف را درکارگاه معينی جمعی اين کارگران مختل دهند کليه تحويل

  سازی را بوجود آوردند. کالسکه مانوفاکتور
کار  رفته موجب پيدايش تقسيم رفته مانوفاکتورهمکاری ساده در هر دو نوع از 

کم هر يک ازکارگران در نوع بخصوص يا درقسمتی  تری ميشود. کم تر و منطقی دقيق
کارگر     اينکه عمليات مختلفه متواليا بوسيله يک            از کار تخصص پيدا ميکنند و بجای     

اجرای قسمتی از کار گماشته ميشوند و در تلفيق                  ، هر يک از کارگران به         انجام شود
  آنها محصول مورد نظر ساخته ميشود. مجموع عمليات جزئی

ای ازمحصول اشتغال  بدينطريق چون هر يک ازکارگران منحصرا بساختن قطعه
ی مهارت و شايستگی خود را           که کليهنتر ميشود و درعين اي دهتر و آزمو دارد مجرب

يابد و همچنين ابزار  صرف باالبردن کيفيت محصول ميکند سرعت کار نيز افزايش می
کارمخصوصی   تناسب عمليات مختلفه کاملترميشوند و به کار درنتيجه تفکيک و ادوات

ازدياد  ابزار و آالت خود به که انجام ميگردد اشکال جديدی پيدا ميکنند واين تکميل 
  کار کمک ميکند. ثمربخشی

ی کار درعين اينکه موجب ترقی و توسعه نيروی توليدی و                   مانوفاکتور  تقسيم
مراحل تکامل اقتصاد بشر محسوب از تاريخی يکید و ازنظرکار ميشو افزايش بارآوری

 ارزش ليد اضافهميگردد بر درجه استثمار کارگران ميافزايد، زيرا خود يکی از طرق تو
  نسبی است.

ی مهارت و استادی کارگر هنوز              با اينوصف چون استعدادهای شخصی و درجه   
نميتوانست عمال بر تمام شئون         مانوفاکتور     رکن اساسی توليد محسوب ميگرديد،             

ی توليد را منقلب نمايد. ولی تکامل         توليدی اجتماع تسلط يابد و بطور اساسی شيوه
که سد راه     کردن موانعی    ی عاملی بوجود آورد که درعين زائلرمانوفاکتوداخلی رژيم 

  را نيز ازبين برد. مانوفاکتورپيشرفت شده بود، خود 
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کارگاهی بود که ابزار و آالت توليدی                    مانوفاکتور     توضيح آنکه يکی از اقسام          
ی بوجود آمده بود         مانوفاکتور     کار    تقسيم   ی  ميساخت. اين کارگاه که خود درنتيجه                

تر و آالت بغرنجتری ساخت، تا سرانجام به         حول يافت و دستگاههای پيچيدهکم ت کم
است يعنی ماشين موفق گشت. با پيدايش ماشين              مانوفاکتور     ايجاد چيزی که نافی         

کار به استعدادهای فردی، در سر راه تسلط سرمايه                که هنوز در اثر وابستگی عوايقی
ه برای سرايت ر                        ی شئون  کليه  داری به      ژيم سرمايه    باقی مانده بود برطرف شد و را

  اقتصادی هموار گرديد.
ـ          کار   ی نيروی     مانوفاکتور     در رژيم        مرحله سوم ـ ماشينيسم و صنعت بزرگ 

ی کار اين انقالب را     وسيله صنعت بزرگی توليد است، ولی در  مبداء انقالب در شيوه
است: دستگاه     ای مرکب از سه قسمت اصلی       يافته بوجود ميآورد. هر مکانيسم تکامل

کار. دو قسمت اول          محرک (موتور)، دستگاه انتقال و باالخره افزارماشين يا ماشين                          
 اند و در  دادن افزارماشين و بکارانداختن آن تعبيه شده مکانيسم فقط بمنظور حرکت

ی  قوهی بخار يا هر ا نشد تنها کشف قوهکه افزارماشين  پيد گفت تا زمانیحقيقت بايد
نقالب صنعتی        ديگری کافی برا        نبود. ليکن پيدايش افزارماشين موجب                    ی ايجاد ا

  گرديد. استفاده از قدرت بخار و انقالب صنعتی
افزارماشين را در          تعريف ميکند و نقش مهم       آنکه ماشين را        مارکس پس از      

که پيدايش ماشين در طرز توليد ايجاد نموده ميپردازد     توليد بيان مينمايد به انقالبی
ی ديگر صنعت  شعبه ای به توليد و سرايت ماشينيسم را ازشعبه اساسوضرورت تحول 

ميکشد و ماشين را      مانوفاکتور       اجبارا دست از        صنعت بزرگ   شرح ميدهد تا آنجاکه        
نتيج                بوسيله ماشين ميسازد و در خاتمه چنين  با کار       نيز  ه ميگيرد که ماشينيسم 

يد همکاری منظم را بيک وسائل تول تمشترک و منظم جمعی مالزمه دارد، زيرا ماهي
  ضرورت فنی تبديل ميکند.

يعنی تبديل     انباشت سرمايه    ارزش، مارکس به تحليل   پس از بيان مبانی اضافه
  ی از آن برای تجديد توليد، ميپردازد. ارزش به سرمايه و استفاده قسمتی از اضافه

به  يافته    ارزش تبديل       ی اضافه    علمای اقتصاد کالسيک تصور ميکردند که کليه        
کار ميرسد. مارکس  ی متغير ميشود يعنی بمصرف خريد نيروی سرمايه، صرف سرمايه

شده  ی انباشته    ثابت ميکند که اين نظريه بکلی اشتباه است، زيرا قسمتی از سرمايه           
  کار ميگردد. تبديل به وسائل توليد ميشود و قسمت ديگر صرف خريد نيروی

متغير سرچشمه ميگيرد، زيرا  ی مايهارزش تنها ازسر چنانکه سابقا گفتيم اضافه
يابد وبنابراين نميتواند  می محصول انتقال ی ثابت عينا به توليد ارزش سرمايه درجريان

دار از      از اين مقدمه چنين نتيجه ميشود که سود سرمايه              ارزش جديدی ايجاد کند.             
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داری را  هارزش ناشی ميشود و منطقا بايد مساوی با آن باشد. اگر اجتماع سرماي اضافه
-است يعنی مجموع سود سرمايه يکجا درنظر بگيريم اين نتيجه کامال صحيح و صادق

ارزشی است که در مدت مفروضی در اجتماع بدست                    داران مساوی با مجموع اضافه              
داران را جداجدا مورد مطالعه قرار دهيم مشاهده                          آمده است. ولی چنانچه سرمايه           

ز آنها           ا اضافه   درم   ميکنيم که سهم هر يک  با              جموع  ارزش اجتماع کامال متناسب 
اند نيست. علت اين انحراف اينست  ی متغيری که در جريان توليد صرف کرده سرمايه

ش ای متوجه نفع شخصی خوي        داری هر صاحب سرمايه         که چون در اجتماع سرمايه           
ا دار تنه     ثابت و متغير بوجود ميآيد و سود سرمايه     است ترکيبات مختلفی در سرمايه

ای که بعنوان دستمزد خرج شده است حساب نميشود؛ بعبارت ديگر  يه بر طبق سرما
 ارزشی متغير) با اضافهی ثابت و است (اعم از سرمايه  ادهای که بکار افت مجموع سرمايه

را                        بر طبق کسری که صورت آن  که بدست ميآيد سنجيده ميشود و سود شخصی 
ی بکاررفته تشکيل ميدهد جستجو ميشود.  ی سرمايه ارزش و مخرجش را کليه اضافه

و متغير وجود دارد           ی ثابت    سرمايه   ی معينی بين    و نظر باينکه در هر مؤسسه رابطه           
زياد ميشود. اين رابطه         و که اين رابطه پيدا ميکند کم دار بر طبق ترکيبی سرمايهسود 

  را مارکس "ترکيب آلی" سرمايه مينامد.
ی متغير بيشتر باشد      رمايه سهم سرمايه    واضح است هر قدر در ترکيب آلی س            

ارزش توليدشده، که در            دار بيشتر خواهد بود، زيرا اضافه                بهمان مقدار سود سرمايه        
صورت کسر قرار ميگيرد، بزرگتر است و بالنتيجه خارج قسمت بزرگتر خواهد بود.                        

 شدن مطلب چند ترکيب آلی مختلف را با يکديگر مقايسه ميکنيم و برای برای روشن
ارزش صددرصد است يعنی  موارد نرخ اضافه ی اين که درکليه کار فرض ميکنيم تسهيل
  ارزشی کامال مساوی با ارزش خود ايجاد کرده است. کار مورد استفاده، اضافه نيروی

  

  ها مجموع سرمايه
  ث = سرمايه ثابت
  م = سرمايه متغير

  
  شارز اضافه

  

  سود نرخ 
  انفرادی

  م ۲۰  + ث  ۸۰    ـ۱
  م ۳۰ث  +   ۷۰ ـ  ۲
  م ۴۰ث  +   ۶۰ـ   ۳
  م ۱۵ث  +   ۸۵ـ  ۴
  م   ۵ث  +   ۹۵ـ  ۵

۲۰  
۳۰  
۴۰  
۱۵  
۵  

۲۰ %  
۳۰ %  
۴۰ %  
۱۵ %  
۵ %  

ی متغير بيشتر     مالحظه ميشود هرقدر نسبت سرمايه           بطوريکه در جدول فوق 
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نسبت بيشتری  ی ثابت به است نرخ سود نيز باالتر است و بعکس هر اندازه که سرمايه
  تر ميگردد. يافته است نرخ سود ضعيف ترکيب

که در اجتماع در مدت معينی بکار         هائی کنيم که مجموع سرمايه حال اگر فرض
جامعه مساوی با        ی ثابت    رفته است مساوی با همين پنج قلم باشد مجموع سرمايه                

% ۱۰۰ارزش  چون نرخ اضافهوخواهد بود.  ۱۱۰آن مساوی با ی متغير جمع سرمايهو ۳۹۰
خواهد بود. اکنون اگر مجموع               ۱۱۰ارزش توليدشده         ه است مجموع اضافه      فرض شد  

ی ثابت و متغير تقسيم کنيم، آنگاه متوسط     ها ) را به مجموع سرمايه۱۱۰ارزش ( اضافه
  % خواهد بود.۲۲نرخ سود 

ی  هايش بنحوی است که سرمايه         داری که ترکيب آلی سرمايه            بنابراين سرمايه 
متوسط اجتماعی تجاوز        مقدار زيادی از حد            متغير به   ی  ثابت وی نسبت به سرمايه        

هائی    ارزشش از نرخ متوسط بسيار پائينتر است و بالعکس سرمايه                 ميکند نرخ اضافه
ی ثابت به متغير کمتر از   اند(يعنی نسبت سرمايه که برخالف اين ترتيب ترکيب يافته 

داری، چون  ع سرمايهارزش بيشتری دارند. ولی در اجتما معدل اجتماعی است) اضافه
ها را بطرف آن ترکيبی ميکشاند که بيشتر سود ميدهد، اين                       رقابت آزاد سرمايه          

اختالف خودبخود تعديل ميشود و بالنتيجه نرخ متوسط سود عموميت پيدا ميکند.                     
ی  که در مؤسسه ارزشی بجای اينکه بر طبق اضافه داران طريق هر يک از سرمايه بدين

ی واقعی (ثابت ومتغير) که  نسبت سرمايه تفاده کند سودی بهوی توليد شده است اس
داران      حال سود عموم سرمايه        در جريان کار صرف کرده است برميدارد. ولی درعين                 

جهت   ارزش توليدشده است و بهمين           اضافه    با هم در مدت مفروض مساوی با مجموع   
ليد نمايد، بلکه      ارزش زيادتری تو           دار جداگانه اين نيست که اضافه               سود هر سرمايه    

  آوردن سود بيشتری کوشش نمايد. صالح شخصی او در اينست که در بدست
تبديل  پول را به محصولدار اينکه سرمايه شد، برای پيمودهتوليد مرحله آنکهاز پس

دار    نمايد، بايد کاالی توليدشده را به بازار بفرستد. در مقابل چه بها يا قيمتی سرمايه  
  ؟ و قيمت بازار تا چه اندازه با ارزش کاال تطبيق ميکند؟کاالی خود را ميفروشد

مدت مفروض در نظر گرفته شود      نيز اگر مجموع توليد اجتماع در در اين مورد
ی کاالهای توليدشده مساوی بامجموع قيمتها         جمع ارزش کليه که حاصل مسلم است

ا در نظر     خواهد بود. ولی اگر هر يک از مؤسسات يا شعب مختلفه صنعت را جداجد                        
وبيش از ارزش انحراف حاصل ميکنند.                 بگيريم مشاهده خواهيم کرد که قيمتها کم             

دار    علت اين انحراف را بايد در اين نکته جستجو نمود که درنتيجه رقابت هر سرمايه    
ی  شده باضافه    ی مصرف    مجبور است جنس خود را بر طبق قيمت توليد يعنی سرمايه 

متوسط سود حساب نمايد. حد  
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ی صنعت جامعه منحصر به       ای توضيح مطلب فرض ميکنيم که شعب مختلفهبر
پنج رشته است مثال بدينقرار: فلزکاری، شيميائی، داروسازی، صنايع چرم و پوست،           

ی  هر يک از پنج رشته      و متغير بکاررفته در          های ثابت     صنايع نساجی. مقدار سرمايه   
هزار يا احد فرض ميکنيم (مثال يکصديکصد ومزبور را نيز ، برای احتراز از پيچيدگی، 

های اين رشتهکه ترکيب آلی هريک از يکصد ميليون تومان)، ولی چنين قرار ميدهيم
ی ثابت و متغير هر يک از آنها، مثال بترتيب ذيل                   پنجگانه، يعنی نسبت بين سرمايه    

 ۷۰ی متغير، دومی        واحد سرمايه      ۲۰و   ی ثابت    واحد سرمايه      ۸۰متفاوت باشد: اولی         
 ۴۰متغير، پنجمی  ۵۰ثابت و ۵۰متغير، چهارمی ۴۰ثابت و  ۶۰متغير، سومی  ۳۰ثابت و 
ارزش      متغير. باز برای احتراز از بغرنجی مطلب فرض ميشودکه نرخ اضافه                       ۶۰ثابت و 

% و نيز بهمين منظور فرض ميکنيم که در هر              ۱۰۰در هر پنج رشته يکی است و برابر   
نتقال مييابند.                 ليانه سرمايه    الذکر سا    ی فوق    پنج رشته   به محصول ا ثابت تماما  های 

، در صنايع شيميائی ۲۰ارزش توليدشده مساوی با  اضافه ی فلزکاری ابراين در رشتهبن
و ارزش محصوالت  ۶۰و در نساجی  ۵۰، در صنايع چرم و پوست ۴۰، در داروسازی ۳۰

و درمجموع      ۱۶۰نجمیو درپ ۱۵۰، درچهارمی۱۴۰، در سومی ۱۳۰، در دومی۱۲۰در اولی
های پنجگانه را به  های رشتهارزش واحد خواهد بود. چنانچه مجموع اضافه ۷۰۰برابر با 

% خواهد بود      ۴۰های بکار رفته تقسيم کنيم آنگاه نرخ متوسط سود                 مجموع سرمايه 

)500
. ميتوان    واحد ميشود      ۱۴۰توليد هر يک از آنها نيز مساوی با               ) ولذا بهای      ۴۰=  200

  ی جدول ذيل انحراف بهای توليد را از ارزش کاالها بسهولت دريافت: بوسيله
  

 انحراف بهای
 توليد از ارزش
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 سود

 ارزش
 کاال

  اضافه
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ها = جمع کل سرمايه  
٥٠٠م =  ٢٠٠ث +  ٣٠٠  

  

که توليد  ارزشی ميشود قيمت هريک ازمؤسسات برطبق اضافه چنانکه مالحظه
بهای هر جنس از روی قيمت توليد يعنی مجموع                           بلکه  نيامده،  شده است بدست 
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شده باضافه نرخ متوسط سود حساب شده است. بدين طريق هر                    ی مصرف     سرمايه  
های خويش سهم معينی بدست ميآورد. ولی اگر          سرمايه مؤسسه بر طبق ترکيب آلی

از مبداء ارزش برطرف ميگردد. مثال                  مجموع قيمتها را در نظر بگيريم اين انحرافات            
ی بکاررفته اجتماع          ی مجموع سرمايه      ترکيب آلی جدول مورد مثال را بمنزله                ۵  اگر

در مدت معينی فرض کنيم مالحظه خواهيم کرد که دو قلم از محصوالت توليد شده              
واحد کمتر از ارزش حقيقی خود فروخته                  ۳۰قلم ديگر     ۲واحد باالتر از ارزش و           ۳۰

کل اضافه  اند يعنی سودوزيان درنتيجه اعمال نرخ متوسط سود و تقسيم مساوی شده
، زيرا دراجتماعی  اند. و اين امر طبيعی است ارزش در اجتماع يکديگر را تعديل نموده 

که توليدکنندگان بطور مستقل و مجزا از يکديگر عمل ميکنند و فقط ارتباط آنان با     
ن جز اينکه بصورت متوسط وکلّی خود ظهور کنند و بازار است قواني  يکديگر بوسيله

  تفاوتهای انفرادی را جبران نمايند بنحو ديگری نميتوانند اعمال شوند.
بلکه                   دار کليه اضافه       سرمايه   ارزش توليدشده را بمصرف شخصی نميرساند، 

برای بدست                         ز آنرا بسرمايه سابق خود ميافزايد و  بيشتری          قسمتی ا آوردن سود 
ارزش به سرمايه را مارکس انباشت سرمايه                  کردن اضافه      ند. از نو تبديل استفاده ميک

ارزش  شدن سرمايه و بکاررفتن قسمتی از اضافه ناميده  است. مارکس جريان انباشته
وتحليلی عميق ثابت ميکند  ی بيان مينمايد و با تجزيهدار پيشين را در توليد سرمايه

ی اوليه از راه          ن آنها مبنی بر اينکه سرمايه         داران با طرفدارا        که بفرض ادعای سرمايه
 آمده است اين سرمايه درجريان تجديد توليد بکلی مستهلک ميشود  مشروع بدست

 از حاصل زحمت کارگران بدست             دار مستقيما     مايه  ی سود سر   و پس از چندی کليه       
با دالئل و شواهد تاريخی طرق انباشت نخستين سرمايه                       بيان      ميآيد و سپس  ها را 

داری اين انباشت بدوی با زور         ند و نشان ميدهد چگونه در ابتدای دوران سرمايهميک
ی غصب اراضی دهقانان و چپاول وسائل توليد کارگران و دزدی                              و عنف، درنتيجه      

   )١(زمينهای خالصه و اسلوب استعماری وغيره بوقوع پيوسته است.
کار را زياد  بارآور سرمايه اينست که نيروی  چنانکه سابقا ذکر شد تمايل دائمی

کند تا بهای کاالها و درنتيجه بهای خود کارگر تنزل يابد. بنابراين انباشت سرمايه                                 
  کار را زيادتر ميکند يعنی دائما قسمت بزرگتری از سرمايه ی خود نيروی بارآور  بنوبه

ی ثابت) ميشود و بخش نسبتا کمتری از آن در  صرف تهيه آالت و ادوات کار (سرمايه
دار    متغير) بکار ميرود. بعبارت ديگر تمايل ذاتی سرمايه               ی کار (سرمايه يد نيروی خر

                                                
که مارکس درخصوص انباشت سرمايه ذکر  کردن اين مقدمه ما از ذکر جزئيات بسيار جالبی ) برای کوتاه۱(

 نيم.کرده است صرف نظر نموده و خواننده را به مطالعه متن کتاب دعوت ميک
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ی  قدار سرمايه    های ثابت بيافزايد و بالنتيجه از م               ر نسبی سرمايه    ا اينست که بر مقد     
ها، با انباشت قسمتی از         که حجم سرمايه     نسبتی  طريق تدريجا به     متغير بکاهد. بدين      

داران  ازپيش ثروت اجتماع در دست سرمايه يشود بيشارزش توليدشده، زياد م اضافه
  آن کاملتر ميگردد.  های مخصوص به داری و شيوه و مبانی توليد سرمايه جمع ميگردد

مقداری از وسائل           (Concentration)ی شخصی عبارت از گردآئی            هر سرمايه   
طرف  ای از کارگران است. از يک                 دار و حکومت وی بر عده            توليد در دست سرمايه       

ها ميشود و از طرف ديگر            ی سرمايه    های فردی سبب تقسيم و تجزيه          ازدياد سرمايه   
آنها را فراهم ميآورد. پيدايش                 (Centralisation)رقابت آزاد موجبات تمرکز         بوسيله

داران بزرگ ميافزايد و پس از آنکه رقبا با اين                          اعتبارات و بانکها بر قدرت سرمايه               
آوری ميشوند. و بدينطريق             های پراکنده جمع    دند سرمايهی مخوف بزانو درآم اسلحه
ی خود انباشت       داری بوجود ميآيد. تمرکز بنوبه               تمرکز سرمايه     ی خاص دوران   وسيله

های پراکنده بر         سرمايه  کردن     ها را تسريع ميکند و با گردآوردن و متشکل                   سرمايه  
  ی شتاب و سرعت آن ميافزايد. درجه

ها  فاحشی در ترکيب آلی سرمايه کار تغييرات رآور نيروی با ی روزافزون توسعه
ی ثابت به متغير زياد         و تحولی، چون نسبت سرمايه            در هر تغيير    ميآورد و       بوجود   

ای از کارگران از کار محروم ميشوند. بنابراين يکی از نتايج مستقيم                                 ميشود، عده     
ان احتياجات      کارگران زائد بر ميز            پيدايش جماعتی از        ها  انباشت و تمرکز سرمايه       

مارکس "اضافه        تداری اس      سرمايه است. اين پديده را که مخصوص به دوران سرمايه        
  ی خود به     ولی اين افزايش نسبی نفوس کارگری بنوبه                   جمعيت نسبی" ناميده است.        

ی توليد     ها کمک ميکند و حتی يکی از شرايط وجودی شيوه                جريان انباشت سرمايه 
برای صنعت  ای احتياط" يا ذخيره "ارتش نوع طريق يکداری ميگردد، زيرا بدين سرمايه

بوجود ميآيدکه همواره تحت اختيار سرمايه است و ميتواند خارج از تغييرات و حدود 
طبيعی نفوس هر موقع که تحوالت سرمايه ايجاب نمايد اين نيروی احتياط را بزير                               

که از ای ميرسد رجهها بد قع جريان انباشت سرمايهاکند. درو پرچم بخواند و يا مرخص
لبريز ميشود و ناچار است که يا شعب قديمی               يا چند صنعت تجاوز کرده    يک  حدود

های جديدی سرازير شود. دراينصورت  صنايع را توسعه بخشد و يا اينکه بطرف رشته
ای از کارگران دراختيار باشد تا بتوان بدون اينکه                       الزم است که چنين ارتش ذخيره

توليد  چون ای از آنان را بکارگماشت ـ و نيز وجود وارد گردد عدهمای به اوضاع  لطمه
ی ديگر  ی رونقی به دوره داری بطور تناوب از بحرانی به بحران ديگر و از دوره سرمايه

دفع کارگران دارد و اين ميسر نميشود مگر اينکه                        ميرود دائما احتياج به جذب و              
داری  يق هرقدر ثروت اجتماع سرمايهای در اختيار باشد. بدينطر چنين نيروی ذخيره
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يابد و فقر و ی اين نيروی احتياط کارگری افزايش مي زيادتر ميشود بهمان نسبت عده
را فرا ميگيرد. اين قانون مطلق و کلّی انباشت سرمايه در دوران پريشانی طبقه کارگر

ايع  واحوال و جريان وق             داری است و مانند هر قانون ديگری نظر به اوضاع                       سرمايه  
داری انباشت ثروت در يک قطب موازی با               بنابراين در رژيم سرمايهتغييرپذير است. 

  انباشت فقر در قطب ديگر است.
ی ثابت     دادن سرمايه    کار مستلزم ترقی چنانکه تذکر داديم ازدياد نيروی بارآور 

داران را به ازدياد         سرمايه است و چون جستجوی سود بيشتر و انباشت سرمايه دائما
متغير نيز    ی ثابت به     سرمايه  ها يعنی نسبت     بخش ثابت واميدارد، ترکيب آلی سرمايه  

رفته کوچک ميشود       رفته    ی متغير   ضرورتا تغيير ميکند و ناچار سهم نسبی سرمايه            
ی متغير سرچشمه     ارزش تنها از سرمايه          که سابقا داديم اضافه         ولی بنابر توضيحاتی      

، اعم از ثابت و        ارزش به مجموع سرمايه          اضافه   ميگيرد. بنابراين نرخ سود (که نسبت 
آنکه نرخ سود بوسيله کسر ذيل نموده                 ميکند. توضيح      متغير، است) منطقا تنزل       

  ميشود:
  ارزش  اضافه   

  ـــــــــــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ی متغير ی ثابت + سرمايه سرمايه
  

ارزش ندارد و عينا به محصول            ثابت که تأثيری در توليد اضافهی  پس هر قدر سرمايه
نقل ميشود بزرگتر شود ناچار مخرج کسر بزرگتر و خارج قسمت آن کوچکتر خواهد 
شد. کارل مارکس اين پديده را "تمايل نزولی نرخ سود" ناميده است. تمايل نزولی                                     

داری سرچشمه  سرمايهاست که از اساس رژيم  ترين تناقضاتی يکی از عمده نرخ سود
  ی سود و سود اضافی، خود موجب سقوط نرخ سود ميگردد. ميگيرد، زيرا پويه

دار بتواند ضرری که از تنزل نرخ سود عايد ميشود جبران                      برای اينکه سرمايه
بر حجم سرمايه           ز اين                      نمايد مجبور است  ناگزير قسمتی ا بيافزايد و چون  ی خود 

ابت ميشود مجددا بهمان نسبت نرخ سود تنزل               ی ث   سرمايه  ی اضافی صرف      سرمايه  
ميکند. پس انباشت سرمايه موجب تنزل نرخ سود است و نزول نرخ سود بر حجم                           

ها   گردآمدن و تمرکزيافتن سرمايه             چون هر دو به       شده ميافزايد و       ی انباشته    سرمايه  
 ت بيشتری بزرگ ميشود و باز نرخ           بنس  ی ثابت به     سرمايه  کمک ميکنند ناچار مقدار  
  سود بيشتر سقوط ميکند.

  

توليد سرمايه                   نتيجه ميشود که  ز اين مقدمات چنين  به             ا داری بدون توجه 
احتياجات و مصرف اجتماع بنا بر قوانين جبری و ذاتی خود توسعه مييابد و چون                               

که به بازار       کار افزوده ميشود مقدار محصولی                دائما بر وسائل توليد و نيروی بارآور                   
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داری    تزايد ميرود. ازطرف ديگر سرشت توليد سرمايه  ميشود روبهريخته  برای فروش
چنانکه گفتيم ايجاب ميکند که اکثر توليدکنندگان (کارگران) از خريد قسمت اعظم 

ل خريد الزم را در اختيار ندارند و   ئآنچه خود بوجود ميآورند محروم باشند، زيرا وسا
جات ضروری خويش مصرف نمايند            نيز کارگران برای اينکه بتوانند در حدود احتيا                      

کار خود   مجبورند بيش از اين مقدار توليد کنند تا با مزدی که از حاصل فروش نيروی
  ور زندگی خويش شوند.ربدست ميآورند قادر بخريد  وسائل ض

ها، بطوريکه توضيح داديم، موجب ميشود  از سوی ديگر جريان انباشت سرمايه
ارزش را بکار اندازد و قسمت           ت بيشتری از اضافهدار همواره قسم سرمايه ی که طبقه

خود برساند يعنی از مقدار نسبی مصرف خود                کمتری را بمصرف احتياجات شخصی      
شده  باشتههای ان     بر عرض و طول سرمايه  داری پس هرقدر مکانيسم سرمايه )١(بکاهد.

نائی   لعکس نسبت قدرت خريد يا توا          اميافزايد مقدار محصوالت توليدشده بيشتر و ب  
روش نميرسند و بحران سرريز          مصرف کمتر ميشود. نتيجه اين ميشود که کاالها بف                 

  داری را متشنج ميکند.  ، جامعه سرمايهتوليد
"سرمايه" باب در وشنتر ميکند. مارکس دراينمارکس مطلب را رقول از چند نقل

  )٢( :چنين مينويسد
کاالها يعنی     ی   ه توده   ی پروسه سر ميرسد و الزم است ک           "دومين مرحله       

ارزش     ی ثابت، متغير و همچنين اضافه  ی سرمايه که نماينده تمام محصول 
است بفروش برسد. اگر فروش وقوع نيابد و يا فقط جزئا عملی شود و يا                           

شده   کشی کمتر از قيمت توليد بفروش برسند، از کارگر بهره کاالها ببهائی

                                                
داری از يکصدهزار ريال سود خود نيمی را برای احتياجات شخصی و   ) مثال اگر فرض کنيم سرمايه۱(

2نيم ديگر را بر توسعه صنعت صرف نمايد نسبت بين مصرف شخصی و انباشت سرمايه  
است، ولی      1

ت سابق سود جديد را تقسيم        ريال استفاده کرد بهمان نسب            ۱۵۰۰۰۰دار پس از آنکه     همين سرمايه
نميکند، زيرا حرص تحصيل سود از يکطرف و رقابت آزاد ازطرف ديگر او را مجبور ميکند که دائما به    

 ←هزار    کنيم بمقدارمصرف شخصی خود ده           خود بپردازد. بنابراين اگرفرض    توسعه دستگاه استحصالی

2عوض  است يعنی در ريال هم بيافزايد باز نسبت سابق تغيير يافته →
5فقط  1

شده  از سود حاصل 2

5را صرف احتياجات شخصی نموده و 
است  ديگررا برای توسعه دستگاه استحصالی خويش بکار برده 3

2آن از     کرده مقدار نسبی         هزار ريال). پس با اينکه مقدار مطلق مصرف ترقی           ۹۰هزار و  ۶۰(يعنی 
1 

5به 
2تنزل يافته است و بالعکس مقدار نسبی و مطلق سهم ديگر از  2

5به  1
 ترقی نموده است. 3

  

 ۱۷۶ ی ی موليتور، جلد دهم صفحه ) کاپيتال، ترجمه۲(
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ارزش بطور جزئی           ی اضافه  ای نبرده است، يعن      فايده ندار از آ ولی سرمايه
است که موجب     نتيجه نرسيده است و حتی ممکن     وقوع يافته و يا اصال به

 مستقيم وفروش       کشی  شرايط بهره     شود.     سرمايه   کلیيا رفتن جزئی ازدست
ط زمانی و مکانی و حتی جهت     نيست، شراي کشی يکی محصوالت اين بهره 

منحصرا محدود      شی مستقيم ک  آنها با يکديگر تفاوت دارد. درحاليکه بهره
کشی معلول تناسب  به نيروی توليدی اجتماع است فروش محصوالت بهره

ی توليد و نيروی مصرفی جامعه است. اما استعداد مصرف                      شعب مختلفه 
اجتماع مشروط به نيروی مطلق توليد و مصرف نيست، بلکه بآن امکان                          

رار دارد، و        مصرفی وابسته است که بر اساس توزيع مبتنی بر تناقض ق                    
به حداقل پائين ميآورد درحاليکه اين                           مصرف توده      ی عظيم جامعه را 

حداقل خود در محيط کم و بيش تنگی تنظيم مييابد. همچنين استعداد                     
ارزش، بمقادير          مصرف جامعه با تمايل به انباشتن و افزودن و توليد اضافه          

  عمده، محدود ميگردد."
ردو انتقاد ميکند به         ی ريکا    جاکه از نظريه     مارکس درکتاب "عقايد اقتصادی" آن  

  سرريز توليد اشاره کرده چنين  مينويسد:  موضوع بحران
. تقاضای   فراموش ميکند که کاال بايد بپول بدل شود                "... وی (ريکاردو)               

 که تقاضای   کفايت نميکند، زيرا پيدايش سود درست ازآنجاست                   کارگران     
کوچکتر است    رکه اين تقاضا     است و هرقد     کمتر از ارزش محصول          کارگران      

  سود بزرگتر ميشود.
سرريز توليد ازآنجا ناشی ميشود که حد متوسط جمعيت هيچوقت قادر                     

نسبت نيروی     به جذب مقدار متوسط وسائل معيشت نيست و مصرف به                
  )١(کار ترقی نميکند."  بارآور 

  بطريق زير اظهار عقيده ميکند: )٢(و باز در جای ديگر کاپيتال
 آنها درها و مصرف محدود همواره فقر تودهبحران واقعی  علّت هر" آخرين 

که  است بنحوی ی نيروهای توليدی توسعه داری به توليد سرمايه تمايل مقابل
  را نميشناسد." ديگریحدود جامعه مطلق مصرفاستعداداين توليد جز گوئی

  

نهای                             برای اينکه علت واقعی اين تضاد عمده را منشأ اساسی بحرا  مارکس 
ی گردش     لعه در پروسه     اداری است نشان دهد، جلد دوم کاپيتال را به مط                        سرمايه  

                                                
 ، ترجمه فرانسه.۳۰۰صفحه ) "عقايد اقتصادی". جلد چهارم، ۱(
 ۳۸  ی موليتور، جلد دوازدهم، صفحه ) کاپيتال، ترجمه۲(
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  يافته تخصيص داده است. سرمايه و تجديد توليد ساده و گسترش
ی مبادی جلد اول نشان           مارکس در اين قسمت از اثر دورانساز خود برپايه                         

ی ثابت،     مايه  به سر ،  ازلحاظ ارزشی       ،  ) ١( داری     سرمايه  ی   ميدهد که محصول کلّ جامعه        
، به وسائل     ازحيث شکل مادی خود        ارزش تقسيم ميگردد و           ی متغير و اضافه   سرمايه

توليد و اشياء مصرفی منقسم ميشود. مجموع توليد اجتماعی دارای دو بخش است:                   
آن   IIکه به توليد وسائل توليد ميپردازد و بخش                  عبارت از آن بخشی است      Iبخش 

  که اشياء مورد مصرف تهيه ميکند. قسمت از توليد را شامل ميشود
ی محصوالت     ی مبادله    ی گردش سرمايه بوسيله         ی پروسه    انجام دومين مرحله         

ای   گردش سرمايه درمجموع خود مسئله               روند    ) ٢( يابی   در بازار بعبارت ديگر سامان              
است که محتوی آن عبارت از جواب به سئوال زيرين است: چگونه ميتوان در بازار                             

ه از جهت شکل    چ بخشهای محصول اجتماعی (چه ازلحاظ ارزش و                     برای هر يک از       
  مادی)، بخش ديگری از محصول اجتماعی را يافت که بتواند با آن مبادله شود؟

 ی مورد مطالعه بود، مسئله  نفرادها باال درواقع هنگاميکه دور و چرخش سرمايه
ود مطرح   ی مشخصی توليد ميش      اينکه چه کاالئی بصورت ارزش مصرف در کارخانه                      

بر سر تجديد توليد و گردش کلّ سرمايه                      اجتماعی است       ی  نبود، ولی وقتی سخن 
اند اهميت خاصی کسب ميکند، زيرا             که در جامعه توليد شده         شکل مادی کاالهائی       

توليد مورد احتياج  که هم وسائل گردد الزمستيد برای اينکه روند توليد پيوسته تجد
  د مصرف.وجود داشته باشد و هم اشياء مور

   بنابراين بقول لنين:
که چگونه بخشهای توليد تحليل برميگردد دقيقا باين يابی ی سامان "مسئله

  )٣(اجتماعی، چه از لحاظ ارزش و چه از لحاظ شکل مادی، پابپا ميشوند." 

يعنی تعادل توليد        ، ی بغرنج اقتصادی        ساختن اين مسئله      مارکس برای روشن        
، نموداری بدست داده است که در                داری     يد سرمايه  تول   رايط آنارشی     شاجتماعی در      

  معروفيت يافته است. مارکس" )٤(جهان اقتصاد بنام "شمای
 داری ی سرمايه محتوی اين نمودار بطورخالصه اينست که درتجديدتوليد ساده

                                                
ی اجتماعی را  های انفرادی درمجموع خود انجام ميدهند، حرکت و سير سرمايه که سرمايه هائی ) دوره۱(

 ت.های انفرادی در روابط متقابل بين آنهاس ی اجتماعی عبارت از کل سرمايه تشکيل ميدهند. سرمايه
)۲ (Réalisation 

، ۱۹۵۴نمائی رمانتيسم اقتصادی"، ترجمه فرانسه چاپ زبانهـای خارجی مسکـو  ) لنين: "برای خصلت۳(
 ۳۹ی  صفحه

)۴ (Schema 
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 اضافه  ی   ی متحرک بعالوه       عبارت از اين ضرورت است که سرمايه              شرط وقوع تعادل 
و در تجديد توليد         باشد.   IIدر بخش    ی ثابت مساوی با سرمايهبايد  Iدر بخش  ارزش 

ی  مجموع سرمايهکه  يابی عبارت از اينست داری شرط سامان ی سرمايه يافته گسترش
  گردد. IIی ثابت در بخش  از سرمايه بيشتر Iارزش در بخش  متحرک و اضافه 

که   ی(يعنی مجموع بخش      Iدر بخش      برای توضيح اين مطلب فرض ميکنيم که           
ثابت مثال      وسائل توليد توليد ميکند)، ارزش سرمايه                 ميليارد تومان و ارزش             ۴ی 

فرض کنيم تومان باشد. ارزش نيز يک ميليارد  ی متحرک يک ميليارد و اضافه سرمايه
که به توليد اشياء مصرفی ميپردازد)، ارزش                      (يعنی مجموع بخشی       IIکه در بخش     

ارزش     ميليون تومان و اضافه  ۵۰۰ی متحرک  مايهميليارد تومان، سر ۲ی ثابت  سرمايه
اجتماعی ساالنه متضمن عوامل  ميليون تومان باشد. دراينصورت کل محصول ۵۰۰نيز 

  زيرين خواهد بود:
 ميليون m  =۶۰۰۰ميليون  V  +۱۰۰۰ميليون  C  +۱۰۰۰ميليون  ۴۰۰۰ -

 ميليون m  =۳۰۰۰ميليون  V   +۵۰۰ميليون  C  +۵۰۰ميليون  ۲۰۰۰ -

الزمست که قسمتی از محصول           ن تجديد يابد     امکا   برای اينکه روند توليد           
ی  تجديد توليد سرمايه        ميليون) به مؤسسات همين بخش برای            ۴۰۰۰(يعنی   Iبخش 

بت   ميليون)، که       ۲۰۰۰(يعنی مجموعا       Iی محصول بخش      فروخته شود. بقيه       شان ثا
است که از نو توليد         ارزشی    ی تجديد توليد ارزش سرماية متحرک و اضافه                  نماينده   

فروخته   IIبخش  مؤسسات توليد عرضه ميشوند، به آنها بصورت وسائل شده و هردوی
ميليون  ۲۰۰۰مستلزم     IIی ثابت بخش      ميشود (زيرا بنا به فرض تجديد توليد سرمايه

بهمان                    زاء آن  که مورد احتياج شخصی          ارزش وسائل مصرفی         تومان است) و در ا
ميليون تومان  ۳۰۰۰است خريدار ميشود. بنابراين از  Iبخش  داران و کارگران سرمايه

(ازقبيل نان، گوشت، لباس، کفش و ديگر مواد خوراکی و پوشاکی و  IIمحصول بخش 
-ارزش سرمايه ميليون تومان در برابر دستمزد کارگران و اضافه ۲۰۰۰تجملی وغيره)، 

جبران ميگردد.          II  ی ثابت بخش     مبادله ميشود و بدينسان سرمايه            Iداران بخش        
مصرف ب در درون خود همين بخش              IIميليون تومان محصول ديگر بخش            ۱۰۰۰ولی 

بمراتب فوق شرط وقوع                      کارگران و سرمايه          خصیش داران همين بخش ميرسد. بنا 
 داری را ميتوان بافرمول زيرين بيان نمود: ی سرمايه درمورد تجديدتوليد ساده تعادل

  
I ( V + m )  =  II C 

 

که در   تجديد توليد ساده باين معنی است که مجموع کاالهائی فرمول تعادل در
وسائل توليد طی يکسال توليد ميشود، بايد    ی  بوسيله مؤسسات توليدکننده Iبخش 
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از جهت ارزشی برابر با مجموع وسائل توليدی باشد که ساليانه بوسيله مؤسسات هر    
 IIکه در بخش      ديگر مجموع کاالهائی        دو بخش مورد مصرف قرار ميگيرد، و از سوی          

ی وسائل مصرفی توليد ميگردد بايد از لحاظ                ی مؤسسات توليدکننده ساالنه بوسيله
  داران هر دو بخش باشد. ارزشی مساوی با مجموع درآمد کارگران و سرمايه

باينکه تجديد توليد گسترش             نباشت           ی سرمايه    يافته   اما نظر  داری مستلزم ا
ی  ی انباشته نيز در هر يک از دو بخش توليد بين سرمايه چار سرمايهاست، نا  سرمايه

ی انباشته صرف     ی متغير آنها تقسيم ميشود يعنی قسمتی از سرمايه        ثابت و سرمايه
خريد وسائل توليد اضافی ميشود و قسمت ديگر بمنظور تأمين دستمزد بيشتری که   

بود تخصيص داده ميشود. نتي                           Iجه آن ميشود که بخش       ناگزير مورد لزوم خواهد 

ی وسائل توليد) ضرورتا ساليانه وسائل توليدی، بيش از آنچه که برای                            (توليدکننده   
ی متغير    تجديد توليد ساده الزم بود، توليد ميکند. يل بعبارت ديگر مجموع سرمايه          

زيرا، چنانکه     باشد. IIی ثابت در بخش  سرمايهبايد بيشتر از   Iارزش در بخش  و اضافه
ارزش دربخش يکم و سرماية ثابت  ی متغير و اضافه ا بيان شد، برابری بين سرمايهفوق

تجديد توليد       بخش دوم شرط وقوع تعادل در تجديد توليد ساده است، ولی در                            
ی انباشت، اين دو جزء سرمايه نيز ترقی ميکنند، ناچار  يافته، چون درنتيجه گسترش

بخش دوم تجاوز نمايد. بنا بمراتب فوق در               ی ثابت  مجموع مقدار آنها بايد از سرمايه
  يافته شرط وقوع تعادل، برابری زيرين است: تجديد توليد گسترش

ارزش، که برای مصارف             اضافه ی قسمتی از  اضافه ی متغير به بايد ارزش سرمايه
ارزش،      ی اضافه    شده  ی قسمت انباشته     داران اختصاص يافته، بعالوه          خصوصی سرمايه

ی  متغير بخش يکم افزوده شده است، برابر باشد با ارزش سرمايه                        ی   که به سرمايه    
ی ثابت اين       سرمايه  ارزش، که ب        ی اضافه    سمت انباشته  ی ق   اضافه   ثابت بخش دوم به       

  بخش افزوده شده است.
ارزش     و اضافه    ی متغير   يافته مجموع سرمايه    بنابراين در تجديد توليد گسترش

ی ثابت     ت بخش دوم رشد نمايد و نيز سرمايه  ی ثاب بخش يکم بايد سريعتر از سرمايه
  ی ثابت بخش دوم نمو داشته باشد. بخش يکم بايد بمراتب سريعتر از سرمايه

از اين تحليل يک قانون کلی برای رشد اقتصادی جامعه انتزاع ميشود،که در                          
قانون رجحان افزايش           مورد هر رژيم اجتماعی مفروض صدق ميکند، و آن عبارت از      

درواقع رژيم اجتماعی هرچه  نسبت به توليد اشياء مصرفی است. ،ائل توليدتوليد وس
ی نيروهای مولد جامعه باين شکل بيان ميگردد که سهم کار اجتماعی                      باشد، توسعه

که کار اجتماعی در مورد توليد               وارد در بخش توليد وسائل توليد، نسبت به سهمی                 
يا بعبارت ديگر نسبت بين افزايش             اشياء مصرفی احراز ميکند، فزونی يافته باشد.                   
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توليد اشياء مصرفی ازسوی ديگر،              و سهم کار اجتماعی در وسائل توليد از يکسو                
داری قانون فوق بصورت             ت. در رژيم سرمايه     ی رشد اقتصادی جامعه اس بيانگر درجه

ی متغير، يعنی بصورت باالرفتن ترکيب      ی ثابت نسبت بسرمايه رشد سريعتر سرمايه
  ، بيان ميشود. يهآلی سرما

نمودارهای         يافته، بر اساس       گسترش    مارکس را درمورد تجديد توليد                لنين، 
آلی سرمايه بوجود ميآيد، بنحو خالقی بسط داده است. شمائی  که در ترکيب تغييراتی

  لنين بر اين پايه تنظيم نموده، چنانکه خود متذکر شده است، نشان ميدهد که: که
مييابد توليد وسائل توليد برای وسائل توليد "آنچه سريعتر از همه رشد 

ز آنها                          است؛ سپس توليد وسائل توليد برای وسائل مصرف و کندتر ا
  )١(توليد وسائل مصرفی رشد ميکنند." 

داری تعادل، جز بصورت تصادفی،                  بهرحال روشن است که در رژيم سرمايه               
ميشود که هر يک      ی افرادی انجام           بوسيله   پذير نيست زيرا توليد اجتماعی             امکان   

صرفا تابع منافع شخصی خويشند و برای بازاری محصول تهيه ميکنند که قدرت                          
ی  ی بازار برای خود آنها مجهول است. بنابراين توسعه                       جذب آن تا ورود در عرصه            

توليد     های مختلفه    رشته  نسبت               ی  و  نجام ميگيرد  ا بر  برا نا ئی   بطور  ين      ها ا بين  که 
ئما درن                رشته  به رشته     ها از رشته     ی گذار سرمايه       تيجهها وجود دارد دا ی ديگر     ای 

ی عمومی تجديد توليد         دائمی تعادل، قاعده           ل مختل ميگردد و بهمين سبب اختال        
  داری است. سرمايه

  : )٢(مارکس دراين مورد مينويسد
ی  يافته "مبدل بشرايط متعددی از توسعه تجديد توليد ساده و گسترش

نظر بشکل طبيعی اين توليد         ، زيرا    ناهنجار امکانات بحران ميگردند              
  داری)، تعادل خود امری تصادفی است." توليد سرمايه ی (شيوه

يافتن است سامان قرين توليد نظمی بیکه با داری رژيم سرمايهفوق، در  بمراتب بنا
محصول اجتماعی در ميان دشواريها و نوسانات دائمی انجام ميگيرد و اين اشکاالت               

جريان تجديد يابد. در ازپيش افزايش می ی بيشدار ی سرمايه توسعهو اختالالت نيز با 
مصرف بارز ميگردد. اين تضاد سرشتی و اساسی     توليد و داری تضاد بين يد سرمايهتول

يکطرف و شکل    توليد از   اين رژيم بين خصلت اجتماعیکه در داری از تناقضی سرمايه
نهای         توليد ازطرف ديگر وجود دارد، ن                   انفرادی تملک وسائل         اشی ميشود. در بحرا

                                                
 ی فرانسه چاپ مسکو از ترجمه ۱۴ی  ی "بازارها"، صفحه ) لنين: "درمورد مسئله۱(
 ۱۴۱ی  ) صفحهEditions Sociales ۱۹۵۳ی فرانسه چاپ  ) کاپيتال، کتاب دوم، جلد دوم، (ترجمه۱(
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  چشمگيری تجلّی ميکند. داری بنحو سرريز توليد تضادهای تجديد توليد سرمايه
ی تجاری و      ی ربائی، سرمايه        ی سرمايه    مارکس در جلد سوم کاپيتال به مطالعه  

و نشان ميدهد چگونه سود بين صاحبان پول اعم از  مالی يا پولی ميپردازدی  سرمايه
را  ازکاپيتال مبدأ عوايدی همين جلدوبانکدار تقسيم ميشود ونيز در رباخوار، بازرگان

مالکيت زمين ناشی ميشود تشريح ميکند و اشکال تحولی اين نوع از استثمار                   که از
  کار انسانی را به سه مرحله زيرين تحليل مينمايد:

  پرداخته ميشود، مالک (بيگاری) بهکار بصورت زمين که عوايد ای ـ مرحله۱
 ی مالکانه     ای که عوايد بشکل محصول تحويل ميگردد (بهره              هـ مرحل۲

  و تقسيم محصول)،
داری و      ای که عوايد زمين با پول پرداخت ميشود (اجاره                         ـ مرحله   ۳

  مالياتهای نقدی دهقانان به مالکين).
داری ميپردازد و ثابت ميکند               ی سرمايه    در دوره    سپس مارکس به عوايد زمين

ی مالکين     های مزروع بوسيله          ی زمين    ری، چون کليه      دا   که در کشورهای سرمايه          
خصوصی تصاحب شده است، مساحت اراضی قابل کشت نيز محدود است. بنابراين                       

که برای توليد يک قطعه زمين متوسط  قيمت توليد محصوالت زمين بر طبق مخارجی
که ازحيث کيفيت و شرايط ديگر            ميشود، تعيين نميگردد، بلکه مخارج توليد زمينی    

تر است مالک تشخيص اين قيمت خواهد شد. تفاوت اين قيمت    از ساير اراضی پست
که ازحيث شرايط وکيفيت عاليتر است موجد عايدی ديگری                     با قيمت توليد زمينی      

التفاوت" ميشود. ازطرف ديگر چون مالکيت زمين يک نوع انحصار بنفع                               بنام "مابه     
ها با آن     وانتقال سرمايه       وعی نقل   مالک است و در اثر محدودبودن مقدار اراضی مزر                       

ی جبران     آزادی که در شعب ديگر اقتصاد وجود دارد ممکن نيست، ناچار قاعده                                
اعمال    سودها و نرخ متوسط سود نميتواند بنحوی که درمورد صنايع شرح داديم                          

های خود سودهای        ی ترکيب آلی سرمايه        که درنتيجه     گردد و بهمين جهت مالکينی        
که درباره       آنکه درتعديل نرخ سود، بطريقی              ميآورند بجای       شخصی بيشتری بدست   

صنايع بيان شد، شرکت نمايند ميتوانند بهای محصول را باالتر از حد متوسط نگاه                          
ی مطلق زمين"      دارند. از اينجا درآمدی نصيب آنها ميشود که مارکس آنرا "بهره                                

اند منشأ دو نوع       داری، مالکيت زمين ميتو           اصطالح کرده است. پس در رژيم سرمايه            
  درآمد شود که  با وجود شباهت با سود از بعضی جهات با آن متفاوت است.

ی مطلق زمين که درحقيقت يکنوع بهای انحصاری است و تابع   ـ بهره۱
  حد متوسط نيست.

ی حاصلخيزی  درجهکيفی زمينها و اختالف ی که درنتيجه التفاوت ـ مابه۲
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اررفته است بوجود ميآيد و عبارت که درآنها بک هائی سرمايهيا ميزان 
  از تفاوت قيمت توليد بين اراضی پست و عاليتر است.

با ملی           در رژيم سرمايه         بهره            داری ممکن است مثال  ی  کردن مالکيت اراضی 
ی  ی مطلق نتيجه انحصار مالکيت زمين بنفع عده    مطلق زمين را برانداخت، زيرا بهره

دولت اعالم شود اين انحصار خودبخود زائل           ی امالک از آن  معينی است و چون کليه
درنتيجه درآمد  وميگردد و امکان رقابت آزادتر و کاملتری درکشاورزی بوجود ميآيد 

که اين رژيم        التفاوت مادامی         ها ميشود. ولی الغاء مابه         ی جبران بهره زمين تابع قاعده
  پذير نخواهد بود. باقی است امکان

  
زش اقتصادی مارکس بنحويکه در سه جلد کاپيتال     ای از آمو تا اينجا ما خالصه

ی همرزم کبير مارکس فريدريش        آمده است بيان داشتيم. اين آموزش بعدها بوسيله
يابد و     انقالب اکتبر والديمير ايليچ لنين از هر باره بسط می                 انگلس و پيشوای بزرگ

م) درواقع       داری دوران انحصار (امپرياليس                   تکميل ميشود. لنين با تشريح سرمايه           
  بررسی مارکس را تا دوران ما دنبال کرده است. 

لنين در اثر معروف و کالسيک خود تحت عنوان "امپرياليسم بمثابه باالترين                             
های   انتشار يافت و در بسياری از نوشته                ۱۹۱۶داری" که در سال           ی سرمايه    مرحله   

اری جهانی د است، تحول سرمايه ديگرش که مربوط به سالهای نخستين جنگ جهانی
کاپيتال مارکس گذشته بود بادقت تمام مورد          کتابکه از انتشار جريان نيم قرنیدر را

ی  ی مارکس و انگلس درباره             که بوسيله    و با اتکاء به قوانينی          بررسی علمی قرار داد         
بود، ماهيت اقتصادی و سياسی                    پيدايش، تحول و زوال سرمايه               داری کشف شده 

  آنرا تحليل نمود. نشدنی آن و تضادهای حل بهامپرياليسم، قوانين مربوط 
که در جريان آخرين سالهای            ی تحوالتی  درباره های علمی خود  لنين از بررسی

اين نتيجه رسيد که       داری گرديد به         قرن نوزدهم و آغاز قرن بيستم عارض سرمايه                   
-رمايهتوليد س ی ی تکامل شيوه داری انحصارگر باالترين مرحله امپرياليسم يا سرمايه

  داری است. دراين باره لنين مينويسد:
را مينوشت رقابت آزاد يش هنگاميکه مارکس "کاپيتال" خود"نيم قرن پ

اکثريت اقتصاديون "قانون طبيعت" بشمار ميرفت. علم فرمايشی  نظردر
ميکوشد اين اثر مارکس را که درآن بر بنياد تجزيه و تحليل تئوريک و 

بود که رقابت آزاد موجب تمرکز توليد          داری ثابت شده تاريخی سرمايه
انحصار    ی معينی از تکامل خود کار را به              ميشود و اين تمرکز در مرحله    

انحصار واقعيت ديگر اکنون سازد، ولی معدوم سکوت  ی توطئهبا ميکشاند،
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ها   يافته است. اقتصاددانان برای توصيف مظاهر گوناگون انحصار پشته               
يکصدا اعالم ميکنند که "مارکسيسم  و ضمنا همچنان کتاب مينويسند

 المثل انگليسی واقعيات سرسختند و         رد شده است". ولی طبق ضرب           
آورد. واقعيات نشان ميدهند که تفاوت                  ناخواه بايد آنهارا بحساب      خواه

داری مثال درمورد حمايت گمرکی يا                  ميان برخی ازکشورهای سرمايه             
شکل انحصارها يا زمان        آزاد فقط شامل تفاوتهای ناچيزی در                 بازرگانی   

ی تمرکز توليد،       آنکه پيدايش انحصار درنتيجه            حال پيدايش آنهاست و
  )١(است. داری تکامل سرمايه مرحلةکنونی  واساسی  عمومی قانون بطورکلی

داری پيشين،       ی سرمايه    را از مرحله        ی تحول    ای که اين مرحله          عالئم عمده    
است، متمايز ميسازد عبارتند  نگلس بودهکه مورد مطالعات علمی مارکس و ا ای مرحله

ز: تمرکز توليد و سرمايه بدرجه                به ايجاد انحصارهای سرمايه                  ا  داری    ای که منجر 
ی بانکی و  ميگردد و مبدل به عامل قطعی در زندگی اقتصادی ميشود، امتزاج سرمايه

بر پايه              ی صنعتی و ايجاد سرمايه         سرمايه   زاج،   ی اين امت      ی مالی و اليگارشی مالی 
  المللی امپرياليستی. ای بينه رجحان صدور سرمايه بر صدور کاال، تشکيل اتحاديه

يافتن    ی اخير مربوط به پايان           ويژه با اتکاء به پديده          ب از مجموع اين تحليل و         
برای تقسيم                   تقسيم مستعمرات، لنين تشديد مبارزه              را  ی دولتهای امپرياليستی 

پرياليستی را انتزاع ميکند و بدينطريق              مجدد جهان و ضرورت پيدايش جنگهای ام         
داری و قانونمندی جنگهای معاصر را                علت اساسی اختالفات بين دولتهای سرمايه              

  بدست ميدهد.
ی قانون     ده مدر تحليل ماهيت اقتصادی و سياسی امپرياليسم، لنين تزهای ع                 

قتصادی سرمايه        و نشان ميدهد چگونه درکادر                              ا بيان ميکند  را  نحصاری  ری ا دا
توسط را بنفع خويش موسود ارزش داری قانون اضافه مپرياليسم، انحصارهای سرمايها

  قرار ميدهند و سودهای کالن انحصاری برای خويش تأمين مينمايند.مورد استفاده 
ز      ديگری      مهم    گيری   نتيجه  ه          علمی    تحقيقات    مطالعات و      که ا   ی لنين دربار

 اساس   است. لنين بر       مستعمراتی    و  ملی  ی مسئله  به  امپرياليسم بدست ميآيد مربوط
باين نتيجه ميرسد که در                          خصوصيات سرمايه       تحليل   داری در دوران امپرياليسم 

کامل سازمان داده           داری اقتصاد جهانی بطور            ی امپرياليسم سيستم سرمايه        مرحله   
بهره    که کشورهای امپرياليستی درنتيجه              ميشود، باين معنی       کشی روزافزون از            ی 

                                                
ی  ی فارسی "امپرياليسم بمثابه باالترين مرحله ) لنين: "آثار منتخبه جلد اول ـ قسمت دوم. ترجمه۱(

 ۵۲۵ـ  ۵۲۶داری" ، صفحات  سرمايه



 پيتال. جلد اولکا    ۵۶

های خويش و در اثر گسترش مناطق نفوذ و تصرفات استعماری، ملتهای                             يه سرما 
کشورهای مستعمره و وابسته را تحت تسلط خويش درميآورند و بين خود و اين                                 

، سيادت و تابعيت را برقرار ميسازند و بدينطريق                     قبيل کشورها مناسبات وابستگی   
که اقتصاد    ميشوند    های زنجير واحدی          به حلقه   مختلفه تبديل   اقتصاد کشورهای         

  جهانی نام دارد. لنين دراين باره مينويسد:
داری در جريان رشد خود، به سيستم جهانی ستمگری مشتی  سرمايه "

ی روی زمين و اختناق  کشورهای  "پيشرو"  بر اکثريت عظيمی از سکنه
  )١(مالی آنان بدل گرديده است." 

از يکطرف گروه کوچک           ازسوی ديگر مردم جهان به دو اردو تقسيم ميشوند:            
اند که کشورهای مستعمره و وابسته را مورد                     کشورهای امپرياليستی قرار گرفته              

اند که     استثمار و غارت قرار ميدهند و در طرف ديگر کشورهای مستعمره و وابسته                           
ازيوغ امپرياليسم بمبارزه  ميدهند و برای رهائی مردم جهان را تشکيلاکثريت عظيم 

داريست که سيستم مستعمراتی          ی انحصاری سرمايه        اين در مرحله       برميخيزند. بنابر    
ی کشورهای مستعمره و وابسته را در بر ميگيرد      که همه امپرياليسم، يعنی سيستمی

حد  کشی و جور و ستم بی و آنها را تحت استيال و رقيت خويش درميآورد و مورد بهره
 و حصر قرار ميدهد، بوجود ميآيد.

مستعمرات ميکوشند تضادهای  هایتاراج ثروتی باتصرف وامپرياليستدولتهای 
که از مستعمرات حاصل ميشود          درونی و روزافزون خود را حل کنند. سودهای کالنی    

ی  بوسيله ود نرا بفريبکارگر ی کشورها امکان ميدهدکه قشری ازطبقه به بورژوازی اين
استثمار شديد     حال   کارگری را دچار اختالل نمايند. درعين                     آن بکوشند تا جنبش     

داری درمجموع خويش            مستعمراتی موجب آن ميشود که تضادهای سيستم سرمايه         
که بهمراه دارد ضرورتا       کشی مستعمراتی و جور و ستمی عميقتر گردد و تشديد بهره

بخش ملتهای  های وسيع مردم اين کشورها را برميانگيزد. جنبش آزادی مقاومت توده
پيکار عليه امپرياليسم ميکشاند   مردم جهان را به  مستعمره و وابسته اکثريت عظيم

   تر گردد. ی زوال آن  فراهم تر ميشود و زمينه های امپرياليسم متزلزل از اينراه پايه و
 بطورکلی، لنين مينويسد: داری سرمايه به نسبت امپرياليسم تاريخی درمورد مقام

خصوصيت  ين داريست. ا       سرمايه ای از تاريخی ويژهی اليسم مرحله"امپري
داری انحصاری است،            دارای سه جنبه است: امپرياليسم اوال سرمايه                  

                                                
ی  جمهداری" تر ی سرمايه ) لنين: "آثار منتخبه، جلد اول ـ قسمت دوم. "امپرياليسم بمثابه باالترين مرحله۱(

 ۵۱۳ی  فارسی ، پيشگفتار برای چاپ فرانسه و آلمانی، صفحه
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نيا سرمايه     ثالثا سرمايه                     ثا داری     داری طفيلی يا درحال فساد است و 
  )١(درحال نزع است." 

  ميشودکه: ازآنجا ناشی  امپرياليستی ةآن درمرحلفسادو  داری سرمايه صفتی  انگل
رابر پيشرفت فنی و گسترش نيروهای بی ترمزی در ـ انحصارها بمنزله۱

  مولد قرار ميگيرند؛
وار ـخ ای تنزيلـداری بصورت دولته هـکشورهای سرماي ای از ـ عده۲

(Rentiers)  خويش در های عوايد سرمايه عمده از درميآيند که بطور 
  کشورهای مستعمره و وابسته زندگی ميکنند؛

  ـ تشديد ميليتاريسم؛۳
  رف تجملی بورژوازی؛ازدياد روزافزون مصا ـ۴
  امپرياليستی؛ دولتهای ازجانب خارجیو داخلی ارتجاعی ـ اتخاذ سياست۵
  کارگر. ی طبقه فوقانیقشر  ريبفبمنظور وتطميع  رشاء  ی دامنه گسترشـ ۶

داری، يعنی تضاد بين کار و سرمايه، تضاد                  سه تضاد عمده سرمايه    امپرياليسم
ی و تسلط بر جهان با يکديگر مبارزه ميکنند  که برای برتر بين دولتهای امپرياليستی

خود   و تضاد بين دولتهای استعماری و کشورهای مستعمره و وابسته را تا آخرين حد
  تشديد ميکند.

ی بسيار مهم توجه ميکند که در  ی خود باين نکته لنين ضمن تحقيقات داهيانه
اليگارشی مالی است       ی ديکتاتوری        که نماينده     ی امپرياليسم، دولت بورژوائی             مرحله

بتدريج که تضادهای                                تمام فعاليت خود را متوجه حفظ منافع انحصارها ميکند و 
امپرياليسم تشديد ميشود انحصارها بيش از پيش دستگاه دولتی را قبضه ميکنند و       

داران  تسلط خويش را هرچه بيشتر درآن دستگاه تأمين مينمايند. بزرگترين سرمايه
رمهای فرمان دولتی را بدست ميگيرند و بدينطريق تدريجا                      رفته اه     انحصارگر رفته      

داری انحصاری دولتی ميگردد. اين پديده که  داری انحصاری تبديل به سرمايه سرمايه
داری ديده ميشود، عبارت از                در روزگار ما آشکارا در اکثر کشورهای بزرگ سرمايه                  

له  فاده از آن برای مداخ  داری و است ساختن دستگاه دولتی به انحصارهای سرمايه تابع
حداکثر سود  کردن اقتصاد بمنظور تأمين جهت نظامیدر اقتصاد کشور است، بويژه در

  کشور. سياسیمالی برتمام شئون اقتصادی و ی تأمين سيادت سرمايهبرای انحصارها و
ناموزون            ی امپرياليسم از        مرحله   داری در        کشورهای سرمايـه         قانون تکامل 

                                                
ی فرانسه طبع مسکو  لنين: "امپرياليسم و انشعاب در سوسياليسم" مارکس، انگلس، مارکسيسم. ترجمه )۱(

 ۲۹۶، صفحه ۱۹۴۷
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بر                  ين در زمينه    کشفيات لن    مهمترين    ی اقتصادی، سياسی و اجتماعی است. لنين 
داری     ی امپرياليستی سرمايه     ی خصوصيات مرحله اساس تحقيقات علمی خود درباره

اين واقعيت را مورد توجه قرار ميدهد که تکامل شگرف علمی و فنی اين امکان را                                 
با سرعت و از                      بوجود آورده است که            راه جهش     برخی از کشورهای امپرياليستی 

بر ديگران                    ماندگی اقتصادی خود را نسبت به               عقب  کشورهای ديگر جبران کرده 
االقتضاء بزور اسلحه آنها  سبقت جويند و بازارها را  از دست رقبای خود بگيرند ولدی

را وادار به تقسيم مجدد جهان و مناطق نفوذ نمايند. اگرچه وجود مالکيت خصوصی               
داری     خود تکامل نابرابر اقتصاد سرمايه               رقابت بخودی  وسائل توليد، آنارشی توليد و 

بنحوی که برخی از رشته                       ناپذير ميسازد  از       های صنعت سرمايه     را اجتناب  داری 
داری     های ديگر عقب ميمانند، ولی معذلک در دوران ماقبل انحصاری، سرمايه                     رشته

و در مدت  داری نميتوانستند بآسانی تکامل نسبتا منظمی داشت و کشورهای سرمايه
داری به دوران  عبور سرمايهاز تر را عقب نگهدارند. ولی پس کوتاه کشورهای پيشرفته

ی  اندازه ی تکنيک در قرن بيستم و تمرکز بی العاده ی ترقی فوق امپرياليسم، درنتيجه
ی انحصارات، اين امکان برای کشورهای بزرگ               ها و پيدايش و توسعه توليد و سرمايه

ود آمد که تحوالت اقتصادی خود را  بصورت جهش انجام داده نظم         داری بوج سرمايه
  داری برهم زنند. نسبی سرمايه

چنين تغييراتی در تناسب نيروهای اقتصادی دولتهای بزرگ امپرياليستی،                             
ناگزير تحوالتی نيز در نيروی نظامی اين کشورها بوجود ميآورد و اين تحول نابرابر                                 

نظامی م                 اقتصادی و  نيروهای  تقسيم مجدد جهان                 در  برای  رزه  تشديد مبا وجب 
  ميگردد و سرانجام به جنگهای امپرياليستی منجر ميشود.

ی اخير و طی دو جنگ بزرگ            جريان وقايع سده         اين تحليل لنين در       درستی  
و کشور انگلستان و فرانسه را که         دثبوت رسيده است. پس از آنکه امريکا،  جهانی به

بترتيب مقام اول و دوم را در توليد                        ی نوزدهم و آغا         در اواخر سده        ز قرن بيستم 
صنعتی جهان داشتند، بعقب رانده و مقام اول را احراز نمود، آلمان امپرياليست نيز                     

ی خود از فرانسه و انگلستان درگذشت و مقام دوم را پس از امريکا بدست                                   بنوبه  
  اکنون بچشم ميخورد. ای در مورد ژاپن نيز هم آورد. چنين پديده

اساس همين قانون است که لنين تئوری معروف تاريخی خود را درمورد                              بر 
امکان پيروزی انقالب پرلتری، نخست در چند کشور و يا حتی در يک کشور استوار            

داری ماقبل انحصاری را             ميکند. مارکس و انگلس که در اواسط قرن نوزدهم سرمايه               
کارگری فقط ميتوانند  که انقالبندبود  ه بودند باين نتيجه رسيدهمورد مطالعه قرار داد

ی جهان و يا الاقل در اکثر آنها يکجا به پيروزی برسد. بر  درکليه کشورهای پيشرفته
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داری در دوران امپرياليسم، لنين باين نتيجه                       ی قانون تکامل ناموزون سرمايه               پايه  
ديد  رسيد که اين نظر با شرايط جديد تاريخی تطبيق نميکند، زيرا در اين شرايط ج            

ن                      امکا نيز  نقالب سوسياليستی حتی در يک کشور  بعکس       پيروزی ا و  پذير است 
نتيجه    نقالب                                در وقوع ا نقالبی درکشورهای مختلفه،  يط ا ناموزونی تکامل شرا ی 

  ی کشورها و يا در اکثر آنها يکجا غيرممکن است. سوسياليستی در همه
ی  شورهای متحدهکی شعار عنوان "درباره ازآثار مشهور خود تحت لنين در يکی

  اروپا" اين حکم اساسی لنينيسم را بشرح زيرين بيان ميکند:
داريست. ازآنجا  مطلق سرمايه سياسی، قانونو تکامل اقتصادی "ناموزونی

داری  نتيجه ميشود که پيروزی سوسياليسم بدوا در چند کشور سرمايه
  )١(پذير است."  داری امکان ی سرمايه و يا  حتی در يک کشور جداگانه

ی امکان وقوع انقالب سوسياليستی حتی در           حکم اساسی خود درباره لنين از
سوسياليستی    يک کشور جداگانه باين نتيجه ميرسد که حتما الزم نيست انقالب                      

ی کارگر اکثريت         که طبقه   داری پيشرفته و در کشورهائی              بدوا درکشورهای سرمايه           
ي                    ا به پيروزی برسد، بلکه  بتدا در کشورهائی              جامعه را تشکيل ميدهد  ا نقالب  ن ا

های زنجير امپرياليسم جهانی هستند، زيرا                 ترين حلقه    پذير است که سست     امکان   
داری جهانی        سوسياليستی در مجموع سيستم اقتصاد سرمايه            شرايط عينی انقالب      

ماندگی اين يا آن کشور مشخص نميتواند                 فراهم است و بنابراين عدم رشد يا عقب              
  ب گردد.مانع پيروزی انقال

نه       با اين حکم  نقالب           لنين  سوسياليستی را بدست داد و           تنها تئوری کامل ا
ی کشورها      ی کارگر همه      مارکسيسم را بطور خالق غنی ساخت، بلکه در برابر طبقه                    

دورنمای انقالبی تازه و ميدان ابتکارات نوينی برای مبارزه عليه استثمار داخلی و                                      
  استثمار و وابستگی اقتصادی گشود.

داری، لنين اصول      ی شرايط نوين تحول سرمايه ی همين مطالعات درباره بر پايه
داری، که        داری را از انتزاع نمود. بحران عمومی سرمايه       تئوری بحران عمومی سرمايه

داری     بموازات تکامل و تراکم تضادهای امپرياليسم بوجود ميآيد، سيستم سرمايه                             
-ی ميسازد و تمام جهات سيستم سرمايه          ود دچار وضع بحران        خجهانی را درمجموع 

بر ميگيرد. ويژگيهای اساسی اين بحران                                     قتصادی و سياسی را در  ز ا داری اعم ا
داری، تقسيم جهان  عمومی عبارت از جداشدن کشورهائی از سيستم جهانی سرمايه

داری و سوسياليستی، بحران سيستم استعماری امپرياليسم،                   به دو سيستم سرمايه     

                                                
 (ترجمه بزبان فارسی) ۴۸۶ی  ) لنين ـ آثار منتخبه: جلد اول ـ قسمت دوم. صفحه۱(
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ر      بازارهای سرمايه                محدودشدن  بين دولتهای        داری، تشديد اختال           وزافزون  فات 
داری و پيدايش  مؤسسات سرمايه سر بازار و بالنتيجه کاهش توليد درامپرياليستی بر

  داريست. ارد در سيستم جهان سرمايهوبيکاری وسيع مزمن در کشورهای 
د و جزء    کامل را در بر ميگير         ی تاريخی     داری يک مرحله  بحران عمومی سرمايه

  ناپذير دوران امپرياليستی است. جدائی
ی طوالنی از تحوالت اقتصادی و       لنين بحران عمومی امپرياليسم را يک مرحله

به                      بمثا و آنرا  رد  مبارزات طبقاتی ميشما "ورشکست      ی مرحله     سياسی تشديد  ی 
  تلقی ميکند. )١(ی سوسياليستی"  داری در تمام وسعت آن و پيدايش جامعه سرمايه

جريان نخستين جنگ جهانی درگرفت،             در   داری که      ان عمومی سرمايه      بحر 
سوسياليستی اکتبر و جداشدن کشور پهناور روسيه از                    انقالب     ی  بويژه درنتيجه      

ی دوم     داری تشديد گرديد. طی دومين جنگ جهانی مرحله                      سيستم جهانی سرمايه  
رهای اروپا    ای از کشو اين بحران عمومی آغاز گرديد و بخصوص پس از جداشدن عده

ای يافت. در روزگار ما، با               داری بحران مزبور حدت بيسابقه و آسيا از سيستم سرمايه
فروريختن سيستم مستعمراتی امپرياليسم و با گسترش مبارزات آزاديبخش ملتهای 

ی روزافزون         التين و با رشد و توسعه         ی آسيا و افريقا و امريکای            مستعمره و وابسته      
قتصادی          ا عظيم  های                    قدرت  و ديگر کشور جماهير شوروی سوسياليستی  تحاد  ا

  گرديده است. داری وارد مرحله نوينی ی سوسياليستی، بحران عالم سرمايه جامعه
  

ز     بود فشرده      اين   های مارکس و       ی تئوری     پايه  که بر   لنين  تعاليم اقتصادی      ای ا
انطباق  داری در دوران معاصر و انگلس استوار است و از تحليل واقعيت تحول سرمايه

ناشی ميگردد                      نوين جهان  بر شرايط  اصول مارکسيسم  نه     . ) ٢( خالق  ين  برا تنها   بنا
دهنده و  دهنده، گسترش  لنينيسم در برابر مارکسيسم قرار نميگيرد، بلکه خود ادامه

سازی  مکتب های آن ناشی از تمايالت ذهنی، مارکسيسم است و ويژگی ی کننده غنی
ی قرن    که معلول تغييراتی است که در آستانه            ا خصوصيات ملی روسيه نيست، بل        ي 

داری بوقوع پيوسته و درنتيجه مرحله جديدی از                      بيستم در شرايط عمومی سرمايه         
  ی طبقاتی را گشوده است. تحول تاريخی و مبارزه

                                                
ی تجديدنظر در برنامه و تغييرنام حزب". آثار  کمونيست (ب) درباره کنگره هفتم حزب ارش به) لنين: "گز۱(

 ۱۰۶، صفحه ۲۷کامل بزبان روسی. جلد 
ی برگزاری  ) نکات اساسی تعاليم اقتصادی لنين از گزارش نگارنده در سمينار علمی منعقد در آستانه۲(

ای انقالب  اکتبر تحت عنوان "لنينيسم ـ پرچم انديشهمراسم پنجاهمين سالگرد انقالب کبير سوسياليستی 
 مراجعه شود. ۲۳تا  ۱۸اکتبر" اقتباس شده است. بکتاب "انقالب اکتبر و ايران" صفحات 
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کارگر  ی اين آموزش (مارکسيسم ـ لنينيسم) برای طبقه ی جانبه فراگرفتن همه
که ايران باسرعت  کنونی کارگر، بويژه درشرايط ی قهی رزمندگان راه طب کشورما و همه

است.  انکاری ميرود، ضرورت غيرقابل داری پيش استقرار مناسبات توليد سرمايهراه در
که واقعيات را  ی علمی يک سياست انقالبی است. آنکس  مارکسيسم ـ لنينيسم پايه

لوحی بيش  ف سادهميکند خيالبا آورد و صرفا برمبنای تمايالت خود عمل بحساب نمی
نيست و دير يا زود تاريخ او را بخارج از مسير خود پرتاب مينمايد، زيرا تاريخ تنها                           

های خود را با قوانين            های انسان دمساز ميگردد که انسان نيز نقشه     هنگامی با نقشه
ای خطاب     آن تطبيق دهد. بهمين جهت است که مارکس در نامه                  تاريخ و سير واقعی    

  مينويسد: Kugelmannوگلمان به دوست خود ک
با واقعيات آنطور که هستند برخورد نمود، يعنی بايد مصلحت                            "بايد 

  بنحوی عرضه کرد که با شرايط نوين تطبيق نمايد."انقالبی را 
  

کارگر ايران در برخورد واقعی به تحليل شرايط نوينی             ی مصلحت انقالبی طبقه
لی يک سياست درست انقالبی جز        است که درکشور ما بوجود آمده است. احکام عم  

بينانه ميسر نيست. و چنين برخوردی نيز جز با فراگرفتن                      از راه چنين تحليل واقع          
  پذير نخواهد بود. ـ انگلس ـ لنين امکان سآموزش مارک
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 ام، به پيشتازِ دلير، نشدنی به دوست فراموش

  وفادار و نجيب مبارزة پرولتاريا،

لفويلهِلم و  
  تولّد يافته و در زمان تبعيد در  ۱۸۰۹ژوئن  ۲۱که در تارناو در 

  وفات نموده، تقديم شده است. ۱۸۶۴مه  ۹تاريخ  منچستر به
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ل ديباچة چاپ او  
  

دربارة " کنم، دنبالة نوشتة من آن را به عموم عرضه می  اثری که امروز نخستين بخشِ
بينِ   طوالنی فاصلة .يافت انتشار ۱۸۵۹درسال که است )١([نقد اقتصاد سياسی] "اقتصاد  علمِانتقاد از

  گرديد.  من کارِ  ای بارها موجبِ قطعِ ساله که بيماریِ چندين آغاز و ادامة آن ازآنجاست
تنها از جهت       کار اولِ اين بخش خالصه شده است. اين نوشتة سابق در فصل محتَوایِ

مسائل انجام نيافته بلکه مطلب نيز بهتر بيان شده است. تاآنجا                کاملِ پيوستگی و استقامت
اشاره اکتفا کرده         اند برخی نکات را که سابقاً فقط به             من اجازه داده          و احوال به         که اوضاع

کوتاه نمودم. طبعاً           بودم     آورده      تفصيل   ای ديگر را که به         عکس، پاره     ام و به بودم بسط داده 
ريخِ تئوریِ ارزش و پول اختصاص داده شده بود در اين نوشته حذف                               تا  که به    هائی   بخش 

های فصل اول منابعِ تازه راجع                گرديد ولی با وجود اين خوانندة نوشتة سابق در يادداشت        
  تاريخِ آن تئوری خواهد يافت. به

جهت   همين   کند و به    هرآغازی دشوار است. اين حقيقت در بارة هر علمی صدق می                    
است بزرگترين       کاال اختصاص داده شده             تحليلِ  که به   هائی   ويژه قسمت     اول و به  فهمِ فصل 

ام  کوشيده ارزش همچنين مقدارِ و ارزش ماهيت  تحليلِ  درخصوصِ کند. می را ايجاد دشواری
   ٢فهم بيان نمايم. که امکان داشت آن را همه تاحدی

ار توخالی و ساده است، ولی            شکلِ ارزش، که صورت آمادة آن شکلِ پول است، بسي      
طورِ   است الاقل به      که فکرِ بشر با آنکه توفيق يافته             است  از دو هزار سال        حال بيش  با اين 

                                                
)۱(  Zur Kritik der politischen Ökonomie  

ز نوشتة در بخشی ا  (F. Lassales)السال فردريککه  يافت هنگامی ضَرورت من نظرِ به عمل بيشتر ـ اين۲
  مرا دراين  توضيحات چکيدة و روح است مدعی درآنجاکه وی (Schulze Delitzsch)دليچ شولتسهعليه  خود

عمومی  تمامِ مطالبِ السال فردريکبگوئيم وقتی  کند سوء تفاهمات مهمی ايجاد نمود. ضمناً باب بيان می
کند  های من بدون ذکر مأخذ آن اقتباس می شتهکلمه از نو به کارِ اقتصادیِ خويش را تقريباً کلمه   نظری
وغيره  صفَت تاريخیِ سرمايه يا همبستگیِ مناسبات توليد و طرزِ توليد است) وغيره به که مربوط آنچه (مثلِ

اين عمل  برد البد ضَرورت تبليغی او را وادار به کار می ام به وجودآورده که من شخصاً به و حتّا اصطالحاتی
است   گرفته که ازآنها نتايج عملی آورده و  که وی دربارة تفصيالتی من بحث منظورِ است  است. بديهی نموده

 اين مطلب ندارم.      وجه کاری به هيچ نيست. من به
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کوشد.   می آن      تری را تجزيه کند، برای کشف             مراتب پيچيده      اَشکالِ پرمغزتر و به       تقريب   
عالوه در تجزية اَشکالِ          هتر از سلّول است و ب       چرا؟ برای اينکه مطالعة اجسامِ مرکّب آسان

های شيميائی ميسر نيست. قوة تجريد و انتزاع                اقتصادی استفاده از ميکروسکوپ يا معرف    
  دو را بکند. بايد جبران اين

  

سلّولیِ  کاالـ شکلِ ارزشیِ  ـ يا صورت کار محصولِ کاالئیِ شکلِ بورژوائی جامعة برای اما
شود.  کشانده می کارِ اين تحليل به تردستی نمايدکه یعامی چنين م ديدة است. در  اقتصادی

  پردازد. می تردستی به ميکروبی تشريحِ علمِ که درمعنائی تنها  ولی هست،  تردستی است،  راست
  

دشواریِ فهمِ اين         توان نسبت به      استثناِء قسمت مربوط به شکلِ ارزش نمی         بنابراين به
ای   خواهند چيزِ تازه        گيرم که می     ا در نظر می     کتاب شکايت داشت. البته من خوانندگانی ر  

  بياموزند و بنابراين ميل دارند بيانديشند.
  

های طبيعت را در جائی مورد مطالعه                کند: يا پروسه      علمِ طبيعی دو طريقه اختيار می      
کننده  شود وکمتر مورد تأثيرِ عواملِ مختل ترين صورت آنها نموده می کامل دهدکه  قرار می

  کند. خدشة پروسه را تأمين دهدکه سيرِ بی تجربيات خودرا درشرايطی انجام می هستند ويا
داری و مناسبات  کنم، شيوة توليد سرمايه آنچه را که من قصد دارم در اين اثر تحقيق

  است.  های منطبق با آن  توليدی و مبادله
  

کشور   اين  همين سبب   تاکنون انگلستان محل کالسيک اين نوع توليد بوده است. به                      
است. حاال اگرخوانندة آلمانی  گرديده ترين شاهد برای بيان وتشريحِ نظريات من واقع عمده

های خود را باال         شانه  ) ١( مآب   ِ کارگران صنعتی و کشاورزیِ انگليسی فريسی                در مورد وضع  
اع تامدتی اوض بگويدکه درآلمان هنوز دهد و بينانه خود را تسلّی بياندازد و يا بخواهد خوش
 کنم." می که نقل خود تُست سرگذشت بزنم: "اين وی بانگ به که توانم بدک نيست، جز اين نمی
(De te fabula narratur)های تکامل عالی يا دانیِ سخن ازدرجة خود خودیِ . بهاجتماعی تضاد  

وانين ـ   شود نيست. سخن برسرِ خود اين ق داری ناشی می که از قوانينِ طبيعیِ توليد سرمايه
  شوند. کنند و چيره می که با ضَرورتی پوالدين تأثير می سرِ خود اين تمايالت است بر

                                                
از شعب باستانیِ مذهب يهودندکه تظاهر   فريسيان پيروان يکی  (pharisäisch, pharisaique)) فريسی ۱(

اشخاص رياکار و قلب  های اروپائی به شعارِ خود قرار داده بودند و در اصطالحِ زبان تقدس و تقوا را به 
  گردد. اطالق می دهد] که مطلب را وارونه جِلوِه می فريب، کسی [عوام
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کمتر توسعه يافته،      که  کشوری    که از لحاظ صنعت جلوتر از ديگران است، به                  کشوری
درکشورِ ما آنجاکه توليد             گذريم.     دهد. حاال از اين مطلب می         اش را نشان می منظرة آينده

آن اوضاع بدتر از          معنای واقعیِ وگل پيداکرده، مثالً درکارخانجات به حقِّ آب داری سرمايه
های ديگر  کارخانه وجود ندارد. ما در هر يک از رشته انگلستان است؛ زيرا پارسنگ قوانينِ

داری بلکه از غيرکافی  تنها ازتوسعة توليد سرمايه غربی نه ایِ اروپای مثلِ همةکشورهای قاره
     آن رنج می      بودن يوبِ ارثی                       رشدکه زائيدة      بريم. در جوارِ مصائبِ جديد يک سلسله از ع

که نابهنگام  است باکلّية عواقبی باستانی و سپری شده توليدیِ  های ما درشيوه درجازدن دائمیِ
دهند. ما تنها از  گردد، ما را تحت فشار قرار می در زمينة مناسبات اجتماعی ازآنها ناشی می

(مرده  (Le mort saisit le vif)دهند. بريم؛ بلکه مردگان نيز مارا عذاب می ان رنج نمیزندگ
   )١(گيرد). زنده را فرامی

درانگلستان  باآنچه درمقايسه [خشکی] بری غربِ اروپای وکشورهای آلمان اجتماعیِ آمارِ
زَنَد تا بتوان       باال می   قدرِکفايت  همه گوشة پرده را به گذَرد فقير و ناچيز است. ولی بااين می

  را از البالی آن ديد. )٢(سرِ مدوزی
اَدواری برای بازرسیِ وضعِ  های کميسيون های ما مانند انگلستان ها و پارلمان اگر دولت

ها همچنان دارای اختيارات تامه برای تحقيقِ حقايق   کردند و اين هيئت اقتصادی تعيين می
طرف  نگلستان برای اين مأموريت مردانی باصالحيت وبیداشت همچون ا بودند و نيز امکان

عمومی،کميسرهای  بهداشت پزشکی دربارة دهندگان کار،گزارش بازرسان مالحظه مانند وبی
از وضع   مأمورِ تحقيق دربارة استثمارِ زنان وکودکان و شرايط سکنی و غذا پيدا نمود آنگاه 

  کرديم. خاصّ خود وحشت می
پوشانيد، ولی ما        کند، خويشتن را با کُالهی از اَبر می               ينکه ديوها را دنبال  برای ا پِرسه

  کشيم تا بتوانيم وجود ديوان را انکارکنيم! های خود می درعوض،کُاله اَبر بر ديدگان وگوش

                                                
 محض فوت در تَرِکة متوفّی که درقرون وسطا برای اينکه وارث بتواند به است قاعدة حقوقی  ) اشاره به۱(

زبان فرانسه  آلمانی به متنِ که در  گرديده است. اين قاعده  کند وضع وتصرف دخل ده باقی بماند]که از مر [مالی
  گرديده است. اقتباس عادات پاريسذکر شده، از کتاب 

)۲ (Meduse دوزجادوئی يکی م های باستانیِ يونان،که بينندگان را تبديل به  افسانه که بنابه است  از سه زن
خدای خدايان پهلوان داستانیِ يونان  زئوسپسرِ  (Perseus, Persee)پِرسئوس يا رسه پِو کردند  سنگ می

  سرِ او را بريد.
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آمريکا درقرن هيجدهم  را در اين باب وهم نگيرد. همچنانکه جنگ استقاللبيهوده ما 
آمريکا در سدة نوزدهم برای  خطر بود، جنگ داخلیِ منزلة ناقوسِ وپا بهبرای طبقة متوسط ار

  طبقة کارگرِ اروپا اعالم خطری است.
تحوالت  نمود. اين توان بادست لمس های اجتماعی را می درانگلستان جريان دگرگونی

صورت   ن گردد. در اي در نقطة معينی از اعتالِء خود ناگزير موجبِ واکنش در قارة اروپا می
خود خواهد  تری به تر يا انسانی تحوالت مزبور برحسبِ درجة تکاملِ طبقةکارگرشکلِ خشن

که کلّية موانعی را  که است تر، نفعِ طبقة حاکمة کنونی در اين نظر از جهات عالی گرفت. قطع
  ردارد.پايش ب طبقةکارگراست از پيشد و سدّ راه تکاملِ توان قانوناً تحت اختيار درآور یم

تاريخ، محتَوا و نتايجِ قوانينِ  بزرگی را به  که من در اين جلد بخشِ جهت است همين به
تواند و بايد در مکتبِ ديگران بياموزد. حتّا  ام. هرملّتی می کارگریِ انگلستان تخصيص داده

ما در ای در مسيرِ قانون طبيعیِ تکاملِ خويش افتاده است ـ و هدف غائیِ  که جامعه هنگامی
تواند ازمراحلِ  کنيم ـ نمی اجتماعِ نوين را کشف که قانون اقتصادیِ تکاملِ است اثر همين اين

وسيلة فرمان اين مراحل را زائل سازد.                طبيعیِ تکاملِ خود بجهد و نه اينکه ممکن است به
  ترکند. تر و ماليم که درد زايمان را کوتاه است تواند اين که می آنچه

دار و مالک زمين را با             که چهرة سرمايه      کنم  هرگونه سوء تفاهم اضافه می         برای رفعِ    
اقتصادی، نمايندگان           تجسمِ مقوالت      مثابه   ام! در اينجا از افـراد فقط به                 سرخاب نياراسته     

  مناسبات و منافعِ معينِ طبقاتی بحث شده است. 
کند  می  تلقّی تاريخی و طبيعی پروسة  يک را جامعه اقتصادیِ  ساخت تحولِ که من نظرية

آن    شماردکه خود محصولِ اجتماعیِ     کمتر از هر عقيدة ديگری فرد را مسئولِ مناسباتی می
  تواند خود را مافوقِ آن مناسبات قرار دهد. است، با اينکه از نظرِ ذهنی فرد می 

دانش وجود  که برای شُعبِ ديگرِ آزاد علمی تنها باهمان دشمنی درعلمِ اقتصاد تحقيقِ
است شديدترين و حقيرترين  که مورد بحث آن کند. طبعِ خاصِّ موضوعی دارد تصادف نمی

جوشد يعنی حرصِ نفـعِ شخصی را        که در سينـة انسانی می       توزترين شَهوات نفسانی و کينه
ة گان   ونُه   اصولِ سی   وهشت حمله به      انگيزد. مثالً کليسای عالیِ انگلستان سی             بر ضدّ خود می  

ونُهم از درآمد خويش. و در روزگارِ                     بخشد تا تعرضی بر يک سی      تر می   دينِ خود را آسان  
ما مخالفت بـا خداوند در مقابلِ انتقاد مناسبات کُهنِ مالکيت از معاصیِ صغيره محسوب                           

کتابِ  زمينه پيشرفت را منکرشد. مثالً من خواننده را به توان دراين شود. باوجود اين نمی می
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  که چند هفته است تحت عنوان: آبی
"Correspondence with Her Majesty's MissionAbroad, regarding Industrial 
Question and Trades'Union."   

کارگری)      های   مسائلِ صنعتی و اتحاديه        (مکاتبه با ميسيون اعليحضرت در خارجه راجع به           
  دهم. انتشار يافته است، مراجعه می

گويندکه درآلمان،  کتاب می صراحت دراين ن سلطنت انگلستان درخارجه بهنمايندگا
کنونیِ سرمايه وکار همان  بری تحولِ روابط متمدن اروپای  فرانسه وخالصه درکلّيةکشورهای

که درانگلستان. درهمين زمان ازسوی ديگرِ اقيانوسِ  است اجتناب اندازه محسوس وغيرقابل
دارد  در اجتماعات عمومی اعالم می آمريکای شمالیجمهورِ ن رئيسمعاو) ١(ويداطلس آقای 

  گيرد." از الغاِء بردگی تغييرِ شرايط سرمايه ومالکيت ارضی در دستورِ روز قرار می که: "پس
يک توانائیِ  سياه، هيچ ٭اينها عالئمی از زمان هستند، که نه قبای ارغوانی و نه طيلسان

ما نشان  که فردا معجزه خواهد شد. اين عالئم به نيست د. منظور اينکردن آن را ندارن پنهان
شودکه جامعة کنونی ريختة        دهدکه حتّا در بينِ طبقات حاکمه دارد اين نکته درک می می

  که دائماً درحالِ تطور است. است ثابتی نيست، بلکه ارگانيسمِ قابل تکاملی
های مجموعِ پروسه  (کتابِ دوم) و شکلجلد دومِ اين نوشته از پروسةگردشِ سرمايه 

  (کتابِ سوم) بحث خواهدکرد.
  در جلد سوم و آخرکتاب (کتابِ چهارم) تاريخِ تئوری را بيان خواهيم نمود.

که ناشی از انتقاد علمی باشد، با آغوشِ باز پذيرفته خواهد شد. در برابرِ                 هر قضاوتی
آنهاگذشتی  شود ومن هرگز درقبالِ انده میاصطالح افکار عمومی خو که به های قبلی قضاوت
   دهم، که گفت: کالمِ آن مرد بزرگ فلورانسی را شعار خويش قرار می ام، همچنان  نکرده

"Segui il tuo corso, e lescis dir le genti!" 

  خواهند بگويند!). (راه خودگير و بگذار مردم هرچه می
  ۱۸۶۷ژوئيه  ۲۵لندن، 

  کارل مارکس
    

                                                
)۱ (Wade 

  اند. انداخته دوش می که خواصّ ومشايخ به اندازند، نوعی شنِلِ سبز باکاله دوش می که بهرِدا، جامةگشاد و بلند ٭
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  گفتار برای چاپ دوم پِی
  

است توضيحاتی   آمده عمل کتاب به اين  دوم  که درچاپ تغييراتی  راجع به بدواًاست   الزم
های   خورد. يادداشت         چشم می   کتاب به بندیِ ترشدن تقسيم اول بدهم. روشن چاپ خوانندگان به

مهمترين  کتاب متن به اما راجع است. داده شده دوم تذکّر  چاپ  حواشیِ عنوان جا تحت تازه همه
  قرارِ زير است:  مالحظات به

وسيلة آنها     که به   در بند اول از فصلِ يکم موضوعِ انتزاعِ ارزش از راه تجزية معادالتی                                
شود با دقّت علمیِ بيشتری انجام شده است. همچنين بستگیِ بينِ                   هر ارزش مبادله بيان می          

کارِ اجتماعاً الزم که در چاپ اول فقط                    وسيلة زمان     رزش به    ماهيت ارزش و تعيينِ مقدارِ ا             
  طورِ وضوح برجسته شده است. آن اشاره شده بود، در اينجا به به

اينکه در چاپ اول دو نوع بيان از مطلب شده       بند سومِ فصلِ اول (شکلِ ارزش) نظر به
) ١( هانوری  دکترکوگلمانست من که دو شوم طورِگُذَرا متذکّرمی است. به بود،کامالً اصالح شده

هامبورگ    که از  بودم  ديدن او رفته به ۱۸۷۶ گرديد. در بهارِ سال موجبِ اين دو نوع بيان مطلب
ارزش     مرا متقاعد نمودکه دربارة شکلِ  کوگلمان کتاب برای تصحيح رسيد. های نخستين جزوه

مطالب  اغلبِ دارند. باشد نياز  اشتهد جنبة درسی بيشتر که  اضافی  توضيحات خوانندگان به اغلبِ
  کاال وغيره) تغيير يافته است. صفَتیِ آخرين بخش اول (در فتيش

استناد   است؛ زيرا به      بند اولِ فصلِ سوم (معيارِ ارزش) بادقّت مورد تجديدنظر قرارگرفته
اغماض    ه) داده شده، اين قسمت ب           ۱۸۵۹، برلين    انتقاد علم اقتصاد         که درکتاب (       توضيحاتی  

  نَحوِ فاحشی تغيير يافته است.  ده بود. فصلِ هفتم، مخصوصاً قسمت دومِ آن، بهگردي مطرح
آمده و اغلب فقط مربوط به سبک      عمل که در متن به جزئیة تغييرات کلّي  فايده است بی

اين، اکنون      ودباوج شود. می کشيده کتاب تمامِ اصالحات به  اين بياورم. دامنة است دراينجا انشاء

                                                
)۱ (Dr. L. Kugelmann in Hannover   يکی از) هانور اِء معروفل و  ) عضوِ بين۱۹۰۲ـ۱۸۲۸اَطبالملل او

  کاپيتال. کتابِ  يکی از طرفداران پرحرارت مارکس و از مبلّغينِ 



    ۶۹    کارل مارکس  

  

کنم، متوجه      کتاب را که در پاريس انتشار يافته است از نو مالحظه می     که ترجمة فرانسة اين  
بايستی  است. درجائی می اصالح داشته آلمانی احتياج به  های متنِ قسمت که بعضی از  شوم می

بيشتری درحذف      شد و درجای ديگر تجديدنظرِجدی درسبک انشاء يا دقّت    عميقاً اصالح می
 ۱۸۷۱پائيز سالِ فرصت نبود؛ زيرا در بود، ضَرورت داشت. ولی  يافته  هاکه راه ای نادرستی پاره

است و چاپ دوم  کتاب ناياب شده  که چاپ اول رسيد من خبر کارهای فوتی به در ميان انواعِ
  آغازگردد. ۱۸۷۲بايد از ژانوية 

  

آلمان يافت، خود          کارگرِ    اد ميان محافلِ وسيعِ طبقةکاپيتال با سرعت زي  که قبولی حسنِ
که ازنظرِ اقتصادی نمايندة طرز فکرِ بورژوائی            مردی )١(مايرکارِ من است. آقای  بهترين پاداشِ

ای منتشرنمود    است و در شهرِ وين صاحب صنعت است، در ايامِ جنگ آلمان و فرانسه جزوه 
ها معرفی     آلمان    منزلة دارائیِ ارثیِ           که به   يرومند تئوريک     خوبی نشان دادکه آن شَمِّ ن            و درآن به      

عکس درميان طبقةکارگر       يافتة آلمان رخت بربسته و به حسابِ تربيت شد، از بينِ طبقات به می
  از نو زندگی يافته است.

  

  ستاو فون   وگ است ـ   مانده   خارجی باقی منزلة علمی تا اين ساعت علمِ اقتصاد درآلمان به
انتشار    ۱۸۳۰درسال     "بيان تاريخیِ تجارت وصنعت وغيره"که تحت عنوان  درکتابی )٢(گوليش

داری شده و بالنتيجه   داد، اکثرِ جهات تاريخی راکه درکشورِ ما مانعِ توسعة طرز توليد سرمايه
  کتابش روشن      از تشکيلِ اجتماعِ بورژوائیِ جديد جلوگيری نموده، بخصوص در قسمت اولِ         

بنابراين زمينة مساعدی برای علمِ اقتصاد وجود نداشت، بلکه مانند کاالئی ساخته         است.  کرده
            آموزانی باقی        آلمانی همچون دانش          و پرداخته از انگلستان واردگرديد و استادان       ماندند. بيان

ای از عقايد محجر    گذشت در دست آنان مجموعه نظری آنچه در واقعيت زندگیِ خارجی می
خود تفسير و بالنتيجه تحريف           بورژوائی اطراف           خُرده    مقتضای دنيای       آن را به      نای  شد که مع  

کردند. اين احساسِ ناتوانیِ علمی را که فرونشاندنی نبود و اين ناراحتیِ وجدان را که                                          می 
های ادبی       فروشی   گذاشتن در زمينی ناشناس بود،کوشيدند پشت بساطی از فضل        ناشی از قدم

                                                
)۱ (Sigmund Mayer 

)۲ (Gustav von Gülich )۱۷۹۱آلمانی نويسندة تاريخ اقتصاد تحت عنوان: ) مقاطعه۱۸۴۷ـ کار و بازرگان  
Geschichtliche Darstellung des Handels, der Gewerbe usw. 
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اند، پنهان      گرفته   قرض   ) ١( اصطالح اداری        از علومِ به      که   زدن موادّ خارجی          قاتی و تاريخی يا با
آن بايد هر داوطلب سرشار از              که از برزخِ         از اطالعات       عبارت ديگر انبوه درهمی        سازند. به

  آلمان بگذَرد. آرزوی بوروکراسیِ
های   اکنون شکوفه     مداری باسرعت درآلمان توسعه يافت وازه   توليد سرمايه ۱۸۴۸ازسال

آورِ آن پديدار شده است. ولی با اين وجود اقبال بيش ازگذشته به متخصّصينِ ما                                  سرگيجه 
اقتصاد بپردازند، مناسبات جديد اقتصادی           علمِ طرفانه به توانستند بی که می روی نياورد. تاوقتی

نَحوی   شد، اوضاع به      که اين مناسبات وارد زندگی    در واقعيت آلمان وجود نداشت و هنگامی
بی برای زيادی درآمدکه ديگر فرصت بورژوائیِ مطالعات بود.    نمانده موجود باقی طرفانه درمحيط

جای اينکه يک      داری را به که نظمِ سرمايه است، يعنی تا وقتی  که علمِ اقتصاد بورژوائی مادامی
آن   علمیِ انگارد، وِجهة می اجتماعی دتولي  وقطعیِ آخر تاريخ بداند شکلِ  تکاملِ از موقّتی مرحلة

  کند. های مجزّا ظهور می يا در پديده که مبارزة طبقاتی هنوز آشکار نشده و  است فقط تاموقعی
که هنوز    است  ای   آن مربوط به دوره      طورِ مثال بگيريم. علمِ اقتصادکالسيک انگلستان را به

که    است  ) ٢( ريکاردو     ة بزرگش در اين علم          مبارزة طبقـاتی توسعه نيافته است، آخرين نمايند   
طبقاتی، براختالف بينِ مزد و بهره           باألخره پاية تحقيقات خويش را عالماً براساسِ تضادّ منافعِ

اجتماع      از نواميسِ طبيعیِ   لوحی اين اختالف را يکی و بهرة مالکانه قرارداد، ولی باکمالِ ساده
 ريکاردو    بود. انتقاد        عبورِ خود رسيده   سرحدّ غيرقابل وائی بهاقتصادبورژ دانست. اينجا ديگرعلمِ

    4ظاهرگشت. )٣(سيسموندی وسيلة نظرِ مقابلِ نظريات وی حتّا در زمان حياتش به از نقطه

                                                
)۱ (Kameralwissenschaften 

)۲( David Ricardo )۱۷۷۲مشهورِانگليسی وآخرين نمايندة مکتب۱۸۲۳ِـ علمِ اقتصاد  ) اقتصاددان کالسيک
مختلفة جامع کار قرار می  که تحقيقِ خود را بر پاية تعيينِ ارزش برحسبِ زمان منافعِ طبقات ّه دهد و تضاد

داری را درک نمايد  تاريخی وگذرای طرزِ توليد سرمايه تواند خصلت کند، ولی باوجود اين نمی را کشف می
  کند.   داری را جاويدان فرض می همين جهت رژيمِ سرمايه و به

)۳ (Jean Charles Sismonde de Sismondi  اقتصاددان سوئيسی  سيسموندی سيسموند دو  شارل  ژان
دهد  نظرِ اقتصاد احساساتی يا رومانتيک مورد انتقاد قرار می کالسيک را ازنقطه ـ وی علمای )۱۸۴۲ـ ۱۷۷۳(

  گيرد.    بورژوائی قرار می کند و درموضعِ طرز تفکّرِ خُرده نظرِاحساساتی انتقاد می داری را فقط ازنقطه وسرمايه
 د.کني  مراجعه ۳۹صفحة  انتقاد علمِ اقتصادکتابِ من درخصوصِ  ـ به۴
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زمينة علمِ اقتصاد مشاهده      در انگلستان فعاليت علمیِ عظيمی در ۱۸۳۰تا  ۱۸۲۰ از سالِ
يابد و هم نظريات وی با مکتبِ             تعميم می   ريکاردو     ظريات   که هم ن    است  اين دورانی    شود. می

گذشته،     گيرد. آنچه درآن زمان             شود. در اين دوران نَبردهای درخشانی درمی        نَبرد می قديم در
ها  مقاالت مجلّه ضمن اعظمِ مشاجرات قَلَمی  است؛ زيرا قسمت کم شناخته شده دراروپای بری

  ت پراکنده مانده است.های اتفاقی و رِساال و نوشته
منزلة اسلحة     برسبيلِ استثنا به     اينکه درآن هنگام هم           ـ با ريکاردو      آزارِ تئوریِ         جنبة بی  

گردد. از طرفی          رفت ـ با شرايط آن زمان روشن می              کار می    تهاجمی عليه رژيمِ بورژوائی به         
بزرگ تازه دوران صنعت زندگانیِ جديدش  ریاکرده بود زيراگردشِ اَدو  کودکیِ خود را طی

عقب   نمود و ازطرف ديگر مبارزة طبقاتی بينِ سرمايه وکار به          آغاز می ۱۸۲۵را با بحران سالِ 
دورِ    که به   ها و اربابان فئودال             مناسبت اختالف حکومت       رانده شده بود. از جهت سياسی به             

شدند و ازلحاظ      رهبری می وسيلة بورژوازی که به  بودند، با تودة مردم  اتحاد مقدس جمع شده
که درکشورِ      داران صنعتی و اشراف صاحب زمين، نزاعی                 جهت نزاع بينِ سرمايه    اقتصادی به 
از وضعِ  کوچک و بزرگ پنهان شده بود و در انگلستان پس سرِ تضاد بينِ مالکيت فرانسه پشت

  قوانينِ غلّه آشکارا ظهور نمود.
اين اوان دوران توفانی و پرهيجانی را که فرانسه پس    های اقتصادیِ انگلستان در  نوشته

 نِهاز مرگنمود، به  )١(دکترک ا اين يادآوری بی                 ياد می    طیای   گرمای پائيزه       شباهت به   آورند. ام  
بار برای هميشه سررسيد. در           بحران قطعی يک       ۱۸۳۰آورد، نيست. با سالِ           ياد    که بهار را به      

آورده بود. ازاين تاريخ مبارزة طبقاتی         چنگ ژوازی قدرت سياسی را بهفرانسه و انگلستان بور
خودگرفت و ناقوسِ مرگ اقتصاد علمیِ                 هائی شديدتر و تهديدآميزتر به             عمالً و نظراً شکل    

  صدا درآورد. بورژوائی را به
ديگر سخن برسرِ اين نبودکه فالن يا بهمان قضيه درست است يا نه، بلکه مورد بحث                           

حالِ سرمايه است، خوش يا بدآهنگ است، مطبوع يا                    کدام عقيده مفيد يا مضر به          بودکه   اين   

                                                
)۱ ( François Quesnay تولد) فرانسوی مؤسس مکتبِ فيزيوکرات ـ ۱۷۷۴، مرگ۱۶۹۴طبيب واقتصاددان (

اتفاق  دکترکنِه وقايعِ انقالبِ فرانسه است، که تقريباً بيست سال بعدازمرگ  توفان پس از مرگ وی اشاره به
   افتاده است.
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مشاجرات و جاروجنجالِ مزدور سپرد. سوِء            شائبه جای به  است. تحقيقِ بی ناپسند برای پليس
که   کوچک مزاحمی      های طرف علمی شد. باوجود اين، اعالميه کارِ بی نيت و ثناخوانی جانشينِ

در تمامِ دنيا        ) ١( ) بريت  و   کابدن     گندم تحت رهبـریِ دو نفر صنعتگر (  دية مخالف مالياتاتحا
اشراف صاحب زمين حمله برده،  است ولی چون به منتشر ساخت اگرچه خالی از فايدة علمی

                        مبادلة آزاد که در زمان تاريخی است. ولی با تصويبِ قانون تررابرت پيل     دارای اهمي٢( س( 
  گرديد، اقتصاد عاميانه اين آخرين چنگ و دندان را نيز از دست داد. عملی

  

وقوع پيوست، در انگلستان نيز واکُنِش      که در اروپای بری به ۱۸۴۸ـ ۱۸۴۹انقالبِ سالِ 
کاران  خواستند درعداد مغالطه بودند و نمی  قائل خود مقامی علمی که هنوز برای يافت. کسانی

شمارآيند،کوشيدند اقتصاد سرمايه را با مطالبات طبقة                    ت حاکمه به    خوردگان طبقا      و يا فريب
توانست آن را نديده انگارد ـ وِفق دهند. از آنجا التقاطی مبتذل               کارگر ـ که ديگر کسی نمی

اعالم ورشکستگیِ      خود است. اين ترين نمايندة آن عمده )٣(جان استوارت ميلکه  آمد وجود  به
در اثر خويش   )4(ن. چرنيشفسکیچنانکه دانشمند و منتقد بزرگ روسی  اقتصاد بورژوائی بود

  " با استادیِ تمام آن را آشکار ساخت.مقدماتی از علم اقتصاد طبق نظرية ميلتحت عنوان "
  

ناپذيرِ     آشتی  خصلت  حدّ بلوغ رسيدکه      داری هنگامی به بنابراين درآلمان طرزتوليد سرمايه

                                                
)۱ (Cobden, Bright در انگلستان درگرفت و منظور از آن  ۱۸۴۵که در سالِ  ستای ا . اشاره به مبارزة غلّه

ازمخالفت صاحبان صنايع  Manchesterianismeحذف امتيازات مالکين بود ـ مکتبِ معروف به منچستريان 
  با حذف حقوقِ ۱۸۴۶گردد ـ در درحقيقت مؤسس آن محسوب می کابدن  وجود آمد که و مالکينِ زمين به
  نفعِ صاحبان صنايع خاتمه يافت.     ارزه بهگمرکیِ غلّه اين مب

)۲ (Sir Robert Peel ) انگلستان لِ سياسیِ معروفجرهبریِ  ) از حزبِ محافظه۱۸۳۰ـ۱۷۸۸ر کارکه تحت
  گرديد. نفعِ بورژوازیِ انگلستان تصويب او قوانينی به

)۳ (John Stuart Mill ) سس مکتبِ ليبرال در علم ) مؤ۱۸۷۳ـ۱۸۰۶اقتصادان و فيلسوف معروف انگليسی
رود. مشاراليه  قطعی می انحالل به ريکاردوکه باوی مکتبِ  انگلستان شخصيت اقتصادکالسيک اقتصاد وآخرين

  وجود آورد.  های اجتماعیِ طبقة کارگر سازشی به کرده است بينِ عقايد اين مکتب و خواست سعی
)۴ (Tschernychevski, Nikolai Gavrilowitch )۱۸۰۴روسی۱۸۸۹ـ های خود  که درنوشته ) نويسندة بزرگ

تابعِ فلسفة مادی بوده است ولی در اثر شرايط مخصوصِ اجتماعِ روسية آن زمان موفق نشد خويشتن را تا 
  حدّ ماترياليسم ديالکتيک بکشاند.
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وسيلة منازعات طبقاتی درکشورهای فرانسه و انگلستان با سروصدا                         هتضادّ آن از ديرزمانی ب
کشور ازلحاظ تئوری          که طبقة کارگرِآلمان نسبت به بورژوازیِ اين  آشکار شده بود و درحالی

پذير  اقتصاد بورژوائی درآلمان امکان تری بود، تا وجود علم  طبقاتیِ بيشتر وقطعی آگاهیِ دارای
دوگروه تقسيم شدند.         گرديد. در اين شرايط سرجنبانان به                آن غيرممکن      نظر رسيد پيدايشِ      به 

ترين    مبتذل   ) ١( باستيا عمل بودند، زيرِ پرچمِ   که مردمی زيرک، سودپرست و اهلِ از آنان   بعضی
ترين مداح اقتصاد عاميانه گرد آمدند و برخی ديگر که به شئون استادیِ علمِ            و بالنتيجه موفّق

ناپذير است      کوشيد بينِ آنچه آشتی      که می   ج. استوارت ميل       پيروی از       نازيدند، به       می خويش   
  سازشی ايجادکند، تن دادند.

  

دوران علم مانند بورژوائی، کالسيک ها آلمان اقتصاد درزمان  آموزانی  نيز، دانش   آن انحطاط
طورِ عمده     ير آنچه بيگانه به     فروشانی حق     رو باقی ماندند و همچون خُرده              ساده، مقلّد و دنبال        

کردند. بنابراين تحولِ تاريخیِ خاصِّ جامعة آلمان هرگونه پيشرفت ابداعی را   ساخت، آب می
کرد. تاآنجاکه اين انتقاد      منع نمینمود. ليکن انتقاد از آن را  در زمينة اقتصاد بورژوائی نفی می

کند که مأموريت تاريخيش انهدامِ طرز                یای را معرف   تواند طبقه معرف يک طبقه است تنها می
  داری و سرانجام الغاء طبقات است؛ يعنی طبقة کارگر. توليد سرمايه

  

که دربارة مؤلّفات          بلندگويان دانشمند و نادان بورژوازیِ آلمان بدواً کوشيدند همچنان                      
که ديدند      اما هنگامی     کنند.    کاپيتال با سکوت توطئه       کتاب سابق من موفّقيت يافته بودند عليه 

منظورِ   بهانة انتقاد از کتابِ من، رساالتی به                دهد، به اين تاکتيک ديگر با شرايط زمان وِفق نمی
نيرومندتر   با حرفای مواجه کارگری  مطبوعات  ولی ساختند. "منتشر بورژوائی وجدان کردن"آرام

   ٢ا باقی مانده است.گردن آنه که تا امروز هم دينِ جواب به از خود شدند

                                                
)۱ (F. Bastiat )۱۸۰۱فرانسوی از مکتبِ ليبرال.۱۸۵۰ـ اقتصاددان (  
دهند.  گوی اقتصاد عاميانة آلمان طرز انشاء و سبک نگارشِ مرا مورد سرزنش قرار می قزنان مغلَ ـ چانه۲

کنم. باوجود اين، برای  کاپيتال را با شدت قضاوت می  کتابِ خود نقائصِ ادبیِ از هرشخصِ ديگری، من بيش
سی و ديگری روسی) را در انگلي خواهم دو اظهارنظر (يکی آقايان و خوانندگانشان می استفاده و مسرت اين

مخالف است، در اعالنی  که کامالً با نظريات من (Saturday Review)  ساتردی ريويوکنم. مجلّة  اينجا نقل
 ←  دشوارترين مسائلِ گويد: "شيوه و طرزِ بيان به کتاب کرده، چنين می آلمانیِ اين  چاپ  برای نخستين  که  
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  کنيد. مراجعه (Volksstadt)اشتات  در فولکس )١(زف ديتسگنژوطورِ مثال به مقاالت  به
 پطرزبورگ     سنزبان روسی در         کاپيتال به     ترجمة بسيار عالی ازکتابِ ۱۸۷۲در بهارِ سالِ 

است. ازسال      نسخه انتشار يافت اکنون تقريباً ناياب شده    ۳۰۰۰که در  منتشرگرديد. اين ترجمه
تئوریِ ارزش وسرمايه    "عنوان  که تحت کيِف درکتابی استاد اقتصاد دردانشگاه )٢(ن. زيبِر ۱۸۷۱
ارزش و پول و سرمايه در خطوط     نوشت ثابت نمودکه نظريات من راجع به"نظرِ ريکاردو بنابه

آنچه از    چيز ديگری نيست.       ريکاردوو  )٣(اسميثهای  اصلیِ خود جز توسعة ضروریِ تئوری
که مصنّف    است   شود اين    نفر اروپائیِ غربی می  آاليش موجبِ شگفتیِ يک کتاب بی مطالعة اين

  طورِ پيگير در حدود تئوریِ خالص باقی مانده است. به
  

که   که تعبيرات متناقضی   کار رفته کم درک شده است چنان کاپيتال به که درکتابِ اُسلوبی

                                                                                                       
در  С. П. Ведомости ويدومستی سن پطرزبورگروزنامة  ."بخشد خاصّی می (charm)اقتصادی کشش →

مسائلِ  که مربوط به های نادری استثنای قسمت دهد: "به خود ازجمله چنين تذکّر می ۱۸۷۲آوريل ۱۰شمارة 
فهم و روشن است و با وجود سطحِ عالیِ علمی،  ويژه است، نحوة بيان اين خصوصيت را دارد که همه

که  وجه با اکثرِ دانشمندان آلمانی هيچ کتاب به العاده زنده است." ازاين جهت مصنّف موضوعِ مورد بحث فوق
کنندکه سرِ بندگان عادی خداوند دربرخورد باآنها  زبانی چنان تاريک وخشک انشاء می کتبِ خويش را به

از  غير آلمانی به ليبرالِ ونالاستادمآبانة ناسي جاری و  که ادبيات است اين مقايسه نيست." حقيقت شکَنَد، قابل می
  شکَنَد! سرِ خوانندگان، چيزِ ديگری از آنان را می

)۱ (Joseph Dietzgen تولّد) که مدتی درروسيه وآمريکای شمالی  ) نويسندة کارگرِآلمانی۱۸۸۸  ـ مرگ۱۸۲۸
ويش ماترياليسمِ خ او نوشته، باطريقة مخصوصِ به  کارگرِفيلسوف همچنانکه لنين راجع است. اين کرده زندگی

  ديالکتيک را کشف کرده است.
)۲ (N. Sieber )۱۸۴۴ روسی و يکی از نخستين کسانی۱۸۸۸ـ که افکارِ مارکس را در روسيه  ) اقتصاددان

  انتشار داد.
)۳(Adam Smith  )۱۷۲۳۱۸۹۰ـکالسيک که انگليسی  ) اقتصاددان وفيلسوفرسانيد.   مرحلةکاملی به را  اقتصاد

های او تئوریِ   نامد ـ يکی از مهمترين تئوری ا اقتصاددان دورة مانوفاکتوری (کارگاهی) میمارکس وی ر
ها  همين جهت برخالف نظرِ مرکانتيليست است و به [ارزش اضافی]ارزش  کارِ مولّد و اضافه کار و تئوریِ تقسيم

ضة کارِ مفيد و خالّق است و نيز که پاية ثروت در معاو دانستند، او عقيده داشت که اساسِ ثروت را پول می
دانستند، او معتقد بودکه کارِ صنعتی و  ها که فقط کارِ زراعتی را مولّد ثروت می برخالف عقيدة فيزيوکرات

  کند.  توليد می [ارزش اضافی]ارزش  کشاورزی هردو اضافه
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من دو ايراد        مثالً مجلّة پوزيتيويست پاريس به          دهد.     نشان می    از آن تاکنون شده، اين نکته را              
گويا مسائلِ اقتصادی را صرفاً از نظرِ مابعد طبيعی (متافيزيک)                        زعمِ وی     کند: از طرفی به        می 

 )١( های (کونتيست؟)        آنکه نسخه    جای   ام و از طرف ديگر ـ حدس بزنيد چه ـ به                تشريح کرده  
ام. دربارة ايراد مابعد                به تحليل و انتقاد مبادیِ موجود اکتفا نموده                 کنم   برای مطبخِ آينده تهيه  

که مربوط به خود تئوری است همان                نويسد: "اسلوبِ مارکس درآنچه              می  زيبِر  طبيعی استاد    
  نظران علم      آن بهترين صاحب      که در محاسن و معايبِ           است  انگلستان       اُسلوبِ قياسیِ مکتبِ    

  "  اقتصاد شريکند.
نويسد    که اُسلوبِ من تحليلی است و ازجمله می  است چنين يافته  ٢موريس بلوکای آق
منقّدينِ  دهد." می قرار دانشمندان تحليلی ترين را درزُمرة عالی خود آقای مارکس اثر  اين که: "با

  است.  )٣(هگلیکنندکه اين سوفسطائی  فرياد می آلمانی بالطبع
که منحصراً    ای   مقاله  ِ ضمن )4()۴۳۶ـ۴۲۷ صفحات۱۸۷۲مه  ماه(شمارة  اروپا چاپارِ روزنامة

که اُسلوبِ تحقيقیِ من دقيقاً رآليست            کاپيتال اختصاص داده شده معتقد است     کتابِ به اُسلوبِ
  گويد: است. او چنين می سبک ديالکتيک آلمانی ولی بيان آن بدبختانه به

کنيم مارکس      طرز بيان قضاوت "در نظر اول چنانکه فقط از لحـاظ صورت خارجی
است.   کلمه يعنی در بدترين مفهوم آن            مفهومِ آلمانیِ بزرگترين فيلسوف ايدآليست در

تر   بين  مراتب از کلّية پيشينيان خود در زمينة انتقاد اقتصادی واقع                          ولی در حقيقت به      
  توان وی را يک نفر ايدآليست خواند." وجه نمی هيچ است... به

                                                
)۱ (Contiste اشاره به  کنت اگوستعقايد(August Conte) ِسممکتبِ پوزيتيوي مؤسس (Positivisme) شاگرد

مؤسسِ مکتبِ سوسياليست خيالباف فرانسوی ونمايندة طرز تفکّرِ ليبرالِ بورژوائیِ  (St. Simon) سيمون سن
  ).۱۷۹۸ـ ۱۸۵۷قرن نوزدهم است (

مستخرج از   (Les Théoriciens du Socialisme en Allemagne)های سوسياليست در آلمان  ـ تئوريسين۲
 .۱۸۷۲ديون ـ ژوئيه و اوت روزنامة اقتصا

)۳ (Georg Wilhelm Friedrich Hegel )۱۷۷۰آلمان و نمايندة ۱۸۳۱ـ مهمترين نمايندة فلسفة کالسيک (
تحقيقِ جدی دربارة قوانينِ ديالکتيک پرداخت بلکه خود نيز برای  تنها به که نه ايدآليسمِ عينی. دانشمند داهی

  .کار برد نخستين بار آن قوانين را به
)۴ (Вестник Европи 



 پيتال. جلد اولکا    ۷۶

که قسمتی چند از مقالة خود او را نقل                  توانم    نويسنده، از اين بهتر نمی         برای جواب به
شماری از خوانندگان که دسترسی به متنِ روسیِ آن ندارند،                        حال برای عدة بی    کنم و درعين

  مفيد تواند بود.
که   مرا ازآنجائی     "انتقادی از علم اقتصاد"ازآنکه قسمتی ازکتابِ  آقای نويسندة مقاله پس

کند،   ) نقل می   ۱۸۵۹چاپ برلين      ۷تا   ۴ام (صفحة     کرده    ية مادیِ اُسلوبِ خويش را بيانمن پا
  نويسد: چنين می

که مطالعه     است    هائی   کشف قانون پديده        "برای مارکس يک نکته اهميت دارد و آن        
که صورت  نيست  جهت مهم ها، ازآن براين پديده تنها قانون حاکم وی برای کند. ولی می

شوند. آنچه      دارند ودر زمان معينی بايکديگر درارتباط وهمبستگی واقع می      يافته نجاما
لِ آنها يعنی قانونتغيير و تحو قانون ت داردکشفگذار    که بيش از همه برای او اهمي

که اين قانون       از شکلی به شکلِ ديگر، از نوعی همبستگی به نوعِ ديگر است. همين                    
کند   وسيلة قانون مزبور در زندگیِ اجتماعی ظهور می        ی را که بهکند نتايج را پيدا می

دهد... بنابراين مارکس فقط يک هدف دارد وآن اين  با جزئيات مورد مطالعه قرار می
اجتماعی   ازمناسبات  معينی های ضَرورت ساخت  دقيق علمیِ وسيلة تجسسات به که است

که مقدور است واقعياتی را که مبدأ حرکت  حد از دقّت وصحت کند و با آن را اثبات
  و نقطة اتّکاِء وی هستند، مورد تدقيق قرار دهد.

وهمچنين     کنونی   نظمِ  که ضَرورت است کافی منظور قطعاً همين برايش بدين  جهت نيل به
اين    گردد. و نيز به        جا اثبات     که بايد جبراً جانشينِ آن شود، يک ضَرورت نظمِ جديدی

آن   اين ضَرورت هستند و يا آن را باور ندارند، عالم به                   يا مردم معتقد بهکه آ موضوع 
گذارد. مارکس حرکت اجتماعی را مانند پروسة طبيعیِ تاريخ   هستند يانه، وقعی نمی

اراده و علمِ       تنها وابسته به که نه کند، قوانينی ندکه قوانينی برآن حکومت میک تلقّی می
کنندة اراده،         عکس، خود تعيين و نيت آنها نيستند بلکه کامالً بهانسانها و يا تابعِ قصد 

  آگاهی و مقاصد انسان هستند. 
وقتی عاملِ ذيشعور در تاريخ تمدن دارای نقشی چنين فرعی باشد، واضح است                                

ای ازشعور ووجدان          تواند برشکل يا نتيجه است نمی آن خود تمدن که موضوعِ انتقادی
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است.  تواند فکرباشد بلکه فقط پديدة خارجی ارت ديگر مبدأ آن نمیعب باشد. به متّکی
گرددکه واقعيتی را نه با فکر بلکه با امرِ واقعِ ديگری مقايسه                   اين محدود می انتقاد به

که هردو امرِ واقعی با دقّت              يا مواجهه نمايد. آنچه برای وی اهميت دارد اين است                        
ديگری مرحلة       و واقعاً هر يک ازآنها نسبت به             مطلوب مورد مطالعه قرارگرفته باشند     

که سلسلة   است  را تشکيل دهد. وآنچه بيشتر مورد توجه است اين                   حول  مختلفی از ت    
رسند با همان دقّت        نظر می منزلة درجات تحول به آنها به ها، توالی و پيوستگیِ ساخت

  مورد تحقيق قرارگيرند.
زندگیِ اقتصادی خواه دربارة حال اعمال                      گفته شودکه قوانينِ عامِّ         ولی ممکن است    

که   گردند، واحد و همانندند. درست همين مطلب است                    گذشته اطالق     شوند و يا به    
نظرِ   عکس، بنابه     مجردی وجود ندارد... به       قوانينِ عقيدة او چنين به کند. مارکس نفی می

زندگی مرحلة      که   خوداست. همين      وی هردوران تاريخی دارای قوانينِ مخصوصِ به                
رسد و اطاعت از        دورة ديگر می         معينی از تحول را پشت سر گذاشت، از دورانی به    

ای را نظيرِ   ما پديده عبارت ديگر زندگیِ اقتصادی به کند. به قوانينِ ديگری را آغاز می
قديم هنگامی      کند... اقتصاديون    اُفتَد عرضه می می ديگرِ بيولوژی اتفاق که درشُعبِ آنچه

کردند، قوانينِ طبيعیِ          که قوانينِ اقتصادی را با قوانينِ فيزيکی يا شيميائی مقايسه می         
که    ها نشان داده است         تری از پديده        شناختند... تجزيه و تحليلِ عميق          اقتصاد را نمی      

های  اجتماعی با يکديگر همان قدر تفاوت اساسی دارندکه ارگانيسم )١(های ارگانيسم
. ازاين باالتر، پديدة واحد درنتيجه تفاوت در مجموعِ ساختمان اين       نباتی و حيوانی..

کند و اختالف در        که در هر يک از اعضاء مختلفة آن بروز می ها و تغييراتی ارگانيسم
کامالً   کنند وغيره، تابعِ قوانينی آن وظيفة خودرا ايفا می که اعضاِء مزبور تحت شرايطی

که قانون جمعيت و نفوس در عمومِ             کرِ اين است   گردد. مثالً مارکس من          متفاوت می    
ای ازتحول دارای  که هرمرحله است عکس، مدعی ها يکی باشد. وی به ها و مکان زمان

خود است... با تکاملِ متفاوت نيروی توليد، مناسبات و                       قانون جمعيت مخصوص به       
برمبنای اين نظريه         که مارکس     کند. هنگامی     دهندة آنهاست، تغيير می         که نظم   قوانينی   

                                                
)۱ (organisme 



 پيتال. جلد اولکا    ۷۸

دهد، با دقّت و        داری قرار می         هدف خود را مطالعه و ايضاحِ نظامِ اقتصاد سرمايه                     
راکه هرتحقيقِ دقيق دربارة زندگیِ اقتصادی بايد دارای  علمی همان هدفی  موشکافیِ

ساختنِ قوانينِ      کند. ارزشِ علمیِ چنين تحقيقی عبارت از روشن                  آن باشد، بيان می       
که بر پيدايش، هستی، تکامل و مرگ يک ارگانيسمِ معينِ اجتماعی و                          تاس  خاصّی 

کند، و کتابِ مارکس درواقع               تر حکومت می     وسيلة ارگانيسمی عالی        جانشينیِ آن به     
  دارای چنين ارزشی هست." 

        

دهد    نامد توضيح می     اين خوبی آنچه را اُسلوبِ حقيقیِ من می آقای نويسندة مقاله که به
کند،   ام بانظری مساعد قضاوت می   کرده ازآن اُسلوب که من است ای استفاده جاکه مربوط بهوتاآن

  غير از اُسلوبِ ديالکتيک تشريح نموده است؟ درواقع چه چيزی را به
که سبک تشريحِ مطالب بايد صريحاً ازاُسلوبِ تحقيق متفاوت          است کامالً بديهی نکته اين

آورد و اَشکالِ        دست  مورد مطالعه را در تمامِ جزئيات آن به             باشد. تحقيق وظيفه دارد موضوعِ 
کار   آنها را کشف نمايد. تنها پس از انجامِ اين                  کرده ارتباط درونیِ  مختلفة تحولِ آن را تجزيه

کار    وقتی در اين  گردد.  است تشريح  که مقتضی تواند با سبک بيانی که حرکت واقعی می است
طور   گرديد، ممکن است اين         صورت معنویِ آن منعکس        گیِ ماده به     توفيق حاصل شد و زند      

  ای غيرتجربی سروکار است. گويا با بافته کند که نمود
تفاوت دارد، بلکه درست نقطه              هگلی تنها از بيخ با اُسلوبِ          اُسلوبِ ديالکتيکیِ من نه       

  مقابلِ آن است.
  مبدل  به شخصيت مستقلّی  )١(نامِ ايده را تحت آن  پروسة تفکّر که حتّا وی  هگل در نظرِ

شمارآمده     (خالق) واقعيت است و درواقع خود مظهرِ خارجیِ پروسة نفس به  )٢(دميورژکرده، 
 [مغزِ سر]  غير از انتقال و استقرارِ پروسة مادی در دماغِ                       عکس پروسة تفکّر به نظرِ من به است. به

  انسان چيزِ ديگری نيست.
انتقاد از جنبة        هنوز مد روز بود، من به         هگلکه ديالکتيک  ل پيش، هنگامیتقريباً سی سا

                                                
)۱ (Idée 

)۲ (Démiurge ثُل است. اصطالحِ خاصِّ فلسفة افالطون برای خداوندی اشاره است بهکه آفرينندة م  
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  که من مشغولِ انشاء جلد اولِ            کنندة آن پرداختم. ولی درست در موقعی                  دهنده وگمراه        فريب  
که امروز درآلمان تربيت              (نسلِ متأخّر) لوس، پرمدعا و حقيری               ) ١( های   اپيگون   کاپيتال بودم،        

    ل بودند که با        کرده    اند خوش     کالم يافته    شده نفوذگای    معامله     همان    ه          را بکنند که در زمان
٢(سينگل( ِموزس مزون لسند )4( اسپينوزا    بيچاره نسبت به       ) ٣ (                وا داشته بود يعنی وی را مانندر

  نمود. ای" تلقّی می شده "سگ سقَط
مربوط   که   حتّا ضمنِ فصلی  و  خواندم    حکيمِ بزرگ   بنابراين من خويشتن را علناً پيروِ اين

  به تئوریِ ارزش است در مواردی با طرزِ بيان خاصِّ او دست به خودنمائی زدم.
نيست  ازاين وجه مانع  هيچ کشد، به می )5(ازفريفتاری هگل  دست که ديالکتيک به ای صَدمه

کت ديالکتيک را بيان نموده حر عمومیِ  اَشکالِ حوی جامع وآگاهنَ به بار برای نخستين هگلکه  
آن از پوست        که هستة عقالنیِ     در نزد وی روی سر ايستاده است. برای اين                       ديالکتيک   است.

  آن را واژگونه ساخت.بيرون آيد، بايد  عرفانيش
نمودکه وی قادر به           شدة خود درآلمان مد شد؛ زيرا چنين می         ديالکتيک با صورت قلب

  قلبِ واقعيت است.
ایِ آن طبقه ديالکتيک درصورت عقالنیِ خود چيزِ                   بورژوازی و بلندگويان عقيده  نظرِ به

انگيزی است؛ زيرا بنا بر ديالکتيک درک مثبت آنچه وجود دارد درعين حال                                  رسوا و نفرت     
ای   وجودآمده       متضمنِ درک نفی و انهدامِ ضروریِ آن نيز هست، زيرا ديالکتيک، هر شکل به                      

                                                
)۱ (Epigones هفت سرداری داده است نامی قديم به پسران طبساندکه در برابرِ شهرِ  که در يونان Thébes 

کسانی  اَخالف های اروپائی به اند. در اصطالحِ زبان از ميالد) جان داده قبل ۴۳۱ـ۴۴۰( پلوپونزهای  طیِّ جنگ
  اند. ارث نبرده شودکه جز اسم چيزی از پدران خود به اطالق می

)۲ (Lessing, Gotthold Ephraim )۱۷۸۱نويسِ ) شاعرِ درام۱۷۲۹ ـ   آلمانی و يکی از منقّدينِ ادبیِ معروف
  گان افکارِ بورژوازیِ آلمان عليه استبداد و حکومت مطلقّه.ـ از نمايند۱۸قرن 

)۳ (Mendelssohn, Moses )۱۷۸۶خُرده۱۷۲۹ ـ بورژوازیِ آلمان. ) فيلسوف  

)۴ (Spinoza, Benedictus )۱۶۷۷هلندی که۱۶۳۲ ـ معروف لس ) فيلسوفانگ  وی را يکی از نمايندگان
وحدت  از نخستين ومهمترين منقّدينِ تورات است و به ت. يکیاس درخشان ديالکتيک درفلسفة جديد ناميده

  وجود معتقد است.
)۵ (Mystification 
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دهد؛ زيرا       بنابراين از جنبة قابليت درگذشت آن نيز مورد توجه قرار می                      را درحالِ حرکت و
  است. پذيرد و ذاتاً انتقادکُن و انقالبی ديالکتيک حکومت هيچ چيزی را بر خود نمی

جديد   اَدواریِ صنعت که ازگردشِ  وسيلة تغييراتی داری، به حرکت پرتضادّ جامعة سرمايه
الِء آن بحـران عمومی است، خويشتن را به شديدترين وجهی به                       شود و نقطـة اعت      ناشی می  

پيمايد،    شناساند. اين بحران اگرچه هنوز مراحلِ اولية خود را می                اندرکار می بورژوازیِ دست
خود و شدت تأثيرش الجرم ديالکتيک       بودن ميدان عملِ  جانبه باز در راه است و درنتيجه همه

  اقبالِ امپراتوریِ جديد پروس وآلمانی هم فروخواهدکرد.را در مغزِ خوشبختان نو
  

  کارل مارکس
  ۱۸۷۳ژانوية  ۲۴لندن، 
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  )١(نامه به ناشرِ ترجمة فرانسة کاپيتال
  

  ۱۸۷۲مارس  ۱۸لندن، 
  موريس الشاتر )٢(به: سيتواين

  

  سيتواينِ عزيز!
های اَدواری مورد تأييد من است. با اين  جزوهصورت  نظرِ شما دربارة انتشارِ ترجمة کاپيتال به

 گرفت و برای من اين جهت مهمتر از هر                خواهد     کارگر قرار        دسترسِ طبقة     شکل کتاب بيشتر در     
  جهت ديگری است.

که من    است: اُسلوبِ تحليلی       قرارِ زير      است ولی روی ديگرِ مدال به               اينجا طرف زيبای مدال        
قدرِکافی قرائت فصولِ اول را دشوار           د مسائل اقتصادی اعمال نشده بهام و تاکنون درمور برده کار به

صبرند، پيش از آنکه رابطة            گيری بی    نتيجه که همواره در رودکه فرانسويان نموده است و بيمِ آن می
د ان   مناسبت اينکه نتوانسته       خود بشناسند، به       عالقة وافرِ       اصولِ کلّی را با مسائلِ فوری و مبرمِ مورد        

  دلسرد شوند. از اين مرحله تجاوز کنند، زده و
هرصورت، خوانندگان طالبِ          اينکه بهتوانم بکنم جز عليه آن کاری نمی که من است اين نقصی
آن مجهز سازم. برای علم شاهراه وجود ندارد و خوشبختیِ رسيدن                     برابرِ کرده در  حقيقت را متوجه

فرازِ   و  های پرنشيب     شود که از خستگیِ باالرفتن در جاده               یهای درخشان آن نصيبِ کسانی م به قلّه
   نديشند.آن نياَ

  کارل مارکس                            سيتواين عزيز! مراتبِ احساسات صادقانة مرا بپذيريد.

                                                
واگذار نمود و  (Murice La Châtre) موريس الشاترکارل مارکس طبع و نشرِ کتابِ کاپيتال را به  ۱۸۷۲) در سال ۱(

آلمانی عميقاً آشنا بود مأمورِ ترجمة کتابِ  زبان بود و به  که سابقاً کتابِ فويرباخ را ترجمه نموده (Joseph roy) ژوزف روا
، توسط خود مارکس مقابله و گرديد  انجام ژوزف رواوسيلة  که به کاپيتال زبان فرانسه گرديد. ترجمة کتابِ اولِ کاپيتال به

سال  تا  منظّمی های  صورت جزوه هاست. ترجمة مزبور ب آلمانی  متنِ  ارزشِ  همان سبب دارای   مينه و به است  اصالح شده
گفتارِ  مثابه پيش که به  وی نوشت ای به مارکس نامه کارل   الشاتر  موريسخواهشِ  به بنا طبع و نشر شده است. ۱۸۷۵

مارکس انتشار  ءِامضا خوانندگان" به ای تحت عنوان "اطالع به کار رفت و درآخرين جزوة کتاب نيز نامه ترجمة فرانسه به
نموده است ء زبان فرانسه انشا آوريم. مارکس هردو نامة مزبور را به اينک ما ترجمة اين هردو نامه را در اينجا میيافت. 

  کنيم. و بنابراين ما آنها را عيناً از متنِ فرانسه ترجمه می
)۲ (citoyen انقالبِ فرانسه به که دارای حقوقِ   تاس معنای کسی  جای آقا معمول گرديد و به عنوانی است که در زمان

  کاملِ سياسی و ميهنی و شهری است.



 پيتال. جلد اولکا    ۸۲

  

  اطالع به خوانندگان

  

ای دقيق و حتّا عينِ متن          متعهد شده بود که تا حد امکان ترجمه              ژوزف روا       آقای    
بينیِ او    دست دهد. وی اين وظيفه را با دقّت تمام انجام داده است. ولی همين باريک                                    به 

درک      مرا وادار نمود که تغييراتی در نگارشِ کتاب دهم تا بيشتر برای خواننده قابلِ                                      
طورِ روزمره انجام يافته با دقّت      ایِ کتاب، به انتشارِ جزوه اصالحات که نظر به شود. اين 

  آمده و ناچار موجبِ عدم هماهنگی در سبک نگارش گرديده است. عمل  ی بهنابرابر
کارِ تجديدنظر دست زده شد، ناگزير شدم که آن را به متنِ اصلی          مجرد اينکه به به

ای ديگر      نيز سرايت دهم (چاپ دوم آلمانی) و برخی توضيحات را ساده نموده و پاره                                 
آن الحاق کنم، تذکّرات انتقادی برآن                   يا آماری به را تکميل نمايم، بعضی شواهد تاريخی

  بياَفزايم وغيره.
بنابراين هرقدر هم اين چاپ فرانسه از لحاظ ادبی نقائصی در بر داشته باشد،                                    

زبان آلمانی آشنائیِ           که به    دارای ارزشِ مستقل از متنِ اصلی است و حتّا خوانندگانی                        
  يند.آن مراجعه نما کافی هم دارند، بايد به

هائی از ديباچة چاپ دوم آلمانی را که مربوط به توسعة علم اقتصاد در                من بخش
   )١(آورم. کار رفته، ذيالً می آلمان و اُسلوبی است که در اين کتاب به

  
  ۱۸۷۵آوريل ۲۸لندن، 

  کارل مارکس

  
  

 
  
 

                                                
  گفتار برای چاپ دوم. ) مراجعه شود به متنِ کاملِ پی۱(
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  برای چاپ سوم
  

ايد. دانشمند مقتدری نم آماده بعط را خود برای کتاب  که چاپ سوم اين  نيافت  توفيق  مارکس
  درگذشت. ۱۸۸۳مارس۱۴آورند در تکريم فرود می وی سر مخالفين حتّا عظمتش برابرکه اکنون در
 که به     که با مرگ او دوست چهل ساله، بهترين و وفادارترين دوست خود را، دوستی                    اکنون

انتشار طبع      ام، وظيفه دارم که به      زبان آورد منّت دارد، از دست داده ازآنچه بتوان به گردن من بيش 
کتاب و همچنين جلد دوم آن که خطّی باقی مانده است بپردازم. برعهدة من است که                                   سوم اين   

  خواننده عرضه دارم.  چگونگیِ اجرای قسمت اول اين وظيفه را به
ول را اصالح کند و برخی نکات                                     مارکس بدواً در نظر داشت قسمت بزرگی از متن جلد ا

آنها بياَفزايد و شواهد تاريخی وآماری را                     ای به    نموده مطالب تازه    �ريک را با دقّت بيشتری انشاتئو
تا دورة معاصر تکميل نمايد. ولی مزاجِ بيمار او و ميل وافرش به نگارش قطعیِ جلد دوم وی را از            

اين    که در    یتر بود تغيير يافت و فقط مطالب            اين فکر منصرف نمود. بنابراين تنها آنچه ضروری                    
آمده بود (Le Capital Par Karl Marx″, Paris, La Châtre 1873″)   چاپ فرانسه کتابفاصله در

دست   زبان آلمانی به        ای به    گذارده است نسخه        که ازخود باقی        گرديد. و نيز در بين نوشتجاتی         الحاق
بود و همچنين      چاپ فرانسه مراجعه داده              آن را تصحيح کرده و به           های   آمدکه خود بعضی قسمت       

زبان فرانسه يافت شد که با دقّت تمام جاهائی را که بايد مورد استفاده قرارگيرد                      نسحة ديگری به
  نشان کرده است.

آخرکتاب يعنی بخش مربوط          ِ چند مورد، مربوط به قسمت          � استثنا  اين تغييرات و اضافات به  
های ديگر با طرح اولية            بخش از    به پروسة انباشت سرمايه است. در اين قسمت متن موجود بيش                    

 اين    بود. از      تر دست برده شده       آن عميق     از     های پيش    قسمت  که به   کرد درصورتی       کتاب تطبيق می    
تر و مخلوط با طرز بيان خاصِّ             مراقبت    کم  حال   درعين    تر ولی    تيغ  تر، يک    جهت سبک نگارش زنده       

تشريح مطالب گاه از اين نظر نقص   ای موارد ناروشن و تاريک است. بيان و  است و در پاره انگليسی
  ذکرِ نکات مهمه اکتفا شده بود. داشت که فقط به
کرده بود      نظر اساسی ازکتاب تجديد سبک نگارش مارکس خود درچندين بخش  اما راجع به 

اندازه      دست من داد که بدانم تا چه            و بدين وسيله عالوه بر تذکّرات شفاهیِ مکرر خود، معياری به            
  های ديگر مجاز هستم.)١(مآبی انگليسی انگليسی و  الحات فنّیِدرحذف اص

                                                
)۱ (Anglicisme 



 پيتال. جلد اولکا    ۸۴

 جای فرانسة روانی          برد وبه     قطعاً خود دراين ملحقات واصالحات دست می            درهرحال مارکس
گذاشت. من ناگزير بودم به              را می   خود     کوتاه و فشردة مخصوص به            انیِ ه شده، آلم     برد   کار    که به   

  ه امکان داشت به متن اصلی وفادار بمانم.ک ترجمة آنها اکتفا کنم تا حدی
که اگر مصنّف      اين نکته    ام مگر با اطمينان به   ای را تغيير نداده بنابراين دراين چاپ سوم کلمه

  نمود. آن تغيير می زنده بود خود مبادرت به
فکر من خطورکندکه زبان ويژه متداول بين اقتصاديون آلمانی، يعنی                                البته ممکن نبود به      

تسليم کـار خود        مقابل پول نقد ديگری را وادار به          آنکه در که مثالً به عجيبی ان نادرست واين لس
 کارش در مقـابل مزد گرفته شده است کارستان                  که   کسی   و  به     (Arbeitgeber)  کند کارده      می 

(Arbeitnehmer) دهد، در کتاب سرمايه وارد کنم. در زبان فرانسه نيز لغت نام می travail در  (کار
قتصاددان، سرمايه                   معنای اشتغال استعمال می         معمولی به     زندگیِ    را      شود ولی اگر يک نفر ا ر  دا

بنامد، فرانسويان او   (receveur de travail) کارگر را کارگيرندهو  (donneur de travail)کاردهنده 
ها و اوزان انگليسی را            اندازه     ام پول،       اجازه نداده         خود    را حقّاً ديوانه خواهند خواند. همچنين من به
کنم. وقتی چاپ اول          آنها تبديل     معادل جديد آلمانیِ         که در اين کتاب زياد استعمال شده است به                

عالوه دو قسم        ی سال انواع سنگ و اندازه وجود داشت و به                    ااندازة روزه           انتشار يافت درآلمان به           
که آن را تقريباً در         )  ١( زوتبِر   در دماغ       رايش مارک است که فقط          (يکی از آنها     مارک درجريان بود

که   ) ٣( تالر  و الاقل سه قسم       ) ٢( گولدن   های سی اختراع کرده بود رواج داشت)، دو نوع                           پايان سال    
  جريان داشت. )٤(واحد يکی از آنها (دوثلثی جديد بود)

ی های انگليس     رفت و در بازار جهانی سنگ و اندازه                   کار می    در علوم طبيعی اصول متری به          
که ناچار شواهد واقعی           حال استعمالِ واحدهای مقياس انگليسی درکتابی                   کرد. دراين    حکومت می

  رفت. شمار می نمود امری طبيعی به خود را تا حدی منحصراً از وضع صنعتیِ انگلستان اقتباس می
از اين لحاظ که اوضاع مورد                                   اين جهت اخير حتّا برای امروز هم صحيح است مخصوصاً 

بازار جهانی بسيار کم تغيير يافته است و دربارة صنايع مهمی مثل آهن و پنبه اوزان و                                  بحث در    
  طور اخصّ متداول هستند. مقادير انگليسی هنوز تقريباً به

کار   قول از مصنّفين ديگر به         که مارکس درمورد نقل           ای   کلمه هم دربارة طريقه          درخاتمه يک
قول راجع به واقعيات يا توصيف آنهاست طبعاً                  نقل  که  برده و کم درک شده است بگوئيم. هنگامی     

ز کتب آبیِ انگليسی نقل شده، تنها به               شود، مثل آنچه      که ذکر می     هائی   قسمت  منظورِ رجوع      که ا

                                                
)۱ (Soetbeer, Georg Adolf )۱۸۹۲ـ اقتصاددان وآمارگرآلمانی.۱۸۱۴ـ ( 
)۲ (Gulden ياFlorin  

)۳ ( Taler 
)۴ ( neue Zweidrittel 



    ۸۵    کارل مارکس  

  

 شود موضوع طور ديگر است. در           آن مطالب است. ولی وقتی نظريات اقتصاديون ديگر آورده می              به
جريان    ه يک نظرية معين اقتصادی در طی         ک ات اين نکته استقول اثب گونه موارد غَرض از نقل اين

که در اينجا مورد توجه             تحول کجا، کی و ازطرف کی برای بار اول بيان شده است. تنها چيزی                              
که نظرية اقتصادیِ مذکور از لحاظ تاريخ علم دارای اهميت بوده و بيان نظریِ                      است واقع شده اين

اقتصادیِ زمان باشد. اما اينکه آيا فکر مزبور هنوز برای نظريات مصنّف    از اوضاع  متناسبی کمابيش
وجه  هيچ است به اينکه اصالً در قلمرو تاريخ وارد شده ياهست و نسبی يا مطلق ارزش دارای بکتا اين

  اهميت ندارد.
توضيح که از تاريخ علم اقتصاد برای  است هائی ازاين قبيل فقط تفسير عادی قول بنابراين نقل

های مختلفة تئوریِ اقتصادی و           گرديده است و بر طبق تاريخ و نويسندة آن پيشرفت  متن اقتباس
وسيلة   آن تا امروز جز به      که مورخين عمل بخصوص دربارة علمی کند. و اين را بيان می آنها مهمترين

شوند الزم بود. بنابراين              طلبی از يکديگر تميز داده نمی             ای جاه     اغراض و تا اندازه             آلوده به        نادانیِ    
است فقط برسبيل     طورکه در ديباچة طبع دوم نوشته              شود چرا مارکس همان         خوبی فهميده می به

است جلد دوم درعرض سال            کرده است. احتماالً ممکن            استثنا از اقتصاديون آلمانی چيزی نقل               
  انتشار يابد. ۱۸۸۴

  
  ۱۸۸۳نوامبر  ۷لندن ـ 

  فريدريش انگلس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  



 پيتال. جلد اولکا    ۸۶

  
  

  گفتار برای چاپ انگليسی پيش
  

عکس بيشتر توضيحی   توجيه ندارد. به  به زبان انگليسی حاجتی کاپيتال بهای از انتشار ترجمه
که سالهاست   تأخير افتاده است درحالی  که چرا تاکنون انتشار اين ترجمه به  در اين باره الزم است

ت و انتشارات جاریِ انگلستان و اياالت متحده                   کتاب مطرح شده مرتّباً در مجالّ که در اين نظرياتی
طور نادرست تفسير و تعبير  گردد و يا به گيرد، تشريح می د حمله يا دفاع قرار میرشود، مو نقل می

  شود. می
، کمی پس از مرگ مصنّف لزومِ ترجمة انگليسیِ اين اثر مسلّم گرديد،    ۱۸۸۳که در  هنگامی

رفت و شايد  شمار می سطور به ان قديمیِ مارکس و نويسندة اينازدوست که يکی )١(مور ساموئلآقای 
 ��که اوصيا      ای   خود را برای ترجمه            کتاب آشنائی داشت، آمادگیِ           بيش از هر شخص ديگری با اين

  های مارکس ميل داشتند هرچه زودتر انتشار يابد، اعالم نمود. نوشته
تغييری را که        کتاب مقابله کنم و هر         چنين مقرر شد که من نسخة خطّیِ ترجمه را با اصل

  صالح بدانم پيشنهاد نمايم.
 است مانع ازآن مورایِ آقای  های حرفه رفته معلوم شد که گرفتاری کار رفته که درجريان وقتی

را   ) ٢(دکتر اولينگانجام برساند، ما پيشنهاد  بوديم به که همة ما مايل آن سرعتی که وی ترجمه را به 
، کوچکترين     اولينگ  وقت خانم تمام تلقّی نموديم. در همين   بخشی ازکار با خرسندیِ انجامِ دائر به

مراجعات را مورد بررسی قرار داده و متن اصلیِ                         ها و   قول   دختر مارکس نيز داوطلب شد که نقل             
آلمانی ترجمه   وسيلة مارکس به بسياری ازآنها را که از روی مصنّفين انگليسی و کتب آبی نقل و به

  بود از نو برقرار نمايد. شده
-گرديد. قسمت     سراسرکتاب انجاماجتناب در ستثنائات غيرقابلای ا اين عمل جز درمورد پاره

 ۱۱(روزانة کار) و فصل         ۱۰ـ فصل۱است:  دکتر اولينگشود ترجمة  هائی ازکتاب که ذيالً ذکر می 
ـ ۳گيرد.  را در بر می ۲۲تا  ۱۹های  ـ بخش ششم (مزد کار) که فصل۲ارزش).  (نرخ و حجم اضافه

، فصل   ۲۴که... وغيره" تا آخر کتاب  که آخرين قسمت فصل             واحوالی "اوضاع ۴، بخش ۲۴از فصل 
مور  ـ دو مقدمة مؤلّف کتاب. بقية کتاب را آقای          ۴). ۳۳تا  ۲۶های  و تمام بخش هشتم (فصل ۲۵

  کار داشته      که در اين      ستا   که هر يک از مترجمين فقط مسئول سهمی   ترجمه کرده است. درحالی

                                                
)۱ (Samuel Moore 

)۲ (Dr. Aveling (Eduard) 



    ۸۷    کارل مارکس  

  

  است. عهدة من  است، مسئوليت مجموع کار به
توسط خود من آماده شد.        ۱۸۸۳ سال است در  کار ما قرارگرفته که مبنای چاپ سوم آلمانی

هائی از  کتاب باقی مانده بود و قسمت که از طرف مصنّف  گرفت   هائی انجام مدد يادداشت کار به اين
های مربوطه از متن فرانسة کتاب            کرد و قسمت بايستی تغيير می که می داد شان میچاپ دوم را ن

  ١گرديد. آن می انتشار يافته بود جانشين  ۱۸۷۳که درسال
 کند  است عموماً با تغييراتی تطبيق می        طريق در متن چاپ دوم انجام شده که بدين تغييراتی

زبان انگليسی که ده سال           ای به    ترجمه  کتبی برای      سلسله دستورهای      که خود مارکس ضمن يک       
علّت اينکه     ويژه به     ترجمه به    است و بعداً آن          آمريکا انجام شود مقرر داشته              نظر بود در       پيش در   

کار باشد پيدا نشد سر نگرفت. اين سند خطّی را دوست قديمیِ ما                       که شايستة اين     مترجمِ اليقی    
سکونت دارد در اختيار ما قرارداد. دراين سند               )٤(سینيوجر )٣(هوبوکنکه در  )٢(اف. آ. زورگهآقای 
اينکه   گرديده بود اشاره شده است. ولی نظر به که از چاپ فرانسه اقتباس ملحقات چند ديگری باز به

تر است،    تدارک شده بود کهنه         که برای چاپ سوم        هائی   اين سند چندين سال از آخرين يادداشت               
که بتواند به رفع اشکاالت   ويژه در مواردی موارد استثنائی و بهرا مجاز نشمردم که ازآن جز در خود

  کمک کند، استفاده کنم.
های دشوار به متن فرانسه مراجعه شده است تا           در اکثرِ قسمت �مثابه نقطه اتکا همچنين به

وتمام    مفهوم تاماز ضرورت ترجمه بايد چيزی بهکه بنا ف، درمواردیمصنّ گردد خود معلوم آن کمک به
  گذشت بوده است. متن فدا شود، تا چه اندازه حاضر به

است از استعمالِ    با وجود اين نتوانستيم خواننده را از قيد يک دشواری برهانيم و آن عبارت 
تنها در معنائی غير از آنچه در زندگیِ روزانه متداول است بلکه در مفهومی                                  برخی اصطالحات نه      

گيرد. ولی اين امر غيرقابل اجتناب       نيز مورد استفاده قرار می اقتصاد معمولی علموت باآنچه درمتفا
  بود. هر درک و نظرية جديدی در يک علم متضمنِ انقالبی در اصطالحات فنّیِ اين علم است.

زحمت   است و به ريشه تغيير يافته از آن کلّية اصطالحات سال بيست که تقريباً هر علم شيمی
های مختلف نگذشته باشد به بهترين          گذاری     سلسله نام    ه از يک   توان يافت ک       آلی را می      يک ترکيب 

                                                
 ,Le Capital. Par Karl Marx″, Traduction de M. J. Roy, entièrement revisée par l’auteur. Paris″ـ  ۱

La Châtre.  

 است. چاپ دوم آلمانی ويژه در قسمت آخر کتاب محتوی تغييرات و ملحقات بسياری نسبت به اين ترجمه به
)۲ (F. A. Sorge )۱۹۰۶ ايالت باد شرکت نمود و سپس در اوان  ۱۸۴۹که درقيام  آلمانی کمونيست )۱۸۲۸ـ

 ۱۸۷۴تا  ۱۸۷۲کرد. از سال آلمان وآمريکا بازی کارگریِ آمريکا نقش بسيار مهمی در نهضت مهاجرت خود به
 الملل اول بوده است. دبيرِ بين

)۳(  Hoboken 
)۴( New Jersey 



 پيتال. جلد اولکا    ۸۸

  کند. وجهی اين نکته را ثابت می
صنعتی را    که اصطالحات زندگیِ بازرگانی و                است    کرده     اين اکتفا     طورکلّی به    علم اقتصاد به

در دائرة      اين نکته که بدين طريق خود را              توجه به     کار بندد بدون        اند بگيرد و به       طورکه بوده       همان  
  شوند محدود ساخته است. وسيلة اين اصطالحات بيان می تنگ افکاری که به

دانستند که بهره و يا همچنين بهرة            بدين نَحو نمايندگان اقتصادکالسيک با اينکه کامالً می        
کارفرمای      که کارگر بايد به  نشده ازمحصول هستند اختآن بخش پرد  �زمين فقط تقسيمات يا اجزا

کنندة بهره است آخرين مالک يا صاحب              که هرچند نخستين تصاحب       هد (کارفرمائی   د خود تحويل
ز بخش  ـانحصاریِ آن نيست)، هيچگاه از مفاهيم عادیِ بهره و بهرة زمين تجاوز نکرده و هرگ                                       

مثابه يک کلّ      محصول ناميده است) درمجموع خود به       نشدة محصول را که (مارکس اضافه پرداخت
محصول و    که هيچگاه دربارة منشأ و ماهيت اضافه   همين جهت است اند و به ادهمورد مطالعه قرار ند

اند. همچنين   کنند درک روشنی نداشته آن حکومت می توزيعِ بعدیِ ارزشکه بر  نه درمورد قوانينی
تفاوت تحت عنوان مانوفاکتور (کارگاه)                    وری نيست بی      کشاورزی يا پيشه        به    که مربوط     صنعتی  هر 

که ازنظر اساسی با يکديگر        است و بدين طريق فرق بين دو دوران تاريخ اقتصادی شده بندی  طبقه
کار دستی است و دوران              معنای خاصّ که مبتنی بر تقسيم          متفاوتند يعنی دوران مانوفاکتور به                
که     حال کامالً بديهی است          شود. درعين   گرفته است زائل می صنعت جديد که بر پاية ماشين قرار

تاريخ اقتصاد بشر تلقّی            مثابه يک مرحلة گذرا در            جديد را به       داریِ     که توليد سرمايه        ی آن تئور    
که اين شکل از توليد      است کار برد غير ازآنچه معمولِ نويسندگانی کند ناچار بايد اصطالحاتی به می

  شمارند. را جاويد و قطعی می
بيجا نخواهدبود. دراغلب موارد                 نظر  قول مصنّف بگوئيم به       کلمه هم دربارة نحوة نقل           اگر يک 

ثبات نظرياتی است               طورکه معمول است، به          ها همان    قول   نقل  که در متن طرح       مثابه سند برای ا
گرديده است. ولی در بسياری از موارد مطالبی از اقتصاددانان برای اين منظور نقل شده که نشان         

گرديده است.       طور روشن بيان       بار به    داده شود نظرية معينی کی، کجا و ازجانب کی برای نخستين          
ای از شرايط توليد          جهت اينکه بيان کمابيش شايسته         شده از     که نظرية نقل     هنگامی   است   چنين 

که نظرية است امر  اين است اهميت دارد ولی مستقل از  دوره  آن اجتماعی و مبادله حاکم بر اين يا
  طورکلّی مورد قبول مارکس هست يا نه. مزبور به

است مجهز  تاريخ علم گرفته شدهکه از کتاب را با تفسير منظّمی نبنابراين مراجعات مزبور مت
خود تا  خودیِ کتاب اول به گيرد ولی اين را دربر می اول از اثر مارکس  کتاب سازد. ترجمة ما فقط می

است. کتاب دوم        شمار آمده     حدود زيادی اثر کاملی است و مدت بيست سال مانند اثرِ مستقلّی به
تواند پيش از       زبان آلمانی چاپ شد قطعاً بدون کتاب سوم که نمی                   وسيلة من به    به  ۱۸۸۵که در    

  انتشار يابد ناقص است. ۱۸۸۷آخر سال 
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رسدکه درصدد      چاپ رسيد آنگاه وقت آن می            آلمانی به     که کتاب سوم در متن اصلیِ  هنگامی
  ئيم.تدارک ترجمة انگليسیِ دو کتاب ديگر برآ

امرکه هر روز        خوانند. اين       می  ) ١( ایِ اروپا "تورات طبقة کارگر"  اغلب کاپيتال را در بخش قاره
تنها درآلمان و سوئيس بلکه در فرانسه، هلند، بلژيک وآمريکا و حتّا                            تاب نه  ک  های اين    گيری نتيجه

جا     دد و اينکه همه    گر کارگر میپيش اصول اساسیِ جنبش بزرگ طبقةدر ايتاليا و اسپانی بيش از 
آرزوهای خود          ترين بيان وضع و       منزلة صحيح   ها را به     گيری   کارگر بيش از پيش اين نتيجه           طبقة  

  اين نهضت آشنائی دارند نيست. که به يک ازکسانی کند مورد انکارِ هيچ تلقّی می
 اکنون در انگلستان نيز نظريات مارکس نفوذ نيرومندی در جنبش سوسياليستی يافته                              هم 

يابد. ولی اين         کارگر توسعه نمی       محافل "روشنفکران" کمتر از صفوف طبقة                که در    است، جنبشی    
شود که بررسیِ عميق اوضاع اقتصادیِ انگلستان          سرعت نزديک می تمامِ مطلب نيست. آن زمان به

  ناپذيری ناگزيرگردد. مانند ضرورت ملّی مقاومت
دائمی و سريع توليد و بالنتيجه بازارها                   جريان سيستم صنعتیِ انگلستان که بدون توسعة            

  غيرممکن است اکنون به نقطة توقّف رسيده است.
نيز نسبت به انجيل       منچستر  آخر رسانده است و حتّا  تجارت آزاد منابع کمکیِ خود را نيز به

  قديم خود ترديد پيدا کرده است. ٢اقتصادی
گيرد   رابرِ توليد انگليسی قرار می جا در ب کند همه سرعت توسعه پيدا می به که صنعت خارجی

طرف و حتّا  گمرکی برخوردارند بلکه شاملِ بازارهای بی که از حمايت است تنها در بازارهائی و اين نه
يابد    نسبت هندسی توسعه می     که نيروی توليد به        شود. درحالی       طرف مانش نيز می       بازارهای اين         

رسدکه دورِ      نظر می   ت عددی است. راست است به         نسب  پيشرفت بسط بازارها در بهترين شرايط به            
سر  گرديد به     منظّماً تکرار می      ۱۸۶۷تا   ۱۸۲۵سالة رکود، رونق، سرريز و بحران که از سال                         ده  

زار خالی از اميد يک کسادیِ دائم و مزمن                      که ما را در لجن        است  رسيده است ولی فقط برای اين           
کنيم   که گمان می      شود نخواهد آمد. هربار     ن کشيده میکه با حرارت آرزوی آ بياَندازد. دوران رونق

شوند. در اين انتظار هر            ايم اين عالئم دوباره در هوا ناپديد می                 دهندة آن را درک کرده عالئمِ مژده
که   شود: "با بيکاران چه بايدکرد؟" ولی درحالی                       طور منظّم اين سؤال بزرگ مطرح می               زمستان به    

                                                
 کتاب آسمانیِ طبقة کارگر. ) يعنی۱(
که امروز بعدازظهر تشکيل شد مباحثة شديدی دربارة مسئلة  منچسترماهة اطاق بازرگانی  در جلسة سه ـ۲

ازآنکه مدت چهل سال بيهوده انتظار  ای بدين مضمون پيشنهاد گرديد: "پس تجارت آزاد درگرفت و قطعنامه
که زمان  د، اين اطاق برآنستهای ديگر نيز نمونة تجارت آزاد انگلستان را تعقيب نماين کشيده شد که ملّت

نفر  ۲۲نفر موافق و  ۲۱نظر دررسيده است." پيشنهاد با اکثريت يک رأی رد شد،  تجديدنظر دراين نقطه
 ).۱۸۸۶، اول نوامبرايونينگ استانداردمخالف آن رأی دادند (
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توانيم تقريباً آن         اين پرسش پاسخ دهد و ما می           که به   کسی نيست  عدة بيکاران روزاَفزون است                 
دست   رسد و سرنوشت خود را خود به           سر می  کنيم که صبر و تحمل بيکاران به          ای را حساب       لحظه 

  گيرند.  می
شک صدای مردی شنيده خواهد شد که تمامِ نظرية وی نتيجة يک                     ای بی    در چنين لحظه    

اين نتيجه رسانده که          صادیِ انگلستان است و اين مطالعه او را به                 عمر مطالعة تاريخ و شرايط اقت            
است با وسائل      ناپذير اجتماعی ممکن        که انقالب اجتناب       الاقلّ در اروپا، انگلستان تنهاکشوری است

  آميز و قانونی انجام گيرد. مسالمت
ندارد طبقات       وجه انتظار      هيچ  البته وی هرگز فراموش نکرد اين نکته را اضافه کند که او به                     

(عصيان برای حفظ بندگی)           ″preslavery rebellion″يک   حاکمة انگلستان بدون اينکه دست به            
  )١(آميز و قانونی شوند. بزنند مطيع اين انقالب مسالمت

  
  ۱۸۸۶نوامبر  ۵

  فريدريش انگلس

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 

                                                
ن: دولت و انقالب چاپ شمردن انقالب انگلستان به اثر معروف لني اين قسمت مربوط به استثنائی ) دربارة۱(

 مراجعه شود. ۶۱فارسی صفحة 
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  برای چاپ چهارم
  

کتاب را تا حد ممکن        ِ که متن و حواشی طبع چهارم اين وظيفه را در برابر من قرار داده بود
چگونه ازعهدة انجام اين وظيفه           دهم کلمه توضيح می صورت قطعی تنظيم نمايم. اکنون درچند به

  ام. برآمده
پس از آنکه دوباره چاپ فرانسه و حواشیِ خطّیِ مارکس را مقابله کردم باز مطالبی چند که      

توان در      کتاب الحاق نمودم. اين ملحقات را می                  مانیِ از چاپ فرانسه اقتباس شده است به متن آل                 
) و صفحة ۵۱۰ـ ۵۰۹(چاپ سوم صفحات  ۴۶۰ـ۴۵۸) وصفحات ۸۸(چاپ سوم صفحة  ۸۰صفحة
 ۵۹۶) و صفحة ۶۴۴(چاپ سوم صفحة  ۵۹۳ـ ۵۹۱) و صفحة ۶۰۰(چاپ سوم صفحة  ۴۵۱ـ۴۴۷

  ) پيدا کرد.۷۹ضمن حاشية  ۶۴۸(چاپ سوم صفحة 
) (چاپ    ۵۱۵ـ  ۵۰۹های فرانسه و انگليسی (چاپ سوم صفحات         بقة نسخههمچنين بنابرسا

ام.  کارگران معدن را در متن کتاب وارد کرده )، حاشية طوالنیِ مربوط به۴۶۷ـ۴۶۱چهارم صفحات 
  تغييرات کوچک ديگری که داده شد صرفاً دارای جنبة فنّی است.

رسد تغييرات     نظر می   ام که به  فزودهعالوه من باز برخی حواشیِ توضيحی ازجمله درجائی ا به
دار    کند. کلّية اين حواشیِ الحاقی مابين دو هاللِ گوشه                   اوضاع تاريخی چنين عملی را ايجاب می               

  قرار داده شده است.  .D. Hگذاشته شده و دنبال آن حروف اول اسم من و يا حروف 
ها تجديد نظرِکاملی  قول نقلکه در اين فاصله انتشار يافت دربارة بسياری از  ترجمة انگليسی

زحمت مقابلة      ) ١( آنور    اله کتاب کوچکترين دختر مارکس            را ايجاب نمود. درمورد ترجمة انگليسیِ                  
که در ترجمة مزبور مراجعات  طوری به گرفت عهده شده را با اصل مأخذ آنها به های نقل کلّية قسمت

ز همه درکتاب ديده می                به منابع انگليسی      ز زبان آلمانی ترجمه                 شود ي   که بيش ا ا ک بار ديگر 
جای آن گذارده شده است. بنابراين الزم بود که من برای طبع                               نگرديده بلکه عين متن اصلی به         

گرديد. بعضی       های کوچک بسياری کشف         اين متن مراجعه کنم و بدين طريق نادرستی                 چهارم به    
بد استنساخ کرده بودند و يا از             ها را     جهت که جزوه      مراجعات به صفحات صحيح نبود، خواه از اين 

های تعليق بيجا      ها يا نقطه    های چاپی در ضمن سه چاپ انباشته شده بود، گيومه    لحاظ اينکه غلط
ها نقل    مقدار زياد از روی مستخرجة جزوه                   استعمال شده بود، همچنانکه وقتی قول اشخاص به                

ن ترجمه کلمة نارسائی انتخاب         شود اينگونه اشتباهات غيرقابل اجتناب است. اينجاوآنجا ضم                      می 

                                                
)۱ ( Eleanor 
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 ۱۸۴۳ـ۴۵های    های قديمیِ پاريس متعلّق به سال           شده بود. در برخی موارد مطالب از روی جزوه   
زبان انگليسی آشنائی نداشت و کتب اقتصاديون                  که مارکس هنوز به        گرديده بود، يعنی زمانی            نقل 

ة دوگانه تغييرات مختصری در            خواند و ناگزير ترجم           انگليسی را از روی ترجمة فرانسة آنها می                   
و غيره نقل شده بود.         ) ۲( يور  و   ) ١( استيوارت    که از     آورد مانند مطالبی     وجود می لحن و سياق کالم به

ها   همين قياس بعضی نادرستی        اصل متن انگليسی مراجعه شود. به    در اين موارد اکنون الزم بود به
  داشت.کوچک ديگر نيز از همين نوع وجود  های مباالتی و بی

اين نکته پِی خواهند برد که با              کنند به   های پيشين مقايسه      حاال اگر طبع چهارم را با چاپ              
همه زحمت که در تصحيح کتاب کشيده شده مختصر تغييری که ارزش گفتن داشته                           وجود اين     

نقل شده (طبع چهارم صفحة         ريچارد جونس      که از قول       باشد درآن روی نداده است. تنها قسمتی
دست نيامد. احتمال دارد مارکس در نوشتن عنوان کتاب اشتباه کرده باشد.                          ) به۴۷ية حاش ۵۰۲

شکلِ دقيقِ کنونیِ     قدرت کامل استداللیِ خود باقی هستند ويا در کلّية مراجعات ديگر همچنان به
  اند. خويش بر استحکامِ دالئل افزوده
شناسم  ن بيش از يک مورد نمی   ای برگردم. درواقع م کهنه داستان ولی اينجا مجبور هستم به

های مارکس ترديد شده باشد. ولی چون اين جريان پس از مرگ مارکس                                قول   که در صحت نقل     
  توانم دربارة آن سکوت کنم. رو نمی هيچ نيز ادامه يافته است به

مقالة  ۱۸۷۲داران آلمان در هفتم مارس برلن ارگان اتحادية کارخانه ی)۳(کونکورديادر مجلّة 
کند" انتشار يافت. در اين مقاله با                  قول می    امضائی تحت اين عنوان "چگونه کارل مارکس نقل                     بی 

دارشدن احساسات اخالقی و با بيانی خارج از نزاکت چنين ايراد                              جريحه    انگيزی به     تظاهرِ شگفت  
درخصوص بودجه (که درخطابة                ) ۴( گالدستون     ۱۸۶۳آوريل      ۱۶که آن قسمت از نطق         شده است  
آمده است و سپس درکتاب کاپيتال جلد اول صفحة                   ۱۸۶۴کارگران       المللیِ   اتحادية بين     گشايش   

  گرديده) مجعول است. چاپ سوم نقل ۶۷۱طبع چهارم و  ۶۱۴
کنندة ثروت و قدرت... فقط محدود به طبقات توانگر                         اين ازدياد مست      «گفتند "عبارت:  می

وجود ندارد. اين جمله   )۵(هانسارديمرسمی) شده و (ن جلسة تندنويسی وجه در صورت هيچ به» است
نيست و درست مخالف آن گفته شده است" و سپس با حروف                   گالدستون قسمت از نطقِ   در هيچ

تزوير الحاق       ازجهت معنی به جمله را مارکس هم ازلحاظ صورت وهم اند: "اين برجسته چنين نوشته
 )۶( شتات  ارکس ارسال شده بود. او در فولکس     درماه مه بعد برای م کونکوديااست." اين شمارة  کرده 

که اين قسمت را از روی چه        خاطر نداشت اول ماه ژوئن به نويسندة گمنام جواب داد. ولی چون به
شده با مضمونی      ای نقل کرده است بدواً قناعت به بررسیِ اين موضوع نمود که مطلب نقل                 روزنامه

پرداخت      تايمز  نقل ازگزارش روزنامة               ت و سپس به  يکسان در دو نوشتة انگليسی انتشار يافته اس                

                                                
)١ (Steuart       )٢ (Ure       )٣ ( Concordia      )۴ (Gladstone      )۵ (Hansard       )۶ (Volksstaat 
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  کند:  که بر طبق آن گالدستون اظهار می
„That is the state of the case as regards the wealth of this country. I must say for one, I 
should look almost with apprehension and with pain upon this intoxicating augment-
tation of wealth and power, if it were my belief that it was confined to classes who are 
in easy circumstances. This takes no cognizance at all of the condition of the labouring 
population. The augmentation I have described and which is founded, I think, upon 
accurate returns, is an augmentation entirely confined to classes of property.”  

اين    که به کشور. من ازنظر خود بايد اين نکته را بگويم "اينست جريان اوضاع دربارة ثروت اين
طبقات توانگر بدانم.    را منحصر به نگرم اگرآن کننده با نگرانی و تألّم می افزايش ثروت و قدرت مست

وصيف نمودم   که من ت   افزايشی وجه ارتباطی با وضع مردم زحمتکش ندارد ـ اين هيچ اين افزايش به
  های دقيق کامالً منحصر به طبقات داراست." کنم مبتنی برگزارش و گمان می

شد ولی    بود اسباب تأسف وی می          گويد که اگر چنين می        در اينجا می     گالدستون    بنابراين     
کنندة قدرت و ثروت فقط منحصر به طبقات دولتمند است. و راجع             چنين است: اين ازدياد مست

گالدستون دراين نطق که بعداً تحريف شده         نويسد: "آقای چنين می ارد مارکسهانسبه نيمرسمی 
خرج داد و آنچه را که واقعاً از دهان يک نفر وزير دارائیِ انگليس رسوائی داشت                                         است مهارت به     

کشف   وجه ازقبيل     هيچ از عادات ديرينة پارلمان انگلستان است و به کار يکی  عالوه اين کش رفت. به
نالسکنيست." )۲(بِبِلبرعليه  )١(رش  

ژوئيه)     ۴شود. در پاسخ خود (کونکورديا ـ               نام بيش از پيش افزوده می   به خشمِ نويسندة بی
دهدکه (عادت) بر اين جاری شده                 منابع دست دوم را کنارگذارده با عفّتی تمام چنين دستور می        

عالوه گزارش        کنند و به    نقل می   شده  جلسة تندنويسی های پارلمانی را از روی صورت است که نطق
مجلس هانسارد (که آن          تزوير الحاق شده) وجود دارد و صورت                    روزنامة تايمز (که درآن عبارت به       

کندکه گزارشِ روزنامة             قسمت را فاقد است) "کامالً از جهت مضمون يکی هستند" و نيز ادعا می                     
که   است." درحالی  يش ذکر شدهاست که درخطابة گشا تايمز "مستقيماً خالف آن قسمت مشکوکی

کند که درجنب اين اختالف ادعائی "آن قسمت مشکوک"  باره سکوت می مردک بادقّت تمام دراين
  با صراحت تمام درگزارش مزبور ذکر شده است.

کند که گير افتاده است و فقط حيلة ديگری    نام حس می ولی با تمام اين احوال نويسندة بی
شرمانة خود را، همچنانکه واضح             های بی    که مقالة پر از دروغ  دهد. درحالی ممکن است او را نجات

قول   شرافتی"، "بيان اکاذيب"، "در اين نقل                      نيت"، "بی      � های متين از قبيل: "سو         ساختيم با دشنام    
که کامالً ساخته شده است"، "اين جعلِ رذيالنه" وغيره        قولی شرمانه"، "نقل های بی دروغ"، "اين دروغ

دهد که "در       شمارد که دعوی را به زمينة ديگری بکشاند و بالنتيجه وعده می                         کند الزم می    میپر 
گويد) درخصوص نطق          نامی را که دروغ نمی           مقالة ديگری نظر خودمان را (يعنی نظرِ نويسندة بی      

                                                
)۱ (Laskerchen          )۲ (Bebel 
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نام کمترين ارتباطی با            گالدستون بيان کنيم." مثل اينکه نظرية خالی از صالحيت اين آقای بی                          
ژوئيه وجود دارد. مارکس بار ديگر در     ۱۱اصل موضوع داشته است. اين مقالة دوم در کنکورديای 

های روزنامة         شتات هفتم اوت پاسخ داد و اين مرتبه راجع به قسمت مورد بحث گزارش                              فولکس  
 را نقل نمود. بر طبق اين دو            ۱۸۶۳مورخ هفدهم آوريل           ) ۲( آدورتايزر       و مورنينگ )١(ستار مورنينگ

نگريست اگر      کنندة ثروت و قدرت با اضطراب می  اين تزايد مست گويد که به روزنامه گالدستون می
ولی اين تزايد          (classes in easy circumstances)باور داشت که منحصر به طبقات توانگـر است          

.   (entirely confined to classes possessed of property)فقط محدود به طبقات دولتمند است            
عالوه مارکس يک بار          آورند. به       شده" را می      تزوير الحاق       کلمه "جمله به      ها نيز کلمه به     اين گزارش      

مجلس هانسارد فاقد عبارتی        کند که صورت ديگر با مقايسه متن روزنامة تايمز و هانسارد ثابت می
ارات واقعیِ       عنوان اظه      يک نهج به    است که گزارش سه روزنامة مستقل از يکديگر فردای نطق به                        

اصطالح مارکس       مجلس تجديد نظر شده و يا به         اند و بنا بر "عادت" درآن صورت                  ناطق نقل کرده      
دارد که ديگر برای ادامة                  گالدستون آن عبارت را بعداً (کش رفته است) و درخاتمه اعالم می                              

هرحال     بود. به    نام وقت ندارد. ظاهراً اين نويسنده هم خود خسته شده                         مکاتبة خود با نويسندة بی
رسيد که اين      نظر می   های ديگرِ کونکورديا به مارکس نرسيد. چنين به                   است که شماره      مسلّم اين   

که با دانشگاه کمبريج رابطه             اگرچه باز پس از آن کسانی           موضوع ديگر مرده و مدفون شده است. 
که گويا     یِ عجيبی ای شايعات اسرارآميز درخصوص جنايت ادب                     داشتند يکی دو بار ما را از پاره                 

مارکس درکتاب کاپيتال مرتکب شده است باخبر نمودند ولی با وجود کلّية تجسسات مطلقاً                                   
، هشت ماه پس از       ۱۸۸۳نوامبر     ۲۹تری دراين خصوص بدانيم تا ناگاه در        نتوانستيم مطلب دقيق

 )۴( تايلور    ِ سدلی � امضا   به  ) ۳( کالج کمبريج     ای صادر از ترينيتی         مرگ مارکس، در روزنامة تايمز نامه                  
ترين محيط همکاری و تعاون بارآمده است نخستين فرصت                    انتشار يافت. اين مردک که در ماليم

نامِ   کمبريج آگاه نمود بلکه نويسندة بی               های   تنها ما را از نجواگری            را مورد استفاده قرار داد و نه                 
  کونکورديا را نيز شناساند.

که مقرر شده     رسد اينست    نظر می   انگيز به    بسيار شگفت  گويد: "آنچه        کالج می    مردک ترينيتی  
نيت آشکار    � وقت در برسالو بود و اکنون در استراسبورگ است) سو                      و (که آن    ن بود پروفسور برنتا        

کارل مارکس  است افشا نمايد. آقای که درخطابه (افتتاحيه) آمده مارکس را در نقل نطق گالدستون
اين درجه رسانيد که درحال تشنّجات مرگ         اع نمايد جسارت را بهقول دف که ... کوشيد از اين نقل 

(deadly shifts)عی  را گريبان وی که دراثر حمالت استادانة برنتانو خيلی زود ، تشنّجاتیگرفت، مد
مجلس هانسارد منتشر شود در متن نطق خويش،که تايمز انتشار  ازآنکه صورت شد گالدستون قبل

                                                
)۱ (Morning Star                                     )۲ (Morning Advertiser     
)۳ ( Trinity College, Cambridge      )۴ (Sedley Taylor  
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نفر وزير دارائیِ انگلستان رسواکننده بود کش                 را که واقعاً برای يک  سمتیبود، دست برده و ق  داده
مجلس   کرد که گزارش تايمز و صورت             ها ثابت     که برنتانو با مقايسة دقيق متن           رفته است. هنگامی 

اظهارات گالدستون         هانسارد مطابق يکديگرند و معنائی را که آن قسمت با مهارت جدا شده به                             
  کرد." نشينی دعویِ اينکه فرصت ندارد عقب کند مارکس به نفی می داده است کامالً

نامِ آقای برنتانو          اين صورت افتخارآميز است که مبارزة قلمیِ بی                   پس اين بود کُنه مطلب. به  
است. اينست مقام وی و چنين  گشته  درکونکورديا در واهمة خالق و  پر از تعاون کمبريج منعکس

يک حملة استادانه) او          که (به    اتحادية صنعتگران آلمانی          ) ١( ژرژ    اين سن  برکشيدن     است کيفيت تيغ 
  سرعت در ميان (تشنّجات مرگ) از پای درآمد. مارکس، اين اژدهای دوزخ به

های   نشينی  کردن عقب  مآبانه تنها برای پنهان)٢(آريوست سرائیِ تفصيل تمام اين حماسه اين با
از "الح                  سن که   قولی   اق مزورانه" و "جعل" نيست، بلکه فقط (نقل                   ژرژ ماست. اينجا ديگر صحبت 

مورد گفتگوست. تمام مطلب تغيير يافته بود  (craftily isolated quotation)ماهرانه انتخاب شده) 
  خوبی از علّت آن آگاهی داشتند. دارِ کمبريجیِ وی به ژرژ و عقب و سن

درج کند مشاراليها در مجلّة ماهيانة   آنور مارکس را  چون روزنامة تايمز حاضر نشد جواب اله
کشانيد: آيا مارکس     را به تنها موضوع مورد نزاع وی پاسخ داد و بحث به۱۸۸۴شمارة فورية )٣(تودی

عقيدة او در نزاع          دهد که به     تايلور جواب می    دروغ الحاق کرده است يا نه؟ آقای سدلی عبارتی را به
درمقايسه   نه يا گالدستون وجودداشته درنطق عبارتی آيا  نکهاي  بين مارکس و برنتانو "موضوعِ دانستن

است دردرجة دوم اهميت            آن بوده قصد تصريح نظرگالدستون يا تحريف قول به مسئله که نقل با اين
  کند که گزارشِ روزنامة تايمز واقعاً محتویِ تناقضی در مبادی                            گيرد" و سپس قبول می        قرار می    

گالدستونی    ـ  نظرية ليبرال      اگرمطابق     شود (يعنی    توضيح داده      درستی   به است ـ اما اگرمجموع نطق          
).  ۱۸۸۴رساند (مجلّة تودی مارس            را که گالدستون (خواسته است بگويد) می                تعبير گردد) آنچه       

ورزد نطق را ازروی             که مردک کمبريجی اکنون اصرار می               ترين قسمت داستان اينجاست         مضحک 
نام برنتانو (عادت) بر نقل ازآن جاری بوده است                        گفتة نويسندة بی همجلس هانسارد که بنا ب صورت

مالی شده    قول همان برنتانو (ضرورتاً ماست             نياورد بلکه ازگزارش روزنامة تايمز نقل کند که باز به               
آنور مارکس  مجلس هانسارد وجود ندارد. اله است زيرا آن عبارت کذائی درصورت طبيعی است). اين

تايلور موضوعِ      شمارة تودی ثابت نمود. يا آقای  سهولت درهمان را باکمال نحوه استدالل بودن اين پوچ
از راه حک مرتکب         تنها از راه الحاق بلکه            نه صورت اکنون       را خوانده است دراين         ۱۸۷۲مورد نزاعِ 

                                                
)۱ (Saint Georges 
) که در اثر معروف خود ۱۴۷۴ـ۱۵۳۳شاعر دورة تجدد ادبیِ ايتالياست (  Arioste  (ludovico)) اشاره به۲(

 تازیِ نجبا را مورد انتقاد قرار داده است.نام زالند خشمناک با بيانی پر از بذله و طنز دوران فئودال و ترک به
)۳ ( To-Day 
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  د.حال موظّف بود دهان فروبند شود و يا اينکه اصالً مورد بحث را نخوانده است دراين تزوير می
هرحال مسلّم شده بود که وی حتّا يک آن هم جرأت پافشاری دربارة اتّهامِ دوست خود                                   به

تزوير چيزی الحاق کرده است نداشت. اکنون او به مارکس از اين                          برنتانو که مدعی بود مارکس به
 که وی عبارت مهمی را حک  است عکس مدعی بابت که چيزی الحاق کرده است ايراد ندارد بلکه به

نموده است. ولی همين عبارت مورد ادعا در صفحة پنجم خطابة گشايش چند سطر قبل از آن                                 
  دروغ الحاق شده نقل گرديده است. که مدعی هستند به قسمتی

که در نطق گالدستون مشهود است مگر اين خود مارکس نيست که   واما درخصوص تناقضی
-از (تناقضات دائمی و بارز نطق  ۱۰۵ة چاپ سوم) ضمن حاشية شمار ۶۷۲(صفحة ۶۱۸درصفحة 

کند  ايراد شده است) صحبت می ۱۸۶۴و ۱۸۶۳های که درخصوص بودجه در سال های گالدستون 
خاطر همة تناقضات       �� تايلور مارکس درصدد اين نيست که برای ارضا                     ولی برخالف روية سدلی          

شرح  آنور مارکس به        اب خود اله      کند. و سپس درپايان جو          مالی   شيوة ليبرالی ماست     گالدستون را به
  کند: گيری می زير نتيجه
دروغ مطلبی الحاق         عکس مارکس نه چيزی را که شايان ذکر باشد حذف نموده و نه به                         "به  

مجلس  هرتقدير از صورت گالدستون را که مسلّماً گفته شده اما به است. ولی او عبارتی از نطق کرده
  کرده و از فراموشی حفظ نموده است." هانسارد ناپديد گرديده است تثبيت

سرائیِ استادمآبانه که           حساب خود رسيد و نتيجة اين ياوه              تايلور نيز به      اين بار آقای سدلی        
ديگرکسی جرأت نکرد عفّت نويسندگیِ  داشت اين شدکه دوکشور بزرگ ادامه مدت بيست سال در

های ادبیِ آقای         نامه   تايلور مناقشه      مارکس را مورد حمله قرار دهد و همچنين ديگر آقای سدلی                         
آسای هانسارد       برنتانو را مورد اعتماد قرار نخواهد داد همچنانکه آقای برنتانو به معصوميت پاپ                                    

  )١(تکيه نخواهد کرد.

  فريدريش انگلس
  ۱۸۹۰ ژوئن ۲۵لندن ـ 

  
  
  
  
  

                                                
عبارت ديگر اين  داند يا به خدشه نمی گفتة مسيحيان از گناه بری است بی ) يعنی آن را مثل پاپ که بنابه۱( 

 پندارد. نمی نزَلوحی م را ها نوشته
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��� �� ��� � ��� :      
  

  فصل اول
  

  کاال
  

  عواملِ دوگانة کاال: .۱
  مقدارِ ارزش) . مصرف و ارزش (ماهيت ارزش ارزش    

  
  

   سرمايه           اجتماعاتی     ثروت که درآنها توليد       تودة     " شکلِ    کمفرماست به  داری ح
رود.     شمار می آن به ابتدائیِ لِ شود. هرکاال جداگانه شک گر می جِلوِه ١ "عظيمی از کاال 

  شود. کاال آغاز می بنابراين تحقيقِ ما از تحليلِ
يکی  خويش  وسيلة خواصِّ که به است است. چيزی شیِء خارجی يک کاال مقدمتاً

ها   آورد. ماهيت اين احتياجات هرچه باشد و نيازمندي                       های انسان را برمی    از نيازمندی
ه از شکم سرچشمه         و   بگ  خوا ه    يرند  آنها تخيل      خوا موضوع    در    باشد، تفاوتی       منشأ 

را رفع       انسان    که شیِء مزبور چگونه احتياجِ اين نيست و نيز در اينجا سخن از ٢کند نمی
                                                

  ۳صفحة  ،۱۸۵۹ ،برلين ، [نقد اقتصاد سياسی] "دربارة انتقاد از علم اقتصادمارکس: " ـ کارل ۱
"Zur Kritik der politischen Ökonomie", Berlin, 1859, S. 3. 

گرسنگی نسبت به   که  است  منزلة اشتهای نفس. همانقدر طبيعی ـ "خواهش متضمّن احتياج است و به۲
  کنند." های روح را ارضاء می جهت ارزش دارندکه نيازمندی بدن... اغلب (اشياء) ازآن

Nicolas Barbon: "A Discourse concerning coining the new money lighter, in answer to 
Mr. Locke's Considerations etc.", London, 1696, p. 2, 3.  
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مانند     راه غيرمستقيم         يا از  ،  [برخوردارشدن] عتُّمتَ وسيلة  يعنی خواربار کند؛ مستقيماً مانند می
توجه      نظر مورد        دو نقطه     کاغذ وغيرآن بايد از            آهن،  ی مانندچيزِ مفيد توليد. هر وسيلة

  کيفيت.  کميت و از لحاظ  حيث گيرد: از قرار
تواند     است از خواصِّ متعدّد و بنابراين می                 ای   قبيل اشياء مجموعه      اين     هرکدام از   

های   کشف اين جهات مختلف و بالنتيجه استفاده                گردد.     جهات مختلفی مفيد واقع         به 
  ١است. يک عملِ تاريخیْمتفاوت اشياء

کار   کميت اشياِء مفيد به       که در مورد       های اجتماعی      کشف مقياس     همچنين است  
ش نجِس  اشياِء مورد       ماهيت متفاوت     ای از االها، پارهک شِنجِس مقياسِد. تفاوت دررو می

  است.  گيرد و برخی ديگر قراردادی سرچشمه می
ولی اين سودمندی در          ٢کند.   که آن را ارزش مصرف می                 تشیء اس   ِسودمندی   

ندارد.        آن هستی      کاالست بدون       کند. چون وابسته به خواصِّ جسمانیِ                هوا سير نمی   
گندم، الماس خود يک ارزشِ مصرف يا يک مال                         پس، پيکرِ هرکاال مانند آهن،             

-دست  به   ان بايد برای  که انس کاری وکمیِ وجه با بيش هيچ صفَت به (خواسته) است. اين

مصرف   ارزش       که از    ندارد. هنگامی           نمايد بستگی      مصرف    مفيد    آوردن اين خواصِّ           
                                                

اصطالح مشخّص     باربون    کلمه درنزد       فضيلت). (اين      vertueهستند (    فضيلتی درونی  "اشياء دارای ـ۱
کشَد."    ربا آهن را می        اند. چنانکه آهن     مه جا دارای همان فضيلتارزش مصرف است) که در ه برای 

وسيلة   گرددکه به      جهت جذبِ آهن از موقعی مفيد می              ربا از    ) خاصيت آهن۱۶فحة کتاب، ص (همان
  شود.  کشف می آن قطبِ مغناطيسی

ضروری دارد های  که آن شیء در رفع نيازمندی است در خاصيتی (natural worth)ـ "ارزش طبيعی ۲
  خورد." آيندهای زندگیِ بشَر می کار خوش و يا به

(John Locke: "Some Considerations on the Consequences of the Lowering of Interest", 
1691, in "Works" Ausg. London, 1777, Bd.11. s. 28.) 

   Valueمصرف و    برای ارزش         Worthکلمة در قرن هفدهم درکتبِ نويسندگان انگليسی باز مکرر به
که دوست دارد شیِء بالواسطه              است  کامالً منطبق با روح زبانی  خوريم. اين جهت ارزشِ مبادله برمی

 کند.  را به ژرمنی و شیِء فکرشده را به رومی بيان
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ساعت، يک       دوجين      شود، همواره مقاديرِ معينی در مد نظر هست: يک                    می   صحبت
 کاالها خود موضوعِ فنِّ خاصّی           های مصرف آهن وغيرآن. ارزش تُن  ذرع پارچه، يک

   ١است. شناسی کاال  آن و  است 
کُنه   مصرف    های   يابد. ارزش می  مصرف فقط در استعمال يا مصرف تحقّق ارزش 

که اين ثروت       شکلِ اجتماعی     دهند اعم از هر         مادیِ ثروت را تشکيل می            يا محتَوای    
  دارا باشد.

 حال قوائمِ      های مصرف درعين   کنيم، ارزش که ما تحقيق می ئی اجتماعی شکلِ در

نسبتی    کمی يا    مبادله نخست مانند رابطة    مبادله هستند. ارزش  ارزش مادیِ های] يهها، پا [ستون
مصرف نوعِ    های    مصرف از يک نوع با ارزش              های   آن ارزش         که برطبقِ    کند  جِلوِه می   

مبادله     کند. پس، ارزش    که دائماً با زمان و مکان تغيير می  ، نسبتی٢شوند مبادله می ديگر
که ذاتی و        لذا يک ارزش مبادله          رسد و    نظر می   رفاً اعتباری به      ص و  ٭ يک امرِ عرضی    

  (contradictio in adjecto) تعريف تناقضی در (valeur intrinsèque) کاال باشد  روریِضَ
   ٣خواهد بود.

                                                
که  شخص هنگامی کندکه هر حکومت می (fictio juris)جامعة بورژوائی اين فرض قضائی  ـ در۱

  کاالهاست.  کامل و علمیِ است، دارای معرفتخريدار 
که بينِ فالن شیء با فالن شیِء ديگر و بينِ فالن مقدار از  است ای  ـ "ارزش عبارت از رابطة مبادله۲

  محصولی با فالن مقدارِ ديگر موجود است."
(Le Trosne: "De l'Intérêt Social", "Physiocrates", Ed. Daire, T. XII, Paris, 1846, p. 889.) 

 ها. : دربارة نفع اجتماعی ـ فيزيوکراتلوترون

که برای شخص  است: کاال، متاع ـ بيماری، ناخوشی ـ آنچه عرض در فرهنگ فارسی دارای معانیِ زيرين  ٭
مستقل  خود وجودیو باشد جوهر به  قائم آنچه ـ باشد نداشته که دوام آنچه ـ باشد غير به آنچه قائم ـ بيايد پيش

ضی مقابلِ ذاتی. (فرهنگرض مقابل جوهر است و عرمعين ندارد. ع سخن عميد ـ فرهنگ ـ فرهنگ(   

) ياچنانکه ۶فحةص کر،الذ سابق  کتابِ درهمان باربونباشد." (  درونی ارزش دارای تواند نمی چيز "هيچ ـ۳
هرچيز  ارزشِ ”.The value of a thing, is just as much as in it will bring“ :گويد می (Butler)بتلر 

 که ازآن عايد خواهد شد.  است درست همان مقداری 
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  کنيم: تر مطالعه موضوع را دقيق

طال   مقدار    zمقدار ابريشم،          yمقدار واکس،         xگندم با     کاالئی مثالً يک چارک        
های مختلفی قرار        شود؛ يعنی خالصه با کاالهای ديگر در نسبت                 وغيره معاوضه می       

طال   zابريشم و      yواکس،      xهای مبادلة متعددی دارد.                 گندم ارزش         گيرد. پس،      می 
 yواکس،      x  گندم هستند. بايد       مبادلة يک چارک        ارزش       نوبة خود     وغيره هرکدام به         

عبارت ديگر دارای مقاديرِ               مبادله باشند و يا به نيز قابل خود  طال وغيره بينِ  zابريشم و 
مبادلة    های    ارزش   اوالًشودکه:  اينجا چنين نتيجه می. ازهای مبادله باشند متساوی ارزش

تواند فقط شيوة      اصوالً ارزش مبادله می           ثانياً  کاال مبيِّنِ تساوی بين خود هستند و              يک 
  يز از خود باشد.یِ متماابيان، "شکل تجلّی" يک محتَو

باشد     آنها هرچه    ایِ مبادلهرا درنظر بگيريم:گندم وآهن. رابطة  باز دوکاالی ديگر
گندم معادلِ      که مقداری از        طوری    نمود به      مجسم ْ يک تساوی     وسيلة  را به      توان آن      می 

 معنی   چه  به   تساوی     آهن. اين      کيلوگرم    aگندم =  چارک  آهن باشد؛ مثالً يک  مقداری
 مختلف، در     شیءِ   قدرِ واحدی در دو             با    مشترک     عاملِ   يعنی يک    تساوی     ت؟ اين    اس   

دو مساوی با کميت ثالثی            موجود است. پس هر      آهن  کيلوگرمa گندم و چارک  يک
ارزش    آن ديگری است. بنابراين ازحيث                  خودیِ خود نه اين يکی و نه              که به    هستند 

  کميت ثالث تحويل شود. اين هبتواند ب يک ازآنها بايد مبادله، هر
کند. برای      تر می   گرفته شده است، مطلب را واضح               که از هندسه     ای   مثالِ ساده    


	    �������   کلّية اَشکالِ     تعيين و مقايسة سطحِ    ��ای مثلّث تجزيه        عده    ، آنها را به       �
آن   کل مرئیِ  کامالً با ش       نمايندکه    اکسپرسيونی تحويل می       اما خود مثلّث را به کنند. می

مبادلة    های    ارزش     همين طريق بايد       در ارتفاع. به          متفاوت است: نصف قاعده ضرب            
  گردد. آنها بيان وسيلة آن بيشی وکمیِ که به مشترکی تجزيه نمود  عاملِ  کاالها را به

هن     تواند يک خاصيت طبيعیِ        عامل مشترک نمی        اين    ي     ـمعينِ  فيزيکی  ا ـدسی، 
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کاالها را        که   آيند   حساب می    ای به    طبيعی فقط تا اندازه           اشد. خواصِّ    کاالها ب      شيميائیِ 
ر ـديگ   آورند. ولی از طرف               وجود می     مصرف به    ارزش       کنند و بالنتيجه     سودمند می   

طور وضوح مشخّصِ        ه به ـک    کاالهاست     مصرف   از ارزش          پوشی  چشم  تحقيقاً همين   
عيناً همان قدر      ارزش مصرف      ين رابطه يک      در درون ا        گردد.     آنها می      ایِ  مبادلهرابطة 

ای موجود باشد.        نسبت شايسته  شرط اينکه به مصرف ديگر؛ به ارزش که هر عزّت دارد
است   نوع ازکاال مساوی با ديگری                 ارزشِ هر     : " باربون      ن.  قولِ     عبارت ديگر بنا به         به 

مبادلة مساوی       ی ارزشِ      که دارا      اشيائی   باشد. بينِ     يکی    اش   مبادله   ارزشِ     که   درصورتی    
  ١توان تفاوت يا اختالفی قائل شد."  نمی هستند

هستند،   کيفی     ز دارای اختالف         ـچي   هر   از      کاالها قبل      مصرف،    حيث ارزشِ       از  
 تفاوت داشته       يکديگر    توانند با    کميت نمی مبادله جز ازلحاظ  که مانند ارزش درصورتی

  ارزش مصرف نيستند.ه هم يک ذر باشند و بنابراين محتَویِ حتّا 
آنها يک خاصيت        کنارگذاشته شود، فقط برای             کاالها      مصرف     هرگاه ارزش        

  محصولِ    صورت،      دراين       هستند. ولی  کار که همه محصولِ  است  مانَد وآن اين میباقی 
نظر     آن صرف     مصرف   يافته است. زيرا وقتی ما از ارزش                    شکل  کار خود نيز تغيير       

ارزش مصرف هستند چشم         که موجِد     عواملِ مادی و صُوری           حال از       کنيم، درعين   می
ايم. اين ديگر ميز، خانه، نخ و يا فالن شیِء مفيد ديگر نيست. کلّية خواصِّ                                پوشيده  

کارِ نجار، بنّا،         ين شیِء مزبور، ديگر محصولِ          آن تحليل رفته است. و همچن           حسوسِ م 
ب                کار خاصيت      مفيد محصولِ    شدن صفَت  ا زائل   نساج يا کارِ مولّد معينِ ديگر نيست. 

                                                
“One sort of wares are as good as antoher, if the value be equal. There is no       ـ١  
difference or distination in things of equal value... One hundred pounds worth of lead or 
iron, is of as great a value as one hundred pounds worth of silver and gold.” 

آهن   صورت سرب يا استرلينگ به   ليرةاست: "صد  که در متن ذکر شده اين   لهجم  (ترجمة آخرين
 ۵۳  فحة، ص گفته کتاب پيش ،ن. باربون  طال." يا نقره  استرلينگ به  رةکه صد لي دارد قدر ارزش  همان

 . ) ۷ و
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گردد و بنابراين اَشکال مختلفة       است زائل می   که اين محصول معرف آن  مفيدکارهائی
 شوند. مجموعِ    نمی   هم تميز داده         گردد و ديگر از          ها نيـز ناپديد می      کار     مشخّص اين   

[تفالة    کُنجالة    گردد. اکنون اين          تبديل می   ری  شَکارِ مجرد ب      کارِ همانند انسانی، به          آنها به    

باشند]      را    کُنجد، که روغنِ آن            محصوالت   از   ه قرار دهيم.       کار را مورد توج           محصوالت    گرفته 
زِ تماي   کارِ سادة منعقدشده و بی          مانند، جز اين        واقعيت شَبح      کار چيزِ ديگری جز اين          

آن، باقی نمانده           جه به شکلِ مصرف    کارِ انسانی بدون تو             صَرف نيروی       بشَری يعنی   
  است.

کارِ انسانی درآن صَرف شده             که مقداری      است  شودگفت اين      که می   تنها چيزی   
 هستند    اشياء تنها معرِّف اين          نمود. اين        کار را تعيين   ة اين صَرفبتوان نَحوِ اينکه  بدون

انباشته   بشَر درآنها      کارِ انسانی صَرف شده و مقداری ازکارِ                       توليدشان نيروی        که در   
مادة مشترک اجتماعی هستند ارزش                 اينکه تَبلور اين   جهتشده است. اشياِء مزبور از 

   ـ ارزشند. آيند يا کاال شمار می به
ارزشِ مبادلة آنها کامالً مستقل از ارزشِ مصرفشان                          ، کاالها    ایِ   در رابطة مبادله        

که   نَحوی   کار چشم بپوشيم، به       صوالت  نظر ما رسيد. اگر واقعاً از ارزشِ مصرف مح                   به
 مشترکی     همانا عامل     اال ک  آمد. پس، ارزش           دست خواهد     آنها به     کرديم، ارزشِ        ما بيان

شود. دنبالة تحقيقات، ما را             کاال نموده می         رابطة معاوضه يا ارزشِ مبادلة                که در    است  
گردانَد، ولی بدواً         ازمیارزش ب مثابه نَحوة بيان ضروری يا مظهرِ مبادله به سوی ارزش به

  الزم است آن را مجزّا از اين صورت مورد توجه قرار داد.
گذشت، فقط از اين           برآنچه     عبارت ديگر يک مال، بنا           يک ارزش مصرف يا به    

که مقداری ازکار مجرد انسانی درآن تجسم يافته يا ماديت                         است  جهت دارای ارزش
کار يعنی    وسيلة مقدارِ     را سنجيد؟ به      کاال   رزش اين     است. چگونه بايد مقدار ا    پيداکرده

وسيلة طولِ    کار خود به        کميت   گرفته است.     که درآن جای        زا"ئی     ارزش      "جوهرِ     همان  
نوبة خود مقياسِ       شود و اجزاِء معينِ زمان مانند ساعت، روز وغيره به         زمان سنجيده می
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ند.کاراَ  زمان    
که     وسيلة مقدارکاری        کاال به      زشِ يک   که اگر ار       است چنين تصور شود        ممکن 

تر   مهارت    تر و بی    قدر انسان تنبل        شود، هر   حينِ توليدش صَرف شده است تعيين می در
کاالی مزبور       ؛ زيرا برای ساختنِ        کااليش بيشتر خواهد شد        همان ميزان ارزشِ          باشد، به   

هد عبارت    د  که جوهرِ ارزش را تشکيل می            کاری    کار برده است. ولی          وقت بيشتری به  
  کارِ اجتماع      ة نيروی   ـکارِ همانند بشَری است. کلّي          روی  ـازکارِ مساویِ انسان، صَرف ني              

با    کاالها نموده می          وعِ ـه در ارزشِ مجم        ـک  روهای   ـوجود اينکه مرکّب از ني              شود، 
حساب   کارِ انسانی به        عنوان نيروی واحد و همانند   اينجا به شماری است، در انفرادیِ بی

  يد.آ می
ازآنها تاآنجاکه دارای صفَت           اين نيروهای انفرادی مثلِ هرکدام ديگر يک از هر

کند،   اجتماعی عمل می        متوسطکارِ  مثابه نيروی است و به متوسطاجتماعیِ   يک نيروی
کاری مورد       است و بنابراين در توليدکاال نيز فقط زمان                      انسانی     همانندکارِ      نيروهای    

که    کاری     عبارت ديگر زمان          الزم است يا به       متوسط طور    گيرد که به     استفاده قرار می        
  اجتماعاً ضَرورت دارد.

  
   زمان                     موجود     که با   است    کاری      کارِ اجتماعاً الزم عبارت از زمان        شرايط بودن

   یِ   توليدعاد         ّط اجتماعی و با حدت          متوسِکار، الزم است تا           اجتماعیِ مهارت و شد
آنکه در انگلستان دستگاه بافندگیِ بخار     از  آورد. پس وجود رفی را بهبتوان ارزش مص

کفايت      کار رفت، شايد نيمی ازکارِ سابق برای تبديلِ مقدار معينی از نخ به پارچه                                به 
کار     دازه زمان      ـگذشته همان ان      کارگرِ دستباف انگليسی باز مانند              ليکن برای       کرد.    می 

ساعت    نصف   ف رِّمع   فقط کارش  انفرادیِ  ، اما محصول ساعتالزم بود  تبديل جهت اين
  فقط مقدار     کاسته شد. بنابراين،     آن همين دليل نيمی از ارزشِ سابقِ به کار بود.  اجتماعیِ

است    مصرفی ضَروری       که اجتماعاً برای ساختنِ ارزش    کاری يا زمان اجتماعاً الزم کارِ
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نمونة     اين مورد هرکاالی معين فقط      طورکلّی در به ١ت.اس    آن کنندة مقدار ارزشیِ تعيين
   ٢ی از نوعِ خود است.متوسط

است در      ممکن  که  هائی آن    يا   ند و  کاراَ    مساویِ     مقدارِ   که محتَویِ کاالهائی بنابراين
ارزشِ يک           مساوی ارزش    کارِ واحد توليد شوند دارای مقدارِ  زمان کاال   هستند. نسبت

الزم     کارِ     الزم برای توليد يکی به زمان                کارِ     يگر مثلِ نسبت زمان      ارزشِ هرکاالی د          به 
 معينی   های   کميت  کاالها فقط     مبادله، عمومِ       های مثابه ارزش "بهاست.  توليد ديگری  برای

 ٣کارِ منعقدشده هستند."   از زمان  
کرد   نمی تغيير   توليدآن    الزم برای  که زمان درصورتی کاال پس، مقدار ارزشیِ يک

کند. نيروی      کار تغيير می     الزم با هرتحولِ نيروی توليدیِ               ماند. ولی اين زمان            ثابت می   
 متوسط شود. ازجمله درجه         احوال مختلف تعيين میکار در بستگی با اوضاع و توليدیِ
   ت استفادة فنّی از         علم و     کارگران، درجة تکاملِ               مهارتاجتماعیِ       آن، ترکيبِ       قابلي
    طبيعی. درصورتی                            جريان ت و درجة تأثيرِ وسايلِ توليد و نيز شرايطسعکه    توليد، و

گندم و اگر نامساعد باشد، فقط             ) 4( بوشل  ۸فصل مساعد باشد مقدارِ واحدی ازکار با           
شود. مقدارِ واحدی ازکار در معادن غنی، فلزّات بيشتری تهيه                                بوشل نموده می      ۴با  

                                                
آنها ضَرورتاً دتولي برای که وسيلة مقدارکاری شوند به مبادله میکه بايکديگر اشياِء مفيد مادام ـ "ارزش ۱

   گردد." رود تعيين می کار می شود و معموالً به صَرف می
  

("Some Thoughts on the Interest of Money in general, and particularly in the Public 

Funds etc.", London, p. 36)    
 آيد چنين برمی آن وجود اين از محتَوياتذشته فاقد هرگونه تاريخ است. باگ نامِ قرن اثرِ معتبر و بی اين 

 نشر شده است. ۱۷۴۰يا  ۱۷۳۹که در زمان ژرژ دوم در سال 

بدون طورکلّی و آنها به  تقيم دهندکه می را تشکيل تودة واحدی نوع درواقع يک از توليدهای ـ "کلّية۲
 ۸۹۳فحة کر، صالذ کتابِ سابق (Le Trosne) لوترون  گردد." ارد خاصّة هريک تعيين میمو  توجه به

 ۶فحة ، ص [نقد اقتصاد سياسی]دربارة انتقاد از علم اقتصاد"مارکس: " ـ کارل ۳

)۴ (Bushel   ِيتر.ل ۱۳مقياسِ انگليسیِ وزن برای حبوبات تقريباً معادل 
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  های فقير. کند تا درکان می
 متوسط طورِ   آن به     شود وکشف    نُدرت درطبقة فوقانیِ قشرِزمين اَلماس يافت می    به

است.    کارِ بسيار       کوچک نمايندة       حجمِ   جهت با      همين   الزم دارد. از      کارِ بسياری ِ زمان
د. در   کن    کامالً جبران       نااميد است از اينکه هرگز طال بتوانَد ارزشِ خود را                  )١(جاکوب

عِ مجمو   گفته است،   )  ٢( اشوِگه  کند. بنابرآنچه      وضوع بيشتر صدق میلماس اين ممورد اَ
 و يکسال   متوسط قيمت توليد     به  ۱۸۲۳توليد هشتاد سالة معادن اَلماسِ برزيل هنوز در                    

کارِ بيشتر       کشور نرسيده بود، با اينکه توليد اَلماس مستلزمِ                   نيمة زراعت قند و قهوة اين 
 قدر  تر هستند، همان      که غنی   هائی   بيشتری است. در مورد کان           و بالنتيجه نمايندة ارزشِ

کمتر    ها  اَلماس    بنابراين ارزش اين              شود و   کميت بزرگتری از اَلماس نموده می                 ار با  ک 
کنند،   اَلماس تبديل      سنگ را به     غال  ذ کار،     کمی   شدند با   خواهد بود. هرگاه موفّق می             
  ارگيرد.تر از آجر قر ممکن بود ارزشِ الماس پائين

 جنس   توليد يک       الزم برای توليدکار بزرگتراست، زمان  طورکلّی هرقدر نيروی به
  کوچکتر باشد، ارزشِ         است    که درآن متَبلوِر شده         ِکاری    هرقدر حجم      تر است و    کوتاه   

است،    کوچکتر    کار     اندازه نيروی توليدیِ               قدرکمتر است. و بالعکس، هر              آن همان    
  است.آن زيادتر تر و ارزشِ جنس طوالنی کارِ الزم برای توليد يک انهمان مقدار زم به

نسبت معکوسِ نيروی        نسبت مستقيمِ مقدارِکار و         کاال به    پس، مقدار ارزشیِ يک         
  کند. يابد، تغيير می که درآن واقعيت می کاری  توليدیِ

است   باشد. چنين    اينکه خود ارزش مصرف باشد، بدون    است ارزش  چيزی ممکن
شود. هوا، زمينِ       کارِ انسان برای بشَر سودمند واقع می که شیء بدون واسطة  در موردی

  اند. رويد وغيره از اين مقوله که آزاد می بِکر، چمنزارهای طبيعی، چوبی
                                                

 ) آمارگرِ انگليسی.۱۸۵۱ـ۱۷۶۲( ويليام جاکوب)  ۱(

رئيس معادن  آلمانی و شناسِ زمين  Eschwege, Wilhelm Ludwig اشوِگه (ويلهِلم لودويگ) ) ۲(
 ۱۸۵۵ـ وفات  ۱۷۷۷ ال، تولّدغپرت
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  اينکه صفَت   کارِ انسان باشد، بدون             است هم مفيد و هم محصولِ           چيزی ممکن   
ع ـمحصولِ خويش حاجت شخصیِ خود را رف              که با    آن اطالق شود. انسانی            به  کاال  

  کند. کاال توليد نمی آورد، ولی وجود می کند، البته ارزش مصرف به می
آورد، بلکه       وجود مصرف به  تنها ارزش که نه است  کاال توليدکند، الزم  اينکه برای

مصرف    يعنی يک ارزش   ،)١(درد شخصِ ديگری بخورد که به کند مصرفی توليد ارزش
حال    اينکه درعين   تواند ارزش باشد بدون نمايد و باألخره هيچ چيز نمی اجتماعی ايجاد

حاصل است    که در بر دارد نيز بی فايده است، کاری شیِء مصرفی باشد. اگر چيزی بی
طالق نمی کار به  و عنوانآفرينَد. گردد و ارزش هم نمی آن ا  

  
  فته استنهکه درکاالها  صفَت دوگانة کاری .۲

  
: ارزش مصرف و ارزش مبادله.                 ما ظاهرگرديد کاال با دو صورت به در نظرِ اول،

 عنوان   که به    را      شود، صفاتی    ارزش بيان می         که در      مادام     نيز  کار خود     که  سپس ديديم
  کند. گيرد حفظ نمی آن تعلّق می مصرف به های ارزش کنندة توليد 

                                                
 تن واردم شرح زير در ای بينِ دو هالل به آلمانی، دراينجا جمله چاپ چهارم در انگلس فريدريش) ۱( 

گندم برای ارباب   صورت بهرة مالکانه را به اتنها برای ديگری. دهقان در قرون وسط  نه کرده است: "و
گندم عشريه  نه مالکانه وة بهر گندم نه ولی شکل. همين را نيز به روحانيون عشرية نمود و می توليد فئودال
کاالشدن، محصول بايد از راه مبادله  . برایشد کاال نمیکه برای ديگری توليد شده است، هتج از اين

درحاشية  انگلسکند." سپس  شخص ديگری تسليم شود، که از جنبة ارزش مصرف آن استفاده می به
ا با عدمِ رام زي ار داده و اينجا واردکردهکند: "من اين قسمت را بين دو هالل قر چاپ چهارم اضافه می

محصولی هر مارکس است کرده  وگمان افتاده اشتباه به خواننده که است دهافتا اتفاق باغل نکته اين به توجه
  رده است."شمارآو کاال به کند کسی غير از توليدکننده مصرف که را
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 ١ام.   فته درکاال را آشکار ساخته         کار نه    و طبيعت  که اين د     هستم    کسی  من نخستين  
تر مورد دقّت        که عميق   است، الزم است       چون اين نکته برای فهمِ علمِ اقتصاد اساسی                

  قرارگيرد.
  

ه ذرع پارچه، و برای اولی                 گيريم؛ مثالً يک دست لباس و د       دوکاالرا درنظر می
باشد،    xه ذرع پارچه =          اگر د    که  طوری    ارزشی معادلِ دو برابرِ دومی قائل شويم به                    

  خواهد بود. x۲دست لباس =  يک 
آن نوعِ      توليد     آورد. برای         که احتياج خاصّی را برمی           است    مصرفی     ارزش    لباس   

  طرزِ عمل، به        هدف خود، به         مخصوصی از فعاليت توليدی الزم است. اين فعاليت به           
وسيلة   آن به    که سودمندیِ      کاری را       است.     کار، به وسايل و به نتيجة آن وابسته              محمولِ
طور   است، به      مصرف   مصرف محصولش نموده شده ويا محصولش يک ارزش  ارزش

 مورد   تباط با اثرِ سودمندش    را کار در نظر همواره اين نقطه ناميم. از کارِ مفيد می اختصار
 يت با فکي  هستندکه ازحيث       مصرفی    های   پارچه ارزش         طورکه لباس و است. همان توجه

 خياطی و     آنهاست، يعنی      که علّت وجودیِ       کاری    قسم    يکديگر اختالف دارند، همان             
کيفيات    مصرف با   های    اشياء ارزش         هم متفاوتند. اگر اين            نظرِکيفی با     نيز از      نساجی  

وجه    هيچ  های متفاوت نبودند به           کارهای مفيد با چگونگی          مختلفه و بالنتيجه محصولِ      
  کاال در برابرِ يکديگر قرارگيرند. عنوان توانستند به نمی

مصرف    مصرف با همان ارزش        دست لباس با يک دست لباس و يک ارزش يک
کاالئی،     اجناسِ   مصرف يـا       ای ه  ارزش    در مجموعـة جورواجورِ              د. ـشون  مبادله نمی   

ع،  شوندکه مانند خودکاالها ازحيث نو         ازکارهای متنوعِ سودمند نموده می ای مجموعه
ار و  ـک  اجتماعیِ      ر متفاوت هستند. اين تقسيم        ـيکديگ  ، خانواده، شعبـه و تيره با             جنس 

آن صحيح نيست، يعنی توليدکاال شرط           شرط ضَروریِ توليدکاالهاست، ليکن عکسِ       

                                                
  و بعد). ۱۶فحة آلمانی) (ترجمة فرانسه، ص و بعد (متن ۱۳، ۱۲فحة ، صدربارة انتقاد از علمِ اقتصاد"ـ "۱
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کار    کار نيست. در زندگیِ اشتراکیِ باستانیِ هنديان،                    ضَروریِ وجود تقسيم اجتماعیِ        
کاال درآمده باشند. يا            صورت   به  دون اينکه محصوالت       شده است ب    م می اجتماعاً تقسي    

اين      کار وجود دارد ولی             در مثالِ نزديکتر به خودمان، در هرکارخانه تقسيمِ منطقی از  
 خويشتن را با      انفرادیِ      کارگران محصوالت            که  است    وجود نيامده       تقسيم برای اين به       
يکديگر     از     مستقل   مجزّا و    کارهای انفرادیِ           کنند. تنها محصوالت        يکديگر معاوضه    

مصرف    شودکه در ارزش    هم قرارگيرند. پس، ديده می ِکاال در برابرِ عنوان توانند به می
  کارِ سودمند پنهان شده است. دار و مولّد يا هرکاال يک نوع فعاليت مشخّصِ هدف

ِکيفيت با هم متفاوت       که ازحيث     کارهای مفيدی        مصرف محتَویِ     های   تا ارزش     
که   ای   . در جامعه     قرارگيرند       برابرِ يکديگر       کاال در     عنوان    توانند به     تند نباشند، نمی   هس 

  جامعة توليدکنندگان      يکگيرد، يعنی در خود می کاال به کلّی شکلِطور محصوالتش به
        يکديگر    از     کارهای سودمندکه مستقل         کيفیِ  کاال، اين اختالف        توليدکنندگان طتوس

که تقسيم    ای   رشاخه د و به سيستمِ پ   ـياب   شود تکامل می     نجام می   رادیِ خودمختار ا         ـانف  
  گردد. کار است منجر می اجتماعیِ

 برای لباس فرقی نداردکه تنِ خياط باشد، يا مشتریِ خياط آن را بپوشد. در هر                                  
  دهد. همچنين رابطة بينِ لباس وکاری                مصرف را انجام می دو حال لباس وظيفة ارزش

که عملِ خياط حرفة مخصوصی شده و حلقـة          نمايـد، از اين جهت که آن را توليد می
که    جا   کند. در هر      کارِ اجتماعی را تشکيل داده است، تغييری نمی                     خاصّی از تقسيم    

پوشيدن وجود داشته، هزاران سال انسان عمل خياطی را انجام داده                                  ضَرورت لباس     
آمده باشد. ولی همواره وجود     دوجو رفه بهاين ح وی يک خياط با است بدون اينکه از
دارد   ـخودیِ خود در طبيعت وجود ن              که به   جزئی از ثروت مادی             لباس، پارچه و هر         

که بتواند موادّ طبيعیِ معين را با                 دار و مولّدی بوده است          مستلزمِ فعاليت خاصّ، هدف
  احتياجات مشخّصِ انسانی وِفق دهد.

 اينکه     حيث   ِانسانی، از        حيات   شرايط  اجتماعیِ  الِازکلّية اَشک  کار، مستقلّ بنابراين
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مصرف و فعاليت مفيد است، ضَرورت طبيعیِ جاويدان برای                     های    ايجادکنندة ارزش          
مصرف،   های    طبيعت و بنابراين برای زندگانیِ بشَر است. ارزش  انسان و تبادلِ مواد بينِ

هستند: مادة       از دو عامل       ا، ترکيبی    کااله   کلمه پيکرِ     غيرآن و در يک         لباس ـ پارچه و      
لباس، پارچه وغيره        که در ای را د مختلفهکارهای مفي کلّية   طبيعی وکار. هرگاه مجموعِ

ی  کنيم، همواره باز پيکری کم است فتهنهانسان طبيعتاً وجوددارد،        ماد دخالت که بدون
  باقی خواهد ماند.

  

تنها اَشکالِ    کند. يعنی    د خودطبيعت عمل تواند مانن انسان درتوليد خويش فقط می
وسيلة قُوای     باالترآنکه در همين عمل تغييرشکل نيز انسان دائماً به                   ١ماده را تغيير دهد.

 کند و  که خود توليد می       مصرفی   های   شود. پس،کار منبعِ واحد ارزش                طبيعی ياری می 
ار پدر و زمين مادرِ آن            ک  ) ٢( ويليام پتی      قول   ثروت مادی نيست. بنا به             يگانه سرچشمة   

  است. 

                                                
قوانينِ عمومیِ  از آنهاکه ياگيرند و می انسان سرچشمه ازکارِ که هائیآن عالم خواه های ـ "عموم پديده۱

-اند. گرد      نوئی نيستند و فقط عبارت از يک تحول سادة ماده                 گردند، واقعاً آفرينشِ طبيعت ناشی می

آوردن و جداکردن يگانه عواملی هستندکه فکرِ انسان همواره در مورد تحليل مفهوم تجديد توليد                              
 نوع تجديد توليد ارزش (مقصود ارزش مصرف است بااينکه در                            خوريم. اين خود يک          یآن برم   به

گويد)  می سخن ارزش داندکه ازکدام نمی درستی خود به (Verri)وِریها  فيزيوکرات عليه قلمی مبارزة
ای را     گردد و يا دست انسان بذاق حشره              که زمين، هوا وآب تبديل به دانه می و ثروت است هنگامی

داری   شوندکه ساعت زنگ نَحوی تنظيم می کوچک فلزّ به کند و يا برخی قطعات ه ابريشم تبديل میب
  آورند." وجود می را به

" "تعمق در بارة علم اقتصاد  ".Pietro Verri: "Meditazioni sulla Economia Politika ـ پيترو وری
چاپ شده    (Custodi) کوستودی  ائی تأليفمجموعة اقتصاديون ايتاليدر  ۱۷۷۳که برای اولين بار در 

  ) ۲۲فحة ، ص۱۵است. (قسمت جديد، جلد 
)۲(Sir William Petty  )۱۶۲۳ آمارگرِ انگليسی، که مارکس وی را "مؤسسِ ـ اقتصاددان و )۱۶۸۷ ـ

  ترين و باابتکارترين محقّقينِ اقتصادی" ناميده است. علمِ اقتصاد جديد و يکی از داهی
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  فرضِ   کاال بپردازيم. بنابه           ارزشِ     عنوان مورد مصرف بگذريم و به      اکنون ازکاال به

ه که فعالً مورد توج   است  کمی ارزَد، اما اين فقط يک تفاوت برابرِ پارچه میما لباس دو
رابرِ ده ذرع       که اگر ارزشِ يک دست لباس دو ب                آوريم     خاطر می    لذا فقط به    ما نيست.  

  پارچه است، بيست ذرع پارچه دارای همان مقدار ارزشِ لباس خواهد بود.
اند، يعنی      عنوان ارزش، اشيائی هستندکه دارای جوهرِ مساوی                         پارچه به      لباس و   

کيفی     لحاظ    هستندکه از       کارهائی     کارِ واحد هستند. ولی خياطی و بافندگی               بيان عينیِ
واحوال اجتماعی وجود داردکه درآن                      باوجود اين اوضاع         با يکديگر اختالف دارند.      

   نوع  دو  دهد ولذا اين می کارِ خياط و هم عملِ بافنده را انجام  نوبت، هم يک شخص به
کارِ همان فرد       افراد مختلف نشده فقط تغييرات    مشخّصِ کامالً وظيفة متفاوت هنوز کارِ

دوزد، جز    را امروز و شلوار را فردا می کُت  خياط  طورکه وقتی کامالً همان واحد است
شودکه در     عالوه، در نظرِ اول ديده می                ری نيست. به    ـِکارِ واحد فردی چيز ديگ               وع نَتَ 

جهت ديگر مورد تقاضا واقع       جهت يا کار از يک  اينکه  داری، برحسب اجتماعِ سرمايه
 صورت گی و موقعی ديگر بهشکلِ دوزند شود بخشِ معينی ازکارِ انسان مرتباً زمانی به

  گردد. عرضه می گیدبافن
 هرصورت    نباشد، ولی در        پذير   کار شايد بدون برخورد انجام               شکلِ  اين تغيير در 

 شکل مشخّصِ فعاليت توليدی و درنتيجه از صفَت مفيد         تغيير بايد وقوع يابد. هرگاه از
کار   نيروی     رف مقداری از     کار، صَ که است مانَد اين می  آنچه باقی کار صرف نظر شود،

هستند،     کيفيتاً متفاوتی     توليدیِ      های   اينکه فعاليت      بافندگی با    و   است. دوزندگی       بشَری
دست انسانند       ، عضالت، اعصاب و          ] [مغز    نمودن دماغ       مولّد مصرف      دو عبارت از         هر 

لِ مختلف از   ها فقط دو شک     آيند. اين     شمار می انسانی به دوکارِ معنی هر  وغيره و بدين
 اينکه بتواند          انسانی برای      کارِ    که نيروی       است    هستند. بديهی       انسانی   کارِ    نيروی    صَرف

 های مختلف مصرف شود بايد خودکمابيش تکامل يافته باشد. ليکن ارزشِ                 صورت به
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 شَری به کاال فقط نمايندة کارِ انسانی و صَرفطورکلّی است. کارِ ب  
ژوائی يک سرلشکر يا يک نفر بانکدار نقشِ مهمی را                  جامعة بور      همچنانکه در    

در اينجا      ١کند  که بالعکس انسان نقشِ حقيری را بازی می                  دار است درصورتی          عهده  
 است. اين  کارِ انسانی چنين نيز در مورد         که   ای است    نيروی ساده      کار عبارت از صَرف

خود داراست.        سمِ طبيعی ارگاني    در خاصّی تکاملِ معمولی بدون  هرشخص طورمتوسط به
های تمدن تغيير       کشورها و دوره          نيز برحسبِ    خود   متوسط سادة    کارِ     که  راست است   

 مرکّب فقط مانند قوة        است.کارِ     مشخّص    اجتماع معين       يک   همواره در         کند، ولی     می 
 که مقدارکارِ      نَحوی   است، به    بگوئيم مضروب آن          تر  دقيق     بخواهيم     ساده، يا اگر        کارِ  
دکه اين    ـده   دار بيشتری ازکارِ ساده است. تجربه نشان می                   ـری ازکارِ مرکّب مق         کمت 

کارها باشد.      ترين   رکّب تواند محصول م       شود.کاالئی می       نقل و تحويل دائماً انجام می            
معينی    گيرد و درنتيجه فقط نمايندة مقدار    کارِ ساده يکسان می را با محصولِارزشش او
ساده، چون   کارِ کار به آن انواع متفاوت که برطبق مختلفیهای  نسبت ٢است. ازکارِ ساده

وسيلة عملی    گردند بدون اطالعِ توليدکنندگان به                  واحد سنجش خويش، تحويل می          
نظرِ توليدکنندگان        جهت مانند احکام سنّتی در            شوند و از همين      رار می   ـاجتماعی برق     

وتحليل    تجزيه    ده و همچنين زحمت      کر تر بيان اينکه مطلب را ساده برای کنند. جِلوِه می
کاری را بالواسطه       نوع نيروی خواهدآمد، هر ذيالً  که صفحاتی خود نداده باشيم، در به

  نمود.  خواهيم ساده تلقّی کارِ مانند
های   ارزش    تفاوت      های لباس و پارچه از           مورد ارزش         طورکه در      بنابراين، همان       

ا ـه  که در اين ارزش           کارهائی      در مورد     طور نيز      شود، همان     نظر می   مصرفشان صرف     
                                                

 ).۱۹۰ـ۲۵۰فحة ، ص۱۸۴۰مراجعه شود (برلينل: فلسفة حقوق هگکتاب  ـ به۱

  کارگر مثالً برای يک که نيست اين نکته توجه نمايدکه دراينجا منظور مزد يا ارزشی ـ خواننده بايد به۲
 که اين روزکار درآن مجسم شده است. در                   است  کاالئی کند، بلکه غَرض ارزشِ روزکار دريافت می

 ق هنوز سخن از مقولة مزدکار نيست. کنونیِ تحقي مرحلة
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های مصرف     گردد. ارزش        نظر می در اشکالِ مفيدآنها صرف  شوند ازتفاوت نموده می
وسيلة   های مشخّصی هستندکه به       هدف    مولّد با    های   لباس و پارچه ترکيبی از فعاليت             

سم عکس، تج    ه به ـلباس و پارچ      های    که ارزش      د درحالی    ـشون  و نخ انجام می        پارچه   
 ازلحاظ رابطة مولّدی           ها نه  ارزش دراين داخل ازکارهای همانندند، لذاکارهای ای ساده

  آنکه بروزِ خارجیِ           دهد، بلکه صرفاً از جهت         پارچه و نخ همبستگی می        که آنها را به   
    آيند. حساب می انسانی هستند به کارِ

دهندة    اصرِتشکيل عن   خود    اوتمتف  های درنتيجة چگونگی جی درستنسا و خياطی
درصورتی جوهرِ       ا فقط  ـه  های مصرف لباس و پارچه هستند، ولی اين فعاليت                     ارزش    

 نظر شود و      ا صرف ـآنه    شوندکه ازکيفيت خاصِّ        پارچه محسوب می        ارزشیِ لباس و      
ولی لباس و پارچه فقط ارزش               گردند.     کارِ انسانی      کيفيت واحد،کيفيت       دو دارای         هر 
  های با مقاديرِ معينی هستند. ما نيز چنين فرض                 ها ارزش      د، بلکه اين    طورکلّی نيستن     به 

ارزش دارد. اين اختالف در مقدار ارزش                          که لباس دو برابر ده ذرع پارچه                    ماي   کرده   
 نَحوی  است به   کارکمتر از لباس        ازکجا پيدا شده است؟ ازآنجاکه پارچه متضمّنِ نيمی             

که برای توليد پارچه الزم است               در دو برابر زمانیکار بايد  که برای توليد لباس نيروی 
  صَرف شود.

است در مورد ارزش مصرف، فقط از                  گرفته    که درکاال جای    بنابراين، اگرکاری
کارِ   از آنکه به      آيد، کارِ مزبور، در مورد مقدار ارزش، پس                    حساب می لحاظ کيفي به

کمی ملحوظ      جهت   ط از  گرديده است، فق         ری تحويل   ـچ کيفيت ديگ   ـهي  انسانی بی    
کار و اينجا مطلب مربوط به چقدر يعنی                ونه وکدام     ـسرِ چگ   گردد. آنجا سخن بر        می 

آن است.  طولِ زمان  
بنابراين      است،      کاال فقط مبيِّنِ مقدارکارِ محتَوی درآن                  چون مقدار ارزشِ يک           

چنانچه    د. ـباشن    های متساوی      ارزش       نسبت معينی دارای         ا در  ـکااله      همواره بايد عمومِ
د لباس الزم است ثابت بماند،           ـکه برای تولي      روی بارآور، يعنی عمومِ اعمال مفيدیـني
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  xدست لباس نمايندة       کند. اگر يک   ترقّی میآنها  ها با ازدياد تعداد مقدار ارزشِ لباس
  کنيم  همين قياس. ولی فرض        خواهد بود و به x۲  روزکار باشد، دو دست لباس معرف

يابد. درمورد      برابر شود يا به نصف تقليل دو لباس دست يککارِ الزم برای دوخت  که
دست لباسِ پيشين ارزش خواهد داشت و در مورد                      قدرِ دو      دست لباس به       يک اول    

اينکه در      دست لباسِ سابق ارزش خواهد داشت، با                 اندازة يک        دست لباس به دوم دو 
 مفيدی  کارِ   کيفيت  همچنين   دهد و    را انجام می فدو فرض لباس همواره همان وظاي هر

 که درتوليد    ولی مقدارکاری  گذشته باقی مانده است. همان خوبیِ گنجيده به  که درآن 
خود     خودیِ    شده، تغيير يافته است. کميت بزرگتری از ارزش مصرف به      لباس مصرف

   ثروت   دست. با دو       کاز ي    لباس بيش   دهد، دو دست         را تشکيل می     یِ بزرگتری      ماد
توان پوشاند وغيره.          دست لباس فقط يک نفر را می         دست لباس دو نفر را ولی با يک  

 حال باکاهشِ مقدار ارزشیِ            حجمِ ثروت مادی درعين    است افزايشِ باوجود اين ممکن
شود. طبيعتاً     می    کار ناشی     الجهت ازصفَت دوگانة  حرکت مختلف آن مقارن باشد. اين 

کار سودمند مشخّصی است و درواقع               ر همواره عبارت از قدرت توليدی                 بارآو    نيروی
دار و ثمربخشی را در مدت مشخّصی                 فعاليت هدف    نيروی مزبور فقط درجة تأثير               

خود   نسبت مستقيمِ افزايش ياکاهشِ نيروی بارآور                   کارِ مفيد به     بنابراين     کند.   تعيين می  
بارآور    گردد. بالعکس، تغيير در نيروی  یقوتی از محصوالت م ياکمسرچشمة پرزور و

 است ندارد. نظر به           که در ارزش بيان شده           وجه تأثيری درکاری           هيچ  خودیِ خود به  به
اينکه    محض  هب    است  کار تعلّق دارد، مسلّم           مشخّصِ مفيد و   شکلِ بارآور به       اينکه نيروی       

تواند درآن         نمی کار چشم پوشيده شود، آن نيرو ديگر                 از شکل سودمند و مشخّصِ       
کار، اعم از اينکه هر تغييری در نيروی                   گردد. پس در مدتی از زمان همان                  مؤثر واقع     

همان مدت      کند. ليکن در  شود، همواره همان مقدار از ارزش توليد می  بارآور حاصل 
اه نيروی    ــ بيشتر، هرگ     نمايد   ه می های مصرف تهي      از زمان مقاديرِ مختلفی از ارزش                 

 بارآور     نمايد. پس، همان تغيير در نيروی                که تنزّل     کمتر درصورتی     کند و   یترقّ  بارآور  



 پيتال. جلد اولکا    ۱۱۶

گردد،     های مصرف می      نتيجه ازدياد حجمِ ارزش           کار و در    باروریِ که موجبِ افزايشِ 
مجموعِ    نمايد، مقدار ارزشیِ          تر راکوتاهآنهاتوليد الزم برای  زمان که مجموعِ درصورتی

   )١(دهد و بالعکس. را تقليل میيافته  افزايش حجمِ  اين
  معنای فيزيولوژيک        به   انسانی    نيروی    مقداری صرف از  طرف عبارت کار از يکهر

وجود    کاالئی را به       انسانی، ارزش        کار همانند و مجرد  ، يعنیکيفيت کلمه است و با اين
ص و  کار انسانی با شکل مخصو   خرجِ مبلغی از نيروی آورد، از طرف ديگر هرکار می

های   ارزش  است و با اين صفَت،که عبارت ازکارِ مشخّصِ سودمند است، هدف معينی
  ٢کند. مصرف توليد می

                                                
دست درساعت  نسبت يک بارآور برای دوختن لباس به  کنيم نيروی شدن مطلب فرض ای روشن) بر۱(

لباس دوخت،  دست ساعت دو که بتوان دريک طوری شود، به بارآور حاصل  باشد. اگرتغييری درنيروی
دست لباس فعلی  دست لباس سابق و دو  کيکه در وبرابرشده ولی مقدارکاریمقدار ارزش مصرف د

ترين    مانده    عقب   است؛ چه در        ساعت    يک کار همواره         ساعت    هست، يک ساعت است يعنی يک        
کند، نه     يک ساعت ارزش توليد می       کار معادل ترين آن يک ساعت يافته شرايط توليد وچه درتکامل

جای  شده وبهتر کوتاه دست لباس د دو برای تولي الزم کمتر. ازطرف ديگر چون مجموع زمان بيشتر ونه
   يابد. دست لباس به نصف تقليل می دو ساعت اکنون يک ساعت شده است، مقدار ارزشیِ دو 

هرزمان  کاالها در آن ارزش عموم که برطبق است  قطعی و واقعی  ـ برای اثبات اينکه "کار تنها مقياس۲
   گويد: ن میچني اسميثآدام است ارزيابی و مقايسه شود"،   ممکن

ارزش باشند.         کارگر دارای يک    مکان بايد برای شخص هرزمان و کار همواره اعم از مساویِ "مقادير
تواند دارا باشد، هميشه        که می مهارتی متوسطسالمتی و نيرو و فعاليت و با درجه  عادیِوی درحالت 

 Wealth of"ند." (ثروت ملل       خوشبختیِ خود را فداک          است همان مقدار از راحتی، آزادی و       مجبور

Nations" پنجم، چاپ اول، فصل کتاب  E.G. Wakefield ل، بند۱۸۳۶لندنـسو  يک از ).۱۰۴فحةص او
 شده در توليدکاال با وابستگی مصرفکارِ مجموع را به جا) وابستگیِ ارزش دراينجا (نه همه اسميث آدام

مقدار ازکار همواره           کندکه هر خواهد ثابت می يلدل همين کند و به کار اشتباه می ارزش  کاال به ارزش 
کاالها منعکس      که در ارزش        هنگامی  کار    که زند   می ديگر حدس      واحد است. از طرف           ارزش دارای 

 ←  عنوان    صَرف نيرو را به        آيد. اما اين        حساب می به کار نيروی  مثابه مصرف مقداری از است فقط به  
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  شکلِ ارزش يا ارزشِ مبادله .۳

  
 پارچه،     مانندآهن،    آيند دنيا می پيکرِکاالئی به های مصرف با ارزش شکل کاالها به
کاال تلقّی       جهت    اين    ا از  ـآنه   لی آنهاست، و       طبيعیِ   زاد و     اين شکلِ خانه    گندم وغيره.       

هستند، حاملينِ        که اشياِء مصرفی       حال  همان جنبه دارند: در حال دوشوندکه درعين می
طبيعی   شکل   يعنی   دوگانه   که دارای شکل  جهت  اين اشياِء مزبور تنها ازارزشند. بنابراين 

اال دارند. واقعيت       ک يا فقط شکلشوند و کاال ظاهر می صورت هستند، به ارزشی و شکل
 توان   کجا می    که معلوم نيست     تفاوت دارد   )١(هارتيگکاالها از اين جهت با بيوة  ارزشِ

                                                                                                       
را فداکردن راحتی، آزادی و خوشبختی                          که صرفاً آن   کند، بل    تلقّی نمی   عادیِ زندگی          عملِ  → 
که  اسميث آدامگمنام  است. ـ سلَف مزدوران دورة جديد به  که نظرش معطوف است  شمارد. راست می

هفته برای   گويد: "مردی مدت يک رفت، با درستیِ بيشتری می ۹۲فحة ص ۱حاشية شمارة  ذکرش در
دهد، جز اينکه  او می که چيز ديگری درعوض به کس آناست... کشيده متين چيز سودمند زحتوليد ا
 است، راه بهتری برای برآورد معوض  وقت برده مقدارکار و چيزی دقيقاً برای او همين کند چه حساب

که کسی در زمان معين روی چيزی صَرف نموده در                     کاری است     معنای مبادلة       ندارد. درواقع اين به             
  که در همان مدت روی شیِء ديگری خرج شده است." شخص ديگری کار مقابل

("Some Thoughts on the Interest of Money etc.", p. 39)  

دو لغت  کار  که برای دو سيمای مختلف (يادداشت چاپ چهارم: زبان انگليسی دارای اين امتياز است
ناميده    Workت مشخّص استکيفي کند و از نظر که ارزش مصرف ايجاد می کاری متفاوت دارد.

گيری  کميت اندازه د و فقط ازلحاظرآو وجود می که ارزش به کاری . Labourکلمة  شود، درمقابل می
  يادداشت برای ترجمة انگليسی کنيد به . مراجعه Workکلمة  شود درمقابل خوانده می Labourشود  می

   ا.) ـ ف.۱۴فحة کتاب، ص
)۱ (Wittib Hurtig يا La veuve l' Eveillée  شکسپيرکه  کاپيتن انگليسی  فالستافرفيقة  است به اشاره 

 کرده است. ، نمونة بدکاری و سنگدلی معرفیزنان شاد ويندسورآن را در پيِس معروف 
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 کاالها قرار       نقطة مقابل ماديت محسوس و خشن پيکرِ            آن را يافت. چون مستقيماً در               
بنابراين       ارزشی وارد نيست.            است، حتّا يک اتم هم از مادة طبيعی در واقعيت                    گرفته   
آن غيرقابل لمس باقی              ارزشیِ      کنند، واقعيت       ف زيرورو      طر   هر   را از       کاالئی     هرچند  

  شوند  ارزشی میواقعيت جهت دارای  ازآن کاالها فقط  که خاطر بياوريم مانَد. اگر به می
و         نِ وحدت اجتماعیِ       که مبيِّ   انسانی هستند  قعيت    بنابراين       کارِ   آنها صرفاً      ارزشیِ   وا

در   تواند    واقعيت فقط می     شودکه اين      می درک     خودیِ خود      به است، آنگاه       اجتماعی    
  ایِ   ارزشِ معاوضه يا رابطة مبادله             درواقع ما از          کاال ظاهرگردد.         به کاال   اجتماعیِ   رابطة    

آوريم. اکنون           دست  است به    آن پنهان      که در درون         کرديم تا ارزشی را   کاالها حرکت
  ارزش برگرديم.ز اين شکلِ برو به الزم است از نو

مشترک     شکل   کاالها دارای يک  که است  برده  پِی نکته  اين هرچه نداند، به  هرکس
آنها مباينت        های مصرف     ارزش    نَحوِ بسيار بارِزی با اَشکال طبيعی و تنوع         که به ارزشند

   پول است.ْشکل مشترک اين  دارد.
حتّا يک بار هم در راه آن             که اقتصاد بورژوائی            را     در اين مقام الزم است آنچه     

داد و    مطالعه قرار پول را مورد شکلِ پيدايشِ آغازِ است، روشن ساخت. يعنی نکوشيده
است،     فتهکاالها نه     رابطة ارزشیِ        که در     را    ارزش    [بيان درونی] تکامل اکسپرسيون بنابراين
پول، تعقيب      شکل  ترين شکلش، يعنی     کننده تا خيره ترين صورتش پنهان ترين و از ساده

  مانَد. طريق معمای پول نيز باقی نمی نمود. بدين 
ن با  کاالی معي       يک  که بينِ     است    ای   ارزشی رابطه  ترين رابطة  آشکار ساده طورِ به

 برای    ارزشی بينِ دوکاال         پس رابطة      مختلف موجود است.       هرکاالی ديگری از نوعِ            
  ترين اکسپرسيون ارزش است. آنها ساده از  يکی 
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  الف. شکل ساده، انفرادی يا تصادفی ارزش

  

x کاال A =y   کاالB  يا  x کاال A  ارزشدارای y  کاالB  .است  
  اَرزَد.) دست لباس می ذرع پارچه به يک ۲۰رع پارچه = يک دست لباس ياذ ۲۰(

  
  ـ قطبين اکسپرسيون ارزش: شکل ارزش نسبی و شکل معادل۱

  
جهت تجزية    همين است. به دة ارزش پنهان شکل سا  اين شکلِ ارزشی در رازِ هر

  ای در بر دارد. شکل دشواریِ ويژه  اين
ـ در مثال ما پارچه و لباس ـ در اينجا آشکارا دو نقش                       B   و   Aدوکاالی مختلف      

عنوان وسيلة      کند ولباس به      خودرا درلباس بيان می کنند. پارچه ارزش متفاوت بازی می
    کار می    ارزشی به       اين بيان   ول ايفا                          رم نقشی منفعال وکاالی دول نقش فعد.کاالی او

نسبی    شکل ارزش    را در      د خو  نسبی بيان شده يا  طور ارزش کاالی اول به ارزشکند.  می
شکل معادل     کرده است يا خويشتن را در            يافته است. کاالی دوم همچون معادل عمل 

اند،    هم وابسته     تاً به  ور  ضَرشکل معادل جهاتی هستندکه          نسبی و     يابد. شکل ارزش        می 
های دافع و       حال نوک      ناپذيرند ولی در عين           ملزوم يکديگر و جدائی            و    متقابالً الزم     

های اکسپرسيون ارزشیِ واحدی هستند. اين دو نقش                        مخالف يکديگر، يعنی قطب        
رابطه قرار        آنها را با يکديگر در             یاکسپرسيون ارزش      که   کاالهای مختلفی       بين  همواره    

  گردد. توزيع می دهد، می
ذرع    ۲۰ذرع پارچه =۲۰ کنم. پارچه را باخود پارچه بيان  توانم ارزش مثالً من نمی

 ۲۰ که  است   معنی  اين   ای بيشتر به   عکس، چنين معادله نيست. به اکسپرسيون ارزشیپارچه 
داری     شیِء مصرف   از    معينیمقدار  ذرع پارچه نيست، يعنی ۲۰چيزی غيراز ذرع پارچه
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لذا درکاالی ديگر      نسبی و طورِ اينکه بهپارچه جز ارزشِارچه نام دارد. پس، که پ است
کاالی       که  است   ای ندارد. بنابراين شکلِ ارزش نسبیِ پارچه مستلزمِ اين        بيان شود، چاره

  صورت معادل در برابرش قرارگيرد. ديگری به
  ند درعين    توا   است، نمی      صورت معادل درآمده            که به   کاالئی    سوی ديگر اين       از  

کند. وی فقط       که ارزشِ خود را بيان می              باشد. او نيست  حال شکلِ ارزش نسبی داشته
ذرع    ۲۰دهد. البته اکسپرسيون           دست می   کاالی ديگر به        ای برای بيان ارزشیِ             وسيله  

حال     ، درعين    اَرزَد     يک دست لباس می      ذرع پارچه به        ۲۰دست لباس يا    يک پارچه =
 ۲۰يک دست لباس به      ذرع پارچه يا         ۲۰يک دست لباس =       نیآن يع      عکسِ  نِمّضمت 

را بدهم،       لباس     اکسپرسيون نسبیِ ارزشِ اينکه   اَرزَد، نيز هست ولی برای ذرع پارچه می
رفت، پارچه      ـگ   انجام      اينکه چنين عملی       محض  به اچارم معـادله را واژگونه نمايم و                  ن 

تواند دراکسپرسيون      واحدی نمی  کاالیکند. پس، معادل پيدا می صورت   لباس جای  به
آسا دافعِ      دو شکلِ قطب    دو شکل باشد. اين         زمان معرف هر       ارزشیِ واحدی در يک          

  يکديگرند.
شکلِ  است يا درنقطة مقابل به         نسبی  ارزش      شکل  کاالئی در      آيا اکنون      مسئلة اينکه

سپرسيون ارزشی اک که وی هرنوبت در است معادل قرار دارد، منحصراً وابسته به مقامی
که ارزشش      است    آيا وی خودکاالئی            اين نکته بستگی داردکه          يعنی به   کند  احراز می     

  شود. وسيلة آن ارزش نموده می که به  است کاالئی  يا گردد و بيان می
  

  ـ شکل نسبی ارزش۲

  

  شکلِ نسبیِ ارزش محتَوایآ) 
  

کاال در رابطة ارزشیِ            سادة ارزشِ يک        اکسپرسيون    که چگونه    برای دريافتنِ اين  
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آن مورد دقّت قرار داد.     کمیِ ازجنبة نظر  است، بدواً بايد اين رابطه را قطع  پنهاندوکاال
 بينندکه طبق    رابطة ارزشی فقط نسبتی می       کنند و در طريقه رفتار می اين عکسِ اغلب به

 کنند  موش می   شوند. فرا     کاال دارای ارزش واحد خوانده می نوعآن مقاديرِ معينی از دو 
 د، با  ـشدن    واحد مشترکی تحويل         آنکه به     از     که مقاديری از اشياء مختلف، تازه پس                 

 های  اکسپرسيون   که   جهت  آنها فقط ازاين         گردند.  مقايسه می  قابل  کمی يکديگر ازلحاظ
  ١پذيرند. نام، و درنتيجه مقاديرِ سنجش واحد مشترکی هستند هم 

  که   است   معنی   اين   لباس باشد به       دست    xيا  ۲۰يا با يک ذرع پارچه مساوی۲۰اينکه
تنی از پارچه به کميقبيل     اين    يا هرتناسبی از       اَرزَد و   لباس می  بيشتریکمتر يا مقدار معي

 های  ارزشی، اکسپرسيون       عنوان مقاديرِ        که پارچه و لباس، به          همواره متضمّنِ اين است     
است اساسِ معادله.       ند. پارچه = لباس، اين        واحد مشترک و چيزی ازماهيت واحد هست 

کنند. تنها     اند نقشِ واحد ايفا نمی          کيفی متساوی منظور شده        دوکاالکه ازلحاظ   اين ولی
عنوان    و لباس به     که بينِ وی     ای   هوسيلة رابط     است اما چگونه؟ به         پارچه بيان شده    ارزش

اين     دله شود موجود است. در         مبا  تواند   آن می لکه درمقاب ا مانند چيزیمعادلِ خويش ي
شود؛ زيرا      عنوان شیِء ارزشمند تلقّی می          ارزش، به      رابطه لباس مانند صورت وجودیِ     

  که با پارچه همانند است. فقط از اين نقطه نظر است
  

يابد؛    شود يا بيان مشخّصی می  ارزشمندیِ خاصِّ پارچه نمودار می از طرف ديگر
 پذير   ارزش يا شیِء مبادله         لباس مانند هم       که وی با       است    عنوان ارزش        زيرا منحصراً به      
مختلف   دوپروپيل دو جسمِ         گيرد. اسيد بوتيريک و فورميات              قرار می   خويش دررابطه

                                                
هيچگونه  توانستند به  اند نمی ارزش پرداخته  شکلِ  تحليلِ به   S. Baileyکه مانند  ـ اقتصاددانان نادری۱

کنند و درثانی        مخلوط می   ارزش و شکل ارزش را با يکديگر    ای برسند؛ زيرا اوالً آنان همواره  نتيجه 
آنها را      چيز منحصراً دقّت درکميت نظرِ            تحت نفوذ خاصيت سرسخت بورژوای پراتيک قبل از هر                  

  ."کند ارزش ايجاد میکند. "تسلّط بر کميت....  جلب می
 ("Money and its Vicissitudes", London, 837, p. 11 S. Bailey)  
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، (C)اند: کاربن        هستند ولی با وجود اين هردو از عناصرِ واحد شيميائی ترکيب يافته                         
. C4 H6 O2قرار:      اين   از   است  سبتن  يک  آنها نيز به  وحتّا ترکيبِ (O)واُکسيژِن (H)ئيدروژِن

رابطه     دراين     اوالً   درمعادله قراردهيم،            دوپروپيل     اسيد بوتيريک را با فورميات اگر  حال
 ثانياً  است و      گرديده       ملحوظ   C4 H6 O2وجودیِ       دوپروپيل فقط مانند صورت فورميات

 که  ن، هنگامی   ترکيب يافته است. بنابراي           C4 H6 O2   اسيد بوتيريک نيز از       که   ايم   گفته 
آنها را    دهيم، ماهيت شيميائیِ دوپروپيل را با اسيد بوتيريک در معادله قرار می فورميات

  ايم.   کرده شان بيان جسمانی متمايز از شکلِ
  ةـکارِ تَبلوريافت         از     کاالها فقط عبارت          ها  مثابه ارزش        : به    گوئيم   که می   هنگامی  

کند، ولی      مجرد تحويل می     ارزشی انتزاعی و            را به   ا کااله     ما اين      هستند، تحليلِ      انسانی   
دهد.    شان باشد، نمی     که متفاوت با صورت طبيعی          ئی  آنها شکل ارزشی      وجه به    هيچ  به 

اينجا     کاالی ديگر مطلب غير از اين است. در                   کاالئی با      مورد رابطة ارزشیِ            ولی در    
کند ظاهر و بارِز        ديگر پيدا می     کاالهای  که با کاال درنتيجة رابطة خاصّی صفَت ارزشیِ

  گردد. می
 گيرد،کاری نيز        معادلِ پارچه قرار می      دار عنوان شیِء ارزش که مثالً لباس به وقتی

حتَوی در پارچه قرار خواهد                فته است در مقامِ معادلکه در لباس نهولی   گرفت.     کارِ م
که   که با بافندگی      است مشخّصی کارِ است، که ايجادکنندة لباس است دوزندگی  بديهی

  دوزندگی   عمالً  بافندگیا بقراردادن دوزندگی  معادلدارد. اما  است، فرق  موجِد پارچه
که عبارت  آنها  است، يعنی به صفَت مشترک کار برابر که واقعاً در هردو نوع آنچه را به

 است    ه شده گفت  حال    طريق غيرمستقيم درعين          کند. با اين  است، تحويل می  ازکارِ بشَری
دوزندگی تفاوتی ندارد و  وجه با  هيچ بافد، به ارزش می که  جهت نيز ازآن   که بافندگی  

  کارِ مجرد انسانی است.  بنابراين
   ولّد ارزش     کارِ م     که صفَت ممتازة     است    کاالهای مختلف      اکسپرسيون معادل     تنها 

 های مختلف درحقيقت به       کارهای متفاوت محتَوی درکاال                سازد؛ زيرا       را آشکار می     
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  گردند. تحويل می ١طورکلّی کارِ بشَری به عامل مشترک خود يعنی 
بي               ـکافی نيست صفَت مشخّصة ک       ولی   ان شود.   ـارکه موجِد ارزشِ پارچه است 

خود   د، ولی    ـده   ارزش می       ری تشکيلِ  شَب   کارِ    سياليت يا   حالت    کار انسانی در        روی  ـني 
خود   که شکل چيزی به     حالِ انعقاد هنگامی         شود مگر در     ارزش نمی   نيست. وی ارزش 

  گيرد. می
گردد، بايد وی در"شيئيتی"             انسانی بيان       کارِ    مثابه تَبلورِ اينکه ارزشِ پارچه به  برای

کاالهای    حال با    عين است و در پارچه متفاوتکه ازلحاظ چيزبودن باخود  شود منعکس
  ديگر وجه مشترک دارد.
  ل شده است.اين مسئله اکنون ح

  
مثابه چيزی     به  کيفيت مساوی و      جهت ازحيث       رابطة ارزشیِ پارچه بدان     لباس در

 اينجا مانند چيزی     است. پس لباس در        که خود ارزش        شده ماهيت واحد درنظرگرفته      از
طبيعی خود     که درصورت محسوس و          مثابه چيزی     ا به ـکرده ي     درآن تجلّی      که ارزش      

که لباس نام دارد،  کاالئی شده است. اما لباس، يعنی جسم معرف ارزش است، پذيرفته

                                                
  ـ (حاشية چاپ دوم):۱

مشهور فرانکلين کرد  ماهيت ارزش را درک (William Petty) و. پتیاز  علمای اقتصادکه پساز  يکی
که  کار است کارِ ديگر نيست، با کاری با خالصه جز معاوضة طور گويد: "چون تجارت به یکه م است

  چيز را تخمين زد." بهترين وجه ارزش هر شود به می
 )("The Works of B. Franklin etc.", Boston, 1836. Bd. II s. 267   

بردکه درنتيجة  نکته پِی نمی اين بهفرانکلين . ۲۶۷ فحةصجلد دوم،  ۱۸۳۶ـ چاپ بوستون فرانکلينآثار 
 آنها را به  طريق  است و بدين  کارهای مورد مبادله چشم پوشيده ارزش هرچيز باکار، از اختالف  تعيين

کند. بدواً ازکاری  داند بيان می خود نمی  که را  آنچه  وجود اين با است.  کرده کار واحد انسانی تحويل 
 عنوان جوهرِ به که هيچگونه مشخّصات؛کاری  مآالً ازکار بدون ديگری و گويد، سپس ازکارِ می  سخن
  نمايد. بحث می  است  کلّية اشياء ملحوظ شده ارزشِ



 پيتال. جلد اولکا    ۱۲۴

خودیِ    ترين و بهترين پارچه به          که مرغوب     ای بيش نيست. همچنان      شیِء مصرفیِ ساده
  ازآن مبيِّنِ ارزش نيست.  دست لباس نيز بيش  کند، يک خود بيان ارزش نمی

ش از خارج     کندکه لباس در رابطة ارزشی بي               اين امر درکمال سادگی ثابت می              
دار بيشتر اهميت        که برخی اشخاص با لباس درجه            از اين رابطه اهميت دارد، همچنان                 

  کنند تا در خارج ازآن. پيدا می
صَرف  طورِ واقعی      کارِانسانی به   نيروی مقداری  دوزندگیصورت  درتوليد لباس به

"حامل      نظر لباس    کارِ انسانی درآن انباشته است. از اين نقطه                    شده است. لذا مقداری از   
های رفتة خويش هم نشان ندهد.        البالی نخرا از خاصيت ارزش" است ولواينکه او اين

عنوان    خورد و بنابراين به          درد می     و در رابطة ارزشیِ پارچه، وی فقط از اين جهت به                        
  مثابه پيکرِ ارزش حائز اهميت است. ارزش تجسم يافته، به
قبيله و زيبای ارزشیِ خويش را               س، پارچه روحِ هم         کمة بستة لبا  با وجود ظاهرِ تُ       

تواند در برابر پارچه معرف ارزش باشد مگراينکه   درآن شناخته است. ليکن لباس نمی
که فالن آدمِ       خود بگيرد. همچنان        حال ارزش، برای پارچه شکل يک لباس به   درهمان

A تواند مثالً آدمِ ديگر نمی B         حال برای        اينکه درعين     کند بدون      را اعليحضرت تلقّی
A       چهرة جسمانیِ    اعليحضرت در  B       م يافتهملّت از      لذا با هر پدرِ        باشد و     تجس جديد 

  بسياری چيزهای ديگر تغيير نمايد. موی و حيث چهره و
دهد، شکلِ     که لباس درآن معادلِ پارچه را تشکيل می                   ئی  پس، در رابطة ارزشی      

کاال  ـ  هجام    پيکرِ   در    کاال   ـ  هود. بنابراين ارزشِ پارچ ش گرفته می ارزش  شکلِ عنوان به لباس
  شود.  کاالی ديگر نموده می کاال در ارزش مصرف گردد و ارزشِ يک بيان می
است  لباس متمايز  طور محسوس از که به است مثابه ارزش مصرف، پارچه شيئی به
طريق    شود. بدين   است و درنتيجه مانند لباس ديده می عنوان ارزش"همانند" لباس ولی به

 خاصيت آن متفاوت است.         آوردکه با صورت طبيعیِ       دست می ئی به وی شکل ارزشی
  که ماهيت    گردد، همچنان        می آشکـار      لباس  آن با      برابرقراردادن            در    بودنش     ارزش    



    ۱۲۵    کارل مارکس  

  

 قسمی  به )  ١( شود.   می در مقايسة وی با برة خداوند نمودار                     گوسفندیِ يک نفر مسيحی     
مجرد   ما نشان داده بود، خود پارچه به  کاال به ارزشِ که تحليلِ را   شود آنچه که ديده می 

گويد. ولی افکارِ خود را              ما می   کند به   کاالئی ديگر مثالً لباس ارتباط پيدا می                  اينکه با   
کار     اينکه     بيان     دهد. برای       کاال، بروز می        دانَد، يعنی زبان  که می وسيلة تنها زبانی فقط به

رِ او  لباس تاآنجاکه براب  ويدگ منشأ ارزشِ او است، وی می  انسانی کارِ يفيت مجرددرک
که پارچه ازآن ناشی           کاری است     است، مرکّب از همان    رزشگيرد و بنابراين ا قرار می

  شده است.
 متفاوت    پيکرش    کرباسیِ   خشن   شيئيت وی با  ارزشیِ اينکه واقعيت رفيع  گفتن برای

مثابه    کند و بنابراين خود او نيز به              صورت لباس تجلّی می       ه ارزش به     گويدک    است، می    
ابراست. درضمن اين نکته اند، با لباس بر هم شبيه که به مرغ دار، مثالً دو تخم چيزِ ارزش

  که    است    بسياری       های   لهجه    عبری دارای         بر    عالوه       کاالئی      که زبان       مـدهي  را نيز تذکّر      
 valer, valoirو   valere  ِرمائی       ازفعلِ     کمتر Wertsein آلمانیِ الً کلمةوکم دقيقند. مث بيش
  از بيان ارزشیِ        عبارت     Aباکاالی       B  کاالی    قراردادن      معادل کندکه  را بارِز می نکته    اين

  )٢( ارزَد.) يک نماز می (پاريس به Paris vaut bien une messe.است.   A کاالی 
  

  شکل ارزشیِ      به B کاالی     وسط رابطة ارزشی، شکلِ طبيعیِ        ت  گذشت به   بنابرآنچه 
 Aکاالی      ای ـنم  ة ارزش    ـآين   Bر پيکرِکاالی     ـعبارت ديگ       شود. به    مبدل می    A  کاالی   

                                                
خوانند و از  عيب خدا می کليسائی او را برة بی که در لسان مسيح است ) مقصود از برة خداوند عيسی۱(

  کنند. خداوند خطاب می  گوسفندان يا ميشان نظر به عيسويان  همين

 شدن برای چهارم پادشاه فرانسه در موقعِ عدول از مذهب پروتستان و آماده   گفتار هانریِ ) اشاره به۲(
کاپيتال خواسته  است. دراينجا مصنّف زبان فرانسه قيد شده کتاب عيناً به که در متنِ است پاريس تصرف  

وسيلة مقايسه     کند. ارزش پاريس به  در زبان فرانسه بيان منظور می valoirاست نشان دهد چگونه فعل 
  ن در زبان فارسی.طور است مصدرِ ارزيد با نماز تعيين شده است نه ارزشِ خود نماز. همين
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انسانی      کارِ   تجسمِ   و   کالبد ارزش عنوان که به،B  درنتيجه ايجاد رابطه باکاالی ١گردد. می
را عاملِ تجلّیِ ارزش خويش قرار               B   مصرف   ارزش      A شود،کاالی      نظرگرفته می      در  
گردد،     بيان می     B  کاالی    مصرف   وسيلة ارزش      ن قسم به  که بدي    A کاالی    دهد. ارزشِ می

  دارای شکلِ نسبیِ ارزش است.
  

  ب) تعيين کمیِ شکل نسبیِ ارزش
  

يک شیِء مصرفی است؛        کميت معينی از     آن بايد بيان شود،  که ارزشِ هرکاالئی
دار  ـکاال محتَویِ مق      کميت معين   وه وغيره. اين       ـقه  ) ٣( فوند    ۱۰۰  دم ـگن   ) ٢( شفل ۱۵مثلِ  

نيست،   طورِکلّی     تنها بيان ارزش به     ارزش است. پس، وظيفة شکل رمشخّصی ازکارِ بشَ
ة ـکند. بنابراين در رابط              کميت معين يا مقدارِ ارزش را بيان                   بلکه بايد ارزش با يک          

دار    ارزش      پيکرِ   مثابه  تنها به کاال نه، جامةلباس)(پارچه و B الیوکا Aکاالی  ارزشی بينِ
کيفی دو برابرِ پارچه قرارگرفته است، بلکه مقدارِ مشخّصی از                         طورکلّی و از جهت       به

 دار يا معادل، مثالً يک            معينی از پيکرِ ارزش         ذرع) در مقابلِ مقـدار              ۲۰(مثالً   پارچه    
  گذاشته شده است. دست لباس 

  

ذرع پارچه به يک دست لباس            ۲۰ذرع پارچه = يک دست لباس يا             ۲۰: معادلة
                                                

يا چون فيلسوفی        آئينة طبيعی و      اينکه انسان با       به   کاالست. نظر     ای جهات انسان نيز همچون      پاره ـ از۱
منعکس   انسان ديگر       آيدکه بگويد (من من هستم)، بدواً خويشتن را در                       دنيا نمی    مسلک به     ای   فيشته 

انسانی مانند   که است عنوان نوع خود ل) به(پ مقايسة خويش با انسان ديگر مثالًوسيلة  سازد. فقط به می
همين جهت پل با پوست و موی خود، باکالبد                 کند. به    خويش علم حاصل می        کيفيت انسانیِ  (پِتر) به

  شود. گر می ای نوع انسان جِلوه مثابه شکل پديده نظرِ او به پلیِ خويش در

)۲(Scheffel  ،(آلمانی) Boisseau حبوبات، مساوی با (فرانسه) ـ وا زنقديمیِ و ليتر و نيم. ۱۲حد  

)۳(Pfund  ،(آلمانی) Livre زن معادل نيمقديمیِ و کيلو. (فرانسه) ـ واحد 
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ارزشی    همان اندازه جوهـرِ            دست لباس دقيقاً        که در يک     است    ارزَد متضمّنِ اين         می 
 کاالئی يک مقدار       ذرع پارچه هست و لذا برای اين هردوکميت  ۲۰وجود داردکه در 

يده است.گرد کار مصرف  کار صَرف شده يا همان قدر زمان  
که   تغييری    دست لباس، با هر         ذرع پارچه يا يک   ۲۰ الزم برای توليد کارِ  اما زمان

کند. تأثيری را که          شود، تغيير می     نيروی بارآورِ بافندگی يا دوزندگی حاصل می                       در  
تر مورد     کنند، بايد دقيق     اکسپرسيون نسبیِ مقدارِ ارزشی اعمال میتغييرات در ال اينامث

  رار داد.مطالعه ق
  
I. مانَد: که ارزش لباس ثابت می درحالی ١کند ارزش پارچه تغيير می  

پارچة          کارِ  اگر زمان زمينی       کتانی درنتيجة کم        الزم برای توليد که   حاصلیِ متزايِد
جای   به  گردد.     کاشته شده است دو برابر شود، ارزش پارچه دو برابر می                           کتان درآن       

ذرع پارچه = دو دست            ۲۰ت لباس خواهيم داشت:         ذرع پارچه = يک دس    ۲۰معادلة 
ذرع پارچه را         ۲۰کارِ محتَوی در        ِ  لباس؛ زيرا يک دست لباس ديگر جز نيمی از زمان

عکس، فرض ر ندارد. بهدر ب اجی، زمانالزم برای   کارِ  کنيم درنتيجة تکميلِ دستگاه نس
نيم تنزّل خواهد نمود. بنابراين،  آنگاه ارزشِ پارچه به نصف تقليل يابد،  توليد پارچه به

2ذرع پارچه =  ۲۰چنين خواهيم داشت: 
آن     يعنی  Aکاالی     لباس. پس، ارزش نسبیِ      1

ترقّی يا     A  کاالی    نسبت مستقيم ارزش       ، به  بيان شده است     Bکاالی      وسيلة  که به   ارزشی   
  .ثابت بماند B کاالی اينکه ارزش  شرط کند به تنزّل می

  
II. که ارزش لباس تغييرکند: ارزش پارچه ثابت فرض شود درحالی  

الزم برای توليد لباس دو برابر شود، مثالً درنتيجة                          کارِ     شرايط زمان      اگر در اين       
                                                

 است معنای ارزشی اينجا به وکنار چند مورد پيداکرد، در که فوقاً درگوشه ـ اصطالحِ ارزش، همچنان۱
 ر ارزش استعمال شده است. برای مقدا کميت معين و بنابراين  که ازلحاظ 
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ذرع پارچه = يک دست لباس چنين               ۲۰جای    آنگاه به     ) ١( نامساعد بودن محصول پشم 
هيم داشت:         =           ۲۰خوا پارچه  2ذرع 

به      1 به               لباس.  لباس  ارزش  اگر  نصف   عکس، 
 که ارزش     ذرع پارچه = دو دست لباس خواهد بود. پس، درصورتی                             ۲۰کند،    تنزّل  

نسبت    بيان شده است، به        Bوسيلة کاالی   وی که به  ثابت بمانَد، ارزش نسبیِ Aکاالی  
  کند.   ترقّی و تنزّل می Bارزش  تغييرِ عکسِ

گرديد با يکديگر مقايسه شود،            بيان   IIو    Iه در فقرات      ک  چنانچه موارد مختلفی       
کامالً متضادی      است از عللِ       نسبی ممکن     آمدکه تغيير در مقدار ارزش چنين برخواهد

دست لباس مبدل به معادلة          ذرع پارچه = يک ۲۰معادلة اوالًقسم  گيرد. بدين  سرچشمه
که ارزش پارچه دو برابر  جهت نگردد؛ خواه از اي ذرع پارچه = دو دست لباس می ۲۰

علّت اينکه نيمی  به ثانياًکه ارزش لباس به نصف تقليل يافته است،  آن سبب شده و يا به
است همان معادله     لباس مضاعف شده آنکه ارزش  يافته يا برایکاهش   از ارزش پارچه

2ذرع پارچه =  ۲۰صورت  به
  يابد.  لباس تغيير می 1

  

III. دو با هم در يک          است هر     الزم برای توليد پارچه و لباس ممکن                  مقاديرکار
  يک تناسب تغييرکند:  جهت و به

ذرع پارچه        ۲۰تغييرات ارزشی هرچه باشد در اين مورد مثل سابق همان معادلة                  
کاالها     آنها بايد اين       کشف تغييرات ارزشیِ        = يک دست لباس را خواهيم داشت. برای  

  کنيم. پس اگر ارزشِ عمومِ             آن ثابت مانده است مقايسه              که ارزشِ      الی سومی   را باکا    
ا تغييری  ـآنه   کند، در ارزش نسبیِ           يک نسبت ترقّی يا تنزّل         کاالها در يک زمان و به            

طور   که اکنون به       شود،   آنها ازآنجا شناخته می          حاصل نخواهد شد. تغييرِ واقعیِ ارزش       
                                                

 عللی مقدار محصول پشم زياد يا که به شده درصورتی ) چون مقدارکار برای توليد پشم ثابت فرض۱(
 جهت مقدار  همين شود و به آمده تقسيم می دست نسبت مجموع محصول به کم شود همان مقدارکار به

 کند.  آن نيز تغيير می ه ارزششود و درنتيج و زياد می کم  جزِء محصول هست، هر که در کاری
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  شود. کمتر از سابق تحويل داده می کاال بيشتر يا کار مقداری  عموم در همان زمان
  

IV. هم و    لباس و درنتيجه ارزش اين اشياء با            های الزم برای توليد پارچه و زمان
خالف جهت يکديگر تغيير          در يک جهت ولی با درجات مختلف تغييرکنند يا در                    

  نمايند وغيره:
طور ساده طبق فقرات   بهکاال نسبیِ يک تأثيرِ عمومِ اين ترکيبات ممکنه در ارزش

 Iو II و  III                   حاصل   که در مقدارِ ارزش            ئی  معلوم خواهد شد. بنابراين، تغييرات واقعی
نسبی   مقدار ارزشِ      اکسپرسيون نسبی يا وجه اطالق در نه به طور وضوح و شود، نه به می

  گردد.  منعکس نمی
ده است، تغيير نمايد.       آن ثابت مان      ارزشِ کاالئی ممکن است با اينکه نسبیِ ارزشِ

بمانَد و باألخره         ود تغييرِ ارزش ثابت         ـآن با وج       و همچنين ممکن است ارزشِ نسبیِ          
هم، در مقدار ارزش يا در اکسپرسيون                   ات مقارِن     که تغيير   وجه ضَروری نيست       هيچ  به 

  ١آن، با يکديگر تطبيق نمايند. نسبیِ

                                                
خود اين اختالف بين مقدار            عادیِ   اقتصاديون عامی با زيرکی و حکمت               ـ (يادداشت چاپ دوم):   ۱

شده  کارِ مصرف     گويند: "با اينکه        اند. مثالً می      آن را مورد استفاده قرار داده ارزش و اکسپرسيون نسبیِ
اگر قبول        ثابت مانده        Aدر توليد      او است ترقّی           Bکند زيرا      تنزّل می    Aکه  کنيد  است،  که معوضِ 

ايد. اگر بپذيريدکه           زمين زده      را به      تعيين ارزش      عمومیِ خودتان داير به             طريق اصل     نمايد، بدين      می 
نمايد، اساسی را       ترقّی می    B   نسبت به    Aکند که ارزش        جهت تنزّل می     ازاين     A   نسبت به    Bارزش     

کاال همواره معلولِ  است، داير بر اينکه ارزشِ يک  بزرگ خود را ساختهاصل  ريکاردوآن    طبقکه بر
موجب شودکه  Aايد. در حقيقت اگر تغييری درمخارج   است، منهدم نموده  مقدارکارِ محتَوی درآن 

که باآن مبادله شده است تغييرکند، بلکه با اينکه هيچگونه تغييری              Bنه تنها ارزشِ خودآن نسبت به 
تنها   نمايد، اين نه تغيير Aنيز نسبت به  Bحاصل نشده است، ارزش  Bکارِ الزم برای توليد  عِدر مجمو

شده در ايجاد       مصرف   مقدارِکارِ کاال به باشد ارزشِ يک که مدعی می است  ای سببِ ورشکست عقيده
 ←  مخارجِ     بقِکاال ط      که ارزشِ يک         ديگر است    عقيدة   اين     مستلزِمِ شکست    دارد، بلکه       آن بستگی    
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  ـ شکل معادل۳

  
 مصرف  را درارزش    (پارچه) ارزش خود Aی کاال امر،که چنانکه ديده شد، همين

کند، شکل مخصوصی از ارزش يعنی             ديگری (لباس) بيان می            النوعِ    کاالی مختلف     
خويش را       نمايد. پارچه وجود ارزشیِ خاصِّ            کاالی اخير تحميل می شکل معادل را به

که لباس بدون پذيرش شکل ارزشیِ ديگری غير از صورت                        سازد   ازآنجا آشکار می       
است. بنابراين، درواقع پارچه صفَت ارزشیِ   گذاشته شده خود با وی به مبادله  سمانیِج

کند. پس شکل     است، بيان می    مبادله قابل اينکه مستقيماً با لباس مناسبت را به خود خاصِّ
  است. کاال باکاالی ديگر  آن پذيریِ مستقيمِ هرکاال عبارت از صورت مبادله معادلِ

نوع ديگر       کاالئی از      عنوان معادل برای      لباس به مثل کاال نوع  ه يکک تازه، هنگامی
که    گردد    ود و ازآنجا لباس دارای اين خاصيت مخصوص می                     ر  کار می مانند پارچه به

آن لباس و        که طبق   وجه نسبتی    هيچ  گيرد، به     مستقيماً با پارچه در مقام مبادله قرار می                 
دست نيامده است. چون مقدار ارزشیِ پارچه       ، بهپذير هستند پارچه در مقابل هم مبادله

عنوان     معين است، اين نسبت وابسته به مقدار ارزشیِ لباس است اعم از اينکه لباس به                           
عکس، مقدار ارزشیِ لباس           معادل و پارچه در مقامِ ارزش نسبی قرارگرفته باشد يا به                          

            ت و بنابراين مستقل از         که برای توليدش الزم اس             کاری است     همواره وابسته به زمان
اکسپرسيون ارزشی         کاال در     اينکه جامة محض گردد. ولی به ش تعيين میا شکل ارزشي

                                                                                                       
→ گردد." تنظيم  می  آن  توليد  

       (J. Broadhurst: "Treatise on Political Economy", London, 1842, p. 11,14)  
20  های عددیِ      بود نيز بگويدکه: نسبت   ممکن برودهورست آقای

10   ،50
10   ،100

بار در       يره را يک    وغ   10
های  آن، يعنی مقدارش نسبت به مخرج وجود اين مقدارِ نسبیِ ثابت است ولی با ۱۰نظر بگيريم. عدد 

آن، مقدار يک عدد          اساسِ    که بر   آن اصلِ بزرگی   طريق کند. پس، بدين دائماً تنزّل می ۱۰۰،  ۵۰، ۲۰
  اُفتَد.   زمين می  د" بهياب ، طبق عدة واحدهای محتَوی درآن "تنظيم می۱۰صحيح مانند
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 شود. در عنوان قدرِ ارزشی بيان نمی آن ديگر به نمود، قدرِ ارزشیِ  را اشغال  مقام معادل
                     فت مشخّص از چيزی است. مثالً           معادلة ارزشی،کاالی مزبور، بيشتر فقط معرکمي 

رزَد؟ به دو دست لباس. چون جامة کاال در اينجا نقش                          اَ  چه می   چهل ذرع پارچه به          
رِ ارزش را مجسم         ـکند و ارزش مصرف لباس در مقابل پارچه پيک                       معادل ايفا می       

  پارچه      صورت   ارزش به        کميت معينی از       لباس برای بيان          معينی از     سازد، مقدار        می 
  کند.   کفايت می

کنند، ليکن     توانند مقدار ارزشیِ چهل ذرع پارچه را بيان               می پس دو دست لباس
  توانند مبيِّنِ مقدار ارزشیِ خاصِّ خود يعنی قدرِ ارزشیِ جامة کاال باشند. هرگز نمی

کميت   معادل فقط شکلِ     که در معادلة ارزشی همواره          درک سطحیِ اين واقعيت
بسياری از پيشينيان و پيروان وی     و )١(بيلهچيزی، از ارزش مصرفی را داراست، ساده از

  ای تلقّی    ساده   کمیِ را فقط رابطة که اکسپرسيون ارزشی   است  کشانده  گمراهی اين را به
 هيچگونه     گيرد، محتَویِ      خود می    معادل به    کاالئی شکل که وقتی   درصورتینمايند. 

  کمیِ ارزش نيست.     تشخيصِ 
خود جلب     به  ه ما را   ادل توج    ـمع  ة شکلکه در مورد مطالع          نخستين خصوصيتی  

ارزش       خويش، يعنی       مصرف صورت تجلّیِ عکس   ارزشاست: قرار زير کند، به می
که اين       گردد، ولی بايد متذکّر بود              آن می    ارزشیِ    کاال شکلِ    صورت طبيعیِ    شود.   می 

رابطة     (لباس يا گندم يا آهن و غيراينها) فقط در درونB             کاالی   بندی در مورد چشم
د و ـده   (پارچه وغيره) را در برابرِ وی قرار می                       Aری  ـکاالی مفروض ديگ          که ارزشی

 عنوان معادل با        تواند به     نمی     کاالئی      گيرد. چون هيچ       تنها در درون اين رابطه انجام می         
نيست پيکرِطبيعیِ خويش را مبيِّن ارزش خاصِّ   بنابراين قادر خود دررابطه قرارگيرد و

شود مراجعه نمايد        گرفته می    معادل طور کاالئی ديگر،که به است به يد، ناگزيرخود نما 

                                                
)۱( S. Bailey   
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  را بسازد. خويش  ارزشیِ مخصوصِ   کاالی ديگر شکل  آن طبيعیِ و از پيکرِ
ان        مثـابه    لحاظ جسمانی يعنی به        رِکاالها از      ـکه درآن پيک         گيری،    دازه   ـمثالی از 

قند چون     کند. خمير    تر می   روشن   گفته شده را      های مصرف مورد نظر هستند،           ارزش    
توان    قندی را نمی       جسم است سنگين است و بنابراين وزن دارد، ولی وزن هيچ خمير                    

آنهـا از پيش معلوم است                آهن را      کرد. حاال قطعـات مختلفی از            ديد يا حس که وزن
ندة ده   قند نشان     خود بيشتر از صورت مادیِ خمير           خودیِ آهن به بگيريم. صورت مادیِ

اين، برای اينکه خميرث کنيم، آن را با         قند را از لحاظ وزن بيان       قل نيست، ولی باوجود
عنوان جسمی پذيرفته شده         ه آهن به   ـدهيم. در اين رابط            آهن در رابطة وزنی قرار می               

گيرِ   عنوان اندازه        که جز وزن معرف چيز ديگری نيست. پس مقاديری از آهـن به است
 غير از صورت وزنی يعنی شکل تجلّیِ   روند و در مقابل جسم قند به می کار وزن قند به

 ف چيز ديگری نيستند. ولی           ثای بازی      آهن فقط اين نقش را در داخل رابطه                   قل معر
آن مورد نظر است، قرار            که تعيين وزن      کندکه وی را در برابرِ قند يا جسمِ ديگری            می
ای   توانستند در چنين رابطه          بودند، نمی    يک از دو جسم دارای وزن ن           دهد. اگر هيچ می

کار رود. اگر ما            عنوان مبيِّنِ وزن ديگری به             قرارگيرند و بنابراين ممکن نبود يکی به                
قل عين يکديگرند     ث   نظر که درواقع از کنيم ترازو بيفکنيم مشاهده می آنها را در هردوی

  در نسبت معينی دارای وزن واحد هستند.ولذا 
است و بس،       قلقند فقط معرف ث       خمير   برابرِ   آهن در  دازة وزن، جسمِلحاظ ان از

برابرِ پارچه جز ارزش معرِّف چيز                  اکسپرسيون ارزشی، پيکرِ لباس در               همچنانکه در    
  ديگری نيست. 

آهن نمايندة       قند،  اکسپرسيون وزن خمير     رود. در نمیشباهت دورتر از اين  اما اين
 اکسپرسيون    که در    است درصورتی    قلث  جسم يعنی دومشترک هر  يک خاصيت طبيعیِ

است، که       چيز يعنی ارزش        دو     آن   طبيعیِ    نمايندة خاصيتی مافوقِ     پارچه، لباس  ارزشیِ 
  است.   خود صرفاً اجتماعی
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کند   زی بيان می    چي   را مانند     پارچه    مثل کاالئی ارزش، ارزش نسبیِ امرکه شکلِ همين
شود، نشان     تلقّی می    لباس   واصّش مباينت دارد ومثالً شبيه به          خ جسم پارچه و       که ذاتاً با     

 فته دارد. ولی درمورد شکل             نه خود يک رابطة اجتماعیاکسپرسيون در دهدکه اين می
رِکاالئی چون     که پيک   است  است. اين شکل دقيقاً عبارت از اين    حالت معادل عکسِ اين 

  ارزشی است. رای شکلطبيعتاً دا ينخود مبيِّنِ ارزش وبنابرا شمايلِو لباس باهمان شکل
عنوان    که به   يابد مگر اينکه پارچه با لباس     که اين خاصيت تحقق نمی راست است

در درون رابطة ارزشی قرارگيرد. ليکن خواصّ يک شیء از             ١گرفته شده است  معادل
 خواصّ    گيرند فقط اين     اشياِء ديگر وجود دارد سرچشمه نمیآن چيز و که بينِ ای رابطه

دارای شکلِ      رسدکه لباس طبيعتاً       نظر می   شوند. پس چنين به  درآن رابطه بيشتر بارِز می
خاصيت     خاصيت او است، اين        داشتن   نگاه     که سنگينی وگرم    طور   معادل است و همان 

که    معادل    آن صفَت اَسرارآميزِ         اينجاست   را نيز داردکه مستقيماً قابل مبادله است. از                  
آمادة       که شکلِ   کند  خود جلب می     را تازه هنگامی به            وای اقتصاددان          نظرِ نارسِ بورژ       

ساختنِ   برطرف      کوشد برای     وقت وی می      گيرد. آن      آن يعنی پول در برابرِ وی قرار می        
آنها     جای   کننده هستند، به      خيره    کمتر    که   را     کاالهائی   ر و سيمزَ ةمنشان خوی عرفان  اين

 که روزی نقشِ معادل بازی            کاالهائی       تر فهرستی از تمامِ       همواره با لذّتی تازه      بنشانَد و 
اکسپرسيون ارزش        ترين    که ساده    است از اين      اند، بيهوده تکرار نمايد. وی غافل               کرده 

معادل را        حلِّ معمای شکل     راه   دست لباس خود         يک   =      ذرع پارچه        ۲۰  مثالً مانند   
  دهد. دست می به

    

انسانی      مجرد   کارِ تجسمِ رود، هميشه مانند می کار دل بهمعا  عنوان که به پيکرِکاالئی

                                                
آدم   آيد. مثالً فالن طورکلّی درتعيين و تشخيص اين قبيل مناسبات متقابل موارد خاصّی پيش می ـ به۱

کنند، ولی خود  صورت رعيت رفتار می او به های ديگری نسبت به که انسان فقط ازآن جهت شاه است
 وی شاه است آنها رعيت او هستند! کنندکه چون عکس، تصور می آنها به
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کارِ   کارِ سودمند مشخّص و معينی است. بنابراين، اين                   شود و همواره حاصلِ        تلقّی می  
د انسان می مشخّص بيانساده        گردد. مثالً اگر لباس به  کارِ مجر تشمار  ای به    مثابه واقعي

منزلة    ق يافته است، فقط به      وزندگی واقعاً درآن تحقّ             اثرِ عمل د      رود، آنچه نيزکه در           
  گردد. کارِ مجرد انسانی تلقّی میِ  شکلِ وقوع

که لباس    جهت نيست     اين   کارِ دوزنده از اکسپرسيون ارزشیِ پارچه، سودمندیِ در
  وجودآورده         که پيکری به     بلکه درآن است  )١(دوخته و بالنتيجه مردمی نيز ساخته است

وجه ازکارِ       هيچ  که به   کاری است     خورد و بنابراين تَبلورِ           چشم می   آن به     ن بود   که ارزش 
کارِ دوزنده بتواند تبديل به چنين                   اينکه يافته در ارزشِ پارچه متمايز نيست. برای وقوع

 بودن  کارِ انسان آئينة ارزشی بشود، خود نيز نبايد بجز خاصيت مجرد خويش،که همانا
کارِ   قالبِ دوزندگی مانند بافندگی، نيروی                    سازد. در        نعکساست، چيز ديگری را م           

بودن   کارِانسان   مشترک خاصيت نوع فعاليت دارای شود. پس، اين دو انسانی صَرف می
مورد توليد ارزش، ممکن است تنها از                  ای از موارد معين، مثالً در      لذا در پاره هستند و

چيزِ اَسرارآميزی وجود ندارد، ليکن در                     چـاين لحاظ مورد نظر قرارگيرند. اينجا هي                   
اينکه بافندگی، نه در شکل            شود. مثالً برای بيان     اکسپرسيون ارزشی مطلب پيچيده می

دهندة   انسانی، تشکيل  کارِ   مثابه خود به  خاصيت عمومیِنساجی بلکه در فعاليت مشخّص
کند،   چه را توليد می       که معادلِ پار        کارِ مشخّصی    است، خياطی، يعنی           ارزش پارچه        

 شود. بنابراين       آن قرار داده می            ری در برابرِ      شَکارِ مجرد ب        مثابه شکلِ محسوس تحقّقِ  به
صورت تجلّی      مشخّص   کارِ   آوريم:   دست می معادل به  شکلِ از  خصوصيت دومی

  گردد. کارِ مجرد انسانی می  خويش يعنی عکس
تفاوت انسانی        ای ازکارِ بی  بيان ساده کارِ مشخّص يعنی خياطی جز ولی چون اين

فته است  که در پارچه نه          چيز ديگری نيست، دارای شکلِ تساوی باکارِ ديگری است           

                                                
 سازند. ها مردم يعنی جامه ".Kleider machen Leute"المثَل معروف آلمانی  ) اشاره به ضرب۱(
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که   است   کاری    حال   است، درعين    اينکه مانند هرکار ديگر مولّدکارِ انفرادی و بنابراين با
ر محصولی    کار د    که آن    همين سبب است   بالواسطه شکل اجتماعی دارد و درست به               

با     کند  واقعيت پيدا می        پس اين سومين         کاالی ديگر قابل مبادله است.               که مستقيماً 
که    کاری  خويش يعنی به  صورت عکسِ فردی به کارِ  که  است  معادل خصوصيت شکل

  گردد. مستقيماً شکلِ اجتماعی دارد، تبديل می

دل درک شود، به محقّقِ          برای اينکه باز هم بيشتر دو خصوصيت اخيرِ شکلِ معا           
طبيعی، شکلِ ارزش      که نخستين بار مانند بسياری از اَشکالِ فکری، اجتماعی و بزرگی

سخن  ارسطو  خواهيم از       کنيم. می    را مورد تجزيه و تحليل قرار داده است، مراجعه می       
غير از تکاملِ       کاال به    کندکه شکل پولیِ     طور وضوح بيان می         به  ارسطو  بگوئيم. بدواً         

کاال درکاالئی ديگر چيزِ ديگری نيست.                     شکلِ سادة ارزش يعنی بيان ارزشِ يک                 
  گويد: درواقع او چنين می

غ پول  ـ"معادلة پنج تختخواب = يک خانه با معادلة پنج تختخواب = فالن مبل                             
اين اکسپرسيون       که در    ئی  کندکه رابطة ارزشی         اضافه، او درک می   به )١(تفاوتی ندارد."

الزمه داردکه خانه از نظرِکيفی مساوی با تختخواب                      فتهارزشی نهاست، خود با اين م
هستند، بدون وجود          يکديگر متمايز    محسوس از طور که به قرارگرفته باشد واين اشيائی

يکديگر مقايسه شوند. او           سنجش با    کميات قابل     توانند مانندِ      ذاتی نمی       تساویِ      چنين 
ون تساوی وجود داشته باشد، ولی تساوی بدون قابليت                     بد تواند مبادله نمیگويد: " می

تجزية شکلِ ارزش را           کند و   ا تأمل می   ـاينج    ولی در    )  ۱( نيست."     پذير   سنجش امکان   
ر ـيکديگ    ه با ـهم  که اين    "اما حقيقتاً غيرممکن است اشيائی          سازد:     باره متوقّف می       يک 

کيفی مساوی باشند.         نظرِ   عنی از  ي  ) ۱( سنجش باشند."      خود قابلِ       دارند، بينِ          اختالف   
                                                

ترجمه آوردنِ  اين است، ولی ما در  نانی نيز قيد شدهيو  بهارسطو کتاب عين عبارات  آلمانیِ  متنِ ) در۱(
توضيح دربارة هرسه   ايم (اين نظرکرده دانسته ازآن صرف زبان زائد یخوانندة فارس را برای يونانی متنِ

 صادق است). ارسطوعبارت 
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  ای   وسيلة ساده   "اين    است.     طبيعت اشياء    ٭   تساوی برخالف حاقِّ            برقرارکردن چنين         
احتياجات عملی تصور شده                   است  برای  ما   خود به    ارسطو      طريق      بدين   است."      که 

رسد. آن     نمی نتيجه   کافی از مفهومِ ارزش به           مِ درکدعلّت ع او به  که تحليلِ گويد می
 تختخواب، خانه را در             اکسپرسيون ارزشیِ         که در    مشترکی  جوهرِ      آن      تساوی، يعنی     

"در    تواند     گويد چنين چيزی نمی       می  ارسطو  دهد، چيست؟        می   تختخواب قرار        برابرِ   
تختخواب هنگامی نمايندة چيزِ مساوی      برابرِ چرا؟ خانه درحقيقت وجود داشته باشد". 

عنی تختخواب و خانه واقعاً وجه تساوی وجود داشته باشد. و اين            که در هردو، ي است
که در شکلِ      را   نکته    توانست اين      نمی  ارسطواست. ولی   کارِ انسانی وجه تساوی همانا

بالنتيجه به              مثابه   کارها به        کاالها همة      ارزشِ      بيان   طورِ هم    کارِ يکسان انسانی و  سنگ 
قرار     اساسِ بردگی       نَد؛ زيرا جامعة يونانی بر            گردند، در خود شکلِ ارزش بازخوا                  می 

داشت و لذا عآن بود. رازِ اکسپرسيون            آنها پاية طبيعیِ      کارِ ها و نيروی انسان مِ تساویِ د
طورکلّی     انسانی به    کارِ   که  جهت ولحاظ     کارها ازآن        ةکلّي  بودن    سنگ ارزشیِ برابر و هم        

استحکامِ    درجة      بشری به      برابریِ     که مفهومِ    هنگامی    کشف شود مگر     تواند    هستند نمی  
  که شکلِ   ای   شود مگر در جامعه        ای رسيده باشد. اما اين ممکن نمی               توده     يک معتقد

مثابه    يکديگر به     ها با   انسان     رابطة بالنتيجه و خود بگيرد به کاال کار صورت حاصلِ عمومیِ
دارندگان درخشد    درآنجا می  درست ارسطوگردد. نبوغِ  مسلّط  اجتماعی کاال، مناسبات 

نمايد. تنها عايقِ         کشف می    کاالها يک رابطة تساوی            ارزشیِ      اکسپرسيون     که وی در     
که پس     اين امر شد       بردن او به       زيست، مانع از پِی         که وی درآن می          ای   جامعه    تاريخیِ   

  گردد. اين رابطة برابری "درحقيقت" از چه ناشی می
  
  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

معنیِ  حاق صفَت فاعلی از حق، وسط، ميان چيزی، واقع و حقيقت مطلب، حقيقت امر، اصلِ شیء. و نيز به ٭
  .(فرهنگ فارسیِ عميد ـ فرهنگ معين)کامل ـ حقيقت شیء  
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  ـ مجموع شکل سادة ارزش۴
نوعِ ديگر       از   آن باکاالئی ایِ مبادله کاال دررابطة ارزشی يا لِ سادة ارزشیِ يکشک

 با     Bکاالی      واسطة   پذيریِ بی     کيفی درنتيجة مبادله   از لحاظ Aکاالی  ارزشِجای دارد. 
با      Bمقدارِ معينی ازکاالی           ةو از نظرِکمی در اثرِ امکان مبادل                گردد بيان می Aکاالی 

  شود.  بيان می Aازکاالی مقدارِ معينی 
مبادله" قرارگرفت، ارزشش               مقامِ "ارزش          کاالئی در        که  عبارت ديگر، همين         به 
  خود بيان شده است. خودبه

کاال ارزش         پس اگر در ابتدای اين فصل، بنابرآنچه متداول است،گفته شدکه                            
رف کاال ارزش مص         مصرف و ارزش مبادله است، ازلحاظ دقّت بيان نادرستی است.                          

 که در او است     را  دوگانگی  اين  کاال هنگامی يا شیِء سودمندی است و"ارزش" است.
خود بيابد       ای، متمايز از شکلِ طبيعیِ        که ارزشش صورت تجلّیِ ويژه سازد، آشکار می 

هيچگاه    قرارگيرد، خود          نظر  اگر وی جداگانه مورد و مبادله پيداکند. ارزش يعنی شکلِ
 ای با    ارزشی يا مبادله      رابطة     را در       ست، بلکه همواره اين شکل        ني    چنين شکلی    دارای     

  آن متفاوت است. که ازحيث نوع با آورد دست می کاالی دومی به
رساند، بلکه      بار اين مطلب دانسته شد، طرزِ بيان فوق ضرری نمی                      که يک   همين 

اکسپرسيون   ارزش يا   که شکلِ داد  رود. تحليل ما نشان کار می کالم به منظورِ تلخيصِ به
 ارزش     قدر    و  ارزش بالعکس اينکه نه گيرد می سرچشمه کاال ارزشیِ طبيعتاز کاال ارزشیِ

 )١( ها  وجود اين مرکانتيليست     گردد. ولی با ارزش مبادله ناشی صورت آن به نَحوة بيان از 
                                                

قرن پانزدهم  شودکه در گروهی از اقتصاددانان اطالق می به   (Merkantilistes)ليست ) نامِ مرکانتي۱(
سيم و  را در انباشتنِ ثروت است. اينان اساسِ عقيدة آنها تا اواخرِ قرن هفدهم رواج داشتهظهورکرده و

ليسم  مرکانتي دانست. آنان  ایِ عقيده  توان مبنای را می  پول و سرمايه وحدت درحقيقت و دانستند می زَر
که ثروت ملل   اصل  کرد، ولی اين تغييراتیْاحوالِ ويژة محل اوضاع و  به  مختلف نسبت  درکشورهای
  کلّية هواداران اين مکتب باقی ماند. ریِاست، اساسِ فک  رِ فلزّات قيمتیمبتنی بر مقدا
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آنان،      مقابلِ  و همچنين نقطه      3وغيره    ) ٢( ها  گانيت    و  ) ١( ها  فريه  و مريدان جديد آنها نظيرِ  
  و شُرکا، دارای چنين تصورِ باطلی هستند. )4(باستياپادوان آزادیِ تجارت، اَمثالِ 

  

نتي    ارزش تکيه می                  ها  ليست  مرکا به جنبة کيفیِ اکسپرسيون  کنند و   مخصوصاً 
دهند.    آمادة آن است، اهميت فراوان می                  که پول صورت کاال، شکلِ معادلِ  بالنتيجه به

قيمتی هست از شرِّ امتعة خويش نجات            هر  که بايد به      د آزادیِ تجارت،       هواداران جدي
 جهت برای      همين  شوند و به    يابند، بالعکس به جنبة کمیِ شکلِ نسبیِ ارزش متّکی می         

ای پيدا     وسيلة رابطة مبادله       که به   اکسپرسيونی     جز در    کاال   آنان ارزش و مقدارِ ارزشیِ                
  مظنة قيمت جاریِ روزانه، وجود خارجی ندارد. شود، و بنابراين جز در فهرست می

  

تصورات مغشوش و درهمِ           داند دار می که خود را وظيفه  )5(اسکاتلندی مک لئود
      6( لومبارد ستريت         بانکداران (

آرايش دهد،        صورت علمی    را تاآنجاکه ممکن شود به            
ت معجونتجاخُرافی و  های ليست مرکانتیآميزی از  موفّقي وجود    آزاد به     رتروشنگران

  آورده است.
  

                                                
  

)۱( Fr. Louis August Ferrier )۱۷۷۷فرانسوی،که مارکس وی ـ)۱۸۶۱ـ احِ سيستمِ  اقتصاددانرا "مد
  ممنوعيت بناپارتی" خوانده است. 

-مرکانتيازمکتبِ  فرانسوی وسياستمدارِ قتصاددانا ـ)۱۸۳۶ـ۱۷۵۸(Charles Ganith  گانيت شارل) ۲(

 ی جديد.ها تليس

 F.D.A.. Ferrier (sous-inspecteur des douanes): "Du Gouvernment ـ  (يادداشت چاپ دوم):   ۳

considéré dans ses rapports avec le commerce.",  Paris, 1805, - Ch. Ganith: "Des 
 

Systèmes 1' Economie Politique.", Paris, 1821. 
)۴( Frederic Bastiat )۱۸۵۰احِ  مهمترين و  ليبرال  مکتبِ از  فرانسوی  اقتصاددان ـ)۱۸۰۱ـليبراليسم   مد
  قرن نوزدهم. در 

 
 

)۵ (Mac Leod, Henry Dunning )۱۸۲۱۱۹۰۲ـ.( 

)۶( Lombarstreet  کوی بانکداران و سوداگران در لندن. 
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رابطة ارزشیِ وی           که در    Aکاالی     تری دربارة اکسپرسيون ارزشیِ               مطالعة دقيق    
فقط      Aکاالی     قرار دارد نشان دادکه در درون اين رابطه صورت طبيعیِ                                 Bباکاالی     

مثابه شکلِ ارزش با پيکرِ          تنها به   Bکاالی     مثابه پيکرِ ارزش مصرف و صورت طبيعیِ  به
که در درون هرکاال، بينِ ارزش مصرف و ارزش،                       شود. پس، تضادی رزش تلقّی میا

شود. در   وسيلة رابطة دوکاال نموده می وسيلة يک تضاد خارجی يعنی به نهفته است، به
واسطه و فقط نقشِ ارزش          که بايد ارزشش بيان شود، بی             کاالئی    درون اين رابطه آن             

واسطه تنها     گردد، بی      آن بيان می       وسيلة  زش به   کاالی ديگرکه ار          مصرف و بالعکس     
کاال عبارت از شکلِ سادة          سادة ارزشِ يک        کند. بنابراين شکلِ ارزش را ايفا می  نقشِ

  که بينِ ارزش مصرف و ارزش در درون کاال نهفته است. تجلّیِ تضادی است
ران   دو    فقط در   است. ولی مصرفی اجتماعی يک شیء کار درکلّية حاالت حاصلِ

 است  شود وآن دورانی       کاال می به  کار تبديل حاصلِ  که است  تحول از  تاريخیِ مشخّصی
"شيئيت" آن چيز يا         از     مثابه خاصيت ناشی     توليد چيزِ سودمند به      شده در کارِ صرف  که 

  گردد. آن تلقّی می مثابه ارزشِ عبارت ديگر به به
  حال شکلِ   کاال درعين      شِ يک رزا که شکلِ سادة گرفت توان چنين نتيجه پس می

کاالئی با تحولِ شکلِ ارزشی           است و نيز بنابراين تکاملِ شکلِکار کاالئیِ سادة حاصلِ
دهد، زيرا       کفايت شکلِ سادة ارزشی را نشان می              انطباق دارد. يک نگاه سطحی عدمِ              

  شکلِ قيمت برسد. اين شکلِ جنينی بايد از يک سلسله تحوالت بگذرد تا به
آن    تميزِ    فقط موجبِ     Bديگری   وسيلة هرکاالی مفروضِ به Aکاالی  يان ارزشِب

آن را     کمیِ  کيفی يا تناسبِ    آنکه تساویِ      جای   گردد و بنابراين به          از ارزشِ مصرفش می       
کاالهای ديگر نشان دهد، تنها کاالی مزبور را با هر نوعِ ديگری ازکاال که با وی                                       با 

کاال با       نسبیِ يک     شکلِ سادة ارزشِ      دهد.     ای قرار می  بادلهمتفاوت باشد، در رابطة م
رو در اکسپرسيون ارزشیِ             اين    از  کند.    کاالی منفرِد ديگر تطبيق می             شکلِ معادلِ   

پذيربودن مستقيمی است         لباس فقط دارای شکلِ معادل يا شکلِ مبادله               پارچه،     



 پيتال. جلد اولکا    ۱۴۰

  که پارچه است. ازکاالنوعِ منفرِد در ارتباط با اين 
 شود. راست  می کاملتری مبدل شکلِ خود به وجود اين، شکلِ سادة ارزش خودبهبا

منفرِد ديگـری از نوعِ         فقط درکاالی         Aکاالی     وسيلة اين شکل باز ارزشِ          است که به    
 لباس،آهن ياگندم وغيره              اينکه    دوم اعم از          کاالی    نوعِ اين       گردد، ولی       ر بيان می   ديگ  

 يا آن نوع ازکاالی           نکاالی مزبور با اي           ست. برحسبِ اينکه     تفاوت ا     کلّی بی   باشد، به    
  برای همان      مختلفی  ارزشیِ   های سادة      اکسپرسيون   ديگر دررابطة ارزشی قرارگيرد،    

   ١آيد. دست می کاال به
که ازحيث      تعدادکاالهائیوسيلة به کاال فقط آن ارزشیِهای ممکنة عدة اکسپرسيون

 منفرِدشدة    ارزشیِ    اکسپرسيون      گردد. بنابراين          می دارند، محدود          نوع با وی اختالف         
 شود،  می  گوناگون وسادة وی مبدل     ارزشیِ  های ازاکسپرسيون ای  کاالی مزبور به رشته

  پذير است.گسترش  که همواره

  
  يافتة ارزش گسترش ب. شکل تام يا

  
Z       کاالی   مقدار از  A   =  U          مقدار ازکاالی  B    يا   =  V           مقدار ازکاالیC   يا   =   W 

  .ها يا = غيراين E مقدار ازکاالی X = يا  Dکاالی مقدار از
فوند قهوه يا =       ۴۰فوند چای يا =        ۱۰ذرع پارچه = يک دست لباس يا =                ۲۰( 

2اونس طال يا =  ۲گندم يا =  يک چارک
   ها.) تُن آهن يا = غيراين (نيم) 1

  
  

                                                
۱دوم): مثالً  چاپ  ـ (يادداشت  همردرنزد  Homereِمختلفه اشياء از  سلسله  کي درشیء  يک   ارزش 

  است.  گرديده  بيان 
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  يافتة ارزش نسبی سترشگ ـ شکل۱

  
 کاالها بيان       جهان    شماری از     بی   وسيلة عواملِ     مانند پارچه اکنون به          کاالئی ارزشِ

 ١شود.  که ارزش پارچه درآن منعکس می        است  ای است. پيکرِ هرکاالی ديگرآينه  شده 
گر   تفاوتی ازکارِ انسانی جِلوِه              مثابه تَبلورِ بی      پس، نخست اين ارزش خود درواقع به                   

 شود می  ه نمود    آورده، حقيقتاً مانندکاری        وجود که وی را به اریک شود. زيرا اکنون می
که دارا باشد        گيرد، اعم از هر شکلِ طبيعی          که در برابرِ هرکارِ انسانیِ ديگری قرار می    

باشد. پس   آهن يا طال وغيرآن تجسم يافته گندم يا شکلِ لباس، خواه و بنابراين خواه به
  تنها با کاالی منفردی در رابطة اجتماعی                   خود نه     شیِوسيلة شکلِ ارز     اکنون پارچه به       

                                                
که   ایِ پارچه و وقتی          شود، از ارزشِ جامه           که ارزشِ پارچه با لباس بيان می                همين سبب هنگامی    ـ به ۱

رود وغيره ـ هر يک از اين                آن سخن می     گندمیِ   شود از ارزشِ         وسيلة گندم بيان می        اين ارزش به        
نموده  لباس،گندم وغيره تجلّی های مصرف که ارزش پارچه در ارزش آن است معنای  ها به اکسپرسيون

توانيم  دهد ما می می ديگری) نشان را درمبادله (باهرکاالی مفروض هرکاالرابطة آن است. "چون ارزش 
ايم،    را با آن سنجيده        که وی    کاالئی    آن، برحسبِ      گندمی يا لباسیِ      صورت ارزشِ       کاال به    آن  از ارزشِ 

شودکه  کاالها وجود دارند هزاران نوع مختلف از ارزش يافت می که ای اندازه يم. بنابراين بهکن صحبت
 کلّية آنها هم واقعی و هم مجازی هستند." 

 (″A Critical Dissertation on the Nature, Measure and Causes of Value: chiefly in 

reference to the writings of Mr. Ricardo and his followers.″ By the Author of "Essays 

on the Formation etc. of Opinions.", London, 1825. s. 39) 

ان خود سروصدای بسياری در انگلستان               ـنام، که در زم          نوشتة بی   مصنِّف اين    (S.Bailey)   س. بايله     
کاال هرگونه       شِ يک  های مختلفة نسبی ارز        بردکه با اين برشماریِ اکسپرسيون              برانگيخت،گمان می       

از عيوبِ     برخی    بايله    خود،    است. با وجود محدوديت فکریِ                تعريف مفهومیِ ارزش را نابود کرده                  
ورزانة مکتبِ ريکاردوئی، ازجمله                    کينه  مورد حمالت        سبب همين   نمود و به     نظرية ريکاردو را فاش    

  رگرفت.قرا  Westminstir Review)( مينستير رويو  وست  در مجلة
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تابعِ اين       کاال، خود اهل و         مثابه  شود. به کاالها نيز مرتبط می جهان گيرد، بلکه با قرار می
  جهان است.
  شکلِ   که  است    نکته     اين  های وی متضمّن نامحدود اکسپرسيون سلسلة  حال درعين

  است. تفاوت کاالبی است، برای ارزشِ آن شده جلّیِکه وسيلة ت مصرفی ارزش مخصوصِ
  است    لباس) تصادفی موجب شده          ۱ذرع پارچه =  ۲۰شکلِ اول ( ممکن است در

عکس، در شکلِ دوم فوراً            اند. به     قابل مبادله شده      کمیِ معينی   نسبت   که اين دوکاال به        
 کنندة آن    تعيين رت دارد و       پديدة اتفاقی مغاي           اً با شودکه ذات      ای نمايان می       باطنِ نهفته   

وغيره و يا در تعداد           وسيلة لباس و خواه در قهوه يا آهن                است. ارزشِ پارچه خواه به               
  شماری ازکاالهای متفاوت و متعلّق به اشخاص مختلف نموده شده باشد، باز همان       بی

ود.  ش کاال مرتفع می         مانَد. رابطة تصادفی بينِ دو صاحبِ انفرادیِ                      که بود، باقی می        
عکس،   ارزش نيست، بلکه به          کنندة مقدارِ      گرددکه مبادله تنظيم         می    سان روشن    بدين  
  کند. ای را منظّم می که روابط مبادله کاالست ارزشیِ مقدار

  
   ـ شکل ويژة معادل۲

  
مثابه    آهن وغيره به  در اکسپرسيون ارزشیِ پارچه هرکاال مانند لباس، چای،گندم،

شود. در چنين حالتی شکلِ طبيعیِ           گرفته می    پيکرِ ارزش      ادل و بنابراين همچون           ـمع 
و  ای از معادل در جنبِ بسياری ديگر است.           کاالها شکلِ ويژه مشخّص هر يک از اين
         ن و سودمندی            همچنين انواعِ متفاوتکه در پيکرِکاالهای مختلف            کارِ مشخّص، معي

ئی ازکارِ      ا صورت تجلّی   عبارت از اَشکالِ متعدد و ويژه ب                  دارند، اکنون ديگر              جای  
  خالص و سادة کارِ انسانی هستند.
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  يافتة ارزش گسترش ـ نقائص شکل تام يا۳

  
آن هرگـز        عواملِ     است؛ زيرا سلسله       کاال ناتمام       ارزشِ      اکسپرسيون    آنکه      نخست 

شود،   معادلة ديگر افزوده می            که درآن يک معادلة ارزشی به               ای شود. زنجيره بسته نمی
ای را     تازه که خود زمينة اکسپرسيون ارزشیِ بت پيداشدن هرنوعِ جديدی ازکاال مناس به
پيچيده   درهم     رنگارنگ،       موزائيک زنجيره  ثانياً اين امتداداست. کند، دائماً قابل می راهمف

آورد. و باألخره اگر، چنانچه بايد                    وجود می  های ارزشی به وگوناگونی از اکسپرسيون
آنگاه    ، گردد    يافته بيان     گسترش   شکلِ   اين    نسبیِ هرکاال در       د، ارزشِ   طور باش  هم همين

ارزشی      های   از سلسلة نامحدودی از اکسپرسيون               ارزشِ هرکاال عبارت              نسبیِ   شکلِ 
  خواهد بودکه با شکلِ نسبیِ ارزشِ هرکاالی ديگر متفاوت است. 

کند نيز    می  طبيقکه باآن ت      معادلی    درشکلِ   نسبی  يافتة ارزشِ       گسترش   نقائصِ شکلِ  
 نوعِ منفردی ازکاال           اين مورد صورت طبيعیِ هر            اينکه در     گردد. نظر به        منعکس می  

شمارِ ديگری از اَشکالِ ويژة معادل                ای از معادل در جنبِ عدة بی                دارای شکلِ ويژه         
کنندکه هر     طورِکلّی تنها اَشکالِ محدودی از معادل وجود پيدا می                         است، بنابراين به       

  ا نافیِ ديگران است.يک ازآنه
فته کاال نه     معادلِ ويژة        نهاد هر     که در    کارِ معين، مشخّص و مفيدی           همچنين نوعِ   

 آفرينندة     کارِ   تجلّیِ  صورت      بنابراين  است و تظاهرِکارِآدمی از  خاصّی  است، تنها شکلِ
  آيد. نمی شمار انسانی به

ار در يک دورِ تمام از اين               ک تامِّ بروزِ اين  کامل يا شکلِ که صورت است  درست
کارِ مزبور بدين طريق فاقد صورت تجلّیِ واحد                    اَشکالِ ويژة تجلّی وجود دارد، ولی                 

  است.
 از     ای   مجموعه   جز    زی ـچي    نسبی    ارزشِ      يافتة   گسترش    يا   و    تام      شکلِ   حال     اين    با 
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  قرار: ارزشی يا معادالت شکلِ اول نيست؛ بدين  های اکسپرسيون
  لباس ۱ع پارچه = ذر ۲۰
  ذرع پارچه = ده فوند چای وغيره ۲۰

همان     عينِ  شود، متضمّنِ       که معکوس    معادالت درصورتی            اين    نيز هريک از       و 
  است:  برابری
  ذرع پارچه  ۲۰لباس =  ۱

  ذرع پارچه وغيره. ۲۰فوند چای =  ۱۰
با بسياری ازکاالهای ديگر مبادل                           درواقع هنگامی         ه که شخصی پارچة خود را 

نمايد، ضَرورتاً        ای ازکاالهای ديگر بيان می               آن را در سلسله       کند و درنتيجه ارزشِ    می
بنابراين ارزشِ       کنند و    را با پارچه مبادله          خود     اجناسِ کاالهای ديگر نيز  بايد دارندگان 

سلسلة   ما   اگر     نمايند. پس       پارچه، بيان  يعنی ثالث یکاال را درهمين خود مختلفة کاالهای 
 را    = وغيره و بدين طريق آنچه            فوند چای يا      ۱۰يک دست لباس يا      ذرع پارچه =    ۲۰

  طورِ ضمنی وجود داشت بيان نمائيم، چنين خواهيم داشت: که در معکوس سری به
  

  ج. شکل عام ارزش
  

  =  يک دست لباس 
  =  ده فوند چای

  =  چهل فوند قهوه
  =  گندم يک چارک

  =  دو اونس طال

2
  =  تُن آهن 1
x مقدارA     =  

  =  وکاالی ديگر

  

 ذرع پارچه ۲۰
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   ـ صفَت تغييريافتة شکل ارزش۱

  
کاالی   وسيلة  کنند زيرا به      می ساده بيان طورِ به اوالرا  خود  های ارزش کاالها اکنون

آنهاست.    کاال مبيِّنِ    نوع   دست زيرا يک    حد و يکمتّطور بهثانياً شوند، و میواحدی تعبير
  است. کلّی ده و مشترک است، بنابراينآنها سا شکلِ ارزشیِ

که از ارزش        مثابه چيزی     را به     کاال   توانستند ارزشِ        قدر می    شکلِ اول و دوم همين        
  کنند. آنها مجزّا است، بيان مصرف با پيکرِکاالئیِ

  دست داده است: ارزشی به شکلِ اول از اين قبيل معادالت
آهن وغيره. ارزش             يم تُن ذرع پارچه، ده فوند چای = ن                 ۲۰يک دست لباس =      

  آهن وغيره بيان شده است.  لباس مانند چيزی مساوی با پارچه و ارزش چای مساویِ
ارزشیِ لباس و چای           های   های پارچه وآهن، اين اکسپرسيون                 ولی اين تساوی        

خود پارچه وآهن با يکديگر متفاوت هستند. بديهی       هدارندک قدر با هم اختالف  همان
فاقی  اتّ   درنتيجة مبادالت         کار   حصول که م   اوليه، يعنی در دورانی              احل  است فقط در مر 

  شود. گردد، اين شکل حاصل می کاال تبديل می يا تصادفی به
کاال را از ارزش مصرفش مشخّص                از شکلِ اول ارزشِ يک           تر   کامل   دوم      شکل

ترين    ش با متنوع   خوي   طبيعیِ لباس دربرابرِ شکلِ حالتی، مثالً ارزشِ کند؛ زيرا درچنين می
چيزِ    شود. هم با پارچه برابر است، هم با آهن و چای وغيره، با هر                            اَشکال روبرو می       

طرف ديگر هر اکسپرسيون ارزشیِ مشترکی                 ديگری برابر است جز با خود لباس. از                 
 که فرض شود،     هرکاالئی     ارزشی   است؛ زيرا در اکسپرسيون کاالها مستقيماً منتفی برای

ش درواقع       رز يافتة ا گسترش شوند. شکلِ صورت معادل ديده می ر فقط بهکاالهای ديگ
کاالهای مختلف ديگر نه          کار مثالً دام، در مقابلِ             کند،که يک حاصلِ      وقتی ظهور می     

  عادت، مبادله شود.  بر سبيلِ استثنا، بلکه بنا بر
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اال مانند   آمده، ارزشِ همةکاالهارا درنوعِ واحدی ازک دست که به ای تازه اما شکلِ
کاالها را      نمايد و بنابراين ارزشِ عمومِ                است بيان می       پارچه که از مجموع جدا شده            

  کند.  آنها با پارچه تعيين می برحسبِ سنجشِ
تنها از ارزشِ مصرف ويژة خود   اکنون ارزشِ هرکاال درمقامِ سنجش با پارچه نه

همين   است و درست به     گردد، بلکه با هر ارزش مصرف ديگری متفاوت                       می متمايز   
  که  است  شود. پس، درحقيقت اين شکل  مشترکاً بيان می کاالها که با عمومِ جهت است
 شودکه   آن می     دهد و يا موجبِ       مثابه ارزش با يکديگر در ارتباط قرار می               کاالها را به

  های مبادله ظاهرگردند. کاالها در برابرِ يکديگر مانند ارزش 
کاالی مفروضی را خواه درکاالئی از نوعِ ديگر و                          گذشته ارزشِ هر        دو شکلِ  
گفت   توان    کنند. چنانچه می    شمارِ غير از خود بيان می ای ازکاالهای بی خواه در سلسله

است واين      و مورد مذکور يافتنِ شکلِ ارزشی عملِ انفرادیِ هرکاالی بخصوصی             در د
گردد. کاالهای ديگر فقط         ازکاالهای ديگر انجام می  تن]گرفت [کمکخود بدون استعانَت 

عامِّ ارزش نتيجة    عکس، شکلِ کنند. ولی به در برابرِ وی نقشِ منفعلِ معادل را بازی می
آورد، مگر ازاين   دست نمی عامِّ ارزشی به کاالئی بيان کاالست. هيچ جهان مشترک عملِ

واحدی     وسيلة معادلِ     را به     حال ارزش خويش          کاالهای ديگر درعين           که عمومِ    جهت 
  کند. است همان روِش را تعقيب نمايند و هرنوعِ جديدی ازکاال نيز ناگزير بيان می

آن شیء   " کاال جز"وجود اجتماعیِ  شودکه چون عينيت ارزشیِ بنابراين واضح می
گردد    آن شیء بيان      جانبة اجتماعیِ وسيلة رابطة همه تواند به نيست، فقط می چيزِ ديگری

ای باشد. در شکلِ        شده  آن نيز بايد دارای شکلِ اجتماعاًپذيرفته  شیِو بنابراين شکلِ ارز
کيفيت، يعنی ارزش        شوند، آنها فقط از لحاظ          با پارچه سنجيده می     کاالها همه  که نو،
 شوند  وده می   نم  حال مانند مقاديری از ارزش    طورکلّی، با هم برابر نيستند بلکه درعين به

ی که ازجهترا    خود     آنها مقاديرِ ارزشیِ  اينکه به اند. نظر ابل سنجشيکديگر ق نيز با کم
 کنند، اين مقاديرِ ارزشی متقابالً در خود                 است منعکس می    که پارچه شیء واحدی در
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 ۲۰فوند قهوه =       ۴۰ذرع پارچه يا         ۲۰فوند چای =       ۱۰شود: مثالً     آنها نيز منعکس می     
وه است و يا در يک فوند قهوه فقط              فوند قه    ۴۰فوند چای =    ۱۰ذرع پارچه، بنابراين 

  که در يک فوند چای وجود دارد. است چهارم ازآن جوهرِ ارزشی ياکاری نهفته يک
کاالی معادلی       کاالها به شکلِ عامِّ نسبیِ ارزشِ جهان      کشيده   آن بيرون       که از ميان

کاال   ة اين   طبيعیِ ويژ کند. شکلِ يل میمعام را تح  شده است، مثالً پارچه، صفَت معادلِ
  هرکاالی ديگری قابل          بالنتيجه پارچه مستقيماً با است و  جهان  مشترک اين نمای ارزش
اجتماعیِ هرکارِ        تجسمِ عمومی     منزلة حلّولِ مرئی و  آن به جسمانیِ است. صورت  مبادله

کند، شکلِ عامِّ     که پارچه توليد می        کارِ خاصّی حال بافندگی يعنی است. درعين انسانی 
  آورد. دست می جتماعی، شکلِ برابری با همة کارهای ديگر بها

نوبة خودکاری  شود، هر يک به می  آن ناشی عام از  که شکلِ شماری معادالت بی
است     نهفته که در هرکـدام ازکاالهای ديگـر                   کاری     ، با  يافته     پارچه فعليت    را که در       

د. ـآورن     انسانی درمی        مطلَق    کارِ   یِصورت تجلّ    سنجند، و بدين نَحو بافندگی را به             می 
خويش      صورت منفیِ    است، تنها به  کاالها تجسم يافته جهان که در کاری  سبب  همين  به
دکارهای واقعی انصراف           ـاز اَشکالِ مشخّص و از خواصِّ مفي             که درآن         کاری      مثابه به

گردد وآن       ارِز نمايان می      طورِ ب    کند، بلکه ماهيت مثبت ويژة آن نيز به               شده بروز نمی     
کارِ     که   کارهای واقعی به صفَت مشترک جميعِ آنها                  کلّية  است از تحويلِ         عبارت   

کار را      که محصوالت     است. شکلِ عامِّ ارزش            ری شَکارِ ب    بودن و صَرف نيروی          انسان   
 دهد، با ساختمان ويژة          تفاوتی ازکارِ انسانی نمايش می                صورت تجسمِ ساده و بی         به 

دهندة    نيز نشان   و   کاالهاست    جهان   داردکه وی اکسپرسيون اجتماعیِ                خود اعالم می       
مشخّصة   که صفَت  کار است    جهان خصلت عمومیِ انسانیِ          که در درون اين            است  آن  

  دهد. آن را تشکيل می اجتماعیِ 
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  ـ رابطة تکاملی بين شکل نسبی و شکل معادل ارزش۲

  
کند. ليکن     معادل تطبيق می      درجة تکاملِ شکلِ زش بانسبیِ ار  درجة تکاملِ شکلِ

يجة تکاملِ شکلِ نسبیِ    که تکاملِ شکلِ معادل جز بيان و نت       شايان توجه اين نکته است
  شودکه   موجب می     کاال   منفرِد نسبیِ ارزشِ يک نيست. شکلِ ساده يا ديگریارزش چيزِ

نسبی يعنی بيان       يافتة ارزش       گسترش  فاقی بگيرد. شکلِاتّ  صورت معادلِ ديگری  کاالی
نها  همة آ   به های متنوعِ خاصّ را          کاالهای ديگر شکل معادل          جميعِ   کاال در     ارزشِ يک     
سبب  بدان     يابد   عام می  معادل شکلِ ازکاال نوعِ مخصوصی کند. و باألخره اگر تحميل می

  اند. ادهد خويش قرار عام و واحد ارزشیِ پيکرِ شکلِ را وی که همةکاالهای ديگر است
 قطبِ    يابد، تضاد بينِ دو     تکامل می طورکلّی که شکل ارزش به همان درجه ولی به

  کند. آن، يعنی بينِ شکلِ نسبی و شکلِ معادل ارزش نيز نمو می 
ذرع پارچه = يک دست لباس، خود اين تضاد را در بر                          ۲۰همان شکل ابتدائیِ    

سو خوانده     سو يا آن   معادلة مزبور از ايناينکه  کند. برحسب آن را تثبيت نمی ولی دارد
 شکلِ بار به      همانند يک   طورِ    له (مانند پارچه و لباس) به            طرفينِ معاد    ، هر يک از      شود 

همين جهت در اينجا تثبيت تضاد          آيند. به     صورت معادل درمی     نسبی و زمانی به  ارزش 
  بين دو قطب دشوار است.

تواند ارزش نسبیِ          اين جهت و درصورتی می    کاال فقط به در شکلِ دوم نيز نوعی
يافتة ارزش نسبی         گسترش   عبارت ديگر شکلِ      طورِ تام گسترش دهد، و يا به            خود را به

  کاالهای ديگر در برابرِ وی در شکلِ معادل قرارگرفته باشند. آورد که عمومِ دست به
يک دست   ذرع پارچه =         ۲۰ای چون      توان دو طرف معادله           در اينجا ديگر نمی       

 اينکه صفَت   کرد بدون   گندم وغيره را معکوس چارک يکيا = فوند چای  لباس يا = ده
  شکلِ عام تبديل نمود. عمومیِ معادله را تغيير داد و شکلِ تامِّ ارزش را به 
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کاالها     جهان درصورتی به سبب و آخری، يعنی شکلِ سوم، بدين و باألخره شکلِ
کاالهای     عمومِ    عام داشتن از         دهدکه شکلِ معادل     بی میشکل عامِّ اجتماعیِ ارزش نس

کاالئی چون      باشد. پس   ازآنها سلب شده يکی استثناِء جهان هستند به که تابعِ اين ديگری
ا شکل شود وي    ديگر می    مبادله باکاالهای       واسطه قابل شرط بی بدين جهت و پارچه ازاين

  ١ها ديگر واجد چنين صورتی نيستند.آوردکه سايرِکاال دست می اجتماعی بالواسطه به
که عنوان معادل عام يافته، از شکل مشترک و بالنتيجه از شکل                    بالعکس،کاالئی

کاالی مفروضی مثالً        کاالها بيرون رانده شده است. برای اينکه          عامِّ ارزش نسبیِ جهان
زش نسبی    حال در شکل عامِّ ار            که عنوان معادل عام يافته است بتواند درعين                     پارچه   

صورت چنين خواهيم        شرکت نمايد بايد خود در مقامِ معادلِ خويش قرارگيرد. دراين  
ِ  که نه بيان مطلوبی است ذرع پارچه است و اين مصادرة به ۲۰ذرع پارچه =  ۲۰داشت: 

                                                
 اَشکالِ تضاد از خود يکی  رسانَدکه اين وجه نمی هيچ عام به پذيریِ مستقيم و ـ درنظر اول شکل مبادله۱

از قطبينِ  که طبيعت مثبت يکی ناپذيراست قدر جدائی ناپذيریِ مستقيم همان کاال است و ازشکلِ مبادله
کاالئی هر توان فوراً به نمودکه می ورتص نچني است ممکن قطبِ ديگر. بنابراين طبيعت منفیِاز مغناطيس

ها  کلّية کاتوليک  طور تصورکندکه  است اينکه هرکس مختار واسطه زد، همچنان پذيریِ بی مهرِ مبادله
های ذاتیِ اين شکل و مخصوصاً از شرِّ  يافتن از شرِّ دشواری مقامِ پاپی برسند. اگر نجات  توانند به می

 Nec plus ultrasرا توليدکاالئی بورژوا که خُرده شد طبعاً برای طة کاالها ميسر میواس ناپذيریِ بی مبادله

 (Proudhon) پرودونبود. سوسياليسمِ  کند بسی مطبوع می می تلقّی  فردی  بشری واستقاللِ  آزادیِ(قلّه) 
ام،  داده نشان جای ديگرطورکه در همان و نيز ديگری نيست زِقشری چي بافیِ  الخي  آميزیِ اين جز رنگ
 و  (Bray) برِیو  (Gray)  گرِی  اين مورد ندارد؛ زيرامزيت ابداع و ابتکار را هم در حتّا پرودون 

که چنين  آن نشد امر مانع از   اند. اين ده برآمدهـعه او ازمراتب بهتر از  از او و به  ديگران خيلی پيش
ای محافل رواج يابد. تاکنون هيچ  لم و دانش درپارهروزگارِ ما تحت نامِ ع ای در افکارِ خردمندانه

گردد،  "آنچنانکه فکر قاصر میاست زيرا   ازکلمة علم استفاده نکرده پرودوناز مکتبِ    مکتبی بيش
که  اقتباس شده است. عبارتی گوته(جملة اخير از نمايشنامة فاوست نوشتة  رسد." موقع می ای به کلمه

 نمايشنامه،گفتارِ شيطان است.) ذکر شده در بخشِ اولِ آن



 پيتال. جلد اولکا    ۱۵۰

دارد. اگر بخواهيم ارزش نسبیِ معادل عام را                        کند و نه قدرِ آن را معلوم می  ارزش می
وجه دارای شکلِ نسبیِ       هيچ کلِ سوم را معکوس سازيم. معادل عام بهکنيم، بايد ش بيان

آن در سلسلة     کاالهای ديگر مشترک باشد نيست، بلکه ارزش نسبیِ که با عمومِ ارزشی
يافتة ارزش       گسترش   شود. بنابراين، شکلِ         کاالهای ديگر بيان می           پايان پيکرِ عمومِ        بی 

که عنوان معادل يافته           کاالئی   خاصِّ ارزشِ نسبیِنسبی يا حالت دوم اکنون مانند شکلِ 
  گردد. است، نمودار می

  
  ـ گُذار شکل عام ارزش به شکل پول۳

  
شکلِ عامِّ معادل اصوالً خود يکی از اَشکالِ ارزش است و بنابراين هرکاالی                                

 اين شکل درآيد. ازطرف ديگرکاالئی فقط از اين جهت ممکن                           تواند به     ديگری می    
کلّيةکاالهای ديگر  حالت سوم درآيد)که خود بگيرد (يعنی به ادلِ عام بهاست شکل مع 

است، از دايرة خود طَردکرده باشند. و درست ازهمان  اينکه معادل شده  سببِ را به  وی
مشترک     گردد شکلِ    ازکاال می      نوعِ مشخّصی    به محدود طورقطع راندگی به که اين لحظه

 آورد.     دست می   اجتماعی به  کامِ عينی و پذيرشِ عمومیکاالها استح ِ ارزش نسبیِ جهان
ادلِ خويش جوش       ـمع    اش اجتماعاً با شکلِ        که صورت طبيعی     کاالی نوعِ مشخّصی       

دهد. وظيفة       ردد، يعنی وظيفة پول را انجام می               گ  کاال می     خورد، از اين پس پول ـ             می 
                          خاصِّ اجتماعیِ وی و بالنتيجه انحصارِ اجتماعیِ او در درون   کاالها عبارت از         جهان

  که نقشِ معادل عام را ايفا نمايد. است اين
    م به          کاالهائی     از مياندو معادلِ خاصِّ پارچه قرارگرفته                  که در حالت اند و    عنوان

کنند،کاالی معينی        وسيلة پارچه بيان می        حالت سوم جمعاً ارزش نسبیِ خود را به                 در  
کاال را     رـ آورده وآن طال است. بنابراين بيائيم زَ                    دست  طیِّ تاريخ اين مقامِ ممتاز را به              

  وقت چنين خواهيم داشت: ـ کاال قرار دهيم. آن  جای پارچه درحالت سوم به
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  د. شکل پول

  
  =  ذرع پارچه ۲۰

  =  يک دست لباس 
  =  فوند چای ۱۰
  =  فوند قهوه ۴۰

  =  گندم يک چارک

2
  =  تُن آهن 1
x کاالیA    =  

  
تغييراتی ذاتی بروز           م سو شکل دوم و از شکلِ دوم به            درگُذار از شکلِ اول به             

به   کند درصورتی       می  اين است                    که  بينِ شکلِ سوم و چهارم  تفاوت  که   عکس، تنها 
ر همان   گرديده است. در شکلِ چهارم زَ              ر دارای شکل معادل عام            جای پارچه، زَ         به 

کند.   عام را ايفا می          ارچه بود، يعنی وظيفة معادل           عهدة پ    که در شکل سوم به     ای وظيفه
واسطه يعنی شکل     عمومی بی      پذيریِ    مبادله    که شکلِ است  که حاصل شده اين پيشرفتی

طور قطع     کاال به    رـ عام درنتيجة عادت اجتماعی با صورت طبيعیِ مخصوصِ زَ                      معادل   
  درآميخته است.

کندکه سابقاً     وظيفة پول را ادا می            ر در برابرِکاالهای ديگر فقط از اين جهت                    زَ 
-کاالهای ديگر عمل معادل          ومِآنها قرار داشت. وی نيز مانند عم عنوان کاال درمقابل به

عنوان معادل منفرِد و چه مانند معادل ويژه در جنبِ                        بودن را چه در مبادالت مجزّا به                
يعی وظيفة معادل عام       کمابيش وس   ميدان رفته در است. رفته های ديگر انجام داده معادل

کاال انحصارِ اين مقام بر وی                اينکه در بيان ارزشِ جهان               محض  دارگرديد. به         را عهده    

 اونس طال (زر) ۲
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کاالئی    ـ    که دارای سمت پول          ای   لحظه کاال يافت و درست از            ـ     مسلّم شد عنوان پول      
گردد و شکل عامِّ ارزش صورت پول                شود شکل چهارم از شکل سوم متمايز می            می 

  گيرد. خود می هب
که    ر،  کاالی ديگری مانند زَ    وسيلة کاالئی چون پارچه به ِ ارزشِ ساده و نسبیِ بيان

آورد. پس، شکلِ          وجود می     سمت پول ـ کاالئی يافته است، شکلِ بها يا قيمت را به                 
 ۲ر  ر يا اگر نامِ پولیِ دو اونس زَ               اونس زَ     ۲ذرع پارچه =         ۲۰است:    بهای پارچه چنين   

استرلينگ.     ليرة   ۲ذرع پارچه =         ۲۰استرلينگ باشد، شکلِ بها چنين خواهد بود:                ليرة  
کلّیِ ارزش      دشواریِ مفهومِ شکلِ پول در درک شکلِ معادل عام و بنابراين در شکلِ                 

يافتة    گسترش   صورت   عقب برگرديم، اين شکل خود به            يعنی حالت سوم است. اگر به         
دهندة حالت دوم نيز حالت              و عاملِ تشکيل    شود   ارزش يعنی حالت دوم تحويل می               

 .   Bکاالی A   =yکاالی xذرع پارچه = يک دست لباس يا  ۲۰اول است، يعنی چنين: 
  بنابراين شکلِ سادة کاال ريشة شکلِ پول است.

  
  کاال و رازِ آن ) ١(خصلت فتيشی .۴

  
 تحليلِ ما نشان داد  رسد، ليکن  نظر می فهم به وآسان عادیچيزی  کاال در بدوِ امر

های مابعد طبيعی (متافيزيک) و              که وی چيزِ بسيار بغرنج و پيچيده و پر از تردستی                     
  است. لمِ خدائی][عهای الهوتی  کاری ريزه

 چيزِ اَسرارآميزی         است، هيچ      مصرف مورد توجه  کاال ازلحاظ ارزش  که موقعی تا
انسان را      خود احتياجات          وسيلة خواصِّ     لحاظ اينکه به       را از       آن     نيست؛ خواه         درآن     

                                                
افتادة کنونی مقدس  که مردمِ عهود اوليه يا قبايلِ عقب است  عبارت از شيئی  (Fétiche)) فتيش ۱(

 پرستند. مثابه اَجداد قبيلة خود می کنند و اغلب آن را به شمارند و مانند بت ستايش می می
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است مورد دقّت        کارِ انسان   خواصّ محصولِ  که اين يا ازآن جهتآورد بنگريم، و برمی
  قرار دهيم.

را               که انسان درنتيجة           است   کامالً محسوس      کوششِ خود صورت موادّ طبيعی 
ز چوب ميزی ساخته       دهدکه برای وی مفيد تواند بود؛ مثالً وقتی ا                      نَحوی تغيير می     به 

چوبیِ خود باقی         کند، ليکن با وجود اين تغيير ميز به               شود، شکلِ چوب تغيير می        می 
کاال   صورت   که به   آيد، ولی همين       شمار می   به  عادی   مانَد و در عداد اشياِء محسوسة    می

  گردد. غير قابلِ لمسی تبديل می درآمد، به شیِء محسوسِ
رد، بلکه در     ـگي  رار نمی   ـهای خود بر زمين ق          با پايه    ه ديگر ميز تنها    ـلحظ    اين    از  

اه از سرِ چوبينِ خويش هزاران افکارِ                ـکند وآنگ     کاالهای ديگر به سر تکيه می            برابرِ   
نظر   درآمدن ميز خود غريب به                رقص   ا به ـآنه     ه در مقابلِ    ـک   ريزد    عجيب بيرون می      

    ١رسد!  نمی
رد همچنانکه    ـگي  ن سرچشمه نمی   آ   کاال از ارزش مصرف             ة عرفانیِ   ـپس، جنب   

 اوالً  اند نيست؛ زيرا          کنندة ارزش        که تعيين   آن چيزهائی        یِ ا محتَو   صفَت در     منشأ اين   
های مولّد      داردکه هرقدرکارهای مفيد ياکوشش                 حقيقت را مسلّم می        اين     فيزيولوژی     

دهد. و     می  متنوع باشد، آنها همه نتيجة وظايفی هستندکه اُرگانيسمِ بدن انسان انجام                            
رف صَکه داشته باشند، ذاتاً عبارت از               هرکدام از اين اعمال اعم از هر باطن يا ظاهری

مورد     در   ثانياً  انسانی وغيره است.          وای دماغ، اعصاب، عضالت و حواسِّ     قُ مقداری از
آن اين نيرو مصرف شده          که طیِّ    که مبنای تعيينِ مقدارِ ارزش است، يعنی زمانی آنچه
  کاری    طورِ محسوس نمايان است. زمان              کار حتّا به     آن با کيفيت      کار، تفاوت       يتيا کم  

اينکه در مراحلِ مختلفة تکامل يکسان              که برای توليد وسايل زندگی الزم است، ولو                 

                                                
رسيد بقية دنيا آرام مانده  نظر می رقص درآمدندکه به بهکشورِ چين و ميزها وقتی   که خاطر هست ـ  به۱

  (برای تشويقِ ديگران).Pour encourager les autres   است
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که   و باألخره همين        ١ة انسان قرارگرفته باشد.           ـة اَدوار مورد عالق           ـنيست، بايد درکلّي        
کنند،کارِآنها نيز صورتی اجتماعی پيدا                ء برای يکديگرکار می         نَحوی از اَنحا       مردم به    

کااليافتن بروز         مجرد شکلِ   کار، که به        کند. پس، اين خصلت معمائیِ محصولِ              می 
که منشأ آن در خود همين شکل است.             است  شود؟ بديهی      کند، ازکجا ناشی می         می 

خود   کار به    محصوالت    ت ارزشیِ    واقعی برابری بينِ شيئي    کارهای انسانی، شکلِ تساویِ
ورت مقدار ارزشی         ص وسيلة زمان     کارِ انسانی به   نيرویگيریِ مصرف  گيرد و اندازه می

باألخره مناسبات              ار می  ک  محصوالت    بر    توليدکنندگان،        يابد. و  آن هدف       طبقِ   که 
به       کارهای ايشان معلوم می             اجتماعیِ    اجتماعیِ محصوالت            گردد،   کار  شکلِ رابطة 

  آيد. درمی
رآميـزِ شکلِ          اَسرا ، صفَت  ين          پس ا در  فقط  است   کاال  مزبور      کيفيت  که شکلِ 

کار و    شکلِ صفات مادیِ محصوالت         کارِ بشر را در نظرِ انسان به                خصلت اجتماعیِ    
جهت نيز رابطة        همين   سازد و به     خواصِّ اجتماعیِ ذاتیِ خود اين اشياء منعکس می                    

که خارج     ئی  صورت يک رابطة اجتماعی          کار به      مجموعِ   با را   اجتماعیِ توليدکنندگان
که   بنـدی است    دهد. با اين چشم         خود اشياء وجود دارد، نمايش می                    از ايشان و بينِ        

ل به  محصوالتد؛  گردند    بودن غيرملموس می        د و در عينِ محسوس      ـشون  کاال می    کار ب
اشياءِ      يعنی به    صَبِ           آيند. همچنان       اجتماعی درمی        صورتنورانیِ شيئی بر ع که تأثيرِ 

صورت شیِء    شود بلکه به    باصره مانند تحريک داخلیِ خود عصَبِ باصره نموده نمی                    
گردد. ولی عملِ ديدن بدين                که خارج از چشم قرارگرفته است، بيان می                    محسوسی 

                                                
روز  های قديم اندازة يک مورگن زمين برحسبِ مقدارِکار يک ـ (حاشية چاپ دوم): در نزد ژرمن۱

  Tagwanne( ، )diornalisنين(وهمچTagwerk مورگنکه  است  مناسبت همين به است و شده حساب می

 jurnale(  Mannsmahd ،  Mannskraft, Mannshauet يا   jurnalis، jurnalis, terra jurnalis  يا

Mannwerk  مراجعه شود. ماورر لودويگ فُن گئورگ کتابِ وغيره خوانده شده است. به  
Georg Ludwig von Maurer : "Einleutung zur Geschichte der Mark, Hof, usw. 
Verfassung",  München, 1854, S. 129 f .  



    ۱۵۵    کارل مارکس  

  

که چشم    جسمی خارجی  به شیِء ديگری            که واقعاً روشنائی از           گيرد   قسم انجام می     
کاال  است. اما برعکس، شکلِ  اين يک رابطة فيزيکی بينِ اشياِء فيزيکی تابد. ت، میاس
آنها و ارتباطات         ماهيت فيزيکیِ      وجه دخلی به      هيچ  کار به    محصوالت      رابطة ارزشیِ        و 

گردد، ندارد. تنها رابطة اجتماعیِ مشخّصِ خود                     که ازآن ناشی می     ئی خارجی شيئی و
کند. برای يافتنِ         اشياء جِلوِه می      آميزِ رابطه بينِ   شکلِ وهم ن مورد بهاي که در انسانهاست

نظر   پرواز درآئيم.آنجا نيز چنين به      آلود جهان مذهبی به بايد درمناطقِ مه مورد  نظيرِ اين
های مستقلّی     آيدکه محصوالت دماغِِ انسانی زندگیِ خاصّی يافته، همچون چهره                          می 

ز حاصلِ دسترنـجِ انسان      ـدر جهان کاال ني        اند.    گرفته  رابطه قرار        ر بينِ خود و با انسان د         
اين همان چيـزی است             چنين جِلوِه می      ناميده         کند.  فتيشيسم  م؛ صفَتی     که من  تا    ا که 

کار به محصوالت آنهـا می    آيد به    کاال درمی  صورت         توليد ّنفَکد و سپس جزِء اليسبچ 
  گردد. کاالئی می
کاال از خاصيت اجتماعیِ            ان ما ثابت نمود، اين فتيشيسمِ جه      طورکه تحقيقِ همان
  گردد،که خود مولّدکاالست. کار ناشی می  مخصوصِ

خصوصیِ   کارهای     شوندکه محصولِ     کاال می    جهت  اين  اشياِء مصرفی به طورکلّی به
اين                هيئت  از يکديگر ساخته شده هستند.  کارِ     کارهای خصوصی، مجموعِ           مستقل 

  راه مبادلة محصوالت           اينکه توليدکنندگان بدواً از              به   دهد. نظر ا تشکيل میاجتماعی ر
کارهای       خاصِّ   اجتماعیِ کنند، صفات اجتماعی حاصل می کارِخويش بايکديگر تماسِ

 عبارت ديگر،کارهای          گردد. به   آنها نيز نخست در درون اين مبادله نمودار می شخصیِ
کار ايجاد واز همان راه بينِ                 محصوالت    که مبادلة بينِ      وسيلة روابطی      خصوصی بدواً به      

آيند.    درمی    کارِ اجتماعی      های مجموعِ     صورت حلقه    کند، به    توليدکنندگان برقرار می           
که   آنها همچنان     توليدکنندگان مناسبات اجتماعی، کارهای خصوصیِ                  نظر  بنابراين، به      

 اعی بينِ اشخاص در      ـة اجتم  ـاسط و  مثابه مناسبات بی       کند؛ يعنی نه به       لوِه می  هست جِ  
   د، بلکه   ـان   که خود انجام داده            کارهائی    مورد              شيئیِ اشخاص و روابط مانند مناسبات
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مبادله است                      اجتماعیِ اشياء. نخست در درون        که محصوالت                تقعي کار دارای وا
آنها     عِ که ذاتاً از شيئيت سودمند و متنو           شوند، واقعيتی  ارزشی اجتماعی و همانندی می

  متمايز است.
 شود،  دار عمالً وقتی حاصل می       چيزِ مفيد و شیِء ارزش کار به تجزية محصولِ اين

 منظورِ مبادله توليد        قدرِکفايت بسط و اهميت يافته باشد تا اشياء مفيد به                   که مبادله به    
  نگام اين ه   يد مورد توجه قرارگرفته شود. از    اشياء درحينِ تول نيز صفَت ارزشیِگردند و

طرفی     گردد. از       اجتماعی می     کارهای شخصیِ توليدکنندگان عمالً دارای دو صفَت                   
کارهای مفيد معين، احتياجِ اجتماعیِ معينی را رفع نمايند و بدين طريق                 صورت بايد به

کار درآيند.        اجتماعیِ   کار و دستگاه خود روی تقسيمِ عمومیِ های زنجيرِ عداد حلقه در
نند احتياجات مختلفة توليدکنندگان خود را                     ر فقط درصورتی می       طرف ديگ      از   توا

که هرکارِ شخصیِ سودمندی بتواند باکارِ شخصیِ مفيد نوعِ ديگری مبادله                         برآورند،      
  گردد. شود و بنابراين برابرِآن تلقّی

 پذير است    کارهای مختلف فقط درصورتی امکان          (کامل) بينtoto coeloِ  تساویِ
که   گردد و به صفَت مشترکی        شان انصراف حاصل       های واقعی      ية عدم تساوی     که ازکلّ     

  کارِ انسانی ياکارِ مجرد بشری دارند، تحويل شوند. ازلحاظ صَرف نيروی
خويش را     خصوصیِ  کارهای    دماغِ توليدکنندگان انفرادی اين دو صفَت اجتماعی

مبادلة محصوالت      کند، يعنی در       سبات عملی ظهور می   مناکه در  وسيلة اَشکالی فقط به
را    کارهای انفرادیِ خود             که صفَت سودمندیِ اجتماعیِ         سازد، بدين نَحو       منعکس می  

دهند و خصلت      کار برای ديگران نمايش می                شکلِ ضَرورت مفيدبودن محصولِ            در  
 اشياِءگوناگون مزبور دارای صفَت         که اين شکل را در کارهای مختلف تساویِ ماعیِاجت

  سازند. کار هستند، ظاهر می  محصولِ ارزشیِ مشترکی يعنی همه
دهند،    کارِخويش را ازلحاظ ارزشی دربرابرِهم قرار می       اگر افراد محصوالت پس

کارِ همانند   هائی مادی برای که خود اشياء مزبور را همچون روپوش اين جهت نيستاز
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گوناگون خويش را از            والت  که مردم محص      عکس، درحالی       کنند. به    انسانی تلقّی می     
کارهای مختلف خويش را           گذارند، عمالً       مبادله می    لحاظ ارزش در برابرِ يکديگر به               

  ١کنند. دانند، ولی چنين می آنها خود نمیدهند. هم قرار می کارِ انسانی درمقابل عنوان به
  حاصلِ   آن نوشته نشده است. بلکه بيشتر هر           بنابراين، بر پيشانیِ ارزش چگونگیِ             

انسان درصَدد        سپسکند و  میاجتماعی  )٢(هيروگليفنوع   يک به تبديل کاری را ارزش
راکشف      خويشتن     اجتماعیِ       پِی برد و رازِ محصولِ هيروگليف معنای اين آيدکه به برمی

اجتماعیِ        زبان، محصولِ     عيناً مانند مصرف، اشياِء مورد  به ارزش عنوان زيرا اطالقِ نمايد.
  انسان است.

  

اظ ارزشمندی جز        ـلح   کار از      اينکه محصوالت        بر    کشف علمیِ بعدی، مبنی       
که برای توليد آنها صَرف شده چيز ديگری نيستند، دورانی                          کارِ بشری      های عينیِ    بيان  

  وجه تصورِ شيئیِ خصلت اجتماعیِ         هيچ  گشايد، ولی به   را در تاريخِ تکاملِ انسانيت می
که تنها برای اين شکلِ ويژة توليد ـ توليدکاالئی ـ صدق                    آنچه    برد.    نمی  کار را از بين       

يکديگر     از     مستقل   کارهای انفرادی و             که خصلت اجتماعیِ        کند، يعنی اين امر         می 
کار   محصوالت      ارزشمندیِ       شکلِ  آيد و    بشَری درمی       کارِ   مثابه  آنها به  صورت برابریِ به

کشف علمی    ازآن     اسيرند، چه قبل    دامِ مناسبات توليدکاالئیآنهاکه در  پذيرد، برای می
دهندة آن،  عناصرِ تشکيل تفاوت است. چنانکه تجزية علمیِ هوا به آن، بی از  و چه پس

  است.  گذارده اجسامِ فيزيکی باقی از  هوا را مانندِ شکلی از  همچنان ادامة تلقّی

                                                
  است."  اصاشخ بينِ رابطة از عبارت : "ارزشگويد می (Galiani)یگاليان وقتی دوم): پس چاپ ـ (حاشية۱

“La Ricchezza é una ragione tra due persone.”-  -            آن   عبارت را نيز به          الزم بودکه وی اين
، ۲۲۰صفحة    Della Moneta گاليانیگرديده است." ( زيرِ لفّافة اشياء پنهان که در  ای بيفزايد: "رابطه

    تحت عنوان:Custodi  کوستودیبخش سوم از مجموعة 
"Scrittori Classici Italiani di Economia Politica", (Parte Moderna. Milano, 1803.) 

  

)۲ (Hieroglyphe  قديم و به مصريان ّآسان نباشد. که خواندنش یطورِکلّی هرخطّ خط  
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نمايد    جلب می   خود   را عمالً به   حصوالتم کنندگان مبادلهامرعالقة بادیِدر که آنچه
آورند      دست می   خارجی به     محصولِ مقدار خود چه محصوالت بدانند درازای که است اين
که تناسبات مزبور       پذير است. همين      والت انجام     مبادلة محص        چه نسبتی     به بنابراين     و  

ثُبات رسي         عادت به درجه          برحسبِ   از طبيعت     رسدکه خود     ر می ـنظ  د چنين به  ـای از 
ارزشِ       طال دارای      آهن و دو اونس  است مثالً يک تُن  گرفته کار سرچشمه  محصوالت

که در    شوند همچنانکه يک فوند طال و يک فوند آهن با وجود اختالفاتی                        واحد می    
وزن هستند. درواقع خصلت ارزشیِ                  آنها وجود دارد هم            خواصّ فيزيکی و شيميائیِ        

   عمل  وسيلة  کار به    محصوالت     گردد. اين         تثبيت می   ارزشی      مثابه مقاديرِ      آنها به    کردن
  تغيير هستند. کنندگان در اعمال مبادله بينی و نظر از اراده، پيش   مقادير دائماً و با قطع 

شود  می گر صورت حرکت اشياء جِلوِه خودشان به  اجتماعیِ  حرکت ِاينان  درنظر
 روند. توليدکاالئی بايد به              خود زيرِ بارِ نفوذش می           که درعوضِ تسلّط برآن،         طوری به

 آيدکه:      دست  رفته در تجربه اين نظرية علمی به              درجة کمالِ خود رسيده باشد تا رفته               
وان اجزاِءطبيعی تقسيم         عن  گيرند ولی به       يکديگر انجام می از که مستقل کارهای انفرادی

تحويل    خويش   اجتماعیِ  متناسبِ مقياسِ اً به، دائماند هم وابسته هرجهت بهکار از اجتماعیِ
ای بين محصوالتشان،         مناسبات مبادله   گردند. زيرا درمبادالت اتفاقی وهمواره متغير می

ای   دهنده    که اجتماعاً برای توليد الزم است هميشه مانند قانون طبيعیِ نظم                        کاری    زمان   
بر سرِ کسی خراب شود،  که خانه که قانون ثقل، آنگاه ماهرانه حکومت دارد، همچنان

  ١کند. صدق می
                                                

نيز  گردد، چه بايد انديشيد؟ آن  های اَدواری حاکم وسيلة انقالب تواند به که فقط می ـ "در بارة قانونی۱
 آن هستند، تکيه دارد." کسانی آگاهی  که بر عدمِ است  طبيعی قانون نفوذ لس  که تحتفريدريش انگ:   

(F. Engels "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" in Deutsch-französische 
Jahrbücher)  

در   ۱۸۴۴در سال     وکارل مارکس          آرنولدروگه       وسيلة   به  که   آلمان و فرانسه        های   درمجموعة سالنامه      ( 
 است.) شده  چاپ  پاريس 
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که زيرِ حرکات ظاهریِ          کار، رازی است         وسيلة زمان   بنابراين تعيينِ قدرِ ارزش به
دار  ـبودن مق     ده است.کشف اين راز تصورِ اتفاقی                ـگردي      ان ـکاالها پنه     ارزشِ نسبیِ      

      آن را زائل          وجه شکلِ شيئیِ   هيچ  کند، ليکن به     کار را برطرف می          ارزشیِ محصوالت
  سازد. نمی

آن نيز راهی اختيار           انديشه دربارة اَشکال حيات انسان و بنابراين تحليلِ علمیِ                         
از   است. اين تحقيق پس       زندگی      اين حقيقیِ   تکاملِ مقابلِ  کامالً نقطه  کندکه درواقع می

، ده است  آم   دست  که از پروسة تکامل به         ای   و بنابراين با نتايجِ آماده      Postfestumوقوعِ 
  زنند و بالنتيجه باگردشِ           کار مهرِکاالئی می        که به محصوالت       گردد. اَشکالی       آغاز می    

آن، که      کاالها مالزمه دارد، نه تنها پيش از آنکه مردم در راه تحقيقِ جنبة تاريخیِ                                    
آنکه راجع         کند، قدم بردارند بلکه حتّا قبل از                 نظرِ من تغييرناپذير جلوِه می           بيشتر به  

یِ اين اَشکال بکوشند، دارای ثُبات و پابرجائیِ اَشکالِ طبيعیِ حيات                           ا کشف محتَو   به 
  باشند. اجتماعی می
 قدرِ ارزش رسيده وتعبيرِ   تشخيصِ کاالها به که تحليلِ قيمت است راه  همين تنها از

  ارزشیِ          کاالها به     مشترک خصلت است. ولی همين شکلِ        آنها انجاميده       پول، به تثبيت 
       آشکارساختنِ وجهـة اجتماعیِ           جای   که به   است    کاالها يعنی شکلِ پول         آمادة جهان  

آن را      کارگران منفرِد، حقيقت          کارهای فردی و بالنتيجه ظاهرکردن روابط اجتماعیِ                       
  سازد. می [پنهان]مستور 

 کارِ  عنوان تجسمِ عمومیِ       که لباس،کفش وغيره در برابرِ پارچه به                  گويم وقتی می
 وقتی     خورد. ولی    چشم می آميزِ اين بيان به گيرند، فوراً جنبة جنون مجرد انسانی قرارمی

 در    (که تفاوتی       ر پارچه يا با سيم و زَ         را با      خويش     کاالی    وکفش    توليدکنندگان لباس 
 ةـع رابط   ـکنند درواق        صورت معادلِ عام مقايسه می            کند) به    نمی    موضوع ايجاد        اصلِ 

آميز تجلّی    کارِ اجتماعی با همين شکلِ جنون  به مجموعِ  آنها نسبت خصوصیِ  کارهای
  نموده است.
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های   دهند. اينها قالب        می  علمِ اقتصاد بورژوائی را تشکيل                ) ١( اَشکالِ مقوالت      اين   
روابط توليدیِ اين شيوة معينِ              که به   است    اجتماعاً معتبر و بنابراين عينیِ بيان افکاری                  

اينکه با     محض   دارد. بنابراين به           توليدکاال) اختصاص          اجتماعیِ توليد (يعنی     تاريخی و
کاال،کلّية      ديگری از توليد سروکار پيداکنيم، اين جنبة عرفانی و پراَسرارِ دنيای   اَشکالِ

                        کاال محصوالتحر و جادو،که براساسِ توليدای از ابر         کار را با پرده          اين ظواهرِ س
  برطرف خواهد شد.پوشانيده است، 

 را در   سون   رابين   اول     ٣دارد     بازی را دوست می        ) ٢( سون  رابين   اقتصاد    که علمِ حاال
ای است، باز حوائجِ متنوعی داردکه                   کنيم. بااينکه طبعاً آدمِ افتاده     ديدن می اش  جزيره

                                                
موارد   ضیعرب در بع که حکَمای قديم و ايران و Categoriesمقابلِ کلمه در ) در معنای ارسطوئی۱ِ(

 اند (مقوالت عشر يا غاطيغورياس).  کار برده نيز معربِ کلمة يونانی (غاطيغورياس) را به

 Daniel de Foë  دانيِل دوفوکه  قهرمان داستانی است  Robinson Crusoé کروزوئه سون رابين) ۲(
شدن  آنکه از غرقاز سسرِقهرمان داستان، پ که به است واز حوادثی تأليف نموده ۱۷۱۹ساليسی درانگل

کند. علمای اقتصاد بورژوائی  شود، آمده حکايت می جزيرة غيرمسکونی پرتاب می يابد و به نجات می
و چگونگیِ رفعِ  سون رابينکه برای استدالل دربارة مسائلِ اقتصادی  را شيوه بر اين جاری شده است

کم اساسِ اجتماعیِ علمِ  کم اندکه کرده راققدری اغ آورند و در اين راه به احتياجات وی را مثال می
خواهند مسائلِ بغرنج و پيچيدة  اقتصاد فراموش شده و از زندگیِ داستانی و غيرواقعِ يک فرد می

شباهت به قصّة  بی بن يقظان ابن طفيل حیآورند. داستان  حيات اقتصادیِ اجتماعات جديد را بيرون
  است. Robinsonades  جمةبازی تر سون رابيننيست. ـ سون  رابين

بازی نيست. وی ماهيگير و شکارچیِ بدوی را  سون رابينهم بی  ريکاردوـ (حاشية چاپ دوم): حتّا ۳
صاحبان آن کشانَد، شکار می مبادلة ماهی و  کاال به نيز فوراً مانند  اين  که در کاری  هم برحسبِ زمان

شود چه ماهيگير  هم در تاريخ میگرفتارِ اشتباهی  رد ویاين مواست. در  های مبادله تجسم يافته ارزش
راکه در بورسِ لندن درسال   ای های اقساط ساليانه خود جدولیِ بدوی برای محاسبة ابزارِکارِشکارچو

 (Owen) اووِن آقای  های االضالع دهند. "ظاهراً متوازی متداوِل بوده است، مورد مطالعه قرار می ۱۸۱۷
(کارل مارکس، انتقاد... است."   شناخته ورژوائی میه وی درخارج ازجامعة بک است عیاجتما  تنها شکلِ

   )۳۹ و ۳۸فحة ص
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انواعِ مختلفی ازکارهای مفيد                بايد درصَدد رفعِ آن برآيد و بنابراين مجبور است به                        
ايد، ماهی بگيرد،       نم    اهلی  )  ١( کند، مبل بسازد، الما          کار درست     پردازد، ابزار و اَدوات                ب 

سون  رابين   کنيم؛ زيرا      نمی  صحبت اينجانظيرِآن در  اموری و دعا لبته ازا شکارکند وغيره.
شمارد. با وجود تنوعِ           برد و اين قبيل فعاليت را نوعی استراحت می                  ما ازآن لذّت می        

دانَدکه آنچه ايجاد شده فقط اَشکالِ مختلفة فعاليت         مالِ توليدیِ خود، وی نيک میاع
  کارِ انسانی چيزِ ديگری نيست.  است وبنابراين جز انواعِ مختلف  سون رابينهمان 

که بايد انجام       نسبت وظايفی     کندکه وی وقت خود را دقيقاً به        ضَرورت حکم می
که برای هريک ازآنها درمجموعِ فعاليت                   ابيش ارجمندی     کم  دهد، تقسيم نمايد. مقامِ         

که بايد برای نيل به           هائی است    کمی يا بيشیِ دشواری         شود، بسته به     خويش قائل می      
آموزد.      وی می    ها را تجربه به       نتيجة مفيد مطروحه، از پيش پای خود بردارد. تمامِ اين                         

ز غرقه نجات داده است،            که ساعت خويش و دفترکل، قلم و مرکّب را ا                 سون   رابين   
  کند. النَسب شروع به ثبت وضعِ خويش میزودی مانند يک نفر انگليسیِ صحيح به

حتَویِ صورتکه در دست دارد و همچنين اَعمالِ               است    اشياِء مفيدی    سياهة او م
که وی    زمانی    آنها برای ساختنِ اشياِء مزبور الزم بوده و نيز مدت                            که انجامِ     مختلفی 

طورِ متوسط برای توليد مقدارِ معينی از اين محصوالت مصرف نموده، در سياهة                                  به 
             که دارائیِ خودآفريدة او را تشکيل                    و اشيائی   سون   رابين   مزبور قيد شده است. روابط

تواند     هم می   ) ٢( ماکس ويرت      که خود آقای         قدری ساده و روشن است            دهند به    می 
مد. ولی با وجود اين،کلّية مشخّصات ذاتیِ ارزش آن را بفه بدون تالشِ فکریِ خاصّی

  در همين روابط موجود است.
  

    سون   رابين   حاال جزيرة تابناک                        قرون را بگذاريم و خويشتن را در دورة تاريک

                                                
 نوعی دام ويژة آمريکای جنوبی است. Lama ) الما ۱(

)۲ (Max Wirth  ) آلمانی ۱۹۰۰ ـ ۱۸۲۲اقتصاددان(  
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بينيم:   ديگری وابسته می        جای انسانی مستقل، هرکس را به              وسطای اروپا قرار دهيم. به              
  ، عامی و روحانی.)٢(ستان راجو خ )١(ده رعيت و ارباب، خراج

توليد مادی است،                              اجتماعیِ   بط اينکه مشخّصِ روا بستگیِ شخصی درعين  وا
کند.   آن توليد استوارگرديده است، بيان می                   ئی را نيزکه براساسِ          های زندگی      محيط 

به   است،                       جهت    همين  ليکن  معين  جامعة  اين  مبنای  بستگیِ شخصی  وا  ت که مناسبا
  شکلی موهوم و صورتی مغاير با واقعيت              کارها و محصوالت        که  ن نيست اي   به  حاجت  

های جنسی در      خدمات طبيعی و ماليات      صورت آنها پيدا کنند. کارها و محصوالت به
کند. در اينجا برخالف دستگاهی مبنی بر توليدکاالئی،                       دستگاه اين جامعه سير می        

ماعیِ بِالواسطةکار است، نه عاميت آن.                آن شکلِ اجت      کار و ويژگیِ       صورت طبيعیِ   
داندکه      عيت می  شود، ولی هرر       بيکاری هم مانندکارِ مولّدکاال طبقِ زمان سنجيده می                   

که   ای   گردد وعشريه       که درخدمت ارباب مصرف می          کارِ اواست نيرویمقدارِمعينی از 
  کند. نی میکشيش ارزا که است تر از دعای خيری شود، روشن کشيش پرداخته می به

راد اين اجتماع  در برابرِ               ـآن اف      که تحت پوششِ    هائی   بنابراين، دربارة ماسک             
هرحال مناسبات اجتماعیِ اشخاص           گيرند، هرطور قضاوت شود، به              يکديگر قرار می      

شکلِ  کند و به    آنها جِلوِه می        صورت ارتباطات شخصیِ         موردکارهای خويش به              در  
  دهد. کار تغييرِ لباس نمی ا محصوالتروابط اجتماعیِ اشياء ب

که بالواسطه صورت اجتماعی            کاری    برای مطالعة کارِ مشترک و جمعی، يعنی              
که   آنها يعنی شکلی   شکلِ خودروی عقب برگرديم و به که به يافته است، حاجت نيست

  ٣کنيم. شود، مراجعه کلّية مللِ متمدن ديده می درآستان تاريخِ
                                                

)۱ (Vassal 

)۲ (Suzerain 

ابتدائیِ مالکيت  براينکه شکلِ حکی عموميت يافته مبنیـ (حاشية چاپ دوم): "دراين اواخر نظرية مض۳
 ← ابتدائی اين شکلِکه صرفاً مربوط به نژاد اسالو و حتّا منحصراً روسی است.  است  اشتراکی شکلی
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گندم، دام، پارچه، لباس  يک خانوادة دهقانی،که )١(درشاهیصنعت روستائی و پ
تری از اين شکلِ        کند، شاهد نزديک       سايرِ اشياِء مورد احتياجِ خاصِّ خود را تهيه می     و

  دهد. دست می مقدماتی را به
خانوادگی       کارِ   صورت محصوالت مختلف       اين اشياِء مختلف در برابرِ خانواده به

نيست.کارهای        کاالئی    دارای صفَت  يک ازآنها دربرابرِ ديگری يچگيرند ولی ه قرار می
پروری، ريسندگی،           وکار، دام         کنند،کشت    را توليد می       مختلف   اشياءِ   که اين     متنوعی  

وغيره در شکلِ طبيعیِ خويش وظايف اجتماعی هستند؛ زيرا خود                 خياطی و بافندگی 
ابتدا دارای          از    نيز مانند توليدکاالئی   خانواده  وآيند  شمار می به ايف خانوادهاز زمرة وظ

  است. خود  به کارِ طبيعی و مخصوص  تقسيم 
که موجبِ تغييرِ شرايط        های جنسی و سنّی و همچنين اختالفات موسمی             تفاوت   

ارِ هريک ازآنها        ک   همچنين زمان      اعضاِء خانواده و            کار بينِ  شوند، توزيعِ کار می  طبيعیِ
ميزان زمان سنجيده          کارکه با     انفرادیِ        نيروهای       اينجا صَرف     اما در    کند.    را منظّم می    

کار از     دهد؛ زيرا نيروهای فردیِ               شود، جنبة اجتماعیِ خود کار را از اول نشان می                    می
  اند. عمل پرداخته کارِ تمامِ خانواده به جمعیِ  مثابه عواملِ نيروی ابتدا فقط به

ری درکالم داده باشيم، بيائيم و جمعيتی از مردمِ آزاد          در خاتمه، برای اينکه تغيي
آگاهی و وقوف نيروهای      کنند و با کار می که با وسايل توليد مشترک را درنظر بگيريم

                                                                                                       
آن را هنوز با اشته است و امروز اُلگوئی ازاقوامِ ژرمن و سلت وجود د ها و که در نزد رومی است  →

کنيم. مطالعة  ها مشاهده می ع، اگرچه تا حدودی فروريخته و پراکنده، در نزد هندیهای متنو نمونه
ما نشان خواهد داد چگونه از اَشکالِ  ويژه هندیِ مالکيت اشتراکی به عميقی از اَشکالِ آسيائی و به

طريق   ديناست. مثالً ب  آمده وجود مختلفه و خودروی مالکيت اشتراکی اَشکال متنوعِ انحالل آن به
تاَشکالِ تواند از ها می ها و ژرمنی ابتدائیِ رومی  خصوصیِ  اقسامِ مختلفة مالکي   تمالکي مختلف

 )۱۰ فحةصگردد." (کارل مارکس، کتابِ انتقاد...  ها متفرِّع اشتراکیِ هندی

)۱ ( patriarcal 
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 نمايند.   کار مصرف می   صورت نيروی واحد اجتماعیِ شمار،کارِ خودرا به انفرادی و بی
عنوان فردی،  نه به شود، ولی تکرار می يزگفته شد، اينجا ن سون رابينکه دربارةکارِ  آنچه

منحصراً جنبة شخصی داشت و        سون  رابين   صورت اجتماعی. کلّية محصوالت            که بهبل
جمعیِ اتحاديه        محصولِ  او مفيد بود، ولی  بالنتيجه اشيائی بودکه بالفاصله برای شخصِ

کار   ة توليد به   عنوان وسيل     است. قسمتی از اين محصول مجدداً به               محصولی اجتماعی      
مثابه وسايلِ      را اعضاِء اتحاديه به            مانَد. اما قسمت ديگر           می   باقی   رود و اجتماعی         می 

  گردد. آنها توزيع کنند و بنابراين بايد بينِ زندگی مصرف می
طبقِ نوعِ خاصِّ دستگاه اجتماعیِ توليد و درجة تناسبِ تکاملِ                         نَحوة توزيع بر      

 ر خواهد نمود. تنها برای اينکه با توليدکاالئی توازن برقرار         تاريخیِ توليدکنندگان تغيي
  توليدکنندگان در وسايلِ زندگی طبقِ زمان                 يک از      که سهمِ هر   کنيم  کنيم، فرض می     

ا ب دهد: از طرفی تقسيم           کار دو وظيفه انجام می         کارش تعيين شده باشد. بنابراين، زمان
عِ احتياجات برقرار          کار و انوا        يف مختلفة   آن، تناسبِ دقيقی بينِ وظا           اجتماعیِ   نقشة  

يک ازتوليدکنندگان      سنجيدن سهمِ فردیِ هر حال برای درعينطرف ديگرازکند، و می
انفراداً      از محصولِ مشترک        که  ای   کارِ مشترک و بنابراين برای تعيينِ حصّه                 نسبت به  

 کارهائی     به  افراد نسبت  اجتماعیِ  اينجا روابطرود. در کار می گردد نيز به میمصرف  قابل
توزيع،    کار، هم در توليد و هم در   آنان بامحصوالت همچنين رابطة اند و داده  که انجام 

  مانَد. بسيار ساده و شفّاف باقی می
يافتة بورژواپسند آن           ويژه نوعِ تکامل        مسيحيت با آئينِ انسان مجرد خويش و به               

 ترين   کاال متناسب    جامعة توليدکنندگان           ای  وغيره بر     ) ٢( و دئيسم    ) ١( يعنی پروتستانيسم     
                                                

 Protestanisme) مذهبِ پروتستان ۱(

)۲ (Déisme  مذهبِ مسيح که به خداوند مذهبی د وغيرجسمانی معتقد است و برای خدا مانندی مجر
يا  نامِ مذهبِ عقالنی و عقيده را برخی از روشنگران قرن هيجدهم به  نيست. اين  قائل  شخصيت معينی

  اند.  انقالبِ فرانسه، آئينِ عقلِ مجرد ناميده  اصطالحِ زمان به
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اين     طورکلّی عبارت از     اجتماعیِ توليد به  ای مناسبات جامعه چنين  است؛ زيرا در  اديان 
تلقّی     بنابراين مانند ارزش     کاال و عنوان را به محصوالت خود کنندگانشودکه توليد می
کارِ مساویِ انسانی          صورت   شيئی به  خويش را در اين قالب      انفرادیِ  کنند وکارهای می

کهن و اَدوارِ باستانی وغيره تبديلِ       دهند. درشيوة توليدآسيای در برابرِ يکديگر قرار می
کاال نقشِ فرعی بازی          عنوان توليدکنندة       کاال و بالنتيجه زندگیِ انسان به محصوالت به

اهميت     گردد، بر      يک می  مرحلة زَوالِ خود نزد       قدر جامعة اشتراکی به کند، ولی هر می
  شود.   اين نقش افزوده می
 که در   يا يهوديانی      ) ١( ابيقور   خود، مانند خدايان            معنای ويژة      پيشه به   اقوامِ تجارت       

پيدا            فاصل   حد   کنند، فقط در       اجتماع لهستان زيست می           ٭ امات  مث  های دنيای قديم 
  شوند. می

تر از    تر و شفّاف    مراتب ساده      ی به های اجتماعیِ توليد در اَزمنة باستان                اين سازمان  
دارندکه هنوز بند           قرار     هائی   انسان      است، ولی يا برعدمِ رشد فردیِ                سازمان بورژوائی     

يا براساسِ مناسبات        مردمِ ديگر قطع نگرديده، و               ای با    نافشان از وابستگیِ طبيعیِ قبيله      
  اند. بندگی استقرار يافته بالواسطة خواجگی و
 ها معلولِ سطحِ نازلِ پيشرفت نيروی بارآورِکار و                      سازمان    اين    شرايط زندگیِ      

ها در درون جريان تدارک وسايلِ                    مورد مناسبات انسان           آن در      از     محدوديت ناشی     
آنها و طبيعت است. اين محدوديت            مورد روابط بينِ خود مادیِ زندگی و بالنتيجه در

                                                
(ذيمقراطيس) است، چون  Democrite دموکريتعقايد برتنیمب اصوالً که Epicure يقوربا) فلسفة ۱(

نيست ای در جهان قائل  دانَد، برای خداوندان وظيفه ها می تحوالت عالم را نتيجة حرکات اتفاقیِ اتم
امورِ جهان توانند در )، نمیIntermondeالعوالم  فواصلِ دنياها هستند (بينآنها چون در که و معتقداست
  اشند.تأثير داشته ب

است) اين واژه با ث   شده  اُفست حروفچينی و  دستی  توده با تايپِ  توسط حزب  (که قديم  کتابِ  متن در ٭
ها،  منفذمعنای  آن مسامات به    صحيحِبوده، و   چاپی  رسد يک اشتباه نظر می به که  شده،   (مثامات) چاپ

  . باشد ها] [اليه موی) های بن (سوراخ  بدن  ريزِ پوست های باريک و سوراخ
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انعکاسِ مذهبیِ       طورکلّی    يابد. به     نعکاس می   واقعی در مذاهبِ طبيعی و قومیِ قديم ا                 
حيات روزمرة انسان روابط      کار و شودکه شرايط تواند محو می هنگامیدنيای واقع تنها 

  طورِ صاف و شفّاف نمودار سازد. عقالنیِ افراد را با يکديگر و با طبيعت به
نقابِ   هنگامی  جريان زندگی يعنی چهرة مادیِ پروسة توليد فقط        شکلِ اجتماعیِ

 کارِ  مثابه حاصلِ    داردکه خود به    است برمی  را پوشانده  که روی وی آلودی عرفانی و مه
آگاه وطبقِ نقشة        کنند وتحت نظارت    آزادانه با يکديگر تشريک مساعی می  که  مردمی

و يا    در اجتماع  نیمعي  مادیِ  مرحله مستلزمِ وجود مبنای  اين  آنان درآيد. ولی رسيدن به
يک سلسله شرايط ردآمدنی درزندگی گکه خود نتيجة يک تکاملِ تاريخیِ            است ماد

  طوالنی و پررنج است.
کرده    طورِ ناقص تحليل      که علم اقتصاد ارزش و قدرِ ارزش را ولو به      است راست 

ه ولی هيچگاه از خود نپرسيد ١آن پِی برده است ی نهائیِامحتَو و از خاللِ اين اَشکال به

                                                
رود، درکتاب سوم      شمار می تحليل به از قدرِ ارزش، با اينکه خود بهترين  ريکاردوتحليلِ  ـ نارسائیِ ۱

طورِ وضوح  جا به طورکلّی درمورد ارزش، علمِ اقتصادکالسيک درهيچ و چهارم معلوم خواهد شد. به
که درارزش مصرف محصولش              کار هنگامی     همان  که در ارزش نمايش داده شده و کاری  تفاوت بينِ

شود؛ زيرا  دو تميزی قائل می نموده تصريح نکرده است. البته علم اقتصادکالسيک عمالً بينِ اين تجلّی
اين نکته توجه       دهد. ولی به       کيفيت مورد دقّت قرار می  را ازنظرِکميت و زمانی از لحاظ کار گاهی وی

آنها    آنها و بنابراين مستلزم تحويلِ             کيفی يا تساویِ       حدت  رها، مستلزمِ و      کا  کمی  نداردکه همين تباينِ        
موافق     (Destutt de Tracy)  دوتراسی   دستوت خود را با نظرِ ريکاردو است. مثالً   کارِ مجرد انسانی به

ما هستند    اولية    که استعدادهای جسمانی و روحانیِ ما مسلّماً تنها دارائیِ گويد: "همچنان داندکه می می
ماست.  همواره همين استفاده  ازکارگنجينة ابتدائیِ  نوع معينی  قوا يعنی کردن اين که صرف است محقّق
کلّية اين اشياء      که  است    آفرينند... و نيز مسلّم          خوانيم می     که ما دارائی می    که هم آن چيزهائی را است

دارند ويا حتّا دارای دو           اگر ارزشی است و  وجودآورده آنها را به  هستندکه  کاری دهندة فقط نمايش
ای   کرده باشند، چاره         کسب  که منشأ آنهاست     کاری    شوند جز اينکه آن را از ارزشِ     ارزش مختلف می

 ,Elements d'ideologie. IVe et Ve parties, Paris ←ايدئولوژی  مبادیِ دوتراسی  دستوتندارند." (
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 کار،    مقدار ارزشیِ حاصلِ       آيد و نيز چرا در          ا بدين شکل درمی     که چرا اين محتَو است
   ١شود. وسيلة مدتی از زمان نمايش داده می وسيلة ارزش و اندازةکار به کار به

                                                                                                       
1829, p. 35,36. →  ريکاردو  کنيد با  ) مقايسه۳۶و ۳۵فحة ص ۱۸۲۶م، پاريسقسمت چهارم و پنج :

) ۳۳۴فحة ص ۱۸۲۱(چاپ سوم، لندن         The Principles of Political Ecomomyاصولِ علم اقتصاد    
 دستوت جای نظرية      تر است به    نظرية مخصوصِ خويش را که عميق          ريکاردو که  دهيم فقط تذکّر می

شوند "نمايندة      که ثروت محسوب می         ويدکلّية اشيائی    گ  از طرفی می      دستوت  دهد. درواقع           قرار می    
اشياء "دو ارزشِ             که اين     کرده است" ولی از سوی ديگر معتقد است                 که آنها را خلق        کاری هستند    

ن نَحو او نيز     نمايند. بدي   کار"کسب می مبادله را از "ارزشِ مصرف و ارزش  ارزش  مختلف خود" يعنی 
کاالئی (مثالً کار در موضوعِ مورد            رود که بدواً ارزشِ انة خود فرو میاقتصاد عامي های سرائی در ياوه

 نمايد.    آن تعيين واستنتاج می        کاالی ديگری را برطبقِ      کند وسپس ارزشِ بحث ما) را بديهی فرض می
کار  مبادله نمايندة  مصرف و هم ارزش ارزش  شده هم   گوياگفته کند که  طور درک می اين ريکاردو

 کند دو وجه مختلف تجلّی می قدری خاصيت دوگانة کار راکه به او نيز به کار). ولی  (نه ارزش هستند
دهدکه درتمامِ فصلِ مربوط به "ارزش و ثروت و خواصِّ متمايزة آنها" تمامِ همِّ خود را                   کم تميز می

است و عاقبت      کرده     (J.B. Say)ه پاتيست س     ژان   کسی چون    های گوئیصَرف بحث در اطراف عوام
است و با اين   موافق عنوان سرچشمة ارزش با وی  کار به به راجع دستوت که  است  خود بسی درشگفت

   آيد. جور درمی سه باتيست ژان ارزش با    در بارة مفهومِ اش  وجود نظريه 

  

آن   اً ارزشِ    کاال و مخصوص     تجزيه و تحليلِ که در است اساسیِ اقتصادکالسيک اين ـ يکی از نقائص۱ِ
است. بهترين      آورد، نشده         صورت ارزشِ مبادله درمی    کاال را به که کشف اين شکل موفّق به وقت هيچ

اهميت و    هستند،که شکلِ ارزشی را مانند چيزی بی               ريکاردو     و   اسميث آدام     نمايندگان اين مکتب        
ه آنهارا بهتحليلِ که  کنند. سبب تنها اين نيست کاال تلقّی می خارج ازطبيعتخود  قدرِ ارزش تمامِ توج

کار مجردترين و         تری وجود دارد. شکلِ ارزشیِ محصولِ                  معطوف داشته است، بلکه جهت عميق          
بورژوائی بالنتيجه عام که خود از اين راه به است ترين شکلِ شيوة توليد  نوعِ مخصوصی از توليد عنوان

را شکلِ طبيعیِ   خطا آن اگر به شود. پس تاريخی تميز داده میحال از لحاظ   اجتماعی و بنابراين درعين
يافتة آن  کاالئی و اَشکالِ تحول  جاويدان توليد اجتماعی تصورکنند، ناگزير مختصّات آن يعنی شکلِ

که درخصوصِ  اقتصاديونی آن  سبب همين است، ازنظر دورخواهندداشت. به وسرمايه وغيره پول که را نيز
 ←آمادة  کامل دارند، دربارة پول، يعنی صورت کار بايکديگر توافقِ وسيلة زمان ارزش بهسنجشِ قدرِ
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کارِ بارآور، ضَرورت        درجة  هائی، حتّا به علم فرمول اين بورژوائیِ [اندرون]ضمير در
ئی   های اجتماعی      خت آنها با سا    شان بستگیِ   کنندکه بر پيشانی      می طبيعی و بديهی پيدا       

  [مغلوب]      جريان توليد خود، مقهورِ داشتن به جای تسلّط آن هنوز انسان بهکه در نقش شده
  آن است.

بنابراين علمِ مزبور با اَشکالِ سازمان توليد اجتماعیِ قبل از بورژوازی همان نوع                    
  ١اند. داشته مذاهبِ قبل از ظهورِ عيسويت روا می  ا نسبت بهکندکه آباِء کليس رفتار می

                                                                                                       
که تحقيق دربارة      کنند. مثالً هنگامی ترين نظريات را ابراز می ترين و متناقض معادلِ عام، مغشوش →

فکری   اغتشاشِ    نيست، اين       کافی   آن    توضيحِ  آيد و تعاريف عاميانة پول برای                 مسائلِ بانکی پيش می      
-همين جهت درمقابلِ اين نظريات، سيستمِ جديدی از مرکانتی        خورد. به چشم می تری به نَحوِ زننده به

که ارزش را فقط يک شکلِ اجتماعی يا بهتر بگوئيم ظاهری خالی از محتَوا           وجودآمده است ليسم به
  .وغيره) گانيل( Ganilhشمارد  می

که تحت عنوان علمِ اقتصاد کالسيک  شوم میباشد، متذکّر    گفته شده هبار برای هميش اينکه يک  برای 
درونیِ  های  تحقيق دربارة همبستگی  به (W.Petty) پتی ويليامکه اززمان  است   هراقتصادی مورد نظرِ من

  عاميانه قرار می               است. من آن بورژوائی پرداخته   توليدیِ مناسبات ه فقط در   دهم،ک     را درمقابلِ اقتصاد
  نَحوِ موجهی قابلِ      اصطالح خشن را به       های به    خورد تا مگر پديده          درون ارتباطات ظاهری چرخ می                

اقتصاد      از طرف علمِ      که مدتهاست     نمايد و احتياجات خانگیِ بورژوائی را، در مورد موادی                               درک    
حد اکتفا نمايدکه  همين معذلک به ند، ولیک برآورده ای  است، همواره با نشخوارِ تازه  شده داده   تحويل 

دارند و   کارگزاران توليد بورژوائی از دنيای ويژة خويش راکه  ای تصورات پيش پا افتاده وخودپسندانه
  دارد. اعالم جاودان را مانندحقايقی بيارايد وآن جامة علمی به نموده  انگارند، تنظيم  می  جهانش  ترين عالی

  

آنان فقط دو نوع نظم و رسم وجود دارد: يکی                       يون طريقة خاصّی در عمل دارند. برای                  "اقتصاد      ـ۱
است! از اين        است، ولی نظامِ بورژوائی طبيعی           مصنوعی و ديگری طبيعی. مقررات فئودالی ساختگی 

که   هرکيشی   دهند.    آنان نيز دو قسم مذهب قرار می شباهت دارندکه علمِ الهيات] [عالمين بهجهت به متألّهين 
سان  است، ولی دين و آئينِ خودشان ايزدی است. پس تاريخی بدين         آنان نيست اختراعِ انسانی  ازآن

  وجود داشته است، ولی ديگر نيست."
   ← "Misère de la Philosophie"پرودون  تأليف  فلسفة فقر به   ، جوابفقرِ فلسفهمارکس:  (کارل 
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 نقشِ طبيعت در تشکيلِ ارزشِ مبادله             ع به که راج    ای مزّه آور و بی کسالت مباحثة

                                                                                                       
  )۱۱۳فحة ص، ۱۸۴۷→ 

اند!  زيسته کندکه يونانيان و روميان قديم فقط با غارت می واقعاً بامزّه است وقتی تصور می باستياآقای 
که همواره چيزی برای چپاول وجود  است کرد، الزم های متوالی با غارت زندگی اينکه بتوان قرن برای

ها و   رسدکه يونانی      ینظر م   اينکه مورد غارت بايد دائماً تجديد شود. پس چنين به                        ا داشته باشد و ي     
آنها را تشکيل       اندکه اساسِ مادیِ دنيای             نوبة خود شيوة توليد و بنابراين اقتصادی داشته              روميان نيز به

دهد ـ شايد  کنونی را تشکيل می که اقتصاد بورژوائی مبنای مادیِ دنيای طوری است، عيناً همان داده می
برکارِ بردگان است، بر اساسِ چپاول و غارت قرارگرفته که مبنی  کندکه شيوة توليدی گمان می باستيا

که غولِ انديشه  ارسطو صورت در زمينة خطرناکی ماجرا جسته است! وقتی مردی چون  است؟ دراين
  بايد درارزيابیِ باستيا پائی چون کند، چرا اقتصاددان خُرده کارِ بندگان اشتباه می است درمورد ارزيابیِ

 زدور راهد؟ ـ موقع را مغتنَم می          کارِ موم و به     درست برايرادی می              شمار ّکه   پردازم      طورِ خالصه به رد
کرده است. گفته        من  به  ۱۸۵۹انتقاد علمِ اقتصاد          بارةن وآمريکائی هنگامِ نشرِ اثرم دريک مجلّة آلما

ناسب با آن يا     شده است: نظرية من دائر بر اينکه شيوة مشخّصِ توليد و مناسبات توليدی همواره مت                             
روبنای حقوقی و  پاية آن  که بر است ئی  اينکه "ساختمان اقتصادیِ اجتماع مبنای واقعی طور خالصه  به

که "شيوة     کند" و اين نکته    شود و اَشکالِ معينی از وجدان اجتماعی با آن تطبيق می سياسی ساخته می
کند" در  ماعی، سياسی و فکری را تعليل میطورکلّی پروسة زندگیِ اجت که به توليد حيات مادی است

کند واقعاً صحيح است ولی دربارة قرون وسطای      که منافعِ مادی برآن حکومت می کنونی مورد دنيای
کند.   کاتوليک و در مورد آتن و رم که سياست برآن استيال داشته است، صدق نمی                    مبتنی بر مذهبِ
دانسته دربارة قرون  های جهان سرائی نوع داستان  که اينکه شخصی تصورکند آور است نخست شگفت

توانست با مذهبِ   که نه قرون وسطا می است   وسطا و دورة قديم بر ديگری مجهول مانده است. بديهی
عکس،   نمايد. به     ا تأمين    ر   سياست زندگیِ خود       بود با      کند و نه جهان باستان ممکن      کاتوليک ارتزاق 

چرا جائی       سازد   اند روشن می      برده    کار می    اعصار برای تأمينِ حيات خود به               دمِ اين     که مر   ای   طريقه  
گذشته، مختصر اطالعی مثالً از          اند. از اين        کرده      ديگرکاتوليسيسم نقشِ عمده بازی               سياست و جای   

است. از     ان  که رازِ اين تاريخ درتاريخِ مالکيت ارضی پنه       است کافی تاريخِ روم برای دانستنِ اين نکته
تواند با      انفرادی می           Chevalerieگریِ   برد شواليه     گمان می      اينکه   نيز برای    کيشوت دون  طرف ديگر
  کيفرِ اشتباه خود رسيد.   اقتصادیِ اجتماع بسازد، به کلّية اَشکالِ 
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  اقتصاددانان، درنتيجة خاصيت فتيشی    د تا چه درجه برخی ازده است نشان می درگرفته
ديگر  کاالهاست يا به که ذاتیِ جهان یِ تشخيصِعبارتکارِ اجتماعی،     در اثرِ ظاهرِ ماد 

اند. چون ارزش مبادله عبارت از نَحوة اجتماعیِ معين برای   گرديده خيالرفتارِ وهم وگ
  چيزی شده است، منطقاً نمی             است  کاری      بيان توليد تواند چيزی از عواملِ             که صَرف

مظنّة مبادالت را دارای چنين     توان مثالً که نمی مادیِ طبيعت در بر داشته باشد همچنان
  ئی دانست. امحتَو

 ترين شکلِ توليد بورژوائی         يافته تکامل کم حال درعينترين و کاال کلّی چون شکلِ
رو   امروزی ـ و ازاين            ٭ صورت مسلّط و بيِّنِ      است بسيار زود ظهورکرد ـ اگرچه نه به                  

سهولتی نسبی از وراِء آن ديد.              آن را با  توان خصلت فتيشیِ رسد که هنوز می نظر می به
ازکجا ناشی      ) ١( رود. ـ تَوهمات پولی    تر از بين می اين ظاهرِ ساده نيز دراَشکالِ مشخّص

  شود؟  می
شکلِ اشياِء طبيعی با      نقشِ پول، به       ر و سيم در  بيندکه زَ ازآنجاکه اين سيستم نمی

  خواصِّ اجتماعیِ شگرف، معرف رابطة اجتماعیِ توليدند.
اينکه از     محض  کند به   آيا اقتصادجديدکه سيستمِ پولی را تحقير ومسخره می                   ولی

  شود؟ آيد خود آشکارا دچارِ فتيشيسم نمی ميان می سرمايه سخن به
بودند بهرة ارضی از اجتماع سرچشمه                  هاکه مدعی     مگر اين تصورِ فيزيوکرات           

  شده است؟رويد، ازکی برطرف  گيرد بلکه مستقيماً از زمين می نمی
  

  خود شکلِ   که مربوط به      ذکرِ مثالی       برای اينکه بيهوده پيش نتازم، در اينجا باز به             
گفتند: گوکه      بزنند چنين می      توانستند حرف      کنم. اگرکاالها می          کاال است اکتفا می      

                                                
  پيدا، هويدا، آشکار، واضح. (فرهنگ فارسیِ عميد ـ فرهنگ معين) ٭

علمای اقتصاد ليبرال دانستند و پول را مبنای ثروت می که هاست ليست ظرية مرکانتیبه ن ) اينجا اشاره۱(
  شوند. کنند ولی خود وقتی سخن از سرمايه است،گرفتارِ همان فتيشيسم می می آنها را مسخره  
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هستيم، تأثيری ندارد.            چيز ما مورد توجه انسان است ولی برای ماکه                     مصرف    ارزش    
ا آنچه بهام  است ارزشِ ما است. رفت چيزعنوان ما به  برای ما مهم اشياِء  وآمد صورت 

که ما      های مبادله است      عنوان ارزش     کند. فقط به کاالئی خود اين حقيقت را اثبات می
  گيريم و بس!  درارتباط بايکديگر قرار می

  

  گويد: اکنون بشنويم چگونه اقتصاددان از روحِ اشياء سخن می
از         ارزش مبادله) خاصيت شیء است ولی ثروت (ارزش                         "ارزش (        مصرف) 

  اتاست. درصورتی         معنی بالضروره مستلزمِ مبادله             اين   است. ارزش به        انسانی     خصوصي 
است    انسانی      مصرف) صفَتی  (ارزش "ثروت ١ کند." نمی  که ثروت چنين عملی را الزام 

يت متموِّل است اما مرواريد           . يک شخص يا يک جمع    کاالهاست ارزش خاصيت  ولی
عنوان اينکه مرواريد يا الماس                يا الماس ارزش دارد... يک مرواريد يا يک الماس به                             

    ٢هستند ارزش دارند." 
  

کشف نکرده است.       ارزش مبادله      دانی در مرواريد يا الماس                 تاکنون هيـچ شيمی    
  د و خويشتن را منقّدينی عميق         ان   کرده    کشف   که اين جوهرِ شيميائی را         ا اقتصاديونی     ام

اندکه اشياء، مستقل از خواصِّ مادیِ خود، دارای ارزش             عکس چنين يافته دانند، به می
اين عقيده      آنچه ايشان را در          گيرد.    آنها سرچشمه می     شيئيت اند ولی ارزش از  مصرف

له برای   که ارزش مصرف اشياء بدون مباد         آور است کند اين موضوعِ شگفت جازِم می
گردد و بالنتيجه در اثرِ يک رابطة مستقيم بينِ شیء و انسان صورت                            انسان ميسر می     

مبادله يعنی جز در يک پروسة اجتماعی      عکس ارزش جز در که به رد درصورتیگي می
  پذير نيست. صورت

                                                
“Value is a property of things, riches of men. Value, in this sense, necessarily implies ۱ـ  

exchange, riches do not.” (″Observation on certin verbal disputes in Political Economy 
 

particularly relating to value and to demand and supply", London, 1821 p. 16). 
 .S. Bailey : ("A critical Dissertation etc.", p. 165)  Much ado about nothing ـ۲
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پاسدارِ شب     ) ١( سيکول کـه به     کند  يـاد نمی  داگبِری مرد  کی در اينجا از آن نيک
نوشتن از طبيعت    و خواندن است، ولی   سيما بودن زادة اتّفاق موخت: "خوشآ چنين می
   ٢" شود. ناشی می

  
  
  
  ٭
  
  
  
  
  
  

  

                                                
است. عبارت مذکور بسی سروصدا برای هيچ تحت عنوان  شکسپيربه اشخاصِ نمايشنامة ) اشاره ۱(

  آن چنين است: که اصلِ انگليسیِ گرديده در متن، از پردة سومِ صحنة سوم اقتباس
“to be a well – favoured man is the gift of fortune; but to write and read comes by 
nature”. 

۲نّفکتاب مالحظات   ـ مص Observation   ريکاردو ، س. بيله(رجوع شود به حاشية قبل) و همچنين
کرده است.  گويا وی صفَت اعتباریِ ارزش مبادله را تبديل به خاصيتی مطلق اينکه سازد به  را متّهم می

يد و الماس) مروارراکه اين اشياء (مثلِ  ئی نسبيت ظاهری ريکاردواست زيرا  مطلب درست عکسِ اين
آنهاکه در زيرِ اين ظاهر پنهان شده (يعنی                   ایِ خود دارا هستند به رابطة واقعیِ                   مبادله     از جهت ارزش

 تکارِ انسانی هستند) تحويل نموده اعتبارِ اينکه مبيِّن آنها به نسبي   جوابِ  ريکاردواست. اگر طرفداران
هيچگونه اطالعی       ريکاردو     که آنها در نزد  است سبب دهند فقط بدان می بيله غيرموجهی بهدرشت و 

  اند. دربارة رابطة ذاتی بينِ ارزش و شکلِ ارزش يا ارزش مبادله نيافته
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 فصل دوم

  

  روند مبادله
  
  

خود با يکديگر مبادله         بازار آيند و نيز قادر نيستند خودبه   توانند تنها به کاالها نمی
چيز کاالها  کنيم. چون آنها مراجعه  دگاندارن نگهبانان يعنی  است به   الزم شوند. بنابراين 

 خرج دهند و اگر احياناً عدم موافقتی ابراز    انسان مقاومتی به  توانند در مقابلِ هستند نمی
  ١کند.) آنها را بگيرد (تصرف زور توسل جويد يعنی تواند به کنند انسان می

يکديگر قرار داد محافظينِ           کاال در ارتباط با  عنوان اشياء را به اينکه بتوان اين برای
است بايد با يکديگر مانند اشخاص مرتبط          زيدهگُ شان در بطنِ اشياء منزل آنها که اراده

وسيلة عملِ    لذا هرکدام فقط به      که هريک ازآنها تنها با رضای ديگری و حوینَ  شوند به
ت دس   کند وکاالی خويش را از             ارادیِ مشترک دونفری،کاالی بيگانه را تملّک می                      

که اين محافظين صفَت مالکيت خصوصی را متقابالً برای                 دهد. بنابراين الزم است       می
است، اعم از اينکه ازلحاظ      صورت آن دادرکه قرا يکديگر بشناسند. اين رابطة حقوقی

که رابطة اقتصادی درآن             است  قانونی تحول يافته باشد يا نه، عبارت از ارتباطی ارادی 
                                                

ظريفی  کاالها اشياء بسيار است، اغلب دررديفهمه به زُهد وتقوی مشهور رن دوازدهم،که اينقـ در۱
 (Landit) یبازار الندکه در ای شرح امتعه دوره درضمن آن  شود. مثالً يک شاعرِ فرانسویِ نيز ديده می

فالحتی وغيره زنانی را رضه شده اسبرای فروش ع واتت در جنبِ پارچه، کفش، چرم، پوست، اَد
  شمارد که "بدنشان خَل شده است".   می

 "Femmes folles de leur corps"  کنند) که خود را تسليم می (يعنی زنهائی
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دست   یِ اين رابطة حقوقی و ارادی را به         اابطة اقتصادی، خود محتَوشود. ر منعکس می
نَحوِ   کاال به    مثابه صاحب    بالنتيجه به  عنوان نمايندةکاالو اشخاص دراينجا جز به ١دهد. می

  شود خواهيم     که داده می      جريان توضيحاتیرمقابلِ يکديگر وجود ندارند. درديگری د
 ئی  اقتصادی    مناسبات تجسمِ شخصیِاز عبارتاً صرف اشخاص اقتصادیِ های ديدکه ماسک

  گيرند. مقابلِ يکديگر قرار می آن مناسبات در نمايندگیِ به کاال  که دارندگان است 
  برابرِکاال، جسمِ   که در است سازد اين  ش متمايز میکه دارندة مال را ازکاالي آنچه

  است.کاالی ديگر فقط عبارت از صورت تجلّیِ ارزشِ خاصِّ خود هر
  

که     همواره آماده است         دنيا آمده،        به  ) ٣( مسلک  وکَلبی   ) ٢( طلب  کاال مساوات       چون  
                                                

(عدالت جاويدان) خود را از روابط حقوقی مربوط    "Justice éternelle"آرمان عدالت پرودونـ ۱
 بورژواها تقديم ای به همة خُرده دهنده آورد ـ و ضمناً بدين طريق دليلِ دلداری به توليدکاال بيرون می

 دخواه می پرودوناندازة عدالت جاويدان فرض نمايند. سپس  را به کاال کند تا آنها شکلِ توليد می
گفت  توان آل بسازد. چه می ايده دارد برمبنای اين  آن تطبيق که با را  حقّی کاالها و معکوساً توليد واقعیِ

 مسائلِ ة قوانين واقعی تبادلِ مواد و اتکاء برآن قوانين برای حلِّـجای مطالع که به دانی دربارة شيمی
(ميل   affinité(طبايعِ اشياء) و  naturalit  ن"های جاويدا پاية "انديشهمشخّص بخواهد تبادلِ مواد را بر

جاويدان"،  جاويدان"، "انصاف شودکه رِباخواری مخالف"عدالت ماگفته وکشش) قرار دهد؟ ـ وقتی به
از  عِ ما راجع به رِبا چيزی بيش اطالعلم و  آيا بر  "حقايقِ جاويدان" است ساير"همدردیِ جاويدان" و 

" و ]اَبدی[آن را مخالف "عنايت اَزَلی"، "ايمان سرمدی  گفتند و ن خصوص میاي کليسا در آنچه آباِء
 شود؟ خواندند اضافه می "مشيت اليزالِ الهی" می

)۲ (Leveller  فرانسه  و به Egalitaire که در  است  بورژوائیِ انگليس اشاره به حزبِ راديکال و خُرده
  گرديد. تشکيل ۱۶۴۸ـ  ۵۰انقالبِ سال 

)۳( Cynique ،Zyniker کَمای ازفالسفة   جماعتیح قديم،که درنزد ون شهرت ما به يوناناند.  يافته کَلبي
است و داستان مالقات اسکندرِ مقدونی  يکی از بزرگان آن مکتبنشين  ديوژن خميا  کَلبی  ديوجانس

  به اعتنائی نسبت جهت بیکلمه است و اين مکتب از  است. کَلبی ترجمة صحيحِ يونانیِ  با وی معروف
است. در   کَلبی شهرت يافته دوش به به استهزاِء قيود اجتماعی و زندگیِ خانهو تحقير آداب و رسوم و 

  شود.   شَرم استعمال می کَلبی درمقابلِ سنگدل، وقيح و بی های اروپائی اصطالحِ زبان
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 ْروح و حتّا جسمِ خويش را با هرکاالی ديگری مبادله نمايد ولواينکه مورد مبادله                                    
  باشد. )١(ماريتورنانگيزتر از  نفرت ْخود

  

کاالهای ديگر       پيکرِ   عينیِ در مورد عدمِ درک جنبة مشخّص واين نقيصة کاال را 
  کند. دارندة کاال با حواسِ پنجگانه يا بيشترِ خود جبران می

  

صورت   گونه ارزشِ مصرف مبرم ندارد. زيرا در غير اين                          کااليش هيچ     برای وی     
است. کاال       مصرف    ری دارای ارزش           ـکاال برای ديگ        همين  آورد.      بازار نمی        آن را به     

ه است  ـکه حاملِ ارزشِ مبادل             مصرف است   ا دارای اين ارزشِ            ـبرای صاحبِ مال تنه    
آن را    خواهـد     که می    است   سبب   همين  به  ٢ة مبادله باشد.    ـتواند وسيل    ق میـو بدين طري

او است از سرِ خويش                          کاالی ديگری          قبالِ    در   که ارزش مصرفش موجبِ ارضاِء 
  د.نَواکُ

  

حبشان  مصرف هستند و برای غير صا          ارزش      همة کاالها برای دارندة خود بی                  
-به  ديگر برونـد. ولی اين دست              دست    د متقابالً از دستی به      ـمصرف. پس باي       ارزش     

برابرِ      عنوان ارزش در           را به   آنهـا      سازد و مبادله      ا را عملی می    شدن، مبادلة آنه        دست  
آنکه     از     کاالها بيش     گردد. پس      آنها می    موجبِ تحقّقِ ارزشِ         دهد و    يکديگر قرار می      

                                                
)۱ (Maritorn  ناپاک و تنفّرانگيزی است ماريتورن کيشوت دونکه درکتابِ  نامِ زن  افسانة معروف

  ذکر شده است. (Cerventès) سروانتس 
  

از حيث خود شیء و ـ "زيرا هرچيز دو نوع مورد استعمال دارد. يکی مختصّ به خود شیء است ۲
پذير بودن. اين هردو  رود و هم ازجهت مبادله کار می آن. مثالً کفش هم برای پوشش بهديگری غيراز

کند،  کفش را درمقابلِ آنچه ندارد، مثالً خوراک، معاوضه می که کفش است زيراکسی مصرف ارزش
شود.  مندی حاصل می که طبيعتاً ازآن بهره نَحوی نه به کند ولی کفش استفاده می همان عنوان ازکفش به

کتاب  (De Republica)دربارة جمهوريت  ارسطو خاطرِ معاوضه ساخته نشده است." ( کفش به چه
 ).۹اول فصل 
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  تحقّق    عنوان ارزش        مصرف مورد استفاده قرارگيرند، بايد به                     ارزش     صورت   بتوانند به    
  باشند.  يافته

که   است  مثابه ارزش تحقّق يابند، الزم                آنکه بتوانند به        از   اما از طرف ديگر قبل           
که در توليد آنها مصرف شده            مصرف آنها محرزگشته باشد؛ زيرا کارِ انسانی                   ارزش     

  صورت سودمندبودن برای ديگران انجام شده                      دآمدکه به    حساب توانَ      است وقتی به    
دهد آيا برای ديگران مفيدند يا نه؛                  تواند نشان      که می   باشد. ليکن فقط مبادلة آنهاست         

  آورد يا نه.  های غير را برمی کار نيازمندی يعنی محصولِ
  

 مصرف  دکه ارزش    کن مبادله را فقط با متاعیخواهدکاالی خود کاال می هرصاحب
 آن بتواند نيازمندیِ اورا برآورد. تا اينجا مبادله برای وی صرفاً يک جريان انفرادی                                          

مثابه ارزش تحقّق بخشد و           کاالی خود به        خواهدکه به       سوی ديگر وی می         است. از     
 که پيش   ارزشِ ديگری        وسيلة هرکاالی هم       کاالی خود را به         بنابراين مايل است ارزشِ

مصرف     او برای دارندة متاعِ ديگر ارزش                       اينکه کاالی      وجه به  آيد بارِز سازد بدون ت             
است. ليکن جريان         کلّی و اجتماعی      وی جريانی        جهت مبادله برای         اين    دارد يا نه. از         
حال     کاال صرفاً فردی و درعين            کلّية صاحبان    تواند در زمان واحد برای                 واحدی نمی     

لحاظ دارندة کاال،     که از نيم خواهيم يافتک قّتفقط اجتماعی وکلّی باشد. اگر بيشتر د
مثابه    گردد و بنابراين متاعِ خودی به           خود تلقّی می کاالی  مثابه معادلِ خاصِّ متاعِ غير به

کاال چنين     ولی چون همة دارندگان              شود.   کاالهای ديگر ديده می              معادلِ عامِّ تمامِ        
 نسبی  کاالها هيچ شکل عامِّ ارزش         شود و بنابراين کاالئی معادلِ عام نمی  کنند، هيچ می

وسيلة آن بتوانند از لحاظ ارزش بينِ خود تساوی برقرار نمايند و                       نخواهند داشت تا به
 کاال در    مثابه   حال اشياء اصالً به       عنوان مقاديرِ ارزشی باهم سنجيده شوند. پس بااين                     به 

رف با هم مواجه        گيرند و فقط مانند محصول يا ارزش مص                  برابرِ يکديگر قرار نمی           
گفت در    انديشندکه می      کاال چون فاوست می        شوند. در تنگنای محظور دارندگان                می 
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اند    عمل زده       باشند دست به      آنکه فکرکرده     از  همين سبب اينان قبل به )١(ابتدا فعل بود.
 آنها فقط درصورتی       شود.  کاال تأييد می  دارندگان طبيعیِ کاالها درغريزة قوانينِ ذاتیِ و

کاال در مقابلِ يکديگر قرار            مثابه  عنوان ارزش و بالنتيجه به توانندکاالهای خود را به می
شود بسنجند.    عنوان معادل عام تلقّی می            که به    دهندکه متناقضاً آنها را باکاالئی ديگر                

را     کاالی مشخّصی    تواند    اجتماعی می     تنها عملِ    کاال اين نکته را ثابت نمود. ولی       تحليلِ
 را   کاالهای ديگر متاعِ معينی           عمومِ    اجتماعی از        منزلة معادل عام درآورد. پس عملِ       به

وسيلة آن نمايان سازند. بدين              خود را به       گذارد تا سايرِکاالها بتوانند ارزشِ                   کنار می   
  شود. ای می کاال شکلِ معادلِ اجتماعاً پذيرفته طريق صورت طبيعیِ اين 

 شود کاالئی می      بودن وظيفة خاصِّ آن   عام عی، صفَت معادلاجتما تحولِسيرِاثرِ در
  شود. که بيرون رانده شده است. بدين نَحو کاالی مزبور پول می

دهند    جانور می       را به    خويش توانائیِ هدف هستند وشکل و "آنان همه دارای يک
او باشد يا صفَت حيوانی در تواند بخَرد يا بفروشد مگرآنکه  که هيچکس نمی طوری به

   )٢(اسم و يا عدد اسمیِ جانور را دارا شود." 
                                                

)۱درامِ معروف گوته  ) اشاره به قهرمان (Goethe) که  شاعر و نويسندة مشهورِ آلمانی است. فاوست
های دانش و ازجمله در علومِ الهی و سحر و جادو به سرحدّ کمال رسيده بود، درتحقيق  درکلّية رشته

اند،  يک تقدم داشته يا انديشة خداوندکدام راجع به مبدأ آفرينش و دربارة اينکه درآغازِ آفرينش فعل
 اين نتيجه رسيدکه در  که "ابتداکلمه بود" به اشکاالتی برخورد و سرانجام در تعبيرات خود از تورات به

  آغاز فعلِ خداوند تقدم داشت و گفت: "درآغاز فعل بود."
است.  ازحواريون عيسی يکیتصنيف يوحنا  (Apocalypse)اپوکاليپسقسمت ترجمه ازکتابِ  ) اين۲(

توان تفسيرهای  که می طوری حال مبهم و تاريک به است عرفانی، شاعرانه و درعين کتابیاپوکاليپس 
  که در مجموعِ جانوری شده است  طورِ استعاره اشاره به کتاب به اين مختلفی از عبارات آن نمود. در

 خلدون ابناست.  معروفاپوکاليپس  جانورِ ائی بهکند و در نوشتجات اروپ کتاب نقشِ مهمی بازی می
که درآن رؤيای يوحنابن زيدی  کند: "کتابِ ابوغاليپس کتاب چنين ياد می ايندرمقدمة مشهورِخود از

  گنابادی).  از مقدمة ابن خلدون ترجمة فارسی از محمدپروينِ ۴۶۱فحة مندرج بود." (ص
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وسيلة آن محصوالت        که به   تَبلورِ پول محصولِ جبری و ضَروریِ مبادله است                  
کاال   گيرند و درنتيجه عمالً مبدل به         متنوعِ کار عمالً با يکديگر درمقامِ تساوی قرار می

کاال بينِ ارزشِ         طبيعت   که در     دی را    گسترشِ تاريخی و تعميقِ مبادله تضا             شوند.   می 
تضاد،    اين   ِ  تجسمِ خارجی دهد. احتياجِ معامالت به است، نمو می مصرف و ارزش خُفته

که اين هدف       کند و تا هنگامی       کاالها را ايجاب می            وجود شکلِ مستقلّی از ارزشِ            
  شناسد. ار نمیدو جزِء کاال و پول حاصل نشده، آرام و قر باألخره با تجزية متاع به

پول   شوند استحالةکاال به       کاال می    کاال مبدل به      که محصوالت     همان تدريج پس به
طرف شکلِ سادة اکسپرسيون         مبادلة مستقيمِ محصوالت از يک            ١گيرد.    نيز انجام می     

شکل    ارزشی را داراست و از سوی ديگر هنوز اين شکل را پيدا نکرده است. اين                                  
  عبارت بود از:

 X  کاالA  =Y  کاالB 

  ٢.B ارزش مصرف A  = Yمصرف  ارزشX است:  مبادلة مستقيم چنيناما شکلِ 
که چنين    اثرِ اين مبادله است         نيستند، فقط در      کاال  از مبادله        قبل B و Aاين اشياِء 

  شوند. می
  

 است  بودن پيداکند اين         مبادله   ارزش    مکان   ا  اينکه چيزِ مصرفی      نخستين شرط برای     

                                                
 خواهد هم توليد حال می بورژوائی پِی بردکه درعين مِ خُردهتوان به فريفتاریِ سوسياليس ـ از اينجا می۱

پول" يعنی خود پول راکه تنها در درون اين تضاد کاال و دارد و هم "تضادّ بينِ هکاالئی را جاويدان نگا
کاتوليکی را  توان پاپ را برانداخت وکيش گوئی می آن مانَدکه آيد، از ميان بردارد. اين به وجود می به

 ،[نقد اقتصاد سياسی]اقتصاد" "انتقاد علمنوشتة من دربارة  خصوص به مطالعة نزديکتر دراين داشت. برای هنگا
 و بعد مراجعه شود. ۶۱صفحة 

شوند بلکه، همچنانکه اغلب در نزد اقوامِ  چيزِ مفيد مختلف هنوز معاوضه نمی که دو ـ تا هنگامي۲
د، گردن عرضه می شیِء ثالثی برابرِعنوان معادل در شياء بهازا رهمیب  شود، تودة درهم وحشی مشاهده می

  حتّا مبادلة مستقيمِ محصوالت نيز خود هنوز درگهواره است.
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حدود احتياجات       که از مصرفصورت مقداری ارزش  باشد يعنی به فکه ارزش مصر 
  تجاوزکرده است، وجود داشته باشد.فوریِ صاحبِ آن 

خود خارج ازانسان و بالنتيجه قابل انتقال هستند. برای اينکه انتقال           خودیِ اشياء به
خصوصیِ اين     عنوان مالکينِ  سروصدا به که فقط افراد بی است  کافی متقابالً انجام شود،

برابرِ يکديگر قرارگيرند. اما چنين         اشياء مورد انتقال وبالنتيجه مانند اشخاصِ مستقل در
اعم از     رابطة بيگانگیِ متقابل بينِ اعضاِء يک جمعيت اشتراکیِ بدوی وجود ندارد،                              

ئی  يا دولت انکا     ها و ی يا همبائیِ باستانیِ هندیجمعيت شکلِ خانوادة پدرشاه آن اينکه
زندگیِ اشتراکی پايان         که   گردد    آغاز می     کاالها هنگامی     وغيره را داشته باشد. مبادلة              

گيردکه اين قبيل جماعات با جماعات اشتراکیِ غير يا                        يابد و در نقاطی سر می          می 
 خارجی      لحاظ روابط         اشياء از    محض اينکه     کنند. ولی به      اعضاِء آنها تماس پيدا می           

کاال    طورِ واکنش      جماعات اشتراکی نيز به        زندگیِ داخلیِ         ر شوند د   کاال می      مشترک   
    گردند. می

اثرِ ارادة         کاالها در      است. اين       کامالً اتفاقی       آنها در بدوِ امر           کمیِ مبادلة      رابطة   
يکديگر انتقال دهند، قابل مبادله               دهند آنها را متقابالً به          که رضايت می     دارندگانشان،        

يابد و تکرارِ       کم استقرار می      کم  اشياِء مصرفیِ خارج         به  شوند. دراين ضمن احتياج          می 
مرورِ زمان       آورد. به       صورت يک جريان اجتماعیِ منظّم درمی                مبادله آن را به        مداوِمِ     

مبادله توليدگردد.        منظورِ    کار عمداً به      محصوالت ِ   کم قسمتی از      آيدکه دست    الزم می
 از لحاظ احتياجات مستقيم           اشياء  دمندیِ که از طرفی تفاوت بينِ سو از اين لحظه است
ئيشان   مبادله   ارزشآنها از  مصرف شود. ارزش جهت مبادله تثبيت میومفيدبودن آنها از

ادله  ـمب  اشياء با يکديگر     قِ آن   ـکه طب   ر رابطة کمی    ـاز طرف ديگ       گردد.      تفکيک می  
ارزشی    عنوان مقاديرِ         کند و عادت آنها را به            شوند، به توليد آنها بستگی پيدا می             می 

محصوالت، هرکاال برای صاحبش مستقيماً وسيلة                مبادلة مستقيمِ     نمايد. در       تثبيت می  
مصرف تلقّی شود، معادل است.           که ارزش      مبادله و برای غيرصاحبش فقط درصورتی          
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 يا احتياجِ   مصرف خود و   ارزشاز  که مستقل  ئی ارزشی مبادله هنوز شکلِ پس مالِ مورد
  دست نياورده است. کننده باشد، به هفردی مبادل

 کاالهای وارد در جريان مبادله                    ضَرورت اين شکل با افزايشِ عددی و تنوعِ                   
  يابد. گسترش می 

  آيند. وجود می خود مسئله و وسائلِ حلِّ آن در يک زمان به
 همبادل  با اجناسِ مختلفة ديگر مقايسه و راخود  کاال اجناسِ  که دارندگان ای معامله
مختلف در     متعلّق به صاحبان     گوناگون     کاالهای شود، مگراينکه پذير نمی تکنند صور

با يکديگر درمقامِ       مثابه ارزش    شوند و به  ی واحد ثالث مبادلهکاال اثنای معامله با نوعی
  گيرند. سنجش قرار

شود، هرچند      می  مختلف ديگر معادل        کاالهای     ثالث برای      کاالی     که اين  هنگامی
گيرد.    خود می   عام يا اجتماعی به ميدان عملش محدود باشد، بالفاصله شکلِ معادلِهم 

که سببِ   ئی است   گذرای اجتماعی        همان تماسِ     بقا و زَوالِ اين شکلِ عمومی وابسته به         
کاالی ديگر       کاالئی و زمانی به         گاهی به    گشته است. نوبت ايفای اين نقش             آن   پيدايشِ   

انواعِ معينی ازکاالها            ام با توسعة مبادالت اين نقش برای               شود، ولی سرانج       محول می   
  شود. صورت پول متبلوِر می گردد يا به تثبيت می

 شود، بدواً امری تصادفی            کاال می   کدام نوع از        موضوعِ اينکه شکلِ مزبور نصيبِ    
  طورِکلّی در اين امر تأثيرِ قطعی دارند. حال دو واقعه به است، ولی بااين 

شوند و درحقيقت       که از خارجه وارد می     ا در روی مهمترين اجناسیشکلِ پول ي
 گردد، يا بر        های مبادلة محصوالت بومی هستند تثبيت می               اَشکالِ ابتدائیِ بيان ارزش             

که مثالً مانند دام، رکنِ اصلیِ ثروت قابل انتقالِ بومی را     ِء مورد مصرفی اساسِ آن شی
  دهد. تشکيل می

آنان     ثروت  د زيرا تمامِ دارائی ودهن درنشين شکلِ پول را توسعه میبدواً اقوامِ چا
که  اين جهتفوراً قابل انتقال است و نيز از که است شکلی صورت منقول و بالنتيجه به به
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دهد و بالنتيجه آنها         شان آنها را دائماً با جماعات ديگر در تماس قرار می                       نوعِ زندگی
  کشانَد. مبادله می را به

پول  ابتدائیِ   صورت شکلِ عنوان بنده به خود را به  نوعِ انسان هم که  افتاده اتّفاق بسا 
درآورده است ولی هرگـز چنين نقشی را به زمين واگـذار نکرده است. اين انديشه                                      

آن ثلث     وجودآيد. تاريخِ پيدايشِ   ای به يافته توانست در جامعة بورژوائیِ تکامل تنها می
است و انقالبِ بورژوائیِ فرانسه بودکه يک قرن بعد درصدد برآمد    آخرِ سدة هفدهم

  مقياسِ ملّی جامة عمل بپوشانَد. آن را به
کاالها     گسلند و بالنتيجه ارزشِ          که مبادالت بندهای محلّیِ خود را می                 تدريج    به 

شودکه    کاالهائی می      گردد، شکلِ پول نصيبِ      بيش از پيش نمايندة کارِکلّیِ انسانی می
  گرانبها. ترند، يعنی فلزّات بودن شايسته معادلِ عام ی وظيفة اجتماعیيعتاً برای ايفاطب

نيستند، ولی پول طبيعتاً سيم و          ر و سيم باآنکه طبيعتاً پول          که "زَ    نکته  اکنون اين      
  ٢دهد. تالقیِ بينِ خواصِّ طبيعی اين فلزّات را با وظايف پول نشان می  ١ر است." زَ

که مانند     است  اين  از   عبارت    ايم وآن      ا فقط يک وظيفة پول را شناخته         اما تاکنون م      
  رودکه درآن مقاديرِ ارزشیِ                کار می    ای به    کاالها يا ماده         دة ارزشِ     ـدهن   تجلّی صورت   

  شوند. کاالها اجتماعاً بيان می
  

کارِ مجرد     ارزش يا تجسمِ    تواند دارای صورت مناسب برای تجلّیِ می  ای تنها ماده
کيفيت همانند     شکلِ يکسان دارای  به  آن های کلّية نمونه گرددکه انسانی بالنتيجه مساویِو

که   باشند. ازطرف ديگر چون تفاوت مقاديرِ ارزشی صرفاً جنبة کمی دارد الزم است                       
دلخواه     را به   آن را دارا باشد يعنی بايد بتوان های صرفاً کمی کاال نيز قابليت تفاوت پول ـ

                                                
  "فلزّات... طبعاً پول هستند". ۱۳۵ ، صفحةاقتصاد وغيره"  علمدربارة انتقاد از مارکس: "   ـ کارل۱
   ۷۲فحة سوم ص جديد. جلد  بخش Custodi کوستودی مجموعة پول"دردربارة   ("گاليانی 

(Galiani: "Della Moneta". 
 گرانبها" مراجعه شود. نوشتة مذکورِ من بخشِ "فلزّات ـ برای مطالعة نزديکتری در اين مورد به۲
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ر و سيم ذاتاً چنين خواصّی      کرد. زَ را با يکديگر ترکيب  يا از نو اجزاِءآنقسيم نمود وت
 جهت   اينکه از      شود. عالوه بر       را دارا هستند. ارزشِ مصرف پول ـ کاال مضاعف می                       

مصرف خاصّی است، مثلِ طال که برای پرکردن دندان و                         کاالبودنش دارای ارزش                
 مصرف صريح و      رود، ارزش          کار می    ساختنِ اشياِء تجملی به      مثابه مادة خام برای            به 

  گردد.   آن ناشی می اجتماعیِ آوردکه از وظايف ويژة دست می مشخّصی به
شوند و پول معادل  کاالهای ديگر معادلِ ويژة پول محسوب می  کلّية اينکه  نظر به

منزلة کاالهای خاصّ         است به   کاالی عمومی      که  عامِّ همة کاالهاست، آنها در برابرِ پول  
  ١گيرند. قرار می

  

ای از روابط همـة کاالهای               چنانکـه ديديم، شکلِ پول تنهـا انعکاسِ تَبلوريافتـه                 
  آن   است فقط برای       کاالست. بنابراين موضوعِ اينکه پول خود کاالئی                ديگـر در يک 

کند   ن شروع می    رسيدة آ  سامان شده و به شودکه ازشکلِ تمام کشف محسوب می کسی
   ٢.تحليلِ آن بپردازد تا سپس به

                                                
  " .است کاالی عمومی ـ  "پول۱
  Verri. Meditazioni Sulla Economia Politica p.16) ۱۶فحةسياسی، صدربارة اقتصاد غور ،وِری(

کم  آنها  گرانبها بناميم،کاال هستند و ارزشِ را تحت عنوان فلزّات آنها توانيم که می ر،"خود سيم و زَـ ۲
 دارِ بيشتری محصول ياکاالی ساختهکمتری از فلزِّ گرانبها مق که بتوان با وزن شوند. هنگامی و زياد می

  لزِّ گرانبها ارزشِ باالتری قائل شد."توان برای ف کرد، می شدة کشوری و امثالِ آن را خريداری
(A Discourse on the General Notions of Money, Trade and Exchange, as they stand in 
relations to each other. By a Merchant, London, 1695 p.7) 

کار  سنجش به مثابه مقياسِِ ر خواه مسکوک باشد يا نه، با اينکه برای همة چيزهای ديگر به"سيم و زَ
  رود، خود مانند شراب، روغن، توتون، چيت يا پارچه کاالست." می

(A Discourse concerning Trade, and that in particular of the East-Indies etc. London, 
1689. p. 4) 

ر سيم و زَ تواند منحصراً عبارت از پول باشد و نه ممکن است کشور پادشاهی می  "نه دارائی و ثروت
    را از عداد کاالها خارج نمود."

                      (The East India Trade a most profitable Trade. London, 1677. p. 4)  
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شود، بلکه     است از جريان مبادله ناشی نمی            پول تبديل يافته         که به   کاالئی    ارزشِ    
 آنجا   ساختنِ اين دو تعريف به       است. مخلوط  جريان شکلِ ارزشیِ خاصِّ آن ناشی ازاين

مورد برخی    وچون در ١ند.ا موهوم انگاشتهکه ارزشِ سيم و زَر را مجازی و است کشيده
آمده     وجود    توان عالماتی را جانشينِ آن نمود، اين اشتباه ديگر به                        از وظايف پول می        

طرف ديگر اين پندار خود    ولی از ای بيش نيست. گويا پول خود عالمت ساده که است
فقط عبارت      خود شیء و      محتَویِ حدسی بود داير بر اينکه شکلِ پولیِ شیء خارج از

  گرديده است. آن پنهان  که در پشت  است  صورت تجلّیِ روابط انسانیاز 
ط ـه ارزش فق      ـمثاب   زيرا به      ود  ـتوان عالمتی تلقّی نم         بدين معنی هرکاال را می           
 ٢که در توليد آن مصرف شده است.             ی است ئ  کارِ انسانی        مادی برای       [پرده، لَفّافه]         پوشة  

                                                
  

  )۷۲فحة (دربارة پول، ص گاليانی  مثابه فلزّ دارای ارزشند." ازآنکه پول شوند، به ر و سيم پيشـ  " ز۱َ
(Galiani: Della Moneta, p. 72) 

که آن را  سببِ خواصّش که نقره، به گويد: "توافقِ عمومیِ مردم موجبِ آن شده می  (Locke) الک
گويد: "چگونه  می (Law) الوعکس،  است، ارزشی مجازی دارا شود." به کرده برای نقشِ پول شايسته

چگونه ممکن بودکه اين شوند؟...  ملَلِ مختلف ممکن بود بتوانند برای شیِء معين ارزشی موهوم قائل
گويد: "نقره  که می است خود او نيز بسيارکم ازاين مطلب سردرآوده ارزش ثابت و مستقر بمانَد؟" ولی

عنوان  ارزشِ واقعیِ خود مبادله شده و چون به که داشته است، يعنی برطبقِ برحسبِ ارزشِ مصرفی
  ."(une valeur additionelle)  موده استئی نيز کسب ن اضافی گرديده، ارزش  پول مورد قبول واقع

(Jean Law: "Considerations sur le numéraire et le commerce″. E. Daires: Edition des 
economistes financiers du XVIII 

e siècle, p. 470) 
 "V. de Forbonnais: "Elements du Commerce ,               ـ "پول عالمت آنها (کاالها) است.":۲

 Nouv. éd. Leyde, 1766. T. II. P. 143) 
نمايندة و چيزی عالمت ). "پول۱۵۵فحة کتاب، ص  شود." (همان کاالها جذب می  طرف"مانند عالمت از
     ,Montesquieu: Esprit des Lois. oe uvres. London) : روحِ قوانين)مونتسکيوآن چيز است." (

 1767. T. II. p. 2)       
  سنگ آنهاست." ها نيست و هم ول عالمت ساده نيست زيرا خود او ثروت است و معرِّف ارزش"پ

(Le  Trosne: De l' Intérêt Social. p. 910) 
 ←  هـشود و ن ده میـعنوان عالمتی دي م شیء فقط بهـآوري نظر می ومِ ارزش را درـکه مفه امیـ"هنگ
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کار برطبقِ شيوة      که تعينات اجتماعیِ      ئی فات شيئیاشياء يا ص  اگر صفات اجتماعیِ ولی
حال   گردند درعين        ای تلقّی    منزلة عالمات ساده        آورند به      دست می   توليد به     خاصّی از   
  گفته شود اين صفات مخلوقِ دلبخواه انديشة انسانی هستند و بس. که است مثلِ اين 

توانست     ن هنـوز نمی    اين شيوه مورد پسند روشنگریِ سدة هيجدهم بودکه چو                   
طورِ   خواست الاقل به       سيرِ پيدايشِ اَشکالِ اَسرارآميزِ مناسبات انسانی را بشکافد، می                        

  آنها بردارد.  موقّت پردة بيگانگی را از روی
  

آن    دار ارزشیِ     ـکمیِ مق   کاال با تعيينِ     ادلِ يک   ـسابقاً تذکّر داده شدکه شکلِ مع          
 طال پول و بنابراين با هرکاالی ديگری قابلِ مبادله                     مالزمه ندارد. وقتی دانسته شدکه                

ديگری    دارد. مانند هرکاالی           که مثالً ده فوند طال چقدر ارزش نيست است، تازه معلوم  
                                                                                                       

  )۱۰۰فحةحقوق، ص: فلسفةهگل( شود." اراست نموده میکه د جهت ارزشیبلکه ازخود خودیِ به →
(Hegel: Phylosophie Des Rechts, s. 100) 

ای بيش  خيلی پيش از اقتصاديون، حقوقدانان اين عقيده را رواج داده بودندکه پول جز عالمت ساده
اق نيست و فلزّات احاندارِ سلطنت در تمامِ تگرانبها فقط دارای ارزشی موهوم هستند. اين نوکران و مد

های  سنّت  برای پادشاهان اين حق را شناختندکه سکّة قلب بزنند و برای اثبات اين حق به قرون وسطا
پول  (مجموعة قوانينِ رومِ قديم) راجع به Pandectesها  پاندکتکه درکتابِ  ای امپراتوران روم ونظريه

در  (Phillipe de Valois) فيليپ دو والوامکتب ثبت شده است، توسل جستند. شاگرد زيرک اين 
که... حرفه،  کند نتوانَد و نبايد ترديد گفت: "احدی  صادر نمود، چنين می ۱۳۴۶ سال که در فرمانی

ما و جاللِ شاهانة ما  مسکوکات فقط به دربارة ضرب و اجازة ضربِ  عمل، وضعِ پشتوانه و هر فرمانی 
آن  که بخواهيم برای رسدکه برطبقِ اراده و ميلِ خود هر نرخ و هر بهائی یتعلّق دارد و نيز فقط ما را م

های حقوقِ روم بودکه تعيينِ ارزشِ پول را مبتنی بر فرمان امپراتور  مقرر داريم!" اين يکی از دگم
يرا کند ز  کس مجاز نيست پول خريداری کاال تلقّی شود: "هيچ عنوان کرد. اکيداً ممنوع بود پول به می

ژ. ف. تواندکاال باشد." در اين باره تفسيرِ نيکی ازجانبِ  برای استفادة عموم ايجاد شده است و نمی
  شده است: (G. F. Pagnini) اينی پانی

"Saggio sopra il giusto pregio delle cose" (1751, Custodi, Parte Moderna T. II.)  
  کند. عليه آقايان حقوقدانان پلميک می اينی پانیکه  ازجمله در بخشِ دومِ نوشتة خود است
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وسيلة هرکاالی ديگر بيان          صورت نسبی به     تواند مقدار ارزشیِ خود را به            پول فقط می
وسيلة   به است و  آن الزمکه برای توليد است کاری زمان  خاصِّ آن وابسته به نمايد. ارزشِ

اين    ١گردد.     ر داشته باشد، بيان می    مقداری از هرکاالی ديگرکه همان اندازه زمان در ب
هنگامِ مبادله بالواسطه انجام             سرچشمة توليد طال و به         تعيينِ نسبیِ مقدار ارزش در             

  گردد. می
  

. گرديده است      آن بدواً تعيين       اُفتَد، ارزشِ        گردش می     عنوان پول به    که طال به وقتی
رسدکه پول     اين نتيجه می     کم به   کم  های اخيرِ قرن هفدهم تحليل وتجزية پول                در دهه    

  است ولی اين تحليل فقط آغازِکار بود. دشواری در فهمِ اين نکته نيست                  خودکاالئی 
    ٢که چگونه و چرا کاالئی پول است. است کاال است، بلکه مطلب در اين  که پول

                                                
گندم الزم داشته است، يک اونس  که برای توليد يک بوشل زمانی ـ "اگرکسی بتواند در همان مدت۱

آن ديگری  نقره را از اعماقِ زمينِ پِرو استخراج نموده به لندن بياورد، هر يک از اين دو، بهای طبيعیِ
تراست، بتواند دو اونس  يجةکشف معادن جديدکه استخراج ازآنهاآساناگر وی درنت خواهد بود. ولی

شيلينگ در  گندم با ده کند، قيمت آورد فراهم دست می اونس به که سابقاً فقط يک سهولتی همان نقره به
   Caeteris paribus آمد." نظر می شيلينگ به ۵همان اندازه ارزان خواهد بودکه سابقاً درمقابلِ هربوشل 

(William Petty: A Treatise of Taxes anddcontributions, London, 1667. p. 31).  
  که شرايط ديگر مساوی باشند.) (درصورتی

  
  

که از پول      های غلطی    آموزدکه: "تعريف          چنين می   (Roscher)  روشر  آقای پروفسور         آنکه     از   ـ پس۲
کاال تلقّی     راکمتر از يک         آن   بعضی   بيشتر و  را     آن شوند: برخی شده است به دو دستة عمده تقسيم می

دهدکه حتّا      دست می   و نگاری ازآنچه دربارة ماهيت پول نوشته شده به                       کنند"،کاتالوگ پرنقش           می 
گيرد   که از آن می       اندازد و سپس نتيجة اخالقی            تاريخِ حقيقی تئوری نمی         هم به    ئی  مختصر روشنائی    

را ازکاالهای          که پول    هائی   ويژگی    د اقتصاد به اغلبِ علَمای جدي  که جای انکار نيست   است: "ولی اين 
اند...      توجه نکرده      قدرِکافی     چطور پول چيزی بيشتر ياکمتر ازکاالست؟) به سازد (پس ديگر متمايز می

  پايه نيست."  ...کامالً بی(Ganith)گانيت لیِ مرکانتی  نيمه  جهت واکُنِشِ  اين از
(Wilhelm Roscher: Die Grundlagen der Nationalökonomie. 3. Aufl. 1858. S. 207-210)   

 ← و چنين  ی! ـاريف دقيقـاً چه تعـکامالً ـ واقع  ، ـ نه ، ـ از اين جهت افیـ، ـ غيرک رـ، ـ کمت بيشتر
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 شيئی ، ديديم     B کاال A = Yکاال  Xاکسپرسيون ارزش:   ترين که درساده همچنان

  کندکه   وسيلة آن نموده شده است چنين جِلوِه می               مقدار ارزشیِ چيزِ ديگری به              که  
اين رابطه و مانند يک خاصيت طبيعیِ اجتماعی دارای                      گويا خود بدون وابستگی به            

کرديم.     يافت پِی    که استقرار می    ای روغين را تا مرحلهما اين ظاهرِ د شکلِ معادل است.
ازکاال وابسته شد يا            نوعِ مخصوصی      صورت طبيعی   معادل عام به  اينکه شکلِ  محض به
  انجام رسيده است. شکلِ پول متَبلوِرگرديد، استقرار وتثبيت اين پديده به به

ه امتعة ديگر ارزشِ خود    کاالئی از جهت اينک رسدکه چون نظر نمی بدواً چنين به
 شود طور نمايش داده می است بلکه بالعکس، اين کنند پول شده وسيلة آن بيان می را به

  نمايانند. وسيلة آن می کاال پول شده است، سايرِکاالها ارزشِ خود را به آن  که چون
گذاشته باشد، درحاصل         جای اينکه اثری به بود، بدون جريان که واسطة اين تحولی

جريان ديده شود،           اين    آنها در       اينکه سهمِ     شود.کاالها، بدون          نتيجة خود ناپديد می      و
جنبِ    يابندکه خارج ازآنها و در          شکلِ ارزشیِ خود را ساخته و پرداخته درکاالئی می

  آنها موجود است.
آيند خود     سينة زمين بيرون می         که از    همان شکلی   ر و سيم به   اشياء يعنی زَ       اين   
واسطة هرکارِ آدمی هستند. جنبة سحرآميزِ پول از اينجا                      منزلة تجسمِ بی     به  حال  درعين

  گيرد. سرچشمه می
بالنتيجه چهرة    و   خويش    توليد    ن پروسة اجتماعیِ  درو ها در انسان )١(مانند رابطة اتوم

                                                                                                       
 "اُسلوبِ آناتوميکروفيزيولوژيک" اقتصاد روشر ی و استادمآبانه را آقایهای التقاط پردازی عبارت →

 که "پول کشف ايشان هستيم وآن عبارت از اين است سياسی ناميده است! با وجود اين ما مرهون يک
  کاالی مطبوعی" است. 

)۱( (Atomistische Verhalten)  ض ازمجزّا و  وار مانند يا اتُم اتُمغَر قِ توليدکنندگان مناسباتمتفر
   است. 
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آگاهانة آنهاست، بدواً             که مستقل از نظارت و عملِ فردیِ               آن مناسبات توليدی، عينیِ
گيرند، نمايان       خود می    کاال به      طور عموم صورت       کار به    که محصوالت      مورد    در اين    

  شود. می
که روشن شد، چيزِ       کنندة کاالفتيشی      فتيشی جز معمای خيره       بنابراين معمای پول        

  ديگری نيست.
  
  
  
  

  ٭
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  فصل سوم

  

  پول يا گردشِ کاال
  

  

  ها گيرِ ارزش اندازه .۱
  

کاال  ـ  ر پول   که فقط زَ    کنيم  جا دراين نوشته فرض می      لب همهکردن مط برای ساده
  است. 

گذارد تا ارزشِ          کاالها می   ای دراختيارِ جهان که ماده ر اين استنخستين وظيفة زَ
نامند وکيفيت مساوی        که هم   صورت مقاديری ها را به ند، يا ارزشنک خود را درآن بيان

ت قابل سنجش هست دارند و ازلحاظند، بنمايانَد.کمي  
مناسبت   کند و فقط به     ها عمل می    گيرِ همگانیِ ارزش   مثابه اندازه بدين نَحو طال به

آورد و سپس       دست می   شدن را به     کاالی معادل       که طال آن ويژگیِ        همين وظيفه است    
  گردد. پول می

است.     آن صحيح     کند، بلکه عکسِ     را قابل سنجش می       کاالها  که اين پول نيست
ة انسانی هستند و بالنتيجه         ـيافت   مثابه ارزش عبارت ازکارِ تجسم                 کلّية کاالها به         چون  

 را جمعاً درکاالی معين و            های خود     توانند ارزش         خودیِ خود قابل سنجشند، می           به 
کاالی مزبور را تبديل به مقياسِ مشترک ارزشِ                         طريق     بدين    مخصوصی بسنجند و   

  خويش يعنی پول نمايند.
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 که خود ارزشِ       کاراست ارزش، صورت ضَروریِ تجلّیِ زمان ن مقياسِعنوا پول به
  ١کاالهاست. نهانیِ 

طال ( کاال به يک ارزشیِ  اکسپرسيونX  کاالA=Y يا   کاال) شکلِ پولی     ـ    پول    قيمت
است     کافی    اونس طال     ۲آن کاال است. اکنون يک معادلة منفرِد مثلِ يک تُن آهن =                

ين معـادله ديگر احتياج        ای بنمايانَد. ا        نَحوِ شايسته   ن را اجتماعاً به      آه     برای اينکه ارزشِ   
طال اکنون      کاالی معادل يعنی       کند زيرا کاالهای ديگر حرکت صف معادالتندارد در

چهرة   کاال از نو به       است. پس بدين طريقِ شکلِ عمومیِ ارزشِ نسبیِ                  صفَت پول يافته    
  طرف ديگر اکسپرسيون          خود درآمده است. از             ابتدائیِ ساده يا مجزّای شکلِ نسبیِ            

شکلِ  های ارزشِ نسبی        اکسپرسيون    انتهای    يافتة ارزشِ نسبی يعنی زنجيرة بی              گسترِش  
طورِ   کاالها به     قيمت   گردد. اما اين زنجيره اکنون در                   کاال می   ـ    پول   ارزشِ نسبیِ     ويژة    

                                                
 xکه مثالً ورقةکاغذی  طوری کار نيست به سطه نمايندة زمانـ سؤال دربارة اينکه چرا پول خود بالوا۱

کار بايد  که بپرسيم چرا در رژيمِ توليدکاالها محصوالت است  دهد عيناً مثلِ اين  کار را نمايش ساعت
دو جزء دارد: کاال و   خودیِ خود مالزمه با تجزية آن به کاال تجلّی نمايند زيرا تصورِکاال به شکلِ به

ودش تواند بالواسطه مانندکارِ اجتماعی يعنی ضدّ خ فردی نمیاينکه بپرسيم چراکارِ کاال. ويا مثلِـ   پول
صورت  توليدکاالئی، پول به  خواهد، براساسِ که می را  توخالی  (utopie)تلقّی شود. من اين خيالبافیِ

دربارة انتقاد مارکس: "  (کارلام  صورت مشروح مورد بحث قرار داده ديگر به رسيدکار درآيد درجای
 )۱ـ۱((Owen)اووِنکه  که مثالً رسيدکاری شوم اينجا متذکّر میوبعد). فقط در ۶۱، صفحة اقتصاد" علماز

 بدواً اووِنکنترلِ تئاتر.   تواند داشته باشدکه يک برگ همان اندازه عنوان پول می است به  تصورکرده
گيردکه درست نقطه  نظر میتوليد را در کند يعنی شکلی از میاست فرض  شده که اجتماعی کاری را

انفرادیِ توليدکننده را  که سهمِ خورد اين درد می کار فقط به است. برگ تصديقِ   مقابلِ توليدکاالئی 
نمايد.   جمعی و همچنين حقِّ انفرادیِ وی را درمورد حصّة معينی از محصولِ مشترک مشخّصدرکارِ

های پولی  بندی را مفروض بدانَد وسپس بخواهد با سرهم که توليدکاالئی است ر نداشتهظدرن اووِنولی 
  آن خالص شود.  از قيد شرايط ضروریِ

 ). ۱۸۵۸ـ  ۱۷۷۱سوسياليست خيالباف انگليسی (  )(Robert Owen اووِن رابرت  )۱ـ۱(
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ها را وارونه بخوانيم             است صورت مظنة رسمیِ قيمت       کافی است.  اجتماعی داده شده
 دست  کاالهای ممکن نمايش داده شده است، به                    که درکلّية     تا مقدار ارزشیِ پولی          

عکس، پول خود هيچ قيمتی ندارد. برای اينکه پول دراين شکلِ نسبیِ                        آوريم. ولی به 
نمايد، می               به                   همگانیِ سايرِکاالها شرکت  پول در برابرِخودش  عنوان    بايست نفسِ 

  داده شود.معادل قرار 
 شکلِ ارزشیِ         کاالها يا شکلِ پولی        قيمت آنها، به     شان، مانند         طورکلّی ازصورت

شان جداست و بنابراين فقط جنبة ذهنی يا تصوری                  محسوس و واقعیِ هيئت جسمانی         
است، در خود اين اشياء وجود               آهن، پارچه،گندم وغيره، اگرچه نامرئی                     دارد. ارزشِ  

شود،  طال متصوِّر می آنها نسبت به ة تساویِ اشياء با طال، سنجشِوسيل ارزش به دارد. اين
 کاالست    زند. بنابراين بر نگهبان            گفت فقط در سرِ اشياء دور می            توان    که می   ای   رابطه   

دنيای    کاغذی بپيچد تا بهاشان را به            و يا به دورشان        هدآنها نَ      را بر فَرقِ       که زبان خود       
ر ذهنی است، برای انجامِ اين عمل نيز کاالها به زَ ن ارزشِچون بيا ١خارج اعالم نمايد.

                                                
خليج بافين     غربیِ    نينِ ساحلِ کند. دربارة ساک         استفادة ديگری می        وحشی از زبانش         ـ وحشی يا نيمه    ۱

(Baffinsbay) ِکاپيتان پاری    آمريکا)   (واقع در اقيانوس اطلس شمال  (Parry)    شودکه: "در       متذکّر می
کشند و   روی شیِء مورد مبادله می           اين مورد (غَرض مبادلة محصوالت است) دو بار زبان خود را به                 

کنند." در نزد اسکيموهای            يافته تلقّی می     اً انجام   رسدکه معامله را صحيح        نظر می   از آن چنين به       پس  
ليسد. پس اگر در شمال زبان  کاال را هر بار در حينِ تصرف می  طريق  همين کننده به خاوری نيز مبادله

عنوان عضوِ تملّک       که در جنوب شکم به       رود، جای شگفتی نيست        شمار می   مثابه عضوِ تصرف به       به 
را   کسی    ا) ثروت    ـآفريق    قبايلِ جنوب شرقیِ     Kaffre, Cafreی شود و يک نفرکافر (شده تلقّ  انباشته

گزارشِ رسمیِ         که  هستند زيرا هنگامی        هوشمندی    کافرها مردمِ       گمانه زَنَد. اين        برحسبِ فربِهیِ شکم    
ز دهدکه قسمت اعظمِ طبقة کارگر ا             باکمالِ تأسف تشخيص می        ۱۸۶۴بهداشت انگلستان در سال          

در   گردش خون هم نيست        کاشف   که مسلّماً   نامی   هاروِی     Harveyاست دکتر   آور محروم موادّ چربی
دادکه آنها را از شرِّ زيادیِ  آميزی به بورژوازی و اشراف نويد می های نيرنگ وسيلة نسخه سال به همان

  افزود. پيه و چربی نجات دهد، و از اين راه بر دارائیِ خود می
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  کار برد. ری ذهنی و تصوری بهتوان فقط زَ نيز می
شکلِ قيمت يا    کاالهای خود را به            دانَدکه وقتی ارزشِ             کاالئی می      صاحب   هر 

طال تبديل     کند، هنوز خيلی مانده است تا آنها را به                  صورت طالی مجازی بيان می            به 
کوچکترين قيراطی از         طال تخمين زَنَد، به       کاال را به      رای اينکه ميليونها ارزشِ          نمايد و ب    

  طالی واقعی احتياج ندارد.
  سنجیِ خود فقط پولی ذهنی و مجازی است. پس پول در وظيفة ارزش

 اينکه برای      با  ١است.     آميزی شده     جنون     های   کردن تئوری       لگُ  اين وضع موجبِ     
رود، قيمت مطلقاً مربوط به              کار می    ط پولِ تصوری به       سنجی فق  وظيفة ارزش          انجام    

 آهن     که مثالً در يک تُن        مادة واقعیِ پول است. ارزش يعنی مقداری ازکارِ انسانی                              
که محتَویِ همان قدرکار است، نموده         کاالـ  ئی از پول وسيلة مقدار تصوری گنجيده به 

  شده است.
ا مس مقياسِ ارزش باشد، ارزشِ يک تُن               يک از طال، نقره ي کدام برحسبِ اينکه

ر و سيم   شود و نمايندة مقاديرِ مختلفی از زَ              کامالً متفاوت نموده می          های  آهن با قيمت
عنوان مقياسِ ارزش          يا مس است. پس اگر دوکاالی مختلف مثالً طال و نقره توأماً به                    

ه طال و ديگری به نقره        کار روند،کلّية اجناس دارای دو بيان مختلف، قيمت يکی ب                   به
) ۱۵:    ۱دارند (مثالً          ثابتی     ر و سيم رابطة ارزشیِ        که زَ   خواهد بود. اين دو بها تا زمانی              

که در اين رابطه پيدا شود، نسبت                تغييری    مانند. اما هر       هم می    درکمالِ راحتی درکنارِ         
کندکه  ثابت می زَنَد و عمالً هم می بينِ قيمت برحسبِ طال يا برحسب نقرة کاالها را به

  ٢دارد. سنجی تناقض ارزش با وظيفة ارزش  بودن مقياسِ دوگانه
                                                

ها دربارة واحد مقياسِ پول"  کارل مارکس قسمت "تئوری  تأليف "انتقاد..."کتابِ  ود بهـ رجوع ش۱
 و بعد. ۵۳صفحة 

عنوان پول يعنی مقياسِ ارزش در جنبِ                  ـ (حاشية چاپ دوم): "هرجاکه طال و نقره قانوناً و توأماً به      ۲
 ←د و همچون مادة واحدی           کوشش شده است بيهوده اين دو را همانن   يکديگر قرارگرفتند همواره
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  شوند: شکلِ ذيل نموده می که قيمتشان تعيين شده است، عموماً به کاالهائی
a  کاالA  =x   طالb ;  کاالB  =z   طال; c  کاالC  =y  که درآن طال وغيره a  ، 

b    ،c              نی ازکاالهای  نمايندة مقاديرِ معي A  ، B  و C   هستند وx   و   y و  z        ِمقادير معرِّف
  معينی از طال.

  

المقداری از طال تحويل              کميات مجازی و مختلف         کاالها به      های   پس، ارزش       

                                                                                                       
طورِ ثابت در نسبت معينی از           تلقّی نمايند. اگر تصور شود که مقدار زمان واحدی ازکار بايد به                          →

اند و حجمِ معينی    که نقره و طال از يک ماده طال و نقره نموده شود درحقيقت چنين فرض شده است
مشخّصی از طالست. از سلطنت ادوارد سوم تا ژرژ                تر يعنی نقره جزِء ثابتی از حجمِ ارزنده از فلزّ کم

که درنتيجة تصادم        است  انگلستان عبارت از يک رشته پيوسته از اختالفاتی                    دوم تاريخِ سيستمِ پولیِ       
وقوع پيوسته      های واقعیِ ارزشِ اين دو فلزّ به                 بين تعيين قانونی رابطة ارزش بينِ طال و نقره و نوسان                     

شد،  شده ازجريان خارج می ارزيابی یِ طال فزونی داشت و زمانی ازآن نقره. فلزِّکماست. گاهی ارزياب
داد ولی ديری          گرديد. سپس قانونی رابطة ارزشی دو فلزّ را تغيير می                        گشت و صادر می       ذوب می    

که اين ارزشِ اسمیِ جديـد مانند همان قديمی باز با نسبت واقعیِ ارزش در تضاد قرار                                      گذشت  نمی 
به نقره درنتيجة تقاضای نقره در چين و  رفت. ـ در دوران ما تنزّلِ موقتی و بسيار ناچيزِ طال نسبت گ می

است يعنی صدورِ نقره        تری درکشورِ فرانسه شده    مقياسِ عظيم هندوستان موجبِ بروزِ همين پديده به
یِ واردات طال نسبت به   فزون ۱۸۵۷و ۱۸۵۶، ۱۸۵۵وسيلة طال. ـ در سالهای  آن در جريان به و جانشينیِ

    که صدورِ نقره      شد درصورتی     ليرة استرلينگ بالغ می        ۰۰۰,۸۵۰,۴۱آن درکشورِ فرانسه به             صادرات
  بر ورودش پيشی داشت.  ليرة استرلينگ ۰۰۰,۷۰۴,۱۴معادلِ 

 آنها بايد در پرداخت           آيند و يا هر دوی          شمار می   که هر دو فلزّ قانوناً مقياسِ ارزش به                 درکشورهائی      
  که ارزشش ترقّی       کند، فلزّی     طال يا نقره پرداخت         ميلِ خود به     تواند به     پذيرفته شوند ولی هرکس می          

گران ارزيابی           که  و مانند هرکاالی ديگر بهای خود را با فلزّی                    (agio) دارد است صرف برمی کرده 
رود. تمامِ تجربة          کار می عنوان مقياسِ ارزش به که فقط فلزِّ اخيرالذکر به سنجد درحالی شده است می

که قانوناً دوکاال  کرد: آنجائی توان چنين خالصه آمده است می دست  را که در اين زمينه به   ئی تاريخی
  کند."  میآنها عمالً اين مقام را احراز  دهند همواره فقط يکی از سنجی را انجام می وظيفة ارزش

  ).۵۳،  ۵۲فحة ، ص [نقد اقتصاد سياسی]دربارة انتقاد از علم اقتصاد"مارکس: " کارل 
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که درکاالها از نظرِ جسمانی وجود دارد                     طريق با وجود تنوعِ بسياری              اند. بدين      شده 
صورت مقاديرِ       ها به   اند. ارزش        ديل يافته   اسم، به مقاديری از طال تب     ی هممقادير همه به 

اين واحد مقياس         يابد. سپس    عنوان واحد مقياس بسط وتکامل می                مختلفی از طال به      
گردد. طال، نقره و          اجزاِء صحيح معيار می        کند و درنتيجة تقسيم به       خود تحول پيدا می

 طوری   ئی هستند به   ازآنکه پول شوند در وزن فلزّیِ خود دارای چنين معيارها              مس قبل
وغيره    ) ۱( رود و از طرفی به اونس              کار می    عنوان واحد اندازه به         به )١(که مثالً يک فوند 

   ٢شود. وغيره جمع می )۱(گردد و از طرف ديگر با اَضعافی از قبيلِ سنتنِر تقسيم می
ين که قبالً وجود دارند نخست           بنابراين در هر جريان فلزّی اسامی معيارهای اوزان                  

ها و از     گيرِ ارزش گردند. طال از حيث اندازه ها می های معيارِ پول يعنی واحد قيمت نام
تجسمِ  که   دهد. از اين حيث          ها دو وظيفة کامالً مختلف انجام می               حيث معيارِ قيمت    

هاست و از لحاظ وزن معينی از فلزّ معيارِ                 گيرِ ارزش      است اندازه       کارِ انسانی       اجتماعیِ   
کاالهای     های مختلف    گيرِ ارزش برای تبديلِ ارزش                 مثابه اندازه         هاست. طال به     قيمت 

عنوان معيارِ قيمت        رود. و به       کار می    ئی از طال به      مقاديرِ مجازی      قيمت، يعنی به متنوع به
  گيرد. همين مقادير طال را اندازه می

  

د اما معيارِ    رزش بسنج    عنوان ا     کاالها را به   هخوردک اين درد می ها به مقياسِ ارزش
 ارزشِ     نه    گيرد ولی   می طال اندازهاز کميت معلومی روی را از طال قيمت بِالعکس مقاديرِ

                                                
)۱ (Pfund به)  فرانسهLivre (Zentner - ounce -  به)  فرانسهQuintal.(  
 عنوان واحد مقياسِ پول به انگلستان اونس طال به انگيزکه در ـ (حاشية چاپ دوم): اين امرِ شگفت۲

شود: "در ابتدا پول ما برمبنای نقره تنظيم  شرحِ زير توضيح داده می اجزاِء صحيح منقسم نشده است به 
شود. اما  اجزاِء صحيحِ مسکوک تقسيم می  که اونس نقره همواره به  جهت است  همين يافته بود و به

طال  بود، اونس  نقره ترکيب يافته  که منحصراً برحسبِ  ئی وارد شد چون طال بعداً در سيستمِ پولی
  األجزاء ضرب شود."ز مسکوکات صحيحا ای  عده  صورت توانست به نمی

                                 (Maclaren: History of the currency. London, 1858, p. 16)  
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که    ها الزم است      کميت ديگر. برای معيارِ قيمت            کميتی از طال را برحسبِ وزن يک               
گيری   راندازه     باشد. اينجا مانند ه عنوان واحد مقياس تعيين شده وزن مشخّصی از طال به

ثُبات رابطة سنجش مسلّماً ضروری             بينِ مقاديرِ هم       بنابراين تاکميت معين             اسم  است. 
ها وظيفة خود را        رود معيارِ قيمت       کار می عنوان واحد مقياس به واحد و ثابتی از طال به

عنوان مقياسِ ارزش           تواند به     هرچه بهتر انجام خواهد داد. طال فقط از اين جهت می                       
  ١پذير است. آن امکان کار است و بنابراين تغيير در ارزشِ کار رودکه خود حاصلِ به

کوچکترين تأثيری       است تغييرکند بدون اينکه          طال ممکن   که ارزشِ      است  بديهی  
ها داشته باشد. تغييرات حاصله در ارزشِ طال هرچه         عنوان معيارِ قيمت وظيفة آن به در

لفی از طال با هم در همان رابطة ارزشی خواهند ماند.                         باشد باز همواره مقاديرِ مخت             
اونس طال دوازده مرتبه بيشتر از يک                    ۱۲کند باز     % تنزّل   ۱۰۰۰فرضاً که ارزشِ طال         

که   ای است    ها مطلب فقط بر سرِ رابطه         اونس ارزش خواهد داشت و درمورد قيمت                     
  بينِ مقاديرِ مختلفة طال وجود دارد و بس!

اينکه ترقّی يا تنزّلِ ارزشِ يک اونس طال تغييری در وزن                        از طرف ديگر نظر به
عنوان معيارِثابت         طال بهکند و نيز تغييرنمی آن آورد، وزن اجزاء صحيحِ وجود نمی آن به
وظيفة خود ادامه           آن حاصل شود، همچنان به          ها، ولو هر تغييری هم در ارزشِ                قيمت 

آن نيست. اين        سنجیِ از اجرای وظيفة ارزش              دهد. همچنين تغييرِ ارزشِ طال مانع              می 
شود و بنابراين اگرچه اکنون همه برحسبِ         کلّية کاالها می  تغيير در همان حال عارِضِ

که سايرِ شرايط مساوی باشند)          (درصورتی      ) ٢( شوند  قيمتی بيشتر ياکمتر بيان می        طال به   

                                                
اسِ ـهای انگليسی يک نوع درهمیِ غيرقابل توصيفی در بارة مقي در نوشته : ـ (حاشية چاپ دوم)۱

وجود دارد. دائماً وظايف و  (Standard of Value) ها و معيارِ قيمت  (Measure of Value)ها  ارزش
  شوند. بنابراين اسامی با هم اشتباه می

آن بينِ دو  ادا شده و سپس ترجمة آلمانیِ Caeteris paribus) درمتن اين تعبير باکلمات التينیِ ۲(
  گذاشته شده است. هالل
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  مانَد. ارزشِ نسبی و متقابلِ آنها در همان وضع باقی می
کاالئی ديگر       مصرف   وسيلة ارزش کاال به که دربارة نمود ارزشِ يک ن فرضیهما

طال نيز عيناً متصوِّر است يعنی در زمان معين برای توليد                     کاالئی به     شد دربارة سنجشِ     
نينی        است. به    کار مصرف شده        مقداری طال مقداری            به          طورِکلّی قوا که فوقاً راجع 

کاالها عارض       قيمت که در    هائی  رديم دربارة نَوسانک بياننسبی   اکسپرسيون سادة ارزشِ 
 که يا با      پذير است    کاالها درصورتی امکان            شود، معتبر است. ترقّیِ عمومیِ قيمت            می 

 ماندن ارزشِ       يا درصورت ثابت       کند و   کاالها ترقّی   پول ارزشِ ماندن ارزشِ وجود ثابت
کاالها درصورتی         عمومیِ قيمت    تنزّلِ بالعکسوباشد  خود پول تنزّل نموده کاالها ارزشِ 

نمايد ويا درصورت  کاالها تنزّل ماندن ارزشِ پول ارزشِ که يا باوجود ثابت است ممکن
  کرده باشد. کاالها ارزشِ پول ترقّی ماندن ارزشِ ثابت

ارزشِ پول بالضروره               شودکه ترقّیِ      وجه چنين نتيجه نمی       هيچ  از اين مقدمه به        
افتادن ارزشِ پول مالزمه با ترقّیِ           کاالهاگردد و يا پائين نزّل متناسبی در قيمتموجبِ ت

ارای    که د   متناسبی در بهای اجناس داشته باشد. چنين تأثيری فقط در موردکاالهائی                             
نسبت   که مثالً ارزششان در يک زمان و به کاالهائی آنارزشِ ثابت هستند صادق است.

کاالها     دارند. حال اگر ارزشِ   رود، عيناً قيمت خود را نگاه می ترقّیِ ارزشِ پول باال می
  است    کند، تنزّل يا ترقّیِ قيمتشان وابسته به تفاوتی                  کُندتر يا تُندتر از ارزشِ پول ترقّی                

  آنها و تغييرات ارزشِ پول موجود است وغيره. های ارزشِ که بينِ نَوسان
  

که از اوزان فلزّ متفرِّع            کم اسامیِ پول  زيم.کمبپردا قيمت مطالعة شکلِ اکنون باز به
های پيشين تفاوت       است با نام     ای از آنها تاريخی            که پاره     جهات چندی     شده است به   

  کند، ازآنجمله است: پيدا می
اند مثالً در روم         کرده    کمتر ترقّی    که  ـ رواجِ مسکوکات خارجی در نزد اَقوامی                   ۱

داشت. اسامیِ       خارجی جريان       کاالهای     صورت   دا به  قديم مسکوکات طال ونقره درابت              
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   های اوزان بومی متفاوِت بود. اين مسکوکات خارجی با نام
فلزِّ پربهاتر انتقال        بهاتر به    بودن از فلزِّ کم        ـ با تکاملِ ثروت وظيفة مقياسِ ارزش              ۲

ين تتالی    گيرد هرچندکه ا        را می    نقره    شود و طال جای       جانشينِ مس می     يابد. نقره       می 
که به يک فوند واقعیِ          است  مثالً فوند نامی      ١نظرآيد.      نگاریِ شاعرانه به       برخالف وقايع      
عنوان مقياسِ ارزش جانشينِ نقره شد،                محضِ اينکه طال به      لی به  بود، و     نقره داده شده       

15ر و سيم وجود داشت شايد به      که بينِ زَ ای همين اسم برطبقِ رابطه
فوند طال اطالق        1

 مثابه نامِ متداولِ وزن طال جدا                 عنوان نامِ پول از فوند به               شد. از اينجا ديگر فوند به            
    ٢گرديد.
وسيلة شاهان در پول شده است و            که درجريان قرون متمادی به                هائی   ـ تقلّب ۳

درنتيجة اين        ٣درحقيقت از وزن بدویِ مسکوک چيزی جز اسم باقی نگذارده است                           
 تاريخی جدائیِ بينِ نام            تحو فلزّی                         الت فلزّات و اسامیِ معمولیِ اوزان های پولیِ وزن

کامالً قراردادی و ازطرف ديگر          شد و چون ازطرفی معيارِ پول عادیبرای مردم امری 
آيد. وزن معينی از فلزِّ             آن پيش می     است، مآالً تعيينِ قانونیِ          قبولِ اجتماعی      محتاج به    

آن قانوناً نامِ         شودکه به    اجزاِء صحيحی تقسيم می        يک اونس طال رسماً به         بهادار مثالً     
عنوان واحد مخصوصِ مقياسِ پول             دهند. اين جزِء صحيح، که به           فوند، تالر وغيره می 

های قانونیِ       گرددکه نام        اجزاِء صحيحِ ديگری تقسيم می           نوبةخود به      شود، به    می  تلقّی 

                                                
 ی هم نيافته است.ـ تاريخ نگاری هنوز ارزشِ عمومی  آنکه اين وقايع ويژه ـ به۱

عمومِ   های ترين پول است، قديمی  آنها مجازی  که امروز اسامیِ "مسکوکاتی : ـ (حاشية چاپ دوم)۲
 حساب عنوان پولِ رايج به اند، به داشته چون حقيقتاند و حقيقی بوده همةآنها زمانی هستند. ولی ها ملّت

  Galiani, Della Moneta  ۵۳، صفحة گاليانی."  اند آمده 

که ليرة انگليسی از ثلث وزن اصلیِ خودکمتر و ليرة اکوسی  جهت است ـ (حاشية چاپ دوم): از اين۳
36از اتحاد فقط معرف  قبل

47فرانسوی ليورِآن و  1
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1 
  کوچکتری است. هم پرتقالی قسمت بسيار ازآن (Reis) ريس و
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  ١يابند. شيلينگ، پنی وغيره می
گيرند. آنچه تغيير        بعداً، چون پيش، اوزان معينی از فلزّ معيارِ پولِ فلزّی قرار می                        

  ها يا مقاديری از طال که در درونشان ارزشِ    آنهاست. قيمت گذاریِ يافته، تقسيم و اسم
هائی از معيارِ       نام  ت، اکنون در اسامیِ پول يا شمار             اس  طورِ مجازی انتقال يافته       کاالها به

گندم   اينکه بگويند يک چارک         جای   گردند. به      اند بيان می      قانوناً پذيرفته شده        طال که  
کوارترگندم       گفته خواهد شد: يک       مساوی با يک اونس طالست، در انگلستان چنين                 

  ونيم. و ده پنس شيلينگ ۱۷و است با سه ليرة استرلينگ مساوی 
گويند و    يگر می  يکد    کاالها ضمنِ اسامیِ پولی، ارزشِ خود را به                   بدين صورت    

شکلِ پول تثبيت نمود، پول         بنابراين به       آيد چيزی را ازلحاظ ارزش و     که الزم موقع هر
   ٢رود. کار می عنوان شمارش به به

اگر من بدانم فردی يعقوب نام                آن است.       کامالً خارج از ماهيت             چيز   نامِ هر   
های پول: فوند، تالر، فرانک،                 ام. همچنين در ميان نام دارد، چيزی از اين انسان ندانسته

شود. معنای پنهانیِ اين عالئمِ             دوکا وغيره هرگونه اثری از رابطة ارزشی ناپديد می                           
  اينکه مبيِّنِ       شودکه اسامیِ پولی درعين          جهت بيشتر مبهم و پيچيده می          آن    از   ٭ جفری  

                                                
- امرِ شگفت اين Famillar Wordsنام  خود بهنوشتةدر (David Urquhart)داويد اورکوهارتآقای ـ ۱

4انگلستان، تقريباً معادلِ پولِ ليرة انگليسی، واحد مقياسِ  که در روزگارِ ما يکآور! را
ت طالس اونس  1

گذاریِ مزورانة" وزن  نويسد: "اين قلبِ واحد پول است نه تعيينِ معيار." وی اين "نام متذکّر شده می
  د.دانَ سازِ تمدن می طال را مثلِ همة موارد نتيجة مداخلة دست نيرنگ

 کار چه سؤال شد نزد يونانيان پول به (Anacharsis)آناخارسيس که از  "هنگامی دوم): ـ (حاشية چاپ۲
 Schweidhäuser ۱۸۰۲، طبعِ دوم ۴۹آيد جواب داد برای شمارش." (آتنائئوس،کتاب چهارم، جلد 

 (Athenaeus: Deiphosophistai)  )۱۲۰صفحة 

کنند.  آينده آگاهی پيدا می حوادث هستند به آن مدعی که صاحبان : علمیمعنی چاه فراخ. علمِ جفر جفر به ٭
های  گويند. (فرهنگ هم می حروف  غيب اخبارکنند. علمِ که از را بازگويند، دانشی نهانیآن امورِ که توسط فنّی

   عميد و معين)



 پيتال. جلد اولکا    ۱۹۸

پ                           ارزشِ      فلزّ يعنی معيارِ  ز  ء صحيحِ وزن معينی ا اجزا نشان       کاالها هستند،  نيز  را  ول 
  ١دهند. می

ز   برای مشخّص              است    ضروری       ديگر     طرف    ا رزش،  ا های        که  پيکر ز  ا شدن 
جهان رفاً اجتماعی سوی اين شکلِ توخالیِ عينی کاال، به  رنگارنگل   که صاست، تحو

    ٢يابد.
پولیِ        فته           کاری است      قيمت، نامِ  براين         که درکاال تجسم يا بنا -سنگ هم  است. 

                                                
که برای تعيينِ  هائی نامها با همان شمار ان مقياسِ قيمتعنو ـ (حاشية چاپ دوم): "ازآنجاکه پول به۱

را   آهن  تُن  طال و يک  يک اونس که مثالً ارزشِ نَحوی شود، به رود نموده می می کار کاالها به بهای
آن   ها را قيمت مسکوکیِ نامشمار اين نيم بيان نمود، و شيلينگ و ده پنس  ۱۷ و  ليره ۳ توان با می

گويا طال  که  ازآنجا اين تصورِ عجيب پيدا شده است .(Münzpreis, pris de monnais)اند  خوانده
آنها قيمت  کاالهای ديگر دولت برای شوند و برخالف عمومِ نفسِ مادة خود ارزيابی می (يا نقره) به
های وزن مشخّصی از طال را با تعيينِ ارزشِ اين  نامطريق تعيينِ شمار  است. بدين  کرده ثابتی تعيين
 ۵۲، صفحة  [نقد اقتصاد سياسی] دربارة انتقاد..."مارکس: " اند." کارل  کرده اوزان اشتباه

  وبعد. ۵۳ فحة، صاقتصاد"  انتقاد ازعلم "پول"درکتابِ واحد مقياسِ به بوطهای مر ری"تئوـ مقايسه شودبا۲
 هائی راجع به تنزّل يا ترقّیِ "بهای پول" شده است يعنی دربارة اينکه دولت بتواند رأساً به خيالبافی

زان ديگری از فلزِّ او ئی بدهدکه قبالً به های پولی يا قانونی اوزان بيشتر يا کمتری از طال و نقره نام 
4دهدکه با  خود اجازه رو به است و ازاين قانون داده شده قيمتی برطبقِ

شيلينگ،  ۲۰جای  اونس طال به 1
که هدفش عمليات غيرمدبرانة مالی عليه  ها، درصورتی کند ـ اين خيالبافی شيلينگ درآينده ضرب ۴۰

نَحوی  گردد، به آسائی" تلقّی مثابه "داروی اقتصادیِ معجزه به شد بلکهبستانکاران دولتی يا شخصی نبا
 ,Quantulumcumque Concerning Money"عنوان  تحت درکتابش ويليام پتیوسيلة  کامل به چنان

to the Lord Marquess of Halyfax 1682"    بالفصلِ وی    است بيان شده ر ددلیکه جانشينانس 
(برای اينکه از متأخّرين نگفته باشم) جز  (John Locke) الک  جون و   (Sir Dudley North) نورث 

ی را گويد: "اگرثروت ملّت ازجمله می ويليام پتیدهند.  ديگری صورتاندکارِ آن نتوانسته کردن سطحی
هائی  نصدورِ چنين فرما های ما مدتها پيش به که دولت استآور برابرکرد، شگفت توان بافرمانی ده می

  ) ۳۶" (همان اثر، صفحة اند.  مبادرت نکرده
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 که نامِ    کاال و مقدار پولی      قراردادن    ١مطلوب است    کاالست، خود مصادره به           آن قيمت ،
بودن    سنگ کاال همواره بيان هم           طورکلّی اکسپرسيون ارزش نسبیِ يک              همچنانکه به   
  دوکاالست.

آن   ایِ   کاال، نمايندة رابطة مبادله            مثابه نمايندة مقدارِ ارزشیِ            ولی از اينکه قيمت به
کاال با پول بالعکس         ایِ که نمايندة رابطة مبادله گرفت يد چنين نتيجهبا پول نيز هست نبا

ليرةاسترلينگ     کوارترگندم و دو    کنيم دريک کاال نيز هست. فرض نمايندة مقدارارزشیِ
(تقريباً نيم اونس طال) مقداری مساوی ازکارِ اجتماعاً الزم قرارگرفته باشد. دو ليرة                                         

  است. آن گندم يا بهای يک چارک استرلينگ بيان پولیِ مقدار ارزشیِ
گندم به سه     حال اگر اوضاع و احوالی اجازه دهد يا وادارکندکه يک چارک                                 

گزاری شود، آنگاه يک ليره يا سه                 يک ليرة استرلينگ قيمت        ليرة استرلينگ و يا به        
کوچکتر يا بزرگتر از ميزان واقعی                  گندم   ليرة استرلينگ از لحاظ بيان مقدارِ ارزشیِ                  

با اين وجود قيمت           هس  گندم   شکلِ ارزشیِ     اوالً   د زيرا    ـآين   شمار می   گندم به    تند ولی 
  اند. آن با پول ایِ نمايندة رابطة مبادله ثانياًصورت پول هستند و  به

همان حال باقی بمانَد و يا اگر نيروی بارآورِکار همچنان                  چنانچه شرايط توليد به
کارِ   همان ميزان پيشين زمان         گندم بايد به ک چارکمانده باشد، برای ازنوتوليدکردن ي

گندم وابستگی دارد و نه             ارادة توليدکنندگان          گردد. اين امر نه به اجتماعاً الزم مصرف
  منوط به ميلِ دارندگان ديگرکاالست.

 که پروسة آفرينشِ       ئی است   کاال مبيِّن رابطة ضروری و ذاتی               پس مقدار ارزشیِ       
که مقدار ارزشی مبدل به قيمت              دهد. هنگامی      کارِ اجتماعی پيوند می        زمان     کاال را به      

که   کاال باکاالی ديگری           ایِ يک    صورت نسبت مبادله      شود، اين رابطة ضروری به             می 

                                                
  کاالست." پول بيشتر از همان قدر ارزش به قبولِ اين امر دادکه ارزشِ يک ميليون به ـ "بايد تن به۱

(Le Trosne: De l' Intérêt Social. P. 922) 
  ارزِ خويش است."  تر از هم که "ارزشی ارزنده و بنابراين پذيرفت
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ممکن است     کند. ولی در اين رابطه            پول است و در خارج ازآن وجود دارد، بروز می 
نتيجة اوضاع و احوالِ            که در    ئی  میک   کاال بيان شود و هم بيشی يا           هم مقدار ارزشیِ        
  گردد. آن می مشخّصی عارضِ

يک اختالف وجود مکانی بينِ قيمت ومقدار ارزشی يا به پس اديگر    کم عبارت
  امکان انحراف قيمت از مقدار ارزشی در خود شکلِ قيمت خوابيده است.

شودکه    جب می  عکس، مو    نيست بلکه به     شکل اين     وجه نقصِ    هيچ  امر به     اين    
صورت شکلِ شايستة آن شيوة توليدی درآيدکه در درون آن نظم وقاعده تنها                وی به

  قانون وسط می           از راه ّقيمت تنها    نظمی را جبران نمايد. شکلِ          تواند بی     کورکورانه حد
       يک اختالف مکانا                          ی بين مقدار ارزشی و قيمت، يعنی بينِ مقدار ارزشی و بيانکم

کيفی نيز در نهاد خود بپرورانَد                 تواند تضادی       ويش را، در بر ندارد بلکه می               پولیِ خ   
کاالست، اصالً مبيِّنِ هيچ ارزشی نشود.             که قيمت، با اينکه خود شکلِ ارزشیِ     نَحوی به

است برای    خودیِ خودکاال نيستند مانند وجدان و شرافت وغيره، ممکن که به چيزهائی
کاال   وسيلة بهاشان شکلِ    طريق به    بدين    پذير شوند و      معامله   صاحبانشان درمقابلِ پول           

دار شود بدون اينکه ارزش                صُوری قيمت      طورِ   است چيزی به     پيداکنند. پس ممکن        
ای ازمقاديرِ رياضی موهوم است. از               داشته باشد. در اينجا اکسپرسيون قيمت مانند پاره

ای   يک رابطة واقعی يا رابطه             سوی ديگر، شکلِ مجازیِ قيمت ممکن است محتَویِ              
کارِ انسانی       باشدکه ازآن متفَرِّع شده است، مانند قيمت زمينی بايِرکه چون هيچگونه                         

  درآن صَرف نشده، فاقد ارزش است.
آهن    کاالئی مانند يک تُن        طورکلّی، ارزشِ         ارزش به      قيمت نيز، مانند شکلِ نسبیِ      

طال) بالفاصله با          از معادل (مثالً يک اونس             کندکه مقدارِ معينی       را بدين نَحو بيان می        
-آهن نيز بالفاصله با طال مبادله           کندکه  آن صدق نمی آهن قابل مبادله است اما عکسِ

  پذير باشد.
کاالئی بتواند عمالً اثرِ ارزشِ مبادله پيداکند، بايد پيکرِ طبيعیِ                            پس برای اينکه      
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الی حقيقی مبدل شود، هرچند اين            ط    گويد و از طالی فقط مجازی به              خود را تَرک      
قدرِ جدائیِ       اختيار، يا به       ِ گُذار از جبر به       هگلی  اندازة "مفهوم"     تحولِ جوهری برايش به

يکی ازآباِءکليسا برای تَرک قالبِ  )١(ژِرمکه  اندازة مشقاتی خرچنگی از جِلدش و يا به
   ٢کرد، تلخ و دشوار باشد. سال تحمل قالبِ ابوالبشَرِکُهن

وسيلة قيمت در جنبِ صورت واقعیِ خود چهرة                تواند به     کاال، مثالً آهن، می        هر 
که   پذير نيست    باشد، ولی برايش امکان              صورت طالی مجازی داشته            ارزشِ ذهنی يا       

  طورِ واقعی هم آهن باشد و هم طال. حال به درعين
  

ازی برابر      که آن را با طالی مج           است  کاال قيمتی داده شودکافی             برای اينکه به       
قرار داد. ولی برای اينکه بتواند برای صاحبش خدمت معادلِ عام را انجام دهد الزم                                         

 آهن مثالً خود را در برابرِکسی ببيند                آن کاال را طال بگيرد. اگر صاحبِ         که جای است
عنوان اينکه دارای شکلِ            کاالئی از عالم دل دارد و بخواهد قيمت آهنِ خود را به                     که

ِ مقدس در    پطرس  وی دادکه        ر نزد او بستايد، آن شوخ همان جوابی را به                    پول است د 
  خواند: های اصول دين را ازبر می که وی فرمول داد هنگامی )٣(دانتهبهشت به 

                                                
)۱ (St. Jerôme   ياHieronymus ِلمای مذهبِ مسيحتولّد بينِ سالهای  يکی از ع) ۳۴۰کليسای التين 
  زبان التين از او است. ) ـ ترجمة تورات به۴۲۰ـ وفات  ۳۸۰و
بيابان با تصاويرِ جنگيد، چنانکه از نَبردهايش در جوانی باگوشت مادی بسی اوانـ اگر ژِرمِ مقدس در۲

آيد، در دوران پيری ناچار شدکه باگوشت روحانی  شدند برمی برابرش مجسم میکه در  زنان زيبائی
ديدم، صدائی  گويد: "من در عالمِ روحانی خويشتن را در برابرِ داورِ دادار می پيکارکند. مثالً وی می

 داورِ دادور بانگ برآوردکه تو ام. با صدائی رعدآسا جهان از من پرسيد کيستی؟ گفتم من مسيحی
 گوئی) بيش نيستی."  مآبی (گزافه گوئی، تو سيسرون  دروغ می

بزرگترين شاعرِ ايتاليائی در دوران زَوالِ   ـ )۱۳۲۱ ـ ۱۲۶۵( (Dante Alighieri) گيری دانته الی) ۳(
سط قرونهای  که درآن است"کمدیِ الهی" . اثرِ مشهورِ اواوتضاد فئوداليسمِگُذارِ جامعة ايتاليا از دوران 

  قرون وسطائی به جامعة بورژوائی منعکس شده است.
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Assai bene è trascorsa 
 

D' esta moneta già la lega e'l peso, 
 )١(Ma dimmi se tu l'hai nella tua borsa.  

  

نيز متضمّنِ ضَرورت     دارد و کاالها در برابرِ پول مالزمه راندن يرونشکلِ قيمت با ب
رود،     کار می    ارزش به   مثابه مقياسِ ذهنیِ طال بهديگر اگر است. ازسوی راندگی اين برون

عنوان پول ـ کاال در جريان مبادالت رواج يافته است.                            که قبالً به    از اين جهت است      
  ها پولِ سخت و صدادار درکمين نشسته است. رِ ارزشگي بنابراين در پسِ اندازه

  
  وسيلة گردش (دوران) .۲

  
  الف) دگَرسانی (استحاله) کاالها

  

که دافعِ        است    کاالها متضمّنِ روابط متضادی              پروسة مبادلة       شد   همچنانکه ديده     
 آورد    می  وجود    دارد بلکه شکلی به  کاال اين تضادها را از ميان برنمی يکديگرند. تحولِ

وسيلة   که به   طورکلّی اين اُسلوبی است     کنند. به که تضادها بتوانند در درون آن حرکت
که يک جسم دائماً         است    شوند. مثالً اين خود تضادی             آن تضادهای واقعی حلّ می             

حال دائماً ازآن فرارکند. بيضی يکی از اَشکالِ                      درعين  فتد وطرف جسمِ ديگری بياُ به
  شود. می يابد و هم حلّ که در درون آن هم اين تضاد تحقّق می  حرکت است

ن ارزش مصرف محسوب          آ    که برای     تاآنجاکه روند مبادلة کاالها را از دستی                    
عبارت     مبادله     هستند، جريان       ف مصر  آن ارزش  برای کندکه می  منتقل ستید  شوند به نمی

شود.   ديگری می       زکارِ مفيد جانشينِ       ا    نوعی   اجتماعیِ مواد است. محصول             تبادلِ   از    
                                                

جهت عيار نيکو آزمايش سکّه هم ازحيث وزن و هم از ايناست: " متن چنين ) ترجمة اشعارِ ايتاليائی۱ِ(
  ۲۴ـ بهشت. ترانة کمدیِ الهی داری؟" از  [کيسة پول] هميان شده است، اما بگو تو خود ازآن چه در
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رود، آنگاه از محيط             کار می    عنوان ارزش مصرف به            رسدکه به    جائی می    کاال به    وقتی  
اُفتَد. در اينجا فقط محيط اولی مورد توجه ماست. پس                        محيط مصرف می     مبادالت به     

  دگرگونیِ      شکل يا يرِتغي  لحاظ   از  تنها  يعنی  جهت شکلرا از تمامِ سيرِتحول  که  ماستبر
  کاالها،که خود وسيلة تبادلِ اجتماعیِ مواد است، مورد مطالعه قرار دهيم.

دشواریِ درک اين تغيير شکل، قطع نظر از عدمِ وضوحِ مفهومِ خود ارزش،                                 
  گيرد؛ يکی     وسيلة مبادلة دوکاال انجام می     کاال به که هر تغييرشکلِ مرهون اين امر است

کاال. اگر تنها اين مرحلة محسوس، يعنی مبادلة کاال با                   ـ  ديگری پولکاالی معمولی و 
که عارضِ     گيـرد، درست آنچه بايد ديده شود، يعنی تغييراتی                      طال، مورد توجه قرار           

کاالئی     مثابه مانَدکه طال به مانَد. اين نکته از نظر دور می گردد، از نظر دور می شکل می
کنند   خويش را برحسبِ طال تعيين می         که قيمتساده خود پول نيست وکاالهای ديگر

  شوند. درحقيقت با شکلِ پولیِ خود سنجيده می
آنها ماليده شده باشد وارد            آنکه طال يا قندی به        طور مادرزاد بی          کاالها به    نخست

گردد    کاال و پول می       شوند. جريان مبادالت موجبِ تجزية کاال به                  ميدان مبادالت می        
کاالها تضادّ درونیِ خود    وسيلة آن شودکه به يک تضادّ خارجی میيعنی موجبِ بروزِ 

کاالها در برابرِ           کنند. در اين تضاد         بودن است، بيان می         که ارزش مصرف و ارزش      را
 گيرند. ازسوی ديگر هردو        مبادله قرار می های مصرف درمقابلِ ارزش پول مانند ارزش

 ن وحدت ارزش مصرف و ارزشند. اما در هر     جهت اين تضادکاالهستند و بنابراين مبيِّ
حال   خود درعين     اينشود و اضداد معکوس ديده می قطبِ تضادّ اين وحدتيک از دو

  نمايد. آنها را می رابطة متقابلِ
طورِ   ط به فق آن    ارزشیِ که وجود است درصورتی مصرف طورِ واقعی ارزش کاال به

مثابه صورت     که به   يزکاال را با طالئی        شود و قيمت ن     وسيلة قيمت نموده می       مجازی به    
  سازد. ارزشیِ واقعیِ وی در برابرش قرارگرفته است، مربوط می

کند. پس طال      عکس، مادة طال تنها نقشِ مصالح ارزشی يعنی پول را ايفا می                        به 
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های   طورِ واقعی ارزش مبادله است. ارزش مصرفش مجازاً در سلسله اکسپرسيون                                 به 
که در برابرِ        ها، طال باکاالهائی         شود. در اين سلسله اکسپرسيون           نسبیِ ارزش نموده می         

سازند،    را منعکس می       واقعیِ وی  که اَشکالِ مصرفیِ مثابه محيـطی اند، به وی قرارگرفته
  حرکت در روند مبادالتیِ             گردد. اين اَشکالِ متضادّ کاالها اَشکالِ واقعیِ                     مربوط می    
  آنها هستند.

صحنة  خودمان نساج، به         کاال، مثالً آشنای قديمیِ   ازصاحبان با يکیاکنون بيائيم و 
ذرع پارچه است         ۲۰که عبارت از     کااليش پروسة مبادله يعنی بازارِ امتعه برويم. قيمت

کااليش را با دو ليرة استرلينگ               معين شده است. قيمتش دو ليرة استرلينگ است. وی          
وتَرکة قديم است، دو ليرة استرلينگ را از             کند و سپس، چون مردی از تخم مبادله می

 که برای وی      نمايد. پارچه       نو با توراتی خانوادگی که دارای همان بهاست، مبادله می                          
گردد، بيرون رانده            آن تلقّی می     چهرة ارزشیِ      دربرابرِ طالکه    ،ارزش بود کاالئی حاملِ 

مثابه    ، و به   ه تورات است  ک شود و اين چهرة ارزشی نيز از نو در برابرِکاالی ديگری می
چرخد و بايد احتياجات پرورشی را برآورد، ازکف                           شیِء مصرفی در خانة نساج می          

گردد. پس پروسة مبادلةکاال با دو تغيير شکلِ متضاد و مکملِ يکديگر                وی خارج می
  يرشکلِمراحلِ تغي      ١پول و تبديلِ مجددآن از پول به کاال.         کاال به گيرد: تبديلِ انجام می

حال معامالت دارندةکاالها هستند ـ فروش يعنی مبادلة کاال با پول؛ خريد        کاال درعين
  که عبارت است از فروش برای خريد. يعنی مبادلة پول باکاال، و وحدت هردو معامله

  

 کند، مالحظه خواهد        آخرين نتيجة معاملة خود توجه       اکنون اگر نساج بخواهد به
                                                

خيزد همچنانکه از زَر خواسته و از  چيز آتش برمی چيز و از همه زآتش همهگفت: "ا میهراکليت ـ ۱
  آيد." دست می خواسته زَر به

 F. Lassale: Die Philosophie Herakleitos des Dunkeln. Berlin, 1858. Bd. I. s. 222        
مثابه عالمت  فقط بهطورِ نادرست پول را  حاشية سوم) به ۲۴ای از السال در اين مورد (صفحة  حاشيه

  دهد. ارزش توضيح می
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  کاالی اولیِ خود صاحبِ           آورده و درعوضِ              دست  چه توراتی به      جای پار     که به   کرد   
 لحاظ سودمندی متفاوت         قدر ارزش دارد ولی از                که همان    است    کاالی ديگری شده       

با اَعمالی مشابه همين عمل به                                 نيز  دست   است. سايرِ وسايلِ زندگی و توليد خودرا 
کارِ خود     ست برای مبادلة محصولِ        ای ا    نظرِ او مجموعِ جريان فقط وسيله             آورد. از   می

  کارِ ديگری يعنی مبادلة محصوالت. با حاصلِ
  گيرد: های زيرين انجام می پس روند مبادلة کاالها با دگَرسانی

  
  کاال ـــــــــــــــــــــــــــ پول ـــــــــــــــــــــــــــــــ کاال  

  )١(ـــــــــــــــــــــــــ کک ـــــــــــــــــــــــــــ  پ ــــــ     
  

کاال يعنی      یِ ماديش عبارت از معاوضة کاال با                ا حرکت ک ـ ک برطبقِ محتَو        
  دهد. نتيجه رسيد، به نفسِ جريان خاتمه می که چون به تبادلِ موادّ کارِ اجتماعی است

  
  کاال يا فروش ک ـ پ، نخستين دگَرسانی

  
 پيکرِ طال، چنانکه در جای ديگر متذکّر               خود به کاال ازکالبدکاالئیِ جهِشِ ارزشِ

ر اين جهِش موفّقيت    ـکاالست. اگ  (salto mortale)زای  ة جهِشِ مرگـمنزل ام، به شده
 طور  همان    گردد.     می    متوجه صاحبش  آن زيان خورد بلکه نمی خودکاال به  نيافت، ضرری

 های وی را چندجانبه           نيازمندی     جهته نموده،      کارِ او را يک         کار،    که تقسيم اجتماعیِ     
مثابه ارزش مبادله           که محصولِ وی فقط به         همين جهت است    کرده است. درست به          

                                                
آن از حروف فارسی ( ک ـ  جای است. ما به  W - G - Wآمده  آلمانی  که در متنِ اصلیِ  ) حروفی۱(

علمی   ايران برای فرمولهای که در حروف فرانسه توان از م. همچنين میاي  پ ـ ک ) استفاده نموده
  استفاده نمود. (M-A-M) است  تر معمول
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تواند شکلِ معادلِ عامی          که اين محصول می       خورد. اما فقط در پول است    کارش می به
آوردکه اجتماعاً مورد پذيرِش باشد. ولی پول در جيبِ غير است. برای اينکه                   دست به
تواند پول را از جيبِ غير بيرون آورد، قبل از هرچيزکاال بايد برای دارندة پول ارزشِ  ب

تماعاً  شکلِ اج  آن کاال صرف شده در    که در مورد  کاری مصرف داشته باشد و بنابراين
  شمارآيد. کار به تقسيم اجتماعیِای از مثابه حلقه سودمندی انجام شده باشد ويا اينکه به

 سرِ   پشت   آن در      پود    و   که تار    است    خودروئی        کار اُرگانيسمِ       تماعیِ اج  اما تقسيم
محصولِ طريقة     کاال    است  شود. ممکن    است و بافته می      کاالها بافته شده         کنندگان  توليد

خواهد خود رأساً محرک          می   يا است نيازمندیِ نوئی که مدعیِ رفعِازکار باشد  جديدی
از اجزاِء وظايف مختلفة             ازکارکه تاديروز يکی             صیگردد. نوعِ مشخّ         ای   احتياجِ تازه       

است امروز ازاين پيوستگی جدا شود،                  آمد، ممکن     شمار می   يک توليدکنندةکاالبه         
ر بازا    جهت محصولِ جزئیِ خود را مانندکاالی مستقلّی به                   همين  خودمختارگردد وبه          

ا نامساعد باشد.     احوال برای اين پروسة جدائی موافق ي           و بفرستد. امکان داردکه اوضاع
است فردا محصولِ مشابهی          کند ممکن  احتياجِ اجتماعی را رفع می امروز محصول يک

  ِ اجتماعیِ   های با عنوان تقسيم کارِ نساجِ ما از حلقه جزئاً ياکال جای او را بگيرد. بااينکه
اش هم     ذرع پارچه        ۲۰همين سبب ارزش مصرف          شود. درست به      کار محسوب می     

پارچه، که خود مانند همة احتياجات                 ه نيست. چنانچه نيازمندیِ جامعه به             شد تضمين 
دوست ما زائد،     شد، محصولِ وسيلة رقَبای نساج برآورده دارد، به ديگر ميزان وحدودی

شمارند،    شود. البته دندان اسبِ پيشکشی را نمی                فايده می     خارج از حد و بالنتيجه بی           
فرضِ اينکه       آيد. معذلک به        بازار نمی       پيشکش و هديه به       ولی نساجِ ما برای تقديمِ            

کااليش موفّق به درآوردن               جای مانده باشد و بالنتيجه          ارزش مصرف محصولِ وی به            
 کشد؟ شکّی نيست    تواند بيرون   آيدکه چقدر پول می می پول شود، تازه اين سؤال پيش

کاالست،     ة مقدار ارزشیِ        کاالکه نمايند      وسيلة قيمت   که جوابِ اين سؤال از پيش به               
کامالً ذهنیِ دارندة کاال،که بالفاصله                   های   داده شده است. ما از برخی اشتباه حساب                 
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که وی در      کنيم  کنيم و فرض می      شود، صرف نظر می      نَحوِ عينی در بازار اصالح می       به
است.   که اجتماعاً الزم است صرف نکرده     کاری مورد محصولش بيش از زمان متوسط

که درمحصول      است  ئی  اجتماعی   کارِ  مقدار کاال فقط نامِ پولیِ همان صورت قيمت دراين
کهنة توليد در مورد         است. ولی بدون اجازة نساجِ ما و پشت سرِ او شرايط               شيئيت يافته
کارِ اجتماعاً الزم         طور مسلّم زمان       دور افکنده شده است. آنچه تا ديروز به                بافندگی به

که   است  رفت، امروز ديگر نيست و اين مطلبی                شمار می   ع پارچه به  برای توليد يک ذر
های رقَبای مختلفة دوست ما            کوشد از روی فهرست قيمت          سرعت می   دارندة پول به         

  که عدة بافندگان در دنيا زياد است! ثابت نمايد. بدبختیِ وی اين است
کارِ   حتَویِ زمان    بازارآمده م         که به   ای   که هرقطعه پارچه       کنيم  در خاتمه فرض می       

که درمجموع اين قطعات پارچه                اجتماعاً الزم است. ولی با اين وجود ممکن است                     
کلّية پارچه به        کاری زائد مصرف شده باشد. اگر شکمِ بازار قادر به فروبردن                               زمان   

  ی   قيمتکه بخشی زيادتر از          است    از قرارِ ذرعی دو شيلينگ نباشد، دليل برآن                     عاد
صورت بافندگی مصرف شده است. نتيجة              کارِ اجتماعی به       جموعِ زمان    حدّ لزوم ازم       

کارِ اجتماعاً الزم برای            که هر يک از نساجان بيش از زمان                آن عيناً مثلِ موردی است         
گرفتار،     هم   گفت: با    توان    که می   اينجاست    باشد. در       کرده    خود صرف      ردیِ  ـمحصولِ ف   

شمار  قلم جنس به      مثابه تنها يک     ود در بازار به         مجموعِ پارچة موج         ) ١( ! دار      لِگَ    هم   با 
آيد. و درواقع ارزشِ هر ذرع          حساب می ازآن به  قطعه پارچه مانند جزئی رود و هر می

کارِ همگون       نوع     اً مشخّصی از يک    ع دارِ اجتما    ـبند مق   هم جز ترکيب       پارچة انفرادی        
  انسانی چيزِ ديگری نيست.

  )٢("حقيقی هرگز هموار نيست. ه عشقِرا" است ولی ولديديم،کاال عاشق پ  چنانکه
  

" the course of true love never does run smooth " 

                                                
  "Mitgefangen, mitgehangen"آلمانی:   المثَلِ ) ضرب۱(

  تابستان". است در نمايشنامة "رؤيای يک شبِ شکسپير) عبارت از ۲(
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ـ  membrea disjectaآن ـ    توليد،که اعضاِء منفصلِ     دستگاه اجتماعیِ  کمیِ ترکيبِ

نمودار می          در سيستمِ تقسيم    نند ترکيبِ        کار  ما اين دستگاه، خودرو و               شوند،  کيفیِ 
که   کاری    يابندکه همان تقسيم       کاالداران ما درمی      که همين سبب است تصادفی است. به

که روند      صورت توليدکنندگان مستقلِّ انفرادی درآورده موجب شده است                           آنها را به
نيز    خودشان باشد، و        مناسبات آنها در داخلِ اين پروسة مستقلّ از                    توليد اجتماعی و      

ای   جانبه   ر در سيستمِ وابستگیِ عينی و همه         ـيکديگ     به    تاشخاص نسب      خودمختاریِ      
  گردد.  تکميل

پول   را به      آن   سبب تبديلِ   همين  کند و به  کاال می کار را مبدل به کار محصولِ تقسيمِ
کند.   تصادف واگذار می     اتّفاق و اين استحاله را به حال موفّقيت سازد. درعين ضرور می

فرض شود.     عادی   طالعه است و بنابراين بايد جريان آن                فعالً نفسِ پديده مورد م          ولی   
کاال غيرقابلِ فروش نيست،            يابد و بنابراين        طورکلّی تاآنجا که اين جريان انجام می                  به 

طورِ   شود ولواينکه ممکن است در اين تغيير شکل، به                آن همواره واقع می            تغييرشکلِ 
  کاسته و يا برآن افزوده شود. کاال ، چيزی از ماهيت يعنی مقدار ارزشیِعادیغير

کاال   شود و برای ديگری         يش میکاال کاال، طال جانشينِ از دارندگان درمورد يکی
کاال   شدن يا تغييرجای      دست  به  گيرد. پديدة محسوس همانا دست     را می طالی وی جای 

ه کاال با چه مبادل       ليرة استرلينگ يعنی مبادلة آنهاست. ولی               ۲ذرع پارچه و         ۲۰ر،   و زَ  
از اَشکالِ       شود؟ با يکی     چه عوض می      ر با  شود؟ با شکلِ عامِّ ارزشیِ خودش. و زَ                می 

گيرد؟ برای       برابرِ پارچه قرار می            مثابه پول در       ر به  مصرف خودش.  چرا زَ     ويژة ارزش
مثابه پول     ر به  اينکه قيمت پارچه، دو ليرة استرلينگ، يا نامِ پوليش، آن را از پيش با زَ                            

نتق     رار داده است. به          در نسبت ق     بتدائیِ خود را ره                 که  ال است  ـهنگامِ ا ا ـکاال شکلِ ا
طورِ واقعی طالئی را که قيمت فقط               که ارزش مصرفش به          کند يعنی درآن لحظه         می 

يافتنِ قيمت يا صورت صرفاً          پس واقعيت    نمايد.     خود جذب می      نمودارِ آن است، به          
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 مصرف    ارزش       يافتنِ   وساً موجبِ واقعيت      حال معک      کاال درعين       ارزشیِ     شکلِ   ذهنیِ  
پول     حال تغييرشکلِ      پول درعين      کاالبه    تغييرشکلِ    شود، يعنی    صرفاً ذهنیِ پول نيز می        

کاالدار فروش است، و از               کاالست. پروسة واحد دارای دو جهت است؛ از قطبِ                        به 
ـ پ عبارت ديگر فروش خريد است، ک                  پول، خريد. يا به          ابل، صاحب    ـقطبِ مق  

  ١حال پ ـ ک است. درعين
ها   ة ديگری ازلحاظ اقتصادی بينِ انسان         کاال، رابط مناسبات دارندگان اينجا بجزتا
توانند مالک       کاال تنها هنگامی می       آن صاحبان     که در درون        ای   ايم، يعنی رابطه        نشناخته  

بنابراي                        کارِ غير شوندکه حاصلِ          محصولِ   نتقال داده باشند.  برِ       کارِ خود را ا ن در برا
عنوان دارندة پول قـرارگيردکه   تواند به سبب می کاالئی طرف ديگر فقط بدان  صاحب

طبيعتاً صورت پول دارد يعنی موادّ پولی از قبيلِ طال وغيره است و                        کارش  يا محصولِ
کاالی خودش قبالً يک بار تغيير جلد داده و شکلِ مصرفیِ بدویِ خويش را                             يا آنکه   

اينکه طال بتواند وظيفة پولیِ خويش را انجام دهد،         است برای است. بديهیکرده  ترک
بازارِکاالها وارد شده باشد. اين نقطه در سرچشمة توليد خود                             ای به    بايستی از نقطه      

ری ـارزشِ ديگ        عنوان محصولِ بالواسطة کار با محصولِ هم                 که هم آنجا به      طالست 
يافتة    کنندة قيمت واقعيت       همواره منعکس     شود. ولی از اين پس ديگر وی                 مبادله می   

که دادوستد طال باکاال در منشأ خود توليد طال وقوع       مواردیقطع نظر از  ٢کاالهاست.
که   يابد، طال در دست هردارندةکاال عبارت از صورت جدائیِ وی ازکاالئی است                می

                                                
  وران" پيشه وکارهای "مباحثات دربارة تجارتِ درکتاب (Quesnay)دکترکنِهاست." خريد "هرفروشیـ۱

- Dialogues sur le Commerce et les Travaux des Artisans -   
درکتابِ کنِه طورکه  يا همان ـ و ۱۷۰فحة ، ص۱۸۴۶اول، پاريس  بخش Daire ، چاپِها فيزيوکرات

  گويد: "فروختن خريدن است." می  "Maximes Générales"خود،  عمومی"  "پندهای
عی و : نظامِ طبيمرسيه دالريوير( کاالئی ديگر قابل پرداخت نيست." کاال جز با قيمت ـ "قيمت هيچ۲

 Mercier de la Rivière: L'Ordre naturel et essentiel des sociétés        ذاتیِ اجتماعات سياسی

politiques. "Physiocrates", éd Daire. IIe partie, p. 554.) 
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کاال: ک ـ پ      شکلِ  فروش يا نخستين تغيير     عبارت ديگرحاصلِ بيرون رانده است يا به
   ١است.

ر ـکاالهای ديگ         که  رِ ارزش شده است      ـگي  جهت پولِ ذهنی يا اندازه               طال ازآن     
با     ود های خ    ارزش     رة مصرفیِ    ـمثابه عکس تصوریِ چه         سنجند وآن را به        آن می     را 

  که  است  پذيرند. طال بدان سبب پولِ واقعی شده                  صورت ارزشیِ خود می           خويش و   
واقعی ياچهرة       جدائیِ     مثابه صورت     ر را به    جانبة خود، زَ    اگذاشت همهوسيلة و کاالها به

منزلة چهرة واقعیِ          آن را به       اند و بنابراين         نموده    شدة مصرفیِ خويش تلقّی        دگرگون    
اند.کاال در شکلِ ارزشیِ خود هرگونه اثرِ ارزش مصرف                          های خود قرار داده             ارزش    

اَفکَنَد تا     دور می     جوديتش مرهون آن است به          که مو    ای را     کارِ سودمند ويژه         ديرينه يا    
کارِ بشَری مبدل سازد. بنابراين از                  کاسة  هيئت اجتماعی همگون و يک         خويشتن را به     
هم   کاالها به      کاالئی مبادله شده است. همة           نوع    که با چه    توان دريافت        خود پول نمی     

  خود پول نيست.  اند. پس ممکن است پول از لَجن باشد ولواينکه لَجن شبيه
  

کااليش را       آن نساجِ ما        مقابلِ    که در    که دو سکّة طالئی      کنيم  اکنون فرض می       
کوارترگندم باشد. فروشِ پارچه (ک ـ پ) درعين                         شدة يک   منتقل نمود هيکلِ مسخ     

است (پ ـ ک). ولی اين پروسه از جانبِ فروشِ پارچه حرکتی را                               حال خريد آن        
خريد تورات و ازجانبِ خريد پارچه   شود يعنی خود منتهی میضدّ   کندکه به آغاز می

گندم. ک ـ پ      فروشِ     بود يعنی با     ضدّ آن شروع شده        دهدکه با     حرکتی پايان می        به 
  ک (پارچه ـ پول ـ تورات) است درعين                  مرحلة ک ـ پ ـ      (پارچه ـ پول)که نخستين          

رکت ديگری ازک ـ پ ـ      مرحلة ح ک (پول ـ پارچه)آخرين  ازهمان پ ـ  حال عبارت
آن از       کاال يعنی تبديلِ      ک يعنی (گندم ـ پول ـ پارچه) است. نخستين تغييرشکلِ يک

کاالی ديگر يعنی         حال همواره دومين استحالة متقابلِ       صورت پول درعين کاال به شکلِ

                                                
 )۵۴۳فحة ـ "برای داشتنِ اين پول بايد فروش شده باشد." (از همان مصنِّف وکتاب، ص۱



    ۲۱۱    کارل مارکس  

  

 تجع١کاالست. شکلِ آن از شکلِ پول به  [بازگشت]ر  
  

  کاال: خريد استحالة نهائیِ پ ـ ک دومين دگَرسانی يا
  

 )٢( يافتن   غيريت    نتيجة   يا  و کاالهای ديگر يافتة همة جدائی صورت ْاينکه پول  به نظر
ها را وارونه           کلّية قيمت   پذيرِ مطلَق است. پول         آنهاست، خود،کاالی غيريت             همگانیِ  

آنها      گوئی  شودکه    نَحوی منعکس می     طريق در پيکرِ همة کاالها به            خوانَد و بدين        می 
 ها،  حال قيمت    اند. درعين    منظورِکاالگرداندن پول تسليمِ وی شده مصالحی هستندکه به

کميت   آن يعنی    پذيریِ    سوی پولند، حدّ تبديل        های عاشقانة کاال به        منزلة چشمک که به
شود، ازخود       کاال وقتی پول شد خود ناپديد می   دهند. نظر به اينکه خود او را نشان می

آن     قبالِ    رسيده و يا چه چيزی در          اش    دست دارنده       شودکه چگونه به      معلوم نمی   پول   
. (Non olet)رسد،    مشام نمی    تغييرشکل داده است. منشأ آن هرچه باشد، بوئی ازآن به                 

است   رفته است، ازسوی ديگر نمايندة کاالهائی                 کاالی فروش اگر ازطرفی پول معرِّف 
  ٣که قابل خريد هستند. 

 آخرين تغيير       ک ـ پ است. پس    حال فروش يعنی خريد، درعين   يعنیپ ـ ک 
  ِکاالی ديگراست. برای نساجِ ما جريان               دگَرسانی    نخستين  حال   درعين کاال شکلِ يک

شود.   ليرة استرلينگ مبادله نمود، ختم می            ۲توراتی،که وی از نو با           کااليش به زندگیِ

                                                
که محصولِ خود را بدون اينکه چيزی قبالً خريده  ستثناِء توليدکنندة طال يا نقرها گذشت، به ـ چنانکه۱

  کند. باشد، مبادله می
)۲ (Alination ِکلمه. در معنای فلسفی  
که ممکن است ما ميلِ خريداریِ آنها را داريم همچنين  است  ـ "اگر پول در دست ما نمايندة اشيائی۳

- کتابِ سابق  هماندر مرسيه دوالريوير ( ايم." ر برابرِ اين پول فروختهکه ما د است  وی معرف اشيائی

 )۵۸۶فحة الذکر، ص
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کرده است، صَرف       ينگی راکه نساج ازکيسه شُل         ولی فروشندة تورات دو ليرة استرل                 
کند. پ ـ ک، مرحلة نهائی پ ـ ک ـ پ (پارچه ـ پول ـ                     خريداریِ عرقِ دوآتشه می    

  ک (تورات ـ پول ـ عرق)            ک ـ پ ـ   نخستين مرحلة نهائیِ        حال يعنی      تورات)، درعين       
طورِ   اً آن را به     کند، غالب     نوع محصول توليد می        کاال فقط يک      است. چون توليدکنندة        

کندکه قيمت     که احتياجات متعدّدش وی را وادار می                       فروشد درصورتی        عمده می   
خريدهای بسياری پخش نمايد. پس يک فروش                    حاصله يا مبلغِ دريافتی را دائماً در                

  گردد. بدين طريق تغييرشکلِ نهائیِ يک               مبدأ خريدهای متعدّدکاالهای مختلف می                
  آورد. وجود می کاالهای ديگر را به خستين استحاالتای از ن کاال مجموعه

  
کاال، مثالً پارچه را، درنظر بگيريم، بدواً                     اکنون اگر بيائيم و تغييرشکلِ تامِّ يک             

که اين تغييرشکل از دو حرکت متضاد که متقابالً مکَمّلِ يکديگرند، ترکيب              بينيم می
عملِ اجتماعیِ   لِ متضادّ کاال در دودو تغييرشکک. اين  ک ـ پ و پ ـ است يعنی شده

گيرد و در دو جنبة اقتصادی همين دارندة کاال منعکس                        متضادّ دارندة کاال انجام می           
مثابه عاملِ خريد،         عنوان عاملِ فروش، دارندة کاال فروشنده است و به                           گردد. به      می 

ال و شکلِ پول    کا  آن، يعنی شکلِ      کاال هر دو شکلِ       تحولِ    خريدار. همچنانکه در هر           
 که فروشنده   دارندةکاال نيز هنگامی همزمان ولی در دو قطبِ مقابل وجود دارند، همان

که خريدار است در برابرِ فروشندة ديگری قرار                      زمانی     خريدارِ ديگر و         برابرِ   است در 
نَد      کاال پياپی دو تغييرشکلِ متضاد را از سر می                 گيرد. و نيز همچنانکه يک          می  گذرا

طور يک دارندة کاال نقشِ               شود، همان     کاال بدل می      پول و از پول به          کاال به   يعنی از   
  اين حاالت ثابت نيستند بلکه در جريان                 کند.    فروشنده و خريدار را متناوباً ايفا می                   

  شوند. کاالها پيوسته از شخصی به شخصِ ديگر منتقل می گردشِ
تلزمِ چهار نوک (حد) و          ترين صورت خود، تغييرشکلِ تام هرکاال مس                در ساده    

که صورت  برابرِ پولدواً کاال درکننده) است. ب (شخصِ معامله Personae dramatis سه
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گيرد.    است، قرار می جيبِ غير دارای واقعيت مادیِ محسوسیارزشیِ او است، ولی در
پول     به  کاال     اينکه     محض  شود. به    در برابرِ دارندة پول واقع می       طريق  دارندة کاال بدين
عالم درکالبدکاالهای ديگر                که ارزشِ مصرف يا جانش در همين                 تبديل شد، پول      

شود. پول، نقطة انتهای نخستين تغييرشکل،              کاال می    گُذرای معادلِ        دارد، شکلِ       هستی 
طريق فروشندة معاملة اول     است. بدين [دگرگونی]درعين حال مبدأ حرکت دومين تطور 

عنوان    اينجا به     کاالی سومی در       که صاحبِ   شود، درحالی       يدار می    معاملة دوم خر        در  
    ١گيرد. فروشنده در برابرش قرار می

قرار:      دهند بدين     دو مرحلة حرکت متعاکسِ استحالة کاالها دوری را تشکيل می
اين     کاال در     که خود    نيست  کاال. شکّی     شکلِ کاال ـ تَرک اين شکل ـ رجعت به            شکلِ

ابتدای حرکت،کاال برای صاحبش ارزش                 در است. شدهصورت متضادی تعبير مورد به
مصرف نيست، و در نقطة انتها برای وی ارزش مصرف است. همچنين پول در بادیِ                               

به    ز ارزش تجلّی می                 امر  کاال درآن مستحيل           کندکه   صورت تَبلورِ سفت و سختی ا
  گردد. می کاال محو مثابه شکلِ معادلِ همان  شود و سپس خود فقط به می

وجبِ  ـحال م      هستند، درعين        کاال   دة دورِ يک      ـدهن   که تشکيل   شکلی  دو تغيير   
کاال (پارچه) زنجيرة           شوند. همان     های جزئی و متعاکسِ دوکاالی ديگر می                دگَرسانی
کاالی ديگری (گندم)،              استحالة تامِّ      کند و به    های ويژة خود را آغاز می                دگَرسانی   
هنگامِ نخستين تغييرِ خود، يعنی فـروش، رأساً اين دو نقش را                         هد. وی به     د  پايان می    
ر را  ـديگ    کاالهای      صورت پيلة طال خود نيز راه            که به   عکس، وقتی     د. به  ـده   انجام می    

 )٢( دهد.    خاتمه می      کاالی سومی     نخستين دگَرسانیِ     حال به     گيرد، درعين        در پيش می    

                                                
  شود." طرف معامله وجود داردکه يکی ازآنها دوبار وارد جريان می و سه (termes)ـ "پس چهار حد ۱
 Le Trosne: De l' Intérêt Social, p. 908 )   ۹۰۸ فحة: دربارة سود اجتماعی، صلوترون  ( 

 کنيم. وقتی است اختيار می  گرفته که خود مارکس مطلب همان مثالی را  ساختنِ اين  ) برای روشن۲(
 ← را با پول مبادله نمود نخستين مرحلة دورِ خاصِّ پارچه را انجام داده صاحبِ پارچه جنسِ خود 
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  دورهای         ناگسستنی به   طورِ    کند به   می   هرکاال طی     االت  استح که زنجيرة      پس دوری     
  کاالهاست.    از دوران ياگردشِ پروسه عبارت  پيوندد. مجموعة اين  کاالهای ديگر می

رانوکاالها نه تنها صورتاً با معاوضة مستقيمِ محصوالت فرق دارد بلکه ذاتاً نيز           د
هرجهت    شد بيافکنيم. نساج به  گفته هآنچ عقب برگرديم ونظری به است. به باآن متفاوت

ولی اين      است.     کرده    جنسِ بيگانه، عوض      کاالی خودی را با یپارچه را با تورات، يعن
پديده فقط دربارة او حقيقت دارد. فروشندة تورات،که اصوالً چيزِگَرم را بر سرد                                        

نبود همچنانکه     کند وجه در فکرِ اينکه پارچه را با تورات مبادله هيچ دهد، به ترجيح می
  گندم مبادله شده است وغيره. قبالِ اش در وجه آگاهی نداردکه پارچه هيچ نساج به

  

متقابالً    Bو   Aشود ولی     می  Aکاالی متعلّق به       است جانشينِ    Bکه ازآن       کاالئی   
متقابالً از يکديگر بخرند          Bو   Aکه  است کنند. البته ممکن کاالهای خود را مبادله نمی

 کاالها نيست. در       عمومیِ دوران          وجه معلولِ مناسبات       هيچ  ای به    رابطة ويژه       ولی چنين   
شود چگونه مبادلة کاالها حدود انفرادی و محلّیِ معاوضة                          طرفی ديده می         اينجا از    

بخشد. از     شکند و تبادلِ موادّ کارِ انسانی را توسعه می              مستقيمِ محصوالت را درهم می
    دکه برای         وجود می     پيوندهای خودروی اجتماعی به              کاملی از      سوی ديگر محيطرآو

  تواند پارچه بفروشد برای اين است    است. اگر بافنده می  کنترل کنندگان غيرقابل معامله

                                                                                                       
و اکنون با آن مبلغ پارچه را  آن پول فروخته بود است. ولی دارندة پول قبالً گندمِ خودرا درمقابلِ  →

  است  دگَرسانی) پارچه( شکل تغيير  اينکه نخستين عينِ  کند. بنابراين معاملة پارچه در خريداری می
 کاال  آن  فروشِ که از پولی نوبة خود با رود. اما فروشندة پارچه به می شمار تحولِ دورِگندم به  آخرين

که برای   شود درحالی ه انجام میورِ پارچد  طريق مرحلة نهائیِ  بدين وخرد  آورده توراتی می   دست به
پول درعينِ  تبديلِ پارچه به يابد. بنابراين پايان می  دگَرسانیمرحلة  سوم تازه نخستين کاالی تورات يعنی

که پول با  امیدهد و سپس هنگ دورِ تامِّ گندم نيز پايان می  کند به اينکه دورِ خاصِّ پارچه را شروع می
تورات   سوم يعنی کاالی اولِ دورِخاصِّ  يافتنِ دورِ تامِّ پارچه مرحلة شود درعينِ پايان تورات مبادله می

  شود. می باز
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که   است    جهت    فروشد ازآن       پرستی تورات می       که دهقان قبالً گندم فروخته، اگر باده               
که   رو است    فروشد ازآن        ان می   آبِ سوز     گير  اگر عرق      نساج سابقاً پارچه فروخته و           

  فروش رسانده است وغيره. ديگری قبالً آب حيات جاودان به
-جا  که با جابه    نيست  کاالها مانند معاوضة مستقيمِ محصوالت سبب دوران همين به

گردد. پول در پايان زنجيرة                 های مصرف خاموش         شدن ارزش      دست  به  شدن يا دست   
شود. همواره خود         اُفتَد ولی ناپديد نمی         جريان بيرون می      کاال ازآن های يک دگَرسانی

کاالها خالی مانده است. مثالً در  افکَنَدکه در اثرِ خروجِ ای از دوران می روی نقطه را به
مورد استحالة تامِّ پارچه، يعنی پارچه ـ پول ـ تورات، بدواً پارچه از دوران خارج                                            

اُفتَد و باز پول        سپس تورات ازگردش بيرون می       شود، شود و پول جايگزينِ آن می می
آن     حال موجبِ     وسيلة کاالی ديگر درعين     کاالئی به شدن گيرد. جانشين آن را می جای

  کند. دوران پيوسته پول عرق می ١دست ثالثی بياُفتَد. کاال به شودکه پولِ می
  

ون هرفروشی خريد      کند، چ که ادعا می نيست عقيدة قشری  تر ازاين چيز باطل هيچ
 رانوالزمه داشته      ها و يد بالضروره با تعادلِ فروشکاالها با است وبالعکس، دخريدها م

يافته برابر با        های واقعاً انجام         باشد. اگر منظور از اين عقيده چنين باشدکه عدة فـروش              
رض بيش نيست. ولی غَ        [کالمِ زائدی]        همان عده از خريدهاست، اين خود حشوِ قبيحی                  

ثبات اين مدعاست            از ابرازِ اين          گويا فروشنده خريدارش را به بازار جلب                       که   نظر ا
که در دو قطبِ متضاد          مثابه رابطة متقابل بينِ دو شخصی            و خريد به      کند. فروش       می 

مثابه معامالت  است. ولی به دارندة پول، عملِ واحدیکاال و صاحب اند، يعنی هقرارگرفت
اند.    ع شده ـدو عمل هستند که در قطبينِ متضاد واق                  روش  ـف   يد و  شخصِ واحدی خر     

از افتادن       کندکه اگرکاال پس       فروش با اين امر مالزمه پيدا میخريد و بنابراين يگانگیِ

                                                
آزادیِ تجارت   عامیِ وجود بِداهت اين پديده، اقتصاددانان و ازجمله هواداراندوم): با چاپ ـ (حاشية۱

(Freihändler Vulgaris, Libre-échangiste vulgaire)  اند. آن را از نظر دور داشته اغلب   
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صورت پول درنيامد، يعنی اگر دارندة کاال نفروخت و يا                       کيمياگریِ دوران به در قَرعِ
که اگر پروسه       است  نيز همين يگانگی مستلزمِ آن   فايده شود. و صاحب پول نخريد، بی

 کاال پيش     زندگانیِ      طوالنی در      کمابيش   نوع وقفه يا انقطاع            موفّقيت قرين شد يک     با  
کاال درآن واحد هم فروش است و هم خريد، اين        اينکه نخستين دگَرسانیِ آيد. نظر به 

ه کاال دارد و خريدار             است. فروشند       حال خود پروسة مستقلّی           پروسة جزئی درعين        
 اينکه زودتر يا ديرتر به              را، اعم از          پذيریِ خويش      گردش    که شکلِ  کاالئی    پول، يعنی    

  تواند بفروشد. ولی          کس نمی   کند. تا کسی خريدار نباشد، هيچ             بازار بيايد، حفظ می           
کس مجبورنيست چون خود چيزی فروخته است بالفاصله خريد نمايد. دوران،                               هيچ 

معاوضة مستقيمِ محصوالت هست،        را که در      ئی   زمانی، مکانی و شخصی        موانع]    [   وايقِ  ع 
وبِستان      معاملة بده    راکه در       ای   يگانگیِ بالواسطه شکندکه طريق درهم می درست بدين

و   فروش     تضادّ بينِ غير وجود دارد، باکارِ کارِ خودی وتصرف حاصلِ الِ حاصلِانتق  بينِ
يکديگر   از     مستقل متقابل و   های    شود پروسه    گفته می   ند. اينکه ک جدائی بدل می خريد به

  که تحرک وحدت داخلیِ          است  حال بدان معنی        هستند درعين      دارای وحدت درونی   
که از داخل        آنهائی    خارجیِ    گيرد. اگر استقاللِ     تضادهای خارجی انجام می  آنها ضمنِ

کند،   ة معلومی پيشتازی      ـبخواهد تا نقط      د)،   ـاند، (زيرا مکمّلِ يکديگرن              هم وابسته     به 
  رساند. اثبات می وسيلة يک بحران به وحدت حقِّ خود را باشدت و خشونت به

  
مصرف و ارزش،    از ارزشِ  کاال هست (يعنی تضادّ ناشی که ذاتاً در درون تضادی

انَد، ازکارِ      اجتماعیِ بالواسطه بنماي      کارِ مثابه حال خودرا به ه بايد درعينک ازکارِ انفرادی
دادن     نيز از شخصيت   شود و  کارِ مجرد عام تلقّی می مثابه حال به که درعين مشخّصِ ويژه

را، درتضادهای       يافتة حرکت خود ) اَشکالِ تکاملاشخاص بخشيدن به به اشياء و شيئيت
مکان  فقط ا  ها، ولی اين اَشکال امکان بروزِ بحران آورد. پس دست می استحالة کاالها به

  بروزِ آنها را، در بر دارند.
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  واحوال و شرايط بسياری است              واقعيت مستلزِم تحقّقِ اوضاع          تبديلِ اين امکان به    
   ١وجه مطرح نيستند. هيچ که از لحاظ دوران سادة کاالها هنوز به

  دار است. کاالها وظيفة وسيلة دوران را عهده عنوان واسطة گردشِ پول به
  

 ب) پوية
٭
  پول 

  
گيرد، يعنی      کار انجام می       وسيلة آن مبادلة مواد بينِ محصوالت               که به   تغييرشکلی 

کاال مبدأ پروسه را تشکيل دهد و   مثابه شودکه يک ارزش به ک، موجب می ک ـ پ ـ
دهد.   کاالها دوری را تشکيل می کاال برگردد. بنابراين حرکت شکلِ همان نقطه به باز به

عبارت از      کند. نتيجة آن      ن شکل، حرکت دورانیِ پول را نفی می               از طرف ديگر همي    
 است. تاهنگامی همان نقطه عدمِ بازگشت بهدورشدن پيوستة پول ازنقطة مبدأ خويش و

داشته است،کاال هنوز         شدة کاالی خود يعنی پول را نگاه               که فروشنده شکلِ دگَرسان     

                                                
تا   ۷۴صفحة "انتقاد از علمِ اقتصاد..."  درکتابِ   (James Mill) جيمس ميلمالحظات من دربارة  ـ به۱

سازد. اوالً       که اُسلوبِ مداحیِ اقتصاديون را مشخّص می   مورد دو نکته هست مراجعه شود. در اين  ۷۶
آنها.   های  پوشیِ ساده از تفاوت وسيلة چشم کاالها با معاوضة مستقيمِ محصوالت به گردشِ تنِگرف يکی

عواملِ توليد        داری بدين نَحو که مناسبات بينِ             ثانياً کوشش در انکارِ تضادهای پروسة توليد سرمايه                   
نمايند. اما توليدکاالئی و            د مبدل    شو می   کاالها ناشی       دوران     که از      ای   روابط ساده         داری را به        سرمايه  
های توليد      ترين شيوه    متفاوت، به مختلف        هستندکه، ولو در حدود و ميزان     هائی  کاالها پديده گردشِ

  های توليد دانسته نيست و تنها به که هنوز وجوه افتراقِ خاصِّ اين شيوه تعلّق دارند. بنابراين تا هنگامی
دمجر قضاوت    توان دربارة آنها           آنها مشترک است وقوف هست، نمی              هاکه بينِ   کاال گردشِ مقوالت  

قدر   پاافتاده اين        که با مطالبی مبتَذَل و پيش     غير از علم اقتصاد ممکن نبوده است کرد. در هيچ علمی به
که کاال   چون دريافته است (Jean Baptiste Say)ژان باتيست سهبلندپروازی شده باشد چنانکه مثالً  

  کند! ها حکم دهد دربارة بحران خود اجازه می ول است، بهمحص
  حرکت، دو ـ رفتارِ متوسط. ٭
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ارت ديگر فقط نيمة اولِ دورِ خويش را                 عب  در نخستين مرحلة استحالة خود است يا به       
که پروسة فروش برای خريد تکميل شد، پول نيز بارِ ديگر از                         وقتی  طی کرده است.       

شک اگر نساج پس از خريداریِ تورات                  دست دارندة اولیِ خود دور شده است. بی                
ذرع    ۲۰ان   آيد، ولی اين پول درنتيجة دور                 دستش می   از نو پارچه بفروشد، باز پول به      

دست   دست وی دور شده، به             پارچة اول برنگشته است چه با آن دوران، پول از                            
وسيلة تجديد يا تکرارِ همان پروسة دوران، منتها                فروش رفته است. پول فقط به  تورات

رسد و اينجا نيز مانند پيش با همان نتيجه               دست نساج می     موردکاالئی ديگر، باز به            در
شود  پول داده می        کاالها به     وسيلة دوران     که مستقيماً به يابد. پس شکلِ حرکتی پايان می

کاال   آن از دست يک صاحب           آن از نقطة مبدأ و دويدن              عبارت از دورشدن دائمیِ             
   (Currency, cours de la monnaie)دست ديگری يا پوية پول است.  به

  

کاال  است.    نواخت پروسة يکسانی        ته و يک  دهندة تکرارِ پيوس         جريان پول نشان        
مثابه وسيلة خريد، همواره در جهت خريدار قرار                    هميشه در جهت فروشنده و پول، به

  دارد.
  

کاال   بهای   دهدکه به     مثابه وسيلة خريد هنگامی انجام می              پول وظيفة خود را به           
فروشنده    کاالرا واقع ساخت،کاال از دست                که پول قيمت     باشد. وقتی     واقعيت بخشيده 

نزد فروشنده       حال خود از پيشِ خريدار به               شود و درعين       دست خريدار منتقل می         به 
جانبة  جهد تا همين پروسه را با کاالی ديگر ازسر بگيرد. موضوعِ اينکه، شکلِ يک می

پول از شکلِ دوجانبة حرکت گيرد، آشکار نيست. کاال سرچشمه می  حرکت  
  

        رانود ترا به      ـکه اين ظاه       کاالهاست      ماهي د. نخستين         وجود می     رِ متضادرآو
شود بلکه حرکت خودکاال را نيز               مثابه حرکت پول ديده نمی            کاال تنها به     دگَرسانیِ   
رسد. در     نظر می   کاال فقط مانند حرکت پول به            سازد ولی دومين دگَرسانیِ            نمايان می    

حال   کند. با اين عمل درعين            عوض می    کاال جایِ خود را با پول              ة اولِ دوران،          ـنيم 
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  ١اُفتَد. شود و در محيط مصرف می کاال از دوران خارج می شکلِ مصرفیِ
گيرد.  درنيمة دوم دوران،کاال   اش جای اورا می چهرة ارزشیِ وی يا تجسمِ پولي

ادامة      رو   شتابد. ازاين        رينش می   ديگر نه با پوست طبيعیِ خاصِّ خود، بلکه با جلد زَ                 
کاال مستلزم دو پروسة           که برای     اُفتَد و همان حرکتی         گردن پول می        کامالً به    حرکت  

متخالف است، در مورد حرکت خاصِّ پول، با پروسة همواره واحدی مالزمه پيدا                                     
کندکه عبارت از تغيير جای پول باکاالئی هميشه ديگر است. بنابراين چنين جِلوِه                         می
از         جای   کاالئی به      نمودن    کاالها يعنی جانشين        کندکه نتيجة گردشِ        می  کاالی ديگر 

عنوان    که پول به     ای   شود بلکه اين نتيجه در اثرِ وظيفه             تغييرشکلِ خودکاال حاصل نمی       
خودیِ خود      آيد وگويا پول کاالها را که به                 دست می   دهد به    وسيلة دوران انجام می           

مصرف   که برايشان ارزش   دست آنان اندازد، آنها را از گردش می حرکت هستند، به بی
که برايشان ارزشِ مصرفند، همواره در جهت عکسِ حرکت                            کسانی   دست  نيستند به  

  کند. پول، منتقل می
که خود دائماً جای          کند درحالی      پول دائماً کاالها را از محيط دوران دور می                         

کند. بنابراين        ويش دور می     دأ خنقطة مبطريق خود را از گيرد و بدين آنها را می  دورانیِ
 کند  جِلوِه می   عکس، چنين کاالهاست، به وجوداينکه حرکت پول فقط نمودارِ دورانبا

   ٢کاالها خود نتيجة حرکت پول است. گويا دوران که
  دهد ازآنجا ناشی        دوران انجام می         عنوان وسيلة    که پول به ای ازسوی ديگر وظيفه

مثابه وسيلة     يافتة کاالهاست. پس حرکتش به           جزّا و استقالل  شود که خود، ارزشِ م می

                                                
سررسيدن  نيست، با مطرح ما  دراينجا برای هنوز که ای پديده شود، انجام درپِی پِی کاال فروشِحتّا اگر ـ۱

مانند وسايلِ زندگی اُفتَد تا  محيط دوران به محيط مصرف میفروش)، کاال از (آخرين  فروشِ قطعی
  يا وسيلة توليد مورد استفاده قرارگيرد.

: دربارة لوترون(  ندارد." کنند می تحميل او ها به فراورده که آنچهغيراز به ریحرکت ديگ (پول) ـ "وی۲
 Le Trosne: De l' Intérêt Social, p. 885)    ۸۸۵فحة سود اجتماعی، ص



 پيتال. جلد اولکا    ۲۲۰

 طورِ  ز بايد به   ـحرکت ني      ذا اين   ـل کاالهاست.      ژة ـع حرکت شکلیِ وي    ـدوران، درواق            
  کاالئیِ    که مثالً پارچه بدواً شکلِ          است    گردد. چنين       محسوس در پوية پول منعکس           

ن جزء نخستين استحالة کاال (ک ـ          کند. آخري خود تبديل می  شکلِ پولیِ را به  خويش
ک) يعنی تبديلِ       کاال، (پ ـ     پ) يعنی شکلِ پول بعداً نخستين جزِء آخرين تغيير شکلِ

 ای بينِ    وسيلة مبادله    شود. ولی هر يک از اين دو تغيير شکل به          تورات می  مجدد آن به
های پول     مان سکّه گردد. ه       آنها انجام می           جاشدن متقابلِ     وسيلة جابه    پول، به      کاال و    

-مثابه شکلِ غيريت رسند و سپس به دست فروشنده می مثابه صورت جداشدة کاال به به

های پول دو بار جای خود را عوض            روند. سکّه کاال از دست او بيرون می يابندة مطلَقِ
تغيير،  ريزد و دومين         جيبِ نساج می     ها را به     کنند. نخستين استحالة پارچه اين سکّه            می 
کاال در تغييرِ محلِ         ان ـشکلِ هم   دو تغيير     کشد. پس هر     ا را از جيبش بيرون می          ـآنه  

  گردد. دهد منعکس می که پول در جهت عکس انجام می ای دوگانه
خواه تنها يک         کاال فقط يکجانبه واقع شود يعنی             شدن  اگر دگَرسان         عکس  به 

، آنگاه همان پول بيش از             گيرد   م سلسله فروش يا خواه تنها يک سلسله خريد انجا                   
کند. دومين تغييرمحلِّ پول همواره نمودارِ دومين                         بار جای خود را عوض نمی             يک 

 آن از شکلِ پول است. استحالة کاال يعنی بازگشت  
 های يک     تنها سلسله دگَرسانی      ها نه  تغييرجای همان سکّهدرپِی]  [پِیدر تکرارِ متواترِ 

         نع شمارِ  پيچيدگیِ استحاالت بی        طورکلّی درهم        يابد بلکه به      کاس می  کاالی منفرِد ا
س می جهانکه تمامِ آنچه       خود مفهوم است     خودیِ گردد. اين نکته به کاالها نيز منعک

 شود تنها دربارة مورد مطالعة کنونیِ ما يعنی شکلِ سادة گردشِ        اين مرحله ذکر میدر
  کند. کاالها صدق می 

 دوران و با اولين تغييرشکلِ خويش، ازگردش،                       در   گامِ خود     هرکاال با نخستين     
مثابه    عکس، پول به      اُفتَد. به     شود، بيرون می       ای وارد می         کاالی تازه       که درآن همواره          

ران هميشه خود را در محيطومی گردش نگاه وسيلة د آن پيوسته پويان  دارد و در درون
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است: چقدر پول در اين محيط دائماً جذب                  آيد اين که پيش می است. بنابراين سؤالی
  شود؟ می

شودکه همزمان      شماری ازکاالها انجام می              در هرکشور روزانه استحاالت بی                 
کنند   يکديگرند و بالنتيجه از لحاظ مکانی در جنبِ هم و در يک جهت حرکت می                          

يگر  ای از سوی د       های ساده     ای از يک سو و خريد         های ساده     عبارت ديگر فروش     يا به
کاالها قبالً با مقاديرِ معينی از پولِ مجازی متساوی                     قيمت خود     بر   يابند. بنا     وقوع می    

کاال و پول      که اکنون مورد مطالعه است       ای واسطه اند. چون شکلِ دوران بی فرض شده
دهد يعنی يکی را درقطبِ      یبرابرِ يکديگر قرار مطورِ واقعی و جسمانی در يوسته بهرا پ

  گردشی    گذارد، حجمِ وسايلِ         است می  که خريد    آن   قطبِ مقابلِ   يگری را در   فروش و د
                رانیِ جهانوکاالها     وسيلة مجموعِ بهای       کاالها الزم است قبالً به            که برای پروسة د

 گرديده است. درحقيقت پول فقط آن مبلغِ طالئی را که در مجموعِ قيمت                             مشخّص 
کند. بنابراين تساویِ           نَحوِ واقعی معرفی می         طورِ مجازی بيان شده است، به             کاالها به     

  خودیِ خود مفهوم است. اين دو مجموع به
آنها با تغيير در ارزشِ              کاالها ثابت بمانَد، قيمت           که اگر ارزشِ        دانيم    ولی ما می    

که ارزشِ طال تنزّل نمايد، وتنزّل      کند، درصورتی خود طال (ماية پول) متناسباً ترقّی می
طريق     کاالها بدين      چه ارزشِ طال ترقّی نموده باشد. اگر مجموعِ قيمت                   کند، چنان     می 

 همان نسبت ترقّی يا تنزّل        که درگردش است به         باال و پائين رود ناچار بايد حجمِ پولی  
آيد، در اين مورد مسلّماً از خود                 وجود می     که در حجمِ وسايلِ دوران به              کند. تغييری     

دهد بلکه     مثابه وسيلة دوران انجام می              که پول به     ای   وظيفه شود ولی نه از پول ناشی می
کاالها     کند. قيمت    گيرِ ارزش ايفا می          ه   عنوان انداز         که پول به     است    ای   منشأ آن وظيفه     

نسبت   دوران به        سپس حجمِ وسايلِ     کند و   پول تغيير می      نسبت معکوسِ ارزشِ        بدواً به    
 کند  طورِکامل درموردی نيز بروز می                ابد. همين پديده بهي کاالها تغييرمی قيمت  مستقيمِ

گردد    مثابه مقياسِ ارزش جانشينِ آن            که مثالً ارزشِ طال تنزّل نکرده باشد ولی نقره به
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سنجی  باشد طال جای او را در وظيفـة ارزش                   و يا بدون اينکه ارزشِ نقره ترقّی يافته                    
مقدار طالئی        از    نقرة وارد در دوران بيشتر       آيدکه مقدارِ در حالت اول الزم می بگيرد.

کمتر از مقدارِ       باشدکه قبالً جريان داشت و در حالت ديگر مقدار طالی درگردش                             
که وظيفة مقياسِ      کاالئی    پيشينِ نقره خواهد بود. در هردو حالت ارزشِ ماية پول، يعنی 

کاالها تغيير حاصل   ارزشِ دهد، تغيير کرده و بنابراين در بيان قيمتیِ ارزش را انجام می
ها  اين قيمت بخشيدن به منظورِ واقعيت است و به  که درگردش بالنتيجه حجمِ پولیشده و

کاالها روزنی         رود نيز تغيير نموده است. چنانکه ديده شد، در محيط دوران                       کار می به
  مشخّصی که ارزشِ       کاالئی    صورت   طال (نقره و خالصه ماية پول) از آنجا به                  که  هست 

عنوان   هنگامِ انجام وظيفة پول به شود. اين ارزش به درون محيط مزبور وارد می  دارد به
معلوم است. اکنون اگر مثالً              گزاری، مفروض و           موقع قيمت     مقياسِ ارزش يعنی در          

 کاالهائی      آن     مرحلة اول اين تنزّل در تغييرقيمت        کند، در سنج تنزّل ارزشِ خود ارزش
آنها مانندکاال مبادله            بهادار با       گرددکه مستقيماً در سرچشمة توليد فلزّات               یآشکار م    

بزرگی از       ای از جامعة بورژوائی بخشِ                کمتر رشديافته     ويژه در مراحلِ          شوند. به    می 
که ديگر جنبة        ة مقياسِ ارزش،          شد کهنه  تا مدتی همچنان با ارزشِ              کاالهای ديگر       

کاالها موجود       که بينِ   ئی  . ولی در اثرِ رابطة ارزشی              شوند  غيرواقعی دارد، سنجيده می            
  بهای   کم زَربها يا سيم      کند وکم    کاالئی ديگر سرايت می          است اين تغيير ازکاالئی به           

 گردد تاآنجا       شود، تعديل می      وسيلة ارزشِ خودآنها تعيين می       که به کاالها، طبقِ نسبتی
يد پولِ فلزّی سنجيده شود. اين            جد    کاالها برحسبِ ارزشِ           عمومِ     که باألخره ارزشِ          

کاالهای     جای   است،که به        ترازشدن با ازدياد روزافزون فلزّات پربها همراه                            پروسة هم   
که اصالحِ    همان نسبت    شوند. بنابراين به        بازار سرازير می          شده به   مبادله    خود    مستقيماً با  

يا به       کاالها عموميت می        گزاریِ      قيمت  بد،  نسبت    يا برحسبِ         شِ که ارز      همان  کاالها 
دهد، برآورده          يافتة فلزّ، که تا نقطة معينی به تنزّلِ خويش ادامه می                    ارزشِ جديد تنزّل        

  ها الزم است، فراهم          قيمت  بخشيدن به     ئی نيز که برای تحقّق  شود، مقدار فلزِّ اضافی می
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  گرديده است.
آمد،    و نقره پيش     کشف معادن جديد طال        که در دنبالِ       توجه يکجانبه به حوادثی       

کاالها     گويا قيمت اين نتيجة خطاکشاندکه ويژه در سدة هيجدهم به در قرن هفدهم و به
کار افتاده       مثابه وسيلة دوران به          که مقدارِ بيشتری طال و نقره به            کرده    جهت ترقّی     ازآن    

  يمکن  فرض می  همان مقداری است. در توضيحاتی که ذيالً خواهدآمد ارزشِ طال را به
  ها مقررگرديده است.  هنگامِ برآورد قيمت که واقعاً به

  مجموعِ قيمت     است به  دوران منوط  که حجمِ وسائلِ گفت توان فرض می  بنابراين
 شده فرض    اند. اکنون باز اگر قيمت هرنوع ازکاال را برآورده     يابنده که تحقّق کاالهائی

که   است     کاالهائی      حجمِ  کاالها وابسته به          که مجموعِ قيمت     کنيم، آنگاه روشن است          
 مغز الزم نيست تا اين نکته درک شودکه اگر بهای يک                      درگردشند. فشارِ زيادی به             

 ۲۰۰ليره و قيمت      ۲۰۰کوارترگندم        ۱۰۰ليرة استرلينگ باشد، قيمت کوارترگندم دو  
ناچار بايد حجمِ        گندم   حجمِ   ليره وغيره خواهد بود و بنابراين با افزايشِ                       ۴۰۰کوارتر    

  کند، افزايش يابد. هنگامِ فروش جای خود را باگندم عوض می پولی نيزکه به
است بانَوسانات   که درگردش اه پولیشود،آنگ کاالها معلوم فرض   هرگاه حجمِ   

 کاهش     يابد يا    جهت افزايش می         آن    شود. حجمِ پول از        کاالها کم و زياد می              قيمت
شود، باال     آنها پيدا می        که در بهای کاالها، درنتيجة تغييراتی قيمت پذيردکه مجموعِ می

که قيمت همة کاالها با هم ترقّی            وجه الزم نيست       هيچ  رود. در اين مورد به         و پائين می
آنها      حالتی و يا تنزّلِ بهای    کند. ترقّیِ قيمت تعداد معلومی ازکاالهای عمده در يا تنزّل

است برای اينکه جمعِ مبلغِ قيمتی راکه بايد در ازاِء همة کاالهای   یدر مورد ديگر،کاف
موردگردش پرداخت شود باال و پائين ببرد و بدين نَحو مقدارِ بيشتر ياکمتری از پول                        

گردش درآورد. اعم از اينکه تغيير قيمت کاالها انعکاسی از تغييرِ واقعیِ ارزش                               را به
باشد، تأثيرِآن در مورد حجمِ وسايل  ت قيمت بازار ناشی شدهباشد و يا صرفاً از نَوسانا

  دوران يکسان است.
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ذرع پارچه، يک          ۲۰کوارترگندم،         های چندی، مثالً يک        کنيم فروش     فرض می   

يکديگر در يک زمان و لذا از لحاظ مکانی                      بشکه عرق، بدون بستگی به         ۴تورات و 
عبارت ديگر استحاالت ناقصی            باشند، يا به       ام شده  با يکديگر، انج           [دربرابر]       توازی       در  

بنابراين مجموعِ      ليرة استرلينگ و        ۲باشند. اگر قيمت هر يک از اين اَقالم                 وقوع يافته     
  الزم   استرلينگ فرض شود، آنگاه     ليرة  ۸است  که برای انجامِ اين معامالت الزم قيمتی
عکس،   وران وارد شود. حاال اگر به         داسترلينگ در  ليرة  ۸حجمِ پولی معادلِ که  است
چنين:   يعنی   ايم    هائی باشند که ما شناخته        آن سلسله از دگَرسانی            کاالها اجزاءِ         همين 
استرلينگ ـ يک تورات ـ        ليرة    ۲ذرع پارچه ـ     ۲۰استرلينگ ـ ليرة ۲ـ  کوارترگندم يک

ترتيب    سترلينگ به  ليرة ا    ۲ليرة استرلينگ، آنگاه           ۲بشکه عرق ـ     ۴ليرة استرلينگ ـ      ۲
ا ـآنه     ری قيمت  ـيکی بعد از ديگ       که  شود درحالی کاالهای مختلف می گردشِ  موجبِ

ليره تحقّق     ۲وسيلة همان     ليرة استرلينگ است به         ۸لذا قيمت مجموعِ آنها نيزکه              و 
 ۴  گردد. بدين طريق دو ليرة مزبور                  ساز متوقّف می     يابد تا باألخره در دست عرق              می 

 های مکررِ يک مسکوک معرِّف تغييرشکلِ دوگانة                زَنَد. اين تغييرمکان          می بار چرخ     
      و همچنين نمودارِ پيوستگیِ                      آنهـا به     کاالها و حرکت رانی متضادووسيلة دو مرحلة د

١کاالهای مختلف است. استحاالت  

  
اُفتَد،    می    راه    پروسه به      اين     آن    ةـوسيل  که به   ری ـيکديگ     مکمّلِ متقابل و     مراحلِ    

 هم باشند بلکه بايد زماناً در دنبالِ يکديگر قرار                     عرضِ    لحاظ مکانی در        ند از  ن ا تو  نمی 
عبارت ديگر       شود يا به    بنابراين چون پروسة مزبور برحسبِ زمان سنجيده می                     گيرند.   

                                                
کنند  گردش می آورند و وادار به حرکت درمی را (پول را) به ها هستندکه آن ـ "اين خود، فراورده۱

که الزم است بدون اينکه  کند. هنگامی وغيره... سرعت حرکت آن (يعنی پول) کميتش را جبران می
  ) ۹۱۶و ۹۱۵فحات گفته، ص کتابِ پيش Le Trosneلغزد." ( دست ديگر می کند از دستی به آنی توقّف
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گيری   های همان مسکوکات در زمان معين، سرعت سيرِ پول را اندازه       محلتعداد تغيير
  کند. می

 آن چهارکاال مثالً يک روز طول بکشد. دراين                     که پروسة دورانیِ   کنيم فرض می
استرلينگ    ليرة ۸است به  ها الزم بخشيدن به قيمت که برای تحقّق صورت مجموعِ مبلغی 

حجمِ  و   ۴زند    که همان مسکوک در اَثنای روز می                 هائی   گردد، تعداد چرخ           بالغ می   
عبارت ديگر برای مدت زمان مفروضی از                   يا به   ليرة استرلينگ است  ۲پولِ درگردش 

  دوران چنين خواهيم داشت:پروسة 
  مثابه وسيلة دوران درگردش است = که به حجمِ پولی

  مجموعِ قيمت کاالها
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  نام ی مسکوک همها عدة تغييرمکان
  

زمان معين،      مدت کشور در دارد. درواقع پروسة دورانیِ يک  قانون عموميت  اين 
طورِ   که به   است   خريدها) يا استحاالت ناقصِ بسياری  ها (ونيز فروش بر  طرفی مشتمل از

آنکه     شونـد بدون     زمان و از لحاظ مکانی در عرضِ يکديگر انجام می                        پراکنده، هم      
بار چرخ       از يک    يا بيش    بار جای خود را تغيير دهند و              از يک     ان مسکوکات بيش   هم

ر واری را در ب           کمابيش حلقه    های بسياری از استحاالت            زنند. و ازطرف ديگر سلسله            
می                   می  برخی در عرضِ يکديگر حرکت  ه       گيـردکه  پار و  به     کنند  پيوسته و    ای  هم 

زنند.    ات عدة بيشتر يا کمتری چرخ می           اند و در درون آن همان مسکوک                  درآميخته    
زنند،    نام، وارد در دوران، می                   کلّية مسکوکات هم        که  هائی   پس مجموعِ تعداد چرخ         

است، يعنی سرعت متوسط         انفراداً زده         ْمسکوک   که هر    را     هائی   تعداد متوسط چرخ      
روزانه در        رانی   که مثالً درآغازِ پروسة دو             دهند. حجمِ پولی       دست می   پوية پول را به       

که همزمان و از          است    کاالهائی       گردد طبعاً وابسته به مجموعِ قيمت             جريان وارد می         
که در    گفت  توان    د. ولی می    ـان   عرضِ يکديگر، درگردش قرارگرفته                   نظرِ مکانی در     
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می                          ديگر   مسئولِ مسکوک هر مسکوک  پروسه  ين  ا  از            درون يکی  ه  هرگا شود. 
خ         بر سرعت سيرِ  ت  ف    مسکوکا بيا ر سرعت مسکوک ديگ           ، زايد  ـود  کُند     ـناچا را  ر 

بيرون می                            می  از محيط دوران  يا آن را کامالً  و  نَد زيرا محيط مزبور فقط                کند  را
ب                  می  از طال را جذ حجمی  ند آن  د چرخ                 توا تعدا اگر در متوسط  ها   زدن     کندکه 

 ق يابد برابر     که بايد تحقّ     واحدهای منفرِد طالی مزبور ضرب شود، با مجموعِ قيمتی                      
يابد، حجمِ پولِ در جريان                افزايش       پولی     های مسکوکات       داد چرخ    ـتع   گردد. اگر       

حجمِ پولِ مورد          ورکاهش پذيرد به        ـهای مزب     داد چرخ    ـکاست و هرگاه تع       خواهد    
  ة دوران عمل       ـمثابه وسيل    تواند به     که می   دوران افزوده خواهد شد. چون حجمِ پولی                      

که مثالً      است    کافی    است،     جريان افتاده         عت متوسط معلومی به      د در مقابلِ سر     ـکن 
همان مقدار ليره        جريان وارد کرد تا بتوان به                 ای در     اسکناسِ يک ليره     تعداد مشخّصی

  آن آشنائیِ     ها به   کلّية بانک    که     ای است    طال از جريان خارج نمود. اين همان شيوه                    
  کامل دارند.

آنها    گردشِ    کاالها، يعنی      پول فقط پروسة دورانیِ            طورکلّی درمسيرِ       همچنانکه به   
کاالها از محيط دوران و             شود، ناپديدشدن سريعِ      وسيلة استحاالت متقابل، نموده می به

  گردد. وسيلة کاالهای ديگر، آشکار می آنها با همان سرعت به جانشينیِ
مکمّلِ يکديگر يعنی     بنابراين در سرعت سيرِ پول وحدت سيالِ مراحلِ متضاد و            

صورت   شکلِ ارزشی و تبديلِ مجددآن از صورت ارزشی به                     تبديلِ شکلِ مصرفی به     
 شود. بالعکس، در        عبارت ديگر در پروسة فروش و خريد، نمايان می                         مصرفی يا به    

-ها، انفصالِ تغيير       کُندشدن جريان پول، جدائی و خودمختارشدن متقابلِ اين پروسه                          

توان منشأ اين         است نمی     کند. بديهی     نتيجه انقطاعِ تبادلِ مواد بروز می               ها و بال     شکل
دهد    ما نشان می     انقطاع و وقفه را از خود دوران دريافت. دوران تنها خود پديده را به                       

کُندیِ سيرِ پول، درکلّية نقاط محيط     هنگامِ که به است اين و بس. اما چون مشاهدة عامی
حِ اين   شودکه توضي    رسد، برآن می       نظر می   شود و ناپديد به       متر نمايان می    ک  دوران پول   
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  ١کميت وسايلِ دوران جستجو نمايد.  بودن پديده را در غيرکافی 
عنوان وسيلة دوران انجام وظيفه           که، در هر بهری از زمان، به پس مقدارِکلِّ پولی

الهای درگردش و از سوی             کا  کند، از طرفی منوط است به مجموع قيمت عموم                  می 
آن     که طبقِ   های دورانیِ متضادّ آنهاست     تر يا تندترِ پروسه آهسته  جريان ديگر وابسته به

از        کاال ممکن است به       شود چندمين جزِء مجموع قيمت           معلوم می     وسيلة همان عده 
                                                

تواند     ها و خريدهاست، هرکس چيزی برای فروش دارد و نمی                   سِ عادیِ فروشـ "چون پول... مقيا۱
کس  است ولذا همه آن نبودن پول درکشور يا استان پنداردکه سببِ سهولت چنين می خريداری بيابد به

زنند، چه      که فرياد پول می         کسانی   است... اين        نيست. ولی اين اشتباه بزرگی               زنندکه پول      فرياد می    
توانست در مقابلِ         برد اگر پول درکشور بود وی می                 زيراگمان می      است دار شاکی اهند؟ اجارهخو می

پول احتياج ندارد بلکه بهای  که وی به آشکار است محصوالت خود قيمت خوبی دريافت دارد... پس 
... چرا وی قيمت تواند فروش رسانَد ولی نمی خواهد تا بتواند آنها را به خوبی برای غلّه و دامِ خود می

بازار     که به   آنهائی    که اغلبِ    قدری درکشور زياد است             ـ يا آنکه غلّه و دام به       ۱کند؟....  خوبی پيدا نمی
ـ بازارِ عادیِ صادرات متوقّف               ۲است. يا     آيند مانند او احتياج به فروش دارند و عدة خريدارکم                           می

که در اثرِ فقر بسياری از مردم توانائی                       موردی    ـ مصرف تقليل يافته است مانند          ۳شده است... و يا         
که موجبِ       نيست  کنند. پس در حقيقت ازدياد پول                 خود خرج      سابق برای زندگیِ         ميزان     ندارند به      

کرده است      که بازار را فَلَج         شود بلکه بايد يکی از اين سه علّت           دار می     رفتنِ محصوالت اجاره       فروش
  آنان نيز چون بازار متوقّف              که تاجر يا دکّاندار پول الزم دارند يعنی                      همين نَحو است    رفع شود... به       

هائی دارندکه مورد دادوستدآنهاست... هيچگاه رونقِ يک ملّت                              کردن خواسته      آب  است، احتياج به
  روند." دست ديگر می سرعت از دستی به  ها به که خواسته نيست از هنگامی  بيش 

 (Sir Dudley North: Discourses upon Trade. London, 1691, p. 11-15 pessim.)   
شودکه تضادهای وابسته  طريق خالصه می بدين (Herrenschwand)شواند هرِنهای  سرائی تمامِ داستان

دوران از ميان برداشت. وسيلة ازدياد وسايل  توان به گردند می کاالها بارِز می که در درونکاالرا ذات به
گذارد،  دوران می  کميابیِ وسايلِ  حسابِ را به که وقفه در پروسة توليد ودوران همات عاميانه،اما از تو

های  بندی سرهمدوران، چنانکه مثالً دراثرِ وسايلِکميابیِ واقعیِ  شودکه آن نتيجه نمی وجه عکسِ هيچ به
نوبة  تواند به آيد، نمی وجود می به  (regulation of currency) گردشِ پول" رسمی تحت عنوان "تنظيمِ
  گردد. خود موجبِ رکود و وقفه
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              مسکوکات تحقّق يابد. ولی مجموع قيمت               کاالها خود با حجم و همچنين با قيمت
کاالهای     حجمِ  ها،   هرنوعِ معينی از کاال بستگی دارد. اما سه عاملِ ذيل: حرکت قيمت          

-نسبت  توانند درجهات مختلف و به     درگردش و باألخره سرعت جريان پول، خود می

همچنين  است و    که برای تحقّق الزم         نمايند و بنابراين مجموع قيمتی   متفاوتی تغييرهای 
ای پيداکنند. ما در      آن است، ممکن است ترکيبات عديده ابعِحجم وسايلِ دوران،که ت

  پردازيم. کاالها مهمترند می  که در تاريخِ قيمت آن ترکيباتی  اينجا فقط به برشماریِ
وسايلِ دوران ممکن است يا           کاالها، افزايشِ حجمِ           ماندن قيمت درصورت ثابت

سببِ  يا به  هشِ سرعت جريان پول و        رنتيجةکا   کاالهای وارد درگردش يا د اثرِ حجمِدر
تأثيرِ اين هردو با هم اتفاق اُفتَد. بالعکس،کاهشِ وسايلِ دوران ممکن است درنتيجة                               

  شدن حجمِ کاالها و يا در اثرِ ازدياد جريان پول وقوع يابد. کم
کاالها عموماً ترقّی نمايد، حجمِ وسايلِ دوران درصورتی                             که قيمت   درحالی     

ها نُقصان يابد       نسبت افزايشِ قيمت       کاالهای درگردش به         ثابت بمانَدکه حجمِ تواند می
  درگردش، سرعت جريان پول با همان آهنگی          کاالهای  حجمِماندن  ويا با وجود ثابت

 تواند تنزّل     وسايلِ دوران درصورتی می                 حجمِ کنند، باال رود.           ها ترقّی می     که قيمت  
يا سرعت جريان پول تندتر از              کند و   تنزّل   ها  تر از قيمت     ها سريع  کاال     نمايدکه حجمِ     

  ها باال رود. قيمت
تواند ثابت       وسايلِ دوران درصورتی می                ها حجمِ   در مورد سقوط عمومیِ قيمت         

کرده است ترقّی نمايد و يا اينکه          که قيمتشان تنزّل همان نسبتی کاالها به بماند که حجمِ
       جريان قيمت      ول به  ـپ  از سرعت تنزّلِ   بر حجمِ        ها  نسبت وسايلِ دوران           کاسته شود. 

کند   ها ترقّی    تر از تنزّلِ قيمت    کاالها سريع درصورتی ممکن است افزوده شودکه حجمِ
ران تندتر از تنزّلِ قيمتود کاهش يابد. کاالها يا سرعت  

که   نَحوی   کنند به   ا خُنثی ر است متقابالً اثرِ يکديگر  تغييرات عواملِ مختلفه ممکن
کاالها      قيمت بخشيدن به     که برای تحقّق      آنها مجموعِ مبلغی      وجود عدمِ ثُبات دائمیِ             با 
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  که درگردش است نيز تغييری نکند. الزم است ثابت بماند و بالنتيجه حجمِ پولی
تری در نظرگرفته شود در هرکشور سطح                 های نسبتاً طوالنی        درواقع اگر دوره            

 استثناءِ   شود، و به      پولِ درگردش مشاهده می                 تری از حجمِ       ط ثابت  متوس     اختالفات
ندرت    شود و به    می  های توليدی و تجاری ناشی            طورِ اَدواری از بحران               که به     شديدی  

  مراتب    اين سطحِ متوسط به  گيرد، انحرافات از پول سرچشمه میارزشِ خود نيز از تغيير
  رود. ل انتظارِآن میکه در نظرِ او کمتر از آن است

  

 کميت وسايلِ دوران وابسته به مجموعِ قيمت                 آن   موجبِ که به را توان قانونی  می
نيز بيان نمود: چنانچه          اين نَحو به ١است شتابِ متوسط جريان پولوکاالهای درگردش  

                                                
تر يا باالتر  که ازآن حد پائين استنکه تجارت ملّتی بچرخد اندازه ونسبت معينی پول ضروراي ـ "برای۱

است   الزم (Farthings)فروشی ميزان معينی پول سياه  خُرده است همچنانکه در تجارت موجبِ لطمه به
توان باکوچکترين مسکوک نقره انجام داد  هائی راکه نمی توان پولِ نقره را خُردکرد وآن پرداختتا ب

بدين وسيله تسويه نمود... همچنانکه نسبت تعداد پولهای سياه الزم در دادوستد با عدة خريداران و 
ره ـکوچکترين مسکوک نق شِاز همه با ارز  دهند و بيش که انجام می خريدهائی بودن]  درپِی [پِیتَواتُرِ 

که برای بازرگانیِ ما ضَرورت دارد (طال و نقره)  طور نيز نسبت پولِ مسکوکی بستگی دارد، همان
  هاست." وابسته به تَواتُرِ معامالت و مبلغِ پرداخت

(W. Petty: A Treatise of Taxes and Contributions, London, 1667, p. 17) 
وديگران درکتابِ  (J.Steuart)استوارتج.عليه  (A.Young) يانگآ. زطرف ا  (Hume) هيوم تئوریِ

هم تحت عنوان  ای حتّا فصلِ ويژهمدافعه شد و )۱۷۷۴ (لندن  Political Arithmeticمحاسبات سياسی
 انتقاد وغيرهآن اختصاص داد. من درکتابِ  و بعد به ۱۱۲است" درصفحة   کميت پول "قيمت وابسته به

سکوت   درگردش را بهکميت مسکوکات   ) مسئلةاسميثآدام ام که: "وی ( شده متذکّر ۱۴۹صفحة 
است."  کرده  کاالی ساده تلقّی مثابه يک را فقط به  خطا پول به کامالً که وی است درحالی  برگزارکرده

ای) مطرح  فه(ازلحاظ حر ex officioپول را  اسميث  آدامکه  است آنجا درست  اين تذکّرِ من تنها تا
پردازد  گذشتة علمِ اقتصاد می های انتقاد از سيستم که به کند. در برخی موارد از جمله مثالً هنگامی می

شودکه پول  وسيلة ارزشِ کاالهائی تنظيم می گويدکه: "درهرکشور مقدار پولِ مسکوک به صحيح می
 ←شود، با  فروش میليانه خريدواکه در هرکشور س گردش درآورد..." ارزشِ اجناسی بايد آنها را به
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درجريان      پولِ   باشد،کميت   آنها معلوم سرعت متوسط استحاالتکاالها و مجموعِ ارزشِ
  مايه، بسته به ارزشِ ويژة خود پول است. يا پول

وسايلِ دوران هستند و حجمِ               کاالها منوط به حجمِ         عکس، قيمت    توهمِ اينکه به     
درکشور      (Geldmaterial)ماية موجود       پول     خود اين وسايلِ دوران نيز وابسته به حجمِ 

گويا    که  گرفته است    ز اين فرضِ باطل سرچشمه      نزد نمايندگان اولية اين تصور ا  ١است
                                                                                                       

کنندگان توزيع  را بينِ مصرف آنها گردش اندازد و کاالها را به مقدارِ معينی پول مالزمه دارد تا →
 را تواند مورد استفاده قرار دهد. مجرای دوران ضَرورتاً مبلغی  نمايد ولی بيشتر ازآنچه الزم است نمی

پذيرد." (ثروت ملل،کتابِ  کند ولی بيش ازآن نمی خود جذب می که برای پرکردن آن الزم است به
 ۳چهارم، فصل يکم، بند  (Wealth of Nations) .  شيوة با همين  اسميثآدامex officio   اثرِ خود را

منابعِ درآمدهای دولتی اختصاص  آخر،که به سپس درکتابِکند و کارآغاز می افری از تقسيمبا مدحِ و
 کار تقسيم [نکوهش]در ذمِّ   (A. Ferguson)فرگوزون مناسبت آنچه استادش  ی بدينداده شده است، و

  کند. گفته است، تکرار می
کند.  دارِ طال يا نقره بينِ مردم ترقّی میـتناسبِ ازدياد مق ـ "محقّقاً قيمت اشياء در نزد هر ملّت به۱

کند."  کاهشِ پول تنزّل می تناسبِ کاالها به  عمومِکم شود، قيمت  بنابراين اگر طال يا نقره در نزد ملّتی
   ۵ فحة، ص۱۷۳۴، لندن چيز جوابِ همه پول: جی. واندرلينت(

 (J. Vanderlint: Money answers all Things  
 هيوم گذاردکه کوچکترين ترديدی باقی نمی برای من هيوم "Essays"وواندرلينت کتاب  مقايسة دقيقِ

بر وابستگیِ  همچنين نظرية مبنیاست.  داده میشناخته ومورداستفاده قرار یرا م لينتواندراين اثرِ معتبرِ 
او نيز ديده  تر از مصنّفينِ خيلی قديمی وحتّا  (Barbon) باربون وسايلِ دوران در نزد   حجمِ  ها به قيمت

د بلکه آور جود نمیو تنها هيچگونه اشکالی به د: "آزادیِ مطلقِ تجارت نهگوي میواندرلينت شود.  می
 کمبود حاصل  ر دارد... درواقع اگر پولِ نقد ملّتی درنتيجة اين تجارتبزرگی دربفقط سودمندیِ بسيار

که پولِ  های ديگری آن جلوگيری نمايند ـ بر ملّت که از است کند ـ و اين وظيفة مقررات محدودکننده 
تناسبِ ازدياد پول ترقّی  کلّية اشياء به ِ که قيمتاهدشدخو زودی معلوم ند قطعاً بهآور چنگ می نقد را به

که مجدداً  زودی چنان ارزان خواهد شد ما به کند و... محصوالت مانوفاکتوری و سايرِکاالهای می
کتاب،   يابد." (همان سوی ما جريان می چرخد و درنتيجة آن باز پول به سود ما می موازنة بازرگانی به

  ). ۴۴فحة ص
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گويا قسمت     د و سپس ـشون  روسة دوران می        ـارزش وارد پ           قيمت و پول بی      کاالها بی    
  ١شود. صحيحی از تلِّ کاال با قسمت صحيحی ازکوه فلزّ معاوضه می

                                                
کلِّ  دهندة قيمت تشکيل عناصرِ از  خود، يکی  مناسبت قيمت کاالها انفراداً به  انواعِ نکه هرکدام ازـ اي۱

 وجه قابلِ درک نيست اين هيچ آنچه به است. ولی  شود، بديهی ای درگردش محسوب میکااله   تمامِ
کاسه با تمامِ حجمِ  رِ يکطو که با يکديگر قابل سنجش نيستند بايد به های مصرفی گويا ارزش که  است 

  کنيم کلِّ واحدی تحويل کاالی کاالها را به کشور مبادله شوند. اگر مجموعِ طال و نقرة موجود در يک
دست  آن به آن را تشکيل دهد، آنگاه نمونة محاسبات زيبائی از که هرکاال فقط قسمت صحيحی از

کل = همان  ازکاالی  = قسمت صحيحی A  الیقنطار طال، کا x کل = یقرار: کاال  خواهد آمد از اين
گفته است: "اگر حجمِ سيم  باکمالِ حسن نيتمونتسکيو چيزی را   قنطار طال. چنين xقسمت صحيح از

کاالی  اـجنس ي کاالهای موجود بسنجيم، محقّقاً هر  ان وجود دارد با مجموعِـری را که در جهو زَ
که تنها يک جنس يا  کنيم ر و سيم مقايسه شود. فرضاز حجمِ زَتواند با جزِء معينی  مشخّصی نيز می

شودکه مانند پول قابل تقسيم است.  کاالی واحدی خريداری می کاال درجهان وجود دارد يا فقط يک
  کلِّ يکی از آنها با نصف کند مثالً نصف قسمت ازکاالی مزبور با بخشی از تودة پول تطبيق می اين

مجموعِ   کلِّ اشياء به طورِ اساسی وابسته به نسبت . استقرارِ بهای اشياء همواره بهکلِّ ديگری وغيره..
). دربارة ۱۲فحةآثار، لندن، جلد سوم، ص  ، مجموعهالقوانين روح :مونتسکيواست." (  مقدار عالئمِ پولی

 (Lord Overston) لورد اورستونو  (J. Mill)جيمزميلو شاگردانش ريکاردو وسيلة  نظريه به بسط اين
  و بعد مراجعه شود. ۱۵۰و ۱۴۶ـ۱۴۰صفحات ،  [نقد اقتصاد سياسی]" دربارة انتقاد وغيرهکتابِ " وغيره به

حال هم عقيدة پدرش   خود موفّق شده است درعين عادیِبا منطقِ التقاطیِ  جان استوارت ميلآقای 
با ديباچة  اصولِ علمِ اقتصاد اسیِ وی:کتابِ اس متنِ و هم عقيدة مقابلِ آن را بپذيرد. اگرجيمس ميل 

کند، مقايسه  زمان خويش معرفی می اسميثآدام خود را استوارت ميل که درآن اول)   (چاپآن 
گفتة خود او  به که بنا باوریِ مردم يا از خوش کند داند از زودباوریِ اين مرد تعجب شود، شخص نمی

 او به درصورتیاند  پذيرفتهاسميث   آداموی را مانند که   همان اندازه است اسميث  آدام  که شباهت
ـ تمامِ  (Wellington) دوک دو ولينگتونقارسی به (Williams Kars)  کارس ويليامس شباهت ژنرال

را در زمينة علمِ اقتصاد،که نه از نظرِ وسعت مطلب چنگی ج. استوارت ميل تحقيقات ويژة آقای 
  : وانـتحت عن ۱۸۴۴ سال که در  توان در جزوة کوچکی يافت لحاظ محتَوا، میزَنَد و نه از  دل می به
 "Some Unsettled Questions of Political Economy"   .ا منتشرگرديدالک   ام(Locke)   ←  
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  ج) مسکوک ـ عالمت ارزش

  
از    گيرد. جزئی      ه می مثابه وسيلة دوران سرچشم          شکلِ مسکوک از وظيفة پول به         

صورت   کاالها تصوير شده است بايد در دوران، به                    وزن طال که در قيمت با نامِ پولیِ              
کاالها قرارگيرد. ضربِ سکّه مانند تعيينِ                 اسم يا مسکوک، در مقابلِ           رِ هم  قطعات زَ   

و سيم   ر که زَ   ئی   های متنوعِ ملّی      ها وظيفة خاصِّ دولت است. لباس    واحد مقياسِ قيمت
دهندة جدائی        کَنند، نشان  تن دارند و در بازارِ جهانی از تن می صورت مسکوکات به به

  آنها يعنی بازارِ جهانی است.  گردشِ کاالها و محيط عمومیِ بينِ محيط داخلی يا ملّیِ
ظاهر با هم تفـاوتی ندارند و             پس طالی مسکوک و طالی شمش از اصل جز به    

ولی راه خروج از ضرابخانه                ١پذير است.     ر تبديل  ـشکلِ ديگ   به طال همواره از شکلی        

                                                                                                       
گويد: "چون  کميت سخن می  آنها به  ارزشیِ طال و نقره و وابستگیِ ارزشِ مستقيماً از رابطة بينِ بی → 
که دراين فلزّات  ئی شوند... ارزشِ درونی اندکه برای طال ونقره ارزشی مجازی قائل کرده سانها توافقان

  شود چيزی جزکميت نيست."  مشاهده می
  )۱۵، جلد دوم، صفحة ۱۷۷۷آثارِ وی، چاپ  Some Considerations etc.  ،۱۶۹۱: الک (
 آدام مولر جواب به ياتی از اين قبيل بپردازم.  درئموضوعِ حقِّ ضرب و جز  وجه قصد ندارم به هيچ ـ به۱

(Adam Müller)گوی گزافه ، رمانتيک(Sycophante)منشانه" دولت انگلستان بزرگ  از"جوانمردی که 
را متذکّر (Sir Dudley North) نورث سر دادلیکه قضاوت  است شگفتکند" در که "مجاناً ضرب می 

آن  االهای ديگر جذر و مدّ خاصِّ خود را دارند. تا از اسپانی مقداری ازنقره مانند ک شوم: "طال و می
شود. کمی بعد موضوعِ ارسالِ  يابد و ضرب می برج (مقصود برجِ لندن است) انتقال می رسد... به می

آيد. اگر شمش وجود نداشته باشد و اتفاقاً همه ضرب شده باشد،  منظورِ صادرات پيش می شمش به
رسد زيرا دارندة طال برای  کنند و از اين جهت ضرری نمی ها را آب می کرد؟ باز از نو سکّهچه بايد

که خوراک  کاهی بيند زيرا وی بايد حتّا برای دسته است. ولی ملّت زيان می آن مخارجی نکرده ضربِ
 ← دومشخصاً يکی از بزرگترين بازرگانان زمان شارل  نورثخرهاست چيزی بپردازد. اگر تاجر ( 
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سائيده   ْرگُدازی است. مسکوکات طال ضمنِ جريان               بوتة زَ    سوی  حال گذار به       درعين   
کمتر. پروسة جدائی بينِ عنوان طال و جوهرِ طال يعنی                    شوند؛ بعضی بيشتر و برخی     می

اسم دارای        . مسکوکات طالی هم        شود  آغاز می      آن   محتَویِ اسمی و محتَویِ واقعیِ          
مثابه    شود. طال به     گردند زيرا در وزن آنها اختالف حاصل می                    های متفاوت می       ارزش    

کند و بنابراين ديگر معادلِ            ها انحراف پيدا می        وسيلة دوران از طال مانند مقياسِ قيمت
يخِ اين اغتشاش      يابد. تار      وسيلة وی تحقّق می      که قيمت آنها به      کاالهائی نيست      واقعیِ   
و در زمان جديد تا قرن هيجدهم است.                  تاريخِ پولِ مسکوک در قرون وسطا               همانا   

ظاهری از    رينِ مسکوک بهخودیِ پروسة دوران درجهت تبديلِ باطنِ زَ گرايشِ خودبه
آن، حتّا ضمنِ جديدترين          ای از محتَویِ رسمیِ فلزّیِ         نشانه ساختنِ سکّه به طال، يا مبدل

اُفتَد،  که در وراِءآن سکّة طال از رواج می وانين دربارة حدّ سايشِ فلزّ يا حدّ استعمالیق
  شود، شناخته شده است. يا از صورت مسکوک خارج می

آن،    که خود جريان پول، محتَویِ واقعیِ مسکوک را ازمحتَویِ رسمیِ    درصورتی
کند، پس در نهاد خود چنين             می  ایِ وی جدا        و وجود فلزّیِ آن را از وجود وظيفه                    

جای پولِ فلزّی عالئمی از    امکانی را نهفته داردکه در مورد انجامِ وظايف مسکوک به
هائی را قرار دهد. موانعِ فنّیِ ضربِ مسکوکاتی از طال و نقره با            فلزّات ديگر يا سمبول

 توزندانیکه از بسيارکم ونيز اين واقعي ابتدا فلزّات [ستپ] عالی به به جای فلزّات    عنوان
که فلزّات     جای نقره) و تا زمانی            جای طال و مس به       کاررفته (نقره به          مقياسِ ارزش به       

اند، نقشِ تاريخیِ         مثابه پول جريان داشته           اند به    تر آنها را از مقامشان خَلع نکرده                عالی  
ين مسکوکات درآن         سازد. ا     ای و مسی را چون دستياران طال آشکار می                   عالئمِ نقره    

بالنتيجه     دارد و   تر جريان که پول سريعشوند طال می کاالها جانشينِ ردشِهائی ازگ بخش

                                                                                                       
برج  بودکه بهای ضربِ مسکوک را بپردازد، بدون تأمل نقرة خود را به بوده است) مجبور می →
  داشت." فرستاد و پولِ مسکوک همواره ارزشی باالتر از نقرة غيرمسکوک می نمی

 (North: Discourses etc. p. 18)   
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وفروش درمقياسِ بسيارکوچکی    که خريد هائی درآن بخش شود يعنی زودتر سائيده می
طورِ قطع جانشينِ طالگردند،           گيرد. برای اينکه اين تابعين نتوانند به              درپِی انجام می پِی
جای طال     شودکه فقط تاآن ميزان پرداخت آنها به                  وناً حدود بسيار پائينی تعيين می           قان  

  پذيرفته است.
ر با  ـة مسکوک رواج دارد، ناگزي               ـکه درآن انواعِ مختلف            های مخصوصی    محيط 

شودکه بتوان بدان         جهت پيدا می     آميزند. پولِ خُرد در جنبِ طال ازآن                يکديگر درمی
فروشی وارد   را پرداخت. طال دائماً درجريان خُرده ين سکّة طالکُسورِ کوچکتر  وسيله

  ١شود. خُرد همواره نيز ازآن محيط بيرون رانده می پولِبا اش درنتيجة مبادله شود ولی می
  

 گردد.    می    تعيين     وسيلة قانون     خودسرانه به         ا مسی ـای ي    نقره      عالئم     زّیِ ـفل     محتَویِ  
شوند. بنابراين        هم زودتر سائيده می          مسکوکات طال      ان از   مسکوکات ضمنِ جري         اين   

ونه ارزشی     ـکلّی مستقل از وزنشان يعنی مستقل از هرگ                آنها عمالً به      وظيفة مسکوکیِ    
که نسبتاً    لذا اشيائی     شود.   کامالً جدا می     آن     ایِ طال از جوهرِ ارزشیِ     است. وجود سکّه

جای وی وظيفة مسکوک را انجام دهند.                   هتوانند ب     کاغذ می    ارزشند، مانند قطعات          بی 

                                                
ست هيچگاه تجاوز نکند، غيرممکن کوچک الزم ا های که برای پرداخت ـ "اگر پولِ نقره از ميزانی۱

های  طال درپرداخت آوری نمود... استفاده از عمده جمع  های قدرِکافی برای پرداخت که ازآن به است
که مسکوک طال  کند. آنهائی کوچک ضَرورتاً مالزمه پيدا می  کاربردن آن در معامالت بزرگ با به

 خريداری بقية باکاالی مورد کنند و استفاده می آن کوچک نيز از در دست دارند، برای خريدهای 
صورت   طريق زيادبود پول نقره،که درغيراين  نمايند. بدين نقره دريافت می  صورت پولِ حساب را به

گردد.  عمومی بازمی ردشِگ شود و ازنو به کشيده می نمود، بيرون فروشی ايجاد مزاحمت می  خُرده برای
کوچک را مستقل از طال  های ای زياد وجود داشته باشدکه بتوان پرداخت ندازها ولی اگر پول نقره به

کندکه ازآن پس  ره دريافت میـکوچک پول نق فروش برای خريدهای انجام داد آنگـاه تاجرِ خُرده
  شود." بالضروره در نزد وی انباشته می

(David Bucbanan: "Inquiry into the Taxation and Commercial Policy of Great Britain." 
Edinburgh, 1844, pp. 248, 249). 
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  ای پوشيده است. در پولِ  ای اين خصلت صرفاً نشانه اندازه در عالئمِ فلزّی پول هنوز تا
  :هشود ک خورد. پس ديده می چشم می کاغذی اين صفَت به

Ce n'est que le premier pas qui' coute    .(ل استمِ اوشواری فقط در قَدد)  
دارد.        که جريان اجباری          است    کاغذیِ دولتی       پولِ     اطراف      ط بحث در   ـاينجا فق   

عکس، پولِ اعتباری مستلزمِ           آيد. به     کاغذی، بالواسطه ازگردشِ فلزّی بيرون می                 پولِ
کلّی مجهول است.      نظرِ دوران سادة کاالها هنوز برای ما به                     که از نقطه     است  مناسباتی   

به       بد نيست  پولِ            اين نکته ضم    معذلک  معنای    کاغذی به      ناً اشاره شودکه، همچنانکه 
گيرد، ريشة طبيعیِ پولِ          مثابه وسيلة دوران سرچشمه می            واقعیِ خود از وظيفة پول به             

که   کاغذی    های   بليط  ١خورد.     می    عنوان وسيلة پرداخت آب            ة پول به   ـاعتباری از وظيف        
                                                

حضورِ پسرِ      دادکه طرحی تقديم          اجازه     خود   ، ماندارين خزانه به           Wan-Mao-In  اين    مائو ـ   ـ  ـ وان    ۱
های قابل تبديلِ        اسکناس   آن تعويضِ بروات خزانة امپراتوریِ چين به                     آسمان نمايد که منظورِ پنهانیِ   

سر و تنِ او را پاک و تميز شُست.  ۱۸۵۴ گزارشِ کميتة بروات خزانه در تاريخِ آوريلِ یبانکی بود. ول
کرده يا نه، اعالم نشده است.                جان    آيا وی ميزان مقـرریِ چوبِ خيزران را نيز نوش                        که   اين مسئله     

             يشنهادی را    گفته است: "کميته باکمالِ دقّت طرحِ پ                گزارشِ خود چنين         "کميته"ی مذکور در پايان
سود بازرگانان است و درآن هيـچ چيزِ                   چيزِ آن به     که همـه      مورد مطالعه قرار داد و چنين دريافت                   

نفعِ دربار وجود ندارد." (تحقيقات سفارت امپراتوریِ روس در پکن راجع به چين.                                           سودمندی به    
ف. آ.      و  (Dr. K. Abel) دکتر ک. آبِلتأليفAus dem Russischen"  " کتابِ "ترجمه از روسی"

  و بعد). ۴۷، صفحة ۱۸۵۸جلد اول، برلين  (F.A. Mecklenburg) مکلنبورگ
شود، حکمران بانک انگلستان، که  جريان حاصل می  دربارة سايشِ دائمیِ مسکوکات طال که ضمنِ

ود اظهارداشت: ب دعوت شده )Bankactsبانکی (درمورد قوانينِاعيان عنوانِ شاهد درکميسيون مجلسِ به
که  (Sovereign)سووِرنی آن آن بلکه سياسیِ معنای به (نه Souverainها سوورن"هرسال طبقة جديدی از 

طال نيز نامِ ليرةسلطان است و معنای  شوند. (ازنظرِ لُغَوی سووِرن به تر می است) سبک استرلينگ نامِ ليرة 
که  ای است. مترجم.) طبقه  شود، معلوم ناشی میکلمات  بازیِاست واز مقصود مصنِّف که ای لطيفههست.

ه سالِ بعدکفّة ترازو را شودک کاسته می شود در اثرِ سايش آنقدر از وزنش کامل تلقّی می امسال با وزن
  )House of Lords' Committee ۴۲۹ ، شمارة۱۸۴۸ لُردها، مجلسِ (کميسيون سازد." می  متمايل ضررِخود به
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 ليرة استرلينگ وغيره چاپ شده         ليرة استرلينگ، پنج        آنها اسامیِ پول مانند يک برروی
شود. تاآنجاکه        وسيلة دولت، به درون پروسة دوران فروريخته می                         است، از خارج به         

دارند، درحرکت خويش فقط   نامِ خود جريان هم  جای مبلغی طالی ها واقعاً به اين بليط
تنها   ) ١( کناس اس  گردشِ    برای    ای   سازند. قانون ويژه          قوانينِ پوية خود پول را منعکس می       

  قانون هم بسيار ساده  اينطال سرچشمه بگيرد. و آن نسبت به تواند از رابطة نمايندگیِ می
که بايستی     است    کميت طال (يا نقره)ئی          قرار: صدورِ اسکناس محدود به                اين  است از    

  وار معرِّف آن است. درحقيقت مقدار طالئی        واقعاً جريان داشته باشد و اسکناس نشانه
کند همواره حولِ ميزان متوسط مشخّصی باال و پائين         تواند جذب محيط دوران می که
با       می  اقلِّ         کشور هرگز پائين        اين وجود ميزان متوسط مزبور در هيچ                    رود.  ّتر از حد

امرکه حدّاقلِّ مزبور دائماً                 اُفتَد. اين      است، نمی  گرديده تجربه تعيين بر مشخّصی،که بنا
کند، يعنی دائماً از مسکوکات طالی ديگری                  را عوض می       دهندة خود      شکيلاَرکان ت     

طة دوران هيچگونه تغييری        شود، طبعاً در اندازه و جريان ثابت آن در محو ترکيب می
  دهد. نمی

  

توانند جانشينِ اين حدّاقلّ شوند. اگر                  کاغذی می     که عالئمِ    جهت است     همين  به 
  کشیِ خويش با پولِ       یِ دوران تا آخرين درجة خورند پول               کلّية مجار عکس، روزی به

ساناتر شوند، فردا ممکن است در اثرِ نَورريزگردند. آنگاه         گردشِ کاغذی پکاالها س
کاغذی از اندازة خود تجاوز نمايد، يعنی                    رود. هرگاه پولِ ای از بين می هرگونه اندازه

نظر ازخطرِ   دارد بگذرد، قطع اقعاً امکان جرياننامِ خودکه و ازآن مقدار سکّه طالی هم
کاال فقط معرِّف مقدار طالئی            کاغذیِ مزبور در درون جهان                اعتباریِ عمومی، پولِ    بی

کميتی   آن     تنها معرِّف      گردد يعنی     محيط تعيين می      اين     خواهد بودکه طبقِ قوانينِ ذاتیِ 

                                                
  است شود مأخوذ ازکلمة روسیِ"آسيکناتسيا" کاغذی اطالق می پولِ ر ايران بهکه د ) کلمة اسکناس۱(

    گرفته شده است. Assignats ازکلمة فرانسویِکه خود 
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جای   های موجود به       مثالً اسکناس     اگر   رد.   ده دا   هرا درع        آن   که نمايندگیِ     طالست   از  
که نامِ پول فرض شده          ليرة استرلينگ     يک اونس طال نمايندة دو اونس طال شوند،                    

4جای    است، عمالً به    
8اونس طال     1

عيناً همان تأثير را داردکه               اونس خواهد شد.          1
بنابراين همان                 به مقياسِ قيمت     مثا  گوئی طال در وظيفة خود به              ها تغيير نموده است. 

وسيلة قيمتی بالغ      شدند، اکنون به       ليرة استرلينگ بيان می        که سابقاً با قيمت      هائی   ارزش    
  شوند. ليرة استرلينگ نموده می بر دو 

کاالها فقط عبارت      است. رابطة آن با ارزشِ کاغذی عالمت طال يا نشانة پول پولِ
اندکه     طورِ ذهنی در همان مقدار طالئی بيان شده                  های مزبور به       که ارزش      است  از اين     

کاغذی تاحدی عالمت          طورِ محسوس نمايندة آن است. پولِ وار و به کاغذی نشانه پولِ
که خود نيز مانند مقاديری ازکاالهای ديگر                     که نمايندة مقاديری طالست          ارزش است

  ١مقدارهای ارزشی هستند.
توانند جانشينِ    می ارزشی بیشودکه چرا عالئمِ ساده و مطرح میال سؤ باألخره اين

  پذير است    اين نَحو جانشين      طال گردند؟ ولی چنانکه ديده شد، طال فقط درصورتی به         
خويش مجزّا يا مستقل شده باشد.      سکوکی يا وسيلة دورانیِکه خود در انجام وظيفة م

                                                
دازه دربارة ماهيت و ـدادن اينکه بهترين نويسندگان نيز تا چه ان رای نشانــ (حاشية چاپ دوم): ب۱

آوريم: "دربارة  می (Fularton)فوالرتُن طورِ مثال از  ير را بهوظايف مختلفة پول دچارِ ابهامند، شرحِ ز
که معموالً مسکوکات طال و نقره  را   کشور است، تمامِ وظايفی  مربوط به مبادالت ما در درون  آنچه

گيرندکه ارزشِ ديگری جزآنچه تصنّعاً  عهده توانند به تبديلی نيز می های غيرقابل  دهند، بليط انجام می
کنم نتواند مورد  گمان می که آنها داده شده است، ندارند. واقعيتی وسيلة قانون به رحسبِ قرارداد بهو ب

های يک ارزشِ ذاتی انطباق  کلّية هدف تواند با که: ارزشی از اين نوع می است  انکار قرارگيرد اين
شرط اينکه کميت صدورِآن  يابد و حتّا احتياج به وجود يک مقياسِ ارزشی را نيز زائد سازد، فقط به

، لندن، ۱۸۴۵، ۲۱(صفحة  (Fularton: Regulation of Currencies)داشته شود. ای نگه درحدود شايسته
کاال نمود، نقشِ پول  ای از ارزش را جانشينِ پولِ توان در دوران عالئمِ ساده قرار چون می چاپ دوم) پس بدين

   شود! ها زائد می ياسِ قيمتها و مق سنجِ ارزش مثابه اندازه به
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استقالل هنگامی            اين  به   که مسکوکات مست       اگرچه  مه             عمل همچنان  ادا جريان خود 
گردد ولی درحقيقت استقالل در اجرای اين وظيفه در مورد هر                              دهند نمودار می        می 

که   شود. قطعات طال فقط تاهنگامی          طورِ جداگانه واقع نمی           يک از مسکوکات طال به 
رة هر    آنچه دربا      آيند. ولی      شمار می   واقعاً درجريان هستند مسکوک يا وسيلة دوران به             

  پولِ     که   طالئی     حجمِ  يک از مسکوکات طال باألنفراد صادق نيست در مورد حدّاقلِّ                          
حجم همواره در محيط دوران                 اين   کند. آن شود، صدق می  تواند جانشينِ کاغذی می

کند و بنابراين باألنحصار            مثابه وسيلـة دوران انجام وظيفه می                 است و پيوسته به     باقی   
پيچيده و    هم  های به    حاملِ اين وظيفه موجود است. پس حرکتش فقط پروسه                   عنوان   به

     سِ استحاالتکاالها يعنی ک ـ پ ـ ک را نمايش می              متعاک           آن تا       دهدکه در درون
شود. نمايشِ مستقلِّ       گيرد، باز فوراً ناپديد می              اش قرار می       برابرِ کاال چهرة ارزشی            در  

کاالی ديگری جای او را     حظة فراری است. بالفاصلهکاال در اينجا فقط ل ارزشِ مبادلة
دود، وجود        دست ديگر می     که پول پيوسته ازدستی به         ای   گيرد. بنابراين در پروسه             می 

ایِ پول وجود        عبارت ديگر زندگیِ وظيفه            کند. به    می  کفايت   واری ازپول          صرفاً نشانه   
 کاالها    قيمت   ای از     شونده    ناپديد   فته و   يا  که انعکاسِ عينيت      بلعد. پول     مادیِ وی را می        

تواند جای      کند و بنابراين نيز می         مثابه نشانة نفسِ خود عمل می           ست، درواقع فقط به        ا 
که عالمت پول دارای همان مقبوليت                  فقط الزم است      ١عالماتی واگذارد.            خود را به     

                                                
وسيلة دوران، فقط عالئمِ صورت مسکوک يا در وظيفة انحصاريشان بمثابه  ـ از اينکه طال و نقره به۱

ها  که دولت است کرده چنين استنتاج(Nicolas Barbon) نيکُال باربونخويش هستند،   ای از نفسِ ساده
 که نامش  نقره کميت معينی از يعنی مثالً به(to raise the money)  ببرند را باال حق دارند ارزشِ پول

بستانکاران  طريق به را بدهند و بدين  (Taler)تالرکميت بيشتری از نقره  است نامِ (Groschen) گروشن 
شود وبا زيادگشتن  بپردازند. "پول سائيده می شاهی. مترجم) جای ريال ده تالر،گروشن (به جای خود به

گُذاری  دهند، نام وجه قرارمیمعامالت مورد تگردد...آنچه مردم در تر می سبکديگر،  دست به یدستاز
  کند و بس." که فلزّ را پول می است  آن. تنها قدرت دولتی ایِ است، نه مقدار نقره   مظنة پولو 

 (N. Barbon: A Discourse concerning coining etc. pp. 29,30,25)    
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 انـة جري  ـوسيل  کاغذی اين مقبوليت را به             عالئمِ  عينی و اجتماعیِ خود پول باشد و              
 جامعه معين يا       د. اين اجبارِ دولتی جز در درون مرزهای                       ـآورن     دست می   اجباری به      

که پول در      نيست ولی نيز فقط اينجاست         ديگر در محيط دوران داخلی مؤثر      عبارت به
بنابراين می         کامالً گُل می     مثابه وسيلة دوران يا مسکوک              وظيفة خود به       تواند     کند و 

 آوردکه ظاهراً از           دست  ای به    ئی صرفاً وظيفه     کاغذی شکلِ وجودی          صورت پولِ     به 
  آن جدا باشد.  ماهيت فلزّیِ

  
  پول .۳

  
رو خودش رأساً و         کند و از اين        سنج انجام وظيفه می  مثابه ارزش که به کاالئی آن

بنابراين طال (يا نقره)  نمايد، پول است.  عنوان وسيلة دوران نيز عمل می اش به يا نماينده
آيد درپيکرِ       دهدکه الزم       انجام می  بودن را وقتی طرف وظيفة پول است. وی از يک پول

 کند، يعنی    کاال خودنمائی        صورت پول     ن) خويش و بنابراين به          رين (يا سيمي    واقعیِ زَ    
و نه   دهد    ها روی می      گيریِ ارزش  است چنانکه در مورد اندازه که نه صرفاً ذهنی  آنگاه 

طال (يا نقره) آنگاه       طرف ديگر است. از پذير که درنقشِ وسيلة دوران نماينده سان بدان
وسيلة نماينده     ـ اعم از اينکه رأساً يا به          ـکه اين وظيفه  دهد بودن را انجام می وظيفة پول
مبادله     تنها وجود شايستة ارزش          يا ارزشی نقشِ يگانه چهرةرا در زِّ مزبورـ فلـانجام يابد 

  شوند، تثبيت نمايد.   های مصرف تلقّی می ديگر،که صرفاً ارزش  دربرابرِکلّيةکاالهای
  

  ندوزیزَراَ الف)
  

وخريد، درپوية خستگی       فروش  سيالِ کاال يا تَوالیِ استحالة متقابلِوسيلة دو  دور به
 محضِ  شود. به    می گر   مثابه محرِّک دائمیِ دوران، جِلوِه                 ناپذيرِ پول، در وظيفة وی به              
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  برای تکميلِ     فروش خريدی     پسِگسستگی پديدار شود و در سلسلة استحاالتاينکه در
 گويد، ازحالت منقول به غير             می   ) ١( بواگيلبِر   شود و يا چنانکه       آن نيابد، پول راکد می            

  گردد. منقول و از مسکوک به پول تبديل می
استحاله    اولين  محصولِ ریِشهوت نگاهداکاالهاضَرورت و بانخستين توسعةگردشِ

صورت   اين  در  ٢يابد.    می  آن،نيزگسترش       رينِعروسک زَياکاال شدة صورت دگرگون يعنی
که شکلِ پولی     است     اين   نيست بلکه برای  کاالی ديگری خريداریِمنظورِ کاال به فروشِ

بود خود    د  موا   تبديلِ   ای برای      وسيلةساده فقط که تغييرشکل شود. اين کاالئی شکلِ جانشينِ
مثابه    بتواند به      پذيرفتة کاال      اينکه صورت جدائی       گردد. از  و مقصود باألصاله میهدف 

ه نمايد، جلوگيری     وظيف ذرا انجامگُ شکلِ پولِ وی يا تنها به)٣(يافتة صورت مطلقاً غيريت
  گردد.  ندوز میشود و فروشندة کاال زَراَ جر میحم جگن صورت شود. پول به می

شود.   پول تبديل می        های مصرف به      کاالها فقط مازاد ارزش              گردشِ    بتدای   در ا   
گردند. اين شکلِ        خود بيان اجتماعیِ مازاد، يا ثروت می   طريق طال و نقره خودبه  بدين
شودکه شيوة توليد سنّتی و مبتنی بر رفعِ             سازی نزد اقوامی پاينده می             گنج   لوحانة    ساده  

احتياجات تطبيق دارد. چنين        ای از دها دايرة سخت مسدودشآنها ب های داخلیِ نيازمندی
  طورِ مشخّص در مورد هنديان. است در مورد اقوامِ آسيائی و به

مقدارِ طال يا نقرة موجود            کاالها وابسته به        کند قيمت   گمان می       که  ) 4( واندرلينت     
                                                

آهنگ  پيش اقتصاددان فرانسوی   Pierre Le Pesant, Sieur de Boisguillebert) ۱۶۴۶ـ۱۷۱۴) (۱(
  گردد. که با وی اقتصادکالسيک فرانسه آغاز می عقايد فيزيوکراتی 

  پول چيزِ ديگری نيست." يافته به غير از ... دارائیِ جنسیِ تبديل ـ "دارائیِ نقدی به۲
(Mercier de le Rivière: L'Ordre naturel etc. p. 557)   

  کار رفته است. به   Alienation) غيريت در معنای فلسفی۳(
)۴ (Jacobe Vanderlint  اقتصاددان انگليسی نيمةلِ قرنوفات سال او) طرفدارِ تقسيمِ ۱۷۴۰هيجدهم (

روف وی کارگران. کتابِ مع عادالنة ثروت و باالبردن سطحِ زندگیِ طبقات پائين و متوسط و مدافعِ
  درلندن انتشار يافت.  ۱۷۳۴چيز) درسال  (پول درجوابِ همهMoney answers all things  نامِ: به
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و خود    قدر ارزانند؟         کاالهای هندی اين         چه جهت   پرسد به   درکشور است، از خود می     
دهدکه از سالِ       کنند! وی چنين توضيح می        ها پول دفن می       دهد: زيرا هندی        جواب می

اروپا      ميليون ليرة استرلينگ نقره راکه بدواً ازآمريکا به ۱۵۰اينان معادلِ  ۱۷۳۴تا  ۱۶۰۲
، يعنی در مدت ده سال، انگلستان معادلِ                 ۱۸۶۶تا   ۱۸۵۶از    ١اند.    آمده بود دفن نموده          

 اين   آن دوباره از ن ليرة استرلينگ نقره به هندوستان و چين (که قسمت اعظمِميليو ۱۲۰
کشور به هندوستان سرازير شد) صادر نمودکه بدواً آن را در مقابلِ طالی استراليائی                            

  کرده بود. مبادله
  

 nervus rerumکه   است باگسترشِ بيشترِ توليدکاالئی هر توليدکنندة کاال مجبور
، احتياجاتش پيوسته       ٢اء) و "وثيقـة اجتماعی" را برای خويش تأمين نمايد                       (عصَبِ اشي   

که توليد     بخرد در صورتی         کنندکه مستمراً کاالهای بيگانه     شوند و اورا وادار می نو می
کاالی ويـژه خودش وقت الزم دارد و وابسته به حوادث است. برای اينکه                                و فروشِ 

 اينکه چيزی خريداری    بدواً فروخته باشد، بدون  یخريدکند، بايد و بتواند بدون فروش
با    نظر می   کرده باشد. اگر اين عمل در مقياسِ عمومی انجام شود، به                            خود    رسدکه 

گرانبها درسرچشمة توليد خود مستقيماً باکاالهای ديگر      فلزّات درتضاد قرارگيرد. ولی 
دة کاال) بدون اينکه خريد             ـجانبِ دارن        روش انجام شده (از         ـشوند. اينجا ف      ه می ـمبادل   

ا ـآنه    سرِ   پشت    که  های بعدی     فروش     و  ٣نقره)   باشد (ازطرف صاحبِ طال و           قع شده   وا  

                                                
  دارند."  های خود را در سطحِ نازلی نگاه می ها و ساخته که آنان قيمت خواسته ـ "با اين عمل است۱
 ).۹۶و ۹۵الذکر، صفحة  : کتابِ فوقواندرلينت(

  ست." ا  ای ـ "پول خود وثيقه۲
    (John Bellers: Essays about the Poor, Manufactures, Trade, Plantations, and 

Immorality. London, 1699, p. 13)   
کاال يعنی  شدة که طال يا نقره شکلِ بدواً مبدل است  کلمه مستلزم اين دقيقِ معنای قاطع و ـ خريد در۳
 لِ فروش باشند.مثابه حاص به
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                            نبها در ميان همة صاحبان فلزِّ گرا بيشترِ  نيست، صرفاً وسيلة تقسيمِ  کاال   خريدهائی 
های   نسبت  هائی از طال و نقره به          طريق درکلّية نقاط معامالت اندوخته                 شوند. بدين     می 

با امکان نگـاهداریِ               وجود می     مختلف به   مثابه ارزش مبادله و يا ارزش                 کاال به    آيد. 
کاالها قدرت        شود. با توسعـة گردشِ        دار می   حرصِ طالجوئی بي      کاال،   عنوان مبادله به

افزايش      که همواره آمادة مبارزه است،                  پول، يعنی اين شکلِ مطلقاً اجتماعیِ ثروت               
 را دراختيار دارد، آقای هرچيزی                     آن     که  کسی است!      آسائی  "زَر چيزِ معجزه      يابد.     می 

، کولومب   توان حتّا ارواح را به بهشت وارد نمود!" (   که دلخواه اوست. باطال می  است 
  ).۱۵۰۳، ژامائيکدر نامه از 

  
چيز     است، همه    که در برابرِ چه چيزی تبديل شده              توان دريافت     چون از پول نمی

گردد.     شود. همه چيز خريدنی و قابل فروش می                پول بدل می آن به  يا غيرِ کاال و  خواه
ا دوباره     ـريزد ت     آن فرومی        درون     چيز به     که همه   است    بزرگی      اجتماعیِ      دوران قرعِ        

کيمياگری حتّا استخوان قديسين           درآيد. درمقابلِ اين   صورت تَبلوريافتة پول از آن به به
معامالت   از   خارج       که  تری ظريف  (res sacrosanctae)ندارد واشياِءمقدس  ادگینيز ايست 
کمتر يارای مقاومت در           هم  حتّا ازآن      ١(extra commercium hominum) هستند  انسانی 

شود، پول نيز ازسوی    کاالها در پول حلّ می کيفی بينِ . همچنانکه تفاوتندرآن دابرابرِ

                                                
ربود، تاآنها را تبديل  ها وغيره را می سوم پادشاه بسيار مسيحیِ فرانسه اشياِء مقدسِ صومعهـ هانریِ ۱

درتاريخِ   (Phocéens)ها ای فوسهاز طرف   (Delphes) دلفکه غارت ذخاير معبد  کند. نقشی به نقره
االها در معابد مقام داشته دانيم، درنزد اقوامِ باستان خداوندک کرده معلوم است. چنانکه می يونان بازی

اند، پول را  ها،که بهترين قومِ تاجرپيشه بوده اند. فينيقی منزلة "بانکهای مقدسی"بوده است. اين معابد به 
هنگامِ  که به ای کردند. بنابراين طبقِ قاعده بودکه دختران باکره چهرة جداشدة عمومِ چيزها تلقّی می


� ���های  جشن� [مهريه]کابين  مثابه که به د وجوهی راـکردن ان میـتسليمِ بيگانگ عشقِ خويشتن را �

� ���آوردند، نثارِ  دست می به�   مزبور نمايند. �
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است،   اما پول خودکاالئی           ١کند.   ی، هرگونه تفاوتی را زايل می           مثابه ترازِ قاطع خود به
نَحو     تملّک خصوصیِ هرکس درآيد. بدين             تواند به     که می    است    خود شيئی خارجی     

همين جهت    گردد. به    نيروی خصوصی و انفرادیِ اشخاص تبديل می اجتماعی به نيروی
خويش      اخالقیِ     نظامِ اقتصادی و        منزلة عاملِ مخربِ    که جامعة باستانی، پول را به است

از اعماقِ       راگرفته و        پلوتوس   گيسوان   جامعة جديدکه درعينِ خُردسالی ٢کند. افشا می
                                                

 "ای فلزِّ پر بها، ای جادوی رخشنده، ای زَر                                           ـ۱
  گون از تو منور زِشت از تو گشته زيبا، تيره

  ير برنا، کذب حق، ناکَس دالور .پست واال، پ
  چيست گوئيد ای خدايان! از چه رو اين ديوِ اَصفَر

  کاهنان و زاهدان را رانَد از معبد به معبر
  بالشِ آرامشِ بيمار بِربايد ز بستَر

  گَه بسازد دين وگاهی دين دهد بر باد يکسر
  فرمان داور ماية آمرزِشِ جرم است بی

  سازَد زِشتیِ آن رنج منکَر از جذامی دور
  دزد را بر مسنَد اقبال سازد تاج بر سر

ت و فَرخشد او را شُهرت و جاه و جالل و قُدرب  
  وان عجوزِ شوم را سازَد عروسی نيک منظر .

  " گوهر! دور شو ای ديوِ ملعون! ای پليد تيره
  )(ترجمة شعر از: ا. ط Timons of Athens) :  شکسپير( 
  اوست قدر باعث قوانين وآدابِ زِشت در ميان مردم نشده است. هم زيرا هيچ چيز مانند پول اينـ "۲

ترين اَرواح را  که پاک اوست  رانَد. هم هاشان می افکَنَد و ساکنين را از خانه که بينِ شهرها اختالف می
آموزدکه در همه چيز  ا میآنه سازد و به آور و مشئوم است منحرِف می نسان شرمآنچه برای ا سوی به

قول  (اين نقل (Antigone)گون آنتی:   Sophocleسوفوکلس (سوفوکل)ايمانی بجويند."   پليدی و بی
ترجيح داده شدکه  گرفته شده است.  (Hartung)هارتونگآلمانی عيناً از اشعارِ  در متنِ سوفوکلاز 

  آيد. م.) عمل ارتر است بهمتنِ يونانی وفاد ترجمة فارسی از روی نثرِ فرانسه که به
 Althenaeus: "Deipnosophistai"  
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بيرون می          زندگیِ      کنندة اساسِ      مثابه تجسمِ خيره       را به    رين   زَ  ) ٢( گرال   ،  ١کشَد  زمين 
  کند. خويش ستايش می

ای ازثروت    کند و رکنِ ويژه ع میرا رف  مصرف احتياجِ خاصّی مثابه ارزش کاال به
کلّية   روی    ای راکه وی به         کاال درجة نيروی جاذبه        دهد. ولی ارزشِ مادی را تشکيل می

را     صاحبش  بنابراين ثروت اجتماعیِ             سنجد و  کند می   اَرکان ثروت مادی اعمال می                
ا برای يک     که دارندة کاالست، ويا حتّ               ای   گيرد. برای يک نفر بربرِ ساده               اندازه می       

پذير نيست و بنابراين افزايشِ               دهقان اروپای باختری ارزش از شکلِ ارزشی جدائی                          
که ارزشِ      افزائی يکسان است. مسلّم است            اندوختة طال و نقره در نزد وی با ارزش                      

کاالها، تغيير       دنبالِ تغييرِ در ارزشِ           پول، خواه درنتيجة تغييرِ ارزشِ خودش و خواه به                        
اونس طال مانند سابق          ۲۰۰تواند از طرفی مانع شودکه               اين امر نه می       کند. ولی      می 

اونس و غيره ارزش داشته باشد و نه از سوی                    ۲۰۰بيش از     ۳۰۰اونس و     ۱۰۰بيشتر از   
طبيعیِ اين شیء همچنان شکلِ       که صورت فلزّی و       است   جلوگيری از اين       ديگر قادر به

واسطة تمامِ کارهای انسانی،              ماعی و بی   کلّية کاالها، يعنی تجسمِ اجت           معادلِ عمومیِ     
بر شکلش،  کيفيت يا بنا    ازه ندارد. برحسبِ     اندوزی طبعاً پايان و اند باقی بمانَد. ميلِ پول

هرکاالئی  حد و مرز است يعنی نمايندة عامِّ ثروت مادی است زيرا بالواسطه به پول بی
  پذير است.  تبديل

رو   کميت محدود و از همين            اظ ـپول از لح       غِ واقعیِ   ـحال هر مبل       عين   در     ولی  
دود است. همين تضادّ بينِ محدوديت               ـآن مح     که تأثيرِ      است  دی  ـة خري  ـفقط وسيل  

مح       نا و  د  ـکمی  دن   ـب   دو پول   ـکيف  و ئماً     ه ـک    است  یِ  ا اَ       د ر به       ـن زَ ا  ر   وششِـک  دوز 
                                                

۱ـ "خت اميدوار استس  د." را از اعماقِ زمين بهپلوتون که حتّا خودردرآو  
)۲ (Graal  ياSaint-Graal آخرين طعامِ خودرا  مسيح روايت مسيحيان عيسی که بنابه ياقوت ظرفی از

  اريماثی از سربازان رومی با نيزه پهلوی او را دريد يوسف  که يکی سپس هنگامیکرده و  درآن صَرف
  بنابرمذهبِ مسيح اين خون اساسِ زندگیِ نوع بشَر است.گردآورد.  را درآن ظرف خون وی 
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 شود جهانگشائی می       دچارِ سرنوشت     گرداند. وی         واری در راه انباشت برمی  )١(سيزيف
  است.  که با فتحِ هرکشور تازه فقط مرزِ جديدی را تسخير کرده 

 سازی محکم    دفينه     عنوان رکنِ      بالنتيجه به     مثابه پول و      را به     بتوان طال      اينکه      برای   
مثابه    شدکه به    آن جلوگيری نمود يعنی مانع از آن  که ازگردشِ است داشت، الزم نگاه  

ساز يا اندوختگر لذّت جسمانیِ             گنج  وسايلِ تمتّع حلّ شود. بنابراين           وسيلة خريد در      
کند. وی انجيلِ ازخودگذشتگی را جدی                  رين قربانی می       خويش را در مقابلِ بت زَ           

کشَدکه    تواند ازگردش بيرون             گيرد. ولی از سوی ديگر، وی فقط آن پولی را می                       می 
بيشتر             کاال خود به دوران تحويل داده اس                      صورت   به  ت. هر قـدر بيشتر توليـد کند، 

انـداز و خست، خصائلِ اصلیِ او و                کار وکوشش، پس        امکان فروش دارد. بنابراين                 
    ٢دهند. زيادفروختن وکم خريدن مجموعة علمِ اقتصاد وی را تشکيل می

که   يابد   آن نيزگسترش می       درجنبِ شکلِ مستقيمِ اندوخت، شکلِ ظريف وزيبای        
ة جامع  دارائی با ازدياد ثروت رين و سيمين است. اين آوردن اشياِء زَ ستد عبارت از به

  : )٣( (Diderot) ديدروگفتة  به کند. بنا پيدا می بورژوائی توسعه 
                                                

)۱ (Sisyphe يا Sisyphus  باستان پادشاهطب اساطيریِ يونان کُرينت   قِ روايات(Corinthe)  که، بود 
که در دوزخ  است اين شده   از مرگ محکوم به شمارش، پس  های بی و بيدادگریها  درنتيجة راهزنی

 غلتَد و وی ناچار است پائين فرومی کند وآن سنگ دائماً ازکوه به قلّة کوهی حمل سنگ عظيمی را به
ه ک کارِ پرزحمتی يعنیسيزيف کارِ  که پيوسته همان عمل را تکرار کند ـ در اصطالحِ ادبيات اروپائی 

  رسد. آخر نمی شود و به انتها ندارد و دائماً تکرار می
که  حدی ـ "افزايشِ عدة خريداران هرکاال تاآنجاکه مقدور است وکاستن از شمارِ فروشندگان تا۲

  چرخد." آن می که کلّية اقدامات علمِ اقتصاد حولِ است پذير است، آن لوالی اساسی امکان
 (Verri: "Meditazioni etc.",  p. 52) 

 )۳ (Denis Diderot  ) ۱۷۱۳  فرانسوی، پيشوای ـفيلسوف و نويسندة ب ـ  ) ۱۸۳۸ ـ ها انسيکلوپديستزرگ 
(Encyclopedistes) هيجدهم ـ ترين پيش مهماز  و يکی ماترياليسم درقرن قدمِ  پيش ديدرو طبيعی علمِدر قدمان

لس (شاهکارِ را انگ  Neveu de Ramanوسوم به های معروف وی م شود. يکی از رمان محسوب می داروين
  ديالکتيک) ناميده است.
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"Soyons riches ou paraissons riches"  کنيم). (يعنی دارا باشيم يا دولتمند جِلوِه  
  

آيدکه درآن طال و           وجود می     يعی به وس  پيش   از     طرفی بازارِ بيش          از   ْنَحو    بدين  
ای   سوی ديگر يک منبعِ ذخيره         شوند و از     ة پولیِ خود معامله می        ـنقره مستقل از وظيف 

های پرتالطُمِ اجتماعی جريان پيدا           ويژه در دوران شودکه به انی برای پول ايجاد میپنه
  کند.   می

  

کند.   ختلفی ايفا می   سازی) در اقتصادگردشِ فلزّی وظايف م                    ندوزی (گنج       زَراَ   
شود. فوقاً مالحظه       نخستين وظيفة آن از شرايط جريان مسکوکات طال ونقره ناشی می

کاالها، حجمِ پولِ درجريان ازحيث وسعت،                   گردشِ    شدکه چگونه با نَوسانات دائمیِ          
که حجمِ مزبور قابل         است    شود. بنابراين الزم           کم و زياد می       سرعت، پيوسته      قيمت و  

مثابه مسکوک از جريان بيرون رود         که پول به ضرور است ض وانبساط باشد.گاهیانقبا
جريان فراخوانده شود. برای اينکه واقعاً       مثابه پول به که مسکوک به و زمانی الزم است

  کند، الزم است       حجمِ پولِ درجريان همواره بتواند با درجة اَشباعِ محيط دوران تطبيق             
کميتی باشدکه بنابروظيفة مسکوکیِ          کشور بيشتراز موجود دريک طال يا نقرةکه مقدارِ

حال     گردد. درعين شدة پول انجام می گنج وسيلة شکلِ شرط به  است. اين  وی ضَروری
   جريان به                  مثابه    ها به   گنجينه  مخازن جاریِ جذب و دفعِ پولِ موردند. بدين        کار می    مور

  ١کند. ان را سرريز نمیطريق پولِ درگردش هيچگاه مجاریِ دور

                                                
که (of specific money) ـ "پيشرفت تجارت يک ملّت مالزمه با وجود مبلغِ مشخّصی پول دارد ۱
جذرومدّ پول   است. اين کوچکتر زمانی بزرگتر و  مقدارش  کند وگاهی می مقتضای مناسبات تغيير به

س بدون کنند: اگر پول نادر  ها متناوباً کار می پيستونشود...  خود منظّم می هياستمداران خودبکمک
  شوند." شود و اگر شمش ندرت يابد مسکوکات آب می ها ضرب می باشد شمش

 (Sir D. North: Discourses upon Trade, p. 22)  
راکه هنوز در هندوستان زيورهای که مدتهاکارمندکمپانیِ هند شرقی بود، اين امر  جون استوارت ميل

 ←  که نرخِ سود باالست امیـکند. "هنگ روند، تأييد می کار می مثابه اندوخته به ه بهـواسط سيمين بی
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  ب) وسيلة پرداخت

  

دارِ  ايم، مق     ا موردمطالعه قرار داده    کااله که تاکنون از دوران ای شکلِ بالواسطهدر
قطبِ  کاال و در      است: در يک قطب     ای داشته واحدی از ارزش همواره صورت دوگانه

هائی    مايندگان معادل     مثابه ن تنها بهگريکديکاالها با دارندگان اين پس تماسمقابل پول. 
کاالئی     اند. معذلک با توسعة گردشِ             که متقابالً در برابرِ هم قرار داشته                  بوده است     

کاال از وقوعِ قيمتش زماناً فاصله                 يابندکه درنتيجة آن انتقالِ             مناسباتی نيزگسترِش می      
نوعی    ترينِ اين مناسبات ياد شود. توليد              که در اينجا از ساده           است  کند. کافی     پيدا می   

کمتر الزم دارد. توليدکاالهای متفاوت             تر وتوليد نوعِ ديگر زمانی ازکاال زمان طوالنی
 آيد ولی     وجود می     به فصولِ مختلف سال بستگی دارد. کاالئی در خود محلِ بازار به                          

مثابه    است به ازکاالداران ممکن ديگر بايد از بازارِ دوردست برسد. بنابراين يکی کاالئی 
 که معامالت    کند. هنگامی     نده درآيد پيش ازآنکه ديگری مانند خريدار عمل                       فروش  

کاالها برحسبِ شرايط         فروشِ      اشخاص وقوع يابد، شرايط              همان     بينِ    پيوسته    واحدی     
از سوی ديگر حقِّ انتفاع در موردکاالهای نوعِ مشخّصی، مانند             گردد. توليد تنظيم می

از انقضاِء      شود. دراينگونه موارد فقط پس     ينی فروخته میزمان مع خانه، برای مدت يک
آورده است. بنابراين وی               دست   کاال را به      که خريدار واقعاً ارزش مصرف     مهلَت است

کاال،کاالی         آنکه قيمتی پرداخته باشد، خريدکرده است. يکی از دارندگان                             پيش از   

                                                                                                       
کند، اين  که نرخِ مزبور تنزّل می زنند وآنگاه آورند و با آنها سکّه می زيورهای نقره را بيرون می →

  "گردند. صورت سابق برمی اشياء به
(J. Stuart Mills: Evidence, Reports on Bankacts 1857. No 2084) 

دربارة صدور و ورود طال و نقره به هندوستان، در سال  ۱۸۶۴بنا بر يک سنَد پارلمانی مربوط به سال 
است. طیِّ اين قرن در   استرلينگ بيشی داشته ليرة  ۱۹ ,۹۱۷,۶۵۲نسبت به صدور بالغ بر  ورود ۱۸۶۳

  استرلينگ سکّه زده شده است.  از دو ميليون ليرة  ن بيش هندوستا
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داری   يا نمايندة پولِ آتی خري          مثابه نمايندة پول         فروشد و ديگری فقط به       موجودی می
کاال يا تحولِ     اينکه استحالة   شود. نظربه ار میخريدار بدهککند. فروشنده بستانکار و می

شود، پول نيز در اين مقام وظيفة ديگری پيدا                    آن در اينجا دگرگون می             شکلِ ارزشیِ   
   ١گردد. کند و وسيلة پرداخت می می

گيرد.    گردشِ سادة کاال سرچشمه می           ار از   ـار و بدهک     ـدر اينجا صفت بستانک       
زنَد. پس در مرحلة اول            ای می    دگرگونیِ شکلِ دوران به خريدار و فروشنده مهرِ تازه      

دوران      وسيلة همان عواملِ که به های زودگُذر و متناوِب که عينِ همان نقش است  چنين
فروشنده وخريدار، ايفا تحت گيرد. معذلک       ام می  مورد نيز انج      گرديد، دراين میعنوان

قابليت تَبلورِ بيشتری         شود و   در اينجا تضاد ازابتدا آنطور ماليم و ضعيف ديده نمی                        
کاالئی بروزکند. مثالً           خصوصيات نيز ممکن است مستقل ازگردشِ              ولی همين    ٢دارد.     

ر صورت مبارزه بينِ بستانکار وبدهکا               طورِ عمده به      در دوران باستان مبارزة طبقاتی به             
ن،  وسيلة بندگا    آن به    جانشينیِ    بدهکار و     ) ٣( پلب يابدکه در روم با اضمحاللِ     جريان می

 يابد   های بدهکارخاتمه می         شکست فئودال      مبارزه با      اين   پذيرد. درقرون وسطا  پايان می
                                                

مثابه وسيلة پرداخت فرق  عنوان وسيلة خريد و پول به بينِ پول به  (Martin Luther) لوتر  مارتينـ ۱
توانم  ای هستی ـ اينجا قادر به پرداخت نيستم وآنجا نمی گذارد: " تو برای من موجبِ زيان دوگانه می

  ۱۵۴۰کشيشان در موعظة ضدّ رباخواری. ويتنبِرگ  خطاب به لوتر مارتينخريدکنم." (
Martin Luther: "An die pfarrherrn, Wider den Wucher zu prodigen", Wittenberg, 1540)  

ـ دربارة مناسبات بستانکاری و بدهکاری ميان بازرگانان انگليسی درآغازِ قرن هيجدهم: "اينجا در ۲
هيچ جامعه و  توان در که مانند آن را نمی نِ بازرگانان آنچنان روحِ سنگدلی حکمفرماستانگلستان بي

  ان يافت."کشورِ ديگرِ جه هيچ
 (An essay on Credit and the Bankrupt Atc, London, 1707, p. 2)  

از ميالد) که با اعيان    قبل ۴ و ۵ (قرن وران رمِ باستان پيشه کوچک و  ـ تودة دهقانان (Plèbe) پلب )۳(
لحاظ اقتصادی شکست کردند و سرانجام از  برای تساویِ حقوق مبارزه می )Patriciansها  (پاتريسين

اقتصاد مبتنی بر بردگی سپردند. قسمت اعظمِ اين طبقه در عداد زحمتکشان رمِ  را بهخورده جای خود
  توری درآميخت. باستان درآمد و جزئی ازآن با اعيان دوران امپرا
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    ا    ريزد.     می شان فرو    اقتصادی      پاية   رفتنِ      بين   از    آنها با      سياسیِ   که قدرتشکلِ پولی    ام 
مورد فقط        اين    است) در       شکلِ رابطة پولی        بدهکار دارای           بستانکار و       ات بينِ  (مناسب  

که در عمقِ بيشتری       است  ناپذيرِ شرايط زنـدگیِ اقتصادی               کنندة تضادّ آشتی     منعکس 
  قرارگرفته است.

  
پول،     و   کاال   معادل، يعنی   همزمان دو حضورِ کاالها برگرديم.  دوران  محيط باز به

گيرِ   مثابه اندازه        حال پول بدواً به     است. دراين  گرديده معوق  قطب پروسة فروش دو در
موجبِ قرارداد         که به   اُفتَد. قيمتی     کار می    شده به   کاالی فروخته       تعيينِ بهای      برای      ارزش 

کاالی مزبور تعيين شده است، ميزان تعهد خريدار يعنی مبلغ پولی راکه وی در                              برای
 خريد عمل    منزلة وسيلة ذهنیِ      درثانی پول به          سنجد. و   دهکار است، می     موعد مقرر ب     

کاال   وانتقالِ       صورت وعدة خريدار وجود دارد موجب نقل     پول فقط به  کند. بااينکه می 
طورِ واقعی در        که وسيلة پرداخت به        گردد. تنها در سررسيد موعد پرداخت است                 می 

  رسد. فروشنده می  دست يدار بهخر  دست از  شود يعنی دوران وارد می
عبارت ديگر صورت        گرديده يا به       چون پروسة دوران درمرحلة اولِ خود قطع                     

اندوخته (گنج) مبدل        کشيده شده است، وسيلة دوران به کاال از دوران بيرون  ةيافت تغيير
 پيش از  مدتی    کاال     شود ولی پس ازآنکه         شود. وسيلة پرداخت در دوران وارد می           می

مثابه    درآمده است ديگر پول واسطة پروسه نيست. وی پروسه را مستقالً به                           گردش به    
پول   را به     کاال   رساند. فروشنده       سرانجام می       مبادله ياکاالی عام به             ارزش       وجود مطلَقِ    

از احتياجات خويش را برآورد ولی اندوختگر                            آن يکی     وسيلة  کرد تا به     تبديل می   
آنکه توانائیِ پرداخت             خريدارِ بدهکار برای              آن و    شکلِ پولیِ      کاال در     منظورِ حفظ    به 

دهند. اگر مديون بدهیِ خويش را نپردازد، آنگاه            داشته باشد، همين عمل را انجام می
طريق اکنون ديگر در اثرِ             دارائيش درمعرضِ فروشِ اجباری قرار خواهدگرفت. بدين          

گرفته است، صورت       پروسة دوران سرچشمه         که از خود مناسبات        ضَرورتی اجتماعی      
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  گردد. کاال يعنی پول، خود هدف فروش می ارزشیِ
کاال بدل     کرده باشد، پول را دوباره به                 پول تبديل     کاال را به      آنکه  از خريدار پيش 

 دهد.   عبارت ديگر مرحلة دومِ استحالة کاالرا قبل از مرحلة اول انجام می                     کند يا به می
يابدکه     فقط درسنَدی تحقّق می       پول   آن به    قيمت  اُفتَد ولی     گردش می     وشنده به   کاالی فر  

 از  است، پيش    مصرف شده    کاالی مزبور تبديل به ارزش          است. خصوصی درشمارِحقوقِ
    ١آيد. دنبال می پول بدل شده باشد. تکميلِ نخستين استحالة وی مؤخّراً به آنکه به

که موعدشان سررسيده است          ان تعهداتی     در هر مدت مشخّصی از پروسة دور               
هدات را ايجاب نموده است.    تع آنها اين فروشِکاالهائی هستندکه  معرف مجموعِ بهای

به سرعت    مرحلة اول وابسته        در   است   اين مبلغ الزم  بخشيدن به که برای تحقّق  پولیمقدار
يوستگیِ مناسبات  دارد: پ       است. اين سرعت به دو حالت بستگی جريان وسايلِ پرداخت

کرده    وصول   Bکه از بدهکارِ خود           پولی را     Aکه   نَحوی بينِ بستانکاران و بدهکاران به
موعدهای مختلفةپرداخت           بينِ  که فاصلة زمانیپردازد وغيره ـ و می Cطلبکارش است به

با   هـا با انجامِ متأخّرِ نخستين استحاالت، ذاتاً درپِیِ اين پرداخت وجود دارد. زنجيرة پِی

                                                
است   منتشر شده    ۱۸۵۹گرديده و در سال      که از اثرِ خود من اقتباس دوم): شرحِ ذيل (حاشية چاپ  ـ۱

ام: "بالعکس، در  حالت توجهی نکرده شکلِ معکوسِ اين کتاب من به داردکه چرا درمتنِ اين معلوم می
ازآنکه      ی ابرازگردد و بدين طريق پيش          عنوان وسيلة خريد واقع پروسة پ ـ ک امکان داردکه پول به

کاال   شده باشد، قيمت     لقکاال منت      ازآنکه     عبارت ديگر قبل        ارزش مصرف پول تحقّق يافته باشد يا به      
گيرد. يا      پرداخت انجام می     معامالت پيش که هرروز درشکلِ است وقوع پيداکند. اين مثالً همان عملی

کند (مقصود     را در هندوستان خريداری می  (Ryots) ريوتها انگلستان ترياک  که حکومت صورتی به
شده وسيلة  صورت سلَف است. م)... معذلک دراين موارد پول فقط درهمان شکل شناخته معامالت به

نظر در اُفُقِ       پرداخته است... ولی اين نقطه  صورت پولِ پيش کند... البته سرمايه نيز به پرداخت عمل می
  گيرد." ه قرار نمیبحث دوران ساد

(Karl Marx: Zur Kritik etc. S. 119, 120   
  ۱۲۰ و ۱۱۹ات ، صفح [نقد اقتصاد سياسی]" اقتصاد  علمدربارة انتقاد از مارکس: "   (کارل
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 که فوقاً مورد مطالعه قرار داديم، متفاوت است. در                    هائی پيچيـدة دگَرسانی رشتة درهم
شود بلکه خود     تنها پيوستگیِ فروشندگان وخريداران بيان می  حرکت وسايلِ دوران نه

که حرکت     آيد. درصورتی        وجود می     نيز در درون پوية پول همراه آن به         اين پيوستگی
که پيش از حرکت مزبور          ای است    آماده     کنندة روابط اجتماعیِ            بيان  وسايلِ پرداخت       

  وجودآمده است. به
ها موجبِ محدودشدن امکان        فروش  يافتنِ يکديگرانجام بودن و درعرضِ زمان هم

عکس، همين     گردد. ولی به        گردشِ پول می وسيلـة سرعت جبران حجـمِ مسکوکات به
وجود    پرداخت به      جوئیِ وسايلِ را درمورد صرفه يدیجد اهرمِ بودن عرض همو زمان هم
خود   يابند، خودبه        ز می ـدی تمرک   ـها در محلِّ واح         که پرداخت      جـتدري    آورند. به        می 

آيد. مثالً      وجود می     پاکردن (تهاتُر) آنها به             ای برای پابه        های ويژه      مؤسسات و اُسلوب     
آمده، از اين قبيل است.            می   عمل  هدر شهرِ ليون ب      اکه در دوران قرون وسط            واريزهائی
وغيره با يکديگر مقابله شوند  Aاز  Cو   Cاز   Bو   Bاز  A که مطالبات  است  تنهاکافی

ال نمايند. در اين          ـتا مانند مقاديرِ مثبت و منفی يکديگر را تا ميزان معينی متقابالً ابط                         
ها   تمرکزِ پرداخت      هرقدر   ه شود.  بايد تسوي   مانَدکه می صورت فقط ترازنامة مديونی باقی 

که وارد   کوچکتر و درنتيجه حجمِ وسايلِ پرداختی آن بالنسبه تر باشد، باقی فاضلِ وسيع
  شودکمتر خواهد بود. درگردش می

 پذير نيست. تا      که ميانه    است    پرداخت متضمّنِ تضادی          مثابه وسيلة    ة پول به   ـوظيف  
ه ـمثاب   طورِ ذهنی به      کنند، پول فقط به        را جبران می         رـها يکديگ    که پرداخت       امی ـهنگ 

های   اينکه پرداخت          محض  نمايد. ولی به        ها عمل می    رِ ارزش    ـگي  پول يا اندازه         شمار 
 گريزنده و     آن شکلِ     مثابه   مثابه وسيلة دوران، به             واقعی ضَرورت يابند، پول ديگر به                
کارِ اجتماعی،        نفـرادیِ    جسمِ ا شود، بلکه مانند ت        واسط تبادلِ مواد وارد معرکه نمی                  

تضاد     اين  گردد.      ق نمايان می    کاالی مطلَ    منزلة    مبادله و به     ارزش      چون وجـود مستقلِ       
شدت بروز     شود، به    که بحران پولی ناميده می            تجاری     توليدی و       های   هنگامِ بحران      به 
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ا وسيستمِ  ه  درپِیِ پرداخت        يابدکه زنجيرة پِی   جائی وقوع میبحران تنها در اين ١کند. می
دستگاه،     اين   باشد. درنتيجه اختالالت عمومی            مصنوعی برای تهاتُرِآنهاکامالً رشد يافته           

-شمار  واسطه صورت      باشد، پول ناگهان و بی          گرفته   اختالل ازهرکجاکه سرچشمه          اين  

پولِ سخت وجامد       کند و به    طورِ ذهنی وجودداشت تَرک می           که فقط به خود را  پولیِ
گذاشت. ارزش         جای وی     کاالهای پيش پا افتاده را به                توان    . ديگر نمی    شود  بدل می   
  گردد.     شود و ارزشش در برابرِ شکلِ ارزشیِ خود ناپديد می                      کاال بيهوده می       مصرف

که از سرمستیِ رونقِ بازار برخاسته                ای   همين ديروز بودکه بورژوا در بخارِ روشنگرانه              
کاال پول است و بس!         کردکه فقط     و ادعا می     خواند     بود، پول را وهم و خيالِ پوچ می     

  است. همچنانکه     افکن   جهانی طنين   کاالست، در بازارِ          اکنون اين شعارکه فقط پول   ولی
اد واپوال     ـز فري  ـزنَد، روحِ بورژوا ني               می  گَوزن تشنه در جستجوی آبِ خُنَک بانگ                 

  که بينِ   حينِ بحران تضادی         در   ٢جويد.    را می      اين يگانه ثروت و دارائی                آورد و      برمی  
رود. بنابراين          يعنی پول وجود دارد تا حدّ تناقضِ مطلَق باال می         آن یِشکلِ ارزشکاال و

                                                
مثابه مرحلة خاصّی از هر بحران عمومیِ توليدی و  که در متن آمده و به ئی ـ بايد بينِ بحران پولی۱

گذاشت. اين  شود، فرق که نيز بحران پولی خوانده می ای از بحران ت ونوعِ ويژهتجاری تلقّی شده اس
داشته  وار در صنعت و تجارت تأثير که فقط واکُنِش نَحوی است مستقال بروزکند به بحران اخير ممکن

 اش هائی است که مرکزِ حرکتش سرماية نقدی است وبنابراين محيط بالواسطه . اين همان بحرانباشد
 بانک، بورس وماليه است (يادداشت مارکس برای چاپِ سوم). 

افزايد  عملی می سراسيمگیِ سيستمِ پولی وحشت تئوريک را به سيستمِ اعتبارات به گُذارِ ناگهانیِ ـ "اين۲
لرزند." (کارل  که از مناسبات خودشان ناشی شده است، می نبردنی وعاملينِ دوران در برابرِ اين رازِ پِی

  ).۱۲۶، صفحة  [نقد اقتصاد سياسی]" دربارة انتقاد از علم اقتصادمارکس: " 
ها و همان  کاری بگُمارند بااينکه آنان همان زمين را بهد زيرا توانگران پول ندارند آنها" فُقَرا کار ندارن

 اينانند ا همکردند، دراختيار دارند. ام وسيلة آن خوراک وپوشاک توليد می راکه به کارِگذشته نيروهای
  دهند، نه پول."  که ثروت حقيقیِ ملّتی را تشکيل می

    J. Bellers:"Proposals for raising a Colledge of Industry", London, 1696, p. 3)ج. بِلرس (
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اينکه قرار باشد       دهد. اعم از       خودرا ازدست می تجلّیِ پول نيز در اينجا اهميت صورت
پول همانکه       د، جوعِ    گرد   يا مثالً با اسکناس انجام          پولِ اعتباری و        طال يا به    پرداخت به     

  ١بود، خواهد ماند.
است مورد توجه          راکه در زمان معينی درجريان                  اکنون اگر مجموعِ مبلغِ پولی           

بودن شتابِ وسايلِ دوران و وسايلِ                 شودکه اين مبلغ، با دردست            قراردهيم، ديده می           
ش روند     فرو   که بايستی به     کاالهائی     مجموعِ قيمت     پرداخت، مساوی خواهد بود: با                  

که   هائی   هائی که موعدشان سررسيده است، منهای پرداخت                 اضافة مجموع پرداخت به
که مسکوک واحد         شوند و باألخره منهای تعداد دفعاتی                 پا می   در برابرِ يکديگر پابه          

کند. مثالً     مثابه وسيلة پرداخت عمل می          عنوان وسيلة دوران و زمانی به           گاهی به  متناوباً
مثابه    فروشد، مبلغِ مزبور به           ليرة استرلينگ می       ۲گندمِ خود را به          هقان  که د   هنگامی  

که نساج  ای را همين پول قيمت پارچه سرِ موعد وی با رود. در کار می وسيلة دوران به
عنوان وسيلة پرداخت           حال دو ليرة مزبور به              پردازد. دراين            بود، می     او تسليم نموده       به 
های مزبور      خرد واز نو ليره         همين پول توراتی را نقداً می               نساج با  رود. سپس  کار می به

                                                
گيرد:  (دوستان تجارت) چنين مورداستفاده قرار می "Amis du Commerce"وسيلة  ـ اين لحظات به۱

) در اتاقِ City سيتی) يکی از بانکداران پير و حريص (۱۸۳۹وعِ يکی از اين حوادث (هنگامِ وق "به
راکه مقابلش نشسته بود باز نموده در برابرِ يکی از دوستان خود  خصوصیِ خودکشویِ ميزِتحريری

 که اين مبلغ ششصد آشکاری اظهار داشت کرد و با خرسندیِ  های اسکناس آوردن دسته بيرون شروع به
از سه ساعت  شود و پس  داشته تاکمبود پول محسوس  نگاه  که وی نزد خود هزار ليرة استرلينگ است

  بازار خواهد ريخت." ديگر در همان روز تمامِ آن پول را به
   The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844, London, 1864, p. 81. 

شودکه: "شايعات       متذکّر می    ۱۸۶۴آوريل ۲۴رسمی در اُرگان نيم   (The Observer)اُبسروِرروزنامة  
است...    کار برده شده درجريان منظورِ ايجادکمبود اسکناس به که به آوری دربارة وسايلی بسيارشگفت

کار رفته است با ترديد تلقّی شود، چون                هائی به    ولی هر اندازه شايعات مبنی بر اينکه چنين نيرنگ                   
   است، ناچار بايد عمالً آن را  متذکّرگرديد." درپِی] [پِی ها در اين باره متواتر گزارش 
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ها   که قيمت   هم  قياس. بنابراين درصورتی           همين کنند و به وسيلة دوران عمل میعنوان  به
 ها در دست باشد، ديگر حجمِ پولی   و سرعت جريان پول و چگونگیِ تقسيمِ پرداخت

که در دوران است            کاالهائی     است با حجمِ   که طیِّ مدتی، مثالً يک روز، درگردش                    
ای   شده  خارج    هائی درجريانندکه نمايندة کاالهای مدتها ازگردش         کند. پول تطبيق نمی

 شود. ازسوی     آنها درآينده نمايان می            هستند و نيزکاالهائی درگردشندکه معادلِ پولیِ                
رسد  شان سر میروز موعد که هر شود وآنهائی که هرروز تعهد می هائی ديگر پرداخت 

    ١هستند.  سنجشی  غيرقابلِ  کلّی مقاديرِ به
گيرد،    خت سرچشمه می   مثابه وسيلة پردا       مستقيماً از وظيفة پول به        )٢(پولِ اعتباری

آيند    درمی    گردش    به خود نوبة به  شده فروخته  کاالهای به مربوط های ه]سفت[  طَلَب چنانکه فَتَه
اعتبارات        سوی ديگر هرقدر سيستمِ        کنند. از     ل می کسان ديگری منتق       و مطالبات را به       

کند.   پرداخت نيزگسترش پيدا می     مثابه وسيلة ن نسبت وظيفة پول بههما يابد، به بسط می
آوردکه باآن اَشکال           دست می   ای به    مثابه وسيلة پرداخت پول اَشکالِ وجودیِ ويژه                    به 

که مسکوکات طال و نقره         کند درحالی      در محيط معامالت بزرگ بازرگانی النه می                   
                                                

که همان روز  يابند، در مقدار پولی که طیِّ يک روزِ معين وقوع می ها و خريدهائی ـ  مجموعِ فروش۱
دة مقدار ـهع کنند ولی در اغلبِ موارد تحويل به عدة گوناگونی برات به ردش است تأثير نمیـدرگ

که امروز  هائی کمابيش دوری بايد در جريان قرارگيرند... برات که مؤخّراً در روزهای شوند پولی می
مجموعِ مبلغ يا  که ازحيث مقدار و يابند الزم نيست که امروز گشايش می شوند و اعتباراتی امضاء می

گيرند، شباهت داشته باشند. عالوه  یکه فردا يا روزِ بعد مورد تصديق يا پذيرش قرار م مدت با آنهائی
که   کثيری از تعهدات است با عدة که امروز موعد آنها سررسيده  ها و اعتباراتی براين بسياری از برات

 های طريق برات  شوند. بدين  گيرد، مصادف می های غيرمعين را دربر می تاريخ ای از منشأ آنها سلسله
که حجمِ تعهدات رسند می سر ماه اغلب چنان با هم مدت يک  حتّا به ماهه و    ماهه، سه    ماهه، شش۱۲  

  برند." آن روزِ مشخّص را باال می ةموعد رسيد
(The Currency Theory Reviewed; in a Letter to the Scottish People. By a Banker in 
England. Edinburgh, 1845, p. 29,30 et passim. 

)۲( Kreditgeld, Monnaie de Credit.  
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    ١شوند. کوچک رانده می محيط معامالت طورِ عمده به به
  

ماوراِء      ة پرداخت بهلمثابه وسي  در درجة معينی از بسط توليدکاالئی، وظيفة پول به
      رانود رة ـبه  ٢گردد.     کاالی عمومیِ قراردادها می               کند. پول     کاالها تجاوز می           محيط

شوند و تجربة امپراتوریِ           نقدی تبديل می     ها وغيره از صورت جنسی به مالکانه، ماليات
دهدکه تا چه اندازه اين تغيير وابسته به       ها نشان می کلّية ماليات  روم برای وصولِ نقدیِ

چهاردهم دامنگيرِ مردمِ           زمان لوئیِ که در است. فَقرِ وحشتناکیشرايط عامِّ پروسة توليد
تنها   ، اند   افشاِء آن دست زده      بليغاً به )٣(مارشال وبانو  بواگيلبِردهات فرانسه شده بود و 

                                                
 معنای اصلیِ معامالت بازرگانی به اندازه پولِ واقعی در  چه اينکه نشان دهيم تا عنوان مثال برای ـ به۱

 های تجارتخانه  ازبزرگترين ساليانة يکی های از ورودپول وپرداخت کند، ذيالً اُلگوئی می کم دخالت  آن 
 آوريم. معامالت اين تجارتخانه را می .Morrison, Dillon and Co)شرکاء لندن (موريسون، ديلون و 
  مقياسِ يک ميليون کوچک شده است: ميليونها ليرة استرلينگ بالغ شده در اينجا به به ۱۸۶۵سالکه در 

  

ليرة   به
 استرلينگ 

  ها پرداخت
  

  ليرة به 

 استرلينگ
  ها دريافت

  

موعد دررأسِ پرداخت  قابل های برات ۳۰۲۶۷۴   موعد وتجاردررأسِ  بانکداران وصولیِ  های برات ۵۳۳۵۹۶ 
لندن بانکداران روی صادره های چک ۶۶۳۶۷۲   رؤيت محض به وصول  قابل وغيره بانکداران  های چک ۳۵۷۷۱۵ 
های بانک انگلستان اسکناس ۲۲۷۴۳ های ايالتی های بانک اسکناس ۹۶۲۷   
های بانک انگلستان اسکناس ۶۸۵۵۴ طال ۹۴۲۷  
قره و مسن ۱۴۸۴  طال  ۲۸۰۸۹ 

 نقره و مس ۱۴۸۶  

های پستی دريافت ۹۳۳    

 جمع کل: ۱۰۰۰۰۰۰ جمع کل: ۱۰۰۰۰۰۰

 

 ("Report from the Select Committee on the Bankacts" Juli 1858, p. LXXI).  
 

ستد اکنون جای دادو يا به جای مبادلة کاال باکاال که به ـ "معامالت تجاری چنان تحول يافته است۲
  است." درآمده صورت معامالت پولی زمان به اينگيرد وکلّية معامالت... در ام میپرداخت انجفروش و

("An Essay upon Public Credit" 3. Ed. London1710, p. 8)   
)۳ ()Vauban (Sebastien Le Prestre de...  یِ ـذارِ مهندسیِ نظـگ پايهجد امیِ فرانسه و از مخالفان
  )۱۷۰۷ـ  و ۱۶۳۳(ت    colbertismeولبِرتيسم ک
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  ها نبود بلکه تبديلِ ماليات جنسی به نقدی را بايد يکی از عللِ                        معلولِ افزايشِ ماليات         
  ١شمارآورد. آن به

  اساسیِ    حال رکنِ       که درعين     جنسیِ بهرة زمين        ديگر اگر درآسيا شکلِ        سوی    از
 بايکنواختیِ       که استواراست  توليدی دهد، برپاية مناسبات می را تشکيل لتیهای دو ماليات

نگاهداریِ       نوبة خود متقابالً در   نيز به  پرداخت  شکل  شوند، اين تجديد می  آسائی طبيعت 
است. چنانچه      از اسرارِ بقاِء امپراتوری تُرک همين         کند. يکی می توليد تأثير  عتيقِ  شکل

که اروپا به ژاپن عطاکرده است بهرة جنسیِ زمين به بهرة          ئی خارجی  رگانیِباز دنبالِ  به
 خواند. شرايط        را    کشور   اين    وارِ    کشاورزیِ نمونه         آنگاه بايد فاتحة       ،  گردد    نقدی مبدل    

  شد.  خواهد  پاشيده  ازهم  کشاورزی زندگانیِ محدود  اقتصادیِ 
معينی استقرار پيدا          عمومیِ  ها موعدهای        پرداخت       رفته برای       هرکشور رفته        در  

 های اَدواری ديگر تجديد توليد،               جرياننظر از کند. اين موعدهای پرداخت، صرف می
 فصلی   تغييرات موسمی و      به  که توليد را وابسته         است   ئی طبيعی  حدی مبتنی بر شرايط تا

  زدوران      کنندکه مستقيماً ا     را تنظيم می     هائی   کند. همچنين موعدهای مزبور پرداخت      می 
که برای انجامِ        گيرند مانند ماليات، بهرة زمين وغيره. حجمِ پولی           کاالها سرچشمه نمی

پراکنده درسراسرِجامعه و در روزهای معينی از سال الزم است                                ی ها  اين پرداخت       
اَدواری، ولی                          بروزِ اختالالت پرداخت                موجبِ  کامالً سطحی، در سيستمِ وسايل 

  ٢گردد. می

                                                
که مقاديرِهنگفتی ازاموال  شده است [دستگاه تبخير]است." ـ "فنِّ ماليه انبيقی  چيز شده ـ "پول دژخيمِ همه۱
آورد." ـ "پول به تمامِ نوعِ بشَر اعالن   دست کند تا اين محصولِ منحوس را به یاجناس را تبخير م و

  "جنگ داده است.
Boisguillebert: "Dissertation sur la nature des richesses, de l'argent et des tributs". 
Edition Daire "Economistes financiers",  Paris, 1843, Tome I. p. 413, 417, 419) 

 پانتکوته گويد: "دوشنب می ۱۸۲۶در   مانپارل  رسيدگیِ  در برابرِکميسيون  (Kraig) کرِيگ   آقای  ـ۲
(Pentecôte)  نازل روح (عيد دينبورگشهرِ در۱۸۲۴سال حواريون) القدس به شدنتقاضای چنان ا ← 
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کلّية    مورد     که در     شود  نتيجه می     پرداخت چنين        جريان وسايلِ      رعت قانون س     از  
های اَدواری، منشأ آنها هرچه باشد، حجمِ ضروریِ وسايلِ پرداخت با طولِ                                پرداخت 

  ٢دارد. )١(های پرداخت نسبت مستقيم دوره
                                                                                                       

→  ت يافت که ساعتبانک شد آن روز در ذخيرة ما ديگر يک قطعه بليط هم نماند. مرتباً  ۱۱بليط
ناچار بسياری از معامالت جا موفّقيت نيافتيم و  هيچکنيم، ولی در های مختلف قرض بانک کوشيديم از

ها مجدداً  طکلّية بليـ معذلک تا ساعت سه بعدازظهر تسويه شد  (slips of paper)در روی ورقة کاغذ 
ه بودند." بااينک دست ديگر رفته  آن خارج شده بود، برگشت. آنها فقط از دستی بهکه از هائی به بانک

برخی گردد، در  استرلينگ بالغ می سه ميليون ليرة ازرکمت گردشِ اسکناس دراسکاتلند به ميزان متوسط
ميليون ليرة  ۷ که در دست بانکداران موجود است، يعنی قريب به هائی کلّية بليط از روزهای پرداخت

عهده  آيد. در اين موارد اوراقِ بانکی فقط انجام وظيفة واحد و خاصّی را به گردش درمی استرلينگ به
اند، معاوِدت  شدهکه ازآنجا صادر هائی بانک داً بهدادند، مجد وظيفه را انجام  ايناينکه  محض دارند و به

  ـ حاشيه) ۸۵، صفحة ۱۸۴۵.  (چاپ دوم ـ لندن گردند] [بازمی کنند می
(John Fullarton: Regulation of Currencies)  

های اسکاتلند در ازای  بانک فوالرتون گذشت بايد افزودکه در زمان نوشتة برای فهمِ آنچه در فوق
  کردند. دادند بلکه فقط سنَد صادر می سپرده چک نمی

  

چاپ رسيده، در اين  که از طرف انستيتو مارکس ـ انگلس ـ لنين مسکو به کتاب نسخة آلمانیِ ) در۱( 
 ،که مسلّماً اشتباه تحريری شده ذکر  معکوس  نسبت است: "درنسخة اصلی   مورد چنين تذکّرداده شده

که مارکس نيز در زمان حيات خود شخصاً  ژوزف رواترجمة فرانسویِ کتاب (ترجمة  است." در 
که "نسبت  است. بنابراين جای ترديد نيست تصحيح نموده و تجويزکرده است) نسبت مستقيم قيد شده

  کتاب اشتباه تحريری يا چاپی است. آلمانیِ معکوس" قيدشده درنسخة اصلیِ
  

ها  گردش ميليون مبادله شودآيا برای۴۰کردکه ساليانه  اقتضا می ضَرورتکه: "اگر  ن سؤالـ دربرابرِ اي۲
 )(Petty پتینمود يا نه؟"  که مورد تقاضای بازرگانی است شش ميليون (طال) کفايت می هائی و چرخ

52ميليون  ۴۰گويم بلی: برای مبلغِ  دهد: "من پاسخ می با استادیِ معمولیِ خود چنين جواب می
يک  40

 نَحوی محدودی، مثالً هفتگی، بچرخند، بهها درچنان دوايرِ گردش اينکه شرط ند. بهک کفايت می  ميليون
کنند و  شود، يعنی اينان روزهای شنبه پول دريافت می وران فقير وکارگران واقع می که در مورد پيشه 

 ←بها  رحسبِ ربعِ سال باشند همچنانکه در نزد ما اجارهپردازند. اگر معذلک موعدها ب همان روز می
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مثابه وسيلة پرداخت مستلزمِ انباشت پول برای تأدية ديون در سرِ                            تکاملِ پول به     
مثابه شکلِ مستقلِّ     سازی به    گنج  که با پيشرفت جامعة بورژوائی               د است. درحالی       موع  

 صورت ذخيرة وسايلِ         اندوزی به        شود، بالعکس با اين پيشرفت پول             تحول سپری می    
  يابد. پرداخت توسعه می 

  
  ج) پولِ جهانی

  

گيرِ   زه  قبيلِ اندا    محلّی از   های خارج شد شکل دوران داخلیِ محيطازپول  که هنگامی
بود     که درآن محيط عارضِ وی شده  نشانة ارزش را، ها، مسکوک، شمارپول و قيمت

گردد. در       شکلِ شمشِ فلزِّ بهادار برمی      خود يعنی به صورت اصلیِ دهد و به   ازدست می
دهند. بنابراين در           نَحوِ جهانشمول بسط می       کاالها ارزشِ خويش را به              تجارت جهانی     

گيرد. تنها      مثابه پولِ جهانی در برابرشان قرار می                  آنها به    قلِّ ارزشیِ   اينجا نيز چهرة مست      
 دهد   طورِکامل مانند کاالئی انجام می      که پول وظيفة خويش را به است در بازارِ جهانی 
کارِ مجرد انسانی         حال بالواسطه صورت اجتماعیِ تحقّقِ             آن در عين       که شکلِ طبيعیِ  

  کند. مش مطابقت پيدا میاست. نَحوة وجودیِ آن با مفهو
گردد و بالنتيجه         تواند مقياسِ ارزش           کاال می    محيط داخلیِ دوران تنها يک              در  

  ١ای حکمفرماست، طال و نقره. کار رود. در بازارِ جهانی مقياسِ دوگانه مثابه پول به به
                                                                                                       

که   کنيم فرضميليون الزم است. پس اگر  ۱۰نگـاه شود، آ طريق اخذ می  ها عادتاً بدين ماليات و →

52ميليون را به  ۱۰هفته باشند، بايد  ۱۳موعدهای مختلف در مدتی بينِ يک تا 
افزودکه نصف آن  40

2به
  کافی خواهد بود." ونيم ميليون برای انجامِ معامالت طريق پنج گردد و بدين  ميليون بالغ می 1۵

(William Petty: Political Anatomy of Ireland 1672, London, 1691, p. 13, 14)  
کند فقط  های ملّی را وادار می ئی پِی بردکه بانک سازی قانونهرعقلی]  [کمسخافت  توان به اينجا میـ از۱

مثال "اشکاالت طورِ دهد. به فة پول را انجام میداخلِ هرکشور وظيکنندکه در را ذخيره لزِّ بهاداریآن ف
 ←  شناسند. آورده است، همه می وجود ذر برای خود بهـملوسی" را که بانک انگلستان از اين رهگ
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کتابِ  نسبیِ طال و نقره تغييراتی بروزکرده است، به که در ارزشِ های عمدة تاريخی دربارة دوره →

  مراجعه شود. ۱۳۶کارل مارکس صفحة  تأليف [نقد اقتصاد سياسی]انتقاد علم اقتصاد" "دربارة
سال  (Bankact)ِ بانک    وسيلة قانون     به  کوشيد  (Sir Robert Peel)  سر رابرت پيل        دوم:     ملحقة چاپ 

 هائی با    بانک انگلستان اجازه داده شود اسکناس                  برطرف نمايدکه به        اين اشکال را بدين نَحو          ۱۸۴۴
نکند.                            نقره منتشر نمايد به        پشتوانة شمشِ    نقره هيچگاه از ربعِ ذخيرة طال تجاوز  اينکه ذخيرة   شرط

  شد. ارزشِ نقره در اين مورد از روی قيمت آن در بازارِ لندن (برحسبِ طال) تعيين می
نقره واقع        تغييرِ شديد رابطة نسبی بينِ ارزشِ طال و              ما در دوران           ديگر    بارِ     کي ملحقة چاپ چهارم:

2سالِ پيش نسبت ارزشیِ طال به نقره =  ۲۵ايم.  شده
بود ولی اکنون اين نسبت تقريباً مساوی           ۱ : 1۱۵

 است    طورِ اساسی نتيجة تحوالتی    کند. اين امر به است و نقره باز پيوسته نسبت به طال تنزّل می ۱:  ۲۲
وسيلة شستنِ قشرهای     را تقريباً فقط به        است. درگذشته طال          که در شيوة توليد اين دو فلزّ رخ داده                    

آوردند. امروز اين طريقه ديگرکافی نيست            دست می های طالدار به رسوبیِ زَرخيز واز سائيدن سنگ
عقب رانده شده است. با اينکه اين اُسلوب را قُدما نيز          رتس بههای زَرخيزِ خودکوا و با استخراجِ رگه

از سوی     بود.    ) سابقاً در درجة دومِ اهميت قرارگرفته  ۱۴ـ۱۲،  ۳، بخش Diodor ديودورشناختند ( می
آمريکا کشف شده      (Rocheuses)  روشوز    جبالِ   از نقره در باخترِ رشته        های عظيمی  تنها کان  ديگر نه

-که استعمالِ ماشين آهن ها و معادن نقرة مکزيک در اثرِ استفاده از راه کان تخراج از اينبلکه اس  است

است.   گرديده  کم عملی مقاديرِ زياد و با خرجِ پذيرکرده، به امکانونقل سوخت را  حملآالت جديد و 
ی هست. طال عموماً      ها دارند، تفاوت فاحش             که در رگه   با وجود اين بينِ دو فلزِّ مزبور ازلحاظ وضعی

بنابراين      است.   شکلِ قطعات بسيارکوچک متفرِّق     کوارتس به خالص وجود دارد ولی در درون طورِ به
وسيلة جيوه استخراج نمود.  وشو و يا احتماالً به را با شُستشود و سپس طال بايد شکانده  آن رگه  تمامِ

دست   گرم طال به     ۶۰تا   ۳۰نُدرت از       هو ب   زحمت يک تا سه     کوارتس اغلب به         گرم   در يک ميليون     
ای وجود داردکه            صورت سنگ معدن جداگانه         عکس به   آيد. اما نقره ندرتاً خالص است ولی به                 می

% نقره دارند و نيز نقره           ۹۰تا   ۴۰های مزبور اکثراً از            جداکردن آن از رگه نسبتاً آسان است و سنگ         
خودیِ خود      شودکه استخراجِ آن به          وغيره نيز ديده می         های مس، سرب       مقاديرِکمتری در سنگ         به 

  باصرفه است. 
است، ازکارِ توليد            افزايش     کار برای توليد طال رو به         که شودکه درحالی اين مقدمه چنين نتيجه می از

 ← سازد ـ طورِکامالً طبيعی علّت تنزّلِ نقره را واضح می اندازه کاسته شده است و اين خود به نقره بی
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طلَقِ عامِّ پرداخت و وسيلة عامِّ خريد و مانند تجسمِ م                   وسيلة  مثابه    پولِ جهانی به     
ة ـمورد تسوي       در     رود.     کار می    به     (Universal Wealth)طورِ عموم      اجتماعیِ ثروت به       

يابد. از اينجا شعارِ         مثابه وسيلة پرداخت برتری می     المللی وظيفة پول به های بين ترازنامه
  ١سيستمِ مرکانتيلی يعنی شعارِ ترازنامة تجاری، برخاسته است.

                                                                                                       
داشته نشده بود اين فرونشستنِ ارزشِ نقره                   اکنون با تدابيرِ مصنوعی باال نگاه               اگر قيمت نقره هم       → 

گرديد. اما اکنون فقط قسمتی از ذخايرِ نقرة آمريکا                          وسيلة سقوط عظيمِ آن باز بيشتر نمايان می              به 
زيادی ارزشِ نقره به تنزّلِ خود                 که باز تا مدت  اند. بنابراين بايد انتظار داشت مورد استفاده قرارگرفته

کمک نمايد تقليلِ نسبیِ تقاضای نقره در مورد اجناسِ مورد  اين تنزّل که بايد بيشتر به ادامه دهد. آنچه
  رود.  کار می داده يا از آلومينيوم وغيره به آن اشياِء آب جای که به و تجملی است احتياج

به        را   ) Bimetallismeة خيالبافیِ عقيدة دوفلزّی (بيمتاليسم               توان درج        اين مطالب می       حاال باتوجه 
عی      سنجيد مد بين               است   که  ریِ  جبا ا خِ  نر يک  يا  نقر         گو  قيمت است  ممکن  لمللی  نسبت        ا تا  ا  ر ه 
2:   ۱آن يعنی     قديمیِ  

المللی نيز بيش از پيش         ترقّی دهد. بيشتراحتمال داردکه نقره در بازارِ بين                           1۱۵
  يت پولیِ خويش را ازدست بدهد (فردريش انگلس).خاص

  

نقره   طال يا به  های ترازنامة تجاری را به که تسويه مانده سيستمِ مرکانتيلی، يعنی سيستمیـ مخالفينِ ۱
جه و چـهي ة پولِ جهانی را بهـنوبة خود وظيف کند، به تلقّی میانی ـمثابه غايت و هدف تجارت جه به

برحجمِ وسايلِ دوران در درک  که چگونه درک نادرست ازقوانينِ حاکمين مسئله رااند. من ا نشناخته
ام  مورد ريکاردو ثابت نمودهتفصيل در يابد، به دار انعکاس میفلزّات بها  المللیِ آميز ازجريان بين اشتباه

ز ـهرگ  بازرگانی داينکه: "يک ترازنامة نامساع ) ـ حکمِ باطلِ وی داير بر۱۰۵(کتابِ انتقاد، صفحة 
گيرد... صدورِ پولِ مسکوک معلولِ  دوران سرچشمه   سرريزِ وسايلِ چيزِ ديگری جز از تواند از نمی

 (Barbon) باربوناين امر نتيجة ترازنامة نامساعد نيست بلکه علّت آن است." نزد  است و آن شدن ارزان
باشد، علّت صدورِ پول  چيزی وجود داشته  چنينگويد: "موازنة تجاری، اگر اصالً  شودکه می ديده می

  کشور است."  فلزّات بهادار درهر رزشِ شمشِازاختالف ا نيست بلکه صدورِ پول خود ناشی ازکشوری
 (N. Barbon: A Discourse Concerning Coining etc. p. 59-60)  

  درکتابِ خود تحت عنوان:  (Mac Culloch)کلوچ  مک
"The Literature of Political Economy, a classified Catalogue", London, 1845. 

 ←  الِـرِ اَشکـکوشد از ذک ام میـستايد ولی با دقّت تم می ريکاردودستی وی را نسبت به  اين پيش
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های مختلف دچارِ       مبادلة اجناس بينِ ملّت عادیِه تعادلِ ک آنگاه  اساساً طال ونقره
آنجاکه مسئلة      روند. باألخره         کار می    المللی به    مثابه وسيلة خريد بين       گردد به     اختالل می    

کشورِ ديگر مورد نظر          خريد يا پرداخت در بين نباشد بلکه انتقال ثروت ازکشوری به               
سببِ تقارن شرايط بازارِکاال و يا                 خواه به     ثروت،      که اين انتقالِ       قرارگيرد و هنگامی         

نقره  آنگاه طال و نباشد ميسر خودکاال شکلِ است، به آن مطلوب به که نيل  علّت هدفی به
  ١روند. کار می ثروت به  مثابه مادة اجتماعیِ مطلَقِ به

ک ذخيرة   ي  مانند دوران داخلی احتياج به                 هرکشوری برای دوران بازارِ جهـانی            
مثابه وسيلة دوران و وسيلة            ها از وظيفة پول به گنجينه . پس قسمتی از وظايفدارد  پولی

  جهانی     عنوان پولِ      بخشِ ديگر از وظيفة آن به             گيرد و    پرداخت داخلی سرچشمه می          
کاالی واقعی، طال و نقرة حقيقی ضَرورت دارد       اخير پول  اين نقشِ در ٢شود. می  ناشی

                                                                                                       
 باربوننزد  (currency principle) [سست و سبک]آن هنوز فرضيات سخيف  که ضمنِ  ای لوحانه ساده →

 ويژه در کاتالوگ به  حتّا عدمِ صداقت اين کند، خودداری نمايد. فُقدان جنبة انتقادی و می تظاهر
 لُرد اُورستونمانند چاپلوس  کلوچ مکاينجا خورد زيرا در چشم می وریِ پول بهتئ های مربوط بهبخش

 (Lord Overston)ِلويد (بانکدارِسابقLloyd ( نام به را که وی facile princeps argentariorum  سلطان)
  نباند.ج خواند، دم می مورد قبول پولداران) می

  

ازسرگرفتنِ   گيرد ويا برای می تعهد قرار جنگ مورد منظورِ به  که هائی قرضه ها و درموردکمکـ مثالً ۱
  کند. شود، ارزش در شکلِ پولیِ خود ضَرورت پيدا می ها وغيره انجام می های بانک پرداخت

  

سازی بدون هيچگونه  گنج مکانيسمِ اينکه  من برای اثباتنظرِ چاپ دوم): "درواقع به برایيس ـ (زيرنو۲
آنها فلزّی است،کلّية            که اساسِ پولِ      مراجعة محسوسی به دوران عمومی قادر است، درکشورهائی                          

بارِ   ة هجومِ خسارت     آوردکه تا ازضرب          توان مثالی     فرانسه نمی از المللی را اجرا نمايد، بهتر تعهدات بين
راکه ازطرف متّفقين       ميليون ليرة انگليسی۲۰ماه قريب ۲۷توانست درمدت  آسانی يافت به بيگانه رهائی

  را نيز نقداً تأديه نمود بدون  حتّا قسمتی از آن بود بپردازد و  شده  وی تحميل عنوان خسارت جنگ به به
نَوسانات       دچارِ  مبادالتش  دهد ويا نرخِ  ويا اختالفی روی کشور محدوديت آن اينکه در دوران داخلیِ

 ←  برای چاپ      (زيرنويس      (Fullarton: Regulation of Currencies, p.191)شود."      آوری     نگرانی   
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 های محلّیِ    جانشين    نقره و     طال و    فرقِ بينِ    ) ١( استوارت     جيمس که   است    سبب   ينهم  و به  
 توصيف   مزبور      زّات  ـفل    بودن)     جهانی     (پولِ     money of the world  در    را صريحاً    آنهـا     
  کند. می 

که از    است. از طرفی هنگـامی            ای   ره دارای جريان دوگانه               ـنق رودخانـة طال و         
کند و ازآنجا مناطقِ           اُفتَد در تمامِ بازارِ جهانی نفوذ می                  راه می     های خود به     سرچشمه 

 گردشِ داخلیِ       جاریِ  م   گيرند و در      را می      آن های متفاوتی ملّیِ مختلف دوران به نسبت
  ة مستعمل و اسقاط را عوض          سازند تا بتوانند مسکوکات طال و نقر              خويش روان می         

 ٢صورت دفايِن محجر سازند.      لی تهيه نمايند ويا آن را بهموادی برای اشياِء تجمکنند يا
که درکاالها        ئی است،    واسطة اين حرکت نخستين عبارت از مبادلة مستقيم کارِ ملّی                     

  ادار انجام      ـفلزّات به      نقره، در       که درکشورهای توليدکنندة طال و               تحقّق يافته، باکاری   
کشورهای مختلف       بينِ مناطقِ دورانیِ          نقره دائماً       گرديده است. از سوی ديگر طال و              

  ٣پيوستة نرخِ مبادالت است.  حرکت تابعِ نَوسانات  کنند. اين وآمد می رفت
 نکه در مخازِ       تر است ذخايری        که توليد بورژوائی تکامل يافته                درکشورهائی       

                                                                                                       
آوری  سهولت شگفت چهبا آوردکه فرانسهکشورِ توان باز ازهمين می را ديگری ارِزترِب : مثالِ)چهارم →

که ده بار بيشتر بود بپردازد  توانست در ظرف سی ماه خسارت جنگ ديگری ۱۸۷۱/۱۸۷۳در سالهای 
  (فردريش انگلس).پولِ فلزّی تأديه نمود  آن را نيز به  و قسمت اعظمِ

 )۱ ( Sir James D. Steuart (Stewart))۱۷۱۲انگليسی۱۷۸۰ـ گفتة  آموزشِ وی بنابه که ). اقتصاددان
  ليسم" است. النیِ مرکانتیان عقمارکس عبارت از "بي

ها  وسيلة فراورده همواره به شود... زيرا پول آن دارند، تقسيم می که به احتياجی کشورها طبقِ ـ "پول بين۲ِ
 "Le Trosne: "De l'Intérêt Social)    ۹۱۶فحة الذکر، ص ، کتابِ سابقلوترون شود." ( جذب می

اندازة کافی حاصلخيز هستندکه مقدار الزم هر ملّتی  به دهند که پيوسته طال و نقره بيرون می "معادنی
  (J. Vanderlint: Money answers etc. p. 40)   را تسليم نمايند."

آنها عليه ملّتی است و در  رود. در برخی از اَدوارِ سال ترقّیِ هفته نرخِ مبادالت پائين و باال می ـ "هر۳
  (N. Barbon: A Discours etc. p. 39)   است."سود آن ملّت  مواقعِ ديگر همين ترقّی به
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 ستا  الزم    ١که برای اجرای وظايف خاصِّ آنها                  حدّاقلّی    است به   ها تمرکز يافته      بانک  
که خيلی    ای موارد استثنائی، وجود ذخايری                    صرف نظر از پاره          گردند.     محدود می    

              رانوط باشند، نشانة وقفه در دمتوس ّباالتر از حد                استحاالت کاالها و يا انقطاعِ جريان
  ٢آنهاست.

  
  ل ِ بخشِ او پايان

  
  
   

  
  

                                                
اين وظايف مختلف ضميمه شود، ممکن  های بانک نيز به اينکه وظيفة پشتوانه برای بليط محض ـ به۱

 است بينِ اين وظايف برخورد خطرناکی روی دهد.

که هيچ   تاس ای  کند سرماية مرده که از احتياجات ضَروریِ تجارت داخلی تجاوز ـ "مقدار پولی۲
  آن ندارد جز اينکه در بازرگانیِ خارجی وارد و يا ازآن صادر شود."  کشورِ صاحبِ  برای سودی 

(John Bellers: Essays etc. p. 12) 
راکه اهميت   است ما آن پولی "اما اگر پولِ مسکوک ما خيلی زياد باشد، چه روی خواهد داد؟ ممکن

که احتياج  جائی بفرستيم کاال به صورت عالی بسازيم، يا آن را به کنيم و ازآن ظروف بيشتری دارد آب
  تنزيل بگذاريم."  که نرخِ سود بيشتر است به آن کاال وجود دارد، يا آن را در جائی و تقاضا برای

(W. Petty: "Quantulumcunque etc.", S. 39)  
گردد و اگرکم  آن می د مانعِ تحرکمنزلة چربیِ بدن دولت است،که اگر زياد داشته باش "پول فقط به

کند، هنگامِ فُقدان  می طورکه چربی حرکت عضالت را آسان سازد... همان باشد وی را بيمار می داشته
طور  بخشد، همان می بدن زيبائی بهکند و را پرمی های مزاحم وچوله دهد، چاله بدن غذا می موادّ غذائی به

کند،  گرانی درکشور، ازخارج موادغذائی وارد می کند، هنگامِ هم پول حرکات دولت را آسان می
افزايد: "البته  سازد" و در پايان با لَحنِ طنزآميزی می چيز را زيبا می  همه کند... و قروض را تسويه می
  (W. Petty: "Political Anatomy of Ireland", S. 14)   که پول زياد دارند." را بخصوص اشخاصی
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  چهارمفصل 
  

  تبديلِ پول به سرمايه
  

  فرمول عمومیِ سرمايه .۱
  

کاالئی و دوران رشديافتة کاالها،                    است. توليد     ازِ سرمايه    کاالئی سرآغ      گردشِ   
آن    که سرمايه در ميان          ی هستند ئ  دهندة آن وسائط تاريخی             يعنی بازرگانی، تشکيل         

انی در قرن شانزدهم تاريخِ زندگیِ جديد                  آيد. تجارت جهانی و بازارِ جه   وجود می به
  گشايند. سرمايه را می

ای مصرف   ه  کاالئی يعنی از مبادلة ارزش               یِ مادیِ دوران         ا که از محتَو  درصورتی
آورد     وجود می     که اين پروسه به        ئی را    چشم بپوشيم و فقط اَشکالِ اقتصادی           مختلف  

آخرين محصولِ اين پروسه خواهيم يافت.                   مثابه   آنگاه پول را به         مورد نظر قرار دهيم،    
رانونخستين صورت تجلّیِ سرمايه است. کاالئی  آخرين محصولِ د  

مثابه    پول، به      شکلِ ارضی بدواً به       مالکيت برابرِ جا در ازلحاظ تاريخی، سرمايه همه
تنِ اين   ولی برای درياف          ١گيرد.    دارائیِ نقدی، سرمايـة تجاری و سرماية رِبائی قـرار می                

                                                
۱ارضی بينِ ـ تضاد تمالکي شخصیِ ارباب ـ رعيتی است و نيروی غير قدرت که مبتنی بر مناسبات 

    طورِ روشن بيان شده است: مشخّصِ پول در اين دو مثَلِ فرانسوی به
                                                   ".Nulle terre sans seigneur" خداندگار نيست.) (هيچ زمينی بی 

                                                 ".L'argent n'a pas de màître"             ول ارباب ندارد.)(پ
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تين صورت تجلّیِ سرمايه است، نيازی به مراجعه به تاريخِ پيدايشِ                       که پول نخس     نکته  
 سرماية نو     شود. هر    روزه در برابرِ چشمان ما بازی می              سرمايه نيست. همين داستان همه

گردد،     شود، يعنی وارد بازار (بازارِکاال، بازارِکار يا بازارِ پول) می                         که وارد صحنه می
که برحسبِ پروسة مشخّصی بايد به سرمايه تبديل                صورت پول است؛ پولی         ه به  هموار   
  شود.

مثابه سرمايه تنها از جهت شکلِ مختلف           بودن و پول به        نخست پول از حيث پول 
  دورانیِ خويش با هم فرق دارند. 

کاال   کاالها عبارت است از: ک ـ پ ـ ک، يعنی تبديلِ                   واسطة گردشِ      شکلِ بی 
کاال، يا فروش برای خريد. ولی در جنبِ اين شکل، شکلِ                           و رجوعِ پول به        به پول    

يکی متفاوِت است وآن عبارت از شکلِ                که از لحاظ ويژگی با آن               يابيم   دومی را می      
قصد فروش.     خريد بهپول، يا کاال به کاال و رجوعِ بهک ـ پ است يعنی تبديلِ پول  پ ـ

شود،   دهد مبدل به سرمايه می         خير را انجام می       گردشِ ا     که در حرکت خود اين           پولی  
  که يافته، خود از پيش سرمايه هست. لحاظ تخصيصی گردد و از سرمايه می

گردش مانند دوران           دهيم. اينپ را نزديکتر مورد مطالعه قرار  ک ـ گردشِ پ ـ
ک،    که عبارت از پ ـ          سادة کاالئی دارای دو مرحلة متضاد است. در مرحلة نخست                 

شود. در مرحلة دوم که ک ـ پ يعنی فروش                کاال تبديل می يعنی خريد است، پول به
گردد. ولی وحدت اين دو مرحله عبارت از تمامِ                           کاال از نو به پول مبدل می              است،  

خرد   را می   کند،کاال     پول مبادله مینو با کاالرا از همين را باکاال و که پول است  حرکت
شم فروش چ      و  صُوریِ خريد های دوباره بفروشد يا اگر از تفاوتمنظورِ اينکه آن را  به

مجموع پروسه       که  ای   نتيجه  ١کند. پول خريداری می کاال با خرد و می کاال بپوشيم، باپول

                                                
: "نظامِ طبيعی و اصلیِ الريوير مرسيه دو کنند." ( خرند و باکاال پول خريداری می کاال می با پولـ "۱

   ۵۴۳فحة " صاجتماعات سياسی
  (Mercier de la Rivière: "L'ordre naturel et essentiel des sociétés politiques", p. 543 
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برابرِ      از مبادلة پول به پول يعنی پ ـ پ. اگر من در                      است    شود عبارت     درآن حل می      
 ۱۱۰مبلغِ   فوند پنبه را باز به          ۲۰۰۰مان  فوند پنبه بخرم و ه         ۲۰۰۰ليرة استرلينگ      ۱۰۰

ليرة استرلينگ يعنی پول را          ۱۱۰ليرة استرلينگ را با  ۱۰۰ليره بفروشم، مآالً از اين راه 
  ام. کرده با پول مبادله
همان   که اگر غَرض از طیِّ اين بيراهه مبادلة مبلغی پول با مبلغی به                          است  بديهی  

ليرة استرلينگ مبادله        ۱۰۰رة استرلينگ در برابرِ         لي  ۱۰۰بود، يعنی مثالً اگر         ارزش می     
معنائی     از   خالی    مزّه و    صورت جريان بی       ک ـ پ به    شد، آنگاه پروسة دورانیِ پ ـ              می 

آنکه دچارِ      جای   ليرة خود را به         ۱۰۰که   صورت شيوة اندوختگری           آمد! دراين        درمی   
تر است.    بخش  تر و اطمينان      مراتب ساده      دارد به      می    کند محکم نگاه     مخاطرات دورانی         

کرده    نگ خريداری     ليرة استرلي     ۱۰۰ای راکه به       اينکه بازرگان پنبه    ازسوی ديگر اعم از
استرلينگ     ليرة   ۱۰۰ازاِء     را در     يا مجبور شود آن استرلينگ بفروشد و ليرة ۱۱۰ است به

 ستا    ليره واگذارکند، درهرصورت پولش حرکت ويژه و بديعی انجام داده      ۵۰يا حتّا
 پيوندد   وقوع می     مورد دوران سادة کاالئی به                 که در      است    کلّی غير ازآن نوعی          که به   

  خرد. آورده لباس می دست فروشد و با پولِ به گندم می آنچنانکه مثالً دهقانی
ـ  پ  ـ های پ ـ ک ـ پ و ک        گردش پس بدواً بايد ويژگی اختالف شکلی بينِ

آن اختالف       سرِ  که پشت ئی حال تفاوت ماهوی ينطريق درع ک را معلوم داشت. بدين
  شود. کرده است نمايان می  کمين شکل

  بدواً ببينيم چه جهات مشترکی بينِ دو شکل وجود دارد.
ک ـ پ (فروش) و پ ـ ک (خريد)     همان دو مرحلة متقابل يعنی هردوگردش به

ی (کاال و پول) و          د. در هر يک از اين دو مرحله همان عواملِ ماد                         ـشون  تجزيه می   
های مشخّصِ اقتصادی يعنی خريدار و فروشنده در                    همچنين دو شخص با همان نقاب   

بخش همان مراحلِ متضاد          برابرِ يکديگر قرار دارند. هر يک از دوگردشِ وحدت                             
يابدکه از      کننده تحقّق می     وسيلة مداخلة سه معامله        است و در هر دو بار اين وحدت به
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می به   خرد ولی  ديگری تنها می فروشد و می فقط  يکی آنها  ميانخرد   متناوِب می      طورِ   سو
  فروشد.  و می

ـ پ ـ ک و پ ـ ک ـ پ از يکديگر            ک   با اين وجود آنچه از ابتدا دوگردشِ                    
 سازد عبارت از ترتيبِ وارونة همان مراحلِ دورانیِ متضاد است. دوران                                      متمايز می   

گردشِ    که   پذيرد درصورتی        شود و با خريد انجام می          کاالئیِ ساده با فروش آغاز می               
 گردد. در مورد اول             شود و به فروش ختم می          مثابه سرمايه با خريد شروع می            پول به   

دهد.    که نقطة مبدأ و نقطة انتهای حرکت را تشکيل می        مورد دوم پول استکاال و در 
  عکس،کاالست. ر بهديگ است و درشکلِ نخست، پول  شکلِ واسطة حرکت جمعی، در

مثابه ارزش        شودکه به    کاالئی تبديل می        درگردشِ ک ـ پ ـ ک مآالً پول به                
 طور قطعی خرج شده است. در شکلِ عکسِ             رود. بنابراين پول به             کار می    مصرف به   

کندکه بتواند ازنو           جهت خرج می     را ازآن       عکس، خريدار پول          آن، پ ـ ک ـ پ، به         
ريزد تا      جريان می     هنگامِ خريدکاال پول به          آورد. وی به          چنگ  مثابه فروشنده پول به         به 

را فقط با اين         کشد. او پول        کاال آن را ازگردش بيرون                 وسيلة فروشِ     مگر دوباره به        
تصرف خويش درآورد. بنابراين                  را به آن کندکه دوباره خود جدا میحسابِ موذيانه از

   ١پرداخت شده است. پول فقط پيش
 را از   آن  شود. فروشنده جا می ک، همان مسکوک دوبار جابهـ  ک ـ پ شکلِ در

  ای   سپارد. مجموعِ پروسه        ديگری می فروشندة را به  آنکند و از نو  خريدار دريافت می
پذيرد.    پرداخت پول درازاِءکاال انجام میشود با کاال آغاز می جای پول به دريافتکه با

                                                
 کار منظور به که بدين فروش رود، مبلغی نو بهشودکه از جهت خريداری می زی ازآنکه چي ـ "هنگامی۱

فروش  که ازنو به است خريداری نشده آن شود. اگر شیِء مزبور برای پرداخته خوانده می رفته، پولِ پيش
آثار  ، مجموعهاستوارت جيمس( "آورد. حساب شده به توان مبلغِ نامبرده را خرج صورت می آن ررود، د

  ).۲۷۴، جلد يکم، صفحة ۱۸۰۱وغيره. چاپ لندن
  (James Steuart: "Works etc." edited by General Sir James Steuart, his son,  London, 

1805, V. I. p. 274)  
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بار تغييرِجا که دو کاالست مسکوک بلکه همان ک ـ پ نه همان عکس در شکلِ پ ـ به
سپارد.    ديگری می     خريدارِ   دست به ستانَد و فروشنده می  دستاالرا ازخريدارک دهد. می

کاالئیِ ساده دو بار تغيير جای همان مسکوک موجبِ انتقالِ   مورد دورانهمچنانکه در
کاال      جای همان      ز دو بار تغيير     گردد، در اينجا ني       دست ديگر می قطعیِ پول از دستی به

  شود. سوی مبدأ حرکتش می موجبِ برگشت پول به
پول به برگشت تر ازآنچه خريده         گران  کاال  که آن نيست خود بسته به  مبدأ حرکت

است.    گردد مؤثر      که برمی    مقدار مبلغِ پولی        حالت تنها در  باشد. اين  فروش رفته شده به
فروش    شده از نو به      کاالی خريداری   پيونددکه وقوع می هپديدة برگشت خود هنگامی ب

تفاوت محسوس      باشد. پس طورکامل طی شده ک ـ پ به بنابراين دورِ پ ـ باشد و  رفته
  مثابه پولِ ساده وجود دارد. مثابه سرمايه و دوران آن به و قابل لمسی بينِ دوران پول به

ئی از نو صَرف خريدکاالئی ديگر شد              کاال   محض اينکه پولِ حاصل از فروشِ      به
 سوی نقطة   وجود اين باز پول به            است. اگر با        طورکامل طی شده    ک به دورِ ک ـ پ ـ

دور ميسر      سرگرفتن يا تکرارِ تمام           وسيلة از    خروجِ خويش جريان يابد، اين فقط به                  
م و با اين     مبلغ سه ليرة استرلينگ فروخت          گندم را به      خواهد بود. اگر من يک چارک              

است و ديگر        طور قطع خرج شده       لحاظ من به  پول از آن  کردم سه ليره لباس خريداری
گرديده است. حاال اگر من             فروش آن پول ازآن لباس ن ارتباطی ندارد.ا موجه ب هيچ به

سببِ  شود، ولی نه به    سوی من روان می بفروشم، پول از نو بهگندم  دوباره يک چارک
ام رساندم    انج   اينکه معاملة دوم را به  محض معامله. به تنها درنتيجة تکرارِ بلکهاول  ةمعامل
ک  ک ـ پ ـ نو چيزی خريدم، مجدداً پول از من دور خواهد شد. پس درگردشِ و از

عکس، برگشت  ـ پ به  ک آن ندارد. در پ ـ با بازگشت  ارتباطی وجه هيچ خرجِ پول به
هدف نرسيده يا       بدون اينکه برگشت عمل به          دارد.        ستگیآن ب  شدن پول با نَحوة خرج

که مکمّل و    ام، زيرا مرحلة دوم يعنی فروشی               ـه پروسه بريده است و هنوز ناتم            ـاينک  
  دهندة خريد است، وجود ندارد. انجام
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آن نيزکاالی ديگری          انتهای   در    شود و   آغاز می  مبدأ باکاالئی ک از ک ـ پ ـ دورِ
 غائیِ       هدف     اُفتَد. بنابراين   درمحيط مصرف می شود و وران خارج میخود از د  که  است 
ک ـ    بس. دورِ پ ـ     است و  مصرف کلمه ارزش يک در آن مصرف، برآوردن حوائج و 

گردد.     همان نقطه برمی  شود و سرانجام به آغاز می  پولعکس، از نقطة عزيمت با  پ به
  خود است.   خودیِ زشِ مبادله بهار آن  پس علّت محرکه و هدف جازِمِ

  

  در دوران ساده دو منتهای دور دارای شکلِ اقتصادیِ واحدی است. هردو طرف
های   کيفی ارزش      ازلحاظ     مقدار ارزشیِ يکسانند. ولی     کاالهستند و هردو نيزکاالهائی با

 ختلفیمصرف متفاوتی هستند: مانندگندم و لباس. مبادلة محصوالت و تبادلِ موادّ م                                
که درآنها کارِ اجتماعی نمايش يافته است، در اين مورد محتَوایِ حرکت را تشکيل                               

  ک ـ پ جورِ ديگر است. دهند. اما در مورد گردشِ پ ـ می
  

کند زيرا جنبة همانگوئی (توتولوژی)                 محتوا جِلوِه می      گردش در نظرِ اول بی     اين
است. پول در هردو سو قرارگرفته            کسانیاقتصادیِ ي دارد. هردو سرِ دور دارای شکلِ 

کيفيت متفاوت باشند، وجود ندارند                که از لحاظ      های مصرف     است و بنابراين ارزش            
های مصرف ويژة         آن ارزش          که در درون         شدة کاالهاست    زيرا پول چهرة دگَرسان           

لة همين   کاالها خاموشی يافته است. مبادلة صد ليرة استرلينگ با پنبه و سپس باز مباد                         
پنبه با يکصد ليرة استرلينگ، يعنی معاوضة پول از راه غيرمستقيم با پول، معاوضة                                 

  ١رسد. نظر می فايده به چيزی با همان چيز، عملی خالی از هدف و بی
                                                

زنَد: "پول را با پول مبادله  ها بانگ می ليست به مرکانتی (Mercier de la Rivière)مرسيه دوالريويرـ ۱
"احتکار" ای از"بازرگانی"و حرفه کاردانیِکه با ). درکتابی۴۸۶ص وغيره،  طبيعی  کنند." (کتابِ نظامِ نمی

و درست النوع است؛  ياِء مختلفتوان خواند: "هرتجارت عبارت از مبادلة اش کند، چنين می بحث می
گيرد (برای تاجر؟). مبادلة يک فوند نان با يک فوند نان...  که بهره سرچشمه می است  همين اختالفاز

که تفاوت ممتازِ تجارت را با قمار،که تنها مبادلة پول  آورد... و همين امر است بار نمی هيچ سودی به
  ←  سازد." در مقابلِ پول است، روشن می
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سازد فقط مقدارِ آن است.            آنچه مبلغی پول را از مبلغ ديگری پول متفاوت می                     
آن     کيفی بينِ قطبينِ    وجه مرهون اختالف         يچه  ک ـ پ به     بنابراين محتوایِ پروسة پ ـ    

اختالف یِ نيست ـ زيرا هر دو سرِآن پول است ـ بلکه اين مفهوم فقط مرهوندو   آن  کم
کشيده   است. سرانجام بيش ازآنچه بدواً در دوران ريخته شده بود پول ازآن بيرون                                       

 ۱۰+ ۱۰۰مبلغ  نو بهمثالً از رلينگ خريداری شده بود،که به صد ليرة است ای شود. پنبه می
  کاملِ اين پروسه چنين است: شود. پس شکلِ ليره فروخته می ۱۱۰ليرة استرلينگ يا 

 پرداخت      پ = پ + زپ يعنی مساوی است با پولِ پيش               ′که درآن  پ′ک ـ پ ـ
 ارزش    را اضافه      ارزشِ بدوی  به  نسبت  زائده يا فزونی  اضافة يک زائده ـ من اين شده به 

که بدواً ريخته شده است نه تنها            نامم. بنابراين ارزشی           می  (Surplus-Value)  ]اضافی زشار[
 دهد، اضافه      را تغيير می      خود     گردش مقدار ارزشیِ    شود بلکه ضمنِ در دوران حفظ می

آن را     حرکت     گردد. و همين       فزا می   اَ  عبارت ديگر ارزش          افزايد يا به     خود می ارزشی به 
  کند. می سرمايه تبديل به

                                                                                                       
(Th. Corbet: "An Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuals;    → 
 or  the Principles of Trade and Speculation explained.", London, 1841, p. 5) 

تميزدهندة دوران سرماية   پول تنها شکلِ که پ ـ پ يعنی مبادلة پول با متوجه نيستکوربِت   اينکه با
شکل نوعِ   حد قبول داردکه اين  گردشیِ هر سرمايه است، ولی الاقلّ تا اين ه شکلِنيست بلک تجاری

 کلوچ مکآن  ای از بازرگانی، يعنی احتکار (اسپکوالسيون)، با قمار مشترک است. ولی پس از ويژه
(Mac Culloch) د رسد و درمی میو  است خود اسپکوالسيونی که خريد برای فروشياببنابراين تفاوت 

خرد تا آن  وسيلة آن شخص جنسی می که به ای رود. "هرمعامله بينِ اسپکوالسيون و تجارت از بين می
  است."  را مجدداً بفروشد، درواقع خود اسپکوالسيونی

 (Mac Culloch: A Dictionary practical etc. of Commerce, London, 1847, p. 1009) 

تر  لوح سادهدازه ان بی آمستردام م) بورسِيونان. معروف غَزَلسرایاعرِش Pindare(پينداراين  ،(Pinto)پينتو
ازگدايان  است.) و  کرده قرض (Locke)الکجمله را از  است (اين  گويد: "تجارت قماری که می است
هرکس برد، ناچار بايد قسمت چيزرا از  توان چيزی برد. اگر بنا باشد بتوان برای مدت طوالنی همه نمی
  مِ برد را دوباره با ميل و رضا پس داد تا بازی را بتوان از سرگرفت."اعظ

(Pinto: "Traité de la Circulation et du Crédit.", Amsterdam, 1771, p. 231.)  
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ک است، مثالً گندم و   که در ک ـ پ ـ ک نيز دوسرِآن که ک است البته ممکن
گندمِ   که دهقان     کمی مختلفند. ممکن است      ئی باشندکه از لحاظ        لباس، مقاديرِ ارزشی         

تر از ارزشش خريداری نمايد.                ا لباس را پائين      ـآن بفروشد و ي       خود را باالتر از ارزشِ
قبيل     کاله سرِ اوگذاشته باشد. ولی اين              فروش    مکان داردکه لباس          نوبة خود ا      و نيز به   

شکلِ    اين    است. در       کامالً تصادفی      تفاوت ارزشی در مورد خود اين شکل از دوران                        
 بودن دو جهت (مثالً گندم و لباس) معنی و                 ک ـ پ، با معادل        دوران، برخالف پ ـ           

ن مورد تساویِ ارزشیِ طرفين شرط سيرِ               اي    عکس، در     رود. به      آن از بين نمی        مفهومِ  
  آن است. عادیِ

                                  پروسه، در جهت خود تکرار يا تجديد فروش برای خريد، مانند و هدف حد
ئی خارج ازآن قرار داردکه عبارت از مصرف و رفعِ احتياجات معين است.                                        غائی  

 ت و ارزش    اس  است، پول     آغاز وانجام يکی          منظورِ فروش      عکس در مورد خريد به           به 
  جاست که حرکت مزبور پايان ندارد. مبادله است و از همين 

 که پ تبديل به پ + زپ  شده و يکصد ليرة استرلينگ مبدل به                       درست است   
۱۰۰+۱۰ رفاً از لحاظه شود   گرديده است ولی اگر صت توجليرة استرلينگ     ۱۱۰کيفي

کميت مورد نظر       جهتد. واگر ازندارد زيرا هردو پولنبا يکصد ليرة استرلينگ تفاوتی 
ليرة استرلينگ.      ۱۰۰است مانند     ليرة استرلينگ مبلغِ ارزشیِ محدودی              ۱۱۰قرارگيرد      

دهد و ديگر       صورت پول خرج شود نقشِ خود را از دست می                   ليرة مزبور به      ۱۱۰اگر  
گردد و     جر می گنج مح   صورت   سرمايه نيست. و اگر ازگردش بيرون کشيده شود به                     

ازة پشيزی هم زياد نخواهد شد ولواينکه تا روزِ قيامت سرِ جای خود بمانَد. ولی                   اند به
ليره همان احتياجِ         ۱۱۰افزا گردد برای            شودکه ارزشِ ارزش            اينکه قرار می        محض  به 

های محدودی       ليرةاسترلينگ زيرا هردو بيان          ۱۰۰شودکه برای می  احساس افزائی ارزش
  وسيلة افزايشِ      دارندکه به       ن هردو اين وظيفه را عهده            از ارزش مبادله هستند، و بنابراي                

 ۱۰۰لحظه ارزشِ       کنند. درواقع برای يک             ثروت مطلق نزديک         مقدار، خويشتن را به          
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است متمايز     او افزوده شده    که در دوران به ای ليره ۱۰ارزشِ  ريخته از اضافه ای پيش ليره
که در پايان پروسه از           طور نيست    ين گردد. ا      تفاوت زائل می  شود ولی بالفاصله اين  یم

ای بيرون      ليره   ۱۰ارزش  ليره و از سوی ديگر اضافه ۱۰۰طرف ارزشِ بدوی يعنی   يک
  که برای     ليرة استرلينگ     ۱۱۰مبلغ   است به   شود عبارت از ارزشی          آيد. آنچه حاصل می       

بدوی   ليرة    ۱۰۰افزائی عيناً در همان شکل مناسبی قرار داردکه                      پروسة ارزش        آغازِ   
بنابراين پايان هر          ١آيد.    قرار داشت. در پايان حرکت مانند آغازِ آن باز پول بيرون می                  

خودآغازِ دورِ جديدی          خودیِ گيرد، به آن خريد برای فروش انجام می که ضمنِ دوری
برای مقصود    ای مثابه وسيله خريد، به کاال، فروش برایآورد. دوران سادة وجود می هرا ب
های   که خارج از دوران واقع شده است وآن عبارت از تملّک ارزش                                 است    ئی  ائی نه 

مثابه سرمايه، خود مقصود          عکس،گردشِ پول به         مصرف، ارضاِء حوائج است. ولی به      
افزائیِ ارزش فقط در درون اين حرکت دائماً تجديديافته                               باألصاله است زيرا ارزش            

  ٢حدود است.پذير است. پس حرکت سرمايه نام انجام

                                                
شود... به سرماية بدوی و نفع يعنی زائدة سرمايه... با اينکه خود عمل بالفاصله  ـ "سرمايه تقسيم می۱

  فردريش انگلس:ـ گيرد."  کند و با آن در جريان قرار می مايه تبديل میاين نفع را به سر
"Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" in "Deutsch-Französische Jahrbücher", 
Herausgegeben von Arnold ruge und Karl Marx. Paris 1844, S. 99 

 را مبدأ اکونوميک  ذارد وگ می (Chrematistique) ستيک ماتی خرِهاکونوميک را درمقابلِ  ارسطوـ ۲
ة خواسته                          خود قرار می        حرکتکونوميک عبارت از فنِّ تملّک است به تهيکه   هائی   دهد. تاآنجاکه ا

 گردد: "ثروت حقيقی عبارت از اين                  مفيد است محدود می       برای زندگی ضَرور وبرای خانه ودولت         
است   کافی    کامروائی در زندگی           که برای     نوع از تملّک      مقدارِ اين      است زيرا    های مصرف قبيل ارزش 

ناميده     ستيک ماتی   درستی خرِه     که مرجحاً و به       نامحدود نيست. اما نوعِ ديگری از فنِّ تملّک هست                    
کاال (کلمة  رسد. تجارت نظر نمی آن برای ثروت وتملّک وجود هيچگونه حدومرزی به شود وطبقِ می

است و ارسطو اين اصطالح   فروشی وکاسبی معنای خُرده از لحاظ لُغَوی به (Kapeliké)ليکه کاپه يونانیِ
  ستيک ماتی ِه مصرف برتری دارد) ماهيتاً جزِء فنِّ خر شکل، ارزش بردکه دراين کار می جهت به را ازآن

 ←وخريدار) الزم  خودآنان (فروشنده که برای است چيزی مورد مبادله فقط برسرِآن نيست زيرا دراين
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شود. شخصيت وی     دار می     مثابه عاملِ ذيشعورِ اين حرکت، سرمايه    دارندة پول به
           تجعحتو    پول   [بازگشت]      يا بهتر بگوئيم جيبِ او مبدأ حرکت و نقطة ریِ عينیِ   ا است. م

که يگانه جهت  افزائیِ ارزش، هدف ذهنیِ اوست و تا هنگامی اين دوران يعنی، ارزش
دار    مثابه سرمايه   امالت وی فقط تملّک روزافزون ثروت مجرد است، وی بهمحرکة مع

يافته و دارای اراده و شعور است. پس هرگـز            کند که شخصيت می  ای عمل  سرمايه يا

                                                                                                       
که شکلِ ابتدائیِ    است سبب همين گويد: "به میدهد و رسطو تحقيقِ خود را بسط میاست." سپس ا →

است.   يافته  آن، پيدايشِ پول ضَرورت درنتيجةگسترشِ  جنس بوده ولی ة جنس باتجارت کاال معاوض
کاال منجر شد و اين تجارت          ت )، به تجار     ليکه  کاپه  جنس ضَرورتاً به (       باکشف پول معاوضة جنس به        

گرديد. تفاوت        درآری مبدل        يعنی به فنِّ پول       ستيک ماتی   ِه  نيز در تضاد با جهت اولية خويش به خر               
دوران سرچشمة ثروت است              ستيک ماتی   ِه  ه "برای خر     ک  است   در اين     اکونوميک    با     ستيک ماتی   ِه  خر 

همين  است. به  نوع مبادله انجامِ اين آغاز و رخد زيرا پولچ دورِ پول می رسدکه وی به نظر می وچنين به
که هدفش،     جويد، پايان و حدی نيست. همچنين هر فنّی  می ستيک ماتی ِه که خر آن ثروتی سبب برای  

است زيرا وی         طَلَبِ خويش نامحدود          شود، در       عنوان مقصود غائی تلقّی          به به وسيله بلکه     امث  نه به  
بودن را     که فقط وسيله     که فنونی    کند درصورتی      هدف نزديک      از پيش به      را بيش     کوشد خويشتن   می

کند. چنين  آنها تعيين می  اند نامحدود نيستند زيرا نفسِ هدف، خود حدی برای دادهيش قرارهدف خو
نيز حد و مرزی وجود ندارد زيرا هدفش غناِء مطلق است. اما                              ستيک ماتی   ِه  خر که برای هدف      است  
خرِها لی چيزی ماتی کونوميک برخالفاو است   که با پول متفاوِت است  ستيک محدود است... مقصود

آميزند، برخی  درمی هم که به دو شکل است... اختالط اين خود پول افزايشِ که مقصود دومی درصورتی
  ونوميک بيانگارند."نهايت پول را هدف غائیِ اک که نگاهداری و افزايشِ بی را برآن داشته است

  کتابِ اول، فصلِ هشتم و نهم و بعد). Bekkerچاپِ De Republica (ارسطو: دربارة جمهوريت 
آن را نيز ذکر         که از ارسطوکرده، متنِ يونانیِ               هائی   قول ة نقلکاپيتال در برابرِکلّي م: مصنّفتذکّرِ مترج

لِ متون يونانی وجود        رسد امکان نق      چاپ می    که اکنون ترجمة سرمايه به          است. چون با وسائلی    نموده
رسد،   نظر می  ها باخطّ يونانی برای خوانندة ايرانی تجملِ زائدی به سوی ديگر آوردن جملهندارد و از

کاملی    که چاپِ    است درصورتی      بديهی  ها اکتفا شد.      قول   آن نقل    ذکرِ ترجمة فارسیِ       در اينجا فقط به       
  ها عيناً به زبان و خطّ يونانی قيد شود. که اين متن است يسرگردد الزم کاپيتال درآينده م ازکتابِ
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ز هدف مزبور     ـو ني   ١داران تلقّی نمود.           هـمصرف را هدف مستقيمِ سرماي           نبايد ارزش        
نيست، بلکه تنها حرکت بدون انقطاع نفـع مقصود                  عبارت از نفعِ واحد و منفرِدی                

ساز  دار وگنج      بينِ سرمايـه    ٣اين انگيزة مطلقِ تمول، اين شَهوت شکارِ ارزش                    ٢است.  
نه         ساز فقط سرمايـه     گنج   که  مشترک است اما درحالی            دار   ای است، سرمايه        دارِ ديوا

  .است سازِ عاقلی گنج
  ازآسيبِ    پول     را در رهاندن      وآن  جويد ساز می گنج  راکه ارزش  کران  بی افزايشِ 

درپِی پـول   است، از راه رهاساختنِ پِی  رت عاقل  دار که ، سرمايـه4کند جستجو می  دوران
   5آورد. دست می در دوران به

گيرند    خود می    کاالها در دوران ساده به          که ارزشِ ئی اَشکالِ مستقلّ، اَشکالِ پولی

                                                
پردازد نيستند...  معامالت می که به داری جازِمِ سرمايه مصرف) هدف های ارزش معنای بهـ"کاالها (اينجا۱

   ۱۶۶ـ۱۶۵صفحة  ۱۸۳ ۰ دوم، لندن  است." (چاپ  هدف جازمِ وی پول
 (Th. Chalmers: "On Political Economy etc."   

که نظرش  است آن  شمارد برای  هيچ می آورده است تقريباً به  دست ای را که به ـ "اگر بازرگان فايده۲
چاپِ A. Genovesi: "Lezioni di Economia Civile." (1765)) است."  آينده نفعِ همواره معطوف به

 ايتاليائی، تأليف کوستودی اقتصاديون(Custodi)  ِ۱۳۹، صفحة  ۸جديد، جلد  بخش(  
 دار است." همواره مشخّصِ سرمايه (auri sacra fames)ـ "شَهوت ارضاءنشدنیِ نفع، جوعِ لعنتیِ طال ۳

     ).Mac Culloch: The Principles of Political Economy ۱۷۹صفحة  ۱۸۳۰(لندن
ت علمی مورد اشکاالالِ وی در و اَمثکلوچ  مککه همين  ر مانع ازآن نيستاست اين اظهار نظ  ديهیب

کندکه فقط  بورژوازیِ نيکی مبدل دار را به توليد است، همين سرمايه سرِ اضافهکه بحث بر مثالً هنگامی
مرغ و پنبه و سايرِ اقالمِ  تخم کفش وکاله و آسائی برای حتّا جوعِ غول پردازد و به ارزش مصرف می

  شود.  می بسيار خودمانیِ ارزش مصرف گريبانگيرِ وی
سازی  جگن ها برای يونانیبيان ويژة های شيوهاز دادن يکی نجاتمعنای رهاندن و به sóxéfnـ فعلِ يونانی۴ِ

 اندازکردن است.  معنای رهاندن و پس حال به نيز درعين  to save. مصدرِ انگليسیِ و زَراندوزی است

  شوند."  آورند در حرکت دورانی دارا می دست نمی راکه اشياء در سيرِ صعودی به  نهايتی ـ "آن بی ۵
  )Galiani: Della Monetav,  p.156  ۱۵۶: دربارة پول، صفحة گاليانی (
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عکس،   گردند. به      ة مبادلة کاالها هستند و درنتيجة نهائیِ حرکت ناپديد می         فقط واسط
دو فقط مانند صُورِ وجودیِ مختلف خود                در دوران پ ـ ک ـ پ ، کاال و پول هر                   

ت ديگر    عبار   کنند که پول صورت عام وکاال صورت ويژة آن، يا به                        ارزش عمل می      
گذَرد    ديگر می شکلِ شکلی بهش همواره ازارز  ١است. آنفقط صورت وجودیِ مستورِ

خودکاری      ) ٢( موضوعِ   طريق به      کند و بدين  گُم بدون اينکه خويشتن را طیِّ اين حرکت
افزا درجريان         که ارزشِ ارزش          ایِ خاصّی   های پديده شود. اکنون اگر صورت مبدل می

شود:   کات روشن می    گردد، آنگاه اين ن    آورد تثبيت دست می خويش متوالياً به  زندگیِ
  ٣کاالست.  سرمايه پول است، سرمايه

آن با       که در درون         گيرد،    رار می   ـای ق    اينجا درواقع ارزش موضوع پروسه                   ولی  
ارزش        مثابه اضافه      کند، به    دارِ خود ارزش تغيير می          لِ مستمر اشکالِ پول وکاال، مق   تباد

گردد. زيرا        فـزا می   اَ  خود ارزش       شود و خودبه      شِ بدوی جدا می       مثابه ارز      از خودش به      
 کند، حرکت خود ارزش و            کسب می   ارزش        اضافه  ة آن ارزش،         ـوسيل  که به   حرکتی  

خاصيت سحرآميزِ     است. وی اين     زائی بنابراين خود ـ ارزشست وخود او ا فزائیِاَ ارزش
اقلّ   کند ويا ال     که خود ارزش است. وی بچه می  آورده دست آفرينی را ازآنجا به ارزش

  گذارد. تخمِ طالئی می

                                                
  سازد."  که سرمايه می ساز نيست بلکه ارزشِ ماده است سرمايهـ "ماده ۱

(J.B.Say: "Traité d'Economie Politique", 3ème édition. Paris 1817. T.II. P. 429) 
  )۴۲۹ص ، جلد دوم،۱۸۱۷: دورة علمِ اقتصاد، چاپ سوم، پاريسژان باتيست سه( 
 Subjekt, sujetکلمه در برابرِ محمول:  ) موضوع در مفهومِ منطقی۲ِ(

  سرمايه است."رود،  کار می منظورِ توليدی به که به (Currency)ـ "وسيلة دورانی ۳
    (Macleod: "The Theory and Practice of Banking.", London, 1855. Vol. I. ch. I. p. 55) 

     )۱۸۵۵: تئوری و عملِ بانکداری، لندن لود مک(
  (.James Mill: "Elements of Political Economy", London, 1821. p. 74)"سرمايه کاالست."  

  )۷۴، ص ۱۸۲۱: دورة مختصری از علمِ اقتصاد، لندن جيمس ميل(
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که در درونش وی شکلِ پولی و              ای   مثابه موضوعِ اساسیِ چنين پروسه          ارزش به     
کند ولی خويشتن را ضمنِ اين تغييرات            کاالئی راگاهی جذب و زمانی دفع می شکلِ 

وسيلة   شکلِ مستقلّی دارد تا به          چيز احتياج به    دهد، بيش از هر دارد و بسط می می  نگاه
بودن وی را با خودش بالمعاينه ديد. و اين شکل را ارزش تنها در پول                          بتوان يکیآن 

افزائی است. بدواً          همين سبب پول مبدأ و انتهای هر پروسة ارزش                آورد. به دست می به
اينجا     ليره شده است وغيره. ولی خود پول در                  ۱۱۰بود و اکنون         ليرة استرلينگ     ۱۰۰

است.   ای   شود زيرا ارزش دارای شکلِ دوگانه                   رزش تلقّی میا  مثابه يک شکلِ فقط به
 شود. پس پول در اينجا برخالف مورد                 کاالئی پول سرمايه نمی          بدون پذيرفتنِ شکلِ      

کاالها، هرقدر        دانَدکه هميشه     دار می شود. سرمايه ستيزه وارد نمیباکاال ازدرِ سازی گنج
ای هستند     شده  پول و معناً يهوديان ختنه          نظر رسند و بدبو باشند، روحاً و حقيقتاً            پليد به

آسائی    همين سبب برای اينکه از پول بتوان پولِ بيشتری درآورد وسيلة معجزه                                و به  
  روند. شمار می به

آنها، در بهترين           مصرف   کاالها در برابرِ ارزش        ده، ارزشِمورد دوران سا اگر در
اينجا ارزش ناگهان مانند جوهرِمتحوِّل   رگيرد، د خود می حاالت، شکلِ مستقلِّ پولی به

هم   پول هردو فقط شکلند. ازاين          کاالو وی کندکه برای ی جِلوِه میخود متحرک خودبهو
که اکنون ارزش با خود            گفت  توان  کاالئی باشد می آنکه معرِّف مناسبات جای باالتر. به

مثابه    دویِ وی از خودش به           مثابه ارزشِ ب        کند. به    بنفسه مناسبات خصوصی برقـرار می         
از   ) ١( مثابـه خداوند پسر         به  ) ۱( گردد، همچنانکه خداوند پدر              ارزش متمايـز می          اضافه  

سنّند و درواقع يک شخصيت را تشکيل             دو هم     شود با اينکه هر      خويش متفاوت می       
ته پرداخ     ليرة پيش۱۰۰که است ای ليره۱۰ارزشِ وسيلة اضافه سبب تنها به همين دهند. به می

                                                
القدس درعين اينکه از يکديگر  که اَب و ابن و روح تثليث در مذهبِ مسيح است ) اشاره به توضيح۱ِ(

  تعبيرِ هاتف اصفهانی: د يا بههستن  متمايزند يکی
  تابناک اَفکند"  روی پرده از   "در سه آئينه شاهـد اَزَلی 
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  دست  وسيلة پسر پدر نيز به       محض اينکه چنين شد، يعنی پسر و به           شود و به    سرمايه می   
  يابند. ليرة استرلينگ يگانگی می ۱۱۰شود و هردو در آمد، اين تفاوت از نو ناپديد می

رو سرمايه      شود و ازاين       تاز می    خودتاز و پول پيش           که ارزش، ارزشِ          است  چنين
گردد، خود را درآنجا               آنجا برمی     آيد و از نو به        بيرون می     گردد. ارزش از دوران                 می 
گردد    ا بازمی   ـآنج    شود، با مقدارِ بزرگتر از            ر می ـدارد و در ميان آن چند براب    می  اهـنگ

د زاي     که پول می     پ، يعنی پولی     ′پ ـ     ١گيرد.    سر می   و دائماً از نو همين جريان را از                 
money which begets money -  -  نخستين مترجمينِ           ينست  ا سرمايه از زبان توصيف  

  هستند. ها ليست مرکانتیکه   آن
-تر  گران    خريد برای        بگوئيم  تر   فروش يا دقيق    برایرسدکه خريد  نظر می چنين به

نوعی از سرمايه، به سرماية تجاری،                 که به   است  پ، فقط شکلی    ′فروختن، پ ـ ک ـ       
شود و   کاال تبديل می      که به   است  ز پولی منحصر است. ولی سرماية صنعتی نيز عبارت ا

که در فاصلة بينِ       گردد. اعمالی   کاال از نو تبديل به مبلغِ بيشتری پول می وسيلة فروشِ به
وجه تغييری در شکلِ اين         هيچ شود، به خريد و فروش خارج از محيط دوران انجام می

  صورت   پ به  ′ن پ ـ ک ـ   مورد سرماية رِبائی، دورا                دهند. و باألخره در            حرکت نمی   
شود يعنی    عبارت ديگر با سبکی موجِز ديده می              شده و نتيجة بالواسطة آن و به           کوتاه   

که بزرگتر از       که مساوی با پولی بيشتر و ارزشی              صورت پولی     صورت ک ـ ک ، به       به 
  خود اوست.

يط آنچنانکه بالواسطه درمح   است هم عامِّ سرمايه پ فرمولِ′ک ـ پس درواقع پ ـ
  شود. دوران ديده می

  
                                                

  شود." که مستمراً چند برابر می ـ "سرمايه...ارزشی است۱
(Sismondi: "Nouveaux principes de l'Economie Politique", Paris, 1819. T. I. P. 88-89) 

  )۸۹و  ۸۸، جلد اول، صفحات ۱۸۱۹: اصولِ جديد علمِ اقتصاد، پاريس سيسموندی(
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۲. های فرمولِ عامتضاد  

  
نينی          آن پول به سرمايه قلب می            که در درون         گردشی   شکلِ شود ناقضِ همة قوا

کاال، ارزش، پول و خود دوران بيان شده است. آنچه                      که تاکنون دربارة ماهيت است
عکوسِ توالیِ همان دو پروسة           سازد ترتيبِ م      شکلِ مزبور را از دوران ساده متمايز می             

                      تواند در      کامالً صُوری می      متقابل يعنی فروش و خريد است. ولی چگونه اين تفاوت
  ماهيت اين پروسه چنين تغييرِ سحرآسائی بدهد؟

 که با    از سه دوست سوداگر،         شدن مراحل فقط برای يکی           اين، معکوسبر  عالوه
خرم   کاالئی می     دار از الف        مانند يک سرمايه  کنند، وجود دارد. من  يکديگر معامله می

فروشم  ب می کاالئی به  کاالدارِ ساده   مثابه که به فروشم درحالی می ب  ن را بهآ پسسو 
کنم. اين تفاوت برای دو سوداگرِ الف و ب وجود                          کاالئی خريداری می            و از الف      

بار من      برابرِآنها هر   شوند. در خريدار وفروشنده وارد معامله می  مثابه بهندارد. آنها فقط 
گيرم و    ، خريدار يا فروشنده، قرار می              عادی کاالئی پولدارِ ساده يا مانند صاحب  مثابه به

خريدار و با شخصِ ديگری           مثابه   درواقع در هردو سلسلة معامله من با شخصی فقط به     
قابلِ ديگری مانند       فروشنده مواجه هستم؛ دربرابرِ يکی مانند پول و در م                           مثابه   تنها به  

دار يا      شوم نه سرمايه     گيرم. برای هيچکدام از آنها من نه سرمايه تلقّی می                کاال قرار می
پول وکاال باشد و يا بتواند تأثيری خارج از پول   که ممکن است بيش از  نمايندة چيزی
 ام سلسلة   کرده    که به ب    فروشی  که از الف و         مايد. برای من خريـدی          ن    ياکاال اعمال       

دهند. ولی همبستگیِ بينِ اين دو معامله فقط برای من وجود                          واحدی را تشکيل می         
معاملة   به ای وجه نگران معاملة من با ب نيست چنانکه ب عالقه هيچ دارد و بس. الف به

با الف ندارد. اگر من               ساختنِ   که با معکوس      آنها نشان دهم        کردم به     کوشش می   من 
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 کردند    من ثابت می     ام، آنها به       ای بروز داده          ستگیِ ويژه   ترتيبِ سلسلة معامالت چه شاي 
که من دربارة نفسِ ترتيبِ سلسلة معامالت دراشتباهم و مجموعِ معامله از خريد آغاز           

عکس با فروش شروع شده و با خريد پايان يافته     نشده و به فروش خاتمه نيافته بلکه به
نظرِ الف فروش و دومين عملِ من          است. درواقع نخستين عملِ من يعنی خريد از نقطه

نظرِ ب خريد بوده است. حاال اگر الف و ب ناراضی باشند                             هـيعنی فروش، از نقط         
اين     بازی بوده است. و از             که همة اين ترتيب توالی مراحل زائد و حقّه                    خواهندگفت    

کاال را مستقيماً به ب خواهد فروخت و ب نيز مستقيماً از الف خريداری                               پس الف   
کاالها     عادیِ   يک عملِ يکجانبة دوران           صورت مجموعِ معامله به           د نمود. دراين      خواه
نظرِ الف وخريد ساده از ديدگاه ب. بنابراين           فروشِ ساده از نقطه گردد، يعنی می تبديل

محيط دوران سادة کاالها   ساختنِ ترتيب توالی مراحل ما از شودکه با معکوس ديده می
ماهيت خود    آيا بنابر     مانَدکه    مطلب باقی می    و ناچار برای ما مطالعة اين    ايم  بيرون نيامده

ارزش     محيط خويش و تشکيلِ اضافه         های وارد در         ارزش   فزائیِاَ که دوران ارزش است
  سازد يا نه. را ممکن می [ارزش اضافی]

  
ة صورت مبادل      که فقط به    اکنون پروسة دوران را در شکلی مورد نظر قرار دهيم                         

دة کاال از     آيدکه دو دارن          شود. اين همواره درمواردی پيش می         سادة کاالها نموده می
شود.   هم درمی     موعد به   آنها درسرِ     متقابلِ لبات پولیِترازنامة مطاخرند و يکديگرکاال می

 رود برای اينکه ارزشِ             کار می    مثابه شمارپول يا وسيلة محاسبه به           پول دراينجا فقط به        
گيرد.    خود قرار نمی       صورت مادیِ    برابرِکاالها بهدر آنها بيان نمايد ولی بهایدر راکاالها 

توانند     کننده می    است تاآنجاکه صحبت برسرِ ارزشِ مصرف است هردو مبادله                    بديهی  
کنند   خود بازمی     فايده است از سرِ      که برايشان بیبرد داشته باشند. هردو نفرکاالهائی را

اين فايده      آنهاست. ولی دکه از جهت مصرف مورد احتياجِآورن دست می وکاالهائی به
فروشد وگندم      که شراب می     که ذکر شد نباشد. الف         ممکن است منحصر به موردی         
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کارِ واحد شراب        تواند در زمان         فروشِ ب می      گندم   ازآنچه دهقان          خرد. شايد بيش     می
سازِ  ازآنچه دهقان شراب     يشکارِ ب شايد ب گندم کند ودهقان ندازد، شراب توليد میبياَ

د.  دست می تواندگندم توليدکند،گندم به کارِ يکسان می الف درزمانرآو  
که   است  داری    مق  از آن     آورند بيش       می  دست   که الف و ب به   گندم و شرابی پس

بايست برای خود شراب وگندم توليـد                 دو می    ه هر يک از آن       در صورت نبودن مبادل  
که: "مبادله       گفت  توان    ين تاآنجا که صحبت بر سرِ ارزش مصرف است می       نمايد. بنابرا

ولی در مورد ارزش      ١اند."  هر دو طرف برندهوسيلة آن  که به ای است عبارت از معامله
که شرابِ بسيار دارد ولی اصالً گندم ندارد با شخصِ       مبادله مطلب ديگر است. "کسی

ای   آنها مبادله     کند: بينِ    اب ندارد دادوستد می            گندمِ بسيار دارد و اصالً شر             که  ديگری   
يک   گيرد. اين مبادله برای هيچ            از شراب سر می   ۵۰ازگندم دربرابرِ ارزشی ۵۰ارزشِ به

يک ازآنها قبل از مبادله دارای ارزشی برابر باآنچه       ازآنان ازدياد ثروت نيست زيرا هر
کاالها     وسيلة دوران، بينِ          مثابه   اينکه پول به      ٢  آورده بوده است."               دست  بدين وسيله به     

گردند،      طورِ محسوس از هم جدا           واسطه باشد و بدين طريق عملِ خريد و فروش به                  
آنها    کاالها واردگردش شوند ارزشِ                  از آنکه     پيش   ٣دهد.    تغييری در خود مسئله نمی          

   4در بهاشان بيان شده است، بنابراين ارزش شرط دوران است نه نتيجة آن.
وجه    هيچ  که به   تصادفاتیه را مورد دقّت قراردهيم يعنی ازنَحوِ انتزاعی مسئل ر بهاگ

                                                
  اند." که درآن هردو طرف عقد هميشه(!) برنده "مبادله معاملة قابل تحسينی استـ ۱

(Destutt de Tracy: "Traité de la Volonté et de ses effects.", Paris, 1826. P 68.) 
  منتشر شد. Traité d'Economie Politiqueکتاب بعدها تحت عنوان  همين

  (Mercier de la Rivière: "L'Ordre naturel etc.", P. 544) ـ ۲

دو  د يا هرکه يکی از اين دو ارزش، پول باش  تر از اين نيست تفاوت خودیِ خود بی ـ "هيچ چيزی به۳
    (Mercier de la Rivière, l. c. P. 544)کاالی عادی باشند."

گيرند؛ ارزش پيش از قرارداد مسلّم شده  ارزش تصميم میکنندگان نيستندکه دربارة  معاملهـ "اين ۴
  (Le Trosne: "De l'Intérêt Social", P. 906)   است."
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                     رانوران نيستند صرف نظر نمائيم، آنگاه در دوغير از    کاالها به     ناشی از قوانينِ ذاتیِ د
اله، جز تغيير شکلِ جای ارزش مصرف ديگر، جز استح هشدن ارزش مصرفی ب جانشين

دهد. همواره همان ارزش يعنی همان مقدار                      اقِ ديگری رخ نمی        سادة کاال، هيچ اتف         
  صورت   مانَـد، بدواً به        کاال باقی می    در دست همان صاحب افتهي ازکارِ اجتماعیِ شيئيت

يافته و باألخره درکاالئی               که درآن تغييرشکل       کاالی خودش، سپس در چهرة پولی              
وجه تغييری در مقدار          هيچ  گَرسانی به   د است. اين     گرديده نو پول درآن مستحيلکه از  

گردد منحصر    کاال می اين پروسه عارضِ ارزشِکه در تنها تغييری دهد. ولی ارزشی نمی
آيد. در ابتدا شکلِ پولیِ ارزش                 وجود می     آن به    که در شکـلِ پولیِ        به تغييری است    

بهای      به   قب                کاالئی    صورت پول که  نند مبلغی  الً ضمنِ که عرضه شده است، سپس ما
کاالئی برابرِ خود، وجود دارد. اين                       مثابه بهای     گرديده بود و باألخره به              ها بيان    قيمت 

المثَل  که فی  استتأثير در تغييرِ مقدارِ ارزش بی همان اندازه خودیِ خود به تغييرشکل به
راين   ای و شيلينگ. بناب    ليره مسکوکات نيمای با ليرة طال يا ک اسکناسِ پنج ليرهة يمبادل

رانوگردد، اگر پديده در            آنها می      شکلی در ارزشِ   ط موجبِ تغييرـکاالها فق  چون د
  شود. شکلِ خالصِ خود جريان يابد، ازآن جز مبادلة برابرها چيزِ ديگری نتيجه نمی

ازچگونگیِ       کمترين وقوفی      اينکهاقتصادعاميانه نيز، باوجود  که است سبب همين به
 مطالعه قرار      سبک خويش پديده را خالص مورد              خواهد به     که می   آنگاه      ندارد،  ارزش

طورِکلّی     کنند يعنی به    را جبران می    وتقاضا يکديگر کندکه عرضه دهد چنين فرض می
بنابراين اگر از لحاظ ارزش مصرف هردو مبادله                                       کننده   تأثيرِآنها از بين رفته است. 

توانند برد داشته باشند. در اينجا                میمبادله هردو ن       توانند سودکنند، از جهت  ارزش   می
مثَلی    بری است سودی نيست"                     که می   آن  کند.   صدق می  بيشتر   ١  گويد: "آنجاکه برا

حراف  اين ان  خويش فروخته شوند ولی بهائی دور از ارزشِ کاالها به است درواقع ممکن
                                                

  ".Dove è egualitè, non è lucro"                                                                                           ـ۱
(Galiani: "Della Moneta", Custodi, Parte Moderna, T. IV.P. 244) 



    ۲۸۳    کارل مارکس  

  

خود     خالصِ     کلِش  مبادلة کاالها در          ١شود.   کاالها تلقّی می       ةنقضِ قانون مبادل         مثابه   به 
    ٢نيست. افزائیای برای ارزش بنابراين هيچ وسيلهمبادلة برابرهاست و عبارت از 

سرچشمة    مثابه   کاالها به     منظورِ وانمود گردشِ           که به   هائی   کوشش  همين جهت   به 
مصرف و    ساختنِ ارزش       آمده تقريباً هميشه با درهمی و مخلوط               عمل  اضافه ارزش به       

گويد:    می   آوردکه      مثال  ) ٣(کُندياکتوان از طورِ نمونه می است. به بودهمبادله توأم  ارزش
عکس، هر     شوند. به    های مساوی دادوستد می           که در مبادالت ارزش             "اين اشتباه است    

ستانَد...     دهد و ارزشِ بزرگتری می              کمتری می    کنندگان همواره ارزشِ             يک از معامله      
شد برای    ارزشِ مساوی مبادله می            حقيقت اگر همواره ارزشِ مساوی در برابرِ                          در  

که هردوی آنها از مبادله سود              بود درصورتی       کنندگان سودی نمی       يک از مبادله      هيچ 
 برند يا بايد ازآن منتفع شوند. چرا؟ زيرا اشياء فقط در نسبت با احتياجات ما ارزش        می

 را   شيائی ديگری منهاست و بالعکس... ما ا                است برای       اضافه     دارند. آنچه برای يکی             
را  گذاريم بلکه مازاد خود              فروش نمی    معرضِ    که برای مصرف خود الزم داريم به                  

که    خورد بدهيم، تا چيزی را             درد ما نمی      که به    خواهيم چيزی را        فروشيم... ما می        می 
  کنيم. برای ما الزم است فراهم

                                                
يکی از طرفين انجام  زيان مبادله به ،هاگردد که سببی خارجی موجبِ تقليل يا ترقّیِ قيمت ـ "هنگامی۱

  از مبادله." ست نهبری نقض شده است ولی اين زيان ناشی از همين علّت اصورت برا اينگيرد. در می
  (Le Trosne: "De l'Intérêt Social", P. 904) 

شود.  ديگر بسته می ارزشِمساوی با ارزشی  که برای است برپاية برابری قراردادیاز  عبارت"مبادله ذاتاً ـ۲
 Le Trosneلوترون ستانند." (  دهند می می قدرکه  همانزيرا  نيست  شدن  مبادله وسيلة متموِّل بنابراين

   بعد) و ۹۰۳ص کتاب، همان
)۳ (Condillac, Etienne Bonnot de ) ۱۷۸۰ـ۱۷۱۵ـی  تا که  فرانسوی  ). فيلسوفماترياليسم   به حد
معرفت  و  شناسائی  است تمامِ و مدعی  است  برحسيات  مبتنی  که  فلسفة وی است ليکن  شده  نزديک  
است. در مورد علمِ  داده   آليسم سوق ايده  را به شود وی  می ناشی  حس و احساس  از   تحليل درآخرين  
  هاست. مکتب و سيستمِ فيزيوکرات  تابعِ  اقتصاد وی 
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اشياِء مورد      که  است هنگامی    کمتر را در برابرِ بيشتر بدهيم... طبيعی                 خواهيم ما می
که در    مبادله از لحاظ ارزش، مساوی با مقدارِ واحدی پول تلقّی شوند، اين قضاوت                                   

آيد... ولی         ستانند پيش می    دهند و ارزشِ مساوی می             مساوی می    گويا ارزشِ        مبادالت    
 که آيا ما هر      بايد مالحظة ديگری در حسابِ ما وارد شود وآن دانستنِ اين نکته است                

  ١  کنيم يا نه." برابرِ چيزِ الزمی مبادله می دو مازادی را در
  

تنها ارزش مصرف و ارزش مبادله را با هم                     نه کُندياک    شودکه چگونه      ديده می  
توليدکاالئیِ          که دارای        ای   جای جامعه     طورِکودکانه به         کند بلکه واقعاً به        مخلوط می   

شَت خويش را    دهدکه درآن توليدکننده وسايلِ معي                است وضعی را قرار می            پيشرفته  
کند و فقط آنچه زيادتر از احتياجات شخصیِ او است يعنی مازادش               شخصاً توليد می
  ٢ريزد. را در دوران می

يافتة مبادلة       کوشند شکلِ تکامل    با وجود اين اقتصاددانان جديد نيز هر بارکه می             
غلب استداللِ    مثابه زايندة اضافه ارزش وانمود نمايند، ا                        کاالها يعنی بازرگانی را به              

ها   ارزشِ فراورده           است: "بازرگانی بر   گفته شده کنند. مثالً چنين می را تکرار کُندياک
دارند تا دردست            کننده بيشتر ارزش    دست مصرف ها در را همين فراوردهافزايـد زي می

ی دی تلقّ  ـمثابه يک عملِ تولي       به    (strictly)توليدکننده. بنابراين بازرگانی بايد اکيداً                      
                                                

 Condillac: "Le Commerce et le Gouvernment" 1776 édit. Daire et Molinari, Dans    ـ   ۱

 les Mélanges d'Economie Politique. Paris 1847, P. 267  
يک جامعة  گويد: "در پاسخ می کُندياکدوست خود   با درستیِ بيشتری به (Le Trosne)لوترون ـ ۲

گذارد و  سرِ او می کّرِ طنزآميزی سر بهحال با تذ  وع مازادی وجود ندارد." درعينيافته ... هيچ ن تکامل
 دهند، در کمتر می طورِ مساوی ستانند و به طورِ مساوی زيادتر می نده بهکن ر هر دو معاملهگويد: "اگ می
کمترين درکی از  کُندياکاينکه  آورد." نظر به دست می اندازة ديگری به صورت هريک از آنها به  اين

ة کودکان مثابه مرشد نظريات وی را به  (Roscher)روشرپروفسور ماهيت ارزشِ مبادله ندارد، آقای 
  کتابِ او تحت عنوان: کنيد به خود پذيرفته است. مراجعه

"Die Grundlage der Nationaloekonomie.", Dritte Auflage. 1858. 
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کند، يک مرتبه برای ارزشِ      بار پرداخت نمی ولی هيچکس در برابرِکاالها دو ١ شود."
کاالبرای خريدار          مصرف   مصرف و بارِ ديگر برای ارزشِ مبادلة آنها. و نيز اگر ارزش             

 است.   دار  ـخري    آن برای فروشنده سودمندتر از               است، شکلِ پولیِ       فروشنده     مفيدتر از    
که مثالً خريدار       آنگاه قرار  همين فروخت؟ پس به را می کاال صورت وی  اين آيا درغير

"عملِ    يک  (strictly)که وی اکيداً     گفت توان کند می جورابِ تاجر را تبديل به پول می
  دهد. توليدی" انجام می

لحاظ ارزش يکسانند، يعنی      کاالها ياکاالها و پول که از که هنگامی  است  بديهی
که آورده است،      شوند هيچکس از دوران بيش از ارزشی بادله میبرابرها، با يکديگر م

يابد. ولی بااينکه پروسة         ارزشی وقوع نمی نخواهد برد. بنابراين تشکيلِ هيچگونه اضافه
رانوت               کاالها در شکلِ خالصِ خود عبارت از مبا       ددلة برابرهاست، معذلک در واقعي 
  گيرد. می  که مبادله بينِ نابرابرها انجام يمکن فرض گذرد. پس نمی صورت خالص امور به
 گيرد و قدرتی       کننده قرار می       برابرِ مبادلهکننده در هرصورت، دربازارتنها مبادله به

آنان چيزِ ديگری        کاالهای     کنند جز نيروی      يکديگر اعمال می      اشخاص نسبت به که اين 
یِ مبادله است وکاالداران            کاالها وجود دارد جهت ماد         که بينِ ئی نيست. تفاوت مادی

که هيچکدام از آنان مورد احتياجِ خود را در                       طوری    کند به   هم وابسته می      را متقابالً به     
غير از اين       دست ندارد و هرکدام از آنها مورد نيازمندیِ ديگری را دراختيار دارد. به                            

لِ رد وآن اختالف بينِ شک         تفاوت مادی در ارزش مصرف فرقِ ديگری نيز وجود دا                        
 رو است    اين  است. تنها از      کاال و پول      شدة آنها يعنی تفاوت بينِ         شکلِ دگَرسانطبيعی و

کاال و خريدار و صاحب پول از هم تميز                  مثابه فروشنده و صاحب        کاالداران نيز به    که 
  شوند. داده می

  که برحسبِ امتيازِ مرموزی به فروشنده اختيار داده شده باشدکه                  کنيم حاال فرض
                                                

             ,.S. P. Newman: "Elements of Political Economy", Andover and New-York     ـ۱

1835, p. 175. 
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، ۱۱۰آن است     که ارزشِ      ۱۰۰جای    آن بفروشد. مثالً به  خود را باالتر از ارزشِکاالی 
کند. بدين طريق فروشنده اضافه ارزشی                 % فروش    ۱۰يعنی اسماً با اضافه قيمتی برابر با       

  شود. اکنون       بودن خريدار می          از فروشنده         زند. ولی وی پس          جيب می   به  ۱۰  معادل   
 درصد     نوبة خود از امتيازِ ده             به   خورد و     وی برمی     به  مثابه فروشنده      کاالدارِ سومی به        

عنوان خريدار      بهسود برده و ۱۰مثابه فروشنده  به کند. مردک ما استفاده می گرانفروشی
کاالی    کاالداران       که عمومِ است درواقع نتيجة نهائی عبارت از اين ١کرده است. زيان ۱۰

گوئی همة     که  ند و اين عيناً چنان است        يکديگر بفروش     % باالتر از ارزش به            ۱۰خود را    
کاالها   ارزشِ واقعی فروخته باشند. چنين افزايشِ عمومی بهای اسمیِ اجناسِ خود را به
طال يا نقره سنجيده باشند.          جای   کاالها را به       مثالً ارزشِ       که اگر    است   دارای همان اثر          

آنها    که روابط ارزشیِ         لی يابد درحا      کاالها افزايش می         کاالها يعنی قيمت      های پولیِ     نام  
  مانده است.  يکسان باقی 
تر   کاالها را پائين        که  است امتياز را يافته   که خريدار اين کنيم عکس، فرض حاال به

شود  که خريدار دوباره فروشنده می     ا بخرد. اينجا حتّا الزم به تذکّر نيست آنه  رزشِاز ا
عنوان    % به  ۱۰آنکه     از     ده و قبالً پيش     آنکه خريدار شود فروشنده بو            از  را وی پيشـزي

  حالِ   باز از نو همه چيز به         ٢کند ده درصد ضمنِ فروش زيان برده است.                   خريدار سود     
  گذشته باقی مانده است.

راه     تواند از اين        پس تشکيلِ اضافه ارزش و بالنتيجه تبديلِ پول به سرمايه نه می                      
 فروشند و نه ازآن راه           ر از ارزش می       کاالهای خود را باالت           روشن شودکه فروشندگان

                                                
مثابه  شوند... زيرا آنچه راکه آنان به فروشندگان متموِّل نمیـ "با افزايشِ ارزشِ اسمی محصوالت... ۱

  بازند." عنوان خريدار می برند عيناً در خصلت خويش به فروشنده می
("The Essential Principles of the Wealth of Nations etc.", London, 1797, p. 66.) 

  ليره بدهيم هنگامی ۱۸ليره ارزش دارد به  ۲۴راکه  ـ "اگر مجبور شويم مقدارِ معينی از فالن محصول۲
  ليره خواهيم پرداخت." ۱۸ليره  ۲۴جای  کنيم عيناً به که همين پول را برای خريد مصرف می

(Le Trosne: "De l'Intèrêt Social", P. 897.) 
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    ١خرند. تر از ارزششان می که خريداران کاالها را پائين  
کند   نمی   تر  وجه مسئله را ساده         هيچ  طورِ قاچاق به       واردکردن مناسبات خارجی به        
کنيم: "تقاضای واقعی در            است بيان      گفته  تورنس   مثالً اگر چيزی نظيرِآنچه سرهنگ           

وسيلة مبادلة مستقيم و        کنندگان قرار داردکه، خواه به                    مصرف   وگرايش(!)         توانائی    
دهد    که سرمايه را تشکيل می        کاالها سهمِ معينی از تمامِ آنچه           خواه باواسطه، در مقابلِ  

در دوران توليدکنندگان             ٢ازآنچه برای توليدکاالها خرج شده است بپردازند."    و بيش
گيرند.    می برابرِ يکديگر قرار           خريدار در       کنندگان فقط مانند فروشنده و              و مصرف   

کنندگان    مصرف   شودکه   توليدکنندگان ازآنجا ناشی می       ارزش برای اينکه اضافه ادعای
تر   منزلة مستور ساختنِ اين جملة ساده           پردازند به       آنها می    کاالها را بيش از ارزشِ              بهای  

 است. يا فروشنده خود       گرانفروشی      مثابه فروشنده دارای امتياز               است: "دارندة کاال به            
را توليدکرده است يا جانشينِ توليدکنندة آن است و خريدار نيزکاالئی را که به                 کاال

پول تبديل نموده است يا خود توليدکرده و يا جانشين توليدکنندة آن است. پس                                    
سازد   توليدکننده در برابرِ توليدکننده قرار دارد. آنچه آنها را از يکديگر متفاوت می                                     

 هکاالدار تحت نامِ توليدکنند         اينکه فروشد. پس ديگری می خرد و که يکی می ستا اين
  تر بپردازد، يک         کننده آن را گران          اسمِ مصرف    کاال را مافوقِ ارزشش بفروشد و يا به       

    ٣کند. حلِّ مسئله نزديک نمی گام هم ما را به

                                                
سليم تر بفروشد مگر اينکه خود نيز ت تواند معموالً کاالهای خود را گران ای نمی ـ "هيچ فروشنده۱
ای  کننده همين دليل هيچ مصرف تر بخرد و به اين شودکه مرتباً کاالهای فروشندگان ديگر را گران به

مشابهی در  کاهشِ نيز بهتر بپردازد مگراينکه خود کند ارزان اری میآنچه خريد تواند معموالً قيمت نمی
  گردد."    فروشد تسليم که می بهای چيزهائی

(Mercier de la Rivière: "L'Ordre naturel etc.", P. 555.) 
  

   .R. Torrens: "An Essay on the Production of Wealth", London 1821, p. 349ـ ۲
  هستند؟" کسانی چه کنندگان مصرفاست. باطلپردازندمطلقاً می کنندگان مصرفرا بهرهکه  انديشه ـ"اين۳

(G. Ramsay: "An Essay on the Distribution of Wealth". Edinburgh 1836, P. 183.) 
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ها   زايشِ اسمیِ قيمت    ارزش از اف         گويا اضافه  که وهم بنابراين نمايندگان پيگير اين
رد، ناگزيرند       گي  کاالی خود دارد سرچشمه می       شیِکه فروشنده درگرانفرو ا ازامتيازیي

اينکه مصرف    فروشد يا    خرد و هيچگاه نمی می وارهکه همای را قبول داشته باشند طبقه
يقِ ما ادامه يافته است،          آنجاکه اکنون تحق          کند بدون اينکه چيزی توليد نمايد. تا                 می 
از پيش     ح نيست. ولی ای هنوز قابل توضي د چنين طبقهمورد دوران ساده، وجونی دريع

 مجاناً از   مبادله و     خرد بايد بدون         ماً می ای دائ      طبقه    آن چنين   وسيلة   که به   بگوئيم پولی    
           دارندگان خود اين     ر به ـپاية قه   حقِّ مشخّصی يا بر       اساسِ    کاال بر      طرف طبقه     طرف

کند   ا خريداری می    آنه کاالها را باالتر از ارزشِ  که ای چنين طبقه . فروش بهسرازير شود
آسيای   مثالً شهرهای     ١همان پول موردگذشت است.             معنای بازگرداندن قسمتی از              به 

پرداختند. با اين پول رم ازآنها                   پولِ نقـد می     صغير خراجِ ساليانة خود را به رمِ قديم به              
کردند و     ا را مغبون می     ه  آسيای صغير رمی     پرداخت. اهالیِ          خريد وگران می         کاال می   

ستاندند. ولی باوجود          ارت قسمتی از خراج را از فاتحين بازمی                   بدين طريق از راه تج           
ب            اين باز سرِ آسيای صغيری         با         کاالهای     های ها کاله رفته بود.  پولِ  آنها مانندگذشته 

                                                
شخصِ  کندکه به وی توصيه می به(Malthus) )۱ـ۱(مالتوسباشدآيا آقای  خريدار نداشته شخصیـ "اگر۱

از ريکاردو  که يکی از طرفداران حيران است ديگری پول بدهد تاکااليش را از او بخرد؟" اين سؤالی
کنندگان  خريداران ساده يا مصرفطبقة (Chalmers)چالمرسکندکه مانند شاگردش مالّ  میمالتوس 

  ستايد. مراجعه شود به:  نظرِ اقتصادی می را از
   

"An  Inquiry into those principles respecting the Nature of Demand and Necessity of the 

Consumption, lately advocated by Mr. Malthus etc.", London, 1821, p. 55. 
  است   ) کشيش و اقتصاددان انگليسی. مهمترين خدمت او اين۱۸۳۴ـ۱۷۶۶(  Malthus, Thomas Robert)۱ـ۱(

که برای نخستين بار مبادلة نابرابر بينِ سرمايه و مزد را برجسته ساخته است ولی وی فقرِ طبقةکارگر را ضَروری 
آورندة تئوریِ   نفـعِ توانگران از اوست. وی کند و تئوریِ ضَرورت روزافـزون مصرف غيرمولّد به تلقّی می

کند  نسبت تصاعد عددی ترقّی می نسبت تصاعد هندسی وخواربار به گويا جمعيت به آن که طبقِ است  ای بدبينانه
کندکه از ازدياد  طبقة کارگر توصيه می شود. او به بالنتيجه ضَرورت قحطی و جنگ و سايرِ بليات توجيه می و

  کند تا از فقر بِرهد. جلوگيری نسل
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اضافه ارزش نيست. بِ متموِّلآنها پرداخت شده بود. اين البته اُسلو خود شدن يا ايجاد  
د و که فروشندگـان خريدارن           آنجائی    نیة کاالها بمانيم يع      بنابراين در حدود مبادل  

را نه انفراداً         شودکه ما اشخاصی      می   خريداران فروشنده. شايد مشکلِ ما از اينجا ناشی      
کنندة   مبادله   که  کنيم  فـرض  ايم.  کرده يافته تلقّی صورت مقـوالت شخصيت بلکه فقط به

بگذارد و      جيب  باز باشدکه همکاران خود ب و ج را توی  نيرنگالف چنان زبردست و
 فروشد   باشند. الف به ب شرابی می          خود امکان تالفی نداشته          نيت رغمِ حسن اينان علی
ليره   ۵۰آورد که ارزشش  دست می گندمی به  ليره است و در ازاِء آن ۴۰آن  که ارزشِ

آورده وکاالی خود را تبديل به                     دست  کم پولِ بيشتری به        است. بنابراين وی با پولِ            
تر مورد بررسی قرار دهيم. ما قبل از مبادله                     سرمايه نموده است. مطلب را قدری دقيق             

گندم در دست       صورت   ليره به    ۵۰ايم و    صورت شراب در دست الف داشته             ليره به    ۴۰
ليرة استرلينگ. پس از مبادله باز ما همان ميزان                     ۹۰ی مساویِ    ب يعنی مجموعاً ارزش       

گرفته حتّا يک اتم هم زياد نشده             که درگردش قرار           ارزشی   ارزش جمعی را داريم.              
آن بينِ الف و ب است. برای يک طرف فزونیِ        که تغييرکرده توزيعِ است. تنها چيزی

آنچه در يک جهت         ؛ شود  ارزش و برای طرف ديگـر کاستی در ارزش نمايان می                           
که بدون رعايت شکلِ          صورت اضافه است در جهت ديگر منهاست. درصورتی                    به 

بود عيناً همين تغيير اتفاق           ليره از ب دزديده             ۱۰پوشيدة مبادله الف صاف و ساده             
تواند     های مورد دوران نمی            که هيچ تغييری درمورد تقسيمِ ارزش         است افتاد. بديهی می
از   ) ١( فارسينگ  ر يهودی با فروشِ يک           ـا زيادترکند همچنانکه يک نف            ا ر ـآنه   غِـمبل 

گرانبها را درکشورِ معينی             حجمِ فلزّات     ) ٣( گينه به يک    ) ٢( آنا  مسکوکات زمان ملکة         
                                                

)۱ (Farthing ِپشيز يا قديم مسیِ پول کوچکترين ـ نام غاز دردرانگلستان مانندودر قديم ايرانصفويه. زمان  
)۲ (anna  ِ۱۷۱۴تا  ۱۷۰۱ـ ملکة انگليس از سال  
)۳ (Guinee گ نام برده شيلين ۲۱جای  که اکنون فقط در محاسبات به ـ پولِ طالی قديمیِ انگلستان

  جای ده ريال در ايران. شود همچنانکه تومان به می



 پيتال. جلد اولکا    ۲۹۰

  زيادتر ازآنچه هست نخواهد نمود.
  ١کشی نمايد. تواند خود از خودش بهره کشور نمی دارِ يک مجموعِ طبقة سرمايه

  

صورت   همان   جمع به   حاصل  قدرِ دلخواه دورِ خود چرخيد ولی       توان به بنابراين می
آيد و    دست نمی   ارزشی به     مانَد. اگر برابرها باهم مبادله شوند، ازاين راه اضافه            باقی می

 دوران يا       ٢شود.   نمی  ارزشی حاصل يکديگر مبادله شوند، باز اضافه اگر نابرابرها هم با

                                                
بااينکه ـ يا شايد برای اينکه ـ عضوِ انستيتو است (انجمنِ  )۱ـDestutt de Tracy)۱ دستوت دوتراسی ـ ۱

داران صنعتی ازآنجا منافعِ خويش را  عقيدة او سرمايه دانشمندان فرانسه) با اين نظر مخالف است. بنابه
فروشند. و  تر ازآنچه برايشان تمام شده است می کنند،گران آورندکه "هرچه توليد می دست می به
  (.Traité de la Volonté etc." P. 239") فروشند؟ در مرحلة اول به خودشان."   کجا می به
بعِ مکتبِ اقتصاد تا سياست و که در ) ـ فيلسوف و نويسندة فرانسوی۱۸۳۸ـ  ۱۷۵۴( دستوت دوتراسی) ۱ـ۱(

   است. (Sensualisme) سانسواليسمو در فلسفه پِيروِ مکتبِ  ليبرال
  

های موجود در جامعه چيزی  شود نه بر حجمِ ارزش که بينِ دو ارزشِ مساوی انجام می ای ـ "مبادله۲
 یها مجموعِ ارزش در  کاهد. مبادلة دو ارزشِ غيرمتساوی... نيز تغييری افزايد و نه ازآن چيزی می می

   افزايد." دارد به مکنَت ديگری می اينکه آنچه را از ثروت يکی برمی آورد با بار نمی اجتماعی به 
   (.J. Baptist Say. "Traité d'Economie Politique" 3ème edition.1817.T.II.P.443 et suiv))۲ـ۱(

 ها اقتباس ای عيناً از فيزيوکرات هانداز که طبيعتاً از نتايجِ چنين حکمی نگران نيست آن را تا (Say)سه
های اين اقتصاددانان  کردکه چگونه وی با دستبرد به نوشته توان قضاوت کرده است. از نمونة ذيل می 

ها را  : "فراوردهسه ترين" حکمِ مسيو از مد افتادة زمان خود بر "ارزش" خويش افزوده است. "معروف
اصل فيزيوکراتی خود چنين بوده است: "توليدها جز با توليدها توان خريد" در  ها نمی جز با فراورده
  .(Le Trosne: "De l'Intérêt Social", P. 899)    شوند." پرداخت نمی

ها ـ قانون  و فيزيوکرات اسميثآدام ) ـ اقتصاددان فرانسوی پِيروِ نظريات ۱۸۳۲ـ۱۷۶۷( ژان باتيست سه) ۲ـ۱( 
آن اشاره شده  منتسب به او است و چنانکه در زيرنويسِ فوق به La Loi des Débouchés  معروف به بازاريابی

را  گيرد که هر توليدی بازارِ خود اين حکم چنين نتيجه می است. وی از کرده ها اقتباس آن را از فيزيوکرات
اقتصاد بورژوائی را کُتُبِ  بندی که اساسِ تقسيم اقتصاد به توليد، توزيع و مصرف بندیِ علمِ کند. تقسيم ايجاد می

   دهد، از او است. تشکيل می
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  ١آفرينَد. نمی کاالها هيچگونه ارزشی مبادلة
کنيم،   شکلِ اساسیِ سرمايه می    که ما از   شود چرا در تحليلی ه میاکنون فهميد پس

-اقتصادیِ جامعة جديد است، شناخته           که درآن سرمايه معرِّف سازمان     يعنی از شکلی

های پيش از توفان نوحِ آن، يعنی سرماية                    ر چهره  ـعبارت ديگ      ترين اَشکالِ آن يا به         
  اند. ی، موقّتاً کنارگذاشته شدهتجاری و رِبائ

تر فروختن،      گران     پ ، يعنی خريد برای    ′در سرماية تجاری نفساً شکلِ پ ـ ک ـ
آن در درون         ديگر مجموعِ حرکت         طرف    کند. از     ترين وجه خود بروز می           در خالص    

ـلِ ة خود دوران تبدي          ـوسيل  رد. ولی چون ممکن نيست به          ـگي  محيط دوران انجام می           
اکه  ـة تجاری، تاآنج        ـو تشکيلِ اضافه ارزش را توضيح داد، سرماي                      ول به سرمايه     پ 

بنابراين سرماية        ٢کند.   های برابر است، غيرممکن جِلوِه می              مربوط به مبادلة بينِ ارزش             
کاال که فروشنده و         ة توليدکنندگان       ـساختنِ دوگان       تواند از مغبون         ا می ـتجاری تنه    

گردد. در       خزند، ناشی     ا می وار در ميان آنهـ           نان، که اَنگَل      ة بازرگا    ـوسيل  خريدارند به      
زنی و تجارت تقلّب و فريب            ـراه    ، گويد: "جنگ       می  ) ٣( فرانکلين   که    همين معناست  

                                                
  دهد." ـ "مبادله اصوالً هيچگونه ارزشی به محصوالت نمی۱

  

(F. Wayland: "The Elements of Political Economy", Boston, 1853, p. 168.)  

  شد." ناپذير می تغيير تجارت امکان ـ "تحت حاکميت برابرهای بی۲
  

(G. Opdyke: "A Treatise on Political Economy.", New-York, 1851, p. 69) 

اصطالح  بهرداردکه ارزشِ يک شیء بامبادله اين واقعيت قرا ارزشِواقعی و رزشِا اختالف بينِ "برمبنای
که اين معادل   است  آن معنی شود متفاوت است و اين به ازاِء آن داده می که در بازرگانی به معادلی

  (F. Engels: "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" ebd. S. 96)       معادل نيست."
 درجنبشِ استقاللِ بزرگی نقشِ که آمريکائی اقتصاددان ـ سياستمدار و)۱۷۹۰ـ۱۷۰۶(فرانکلين بنيامين) ۳(
 به که بنا کسی است. مهمترين نمايندة افکارِ روشنگرانه درآمريکای شمالی ونخستين آمريکا ايفا نموده 
طريق قانون اساسیِ  داده و بدينکار قرار آگاهانه برپاية زمان مبادله را مارکس"تحليلِ ارزش  کارل گفتة 

  کرده است."  اقتصاد سياسیِ جديد را فرموله
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وسيلة   طورِ ساده به      افزائیِ سرماية تجاری تنها و به              برای اينکه توضيحِ ارزش            ١است."    
های   نگيرد هنوز يک سلسله ازحلقه          کاال انجام      توليدکنندگان      تقلّب و نيرنگ نسبت به    

ترين    کاالها و ساده        گردشِ    که   که در مرحلة کنونی، هنگامی            مانده است     واسط باقی    
آنيم. لحظات آن مطرح است،کامالً فاقد  

سرماية رِبائی صدق         گفتيم، باز بيشتر در مورد             آنچه ما دربارة سرماية تجاری               
که در بازار ريخته شده و پولِ                امله، پولی     کند. در مورد سرماية تجاری دوسرِ مع                  می 

صورت   ای به    کشيده شده است، الاقلّ دارای واسطه                 که از بازار بيرون            ای   يافته   افزايش    
پ ′ ک ـ    وسيلة حرکت دوران هستند. درسرماية رِبائی شکلِ پ ـ       خريد و فروش و به

که در    ی پولی  پ خالصه شده است، يعن      ′ صورت پ ـ    در دو سرِ بدون واسطـة آن به             
مبادله می              بيشتری  برِ پولِ  پول متضاد است و             است  شود. اين شکلی      برا  تبا ماهي که 

 )٢( که ارسطو    همين سبب است   بنابراين از نقطه نظرِ مبادلة کاالها قابلِ توضيح نيست. به       
شود و از     دوگانه است: از طرفی به تجارت مربوط می                     ) ٣( ستيک ماتی   گويد: "خرِه       می 

تدبيرِ منزل (اقتصاد). از نقطه نظرِ اخير ضَروری و پسنديده است. اما در                        به سوی ديگر
آن بر طبعِ اشياء       است (زيرا بنيان         اش بر دوران است، حقّاً نکوهيده                که پايه    مورد اول      

 که رِباخوار    است  سبب همين  نيست بلکه بر پاية فريبِ متقابل قرارگرفته است). به مبتنی

                                                
 Benjamin Framklin: "Works", Vol. II. edit. Sparks in: "Positions to be examined        ـ۱

concerning  Natinal Wealth."   
که  حکيمِ يونانی م) ـ بزرگترين  ق ۳۲۲ـ  ۳۸۴( Aristote, Aristotelesارسطوطاليس يا ارسطو ) ۲(

ترين دانشمندان و  از عمده مثابه يکی های دانشِ بشَری به اش درکلّية رشته درنتيجة تحقيقات پردامنه
جديد در سرتاسرِ جهان حجت و مورد استناد   قرونآيد و تعاليمِ او تا ابتدای  شمار می فالسفة جهان به
انگلس   اند. فردريش اول ناميده جهت حکَمای ايران و شرق وی را معلّمِ   همين است. به دانشمندان بوده 

هنگام   که درآن ترين مغز ميان فالسفة يونان باستان، کسی است: "جامع  دربارة او چنين قضاوت نموده
    فکرِ ديالکتيکی را مورد تحقيق قرار داده است." اساسیِاَشکالِ 

 )۳ (Chrematistique, chrematistik  درآری. مِ پول يا هنرِ پولعل  
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شود و   مورد نفسِ پول منبعِ جمعِ مال می            است زيرا دراين       تی مورد نفرتدرس کامالً به
 وجود   منظورِ مبادلة کاالها به        به  رود. پول نمی کار است به  شده   اختراع  که مقصدی برای 
لُغَت رِبا پيدا      که   آورد و ازآنجاست          می   بيشتری بيرون      ولی رِبا از پول پولِ             است  آمده
معنای رِبا و پول زائيده شده است). زيرا فرزندان آن                             به  Tóxosيونانی     هاست (ب    شده  

های   درآری از پول است، از همة شيوه                 آنجاکه رِبا پول        شبيه به والدينِ خود هستند. از     
   ١جمعِ مال بيشتر ضدّ طبيعت است." 

 در دنبالِ تحقيقات خود خواهيم ديدکه سرماية رِبائی و سرماية تجاری اَشکالِ                              
                    م بر شکلِ اساسیِ جديدفرعی هستند وآنگاه خواهيم ديد چرا اين اَشکال تاريخاً مقد

  اند. سرمايه ظهور نموده
  
امِ هنگ  ران سرچشمه بگيرد و لذا به         د از دوتوان ثبوت رسيدکه اضافه ارزش نمی به

که در درون خود دوران ديده                     ذَرد  ـوجودآمدنش بايد چيزی پشت سرِ دوران بگ                   
آيد؟    است اضافه ارزش از جای ديگری غير از دوران بيرون                     آيا ممکن ولی ٢شود. نمی

کاالداران است. در خارج از دوران                       ای بينِ    دوران عبارت از مجموعة مناسبات مبادله        
ای محدود      رابطه     کاال به    ارزشِ اين      فقط باکاالی خود در ارتباط است.                  دارندة کاال        

قوانينِ مشخّصِ      خاصِّ وی راکه برحسبِ         کميتی ازکارِ ی مزبورکاال نآ شودکه طبقِ می
کااليش     کار در مقدار ارزشیِ             کميت    گيری شده است در بر دارد. اين اجتماعی اندازه

                                                
 ـ ارسطو،کتابِ جمهوريت، جلد اول، فصلِ دهم.۱

 ازاين معامله است پس شود. اگر بهره قبالً وجودنداشته نمی مبادله ناشی"درشرايط عادیِ بازار بهره ازـ ۲
  )۱ـ۲(  (.Ramsay: "An Essay on the Distribution of Wealth", p. 184) نيز وجود نخواهد يافت".

گفتة مارکس   که بنابه انگليسی )ـ فيلسوف واقتصاددان۱۸۷۱ـ۱۸۰۰( Georg Ramsay Sirسرجورج رامزی ) ۱ـ۲(
داری توليد و بالنتيجه سرمايه  کلِ سرمايهای رسيدکه "برمبنای تحليلِ او علمِ اقتصاد و ش نقطه از نظرِ تاريخی به

رامزی گردد. با وجود اين  توليد توضيح می  مثابه شرط تصادفیِ شود بلکه فقط به نمی شرط مطلقِ توليد تلقّی 
   تحليلِ خود را پيشتر نراند تا نتايجِ آن را بررسی نمايد."  



 پيتال. جلد اولکا    ۲۹۴

شود، اين مقدار ارزشی             گردد و چون مقدارِ ارزشی در شمارپول مجسم می                      بيان می   
تواند درعين        کارِ وی نمی      شود. ولی     می ليرة استرلينگ نموده         ۱۰در قيمتی مثالً معادلِ 

تواند هم      کاال و هم نمايندة مازاد بر ارزشِ خود باشد يعنی نمی           حال هم معرِّف ارزشِ 
 که از خود او بزرگتر است، باشد. دارندة                    ۱۱و هم معادلِ       ۱۰کنندة قيمتی معادلِ  بيان

که   نيست    اين   در به   وجه قا    هيچ  خويش ارزش ايجادکند ولی به                 تواند باکارِ        کاال می   
ای به ارزشِ موجود           کردن ارزشِ تازه           تواند با اضافه       زا بيافريند. وی می          ارزشی ارزش  

کاال را باال ببرد مثالً از چرم چکمه بسازد. همان ماده اکنون                              باکارِ نوی خود ارزشِ            
ت جه    همين  گرفته است. به     اکميت بيشتری ازکاررا دربر           ارزشِ بيشتری يافته است زير

مانده است. ولی          که بود باقی      چکمه بيشتر از چرم ارزش دارد ولی ارزشِ چرم همان                     
 ارزشی    اضافه   سازی هنگامِ چکمه است و به   فزودهخويش نياَ  ارزشِ خود بر ارزشِ مزبور

محيط دوران      که توليدکنندة کاال درخارج از     است رممکنکسب ننموده است. پس غي 
افزا کند و درنتيجه          الداران درتماس قرارگيرد ارزش را ارزش   و بدون اينکه با ديگرکا

  پول ياکاال را به سرمايه بدل نمايد.
تواند از      حال نمی    تواند از دوران سرچشمه بگيرد و درعين                    بنابراين سرمايه نمی        

  حال هم از درون دوران و هم نه از درون                         دوران سرچشمه نگيرد. سرمايه بايد درعين   
  وجودآيد. آن به

  آمده است. دست ای به بدين طريق نتيجة دوگانه
نَحوی توضيح     تبديلِ پول به سرمايه بايد بر مبنای قوانينِ ذاتیِ مبادلة کاالها به                             

پولدارِ ما       ١داده شود که مبادلة بينِ برابرهـا نقطـة مبدأ و حرکت آن را تشکيل دهد.                               
                                                

  سرمايه     که تشکيلِ   است    اين    از     ارت  مقصود عب      کندکه   گذشت خواننده درک می   که توضيحاتی ـ با۱
توان    سرمايه را نمی        تشکيلِ پذيرگردد.   باشد امکان آنها کاالها مساویِ ارزشِ که قيمت  هم بايد درحالی

ها تفاوت پيدا       ارزش       ها با   ها توضيح داد. اگر قيمت          ها و قيمت    ارزش     ای بينِ    وسيلة تفاوت يا فاصله  به
 ←که فقط جنبة عرضی دارد صرف نظر           ش برگرداند يعنی از چنين حالتیکند بايد آنها را به ارز می
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که دارند       بدواً کاالها را بنا به ارزشی              دار است بايد        ای سرمايه     که هنوز در حالت پيله         
 از    پايان پروسه ارزشی بيش            وجود اين در         بخرد و سپس طبقِ ارزششان بفروشد و با             

 بايد در      وی     شدن  پروانه      آمدن و     بيرون      کشَد. از پيله       بيرون  است ازآنجا  آنچه مايه رفته
ران انجام  محيطوگيرد ونبايد درآن محيط وقوع يابد.   د  

  گوی و اين ميدان!) (اين )١( !Hic Rhodus, hic Salta ها هستند شرايط مسئله. اين
  
  

                                                                                                       
→                   آن برمبنای مبادلة کاالها مورد                  کامل و خالصِ      نمود تا بتوان پديدة تشکيلِ سرمايه را در حالت

 بر گردندگمراه نگرديد. عالوه شدن مسئله می که فقط موجبِ بغرنج وسيلة اتفاقاتی بررسی قرارداد و به
 دائمیِ  نيست. نَوسانات از يک شيوة فقط علمی  وجه عبارت هيچ که اين تحويل وتحول به دانيم یاين م

 کنند و  می    را خُنثی     يکديگر    شوند، متقابالً     پا می   يکديگر پابه      آنها با      تنزّلِ    بازار، ترقّی و            های   قيمت  
المثَل  فیکه  است  . همين قاعدهگردند قيمت متوسط تحويل می خويش به خود بنابرقاعدة درونیِ خودبه

کند. وی     می    دارد، راهنمائی           که زمان زيادی الزم             را درمورد اقدام به هرکاری                   صنعتگر  بازرگان يا      
فروش  قيمت خود بهتر از الها نه باالتر و نه پائيندورة نسبتاً طوالنی درنظرگرفته شودکا اگر  دانَدکه می

طرفانه  طورِکلّی مصالحِ خود را بی خود فروخته خواهند شد. اگر وی بهبهای متوسط  روند بلکه به نمی
نمود:    نَحوِ زيرين دربرابرِ خود طرح می بايستی مسئلة تشکيلِ سرمايه را به داد می مورد بررسی قرار می

  کاالها بيرون ها برحسبِ بهای متوسط يعنی مآالً طبقِ ارزشِ است سرمايه ازتنظيمِ قيمت چگونه ممکن
و  ريکاردو     و   اسميث آدام     طور که     های متوسط آن      گويم "مآالً" که قيمت         آيد؟ من از اين جهت می

 کاالها انطباق ندارند.  کنند، مستقيماً با مقدار ارزشیِ ديگران تصور می

 (Esope)ازوپ     های    جه!" اين مثَل نقل از يکی از افسانه               جا بِ     اينجاست، همين     رودس    ) "جزيرة      ۱(  
 شود میکه در مقامِ خودستائی مدعی  ادعای مردی است  است و مربوط به   سرای معروف يونانی هافسان

خواهد برای       و می   اند    که ديگران امکان انجامِ آن را نداشته                    کرده است     پرِشی  رودس    که در جزيرة       
 به شاهد نيست همين زند احتياج او بانگ می صحت ادعای خود شاهدی بياورد. يکی از شنوندگان به

گوی و اين ميدان" از  رود قولِ معروف فارسیِ: "اين جه. گمان میجا بِ است و همين رودسجا جزيرة  
  لحاظ مفهوم تعبيرِ نادرستی از جملة التينی نباشد. 
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  کار فروشِ نيرویخريدو .۳

  
 خود اين پول ناشی          تواند از      سرمايه مبدل شود نمی       که بايد به     تغييرِ ارزشِ پولی       

شيدن بخ  تحقّق  مثابه وسيلة خريد ومانند وسيلةپرداخت فقط موجبِ                   زيرا پول به       گردد    
 گردد. درحالی   وسيلةآن پرداخت می بهشود يا خريداری می که باآن است کاالئی بهای به

خّص و ثابت، محجر      شم  مثابه مقدار ارزشی    شکلِ خاصِّ خويش، بهابقاء در  که پول به 
کاال   تواند از دومين عملِ دوران يعنی بازفروشِ                         همچنين تغييرِ مزبور نمی        ١مانَد.    می 

شکلِ پولی    کاال را از شکلِ طبيعیِ خود مجدداً به               يرد زيرا اين عمل فقط     سرچشمه بگ
سازد و بس. بنابراين تغيير بايد ناشی از کاالئی باشدکه در معاملة نخستينِ پ        مبدل می

گذشت، برابرها با هم          کاال زيرا چنانکه        آن   ک خريداری شده است ولی نه از ارزشِ               ـ 
گيرد. پس تغييرِ مزبور فقط            کاال انجام می       قِ ارزشِ    شوند و پرداخت نيز طب          مبادله می   

گردد. برای        آن ناشی    مصرف    کاال بنفسه يعنی از استعمال و          مصرف     تواند از ارزشِ     می
کاالئی ارزش بيرون کشَد بايد بخت        اينکه صاحب پولِ ما بتواند از استعمال يا مصرف

                     ران، يعنی در خودود بازار، کاالئی با اين ويژگی                 چنان با وی يارگرددکه در محيط
باشد به                           به  که استفادة     نَحوی   چنگ آوردکه ارزشِ مصرفش خود سرچشمة ارزش 

گردد. و      آفرينی    کار وبالنتيجه ارزش       يافتنِ خود موجبِ وقوع خودیِ کاال به واقعی ازآن 
کند وآن عبارت از          پولِ ما کاالئی با اين خصوصيت در بازار پيدا می                     درواقع صاحب   

کار است. کار يا نيروی  توان  
ئی را    کار مجموعِ امکانات جسمانی و روحانی                 کار يا توان  ما تحت عنوان نيروی

                                                
  آورد." بار نمی ای به ـ "در شکلِ پول... سرمايه هيچ بهره۱

(Ricardo: "Principles of Political Economy", p. 267). 
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انسان زنده وجود دارد و وی                 که درکالبد و در شخصيت يک   دهيم مورد نظر قرار می
  زد.اندا کار می کند آنها را به مصرف از هر نوعی را توليد می های که ارزش اهآنگ 

آورد ضَروری        دست  کاال دربازار به  مثابه را بهکار پولدار بتواند نيروی اينکه  اما برای
خود هيچگونه       خودیِ باشند. مبادلة کاال به وجود آمده  که بدواً شرايط مختلفی به است 

گيرد، ايجاد        خود مبادله سرچشمه می          ماهيت خاصِّ      ه از  ـآنچ    وابستگی، جز      ة ـرابط   
کاال در بازار         صورت   تواند به     کار فقط هنگامی می       کند. بامسلّميت اين امر، نيروی          نمی

کاال در     مثابه   را به    که اين نيرو ازآن او است، آن           اش يعنی شخصی ظاهر شودکه دارنده
را مانندکاال بفروشد،          آنکار بتواند اينکه دارندة نيروی یکند يا بفروشد. برا بازار عرضه
ارِ ک   وی اين نيرو را دراختيار داشته باشد و بنابراين مالک آزاد توانائیِ                                  که   الزم است    

 خورند و مانند       يکديگر برمی     وی و دارندة پول در بازار به            ١خود و شخصِ خود باشد.
جهت با    گيرند و تنها ازاين          الحقوق با يکديگر در ارتباط قرار می                   کاالداران متساوی           

 وشنده و ديگری خريدار است و بنابراين هردوی                      يکديگر تفاوت دارندکه يکی فر             
  آنها ازلحاظ حقوقی اشخاصی هستندکه برابرِ يکديگرند. 

  
کار اين نيرو را همواره برای                  که مالک نيروی        است    آن     بقاِء اين رابطه مستلزمِ          

بار     طورِ قطع يک     کارِ خود را دربست و به             مدت معينی بفروشد زيرا اگر وی نيروی                
آزاد به         جای شخصِ   يشه بفروشد، درواقع شخصِ خود را فروخته است و به                   برای هم    

 شود. اگربخواهد شخصيت خود         می   کاالدار، خودکاال           جای  گردد و به بنده تبديل می
کاالی خود      مثابه   کارِ خود باشد وآن را به              نيروی      بايد دائماً مالک          دارد، وی           را نگاه    

                                                
توان اين حکمِ باطل را           کالسيک است می    که مربوط به وقايعِ دوران باستان هائی المعارف�ـ در دائر۱

کارگرِآزاد و         استثناِء اينکه     گسترش يافته بود "به         نَحوِکامل    جهان باستان گويا سرمايه به           در    خواندکه    
نيز در "تاريخِ رم" خويش پشت سرِ هم        (Mommsen) مومسندستگاه اعتباری وجود نداشت". آقای 

 شود. مرتکبِ چنين اشتباهاتی می
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 طورِ  را همواره فقط به           خويش    کارِ    کندکه نيروی  ينتواند چن کند و وی آنگاه می حفظ
 نَحوی  موقّت و برای مدت مشخّصی دراختيارِخريدار برای استفاده ازآن قرار دهد، به                    

  ١کار نگردد. آن موجبِ انصراف وی از مالکيت نيروی که واگذاریِ 
 در بازار بيابد کاال مثابه دومين شرط اساسی برای اينکه دارندة پول بتواندکار را به

  کاالئی را داشته باشدکه           جای اينکه توانائیِ فروشِ             کار به    که صاحبِ نيروی      اين است   
کارش راکه فقط در پيکرِ            کارش درآن شيئيت پذيرفته باشد، مجبور شود خود نيروی

  کاال عرضه نمايد. مثابه اش وجود دارد به زنده
  

کارِ خويش بفروشد، طبعاً بايد             روی  ـين کسی بتواندکاالهائی غير از                اينکه     برای   
تواند     نمی کسی   مالک وسايلِ توليد از قبيلِ موادّ خام، افزارِکار وغيره باشد. بدون چرم 

 دان   حتّا موسيقی   معيشَت نيز احتياج دارد. هيچکس      وسايلِ اين بهبر چکمه بدوزد وعالوه
                                                

نينِ مختلف حداکثری برای قرارداد                        ـ به ۱ نينِ                  همين سبب در قوا کار مقرر شده است. درکلّية قوا
است. درکشورهای چندی  بينی شده آزاد است شرايط فسخِ قرارداد نيز پيشکه نزد آنها کار هائی ملّت

آمريکا از مکزيک جدا  که پيش از جنگ داخلیِ هائی ازجمله در مکزيک (و همچنين درآن سرزمين
اوناژ     په نامِ    ) بردگی تحت شکلی به      Kusaکوزا     شده بودند و نيز عمالً در اياالت دانوبی تاکودتای                         

(Péonage) هائیپرداخت وسيلة پيش است. به پنهان نسلِ ديگر  نسلی بهشود و از  کارکسر می  که ازميزان
آنان    های   ملکيت اشخاصِ ديگر و خانواده          اش عمالً به تنها خودکارگر بلکه خانواده  يابد، نه انتقال می

اين امپراتورِ ادعائی   (Maximilian)ميليان  ماکسیرا برانداخت.  اوناژ په  (Juarez)خوارِزآيند.  درمی
 مثابه فرمان استقرارِ درستی به آمريکا به  در مجلسِ نمايندگانکه  آن را از نو طبقِ فرمانی برقرار ساخت 

استعدادهای جسمانی و روحانیِ ويژة       توانم استفاده از مکزيک افشاگرديد. "من می مجدد بردگی در
شخصِ ديگری واگذارکنم زيرا آنها درنتيجة اين                       خود و امکانات فعاليتم را برای زمان محدود به                       

ت و تماميت وجود من حفظ خواهند نمود. ولی واگذاریِ تمامِ                          ای خارجی باکلّي        طهمحدوديت راب       
شودکه    يابد و انتقالِ مجموعة توليد من موجب می                طورِ مشخّص درکارِ من تحقّق می           زمانی راکه به     

  آنچه در اين ميانه اساسی است يعنی فعاليت عمومی و شخصيت من تحت مالکيت ديگری درآيد."
  ).۶۷ ، بند۱۰۴، صفحة ۱۸۴۰برلين   Philosophie des Rechts: فلسفة حقوق  (Hegel)هگل (
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که   پذير نيست    ايش امکان     کند و نيز بر     آتی را مصرف       تواند محصوالت       آينده نيز نمی      
  که قدم به پهنة زمين        توليد غيرآماده را مورد مصرف قرار دهد. مانند نخستين روزی                              

  که هرروز، پيش از توليد و در اثناِءآن مصرف                       گذارده است هنوز انسان مجبور است
يد ه تول  ـآنک    از     د، بايستی پس   ـکاال توليد شون  صورت ها به که فراورده کند. درصورتی

به   پس             شدند  فقط  و  ند  و ر ش  می             فرو خته شدند  فرو زآنکه  زمندی          ا نيا نند  های   توا
که برای توليد الزم است            توليدکننده را برآورند. زمان الزم برای فروش نيز به زمانی                          

  شود. اضافه می
آزادی    صاحبِ پول بايد در بازارِکاالهاکارگرِسرمايه،   پول به  برای تبديلِبنابراين 

کارِ خود    ختيارِ نيروی     آزاد ا      مثابه شخصِ  که به   د، کارگری     آزاد باشد بياب   دو معنیکه به
    باشد و از سوی ديگر نبايدکاالی ديگری برای                      خود داشته     کاالی متعلّق به      را مانند

 و مجرد، آزاد از هر چيزی باشد              خيال] [آزاد و بیفروش در اختيار داشته باشد؛ يعنی يخال 
   )١(کارش الزم است. بخشيدن به نيرویکه برای تحقّق

  

آزاد در محيط دوران در برابرِ صاجب پول قرار                           کارگرِ    موضوعِ اينکه چرا اين        
ای از بازارِکاال           گيرد مورد عالقة دارندة پول نيست زيرا وی بازارِکار را شعبة ويژه        می

ه دارندة پول عمالً         طورک    مسئله اکنون مطرح نيست. همان         کند. برای ما نيز اين می تلقّی
هرحال     کنيم. در     واقعيت اکتفا می       کند ما نيز از لحاظ تئوری به             در واقعيت توقّف می        
که    سو وکسانی را        که طبيعت دارندگان پول ياکاال را از يک                    اين مسئله روشن است       

وجه    هيچ  است. اين رابطه به سوی ديگر، نيافريدهکارِ خود هستند از فقط صاحبِ نيروی
که درکلّية اَدوارِ تاريخیِ       ئی نيست شود و نيز رابطة اجتماعی تاريخِ طبيعی ناشی نمی از

گذشته و محصولِ     که اين رابطه نتيجة يک تکاملِ تاريخیِ               مشترک باشد. مسلّم است      
کُهنِ توليد     های   بسياری از تحوالت اقتصادی و ناشی از زَوالِ يک سلسله ازساخت                             

                                                
  »زهرچه رنگ تعلّق پذيرد، آزاد است.«) ۱(
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که قبالً مورد مطالعة ما قرارگرفت حاملِ مهر       الت اقتصادیاست. ونيزآن مقو اجتماعی
کاالست شرايط مشخّصِ       صورت   که به   و نشان تاريخیِ خويشند. در وجود محصولی                  

نهفته       ينکه فراورده           است. برای         تاريخی  نبايد به        ای   ا مثابه وسيلـة معيشَت       کاال شود 
رانديم و از خود          قيقِ خود را پيشتر می      مستقيمِ خود توليدکننده توليدگردد. اگر ما تح         

آنها    کاال يا الاقل اغلبِ          که همة محصوالت    ضاع و احوالی استپرسيديم: در چه او می
فتيم   يابند،آنگاه درمی            کاال می     شکلِ براساسِ شيوة توليدکامالً               که اين    يا حالت تنها 
  ين تحقيقی از تحليلِ    کند. ولی چن      داری وقوع پيدا می           شيوة توليد سرمايه      ای يعنی    ويژه 

کاالهائی ممکن است هنگامی وقوع يابندکه هنوز                  رود. توليد و دوران     کاال دورتر می
نيازمندی                   توليدکنندگان است و            قسمت اعظمِ محصوالت مستقيماً متوجه رفعِ  های 

 کاال مبدل نگرديده و بنابراين هنوز خيلی مانده است تا ارزشِ مبادله بر تمامِ عرض                      به
 کاال نمايش     مثابه   و عمقِ پروسة توليد اجتماعی فرمانرواگردد. برای اينکه محصول به                            

بسط يافته باشدکه جدائی بينِ             کار چنان     درون جامعه تقسيمِ          که در    است    يابد الزم       
شود، از مدتها         ارزش مصرف و ارزش مبادله، که بدواً با دادوستد مستقيم آغاز می                                

های   ترين ساخت    ای از پيشرفت با متنوع           شد. ولی چنين مرحله       انجام رسيده با       پيش به  
آن باپيشرفت       اقتصادی دمسازاست. اگر پول را هم مورد دقّت قراردهيم باز پيدايشِ                                  

مشخّصی در مورد مبادلة کاال مالزمه دارد. اَشکالِ ويژة پول، معادلِ ساده يا وسيلة                                        
بِ دامنة مختلف وسعت      جهانی برحس    دوران ويا وسيلة پرداخت و زَراندوزی و پولِ                          

مختلف    دهندة مراحل بسيار    يک از وظايف، نشان آننسبیِ اين يا [برتری] تفوقِهرکدام و
نسبتاً     کاالئیِ    گردشِ    دهدکه    پروسة توليد اجتماعی هستند. با اين وجود تجربه نشان می      

  است. کافی کلّية اين اَشکال وجودآوردن ای نيز برای به رشديافته کم
وجه    هيچ  وجودش به   است. شرايط تاريخیِقرارِ ديگر مورد سرمايه وضع بهولی در

کندکه دارندة         کند. سرمايه فقط در جائی بروز می                کاال و پول تطبيق نمی         با گردشِ    
کارِ خويش، در بازار بيابد                مثابه دارندة نيروی      آزاد را، بهکارگرِ وسايل توليد و معيشَت



    ۳۰۱    کارل مارکس  

  

خی، تاريخی از جهان نهفته است. بنابراين سرمايه ازآغازِ خود                          و در چنين شرط تاري        
   ١کنندة دورانی از پروسة توليد اجتماعی است. اعالم

  

 کاالی ويژه را نزديکتر مورد تحقيق قرار داد. آيا اين                        کار، اين اکنون بايد نيروی
يين چگونه اين ارزش تع            ٢کاال نيز مانند همة کاالهای ديگر دارای ارزشی است؟                            

  گردد؟ می
که برای     کار، عيناً مانند ارزشِ هرکاالی ديگر، برحسبِ زمانی                           ارزشِ نيروی        

مثابه    گردد. به      کاالی ويژه الزم است تعيين می              توليد و لذا نيز برای تجديد توليد اين                
که   است  کار فقط نمايندةکميت معينی ازکار متوسط اجتماعی                     ارزش، خود نيروی            

دارد. بنابراين    مثابه توانائیِ شخصِ زنده وجود هکار تنها ب است. نيروی درآن تجسم يافته
  توليد                         شخص، توليد شخصِ زنده است. با تحقّقِ وجود کار   نيروی   آن مستلزمِ وجود

آن شخص. يک فرد زنده برای نگاهداریِ       توليد يا نگاهداریِشود ازتجديد عبارت می
الزم برای توليد         کارِ است. بنابراين زمان معيشَت مجموعة معينی از وسايل  خود محتاج به

گردد.     است تحويل می     الزم    که برای توليد اين وسايلِ زندگی        کاری کار به زمان نيروی
که برای     آن وسايلِ معيشَتی است        کار عبارت از ارزشِ             گفتارِ ديگر ارزشِ نيروی            يا به  

وسيلـة تظاهرِ     کار فقط به     نيروی   است. بااين وجود          کار الزم      نگاهداریِ صاحبِ نيروی         
کار   يافتنِ   کند. ولی با فعليت       يابد و فقط درکار فعليت پيدا می              خارجیِ خود تحقّق می       

شودکه بايد از نو         مقدارِ معينی از عضالت، اعصاب، مغزِ انسانی وغيرِآن مصرف می                          
                                                

کاالئی  خودکارگر شکلِ کار برای نيرویکه  است داری اين  ـ بنابراين صفَت مشخّصة دوران سرمايه۱
 گيرد. از طرف ديگر فقط از خود می کارِ مزدور به ارش شکلِاو است و لذاک کندکه متعلّق به پيدا می

 کند. کار عموميت پيدا می محصوالت کاالئیِ که شکلِ است  لحظه  اين

  يک انسان مانند ارزشِ هرچيزِ ديگری عبارت از بهای او است يعنی (Value or Worth)ـ "ارزشِ ۲
  شود." داخته میکه در برابرِ استفاده از قدرت وی پر آن مقداری 

 Th. Hobbes: "Leviathan" in "Works" edit. Molesworth, London, 1839-44 V. III. p. 76. 
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ندة نيروي     اگر دار       ١گردد. تشديد اين صَرف قُوا مستلزمِ جذبِ بيشتری است.                      جبران   
کارکرده است، بايد بتواند فردا نيز همين جريان را تحت همان شرايط                                  کار امروز       

 ای باشد    دازه   ـان   . پس مجموعِ وسايلِ زندگی بايد به             رار نمايد    ـتوانائي و تندرستي تک         
 دارد.       خويش نگاه      زندگیِ    عادیِ   مثابه يک فردکارکُن در وضعِ              که فردکارکُن را به         

ز  بيعی های ط   نيازمندی      برحسب       خوراک، پوشاک، سوخت، سکنی               قبيل   ا ِ وغيره 
های طبيعی هرکشور متفاوتند. از سوی ديگر تعداد    اقليمی و ساير ويژگی  خصوصيات

شوند و همچنين نَحوة برآوردن آنها خود يک                  که ضروری خوانده می         هائی نيازمندی
طور  کشور و ازجمله به          است و بيشتر با درجة تمدن موجود يک                محصولِ تاريخی       

عمده نيز با اين امر که طبقة کارگرِ آزاد تحت چه شرايطی و بنابراين با چه عادات و                   
  نيروي   پس، در تعيينِ ارزشِ           ٢. دارد  است، بستگی وجود آمده های معيشتی بهخواست

حال    کاالهای ديگر، يک عنصُرِ تاريخی و معنَوی دخالت دارد. با اين                             عکسِ  ، به  کار  
ضَروریِ زندگی معلوم         کشورِ معين و در زمان مشخّص، حدود متوسط وسايلِ     در يک

  است.
سرمايه     به  مقتضای تبديلِ مستمرِّ پول        بهاگر بنا است. پس  کار ميرنده نيرويصاحبِ 
کار   که فروشندة نيروي     استاست، آنگاه ضَرور الزمکار دربازارنيز نيرويوجود مستمرِّ 

خويشتن را     کردن] [ايجاد نسلتناسلِ وسيلة توالُد و ای به انکه هرفرد زندهجاويدگردد "همچن
کشيده   بازار بيرون       ومرگ از    که درنتيجة فرسودگی  کاری نيروهاي  ٣ "کند. جاويدان می

گردند.     شوند همواره بايست با تعداد الاقلّ برابری از نيروهای جديدکار جبران                                     می  

                                                
 کشاورز قرار مثابه مباشر در رأسِ بندگان که به(Villicus)  کوس ويلیهمين سبب در رمِ باستان  ـ به۱

   نمود." ر ازآنان جيره دريافت میتری نسبت به بندگان داشت،کمت اينکه "کارِآسان گرفته بود نظر به

  

(Th. Mommsen: "Römische Geschichte", I. Bd, 2. Aufl. Berlin 1856, S. 810).  

  ۱۸۴۶لندن    W. Th. Thorntonتأليف "Over - population and its Remedy"کنيد با  ـ مقايسه۲
  .(Petty)پتی ـ ۳
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کار ضَرور است، شاملِ وسايلِ           د نيروی   که برای تولي       شَتیة وسايلِ معي   بنابراين مجموع      
شود تا بدين طريق اين نژادکاالداران     آن يعنی اوالد کارگران نيز می دگیِ جانشينان زن

  ١ويژه در بازار جاويدان بمانَد.
 کارِ  های   نَحوی تغيير يابدکه بتواند در رشته              انسانی به     اينکه طبيعت عمومیِ      برای    
گردد،     ای تبديل     يافته و ويژه       کارِ تکامل    نيرويکند و به  کسب مهارت وکمالمشخّصی 

نوبة خود مستلزِمِ خرجِ مبلغِ زيادتر ياکمتری                  که به   است  تربيت يا پرورشِ معينی الزم            
کار مخارجِ      کم و بيش بغرنجِ نيروي           آن است. بر حسبِ خصلت         ازکاالهای معادلِ          

که در مورد      ،  د. بنابراين مخارجِ آموزش و پرورش                  کن  آن نيز تفاوت پيدا می          پرورشِ     
شودکه برای توليد          هائی وارد می         کارِ ساده بسيار ناچيز است، در جمعِ ارزش                    نيروي   
  کار ضَروری است.  نيروي

گردد.     می  تحويل   زندگی     کار به ارزشِ مقدارمعينی از وسايلِ                 پس، ارزشِ نيروي         
آنها     که برای توليد       کاری    زندگی، يعنی مقدار زمان           وسايلِ      بنابراين با تغييرِ ارزشِ اين 

  کند. کار نيز تغيير می نيروي است، ارزشِ  الزم
  

بخشی از وسايلِ معيشَت مانند خوراک، سوخت وغيره روزانه درنتيجة مصرف                      
وسايلِ زندگی مانند         ديگر از      شوند و بايد هرروز از نو تجديدگردند. برخی                      نابود می    

شوند ولذا فقط       تری مصرف می      نه وغيره در فاصلة زمانیِ طوالنی              پوشاک، اثاث خا       
گردند. نوعی ازکاال را بايد روزانه، برخی ديگر را                              بايد در مدت درازتری تعويض               

                                                
که  (comforts)است   آسايشی  معيشَت و اسباب آن مقدار وسايلِ کار... عبارت از ـ "بهای طبيعی۱ِ
بمانَد و امکان يابد چنان   کارگر باقی که  طوری کشور ضَروری است به مقتضای اقليم و عادات يک به

  ای پرورش دهدکه عرضة ثابتی ازکار را در بازار تأمين نمايد." خانواده
: "An Essay on the external Corn Trade", London, 1815, p. 62) )۱۱ـ( (R. Torrens  

تجارت،  آزادیِ اقتصاددان انگليسی هوادارِ مکتبِ )ـ افسر و۱۸۶۴ـ۱۷۸۰( Robert Torrensتورِنس  رابرت) ۱ـ۱(
  . "Currency Principle"اصطالح  ترين نمايندگان عقيدة به يکی از عمده
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هر   يا بها پرداخت. ولی به          ونَحوِ ديگری خريد  يا بهماه يک بار و ای يک بار، شش هفته
وسيلة   سال، بايد به       الً در عرضِ يک       ها تقسيم شود، مث       که مجموعِ اين هزينه         نَحوی  

 که روزانه برای توليد نيروی    کاالهائی  آن گردد. اگر حجمِ درآمد متوسط روزانه جبران
بار مورد لزوم است           ای يک    که هفته   کار ضَروری است مساوی با الف و حجمِ آنهائی     

فرض شوند،     الزم است مساوی با ج وغيره       که هر سه ماه يک بار  مساوی با ب وآنچه
  قرارِ زيرين خواهد بود: کاالها به آنگاه متوسط روزانة اين

   ج + سايرين ۴ب +  ۵۲الف +  ۳۶۵
۳۶۵  

 ۶که برای متوسط روز الزم است                اگر فرض شودکه درمجموع مقدارکاالئی                   
کار، روزانه نصف روزکارِ متوسط                  است، آنگاه در نيروی           کارِ اجتماعی نهفته        ساعت 

کار    ازکارِ روزانه صَرف نيروی    عبارت ديگر هرروز نيمی است يا به يافته متجس اجتماعی
کار الزم است، عبارت از ارزشِ                  کارکه برای توليد روزانة نيروی      گردد. اين مقدار می

حال   کار است. اکنون اگر درعين          روزانة نيروی توليدتجديد کار يا ارزشِ روزانة نيروی
تالر مجسم     شيلينگ يا يک   طالئی معادل با سه      عی درمقداراجتما نصف روزکارِ متوسط

کند.   تطبيق می    کار    روزانة نيروی  بودکه با ارزشِ تالر بهائی خواهد اشد،آنگاه يکب شده
-کند، درآن        کار هرروز اين نيرو را در برابرِ يک تالر عرضه                        حاال اگر دارندة نيروی             

فرضِ ما دارندة         آن خواهد بود و بنا به   کار مساوی با ارزشِ صورت بهای فروشِ نيروی
  پردازد. است، همين ارزش را می که درصدد تبديلِ تالرهای خود به سرمايه پول

کاالهائی تشکيل      کار از ارزشِ مجموعة             نيـروی    آخرين مرز يا حداقلّ ارزشِ               
 کار، يعنی انسان، قادر به تجديد                 که بدون مصرف روزانة آنها حاملِ نيروی                     شود  می 

که برای     ئی  عبارت ديگر ارزشِ وسايلِ زندگی                 پروسة زندگانیِ خويش نيست يا به             
اقلّ را تشکيل می اجتناب  آدمی غيرقابل طبيعیِ  زيستکه   دهد. درصورتی     است اين حد
 خواهد   قرار      تر از ارزشش       آن پائين       حداقلّ تنزّل نمايد، قيمت            اين  کار تا     نيروی    بهای   

  

 متوسط روزانه  =
 پ =
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خويشتن     پريشانی     پژمرده و  شکلِ تواند به کار فقط می نيروی حالتی  چنين گرفت زيرا در
 کند   کار، ايجاب می        ارزشِ هرکاال برحسبِ زمان                دارد و بسط يابد. ولی تعيينِ           را نگاه
  گردد. تحويل عادیکاال باکيفيت  که آن

گيرد،    عت اشياء سرچشمه می    طبي   که خود از       را،   کار    نيـروی    تعيين ارزش          اين  
با     : "تصورِ توانائیِ           که  فريادبرآوردن           ) ١( روسی  مانند     کردن و     آميز تلقّی   ونت خش  کار 
هنگامِ عملِ توليدی مانند تصورِ يک وجود                  کارگران به         نظر از وسايلِ معيشَت        قطع 

  حال ازکارگران و وسايلِ               کند درعين     کار صحبت می    است. آنکه ازکار و توان           خيالی
قيمت   فروشیِ ارزان         ، منتهای احساسات       ٢" گويد   می  مزد سخن  واز     معيشَت، ازکارگر        

است؛ همچنانکه        کند، هنوز ازکار سخن نگفته          کار صحبت می    است. آنکه از توانائیِ      
داندکه برای نيل          کس می   معنای خودگوارش نيست. همه            گوارش به      صحبت ازتوانائیِ 

کار صحبت    از توانائیِ       کافی نيست. آنکه        به پروسة اخير تنها داشتنِ يک معدة خوب              
کند   نظر نمی   است صرف   که برای بقاِءآن ضَروری         معيشَتی وجه از وسايلِ هيچ کند به می

فروش نَرود،      نيرو به است. اگر اين آن توانائی بيان شده وسايل در ارزشِ بلکه ارزشِ اين
مانند    کارِ خود را        عکس، وی توانائیِ          کارگر مفيد نيست و به         وجه برای      هيچ  ديگر به   

  تاکنون صَرف مقداری وسايلِ           کندکه برای توليدش        می رحمِ طبيعت تلقّی يک جبرِ بی
نمايد.    ای را طَلَب می       الزم آمده است و تجديد توليد آن مستمراً وسايلِ تازه                        زندگی   
  ٣است."   فروش نَرود هيچ کار... هرگاه به کندکه: "توانائیِ کشف میسيسموندی سپس 

با انعقاد       است  کار، مستلزم آن         کاالی ويژه، يعنی نيروی              اين   ماهيت خاصِّ     که 
دست خريدار      طورِ واقعی به       قرارداد بينِ فروشنده و خريدار ارزش مصرفش هنوز به                          

                                                
) ـ اقتصاددان و رجلِ سياسیِ ۱۸۴۸ـ  ۱۷۸۷(  Rossi, Pellegrino Luigiروسی ـ پِلگرينو لوئيجی ) ۱(

  ايتاليائی.
    Rossi: "Cours d'Economie Politique", Bruxelles, 1842, P. 370 ـ۲

 Sismondi: "Nouveax Principes d'Economie Politique.", T. I. p. 113ـ ۳
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گردد معين      ازآنکه وارد دوران               کاال مانند هرمتاعِ ديگر پيش            نرسيده باشد. ارزشِ اين          
ازکارِاجتماعی صَرف شده بود ولی ارزش                   ارِمعينی   کار مقد    توليد نيروی      بود زيرا برای      

انتقالِ نيرو و بروزِ            است. بنابراين    کاربردن آيندة اين نيرو مصرفش عبارت از بروز و به
يکديگرند.      لحاظ زمانی جدا از           مصرف، از        مثابه ارزش       آن به      تحقّقِ    آن، يعنی     واقعیِ   

وسيلة فروش و      مصرف آنها به        صُوریِ ارزش         که انتقالِ   ١کاالها قبيل  مورد اين در  ولی
منزلة    آنها به خريدار، از لحاظ زمانی جدا هستند، پولِ خريدار اکثراً به                                  تسليمِ واقعیِ    

خت عمل می        ـوسيل  پردا ي      ـکه شي  ة کشورهائی     ـکند. درکلّي       ة  توليد سرما ری      هـوة  دا
يرو مدتی طبقِ     آن ن    گرددکه    کار فقط هنگامی پرداخت می حکمفرماست، بهای نيروی

کار افتاده باشد، مثالً در پايان هر هفته. بنابراين در                           موعد مقرر در قرارداد خريد به                 
دهد    دار می     طورِ مساعده به سرمايه         کارِ خود را به       جا کارگر ارزش مصرف نيروی همه

مصرف برسانَد و      گذاردکه خريدار آن را به                کند می   ازآنکه بهايش را دريافت              و پيش  
  کند. نسيه و اعتبار معامله می دار به جا کارگر با سرمايه همه لذا

دار،     هنگامِ ورشکست سرمايه       شدن دستمزد مورد مطالبة کارگر، به               تنها سوخت  
بلکه يک    ٢دهد اين اعتبارگشائی وهم و خيالِ پوچی نبوده است                       نيست که نشان می     

                                                
  شود." که تمام شد پرداخت می ـ "هرکار هنگامی۱

(An Inquirg into those Principles respecting the Nature of Demand etc. p. 104). 

وسيلة  کارگر، نخستين عاملِ توليد، امکان يافته باشد به  آغاز شودکه "اعتبارِ تجاری بايد از هنگامی
  ماه وغيره بکشد." اندازِ خود انتظارِ مزدکارش را تاآخرِ هفته، پانزده روز، يک پس

(Ch. Ganilh: Des Systèmes d'Economie Politique, 2ème edition.  Paris, 1821, 
T. II. P. 150).  

موذيانه اضافه  Storch) ۱ـ۲(استورش  دهد" ولی را قرض می خود (Industry) وکوششِـ "کارگرکار ۲
ئی  چيزِ مادی کارگر هيچبدهد... زيرا را ازدست که "مزدشاين کند" جز کند: "وی هيچ خطری نمی یم

  .(Storch: "Cours d'Economie Politique", Petersburg, 1815, T. II. P. 37)رد."آو درتوليد نمی
را مورد آدام اسميث که نظريات  ـ اقتصاددان روسی )۱۸۳۵ـ ۱۷۶۶( Heinrich Storch هنريش استورش) ۱ـ۲(

  مجادله و مناظره قرار داده است. 
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 ١.کنند  می   اثبات     را    نکته    تند اين هس ورشکستگی از نيزکه پايدارتر  ديگری  سلسله عواقبِ
                                                

 فروشند و به آن می کاملِ را طبقِ ارزشِ که نان ـ يک مثال: درلندن دونوع نانوا وجود دارد: آنهائی۱
"full-priced" فروشند و ارزش می  اين تر از را پائين  که نان معروفند ونانواهائی"undersellers"  ناميده

 زارشِ نمايندة دولتـازگ  ۳۲ة اخيرند. (صفحة ـچهارمِ مجموعِ نانواها از طبق  از سه  شوند ـ بيش می
H. S. Tremenheere  :دربارة  

"Grievances complained of by the Journeymen bakers etc.", London, 1862) 

 که با زاج، صابون، آهک،گچ و فروشند يعنی نانی استثناء نان تقلّبی می  فروشان تقريباً بدون اين ارزان
گفته و  آبیِ پيش تابِک کنيد به کنند. (مراجعه مخلوط می قبيل ديگری ازاين صحیِموادّ مطبوع ومغذّی و

 Committee of 1855 on adulteration of"نان   دربارة تقلّب در        ۱۸۵۵کميسيون   گزارشِ     همچنين به 

bread" هاسال ترگزارشِ دک نيز بهو(Hassall) عن وان:تحت "Adulterations Detected" م، چاپِ دو
که: "درنتيجة  اظهار داشت ۱۸۵۵يتة در برابرِکم  (Sir John Gordon)گوردون   سر جان ). ۱۸۶۱لندن 

که برای  عواقبِ زيانمندیطع نظر ازکنند، ق که روزانه با دو فوند نان زندگی می اين تقلّب مردمِ فقيری
آورند."        دست نمی   که برايشان الزم است به           آن موادّ غذائی    آنها وجود دارد، اکنون حتّا ربعِ تندرستیِ

کامالً از جريان        از طبقة کارگر بااينکه           ای   که چگونه بخشِ عمده       لببرای توضيحِ اين مط       ترمن هير    
 )۶۷صفحة  گزارش کند (همان طور استدالل می دهد اين اين تقلّبات اطالع دارد به چنين وضعی تن می

(دکّانchandler's Shop     دهند از نانوا يا او می که به لیهمان شک کارگران خريداریِ نان به که: "برای
شود،کارگران فقط       اينکه مزدکارگران در پايان هفته پرداخت می فروش) اجباری است." نظر به دهخر
کنند بپردازند و سپس          اين مدت خانوادة آنها مصرف می                 توانند درآخرِ هفته قيمت نانی راکه در می

 که نان با اين قبيل تشياع رسيده اس کند: "اين امر به مبنای اظهارات شهود علنی اضافه میبر  ترمن هير
  رسيدن = فراگيرشدن] [شياع شود." ويژه برای اين نوع از مردم تهيه می ها به آميزه 

(It is notorius that bread composed of those mixtures, is made expressly for sale in this manner).  
انزده روز به پانزده روز سکاتلند) مزد پدر بسياری از نواحیِ روستائیِ انگلستان (ولی خيلی بيشتر در ا

کاالهای مورد نيازِ خود را تا موعد پرداخت  استشود.کارگر مجبور پرداخت می بار ماهی يک يا حتّا
دوشد،  را می که وی دکّانی عمالً به فروشند و وی بهای بسيارگران می او به را بهچيز  مزد نسيه بخرد... همه

 (Wilts) ويلتستوابعِ  از (Horningsham) هام هورنينگسمثالً در   که است  تجه همين است. به  وابسته
فوند) به يک  Stone )۱۴استون آرد راکه جای ديگر هر  است، وی بايد همان مقدار  که مزد ماهيانه

  ←   کند." پنس خريداری ۱۰شود، به دو شيلينگ و پنس فروخته می ۱۰شيلينگ و
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وجه    هيچ  کند، به   عمل مثابه وسيلةپرداخت چه بهمانند وسيلة خريد و وجود اين پول چهبا
شده   کار طبقِ قرارداد طی           دهد. بهای نيروی         تغييری در ماهيت خود مبادلة کاالها نمی

 کار فروخته شده است         ی بهای خانه بعداً تحقّق يابد. نيرو              است ولواينکه مانند اجاره            
طورِ خالص      آن بعداً پرداخت خواهد شد. ولی برای اينکه روابط به                              گواينکه بهای       

محضِ   کار هر بار به        کنيم که دارندة نيروی             گردد سودمند است موقّتاً فرض             درک   
  کند. که طبقِ قرارداد تعيين شده است دريافت می آن نيرو بهائی را  فروشِ 

که از جانبِ دارندة پول به صاحبِ                  را     نگیِ تعيينِ ارزشی     چگو  ما اکنون شيوه و
که    مصرفی را     دانيم. ارزش         گردد، می      کار، پرداخت می         کاالی ويژه، يعنی نيروی             اين  

آورد، تنها در استفادة واقعی يعنی در پروسة                       دست می   دارندة پول در مقامِ مبادلـه به                
م برای انجامِ اين پروسه ازقبيلِ موادّ                   کند. تمامِ اشياِء الز          کار بروز می       مصرف نيروی     

کند. پروسة مصرف       آنها خريداری می         کاملِ   قيمت  اوليه وغيره را دارندة پول ازبازار به   
                                                                                                       
("Sixth Report" on "Public Health" by "the Medical Officer of the Priry Council  →      
 etc." 1864. p.264) 

(اسکاتلند غربی) تنزّلِ Kilmarnock کيلمارنوک و  Paisly پايزلیکارگران حروفچينِ ۱۸۵۳درسال "
  وسيلة اعتصاب تحميل نمودند." روز  به ۱۴موعد پرداخت را از يک ماه به 

("Reports of the Inspectors of Factories 31 st. Oct. 1853", p. 34).  
 آرامِ اعتباری مثابه تحولِ توان به برند می کار می انگليس به راکه بسياری از صاحبان معادن ذغالِ ای شيوه

که مزدکارگران         قرار است       دهد، مورد توجه قرار داد. شيوة مزبور از اين                  دار می کارگر به سرمايه که 
شود.  کارگر داده می دار به هائی از طرف سرمايه گردد و تا سررسيد موعد مساعده نه پرداخت میماهيا

کارگر بايد باالتر از قيمت بازار خريداری نمايد                            که  کاالهائی است        صورت   ها اغلب به     اين مساعده     
(Trucksystem)               ذغال معادن اين خود عموماً برای متصديان" .(coal masters)  ی    ملیعکه   است  عاد

 اعده درسآنها بدهند. اين م ای به آخرِ هرهفته مساعدهبار بپردازند و در مزدکارگران خودرا ماهی يک
فروشی   مغازة جزئیاز شود وعبارت می ناميده Tommy shopشاپ  که تومی شود (دکّانی دکّان داده می

گيرد و از دست ديگر دوباره               تی می آن مساعده را از دس             کار است). کارگر          متعلّق به خود صاحب     
  دهد."  تحويل می

("Children's Employment Commission, III. Report", London, 1864, P. 38, n. 192).  
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کار مانند      است. مصرف نيروی        ارزش     حال پروسةتوليدکاال و اضافه             کار درعين      نيروی   
گيرد. بنابراين ما          می  مصرف هرکاالی ديگر در خارج ازبازار يا محيط دوران انجام                                

چيزش   کار اين محيط پر سروصدا راکه همه              پول ودارندة نيروی              همراه صاحب     نيز به  
آنها    دنبالِ هردوی        کنيم و به    شود ترک می     در سطح و در برابرِ ديدگان همه انجام می                  

  که درآستانة آن نوشته شده است:  شويم واردکارگاه محرمانة توليد می
 "No admittance except on business" ز برایکار ممنوع است (ورود ج.(  

شود چگونه      کند بلکه ديده می       شود چگونه سرمايه توليد می         تنها نمايان می   درآنجا نه
  نيز بايد از پرده بيرون اُفتَد!   )١(گردد. باألخره رازِ افزونگری سرمايه خود توليد می

  

،که درميان چهار ديوارِآن خريدوفروشِ                       محيط دوران با محيط مبادلة کاالها                
 طبيعیِ بشَر بود. تنها آنچه در            حقوقِ   گيرد، درواقع بهشت حقيقی           کار انجام می       نيروی   

است. آزادی! زيرا              ) ٢( بنثام  محيط حکمفرما است، آزادی، برابری، مالکيت و                        اين   
خود هستند. آنان        کار، فقط تابعِ ارادة آزاد                  خريدار و فروشندة کاالئی، مثالً نيروی                  

بندند. قرارداد          يکديگر قرارداد می           مثابه اشخاصِ آزاد و دارندگان حقوقِ مساوی با    به
کند.   می   پيدا    مشترکی   حقوقیِ   آنان بيان  ارادة آن وسيلة که به است ئی ائینتيجة نهاز عبارت

 گيرند ومعادلی       کاال با يکديگر درارتباط قرار می      عنوان دارندة زيرا آنها تنها بهبرابری! 
خود است.     اينکه هريک تنها مختارِ مالِ     کنند. مالکيت! برای را دربرابرِ معادل مبادله می 

                                                
کلمه  گفته شده است. اين کار برده  که مارکس به  Plusmachereiآلمانیِ کلمة  مقابلِ) افزونگری در۱(

گرديده است ولی  مهسازی" و "تحصيلِ سود" ترج ارزش "اضافهبترتي های فرانسه و روسی بهترجمهدر
ارزش وسود است  هومِ اضافهشده اعم از هردو مف کار برده جانبِ مصنّف بهآلمانی از متنِکه در ای کلمه 

  کرده است.  کتاب اراده که مصنّف است نظرِ ما عيناً دارای همان مفهومی ترکيبِ فارسی افزونگری بهو

 انگليسی ومؤسسِ مکتبِ مفيدجوئی  معروف  دان حقوق (Jeremy Bentham)جِرمی بنثامبه   ) اشاره۲(
utilitarisme   کاپيتال مربوط به تبديلِ  فصولِ از   ). مارکس در يکی۱۸۳۲ـ وفات ۱۷۴۸است، (تولّد

  ده است.ای در حمق بورژوائی" خوان ) وی را "نابغه۲۴ـ فصلِ  سرمايه (جلد سوم ارزش به  اضافه
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آنها     که  گيرد و بس. تنها نيروئی        دو فقط خويشتن را درنظر می بنثام! زيرا هر يک ازآن
دهد همانا استفادة شخصی، سودجوئی       يکديگر قرار می کند و درارتباط با را جمع می

فکرِ خود است      که هرکس فقط به      همين جهت آنهاست. و درست به و منافعِ خصوصیِ
ياء يا   آنها، بنا بر يک نوع هماهنگی مقدر اش               کس غمخوارِ ديگری نيست، همة و هيچ

سود مشترک    بهداست وراکه متقابالً مفي آنچه مکّار، فقطتحت حمايت ايزدی زيرک و
  دهند. ، انجام میاست آنهاست و مورد استفادة جمعی

شويم يعنی محيطی     کاالها جدا می که ما ازمحيط دوران ساده يامبادلة لحظه ايندر
نظـرات، مفاهيم و        (vulgaris)گرِ آزاد منشأ عاميانة            که برای مبادله       گوئيم   را ترک می     

که   رسد  نظـر می   ضابطة قضاوت وی دربارة جامعة سرمايه وکارِ مزدور است، چنين به                
برخی تغييرات رخ داده است. آن                (dramatis personae) يمای بازيگران درامِ ما      در س

دنبالِ او      کار به    رود و دارندة نيروی              دار در پيشاپيش می مثابه سرمايه مرد پولدار سابق به
 ده، لبخندزنان و       ـرِ متعلّق به وی روان است. آن يکی باد در دماغ افکن                          ـمانندکارگ     

  بازار     که پوست خويش را به      کسی يگری سرافکنده و منزجِر همچونکارانديش، اين د
  آورده است و اکنون انتظاری هم جز اين نداردکه به دباغيش برند.

  
  

ِ بخشِ دوم پايان   
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  پنجمفصل 

  

ندوارز )١(ر ندوزائیاَف شکار و ر  
  

۱. ندوکار ر  
  

کارواداشتنِ  کار، آن نيرو را با به کارخودکاراست. خريدارِ نيروی مصرف نيروی
کارِ فعال  نيروی  (actu) الفعلکارِ بِ رسانَد. فروشنـدة نيروی مصرف می اش، به فروشنده

رای کارگـر بود. ب (potentia) القوهکه قبالً فقط بِ شود درحالی گردد وکارگر می می 
مصرف يعنی های  از هر چيز در ارزش گردد بايد پيش  کارش درکاالها مجسم  اينکه 

 دار که سرمايه  آنچه  خورند، بيان شود. پس احتياجات میاز نوعی درد رفعِ که به  دراشيائی
مصرف خاصّ، يک   دارد عبارت از يک ارزش آن وامی   ساختنِ  آماده کارگر را به

  جهت ها، از اين های مصرف يا خواسته ماهيت عمومیِ ارزش دراست.  جنسِ مشخّص 
شود.  د، تغييری حاصل نمیـشون آماده می او  ارتـدار و تحت نظ هـکه برای سرماي

بنابراين پروسة کار را بدواً بايد مستقلّ از هر شکلِ مشخّصِ اجتماعی مورد مطالعه 
   قرارداد.

                                                
کوشيم  حال می درعينکنيم و جای پروسه استعمال می کلمة روند را به آينده فصل وفصولِ اينما در )١(

  وکلمة خارجیِ پروسه معتاد سازيم.يگانگیِ مفهومِ روند  هردوکلمه ذهنِ خواننده را بهبا استعمالِ 
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ای  ای است بينِ انسان و طبيعت، پروسه در مرحلة نخست کار عبارت از پروسه
دهد،  که طیِّ آن انسان فعاليت خويش را واسطة تبادلِ مواد بينِ خود وطبيعت قرار می 

گيرد. انسان خود در برابرِ موادّ طبيعت مانند  کند و تحت نظارت می آن را منظّم می
البد خود دارد، بازوها، ئی راکه درک گيرد. وی قُوای طبيعی يک نيروی طبيعی قرار می

که برای زندگیِ  صورتی آورد تا موادّ طبيعی را به حرکت درمی پاها، سر ودستش را به
حرکت روی  که وی با اين  خود او قابل استفاده باشد تحت اختيار درآورد. درحالی

عت طبي  حال  سازد، درعين را دگرگون می  کند و آن طبيعت خارج از خود تأثير می
است  که در نهاد اين طبيعت خُفته   استعداداتی دهد. وی به  را نيز تغيير می  ويژة خويش

آورد. ما در اينجا  را تحت تسلّط خويش درمی  آن بخشد و بازی نيروهای تکامل می
کارِ  که کارکه جنبة حيوانی و غريزی دارد کاری نداريم. آن وضعی اَشکالِ ابتدائیِ به

واحوالی  است نسبت به اوضاع  دست نداده را از ز شکلِ اولية غريزیِ خودانسانی هنو
آيد، در حکمِ اَدوار و  بازارِکاال می کارِ خويش به فروشندة نيرویمثابه  کارگر به که  

انسان تعلّق دارد مورد بحث  که منحصراً به است. ما کار را درآن صورتی  اَزمنة ابتدائی
دارد و زنبورعسل  کارِ نساج شباهت  دهدکه به انجام می عمالیعنکبوت اَ دهيم. قرار می

گردد.  از استادان معماری می خود موجبِ حيرت برخی   های مومیِ با ساختمان حجره
که  است سازد اين  می آنچه از پيش بدترين معمار را از بهترين زنبورعسل متمايز ولی

سازد. در پايان پروسة  کند در سرِ خود میحجره را درکَندو بنا  از آنکه معمار پيش 
طورِ ذهنی وجود  شودکه ازآغاز در تصورِکارگر و بنابراين به ای حاصل می کار نتيجه

هدف  حال به کند، بلکه او درعين  داشت. نه تنها وی تغيير شکلی به طبيعت اعمال می
قانونی بر نوع و  است ومانند آگاه که خود ازآن بخشد، هدفی خود در طبيعت تحقّق می

اش بايد ازآن تَبعيت نمايد. و اين تَبعيت  کند و اراده چگونگیِ اعمال او حکومت می
دهند در تمامِ  کار انجام می  که آن اعضائی  عملی منفرِد و تنها نيست. عالوه بر کششِ

 یِاوکند و هرقدر محتَ که در دقّت بروز می  است  الزم کار ارادة متناسب با هدفی مدت
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کارگرکمتر جالب باشد و بنابراين هر قدرکارگر آن را  برای آن یکار و شرايط اجرا 
کشش  کند، اين عادیِ نيروهای جسمانی و معنویِ خويش احساس مثابه عمل کمتر به

  اراده بيشتر است.
  

کار    هدف با خود کار، محمولِ            سادة پروسة کار عبارتند از فعاليت طبق               عواملِ
  يلة کار.و وس

  

آب نيز هست) همچنانکه از ابتدا انسان را از                      زمين (که ازلحاظ اقتصادی شاملِ              
انسان،       بدون دخالت عملِ         ١کند  تأمين می      ادة زندگی     ـآم     جهت آذوقه يعنی وسايل         

کار فقط بستگیِ    که کارِ عمومیِ بشَری نيز وجود دارد. کلّية اشيائی  مثابه محمولِ خود به
  کاری هستندکه طبيعت به انسان عنايت              کند محموالت     ها را با زمين قطع می       آن   مستقيمِ 

وسيلة صيد از عنصرِ حياتیِ خود، آب، جدا               که به کرده است. از اين قبيل است ماهی 
که از رگة       گردد يا سنگ معدنی       نخورده قطع می       که درجنگلِ دست      شود، درختی     می

محمول يا موردکار نفوذکرده باشد، مثالً                   شود. اما اگر قبالً کاری در               خودکنده می     
ناميم.   را مادة خام می وشو آماده شده باشد، ما آن وسيلة شست که به مانند سنگ معدنی

کار   کار مادة خام نيست. محمولِ              محمولِ    کار هست ولی هر        مادة خامی محمولِ          هر 
  آمده باشد.وجود کار تغييراتی درآن به  وسيلة شودکه به هنگامی مادة خام می

  

که کارگر بينِ خود  و محمولِ  است چيز يا مجموعة اشيائی  وسيلة کار عبارت از
دهندة عملِ خود بر شیِء موردکار استفاده                  مثابه سرايت   دهد و ازآن به کارش قرار می

از اشياء را مورد استفاده قرار            کند. وی خواصِّ مکانيکی، فيزيکی و شيميائیِ برخی می
                                                

گوئی از طرف نسان وجود دارند، الً مستقلّ از امقدارِکم وکام که به روی زمين ـ "محصوالت خود۱
دهند  کمی می جوانی مبلغِ هآنچنانکه ب زندگی معمول است يعنیاندکه در همان شيوه عطاشده طبيعت به

  بتواند بدان وسيله کارکند و نيکبختیِ خود را تأمين نمايد." تا وی
(James Steuart: "Principles of Political Economy", Dublin, 1770. vol. I. p. 116) 
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نظر    صرف  ١روی يکديگر تأثير دهد.    مثابه قوه به آنها را به قِ هدف خويشدهد تا طب می
چينَد   که می   هائی   آورد، مانند ميوه          چنگ می طورِ آماده به که انسان به از وسايل معيشتی

  که  چيزی     کند، آن     مثابه وسيلة کار استفاده می           و درواقع تنها از اعضای بدن خود به                   
کاراست. بدين      آورد کار نيست بلکه وسايلِ استيالی خود درمیتحت  کارگر مستقيماً

آنها     کردن    کند و با ضميمه    طريق انسان اشياِء طبيعی را تبديل به عاملِ فعاليت خود می  
رغمِ آنچه در تورات آمده است، سيمای طبيعیِ خويش را         اعضاِء بدن خويش، علی به

است زرادخانة اولية وسايلِ               انسان     قة ابتدائیِ      دهد. زمين همچنانکه انبارِ آذو               می  بسط  
سائيدن، بريدن، فشردن،            راکه انسان برای رود. مثالً زمينِ سنگی شمارمی نيز به توليد وی 

دارد. خود زمين نيز وسيلةکار است   وی ارزانی می برد، به کار می کردن وغيره به پرتاب
به وسيلة کار درکشاورزی باز مستلزِمِ يک                   مثا  ولی با وجود اين آغازِ خدمت وی به                  

طورکلّی     به  ٢کار است.     ای از نيروی        يافته   سلسله وسايلِ ديگرِکار و درجة نسبتاً توسعه              
کاری احتياج پيدا   يابد، ناچار به وسايلِ اينکه پروسة کار تا حدودی توسعه می محض به

کرده    که انسان زندگی        ئی ترين غارها باشد. درقديمی آنها قبالً کار شده کندکه روی می
شده، يعنی     شود. درآغازِ تاريخ بشر حيوان رام                     است افزار و اسلحة سنگی ديده می             

گرديده است، در جنبِ سنگ، چوب،                وسيلـة کار تغيير يافته و اهلی            که به    حيوانی   
                                                

طورکلّی عبارت از اين فعاليت  باز است تواناست. نيرنگ آن به که نيرنـگ همان اندازه ـ "عقل به۱
روی يکديگر تأثير  دهدکه بنابرطبيعت خاصِّ خود به که اشياء را درحالی قرار می تراش است واسطه

کند،  د مستقيماً دراين پروسه مداخلهاينکه خو پردازند و بدون هم می وانفعال نسبت به فعل  کنند و به می
  کشانَد." سوی هدف خويش می آنها را فقط به

(Hegel: "Enzyklopädie", Erster Teil. "Die Logik", Berlin, 1840, S. 382). 

  ۳۸۲صفحة  ۱۸۴۰المعارف ـ بخش نخست. منطق. برلين  �: دائرهگل
ای  مايه ) که ناگفته نمانَدکتابِ بی۱۸۱۵د (پاريس درکتابِ تئوریِ علم اقتصاد خو (Ganilh) گانيل ـ ۲

معنای خاصّ با آنها  کشاورزی به که کاری های است، در مقابلِ نظرية فيزيوکراتها سلسلة عظيمِ پروسه
  کند. مالزمه دارد شمارِش می
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 ١کند.  مثابه وسيلةکار ايفا می          شده مهمترين نقش را به         که پرداخت      استخوان و صَدفی     
ای در نزد برخی از انواعِ حيوانات             صورت نطفه کار، بااينکه به و ايجاد وسايلِ استعمال

که فرانکلين  است سبب همين است و به وجود دارد، صفَت مميزة پروسةکار ويژة انسانی
  کند. تعريف می (a toolmaking animal)انسان را حيوان افزارساز 

شده برای شناسائیِ سازمان بدنیِ انواعِ                لهای فُسي    قدرکه ساختمان استخوان همان
کار برای      همان اندازه نيز بقايای وسايل                آنها براُفتاده مهم است، به             که نسلِ    حيواناتی    

شده اهميت دارد. وجه تمايزِ                 اجتماعی سپری     های    قضاوت دربارة اقتصاد ساخت              
که   است  بلکه درآن       شود،   چيزی ساخته می      که چه   نيست  دورانهای اقتصادی در اين                

سنجِ تکاملِ    تنها درجه     کار نه    وسايل   ٢کاری ساخته شده است.         چگونه و با چه وسايلِ        
ئی هستندکه در      دهندة مناسبات اجتماعی         آيند بلکه نشان      شمار می   کارِ انسانی به       نيروی
 گيرد. کار انجام می آن درون  

مجموعة آنها را دستگاه          توان    کارکه می     کار، وسايلِ مکانيکیِ         از ميان وسايلِ       
استخوانی و عضُالنیِ توليد ناميد، بيشتر معرف صفات مشخّصة دوران توليد اجتماعیِ                

که فقط برای        ظرف، سبد، کوزه، تُنگ وغيره                 از قبيلِ    هستند تـا آن وسايلی         معينی 
 ند و به کار می کار به نگاهداریِ محموالتومثابه    توان به     می طورکلّی مجموعة آنها را  ر

دستگاه عروقیِ توليد تلقّی نمود. وسايلِ مزبور درمورد ساخت محصوالت شيميائی                              

                                                
  )۱۷۶۶در نوشتة خود ( Turgot )۱ـ۱(تورگوـ ۱

"Réflexion sur le formation et la distribution des richesses" 

  خوبی توضيح داده است. وکار به آغازِکشت شده را برای اهميت دامِ رام
شانزدهم  ) ـ اقتصاددان فرانسوی و وزيرِ لوئی۱۷۸۱ِـ۱۷۲۷( Anne, Robert, Jacques, barbon de Turgot) ۱ـ۱(

فيزيوکراتيک به منتهادرجة  ی مکتبِقولِ مارکس"باو بنابه هک کنِهشاگرد دکتر ترين راتها وبرجستهمکتبِ فيزيوکاز
  اوجِ خود رسيد."

۲لی برای مقايسةتکنولوژیِ دورانهای کلّيةکاالها،کاالهای ـ ازميانرفاً تجمت کم مختلفة توليد صتر  اهمي
  هستند.
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    ١کنند. تازه شروع به ايفای نقشِ پراهميتی می

که واسطة     پروسة کار در عداد وسايلِ خود، عالوه بر اشيائی                      تر  در معنائی وسيع     
دهندة    مثابه سرايت     نَحوی از اَنحاء به          جه به گردند و بالنتي        آن می    تأثيرِکار بر محمولِ         

گيردکه برای انجامِ پروسه               روند، کلّية شرايط مادی را نيز در بر می                     کار می    عمل به  
                                     ت دارند. اين شرايط در پروسة کار مستقيماً دخالت ندارند ولی بدونآنها     ضَرور

شود. خود زمين باز از            م می  طورِ ناقص انجا        پذيـر نيست و يا به        پروسه يا اصالً انجام        
کارگر مکانی را که درآن              آيد زيرا زمين به         شمار می   قبيل وسيلة عامِّ کار به        زُمرة اين      

انجـام      و همچنين ميدانی را کـه پروسة کار در آن                    (locus standi)   يابد   استقرار می    
وسيلة   قبالً به  که   کاری    کند. ازجمله وسايلِ         عطا می    (field of employement)گيرد    می 

ها   ها و راه      کار،کانال         های محلِّ    طورِ مثال از ساختمان          توان به     اند می    کار آماده شده        
  وغيره نام برد. 

کار، آن تغييراتی راکه از پيش                 مدد وسايلِ     پس، در پروسة کار فعاليت انسان، به   
 يابد.   ول خاتمه میآورد. پروسه بامحص وجود می کار به مورد نظر بوده است درمحمولِ

که برحسبِ     است  ای طبيعی     پروسه عبارت از يک ارزش مصرف يعنی ماده                    محصولِ  
است. کارِ     های انسان تغييرشکل يافته است. کار با محمولِ خويش درآميخته         نيازمندی

شکلِ حرکت    کارگر به     خودگرفته است. آنچه از جانبِ              يافته و محمول، کار به          تجسم 
نون ازسوی محصول مانند خاصيتی درحالِ سکون، درصورت هستی          کرد اک جِلوِه می
  است. ای شود. کارگر بافته است و محصول بافته ديده می

که محصول است مورد توجه           اش   نظرِ نتيجه   را از نقطه       اکنون اگر مجموعِ پروسه   
                                                

که پاية  که تاکنون نوشته شده دربارة تکاملِ توليد مادی هائی ـ (زيرنويس چاپ دوم) : هرچند تاريخ۱
گويند، ولی برپاية تحقيقات  کمتر سخن می است زندگیِ اجتماعی و بنابراين مبنای هرتاريخِ واقعیهر 

هائی  شود، الاقلّ ازمنة ماقبلِ تاريخ بنابراَفزار و سالح خوانده می تاريخی آنچه تحقيقات علومِ طبيعی، نه
  ندی شده است.ب تقسيم آمده تحت نامِ عهد سنگ، عهد مفرغ و عهد آهن دست که به



    ۳۱۷    کارل مارکس  

  

مانندکارِ    و خودکار نيز  ١مثابه وسايلِ توليد کار هردو به کار و محمولِ قرار دهيم وسايلِ
  شوند. ديده می ٢بارآور
شود، درعوض        مثابه محصول از پـروسة کار خارج می                 اگر ارزش مصرفی به           
کار هستند، تحت         گذشتة  های   که خود محصولِ پروسه         های مصرف ديگری         ارزش    

که محصولِ اين       مصرفی   شوند. همين ارزش   عنوان وسايلِ توليد در اين پروسه وارد می
بنابراين محصوالت،          گردد.     کارِ ديگر می      آن   ت خود وسيلة توليد برای        پروسة کار اس     

  آيند. شمار می آن نيز به  حال شرط تنها نتيجة پروسة کار نيستند بلکه درعين
گيری وغيره،که محمولِ           استثاِء صنايعِ استخراجی، مانند معادن، شکار، ماهی                    به 

که مربوط     ن قسمت ازکشاورزی         وسيلة طبيعت ارزانی شده است (ونيز درآ         کارشان به
های بِکر و بايِر است) کلّية شُعبِ ديگرِ صنعت با محمولی سروکار                   آبادکردن زمين     به

کرده و خود      که قبالً کار درآن نشست شود يعنی محمولی دارندکه مادة خام ناميده می
که   کار است. از همين قرار است مثالً بذر درکشاورزی. حيوانات و نباتات                                  محصولِ  

کارِ   تنها محصولِ    کنونیِ خود نه       گردند در شکلِ       معموالً محصوالت طبيعی تلقّی می         
های بسيار تحت      وسيلة نسل گذشته نيستند بلکه نتيجة تحوالت ممتدی هستندکه به  سالِ

         طانسان و توس ا دربارة وسايلِ               کارِ وی ايجاد شده          مراقبتطورِ اخصّ     کار به    اند. وام ،
  آنها ديده شود. است تا آثارِگذشته در اکثريت عظيمِ کافی نگاه ترين سطحی

مثابه موادّ کُمکی در         مادة خام ممکن است مادة اصلیِ محصولی باشد يا فقط به                  
شوند مانند     کار مصرف می      ايجادآن محصول واردگردد. موادّ کُمکی يا توسط وسايلِ  

وسيلة اسبِ بارکش،       وسيلة چرخ، يونجه به        وسيلة ماشينِ بخار، روغن به        سنگ به ذغال
                                                

شود. ولی هنوز  گيری ناميده می آيدکه مثالً ماهیِ نگرفته وسيلة توليد برای ماهی نظر متضاد می ـ به۱
 که ماهی را درآبی صيدکنندکه ماهی نداشته باشد. کشف نشده است تاکنون چنين هنری

۲رکه ازنقطه ـ اين تعريفهيچ نظرِ پروسة سادة کار داده شده است به کارِ بارآو  وجه برای پروسة توليد
 کافی نيست. داری سرمايه
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شوند تا درآن تغييری مادی ايجاد نمايند؛ مانندکلُر برای       مادة خام ضميمه می يااينکه به
انجامِ خودکارکُمک          پشم، ويا به آهن، رنگ برای سنگ برای سفيدکردن پارچه، ذغال

روند. در مورد           کار می    به کارگاه      کردن    که برای روشنائی وگرم            کنند مثلِ موادی       می 
که بينِ مادة اصلی و مادة کمکی              طورِ اخصّ، تفاوتی          ساخت محصوالت شيميائی به      

صورت مادة      يک از موادّ مورد استعمال دوباره به                   شود زيرا هيچ      وجود دارد زايل می            
  ١گردد. اصلیِ محصول برنمی

تواند درمورد متعدد      راين میاست وبناب متنوعی اينکه هر شیء دارای خواصِّ نظربه
های   پروسه   است مادة خام برای            واحد ممکن      مورد استفاده قرارگيرد لذا محصولِ                   

گر، هم     آسيابان و هم برای نشاسته           حال هم برای       کارگردد. مثالً گندم درعين              مختلف 
ند بذر مادة     رود و نيز مان        کار می مثابه مادة خام به گير و هم دامپرور وغيره به عرق برای

مثابه محصول     گردد. وهمچنين درصنعت معدنی ذغال ازآن به         توليد خود می خام برای
  رود. کار می شود و در همان صنعت مانند وسيلة توليد به خارج می

عنوان وسيلة کار و هم مانند      تواند در يک پروسة کار هم به محصولِ واحدی می
است و روی   که درمورد پروارکاری خود مادة خامی وانیکار رود. مثالً حي مادة خام به

  کود نيز هست. حال وسيلة تدارک گيرد درعين کار انجام می آن 
نوبة خود     تواند به     آماده برای مصرف موجود است می                 شکلِ که به   يک محصول   

سازی است. يـا       مادة خام برای محصولِ ديگـرگردد مثلِ انگورکه مادة خامِ شراب                               
مثابه مادة خام قابل استفاده باشد.                وجودآوردکه فقط به           کار، محصولی به       است  ممکن 

                                                
آنها  که وی نامد ازموادّ کمکی می "Matière"راکه مادة  طورِ اخصّ مادة خام به (Storch)استورش ـ ۱

موادّ کمکی را موادّ   (Cherbuliez))۱ـ۱(شربوليهگذارد و  خوانَد فرق می می "Materiaux"را مصالح 
  نامد. می Matière instrumentalesتوسلی  

سياستمدار و اقتصاددان سوئيسی،   ) ـ۱۸۷۹ـ  ۱۷۹۳( Antoine Elisée Cherbuliezآنتوان اليزِه شربوليه ) ۱ـ۱(
  شاگرد سيسموندی.
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شود يا بهتر است آن را مرحلة             ناميده می    )  ١( ساخته  در اين حالت محصولِ مزبـور نيم             
کالف، نخِ قرقرِه و مانندآنها. مادة خامِ اصلی بااينکه خود  خواند مثل پنبه، نخِ )٢(ساخته

تغييرات مختلفه بگذَرد و در            سلسله   ناگزير شود از يک         است    است ممکن     محصولی  
ای همواره از نو وظيفة مادة خام را تا آخرين پروسة کار،که وی  شکلِ پياپی تغييريافته

  دهد، ايفا نمايد. صورت وسيلة معيشت يا وسيلة کارآماده بيرون می را به
شدن يک    تلقّی   ـا محصول   بودن، وسيلـة کار ي           شودکه مادة خام         پس ديده می     

که در اين       کند و مقامی     که وی در پروسة کار ايفا می    ارزشِ مصرف با نقشِ مشخّصی
نيز تغيير    آن تشخيص     مقام    نمايد بستگیِ تام وتمام دارد و با تغييرِ اين     پروسه اشغال می

  کند. می
سيلة توليد   مثابه و    بنابراين هرگاه در درون يک پروسة جديدکار محصوالتی به                          

  مادیِ  دهند و باز فقط مانند عواملِ بودن خود را ازدست می وارد شوند صفَت محصول
عنوان    کتان را به      کنند. ريسنده دوک را فقط مانند وسيله و الياف                      کارِ زنده عمل می       

 رِشتن ميسر     دوک     مصالح و      که بدون     است  کند. بديهی      محمولِ ريسندگی تلقّی می        
است. ولی در       مفروض     محصوالت ازآغازِ ريسندگی             ابراين وجود قبلیِ اين          . بن  نيست 

هستند همان اندازه         گذشته  کارهای    کتان و دوک محصولِ خود اين پروسه مسئلة اينکه
کارهای قبلیِ دهقان،           که در مورد خوراک مسئلة اينکه نان محصولِ                    تفاوت است     بی 

عکس، هنگامی وسايلِ توليد           گردد. به      ی می تفاوت تلقّ     آسيابان، نانوا وغيره است بی             

                                                
  Demi-façon ـ  فرانسه   Halbfabrikat) آلمانی ۱(
)۲ ( Stufenfabrikatساخته" دانسته  طالحِ معمولی"نيمرا بهترازاص آن که اصطالح . منظورِمارکس ازاين

ساخته نيست منتها هدف خاصِّ اين  هرحال تمام است و نيم که محصولِ مورد نظر به است است اين
دهد  ای از توليد آينده را تشکيل می نوع توليد تهية موادّ خام برای توليد ديگر است و بنابراين مرحله

است. اصطالحِ  رساند وناقص حقيقت را نمی کامالً اين اختهس نظرِ مارکس اصطالحِ نيم سبب به همين وبه
  صورت "مرحلة ساخته" ترجمه شده است. آن به مورد نظر عيناً ازکلمات مرکّبِ آلمانیِ



 پيتال. جلد اولکا    ۳۲۰

دهنـد که در پروسة کـار            کارِ گذشته بروز می          مثابه محصوالت       خصلت خود را به       
شود وغيره خاطرة        که پيوسته پاره می       برد، نخی     که نمی   ظهـور رسد. کاردی  نقايصی به

به                 ا  ر ريسنده  ن  بهما و  به       فالن چِلنگر  می     طورِ محسوس  . در محصول      آورنـد      يـاد 
که آفرينندة خواصِّ سودمند محصول بوده است، ناپديد                       ای   آميز، کارِگذشته       موفّقيت  

  گردد. می
عالوه    فايده است و به       گيرد بی    که در پروسة کار مورد استفاده قرار نمی                   ماشينی 

زنَد و چوب      شود. آهن زنگ می        تحت تأثيرِ نيروی مخربِ تبادلِ موادّ طبيعی واقع می  
است. کارِ     ای   شود پنبة هدررفته       دوزی نمی      که با آن بافندگی و سوزن           وسد. نخی  پ  می 

                                         زنده بايد چنگ در اين اشياء اندازد، آنها را از خوابِ مرگ بيدارکند و از صورت
که   ارزش مصرف واقعی و بالفعل تبديل نمايد. درواقع هنگامی ارزشِ مصرف بالقوه به

کند و برای وظايفی    اُفتَد، آنها را در پيکرِ خويش مستحيل می آنها می  جان کار به آتشِ
ها باز    آنهاست. اين   ایِ خوانَدکه متناسب با مفهومِ وجودی وحرفه در پروسة کار فرا می

مثابه عواملِ       دار و به      صورت هدف     شدن آنها به     شوند ولی اين بار مصرف           مصرف می   
اند    گيردکه شايسته     نوئی انجام می       های مصرف تازه و محصوالت   دهندة ارزش تشکيل

مصرف شخصی برسند و يا مانند وسيلة توليد در پروسة کارِ                  شکلِ وسيلة معيشت به    به 
  جديدی واردگردند.

آن نيز     تنها نتيجة پروسة کار بلکه شرط وجودیِ              پس اگر محصوالت موجود نه           
زنده از سوی ديگر يگانه           يافتنشان باکارِ  آنها در پروسة کار و تماس هستند، فروريختنِ

مثابه ارزش مصرف          کارِگذشته را به       است برای اينکه بتوان اين محصوالت                 ای   وسيله  
  حفظ نمود و تحقّق بخشيد.

دهد،    مادیِ خود، محمول و وسايلِ خويش را مورد استعمال قرار می    کار، عواملِ
بارآور بامصرف  مصرف است. اين سبب خود پروسة مصرف همين بلعد، و به آنها را می

مثابه وسايلِ حيات  که در مورد اخير محصوالت به شخصی از اين جهت متفاوت است
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که در مورد نخست آنها محصوالت را مانند                    شوند درصورتی      فرد زنده مصرف می         
رسانند. بنابراين حاصلِ           مصرف می    کارِ فعال فرد زنده به            وسايلِ حيات کار و نيروی           

که نتيجة مصرف بارآور           کننده است درصورتی         نا خود مصرف     مصرف شخصی هما   
  کننده متمايز است. که از مصرف محصولی است

  
کار خود محصولند،کار برای اينکه محصول ايجاد             اينکه وسايل و محمولِ نظر به

مثابه وسيلة توليد        عبارت ديگر محصوالت را به              کند يا به    نمايد محصول مصرف می        
طورکه در اَزمنة ابتدائی    دهد. ولی با اين وجود همان اده قرار میمحصوالت مورد استف
بود،    ای نکرده       که وی درآن مداخله              گذشت  انسان و زمين می          پروسة کار فقط بينِ       

وسيلة طبيعت ارزانی شده و معرف              اکنون نيز از اين قبيل وسايلِ توليـد که صرفاً به                   
انسانی نيستند، همواره باز در پروسةکار مورد           هيچگونه ارتباطی بينِ مادة طبيعی وکارِ 

  گيرند. استفاده قرار می
  

که ما آن را در حاالت ساده و مجردش تحليل نموديم و                             پروسةکارآنچنان         
ساختنِ   های مصرف وآماده           منظورِ توليد ارزش          عبارت از فعاليت با هدف انسان به                 

مبادلة مواد بينِ انسان و طبيعت و              است، شرط عمومیِ       طبيعت برای احتياجات انسانی            
از هرشکلِ حيات انسانی وکلّية     همين سبب مستقل شرط اَبدیِ زندگیِ بشَری است و به

انسان مشترک      زندگی   اجتماعی کلّية اَشکال عبارت بهتر بينِ است يابه آن اجتماعیِ اَشکالِ
ر را باکارگران ديگر            کارگ    است. پس ضَرورتی نبودکه ما در اين بحث مناسبات بينِ                   

مورد مطالعه قرار دهيم. انسان وکارش از طرفی و طبيعت و موادش از سوی ديگر ما                        
کاشته، از      آن را     تـوان حدس زد کی         کرد. همچنانکه از مزّة گندم نمی              را کفايت می     

که در چه شرايطی انجام شده است: آيا زيرِ                   توان دريافت        چنين پروسة کاری نيز نمی    
دار، آيا        رحمِ نگهبان بردگان جريان يافته است يـا زيرِ چشمِ نگـران سرمايـه         بی تازيانة
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  وجود آورده يا خود کار آن                  به  (Jugera)خود     را درگاوبندیِ          آن    ) ١( سينياتوس   سين
   ٢ آورد؟ ضربِ سنگ شکاری را از پای درمی که به است  ئی وحشی

برگرديم. ما او را در جائی رهاکرده    خودمان (in spe)دارِ آيندة  اکنون به سرمايه
مادی يا وسايلِ       که تازه از بازار عواملِ ضَروری برای يک پروسةکار، چه عواملِ بوديم

آن     ای   بود. وی با بصارت زيرکانه               کار را، خريده           انسانی يا نيروی        توليد و چه عاملِ       
نساجی، سراجی وغيره)      اش ( وکارِ ويژه دردکسب کاری راکه به توليد ونيروهای وسايلِ

خريده    که  کاالئی    نمودن  دارِما درصدد مصرف سرمايه است. پس کرده خورد، انتخاب می
داردکه       اين وامی       کار، کارگر را به          آيد يعنی دارندة نيروی           کار برمی است يعنی نيروی

 که در ماهيت عمومیِ پروسة          است  باکارِ خويش وسايلِ توليد را مصرف نمايد. بديهی      
دهد تغييری    دار انجام می حسابِ سرمايه جای خود به کارگرآن را به که جهت کار ازاين

شودکه غفلتاً در شيوة        آن نمی      دار نيز موجبِ         شود. ولی مداخلة سرمايه           حاصل نمی  
کار را     مجبور است نيروی       دار     گردد. سرمايه       ريسی تغييری حاصل      دوزی يا نخ      مهچک 

                                                
)۱ (Lucius Quinctius Cincinnatus   ِکه سادگی (پنجمِ پيش از ميالد قرن) رومی ـ سردارِ معروف

هنگامِ پيری  گرديد به آنکه دوبار ديکتاتورِ رم يافته است. وی با زندگی و اخالقِ درويشانة وی شهرت
نزد او  که مأموران دولتی (ليکتورها) برای تقديمِ نشان افتخار به وکار پرداخت و هنگامی کشت از نو به

کرِ نمونة قناعت وسادگیِ  رفتند وی را پشتسينياتوس  سينگاوآهن مشغولِ شخم ديدند. ذ اتدر ادبي
  اروپائی مرسوم است.

منشأ سرمايه را درسنگ انسان  (Torrens)تارنسکه سرهنگ  است ـ براساسِ همين دليلِ عالی منطقی۲
که تعقيب  شکاری  طرف که انسان وحشی به نويسد: "در نخستين سنگی کند. وی می کشف می وحشی

داردکه در دسترسش  ای برمی که وی برای تکاندن ميوه نمايد، در اولين چوبی کند پرتاب می می
رود و بدين طريق منشأ  کار می قصد تملّک چيزِ ديگر به که به بينيم نيست، ما تصاحبِ چيزی را می

 (An Essay on the Production of Wealth etc., p. 70-71) کنيم."                  سرمايه را کشف می

مرادف  Stockوان توضيح داد چگونه در زبان انگليسی ت که می است ظاهراً براساسِ همين چوبِ اولی
  با سرمايه است.
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کاررا نيزکه از دورانی       شود بپذيرد و بنابراين ناگزيراست یطورکه در بازار پيدا م همان
داری وجود نداشته است همچنان قبول نمايد.                     که هنوز هيـچ سرمايه        گرفته   سرچشمه 

شود و لذا ما       پذير می    کار به سرمايه ديرتر وقوع             تحولِ شيوة توليد، درنتيجة وابستگیِ             
  دهيم. نيز آن را بعداً مورد مطالعه قرار می

  

دار، اکنون دو پديدة          وسيلة سرمايه کار به مثابه پروسة مصرف نيروی وسةکار بهپر
  دهد. خاصّ از خود بروز می

  

وی تعلّـق دارد.          کارش به     کندکه    کار می    داری     کارگـر تحت نظـارت سرمايه          
کند، وسايلِ توليد طبق منظور            طورِ منظّم پيشرفت       کار به    که  دار مراقب است         سرمايه  

داشته شود يعنی تنها       ود و بنابراين موادّ خام تَلَف نگردد و تيمارِکاراَفزار نگاه                      کار ر به
  کند آسيب ببينند. آنها درکار ايجاب می که استعمالِ همان اندازه به

  

کارگر.     آن يعنی    دار است نه ازآن توليدکنندة مستقيمِ                ثانياً محصول ملک سرمايه    
پردازد. استفادة ازآن مانند هرکاالی                      کار را می      وی  دار مثالً ارزشِ روزانة نير                سرمايه  

وی تعلّق     روزکرايه شده باشد، به           که برای يک      ديگری برای تمـامِ روز، عيناً مثلِ اسبی  
کارِ خود را       که  کار درحالی       دارد. استفادة ازکاال حقِّ خريدار است و صاحبِ نيروی                         

ای   دهد. از لحظه       تحويل می   که فروخته است   مصرفی دهد درواقع فقط ارزش انجام می
کارِ او و بنابراين استفادة          شود ارزش مصرف نيروی دار می که وی واردکارگاه سرمايه 

کار،کار را        دار با خريد نيروی          دار است. سرمايه        متعلّق به سرمايه     کار،    ازآن نيرو، يعنی     
او   ل،که بازهم به  دهندة محصو روحِ عواملِ تشکيل مانند مادة تخميری زنده در پيکرِ بی

نمودن    نظرِ او پروسةکار فقط عبارت از مصرف                 دارند، وارد نموده است. از نقطه            تعلّق
کردن    که وی خريداری نموده است ولی بدون ضميمه                    است  کاالئی     کار يعنی    نيروی   

ای بينِ اشياِء مورد         پذير نيست. پروسةکار عبارت است از پروسه              وسايلِ توليد مصرف
که محصولِ پروسة       گونه   دارند. بنابراين همان  او تعلّق که به دار، بينِ اشيائی يهخريد سرما
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  ١او تعلّق دارد. تخمير در سرداب شرابش ازآن او است، محصولِ اين پروسه نيز به
  

  اَفزائی شروند ارز .۲
  

است مانند نخ، پارچه،  مصرفی دار ـ عبارت از ارزش محصول ـ ملک طَلقِ سرمايه
کفش را از جهتی پاية پيشرویِ جامعه دانست و                   توان وغيره. اما با اينکه مثالً می کفش

عشقِ خودکفش      کفش را به     دارِ ما هم مسلّماً آدمِ پيشروی است معذلک وی                    سرمايه  
که برای خودش        طورکلّی در توليدکاالئی ارزش مصرف چيزی نيست                      سازد. به     نمی 

                                                
آنها را از  گيرند و اين تبديل شوند مورد تملّک قرار می  سرمايه ازآنکه تبديل به ـ "محصوالت پيش ۱

 (Cherbuliez: "Richesse ou Pauvreté", Paris, 1841. P. 59)سازد."              قيد تملّک آزاد نمی

کامالً از حقوقِ خويش  دهد کارگرکارِ خود را در ازاء مقدارِ معينی از وسايلِ زندگی می که "هنگامی
کند... مالکيت اين محصوالت همچنانکه  کنند صرف نظر می کارش ايجاد می که نسبت به محصوالتی

عبارت ديگر  کند. به که منعقد شده است تغيير نمی وجه درنتيجة قراردادی هيـچ ماند و به بود باقی می
که موادّ اوليه و وسايلِ زندگی را فراهم آورده است. اين  است داری سرمايهمحصوالت ملک طَلقِ 

  آن عبارت از شناختنِ مالکيت انحصاریِ که اصلِ اساسیِ نتيجة مسلّمِ قانون تملّک است؛ همان قانونی
زدکارمی کارگران برای که ). "هنگامی۵۸کتاب، ص کارِ خود بود." (همان کارگر برمحصوالتکنند،  م

کار نيز هست  تنها مالک سرمايه است (مقصودش دراينجا وسايلِ توليداست) بلکه مالک دار نه سرمايه
(of the labour also) زد پرداخت  . اگر همچنانکه عادت برآن جاری شده است، آنچه بهم عنوان

کردن از سرمايه وکار خالی از معنی است.  يگر جداگانه صحبتگنجد د شود در مفهومِ سرمايه می می
  گيرد."  اين معنی، سرمايه وکار، هردو را در بر می کلمة سرمايه به

: "Elements of Political Economy etc.", p. 70) )۱۱ـ((James Mill  

که تئوریِ  است کسی خستينن نويس، فيلسوف واقتصاددان انگليسی. وی  ) ـ تاريخ۱۸۳۶ـ۱۷۷۳(ميل جيمس) ۱ـ۱(
نمايد خود در يک  تئوریِ ريکاردو را برطرف  کوشيد تضادهای که نمود. درحالی بيان منظمی شکلِ ريکاردو را به

داد سرانجام نتوانست  طورِ دگماتيک مورد تحليل قرار می سلسله تضاد گرفتار شد و چون تئوریِ ريکاردو را به
  ازکالف تضادها بيرون آيد.
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های مصرف ازآن  . در اينجا ارزش (Qu'on aime pour lui-même)مورد مهر قرارگيرد
دارِ    اند. وبرای سرمايه    مبادله ارزش شوندکه پاية مادی وحاملِ توليد می جهت وتاهنگامی

خواهد ارزش مصرفی توليدکندکه                ما مسئله از دو جهت مطرح است: نخست وی می      
کاالباشد. ودرثانی  فروش برسد، يعنی بايد به که مشخّصی باشد؛ جنسِ مبادله داشته ارزش
کاالهائی باشدکه        خواهدکاالئی توليدکندکه ارزشش باالتر از مجموعِ ارزشِ                            او می   

  کاری    توليد و نيروی       است يعنی ازمجموعِ ارزشِ وسايلِ  کرده وی برای توليدآن صرف
بازار ريخته است بيشتر باشد. منظورِ او                آن پيشکی به     که وی پولِ عزيزِ خود را باالی               

يد ارزشِ مصرف نيست بلکه کاالست، قصد وی تنها ارزش مصرف نيست                          فقط تول   
  ارزش است. بلکه ارزش است و تنها ارزش هم نيست بلکه اضافه

                      کاالئی بود، ما تاکنون آشکارا فقط يک طرفدرواقـع چون سخن بر سرِ توليد
صرف و  کاال خود وحدت ارزش م               اينکه   ايم. نظر به      پروسه را مورد توجه قرار داده                  

  ارزش باشد. است، ناگزير پروسة توليد نيز بايد وحدت روندکار و روند تشکيلِ ارزش
  دهيم. آفرينی مورد دقّت قرار می مثابه روند ارزش اکنون ما نيز روند توليد را به

است،     که درآن تجسم يافته          کاال برحسبِ مقدارکاری            که ارزشِ يک        دانيم    می 
آن الزم که اجتماعاً برای کاری يعنی زمانگردد. اين     است تعيين می توليد       کم درموردح

آورد، صادق         دست می   صورت نتيجة پروسةکار به          دارِ ما به       محصولی نيزکه سرمايه       
کنيم.   است، حساب     محصول تجسم يافته        را که در اين        است. بنابراين بدواً بايدکاری                

  شد.که اين محصول مثالً نخ با کنيم فرض
فوند پنبه است، الزم بود. اکنون                ۱۰آن، که مثالً        برای توليد نخ بدواً مادة خامِ               

را در بازار          دار آن      کنيم زيرا سرمايه       که دربارة ارزشِ پنبه تحقيق              اين نيست    حاجتی به   
که   شيلينگ است خريداری نموده است. کاری                ۱۰المثَل مساوی با  که فی طبق قيمتش
 آن به در بهای آمده ه الزمپنببرای توليد است.   عمومی اجتماعی نموده شده  کارِ صورت

نمايندة کلّية      مثابه   را به    ن که ما آ    ها ـ  که ميزان فرسودگیِ دوک  کنيم حاال باز فرض می
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کنيم ـ برابر با       که در توليد مورد استفاده قرارگرفته است تلقّی می                     کارِ ديگری      وسايلِ  
کار يا دو روزکار برابرِ مقداری طال                   ساعت ۲۴ر محصول . اکنون اگدو شيلينگ باشد

شودکه در نخ معادلِ دو روزکار تجسم           شيلينگ باشد آنگاه چنين نتيجه می ۱۲معادلِ 
  يافته است.

هاکامالً ناپديد        که پنبه تغييرشکل داده وقسمت فرسودة دوک    واحوال اين اوضاع
فوند نخ   ۴۰عامِّ ارزش اگر مثالً ارزشِ برحسبِ قانون شده است نبايد ماراگمراه نمايد.

که   اضافة ارزشِ تمامِ يک دوک باشد، يعنی درصورتی        فوند پنبه به ۴۰با ارزشِ مساوی
فوند نخ     ۱۰کار ضرورت يافته باشد، آنگاه  برای توليد طرفينِ معادله همان مقدار زمان

4فوند پنبه و ۱۰برابر 
کار يک     ر چنين موردی همان مقدارِ زمان         دوک خواهد بود. د 1
که پنبه و    های مصرف ديگری        که نخ است و بارِ ديگر در ارزش      بار در ارزش مصرفی

دوک هستند نموده شده است. بنابراين برای ارزش، مسئلة اينکه وی در نخ، دوک و               
آرام در        آنکه     جای   است. اينکه دوک و پنبه به            تفاوت    يا پنبه بيان شده باشدکامالً بی          

اند و اين پروسه شکلِ         هم درآميخته      کنارِ يکديگرآرميده باشند درجريان ريسندگی به
  ارزشِ      همان اندازه در  است، به نموده داده وآنها را به نخ مبدل را تغيير مورداستفادة آنها

نخ   آنها با مقدار معادلی از              ای ساده     که اگر فرضاً در جريان مبادله               تأثير است    آنها بی   
  معاوضه شده بودند.

پنبه الزم کاری زمان که برای توليد کارِ   آمده، خود جزئی از زمان          الزم برای توليد
دهد و بنابراين در نخ واردگرديده است.                      که پنبه مادة خامِ آن را تشکيل می               نخ است  

زمان دوک          کاری   همچنين است در مورد ها الزم بوده است زيرا بد              که برای توليد  ون
مکان آنها نخ فرسودگی يا مصرف١پذير نيست. ريسی ا    

                                                
  دروسايل، نيزکه کاری کند بلکه آنها تأثيرمی شود درارزشِ که مستقيماً درکاالها واردمی تنهاکاری ـ"نه۱

  گيرد، در ارزش مؤثراست." کار انجام می وسيلة آنها اين است و به کاراَفزارها وساختمانها اعمال شده
(Ricardo: "Principles of Political Economy.", p. 16) 
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آن الزم      وجودآوردن         که برای به      کاری    که ارزشِ نخ، يعنی زمان    هنگامیبنابراين 
کارِ مختلفه ومشخّصی را،که ازلحاظ زمانی      های توان پروسه گردد می است، مطرح می

های   ود خود پنبه و دوک         از يکديگر جدا هستند و بايستی طی شوند تا بش                  و مکانی   
مثابه مراحلِ مختلفه و        مورد نياز را توليد نمود و سپس از پنبه و دوک نخ ساخت، به                         

است.   کارِگذشته    که در نخ جاگرفته   کاری نمود. تمامِ درپِی پروسةکارِ واحدی تلقّی  پِی
زديک يا    گذشتة ن  دهندة نخ مربوط به کارِ الزم برای توليد عواملِ تشکيل موضوعِ اينکه

که انجام شده نزديک به            کاری    ريسی   ماضیِ بعيد باشد و يا اينکه در پروسة نهائیِ نخ               
کلّی خالی از اهميت است. اگر مثالً برای ساختنِ  زمان حال و يا ماضیِ قريب است، به

روز ديرتر از نخستين         ۲۹اُمين روزِکار  روزکار الزم باشد، مسئلة اينکه سی ۳۰ای  خانه
که درخانه       کاری  وجه تغييری درمجموعِ مقدارِ زمان هيچ در توليد وارد شده بهروزِکار 

کاری راکه در موادّ کار و               توان زمان روکامالً می دهد. ازاين گرديده است، نمی مجسم
از مراحلِ قبلیِ پروسة        گوئی فقط در يکی اند چنان تلقّی نمودکه گرفته کار جای وسايلِ

گرديده، وارد           شکلِ رِشتَن انجام     آن به    که در مرحلة نهائیِ        ريسندگی و پيش ازکاری           
  اند. شده

اند،    شده  شيلينگ بيان  ۱۲توليد، پنبه ودوک،که در بهای   های وسايلِ ارزش بنابراين
  آيند. شمار می اجزاِء متشکّلة ارزشِ نخ يا ارزشِ محصول به
برای توليد يک       آنکه پنبه و دوک واقعاً             تنها دو شرط بايد تحقّق يابند: نخست            

کار رفته باشند يعنی درمورد مثالِ ما بايد ازآنها نخ ساخته شده باشد.      ارزش مصرف به
هرحال    گيرد ولی به کدام ارزش مصرف او را در بر می کندکه برای ارزش تفاوتی نمی

 کشَد. ثانياً اين نکته مسلّم باشدکه در شرايط توليد  دوش ارزش مصرفی بايد بارِ او را به
است. پس     که ضَروری بوده        کاری مورد استفاده قرارگرفته   آن زمان اجتماعیِ مشخّصی

اگر فقط يک فوند پنبه برای رِشتَنِ يک فوند نخ الزم است، تنها بايد همين يک فوند      
کار رفته باشد. و نيز همچنين است در مورد                 وجودآوردن يک فوند نخ به            پنبه برای به
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جای دوک آهنی دوک زَرين مورد                   هوس بياُفتَد به      دار به     هدوک. حاال اگـر سرمايـ           
  کاری    آن زمان      کارِ اجتماعاً الزم يعنی          استفاده قرار دهد، باز در ارزشِ نخ فقط همان                       

  حساب خواهدآمد. که برای توليد دوک آهنی الزم است به
رزشِ نخ     که وسايل توليد ازقبيلِ پنبه و دوک چه سهمی در ا                   دانيم    ما اکنون می     

  است  شيلينگ يا تجسم دو روزکار است. پس الزم        ۱۲دارا هستند. اين سهم مساوی با 
  کنيم.   افزايد، تعيين ئی راکه کارِ خود ريسنده به پنبه می که سهمِ ارزشی

  که دربارة پروسةکار مطالعه              کلّی غير ازآنچه  نظری به کار را ما اکنون از نقطه اين
دار يعنی      دهيم. در پروسةکار سخن بر سرِ فعاليت هدف                 می کرديم مورد دقّت قرار             

ماند هرقدرکار        کلّية شرايط يکسان باقی می        که نخ بود. درآنجا درصورتی تبديلِ پنبه به
آمد. کارِ      دست می   همان اندازه نخِ بهتری به             گرفت به    بيشتر موافـقِ مقصود انجام می           

ورِ ديگر فرق داشت و اين تفاوت               ريسنده از لحاظ خصوصيت خود باکارهای بارآ                    
طورِ ذهنی و عينی در هدف مشخّصِ ريسنده، در شيوة خاصِّ فعاليت او، در ماهيت         به

گردد. پنبه       نمودار می      مصرف ويژة محصولش        توليد وی و در ارزش        مخصوصِ وسايلِ
دار    خان   توان توپِ      روند ولی با آنها نمی          کار می    و دوک مانند خوراک ريسندگی به               

زاست يعنی سرچشمة ارزش          که ارزش      جهت  عکس،کارِ ريسنده ازآن             ساخت. اما به     
ساز، يعنی با      کار و دوک       ريز، يا نزديکتر ازآن، باکارِ پنبه                وجه باکارِ توپ هيچ است به

اند، فرقی ندارد. تنها ازلحاظ اين همانندی        که در وسايلِ توليد نخ تجسم يافته کارهائی
کمی اجزاِء مختلفة        طورِ ساده از جهت    سازی و ريسندگی به کاری، دوک هکه پنب است

دهند. اينجا ديگر سخن برسرِکيفيت، ويژگی               می جمعی مانند نخ را تشکيل يک ارزشِ
آسانی    توان به     کميت را می     آنها موردنظراست. اين   نيست بلکه تنهاکميت کار ومحتوایِ

است. بعداً     کاری ساده و متوسط اجتماعی            گی که ريسند    کنيم  حساب نمود. فرض می         
  دهد.   خواهيم ديدکه فرضِ مخالف نيز تغييری در موضوع نمی

صورت هستی و از حالت           آرام به      کار از شکلِ بی      هنگامِ پروسة کار همواره             به 
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کند. در پايان يک ساعت، حرکت ريسندگی در                 صورت متجسم تغيير می متحرک به
کار، در پنبه        کار، يک ساعت      شود و بنابراين مقدارِ معينی   از نخ نموده میمقدارِ معينی 

شدن نيروی جسمانیِ     گوئيم، منظور ما مصرف کار می گردد. وقتی ما ساعت مجسم می
است زيرا دراينجا ريسندگی فقط ازجهت مصرف نيروی     ريسنده درمدت يک ساعت

 ه ماست نه ازلحاطکه ريسندگی نام دارد. ص و خاصّیکارِ مشخّ کار مورد توج  
کارِ    که در مدت تبديلِ پنبه به نخ زمـان                است  اما آنچه اهميت قطعی دارد اين                

      طاجتماعیِ متوس ی، يعنی درشرايطعادتوليد اجتماعاً الزم صَرف شود. اگر درشرايط
خ تبديل شود،    فوند ن    bفوند پنبه به      aکار    توليد، الزم باشدکه در مدت يک ساعت                

 b  * ۱۲فوند پنبه را به         a  * ۱۲ساعته عبارت از روزکاری خواهد بودکه                      ۱۲روزکار      
شمار  زا به    کارِ ارزش   که کارِ اجتماعاً الزم است نمايد. زيرا فقط زمان فوند نخ تبديل می

  رود. می
يگری  نظر و زاوية د       دراينجا موادّ خام ومحصول نيز، مانند خودکار،کامالً ازنقطه

کنندة   مثابه جذب   مورد فقط به شوند. مادة خام دراين غير از پروسة خاصِّ کار ديده می
شود  به نخ می    عمل جذب مادة خام تبديل      شود. درواقع با اين کار تلقّی می مقدارِ معينی
آن افزوده شده است. ولی اکنون                 کارکه در شکلِ ريسندگی خرج شده به       زيرا نيروی

گرديده     وسيلة پنبه جذب   به که است کاری سنجِ منزلة درجه ، نيز فقط بهنخ محصول، يعنی
3فوند و    ۱است. مثالً اگر      

3يک فوند و     پنبه طیِّ يک ساعت رشته شود و يا به           2
نخ   2

شده خواهد بود.         کارِ جذب     ساعت  ۶فوند نخ نمودارِ          ۱۰صورت    گردد دراين         مبدل  
ای ازمحصول نمايندة چيزِ ديگری             شده نون ديگر مقاديرِ معين وطبقِ تجربة مشخّصاک

کارِ جامدشده نيستند.آنها فقط تجسمی             کار وحجمِ معينی از زمان جز مقاديرِ مشخّصی
  از يک ساعت، دو ساعت يا يک روز کارِ اجتماعی هستند و بس. 

پنبه و محصولش نخ، دراينجا   است و مادة آن  موضوع اينکه کار همانا ريسندگی
کار و بالنتيجه مادة خام بودن               بودن خود محمولِ        اهميت است، همچنانکه محصول         بی 
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کرد و محمولِ      کار می    جای ريسندگی درمعدن ذغال      است. اگرکارگر به تفاوت آن بی
لِ يک وی داده بود باز مقدارِ معينی ذغال، مثالً معاد کار، يعنی ذغال را طبيعت خود به

  بود. شده می ازکارِ جذب بود، نمايندة مقدارِمشخّصی که از بسترِخود جدا شده )١(سنتنِر
  

3فوند و    ۱کار    يک ساعت  
3فوند و    ۱پنبه را به      2

آنگاه در      ، ٢کند  نخ تبديل می      2
پس در جريان پروسة           فوند نخ تبديل خواهد نمود.             ۱۰فوند پنبه را به         ۱۰ساعت   ۶

کار درمقدارطالئی معادل    کار جذب نموده است. همين زمان ساعت ۶ريسندگی، پنبه 
شيلينگ به پنبه    ۳وسيلة ريسندگی ارزشی معادلِ            شود. بنابراين به    شيلينگ نموده می ۳

  افزوده شده است.
  

 ۱۰فوند نخ را مورد مالحظه قرار دهيم.          ۱۰اکنون ارزشِ مجموعِ محصول يعنی 
اند    را پنبه و دوک در برگرفته     که دوروزِآن کاراست کنندة دو روز ونيم فوند نخ مجسم

کار در حجمِ       گرديده است. همين زمان       و نيم روزکار نيز طیِّ پروسة ريسندگی جذب
فوند نخ     ۱۰شيلينگ نموده شده است. پس قيمت منطبق با ارزشِ                  ۱۵طالئی معادلِ      

  پنس است.  ۶شيلينگ و ۱يک فوند نخ برابر با  شيلينگ، و قيمت ۱۵عبارت از 
پرداختة      سرماية پيش    با ارزشِ  محصول مساوی است. ارزشِ دارِما درشگفتی سرمايه

ارزشی ايجاد        کار رفته است، ارزشی نزائيده، هيچ اضافه                    که قبالً به    او است. ارزشی        
شيلينگ است   ۱۵نخ   فوند  ۱۰نکرده و بنابراين پول به سرمايه تبديل نشده است. بهای 

عبارت ديگر برای عواملِ پروسة         دهندة محصول يا به ودر بازار نيز برای عناصرِ تشکيل
شيلينگ برای پنبه، دو شيلينگ برای           ۱۰شيلينگ خرج شده است بدين قرار:        ۱۵کار 

کار. افزايشِ ارزشِ نخ نيز تأثيری در                    شيلينگ برای نيروی       ۳ها و    شدن دوک     فرسوده   

                                                
)۱ (Zentner فرانسه  که به زبانQuintal ب است. اکنون  گفته میرع وزن شود معادل با قنطار واحد

  کيلوگرم است.۱۰۰شود و مساوی با  سنتنِر يا کنتال واحد متری حجم شمرده می
 ـ در اينجا ارقام کامالً جنبة اختياری دارند.۲
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که قبالً در پنبه، دوک       هائی ر نخواهد داشت زيرا ارزشِ نخ جز مجموعِ ارزشنتيجة ام
های   کار تقسيم شده است چيزِ ديگری نيست و از چنين جمعِ سادة ارزش                          و نيروی    

  ١وجود آيد. موجود نه اکنون و نه هيچگاه ممکن نيست اضافه ارزشی به
شيلينگ ۱۵درمورد مبلغِ       اند ولی    ها دريک شیء تمرکز يافته ارزش کلّية اين اکنون

  منوال بود. همين کند، وضع به کاال تقسيم را برای خريد سه دارآن ازآنکه سرمايه نيز، قبل
و  انگيز نيست. ارزشِ يک فوند نخ يک شيلينگ   خودیِ خود شگفت اين نتيجه به

نخ  بايست در بازار برای خريداریِ ده فوند                       دارِ ما می      ده پنس است و بنابراين سرمايه           
خرجِ   شيلينگ بپردازد. خواه وی خانة خود را حاضروآماده بخرد و خواه آن را به                   ۱۵

گذارده      آوردن خانه دست راکه وی برای به عمليات پولی خويش بسازد، هيچيک ازاين
  است زيادتر نخواهدکرد.

اين    دارکه از اقتصاد عاميانه اطالعی دارد بگويدکه او پولش را به                                 شايد سرمايه   
ولی راه دوزخ از حسن نيت               آورد.       دست  که پولِ بيشتری به       کار انداخته است        به قصد  
 ٢درآورد.       اصالً بدون توليدکردن پول      که بوده اين است قصد وی  است وممکن  شده فرش

                                                
بودن هرکاری غير ازکشاورزی  برعقيم بنیکه برپاية آن نظرية فيزيوکراتها م است ای ـ اين اصلِ عمده۱

که ارزشِ چند  ای غيرقابلِ رد است. "اين شيوه که برای اقتصاددانان حرفه است ـ همان اصلی قرارگرفته
عبارت ديگر چند  کتان، و به حسابِ يک چيز بگذارند، مثلِ افزودن مصارف زندگیِ نساج به چيز را به

همان مقدار بزرگ  شودکه اين ارزش به ارزش قرار دهند، موجب می طبقه روی يک ارزش را طبقه به
کند. اين قيمت جز  خوبی رسم می کار را به  جمع نَحوِة تشکيل قيمت محصوالت گردد... حاصل 

اند چيزِ ديگری نيست. ولی با وجود  که با يکديگر جمع شده جمعِ چند ارزشِ مورد استفاده حاصل
  کردن نيست." معنای ضرب کردن به اين جمع

(Mercier de la Rivière: "L'Ordre naturel etc.", P. 599) 
 

 سرماية خود را ازکارهای توليدی بيرونقسمتی از  ۴۷ـ۱۸۴۴ـ مثالً وی (ياکسی ديگر) در سالهای ۲
آمريکا او کارخانة خود را  آهن احتکارکند. و همچنين در اوان جنگ داخلیِ روی اَسهامِ راه کشيد تا 

  کند. خيابان ريخت تا در بورسِ پنبة ليوِرپول بازی کارخانه را به وکارگران بست
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جای   رفت. درآينده به           نخواهد    گويد بارِديگرکاله سرش      می کند و وی حاال تهديد می
شده از بازار خواهد خريد. اما اگر همة برادران                             ساخته اينکه خود توليدکندکاالی            

تواندکاالئی در بازار پيدا                رکنند چگونه وی می       همين طريقه رفتا      دارش نيز به       سرمايه  
اين     آخر    کند.   تواند بخورد. ديگر شروع به موعظه می   آخر او پول راکه نمی کند؟ ولی

عياشی    مصرف   شيلينگش را به    ۱۵  توانست    پرهيزکاری او را بايد درنظر بگيرند. او می        
است.   نموده وازآن نخ ساخته       طورِ مولّد مصرف کار وی پول را به جای اين بزند ولی به

کند   جای پشيمانی نخ در دست دارد. او بايد دقّت                      هرحال به     اين درست است ولی به        
عالوه آنجاکه        ما نشان داد. به         ساز نياُفتَدکه عاقبت زُهد و پرهيز را به         به سرنوشت دفينه

چيزی نيست، شاهنشاه را حقّی نيست. هرقدر وی از لحاظ خودگذشتگی مقامِ بلندی                  
که   او بپردازند زيرا ارزشِ محصولی                  داشته باشد اصالً چيزی نيست تا پولِ زيادتری به                 

است.    که درآن ريخته شده   است کاالئی آيد درست مساوی با ارزشِ از توليد بيرون می
تقوا پاداشِ پارسائی             که وی خود را با اين حکمت تسلّی دهدکه                 ستا  بنابراين خوب      

خورد. او نخ را برای             درد او نمی       است. ولی خير! وی اسبابِ دردسر شده است. نخ به         
که   تر درآينده فقط اشيائی          فروش توليدکرده است. پس برود نخ را بفروشد و يا ساده              

باشی     که حکيم   است  ای    اين نسخه    مورد احتياجِ شخصیِ خودش است توليـد کند.                 
عنوان داروی مؤثر برای جلوگيری از شيـوعِ بيماریِ                          به )  ١( کولوچ    مک او     مخصوصِ  

پا دارد.        کند و مرغش يک      سرريز توليد تجويز فرموده است. حاال ديگر سماجت می           
آياکارگر قادر است با دست خودش در زيرِآسمان نيلگون چيزی ايجادکند، کاال                                   

آن    که وی فقط درآن و با           کارگر مصالحی تهيه نکرده است يد نمايد؟ مگر او برایتول
ها   گرسنه گدا  اعظمِ جامعه ازاين تواندکارِ خودرا مجسم نمايد؟ وچون اکنون قسمت می

                                                
)۱ (MacCulloch, John Ramsay )۱۷۸۹۱۸۶۴ـ اتانگليسی و مبلّغِ عوامانـة نظري ـ اقتصاددان (

 احانقولِ مارکس "يگانه نگرانیِ وی دربارة که بنابه داری سرمايهاقتصادیِ ريکاردو و يکی از مد 
  يش نزولیِ سود است."گرا
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ای به  اندازه شود، آيا او با وسايلِ توليد خودش، با پنبه و دوکش خدمت بی تشکيل می
ها وسايلِ زندگيش        که عالوه بر همـة اين         است  کارگر نکرده    هويژه نسبت ب جامعه و به

مگـر کارگر هم        حساب بياورد؟ ولی           خدمت را به      را نيز از او دارد؟ آيا او نبايد اين                       
عالوه    نمودن پنبه و دوکش به نخ جبران خدمت را نکرده است؟ به                          درمقابل با تبديل       

تأثيرِ مفيد يک ارزش مصرف           خدمت جز     ١اينجا اصالً صحبت برسرِ خدمت نيست.         
 ولی اينجا سخن برسرِ      ٢چيزِ ديگری نيست خواه اين ارزش مصرف کاال باشد يا کار.                   

است و   کارگر پرداخته          شيلينگ به   ۳مقدارِ     دار ارزشی به         ارزش مبادله است. سرمايه           
وی پس داده است،          آن را به      کاملِ    کارگر با افزودن سه شيلينگ ارزش به پنبه معادلِ                   

اکنون با اين غرورِ کارفرمايانه باد درگلو                         ارزش در برابرِ ارزش. دوست ما که هم                      
گيرد. مگر خود او کار           خود می  ای به کارگرِ ساده مرتبه حالت فروتنیِ انداخته بود يک

                                                
که بيش از  کسی آرايش و پيرايشِ خويشتن بگشای... ولی خواهی زبان به خودستائی، به ـ "هرچه می۱

زيان ديگری  برداشتن به غير نيست بلکه قدم خود خدمت به ستانَد رِباخوار است و اين دهد می آنچه می
نامِ خدمت يا نيکوکاری  چيزی را که به هرکند.  کالهبرداری و غارت می که  است عيناً مانندکسی

يکديگر لذّت  کنند و به هم خدمت می نامند، نيکی و خدمت نيست. يک مرد و زن زِناکار به می
کند  اين نَحو خدمت می سوز به آتش آدمکش خانه يک حرفة خود به بخشند. يک سربازِ مزدور بنابه می

نمايد. خدمت هواداران  اموال واشخاص ياری می بهکه اورا درآدمکشی و راهزنی وغارت و درتجاوز 
کشند و همة آنها را در  سوزانند، نمی کنند، نمی که همة آنها را غرق نمی است کيشان ما اين پاپ به هم

از ضبط  کنندکه پس اين اکتفا می دارند و فقط به می پوسانند بلکه برخی ازآنها را زنده نگاه زندانها نمی
کند...  اندازه می نمايند. ابليس نيز به خدمتگزاران خود خدمت بزرگ و بی ها را طرد میآن کلّية دارائی

  است." های بزرگ و عالی آنکه عالم روزانه پر از خدمات و نيکوکاری خالصه
  کشيشان ـ موعظه عليه رِباخواری) (مارتين لوتر: خطاب به

(Martin Luther: "An die Pfarrherrn, wider den Wucher zu predigen etc.", 
Wittenberg, 1540).  

که: "خدمتی  ام و بعد متذکّر شده ۱۴" صفحة دربارة انتقاد از علم اقتصادـ دراين مورد من درکتابِ "۲
 بکند مفهوم است."فردريک باستيا و  سه باتيست ژانهائی ازنوعِ  اقتصاددان راکه مقولة "خدمت" بايد به
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کارِ او نيز       عهده نگرفته است؟ مگر اين        نکرده؟ کارِ مراقبت و بازرسیِ ريسندگان را به
ها را باال      شانه (manager)و مديرش (overlooker)آورد؟ سرکارگر وجود نمی ارزش به

ای قيافة معمولیِ خويش را از سر               دار با لبخند شادمانه          اندازند. در اين اثنا سرمايه                می 
های خود ما را ريشخندکرده بود. او صد دينار هم برای                           خوانی    وی با مرثيه      گيرد.    می 
-سرائی   های پوسيده و اين ياوه     کاله شرعی امِ اينتم نيست. وی مباحثات ارزش قائل اين

گيرند و    کار پول می      گذاردکه برای همين          های توخالی را به استادان علم اقتصاد وامی
های خارج  است و درواقع هيچگاه فکرش دربندگفته حرفة آنهاست. خود او مرد عمل
  کند.  یداندکه در معامالت خود چه م از معامالت نيست ولی خوب می

کار   حاال کمی مطلب را نزديکتر مورد بررسی قرار دهيم. ارزشِ روزانة نيروی                                   
گرديدکه در اين نيرو نصف روزانة کار مجسم شده بود                  شيلينگ بالغ ۳جهت به  ازآن

کار در هرروز نصف            که وسايلِ ضَروریِ زندگی برای توليد نيروی                    جهت  يعنی ازآن     
که   ای   است وکارِ زنده        کار پنهان      که در نيروی       ای   رِگذشته  کا  اَرزَد. ولی        روزانة کار می  

تواند انجام دهد، مخارجِ نگاهداریِ روزانة اين نيرو و بروزِ روزانة آن، دو   اين نيرو می
مصرف   ارزش     کند ودومی  را تعيين می مبادلة آن ارزش مقدارِکامالً متفاوت هستند. اولی

ساعتةکارگر ضرور      ۲۴روزکار برای زندگیِ   دهد. اينکه ارزشِ نصف را تشکيل می آن
کار و    نيـروی     که وی تمامِ روزکارکند. پس ارزش                   وجه مانع ازآن نيست          هيچ  است به  
  نيروی    دار    که سرمايه    هنگامی  کار دو مقدارِ مختلف هستند.              طیِّ پروسة    اَفزائی     ارزش    

کار در  نيرویاختالف ارزش را در نظر داشت. صفَت سودمند   خريد، همين کار را می
بود زيرا       (conditio sine que non)ساختن فقط شرط الزم و واجبی            رِشتن وکفش    نخ 

آنچه قاطع و     بايد درشکلِ سودمندی بروزکند. ولی آفرين باشد کاری ارزش اينکه برای
 بودن   است ازسرچشمة ارزش  کاالبودکه عبارت مصرف ويژة اين جازم بود همانا ارزش

 دار از او انتظار        که سرمايه است خودآفريدن. اين همان خدمت خاصّیوبيشتر از ارزشِ 
کند. درواقع فروشندة          دارد و وی دراين مورد طبقِ قوانينِ اَبدی مبادلة کاالها رفتار می
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مصرف   ستانَد و ارزش       مبادلةکاالرا می      کار مانند فروشندة هرکاالی ديگر ارزش نيروی
آورد.      دست  تواند آن ديگری را به         ليمِ اين يکی نمی. وی بدون تسکند آن را منتقل می

  نيست، ارزش         فروش    روغن     که فروخته شد مالِ       مصرف روغنی      طورکه ارزش          همان  
 فروشندة آن کار يعنی نيرویمصرف کار نيز ازآنروزانة       نيست. دارندة پول ارزشِ  خود

ای روز، درتمامِ مدت روزانة کار را پرداخته است و بنابراين استفادة ازآن در اثن نيروی
کار فقط نصف روزانة کار             وی تعلّق دارد. اينکه نگاهداریِ روزانة اين نيروی                            کار به   

اُفتد واينکه بالنتيجه         کار می    کند و به   کار تمامِ روز عمل می که نيروی اَرزَد، درحالی می
زانة خود نيروی  شود دوبرابر ارزشِ رو می روز حاصل که ازاستفادة آن طیِّ يک ارزشی

وجه    هيـچ  آورده ولی به           خريدار روی        که به     ای است    کار است، عبارت از اقبالِ ويژه                 
  ئی در حقِّ فروشنده نيست. عدالتی بی

کرده است.      بينی  دارِ ما همين مورد را که موجبِ شادمانیِ او است پيش                       سرمايه  
است، بلکه آنچه       کار الزم   تنها وسايل توليدی راکه برای شش ساعت کارگر نه  بنابراين

فوند پنبه    ۱۰يابد. اگر      است درکارگاه می         ساعتةکار ضَروری   ۱۲راکه برای يک پروسة 
 ۱۲فوند پنبه     ۲۰شود،    فوند نخ می     ۱۰به    کند و تبديل     کار را جذب می         شش ساعت 

گردد. اکنون محصولِ اين پروسة             فوند نخ می ۲۰کند و تبديل به کار جذب می ساعت
روزکار تجسم يافته          ۵فوند نخ حاال       ۲۰کار را مورد مطالعه قرار دهيم. در                امتداديافتة 

روز هم درجريان       روز آن در پنبه و دوک مورد مصرف وجود دارد و يک ۴که  است
 ۳۰طال عبارت از        روز کار به       ۵گرديده است. ولی بيان            وسيلة پنبه جذب   ريسندگی به

فوند نخ است. پس قيمت         ۲۰بلغ قيمت شيلينگ است. اين م ۱۰شيلينگ يا يک ليره و
  کاالهائی     پنس است اما قيمت مجموعِ        ۶يک فوند نخ مثلِ پيش همان يک شيلينگ و        

که ارزشِ نخ به         کند درصورتی شيلينگ تجاوز نمی ۲۷کار رفته از  که دراين پروسه به
قبالً که برای توليدآن  هائی شيلينگ بالغ شده است. ارزش محصول نسبت به ارزش ۳۰

پرداخته شده 
9
شيلينگ مبدل شده    ۳۰شيلينگ به ۲۷افزايش يافته است. بدين طريق  1
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  شيلينگی زائيده شده است. باألخره اين شعبده با موفّقيت قرين                    ۳و يک اضافه ارزش 
  گرديده و پول به سرمايه بدل شده است.

اينکه قانون مبادالت مورد تخطّی قرار     مسئله در تمامِ شرايط خود حلّ شده بدون
مثابه خريدار، همة          دار به     گرفته باشد. معادل در برابرِ معادل مبادله شده است. سرمايه                        

  است. سپس همان کار را طبقِ ارزشِ هرکدام پرداخته نيرویکاالها يعنی پنبه، دوک و 
آن را     ش مصرف   دهد يعنی ارز     کند انجام می کاری راکه هرخريدارِکاالی ديگری می

حال روند توليدکاالست           کارکه درعين دهد. روند مصرف نيروی مورداستفاده قرار می
دارکه از بازار           دهد. سرمايه      شيلينگ بازمی    ۳۰فوند نخ با ارزشِ          ۲۰ميزان    محصولی به

 گردد. وی نخ را از قرارِ               بازار برمی صورت خريدارآمده بود اکنون مانند فروشنده به به
تر از ارزشش،         پنس، نه يکشاهی باالتر و نه يکشاهی پائين                 ۶فوندی يک شيلينگ و     

دوران      گذاشته بود از       شيلينگ بيش ازآنچه قبالً در دوران          ۳فروشد و با وجود اين  می
سرمايه، هم در درون دوران انجام        کشَد. تمامِ اين جريان، يعنی تبديلِ پول به بيرون می

وسيلة   جهت به   گيرد. تبديلِ پول به سرمايه ازآن                آن انجام نمی       داخلِ گيرد و هم در می
کار از بازار است. و بدان سبب در                  خريد نيروی      گرددکه مشروط به         دوران انجام می          
آن خود در       که  است  اَفزائی     شودکه دوران فقط مقدمة پروسة ارزش                  دوران انجام نمی

چيز درنيکوترين حاالت ودر بهترين    که همه سترو ا گردد. ازاين محيط توليد واقع می
  پيوندد. وقوع می عوالمِ ممکن به

  

(tout pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles)  

مثابه مصالح مادیِ        کندکه به    کاالهائی می      دار پول را تبديل به            که سرمايه    هنگامی  
زندة     که وی نيروی       گيرند، درحالی      رمیروندکار مورد استفاده قرا نو ياعوامل محصولِ

يافته و مرده را به سرمايه،             کارِگذشته، تجسم      دمد، ارزشِ   کار را در پيکرِ مردة آنها می
اُفتَد،    کار" می     کندکه همچون هيوالی جانداری "به                دل می  زائی مب     يعنی ارزشِ ارزش          

  گوئی شورِ عشق در درون دارد. چنانکه



    ۳۳۷    کارل مارکس  

  

کنيم مالحظه     مقايسه   اَفزائی     ارزش    آفرينی را با پروسة           اکنون اگر پروسة ارزش            
راِء نقطة     آفرينی در و       ارزش    که روند      غير از اين نيست       به اَفزائی ارزششودکه روند  می

ای امتداد يابدکه ارزشِ          آفرينی فقط تا نقطه امتداد يافته است. اگر پروسة ارزش معينی
صورت عمل     ای جبران شود، درآن            معادلِ تازه       وسيلة  شدة از طرف سرمايه به         پرداخته    

آفرينی از اين نقطه          آفرينیِ ساده است. ولی اگر پروسة ارزش               ارزش عبارت از پروسة
  گردد. آغاز می اَفزائی تجاوز نمايد، آنگاه روند ارزش

کنيم، آنگـاه      را با پروسة کار مقايسه            آفرينی    اگر دورتر برويم و پروسة ارزش                  
کند.   مصرف توليد می     های    ارت ازکارِ سودمندی خواهد بودکه ارزش                    پروسة کار عب

نظرِکيفی، از لحاظ نوع و نَحوة مخصوصِ خود و طبقِ                      در اين مورد حرکت از نقطه             
آفرينی تنها ازحيث       شود. همين روندکار در پروسة ارزش آن ديده می هدف و محتَویِ

زمانی خواهد بودکه کار برای انجامِ        شود. دراينجا فقط سخن برسرِ آن نموده می کمیِ
طورِ مفيد     کار به    که نيروی     است  عبارت ديگر بر سرِ مدتی            عملِ خود الزم دارد يا به             

شوند ديگر     پروسة کار وارد می            که در    گردد. ونيز در اين موردکاالهائی                   مصرف می   
دار نقشِ      هدف  کار فعال و       آيندکه در نيـروی          حساب نمی    ئی به   مثابه عواملِ مادی          به 

گردند.     می  يافته تلقّی    ازکارِ تجسم   مثابه مقدارمعينی نمايند. بلکه فقط به ايفا می  مشخّصی
کار افزوده        وسيلة نيروی     يافته باشد و يا به        اعم از اينکه در درون  وسايل توليد تجسم                  

قدار  شود؛ برحسبِ فالن م       کار فقط برحسبِ زمانش محاسبه می شده باشد، از اين پس
  ساعت، روز وغيره.

کاررفته در توليد ارزش          آيدکه زمان به حساب می با اين وجودکار فقط تاآنجا به
کار   های مختلفی است. نيروی         مصرف، اجتماعاً الزم باشد. اين شرط خود دارای جنبه  

اجتماعاً درمورد ريسندگی             که  کند. مثالً اگر وسيلةکاری  بايد تحت شرايط عادی عمل
کارگر داده شود         دست ريسی باشد آنگاه نبايد چرخِ ريسندگی به ج دارد ماشينِ نخروا

دراختيارِ وی بگذارندکه هرلحظه     است بنجلی که معموالً مرغوب ای جای پنبه يا نبايد به
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که اجتماعاً برای توليد يک فوند               پاره شود. در اين هردو موردکارگر بيش از زمانی                          
وجود    کند و از اين مدت اضافی نه ارزش و نه پول به                  مینخ الزم است وقت مصرف 

دار    کارگر مربوط نيست بلکه به سرمايه             کار به     بودن عواملِ مادیِ           آيد. ولی عادی          می 
کار بايد      کار است. نيروی        بودن خود نيروی         . شرط ديگر عبارت از عادی         بستگی دارد

دارای آن درجة متوسط از مهارت،                  گيرد    که مورد استفاده قرار می    در رشتة مشخّصی
 دارِ ما در بازارِکار             آمادگی و سرعت باشدکه درآن رشته متداوِل است. ولی سرمايه                         

کندکه دارای مرغوبيت عادی باشد. و نيز اين نيرو                       کاری خريداری می    نيرویآنچنان 
بروز نمايد.   که اجتماعاً متداوِل است  کوشش با درجة شدتی بايد در حدّ متوسط عادیِ

کار   ای بدون که مبادا لحظه است تمام مراقب  دار با نگرانیِ که سرمايه سبب است همين به
کرده است وعالقه دارد            کاررا برای مدت زمان معينی خريداری  تَلَف شود. وی نيروی

که   خواهدکه او را بدزدند. و باألخره شرط ديگر ـ شرطی                      مالِ خود برسد و نمی که به
که     است   خود دارد ـ اين آقا قانون مجازات مخصوص به  آن همين جناب  اجرای برای

شده نمايندة     کارِ نِفله    کار بيهوده مصرف نشود زيرا مصالح يا وسايلِ    و وسايلِموادّ خام 
آفرينی     آيند و در محصولِ ارزش        حساب نمی يافته هستند و لذا به مقدارکارِ زائد تجسم

  ١شوند. وارد نمی

                                                
در   گردد.     ردگی می   شدن توليد مبتنی بر ب       تمام   گران  موجبِه ک است الیواحو ـ اين يکی ازآن اوضاع۱

کارگر  که است جان دراين با حيوان و اَفزارِ بی کارگر اصطالحِ جالبِ قُدما تفاوت جريان اين توليد بنابه
و  (Instrumentum semivocale) حيوان اَفزار نيمه صدادار و(Instrumentum vocale)  اَفزار صدادار
حيوان وکاراَفزار  است. ولی بنده به (Instrumentum mutum) جان، اَفزار صامت ياگُنگ      کاراَفزارِ بی

 con amore تمام  که باحرصِ است. بنده، درحالی تنها برابر باآنهانيست، بلکه انسان فهمانَدکه وی نه می
ايد، احساسِ تفاوت خويش را با آنها                 نم  کند وکاراَفزار را خراب می    نسبت به حيوانات بدرفتاری می

   ترين   ترين وسنگين    که دراين شيوة توليد مسئلة استعمالِ خشن              است  سبب همين  آورد. به       وجود می     به 
 ← کردنخراب وسايل است تاخشونت وسنگينیِ اين اقتصادی پذيرفته شده اصلِ يک مثابه کار به وسايلِ
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کار از     که ارزش مصرف است و همان             کار، از اين جهت         که تفاوت بينِ      بينيم  می 
کاال استنتاج نموديم،         که ما سابقاً از تحليلِ       لحاظ اينکه آفرينندة ارزش است، تفاوتی                  

شود. روند توليد،         اکنون مانند اختالف در دو جهت متفاوت پروسة توليد نمودار می                           
از روند توليدکاالست. روند  آفرينی، عبارت  کار و پروسة ارزشپروسةمثابه وحدت   به

از روند توليد         عبارت است     ،  اَفزائی     مثابه وحدت پروسة کار و پروسة ارزش                  به مزبور،

                                                                                                       
که در سواحلِ       داری     های برده      ل از بروزِ جنگ داخلی دولت             رو تا قب     آنها را دشوار سازد. ازاين                → 

بردندکه زمين را مانند خوک  کار می هائی ازساخت چينِ قديم به خليجِ مکزيک قرارداشتند،گاوآهن
کتابِ    کردنـد. (به       کنند، شخـم می     رو    و   ه زمين را بشکافند يـا آن را زير   و موشِ صحرائی، بدون اينک

J. E. Cairnes تحت  عنوان"The Slave Power" کنيد.) همچنين  وبعد مراجعه ۴۶، صفحة۱۸۶۲لندن
Olmsted درکتابی  عنوان که تحت"Sea Board Slave States"  وبعد چنين نقل  ۴۶نگاشته درصفحة

  دست  من در اينجا افزارهائی نشان دادندکه درکشورِ ما هيچ عاقلی حاضر نيست آنها را به          کند: "به می
کار را ده درصد بيش از            که الاقل     خود بدهد... زيرا سنگينی و خشونت اين آالت چنان است کارگرِ

عالقگی و   بی من اطمينان دادندکه نظر به بااين وجود بهسازد.  بريم دشوار می کار می که ما به افزارهائی
آنها    تری به    ر و ظريف   ت  برند اگر اَدوات سبک          کار می    که بردگان اين افزار را به       آميزی شيوة خشونت
دهيم در     کارگران خود می         که ما به    بخشی اميدوار بود. افزارهائی               نتايجِ رضايت توان به داده شود نمی

تر از    سنگ تر وکم    زارهای ويرجينيا يک روز هم دوام نخواهندکرد؛ بااينکه زمين درآنجا نرم                              گندم
اَستَر         درکلّية مزارع به          کنم چرا    که من سؤال می       های ماست. همچنين هنگامی         زمين   جای اسب از 

که اسبها  است است اين شود و عقيده دارندکه دليلِ قاطعی که اقامه می کنند، نخستين دليلی استفاده می
وسيلة   کنند. اسبها همواره به         دارند، تحمل       آنها روا می هائی راکه سياهان نسبت به توانند بدرفتاری نمی

که قاطرها اين ضَربات         گردند. درصورتی         زودی لَنگ و ناقص می   ه بهشوندک اينان چنان مضروب می
آنها نرسد،     به  [علوفه]دوبار هم عليق  دار شوند و حتّا اگر يکی کنند بدون اينکه جسماً عيب را تحمل می

 فرسا  کارِ طاقت     خورند و نيز اگر تيمار نشوند و يا آنها را به                     شوند. آنها سرما نمی       زياد ناراحت نمی         
شود احتياجی  که هرلحظه عليه حيوانات اعمال می هائی شوند. برای ديدن بدرفتاری وادارند، بيمار نمی

 (Farmer)که نزد هر فارمر         که من از پنجرة اتاق تحريرِ خود پا فراترگذارم. اين رفتاری است                         نيست
  "گردد. کشاورزِ مزدور می طورِ قطع موجبِ راندن دار) شمالی به (اجاره
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  داریِ توليدکاالئی. سرمايه داری، يعنی شکلِسرمايه
که   تفاوت است   بیاَفزائی اين امرکامالً بعداً خواهيم ديدکه درمورد پروسة ارزش

باشد ياکارِ بغرنجی باشد     اجتماعاً متوسطی ازکارِسادة دارعبارت کارِموردتملّک سرمايه
تر دربرابرِ        تر وبغرنج     کارِعالی     مثابه   ه به ک  است.کاری  تری عالی مخصوصِ وزن  که دارای 

آن   درون      که در  کاری است گيرد عبارت از بروزِ نيروی کارِ متوسط اجتماعی قرار می
کرده    کارِ بيشتری را ايجاب          مخارج تدارکاتیِ بيشتری وارد شده و توليد آن نيرو زمان      

کارِ ساده ارزش دارد. وقتی ارزشِ اين نيرو باالتر است،  از نيروی  است و بنابراين بيش 
های   در ارزش       است وبالنتيجه درهمان فاصلة زمانی   کارِ باالتری نيز مستلزِمِ مسلّماًبروزِآن
کار ريسندگی و جواهرسازی             يابد. ولی درجة تفاوت بينِ              تری تجسم می     بالنسبه عالی    

کارِ خود را        کارگرِ جواهرساز ارزشِ نيروی      که طیِّ آن ازکاری  باشد، آن بخش  هرچه
ارزش توليد         که اضافه    کيفی با بخشِ ديگرِکارِ وی           وجه ازلحاظ       هيچ  کند به   جبران می    

آيدکه     کار بيرون می      ارزش از مازاد کمیِ  ت. باز مانند پيش اضافهکند، متفاوت نيس می
مورد از      گرديده است، منتها در يک            خود از مدت امتداديافتة همان پروسة کار ناشی             

   ١گردد. می پروسة توليد نخ و در مورد ديگر از پروسة جواهرسازی خارج
                                                

يافته وکارِ بدون         (کارِآموزش        skilled and unskilled labourتر وکارِ ساده      کارِ عالی ـ تفاوت بين۱ِ
تفاوت                         آموزش)       بر  يا الاقلّ بنا  که مدتهاست     هائی است    در قسمتی فقط مبتنی بر تصورات است 

وضعِ وخيمِ     يز متّکی به  قسمتی ن  اند.     عادت برجای مانده          اند وتنها برسبيلِ      واقعيت خودرا ازدست داده     
مکان يافته که شرهائی از طبقةکارگر استقکارِ خويش را بازستانند.  اند ارزشِ نيروی کمتر از ديگران ا

نـوع جای خود را تغيير            کارهای از يک          کنندکه   حوادث تصادفی نيز چنان نقشِ بزرگی بازی می                    
ر ضعيف شده يا نسبتاً تحليل رفته، يعنی در           که ساختمان جسمانیِ طبقةکارگ           دهند. مثالً آنجائی         می 

بيشترِ    کوششِ   کارهای شاق که       طورکلّی    داری تکامل يافته است، به      که توليد سرمايه کلّية کشورهائی
ساده  درجة کارِ  تر به کارهای ظريف  که آيند درحالی می تر در کارِ عالی صورت عضالنی الزم دارند به

مراتب باالتر ازکارِکسی  ای به درجه (bricklayer)کارِ يک بنّا  مثال در انگلستان طورِ اُفتند. به پائين می
 ←   که هم     (fustian cutter)چين  پردازد. از طرف ديگر کارِ يک نفر پنبه                   دوزی می   گُل دارد که به
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کارِمتوسط     تر به   ايدکارِعالی  آفرينی همواره ب از سوی ديگر درمورد پروسة ارزش
  ١روزکارِ ساده. xتر در برابرِ  اجتماعی تجزيه شود؛ مثالً يک روزکارِ عالی

بدين طريق از انجامِ يک عملِ زائد اجتناب شده است و تحليلِ مطالب درنتيجة                    
کند،   کارگر مورد استفادة سرمايه،کارِ سادة متوسط اجتماعی اجرا می                             که  اين فرض    

  ديده است.گر آسان
�  

                                                                                                       
شته گذ  گردد. از اين         کارِ ساده محسوب می         است،   کارِ ناسالمی       برد و هم کوششِ بدنیِ بسيار می →

کند. بنابرمحاسبات       کارِ ملّی احراز می         نبايد تصورکردکه کارِ عالی ادعائی مقامِ مهمی را در مجموعِ       
Laing  به در انگلستان)     کارِ ساده      بر  وسيصد هزار نفر مبتنی        گال) زندگیِ يازده ميليون                انضمامِ ايالت
گَرد، جانی، فواحش وغيره را منهاکنيم، ميليون ديگر فقير، وِل ميليون نفر اشراف و يک اگر يک است.

و  ميليون ۴داد،  کتاب جمعيت انگلستان را تشکيل می که در زمان نوشتنِ اين ميليون نفری۱۸ازمجموعِ 
مانَدکه صاحبان عوايدکوچک، کارمندان، نويسندگان،                        هزار نفر برای طبقات متوسط باقی می     ۶۵۱

3و ميليون  ۴اند. برای اينکه اين  ا شمرده شدهآموزگاران وغيره نيز در عدادآنه
، وی درآو دست را به2

زد می عالوه بر بانکداران وغيره، "کارگرانگيرند، در زُمرة بخشِ  کارخانه!" را نيزکه بهتر از ديگران م
اند. سپس     شمارآمده     به  زحمتکشِ طبقة متوسط حساب نموده است و نيز بنّاها درعدادکارگران مرفّه             

  برای وی يازده ميليون نفرِ مذکور باقی مانده است.
(S. Laing )*( : "National Distress etc.", London, 1844, P. 51) 

غير از کارِ عادی چيزِ ديگری برای تهية وسايلِ زندگیِ خود ندارند، تودة عظيمِ                              ه بهک "طبقة بزرگی
   دهند." مردم را تشکيل می

(James Mill, in art. "Colony"."Supplement to the Encyclopaedia Britannica", 1831, p. 8) 

دربارة وضعِ سياسی، اجتماعی  چندی کُتُبِ سياحِ انگليسی مصنّف)ـ  نويسنده و۱۸۶۸ـ۱۷۸۰( Samuel Laing) ٭(
  کشورهای اروپائی.  و اقتصادیِ

گيرد، مقصود ازآن ضَرورتاً کار ازنوعِ  مورد نظر قرار میگيرِ ارزش  معنای اندازه کار به که ـ "هنگامی۱
  گردد." آسانی مشخّص می معينی است... که رابطة آن با انواع ديگرِکار به

("Outlines of political Economy", London, 1832, p. 22,23)  
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  فصل ششم

  

  سرماية ثابت و سرماية متغير
  

محصوالت ارزشمند شرکت         درآفرينشِ      نَحوِ متفاوتی عواملِ مختلفة پروسةکار به
  کنند. می

   حتَوا، هدف و خصلتش، درنتيجة اضافه          کارگر، قطع نظر از ممقدار       کار نمودن
توليد    های وسايل     سوی ديگر ارزش      افزايد. از  کار می محمولِ کار، ارزشِ نوئی به معينی

گردند مانند ارزشِ پنبه و       ازمحصولِ ارزشمند نمايان می مثابه جزئی شده ازنو به مصرف
شود.   محصول، حفظ می      به  توليد درنتيجة انتقالش    وسايل ارزشِ دوک درارزشِ نخ. پس

گيرد. پس      یمحصول انجام م     اين انتقال درجريان پروسةکار طیِّ تبديلِ وسايل توليد به
  ؟ ْوچه نَح کار واسطة اين انتقال است. اما بايد ديد به
بار برای افزودن ارزشِ جديدی                   کند؛ يک     کارگر در زمان واحد دوبارکار نمی     

ای   انتقالِ ارزش پنبه       ، يعنی بارِديگر برایآن پنبه و بارِديگر، برای حفظ ارزشِ قديمیِ به
دهد،    می  کار انجام      وسيلة آن    که به   لِ ارزشِ دوکی        کند و برای انتقا کار می آن که روی

کهنه را حفظ      که وی ارزشِ        کشد. بلکه فقط با افزودن ارزشِ تازه است                     زحمت نمی   
کهنه   های   کار و حفظ ارزش         محمولِ   اينکه  افزايشِ ارزشِ جديد به  کند. ولی نظر به می
اينکه طیِّ      با   مان، و    کارگر در يک ز          کامالً متفاوتی هستندکه         محصول، دو نتيجة        در  

بودن    که دوجهته     آورد، مسلّم است        دست می   کند، به    مدت فقط يک بارکار می          همين 
کار بايد در زمان          پذير است. اين       کارِ خود او توضيح        بودن    وسيلة دوجانبه      نتيجه فقط به   
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خاصيت ديگر ارزش حفظ نمايد يا              يک خاصيت ارزش ايجادکند و بنابه               واحد بنابه     
  انتقال دهد.

                 ق می             اکنون بايد ديد چگونه هرکارگر زمانلحکند و   کارِ خود را به محصول م
که ويژة خود       افزايد؟ اين امر همواره در شکلِ شيوة کارِ بارآوری                           بالنتيجه ارزش می       
هنگامِ رِشتَن، بافنده درحينِ بافتن و     کار را فقط به ريسنده زمان گيرد. او است انجام می

طور   آنها به    که  داری     وسيلة همين شکلِ هدف   افزايد. ولی به آهنگری می راَثنایآهنگر د
وسيلة همين ريسندگی، بافندگی        ، بهآفرينند افزايند و بنابراين ارزشِ نو می کار می کلّی

توليد ازقبيلِ پنبه، دوک، نخ، چرخِ ريسندگی، آهن وسندان    که وسايل است وآهنگری
شکلِ  ١گردند.     ای می    مصرف تازه    قوائمِ ارزش صول يعنیمح دهندة يک  عواملِ تشکيل

شود ولی فقط برای اينکه در شکل ارزش مصرف                قديمیِ ارزش مصرفشان ناپديد می
آفرينی مالحظه شدکه هرگاه يک ارزش                 جديدی درآيد. در مطالعة پروسة ارزش                     

گيرد،   درستی مورد استفاده قرار            مصرف، در جريان توليد ارزش مصرف جديدی، به                   
وجودآوردن آن ارزش مصرف مورد استفاده الزم بوده است                                 که برای به      کاری    زمان   

گردد، يعنی عبارت از            مصرف جديد می        کارِ الزم برای توليد ارزش                جزئی از زمان       
شود. بنابراين        نو منتقل می    که از وسايل توليد مورد استفاده به محصولِ    است کاری زمان

عبارت ديگر آن را،            کند يا به    يد مورد استفاده را حفظ می           کارگر، ارزشِ وسايل تول             
وسيلة   نمايـد، ولی اين انتقـال به            دهندة ارزش، به محصول منتقل می               مانند جزء تشکيل 

کار، يعنی      وسيلة خصلت مفيد خاصِّ اين        گيرد بلکه به     نمی    کارِ وی انجام        کلّیِ  افزايشِ    
مثابه فعاليت بارآور و           يابد. کار به   شده تحقّق می اقدرنتيجة شکلِ بارآورِ ويژة کارِ الح

توليد،    خود با وسايل      تماسِ   محضِ وآهنگری، به  آماجمندی ازقبيلِ ريسندگی، بافندگی
صورت عواملِ  دهد، آنها را به آنها روح می آورد، به آنها را از حالت مردگی بيرون می

                                                
  نشانَد." ای می شده جای نيست ای را به ـ "کار، نوآفريده۱

("An Essay on the Political Economy of Nations", London, 1821, p. 13) 
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  يابد. محصوالت پيوند میآورد وخود با آنها در  روندکار درمی
شد  بود آنگاه پنبه به نخ تبديل نمی       کارِ بارآور ويژة کارگرِ ريسندگی نمی هرگاه

  عکس، همين    گرديد. ولی اگر به           و بنابراين ارزشِ پنبه و دوک هم به نخ منتقل نمی                     
 مصالحِ کارگر حرفة خودرا تغيير دهد و نجارگردد، باز مانند پيش طیِّ يک روزکار به

گيرد ولی      وسيلةکار انجام می        وی به  اَفزائی افزايد. بنابراين ارزش کارِخويش ارزش می
کار،کارِمجرد    است بلکه ازحيث اينکه کار از نوعِ ريسندگی يا نجاری که جهت آنزنه ا

افزايدکه       مقدار مشخّصی ارزش می           جهت  است. کارگر نه ازآن      طورکلّی  اجتماعی به
کارِ وی درمدت معينی       که سبب است بلکه بدان  ای ویِ سودمند ويژهکارش دارای محتَ 

وکلّیِ خود     کارِ ريسنده، از جهت خاصيت مجرد               از زمان انجام يافته است. بنابراين                  
افزايد و      می  های پنبه و دوک        کارِ انسانی، ارزشِ جديدی  به ارزش   مثابه بروزِ نيروی به

مثابه پروسة ريسندگی، ارزشِ اين                  و سودمندش به     از لحاظ خاصيت مشخّص، ويژه            
نمايد.    آنهارا درمحصول ضبط می          کند ولذا ارزشِ محصول منتقل می وسايل توليد را به

  گردد. بودن نتيجة کار، درآن واحد، ناشی می که دوجانبه از اينجاست
  يتشود و دراثرِکيف    جديدی اضافه می کمیِ سادةکار ارزشِ افزايشِ درنتيجة يک 

گردند. اين تأثيرِ          توليد درمحصول حفظ می     وسايلقديمی و  های شده ارزش کارِ اضافه
های مختلفی     گردد، در پديده          دوجانبة کارِ واحدکه از خصلت دوجانبة کار ناشی می         

  شود. طورِ محسوس نمودار می به
ان ساعت هم   ۶که درنتيجة اختراعِ جديدی ريسنده امکان يابدکه طیِّ   کنيم فرض

مثابه فعاليت      رِشت، بريسد. کارِ وی به           ساعت می   ۳۶ای را که سابقاً در مدت          قدر پنبه
برابر   ۶کار نيز  برابرکرده است. محصولِ ۶بارآور، آماجمند و سودمند، نيروی خود را 

فوند پنبه     ۳۶فوند نخ توليدگرديده است. ولی اکنون                ۳۶فوند نخ  ۶جای  شده يعنی به
کرد. پس اکنون       فوند پنبه جذب می ۶کندکه سابقاً  کار جذب می در زمانق فقط همان

شود  پنبه افزوده می   يافت،کارِجديد به که با اُسلوبِ قديم انجام می برابرکمتر ازکاری ۶
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گردد. از طرف ديگر اکنون در                آن اضافه می و بالنتيجه فقط يک ششمِ ارزشِ سابق به
ه شش برابر بيشتر وجود دارد. در جريان شش                   فوند نخ، ارزشِ پنب          ۳۶محصول، يعنی    

شود و به     ساعت ريسندگی ارزشی از موادّ خام که شش برابر بزرگتر است ضبط می                         
جديد اضافه      موادّخام شش بارکمتر ارزشِ    همين که به گردد درحالی محصول منتقل می

آن ارزش       وسيلة   کار به     که  شود چگونه خاصيتی     طريق نشان داده می           شود. بدين      می 
ناپذير، ارزش         کار، ضمنِ همان پروسة تفکيک         وسيلةآن    که به   کند باخاصيتی   ايجاد می
در   الزمِ بيشتری       کارِ   نمايد ذاتاً متفاوت است. هرقدر در جريان ريسندگی                         ضبط می 

است بيشتر خواهد بود  آن افزوده شده که به همان مقدار پنبه وارد شود، ارزشِ جديدی
است بيشتر باشد، مقدارِ        کار رِشته شده     زمان    همان    که در    ای   ی پنبه  قدر فوندها     ولی هر

  شود بزرگتر خواهد بود. که در محصول ضبط می ارزشِ قديمی
کار ثابت مانده باشد و بالنتيجه ريسنده برای تبديلِ                      که بارآوریِ        کنيم حاال فرض

عکس ارزش      ی به يک فوند پنبه به نخ همان مقدار زمان پيشين را الزم داشته باشد ول                      
تر از    مبادلة پنبه خود تغيير يافته باشد يعنی مثالً يک فوند پنبه شش برابر باالتر يا پائين                 

دهد    کارِ خود ادامه می          بهای خود ترقّی يا تنزّل نموده باشد. در هردو مورد ريسنده به                
فزايد و    ا  کار  و بالنتيجه همان مقدار ارزش می                 همان مقدار پنبه همان مقدار زمان                و به  

کند. ولی با وجود اين            نيز در هردو مورد وی در زمان مساوی همان قدر نخ توليد می             
دهد، يک بار شش مرتبه کمتر و            راکه از پنبه به نخ يعنی محصول انتقال می                   ارزشی   

  که وسايلِ    طور است درصورتی بارِ ديگر شش برابر بزرگتر از پيش خواهد بود. همين 
  ترگردند ولی همواره همان وظيفه را در پروسة کار انجام دهند. انتر يا ارز کار گران

هرگاه شرايط فنیِ پروسة ريسندگی ثابت بمانَد و نيز در ارزشِ وسايل توليد                                 
کار همان مقدار        صورت ريسنده مانندِگذشته درهمان زمان   نگردد درآن تغييری حاصل

حالت ارزشی        خواهد داد. در اين  موادّ خام و ماشين با ارزشِ ثابت مورد مصرف قرار 
افزايد، نسبت مستقيم          که می   کند با ارزشِ جديدی           را که وی در محصول ضبط می            
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افزايد و بالنتيجه دو          کار می    خواهد داشت. وی در دو هفته دو برابر بيشتر از يک هفته          
دکه   بر  کار می    حال دو بار زيادتر مصالح به               کند و درعين      برابر بيشتر ارزش اضافه می            

ها را با ارزشی دو بار بيشتر               خود دو بار بيشتر ارزش دارند و نيز دو برابر بيشتر ماشين                          
براين در محصولِ دوهفته                 فرسوده می      بنا بار بيشتر ارزش حفظ                   کند و  ایِ خود دو 

ثابت است،کارگر         که شرايط توليد مشخّصی      کند تا درمحصولِ يک هفته. هنگامی می
نمايد ولی ضبط مقدار بيشتری          کند بيشتر ارزش ضبط می  ضافههراندازه زيادتر ارزش ا

که او ارزش  است سببِ آن  که وی بيشتر ارزش افزوده بلکه به جهت نيست ارزش ازآن
  را در شرايطی يکسان و مستقل ازکارِ ويژة خود اضافه نموده است.

که ارزشِ      همان نسبتی    کارگر همواره به    که گفت توان طورِ نسبی می بااين وجود به
خواه بهای پنبه از يک شيلينگ           کند.    های قديمی را ضبط می        افزايد ارزش         جديد می   

که   رغمِ هر تغييری      پنس تنزّل نمايد کارگر، علی            ۶کند و خواه به        شيلينگ ترقّی   ۲به  
ای را ضبط      ساعتة خود فقط نصف ارزشِ پنبه            حاصل شود همواره در محصولِ يک            

کارِ ويژة      که بارآوریِ        گردد. درصورتی         او ضبط می    محصولِ دوساعتة       کندکه در     می 
کار بيشتر ياکمتراز        کارگر تغييرکند يعنی ترقّی يا تنزّل نمايد، و مثالً طیِّ يک ساعت                    

  ساعت  نسبت ارزشِ بيشتر ياکمتری از پنبه را درمحصولِ يک       همان سابق پنبه بريسد، به
کار ضبط    ه درظرف دو ساعت       هرصورت ارزشی راک  نمايد. ولی به کارِ خود ضبط می

  نمايد. کار ضبط می که در يک ساعت کند دو برابر بيشتر از ارزشی است می
ای (سمبوليک) در عالئمِ ارزشی               صورت نشانه     که ارزش فقط به        استثناِء حالتی  به

شود، ارزش تنها در درون يک ارزش مصرف، در درون يک شیء وجود                              نموده می
کار مورد توجه         مثابه صورت وجودیِ نيروی             ان نيز اگر تنها به      کند. (خود انس       پيدا می

بودن خود شیء است         که با وجود زنده     است قرارگيرد، عبارت از يک محمولِ طبيعی 
غير از تظاهرِ مادیِ اين نيرو چيزِ ديگری نيست.)                يعنی چيزِ باشعوری است وکار نيز به

ش نيز ازبين خواهد رفت. وسايل توليد با                  بنابراين اگر ارزش مصرف ازبين برود، ارز             
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کنند زيرا درواقع آنها ضمنِ             دادن ارزش مصرفشان ارزشِ خويش را گُم نمی            ازدست
دهندکه     جهت چهرة قديمیِ ارزش مصرف خود را از دست می                     پروسةکار فقط ازآن

آورند. ولی همان قدرکه برای                 دست   ارزش مصرف ديگری را در محصول به                 شکلِ 
، وجوديافتن در پيکرِ ارزش مصرف مهم است، همان قدر موضوعِ اينکه وی                              ارزش    

که استحالة     ای است    اهميت است. اين نکته         درکدام ارزش مصرف وجود يافته بی                     
شودکه طیِّ پروسة کار، از وسايل            کاالها نيز نشان داد. از اين مقدمات چنين نتيجه می

-گرددکه وسايل توليد با ازدست              تقل می آن ميزانی ارزش به محصول من      توليد فقط به

دهند. وسايل    دادن ارزش مصرف مستقلِّ خويش ارزش مبادلة خود را نيز از دست می
مثابه وسيلة توليد       کنندکه خود آن را به          محصول منتقل می       توليد فقط آن ارزشی را به   

  وتی دارند.حيث برخوردهای متفا عواملِ مادیِ پروسة کار ازاين دهند. ولی ازدست می
که باآن محورِ چرخ چرب        شود و همچنين روغنی گرم می که با آن ماشين ذغالی

شوند.   گذارند نابود می          جای   گردد و موادّ مانند آنها بدون اينکه اثری از خود به                            می 
گردند.     شوند ولی در خواصِّ محصول ظاهر می               رنگ و ساير موادّ کُمکی ناپديد می             

جوهرِ محصول است ولی تغيير شکل داده است. بنابراين مادة خام                      مادة خام اساس و 
صورت ارزش        و موادّ کُمکی چهرة مستقلّی را که در حينِ ورود به پروسة کار، به                             

کار مطلب طورِ ديگر است.     دهند. ولی درمورد وسايلِ مصرف، دارا بودند ازدست می
انی در پروسةکار مورد استفاده               کارخانه ظرف وغيره فقط تا زم                افزار، ماشين، بنای          

کرده باشند و فردا چون ديروز از نو با همان شکل         هستندکه سيمای اولية خودرا حفظ
که درزمان حيات خود يعنی طیِّ پروسة    کار همچنان در پروسةکار واردگردند. وسايل

يافة  دارنـد پس از مرگ نيز ق            می  کار سيمای مستقلِّ خويش را در برابرِ محصول نگاه                 
ها وغيره همواره         ه  افزارها،کارگا          آالت، دست      های ماشين    کنند. الشه    خود را حفظ می

اکنون اگر      اند وجود دارند.      کمک نموده که در ايجادشان جدا و مستقلّ از محصوالتی
که وارد کارگاه           کرده است، يعنی از روزی               که اين وسيلة کار خدمت          تمامِ دورانی        
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شود، در نظر بگيريم، خواهيم ديدکه در اين                     اسقاط رانده می       انبارِ که به شده تا روزی
وسيلة کار صرف شده و بالنتيجه ارزش مبادلة   طورکامل به دوران ارزش مصرف آن به

آن کامالً به محصول انتقال يافته است. مثالً اگر يک ماشينِ ريسندگی ده سال عمر                              
گرديده  ه محصوالت ده سال منتقلکرده باشد، طیِّ پروسة کارِ ده ساله تمامِ ارزشش ب

کار را،که        های   وبيشی از پروسه      است. بنابراين دوران زندگیِ يک وسيلة کار تعدادکم
گيرد. آنچه بر وسيلة کار           اند، در بر می         کمک آن وسيله از نو تکرار شده              همواره به     

ساعت   ۲۴آيد. هر انسانی روزانه                سرِ انسان می     که به   است  گذرد همان ماجرائی            می 
وقت چند روز       دادکه تا آن         توان دقيقاً تشخيص       ميرد ولی از قيافة هيچ آدمی نمی                می 

های   گيری   های بيمه نتيجه     که شرکت   شود  است. معهذا اين امر مانع از آن نمی                  مرده    
ای   نتايجِ پربهره      آورند، و باالتر ازآن، به    دست بسيار مطمئنّی از زندگیِ متوسط انسان به

که يک وسيلة     . در مورد وسيلة کار نيز چنين است. از روی تجربه معلوم است                         برسند 
کند. اگر فرض شود که          طورِ متوسط چقدر عمر می        کار، مثالً ماشينی از نوع معين به            

 طـورِ به صورت وی   آورد  درآن می روز دوام ر پروسة کـار شش د  آن  مصرف  ارزش

6متوسط درجريان هرروز
6بنابراين روزانه          دهد و ارزش مصرف خودرا ازدست می 1

1 
که فرسودگیِ هر وسيلة         است  طريق   نمايد. بدين       ارزشِ خود را به محصول منتقل می               

آن نسبت در      شود، مثالً روزانه چقدر ارزش مصرف ازدست داده و به           کار حساب می
  محصول منتقل نموده است.روز چقدر ارزشِ خود را به 

  
شودکه يک وسيلة توليد هيچگاه بيش ازآن          نَحوِ بارِزی نشان داده می در اينجا به

دهد،    که خود در پروسة کار، با نابودشدن ارزشِ مصرفش، از دست می        مقدار ارزشی
. اگر وسيلة توليد دارای ارزشی نباشدکه از دست بدهد،                         کند  محصول منتقل نمی     به 

دهد.    محصول انتقال نمی         کارِ انسانی نباشد، هيچگونه ارزشی هم به                   يعنی محصولِ   
رود بدون اينکه            کار می    دهندة ارزش مصرف به            مثابه عاملِ تشکيل      صورت به    دراين     
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که در طبيعت      بنابراين درموردکلّية وسايل توليدی                  دهندة ارزشِ مبادله باشد.             تشکيل 
    مداخلة انسان وجود دارد، مانند که در رگة معدن است،          زمين، باد، آب، آهنی            بدون

  های بِکر وغيره، حال بدين منوال است. چوبِ جنگل
  کنيم  گيرد. مثالً ماشينی را فرض           اينجا پديدة جالبِ ديگری در برابرِ ما قرار می                      

  روز اسقـاط شود. در اين مورد ۱۰۰۰ليرة استرلينگ بـاشد و طیِّ  ۱۰۰۰آن   که ارزشِ

کند. بنابراين     آن در پروسةکار عمل می است همواره مجموعِ تنزّل حياتیِ ماشين درحالِ
شودکه يک عاملِ پروسةکار، يعنی يک وسيلة توليد،کال در پروسةکار وارد  ثابت می

کند. دراينجا تفاوت بينِ پروسة               اَفزائی جزئاً شرکت می         رزش   شود ولی در پروسة ا  می
گردد چنانکه وسيلة توليد          آنها منعکس می     اَفزائی در عواملِ مادیِ      کار و پروسة ارزش

آفرينی، فقط جزئاً، در            مثابه رکنِ ارزش          مثابه عنصُرِ پروسة کار، تماماً، و به               واحد، به     
   ١آيد. حساب می همان پروسة توليد به

                                                
که   ـ در اينجا صحبت از کارهای تعميریِ وسايلِ توليد ازقبيلِ ماشين و ابنيه وغيره نيست. ماشينی                                ۱

گردد.     دار می     کار را عهده       دهد بلکه خود وظيفة مصالحِ   را انجام نمی وسيلة کارشود وظيفة  می تعمير
گيرد تا ارزش مصرفش مرمت شود.               کار قرار می       شود بلکه خود او مورد          نمی  کار انجام      ديگر با آن     

که برای     کاری    که داريم همواره در داخلِ                توان برای تسهيلِ منظوری     کارهای تعميری را می اين قبيل
ی که هيچ پزشک الزم است مستتر فرض نمود. در متن سخن برسرِآن فرسودگی است توليد وسيلة کار

آن را     گاه جای     به  گاه   توان    که نمی   انجامد، ازآن "سايشی           مرگ می    رفته به    کند و رفته     معالجه   تواند نمی
آن   پ رده می                    کاردی     رکرد، مانندنگر بچل تيغة   گويد ديگر به      شود می   که باألخره وقتی برای تعمير نزد

شود  کار بالتمام وارد می یها که مثالً ماشينی در هر يک از پروسه اَرزَد." در متن ديديم نوانداختن نمی
توان    رو می    گردد. ازاين         اَفزائی همزمان خود فقط جزءجزء داخل می                  که در پروسة ارزش درصورتی

ساز را که در ساختمان         دربارة درهمیِ مفاهيمِ ذيل قضاوت نمود: "ريکاردو آن جزء ازکارِ ماشين                                     
کندکه    کاری تلقّی می      مثابه   آن را به     دهد" و     بافی وارد شده است مورد بحث قرار می                  ماشينِ جوراب     

 ←که هرجفت جوراب  کاری است. "معهذا تمامِ گرديده مثالً در ارزشِ يک جفت جوراب جايگزين

 هـر روز     ۱     گردد. ولی با اينکه نيـروی محصول منتقل می شود و به  یکم م ماشين  
۱۰۰۰ 
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اَفزائی      وسيلة توليد تماماً درپروسة ارزش  عکس، اين است به ازسوی ديگر، ممکن
که   کنيم  گردد. فرض       کار داخل می        که فقط جزئی ازآن در پروسة              وارد شود درحالی  

تنها نخی    فوند اُفت وجود داشته باشد،که نه               ۱۵فوند پنبه روزانه  ۱۱۵ريسی، از  در پنبه
 ۱۵شوند. معهذا اگر اين اُفت  تبديل می (devil's dust)اد هوا ب آيد بلکه به ازآنها درنمی

فوند    ۱۵درصد عادی است و درکارِ متوسط حالّجی غيرقابلِ اجتناب است، ارزشِ                              
  ای   فوندپنبه    ۱۰۰دهد،کامالً مانند ارزشِ             پنبه، با اينکه هيچ جزئی از نخ را تشکيل نمی 

 ۱۰۰گردد. برای اينکه بتوان از  نخ وارد می که مادة اساسیِ ارزشِ نخ است، در ارزشِ
غُبار ناپديدگردد.    صورت فوند پنبه به۱۵مصرف  بودکه ارزش فوندپنبه نخ ساخت، الزم

به                              توليد نخ   ر پنبه يکی از شرايط نابودیِ اين مقدا آيد و درست        شمار می   بنابراين 
های   دربارة کلّية زباله       شود. اين حکم  آن در نخ وارد می که ارزشِ همين جهت است به

ای نشوند و      که آنها مجدداً وسيلة توليد تازه              پروسة کار، الاقل تا اين حد صادق است        
های   که درکارخانه        بالنتيجه ارزش مصرف جديد و مستقلّی را تشکيل ندهند. همچنان               

وبِ شودکه عيناً مانند چ       هائی از تراشة آهن ديده می           سازیِ منچستر کوه بزرگ ماشين
های بزرگ از         اند و شبانه با واگن          پيکر بريده شده      های غول     وسيلة ماشين   دمِ رنده به       
جسيمِ   صورت قطعات     گردند و روزِ بعد ازنو به      گُدازی منتقل می کورة آهن کارخانه به

                                                                                                       
های   ساز را در بر دارد نه جزئی ازآن را. زيرا ماشين جفت       کارِ ماشين را توليدکرده است مجموعِ →

يک از اين جورابها            مِ ماشين امکان ساختنِ هيچ       کند و بدون استعمالِ تما         بسياری جوراب توليد می           
  نيست."

 ("Observations on Certain Verbal Disputes in Political Economy particularly  Relating 
to Value, and to Demand and Supply.", London, 1821, p. 54)  

  

هم در مورد درهمیِ فکری و              گر)،    (حکمت   "Wiseacre"العاده ازخودراضی است              که فوق    مصنّف 
که نه ريکاردو و نه هيچ اقتصاددان ديگری،            اش از اين جهت ذيحق است هم در مورد مشاجرة قلمی

آن   چه قبل و چه بعد از او، دو جهت دو در     کار را دقيقاً تشخيص نداده است و بنابراين نقشِ متفاوت
 است. تشکيلِ ارزش باز هم کمتر مورد تحليل قرارگرفته
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  گردند. کارخانه برمی آهن ازکوره به
  های مصرف     ش که در شکلِ ارز      درجريان پروسة کار، وسايل توليد فقط تاحدی

کنند.   پيکرِ جديد محصول ارزش منتقل می             دهند، به     شان، ارزش ازدست می            گذشته 
که حداکثر ارزشی را که ممکن است وسايلِ مزبور ضمنِ پروسة کار از                         واضح است   

اند، يا      که بدواً باآن وارد پروسة کار شده                  دست بدهند محدود به مقدار ارزشی است               
که برای توليد خود آنها لزوم يافته است.                   کاری است     به زمان    عبارت ديگر محدود          به 

کارِ    خود، مستقلّ از پروسة  که ارزشی  ازآن توانند بيشتوليد هرگز نمی  وسايلِبنابراين 
کاراَفزار، ماشين ياوسيلة            سودمندیِ  فزايند.بياَ  محصول ارزشهستند، به موردعمل، دارا

روزکار باشد،       ۵۰۰ليرة استرلينگ يا معادلِ ۱۵۰آن متتوليد هرقدر باشد، اگر فرضاً قي
ليرة استرلينگ        ۱۵۰که در ايجادش شرکت دارد بيش از    هيچگاه به مجموعِ محصولی

شود، مثابه وسيلة توليد وارد میکه درآن به پروسةکاری وسيلةارزشِ وی بهاَفزايد.  نمی
است، معيِّنِ     آمده    حصول بيرون  که وی ازآن مانند مکاریگردد، بلکه پروسةتعيين نمی
که دارای       منزلة چيزی     منزلة ارزش مصرف، به  فقط به کار پروسةاو در  ست.ا ارزشِ او

بنابراين           کار می    است، به    خاصيت مفيدی     از ورودش در اين پروسه                   اگر قبل     رود و 
  ١دهد. محصول نمی ارزشی نداشته است، ارزشی هم به

                                                
خواهد اضافه ارزش          پِی بردکه می     ژان باتيست سه  نظرية  مزگی و بی پايگی توان به بی رو می ـ ازاين۱

که وسايل توليد مانند         (خَدمات مولّد)ی         "services productifs") را از      (سود، بهره و بهرة مالکانه            
دهند، منتزَع سازد. آقای  ر انجام میکاوسيلة ارزش مصرفشان در پروسة  زمين،کاراَفزار، چرم وغيره به

دهد مگرآنکه   آسانی ازدست نمی را به دلپذيری که هيچ فرصت مداحیِ W. Roscher)۱ـ۱(روشر  ويلهِلم
شود  بسيار درست متذکّر می         سه باتيست   ژان داردکه: " کرده باشد، فرياد برمی آن را سياه بر سفيد ثبت

Traité" ل، فصل چهارمکلّية    کشی، پس از وضعِ       وسيلة چرخِ روغن       رزشِ ايجادشده به        که ا    "جلد او
  وجودآمده است، متفاوت است." وسيلة آن به که چرخ به مخارج، چيزِ نوئی است

("Die Grundlagen der Nationalökonomie", 3. Aufl. 1858, Seite 89. Note) 
 ←شده درساختنِ  اکار مصرفکه ب کشيده شده چيزی است وسيلة چرخ بسيار درست! "روغنی" که به
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دهندة محصولِ      ر وسايلِ توليد را تبديل به عواملِ تشکيل               کارِ بارآو       که   درحالی    

شده  مصرف  پيکرِ   از     گردد. ارزش می  آنها عارض ارزش کند، حالت تناسخ به ای می تازه
گوئی    که  کند. ولی اين تناسخ چنان است           که تازه ايجاد شده است حلّول می   کالبدی به

تواندکارِ جديد بياَفزايد و بالنتيجه                  دهد. کارگر نمی         سرِکارِ واقعی روی می           در پشت   
کند زيرا وی همواره بايدکار را در                    کهنه را ضبط    های   ارزش بيافرينَد مگراينکه ارزش    

صورت وسايل توليد محصولِ         شکلِ سودمند معينی اضافه نمايد و تا محصوالت را به                
جديدی درنياوآنها    سيله ارزشِ   و تواندکار را درشکلِ سودمندی بياَفزايد و بدين د نمیر

کارِ فعال     که نيروی    است محصولِ نو انتقال دهد. پس اين خود يک موهبت طبيعی را به
طبيعی   موهبتی   نمايد. اين      کند ارزش ضبط می   اضافه می ارزش که کارِ زنده درحالی يعنی

                                                                                                       
فهمد زيرا روغن  مانند "روغن"را می نامِ "ارزش" اشيائی است.آقای روشر تحت چرخ بسيار متفاوت →

مقدارِ    طورِ نسبی به     دارای ارزش است ولی چون "درطبيعت" نيز روغن نفتی وجود دارد (ولواينکه به         
نويسد: "وی (يعنی طبيعت)           کرده می  استنتاجشود) وی مطلبِ ديگری را ازآن  "خيلی زياد" يافت نمی

اش  مبادله روشری با ارزش ). قصة طبيعت۷۹آورد."(صفحة وجود نمی ای به مبادله  ارزش هيچگونه تقريباً
گفت: "خيلی بچة       دارشدن خود اعتراف داشت ولی می                 بچه  مانَدکه به     آن باکرة نادانی می            داستان     به 

گويد: "مکتبِ ريکاردو  الذکر می باز درمورد فوق (savant serieux)شمند"بود!" همين "دان کوچولوئی
کار درآورد. اين ماهرانه نيست(!) زيرا(!)  مثابه"کارِمتراکم" تحت تابعيت مفهوم کوشد سرمايه را به می

را  که فقط چيزی درآورد(؟) و(؟؟) آن                       آخر(!) صاحب سرمايه(!) کارش باالتر(!) از اين بوده است    
  دليل   همين   چيز را؟): همين(؟!؟) که از لذّات شخصی پرهيزکرده است و مثالً(!!!) به                               کند (چه  حفظ

اين "اُسلوبِ آناتوميکو                      کند."(در همان           که وی سود طَلَب می        فيزيولوژيک       نوشته). چقدر واقعاً 
(anatomico physiologique)     ِطلب     که به   اقتصاد"ماهرانه" است            " در علم"دارزش"به         مجر" "وجود    يدن

  آيد. می
وسيلة او اقتصاد عاميانه           گفتة مارکس، به       که، بنابه     ) ـ اقتصاددان آلمانی        ۱۸۹۴ـ۱۸۱۷(Wilhelm Roscher  )۱ـ۱(

وجودآورد و         های ديگران التقاطی به            کوشيده است از ميان نوشته  خودگرفت. وی همواره "شکلِ استادمآبانه" به
  آنها را بپذيرد. بدون هيچگونه انتقادی 
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آوراست زيرا ارزشِ            دار بسيار سود  ندارد ولی برای سرمايه کارگرخرجی که برای است
خوبی جريان دارنـد،             که معامالت به       تا هنگـامی    ١کند.   ـة موجود را حفظ می        سرماي  

بيند.   کار را نمی      که اين هدية رايگان          قدری در افزونگری مستغرِق است               دار به     سرمايه  
وی   ی به حسوسطورِ م    هب های قهری پروسة کار، بحرانها، اين واقعيت را        گسيختگی ولی

  ٢دهند. نشان می
  که  آنهاست   مصرف   از ارزش      شود عبارت توليد خرج می ازوسايل آنچه طورکلّی به
آنها درواقع         آورد. اما ارزشِ            وجود می     آنها محصوالت را به     نمودن وسيلة صرف کار به

                                                
که  ای است گيرد،کارِ انسان... وسيله پيشة کشاورزی مورد استفاده قرار میکه در  ـ "ازکلّية وسايلی۱

ای  کند. دو وسيلة ديگر يعنی سرمايه آن تکيه روی اش به کشاورز بايد بيش از همه برای جبران سرمايه
کار رفته است، بدون  ها،کلنگ و بيل وغيره به هنها،گاوآ وکار و... برای ارابه که در مورد دامِ کشت

  صَرف مقداری از وسيلة اولی مطلقاً چيزی نيستند."
  

(Edmund Burke: Thoughts and Details on Scarcity, originally presented to the Right 

Hon. W. Pitt in the month of November 1795. Edit., London, 1800, p. 10) 
 

کنند و   نفرکارگرکار می        ۸۰۰که در ريسندگيش        داری  کارخانه ۱۸۶۲ نوامبر ۲۶ر روزنامة تايمز ـ د۲
رساند،    مصرف می    عدل پنبة آمريکائی به       ۱۳۰عدل پنبة هندی و يا تقريباً  ۱۵۰طورِ متوسط  فته بهههر

کند.   مردم بيان می      شود برای      کارِکارخانه متحمل می         با البه و زاری مخارجی راکه ساليانه بابت قطعِ  
شود. در ميان اين مخارج اقالمی وجود داردکه در اينجا                        ليرة استرلينگ بالغ می ۶۰۰۰بهاين مخارج 

بهای زمين، مالياتها، اقساط بيمه، مزدکارگرانی راکه برای مدت                                مورد استفادة ما نيست مانند اجاره          
ليرة استرلينگ بابت        ۱۵۰وغيره. سپس وی     کرده است ازقبيلِ مدير، حسابدار، مهندس  سال استخدام

  بابت مزدکارگرانی بخار وهمچنين  ماشين  اتّفاقیِ کارخانه وکارانداختنِ گاهگاهیِ کردن گرم برای ذغال 
ليرة  ۱۲۰۰آورد. و باألخره  حساب می کنند، به آالت را حفظ که بايد باکارِ اتّفاقیِ خود "روانی" ماشين

قولِ او: "هوا و قوانينِ طبيعیِ تخريب                  کند زيرا به      آالت حساب می       سودگیِ ماشيناسترلينگ بابت فر
آنگاه با صراحت  دارند." وی چرخند دست از تأثيرِ خود برنمی آالت ديگر نمی مناسبت اينکه ماشين به

 آالت   که ماشين   کم و ناچيز درنظرگرفته شده است             جهت  ليره ازآن   ۱۲۰۰شودکه اين مبلغِ  متذکّر می
  ای قرار دارند. او در وضعِ بسيار غيرقابل استفاده
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مانَد    تواند از نو توليدگردد. اين ارزش محفوظ می                         و بالنتيجه نمی     ١شود  مصرف نمی   
گيرد بلکه بدان سبب        وانفعالی قرار می         که در پروسةکار مورد فعل            جهت  ولی نه ازآن    

شود ولی     که بدواً اين ارزش در پيکرِآن وجود يافته بود نابود می                             ارزش مصرفی      که   
. بنابراين ارزشِ وسايل توليد                گردد    فقط در وجود ارزش مصرف ديگری نابود می                      

ره توليد     که دوبا     تر بايدگفت   گردد ولی با بيان دقيق مجدداً درارزشِ محصول ظاهر می
که ارزش مبادلة قديمی درآن                 ارزش مصرف نوئی است          شود. آنچه توليد شده          نمی 

   ٢ظاهر شده است.دوباره 
                                                

آيد... دراين  شمار می کاال جزئی از پروسة توليد به که مصرف يک ـ "مصرف بارآور: آنجائی است۱
  موارد هيچگونه مصرف ارزش وجود ندارد."

: "Elements of Political Econimy", p. 296) )۱۱ـ((S. P. Newman 

  آمريکائی و استاد فنِّ خطابه و نطق. ) ـ اقتصاددان۱۸۴۲ـ۱۷۹۶( ومانساموئل ني )۱ـ۱(
آن انتشار يافته         چاپ رسيده و شايد اکنون چاپِ بيستمِ              که درآمريکای شمالی به   صیخّـ درکتابِ مل۲

شود". پس از شمارشِ          که سرمايه از نو در چه شکلی ظاهر می               خوانيم: "مهم نيست         می  باشد، چنين   
گردد، باألخره چنين         آنها دوباره در محصول ظاهر می نواعِ ممکنة ادوية توليدکه ارزشِای از ا پرچانه
که برای زندگی و راحتیِ انسان الزم                  شود: "انواعِ مختلفة خوراک، پوشاک و مسکن گيری می نتيجه

آنها     ارزشِ  گيرند و گاه مورد مصرف قرار می به شود. اين موادگاه همين نَحو دگرگون می است نيز به
گردد و سرماية جديدی           شود ظاهر می     جسم و روحِ انسان دميده می               که به   ای   از نو در نيروی تازه             

  گيرد." آوردکه مجدداً در عملِ توليد مورد استفاده قرار می وجود می به
(F. Wayland: "Elements of Political Economy", p. 31-32) 

که آنچه در نيروی         طور مثال اين نکته را تذکّر دهيم               هوغريبِ ديگر ب       عجيب  نظر از مطالبِ      با صرف  
که خون را تشکيل        گردد قيمت نان نيست بلکه موادی ازآن است                   تجديديافتة انسان دوباره ظاهر می

  معيشت نيست بلکه ارزشِ شود وسايلِ نيرو دوباره ظاهر می مثابه ارزشِ عکس، آنچه به دهند. ولی به می
نصف تقليل يافته باشد باز همان قدر عضله، استخوان  ندگی اگر قيمت آنها بهآنهاست. همان وسايلِ ز

همان ارزش. اين  نمايند ولی نه نيروئی به عبارت ديگر همان نيرو را ايجاد می کنند يا به وغيره توليد می
ای است تا      ه فايد   کوششِ بی   خلط مبحث بينِ "ارزش" و "نيرو" و ايجاد انواعِ اين قبيل ابهامات فريسی       

  ارزش بيرون بکشند.  پرداخته، اضافه های پيش ظاهرشدن سادة ارزش مگر از دوباره
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ا درموردالِ نيروی عاملِ ذهنیِ توليد يعنی امکار وضع طورِ ديگراست. درحالی          فع
بط کرده وض   محصول منتقل توليد را به هدفدارِ خود ارزشِ وسايل وسيلة شکل به کار که 

وجود    ای به    ای از حرکت خود ارزشی الحاقی يعنی ارزشِ تازه                        نمايد، در هرلحظه    می
کارِ خود     کارگر معادلِ ارزشِ نيروی               که  ای   کنيم پروسة توليد در نقطه         آورد. فرض     می

 ۳کار ارزشی برابر با           که وی با شش ساعت      را توليدکرده است قطع شود مثالً هنگامی
که زائد      ين ارزش عبارت ازآن جزئی از ارزشِ محصول است             اشيلينگ افزوده است. 

که از درون اين           است  وجودآمده است. اين تنها ارزشِ نوئی                   بر ارزشِ وسايل توليد به          
وسيلة خود پروسه توليد          که به   محصول است    پروسه برخاسته، تنها جزئی از ارزشِ                  

کار   رای خريد نيروی       دار ب     گرديده است. درواقع اين ارزش فقط پولی راکه سرمايه                            
 کند.  کرده است جبران می    پرداخته وکارگرآن را برای تهية وسايلِ زندگیِ خود خرج

صورت يک تجديد       شيلينگ به   ۳است ارزشِ جديد  خرج شده که شيلينگی ۳نسبت به
تجديد توليد آن        شود ولی اين ارزش واقعاً از نو توليد شده است و                       توليد نمودار می       

جای   شدن ارزشی به      وسايلِ توليد فقط نمود نيست. در اين مورد جانشين                    مانند ارزشِ      
  گرديده است. وسيلة آفرينشِ جديدی انجام ارزشِ ديگر به

ای   که فقط معادلِ ساده         که پروسة کار ازآن نقطه            دانيم    ولی با وجود اين ما می           
 ۶جای    کند. به    ز می  کار بياَفزايد، تجاو          کار توليد نمايد و به محمولِ       برای ارزشِ نيروی

يابد. بنابراين         ساعت ادامه می  ۱۲است، پروسة کار مثالً  منظورکافی که برای اين ساعت
شود بلکه ارزشی        کار تنها ارزشِ خاصِّ خود اين نيرو تجديد نمی                      با فعاليت نيروی       

گردد. اين اضافه ارزش عبارت از مازاد ارزشِ محصول است                                اضافه برآن توليـد می        
اند، يعنی وسايل توليد و            که مصرف شده      محصولی     دهندة    زشِ عواملِ تشکيل       بر ار   

  کار.   نيروی
پروسة کار در تشکيلِ         گوناگونی را که عواملِ مختلفة              های   که ما نقش    درحالی    

 کنند بيان نموديم درواقع وظايف اجزاء مختلفة سرمايه را در                           محصول ايفا می      ارزشِ     
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محصول بر جمعِ      فزونیِ مجموعِ ارزشِ           ز ساختيم.   خويش متماي     اَفزائی     پروسة ارزش      
يافته است نسبت به       دهندة آن، عبارت از فزونیِ سرماية افزايش                      ارزشِ عناصرِ تشکيل      

ديگر،    کار ازسوی      طرف و نيروی       توليد از يک ريختة بدوی. وسايل سرماية پيش ارزشِ
حينِ تَرک قالبِ      فقط آن اَشکالِ وجودی مختلفی هستندکه ارزشِ سرماية بدوی، در                          

  عواملِ پروسة کار، اختيار نموده است. شدنش به پولیِ خود و تبديل
، يعنی موادّ خام، موادّ کُمکی و              که به وسايل توليد       سرمايه  آن جزء از        بنابراين    

دهد. از      پروسة توليد تغيير نمی       شود، مقدار ارزشیِ خود را در                  کار تبديل می      وسايلِ  
  نامم. طورِ اختصار سرماية ثابت می ثابت سرمايه يا به اين جهت من آن را بخشِ

است، ارزشِ خود         کار تبديل شدهنيرویکه بهعکس، آن قسمت از سرمايه، اما به
را مجدداً توليد          سرمايه، هم معادلِ خود           جزء از       دهد. اين     را در پروسة توليد تغيير می 

تغييرپذير است و          ارزش،      ه اضاف  کند، و هم چيزی اضافه برآن، يعنی                 می  که خود 
ثابتی                    تر ياکوچک    تواند بزرگ        می  که هست،   تر باشد. اين بخش ازسرمايه ازمقدارِ 

سبب من آن را بخشِ متغيرِ سرمايه، يا               شود. بدين      ری تبديل می     مقدارِ متغيِّ     دائماً به    
ةکار،   نظر پروس    سرمايه،که از نقطه       همان عناصرِ     . نامم  سرماية متغير می     طورِ اختصار      به 
کار از يکديگر        صورت وسايل توليد و نيروی            صورت عواملِ عينی و ذهنی يعنی به             به 

صورت سرماية ثابت و سرماية            به  ، اَفزائی     نظر پروسة ارزش        گردند، از نقطه        متمايز می   
  شوند. از هم تميز داده می متغير

دهندة    تشکيل  وجه تغييرات ارزشی را در مورد عناصرِ          هيچ سرماية ثابت بهمفهومِ 
اَرزَد فردا درنتيجة             پنس می   ۶که امروز       کنيم يک فوند پنبه      کند. فرض     خود نفی نمی    

   محصولِ پنبه، به يک شيلينگ ترقّی نمايد. پنبة قديمی                 نُقصان          که همچنان در جريان  
ئی   ارزشی   پنس خريداری شده ولی اکنون سهمِ                ۶ارزشِ      مورد استفاده است به         کار  

که در اين هنگام        ای   اَفزايد معادلِ يک شيلينگ است. و نيز آن پنبه                 یمحصول م    که به  
گـردش درآمـده است، دو               صورت نخ در بازار به             اکنـون به     رِشتـه شده و شايد هم      
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شودکه اين      اَفزايد. با اين وجود ديده می                 ارزشِ ابتدائیِ خود را به محصول می      )١(برابر
که در پروسة خود ريسندگی عارضِ      است  شیازآن افزايش ارز ارزشی مستقلتغييرات 
که   داشت   گردد. اگر پنبة قديمی هنوز در پروسة کار وارد نشده بود امکان                                  پنبه می  

شيلينگ بازفروخته شود. و بالعکس هرقدر پروسة                  مبلغ يک    پنس به   ۶جای   اکنون به    
سبب در   نهمي  است. به   تر   ای مطمئن    نتيجه  کارآن را کمتر فراگرفته باشد حصولِ چنين  

گونه انقالبات ارزشی بر روی               هنگامِ اين     که به   است  خود قانونی       اين   ) ٢( اسپکوالسيون   
گيرد، يعنی مرجحاً بر نخ تا پارچه          کمتر تغييريافتة آن، احتکار انجام شکلِ موادّ خام، به

گيرد   ای سرچشمه می     و بيشتر بر روی خود پنبه تا نخ. در اينجا تغيير ارزشی از پروسه                    
رود    کارمی    مثابه وسيلة توليد به    که درآن پنبه به ای کند، نه از پروسه ه پنبه را توليد میک

وسيلة   که ارزشِ هرکاال به دهد. صحيح است سرماية ثابت را انجام میو بالنتيجه وظيفة 
شرايط    به   مقدار خود وابسته          اين   شود ولی     که درآن وجود دارد تعيين می                مقدارکاری    

گردد تغيير      اجتماعاً بايد برای توليدکاالئی مصرف                  که کاری  است. اگر زمان اجتماعی 
  که محصولِ پنبه بد است، نمايندة مقدار بيشتری     هنگامی کند ومثالً همان مقدار پنبه، به

وقوع    کاالی قديمی به       به  گردد، آنگاه واکنشی نسبت            به زمان حاصل خوبی   کار نسبت 
شمار  مثابه نمونة مشخّصی از جنسِ خود به            مواره فقط به    پيوندد زيراکاالی مزبور ه می
  که در شرايط  کاری وسيلة کارِ اجتماعاً الزم ولذا برحسبِ و ارزشش هميشه به ٣رود می

  شود. گيری می است اندازهکنونیِ اجتماعی ضَروری 
  

اند،    درپروسةکار مورداستفاده قرارگرفته       که  کاری است ارزش وسائل ونيز ممکن
                                                

  پنس است. ۱۲) دو برابر، از جهت اينکه يک شيلينگ مساوی با ۱(
)۲ (Speculation بازی، احتکار وغيره. های مالی و اقتصادی ازقبيلِ سفته زدوبند و حسابگری  
کال و يکجا و  آن دهندکه بهای ای را تشکيل می يک نوع فقط درواقع تودههای از  ـ "کلّية فراورده۳

  گردد."  احوالِ خاصِّ هر يک تعيين می و اوضاع بدون توجه به
(Le Trosne: "De l'Intérêt Social", P. 893) 
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ئی   مانند ارزشِ موادّ خام تغييرکند و بنابراين سهمِ ارزشی                       الت وغيره،      آ  بيلِ ماشين ازق   
دهند نيز تغييرنمايد. مثالً اگر درنتيجة اختراعِ جديدی         محصول می کار به وسايل که اين 

کمابيش از     صورت   کارِکمتری توليد شوند، درآن                آالت نوعِ معينی با صَرف          ماشين 
آالت مزبور       تناسبِ آن، ماشين      شود و بالنتيجه به      کاسته می   قديمی   آالت    ارزشِ ماشين     

دهند. ولی اين مورد نيز تغيير ارزشی در                     محصول انتقال می        مقدارکمتری ارزش به            
دهد،    خارج از پروسة توليدی،که ماشينِ مزبور وسيلة توليد را در درون آن انجام می                          

که خود، مستقل       ازآنچه     ن ارزشی بيش    هيچگاه ماشي     گيرد. در اين پروسه سرچشمه می
  دهد.  از اين پروسه داراست، انتقال نمی

که اين تغيير حتّا پس    توليد، با وجود واکنشی طورکه تغيير در ارزشِ وسايل همان
مثابه    آنها را به      کند، خصلت    آنها اعمال می       روی    از ورود وسايلِ مزبور در پروسةکار به  

سرماية ثابت و متغير نيز        همان قسم تغيير در تناسبِ بينِ        ، بهدهد تغيير نمی سرماية ثابت
است   پروسةکار ممکن     آنها ندارد. شرايط فنّی         ایِ وجه تأثيری در اختالف وظيفه هيچ به

ارزش مقدارِ نسبتاً کمی           کاراَفزارِکم        نفرکارگر با ده        چنان تغيير يابدکه مثالً آنجاکه ده    
قيمتی صد   گران    دادند اکنون يک نفرکارگر با ماشينِ              ر میاز موادّ خام را موردکار قرا

سرماية ثابت، يعنی حجمِ ارزشِ وسايل               کار برد. در اين مورد               برابرِآن موادّ خام را به         
که برای     مقدارِ زيادی افزايش يافته است ولی بخشِ متغيرِ سرمايه                       کاررفته، به       توليد به   

ل يافته است. اين تغيير تنها رابطة مقداری را بينِ      مراتب تنزّ گرديده به کار صَرف نيروی
 و متغير    عناصرِ ثابت    کلِّ سرمايه به     آن     سرماية ثابت و متغير، يا نسبتی را که برحسبِ               

سازد ولی درعوض اختالف بينِ ثابت و متغير را دست               گردد، دگرگون می تجزيه می
  گذارد. نخورده باقی می

  
�  
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  هفتمفصل 

  

  ارزش نرخِ اضافه
  

  کار کشی از نيروی درجة بهره .۱
  

  اضافی] کار=کار اضافی، اضافه ارزش= ارزش [اضافه 
وجودآورده است،           ريخته (س) درپروسة توليد به ارزشی راکه سرماية پيش اضافه

 مجموعِ  محصول به   ريخته، در بادیِ امر مانند فزونیِ ارزشِ     سرماية پيشاَفزائی  يا ارزش
  شود. آن نموده می یِارزشِ عناصرِ توليد

وسايل توليد     شود: مبلغی پول (ث)که برای               سرماية (س) به دو بخش تجزيه می             
گرديده است. (ث) آن          کار مصرف خرج شده و مبلغِ ديگری پول (م) که برای نيروی

 کار  ای راکه در سرماية متغير به       ثابت و (م) آن حصّه سرمايةقسمت از ارزشی راکه در
که مثالً     سرماية بدوی     پس بدواً چنين داريم: س = ث + م .   )١(دهد. رفته است نشان می

ليره(م). درپايان پروسة توليد،         ۹۰(ث) + ليره ۴۱۰ليرةاسترلينگ است =  ۵۰۰از عبارت
ارزش     است با (ث+م)+ ض،که نمودارِ اضافه       آيدکه ارزشش مساوی کاالئی بيرون می

(ض).     ليرةاسترلينگ     ۹۰استرلينگ (م)+     ليرة ۹۰(ث) +  ليرةاسترلينگ ۴۱۰است. مثالً 
ليرةاسترلينگ      ۵۹۰ليرةاسترلينگ به       ۵۰۰از شده يعنی تبديل س)′سرماية بدوی (س)به (

                                                
سرماية برای  vبرای سرماية ثابت و  cريخته و  برای نمودن سرماية پيش Cکتاب  ) در متنِ آلمانی۱ِ(

   constantمعنای سرمايه و به Capitalکلمات  ترتيب معرف اولين حرف که به متغير اختيار شده است
  معنای متغير هستند. به variableمعنای ثابت و  به
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است.   ۹۰ارزشی معادل با         اضافه   با(ض) يعنی      دو مساوی      است. تفاوت بينِ اين         درآمده     
گفتنِ اينکه    ريخته است،     سرماية پيش   اينکه ارزشِ عناصرِ توليد مساوی با ارزشِ     نظر به

 سرماية  افزائیِ     آن مساوی با ارزش             محصول بر ارزشِ عناصرِ توليدیِ               فزونیِ ارزشِ        
ارزشِ توليدشده است، درواقع تکرارِ همان مطالب                        پرداخته و يا مساوی با اضافه         پيش

  نَحوِ ديگری است. به
محصول   است.آنچه با ارزشِ      تری مطالعة عميق محتاج به )١(معذلک اين همانگوئی

وجودآوردن محصول           که برای به است عناصرِ توليدیعبارت از ارزشِ شود  مقايسه می
  کاررفته،که از وسايلِ           سرماية ثابت به       اند. ولی چنانکه ديديم آن قسمت از        کار رفته به

که   کند درحالی     می محصول منتقل  شود، فقط جزئی از ارزشِ خودرا به کار تشکيل می
دهد. چون اين جزِء اخير             ودیِ سابقِ خود همچنان ادامه می             شکلِ وج  جزِء ديگرِآن به

آوردن      حساب   انگاشت. به   ندارد، دراينجا بايد آن را نديده آفرينی هيچ نقشی در ارزش
ليرةاسترلينگ ومرکّب باشد           ۴۱۰کنيم ث =    دهد. فرض      آن هم هيچ چيز را تغيير نمی         

، و  استرلينگ    ليرة    ۴۴کُمکی مساوی با   ، موادّ ليرة استرلينگ ۳۱۲از موادّ خامی معادلِ 
ارزشِ      که  گردد، درحالی ليرةاسترلينگ بالغ ۵۴کار به  آالت درجريان نيز سايشِ ماشين

ليرةاسترلينگ باشد. تحت عنوان سرماية               ۱۰۵۴آالت واقعاً مورد استفاده بالغ بر  ماشين
گذاشته شده است،      آالت برای توليد ارزشِ محصول                ماشين که ازجهت     ای ريخته پيش

آالت مزبور ضمنِ عملِ         ماشين که   ليرةاسترلينگ بابت آنچه          ۵۴ما فقط ارزشی معادلِ         
ايم. اگر       آورده      حساب    کنند، به    محصول منتقل می    دهند و بالنتيجه به خود از دست می

خود، مثلِ ماشينِ بخار وغيره باقی                 را که در شکلِ قديمیِ         ی ليرة استرلينگ     ۱۰۰۰ما  
آن را در هر دو طرف              بايستی    داشتيم ناچار می        انـد در اين حساب منظور می              ده مان  
ريخته و هم در طرف ارزشِ              آورديم، يعنی هم در طـرف ارزشِ پيش                    حساب می    به 

                                                
)۱( Tautologie 
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ليرةاسترلينگ از يک سو و          ۱۵۰۰ترتيب  و بدين طريق نتيجة محاسبات ما به ١محصول
ارزش     صورت تفاضل يا اضافه         ر اين    د  شد.  ليرة استرلينگ از سوی ديگر می            ۱۵۹۰

 عنوان سرماية      تحت   ماند. بنابراين ما همواره ليرةاسترلينگ باقی می ۹۰مانند پيش همان 
دهيم    قرارمی      توليدی را موردنظر    توليد ارزش، فقط ارزشِ وسايل ريخته برای پيش ثابت

آن    بيان خالف      ةکه از مجموعِ رشت        اند، مگر آنجائی         مصرف رسيده     که طیِّ توليد به     
  نتيجه شود.

که اين قرارگذاشته شد برگرديم به فرمولِ س = ث + م که به فرمولِ                                 اکنون   
شد   س قلب شد. دانسته ′گرديد و درست از اين راه س به  + ض تبديل س= (ث + م)′

 محصول   که از نو در        است  شود فقط اين سرماية ثابت آنچه واقع میارزشِ که درمورد
که واقعاً در روند توليد از نو ايجادگرديده                        محصولی   ارزشِ      بنابراين    دد.    گر  ظاهر می   

بنابراين     آمده، متفاوت است.            دست  که از مجموعِ پروسه به          محصولی   است، با ارزشِ        
ليرة    ۴۱۰شود اين ارزش عبارت از (ث + م) + ض يا                       چنانکه در نظرِ اول پنداشته می 

ليرة    ۵۹۰(ض) يعنی      ليرة استرلينگ      ۹۰(م) +       ليرة استرلينگ     ۹۰استرلينگ (ث) +       
ليرة استرلينگ است. چنانچه سرماية ثابت (ث) مساویِ                     ۱۸۰استرلينگ نيست، بلکه      

دار    که سرمايه   داشت صنعت وجود می از هائی ديگر اگر رشته عبارت يا به شود، صفر می
استفاده     کاراَفزاری مورد     موادّ خام و موادّ کُمکی ونهتوليدشده، نه  توليد پيش وسايلنه 

 مورد استفاده     کار را      که از طبيعت عطا شده است و نيروی             و فقط موادی       داد    قرار می    
آنگاه     يافت.    محصول انتقال نمی       به ارزش صورت هيچ جزِء ثابتی از  داد، درآن قرار می

شد ولی    ليرة استرلينگ است حذف می          ۴۱۰محصول که در مثالِ ما         اين رکن ارزشِ         

                                                
ريخته  پيش سرمايةمثابه جزئی از  راکه مورد استفاده است به (fixe)استواری سرماية ـ "اگر ارزش۱ِ

ماندة اين سرمايه را مانند جزئی از درآمد ساليانه  کنيم آنگـاه بايد درآخرِ سال ارزشِ باقی حساب
  حساب آوريم." به

(Malthus: "Principles of Political Economy", 2 édit, London, 1836, p. 269) 
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طور   همان   ارزش دربر دارد،     ليره اضافه ۹۰شود و می ليره بالغ۱۸۰محصول،که به شِ ارز
راکامالً دراين           بود، مقدارِ خود    که اگر فرضاً (ث) نمايندة بزرگترين مقدار ارزشی می

س يعنی   ′ + م) = م و        ۰داشتيم: س = (       صورت چنين می     داشت. درآن         می  مورد نگاه      
عکس، (ض)      س، مانندگذشته، = ض. اگر به              -س ′ و   يافته = م + ض       سرماية افزايش      

سرماية   صورت    کار،که ارزشش به          عبارت ديگر اگر نيروی            بود يا به     مساویِ صفر می    
کرد، آنگاه س = ث + م             پرداخت شده است، فقط برابرِ خود را توليد می                     متغير قبالً  

گرديد     می   س ′ =    بنابراين س    شد و  می ۰محصول) = (ث + م) +  س (ارزشِ ′بود و  می
  نشده بود. اَفزائی ارزشريخته موفّق به  و در چنين صورتی سرماية پيش

اضافه ارزش فقط نتيجـة تغييری است که عارضِ                که   دانيم    درواقع ما اکنون می           
کار گرديده است و        شود،که جانشينِ نيروی        ارزش (م) يعنی آن بخشی از سرمايه می                 

ای   ارزش و رابطه        ولی تغييرِ واقعیِ اضافة زائدة م). هبنابراين: م+ض = م + ز م (يعنی م ب
 که درنتيجة افزايشِ         شود  يابد ازآنجا تاريک ومبهم می  آن ارزش تغيير می که در درون

بود   ۵۰۰کند. سابقاً    می   ريخته نيز افزايش پيدا سرمايه، مجموعِ سرماية پيش متغيرِبخشِ 
ارزشِ    کندکه از بخشِ       پروسه حکم می   شده است. بنابراين تحليلِ مجرد ۵۹۰واکنون 

نظر   شود، کامالً صرف       سرماية ثابت از نو پديدار می             محصول، که درآن فقط ارزشِ             
از    ) و بدين طريق يکی       ۰مساویِ با صفر فرض شود (ث =             گردد و لذا سرماية ثابت           

کند   می   عمل  کار رود، آنچنانکه اين علم درمورد مقاديرِ متغير وثابت قوانينِ رياضی به
  شوند. وسيلة جمع و تفريق با مقاديرِ متغير مربوط می فقط به يعنی مقاديرِ ثابت

چنانکه مثالِ     گردد.     سرماية متغير ناشی می     دشواریِ ديگری نيز از شکلِ بدویِ                
ليرة   ۹۰استرلينگ، سرماية ثابت +      ليرة ۴۱۰س = ′گفته را مورد توجه قرار دهيم،  پيش

 استرلينگ    ليرة   ۹۰  ارزش است. ولی  ليرة استرلينگ اضافه ۹۰ة متغير+استرلينگ، سرماي
مثابه مقدار      که آن را به    است نظرِ ما نامعقول به بنابرايناست و  خود مقدار مشخّصِ ثابتی

در   ليره سرماية متغير      ۹۰ليرة استرلينگ (م) يا          ۹۰حساب آوريم. اما درواقع    متغيری به
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سرماية     يابد. بخشی از     که دراين ارزش جريان می ای است سهاينجا فقط نمودارِ آن پرو
ازمقدار معينی        عبارت   گرديده، خود      کار مصرف ريخته،که برای خريداریِ نيروی پيش

کارِ   نيروی    بنابراين مقدار ارزشیِ ثابتی است، چنانکه ارزشِ                     يافته است و      ازکارِ تجسم     
-پيش   ليرة استرلينگ  ۹۰جای  ، بهاست. ولی درخود پروسة توليد شده نيز چنين فروخته

جای    گردد، به      کارِ مرده می        شود، کارِ زنده جانشينِ          کارِ فعال وارد می           ريخته، نيروی      
گيرد.    مقداری متغير قـرار می            جای مقـداری ثابت          مقداری راکد مقـداری سيال و به               

از  ای از (م).          زائده    اضافة    است از تجديد توليد (م) به        عبارتشود  که عايد می ای نتيجه
ارزشِ     خودی به عبارت از حرکت خودداری مجموعِ اين جريان  نظرِ توليد سرمايه نقطه

همين   گرديده است. پروسه و نتيجة آن نيز به                 کار مبدل     نيروی      که به   ثابت اوليه است      
  ارزشی     سرماية متغير، يا    ليرة استرلينگ ۹۰شود. بنابراين اگر فرمولِ  گذاشته می  حساب

است که فرمولِ مزبور مبين            کند فقط برای اين        اَفزاست، تضاددار جِلوِه می              که ارزش     
  است. داری يکی از تضادهای ذاتیِ توليد سرمايه

شود ولی     در نظرِ اول مساوی قراردادن سرماية ثابت با صفر موجبِ شگفتی می                          
منافعِ     د. مثالً اگرکسی بخواهد      گير که دائماً در زندگیِ روزانه انجام می است اين عملی

آمريکا،     کند، قبل از هرچيزِ قيمتی راکه بابت پنبه به     انگلستان را در صنعت پنبه حساب
ای راکه از نو          کند يعنی ارزشِ سرمايه     شده حذف می هندوستان، مصر وغيره پرداخت

  دهد. شود مساوی با صفر قرار می محصول ظاهر می ارزشِ در 
که منشأ بالواسطة       تنها با جزئی از سرمايه          ارزش، نه       اضافه  سبت که ن   شکّی نيست 

آيد، اهميت دارد،           شمار می   آن جزء به    ارزش معرف تغييرات ارزشیِ اضافهآن است و 
آن بامجموعِ سرماية پيش بلکه نسبت   تاقتصادی دارای اهمي بزرگی      ريخته نيز ازلحاظ

نمود.     تفصيل درکتابِ سوم بحث خواهيم           همين جهت دربارة اين نسبت ما به      به است.
اَفزاگردد بايستی           کار ارزش       سرمايه از راه تبديلِ خود به نيروی                 برای اينکه جزئی از           

وسائل توليد شده باشد. برای اينکه سرمايـة متغير                     جزِء ديگـری از سرمايه مبدل به              
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صِ پروسةکار، سرماية        خصلت فنّیِ مشخّ    های شايسته، برحسبِ  نسبت کار اُفتَد بايد به به
ديگر  که در يک پروسة شيميائی قرع و ظروف کاررفته باشد. ولی اين واقعيت ثابت به

هنگامِ تجزية خود قرع نديده انگاشته شود. تاآنجاکه           که به الزم است مانع ازآن نيست
 گيرد، وسايل      طورِ خالص، مورد توجه قرار می         نفسه، يعنی به و تغيير ارزش به آفرينش

دهندکه بايد درآن          دست می   ای را به      سرماية ثابت، فقط ماده         توليد، اين اَشکالِ مادیِ           
تفاوت است، خواه          گردد. بنابراين ماهيت اين ماده بی                   زا تثبيت    نيروی سيال و ارزش          

تفاوت است. فقط مادة مزبور              پنبه باشد خواه آهن، همچنانکه ارزشِ اين ماده نيز بی                       
توليد مقدارکاری        هنگامِ روند کافی وجود داشته باشد برای اينکه بتواند بهمقدارِ بايد به

شود، جذب نمايد. وقتی اين مقدار از ماده موجود شد، چه ارزشِ                                راکه مصرف می      
ارزش باشد، به پروسة            کند چه تنزّل نمايد، و يا حتّا مانند زمين و دريا بی                        آن ترقّی    

  ١شود. ارد نمیآفرينش و تغيير ارزش هيچ خللی و
 کنيم. بنابراين سرماية          ثابت سرمايه را مساویِ صفر فرض می             پس ما بدواً بخشِ       

ريخته از (ث + م) به (م) و ارزشِ محصول (ث+ م) + ض به ارزشِ توليـدشده                                       پيش 
ليرة استرلينگ      ۱۸۰شود. اگر فرض شودکه ارزشِ توليدشده =                   (م + ض) تحويل می  

        فالی است   کا  است و اين مبلغ معرتوليد جريان يافته                     رِ سي ندور تکه طیِّ تمامِ مد
تا    کنيم  کم  است ازآن      ليرة استرلينگ ۹۰را که =  است، آنگاه بايد ارزشِ سرماية متغير

                                                
  که "هيچ است  نکته مسلّم   اين گويد،  می(Lucrèce) )۱ـ۱(لوکرِسدوم) : همچنانکه  چاپ  ـ (زيرنويسِ ۱

 "nil posse creari de nihilo"آيد."   وجود نمی چيزی از هيچ به

از هرچيز عبارت از موادّ  نوبة خود قبل کار به کار است. نيروی کار به "آفرينش" عبارت از تبديلِ نيروی
  که مبدل به اُرگانيسمِ انسانی شده است. طبيعی است

که  قبل از ميالد) شاعرِ رومی ۹۸ـ  ۵۵(لوکرِس  يا Lucretius Carus (Titus))تيتوس(کاروس لوکرسيوس) ۱ـ۱(
کوشيده  منظومه وی است. دراين  طبيعی) شهرت يافته(دربارة اشياِء De rerum natura نامِ اش به مناسبت منظومه به

  ای بپرورانَد. شکلِ شاعرانه است فلسفة اپيقور را به



    ۳۶۵    کارل مارکس  

  

ليرة   ۹۰آوريم. در اينجا رقَمِ             دست  شود به   ليرة استرلينگ می     ۹۰ارزش را که =   اضافه
  است  بديهی    دهد. ولی      توليدشده را نشان می ارزشِ استرلينگ = ض، مقدار مطلقِ اضافه

وسيلة   است، به    يافته    افزايش      آن سرماية متغير که برحسبِ نسبتی آن، يعنی که مقدارِ نسبیِ
�سرماية متغير، يعنی در رابطة          و   ارزش     رابطة بينِ اضافه      

�گردد .  بنابراين          ، تعيين می   
90مقدار الذکر اين درمثالِ فوق

اَفزائی برحسبِ نسبت سرماية           % است. اين ارزش ۱۰۰يا90
  ١نامم. ارزش می ارزش را، من نرخِ اضافه متغير، يا مقدارِ نسبیِ اضافه

کارِ خود،      نيروی   کارگر طیِّ قسمتی از پروسةکار فقط ارزشِ                   که  ما سابقاً ديديم     
کارگر در       اينکه   کند. نظر به     ش را توليد می      يعنی ارزشِ وسايلِ زنـدگیِ الزمِ خوي                  

کار قرارگرفته است، وی وسايلِ                پردازدکه بر پاية تقسيمِ اجتماعیِ              توليد می محيطی به
کند،   کاالی معينی، مثالً نخ، توليد می         طورِ مستقيم بلکه در شکلِ زندگیِ خود را، نه به

وسيلة   که به   است  وی يا با پولی       که برابر با ارزشِ وسايلِ معيشت      يعنی در شکلِ ارزشی
منظور    کارگر بدين      که  نمايد. آن بخش از روزانةکار     آن وسايلِ مزبور را خريداری می

بنابراين برحسبِ         متوسط وسايلِ زندگیِ روزانة وی و      کند، برحسبِ ارزشِ مصرف می
   ط هر روز برای            که به   کاری     زماناين وسايل الزم             طورِ متوس زرگتر يـا    ب   است،   توليد

 ۶طورِ متوسط نمايندة         وسايلِ زندگیِ روزانـة وی به               اگر ارزشِ        شود.    کوچکتر می   
  ساعت  ۶روزانه       طورِ متوسط    به کارگر بايد       صورت   يافته باشد، درآن  کارِ تجسم ساعت

حسابِ   دار، بلکه به       کارکند تا آن وسايل را توليد نمايد. فرضاً اگر او نه برای سرمايه                            
بايستی    ماندن شرايط، می        کرد، باز، درصورت يکسان              مستقال کار می  خودش شخصیِ

همان جزء از اجزاِء قابل تقسيمِ روز را کار کند تا ارزشِ                             طورِ متوسط    به مانندگذشته    

                                                
وغيره   (rate of interest)يا نرخِ سود  (rate of profits)ها نرخِ بهره  نگليسکه ا همان طريقی ـ به۱

آسانی درک  نرخِ بهره به ارزش اضافه ديدکه باشناختنِ قوانينِ کنند. درکتابِ سوم خواهيم استعمال می
  . (ni l'un ni l'autre)آن شود نه که اگر راه معکوس اختيار شود، نه اين فهميده می شود، درصورتی می
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راکه برای معيشت وی، يا برای تجديد                    آنچه راه  کارِ خود را توليد نمايد و ازآن نيروی
اينکه    به   آورد. ولی نظر      دست است، به شخصیِ او ضروری   توليد دائمیِ وسايلِ زندگیِ

شيلينگ،  ۳قيمت   کار را، مثالً به         در جزئی از روزکار،که وی ارزشِ روزانة نيروی                               
وجود    به  ) ١( دار قبالً پرداخته است          کند، فقط معادلِ آن ارزشی را که سرمايه                  توليد می   

ريخته را     سرماية متغيرِ پيش      ه تنها ارزشِ      نوآفريد      وسيلة ارزشِ      به   آورد، و بنابراين            می 
کند.   می   جِلوِه   صورت تجديدتوليدی        طورساده به      توليد ارزش به        نمايد، اين      جبران می    

شود،   می   تجديد توليد واقع         آن اين بنابراين من آن قسمت از روزانةکار راکه درجريان
ت صَرف میکه  را  کاری کارِ الزم وآن  زمان٢خوانم.    ، کارِ الزم می      گردد در همان مد 
کار است. برای سرمايه و جهان             است زيرا مستقل از شکلِ اجتماعیِ          الزمکارگر  برای
  کارگر پايه و مبنای آن است. است زيرا وجود دائمیِ الزموی 

کارگر از حدودکارِ الزم                که  است مرحلة دوم پروسة کار، يعنی هنگامی      بديهی 
کار برای او هيچ           کار است، ولی صرف نيروی             مستلزمِ  کند، نيز برای وی           تجاوز می    
ارزش است، که با تمام دلربائی يک                  آورد. اين مرحله موجد اضافه           بار نمی ارزشی به

کارِ   زمان   روزانةکار را          زند. من اين بخش از           دار لبخند می      آفرينش از عدم، به سرمايه   
 (surplus labour)  [کارِ اضافی]        کار   هشود اضاف    زائد وکاری را که طیِّ اين مدت انجام می         

                                                
برد. خواننده  کار می جاری را به  دوم) : مصنّف در اينجا اصطالحات اقتصادیِ  چاپ    ) (زيرنويس۱ِ(

کارگر "پيشکی"  دار پولی به که درواقع سرمايه و بعد ثابت شده است ۲۳خاطر داردکه در صفحة  به
   دهد. (ف. انگلس)  دار مساعده می که به سرمايه کارگر است عکس، پردازد بلکه به نمی

طورکلّی  که اجتماعاً برای توليدکاال به کارِ الزم" را در مورد زمانی کلمة "زمان نوشته ـ تاکنون در اين۲
کارِ الزم برای توليدکاالی               ايم. از اين پس اصطالح مزبور را در مورد زمان                          کار برده      الزم است به     

کرد. البته استعمال اصطالحات فنّیِ واحد در                  واهيم  کار است استعمال خ       که عبارت از نيروی          خاصّی 
طورِ نمونه ممکن       تواند ازآن پرهيزکند. به              معانیِ مختلف موجبِ اشکال است ولی هيچ علمی نمی              

  آن مقايسه نمود. های ابتدائیِ های عالیِ رياضيات را با قسمت است بخش
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-تجسم   کارِ منعقدشده ياکارِ        مثابه زمان طورکلّی، به نامم. همچنانکه درک ارزش به می

ارزش فقط       يافته، برای شناسائیِ ارزش اهميت قطعی دارد، درک اين نکته،که اضافه                       
ارزش     نيز برای شناسائیِ اضافه       است،    [کارِ اضافی]       کار کارِ زائد يا تجسمِ اضافه تَبلورِ زمان
 [کارِ اضافی]       کار   اضافه   اين      درونش      در    که فقط شکلی است. اساسی حائزِاهميت [ارزش اضافی]

های اقتصادی ـ اجتماعی،           شود، ساخت    بالواسطه يعنی کارگر ربوده می     ازتوليدکنندة
 ١زد.سا داری و جامعة مزدوری، را از يکديگر متمايز می مانند جامعة برده

 وسيلة  به که   کاری است     نيروی   ارزشِ      مساوی با      سرماية متغير   ارزشِ     اينکه    نظر به  
کنندة بخشِ     کار تعيين    نيروی   ارزشِ اين        سرماية مزبور خريداری شده است و چون                  

روزانة      ماندة     نوبة خود منوط به بخش باقي           ارزش به      اضافهاست و نيز   الزمِ روزانة کار
  نسبت  ارزش به سرماية متغير مانند   اضافهنسبت  : شودکه نتيجه میگردد، چنين  می  کار

ديگر     يافته و بارِ      متجس   کارِ   درشکلِ بار واحد با اَشکالِ مختلفند، يک تناسب مبينِ رابطة

                                                
 منشانه)۱ـ۱(گوتشدواقعاً   بانبوغی (Wilhelm Thukydides Roscher)روشر ستوکوديد ويلهِلمـ آقای ۱

که ازآن ناشی        ارزش يا اضافه محصول، و بالنتيجه انباشتی  وجودآمدن اضافه کند،که اگر به میکشف 
کند"  که وی "مثالً سود مطالبه می جهت است دار است، ازآن انداز" سرمايه شود، امروز مرهون "پس می
  شوند." انداز می وسيلة اَقويا مجبور به پس فا بهعکس، "در درجات نازل تمدن... ضُع به

("Die Grundlagen etc.", S. 78) 

که وجود خارجی  محصوالتی جوئی از اضافه صرفه  شوند؟ يا به اندازکار می معلوم نيست مجبور به پس
ارزش و نيز  فهجرأتیِ مداحانه در برابرِ تحليلِ وِجدانی ارزش و اضا ندارند؟ عالوه بر نادانیِ واقعی، بی

نتايجی برسندکه مورد پسند پليس نباشد، روشر و همکاران اورا وادار  ای ترس ازاينکه مبادا به تااندازه
دار  وسيلة آن سرمايه جانبی قرار دهند،که به به وبيش حق کم ارزش را برپاية آن جهات کندکه اضافه می
  توجيه نمايد.های موجود مورد تصرف خود را،  ارزش کوشد اضافه می

آلمانی     نويسِ ادبيات      تذکرهزيباشناس و (Johann Christoph Gottsched)گوتشد  کريستف يوهان  به ) اشاره۱ـ۱( 
  مثابه نمونة برجستة دانشمندنمايان معرفی شده است. که به قرن هيجدهم است

 اضافه کار .  هر دو
 =  �

�
 

 ارزش  اضافهعبارت ديگر نرخِ  الزم يابه کاراست برکارِ  اضافه
 کارِ الزم
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  کارِ سيال.  شکلِ به
نيروی   از     کشی  ارزش بيان دقيقی است برای تعيينِ درجة بهره        اضافهبنابراين نرخِ 

   ١دار. سرمايه وسيلة وسيلة سرمايه يا ازکارگر به به کار 
ليرة   ۹۰استرلينگ (ث) +         ليرة   ۴۱۰ارزشِ محصول مساوی بود با (           فرضِ ما بنا به
ليرةاسترلينگ)       ۵۰۰ريخته =    سرماية پيش     ليرة استرلينگ (ض) و         ۹۰(م) +      استرلينگ  

بر با         و سرماية پيش     ۹۰ارزش مساویِ           اضافه  اينکـه    نظر به   بنا به     ۵۰۰ريخته برا است 
ارزش (که آن را با                که نرخِ اضافه      گرفت   توان چنين نتيجه      اُسلوبِ عادیِ محاسبه می         

است   آن ممکن     که حقارت نسبیِ       % است، رقَمی     ۱۸ر با  کنند) براب      نرخِ بهره اشتباه می       
ارزش      اما درواقع نرخِ اضافه              آورد.       هيجان   طلبان ديگر را به        و هماهنگ    ) ٢( کری      آقای   

� مساوی با
�

�+    يا  

�
�با    مساوی     نيست بلکه  

�
500  با   بنابراين برابر       است    

90
نيست، بلکه      

90مساوی با   
%  يعنی مساوی با پنج برابرِ درجة ظاهریِ استثمار است. با اينکه                         ۱۰۰=    90

های   دوره      از    داريم، نه      آگاهی  کار ورد بحث ما نه هنوز ازمقدار مطلقِ روزانةدر مثال م
را    که آنها      دانيم    ألخره تعداد کارگرانی را می                پروسة کار (روز، هفته وغيره) و نه با                   

   نرخِ وجود  اين با  آورد، حرکت درمی  ليرة استرلينگ درآن واحد به ۹۰ سرمايـة متغيـر
                                                

کار   کشی از نيروی       ی درجة بهره      ارزش مبينِ دقيقی برا          اينکه نرخِ اضافه با دوم):  چاپ    ـ (زيرنويس۱ِ
کنندة مقدار مطلقِ استثمار نيست. مثالً اگرکارِ الزم مساوی با پنج ساعت باشد و اضافه                                  بيان   است،  

وسيلة پنج    کشی در اينجا به       % است. مقدارِ بهره        ۱۰۰کشی   ارزش نيز مساویِ پنج ساعت، درجة بهره                 
ارزش نيز مساویِ         اضافه    ساعت و  ۶ زم مساویِکارِ ال عکس گيری شده است. ولی اگر به ساعت اندازه

% ۲۰ميزان     که مقدارِ استثمار به        مانَد درصورتی       % باقی می    ۱۰۰ساعت باشد، درجة استثمار همچنان   ۶
  ساعت ترقّی نموده است. ۶افزايش يافته يعنی از پنج ساعت به 

دان آمريکائی، مخالف ) ـ اقتصاد۱۸۷۹ـ  ۱۷۹۳( (Henry Charles Carey)کری  هانری چارلس) ۲(
سرسخت تئوریِ ريکاردو دربارة بهـرة زمين. وی بدواً از هواداران آزادیِ تجارت بود ولی بعـداً 

  گمرکی برخاست. طرفداری از حمايت به
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روزانة ، رابطة دو بخشِ �ارزش  اضافه    اضافه کار
�

  مکانکارِ الزم تناسب  به  تحويلش در نتيجة ا 

کارگر     % است. بنابراين       ۱۰۰دهد. اين نسبت ما نشان می يکديگر دقيقاً به را نسبت به کار
  دارکارکرده است. نيمی از روز را برای خود و نيمِ ديگر را برای سرمايه

قرار است: ارزشِ          طورِ خالصه اُسلوبِ محاسبة نرخِ اضافه ارزش از اين                     پس، به   
ميان ارزشِ سرماية ثابت راکه، جز دوباره                      گيريم و ازآن       محصول را تماماً در نظر می

کنيم. مجموعِ ارزشی را          دهد، مساوی با صفر فرض می   کارِ ديگری انجام نمی برگشتن
وجود    آفرينی واقعاً به  که درجريان ارزش است مانَد تنها محصولِ ارزشمندی می که باقی

کنيم   ارزشمندکم می     را ازاين محصولِ باشيم، آن ارزش را داشته آمده است. اگر اضافه
که سرماية متغير در دست باشد وبخواهيم       آوريم. درصورتی دست تا سرماية متغير را به

باشد،   اگر هر دو رقَم دردست               کنيم.   می  عکس عمل    ارزش را پيدا نمائيم، به               اضافه  
�  سرماية متغير:      ارزش به      اضافه   نسبت   را انجام داد، يعنی             نهائی     آنگاه بايد عملِ      

�را    
  کرد. حساب

وسيلة برخی     را به    خواننده      که   نظر رسد، باز بد نيست        به   اُسلوب ساده     هر قدر اين    
تمرين    آشناکنيم و از اين راه وی را در مورد شيوة فکری نامأنوس به                 آن  کُنه  ها به مثال 

  واداريم.
  

 ۱۰۰۰۰که دارای       دهيم   د توجه قرار می       کارخانة ريسندگی را مور              بدواً مثالِ يک      
ريسد و هر دوک در هفته يک فوند                می  ۳۲دوک است و با پنبة آمريکائی نخِ نمرة                

فوند پنبه تبديل به        ۱۰۶۰۰% است و بنابراين در هر هفته             ۶کند. اُفت آن        نخ توليد می    
فوند اين     قيمت هر    ۱۸۷۱شود.  در آوريلِ سالِ  فوند آشغال می ۶۰۰فوند نخ و ۱۰۰۰۰

4 پنس و ۷پنبه از قرارِ 
 ليرة استرلينگ      ۳۴۲فوند آن به       ۱۰۶۰۰بود و بنابراين بهـای     3

ضميمة ماشينِ ريسندگی و ماشينِ بخار از قرارِ               دوک به     ۱۰۰۰۰گرديد. بهای        بالغ می   
 ۱۰۰۰  % است =۱۰ميزان آالت به ليرة استرلينگ است. فرسودگیِ ماشينهردوک يک 
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ليرة استرلينگ      ۳۰۰کارخانه      بهای   ليرة استرلينگ. اجاره           ۲۰يا هر هفته     ليرة استرلينگ    
فوند در ساعت و در هر اسب بخار، ازمجموعِ      ۴ليره درهفته است. ذغال، (ازقرارِ  ۶يا 

ساعت درهفته      ۶۰شود، و وسيلة (انديکاتور) نموده می که به یبخار نيروی يکصد اسب
پنس،که     ۶شيلينگ و   ۸تُن در هفته از قرارِ هر تنی             ۱۱ردن عمارت)،    ک گرم انضمامِ به

 ۴/ ۵ليرة استرلينگ در هفته، روغن  شود. گاز يک  تمام می ليرة استرلينگ ۵/۴ای  هفته
دارد. پس بخشِ         ليره خرج برمی       ۱۰ای ليره درهفته وبنابراين مجموعِ موادّ کُمکی هفته

 ۵۲بر    گردد. دستمزد هفتگی بالغ           درهفته بالغ می      ليرة استرلينگ      ۳۷۸ثابت به      ارزشیِ   

4ليرةاسترلينگ است. بهای نخ از قرارِ هرفوندی
ليرة    ۵۱۰فوند =     ۱۰۰۰۰يا  پنس 1۱۲

. ما بخشِ ارزشیِ       ليرة استرلينگ    ۸۰=  ۴۳۰ - ۵۱۰است. اضافه ارزش يعنی  استرلينگ
کنيم زيرا اين بخش در ايجادِ ارزشِ                  فرض می   ليره است برابر با صفر    ۳۷۸ثابت راکه 

ميزان    که هرهفته به     مانَد آن محصولِ ارزشمندی            کند. باقی می      هفتگی نقشی ايفا نمی     
ارزش عبارت         گردد. پس نرخِ اضافه   ليرة استرلينگ ايجاد می(ض)  ۸۰(م) +  ۵۲=۱۳۲

52است از 
80 = 13

11۱۵۳ %طچنين خواهيم      کارِ ده ساعته   . بنابراين برای يک روزانة متوس
33کارِ الزم =  داشت:

33کار =  ساعت و اضافه 31۳
  ١ساعت. 2۶

  

   

 ٢(بکُج(  اينکه بهای هر فرضِ بارکوارت)شيلينگ و   ۸۰ گندم )٣  هبازد   طهر    متوس

                                                
شده محتَویِ  داده ۱۸۶۰ساليک ريسندگی در راجع به اول چاپه درک مثالی :ـ (زيرنويسِ چاپ دوم)۱

منچستر  داران ازکارخانه يکی شده، توسط آورده درمتن که دقيقی های تاريخ است. فاکتی اشتباهات ای پاره
شد  می بخارِقديم برحسبِ قُطرسيلندرحساب درانگلستان اسب که تذکّراست به است. الزم داده شده من به

 شود. یم دهد، حساب که انديکاتور نشان می ئی که اسب بخارِ جديد از روی نيروی واقعی درصورتی

)۲ (William Jacob ) ۱۸۵۱ـ۱۷۶۲آمارگرِ انگليسی.(  
)۳(  Quarter، ک  آن يک  ویِغََلُ  که معنایقديم برای  چار توزينِ غالّت و  است، واحد ّخشک مواد  
 است.  ليتر ۱۰۰ با برابر و
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ليرة استرلينگ درآمد دارد،                ۱۱آکر معادلِ        که هر   نَحوی   است، به     ) ٢( بوشل  ۲۲  ) ١( رآک  
های مختلفه را قبالً        که چون قَلَم       است   دست داده      به ۱۸۱۵را برای سال          محاسبة ذيل   

کفايت     ما   هرحال برای منظورِ          است دارای نقايص بسياری است، ولی به                   پا کرده      پابه  
  کند. می

  
  توليد ارزش در هر آکر

  

  شيلينگ۹و  استرلينگليرة ۱  (گندم) بذر  شيلينگ١ليره و ١، درصد و عوارض عشريه
 «    ١٠و«          «          ٢     کود         «    ٨و «      ١بهرة مالکانه                     

 «    ١٠و    «             «   ٣       دستمزد  «    ٢و «       ١دار و سود        بهرة اجاره

 شيلينگ ٩و  استرلينگ ةلير ٧جمع      شيلينگ١١و ليره ٣جمع                      

  
آن    که قيمت محصول مساوی با ارزشِ            ارزش، با اين فرضِ دائمی در اينجا اضافه

است، بينِ اقالمِ مختلفی از قبيلِ بهره، سود، عشريه وغيره تقسيم شده است. چون اين                 
ليره و    ۳ارزشی معادلِ        کنيم و اضافه     است، همه را با هم جمع می اقالم برای ما يکسان

شيلينگ بابت بذر وکود را           ۱۹و ليرة استرلينگ  ۳آوريم. مبلغِ  دست می شيلينگ به ۱۱
مانَد سرماية متغيری،       باقی می کنيم. فرض می ثابت سرمايه برابر با صفر  مثابه بخشِ ما به

آن ارزشِ جديدی برابر                جای   و به     گذاشته شده است      شيلينگ  ۱۰ليره و    ۳که معادلِ     

�شيلينگ توليـد گرديده است .  بنابراين  ۱۱ليره و   ۳+   شيلينگ ۱۰ليره و   ۳با 
� =  

                                                
)۱ (Acre قديمِ اندازه کشاورزی دربرخی واحدربی ازجمله غ ازکشورهای اروپای گيریِ زمين درمورد

  آر. ۵۲آر و نيم تا  ۴۰در فرانسه و انگلستان بينِ 
)۲ (Bushel  ِل معادلِ يک ۸ليتر و نيم. هر  ۱۲مساویر است. بوشکوارت  

گردد. کارگر بيش از نصف روزانة کارش %  بالغ می۱۰۰بيش از  به   
 ۳ ليره و ۱۱ شيلينگ

شيلينگ ۱۰ليره و  ۳  
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گوناگون     های   کندکه اشخاصِ مختلف تحت بهانه          صَرف توليد اضافه ارزشی می          را   
  ١کنند. آن را بينِ خود تقسيم می

  
  نمودارِ ارزشِ محصول در اَجزاِء متناسبِ محصول .۲

  
سازد.    می    سرمايه    پول    دار از  سرمايه چگونه داد ما نشان به که مثالی برگرديم به  اکنون

نيز   [کارِ اضافی]          کار   گرديد و اضافه       شش ساعت بالغ می     اش به     ده کارگرِ ريسن      کارِ الزمِ     
  % رسيد.۱۰۰کار به  کشی از نيروی همان مقدار و بنابراين درجة بهره به

از  شيلينگ است. بيش  ۳۰ارزشِ  فوند نخ به ۲۰ساعتة روزانة کار محصول دوازده
ای تشکيل     شده  مصرف  توليد    شيلينگ)، تنها از ارزشِ وسايل             ۲۴اين نخ ارزش (          ۰/ ۸

شيلينگ،  ۲۰فوند پنبه از قرارِ         ۲۰شود،که دوباره در محصول ظاهرگرديده است (                 می
 ۰/ ۲عبارت ديگر مربوط به سرماية ثابت است.                  شيلينگ)، يا به     ۴دوک وغيره از قرارِ        

که ضمنِ پروسة ريسندگی        است شيلينگ ارزشِ نوئی ۶از مانَد، عبارت می باقی ديگرکه 
پرداخته، يعنی سرماية          کارِ پيش    ازآن جانشينِ ارزشِ روزانة نيروی                    و نيمی   زائيده شده     

دهد.    شيلينگ، تشکيل می ۳مقدارِ  است ونيمِ ديگر اضافه ارزشی، به شيلينگ  ۳متغير و
  شرحِ زير ترکيب يافته است: فوند نخ به ۲۰پس مجموعِ ارزشِ

  شيلينگ(ض) ۳+ شيلينگ(م)  ۳شيلينگ(ث) +  ۲۴شيلينگ =  ۳۰نخ ـ ارزش   
  

است،   فوند نخ بروزکرده           ۲۰اينکه مجموعِ اين ارزش درمجموعِ محصول        نظر به

                                                
ها  ها برابر با ارزش که قيمت است مثابه توضيح اعتبار دارد. درواقع فرض شده ـ محاسبات فوق فقط به۱

اين سهولت انجام  های متوسط نيز به ين تساوی حتّا برای قيمتکه ا هستند. درکتابِ سوم خواهيم ديد
 گيرد. نمی
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  ناچار بايد عناصرِ مختلفة ارزشی در اجزاِء متناسبِ محصول قابل بيان باشند.
  

اين ارزش،        ۰/ ۸فوند نخ وجود داشته باشد،       ۲۰شيلينگی در  ۳۰اگر يک ارزشِ 
 .کند  فوند نخ وجود پيـدا می       ۱۶محصول يعنی  ۸/۰ر آن، د شيلينگیِ ۲۴يا بخشِ ثابت 

13از اين مقدار
است   شيلينگ  ۲۰مبلغ  شده به   فوند معرف موادّ خام يعنی پنبة رِشته              1۱۳

3 و 
 از قبيلِ دوک وغيره           شده  کارِ مصرف     مواد کُمکی و وسايلِ         آن نمايندة ارزشِ          2۲

  شيلينگ. ۴لغِمب به 
3بنابراين

شده   فوندی، نمايندةکلّية پنبة رِشته     ۲۰فوند نخ، درمجموعِ محصولِ 1۱۳
که دراين  است است والغير. صحيح  کار رفته که در تمامِ محصول به و موادّ خامی است

3فقط مقدار نخ 
3ارزشِ   فوند پنبه به 1۱۳

3شيلينگ وجود دارد،  ولی           1۱۳
 شيلينگ 2۶

3آن ملحق شده، معادل         که به   ارزشی   
 که در توليد نخ وارد             فوند پنبة ديگری است        2۶

3  گوئی بخشِ اخير      که  گرديده است. بنابراين چنان است              
عاری    ازپنبه     کلّی   فوندبه    2۶

3محصول در     و پنبة تمامِ است 
نمايد    چنان می    درمقابل        . است   شده  فوند نخ متراکم       1۱۳

3دراين  اکنون گوئی که
توليد،     ای از ارزشِ موادّ کُمکی ووسايل   نخ، حتّا ذره فوند 1۱۳

  يجاد شده، وجود ندارد.از ارزشِ جديدی،که در جريان ريسندگی ا و اثری

3همچنين
شيلينگ)، را در بر دارد       ۴که بقية سرماية ثابت (برابر با  فوند نخی، 2۲

  فوندی نخ مصرف شده       ۲۰تمامِ محصولِ      که در کاری ارزشِ موادّ کُمکی و وسايل جز
  چيزِ ديگری نيست. است نمايندة

10 طريق  بدين
لحاظ جسمانی ارزشِ مصرف        فوند نخ، با اينکه از ۱۶محصول يا  8

وجود    وسيلة ريسندگی به      مثابه نخ مانند اجزاِء ديگرِ محصول، به                  گردند و به      ی می تلقّ 
که ضمنِ پروسة ريسندگی         کاری    اند، در ارتباط با اين بيان، محتَویِ هيچگونه                       آمده   
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اند    نخ تبديل شده     ويا بدون ريسندگی به   گ که جذب نموده باشند، نيستند. مثل اين است
ها را    دار اين نخ       که سرمايه    آنها رؤيا و فريبی بيش نيست. درواقع هنگامی و هيکلِ نخیِ

شودکه    فروشد تا وسايلِ توليد خود را از نو بخرد، آنگاه معلوم می                         شيلينگ می ۲۴به 
اند، چيزِ ديگری         فوند نخ جز پنبه، دوک، ذغال وغيره،که تغييرشکل داده                            ۱۶اين   

  نيستند.
که باقی مانده، ديگر نمايندة چيزی جز                  فوند نخی    ۴محصول يا     ۰/ ۲آن   عکسِ  به 

          ت         شيلينگی ۶ارزشِ نوزادريسندگی توليد شده است،               ۱۲،که در مد ندوساعت ر
کار مصرف شده درآنها وجود داشت قبالً                  نيست. آنچه از ارزشِ موادّ خام و وسايل                   

که در    کارِ ريسندگی      فوند نخ جای داده شده است. تمامِ                ۱۶در پيکرِ    برداشت شده و      
گوئی ريسنده      محصول متمرکزگرديده است، چنانکه              ۰/ ۲فوند نخ تجسم يافته، در ۲۰

است،که بدون دخالت انسان،     کارکرده چهارفوند نخ را درهوا رِشته، يا با پنبه و دوکی
  ل هيچگونه ارزشی نيافزوده است.محصو خود در طبيعت وجود داشته و به خودبه

فوند نخ،که بدين طريق ارزشِ تمامِ محصولِ روزانة پروسة ريسندگی                               ۴از اين     
بنابراين نمايندة سرماية                کارِ مصرف     را در بر دارد فقط نيمی نمايندة نيروی                     شده، و 

لينگی شي ۳فوند نخ تنها معرف اضافه ارزشِ    ۲است، و نيمِ ديگر يعنی  شيلينگی ۳متغيرِ
  است.

  
يابد،    شيلينگ تجسم می   ۶کارِ ريسنده در ارزشی معادلِ                ساعت  ۱۲اينکه    نظر به  

 ۶۰کار مجسم شده است. اين       ساعت ۶۰شيلينگ ارزش دارد  ۳۰که  در محصولِ نخی
فوند آن محملِ       ۱۶يا   ۰/ ۸که ازآن ميان         فوند نخ وجود يافته است          ۲۰کار در      ساعت 
که در    کاری    گرفته، يعنی     که قبل از پروسة ريسندگی انجام   است کاری ساعت ۴۸مادی 

 ۱۲فوند ديگرِ آن محملِ مادی           ۴يا   ۰/ ۲وسايلِ توليد نخ تحقّق يافته است. و بالعکس      
  گرديده است. که در خود پروسة ريسندگی صَرف است کاری ساعت
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ر اثنای    که د   است  که ارزشِ نخ مساوی با مجموعِ ارزشِ جديدی                   ما فوقاً ديديـم

که قبالً در وسايل توليد آن وجود داشته                  هائی   اضافة ارزش       وجودآمده به        به  توليد آن    
توان عواملِ ارزشِ محصول را،که از جهت                   است. اکنون نشان داده شدکه چگونه می

های متناسبِ خود محصول        وظيفه يا از لحاظ مفهـوم با يکديگر متفاوتند، در قسمت                     
  کرد.   بيان

که   مقداری از محصول          ة محصول، يعنی تجزية حاصل پروسة توليد به             اين تجزي    
  ديگری   مقدارِ  توليد، يا بخشِ سرماية ثابت باشد، وبه فقط نمايندةکارِ محتَوی در وسايل

که فقط نمايندة کارِ الزم اضافه شده در پروسة توليد، يا بخشِ سرماية متغير باشد، و                              
ارزشی باشدکه در اثنای خود              کار يا اضافه       ضافه که فقط معرف ا      مقداری     همچنين به  

است، چنانکه بعدها  که ساده است حائزاهميت همان اندازه پروسه افزوده شده است، به
  تری،که تاکنون حلّ نشده مانده است، نشان خواهد داد. مسائلِ پيچيده انطباقِ آن به

نة                ما تاکنون مجموعِ محصول را به              ساعته تلقّی    ۱۲کار   مثابه نتيجة آمادة روزا
حال محصوالت       نيز برويم و بااين    آن پروسةآفرينشِ که همپای است ممکن ايم.ولی نموده

مثابه اجزاِء مختلفة محصول، که از لحاظ وظيفه با يکديگر متفاوتند، مورد                              جزء را به     
   نظر قرار دهيم.

 

3تاع س کند و بنابراين در يک           فوند نخ توليد می      ۲۰ساعت  ۱۲ريسنده در 
و  2۱

3ساعت   ۸در 
 کلِّ  آوردکه محتَویِ        وجود می     جزئی ازمحصول را به          فوند نخ يعنی     1۱۳

طريق محصول      همين  است. به    که طیِّ تمامِ روزانة کار رِشته شده                است  ای    ارزشِ پنبه     

3 يد و مساوی با      آ  وجود می     دقيقة بعد به     ۳۶و  ساعت  درحينِ يک      که  جزئی  
فوند نخ      2۲

است.    مصرف رسيده   کار به ساعت ۱۲که طیِّ  است توليدی   وسايل  نمايندة ارزشِ است  
با           ۲ة بعد  دقيق  ۱۲و  ساعت   و همچنين ريسنده طیِّ يک           شيلينگ  ۳فوند نخ مساوی 
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  ساعت  رف شش که وی در ظ       کند، يعنی محصولی مساوی با مجموعِ ارزشی            توليد می

5درآخرين  وی  باألخره  آورد. می وجود کارِالزم به
کند   می   فوند نخ ايجاد       ۲ساعت باز6

وجود  کارِ خود به روز اضافه که وی طیِّ نصف  است ارزشی  برابر با اضافه  آن  که ارزشِ
  آورده است. 

  

 و  برد کار می خود به استفادة داخلیِدارِ انگليسی اين نوع محاسبه را برای  کارخانه

3اول، يا  ساعت ۸ طیِّ گويدکه می مثالً
است وغيره.       کار، پنبة خودرا درآورده         روزانة 2

است که از     است و درواقـع همان فرمولِ اولی                   شد، اين فرمول صحيح         چنانکه ديده     
اند، به      يکديگر قرارگرفته  ورِ آماده پهلوی ط اجزاِء محصول به که  مکان، يعنی در جائی

شوند، انتقال يافته است. ولی              دنبالِ يکديگر توليد می          که آنها به     زمان، يعنی هنگامی         
  کسانی   ويژه درمغزِ آن     گردد، به که اين فرمول با تصورات عجيبی نيز همراه است ممکن

باره نيز      سوء تفاهمِ نظری در اين           ايجاد     اَفزائی ذينفعند و به         که عمالً در پروسة ارزش           
اولِ     ساعت  ۸کمتر عالقه ندارند. مثالً ممکن است چنين تصور شودکه ريسندة ما طیِّ 

شده  کارِ مصرف     دقيقة بعد ارزشِ وسايلِ    ۳۶و ساعت روزانةکارش ارزشِ پنبه و دريک
کند و فقط  می دقيقة بعد از آن ارزشِ مزدکار را توليد يا جبران ۱۲و ساعت   و در يک

نمايد. بدين       کارفرما می      آن "آخرين ساعت" مشهور را صَرف توليد اضافه ارزش برای       
که پنبه،    ای   شوند: وی در همان لحظه           ای دوگانه قائل می           طريق برای ريسنده معجزه           

ها مشغولِ    وسيلة همان    کند، به    دوک، ماشين بخار، ذغال، روغن وغيره را توليد می                           
روز کار با همان شدت بيرون  ۵يک روز کار، با درجـة شدت معين، رِشتن است و از 

6کار   آورد. زيرا در حالت مورد بحث ما برای توليد موادّ خام و وسايل                      می
 ،ساعت  24

آنها به نخ نيز يک روز    کند و تبديلِ ساعته ضَرورت پيدا می ۱۲روزانة کارِ ۴مساوی با 
  نمايد. ة ديگر را ايجاب میساعت۱۲کارِ
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خواری     دهدکه حرصِ طُعمه       مثالِ ذيل،که شهرت تاريخی يافته است، نشان می                  
سازِ  سينة تئوری     آورد و هرگز دست رد به             باورداشتن به چنين معجـزاتی را پيش می               

  زنَد.   خيزد، نمی بازی،که برای اثبات چنين معجزاتی برمی نيرنگ

  

  )١(ت" سنيورآخرين ساع " .۳

  
مناسبت دانشش     ، که بهسنيورويليام ناسو  ۱۸۳۶های خوشِ سالِ  در يکی از صبح

 )٢( کالورِن    توان وی را         در علمِ اقتصاد و سبک جذّابش شهرت يافته بود و تاحدی می 
آنکه    جای    آکسفورد به منچستر احضار شد تا به            اقتصاددانان انگليسی خواند، از شهرِ              

  کند، خود در اينجا علـم اقتصاد بياموزد. صاحبان                       اقتصاد تدريس          درآکسفورد علم        
تازه    که  )  ٣( کارخانجات        زن اجيرِ خود، عليه قانون              را، مانند مشت        وی    کارخانجات      

پيوست،   وقوع می  کار به ساعت که دربارة ده تبليغاتی باالترعليه  بود، وازآن تصويب شده 
استاد   يزبينیِ علمیِ عادیِ خود دريافته بودندکه جنابِ                   انتخاب نموده بودند. آنان با ت                

همين   دارد). به      جالئی حسابی و برق (احتياج به Wanted a good deal of finishingهنوز 
نوبة خود آنچه راکه از             جهت اعزامِ او را به منچستر تجويزکردند. جناب استاد نيز به                          

  تحت عنوان: )4(ای نامه مناظرهداران منچسترآموخته بود در  کارخانه دروسِ
                                                

توصيف  که بنابه اقتصاددان انگليسی ـ)۱۸۷۶ـ۱۷۹۷( William Nasseau Seniorويليام ناسوسنيور) ۱( 
   "ثناخوان وضعِ موجود و بالنتيجه اقتصاد عاميانه و سخنگوی بورژوازیِ نوخاسته" است. مارکس

)۲ (Clauren  هوين  کارل  آلمانی  های احساساتیِ نامِ استعاریِ نويسندة داستان (Karl Heun)  است
  ).۱۸۵۴ـ۱۷۷۱(
)۳ (Factory Act   بِ مجلسِ انگلستان در سالمربوط به ۱۸۳۳مصو راتهـا و  کارگاه در بارة مقر

 کارخانجات. 

)۴ (Pamphlet 
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"Letters on the Factory Act, as its affects the cotton manufacture. 

London, 1837" 

سبک زيبائی     ريسی) به     کارخانة پنبه      کارخانجات نسبت به         هائی دربارة آثارِ قانون     (نامه
  را خواند:  توان، ازجمله، مطالبِ آموزندة ذيل انشا نمود. در اين نوشته می

  
 سال در استخدام دارد،          ۱۸کمتر از  ای، که افرادی کارخانه کنونی، هيچ  "با قانون

ساعت در پنج روز اول و          ۱۲د يعنیکارکن و نيم از يازده ساعت  تواند روزانه بيش  نمی
ای   کارخانه     دهدکه در چنين        تحليل(!) زيرين نشان می             ساعت در روز شنبه. ولی             ۹

س ه (خالص) از آخرين ساعت ناشی میمجموع سود۱۰۰۰۰۰دار    کارخانه  شود. يک ر 
آالت،     کارخانه و ماشين        برای بنای       ۸۰۰۰۰گذارد از اين قرار:                 ليرة استرلينگ می      

% ۱۵برای موادّ خام و دستمزد. اگرگردشِ سرمايه سالی يک بار و سود ناسره         ۲۰۰۰۰
ليرة   ۱۱۵۰۰۰ارت ازکاالهائی معادل             فرض شود، عملکرد ساليانـة کارخانه بايد عب                 

115  استرلينگ باشد...      
23يا  5

کارِ   نيم ساعت   ۲۳ليرة استرلينگ در هر        ۱۱۵۰۰۰اين     1
23  شود. از اين        می   روزانه توليد        

گيرد،    ليره را  در بر می          ۱۱۵۰۰۰، که تمامِ مبلـغِ      23
(constituting the wohle 115000 Pf d. St.)، 23تنها

 ليرةاسترلينگ  ۱۰۰۰۰۰آن، يعنی20
23 شود. ، جانشينِ  سرمايه می۱۱۵۰۰۰از مجموع 

 ۱۵۰۰۰ليرة استرلينگ  از         ۵۰۰۰يا    1
نمايند.    آالت را جبران می           کارخانه وماشين       است، فرسودگیِ      ای،که سودناسره(!)            ليره  

23
2

کنند.   % توليد می    ۱۰ای معادلِ     روز سود سره آخر هر ساعت مانده يعنی دو نيم باقی 
 ۱۳ساعت   ۱۱/ ۵جای    توانست به   ها، اگرکارخانه می ماندن قيمت بنابراين با فرضِ ثابت

از دو    سره به بيش ، سودبه سرماية سيار استرلينگليرة  ۲۶۰۰کارکند، با افزودن  ساعت
يافت،    کارِ روزانه يک ساعت تقليل می  کرد. از طرف ديگر اگر ساعات برابر ترقّی می

2که رفت و درصورتی سود سره از بين می
شد، سود ناسره هم       کم می   ساعت ازآن     1۱
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  ١" گرديد. ناپديد می
  

داران باور    کارخانه اگر وی به نُدبه و زاریِنامد!  و اين را جنابِ استاد "تحليل" می
کارگـران بهترين اوقات روز را صَرف توليد و                        که   داشت   داشت، اگر او اعتقاد می            

                                                
که در منظورِ ما تأثيری          انگيزی    طالبِ شگَِفت م ا وارد     ـ م  ۱۳و   ۱۲صفحة   گفته  در اثرِ پيش     سنيور) ۱(

آالت  داران جبران فرسودگیِ ماشين که کارخانه کنيم شويم مثالً دربارة اين نظريه بحث نمی ندارد نمی
کنند، اعم از       مثابه بهرة خود تلقّی می         دهندة سرمايه را به         وغيره را يعنی جبران يکی از اجزاِء تشکيل        

رتاينکه سه، پاک يا ناپاک باشد. و نيز دربارة صحرقمِ ارقامی      ه يا ناسکر شده است، چيزی         وسکه ذ
  ثابت Letter to Mr Senior etc.", London, 1837"در (Leonard Horner)ورنِرلئوناردهگوئيم.  نمی

 ۱۸۳۳،که ازسالِرلئونارد هورنِاصطالح "تحليل" ارزشی ندارند.  ازآن به که ارقامِ مزبور بيش است کرده
 بود و تاسالِ (Factory Inquiry Commissioners) کارخانجات ازکميسرهای تحقيق درمناسبات يکی

نسبت به    دانی  ي ها را داشت، خدمات جاو    يا درواقع سانسورِکارخانهکارخانجات و سمت بازرسِ ۱۸۵۹
      متعصّب        کارخانه     خود عليه    طبقة کارگرِ انگلستان نمود. وی عالوه برآنکه در تمامِ طولِ حيات داران

مراتب  عوام به دار درمجلس کارخانه کرد، با وزَرائی نَبرد نمود،که برايشان شمارِشِ"آراء" اربابان مبارزه
ت داشت. های کار"دست بيشتر از ساعاتکارگران" اهمي  

ش، مبهم است. درواقع آنچه             ي ابودن محتَو ، قطع نظر از مغلوطسنيورزيرنويس): بيان  همين ه به(ملحق
کار  کارگر را به ساعت نيم ۲۳ونيم يا  ساعت۱۱دار روزانه  قرار است: کارخانه اين او خواسته بگويد، از

 است   ساعت    نيم  ۲۳ونيم يا     ساعت ۱۱اش مرکّب از  دارد. کارِ ساليانة کارگر نيز مانندکارِ روزانه وامی
 محصولِ   مزبور     های   ساعت    نيم  ۲۳ مقدمه اين قبولِ با . ل)سا جريان در ارـک در عدة روزهای (ضرب
2.کنند ليرة استرلينگ توليد می ۱۱۵۰۰۰ای معادل ساليانه

23کار  ساعت 1
2ليره را،  و      ۱۱۵۰۰۰*  1

20 
23کار   ساعت

 ـيعنی فقط جبران سرماية پيش آورند، وجود می ليره را به ۱۰۰۰۰۰ليره =  ۱۱۵۰۰۰*  20
23کار که ساعت  نيم ۳مانَد  کنند. باقی می ريخته را می

 ليره است  و سود ناسره      ۱۵۰۰۰=  ۱۱۵۰۰۰* 3
23آن کار، نيم ساعت ساعت  نيم ۳کند. از اين را توليد می

 ليرةاسترلينگ است ۵۰۰۰ليره =  ۱۱۵۰۰۰*1
 آخرين يعنی کار  نمايد. آخرين دو نيم ساعت آالت را جبران می کارخانه و ماشين که فقط فرسودگیِ

23ساعت،
 کنند. سنيور درمتنِ نوشتة خود         ليره، يعنی سود سره را ايجاد می              ۱۰۰۰۰ليره =  ۱۱۵۰۰* 2

23آخرين
  کند. قسمتی از روزانة کار می  محصول را تبديل به 2
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کنند،   آالت، پنبه، ذغال وغيره می               بالنتيجه تجديد توليد يا جبران ارزشِ ابنيه، ماشين                    
دهد: آقايان! اگر شما             توانست جواب       بود. او فقط می        آنگاه هرگونه تحليلی زائد می            

که شرايط     کار واداريد، درصورتی                کارگران را به          ساعت  ۱۰ونيم    ساعت ۱۱جای    به 
تناسبِ يک    آالت وغيره به        حالِ خود باقی بمانَد، مصرف روزانة پنبه، ماشين                      ديگر به   
دهيد،    قدرکه ازدست می        ونيم تقليل خواهد يافت و بنابراين شما درست همان                   ساعت 

کمتر از سابق برای تجديد      ونيم يدکرد.کارگران شما درآينده يک ساعتمنفعت خواه
  ريخته صَرف خواهند نمود. ولی اگر وی اظهارات                     توليد يا جبران ارزشِ سرماية پيش

شمرد،   مثابه يک نفر کارشناس، تحليلی را الزم می                داران را قبول نداشت و به کارخانه
کند در مورد       دار خواهش       کارخانه     از آقايان       صورت قبل از هر چيز الزم بودکه               درآن    
آالت،     به رابطة بينِ سود سره و مقدارِ روزانةکار است، ماشين    که فقط مربوط ای مسئله

طور مخلوط و درهم نريزند بلکه لطفاً سرماية ثابتی         ها، موادّخام وکار را، اين ساختمان
ارد در يک طرف قرار دهند و               راکه در ساختمان، ماشين، مواد خام وغيره وجود د                         

نتيجه     اين سوی ديگر. آنگاه اگر به است، در شده راکه بابت مزدکار پرداخت ای سرمايه
2 داران،کارگر درظرف کارخانه محاسبات طبقِ رسيدکه می

  ،ساعت کار، يا يک  ساعت 2
کننده بايد چنين       صورت تحليل درآننمايد،  کند يا جبران می دستمزد را از نو توليد می

  داد: ادامه می
اظهارِ شما کارگر در ساعت ماقبلِ آخر دستمزد خود و درآخرين ساعت                            بنا به  

زمانی      اينکه وی در فواصلِ          کند. نظر به     ارزش يا بهرة خالصِ شما را توليد می                اضافه   
خر دارای ارزشی          آ  نمايد، محصولِ ساعت ماقبلِ         های مساوی توليد می         مساوی ارزش       

کندکه    کارگر مادامی ارزش توليد می                عالوه    مساویِ محصولِ آخرين ساعت است. به     
اظهارِ    شود. بنابه  گيری می کارش اندازه کار مصرف نمايد ومقدارکارِ وی از روی زمان

ونيم را صرف      ساعت ۱۱ونيم است. وی بخشی از اين             ساعت ۱۱شما اين مدت روزانه  
        دستم خود می    توليد يا جبران کند و بخشِ ديگر را برای توليد بهرة خالصِ شما                     زد
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دهد.    غير از اين در اثنای روزانة کار عملِ ديگری انجام نمی                              نمايد و به     مصرف می   
کند،   شما تقديم می   که به ارزشی  اينکه طبقِ اظهارِ شما، دستمزد وی و اضافه  ولی نظر به

4تمزد خودرا در  هستند، ناچار وی دس مساوی دارای ارزشِ
 و بهرة سره شما       ساعت  3۵

4را در اَثنای
3۵ نخی اينکه ارزشِ به نمايد. و باز نظر ديگرتوليد می ساعت که در ظرف  

  

اضافة بهرة خالصِ         شود مساوی با مجموعِ ارزشِ دستمزد وی به                   دو ساعت توليد می      
گيری شود، يعنی محصولِ  ساعت و نيم انـدازه ۱۱ارزشِ اين نـخ  با شمـاست، بايستی 

4در آخر ضرب ماقبلِ ساعت
 نقطة   که به   ساعت. اينجاست       آخرين   وهمچنين محصولِ 3۵

آخر، مانند نخستين        کار ماقبلِ     کنيم! يک ساعت     کنيم. بنابراين دقّت   گرِهی برخورد می
. بنابراين  Ni plus ni moinsوزياد)  کم است(بی عادی کاری ساعتاز کار، عبارت ساعت

آن نمايندة      کار نخی توليدکندکه ارزشِ    تواند در ظرف يک ساعت چگونه ريسنده می
رسد.   ظهور نمی    ای هم از وی به         پنج ساعت و سه ربع کار باشد؟ درواقع چنين معجزه         

کند عبارت از       وليد می  کار ت    صورت ارزش مصرف در ظرف يک ساعت        آنچه وی به
گيری   کار اندازه    وسيلة پنج ساعت و سه ربع مقدار مشخّصی نخ است. ارزشِ اين نخ به

کار دخالتی داشته         آن، بدون اينکه عملِ وی دراين                 ربعِ وسه که چهار ساعت شده است
شود ازقبيلِ پنبه،  است،که طیِّ هرساعت مصرف می توليدی قرارگرفته باشد، در وسايل

4و غيره، و  ماشين
 وسيلة خود او افزوده شده است. پس اگر           به ساعتآن يعنی يک  4

نخ يک ساعت ريسندگی  شود ومحصولِ ربع توليد می و سه دستمزد وی در پنج ساعت
ربع است، هيچگونه سحر و جادوئی نيست اگر ارزشِ                     و سه   نيز محتَویِ پنج ساعت      

و سه ربع ريسندگیِ وی برابر با ارزشی باشدکه او در ظرف يک     محصول پنج ساعت 
ای از مدت       کارگر ذره       باشيدکه  اگر عقيده داشته نمايد. ولی ساعت ريسندگی توليد می

هدر   آالت وغيره به   روزانة کارِ خودرا برای تجديد توليد يا "جبرانِ" ارزشِ پنبه، ماشين
سازد   ازآنجاکه وی باکارِخود، از پنبه و دوک نخ می      کلّی دراشتباه هستيد.  دهد، به می
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گردد. اين        خود به نخ منتقل می       ريسد، ارزشِ پنبه و دوک خودبه                 و ازآنجاکه او می          
  کميت آن. پای کارِ او است، نه به کيفيت حسابِ به

  
کارگر در ظرف يک ساعت ارزش بيشتری از پنبه وغيره را به نخ منتقل         شک بی

که در يک ساعت بيشتر از         یِّ نيم ساعت، ولی اين فقط بدان جهت است              کند تا ط    می 
کارگر ارزشِ         ريسد. پس درست بفهميد: گفتة شما مبنی بر اينکه                نيم ساعت پنبه می    

کند،   آخر و سود ويژه را طیِّ آخرين ساعت توليد می      دستمزد خودرا در ساعت ماقبلِ
دو ساعت از روزانة کارِ وی، اعم از                     معنای ديگری جز اين نداردکه در محصولِ نخ          

يافته است، يعنی       ساعت و نيم کارِ تجسم        ۱۱اينکه ساعات مزبور اول باشد يا آخر،                  
گيرد. و نيزگفتة شما  که تمامِ روزانة کارِ او را در بر می کاری قدر ساعات درست همان

تمزد وی و درآخرين          مبنی بر اينکه طیِّ نخستين پنج ساعت و سه ربعِ روزانة کار دس                  
معنائی نداردکه شما بهای  شود، غير ازاين پنج ساعت و سه ربع بهرة سره شما توليد می

پردازيد.  آخر را نمی ربع ساعت و سه پردازيد و بهای پنج ربع اول را می ساعت و سه پنج
  سخنکنم تا با اصطالحات خودتان             کار صحبت می    جای نيـروی      کار به    من از بهـای     
  گفته باشم.  

پردازيد       راکه نمی     کاری پردازيد و زمان راکه می کاری زمان حاال آقايان نسبت بينِ
که اين نسبت عبارت از نصف روز به نصف ديگر                    کنيد خواهيد دريافت      با هم مقايسه
کوچکترين ترديدی    است. و نيز جای شک نرخ ملوسی خود بی % و اين۱۰۰است يعنی 

بيگاری    ساعت به    ۱۳ساعت و نيم،      ۱۱جای    شما "بازوانِ" خود را، به               که اگر     نيست 
  واداريد و درکمالِ سادگی يک ساعت و نيم اضافه را ضميمة کارِ زائد نمائيد، چيزی        

ربع    ساعت و سه   کارِ زائد از پنج است، آنگاه قسمت شما مانند دو سيب يکسان که برای
23% به ۱۰۰ارزش از نابراين نرخِ اضافهکند وب ربع ترقّی می ويک  به هفت ساعت

2۱۲۶% 
يابد. بالعکس، اگر انتظار داشته باشيدکه نرخِ بهرة شما، درنتيجة افزايشِ                                می  افزايش    
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کند،   از دو برابر"  ترقّی       % و بيشتر باالرود، يعنی به"بيش۲۰۰يک ساعت و نيم از صد به
  ايد. ای زده جوشِ بيهوده

که   ويژه هنگامی      انگيزی است به      يگر ـ واقعاً قلبِ انسانی چيزِ شگفت          از طرف د     
کند ـ اگر از اين وحشت داشته باشيدکه با                 حمل  ٭ انسان دلِ خود را در ميان هميانش                

و نيم تمام بهرة خالصِ شما از بين             ساعت   ۱۰و نيم به     ساعت   ۱۱تقليلِ روزانة کار از       
فرض  اينکه بنابه به رزمرة بدبينان ديوانه خواند والغير. نظربرود، آنگاه جداً بايد شمارا د

 ساعت و۴کارِ زائد به ربع مانند و تنها پنج ساعت و سه حالِ خود باقی می کلّية شرايط به
23ميزان کامالً قابل احترامی به يابد، باز نرخِ اضافه ارزش ربع تقليل می سه

 دست  % به14۸۲
  دربارة آخرالزمان         )١(ازآنچه الفيون "آخرين ساعت" که درموردآن بيش ما اينآيد. ا می

. حذف آن نه به "سودall bosh"         "ايد، سراسر ياوه است          کرده    سرائی   اند، داستان       گفته 
که شما   زَنَد و نه به "صفای روحیِ" آن دختران و پسران خُردسالی                    ويژة" شما لطمه می

    ٢گماريد. کار می به
                                                

  هميان : کيسة پول. ٭

شودکه عقيده داشتند  جماعتی از مسيحيان اطالق  می (الفيون) به Millénaristesيا  Chiliastes) نام ۱(
  رسد و از نو عيسی مسيح ظهور خواهد نمود. پايان می در سالِ هزارمِ ميالد مسيح جهان به

ريسی و قدرت بازارِ           داران و موجوديت صنايعِ پنبه              کارخانه     سود سره   کندکه   ثابت می    سنيور ـ اگر   ۲
نوبة خود  به (Dr. Andrew Ure) دکتر اندريويوردارد،  کار" بستگی جهانیِ انگلستان به"آخرين ساعت

گرم و  کامل درهوای عتسا ۱۲سال را ۱۸کمتر از  کندکه عالوه برآن، اگرکودکان و جوانان ثابت می
خارج رها کنند،      کارخانه نگاه ندارند وآنهارا "يک اخالقاً پاک ساعت" زودتر در دنيای سرد و جِلف

کارخانجات بدون اينکه  بازرسان ۱۸۴۸آنها را از بين خواهد برد. از سال  تنبلی و فساد استقامت روانیِ
ساعت، ساعت اَسرارآميزِآخر"             دربارة "آخرين            ماهة خود دائماً         های شش    خسته شوند درگزارش         
نه            خود چنين     ۱۸۵۵مه   ۳۱درگزارشِ         (Howell)  هاوِل   داران بودند. آقای                اسبابِ دردسرِکارخا

 ۱۸۵۰بايست ازسالِ  کند) می نقل می سنيوربود (وی از  گويد: "اگر حسابِ ماهرانة ذيل درست می می
  ن با ضررکارکرده باشد."ريسی در انگلستا بعد هرکارخانة پنبه به

for the half year ending 30th April 1855", p. 19-20) ("Reports of the Insp. of Fact. ←  
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آميزی  داران عريضة اعتراض پارلمان آمد،کارخانه کار به قانون ده ساعت ۱۸۴۸که درسالِ  هنگامی →
  (Dorset)دارست    های   نشين  کُنت  پراکندة قُراء بينِ    های بافی کتان ای ازکارگران عادیِ امضاِء عده را به

که اين عريضه را  رساندند،که ازجمله درآن چنين تصريح شده بود: "کسانی (Somerset) سامرستو 
مدت   کردن يک ساعت به       اندکه اضافه      اند، بر اين عقيده         کنند، و همه پدرِ خانواده             شما تقديم می     به 

ين نداردکه فرزندان آنهارا به فساد بکشانَد زيرا تنبلی مادرِکلّية مفاسد است."                      عدمِ اشتغال اثری جز ا
که در    هائی   بافی   کتان   شودکه: "هوای        متذکّر می    ۱۸۴۸اکتبرِ    ۳۱تاريخِ     کارخانه به      گزارشِ     دراين باره       

ياف موادّخام  اَشباع کنند، چنان از ذرات غبار و اَل درون آن فرزندان اين اولياِء مهربان و باتقوا کار می
قيمت   سازد زيرا چنين توقّفی فقط به       العاده نامطبوع می که حتّا توقّف ده دقيقه را درکارگاه فوق است

را اَبری ازغُبارِکتان             گوش، لولة بينی و دهان          پذير است. بالفاصله احساس امکان ترين  آور تحملِ رنج
ها   آورِ ماشين   سببِ حرکت سرسام گريزی نيست. کار خود نيز به آن هيچ امکان گيرد و درمقابلِ میفرا

ناپذيری قرار        کندکه تحت بازرسی و دقّت خستگی            ای را ايجاب می         دائماً حرکات سريع و ماهرانه             
کلمة "تنبلی" از طرف اولياِء اَطفال به فرزندان خود،که پس از وضعِ  رسدکه اطالقِ نظر می اند. به گرفته
 تتمام برای اشتغال به       مد اند،    جای خود ميخکوب شده        کار درآنچنان هوائی به             چنين  غذا ده ساعت

کنند... بايد        کشاورزیِ دهات مجاوِر بيشترکار می                 کودکان ازکارگران    رحمانه است... اين تاحدی بی
- آور ها و شرم ن رياکاریتري کامل مثابه اظهارات پر از سنگدلی دربارة "تنبلی و فساد اخالق"، به بر اين 

زده ازآنچه  بخش ازمردم،که تقريباً دوازده سالِ پيش، حيرت کوبيد...آن ها، داغِ ننگ فريبی ترين عوام
شد، آگاهی      کامالً جدی اعالم می         صورت   ترين مراجع و به        با اطمينان تمام علناً تحت حمايت عالی             

شود و   داران از "آخرين ساعت" کار ناشی می                     رخانه   يافتند دائر بر اينکه مجموعِ "نفـعِ خالص" کا                  
گردد، اگر اکنون مطّلع شوند              بنابراين تقليل يک ساعت از روزانة کار موجبِ فنای نفعِ خالص می                          

که "اخالق" و "سود"  حدی تکميل شده کشف اصلی دربارة خواصِّ "آخرين ساعت" ازآن تاريخ به که
کارِکودکان به ده ساعت تقليل يابد اخالق                     که اگر مدت      است  نَحوی   گيرد و به     را يکسان در بر می         

آخرين ساعت      اين   شود واين هردو به         به نيستی سوق داده می          کارفرمايان       اطفال همراه با نفعِ خالصِ           
  ديدگان خويش هم اعتماد نخواهند نمود." مقدر بستگی دارد، آنگاه ديگر به

(Report of Insp. of Fact. For 31st oct. 1848, p. 101.)  
  

زدوبندها،       ند، ک  داران ذکر می    کارخانه آقايان گزارش شواهدی از "اخالق" و "تقوا"ی اين سپس همين
 ←کندکه اينان برای وادارساختنِ عدة  ديگری را افشا می ها، تطميع، ارعاب وتزويرها ووسايل نيرنگ
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استاد    صدا درآمد،آنگاه يادی از   شما واقعاً به ک""آخرين ساعتکه زنگ  گامیهن

آکسفوردی بکنيد. ولی اکنون اميدوارم در جهان بهتری بيش از اين از آشنائی با شما          
  ١گردم. خداحافظ!... مستفيض

، سر داده شد،      ۱۸۳۶سال در    سنيور شدة    کشف "آخرين ساعتِ"که با  همان نوائی،
ازسردمداران اقتصاددانان است،       که يکی) ٢(وسيلة جيمس ويلسون به ۱۸۴۸آوريل۱۵ِدر
  کار، از نو سازگرديد. ساعت صورت مباحثه عليه قانون ده لندن، به اکونوميستمجلّة در

                                                                                                       
امضاِء آنها رسانده و          کذائی را به       رايضِ  برند تا آن ع       کار می    خورده به    معدودی ازکارگران فريب →

ای  نشين به پارلمان تقديم دارند. نکته عنوان عرضحال تمامِ رشتة صنعت و يا چندکُنت سپس آنها را به
 سنيورکه نه    است  سازد، اين       نَحوِ بارِزی مشخّص می        اصطالح "علم" اقتصاد را به    آن به کنونیِ که وضعِ 

کار برخاست و اين ماية افتخار او است، و نه                     نفعِ تصويبِ قانون       مام به  خودش،که بعدها با حرارت ت
بيان تجربه و      مخالفان سابق و الحقِّ وی نتوانستندکلّية فريب و نيرنگ "کشف بديع" را بيابند. ناچار به

  صورت سری نهفته باقی ماند. وچرا) همچنان به (چون  whereforeو whyعمل متوسل شدند. ولی 
   

       

 ".Letters on the Factory Act"در هم برد! سودکمی منچسترِخود استاد ازمسافرت جناب حال ـ بااين۱
رفتة  کارِ مزدناگ       ساعت  يک  به "so mething more"بيشتر  هم  خالص، "بهره"و"سود"وحتّا چيزی نفعِ تمامِ

 Outlines of Political"ن: ازآن درکتابِ خود تحت عنوا يک سال پيش !کند کارگر بستگی پيدا می

Economy" تربيت      ، که به آکسفورد وکاسبکاران شده تأليف نموده بود،          منظورِ استفاضة دانشجويان
گردد، چنين"کشف"کرده            کار تعيين می     ، دائر بر اينکه ارزش برحسبِ زمان  ريکاردوبرخالف نظرية 

ای بود     شود. اين ياوة کهنه         اکِ" وی ناشی می      دار و سود از"پارسائی"و"امس             بودکه بهره ازکارِ سرمايه
درستی با استعمالِ لغت        کلمه را به     اين  (Roscher) روشر   کلمة "امساک" تازگی داشت. آقای                   ولی  

Enthaltung (خودداری) به  برگرداند. هم آلمانی  زبان  ها ويرت  وی ازقبيلِ ميهنان(Wirth)ها   ، شولتس
(Schulz)     به   ديگ   ی  ها   و ميکس با استعمالِ         کمتر مجهز    زبان التين       ر، که   Entsagungکلمة    بودند، 

  آن لباسِ رهبانيت پوشاندند.  (انصراف) به
)۲ (James Wilson )۱۸۰۵انگليسی، هوادارِآزادی۱۹۰۰ِـ سِ )ـ اقتصاددانتجارت ومؤس  مجلّة معروف

  . (Economist)اکونوميست 
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  اضافه محصول .۴

  

10ما آن قسمت ازمحصول را (
 صل)ف  اين   ۲فوند نخ درمثالِ بند       ۲فوند نخ يا ۲۰از 1

 (Surplus Produce, Produit net)ناميم  محصول می است، اضافه ارزش که معرف اضافه
گردد نه      اش با بخشِ متغيرِ سرمايه تعيين می          وسيلة رابطه   به ارزش اضافهنرخِ  مچنانکهه

آن با محصولِ      طور هم مقدارِ اضافه محصول از سنجشِ              در رابطة با مجموعِ آن، همان   
که نمايندة کارِ الزم           اش با آن قسمت از محصول            يد بلکه از رابطه       آ  دست نمی   کل به  

-کنندة توليد سرمايه       تعيين  هدف     ارزش     اضافه  توليد      مچنانکه شود. ه    می است، حاصل 

طور هم درجة ترقّیِ ثروت با مقدارِ مطلقِ محصول سنجيده                      داری بوده است، همان             
  ١شود. گيری می صول اندازهشود بلکه از روی مقدارِ نسبیِ اضافه مح نمی

                                                
گردد،  ليره بالغ می۲۰۰۰است و بهرة آن ساليانه به ليره۲۰۰۰۰مبلغ ی بها که دارای سرمايه کسی ـ "برای۱

 ۲۰۰۰۰يا   ۱۰۰۰۰کارگر را مشغول سازد و ياکاالی توليدشده به۱۰۰۰يا  ۱۰۰اش  مسئلة اينکه سرمايه
تر  پائين اش درهيچ مورد به اينکه فرض شودکه ميزان بهره شرط است، به ليره فروخته شود،کامالً يکسان

فرض اينکه درآمد خالصِ             کند. آيا نفعِ واقعیِ يک ملّت نيز چنين نيست؟ به                 ليره تنزّل نمی      ۲۰۰۰از  
 ۱۲يا   ۱۰مسئلة اينکه جمعيت اين ملّت مرکّب از              های وی يکسان بمانند،           يک ملّت، عوايد و بهره          

  (Ricardo: Principles etc., p. 416) کوچکترين اهميتی نيست."                    ميليون نفر است دارای
محصول، نويسندة   از متعصّبين مسئلة اضافه  يکی  (Arthur Young)يانگآرتور ،ريکاردواز   پيش خيلی

است، ازجمله   نسبت عکسِ شايستگیِ وی قرارگرفته که شهرتش به منطقی از درازنويسِ پرگو و عاری
اگر زمينِ تمامِ يک ايالتش با اُسلوبِ   داشت سودی خواهد کشورِ مدرن چه بود: "برای يک گفته چنين

کوچک و مستقل در منتهای خوبی هم زراعت شود؟ چنين وضع چه                   وسيلة دهقانان قديمِ رومی و به
که   امری     "the mere purpose of breeding men"غير از انسان توليدکردن خواهد داشت؛       هدفی به

  خودیِ خود فاقد هرگونه هدف است." به
(Arthur Young: "Political Arithmetic etc.", London, 1774, p. 47)  ←  
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کارگر ارزشِ        هائی از زمان،که درآن               کارِ الزم وکارِ زائد، يعنی بخش                مجموعِ  
کار وی، يا        کند، مقدار مطلقِ زمان    کارِ خود و اضافه ارزش را توليد می جانشينِ نيروی

  دهد. را تشکيل می (working day)عبارت ديگر روزانة کار  به
  
  

  
  

●  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

                                                                                                       
که "تمايلِ نيرومندی وجود دارد دائر بر  آور است همين زيرنويس: اين شگفت  يادداشت الحاقی به→ 

که  اين دليل نمايند، به مثابه امرِ نافعی برای طبقة کارگر معرفی را به (net Wealth)اينکه درآمد خالص 
که خالص  جهت نيست  که اگر هم چنين باشد، ازآن است دهد. اما بديهی  کارکردن می وی امکان به

  Th. Hopkins) )٭((On Rent of Land etc.", London, 1828, p. 126" : است."                              

است.  ار يافتهانتش ۱۸۶۰و ۱۸۱۰های سالفاصلة بينِ هايش در که نوشته ) توماس هاپکينس ـ اقتصاددان انگليسی٭(
 که بهرة زمين را نتيجة انحصارِ مالکيت زمين دانسته است. است نامبرده يکی از اقتصاددانانی
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  هشتمفصل 
  

  روزانة کار
  

  کار حدود روزانة  .۱
  

کار مطابقِ ارزشش خريد و فروش       که نيروی کرديم ما برمبنای اين فرض حرکت
که برای توليدش        کاری    شود. اين ارزش مانند ارزشِ هرکاالی ديگر برحسبِ زمان       می

کارگر    شود. پس اگر برای توليد وسايلِ زندگیِ متوسط روزانة                        الزم است، تعيين می 
طورِ متوسط شش ساعت درروزکار          صورت وی بايد به شش ساعت الزم باشد، درآن

  که درحينِ فروشِ نيروی            کارِ روزانة خود را توليد نمايد، يا ارزشی را                         کند، تا نيروی      
صورت بخشِ الزمِ روزانة کارِ وی                 آورده است، از نو توليدکند. دراين                    دست   کار به   

گر شرايط يکسان بمانند، اين خود مقدارِ معلومی است.           شش ساعت است و بنابراين ا
  دست نيامده است. ولی با داشتنِ آن هنوز مقدارِ خود روزانة کار به

کاری باشدکه       نمايندة مدت يا طولِ زمانa              ـــــــــــــــــــ bکه خطّ    کنيم  فرض 
 abاز خطّ     ساعت وغيره     ۶يا   ۳،   ۱کار    الزم است يعنی شش ساعت. برحسبِ اينکه            

 ۷آيدکه نمايندة سه روزانة کارِ مختلف                  دست می   تجاوز نمايد، سه خطّ مختلف به          
  قرار: ساعته است بدين ۱۲ساعته و  ۹ساعته، 

 aـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   bـ ـ ـ ـ ـ ـ  I :                                                  cروزانة کارِ 

 aـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    bـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ ـ  II :                                  cروزانة کارِ 

   aـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ   bـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ــ ـ ـ ـ  III  :      cروزانة کارِ 
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 امتداديافتة خطوطab ِطول فکار=  اينکه روزانة به نظرکارِ زائدند.  معر  bc  +  ab  يا   ac ،
 را  abبه  bcاست نسبت   معلوم  abمتغيراست. چون  bcکار برحسبِ تغييرِمقدار روزانة

Iاردرروزانةکنسبت گرفت. اين توان اندازه همواره می 6
II، درروزانة1 6

  IIIودرروزانة 3
  

وسيلة به است  زمان کار زائد
6
کار الزم زمان نسبت ارزش وابسته به چون نرخِ اضافه  باألخره خواهدبود.6  

ترتيب    مختلف به  کارِ روزانة نرخ درسه اين آيد. دست می ارزش به تناسب نرخِ اضافه اين
3چنين است:

 مقدارِ    تنهائی   تواند به     عکس، نرخِ اضافه ارزش نمی   % .  به۱۰۰و  ۵۰، 2۱۶
گردد، ممکن       % بالغ   ۱۰۰روزانة کار را برای ما مشخّص سازد. مثالً اگر نرخِ مزبور به                             

دهد  ساعت وغيرآن باشد. اين نرخِ اضافه ارزش نشان می ۱۲، ۱۰،  ۸است روزانة کار 
رِ الزم وکارِ زائد از نظرِ مقدار مساوی هستند ولی                          کا  که دو بخشِ روزانة کار يعنی             

  ها دارای چه مقداری است. سازدکه هرکدام از اين بخش مشخّص نمی
های روزانة         بنابراين روزانة کار مقدارِ ثابتی نيست بلکه متغيراست. يکی از بخش

کارگر الزم اس                   کاری است کار منوط به زمانخود ت ولی   که دائماً برای تجديد توليد
 تکند. پس روزانة کار قابل               کارِ زائد تغيير می        مجموعِ مقدارِ اين روزانه با طول يا مد

   ١خودیِ خود مشخّص نيست. تشخيص است ولی به
اگرچه روزانة کار مقدارِ ثابتی نيست و سياليت دارد ولی از طرف ديگر فقط در   

زِ حداقلِّ آن قابل تعيين نيست.           تواند تغيير نمايد. معهذا مر   درون مرزهای مشخّصی می
کنيم، آنگاه      يا کارِ زائد را مساوی با صفر فرض   cbاست اگر ما خطّ امتداديافتة  بديهی

کارگر بايد         که  آيدکه عبارت از همان قسمت از روز است                    دست می   مرزِ حداقلّی به      
داری همواره         مايه  خودکارکند. ولی براساسِ شيوة توليد سر  تأمينِ معيشَت ضَرورتاً برای

دهد و روزانة کار هيچگاه تا اين                   کارِ الزم فقط جزئی از روزانة کار را تشکيل می                        
عکس، روزانة کار دارای مرزِ حداکثری است و در وراِء                               شود. به    حداقلّ کوتاه نمی       

                                                
  ـ "روزانة کار مقدارِ غيرمشخّصی است و ممکن است طوالنی يا کوتاه باشد."۱

("An Essay on Trade and Commerce, Containing Observations on Taxes etc.", London,1770. p.73) 
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مرزِ حداکثر قهراً از دوجهت محدوداست: نخست             تمديد نيست. اين حدود معينی قابل
ساعت است    ۲۴که   کار ـ هر انسان در مدت روزِ طبيعی                حدّ جسمانیِ نيروی      درنتيجة    
تواند مقدارِ مشخّصی از نيروی حياتیِ خود را مصرف نمايد. چنانکه يک                                 فقط می  

کارکند. در       ساعت  ۸اسب، اگر روزها را سرِهم بگذاريم، فقط ممکن است روزانه                            
کند، بخوابد و در جزئی ديگر انسان  که نيرو استراحت جريان بخشی از روز الزم است

پوشيدن وغيره، را    وشو، لباس بايد احتياجات جسمانیِ خويش، ازقبيلِ خوراک، شست
رفع نمايد. عالوه بر اين حدودکامالً جسمانی، امتداد روزانة کار با حدود معنَوی نيز                                    

عیِ خويش،که      های معنَوی و اجتما        کند. کارگر برای رفعِ نيازمندی                برخورد پيدا می       
نوع و تعداد آن به وضعِ عمومیِ فرهنگ بستگی دارد، احتياج به وقت و زمان دارد.                                      

کند. ولی      بنابراين، تغييرات روزانة کار در درونِ اين حدود طبيعی و اجتماعی سير می    
ترين ميدان را برای            پذيری هستند و وسيع       اين هردو مرز دارای ماهيت بسيار انعطاف                     

 ۱۶،  ۱۴،  ۱۲،  ۱۰،  ۸کارِ  های که ما به روزانه است جهت همين سازند. به ن میبازی ممک
  خوريم. ای برمی های مختلفه طولِ زمان ساعته و بنابراين به ۱۸و 

  

کرده است و ارزشِ مصرف            قيمت روزِ آن خريداری            کار را به     دار نيروی سرمايه
آورده      دست  اين وی اين حق را به          آن نيرو، در جريان روزانة کار، ازآن او است. بنابر           

 ١کار وادارد. ولی روزانةکار چيست؟      کارگررا درمدت يک روز برای خود به که است

                                                
بازرگانیِ  اتاقدر (Sir Robert Peel)پيل سررابرت که است سؤالِ مشهوریمراتب مهمتراز به سؤال ـ اين۱

جهت امکان  که تنها ازاين سؤالی چيست؟)، يعنی ليره (يک "?What is a pound" است: بيرمنگام نموده
 )۱ـ۱(بيرمنگام چيان شيلينگ خُرده که است بوده اطالع بی قدر ول همانپ دربارة ماهيت پيل که است طرح يافته

"little shilling men"   .  
که درنيمة اولِ قرن نوزدهم است (Th. Atwood)توماس اتوودهواداران بانکدارِ معروف بيرمنگام  ) اشاره به۱ـ۱(

خودرا تاآخرين شيلينگ بپردازد    قروضِ رسمی  طورِ دولت به  کردکه های دولتی توصيه می دربارة استرداد قرضه
  ولی محرمانه از طالی پول بکاهد.
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 )١( ultima Thuleداردربارةاين    چقدر؟ سرمايه است. ولی روزِطبيعی کمترازيک درهرحال

مثابه    به (مرزِ جهان) که حدّ ضَروریِ روزانةکاراست، نقطه نظرِ ويژة خودرا دارد. وی                  
يافته چيزِ ديگری نيست. روحِ او همان روحِ سرمايه                        دار جز سرماية شخصيت       سرمايه  

افزائی،     ارزش      وی به   گرايشِ    بس وآن     سرمايه يک نيروی محرک دارد و              است. ولی     
وسيلة بخشِ   ممکن ازکارِ زائد به            ، فروکشيدن بزرگترين مقدارِ               ارزش     هايجاد اضاف     

٢.توليد است  لِخود، يعنی وساي  ثابت     تنها   ) ٣( که مانند وامپير       است    ای  رده  سرمايه کارِ م
. مانَد  د، بيشتر زنده می       هرقدر بيشترکارِ زنده بمکَ           گيرد و   کارِ زنده جان می         ِ بامکيدن   

 دار   سرمايه  که   است   است عبارت از زمانی        کار مشغول  کارگر به  آن که در اَثنای  زمانی
اگرکارگر زمانی راکه در اختيار                   4رسانَد.    مصرف می    به  کارِ مورد خريداری را      نيروی

  5دار دزديده است. دارد برای خودکارکند، از سرمايه

                                                
)۱ (Thule جزيره  اند و اين ای واقع درشمالِ اروپا داده ای افسانه جزيره ها به که درقديم رومی است نامی

   کردند. را مانند کوه قاف سرحدّ جهان تصور می
  کار را بيرون بکشد." کاررفته بزرگترين مقدار ممکن سرماية به که با است دار سرمايهـ "اين وظيفة ۲

(J. G. Courcelle-Seneuil: "Traité théorique et pratique des entreprises industrielles.", 
2ème Edit. Paris, 1857. P. 63) 

  مکَد. ندگان را میخيزد وخون ز که ازگور برمی ای است درخُرافة اروپائيان مرده Vampire) وامپير ۳(
است."  پيشه دولت تجارت يک که روزانه ازدست برود موجبِ زيان فراوان برای  کاری ـ "يک ساعت۴

کارگران  ترين ويژه در ميان پائين ـ "مصرف اشياِء تجملی بينِ زحمتکشان فقيرِ اين دولت پادشاهی، به
که از  رسانند، چيزی مصرف می وقت خود را نيز بهمنظور  مانوفاکتورها، بسيار زياد است. آنان بدين 

  زيانمندتراست. تجملی همة اشياِء
  "An Essay on Trade and Commerce etc.", London, 1770, p. 47,153.  

کند،  که اورا با ديدگان نگران تعقيب می کند، اقتصاد ناپاکی ـ "اگرکارگرِآزاد يک لحظه استراحت ۵
  گر از مالِ او دزديده است."کار شودکه مدعی می

(N. Linguet )۱ـ۵(  : "Theorie des lois civiles etc.", London, 1767. vol II. p. 466) 

عليه   که فرانسوی ـ نويسندة) ۱۷۹۴ـ۱۷۳۶( Simon Nicolas Henri, Linguet لنگه  هانری نيکال  سيمون )۱ـ ۵( 
  که در زمان وی آغاز شده بود، برخاست. عليه تسلّط بورژوازی ليبرالِ روشنگران عصرِ خود و  نظريات بورژوا ـ
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شود. وی مانند هر خريدارِ             می   قانون مبادلة کاالها متّکی             دار به      بنابراين سرمايه      
لی  آورد. و        کاالی خود بيرون          کوشد تا حداکثرِ فايده را از ارزش مصرف                     ديگر می   

خروش و فشارِ پروسة توليد خاموش مانده                    کارگری ناگهان بانگ بود، بلند      که درميان
  شود. می

کاالهای ديگر تفاوت داردکه                 ام از اين جهت با خيلِ     تو فروخته که من به کاالئی
دکه بيش از بهای           وجود می     کند و نيز ارزشی به      آن خود، ارزش ايجاد می مصرفرآو

ای. آنچه برای تو ازدياد سرمايه                   که تو آن را خريده   مين سبب استه خود او است. به
کار است. در بازار، تو و من فقط يک                    کند، برای من مصرف زائد نيروی                 جِلوِه می   

کاال ازآن فروشنده           نمودن    شناسيم وآن قانون مبادلة کاالهاست. مصرف                 قانون را می      
کاال را تصرف       که آن    به خريدار است       که آن را منتقل نموده است بلکه متعلّق              نيست 

کارِ روزانة من ازآن تو است. ولی من بايد                       رساندن نيروی       مصرف    بنابراين به      ند. ک  می 
که هرروز آن نيرو را تجديد نمايم           کارم امکان داشته باشم وسيلة بهای روزانة نيروی به

غيره، من بايستی قادر    های طبيعیِ مربوط به سن و تا باز بفروشم. قطع نظر از فرسودگی
باشم فردا نيز با همان وضعِ عادی نيرو، سالمتی وآمادگی مانند امروز کارکنم. تو                                       

کنی. بسيار خوب،        جوئی" و "پرهيز" دعوت می              همواره بر مبنای انجيل مرا به "صرفه               
کارِ من     خواهم از يگانه دارائیِ خود،که نيروی                     من مانند يک مديرِ مدبر و مقتصد می        

کنم و از هرگـونه تبذير و اسراف درآن بپرهيزم. من                            جوئی استفاده       ست، با صرفه   ا 
حرکت درآورم و          جريان انداخته، به      خواهم هرروز فقط آن مقدار از اين نيرو را به می
باشد. تو می         که با مدت عادی و تکاملِ سالمِ              کنم  کار تبديل      به  با       آن متناسب  توانی 

جريان    کارِ مرا چنان به    دازة روزانة کار در ظرف يک روز نيرویدرازکردن زياده از ان
  که تا سه روز هم جبران آن برای من ميسر نباشد. آنچه تو بدين طريق از جهت اندازی
کارِ   دهم. استفاده از نيروی            آوری، من از جهت جوهرِکار ازدست می     دست می کار به

-کارگرِ ميانه      زندگیِ    طورِ متوسط دوران    . اگر بهآن دو چيزِکامالً متفاوتند من و تاراجِ 
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  که تو کارِ من نيرویسال بالغ شود، آنگاه ارزشِ  ۳۰کارکند به که درمقياسِ عادی حالی
 از   عبارت پردازی روز می روزبه را آن          ۱       يا     ۱      بود. خواهد  آن ارزشِ مجموعِ

۱۰۹۵۰ ۳۰  *۳۶۵  

3650 آنکه روزانه       جای کنی، به سال مصرف۱۰کار را درظرف و اين نيرویحاال اگر ت
1 

10950کاررا بدهی  نيروی   ارزشِ مجموعِ
3ديگر  عبارت آن، يابه 1

ارزشِ روزانـة آن را           1
3پردازی و بنابراين هرروز می

کار   نيروی     روز    يک  من  به   تو   دزدی.      مرا می     کاالی ارزشِ 2
کنی. اين مخالف قرارداد ما و       روز ازآن مصرف می مقدار سه که به پردازی درحالی می

کنم   مغاير با قانون مبادلةکاالهاست. بنابراين من روزانةکاری با اندازة عادی مطالبه می      
سازم زيرا در مورد            طرح می  و اين خواست را من بدون مراجعه به قلب و رأفت تو م                        

باشی،   ای   نمونه   است تو بورژوای    احساسات وجود ندارد. ممکن مسائلِ پولی جائی برای
تَقَدست جهانگيراست   حمايت حيوانات هستی و ازاين باالتر بوی شايدهم عضوِ انجمنِ

نچه در   تَپد.آ    اش نمی    که هيچ دلی در سينه    ولی تو در برابرِ من نمايندة آن چيزی هستی
است و بس. خواست من روزانة                رسد، ضَربان قلبِ خود من         نظر می   اين ميان تپِش به      

کاالی خود را مطالبه            کار است، زيرا من، مانند هر فروشندة ديگری، ارزشِ                            عادیِ   
  ١کنم. می

  

هيچگونه    روزانةکار     پذير، برای نظرازمرزهای انعطاف شود، صرف می ديده چنانکه

                                                
منظورِ تقليلِ  ، به ۶۱ـ۱۸۶۰در (London builders)لندن  کارگران ساختمان اعتصابِ بزرگهنگامِ  ـ به۱

آن تقريباً نزديک به دادخواست               ای صادر نمودکه مضمون ساعت،کميتة آنها اعالميه ۹روزانةکار به 
سر م.   که اين مطلب اشاره شده که خالی ازاستهزاء نيست، به ا بود. در اعالمية مزبور، با لحنیکارگرِ م

"بوی تَقَدسش جهانگير        (building masters)کارفرمای ساختمان         ترين    حريص ، (Sir M. Peto)پِتو 
  رديد.)گ) ۱ـ۱(اشتروسبِرگکارش مانند  عاقبت ۱۸۶۷که پس از  است ئیپِتو. (اين همان است"

آلمانی    بازان معروف   داران و سفته از سرمايه  ـ يکی  (Bethel Henry Strousberg)اشتروسبِرگ بِتل هنری) ۱ـ۱(
   تقلّب شناخته شد.   کارش ورشکست به در پايانآهن دست داشت و رد ساختمان راهموويژه در که به قرن نوزدهم
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شود، و بالنتيجه هيچگونه حدودی نيز         هيت و نفسِ مبادلةکاال ناشی نمیسرحدی از ما
که تا    دار در جستجوی اين است           گردد. وقتی سرمايه         کارِ اضافی ازآن منتزع نمی            برای

دو روز تبديل    بيافزايد واگر ممکن شود يک روز را به روزانةکار طولِ  سرحدّ امکان به
کند. از سوی ديگر ماهيت خاصِّ کاالی                دار دفاع می      مثابه خري     نمايد، از حقِّ خود به         

خواهد     سازد و نيزکارگرکه می   آن محدود می نمودن شده خريدار را درمصرف فروخته
مثابه يک نفر فروشنده از حقِّ خويش               آن محدود نمايد به      را درميزان عادیِ روزانةکار 

حق قرارگرفته است و هردو            است، حق در برابرِ         نمايد. پس در اينجا تعارضی دفاع می
اند. ميان دو حقِّ متساوی، زور حکم                    گرديده     حق با مهرِ قانون مبادلة کاالها تسجيل               

 کار   روزانة      ساختنِ   داری، عادی         که در تاريخِ توليد سرمايه          کند. از اين جهت است می
که بينِ    ای   مبارزه    نمايد ـ    ای برای تعيينِ حدود روزانة کار تجلّی می                     صورت مبارزه       به 

کارگران، يعنی طبقة          دار، و مجموعِ        داران، يعنی مجموعِ طبقة سرمايه              مجموعِ سرمايه    
  گيرد. کارگر، درمی

  

  )١(دار و بويار . کارخانه [کارِ اضافی] کار جوعِ اضافه .۲

  

کار را سرمايه خود کشف نکرده است. هرجاکه بخشی از جامعه انحصارِ                        اضافه
در دست دارد،کارگر اعم از اينکه آزاد باشد يا نباشد، مجبور است به وسايلِ توليد را 

کند تا    کارِاضافی ضميمه     که برای تأمينِ زندگیِ خويش الزم دارد، مقداری  کاری زمان
وسايل زندگیِ موجبات ٣( کاگادوس       کالوس    مالک   خواه اين    ٢توليد را ايجادنمايد. مالک( 

                                                
)۱( Bojar  ، Bojard با و مالکينِ بززمين در روسية قديم وکشورهای دانوبی و بالکانی.ـ نُج رگ  
  دهند."  که توانگر نام دارند، و هم خود را غذا می کنند... درواقع، هم ميهمانانی کار می  ـ "آنهاکه۲

   "Edmound Burke: "Thoughts and Details on Scarcity) ۲فحة ، ص۱۸۰۰(لندن، ادموند بورکه 
)۳(Kalos Kagados  در مت)يونانی نوشته شده است.) ن به حروف 
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(شهرنشينِ    ) ٢( سيويس رومانوس        ) ١( آتروسک    رات  تئوک  زاده) آتنی باشد، خواه               (نجيب  
دارِ جديد،       ، و خواه زمين     )٣(بويار واالشیدارآمريکائی،  ، بردهبارون نورماندیرومی)، 

ساخت اقتصادی ـ اجتماعیِ معينی،       که اگر در است وجود اين روشن با  4دار. يا سرمايه
کار   باشد، آنگـاه اضافه         مصرف محصوالت      مبادله بلکه با ارزش           برتری نه با ارزش           

خصلت    گردد. ولی از نفسِ           ها می   تری از نيازمندی          تر يا وسيع    دايرة تنگ      محدود به     
گيرد.    کار سرچشمه نمی     حد و حصری نسبت به اضافه         گونه احتياج بی   خود توليد هيچ

آوردن ارزشِ مبادله در               چنگ  که به   که در دوران باستان، هنگامی               همين سبب است   به 
شکلِ وحشتناکی، درمورد طال و نقره،            به )5(کاری شود، افزون آن مطرح می لبِ پولیِقا

- کارِ اجباری تا سرحدّ مرگ، شکلِ رسمی افزون                   ای   کند. در چنين جامعه         بروز می    
مراجعه     ) 6( سيکولوس    ديودوروس       نوشتة   است به     موردکافی       گردد. در اين          کاری می    

                                                
)۱ (Théocrate étrusque  دين است و پيشوايان اتروریـ تئوکراسی حکومت Etrurie  نامِ يکی از

خوانده  اتروسکنام دارد ـ ساکنينِ آن ايالت  Toscane توسکانکه امروز  اياالت قديمِ ايتالياست
  شده است. وسيلة روحانيان اداره می که به تی بودهشوند. اين ايالت در عهد باستان دارای حکوم می

)۲ (Civis Romanus  

)۳ (Valachie لحاق به مولداوی ـ ايالتی از رومانیکه قبل از ا(Moldavie)  ۱۸۷۸ در  و تشکيلِ دولت
  نشينِ مستقلّی بوده است. رومانی، شاهزاده

توان از خود پنهان  نويسد: "نمی حانه میلو خويش بسيار ساده درکتابِ تاريخِ رومِ (Niebuhr)بور نیـ ۴
اندازد، وجود          شگفتی می  آن هنوز در اين زمان ما را به                 های   ،که خرابه   اتروسککه ابنيه وآثارِ  داشت

تر   عميق  سيسموندی  سازد."      کوچک(!) مفروض می           های   اربابِ فئودال و رعيت سرف را در دولت                     
  دار وکارگرِ مزدور دارد." وجود سرمايه های بروکسل، مالزمه با گويدکه: "توری می

نظر از شيوة توليد حاکم است، ترجمة  طورِ اعم و صرف کار به کاری،که عبارت از اضافه ) افزون۵(
  ترجمه شده است.surtravail که در زبان فرانسه  کتاب) است (متنÜberarbeitِ کلمة آلمانی 

)۶(Diodorus Siculus     يا Diodore de Sicile لِ قبلمِ سدة اوخِ مشهورِ يونانیِ نيمة دورواز ميالد  م
  امپراتورِ روم. اوگوستهمزمان با 
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که توليد     است. ولی اَقوامی         درجهان باستان استثنائی    ، چنين وضعی با وجود اين ١.شود
بازاری      که به   آنها هنوز بينِ اَشکالِ دانیِ بندگی، رعيتی وغيره، قرارگرفته است همين                            

داری است و درنتيجة اين          که تحت سلطة شيوة توليد سرمايهشوند کشيده می المللی بين
آيد، آنگاه       همترين نفعِ آنها درمی       صورت م    خارجه به     وضع فروشِ محصوالت آنها به          

[کارِ   کار    در نزد آنها فجايع وحشيانة بردگی، سرواژ وغيره با شناعات و فجايع اضافه                                

آمريکا       های جنوبِ     که در دولت       سبب تا هنگامی      همين  آميزد. به      متمدن درمی        اضافی]   
پوستان جنبة معتدل      سياه  مبرم بود،کارِ      ارضاِء احتياجات  به  معطوفعمده طورِ  توليد به

ها شد،   نفعِ حياتیِ اين دولت            که صدورِ پنبه مبدل به         تدريج    و پدرانه داشت ولی به            
اله جزِء   س کارِ هفت    زندگیِ وی در مدت            کردن     پوست و مصرف     کاریِ سياه     افزون    
وی   وسيلة  نبود که به گرديد. ديگر مطلب برسرِ اين   ای شدهناپذيرِ سيستمِ حساب جدائی

آيد. اکنون سخن بر سرِ توليد خود اضافه ارزش                   دست  سودمند به  محصولِ حجمِ معينی
  های دانوبی وجود داشت. بود. وضعِ مشابهی درموردکارِ رعيتی مثالً در اميرنشين

فی]        کار    مقايسة جوعِ اضافه        رِ اضا ميرنشين       [کا دانوبی با همين           در ا جوع در      های 
کار در سرواژ دارای شکلِ               ورِ ويژه جالب است زيرا اضافه             ط  های انگليسی به کارخانه

  مستقلّ و قابل لمسی است.
کارِ زائد باشد.        ساعت  ۶کارِ الزم و  ساعت ۶که روزانة کار مشتمل بر  کنيم فرض

عيناً  دهد.     کار تحويل می      ساعت اضافه    ۳۶يا   ۶* ۶ای    کارگرِآزاد هفته          صورت   دراين    

                                                
کنند) ديد      کار می    بختان را (آنهاکه در معادن طالی بينِ مصر، حبشه و عربستان     اين تيره توان نمی"ـ ۱

نظافت بدن خود و يا پوشاندن  توانند به بارِآنان متأثّر نشد. اينان حتّا نمی و قهراً نسبت به سرنوشت رقّت
آن بپردازند. درآنجا هيچگونه مراعاتی نسبت به بيماران، معلولين، سالخوردگان و حتّا نسبت به                                            

روزی  قدرکارکنند تا مرگ به سيه کارکنند وآن زورِ تازيانه ناتوانیِ زنان در بين نيست. همة آنها بايد به
  آنان پايان بخشد."  های و رنج

 "Diodorus Siculus: "Bibliothèque historique)  ۲۶۰، صفحة ۱۳(کتابِ سوم، فصلِ
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باشد.   دارکارکرده   ای خود و سه روز مجاناً برای سرمايهمانَدکه وی سه روز بر آن می به
آميزند. بنابراين ممکن           وکارِ الزم درهم می           [کارِ اضافی]      کار    ولی اين مرئی نيست. اضافه  

ثانيه برای        ۳۰کارگر در هر دقيقه           کردکه     است همين رابطه را مثالً بدين طريق بيان                
و بر اين قياس. در مورد بيگاری جريان                    کند   دارکار می       ثانيه برای سرمايه         ۳۰خود و   

دهد    خود انجام می       معاشِ    واالشی برای        که مثالً دهقان      الزمی     نَحوِ ديگر است. کارِ         به 
دهد مکاناً جداست. يکی را روی مزرعة خود                     برای بويار انجام می            که  کاری    ازاضافه    

طورِ   کار، به     ان دهد و ديگری را روی ملک ارباب. بنابراين هر دو جزِء زم                                انجام می    
کار دقيقاً ازکارِ الزم             مستقل درکنارِ يکديگر وجود دارند. در شکلِ بيگاری اضافه                         

وجه تغييری در رابطة کمیِ  هيچ تفاوت در شکلِ بروز، به  است اين  متمايز است. بديهی
زِ آورد. سه روزکارِ اضافی همواره سه رو                    وجود نمی     وکارِالزم به        [کارِ اضافی]      کار   اضافه   

نيست، خواه      مانَدکه برای خودکارگر، پديدآورندة هيچگونه معادلی                            کاری باقی می      
داران      کار برای سرمايه        اضافه آن بيگاری باشد يا کارِ مزدوری. با وجود اين حرصِ  اسمِ

نزد   کند ولی     ازحدّ روزانةکار بروز می                کردن خارج     صورت هجوم درجهت طوالنی به
  ١شود. گر می ساده درصيد مستقيمِ روزهای بيگاری جِلوِه طورِ بويار به

های دانوب بيگاری همراه با بهرة جنسی و متفرعات ديگرِ سرواژ                             در اميرنشين     
شد.  طبقة حاکمه پرداخت می         ئی بودکه به      منزلة خراجِ اساسی   خود به وجودداشت ولی

عکس،  شود ولی به شی میندرت بيگاری از سرواژ نا است به که وضعِ چنين در جاهائی
منوال    رومانی وضع بدين       اياالتچنانکه در)٢(.گيرد می بيگاری سرچشمه اکثراً سرواژ از

                                                
ـ آنچه در دنبالِ اين مطالب ذکر خواهد شد مربوط به شرايط اياالت رومانی پيش از تغييراتی است ۱

وقوع پيوسته است.  کريمه به که بعد از جنگ 

 البکه در خاورِ رود  ويژه برای منطقة پروس ن، بهآلما گفته شد برای (يادداشت چاپ سوم): آنچه )۲(
  صورت تأدية خراجی به جا مجبوربه تقريباً همه آلمانی است. درقرن پانزدهم دهقان قرارگرفته، نيزصادق

 ← آلمانی های آمد.کولون شمار می آزادی به گذشته ازاين، الاقلّ عمالً شخصِ کار ومحصول بود ولی
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بوده است. شکلِ توليد بدویِ آنها بر پاية مالکيت اشتراکی استقرار يافته بود، ولی نه                               
آزاد     مالکيت   مثابه   ها به   آن. بخشی از زمين  مالکيت اشتراکی در شکلِ اسالوی يا هندیِ

 ager publicusديگر   شد وبخشِ   وزرع می   وسيلة اعضاِءجامعه مستقالً کشت به خصوصی
طاين  شد. قسمتی آنها کار می (زمينِ عمومی) ـ مشترکاً توس کارِاشتراکی       از محصوالت

شد، و قسمتی هم به    داشته می عنوان ذخيره برای روزِ بدحاصلی و سايرِ حوادث نگاه به
ة دولتی برای جبران مخارجِ جنگی، مخارجِ مذهبی و سايرِ وظايف عمومی تأديه      خزان
مربوط    عوارضِ      مرورِ ايام سرداران و روحانيان هم امالک مشترک و هم     گرديد. به می
بيگاری    کردند. کارِ دهقانان آزاد در روی امالک مشترکشان به آن امالک را غصب به

حال مناسبات سرواژگسترش يافت،             گشت. درعين      بدل برای دزدان امالک مشترک م          
بخشِ جهان،     آزادی    که روسيه، اين تازمانی پاية قانونی هيچگونه فقط درعمل وبدون ولی

صورت قانونی درآورد. طبيعتاً قانون                   تحت عنوان الغاِء سرواژ، مناسبات مزبور را به                     
بود.    شده  خود بويارها ديکته    ، ازجانبِگرديد اعالم )١(کيسلفوسيلة ژنرال  که به بيگاری

استيال   دانوب را تحت        های   اميرنشين اشراف طريق روسيه با يک تير دونشان زد: هم بدين
  جلب نمود. خود اروپارا به سراسرِ احمقِ های آميزِليبرال های تأييد زدن کف درآورد وهم

  

اين قانون بيگاری چنين           نامة سازمانی) ـ نامِ     (آئين  "Reglement organique"بر بنا

                                                                                                       
نيزآزاد شناخته شده بودند.     ومرانی، سيلزی و پروسِ شرقی حتّا ازلحاظ حقوقیدر براندنبورگ، پ →

شدة جنوب نبودند  داد. تنها دهقانان مغلوب وضع خاتمه اين  پيروزیِ اربابان فئودال درجنگ دهقانان به
رگ،   شرقی، براندنبو         آزاد پروسِ           صورت سرف درآمدند. از اواسط قرن شانزدهم دهقانان                           که به  

زندگیِ     به   (Schleswig-Holstein)پومرانی، سيلزی وکمی پس ازآن دهقانان شلزويگ ـ هولشتاين              
  سرواژ تنزّل يافتند.

- Meitzen: "Der Boden des preussischen Staats" -  جلد چهارم(Maurer: "Fronhöfe"  
  .("Haussen: "Leibeigenschaft in Schleswig-Holsteinفريدريش انگلس 

)۱ (General Kisseleff 
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تفصيل ذکر     که به   های جنسی    ای از پرداخت         است ـ هر دهقان واالشی عالوه بر سياهه       
طور   روز بيگاری به        ۱۲ـ ۱است:  اصطالح مالک زمين قرارِ زيرين مديون اين به شده، به

 ۱۴ونقلِ چوب. يعنی جمعاً         ـ يک روز برای حمل        ۳روزکارِکشاورزی،             ـ يک ۲کلّی،   
مفهومِ عادیِ خود درنظرگرفته   ز درسال. با شمِّ عميقی از علمِ اقتصاد، روزانة کار بهرو

متوسط   آوردن محصولِ        دست  به که برای است گرفته شده کاری معنای زمان نشده بلکه به
که   گرديده است      متوسط روزانه چنان موذيانه تعيين               روزانه الزم است. ولی محصولِ                

  ئی  نامه"، باخشکیِ واقعی         رو "آئين ازاينآن قادر نيست.  انجامِ ت بهساع۲۴هيچ غولی در
روزانة کار، محصولِ           ۱۲داردکه غَرض از            که خاصِّ تمسخرِ روسی است، اعالم می             

روز است و بايد از يک            ۳است و منظور از يک روزکارِ زراعتی                   روزکارِ دستی        ۳۶
اين مقدار       بر  روز بيگاری.        ۴۲. جمعاً   ونقلِ چوب سه برابرِآن را فهميد       روز برای حمل

که مالک     است  شود وآن عبارت از انجامِ خدماتی                 نيز افزوده می        ) ١( بيگاری (ژوباژی)          
  العادة توليد تحميل نمايد. منظورِ رفعِ احتياجات فوق تواند به زمين می

ن ساله عدة مشخّصی را برای ژوباژی تعيي                 تناسبِ ساکنينِ خود همه      هر ده بايد به 
 واالشی درحدود شود. بدين      روز تخمين زده می  ۱۴نمايد. اين بيگاری برای هر دهقان

وهوا،     آب   بدیِ    گردد. ولی نظر به     روزانةکار درسال بالغ می ۵۶طريق بيگاریِ مذکور به
روز بابت        ۴۰روز است،که ازآن ميان بايد                   ۲۱۰کشاورزی در واالشی فقط               سالِ 

  روز را  ۷۰جمعاً  روز بابت هوای نامساعد، يعنی ۳۰متوسط  طورِ هـا و اعياد و به يکشنبه
 ۲ % نرخِ   ۶۶ 

۳ 
 ۵۶ يا

۸۴ 
کارِ الزم:   روزانة کار. نسبت بيگاری به۱۴۰مانَد کسر نمود. باقی می

مراتب ازآنچه برکارگرِکشاورزی ياکارگرِکارخانة    دهدکه به دست می ارزشی به اضافه
که در    ئی است   که اين فقط بيگاری        لی بايد دانست انگليسی حاکم است،کمتر است. و

گزاریِ انگلستان،          منشانه"تر از قانون            گرديده است و با روحی"ليبرال                  قانون تصريح      

                                                
)۱ (Jobagie  



 پيتال. جلد اولکا    ۴۰۰

از آنکه      کرده است. پس        نامة سازمانی" طُرقِ تخلُّف از مقررات مزبور را تسهيل                   "آئين
روز را     ۵۴اسمیِ هر يک از اين روز نموده،کارِ ۵۴روز را تبديل به  ۱۲نامة مزبور  آئين

ازکارِ يک روز به روزِ بعد بياُفتَد. مثالً          که همواره بايد قسمتی است نَحوی مقرر داشته به
های   ويژه درمورد زمين      آن، به انجامِ شودکه برای روز بايد مساحت زمينی وجين در يک

  ز امورِکشاورزی تعيين  که قانوناً برای برخی ا زار، دو برابر وقت الزم است.کاری ذرت
گردد و در ماه اکتبر پايان               که روزانة کار در ماه مه آغاز می                    نَحوی است    گرديده به     

تر است. يکی از بويارهاکه از بادة                    شرايط باز هم سخت       ) ١( يابد. برای مولداوی              می 
نامة سازمانی به        روز بيگاریِ مقرر درآئين              ۱۲زدکه: "      پيروزی سرمست بود فرياد می            

   ٢گردد!"  روز درسال بالغ می ۳۶۵
کار بود و هر    های دانوب بيان مثبتی از جوعِ اضافه نامة سازمانیِ اميرنشين اگرآئين

 Factory Actهای انگلستان       کارخانه     داد، قوانينِ    اين جوع صورت قانونی می مادة آن به

روزانةکار ازطرف     وسيلة محدوديت ماهرانة  جوع هستند. اين قوانين به بيان منفیِ همين
زنند،    می  [لگام]    نان کار ع    حدوحصرِ نيروی  کشیِ بی بهرهسوی  به دولت، به هجومِ سرمايه 

تسلّط دارند.        داران    زمين داران و برآن سرمايه شودکه انجام می دولتی ازجانبِ عمل اين و
 اين محدوديت       آميز شده بود،       که بيش از پيش تهديد        ئی  کارگری نظر از جنبش صرف

درکشتزارهای        ) ٣( گوانو     که موجبِ فروريختنِ         را، همان ضَرورتی         ها   کار درکارخانه         
                                                

)۱( Moldavie  ، Moldauديگری از رومانی. ـ نامِ ايالت  
  تحت عنوان: E. Regnault ا. رنيوتوان درکتاب  ـ جزئيات بيشتری را در اين باره می۲

"Histoire politique et sociales des principautés Danubiennes", Paris, 1855, p. 303, 321 et suiv.  
  آورد. دست های دانوب) به (تاريخ سياسی و اجتماعیِ اميرنشين

)۳ (Guano پروئی است ای ـ کلمه آمريکای  که از زبان)جنوبی)گرفته شده و به  مرغان معنای فضوالت
که در جزايرِ ساحلیِ پرو انباشته شده بود،  مقدارِ زيادی از اين فضوالت ۱۸۴۰آبی است. پس از سالِ 

کود  مثابه کشورهای اروپا حمل شد. فضوالت مزبور به گرديد و باکشتی به يلة اروپائيان خريداریوس به
  آن عموميت يافت. کار رفت و استعمالِ درکشتزارها به
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 ای،که در يک مورد زمينِ              وآزِکورکورانه گرديد، ايجاب نمود. همان حرص انگلستان
و  ملّت را مورد تاخت         حياتیِ   ساخت، درزمينةديگر ريشة نيروی کشتزارهارا فرسوده می

که مسئلة کاهش قدوقامت          ها با همان صراحتی       یِ بيماری    داد. اشاعة اَدوار           تاز قرار می
   ١آشکار ساخته بود. سربازان درآلمان و فرانسه نشان داد، اين حقيقت را

 
   قانون      ة قانونی        ۱۸۶۷اکنون (     که هم   ۱۸۵۰  کارخانجاتدارد، به         ) نيز قو    عنوان

ار: برای پنج روزِ          قر  است بدين    متوسط کارِ هفتگی، ده ساعت در روز را مجاز شمرده        
ساعت بايد     ۱۲عصر، ولی از اين          ۶صبح تا ساعت    ۶ساعت، از ساعت       ۱۲اولِ هفته     

کار   ساعت  ۶۰مانَد   نيم ساعت برای صبحانه و نيم ساعت برای ناهارکسر شود. باقی می 
آخرين روزهای         ونيم برای      ساعت  ۷روزِ اولِ هفته،          ۵ونيم برای       ساعت  ۱۰  قرار:     بدين  

                                                
که قدشان از متوسط        که موجودات ارگانيک، هنگامی               گفت  توان    و درحدّ معينی می       طورکلّی    ـ "به  ۱

وسيلة شرايط طبيعی      محض اينکه تکامل به       حالِ رشدند. قامت انسانی، به     کند، در نوعِ خود تجاوز می
که خدمت وظيفه وجود دارد و  شود. درکلّيةکشورهای اروپائی يا اجتماعی جلوگيری شود،کوتاه می

خدمت  آنان برای شايستگیِ طورکلّی است قامت متوسط جوانان و به خدمت برقرار شده اين که از زمانی
نظام معين     که برای سربازِ پياده         در فرانسه حداقل قدی ۱۷۸۹پيش از انقالبِ اهش يافته است. ک نظامی

مارس ۲۱وسيلة  قانون و به ۱۵۷به ۱۸۱۸مارس۱۰وسيلة قانون  سانتيمتر بود. اين حداقل به ۱۶۵شده بود 
  مناسبت عدمِ    مشمولين به    سانتيمتر متوالياً تقليل يافت. در فرانسه هرسال بيش از نيمی از  ۱۵۶به  ۱۸۵۲

 ۱۷۸، ۱۷۸۰شوند. در ايالت ساکس قدّ قانونی نظامی، در بودن معاف می علّت معلول کفايت قد و يا به
وسيلة   که به  سانتيمتر است. آماری ۱۵۷سانتيمتر تقليل يافته و در پروس  ۱۵۵به  ۱۸۶۷سانتيمتر بود. در

دهدکه     انتشار يافته نشان می          Bayrische Zeitungامة تنظيم شده و در روزن         (Dr. Meyer) دکتر ماير
نفر   ۷۱۶خدمت وظيفه،       فراخوانده به  ۱۰۰۰شود، از  سال می ۹ که شاملِ در پروس، برحسبِ متوسطی

کفايت قدّ     مناسبت عدمِ    نفر به   ۳۱۷غيرشايسته برای خدمت نظام تشخيص داده شدندکه ازآن ميان                         
شهرِ برلين موفّق نشدکه سهمية خود  ۱۸۵۸ودن معافيت يافتند. در سالِ ب جهت معلول نفر به ۳۳۹الزم و

  نفرکسر داشت." ۱۵۶را در مورد تدارک افراد ذخيره تحويل دهد زيرا 
 (J. von Liebig: "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie,", 
1862, 7 Aufl. Bd I. S. 117-118) 
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بينی نموده     ای را برای مراقبت دراجرای مقررات خود پيش     کارمندان ويژه نقانو ١هفته.
       های   گزارش     کشورند و پارلمان         کاری هستندکه وابسته به وزارت                است. اينان بازرسان

های مزبورآمارهای رسمیِ            گزارش سازد. بنابراين ماه يک بار منتشر می آنها را هر شش
  دهند. دست می کار، به آوردن اضافه چنگ برای به داران منظّمی، دربارة جوعِ سرمايه

  : ٢کارگوش فرادهيم سخنِ بازرسان ای به پس لحظه
گر کار را يک ربعِ ساعت،گاهی زودتر وگاهی ديرتر، پيش از            "کارفرمای حيله

و نيز عصر يک ربعِ ساعت، گاه زودتر وگاه ديرتر،                        کند  ساعت شش صبح آغاز می     
صبحانه   که جهت   پنج دقيقه از ابتدا وانتهای اسماً نيم ساعتی     دهد. وی کار خاتمه می به

                                                
  درجريان همين فصل خواهدآمد. ۱۸۵۰ (Factory Act)کارخانجات  انونـ تاريخِ ق۱
کنم. برای اطالعات         طورِگُذرا، صحبتی نمی ، جز به۱۸۴۵ـ من دربارة دوران آغازِ صنعت بزرگ تا ۲

  کتابِ فردريش انگلس تحت عنوان: (وضعِ طبقة کارگر در انگلستان) بيشتری در اين مورد به
"Die Lage der arbeitenden Klasse in England"  

 است.  داری را دريافته         ، مراجعه شود. واقعاً انگلس روحِ شيوة توليد سرمايه۱۸۴۵چاپِ اليپزيگ سال
کارخانجات و  های گزارش(   Reports on Minesوبه  Factory Reportsبه حقيقت اين بردن به برای پِی
نوشتة انگلس  شود. يک مقايسة سطحی افته مراجعهبعد انتشار ي به۱۸۴۵از های دربارة معادن)که گزارش

 Children's Employment" سال پس از انتشار اثرش از طرف: ۲۰تا  ۱۸ئی، که  های رسمی باگزارش

Commission"  ،تحقيق دربارةکارِکودکان دهدکه وی  ) منتشرگرديده، نشان می۶۷/۱۸۶۳(کميسيون
هائی  رشته ها به گزارش است. درواقع اين آن ترسيم نموده اتانگيزی وضع را در جزئي نَحوِ شگفت چه به

کامالً اجرا      کارخانجات درآنها راه نيافتاده بود و هنوز هم              قانون ۱۸۶۲اندکه تا سالِ از صنعت پرداخته
کمابيش بزرگی از اين جهت وارد          کرده تغييرات که انگلس تشريح شود. بنابراين درمورد وضعی نمی

ام، يعنی  اختيارکرده ۱۸۴۸طور عمده از دورة آزادیِ تجارت بعداز های خود را به مثالنشده است. من 
همه   ها اين    آلمان  سوادآزادیِ تجارت برای گو و بی اش پادوان مغلَق که درباره آسائی ازآن دورة بهشت

اده شده است      جهت در صف مقدم قرار د    عالوه انگلستان در اينجا فقط ازآن کنند. به داستانسرائی می
که آمارِ منظّم رسمی دربارة            داری است و تنهاکشوری است             که وی نمايندة کالسيک توليد سرمايه             

  مسائلِ مورد بحث در اختيار دارد. 
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برای ناهار در نظر          که   دقيقه هم از اول وآخر يک ساعتی         ۱۰دارد و مقررگرديده برمی
بعدازظهر کار را يک ربع، گاه                ۲رود. روز شنبه پس از ساعت             گرفته شده، کش می 

  گردد: شرح زيرين بالغ می وی به دهد. بدين طريق سود کمتر، ادامه می بيشتر وگاه
 دقيقه ۱۵  صبح ۶پيش از ساعت  
 ۱۵  بعدازظهر ۶پس از ساعت    »  

  روز:      ۵جمعاً برای             «              ۱۰  بابت مدت صبحانه
  دقيقه ۳۰۰                       «       ۲۰  بابت ناهار

  دقيقه ۶۰  
  در روزهای شنبه:

  «    ۱۵  صبح ۶پيش از ساعت 
  مجموعِ سود هفتگی:                 «        ۱۰  بابت صبحانه

  دقيقه ۳۴۰                          «      ۱۵  بعدازظهر ۲پس از ساعت 
  دقيقه ۴۰                                                         

ر، پس از وضع دو هفته           هفتة کا   ۵۰که درمجموع         دقيقه درهفته،       ۴۰يا پنج ساعت و    
  ١شود. روزانة کار می ۲۷برای روزهای تعطيل يا تعطيالت تصادفی، بالغ بر

اگر روزانة کار هر روز پنج دقيقه بيشتر از مدت عادی مقرر ادامه يابد، آنگاه                                       " 
که درعرضِ روز،         "درصورتی  ٢ "شود. توليد اضافه می ساليانه دو روز و نيم بر روزهای

طرف، يک ساعت       آوردن مقدار زمانی از اين طرف و مقدار ديگری ازآن                           دست با به
  ٣گردد."  ماه می۱۳ماه سال تبديل به ۱۲زيادتر استفاده شود، آنگاه 

                                                
 Suggestions etc. by Mr. L. Horner, Inspector of Factories, im: "Factories Regulation ـ١

Act. Ordered by the House of Commons to be printed 9. Aug. 1859", p. 4-5.     
دستورِ  که به کارخانجات کارخانجات در اجرای قانون تنظيمِ بازرسِ رنِرال. ه(پيشنهادات وغيره آقای 

  طبع شده است). ۱۸۵۹اوت  ۹مجلسِ عوام در 
  .Reports of the Insp. of Fact 31st, Oct. 1856", p. 35"  ـ٢
 .Report etc. 30th April 1858", p. 9"ـ  ٣
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کوتاهی"     شوند و فقط "زمان         کار می    گسستگیِ  ها،که موجبِ      است بحران     بديهی  
جه تغييری درگرايشِ         و  هيچ  گيرد، به کار انجام می تنها در اثنای برخی از روزهای هفته

کمترگردد، بايد         که معامالت    کنند. هر اندازه درازکردن روزانةکار ايجاد نمی مربوط به
شود بيشتر باشد. هرقدرکمتر بتوان زمان                که از معامالت انجام شده حاصل می              سودی  

ة کارخانجات دربار           کارِ زائد افزود. بازرسان                زمان    کرد، بيشتر بايد به         کار را طوالنی       
  دهند: گزارش می چنين ۱۸۵۸و  ۱۸۵۷دوران بحران بينِ 

يابدکه وضعِ    کارِ اضافی در زمانی وقوع می  نظر رسدکه انواعِ "شايد غيرمنطقی به
بندوبار را به          کسادیِ بازار افراد بی              امورِ بازرگانی چنين بد است، ولی درست همين                   

لئونارد    ای تأمين نمايند..."             العاده     طريق برای خود سود فوق     کشانَد تا بدين تخلّفات می
طور قطع     کارخانه به     ۱۲۲که در منطقة مأموريت من            گويد: "در همان زمان             می  هارنِر   

کار   کوتاهی به    های ديگر مدت اند و همة کارخانه کارخانه ايستاده۱۴۳اند،  ازکار افتاده
ن مقررگرديده است، همچنان      ، مافوقِ آنچه طبقِ قانو[کارِ اضافی]کار اشتغال دارند، اضافه

  گويد: میهاول  آقای  ١ادامه دارد." 
شود،  کارمی وقت وضعِ بد معامالت، فقط نيمه کارخانجات، نظربه دراغلبِ "بااينکه

رسد مبنی بر اينکه روزانه نيم ساعت يا سه           من می مانندگذشته همان مقدار شکايات به
       هجو   کارگران به       ربعِ ساعت از وقت مناسبت              قانونیِ غذا و استراحت هلتآنها    م به م

   ٢شود."  می (snatched)ربوده 
کوچکتری در اثنای بحران وحشتناک پنبه،که از سال            مقياسِ عينِ همين پديده به

   ٣گردد. ادامه يافت، تکرار می ۱۸۶۵تا سالِ  ۱۸۶۱
                                                

 .Report etc. 30th April 1858", p. 43"ـ ١
 ۲۵گزارش، صفحة  همان ـ٢
  ".Report etc. for the half year ending 30th April 1861" ـ٣

نيمة  . تخلّفات از قانون در۵۳و ۵۲، ۷  صفحات ۱۸۶۲ اکتبر ۳۱مورخِ  ۲شود به ملحقّة گزارشِ شمارة   مراجعه
 .Reports etc. Ending 31st Oct. 1863", p. 7"   کنيد با : شود. مقايسه باز هم بيشتر می ۱۸۶۳آخرِ سالِ 
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ی را در    که در ساعات غذاخوری و يا زمان غيرقانونیِ ديگر ماکارگران                   "هنگامی
خواهندکارخانه را تَرک            وجه نمی    هيچ  کارگران به       گويندکه     ما می   يابيم، به     سرِکار می 

آالت وغيره)        کارشان (تميزکردن ماشين           زور بايد آنها را وادار به قطعِ                   کنند و حتّا به    
شدن  ها" پس از خاموش       ويژه در روزهای شنبه بعدازظهر. ولی اگر اين "دست نمود، به

صبح و  ۶آنها بينِ ساعت      که به   جهت است   مانند فقط ازآن       باز درکارخانه میها  ماشين
وجه فرصتی برای اجرای اين           هيچ شوند، به کار محسوب می عصر،که ساعات قانونیِ ۶

   ١شود."  کارها داده نمی قبيل
                                                

  Reports etc. 31st Oct. 1860", p. 23" ـ ۱
کنند،   کاری درکارخانه ايستادگی می                کارگران در برابرِ هرتعطيلِ       دادن اينکه با چه تعصّبی برای نشان
  گوياست: انگيزِ زيرين اند)، داستان شگفت مدعی شده ریداران در دادگست کارخانه (آنچنانکه

(يورکشاير) Dewsbury بيوری ديوسشکاياتی به امين صلح (دادگاه بخش)  ۱۸۳۸درآغازِ ژوئنِ سالِ 
کارخانجات را نقض  مقررات قانون  (Batley)بتلیکارخانه واقع درحوالیِ ۸گرديدکه صاحبان  واصل
 ۶ساله را از روزِ جمعه ساعت            ۱۵تا   ۱۲پسربچة  ۵آقايان متّهم بودند به اينکه  اند. برخی از اين  کرده

غير از غذاخوردن و            کودکان به      اين   اند بدون اينکه به          کار واداشته       شب به  صبح تـا ساعت چهارِ شنبه    
اند اين      کودکان مجبور بوده          يک ساعت خواب در نصف شب فرصت استراحتی داده باشند. و اين                       

دارد ـ چنين  کالف) نام  (يعنی سوراخshoddy – hole دهندکه  ساعته را درمحلّی انجام ۳۰مداوِمِ  کارِ
شوند و حتّا کارگران بزرگسال نيز، که                 های پشم باز می که درآنجاکالف است نامِ اين بيغوله ـ محلّی

خويش دائماً دهان           های   ريه  کنند، مجبورند برای حفظ           کار می    کثافات      در فضائی پر از غُبار و انواعِ 
  آنکه سوگند ياد نمايند، اطمينان دادند ـ زيرا خصلت جای خود را با دستمالی ببندند. آقايان متّهمين به

مانع ازآن بودکه سوگند يادکنند ـ که از روی رحمت و  دار اين مردان با وجدان دين بودن)١ـ١(کواکر
وجه    هيچ  کودکان لجوج به        اند ولی اين   ساعت خواب داده ۴جازة آنها ا شفقت نسبت به اطفالِ بينوا به

 )۱ـ۲( درايدن     ليرة استرلينگ جريمه محکوم شدند.            ۲۰ها به   کواکر      اند! آقايان        خوابيدن نشده حاضر به
  گويد: ها را درنظر دارد وقتی میکواکرهمين 

"Fox full fraught in seeming sanctity, 
 That feared an oath, but like the devil would lie,  
 That looked like Lent, and had the holy leer,  

  ←   And durst not sin! before he said his prayer!". 
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داران      کارخانه     نصيبِ  قانونی  از زمان العادة بيش که درنتيجةکارِفوق ئی "بهرة اضافی
امکان مقاومت دربرابرِآن ندارند.        کندکه ازآنان چنان وسوسه می بسياری گردد، در می

با ياری بخت         اينان حساب می        کشف تخلّف،    هنگامِ    گير نخواهند افتاد و به           کنندکه 
حقارت جريمه و مخارجِ دادگاه، همواره باز برای آنها موازنة سودمندی را تأمين                                            

  ١کند."  می
 a multiplication of"کوچک  های وسيلة تعدد دزدی ن اضافی بهکه زما "هنگامی

small thefts"             روز به داليل دچـارِ        آيـد، بازرسان برای             دست می   در جريان کشف
داران از وقت غذا و          کوچک" سرمايه های اين "دزدی ٢شوند."  العاده می مشکالت فوق

را بازرسان  کارگران استراحت"petty pilferings of minutes"٣کوچک)  بلندکُنیِ (دقيقه 
نامند و يا چنانکه،        نيز می    4ای)    رفتنِ چند دقيقه      (کش   "snatching a few minutes"و  

کردن وقت       زدن و اَلَک       اند، به (نُک       کرده    خود نامگذاری        کارگران در اصطالحِ فنّیِ           
  5است. موسوم شده "nibbling  and cribbling at meal-times"غذا) 

کار در چنين محيطی         وسيلة اضافه    شود، ايجاد اضافه ارزش به               چنانکه ديده می       
گفت اگر شما برای       من می   داران محترم به  وجه سرِّ مگو نيست. "يکی ازکارخانه هيچ به

                                                                                                       
توانست،     گفتن می  ترسيد ولی مانند شيطان دروغ ظاهر تقدس آراسته که از سوگند می (روباهی به →

پرهيز و نگاهی فروتن، جرأت گناه پيش از اَدای نماز نداشت.) ارتکابِ هيچ با حالت  
رانگلستان بيشترد  که است طلبی ـ نامِ سلک مذهبی منزّهخداوند) غَضَبِ(لرزان از  TrembleursياQuaker  )۱ـ۱(

  وآمريکا نفوذ دارد.
  ـ شاعرِ درباری و منقّد انگليسی.) ۱۷۰۰ـ۱۶۳۱( John Dryden جان درايدن )۱ـ۲(
  Rep. etc. 31st Oct. 1856", p. 34"ـ ۱
 ۳۵گزارش، صفحة  ـ همين۲

 ۴۸گزارش، صفحة  ـ همين۳

 ـ همانجا. ۴

 .ـ همانجا  ۵
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جيبِ   ليرة استرلينگ به      ۱۰۰۰دقيقه وقت اضافی قرار دهيد، ساليانه  ۱۰من روزانه فقط 
  ٢"ذرات زمان عواملِ سود هستند."   ١من خواهيد ريخت." 

کارگران نيست. اينان، آنها راکه                   های   در اين زمينه هيچ چيزگوياتر از نامگذاری    
تکنند  کار می کامل مد"full timers"  سال را،که فقط       ۱۳کمتر از   وقتان) و اطفالِ (تمام
در اينجا ديگر        ٣. خوانند    (نيم وقتان) می         "half timers"کارکردن دارند،           ساعت  ۶حقِّ  

-های انفرادی در "تمام              يافته نيست. کلّية تفاوت         کارِ شخصيت   کارگر چيزی جز زمان    

  شود. وقتان" و "نيم وقتان" حل می
  

  هائی از صنعت انگلستان رشته .۳
  کشی بدون محدوديت قانونی درمورد بهره      

  
برای اضافه ارزش را            آسا  ما تاکنون تمايلِ درازکردن روزانة کار و جوعِ گرگ              

گفتة يک    که تجاوزات خارج از اندازه، بنابه                      ايم   ای مورد مطالعه قرار داده                 در زمينه    
کمی ازآنچه       رحمی هيچ دست   اقتصاددان بورژوازیِ انگليسی، از لحاظ سنگدلی و بی

دازه   حد و ان     تجاوزات بی   ندارد. اين  4آوردند پوستان آمريکائی سرِ سرخ ها به اسپانيولی
                                                

   Rep. etc. 31st Oct. 1856", p. 48" ـ١
  Rep. of the Insp. etc. 30th April 1860", p. 56" "آنها عواملِ سودند."ـ ۲

 کارخانجات رسميت يافته است. ههای مربوط ب ـ اين اصطالح چه درکارخانه و چه درگزارش۳

زحمت ازآنچه  شودکه به هائی می رحمی داران موجبِ ارتکابِ بی ـ "آزمندیِ سودجويانة کارخانه۴
  اند، کمتر است."  آوردن طال، مرتکب شده چنگ هنگامِ فتحِ آمريکا برای به ها به اسپانيولی

(John Wade: "History of the Middle and Working Classes", London, 1833,  3e édit. p. 114) 

های  از اصولِ علم اقتصاداست، برای زمان خود دارای برخی جنبه کتاب،که نوعی قسمت تئوريک اين
عنوان:  تحتSir M. Eden  سر م. ايدناست از اثرِ  آوری آن دزدیِ شرم است. ولی بخشِ تاريخیِ بديع

"History of the Poor", London, 1799    
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برخی از شُعبِ توليد       مآالً سرمايه را در زنجيرِ مقررات قانونی قرار داد. اکنون نظری به
بندوبار است و يا تا ديروز              کار، يا امروز هنوز بی             که درآنجا مکيدن نيروی            بياندازيم     

  چنين بوده است.
که در    گیعنوان رئيسِ ميتين  ، يکی از اُمنای صلح، به(Broughton) براوتون"آقای 

که قسمتی    تشکيل شده بود، اظهار داشت  ۱۸۶۰ژانوية  ۱۴شهرداری نوتينگام درتاريخِ 
ای از فقر و       سازی دچارِ چنان درجه           از مردمان شهرنشين شاغل درکارخانجات توری              

کودکان     صبح۴و  ۳،  ۲ است... ازساعت     اطالع هستندکه دنيای متمدن ازآن بی روزی سيه
گردند     شوند و مجبور می   کشيده می خوابگاه چرکينِ خويش بيرونساله و ده ساله از ۹

شود،   آنان پژمرده می  کارکنند. اعضاِء بدن شب ۱۲و۱۱، ۱۰برای بخور و نمير تا ساعت
آنها در خمودگیِ سنگ         گردد. وجود انسانیِ          زده می شان بهت قامتشان خميده و چهره

مـا    آورد. برای          لرزه درمی        را به    آنهـا بدن     رود آنچنانکه تنهـا ديدارِ               فرومی    آسيائی   
داران ديگر عليه           وکارخانه      (Mallett)  مالت   آقای     که   نيست   وجه جای شگفتی     هيچ  به 

 مونتگوولپی    کشيشِ محترم      که  اند... آن سيستمی        اعتراض برخاسته       قبيل مباحثات به   اين
(Montagu Valpy)  ی نامحدود است، بردگی چه ود عبارت از سيستمِ بردگـتشريح نم

در زمينة اجتماعی و چه در زمينة مادی، معنَوی و فرهنگی... چه بايد انديشيد دربارة                                      
کارِ روزانة مردان به            که زمان است کند و خواستش اين می که ميتينگ علَنی برپا شهری

د سخن  دا   کارولين    و  ويرجينيا   همه عليه درختکاران          ساعت محدودگردد!... ما اين                ۱۸
ها و دادوستدگوشت         فروشان آنها، با تمامِ فجايع تازيانه                 دهيم، ولی مگر بازارِ برده       می

منظورِ تأمين منافعِ         کشتارِ تدريجیِ موجودات بشَری،که در اينجا به                       از اين      انسانيش،    
  ١آورتر است؟"  شود، شرم داران از ساختنِ تور صورت و يقه انجام می سرمايه
  

اخير مورد سه بازجوئیِ         سالِ ۲۲ طیِّ استافوردشاير (Pottery) گری وزهکارخانة ک

                                                
 "London. "Daily Telegraph  ۱۸۶۰ژانوية  ۱۷تلگراف، لندن، مورخ  ـ روزنامة ديلی۱
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 (Scriven)  اسکريوِن   آقای      ها درگزارشِ        پارلمانی قرارگرفته است. نتايجِ اين بازجوئی      
          کارِکودکان        جزِءگزارشِ بازرسان"Children's Employment Commissioners"   نقل

دستورِ مديريت پزشکی      که به(Dr. Greenhow)  گرينهاو دکتر ۱۸۶۰شده، درگزارشِ 
انتشار  (Public Health, 3rd Report" I, 112-113")در  (Privy Council) شورای سری

 First Report"جزِء  (Longe)لونج آقای۱۸۶۳است وباألخره درگزارشِ يافته، ذکرشده

of the Children's Employment Commission"  است.   آمده     ۱۸۶۳ژوئنِ     ۱۳تاريخ    به
چند شهادت از قولِ خود          ۱۸۶۳و  ۱۸۶۰های    که ازگزارش    است کافی  برای منظورِ من

شرايط    توان به      کودکان می       اند، بياورم. از وضعِ              که مورد استثمار قرارگرفته              اطفالی   
آن    که در جنبِ     ويژه در شعبة خاصّی از صنعت         بزرگساالن، زنان و دختران جوان، به               

  ١کنند، پِی برد. ها کارِ دلپسند و سالمتی جِلوِه می ريسی پنبه
ماه داشت."   ۱۰و سال ۷ کارکردکه شروع به است، "هنگامی ساله ۹،که ويلهِلم وود

برد و    گاه می    خشک  گرفتة آماده را به          کاالی قالب    بود (وی "ran moulds"از ابتدا وی 
آيد   کارخانه می صبح به ۶عت گردانَد)، وی هر روزِ هفته سا سپس قالبِ خالی را برمی

 شب کارش پايان می ۹و تقريباً در ساعت        کار   شب ۹يابد. "من هر روزِ هفته تا ساعت
کودکی      کار برای       ساعت  ۱۵هفتـة اخير." يعنی        ۸ـ  ۷همين قـرار مثالً طیِّ        کنم. به    می 

گردانم    ر و چرخب گويد: "من قالب ای  می ساله ۱۲ پسرِ  ، (J. Murray) ج. مریساله!   ۷
(I run moulds and turn jigger) آيم. من تمامِ  می ۴وگاه ساعت ۶ها ساعت . من صبح

ام. از شبِ پيش تاکنون به رختخواب             کار کرده صبح ۸گذشته را تا امروز ساعت  شبِ
استثناِء يکی از  کردند. همه به پسرِ ديگرکار می ۹يا  ۸گذشته عالوه بر من  ام. شبِ نرفته
کنم.   پنس دريافت می        ۶شيلينگ و   ۳ای    کار بازگشتند. من هفته          ا امروز صبح به     آنه  

کنم. من در اين هفته دو      کنم، اضافه اجرتی دريافت نمی کار می  که تمامِ شب هنگامی

                                                
 مقايسه شود. ۵۱تا  ۲۴۹صفحات  ".Lage etc"ـ باکتابِ انگلس:  ۱
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وقت   "من هيچ گويد: ای می ساله پسرِ ده (Fernyhough)فرنی هاوام."  کارکرده شبِ تمام
ساعت وقت ناهار       وردن دراختيار ندارم. اغلب فقط نيم          ناهارخ يک ساعت تمام برای

  ١شنبه، جمعه و شنبه."  هم درروزهای پنج دارم، آن
 Stoke - u pon - Trentسازی     کوزه    دارد که در نواحیِ           اظهار می      دکتر گرينهاو     

است. بااينکه       کوتاه    العاده  ، عمرها فوق (Wolstanton)تنتون ولسترنت) و  اپون (استوک
% از جمعيت ذکور       ۳۰/ ۴  تنها   تنتون   ولس  % و در بخشِ      ۳۰/ ۶شِ استوک فقط    در بخ   

گری اشتغال دارند، معذلک در بخشِ استوک                  کوزه    های   سال درکارخانه        ۲۰باالتر از     
های   از بيماری وميرِ مردان، ناشی ديگر دوسوم ازمجموعِ مرگ از نصف و دربخشِ بيش

 هانلی  ، پزشک ناحية      (Boothroyd)ويد   دکتر بوثر    گران است.       کوزه    ريوی، مربوط به        
(Hanley)  های   گويد: "هريک از نسل           می      تر از    تر و ضعيف   کوتاه    گری   کوزه    کارگران

دارد:      اظهارمی   (McBean)بين مکديگری،آقای  گردد."همچنين پزشک پيشين می نسلِ 
دهم    گران مشغول به معالجه هستم، تشخيص می              کوزه    که من در ميان  سالِ پيش ۲۵"از 

گردد."      شدن قامت وکاهشِ وزن تشديد می              که انحطاط اين طبقه دائماً درنتيجة کوتاه 
  ٢اتخاذگرديده است. گرينهاودکتر ۱۸۶۰که ازگزارشِ  است اين اظهاراتی

دکتر ج. ت.      گرديده است:        بازرسان شرحِ زيرين استخراج ۱۸۶۳ازگزارشِ سالِ 
 (North Staffordshire)ِ شمالی  افوردشاير    است ، سرپزشک بيمارستان       (Arledge)  آرلج   

ای درنظرگيريم، آنها جمعيتی را               مثابه طبقه    گران مرد و زن را به             گويد: "اگرکوزه          می 
-اند. اينان معموالً کوتاه             دهندکه از لحاظ جسمانی و معنَوی انحطاط يافته                   تشکيل می  

شوند،   ن افراد زود پير می         های معيوب هستند. اي         اندام و اکثراً دارای سينه         قامت، زِشت
وسيلة   آنها به    خونند و اين نقايصِ جسمانیِ            مزاج وکم       ميرند. بلغَمی     و نسبتاً جوان می       

                                                
   .Children's Employment Commission. First Report etc. 1863.", p.16,19,18"ـ۱

   Public Health. 3rd Report etc.", p. 102-104, 105" ـ۲
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گردد. ولی        حمالت مداوِمِ سوء هاضمه، اختالالت جگر،کُليه و روماتيسم نمايان می                           
پهلو   يه، سل، سينه   الر   قبل از هر چيزِ ديگر آنها مستعدّ گرفتنِ امراضِ ريوی ازقبيلِ ذات   

نفس يا    تنگ نامِ    که به   آنهاست   نفس مخصوصِ    نفس هستند. حتّا نوعی از تنگ           و تنگ  
های بدن   ها و سايرِ قسمت ها، استخوان که غُده )١(گران معروف است. خنازير کوزه سلِ

آن مبتال     گران به     کوزه    که بيش از دو سومِ        ئی است   دهد، بيماری  را مورد حمله قرار می
که   شوند. اگر انحطاط ساکنينِ اين ناحيه بيش از اين نيست تنها بدان سبب است                           یم 

تر انجام     هائی با نژادهای سالم          کند و ازدواج  اينجا روی می جمعيت از نواحیِ مجاوِر به
بيمارستان    اواخر درهمين       که تا اين (Charles Pearson)پيرسون چارلسگيرد." آقای  می

آمار صحبت     نويسد: "من از روی           ازجمله چنين می       (Longe)  نج لو بازرس      جراح بود به 
که هربار چشمِ من     دهم. بايد بگويم کنم ولی طبقِِ مشاهدات شخصیِ خود نظر می نمی

وآزِ اولياِء آنها و           آنها برای ارضاِء حرص            اُفتَدکه سالمت      ای می    کودکان بيچاره  اين به
گران    کوزه    های  علَلِ بيماری گيرد."وی أثّر مرا فرامیاست، هيجان وت شده فدا کارفرمايان 

نمايد.    کار را ذکر می        ترينِ آنها يعنی ساعات طوالنیِ           شمارد و در پايان عمده           را برمی    
که در    کندکه: "اميد است صنعتی        کميسيون درگزارشِ خود چنين اظهارِ اميدواری می       

يل به تحملِ چنين ننگی نگرددکه           ديدة جهانيان مقامِ ارجمندی دارد، بيش از اين ما                         
موفّقيت بزرگش را همراه با انحطاط جسمانی و انواعِ عيوبِ بدنی و حتّا مرگ نورسِ       

آنچه ما     ٢کار و مهارت آنان اَرکان اين نتايجِ درخشانند."                            کنندکه   جامعة کارگرانی        
   ٣کند."  نيز صدق میگران اسکاتلند  گفتيم، درموردکوزه گران انگلستان دربارة کوزه
گوگرد    که طريقة نصبِ     آغاز شده است، يعنی سالی         ۱۸۳۳سازی از سالِ  کبريت

سرعت  اين صنعت به ۱۸۴۵گرديده است. از سالِ  کشف های نازک چوب روی ساقه به
                                                

)۱( Scroffule, Scrofulose  ياSkrophulose  
۲ و ۲۲و ۲۴ـ صفحات "Children's Employment Commission, 1863", XI  
  XLVII ـ همان سند، صفحة۳
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های پرجمعيت لندن ايجادگرديد و               در انگلستان بسط يافت. اين صنعت بدواً در محلّه    
ر، بيرمنگام، ليوِرپول، بريستول، نورويچ، نيوکاسل،گالسکو سرايت                            ازآنجا به منچست      

که يکی از     ئی  آورد؛ بيماری         همراه    را به )١(نمود. اين صنعت با خود بيماریِ تشنّجِ فکّين
کشف نمود. نيمی       سازان    کبريت   مثابه بيماریِ مخصوصِ        به  ۱۸۶۵پزشکان وين در سالِ 

کبريت  ازکارگران ۱۳از    کمتر  سازی پسران       سالند. کارخانة        ۱۸کمتر از     سال و دختران
که تنها    اش چنان بد شهرت يافته است         بودن وکارِ زننده مناسبت ناسالم سازی به کبريت

شوند اطفالِ خود       گرسنه وغيره، حاضر می        زنان نيم     طبقة کارگر، بيوه         بينواترين بخشِ     
کلّی   مرده ازگرسنگی، به          ، نيمه  رنگ    که "الغر و پريده          آنجا بفرستند؛ کودکانی          را به   
شهادت آنها را        (White)  وايتکه بازرس  کسانی از ميان ٢اند."  نيافته پوش و تربيت ژنده

زحمت    نفر به   ۱۰سال،   ۱۰نفرکمتر از ۵۰سال، ۱۸نفرکمتر از  ۲۷۰استماع نموده است، 
بوده است همراه  ساعت ۱۵تا  ۱۲اند. روزانةکار بينِ سال داشته ۶سال و پنج نفر تازه  ۸

های مسموم از بخارِگوگرد صَرف    که معموالًدرکارگاه کاری وغذای غيرمکفی با شب
کرد، شدايد و فجايعی را           ها را مشاهده می        کارگاه     اين قبيل    ) ٣( دانته   شده است. اگر    می

  ديد. که در دوزخِ خيالیِ خود تصورکرده است، چند برابر می
کاغذ چاپ     روی     وسيلة ماشين به   ها به ين نقشدرکارخانة کاغذ ديوارسازی، بدتر

گيرد. از آخرِ اکتبر تا پايان ماه                  ها با دست انجام می         ترين نقش    شود ولی ظريف       می 
 ۶کار تقريباً بالانقطاع از ساعت              کار است. اکثراً در اين دوران                  آوريل بحبوحة فصلِ        

  .صبح تا ساعت ده عصر و حتّا بيشتر ازآن در شب امتداد دارد
دخترِ    ۱۹)، شش نفر از      ۱۸۶۲گذشته ( کند: "زمستان اظهار می (J. Leach) ج. ليچ

                                                
)۱ (Mundsperre, Trisme 

  LIV ـ همان سند، صفحة۲

حالِ   دهمِ ايتاليا، که شرحشاعرِ بزرگ قرن سيزدهم و چهار (Dante Alghieri)دانته آلگيری ) ۳(
  مختصرِ او در فصلِ سوم ذکر شده است.
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   کار   العاده بيمار شده بودند، ديگر به                مناسبت اينکه درنتيجة کارِ فوق            کارگر، به      جوان
آنها دادوفرياد          دارم، مجبورم دائماً به          برنگشتند. برای اينکه بتوانم ديگران را بيدار نگاه

توانستند     گويد: "کودکان اغلب از شدت خستگی نمی                 می  (W. Duffy)  یو. دف    کنم."    
زحمت چنين توانائی را          دارند و درواقع ما خود نيز اکثراً به                    های خود را باز نگاه     چشم

  سال دارم... در زمستان        ۱۳نمايد: "من اظهار می (J. Lightbourne)بورن ج. اليتداريم." 
 ۹گذشته ما تاساعت قبل شب و زمستان کار می شب ۱۰ازآن تا ساعت      کرديم. زمستان

  توانستم از فريادکردن جلوگيری                کردکه نمی     گذشته چنان پاهای مجروحِ من درد می  
که اينجاست، هفت سال بيش         ای   گويد: "پسربچه       می    (G. Apsden)دن پس ج. ا   کنم."     

کرده از برف        وش  هنگامِ آمدن و رفتن قلمد          که او را به    کرده بودم نداشت و من عادت
بسا اتّفاق افتادکه من اجباراً             کرد... چه ساعت درروز کار می۱۶بگذرانم... وی معموالً 

او غذا بدهم زيرا وی پهلوی ماشينِ خود ايستاده بود و حق نداشت  زانو درآمدم تا به به
 های منچسترکه خود      ازکارخانه      مديرِ يکی اسميثکند ويا ازکار بياندازد."  آن را ترک

کار    کند: "ما بدون اينکه برای ناهار دست بکشيم                   درآن صاحب سهم بود اظهـار می            
کارِ روزانة         که نَحوی کنند) به هستندکه برای "ما" کار می  کنيم (مقصود اوکارگرانی می

 ١است.  بعد زمان اضافی        به  يابد و ازآن         عصر پايان می      ۴/ ۵و نيمه در ساعت    ده ساعت 
گذارد، غذا        خود می   حسابِ  به که  و نيمی ساعت   ده هم طیِّ اين  سميث ا آقای  اين  (آيا

                                                
مثابه    کار را به      ونيم   ساعت ۱۰آقايان کارِ خودمان تلقّی نمود. اين اين عبارت را در معنای اضافه ـ نبايد۱
  کارِ اضافی     است. سپس    گرفته   کارِ عادی نيز جای         اضافه   آن     منِضکنندکه    کار تلقّی می     وزانة عادیِ    ر

اصطالح عادیِ  بعدها خواهيم ديدکه طیِّ روزانة به دهند. کمی بيشتر مزد می آن شودکه برای شروع می
که وقت اضافی فقط        طوری    شود به   آن پرداخته می        تر از ارزشِ        کار پائين     کار، بهای استفاده از نيروی    

کشد. گذشته از اين،          ون  دار است برای اينکه از کارگر کارِ اضافیِ بيشتری بير                        يک نيرنگ سرمايه     
گردد باز تغييری در  کار مورد استفاده تماماً پرداخت کار" بهای نيروی فرض اينکه طیِّ "روزانة عادیِ به

  اصلِ مطلب حاصل نخواهد شد.
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کشيم (يعنی    عصر دست می ۶از ساعت  آقای اسميث) نُدرتاً قبل خورد؟) ما (همين نمی
کار   که درتمامِ سال ما با وقت اضافی              طوری    مان) به    های انسانی کردن ماشيناز مصرف

بزرگسال)      ۱۴۰سال و   ۱۸پسر و دخترِکمتر از       ۱۵۲(   کودکان و بزرگساالن             .. کنيم.   می 
اخير به۱۸استثنا طیِّ   بدون ط دست ماهکار  روز و پنج ساعت در هفته          ۷ کم طورِ متوس 
که در دو ماه امسال پايان                ای   و نيم. برای شش هفته         ساعت   ۷۸ای    هفته  اند، يا     کرده   

ساعت درهفته!" با وجود اين      ۸۴روز يا   ۸) حدّ متوسط باالتر ازآن بود ـ ۱۸۶۳يافت (
آيد، با تَبسم بر لب      کاربردن ضميرِ جمعِ شاهانه بدش نمی آقای اسميث، که از به همين

برند از     کار می    دستی را به     که پِرِسِ     آنهائی    است." ولی      آسان     اَفزايد: "کارِ ماشينی           می 
بهداشتی   تر   گويند: "کارِ دستی صحی         جانبِ خود می      است." خالصه      کارِ ماشينی    از   تر]   [

هنگامِ  ها، الاقلّ به ساختنِ ماشين داران با نفرت تمام عليه پيشنهاد "متوقّف کارخانه آنکه  
 (Borough)بورو، مديرِکارخانة کاغذ ديوارسازیِ  (Otley) اُتلیغذا" معترِضند. ـ آقای 

صرکار شود، برای ما         ع  ۹صبح تا  ۶که اجازه دهد از ساعت  گويد: "قانونی (لندن) می 
           صبح  ۶کار از ساعت       کارخانجات با محدودساختنِ            بسيار خوشايند است، ولی قانون

سازيم    ها را متوقّف می        هنگامِ ناهار ماشين        عصر برای ما مطبوع! نيست... ما به                  ۶تا  
شود."    توقّف موجبِ زيان چندانی در موردکاغذ و رنگ نمی   سخاوتی). اين (واقعاً چه 

اين امر      توانم دلپذيرنبودن زيان وابسته به          اَفزايد: "من می احساسِ همدردی می لی به... و
شودکه وحشت برخی        لوحانه اظهار نظر می         کميسيون ساده     کنم." درگزارشِ          را درک     

کارِ     که صَرف تصرف     از "مؤسسات درجة اول" از اينکه وقت تَلَف شود (يعنی وقتی                          
بالنت   ،    شود)   می   ديگری     آن  کافی" برای         وجه "دليلِ       هيچ  رود" به        هدر   يجه "منافع به    و 

ساعت از   ۱۸تا  ۱۲سال، طیِّ    ۱۸تر از    وجوانان پائين        ۱۳کمتراز    اطفالِ   تواند باشدکه       نمی 
گوئی ذغال و       کنندکه   طورعمل    گردند و درمورد تغذية آنها همان         ناهارخوردن محروم

کنند   چرخ اضافه می      زنند و يا روغن به           پشم می   ريزند، يا صابون به          ماشين می   آب به    
طورِ ساده مانند موادّ کُمکیِ             پروسة توليد به        ديگر آنها را در اثنای                 عبارت    وغيره يا به     
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    ١کار تلقّی نمايند. وسايلِ
افتاده نيست       قدر عقب    قدرِ نانوائی اين          های صنعت انگلستان به       يک از رشته     هيچ 

افتادگی دراين       گشايد). عقب که تازه دارد راه خود را می زیپ نظر از ماشينِ نان (صَرف
ازمسيحيت را،که شُعرای   قبل های توليد عتيقِ توان همان شيوه که می است حدی رشته به

است، دراين رشته ديد. ولی            اند و تا امروز حفظ شده کرده عهد امپراتوریِ رم توصيف
د ر آو چنگ می که به يه جنبة فنّیِ پروسة کاریهمچنانکه قبالً متذکّر شديم، برای سرما

  پذيرد. طورکه هست، می يابد همان بدواً يکسان است. وی در ابتدا آنچه راکه می
وسيلة   ويژه در لندن، بروزکرد، بدواً به                      که در امرِ نان، به           ئی  تقلّبِ باورنکردنی        

به "تقلّب در موادّ        مربوط     ۱۸۵۵ـ  ۵۶کميسيون تحقيقِ مجلسِ عوام، درگزارشِ سالِ                 
 Adulterations"، تحت عنوان       (Dr. Hassal)دکتر هسل   غذائی" و همچنين در نوشتة          

detacted"          .فشاگرديددرنتيجة اين افشاگری             ٢، ا     عنوان:      ۱۸۶۰اوت     ۶قانون تحت
"for preventing the adultation of articles of food and drink"          برای ممانعت از)

تأثيری بود زيرا طبعاً منتهای            بی  گرديد. اين قانون     در خواربار و نوشابه) تصويبتقلّب 
راعات ومالحظه را دربارة بازرگانانکاالهای     وفروشِ    خريد     که داشت آزاد مبذول می م

 ٣."to turn honest penny"بودند       کرده  خويش را وسيلة "تحصيلِ نان شرافتمندانة" تقلّبی
                                                

  .Children's Employment Commission", 1863, Evidence pp. 123, 124, 125, 140, LIV"ـ ۱

نامِ  که به گرديده،کاالی رايج تجارتی است يده شده و يا با نمک مخلوطکه بسيار نرم سائ ـ زاجی۲
 (ماية نانوا) معروف است. "baker's stuff"پرمعنای 

دهدکه  است و نوعی ازکود را تشکيل می بسيار نيرومندی ازکَربن   دانيم، دوده شکلِ ـ چنانکه می۳
منصفة انگلستان  هيئت ۱۸۶۲فروشند. درسالِ سی میداران انگلي دار به اجاره های سرمايه کُن پاکبخاری

"Juryman" که  آيا درصورتی که سازد داشت، اين نکته را روشن که جريان ای بايست، طیِّ محاکمه می
معنای"تجاری" آن  % خاک و شن آميخته شده باشد "واقعاً دوده به۹۰ای، بدون اطالعِ خريدار، با دوده

  "amis du commerce"آن است. دوستان تجارت    قلّبی" در معنای قانونیِ آيد و يا دودة "ت شمار می به

←   
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ای، نظرية خود را ابراز داشت مبنی بر اينکه                     لوحانه حوِکمابيش سادهنَ خودکميسيون به
تقلّبی يا با آنچه  است  طورِعمده عبارت آزاد به تجارت ّها  که انگليس از دادوستد با مواد

"موادّ  سوفسطائی          به  قـع            شده "می     شوخی  از            اين   نامند. دروا بهتر   نوع "سوفسطائی" 
قادر    ) ٢( ها  آت   اله ياه از سفيد و سفيد از سياه بسازد و بهتر از       تواند س می )١(پروتاگوراس
  ٣بودن واقعيت را اثبات نمايد. خيال (ad ocules)زدن  هم به چشم  است به يک

                                                                                                       
دار را مردود دانسته  ای دودة تجاریِ "واقعی" است و شکايت اجاره گرفتندکه چنين دوده تصميم →

  برآن وی را به تأدية خسارت محاکمه محکوم نمودند. و عالوه
)۱ (Protagoras )۴۸۱ـ يکی از فالسفة سوفسطائیِ يونان. وی انسان را در مرکزِ از ميالد)  قبل  ۴۱۱ـ

چيز است". چون در وجود خدايان ترديد  داد و معتقد بودکه "انسان مقياسِ همه تعليمات خود قرار می
  نمود مورد اتّهام و محاکمه قرارگرفت.

)۲ (Eléates  پـ سدة ششم و اوايلِ قرن پايان) قديم ب  نجمِ پيشگروهی از فالسفة يونانازميالد) منتس
که اين مکتب ازآنجا آغاز شده است و حکَمای معروفی ازقبيلِ  ای (جنوبِ ايتاليا)، ناحيه Eléaآ الهبه 

اند.  ازآنجا برخاسته (Zenon) زِنونو  (Parmenide)پارمنيد مکتب)،  (مؤسسِ (Xenophan) گزونوفان
نظرِ  است ولی به وجود را تبليغ نموده باستان عقيدة وحدت برخالف مذهبِ جاریِ يونانآتی  الهمکتبِ 

حرکت است. از اين جهت اين مکتب در برابرِ  نمايندگان اين مکتب، وجود يگانه غيرقابل تغيير و بی
قرارگرفت و اصوالً سرچشمة معرفت را انديشة صرف  (Heraclite) هراکليتنظريات ديالکتيکیِ 

). اين مکتب دانشِ متافيزيکی پارمنيدرا در درک حقيقت منکرگرديد (دانست و نقشِ محسوسات 
طريقة جدل و استدالل را عليه کثرت وجود و عليه امکان حرکت  زِنون وسيلة را تکامل بخشيد و به

گرچه نفساً مخالف ديالکتيک بود ولی راه مباحثه و تفکّر را دربارة اصلِ وجود باز  وجودآوردکه به
  اند. را پدرِ ديالکتيک خوانده زِنونهمين سبب  گرديد. به د و موجبِ تحولِ در ديالکتيک باستاننمو

  

قلم جنس را مورد  ۶۰۰، درمورد تقلّب درکاالها بيش از (Chevallier) شواليهدان فرانسوی،  ـ شيمی۳
کند  ارد. وی اضافه میشم ازآنها ده، بيست طريقة مختلف تقلّب می دهد و برای بسياری مطالعه قرارمی

طريقة تقلّب ذکر  ۶ آورد. برای قند داند، نمی راکه خود می شناسد ونيزکلّية آنچه که تمامِ طُرق را نمی
تا برای  ۲۰تا برای شير، ۱۹تا برای نمک،  ۱۲کَرِه،  تا برای ۱۰طريقه برای روغن زيتون،  ۹کند،  می

 ←تا برای قهوه  ۳۲تا برای شراب،  ۳۰برای شوکوالت،  تا ۲۸آرد،  تا برای ۲۴تا برای عرق،  ۲۳نان، 
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ها   کميسيون چشمِ مردم را دربارة "نان روزانة" آنان و لذا دربارة نانوائی                   هرحال به
های   کار وغيره درميتينگ        لندن از زيادیِ بازکرد. در همين زمان فرياد شاگرد نانواهای

داشتند، بلند شد. فرياد دادخواهیِ اينان         پارلمان ارسال که به وسيلة عرايضی عمومی و به
 ۱۸۶۳، عضوِکميسيون (H. S. Tremenheere) هيره .س. ترِمن هچنان مبرم بودکه آقای 

گزارشِ    اين امرگرديد.          به  کشوری مأمورِ رسيدگی         کميسرِ بازرسیِ     سمت گفته، به پيش
جای دلِ مردم، معدة آنها را                  وسيلة اظهارات شهود تکميل يافته بود، به                  که به   ١وی  

مرحمت    که اگر انسان، بنابه دانست نکته را می خوان اين تحريک نمود. انگليسیِ تورات
نان خود را       که  خوارِ ساده نباشد، ناچار است  دار، لُرد زميندار، و يا شهريه الهی، سرمايه

که وی بايد با نان روزانة  دانست آورد. ولی اين نکتة ديگر را نمی دست با عرقِ جبين به
نظر از زاج و        کند و نانی بخوردکه، صرف خويش مقدارِ معينی هم عرقِ انسانی صَرف

با تارعنکبوت، اجساد              شن وکلوخ و موادّ مطبوعِ معدنیِ ديگر، با چرک زخم                        ها، 
همين سبب بدون هيچگونه مراعاتی            شرات و ماية فاسد آلمانی، خمير شده است. به      ح

که تا آن تاريخ "آزاد"بود                کسب وتجارت"، نانوائی درمورد اصلِ بسيار مقدسِ "آزادیِ
).  ۱۸۶۳شد (پايان دورة اجالسية پارلمان درسال    تحت مراقبت بازرسان دولتی قرارداده

شب  ۹سال، بينِ ساعات       ۱۸کمتر از     مان،کارِ شاگرد نانوايان           ضمنِ همين تصميمِ پارل     
تر از چندين جلدکتاب دربارة کارِ اضافی                     گرديد. نکتة اخير فصيح          صبح ممنوع   ۵تا  

  همه جنبة آباء و اجدادی دارد. که برای ما اين ای از صنعت هم در رشته است، آن

                                                                                                       
 روار دوکارکتابِ  شود. به سرنوشتی مستثنی چنين تواند ازدچارشدن به وغيره. خود خداوند نيز نمی →

(Rouard de Card) :عنوان تحت  
"De la falsification des substances sacramenteles", Paris, 1856 

  اِء مربوط به مراسمِ مذهبی) مراجعه شود.(دربارة تقلّب در اشي
 Report etc. relating to the Grievances complained of by the Journeymen Bakers"ـ         ۱

etc.",  London, 1852 -    
  ۱۸۶۳گزارشِ دوم طبع لندن  و همچنين
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 دواً      شب آغاز می     ۱۱"کارِ يک نفر شاگرد نانوای لندنی معموالً از ساعتشود. ب

که بسيار پرزحمت است و برحسبِ مقدار و                 ای   کند، پروسه     وی خمير را آماده می            
خمير    تختة   روی   برد. سپس وی به می ساعت وقت ربعِ سه ساعت تا ها نيم چگونگیِ چانه

کيسة آرد تکيه داده و بدنش را باکيسة                    يک   که سرش را به     کشد، و درحالی دراز می
 آغاز    ای    و پيوسته    پرشدت      کارِ   سپس  خوابد.      می     است، چند ساعتی     پوشانده      ی ديگر  

کند،    کشد. بايد خمير را ورآورد، آن را وزن                           شود که چهار ساعت طول می           می 
کشد وغيره. حرارت يک نانوائی                   گيری نمايد، به تنور اندازد، از تنور بيرون                          چانه  

درجة سانتيگراد) است. در              ۳۲تا   ۲۴رنهايت (    درجة فا     ۹۰تا   ۷۵طورِ متوسط از        به 
پزی تمام شد نوبت         ازآنکه نان        حرارت شديدتراست. پس           کوچکتر اين     های   نانوائی    
-ای از روز        که توصيف شد، عده      ای   کارِ شاقِّ شبانه      از   شود. پس     آن شروع می      توزيعِ    

های   وسيلة ارابه      ا بهمزدان قسمتی از اوقات روزانة خود را صرف بردن نان، در سبد و ي
کارها در خود دکّان نيز              کنند وگاه در فواصلِ اين           خانة ديگر می      کوچک، از خانه به         

 ۶و   ۱کار بينِ ساعت     کنند. برحسبِ فصلِ سال و بنا بر اهميت نانوائی، اين                  خدمت می
 رکا  به   شب  نصف   تا   ديگری از روزمزدان               که عدة    يابد درحالی       بعد از ظهر خاتمه می       

فروشند،    نرخِ عادی می       که نان را به       کارگران نانوائی           هنگامِ فصل لندن      "به   ١  مشغولند."    
کنند.   کار می     صبح با يک يا دو استراحت بسيـار کوتاه               ۸شب تا   ۱۱منظّماً از ساعت     

حملِ نان اشتغال دارند و يا به                 به  ۷سپس تا ساعت چهار، پنج، شش و حتّا ساعت             
خوابند.     يا پنج يا چهار ساعت می      ۶کارشان تمام شد،  ردازند. وقتیپ پزی می بيسکويت

 شب، آغاز می ۱۰روزِ جمعه کار همواره زودتر، در ساعت  شود و خواه برای تدارک
ه برای حملِ             غلب تا روزِ يکشنبه             ۸آن تا روزِ شنبه ساعت            نان و خوا شب و حتّا ا

                                                
  First Report etc.", S. VI"گزارش  ـ در همان۱
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  نرخِ    که نان را به         های مرغوب،        وائی  کند.  در نان        صبح ادامـه پيدا می          ۵يا   ۶ساعت  
کارِ تدارکی برای روزِ بعد                  فروشند، روزهای يکشنبه چهار تا پنج ساعت                 کامل می   
نجام می      نانوائی               ا .. شاگرد  پائين          هائی   گيرد. را  نان  نرخِ کامل می           که  ز  فروشند    تر ا

"underselling masters"     های   ارمِ نانوائی      چه  از سه    چنانکـه قبالً گفتيم، بيش        ،  يعنی
طورِکامل      کارِ آنها تقريباً به         کنند ولی    گفته شدکار می      تر از آنچه       لندن، باز طوالنی         

آنها به                  کار در داخلِ دکّان محدود می                    به   به    استثناِء نانی      شود، زيرا کارفرمايان که 
ه فروشند. نزديک ب        دهند، فقط در دکّان خود نان می                فروشان خارج تحويل می         خُرده   

شود و فقط     شب شروع می    ۱۰شنبه، کار در اينجا از ساعت             ۵ پايان هفته،... يعنی روزِ 
   ١يابد."  شب ادامه می با استراحت حداقلّی، تا ژَرفای يکشنبه

نظرِ بورژوازی نيز اين نکته             ها حتّا از نقطه  "underselling masters"در مورد اين
پاية    (the unpaid labour of the men)» ردنانواها  کارِ مجانیِ شاگ"«که  درک شده است

ازی ٢ "دهد. آنها را تشکيل می اساسیِ رقابتفروش   کامل های و خب  "full priced baker" 
کار، در      مثابه دزدکارِ ديگری و تقلّب              خود را به      "underselling"فروش     رقَبای ارزان         

ثرِ                ر ساية فريب    کنند. "آنها فقط د         برابرِ کميسيون بازرسی افشا می             دادن مردم و در ا
، موفّقيت    کشند  کار بيرون می       ساعت   ۱۸  کار   ساعت  ۱۲جای  اينکه ازکارگران خود به

  ٣يابند."  می
آن    کاملِ   تر از بهای      ای از نانوايان، که نان را ارزان                       تقلّب در نان و تشکيلِ طبقه        

حضِ اينکه حرفة خبازی       م  گسترِش يافت، يعنی به        فروختند، ازآغازِ قرن هيجدهم               می 
دار تحت عنوان آسيابان يا عاملِ آرد پشت                  جنبة صنفیِ خود را از دست داد و سرمايه

                                                
 LXXIگزارش، صفحة  ـ همان۱

 Georg Read: "The History of Baking", London, 1848, p. 16ـ ۲

۳ازانخب چيزمانفروش.  کامل  ـ اظهارات (Cheesman)   ۱۰۸صفحة  
  "Report (First) etc. Evidence." 
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و مقدمة     داری      طريق پاية توليد سرمايه          بدين    ١سرِ استادان خبازان رسمی قرارگرفت.                
کاری  شب نکه شد، بااي  گذاشته کاری کار وشب حدّ روزانة از خارج  کردن] [طوالنیتطويلِ 

   ٢پاگرفت.  طورِ جدی به ۱۸۲۴ازسالِ  فقط  درلندن  
ها را در      شاگردنانوا     کميسيون   نمودکه چراگزارشِ  توان درک از اين مقدمات می

کارگراندادمری به کم  عو  مرگ    کاميابانه از چنگالِ   رهائیِ  از پس که  است شمارآورده ع
رسند.   سال می   ۴۲سنِّ  ها عادی است، نُدرتاً به    شتهميرِ اطفالِ طبقة کارگر،که در همة ر

  "نيروی     های اين     با وجود اين، حرفة خبازی، پيوسته از داوطَلَب سرشاراست. سرچشمه      
  کشاورزیِ غربِ انگلستان و آلمان. کار" برای لندن عبارتند از اسکاتلند، نواحیِ

های   صیِ خود ميتينگ   خرجِ شخ   شاگردخبازان ايرلند به ۱۸۶۰ـ۱۸۵۸های  در سال
که در    کارِ شبانه وکارِ يکشنبه برپاکردند. مثالً ضمنِ نمايشی        منظورِ تبليغ عليه بزرگی به

برپا شد، مردم با حرارت خاصِّ ايرلندی جانبِ      ۱۸۶۰در ماه مه  (Dublin) دوبلينشهرِ 
د وِکسفور   در   آميزی واقعاً        طورِ موفّقيت     آنهاراگرفتند. درنتيجة اين جنبش،کارِ روز به               

(Wexford)    ، نی  کيلک  (Kilkenny)    ،  لکلونم  (Clonmel)    ،       واترفورد  (Waterford) 
 همه    که  های روزمزدان، آنچنان               که رنج     (Limerick)ليمريک     "در وغيره برقرارگرديد.

کارفرمايان خباز و          دانند، خارج از حد و حصر است، اين جنبش در برابرِ مخالفت               می

                                                
که  (Factors)عاملين  هيجدهم اين   . در پايان قرن هفدهم و اوايلِ قرنجرج ريدکتابِ   ـ در همان۱

   "Public Nuisances" مثابه طورِ رسمی به کردند هنوز به های ممکن جا می کلّية حرفه ا دردرونخودر
خاللگرانفشا می (انای صلحِ  شدند. چنانکه در دورة اجالسية سه عمومی) ات  کُنت  ماهه اُمنشينِ سومرس

(Somerset)  هيئت منصفة بزرگ ،"Grand Jury" يادداشتی"presentment" ه برای مجلسِ عوام تهي
زنندگان  زيان (Blackwell Hall) هول ول بالکعاملينِ  بودکه: "اين آمده نمود، که ازجمله درآن چنين

رسانند و شايستة آنندکه چون طاعون مورد تعقيب و فشار قرار  عمومند و به تجارت لباس صدمه می
  (The Case of our English Wool etc.", London, 1685, p. 6 - 7") گيرند."                                
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 انيس  واکُنِشی در        ليمريک  گرديد. نمونة         بازان آسيادار با شکست مواجه             ويژه خ     به 
(Ennis)   تيپِرری   و  (Tipperary)           کورک    ايجادکرد. در(Cork)           تنِفر نزِجار و  که ا

ترين شکلی بروز نمود، کارفرمايان با استفاده از قدرت خود در مورد         عمومی با شديد
کارفرمايان مقاومت            دوبلين   ست مواجه ساختند. در      کارگران، جنبش را با شک اخراجِ 

که در رأسِ جنبش قرار داشتند،               وسيلة پيگردکارگرانی         ای نشان دادند و به           سرسختانه 
بااين وجود،         ١" کارِ شبانه و روزِ يکشنبه نمودند.               ديگران را مجبور به تسليم و قبولِ               

دندان در ايرلند مسلّح است،             که تا   کميسيون حکومتی     کميسيون دولتیِ انگلستان يعنی      
وغيره    کورک   ،  ليمريک  ،  دوبلين   کارفرمايان سنگدلِ          های خفيفی نسبت به       سرزنش  

آنچنان    وسيلة قوانينِ طبيعی      کار به    که ساعات    است  شرحِ زير نمود: "کميسيون برآن               به 
تهديد     نمود.کارفرمايان،که با              تخطّی   ازآن      مجازات     توان بی     که نمی   محدود شده است     

کنند که برخالف معتقدات مذهبیِ خود رفتارکنند، از                      می   را وادار          خراج،کارگران          ا 
   بپيچند و به افکارِ عمومی وقعی ننهند (مطالبِ اخير مربوط                        کشورِ خويش سر     قانون

ها متراکم      سرمايه وکار خشم        شوندکه بينِ    آن می    کارِ روزِ يکشنبه است)، موجبِ              به 
هندکه برای مذهب، اخالق و نظم عمومی خطرناک                    د  دست می   ای به    گردد و نمونه       
نـة کار بيش               است . . . کميسيون معتقد است             منزلـة   به  ساعت   ۱۲از    که تطويلِ روزا

کارگـران است و دخالت در              خانوادگی و خصوصیِ         در زنـدگیِ      ای   مداخلة غاصبانه     
ثابه پسر،   م  روابط خصوصیِ يک مرد و ممانعت از اجرای وظايف خانوادگیِ وی به                               

آور است. کارِ        گرددکه از لحاظ اخالقی زيان   برادر، شوهر و پدر، به نتايجی منجر می
اندازد و موجبِ پيری و مـرگ                مخاطره می     کارگر را به         ساعت سالمت   ۱۲بيش از    

گرددکه      کارگری می      های   روزیِ خانواده          گردد و بالنتيجه موجِد سيه         زودرسِ وی می        
بانیِ رئيسِ خانوادة خود، درست در مهمترين لحظات، محروم                           بدين طريق از پشتي        
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  ١ "are deprived"شوند."  می
سوی تنگه، در اسکاتلند، کارگرِ              گفته شد مربوط به ايرلند بود. اما درآن                    آنچه  

وهوای     که روزانه درآب            کاری    ساعت  ۱۴تا   ۱۳ران، نيز از         گاوآهن     کشاورزی يعنی      
-اش (دراين سرزمين تقديس  کارِ اضافیِ يکشنبه تدهد و از چهارساع سخت انجام می

که هيئت منصفة بزرگ لندن         حال است    در همين ٢السبت!) شکايت دارد. کنندگان يوم
بان را،      ران و يک سوزن آهن: يک نفرکنترلِ مسافرين، يک لوکوموتيف کارگرِ راه سه

ه عالمِ ديگر     آهن صدها نفر از مسافرين را ب               کند. سانحة بزرگی در راه              محاکمه می   
آهن علّت بروزِ سانحه بود. آنان متّفقاً در برابرِ دادگاه                          کارگران راه    مباالتیِ فرستاد. بی

کشيد، ولی   ساعت طول می ۸کارِ روزانة آنها فقط  دوازده سالِ قبل اظهار نمودندکه ده
ته است   ساعت ترقّی داده شد  ۲۰و حتّا  ۱۸، ۱۴کارِ آنها به  از پنج شش سالِ اخير مد

های   سببِ حرکت قطارهای تفريحی و ترن              که ازدحامِ مسافر به            و در مواقعِ خاصّی        
کند.   درپِی ادامه پيدا می            ساعت پِی   ۵۰تا   ۴۰گردشی زياد است، کارِ آنها اغلب از                  

                                                
  گزارش. ـ همان۱
ژانوية      ۵در  گالسکو    نزديک  (Lasswade)وِيد  لسقد در عکشاورزی  من کارگران ـ ميتينگ عمومی۲ِ

کشاورزی  ای ازکارگران کنيد). اتحاديه مراجعه ۱۸۶۶ژانوية  Workman's Advocate" ۱۳". (به۱۸۶۶
 های  بخش    از      است. در يکی         تاريخی      ای   اسکاتلند سرگرفت، واقعه          بدواً در       ۱۸۶۵   سالِ    از پايان        که  
-باکينگهام( Buckinghamshire سوخت، يعنی از همه درآتشِ بيداد می کشاورزیِ انگلستان،که بيش 

 ۱۰ـ۹اعتصابِ بزرگی زدند تا دستمزد هفتگیِ خود را از  دست به ۱۸۶۷،کارگران در ماه مارسِ)شاير
شوندکه جنبشِ پرولتاريای فالحتیِ انگلستان                طريق ديده می       شيلينگ برسانند. (بدين       ۱۲شيلينگ به  

 [کمک]  قانون جديد معاضدت          ويژه پس از اجرای            و به   ۱۸۳۰های شديد سالِ      که در تعقيبِ نمايش      
 ۱۸۷۲سازِ سالِ دوران شود و باألخره به از نو آغاز می ۶۰های  کلّی از هم پاشيده بود، در سال بينوايان به
بعد راجع به       به  ۱۸۶۷که از سالِ      ئی های آبی گردد. من در اين باره و همچنين در موردکتاب منجر می

گفت. يادداشت        شار يافته است، طیِّ جلد دوم باز سخن خواهم          کشاورزیِ انگلستان انت کارگران وضعِ
  الحاقیِ چاپِ سوم.)
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اند و در حدّ معينی          کارگران مزبور اظهار داشتندکه غول نيستند بلکه مردمی ساده                           
گيرد.    آنها را فرامی         زند و خستگیِ عميق سراپای           مل سربازمی   کارِ آنها از ع         نيروی   

منصفة بسيارمحترمِ انگليسی         ايستَد. هيئت   مغزشان از انديشيدن وچشمانشان از ديدن می
عالیِ جنائی      کارگران مزبور بايد در دورة آينده ديوان                           آن   قراری صادرکردکه طبقِ           

- ت الحاقی قرار با ماليمت تمام خير     تحت اتهامِ قتلِ غيرعمد محاکمه شوند و در قسم
آهن، در مورد جلبِ  دار، اربابان راه کندکه از اين پس آقايان سرمايه خواهانه آرزو می

کارِ   کشی از نيروی        خرج دهند و در بهره           کار سخاوت بيشتری به         تعداد الزمِ نيروی          
  ١.جو"تر باشند تر" و يا "صرفه شده "خوددارتر"، "باگذشت خريداری

                                                
نامه سياهة کاملی از حوادث جديد       هفته اين هفته فته بهه  . "Reynolds' Paper", Januar 1866"  ـ۱

و شوم  نظيـرِ: سوانـحِ وحشتناک          "sensational headings"آوری       آهن تحت عناويـنِ هيجان          راه   
"Fearful and fatal accidents"    های موحش       ،  فاجعـه"Appalling tragedies"        دست   وغيـره، به

گويد: "هرکس از        پاسخ می (Stafford) استافوردهد. در اين موردکارگری از ناحية شمالیِ خطّ    می
آورد، آگاه است.           بار   است به کار ممکن  ران و سوخت که يک لحظه عدمِ توجه لوکوموتيف نتايجی

کار، با وجود هوای بسيار نامساعد، بدون توقّف و استراحت،                               اندازة مدت         اما با وجود تطويلِ بی          
آورم. در  طور مثال می شود به راکه هر روز واقع می  تواند غير از اين باشد؟ نمونة ذيل چگونه وضع می

ساعت   ۱۴از    کرد. وی پس         خويش را شروع    کاری صبح بسيار زود کارِ روزانة شنبة گذشته سوخت
-کار فرا     کند چای خود را بنوشد، از نو به               از آنکه وی فرصت          دقيقه دست ازکارکشيد. پيش            ۵۰و  

کارکند. بقية کارِ هفتگیِ  دقيقه بدون انقطاع  ۱۵و  ساعت  ۲۹بايست  خوانده شد و وی بدين طريق می
 ۱۴دقيقه، جمعه      ۳۵و   ساعت   ۱۵شنبه  ساعت، پنج    ۱۵به يابد: چهارشن      شرحِ زيرين انجام می          وی به   

حاال   دقيقه. ولی ۴۰و ساعت  ۸۸دقيقه، و مجموعاً برای تمامِ هفته  ۱۰و  ساعت  ۱۴و نيم، شنبه  ساعت 
کنيد. اين      کند، درک      روز کار دريافت می           ۶زدگیِ او را از اينکه دستمزدی معادلِ           توانيد حيرت می

ساعت   ۱۳شود؟ جواب:        ی بود و پرسيد: تحت نامِ روزانة کار چه فهميده میوارد کارگرِ تازه شخص
شود؟ پس از مباحثات         دقيقة اضافی چه می       ۴۰ساعت و    ۱۰ساعت در هفته. پس مزد          ۷۸و بنابراين      

نامه، شمارة چهارم،  شاهی نقره)" ـ همان هفته ۱۰هم نه  وی پرداخت شد (آن پنس اضافه به ۱۰طوالنی 
  . ۱۸۶۶فورية 
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 از ميان انبوه  رنگارنگ  های  رشته کارگران  و هر جنس، که با         مختلف، از هر سن
  آورند و بدون         می   ما هجوم     ، در اطراف       ) ١( اوديسه       کُشتگان   حرارت تمام، مانند ارواحِ           

آبی زير بغل داشته باشند، از نخستين نظر کارِ زياده از حدشان نمايان  های  کتاب  اينکه
آنها اين نکته را اثبات نمايد   کنيم تا مباينت آشکارِ بينِ شود، دو سيما را انتخاب می یم

ها يکسانند. اين دو سيما عبارتند از يک دخترِ مددوز و  که در برابرِ سرمايه، همة انسان
  يک آهنگر.

های لندن خبری تحت          کلّية روزنامه        ۱۸۶۳های ماه ژوئنِ سالِ           درآخرين هفته       
   جان   عنوانيانگيزِ   ه"Death from simple overwork"                  (مرگ تنها در اثرِ زيادکاری)

 واکلی    آن    مری   نامِ    منتشر ساختند. اين خبر مربوط بود به مرگ دخترِ مددوزی به                           
(Mary Anne Walkley)    ترين سالُن    سالـه بود و در يکـی از محترم             ۲۰، که     دهای م

داشت،     (Elise)اليز  که نامِ دلربای         وسيلـة خانمی    بور به   کرد. سالنِ مز      کار می     درباری     
اين دختر      ٢شد.  که بارها نقل شده بود، از نو کشف می                 ای   کهنه  شد. داستان     اداره می       

 ۳۰هنگامِ فصل، اغلب تا         کرد، ولی به       ساعت و نيم کار می       ۱۶طورِ متوسط روزی         به 
وسيلة   گاه به    به  راگاه     "فرسودة خويش کارِ داشت. وی"نيروی کار اشتغال ساعت متوالی به

داشت. و درست اين جريان در               حالِ سيال نگاه می       های شری، پورتو و قهوه به             جرعه  
های جشنِ  تر لباس وقوع  پيوست. الزم بودکه وی با شتابِ هرچه تمام بحبوحة فصل به

شد، آماده      ولز داده می   وارد  تازه افتخارِ پرنسسِ  که به زاده را برای بالی های نجيب ليدی
دختر کارکرده بود. سی نفر از   ۶۰ونيم بدون انقطاع با  ساعت ۲۶ واکلی  آن مرینمايد. 

سوم از هوای الزم برای استنشاق بود،                   زحمت دارای يک         که به   اين دختران در اتاقی            
                                                

داستانیِ يونان باستان. منظومة مزبور                رِشاع  (Homère)  هومر  ـ ترانة رزمیِ    Odyssée،Odysseus ـ ۱
پس از جنگ      (Ithaque)ايتاک      پادشاهOdysseus     يا  (Ulysse) اوليس  سرِ بهکه  شرحِ حوادثی است

  .آمده است کشورش تا زمان بازگشت وی به تروا
   Die Lage etc.", S. 253-254" انگلس:  فردريشکتابِ  کنيد با ـ مقايسه۲
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های   ها هر دو نفر ازآنها در يک تختخواب، در يکی از اين زاغه   کردند و شب کار می
وسيلة تخته از يکديگر مجزّا شده          ها فقط به    خوابيدندکه هر يک از خوابگاه       متعفّن می

روزِ     واکلی     آن   مری  رود.       شمار می   های مد لندن به       و اينجا يکی از بهترين سالُن           ١بود  
که در دست      جمعه بيمار شد و روزِ يکشنبه درگذشت، بدون اينکه قبالً آخرين لباسی     

که  (Keys)کيز دکتر    گرديد.    اليز  که موجبِ شگفتیِ خانمِ    باشد، امری کرده آماده داشت،
   "Coroner's Jury"کار ازکارگذشته بود، در برابرِ           بالينِ بيمار خوانده شدکه هنگامی به

  واکلی     آن   مریداد: " (هيئت تحقيق دربارة علّت مرگ) باکلمات خشکی چنين شهادت

                                                
هنگام اظهار داشت        ة بهداری)، درآن(ادار Board of Health پزشک (Dr. Letheby) ليثبی دکترـ ۱

 فوت مکعب و برای اتاقِ نشيمن             ۳۰۰: "حداقلّ هوای الزم برای بزرگساالن بايد در اتاق خواب                       که
های   از بيمارستان      سرپزشک يکی   (Richardson) ريچاردسن گفتة دکتر بنابه"فوت مکعب باشد. ۵۰۰

 يا دوزندگان عادی،دوزان و دوزان وآمادهاز مد دارند، اعم  از هرنوع اشتغال  خياطی  که به لندن: "زنانی
کار   طورکلّی اين العاده، فقدان هوا و نقصان در غذا و در هضم. به گرفتارِ سه بدبختی هستند: کارِ فوق

دار    نفر سرمايه    ۲۶وسيلة قريبِ     ويژه در لندن، به خورد تا مردان. متأسفانه اين حرفه، به هتر به زنان میب
 سرمايهاز   ناشی "That spring from capital" [شکننده، غالب]راه قدرت قاهرة اينان از است. انحصار شده

پيمايند. تمامِ اين طبقه از           اسراف می     کار راه      کنند و در مورد نيروی           جوئی می  در مخارجِ خود صرفه
قدرت اطه کارگران تحته ای برای آنهاست. فرضاً اگرخيرا   است، رقابت وی  ای مشتری يافته خود عد

کارگران    که به کند تا بتواند مشتريان را حفظ نمايد وناچاراست کندکه خودرا درکار هالک وادار می
ای   نمايد. اگر وی در عملِ خود موفّقيت نيابد و يا اگر دوزنده                         کار تحميل دوزندة خويش نيز اضافه

کمتر نيست ولی دستمزد       کارش کندکه بنگاهی مراجعه می طورِ مستقلّ دکّان بازکند، ناچار به نتواند به
کلّية نَوسانات جامعه        آيدکه دستخوشِ      ای درمی      صورت برده      صورت وی به      وی تأمين است. در اين           

ميرد يا نزديک به مردن است. باز                که دارد، ازگرسنگی می           کوچکی   لِ خويش، در اتاقِ   است. در منز
خورد، که       کند و غذائی می       پذير است کار می    زحمت تنفّس که به ساعت در محيطی ۱۸تا  ۱۵وی از 

ها زندگی  نيست. بيماریِِ سل ازهمين قربانی هضم قابل خالص سببِ نبودن هوای اگرهم خوب باشد، به
  کند؛ زيرا بيماریِ مزبور چيزی جز بيماریِ تنفّس نيست."  می

(Dr. Richardson: "Work and Overwork" in "Social Science Review", 18 Juli 1863)  
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ازحدکارگر        که بيش   کارکرده والنی، درکارگاهیکه ساعات ط درنتيجة آن مرده است
کافی نداشته است."         که بيش از اندازه تنگ بوده و هوای                    داشته و در اتاقی خوابيده             

پزشک داده باشد، متقابالً           دانی درسِ خوبی به   هيئت تحقيق برای اينکه از لحاظ آداب
رودکه   بيمِ آن می نمود: "مرحومه درنتيجة سکتة قلبی درگذشته است ولی  چنين اعالم

که بيش از حد کارگر داشته وغيره               فرسا درکارگاهی       مرگ ايشان درنتيجة کارِ طاقت
 (Cobden)  کوبدن   اُرگان      (Morning Star)  مورنينگ استار   تسريع شده باشد." روزنامة 

 آوردکه: "بردگان سفيدپوست آزاد، فرياد برمی ، سردمداران تجارت (Bright)برايت و
   ١ميرند."  شوند و می سروصدا نابود می کنند و بی گورکار می ما تا دمِ

                                                
داران آمريکائی           از فرصت استفاده نمود تا از برده    تايمز. روزنامة ۱۸۶۳ژوئنِ  ۲۳، مورنينگ استارـ ۱

کنندکه چون ما دختران جوان خود را  ونوشت: "بسياری ازميان ما تصور میاستفاده نمايد  برايتعليه 
آتش وآهن را  که  کُشيم، حق داريم گرسنگی می ضربِ تازيانه از پا درآوريم، با شالّقِ جای اينکه به به
بردگان  بهاند و الاقلّ اين خصلت را دارندکه  دار متولّد شده که برده هائی متوجه سازيم سوی خانواده به

). ۱۸۶۳ژوئية     ۲  ، تايمز  کنند." (روزنامة            دهند و ازآنها کارِ معتدلی طَلَب می               خود غذائی خوب می        
سان  کشيش را بدين      (Newman Hall)هال    نيومن  نيز،    (Tory)کار    يکی از جرايد محافظه "استاندارد" 
ازای دستمزد  خوانَدکه به عامیمردانی د کند ولی باآن نيک را تکفيرمی داران کند: "وی برده موعظه می

کشند." باألخره آقای           کار می  ساعت ۱۶رانان لندن روزانه  ها و اتوبوس بخور و نمير، ازگُردة سورچی
چيزی انتشار      ۱۸۵۰بين،که سابقاً من راجع به او در سالِ    طالع (Thomas Carlyle))۱ـ۱(کاراليل توماس

ری خود آئين باقی مانده است ولی جن و پری به شيطان                     گويد: "ازآئينِ جن و پ             ام، سخن می     داده    
کوتاهی     آمريکا را، در معمای            اند." وی تنها واقعة بزرگ تاريخِ معاصر، يعنی جنگ داخلیِ                           پيوسته 

اين    نامِ جنوبی را خُردکند به           پل خواهد با تمامِ قُوا           نامی از شمال می   پِتر کندکه  سان خالصه می بدين
  ِ جنوب آن را برای "تمامِ عمر".پلکند و  کارگرِ خود را "روزانه" اجير می شمالی پِترکه  يلدل

"Macmillan's Magazin" Ilias Americana in nuce. Aug. 1863, p. 301)  
کارگران  داشتند ـ ولی نه نسبت به ها نسبت به روزمزدان شهری ابراز می که توری ای بدين طريق عالقه

  است. مانند حبابِ صابون ترکيد. کُنه اين عالقه نامش بردگیکشاورزی ـ باألخره 
  ←  کيشِ قهرمانان        امِ ـن  آئينی به     که  ورخ و فيلسوف انگليسی        ـم   ) ـ   ۱۸۸۱ـ  ۱۷۸۵(    کاراليل       توماس     ) ۱ـ۱( 
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که در    بلکه در هرجائی        مددوزی        های   درکارگاه        تنها   کارکردن، نه          حدّ مرگ     "تا  
مثال   عنوان     دهيد به    است، در دستورِ روز قرار دارد... اجازه                              بازار معامالت شيرين         

کس زورمندتر و         باشيم، هيچ    تة شُعرا باور داشته        گف  آهنگر را در نظرگيريم. اگر به                
ريز    از آفتاب شراره           خيزد و پيش      دلشادتر از آهنگر نيست. وی بامدادان زود برمی                           

خوابد. از نقطه نظرِ جسمانیِ             نوشَد و نمی    خورد، نمی      کس مانند او نمی       شود، هيچ    می 
-يکی از بهترين موقعيت        صرف، و اگر درکارش رعايت اعتدال نمايد، واقعاً وی در                     

اين    شهر رويم و ببينيم چه بارِ عظيمی ازکار به                های انسانی قرار دارد. ولی همراه او به                 
نيرومند هموار می              چه مقامی در سياهة مرگ                  مرد اشغال          گردد و  ما  و ميرِ کشورِ 

در          می  محلّه             (Marylebone)لبون    مری  کند؟ هر سال  بزرگترين  ز  ا های شهرِ    (يکی 
نفر بيشتر از ميزان مرگ و           ۱۱ميرند يعنی     در هزار نفر می        ۳۰نسبت   ندن) آهنگران به    ل

ای تقريباً      که در نزد انسان پيشه           ميرِ متوسط بزرگساالن در انگلستان. حرفة آهنگری                     
که   صورت عملی    ضرر است، در اثرِ مبالغة درکار به                خودیِ خود بی       غريزی است و به      

ثنای روز تعدادی چکّش زَنَد،                       آيد. آهنگر می        یمخربِ انسان است درم           تواند در ا
کـار اجرا نمايد تـا مثالً            کند و مقداری        ای راه برود، مقداری حرکت تنفّسی                    اندازه      

کنندکه آنقدر چکّش بزند،           کند. ولی او را وادار می                 سال زندگی     ۵۰طورِ متوسط    به 
فَس بزنَد تا جمعاً بازده روزانة خود را                   آنقدر بيشتر راه برود، و آنقدر روزانه بيشتر نَ                        

شود که    کوشد و نتيجـه آن می       چهارم افزايش دهد. وی در اين راه می                        نسبت يک   به 
سالگی   ۳۷دهـد، ولی در          چهارم بيشتر کار تحويل می            برای دوران محدودی يک               

                                                                                                       
(hero worship) → تسايتونگ     راينيشه    نويه  روزنامة  در   بود. مارکس   آورده   Neue Rheinische Zeitung    ه  (ماهم 

هم در    آن جنبة مثبت وی را که "عليه بورژوازی قد علَم نمود، آن                       ای منتشرکرد و ضمن او مقاله ) دربارة۱۸۵۰
که نظريات بورژوائیِ ادبيات انگلستان را کامالً تحت سيطرة خودگرفته بود" ستود ولی جنبة منفی و                                          زمانی   

" وکيشِ قهرمانيش       غيرتاريخیِ وی دربارة قرون وسطا         های مبالغهارتجاعیِ وی را عليه طبقة کارگر و همچنين"
  را مورد انتقاد شديد قرار داد. 
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   ١ميرد."  سالگی می ۵۰ جای به

  
    ریکا . سيستمِ نوبت کارِ روزانه و شبانه .۴
  

اَفزائی مورد مالحظه قرار  وسايلِ توليد، اگر از نقطه نظرِ ارزش سرماية ثابت يعنی
متناسبی    ازکار مقدارِ        ای هرقطره با کنند و کار جذب  عبارت ازاين هستندکه گيرند، فقط

دار زيان منفی         ندهند وجودآنها برای سرمايه  را انجام عمل کار بمکند. هرگاه اين اضافه
ای   ريخته   مانند، نمايندة سرماية پيش      می معطّل آنها که زمانی اَثنای آورد؛ زيرا در می بار به

-ئی را برای از نو        اضافی ه مخارجمحضِ اينکه وقف ثَمر مانده است. ولی به هستندکه بی

وراِء      شود. درازکردن روزانةکار در    مثبت می زيان کند، اين کار ايجاب می انداختنِ براه
کند و عطَشِ     منزلة مسکّنی تأثير می        آن به شب، تنها به        زِ طبيعی وکشاندن        حدود رو     
  بخشد. بنابراين       کمی تخفيف می    نمايد، فقط     که از خون زندة کار تغذيه می وامپيری را

چنگ   روز را به    ساعت شبانه ۲۴کار  که تمامِ است داری اين گرايشِ باطنیِ توليد سرمايه
  توان همان نيروهای          پذير نيست و نمی    امری امکان ظرِجسمانی چنينچون ازن ولی آورد.

کشی قرار داد، برای اينکه مانعِ طبيعی از سرِ راه                       کار را مستمراً روز و شب مورد بهره   
شوند، تعويض      که روز و شب مصرف می         کاری  برداشته شود، الزم است بينِ نيروهای

توان    گيرد؛ مثالً می      های مختلفه انجام       ب آيد. اين تعويض ممکن است با اُسلو             عمل  به 
شده يک هفته روزها کارکنند و            چنين ترتيبی قرار دادکه قسمتی ازکارگران استخدام     

کار، در      که اين سيستمِ تعويض، اين ادارة متناوِبِ                   دانيم    ها وغيره. می       هفتة ديگر شب   
بود و ازجمله اکنون نيز            دوران جوانیِ شکوفان صنايعِ پنبة انگلستان وغيره تسلّط يافته    

                                                
  ,"Dr. Richardson: "Work and Overwork" in "Social Science Review)                            ـ۱

18 July 1863, p. 476 
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هنوز    ۲۴های حکومت مسکو حکمفرماست. اين پروسة توليد                   ريسی   در پنبه    ساعته 
گُدازی،      کبير وجود دارد، ازجمله درآهن                 های "آزادِ" صنايعِ بريتانيای تاکنون در رشته

درآهنگری، فوالدسازی و در سايرِ کارخانجات فلزکاریِ انگلستان وگال و اسکاتلند.  
ساعت روزِ  ۲۴ساعت شش روزِ اولِ هفته، اغلب  ۲۴کار عالوه بر  مورد پروسة  ينا در

جنس    گيرد. کارگران از مردان و زنان، سالمندان وکودکان هردو يکشنبه را نيز فرا می
ای   سال (درپاره    ۸گيرد؛ از را دربرمی کلّية درجات وجوانان شوند. سنِّ اطفال می ترکيب

هنگامِ شب    در برخی از شُعبِ صنعت دختران و زنان نيز به ١ل.سا۱۸ سال) تا ۶موارد از
  ٢کنند. جا با مردان کار می يک

شدن پروسة     ، طوالنی    ٣کارِ شبانه دارد طورکلّی که به آوری صرف نظر ازآثارِ زيان

                                                
  .London, 1864. p. IV. V. VI "Children's Employment Commission" Third Report. ـ ١
سازی،    درکوک     ذغال و هم معدندر  زنان هم جوان و دختران گال جنوبِ ايالتو استافوردشاير"در ـ٢

پارلمان تقديم شده        که به    هائی   کنند. اين وضع بارها درگزارش          نيزکار می ها روز بلکه شب در نه تنها
  جا مردان يک که با زنان  است. اين گرديده بر دارد ارزيابی ی درجدیِ اجتماع  های که زيان مثابه عملی به

شوند، و ازگل و دوده پوشيده               وسيلة لباس تشخيص داده می     زحمت به کنند، و از يکديگر به کار می
دهند و اين       خود را از دست می         گيرند؛ زيرا اينان احترام به                 د، در معرضِ فساد اخالق قرار میان شده

  که دارند."  است ای يجة غيرقابل اجتنابِ شعلِ غيرزنانهتقريباً نت
، ۱۸۶۵(Fourth Report) گزارشِ      کنيد با چهارمين      . مقايسه    XXVI،  ۱۹۴گزارش، صفحة       (همان   
    گری. و همچنين در موردکارخانجات شيشه . XIII، صفحة  ۶۱شمارة 

دارد:      دهد اظهار می       رد استفاده قرار می      کارِ شبانه مو که اطفال را برای از صاحبان فوالدسازی يکی ـ۳
کار، امکان خوابيدن در اثنای روز را نداشته باشند و نتوانند                               کودکان شب     رسدکه   نظر می   "طبيعی به   

  (همان     گذرانند."       زدن می     آورند چه اينان روزِ پس ازکارِ شبانه را به پرسه                       دست  استراحت منظّمی به     
ی از اطباء دربارة اهميت نورآفتاب برای حفظ و پرورش بدن ازجمله ). يکXIII،  ۶۳گزارش چهارم، 

بخشد.   آنها استحکام و نرمش می کند و به روی انساجِ بدن تأثيرمی کند: "نور مستقيماً به چنين اظهار می
  گيرند،   خود می    انعطاف به    اسفنجی و غيرقابل بينند حالت  مقدارکافی نور نمی که به عضالت حيواناتی

 ← دهند و از تکاملِ همة آن چيزهائی  عصاب درنتيجة نداشتنِ محرک قوة تأثيرِ خود را از دست میا
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آيندی برای       فرصت بسيار مناسب و خوش        کار بدون انقطاع    ساعت ۲۴صورت توليد به
گفتة صنعت   های پيش    دهد. مثالً دررشته   دست می کار به روزانة تجاوز ازحدود رسمیِ

فرسا هستند، روزانة کارِ رسمی برای هرکارگر      کننده و طاقت که همة آنها بسيار خسته
-گزارش     راکه کلماتی اگر بخواهيم باشد يا روزانه. ولی کارِ شبانه  است، خواه  ساعت۱۲

که در وراِء        استفاده قرار دهيم بايد بگوئيم   اند مورد  کرده های رسمیِ انگليسی استعمال
 ١. (truly fearful)اين حدود، کارِ اضافی در بسياری از موارد "واقعاً وحشتناک است"                       

کاری    حجمِ  تواند به     که: "هيچ موجود انسانی نمی             گفته شده است    گزارش چنين      درآن    
بيانديشد بدون        گيرد،    می سال انجام      ۱۲تا   ۹وسيلة اطفالِ      که، طبقِ اظهارات شهود، به        

اين نتيجه برسدکه اين سوء استفادة اولياِء اطفال وکارفرمايان از                                 اختيار به     اينکه بی   
  ٢قدرت خويش نبايد بيش از اين مجاز شمرده شود." 

                                                                                                       
که دريافت   آيد... درموردکودکان بايدگفت عمل می شود ممانعت به که درمفهومِ رشد درک می →

کمک   اين نور بهدارد.  مستقيم و وافیِ روشنائیِ روز و اشعة خورشيد برای سالمت آنها اهميت اساسی
گردند. و همچنين       اند محکم وجودآمده که به خون سيال و خوبی مبدل شود و اليافی کندکه غذا به می

کند و بدين وسيله موجبِ فعاليت بيشتری در               روی قوة باصره تأثير می مثابه وسيلة تحريک، به نور، به
 ورسسترعمومی  بيمارستان سرپزشک (W. Strange) استرنجو.گردد." آقای  می وظايف مختلفة دماغی

(Worcester) ای خطاب  الذکر از نوشتة او دربارة "سالمتی" اقتباس شده است، درنامه ، که سطور فوق
 النکاشاير   نويسد: "من سابقاً در          ، که يکی از مأموران تحقيق است، چنين می                 (White)وايت  آقای  به

کنند مطالعه نمايم و       می  کار   که درکارخانه        کودکانی     روی    شبانه به   که دربارة تأثيرِکارِ            ام   فرصت يافته   
کودکان     که سالمت   دارم     های مورد عالقة برخی ازکارفرمايان صريحاً اعالم می                          برخالف اطمينان       

امرکه اصالً چنين  ). همين۵۵،  صفحة ۲۸۴کتاب، ازکارِ شبانه در معرضِ مخاطرة جدی است." (همان
دهدکه چگونه توليد         گيرد بهتر از هرچيز نشان می    بيل مشاجرات جدی قرار میمسائلی موضوع اين ق

  داران و چاکران آنها مؤثر است.   داری در "وظايف دماغی" سرمايه سرمايه
 . XII ، صفحة ۵۷گزارش،  ـ همان۱

 . XII، صفحة  ۵۸ ("4th Report" 1865") ـ ايضا۲ً
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شود  کارگماردن متناوب اطفال در شب و روز موجبِ آن می                        "اصوالً اُسلوبِ به
آوری     نَحوِ شرم   و چه در هنگامِ عادی، روزانة کار به                   العادة کار        که، چه در زمان فوق

رحمانه است بلکه درعين حال           گردد. اين تطويل در بسياری از موارد نه تنها بی تطويل
اين ياآن علّت يکی از اطفال مأمور                 اُفتَدکه به     طور قطع اتفاق می        باورنکردنی است. به    

کارِ روزانة         ازکودکان حاضرکه         تعويض در جائی غايب باشد. آنگاه يک يا چند نفر                  
قدری بر همه       اند مجبورند جای مزبور را پرکنند. اين سيستم به                     کرده    خويش را تمام      

که چگونه جای      ها در جوابِ اين سؤالِ من             که مديرِ يکی از فوالدسازی             معلوم است   
اهيد  آگ   همان خوبی     دانم و شما نيز به  خوب می شود، پاسخ داد: "من اطفالِ غايب پر می

  ١و اشکالی هم برای اعتراف واقعيت نکرد." 
صبح تا  ۶ها که روزانة کار رسماً از ساعت  "در يکی از فوالدسازی  ۱  بعداز ظهر ۵  

۲ 
  

ای هـر هفته چهار شب را الاقلّ تا ساعت  پسربچه  ، امتـداد دارد  ۱  شبِ روزِ بعد کار ۸  
۲ 

گاه   سال داشت    ۹که  امه داشت." "طفلِ ديگریکرد... و اين وضع مدت شش ماه اد می
سالگی   ساعتة تعويض را متوالياً انجام دهد و در سنِّ ده                    ۱۲بارکارِ     افتادکه سه    اتفاق می

شب  دارد، سه      سال اکنون ده کرد." "کودک سومی،که کار می دو روز و دو شبِ متوالی
ديگررا تا ساعت های  کرد و شب کار می شب۱۲متوالی از ساعت شش صبح تا ساعت

بعدازظهر تا ظهرِ   ۶ساله است، در تمامِ هفته از ساعت ۱۳که اکنون  "چهارمیعصر."  ۹
افتادکه سه دور تعويض را متوالياً انجام دهد، مثالً                   کرد وگاه اتفاق می روزِ بعدکار می

-آهن   ساله است و در يک ۱۲که اکنون  شب." "طفلِ پنجمی شنبه از دوشنبه صبح تا سه

صبح تا ساعت   ۶روز ازساعت۱۴کارگر بود، درمدت (Stavely)استاولیناحية  گدازی
جرج الينسورت      کارکند." "        کرد تاآنجاکه ديگر نتوانست بيش از آن                  کار می    شب ۱۲

(G. Allinsworth)  کار شدم. روزِ بعد                       ساله می   ۹کودکگويد: "من جمعه اينجا وارد
                                                

 ـ همان سند.۱
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من تمامِ شب را در اينجاگذراندم. منزلِ                   کارکرديم. لذا         صبح شروع به    ۳ما از ساعت     
سينة چرمی    کارخانه خوابيدم پيش          کف زمينِ    ميل تا اينجا مسافت دارد. من روی    ۵من 

صبح اينجا ماندم.       ۶را زير وکُت را روی خود انداختم. دو روزِ ديگر را من تا ساعت      
تمام نيز در يکی از         ازآنکه من اينجا بيايم، يک سالِ              است!  قبل    بله! اينجا محلِّ گرمی        

کردم.آنجاکارخانة بسيار بزرگی دربيرون شهر بود.آنجا          کار می گدازی آهن های کوره
خانه    توانستم برای خواب به            شدم ولی الاقلّ می        کار می    صبح دست به   ۳نيز از ساعت     

يا   ۶کردم و ساعت       صبح شروع می    ۶روم زيرا نزديک بود. روزهای ديگر از ساعت           
  ١کشيدم" وغيره. دست ازکار می بعدازظهر ۷

                                                
گفتگوی ذيل  کار" طبعاً بايدآنچنان باشدکه . درجة آموزشِ اين "نيروهای XIIIصفحة ـ همان سند، ۱

گويد: "...  ساله می ۱۲،  (Jermias Haynes)هينس  جرمياسدهد: " با يکی از مأموران تحقيق نشان می
که همة  کسی است تا ... شاه آن ۱۶کند کوره) می۴چهارچهارتا هشت تاست، ولی چهار تا چهارتائی (

گويند اسمش  است و می شاه ملکه گويندکه اين ها مالِ او است. ما يک شاه داريم ولی میها وطال پول
نفر مرد است."  کرده است. پرنسس يک  گويندکه با پسرِ ملکه عروسی است. می پرنسس الکساندر

کنم  کنم. من خيال می کند: "من در انگلستان زندگی نمی ساله اظهار می۱۲ (W. Turner)ويليام تورنر
چهارده  (John Morris) جان موريس کشوری هست ولی تا امروز ازآن اطالعی نداشتم." چنين يک

کرد و بعدازآن همة مردم غرق شدند مگر يکی؛ من  که خدا دنيا را خلق ام گويد: "من شنيده ساله می
ا مرد را گويد: "خد ساله می۱۵ (W. Smith) ويليام اسميت ای بوده است." که اين يکی پرنده ام شنيده

دارد: "از لندن هيچ  ساله اظهار می۱۵ (E. Taylor) ادوارد تيلورکرده است."  آفريده و مرد زن را خلق
روم...  کليسا می اوقات به گويد: "بعضی  می (Henry Matthewman) متيومان  هنریدانم."  چيز نمی

ن اسامیِ ديگری را بلَد نيستم نام عيسی مسيح ولی م است به  کسی کنند، که دربارة آن وعظ می اسمی
دانم. اوکشته نشده است ولی مثل سايرِ مردم مرده است.  آن يکی نمی هم راجع به گويم و بيش از اينب

جورآدمِ دينی بوده و ديگران  های ديگر نبوده، برای اينکه او يک آدم که مثلِ جورآدمی بوده او يک
           جور نيستند." آن

(He was not the same as other people in some ways, because he was religious in some 
ways and others is n't.)   
← 



    ۴۳۳    کارل مارکس  

  

  
  است  بديهی  کند.    ساعته را درک می    ۲۴سيستمِ چگونه سرمايه خود  که ببينيم  اکنون
که منجر به     هائی   های اين سيستم و سوء استفاده           روی    داران دربارة زياده                 که سرمايه   
قط از اين     زنند. آنان ف        شود، دم نمی      رحمانه و باورنکردنی" روزانة کار می                  تطويلِ "بی

                                                                                                       
  )XV، صفحة  ۷۴(همان سند،  →

ساله) ۱۰دخترک ( کند. مسيح مرد بدی بوده" ـ اين می کجا زندگی دانم نمی خوبی بوده، من آدمِ "شيطان
  داند. کند و نامِ ملکه را هم نمی (خدا) هيجی می godجای  (سگ) را به Dogکلمة 

("Ch. Empl. Comm. V. Rep. 1866", p. 55) 
گری وکاغذسازی نيز          های شيشه   های فلزکاری ديده شد درکارخانه         که درکارخانه سيستم عينِ همين

شود، کارِ شبانه قاعدة         وسيلة ماشين ساخته می     کاغذ به      که  ئی  کاغذسازی  های جاری است. درکارخانه
چينی. در برخی موارد معموالً کارِ شبانه در تمامِ  کهنه استثنای قسمت است به  برای تمامِ پروسهعمومی 

که روز     يابد. دستة کارگرانی          وسيلة تعويض ادامه می شبِ شنبة بعد به شب تا نيمه طولِ هفته از يکشنبه
کار پنج     دستة شب  ساعت و  ۱۸روز را       کنند و يک     کار می    ساعت ۱۲کنند پنج روزِ هفته را           کار می   

 ۲۴ها   کنند. در موارد ديگر هر يک از دسته                  کار می    ساعته  ۶ساعته و يک شب را       ۱۲شبِ هفته را    
 ۲۴کنند تا  کار می ساعت ۱۸ساعت و روز شنبه  ۶کنند. يک دسته روزِ دوشنبه  ساعت متناوباً کار می

  کسانی   رود. در اين سيستم تمامِ           کار می    ساعت را تکميل نمايند. باز در موارد ديگر سيستمِ بينابينی به    
آقای لُرد      قولِ   کنند. بنابه     کار می    ساعت  ۱۶تا   ۱۵روزِ هفته از        کاغذسازی هستند همه       که مأمورِ ماشينِ

  ساعته را در بر دارد. اطفالِ    ۲۴و۱۲های سيستم تعويضِ يکی از مأموران تحقيق، اين سيستم تمامِ زيان
شوند. چه بسا      گماشته می   کارِ شبانه    سال و زنان در اين سيستم به       ۱۸کمتر از  سال، جوانان ۱۳کمتر از 

 ۲۴اند برای جبران غيبت افراد دسته دو برابر سری  ساعته مجبور شده۱۲که درسيستم  است اتفاق افتاده
ای  هالعاد کارهای فوق ودختران جوان اغلب به کندکه پسران راکارکنند. اظهارات شهود ثابت می ساعته

که"کار     گری   های شيشه   ساعت متوالی نيست. درکارگاه   ۳۶ساعت و  ۲۴کمتر از   شوندکه گماشته می 
کارِ   که طیِّ تمامِ ماه        شوند  ای ديده می       ساله  ۱۲کند" دختران        دارد و هيچگاه تغيير نمی   همواره ادامه 

و يا توقّفی غير از دو سه ساعت دهند بدون اينکه استراحت منظّم  ساعت انجام می۱۴ای معادلِ  روزانه
است اغلب روزانة  کارِ شبانة منظّم حذف شده هاکه ازکارخانه برای خوردن غذا داشته باشند. در بعضی

 کند."  می کارها صدق ترين ترين ويکنواخت ترين، داغ اکثراً درموردکثيف کند و"اين کار امتداد پيدامی
("Chil. Emp. Com. Report IV, 1865", p. XXXVIII, XXXIX).  
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  کنند. سيستم در شکلِ "عادیِ" آن صحبت می
 نيلور"آقايان(Naylor)  رس وويک  (Vickers) های فوالدسازی        کارخانه     ، صاحبان
% ۱۰  دهند و از ميانِ آنها فقط            نفر را مورد استفاده قرار می               ۷۰۰تا   ۶۰۰که درحدود       

گمارند، چنين       کارِ شبانه می     به پسربچه را     ۲۰ازآن ميان فقط        سالند و باز     ۱۸تر از     پائين  
 ۹۰تا   ۸۶برند. البته حرارت از             وجه ازگرما رنج نمی      هيچ ها به دارند: "پسربچه اظهار می

کارگران روز و شب با اُسلوبِ تعويض  آهنگری و فوالدسازی درجه است... درقسمت
شب  ۶  صبح تا  ۶عکس سايرِکارها تماماً در اثنای روز از ساعت                     کنند ولی به     کار می 

اينکه با کارِ      کنند بدون      کار می      هنگامِ شب   گيرد. برخی ازکارگران دائماً به                  انجام می    
روز تعويض داشته باشند... ما ميان کارِ روزانه و شبانه هيچ فرقی از نقطه نظرِ سالمتی                      

رس ور نيلوآقايان    (سالمتکه اين اشخاص با داشتنِ          بينيم و محتمل است     ؟) نمیويک
  استراحت تغييرکند... تقريباً                استراحت مشخّص بهتر بخورند تا موردی               وقت که وقت

گماشتنِ   کنند...کارِ ما بدون           کار کار می      سال در دستة شب     ۱۸بيست پسربچة کمتر از 
د،      کارِ شبانه پيش نمی      سال به   ۱۸کمتر از    پسرانور (not well do)      شکالِ ما ايناست   . ا

کارگران ماهر و استادکار برای                 رود. يافتنِ       صورت باال می      ر اين   که هزينة توليد درغي         
  توان پسربچه يافت... نظر به نسبت                ها دشوار است ولی هرقدر الزم باشد می                  قسمت 

نانی        کارِ شبانه     که محدودساختنِ       است  کار مشغولند طبيعی       که نزد ما به       کوچک جوا
  ١منفعت است."  اهميت يا کم برای ما کم
 جان آقايان      گُدازیِ     شرکت فوالدسازی وآهن   منتسب به  (J. Ellis)ج. اليس آقای

مرد و پسرِ جوان در قسمتی از مؤسسات             ۳۰۰۰که  (.J. Brown et Co) وکمپانیبراون 
است و"شب     گدازی   فوالدسازی وآهن کارِ دشوارِ به مربوط اندکه شده  کارگماشته آن به

داردکه در موردکارِ سنگينِ               کنند." اظهار می        ر می  کا  صورت تعويض     و روز متناوباً به        

                                                
 (.Fourth Report etc." 1865, 79. p. XVI")ـ ۱
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کنند. درمؤسسة    کار می تناسبِ هر دو نفر مردکارگر دو يا سه پسرِ جوان فوالدسازی به
سوم  کار مشغولندکه ازآن ميان يک        سال به ۱۸تر از  پسرِ جوان پائين ۵۰۰آنها مجموعاً 

گويد: "من       می  اليس تغييرِ قانون آقای کمتر دارند. دربارة طرحِ  سال۱۳نفرِآنها از ۱۷۰يا
 ۱۲سال دارد بيش از   ۱۸کمتر از  که طرحِ قانونی راجع به اينکه هرکس کنم گمان نمی

. ليکن من    (very objectionable) کار نکند، زياد قابل ايراد باشد                  روز    ساعت در شبانه    
سال  ۱۲االتر از     که بتوان حدودی برای جلوگيری ازکارِ شبانة جوانان ب  کنم تصور نمی

 ۱۳کمتر از     طورکلّی استخدامِ پسران        گرديد. حتّا ما بيشتر حاضريم قانونی را که به قائل
کارِ شبانة اطفالِ مورد          که  قانونی دهيم    کند بپذيريم تااينکه تن به سال را ممنوع می۱۴يا 

کارِشبانه نيز      به  که در دستة کارِ روزانه هستند بايد متناوباً   استخدام را منع نمايد. پسرانی
  سالمت  وضعی به     چنين   و  دهند انجام  کارِشبانه پياپِی توانند نمی  شوند زيرا مردان گمارده 

که با فاصلة     که کارِ شبانه، درصورتی       حال ما عقيده داريم بااينکند.  آنها لطمه وارد می
ت مدعیِ   درس   ويکرس    و نيلور   رساند. (آقايان           يک هفته انجام شود، هيچ زيانی نمی             

گيرد   ای را که در مؤسسة آنها انجام می                فاصله   عکسِ اين اظهار بودند تا کارِ شبانة بی      
همان    دهند به    که کارِ شبانة متناوب انجام می              کسانی   نظرِ ما سالمت    توجيه نمايند.) به        

کمتر از    است... ايرادات ما دربارة  ممنوعيت واداشتنِ جوانان                             اندازة روزکاران خوب       
يابد و    شودکه درنتيجة آن مخارج ما افزايش می                  کارِ شبانه ازآنجا ناشی می       سال به ۱۸

کنيم   ای!). ماگمان می          لوحانه    شرمیِ ساده    اين يگانه دليلِ ما در اين مورد است (چه بی          
که   که اين افزايشِ هزينه آنچنان بزرگ خواهد بودکه برای مؤسسة ما، با تمامِ توجهی    

ت بايد نسبت به پيشرفتل نيست. آميزِ آن داشته باشند، به موفّقيآسانی قابل تحم  
  

(As the trade with due regard to etc. could fairly bear!) 
 

 

کنی!) "کار در اينجا نادر است و ممکن                    شيرين  پردازیِ دهان          (واقعاً چه عبارت         
  ممکن پانی  وکم  براون     و  اليس   گردد." (يعنی          است در اثر چنين مقـرراتی غيرکافی                

آن    ارزشِ      کار را طبقِ      نيروی    محتومی برخورندکه ناچار شوندکه   چنان اشکالِ است به
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  ١بپردازند.)
وکمپانی    کامل  آقايان به وفوالد"سيکلوپ"متعلّق آهن کارخانجات(Cammel et Co.) 

مديرعاملِ      هستند.   وکمپانی     براون     جان  گفتة   عرضِ مؤسسات پيش      ازلحاظ عظمت هم      
نموده بود، بعداً چنين      وايتآقای  راکتباً تقديم بازرسِ دولتی که شهادت خود هکارخان

گرفته بود،      ای اصالحات پس       عنوان انجامِ پاره           که نوشتة خود را،که به          صالح دانست    
خاطر داردکه       حافظة خوبی دارد. وی دقيقاً به وايتازبين ببرد. ولی با اين وجود آقای 

مثابه    کارِ شبانة اطفال و جوانان "امری غيرممکن و به   منعِ )٢(ها وپآقايان سيکل نظرِ اين به
آنها     و معذلک در مؤسسة        نمايند"     آنها را تعطيل       که خواسته باشند مؤسسات       است  آن  

کار اشتغال     سال به   ۱۳تر از     % پائين   ۱سال و فقط     ۱۸کمتر از     % پسران    ۶کمی بيش از     
  ٣دارند.

 گدازی آهن فوالدسازی، شرکت نمايندة (E. F. Sanderson)ساندرسون ف.. اآقای 
دربارة همين مسئله چنين            (Attercliffe)اترکليف    وآهنگریِ ساندرسون و برادران در                  

موجبِ اشکاالت       سال ۱۸کمتراز  پسران کارِ شبانه برای ساختنِ کند: "ممنوع می اظهارنظر
که درنتيجة       ی است  ا  ناشی از افزايشِ هزينه           ترين اشکال     زرگی خواهد شد. عمده         ب 

ميزان اين هزينه چقدر          شود.   کودکان ضرورتاً ايجاب می      جای ساختنِ مردان به جانشين
دار    کارخانه     اندازه زياد نخواهدبودکه  آن محقّقاً به ولی بگويم، توانم نمی اکنون شود، می

دار    کارخانه     ردن  گ امر به اين از  تمامِ زيان ناشی دهد وبالنتيجه بتواند قيمت فوالد را ترقّی

                                                
   XVI، صفحة  ۸۰ـ همان سند، ۱
)۲ (Cyclopes يا به آلمانی زبانZyklop ری پيک کوه های ها غول های باستانیِ يونان سيکلوپ افسانه بنابه ـ

(خداوندآتش و  Vulcanولکان ظرِ تحت ناتنا ميان پيشانی داشتند و درکوه  بودندکه تنها يک چشم به
نامِ  (خدای خدايان) اشتغال داشتند. کناية مصنّف، با توجه به ژوپيترهای  کوفتنِ آذرخش آهنگری) به

  آسابودن آن روشن است. گدازی (سيکلوپ) و غول کارخانة آهن
 (.Fourth Report etc." 1865, 82. p. XVII")ـ ۳
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آن نخواهند شد" (واقعاً چه مردمِ                 شود زيرا محقّقاً کارگران حاضر به تحملِ                بار می   
گويد:    می  دهد، ولی      می   مزد  ها بچه داند چقدر به نمی ساندرسونهستند!).آقای  ای کلّه بی

رکلّی  طو که به نَحوی است شيلينگ در هفته برسد... کارِ اطفال به ۵تا  ۴"شايد سرانه به 
است   کافی   آن     درست برای اجرای          کودکان     الخصوص" نه هميشه) نيروی            (البته "علی     

کند تا بتوان جبران          که صَرف قوة زيادترِ مردان هيچ نفعِ بيشتری ايجاد نمی                        قسمی  به 
خسارت را از اين راه نمود، مگر در برخی موارد نادرکه فلزّ بسيار سنگين است... و                                       

شوند؛ زيرا فرمانبریِ          ندارند ناراضی می  خويش حکمِ  را تحت اطفالی مردان نيز ازاينکه
براين، جوانان برای اينکه بتوانندکار ياد بگيرند بايد ازطفوليت         کمتراست. عالوه مردان
کند." آخر       کارِ روز اين هدف را تأمين نمی                کنند. محدودساختنِ جوانان تنها به       شروع

چيست؟"      دليلت    آخر    يادبگيرند؟  دراَثنای روز خودرا فةحر توانند نمی جوانان چرا؟ مگر
شوند     جدا    اطفال   از  کنند اگر می وگاه روز،کار گاه شب که هرهفته متناوباً، زيرا مردانی

که اين     آورند، از دست خواهند داد. رهنمودهائی                      ای راکه ازآنان درمی               بهره   نيمی از   
شود و موجب      تمزد اطفال محسوب می        مثابه جزئی از دس         دهند به    مردان به اطفال می          

صورت هر يک      شودکه مردان بتوانندکارِ جوانان را  ارزان تمام نمايند. درغيراين                                   می 
      کارگر نيمی از نفـعِ خود را از دست خواهد داد." (به                             از مردان           ديگر آقايان عبارت

باکارِ شبانة      جای اينکه     خواهند شد قسمتی از دستمزد مردان را، به                   ساندرسون مجبور     
آقايان ساندرسون        ببخشند، ازجيبِ مبارک خويش بپردازند. بدين طريق  ازمنافعِ       اطفال
ها   آن دليلِ واقعیِ ساندرسونی است برای اثبات اينکه بچه کاسته خواهدشد و اين کمی
شود. تمامِ     مطلب اينجا تمام نمی       ١توانند حرفة خويش را در اَثنای روز بياموزند.                         نمی 

                                                
که نتواند برای هرچيز و حتّا بدترين و فاسدترين چيزها  تراشِ ما کسی مند و علّت ـ "درعصرِ انديشه۱

ای باشد. هرآنچه در جهان فاسد شده، بر اساسِ داليلِ خوب فاسد  دليلی بيابد، بايد واقعاً آدمِ بيچاره
  )۲۴۹، بخش نخست: منطق. صفحة �����������، هگلگرديده است." (

"Hegel: Enzyklopädie", Erster Teil: "Die Logik".  
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کنند وآنها تحملِ       کار می    جايشان اطفال       اُفتدکه اکنون به    گردن مردانی می رِ شبانه بهکا
قدری بزرگ خواهند بود             آنکه اشکاالت به       چنين چيزی را نخواهند داشت. خالصه             

         ا. اف. ساندرسون         کارِ شبانه خواهدگرديد.) آقای                  کاملِ    که احتماالً منجر به حذف
که مربوط به توليد فوالد است تفاوتی حاصل نخواهد شد،       گويد: "برای آن قسمت می

غير از ساختنِ فوالد ندارند. فوالدسازی                    کارِ ديگری      آقايان ساندرسون        ولی...!" ولی          
گدازی وغيره،         آهنگری، آهن       های   سازی است. کوره        ارزش     ای برای اضافه        بهانة ساده  
شدن به فوالد دارند.     تبديل آالت،آهن، ذغال وظيفة ديگری غير از ها، ماشين ساختمان

ساعت   ۲۴که آنها در      کنند و بديهی است      کارِ اضافی جذب       اندکه    آنها را آنجا آورده            
ها  ازطرف ساندسون نامِ خدا وحق ومالکيت  کنند.آنها نيز به ساعت جذب می۱۲از بيش
بکشند.   ر کارگرکا     ای  ساعت روز ازعده۲۴اندکه در کار يافته اجازه را درمورد زمان اين 

بودن را    گردد، خصلت سرمايه آنها متوقّف می محضِ اينکه وظيفة کاردوشیِ بنابراين به
های   " وآنگاه برای ماشين          شوند.   آور می     ها زيان     دهند و برای ساندرسون           از دست می    

که   آن مقدار از محصولی          شوند و همچنين برای       که نيمی از زمان متوقّف می           پرخرجی 
صورت الزم خواهد          آور است. درآن          توانيم تحويل دهيم، زيان            نی می  کنو  ما با سيستمِ

" نمائيم.     آالتمان را دوبرابرکنيم وبالنتيجه هزينه را دوبرابر ها وماشين بودکه ما ساختمان
کنند و   که روز کار می         داران ديگری          بر سرمايه    ها  آخر چرا بايد اين ساندرسون              ولی  

مانَد، چنين      ها و موادّ خامشان معطّل می           ت، ساختمان    آال   بالنتيجه در اَثنای شب ماشين        
دهد: "درست    ها جواب می تمامِ ساندرسوننامِ  به ا. اف. ساندرسونباشند؟  مزيتی داشته

  آالت مربوط به تمامِ          که اين زيان ناشی از توقّف ماشين           است، خيلی هم درست است
گُدازی     آهن   های  ازکوره ما،که  درمورد ولی کنند. که فقط روزکارمی است کارخانجاتی

داريم، ناچار مقداری             شود. اگرآنهاراگرم نگاه      کنيم، زيان بيشتری وارد می استفاده می
که تَلَف    است  کارگران      که اکنون شيرة زندگیِ  رود (درصورتی هدر می موادّ سوخت به

آوردن درجة    دست بهآنها و   کردن روشن سازيم، دوباره فآنها را متوقّ شود) و اگر می
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وقت می حرارت تالفشود (درصورتی الزم موجبِ ا تالفخوابِ      که ا کارگران      وقت
 ۸و حتّاکودکان وقت رد برای قبيلة ساندرسون در موردشود)، و     کار می  ساله موجبِ ب

که   خورد" (درحالی     ها هم درنتيجةاختالف درجةحرارت لطمه می خودکوره باألخره به
  ١برند.) کارِ روزانه و شبانه رنجی نمی ها اَبداً از تعويضِ کوره ينهم

                                                
 Children's Employment Commission. IV. Report. 1865", p. 85"ـ  ۱

گرديد مانند اينکه: "غذای   ساز نيز عنوان داران شيشه کارخانه توجهات مهرآميزکه ازجانبِ از اين قبيل
آنها    ود و برای       ر  هدر می    ها به   منظّمِ اطفال غيرممکن است زيرا مقداری از حرارت متصاعد ازکوره                             

که پاسخِ    طوری   که مأمورِ تحقيق بود، باقی نگذاشت به وايتآقای  روی هيچ تأثيری به "تآور اس زيان
وشرکاء نبودکه         روشر  آنها مانند      خواران آلمانیِ          وغيره و ريزه         سنيور ،  يور  وجه شبيه به     هيچ  وی به   

کردن پولشان و "اسراف"              را در خرج        داران      جوئیِ" سرمايه      "امساک"، "ازخودگذشتگی" و "صرفه                  
 وايتآقای  تيمورمانندآنها درمورد زندگیِ انسان، ايشان را آنچنان مجذوبِ خويش ساخته بود. پاسخِ

کمی از حرارت تَلَف شود، ولی حتّا اگر اين    که درنتيجة استقرارِ غذای منظّم چنين بود: "ممکن است
تالفزده شود، تخمين  پول حرارت به ا حياتیِ  آن باآنچه ازنيروی زيان (the waste of animal power) 

سببِ فقدان هرگونه        کنند و به    کار می    سازی   های شيشه   کشور،که درکارخانه           کودکان رشدکنندة اين   
). XLVگزارش، صفحة  نيست." (همان قياس روند، قابلِ وقت استراحت برای تغذيه وهضم ازدست می

که برای برداشتن و  اُفتد! قطع نظر از صرف نيروئی اتّفاق می ۱۸۶۵پر از ترقّی"  و چنين چيزی در "سالِ
سازند، اين       که بطری و بلورآالت می   هائی گری کردن بارها از طرف اطفال الزم است، در شيشه حمل

اين   ميل انگليسی راه بروند و         ۲۰تا  ۱۵کارِ خود طیِّ شش ساعت از  کودکان مجبورندکه برای انجامِ
ها، مانند      سازی   ساعت بدون انقطاع ادامه دارد. در بسياری از اين شيشه                              ۱۵تا   ۱۴جريان اغلب از         

های مسکو، سيستمِ تعويضِ شش ساعته جريان دارد."در عرضِ هفته بزرگترين وقت ممتَدّ                              ريسی نخ
پوشيدن   و لباس   وشو   کارخانه، شست      آن وقت رفتن وآمدن به     که بايد ضمنِ ساعت است ۶استراحت 

مانَد. هيچ فرصتی برای  زحمت وقت استراحتی باقی می که به طوری به کرد. و غذاخوردن را نيز حساب
همه برای     کسر شودکه اين      کردن، برای استنشاقِ هوای خالص وجود ندارد مگر از زمان خوابی              بازی

خوابِ مختصر  است... اين الزم دهند سوزان انجام می چنين کارهای بسيار دشوار درفضائی که کودکانی 
 ←کودکان بايد خود هنگـامِ شب بيدار شوند و در روز نيز سروصدای                            شود زيرا اين       نيز بريده می     
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منظورِ  قهرآميز بهـ قوانينِ  کار  عادیِ روزانة  برای  مبارزه .۵

  هفدهم  قرن پايان تا چهاردهم قرن ازميانة روزانةکار تطويلِ
  

کاری را      که طیِّ آن سرمايه مجاز است نيروی      "روزانة کار چيست؟" مدت زمانی
مصرف برساندکه ارزشِ روزانة آن را پرداخته است، چه اندازه است؟ تا چه حد                                         به 

                  نيروی              کاری    ممکن است روزانة کار بيش از زمان کار الزم      که برای تجديد توليد
دهد:    اين سؤاالت سرمايه چنين پاسخ می            است، امتداد يابد؟  چنانکه مالحظه شد، به                

کامل است، منهای چند ساعت استراحت، که بدون                  اعت س ۲۴روزانة کار عبارت از          
خود   کار مطلقاً قادر به ازسرگرفتنِ خدمت خويش نيست. اين نکته خودبه                          آن نيروی     

کار چيزِ ديگری نيست         غير از نيروی کارگر طیِّ دوران حيات خويش به که مسلّم است
گردد و     کار محسوب می      اً زمان   که در اختيار دارد طبيعتاً و حقّ               و بنابراين تمامِ اوقاتی            

اَفزائی سرمايه است. اما مسئلة فرصت الزم برای پرورِشِ                          بالنتيجه از متعلقّات ارزش           
انسانی، برای تکاملِ معنَوی، برای انجامِ وظايف اجتماعی و مناسبات دوستانه، برای                                     
                                                                                                       

درپِی     ساعت پِی   ۳۶ای    شماردکه پسربچه      مواردی را می      وايتاز خواب است." آقای  مانع خارج →
اند  فرساکارکرده طورِ طاقت صبح به ۲ ساله تا ساعت۱۲های که بچه کارکرده است و نيز موارد ديگری

 تنظيم گيرند. کار را از سر می خوابند و از نو همان صبح (سه ساعت!) می ۵و سپس تا ساعت  کنندگان
ها  که پسران، دختران جوان و زن کاری گويند: "حجمِ می Tufnell) تفنِلو  رهي ترمن عمومی ( گزارشِ

انگيـز است."      دهنـد واقعاً شگفت      انجام می      (spell of labour)خود در اَثنای تعويضِ روزانه يا شبانة 
کند،     ساز برای اينکه امساک خود را اثبات                  دارِ شيشه    يه  ) و شايد سرما    XLIVو XLIIIگزارش   (همان

خانة خود     که تلوتلوزنان به     شود و درحالی ازکلوپِ خود خارج می ديرپورتو شبی سرمست از شرابِ 
   !Britons never, never shall be slavesخوانَد:  ، مانند احمقی اين تصنيف را میگردد برمی

   شود!) (هرگز، هرگز يک نفر انگليسی بنده نمی
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مراسمِ روزِ يکشنبه      آزاد نيروهای مادی و معنَوی حيات و حتّا برای برپاداشتنِ  گسترِشِ
سرائیِ توخالی       کلّی ياوه     هم باشد ـ به    ١کنندگان روزِ سبت       ـ هرچند درکشورِ تقديس        

که در جستجوی      آسائی   گرگ    حد و حصر و با جوعِ        است. ولی سرمايه با شَهوت بی          
کند، بلکه حداکثر مرزهای طبيعیِ      کار است، نه تنها از حدود اخالقی تجاوز می اضافه
شکنَد. وی زمانی راکه برای رشد، تکامل و بهداشت جسمِ  ة کار را نيز درهم میروزان

آزاد و دريافت           کسبِ هوای      کند. وی زمانی را که برای        است، غصب می انسانی الزم 
کند و هرقدرکه         ربايد. وی در وقت غذا خست می                 اشعة آفتاب ضَرورت دارد، می               
کارگران صرفاً مانند           سازد، تاآنجاکه به          د ملحق می  امکان يابد، آن را به پروسة تولي                 

شود  ديگ بخار ريخته می        شود يعنی همچنانکه ذغال به وسايلِ توليد خوراک داده می
آوردن،       دست  گردد. خوابِ عادی راکه برای به       ماشين اضافه می و يا روغن و چربی به

ند ساعت استراحتی تقليل      چ   کردن نيروی حياتی ضَروری است، به                 نوساختن و تازه       

                                                
کارگری را برای اينکه روزِ يکشنبه در                   شودکه   گاه در دهات ديده می به گاه در انگلستان ـ مثالً هنوز۱

زندان محکوم       روزِ سبت به     حرمت نسبت به     جرمِ هتک     به کار پرداخته است،           اش به    باغچة کنارِ خانه      
خويش، ـ ازکارخانة فلزکاری،  مناسبت عقايد مذهبیِ کارگر اگر روز يکشنبه، حتّا به اند. وهمين ساخته

شود. پارلمان متعصّب  قرارداد جريمه می نقضِ جرمِ  نمايد، به غيبت آن گری وامثالِ کاغذسازی ويا شيشه
کند،گوشِ  اَفزائی"سرمايه برخورد پيدا می اينکه مثالً برپاداشتنِ روزِ يکشنبه بامسئلة "ارزش محض نيز به

فروشی و    های ماهی     کارگران مغازه         آن   که ضمنِ ۱۸۶۳تاريخِ اوت        ای به    شنوائی ندارد. در تذکّرنامه              
کارِآنها      که مدت    گفته شده است    اند، چنين     کارِ يکشنبه را نموده     فروشیِ لندن درخواست حذف پرنده

 ۱۰تا   ۸شود و روزهای يکشنبه           ساعت در روز می        ۱۵طور متوسط بالغ بر       شش روزِ اولِ هفته به          در  
پسندانة اشراف       پرستیِ مشکل   شودکه  شکم   خوبی معلوم می      به   کنند. از اين تذکّرنامه            کار می    ساعت 
همه مراقبِ   ست. اين "مقدسين" که اينمحرک اين "کارِ يکشنبه" ا  (Exeter Hall)هول  اکستر مؤمنِ 

دهندکه با تسليم و رضاکارِ  سالمت وجود خويشند، احساسات مسيحيت خود را بدين طريق نشان می
شدن در برابرِ شکم بيشتر  کنند. تسليم تحمل میها وگرسنگیِ اشخاصِ ديگر را  الطاقه، محروميت فوق
  (.Obsequium ventris perniciosius est) کارگران). آور است (البته برای زيان
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آنکه    جای    ناپذير است. به       وکوفته اجتناب       مطلقاً خسته      دهد که برای هر اُرگانيسمِ             می 
آن    عکسِ  کنندة حدود روزانـة کار باشد، در اينجا به                       کار تعيين    حفظ عادیِ نيـروی        

پذير    آن، امکان       آوریِ     رغمِ شدت و رنج       کارکه، علی      حداکثرِ مصرف روزانة نيروی              
             استراحت زمان کار   گردد. سرمايه غمِ طولِ عمرِ نيروی               کارگر می     است، معيِّنِ حدود

که   کاری است     خورد. آنچه مورد عالقة او است فقط و فقط حداکثرِ نيروی                            را نمی   
که     کار است    کردن عمرِ نيروی        تواند طیِّ يک روزانة کار جريان يابد. وی باکوتاه                  می
بردن حاصلخيزیِ زمين، بازده              کشاورزِ حريص با ازبين  رسد، همچنانکه اين نتيجه می به

  برد. آن را باال می
کار   ومکيدن اضافه       ارزش     ازتوليد اضافه داری،که ذاتاً عبارت سرمايه توليد بنابراين

يط  وسيلة ربودن شرا      کارِ انسانی را به تنها نيروی است، با تطويلِ روزانة کار نه [کارِ اضافی]
کشانَد، بلکه موجبِ فرسودگیِ نابهنگام              زوال می      معنوی و مادی تکامل و فعاليتش به             

که وی    کارگر است     کردن زمان زندگیِ   باکوتاه ١گردد. کار نيز می و مرگ خود نيروی
توليد نی درازتر می زمانمعي کند. او را برای مدت  

که برای تجديد توليد           نيز هست   کاالهائی     کار متضمنِ ارزشِ        ولی ارزشِ نيروی          
و   حد  اگر سرمايه در پوية بی    دارند. پس طبقةکارگر ضَرورت کارگر يا برای ادامة نسلِ

اَفزائی تطويل برخالف طبيعت روزانة کار را ضَروری                          دنبالِ ارزش         حصرِ خويش به    
ا را کوتاه     کارِ آنه     شمارد و دوران عمرِ هر يک ازکارگران و بالنتيجه مدت نيروی                    می
نيروهای فرسوده         جانشينِ  تدارک تر به آيدکه سريع می پيش ضَرورت اين کند، ناچار می

کارِ فرسوده      توليد نيروی       تجديد را برای جبران و تری بپردازد و بنابراين مخارجِ سنگين
تر فرسوده شود سهمِ ارزشیِ           گردد. همچنانکه هر قدر روزانه ماشينی سريع                    متحمل 

                                                
 اضافی بيان      دربارة ساعات         را    داران باتجربه         ازکارخانه         برخی    نظرية    خود     پيشينِ    های   درگزارش      " ـ ۱

طورِ زودرس    کار افراد را به کار اين خطر را در بر داردکه نيروی گويند... مسلّماً اضافه که می يما کرده 
  Child. Empl. Comm. IV Report, 1865." 64, p. XIII"                                پايان برسانَد."     به
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مصلحت   رسدکه سرمايه بايد بنابه        نظر می ليد آن بيشتر است. بنابراين چنين بهتجديد تو
  کارکشانده شود. سوی استقرارِ روزانة عادیِ خاصِّ خويش به

کند. وی     خردکارگر خويش را نيز خريداری می      که اسب می دار همانطوری برده
آن جز با خريداریِ  دهدکه جبران ای را ازدست می دادن بندة خويش سرمايه با ازدست

و  جئورجيا   زارهای       قدر برنج      پذير نيست. ولی "هر          فروشان امکان       مجدد از بازارِ برده            
باشند،   داشته   انسانی    نابودساختنِ زندگیِ   تقديرآسا درمورد تأثيرِ سيپی سی میهای  مرداب

 ويرجينيا   وسيلة سرريز مخازن  که به آن اندازه نيست انسانی به تخريب حيات هيچگاه اين
  منافعِ   از نظرِ تطبيق       است  که ممکن    اقتصادی      پذير نباشد. مالحظات         جبران     کنتاکی  و  

استقرارِ     از   پس کند، برده تأمين به  نسبت انسانی خواجه درحفظ بندة خود تاحدی رفتاری
گردد.     جان بردگان می حمالت به شديدترين عکس مبنای يابد و به تغيير می فروشی برده
پوستان خارج پر نمود،          سياه  وسيلة واردکردن         توان جای وی را به           که می   هنگامی   زيرا   

همين   کارش اهميت دارد. به             کمتر از بارآوریِ           ديگر بنده تا زنده است طول عمرش              
که مؤثرترين       است  دار اين       داری درکشورهای برده               سبب يکی از اصولِ اقتصاد برده            

ترين مدت ممکن       ها طیِّ کوتاه  يدن بزرگترين بازدهکش تدبيرِ اقتصادی عبارت از بيرون
که درکشاورزیِ استوائی،               رو است    از اين       . (human cattle) از دامِ تودة انسانی است   

است، زندگیِ سياهان    )١(داری آنجاکه بهرة ساليانه اغلب برابر با مجموع سرماية کشت
های   ثروت     مهد   ربی،که قرنهاست     غ  هند شود.کشاورزیِ ترين شکلی فدا می شرمانه بی به

است. امروزه در           پوست را بلعيده      ها انسان سياه      ميليون    شود، زندگیِ      ای تلقّی می   افسانه

                                                
کلمة باغداری درزبان فارسی  است.گرچه اختيار شده plantationداری دربرابرِکلمة اروپائی ) کشت۱(

ويژه  ه بهشودک دارانی اطالق می عملِ سرمايه که به است وجود دارد ولی چون پالنتاسيون اصطالحی 
کاری و نباتات قيمتی مشغولند بهتر ديده شد  کشی از درخت درکشورهای مستعمره و وابسته به بهره

حال هم ترجمة دقيقی از لغت   داری درعين  کار رود ـ کلمة کشت آن به  اصطالحِ مخصوصی برای
plantation ی به آن داریِ است و هم جنبة سرمايهوسيلة ضميمه را تاحد دهد. فعلِ داشتن نشان می شدن  
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 داران هر يک         شود وکشت    می   شمارش    ميليون    که درآمدهای برحسب            کوبا جائی     

 خوراک     تنها ازحيث      بردگان نه       طبقة    شودکه   آيند، ديده می         شمار می   شاهزادگانی به      
گرفتار و مورد شديدترين فشارها هستند بلکه ساليانه بخشِ بزرگی                          وضعی   بدترين    به 

  ديارِ نيستی     خواب واستراحت مستقيماً به           فرسا ونداشتنِ     ازآنان در اثر رنجِ کارِ طاقت                 
    ١"شوند. می داده  سوق

 Mutato nomine de te fabula narratur کنم) می ديگرقصةخود تورا نقل (بااسامیِ
نيد و به                       هب  کنتاکی و ويرجينيا، ايرلند و مناطقِ                 جای   جای تجارت برده بازارِکار بخوا

آلمان را بگذاريد!            آفريقا  جای انگلستان، اسکاتلند وگال را درنظرآوريد وبه کشاورزیِ
سرِکارگران نانوائیِ لندن آورد ولی با اين وجود                         العاده چه به       کارِ فوق     که  سابقاً ديديم 

است.   کارِ نانوائی          ها و سايرِ نامزدهای مرگ برای               لندن همواره پر از آلمان             بازارِکارِ       
سبب  آيا بدين     . ولی   است عمرترين شعبِ صنعت ازکوتاه يکی گری چنانکه ديديم کوزه
  گـریِ   کوزه      ، کاشف   (Josiah Wedgwood)  وود    وج     جوزياه      شود؟    گر پيدا نمی    کوزه

نمود    اظهار    ۱۷۸۵در برابرِ مجلسِ عوام در سالِ    کارگر است،  جديد، که خود از اصل
تنها   ۱۸۶۱در سال     ٢کار اشتغال دارند.          هزار نفر به  ۲۰تا  ۱۵که در مجموع اين صنعت 

کردند. "صنايع        کار می    نفر در اين صنعت      ۱۰۱۳۰۲کبير بالغ بر      در شهرهای بريتانيای         
از    نسل  ۹گذشته، اين صنعت      که از نژاد انگليسی       نسل ۳سال عمر دارد. طیِّ  ۹۰ای  پنبه

ب،  وتا   های رونقِ پرتب    که در دوران است درست ٣کارگران پنبه را فروکشيده است." 
تاريخ      . دراين     ۱۸۳۴ است؛ مثالً درسال از خود نشان داده آوری بازارِکارکمبود نگرانی

پيشنهاد      (Poor Law Commission)    بينوايان     قانون     کميسيون   اعضاِء به  داران  هـکارخان 
داشتند     کشور بفرستند و اظهار        کشاورزی را به شمالِ          جمعيت" نواحیِ  کردندکه "اضافه

                                                
  Cairnes: "The Slave Power", p. 110-111ـ  ۱
 John Ward: "History of the Borough of Stoke- upon- Trent", London, 1843. p. 42ـ  ۲

 ۱۸۶۳آوريلِ  ۲۷در مجلسِ عوام  (Ferrand)فراند ـ از نطقِ ۳
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 ١ مصرف برسانند."       کرده و به      داران "قدرت آن را دارندکه اينان را جذب                      کارخانه  که
بينوايان به منچستر                                    اين عينِ     قانون آنان بود. "نمايندگانی با اجازة کميسيون کلمات

گرديد.     نمايندگان تسليم      اين   تهيه شد وبه     کشاورزی   اده شدند. صورتی ازکارگرانفرست
خورد    دردشان می      که به   آوردند و هرکس          کاريابی هجوم        داران به دفترهای            کارخانه    

که   های انسانی      . اين بسته    گسيل شدند   شمال   سوی  ها به   انتخاب نمودند و سپس خانواده        
گرديدند.      سليم شدند، باکاميون يا ازطريقِ رودخانه حمل   کاال، با برچسب، ت مانند عدلِ

دانستندکجا      دنبالِ اينان راه افتادند و برخی ديگرکه نمی                      برخی با زحمت زياد پياده به       
جريان    اين    زودی    به چرخيدند. ازهرطرف سرگردان، می روند،گرسنه درکلّية نواحی می

کند.   زحمت چنين وضعی را باور می           گرديد. مجلسِ عوام به          تبديل به دادوستد واقعی    
يافت ونمايندگان منچستر          ادامه   انسانی پوست و تجارت منظّم، اين دادوستدگوشت اين
طورکه سياهان      همان    عيناً   فروختند؛    می منچستر داران کارخانه به و خريدند را می مردم اين

ای   وحة رونقِ صنايعِ پنبه      بحب ۱۸۶۰شدند... سالِ جنوبی فروخته می اياالت داران کشت به
گوشت انسانی       گران    معامله   داران به  بود. از نو دست کار کمبود يافت و از نو کارخانه

و  (Devon)ديون    های    و تپه    (Dorset)دورست    های    کردند. اينان نيز تمامِ پشته             مراجعه   
بود.    جمعيت" جذب شده      جا "اضافه     را زيروروکردند. همه              (Wilts)ويلتس   های   دشت

انعقاد قرارداد           از   پس   شدکه متذکّر تمام اندوه با (Bury Guardian)گواردين بری روزنامة
   ۱۰۰۰۰که در حدود         است  انگلستان و فرانسه، صنايعِ پنبه امکان يافته                   بازرگانی بينِ       

 هزار نفر الزم خواهد بود. پس از                 ۴۰تا   ۳۰زودی از      کار اندازد و به بازوی ديگر را به
                 آنکه نمايندگان و معاونينِ سوداگران           انسانی، بدون کاميابیِ چندانی         آنکه     گوشت

داران       کشيدند،کارخانه       ۱۸۶۰کشاورزی را در سالِ             ند، شيرة تمامِ نواحیِ         آور    دست  به 
آقای ئی نمايندگی هيئتويليرس نزد(Villiers) ِرئيس    فُقَرا     ادارة قانون  (Poor Law Board) 

                                                
پنبه   داران کارخانه   کلمات ها عينِ (اين  ".That the manufacturers would absorb it and use it up"ـ۱

 بود.) 
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آنها اجازه دهد تا اطفالِ فقير وکودکان                    ته و از وی تقاضاکردندکه از نو به        گسيل داش
   ١را فراخوانند."  (Workhouses)هاوس  ورکيتيمِ 

                                                
که مجبور بود       " در وضعی قرار داشت           "قانوناً    ويليرس    رغمِ حسنِ نظرِ خويش        علی ـ در همان سند.۱

منظورِ  خيريه به وسيلة مساعدت دوايرِمحلّیِ وجودآقايان مزبور به داران را ردکند. بااين کارخانه تقاضای
دهدکه اين بار سيستمی،  کارخانجات اطمينان می بازرسِ (Redgrave) آ. رِدگريو خود رسيدند. آقای 

های   شوند، "همراه با سوءاستفاده             آموزان تلقّی می  مثابه پيشه " به کودکان يتيم و فقير "قانوناً آن که طبقِ
گلس تحت عنوان "وضعِ طبقات        کتابِ ان     ها" مندرجات    گذشته نبوده است" ـ دربارة اين "سوءاستفاده

به دختران و  زحمتکش وغيره" مالحظه شود. ـ معذلک در يک مورد اين سوءاستفاده از سيستم نسبت
کشانده  (Cheshire)چشايرو  (Lancashire)النکاشايربه  اسکاتلندکشاورزیِ  که از مناطقِ زنان جوانی

ها قراردادی برای دورة                 با مقامات پرورشگاه         دار    کارخانه     شده بود، وقوع يافته است. در اين سيستم                
کمی هم    کند و پولِ     کودکان را تأمين می          کند. وی خوراک و پوشاک و مسکنِ               مشخّصی منعقد می   

جهت  ويژه ازآن آوريم، به در اين مورد ذکرکرده وما ذيالً می رِدگريو آقای که  دهد. مطالبی آنها می به
های رونقِ صنايعِ پنبه در انگلستان يگانه است و عالوه     ر ميان سالد ۱۸۶۰انگيز است،که سالِ  شگفت

شدن ايرلند  جمعيت تنها باکم کارگری نه العادة نيروهای تقاضای فوق اين سطحِ دستمزد باالست زيرا بر
د انگلستان و اسکاتلن        کشاورزیِ      که از مناطقِ  ای نيز سابقه برخورد پيدا نموده است بلکه با مهاجرت بی

که در برخی از مناطقِ            گرديد و همچنين با نقصان واقعیِ جمعيت                طرف استراليا وآمريکا انجام               هب 
نيروی حياتی لطمه  ای به کشاورزیِ انگلستان بدان جهت روی داده بودکه از طرفی طبقِ نقشة آگاهانه

ف وارد شده بود و از سوی ديگر سوداگران تانسانی سابقاً شيرة جمعي الِ اين مناطقگوشتکشيده  را  ع
(کارِکودکان  کار نوع  گويد: "اين چنين می رِدگريو آقایها  بود. و با وجود همة اين بودند، تقارن يافته

گيرد  جهت مورد جستجو قرار می فقط ازآن (high-priced labour)است  قيمت گران که ها) پرورشگاه
شيلينگ درهفته است.  ۴ای تقريباً  ساله ۱۳ی برای پسربچة توان يافت. مزد عاد کارگرِ ديگری نمی که
دادن و نيز آنها را تحت نظرِ               پوشاندن و خوراک دادن، لباس ای را مسکن چنين پسربچه ۱۰۰تا  ۵۰اما 

 ۴دادن با سرانة          همه مقدارِکمی هم پول          نمودن و با وجود اين            خوبی مراقبت      پزشک قراردادن و به           
  پذير نيست." عاً امکانشيلينگ در هفته واق

("Rep. of the Insp. of Factories for 30th April." 1860, p. 27)   
 ←نفر   ۱۰۰يا   ۵۰تواند برای    دار نمی کارخانه را که  ما بگويد آنچه  کند به فراموش می رِدگريو آقای
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جمعيتی وجود دارد         آموزَدکه همواره اضافه             دار می     طورکلّی تجربه به سرمايه         به 
-رغمِ اينکه اضافه       آنیِ سرمايه و علی       اَفزائی     احتياجات ارزش          به   ای نسبت     يعنی اضافه   

نسل          ز  ا مزبور   تنی        جمعي نسا ا که فرسوده وکم          می   ئی تشکيل   های  نـد و    شود  عمر
 ١شوند.  ديگر هنوز نرسيده چيده می         عبارت رانند ويا به سرعت هرکدام ديگری را می به

توليد     دهدکه با چه سرعت وعمقی         ناظرِ فهيم نيز نشان می        ولی از سوی ديگر تجربه به   
-توده     شده، به ريشة       کار   به  تازه ديروز دست          ازلحاظ تاريخی         که  ری، توليدی   داسرمايه

وسيلة جذبِ    است وچگونه انحطاط جمعيت صنعتی فقط به      ورگرديده مردم حمله های
شود ونيز چگونه خودکارگران دهات نيز، باوجود هوای         کُند می عناصرِ ابتدائیِ دهات

                                                                                                       
 شود انجام دهد،       آنها مشترکاً تأمين می        خوراک و پوشاک         که مشترکاً منزل دارند و            ای   پسربچه   → 

شيلينگ مزد برای اطفالِ خود تهيه نمايد. برای جلوگيری از       ۴چگونه خودکارگر خواهد توانست با 
 ۱۸۵۰کارخانجات درسالِ از وضعِ قانون که پس شوم آميز ازاين متن متذکّر می هرگونه تفسيرات اشتباه

د بهانگلستان را باي ایِ کار وغيره، صنايعِ پنبه و تنظيمِ اوقات نمود.کارگرِانگليسیِ  نمونه تلقّی مثابه صنعت
کنند، قراردارد.           می   صنعت پنبه از هرحيث باالتر از رفقای همکارِخودکه درکشورهای قارة اروپاکار   

  کند و هنگامی از رقيبِ انگليسیِ خود کار می ای ده ساعت بيش کم هفته "کارگرِصنعتیِ پروسی دست
  رود." خود حدودکارِ اضافیِ وی نيز از بين می کند، خودبه کار می خويش یِکه درخانه با دستگاه نساج

("Rep. of the Insp. of Fact. 31st Oct. 1855", p. 103)  
کشورهای قارة اروپا و ازجمله                    به  ۱۸۵۱کارخانجات پس از نمايشگاه سالِ               بازرسِ     رِدگريو      همين 

کند. وی دربارةکارگرِصنعتیِ  کشورهارا مطالعه آن جاتکارخان کرد تا وضعِ فرانسه و پروس مسافرت به
کمی،که     نمايد درست برای غذای ساده وآسايشِ                 که وی دريافت می         گويد: "مزدی  پروس چنين می

کند... وی بدتر از رقيبِ انگليسیِ خود زندگی                      آن قانع است، کفايت می          آن عادت دارد و به         وی به
      (Rep. of the Insp. of Fact. 31st Oct. 1853.", p. 85")د." کن تر از او کار می نمايد و سخت می

  

آنهاکه از بين  ميرند، ولی جای انگيزی می کنند باسرعت شگفت کار می اندازه از که بيش "کارگرانی ـ ۱
  کند." شود و اين زيادتغييريافتنِ  بازيگران تغييری در صحنه ايجاد نمی روند فوراً دوباره پر می می

"England and America", London, 1833, vol. I. p. 55 
   ).E. G. Wakefield(مصنّف: ا. ج. ويکفيلد 
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ترين    همه نيرومند است و فقط به قوی  ميان آنان اينآزاد و اصلِ انتخابِ طبيعی،که در 
همه   که با اين     ولی برای سرمايه        ١اند.    کرده    دهد، شروع به زَوال           افراد امکان زندگی می     
کند،   کارگری اطراف خود را نفی می                 های   ها و مصائبِ نسل       "داليلِ پسنديده" رنج            

قدر مؤثر است       جتنابِ جمعيت همان    رفتنِ غيرقابلِ ا دورنمای انحطاط انسانيت و از بين
خوبی    بازی هرکس به        که خطرِ سقوط احتمالیِ خورشيد بر زمين. طیِّ هرگونه سفته                   

از آنکـه      رسد ولی هرکس اميدوار است، پس                داند که روزی توفان حتماً درمی                  می 
اش   سرِ همسايه   را درجای مطمئنّی نهاد، اين بال به                 خود او شد وآن         باران طال نصيبِ       

شعارِ هر   !Après moi le déluge فرود آيد. (اندر پسِ مرگ من چه دريا چه سراب)  
  به  وجه توجهی نسبت       هيچ  است. بنابراين سرمايه به          داری  دار و هرکشورِ سرمايه سرمايه

آن وادار          رعايت    حکمِ جامعه به     کارگر ندارد، مگر اينکه به              سالمت و دوران زندگیِ           
  های   شکايات دربارة انحطاط جسمانی و معنَوی، مرگ زودرس، شکنجه                            به   ٢گردد.    

                                                
  کنيد به: ـ مراجعه۱

"Public Health. Sixth Report of the Medical of  ficer of the Privy Councill 1863"  
  در لندن انتشار يافته است. ۱۸۶۴سالِ  که به

مثابه  به (Sutherland)ساثرلندنشينِ  کند. "کُنت کشاورزی بحث می بارة کارگرانويژه در گزارش به اين
های  بخش سازدکه در اخيرآشکار می های بررسی ولیاست.  شده ها تلقّی نشين کُنت ترين از پيشرفته يکی

است،   همه شهرت داشته     اندام و سربازان رشيد اين           علّت داشتنِ مردان خوش اين ناحيه،که از قديم به
برابرِ      که در    هائی   ترين نقاط، روی تپه         اند. درسالم اکنون اهالی به نژادی نحيف و مردنی انحطاط يافته

توان فقط در       را می    که نظيرِ آن      پريده است     اند، چهرة کودکان چنان ضعيف و رنگ                يا قرارگرفته      در
  (Thornton: "Over- population etc." p. 74-75) های لندن ديد."            کوچه هوای زهرآلود پس

هستند، که در       (galant Highlanders)هزارکوهستانيان عياشِ اسکاتلندی               ۳۰"درواقع اينان شبيه به 
  و دزدان همزيستند." گالسکو با فواحش های ها و حياط کوچه پس

درا ناچار از اين اعتراف است، ما خو عواملِ مهمِّ سرماية ملّی از های مردم يکی سالمت توده ـ "بااينکه۲
دهند...  آن ارزش کنند و به گنجينه را حفظ نيستندکه اين وجه درصددآن هيچ داران به که سرمايه بينيم می

سالمت داران تحميل شده است."    هخانرکا  کارگران به رعايت                                        ←                                   
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بود    ها نگران     رنج    از اين      بايد    : "چگونه      دهد   می   جواب    فرسا، سرمايه چنين       کارِ طاقت    
طورکلّی     سازند؟" ولی به      می مارا فراهم (منافع) آنها هستندکه شادمانی که هم درصورتی
  نيست. رقابت     دار     يت يا سوء نيت افراد سرمايه          که اين امر منوط به حسن ن            بايدگفت   

 دار   سرمايه  افراد      عينی ماهرانه به         ی را مانند قوانينِ         دار    سرمايه  توليد     آزاد قوانينِ ذاتیِ           
  ١کند. تحميل می

                                                                                                       
سازان تمامِ  منزلة پارچه به (West Riding)وِست رايدينگ). "مردان ۱۸۶۱نوامبر ۵(روزنامة تايمز،  →

گرائيد  انحطاط می نژادآنها به دونسل کارگر فدا شده وطیِّ يکی های توده اند... سالمت شده بشريت تلقّی
  کودکان محدود شد وغيره."کارِ وجودآمد. ساعات ولی واکنشی به

 ("Report of the Registrar General for October 1861") 
 راستافوردشايکه درناحية  مؤسسه ۲۶شودکه  ديده می ۱۸۶۳که از آغازِ سالِ  است سبب  همين به ـ مثال۱ً

-تذکّرو پسران، ضمنِ  (Wedgwood)وود وِججمله بنگاه  و ازآنهای وسيعی هستند  گری کوزه دارای

هيچگونه امکان محدود     داران ديگر" کنند. "رقابت باسرمايه ای"مداخلة ماهرانة دولت"را تقاضا می نامه
ی  آنها نمی طورِ "داوطلبانه" به کارِکودکان وغيره را به ساختنِ زماندهد. "بنابراين هر اندازه ما از مضار

داران      کارخانه     وسيلة توافقی بينِ      که ازآنها به  است که فوقاً ذکر شد متأسف باشيم، غيرممکن هائی] [زيان
که وضعِ يک قانون اجبارکننده             ايم   اين نتيجه رسيده      نکات مذکور ما به         اجتناب نمود... با توجه به              

  (Child. Empl. Comm. 1st. Rep. 1863" p. 322")ضَرورت يافته است."                                      
 لحاقی بهيادداشتشمارآيد.  مورد به تواند مثالِ بارِزی دراين همين زيرنويس:گذشتة بسيار نزديک می ا

 برن  بالککارخانجات  وتابِ صنعت موجب شدکه صاحبان ترقّیِ قيمت پنبه در دوران فعاليت پر تب

(Blackburn) مشخّصی           با يکديگر دربارة زمان تخود برای مد آن در      ک  کار درکارخانجات ه موعد
تر که درعين       داران متمول        کارخانه     واحوال رسيد، توافق نمايند. در اين اوضاع سر می ۱۸۷۱آخرِ سال 

وجود    راکه در اثرِ توافقِ مزبور به                 شدن ميزان توليد       کم  باف و هم ريسنده بودند. اين               حال هم پارچه      
کارِ خويش افزودند و           بر شدت و بسط     های خويش     آمده بود مورد استفاده قرار دادند و درکارخانه              

که در    کوچک   داران      کوچک تحصيل نمودند. کارخانه             داران      کارخانه   زيان کالنی به طريق منافعِ بدين
منظورِ تحصيلِ  آژيتاسيون جدی به کرده، آنها را تحريک به تنگنا قرارگرفته بودند،کارگران را دعوت

کمک    آنان    وعده دادند که برای اين منظـور با پولِ خود به                         آنها   کار در روز نمودند و به              ساعت  ۹
  خواهند نمود.
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وکارگر است.       دار    کار نتيجة چندين قرن مبارزه ميان سرمايه                 تعيينِ روزانة عادیِ    

  که قانون     است  دهد. مثالً کافی         دو جريان متضاد را نشان می               ولی تاريخِ اين مبارزه             
تا نيمة قرن     ۱۴نامة کارِ انگلستان از سدة      کارخانجات انگلستان در زمان حاضر با آئين

که قوانينِ جديدکارخانجات روزانة کار را                   درحالی ١هيجدهم مورد مقايسه قرارگيرد.
  کوشيدکه با قوة قهريه روزانة کار را تطويل                     امه می  ن  آئين   کنند، آن      اجباراً کوتاه می         

که   آنگاه    که اين دعاویِ سرمايه در حالِ جنينی وآغازِکارش، يعنی                است نمايد. بديهی 
زورِ    کار، نه تنها فقط به         هنوز حقِّ خويش را برای مکيدن مقدارِ مشخّصی از اضافه                        

که وی    آنچه   نمود، نسبت به      ن می مناسبات اقتصادی بلکه باکمک قدرت دولتی، تأمي                   
علی              لُندلُندکنان و  بلوغ  نموده             رغمِ خويش      در سنِّ  راً گذشت  بسيار       اضطرا است، 

ثرِ تکاملِ شيوة توليد                     کوچک و حقير است. قرن           ر    سرمايه    هـا الزم بود تا در ا ی دا
 اجتماعاً مجبورگردد، تمـامِ              خود حاضر شود، يعنی          رضای    و   ميل  کارگر "آزاد" به             

    کارِ خويش را به                        زندگیِ     اوقاتالِ خود و حتّا تمامِ استعدادیِ         فعبهای وسايلِ عاد
معيشت بفروشد و بدين طريق از حقِّ ارشديت خويش در برابرِ بشقابی عدس صرف                            

بنابراين طبيعی           که آن تطويلِ روزانة کاری،که سرمايه از نيمة قرن                           است  نظر نمايد. 
             قرن پايان تا  به    کوشيده   هفدهم   چهاردهم  به          است  بزرگسال            زورِ دولت   کارگران

کاری تطبيق نمايدکه در نيمة دومِ قرن نوزدهم                       نمايد، تقريباً با مرزهای زمان               تحميل  
وکنـار تحميل       درگوشه      سرمايه  کودکان به        خون    تبديلِ    از     دولت برای جلوگيری           

که تـا اين اواخر      ، (Massachusetts) ماساچوست کند. مثالً آنچه امـروزه در ايالت  می
يالت جمهوریِ                مثابه   هنوز به    به    شد، به   آمريکای شمالی محسوب می            آزادترين ا مثا

                                                
طورکلّی در انگلستان         شود، به    در همان زمان در فرانسه و هلند نيز ديده می                      نامة کارکه      ـ اين آئين    ۱

  کنارگذاشته بود. نامه را آئين فقط هنگامی لغوگرديدکه مدتها پيش شرايط توليد اين
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است، در نيمة قرن هفدهم در    گرديده  سال اعالم ۱۲کمتر از  کودکان کارِ حدود دولتی
پيکر   کوه   ور وآهنگران       کاران تَنا      وران نيرومند، کشت          انگلستان روزانة کارِ عادیِ پيشه    

    ١آمد. شمار می به
  

نامة    که بسياری از مردم را نابود ساخت، بهانة وضعِ نخستين آئين                       طاعون بزرگی
) ۱۳۴۹ِ سوم،   ادوارد      وسومين سالِ سلطنت     (بيست    "Statute of Labourers"کارگران     

از آنکه بهانه         ا پس  ه  قبيل قوانين قرن        شود بهانه (نه علّت؛ زيرا اين               گرديد. گفته می      
چنان بودکه دربارة آن يک نويسندة                  مانند) اين طاعون آن            ناپديد شده است باقی می        

 (Tory) توری
قيمت منـاسب  (يعنی      کارگـرِ به       :  "دشواریِ يـافتنِ          گفتـه است   چنين  )٢(

غيرقابلِ     العاده دراختيارِکارفرمايان قراردهد) درواقع          کارِ فوق که مقدارِ مناسبی قيمتی به

                                                
کار واداشته شود."          ساعت در روز به      ۱۰ای بيش از  درکارخانه سال نبايد ۱۲متر از ک کیودک ـ "هيچ۱

         "General Statutes of Massachusetts, 63, ch. 12" )۱۲، فصل ۶۳نامة ماساچوست،  (ازآئين
عتة روز    که در جريان ده سا         اند.) "کاری         انتشار يافته      ۱۸۵۸تا سالِ    ۱۸۳۶ها از سالِ      نامه   تصويب   (اين

سازی وکتان و همچنين درکارخانجات فلزکاری                      درکارخانجات پنبه، پشم، ابريشم،کاغذ، شيشه                     
گرددکه از اين پس نبايد هيچ               گردد. مقرر می        کار تلقّی    مثابه روزانة قانونیِ           گردد بايستی به    انجام می

کارگماشته  ر هفته بهساعت د ۶۰از ده ساعت درروز يا است بيش که درکارخانه استخدام شده صغيری
کارخانة اين ايالت           کارگر در هيچ       عنوان    کمتر از ده سال نبايد به شود و نيز از اين پس هيچ خُردسالی

  پذيرفته شود." 
   "State of New-Jersey. An Act of limit the  hours of labour etc. 61 and 62"   

 ساعت   ۱۱کارگاهی بيش از         سال نبايد در هيچ    ۱۵و  ۱۲) ـ "هيچ صغيری بينِ ۱۸۵۵مارسِ  ۱۱(قانون
 ۵در روز ، يا قبل از ساعت  کارگماشته شود." و نيم شب به ۷صبح و يا پس از ساعت  

 "Revised Statutes of the State of Rhode Island etc." ch. 39 § 23, 1. July 1857.  
  

که درزمان رجعت  بزرگ ومتوسط انگلستان ـ حزبِ زمينداران (Tories)ها توریحزبِ  ) منتَسب به۲(
حزبِ  خودگرفت.       کار به    نامِ حزبِ محافظه       ۱۸۳۰) و سپس در  ۱۶۶۰گرديد ( تشکيل استوارتسلسلة 

  مزبور در دوران معاصر جنبة زمينداریِ خود را تقريباً از دست داده است.
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درنتيجه هم دستمزدهـای مناسب و هم حدود روزانـة کار                          ١گرديده است."           تحمل 
تنهائی مورد      که اکنون به        آخرين نکته     گرديد. اين        وسيلة قوة قهريـة قانون تحميل            به 

هنگامِ سلطنت هانریِ هفتم).          تکرار شده است (به         ۱۴۹۶نامة    عالقة ماست، در آئين         
بايستی از ماه       کشاورزی می       وکارگران         (artificers)وران      کلّية پيشه   روزانة کار برای           

            سپتامبر از ساعت ۵مارس تا ماه    د (چيزی           ۷صبح تا ساعتکه هيچگاه    شب ادامه ياب
موقـعِ اجرا درنيامد). ولی ساعات غذا عبارت بود از يک ساعت برای صبحانـه،                                     به 

عت برای نان ساعت چهار، يعنی درست دو                 و نيم برای ناهار و نيم سا             ساعت    يک 
در   ٢گرديده است.       تعيين  کنونی کارخانجات مورد اجرایِ  وسيلـة قانون که به برابرِ وقتی

صبح آغاز شده تا تاريکیِ شب با همان فاصله                   ۵بايستی از ساعت        کار می      زمستان   
که   کارگرانی         تمامِ   ) برای    ۱۵۶۲که از ملکة اليزابت (سالِ                ای   نامه   امتداد يابد. آئين          

گذارد ولی        تغيير باقی می     اند"مدت روزانة کار را بدون                    هفتگی اجير شده      "روزانه و       
ساعت برای زمستان         ۲و نيم برای تابستان و            دو ساعت    آن را به        کوشد تا فواصلِ     می 

                                                
   Sophisms of Free Trade" 7 edit. London, 1850, p. 205" ـ۱

ضَررِ  : "مصوبات پارلمان دربارة تنظيمِ دستمزدها به                        کندکه   اعتراف می       توری   اين، همين      جود  با و  
سال قوت قانونی داشت. عدة نفوس افزايش                    ۴۶۴سودکارفرمايان در دوران طوالنیِ                    کارگران و به       

  )۲۰۶گرديد." (همان نوشته، صفحة  يافت و اين قوانين زائد و مزاحم
  

آيد  چنين برمی ۱۴۹۶نامة  شودکه: "ازآئين حق متذکّر می نامه به آئين دربارة اين  (J. Wade)ج. ويد  ـ۲
است. اين نکته  آمده حساب می ور و نصف درآمدکارگرِکشاورزی  به که غذا معادلِ ثُلث درآمد پيشه

ه است. زيرا غذای کنونی بيشتر بود وضعِ  به کارگران نسبت که سطحِ استقالل ميان دهندة آن است نشان
  کشاورزی اکنون نمودارِ بخشِ بيشتری از دستمزد آنهاست." وران وکارگران پيشه

("J. Wade: History etc." p. 24, 25 and 577)  
گويا تفاوت موجود معلول رابطة قيمت بينِ خوراک و پوشاک آن زمان و                                خطابودن اين ادعا،که            

بسيـار سطحی                نظـر  يک  ز  ا است  ز  مرو اُسقُف      ا نوشتـة  ان       (Fleetwood)  وود      فليت به  عنو تحت 
"Chronicon Pretiosum etc."  ل، لندنم، لندن  ۱۷۰۷(چاپ اوگردد. ) آشکار می۱۷۴۵و چاپِ دو  
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ساعت خواب بعد از ظهر"          تقليل دهد. ناهار بايد فقط يک ساعت طول بکشد و "نيم                    
بيـنِ اواسط مه و ميانة اوت مجاز شمرده شود. برای هرساعت غيبت بايستی                        بايد فقط

               زد کسر شود. معهذا شرايطقانون بود.       ازکتابِ       بهتر   کارگران درعمل          يک پنی از م 

آخرِ    که در ثلث        ای   مخترِعِ آمـارگيری در نوشته             و تا حدی      اقتصاد     ، پدرِ   پتی   ويليام   
هنگـام    آن    در    که   Labouring men)(  "کارگران  : گـويد سدة هفدهم انتشار يافته می

کنند و بيست     ساعت در روز کار می            است) ده     شده   کشاورزی اطالق می           کارگران      به 
خورند ازاين قرار: سه غذا در هرروزکار و دو غذا در روزِ يکشنبه. از                        غذا درهفته می

بگيرند و غذای ظهرشان         ا روزه     شب ر  که اگر آنها بخواهند جمعه       رو روشن است اين
  که اکنون دو ساعت برای اين               و نيم صَرف نمـايند، درصورتی             ساعت   را طیِّ يک     

عبارت ديگر       صبح تا يک بعداز ظهر، يا به           ۱۱کنند يعنی از ساعت       منظور صَرف می    
که   دهمِ مالياتی      کمتر مصرف نمايند، يک         اگر يک بيستم بيشترکارکنند و يک بيستم            

محق نبـود   )   ٢( آندريو يور         آيـا دکتر      ١گردد.     است، قابـل وصول می         ذکـر شده     فوقاً  
اَزمنة تاريکی          مثابه رجعت       به  ۱۸۳۳کارِ سالِ     ساعت ۱۲کرد قانون        که فرياد می       به 

است   ذکر گرديده        پتی وسيلـة   کـه به   نامه      هرحال مقـررات مندرج در آئين                است؟ به    
کودکان را        کـارِ     است. ولی شکايت ذيل چگونگیِ           ز جاری    در مورد کارآموزان ني              

هنوز    دهـد: "جوانان ما در انگلستان تا زمانی                       حتّا درآخرِ قرن هفدهم نشان می                که 
ه پرورش    ـاه طبعاً برای اينک        ـآنگ    دهند و    کاری انجام نمی           چـد هي ـان    کارآمـوز نشده        

عکس، آلمـان      به    .   سال)   ۷(   دـم دارن      د، وقت زياد الز         ـکاملی شون      وران     ه پيشه ـيافت  
کار کمی      بعـد الاقل "با اشتغال به           مورد ستايش است زيرا آنجا کودکان ازگهواره به                       

                                                
 W. Petty: "Political Anatomy of Ireland" 1672. edit. 1691, p. 10 ـ ۱

)۲( Andrew Ure )۱۷۷۸ـ شيمی۱۸۷۵ ـ( سرمايهاز يکیانگليسی و دان واقتصاددان مدافعينِ سرسخت -

  داری و صنعت بزرگ.



 پيتال. جلد اولکا    ۴۵۴

  ١ آيند." بار می
                                                

  A Discours on the Necessity of Encouraging Mechanick Industry", London, 1689. p.13" ـ١
 است، بليغانه کرده تحريف بورژوازی و )۲ـ۱(ويگسود  را به که تاريخِ انگلستان (Macaulay))۱ـ۱(مکولی

که  ای در قرن هفدهم شيوع داشت درجه کودکان نابالغ... به کارواداشتنِ کند: "عادت به یچنين انشاد م
کودک  مرکزِ اصلیِ صنايعِ پنبه يک (Norwich) نورويچکرد. در  وضعِ صنعت آن زمان تطبيق نمی با

ان شُهرت که برخی ازآن گرديد. نويسندگان مختلفة اين زمان شش ساله نيز شايستة کارکردن تلقّی می
ها و   کردندکه تنها پسربچه        نيتی نيز داشتند، با شورِ تمام اين امر را گوشزد می                     مردمان بسيار باحسن         

هزار ليره بر مخارجِ زندگیِ خود آنها                 ۱۲کنندکه ساليانه  دختران جوان در اين شهر ثروتی ايجاد می
اين نتيجه     دهيم بيشتر به     مورد مطالعه قرار می         گذشته را     فزونی دارد. هر قدر ما با دقّت بيشتری تاريخِ             

که مدعی هستند دوران ما پر از عيوبِ تازة اجتماعی است مردود است...                                 که نظرية کسانی   رسيم می
که   است  کند و انسانيتی      که فساد را کشف می        آنچه واقعاً تازه است عبارت از هوش و ذکاوتی است                   

                                                    (History of England", V.I.P. 417") بخشد." آن تسکين می به
که "بسيار باحسنِ نيت بودند" ذکرکند  توانست باز مثالی از دوستان تجارت در قرن هفدهم می مکولی

چهار ساله که با شورِ تمام داستان کار   ند به های هل    از بيمارستان      کندکه در يکی       ای را نقل می    کودک
مثابه سرمشق درکلّية        يافته" به     گماشته شده بود و نيز متذکّرگرددکه چگونه اين نمونة "تقوای تحقّق                         

که   گرديده است. اين نکته صحيح است نقلآدام اسميت  تا زمان مکولیهای بشردوستانی نظيرِ  نوشته
شود.   ارِکارِکودکان بيشتر ديده می             گردد، آثارِ استثم         وری    کارگاه پيشه     هر قدر بيشترکارخانه جانشينِ

است وهرقدر يوغِ اسارت  ازکارِکودکان درکلّية اَزمنه تاحدی نزد دهقانان وجود داشته کشی  اين بهره
توان ناديده        يابد.گرايشِ سرمايه را نمی             کشی نيز بيشتر توسعه می      گردد اين بهره        تر می   دهقان سخت   

همه   که با اين     همين جهت است    يدة کودک دوسر، نادرند. به               اندازة پد       ها به   گرفت. ولی هنوز فاکت     
که مخصوصاً قابل ستايش       گردد وآن را مانند چيزی بين می شورِ مورد توجه "دوستان تجارت" روشن

کنند. همين فريبکارِ اسکاتلندی،            است تلقّی نموده تقليد ازآن را به معاصرين وآيندگان توصيه می                        
که من جز     شود درصورتی      گويد: "امروز فقط سخن از انحطاط شنيده می              ِ زيباگوی میمکولیهمين 

  گوش! ويژه زهی بينم." زهی چشم و به پيشرفت چيزی نمی
  نويسِ انگليسی از مکتبِ ليبرال. ) ـ تاريخ۱۸۵۹ـ ۱۸۰۰(توماس مکولی  )۱ـ۱(
حزب. بعدها اين  آن  رقيبِ و  توریانگلستان همزمان با حزبِ  حزبِ بورژوازیِ صنعتیِ  ـ (Wighs) ويگ) ۲ـ۱(

   حزب تغييرنام داد و حزبِ ليبرال خوانده شد.
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طیِّ قسمت اعظمی از قرن هيجدهم يعنی تا دوران صنعت بزرگ هنوز سرمايه                           
                    کارگرانفتة کارگر را در برابرِ            ، سرتاسرِ ه   کشاورزی      توفيق نيافته بودکه جز درمورد

کارگران امکان داشتند            امرکه    آورد. اين       چنگ کارش به پرداخت ارزشِ هفتگیِ نيروی
آنهـا دليلِ       آن بودکه      با مزد چهار روزه زندگیِ تمامِ هفتة خود را بگذرانند موجبِ                             

اقتصاددانان        ديدند. بخشی از        دار نمی  نفعِ سرمايه ای برای دو روزکار بيشتر به کنندهقانع
 کارگران برخاست    سریِ سخت اين عليه تمام بودند باشدت که درخدمت سرمايه انگليسی
که بينِ    ای   مشاجره    دفاع ازکارگران پرداخت. برای مثال به آن به که بخشِ ديگرِ درحالی
اندازة       به  زمان     درآن      تجارتش      فرهنگ   که   ، کسی     (Postlethwayt)وايت    لت  پوست 
  (Mac Gregor)گريگور    مک و     (MacCulloch)کولوچ   مکای مشابه امروزیِ هنوشته

گوش   "Essay on Trade and Commerce"الذکرکتابِ       شهرت داشت، و مؤلف سابق
  ١فرادهيم.

                                                
  را  که درمتن ذکرگرديده وکتابِ ذيل است مصنّف مجهولی کارگران همين سرسخت مدعياناز ـ يکی۱

  "An Essay on Trade and Commerce, Containing Observation on Taxation etc.", 
 London, 177 

  است.نوشته 
قبالً درنوشتة  نيز ناپذير، وصف آمارگرِ پرگو و ، اين (Polonius Arthur Young)آرثوريانگ پولونيوس

عنوان خود تحت "Consideration on Taxes" London 1765 وِش پيرویکرده است. از  از همين ر
 "Money answers all things"جاکوب واندرلينت        کارگران بايد در مرحلة اول از                   ميان مدافعينِ     

London 1734 (J. Vanderlint)    کشيش     ناتانيل فوسترو"An Enquiry into the Causes of the 

Present High Price of Provisions", London 1767: Nathaniel Forster    دکتر پرايس     و 
(Dr.Price)     عمومیِ د            وايت    تل  پوست ويژه از       و به لحقة به فرهنگادوستد و چه در اثرِ           ، چه در م

  ديگرش تحت عنوان:
 "Great Britain's Commercial Interest explained and improved", London, 1755. 2 edit. 

کرد ازجمله نزد          توان نزد بسياری از نويسندگان آن زمان مشاهده                          ها را می     ياد نمود. همين فاکت         
 . (Josiah Tucker) جوزياه توکر
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  مشاهدات مختصر پايان          اين   توانم به     نمی   "من     گويد: ازجمله می وايت لنت پوست
گويند    که در دهان بسياری هست، ذکر کنم. می               ای را گفتارِ فرومايه  دهم بدون اينکه

دريافت       خود  زندگیِ برای مزدکافی روز پنج طیِّ (industrious poor)کارگر که درصورتی
ضَروری است       رسندکه   نتيجه می   اين   به  لذا     کارکند.     روزِکامل      ۶خواهد    نمايد، ديگرنمی       

ور وکارگرِ        کردکه پيشه     گران    نان هر وسيلة ديگر قيمت اَرزاق را چ               از راه ماليات يا به          
که باعقيدة     خواهم    می  کارکنند. من اجازه     کامل کارخانه مجبور شوند هرهفته شش روزِ

اين سياستمداران اند،    بسته   کشورکمر    اين   مردمِ زحمتکشِ     دائمیِ بردگیِ بزرگ،که درراه
                    "The perpetual slavery of the Working people" موافقت نداشته باشم."

نداشتن موجبِ      کارکردن و بازی          (فقط  all work and no play المثَلِ    اينان ضرب    
  وران وکارگران          کنند. آيا انگلستان از نبوغ واستعداد پيشه است) را فراموش می بالهت

جا موجبِ اعتبار وشهرت محصوالت انگليسی      که تاکنون درهمه های خويش کارخانه
چيزِ ديگری     است؟ محتمالً هيچ     بالَد؟ اين امر مرهون چه چيز بوده برخود نمی اند، شده

که تودة کارگریِ ما برای تفريحِ خويش دارد موجبات اين       غير از نَحوه و شيوة بديعی
روزِ    ۶بودندکه تمامِ سال همة          وضع را فراهم نکرده است. اگرکارگران ما مجبور می              

آنهاکاسته     مان عمليات را تکرار نمايند، محقّقاً از بداعت        هفته را کارکنند و همواره ه
گرديدند. آيـا با وجود              آنکه شاد و تردست باشند پليد و تنبل می              جای    شد و به   می 

دهند؟ چه نوع       از دست نمی     نندک  آنکه حفظ    جای   آنها شهرت خود را به         چنين بردگی  
گيرند    مورد بدرفتاری قرار می              که با چنين شدت     توان از حيواناتی           مهارت هنری می      

(hard driven animals) ...انتظار داشت؟  
کند   روز می     ۶يا  ۵نفر فرانسوی در راکه يک روزکاری ۴بسياری ازآنان درظرف 

ها دائماً اَعمالِ شاقّه انجام دهند آنگاه                  دهند. ولی اگر قرار باشدکه انگليس                انجام می    
دالوری        ازلحاظ      ما   اگرملّت .(degenerate)اُفتند تر پائين نيز فرانسوياناز  رودکه می آن بيمِ

که وی ازطرفی اين شهرت را مرهون     گوئيم خود درجنگ شهرت يافته است، آيا نمی
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ی خوبِ انگليسی است و از سوی ديگر مرهون روحِ آزادیِ                 ها يودينگو ها  روزبيف
وران وکارگران ما نبايد                مشروطيت ماست؟ چرا پس نبوغ، نيرو و مهارت عالیِ پيشه                      

امتيازی را        که اينان دوباره نه چنين               آنهـا باشد؟ اميدوارم               مرهون نـوعِ ويژة تاريخِ             
                                      ازدست بدهند و نه زندگیِ خوبی را فروگذارندکه منشأ مهارت درکار وجسارت

  ١آنهاست." 
 جواب   چنين    Essay on Trade and Commerce    کتابِ     مصنّف   الب ـمط    اين    به 

گرفت،    که بايد روزِ هفتمِ هفته را جشن        است مقررات خداوندی دهد: "چنانچه طبقِ می 
باشد (مقصود وی سرمايه  کار داشته به که روزهای ديگرِ هفته تعلّق  است  آن اين متضمّن

خواهند ديگران را          راکه می      آنهائی    توان    است چنانکه اکنون خواهيم ديد).  پس نمی                
رحم خواند... دربارة اينکه                   دستورِ خداوندی وادارکنند، سنگدل و بی                    اجرای اين       به 
وسيلة   توان به     طلبی دارد، می         سوی تنبلی و راحت        طورِکلّی انسان طبعاً گرايشی به              به 

طورِ متوسط بيش از چهار  کارگران ما پِی برد. اينان به دةوت موردتجربة قابل تأسفی در
کنيم   گران شود... فرض          که وسايلِ زندگی       ر درصورتی    کنند مگ   روز درهفته کار نمی         

شيلينگ  ۵گندم نمايندة کلّية وسايلِ زندگیِ يک نفرکارگر باشد و                         که يک بوشل    
وسيلة کارِ خويش روزانه يک شيلينگ   کارگر به که کنيم باشد، و نيز فرض قيمت داشته

روز    ۴ندارد، و اين مدت            روز کار در هفته احتياج            ۵  از  آورد. بنابراين به بيش دست به
کشورِ   گردد... اما چون در اين                 شيلينگ بالغ   ۴گندم به     خواهد بود اگر قيمت بوشل          

نسبت بهای وسايلِ زندگی بسيار باال قرارگرفته است، کارگرِ                             پادشاهی دستمزد به       
ند  توا   نمايد و با آن می        کند پولِ زيادتری نيز دريافت می              روز کار می ۴که  ای کارخانه

  نکته را روشن ساخته باشم        قدرِکافی اين        کند... اميدوارم به             بقية هفته را بيکار زندگی         
  کشاورزیِ ما همين        وجه بردگی نيست.کارگران              هيچ  روزکارِ معتدل در هفته به             ۶که  

                                                
 .Postlethwayt: eld. "First Preliminary Discourse" p. 14   ـ  ۱
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ترين زحمتکشانند        دهدکه آنان خوشبخت         کنند وکلّية ظواهر نشان می            طورکار می      
(labouring poor)خود بدين طريق    ها لندیولی ه ١ کار می    درکارخانجات     کنند و ملّت

شرط اينکه روزهای تعطيل زيادی               رسند. فرانسويان نيز به          نظر می   بسيار سعادتمندی به      
ثابت     فکرِ   کارخانة ما اين  ِ کارگران ولی ٢کنند... می همين نَحو عمل کارشان نشود به مانعِ

گليسی هستند بنا بر حقِّ خون امتيازِ آزادتر و                اندکه چون ان        را در دماغِ خود راه داده                 
اند.    آورده      دست کشورهای اروپائی به کارگریِ همة های توده به تربودن را نسبت  مستقل

ِ ما مؤثر است تا حدی مفيد تواند بود، ولی هر          تاآنجاکه اين انديشه در دليریِ سربازان
اشد، هم برای خود آنان بهتر است و              ها نفوذ داشته ب       کارخانه     ِ کارگران      ِ قدرکمتر ميان     

هم برای دولت. کارگران نبايد هيچگاه خود را مستقل از باالدستان خود بيانگارند.                                        
"independent of their superiors".  

 ۷  جمعيتش را کسانی   از مجموعِ 

۸ 
کشورِ ما،که شايد ... درکشورِ سوداگری چون  

العاده     عوام فوق       ندارند، تشويقِ        اصالً هيچ دارائی         دارند و يا  دهندکه يا کم  می تشکيل 
اين نشوندکه در برابرِ همين             که فُقَرای صنعتیِ ما تسليم به        تا هنگامی   ٣خطرناک است.

  4کامل نخواهد بود."  روز کارکنند، اين معالجه ۶مزد چهار روزة کنونیِ خود 

                                                
  کارگران خوشبختیِ کند که اين  خود نقل می  کتابِ ۹۶. خود او در صفحة ".An Essay etc" ـ ۱

 "their working powers"آنها  گويد: "قدرت فعالة می  است. وی ازچه مقوله بوده کشاورزیِ انگليسی
نمايند  زندگی ازاين توانند بدتر می نه . اينان"on the stretch" است درکشش وجهی دائماً با شديدترين

    "they cannot live cheaper than they do, norwork harder" کارکنند. تر از اين و نه سخت
 د.کن ـ مذهبِ پروتستان با تبديلِ اکثرِ اَعياد سنّتی به روزِکار، نقشِ مهمی در تکوينِ سرمايه ايفا می۲

   An Essay etc." p.p. 15, 41, 96, 97, 55, 57" ـ۳
که رازِ     روشن ساخته است     ۱۷۳۴پيش از اين در سالِ          جاکوب واندرلينت        ـ  ۶۹  ـ همان اثر، صفحة   ۴

خواهند با همان  آنها می طورِ ساده دراين قرار داردکه داران از تنبلیِ مردمِ زحمتکش به شکايت سرمايه
  ز کار انجام شود.  رو ۶روز  ۴جای  مزد به
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نيـز برای "ريشه                    گسيختگی و   ، عنان   تنبلی ساختنِ     کن  برای نيل بدين منظـور و 

های رمانتيک" و همچنين برای "تقليلِ عوارضِ فُقَرا، و                         گوئی دربارة آزادی              پريشان   
کار درکارخانه"، قهرمان وفادار به سرماية ما                         آوردن قيمت       تهييجِ روحِ صنعتی و پائين 

ن که مردمِ زحمتکشی را که خرجِ آنا               است  کند وآن اين     داروی قاطعی را پيشنهاد می
آلی"    کلمه بينوايان را در"خانةکارِ ايده       است و در يک عهدة ادارة نيکوکاریِ عمومی به

"an ideal workhouse" بايد"خانةوحشت"    خانه واين سازند محبوس   "House of Terror" 
کار بايد بدين قرار باشد: "روزانه     کار" آلِ دراين"خانة وحشت"، دراين"خانة ايده ١باشد.

ساعت تمام وکمال باقی        ۱۲که پس ازکسرِ اوقات غذاخوری  نَحوی هچهارده ساعت ب
  ٢بمانَد." 

و  ! شصت ۱۷۷۰آل"، در خانة وحشت سالِ کارِ روزانه در"خانة کار ايده ساعت۱۲
که در چهار رشتة        که پارلمان انگليس مقرر داشت            ، وقتی   ۱۸۳۳سه سالِ بعد، در سالِ       

 تمام درروز بيشتر باشد،           ۱۲ل نبايد از سا۱۸تا  ۱۳مشخّصِ صنعت، کارِکودکان ساعت
  هنگامی   ۱۸۵۲است. در     انگلستان دررسيده        روزِ صنعت آخرينوياگ نظررسيدکه  چنين به
ورژوازی، خواست روزانةکارِ قانونی را تغيير       منظورِ تملّق دربرابرِ ب بناپارت، به که لوئی

 ۱۲کار به      ون تقليلِ ساعات  صدا فرياد برآوردکه: "قان دهد، تودة کارگران فرانسه يک
آنها باقی مانده        گزاریِ جمهوريت برای           که از زمان قانون          است  ساعت تنها چيزِ خوبی   

                                                
صورت يک خانة وحشت درآيد،  آلی بايستی به ـ "چنين خانة کارِ ايده  An Essay etc." p. 242"ـ ۱

باشند  که درآنجا حسابی خوراک دريافت دارند و هميشه لباس داشته ای برای بينوايان نه مانند نوانخانه
  کارکنند." کمی و فقط

 In this ideal workhouse the poor shall work 14 hours in a day, allowing proper"ـ           ۲

 time for meals, in such manner that there shall remain 12 hours of neat labour". 
خندند." (همان        اين افکارِ شورانگيزِ ما دربارة آزادی می                      ها به   گويد: "فرانسوی         و نيز در همين اثر می 

 )۷۸کتاب، صفحة 
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 ساعت محدودگرديده است، در           ۱۲سال به  ۱۰کمتر از  در زوريخ کارِکودکان ١است." 
ساعت  ۱۲ونيم تا    ساعت ۱۲به ۱۸۶۲ساله درسالِ  ۱۶ تا ۱۳کارِ اطفالِ )٢((Argovie)آرگوی

 ٣سال چنين شد.   ۱۶تا ۱۴درموردکارگران            ۱۸۶۰سالِ  قليل يافت. و نيز در اتريش به            ت 
  ! " ۱۷۷۰داشت: "زهی پيشرفت پس از  بود، از شورِ طَرب فرياد برمی مکولیاگرآقای 

ديد،    در عالمِ رؤيا می         ۱۷۷۰آن "خانة وحشت" برای بينوايان راکه روحِ سرماية                
ها برپاگرديد. نامِ          کارخانه   ه" برای خودکارگرانصورت "کارگا چند سال پس از آن به

  آل در برابرِ واقعيت پريد. اين خانه فابريک است. و اين بار رنگ ايده
                                                

ورزندکه قانون مربوط به تعيينِ  ساعت مخالفت می ۱۲از جهت باکارِ روزانة بيش ويژه ازآن به ـ "آنان۱
  آنان باقی مانده است." که از قانونگزاریِ زمان جمهوريت برای است نيکی  کار يگانه چيزِ ساعات

 ("Rep. of Insp. of Fact. 31st. Oct. 1856.", p. 80)                                                      
مارسِ    ۲که سوادی از فرمان حکومت موقّت              ۱۸۵۰سپتامبر  ۵کار مصوبِ  ساعت ۱۲قانون فرانسویِ 

شود.  ها می کلّية کارگاه آن داده شده است، بدون استثنا شاملِ وجالی بورژوائی به است و رنگ ۱۸۴۸
ساعت   ۱۵تا   ۱۴ها از    حد و حدوی نداشت. کار درکارخانه پيش از اين، قانون روزانة کار در فرانسه

  تحت عنوان: (Blanqui) بالنکیکتابِ آقای  يافت. در اين مورد به وگاه بيشتر امتداد می
Des classes ouvrières en France, pendant l'anneé 1848.  

  مراجعه شود.
که از جانبِ دولت           اقتصاددانی است         مقصود، بالنکیِ انقالبی نيست؛ بلکه منظور آن آقای بالنکیِ                      

  گرديده بود.  کارگران مأمورِ بازرسی دربارة وضع
  است.  (Aarau)آروآن شهرِ  کرسیِ که زبان است آلمانی های سوئيس يکی ازکانتون آرگوی) ۲(
رد هوا لرد  است. مثابه يک دولت بورژوائی، نمونه نامة مربوط به روزانة کار، بلژيک به درموردآئين ـ۳

 ۱۲که در گزارشی ضمنِ بروکسل دربارِ انگلستان در وزيرمختارِ (Lord Howard de Welden)وِلدن دو
 (Rogier)روژيهنويسد: " دهد، چنين می خارجه) می (وزارت (Foreign Office)آفيس فورن به ۱۸۶۲مه

های محلّی، محدود        امه ن  وسيلة قانون سراسری و نه از راه آئين                 کارِکودکان نه به          که  گفت  من  وزير به    
که طیِّ سه سالِ اخير دولت در هر دورة اجالسية مجلسين تصميم                      داشت   نگشته است. وی اظهار می       

اينکه مبادا قانونگزاری با               داشت طرحِ قانونی در اين مورد تقديم دارد ولی هربار نگرانی و عالقه به                         
  گرديد." عبوری در برابرِ دولتکار انطباق پيدا نکند، مانعِ غيرقابل  اصلِ آزادیِ مطلقِ
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  کار  کار ـ تجديد زمان  عادیِ برای تحصيلِ روزانة   مبارزه . ۶

  ایِ انگليس  کارخانه  وسيلة قوة قهرية قانون ـ قوانينِ به    
  ۱۸۶۴تا  ۱۸۳۳از     

  
گرديد روزانة کار را تا آخرين           که سرمايه موفّق  ها کوشش، هنگامی پس از قرن

، با ١ساعته بتازد ۱۲دهد و از آن حد نيز تا مرزهای روز طبيعیِ  آن امتداد سرحدّ عادیِ 
 آسا، قهری و     بهمن   فروريزشی      آخرِ سدة هيجدهم       بزرگ، درثلث          صنعت  با پيدايشِ    

  پيوست.  وقوع بيرون از اندازه به
وروز استقرار        وجنس،  شب    ورسوم، طبيعت، سن وسيلة آداب که به کلّية مرزهائی

هم ريخت. حتّا مفـاهيمِ روز و شب، که با سادگیِ دهقـانی در                        باره به     يافته بود، يک      
يک   ۱۸۶۰که  در سالِ       حدی درهمی يافت          های قديمی ذکر شده بود، به               نامه    آئين  

ساختنِ مفهـومِ روز و شب واقعاً به               ر گرديد که برای روشن            قاضیِ انگليسی ناگزي       

                                                
فرسا   کارِ طاقت     ساعت  ۱۲ای از مردم مجبور باشد هر روز     که طبقه "محقّقاً بسيار جای تأسف استـ ۱

 ۱۴ساعت به    ۲۴کارگاه نيز حساب شود اين مدت در                های به    وبرگشت    کند. اگر ساعات غذا و رفت    
کس منکرِ اين واقعيت نشودکه از لحاظ                هيچ  کنار، اميدوارم      گردد... مسئلة سالمتی به ساعت بالغ می

سالگی و در     ۱۳کاملی از اوقات طبقات زحمتکش، بدون انقطاع از سنِّ                        کردن    اخالقی چنين جذب  
آور و  العاده زيان های زندگی، دردی فوق ترين سال هم از زمان لطيف هائی از صنعت "آزاد"، آن رشته

منظورِ پرورشِ مردمی محکم و اليق و برای                   عمومیِ جامعه، به  مصلحت اخالقِ وحشتناک است... به
کردکه درکلّية        طورِ سايسته از زندگی استفاده نمايند، بايد طَلَب         های عظيمِ مردم بتوانند به اينکه توده

  های صنعت بخشی از هر روزِکار برای غذاخوردن و استراحت تخصيص داده شود." رشته
(Leonard Horner: "Reports of Insp. of Fact. for 31st. Dec. 1841")  
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سرمايه در منتهای عشرت و شادکامی جشن                ٢دست بزنَد.     ) ١( های تلمودی      کاری    ريزه   
  داشت. 

محض اينکه طبقة کارگر از سرگيجة ناشی از سروصدای توليد تا حدی                        ولی به   
که زادگاه صنعت        انگلستان   آغازگرديد. اين مقاومت بدواً در        خود آمد مقاومت وی به

آورد تا مدت        چنگ  که طبقة کارگر به       بزرگ است، روی داد. با اين وجود، امتيازاتی       
کار   پارلمان سه قانون          ۱۸۳۳تا   ۱۸۰۲ماند. از        صورت اسمی باقی       سال صرفاً به     سی

  دآوردن     وجو به آن و اجباریِ اجرای تأمينِ هم برای شاهی يک مزورانه   تصويب نمود ولی
صورت متونی مرده        اين قوانين به       ٣کار وغيره تصويب نکرد.           کارمندان الزم برای اين              

                                                
روايتی (سنّت)، اصولِ دين، اخالق و احاديث يهود است (قرن  مجموعة قوانينِ (Talmud) ) تلمود۱(

دوم تا ششمِ ميالدی). چون جماعتی از يهوديان قشری با تعصّبِ خاصّی تلمود را مورد تفسير و تعبير 
 ای  شيوه  های اروپائی شيوة تلمودی به کنند، در زبان  چيز را انتزاع همه  آن اند از متون کوشيده قرارداده

که   ای   آورد و نيز شيوه        کوشد از متنِ معينی معانیِ مختلف بيرون      ها می کاری شودکه با ريزه اطالق می
  شود.  داند، شيوة تلمودی خوانده می کلمات و متون را حجت می 

  مراجعه شود. (J. H. Otwey) ویمستر ج. اچ. اوتحکمِ  ـ به۲
(Belfast, Hilary Sessions, County Antrim 1860) 

که تنها    است  دهد اين     خوبی نشان می      ، پادشاه بورژوا، را به            فيليپ لوئیصفت خاصِّ رژيمِ  که ـ امری۳
کارخانجات قانون وی تصويب شده، يعنی قانون سلطنت هيچگاه به۱۸۴۱مارسِ ۲۲که در زمان ،  مورد 

 ۱۶و ۱۲سال هشت ساعت، برای اطفالِ بينِ              ۱۲و   ۸کودکان بينِ    اجرا درنيامده است. اين قانون برای
 ۸کودکان      دارد. اين قانون با استثنائات خود کارِ شبانه را حتّا برای کار مقرر می ساعت ۱۲سال وغيره 

رِ پليس است، مراقبت در اجرای ترين موش نيز تحت نظ کوچک که کند. درکشوری ساله نيز مجاز می
که دولت      است  ۱۸۵۳اين قانون به حسن نيت "دوستان تجارت" محول شده است. تنها پس از سالِ                             

طورکلّی مشخّصِ  است. امرِ ديگری نيزکه به کرده شمال، معين ايالت از اياالت، يعنی بازرسی برای يکی
تنها و يگانه قانونی است که  ۱۸۴۸تا انقالبِ  فيليپ لوئی که قانون تکاملِ جامعة فرانسه است اين است
وجود    گيرد، به     که همة مسائل را در بر می    سازیِ فرانسه،کارگاهی در اين مورد درکارگاه عظيمِ قانون

  آمده است. 
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کودکان و جوانان را تمامِ شب،       ۱۸۳۳که پيش از قانون باقی ماندند. "واقعيت اين است
 داشتند" کار وامی دلخواه خود، به هم، بنا به وروز با تمامِ روز يا شب

١"Were worked"  .  
است،که صنعت جديد    ۱۸۳۳سالِ (Factory Act)  کارخانجات پس از قانون فقط

مقررات     پشم،کتان وابريشم مشمولِ   پنبه،  آورد.کارخانجات دست را به کار روزانة عادیِ
تا   ۱۸۳۳کارخانجات انگليس از           شدند. هيچ چيزی بهتر از تاريخِ قوانينِ                اين قانون می    

  را آشکار سازد. تواند روحِ سرمايه نمی ۱۸۴۶
 داردکه روزانة معمولیِ              اعالم می ۱۸۳۳قانون                 کار درکارخانجات بايد از ساعت

حدود،که مدت  ونيمِ شب پايان يابد. بينِ اين ونيمِ صبح شروع شود و ساعت هشت پنج
 ۱۳  که بينِ   اشخاصی   کار، (يعنی  گيرد،گماشتنِ اشخاصِ جوان به بر می ساعت را در ۱۵
که ديگر   است. ولی اين نکته مفروض است ستند) در هر بخشِ روز قانونیسال ه ۱۸و 

استثناِء برخی      ساعت در جريان يک روز کارکند، به                 ۱۲جوان واحدی نبايد بيش از              
داردکه: "در جريان هر  بينی شده است. مادة ششم قانون مقرر می موارد خاصّ که پيش

و  ساعت  است، بايد الاقل يک        شده ها محدودکارِآن اشخاصی،که مدت از هريک روز به
  استثناِء مواردی        سال، به    ۹کمتر از     نيم فرصت غذاخوردن داده شود." گماشتنِ اطفالِ                     

ساعت در    ۸سال به    ۱۳تا  ۹گرديد وکارِکودکان بينِ  که بعداً ذکر خواهد شد، ممنوع
و  ونيمِ شب و پنج    هشت کار بينِ ساعت طبقِ اين قانون روز محدود شد.کارِ شبانه، يعنی

  گرديد. سال است ممنوع ۱۸ و ۹که سنّشان بينِ  کلّية اشخاصی نيمِ صبح برای
کارِ افراد بالغ،          آزادیِ سرمايه در مکيدن نيروی درازی به قانونگزاران درراه دست

قدری زياد پيش رفته         به کار" "آزادیِ به درازی کنند در دست طورکه خود بيان می يا آن
که ممکن    گيری از چنين نتايجِ وحشتناکی            ای برای پيش       دکه ناگزير سيستمِ ويژه       بودن   

وجودآوردند. گردد به کارخانجات ناشی بود در اين مورد از قانون  

                                                
  Rep. of Insp. of Fact. 30th April 1860." p. 51"ـ  ۱
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  است  گفته شده   چنين  ۱۸۳۳ژوئنِ ۲۵کميسيون  گزارشِ شورای مرکزی درنخستين
است   تنظيم يافته است، اين       که اکنون نَحوی کارخانجات، به که: "بزرگترين عيبِ قانون

کودکان تا آخرين امتداد              کارِ     آوردکه      وجود می     که قانون مزبور اين ضَرورت را به                 
که نخواسته باشيم      گسترش يابد. تنها عالجِ اين عيب، درصورتی                  روزانة کارِ افراد بالغ     

  اين طرح است     از   وجودآوريم، عبارت  کارِ افراد بالغ عيبِ بزرگتری به با محدودساختنِ
کارگماشته شوند." بنابراين، نقشة مزبور زيرِ نامِ سيستمِ                        که دو رديف ازکودکان به               

همان مفهومِ       در زبان انگليسی به      Relay(  استقرار يافت  "System of Relays"تعويض 
که   طوری    های مختلف) به      های پستی در منزلگاه         فرانسة آن است؛ يعنی تعويضِ اسب            

 ۱۳تا   ۹ونيمِ بعدازظهر يک دسته ازکودکان بينِ                  ونيمِ صبح تا يک     اعت پنج  مثالً از س   
ونيمِ شب دستة ديگری به مالبند بسته              ونيمِ بعدازظهر تا ساعت هشت            سال و از يک      

  قرار. شدند و از اين می
 کلّية قوانينِ مصوب راجع    گذشته سال۲۲ِداران،که طیِّ  کارخانه آقايان برای پاداشِ

را    ی [دانةکوچک]      حبی بودند، اکنون  گرفته نديده  آورترين صورتی شرم را با کودکانکارِ به
مارسِ    اولِ     از  که داشت پارلمان مقرر کردند. می [مطالّ] دادند، زراندود خوردآنان می به که

سال،   ۱۲کمتر از     کودک    هيچ  ۱۸۳۵سال، و از اولِ مارسِ  ۱۱کمتر از  هيچ طفلِ ۱۸۳۴
کارکند.    ساعت درکارخانه      ۸سيزده ساله نبايد بيش از   هيچ طفلِ ۱۸۳۶لِ مارسِو از او 

دکتر   قدردانی بودکه       جهت بيشتر قابل اين "ليبراليسم" پر از توجه نسبت به سرمايه ازآن
سر ،  (Sir B. Brodie)سر ب. برودی،  (Sir A. Carlisle)سر آ.کارليل، (Dr. Farre) فار

پزشکان   مشهورترين  کلمه يک وغيره در (Guthrie)مسترگوتری، و (Sir C. Bell)سی. بِل
و جراحان لندن ضمنِ ادای شهادت خود در برابرِ مجلسِ عوام، اظهار داشته بودندکه:  

خشونت بيشتری اظهار داشت:  حتّا با ردکتر فا. (periculum in mora)  التأخيرآفات! فی
رس در تمامِ       وميرِ پيش     دد تا بتوان از تحميلِ مرگ     گر که فوراً قوانينی وضع "الزم است

 مثابه يکی از     نمود و مطمئناً اين شيوه (شيوة کارخانجات) بايد به                    جلوگيری      اَشکالش  
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 شده"  "اصالح     پارلمان      همين   ١  گردد." تلقّی ومير مرگ تحميلِ های اُسلوب ترين رحمانه بی
 ۷۲  ای   سال را به هفته ۱۳کمتر از  اطفالِداران هنوز  کارخانه که از راه مرحمت نسبت به

آزادی،که باز در            عکس درفرمان       ساخت، به    کارخانه محکوم می   کار در جهنّمِ ساعت 
پوست را به بيش    کارواداشتنِ هر بردة سياه چکاند، به آنجا هم آزادی را قطره قطره می

  داران ممنوع نمود. کشت ساعت در هفته برای ۴۵از 
آژيتاسيون     وجه از اين مراحم متأثر نگرديده بود، دست به                      هيچ  هکه ب   ولی سرمايه  

دورِ مسئلة سنِّ آن       طورکلّی به     آژيتاسيون مزبور به          ای زد.       پرسروصدای چندين ساله        
محدودگرديده و برخی         ساعت هشت به  کارشان کودک نامِ تحت چرخيد،که ای می عده

داری طفوليت        سرمايه  شناسیِ بنابرانسان بود. عهدة آنها قرار داده شده وظايف دبستانی به
يافت. هرقَدر موعد مقرر             سالگی پايان می      ۱۱سالگی، ويا دست باال، در            ۱۰در سنِّ   

شد، جنجال    تر می ، نزديک۱۸۳۸کارخانجات، يعنی سالِ شومِ  کاملِ قانون برای اجرای
جانيی          گرديد. درواقع آنان موفّق   داران شديدتر می کارخانه و هگشتند دولت را تا حد

آوردن حدّ سنّیِ اطفال         بر پائين ای مبنی اليحه ۱۸۳۵که وی در  طوری مرعوب سازند به
 (pressure from without)سال پيشنهاد نمود. در اين ميان فشار از خارج                      ۱۲به   ۱۳از   

 عوام ياری نکرد و حاضر نشدکه اطفالِ      آميزگرديد. جرأت مجلسِ بيش از پيش تهديد
سرمايه بياَندازد و قانون  )٢(ترناگجهای  زيرِ چرخ ساعت در روز به ۸از ساله را بيش۱۳

 ماند. باقی ۱۸۴۴تغيير تا ژوئنِ سالِ  موقعِ اجرا درآمد و همچنان بی به ۱۸۳۳قانون  
، در ابتدا جزئاً و سپس                              طیِّ ده سالی     کامالً،    که قانون مزبورکارکارخانجات را

                                                
  Legislation is equally necessary for the prevention of death, in any form in which it"ـ١

can be prematurely inflicted, and certainly this must be viewed as a most cruel mode of 
inflicting it". 

الوهيت دوم از  (Vichnou)ويشنوحاملِ مجسمة  ارابة ـ اشاره به Djaggernatيا  Juggernautچرخِ  )۲(
شهرِ هنگامِ به هرسال است،که هندی تثليث گ تشکيلِ دستة مذهبی دربرابرِ معبدمتعصّبِ  مؤمنينِ رنوتج

  اندازند. آن می های زيرِ چرخ خود را به
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آن   اجرای    شکايات دربارة عدمِ امکان میِ بازرسان مملو ازهای رس نمود،گزارش  تنظيم
 ۱۵اختيارِ خود       اربابان سرمايه را مجاز ساخته بودکه به               ۱۸۳۳اينکه قانون  نظر به است.

 ۸ساعته يا   ۱۲کنند،کارِ      ونيمِ عصر را تنظيم        ونيمِ صبح و هشت     ساعت بينِ ساعت پنج    
کنند، متوقّف سازند و يا پايان بخشند           خود شروع ميلِ ساعتة هرفرد بالغ ياکودک را به

زودی     آقايان به      و حتّا برای اشخاصِ مختلف ساعات غذای متفاوتی تعيين نمايند، اين                    
های   کار در منزلگاه        های   آن اسب کردندکه طبقِ "سيستمِ جديدی برای تعويض" اختراع

  بستند.   مالبند می جديدی به شدند بلکه همواره آنها را از نو در منزلِ ثابتی عوض نمی
کنيم زيرا بايد بعداً باز دراين        سيستم مکث نمی ما بيشتر از اين در برابرِ زيبائیِ اين

کارخانه      که اين سيستم نه تنها قانون       توان دريافت کنيم. ولی با نظرِ اول می صحبت باره
است. چگونه با چنين    آن بلکه ازجهت ظاهرِآن نيز تماماً زيرپاگذارده را از حيث روحِ

که در مورد هرکودک و هرکارگرِ بالغ وجود داشت بازرسان                              ای   دفترداریِ پيچيده         
اجرا برسانند؟ در بسياری از                 کار وغيره را به          زمان    توانستند موادّ قانونیِ مربوط به                می 

ها از نو حکمفرماگرديد. ضمنِ          آميز و همان رسوائی همان رفتارِ خشونت کارخانجات
عدمِ امکان هرنوع بازرسی را،                کارخانجات   ) بازرسان۱۸۴۴ای با وزيرکشور ( صاحبهم

ولی در اين ميانه          ١که اخيراً عملی شده است، ثابت نمودند.                با وجود سيستمِ تعويضی      
۱۸۳۸ويژه از سالِ  کارخانه، به شرايط تغيير يافته بود.کارگران    کار را     ساعت  ۱۰، قانون

 (Charte)چارتبودند همچنانکه   تصادیِ خود قرار دادهاتحاد اق شعارِ
)٢(

منزلة شعارِ    را به 

                                                
  (Rep. of Insp. of Fact. 31th October 1849." P. 6")ـ۱

شود که    لستان اطالق می     کارگرِ انگ        ةـالبیِ طبق  ـایِ جنبشِ انق      ماده    ۶ـ به منشورِ     شارت يا چارت )۲(
ترين مطالبات سياسیِ طبقة کارگر           منزلة برنامة مبارزه برای تحقّقِ مبرم         و به تنظيم يافته ۱۸۳۷ در سالِ

تلقّی             به          درآن دوران  اين جنبش را چارتيست و خود جنبش را چارتيسم                      گرديده است. منتسبين 
(chartisme)    تيسم "نخستين جنبشِ واقعاً وسيعِ توده            گفتة لنين جنبشِ چار      اند. بنابه      ناميده     ایِ نهضت

  که برمبنای سياسی قرارگرفته است." انقالبیِ پرولتری است
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که مؤسسة خود را       داران      اتحاد سياسیِ خويش پذيرفته بودند. حتّاگروهی ازکارخانه                        
خالف    "رقابت"     فرستاده  مجلس عرايضی به  درپِی منظّم نموده بودند، پِی۱۸۳۳قانون  طبقِِ

شرمیِ بيشتر و شرايط مساعدترِ محلّی           که درنتيجة بی       را،     وغی"   اخالقِ اين "برادران در     
رغمِ    امکان تخلّف از مقررات قانونی را يافته بودند، فاش ساختند. عالوه بر اين، علی                          

را بازگذارد، رؤسا و رهبران  خويش [ذاتی]دار مايل بود عنان آزِ جبلّی  اينکه هرکارخانه
کردندکه رفتار و زبان ديگری را دربارة                        نان توصيه می    آ  دار به     سياسیِ طبقة کارخانه     

که درمورد لغوِ قانون            کارزاری       کاميابیِ    کارگران اختيارنمايند. درحقيقت آنان برای                      
آنان وعده        سبب  همين  داشتند. به      احتياج    کارگران       پشتيبانیِ   بودند، به  آغازکرده  غالّت 

مثابه جزئی      کار را به      د، بلکه قانون ده ساعت        کردندکه نه تنها جيرة نان را دو برابرکنن              
داران      کارخانه     بنابراين     ١آورند.        شمار  از دوران هزار سالة سيطرة آزادیِ تجارت به                         

واقعيت     را به    ۱۸۳۳خواست قانون        کنندکه تازه می        توانستند با تصميمی مبارزه            نمی 
ترين منافعشان، يعنی بهرة           (اشراف زميندار)که مقدس              ها  توری   تبديل نمايد. باألخره           

 ٢ای عليه "اعمالِ رذيالنه"ی                زمين، مورد تهديد قرارگرفته بود، با انزجارِ بشردوستانه                           
  غرش درآمدند. دشمنان خود به

وجودآمد. اين قانون در     به ۱۸۴۴ژوئنِ ۷کارخانجات در  بدين طريق ملحقّة قانون
زبورگروه جديدی ازکارگران، يعنی                   مورد اجرا قرارگرفت. قانون م               ۱۸۴۴سپتامبرِ ۱۰

گرفت. اينان از هرجهت برابر با افراد بالغ تلقّی        سال را، تحت حمايت ۱۸زنان بيش از 
آنان ممنوع شد       ساعت در روز محدودگرديد وکارِ شب برای                    ۱۲شدند وکارِآنها به        

ا مستقيماً و   کارِ افرادکبير ر          وغيره. برای نخستين بار قانونگزار خود را مجبور ديدکه                           
طنز   به  ۱۸۴۴ـ۴۵های    کارخانه مربوط به سال          رسماً تحت مراقبت قرار دهد. درگزارشِ 

                                                
 ″  Rep. of Insp. of Fact. 31th Oct. 1848." p. 98ـ ۱

  کار برده است. را به "nefarious practice"کلمات  طورِ رسمی به لئونارد هورنِرـ درگزارشِ خود ۲
"Reports of Insp. of Fact. 31st. oct. 1859. p. 7"  
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که زنان     استحضارِ ما نرسيده است       گفته شده است: "تاکنون حتّا يک مورد هم به         چنين
 ۱۳کمتر از     کارِ اطفالِ      ١  کرده باشند."       کبير دربارة اين تجاوز به حقوقِ خود اعتراض                      

   ٢ونيم، و در شرايط مشخّصی به هفت ساعت در روز تقليل داده شد. ساعت ۶سال به 
لّبی انجام   وسيلة "سيستمِ تعويض" تق        که به   هائی   برای جلوگيری از سوء استفاده              

کارِ     است: "روزانة      کرده بينی را ازجمله پيش  ذيل  تفصيلیِ مزبور مقررات گيرد، قانون می
را درکارخانه         خود کارِ جوانی کودک يا شودکه حساب زمانی وجوانان بايد از کودکان

به      از صبح آغاز می         " اگر مثالً       نَحوی   کند. صبح شروع   ۸کارِ خود را ساعتA           که 
بايد در همان ساعتی           Bکار شود، روزانة کار برای                 دست به   ۱۰در ساعتB     نمايد و   

يک ساعت عمومی      آغازِ روزانة کار بايد طبقِ               پذيرد.     خاتمه می    Aکارِ    پايان يابدکه      
کند.   کارخانه بايد باآن تطبيق           آهنِ مجاوِر،که زنگ          گردد، مثالً بنا بر ساعت راه            تنظيم 

دار بايد اعالن چاپیِ درشت خطّی را درکارخانه بچسبانَد و درآن آغاز، پايان  کارخانه
کنند،   وع می   ازظهر شر    کارِ خود را قبل که های روزانة کار را قيد نمايد. اطفالی و تنفّس

کارگماشته شوند. بنابراين،گروه بعدازظهر بايد     بعدازظهر به ۱ ساعت از ديگر نبايد پس
غذا   که برای     ونيم زمانی      ساعت  اند. يک     ازظهرکار نکرده          کودکانی باشدکه قبل        شاملِ 

                                      قانون، در اوقات تخصيص داده شده است بايد دربارة کلّية کارگران مورد حمايت
روز، ا از ساعت پيش يک گردد والاقل عمالواحد کودک    باشد. هيچ ازظهر بعد۳ساعت

بدون  کارگمارده شود ساعت به ۵ازظهر بيش از  يا جوانی نبايد قبل از ساعت يک بعد
کودک، جوان يا          وی الاقل نيم ساعت وقت غذاخوردن داده شده باشد. هيچ                   اينکه به

زکارخانه،که درآن قسمتی از پروسة کار    زنی نبايد در موقعِ غذاخوردن درکارگاهی ا
  گيرد، بمانَد وغيره. انجام می

                                                
 .Rep. etc. for 30th Sept. 1844." p. 15"  ـ١
روز درميان  کارِآنها يک شمردکه درصورتی مجاز میکارِ ده ساعته  کودکان را به قانون،گماشتنِ ـ٢

 طورکلّی بالاجرا ماند.  درپِی. اين شرط به گيرد نه در روزهای پِی امانج
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وار    کاررا، نظامی     های اوقات، حدود وتوقّف هک مقررات دقيق شد اين ديده چنانکه
های  وجه محصولِ بافته هيچ کند، به ، تعيين میهای ساعت شکل و طبقِ ضربه چنين يک

اند، تدريجاً        واحوال ناشی شده    شرايط و اوضاع که از دماغیِ پارلمان نبود. اين مقررات
آنها، شناسائیِ رسمی و         بندیِ   اند. فرمول       مثابه قانون طبيعیِ توليد جديد تکامل يافته                به 

است. يکی از نخستين نتايجِ قانون            ئی  آنها محصولِ مبارزة طبقاتیِ طوالنی     اعالمِ دولتیِ
هاگرديد      کارگر مشمولِ همين محدوديت     لِشدکه روزانة کارِ مردان بزرگسا مزبور اين

کارگر پرهيزناپذير          کودکان، جوانان و زنان    های توليدی همکاریِ زيرا دراغلبِ پروسه
ساعته قاعدة    ۱۲، روزانةکارِ        ۱۸۴۷و ۱۸۴۴طورکلّی در دورة بينِ       بود. بنابراين جمعاً و به

  گرديد. آنها می شاملِکارخانجات  شدکه قانون های صنعتی رشته کلّية عام ومتحدالشکلِ
آن   گردی" جبران نشد، به    "عقب داران، تا اين"پيشرفت"با ولی بااين وجودکارخانه

سال  ۹تن درندادند. با فشارِ آنها مجلسِ عوام حداقلِّ سنِّ کودکان قابل استثمار را از                      
نمايد    کارخانه" را برای سرمايه تأمين                ئی ازکودکان       سال تقليل داد تا "عدة اضافی ۸به 

  ١قانون شرع و عرف داشت بپردازد. و طَلَبی را که وی بنا به 
سازند. قانون غالّت ملغی           در تاريخِ اقتصادیِ انگلستان دوران    ۴۷ـ۱۸۴۶های  سال

مثابه    آزاد به      شد وتجارت  گمرکی از ورود پنبه وموادّ خامِ ديگر برداشته گرديد، حقوقِ
آنکه پادشاهیِ هزار ساله شکفتن آغاز نمود.   ! خالصهگرديد رهنمود قانونگزاری اعالم

چارتيستی وآژيتاسيون دربارة ده                    که جنبشِ   سالهاست   از سوی ديگر، ضمنِ همين        
ی انتقامجو برای اينان متحدينی شدند.               ها  توری  کار به نقطة اعالی خود رسيد.   ساعت 

 برايت    رهبریِ    تجارت، به      رغمِ مقاومت متعصّبانة سپاه عهدشکنِ هواداران آزادیِ         علی
(Bright)  ن   وکوبد(Cobden)         ه ساعتد آن مبارزه       کار،که مدتها برای تحصيلِ            ، قانون

                                                
کارگمارده  ازآنان به آن خواهدگرديدکه عدة بيشتری  ِ موجب  کارِکودکان ساعات تقليلِنکه اي "نظربهـ۱

  است جبران افزايشِ تقاضا را بکند."  ممکن۹و ۸ای ازاطفال بينِ نظررسيدکه الحاقِ عده شوند، چنين به
 ("Rep. etc. 30th. Sep. 1844." p. 13)  
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  تصويبِ پارلمان رسيد. شده بود، به
  تصويب رسيد، چنين مقرر داشت        به ۱۸۴۷ژوئنِ ۸که در قانون جديدکارخانجات

سال) وکلّية زنان، به           ۱۸تا   ۱۳(از  روزانة کارِ "اشخاصِ جوان"  ۱۸۴۷که از اولِ ژوئية 
 ۱۸۴۸ساعت از اولِ ماه مه       ۱۰کارِ اينان به ساعت تقليل يابد ولی محدودشدن قطعی۱۱ِ
و  ۱۸۳۳ای از قوانينِ         شده  موقعِ اجرا درآيد. بقية قانون فقط عبارت از ملحقة اصالح        به

  بود. ۱۸۴۴
 ۱۸۴۸مه  ماه   املِ قانون دراولِ        ک ئی دست زد تا از اجرای کارزارِ مقدماتی سرمايه به

گويا با تجربة خويش         جلوگيری نمايد. و درواقع خودکارگران را، تحت عنوان اينکه                
لحظة   کمک نمايند.     ورد خويش     آ  اند، وادار ساختندکه به انهدامِ مجدد دست                    دريافته    

ناک سالِ  که درنتيجة بحران وحشت خاطر داشت عمل، ماهرانه انتخاب شده بود. "بايد به
ها را فراگرفته بود، زيرا بسياری                  کارخانه     کارگران      روزیِ بزرگی    ، فقر و تيره ۴۷ـ۱۸۴۶

ة   کار را متوقّف نموده بودند.   کلّی کارکاسته و برخی ديگر به ازکاخانجات از ميزانعد
بردند و بسياری ازآنان مقروض شده بودند.                      سر می  زيادی ازکارگران در تنگدستی به    

شد تقريباً با اطمينان حساب نمودکه اينان داوطلبانه حاضرندکارِ بيشتری                            ين، می   بنابرا   
خويش را بپردازند و   کرده، قروضِ گذشته را جبران های گيرند تا بتوانند زيان عهده را به

اند چيزی بخرند، برای خود             که فروخته    جای اشيائی اثاث خود را ازگرو درآورند و به
   ١نوتهيه نمايند وغيره."  شان لباسِ و خانواده

عمومیِ    تنزّلِ  وسيلة يک شرايط را، به دارکوشيدند تا تأثيرِطبيعیِ اين کارخانه آقايان
گشايشِ    مثابه شادباشِ  توان به درصد، تشديد نمايند. اين واقعه را می ميزان ده دستمزد به

  ساعت ۱۱تا  کار زانةمحض اينکه رو دوران جديد آزادیِ تجارت تلقّی نمود. سپس، به
 ۱  طورِ قطع  که به آمد و هنگامی  آن دنبالِ درصد به ۸

۳ 
ميزان ديگری به شد، باز تنزّلِ کوتاه  

                                                
  (Rep. of Insp. of Fact. 31st Oct. 1848." p. 16")ـ ۱
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ساعت تقليل يافت، اين تنزّلِ دستمزد به دو برابر رسيد. بنابراين هرجا ۱۰روزانة کار به 
  ١% تنزّل يافت.۲۵کم تا  که شرايط امکان داد، دستمزدها دست

کارگران      را ميان    ۱۸۴۷لغوِ قانون برای آژيتاسيون بودکه مساعدی  های شانس  نينباچ
گونه وسايلِ فريب و اغوا و تهديد مورد استفاده قرارگرفت، ولی                               آغاز نمودند. همه        

کارگران مجبور        آن   که ضمنِ  ای هم    نتيجه ماند. دربارة نيم دوجين عريضه                 همة آنها بی
کنند، خود شاکيان طیِّ تحقيقات شفاهی       شکايت قانون" زاينا  شده بودند از"فشارِ ناشی

آنها فشار     که واقعاً به  " اند.  گذارده عرايض اين زيرِ خودرا اجباراً به امضایاظهارداشتندکه 
داران      اگرکارخانه       ولی  ٢ کارخانجات." ازجانبِ ديگری غير از قانون شود ولی  وارد می

کارگران در   نامِ حرف وادارند، خودآنها به قِ نظرِخود بهرا مطاب نگرديدندکارگران موفّق
کارخانجات      بازرسان     زدند.آنان  دست  رسروصدائیپ  جاروجنجالِ به پارلمان و  مطبوعات

رحمانه     کارگران بيچاره را بی متّهم ساختند،که )٣(کنوانسيون کميسرهای مثابه نوعی را به

                                                
حسابِ  شيلينگ به کردند، يک شيلينگ دريافت می۱۰ای که هفته کسانی که ازآن نمودم مالحظه  ـ "من۱

کردند يعنی      کارکسر می     شدنِ زمان     کوتاه    پنس بابت    ۶و  % دستمزدها و يک شيلينگ      ۱۰تنزّلِ عمومیِ  
کار   هواداری از قانون ده ساعت                 ران به   کارگ    ها اکثريت     ولی با تمامِ اين         پنس  ۶و  جمعاً دو شيلينگ   

  باقی ماندند." (همان نوشته) استوار
صورت  ـ در اين دهم. کارِ بدی انجام می که دارم گفتم کردم که من عريضه را امضا می همان هنگامـ "۲

 کردند. کوچه پرتاب می کردم، مرا به سنگفرشِ پس چرا آن را امضا نموديد؟ ـ برای اينکه اگر رد می
کارخانجات."        کرد ولی نه از طرف قانون              ـ شاکی درواقع خويشتن را مورد فشار و ستم احساس می                  

 ) ۱۰۲(همانجا، صفحة 

 ۱۷۹۲سپتامبر۲۱ِکه در کبيرِ فرانسه دوران انقالبِ مجلسِ (Convention nationale)کنوانسيون ملّی )۳(
کنوانسيون است  فرانسه حکومت داشت. همينبرکشور۱۷۹۵ِاکتبرِ ۲۶گرديد و تا  جانشينِ مجلسِ مقنّنه

کنوانسيون عبارت  را محکوم ساخت.کميسرهای  شانزدهم  نمود ولوئیِ جمهوريت را درفرانسه اعالم   که 
ها   از نمايندگانی بودندکه مجلسِ انقالبی برای انجامِ امورِ مختلفة دولتی در دوران سيادت ژاکوبن                                         

(Jacobins) نمود. تعيين می    
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شکست منتهی شد.   اند. اين مانُور نيز به          مودهکنِ خويش ن فدای رؤياهای جهان اصالح
تحقيقات   دست به خود معاونينِ وسيلة خود شخصاً وبه لئونارد هورنِر کارخانجات بازرسِ

 ۱۰درصدکارگران مورد بازجوئی خود را هوادارِ                       ۷۰زد. تقريباً النکاشاير پردامنه در 
و اقليت     کردند    طرفداری      ساعت  ۱۱کار اعالم نمودند و درصد بسيارکمی از                   ساعت 

  ١گرفتند. کارِ قديمی را ساعت ۱۲ناچيزی ازآنان جانب 
تا   ۱۲کارگران بزرگسالِ مرد را از               قرار بودکه مانُورِ "خيرخواهانه"ی ديگر از اين

مثابه بيان تمايالت قلبیِ پرولتاريا                کار وادارند و سپس اين واقعيت را به                    ساعت به   ۱۵
باز سررسيد. اکثريت         لئونارد هورنِر   رحم"کارخانجات،  بازرسِ"بی اين نمايند. ولی اعالم

کارکنند و مزد       ساعت  ۱۰دهند    کاران" اظهار داشتندکه: "آنها بيشتر ترجيح می                     "اضافه
همه ريسندگان      اين    بيکارند،      آنان    ازميان همه افراد اين ندارند. ای چاره ولی بگيرند کمتری

کاررا نپذيرند        کارکنند. اگرآنها تمديد ساعت (piecers)ساده کاران قطعه مانند مجبورند
قرار مطرح      آنان مسئله بدين        که برای     نَحوی   آنها را خواهندگرفت؛ به      ديگران فوراً جای

  ٢ کوچه بيافتند." کارکنند و يا به است: يا زمان بيشتری
در اول ماه        کار   کارزارِ مقدماتیِ سرمايه با شکست مواجه شد و قانون ده ساعت              

اجرا درآمد. ولی در اين اثنا شکست حزبِ چارتيست، بازداشت رهبران و      به ۱۸۴۸مه 

                                                
  (Rep. of Insp. of Fact. 31st. Oct. 1848." p. 17") ـ ١
کارخانه مورد بازجوئی قرارگرفتند. اظهارات ۱۸۱نفرکارگرِ بزرگسال در۱۰۲۷۰هورنِر درناحية آقای 

 ۱۸۴۸ای،که در اکتبرِ ماهه های مربوط به شش گزارش بخشِ الحاق شده به در توان کارگران را می اين
  دهد. دست می های ديگر به گرانبهائی در زمينه اين استماع شهود منابعِ پايان يافته است، ديد.

های   آوری شده مراجعه شود. (شماره               جمع  لئونارد هورنِر       وسيلة خود     که به   شهاداتی    همان سند. به    ـ ۲
 ۷۰،   ۶۲،   ۵۹،   ۵۸،   ۵۲،   ۵۱های    شماره   گزارش) و همچنين به    ضمايمِ ۹۳،  ۹۲،  ۷۲،  ۷۱،  ۷۰،  ۶۹

کرده است، رجوع          گردآوری        بازرس     معاون    .Aکه   گزارش،که  مربوط به تحقيقاتی است                مضماي 
کند. در همين سند پس از         داران خود در اين مورد حقايق را عريان بيان می                           نمايند. يکی ازکارخانه     

  مراجعه شود. ۱۴شمارة  به ۲۶شمارة 
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نفسِ طبقة کارگرِ انگليس را متزلزل ساخت.کمی پس از                    آن اعتماد به       تالشیِ سازمان
گرديدکه هم در اروپای بری                که در خون فرونشانده شد موجب        آن قيامِ ژوئن پاريس

داران،گرگان           های طبقات حاکمه، زمينداران و سرمايه                  کلّية بخش   و هم در انگلستان       
آزادیِ تجارت، دولت و اپوزيسيون،                     طلبان و هواداران            و دکّانداران، حمايت             بورس   

آخوندها وآزادانديشان، فواحشِ جوان و تارک دنيای پير، همه تحت شعارِ عمومیِ                                     
د. همه جا طبقة کارگر مردود و            نجات مالکيت، مذهب، خانواده و جامعه! متحدگردن 

قرارگرفت. آقايانLe loi des suspects"            "مطرودگرديد و تحت فشارِ قانون مظنونين                
 کار ساعت تنها عليه قانون ده رودربايستی نداشتند. آنها نه  دار ديگر احتياجی به کارخانه

کار    شیِ"آزاد" نيروی       ک بهره بود تاحدی به کوشيده۱۸۳۳که ازسال کلّية قوانينی بلکه عليه
  Proslavery Rebellion  از    نوع مينياتوری     يک خود  نمودند. اين  عصيان بزند، علناً  عنان

 )١( 
-شرمی و خونخوار   ترين بی از دو سال با وقيح طلبانه) بودکه درمدت بيش (عصيان برده

عصيانگر ارزان تمام   دارِ  آنکه اين اقدامات برای سرمايه ويژه يافت به ترين پيگيری ادامه
  انداخت. خطر نمی کارگرانش چيزی را به شد زيرا وی جز پوست می

 ۱۸۴۴، ۱۸۳۳که سه قانون خاطرداشت که بعداً وقوع يافت بايد به آنچه درک برای 
قوت خود باقی        کرد، به     ، تاآنجاکه يکی از آنها مقررات ديگری را نسخ نمی                       ۱۸۴۷و 

سال را محدود نکرده            ۱۸نة کارِکارگران مرد بيش از               يک از آنها روزا           بودند و هيچ     
دورة پانزده ساعتة کار که از  ۱۸۳۳کردکه، از سالِ  بود و نيز اين نکته را نبايد فراموش

 گرديد، و      و نيمِ عصر ادامه داشت، "روز" قانونی محسوب می  ۸ونيمِ صبح تا  ۵ساعت
ساعتة جوانان و زنان تحت             ۱۰کارِ    ساعته و بعداً     ۱۲آن بدواً کارِ         در درون مرزهای           

  گرديد. گفته اجرا می شرايط پيش

                                                
از الغاِء بردگی درگرفت   پس ۱۸۶۱درسال که آمريکاست طَلَبِ جنوبِ عصيان اياالت برده به ) اشاره۱(

  ادامه داشت. ۱۸۶۵آمريکاگرديد و تا سالِ  و منجر به جنگ داخلی بينِ اياالت شمالی و جنوبیِ
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که نزد   افراد جوان و زنانی اخراجِ قسمتی از داران دراينجا وآنجا دست به کارخانه
عکس   کردند ولی به       ای موارد نيمی ازآنان را اخراج   کردند زدند و در پاره آنهاکار می

ده بود از نو برای مردان بزرگسال برقرار ساختند و                         کارِ شبانه راکه تقريباً فراموش ش             
   ١است.  نگذاشته آنها باقی کار چارة ديگری برای آوردندکه قانون ده ساعت فرياد برمی

ها   کارخانه     بازرسان اظهارات به بود. غذا برای قانونی های تنفّس به مربوط آنها دومِ قدمِ
داران، باآنکه           کارخانه  است شده ده محدود هکار ب ساعات که "ازهنگامی فرادهيم: گوش
مثالً آنهاکارگران          اگر  هستندکه رسانند، مدعی نتايج نمی تاآخرين را خويش نظرية عمالً

   آنها يک ساعت فرصت برای ناهار            کار وادارند و به           عصر به   ۷صبح تا   ۹را از ساعت
ونيم برای      ساعت  عصر، يعنی يک     ۷صبح و نيم ساعت بعد از ساعت   ۹قبل از ساعت 

اند. اکنون       کرده    قدرکفايت مقررات قانونی را رعايت            همة غذاها بدهند، آنگاه آنان به
دهند ولی درعين  تمام برای ناهار تخصيص می ساعت ساعت يا يک برخی موارد نيم در

  ونيم را درجريان     ازاين يک ساعت ندارندکه قسمتی اجباری وجه هيچ حال مدعيندکه به
 ۱۸۴۴آنچه قانون      دار برآنندکه کارخانه بنابراين آقايان ٢ده ساعتة روزانه قرار دهند.کارِ 

دهد    کارگران اجازه می  گويا فقط به است کرده همه دقّت دربارة اوقات غذا تعيين با اين
عبارت ديگر درخانة خود،       آن، يا به کارخانه و پس از خروجِ که پيش از ورود خود به

صبح  ۹قرار چرا کارگران نبايد ناهارِ خود را پيش از ساعت                          ند! بدين بخورند و بنوش
غذاهای      اوقات     اندکه  اظهارنظرکرده چنين سلطنتی  دانان حقوق نمايند؟ باوجود اين صَرف

کردن   کار اعطا شود و وادار             های روزانة واقعیِ            مذکور در فوق "بايستی ضمنِ تنفّس            
عصر برخالف     ۷صبح تا   ۹ر بدون وقفه از ساعت            کا  کارگران به ده ساعت پياپی              

    ٣قانون است." 

                                                
    Rep. etc. for 30th October 1848." P. 133, 134"ـ۱
  Rep. etc. for 30th April 1848." p. 47" ـ۲

 Rep. etc. for 31st October 1848." p. 130"  ـ۳



    ۴۷۵    کارل مارکس  

  

مربوط     که  اقدامی      را با     عصيان خويش سرمايه آزار، بی ]قاطع [داليلِ براهين اين از پس
  گرديد و بنابراين جنبة قانونی داشت، آغاز نمود. قانون می ٭ نصِّ به

    کارواداشتنِ       دوبار به      ۱۸۴۴قانون      ۱۳تا   ۸کودکان         ۱۲ساله راکه پيش از ساعت 
اند پس از ساعت يک بعدازظهر ممنوع نموده بود. ولی               کار اشتغال داشته ر بهازظه قبل
 يا بعدازآن     ۱۲کارشان ازساعت  زمان که کارِکودکانی ونيم ساعت قانون دربارة شش اين

ت هش   کودکان     وجه چيزی مقرر نداشته است! بنابراين ممکن بود   هيچ شود به شروع می
، تا يک بعدازظهر    ۱۲کنند، ازساعت شروع ۱۲کارِ خود را ساعت اينکه شرط ساله را، به

تاساعت  بعدازظهر ۵ساعت، و از۲، يعنی ۴بعدازظهر تاساعت  ۲يعنی يک ساعت و از
و  ساعت هرجهت درحدود شش کار واداشت و از ونيم، به ونيم، يعنی سه ساعت هشت

کارگر تا ساعت    کارِکودکان باکارِ مردان تر ازاين. برای اينکهماند! يا به نيم قانونی باقی
آنها رجوع      کاری به بعدازظهر ۲ توانستند تا ساعت داران می کند،کارخانه و نيم تطبيق ۸

"واکنون         دارند!      و نيمِ شب درکارخانه نگاه           ۸آنها را بالانقطاع تا ساعت    کنند و سپس 
ها   ماشين   اينکه   داران وعالقةآنها به کارخانه زمندیِشودکه درنتيجةآ صراحتاً اعتراف می

  کارکردن داشته باشند، اين پراتيک در انگلستان راه يافته                   از ده ساعت درحالِ را بيش 
نيمِ   و  ۸ از رفتنِ جوانان و زنان تا ساعت         ساله را پس  ۱۳تا  ۸که پسران و دختران   است

و اخالقی       بازرسان از لحاظ بهداشتی           و رگرانکا ١ کار وادارند." شب و تنها با مردان به
  دهد: کردند، ولی سرمايه چنين پاسخ می  اعتراض

  )٢(من!"حکم] [م  متقَنِ  سنَد من دليلِ    من   تاريک حقِّ روشنِ نيست     من  گردن به من اَعمالِ  "باد
ژوئية     ۱۵ئه شد، تا    عوام ارا  در برابرِ مجلسِ ۱۸۵۰ژوئية  ۲۶که روزِ درواقع طبقِ ارقامی

کارخانه مشمولِ اين           ۲۷۵کودک در       ۳۷۴۲کلّية اعتراضات بالغ بر           رغمِ   علی  ۱۸۵۰
                                                

  کالمِ معتبر، کالمِ صريح وآشکار،که جز يک معنی ازآن استنباط نشود. (فرهنگ عميد) ٭

 ۴۲ـ همانجا، صفحة ۱

  ، صحنة اول اقتباس شده است. ۴تحت عنوان "تاجرِ ونيزی"، پردة  شکسپير) از درامِ ۲(
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کرده بودکه قانون          کشف  کافی نبود. چشمِ تيزبينِ سرمايه        تازه اين ١شدند. "پراتيک" می
دقيقه تنفّس مجاز شمرده، ولی            ۳۰کارِ پيش از ظهر را بدون        آنکه پنج ساعت با ۱۸۴۴

تقاضا    است. بنابراين وی       کارِ بعدازظهر مقرر نداشته قبيل دربارة وجه چيزی ازاين هيچ به
سالة کارگر را ازساعت    ۸های  کرد و اين شادمانی برای وی حاصل شدکه نه تنها بچه

  دارد! وتشنه نيز نگاه آنهاراگرسنه پای درآورد بلکه ونيمِ شب باکارِ بدون وقفه از ۸تا  ۲
  ٣)  ٢( و مرا بايد، اين خود از سند برآيد."گوشت ا "آری

کارِکودکان       درمورد تنظيمِ      ۱۸۴۸وار به نصِّ قانون  چسبيدن و شيلوک اين سخت
همين قانون دربارة    آوردن زمينة عصيان علنی نسبت به منظورِ فراهم استنادجستن فقط به

ویِ اصلیِ اين قانون       که هدف اساسی و محتَ       خاطر هست    کارِ "جوانان و زنان" بود. به                 
داران سرپيچیِ خويش را با چنين اظهارِ         کارخانه بود. زدن "سيستمِ تقلّبیِ تعويض" هم به

، داير به ممنوعيت برگماریِ خودسرانة  ۱۸۴۴از قانون مواد  نآ آغاز نمودندکه ای ساده
تعيين   خودسرانهکار،  ساعتة۱۵روزانة کوتاهی،که دراثناِء کار، درفواصلِ به وزنان جوانان

                                                
 (Rep. etc. for 31st Oct. 1850. p. 5, 6)ـ  ۱

  .  (Shylock)شيلوکنامه و همانجا.گفتارِ ، همان نمايششکسپير) ۲(

۳تتکامل گسترش سرمايه چه در شکلِ ـ ماهي يافتة آن يکسان است. در قانونی  نيافته و چه در صورت
آمريکا به سرزمينِ مکزيک نو تحميل  از درگيرشدن جنگ داخلیِ کمی پيش داران که تحت نفوذ برده

"پولِ وی  است کارش را خريده دار نيروی که سرمايه جهت ازآنگفته شده است: کارگر  گرديد، چنين 
  گردد." دار) محسوب می (پولِ سرمايه

(تودة مردم)         پِلبی بدهکاران       راکه آنان به         ها (اشراف) رومی نيز همين نظر را داشتند. پولی                 پاتريسين
گرديد وبنابراين  ل میگوشت وخونِ  بدهکار تبدي زندگی به وسيلة وسايلِ  خويش قرض داده بودند به
وجودآمده  پسند به گانة شيلوک دوازده ها] [لوح آنان" بود. ازآنجا قانون الواح اين "گوشت و خون" "پولِ

 اتلنگهاست. از فرضي(Linguet) عی کنيم صرف نظر مین که مدگاه   به  های بستانکارگاه      است پاتريسي
 داومر    انداختند و نيز از فرضية           راه می    هکاران بهمرکّب ازگوشت بدسوری  ريتيسوی رودخانة  در آن

(Daumer) سِ مسيحيان درمیگذريم. دربارة شامِ مقد  
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 (comparatively harmless)زيان" بی بود"بالنسبه ساعت۱۲کارِ زمان که  شود،تاهنگامی می
عدالتیِ غير  صورت بی کار اين مقررات به گرديد. ولی پس از قانون ده ساعت تلقّی می

ند بازرسان اعالم داشت          بنابراين درنهايت خونسردی به       ١درآمد. (hardship)قابل تحملی
دهند و سيستمِ قديمی را ازنو بازورِخويش           قانونی قرار می ٭که خود را مافوقِ نصوصِ

به امری اظهارِآنان چنين بنابه ٢خواهندنمود. مستقر  کارگرانخود ای   شده  راهنمائی      بد   سود
آنها دستمزد بيشتری پرداخت." و نيز "اين يگانه                      توان به     خواهد بودکه از اين راه "می                

به   است  مکنی نقشة م   قانون ده ساعت                  وسيلة آن می      که   با وجود کار، سيادت       توان، 
کشف   تعويضِ    که با سيستمِ  است "ممکن   ٣داشت."  کبير را پابرجا نگاه صنعتیِ بريتانيای

. آيا بايد  (?what of that)دارد؟  اهميتی چه حدودی دشوار باشد، ولی ها تا شکنی قانون
کارخانجات      بازرسان     تا  قرارگيرد اهميت  در درجة دومِ  کشور  اين  عالية صنعتیِ  مصالحِ

  4نيافتند؟"  (some little trouble)زحمت آنهاکمی بيشتر به و معاونينِ
اقدامات محاکماتی          به کارخانجات شروع بازرسان نکرد. تأثيری ها پرگوئی اين البته

 گری  سر جرج  داران وزيرکشور،             رخانه  کا زودی چنان ابری از شکايات کردند. ولی به
(Sir Geoege Grey)        به   ۱۸۴۸اوت     ۵تاريخِ     ای به    که وی ضمنِ بخشنامه      ، را فراگرفت

که از سيستمِ تعويض       حدّ کافی اثبات نشده است          که به   بازرسان توصيه نمود: "مادامی              
طورِ   ود، به   ش کار بيش از ده ساعت سوء استفاده می                برای واداشتنِ جوانان و زنان به                  

ج.  عموم از اقدامات تعقيبی در مورد نقضِ قانون خودداری نمايند." بنابراين دستورِ                                       
ساعتة   ۱۵کارِ   ،  سيستمِ تعويضِ ادعائی را طیِّکارخانه  بازرسِ  ، (J. Stuart)  استوارت

                                                
 Reports etc. for 30th April 1848." p. 28"  ـ١
  جمعِ نصّ: کالمِ صريح. ٭

  .رهورنِ لئوناردایِ خود به  بشردوست ضمنِ نامةکواکرمآبانه (Ashworth)ورت آشاست  جمله ـ ازآن۲
("Rep. etc. April 1849" p. 4)  

 ۱۳۴ـ همان سند، صفحة ۳

 ۱۴۰ـ همان سند، صفحة ۴
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زودی درآن          که سيستمِ مزبور به      نَحوی   کارخانه برای تمامِ اسکاتلند مجاز ساخت به                 
عکس، بازرسان انگليسی اظهار داشتند                طرزِ قديم شکوفان شد. ولی به            ناحيه از نو به      

ساختنِ قانون دراختيار ندارد و                که وزيرکشور هيچگونه قدرت ديکتاتوری برای معلّق 
  ادامه دادند. طَلَبانه تعقيبِ قانونی عليه اين عصيان برده به

حکمِ    (county magistrates)  ١ها  شينن  کُنت  ها و دادرسان        که دادگاه       ولی هنگامی    
محاکمه چه حاصلی توانَد بود؟ در اين                 داران به       از جلبِ سرمايه      کنند،   تبرئه صادر می     
کردند. مثالی در اين زمينه               دار خود دربارة خويش قضاوت می         کارخانه محاکم آقايان

 شرکا   ز و کرشاولي   که در مؤسسة      (Eskrigge)  اسکريج  نامِ    شود. شخصی به    ذکـر می   
(Kershaw Leese et Co.) ريسی دارد، نموداری از سيستمِ تعويضِ مشخّصی را در            پنبه
کارخانجات ناحية خود پيشنهاد نموده بود. چون اين                         بازرسِ     موردکارخانة خويش به          

سن  رابين   نامِ    رد شد، وی بدواً خود را آرام نشان داد. چند ماه بعد شخصی به                               پيشنهاد
(Robinson) هرحال از      نام نداشت ولی به        ) ٢( آدينه   ريس بود و اگرچه      ، که وی نيز پنبه

 جاسکري  اينکه شيوة تعويضی، عيناً نظيرِ طرحِ  جرمِ آمد، به می شمار به جاسکريخويشان 
 (Stockport)پورت    استوک   Borough Justiceبخشِ    دادگاه به است، درآورده اجرا موقعِ به

ريس    اين دادگاه را چهار قاضی،که سه نفر ازآنها پنبه                      برای محاکمه جلب شده بود.            
 جاسکري  دادند.       می  تشکيل   بود، گزيرناپذيرقرارگرفته جِاسکريهمان  آنها بودند و دررأسِ

                                                
۱که  نشين کُنت ـ اين دادرسان W. Cobettبزرگ" آنها را "حقوق نگيران(great unpaid) خواند،  می

نان شوند. درواقع اي گيرند و از ميان معتمدان محل انتخاب می نوعی از قضّات صلحندکه حقوق نمی
  اند.  عبارت از محاکمِ موروثی و خودمانیِ طبقات حاکمه

، دوفو  دانيِلتأليف  (Robinson Crusoe)کروزو سن رابيناست،که بنابرداستان  پوستی سياه نامِ آدينه )۲(
آنجا  بهرا   سن رابينکه توفان  ای از هجومِ وحشيان نجات داده شد و وی را در جزيره سن رابين وسيلة به

که درمتن آمده و     سنی است با توجه به نامِ رابين آدينهکاپيتال به  کناية مصنّف کرد. انداخته بود، ياری
   گرديده است. محاکمه جلب به
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حق است،     سن رابين   که آنچه برای        کرد و سپس چنين اظهار داشت           را تبرئه     سن رابين   
داده بود، وی بالفاصله                که خود    ناحق نيست. تحت حمايت حکمی         ج اسکري  برای    

که ترکيبِ چنين      شکّی نيست   ١جريان انداخت.         همان سيستم را درکارخانة خويش به         
زَنَدکه: "اين         فرياد می     (Howell)وِلوهبازرس  ٢قانون بود. فاحشِ  خود نقضِ ای محکمه

حلّی جستجو شود... يا قانون را             کندکه راه      های قضائی ايجاب می        بازی شب قبيل خيمه
کمتر در    عهدة دادگاهی بگذاريدکه              آن را به      اين قبيل اَحکام تطبيق دهيد، يا اجرای            با

قبيل موارد چقدر        قانون نمايد... درتمامِ اين  را منطبق با خود يابد و قرارهای آن خطا راه
    ٣کند!"  بگيری را آرزو می انسان قاضیِ حقوق

باطل اعالم نمودند ولی      ۱۸۴۸ونداران را از قان تفسيرِکارخانه سلطنتی دانان حقوق
دهد: "پس از آنکه        گزارش میلئونارد هورنِر دهندگان جامعه از ميدان درنرفتند. نجات

که آنها را وادار به اجرای قانون                    کوشيدم   دادگاه محلّی       ۷اقامة دعوی در          ۱۰  من طیِّ  
ين عقيده  نمايم و فقط در يک مورد از طرف دادرسان مورد پشتيبانی قرارگرفتم... چن           

که برای     که هر تعقيبِ ديگری برای نقضِ قانون بيهوده است. آن بخشی از قانون               دارم
ساعات يگانگیِ شکل در مورد وجود  النکاشايردر  کار وضع شده است... ديگر ايجاد

بتوانيم      نداريم تا       دراختيار ای وجه وسيله هيچ خود به زيردست نيز باکارمندان من ندارد و
اصطالح سيستم تعويض حکمفرماست،         که اين به     هائی   که، درکارخانه          کنيم  اطمينان   

در منطقة    ۱۸۴۹شوند... آخرِآوريلِ       کارگمارده نمی جوانان و زنان بيش از ده ساعت به
سرعت ترقّی   کردند و تعدادآنها در اين اواخر به کار می کارخانه با اين اُسلوب۱۱۸من 

                                                
  Rep. etc. for 30th April 1849", p. 21, 22"  ـ١

  مراجعه شود. ۵و  ۴گزارش، صفحات  همين ها و مقايسة آنها به برای نظايرِ اين مثال
 (Hobhouse)  هاوز    هوب     سر جان  کارخانجات     قانون ،که به۱۰، صفحة ۲۴ويليامِ چهارم، بند  ۲و  ۱طبقِ موادّ  ـ٢

داری  کارخانه برادرِ چنينريسندگی، بافندگی يا پدر، پسر و که هيچ صاحب است معروف شده، چنين مقررگشته
  .بوط به قانون کارخانجات است، شرکت نمايدکه مر عنوان قاضیِ صلح در مسائلی نيست به [مجاز]  مأذون

 همان سند. ـ٣
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 ۸صبح تا ساعت  ۶کنند، از ساعت  کار می ونيم عتسا ۱۳طور عموم  کند. اکنون به می
ماه   از  ١ونيمِ شب."  ۸ونيمِ صبح تا  ۵ساعت يعنی ازساعت ۱۵ای موارد  شب، و در پاره

کارخانه را در اختيار            مراقب    ۲۹دار و       کارخانه    ۶۵صورت    لئونارد هورنِر      ۱۸۴۹دسامبرِ
سيستم تعويض هيچ شيوة بازرسی         متّفقاً اظهار داشته بودندکه با وجود اين                  که  داشت  

کودکان و همان        گاهی همان      ٢فرسای وسيع جلوگيری نمايد.          قادر نيست ازکارِ طاقت      
ساعت   ۱۵گرديدند وگاه طیِّ          کارگاه بافندگی منتقل می          جوانان از تاالرِ ريسندگی به

را  توان سيستمی     چگونه می    ٣. (shifted)شدند  کارخانة ديگر رانده می             ای به    ازکارخانه      
کار را     کند برای اينکه بازوان            موردکنترل قرار دادکه "ازکلمة تعويض سوءاستفاده می      

کار و استراحت افراد           هم بر زَنَد و ساعات        نهايتی به    های بی    مانند ورقِ بازی با ترکيب           
بازوان    ازاين  گروه واحد يکدست وکاملی را چنان روزانه تغييردهدکه هيچگاه مختلف

  4زمان واحد با يکديگرکار نکنند." در محل و 
اصطالح   شود، اين سيستمِ به       نظر  نيز صرف فرسای واقعی طاقت ازکارِ حتّا اگر  ولی

نيز نتوانسته      ) 5(   (Fourier)  فوريه       که  تعويض يکی ازآن محصوالت تخيلِ سرمايه است      
           فُکاهیِ خود تحت عنوان است در قطعات courtes séances       رتَر بينديشد. فقط     اَازآن ب

که   هائی   طرح   گرديده است. نظری به          در اين سيستم جاذبة کار تبديل به جاذبة سرمايه                  
انديش نيز آنها        داران در اين مورد تنظيم شده است و مطبوعات نيک کارخانه از جانبِ

                                                
 Rep. etc. for 30th April 1849.", p. 5"  ـ١
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)۵( François Charles Fourier  )۱۷۷۲  ۱۸۳۷ـ(  ـ سوسياليست رغمِ  علی فوريه  فرانسوی. خيالباف
- تيره  انتقاد از جامعة موجود پرداخته بلکه   تنها به    گفتة انگلس، نه پرستانـة خود، بنا به خيال های جنبه 

اونی تع  های شرکت از پيشقَدمان    يکیفوريه  است. رحمانه افشا نموده  را نيز بی روزیِ جهان بورژوائی 
(cooperatisme) آن کوشيده است راهی پيداکندکه طبقِ گردد. وی تلقّی می  ضَرورت کار از صورت

  کارِ جالب و دلپذير درآيد. صورت اجباری و ديرينة خود آزاد شده  به
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تواند انجام دهد"           ای از دقّت و اُسلوب می            که درجـة عاقالنه           مثابه نمونة "آنچه         را به   
"what a reasonable degree of care and method can accomplish" قرار  ستايش مورد

  گروه تقسيم    ۱۵تا۱۲ای موارد به کار درپاره دهد. پرسنل حقيقت را نشان می اند، اين داده
ساعتة روز،      ۱۵يافت. در اثناِءکارِ            گرديده بودکه ترکيبِ اَجزاِء آن نيز دائماً تغيير می          

پذيرفت، سپس او     کار می ساعت به دقيقه وگاه برای يک ۳۰را برایکارگر  گاه سرمايه
ساخت،   آورد و دوباره ازکارخانه خارج می                      کارخانه می      کرد و باز از نو به          را رها می  

فرستاد و تا هنگامی        ای می    شده  پاره    سو برای مدتهای تکّه     آن سو به را از اين درپِی او پِی
داشت. اين وضع به     بود، آنی وی را از نظر دور نمیکارکامالً اجرا نشده  که ده ساعت 
های متفاوت وارد           های مختلفـة پردة آن اشخاصی با نقش             نمايشی مانَدکه در صحنه         

است،کارگران     به صحنه  همچنانکه يک بازيگر درتمامِ مدت درام متعلّق شوند. ولی می
آمدو    راکه برای       اوقاتی   از نظر دارند، صرف کارخانه تعلّق به ساعت۱۵اکنون درمدت نيز

 تبديل      که ساعات استراحت به ساعات بطالتی      است طريق نمايند. بدين رفت مصرف می

خانه سوق    فاحشه   کارگررا به   ميکده و زنان جوان را به جوان  گوياکارگران گردندکه می 
دون  آالت خودرا ب        کرد تا ماشين کشف می ای دار وسيلةتازه که سرمايه دهد.هروقت می

هرروز اتفاق        امری    دارد، وچنين      کارکردن نگاه حالِ به ساعت۱۵يا۱۲تعدادکارگر افزايشِ
داد و يا مجبور بود باسرعت غذای خود را     افتاد، ياکارگر وقت بيشتری ازدست می می
اگر     زدندکه     داران فرياد می  کار،کارخانه  ساعت۱۰ آژيتاسيون دربارة هنگامِ نمايد. به بلع

کار   ساعت  برای ده منتظرند   که است جهت  کنند ازآن روپا برهنه شکايت میهای س عمله
گرفته بودند.        داران اکنون آن طرف مدال را                    کارخانه     ساعته بگيرند. ولی       مزد دوازده        

 زد١پرداختند.     کار می    ساعت استفاده از نيروهای           ۱۵يا   ۱۲ساعته را درمقابلِ        ۱۰آنان م 

                                                
ات،  کارخانج      که بازرسان      و به توضيحات مفصّلی       Rep. etc. for 30th April 1849", p. 6"کنيد به    ـ مراجعه   ۱

عريضة روحانيون        اند ونيز به  داده ۱۸۴۸اکتبرِ ۳۱های گزارش ضمنِ "shifting system"دربارة  ساوندرسو  هوول
  اند، مراجعه شود. که تقديم داشتهبه مل "shift system"، عليه۱۸۴۹سالِوحومة آن،که دربهارِ (Ashton)آشتون 
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کار!    ساعت   ۱۰  داران از قانون           کارخانه       گيریِ   است نتيجه   ن کُنه مطلب و اي      است   اين   
انسانی   از عشقِ آکنده  ونرم و دلی تجارت بودندکه با زبانی چرب آزادیِ  همين هواداران

کارگران       برای    ٭ آژيتاسيون عليه قانون غالّت، با سير و قطمير                سالِ تمام، در دوران         ده
که صنعت   دیِ واردات کارِ ده ساعته، با وسايلی                  آزا    کردندکه درصورت          حساب می   

   ١کافی خواهد بود. داران کردن سرمايه انگليس دراختيار دارد،کامالً برای متمول
عالیِ انگلستان   ازچهار ديوان  وسيلة حکمِ يکی سرپيچیِ دوسالة سرمايه باألخره به

(Court of Exchequer)      مزبور دربارة ت يافت. ديوانآن   که رسيدگی به     موردی     رسمي
داران واقعاً   کارخانه  گرچه حکم نمودکه چنين ۱۸۵۰ فورية ۸وی مراجعه شده بود در  به

         اين قانون           کنند ولی     می   عمل  ۱۸۴۴عليه روحِ قانون کلماتی وجود داردکه              در خود
بسياری     ٢گرديد."       کار ملغی  ساعت ۱۰گردد."  با اين تصميم قانون  موجبِ لغوِ آن می

که تا آن تاريخ هنوز جرأت استقرارِ سيستم تعويض را برای جوانان و            داران ازکارخانه
٣آن چسبيدند. کارگر نکرده بودند، اکنون دو دستی به  زنان  

رسيد، بالفاصله با واکنشی             نظر می   که ظاهراً قطعی به        ولی اين پيروزیِ سرمايه            
تزلزل    صورت منفی داشت، اگرچه بی            کارگران      گرديد. تا آن تاريخ مقاومت               مواجه   

و  النکاشاير   های    کارگران در ميتينگ          گرديد. ولی اکنون           بود و هر روز تجديد می           
ساعت   ۱۰گفتند پس قانون       اعتراض پرداخته می      طورِ علناً تهديدآميزی به به يورکشاير

                                                
  قدر. (فرهنگ عميد) ايه از چيزِکم و اندک و بیکه بينِ خرما و هستة آن قرار دارد، وکن پوست نازکی ٭

  ساعت عنوان: "مسئلةکارخانه وقانون ده ) تحت۱۸۳۷(لندن  (R. H. Greg)ار. اچ.گرِگطورِ نمونه با نوشتة  ـ به۱
  ، مقايسه شود. "The Factory Question and the Ten Hours Bill"کار" 

،   "Neue Rheinische Zeitung"تان" (درمجلة سياسی و اقتصادیِ             کار درانگلس   ساعت۱۰ِ  ـ ف. انگلس: "قانون۲
ِ جنگ   ِ "عالی" در زمان           همين ديوان     ) ـ  ۱۳، صفحة  ۱۸۵۰. شمارة آوريل        يافت   وسيلة نگارنده انتشار می           که به  

را   ِ دريائی     های راهزنان        کشتی   کشف نمودکه قانون عليه بارگيری وتجهيزِ                آمريکا نيز ابهامی درکلمات   داخلیِ
 کرد. عکسِ خود مبدل می مستقيماً به

  "Rep. etc. for 30th April 1850"  ـ۳
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اشته  بازی و نيرنگ پارلمانی چيزِ ديگری نبوده و هيچگاه وجود ند                      شب کار جز خيمه
ی به کارخانجات به است! بازرسانطورِ جد                  ّطبقاتی تا سرحد ّدولت دربارة اينکه تضاد
داران خود        گرائيده است، اعالم خطر نمودند. بخشی ازکارخانه       وخامت باورنکردنی به

قبيل اظهارات نمودند: "درنتيجة تصميمات متناقض قضّات وضعِ        اين نيزآهسته شروع به
، قانون ديگری        يورکشاير    وشی حکمفرما شده است. يک قانون در             غيرعادی و مغش      

ثالثی در فالن ناحية اين                   النکاشاير   در     نشين و باألخره يکی ديگر در              کُنت  و قانون
داران شهرها امکان دارندکه  همسايگیِ بالواسطة اين ناحيه حکمفرماست. اگرکارخانه

نيستند؛ زيرا آنها افرادی را که برای                    از قانون تخلّف نمايند، ديگران در چنين وضعی           
توانند     اولی نمی     طريق   کارانداختنِ سيستمِ تعويض الزم است، در دسترس ندارند و به  به

کارخانة ديگر تأمين نمايند وغيره." ولی تساوی      ای به کارگران را ازکارخانه وانتقالِ نقل
  کار نخستين قانون سرمايه است. در استثمارِ نيروی

وجودآمدکه        داران وکارگران به              کارخانه واحوال سازشی بينِ اين اوضاع درنتيجة
  از لحاظ پارلمانی توشيح           ۱۸۵۰اوت     ۵کارخانجات مصوبِ          وسيلة قانون الحاقیِ         به 

گرديد. برای "جوانان و زنان" روزانة کار درجريان پنج روزِ اولِ هفته از ده ساعت به                     
کار بايستی     ونيم محدودگرديد. هفت ساعت شنبه به برای روزِ و ونيم باالرفت ساعت۱۰

ونيمه    با تنفّسِ يک ساعت     ١شب جريان يابد      ۶صبح و ساعت    ۶در فاصلة بينِ ساعت      
طريق    بايد در زمان واحد داده شود. بدين  ۱۸۴۴هم طبقِ مقررات قانون آن برای غذا،که

 ۱۸۴۴ودکان قانون       در موردکارِک          ٢سيستم تعويض يک بار برای هميشه پايان يافت.                
  ماند.  قوت خود باقی به

                                                
 گردد. شب جانشينِ مقررات فوق ۷صبح و ساعت  ۷ـ در زمستان ممکن است فاصلة بينِ ساعت ۱

۲         فعلی (قانون ناشی از يک                   آن   ) عبارت از سازشی بودکه طبقِ            ۱۸۵۰ـ "قانون کارگران در ازاِء سود
کار   ارشان محدود شده بود، از مزايای قانون ده ساعت                      ک  که زمان     کسانی  کارِ   آغاز و انجامِ        دن  بو  زمان 

  (Rep. etc. for 30th April 1852", p. 14") نظر نمودند." صرف
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ای نسبت به      داران، اين بار نيز مانند سابق امتيازات اربابیِ ويژه       گروهی ازکارخانه
صنايعِ ابريشم بودند.                  کارگر برای خود تأمين نمود. اين       کودکان ها عبارت از صاحبان

کارگماردن       دربارة به      آنها گرآزادیِ"ا بودندکه: برآورده تهديد نَعره با ۱۸۳۳درسالِ  اينان
 های  آنهاکارخانه      ، که باشند، از قرارِ ده ساعت در روز، سلب شود    کودکان، درهرسنّی 

  خود را تعطيل خواهند نمود."
(if the liberty of working children of any age for 10 hours a day was taken 

away, it would stop their works.) 

ساله را    ۱۳قدرِکافی اطفالِ     است بتوانند به آنها غيرممکن داشتندکه برای اظهار میو نيز 
  که بعداً انجام       آوردند. تحقيقاتی         چنگ  خريداری نمايند. اينان امتيازِ دلخواه خود را به                

١است. بهانه جز دروغِ محض چيزِديگری نبوده دادکه اين گرديد نشان
معهذا اين دروغ      

روی    کارکردن به       که بايستی برای       کودکانی     ا مدت ده سال از خون         آنه   آن نشدکه     مانع  
 ۱۸۴۴که قانون  درست است ٢شدند، روزی ده ساعت ابريشم ببافند. صندلی نشانده می

کار   ونيم به    ساعت  ۶سال را بيش از        ۱۱کمتر از   کودکان "آزادی" آنها را، دربارة اينکه
 ۱۱آنها اين امتياز را داده بودکه اطفالِ بين                       هکرده بود" ولی درعوض ب وادارند، "سلب

گفته راجع به دبستان         کار بگمارند و از مقررات پيش         سال را روزانه ده ساعت به ۱۳و 
گردند. اين بار بهانة جديدی      کارگر جاری بود معاف که درمورد سايرِکودکان اجباری

کارخانه      فقط درنتيجة ورود به      کندکه يافتند. "ظرافت بافت انگشتان ظريفی ايجاب می
طور   هاشان عيناً همان      انگشت ظرافت برای کودکان ٣ است." تأمين قابل زمان خُردسالی از

شان  مناسبت پوست وچربی      سالّخی شدندکه درجنوبِ روسيه حيوانات شاخدار را به                    
تابی    ريشم قسمت اب    بود به    عطا شده  ۱۸۴۴که در امتيازی ۱۸۵۰کُشند. باألخره درسالِ می

کاری محدودگرديد. ولی در اينجا نيز برای جبران سلبِ "آزادی" از سرمايه                                    وکالف

                                                
  Rep. etc. for 30th Sep. 1844", p. 13" ـ ١
 در همان سند.  ـ٢
 ,The delicate texture of the fabric in which they ware employed requiring a lightness of touch"  ـ٣

only to be acquired by their early introduction to these factories" "Rep. etc. for 30th Sep.1844",p.20  
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زمان  ه ساعت به ۱۳تا  ۱۱کارِکودکانونيم ترقّی داده شد. بهانة اين      ساعت۱۰ساله از د
های ديگراست       ازکارخانه    تر آسان بافی ابريشم های درکارگاه قرارِ زيرين بود: "کار امر به
ولی يک تحقيقِ رسمیِ       ١آور نيست."        آنقدر زيان       ن اينکه مانندآنها برای سالمتی  درعي

که    ومير در مناطقی       پزشکی پس از آن ثابت نمودکه بالعکس "درصد متوسط مرگ                     
مراتب     طور استثنائی باالست و در بخشِ جمعيت زنان به                 صنايعِ ابريشم وجود دارد به             

بازرسان     اعتراضات      رغمِ  علی ٢است." النکاشايرعِ پنبة ومير درمناطقِ صناي بيش از مرگ
  ۳گرديد، سوءاستفاده همچنان ادامه دارد. که هر شش ماه تکرار می

                                                
 Rep. etc. for 31st Oct. 1861", p. 26"  ـ١

ارخانجات از نظرِ جسمانی بهبود بسياری               ک  طورکلّی تودة کارگری مشمولِ قانون ـ به ۲۷همان سند، صفحة  ـ٢
های مختلفه نيز مرا       مورد همداستانند. مالحظات شخصیِ من در دوران                    طبی دراين      های   است.کلّيةگزارش    يافته

دهد،که صرف نظر        نشان می    (Dr. Greenhow)هاو   گرين  دکتر    های رسمیِ   گزارش نتيجه رساند. معذلکمين ه هب
که در سنينِ اولِ زندگی هستند، تا چه اندازه وضع بهداشتیِ مناطقِ                  کودکانی ر ميانومير د از ميزان عظيمِ مرگ

 که دارای سالمت عادی هستند، نامساعد است. جدولِ ذيل را از                             کشاورزی      صنعتی، در مقايسة آن با مناطقِ           
   کنيم: وی اقتباس می ۱۸۶۱گزارشِ 

 

  درصد برای

کارگران بزرگسال 

که در کارخانه 

  دارند اشتغالرکا به

و مير  مرگ  ميزان  

  های درنتيجةبيماری

برحسبِ  ريوی

 نفر مرد ۱۰۰۰۰۰

  اسامیِ نواحی

و مير  مرگ  ميزان  

های  درنتيجةبيماری

برحسبِ  ريوی 

  نفر زن  ۱۰۰۰۰۰

 کارگراندرصد

در  که  زنی 

کار  کارخانه به

  اشتغال دارند

  کاری که  نوع

  آن زنان به

 اشتغال دارند

۹/۱۴  ۵۹۳ Wigan ۶۴۴ ۰/۱۸  صنايع پنبه 

۶/۴۲  ۷۰۸ Blackburn ۷۳۴ ۹/۳۴  صنايع پنبه 

۳/۳۷  ۵۴۷ Halifax ۵۶۴ ۴/۲۰ تاب پشم   

۹/۴۱  ۶۱۱ Bradford ۶۰۳ ۰/۳۰ تاب پشم   

۰/۳۱  ۶۹۱ Macclesfield ۸۰۴ ۰/۲۶  ابريشم 

۹/۱۴  ۵۸۸ Leek ۷۰۵ ۲/۱۷  ابريشم 

۶/۳۶  ۷۲۱ Stoke-upon-Trent ۶۶۵ ۳/۱۹ گری کوزه   

۴/۳۰  ۷۲۶ Woolstanton ۷۲۷   ۹/۱۳ گری کوزه   

سالم ناحيةکشاورزیِ هشت ۳۰۵ -  ۳۴۰ -  

  

گمرکی  انگيزی از حمايت شيوة نفرت با چه   آزادیِ تجارت" در انگلستان "هواداران  که  است  دانسته نکته  اين  ـ۳
  کارخانجاتدر برابرِ حمايت  جای  نظرکردند. به ابريشم صرف  در مورد  از  عدمِ حمايت      اکنون     فرانسه      واردات 

   کند. راه می کار آنها را روبه کودکان انگليسی



 پيتال. جلد اولکا    ۴۸۶

 ۱۵فقط برای "جوانان و زنان" دورة  ۱۸۵۰قانون ونيمِ  ۵ساعتةکار را،که ازساعت
 ۶اعت  ساعته، از س    ۱۲يافت، به دورة          ونيمِ شب خاتمه می      ۸   شد و به   صبح شروع می   

شدند و هنوز     کودکان مشمولِ اين مقررات نمی               شب، تبديل نمود. بنابراين            ۶صبح تا  
شرط اينکه     کار، به     ونيم پس از پايان اين مدت              نيم ساعت پيش از آغاز و دو ساعت             

ونيم تجاوز نکرده بود، قابل استثمار بودند. در هنگامِ                          کارِآنها از شش ساعت        مجموعِ  
که ازاين وضعِ غيرعادی         کارآماری دربارة سوءاستفادة شومی زرسانبحث اين قانون با

فتاد. زيرا قصد نهائی اين بود              کوشش مفيد نياُ    شد، تقديمِ مجلس نمودند. ولی اين              می 
های   که از نو روزانة کارِ بزرگساالن را، تحت استتارِ مسئلة کودکان، الاقلّ برای سال                    

ها در برابرِ    کوشش سال بعد نشان دادکه اين قبيلساعت برسانند. تجربة سه ۱۵رونق، به
مرد محکوم به شکست است. مقاومت ١کارگران  باألخره در سالِ        ۱۸۵۰بنابراين قانون

وسيلة ممنوعيت "کارِ صبحانة کودکان قبل از جوانان و زنان وکارِ شبانة آنها                 به ۱۸۵۳
دهندة روزانة      نظم ۱۸۵۰کم، قانون  گرديد. از اين پس با استثنائات پس از اينان" تکميل

در اين وقت از تاريخِ              ٢گرديد.     های صنعت   کارگران مشمول درکلّية رشته             کارِ عمومِ    
                                                

 Rep. etc. for the 30th April 1853", p. 31"ـ  ١
، برخی از     ۱۸۶۰و  ۱۸۵۹های    بحبوحة رونقِ صنايعِ پنبة انگلستان بود، يعنی سال                که   هائی   در سال    ـ٢

العاده، مردان ريسندة بزرگسال و  عدة دستمزد باالتر در ازاِءکارِ فوقوسيلة و کوشيدند به داران کارخانه
که  ئی کتبی وسيلة يادداشت ديگران را با تطويلِ روزانةکار موافق نمايند. ريسندگان دستی وخودکار به

گفته  اين قبيل تشبثات خاتمه دادند. در يادداشت مزبور ازجمله چنين کارفرمايان خطاب شده بود به به
ما برای ما باری است  که زندگیِ سازيم راگفته باشيم خاطرنشان می شده بود: "برای اينکه تمامِ حقيقت

ايم  کارخانه زنجيرشده ساعت) بيشترازکارگران ديگر به۲۰که تقريباً درهرهفته دو روز ( و ازآن هنگام
که موجبِ  نمائيم مذمت میجهت   کنيم وخويشتن را ازاين خودرا درکشور مانند جزايری احساس می

ما ونژاد ماست... بنابراين باکمالِ   که علّت انحطاط اخالقی وجسمانیِ گرديم می  جاويدساختنِ سيستمی
 ۶۰که از روزِ اولِ سالِ نو ما ديگر حاضر نيستيم يک دقيقه هم بيشتر از                          دهيم   شما اطالع می احترام به

  ها." ونيم مدت قانونیِ تنفّس شب، منهای يک ساعت ۶ صبح تا ۶کارکنيم؛ از ساعت  ساعت درهفته
("Rep. etc. for 30th April 1860", p. 30)  
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١گذشت. کارخانجات نيم قرن می نخستين قانون  
، قانونگـزاری         (printworks' Act)دربارة چاپ و نقشِ منسوجات      ۱۸۴۵قانون  با

بتدائی و                ورِ ـکند. هر يک از سط        بدویِ خود را ترک می             برای نخستين بار محيط ا
آميز" تازه را با دلی چرکين پذيرفت.                   کارِ "جنون      کندکه سرمايه اين  قانون حکايت می

سالـه و برای زنان، در فاصلة بينِ                 ۱۳تا   ۸کودکان      اين قانـون، روزانـة کار را برای                    
  اينکه هيچگون               ۱۰صبح و   ۶ساعت قانونی برای        شب محدود ساخته بود بدون ه وقت

سال را،     ۱۳کارگران مرد باالتر از   داد، که غذا در نظرگرفته باشد. اين قانون اجازه می
شمار  اين قانون يک نوع سقط پارلمانی به                ٢کار وادارند.           دلخواه به       شب و روز بنابه       

  ٣آيد. می
 خاصِّ شيوة   آفرينشِ   درشُعبِ مهمِّ صنعتی،که اصل اين وجود، درنتيجةپيروزیِ بااين

انگيزِ اين      شگفت  توسعة   پيروزگرديد.         نيز   اصل   روند، خود       می   شمار  به   داری توليدسرمايه
توأم۱۸۶۰تا۱۸۵۳های سال صنايع درجريان ،  کارگران،       جسمانی ومعنویِ      باتجديدحيات
کار و     داران، که تحديد قانونیِ روزانة              خود کارخانه نمود.  ها را نيز باز نابيناترين چشم

  ذره به      انجاميد، ذره        طول   قرن به    که نيم   ئی  آن درجريان جنگ داخلی           به مقررات مربوط 
هنوز   ومؤسسات     قانون تابعِ کارخانجات  راکه بينِ بود، پيگيرانه اختالفی شده آنان تحميل

                                                
 گزارشِ پارلمانیِ         گذارد، به       که انشاِء متنِ اين قانون برای نقضِ خود در اختيار می                       ـ دربارة وسايلی۱

Factory Regulations Acts   )۶    تذکّ   گزارش به      شود و درآن       ) مراجعه    ۱۸۵۹اوت   لئوناردهورنِر        رات
  عنوان: شود تحت  توجه

 "Suggestions for Amending the Factory Acts to enable the Inspectors to prevent illegal 
working now become very prevalent".  

ت من از ساله و بزرگتر از آنان در منطقة مورد مأموري ۸) کودکان ۱۸۵۷ماه اخير ( ۶ـ "درواقع طیِّ ۲
 کارگمارده شده بودند." شب به ۹صبح تا  ۶ساعت   ("Rep. etc. for 31st. Oct. 1857." p. 39) 

شودکه قانون چاپ و نقشِ منسوجات، خواه از جهت مقررات تربيتی و خواه از لحاظ  ـ "اذعان می۳
   (Rep. etc. for 31st. Oct. 1862." p. 52") اش، فريبی بيش نبوده است." کننده تصميمات حمايت
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به   ط نيز اکنون نظرية مربو          اقتصاد"    مسلکان "علمِ فريسی ١"آزاد"وجودداشت افشانمودند.
تنظيمِ قانونیِ روزانةکار را به  ضَرورت    اتزة کشفييمم فَتاعالم    نو"علم"خويش       مثابه ص  

ديگر    که  آنچه   به  بزرگ    داران  کارخانه ازتسليمِ  پس که توان دريافت سهولت می به ٢داشتند.
مکانمقاوم         آنها با نتايجِ از سازشِ  نبود و پس جلوگيری   ا سرمايه   حاصله، ديگرقدرت ت

تعدادمتحدينش       طبقةکارگر، باافزايشِ         تعرضیِ نيروی که درحالی شد می تضعيف تدريجاً
 های  پيشرفت    گرديد.     نداشتند، تقويت می       آنی    مبارزه نفعِ      که دراين      درقشرهائی ازجامعه      

  شود. جا ناشی می بعد حاصل شده است از همين به ۱۸۵۰که از نسبتاً سريعی
   

ها درسالِ     بافی   ها و جوراب       بافی   ، توری    ۱۸۶۰در   ٣ها  شوئی  تها و رخ     گيری   لکّه 
                                                

منتشر شده است.  ۱۸۶۳مارسِ ۲۴که در روزنامة تايمز (E. Potter)ا. پوتر است مثالً نامة  جمله  ـ ازآن۱
ه ساعت کارخانه روزنامة تايمز عصياند ری می کار به داران را عليه قانونکند. وی يادآو 

تأليفHistory of Prices      همکار و ناشرِ     ،  (W. Newmarch)و. نيومارچ       آقای       جمله   ـ مثالً ازآن     ۲
  گردد؟ آيا امتيازدادن به افکارِ عمومی پيشرفت علمی محسوب می است. ولی (Tooke)توک 

داردکه       انتشار يافت، مقرر می           ۱۸۶۰ها، که در سالِ         شوئی  ها و رخت     گيری   ـ قانون راجع به لکّه         ۳
       لِ اوتو سپس در     ساعت ۱۲موقّتاً به    ۱۸۶۱روزانة کار در او      لِ اوتساعت  ۱۰طورِ قطع به     به  ۱۸۶۲او

ونيم برای روزهای شنبه. ولی          ساعت ۷ونيم برای روزهای عادی و  ساعت ۱۰گردد؛ يعنی  محدود می
درپِی     داران پِی       کارخانه      کهنه از سرگرفته شد. آقايان            دررسيد، همان داستان           ۱۸۶۲که سالِ   هنگامی  

ساعتة جوانان و        ۱۲کار      تقاضا نمودند که باز فقط برای يک سال              پارلمان تقديم داشته           عرايضی به    
رده شود... "در وضعِزنان مکسب کنونیِ جاز شم         صنايعِ پنبه) اگر به         وکار (درجريان آنها اجازه       بحران

 دست خواهند کارگران،که مزد بيشتری به ساعت در روزکارکنند، سود بزرگی برای ۱۲که  داده شود 
مجلسِ عوام  جهت به ئی دراين بودکه طرحِ قانونی ل خواهد شد... سابقاً توفيق حاصل شدهآورد، حاص

  نتيجه نرسيد."  های اسکاتلند به خانه کارگران رختشوی گردد ولی اين طرح در برابرِ آژيتاسيون تقديم
("Rep. etc. for 31st. Oct. 1862", p. 14,15)  

به        دعی م رغمِ شکست ازکارگران            که علی   سرمايه   اکنون به         می   آنها سخن      نامِ   بودکه  کمک   گويد، 
کار" آنچنان       دربارة "حمايت   کلّية قوانينِ پارلمان ، مانند۱۸۶۰کرده بودکه قانون کشف   عينک حقوقی

 ←و    (calenderers)کاران      دهد تا پِرِس   دست وی می به ای  که بهانه است  گرديده انشا  نَحوِ مبهمی به
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۱۸۳۱      گزارشِ"کميسيون        گرديدند. درنتيجة نخستين          ۱۸۵۰ِ  کارخانجات      مشمولِ قانون
-ها)،کبريت      گری   تنهاکوزه     پزی (نه     کوره های )،کلّية کارگاه۱۸۶۳دربارةکارِکودکان"(

 fustian)زِ مخمل چينی   سازی، پر     سازی،کاغذ ديواری           سازی، فشنگ     سازی، کبسول     

cutting)  ساتاصطالحِ  و بسياری ازمؤس که تحتfinishing    بندی   (صيقل وجال)گروه
که در هوای     ئیها شوئی رخت ۱۸۶۳١اند. درسالِ گرديده اند، دچارِ همين سرنوشت شده

                                                                                                       
که     انگلستان     سازد. محاکمِ       آنها مستثنی       به   را از سرايت قانون نسبت              (finishers)  کاران     يقلص   →  

  "Common  Pleas"که از ديوان        حکمی  را ضمنِ   دعواتراشی    اند، اين بوده  همواره درخدمت سرمايه 
گرديد     کارگران      نِحکم موجبِ نارضائیِ شديدی بي          (محکمة حقوق) صادر شد، تأييد نمودند. "اين                   

 کلمات، زير       در تعريف      بهانة نقايصی  و مشهود قانونگزار به که مقاصد روشن  است  وجای بسی تأسف 
  )۱۸گذارده شود." (همان سند، صفحة  پا
ها خارج     شوئی  راجع به رخت       ۱۸۶۰آزاد" خود را از تحت تأثيرِ قانون                 های در هوای شوئی ـ "رخت۱

وسيلة   گمارند. اين دروغ به             کار نمی    داشتندکه آنها هيچ زنی را در شب به      هار میدروغ اظ دانسته و به
عرايضِئحال با قرا گرديد و درعين کشف کارخانجات بازرسان لِ           تکارگران پارلمان نيز هرگونه تخي

ين  پروراند، از دست داد. در ا                  آزاد" در سر می    شوئی در هوای ازگی و خنکی را که با تصورِ "رختت
درجه فارنهايت         ۱۰۰تا   ۹۰که درآنها از        هائی تعبيه شده است گاه خشک آزاد هوایی ها شوئی رخت

ئی   اصطالحِ فنّی     از عبارت "cooling" کنند. طورِعمده دختران درآنجاکار می دارد و به حرارت وجود
  برند. می کار آزاد به هوای ها به گاه گاهگاهیِ خود از خشک که اين دختران برای خروجِ است

-درجه و برای خشک ۹۰تا  ۸۰کتان از کنند. حرارت برای خشکاندن می کار دختر ۱۵گاه  "درخشک

زنندکه تقريباً       کوچکی اطو می   است. دوازده دختر در اتاقِ درجه و متجاوز ازآن۱۰۰کردن باتيست از
اند  اين بخاری ايستاده ای وجوددارد. دختران دورِ آن بخاریِ سخت دربسته است و درميان مربع قدمِ ۱۰

کند و برای اطوزدن آماده            شود و با سرعت پارچه را خشک می که حرارت زيادی ازآن متصاعد می
شب و  ۹کار باشد، آنان تا ساعت  که کارِ اين "بازوان" نامحدود است. هنگامی سازد. تعداد ساعات می

  (Rep. etc. for 31st Oct. 1862", p. 56") کنند."   کار می شب يا چند روزِ متوالی تا نيمه
  حرارت که هنگامی ولی   وجود ندارد شدن  خنک   برای   ثابتی   ساعت کند: "هيچ اظهار می  پزشکی، چنين

  ← آنها دو دقيقه گردد، به  کثيف  کارگران ازعرق  اينکه دست  شود به شود وشروع می می تحمل غيرقابل
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که ازجمله       گرفتند  ها تحت مقررات قوانينِ خاصّی قرار               کنند و نانوائی       آزاد عمل می       
صبح) ممنوع  ۶شب تا  ۸کودکان، جوانان و زنان را (از ساعت  از آنها کارِ شبانة يکی

شب تا   ۹سال را بينِ      ۱۸کمتر از   کارگماردن شاگرد نانواهای نموده است و ديگری به
غيرازکشاورزی         کميسيون،که به است. دربارة پيشنهادهای بعدی همين کرده صبح منع ۵

"آزادی" تهديد           های مهمِّ صنعت انگلستان را به سلبِ   هونقل،کلّية رشت و معادن و حمل
    ١کرد. کند، باز صحبت خواهيم می

                                                                                                       
 کند   کارگر مرا وادار می             دختران     های اين     ربة درمورد معالجة بيماری          دهند... تج اجازة خروج می →

است (وسرمايه درعرايضِ              کارگرِ صنايعِ پنبه      تر از زنان       درجات پائين       آنها به     که سالمت   اعالم دارم       
. بود) قلمدادکرده (Rubens)روبنستر ازتصاويرِ  وچلّه تر و چاق را سرخ دختران پارلمان، اين خويش به 

آن    شکلِ درشديدترين       رحمی، هيستری      های   وبيماری     برونشيت عبارتنداز: سل، آنها  امراضِ  ترين عمده
فقدان     همچنين از     کارِآنها و      محيط بسيارگرمِ اتاق    از  ها ناشی بيماری  تمامِ اين من   عقيدة وروماتيسم. به

ان درمقابلِ سرما ورطوبت حفظ نمايد."                های زمست     که بتواند آنها را در ماه        ای است های شايسته لباس
آن ازاين   ،که بعد از تصويب۱۸۶۳ِکارخانجات دربارة اين قانون  ) بازرسان۵۷و  ۵۶(همان سند، صفحة

تنها حمايتی را که        قانون نه      گردند: "اين     است، متذکّر می آزاد ربوده شده  شويان شادمان هوای رخت
  که  شده    بندی   فورمول      نَحوی   دهد... بلکه به         آنها نمی    است به   نموده    کارگران اعطا          آيد به    نظر می   به 

 است مطالبه آن فقط هنگامی قابل  حمايت  کار  شب زنان وکودکانی را درحالِ ۸که بتوان بعد از ساعت
که در بارة اقامة دليل مقرر شده است متضمنِ چنان                     غافلگير ساخت و حتّا در اين مورد نيز اُسلوبی                

 مثابه مقرراتی ) "اين قانون به۵۲است." (همان سند، صفحة  آن غيرممکن که تقريباً عمل به  است  ايطیشر
چيزی را انسانی          توان چنين     زحمت می    است. به      نکرده      هدف اصابت     وجه به    هيچ  آموزنده به       و   انسانی  

ساعت يا شايد    ۱۴ست) که   که درحکمِ اجبار ا     ای زنان وکودکان اجازه داده شود، (اجازه خواندکه به
آيد، بدون صرف غذا و بدون توجه به  کار واداشته شوند، و همچنانکه اغلب پيش می بيشتر در روز به

ها   شوئی  های مجاوِرِ رخت        آنها و بدون اينکه مراعاتی در مورد عادات اجتماعیِ خانواده      سن و جنسِ
 (Rep. etc. for 30th April 1863", p. 40")بشود، کار نمايند."  

نوشتم، ازنو ارتجاعِ  مطالب را می که من اين يعنی تاريخی ۱۸۶۶ـ (يادداشت چاپِ دوم): پس از سالِ ۱
 جديدی حکمفرما شده است.
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  کار ـ تأثيرِ قوانين مبارزه برای تحصيلِ روزانة عادیِ. ۷
  ایِ انگلستان درکشورهای ديگر کارخانه      
  

خاصّ    یِ محتوا    کار،    اضافه    کشيدن بيرون ارزش با اضافه توليد داردکه ياد به خواننده
که در شيوة     نظر از هر تغييری       دهد، صرف      داری را تشکيل می          و هدف توليد سرمايه       

که   نظرِآنچه    نقطه   که از خاطر هست گردد. و نيز به کار به سرمايه ناشی توليد از وابستگیِ
مثابه    که به   کارگر قانوناً مختاراست          مستقل و بالنتيجه    کارگر    است فقط  تاکنون ذکر شده

ما، ازطرفی        اگر دراين بازديد تاريخیِ        کند. بنابراين دار معامله می کاال باسرمايهفروشندة
که ازلحاظ جسمانی و حقوقی غيررشيد است،               ديگرکارگری صنعت بزرگ و ازسوی

مثابه محيط ويژه و ديگری       که ما يکی را به داشت  کنند، بايد توجه عمده بازی می نقشی
آنکه بخواهيم         ايم. معذلک بدون         خاصِّ کاردوشی تلقّی نموده           مثابه مثالِ بارِز و          را به   

نتايجِ زيرين       تاريخی به     مجموعِ واقعيات        کنيم، فقط براساسِ       درمطالبِ بعدی پيشتازی          
  رسيم: می

اين     اند، يعنی در    وسيلة آب، بخار و ماشين منقلب شده که بدواً به در صنايعی اوالً
بافندگی       ريسی   يد نخ  نخستين مخلوقات شيوة توليد جد           پشم،کتان و            ها و  های پنبه، 

مالحظة    که نخست آزمندیِ سرمايه درمورد تطويلِ خارج از اندازه و بی                         ابريشم است
تغييرات متناسب باآن در           يابد. تغييرات مادیِ شيوة توليد و  روزانة کار زمينة ارضاء می

گردد و     حدی می    های بی    ستفاده  بدواً موجبِ سوءا        ١مناسبات اجتماعیِ توليدکنندگان          
را    آن   های کار و مکث شودکه روزانة ايجاب می ئی کنترلِ اجتماعی سپس درتضادّ باآن

                                                
داران وکارگران) نتيجة وضعِ مشخّصی بودکه هر يک ازآنها  ـ "روِشِ هرکدام ازاين طبقات (سرمايه۱

 (Rep. etc. for 31st Oct. 1848", p. 113")درآن قرارگرفته بودند." 
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کنترلِ مزبور در نيمة اولِ            کند. بنابراين       نمايد، منظّم و متحدالشکل می قانوناً محدود می
کنترل،    اينکه اين      محض  به  ١کند.   مثابه قوانينِ استثنائی ظهور می             قرن نوزدهم فقط به         

کرد مالحظه نمودکه در فاصلة اين مدت نه تنها                   سرزمينِ ابتدائیِ شيوة توليد نو را فتح  
اند بلکه مانوفاکتورها نيز، با               ای درآمده        بسياری از شُعبِ توليد به رژيمِ ويژة کارخانه                   

همچنين  ها وغيره و       گری   ها، شيشه   گری   کهنة کارِ خود مانند کوزه            و بيش   کم   اصولِ  
اصطالح خانگی      های بسيار قديمی از قبيلِ نانوائی و باألخره حتّاکارِ پراکندة به                             پيشه 

اند.    داری قرارگرفته        از مدتها پيش مانندکارخانه تحت استثمارِ سرمايه ٢سازی مانند ميخ
بنابراين، قانونگزاری مجبور بود يا تدريجاً جنبة استثنائی را از روی خود بردارد و يا                                          

نه         عمل می   ) ٣( رومی    ِکازوئيستيک     شيوة   آنجاکه مانند انگلستان به           هر  شود، خودسرا
    4گردد. کارخانه تلقّی می(factory)گيرد کار انجام می که درآن داردکه هربنگاهی اعالم

که هنوز    ای   مبارزه     های صنعت و از رشته کار در برخی تاريخِ مقررات روزانة ثانياً

                                                
کمک   که به   آن محصوالت نساجی است         شوند وابسته به  ها می که مشمولِ محدوديت کارهائی "نوعِ ـ۱

يا آب توليد می              بخار  اينکه         نيروی  برای  بازرسیِ                شوند.   حمايت ند تحت بتوا کارخانجات       کاری 
  کردن برخی از منسوجاتی           ی بخار يا آب و توليد     قرارگيرد جمع دو شرط الزم است: استفاده از نيرو

  (Rep. etc. for 31st Oct. 1864", p. 8") گرديده است." طورِ مشخّص تصريح که به

 Children's Employment Commission   های گزارش آخرين خانگی  صنعت  اصطالح به  اين   وضعِ دربارة ـ ۲

 رند.گذا طالعات بسيار زيادی در اختيار می ا

)۳ (casuistique  ياKasuistik حقوق رومی است ـ مقصود سبک که مسائلِ قضائی را مورد به  دانان-

کشيدند. در اصطالح به موشکافیِ زياده از حد،                     مورد با تفسيرِ موشکافانه از قانون اصلی بيرون می                    
   شود.  سازی اطالق می قُلت تراشی و ان اشکال

متفاوت  بسيار گرددکه شيوةکارِآنها )... شاملِ شُعبِ صنايعی می۱۸۶۴اجالسيه( دورة آخرين ـ "قوانين۴ِ
- کارانداختنِ ماشين برای به نيروی مکانيکی   استعمالِ است و درآنها حکمفرماست مختلف که  وعاداتی

طالقِ  نظرِ قانون برای ا         شودکه بنابه     ئی محسوب نمی     آالت ديگر مانند سابق در عداد شرايط ضَروری   
 (Rep. etc. 31 Oct. 1864″, p.8") ای الزم بود."  مؤسسه کلمة فابريک به
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طورِ محسوس     آوردن اين مقررات درجريان است، به           دست های ديگر برای به در رشته
درجة      باشد، در     خود فروشندة "آزاد" نيروی که منفرِد،کارگری کارگرِ دارندکه ثابت می

رود.     کند، ازبين می       داری، بدون اينکه بتواند مقاومت                  مشخّصی از رشد توليد سرمايه        
ک جنگ داخلیِ طوالنی وکمابيش            بنابراين، پيدايشِ روزانة کارِ عادی محصولِ ي                        

اينکه نبرد مزبور       گيرد. نظر به دار وطبقةکارگر درمی که بينِ طبقة سرمايه است ئی پنهانی
شود ناگزير بدواً اين پيکار در ميهنِ صنعت بزرگ                   در محيط صنعت بزرگ آغاز می        

ن طبقة خود در      کارگران انگليسی نه تنها قهرمانا              ١پيوندد.     وقوع می     يعنی انگلستان به     
آيند. چنانکه       می   شمار  قهرمانان طبقةکارگرِجديد به   طورکلّی آنها به بودند بلکه انگلستان
  ٢اند. کسانی بودندکه پنجه در پنجة تئوریِ سرمايه انداخته  آنها نخستين های تئوريسين

                                                
دهد. حتّا در       جنبش نشان نمی      در قارة اروپاست نيز هيچ اثری از اين                      ليبراليسم     بهشت    که    بلژيک  ـ ۱

مدت و   وسال با "آزادیِ" کامل در هر              کارگران از هر دو جنس و از هر سن معادن ذغال و فلزّات وی
زن،    ۸۸مرد،     ۷۳۳کار اشتغال دارند          که به   نفرکارگری      ۱۰۰۰شوند. در هر هر مقدار زمان مصرف می

 ۶۶۸نفر:    ۱۰۰۰های مرتفعه وغيره در هر           سال وجود دارد. درکوره                ۱۶دخترِکمتر از   ۴۴پسر و  ۱۳۵
زود که دستمزد     سال وجود دارد. عالوه بر اين بايد اف                     ۱۶دخترِکمتر از       ۸۵پسر و  ۹۸زن،  ۱۴۹مرد، 

 ۲طورِ متوسط برای مردان             است. به    کارِ نارس و رسيده بسيار پائين               استثمارِ عظيمِ نيروهای        نسبت به  
ونيم.  پنس۲و  پنس و برای پسران يک شيلينگ ۸و   است و برای زنان يک شيلينگ  پنس  ۸شيلينگ و 

 ۱۸۵۰سالِ   ه خود را نسبت به        مقدار و ارزشِ صادرات ذغال وآهن وغير                      ۱۸۶۳و نيز بلژيک درسال  
  تقريباً دو برابر نموده است.

کوشيد ضَرورت     کنونی    کمی پس از نخستين دهـة قرن    (Robert Owen)رابرت اووِنکه  هنگامی ـ۲
کار درکارخانة  صورت تئوريک بلکه واقعاً با استقرارِ ده ساعت تنها به محدودساختنِ روزانة کار را، نه

کمونيستی   خيالبافیِ مثابه يک به عمل  نمايد اين  بود، اثبات  خودش   به  متعلّق که (New Lanark)نيوالنارک
  های تعاونیِ او ونيز شرکت کودکان" "اتحاديةکارِ بارآور با پرورشِ همچنانکه مورد استهزا قرارگرفت.

صورت   او به    لبافیِوجودآورد، ريشخندگرديد. امروز نخستين خيا که وی برای نخستين بار به کارگری
می قانونکارخانجات درآمده ودو عبارات است وحتّا  کارخانجات"وارد شده درکلّية"قوانينِ رسمی مانند

  رود.  کار می داشتنِ زدوبندهای ارتجاعی به منزلة روپوشی برای پنهان سومين خيالبافیِ وی امروز به
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داردکه طبقة کارگرِ            ، اعالم می     ور ي ای، دکتر       کارخانه     همين جهت فيلسوف     به 
های خويش، در مخالفت با            کارخانه" بر پرچم         ستان با ثبت عبارت "بردگیِ قوانينِ  انگل

  کاملِ   سرمايه ننگ جاويدان برای خودآفريده است زيرا سرمايه مردانه در راه "رهائیِ                       
  ١کرده است. کار" مبارزه
بود   ای الزم      فوريه   کشور انقالبِ     رود. برای اين دنبالِ انگلستان می آهسته به فرانسه

 آن   تر از اصلِ انگليسیِ       مراتب ناقص      که به   ، قانونی    ٢وجودآيد      کار به    ساعت  ۱۲تا قانون
خوداست. انقالب        فرانسه دارای مزايای مخصوص به  انقالبیِ وجود اُسلوبِ  است.  بااين 

ها و همة کارخانجات بدون استثنا، حدود واحدی برای                           کارگاه     تمامِ   با يک ضربه به    
گاه در يک مورد وگاه           که قانونگزاریِ انگلستان کند درصورتی ميل میروزانة کار تح

ساختنِ   شکوفان    را برای        زمينه   وهمواره بهترين شود می ديگرتسليمِ فشارِحوادث درمورد
   ٣دهد. دست می های قضائیِ تازه به نيرنگ

                                                
  ,Philisophie des Manufactures" , Paris" ,1836ا)      (ترجمة فرانسه): (فلسفة مانوفاکتوره  Ureيورـ ۱

Vol. II pp. 39, 40, 67, 77 etc. 

که   گفته شده است    در پاريس منعقدگرديد، ازجمله                ۱۸۵۵آمارکه در     المللیِ کنگرة بين درگزارشِ ـ۲
ثابتی را    سازد ساعات      ساعت محدود می     ۱۲که مدت روزانة کارِکارخانه وکارگاه را به                         ون فرانسهقان

که فاصلة بين ساعت      کارِکودکان است کند. فقط برای که در فاصلة آن بايدکار انجام شود تعيين نمی
آنها داده       که اين سکوت شوم به       داران از حقّی  کارخانه طريق شب مقررگشته است. بدين  ۹صبح و  ۵

ر بدوشند. اينان بدين منظور           کا  جز روزهای يکشنبه         کنند تا بدون انقطاع هر روز به         ت استفاده میاس
مانند    ساعت درکارگاه نمی          ۱۲يک بيش از      دارندکه هيچ       کار وامی      کارگری را به        گروه مختلف     دو  

آيا انسانيت نيز راضی است؟"             گردد ولی      کارِ مؤسسه شب و روز ادامه دارد. "قانون ارضاء می                            ولی  
هنگامِ شب در     آثارِ شومِ اختالط دو جنس به   نسانیکارِ شبانه بر روی ارگانيسمِ ا عالوه بر"تأثيرِ مخربِ

 نورند" مورد توجه قرارگرفته است.  که بسيارکم های واحدی کارگاه

گيری   شوئی و لکّه    دارِ واحدی در همان مؤسسات هم رخت          "مثالً در منطقة مأموريت من،کارخانه ـ۳
هاست، و هم به طراحی و          گيری   کّهها و ل    شوئی  دارد، و از اين جهت مشمولِ قانون مربوط به رخت                        

 ←کار  است، و باألخره صيقل Printworks' Actپردازد و از اين حيث مشمولِ قانون  نقشِ پارچه می
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  دست  و زنان به  [کودکان] کودکان، صغار نامِ انگلستان به راکه در سوی ديگرآنچه از
صورت اصولی       کند، قانون فرانسه به            آمده و عنوان حقوقِ عمومی را تازه پيدا می                       

    ١سازد. مطرح می
که بردگی قسمتی از اين جمهوری             در اياالت متحدة آمريکای شمالی، تا زمانی         

کارِ   که به   گرديده بود. درجائی        کارگری فَلَج کرد، هرگونه جنبشِ مستقلِ دار می را لکّه
تواند رهائی يابد. ولی از               وست داغِ ننگ زده شده است، کارِ سفيدپوست نمی               پ  سياه 

ای برخاست. نخستين ثمرة جنگ داخلی               شده  مرگ بردگی بالفاصله زندگیِ نوجوان         
لوکوموتيف     )٢(پيمای فرسخ هفت های کاربودکه باچکمه ساعت آژيتاسيون دربارة هشت 

، از انگلستان نو تاکاليفرنيا را فراگرفت.کنگرة         [آرام] تا اقيانوسِ ساکن اطلس از اقيانوسِ
) اعالمية ذيل را صادر نمود:              ۱۸۶۶اوت۱۶ ( (Baltimore)بالتيمورکارگران در  عمومیِ

داری     کشور از اسارت سرمايه          کارِ اين     کنونی برای رهائیِ        "نخستين و بزرگترين احتياجِ

                                                                                                       
  شود..." کارخانجات می و از اين حيث تابعِ قانون (finisher)و جالکار است  →

 (Report of Mr. Baker in "rep. etc. for 31st Oct. 1861, p. 20)   
 مستر بيکر  آيد،     آن می    دنبالِ    که به   گيری از اشکاالتی        پس از شمارشِ موادّ مختلفة اين قوانين و نتيجه      

کارخانه  که صاحب درصورتی اجرای اين سه قانون پارلمانی شودکه تأمينِ خوبی ديده می "بهگويد:  می
ه از برکت اين قوانين برای             آنچ   کند." ولی      کند، تا چه درجه دشواری ايجاد می                 بخواهد ازآن عدول  

  شود، محاکمات است. دانان تأمين می آقايان حقوق
  

گويند: "اين ايرادات (سرمايه عليه محدوديت قانونیِ  کرده می کارخانجات جرأت باألخره بازرسان ـ۱
   حقوقِ                   زمان که حقوقِ   گردد... باألخره زمانی هست                 کار محکوم     کار) بايستی در برابرِ اصلِ بزرگ 

کار توانی  که از شدت پذيرد وخودکارگر، درصورتی برکارِکارگرش خاتمه می (master)کار صاحب
  (Rep. etc. for 31st Oct. 1862." p. 54")گردد."   برايش مانده باشد، مختارِ وقت خود می

  

 شارل پرو   انسوی     نويسِ مشهـورِ فر      ،  اثرِ داستان  Petit Poucet که در افسانة   ) اشاره به غولی است۲(
(Perrault)   های هفت     چکمه تواند در هر قدم هفت فرسنگ بپيمايد.                پا داردکه می         هائی به    ، چکمه

  پيما در ادبيات اروپائی اشاره به سرعت زياد است. فرسخ
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درکلّية اياالت متحدة آمريکا               دآن روزانة کار باي  که طبقِ عبارت از وضعِ قانونی است
اين نتيجة     کار بريم تا به    که تمامِ نيروهای خودرا به هشت ساعت باشد. ما مصمم هستيم

  المللیِ   ) "کنگرة بين     ۱۸۶۶تصميم (آغازِسپتامبرِ   زمان با اين هم ١ گرديم." افتخارآميز نائل
به پيشنهاد شورای عمومیِ         کارگران) بنا         المللیِ   کارگری" در ژِنِو (کنگرة اتحادية بين                  

ئی   که  تحديد روزانة کار شرط مقدماتی            داريم گرفت: "ما اعالم می لندن چنين تصميم
ها در راه رهائی محکوم به شکست است... ما هشت                     کلّية کوشش   آن     که بدون     است 

  کنيم." مثابه حدّ قانونیِ روزانة کار پيشنهاد می کار را به ساعت
طورِ غريزی از        کارگری،که در دو طرف اقيانوسِ اطلس به                      بدين طريق جنبشِ     

ر. جی.    کارخانجات،        گرديده بود، اظهارات بازرسِ انگليسیِ                     مناسبات توليدی ناشی      
گفته بود: "اگر روزانة کار بدواً محدود                      را تأييد نمودکه        (R. J. Saunders)ساوندرس    

سوی  نشود، محال است قدمی به          نگردد و اگر اين محدوديت اکيداً و اجباراً مراعات                 
   ٢اصالحات جامعه با اميدکاميابی برداشت." 

شود غير از     که از پروسة توليد خارج می کارگر ما هنگامی که بايد اعتراف داشت
مثابه دارندة کاالئی،که               وی در بازارِکار به             که درآن وارد شده است.              کسی است   آن  

 کاالدار     قرارگرفته بود، يعنی           کاالی ديگری         در برابرِ دارندگان               کار" است،      "نيروی    

                                                
کنونی ضَروری   که درسيستمِ کاری که طولِ زمان داريم اعالم می (Dunkirk)دونکيرک"ماکارگران  ـ۱

گذارد     منظورِ استراحت وآموختن باقی نمی     کارگر وقتی به که نه تنها برای ای زياد است ندازها است به
  است. بهتر از بردگی کمی دهدکه باری قرار می بلکه او را در وضعِ اسارت

"a condition of servitude but little better than slavery" 
است وبايد قانوناً نيزکافی شناخته  روزانةکارکافی ساعت برای که هشت ايم گرفته جهت ما تصميم ازاين

چنين  راکه حاضر به کسانی کنيم... وتمامِ که اهرمِ نيرومندی هستند، طَلَبِ ياری می شود، ما ازمطبوعات
کارگران       های  شناسيم." (قطعنامه   کارگران می کار و حقوقِ مثابه دشمنان اصالحِ پشتيبانی از ما نيستند به

  )۱۸۶۶يالت نيويورک، ، ادونکيرک
  (Rep. etc. for 31st Oct. 1848", p. 112")ـ ۲
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 دار   سرمايه   به   را   کارش نيروی وسيلة آن به قراردادی،که وی  قرار داشت. کاالدار درمقابلِ

اختيارِ نفسِ خويش را دارد.               نه ا آزاد     که وی    داشت   فروخت، سياه بر سفيد ثابت می می
آزاد"      وجه يک "عاملِ       هيچ  گرددکه وی به        آنکه معامله وقوع يافت، معلوم می                 پس از   

کارش را فروخته درواقع                اختيارِ خود نيروی         که وی بنا به      زمانی    آن مدت نبوده است و
-، و در    ١کارش را بفروشد         که در ازاِء آن وی مجبور بوده است نيروی                          است  مدتی   

مکد "تاآنجاکه برای وی عضُله، عصَب و قطـرة خونی                         که او را می        حقيقت زالوئی     
کارگران بتوانند خويشتن             اينکه    کند. برای       است وی را رها نمی         باقی    ٢  ثمار"  برای است    

مثابه    جهت شوند و به     دل و يک     کنند بايستی يک  را در برابرِ اين مارِ آزاررسان "حفظ"
وجودآورد        عبوری را به    غيرقابل  نمايند،که سدّ اجتماعیِ تحميل را  قانونی چنان طبقه،آن

وسيلة قراردادآزاد با سرمايه، خويشتن و نسلِ خويش    ،که خودآنان بهازآن شود و مانع 
جای فهرست پرطنطنة "حقوقِ غيرقابل    به ٣فروش رسانند. را تامرحلة مرگ و اسارت به

                                                
) داليلِ غيرقابل ردی بر بطالن              ۵۰ـ۱۸۴۸های    های سرمايه در سال        ها (مثالً دوزوکَلَک         اين شيوه    ـ۱

کارگران احتياجی به           شدکه  آن دعوی می       گرديد و طبقِ      دست دادندکه اغلب عنوان می        ئی به دعاوی
توان آنها را مانند معاملينی تلقّی نمودکه آزادانه اختيارِ تنها دارائیِ خود را که                                     رند و میحمايت ندا

   (Rep. etc. for 30th April 1850", p. 45")عبارت از بازوان و عرقِ جبينِ آنهاست، دارند."  
دست نيرومند  خود به آزاد برای حمايت "کارِآزاد (اگر اصوالً بتوان آن را چنين ناميد) حتّا درکشوری

يک  "مجازساختن و مجبورنمودن به (Rep. etc. for 31st. Oct. 1864", p. 34")قانون احتياج دارد." 
  شود وغيره." کارکشيده می ساعت با غذاخوری يا بدون آن ۱۴که روزانه  معنی است... هنگامی

("Rep. etc. for 30th April 1863", p. 40)  
 "Lage etc. S. 5"  ـ فريدريش انگلس:۲

کامل   انحطاط ازيک را گرديد"کارگران آنهامی شاملِ که ازصنايعی  رشته درموردآن کار ساعت ده قانون ـ۳
  (Rep. etc. for 31st Oct. 1859." p. 47") گرفت."  آنها را تحت حمايت نجات داد و وضعِ جسمانیِ

دارد  کارکردن نگاه ها را در وراِء مدت معينی درحالِ تواند ماشين ها) هيچگاه نمی "سرمايه (درکارخانه
آنکه به بدون اتکارگران لطمه نزند و اينان نيز در وضعی نيستندکه بتوانند خويشتن را  سالمت و روحي
 کنند." (همان سند)  حفظ
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 کار قرار داده       تحديد قانونیِ روزانة محقّرانة (Magna Charta) تغييرِ بشَر" منشورِ بزرگ

يابد    کارگر فروخته است پايان می        که زد کی زمانی راسا شودکه"باألخره روشن می می
   ١ گردد." خود او تعلّق دارد آغاز می که به وکی زمانی

  Quantum mutatus ab illo!گذشته!" نسبت "چه تغييرِ عظيمی به  
  
  
  
  

●  
  
  
  
  
  

  
                                                

که، ازآن       و زمانی خودکارگر تعلّق دارد که به که باألخره زمانی است ـ"يکی از بزرگترين ثمرات اين۱
زمان    یداندک      شود. کارگر اکنون می     طورِ صريح تفکيک می او است، به (his master's time)ارباب

 طورِ دقيق چون او قبالً بهگردد و آغاز می  او  پذيرد وکی زمان متعلّق به که فروخته است پايان می اریک
های  هدف برای پيش است، از خود او به راکه مخصوص  دقايقی تواند می شناسد، را می وقت  اين قطعیو

آنها  قراردادن کارخانجات) باحاکم (قانون ) "او۵۲(همان سند، صفحة  درآورد." دراختيار خويش خاصِّ
قدرت  آنها را به آنان يک توانائیِ معنَوی عطاکرده ممکن است روزی  نسبت به زمان خاصِّ خويش به

کارخانجات  آميزی بازرسان ) "با طنزِ مستور وبا عبارات احتياط۴۷ سياسی برساند." (همان سند، صفحة
دار نيز خالی از سود نبوده است. اين قانون  کار برای سرمايه ساعت۱۰کنونیِ فهمانندکه قانون چنين می

دادن سرمايه عارض شده است،               علّت تجسم   وی را تا حدودی از اين سبعيت طبيعی،که برای وی به                
وی عطا نمود. سابقاً کارفرما فقط برای پول  د و نيز اوقاتی را برای "تربيتِ" شخصِ خود او بهنجات دا

 )  ۴۸کار." (همان سند، صفحة  وقت داشت وکارگر فقط برای
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 منهفصل 

  

  ارزش نرخ و حجمِ اضافه
  
 روزانةکار        از  بخشی و بنابراين کار نيروی گذشته، ارزشِ ، مانند فصولِفصل  اين در

کار الزم است، مانند مقداری معلوم و ثابت         که برای تجديد توليد و نگاهداریِ نيروی
  فرض شده است. 

ارزشی     حال حجمِ اضافه      ارزش، درعين گشتنِ نرخِ اضافه پس با اين فرض ومعلوم
گردد.     کند، معلوم می      تسليم می    دار    سرمايه   زمان به از کارگر درمدت معينی نيز،که يک
 ۳مبلغِ   که در مقداری طال به           ساعت است   ۶کارِ الزمِ روزانه بالغ بر               که  کنيم  مثالً فرض   

کار يا     شيلينگ يا يک تالر بيان شده است. پس، يک تالر، ارزشِ روزانة يک نيروی                              
کار رفته      کار به    که برای خريداریِ نيروی              است  ای   ريخته   عبارت از ارزشِ سرماية پيش         

% باشد، آنگاه اين سرماية متغيرِ يک تالری حجمِ                    ۱۰۰ارزش      ت. اگر نرخِ اضافه        اس 
عبارت ديگرکارگر هر روز حجمِ                 کند، يا به     ارزشی معادلِ يک تالر توليد می               اضافه  
  نمايد. ساعت تسليم می ۶کاری معادلِ  اضافه

که   کاری است     کلّية نيروهای      اما سرماية متغير عبارت از بيان پولیِ مجموعِ ارزشِ        
با ارزشِ      آن مساوی      بنابراين ارزشِ   دهد.   زمان مورداستفاده قرارمی طورِ هم دار به سرمايه

است. پس درصورت        کار مورداستفاده      درتعداد نيروهای کار ضرب متوسط يک نيروی
 کار  زمان به    که هم کار، حجمِ سرماية متغير، با تعدادکارگرانی بودن ارزشِ نيروی معلوم

 ۱کار =     گيرد. اگر ارزشِ روزانة يک نيروی                    اشتغال دارند، در نسبت مستقيم قرار می           
کار   نيروی  ۱۰۰تالر در برابرِ ۱۰۰ای معادلِ که روزانه سرمايه تالر باشد، آنگاه الزم است
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  کار ريخته شود. نيروی  n تالر در برابرِ nو 
کار، هر      انة يک نيروی      همچنين اگر سرماية متغيرِ يک تالری، يعنی ارزشِ روز                     

تالریِ روزانه          ۱۰۰ارزشی معادلِ يک تالر توليد نمايد، آنگاه سرماية متغيرِ                       روز اضافه 
 n    *۱معادلِ    ای روزانه ارزشِ اضافه تالری nتالر وسرماية متغيرِ ۱۰۰ارزشی معادلِ اضافه

 است  ارزشی    اضافه  ارزشِ توليدشده برابر با     اضافهحجمِ  بنابراينتالر تسليم خواهد نمود. 
که مورد     در تعدادکارگرانی            کند، ضرب    کارگرِ منفرد تسليم می         روزانة کارِ يک         که  

تنهائی    کارگر به     يک نفر  که   ارزشی    اينکه حجمِ اضافه     اند. ولی نظر به استفاده قرارگرفته
ارزش     وسيلة نرخِ اضافه      کار معلوم باشد، به        که ارزشِ نيروی         کند، درصورتی       توليد می   

ارزشِ     حجمِ اضافه   شود:    شرحِ زير انتزاع می          گردد، ازآنجا نخستين قانون به               ين می تعي 

ارزش،      در نرخِ اضافه        ريخته، ضرب     توليدشده مساوی است با مقدارِ سرماية متغيرِ پيش 
تعداد     ارزشِ توليدشده وابسته به نسبت مرکّب بينِ                  عبارت ديگر حجمِ اضافه          ا به ـي 

شوند و   دارِ واحدی استثمار می           سرمايه   وسيلة  زمان به     در يک   که   است  کاری    نيروهای    
   کار. کشی از يک واحد نيروی درجة بهره

  يک ای را که       ارزشِ متوسط روزانه           و اضافه    Mارزش را        اضافه پس اگر ماحجمِ 
سرماية متغيری را که روزانه برای خريد                   قرار دهيم وآن          mکند  تنها تسليم می کارگر

  فرض نمائيم و ارزشِ   Vرا  سرماية متغير و مجموعِ  vشود  پرداخته می کار يک نيروی

(  بگيريم و تعداد 
 a کشی را درجة بهره و  Kرا  کار متوسط يک نيروی     ( اضافه  ارزش

á کارِ الزم 

  دهيم، آنگاه چنين خواهيم داشت: قرار  nکارگران مورد استفاده را 
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کارگرانی     است بلکه ثابت کار نيروی متوسط تنها ارزشِ نه که  کنيم می دائماً فرض ما

M =  
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استثنائی   کارگرِ متوسطند. مواردی            دهد همه مورد استفاده قرار می دار که سرمايه را نيز
استثمار ترقّی     نسبت تعدادکارگران مورد               ارزشِ توليدشده به         اضافه  شوندکه    می يافت   

  ماند. نيز ثابت باقی نمی کار صورت ارزشِ نيروی کند، ولی درآن نمی
ارزش،کاهشِ يکی از عوامل    اضافهممکن است در توليد حجمِ معينی از  بنابراين

سرماية متغيرکاهش يابد و در همان زمان و                  اگر    گردد.     با افزايشِ عاملِ ديگر جبران             
تغيير   ارزشِ توليدشده بی         کند، آنگاه حجمِ اضافه         ترقّیارزش  همان نسبت نرخِ اضافه به

تالر بپردازد تا روزانه از                 ۱۰۰بايد    دار می     گذشته، سرمايه     فرضِ   مانَد. اگر، بنابه         باقی می
% باشد، آنگاه اين سرماية            ۵۰ارزش     کشی نمايد و نيز نرخِ اضافه           نفرکارگر بهره       ۱۰۰

کار.    ساعت  ۳* ۱۰۰تالر خواهد آورد، يا              ۵۰ميزان     ارزشی به     تالری اضافه      ۱۰۰متغيرِ  
ساعت و   ۹ساعت به    ۶جای    ارزش دو برابر شود و يا روزانة کار به                      هرگاه نرخِ اضافه 

که نصف سرماية      تالری    ۵۰گردد، آنگاه سرماية متغيرِ    ساعت تطويل ۱۲ساعت تا  ۹از 
کار. بنابراين       ساعت ۶*۵۰تالر خواهدآورد يا  ۵۰ارزشی معادلِ گذشته است، باز اضافه

پذير است     کار جبران  کشیِ نيروی وسيلة ترقّیِ متناسبِ درجة بهره تقليلِ سرماية متغير به
وسيلة تطويلِ روزانة کار قابل جبران خواهد بود.                       و يا کاهشِ تعدادکارگران شاغل به  

 ١پس در داخل حدود معينی عرضة کارِ قابل استثمار مستقلّ از عرضة کارگر است.                             
ارزشِ توليدشده را درصورتی                 اضافـه    ارزش، حجمِ          عکس، تقليل در نرخِ اضافه           به 

  ترقّی   نسبت    همان گذاردکه مقدارِ سرماية متغير ويا تعدادکارگران شاغل به تغيير می بی
  باشد. کرده 

ارزش     وسيلة افزايشِ نرخِ اضافه          ولی جبران تعدادکارگر يا مقدارِ ارزشِ متغير به               
کار   روی  ـکند. ارزشِ ني        قابل عبوری برخورد می            ة کار به مرزهای غير        ـتداد روزان  يا ام

                                                
کنندکه در     اين قانون ابتدائی ظاهراً برآقايان اقتصاددانان عامی مجهول مانده است. اينان تصور می  ـ ۱

ب     به         تعيينِ قيمت نقطه           ازارکار،  ، آن  تقاضا وعرضه فته        وسيلة  يا ند   ای را  ، س ارشميد  عکس   به  که ، ا
  آنکه جهان را تکان دهد، آن را درحالِ سکون نگاه خواهد داشت. جای به
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گردد، مجموعِ       بالغ    ساعت۱۰يا۲کارگر به کارِالزم برای زماناگر بنابراين هرقدر باشد، و
کوچکتر از     تواند توليدکند همواره            کارِ هرروز می         کارگر در جريان          که يک   ارزشی   
تالراست،     ۴شيلينگ يا  ۱۲، وکوچکتراز يابد تجسم می کار ساعت۲۴که در است ارزشی

گذشتة   فرضِ   شود. بنابه     يافته فرض     تجسم کارِ ساعت۲۴مبلغ بيان پولیِ که اين درصورتی
کار بتواند به تجديد توليد خود بپردازد و يا برای اينکه ارزشِ                                 ما برای اينکه نيروی          

نمايد، شش      است جبران     مصرف شده  را که برای خريد اين نيرو  ای ريخته سرماية پيش
کارگر را با نرخِ          ۵۰۰تالر،که      ۵۰۰مبلغِ   کار الزم بود. پس سرماية متغيری به                 ساعت 
دهد، هر      ای، مورداستفاده قرار می               ساعته ۱۲% يا با روزانةکارِ          ۱۰۰ميزان ارزشی به اضافه

ای   سرمايه   آورد.      دست می   کار به    ساعت  ۶* ۵۰۰تالر يا     ۵۰۰ارزشی معادلِ       روز اضافه     
% يا در    ۲۰۰ارزشی معادلِ        نفرکارگر را با نرخِ اضافه             ۱۰۰تالر که روزانه          ۱۰۰مبلغِ   به 

تالر يا     ۲۰۰حجمِ   ارزشی به     کند، فقط اضافه      کار می    ای وادار به         ساعته  ۱۸روزانة کار        
سرماية     که معادلِ    آورد. ومجموعِ محصولِ ارزشیِ وی می  دست کار به ساعت ۱۲*۱۰۰
تالر يعنی     ۴۰۰مبلغِ  تواند در روز به         ارزش است، هيچگاه نمی اضافة اضافه خته بهري پيش
 ۲۴حدّ مطلقِ روزانة متوسط کار،که طبيعتاً کوچکتر از                    کار برسد.      ساعت  ۲۴* ۱۰۰

-راه ترقّیِ نرخِ اضافه            ساعت است، مرزِ مطلقی برای جبران تقليلِ سرماية متغير از                    

تعدادکارگران مورد استثمار، از راه افزايشِ درجة                              اهشِ  ک  جبران     ارزش، يا برای           

توضيحِ بسياری       بديهی برای       دومين قانون        اين  است.  کار، ايجادکرده نيروی کشیِ  بهره
خواهدگرفت،        شود و بعداً مورد بحث قرار            ها،که ازگرايشِ سرمايه ناشی می  از پديده

تعدادکارگرانی           خواهد از   سرمايه می که مهم است. گرايشِ مزبور عبارت از اين است
تبديل     کار   نيروی  که به اند، يعنی از قسمت متغيرِ سرمايه کار واداشته شده که نزد وی به

اينکه     است مبنی بر     است بکاهد و اين در تضاد باگرايشِ ديگرِ او     شده، هر قدر ممکن
کارِ   عکس اگر حجمِ نيروهای       ارزش بيافزايد. بال            تا سرحدّ امکان  به حجمِ توليد اضافه      

مورد استفاده، يا مقدارِ سرماية متغير، افزايش يابد ولی متناسب باکاهشِ نرخِ اضافه                                    



    ۵۰۳    کارل مارکس  

  

  کم خواهد شد. ارزشِ توليدشده ارزش نباشد، آنگاه از حجمِ اضافه 
 

ارزشِ توليدشده به دو عامل،که عبارت      قانون سومی نيز از وابستگیِ حجمِ اضافه
چنانچه   گردد.      ريخته است، منتزع می        ارزش و مقدارِ سرماية متغيرِ پيش              هاز نرخِ اضاف      

کار يا مقدار زمان          کار، و ارزشِ نيروی            کشی از نيروی       ارزش يا درجة بهره       نرخِ اضافه
همان     که هرقدر سرماية متغير بزرگتر باشد، به               است  الزم، معلوم باشد، آنگاه بديهی              

که حدود      درصورتی    توليدشده بيشتر خواهد بود.            ارزشِ     ارزش و اضافه        نسبت حجمِ   
طورِ وضوح حجمِ       آن معلوم باشد، آنگاه به              الزمِ      روزانةکار و همچنين حدود بخشِ              

  حجمِ کند، منحصراً وابسته به           دارِ واحدی توليد می            که سرمايه    ارزشی    ارزش و اضافه       
ايم، اين       ه ما کرده    ک  ولی، در فرضی      اندازد.         جريان می       که وی به      کاری خواهد بود         

دار استثمار      کار يا تعدادکارگرانی بستگی داردکه سرمايه           کار نيز به حجمِ نيروی حجمِ
کار   که وی به     مقدارِ سرماية متغيری است          نوبة خود وابسته به          کند و اين عده نيز به          می 

اضافه      حجمِ کار،     ارزشِ نيروی  ارزش و  بودن نرخِ اضافه انداخته است. بنابراين با معلوم
ريخته نسبت مستقيم خواهد داشت. اما                ارزشِ توليدشده با مقدارِ سرماية متغيرِ پيش                  

کند: بخشی ازآن را به             سرماية خود را به دو بخش تقسيم می             دار     که سرمايه    دانيم    می 
کارِ   دهد،که سرماية ثابت است، و بخشِ ديگر را به نيروی            وسايلِ توليد اختصاص می

است،   دهد. بااينکه شيوة توليد يکی          کند،که سرماية متغير را تشکيل می می زنده تبديل
های مختلفة صنعت، در مورد بخشِ ثابت و متغير تقسيمات متفاوتی وجود                          در رشته   

دارد. در درون رشتة صنعت واحدی، اين نسبت، برحسبِ پاية فنّی و ترکيبِ اجتماعیِ 
که به سرماية ثابت ومتغير          هرنَحوی ماية مفروض بهکند. ولی سر پروسة توليد، تغيير می

باشد،   x    :۱وخواه     ۱ : ۱۰،  ۱ : ۲ سرماية متغير گردد، خواه نسبت سرماية ثابت به تقسيم
گذشته،   تحليلِ  کند؛ زيرا طبقِ       تأثيری نمی  که ما اکنون متذکّرشديم وجه درقانونی هيچ به

درارزشِ نو توليدشده           گردد ولی هر میمحصول ظا ارزشِ سرمايةثابت دوباره درارزشِ
نفر ريسنده، مواد خام، دوک و                 ۱۰۰۰که برای استفاده از           است  شود. بديهی    وارد نمی
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هرچند     ولی    است.   است، ضَروری نفر ريسنده الزم ۱۰۰ازآنچه برای بيش ديگری وسايلِ
بزرگ يا کوچک       تغيير باقی بمانَد،     کند، تنزّل نمايد،  بی ارزشِ اين وسايل توليد ترقّی

آورند،      حرکت درمی      که اين وسايل را به         کاری    اَفزائی نيروهای         باشد، در روند ارزش            
آيد:    زيرين درمی        شکلِ به   الذکر    قانون فوق        تأثيری نخواهدداشت. بنابراين               کوچکترين   

  شوند، درصورتی       های مختلفه توليد می  وسيلة سرمايه که به ارزشی ارزش واضافه حجمِ 
ازآن مساوی باشند، با مقدارِ بخشِ متغيرِ اين                    کشی   کار و درجة بهره  نيروی که ارزشِ

  کار تبديل يافته است، نسبت مستقيم دارند. که به نيروی سرمايه، يعنی با آن بخشی

اين قانون با کلّية تجربيات مبتنی بر محسوسات ظاهری متناقض است. هرکس                           
ريسی برآورد         کاررفتة يک پنبه        سرماية به   های مجموعِ      داندکه اگر درصد بخش           می 

ريسی سرماية ثابت بيشتر و سرماية       طورِ نسبی پنبه گردد، به شود، وبايک نانوائی مقايسه
سرماية متغيرش بيشتر و سرماية ثابت           طورِ نسبی  برد تا نانواکه به کار می کمتری بهمتغيرِ

ريس    پنبه  که  ارزشی    سود يا اضافه     وجه   هيچ  که به   کمتر است، درحالی        اش   مورد استفاده
آورد، نيست. برای حلِّ اين تضادّ ظاهری            چنگ می کندکمتر ازآنچه نانوا به غارت می

وسائط بسياری الزم است، همچنانکه در جبر و مقابله نيز وسائط بسياری ضرور است               
قتصادکالسيک   باشد. هرچند ا تواند نمايندة مقدارِ واقعی خود می  ÷  شودکه تا دانسته 

قانون     اين  است؛ زيرا را شناخته آن طورِغريزی را فرموله نکرده ولی به قانون هيچگاه اين
  کوشد با انتزاعات زورکی            نتيجة ضروریِ قانون عامِّ ارزش است. اقتصادکالسيک می 

چگونه مکتبِ ريکاردوئی در   ١اين تضادها برهانَد. بعداً خواهيم ديد گريبان خود را از
است"،  هم هيچ نياموخته است. اقتصاد عاميانه،که "واقعاً گران سرشکسته برِ اين سنگبرا

نمايد. برخالف       هارا انکار کند تا قانون پديده ظواهرتکيه می جا، به مانند همه نيز دراينجا
  است". کافی که "نادانی خود دليلِ ، اقتصاد عاميانه معتقد است)٢(اسپينوزا

                                                
 طور مفصّل درکتاب چهارم بحث خواهد شد. ـ دراين موضوع به۱

  ی مراجعه شود.بازنويس همين ۶۵زيرنويس صفحة  ) دربارة اين فيلسوف معروف به ۲(
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آيد    درمی     حرکت  جامعه به يک تمامِ سرماية وسيلة روز به روزبه کهرا کاری توان  می
مثابه روزانة کارِ واحدی تلقّی نمود. مثالً اگر عدة کارگران يک ميليون نفر باشد و                        به

گردد، آنگاه روزانةکارِ جامعه    ساعت بالغ ۱۰طورِ متوسط به  کارگر به روزانة کارِ يک
که طولِ اين روانةکار معلوم باشد،                  . درصورتی ميليون ساعت خواهد بود۱۰عبارت از 

وسيلة طبيعت و خواه ازجانبِ اجتماع محدودگرديده باشد، حجمِ               آن به خواه مرزهای
-کارگری، افزايش            کارگران، يعنی با ازدياد جمعيت        ارزش فقط با ازدياد تعداد اضافه

برابرِ مجموعِ سرماية         پذير خواهد بود. در اينجا رشد جمعيت، حدومرزی رياضی در                        
برای        ايجاد می            توليد اضافه        اجتماعی  به    ارزش،  که مقدارِ     عکس، درصورتی        کند. 

ت معلوم باشد، اين حدتطويلِ روزانة ومرز به جمعي ١آيد.   وجود می     کار به وسيلة امکان 
،که   ارزش     اضافه  قانون فقط در مورد آن شکل از    در فصلِ بعد ديده خواهد شدکه اين

  کنون مورد مطالعه قرارگرفته، صادق است.تا
آمده است چنين نتيجه        عمل  ارزش به      اضافه  که تاکنون دربارة توليد              ای   از مطالعه    

شودکه هر مبلغِ دلخواهی از پول يا ارزش قابل تبديل به سرمايه نيست. وقوعِ چنين     می
ست پولدار يا دارندة          ای مستلزمِ وجود حداقلِّ معينی پول يا ارزش مبادله در د      استحاله

  کاالی مشخّصی است. 
که در    کارِ واحدی است         شدة نيروی     حداقلِّ سرماية متغير عبارت از قيمت تمام                

گيرد.    می   استفاده قرار     ارزش مورد آوردن اضافه دست روز برای به سال روزبه  تمامِ طولِ
کارگری تن       ه زندگیِ   داشت و ب   کارگرِ مزبور وسايل توليد خودرا دراختيار می چنانکه

                                                
، عبارت از مقدار معلومی (economic time) "کارِ يک جامعه يعنی زمان مورد استفاده در اقتصاد ـ ۱

ميليون ساعت... سرمايه برای             ۱۰کارِ روزانة يک ميليون انسان يا                 ساعت  ۱۰کنيم   است، مثالً فرض      
که دراقتصاد    توسعة واقعی زمانی وسيلة توان به افزايشِ خود حدودی دارد. در هر دوران مشخّصی می

  حدود مزبور دست يافت." مورد استفاده است، به
("An Essay on the Political Economy of Nations", London, 1821, p. 47,49)      
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زندگيش ضَرورت       تجديدتوليد وسايلِ که برای کاری وی همان زمان داد،آنگاه برای می
توليدی نيازمند        وسايلِ   ساعت. بنابراين وی نيز فقط به     ۸بود، مثالً روزی  کافی می داشته

براين     داری،که عالوه          عکس سرمايه    کار الزم است. اما به  بودکه برای هشت ساعت می
اضافی احتياج دارد  مبلغی پولِ دارد، به کارِ اضافی وامی ساعت ۴کار، وی را به ساعت ۸

دارِ مزبور برای      تا وسايلِ توليد اضافی را تدارک نمايد. ولی در مورد فرضِ ما، سرمايه
کارگر زندگی        زند مانند يک نفر   جيب می که روزانه به ارزشی اينکه بتواند از راه اضافه

نمـايد،    های ضروریِ معيشَت خود را تأمين                اينکه بتواند نيازمندی            ی برای    کند، يعن    
توليد وی فقط تأمينِ           موردی هدف            کند. در چنين        استخدام     کارگر     بايستی دو نفر      

-ثروت در نهاد توليد سرمايه             ثروت. اما افزايشِ              زندگیِ خود خواهد بود نه افزايشِ                

دارِ مزبور فقط بتواند دو برابرِ زندگیِ                       ای اينکه سرمايه       است. بر    ] نهفته [ داری متضمّر      
سرمايه     ارزشِ توليدشده را به            باشد و نيمی از اضافه         نفر کارگرِ عادی را داشته               يک 

قلِّ            تبديل    بايستی حدا پيش    نمايد،  تعداد کارگران                   سرمايـة  ريختة خود و همچنين 
بديهی                      ترقّی دهد.  برابر  به هشت  نيز می           است  خويش را  نند       که خود وی  ما  تواند 

صورت وی تنها در        درآن      باشد، ولی     کارگرش مستقيماً در پروسة توليد دست داشته               
بيش    پائی"    "استاد خُرده        گرفت، يعنی      کارگر قرار خواهد            دار و     سرمايه    حدّ وسط بينِ   

دار    رمايه  س  که    است  آن    مستلزم     داری     توليد سرمايه      از رشد     معينی   نخواهد بود. درجة           
يافته عمل     دار يا مانند سرماية شخصيت          مثابه سرمايـه     تمـامِ وقتی را، که وی به              بتواند   

  آن و همچنين به فروشِ محصولِ اين              مراقبت     کارِ غير و بنابراين به           کند، به تملّک     می 
کوشيد تا بلکه ازراه محدودساختنِ        سيستمِ صنفیِ قرون وسطا می ١کار تخصيص دهد.

                                                
عقيدة من، خواهد  کند، به خويش تکيه نمايد واگرچنين کارِشخصیِ تواند به نمی (farmer)"کشاورز ـ۱

اليوی بايد عبارتباخت. فع تمامِ بنگاه از  ت کوبِ خويش  خرمن کارگرِ باشد. وی بايد مواظبِ  مراقبت
مانَد. و همچنين       نشده جا می     کوبيده    های   پردازد در خوشه را که می صورت مزدی باشد زيرا درغيراين

 ←دائماً ملک  نمايد. وی بايد عمل[راه] همين نهج  کاران خويش به وی بايد درمورد دروگران وخرمن
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پيشه         اکثرِکارگرانی،که يک استاد اجازه داشت بهحد ر   کار وادارد، از تبديلِ استادانو
دار با زور جلوگيری نمايد. دارندة پول يا کاال فقط هنگامی واقعاً بدل به                                      به سرمايه   

مراتب بيش از        ريختة وی برای توليد، به              گردد،که حداقلّ مبلغِ پيش             دار می     سرمايه  
طائی باشد. در اينجا نيز مانند علومِ طبيعی صحت قانونی،که هگل                      حداکثر قرون وس       

گردد؛ يعنی تغييرات سادة کمی، در                کرده است، ثابت می         کشف  درکتابِ منطقِ خود    
    ١گردند. کيفی می نقطة معينی موجبِ ايجاد اختالفات

                                                                                                       
که اگر وی از جای          ای   خويش را بازديدکند و دقّت نمايدکه چيزی فروگذار نشده باشد، واقعه                →

   دهد." خود تکان نخورد قهراً روی می
"An Inquiry into the Connection between the present Price of Provisions, and the Size of Farms 
etc. By a Farmer"  

راکه   کسانی آن توان نحوة پيدايشِ وسيلةآن می . اين نوشته بسيار جالب است. به۱۲، صفحة۱۷۷۳ لندن،
(کشاورزِ بازرگان)خوانده  "merchant farmer"يا  دار) (کشاورزِسرمايه "capitalist farmer"صريحاً 

گيرند.  پا)، قرارمی ده(کشاورزِخُر "small farmer"دربرابرِ آنان چگونه ونيزدريافت نمود شوند مطالعه می
  گردد." کارِ دستی معاف می نَحوِکامل و تام  از ضرورت طورِ جزئی و سپس به دار بدواً به "طبقة سرمايه

("Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations. By the Rev. Richard Jones." , 
Hertford, 1852. Lecture III. p. 39)  

و    (Laurent)لوران    وسيلـة    که در شيمیِ جديد مورد استفاده است، و بدواً به                     مولکولی    تئوریِ    ـ۲
  گرديده است، بر پاية همين قانون قرار دارد.  طورعلمی مطرح به  (Gerhardt)تدگرهار

، ساختنِ اين زيرنويس،که برای اشخاصِ غيروارد در شيمی تاريک است         منظورِ روشن (ملحقة چاپ سوم) ـ به 
هيدروکاربورها صحبت          (Series homologues)های همگون"  "سریاينجا ازکتاب در  که مصنّف کنيم اضافه می

ها دارای فرمولِ  يک ازاين سریگزاری شده است. هر چنين نام س.گرهاردتوسيلة  به ۱۸۴۳کندکه بدواً در  می
  Cn,H2n+2, Oهای عادی:  و سری الکل  Cn,H2n+2ها:  جبری با ترکيبِ خاصِ خود هستند مانند سری پارافين

  الذکر در اثرِ افزايشِ      های فوق و بسياری ديگر از اين قبيل. در مثال  Cn,H2nO2و سری اسيدهای چرب عادی: 
آيـد.  وجود می است، به کيفی متفاوت  که از لحاظ  ریـبه فرمولِ مولکولی، هر بار جسمِ ديگ  CH2  کمیِ ساده
 کوپکتابِ  آن پر بها داده است، به در تشخيصِ اين واقعيت مهم،که مارکس بهگرهاردت و ان لورمِ دربارة سه

(Kopp)   تحت عنوان"Entwicklung der Chemie"   ،و همچنين به اثـرِ       ۷۱۶و   ۷۰۹، صفحة ۱۸۷۳چاپِ مونيخ
، صفحة  ۱۸۷۹لندن، چاپِ  "Rise and Progress of Organic Chemistry"عنوان تحت (Schorlemmer)شورلمر

  ، مراجعه شود. (ف. انگلس) ۵۴
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ته باشد، تا    حداقلّ مبلغِ ارزشی،که يک نفر دارندة پول ياکاال بايد در اختيار داش         
داری تغيير     دار درآيد، برحسبِ مراحلِ مختلفة تحولِ توليد سرمايه جلد سرمايه بتواند به

های متنوعِ     کند و در مرحلة معينی از تحول نيز برحسبِ شرايط فنّی خاصِّ محيط                       می 
 های توليد به حداقلّ         داری برخی از محيط           توليد متفاوت است. درآغازِ توليد سرمايه                 

ای نيازمند بودکه هنوز در دست افرادگرد نيامده بود. همين امر بودکه ازطرفی          سرمايه
نمود، چنانکه درفرانسة      خصوصی ايجاب می های قبيل بنگاه اين را به دولتی اعطاِء اعانات

کولبِر  زمان   (Colbert)          ما بدين نَحو                چنين بود و در برخی از امارات آلمانی تا دوران
آورده بودکه برای استفاده           هائی را پيش شود و از سوی ديگر تشکيلِ شرکت می اقدام

و پيشقدمان     ١از شعبة صنعت يا از رشتة بازرگانیِ معينی انحصارِ قانونی يافته بودند                            
  گردند. های سهامیِ جديد محسوب می شرکت

  

  ٭ ٭ ٭
  

دار و     سبات بينِ سرمايه    که در اَثنای پروسة توليد بر منا              ما وارد جزئياتِ تغييراتی            
که برخود سرمايه        شويم و نيز بنابراين در مورد تحوالتی                 شود نمی   کارگر عارض می       

    گرديم. ای نکات اساسی را در اينجا متذکّر می ايستيم. فقط پاره دهد، نمی دست می
کارِ   ر نيروی   در درون پروسة توليد، سرمايه فرمانروائیِ خويش را بر کار، يعنی ب       

ال ويا برخودمستقکارگرفع ،ت ردار، مراقبِ      يافته، يعنی سرمايهساخت. سرماية شخصي 
  دهد.  کارِ خود را دقيقاً و با درجة شدت متناسبی انجام  کارگر  کهستا آن

که طبقة    يابد، مناسباتی     تکامل می   قاهرانه        مثابه مناسبات    اين، سرمايه به        بر    عالوه    
 نمايد،  آنچه دامنة تنگ احتياجات حياتیِ او حکم می              از د بيشکنجبور میرا مکارگر 

و  کار   اضافه  غير, مانند دوشندة         مثابه توليدکنندة فعاليت       دار بهدهد و سرمايه کار انجام 
اجباریِ مستقيم را ازحيث            کارِ  بر  توليد مبتنی های قديمیِکار،کلية شيوهنيروی کشِبهره

                                                
  خواند. انحصاری) می (شرکت "Die Gesellschaft Monopolia"را نوع ازمؤسسات اين مارتين لوترـ ۱
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  گذارد.کارآيي، پشت سر میوناشناسی توانائی، اندازه
فرمان    موجوداست به       تاريخی  ازلحاظ که ئی فنّی شرايط تحت سرمايه،کاررا درابتدا

که   دهد. پس در شکلی    آورد و بنابراين بالفاصله شيوة توليد را تغيير نمی خويش درمی
دة روزانة    وسيلة تطويلِ سا به ارزش اضافهاست، توليد  تاکنون مورد مطالعة ما قرارگرفته

رسد. چنانکه ديديم توليـد            نظر می   کار، مستقلّ از هر تغييری در نفسِ شيوة توليد به                  
  های جديد مؤثر نبود. ريسی کمتر از پنبه سبک ديرين های به ارزش در نانوائی اضافه

شود  می   ديده    توجه قراردهيم،آنگاه نظرِ پروسةکار مورد اگر روند توليد را ازنقطه
ای برای فعاليت     وسايل توليد سرمايه نيست بلکه وسايل و مصالحِ ساده کارگر که برای

مثابه محمولِ     کارگر چرم را به         کارگاه دباغی        مثالً در يک   دارِ او است.  بارآور و هدف
کند. ولی      که وی چرم دباغی می        دار نيست کند و برای سرمايه سادة کارِ خود تلقّی می

اَفزائی مورد توجه قرار دهيم، مطلب          نظرِ ارزش د توليد را از نقطهمحض اينکه ما رون به
شوند.   کارِ غير می     توليد تبديل به افزاری برای دوشيدن     شود. فوراً وسايلِ طورِ ديگر می

کارگر     توليدندکه      برد بلکه وسايلِ      کار می    توليد را به   که وسايلِ اين ديگرکارگر نيست
جای اينکه وسايلِ مزبور مانند عناصرِ مادی فعاليت                     دهند. به     را مورد استفاده قرار می             

منزلة خميرماية روند حياتیِ            را به    وسايل وی بارآورِکارگر موردمصرف قرارگيرند، اين
ازحرکت وی       کنند و پروسة حياتیِ سرمايه فقط عبارت    مخصوصِ خويش مصرف می

شب   هنگام   به که هائی وکارگاه بلند های افزاست.کوره که خود ارزش است ارزشی مثابه به
. "mere loss"  محض"اند      داران "زيان    سرمايه مکند برای ای نمی زنده کارِ خاموشند وهيچ

  هاخود موجِد "حقِّ کارِ شبانه"ی نيروهای           وکارگاه بلند های  کوره که است سبب همين به
اينان    کار، برای     وسايلِ يد يعنی بهتول هستند. تنها استحالة پول به عواملِ مادیِ پروسة کار

ير غ   کارِ  کار و اضافه وسيلةآن شودکه به کمی جبری تلقّی میح حقوقی و منزلة سندی به
ها،که صفَت مميزة توليد       را فروکشند. برای اينکه نشان داده شود اين واژگونگیِ نقش

رده و زنده، بينِ ارزش            کارِ م    داری و خاصِّ او است، اين دگرگونیِ روابط بينِ       سرمايه
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گردد، باز       داران منعکس می        آفرينندة ارزش، چگونه در ضمير و دماغِ سرمايه    و نيروی
  آورم: مثالی می

  ، "رئيسِ ريسندگیِ  ۱۸۴۸ ـ ۵۰های سال داران انگلستان در کارخانه هنگامِ عصيان به
ين مؤسسات اسکاتلند      تر  ترين و محترم      ، يکی از قديمی       (Paisley)  پايزلی   کتان و پنبة     

 نسلِ    برپاست و ازنسلی به   ۱۸۵۲،که ازسالِشرکا، پسران وکاراليلغربی، يعنی شرکت
جنتلمنِ سرشار از     شود"، ـ خالصه همين      وسيلة همان خانواده اداره می ديگر همچنان به

 ۱۸۴۹ آوريلِ Glasgow Daily Mail" ۲۵" ميل گالسکو ديلیفهم، در روزنامة  هوش و
لوحانة     ساده    بيان    درآن ازجمله که منتشرساخت ١ کاری" "سيستمِ نوبت عنوان تحت ای هنام

 ۱۲کار از      که از تقليلِ ساعت       مضحک زيرين آمده است: "اکنون بگذاريد مضاری را    
شود مورد توجه قرار دهيم... اين مضار زيان جدی به                            ساعت حاصل می    ۱۰ساعت به

      تو مالکي اتساعت   ۱۲دار     کارخانه     ازآنکه      کنند. اگر پس      دار وارد می         انه کارخ    منوي
ماشين   ۱۲ساعت محدودگردد، آنگاه مثالً هر               ۱۰کارگرانش) به کارکرده است (يعنی 

  يابند ـ  تا تقليل می ۱۰اش به های مؤسسه يا دوک
  

"then every 12 machines or spindles, in his establishment, shrink to 10"  

شود  آن بها داده می  عدد به ۱۰بخواهدکارخانة خود را بفروشد فقط برحسب وی راگ و
  ٢ششم از ارزشِ هرکارخانه در سرتاسرِکشورکم خواهد شد."  که يک طوری به

  

است، ارزشِ وسايلِ          غربی برخاسته اسکاتلند سرماية موروثیِ که از مغزی برای اين

                                                
 Rep. of Insp. of Fact. for 30th April 1849", p. 59"  ـ۱

تلند است و برخالف بازرسان ، که خود اهلِ اسکااستوارتکارخانه  ـ بازرس ۶۰همان سند، صفحة ـ۲
گزارشِ     گويد اين نامه راکه وی به    داری است، صريحاً می کامالً تحت نفوذ طرزِ فکرِ سرمايه انگليسی

کاری    که سيستمِ نوبت    دارانی      کارخانه     که از جانب      است  خود ضميمه نموده است "مفيدترين اطالعی              
که   ويژه آن است       ه شده است و هدف اين نامه به            وی داد      دهند به    (تعويض) را مورد استفاده قرار می          

 کاری وجود دارد برطرف سازد." هائی راکه عليه شيوة نوبت ها و انديشه داوری پيش
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اَفزائی يا       منظورِ ارزش       آن اَدوات به         با مالکيت   ای    اندازه توليد، از قبيلِ دوک و غيره، به
است،که رئيسِ     غير را ببلعد، مخلوط شده برای اينکه روزانه مقدارِ معينی ازکارِ مجانیِ

تنها  اش نه کارخانه هنگامِ فروشِ کندکه واقعاً به چنين تصور می کمپانی کاراليلمؤسسة 
حساب  نيز به اَفزائی ارزش برآن بايد بهای عالوه بلکه شود می او پرداخته به ها دوک ارزشِ

که در اين وسايل نهفته است و برای توليد اَدوات نظيرِ                        تنهاکاری     برد نه    آيد،گمان می    
آالت هرروز ازگُردة             وسيلة اين ماشين     کاری را نيزکه به      آن ضَرورت دارد بلکه اضافه

که   همين سبب است   او بپردازند. به           هکشد بايد ب     اسکاتلند غربی می      پايزلی   مردان      نيک 
دوک ماشينِ او را تا قيمت            ۱۲نظرِ وی تقليلِ دوساعتة روزانة کار، بهای فروشِ هر      به

  آورد!   دوک ماشين پائين می ۱۰
  
  

  ِ بخشِ سوم  پايان
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  دهمل فص

  

  نسبی اضافی] [ارزش ارزشِ مفهومِ اضافه
 

  
 

  اضافی ارزش = ارزش کار = کار اضافی، اضافه اضافه
کارِ   کارگر فقط معادلِ ارزشِ نيروی                  که   ما تاکنون آن بخشی از روزانة کار را                    

ايم. درواقع          نموده  تلقّی مثابه مقدارثابتی کند، به می توليد را سرمايه وسيلة به شدة پرداخت
ای از تکاملِ اقتصادیِ جامعه اين مقدار ثابت است.                       ر شرايطی از توليد و در مرحله              د 

خود را      ساعت ويا بيشترکارِ    ۵، ۴، ۳، ۲کارگر  که در وراِء اين زمان الزم امکان داشت
ارزش و مدت روزانة کار بود.                   کنندة نرخِ اضافه       ادامه دهد. مقدارِ همين تطويل تعيين             

      ری بود. حال                       زم ثابت بود، به        کارِ ال    پس اگر زمانعکس تمامِ روزانة کار مقدارِ متغي
  اضافی    کارِالزم وکارِ         برحسبِ   آن تقسيمِ وهمچنين مقدارِآن که کنيم فرض را کاری روزانة

     ac   c ────┬────────────────aخطّ که کنيم معلوم باشد. مثالً فرض
                                                                                                        b  

معرفbc   و  است الزمِ کار ساعت۱۰نمايندة  abباشدکه  ای ساعته۱۲کارِة روزاننمودارِ 
اضافی،    ارزش     توليد     توان   می چگونه شود: می مطرح سؤال اکنون اين اضافی.کارِ ساعت۲

امتداد پيدا کند و يا چنين عملی             ac خطّ  اينکه    د بدون     دا    را افزايش        اضافی     کارِ   يعنی 
 مستقلّ از هرگونه امتدادac  گردد؟ انجام  
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 bcرسدکه اگر امتداد          نظر می   ثابت است، چنين به       acبا اينکه حدود روزانة کارِ  
نباشد، الاقلّ  ميسر نيز هست، ac حال نقطة آخرِ روزانة کار ، که درعين cدر وراِء نقطة 

اين نتيجه     ، به   a  در جهت عکس، يعنی در جهتb         راندن نقطة مبدأ  بتوان از راه عقب
   ، قطعة  c ─────┬───┬──────────────────a  که درخطّ: کنيم فرض رسيد.

                                                                                    b́           b  

b́b  ویمسا    با نصف  bc         که   کنيم  کار باشد. اکنون اگر فرض            ، يعنی برابر با يک ساعت
تبديل     bcرانده شده باشد، آنگاه               b́به نقطة      bنقطة     acساعتة   ۱۲کارِ    انة  ز در رو    

  [کارِ اضافی]      کار   د، اضافه   مانَ    ساعته باقی می     ۱۲کار    انةزروو با اينکه  شود می b́cبه طولِ  
 افزايشِ     که اين    است  شود. ولی بديهی       ساعت می   ۳  ساعت،    ۲يابد و زايش مینيم برابر اف

کارِ    حال    تواند بدون اينکه در همان              ساعت، نمی    ۳به   ۲، يا از      b́cبه   bcکار از      اضافه   
پذير    آيد، انجام       ساعت در    ۹ساعت به    ۱۰، يا از    فشرده شود       ab́صورت     به   abالزمِ    

عبارت    کند. به    کارِ الزم تطبيق می        شدن  کار باکوتاه       ضافه صورت امتداد ا         گردد. دراين
داد    وقت برای خود مورد استفاده قرار می           کارگر تا آن  که را  ديگر يک جزء از زمانی

دار است. آنچه تغيير يافته طولِ روزانة                    نفعِ سرمايه    که به   شود   کاری می     تبديل به زمان      
  است. [کارِ اضافی]کار  کارِ الزم و اضافه به کار نيست بلکه ترتيبِ تقسيمِ روزانة کار

با    کار   که مقدارِ خود اضافه            است  از سوی ديگر واضح           گشتنِ طولِ   معلوم    نيز 

  کار، يعنی زمان           گردد. ارزشِ نيـروی             کار مشخّص می       روزانـة کار و ارزشِ نيروی                 

الزم برای تجديد           کارِ    کنندة زمان      نيرو الزم است، تعيين           که برای توليد اين           کاری   
شيلينگ   نيم  وسيلة مقدار طالئی معادلِ           کار به    است. اگر يک ساعت       آن     توليد ارزشِ      

کارگر       باشد، آنگاه       يافته    تجسم   پنج شيلينگ   در    کار   نيروی   روزانة   نموده شود و ارزشِ
، يـا   پردازد      وی می    کارش به       نيروی    ارزشی، که روزانه سرمايـه در برابرِ                      جبران     برای   

وسايلِ معيشتی، که روزانـه برای او ضرور است، توليد                            برای اينکه معـادلِ ارزشِ              
نيـروی      اين وسايلِ زندگی ارزشِ              نمـايد، بايد ده ساعت در روز کارکند. با ارزشِ                         
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-گردد. ولی مقدارِ اضافه      کارِالزمِ وی تعيين می کار مقدار زمان نيروی   و با ارزشِ ١کار 

 ۱۲آيد.     دست می   کارِ الزم از مجموعِ روزانة کار به                    لة حاصلِ تفريقِ زمان      وسي  کار به   
چگونه   رسدکه نظرنمی وجه به هيچ به دهد و دست می به  ساعت۲ ساعت،۱۰منهای ساعت

  کار در وراِء دو ساعت مزبور امتداد يابد. ممکن است تحت شرايط معينی اضافه
پنس، يا حتّا کمتر       ۶شيلينگ و  ۴شيلينگ فقط  ۵جای   تواند به     دار می     البته سرمايه    

کار   ساعت  ۹پنس   ۶شيلينگ و ۴کارگر بپردازد. برای تجديد توليد اين ارزشِ  ازآن به
حسابِ   ساعت به    ۳اعت،   جای دو س     ساعتة کار، به      ۱۲است. بنابراين از روزانـة   کافی
پنس ترقّی     ۶شيلينگ و   ۱نگ به  يارزش نيز خود از يک شيل      افتد و اضافه کار می  اضافه

نيروی      ارزشِ      از    تر  پائين   به   مزدکارگر   تنزّلِ راه جز از تواند نمی نتيجه اين معذلک کند. می
  کند، ت توليد میساع ۹کارگر طیِّ   که پنسی ۶ شيلينگ و ۴با   پذيرگردد. کارش انجام 

                                                
- ولد و کارگر برای"زيستن،کارکردن و زاد که است چيزهائی آن ارزشِ مزد متوسط روزانه وابسته به ـ۱

  (William Petty: "Political Anatomy of Ireland", 1672, p. 64)ردن الزم دارد." ک
شود." کارگر مزد         که برای زندگی ضَرورت دارند تعيين می        کار همواره برحسبِ بهای وسايلی "بهای

وی امکان ندهد طبقِ سطحِ نازلِ زندگی و وضعِ خويش                   کند "هرگاه... اين مزد به کافی دريافت نمی
  نصيبِ اکثرِآنهاست تأمين نمايد." نان آنچنان خانوادة بزرگی را،که ظاهراً

(J. Vanderlint: "Money answers all Things", London, 1734, p. 15)  
آورد     کف می   که جز بازوان وکوششِ خويش چيزی در اختيار ندارد آنگاه چيزی به ای "کارگرِ ساده

امر وقوع يابد، و درواقع                کاری بايد اين   ديگران بفروشد... در مورد هرنوع که بتواندکارِ خويش را به
گرددکه برای تهية وسايل معيشَت وی                آن چيزی     کند، که مزد کارگر محدود به               نيز وقوع پيدا می        

  ضَرور است."
(Turgot: "Reflexions sur la formation et la distribution des richesses", "Oeuvres" edit. 
Daire, T. I. P. 10)  

  اقع برابر با هزينة توليدکار است.""بهای لوازمِ زندگی درو
(Malthus: ″An inquiry into the Nature and progress of Rent and the principles by which 
it is regulated", London, 1815, p. 48 note)  

  ۱   ـدازگـذشته است  و بنابراين تجدي کمتر 
۱۰ 

  که  وسايل معيشتی در اختيار خواهد داشت
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وسيلة   کار فقط به     گيرد. در اين مورد اضافه   طورِ ناقص انجام می کارِ وی به توليد نيروی
ضِ غاصبانة قلمرو زمان       راه نق  آن از قلمرو تجاوز از مرزهای طبيعیِ خود امتداد يافته و

 که اين اسلوب در جريان واقعیِ               گسترش پذيرفته است. با وجود نقش مهمی   الزم کار
کاالها وبنابراين          ايم، مشعربراينکه کرده که مناسبت فرضی کند، اکنون به می دستمزد ايفا

شوند، منتفی است. هرگاه اين فرض              کاملِ خود خريد و فروش می            بهای   کار به    نيروی    
تواند،     آن نمی    ارزشِ     تجديدتوليد يا کار نيروی  توليد کارِالزم برای  شدآنگاه زمان پذيرفته

کارش قرارگرفته است،کاهش               نيروی    تر از ارزشِ  هت اينکه دستمزدکارگر پائيناز ج
کار تنزّل     نيروی      تواند وقوع يابدکه خود ارزشِ                 کاهش هنگامی می      يابد بلکه فقط اين   

کار ناگزير بايد از     که طولِ روزانة کار معين باشد، امتداد اضافه نموده باشد. درصورتی
  ازافزايشِ  کارِالزم زمان شدن کوتاه عکس به اينکه نه گردد، ناشی زم کارِال زمان شدن کوتاه

ميزان بايستی واقعاً به کار می نيروی ما ارزشِ  شود. درمثالِ  کار ناشی اضافه   ۱   کند و  تنزّل 
۱۰ 

م  کارِ الز  درنتيجه زمان  ۱   تا درنتيجة آيد ساعت پائين ۹ساعت به ۱۰از يعنی يابد،  تقليل 
۱۰ 

  ساعت امتداد پذيرد. ۳ساعت به  ۲کار از  آن اضافه

ساعت   ۹گرديد اکنون در          ساعت توليد می     ۱۰که سابقاً در     همان تودة وسايلِ زندگی       
              ا چنين چيزی بدونرِکار غيرممکن است. يک نفر                     توليد شود. امترقّیِ نيروی بارآو

ساعته بدوزد.      ۱۲کفش در روزانةکارِ    جفت تواند يک کفشدوز با وسايل معينی مثالً می
نيروی بارآورِ           بايد     بدوزد آنگاه         کفش   مدت دو جفت   وی در همين  قرار باشدکه  اگر

  وليد وی و يا اُسلوبِ       کارش دو برابرگردد و اين ممکن نيست مگر اينکه در وسايل ت                  
شرايط توليد       بايستی در آنها تغيير حاصل شده باشد. بنابراين می کارش و يا در هردوی

دهد. در      کارِ وی يعنی در شيوة توليدش و بالنتيجه در خود روندکارِ او انقالبی روی                       
پروسة     در     تغييری   آن   از    عبارت     طورکلّی     به   کار   بارآورِ      نيروی     اينجا مقصود ما از ترقّیِ 

 که  است  آن  نوبة خود معلولِ به 
ميزان   کار به  نيروی ولی چنين تنزّلی در ارزشِ   ۱ 
۱۰ 



    ۵۱۷    کارل مارکس  

  

شود و  تر می کاال کوتاه کارِ اجتماعاً الزم برای توليد يک زمان وسيلة آن که به کاراست
آورد که مقدار بزرگتری ارزش                  دست می   لذا مقدارکوچکتری ازکارِ اين قدرت را به  

که تاکنون مورد مطالعة ما             ارزش     درآن شکلی از توليد اضافه            ١مصرف توليد نمايد.        
ارزشی     ايم. ولی درمورد توليد اضافه                کرده    وده است شيوة توليد را معين وثابت فرض  ب
که   کافی نيست    وجه   هيچ  آيد به    وجود می     به  کار   اضافه  کارِ الزم به           وسيلة تبديلِ    که به   

گرديده يا ايجاد شده          که ازلحاظ تاريخی رسم      همان سيمائی سرمايه، پروسة کار را در
سرمايه بايستی     خويش درآورد و فقط مدت آن را امتداد دهد.                          است، تحت استيالی

ا ـل سازد، ت     وـوة توليد را متح       کار و بنابراين خود شي            شرايط فنّی و اجتماعیِ پروسة          
کار    کار، ارزش نيروی            رِ وسيلة باالبردن نيروی بارآو           نيروی بارآورِ کار را باال برد و به

اين ارزش، بخشِ الزم روزانة کار                       تجديد توليد     که برای      نَحوی   را تنزّل دهد؛ به          
  .گردد کوتاه

ارزش مطلق       اضافه  شود،    روزانةکارتوليد می وسيلة امتداد  راکه به ارزشی من اضافه
وجود    کار به  الزمِ شدن زمان درنتيجة کوتاه که ارزشی را  آن اضافه خوانم. و بالعکس می
شود،  کار ازآن ناشی می       داریِ دو بخشِ روزانةراکه دررابطة مق آيد وتغييرِ متناسبی می

  نامم. نسبی می  اضافیِ   ارزش
هائی از     بارآور، آن شعبه          نيروی    آيد بايد ترقّیِ  کار پائين نيروی برای اينکه ارزشِ 

آن    آنهاست و بنابراين         کار وابسته به محصوالت           نيروی    صنعت را فراگيردکه ارزشِ             
 آنها   باشند ويا بتوانند جانشين        عادیِ زندگی تعلّق داشته ة وسايلداير راکه يا به هائی رشته

                                                
تر  کوتاه کمتر ويا در زمانی باکارگرانی وسيلة آن به که ـ "تکامل صنعت بجزکشفِ راه جديدی نيست۱

  کاالئی را آماده ساخت." که دارای همان معنی است) بتوان از پيش (چيزی
(Galiani: "Della Moneta", p. 159) 

تواند  رسد نمی توليد می مصرف که به جوئی درمقدارکاری جوئی درمورد هزينة توليد جز صرفه "صرفه
  (Sismondi: "Etudes etc." T. I. P. 22)              چيزِ ديگری باشد."                                             
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که آخرين      آن مقدارکاری نيست          کاال فقط وابسته به شوند در برگيرد. ولی ارزشِ يک
کاال   که در وسايل توليد آن          کاری      مجموع   دهد بلکه درعين حال به          وی می    شکل را به   

کارِکفشگرنيست      کفش فقط وابسته به   فتج يک  ارزشِدارد. مثالً  است نيز بستگی نهان
 بارآور      نيروی    ترقّیِ  دارد. پس زده وغيره بستگی ارزشِ چرم، الستيک و نخِ موم بلکه به

کار و    که عواملِ اساسیِ سرماية ثابت، وسايلِ              کاالها در صنايعی       شدن متناسبِ   و ارزان      
نوبة خود ارزشِ          ، نيز به   کنند  موادّ کار برای توليد وسايلِ ضروریِ زندگی فراهم می                         

هائی از صنعت    عکس، باالرفتنِ نيروی بارآور در رشته آورند. به کار را پائين می نيروی 
 آورند،     توليدآنها را فراهم می      کنند و نه وسايل که نه وسايلِ ضروریِ زندگی توليد می 

  کار ندارد. نيروی تأثيری در ارزشِ 
 pro tanto کار را فقط        نيروی      است ارزشِ      تر شده   که ارزان      کاالئی  بديهی است

شود،   کار وارد می        نيروی    که در تجديد توليد         نسبتی  اندازة سهم خود) يعنی فقط به             (به  
از هزار درميان          است ولی فقط يکی    مثالً پيراهن وسيلة ضروریِ زندگی آورد. پائين می

کم    قلم   همين    به  بت آن فقط هزينة کارگر را نس              شدن بهای     آن وسايل است. ارزان             
کاالهای      از   ضروریِ زندگی بجز ترکيبی            کلِّ وسايلِ     جمعِ  کند. ولی با وجود اين            می 

کاالها همواره        هريک ازاين    ارزشِای هستند و  مختلف نيست که محصولِ صنايع ويژه 
که از    همان نسبت    دهد. اين ارزش به           کار را تشکيل می       نيروی    ارزشِ      جزِء صحيحی از 

آن کارِ الزم  زمانيابد وکوتاه   شود، تقليل می کاسته می برای تجديد توليد  کلّ اين     شدن
های ويژة صنعت       که درآن رشته       است  ئی   های جزئی     شدن  کوتاه    زمان مساوی با جمعِ         

گوئی در هر مورد         کنيم که   کند. ما اکنون اين نتيجة کلّی را آنچنان تلقّی می                   بروز می  
دار    که يک نفر سرمايه      سطه و هدف مستقيم بوده است. هنگامی            مشخّص نتيجة بالوا     

آورد، اين هدف ضرورتاً               کار مثالً بهای پيراهن را پائين می          وسيلة باالبردن بارآوریِ به
کارِ الزم      کار را تنزّل دهد و درنتيجة آن از زمان        نيروی که ارزشِ  برای او مطرح نيست

جسته   نتيجه شرکت   تاآنجاکه درحصولِ اين    وی ألخرهبا اندازة سهمِ خود بکاهد، ولی به
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های عمومی و ضَروریِ          گرايش    ١ارزش سهيم است.        اضافه  در باالبردن نرخِِ عمومیِ             
  گذاشت. کنند فرق که درآن تجلّی می سرمايه را بايد از اَشکالی

داری     سرمايه    توليد   ذاتیِ چه نَحو قوانينِ که چگونه و به نيست  آن تحقيقِ اکنون موقعِ
مثابه قوانينِ قهریِ رقابت             کنند و خويشتن را به        در حرکت خارجیِ سرمايه تجلّی می            

داران رسوخ        نمايند و بالنتيجه مانند علّت محرکه در ضميرِ انفرادیِ سرمايه                     تحميل می  
که تحليلِ علمیِ رقابت فقط هنگامی            اکنون مسلّم است      کنند. ولی اين نکته از هم            می 

باشد، عيناً همچنانکه حرکت  درک شده  سرمايه واهدبودکه ماهيت درونیِپذيرخ امکان
غيرمحسوسِ    ولی     واقعی     حرکت که است درک قابل کسی برای فقط اَجرامِ سماوی ظاهریِ

ارزشِ نسبی و فقط بر پاية            ارزش و       آنها را بشناسد. باوجود اين برای فهمِ توليد اضافه             
  :ايم، نکات ذيل قابل ذکر است وردهآ دست که تاکنون به نتايجی

شيلينگ نموده شده    پنس يا نيم     ۶ ميزان کار در مقداری از طال به اگر يک ساعت
  شيلينگ توليد خواهد شد. فرض         ۶ارزشی معادلِ ساعتة کار ۱۲باشد، آنگاه در روزانة 

ار تهيه   ک  ساعت  ۱۲کاال در جريان اين             قطعه  ۱۲که با بارآوریِ مشخّصی ازکار                کنيم 
که در هر يک از قطعات مزبور        ، موادّ خام و سايرِ چيزهائیتوليد وسايل ارزشِ  شود و 

 کاالها يک     پنس باشد. در اين شرايط هر يک از اين                 ۶مورد استفاده قرارگرفته است     
 برای    پنس  ۶توليد و      وسايل    ارزشِ       برای     پنس  ۶که   ْنَحو   شود بدين     تمام می     شيلينگ

 داری    سرمايه   کنيم  فرض  است. حاال      آنها افزوده شده          کار به    که ضمنِ  ارزشِ جديدی         

قطعه از اين نوع         ۱۲جای    بارآورِکار را دو برابرکند و درنتيجه به                  نيروی موفّق شودکه
توليد بدون      وسايل  ارزشِ      عدد توليد نمايد. اگر  ۲۴ساعتة کار ۱۲روزانة در همان  کاال 

                                                
آالت خود محصوالت خويش را دوچندان                    وسيلة بهترکردن ماشين        دار به     کارخانه     که   "هنگامی    ـ۱

کارگر را      تواند پوشاک      جهت منفعت خواهد نمودکه می          طورِ ساده (باألخره) ازآن                کند... وی به    می
  افتد." کارگر می حسابِ کلّ به کوچکتری از محصولِ همِترکند... و بدين طريق س ارزان

(Ramsay: "An Essay on the Distribution etc.", p. 168)  
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پنس تنزّل خواهد نمود،          ۹کاال به     ارزشِ هر قطعه از اين           حال    مانده باشد، دراين         تغيير
  وسيلة همين   که به   ارزش جديدی     پنس بابت  ۳توليد و  وسايل ارزشِ  پنس بابت  ۶ يعنی

بارآور دو برابر شده است،                نيروی    وی افزوده شده است. با وجود اينکه                   کارِ اخير به     
  کند که اکنون ميان شيلينگ توليد می  ۶لِ معاد  ارزشِ جديدی روزانة کار مانند سابق 

جای   هريک از محصوالت به  حاال به  گردد. بنابراين محصوالتی دوبرابر شده تقسيم می

کار   قطعه مانندگذشته يک ساعت       هر   جای اينکه به     ، بهبه محصول توليد تبديلِ وسايل 
کاال   ارزشِ انفرادیِ اين              بدين طريق       اضافه شود فقط نيم ساعت افزوده شده است.                

کاالی مزبور نسبت به تودة بزرگ                ، يعنی  گيرد   آن قرار می       ارزشِ اجتماعیِ        تر از     پائين  
تمام شده   ارِکمتری    ک  توليدگرديده، با زمان        همين متاع،که درشرايط متوسط اجتماعی

 ۲دارد يا نمايندة           طورِ متوسط يک شيلينگ خرج برمی          کاال به    هر قطعه از اين       است.   
شود يا فقط     پنس تمام می     ۶است، ولی با نَحوة توليد تغييريافته                کارِ اجتماعی      ساعت 

آن نيست   کار در بر دارد. اما ارزشِ واقعیِ هرکاال عبارت از ارزشِ انفرادیِ نيم ساعت
کاری سنجيده     وسيلة زمان مزبور به است، يعنی ارزشِ آن اجتماعیِ ارزشِ از  رتبلکه عبا

وسيلة   گردد بلکه به      ای حاصل می     کننده  شودکه عمالً در مورد استثنائی برای توليد نمی
    آن               کاری تعيين می      زمان کاال ضروری است. پس اگـر             شود که اجتماعاً برای توليد

آن،    کاالی خود را به ارزشِ اجتماعیِ     کار برده است را به ينکه اُسلوبِ نو داریسرمايه
فروش  انفراديش به پنس باالتر از ارزشِ ۳که يک شيلينگ است بفروشد، آنگاه آن را 

آورده است. ولی ازسوی  دست العاده به ارزشِ فوق طريق سه پنس اضافه رسانده و بدين
قطعه   ۲۴کاالی سابق معرف  قطعه ۱۲جای ساعتةکار برای وی به۱۲ديگر اکنون روزانة 

فروش برساند نيازمند فروشِ دو برابر يا       است. لذا برای اينکه محصولِ روزانة کار را به
همان حال باقی        که شرايط ديگر به       درصورتی    که دوچندان بزرگتر باشد.          بازاری است

 در جريان ديگر  عبارت پنس، يا به ۶جای پنس به ۳افتد،  ارزش می مجموع اين 
 ۱  
۲۴ 

،  ۱  
۱۲ 
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تسلّط   تری   سيعتوانند بربازارِ و          ها می قيمت وسيلةکاهش فقط به باشند،کاالهای وی مانده
تر از ارزشِ اجتماعيشان            کاالها را باالتر از ارزشِ انفرادی ولی پائين           يابند. بنابراين وی

-فوق  ارزشِ        کاال اضافه      پنس. از اين راه وی باز از هر دانه   ۱۰ای  فروشد، مثالً دانه می

يلِ  کااليش مربوط به محيط وسا           آورد. خواه          چنگ می   معادلِ يک پنس به        ای   العاده    
افتد، اين     کار مؤثر نيروی  کلّیِ ضروریِ زندگی نباشد و خواه باشد و بالنتيجه در ارزشِ

مورد اخيرالذکر، برای            از که مستقلّ است روشن پس يابد. تحقّق می ارزش اضافه افزايشِ
 دار اين انگيزه وجود داردکه به سرمايههر فرد        رِ         وسيلة باالبردننيروی بارآو     کار قيمت

  آورد. کاالها را پائين 
ساختنِ   کوتاه    ارزش معلولِ        توليد اضافه     افزايشِ  باوجود اين، حتّا درمورد مزبور نيز

اضافه  زمان ١است. منطبق با آن کارِ کارِالزم وامتداد ساعت  ۱۰کارِالزم   درفرضِ ما زمان
ساعت و   ۲کار    فه گرديد، اضا      کار بالغ به پنج شيلينگ می        نيروی    بود يا ارزشِ روزانة              

ما اکنون      دارِ    سرمايه  شد يک شيلينگ بود. ولی می توليد  که روزانه ارزشی اضافهبنابراين 
  ارزشِ فروشد. چون  پنس می ۱۰ ای که آنهـا را از قرارِ دانه کند کاال توليد می  قطعه ۲۴

مانده نموده  باقی  ۳ 

۵ 
قطعه و ۹ساعتة کار در ۱۲کند. روزانة  کفايت می ريخته پيش ثابت 

    معرف زمان محصول از قطعه ۶است،  شيلينگ ۵ = کار نيروی  اينکه بهای به شود. نظر می

                                                
کارِ ديگران نيست بلکه وابسته به استيالی           داشتنِ وی بر محصولِ "سود يک شخص ناشی از تسلّط ـ۱

که دستمزد    تری بفروشد، درحالی          گران    بهای   او بر خود کار است. اگر وی بتواندکاالهای خود را به              
کمی   که از اين عمل سود خواهد برد... بخشِ     تغيير  باقی مانده باشد، آنگاه مسلّم است کارگرانش بی

کار را راه بياندازد و بنابراين سهمِ بزرگتری برای خود او                   که اين است کندکافی ازآنچه وی توليد می
  (Outlines of Political Economy", London, 1832, p. 49, 50")باقی بمانَد."   

سرماية  جبران آن برای ۲ 

۵ 
 کاال و طعهق۱۴شيلينگ است، فقط  ۱۲توليد مساوی با  وسايل  

 کارِ الزم  شود. نسبت محصول نموده می  
۲ 

۵ 
 قطعه و ۳رد کار گردد واضافه کارِالزم می  
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است.    ۵  :   ۳ فقط بود اکنون ۵ : ۱ از عبارت اجتماعی که تحت شرايط متوسطکار به اضافه
 ۲۰ساعتة کار   ۱۲همين نتيجه رسيد: ارزشِ محصولِ روزانة  توان به از طريقِ ذيل نيز می

که از نو در  توليد است  وسايل شيلينگ از اين مبلغ مربوط به ارزشِ  ۱۲شيلينگ است، 
که درآن      مانده بيان پولیِ ارزشی است             شيلينگ باقی   ۸گردد. پس       صول ظاهر می    مح 

کارِ متوسط اجتماعی     . بيان پولیِ مذکور از بيان پولیِگرديده است روزانة کار منعکس
که   کاری    ساعت است، باالتر است. بنابراين              ۱۲شيلينگ معرف  ۶نظيرِ خود،که درآن 

کند. يا     دار عمل می      کارِ مضروب يا توان           مثابه   تثنائی است به   بارآورِ اس        نيروی    دارای      
هائی بيش ازکارِ متوسط اجتماعیِ نوعِ               ارزش     بارت ديگر در فاصلة زمانی مساوی         ع به

شيلينگ در برابرِ ارزشِ            ۵دارِ ما مانندگذشته فقط           سرمايه  نمايد. ولی       خود ايجاد می      
  ۷ ساعت سابق، اکنون فقط به ۱۰ جای کارگر به پردازد. بنابراين، کار می نيروی روزانـة 

ای را مورد         ه شيوة توليد بهبوديافته        ک  داری     سرمايه  کند. پس     شيلينگ ترقّی می     ۳به  
که در همان رشته مشغولند، بخشِ         داران ديگری دهد، نسبت به سرمايه استفاده قرار می

آورد. آن راهی راکه                تصرف درمی      ارزش به      روزانة کار را برای اضافه                بزرگتری از       
وی باألنفراد        گيرد،    ارزشِ نسبی در پيش می          اضافه  درمجموعِ خود برای توليد         سرمايه

  دهد. مورد استفاده قرار می
يابد و بنابراين تفاوت       محض اينکه شيوة نو توليد تعميم می ازسوی ديگر،  به ولی

رود، آن       آنها از بين می    ارزشِ اجتماعیِتوليدشده و  کاالهای ارزان  انفرادیِبينِ ارزشِ 
کار   وسيلة زمان    ه ارزش را بهک گردد. همان قانونی العاده نيز ناپديد می ارزشِ فوق اضافه

که اُسلوبِ جديد اختيار نموده هنگامی قابل درک                    داری     سرمايه کند و برای  تعيين می
آن بفروشد،    اجتماعیِ تر از ارزشِ کاالی خود را به قيمتی پائين شودکه مجبور است می

۲ وی تا ِکار تا ارزشِ مزبور را مجدداً توليد نمايد. لذا اضافه نيازمند است ۱ 
۵ 

 ساعت و  

شيلينگ ۱شود، از وسيلة او توليد می که به ارزشی يابد و اضافه افزايش می ۴ 

۵ 
 ساعت و  
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 مانند قَبای وی را به قهری رقابت تأثير می قانونتوليد      سوی پذيرشِ شي   کند و روةجديد
گردد    می  ارزش فقط هنگامی درتمامِ پروسه محسوس  اضافهعامِّ  مآالً نرخِ پس ١رانَد. می

کاالهائی را       و لذا آن      ای از توليد را در برگيرد               کار آن رشته      نيروی بارآور          که ترقّیِ    
 ارزشِ    ضروریِ زندگی واردند وبنابراين در زمرة عواملِ    نمايدکه درمحيط وسايلِ ارزان

  روند. شمار می کار به نيروی 
قرار دارد. و نيز همچنين است در          بارآورکار  نيروی   ِ معکوس نسبت کاال به ارزشِ

 ارزشِ نسبی با        بالعکس اضافه    کاالهاست.      کار، زيرا وی تابعِ ارزشِ     نيروی ارزشِ مورد
باال    نيروی بارآور         ارزشِ نسبی با ترقّیِ          اضافه  نسبت مستقيم دارد و         بارآورِکار         نيروی    

ساعته،   ۱۲کار    آيد. يک روزانة متوسط اجتماعیِ               رود و در اثرِ تنزّلِ آن پائين می                 می 
شيلينگی  ۶  شود، همواره همان محصولِ ارزشمند     شرط اينکه ارزشِ پول ثابت فرض به

کار   روی  ني  اينکه مبلغِ ارزشی چگونه بينِ معادلِ ارزشِ                   آورد بدون توجه به     بار می را به
کار ارزشِ     نيروی بارآورِ ارزش تقسيم شده است. ولی چنانچه در اثرِ باالرفتنِ  و اضافه 

 ۳شيلينگ به  ۵کار از      نيروی    نمايد و بنابراين ارزشِ روزانة                   روزانه تنزّل        ِ زندگیِ   وسايل
 کند. برای     می   شيلينگ ترقّی   ۳شيلينگ به   ۱ارزش از        آيد، آنگاه اضافه  شيلينگ پائين 

 ۶ساعت الزم بود و اکنون فقط               ۱۰کار از نو توليدگردد سابقاً              نيروی    ارزشِ      اينکه    
  ارزش ملحق تواند به قلمروِ اضافه کارآزاد شده ومی است. چهار ساعت کار الزم ساعت

بنابراين          که نيروی    است  کششِ ذاتی وگرايشِ دائمیِ سرمايه عبارت از اين                         گردد. 

                                                
تر بفروشد، من نيز        تواند آن را ارزان              آورد و می       کمتر چيزِ بيشتری درمی     ـ "اگر همساية من باکاری۱

که بازوان  هنر، هر پيشه، هرماشينی که هر رو است که مانند وی ارزان بفروشم. ازاين بايد راهی پيداکنم
کند، در نزد ديگران نوعی اجبار و همچشمی         تر عمل می د و درنتيجه ارزاندار کار وامی کمتری را به 

آن پيدا     کار برند و يا چيزی شبيه به          آوردکه يا همان هنر، همان پيشه يا همان ماشين را به          وجود می به
  اش بفروشد." تر از همسايه کس نتواند ارزان ترازگردند و هيچ وسيلة آن بتوانند هم کنند که به

("The Advantages of the East-India Trade to England", London, 1720, p. 67) 
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کاالها خود     ِ شدنوسيلة ارزانکند و بهتر تمامندهد تاکاالها را ارزابارآورِکار را ترقّی 
  ١کارگر را ارزان نمايد.

تفاوت    کند، بی   را توليد می آن که داری خود برای سرمايه خودیِ کار به مطلقِ ارزشِ
پذيراست،  آن تحقّق وسيلة فروشِ به و کاال جادارد آن درنهاد که ارزشی است. فقط اضافه

ريخته است.     ارزش متضمنِ جبران ارزشِ پيش               يافتنِ اضافه     رد عالقة او است. تحقّق    مو
بارآور در نسبت مستقيم قرار دارد،                    نيروی    ارزشِ نسبی باگسترشِ          اينکه اضافه      نظر به  

کنند، و    نسبت معکوس تنزّل می        گسترش به    وسيلة همان    کاالها به     که ارزشِ       درحالی    
اضافه     کند، محتَویِ     تر می   کاالها را ارزان           که  همان پروسة واحدی         اينکه بنابراين نظر به

که فقط    داری     شودکه چگونه سرمايه       دهد، اين معما نيز حل می  آنها را ترقّی می ارزشیِ 
آيدکه ارزشِ مبادلة کاال              عالقمند به توليد ارزشِ مبادله است دائماً درصدد آن برمی                       

وسيلة آن يکی از بانيان اقتصاد سياسی،                که به   ی است  آورد. اين همان تضاد              را پائين    
داد وآنها در پاسخِ اين سؤال درمانده بودند.                        مخالفينِ خود را در تنگنا قرار می        )٢(نِهک

                                                
شرط   شود به نسبت دستمزد او نيز تنزّل داده می همان گردد به کم میکارگر  که ازمخارجِ هر نسبتی ـ "به۱

  " صنعت تحميل شده است، از ميان بردارند. هائی راکه به کلّية محدوديت حال اينکه درعين
("Consideration concerning taking off the Bounty on Corn exported etc.", London, 
1753, p. 7) 

گندم وکلّية وسايلِ زندگی تا سرحدّ امکان ارزان باشند. هرچيزی  کندکه "مصلحت صنعت ايجاب می
که   .. درکلّية کشورهائی         نمايد.    تر می   کند، ناگزيرکار را نيزگران               را گران می       که اين وسايلِ زندگی         
کار تأثير  صنعت تحميل نگرديده است ضرورتاً قيمت وسايلِ زندگی درقيمت هيچگونه محدوديتی به

کند." (همان اثر،           کار همواره تنزّل می           شوند، بهای     تر می   که وسايلِ زندگی ارزان             کند. هنگامی     می 
  )۳صفحة 

که ماشين    صحيح است  يابند.    کنند،کاهش می      قّی می  که نيروهای بارآور تر             همان نسبت "دستمزدها به
  نمايد."   تر می کارگررا نيز ارزان برآن کند، ولی عالوه تر می وسايلِ ضروریِ معيشت را ارزان

("A Prize Essay on the Comparative Merits of Competition and Co-operation", London, 
1834, p. 27) 

)۲ (Quesnay  م مراجعه به زيرنويسِ مربوطه در پِی فرانسوا کنِه دکترـ دربارةکنيد.  گفتارِ چاپ دو  



    ۵۲۵    کارل مارکس  

  

توليد وارد شود،         گويد: "آنان قبول دارندکه هرقدر بتوان، بدون اينکه زيانی به         میکنِه 
همان اندازه        جوئی نمود، به       ت صنعتی صرفه  در مخارج يا درکارهای پرخرجِ محصوال   

کاهد. و با وجود اين آنها               کارها می     جوئی سودآور است زيرا از قيمت اين                 اين صرفه   
مبادلة                                          ارزشِ  فزايشِ  ز ا ا ازکارِ صنعتگران عبارت  ناشی  توليد ثروت  معتقدندکه 

  ١ آنهاست." کارهای
وسيلةگسترش نيروی بارآورِ        به جوئی درکار داری صرفه بنابراين، درتوليد سرمايه

آنها ازاين   که روزانةکارکوتاه شود. غَرضِ اين هدف نيست وجه معطوف به هيچ به ٢کار
گردد.     کارِ الزم برای توليد مقدارِ مشخّصی ازکاالکوتاه                        که زمان     عمل فقط اين است     

ک ساعت ده بار     کارش مثالً طیِّ ي       نيروی بارآورِ         کارگر درنتيجة باالرفتنِ             اين امرکه      
کند و بنابراين برای هر قطعه ازکاالی مزبور ده بارکمتر                    بيشتر ازگذشته کاال توليد می

گذشته وجه مانع ازآن نيست هيچ کارِ الزم دارد، به زمانکار  ساعت به۱۲که وی را مانند
قطعه توليد نمايد. حتّا ممکن        ۱۲۰۰قطعة سابق  ۱۲۰جای ساعت به ۱۲وادارند و دراين 

قطعه   ۱۴۰۰ساعت  ۱۴که طیِّ    طوری    حال روزانة کارش تمديد شود به  که درعين ستا 
توان درآثارِ اقتصاددانانی چون                   که می   همين جهت است توليدکند و بر همين قياس. به

کارگر بايد از         خواندکه     ای چنين    و همانندآنان در صفحه          سينيور و   يور  ،  کولوچ    مک 

                                                
 (Quesnay: "Dialogues sur le Commerce et sur les Travaux des Artisans", P. 188, 189) ـ۱

  کنند." جوئی می که درکارِکارگران تا سرحدّ ناگزيریِ پرداخت صرفه بازانی ـ "اين سفته۲
(J. N. Bidaut: "Du Monopole qui s'etablit dans les arts industriels et le commerce", 
Paris, 1828, P. 13)  

  جوئی نمايد." زند تا در وقت وکار صرفه "کارفرما همواره به اين در وآن در می
(Dugald Stewart: "Works", ed. by Sir W. Hamilton, V. 8, Edinburgh, 1855, "Lectures 
on Political Economy", p. 318)  

کارگماشتة آنها تا سرحدّ امکان  اين عالقمندندکه نيروی بارآورِکارگران به داران) به "آنها (سرمايه
که اين نيرو را افزايش دهند." اين مقصود است آنها تقريباً به بزرگ باشد. دقّت  

(R. Jones: "Textbook of Lectures etc.″, Lecture III.) 
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ر سپاسگ جهتاين راه        زارِ سرمايه باشد؛ زيرا از      گسترشِ نيروهای بارآو   کارِ الزم      زمان
کارگر برای اثبات شُکرگزاریِ خويش            گردد، و در صفحة بعد باز خواندکه کوتاه می

نيروهای بارآورِ          کارکند. هدف تکاملِ          ساعت  ۱۵ساعت   ۱۰جای    بايد از اين پس به        
کارگر بايد       روزانة کارکه        که آن قسمت از        داری اين است   کار در درون توليد سرمايه 

کارکندکوتاه شود، تا درست از همان راه بخشِ ديگرِ روزانة کار،که وی                                 برای خود
  دار مجاناً کارکند، تمديدگردد. بتواند برای سرمايه

پذير    کاالها امکان       کردن بهای     ای بدون ارزان اينکه تا چه حد حصولِ چنين نتيجه
گردد و     ارزشِ نسبی معلوم می ی ويژة توليد اضافهها که در اُسلوب ای است است مسئله

  پردازيم. اکنون به مطالعة آن می ما هم
  
  
  

  
  

○ ● ○  
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  يازدهمفصل 

  

  همکاری
  
  
  

شود،که همان سرماية        داری عمالً آنگاه آغاز می     توليد سرمايههمچنانکه ديديم، 
گمارد و بنابراين         کار می   هتری ازکارگران را در زمان واحد ب                       انفرادی، تعداد بزرگ             

محصول    تری   بزرگ     کمی درمقياسِ   ازلحاظ بخشد ورا وسعت می خود دامنة پروسةکار
 عبارت ديگر      (يا به   محلِّ واحد کارگر در اشتغالِ همزمان تعداد بزرگی دهد.تحويل می
     نی         کارِ واحد)، به          در ميدانسرمايه           منظورِ توليد نوعِ معي فرمان دارِ واحد،         کاال، تحت

دهد. از لحاظ نفسِ           داری را تشکيل می          تاريخاً و مفهوماً نقطة حرکت توليد سرمايه               
وران فقط در        شيوة توليد، درآغازِ امر، وجه تمايز بينِ مانوفاکتور و صنايعِ صنفیِ پيشه               

 کارگماشته    به   وسيلة سرماية واحدی        کارگر در زمان واحد به              اين بودکه تعداد بيشتری     

  ور توسعه يافته بود. شد. فقط کارگاه استاد پيشه می
پس در ابتدای امر تفاوت تنها از لحاظ کمی است. چنانکه ديديم، حجمِ اضافه                    

که هرکارگرِ منفرِد        است  ارزشی    کند مساوی با اضافه   که سرماية معينی توليد می ارزشی
خود   خودیِ    رمشغولند. به     کا زمان وی به هم که تعدادکارگرانی در دهد ضرب می تحويل

آورد     وجود نمی     تغييری به کار ازنيروی  کشی ارزش يا درجة بهره اضافه تعداد درنرخِ اين
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تأثير جِلوِه     کلّی بی   کاال هرگونه تغييرِکيفی در پروسة کار به                و نيز از نظرِ توليد ارزشِ            
ساعته در    ۱۲  گردد. اگر يک روزانة کارِ                کند. اين خود از ماهيت ارزش ناشی می    می

شيلينگ در   ۶ضربِ   روزانة کار حاصل          ۱۲۰۰شيلينگ تجسم يابد، آنگاه ناگزير             ۶
در محصول مجسم شده است و         ۱۲۰۰ساعت *    ۱۲خواهد بود. در يک مورد            ۱۲۰۰

آحاد بسيار   کار. در توليد ارزش همواره مقدارِ بسيار برحسبِ ساعت ۱۲در مورد ديگر 
نفرکارگر      ۱۲۰۰که   ليد ارزش هيچ تفاوتی درآن نيست   شود. پس برای تو شمارش می

  انفراداً و يا مجتمعاً تحت فرمان سرماية واحدی توليد نمايند.
که در ارزش        شود. کاری     با وجود اين در درون مرزهای معين تغييری حادث می

یِ است و بنابراين تجلّ         کيفيت متوسط اجتماعی       که دارای        يابد کاری است        تجسم می  
مثابه ميانگينِ بسياری        است. ولی همواره يک مقدار متوسط فقط به      کارِ متوسطی نيروی

ای از صنعت      از مقاديرِ انفرادیِ مختلف از همان نوع وجودپذير است. در هر رشته                                
 کارگرِ کم منفردی چون حسن وحسين کارگرانط انحراف  وبيش ازحدوددارند.       متوس

پا   شوند، با يکديگر پابه         زبان رياضی "اشتباه" ناميده می                به اين انحرافات انفرادی،که                 
محض اينکه تعداد بزرگتری ازکارگران در شمارآيند، انحرافات مزبور        گردند و به می

  روند. از بين می
، بر پاية تجاربِ عملیِ          ) ١( ادموند برک      کار و افترازن مشهوری چون                حتّا مغالطه   
کارگرِکشاورز         ۵گروه ناچيزی" مانند            که "برای       کند  داری تأييد می        خويش در فارم       

انفرادیِ           هرگونه     بين می        تفاوت از  بنابراين نخستين             کار  کارگرِ کشاورزِ         ۵رود و 
نگليسی   قرار                                که به   ا باشنـد اگر جمعاً و در زمان واحد مورد نظـر  بلوغ رسيده  سنِّ 

فرکارگرِ کشاورزِ ديگرِ           ن  ۵دهند که هر      گيرند، عيناً همان مقدارکاری را انجام می                     

                                                
)۱ (Edmond Burke )۱۷۲۹دربارة مسائلِ  هايش نوشته که ليبرال ازمکتبِ انگليسی سياستمدارِ ـ )۱۷۹۷ـ

  عنوان اديبِ اقتصاد معروف ساخته است. اقتصادی وی را به
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که اگر     است  وسقمِ فرمايشات ايشان اين نکته روشن                صرف نظر از صحت      ١انگليسی.   
کار اشتغال دارند، به            کارگر را،که در زمان واحد به                  کار تعداد زيادی       روزانةمجموعِ 

دست   روزکارِ متوسط اجتماعی به             خود يک     خودیِ    نمائيم، به     تقسيم   عدة کارگران        
صورت   ساعت باشد. درآن       ۱۲کنيم مثالً روزانة کارِ هر يک ازکارگران   آيد. فرض می

کار اشتغال دارند روزانة کارِ مشترکی      که در زمان واحد به نفر کارگری ۱۲روزانة کار
نفرِ مزبورکمابيش        ۱۲کارِ هر يک از         دهد. با اينکه       تشکيل می   ساعت  ۱۴۴ميزان  را به

کارکمتر     ِ همان   نحراف دارند و بنابراين هرکارگر برای انجام                   ازکارِ متوسط اجتماعی ا
دوازدهمِ مجموعِ         کند، ولی چون روزانة کارِ هرکارگر يک                    يا بيشتر وقت صرف می      

  داری     است. اما برای سرمايه     اجتماعی کيفيت متوسط  است، دارای  ساعته۱۴۴روزانةکار 
صورت روزانة جمعیِ           روزانة کار به         کارگماشته است،       نفرکارگرِ مزبور را به            ۱۲که  

مثابه جزء قابل تقسيمی از روزانة                 کار وجود دارد و روزانة کارِ هر يک ازکارگران به        
تلقّی می       از آن است              کارِ جمعی  ياریِ    کارگرِ مزبور به          ۱۲که   شود وکامالً مستقل 

                 آن   ر به آنها نسبت به هم فقط منحص         کارهای     يکديگرکارکنند و ياآنکه تمامِ ارتباط
عکس، هر دو نفری        دهند. حاال اگر به         دارکار انجام می  باشدکه همه برای يک سرمايه

                                                
 کارِشخصِ ديگر از حيث نيرو، مهارت و دقّت                  کارِ يک انسان و ارزشِ  که بينِ ارزشِ است "بديهی ـ۱

که هر پنج نفر مرد در         ام   پاية مشاهدات دقيقِ خودکامالً اطمينان يافته                   تفاوت بسيار است. ولی من بر     
که در همان دوران سنّیِ            نفرِ ديگری     ۵دهندکه هر     ما تحويل می     مجموع خود همان مقدارکاری را به     

کارگر خوب      که بينِ اين پنج نفر يکی ازآنان دارای صفات يک                   آن معناست معين قرار دارند. اين به
اند. بدين  که سه نفرِ ديگر متوسطند و بينِ آن دو قرارگرفته کارگرِ بدی است، درحالی يگریت و داس

توانند انجام       نفر می   ۵گروه کوچک پنج نفری مجموعاً تمامِ آنچه راکه                    است در چنين  طريق ممکن
  (E. Burke: "Thoughts and Details etc.", p. 15, 16) آورد."                                  دست دهند، به

(Quételet)کتله اثرِ  دربارة فرد متوسط به
  مراجعه شود. )١ـ١( 

آمارگریِ جديد در مورد مسائلِ                  دان بلژيکی و بنيانگزارِ    ) ـ رياضی۱۸۷۴ـ۱۷۹۶( Lambert A. Quételet )۱ـ۱(
  اجتماعی. 
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طورِ تصادفی       کارگمارده شوند، آنگاه به              کوچکی به    وسيلة استادان      کارگران به       از اين    
را توليدکنند و بالنتيجه نرخِ            ارزش   که هر يک از اين استادان همان حجم  ممکن است

  آورند. دست رزش را بها عمومیِ اضافه 
کند. اگرکارگری خيلی بيشتر ازآنچه اجتماعاً الزم                       انفرادی بروز می           نَوسانات   

طورِ   کارِ الزمِ انفرادیِ وی به               کند، آنگاه زمان         کاال وقت صرف      است برای توليد يک       
  نگردد و بدي       کارِ متوسط منحرف می       اجتماعاً الزم يا از زمان   ای از زمان قابل مالحظه

متوسط    مثابه نيروی      نيز به   کارش گردد ونيروی کارِمتوسط تلقّی نمی مثابه کارش به طريق
تر از    شود، و يا پائين       فروخته نمی    کارش     صورت نيروی      شود. درآن       کار پذيرفته نمی      

کار مفروض      رسد. پس حداقلِّ مشخّصی از شايستگیِ            فروش می     متوسط به    کارِ   نيروی   
آورد تا اين          دست می   ای به    داری وسيله        يم ديدکه توليد سرمايه        است و ما بعداً خواه         

کند. با وجود اين، حداقلِّ مزبور نيز نسبت به متوسط انحراف                          گيری   حداقل را اندازه           
کار بايد پرداخته شود.            کند ولواينکه از سوی ديگر ارزش متوسط نيروی                     حاصل می  

 د.      دست می   ارزش به      کمتر از نرخِ اضافه        استاد يکی بيشتر و يکی     ۶بنابراين از ميانرآو
شوند ولی نه برای استادکاران منفرد.                   ها درمقياسِ جامعه جبران می             اين عدم تساوی        

افزائی فقط هنگامی درمورد توليدکنندگان منفردکامالً                        طور کلّی قانون ارزش           پس به  
کارگر     مان واحد عدة زيادی           دار توليدکنند، در ز       سرمايهمثابه  آنها به شود که اعمال می

   ١حرکت درآورند. کار بگمارند و لذا از ابتدای امرکارِ متوسط اجتماعی را به به
زمان عدة زيادی ازکارگران،                   تغيير باقی بمانَد، اشتغالِ هم          بی  حتّا اگر شيوة کار      

                                                
که خانم     دخترِ خياطی     که يک   است  کرده باشد و مدعی         خواهدکشفی     می روشر   ـ آقای پروفسور         ۱

که خانم استاد در همان روزها                مدت  دو روز استخدام نموده، بيش از دو دخترِ ديگری                           پروفسور به     
استاد مشاهدات خود را دربارة پروسة توليد  دهد. بهتراست جناب  کارگماشته است، کار تحويل می به

آزمايش نفرمايندکه عاملِ اصلی  شرايطیات را درتجربي ند و اينها انجام نده داری در اتاقِ بچه سرمايه
 دار وجود نداشته باشد.  يعنی سرمايه
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  رآن بسياری      که د   آورد. بناهائی         وجود می   خود، انقالبی در شرايط مادیِ پروسة کار به
ها   اَدوات، دستگاه          کنند، انبارهای مواد خام وغيره، ظروف، اَفـزار و                             کارگر کار می      

از وسايل      زمان باهم يا متناوباً مورد استفادة جمعی هستند وخالصه بخشی که هم وغيره 
مبادلة کاالها        گردند. ازطرفی ارزش     طريق مشترکاً در روندکار مصرف می توليد، بدين

وجه در اثرِ باالرفتنِ ميـزان استفاده از ارزشِ                         هيچ  مبادلة وسايل توليد، به          ا ارزش      و لذ  
وسايل توليد     کند و از سوی ديگر مقياسِ استفادة مشترک از                   آنها، ترقّی نمی        مصرف

کنند،   های بافندگیِ خودکار می           نفر نساج با دستگاه     ۲۰که درآن  اتاقی .يابد توسعه می
کند.   کار می    که بافندة مستقلّی با دو دستيارِ خود درآن        تر از اتاقی باشدناچار بايد بزرگ

    جداگانة ده             نفرکمترکار می      ۲۰کارگاهی برای         ولی ساختمان د تا ساختمانرکارگاه     ب
طورِ متمرکز و مشترک        مقدارِ زياد و به   که به برای هردونفر و نيز ارزشِ وسايل توليدی

که اعمال     آنها و تأثيرِ مفيدی        وجه متناسب با حجمِ      هيچ  ، به  گيرند   مورد استفاده قرار می
  گيرند سهمِ ارزشِ        که مشترکاً مورد استفاده قرار می                کند، نيست. وسايل توليدی           می 

که مجموعِ ارزشِ توليدشده           جهت  ازآن   کنند، چه می هرواحد محصول منتقل کمتری به
آنها،    که  گردد و چه بدان سبب         حجمِ بزرگتری از محصوالت تقسيم می          حال به درعين

طور مطلق با ارزشِ بيشتری در پروسة         که به توليد انفرادی، درحالی  درمقايسه با وسايل
کمتری وارد       گردند، ولی با توجه به محيط تأثيرشان بالنسبه با ارزشِ                         توليد وارد می        

کاهش    ثابت   دهندة ارزشِ سرماية      از عواملِ تشکيل شوند. بنابراين چون يکی پروسه می
آورد. تأثيرِآن    کاال را نيز پائين می نسبت مقدارِ خود، مجموعة ارزشِ يابد ناگزير، به می

جوئی در     تر توليد شده باشد. اين صرفه          وسايل توليدکاال ارزان            که   مانند موردی است       
 وسيلة عدةکثيری     آنها در پروسةکار به  کاربردن وسايل توليد فقط ازمصرف مشترک به

کارگران منفرِد و         گردد. برخالف وسايل توليد پراکنده و نسبتاً گران خرجِ                         ناشی می  
کارِ   مثابه شرايط     ور، اين وسايل توليد خصلت مزبور را به                  مستقلّ يا خُرده استادان پيشه 
آورندکه عدة زيادی            دست می   کار حتّا درصورتی هم به          اجتماعی يا شرايط اجتماعیِ       
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      نبِ هم      فقط ازلحاظدستياریِ يکديگر. قسمتی از وسايل              کارکنند و نه به       مکانی در ج
ازآنکه خود پروسة توليد دارای چنين صفَتی                    کار اين خصلت اجتماعی را حتّا پيش             

  آورند. دست می شود، به
طورکلّی از دو نقطه نظر مورد مطالعه قرار                    جوئی در وسايل توليد بايد به             صرفه 

کند و ازآنجا ارزشِ           تر می مزبورکاالها را ارزان جوئیِ  اينکه صرفه گيرد: يکبار ازلحاظ
ارزش و مجموعِ        آورد و بارِ ديگر ازحيث اينکه رابطة بينِ اضافه  کار را پائين می نيروی

دهد. اين       را، تغيير می     های ثابت و متغيرِآن ريخته، يعنی مبلغِ ارزشیِ بخش سرماية پيش
بحث   به    از مسائلِ مربوط  کتابِ سومِ اين اثر،که برخی ين بخشِنکتة اخير را ما در نخست

ايم، مطرح خواهيم ساخت.            آنجا احاله داده           بست مسائل به     کنونی را از لحاظ جمع          
حال با     نمايد و اين خود درعين           ساختنِ مسائل می     جريان تحليل ما را وادار به پراکنده                  

  داری شرايط       اينکه در توليد سرمايه         د. نظر به   کن  داری نيز تطبيق می        روحِ توليد سرمايه       
شکلِ عملِ   جوئی درآن نيز به         گيرد، صرفه     طور مستقلّ در برابرِ کارگر قرار می                 کار به   

  بارآوریِ        که  هائی   ازاُسلوب نيست وبالنتيجه مربوط کارگر شودکه به می گر جِلوِه  ای ويژه
  برند، جداست. کارِ شخصیِ وی را باال می

توليدیِ مختلف      های  که در پروسة توليد واحد ويا درپروسه ارِعدة بسياریک شکلِ
نقشه                         با هم طبقِ  يا  به يکديگر، در جنبِ هم  بسته  وا به     ولی  ند،            ای  ر اشتغال دا کار 

  ١شود. همکاری ناميده می
با                                 همچنانکه نيروی حملـة يک اَسواران و يا قدرت مقاومت يک هنگ پياده 

دهد ازنظرِ      که هرفرد سوار يا پياده منفرداً بروز می حمله ومقاومتی نيروهای جمعِ حاصل
کارگران منفرد از نيروی              طور مجموعِ نيروهای مکانيکیِ           است، همان     اساسی متفاوت     

بلندکردن بار،         مانند و مشترک، زمان هم عملِ  يک ضمنِ متعدد های دست ئی،که جمعی 

                                                
   (Concours de forces." Destutt de Tracy: "Traité de la Volonté etc.", P. 78")ـ ۱
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 ١دهند، متمايز است.        ز سر راه، از خود بروز می               پيچاندن دسته و يا برداشتنِ مانعی ا              
شکلی ازعهدة نيروهای جداگانه         آوردن نتيجة کارِ متّفق در اينگونه موارد يا به دست به

  مراتب    تر و يا تنها در مقياسِ به            خارج است و يا فقط با صَرف زمان بسيار طوالنی                     
بارآورِ فردی          ردن نيروی     پذير است. در اينجا فقط صحبت از باالب                کوچکتری امکان      

نيست بلکه سخن برسرِآفرينشِ             به  که   است  آنچنان نيروی بارآوری                وسيلة همکاری 
   ٢خودیِ خود و نفساً بايست نيروئی جمعی باشد. به

صورت يک قوة جمعی از امتزاجِ نيروهای                   که به   صرف نظر از نيروی جديدی           
نوع   خود موجبِ يک      اجتماعی    ها تماسِتن توليدی کارهای گردد، دراغلبِ می بسيار ناشی

گردد و استعداد    روحِ حيوانی) می animal spiritsچشمی و انگيزشِ جوهرِ حياتی ( هم
زمان در اَثنای يک            نفر مشترکاً و هم      ۱۲بردکه     طوری باال می       کارِ افراد را به           انفرادیِ     

کارگری    ۱۲ند تا ده مراتب بزرگتری تحويل می جمعی به ساعته محصول۱۴۴ِروزانةکارِ
کار   همين  روز متوالياً به        ۱۲که   کنند و يا کارگری  کار می ساعت ۱۲که منفرداً هر يک 
آنچنانکه ارسطو       شودکه انسان طبعاً، اگرنه   امر ازآنجا ناشی می اين ٣اشتغال داشته باشد.

                                                
پذير نيستند و بدون عملِ مشترک           ای، وجود دارندکه تقسيم             "عمليات بسيار، ازآنچنان انواعِ سادهـ ۱

انجام رسند. ازآن قبيل است بارکردن تنة درخت بزرگی بر چرخ... خالصه  توانند به بازوان متعدد نمی
زمان با يکديگر برای           که متقابالً و هم      آن، بدون دستياریِ بازوان بسياری                    که امکان انجامِ         هرکاری    

  د."کنند، وجود نداشته باش کمک می هم کارِ مشخّص غيرقابل تقسيم به همان
(E. G. Wakefield: "A View of the Art of Colonization", London, 1849, p. 168) 

تنهائی قادر نيست و ده نفر بايدکوششِ بسيار                 که برای بلندکردن يک تُن بار يک مرد به        "هنگامی ـ۲
  آن توفيق يابند."  انجامِ توانند حتّا با زورِ انگشت به کنند، صد نفر می

(John Bellers: "Propasals for raising a Colledge of Industry", London, 1696, p.21) 
کارگمارده  آکر به ۳۰۰کشاورز در وسيلة يک کارگر به "همچنين دراين مورد (يعنی اگر همان عدهـ ۳

ای از جهت       ) فايده    گيرند  مورد استفاده قرار       ، آکر ۳۰کشاورز در هر  ۱۰وسيلة  آنکه به جای  شوند، به
اندرکارند برای ديگران قابل درک                    که دست  کسانی که بجز برای ادکارگرِکشاورزی منظور استتعد

 ←آيد  است ولی اين با عمل جور درنمی ۱۲به ۳مثلِ نسبت  ۴به ۱شودکه نسبت  گفته می نيست. البته
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  است، الاقل حيوانی اجتماعی است. ١عقيده دارد حيوانی سياسی
کار يا     گر متفقاً و در زمان واحد هر يک جداگانه همان       کار ولواينکه عدة کثيری

مثابه    کارِ انفرادیِ هرکدام ازآنها، به                   نوعِ معينی ازکار را انجام دهند، باز ممکن است                    
را   کارآن     گرددکه محمولِ جزئی ازکارِ جمعی، معرف مراحلِ مختلفة آن پروسة کاری

دست يکديگر     که بنّاها دست به      نگامی مثالً ه    نمايد.    تر طی می    درنتيجة همکاری سريع       
بست انتقال دهند، هر يک ازآنها همان                 باالی چوب      ها را از پائين به         دهند تا سنگ    می 

دهد ولی با وجود اين، عمليات مزبور اجزاِء متّصلِ يک عملِ                             کار را انجام می          نوع  
وسة کار   ای هستندکه هر سنگ بايد در پر            دهند و مراحلِ ويژه           جمعی را تشکيل می     

کارگران همکار از دو دست هر يک ازکارگران تنها،که بايستی             دست ۲۴طی کند و 
کار همان     محمولِ   ٢رساند.    انجام می     ترآن را به       بست باال و پائين بروند، سريع             از چوب    

                                                                                                       
بسياری از      همين نوع سرعت نياز است، با تلفيقِ           هنگامِ درو يا در بسياری امورِ ديگرکه به              زيرا به →

 ۲بارگير،      ۲ران،      نفرگاری     ۲گردد. مثالً در هنگامِ درو               تر انجام می      کار، کار بهتر و سريع          نيروهای    
دهند    کش وکارگران ديگر در پای خرمن و يا در انبار، دو برابر بيشترکار انجام می           شانه ۲بند،  خوشه

يا آنها را در مزارعِ                تقسيم  (gangs)های مختلف    دسته  آنها را به       که  تا همين عده درصورتی          کنند و 
  An Inquiry into the Connection between the present Price of")     سازند."     مختلفه پراکنده

Provisions and the Size of Farms, By a Farmer", London, 1773, p. 7, 8)  
شهرنشين است. اين تعريف برای دوران که انسان طبيعتاً  درواقع تعريف ارسطو عبارت از اين است ـ۱

 فرانکلين انسان که  تعريف فرانکلين درمورد آمريکا. نما است همان اندازه خصلت کالسيک به باستانی
 کرده است. را طبعاً اَفزارساز تعريف

ارهستند، ک نوع يک انجامِ مشغولِ کارگران  که کار،حتّا درموردی جزئیِ تقسيمِ اين متذکّرشدکه بايد ـ "باز۲
هستند،   فوقانی    بست  ديگرتاچوب      دست  به  نيمةآجر ازدستی   دادن  مشغولِ که  مثالًبنّاهائی  پذيراست. امکان
کار وجود دارد وآن عبارت از اين  تقسيم آنهانوعی بينِ دارند ولی باوجوداين  کاراشتغال نوع يک همه به

آجرها را خيلی    دهد و همه با هم گری انتقال میدي ازآنهاآجررا ازمسافت مشخّصی به هريک   که  است 
بست  آجر را تا چوب رسانند تا اينکه اگر قرار بود هر يک ازآنها جداگانه نقطة مورد نظر می تر به سريع

   (F. Skarbek: "Théorie des Richesses sociales", 2e edit. Paris, 1840, T.I. P. 97, 98)  رساند." می فوقانی
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          می     کوتاه    مسافت را در زمان کند. از سوی ديگر هرگاه مثالً ساختمان بنائی                   تری طی
کارگران همکار هر يک همان يا            ند جهت مختلف سر بگيرد، بااينکهحال از چ درعين

پيوندد. در روزانة             وقوع می     کار به    بستگی  هم  دهند باز به      کار را انجام می    نوعی از همان
مکانی چند طرفه مورد عمل            لحاظ    کار از     که محمولِ      ساعته  ۱۴۴بسته و    هم  کاری به    
در    رسد که   انجام می     به  ای    ساعته  ۱۲وزانة کار       کار زودتر از ر           گيرد، مجموعِ      قرار می    

کنند و   را از يک سو شروع          خويش    کارِ   يک   منفرِد مجبورند هر         کمابيش   کارگران      آن
بسته ياکارگرِ جزء جمع، هم از روبرو و هم از پشت                         برسانند، زيراکارگر هم            اتمام    هب 

ودن را داراست.         جا ب   که تا حدی خصلت همه       گفت  توان    سر چشم و دست دارد و می     
که ازلحاظ مکانی ازهم جدا هستند در زمان واحد ساخته           های مختلفة محصول قسمت

  شوند. می
کار يا همان نوع        کارگران متعدد و مکملِ يکديگر همان               امرکه     ما در مورد اين         

 کارِ     ترين شکل   ساده    جهت اصرار ورزيديم، که اين                  دهند، ازآن         کار را انجام می          

کند. هنگامی      شکلِ همکاری نيز نقشِ بااهميتی ايفا می             ترين   يافته   ، در تکامل     مشترک  
کنند   کارمی    که باهم    است همين وجود افراد متعددی               که پروسة کار پيچيده وبغرنج            

گردند و بالنتيجه در          های مختلفه تقسيم     دهد که اعمالِ مختلفه ميان دست             امکان می    
ايجاد محصول تام ضَروری          راکه برای کاری وسيله زمان زمان واحد انجام شوند و بدين

  ١تر نمايند. کوتاه  است

                                                
يک   گردد. يکی به       زمان انجام       کار پيچيده باشد چندين چيز بايد هم             ه صحبت برسرِ اجرای      "هرگا   ـ ۱

کنند  کمک می ای حصولِ نتيجه دهد و همه به کارِديگررا انجام می که ديگری دارد درحالی کار اشتغال
را دردست   کشتی که ديگری سکّان زند درحالی است. يکی پارو می  خارج تنهائی نفر به که ازعهدة يک

آميز    گيرد و بدين طريق صيد ماهی چنان موفّقيت               قالّب می    اندازد يا ماهی به           دارد و سومی تور می          
  شودکه بدون اين همکاری ميسر نيست." می

(Destutt de Tracy: "Traité de la Volonté etc.", p. 78)   
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هائی از زمان، وجود            های توليد لحظات حساسی، يعنی دوره              در بسياری از رشته
که نتايج     کند و طیِّ آن ضروری است           داردکه طبيعت پروسة کار، خود، تحميل می                  

  ثمر برسد. معينی ازکار به
را دروکرد         معينی   ياگندمِ زمينِ  گلّة گوسفندی را پشم چيد بنا باشدکهمثالً هرگاه 

گرددکه اين اعمال در             آن می    کميت وکيفيت محصول وابسته به          و به انبار برد، آنگاه            
که طیِّ آن     ئی  انجام رسد. فاصلة زمانی          شود و در وقت مشخّصی به         زمان معينی شروع 

از پيش     ) ١( هاران    گونه موارد، مانند صيد ماهیِ             در اين    تواند جريان يابد  پروسة کار می
            رگشته است. در جريانتواند، مثالً روزانة             کارگرِ منفرِد فقط می         ساعت يک   ۲۴مقر

 ۱۲ساعت، داشته باشد ولی همکاریِ عدة يکصد نفری يک روزِ                       ۱۲ميزان     کاری به    
کار   دهد. کوتاهیِ مهلت         ای وسعت می     ساعته  ۱۲۰۰صورت روزانة کارِ            ساعته را به    

شود،   ميدان توليد ريخته می         کاری،که در لحظة مؤثر و الزم به                 وسيلة بزرگیِ حجمِ      به 
های متعدد     که از روزانه         آن است    موقع در اين مورد وابسته به               گردد. تأثيرِ به       جبران می

شود، بسته    میکه حاصل  بسته در زمان واحد استفاده شود. دامنة نتيجة مفيدی هم کارِ به
کمتر   شوند و درهرحال اين تعداد همواره                  کارگماشته می  که به است به تعدادکارگرانی

بايستی منفرداً درهمين مدت در همان ميدان عمل           از عدة کارگرانی خواهد بودکه می
  ٢کار اشتغال داشته باشند. به

متحدة   ت  شود در غربِ اياال          که موجب می     ست ا  همکاری     چنين   وجودنداشتنِ     

                                                
ه درآبهای دريای شمال و مانش               سانتيمتر)ک ۳۰تا  ۲۰کوچک ( ـ نوعی ماهیHeringِ يا  Hareng  ـ۱

کنند و هم درآن        های بزرگ چند ميليونی با هم حرکت می               ريزی دسته     هنگامِ تخم    فراوان است و به 
  شوند. که صيد می موسم است

  کار در لحظة قطعی مهمترين تأثير را دارد." "درکشاورزی انجامِ ـ۲
 ("An Inquiry into the Connection between the present Price etc.", p. 7)  

  درکشاورزی هيچ عاملی مهمتر از عاملِ زمان نيست." "
(Liebig: "Über Theorie und Praxis in der Landwirtschaft", Braunschweig, 1856, S. 23)  



    ۵۳۷    کارل مارکس  

  

زندگیِ     انگليسی اربابان  خاوری،که ازهندوستان هائی ازگندم ودربخش هائی آمريکا توده
  ١ساله مقاديرِ بزرگی پنبه دستخوشِ نابودی شوند. اند، همه کهن را از بين برده اشتراکیِ

سبب  همين  سازد وبه    پذير می کار را امکان ازطرفی همکاری، توسعة محيط مکانیِ
     مکان ارتباط دارد، اين                     کار،که محمولِ       های   برخی از پروسه       در مورد کار با وسعت

کردن    کشی و خشک    کارهای مربوط به زِه           همکاری ضروری است. از اين قبيل است          
ها وغيره ـ از طرف ديگر            آهن   ها، راه      ها، راه      ها، آبياری، ساختمان سدها،کانال                باتالق   
که ميدان     گردد    آن می    دهد، موجبِ      ناسبی بسط می  مقياسِ مت    اينکه توليد را به          درعين   

کار درعينِ بسط        ترگردد. اين محدودساختنِ محيط مکانیِ               توليد از لحاظ مکانی تنگ
 (faux frais)های    وپاش    جوئی در بسياری از ريخت            ميدان تأثيرِ آن، که موجبِ صرفه             

های مختلفة کار و از          هکارگران، از امتزاجِ پروس                  بودن    شود، از مجتمع       ای می    هزينه  
   ٢گردد. تمرکزِ وسايل توليد ناشی می

                                                
از هرکشورِ ديگرِ  که خود بيش آن را ازکشوری داشت توان انتظارِ دشواری می که به ) "نخستين عيبی۱(

آوردن      که امکان فراهم     است استثناِء چين و انگلستان) صادرکنندةکارگراست، در اين يد بهجهان، (شا
کار برای برداشت محصولِ پنبه ندارد. درنتيجة اين امر مقاديرِ زيادی از حاصل                                        عدة کافی دست     

ه و تا    که به زمين ريخته و ناچار تغييررنگ داد        شود و قسمت ديگری ازآن ، درحالی وری نمیآ جمع 
که در اثرِکمبودکارگر در موسمِ  طوری گردد، به آوری می جمع حدی فاسد شده است، از روی زمين 

آن احتياجِ  همه انگلستان به دار فعالً مجبور است از قسمت اعظمِ محصولِ پنبة خود،که اين الزم،کشت
  مبرم دارد، صرف نظر نمايد."

 ("Bengal Hurkaru. Bi-Monthly Overland Summary of News", 22 Juli 1861) 
آکر زمين پراکنده         ۱۵۰۰که سابقاً در ، مجموعِ سرمايه وکاری[زرع]"با پيشرفت در امرِکشت و ورز  ـ۲

به               می  بيشتر ازآن  اکنون شايد حتّا  تر در يکصد آکر زمين متمرکز              يافته   کشت تکامل     صورت   شد، 
تر   که ريخته شده فشرده        نسبت مبلغِ سرمايه وکاری    فاده بهگردد." با اينکه "مساحت زمينِ مورد است می

که سابقاً در اختيارِ  نسبت محيط توليدی ، معذلک مساحت مزبور به(is concentrated) گرديده است 
  تری است." شد، معرف ميدان توليد وسيع وکار می کشت وسيلة وی توليدکنندة تنها و مستقلّی بود و به

(R. Jones: "An Essay on the Distribution of Wealth. On Rent", London, 1831, p. 191)  
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بسته حجمِ    هم  کارِ منفرِد و جدا، روزانة کارِ به      درمقايسه با مقدارِ مساوی روزهای
کاری راکه برای توليد شیِء              کند و درنتيجه زمان         می   بيشتری از ارزشِ مصرف توليد             

بستة کار، اين نيروی          هم  اينکه روزانة به     اعم از کند.  کمتر می مفيد مشخّصی الزم است
آورده      دست  کار به    دادن قوة مکانيکیِ         سببِ ترقّی   بارآور باالتر را در مورد مشخّصی به   

مکانی باشد ويا علّت محيط تأثيرکار، يا تنگ آن بسط  ميدان مقياسِ    توليد به    شدن نسبت
گردد،     آن   کم موجبِ    کار درمدت    توليد باشد، يا درلحظات حساس بسيجِ مقدار زيادی

  آنان باشد و يا اينکه به           آن تهييجِ همچشمیِ افراد و يا تحريک نيروی حياتیِ                    يا سببِ 
بودن زده باشد، يا در وسايل                 کارگران متعدد مهرِ اتّصال و چندجانبه                  کارهای مشابه      

آن اين باشدکه        تآمده باشد، و يا علّ         عمل  جوئی به    توليد از راه استفادة مشترک صرفه  
بارآوری       است، درهرصورت نيروی شده داده اجتماعی کارِ متوسط خصلت کارِانفرادی به

کار و يا نيروی بارآورِ              بستة کار است نيروی بارآورِ اجتماعیِ                 هم  که خاصِّ روزانة به         
که   گيرد. کارگر درحالی           کارِ اجتماعی است. اين نيرو از نفسِ همکاری سرچشمه می  

دهد، حدودی راکه شخصيت             اکارگران ديگر طبقِ نقشة معين کارِ جمعی انجام می                  ب 
نيروی نوعیِ خويش تکامل            اندازد و به         دور می     کند به   وی تحميل می     انفرادیِ او به         

  ١بخشد. می
هم    کنند مگراينکه با      توانند همکاری  کارگران نمی  که است صحيح طورکلّی اگر به

آنهاست، آنگاه مسلّم         آنها درمحلِّ مشخّصی شرط همکاریِ   ودنب باشند و بنابراين جمع
-يا سرمايه    باشند مگراينکه سرمايه داشته توانند همکاری  مزدبگير نمی  کارگران که است

زمان باهم       کارِآنهارا هم  کارگماشته باشد ولذا نيروی زمان باهم به آنهارا هم دارِ واحدی
                                                

وجود    ئی به   "نيروی انفرادیِ انسان بسيار ناچيز است ولی اتحاد اين نيروهای ناچيز  قدرت جمعی                             ـ۱
اند تو که صرف اتحاد نيروها می نَحوی است به جمعِ همة نيروهای جزِءآن آوردکه بزرگتر از حاصل می

عملِ از زمان آنها را بزرگترکند." کار بکاهد و ميدان  
(G. R. Carli: "Meditazioni etc." T. XV. P. 196)   پ. وری( زيرنويس برای P. Verri . (  
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کارگران       کار، يا مجموعِ مزد         وعِ ارزشِ اين نيروی         کرده باشد. بنابراين مجم خريداری
کار در پروسة توليدی           از آنکه نيروهای          برای يک روز، يک هفته وغيره، بايد پيش                    

کارگر يکباره مزدپرداختن              ۳۰۰به   ده باشد.   م دارگردآ       گردند در جيبِ سرمايه         مجتمع 
ا پرداخت هفته به       ولو فقط برای يک روز باشد مستلزمِ صَرف سرماية بيشتری است ت                     

کنند، يا     کار می    که باهم  کارگر طیِّ تمام سال. پس عدة کارگرانی هفته به عدة کمتری 
دارِ منفردی       که سرمايه    است  ای    درجة همکاری، در مرحلة اول وابسته به مقدارِ سرمايه     

که   آن است    عبارت ديگر منوط به         کار مصرف نمايد يا به   تواند برای خريد نيروهای می
  ای ازکارگران را دراختيار دارد. چه نسبت وسايل معيشت عده دار به يک نفر سرمايه

که دربارة سرماية متغير ذکرشد.  همان نَهج است درمورد سرماية ثابت نيز وضع به
کارگر دراختيار دارد سی               ۳۰۰که   داری     مثالً مخارجِ مربوط به موادّ خام برای سرمايه        

کارگر استخدام نموده          تن  ۱۰که داری است هريک از سی سرمايه بار بزرگتر ازمخارجِ
گيرند    طورِمشترک مورد استفاده قرار می    که به توليدی است. البته ارزش وحجمِ وسايل

ای   مالحظه   طورِقابل     آنها نيز به     هرحال کند ولی به نمی عدةکارگران ترقی افزايشِ نسبت به
-توليد در دست سرمايه        از وسايل     فتنِ مقدارِ بزرگی        تمرکزيا    يابند. بنابراين       می افزايش 

کارگران مزدور است و وسعت همکاری، يا مقياسِ             داران منفرِد شرط مادیِ همکاریِ
  توليد، وابسته به وسعت اين تمرکز است.

بود تا تعدادکارگرانی             ضرور   سرمايةانفرادی        که درابتدای امر مقدارحداقلّی  ديديم
را    کنند، خودکارفرما      توليد می  که ارزشی  اضافه شوند باحجمِ مان استثمارمیز که دريک

نمايند و    تبديل   دار    سرمايه   ورِکوچک به     سازند و وی را از پيشه کارِدستی مستغنی ازانجامِ
مقدارِ    همين   اکنون    ولی    وجودآورند.  به طورِصوری به را داری مناسبات سرمايه طريق بدين

کارِ   های انفرادیِ         گردد که بسياری از پروسه              ئی تلقّی می    شرط مادی     مثابه   حداقلّ به    
  کند. بسته تبديل می هم پراکنده و مستقل از يکديگر را به يک پروسة کارِ اجتماعی به

نمودکه فرمانروائیِ سرمايه برکار نتيجة صوریِ اين امر است                  و نيز بدواً چنين می
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دار و بنابراين تحتِ فرمان وی       ارکند، برای سرمايهک اينکه برای خود  جای کارگر به که 
کار مشغول است. با همکاریِ عدة بسياری ازکارگران مزدگير، فرمانروائیِ سرمايه                                    به

توليد    صورت شرط واقعی برای      تبديل به ضرورتی برای پيشرفت خود پروسة کار و به
 گردد   همان اندازه ناگزير می            وليد به  دار در ميدان ت          گردد. اينک فرمانروائیِ سرمايه   می
  فرماندهیِ سرداری در ميدان پيکار.که 

شود  انجام می     بزرگی    طورِاجتماعی يا باألشتراک درمقياسِ    که مستقيماً به هرکاری
کند وآن وظايف         های انفرادی را هماهنگ  احتياج به مديريتی دارد تا فعاليت وبيش کم

شود ومتفاوت ازحرکت           می  ناشی   توليدکننده   دستگاه عِازتحرک مجمو راکه  ئی عمومی
را رهبری      تنها، خودخويشتن  زن نفر ويولون دهد. يک است، انجام های مستقلِّ آن ارگان

کند ولی يک اُرکستر احتياج به رهبر دارد. اين وظيفة رهبری، مراقبت و وساطت                          می
قرار   عهدة سرمايه کند، به ی پيدا میکار تحت اختيارِ سرمايه جنبة همکار مجرد اينکه به

  شود. خودمی مختصِّ های ويژگی دارای سرمايه،وظيفةرهبری وظيفةخاصِّ مثابه گيرد.به می
که تا سرحدّ     داری جز اين نيست      توليد سرمايهانگيزه وهدف جازمِ پروسةنخست 
د آنجاکه امکان دار         تا  آورد؛ يعنی      دست را به    ١سرمايه     افزائیِ    ارزش       ترين   امکان بزرگ      

 کشی از نيروی     د و بنابراين تاآنجاکه ميسر گردد، بهره                 بيشتری توليد نماي        ارزش   اضافه
کار  زمان به     که هم   کارگرانی       نمايد. با ازدياد تعداد                دار تأمين     هـوسيلة سرماي   را به     کار  

 بر    يافتن  منظورِتسلّط   شود و بالنتيجه فشارِسرمايه به         آنان زياد می   دارند، مقاومت  اشتغال
از وظيفة      دار تنها عبارت       سرمايه     يابد. فرمانروائیِ          می    نيز ضرورتاً افزايش           مقاومت    ين  ا 

آن بستگی دارد؛        گيرد و به    کار سرچشمه می    اجتماعیِ     پروسة    ذاتاً از       کهنيست  ایويژه
گردد   می  شی کار نا    کشیِ يک پروسة اجتماعیِ       که از بهره      است  حال عملی    بلکه درعين

کش و مادة خامِ       که ناگزير بينِ بهره        است  ناپذيری     تضادّ آشتی   به    و بنابراين محکوم       

                                                
۱کاری است."  کاسب ـ "سود... يگانه هدف (J. Vanderlindt: "Money answers etc." p. 11) 
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 که دربرابرِکارگرِمزدور              توليدی    وسايل  . همچنين با توسعة ميزان  دارد استثمارش وجود
ز کاربردن اين وسايل ني            ، ضرورت مراقبت در شايسته به            گيرد   مثابه مالِ غير قرار می          به 

ای   کارگران مزدور تنها در اثر وجود سرمايه                      از سوی ديگر همکاریِ         ١شود.   بيشتر می  
گمارد. همبستگی وظايف آنها و وحدتشان مانند                     کار می    زمان به     که آنها را هم       است 

آنها     که  ای قرارگرفته        يک هيئت جمعیِ مولّد، در خارج ازآنها قرار دارد، در سرمايه                             
کارها از لحاظ ذهنی مانند              دارد. بنابراين همبستگی            تحد نگاه می   را مجتمع نموده و م        

مثابه قدرت ارادة غير            دار، به دار و از جهت عملی مانند فرمانروائیِ سرمايه نقشة سرمايه
  شود. که فعاليت آنها را تابعِ هدف خودکرده است، تلقّی می

است، زيرا      جنبه دارای دوازلحاظ مضمون  داری که مديريت سرمايه پس درحالی
کار است برای ساختنِ       طرفی پروسة اجتماعیِ جنبه دارد، يعنی از پروسة توليد خود دو

افزائیِ سرمايه است، ازلحاظ شکل اين مديريت      محصولی و ازسوی ديگر روند ارزش
خود   اَشکالِ ويژة      مستبدانه است. با تکاملِ همکاری در مقياسِ بزرگتر، اين استبداد به                   

محض   شود، به    دار خود ازکارگران آزاد می                   بخشد. همچنانکه بدواً سرمايه          تکامل می   
گردد.     می   آغاز    داری   سرمايه توليد واقعیِ تازه رسدکه آن حداقلّی می اش به اينکه سرمايه

                                                
خود اطالع  ۱۸۶۶ژوئنِ  ۳در شمارة  "Spectator "اسپکتاتور گليسیبورژوایِ ان ـ يک روزنامة خُرده۱

  منچسترداران وکارگران درشرکت ميلة فلزسازیِ  دهدکه پس از تشکيلِ نوعی شرکت بين سرمايه می
"Wirework Company of Manchester" مصالح بود، زيرا  نتيجة تنزّلِ "نخستين تالفا ناگهانیِ ميزان

بيند و اتالف مصالح در جنبِ قروض               مالک ديگر، دليلی در اتالف مالِ خود نمی                   کارگر مانند هر      
عنوان نقصِ اساسیِ       سبکسرانه بزرگترين سرچشمة زيان يک بنگاه اقتصادی است." همين روزنامه به              

کند  : "اين تجربيات ثابت میکه کرده است کشف چنين (Rochdale)روچدلتجربيات شرکت تعاونیِ 
اداره نمايند  را کلّية اَشکالِ صنعت توانند دکّان،کارخانه وتقريباً کارگری باموفّقيت می های شرکت که

کنند ولی! ولی اينان جای  ای بهتر می العاده نَحوِ فوق کارگران را به ها شرايط زندگیِ و حتّا اين شرکت
  ناکی! گذارند." واقعاً چه چيزِ وحشت داران باز نمی محسوسی برای سرمايه
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کارگران را ازگردن خود          کارگران منفرِد ياگروه آنگاه وظيفة مراقبت مستقيم و دائمیِ
ای از     نمايد. هر عده      ای ازکارگران مزدبگير تعويض می کند وآن را به نوعِ ويژه باز می

 کنند عيناً مانند سپاهی از ارتش           کار می   که با هم تحت فرمان سرماية واحدی کارگران
دارند (مراقبين، بازرسان و            دارانی ومتصديان) و درجه افسران عاليرتبه (مديران احتياج به

تدريجاً     کنند.کارِمراقبت        می نامِ سرمايه فرماندهی هنگامِ پروسةکار به به سرکارگران)که
اقتصاد     با  مستقل    وران     گردد. درمقايسة شيوةتوليد دهقانان وياپيشه     منحصرِآنان می وظيفة
مثابه    کار مراقبت را اقتصاددان به                که بر پاية بردگی قرارگرفته است، اين                    داران      کشت 

شيوة توليد     که  هنگامی   عکس  ولی به ١آورد. حساب می چيزتوليد بهنا faux fraisهای برج
که از ذات پروسة           را    داری مورد مطالعه است همين اقتصاددان وظيفة مديريتی               سرمايه

داری وبالنتيجه از      خصلت سرمايه  که معلولِ شود باوظيفة مديريتی می  کار ناشی اجتماعیِ
  جهت   دار ازآن        سرمايه   ٢شمارد.  می يکی گيرد، می هپروسه سرچشم ناپذيرِ اين تضادّ آشتی

                                                
منزلة خصلت     را به     "Superintendence of labour"  کار   مراقبت     ) ١ـ١( کرنس از آنکه پروفسور  پس  ـ۱

کشاورزِ  دهد: "چون کند چنين ادامه می می آمريکای شمالی معرفی جنوبیِ دراياالت عمدة توليد بردگی
کار  خاصّی برای هيچ مشوقِ بهدارد، احتياجی  مالک (مالکينِ شمالی) تمامِ محصولِ زمين خود را برمی

  ندارد. هرگونه مراقبتی در اين مورد بيهوده است."
 .ريکاردو) ـ اقتصاددان انگليسی از مکتبِ ۱۸۷۵ـ۱۸۲۳( John Elliot Cairens) ۱ـ۱(

اً اجتماع   ای را که       طورکلّی صفات مشخّصه      که به   (Sir James Steuart)) ١ـ٢( سر جيمس استيوارت ـ۲
شود: "آيا علّت اينکه  بيند چنين متذکّر می سازد باچشمِ باز می د را از يکديگر متمايز میهای تولي شيوه

که  برند غير از اين است  را از بين می (Private industry)کوچک  های مؤسسات بزرگ صنعتی بنگاه
  شوند؟" کارِ بردگی نزديکتر می سادگی مؤسسات بزرگ مزبور به

("Principles of Political Economy", London, 1767. T. I. p. 167, 168)  
کوشيده است     گفتة مارکس     که بنابه ـ اقتصاددان انگليسی)۱۷۸۰ـ۱۷۱۲( Sir James D. Steuart (Stewart)) ۱ـ۲(

که سرمايه بر      صورت منطقی بيان نمايد" و اين نکته را در تحقيقات خود درک نموده است             ليسم را به "مرکانتي
مثابه مالکيت طبقات مشخّصی، از سوی ديگر پيشرفت         ، بهسو و شرايط توليد کار از يک دائی بينِ نيرویپاية ج

  کند. نموده است. وی سود را مازاد قيمت بر ارزش تلقّی می
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دارد  صنعتی   سبب سرفرماندهیِ دار نيست، بلکه وی بدان که مديرِ صنعتی است سرمايه
گرددکه در  می  همان نَحو خصيصة سرمايه صنعت به  دار است. سرفرماندهیِ که سرمايه

  ١مالکينِ زمين بود.زمان فئودالی سرفرماندهیِ جنگ و رياست محاکمات خصيصة 
دار در حالِ معامله است، صاحبِ                مثابه فروشنده با سرمايه          که به   کارگر، مادامی         

تواند بفروشدکه در اختيار دارد، يعنی                     کارِ خويش است و فقط چيزی را می              نيروی   
دار    که سرمايه    جهت  کارِ شخصی و منفردشدة خويشتن را. در اين روابط، ازآن                        نيروی

کارگرِ مستقل      ۱۰۰کند و يا با      کار خريداری می          کار صد نيروی      جای يک نيروی        به 
تواند     می   گردد. وی       نمی  حاصل تغييری وجه هيچ بندد، به می تنها قرارداد نفرِ جای يک به

دار    کار بگمارد بدون اينکه آنها را همکار نمايد. بنابراين سرمايه                            نفرکارگر را به        ۱۰۰
بستة يکصد    هم  کارِ به    پردازد ولی ارزشِ نيروی                یکارِ مستقل را م       ارزشِ يکصد نيروی      

های مستقل افراد منفردی هستندکه               مثابه شخصيت   کند. کارگران به  نفری را تأديه نمی
آنان    ندارند. همکاریِ      ای يکديگر رابطه گيرند ولی با ارتباط قرار می در با همان سرمايه 

خود تعلّق ندارند.         آنان ديگر به       گردد ولی در پروسة کار        تازه در پروسة کار آغاز می
عنوان عضوِ  مثابه همکاران و به اند. به با ورود در روندکار آنها در سرمايه مستحيل شده

نيروی بارآوری     اند. بنابراين از نَحوة وجودیِ سرمايه دستگاه فعال،آنها فقط عبارت يک
است. نيروی      نيروی بارآورِ سرمايه      آورد،  وجود می کارگرِاجتماعی به  مثابه کارگر به که 

کارگران تحت شرايط مشخّصی قرارگرفتند مجاناً                اينکه محض کار به بارآور اجتماعیِ
اينکه نيروی      دهد. نظر به      يابد و سرمايه آنها را تحت چنين شرايطی قرار می                   تحول می   

ينکه کارگر پيش از       ا  دار خرجی ندارد و از طرف ديگر نظر به     بارآورِکار برای سرمايه
آورد، نيروی مزبور مانند       وجود نمی اين نيروی بارآور را به  کارش به سرمايه يافتنِ تعلّق

                                                
، همان          کنت  آگوست  پس   ـ۱ مکتبِ وی بان                      و  با ر ا نیِ  ا ود ثبات          طورکه ضرورت جا ا را  يه  سرما

  همين طريق ثابت نمايند. رورت جاودانیِ اربابان فئودال را نيز بهتوانستند ض می اند، نموده
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که   است   طبعاً داراست و نيروی بارآوری   گويا سرمايه که کند نيروی بارآوری جِلوِه می
  به ذات سرمايه وابسته است.

ها   آسيای باستان، مصريان، اتروسک               پيکـرِ  تأثيرِ همکاریِ ساده را آثـارِ غول                 
 که اين    است   داده      روی     ازمنة گذشته چنين       "در   دهند.      می   نشان    وغيره به هيئت عظيمی      

کشوری و لشکریِ خود در برابرِ مازادی از                 های های آسيائی پس از وضعِ هزينه دولت
ملی و يا   کارهای تج      مصرف   اند به    توانسته    اندکه آنها را می          وسايل معيشت قرارگرفته         

ها و بازوان مردمِ غيرکشاورز             تمامِ دست اکثريت قريب به آنها به مفيد بزنند. فرمانروائیِ
 بود  اختيارِ انحصارهای شاهان و روحانيت قرارگرفته                       تحت    که مازاد مزبور          و اين امر     

يند...    آثارِ عظيمی را بناکرده سراسرِکشور را ازآن پر نما                         آنها امکان دادکه چنين             به 
آنها      نقلِ   و    ملح که    پيکر و اَجسامِ عظيم        کوه   های   درآوردن مجسمه         حرکت   برای به    

شسراف به            آن     کارِ انسانی      انگيز است تقريباً فقط نيروی            فتگنتهای اهم با م    رده  کار ب
کرد.    کارکفايت می      آنان برای اين           های   تمرکزِکوشش     تعداد کارگران و           شده است.   

صورت جزايری       های عظيمی مرجان ازکف اقيانوس به                که صخره   بينيم می سان همين به
به           دهند درحالی         رويند و تشکيلِ زمينِ مستحکمی می            می  آنهـا  ز  ا طورِ   که هر يک 

آسيائی    جداگانه ناچيز، ضعيف و حقير است. کارگران غيرکشاورزِ يک شاهنشاهیِ                           
اند،    امر صَرف نکرده       همی برای اين      خويش چيزِ م      غير از فعاليت جسمانی و انفرادیِ              

آنهاست و قدرت حکمفرمائی بر چنين تودة عظيمی موجبِ                      تعدادآنها نيروی           ولی  
کارگران      زيست    وسيلة   که  تمرکز درآمدهائی          پيدايشِ آن آثارِ ديوسارگرديده است.                  

يافتن به چنين اموری را            معدودی اشخاص امکان دست             نفر ويا     دست يک     است در    
شاهان)    های (مغ   آسيائی و مصری يا تئوکرات قدرت پادشاهان  اين ١ هم ساخته بود."فرا

                                                
آشوری، مصری وغيره درلندن  های مجموعه (R. Jones: "Textbook of Lecture etc." p. 77,78)ـ ۱

 کار بر اساسِ همکاری و تعاون هستند. های آن پروسه های اروپائی شواهد عينیِ و سايرِ پايتخت
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صورت   به  وی  است، خواه گرديده داران منتقل سرمايه اتروسکی وغيره درجامعةکنونی به
دارِ    عنوان سرمايه       دارِ منفرد وارد ميدان شود و خواه مانند شرکت سهامی به                           سرمايه  

  يد.جوش تجلّی نما درهم
که ما آن را درآغازِ تمدن بشَری، در                    همکاری يا تعاون در پروسة کار، آنچنان                  

کنيم،   هنديان مشاهده می        اشتراکیِ ويا تاحدی درکشاورزیِ جامعة ١نزد اَقوامِ شکارگر
از طرفی مبتنی بر مالکيت جمعی بر شرايط توليد است و از سوی ديگر معلولِ اين امر      

اند و مانند       بند قبيله يا زندگیِ اشتراکی بريده نشده      اگانه هنوز از نافکه افراد جد است
کندوی خويشند. اين دو خصلت، تعاون مزبور                    زنبورهای منفردی هستندکه وابسته به             

گريخته از همکاری ولی            سازد. استفادة جسته         داری متمايز می         را از همکاریِ سرمايه          
ر قرون وسطا و در مستعمرات جديد، بر پاية                     مقياسِ بزرگ در دوران باستان،  د                   به 

مناسبات بالواسطـة آقائی و نوکری و اغلب بر پايـة روابط بردگی قرارگرفته است.                                   
که نيروی     کارگرِ مزدبگيرِآزادی است              داری بالعکس، از پيش متضمنِ             شکلِ سرمايه  

-تاريخی شکلِ سرمايه      فروشد. ولی با وجود اين ازلحاظ     دار می کارِ خود را به سرمايه 

کارگاه مزبور شکلِ         وری، خواه       داری در تضاد با اقتصاد دهقانی وکارگاه مستقلِّ پيشه
داری مانند        در برابرِآنها همکاریِ سرمايه              ٢يابد.  صنفی داشته يا نداشته باشد، توسعه می

نظر   ی به شکل کند بلکه همکاری، خود مثلِ        نمی ای ازهمکاری جِلوِه تاريخیِ ويژه شکلِ

                                                
که شکار  پر بيحق نباشد هنگامی"Théorie des Lois Civiles" خوددرنوشتة(Linguet)  لنگه ـ شايد۱

   .دهد توضيح میشکار  اَشکالِ  اولين  عنوان  را به  همکاری و شکارِ انسان(جنگ) مثابه نخستين شکلِ را به
فئودالی را  وری،که هردو از طرفی پاية شيوة توليد ـ اقتصادکوچک دهقانی وکارگاه مستقلِّ پيشه۲

داری نمودار  دهند و از سوی ديگر پس از انحاللِ اين شيوة توليد درکنارِ توليد سرمايه تشکيل می
دهند  می  آن تشکيل اوجِ دوران را در کالسيک جامعةاشتراکیِ اقتصاد حال پاية اساسیِ شوند، درعين می

رقی و پيش از استيالی جدیِ رژيمِ بردگی بر از انحاللِ مالکيت مشاعِ ابتدائیِ ش که، پس  يعنی دورانی
 توليد، قرارگرفته است.
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تاريخی      لحاظ طورِ ويژه از داری است وآن را به رسدکه خاصِّ پروسة توليد سرمايه می
  سازد. متمايز می

است، مانند      همکاری رشد يافته      وسيلة  به که کاری بارآورِاجتماعی همچنانکه نيروی
 برِ پروسة  سان خود همکاری نيز، در برا همان شود، به گر می ه نيروی بارآورِ سرمايه جِلوِ

خاصِّ   مثابه شکلِ   کوچک، به    استادان توليدکارگران منفرد و مستقل و همچنين درمقابلِ
که درنتيجة انقياد به          کند. اين نخستين تغييری است         داری نمود می     پروسة توليد سرمايه

-آيد. مفروض      خود پيش می به خود تغيير شود. اين کار چيره می بر پروسة واقعیِ  سرمايه

کارگرِ مزدور درآن واحد و در پروسة                      کارگماردن عدةکثيری         آن،که مستلزمِ به نبود
دهد و با هستیِ خود        داری را تشکيل می          کارِ واحد است، مبدأ حرکت توليد سرمايه                

داری ازطرفی معرف ضَرورت تاريخی               اگر شيوة توليد سرمايه است. پس  قرين  سرمايه
ای اجتماعی است، از سوی ديگر اين شکلِ اجتماعیِ                    به پروسه    برای تبديلِ روندکار          

وسيلة باالبردن       رود تا به   کار می که از جانبِ سرمايه به پروسة کار نمايندة اُسلوبی است
  کشی نمايد. نيروی بارآورِ سوداگرانه ازآن بهره

با ت       تاکنون مورد مطالعه قرار داده                    که ما   ای   ساده    همکاری، در شکلِ        وليد  ايم، 
وصفَت مميزة دوران تکاملیِ     ثابت وجه شکلِ هيچ کند ولی به بزرگ تطبيق می مقياسِ به

  دهد. داری را نشان نمی ای از شيوة توليد سرمايه ويژه
در مراحلِ اولية خود،که               ١که مانوفاکتور   گفت توان اگر دست باال را بگيريم، می

                                                
کار  آن راندن کارِ واحد، راه پيش چشمیِ عدة بسياری درحولِ ـ "آياگردآوردن مهارت،کوشش و هم۱

بافیِ خود را       های پشم کارخانه که  داشت آن را می بود آيا انگلستان توانائیِ نيست؟ و اگر غير از اين می
   Berkeley))۱ـThe Querist", London, 1750, p. 56, § 521)  )۱" :برساند؟" ازکمال ای چنين درجه به
) ـ فيلسوف معروف و اسقف ايرلندی مؤسسِ مکتبِ                ۱۷۵۳ـ۱۶۸۵(   (George Berkeley)  جرج برکلی      ) ۱ـ۱( 

دهد. وی      تن و به ذهن نسبت می      خويش     چيز را به       که واقعيت دنيای خارج را منکر است و همه          ايدآليسمِ ذهنی
 پذيرد. وجود هيچ واقعيت عينی را سوای خود و خارج از روح نمی
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شکلِ نزديک شده است و همچنين است در           اين   وری داشته تازه به       هنوز اُسلوبِ پيشه
کند، و فقط      آن نوعی ازکشاورزیِ بزرگ،که با مرحلة مانوفاکتوری تطبيق می                              مورد

که   اند وحجمِ وسايل توليدی          کارگماشته شده     زمان به     که هم   از لحاظ تعدادکارگرانی             
شکلِ   ساده همواره     گردد. همکاریِ اقتصاد دهقانی متمايز می است ماهيتاً از تمرکز يافته

افتد بدون      کار می   در مقياسِ بزرگ به که سرمايه  است هائی ازصنعت مسلّط درآن رشته
  آالت نقشِ مهمی ايفا نمايند.   کار يا استعمالِ ماشين آنکه هنوز تقسيم

داری است ولواينکه صورت سادة اين      شيوة توليد سرمايه همکاری شکلِ اساسیِ
  ای جِلوِه نمايد. آن، مانند شکلِ ويژه ترِ بعدیِ يافته لِ تکاملهمکاری، در جنبِ اَشکا

  
  

  
  
  

♣  
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  فصل دوازدهم

  

  کار و مانوفاکتور تقسيم
  

  

   منشأ دوگانة مانوفاکتور .۱
  

کالسيک خودرا با مانوفاکتور    شکلِ است، کارقرارگرفته که برپايةتقسيم همکاری
داری در دوران خاصِّ               سرمايه    ميزِ پروسة توليدم  مثابه شکلِ کند. همکاری به ايجاد می

ثلث    آخرين     ميانة قرن شانزدهم تا    که تقريباً از يابد يعنی دورانی مانوفاکتوری تسلّط می
  کند. سدة هيجدهم امتداد پيدا می

  آيد. وجود می مانوفاکتور از دو طريق به
ل بايد ازآغاز تا           گوناگون هستند و محصو        های   که دارای پيشه        کارگران مستقلّی      

دارِ واحد        کارگاه تحت فرمان سرمايه            يک   در    آنها بچرخد،      های    انجام در ميان دست        
وران مستقل       شماری از پيشه     کارِ عدة بی شوند. مثالً کالسکه محصولِ جمعیِ مجتمع می

، بر، نقّاش، جالگر ساز، تودوز، جام ساز، سراج، خياط، چلنگر، تسمه بود؛ ازقبيلِ چرخ
وران مختلف را درکارگاهی                سازی همة اين پيشه       گر وغيره. مانوفاکتورِکالسکه            اَکليل

سپارد. البته       دست ديگر می     کارِ خود را از دستی به       سازدکه درآنجا هرکدام مجتمع می
طال زد. ولی درعين    آن را اَکليل وآب  توان کالسکه ساخته شده باشد، نمی ازآنکه پيش

توان قسمتی ازآنها را مرتّباً               که می   طوری    شوند، به    سياری ساخته می    ب  های   کالسکه   حال   
پروسة توليد     قبلیِ     که قسمت ديگری ازآنها درجريان مراحلِ        کرد درحالی کاری اَکليل
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که مصالحِ انسانی و شيئیِ         هستند. تا اينجا ما هنوز در قلمروِ همکاریِ ساده قرار داريم                     
کند.   گذرد که تغييری اساسی بـروز می             ديـری نمی    خود را حاضر وآماده دارد. ولی                   

رفته هم     کنند، رفته     کار می    سازی   که فقط درکالسکه       ساز وغيره      خياط، چلنگر، تسمه      
دهند. ازجانبِ       می خود داشتند، ازدست تمامِ پيشة برای راکه سابقاً عادت و هم مهارتی

را برای محيط محدود عمل    ترين شکل  يافتة آنها شايسته ديگر اکنون فعاليت تخصيص
وران مستقل       بستی از پيشه     سازی مانند درهم        کند. در ابتدا مانوفاکتورِکالسکه   کسب می

عمليات مختلف     توليدکالسکه به       تقسيمِ  صورت مانوفاکتور به  رفته اين شد. رفته ديده می
نحصرِکارگرِ معينی     مثابه وظيفة م      آيد و هر يک از اين اَعمالِ مجزّا به           و ويژة آن درمی

کارگران جزء حاصل          پيوستگیِ اين    هم  که مجموعة کار از به         نَحوی   گردد به     متبلوِر می   
بافی و يک سلسله مانوفاکتورهای ديگر از                    همين نَحو مانوفاکتورِ پارچه             شود. به    می 

  ١اند. آمده دارِ واحد بيرون وران مختلف تحت فرمان سرمايه بست پيشه درهم

                                                
قولِ زيرين را        دست داده باشيم نقل        به   پيدايشِ مانوفاکتور        تری از اين نوع          ـ برای اينکه نمونة تازه          ۱

 ه) "کامالً جنبة پدرانه شهرهای فرانساز Lyon, Nimes( نيم وليون ريسی و بافندگیِ  آوريم: ابريشم می
از اندازه  اند ولی بدون اينکه آنها را بيش کارگماشته شده دارد. در اين مؤسسه بسياری زن وکودک به

،  (Var)وار ،  (Drôme) درومهای زيباشان:  گمراهی و فساد بکشانند. آنها را در دره کنند و يا به خسته
ابريشم  های نوغان بپردازند وکرم پرورِشِ اند تا درآنجا به آزادگذارده (Vaucluse)وکلوزو (Isère) ايزِر
تر مالحظه  کارخانة واقعی نخواهد يافت. اگر دقيق ای جنبة يک مؤسسه جداکنند. هرگز چنين پيله را از

کشان،    که در اينجا پيله         کند. درست است      ای پيدا می      کار در اينجا خصلت ويژه            شود... اصلِ تقسيم      
 مجتمعکارگاه  يک اينان در کاران و سپس بافندگان وجود دارند ولی رزان، چسب نگتابان، ر ابريشم

   نيستند و به استاد واحدی وابستگی ندارند. همة آنها مستقلّند."
"Cours d'Economie Industrialle")  : )۱۱ـ((A. Blanqui   

  ).۷۹، صفحة ۱۸۳۸ـ  ۳۹پاريس،  (A. Blaise)آ. بلز وسيلة  شده به آوری (دروسِ اقتصاد جمع
 ها   ازکارگران مختلف مستقلّ درکارخانه                 است، قسمتی     مطالب را نگاشته        که بالنکی اين      ـ از زمانی     

 ←که مارکس سطورِ فوق را نوشته است، دستگاه  اند. (برای چاپ چهارم ـ و از هنگامی شدهمجتمع 



 پيتال. جلد اولکا    ۵۵۰

ای از     عده  آيد.     وجود می     گفته شد نيز به    آنچه   فاکتور از طريقی عکسِ          ولی مانو    
سازند، مثالً کاغذ يا حروف چاپ، يا سوزن                که يک چيز يا اشياِء مشابه می ورانی پيشه

کارگمارده   وسيلة سرماية واحد درکارگاه واحدی به کنند، درزمان واحد به درست می
همراهیِ     (شايد به    وران است. هرکدام ازاين پيشه یشکلِ همکار ترين ساده شوند. اين می

د و بنابراين تمامِ اَعمالی را که برای                   ساز  وکمال می      را تمام      يک يا دو شاگرد) کاال          
ورانة     پيشه شيوة همان دهد. وی به بعدازديگری انجام می است، يکی کاال الزم آن ساختنِ
تمرکزِ    کندکه   ايجاب می     خارجی    طزودی شراي   دهد، ولی به کار ادامه می خود به قديمیِ

نَحوِ ديگری مورد استفاده قرار               کارِ آنها به       بودن     زمان    کارگران در محلِّ واحد و يک   
شده در مهلت مشخّصی تحويل        آماده آيدکه مقاديرِزيادی ازکاالی گيرد. مثالً الزم می

ور   پيشه  وسيلة همان    فه به جای اينکه اَعمالِ مختل شود. به کار تقسيم می شود. بنابراين داده
گردند و مکاناً        شوند، منفرد می    گيرد، از يکديگر تفکيک می سرهم انجام و زماناً پشت

ور محول     شوند و انجامِ هرکدام از آنهـا به يک پيشه                  در جنبِ يکديگر قرار داده می              
گردد.     می   زمان اجرا    وسيلة همةکارگران همکار دريک آنها با هم به گردد ومجموعِ می
صورت   رفته به    دهد و رفته      شود وامتيازِخودرا نشان می   کار تکرار می تقسيمِ تصادفیِ اين

کارهای مختلف       که  ورِ مستقلّی    يابد. محصولِ انفرادیِ پيشه            کارِ منظّم استقرار می تقسيم
که هر يک     ورانی است      گرددکه محصولِ جمعِ پيشه         کاالئی می  دهد تبديل به انجام می

  دهد. دائماً فقط يکی و همان عملِ جزئی را انجام می ازآنها

                                                                                                       
است.   را بيرون رانده           گاه دستیِ بافندگی     سرعت دست   ها استقرار يافته و به   کارخانه مکانيکی دراين →

تواند دراين باره           آلمان درکنارِ رودخانة رن) نيز می       ازشهرهای (يکی (Krefeld)کرِفلد  صنعت ابريشمِ
  کند.  ف. انگلس) چيزهائی نقل

ست اوگو   ـ اقتصاددان فرانسوی برادرِ        )۱۸۵۴ـ۱۷۹۸( (Adolphe, Gerôme Blanqui)بالنکی آدولف ژروم) ۱ـ۱(
کارگران در يک سلسله ازکشورها نموده  مطالعات بسياری دربارة وضعِآدولف بالنکی معروف.   انقالبیِ بالنکی

  نزديک است.ژان باتيست سه است. نظرية اقتصادیِ او به 
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درپِی، درهم         کارهای پِی    مثابه آلمانی، به ای که در نزدکاغذساز رسته همان اَعمالی
صورت اَعمالِ جزئیِ         مختار شد و به    د مانوفاکتورِکاغذسازیِ هلند خو          رفت، در  میفرو
گرِصنفیِ   گرديد. سوزن       جام می  ازکارگران همکار درآمدکه موازیِ يکديگر ان       ای عده

که   درحالی      دارد، ولی     بر سازیِ انگليس را در رکنِ اساسیِ مانوفاکتورِ سوزن نورنبِرگ
عمل بالغ     ۲۰گوناگون را،که شايد به             ای ازکارهای         گران رشته   آنجا هر يک از سوزن

که   گری   سوزن   ۲۰زودی هر يک        دادند، در اينجا به            سرهم انجام می      گرديد، پشت      می 
داد و بنابرتجربه اين            عمل را انجام می        ۲۰کردند فقط يکی ازآن    موازی با هم کار می

صورت وظيفة منحصرِکارگرمشخّصی           شد تاآنکه هريک به        از پيش تجزيه اَعمال بيش
  استقالل يافت.

است.   يافته   وری از دو راه انجام   پيشه آمدنش از بنابراين پيدايش مانوفاکتور وبيرون
آيدکه     وجود می     مستقلِّ مختلف به    های   بست پيشه   نوفاکتور از راه درهم              از طرفی ما     

گردند تا بتوانند در پروسة  جهته می شود و يک ای سلب می خودمختاری ازآنها تا نقطه
توليدکاالی واحدی فقط اعمالِ جزئی مکمل يکديگری را تشکيل دهند. از طرف                                 

شود، حرفة واحد انفرادی را    حرفه آغاز می موران ه پيشه مانوفاکتور از همکاریِ  ديگر 
ای منفردکرده، مستقل           اَعمال را تا نقطه        کند و اين      اَعمالِ مختلفة ويژة آن تجزيه می         به

مانوفاکتور       گردد. پس       سازدکه هرکدام ازآنها وظيفة منحصرِکارگرِمخصوصی می     می
بخشد   گسترش می   آن بهاز پيش  کار را درپروسةتوليد واردکرده، بيش سو تقسيم از يک

دهد. ولی       هم جوش می     که سابقاً از يکديگر مجزّا بودند به              هائی   و از سوی ديگر پيشه     
است وآن عبارت از يک  آن همواره يکی نهائیِ مانوفاکتور هرچه باشد شکلِ نقطة مبدأ 

  ها هستند.   آن انسان که اعضاِء مکانيسمِ توليدی است
ه بهمانو کار در  صحيحِ  برای درکزيرين اساسی      فاکتور توج است: نخست     نکات

اَعمالِ     وری به     پيشه  اش يا تجزية فعاليت   مراحلِ ويژه آنکه دراينجا تحليلِ پروسةتوليد به
مختلفة جزِء آن، کامالً مطابقت دارد. عمل خواه پيچيده و يا ساده باشد، اجزاِء آن                                     
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که   است  ه نيرو، مهارت، سرعت و اطمينانی              ماند و بنابراين بسته ب           ورانه باقی می         پيشه  
ی ی پاية آن است. اين پاية تنگ فنّـ              ور   پيشه  کاربردن ابزارِ خود دارد.                  هرکارگر در به

جزء   های   پروسه   کند زيرا هرکدام از توليد را نفی می هرگونه تحليلِ واقعاً علمیِ پروسة
وری    که با شيوة پيشه     تصورت جزئی ازکار اس           کند، ضرورتاً به       که محصول طی می     

ای اساسِ پروسة توليد را            که مهارت حرفه        همين سبب  قابل انجام است. و درست به             
شود و نيروی      يکی از وظايف جزئی وابسته می              دهد، هرکارگر منحصراً به            تشکيل می  

گردد. نکتة ديگرآنکه اين              عاملِ اين وظيفة جزء می           کارش برای همة عمر تبديل به             
آن نه از اين شکلِ ويژه            ای از همکاری است و بسياری از محاسنِ نوعِ ويژه کار تقسيم 

  گردد. بلکه از ماهيت عمومیِ همکاری ناشی می

  
  کارگرِ جزءکار و اَفزارش .۲

  
يک نفرکارگرکه        که  است  روشن  نکته بپردازيم. بدواً اين جزئيات نزديکتر، به اکنون

جانبة    خودکار ويک    ارگان دهد، تمامِ بدنش به یسادة واحدی را انجام م همة عمر عملِ
ة لوری،که متوالياً سلس         پيشه گردد و بنابراين برای انجامِ آن کمتر از  آن عمل تبديل می

ای   بسته  هم  کارگران مجتمع وبه    دارد. ولی الزم دهد، وقت اعمال را انجام می ازاين کاملی
  کارگران جزءکارند           هند عبارت از همين       د  مانوفاکتور را تشکيل می    که شالودة حياتیِ  

کمتر بيشتر     ورِمستقل درزمان         پيشه  اند. بنابراين در مقايسه با     جهته تخصّص يافته که يک
جزئی     کارِ   اُسلوبِ    و ١کند. ترقّی می عبارت ديگر نيروی بارآورِکار کنند ويا به توليد می

                                                
کارگران متخصّصِ مختلفی  گردد و بتواند به ـ "هرقدر در يک مانوفاکتور،کار با تنوعِ بيشتری تقسيم۱

  آن بيشتر و اتالف وقت وکارکمتر خواهد بود." گيرد و بازده ود ضرورتاً کار بهتر انجام میمراجعه ش
("The Advantages of the East-India Trade", London, 1720, p. 71) 
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گردد.     قالل يافت، تکميل می     است صورت وظيفة منحصرِ يک شخص ازآنکه به نيز، پس
شودکه    کار موجب می      تکرارِ پيوستة همان عملِ محدود و تمرکزِ دقّت بر روی همان               

دست   کوشش به    توان نتيجة مفيد موردنظررا بحداقلِّ   می تجربه دريابد چگونه کارگر به 
يگر  های مختلفی ازکارگران درزمان واحد با يکد           اينکه همواره نسل آورد. ولی نظر به 

طريق    که بدين    وفنّی   کنند، فوت     کار می    مانوفاکتورها باهم         کنند و در همان        زندگی می  
  ١يابد. انتقال میسرعت  گردد و به شود، انباشته می تثبيت می است آمده دست به

که در خود جامعه يافته            ها را    که تجزية طبيعیِ پيشه      مانوفاکتور، درحالی           درواقع      
حداث میکارگ است، از نو در درونآخرين    را به  آن طورِ سيستماتيک  کند و به اه ا    ّحد

آورد. از طرف ديگر، تبديلِ                 وجود می     رانَد، عمالً هنرمندیِ جزءکاران را به                   خود می   
کند   می  تطبيق   گذشته  اجتماعات     العمرِ يک نفر انسان، باگرايشِ  حرفة مادام جزءکاری به

محجر  ) ٢( های متمايز (کاست)        گروه    صورت   به  کرد، آنها را        ها را موروثی می          که پيشه  
آورد که       وجود می     که شرايط تاريخی نوعی از افراد را به                    ساخت و يا درصورتی        می 

نمود.    ها منجمد می    بندی   آنهارا در رسته ،وجودشان با زندگیِ مبتنی برکاست مباين بود
کم بر تفکيک    گيرندکه حا     ئی سرچشمه می    ها از همان قانون طبيعی          ها و رسته    کاست 

که درمرحلة مشخّصی  تفاوت است، فقط با اين جنس نباتات و حيوانات برحسبِ نوع و
مثابه قانونی اجتماعی اعالم            ها به   بودن رسته     ها يا دربسته      کاست  بودن    از تکاملِ موروثی   

                                                
  يافته است." شود فقط مهارتی انتقال آسانی از دست جاری می که به "کاری ـ۱

  (Th. Hodgskin: "Popular Political Economy", London, 1827, p. 48) 
)۲( Kaste, Caste گروه ـ به مردم ا رفة خود ازگروهسببِ  شودکه به الق میطهائی از افرادديگر های ح 

کنند، بينِ خود ازدواج            طورِ دربسته در دايرة محدود افراد خود زندگی می                   اند و به شده مردم متمايز
دوران  کاست به کنند. پيدايشِ رژيمِ را رعايت می گروه خويش تصِّ بهها و قوانينِ مخ نمايند و سنّت می

اَنحاِء    شود و در بسياری از اجتماعات باستانی و قرون وسطائی به             کار مربوط می تقسيمِ اجتماعیِ اولية
اکنون در هندوستان وجود دارد و                  مختلف وجود داشته است. اين رژيم در بارِزترين شکلِ خود هم      

  است. موانعِ جدی برای پيشرفت اجتماعی يکی از



 پيتال. جلد اولکا    ۵۵۴

 )٣( ل کوروماند     از حيث ظرافت، و چيت و منسوجات ديگر                  ) ٢( دکّه  "ديبای      ١گردد.  می
اند. با وجود اين، محصوالت  مانند بوده يبائی و ثبات رنگ خود، همواره بیاز جهت ز
شوند   کار و بدون وسايلِ ديگری توليد می                 ماشين، بدون تقسيم        سرمايه، بی     مزبور بی    

بارآورده است. بافنده شخصِ واحد               همه ثَمرات نيکو به های اروپائی اين که در ساخته
  ترين دستگاه بافندگی        هم با ابتدائی       بافد آن     رشِ مشتری می  سفا که بنابه و منفردی است

متصل    يکديگر   نَحوِ خشنی به    آنها را به     که است های چوبينی گاه فقط عبارت از تخته که
همين   به   کشيدن زنجيرچرخ ندارد و  برای ای اند. حتّا بافندة مزبور هيچگونه وسيله ساخته

قواره وبزرگ         لِ خودگسترده بماند و چنان بی جهت دستگاه بافندگی بايد در تمامِ طو
آزاد     که در فضای    گيرد و بنابراين وی مجبور است که درکلبة توليدکننده جا نمی است

تنها مهارت و     4نمايد."  کار می که هر تغيير هوائی او را وادار به تعطيلِ کارکند، آنچنان

                                                
وران مطلقاً       پيشه  کشور    تنها در اين  اند. زيرا نه کمال رسيده درجة عالیِ ـ "همچنين هنرها... در مصر به۱

آن  که قانوناً مجبورند به جهت وکارِ طبقة ديگری ازشهرنشينان ندارند، بلکه ازآن حقِّ دخالت درکسب
اقوامِ ديگر ديده می                               ای بپردارندکه به رفهح که    شود  طورِ موروثی به طايفة آنان تعلّـق دارد... در نزد

زنند،    کارِکشاورزی می         به  سازند...گاهی دست         مواردگوناگون معطوف می             دقّت خود را به  وران پيشه 
رهای گيرند. درکشو دست می سه حرفه را به واحد دو يا شوند وگاه درآن زمانی در بازرگانی وارد می

  ،که درکارِ دولتی مداخلهوری پيشه عکس، هر  روند... در مصر به ای می آنان به مجامعِ توده آزاد اغلبِ
گردد. پس بدين نَحو          های شديد می     جا اشتغال يابد، مستوجبِ مجازات              يک پيشه چندين  و يا بهکند 

های  آنها از پيشينيان خود شيوه  وه، چونعال ایِ آنها بشود... به تواند مزاحمِ فعاليت حرفه هيچ چيز نمی
  ای بيابند." ها چيزِ تازه کوشند تا خود نيز برای بهبود آن شيوه ، با تعصّب می اند آموخته بسياری

  (Diodorus Siculus: "Historische Bibliothek", Buch I, Kap. 74. S. 117, 118) 
)۲(   Dakkaيا Dacca   که در روی دلتای رودخانة گَنگ قرار دارد. شرقیـ يکی از شهرهای بنگالة 

)۳(   Koromandelيا   Coromandel.(بنگالة شرقی) ـ ساحلِ شرقیِ هندوستان  
    ,Historical and descriptive Account of British India etc." Hugh Murray, James")ـ اثر۴ِ

 Wilson etc.,  Edinburgh 1832, V. II. p. 449, 450 

  طورِ قائم قرارگرفته است. که زنجيرِآن به اين معنی تگاه بافندگیِ هندی بسيار بلند است بهدس
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ارث رسيده،       و از پدر به پسر به         که از نسلی به نسلِ ديگر انتقال يافته                ای   استادیِ ويژه      
و با   کسب نموده است.        که هندو مانند عنکبوت چنين هنرمندی            موجبِ آن شده است    

                  تاين بافندة هندی، درمقايسه با اکثري وجود       مانوفاکتور،کارِ بسيار بغرنجی               کارگران
  دهد. انجام می

درپِی     يزی را پِی    که اجزاِء مختلفة پروسة کارِ مربوط به ساخت يک چ                  وری پيشه
گاه جای خود وگاه جای ابزارکار را تغيير دهد. گذار                            که دهد، ناگزير است انجام می

شود و در روزانة کارِ            کارش می     از نوعی عمل به عملِ ديگر موجب انقطاع در روانیِ       
 انجامِ   ور تمامِ روز را مستمراً مصروف به                 پيشه  آورد. بنابرآنکه       وجود می وی منافذی به

رفتنِ    عبارت ديگر از بين         شوند و يا به     تر می   همان عملِ واحد نمايد اين منفذها فشرده                
کار يا     کاهش تغيير در عمليات است. در اين مورد ترقّیِ بارآوریِ                           نسبت  منافذ بسته به    

افزايشِ      است و بنابراين معلولِ       کار درفاصلة زمانیِ معينی مرهون افزايشِ مصرف نيروی
تنيروی      رکا شد غيرمولّد مصرف گردد.     کار حاصل می     است وياآنکه ازکاهشِ ميزان

که سرعت    حرکت است، آنگاه          هرگذار از سکون به           مصرف اضافیِ نيرو که مالزمِ           
ازسوی ديگر       شود.   تر جبران می     وسيلة ادامة آن در زمان طوالنی آمد، به دست عادی به

تغيير درفعاليت ماية استراحت     تی هست ونفسِکه درجوهرِحيا آن شور و نيروی جاذبه
  شود. و جذّابيت آن است، درنتيجة استمرارِکارِ يکنواخت مختل می

بودن    کامل   به  حال وابسته درعين نيست بلکه کارگر مهارت  کار تنها معلولِ بارآوریِ
، [ساييدن]      فتنس  بريدن،      برای که که ازيک نوع مانندآنهائی است.کاراَفزارهائی او کاراَفزار

گيرند    قرارمی      مورداستفاده    کار متنوعِ های درپروسه روند، می کار به وغيره وکوفتن راندن
شود.   کاراَفزاربرای انجامِ عمليات مختلفه استعمال می                    و در پروسة کارِ واحد نيز يک             

لِ ولی همينکه عمليات مختلفة يک پروسةکار از يکديگر مجزّا شد و هرکدام از اعما           
کارگر جزءکار تاآنجاکه ممکن است شکلِ متناسب و بالنتيجه منحصر          جزء در دست

کار   که سابقاً برای مقاصدگوناگون به             خود را يافت، آنگاه تغييرات درکاراَفزاری                          به 
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های   آشنائیِ تجربی به دشواری            کاراَفزار       شود. جهت تغيير شکلِ      رفت، ضرور می       می 
-کند. تجزيه     کلِ تغييرنيافتة کاراَفزار در سرراه ايجاد می             آيد که ش دست می ای به ويژه

وات از يک نوع به کاراَفزار،که به شدنويژه، اَشکالِ   منظورِ اجرای وسيلة آن اَد اتعملي
آن هر اَفزار        کاراَفزار،که در اثرِ              يافتنِ همين    کنند و همچنين تخصّص     مشخّصی پيدا می 

        تخصّص، تأثيرِکاملِ خود را می           کارگرِ جزءکارِ م          ويژه فقط در دست    فَتبخشد، ص
شود  نوعِ مختلف پتک ساخته می       ۵۰۰مانوفاکتور است. تنها در شهرِ بيرمنگام                مميزة   

رود بلکه اغلب تعداد          کار می    ای از توليد به        تنها برای پروسة ويژه که هر يک ازآنها نه
گيرند.    ی مورد استفاده قرار می  آن فقط درعمليات مختلفة پروسة واحد  زيادی از انواعِ

 وسيلةانطباق مانوفاکتوری به دوران کاراَفزارها به دادن ومنحصرِجزءکاران،      مجزّا وظايف
ازشرايط      حال يکی    طريق دوران مزبور درعين   بدين ١سازد. آنهارا ساده، بهتر ومتنوع می

  آورد. وجود می بهبست اَدوات ساده است،  هم مادیِ ماشين را که عبارت از به
دهند. اکنون به         مانوفاکتور را تشکيل می          کارگرِ جزءکار و اَفزارش عناصرِ سادة  

  مطالعة مجموعة آن بپردازيم. 
  
  
  

                                                
و   نباتات     اعضاِء طبيعیِ     راجع به       اثرِ دورانسازِ خويش "دربارة منشأ انواع"                          در   (Darwin)  ـ داروين     ۱

يد، ممکن است     که عضوِ واحدی بايد وظايف مختلفی را اجرا نما           نويسد: "مادامی حيوانات چنين می
                                وظايف،کمتر به انحرافات دتعد تغييرِ آن را در اين ديدکه طبيعت در مورد کوچک از شکلِ      علّت

که عضوِ مزبور فقط مأمورِ اجرای                خيزد تا هنگامی      کند و به جلوگيری ازآن برمی               اصلی توجه می    
توانند     اند می    نه چيز ساخته شده گو که برای بريدن همه سان مثالً کاردهائی ای است. بدين وظيفة يگانه

که برای هدف واحد ساخته شده             که اَفزاری        بدون اشکال دارای شکلِ مشترکی باشند، درصورتی                    
  کند."    است ناگزير بايد شکلِ مشخّصی داشته باشد و در هر تغيير وظيفه ناچار شکلِ ديگری پيدا می
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  دو شکلِ اساسیِ مانوفاکتور ـ مانوفاکتورِ. ۳
  ناهمگون و مانوفاکتورِ آلی يا زنجيری       

  
تصادفیِ     درآميختگیِ      که باوجود  است اساسی بردو شکلِ مشتمل مانوفاکتور شالودة 

مانوفاکتور      تبديلِ    ويژه درمورد         دهند و بعداً به     خود دو نوعِ ذاتاً متمايزی را تشکيل می
نمايند. اين خصلت دوگانه     کامالً مختلفی را ايفا می های به صنعت بزرگ ماشينی نقش

اقِ مکانيکیِ محصوالت      شود. فراورده يا از راه الح                  از ماهيت خود فراورده ناشی می               
آمادة خود را مرهون يک   آيد و يا صورت وجود می اند به که مستقالً ساخته شده جزئی

  يکديگر بستگی دارند. که زنجيروار به است ها و عملياتی سلسله پروسه
باوجود      اجزاِء مستقل است. ولی         ۵۰۰۰مثالً يک لوکوموتيف مشتمل بر  بيش از 

معنای خاصّ تلقّی نمود؛ زيرا            مانوفاکتور به       مثابه نمونة نوعِ اولِ           به توان آن را         اين نمی 
نيز برای     ) ١( ويليام پتی    لوکوموتيف محصولِ صنعت بزرگ است. ولی ساعت را که                    

دواً     داد. ساعت،        توان نمونه قرار  کرده است، می مانوفاکتوری انتخاب کارِ  توصيفکه ب
ازکارگران        محصولِ اجتماعیِ بسياری  به بود تبديل)٢(ورِ نورمبرگی پيشه کارِانفرادیِ يک

 سنب ساز، سنگ   ساز، مارپيچ      کارگر مادة خام، فنرساز، صفحه              گرديد از قبيلِ       جزءکار
طالکار، با بسياری         ساز، آب     ومهره    ساز، پيچ    ساز، قاب ساز، عقربه ، ميلة سنگکُن]  [سوراخ

که از فوالد       های فلزّی و چرخی         زه که ازآمي      ساز (چرخی     متفرعات ديگر، و نيز چرخ           
سوارکن(که       ساز،کوک   ران عقربه ساز، گردند)،کوک می جدا شود، باز ازهم می ساخته
نمايد وغيره)، مدارساز،    می کند و روی ساعت را صيقلی کوک وصل می ها را به چرخ

                                                
)۱( William Petty  

)۲( Nürnberg يا Nuremberg آلمان وکرسیِ وقديمیِ صنعتی ازشهرهای یـ يک باويِر ايالت(Bavière).  
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کند)،    جای خود نصب می       های مختلفه و ناقلينِ حرکت را به           کن(که چرخ نصب چرخ
Finisseur de barillet  های الزم      اندازه      کند و به   دار می ها را دندانه کـه چرخ (کارگری

که در    سازان وکارگرانی           کند)، فندول        نمايد و فنر و ضامن را محکم می            سوراخ می    
کنند،   را آماده می        های تالقی      چرخ    سازند،آنهاکه       ای استوانه می       مورد فندولِ استوانه          

کنند،   می   آماده    را حرکت ساعت سازند،آنهاکه ناظمِ را می ترقّاصة ساع که کارگرانی
Planteur d'échappements  سازد  و سپس  (آنکـه خارِ تنظيمِ ساعت را میRepasseur 

de barillet  ا میه، چرخ  کند)، فوالد صيقل (آنکه خانـة فنر و محلِّ آن را کامالً مهيد-

کند)،    ناگر (آنکـه مينا را روی مس ذوب می                ده، عدد نگـار، مي          ده، پيـچ صيقل     صيقل
Fabricant de pendants     سازد)    (تنهـا دسته يـا آويزِ قابِ ساعت را می Finisseur de  

charnière ريزد)،  می محلِّ اتصالِ قابِ ساعت به را که قشرِ قلع (کسیFaiseur de secret 
- اعت را بازپرانَد)، حکّاک، قلمکند تا درِ س اندرون ساعت تعبيه می در (آنکه فنرهائی

 Repasseurباألخره       وغيره،        وغيره     درون ساعت)        کارِ   (صيقل    Polisseur de boîteکار،    
نمايد. تنها      کارکردن تسليم می        کند وآن را درحالِ           آنکه تمامِ ساعت را سوار می           يعنی 

منفصله تمامِ اين اجزاِء  چرخد و های مختلف می های ساعت در دست برخی از قسمت
(Membra disjecta) رد می کسی در دستگ   کاملِ    آيدکه باألخره آنها را در يک هيئت

شده با عواملِ مختلفة خودکه            دهد. اين ارتباط محصولِ تمام               هم ربط می     مکانيکی به   
  جزءکار در همان        کارگران     بست که هم شود آن می است موجبِ کامالً خارجی ارتباطی

های مستقل از      مثابه پيشه    توانند به     گردد. حتّا کارهای جزء می              فی کارگاه امری تصاد          
که   شود، درحالی       می   عمل  )٢(نوشاتلو  )١(وو کانتونيکديگر انجام شوند، همچنانکه در

 مستقيم بينِ    همکاریِ     دارد يعنی      سازی وجود بزرگ ساعت  مانوفاکتورهای  ژِنومثالً در 

                                                
)۱( Vaud  

)۲( Neuschâtel  
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      کارگران          فرمان گردد. ولی حتّا در           سرماية واحدی انجام می            جزءکار مستقيماً تحت
افتدکه صفحه، فَنَر و محفَظة ساعت در خود مانوفاکتور                     مورد اخير نُدرتاً اتّفاق می              

تواند در اين مورد صَرف داشته                مانوفاکتوری استثنائاً می      بستة  ساخته شود. توليد درهم
-پراکنده      خودکارکنند شديداست و          که مايلند درخانة        کارگرانی    بينِ ؛ زيرا رقابتباشد  

زيادی را برای استفاده از وسايلِ       در بسياری از پروسه توليد بودن مکانهای ناهمگون ا  
مناسبت همين پراکندگی توليد هزينة            دار نيز به      سازد و سرمايه   کارِ مشترک فراهم نمی

جزءکاری        کار    حال وضعِ    بااين    ١کند.   می  جوئی  را صرفه کارگاه وغيره ساختمان که   گران
کنند، مطلقاً     دار، متصدی)کار می    دار (کارخانه حسابِ يک سرمايه درخانة خود ولی به

  ٢کند، متفاوت است. که برای مشتريان شخصیِ خودکار می ورِ مستقلّی پيشه با وضعِ 
تکوينیِ    نمايدکه مراحلِ       توليد می خود، اشيائی کاملِ دومِ مانوفاکتور، درشکلِ نوعِ 

                                                
کانتون   که در    هائی   پنجمِ ساعت   کمتر از يک     ساعت توليدکرد يعنی حتّا       ۸۰۰۰۰ ژنِو ۱۸۵۴ـ در سالِ ۱

انوفاکتورِ    مثابه يگانه م      توان آن را به          که می   (Chaux-de-Fonds)  شودوفون    شد.   ساخته می   نوشاتل  
 ژنِو   ۱۸۶۱تا   ۱۸۵۰سازد. از سالِ         ساعت می   ژنِو  تنهائی ساليانه دو برابرِ            سازی تلقّی نمود به        ساعت 

  در "Report from Geneva on the Watch Trade"شود به:   مراجعه است. داده تحويل ساعت۷۵۰۰۰۰
"Report by H. M.'s Secretaries of Embassy and Logation on the Manufactures,        
Commerce etc., No. 6, 1863".  

خودیِ خود تبديلِ        اند به که مرکّب از اجزاِء پراکنده ها  در توليد اشيائی اينکه  استقاللِ پروسه  درعين
-سازد، در مورد ساعت نهايت دشوار می بی صنعت بزرگکارگاه ماشينیِ  ها را بهمانوفاکتور اين قبيل 

گردندکه عبارتند ازکوچکی و ظرافت اجزاء و جنبة تجملی  ملِ ديگر مانعِ اين امر میسازی باز دو عا
  زحمت يک دوجين ساعتی        های لندن ساليانه به        کارگاه که مثالً در بهترين طوری آن به و بالنتيجه تنوعِ

نيزکه    Vacheron and Constantinسازیِ شود. کارخانة ساعت هم شبيه باشند، ساخته می کامالً به که
نوع که از حيث بزرگی و شکل            ۴تا   ۳کند دست باال بيش از         آالت استفاده می        با موفّقيت از ماشين  

  دهد. متفاوت باشند بيرون نمی
توان افتراق و تخصيص را که               مانوفاکتورِ ناهمگون است، می    ک يکه نمونة کالس سازیـ در ساعت۲

  دقّت مورد مطالعه قرار داد. اَفزار ذکرگرديد، باکمالِدربارة کارفوقاً 
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سازی   کنند مانندمانوفاکتورِسوزن    می را متدرجاً طی پياپی های پروسه سلسله رتبط و يکم
 دست گذرد. جزءکارِ متخصّص می ۹۲يا حتّا  ۷۲که درآن مفتولِ فلزّی از ميان  

بندد و متصل      هم می   های پراکندة سابق را به      مانوفاکتور پيشه اينکه اين نوع  نظر به
کاهد. زمان گذارِ وی از               نی بينِ مراحلِ ويژة توليد فراورده می       سازد از جدائیِ مکا می

تر   گرددکوتاه       گذار انجام می        وسيلة آن اين      که به   مرحلة ديگر و نيز کاری          ای به    مرحله   
شود و   وری بردی در نيروی بارآور حاصل می                    کارِ پيشه  طريق نسبت به بدين ١شود. می

فَترد درواقع از صازسوی ديگر اصلِ       گردد.      مانوفاکتور ناشی می  اریِ کلّیِ همک اين ب
کند و بالنتيجه بسياری از           کار تجزية مراحلِ مختلفة توليد را ايجاب می                   خاصِّ تقسيم   

دهد. استقرار وحفظ          طورِمستقلّ دربرابرِ يکديگر قرار می ورانه را به پيشه اجزاِءکارهای 
دست   ی شیِء موردکار را از دستی به             شده، انتقالِ دائم          بستگی بينِ وظايف تجزيه         هم 

نظرِ صنعت بزرگ اين        کند. از نقطـه       ای به پروسة بعدی ايجاب می             ديگر و از پروسه       
مانوفاکتور ناشی        شودکه ذاتاً از اصلِ          انگيزی تلقّی می     مثابه نقيصة خاصّ و خرج امر به

    ٢گردد. می
نوفاکتورِکاغذسازی ويا مفتول          پاره درما هرگاه مقدارِمعينی ازمادةخام، مثالً کهنه

شودکه اين مادة خام تاآنجا         سازی، مورد نظر قرارگيرد، ديده می مانوفاکتورِ سوزن در 
آورد زماناً يک سلسله مراحلِ پياپیِ توليدی را در                دست می که شکلِ نهائیِ خود را به

خود   در هيئت جمعیِ     کارگاه     عکس  اگر به    پيمايد. ولی       دست جزءکاران مختلف می          
توليدیِ خويش       موردنظر قرارگيردآنگاه مادةخام در زمان واحد يکباره درتمامِ مراحلِ 

است، با قسمتی      وجودآمده      بست جزءکاران به شود.کارگرِجمعی،که از هم مشاهده می
                                                

  ونقل بايدکمترگردد." ها ضرورتاً حمل کارِ جمعیِ فشردة انسان ـ "باوجود چنين۱
("The Advantages of the East-India Trade", p. 106) 

ة توليد را  است، هزين ازکارِ دستی  ، که نتيجة استفاده مانوفاکتور مختلفة توليد در   مراحلِ ـ "جدائیِ ۲
  شود." ر ناشی میپروسة ديگ ای به   رعمده ازضرورت عبور از پروسهطو برد. زيان به میمقدارِ زياد باال به

 ("The Industry of Nations", London, 1855, Part II, p. 200)                                      
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که   آورد درحالی         اَفزار است، مفتول را کش می  که مجهز به های بسيارِ خويش از دست
 های ديگر  کند وبا دست آن را درهمان وقت راست می زارهای ديگرشها و اَف  با دست

عرضی   هم  به   زمانی    توالیِ   ای ازحالت مختلفةمرحله های پروسه کند وغيره. برد، تيز می می
آماده در زمان واحد ميسر          کاالی که تحويلِ بسياری شوند. ازآنجاست مکانی تبديل می

عمومیِ همکاری درپروسةکل ناشی        نی از شکلِزما که اين هم درست است ١گردد. می
کند بلکه خود تا       شرايط همکاریِ موجود اکتفا نمی             مانوفاکتور تنها به            شود ولی    می 

آورد. از سوی ديگـر             وجود می     ورانـه به      پيشه  وسيلـة تجزية فعاليت       حدودی آن را به          
مگرآنکه هر يک ازکارگران            رسد    اين سازمان اجتماعی پروسة کار نمی مانوفاکتور به 

  کارِ جزئی ميخکوب نمايد. همان را به
خاصِّ   مرحلة تکاملیِ      فقط  حال   کارِ هرکارگرِ جزءکار درعين   محصولِ اينکه نظربه

گروه ديگر       کارگرِديگر ياهرگروهی به      به دهد، هرکارگری  می را تشکيل توليد واحدی
طة حرکت کارِ ديگری را تشکيل           دهد. نتيجة کار يکی نق         مادة خام وی را تحويل می  

  کند. زمان      مورد مستقيماً کارگرِديگررا مشغول می    دهد و بنابراين هرکارگر در اين می
گردد    است بنابرتجربه تعيين می حصولِ نتيجة مفيد درهرپروسةجزء الزم که برای کاری

کارِ معين     که در زمان       مانوفاکتور بر پاية اين فرض قرارگرفته است                    و مکانيسمِ جمعی     
های مختلف     که پروسه    ای است  آيد. تنها با وجود چنين فرضيه دست می نتيجة معينی به

                                                
کندکه همة آنها       نَحوی تجزيه می      اش به    های مختلفه    کار را به شعبه      که  کار)، درحالی         ـ "وی (تقسيم     ۱

زمان  شود... درنتيجة انجامِ هم نيز می دروقت جوئی گردند، موجبِ صرفه توانند درلحظة واحد انجام می
وجود    بايستی متوالياً اجرا نمايد مثالً اين امکان به                   کارگرِ منفرد می       که  کاری    های مختلف    کلّية پروسه   

  گردد." بود آماده که برای ساختنِ يک سوزن الزم می مدتی آيدکه عدة بسياری سوزن در همان می
 (Dugald Stewart )۱ـ۱( : "Works", ed. by Sir W. Hamilton, Edinburgh, 1855, T. III. 

Lectures etc., p. 319) 
فيلسوف و اقتصاددان اسکاتلندی و يکی از مبلّغين نظريات آدام                             ) ـ ۱۸۲۸ـ ۱۷۵۳(   دوگالد استوارت         )  ۱ـ۱( 

 ."اسميث
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است   جا ادامه يابند. بديهی        واحد و يک توانند بالانقطاع، درزمان يکديگرمی کار مکمل
يکديگر، هر يک از        کارگران به       که اين وابستگی بالواسطة کارها و بالنتيجه وابستگیِ        

کار برند      کارِ الزم را به         کندکه برای انجام وظيفة خود فقط زمان      ان را وادار میکارگر
وجود    کاری به     ويژه شدت  و به ١نوع امتداد، يکدستی، انتظام، ترتيب طريق يک  و بدين

کامالً متفاوت است. اينکه            ورِ مستقل و يا حتّا با همکاریِ ساده              پيشه  آيدکه باکارِ        می 
طورکلّی     که اجتماعاً الزم است مصرف شده باشد به               کاری    يد زمان    در هرکاال فقط با       

شود زيرا اگر         گر می   صورت اجبارِ خارجی ناشی از رقابت جِلوِه                   در توليدکاالئی به         
که هرتوليدکنندة انفرادی            کنيم بايد بگوئيم  طور سطحی مطلب را بيان خواسته باشيم به

مانوفاکتور، تحويلِ          عکس در     ر بفروشد. به     قيمت بازا     کاالی خود را به    که مجبور است
مشخّصی از محصول در زمان تن به کميپروسة توليد            کارِ معي فنیِ خود قانون صورت

  ٢آيد. می در
واحدکميات نابرابری           های نابرابرند ولذا درمدت  مختلفه نيازمند زمان عمليات ولی

روزه     کارگرِ واحد بتواند همه            آنکه    رای  دهند. بنابراين ب         از محصوالت جزء تحويل می 
   مختلفی  عمليات مختلفه متناسباً تعداد         برای   که دهد ضروراست انجام را عمل دائماً همان

شکن  سرب ۲گر،   ريخته    چهار  ريزی مانوفاکتورِحروف  يک مثالً در شوند. کارگرگماشته
حرف  ۲۰۰۰درهرساعت گر ريخته که وقتی نَحوی شوند به کار گماشته می و يک صيقل

دهد.    را صيقل می   آنها  ز ا  ۸۰۰۰کار   شکند وصيقل  عدد می    ۴۰۰۰شکن ريزد،  سرب      می 
زمان    گماردن هم      گردد يعنی     خود برمی      ترين شکلِ ساده  مورد اصلِ همکاری به  دراين

                                                
همان نسبت ترتيب و   وجود داشته باشد... به (artists)ی انواع مختلفة کارگرمانوفاکتور ـ "هرقدر در ۱

  گردد وکار نيز بايد تقليل يابد." کار بايد ضرورتاً در حداقلِّ زمان انجام نظمِ هرکارگر بيشتر است. اين
("The Advantages etc.", p. 68)  

رسد زيرا با       اين نتيجه می     طور ناقص به      ی به  مانوفاکتور      ها،کارگاه   ی از رشتهـ با اين وجود در بسيار۲
  اطمينان از شرايط شيميائی و فيزيکی پروسة توليد آگاه نيست.
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مزبور مبينِ      که در اينجا عملِ       تفاوت    کارهای مشابه ولی با اين    کارگر برای انجامِ ای عده
کارِگروهی         تنها اَرکان      کار نه     مانوفاکتوریِ        رابطة ارگانيک است. پس تقسيمِ               يک 

کند بلکه در     می تر و مضاعف  را که از لحاظ کيفی با يکديگر متفاوتند ساده  اجتماعی
ها، يعنی در مورد         حال يک رابطة محکمِ رياضی در مورد حدودکمیِ اين اََرکان         عين

کارگری در هر يک از وظايف                های   گروه    و يا برای مقدارِنسبیِ          کارگران      تعداد نسبیِ    
کار را     کيفیِ پروسة اجتماعیِ       اينکه ترکيبِ     مانوفاکتور درعين          آورد.       وجود می    ويژه به

  آورد. وجود می دهد قاعدة کمی و تناسبِ آن را نيز به گسترش می
ة جزءکاران برای مقياسِ            های مختلف    گروه    هرگاه بنا بر تجربه تناسبِ شايسته بينِ          

گرديد، آنگاه توسعة اين مقياس فقط با استفاده از ضرايبِ هر               مشخّصی از توليد مسلّم
کردکه شخصِ     بايد اين مطلب را نيز اضافه           ١پذير است.  کارگر امکان های يک ازگروه
که باشد، اعم ازکوچک و           تواند برخی ازکارهای معين را در هر مقياسی                    واحدی می     

توليدی     مرحلة   يک   دهد؛ مثالً کارِ مراقبت،کارِ انتقالِ محصوالت جزء از  ، انجامبزرگ
نمودن انجامِ       ساختنِ وظايف مزبور يا محول            به مرحلة ديگری وغيره. بنابراين مستقل                 

کار   به  برتعدادکارگران مشغول      کارگران مشخّص هنگامی سودآور خواهدبودکه آن به 
  هاگردد. کلّيةگروه حالِ  طورِ متناسب شاملِ ش بالفاصله و بهافزوده شود و اين افزاي

                                                
که تجربه براساسِ طبيعت خاصِّ محصوالت هر مانوفاکتور، سودمندترين نَحوة تقسيمِ                               ـ "هنگامی   ۱

که تعدادکارگران الزم چقدر است، آنگاه تمامِ                       لوم داشت   کارهای جزء نشان داد و مع               ساخت را به 
برند با هزينة توليد بيشتری عمل خواهندکرد...      کار نمی که ضريبِ دقيقی از اين تعداد را به هائی بنگاه

  گسترشِ عظيمِ مؤسسات صنعتی است." همين امر يکی از عللِ
 (Ch. Babbage )۱ـ۱( : "On the Economy of Machinery", (1.e ed.) London, 1832, ch. XXI, 

p. 172, 173)   
-حساب   بار ماشين      که برای نخستين      مکانيسين انگليسی   و دان  ـ رياضی) ۱۸۷۱ـ۱۸۱۲( Charles Babbage )۱ـ۱(

که صنعت بزرگ دوران مانوفاکتوری را                   کرده است     آالت تأليف      کتابی دربارة ماشين         نويسی را ساخت. وی        
  نمايد. تشريح می
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دهند،    کارِ جزئی را انجام می که همه همان ها يعنی عدة کارگری هر يک ازگروه
دهد.    می   را تشکيل     جمعی   از اَرکان ويژة مکانيسمِ است و يکی همگون عناصرِ از مرکّب

يافتةکاراست       ود يک هيئت سازمان  خ از مانوفاکتورها،گروه ولی باوجود اين در برخی
های مولّد اوليه          شدن اين سازمان       وسيلة تکرار يا مضاعف         کلّ به    که مکانيسمِ    درحالی    

مانوفاکتور        سازی را درنظر بگيريم. اين            مانوفاکتورِ بطری طورِمثال  گردد. به تشکيل می
ای   يعنی مرحله     زیسا گردد. نخست مرحلة آماده مختلف تقسيم می سه مرحلة اساسیِ به

صورت   که طیِِّ آن ترکيبِ شيشه، آميزة شن وآهک وغيره و نيز ذوبِ اين ترکيب به               
کار   نخستين مرحله جزءکاران مختلفی به         دراين ١گردد. ای ازشيشة مايع فراهم می توده

 ها از   شود به برداشت بطری   مشغولند و چنين است درمورد مرحلة نهائی،که مربوط می
که   است  مرحله     درميان اين دو    بندی وغيره.  کننده وجورکردن و بسته های خشک کوره
دهانةکورة         گيرد. در يک       شيشة مايع انجام می       [دگرگونی]        سازیِ واقعی يا تقليبِ        بطری  
شود و مرکّب      (سوراخ) ناميده می        holeکندکه در انگلستان کار می گروهی گری شيشه

 blower(استاد سازنده)، از يک    finisherگر) يـا  بطری (   Bottle makerاست از يک
 off   whetterگير) يا    (تحويل    putter up(گردآور)، ازيک            gathererگر)، ازيک    (فوت

ويژة يک هيئت       کارگرِجزءکار اَرکان   (پادو). اين پنج taker in(جالدهنده) و يک نفر 
ب     کار شمرده می       بناب         صورت   هشوندکه تنها  وسيلة همکاریِ     راين فقط به    يک واحد و 

 پنج عضوی ناقص    هيئت اگر يک حلقة اين توانند مؤثر باشند. واسطة هر پنج نفر می بی
ا همان يک  باشد، هيئتثَل    های مختلف دارد،که فی        کوره دهانه مزبور فَلَج است. امالم

که در    است  گلی  ای   در انگلستان از چهار تا شش تا است، و هرکدام ازآنها دارای بوته          
نفری    شکلِ پنج  کارِ همانندی به       دارد و در برابر هر يک ازآنهاگروه                     مايع جا     آن شيشة  

                                                
گردد، جداست.        وسيلة آن خود شيشه آماده می           گری،که به   کورة ذوب ازکورة شيشه در انگلستان ـ۱

 رود. کار می کوره برای انجامِ هر دو پروسه به ولی مثالً در بلژيک همان
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است،    کار   برتقسيم    ها مستقيماً مبتنی    ازگروه       کارند. دراينجا ترکيبِ هر يک              به   مشغول  
از    که يکی   است های مختلفة نظير عبارت از همکاریِ ساده گروه که ارتباط بين درحالی

تر   پزی را، درنتيجة مصرف مشترک باصرفه                موردکورة شيشه       د را، در اين       وسايل تولي    
تائیِ    های چهارتائی يا شش        ها باگروه      کوره    دهد. هر يک از اين          مورد استفاده قرار می          

سازی مشتمل بر بسياری از           مانوفاکتورِ شيشه      دهد و     گری می    خود تشکيلِ يک شيشه    
سازی و    که در مرحلة آماده           کارگرانی     ت و  انضمامِ تأسيسا     ها است به    گری   اين شيشه  

  کار اشتغال دارند. مرحلة نهائی به
آيد    می   وجود    مختلف به  وران پيشه طورکه جزئاً ازترکيبِ همان  مانوفاکتور باألخره 

بزرگ انگلستان       های   سازی     يابد. مثالً شيشه     تحول می  مانوفاکتورهای مختلفهاز ترکيبی به
عدمِ موفّقيت       ورزند؛ زيرا موفّقيت يا            گلیِ خويش مبادرت می     یها ساختنِ بوته خود به

صورت  ها است. در اين         کيفيت همين بوته     طورِ اساسی وابسته به         در توليد محصول به        
 مانوفاکتور     يابد. وبالعکس،         پيوند می   مانوفاکتورمحصول مانوفاکتور يک وسيلةتوليد با  

مثابه مادة خام        به   فراورده را         يوند يابدکه همين     مانوفاکتورهائی پ           با  است ممکن محصول
گردد.     مانوفاکتورها ترکيب می            آن   برند ويا فراوردة مزبور بعداً بامحصوالت        کار می به

(شيشة   (Flint-glass)  گالس   فلينت مانوفاکتورِ        شود مثالً    که ديده می       رو است    ازاين     
برای تجهيزات فلـزّی بسياری             گُدازی،که       جالدهی و مس      مانوفاکتورِ شيشه      تراش) با      

شوند. سپس اين قبيل مانوفاکتورهای پيونديافته                   ای الزم است، يکی می      از اقالمِ شيشه
دهند که درعين        مانوفاکتورِکلّ را تشکيل می           ازلحاظ مکانی دوايرِکمابيش جدائی از         

ة خويشند.    کارِ ويژ     تقسيم دارند وهرکدام دارای توليدیِ مستقلّی های هحال هريک پروس 
خود   تواند صرفاً با اتّکاِء به          مانوفاکتورِ پيونـديافته در بر دارد، نمی                که  با وجود فوايدی

مانوفاکتور به         چنين وحدت ضمنِ تبديلِ         آورد. اين         دست  يک وحدت واقعیِ فنّی به          
  شود. مؤسسة ماشينی حاصل می

 دوران      کاال را                مانوفاکتوری،که خيلی زود مسئلة تقليلِ زمانکارِ الزم برای توليد
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آالت را،     گريخته استعمالِ ماشين طورِ جِسته ، به١آورد ميان می ای به آگاهانه مثابه اصلِ به
کاربردن      مقدارِ بسيار و با به    که بايستی به های اولية ساده از پروسه  ويژه درمورد برخی به

گذرد، مثالً در        که ديری نمی      است رو    بخشد. ازاين       گردند، تکامل می        زورِ زياد انجام          
                   ٢( کاغذ   مانوفاکتورِکاغذسازی، استفاده از چرخشت (        ها، و    پاره    کهنه  برای خميرکردن

منظورِ خُردکردن سنگ         شود، به    ناميده می     ) ٣( آردکُن     که سنگ  در فلزّکاری ازآسيائی          
  4گردد. معدن معمول می

دوران      5دست داد.      آبی به    سيای ها را امپراتوریِ روم با آ          شکلِ ابتدائیِ همة ماشين
جا    ما به    خودکار برای        ، باروت، چاپ وساعتنما مانند قطب کشفيات بزرگی وری پيشه

آدام    نمودکه    ئی را ايفا می طورکلّی همان نقشِ فرعی وجود ماشين به گذارد. ولی بااين

                                                
 (John Bellers) جون بِلرس، ويليام پتیتوان ازجمله از روی نوشتجات  نکته را می ـ اين۱

آندريو ، )١ـ١(
 ی. واندرلينتو "The Advantages of the East-India Trade" ) ٢ـ١( (Andrew Yarranton)انتوناري

(J. Vanderlint) .دريافت   
کند نبايد نان  کار نمی "هرکس که شعارِ ) ـ سوسياليست و اقتصاددان انگليسی۱۷۲۵ ـ ۱۶۵۴( جون بِلرس) ۱ـ۱(

ميان د" را آورد و مسئلة پيوندهمچنين مسئلة بيمة اجتماعی برای مدرسه و تربيت را در و  عليمکار و ت بخور 
  کارگران را در زمرة مطالبات خويش قرار داد. 

  شناسِ انگليسی در دوران مانوفاکتوری. کشتودان  ) ـ تکنيک۱۶۸۴ـ۱۶۱۶( آندريو يارانتون )۲ـ۱(
  Moulin ad hocزبان فرانسه  و به  Papiermühleزبان آلمانی  ) به۲(
  Bocardزبان فرانسه  و به  Pochmühleزبان آلمانی  ) به۳(
وشوی سنگ معدن از دنگ  ـ هنوز درحوالیِ پايان سدة شانزدهم درفرانسه برای خُردکردن و شست۴

 کردند. و غربال استفاده می

زبان    وز به  گندم تعقيب نمود. هن        قدم در تاريخِ آسيای          توان قدم به       ـ تمامِ تاريخِ تحولِ ماشين را می          ۵
های  نخستين دهه که مربوط به آلمانی های فنّیِ نوشته شود. در خوانده می (آسيا)  mill کارخانه انگليسی

حرکت  به طبيعت  که با نيروهای  هائی ماشين تنها به  نه  (آسيا) Mühleاست هنوز اصطالح   قرن نوزدهم
برند    کار می    به   هائی از نوعِ ماشين        که اسباب    هائی  شود بلکه حتّا کلّية مانوفاکتور      آيند اطالق می درمی 

  شوند. نيز چنين خوانده می
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-يختة ماشين  گر  استعمالِ جسته    ١کار تعيين نموده است.  جنبِ تقسيمآن در برای اسميث

زمان    آن   دانان بزرگ    دارای اهميت بسيار است زيرا برای رياضی آالت در قرن هفدهم
  نقطة اتّکاِء عملی و مشوقی برای ايجاد مکانيک جديدگرديد.  

 بست بسياری    که از هم    است مانوفاکتوری هماناکارگرِجمعی خاصِّ دوران  ماشينِ 
کاال متناوباً اجرا         که توليدکنندة يک       ليات مختلفی شود. عم کارگرِ جزءکار تشکيل می

انواعِ مختلف درگير           آميزند وی را به          کند و درمجموعِ پروسة کارِ وی درهم می                   می 
کار برد و دربارة ديگری               کنند. وی بايد در مورد يکی از آنها نيروی زيادتری به                            می 

خصوصيات   واحد اين      غيره وشخصِ   و   بيشتر توجه روانیِ مهارت بيشتر و درمورد سومی
از آنکه اَعمالِ مختلفه از يکديگر جدا شد،                  درجة مساوی در اختيار ندارد. پس                  را به 

، شوند  کارگران طبقِ استعدادهای خاصِّ خود تقسيم می                   مستقلّ و منفردگرديد، آنگاه     
روی     بر  که  است  ای   آنها پايه     گردند. اگر خصوصيات طبيعیِ          بندی می  بندی وگروه طبقه

يابد، نيروهای        که مانوفاکتور استقرار می           شود، ناگزير هنگامی        کار پيوند می      آن تقسيم 

                                                
هيچگونه مطلبِ    اسميث  آدام     آيد،     کتابِ اين تأليف پس از مطالعة دقيق برمی         ـ چنانکه از چهارمين۱

وی  است داشته کار مبذول که نسبت به تقسيم کار نياورده است. ولی توجه خاصّی ای دربارة تقسيم تازه
تعيين  ماشين برای که وی ئی فرعی سازد. نقشِ مثابه اقتصاددان جامعِ دوران مانوفاکتوری برجسته می را به

را به  Ure ترِ بعدی يافته و سپس در دورة تکامل )۱ـ۱( (Lauderdale) بزرگ است، درآغاز صنعت نموده
کار را،که درمورد آن       اَفزارخصيصِ يابی وت تفاوت اسميث آدام براين پولميک عليه خودکشاند. عالوه

کند.کارگران مانوفاکتور  اند، با اختراعِ ماشين اشتباه می داشته خود جزءکاران مانوفاکتور سهمِ بسزائی
 وران و حتّا دهقانان          اند، بلکه در اين زمينه علما، پيشه  کرده آالت نقش بازی نيستندکه در مورد ماشين

(Brindley) )۱اند. شِ اساسی داشتهوغيره نق )۲ـ  
واقتصاددان انگليسی،    )ـ سياستمدار۱۸۳۹ـ ۱۷۵۹((James Earl of Lauderdale) الودردال ايرل اف جيمس) ۱ـ۱(

  ای توجيه نموده است. نَحوِ مداحانه که سود و استثمار را به
های  ساختمان   ست به  ) ـ معمارِ معروف انگليسی،که د            ۱۷۷۲ـ ۱۷۱۶( (James Brindley) جيمس بريندلی) ۲ـ۱(

  آب زد. ای برای استفاده از نيروی عديده
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دارند.      شايستگی   جهته انجامِ وظايف خاصِّ يک طبعاً برای دهدکه گسترش می را کاری
داراست      مهارت يکسانی از کارگرِ جمعی عمومِ صفات بارآور را با درجةاکنون ديگر

اَرکان      يک از     وی هر     رساند زيرا  می مصرف وجه به دارترين صرفه ارا بهآنه حال درعين و
اند، منحصراً      کارگران شخصيت يافته        های   کارگران ويژه باگروه             کارِ جمعی را،که در         

-جهته  يک  ١دهد.    مورداستفاده قرار می      عهدة آنهاست که به برای انجامِ وظايف خاصّی

مثابه جزئی ازکارگرِجمعی        کمالِ وی به موجبِ کارگرِ جزءکار بودن حتّا ناقص بودن و
نمايدکه با درستیِ        به اُرگانی می را مبدل جانبه وی عادت اجرای وظيفة يک ٢.گردد می

کندکه با     بستگی به مکانيسمِ جمعی او را وادار می   که هم کند درحالی غريزی عمل می
  ٣کار نمايد. انتظام يک قطعة ماشين

کمابيش ساده يا مرکّب، عالی يا دانی            تلفة کارگرِ جمعیاينکه وظايف مخ نظر به
مختلفی        کارِانفرادی ازنيروهای که عبارت کارِجمعی  است، اَرکان است مستلزِمِ درجات

نوع    يک  مانوفاکتور      بنابراين   است.  متفاوتی های دارای ارزش است و بالنتيجه ازآموزش
آورد که با مدرجی از دستمزدها تطبيق                  وجود می     کار به    مراتبی در مورد نيروی        سلسله

                                                
گرددکه هر يک ازآنها مستلزِم صَرف               عمليات مختلفة بسياری تقسيم می     کارِ معينی به که ـ "هنگامی۱

طور دقيق آن مقدار از نيرو و                تواند به     می  مانوفاکتور      ميزان متفاوتی از مهارت و نيرو است، متصدیِ       
شد کارگرِ     عکس قرار می      آورد. اگر به          دست  را که متناسب با هر يک از عمليات است به  استعدادی

تنهائی دارای استعدادکافی برای انجامِ   آمدکه وی به کار را اجراکند ضرورتاً الزم می واحدی مجموعِ
  کارها باشد." کافی برای دشوارترين ترين عمليات و نيروی دقيق

(Ch. Babbage: "On the Economy etc.", ch. XVIII) 
 ها وغيره. دادن استخوان جانبة عضالت و تغييرشکل ـ مثالً تکاملِ يک۲

سؤالِ مأمورِتحقيق،که شما  اين سازی به ، مديرکلِّ يکی از مانوفاکتورهای شيشهويليام مارشالـ آقای ۳
        ت وکوشش را در مياناليجوانی         چگونه فع درستیِ    داريد، به       نگاه می   گماريد     کار می    که  به   کارگران

که شروع به      کنند زيرا همين      توانند ازکارِ خود غفلت           وجه نمی    هيچ  دهد: "آنها به تمام چنين پاسخ می
  کار همچنان ادامه دهند، آنان عيناً مانند جزئی از يک ماشين هستند." کار نمودند مجبورند به

("Child. Empl. Comm., Föurth Report", 1865, P. 247)  
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  کند. می
آورد وبرای        خود درمی تصرف ای به جانبه کارگرِمنفرِد را وظيفة يک اگر ازطرفی

طور هم عمليات مختلفة کار         گردانَد، همان       خود وابسته و ملحق می تمامِ عمر وی را به
ولی    ١ا اکتسابی وِفق می دهند.         مراتب مهارت و تخصّصِ طبيعی ي        خود را با اين سلسله

که هر انسانی، هرکس و   ای عمليات ساده است انجامِ پاره هر پروسة توليدی مشروط به
که   قبيل اَعمال نيز از پيوند ناپايداری        تواند از عهدة آن برآيد. اين جورکه باشد، می هر

منحصر وخاصّ متحجر      شوند ومانند وظايفی  پرمحتَوای فعاليت دارند جدا می بامراحلِ
  گردند. می

ای ازکارگران          آورد، طبقه تصرف درمی که به ای بنابراين، مانوفاکتور در هر رشته
طور قطع     آنها را به       گذشته  وریِ    های پيشه    کارگاه      کندکه   می   اصطالح ناماهر ايجاد          به 
ة هنرمندی،    انفرادی را تا درج               اگر مانوفاکتور تخصّصِ           بودند. پس       دور انداخته          به 
کوشد تا فقدان هرگـونه            بخشد، می    توسعه می    کـار،      زيان قدرت انجامِ مجموعِ               به 

ای   مراتبِ درجه        صورت تخصّصی درآورد. در جنبِ سلسله                  تکاملِ عملی را نيز به        
گروه اخيرالذکر          گردد. برای اين          تجزية سادة کارگران به ماهران و ناماهران انجام می          

                                                
مراتب بهتر از       اش از صنعت بزرگ، صفات خاصِّ مانوفاکتور را به             العاده در تجليلِ فوق يورـ دکتر ۱

که عالقه و نفعی در مورد اين مناظره نداشتند و وی حتّا دراين                اقتصاديون قديم برجسته ساخته است
 يوربر دکتر  [برتری]رجحانش که با وجود  نيز درگذشته است Babbage عصران خود نظيرِ  زمينه از هم

نظرِ مانوفاکتوری مورد           شناسی درواقع صنعت بزرگ را تنها از نقطه               دانی و مکانيک از لحاظ رياضی
هر يک از اعمالِ ويژه ماهيت               کارگران به       يافتنِ   شودکه: "تعلّق      متذکّر می    يور  توجه قرار داده است.             

کارها به      يافتن   مثابه "وِفق      وی اين توزيعِ عمليات را به             دهد"، از سوی ديگر  کارها را تشکيل می تقسيم
طريق  را بدين کند و باألخره صفَت مميزة مجموعِ سيستمِ مانوفاکتوری استعدادهای انفرادی" تلقّی می

کاری بر طبقِ       بندی بر پاية مرتبة مهارت و شايستگی" و نيز "تقسيم                    کند: "يک سيستمِ درجه        بيان می   
  مهارت" وغيره. درجات مختلفة 

   Manufactures", p.19-22  (Ure: "Philosophy of جاهای متعدد،در(
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کارِ   به  ها نسبت    هزينه    رود و در مورد ديگران اين            کلّی از بين می رآموزی بهکا مخارجِ 
کند. در هر دو مورد ارزشِ نيروی                   شدن وظيفة محوله تنزّل می        علّت ساده وران به پيشه

های   رسد که تجزيـة پروسه       ظهور می    استثنا از اين حکم وقتی به           ١نمايد.    کار تنزّل می      
 جديدی ايجاد نمايد        کلّیِ  کار وظايف        ای يا اصالً وجود نداشته           کار پيشه      که در مورد

که از فقدان يا تقليلِ          کار   است. تنزّلِ نسبیِ ارزشِ نيروی               اين درجه نبوده         و يا الاقل به      
است زيرا     بيشترِ سرمايه    فزائیِ   اَ  گردد، مستلزمِ ارزش             می  ناشی   کارآموزی        های   هزينه  

کارکوتاه نمايد، بر طولِ قلمروِ                توليد نيروی       ای تجديد    الزم را بر         که زمان      هرآنچه   
  افزايد. کار می اضافه

  
  کار در درون مانوفاکتور تقسيم .۴

   کار در داخلِ جامعه و تقسيم      
  

اَفزارش   کارگرِ جزءکار و ما بدواً منشأ مانوفاکتور و سپس عناصرِ سادة آن را،که
خواهيم     می   اينک    پرداختيم.     آن جمعیِ مکانيسمِ به هوباألخر قرارداديم موردمطالعه هستند،

کارِ اجتماعی را، که پاية              کارِ مانوفاکتوری و تقسيم            طورِ خالصه رابطة ميان تقسيم           به 
  است، مورد مطالعه قرار دهيم.  عمومیِ هر توليدکاالئی

 توان تجزية توليـد         چنانچه فقط خودکار را در مدّ نظر داشته باشيم، آنگـاه می                        
کارِ   مثابه تقسيم    های بزرگش، مانندکشاورزی، صنعت وغيره، به                  اجتماعی را در بخش

تقسيم  مثابه    جنس و قسم، به  های توليدی را به شدن اين بخش عام تلقّی نمود و منشعب

                                                
کمال بخشد...کارگرِ ارزانی  وسيلة عمل، خود را درجهت واحدی که... امکان يابد به وری ـ "هر پيشه۱

 (Ure: "Philosophy etc.", p. 19)شود."    می
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  ١کارِ فردی شمرد. کارگاه را تقسيم کار در درون يک تقسيمخاصّ پذيرفت و  کارِ 
ای،    حرفه    خاصِّ های امعه ومرزبندیِ متناسبِ افراد درمحيطج درون  کار در تقسيم
يابد. از درون يک            کار در داخلِ مانوفاکتور، از مبدأهای متضاد تحول می         مانند تقسيم

های   کارِخودروئی برمبنای تفاوت            ازدرون قبيله، تقسيم وبعداً درنتيجة تحول )٢(خانواده
که بنابراين صرفاً بر پاية فيزيولوژيک                  کاری    يمگيرد، تقس     جنسی و سنّی سرچشمه می    

ويژه با تصادمات بينِ            قرار دارد و با توسعة زندگیِ مشترک، با افزايشِ جمعيت و به                           
ديگر،      گردد. ازسوی        می   تر گسترده اش ای بر ديگری، دامنه قبايلِ مختلف و تسلّط قبيله

گيرد که     نقاطی سرچشمه می     گفته شده است، مبادلة محصوالت از               چنانکه سابقاً نيز    
کنند. زيرا درآغازِ            ها با يکديگر تماس پيدا می           های مختلف، قبايل، جمعيت          خانواده     

                                                
  آن    شودکه ضمنِ   شود و به تقسيمی منجر می       ها آغاز می      هترين حرف     کار از تجزية متفاوت          "تقسيم   ـ۱

  جويند، مانند مانوفاکتور." ساختنِ محصولِ واحدی شرکت می کارگران بسياری در فراهم
(Storch: "Cours d' Economie Politique", Paris, T.I.P. 173) 

خوريم: نوعِ اول،که ما آن  کار برمی قسيماند به سه نوع ت مرحلة معينی از تمدن رسيده که به "نزد اقوامی
کندکه با سه      کشاورزان، صنعتگران و بازرگانان تقسيم می        خوانيم، توليدکنندگان را به را نوعِ عام می

توان آن را نوعِ خاصّ ناميد، عبارت از تقسيمِ هر                        کارِ ملّی انطباق دارند. نوعِ دوم،که می    رشتة اصلیِ
توان آن را تقسيمِ شغل يا تقسيم  کار،که می ... و باألخره سومين نوعِ تقسيماست آن  رشتة کار به انواعِ

ها  که در درون هر يک از هنرها و پيشه شمارآورد، عبارت ازآن تقسيمی است معنای ويژة آن به کار به 
  ها معمول است." گيرد...که در اغلبِ مانوفاکتورها وکارگاه انجام می

(Skarbek )۱ـ۱( : "Théorie des Richesses", P. 84, 85) 
 ) ـ اقتصاددان لهستانی.۱۸۶۶ـ۱۷۲۸( (Fredric Skarbek) فردريک اسکاربِک) ۱ـ۱(

  ترِ بعدی دربارة شرايط اولية بشَريت مصنّف                  (يادداشت برای چاپ سوم): مطالعات بسيار عميق                )۲( 
وجودآورد بلکه  خود به يله را درنتيجة تحولِاين نتيجه رساندکه در ابتدا خانواده نبودکه قب کتاب را به

که بر پاية همخونی قرار داشته  روئيدة اجتماعات بشَری است عکس، قبيله شکلِ ابتدائی و از طبيعت به
ای موجبِ تحولِ بعدیِ اَشکالِ متنوع و مختلف              که درست آغازِ تالشیِ مناسبات قبيله نَحوی است، به

  يش انگلس)گردد. (فردر خانواده می
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گيرند    طورِ مستقلّ در برابرِ يکديگر قرار می               ها، قبايل وغيره هستندکه به تمدن خانواده
وسايلِ متفاوت     نه افراد. اقوامِ مختلف در مجاورت طبيعیِ خود وسايلِ مختلفة توليد و   

آورند. و بنابراين شيوة توليد، شيوة زندگی و محصوالت آنهـا                              دست می   معيشَت به  
هنگامِ تماسِ اقوام موجبِ          که به است شوند. همين تفاوت از طبيعت روئيده متفاوت می

محصوالت    اين   تدريجی     شدن  شود وبالنتيجه موجبات مبدل  محصوالت می مبادلة متقابلِ
های توليدی نيست        سازد. مبادله خود ايجادکنندة تفاوت در محيط             فراهم میکاال را به

-را مبدل به رشته    آنها طريق دهد و بدين ها را در رابطه با يکديگر قرار می بلکه متفاوت

مورد    اند. دراين         يکديگر وابسته    کندکه کمابيش به هائی از يک توليدکلِّ اجتماعی می
گيردکه بدواً متفاوت          انجام می      ئی  مناطقِ توليدی يلة مبادلةبينِوس کارِ اجتماعی به تقسيم

  از هم و مستقلّ از يکديگرند.
های ويژة      دهد ارگان       کار مبدأ حرکت را تشکيل می    ِ فيزيولوژيک آنجاکه تقسيم

های ديگـر انجام        که با جمعيت    انـد، تحت تأثيرِ مبادالتی            هم بسته   که مستقيماً به    هيئتی 
ای استقالل پيدا       گردند و تا نقطه        شوند و تجزيه می      از يکديگر منفصل می       گيرد،     می 
کاال   صورت   کارهای مختلف مبادلة محصوالت به               کنندکه واسطـة همبستگی بينِ        می 

ساختنِ   ديگر مستقلّ     درآيد. اين امر ازطرفی سلبِ استقالل از مستقلّينِ پيشين و ازسوی 
گذشته است. وابستگان  

ای عبارت از        يافته   وسيلة مبادلة کاال انجام           کارِ پيشرفته و به       هر تقسيم  پاية اساسیِ    
که تمامِ تاريخِ اقتصادیِ اجتماع درحرکت                   گفت توان می ١جدائی بينِ شهر و ده است.

                                                
کرده است. اثرِ وی    اين موضوع را بهتر از هرکس بيان (Sir James Steuart)سر جيمس استوارت ـ۱

                         ملل" نشر يافته، امروز کم شناخته شده است. بهترين دليل بر اثبات ه سال پيش ازکتابِ "ثروتکه د
در نخستين چاپِ       مالتوس   که دانند حتّا نمی (Mallthus)  مالتوسکه ستايشگران  است اين دعوی اين 

 (Wallace)  والسآن، وغير ازآنچه از  نظر از قسمت حماسیِ اش دربارة "جمعيت"، صرف  نوشته

و  )۱ـ۱(
 (Townsend) سند تااون

  ←                 رونويس نموده است.  استوارت تقريباً تماماً از گرفته، )۲ـ۱(
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  گوئيم. شود، ولی دربارة آن اکنون سخنِ بيشتری نمی اين تضاد خالصه می
کارگرکه درزمان واحد           معينی ورعدةکار در درون مانوفاکت تقسيم برای همچنانکه

کار در درون جامعه نيز   طور تقسيم همان است، به الزمِ مادی اند شرط کارگماشته شده به
کارگران در         جای تجمعِ    مورد به     است، که در اين          بزرگی و تَراکُمِ جمعيت         به   منوط   

  چيزی نسبی است.کشوری        ولی اين تَراکُمِ جمعيت          ١شود.   کارگاه واحد قرار داده می  
         تة پيشرفته است، تَراکُمِ                              که نسبتاً دارای جمعيکم ولی برخوردار از وسايل ارتباطي

افتاده است.       ارتباط عقب  که دارای سکنة بيشتر با وسايل است جمعيتش بيش ازکشوری
از   تر  که مثالً اياالت متحدة آمريکای شمالی دارای جمعيتی متَراکم                          رو است     از اين    

  ٢هندوستان است.

                                                                                                       
بارة مسائلِ        آثار در     انگليسی مؤلّف برخی  کشيشِ   ) ـ۱۷۷۱ـ۱۶۹۷( (Robert Wallace) رابرت والس )۱ـ۱( →

  مربوط به جمعيت.
مثابه    ا به  ر گفتة مارکس "فقر       که به   انگليسی   کشيشِ   )ـ ۱۸۱۶ـ۱۷۳۹( (Joseph Townsend)سند ژوزف تااون) ۲ـ۱(

 دهد." شرط ضروری ثروت مورد ستايش قرار می

وسيلة  که به تأثيرِمتقابلِ نيروهائی مناسبات اجتماعی وخواه برای ـ "تَراکُم معينی ازجمعيت، خواه برای۱
  (James Mill: "Elements etc.", P. 50)يابد، ضرور است."   کار افزايش می آن محصولِ

در  نسبت مرکّبِ همين افزايش، ضرب "هرگاه تعدادکارگران افزايش يابد، نيروی بارآورِ جامعه نيز به
رود." باالمی ،کار تقسيم تأثيرات: "Popular Political Economy", p. 125-126) )۱۱ـ( (Th. Hodgskin  

ای ه مارکس نوشته کارل که ـ اقتصاددان انگليسی)۱۸۶۹ـ۱۷۸۶( (Thomas Hodgskin)سکين توماس هوج) ۱ـ۱( 
 کارگری عليه اقتصاد مثابه مهمترين آثـارِ اقتصاد انگلستان شمرده است. وی يکی از نمايندگان تضادّ وی را به

  جهت  همين های ريکاردو آزاد سازد و به تئوری را از  شود خويشتن وجود موفّق نمی  اين است ولی با  کالسيک
خواهد خود سرمايه وآثارِآن را  کند وفقط می مثابه شکلِ جاودانی تلقّی می داری را به کلّية شرايط توليد سرمايه

  حذف نمايد.
زيان توليد  توليد پنبه را به ناحية پرجمعيت هندشرقی پنبه،چندين درنتيجة ازدياد تقاضای ۱۸۶۱ازسالِ ـ۲

برنج بسط دادند. درنتيجة اين وضع در برخی از نقاط قحطی شد زيرا فقدان وسايلِ ارتباط و بالنتيجه      
ی بينِ نواحیِ مختلفه مانعِ جبرانماد پيوند برنجِ يک ناح نبودن وسيلة نواحیِ ديگر بود. يه بهکمبود  
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تقسيم   است،    داری   عامِّ شيوة توليد سرمايه کاالئی شرط  اينکه توليد وگردشِ نظربه

ازپيشرفت      درجة معينی     به  جامعه درون کار در تقسيم  که است آن مستلزِمِ مانوفاکتوری کارِ 
جتماعی   ا   کارِ   مانوفاکتوری موجبِ پيشرفت تقسيم              کارِ   عکس، تقسيم    رسيده باشد. به     

اَفزارها       سازندةاين      که هائی کند. بامتمايزشدن اَفزارکار پيشه را چند برابر می شود وآن می
ای را فرا       محض اينکه توليد مانوفاکتوری پيشه              به  ١يابند.    هستند بيش از پيش تمايز می        

وسيلة   ديگر وابسته بود و به های پيشه کارِاصلی يا فرعی به مثابه هنگام به گيردکه تاآن می
ها از يکديگر جدا شده و           يافت، بالفاصله اين پيشه           توليدکنندگان واحدی انجام می              

کاال را     کنند. چنانچه توليد مانوفاکتوری مرحلة خاصّی از توليد يک                       استقالل پيدا می     
های مختلف و مستقلّی تبديل          کاال به حرفه      فراگيرد، آنگاه مراحلِ مختلفة توليد اين                  

محصوالت جزء        اً گفته شدکه اگر محصول عبارت ازترکيبِ مکانيکیِ      گردد. سابق می
گردند.      خاصّی مستقلّ    های   پيشه مثابه توانند خود به باشد،کارهای جزِء اين محصول می

تواند بر      ترگردد رشتة توليد واحد می             کارکامل     برای اينکه در يک مانوفاکتور تقسيم               
خود   توانند به     که اين موادّ اوليه می  بر اَشکالِ مختلفیحسبِ تنوعِ موادّ اولية خود، يا بنا 

که در    کامالً نو هستند، تقسيم شود. چنين است           که تا حدی     بگيرند، به مانوفاکتورهائی      
های سدة هيجدهم تنها درکشورِ فرانسه بيش از صد نوعِ مختلف پارچة                          نخستين سال  

انون بر اين جاری بودکه "هرکارآموز               ق )٢(آوينيون شد و مثالً درشهرِ ابريشمی بافته می
بايد همواره خود را وقف آموختنِ يک نوع بافت نمايد و حق ندارد يکجا تهية چند                             

خاصِّ   نواحیِ    کار،که برخی ازشُعبِ توليد را به               ایِ   ِ منطقه  نوع پارچه را بياموزد". تقسيم   
ها را    کلّية تخصّص   ،که  مانوفاکتوری        کند، درنتيجة استقرارِ توليد            کشور احاله می       يک 

                                                
ای از صنعت  که در هلند ساخت ماسورة بافندگی حتّا از قرن هفدهم خود شعبة ويژه رو است ـ ازاين۱

 دهد. را تشکيل می

)۲ (Avignon  کرسیِ ايالتVaucluse .در جنوبِ فرانسه  
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توسعة بازارِ جهانی و         ١آورد.      دست می   ای به    دهد، محرک تازه         مورد استفاده قرار می          
سيستمِ استعماری، که خود جزئی از محيط شرايط وجودیِ عامِّ دوران مانوفاکتوری                                 

  ای دهند. اکنون ج   دست می کار در درون جامعه به تقسيم نيرومندی برای هستند، وسايلِ
کار چگونه عالوه بر          که اين تقسيم     اثبات اين نکته بپردازيم    که بيش از اين به آن نيست

ها،   حرفه    هائی برای تفرقِ    جا پايه محيط اقتصادی سايرِ شئون جامعه را فراگرفت و همه
 فرگوسون  که حتّا     ای   گذاشت، همان پديده         ساختنِ انسان بر جای        پاره   تخصّص و پاره

(Ferguson)  را، درآن زمان به  اسميثآدام ، استاد                کاملی از     اين فريادآوردکه: "ما ملّت
  ٣دهيم و ميان ما هيچ آدمِ آزادی وجود ندارد."  را تشکيل می )٢(ها هيلوت

جامعه    درداخلِ       کار تقسيم که ميان وروابطی های بسيار شباهت رغمِ وجود علی بااين
دو ازلحاظ درجه نيست            دارد، تفاوت بينِ اين کارگاه وجود کار در درون يک وتقسيم

های   شودکه بينِ رشته    بارِزترين وجه ديده می به   بلکه ذاتی است. اين شباهت هنگـامی
کند، دباغ      توليد می   پوست باشد. مثالً دامدار نزديک وجود داشته پيوندی مختلفة صنعت

                                                
ندکه هر يک در مرکزِ خاصّی ا "مگر مانوفاکتورهای پشمِ انگلستان منقسم به شُعبِِ مختلفی نشده ـ۱

 سومرست های لطيف در سازنـد: پارچه طورِ عمده همان قسمت را می استقرار يافته و منحصراً يا به
 اگزِتردوالپهنا در  های ، پارچه(Yorkshire)شاير يورک عادی در های ، ماهوت(Somersetshire)شاير 

(Exeter) سدبری، ابريشم در(Sudbury) ،رويچنو در  کرپ(Norwich) کندلپشم در نيمه  های ، پارچه 
(Kendal)  ويتنی، پتو در(Whitney)             ".وغيره (Berkeley: "The Querist", 1750 Par. 520)   

)۲ (Hilote  ياHelote  ياIlote وابسته به زمين ـ دهقانان  .(باستان يونان) اسپارت های دولتی در دولت  
  (History of Civil Society", Edinburgh, 1767, Part. IV. ch. II. p. 285" :ـ۳

  A. Ferguson))۱ـ۳(

 داويد هيوم     ات  ـنويسِ اسکاتلندی از پيروان نظري                 فيلسوف و تاريخ        ) ـ  ۱۸۱۶  ـ  ۱۷۲۳( آدام فرگوسون  ) ۱ـ۳(
(David Hume)    ِآگنوستيک  (حکيم   agnostique            ينة علمِ اقتصاد    که در زم      (مکتبِ اعتباری) مشهورِ انگليسی
نمايندگان برجستة از يکی هيومکرد.  طورِ ناپيگير پشتيبانی می تجارت نيز به ليسم بود و ازآزادیِ مخالف مرکانتی

کمی"   داند و در علم اقتصاد "تئوریِ     االها را وابسته به مقدار پولِ مورد جريان میک که بهای است تئوریِ معروفی
  است.) رِحلت نموده ۱۷۷۶و درسالِ تولّد يافته ۱۷۳۷شود. وی درسالِ خوانده می
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ای   هرکدام مرحله     مورد سازد. دراين می  مبدل  پوتين را به چرم چرم وکفّاش  به هارا پوست
شده، محصولِ مرکّبی ازکارهای             کنند وآخرين صورت آماده          از محصول را توليد می

که برای دامدار، دباغ وکفّاش وسايلِ توليد                       کاری     گوناگون     های   ويژة آنهاست. رشته       
تصورکرد     نينچ  اسميث  آدام    توان مانند   می شود. اينک آن اضافه کنند نيز بايد به تهيه می

کار متفاوت      طورِ ذهنی با تقسيمِ مانوفاکتوریِ              کار فقط به     گويا اين تقسيمِ اجتماعیِ      که
تواند با يک نگاه همة          که درکارگاه مانوفاکتوری ناظری می                   اين معنی است ـ ذهنی به

مکانی باهم عديده جزءکاران ببيند. درحالی را ازلحاظ    کارِاجتماعی،      تقسيم   که، درمورد 
کار   شُعبِ ويژه به      که درهريک از        بزرگ وکثرت عدةکارگرانی  بودن درفضای  متفرق

اما در     ١آنها را درک نمايد.           گرددکه وی رابطة همبستگیِ          اشتغال دارند، مانع ازآن می
شود؟   وکفّاش می      دامدار، دباغ  مانند مستقلّی کارگران بينِ همبستگی چيز باعث اينجا چه

                                                
کند  نظر بزرگتر جِلوِه می جهت به  کار ازآن معنای واقعی تقسيم گويد درمانوفاکتور به می اسميثآ.  ـ۱

گرد آيند و      توانند درکارگاه واحدی               اند می    کارگماشته شده  که "آنهاکه در هر يک از شُعبِ مجزّای
عکس، درآن مانوفاکتورهای بزرگ(!) که  نگاه مورد مشاهده قرارگيرند. اما بهوسيلة ناظری با يک  به

های جداگانة  اند، در هريک از شعبه های عظيمِ مردم درست شده های اساسیِ توده برای رفعِ نيازمندی
مع نمود... تقسيم که ممکن نيست بتوان همة آنها را در محلِّ کارِ واحدی ج کارگر هست قدری کار به 
  طورآشکار و محسوس نيست." وجه آن هيچ هب

(A. Smith: "Wealth of Nations", T. I, ch. I, p. 7)  
ورِ عادی       اثاث يک پيشه      شود: "به     که در همين فصل با کلمات زيرين آغاز می                 آن عبارات مشهوری 

ترسيمِ اين امر    که به  يا يک روزمزد درکشوری متمدن و شکوفان بنگريد وغيره" و سپس آن عباراتی
کارگرِ ساده با هم         های يک    شمار وگوناگونی برای رفعِ نيازمندی                 های بی    پردازدکه چگونه پيشه          می 

خود  کتابِ به  ملحقّه )۱ـ۱( (B. De Mandevilles)ب.دوماندويلکلمه ازتذکرات  به درکارند، تقريباًکلمه
گرديده است.    رونويس"Fable of the Bees, or Private Vices, Publick Benefits" تحت عنوان: 

  است.)  منتشرشده ۱۷۱۴و سپس با ملحقّات در سال  ۱۷۰۶کتاب بدون ملحقّات در سال  اولِ اين (چاپِ
ه زندگیِ    ک  انگليسی   نويسِ   فکاهی) ـ پزشک و۱۷۳۵ـ۱۶۷۰( (Bernard de Mandevilles)بِرنارد دوماندويل) ۱ـ۱(

  بورژوازی را در زمان خود مورد انتقاد و استهزا قرار داده است.رياکارانه و پرهيزکاریِ دورويانة 
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محصوالت مشخّصة تقسيم         مثابه هر يک ازآنها به وجود فَتکارِ   کاال. ولی در مقابل ص
 ١کند.  توليد نمی    کاالئی    کارگرِ جزءکار، هيچ         که است؟ ـ دراين چيز مانوفاکتوری درچه

جامعه،     دردرون      کار واسطة تقسيم ٢گردد. می تبديل کاال به که است فقط فراوردة جمعی
کارهای     پيوستگیِ که کار است، درحالی گوناگون ایه های رشته خريدوفروشِ فراورده

استفادة     دارِ واحد و        سرمايه   کار به      وسيلة فروشِ نيروهای مختلفة   مانوفاکتور بهجزء در 

                                                
آورد، ديگر وجود ندارد. هرکارگر  حساب کارِ انفرادی به مثابه پاداشِ طبيعیِ که بتوان به ـ "آن چيزی۱

ارزش  تنهائی بی خودیِ خود و به سازد و بنابراين چون هر يک از اجزاء به فقط يک جزء ازکلّ را می
کارگر آن را بردارد و بتواند دربارة آن بگويد: اين محصولِ    شودکه ده است، چيزی پيدا نمیفاي و بی

  دارم." خواهم آن را برای خود نگاه من است و من می
("Labour defended against the claims of Capital", London, 1825, p. 25)  

  ذکر است.ال سابق سکينِ توماس هوجمؤلّفِ اين نوشتة عالی، همان 
  

ها عمالً    کارِ اجتماعی و مانوفاکتوری را يانکی      ـ (يادداشت برای چاپ دوم) : اين تفاوت بينِ تقسيم۲
در واشنگتن اختراع شده بود            که در اوان جنگ داخلی             ای   های تازه      برجسته ساختند. ازجمله ماليات    

آمدکه محصولِ صنعتی       يش% عوارض بر "عمومِ محصوالت صنعتی" بود. آنگاه اين سؤال پ                          ۶وضعِ  
شودکه "ساخته شده باشد"        چيست؟ پاسخِ قانونگزار اين بود: يک چيز هنگامی توليدشده تلقّی می                         

(when it is made) ای   گرددکه برای فروش آماده باشد. اکنون نمونه شده تلقّی می و هنگامی ساخته
چتر را باکلّية متعلّقات  فيالدلفیو  نيويورکآوريم: سابقاً مانوفاکتورهای  بسيار می های را ازميان نمونه

و دارای اجزاِء   (mixtum compositium)ساختند". اما چون چتر يک مصنوعِ مرکّب  جا "می آن يک 
های مستقلّی درآمدند و در نقاط مختلف                 مثابه ساخته    اجـزاء به        کامالً ناهمگونی است، تدريجاً اين             

جزء مانندکاالهای مستقلّی   صورت محصوالت شدند. دراين ساخته ديگری ازصنعت های وسيلة رشته به
آن   صورت تمامِ     کلّية اجزاِء چتر را به        که فقط شدند، يعنی مانوفاکتوری وارد مانوفاکتورِ چترسازی می

خواندند، نامی  "assembled articles" گردآمده را اَقالمِ مصنوعاتی ها چنين دهد. يانکی هم پيوند می به
رو بدواً چتر "گردآورنده" شاملِ  آنها برازندگی داشت. ازاين ها برای مناسبت مرکزِ تجمعِ ماليات به که

% ۶گرديد و سپس ماليات         دهندة خود می      % بابت قيمت هر يک از عناصرِ تشکيل۶ميزان  عوارضی به
  شد. گرفته می  ديگری از قيمت کلِّ آن
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کارِ مانوفاکتوری با تمرکزِ             تقسيم  يابد.    جمعی، تحقّق می    کارِ مثابه نيروی وی ازآنها، به
  اجتماعیِ    که تقسيم    زمه دارد، درصورتی           دارِ واحدی مال       توليد در دست سرمايه وسايل

از توليدکنندگان مستقلّ از يکديگر                ای   کار مستلزمِ پراکندگیِ وسايل توليد ميان عده         
 [واگذاشتن]      آهنينِ تناسبِ عددی يانسبيت، تفويضِ      مانوفاکتور قانون که در است. درحالی

  کنندگان    تقسيم   کند، درمورد        یکارگرتحميل م   تعداد معينی نسبت را به وظايف مشخّص
است   قانونی     های مختلفة کارِ اجتماعی، تصادف و بی           کاال و وسايل توليدشان به شعبه

مختلفة    های   که محيط   است  نمايد. درست    زمينه بازی می های رنگارنگی دراين که نقش 
ز طرفی    که ا   کوشند در مورد خود تعادل ايجاد نمايند زيرا درحالی                  توليدی پيوسته می

های ويژة      هر توليدکنندة کاال بايد ارزش مصرفی توليد نمايد ولذا يکی از نيازمندی                                
است و پيوندی درونی           کمی مختلف  ها ازلحاظ نيازمندی اجتماعی را برآورد، دامنة اين

آورد، و از سوی          صورت يک سيستمِ خودرو درمی           های مختلفة احتياجات را به   حجم
که در    کاری چه ميزان از مجموعِ زمان کند به که معين می کاالهاست ديگر قانون ارزشِ

گرايشِ     تواند صرف ساختنِ نوعِ خاصّی ازکاال شود. ولی اين                     اختيارِ جامعه است می       
خوردن     هم  طرف ايجاد تعادل فقط واکنشی در برابرِ به                  دائمیِ مناطقِ مختلفة توليدی به

  دائمیِ اين تعادل است.
و طبقِ    a prioriآزمون  از کارگاه پيش  که در درون ای کار، قاعده قسيممورد ت در

مثابه    به   a posteriori  ازآزمون       کارِ درون جامعه فقط پس   گردد، درتقسيم نقشه اجرا می
-تشخيص   های بازار       کندکه در نَوسانات قيمت    ضَرورت طبيعیِ ذاتی وکوری تأثير می

خود    کاالها را تحت استيالی قاهرانة      ارِتوليدکنندگانبندوب پذير است وخودکامگیِ بی
هائی    انسان     دار بر     کارِمانوفاکتوری مستلزمِ حکومت بالشرط سرمايه      آورد. تقسيم درمی
تقسيم    دهند. ولی      می  وی را تشکيل     متعلّق به جمعیِ مکانيسمِ های يک که فقط حلقه است

دهد،که هيچ حاکمی         می   يکديگر قرار   برابرِ ررا د مستقلّ  اجتماعی، توليدکنندگان کارِ 
کند،   ای جز فشارِ منافعِ متقابل درآنها تأثير نمی       شناسد و هيچ قوة قهريه جز رقابت نمی
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  (bellum omnium contra omnes)همچنانکه در جهان حيوانات جنگ همه عليه همه    
رو همان وجدان         . ازاين     کند  کلّية انواعِ حيوانات را تأمين می                کمابيش شرايط زندگیِ       

انقياد     کارگر به حرفة جزء و    کار، چسباندن دائمیِ کارِ مانوفاکتوری که تقسيم بورژوائی
ستايدکه نيروی بارآورِ           مثابه سازمانی ازکار می           دار، به بالشرط جزءکاران را به سرمايه

جتماعی و هرگونه       برد، با همان سروصدا عليه هرگونه نظارت آگاه ا                      آنها را باال می       
ناپذيرِ     حقِّ خدشه   خيزد وآن را مانند تجاوزی به                انتظام در روند توليد اجتماعی برمی                 

سازد.    خوانَد، فاش می        دارِ منفرِد می       که خود "نبوغِ" سرمايه          آنچه   مالکيت وآزادی و به    
کارِ   اندهیِ  ای عليه سازم      کارخانه     که ستايندگان پرشورِ سيستمِ       است  اين نکته بسيارگويا

گويا چنين عملی تمامِ جامعه          اينکه    بينند جز   عمومی ـ اجتماعی هيچ نقص و عيبی نمی  
  آورد.  کارخانه درمی صورت را به

اجتماعی و استبداد         کارِ   بندوباری در تقسيم         داری، بی       اگر در شيوة توليد سرمايه         
لِ پيشينِ جامعه، ـ که در        عکس، اَشکا    کارِ مانوفاکتوری مالزمِ يکديگرند، به  در تقسيم

    ل يافته، سپس متبلوِرگرديده                 ها از يکديگر به       آنها جدائیِ پيشه        درونطورِ طبيعی تحو
سو سازمان    کنندکه از يک      ای را عرضه می و باألخره قانوناً استقرار يافته است، ـ منظره

وی ديگرتقسيم     که ازس است درحالی بر فرماندهی کارِاجتماعی طبقِ نقشه و مبتنی تقسيم
 مقياسِ ناچيز، نُدرتاً و يا تصادفاً                است و يا اينکه به        کلّی منتفی کارگاه به  کار در درون

   ١تحول يافته است.
حيات خود     که برخی ازآنها هنوز به           کوچک و بسيارکهنِ هندی  های مثالً همبائی

                                                
که در درون جامعه بر             که هر قدر آن قدرتی          کرد   کلّی چنين حکم    ای   صورت قاعده      توان... به        ـ "می  ۱

يابد و بيشتر      کارگاه بيشتر تحول می         کار در داخلِ        قدر تقسيم    کمتر باشد، همان    کار حاکم است تقسيم
کار، اعمالِ قدرت درکارگاه و در جامعه                       گيرد. بنابراين درمورد تقسيم               تابعِ ارادة يک فرد قرار می               

  )۱۳۱ـ۱۳۰عکسِ يکديگرند." (کارل مارکس: فقرِ فلسفه، صفحة  نسبت به
Karl Marx: "Misère de la Philosophie etc." 
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کشاورزی و       مستقيم بينِ   دهند، بر پاية مالکيت اشتراکیِ زمين، بر مبنای پيوند                ادامه می
مثابه    تازه به     اند،که درهرتشکيلِ همبائیِ   ثابتی قرارگرفته کارِ وری و بر اساسِ تقسيم پيشه

توليدی    کاملِ   يک واحدِ      ها هر روند. اين همبائی کار می ساخته به نقشه و اُلگوی از پيش
کند.   کر تغيير می   آ  ۱۰۰۰تا   ۱۰۰آنها از      اند و محيط توليدیِ        هستندکه برای خودکافی     

شود، نه     های مستقيمِ جمعيت توليد می         قسمت عمدة محصوالت برای رفعِ نيازمندی                 
کاالها      وسيلة مبادلة     که به  ی استکار تقسيم از لمستق کاال و بنابراين خود توليد  مثابه به

  که تبديل به     گيرد. فقط مازاد محصول است            درمجموع و سرتاسرِ جامعة هند انجام می 
معينی  بسيارکهن مقدارِ دست دولت،که از ازمنة مرحلة اول بههم در آنگردد،   میکاال

هندوستان     مختلفة  های    کند. بخش    دريافت می    مثابه بهرة زمين (خراج) از محصول را به
راکشت       خود، همبائی مشترکاً زمين           ترين شکلِ دارند. در ساده اَشکالِ متفاوت همبائی

مثابه    که هر خانواده، به  نمايد درحالی را بينِ اعضاِء خود تقسيم می آن کند ومحصولِ می
کارِ   که به   کارِ جنبیِ خانگی، به رِشتن و بافتن وغيره اشتغال دارد. در جنبِ اين توده،                              

تنهائی هم     شوند: "دهخدا" که به           های زيرين ديده می           يکسانی اشتغال دارد، شخصيت          
  دارِمحاسبات      عهده   دفتردار،که   است. سپس لياتکنندة ما قاضی، هم پليس و هم وصول

تعقيبِ   سومی به    کند. مأمورِ      چيز را ثبت وتسجيل می   کشاورزی است و درآن باره همه
همراهی    پردازد و نگهبان مسافرينِ بيگانه است وآنهارا از دهی به ده ديگر مجرمين می

 .های همسايه است      رِ همبائی  کند. مرزدار مأمورِ محافظت مرزهای همبائی در براب                           می 
های عمومی برای امورِکشاورزی است. برهمن،                     نبار  ا  آب ازآب     آبيار،که مأمورِ تقسيمِ

نوشتن    همبائی   کودکان  عهده دارد. آموزگار،که به آئينِ مذهبی را به که وظايف اجرای
کشت   ، زمان    مثابه اخترشناس      نامه،که به      گاه   آموزَد. برهمنِ        روی شن را می  و خواندن به

نحس    کند و نيز درموردکلّيةکارهای ويژةکشاورزی ساعات سعد و  و درو را معين می
سازند و تعمير      کشاورزی را می         دهد. آهنگر و درودگر، که کلّية ابزارهای          را نشان می

شو برای    سازد. سلمانی، رخت         گونه ظروف برای ده می             همه   گر، که    کنند. کوزه      می 
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جانشينِ زرگر و     ها گاه شاعر،که در برخی از همبائی به ها. زرگر وگاه کردن جامهپاک 
 هزينة تمامِ    ـ دوازده نفر به          گردد. زندگیِ اين ده             آموزگار می       ديگر جانشينِ      در برخی    

گرده و اُلگوی        ای روی      گردد. درصورت ازدياد نفوس، همبائیِ تازه                همبائی تأمين می
 کاری   دهندة تقسيم     گردد. مکانيسمِ همبائی نشان            می همبائیِ قديم درزمينِ بايری داير                

  پذير نيست؛ زيرا بازار برای                مانوفاکتوری درآن امکان                کارِ   ولی تقسيم     نقشه است   طبقِ 
مانَد و دست باال ممکن است، بر حسبِ تفاوت در      تغيير می آهنگر، درودگر وغيره بی

کارها     اين قبيل    ا سه نفر بهگر وغيره، دو ي کوزه آهنگر، يک جای يک بزرگیِ دهات، به
است در اينجا با قدرت           کارِ جمعی حاکم        تقسيم   که بر   قانونی       ١اشتغال داشته باشند.       

ورِ ويژه، مانند آهنگر             که هر پيشه    کند، درحالی       می  عمل   طبيعی    ناپذيرِ ناموسِ       تخطّی 
و بدون تَبعيت از        کارگاه خود مستقالً        ای در درون         اُلگوی از پيش دريافته  وغيره، بنابر

دهـد. سازمان       حرفة خويش را انجام می            ات مربوط به     ية عمل ـکلّي    هيچ حکمِ ديگری     
شوند   نو زائيده می        ،که دائماً باهمان اَشکال از ههای خودبسندهمبائی سادة توليد دراين 

، ٢آيند   وجود می     محل و با همان اسامی باز به           بروند، در همان          از بين    هرگاه تصادفاً         و 
                رازِ تغييرناپذيریِ اجتماعات با    دهد، که چنين       دست می   را به     آسيائی   کليد چشمگير 

                                                
 ,Lieut. Col. Mark Wilks: "Historical Sketches of the South of India", London           ـ ١

1810-17.V.I. p. 118-20.   
توان شرحِ  می ۱۸۵۲لندن، "Modern India"نوان تحت ع (G. Campbells)بلس کامپ جرجدرکتابِ 

  های هندی يافت. نيکوئی از اَشکالِ مختلفة همبائی
ها جز    اند. مرزهای دهکده           کرده    های بسيار دور در اين شکلِ ساده زندگی           کشور از زمان "ساکنينِ ـ۲
حتّا  و بيماری بوده وگرفتارِ جنگ، قحطی  ها اغلب اند و بااينکه خود اين دهکده ندرت تغيير نکرده به

ها را  حتّا همان خاندان اند، معذلک طیِّ قرون متمادی همان نام، همان مرزها، همان منافع و ويران شده
کامالً پابرجاست  ه دهکدهک هنگام ها نيستند. تا آن اند. مردم نگران سقوط و تقسيمِ پادشاهی کرده حفظ

تغيير  کدام سلطلت درآمد. اقتصاد درونی بی يا به تسلّطکی افتاد و  دست خوردکه قدرت به آن نمی غمِ
  ,"Th. Stamford Raffles, late Lieut. Gov. Of Java: "The History of Java]ماند."     برجای می

 London, 1817. Vol. I. p. 185 (Note).]  
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ای،    عديدة سلسله      وتغييرات      آسيائی   های   دولت     يافتنِ پيوستة  خوردن و ازنو تشکيل هم به
شالودة عناصرِ عمدة اقتصادیِ جامعه در توفان مناطقِ ابرآلود                              رسد.   نظرمی   مباين به   
  مانَد.  نخورده باقی می دست سياسی 

که برای استادکار، در            ای   العاده     ای با محدوديت فوق       چنانکه ديديم، قواعد رسته
از تبديلِ      بود،آگاهانه مانع    شده کارگمارد، قائل توانست به که می مورد تعداد شاگردانی

که   ای   ن پيشه  توانست منحصراً درآ        عالوه وی فقط می شد. به دار می استادکار به سرمايه
خود استاد بود، شاگرد استخدام نمايد. رژيمِ صنفی هر تجاوزِ سرماية تجاری را يعنی                   

راند.     می   عقب  راکه دربرابرش قرارداشت، با شدت تمام به     آزادی ازسرمايه يگانه شکلِ
کار را مانندکاال خريداری               که  توانست هرکاالئی بخرد ولی حق نداشت                بازرگان می      
وری     کنندة محصوالت پيشه       آب   شدکه جهت تحمل می ية مزبور فقط بداننمايد. سرما

های   آورد،آنگاه رسته      می کاررا پيش تدريجیِ تقسيمِ واحوالِ خارجی بود. هرگاه اوضاع
های   ای در جنبِ رسته       های تازه      گرديد و يا رسته       های تابعه می      موجود تقسيم به شعبه     

های مختلفه درکارگاه واحدی               نکه هيچگاه پيشهآمد، ولی بدون اي وجود می قديمی به
  گردند. بنابراين، درعين اينکه انشعابِ سازمان صنفی و انفراد آن و همچنين                                  مجتمع 

به                                گسترشِ پيشه    نوفاکتوری  د شرايط وجودیِ دوران ما ، در عدا آيند،    شمار می   ها
طورکلّی و در مجموع،           کار بود. به        ِ مانوفاکتوریِ        سازمان صنفی نافیِ تقسيم         معذلک  

خانة خود بسته        هم وابسته بودند، همچنانکه حلزونی به                 کارگر و وسايلِ توليدش به           
شدن وسايل     رو نخستين پاية اساسیِ مانوفاکتور،که عبارت از مستقل                       است، و از اين        

  کارگر است، مفقود بود.  سرمايه، در قبالِ مثابه توليد، به 
آن    کاال واسطة   يک جامعه ـ اعم از اينکه مبادلة کار درمجموع که تقسيم درحالی

دارد، تقسيمِ مانوفاکتوریِ        اجتماع تعلّق اقتصادیِ گوناگون های باشد يا نباشد ـ به ساخت
  داری است. کار تماماً آفريدة خاصِّ شيوة توليد سرمايه 
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  داریِ مانوفاکتور خصلت سرمايه . ۵
  

ن سرماية واحد مبدأ حرکت طبيعیِ هرگونه                کارگر تحت فرما   تجمعِ عدة زيادی
کار   طورکلّی و ازجمله مانوفاکتور است. و بالعکس، تقسيمِ مانوفاکتوریِ                             همکاری به  

درآيد. حداقلّ       فنّی يک ضَرورت صورت تعدادکارگران به افزايشِ شودکه آن می موجبِ
وسيلة   ديگر به  اکنون د،کار بگمار دارِ واحدی مجبوراست به راکه سرمايه عدةکارگرانی

  بزرگترِ    که ازتقسيمِ     است. ازسوی ديگر فوايدی      کارِ موجود ازپيش مقرر ومحتوم تقسيم
شود مشروط به افزايشِ باز هم بيشترِ تعدادکارگران است، و اين فقط با                   کار ناشی می

تاً بخشِ   متغير ضرور  پذير است. ولی با افزايشِ سرماية ها امکان افزايش از راه مضروب
ها   ها،کوره      ثابت سرمايه نيز بايد در جنبِ توسعة شرايط عمومیِ توليد، مانند ساختمان           

تعدادکارگران          تر از    مراتب سريع  بايد به که ويژه درمورد موادّ خام وغيره ترقّی نمايد، به
مصرف   ازکار     وسيلة مقدارِمشخّصی      زمان معين به که در افزايش يابد. حجمِ موادّ خامی

کند، افزايش        کار ترقّی می      که نيروی بارآورِکار درنتيجة تقسيم                همان نسبت شود به می
داران است، يا          که در دست هر يک از سرمايه            ای   يابد. بنابراين نموِّ حداقلّ سرمايه               می 

که از خصلت فنّیِ       نموِّ تبديلِ وسايلِ اجتماعیِ زندگی و توليد به سرمايه، قانونی است        
  ١گردد. فاکتور ناشی میمانو

                                                
شد وسايلِ زندگی و  می گفته بايستی ها (می که سرماية الزم برای تجزية پيشه نيست  قدرکافی ـ "همين۱

ای  مالحظه مقدارِ قابل که سرمايةمزبور به است برآن ضروری توليد) درجامعه موجودباشد. عالوه وسايلِ
کارشوند... هرقدرتقسيم بيشتر  به بزرگ دست مقياسِ تاآنها بتوانند به باشد شده دردست متصديان انباشته
  موادّ خام     ،  کاراَفزار       ستلزمِ صَرف سرمايةبيشتری برای    تعدادکارگر همواره م شودگماردن دائمیِ همان

 (Storch: "Cours d' Economie Politique", Edit. Paris, T. I. P. 250-251)خواهد بود."      وغيره

 ←ناپذيرند،که در مورد سياست              همان قدر از يکديگر جدائی             کار به    وسايلِ توليد و تقسيم       "تمرکزِ   
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سرمايه    وجودیِ       ساده، هيئت شاغلة کار در مانوفاکتور صورت                    مانند همکاریِ     
 کارگرِ جزءکارِ انفرادی است به                 است. مکانيسمِ جمعیِ توليد،که مرکّب از بسياری                    

کارها سرچشمه      بست  هم  که از به     دارد. بنابراين، آن نيروی بارآوری                        دار تعلّق      سرمايه  
تنها    معنای اخصّ نه      کند. مانوفاکتور به          مانند نيروی مولّد سرمايه جِلوِه می                گيرد،    یم 

آورد، بلکه بيـنِ خود           درمی     کارگران مستقلِّ سابق را تحت فرمان و انضباط سرمايه                     
که همکاریِ ساده شيوة کار را              کند. درحالی        مراتبی ايجـاد می        کارگران نيـز سلسله        

را از      کار   گذارد، مانوفاکتور اُسلوبِ              می   تغيير باقی    مجموعِ خود بی       و در   طورکلّی     به 
 ب  ب می نقَنيان ممانوفاکتور      د. ـده    کار را از ريشه مورد حمله قرار می                      نيروی     و  کند  ل

را،    جزئیِ وی       که مهارت     کند ودرحالی       می   ای معلول     شده  صورت مسخ    کارگر را به      
  ت می  صنوعاً تق  شود، م    می    عمل   آنچه درگرمخانه         همانندنمايد، جهـانی از غرايز و             وي

حيوانی را فقط        ) ١( الپالتا   کُشَد، همچنانکه در اياالت             استعدادهای بـارآورِ وی را می                
افراد      تنهاکارهای جزء بينِ          کُشَند، نه  آورند می  جنگ چربيش را به برای اينکه پوست يا

کارِ   قطعه شده، به مهرة خودکارِ يک             يز قطعه  گردد بلکه خود فرد ن          مختلفه تقسيم می   
، که انسانی را       ) ٣( آگريپا    نيوس   منه   زة ـم  ة بی ـافسان     قـطري   و بدين     ٢شود.   می  جزئی مبدل     

                                                                                                       
اند." ـ کارل مارکس: ("فقرِ                 ی و انقسامِ منافعِ خصوصی از هم غيرقابلِ تفکيک        تمرکزِ قوای دولت →

  )۱۳۴" صفحة Misère de la Philosophie فلسفه 
)۱ (  La Plata آرژانتين. رودخانة آمريکای جنوبی و نامِ يکی از شهرهای  
خوانَد... که     ای می هکارگران مانوفاکتور را "خودکاران زند (Dugald Stewart) دوگالد استوارتـ ۲
  گيرند." کار مورد استفاده قرار می صورت اجزاِء يک به

("Works", edit. by Sir William Hamilton, Edinburgh, T.VIII. 1855,"Lectures etc.", p.318)  
 )۳  (Menenius Agrippa                        که بنا به (مسيح چهارمِ پيش از ميالد قرن) روايتی برای         ـ کنسولِ رومی

کرده و     ها) شهر را تَرک       (خلقِ رومی) که درنتيجة ستم و فشارِ اشراف (پاتريسين           ها پلبگرداندن باز
عنوان اينکه اعضاِء بدن واحدند و مانند معده و دست و پای                      کوه مقدس پناه برده بودند، آنها را به به

  يکديگرند، به بازگشت اندرز داده است. وی وابسته به
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اگر در ابتدا        ١کند.   دهد، تحقّق پيدا می       ای از پيکرِ خويش نمايش می مثابه جزِء ساده به
 که وسيلـة مادیِ     فروخت    جهت می   ن  دار ازآ       را به سرمايه      کارِ خويش      کارگر، نيروی        

فروخته      سرمايه    که به   کارِ انفـرادیِ وی تا هنگامی               توليد کاال نداشت، اکنون نيروی               
 کارِ وی اکنون فقط باهيئتی عمل            ورزَد. نيروی         است از انجامِ هرکاری امتناع می   نشده 

اينکه    دار. نظربه       از فروشِ نيرو وجوددارد يعنی درکارگاه سرمايه                          که تنها پس    کند  می 
کارِ مستقلّی انجام        طبيعیِ خود   که طبقِ استعداد       کارگرِ مانوفاکتور ديگر قادر نيست                 
 تاليرِ وی تنها به دهد، فعسرمايه بارآو ٢شود.  پذير می    دارگسترش    مثابه اسبابی ازکارگاه 

است،    ) 4( وه طلقِ يه    ملک   بودکه وی        نوشته شده   ) ٣( قومِ منتخب       پيشانیِ    همچنانکه بر   
طلقِ    زندکه وی را چون ملک             کار برکارگرِ مانوفاکتور مهری می                  تقسيم   طور   همان  

  کند. کوب می داغ  سرمايه
کوچک،    مقياسِ   ورِ مستقل، ولو به     دهقان يا پيشهکه  ای کاردانی، هوش و اراده آن

های   رت نيرنگ    صو برد،که تمامِ فنون جنگ را به              کار می    ئی به   مانند آن انسان وحشی       
معنَویِ   است. نيروهای       کارگاه الزم   مجموعِ برای فقط کند، اکنون ديگر می اجرا  شخصی

يابندکه از بسياری جوانبِ ديگر                گسترش می    مقياس وسيع  جهت از طرفی به توليد بدان
آنهاکه سرمايه    دهند، در قطبِ مقابلِ که جزءکاران از دست می را شوند. آنچه نابود می

                                                
نکه، مانند     آ  جای    گروه است. ولی به         ای برای تمامِ        ها هر يک از افراد واقعاً معده                ان ـ در ميان مرج      ۱

 آورد. گروه غذا می رومی غذای جمعيت را بربايد، برای (Patriciens)های پاتريسين

جاکارکند و زندگیِ خويش را              تواند همه     وکمال مسلّط است می       که بر يک پيشه تمام       ـ "کارگری     ۲
که اگر از هيئت همکاران       ئی بيش نيست ) اسبابِ يدکیايد، ولی ديگری (کارگرِ مانوفاکتورن نمتأمي

که    خود جدا شود هيچگونه استعداد و استقاللی ندارد و بنابراين مجبور است هر قاعده و قانونی را                             
  کنند، بپذيرد." وی تحميل صالح بدانند به

(Storch: "Cours d'Economie Politique", Petersburg, 1815, T. I. P. 204) 
  اسرائيل داده شده است.  بنی  که بنابرتورات به است ) قومِ منتخب يا اُمت يهوه عنوانی۳(
  زبان عبری است. نامِ خداوند قومِ يهود و اسمِ اعظم به  (Jéhovah)) يهوه۴(
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که نيروهای      کارِ مانوفاکتوری است    اين خود محصولِ تقسيم ١گردد. مرکز میاست، مت
برابرِکارگران          ای در   معنَوی پروسة مادی توليد را مانند ويژگیِ بيگانه و قدرت حاکمه

دار    که سرمايه    گاه   دهد. آغازِ اين پروسة جدائی در همکاریِ ساده است، همان  قرار می
گيرد.    کار قرار می       مثابه وحدت و ارادة جمعی هيئت  ارگر بهدر برابرِ هر يک از افرادک

کند، پروسة مزبور تحول           صورت جزءکار ناقص می           کارگر را به         در مانوفاکتور، که          
کند و   يابد و در صنعت بزرگ،که علم را مانند نيروی مولّد مستقلّی ازکار جدا می          می
  ٢گردد. ميل میگمارد، اين پروسة جدائی تک سرمايه میخدمت  به

کارگر، و بالنتيجه ازآن سرمايه،                شدن نيروی بارآورِ جمعیِ            در مانوفاکتور غنی         
خرافات                      معلولِ فقيرشدن رِ انفرادی است. "نادانی مانندنيروهای بارآو کارگر در مورد

دادن پا يا دست      اعتياد به تکان مادرِ صنعت است. انديشه و پندار عرصة خطاست. ولی
هرچه     يابدکه    آن. بنابراين مانوفاکتور درجائی بهتر رونق می        است نه به بوط به ايننه مر

کارگاه را مانند ماشينی تصور            که بتوان    حدی بيشتر دانش و هوش برکنار شده باشد، به
مانوفاکتورها         از   درواقع درميانة قرن هيجدهم برخی    ٣ها باشند."  نمودکه اجزاِءآن انسان

شد، مرجحاً     که در عداد اَسرارِکارخانه محسوب می                  ای عمليات ساده       ه برای انجامِ پار        

                                                
  )است، برد داشته باشد." باخته  تواند درآنچه ديگری  ـ ("يکی می۱

 A. Ferguson: "History of Civil Society", p. 281  
کارگر موجبِ  جای اينکه در دست اند و علم به هم جدا شده کامالً از ـ "دانشمند وکارگرِ توليدکننده۲

ای  وسيله است... دانش وی قرارگرفته جا درمقابلِ خود او باشد، تقريباً همه نيروی بارآورِ او برای افزايشِ
  کار رود." آن به تواند ازکار جدا باشد وعليه که میگردد می

(W. Thompson  
)۱ـ۲( : "An Inquiry into the Principles of the Distribution of Wealth", 

London, 1824, p. 174) 
 ووِنامکتبِ   هواداراناز  انگليسی   ) ـ اقتصاددان ۱۸۳۳ ـ ۱۷۸۵ ( (William Thompson) ويليام تومسون) ۱ـ۲(

(Owen)  .انگليسی خيالباف علمیِ تومسونسوسياليست شمار  کمونيسمِ اوونی به يکی از مهمترين نمايندگان
  رود. می

 (A. Ferguson: "History of Civil Society", p. 280)ـ ۳
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  ١گماردند. کار می سفيد را به کارگران نيمه
وسيلة کارِ روزانة آنها و  ها ضرورتاً به "عقلِ اکثريت انسان گويد: میاسميث آدام 

از عمليات     که تمامِ عمرِ خود را صَرف اجرای برخی                  يابد. کسی     آن تکامل می       ضمنِ
  طورکلّی چنين     کار اندازد ندارد... به                 اينکه ادراک خود را به              کند... فُرصَت       ساده می   

آيد."     پذيراست،کودن ونادان بارمی        امکان موجود انسانی که برای يک حد کسی، تاآن
دهد:    می  ادامه     کند، چنين    را توصيف می     جزءکاران        [کودنی]      ازآنکه بالدت        پس  اسميث 

گردد...       بودن زندگیِ راکد وی طبعاً موجبِ فساد در جسارت روحیِ او می                              ان "يکس  
با              کند و وی را از به            اين وضع حتّا نيروی بدنیِ او را خراب می                     کاربردن اين نيرو 

آن   که وابسته به      کارِکوچکی      ای از شدت و ثبات، در جای ديگری غير ازآن                        درجه   
رسد که در مورد آن حرفـة               نظر می   و چنين به   ر  اين    سازد. از       شده است، محروم می        

دست   زيان خصايلِ فکری، اجتماعی و پيکارجوئی به                    ويژه وی مهارت خويش را به              
 کارکنان فقير       که در هر جامعة صنعتی و متمدن           است  آورده است، ولی اين وضعی               

(the labouring poor)                 برای    ٢رآيند."      گرفتا   آن   ، يعنی تودة عظيمِ مردم، ناگزير بايد به
 اسميث آدام     کار است،      کاملِ تودة مردم،که ناشی از تقسيم                  جلوگيری از پژمردگیِ          

                                                
 J. D. Tuckett: "A History of the Past and Present State of the Labouring)                    ـ ١

Population", London 1846, T. I. p. 148) 
  (A. Smith: "Wealth of Nations", V. I. ch. I. art. II. T. IV, p. 140, 141)ـ ٢
کامالً  مورد دراين اسميث آداماست،  کرده کار را بيان آورِ تقسيم شاگرد فرگوسون،که آثارِ زيانمثابه   به

ستايد، فقط     کار را می تقسيم  (ex professo)کارشناسانه جاکه ویروشن است. در مقدمة اثرِ خود، آن
برسرِ  خوانَد. تازه درکتابِ پنجم، آنجاکه سخن می های اجتماعی را سرچشمة نابرابری  طورِگذرا آن به

اتدولت است، وی عيناً نظري د. من درکتابِ "فقرِ فلسفه" آنچه الزم بود            را می فرگوسون درآمدرآو
در مورد      (Say) سهو    (Lemontey)لومونتی   ، اسميث آدام، ونسفرگوکه بينِ  ئی رابطة تاريخیدربارة 

 کارِ مانوفاکتوری        تقسيمبار که برای نخستين  ام و هم درآنجاست کار وجود دارد،گفته انتقاد از تقسيم
  ام. داری بيان نموده مثابه شکلِ خاصِّ شيوة توليد سرمايه را به

 (Karl Marx: "Misère de la philosophie", Paris, 1847, p. 122)  
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 )١( هومئوپاتيک.      بامقاديرِمحتاطانةداروهای   کند، ولی می اجباری راتوصيه عمومیِ آموزشِ
که در دورة         ، (G. Garnier)  ژ.گارنيه ،آدام اسميثعکس، مترجم و مفسرِ فرانسوی  به

خيزد.    نظريه برمی     اين  تر عليه گرديد، پيگيرانه مپراتوریِ فرانسه طبعاً سناتور همنخستين ا
کند و با چنين      کار برخورد پيدا می          آموزشِ عمومی با نخستين قانون تقسيم               او  نظرِ بنابه

  "مانند هر تقسيم       گويد:    شود." وی می       می    دور انداخته   ما به عملی "تمامِ سيستمِ اجتماعیِ
 جامعه    که  تدريج    دارد، به        وجود    ٢وکارِ فکری       کارِ دستی    که بينِ    ری، تقسيمی   کارِ ديگ    

درستی درمورد سرمايه،         را به کلمة جامعه شود(وی ترمی بارِزتر وقطعی گردد، می تر غنی
   تآنهاست، به           دولتی     ارضی و    مالکي برد). اين تقسيم         کار می    که ازآن        کار، عيناً مانند

است... بنابراين           آينده      گذشته و علّت ترقّيات        های   ـولِ پيشرفت   تقسيمات ديگـر، معل       
  کند و يا حرکت طبيعیِ       کار عمل    که در جهت عکسِ اين تقسيم    آيا دولت مجاز است

کوشش   تواند بخشی از درآمد عمومی را برای اين          تأخير اندازد؟ آيا دولت می را به آن
روند، با       سوی تقسيم و جدائی می         د به  خو  صرف نمايدکه دو طبقه کار را،که خودبه                  

   ٣يکديگر مخلوط و ممزوج سازد؟" 
طور   کارِ جامعه به      ماندگی و پژمردگیِ روحی و بدنی از تقسيم                    حدّ معينی عقب   

کار   های   تجزية رشته      اينکه دوران مانوفاکتوری اين    ناپذيراست. ولی نظر به کلّی جدائی
کارِ ويژة      که با تقسيم     اوست   ز طرف ديگر هم      دهد و ا     مقياسِ بزرگی توسعه می         را به   

                                                
)۱( Homéopathieبيماری که است وسيلةعواملی ازشيوةدرمانی به عبارت يا طبِّ تجانسی ئی  خود موجِد

عوامل ازقبيلِ موادّ سمی وغيره درنتيجة  که اين نظيرِ مرضِ مورد معالجه هستند ومعتقداست درصورتی
آورند.  وجود می دارند به عادی درحالِ آنچه عکسِ تأثيری گردند تبديل يرِناچيزمقاد درپی به پی شدن حل

  کرد، قرارگرفته است. ای را با ضدّ آن معالجه می که هر عارضه طبِّ تجانسی در مقابلِ طبِّ قديم
گفته است: "انديشيدن خود           ۲۸۱صفحة  "History of Civil Society"سابقاً درکتابِ       فرگوسون   ـ ۲

 گردد."  ای پيشة ويژه (of separations)ها  تواند در اين دوران جدائی می

  . ۵ـ  ۲) صفحة اسميثآدام اش (ترجمة کتابِ  در جلد پنجم از ترجمه G. Garnierـ ۳
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که   دهد، ناچار همين دوران است               خويش ريشة حياتیِ شخص را مورد حمله قرار می                
را فراهم       ) ١( برای نخستين بار هم زمينة مادی و هم موجبات فکریِ دردشناسیِ صنعتی                

   ٢سازد. می
معنای اعدامِ       شد، به  مرگ با      که شايستة حکمِ    کردن يک انسان، درصورتی              "شقّه 

کُشی است.    آدم    معنیِ  که مستحقِّ چنين حکمی نباشد، به         او است، وگرنه درصورتی             
   ٣منزلة قتلِ يک ملّت است."  کار به کردنشقّه

                                                
)1( Pathologie industrielle  
اثرِ  ۱۷۱۳ درسالِ (Padoue, Padua) پادوااستاد پزشکیِ عملی در دانشگاه  (Ramazzini) رامازينیـ ۲

 عنوان خود را تحت"De morbis artificum"  ِفرانسه ترجمه شد و  به ۱۸۷۱انتشار دادکه در سال زبان
بابِ  (Encyclopédie des Sciences Médicales)علومِ پزشکی المعارف �در داير ۱۸۴۱سالِ  دوباره به

کارگریِ  های بزرگ برفهرست بيماری کالسيک انتشاريافت. طبيعتاً دوران صنعت مصنّفينِ هفتم، بخشِ
     Hygiène physique et morale de l'ouvrier dans les"کتاب:  وی بسی افزوده است. ازجمله به

grandes villes en général, et dans la ville de Lyon en particuller"  
است مراجعه شود      منتشرشده  درپاريس  ۱۸۵۸که درسالِ (A. L. Fonteret)ال. فونتوره آ.تأليف دکتر 

  Krankheiten, welche verschiedenen Ständen, Altern und Geschlechtern eigentümlich"  کتابِ و نيز به

sind", 6 Bände. Ulm 1860 

کميسيون تحقيقی دربارة دردشناسیِ   (Society of Arts)ها جمعيت پيشه ۱۸۵۴سالِ  رجوع شود. در
  صنعتی تعيين نمود.

     To subdivide a man is to  execute him, if he deserves the sentence, to assassinate" ـ٣
him, if he does not... the subdivision of labour is the  assassination of a people." 

: "Familiar Words", London 1855, p. 119) )۳۱ـ( (D. Urquhart  
که در فلسفة حقوقِ خود چنين  کار داشت  کُفرآميـزی در بارة تقسيم ياربس نظريات(Hegel) هگل 

توانندکلّيةکارهائی را  که می گفت: "تحت عنوان انسان متمدن بايد بدواً کسانی را در نظر داشت می
  کنند، انجام دهند." که ديگران می

 (Lord Palmerston) ردپالمرستونلکه عليه  ـ سياستمدار ونويسندةانگليسی )۱۸۷۷ـ۱۸۰۵(David Urquhart)۱ـ۳(
ويژه دربارة ترکيه شديداً مورد  برخاست و سياست همداستانیِ دولت انگلستان را باتزاريسم درمورد شرق و به

که راجع  حمله قرارداد. مطالبی راکه او طیِّ اين مبارزه افشا نمود، مورد استفادة مارکس و انگلس، در مقاالتی
  المللی نگاشتند، قرارگرفت. ينبه سياست ب
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خود    ابتدائیِ     کار است، يعنی مانوفاکتور، درمراحلِ          برتقسيم که مبتنی ئی همکاری
شود  آن تا حدودی پابرجا می            جوديت    محض اينکه مو     ای خودرو است. ولی به       پديده

داری    سرمايه    آگاهانه، طبقِ نقشه و منظّمِ شيوة توليد              صورت شکلِ   يابد به    و توسعه می   
کارِ   دهدکه چگونه تقسيم       کلمه نشان می     خاصِّ    معنای   آيد. تاريخِ مانوفاکتور به              درمی   

کسانی     بدون آگاهیِ      ويژة آن بدواً شکلِ شايستة خود را از روی تجربه، و تاحدی هم     
ای،    رسته   های   آورد و سپس، عيناً مانند پيشه             می   دست  مورد ذينفعند، به          که در اين      

که حتّا آن     گردد    موارد موفّق می   کند و در برخی وار حفظ کوشد اين شکل را سنّت می
ی، استثنای موارد فرع         که شکلِ مزبور، به       رو است  ها نگاهداری نمايد. ازاين را طیِّ قرن

    واتکند. با مانوفاکتورِ جديد ـ در اينجا                 کار تغيير می     فقط درنتيجة بروزِ انقالب در اَد
آالت قرارگرفته است نيست ـ در شهرهای         که بر پاية ماشين مقصود من صنعت بزرگ

را   (disjecta membra poetae)که ازآنجا برخاسته است عواملِ پراکندة الزم                     بزرگی   
دوزی،      آوریِ آنها ندارد؛ مانند مانوفاکتورِ لباس                      ابد وکاری جز جمع   ي طورِآماده می به

ناچار بايد عمليات مختلفة توليد                کار چنان چشمگير است        و ياآنکه اصلِ تقسيم        که 
اين     کارگران معينی سپرد. در        ) منحصراً به[صحافی]ورانه را (مثالً درمورد مجلّدگری پيشه
که برای هر يک از وظايف ضَرورند،               کارگرانی سبت عددی بينِن يافتنِ موارد برای قبيل

   ١حتّا يک هفته هم تجربه الزم نيست.
وری، ايجاد تخصّص          کردن فعاليت پيشه       وسيلة تجزيه    کارِ مانوفاکتوری به          تقسيم 
       واتيک              هم  ساختن و به    کار، پرورِشِ جزءکاران، مجتمع                   در اَد آنـان در درون بست

                                                
  ازآزمون درمورد تقسيم داران پيش گويا هر يک از سرمايه ای،که کاشفانه لوحانه به نبوغِ ـ اعتقاد ساده۱

وجود دارد. ايشان از راه سپاسگزاری،          روشرآقای  آلمانی ازقبيلِ کار داراست،  تنها نزد پروفسورهای
  اند، "کارمزدهای کار را آماده و پرداخته  نازل نموده يتریِ خود تقسيمدارانی، که از مغزِ ژوپ به سرمايه

  دارد نه به       کيسه بستگی    بزرگیِ    کار به     استفادة زياد يا کم از تقسيم             نمايند. ولی       گوناگونی" اهـدا می       
 عظمت نبوغ. 
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های توليـد اجتماعی          کمیِ پروسه      کيفی و تناسبِ      جمعی، موجبِ قشربندیِ         مکانيسمِ  
آورد و بنابراين درعين                وجود می     گردد، لذا سازمان معينی ازکارِ اجتماعی را به                        می 

کارِ مزبور را اگر            پرورد. تقسيم        حال نيروی بـارآورِ اجتماعیِ جديدی ازکار را می                           
داری است مورد توجه قرار دهيم ـ و با          توليدکه خاصِّ سرمايهمثابه شکلی از پروسة  به

داری     نَحوِ ديگری جز شکلِ سرمايه        توانست به     آمادة خود نمی        های از پيش      وجود پايه     
ای است برای توليـد اضافه             که وی فقط اُسلوبِ ويـژه             گفت   تحول يابد ـ آنگـاه بايد          

را که ثروت اجتماعی،            رای ازدياد آنچه           ارزشِ نسبی يا خودافزائیِ سرمايه، يعنی ب                     
    "Wealth of Nations"ثروت ملل    

کارِ   کارگران. تقسيم        حسابِ   به   خوانند،     وغيره می      ) ١( 
-سرمايه     نفعِ  به   کارگران،        جای   کار را به      نيروی بارآورِ اجتماعیِ              تنها   مانوفاکتوری نه       

سازد.    می   کارگرِ انفرادی عملی         نکرد را از راه ناقص آن  بخشد بلکه  می توسعه  داران،
    د. بنابراين اگر از               وجود می     برای استيالی سرمايه برکار به               جديدی     وی شرايطرآو 

ومرحلة تحولِ ضروری در پروسة         تاريخی کارِ مانوفاکتوری مانند پيشرفت تقسيم طرفی
کشی   نة بهره   شود ازسوی ديگر وسيلة متمدن و زيرکا      تکوينِ اقتصادیِ جامعه ديده می

   است.
  

آيد،    ای درمی      صورت علم ويـژه       علم اقتصاد، که فقط از دوران مانوفاکتوری به                  
کارِ مانوفاکتوری مورد توجه                کارِ اجتماعی را فقط از ديدگاه تقسيم      طورکلّی تقسيم به

  که باهمان مقدارکار بيشترکاال توليدکند ودرنتيجه               ای مثابه وسيله ، يعنی به٢دهد قرارمی
کالسيک دوران باستان         نمايد. نويسندگان تر و انباشت سرمايه را تسريع کاالها را ارزان

که در موضعِ ازدياد          گيرند، با اينان        که منحصراً کيفيت و ارزشِ مصرف را در نظر می   

                                                
  تحت همين عنوان. اسميثآدام کتابِ  ) اشاره به۱(
  "Advantages of the East-India Trade"کتابِ  گمنامِ مؤلّف و ويليام پتی ـ نويسندگان قديمتری ازقبيل۲ِ

 اند. نشان داده اسميثآدام کار را بيشتر از  داریِ تقسيم مانوفاکتوریِ وغيره خصلت سرمايه
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گويند که در نتيجة        آنان می      ١اند.    اند در تضادّ جدی قرارگرفته               کميت و ارزشِ مبادله 
-ها و استعداد      توليد خواهدشد وگرايش        کاالهای بهتری توليداجتماعی های رشتهتجزية 

وبدون محدوديت     ٢خود اختيار خواهند نمود های عملِ متناسبی برای های انسانی زمينه
وسيلة   بنابراين هم محصول و هم توليدکننده به       ٣مهمی انجام داد.کارِ  توان هيچگاه نمی

                                                
کار  طور استثنا درمورد تقسيم ـ درميان نويسندگان جديد برخی از مؤلّفينِ سدة هيجدهم هستندکه به۱
 (James Harris). هاريس جيمسو (Beccaria)بکاريا اند جمله ازآن اند. کرده صحبت ريباًمانندپيشينيانتق

دست وعقل همواره وقف  کندکه اگر خويش درک می تجربة شخصیِ بر بنا گويد: "هرکس می بکاريا
آنکه هر فرد همة دهد تا  تر و بهتر انجام می تر، غنی کار را آسان گردد، اين کار يا محصول  نوع يک 

نفعِ خويش به  سود عموم و به ها به که انسان رو است های خود را شخصاً آماده سازد... از اين نيازمندی
  گردند."   طبقات و مشاغلِ مختلفه تقسيم می

 (Cesare Beccaria: "Elementi di Economia Pubblica" Edit. Custodi, Parte Moderna, T. XI, P. 28  
کتابِ خاطرات  وسيلة شد و به (Earl of Malmesbury)ملمسبری،که بعدها کُنت ريسجيمس ها 

"Diaries"  اش  شُهرت يافت، خود ضمنِ يادداشتی راجع به نوشته پترزبورگدربارة سفارتش در
تحت عنوان"Dialogue concerning Happiness"    ِدر لندن چاپ شد و سپس در  ۱۷۴۱که درسال

"Three Treatises etc."  م چاپگويد: "تمامِ  می يافت، چنين نو انتشار ) از۲۹۲(صفحة ۱۷۷۲لندن سو
دومِ   مشاغل") ازکتابِ  وسيلة "تقسيم است (و ازجمله به چيزی طبيعی   استدالل دربارة اينکه اجتماع

  افالطون "جمهوريت" اقتباس شده است."
: "همة مردم يکسان نيستند. برخی اين و                   XIV   ،۲۲۸،   (Odyssee)اوديسه    ـ چنين است درکتابِ       ۲

  (Archilochus)   آرخيلوکوس      ، ديگـر پسندند." وگفتارِبرخی
 امپريکوس      سکتوس وسيلـة   که به   ) ۱ـ۲( 

(Sextus Empiricus)   )۲سازد وکارِ       را خُرسند می     کسی     کار دلِ     است: "يک     است چنين     شده  نقل   ) ۲ـ
عللِ فنّی  آمده به کتاب که در اصل مطالب و نظايرِآن يونانی اين  ديگری ازآن ديگری را." (از نقلِ متنِ

  نظر شده است.) صرف
  قبل از ميالد). ۶۵۰ـ شاعرِ يونانیِ قرن هفتمِ پيش از ميالد (تقريباً  آرخيلوخوس ياآرخيلوکوس  )۱ـ۲(
  ـ فيلسوف اخترشناس و پزشک يونانی قرن سومِ ميالدی. امپريکوس  سکتوس )۲ـ۲(
مثابه توليدکنندة کاال خويشتن را برتر     ها به کارِ بسيار دانَد، آنگاه همه را بد دانَد." ـ آتنی "اگرکسیـ ۳

 ←نداشتند،  پول بر دانستند زيرا اينان برای جنگ مردانی دراختيارداشتند ولی دستی ها می از اسپارتی
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محصوالت     ميزان    نويسندگان ذکری ازافزايشِ  واگر احياناً اينشوند.  کار بهتر می تقسيم
است. اما هيچ مطلبی دربارة        های مصرف کنند، فقط دررابطه با فراوانیِ بيشترِ ارزش می

  توجه از ديدگـاه ارزش              شود. اين      کاالها گفته نمی       شدن قيمت   مبادله و ارزان          ارزش 
 دانَد و نيز       کار را پاية تقسيمِ طبقاتیِ جامعه می       قسيم، که ت١افالطونمصرف حتّا در نزد

                                                                                                       
نقل  )۲ـ۳((Perikles)پريکلسزکه ا نطقی ، ضمنِ)۱ـ۳( (Thunkydides, Thucidide)توسيديدچنانکه  →
گويد:    نمايد، چنين می   می تشجيع (Peloponése)پلوپونزجنگ  آتنيان را به پريکلسآن  کند و طیِّ می

خود پيش  اندکه جنگ را با پيکرهای کنند بيشترآماده خود توليد می های خويش را "آنهاکه نيازمندی
خودبسندگی  مورد توليد مادی، ود، حتّا دروج با اين). ۱۴۱اول، فصلِ  :کتابِتوسيديد پول." ( برند تا با

(Autarcie) آتنيان باقی ماند "زيرا از اينجا بهروزی برمی که نقطه مقابلِ تقسيم خيزد  کار است، آرمان
که حتّا در زمان سقوط جباران              اين نکته توجه داشت   گردد." بايد به ولی ازآنجا نيز استقالل تأمين می

  رسيد. نفر نمی ۵۰۰۰که زميندار نبودند به انه از ميان آتنيان عدة کسانیگ سی
 ۴۶۵کتابِ تاريخِ جنگ پلوپونز که در حدود سالِ          مشهورِ يونانی مؤلّف ـ مورخ توکيديدسيا  توسيديد )۱ـ۳(

طَرفی    تاريخی را با بی    کوشيده است وقايعِ  کرده است. وی وفات ۳۹۵از ميالد متولّد شده و ظاهراً  در سالِ  پيش
  ند.دان باستان می ترين مورخِ دوران جهت وی را برجسته همين راکشف نمايد. به ذکرکند و علَلِ حوادث

ترين دوران اقتصادی و فرهنگیِ                 شکوفان    آتنی در     از ميالد) ـ رهبرِ دموکراسیِ    پيش ۴۲۹ـ۴۹۰( پريکلس) ۲ـ۳(
معروف شده است. وی از مهمترين اختيارات                   پريکلس  نامِ قرن      استان به  که در تاريخِ يونان ب      آن، همان دورانی

  کاست. دادن قدرت طبقة حاکمه اشرافی برای بهتر سازمان
بودن  جهته بودن احتياجات و يک جمعی را برپاية چندجهته کار در درون زندگیِ تقسيم )۱ـ۱(افالطونـ ۱

دهد   کارگر بايد خويشتن را باکار تطبيق که است لیِ او ايننظرِ اص دهد. نقطه استعدادهای افراد قرار می
باشد   چندکار اشتغال داشته     جا به شود اگرکارگر يک ناپذير می که اجتناب کارگر، امری کار به نه اينکه

آزاد کسی        تواند منتظرِ وقت     کار جنبة فرعی پيداکند. "زيراکار نمی صورت اين يا آن  و ناگزير درآن
کار بپردازدکه سرسری انجام نشود ـ اين               نَحوی به کارگر بايد به دهد بلکه کار را انجام می باشدکه آن

کار بپردازدکه با           يک  شودکه وقتی انسان فقط به          امر از ضروريات است ـ پس ازآنجا چنين نتيجه می
باشد، اشياِء بيشتر،       استعداد طبيعیِ او وِفق دهد، و با فراغت از امورِ ديگر، زمان الزم در اختيار داشته      

همين  نيز  توسيديد (.De Republica", I, 2. edit. Baiter Orelli etc") "شوند. می ترآماده وآسان زيباتر
 ←که   است ): "دريانَوردی مانند هرکارِ ديگر خود هنری۱۴۲گويد (همان فصل، صفحة  مطلب را می
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 که با غريزة بورژوائیِ برجستةخود تقسيم ١گزونوفوننزد    کارگاه نزديک         کار دردرون

                                                                                                       
تواند  نيز نمی کارِديگری گيرد، بلکه هيچ معی انجامکارِج مثابه تواند به آمدی نمی تنها درهيچ پيش نه →

کار منتظرِکارگرشود، اغلب نقطة حساسِ  گويد اگر قرار باشدکه می افالطونآن انجام شود."   درجنبِ
انديشة  رود." عينِ همين هدر می کار به گردد. "زمان الزم برای رود ومحصول هدر می توليد ازدست می

کارخانجات مشاهده نمود  ای از قانون شويان انگليسی عليه ماده ان دراعتراضِ رختتو افالطونی را می
توان    آنها کسبِ ايشان را نمی قولِ که ساعت ثابتی را برای غذای همة کارگران مقرر داشته است. بنابه

دن، شستن،    کر  گرم   آيندکارگران تنظيم نمود زيرا: "هيچکدام از عمليات مختلفه، ازقبيلِ                          طبقِ خوش
گردد... اجبار  بخشی درلحظة معينی متوقّف تواند بدون زيان کردن، نمی سفيدکردن، آهارزدن و رنگ

اينکه  جهت تواند اجناسِ بهاداری را به دراينکه همة کارگران در ساعت واحد غذابخورند، احتماالًمی
کند!   التونيسم درکجاها النه می         پروسة کار خاتمه نيافته است در معرضِ مخاطره قرار دهد." ببين پ                           

(Le platonisme ou va-t-il se nicher!) .  
يونانی، بنيانگزارِ مکتبِ ايدآليسمِ  معروف ق.م)ـ فيلسوف ۳۴۸ازميالد ـ  قبل ۴۲۸( (Plato, Platon)افالطون )۱ـ۱(

که جاويدان و        انگارد     یم   ئی  دارای قالبِ مثالی         دار. افالطون هر يک از اشياء را                   عينی و ايدئولوگ طبقة برده     
های  پايه فالطونانوشته،  (Dialoges)عنوان مناظره تحت که بالتغيير در وراِء زمان ومکان باقی هستند. در رساالتی

  خيالی مبتنی است وحکومتی است. ازنظرِ سياسی وی يکی از مخالفان دموکراسی ديالکتيک ايدآليستی را ريخته
که   کرده است     حکومتی مرکّب از اشراف، حکَما و سربازان) طرح        ای فاضله (يعنی هبرکمونيسمِ مصرفی و مدين

  قانان مردودند و بازرگانی و مبادالت ممنوع.وران و ده درآن پيشه
  

تنها افتخارِ عظيمی است        ها نه   کندکه غذاخوردن از سفرة پادشاه پارس              تعريف می )۱ـ۱(گزونوفون ـ ۱
آور نيست زيرا  وجه شگفت هيچ ذتر از همة غذاهای ديگر است. "واين بهلذي مراتب بلکه اين غذاها به

قسم نيز غذاهای       اند، همان      سرحدّ کمال رسيده      ويژه در شهرهای بزرگ هنرهای ديگر به همچنانکه به
کوچک يک نفر هم تختخواب و هم در و  اينکه درشهرهای اند. نظر به آماده شده نَحوِ خاصّی شاهانه به

قدر   پردازد، همين        ساختنِ خانه نيز می  برآن به اُفتَدکه وی عالوه سازد و بسا اتّفاق می اوآهن میميز وگ
که   قدرِکافی مشتری داشته باشد. مطلقاً امکان ندارد شخصی     که برای تأمينِ معاشِ خود به خوش است

که هرکس  بزرگ ایدرشهره چيز را خوب انجام دهد. ولی است همه کار مشغول همه اين حال به درعين
ای  پيشه کند. و حتّا اغلب نيازی به های بسيار دارد پيشة واحدی برای معاشِ يک نفرکفايت می مشتری

 ←دوزد. در برخی از جاها يک نفر                  کفشِ زنانه می      کفشِ مردانه و ديگری          کامل نيست، بلکه يکی   
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مثابه اصلِ     کاری را که افالطون درکتابِ جمهوريت به                    شده است، تسلّط دارد. تقسيم     
منشانة جامعة مصر     آتنی کردن زهآلي کند، درواقع جز ايده دهندة دولت مطرح می تشکيل

ها برای ساير رجال         ها استوار بود چيز ديگری نيست. چنانکه مصری     که بر پاية کاست
شدند و حتّا     مثابه نمونة کشور صنعتی تلقّی می          ، نيز به   ١ايزوکرات      زمان وی، مانند           هم 

                                                                                                       
→  د و ديگری تنها         س می  کند، يکی فقط لبا      می   کفش زندگی     فقط از دوختن و ديگری از بريدنرب

کارها را انجام          ترين   آنکه ساده     کندکه    رو ضَرورت اقتضا می          کند. ازاين       هم متّصل می    قطعات را به     
  بهترين وجه اجرا نمايد. همچنين است در مورد هنَرِ آشپزی."  دهد حتماً آن را به می

منحصراً خوبی وکيفيت  گزونوفون ااينج . در Xenophon: Cyropaedia)(کتابِ هشتم، فصلِ دوم از 
کار به     داندکه درجة پيشرفت تقسيم           خوبی می  که وی به دهد درحالی ارزشِ مصرف را هدف قرار می

  وسعت بازار بسته است.
ق.م) ـ حکيم، سردارِ فاتحِ        ۳۵۵قبل از ميالد و وفات درحدود سالِ  ۴۲۷(تولّد درحدود سالِ   Xenophon)۱ـ۱(

شرکت نمود و از خود شايستگیِ نظامی  پلوپونزدر جنگ  گزونوفون .سقراطان و يکی از شاگردان مشهورِ يون
کوروشِ صغير  کمک نشان داد و چون از يونان تبعيد شد، به دربارِ هخامنشی پناه برد و سپس با يونانيان ديگر به

سرکردگیِ سربازان اجيرِ يونانی               به عليه اردشيرِ دوم برخاست و پس از شکست نيروهای سيروسِ صغير وی                        
که يکی    نگاشت   (Anabase)نامِ آناباز  آن را درکتابی به نفر را هدايت نمود و سپس شرحِ وقايعِ ۱۰۰۰۰بازگشت 

  رود. شمار می از مآخذ تاريخِ دوران هخامنشی به
ود... و فرمودکه همان ای تقسيم نم های ويژه کاست تمامِ مردم را به )۱ـBusiris( )۱ بوزيريس ـ "وی (۱

دهند  که مشاغل خودرا تغيير می آنهائی دانست همان امور بپردازند زيرا وی می بايد همواره به اشخاص
بمانند آنچه مربوط به شغلِ  آنانکه دائماً در حرفة واحدی  شوند ولی در هيچکدام از آن امورکامل نمی

ها و  واقعاً خواهيم ديدکه آنان در مورد پيشهدهند. و ما  ترين صورت انجام می کامل آنها است به 
اند. و  گرفته سازد بر رقبای خويش پيشی بندکار جدا می مراتب بيش ازآنچه استاد را از سرهم هنرها به

دارند  وسيلة آن قدرت پادشاهی و سايرِ مبانیِ دولت را نگاه می که به ها و مقرراتی نيز در مورد سازمان
مسائل  اند دربارة اين  که خواسته که مشهورترين حکَما هنگـامی  است ال رسيده چنان حدی ازکم  هب

دهند." (فصل هشتم  از همه مورد ستايش قرار می کنند همواره سازمان دولتیِ مصر را بيش  بحث 
"Busiris" :)۱۲ـ(Isokrates. (  

 ← های يونانی درمصر سلطنت داشته وکلّية که بنا بر افسانه آشامی است نامِ پادشاه سفّاک و خون Busiris)۱ـ۱(
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   ١ل بودند.های زمان امپراتوریِ روم نيز هنوز همين اهميت را برای مصر قائ يونانی
که مانوفاکتور شکلِ        دورانی       تمام معنی، يعنی      در هنگامِ دوران مانوفاکتوری به                  

های   های ويژة آن با دشواری        گرايش کاملِ داری است، تحقّقِ مسلّط شيوة توليد سرمايه
کند. با اينکه مانوفاکتور، همچنانکه ديديم، در جنبِ تقسيمِ                         بسياری برخورد پيدا می           

آورد،      وجود می     کارگران ماهر و غيرماهر به              ای بينِ    کارگران، جدائیِ ساده             ایِ   مرتبه  
ماند. با اينکه        معذلک تعداد غيرماهران درنتيجة نفوذ متفوقِ ماهران بسيار محدود می                             

مانوفاکتور اعمالِ جزء را با درجاتِ متفاوت بلوغ، نيرو وتکاملِ اعضاِء زندةکار تطبيق 
آورد، معذلک         سوی استثمارِ بارآورِ زنان وکودکان هجوم می                     ه به  دهد و از اين را می
شکست   مرد    کارگران      ومقاومت    دربرابرِعادات خود درمجموع و طورکلّی به گرايش اين
کاهد و درنتيجه        کارآموزی می        وری از مخارجِ         خورد. با اينکه تجزية فعاليت پيشه              می 

  های دشوار هنـوز زمان             برای جزءکاری          آورد، معذلک         کارگر را پائين می          ارزشِ    
گردد، باز       کارآموزی زائد می           که اين    کارآموزیِ درازی ضرورت دارد و حتّا هنگامی 

شودکه در انگلستان قانون            کنند. مثالً مشاهده می         کارگران پيگيرانه آن را حفظ می                
ر داشته    آموزش مقر    که برای سالی باوجود هفت (Laws of apprenticeship)کارآموزی

ماند و فقط در دوران صنعت بزرگ    قوت خود باقی بود تا پايان دوران مانوفاکتوری به
ای پايه و اساسِ مانوفاکتور را تشکيل                   اينکه مهارت حرفه         دور افکنده شد. نظر به           به 

که از خودکارگران جدا          ئی بندیِ مادی آن نيز استخوان دهد و مکانيسمِ جمعیِ فعالِ می
                                                                                                       

ای از  صورت نمونه اين پادشاه را به ايزوکراترسانده است.  قتل می گان را در محراب خدايان مصر بهبيگان →
  پارسائی، حکمت و تقوا درآورده است.

کالم و  د با قدرتکوشي ق.م). وی ۳۳۸ـ  ۴۳۶آتنی و استاد فصاحت ( ناطقِ معروفـ  ,Isokrate Isokrates) ۲ـ۱(
گويند پس از آنکه  فيليپِ مقدونی در   فصاحت خويش يونانيان و حتّا مقدونيان را عليه ايران متّحد سازد و می

خود ديد،  های بينی که حوادث را برخالف پيش ها را درهم شکست، وی ها و تبسی آتنی (Cheronée)کرونهرزمِ 
  زندگیِ خود خاتمه داد. به
 مراجعه شود.   (Diodorus Siculus)وس سيکولوسديودورـ به ۱
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کند.   کارگران مبارزه          که دائماً عليه سرپيچیِ       ستقلّ باشد ندارد، سرمايه ناگزير است   و م
کارگر     که  داردکه: "ضعف طبيعت انسانی چنان بزرگ است      بانگ برمی يوردوست ما 

گردد و بالنتيجه        شود و برخورد با وی دشوارتر می            تر می هر قدر ماهرتر است سرکش
 ١ " کند.   می  وارد جمعی سازمان گرانی به های رانةخود زيانها واخالقِ خودس بازی باهوس

وحتّا اگر      ٢کارگر بلنداست. انضباطیِ درتمامِ دوران مانوفاکتوری صدای شکايت از بی
نويسندگان ساده آن شهادت اتزمان هم نبود، همين واقعي  شانزدهم تا دوران که از قرن

راکه کاری مانبزرگ، سرمايه توفيق نيافت تمامِ ز صنعت مانوفاکتور دراختيار         کارگران
مهاجرت     ورود يا  با است و مانوفاکتورکوتاه خود درآورد، واينکه عمرِ تصرف داشتند به

کارگران مجبور است درکشوری استقرار يابد و ياکشوری را ترک نمايد،کافی بود                                  
که    "Essay on Trade and Commerce"    کتابِ  مصنّفگويد.  ها سخن کتابخانه  جای که به

زند: "نظم بايد در هرصورت             فرياد می     ۱۷۷۰ايم، در سالِ        کرده   قول ما مکرراً از او نقل
گويد: "نظم"       شودکه می    شنيده می   اندريو يوربعد، از دهان دکتر  سال ۶۶برقرارگردد." 

ت و کار بود" وجود نداش            تقسيم  ) ٣( که مبتنی بر "آئينِ اسکوالستيک          درمانوفاکتوری         
  انتظام را برقرار ساخت." )٤(ک رايت"آر

                                                
  (Ure: "Philisiphy etc.", p. 20) ـ١
است تا فرانسه و بيشتر در مورد فرانسه                  است بيشتر دربارة انگلستان صادق    ـ آنچه در متن ذکر شده ۲

 تا هلند. 

)۳ (Scolastique يا Scholastik      د (سیردم) های اروپائی         ر زبان    که ازکلمة يونانیِ اسخوالستيکوس
شودکه در قرون وسطا بينِ دانشمندان، حکَما و     راه يافته است، به تعاليم و اُسلوبِ تدريسی اطالق می

داده است. اين همان روِشی               روحانيان متداول بوده و پاية آن را قياسات و منطقِ انتزاعی تشکيل می                     
ويژه در مدارسِ روحانی حکمفرما بوده و هنوز  ها در شرق و ازجمله درکشور ما ايران به که قرن است

  توان آن راشيوة مدرسی ناميد.  در بسياری از مدارسِ قديمی معمول است. می
)۴ (Sir Richard Arkwright )۱۷۳۲نِ انگليسی۱۷۹۲ـکه بسياری از اختراعات      ) ـ کارفرما و مکانيسي

  دربارة ماشينِ بافندگی منتسب به او است.



 پيتال. جلد اولکا    ۵۹۸

 قبضة اقتدارِ      که توليد اجتماعی را تماماً در  داشت حال مانوفاکتور نه امکان درعين
توانست آن را عميقاً زيرورو نمايد. مانوفاکتور مانند اثری از هنرِ     خود درآورد و نه می

صنعت خانگی روستائی بناشده       های شهری و      معماریِ اقتصادی بر پاية پروسعت پيشه      
که خود    ئی  های توليدی      بود. پاية تنگ فنّیِ وی در درجة معينی از تحول، با نيازمندی                     

  وجودآورده بود، در تضاد قرارگرفت. او به
های   ترين آفريدة مانوفاکتور هماناکارگاه توليدکاراَفزار و دستگاه                               يکی ازکامل   

کارگاه     چنين  گفت: "اين    می يورکار افتاده بود.  م بههنگا مکانيکیِ بغرنجی بودکه درآن
کمان، قلم و چرخ، هر يک             گوناگون آن بود. متّه            کار در درجات          دهندة تقسيم     نشان  

مراتب و طبقِ درجة مهارتشان   خود داشت،که برحسبِ سلسله ازکارگران مخصوص به
وجود    هارا به     نوبة خود ماشين کارِ مانوفاکتوری به تقسيم محصولِ بودند." اين يافته سازمان

طريق    ازميان برداشت. بدين        مثابه پاية توليداجتماعی  ای را به آورد. ماشين فعاليت حرفه
کاری جزئی برداشته شد و          انجامِ    العمرِکارگران به         از طرفی اساسِ فنّیِ وابستگیِ مادام               

داد،     دت سرمايه قرار می        که هنوز همين اصل در برابرِ سيا       [موانعی]  از سوی ديگرعوايقی
  گرديد.     مرتفع

  
  
  
  

�  
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  فصل سيزدهم
  

  و صنعت بزرگ  ماشينيسم
  
  

  تحولِ ماشينيسم  .۱
  

  است  گويد: "اين خود سؤالی          در"اصولِ علمِ اقتصاد" خود می جون استوارت ميل
 ١ اند."     هکاست  انسان   رنجِ روزانة يک شده از که تاکنون ئی مکانيکی اختراعات کلّية آيا که

قرار     خويش    برابرِ     هدفی را در    وجه چنين هيچ به آالت ماشين از داری سرمايه استفادة ولی
بارآورِ       درنيروی    مانند هرتحولِ ديگری مورد آالت دراين کاربردن ماشين است. به نداده

 کارگر    راکه     بخش از روزِکار    آورد وآن کاالها را پائين که قيمت کار بدين منظور است
تر نمايد تا امکان تطويلِ بخشِ ديگرِ روزانة کار که وی                         برای خود الزم دارد،کوتاه                 

ای برای توليد         آالت وسيله      کاربردن ماشين       آيد. به     دهد، فراهم       دار می     مجاناً به سرمايه     
  است. [ارزش اضافی]ارزش  اضافه

و در صنعت  کار است  نقطة حرکت تحول در شيوة توليد برای مانوفاکتور نيروی
کار از     که چگونه وسايل      اين تحقيق پرداخت        کار. بنابراين، بدواً بايد به                بزرگ وسايل     

                                                
 It is questionable, if all the mechanical inventions yet made have lightened the day's"ـ ١

toil of any human being." 
    ".of any human being not fed by other people's labour" گفت: بايد چنين میميل 

 شک آالت بی ازماشين ستفادهکنند" زيرا ا نمی که ازکارِ مردمِ ديگر زندگی يعنی"از رنجِ روزانة انسانی
  های حسابی بيکاره بسيار افزوده است. بر تعداد آدم
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عبارت ديگر چگونه ماشين از           گرديد يا به      آمده و به ماشين تبديل         صورت اَفزار بيرون     
وری متمايز شد. در اينجا سخن بر سرِ صفات مميزة کلّی است، زيرا برای            اَدوات پيشه

توان حد و مرزِ مجرد و قاطعی               های تاريخِ اجتماعی، مانند اعصارِ زمين، نمی                     ران   دو  
  تعيين نمود.

کاراَفزار ماشينِ ساده و            دهندکه    کاران چنين توضيح می        دانان و مکانيک        رياضی  
کاراَفزار مرکّبی است ـ و برخی از اقتصاددانان انگليسی نيز اينجا وآنجا چنين                                   ماشين 

بينند و حتّا وسايلِ       آنها نمی    . اينان هيچگونه فرقِ اساسی بينِ           کنند  می نظری را تکرار         
بتدائی از قبيلِ اَهرم، سطحِ شيب                نامند.    دار، پيچ،گوه وغيره را ماشين می                   مکانيکیِ ا

که تغيير لباس داده يا ترکيب يافته باشد، عبارت از اين                          ْهرنَحو   به  ١درواقع هر ماشينی       
وجه وافی نيست        هيچ  نظرِ اقتصادی اين توضيح به        ازنقطه یقبيل نيروهای ساده است. ول

کوشند تفاوت بينِ ماشين و         زيرا فاقد عنصُرِ تاريخی است. از سوی ديگر برخی می                      
 که  است درصورتی       محرکه    در موردکاراَفزار انسان نيروی                    را در اين ببينندکه    کاراَفزار

چنين   ٢د حيوان، آب، باد وغيره              طبيعت مانن     از نيروهای غيرانسانیِ             در ماشين يکی     
تعلّق به   شود و گاوها کشيده می وسيلة که به عهده دارد. بدين قرار خيشی ای را به وظيفه

                                                
 .  Course of Mathematics": Huttons"کنيد به  طورِ نمونه مراجعه ـ به۱

شود: بيل، چکّش، منقاش، وغيره،        کشيده می کاراَفزار و ماشين مرزِ بارِزی "از اين نقطه نظر نيز بينِ ـ۲
اَهرمی،که هرقدر هم تکميل شده باشند، نيروی محرک آنها انسان است... تمامِ اينها            اَدوات پيچی و

که با باد     که خيش با نيروی محرکة حيوانی، وسايلی                گيرند، درحالی        کاراَفزار قرار می            تحت مفهومِ   
  آيند." حساب ها وغيره بايد ماشين به کنند، آسياب حرکت می

: "Die Bewegung der Produktion", Zürich, 1843, S. 38)  )۲۱ـ( (Wilhelm Schulz  

  از بسياری جهات اين اثر شايان تمجيد است. 
مناسبت افکارش      که به   نگارِآلمانی ازجناحِ دموکرات راديکال                     ) ـ روزنامه      ۱۸۶۰ـ۱۷۹۷( ويلهلم شولتس) ۱ـ۲(

  قرارگرفت و مجبور شد به           (Wurtenberg)  ورتنبِرگ    و    (Hesse)  هس مورد تعقيبِ شديد ارتجاع در اياالت                  
  سوئيس مهاجرت نمايد.
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که دستگاه دوارِ         شود درصورتی      های مختلفة توليد دارد، ماشين محسوب می                دوران      
  ۹۶۰۰۰ای هکارگرِ منفرِد دقيق يک  ، که با دست(Claussens Circular Loom) بافندگی
همين  که آن   انگيزتر     هم شگفت  گردد. از اين     کاراَفزار ساده تلقّی می  زند، يک گرِه می

شود و اگر با بخار حرکت نمايد      کارکندکاراَفزار می اگر بادست (Loom)دستگاه دوار
کشفيات   ترين   ازکهنه    اينکه استفاده از نيروی حيوانی يکی                 گردد. و نظر به         ماشين می  

گيرد.    است با چنين توضيحی درواقع توليد ماشين پيش از توليد دستی قرار می           انی انس
ماشينِ ريسندگیِ خود و با آن         ۱۷۳۵در سال    (John Wyatt)جون ويات که  هنگـامی

جای   ای متذکّر نشدکه خَر به       کلمه انقالبِ صنعتیِ قرن هيجدهم را اعالم داشت، باهيچ
گردن خَر افتاد. در            وظيفه به     آورد، ولی معذلک اين             رمی  حرکت د    انسان ماشين را به       

  ١مدد انگُشتان". است "برای رِشتن بی  گفته شده بود ماشينی دستورِ وی

                                                
کار افتاده بود و ظاهراً نخست در ايتاليا. يک       های ريسندگی، ولو بسيار ناقص، به پيش از او ماشين ـ۱

متعلّق  ۱۸يک از اختراعات قرن  توانست نشان دهدکه هيچ تاريخِ انتقادی دربارة تکنولوژی محقّقاً می
تاريخِ تکنولوژيِ  توجه را به )۱ـ۱( (Darwin)دارويناثری وجود ندارد.  اکنون چنينبه يک فرد نيست. ت

مثابه    که در مورد زندگیِ نباتات و حيوانات به                    طبيعی، يعنی دربارة ساخت اعضاِء نباتات و حيوانات        
،که پاية مادیِ    شوند، جلب نمود. آيا تاريخِ تشکيلِ اعضاِء مولّد انسان اجتماعی  توليد تلقّی می وسايل

تر نيست،  آسان کاری چنين هر سازمان اجتماعیِ ويژه است، شايستة چنين توجهی نيست؟ وآيا اقدام به
که ما درمورد  است گويد، تفاوت بينِ تاريخِ انسانی و تاريخِ طبيعی دراين می )۲ـ۱( (Vico)ويکوچنانکه 

آشکارکنندة فعاليت انسان دربرابرِ  تکنولوژی ايم؟ ايم و دربارة ديگری تحقيق نکرده کرده يکی تحقيق
دهندة مناسبات اجتماعیِ زندگیِ انسان  طبيعت و روند مستقيمِ توليد معيشت وی است و بنابراين نشان

که از اين پاية مادی   گيرند. حتّا هر تاريخِ دين که ازآن مناسبات سرچشمه می است ئی و مفاهيمِ معنوی
آلود مذهبی از راه            آوردن هستة زمينیِ جهان مه             دست  جنبة انتقادی است. البتّه به            شم بپوشد، فاقد    چ 

تر است تا آنکه بالعکس در مورد مشخّص، از روی مناسبات واقعیِ زندگی،                               مراتب آسان      تجريد به 
وبنابراين      شدة آن تحقيق شود. ولی اين روِشِ اخير يگانه اُسلوبِ ماترياليستی                          تحولِ اَشکالِ آسمانی

 ←يگانه اُسلوبِ علمی است. نقصِ ماترياليسمِ مجرد علوم طبيعی،که پروسة تاريخی را از تحقيقِ                                 
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باألخره      انتقال و    محرک، دستگاه  است: دستگاه اساسی جزِء سه از  مرکّب هرماشين
دهندة سراسر مکانيسم        حرکت   کار. دستگاه محرک مانند نيروی              اَفزارماشين يا ماشين       

کند   دهندة خويش را خود توليد می              کند. يا دستگاه محرک نيروی حرکت              عمل می  
وسيلة نيروئی      وغيره ويا به        ماشينِ الکترومغناطيسی        حرارتی و       مانند ماشين بخار، ماشينِ  

 که از آبشار      آب   آيد مانند چرخ       است به تکان درمی       که خارج از او قرارگرفته                طبيعی 
که باد محرک آن است وغيره. دستگاه انتقال مرکّب از:                         گيرد و پرة آسياب        نيرو می   

ها،   های دوار، فرمان           دار، چرخ       های دندانه       دهنده، بازوهای نقّاله، چرخ های تکان چرخ
دهنده، حرکت را منظّم           انتقال وسايلِ گوناگونی از ها وانواعِ ها، چرخ تسمه بندها، تسمه

دهد. مثالً حرکت عمودی را تبديل به                 آن را تغيير می       رت لزوم شکلِکند و درصو می
نمايد. وجود اين          کند، آن را توزيع نموده به اَفزارماشين منتقل می                 حرکت دورانی می

حرکت درآيد و بتواند            که اَفزارماشين به    دو قسمت از مکانيسم فقط بدين منظور است
جزء     آن   دهد. اَفزارماشين    است تغيير که در نظر فیگرفته وآن را طبقِ هد کار را محمولِ

است. و    شده    آغاز    وسيلة آن انقالبِ صنعتیِ سدة هيجدهم           که به   آالت است     از ماشين   

                                                                                                       
گذارند، در  آن پا را از دايرة تخصّصِ خود فراتر می  اينکه سخنگويان محض  دارد، به خود دور می →

 شود. آنان ديده می شيوة انتزاعیِ فکری و ايدئولوژیِ

شناس ومحقّقِ مشهورِ انگليسی،       ) ـ طبيعت۱۸۸۲ـ۱۸۰۹( (Charles Robert, Darwinبرت داروينچارلز را )۱ـ۱(
که تغييرِ انواعِ نباتات وحيوانات را نتيجة تحولِ مستمر و ارتقاء ازراه مبارزة حياتی و   مؤسسِ مکتبِ نَشو و ارتقاء

 است: "اثرِ داروين... کرده واع) را چنين ارزيابی(اصلِ ان داروينمارکس اثرِ معروف  داند.کارل انتخابِ طبيعی می
نويسد: "داروين به نظرية               از لحاظ علومِ طبيعی پاية مبارزة طبقاتیِ تاريخی است." و فريدريش انگلس نيز می                              

پذيرد،  را می داروينتحولیِ  اينکه تئوریِ انگلس درعينِ شناسی ضربة نيرومندی واردنمود." ولی طبيعت متافيزيکیِ
مثابه "نخستين بيان و توضيحِ موقّتی و     سلوبِ استداللِ وی دربارة مبارزه برای حيات و انتخابِ طبيعی را فقط بهاُ

  کند. ای" تلقّی می شده کشف غيرکاملِ واقعيت تازه
) ـ فيلسوف ايتاليائی ضدّ راسيوناليست             ۱۷۴۴ـ۱۶۶۸(  (Giovanni Battista Vico)ستا ويکو جيووانی باتی) ۲ـ۱(

  و نويسندة اثری دربارة فلسفة تاريخ.
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وری يا      که مؤسسات پيشه     هنوز هم اَفزارماشين همواره از نو سرآغازِ هر تحولی است                        
  کند. کارگاه ماشينی می مانوفاکتور را مبدل به

کلمه را نزديکتر مورد مطالعه             معنای واقعیِ      کار به اگر اَفزارماشين يا ماشين اکنون
وسيلة   ور يا کارگرِ مانوفاکتور به              که پيشه   طورکلّی همان اَدوات و اَفزاری            قرار دهيم به

آنها عارض   بسياری به شوند، اگرچه غالباً تغييرشکلِ کردند، ازنو مشاهده می کار می آن
جای اينکه اينها کاراَفزارکسی باشند، اکنون اَفزار مکانيسمِ معين و                             هشده باشد. ولی ب      

يا آلت مکانيکی هستند. گاهی مجموعِ ماشين عبارت از نتيجة مکانيکی وکمابيش                            
وگاهی     ١گـذشته است؛ مانند دستگاه مکانيک بافندگی               وریِ    تغييريافتة اَدواتِ پيشه          

اند، همان آشنايان قديمند،             ه شده  رد  کارگذا     ماشين که در بدنة اَفزار           های فعالی     ارگان    
کشیِ   بافی، اره در اره             ماسوره در ماشينِ ريسندگی و ميل در دستگاه جوراب                      ازقبيلِ   

کار   بدنة خاصِّ ماشين       کاراَفزارها و      اين بری وغيره. بينِ گوشت مکانيک وکارد درچرخِ
اَفزارها تا مدتی هنـوز با شيوة              از همان زمان پيـدايش تفاوت وجود دارد. اکثرِ اين                            

نَحوِ   کار، که خود به        شوند و بعداً در پيکرِ ماشين         وری يا مانوفاکتوری ساخته می              پيشه 
است،    ازدستگاهی   اَفزارماشين عبارت بنابراين ٢گردند. شود، نصب می ماشينی ساخته می

که سابقاً کارگر        که پس از دريافت حرکت شايسته با اَفزارهای خود همان اعمالی را                
کند. اينکه قوة محرکه از انسان صادر شده         داد، اجرا می باکاراَفزارهای مشابه انجام می

                                                
توان از نظرِ اول چرخِ بافندگیِ قديمی را                    ويژه در شکلِ ابتدائی دستگاه مکانيکیِ بافندگی می                   ـ به ۱

 کرده است. بازشناخت. اين دستگاه در شکلِ جديد خود تغييرات اساسی

شيوةماشينی درانگلستان  کار به ماشين ازاَفزارهای تازه قسمت روزافزونی که است ۱۸۵۰ـ تقريباً ازسال۲ِ
که اين     هائی   سازند. ماشين     ها را می که خود ماشين هائی کارخانه وسيلة همان شوند، البته نه به ساخته می

  Automatic bobbin-making engineطور نمونه عبارتند از          سازند، به قبيل اَفزارهای مکانيکی را می
-خاردار)، ماشين (اَفزارسازی برای ماشينِ بافندگیِ Card-setting engineساز)،  خودکارِ قرقره (ماشينِ

 سازند.  های ريسندگی و بافندگی دوک می که برای دستگاه هائی تاب، ماشين های نخ
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شود.   گردد تغييری در اصلِ مطلب حاصل نمی             نوبة خود مصدرِآن         باشد و يا ماشين به     
شينِ جان     گرديد، ماشين      منتقل  دستگاه مکانيکی      کاراَفزار واقعی ازانسان به         ينکها محض به

آناً چشمگيراست، ولو اينکه هنوز خودانسان            دو اين شود. تفاوت بين کاراَفزارِ ساده می 
 آنها    وسيلة تواند درآن واحد به که انسان می نخستين محرک آن باشد. تعدادکاراَفزاری

اعضاِء جسمانیِ وی، محدودگرديده                 وسيلة تعدادآالت طبيعیِ توليد، يعنی     کارکند، به
رآلمان بدواً کوشيدندکه يک ريسنده را با دو چرخِ ريسندگی مشغول سازند                    داست. 

کـار   بايست درآن واحد با دو دست و دو پا کـارکند. ولی اين                              کـه وی می      نَحوی   به 
دو دوک    کرد و کردندکه با پا حرکت می  اختراع بعدها چرخی آور بود. اندازه رنجبی

حال دو نخ بريسند، تقريباً مانند               که بتوانند درعين        ريسندگان پرمهارتی      آن داشت، ولی
کار   دوک    ۱۸تا   ۱۲از ابتدا با        ) ١( جنی عکس، ماشينِ     سر، نادر بودند. ولی به              آدمِ دو     

بافت وغيره. تعداد          هزار ميل می       بافی درآن واحد با چندين        کرد و دستگاه جوراب می
های   محدوديت      ازقيد    ازآغاز وارسته  کند ارمیک اَفزارماشين آنها اين وسيلة به که اَفزارهائی
  سازد. کارگرِ ساده را محدود می اَفزار يک که دست ئی است جسمانی

  مثابه   مثابه قوة محرکه و انسان به             اَفزارها تفاوت بينِ انسان به               در بسياری از دست        
چرخِ  مثالً در   طورِ محسوس نمايان است.  دهد به ای را انجام می ويژه که عملِ کارگری

کار   که روی دوک         که دستی   کند درحالی      مثابه قـوة محرکه عمل می          ريسندگی پا به     
دهد. درست       فشُرد: عملِ واقعیِ ريسندگی را انجام می                   کشَد و می    کند، نخ را می       می 

گذارد و      دست می    آن   که انقالبِ صنعتی بدواً روی      اَفزار است همين نوع اخير از دست
واصالحِ      ماشين  نظرداشتنِ    مراقبت وتحت از که عبارت جديدش ارِبرک انسان، عالوه برای

خوداست، هنوز نقش مکانيکی اشتباهات که را باقی می آن بادستة محرا  قوگذارد. ام

                                                
ه داد ريسی پنبه دستگاه که به است مخترِعِ انگليسی (Hargreaves)هارگريوزنامِ دخترِ  (Jenny)نیجِ) ۱(

  شده است.
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کند،   می    مثابه قوة محرکه عمل       آنها فقط به انسان ازآغاز درروی که عکس، اَفزارهائی به
باالبردن      راکه با پائين و ای زند، بوته که می ای ، تلمبه١چرخانَد که می مانند دستة آسيابی

کوبد وغيره، بدواً مسئلة استفاده از حيوانات، ازآب             که می تفَد، دستة هاونی بازوان می
آالت و اَفزار خيلی           آورند. برخی از اين             پيش می   عنوان نيروی محرک به          را به ٢و باد
بودند،     همان دوران به ماشين تبديل يافته                گر در دي از دوران مانوفاکتوری و بعضی پيش

که اَفزار و اَدوات مزبور، باوجود               امر ولی بدون اينکه شيوة توليد را منقلب سازند. اين
گردد. مثالً       ورانة خود، ماشين هستند در دوران صنعت بزرگ نمايان می                           شکلِ پيشه 

 ۱۸۳۷ـ۱۸۳۶ های   را درسال (Harlem)موسيلةآنها هلنديان درياچة هارل به هائی،که تلمبه
جای بازوان        که به   تفاوت     اين    های عادی ساخته شده بود با  کردند، بر اساسِ تلمبه خالی

هنوز در    آورد.       حرکت درمی      آن را به      های    پيکرِ بخار پيستون      های غول     انسانی ماشين    
اتصال بازوی         قط با آهنگریِ بدوی ف    افتدکه دمِ عادی و بسيار ناقصِ انگلستان اتفاق می

گردد. خود ماشين بخار، آنچنانکه در پايان            آن به ماشين بخار تبديل به تلمبة بادی می
هفدهم، در قرن هيجدهم     سدة   سالِ  وتاآغازِ هشتادمين    بود اختراع شده مانوفاکتور دوران

                                                
های  عکس، ژِرمن به کوبد، ببندی."ولی راکه غلّه می گويد: "تو نبايد پوزة ورزاوی می ریموسی مصـ ۱

رفتند،  کار می آسياب به محرک نيروی مثابه که به رعايائی گردن بزرگی به نيکوکارِمسيحی، صفحةچوبينِ
  دهان برند. آرد با دست خود به انداختند تا آنان نتوانندکمی می

ها را وادار نمود           بشارهای طبيعی از سوئی و مبارزه عليه زيادیِ آب از سوی ديگر هلندی            ـ نبودن آ۲
که درآنجا        آنها رسيد،     مثابه قوة محرکه استفاده نمايند. خود آسيای بادی از آلمان به                             که از باد به      

بـود   ئله برانگيخته    مس   زادگـان، روحانيان و امپراتور بر سرِ اين                      مبارزه بينِ نجيب   اختراعِ مزبور نوعی
  است درصورتی      آور    گفتند که هوا اسارت        آلمان می    يک از آن سه است. در           کدام    که باد "متعلّق" به

هائی     که باد هلند را آزاد ساخته است. آنچه باد در هلند تسخير نمـود مردمِ هلند نبود بلکه زمين                                      
اسب    ۶۰۰۰قـوة    آسيای بادی به       ۱۲۰۰۰ـر بالغ ب    ۱۸۳۶ها قـرار داد. در سال     بودکه در اختيارِ هلندی

استفاده قـرار می                 بی مصون           کشور را از بازگشتـن به              گرفت تـا دو ثلث        در هلند مورد  حالِ مردا
 دارد.  نگاه
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  س، وجود نياورد. بالعک            ئی به   ، هيچگونه انقالبِ صنعتی       ١داد    حيات خود ادامه می           به 
محض   ساخت. به     بخارِ تحول يافته را ضرور          که وجود ماشين آفرينشِ اَفزارماشين است

مثابه نيروی      تأثيرنمايد، فقط به   کار محمولِ روی اَفزار به آنکه با دست جای اينکه انسان به
کند، ديگر وجود قوة محرکه در لباسِ عضالت انسانی                        محرک اَفزارماشين عمل می         

توانند جای او را بگيرند. البته اين                   گردد وآنگاه باد، آب، بخار وغيره می            تصادفی می
که بدواً تنها برای          هائی   معنای آن نيست،که تبدل مزبور با تغييرات فنّی در دستگاه                        به 

استفاده از نيروی محرک انسانی ساخته شده بود، مالزمه ندارد. در روزگارِ ما تمامِ                                        
-خياطی، ماشين       قبيلِ ماشينِ    يد راه خويش را هموار سازند، از                 که بدواً با      هائی   ماشين 

حال هم برای استفاده از نيروی محرک انسانی و هم برای                   پزی وغيره، درعين نان های
شوند، مگر اينکه برای مقصدی ساخته شده              کاربردن قوة محرکة مکانيکی تهيه می               به 

  کند. ا نفی میکوچک ر مقياسِ باشندکه از پيش استفاده به
کار   که بااَفزار واحدی           کارگری   جای خيزد، به ازآن برمی صنعتی که انقالبِ ماشينی

جا   ا اَدوات مشابه يک        ي ای از همين اَفزارها     توده ابدهد، که  کند مکانيسمی قرار می می
 ٢آيد.   درمی     حرکت   که باشد، به  هر شکل وسيلة قوة محرکة واحدی، به کند وبه می عمل
  گردد. می  تلقّی سادة توليدماشينی مثابه عاملِ هنوزبه ماشين وجوددارد ولی صورت ندراي

کنندة آن مستلزمِ       توسعة ميدان عملِ ماشين و ازدياد تعداد اَفزارهای يکجاعمل                         
مقاومت      اينکه بتواند بر    ترگردد و اين مکانيسم برای که مکانيسمِ حرکت قوی آن است

                                                
شده  خوانده اثر ساده که ماشين بخارِ )۱ـ۱((Watt) واتماشينِ  وسيلة نخستين به بخار ماشين  ـ درواقع اين۱

شيرين و   آب   کشيدن   صورت ماشينی برای       بود ولی باز در اين شکل فقط به                هتر شده مراتب ب   است، به
  شور باقی مانده بود.

  ) ـ مهندسِ معروف اسکاتلندی و مخترعِ ماشينِ بخار.۱۸۱۹ـ ۱۷۳۶( (James Watt)جيمس وات) ۱ـ۱(
وجود    ماشين را به     آيند،    حرکت درمی      وسيلة يک موتور به        که به   کلّية اين اَفزارهای ساده              معِ"ج   ـ۲

 .("Babbage: "On the Economy of Machinery)آورند."   می
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انسانی متوسل       تر از نيروی       محرکی قوی  نيروی که به زيراستآيد، ناگ خويش فايق نفسِ
انسان اَفزار توليدی بسيار            همگون پياپی      نظر از اينکه برای ايجاد حرکت               ف ، صر شود 

ای عمل     مثابه نيروی محرک ساده          که مسلّم شدکه انسان فقط به         ناقصی است. هنگامی 
شود که    گردد، آنگاه واضح می            ی می  اَفزار و      کند و لذا اَفزارماشين جانشينِ دست              می 

نيروهای      کلّية  مثابه قوة محرکه بگيرند. از ميان     توانند جای اورا نيز به طبيعی می نيروهای
  جای مانده بود نيروی اسب بدترينِ   که از دوران مانوفاکتوری برای ما به محرکةبزرگی

و از سوی ديگر بدان         که اسب سرخود دارد          آمد؛ از طرفی بدان جهت      شمار می آن به
باوجود اين در         ١ها محدود است.   قيمت و ميزان استفاده ازآن درکارخانه گران که سبب

                                                
گزارشی راجع به "نيروهائی  ۱۸۶۱در ژانوية سالِ  (John Chalmers Morton)چالمرزمورتون جونـ ۱

گفته شده   قرائت نمود که درآن ازجمله چنين              Society of Artsاند"  در  کار رفته که درکشاورزی به 
گيرد، استفاده از ماشين بخار را برای  ترازکردن زمين انجام منظورِ هم که به هراقدامِ بهبودبخشیاست: "

کندکه وجود      کند... استفاده از نيروی اسب آنجا ضرورت پيدا می                   ايجاد نيروی مکانيکی تسهيل می
روز  اين موانع روزبهنمايند.  های پر اعوِجاج و موانعِ ديگر از اقدامات يک شکل جلوگيری می پرچين

کمتر احتياج دارد، تنها نيروی  نيروی واقعی که بيشتر به اراده نياز است و به روند. در عملياتی از بين می
شود، يعنی نيروی خود  وسيلة عقلِ انسانی رهبری می آن به به که آن است قابل استفاده عبارت از نيروئی

وی اسب و نيروی انسانی را به واحد مقياس عادیِ ماشينِ   نيروی بخار، نير مورتونآقای  انسان." سپس
کند  می قَدم بلندکند، تحويل ارتفاعِ يک دقيقه به يک فوند وزن را در ۳۳۰۰۰بتواند که ای قوه بخار، يعنی

ونيم در ساعت       پنس  ۵پنس و برای اسب به         ۳وآنگاه مخارجِ يک اسب بخار را برای ماشين بخار به  
ساعت درروز  ۸تواند  مراقبت در سالمتيش، فقط می براين، يک اسب با توجه به الوهزند. ع تخمين می

دهدکه طیِّ يک سال   مورد استفاده قرارگيرد. در يک زمينِ زراعتی استفاده از نيروی بخار امکان می
يا   ۳شده طیِّ    جوئی شود و هزينة آن بيش از مخارجِ اسبان حذف    اسب صرفه ۷کم سه اسب از  دست

که نيروی بخار بتواند  کشاورزی کار مشغولند نخواهد بود. و باألخره درآن عمليات که واقعاً به ماهی ۴
که ماشين بخار     کاری    بخشد. برای کار را نسبت به قوة اسب  بهبود می کار رود، نيروی مزبورکيفيت به

کارِ   است و برای انجامِ         الزم   گيرند    شيلينگ مزد می   ۱۵ نفرکارگرکه مجموعاً ساعتی  ۶۶دهد  انجام می
  کارگماشت. دارند به شيلينگ درساعت دريافت می ۸نفرکه مجموعاً  ۳۲اسبان بايد 
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دوران بر   گرفت، چنانکه عالوه    بزرگ اسب غالباً مورد استفاده قرار می کودکیِ صنعت
ت اس مانده کشاورزان آن زمان، اصطالحِ اسب بخارکه تا آن روز برای ما باقی های نُدبه

ثُبات   است. باد نيروئی بسيار بی رود،گواه برآن کار می به و برای نمودنِ نيروی مکانيکی
که   آب در انگلستان        ناپذير بود و حتّا در دوران مانوفاکتوری استفاده از نيروی                 وکنترل

  هدهفدهم                 م ق داشت. حتّا در قرنبزرگ است تفو وسيلة   کوشيده بودندکه به        صنعت
حرکت درآورند. ولی              جا به   دو آسياسنگ و بنابراين دو محور را يک   يک چرخِ آبی 

منظور   که ديگر بدين      آب   بود با نيروی     عملِ مکانيسم انتقالی بسيار زياد شده چون ميدان
که موجبِ     است  واحوالی      غيرکافی بود در تضاد قرارگرفت و اين خود يکی از اوضاع         

قـوة محرکه در        رديد. و نيـز تأثيرِ ناهمگون           گ  تری در بارة قوانينِ سايش             مطالعة دقيق    
آمدند     حرکت درمی      کمک هاندل (دسته) به         وسيلة ضربه وکشش به      که به  هائیآسياب
مهمی درصنعت      گرديدکه بعدها نقشِ بسيار          ١ها فرمان از تئوری واستفادة عملی منجر به

فنّیِ   و   ين عواملِ علمی    که دوران مانوفاکتوری نخست    بزرگ ايفا نمود. بدين طريق است
در ابتدا       (Throstle mills)آرکرايت        صنعت بزرگ را فراهم نمود. دستگاه ريسندگیِ        

-بادشواری      مسلّط   محرکة   نيروی  مثابه  به ازآب استفاده  کرد. ولی می حرکت آب  وسيلة به

  مکان داشت    دلخواه باال برد و نه ا            شد اين نيرو را به        روگرديد. نه می     های بسياری روبه
از همه درطبيعت  کرد،گاه اصالً وجود نداشت و نقصِ آن پيش آن را چاره  که نُقصان

با تأثيـرِ        نامِ ماشين     با ماشينِ دومِ وات، که به              ٢آن بود.         صرفاً محلّی و موضعیِ     بخـار 
دهندة خود      وجودآمدکه نيروی حرکت            شود، نخستين محرکی به  مضاعف خوانده می

لِ کنتر  کامالً تحت    آن   کرد و نيروبخشیِ ذغال وآب، خود توليد می مصرف ةوسيل را، به
آبی، جنبة      ونقل بود، وچون برخالف چرخ  انتقال و وسيلة حمل انسان قرار داشت، قابل

                                                
 .Faulhaber 1625, De Caus 1688ـ ۱

آب قرار داشت،         ها موانعِ بسياری را که در برابرِ استفادة صنعتی از نيروی                           ـ اختراعِ جديد توربين          ۲
 برطرف ساخت.
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پراکندگیِ  موجبِ آبی آنکه مانند چرخ جای بود، به استفاده نداشت ودرشهرقابل روستائی
ازلحاظ      مزبور    پذيرساخت. ماشينِ را درشهرها امکان يدعکس تمرکزِتول ، به١توليدگردد

واحوالِ      استفادة تکنولوژيک عاميت داشت و استقرارِ آن نسبتاً کمتر وابسته به اوضاع                          
           پروانة           که وی از ماشينِ خود، به            از توصيفی    وات   محلّی بود. نبوغِ بزرگ هنگامِ اخذ

را اختراعی         بخارِ خود گردد. وی ماشين می نمايان است ، نموده۱۷۸۵اختراع درآوريلِ 
برای منظوری مشخّص نخوانده بلکه آن را مانند عاملِ عمومیِ صنعت بزرگ معرفی                            

کندکه برخی ازآنها          موارد استعمالی اشاره می            نموده است. در توصيف مزبور وی به               
ربارة    کار افتاده است. معذلک وی د               مانند چکّش بخار بيش از نيم قرن پس ازآن به                  

 وات  و   بولتون    استفاده از ماشين بخار در دريانَوردی ترديد نموده است. جانشينان وی         
پيمائی    ماشين بخارِ عظيمی را در نمايشگاه صنعتیِ لندن برای اقيانوس                       ۱۸۵۱در سال    

  کردند. عرضه
آالت    آمده تبديل به       ازآنکه اَفزارها از صورت اَدوات ارگانيسمِ انسانی بيرون  پس

مستقل   ماشين محرک نيز شکلی    گرديدند،آنگاه    اَفزارماشين دستگاه مکانيکی يعنی يک
که تاکنون     سبب اَفزارماشينِ منفردی   بدينکامالً آزاد شد.  انسانی يافت و از قيود نيروی

کند. يک     ای از توليد ماشينی تنزّل مقام پيدا می                مورد مطالعة ما بود، تا حدّ عاملِ ساده 
درآورد.         حرکت   جا به   کار را يک      که چندين ماشين     رک اکنون قادر است         ماشين مح  

                                                
آب وآبشار بودکه بتواند  وجود جريان به کارخانه وابسته اولية مانوفاکتورِنساجی، محلِّهای  ـ "درزمان۱

آنها آب بود   که نيروی محرک هائی حرکت درآورد. و با اينکه استقرارِ ريسندگی آبی را به يک چرخ
سيستمِ صنعت ضرورتاً ها،که ريسندگی گردد، معذلک اين محسوب می خانگی آغازِ انحطاط  دراطراف

نمود، بيشتر جنبة روستائی  آنهارا ازيکديگر جدا می گرفتند و اکثراً مسافات زيادی ها قرار می رودخانه
ها در شهرها  گرديدکارخانه آب ازآنکه نيروی بخار جانشينِ داشتند تا خصلت صنعت شهری. تنها پس

بخار مادرِ      شدند. ماشين     شت، مجتمع   توليد بخار وجود دا           ذغال وآب برای            قدرِکافی     که به   و نقاطی   
       (A. Redgrave: "Report of the Insp. of Fact. April 1866", p. 36)شهرهای صنعتی است." 
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ک خود     ماشين آيند،     حرکت درمی    جا به که يک کاری های ماشين با افزايشِ تعدادمحر
    شود. صورت دستگاه مفصّلی متحول می يابد و مکانيسمِ انتقالی نيز به وسعت می

های متعدد از يک        د: همکاریِ ماشيندا اينک بايد دوچيز را از يکديگر تشخيص
  نوع و هيئت ماشينی.

مزبور    شود. ماشينِ   انجام می اَفزارماشين وسيلة يک درمورد نخست، مجموعةکار به
کرد؛   اَفزارخود اجرا می ور بادست کندکه يک پيشه ای را اجرا می کلّية عمليات مختلفه

ور   چند پيشه  که    را   اعمالی نمود، وياآن ل میخود عم که بادستگاه نساجیِ ای مانند بافنده
سرهم انجام  مانوفاکتور، پشتمثابه عضوِ يک  ، خواه مستقالً و خواه بهبا اَفزارهای خود

سازی را ذکر نمود.          مانوفاکتورِ جديد پاکت    توان نمونة  برای مورد اخير می ١دادند. می
چسب    کرد، ديگری     کاغذ تامی کنیکارگر با تيغة کاغذتا مثالً در اين مانوفاکتور، يک

کرد، نفرِ      آن بايد عنوان چاپ شود، سرازير می                 ، سومی درِ پاکت را،که روی    ماليد می
عمليات جزء، الزم بود         ساخت وغيره. برای هر يک ازاين چهارم عنوان را برجسته می

ره  را يکبا    اعمال  کلية اين سازی ماشينِ پاکتکند. يک  دست عوض چندين که هرپاکت
آمريکائی      ماشينِ يک   سازد. می پاکت يابيشتر۳۰۰۰ ساعت  دهد ودرعرضِ يک می انجام

گذاشته    نمايش   لندن به    ۱۸۶۲که در نمايشگاه صنعتیِ سالِ کاغذی های کپيه برای ساختنِ
کاغذی     کپية   ۳۰۰کند و   می   زنَد، تا برد، چسب می کاغذ را می دقيقه شده بود، طیِّ يک

                                                
شد بلکه بيشترکارِ    ای تلقّی نمی کارِ ساده وجه  هيچ کارِ مانوفاکتوری، بافندگی به ـ از نقطه نظرِ تقسيم۱

که دستگاه بافندگی مکانيک ماشينی           همين جهت است    آمد. به شمار می پيچيده و بغرنجی به ایِ حرفه
گويا ماشينِ جديد       طورکلّی خطاست چنين تصور شودکه        دهد. به که اعمالِ متنوعی را انجام می است

اده شده بود.      کارِ مانوفاکتوری س          وسيلة تقسيم   که بدواً به      عملياتی دست انداخته است          درآغازِ امر به        
ای منقسم شده بود و اَفزارهای               هنگامِ دوران مانوفاکتوری بافندگی و ريسندگی به تقسيمات تازه                            به

وجه تفکيک نشده و شيوة        هيچ  اين دو پيشه تکامل و تنوع يافته بود ولی خود پروسة کار به      مربوط به
 کار نيست بلکه وسيلة کار است.  ماشين مانده بود. مبدأ حرکت جای  ان بهکار همچن وریِ پيشه
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مانوفاکتور تقسيم شده بود و اعمالِ              که در درون          ای   وعِ پروسه   دهد. مجم     تحويل می   
که    کار،    وسيلة يک ماشين    گرديد، اکنون به          ترتيب دنبال هم انجام می            مختلفة آن به    

کاری    شود. اعم از اينکه چنين ماشين            هم بسته است، اجرا می          های مختلفه را به       اَفزار    
ای   آن اَدوات ساده          بست  عبارت از درهم        اَفزار بغرنجی باشد و يا      مکانيکی دستنوزاد 

که   کارگاهی     اند، ـ درکارخانه، يعنی      کارِ مانوفاکتوری تفکيک شده مقتضای باشدکه به
کند. ودرواقع          ماشينی قرارگرفته است، همواره همکاریِ ساده از نو بروز می  برپايةکارِ

که از    کاری است     های   ماشين اجتماعِ مکانیِ       مثابه   اين همکاری قبل از هرچيزِ ديگر به              
ازکارگر        نظر  را صرف   مسئله ما کنند (دراينجا می متّفقاً عمل زمان واحد نوعند ودر يک

قراردادن        هم  وسيلة پهلوی به کارخانة نساجی که يک کنيم). بدين طريق است مطرح می
ماشينِ  قراردادن بسياری            هم  کارخانة دوخت با پهلوی           بسياری دستگاه بافندگی و يک      

شوند. ولی در اينجا يک وحدت مکانيـکی                   خياطی درکارگـاه واحد، تشکيل می                 
، با هم و           متعدد و از يک نوع           اَفزارهای        ماشين   حکمفرماست، زيرا        حرکت خود را

وسيلة   کنند. اين حرکت به        از ضربان موتورِ مشترک واحدی دريافت می                     آهنگ،    هم 
هم تا حدودی مشترک است؛ زيرا دستگـاه                  که آن    رسد  آنها می    ئی به   دستگاه انتقالی     

ا ارتباط دارد و         ـه  اَفزار     ماشين ای با هر يک از         های ويـژه      وسيلـة انشعاب     مزبور فقط به     
  دهند، همان      کارِ واحدی را تشکيل می           اَفزارهای متعدد، اعضاِء ماشين              که   عيناً آنچنان    

حرکتیِ واحدی را          نوع دستگاه    های متعدد اعضاِء هماَفزار  ماشينطور در اين مورد نيز 
  دهند.   تشکيل می

    ماشينِ منفرد و مستقل       معنای واقعیِ خود آنگاه جانشينِ                ها به   ماشين ولی هيئت
ای را بپيمايد و        های مرحلـه     ای از پروسه       هم وابسته     کار سلسلة به    گردد که محمولِ       می 
از نو     دراينجا    انجام پذيرد.       های مکملِ يکديگر اَفزار  ماشينوسيلة رشتة ناهمگونی از  به

همکاری اکنون       اين شود ولی کارآشکار می وسيلة تقسيم مانوفاکتور بههمکاریِ خاصِّ 
اَفزارهای        دست  کنند.   را اجرا می        که جزئی ازکار        است  هائی   ماشين بست   صورت هم    به 
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سنده چين، ري     کش، پشم    زن، شانه     پشم  ازقبيلِ ريسی مانوفاکتورِ پشم يک  ويژةجزءکاران
شوندکه اينک هرکدام      ای می يافته های تخصّص ماشين اَفزارهای  به وغيره، اکنون مبدل 
هستند. درآن       اجرای وظيفة خاصّی   بستة مکانيسم اَفزاری، عاملِ هم ازآنها، در دستگاه به

شود، مانوفاکتور خود پايـة خودروی                   که بدواً هيئت ماشينی حکمفرما می           هائی   رشته 
طورکلّی و درمجموع به هيئت مزبور               و لذا اساسِ سازمان روند توليد را به                  کار   تقسيم 

کند. درمانوفاکتورکارگران،                 می بنيادی بروز تفاوتی فوراً  اين باوجود ١کنند. واگذار می
ای را با اَفزارخويش     جزئیِ ويژه يک پروسة اعم از اينکه انفراداً کارکنند يا جمعی، هر

خود وابسته نمود، ولی در ابتدای      که روندکار،کارگررا به درست استدهند.  انجام می
کار   امر روندکار بودکه باکارگر انطباق يافت. در توليد ماشينی اين اصل ذهنیِ تقسيم                  

گيرد،    نفسه مورد نظر قرار می          طورِ عينی و به      رود. در اينجا مجموعِ پروسه به   از بين می
های جزء     شود و مسئلة انجامِ هر يک از پروسه              د تجزيه می    دهندة خو    مراحلِ تشکيل به

                                                
همين سبب   در انگلستان پيش از دوران صنعت بزرگ، مانوفاکتورِ پشم مانوفاکتورِ حاکم بود. به                               ـ۱

آيد. پنبه،      می   عمل  مانوفاکتورِ مزبور به           تجربيات روی        نخستين نيمة قرن هيجدهم اغلبِ    ه طیِّ ک است
روی    که به   تری است، ازکلّية تجربياتی         زحمت کم تدارکاتآن مستلزمِ  کارِ مکانيکی بر روی که انجامِ

ريسی  عکس صنعت مکانيکیِ پشم بر اساسِ پنبه گرفته بود استفاده نمود؛ همچنانکه بعدها به پشم انجام
های اخير در       زنی فقط طیِّ دهه       از عواملِ مانوفاکتورِ پشم مانند شانه                بافی توسعه يافت. برخی           و پنبه  

زنی... از        شانه  کاربردن نيروی مکانيکی در مورد پروسة پشم                    ای وارد شده است. "به             انه کارخ     سيستمِ
مقياسِ وسيعی مورداستفاده قرارگرفت...                   به  (Lister)ليستر ماشينِ   ويژه شانه  ماشين"و به که "شانه زمانی

ند. سابقاً پشم با      ا  که عدة کثيری ازکارگران ازکار رانده شده                          بدون ترديد اين تأثير را داشته است                
زنند وکارِ      شد. اکنون عموماً پشم را درکارخانه شانه می                     زن شانه می     دست و معموالً درکلبة شانه         

انواعِ ويژةکارکه هنوز درموردآنهاکارِ دستی مرجحاً مورد                     استثناِء برخی دستی زايدگرديده است، به
دستی   زنیِ   محصولِ شانه    ر پيداکردند، ولی         هاکا   گيرد، بسياری از دستکاران درکارخانه استفاده قرارمی

کار   زنان امکان اشتغال به     که برای تعداد بسياری از شانه کوچک است قدری محصولِ ماشين به به نسبت
  از بين رفته است."

("Rep. of Insp. of Fact. for 31st . Oct. 1856", p. 16)  
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وسيلة استفادة فنی از مکانيک، شيمی            های جزئیِ مختلف، به        پيونديافتن پروسه      هم و به
وسيلـة تجربيات     که نظريات تئوريک بايد به             ولی مسلّم است     ١گردد.     وغيره حلّ می      

کار   گردد. هر ماشينِ جزء         کميلآوری شده است، ت         مقياسِ وسيع جمع     ئی،که به      علمی 
کنند،   کار می    زمان    ها هم   چون همة ماشين      کند و   مادة خام برای ماشينِ بعدی آماده می  

گذار     خود و درحالِ         حال در درجات مختلفة روند آفرينشِ   محصول نيز دائماً و درعين
ران در     جزءکا     از مرحلة توليدی به مرحلة ديگر است. همچنانکه همکاریِ بالواسطة                        

های ويژة کارگران           گروه    شدکه تناسبِ عددیِ مشخّصی بينِ     آن می مانوفاکتور موجبِ
جزءکار      های   ماشين  قسم درهيئت ماشينی پيوند يافته، استفادة دائمیِ       وجودآيد، همان به

نی  از يکديگر، نسبتبينِ معي  ت وسرعتآنها، ظرفيکارِ   کند. ماشين    آنها ايجاد می    تعداد
کارِ ناهمگون و       های   ای از ماشين      از هيئت پيونديافته         ،که اکنون عبارت است           مرکّب  

تر   يشتر باشدکامل   اش ب    آالت، هرقدر استمرار مجموع پروسه              ماشين قبيل گروهی ازاين
کمتر دچارِ انقطاع        است، يعنی هرقدر عبورِ مادة خام از نخستين مرحله تا مرحلة انجام         

جای دست انسانی مادة خام را از يک مرحلة                     مکانيسم به   شود و بالنتيجه هرقدر بيشتر       
های   پروسه    جدائیِ  که تراست. درحالی توليد تامرحلة ديگر برساند، ماشينِ مزبور مکمل

کار داده شده است، بالعکس              وسيلة خود تقسيم     که در مانوفاکتور به           است  اصلی   ويژة   
  کمفرماست.های ويژه ح درکارخانه پيشرفته اصلِ اتّصالِ پروسه

-برهمکاریِ ساده بينِ ماشين         سيستمِ ماشينی، اعم ازاينکه مانند نساجی مبتنی  يک

های ناهمگون      بست ماشين   اَفزارهای همگون باشد، و يا همچون ريسندگی بر پاية هم                      
نفسه   به   آيد،    درمی جنبش به اوليةخودگردی وسيلة موتورِ قدرکه به باشد، همين قرارگرفته
است مجموعة دستگاه،      دهد. با اين وجود ممکن دکارِ بزرگی را تشکيل میماشينِ خو

                                                
دهندة  تشکيل عاملِ تقرارِ تقسيمِ پروسةکار براساسِاز... اس  است عبارت ای کارخانه "پس اساسِ سيستمِ ـ۱

  وران متداوِل است." که در ميان پيشه نَحوی کار به بندیِ جای تفکيک يا مرحله آن به
(Ure: "Phylosophy of Manufactures", p. 20) 
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اَفزارها برای          از ماشين    که برخی     حرکت درآيد، درحالی             بخار به    وسيلة ماشين    مثالً به  
دستگاه    ازپيدايشِ      کارگر داشته باشند. چنانکه پيش    ای حرکات مشخّص احتياج به پاره

کارگر برای حرکت ضروریِ دستگاه                 دخالت (Selfacting mule)خودکارِ ريسندگی 
 ريسی الزم است. و        ای در مورد ظريف          ريسندگی الزم بود و هنوز هم چنين مداخله                  

که برای      اَفزاری      ماشين، عيناً مانند دست   های معينی از بخش که آيد است الزم نيز ممکن
سازی   ورد ماشين   وسيلة کارگر هدايت شود، چنانکه در م                 کاری الزم است، به           انجامِ   
آمد.    می  حالتی پيش    خودکار چنين    عاملِ (چنگَک دوار) به slide restشدن  ازتبديل پيش

کلّية حرکاتی را انجام دهد             اَفزار امکان يابد بدون استعانت انسان محض اينکه ماشين به
ند های فرعیِ انسان نيازم            کمک  وفقط به     است  درآوردن مادةخام الزم                 که برای ازآب        

تواند در      که معذلک باز می        خودکاری خواهيم داشت              است، آنگـاه سيستمِ ماشينیِ       
                      ات دائماً تکميل شود. از اين قبيل هستند اختراعاتجزئي       که  اسبابی    کامالً جديد مانند 

طورِ خودکار متوقّف           شود به   پاره می      ها  نخ   از    که يکی    را، هنگامی      ماشينِ ريسندگی     
زِ خودکاری،که در دستگاه نساجی تکميل يافته و متحرک با بخار،              سازد و نيز تُرم می
دارد. کارخانة           می  رود، ماشين را نگاه          کالف از قرقرة ماسوره درمی           محض اينکه نخِ به

  تواند، هم در مورد استمرارِ توليد و هم دربارة اعمال وصولِ                                کاغذسازیِ جديد می        
مختلفة توليد      های   شيوه   نظورِ درک تفاوت بينِ        م  عنوان نمونه ذکر شود. به        خودکار، به

بر پاية اختالف در وسايلِ توليد و نيز برای درک ارتباط بينِ مناسبات اجتماعیِ توليد                   
تواند سودمند واقع شود. زيرا               کاغذسازی می      های مزبور، اصوالً مطالعة دقيقِ              و شيوه  

سازیِ  دهد،کاغذ      می   ما نشان    را به    وری براساسِ پيشه توليد آلمان نمونة کاغذسازیِ قديمِ
مانوفاکتور به         های   هلند در قرن هفدهم وکاغذسازیِ فرانسه در سدة هيجدهم نمونه                         

دست   به   رشته   اين  خودکار را در ازتوليد هستند وانگلستان جديد شواهدی  واقعی معنای 
ئی از همين     کهنِ آسيا  دهد. عالوه بر اين در چين و هندوستان باز دو شکلِ مختلف می

  صنعت هنوز وجود دارد.
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-وسيلة ماشين   را فقط به      حرکت خود     کار،که  های ای ازماشين يافته باهيئت سازمان

ترين    متکامل   ماشينی  کنند،کارگاه  می دهنده ازمرکز خودکارِ واحدی دريافت آالت نقل
ی قرار   جای ماشينِ منفرد، هيوالی مکانيک      مورد به آورد. دراين دست صورت خودرا به

کند ونيروی شيطانیِ وی،  است،که پيکرش بناهائی ازکارخانه را تماماً اشغال می گرفته
است، در رقصِ  گرديده وسيلة حرکات متين و منظّمِ اعضاِء پرعظمتش پنهان که بدواً به

  شود. آشکار می شمارش های ويژة کارِ بی وارِ ارگان تبناک و ديوانه
نساجی    بخار، ماشين     منحصراً صَرف ماشين   کارشان ی،کهکارگران از پيداشدن پيش

طورکه انسان،    اند، عيناً همان و بخار وغيره وجود داشتهنساجی  های ماشين گردد، وغيره
پوش بوده است. با اين وجود اختراعات                    وجودآيد، جامه    ازآنکه خياطی به مدتها پيش

مزبور     مخترعينِ   راپذيرگرديدکهسبب اج فقط بدان وغيره وات، آرکرايت، )١(وکانسون
آماده ساخته       گر را،که دوران مانوفاکتوری                  ای ازکارگران مکانيک            عدة قابل مالحظه 

وران مستقلّی بودندکه           کارگران عبارت از پيشه    بود، در برابرِ خود يافتند. بخشی از اين
دادندکه       ل می کارگرانی تشکي       های مختلفه تعلّق داشتند، و بخشِ ديگر را آن                 حرفه   به 

  مؤسسات تقسيم     گفته شد، درآن     در مانوفاکتورها مجتمع شده بودند، وچنانکه درپيش
تقاضا در مورد        اختراعات و فـزونیِ           کار با شدت خاصّی حکمفرما بود. با افـزايشِ                  

از پيش به شُعبِ مختلفه و مستقل تقسيم          سازی بيش    های نويافته، ازطرفی ماشين      ماشين
گسترش   سازی   کار در درون مانوفاکتورهای ماشين                    و از طرف ديگـر تقسيم         گرديد     

که مانوفاکتور بالواسطه پاية فنّیِ صنعت بزرگ                 کنيم  يافت. بنابراين اينک مشاهده می  
وری    بزرگ توليد پيشه       آنها صنعت وسيلة هائی توليد نمودکه به است. مانوفاکتور ماشين

                                                
. گر و مخترِعِ فرانسوی ) ـ مکانيک۱۷۸۲ـ۱۷۰۹(  (Jacques de Vaucanson)دو وکانسون) ژاک ۱(

  وی، عالوه بر يک سلسله اختراعات خودکار، مخترِعِ يکی از انواعِ ماشينِ نساجی است.
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نخست چنگ انداخت، از ميان             که ماشين   های توليدی      و مانوفاکتوری را، درآن رشته      
گرددکه با وی        ئی استوار می      خود بر بنياد مادی  برداشت. بنابراين، توليد ماشينی خودبه

درجة معينی از تحول رسيد، ناگزير است        متناسب نيست. توليد ماشينی، پس ازآنکه به
گذشته   سپس در چارچوبِ همان شکلِ        وی رسيده و      را که به  ای آماده اين پاية از پيش

اش   تکامل يافته است، درهم شکَنَد و خود بنياد نوئی درافکَنَدکه با شيوة توليد ويژه                               
  انطباق داشته باشد.

چرخند،    انسانی می     نيـروی     که فقط به     منفرِد، تا هنگامی        های    ماشين  همچنانکه   
جای نيروهای محرکة سابق از قبيلِ              طورکه تا ماشين بخار   مانند، همان تأثير باقی می بی

طور   آزاد نداشت، همان           امکان تکاملِ       را نگرفت، هيئت ماشينی        آب حيوان، باد و حتّا
  ماندکه وجود وسيلة توليد اساسیِ           هنگامی فَلَج می      بزرگ تا     صنعت  مجموعِ تکاملِ     نيز

نيروی عضُالنی       براين به    ماشين، درگرو نيرو و مهارت انفرادی بود، و بنا    خود آن، يعنی
جزءکاران در           وسيلـة آن    به  داشت، که        هائی وابستگی       به تيزبينی و جالدت دست          

رو،    بردند. ازاين         کار می اَفزار ناچيزِخودرا به آن، دست  وران درخارجِ مانوفاکتور و پيشه
  امری   شود، ـ    تمام می     گران    شيوة بدوی     آالت درنتيجة چنين         نظر ازآنکه ماشين        صرف 

کار     که با ماشين    گسترشِ صنايعی     آگاهانه رهنمون سرمايه است ـ             مثابه سببِ    به  که  
جديد توليد تنها منوط به رشد            های   آالت دررشته        ماشين  يافتنِ   نيز رخنه     کردند و     می 

توانست از راه         هنرمندانة کارشان، نمی          ای ازکارگران بود،که نظر به سرِشت نيمه      دسته
فزايش می                 جهِش انجام      و ناچار اين ا بد. ولی صنعت                  گيرد  بايستی تدريجاً وقوع يا

نيز از لحاظ      گرانه و مانوفاکتوریِ خويش               بزرگ در درجة معينی از تحول با پاية پيشه 
-های محرک و دستگاه انتقال و ماشين              فنّی در تضاد قرارگرفت. توسعة ابعاد ماشين                 

-تشکيل  تر درعواملِ       آالت ونيز لزومِ انتظامِ دقيق               ماشين تنوعِ     اَفزارها، افزايشِ بغرنجیِ         

گرانة حاکم بر ساخت اولية خود جدا                از نمونة پيشه      اَفزار     مرورکه ماشين  دهندة آنها به
انجام وظيفة مکانيکیِ وی           آوردکه فقط وابسته به            دست می   شد و چهرة آزادی به           می 
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سختی  که به   ز پيش ناگزير موادی          کاربردن بيش ا         تکاملِ سيستمِ خودکار و به           ، ١بود  
 ها مسائلِ خودروئی هستند          جای چوب ـ اين       آهن به     توان برآنها مسلّط شد، ازقبيلِ            می 

کرد،   ئی برخورد پيدا می با مرزهای خصوصی جا آنها همه آمده بود وحلِّ تمامِ که پيش
ستند از ميان    توان    ای می    بستة مانوفاکتور فقط تا درجه            هم  که حتّا مجموعةکارگران به           
هائی از قبيلِ       را از بيخ و بن براندازند. ساخت ماشين                   آنها   بردارند ولی قادر نبودندکه               

وسيلة مانوفاکتور        پرِسِ چاپ، ماشينِ جديد نساجی با بخار و شانه ماشينِ جديد، به                        
  پذير نبود. امکان

  

مناطقِ ديگرِ     ای از صنعت موجبِ وقوعِ انقالب در                 انقالبِ شيوة توليد در منطقه    
که درواقع         صنعت صادق است     هائی از     شود. اين حکم بدواً دربارة آن رشته                   آن می   

اندکه هر يک ازآنها، با وجود                هم پيوند يافته      نَحوی به    کار به    وسيلة تقسيمِ اجتماعیِ      به 
رو   اند. ازاين        کاالی مستقلّ مانند مراحلِ يک پروسة جمعی درهم فرورفته                       توليد يک   

ماشينِ ريسندگی وجود ماشينِ نساجی را ايجاب نمود و هردو با هم انقالبِ                             که  است 
آوردند.       پيش رنگرزی و [چاپ روی پارچه] کاری شوئی، باسمه دررخت را مکانيکی شيميائیِ
اختراعِ "جين" يعنی دستگاهی انجاميدکه                 ريسی به    که انقالب در پنبه        رو است   باز ازاين

                                                
شده و جديدترِ       دستگاه نساجیِ مکانيک در نخستين شکلِ خود عموماً از چوب و دستگاه تکميل           ـ۱

د دهدکه شکلِ قديمِ وسايل توليد تا چه ح              آن ازآهن ساخته شده بود. چند مقايسة سطحی نشان می          
کند و   که با بخارکار می        در شکلِ جديد آنها مؤثر است. ازجمله مقايسه بينِ دستگاه جديد نساجی                          

که ها ونخستين دمِ مکانيکی گدازی جديد درآهن اَفزارهای قديمی، مقايسه بينِ دم دستگاه  جز رونِوِشت
ر لوکوموتيفی باشد که پيش  ای از دمِ آهنگری معمولی نبود. و شايد از همه چشمگيرت مکانيکیِ ساده

درواقع لوکوموتيف مزبور دارای دو پا بودکه مانند بود.  کنونی ساخته شده های از اختراعِ لوکوموتيف
  عملی جمع ای ازتجاربِ ازآنکه مکانيک تحولِ بيشتری يافت وتوده کرد. تنها پس نوبه بلند می اسب به
گردد و بالنتيجه خودرا از قيد شکلِ قديمیِ  صولِ مکانيکیا به تواندکامالً وابسته آنگاه شکل میگرديد،

   گرديده است،کامالً آزاد سازد. که به ماشين مبدل اَفزاری دست
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که اکنون     مقياسی  پنبه را به    توليد که است اختراع کند. همين می الياف پنبه را ازتخم جدا
  ١پذير ساخت. ضرورت يافته است امکان

                               صنعت وکشاورزی انقالبی را نيز در شرايط عامِّ    ولی انقالب در شيـوة توليد
ساخت. چون      و نقل، واجب        ارتباط و حمل       پروسة توليد اجتماعی، يعنی در وسايلِ               

با     ، بر پاية کشاورزی           ) ٢( فوريه   قولِ    و نقل، که بنا به        باط و حمل    ارت    وسايلِ    کوچک 
جوابگوی     توانست     بود، ديگر نمی       خانگيش و هنرِ دستی شهر قرارگرفته       صنايعِ فرعیِ 

کارش، با تمرکز          مانوفاکتوری، با تقسيمِ وسيعِ اجتماعیِ                توليد   های دوران        نيازمندی    
 آن، باشد، ناگـزير منقلب           ن، با بازارهای مستعمراتیِ             آن دورا        کار وکارگران           وسايلِ  

که ميراث دوران مانوفاکتوری بود                   ونقلی   همين نَحو وسايلِ ارتباط و حمل            گرديد. به      
عظيم انجام      مقياسِ   که به   آور توليدش       زودی برای صنعت بزرگ، باسرعت سرسام                 به 

از يک منطقة توليد به منطقة           های سرمايه وکار         گرفت، با فروريختنِ دائمیِ توده                 می 
صورت   وجود آمده بود، به            وسيلة وی به     که تازه به      ديگـر و با ارتباطاتِ  بازارِ جهانی                

سازیِ   درکشتی    که   کاملی   نظر از تحولِ       موانعِ غير قابلِ تحملی درآمد. بنابراين، صرف      
از   سيلة سيستمی و  رفته، به     و نقل رفته      گرفت، دستگاه مواصالت و حمل             انجام     بادی    

راف،   پيمای بخار و تلگ       های اقيانوس       تیها، کش    آهن  پيمـا، راههای بخارِ رودخانهکشتی
توده                         ما  ا ده شد.  دا بزرگ تطبيق   صنعت توليد عظيمِ     با شيوة  کنون      آهنی   های  ا    که 

  ة خود به   نوب   آمده بود، به   آنها الزم دادن به ، سنبيدن و شکلبريدن دادن، کوفتن، جوش

                                                
يانکی تا اين اواخرکمتر از هر ماشينِ           (Eli Whitney) نی وايت الی  (cottongin) چين ـ دستگاه پنبه۱

اساسی شد. تاز                     تغييرات ) ۱۸۶۷های اين قرن (قبل از              ه درآخرين دهه         ديگرِ قرن هيجدهم دچارِ 
حال   نيويورک، با تکميلِ ساده و درعينآلبانیِ از  (Emery) امریآمريکائیِ ديگر، آقای  که يک است

دانه را جدا        که باآن پنبه     را کهنه نمايد. (در زبان فارسی به ابزاری نی وايتمؤثری موفّق شدکه ماشينِ 
  مترجم) . ـگويند و چوبکش می کنند، چوبکين، چوبلين یم
)۲( Fourier به زيرنويسِ مربوطه در فصلِ هشتم) مراجعه شود.)  ۴۶۶، صفحة  
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مانوفاکتوری      سازیِ    پيکری نياز داشتندکه ايجاد آنها از عهدة ماشين                    های غول     ماشين 
  خارج بود.

بايستی وسيلة توليد مشخّص خود، يعنی خود ماشين                 صنعت بزرگ می      بنابراين    
بزرگ    راه صنعت    توليد نمايد. ازاين          وسيلة ماشينِ   را، تحت تسلّط درآورد وماشين را به  

روی پاهای خويش بايستد. با               وجودآورد و توانست به              خويش را به     پاية فنّی متناسبِ     
-رفته ساخت ماشين     های قرن نوزدهم، ماشينيسم رفته   کارِ ماشينی در نخستين دهه ترقّیِ

درنتيجة      های اخيراست،که  فقط طیِِّ دهه تصرف درآورد. باوجود اين اَفزارهارا عمالً به
     عظيمِ خطوط وجود   پيکری به    کوه   های   پيماهای بخار، ماشين        آهن و اقيانوس        ساختمان 

  رفت. کار می که در ساخت موتورهای اوليه بهآمد
سازی با ماشين، عبارت از وجودآنچنان ماشينِ محرکی بود                     شرط اساسیِ ماشين

کامالً تحت اختيار       حال   باشد برساند و درعين  که مقتضی ای هردرجه که بتواند نيرو را به
اجزاِء      حال ضرور بودکه   شرط درماشين بخار وجود داشت. ولی درعين قرارگيرد. اين

دقيقِ خود، مانند خط، سطح، دايره، استوانه، مخروط،کُرِه، نيز   هندسیِ ماشين با اَشکالِ
در نخستين دهة قرن نوزدهم با               ) ١( هانری مودسلی     با ماشين توليد شوند. اين مسئله را              

شکلش  بعداً خودکار شد و که دستگاه نمود. اين حل (چنگَک دوار) slide-restاختراع 
های سازندة ديگر      ماشين آن تعبيه شده بود، به تغيير يافت، از چرخِ تراش،که بدواً برای

مقام دست     گرديد. اين دستگاه مکانيکی جانشينِ اَفزار خاصّی نيست بلکه قائم                         منتقل 
اَفزار وغيرآن         مودن تيزیِ برِش      ن  کردن و هدايت        داشتن، منطبق     انسانی است،که با نگاه         

آورد. بدين         کار، مثالً آهن، ازآن شکلِ مشخّصی بيرون می         درمقابل يا برروی محمولِ
  قطعات ماشين را "با آن درجه ازآسانی،                    هندسی   پذيرگرديد که اَشکالِ          طريق امکان     

برای    دقّت و سرعت توليد نمودکه هيچ انبوهی از تجربه قادر نبود چنين اشکالی را                              

                                                
)۱ (Henry Maudsley )۱۷۷۱مهندس،کارفرما و مخترعِ انگليسی.۱۸۳۱ـ (  
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  ١کارگر فراهم سازد."  دست ماهرترين
رود،     کار می    سازی به    که برای ماشين       آالت را      اکنون اگر ما آن بخش از ماشين             

دهيم، باز       توجه قرار       دهد، مورد       می    را تشکيل      واقعی    اَفزارِ     ماشين که   بخشی    آن     يعنی 
آسا. مثالً اجراکنندة متة            غول    هيکلی   شوند، منتها با     می   از نو مشاهده       وری    اَدوات پيشه      

آيد و متقابالً       حرکت درمی      وسيلة يک ماشين بخار به     که به است مکانيکی، متة عظيمی
   بخار و پرِس            های ماشين    آن مته استوانه        بدون هيچ  آبی به    های   های بزرگ    م وجه اکان 

پيکری از     توليدشدن نخواهند يافت. چرخ تراش مکانيکی عبارت از روساخت غول                             
  با همان اَدوات           که   است  از درودگرِ آهنينی            رنده عبارت         پائی است؛ ماشينِ        چرخِ  

  سازیِ   کشتی   درکارگاه         که  کند؛ اَفزاری         کار می    آهن     روی    تراش، به      درودگرِ چوب        
طور   پيکری است؛ اَفزار قيچیِ مکانيکی همان               درد، تيغِ غول        را می     های زِرِه      لندن ورقه 

ق         پارچه  منتها قيچیِ ديوساری            کند، آهن می       يچی می که خياط  است؛ و عمل        برد، 
که حتّا    گيرد ولی با چنان وزنی           وسيلة يک سرچکّشِ عادی انجام می       پتک بخار نيز به

 خودآن نيست.   )٢(مستَر تک        ٣هم قادر به بلندکردنهای بخار،که از         مثالً يکی از اين پ
                                                

    The Industry of Nations", London, 1855, Part II. p. 239"ـ۱
  اين ملحقة چرخ تراش، ساده و از لحاظ خارجی ناچيز جِلوِه که: "هرقدر در همين اثر گفته شده است

آالت  که تأثيرِآن برای تکميل و توسعة استفاده از ماشين کنيم مبالغه نباشد اگر بگوئيم کند، تصور می
درمورد ماشين بخار بزرگ بوده است. ورودآن بالفاصله موجبِ                                 وات   اندازة اقدامات تکميلیِ              به 

  گرديد و باعث اختراعات و بهبودهای ديگری شد." آالت کلّية ماشين نشد تکميل و ارزان
خداوند  تورهم قادر به بلندکردن آن نيست." ـ   (Thor)تورکه "حتّا خود  گفته شده است در متن )۲(

- هفائيسروميان و   (Vulcain)وولکانبرق در اساطيرِ اقوامِ اسکانديناوی است و نقشی شبيه به  و رعد

  يونانيان دارد. (Hephaïstos) توس
کار   به  (paddle-wheelshaft)دار     های چرخِ پلّه   ها که در لندن برای ريختنِ ميله ـ يکی از اين ماشين۳

ريزد    ونيم را با همان سهولت می تن ۱۶وزن  هائی به است. ماشينِ مزبور ميله  رود، "تور" ناميده شده می
  که آهنگری نعلِ اسب را.
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 زن دارد و بهتُ ۶است، بيش از  )١(ثمي نساختراعاتقدم ارتفاع        ۷طورِ عمودی از     ن و
آيد. پتک مزبور پارچة بزرگی از سنگ سماق                  تُن فرود می   ۳۶وزن  روی سندانی به به

درپِی در      حال قادر است ميخی را با ضَربات آهسته پِی                کند و درعين گرد می را يکباره
  ٢چوبِ ظريفی فروکند.

شدن  آورد،که جانشين        دست می ئی به یِ مادیوسيلة کار با ماشينيسم شيوة وجود
کارِ   جای   کاربردن آگاهانة علومِ طبيعی را به                 جای قوة انسانی و به     نيروهای طبيعی را به

کند. با هيئت ماشينی صنعت بزرگ دارای سازمان                  شدة روزآزمون، ايجاب می    عادت
صورت   ه شرط مادیِ توليد به        مثاب   کارگر آن را به           گرددکه     ئی می   کامالً عينی    توليدیِ   

  يابد. پرداخته وآماده در برابرِ خود می
است،   کارتخصيص يافته      که درنتيجة تقسيم   ئی درهمکاریِ ساده وحتّا درهمکاری

است. ولی      کمابيش تصادفی      کارگرِ انفرادی همواره امری   کارگرِجمعی به شدن جانشين
 وسيلة کارِ   شود، بالفاصله فقط به         می   ذکر   که بعداً     موارد،        اِء برخی   ناستث  ماشينيسم، به   

  کار اکنون ضرورتی         نانیِ روند    گپردازد. پس خصلت هم          کار می    جمعی يا مشترک به     
  گرديده است. حکمِ ماهيت خود وسيلة کار تحميل که به  است  یفنـّ

  
  دهیِ ماشين به محصول ارزش .۲

  
گيرند    می   کار سرچشمه    ی وتقسيم   ازهمکار  که بارآوری شد نيروهای چنانکه ديده

کارِ اجتماعی هستند. نيروهای            ها نيروهای طبيعیِ       شوند. اين   برای سرمايه مفت تمام می

                                                
)۱ (James Nasmyth )۱۸۰۸بخار.۱۸۹۰ـ تکمهندسِ انگليسی و مخترعِ پ (  
کوچکتر نيز مورد استفاده قرارگيرند  توانند در مقياسِ کنند و می کار می که روی چوب هائی ماشينـ ۲

  اکثراً اختراعِ آمريکائی هستند.
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گردند، نيز رايگان تمام             طبيعی مانند بخار، آب وغيره، که ضميمة پروسة بارآور می                       
طور برای      ان ای دارد، هم         برای تنفّس احتياج به ريه           که انسان  گونه شوند. ولی همان می

ای از دست       مصرف برساند به "ساخته        نَحوِ بارآور به        اينکه بتواند نيروهای طبيعی را به              
کند،   ئی الزم است تا از نيروی محرک آب استفاده                    بشَری" نيازمند است. چرخِ بادی              

مند شود. از اين جهت          ماشين بخاری ضرور است تا بتواند از قابليت ارتجاعِ بخار بهره  
  نش نيز همانند نيروهای طبيعی است.دا

  

گرديد     کشف  برق   عملِ جريان     بارکه قانون انحراف عقربة مغناطيسی درميدان    يک
کرده  که جريان برق آن را احاطه ربائی، درآهنی و يا قانون مربوط به ايجاد حالت آهن

ين قوانين در ولی استفاده از ا ١دارد. است، دانسته شد، ديگر يک پشيز هم خرج برنمی
است.    گزاف    و طويل و صَرف مخارجِ           های عريض     تلگراف وغيره مستلزِمِ دستگاه            

کند. اَفزار، باگسترش خويش چه در ابعاد و        چنانکه ديديم، ماشين اَفزار را حذف نمی
گردد و به مکانيسمی         چه در تعداد، از صورت آلت ناچيز ارگانيسمِ انسانی خارج می                

اَفزار،      جای دست    ا دست انسان آفريده شده است. اکنون سرمايه، بهشودکه ب تبديل می
حرکت    دارد، که اَفزارهای خويش را خود به                      کار وامی      وسيلة ماشينی به    کارگر را به      

که صنعت بزرگ با فروبردن            آورد. بنابراين اگر از نخستين نگاه روشن است                       درمی   

                                                
عِ استفادة وی از آن         حال مان       درعين     که  آورد، امری       بار نمی " خرجی به دار"مطلقاً ـ علم برای سرمايه۱

رود. ولی تملّک         که ازآن "ديگری" است، مانند کارِ ديگری، در پيکرِ سرمايه فرومی                               ت. دانشی    نيس 
داری" و تملّک "شخصی"، خواه درمورد علم باشد و خواه دربارة ثروت مادی، دو چيزِکامالً   "سرمايه

کاربرِ عزيزش مطلقاً از مکانيک  به داران ماشين کارخانه  که است  خود از اين شاکی يورمتفاوتند. دکتر 
ها داردکه        های شيميائی داستان       کارخانه     ندانیِ صاحبان انگليسیِ        از شيمی   )۱ـ۱(بيگ لیاند و  بوئی نبرده

  کند. مو را بر تن راست می
ن معروف دا شناس وشيمی ) ـ دانشمند طبيعی۱۸۷۳ـ۱۸۰۳( (Justus von Liebig)بيگ يوستوس فون لی) ۱ـ۱(

  آيد. شمار می که در زمرة پيشقدمان بسياری از تحقيقات مربوط به شيمی و علومِ طبيعی به آلمانی



    ۶۲۳    کارل مارکس  

  

توليد، ضرورتاً بايستی نيروی بارآورِ                  و علومِ طبيعی در پروسة          نيروهای عظيمِ طبيعت      
چگونه افزايشِ     که نيست همان اندازه روشن نکته به العاده باال برد، اين طورِ فوق کاررا به

گردد. ماشين،       کار جبران می      وسيلة ازدياد مصرف اين نيروی بارآور، ازسوی ديگر، به
خاصِّ   ارزشِ    کند، ولی نمی يجادا اجزاِء سرماية ثابت، هيچگونه ارزشی مانند هرکدام از

رود. تاآنجاکه ماشين           کار می    دهدکه برای ساختنش به         محصولی انتقال می        خود را به     
کند، خود جزئی از ارزش را                 ارزشمند است و بنابراين ارزش به محصول منتقل می                    

نسبت ارزشِ ويژة         تر نمايد، آن را به           آنکه محصول را ارزان             جای    دهد. به     تشکيل می  
طورِ   که به   که ارزشِ ماشين وماشينيسمی  خود مسلّم است کند. و اين تر می گران ويشخ

که وجه تمايزِ صنعت بزرگ است،            سيستماتيک بسط يافته است، يعنی وسيلة کاری            
  وری و مانوفاکتوری بيشتر است. های پيشه کارِکارگاه مراتب نسبت به وسايلِ به

آالت همواره تماماً           که در پروسة کار ماشين         اينک الزم است بدواً متذکّر شويم        
ازآنچه با       ماشين هيچگاه بيش     شوند.    زائی هميشه جزئاً وارد می           ـاف   و در روند ارزش           

شود. بنابراين بينِ ارزشِ ماشين               افزا نمی    دهد ارزش فرسايشِ متوسط خود از دست می
کند.   وت فاحشی بروز می     افزايد، تفا که وی اَدواراً به محصول می وآن جزئی از ارزش

بزرگی     زا، تفاوت       مثابه عاملِ محصول   آفرين و ماشين به مثابه عاملِ ارزش ميان ماشين به
آالت درهمان پروسةتوليد مکرراً          آن همان ماشين ای،که طیِّ وجود دارد. هرقدر دوره

وسيلة  که هر    است  بزرگتر باشد، اين تفاوت بيشتر خواهد بود. درست                    روند،   کار می به
شود و در     کار يا اسبابِ توليد، چنانکه ديديم، همواره در پروسة کار وارد می                                واقعیِ   

گردد. ولی       می نسبت فرسايشِ متوسط روزانه، جزئاً داخل افزائی، دائماً به پروسة ارزش
مراتب بيشتر از اَفزار است؛ زيرا             اين تفاوت بينِ استعمال و فرسايش، درمورد ماشين به

آن طبقِ     کاربردن      کند وچون به     می عمر بيشتر از مصالحِ پايدارتری ساخته شده وماشين 
کردن اجزاِء        جوئیِ بيشتری را در خرج            گرديده است، صرفه        قوانينِ اکيد علمی تنظيم       

سازد و باألخره از اين جهت نيز که                 پذير می    آن امکان      دهنده و وسايلِ مصرفیِ    تشکيل
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آالت    ماشين  ها، يعنی    اين   هردوی از ازه بزرگتر از اَفزاراست. اگراند آن بی توليدیِ دانمي
ديگر    عبارت    دارندکسرکنيم، يا به  طورِ متوسط درروز خرج برمی که به را و اَفزار، آنچه

وسيلة فرسايشِ متوسط روزانه و مصرف موادّ                  آنها به     که   را    ئی  اگر آن جزِء ارزشی          
  توان    افزايند منها نمائيم، آنگاه می              ه محصول می   کمکی، مانند روغن، ذغال وغيره، ب                 

خود     خودیِ    کارِ انسان به         که بدون     ئی  دو، عيناً مانند نيروهای طبيعی              هر   که اين    گفت 
 آالت   که دامنة عملِ توليدیِ ماشين     کنند. هر اندازه کار می مفت و مجانی وجود دارند،

تر   خدمات رايگان آن نسبت به اَفزار وسيع                  همان اندازه دامنة           بزرگتر از اَفزار باشد، به       
آموزدکه چگونه         صنعت بزرگ انسان اين نکته را می    خواهد بود. برای نخستين بار در

طبيعت،    وسيع عيناً مانند نيروی        مقياسِ يافتة خودرا به کارِگذشتة تجسم توان محصولِ می
   ١کار اندازد. مجاناً به
وفاکتور معلوم شدکه درنتيجة مصرف مشترک               هنگامِ مطالعة همکاری و مان            به 

هائی نسبت به شرايط توليد           جوئی   برخی از لوازمِ عامِّ توليد، مانند ابنيه وغيره، صرفه                         
گردد. در       کمترگران می      آيد و بنابراين محصول           عمل می   پراکندة کارگرِ انفرادی به               

شود  یمشترکاً مصرف م      کار با اَفزارهای متعددش              صنعت ماشينی نه تنها پيکرِ ماشين     

                                                
حال  کند،که وی دراين می خود جلب را بهريکاردو خصوصيت ماشين،گاه چنان منحصراً توجه  اين ـ۱

و تماماً با     کامالً     ند وآن را     ک  سازد فراموش می       محصول منتقل می را که ماشين به   آن جزئی از ارزش
اندازه ناروشن          همان   به  ريکاردو     که دراين مورد    نمايد. (اگرچه بايدگفت نيروهای طبيعت مخلوط می

آدام گويد: "  افزائی). وی ازجمله می در مورد تفاوت عمومی بينِ پروسة کار و پروسة ارزشکه  تاس 
گذارد  بها نمی دهندکم ما انجام می  آالت برای شينکه نيروهای طبيعی و ما هيچگاه به خدماتیاسميث 

دهد... و چون آنها     افزايد، تشخيص می کاال می آالت به درستی ماهيت ارزشی راکه ماشين ولی وی به
  افزايد." دهند چيزی به ارزشِ مبادله نمی ما می که به کنند،کمکی مجاناً عمل می

(Ricardo: "Principles etc.", p. 336-337) 
آفرينی     آالت خدمت ارزش          است ماشين   که مدعی    سه باتيست   ژان   ، در برابرِ نظرية  ريکاردوالبته تذکّرِ 

  عهده دارند و جزئی از "سود" را تشکيل می دهند، درست است. به را
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نتقالی نيز مورد استفادة مشترک ماشين                          ب    اَفزارهای        لکه موتور و قسمتی از مکانيسمِ ا
  گيرند. کثيری قرار می

 محصول  به   روزانه آنها  که ارزشی جزء از آن آالت و ماشين ارزشِ هرگاه تفاوت بينِ
جزِء   يجة ورود اين       شدن محصول درنت  کنند مفروض باشد، آنگاه درجةگران منتقل می

سطحِ  عبارت ديگر به       ارزشی، در مرحلة اول منوط است به وسعت دامنة محصول يا به      
ضمنِ يکی از تقريراتش، که در سالِ             ) ١( بورنی بالت بينسمحصول بستگی دارد. آقای 

 ۴۵۰اسب مکانيکی   )٢(کندکه: "هر قوة واقعی است، چنين ارزيابی می انتشار يافته ۱۸۵۸

                                                
-)ـ روزنامه۱۸۹۰ـ۱۸۰۰( Edward Baines, Blackburn(انگلستان)بورن بالکازشهرِ  بينسادوارد) ۱(

  ابسته به مکتبِ آزادیِ تجارت.ددان انگليسی ونگار و اقتصا
است يعنی  قدم فوند دردقيقه ۳۳۰۰۰چاپ سوم): يک "قوة اسب" مساوی با نيروی ) (يادداشت برای۲(

کند يا يک فوند       يک قدم (فوت انگليسی) ارتفاع  بلند می   فوند را در يک دقيقه به ۳۳۰۰۰که  نيروئی
است. ولی درزبان تجاریِ  که در متن منظور شده است ين همان قوة اسبیبرد. ا قدم باال می ۳۳۰۰۰را تا 

های "اسمی" با "تجاری" يا "انديکاتوری"  کتاب بينِ قوة اسب های اين قول عادی وحتّا در برخی از نقل
وآمد  شود. قوة اسبِ قديمی يا اسمی منحصراً ازروی طولِ رفت گذاشته می دستگاه ماشين تفاوت يک
  وجه فشارِ بخار و سرعت پيستون درنظرگرفته نشده هيچ است و به ون و محيط سيلندر حساب شدهپيست

ه ک تاس  قوة اسب ۵۰دارای شرطی  بخار به  ماشين شودکه فالن  می تعريف چنين است. درواقع نتيجة اين
 (Boulton)بولتون باشدکه درزمان کم  ميزان همان  همان درجه ضعيف وسرعت پيستون به فشارِ بخار به

اند. امروز برای اينکه واقعاً نيروی      بعد توسعه يافته بود. ولی اين دو عامل از آن زمان به (Watt)واتو 
نمايد. تعيينِ      اندکه فشارِ بخار را معلوم می              کنند انديکاتوری اختراع نموده                مکانيکی ماشينی را تعيين  

ری قوة اسب"تجاری" يا "انديکاتوری" يک ماشين    گي طريق اندازه است. بدين سرعت پيستون نيزآسان
پيستون  حال قطرِسيلندر، ارتفاعِ صعود پيستون، سرعت است،که درعين عبارت از يک فورمولِ رياضی

 ۳۳۰۰۰کند واقعاً درهردقيقه ماشين چند بار گيرد و درنتيجه معين می و همچنين فشارِبخاررا درنظر می
تواند درواقع تحقّق سه، چهار و حتّا پنج قوة  اين يک قوة اسب اسمی میدهد. بنابر قدم فوند انجام می

 های  قول   از نقل    ساختنِ برخی    اسب انديکاتوری يا قوة اسبِ واقعی، باشد. اين تذکّرات برای روشن                              
  نده مفيد تواند بود. (فريدريش انگلس)آي 
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، Throstle دوک از دستگاه      ۲۰۰را، يا  آن   بافندگیِ خودکار، با تمامِ متفرعات دوک
را باکلّية ملحقاتش مانند زنجيرکش،             ) ١( اينچی   ۴۰چرخِ بافندگی برای پارچة         ۱۵و يا 

فرسايش    بخار و آورد." پس مخارجِ روزانة قوة يک اسب حرکت درمی نَورد وغيره، به
شود: در مورد        آيند بدين شرح تقسيم می        حرکت درمی      آن به    وسيلة  که به   آالتی  ماشين

دوک دستگاه      ۲۰۰دوک، درمورد دوم درمحصولِ روزانة ۴۵۰اول درمحصولِ روزانة
که به يک اونس نخ يا          نَحوی چرخ بافندگی، به۱۵تروستل و درمورد سوم درمحصول 

ين است در مثالِ     شود. همچن    به يک ذرع پارچه فقط سهمِ ارزشیِ ناچيزی منتقل می                   
اينکه فرسايش روزانة پتک مزبور و مصرف ذغال وغيره، تقسيم بر                      پتک بخار. نظر به

شود، هر سنتنِرآهن       کوفته می     وسيلة آن    گردد که روزانه به            آهنی می     عظيمِ   های   توده   
برای    فقط    پيکر  غول    اَفزارِ       همين   که اگر    ، درصورتی کند می جذب کوچکی سهمِ ارزشیِ

 شده بسيار     جذب     آنگاه اين سهم ارزشیِ           رفت   کار می    کوچکی به    های   روکوفتنِ ميخف 
  بود. بزرگ می

آن معلوم باشد، و يا آنجاکه             کار و لذا تعداد اَفزارهای    چنانچه ميدان عملِ ماشين
بودن ظرفيت ماشين، حجمِ محصول با سرعت  سخن بر سرِ قوه است، درصورت معلوم

ها يا تعداد      کند، يعنی مثالً بسته به سرعت چرخشِ دوک              ی پيدا می   عمل ماشين بستگ   
 پيکر  غول    های    کند. برخی ازاين پتک  ضَرباتی خواهد بودکه درهردقيقه پتک وارد می

است   ثبت شده    ) ٢( ر رايد   نام    که به   ئی  آهنگری    کنند. ماشينِ  ضربه وارد می ۷۰درهردقيقه
 ۷۰۰درهردقيقه      برد،    کار می    ابعادکوچکتر، به    های بخاری با سازی، پتک و برای دوک

  نمايد. وارد می ضربه
  

کنند،   می   محصول ارزش منتقل         چه نسبت به    آالت به   هرگاه معلوم باشدکه ماشين
                                                

  سانتيمتراست. ۵۴/۲برابرِ  (Inch)) يک اينچ ۱(
)۲ (Ryder مای انگليسی، مخترِعِ ماشينِ آهنگری.کارفر  
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 ١مقدار ارزشیِ ويژة خود ماشين خواهد بود.                    آنگاه مقدارِ اين سهم ارزشی وابسته به                 
محصول    کمتری به    قدر ارزشِ        همان    کارِکمتری باشند       آالت محتویِ       هر قدر ماشين    

نيروهای     آنها بيشتر به      اَفزا باشند بارآورترند و خدمت    افزايند. و هر قدرکمتر ارزش می
آالت،     ماشين  ارزشِ      شودکه   می موجب باماشين ماشين توليد اما گردد. می نزديک طبيعت 

  آنها،کاهش يابد. در نسبت با وسعت دامنه وکارآئیِ
وری يا مانوفاکتوری           پيشه  صورت به که کاالهائی قسمت ميان تطبيقی حليلِت از يک

آيد    می   دست  نتيجةکلّی به  ماشينی، اين محصولِ  مثابه کاالها به اند وبهای همين توليد شده
گردد، درمورد محصولِ            محصول منتقل می   که آن سهم ارزشی،که بابت وسيلة کار به

کند. اين حکم       کاهش پيدا می      طور مطلق    يابد ولی به      می  طورِ نسبی افزايش        ماشينی به  
 نسبت   آن در      شود ولی مقدارِ    کاسته می که از مقدار مطلق سهم ارزشی است بدان معنی

    ٢کند. کلِّ محصول، مثالً در نسبت با يک فوند نخ، افزايش پيدا می با ارزشِ

                                                
نسبت ارزش    ای را که ماشين به " داری است طبعاً جای "بهره که تحتِِ تسلّطِ ديدِ سرمايه ای خواننده ـ۱

جهت  که ماشين، ازآن است آسان نکته درک اين ولیبيند.  می افزايد، خالی محصول می خود به ایِ سرمايه
تواند ارزشِ      آفريند، نمی ديگر سرماية ثابت، هيچگونه ارزشِ جديدی نمی که مانند هر يک از اجزاِء

که سخن   که در اين مرحله، هنگامی          ای تحت عنوان "بهره" بيافزايد. و نيز اين مطلب روشن است تازه
توان پيش از رسيدگی زيرِ نامِ "بهره"  را نمی ارزش ارزش است، هيچ جزئی از اضافه بر سرِ توليد اضافه

آفرينی  داری،که از نخستين برخورد پوچ و با قوانين ارزش فروض دانست. اُسلوبِ محاسباتیِ سرمايهم
  رسد، درکتابِ سوم اين اثر روشن خواهد شد. نظر می معارض به

ای نظيرِ ماشينِ تبدل موادّ  گردد،که وظيفه یکار طورکلّی هرحيوان هرگاه ماشين جانشينِ اسب يا به ـ۲
وسيلةماشين  به که ئی ارزشی روند،آنگاه سهمِ کارمی به مثابه قوة محرکه  ومنحصراً به دهند نمیخام انجام 
که  متذکّر شويم نکته را نيز يابد. ضمناً اين  کاهش می طورِ نسبی طورِ مطلق و هم به شود هم به اضافه می

مانوفاکتوری را درمقابلِ  دورانکند،  ای تعريف می های ساده حيوانات را مانند ماشين )۱ـ۲( دکارت اگر
  وسيلة  که بعدها به     ای   کند، نظريه     کمک انسان تلقّی می     مثابه قرون وسطائی در نظر داردکه حيوان را به

 ←مطلع تجديد "Restauration der Staatswissenschaften" عنوان تحت دراثرش )۲ـ۲(هالر فون آقای
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تغيير چهرة توليد و استيالی عملیِ انسان بر طبيعت  )۳ـ۲(بيکن ماننددکارت  که است. اين نکته يافته →

آيد.  برمی "Discours de la Methode"داند، از اثرش تحت عنوان   را نتيجة تغيير در اُسلوبِ تفکّر می
 فلسفه واردکرده در  که وی وسيلة اُسلوبی (به است است: "ممکن  شده   گفته کتاب ازجمله چنين در اين

  حکمت نظری جای اين توان به سودمندیِ بسياردارد دست يافت، و می انسان برای که  اتیمعلوم هب است) 
آتش،آب و       وسيلةآن باشناخت نيرو و تأثيرات       آموزند، حکمتی عملی يافت،که به که در مدارس می

وران     تلف پيشه که ما فنون مخ      همان روشنی     اند، به     کرده    مارا احاطه       که  هوا، ستارگان و ديگر اجسامی  
کاربريم  باشند به که درخورِ آن می فوايدی برای  شناسيم، بتوانيم همچنان معلومات مزبور را خود را می

خويشتن را مالک و فرمانروای طبيعت سازيم" و "ازاين راه در تکاملِ زندگیِ انسانی                                       طريق و بدين 
  شرکت داشته باشيم."

شودکه  گفته می Discourses upon Trade" (1691)" عنوان تحت )۴ـ۲(نورث سردادلیدرمقدمة کتاب 
قديمی دربارة      کهن وخرافات های اقتصاد آغازِ آزادیِ وی ازقيد افسانه  در علمِ دکارتاعمالِ اُسلوبِ 

و بيکن  پول، تجارت وغيره بوده است. با وجود اين اکثر اقتصاددانان اولية انگليسی پيروان فلسفة                                            
بروبرگرد)  "فيلسوف" (بی )۶ـ۲(الک  انگلستان، فرانسه وايتاليا برای بعداً  که اند، درصورتی بوده)۵ـ۲(هوبس

  علم اقتصادگرديد.
) ـ فيلسوف مشهورِ فرانسوی و يکی از مهمترين پيشقدمان                   ۱۶۵۰ـ۱۵۹۶(  (René Descartes)دکارت  رنِه) ۱ـ۲(

پيشاهنگان فلسفة مادیِ مکانيکی است. چنانکه                 کی از  ي  دکارت    علومِ رياضیِ جديد وکاشف هندسة تحليلی.          
فيزيک خود را کامالً از متافيزيک جدا ساخت و ماده در درون فيزيک   دکارتگفته است،  انگلس دربارة وی

برای تحقيقات علمی و فلسفیِ          دکارت    گرديد.      مورد تعليمِ وی، جوهر يگانه و تنها پاية حيات و شناخت تلقّی    
وسيلة آن وی      شود و به    خوانده می      (Doute méthodique)نامِ شکّ دستوری       بی اختيار نمودکه به        خويش اُسلو   

آزاد سازد و از راه شک درکلّية معتقدات ومحسوسات  گذشته های نظریِ داوری را ازقيد پيش کوشيد تا خويشتن
شد در مورد اينکه من خودم هستم              رسدکه در هرچه شک جايز با       اين نتيجه می به يقين برسد. از اين راه وی به

انديشم و بنابراين هستم، جای ترديد نيست و سپس بر پاية اين امرِ بديهی  کنم، پس فکر دارم و می که شک می
آن اشاره  در متن به که دکارتريزد.کتابِ معروف  انديشم پس وجود دارم) شالودة فلسفة خويش را می که (می

عنوان "گفتار در روِشِ درست   وسيلة آقای محمدعلی فروغی (ذکاءالملک) تحت است برای نخستين بار به شده
زبان فارسی ترجمه شده و انتشار يافته است. عباراتی راکه در متن  بردن عقل و جستجوی حقيقت درعلوم" به راه
مزبور (صفحة  توان دربخشِ ششمِ ترجمة است می که ناشی از سليقة مترجم قول شده است با مختصر تفاوتی نقل
  ←  کتابِ سيرحکمت در اروپا، جلد اول) يافت. ۱۶۴
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ِ  ودکه استعمال   مقدارکار مصرف ش        يک ماشين همان  اگر درتوليد که است بديهی

جا شده است، و بالنتيجه         کار جابه گردد، آنگاه فقط جوئی درکار می آن موجبِ صرفه
داردکاهشی رخ داده و نه نيروی               کاال ضرورت  که برای توليد يک کاری نه درمجموعِ

ماشين    توليد   که برای     کاری    بينِ   تفاوت که است است. ولی مسلّم بارآورِکار بيشترگرديده
درجة     ديگر عبارت شود، يا به جوئی می وسيلة ماشين صرفه که به گردد وکاری می انجام

که وی    کاراَفزاری         بارآوریِ ماشين، وابسته به تفاوت بينِ ارزشِ خاصِّ آن و ارزشِ                                 
شده برای     کارِ مصرف      که  شود، نيست. اين تفاوت تا زمانی دوام دارد                       آن می    جانشينِ 

                                                                                                       
   اقتصاددان مرتجعِ و نگار ـ روزنامه)۱۸۵۴ـ۱۷۶۸( (Carl Ludwig von Haller)هالر کارل لودويک فون) ۲ـ۲( →

  آلمان در نيمة اول قرن نوزدهم.  طلبِ سوئيسی. رهبرِ فکریِ محافلِ فئودال و سلطنت
را "پدرِ   وی که مارکس انگليسی رجلِ سياسیِ و )ـ فيلسوف۱۶۲۶ـ۱۵۶۱(  (Francis Bacon)کنفرانسيس بي) ۳ـ۲(

باره نظريات و        يکی از مؤسسين مکتبِ تجربی است. وی يک   بيکنحقيقیِ ماترياليسم انگلستان" خوانده است. 
راکه درآن زمان حکمروا بود  دور افکند، شيوة قياسی مشائی اُسلوب سنّتی اسکوالستيک را در فلسفه و علوم به

برای نخستين بار علوم را بنا بر      بيکنآن ساخت.  دور انداخت و تئوری استقرائی و تجربیِ خويش را جانشينِ  به
موفّق نشدکه خويشتن را ازکلّية قيود مذهبی و متافيزيک  بيکنبندی نمود. با وجود اين  اُسلوبِ صحيحی تقسيم

  آزاد سازد.
. وی يکی از     ويليام پتی) ـ اقتصاددان انگليسی و پيرو ۱۶۹۱ـ۱۶۴۱( (Sir Dudley North) نورث لیسر داد) ۴ـ۲(

درآثارِ خود بيان نموده است. وی را                    آزادیِ تجارت را             که برخی از نظريات مربوط به               است  کسانی   نخستين 
  ضی شمرد.توان نمايندة تئوريک منافعِ سرماية صنعتی و بازرگانی عليه مالکيت ار می

کنندة نظريات ماترياليستیِ       ) ـ فيلسوف انگليسی و تنظيم۱۶۷۹ـ۱۵۸۸( (Thomas Hobbes) توماس هوبس )۵ـ۲(
  مطلقه بود.  آزاد ساخت. درسياست هوادارِ سلطنت های الهیِ ماترياليسمِ بيکنی را از پيشداوری خويشتن . ویبيکن

فيلسوف معروف انگليسی، مؤسسِ مکتبِ حسی متافيزيکی          ) ـ  ۱۷۰۴ـ۱۶۳۲( (John Locke) جون الک) ۶ـ۲(
(Sensualisme)  .ة به  الکنظري ّگويا مادرزاد در انسان وجود دارد برخاست                  که هائی دربارة انديشه دکارترد

 و از سوی ديگر مولّد      برکلیو پاية شناخت را بر تجربه و اکتساب قرار داد. فلسفة وی از جهتی منشأ ايدآليسمِ 
جهت هوادارِ بورژوازیِ نوبنياد درکلّية اَشکالِ و صُورِ  از همه الکماترياليسمِ انگلستان است. از لحاظ اقتصادی 

  شمرد. آن بوده است وآن را حالت طبيعیِ جامعه می
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افزايندکوچکتر از         محصول می    آنها به    که  ئی  جه سهمِ ارزشی   آالت و بالنتي       توليد ماشين   
نمود. پس بارآوریِ            کار اضافه می        محمولِ   کارگر با اَفزار خويش به              ارزشی باشدکه     

گفتة   شود. بنابه     گيری می    کارِ انسانی اندازه           ماشين بر طبقِ درجة جانشينیِ وی از نيروی   
وسيلة يک قوة اسب بخار        آنهاکه به     زمِو لوا دوک ۴۵۰برای هر  (Baines) بينِسآقای 

خودکار     هردوک دستگاه بافندگیِ      است و الزم ١آيند، دوکارگر و نيم حرکت درمی به
   هرهفته کند، وبنابراين در نخ (نمرة متوسط) توليد می اونس ۱۳کارِ روزانه  با ده ساعت

ساعت  ۱۵۰کنيم) فقط    می  نظر  کردن مطلب از اُفت صرف  فوندپنبه، (ازلحاظ ساده ۳۶۶
ريسی،    که باچرخِ پنبه   کنند، درصورتی خود جذب می ساعتةکار، به روزانة ده۱۵کار، يا

داد، همين       اونس نخ تحويل می        ۱۰ساعت   ۶۰ريس طیِّ     کارگرِ دست      به فرض اينکه     
 ٢نمود.   خود جذب می      کار، به     ساعت  ۲۷۰۰۰روزانة کارِ ده ساعته يا  ۲۷۰۰دار پنبه، مق

وسيلة ماشينِ    و قلمکارِ دستی، به        [چاپ]      يا باسمه   blockprintingکهنة   آنجاکه اُسلوبِ      
گردد، تنها يک ماشين باکمک يک مرد و يا حتّا يک پسربچه طیِّ                       باسمه مطرود می     

ایِ چهاررنگ  دادند پارچة پنبه کارگر انجام می۲۰۰سابقاً که اندازةکاری يک ساعت به
                                                

)کارخانة فوالدگدازیِ ۱۸۶۳(اکتبرِ (Essen)های ساليانة اتاقِ تجارت شهرِ اسن ازگزارش ـ طبقِ يکی۱
-سمنت وتنورهای آهن وگداخت ذوب های برکوره است که مشتمل کوره۱۶۱وسيلة به ۱۸۶۲پ درکرو

کار  به منچسترکه درشهرِ  های بخاری مجموعِ ماشين ۱۸۰۰ماشين بخار (درسالِ ۳۲وسيلة  گدازی، و به
هنگری، دم آ ۴۹اسب بخار،  ۱۲۳۶قوة جمعیِ پتک خودکار به ۱۴همين ميزان بود) و رفت تقريباً به می

ميليون فوند فوالدگداخته توليدکرد. در اين مورد به  ۱۳کارگر،  ۲۴۰۰اَفزار و نزديک به  ماشين ۲۰۳
 اُفتد.  بخار حتّا دو نفرکارگر هم نمی هر اسب 

ارزشِ  % به۱۱۷تنهائی  که در جاوِه،کارِ ريسندگی تقريباً خود به کرده است حساب (Babbage) بابج ـ۲
ريسی  آالت وکارِ ظريف که ماشين ، مجموعِ ارزشی۱۸۳۲همان زمان، يعنی در سالِ  افزايد. در پنبه می

  % ارزشِ موادّ خام بود.۳۳افزودند تقريباً معادلِ  پنبه می به
("On the Economy of Machinery", p. 214)  

 نـخ شدن به   ی مبدلشود. بنابراين برا وسيلـة دوکارگر و نيم رشته می فوند نخ به ۳۶۵
۵
۸
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  ١زند. چاپ می
 )٢( کنی  پاک   ماشينِ پنبه   ۱۷۹۳در سالِ   (Eli Whitney)نی  وايت الیاز آنکه   پيش 

(cottongin)       پنبه          را اختراع دانه از يک فوند پنبه يک روزانة                 کند، جداکردن    طمتوس
اع ممکن شدکه روزانه يکصد فوند پنبه را يک                   گرفت. درنتيجة اين اختر            کار را می     

مراتب بيشتر شده      پس نيز بازده ماشينِ مزبور به              کند و ازآن        پوست پاک    نفر زن سياه    
سنت فروخته      ۱۰شد، بعدها به     سنت تمام می    ۵۰سابقاً   که  الياف پنبه  است. يک فوند از

اُجرت بسيار. درهندوستان           یکارِ ب کردن تر؛ يعنی با ضميمه گَزاف سود هم با شد، آن می
برندکه     کار می    به شورکا   نامِ    دانه يک نوع اسبابی به          برای جدانمودن الياف پنبه از پنبه                

فوند پنبه پاک      ۲۸وسيلة آن يک مرد و يک زن روزانه                   ماشينی دارد و به         جنبة نيمه  
ه است،   اختراع نمود       (Forbes)  دکتر فوربِس     که چند سالِ پيش      ئی شورکا  کنند. با     می 

گاو، بخار و يا         کنند. آنجاکه      فوند پنبه توليد می       ۲۵۰يک مرد و يک پسربچه روزانه              
(پادوهائی        feedersروند، تنها چند پسر و دختر      کار می مثابه نيروهای محرک به آب به

کار الزم است. شانزده ماشين از اين                  دهند) برای انجامِ اين             که موادّ خام به ماشين می          
روزانة    وسيلةکارِ متوسط آيند،کاری راکه سابقاً به حرکت درمی وسيلة گاو به هه بک نوع
  ٣کنند. گرفت، در يک روز اجرا می نفر انجام می ۷۵۰

  رود، طیِّ کارمی به که درمورد خيش بخار چنانکه قبالً مذکور شد، ماشين بخاری

 ۱۵نفر که درهرساعت ۶۶اندازة  شيلينگ، به
   پنس يا ۳برابر با  ای يک ساعت با هزينه ۱
۴ 

سوءتفاهمی      با    مقابله   نمونه را برای دهد. من اين کنند،کار انجام می شيلينگ دريافت می

                                                
 کند. جوئی می ـ عالوه براين، ماشينِ باسمه در مصرف رنگ نيز صرفه۱

کرده  کردن غلّه و انبارِ غلّة پاک ة جاش يا چاش را که در زبان فارسی برای پاککلم ) شايد بتوان۲(
  رود، درمورد پنبه نيز اصطالح نمود وگفت: "ماشينِ جاش پنبه". کار می به

 Paper read by Dr. Watson, Reporter on Products to the Government"کنيد به:  مراجعه ـ۳

of India, before the Society of Arts", 17 April 1860. 
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 ۶۶وسيلة   که طیِّ يک ساعت به      کنندة کاری      کنم. پانزده شيلينگ بيان         از نو مطرح می      
آنگاه اين       % بود،    ۱۰۰کارِ الزم کار به نفر اضافه شده است، نيست. چنانچه نسبت اضافه

کردند، با اينکه معادلِ   شيلينگ توليد می ۳۰نفرکارگر در هرساعت  ارزشی برابر با ۶۶
      زدکار است. بنابراين اگر فرض              ساعت  ۳۳شيلينگی، فقط نمايندة       ۱۵آن يعنی دستم

کارگری باشدکه درنتيجة استعمالِ           ۱۵۰شودکه قيمت يک ماشين مساویِ مزد ساليانة       
ليره   ۳۰۰۰آنگاه اين       ليرة استرلينگ باشد،  ۳۰۰۰اند، يعنی مثالً  ده شدهماشين ازکار ران

کار   کارگران مزبور انجام داده و به محمولِ                       شودکه   کاری نمی     وجه بيان پولیِ       هيچ  به 
دهندة قسمتی ازکارِ ساليانه است،که برای خود آنها در                           اند، بلکه فقط نشان         افزوده     

کنندة   ای، بيان      ليره   ۳۰۰۰کس، ارزشِ پولیِ ماشين          ع  شود. ولی به      دستمزد مجسم می    
نظر از اينکه       آالت مصرف شده است، صرف    هنگامِ توليد ماشين که به کاری است تمامِ
-ارزش     دار اضافه  برای سرمايه  ميزان  چه کارگران مزدآور و به نَحو برای چه مزبور به کارِ

  آن   کاری باشدکه وی جانشينِ           يروی  اندازة ن       آور بوده است. پس اگر قيمت ماشين به               
کمتر ازکارِ      مراتب    که درخود ماشين تجسم يافته ناگزير به               کاری    صورت   گشته، درآن      

   ١آن را گرفته است.  که وی جای ای است زنده
کردن محصول مورد نظر قرارگيرد،                  مثابه وسيلة ارزان          هرگاه ماشين منحصراً به        

کمتر   عبارت از اين خواهد بودکه توليد خود ماشين         آالت  آنگاه مرزِ استفاده از ماشين
حدود مزبور    اين باوجودگردد.  آن می ازکاری خرج بردارد،که استعمالِ ماشين جانشينِ

کند،   کار انجام شده پرداخت نمی        اينکه وی درمقابلِ تر است. نظر به برای سرمايه تنگ
آالت    کاربردن ماشين       برای وی به        پردازد،       کارِ مورد استفاده را می            بلکه ارزشِ نيروی        

کار جانشين شده وجود         که ميان ارزشِ ماشين و ارزشِ نيروی                محدود به تفاوتی است

                                                
برابرباشند، همواره محصولِ  که دارای ارزشِ پولیِ هم ها)، حتّا درحالتی گُنگ(ماشين گماشتگان ـ "اين۱

                    (Ricardo: "Principles etc.", p. 40) شوند، هستند." آن می کمتر ازآنچه جانشينِ کاری
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کار، درکشورهای           کارِ الزم و اضافه          خواهد داشت. ازآنجاکه تقسيمِ روزانة کار، به                       
دوران      مختلفه، و نيز طیِّ      های   دوران   است و حتّا درکشورِ واحد بنا به  متفاوت  مختلف

  دستمزد واقعیِ      اينکه   کند، و باز نظر به         می   پيدا     تفاوت     گوناگون،       های   واحد در رشته      
گيرد، ممکن است       کار وگاه باالتر ازآن قرار می         تر از ارزشِ نيروی گاه پائين کارگران

شود، بسيار     آن می     که وی جانشينِ       کاری    آالت و قيمت نيروی      تفاوت بينِ بهای ماشين
آالت    که تفاوت بينِ مقدار کارِ الزم برای توليد ماشين          باشد، حتّا درصورتی هم متغير

اما تنها تفاوت اولی           ١گيرد ثابت بماند.      آن را می که ماشين جای و مجموعِ مقدارکاری
 وسيلة قانون    نمايد و به     دار تعيين می      شدةکاال را برای خود سرمايه  که مخارجِ تمام است 

هائی درانگلستان اختراع          ماشين امروز که است رو کند. ازاين اثر می وی رقهری رقابت د
و  ۱۶ های   شوندکه فقط درآمريکای شمالی مورد استعمال دارند همچنانکه درقرن                            می 
از    رفت، مانند برخی        کار می    گرديدکه تنها در هلند به    هائی اختراع  درآلمان ماشين ۱۷

ه فقط در انگلستان مورد استفاده قرارگرفت. در                     ک   قرن هيجدهم     اختراعات فرانسویِ          
کاررفتنش در برخی از شُعبِ             وسيلة به   يافتة قديمی، خود ماشين به           کشورهای توسعه     

) درآن شُعبِ redundancy of labour ريکاردوقولِ  به  صنعت، چنان سرريزی ازکار (يا
کار، مانعِ       تر از ارزشِ نيروی            پائين   يافتن دستمزد به      آوردکه با تنزّل          وجود می     ديگر به   
-نظرِ سرمايه    آالت را ازنقطه      کاربردن ماشين گردد و به ازماشين درآن شُعب می استفاده

  استفاده    ِکارِ مورد ازکاهش دار سودش سازد، چه سرمايه دار زائد و اکثراً غيرممکن می
  گيرد.  ازکارِ نپرداخته سرچشمه می شود بلکه  نمی  ناشی

  

 ازرشته  برخیدر اخيرکارِکودکان  های سالدرجريان انگلستان     بافیِ  پشم  های صنعت
کارِ     کارخانجات        رفت. چرا؟ زيرا قانون              يافت و اينجا وآنجا تقريباً از بين                تقليل   بسيار

                                                
تری  عمل وسيع  آالت ميدان جامعةکمونيستی ماشين سبب دريک همين دوم): به چاپ برای ـ (يادداشت۱

 نسبت به جامعة بورژوائی خواهند داشت.
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ساعت وديگری چهار   ۶بايستی بودکه يکی ازآنها می کرده دو رديف تقسيم اطفال را به
باشند.   کار اشتغال داشته         ساعت به   ۵ام از آن دو رديف             کارکنند، و يا هرکد          ساعت 

کاران     تمام    تر از    ارزان        (half-timers)را    کاران     که نيم    خواستند   اولياِء اطفـال نمی         ولی   
(full-timers) قبل از    ١گرديد.     کاران    که ماشين جانشينِ نيم قديمی بفروشند. ازآنجاست

تده سال) در معادن، سرمايه اُسلوبی را يافته بود         کارِ زنان وکودکان (کمتر از  ممنوعي
های ديگر مورد        همراه مردان درمعادن ذغال وکان که زنان و دختران برهنه را اغلب به

ويژه با دفترکلِّ       قدری اين اُسلوب را منطبق با قوانينِ اخالقی و به استفاده قرار دهد و به
پرداخت.     آالت ازماشين استفاده وعيت بهاز اعالمِ ممن پس ديدکه فقط محاسبات خود می

کار   ها اين ماشين را به        اند. انگليس      کرده    ها ماشينی برای شکاندن سنگ اختراع             يانکی  
است   اصطالحی   wretchاست (کلمة     کار مشغول   اين بختی" که به برند زيرا آن "تيره نمی

د)، آنچنان سهمِ حقيری        بر  کار می    کارگـرِکشاورزی به          که علمِ اقتصاد انگلستان برای           
آالت، توليد را برای             کاربردن ماشين       داردکه به       عنوان مزد دريافت می            ازکارش را به        

کشيدن   در انگلستان هنوز در بعضی موارد زنان را برای                          ٢کند.   تر می   دارگران       سرمايه  

                                                
دارند... در          سرِکار نگاه      سال را به     ۱۳کمتر از      کودکان     خواهند بيهوده دو نوبت           "کارفرمايان نمی         ـ۱

کاران     سال يعنی نيم    ۱۳تر از   ِ کم  ندرت اطفال       ريسان، امروز ديگر به   گروهی از صنعتگران، يعنی پشم
اند و درنتيجة        انواع مختلفه واردکارکرده                تر و جديدی به       کامل   های   گمارند. آنان ماشين         کار می را به

عنوان نمونه و برای          کلّی زائدگرديده است. به   سال) به۱۳کمتر از  کودکان گماردن کودکان (يعنی آن
که درآن با الحاقِ          خواهم شرحِ پروسة کاری را ذکرکنم                دادن اين تقليل در عدة کودکان، می                   نشان

کار، بنا  نيم ۴يا  ۶های موجود، کارِ  به ماشين  (Piecing machine) [برِش] نامِ ماشين تقطيع دستگاهی به
گردد..." سيستمِ         سال) انجام     ۱۳وسيلة شخصِ خُردسالی (کمتر از  تواند به خصوصيت هر ماشينی می  به

  ک کشف ماشين تقطيع شده است."  کاری محر نيمه
 (″Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1858″ )  

توانند مورد  کار ترقی نکرده است (مقصودش دستمزد است) نمی که آالت تا زمانی ـ "اغلبِ ماشين۲
 (Ricardo: "Principles etc.", p. 479) تعمال پيداکنند."  اس
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ين که برای توليد اسب و ماش          ، زيراکاری       ١برند   کار می    جای اسب به     ها وغيره به      کشتی 
که برای حفظ زنان درشرايط          کاری عکس است، ولی به است مقدارِ رياضیِ معينی الزم

که در    همين سبب است   ای قرار دارد. به تر از هر محاسبه جمعيت الزم است پائين اضافه
شرمانه در برابرِ          ها، نيروی انسانی چنين بی            کشورِ ماشين    کجا مانند انگلستان، اين           هيچ 
  گيرد.  معرضِ تفريط و اسراف قرار نمیوپوچ در  هيچ

  
  نخستين تأثيرات صنعت ماشينی  .۳

  کارگران مورد در       
  

کار مبدأ حرکت صنعت بزرگ است، و              يان شد، انقالب در وسايلِ          همچنانکه ب   
يافتة    ترين صورت خود را در هيئت ماشينی سازمان                  کامل    کارِ دگرگون شده         وسايل  

کنيم چگونه اين ارگانيسم عينیِ مصالحِ               ازآنکه بيان       ورد. پيش     آ  دست می   کارخانه به     
های عمومیِ اين انقالب را در مورد                  برد، برخی از واکنش            انسانی را در خود فرومی             

  دهيم. خودکارگران مورد مطالعه قرار می
  

  وسيلة سرمايه ـ کار به تَملّک نيروهای اضافیِ )الف
  کارِ زنان و کودکان         

  

استفاده     برای    ای   وسيله سازد، خود را زائد می عضُالنی حدکه ماشينيسم نيروی تاآن
شودکه نيروی عضالنی ندارند يا از لحاظ تحولِ جسمانی نارسند                         ازکارِکارگرانی می  

وکودکان      کارِ زنان        جهت   همين  است. به    بيشتری    نرمشِ    آنها دارای         بدن    اعضاء ِ    ولی   

                                                
 Report of the Social Science Congress at Edinburgh. Oct. 1863″" ـ مراجعه شود به: ۱
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گونه، از راه فراخواندن همـة                  بود. بدين      داری از ماشين         فادة سرمايه    نخستين شعارِ است   
زيرِ پرچمِ فرمانروائیِ مستقيمِ             اعضاِء خانوادةکارگری، بدون تفاوت جنسی و سنّی، به          

 ای برای     وسيله   کار وکارگر، فوراً مبدل به               وسيلة جانشينیِ   نيرومند   سرمايه، ماشين، اين        

تنها مقامِ    داران، نه         سرمايه    نفعِ  گردد.کارِ اجباری به             دور می    عدة کارگران مز           افزايشِ    
کارِآزادی نيز که در محيط خانه و در درون           نمود بلکه به کودکانه را غصب های بازی

  ١گرفت دست انداخت. مرزهای سنّتی برای خود خانواده، انجام می
کارگرِ     انفرادیِ يک      کاری،که برای معاشِ      تنها از روی زمان کار نه  ارزشِ نيروی

برای نگاهداریِ        که هست نيز کاری زمان به شود بلکه منوط است، معين می  الزم بزرگسال
کارگری به بازارِکار،              کارگر ضَرور است. با فروريختنِ تمامِ اعضاِء خانوادة                    خانوادة

ن، ماشين   کند. بنابراي       اش تقسيم می     کارِ مرد را به مجموعِ خانواده              ماشين ارزشِ نيروی
کارِ متعلّق     نيروی    ۴که مثالً خريداریِ     است کاهد. ممکن کارِکارگر می از ارزشِ نيروی

کارِ رئيسِ خانواده،که سابقاً مورد خريداری قرار                   به افراد يک خانواده بيشتر از نيروی
جای يک روزانة کار قرار دارد                   گرفت، تمام شود ولی اکنون چهار روزانـة کار به   می

                                                
 (Edward Smith)دکترادوارداسميثآمد،  آمريکا پيش که همراه با جنگ داخلیِ ای طیِّ بحران پنبه ـ۱

وغيره فرستاده شد تا دربارة وضعِ بهداشتیِ                  چشاير  و   ير االنکاش  از طرف دولت انگلستان به اياالت                 
کارگران  نظر ازاينکه دهد: بحران صرف گزارش می نمايد. وی ازجمله چنين تهيه گزارشی کارگران پنبه

بهداشتی دارای محاسنِ بسيار ديگری کارخانه دور ساخته را از محيط است، ازلحاظ کارگر  است. زنان
خود بگذارند و آنها را با                        کافی دارندکه پستان به  اکنون فرصت نوزادان دهانGodfrey's Cordinal 

آشپزی بياموزند. بدبختانه  اندکه آورده دست زنها فرصت به (داروئی برپاية ترياک) مسموم ننمايند. اين
آيد  خوردن نداشتند.  ولی ازهمين نکته برمی آنها چيزی برای اين هنرِآشپزی با زمانی برخورد نمودکه

رای معاشِ خانواده الزامی است، غصب    را که ب  که سرمايه تا چه حد برای بارورساختنِ خودکارهائی
های ويژه به        که درآموزشگاه        نموده است. و نيز بحران مزبور از اين جهت مورد استفاده قرارگرفت                      

گويا انقالبی درآمريکا وبحرانی درجهان  آيدکه ودوز بياموزند. پس چنين برمی کارگر دوخت دختران
  کنند، دوختن بياموزند! ريسی می جهان پنبهکه برای سراسرِ  کارگری است تا دختران الزم
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نفر تنزّل     کارِ يک    اضافه نفر بر چهار [کارِ اضافی] کارِ نسبت افزايشِ اضافه آن به قيمتو لذا 
تنها بايدکارکنند،        کند، چهار نفر نه       کند. اکنون، برای اينکه خانواده بتواند زندگی                  می

که ماشين ازآغازِ امر، با              کار تحويل دهند. از اين راه است                 بلکه بايد به سرمايه اضافه        
کشی   حال درجة بهره        و درعين    ١کشی، ميدان استثمارِ سرمايه انسانی بهره مصالحِ افزايشِ

  دهد. را توسعه می
دار    و سرمايه     کارگر    قرارداد بينِ       داری يعنی سرمايه مناسبات ماشين واسطة ظاهریِ 

بنياد منقلب می            بود که    شده    سازد. بر مبنای مبادلة کاالها بدواً چنين فرض                      را نيز از 

دارندة پول        يکی   ّ کاال،که      آزاد و صاحبان مستقلِ         مثابه اشخاصی    دار وکارگر به  رمايهس
گيرند.    کار است، در برابرِ يکديگر قرار می                 توليد و ديگری صاحبِ نيروی            و وسايل    

کارِ   کارگر نيروی        خرد. درگذشته       صغير می   نيمه  صغير و  اطفالِ       سرمايه    اکنون      ولی  

                                                
کارِکودکان       شود و بيش از همه       کارِ مردان می        کارِ زنان جانشينِ        طورِ روزافزونی    "درنتيجة اينکه به ـ۱

سال و با     ۱۳سنِّ  گيرد، تعدادکارگران بسيار افزايش يافته است. سه دختر به                            جای افراد بالغ را می            
شيلينگ  ۴۵تا   ۱۸سالی را که دستمزدی بينِ           ينگ در هفته، مرد رسيده         شيل ۸تا   ۶دستمزدی معادلِ       

  اند." داشت، بيرون رانده
(Th. De Quincey: "The Logic of Political Economy", London, 1844, p. 147, note.)  

توانند  یکودک و شيردادن به نوزادان وغيره نم از وظايف خانوادگی مانند پرستاریِ اينکه برخی نظر به
سرمايه خانواده کامالً حذف شوند، مادران خود  برای وبيش ناگزيرندکم اند شده هرمصاد دار که ازطرف

ودوز، رفو وغيره نيز          است، ازقبيلِ دوخت که مالزمِ زندگیِ خانوادگی کنند. کارهائی کرايه جانشينانی
پولی تطبيق  مخارجِ کارِخانگی با ازدياد وظايف تقليلِ گردد. پس آماده جبران خريدکاالهای راه بايد از

کند. اين نکته  رود و درآمد اضافی را جبران می کند. بنابراين هزينة توليد خانوادةکارگری باال می می
ساختنِ وسايلِ زندگی نيز         جوئی و اعمالِ سليقه درمورد استفاده وآماده              نيز بايد افزوده شودکه صرفه

توان اطالعات        دارد، می       اين واقعيات، که علمِ اقتصاد رسمی پنهان می                   شوند. دربارة         غيرممکن می   
های   کارِکودکان و همچنين در گزارش                 کارخانجات،کميسيون          های بازرسان       ای درگزارش          عديده   

  آورد. دست مربوط به بهداشت عمومی به
(Reports: "Children Employment Commission", "Reports on Poblic Health".  
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 و آزاد مختارِ آن بود. اينک وی زن                       ظاهراً مانند شخصی      که   ت فروخ    را می    خودش    
کارِکودکان        آوردن      دست  به   برای     تقاضا  ١شود.   می   فروش    برده   فروشد و     کودک می    

آنچنانکه عادتاً        پوست،   کارِ بردگان سياه        مورد    تقاضا در     نيز به   جهت ظاهر    از   اغلب  
 دارِ   کارخانه     يک   دارد. مثالً        شد، شباهت   خوانده می      های آمريکائی        اعالن روزنامه           در  

از شهرهای مانوفاکتوریِ            ازجرايد محلّیِ يکی        "اعالنی،که در يکی            گويد:    می  انگليسی  
اعالن     آن     نمود. رونِوِشت         خود جلب    توجه مرا به       معروف ايالت من درج شده بود،               

 سال نشان ندهد مورد     ۱۳از  کمتر که چهرة آنها  ای پسربچه ۲۰ تا ۱۲است: " زير قرارِ به
جملة "چهرة     ٢کنيد وغيره.      جا مراجعه     هفته. به فالن      شيلينگ در   ۴احتياج است. مزد:         

کارخانجات      که در قانون       اين مطلب است     سال نشان ندهد" مربوط به            ۱۳آنهاکمتر از      
کارکنند. يک پزشک متخصّصِ         ساعت  ۶سال مجاز بودندکه فقط          ۱۳کمتر از     اطفالِ   
دار پسرانی را         کارخانه     بايد تصديقِ سنّی بدهد. بنابراين             (certifying surgeon)  رسمی 

                                                
۱ تبا اين واقعي بزرگ ـ در تضادتة های انگلستان درنتيج ال درکارخانهکارِ زنان و اطف  ، که محدودي
  های "کميسيون      گزارش     توان درآخرين      است، می شده سرمايه تحميل  بارزةکارگران بزرگسالِ مرد بهم

رمورد برخورد اولياِءکارگر نسبت به           ای را د گرانه کارِکودکان" جزئيات واقعاً برانگيزنده وصرفاً برده
دارِ رياکار، اين             آيد، سرمايه      ها برمی    گزارش     همين   کودکان يافت. اما همچنانکه از               مسائلِ مربوط به      

شود و در موارد ديگر آن را                ور می    ددمنشی راکه خود ايجادکرده، آن را جاودان ساخته، ازآن بهره    
  اين   کمک خوانده شد... حتّا به           سازد. "کارِکودکان به             محکوم می    کند،   کار" تعميد می      نامِ "آزادیِ         به 

را تحمل   کارِ غيرمتناسبی که برای نان روزانة خودکارکنند. اينان بدون توانائیِ اينکه رنجِ چنين عنوان
آيندة زندگیِ خود، يکباره در محيطی پرتاب شدندکه هم                         ، بدون رهنمودی دربارة سرنوشت               کنند 

وسيلة تيتوس    ادی و هم ازلحاظ معنوی فاسد است. مورخِ يهودی دربارة انهدامِ اورشليم به               ازلحاظ م
(Titus) ت ويران و نابودگرديد به است متذکّرشدهفتی  هيچ که اگر شهرِ مزبور با اين شدگوجه جای ش

ناپذير فدا      نگیِ لگام  نيست زيرا درآنجا مادرِ ددمنشی پيدا شدکه فرزند دلبند خود را برای اطفاِءگرس               
 (Public Economy Concentrated", Carlisle, 1833, p. 66")  نمود."

 (A. Redgrave in "Reports of Insp. of Fact. for  31st. Oct. 1858", p. 40-41)ـ  ۲
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 که   انگلستان    سالة اخيرِ     بيست   کنند. آمارهای        سالگان نمود      خواهدکه مانند سيزده         می 
 سال مشغول در     ۱۳  کمتر از     کودکان       مورد     در    آسائی   هشج   کاهشِ    بر    گاه داللت      

کارخانجات،       قولِ خود بازرسان      به گردد، بنا گفتی میموجبِ ش کند و کارخانجات می
-کشیِ سرمايه    است،که برای ارضاِء خواست بهره               اکثراً نتيجةکارِ اين پزشکان رسمی    

بنا به          دهند. در      جوئیِ اولياِء اطفال، سنِّ کودکان را بيشتر تشخيص می                        پول   داران و 
 های هر    نام دارد، صبح          (Bethnal Green)گرين   بثنال  های لندن، که        ترين محلّه    بدنام   

ساله   ۹شودکه درآنجاکودکان            ئی ترتيب داده می       شنبه بازارِ عمومی روزِ دوشنبه و سه
شرايط   " .  کنند  کارِ لندن می      از هر دو جنس رأساً خود را اجيرِ مانوفاکتورهای ابريشم                          

تعلّق دارد) و       کودک      اولياءِ     پنس در هفته (که به         ۸يک شيلينگ و  عبارتند از  معمول
عالوة چای." اين قراردادها فقط برای يک هفته اعتبار دارد.                                   پنس برای خودم به          ۲

شود واقعاً برانگيزنده           که در جريان اين بازار ديده و شنيده می                      ها و اظهاراتی         صحنه
 (Workhouse)هارا ازکارگاه         افتدکه زنهائی"پسربچه هنوز درانگلستان اتفاق می ١است.

پنس در هفته      ۶شيلينگ و   ۲که خريدار باشد، در برابرِ               هرکس   وآنها را به      گيرند    می 
مثابه ماشينِ     پسربچه به   ۲۰۰۰رغمِ قوانين، هنوز درانگلستان الاقلّ  علی ٢دهند."  اجاره می

هائی    که ماشين    (درحالی      ٣شوند.   خود فروخته می        وسيلةاولياءِ      کنی به   پاک   زندة بخاری      
که تحت تأثيرِ ماشين در مناسبات حقوقی بينِ          دارد.) انقالبیکار وجود  برای انجامِ اين

وجودآمد وموجب شدکه اثرِ قرارداد فيمابينِ اشخاصِ     کار به فروشنده وخريدارِ نيروی
دست پارلمان انگلستان داد،که     شود، بعدها بهانة قضائی به مختار ازمجموعِ معامله زايل
  مجاز سازد.    ها کارخانه مداخلة دولت را در زندگیِ

                                                
  ("Children's Employment Commission. V. Report", London 1866. p. 81, No. 31")ـ  ۱

  انگلس) است. (فريدريش اکنون تقريباً ازبين رفته گرين بثنالاپ چهارم): صنعت ابريشمِ (يادداشت چ
 (Child. Empl. Comm. III Rep.", London, 1864, p. 53 No. 15")ـ  ۲

  ۱۳۷، نمرة ۲۳ـ همانجا،گزارشِ پنجم، صفحة ۳
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آنها سرايت داده نشده،کارِ      ،که قانون به هائی کارخانجات در رشته هربارکه قانون
داران بلند        کارخانه     سازد، از نو بانگ ناله و زاریِ                 ساعت محدود می      ۶کودکان را به        

آورند      : برخی از اولياِء کودکان خود را از صنايعِ مشمولِ قانون بيرون می                    شود که می
کار" حکمفرماست، يعنی         هائی بفروشندکه درآنها هنوز "آزادیِ                   کارخانه     آنها را به      تا 

تر   کارکنند و لذاگران          سال مجبورند مانند بزرگساالن           ۱۳کمتر از  کودکان که آنجاهائی
خواه است، يعنی در مورد کلّية               اينکه سرمايه ذاتاً يکسان          ولی نظر به  شوند.  فروخته می

کند،   کشی ازکار را مانند حقِّ ذاتیِ خود مطالبه می           ابریِ شرايط بهرهمناطقِ توليدی، بر
های   آن در رشته  ای از صنعت موجبِ محدوديت کارِ اطفال در رشته محدوديت قانونیِ

  شود. ديگر می
گفته شد،   کارگر     کودکان، جوانان و همچنين زنان                جسمانیِ    سابقاً دربارة ويرانیِ  
شود، کارگران         طورِ اساسی وارد می          که بدواً به       هائی   ارخانه   که چگـونه ماشين درک        

غيرمستقيم، تحت         های ديگرِ صنعت به       مزبور را مستقيماً و سپس درکلّية رشته               طورِ 
کنيم   ذکرِ يک مسئله اکتفا می         دهد. بنابراين، در اينجا فقط به                می   استثمارِ سرمايه قرار       

آنهاست.    های زندگیِ      کارگر در نخستين سال        العادة اطفالِ        و ميرِ فوق     مسئلة مرگ     وآن   
 ۱۰۰۰۰۰    تا هستندکه از متوسط ساليانـة          ۱۶شده  فقط    در انگلستان از نواحیِ ثبت              

 ۷۰۴۷ميرند (در يکی از اين نواحی فقط                 نفر می   ۹۰۰۰کودک زنده متولّد شده، فقط 
 ۳۹ست، در    ا  ۱۱۰۰۰کمتر از     باالتر ولی      ۱۰۰۰۰ناحيه از      ۲۴کودک). اين رقَم در             

 تر از   و پائين    ۱۲۰۰۰باالتر از       ناحيه   ۴۸  در     ،   ۱۲۰۰۰  وکمتر از      ۱۱۰۰۰ناحيه باالتر از 
 ناحيه    ۱۷، در    ۲۱۰۰۰  از   يش ب   ناحيه    ۲۵، در    ۲۰۰۰۰  ر از  ـباالت     ناحيه   ۲۲  ، در     ۱۳۰۰۰

 ولوِرهمتون    ،    (Hoo)  هو است.  در       ۲۳۰۰۰  باالتر از       ناحيه    ۱۱،  در    ۲۲۰۰۰  از   يشب 
(Wolverhampton)   ،  اشتون ـ اندرالين  (Ashton-under-Lyne)    پرِستون  و  (Preston)  

و   (Stockport)  پورت    استوک  ،   (Nottingham)  گام   ناتين  است،  در       ۲۴۰۰۰بيش از    
  منچستر و در     ۲۶۰۰۰  (Wisbeach)  بيچ  ويس  ، در ۲۵۰۰۰باالتر از (Bradford) برادفورد
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در سال     بازرسیِ رسمیِ پـزشکی      جبِ يک   مو  به  ١گردد.     کودک بالـغ می        ۲۶۱۲۵به  
آن    ويژه معلولِ       نظر از شرايط محلّی ، به          مير، صرف    و  ، باالبودن نسبت مرگ          ۱۸۶۱
که عدمِ مراقبت و          ازآنجاست      کنند و   کار می     که مادران در خارج از خانـه                    است 

ترياک در غـذای          کاربردن ترکيبات          غذائی، به      تغذيـة ناروا، کم           بدرفتاری، از قبيلِ          
غير   عالقگیِ    عالوه اين وضع موجبِ دوری و بی                 گيرد. به     آنهـا وغيره، سرچشمه می          

گردد که تعمداً آنها را            می  آن    شود ومنجر به     می   اوالد خود        به   مادران نسبت          طبيعیِ  
 حداقل    که اشتغالِ زنان به         کشاورزی      درآن نواحی         ٢گرسنگی دهند يا مسموم نمايند.          

با وجود ايـن،          ٣تـر است."      مراتب پائين       و مير بالعکس به        يافته، درصد مرگ          يلتقل 
اينکه در برخی از          بر   ای فاش ساخته بود مبنی          نتيجة غيرمنتظره    ۱۸۶۱کميسيون تحقيق

کودکان       ميان    در    مير و   کشاورزی دارد، مرگ که مطلقاً جنبة شمال ساحلِ دريای  نواحیِ
 دکتر  همين سبب   رسد. به    ميزان بدترين نواحیِ صنعتی می            باً به کمتر از يک سال تقري        

مأمور شدکه اين پديده را در خود محل مورد بررسی                        (Julian Hunter)  جوليان هانتر  
 4است.    گنجانده شده      " گزارشِ بهداشت عمومی         قرار دهد.گزارشِ وی ضمن "ششمين  

های ديگری      الريا يا بيماری       کودکان درنتيجة ما         که  رفت   تا آن تاريخ اينطورگمان می             
کرد   روند. ولی بررسی خالف آن را ثابت           زار است ازبين می که خاصِّ نواحیِ مرداب

                                                
 Sixth Report on Public Health", London, 1864, p. 34"ـ  ۱

کودکان، تحت شرايط موصوف، درنتيجة  کند،که از طرفی ) اثبات می۱۸۶۱مزبور (تحقيقات "سنَدِ ـ۲
روند، و از سوی ديگر            آنهاست از بين می      کارکردن مادرهای که معلولِ عدمِ پرستاری و رفتارِ ناروائی

موالً ازمرگ آنها      کنندکه مع مادران نيز چنان رفتارِ غيرطبيعیِ وحشتناکی نسبت به اوالد خود پيدا می
کودکان دست به اقدامات             فتد...که آنها خود برای نابودکردن                    اُ  غمِ چندانی ندارند، وگاه اتفاق می                 

 گزارش)   زنند." (همان مستقيم می

  Sixth Report on Public Health", p. 454"ـ ۳

    Sixth Report on Public Health", London, 1864, p. 454-463. ″Report by Dr. Henry"ـ ۴

 Julian Hunter on the excessove mortality of infants in some rural districts of England".  
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ساختنِ ماالرياست، يعنی تبديلِ           کن  که موجبِ ريشه      بدين طريق: "درست همان سببی          
خيزی   گندم   زمينِ   حاصل درتابستان، به         اين زمين ازحالت مردابی درزمستان و دشت بی   

هفتاد پزشک معالج      ١وميرِکودکان بوده است."  اندازة مرگ پرحاصل، علّت درصد بی
-طورِ شگفت   اين مسئله "به    قرارگرفتند، در هانتر دکترکه در اين ناحيه مورد بازجوئیِ 

وارد      نيز  صنعتی  سيستمِ  کشاورزی     انقالب دراُسلوبِ بااند. درواقع  آوری همداستان"بوده
جوان با طورِ دسته شوهردار،که به گرديد. "زنان کنند،   کار می  هم ای بادختران و پسران

دهد،    جا اجاره می  را يک ها ودسته دارد (سردسته) نام "Gangmaster" که مردی وسيلة به
ها اغلب     شونـد. اين دسته      گـذارده می       دارِ زمين      در مقابلِ مبلغِ معينی در اختيارِ اجاره                 

 های عمومی     شونـد و بامدادان و شامگاهان در راه                    دور می     ها از دهات خود         فرسنگ 

های متناسب با آن وگاه شلوار             کوتاه و ژاکت و چکمه          های   شوند. زنها دامن        ديده می 
گسيخته و   رسند، ولی عادت به زنـدگیِ از هم                 نظر می   پوشند و نيرومند و سالم به          می 
مستقل برای فرزندان           بندوبار و   یِ بینوع زندگ که ازاين نتايجِ وخيمی نسبت به اعتنائی بی

 ،دکترسيمون   است."     آيد،آنها را فاسد نموده            بار می    روند، به      آنها،که درخانه از بين می
هـا دربارة       گزارش      (شورای مخصوص) و سردبيرِ       Privy-Council کارشناسِ پزشکیِ 
زاين ترکيبات      که ا   هائی   گويد: "اطالعات من دربارة همة زيان  می  ٢ "بهداشت عمومی"

دارِ صنعتی     شود، بايد نفرت عميقی را، که من در برابرِ مراجعـة هرکارِ دامنه                           ناشی می

                                                
  ۴۵۶و  ۴۵۵و صفحات  ۳۵گزارش، صفحة  ـ همان۱

روز  کارگر روزبه بالغ وزنان کارگران ترياک بينِ ای مصرف کارخانه کشاورزی مانندنواحیِ درمناطقِ ـ۲
است.   فروش ازبازرگانان عمده هدف برخی ترکيبات ترياک... بزرگترين ابد. "توسعة فروشِي توسعه می

که   ). کودکانی      ۴۵۹آورند." (همانجا، صفحة            شمار می   ترين قلم به     داروفروشان اين ترکيبات را رايج  
صورت   و به  شوند   قامت و پژمرده می         های پير،کوتاه   دهند "مانند انسان خوردشان می چنين ترکيباتی به

شودکه چگونه هندوستان و         ). مشاهده می      ۱۶۰گردند." (همانجا، صفحة           کوچکی مسخ می بوزينگان
 ستانند. چين انتقامِ خود را از انگلستان می
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 ر. بيکر   کارخانجات        بازرسِ      ١کنم، معـذور دارد."             به زنان بالـغ، در خود احساس می         
(R. Baker)  شوهرداری         زند: "اگر های رسمی فرياد می در يکی ازگزارش کارِ هر زن

گرديد، اين خود برای مناطقِ                می   ها ممنوع    رای خانواده است در همة کارخانه                 که دا   
   ٢بود."  صنعتیِ انگلستان سعادتی می

گردد،     کارِ زنان وکودکان ناشی می  داری که از استثمارِسرمايه ئی انحطاط اخالقی
انگلس دراثرش تحت عنوان "وضعِ طبقات زحمتکش درانگلستان"          وسيلة فريدريش به
که من در اينجـا فقط به           است   گرديده       آفريننده مطرح         ديگـر نويسندگان، چنان           و 

انسان    تصنّعیِ   ساختنِ   که درنتيجة مبدل        خأل فکری     کنم. ولی     آنها اکتفا می       يادآوریِ        
جهات   را به      است (و بايد آن         وجود آمده       سازی، به     ارزش      ماشينِ سادة اضافه       نابالغ به    

ماند بدون اينکه         آن روح باير می           که ضمنِ   گذاشت  طبيعیِ خودرو فرق دانیِبسيار از نا
طبيعیِ استعداد لطمه وارد شود)، باألخره حتّا پارلمان انگلستان را                    به تکامل و باروریِ

 کارخانجات     که مشمولِ قانون       کلّية صنايعی   را، برای       ابتدائی     آموزشِ      که  مجبور ساخت   

دهـد.     سال قرار     ۱۴کمتر از      یِ استفادة "بارآور" ازکودکان                  گرديدند، شرط قانون           می 
 آموزشی    اصطالح    روشنیِ تمام در تنظيمِ پر ابهـامِ مواد به                  داری به      روحِ توليد سرمايه        

رو،    درخشد. از اين           آن می    کارخانجات و همچنين در فقـدان سازمان اداریِ                        قانـون    
     داران عليه       کارخانه     درنتيجة مخالفت    که   هائی   ها و نيرنگ     آموزش،کاله شرعی           قانون

اعظمِ     آموزشِ اجباری باز در قسمت     برده شد، اين  کار آن به جلوگيری از اجرای برای 
ماند. "تنها قانونگزار شايستة سرزنش است؛ زيرا وی          صورت وهم و خيال باقی خود به

تحت عنوان اينکه غمخوارِ         وضع نمود،که ظاهراً        (delusive law)ای دهنده قانون فريب
اين     وسيلـة آن بتوان       که به   گونه مقرراتی نيست          کودکان است، حاویِ هيـچ              پرورشِ    

                                                
 ۳۷گزارش، صفحة  ـ همان۱

  Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862″, p. 59" ـ ٢
  ت.کارخانه سابقاً پزشک بوده اس اين بازرسِ
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کودکان     قانون هيچ چيزی جز اين وجود نداردکه                    هدف ادعائی را تأمين نمود. دراين 
ه که دبستان ناميد       ساعت) در درون چهار ديوارِ محلّی                  ۳بايد ساعات معينی از روز (            

دست   شوند وکارگمارِکودک مجبور است هر هفته تصديقی به                    است محبوس      شده 
  از اصالحِ قانون پيش  ١عنوان معلّم يا معلّمه رسيده باشد."  امضاِء شخصی به آورد که به 

ها عالمت     قبيل تصديق    ذيلِ اين      اُفتادکه در       ، بسا اتّفاق می      ۱۸۴۴کارخانجات در سال         
 نداشت.    شد، زيرا معلّم يامعلّمة دبستان خود سواد نوشتن                ديده می جای امضا صليبی به

آموزگار      کردند، نادانیِ         تصديق صادر می    ها،که قبيل دبستان از اين هنگامِ ديدارِ يکی به
آقا سواد خواندن           گرديد که از او پرسيدم: ببخشيد، جناب                 من   چنان موجبِ شگفتیِ    " 

کمی. و برای توجيه خويش اضافه نمود: در هر                     يک  دارند؟ پاسخِ وی چنين بود: ای،   
  ،  بازرسان      ۱۸۴۴قانـون        دانـم."  در دوران تدارک                    از شاگـردان می         صورت بيش    

شد وآنان موظّف بودند            آورِ نقاطی را که دبستان خوانده می                  کارخانجات وضعِ شرم       
 ای  ش ساختند. تنها نتيجه     های صادره از اين مدارس را قانوناً معتبر بشمارند، فا                تصديق

ها   نامه  بايست اعداد تصديق         بعـد "می     به  ۱۸۴۴از سال       بود که   آوردند اين  دست  که به 
با خطّ آموزگار پر شود و وی با دست خويش نام و نامِ خانوادة خود را در ذيلِ ورقه        

اتلند مشاهدات     اسک   کارخانجات   بازرسِ (Sir John Kincaid)کيد کين سرجان ٢"بنويسد.
وسيلة   کرديم به     راکه ما ديدن         کند. "نخستين دبستانی  مشابهی از مأموريت خود نقل می

که نامِ    که من از او خواستم    شد. هنگامی اداره می   (Ann Killin)کيلين آننامِ  بانوئی به
 هجی نمود ولی فوراً        Cخود را هجی نمايد، وی بالفاصله خطا کرد و نامِ خود را با                            

هنگامِ   شود. ولی به      شروع می     K    اصالحِ خود پرداخت و اظهار نمودکه اسمش با                    به 
مزبور نامِ خود را           که بانوی     ها دريافتم      نامه   امضاهای وی در دفترِ ثبت تصديق                بازرسی

                                                
  Leonard Horner in "Report of Insp. of Fact. for 30th. June 1857", p. 17  ـ۱

  Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1855", p. 18-19"ـ همان شخص در:  ۲
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ای درمورد     برآنکه خطّ مشاراليها جای هيچگونه شُبهه نويسد عالوه انواعِ مختلفه می  به
که ثبت دفتر   گذارد. خود او نيز اعتراف نمود آموزگاریِ وی باقی نمی  عدمِ شايستگیِ

 ۱۵که درازیِ اتاقِ درس                کردم      از عهدة او خارج است... در دبستان ديگری مشاهده 
را زمزمه       کودک چيزِ نامفهومی         ۷۵مکان     پا است ودر درون اين             ۱۰آن    پا و پهنای     

گيرند    می  تصديق    کودکان      که     ها نيست   بيغوله  بيل ق  اين    "معذلک فقط در        ١  کردند"   می
آموزگارِ      ها حتّا آنجاهائی نيـز که           آموزند؛ زيرا در بسياری از دبستان                      نمی  و چيزی    

کودکان     سردرگُمی،که       ای وجود دارد، تقريباً کلية زحمات وی دربرابرِکالف    شايسته
که در     درآمد وی،       رود.  هدر می دهند، به بيش از سه سال و با سنينِ مختلفه تشکيل می

که ازکودکان دريافت             است هائی  بهترين حاالت نيز ناچيز است، وابسته به تعداد پنس
بچپانَد.    اتاق     تواند در يک  که وی می است   عدةکودکی  کند وآن نيز منوط به زيادیِ می

که   بخشی  و تأثيـرِ زيان      کتاب و سايرِ مصالحِ درسی           بارِ اثاث دبستان، فقدان        وضعِ رقّت
اين احوال اضافه          کند، نيز به     کودکـان بيچاره وارد می                هـوای مرطوب و فاسد بر اين            

ازکودکان       کاملی   های   رديف     ام و    ها بوده قبيل دبستان  شود. من خود دربسياری ازاين می
اند    ه ديده   که مدرس    ها مانند کسانی      دهند و اين      کاری انجام نمی  مطلقاً هيچ که ام را ديده

يافتگان     پرورش     عنوان    به  رسمی کودکانی درآمارهای گيرند وچنين موردتصديق قرارمی
(educated)  ی در اسکاتلندکارخانه ٢گردند."  قلمداد میمکان داران، تا حددارند،      که ا

ندهند. "همين        کارخانـه راه        رفتن هستند، به      مدرسه    کوشند اطفالی را که مجبور به            می 
اين     ٣است."     کافی    داران با موادّ آموزشیِ قانون        دشمنیِ شديد کارخانه  اثبات برای امر 

چاپِ باسمه روی چيت وغيره اشتغال دارند و تابعِ قانون                         که به هائی وضع،  درکارگاه
مقررات     طبق    کند.    نَحوِ وحشتناکی مضحک جِلوِه می          ای هستند، به      ایِ ويژه      کارخانه     

                                                
  Rep. of Insp. of Fact., for 31st Oct. 1858", p. 31-32"  در:کيد  کين  سر جانـ ۱
 Rep. etc. for 31st Oct. 1857", p. 11-18"  در: لئونارد هورنِر  ـ۲

 Reports of Insp. of Fact. 31st Oct. 1855", p. 66":  کيد سر ج.کينـ ۳
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 کارگمارده شود، بايد در شش              کارخانه به      آنکه در اين        از   کودک، پيش       قانون "هـر     
  روز مدرسه ديده باشد ومدت              ۳۰که مقدم بر نخستين روزِآغازِکار است، الاقل              ماهی

ساعت نباشد. و نيز طیِّ ادامةکارش در چاپخانه بايد درهر دورة     ۱۵۰کمتر از آموزشش
صبح  ۸رفتن بينِ ساعت      .. وقت مدرسهساعت مدرسه ببيند. ۱۵۰روز و  ۳۰شش ماهـه 

که در يک روزکمتر از دو ساعت            رفتنی بعدازظهر مقررگرديده است. هيچ مدرسه ۶و
حساب آيد. در        ساعت به   ۱۵۰مثابه جزئی از        ساعت باشد، نبايد به       ۵و نيم و بيشتر از        

ساعت به    ۵  از ظهر و بعد از ظهر از قرارِ روزی                    روز قبل      ۳۰مواقعِ عادی اطفال طیِّ            
که مجموعِ    انجام رسيد، درصورتی           روز به     ۳۰آنکه مدت       روند و پس از         مدرسه می    

آنها     ژة خود   ـزبان وي        دست آمده باشد، يا اگر بخواهيم به               به  ای   نامه    ساعت آئين    ۱۵۰
گردند و از نو شش         چاپخانه برمی      کرده باشند، باز به  کتابشان را تمام  که بگوئيم، وقتی

مدرسه    آموزشیِ جديد سررسد. آنگـاه از نـو به                 مانند تا آنکـه مهلت        نجا می  ماه درآ      
ساعت قانونیِ     ۱۵۰که    که بازکتابشان تمام شود... بسياری ازکودکان       روند تاهنگامی می

اند، هيچ تفاوتی         کارخانه برگشته  ماه به انجام رسانيده ومجدداً برای شش آموزش را به  
را که ضمنِ دورة آموزشیِ قبلیِ              ندارند... البته اينان هرآنچـه                  رفتنشان    آغازِ مدرسه       با 

رفتن    ها، مدرسه     گری   در برخی ديگر از باسمه         اند.     کرده    خود فراگرفته بودند فراموش              
آموزشیِ     کارِکارخانه منوط شده است. تعداد ساعات                    های    و بن به نيازمندی         از بيخ    

که شايد نيـز به      ساعت درسی    ۵  تا  ۳وسيلـة   ماهه به    باره در هر دورة شش             مقرر يک    
گيـرد، مثالً يک روزکودک از ساعت                 گردد، انجام می      ماه تقسيم می تمامِ طولِ شش  

در روزِ ديگر از ساعت يک تا چهار                 رود و     صبح به مدرسه می     ۱۱صبح تا ساعت     ۸
 ۳از ساعت     گرديد، ناگهان باز           آنکه چند روزی در وسط فاصله   از بعد از ظهر و پس 

روز يـا      ۴يـا   ۳شود. سپس ممکن است      رفتن از سرگرفته می        بعد از ظهر مدرسه        ۶تا  
گردد    هفته يـا يک ماه درس تعطيل          مدرسه بـرود و از نـو برای سه   يک هفته متوالياً به 

بتواند      باشد و   او نداشته      که تصادفاً کارفرما طیِّ روزهای بيکاری احتياجی به  تا هنگامی
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  کودک متوالياً از مدرسه به              طريق    کند. بدين     مدرسه مراجعت       ی چند ساعت به     روز   
ساعت  ۱۵۰تااينکه مجموعِ       (buffeted)شود  مدرسه پرتاب می       کارخانه و ازکارخانه به   

بستةکارخانه،        هم  پرسنلیِ به زنان درهيئت عدةکودکان و ماشينيسم با افزايشِ ١پرگردد.
کارگران مرد        کان برتری يابد، باألخره مقاومتی را که                     که تعداد زنان وکود            تا حدی   

  ٢شکَنَد. دادند، درهم می مانوفاکتور در مقابلِ استبداد سرمايه از خود بروز می
  

  تَمديد روزانة کار )ب
  

عبارت    کار است، يا به       آنچنانکه ماشين نيرومندترين وسيله برای ترقّیِ بارآوریِ                        
آنچنان    کردن زمان الزم در توليدکاالست، هم                     کوتاه    ديگر نيرومندترين وسيله برای             

                                                
   A. Redgrave in "Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1857", p. 41-42ـ ۱

گری   که نبايد با قانون باسمه        کارخانه (      که از مدتی پيش قانون واقعیِ     های صنايعِ انگلستان رشته درآن
Print Work's Act           کمفرما شده، موانعیآموزشی جلوگيری         ـکه از اجرای مق         اشتباه شود) ح راتر

کارخانه حکومت ندارد       که قانون گرديده است. درصنايعی های اخير تاحدودی مرتفع نمود درسال می
مأمورِ بازرسی        وايت   تسلّط دارد،که به           J. Geddes  (گدس)ساز   چه بسا هنوز افکارِکارفرمای شيشه

اين    به  که از چند سال      کنم اين مقدارآموزشِ زيادی          توانم درک آموخت: "تاآنجاکه من می چنين می
آموزش خطرناک است زيرا  موجبِ                آور است. اين        طرف به بخشی از طبقة کارگر داده شده، زيان      

  گردد." استقاللِ طبقة کارگر می
 ("Children's Employment Comm., IV Report", London, 1865. p. 253)  

های خودکارِ بافندگیِ           رساندکه وی برای دستگاه  استحضار می دار است، به ، که کارخانه .Eآقای  ـ۲
که   ويژه آنهائی       دهد به    های شوهردار را ترجيح می   کند. وی زن ها را استخدام می خويش منحصراً زن

تر  گفت، اينان دقيق اند، زيرا چنانکه وی می آنها وابسته دکه از جهت معيشت بهای دارن درخانه خانواده
کار برند تا بتوانند وسايلِ     تر از زنان مجردند و مجبورندکه نيروهای خود را تا سرحدّ امکان به و مطيع

نانه است که ويژة خوی ز آن خصايل، آن صفات خاصّی طريق ضروریِ زندگی را تأمين نمايند. بدين
  شود."  وآزارش می وسيلة بردگی است  نهاد وی که در گردد و همة آن حجب و نازنينی زيان او برمی به

("Ten Hours' Factory Bill,The Speech of Lord Ashley, 15th March", London,1844, p.20)  
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شود  که بدواً وارد می           که حاملِ سرمايه است بالفاصله درآن صنايعی                 ماشين هنگامی   
تبديل به نيرومندترين وسيله برای امتداد روزانة کار در وراِء هرگونه حدومرزِ طبيعی                           

سرمايه امکان      شودکه به    يدی می   گردد. ماشين از طرفی موجبِ پيدايشِ شرايط جد  می
وجود    ای به    تازه ديگرجهات خويش را رهاکند، و ازسوی گرايشِ دائمیِ دهد تا لگامِ می
  کند. کارِ غير تشديد می آوردکه جوعِ وی را در بلعيدن می

سازد. اگر       ماشين بدواً حرکت و فعاليت وسيلة کار را در برابرِ کارگر مستقل می     
خوردکه ناشی از آدميزاد همکارِ او                  مرزهای طبيعیِ مشخّصی برنمی         ر به  اين وسيلة کا    

کرد،    است، يعنی اگر با ضعف قوای جسمانی و نيروی ارادة انسانی برخورد پيدا نمی                     
دستگاه    داد. اين       توليد ادامه می     دائماً به شدکه می جاويدانی خود متحرک خودیِ آنگاه به

کسب   دار شعور و اراده  عنوان، ازفيضِ وجود سرمايه همين مثابه سرمايه و به خودکار، به
ناپذيرِ     شود تا بتواند مرزهای طبيعی و انعطاف         ای دميده می کند و بنابراين در او قوه می

مقاومت،      اين   ١رانَد.   عقب به مقاومت کند، تاحداقلِّ می ايستادگی راکه دربرابرش انسانی
ماشينی و همچنين در اثرِ وجود عواملِ               کارِ مقاومت، خود نيز، درنتيجة آسانیِ ظاهریِ

  ٢يابد. تری چون زنان وکودکان،کاهش می راه تر و سربه مطيع

                                                
مراتب  مجبورگرديد به یانسان تقيمت واردکارشد، طبيع گران های ماشين  طورِعمده به که هنگام ـ "ازآن۱

 Robert Owen: "Observations on the effects of) بيش از نيروی متوسط خويش صرف نمايد."   

 the manufacturing system", 2nd. ed., London, 1817, p. 16)  
بيانگارند،      آن   ای هر چيزِ مورد مشاهده را علّت               گرايش دارند نخستين شکل پديده     ها،که "انگليس ـ۲

ها  ای در نوانخانه کارخانه آسائی را که سرمايه درآغازِ پيدايشِ سيستمِ )۱ـ۲(هاروتغالباً کودک دزدی 
  ارادة انسانی را در درون خود فروبرد، ای ازمصالحِ بی وسيلةآن توده گرديد و به ها مرتکب و پرورشگاه
انگليسی    دارِ    که خودکارخانه   )۲ـ۲( (Fielden)فيلدن کنند. مثالً  ها تلقّی می کار درکارخانه علّت تطويل

های  وجودآمدکه عدة کودکان بخش کارِ طوالنی در شرايطی به که زمان است گويد: "بديهی است می
آنان      ازآنکه      نياز ساخت و پس       کارفرمايان را ازکارگران بی                   قدری زيادگرديدکه             مختلفة کشور به    

 ←کار را   آورده بودند، تطويلِ زمان دست  که ازآن راه به بينوای انسانی کمک اين مصالحِ بار، به يک
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ئی   چنانکه ديده شد، بارآوریِ ماشين نسبت معکوس دارد با مقدار جزِء ارزشی                          
تر و   گردد. هر اندازه دورة عملِ ماشين طوالنی                      وسيلة آن به محصول منتقل می         که به  

گردد، بزرگتر باشد، جزِء          شدة ماشين درآن توزيع می ه ارزشِ اضافهتودة محصولی،ک
که   است  کند،کمتر است. ولی بديهی           هر واحدکاال اضافه می           که ماشين به    ئی  ارزشی   

عبارت ديگر وابسته به           دورة زندگیِ فعالِ ماشين وابسته به طولِ روزانة کار است يا به              
  شود. که اين پروسه تکرار می است وزهائیدر تعداد ر مدت پروسة روزانة کار ضرب

اگر چنين     البته فرسايشِ ماشين با زمان استفادةآن انطباقِ دقيقِ رياضی ندارد. ولی  
ساعت در روز      ۱۶ونيم  که درمدت هفت سال چيزی را نيز مفروض بگيريم باز ماشينی

گتر و بيشتر از     اَفزائيش به مجموعِ محصول بزر کند دورة توليدی وميزان ارزش کار می
کار نمايد ـ نخواهد بود. ولی               ساعت  ۸سال روزی       ۱۵که طیِّ    همان ماشين درصورتی  

تر از مورد دوم برگشته است و بدان وسيله                     در مورد اول، ارزشِ ماشين دو بار سريع                     
  کار بلعيده است. سال اضافه ۱۵اندازة  ونيم به دار در مدت هفت سال سرمايه

آن، مانند       گيرد: يکی از استعمالِ ماشين از دو منشأ سرچشمه می فرسودگیِ مادیِ
                                                                                                       

  آسانی توانستند آن سنّت را به همسايگان آنان نيز تحميل نمايند." صورت عادی درآوردند به به →
(J. Fielden: "The Curse of the Factory System", London, 1836, p. 11)  

گويد: "درميان      می ۱۸۴۴کارخانجات درگزارشِ سالِ  بازرسِ (Saunders)ساوندرسدربارة کارِ زنان 
ها پِی استثنای چند روز، هفته کارگرکسانی هستندکه فقط به زنان  ۶درپِی، از ساعت  ۱۲صبح تا ساعت 

روز در هفته  از  ۵که طیِّ  طوری کار مشغولند وکمتر از دو ساعت برای غذا دراختيار دارند، به شب به
  خانه روند و در رختخواب بياسايند." مانَد تا به آنها می ساعت برای ۶روز فقط  ساعت شبانه ۲۴هر

گرفته است،  کبير هم لَقَب که ازميالد مسيح. اين پادشاه پيش ۴تا  ۴۰پادشاه يهود ازسالِ (Herode)هاروت) ۱ـ۲(
ای نيز هست  نامِ فرشته هاروتپيمان شد.  مکشورش ه عامِ بزرگی ازکودکان برپا ساخت و با روميان دشمنان قتل

 بابل  در چاه      ماروت    نامِ    های مذهبیِ يهود مورد غَضَبِ خداوند قرارگرفت و با فرشتة ديگری به               افسانه که بنا به  
  سرازير آويخته شد.

 ۱۰قانون    که از     دارِ بزرگ و سياستمدارِ انگليسی             ) ـ کارخانه    ۱۸۴۹ـ۱۷۸۴( (John Fielden)جان فيلدن) ۲ـ۲(
  کار حمايت نمود. ساعت
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شوند، وديگری ازعدمِ استعمال، همچنانکه       که درنتيجة دوران سائيده می پول های سکّه
زند. در مورد اخير، ماشين خوراک عناصرِ                    کارنَرفته در نيامِ خود زنگ می               شمشيرِ به 

کمابيش با استعمالِ ماشين نسبت مستقيم دارد و               ل گردد. فرسودگیِ نوعِ او             طبيعی می  
  ١فرسودگیِ دوم تا حدی در نسبت معکوسِ استعمال قرار دارد.

به                    بر       اصطالح فرسودگیِ        ولی در جنبِ فرسايشِ مادی، يک نوعِ  نيـز  معنَوی 
که دارای همان ساخت هستند             هائی   شود ماشين   قدر ممکن     شود. هر    ماشين عارض می     

ارزشِ      ميزان از       آن   پردازند، به رقابت آنها به بهتری با های توليدگردند ويا ماشين تر ارزان
آالت مزبور جوان و نيرومند باشند، در                 هر قدر ماشين ٢شود. کاسته می ایِ ماشين مبادله 

که واقعاً درآنها تجسم يافته              کارِ الزمی      وسيلة زمان      آنها ديگر به      هر دو مورد ارزشِ            
که برای تجديد توليد خود آنها               کاری است گردد بلکه وابسته به زمان نمیاست تعيين 

کاستگی   و بيش دچارِ ارزش            کم  های بهتر الزم است. بنابراين              يا تجديد توليد ماشين      
همان    تر باشد به    گرددکوتاه       که مجموعِ ارزشِ ماشين برمی            ای   شوند. هر قدر دوره           می 

هراندازه روزانةکار درازتر باشد، دورة                             کمتراست و    آن   معنَویِ   قدر خطرِ فرسودگیِ       
ای از     بار شعبه    نخستين  آالت برای         اينکه ماشين    محض   تر خواهد بود. به          مزبورکوتاه       

 ٣کردن تجديد توليد        منظورِ ارزان        های نوينی به      گيرند، پشت هم اُسلوب     را فرامی توليد

                                                
  باشد." استفاده عدم نتيجة است ممکن فلزّی متحرک وحساسِ مکانيسمِ های  ديدن بخش ـ "علّت... زيان۱

   (Ure: "Phylosophy of Manufactures", London, 1835, p. 281) 
)،  ۱۸۶۲نوامبرِ    ۲۶مورخِ     مزتاي آن اشاره شد (روزنامة  که سابقاً بهمنچستر همان صاحب ريسندگیِ  ـ۲

حسابِ  کند: "اين (يعنی برداشت مبلغی  به حساب می آالت چنين ماشين به های مربوط درشمارشِ هزينه
شودکه بايد      که پيوسته از اين امر ناشی می            منظورِ جبران زيانی نيز هست            آالت) به      فرسودگیِ ماشين    

  آنها نمود." های نو با ساخت بهتری را جانشينِ شينکنارگذاشت و ما آالت را پيش از فرسودگی ماشين

برابر بيشتر خرج  ۵کنندکه ساختنِ يک ماشين تنها طبقِ نمونة جديد،  طورکلّی چنين ارزيابی می "به ـ۳
  دارد تا تجديد ساختمان همان ماشين بنا بر نمونة پيشين." برمی

 (Babbage: "On the Econ. of Machinery and Manufactures", London, 1852, p. 211) 
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گيرد   های مجزّا را در بر می           ء يا دستگاه    تنها اَجزا     شود، و اين نه        آنها پيدا می        و تکميلِ  
که در نخستين دورة عمرِ      گردد. ازآنجاست ساختمان مجموعِ ماشين نيز می بلکه شاملِ

شديدترين     هم به   ای برای تطويلِ روزانةکار،آن                   آالت اين امر خود جهت ويژه               ماشين 
   ١شود. صورتش، می

کشی   معلوم باشد، آنگاه بهره      که همة شرايط ثابت بماند و روزانة کار  درصورتی
تنها مستلزمِ دو برابرکردن آن قسمت از سرماية                       از دو برابرِ عدة کارگران موجود نه                    

ديگر از سرمايه  بخشِ آن گذارده شده، بلکه بايد به آالت و ابنيه که در ماشين است ثابت
سبت افزود. با       همان ن    گذاشته شده است نيز به       که برای موادّ خام، موادکمکی وغيره                    

که   آن بخشی از سرمايه        که  يابد درحالی       درازشدن روزانة کار ميزان توليدگسترش می                     
-پس در اين       ٢مانَد.    تغيير باقی می      آالت و بناها گذارده شده است، بی                   برای ماشين    

شود، بلکه مخارجِ ضروری برای همين                  ارزش افزوده می              صورت نه تنها بر اضافه        
وبيش در هر تطويلِ          کم  که همين حالت     است  پذيرد. درست        می کشی نيز تقليل     بهره  

کند   کسب می   تری   آيد ولی پديدة مزبور در اينجا اهميت قطعی                    روزانة کار پيش می          
                                                

که يک  گرفته است های مهم و متعددی در تورسازی انجام طرف چنان نوآوری اين  "از چند سال به ـ۱
ليره   ۶۰مبلغِ   از چند سال به      ليرة استرلينگ پس       ۱۲۰۰شده با قيمت اولية        ماشين خوب نگاهـداری          

ها هنوز    گيردکه حتّا ماشين      عاقبِ يکديگر انجام می ها چنان باسرعت مت است... نوآوری فروش رفته به
 شده آنها ديگرکهنه       آميز   مانند زيرا درنتيجة اختراعات موفّقيت                 دست سازندگان می       روی   نشده  تمام

کارِ   زودی زمان       داران توربافی به کارخانه همين سبب در اين دوران تعرض و هجومِ شوند." به می تلقّی  
ساعت رساندند. (درهمان اثر،               ۲۴کارگرفتنِ دو برابرِ عدة موجودکارگران، به                 ا بههشت ساعته را، ب

  )۲۳۳صفحة 
  که  شود   که با جذر و مدّ بازار و انبساط و انقباضِ تقاضا همواره مواردی پيدا می                                    است    ـ "بديهی   ۲

اية استوارِ خود بيافزايد...              کار برد بدون آنکه بر سرم      ئی به تواند سرماية گردان اضافی دار می کارخانه
ئی از موادّ خام         آالت بتوان بر روی مقاديرِ اضافی                ئی در مورد ابنيه و ماشين اگر بدون مخارجِ اضافی

    (R. Torrens: "On Wages and Combination", London, 1834, p. 64) کار انجام داد."
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طورکلّی وزن ومقامِ بيشتری           شود به کار می که صَرف وسايل زيرا آن قسمت از سرمايه
  ١آورد. می  دست به

راکه دائماً درحالِ نمو وافزايش          ازاجزاِء سرمايه کیتوليد ماشينی، ي درواقع تکاملِ
تواند از طرفی دائماً             ، جزِء مزبور می       آن   کند که در داخلِ         لی وابسته می    شک است، به   

گرديد هم ارزش      اينکه تماسش باکارِ زنده قطع محض زا باشد و ازسوی ديگر به ارزش
، يکی از   (Ashworth)آشورتاش را از دست بدهد. آقای  مصرف و هم ارزش مبادله

چنين     (Nassau W. Senior) پروفسور ناسو و. سنيورة انگلستان به جنابِ ـپادشاهان پنب
پنس  ۱۸ميزان     ای را به      زمين بگذارد، سرمايه          آموخت: "اگرکشاورزی بيلِ خودرا به   می

  ان های ما (مقصود ايش        اگر يکی ازآدم فايده ساخته است. ولی کار بی برای دورة تعطيلِ
     ای را که يکصد هزار ليرة             کند، سرمايه       کارخانه است) کارخانه را تَرک                  کارگران

ای را     درست مجسم بفرمائيد! سرمايه          ٢حاصل نموده است."   استرلينگ قيمت دارد، بی
هم در يک لحظه! واقعاً           فايده" کنند، آن که يکصدهزار ليرة استرلينگ قيمت دارد "بی

کارخانه      رسانَدکه   ای درجه های ما"جسارت را به از"آدم که يکی پناه بر خدا ازآن روزی
تصديق دارد، توسعة           آشورت   پس ازکسبِ اطالع از            سنيور کند! همچنانکه      را تَرک    

  ٣کند. آالت، درازکردن دائماً متزايِد روزانة کار را "دلپذير" می دامنة ماشين

                                                
که   کتاب است    شده است زيرا در جلد سومِ اين            منظورِتکميلِ بيان مطرح   در متن اين مسئله فقط به ـ۱

  ريخته، مورد مطالعه قرار خواهم داد. ارزش را به مجموعِ سرماية پيش من نرخِ بهره، يعنی نسبت اضافه
  (Senior: "Letters on the Factory Act", London, 1837, p. 13, 14)ـ ۲

کار دلپسند     شودکه طولِ زمان آن می ن... موجبِگردا به سرماية ـ "برتریِ بزرگ سرماية استوار نسبت۳
شود؛ زيرا اين         کار تشديد می      سوی تطويلِ زمان       آالت وغيره "کشش به      گردد." با توسعة دامنة ماشين

). ۱۳و۱۱کند." (همان اثر، صفحة  که تودة عظيمی از سرماية استوار را سودآور می ای است تنها وسيله
نَد. مثالً ما کارکند، ثابت می کمتر يا بيشتری هرچندکارخانه زمان که ستائی هه کارخانه هزينه يک "در

 ←  سوزی، دستمزدکارگران مختلفی های محلّی و عمومی، بيمه در برابرِآتش بهای ابنيه، ماليات اجاره
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غيرمستقيم    کاهیِ   کار و ارزش      نيروی مستقيم از کاهیِ وسيلة ارزش تنها به ماشين، نه
که برای تجديد توليد آن         کاالهائی کردن کار، درنتيجة ارزان نيروی ساختنِ از راه ارزان

ارزشِ نسبی       نيز اضافه     کند، بلکه هنگامی      ارزشِ نسبی توليد می         نيرو الزم است، اضافه      
شود، و    وارد می      ای   گريخته در رشته      طورِ جسته    آورد،که برای نخستين بار به               پديد می 

 دار   ارِتوان    ک  دهد مبدل به      کاری راکه صاحب ماشين مورد استفاده قرار می                     از اين راه       
انفرادیِ      را به باالتر از ارزشِ     محصولِ ماشينی اجتماعیِ ديگر ارزشِ عبارت کند، يا به می

کار   ی دهدکه ارزشِ روزانة نيرو       دار امکان می سرمايه طريق به دهد و بدين آن ترقّی می 
دورة     هنگامِ اين      نمايد. بنابراين به           محصولِ روزانه جبران            را با جزِءکمتری از ارزشِ               

  دارد، سودی         وجود     انحصار   از نوعی صورت به ماشينی صنعت که دورانی در يعنی گذار،
کوشد روزانة کار را تا سرحدّ             دار می العاده است و لذا سرمايه شود فوق که حاصل می
سود،     آورد.گزافیِ         دست استفاده را به حداکثرِ عسل" "ماه اين ند تا بتواند ازممکن درازک

  انگيزد. آزِ سودجوئیِ بيشتر را برمی
يافتنِ ماشين در همان رشتة توليد، ارزشِ اجتماعیِ محصولِ ماشينی تا    با عموميت

  شود،که طبقِ     یآشکار م    کند وآنگاه معتبربودن قانونی              آن تنزّل می      حدّ ارزشِ انفرادیِ    
آنها را پر ساخته          وسيلة ماشين جای     دار به     که سرمايه    کاری  از نيروهای ارزش ضافهآن ا

دار    سرمايه    گيردکه سرچشمه می  کاری نيروهای ازآن عکس  به شود، بلکه نمی است ناشی
ارزش فقط از سرماية متحرک سرچشمه        گمارد. اضافه کار می برای استفاده ازماشين به

گردد. نرخِ       وسيلة دو عامل تعيين می         ارزش به      گيرد و چنانکه ديديم حجمِ اضافه             می 
بودن    کار اشتغال دارند. با معلوم              که در زمان واحد به            ارزش و تعدادکارگرانی               اضافه  

آن روزانة         گرددکه طبقِ      ای تعيين می    وسيلة رابطه ارزش به طولِ روزانة کار، نرخِ اضافه

                                                                                                       
به  آنها های ديگر،که نسبت آالت و انواعِ هزينه کنند، هزينة تخريبِ ماشين کار می طورِ ثابت که به →

  پذيرد." سود در تناسب با وسعت دامنة توليدکاهش می
 ("Reports of the Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862", p. 19) 
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کار   واحد به       زمان     که در   کار تقسيم شده است. تعدادکارگرانی ضافهالزم و ا کارِ به کار
ثابت     که بينِ سرماية متحرک وسرماية       است نسبتی نوبة خود وابسته به دارند نيز به اشتغال

بارآورِ      وسيلة باالبردن نيروی   صنعت ماشينی، هرقدر به که است روشن اينک وجوددارد.
آورد     دست   تواند اين نتيجه را به           ارِ الزم بسط دهد، نمی          ک  حسابِ   کار را به      کار اضافه    

کارگماشته است تقليل دهد.         راکه در برابرِ سرماية معين به            مگر اينکه تعدادکارگرانی
کار   نيروی زندة       را،که سابقاً متحرک بود يعنی مبدل به    صنعت ماشينی بخشی ازسرمايه

نمايد.    ارزشی توليد نمی       که هيچگونه اضافه     کند  ثابت می     گرديد، تبديل به سرماية           می 
کشيد   ارزش بيرون        که مثالً از دو نفرکارگر همان قدر اضافه                  پذير نيست    اين امر امکان       

ساعت فقط يک     ۱۲نفرکارگر طیِّ      ۲۴آيد. اگر هر يک از  نفرکارگر درمی ۲۴که از 
  که  اند، درحالی        کار داده   ساعت اضافه۲۴کار بدهند،آنگاه همةآنها جمعاً  ساعت اضافه

منظورِ توليد      ساعت نيست. پس استفاده از ماشين به      ۲۴از  نفرکارگر سراسر بيش ۲کارِ 
ارزش     ضافه ا ارزش نفساً متضمنِ تضادی است، زيرا از ميان دو عاملی،که موجِد        اضافه

ارزش را فقط         ضافه ا المقداری هستند، ماشين يکی ازآنها يعنی نرخِ       برای سرماية معلوم
تواند بزرگترکندکه عاملِ ديگر يعنی تعدادکارگران راکوچکتر نمايد.                        درصورتی می

ای از صنعت، ارزشِ          يافتنِ استعمالِ ماشين در رشته         محض اينکه، درنتيجة عموميت           به 
کلية کاالهائی       کنندة ارزشِ اجتماعیِ          وسيلة ماشين توليد شده است تنظيم      که به کاالئی 

که   گردد. و نيز همين تضاد است           ند، اين تضادّ ذاتی بارِز می         شودکه ازآن نوع هست می
رانَد     طرف تطويلِ روزانة کار می              ، قهراً به  ١از نو سرمايه را، بدون اينکه خودآگاه باشد

تا بدين وسيله تقليلِ متناسبِ عـدة کارگران مورد استثمار را نه تنها از راه افـزايشِ                                      
  آن جبران نمايد. ز طريقِ افزايشِ مطلقِکارِ نسبی بلکه همچنين ا اضافه

                                                
داران منفرد و بنابراين علمِ                های جلد سوم نشان داده خواهد شدکه چرا سرمايه                    ـ در نخستين بخش ۱

  رسد. اهی نمیآگ اين آنهاست، به که تحت سلطة نظريات اقتصادی
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داری، از سوئی جهات تازه و نيرومندی                    وسيلة سرمايه    کاربست ماشين به      بنابراين 
آورد و حتّا خود شيوةکار و خصلت            وجود می کار به اندازة روزانة برای درازکردن بی

را درهم       گرايش اين کندکه ايستادگی دربرابرِ نوعی منقلب می کار را به هيئت اجتماعیِ
آن قشرهائی از طبقةکارگرکه               کارگماردن       وسيلة به   شکَنَد، از سوی ديگر، خواه به         می

اثرِ     که در آن عده ازکارگرانی  ساختنِآزاد سرمايه نبودند، وخواه ازراه سابقاً در دسترسِ
آورد     می وجود     به  ١کارگری جمعيت اند، يک اضافه کاربستنِ ماشين بيرون رانده شده به

داری بنهد. ازآنجا اين پديدة شايان توجه در تاريخِ         حکمِ سرمايه که ناگزيراست سر به
روزانة کار را در           کلّية مرزهای اخالقی و طبيعیِ      کندکه ماشين صنعت بزرگ بروز می

خيزدکه نيرومندترين وسيله برای             ريزد. و نيز ازآنجا اين تعارضِ اقتصادی برمی هم می
کارگر و     تمامِ اوقات زندگیِ      شود تا می مبدل  دستاويزِ محتومی  کار به زمان کردن  کوتاه 

  اَفزائیِ سرمايه       کارِ تحت اختياری درآوردکه درخدمت ارزش                         زمان  اش را به خانواده
انديشيدکه "اگر         است. ارسطو، بزرگترين متفکّرِ دوران باستان، درعالمِ رؤيا چنين می                    

فرمان کاری راکه وظيفة او است اجرا نمايد          خود يا بنابه توانست خودبه ر میهرکاراَفزا
 )٣( هفستوس  های    پايه   خود بجنبد و يا همچون سه       خودیِ به )٢(ددالو مانند شاهکارهای 

                                                
توليدکاال  مثابه وسيلة تنها به را نه که ماشين است ريکاردو های [شايستگی]  بزرگترين سزيده از  ـ اين يکی۱

   کرده است. نيز درک "redundant population" جمعيت  عنوان وسيلة اضافه بلکه به

)۲(Dedale   ياDädalus استان وی سازندة اساطيرِ ب ـ معمار داستانیِ يونان. بنابهکرِتجزيرة  ٭البيرنت 
(Crète) تور نو میکه  است(Minotaure) آشام ديوِ خون وايات  آن زندانی شد. بنا به در درونهمين ر

گرديد ولی برای خويش  مزبور زندانی البيرنتدر  تکرِ  پادشاه(Minos) وسمين امرِ خود نيز به ددال
   ن قلعه فرار نمود.هائی ساخت و ازآ از پر و موم بال

طوری که يافتنِ مدخَل و مخرجِ آن بسيار  که قطعات و شُعبِ اصلی و فرعیِ بسيار دارد به بنائی  Labirant ٭
  مشکل باشد. (فرهنگ معين)

)۳(  Hephästos ياHephaistos   آتش و فلزّ وآهنگری در اساطيرِ يونان وولکانبا   که  باستان ـ  ايزد 
(Vulcan) کند. ر اساطيرِ رومی تطبيق مید  
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بافتند،    خود می    های نساجی خودبه  کارِ مقدس بپردازد، وچنانچه ميل خويش به با نيروی
-نتی آ و   ١پاکار داشت و نه خواجه احتياجی به بنده."                      اه نيازی به     آنگاه نه استادکارگ     

منظورِآردکردن غلّه، اين          به )٣(آبی آسيای اختراعِ سيسرونزمان  شاعرِ يونانیِ )٢(پاتروس
کنيزان و برقرارسازندة              آزادکنندة       مثابه    های توليدی را، به           کلّيـة ماشين   ابتـدائیِ     شکلِ 

کشف باستيای زيرک و        دين! که بنابه       کافران بی      آه از اين        4عصرِ طالئی ستوده است.  
اند.    ، هيچ بوئی از علمِ اقتصاد و مسيحيت نبرده                 کولوچ    مک ترِ او     کسوت عاقل     پيش 

ترين وسيله برای درازکردن                 کافران پِی نبرده بودندکه ماشين اميدبخش                   ازجمله آن       
مثابه وسيلة کمالِ      ی از مردم را به        گروه    که آنان بندگیِ    روزانة کار است. درست است

خاطرِ    ها به   ساختنِ توده     اند. ولی ازآنجا تا تبليغ دربارة برده                     کرده   انسانیِ ديگران توجيه
 درجة بافندگان عاليقدر           عامی را به      های خام و نيمه       رسيده   دوران      به  اينکه برخی از تازه   

                                                
 (F. Biese: "Die Philosophie des Aristoteles", Zw. Band, Berlin, 1842, S. 408) ـ ١
)۲(Antipatros   
کند (مرکّب از       قوة آب حرکت می        که به   است  آسيائی   معنای   کلمة آسياب خود به       ) در زبان فارسی  ۳(

  است  [کالمی زايد]        آبی خود حشوی       و آب) و بنابراين آسيای             اده...]     گرد و مسطّحِ برهم نه [دو سنگ سآدوکلمة 
معنای اعمِّ کلمه       آسيا به   اينکه اکنون در زبان عامه آسياب يا توان ازآن پرهيز نمود ولی نظر به  که می

ی آب آنکه مقصود مؤلّف سرمايه دقيقاً ترجمه شود، در اينجاکلمة آسيای  شود ناگزير برای استعمال می
  کار برده شد. به
جهت   انجام يافته است ازآن           (Stolberg)اشتولبِرگ   وسيلة   من در اينجا ترجمة اين اشعار را که به                 ـ۴

کارکامالً اختالف بينِ طرز فکرِ جهان باستان و                  گذشته دربارة تقسيم        های   قول   که مانند نقل     آورم     می 
ازآردکردن بکشيد و راحت بخوابيد ـ بگذار  آسياگر، دست دهد: "ای زنان روزگارِ جديد را نشان می

کارِ دختران را به پريان واگذار نموده است، و   (Däo) دئوبانگ خروس سحر را بيهوده بشارت دهد! 
گَردند  خود می های خورده با پره های تکان آسياب] [سنگپرند ـ آسه هامی چرخ روی به بال آنان سبک اينک

زندگیِ پدران خود درآئيم و از                  گردانند ـ بگذار به         گرد خويش می      ن را به    های جنبان وگرا      و سنگ
  مندگرديم!" که بخششِ الهه است بهره موهبت بيکاری

("Gedichte aus dem Griechischen übersetzt von Christian Graf zu Stolberg", 
 Hamburg, 1782)  
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"eminent spinners"کالن ،کالباسگران"extensive sausage makers" متنفّذ بازرگانان ،
جهت  برسانند فاصله بسيار است. ازاين "influential shoe black dealers"فروش واکس

  اند. آنها فاقد احساسِ خاصِّ مسيحيت بوده گفت توان که می است
  

  کار آهنگديد ج) تش
  

شين درکف    که ناشی از بودن ما           اندازة روزانة کار،                چنانکه ديديم ـ امتداد بی           
ای انجاميدکه بنياد حياتيش مورد تهديد قرارگرفته     واکنشِ جامعه سرمايه است، بعداً به

کارگرديد. بر مبنای محدوديت                بود و لذا منجر به محدودساختنِ قانونیِ روزانة عادیِ              
کار است،     ازتشديدآهنگ       ايم و عبارت  آن برخورد نموده که ما سابقاً به ای مزبور پديده

ارزشِ مطلق، نخست سخن برسرِ       هنگامِ تحليلِ اضافه کرد و اهميت قطعی يافت. به مون
آن   کار يا بسط خارجیِ مقدارِکار بود و درجة شدت يا بسط درونیِ                           دادن]       [وسعت  توسيعِ

که درجةبزرگیِ تحويلِ مقدارِ توسيع را           است بود. اکنون هدف ما اين شده معلوم فرض
  سازيم. معلوم را آن بزرگیِ ديگر درجة عبارت قراردهيم يا به موردبررسی مقدارِشدت به

ماشينی وگردآمدن تجربيات درنزدگروه خاصّی      باپيشرفت صنعت که است بديهی
رو   ازاين      يابد.   می خود افزايش خودبه کار وبالنتيجه شدت سرعت کار، ازکارگران ماشين

دست   کارِکارخانه دست به         امتدادکار و نموِّ شدت          که طیِّ نيم قرن در انگلستان             است 
خوبی درک نمودکه اگر درمورد                 توان اين نکته را به          هم داده بودند. با وجود اين می    

تکرار    باشد و هرروز با نظمِ يکسانی کاری اعالدرجة حدت جنبة موقّت وگُذَرا نداشته
تشديد     قطه امتداد روزانةکار و       رسدکه درآن ن درمی ئی گرِهی شود،آنگاه ضرورتاً نقطه

روزانةکار تنها با درجة           نَحوی کنند، به کار ناگزير يکديگر را نفی می آهنگ که امتداد
درجة شدت فقط درصورت       افزايشِ گردد وبالعکس کار ميسر می تری ازشدت ضعيف

    شود. ساختنِ روزانةکار قابل تحمل می کوتاه
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کار را      افزون طبقة کارگر دولت را مجبور ساخت زمان           که تدريجاً خشمِ روز هنگامی
کارخانه در معنای اخصّ             کار را به        کوتاه نمايد و نخست روزانـة عادیِ                  با قوة قهريه      

ارزش از طريقِ امتـداد              که توليد روزافزون اضافه              ای   تحميل نمايد، و بنابراين از لحظه             
کامل همِّ      يد، سرمايه با تمامِ قوا و با آگاهیِ    گرد بار برای هميشه منتفی روزانة کار يک

سيستمِ ماشينی    تکاملِ    نسبی از راه تسريع در            ارزشِ     توليد اضافه     خويش را مصروف به         
ارزشِ نسبی نيز تغييری پديد آمد. شيوة توليد                     حال در خصلت اضافه          نمود. درعين       

به         اضافه    نسبی  رزشِ  اين               ا ز  ا ت  عبار به     است  طورکلّی  باالبردن          ،که  نيروی   وسيلة 
مدت بيشترتوليد        همان    در    يابدکه با صَرف همان مقدارکار و     ،کارگر امکانبارآورِکار

افزايد، اگرچه          نمايد. زمان کارِ واحد همواره ارزشِ واحدی به مجموعِ محصول می                               
شِ ارز     های مصرف بيشتری تجسم يافته و بالنتيجه          ارزشِ مبادلة مزبور اکنون در ارزش

کار مطلب      ساختنِ قهریِ روزانة         آورده است. ولی در موردکوتاه                   کاال را پائين       ایِ   دانه   
که به    کار با تکان عظيمی        ساختنِ قهریِ روزانـة        گردد. کوتاه نَحوِ ديگـری مطرح می به

  کند بالفاصله موجبِ       جوئی در شرايط توليـد وارد می               نيروی بارآور و صرفه           توسعـة  
کارکششِ باالتری        گردد، نيروی        زمان واحدکارِ زيادتری مصرف                 در   شودکه    آن می   
ِکارِ   ديگر تراکم      عبارت    تری پر شوند، يا به        نَحوِ فشرده کار به زمانِ [منفَذها] مسامات يابد و

 کارِ  روزانة       آن تنها دردرون           داردکه تحقّق       ای از شدت وامی   چنان درجه  کارگر را به
کار، در       فشردگیِ حجمِ بزرگترِ           پذيـر است. اکنون اين درهم              ن امکا   ای    گشته  کوتـاه   

حساب   مدت معينی از زمان، آنچنانکه هست، يعنی مانندکميت بزرگتری ازکار، به                                
 ١تراکم     درجة     گيرِ  منبسط"، اندازه          مثابه"مقدارِ     کار به مقياسِ زمان آيد. اينک درجنبِ می

                                                
طورکلّی وجود       هائی به    های مختلفة توليد تفاوت         شتهکارهای مربوط به ر          البته ازلحاظ شدت ميان   ـ۱

ئی،   واحوالِ فرعی        کرده است، برحسبِ اوضاع           قبالً بيان     اسميث آدام     ها، همچنانکه      دارد. اين تفاوت  
مثابه  کار به اينجا نيز زمان شوند. ولی در پا می حدودی با هم پابه کار است، تا  که ويژة هر يک از انواعِ

 ←شودکه مقاديرِ متراکم ومنبسط، يعنی دو بيان  ها متأثر می هنگامی ازاين تفاوت مقدار ارزشی فقط
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که آهنگش تشديد شده       ای   روزانة کارِ ده ساعته           گيرد. بنابراين اکنون           آن نيز قرار می     
است،که ساعات      ای شده کارِمصرف نيروی يعنی است، محتَویِ همان اندازه يابيشترکار،

 بيشتراز    آن دارای ارزشی برابر يا ساعته دربر داشت. لذا محصول۱۲ِمتخلخلِ روزانةکارِ

5
  وسيلة به که نسبی ارزشِ ميزان اضافه  ازترقّیِ نظر رفدار است. ص مسام ساعت روزانة 1۱

حجم     همان    دار    که مثالً سرمايه گفت توان شود، می می حاصل باالرفتنِ نيروی بارآورِکار
 آورد می  دست به الزم کارِ ساعت ۸کار در برابرِ  ساعت اضافه ۴ئی راکه سابقاً با  ارزشی

3رابرِکار در ب اضافه  ونيم ساعت ۳ اکنون با
   آورد. چنگ می کارِ الزم به ساعت 2۶

  

  گيرد؟ چه نَحو انجام می کار به  شود: تشديد آهنگ حاال اين سؤال مطرح می
کارآئیِ      که   است  شدن روزانة کار مبتنی بر اين قانون بديهی          نخستين نتيجة کوتاه

بنابراين     دارد.        ت معکوس  بکند نس   مل میکه طیِّ آن نيروی مزبور ع زمانی کار با نيروی
توان آنچه را که از لحاظ مدت عمل از دست رفته است                      در درون مرزهای معينی می

 کارگر واقعاً نيـروی           اينکه   دار، برای          با تشديد درجة عمل جبران نمود. ولی سرمايه                   
های   کند. درکارگاه         می  انديشی    چاره  ١مزدپردازی وسيلة اُسلوبِ اندازد، به کار به بيشتری

گری، که استفاده از ماشين هيـچ نقشی ندارد و يا نقشِ                       مانوفاکتوری، مثالً درکوزه              
-کوتاه    نَحوِ بارِزی اثبات نمودکه            کارخانجات به       کند، استقرارِ قانون         اهميتی ايفا می      بی 

  ونيروی      کار   شدن، نظم و دوامِ      دست اندازه انضباط، يک ساختنِ سادة روزانةکار تا چه

                                                                                                       
→ تدر برابرِ يکديگر قرارگيرند. [درتخالف و نفی] کارِ واحد، متبايناً و متنافياً ازکمي  

شودکه اگر مثالً درازشدن روزانة کار                    شدن مطلب توضيح داده می          (توضيحِ مترجم): برای روشن            
کاال   کار به    که  ئی  کارگردد، آنگاه ناچار در مقدار ارزشی             کاهشِ شدت معينِ برسدکه موجبِ حدی به

ای برسدکه مانع از امتداد معينِ روزانةکار  درجه کار به کند و يا بالعکس اگر شدت افزايد، تأثير می می
  شود. مقدارِ ارزشی لطمه وارد می گردد، آنگاه نيز به

 

 قرارخواهدگرفت. کتاب موردبررسی ششمِ اين که دربخشِ ای، شکلی ة دستمزد قطعهوسيل ـ ازجمله به۱
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نظر   معنیِ اخصّ، ترديدآميز به       معهذا حصولِ چنين تأثيری درکارخانة به ١را باالبرد. آن
ها   ازمدت      يکنواخت ماشين     حرکت پيوسته و کارگر به رسيد، زيرا درآنجا وابستگیِ می

موضوعِ    ۱۸۴۴که درسال      بود. بنابراين هنگامی          پيش اکيدترين انضباط را برقرار ساخته
داران همه يکدل         گرديد،کارخانه         ساعت مطرح    ۱۲کمتر از     دن روزانةکار به          آور    پائين  

اندکه     اند مراقب بوده         گماشته  های مختلفه    آنها درکارگاه         که   اظهار داشتند: "نگهبانانی           
کارگران      ودقّت     هشداری      درجة    توان می زحمت ونيز: "به کنند." تَلَف وقتی انرمباداکارگ

را ثابت       ها وغيره     برد." واگر سايرِشرايط ازقبيلِ سرعت ماشين  را از اينکه هست، باالتر 
  شده ، از افزايشِ دقّت            های درست اداره           کنيم: "آنگاه انتظارِ اينکه درکارخانه                     فرض  

تجربه    ٢آيد بيهوده است."          دست  کارگران و چيزهائی از اين قبيل، نتيجة محسوسی به                
در هر دوکارخانة            (R. Gardner) ر.گاردنِری و عمل خالف اين ادعا را نشان داد. آقا

ساعته را    ۱۱روزانةکارِ         ۱۸۴۴واقع است، ازآوريلِ     (Preston)پرِستونبزرگش،که در 
شدکه: "همان       نتيجه حاصل   از يک سال اين      ساعته نمود. تقريباً پس ۱۲جانشينِ روزانة 

ساعت به    ۱۱یِّ آمده است وکلّية کارگران ط              دست  مقدار محصول با هزينة يکسانی به
های ريسندگی       کارگاه     من از تجربيات       ٣اند."      ساعت سابق دستمزدگيرآورده      ۱۲اندازة  

%،  ۲۰ميزان     آالت، به      گذرم زيرا اين تجارب به افزايشِ سرعت ماشين                     و حالّجی می    
که درآن انواعِ بسيار مختلفی               عکس، در بخشِ نساجی، بخشی          بستگی داشته است. به      

     ک وگُلدار بافته می            از منسوجاتفانتزیِ سب             شدند مطلقاً هيچگونه تغييری در شرايط
با   ۱۸۴۴آوريلِ      ۲۰ژانويه تا       ۶گرديدکه "از        وجود نيامده بود. نتيجه اين              عينیِ توليد به    

ونيم پنس دريافت         شيلينگ۱۰معادل     ساعته، هرکارگر مزد هفتگیِ متوسطی          ۱۲روزانة 
                                                

   "Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1865"ـ مراجعه شود به: ۱
 "Reports of Insp. of Fact. for 1844 and the quarter ending 30th April 1845, p. 20-21"ـ  ۲

ای ثابت مانده بود، ميزان دستمزد هفتگی وابسته به  چون دستمزد قطعه. ۱۹گزارش صفحة  ـ در همان۳
 کميت محصول بود.
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 کار، دستمزد   ساعته ۱۱با وجود روزانـة   ،۱۸۴۴ژوئنِ  ۲۹آوريل تا  ۲۰نمود ولی از  می
2شيلينگ و ۱۰هفتگیِ متوسط برابر با

بيش  ساعت ۱۱طیِّ  در اينجا ١است. بوده پنس 1۳
ترِ   نتيجه منحصراً دراثرِکارِ پايدارتر ومنظّم        است واين شده کارِگذشته توليد ساعت۱۲از 

دريافت       با   کارگران      که  درحالی      است.   آمده    دست  آنها به دروقتجوئی  کارگران وصرفه
زد يک ساعت فرصتمحصول    مقدار     آوردند، همان      دست می آزاد به همان دستم     عايد

-صرفه   ساعت   ميزان يک     نيز به    وغيره     وی درمخارجِ ذغال،کار                گرديد و   می دار سرمايه

 و    (Horrocks)  هوروکس    آقايان        های   نظيرِ همين تجربيات درکارخانه          کرد. جوئی می
  ٢آمده است. عمل نيز با همين موفّقيت به  (Jacson) جکسون
کار را بدواً        ساختنِ  شدن روزانة کار،که شرط ذهنیِ متراکم                  کوتاه    محض اينکه   به

درزمان       آوردکه      می   وجود    را به     امکان      اين    کارگر    ديگر برای  عبارت سازد، وبه می فراهم
دار    گردد، ماشين در دست سرمايه            کار برد، قانوناً اجباری می               بيشتری به    معينی نيروی    

زمان     در    منظورِکاردوشیِ بيشتر         مستقيم به    طور   شودکه به    ئی می   وسيلة عينی     مبدل به   
وسيلـة   شود: به    پذيـر می    اين عمل از دو راه انجام               گيرد.    واحد مورد استفاده قرار می              

هرکارگر       مراقبت     تحت   که  هائی   ماشين   وسيلة ازدياد       ت يا به   آال   ماشين   بردن سرعت    باال  
-ساختمان ماشين    کارگر. تکميلِ        ، يعنی از راه توسعة ميدان عملِ              شود  داده می        قرار   

است     امری     سوی ديگر     است، از      کارگر      منظورِ اعمال فشارِ بيشتر به          طرفی به     آالت، از      
ه                    که به   نة                    خودیِ خود با آهنگ تشديدکار همرا کار    است؛ زيرا محدوديت روزا

                                                
 Reports of Insp. of Fact. for 1844 and the quarter ending 30th April 1845", p. 22"  ـ۱

نموده است. الذکر عاملِ معنوی نقشِ بااهميتی ايفا  . در تجربيات فوق۲۱گزارش، صفحة  ـ در همان۲
 فکرِ اين کنيم و پيوسته در ترکار می زنده اند: "ما دل کارخانجات چنين اظهار داشته کارگران به بازرس

ترين  را، از جوان کارخانه   فعال و شاد تمامِ ای  روحيهويم. ر می  که شب زودتر بيرون   هستيم پاداش 
کنيم."   کمک يکديگر توانيم درکار خيلی بيشتر به کارگر، فراگرفته است و ما می  کار تا پيرترين قطعه

  (همانجا)
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سازد. تکميلِ      های توليدی وادار می             جوئی در هزينه       ترين صرفه    جدی     دار را به      سرمايه  
دهد   حال امکان می برد و درعين  ماشينِ بخار تعداد ضَربات پيستون را در دقيقه باال می

مقدار     را، با صَرف همان       تری    جوئیِ بيشتری درنيرو مکانيسمِ وسيع             وسيلة صرفه   که به  
ميزان سايش  حرکت درآورد. تکميلِ دستگاه انتقال از  حتّا کمتر از سابق، به ذغال و يا

کاسته    وزن ميلـة بزرگ وکوچک پيوسته              شود که قُطر و     آن می    کاهد و موجبِ       می 
 متمايز    ماز ماشينيسمِ قدي       چشمگير   نَحو  را به     که ماشينيسمِ جديد     همان امری      شود، يعنی    

عينِ  آالت در کردن ابعاد ماشين کم آالت کار يا از راه ماشين تکميلِ سازد. و باألخره می
بافندگیِ      گيرد، مانند دستگاه         باالبردن سرعت و وسعت دامنـة تأثيرِ آنهـا انجام می                      

در عينِ افزايش حجم و تعداد              آالت    کردن خود ماشين   جديد بخار، و يا از راه بزرگ
اندازد، مانند ماشينِ ريسندگی، و يا از طريقِ تشديد                           کار می    که ماشين به    زارهائی    اف  

سالِ پيش در    ۱۵که  نامرئی، مانندآن تغييراتی       وسيلة تغييرات جزئیِ  افزارها به شتاب اين 
پنجم برسرعت     شدکه درحدود يک        آمد وموجب       عمل  خودکار به      دستگاه ريسندگیِ      

  ها اضافه شود. دوک
آغاز شده است.       ۱۸۳۳ساعت، از سالِ       ۱۲شدن روزانةکار تا           کوتاه  انگلستان در
که   گفت: "درنتيجة دقّت و فعاليت بيشتری               دارِ انگليسی می       کارخانه     يک  ۱۸۳۶حتّا در   

که   کاری    کارگر ضرور ساخته است، ميزان     آالت برای ازدياد قابل توجه سرعت ماشين
، ۱۸۴۴درسال   ١"است. نموده ترقّی مراتب گذشته به سبت بهگيرد ن بايد درکارخانه انجام

های مستَنَد     است،گزارش       (Shaftesbury)شفتسبری   کُنت  اکنون      که   (Ashley)اشلی  لُرد  
  زيرين را در مجلسِ عوام عنوان نمود:

دهند اکنون سه برابر بيش     ای انجام می کارخانه های کارگران در پروسه که "کاری
ترديد ماشينيسم بنائی      ها آغازگرديد. بی عمليات درکارخانه قبيل که اين است از هنگامی

حال   وی درعين      گرديد، ولی      انسان نمودکه جانشينِ اعصاب وعضالت ميليونها ريزی پِی
                                                

   John Fielden: "The Curse of the Fact. system", London, 1836, p. 32 ـ١
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داد...     افزايش انگيز  شگفت نَحوی هستند به آن حرکت وحشتناک راکه تابعِ هائی کارِانسان
ساعت در روی دو دستگاه          ۱۲بايستی طیِّ    رکارگر میکاری راکه يک نف۱۸۱۵درسال

اندازة      مسافتی به   پيمودن داد معادلِ می ، انجام۴۰توليد نخِ شمارة خودکار، برای ريسندگیِ
توليد همان شماره       که روی دو دستگاه ريسندگی برای   ، کاری۱۸۳۲ميل بود. درسال ۸

گرديد.     می ازآن، بالغ يااغلب بيش ميل،۲۰مسافتی درحدود بود، به  الزم ساعت۱۲طیِّ نخ
ساعت، روی هريک از دو دستگاه ريسندگی،                  ۱۲بايست طیِّ   ريسنده می ۱۸۱۵درسال

  بار اين    ۱۶۴۰ساعت وی   ۱۲بار بازوی خود را دراز نمايد، و بنابراين مجموعاً طیِّ       ۸۲۰
های   بايست در هر يک از دستگاه            ريسنده می     ۱۸۳۲نمود. درسال        عمل را تکرار می        

در هر دستگاه      ۱۸۴۴دفعه. در       ۴۴۰۰مجموعاً دهد، يعنی بار بازو حرکت۲۲۰۰ارخودک
کارِ الزم      ای وجود داردکه حجمِ            بار، و موارد ويژه            ۴۸۰۰حرکت و درمجموع  ۲۴۰۰

(amount of labour)  ديگری دراختيارِ من است هم بيشتراست... هم  اين از نَداکنون س  
يابد، اما    کار تدريجاً افزايش می شودکه ثابت می است و درآن ۱۸۴۲که مربوط به سال

کاهشِ    که درعينِ     که بايد مسافت بزرگتری طی شود بلکه بدان سبب    جهت تنها ازآن نه
که   جهت  کند و نيز ازآن        کاالهای توليدشده افزايش پيدا می           کارگر،کميت تعداد نسبیِ

رِ بيشتری است... و درکارگاه               کا  شود،که مستلزِمِ      اکنون اغلب پنبة نامرغوب رشته می          
را که سابقاً بينِ دو نفر تقسيم             کاری    حالّجی نيز مقدارِکار افزايش يافته است. اينک                    

کارگر، بيشترازجنسِ          تعداد زيادی نساجی،که دهد. در بخشِ انجام می شد، يک نفر می
طیِّ چند سالِ   آالت     اند، درنتيجة تشديد سرعت ماشين            کارگُماشته شده     ، به  [زنان]      اناث   

که درهرهفته       هائی   تعدادکالف      ۱۸۳۳است. درسال       % افزوده شده  ۱۰کار  ميزان اخير بر
ترقّی نمود.      ۲۱۰۰۰اين رقَم به      ۱۸۴۳گرديد، درسال        بالغ می    ۱۸۰۰۰شد به  ريسيده می    

عدد بود، در        ۶۰ای    دستگاه نساجیِ بخار دقيقه         (picks)های   تعداد قالّب      ۱۸۱۹درسال   
   ١کارِ بسياری است."  دهندة اضافه خود نشان گرديد و اين بالغ ۱۴۰رقَم به ينا ۱۸۴۲سال
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تحت حکومت قانون  ۱۸۴۴کار تا همان سال که ای با توجه به شدت قابل مالحظه
۱۲ه به کارخانه ساعته يافته بود، اظهاراتجوانگليسی م گفتند:   رسيدکه می نظر می داران

اين   توليد خواهد بود و بنابر      ميزان کارکاسته شود موجبِ تقليلِ  ازاين اززمان هرچه بيش
آنها را     هر پيشرفت بيشتری در اين جهت غيرممکن است. درستیِ ظاهریِ استداللِ                           

آنان،     ناپذيرِ اعمالِ       کارخانجات و مميزِ خستگی         ، بازرسِ لئونارد هورنِراظهارات زيرينِ 
  کند. اينک اظهارات وی:  بهترين وجهی ثابت می که در همان اوان ابراز شده است، به

است، منطقاً  آالت سرعت حرکت ماشين توليد وابسته به  کميت طورِعمده "چون به
حدّ   آنهارا بامراعات شرايط زيرين به         دار در اين قرار داردکه درجة سرعت کارخانه نفعِ

آالت،     شدن سريعِ ماشين    ز خراب  اعال ارتقا دهد. شرايط مزبور عبارتند از: جلوگيری ا
حفظ تکمي ی        کاالی مورد توليد و قدرتماشين تا حد که   کارگر در پيروی ازحرکت

طورِ مداوم انجام دهـد. چه بسا پيش                   العاده عملِ مزبور را به           بتواند بدون خستگیِ فوق
-گاه ماشين  کند. آن     دارِ عجول حرکت را زياده از اندازه سريع می                        کارخانه    آيدکه می

دار    کنند وکارخانه       ها اين سرعت زياده از حد را خنثی می                 زدگی    ها و محصول     شکنی
دارِ    اينکه يک نفرکارخانه          نمايد. نظر به       آالت را تعديل          مجبور است حرکت ماشين       

که   ام   اين نتيجه رسيده      آورد، من به        می   دست  فعال و زيرک خود حداکثرِ ممکن را به                
برآن اين       ساعت توليد نمود. عالوه          ۱۲همان ميزان       ساعت به  ۱۱ن طیِّ   محال است بتوا     

کند،   که مزد خود را  برحسبِ قطعه دريافت می                 کارگری     که  ام  نکته را مفروض دانسته
طورِ مداوم تحمل         برد تا بتواند همان درجة شدت را به                 کار می    حداکثرِ کوشش را به       

رسد   نتيجه می   اين وغيره به (Gardner)گاردنِرتجربيات  وجود با هورنِربنابراين  ١نمايد." 
کيفيت محصول    آوردن      ساعت ناگزير موجبِ پائين         ۱۲کمتر از  که تقليلِ روزانةکار به

کند   نکته نقل می    اثبات اين    خويش را برای۱۸۴۵سال بعد خود او نظريات ده ٢گردد. می
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کرده    درک می      کم  را  کارِ انسانی نيروی و پذيریِ ماشين حد وی انعطاف چه که سابقاً تا
که تقليلِ اجباریِ روزانة کار قادر است اين هردو را به اعالدرجة                                  دانسته است     و نمی  

  کشش برسانَد. 
دهيم يعنی دورة پس از اعمالِ         را مورد مطالعه قرار می ۱۸۴۷اکنون دورة پس از 

  شم، ابريشم وکتان.کار درکارخانجات انگليسیِ پنبه، پ قانون ده ساعت
 مول های    ودر ماشين ۵۰۰تا  (Throstles)تروستلهای  ها در ماشين "سرعت دوک

(Mules)  دستگاه ۱۰۰۰تا های بافندگیِ  دور در دقيقه افزايش يافته است، يعنی سرعت
دور    ۵۰۰۰به   ) ۱۸۶۲دور بود، اکنون (در              ۴۵۰۰در هر دقيقه  ۱۸۳۹که در سال تروستل

زد، اکنون در هر دقيقه             دور می     ۵۰۰۰درآن هنگام  مولهای  تگاهدس بالغ شده است و
 سرعت    پنجم اضافه     دوم يک      در مورد       دهم و      زند.  در مورد اول يک              دور می       ۶۰۰۰

١است."  وجودآمده  به
 کروفت    تری  اپ  شهری مهندس ، (James Nasmyth)ثنسمي جيمس  

(Patricroft)      ِلئونارد هورنِر        ای خطاب به       نامه   ضمنِ ۱۸۵۲، در سال     منچستر  از محال 
طورِ تفصيل شرح     آمده به      عمل  در ماشين بخار به       ۱۸۵۲تا   ۱۸۴۸که از سال       ترقّياتی را   

ای   کارخانه دهدکه درآمارهای رسمیِ آنکه وی اين نکته را تذکّر می از داده است. پس
شود و   ی می ارزياب      ٢  ۱۸۲۸آن در سال         پيوسته نيروی اسب بخار بر مبنای قدرت عملِ               

کار رود،       مثابه نموداری از نيروی واقعی به           طورِ رسمی و تنها به تواند به اکنون فقط می
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 زيرنويسِ هاست (ب راگرفته اسمی جای نيروهای آبی های جديد وچرخ های بخارِ واقعیِ ماشين اسب نيروی

ای با     های قرقره      گزارش ديگردوک           مراجعه شود). و نيز دراين              ۶۱۱مربوطه در همين فصل، صفحة        
). وهمچنين ۱۸۵۶و ۱۸۳۹،۱۸۵۰ های سال اند (مانندگزارش های ريسندگیِ واقعی مخلوط نشده دوک

کَنَف    های   رخانه   کا  اضافه شده است و بينِ       "gigs"های پشمباف      های پشم تعداد دستگاه  کارخانه برای
ين کتان ازطرف ديگر تميز داده شده است و باألخره برای نخست                       های بافی ازطرفی وکارخانه شاهدانه

  بافی درگزارش پذيرفته شده است.  بار جوراب
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وزن    های بخار هم      که ماشين   گويد: "جای ترديد نيست      مهندسِ مزبور ازجمله چنين می
آمده    عمل  که فقط اصالحات جديدی درآنها به                های سابق    و اغلب عينِ همان ماشين        

% بيش ازگذشته قدرت عمل دارند و در بسياری ازموارد همان        ۵۰متوسططورِ  است به
نيروی اسب تحويل        ۵۰پا،    ۲۲۰ای    که در روزگارِ سرعت محدود دقيقه                هائی   ماشين 

اسب بازده دارند... ماشين بخارِ                 ۱۰۰کمتر، بيش از      دادند، اکنون با مصرف ذغالی                می 
آمده    عمل  آن به    که در ساختمان      اتی جديد با همان نيروی اسمیِ اسب، درنتيجة اصالح   

حرکت   بخار، باقدرتی بزرگترازگذشته به ديگ شدن ابعاد وتکميلِ است دراثرِکوچک
نسبت نيروی اسمیِ اسب   کارگر به آيد... بنابراين، با اينکه مانندگذشته همان عده درمی

کاسته شده   استفاده    اَفزار از تعدادکارگرِ مورد                 کار اشتغال دارند در نسبت با ماشين               به 
بردند     کار می    اسب به   اسمیِ  نيروی    ۱۳۴۲۱۷کارخانجات انگلستان۱۸۵۰درسال ١است." 

 ۱۸۵۶حرکت درآورند. در سال              دستگاه نساجی را به      ۳۰۱۴۹۵دوک و  ۲۵۶۳۸۷۱۶تا 
گرديده     ۳۶۹۲۰۵و   ۳۳۵۰۳۵۸۰ترتيب بالغ بر      نساجی به    های   ها و دستگاه     تعداد دوک 

 ۱۸۵۶مانده بود،آنگاه در            باقی   ۱۸۵۰صورت سال وی اسبِ مورد نياز بهبود. چنانچه نير
های رسمی نيروی مزبور          گزارش     آمد. ولی طبقِ       می  نيروی اسب الزم         ۱۷۵۰۰۰معادلِ 

حساب  ۱۸۵۰گرديد يعنی اگر برمبنای سال     اسب بالغ می ۱۶۱۴۳۵دراين تاريخ فقط به 
آنچه ازگزارشِ           ٢ه است."     کمتر ازآن تاريخ بود            نيروی اسب     ۱۰۰۰۰شود بيش از     

ای  با سرعت      کارخانه     که سيستمِ  آيد اين است      (آمارهای رسمی) برمی   ۱۸۵۶اخيرِ سال
است. درنتيجة       آالت تقليل پيداکرده          ماشين    به   يافته، تعدادکارگران نسبت شگَرفی بسط

گتری  های ديگر، ماشين بخار وزن مکانيکیِ بزر        درنيرو واستفاده ازاُسلوب جوئی صرفه
اَفـزارها و بروزِ تغييرات در روِشِ                    آورد. و در اثرِ تکميلِ ماشين              حرکت درمی      را به    

ها افزايش يافته         ديگر، مقدارِ فراورده  عللِ ها و بسياری ساخت و باالرفتنِ سرعت ماشين
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آمده، نيروی بارآورِ              عمل  آالت به     که در همه نوع ماشين         اصالحات بزرگی       ١  است."    
شدن روزانةکار... محرک               سيار باال برده است. بدون هيچگونه ترديدکوتاه                     آنها را ب     

  ترِکارگران موجبِ         اين اصالحات بوده است. اصالحات مزبور توأم باکوششِ متراکم     
سابق    اندازة      ششم) به   ميزان دو ساعت يا يک          شده (به    آن شدکه طیِّ روزانةکارِکوتاه                

   ٢گردد."  محصول تحويل تر قدر روزانة کارِ طوالنی يعنی به
ای و    های مصنوعات پنبه       همين امرکه در انگلستان رشد متوسط ساليانة کارخانه                  

% بالغ      ۸۶به  ۱۸۵۶تا  ۱۸۵۰های % بود، درسال۳۲، ۱۸۵۰تاسال ۱۸۳۸غيرآن،که از سال 
کار در ازدياد          کشیِ فشردة نيروی        دهدکه تا چه درجه بهره           نشان می    تنهائی   گرديد، به     

  داران دخيل بوده است. کارخانه تثرو
حکومت     تحت   ۱۸۵۶تا   ۱۸۴۸ة سال  با اينکه صنايعِ انگلستان، طیِّ دورة هشت                 

آنچه    سال بعد، يعنی     ۶های    کار، رشد زيادی يافت، معذلک پيشرفت                 قانون ده ساعت   
 های  ازآن بود. مثالً درکارخانه                مراتب بيش     گرديد، به      انجام    ۱۸۶۲تا ۱۸۵۶که در دوران 

دوک    ۱۳۸۸۵۴۴:  ۱۸۶۲دوک و درسال        ۱۰۹۳۷۹۹معادل     ۱۸۵۶بافی: درسال      ابريشم   
دستگاه مورد      ۱۰۷۰۹:  ۱۸۶۲دستگاه نساجی و در          ۹۲۶۰:  ۱۸۵۶رفت. در      کار می    به 

شد ولی در     نفر می   ۵۶۱۳۱بالغ بر    ۱۸۵۶استفاده بود. بالعکس تعدادکارگران در سال                     
است   يافته بود. مستفاد از ارقامِ مذکور اين                   نفر تقليل  ۵۲۴۲۹تعداد مزبور به  ۱۸۶۲سال

زمان    که هم   يافته درحالی    % افزايش۶/۱۵نساجی های % ودستگاه۹/۲۶ها  که تعداد دوک
ريسی    پشم  های   درکارخانه   ۱۸۵۰است. سال % کاهش يافته۷ميزان کارگران بهآن تعداد با

مورد استفاده به        های    تعداد دوک       ۱۸۵۶که در رفت درحالی کار می دوک به ۸۷۵۸۳۰
تعدادآنها       ۱۸۶۲%) و در سال       ۵۱/ ۲ميزان     عدد رسيده بود (يعنی افزايشی به     ۱۳۲۴۵۴۹
ای،    های قرقره      که از دوک       %) . درصورتی  ۷/۲معادلِ کاهشی عدد بود (يعنی ۱۲۸۹۱۷۲
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است، صرف    منظور نگرديده       ۱۸۶۲وارد شده ولی درسال ۱۸۵۶که در محاسبات سالِ 
بالتغيير مانده    تقريباً  بعد به ۱۸۵۶ها ازسالِ  شودکه تعداد دوک ه مینظر شود آنگاه ديد

های نساجی      ها و دستگاه     درموارد متعددی سرعت دوک     ۱۸۵۰عکس، ازسالِ است. به 
اجی بخار در کارخانه های دستگاه دو برابر شده است. تعدادقرارِ    بافی بههای ابريشم نس

. تعدادکارگرانی          ۴۲۰۴۸: ۱۸۶۲، و در۳۸۹۵۶: ۱۸۵۶، ۳۲۶۱۷: ۱۸۵۰است:  زيرين بوده
: ۱۸۵۶نفر بوده، در سال        ۷۹۷۳۷اند  رشته صنعت اشتغال داشته  در اين ۱۸۵۰که درسال 

اند    سال بوده     ۱۴کمتر از    نفر. ولی درميان اين عده اطفالِ                 ۸۶۰۶۳:  ۱۸۶۲  و در    ۸۷۷۹۴
نفر. پس     ۱۳۱۷۸:  ۱۸۶۲نفر و سال ۱۱۲۲۸: ۱۸۵۶نفر، سال ۹۹۵۶: ۱۸۵۰قرار: سال بدين

های   بسيار درعدة دستگاه         دهدکه باوجود افزايشِ می نشان ۱۸۵۶باسال۱۸۶۲مقايسة سال
استثمارشده     عدةکودکان      که درحالی شده کاسته کارگران شاغل مجموعِ ازتعداد نساجی،

  ١افزايش يافته است." 
عوام اظهار نمود:  عضوِ پارلمان درمجلسِ (Ferrand)درنَف ۱۸۶۳آوريلِ سال ۲۷در

نمايندگان"      گويم،    نامِ آنها سخن می      ، که من به    چشاير   و النکاشاير    ناحية    ۱۶  کارگران
ها زيادتر       کارخانه    کار در     آالت پيوسته     اند،که درنتيجة تکميلِ ماشين          من اطالع داده         به 

 کرد ولی     کار می    چندکمک در سرِ دو دستگاه بافندگی         شود. درگذشته يک نفر با می
وجه غيرعادی       هيچ چرخانَد وحتّا به کمک می نفر سه دستگاه را بدون اکنون همان يک
شده  حال يک نفر به چهار دستگاه بپردازد. آنچنانکه واقعيات نقل                            نيست که درعين     

کار فشرده شده است.         ساعت  ۱۰کار درکمتر از         ساعت  ۱۲کنند، اکنون       حکايت می   
چه نسبت عظيمی طیِّ      ها به   کارخانه    کارگران  ستگیِشودکه رنج وخ بنابراين، واضح می

  ٢افزايش يافته است."  های اخير سال
                                                

 Reports. of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862", p. 100, 130"  ـ۱

قطعه  ۲۶ کارِ هفتگی روی دو دستگاه ساعت ۶۰با دستگاه بافندگیِ جديد بخار اکنون يک بافنده با ـ۲
 ←  قديمِ بخار فقط      اه بافندگیِ     که با دستگ    سازد درحالی       از نوعِ معين و طول و عرض مشخّص می              
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۱۸۴۴های   ارِ سال  ک نتايجِ نيکوی قوانينِ ها کارخانه بنابراين با وجود اينکه بازرسان 
اند، معذلک        کامل مورد ستايش قرار داده               و با درستیِ    ناپذير طورِ خستگی را به ۱۸۵۰و

گرديده     کاری حال موجبِ تشديدآهنگ شدن روزانةکار درعين کوتاه کهنددار  اعتراف
  کار است. کنندة خود نيروی کارگران و بالنتيجه تباه زيان سالمت که به است

تابی، آن     ريسی، پشم و ابريشم      های پنبه کارخانه رسدکه در اغلبِ نظر می "چنين به
های   و حرکتش طیِّ سال    با ماشين است که الزمةکار ای درآورنده کششِ عصبیِ ازپای 

العاده دراثرِ    وميرِ فوق از عللِ مرگ انگيز تسريع شده است، يکی چنين شگفت اخير اين
گزارشِ     ضمنِ (Greenhow)هاو   دکترگرين     که  هائی   بيماری باشد، همان ريوی های بيماری
ين ترديدی وجود        کوچکتر  دراين نکته ١انگيزِ اخيرِ خود متذکّرگرديده است."  ستايش

گردد،آنگاه    وسيلة قانون ممنوع هميشه به بار برای نداردکه هرگاه امتداد روزانةکار يک
کار   شدت   درجة     سيستماتيک    ازراه باالبردن  آيدکه وجود می به گرايش برای سرمايه اين

صورت   کند به   آالت بروز می      راکه درماشين خسارت خودرا جبران نمايد و هر تکاملی
د، کار بيشترِنيروی وسيلةدوشيدنرکاهشِ    شودکه   کشانده  نقطةعطفی اجباراً به تا باز درآو

  انگليس از               ٢ناپذيرگردد.         کار اجتناب      ساعات صعودیِ صنعت از سوی ديگر حرکت
های صنعتی    تا روزگارِ ما، يعنی در دوران روزانة ده ساعته، بيشتر از پيشرفت                                  ۱۸۴۸

                                                                                                       
   ای از اين قبيل از همان قطعه با همان مشخّصات توليد نمايد .هزينة بافت هر قطعه ۴توانست  می →

 تنزّل نموده بود. ۵
 پنس به ۹و شيلينگ ۲از  ۱۸۵۰آغازِ سالِ ۱
۸ 

خواسته     وظيفه  اين فقط نفرکمک سه با کارگرِريسنده يک ) از۱۸۴۱پيش( سال دوم): "سی چاپ (ملحقة
دوک مراقبت نمايد. اکنون (آخرِ          ۳۲۴تا  ۳۰۰شدکه يک جفت دستگاه ريسندگیِ خودکار را با  می

تحت  شود بالغ می ۲۲۰۰آن به های که تعداد دوک دستگاه طلبندکه چندين کمک از وی می۵) با۱۸۷۱
 کارخانجات     (بازرسِ     کند."     يد می نخ تول    ۱۸۴۱کم هفت بار بيشتر از سالِ          نظر داشته باشد و وی دست     

Alexander Redgrave  در "Journal of the Society of Arts" ۵  ۱۸۷۲ژانوية(  
  Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1861", p. 25-26"ـ ١
 کار آغاز شده است. آژيتاسيون دربارة هشت ساعت يراالنکاشکارگران  ) ميان۱۸۶۷اکنون ( از هم ـ۲
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ساعتةکاراست. اين پيشرفت          ۱۲، يعنی دردوران روزانة    ۱۸۴۷ تا۱۸۳۳های مزبور درسال
که طیِّ دورة اخيرالذکر نسبت به نيم قرن             است مراتب بيش ازآن ترقّياتی صنعتی حتّا به

  ١حد و مرز، انجام يافته است. ای، يعنی زمان روزانةکارِ بی کارخانه پس ازآغازِ سيستمِ
                                                

 ۱۸۴۸سالرا از (Factories)های واقعی کارخانه شود، پيشرفت که درزيرآورده می های چندی پيکره ـ۱

  دهد: (انگلستان) نشان می درکشورِ پادشاهیِ متّحد
   صادرات : کميت 

۱۸۶۵ ۱۸۶۰ ۱۸۵۱ ۱۸۴۸ 

۱۰۳۷۵۱۴۵۵ 
۴۶۴۸۶۱۱ 

۲۰۱۵۲۳۷۸۵۱ 

۱۹۷۳۴۳۶۵۵ 
۶۲۹۷۵۵۴ 

۲۷۷۶۲۱۸۴۲۷ 

۱۴۳۹۶۶۱۰۶ 
۴۳۹۲۱۷۶ 

۱۵۴۳۱۶۱۷۸۹ 

۱۳۵۸۳۱۱۶۲ 
 

۱۰۹۱۳۷۳۹۳۰ 

 کارخانة پنبه

  فوند) پنبة رِشته (به       
  فوند) دوزندگی (به  نخِ       
     يارد) ای (به منسوجِ پنبه       

۳۶۷۷۷۳۳۴ 
۲۴۷۰۱۱۳۲۹ 

۳۱۲۱۰۶۱۲ 
۱۴۳۹۹۶۷۷۳ 

۱۸۸۴۱۳۲۶ 
۱۲۹۱۰۶۷۵۳ 

۱۱۷۲۲۱۸۲ 
۸۸۹۰۱۵۱۹ 

  کارخانة کتان وکَنَف

  (به فوند)  نخ           
     منسوج (به يارد)          

۸۱۲۵۸۹ 
۲۸۶۹۸۳۷ 

۸۹۷۴۰۲ 
۱۳۰۷۲۹۳ 

۴۶۲۵۱۳ 
۱۱۸۱۴۵۵ 

۱۹۴۸۱۵ 
 

  کارخانة ابريشم

  فوند) (بهمختلفه انواع ابريشم نخ       
 فوند) منسوج (به       

۳۱۶۶۹۲۶۷ 
۲۷۸۸۳۷۴۱۸ 

۲۷۵۳۳۹۶۸ 
۱۹۰۳۷۱۵۳۷ 

۱۴۶۷۰۸۸۰ 
۱۵۱۱۳۱۱۵۳  

  کارخانة پشم

  فوند) نخِ پشم (به      
  يارد) منسوج (به     

  

ليرةاسترلينگ) (به     ارزش صادرات:  

۱۸۶۵ ۱۸۶۰ ۱۸۵۱ ۱۸۴۸ 

۱۰۳۵۱۰۴۹ 
۴۶۹۰۳۷۹۶ 

۹۸۷۰۸۷۵ 
۴۲۱۴۱۵۰۵ 

۶۶۳۴۰۲۶ 
۲۳۴۵۴۸۱۰ 

۵۹۲۷۸۳۱ 
۱۶۷۵۳۳۶۹ 

  کارخانة پنبه
  پنبة رِشته        
   ای منسوجِ پنبه       

۲۵۰۵۴۹۷ 
۹۱۵۵۳۵۸ 

۱۸۰۱۲۷۲ 
۴۸۰۴۸۰۳ 

۹۵۱۴۲۶ 
۴۱۰۷۳۹۶ 

۴۹۳۴۴۹ 
۲۸۰۲۷۸۹ 

  کارخانة کتان وکَنَف

  نخ             
 منسوج         

۷۶۸۰۶۴ 
۱۴۰۹۲۲۱ 

۸۲۶۱۰۷ 
۱۵۸۷۳۰۳ 

۱۹۶۳۸۰ 
۱۱۳۰۳۹۸ 

۷۷۷۸۹ 
۵۱۰۳۲۸ 

 

  کارخانة ابريشم

  مختلفه  انواع   بريشما   نخ       

 منسوج        

۵۴۲۴۰۴۷ 
۲۰۱۰۲۲۵۹ 

۳۸۴۳۴۵۰ 
۱۲۱۵۶۹۹۸ 

۱۴۸۴۵۴۴ 
۸۳۷۷۱۸۳ 

۷۷۶۹۷۵ 
۵۷۳۳۸۲۸ 

  خانة پشمکار

  نخِ پشم       
  منسوج      

، ۱۳و ۸شمارة   "Statistical Abstract for the United Kingdom" آبی:  های کتاب کنيد به (مراجعه
  ←  .۱۸۶۶و ۱۸۶۱لندن، 
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  کارخانه .۴

  
مطالعه قرار      را، مورد       ارخانه، يعنی شالودة سيستمِ ماشينیفصل، پيکرِک درآغازِ اين

کشیِ   بهره   انسانیِ  برمصالحِ وکودکان کارِ زنان چگونه ماشين باتصرف ديديم داديم. سپس
العادة روزانة  وسيلة امتداد فوق کارگررا به تمامِ زندگیِ افزايد وچگونه ماشين سرمايه می

تا    دهد   دست می   ماشينيسم،که امکان شگرفی به    پيشرفت چگونه کند و کار مصادره می
تل               کوتاه   مقدارِ روزاَفزونی از محصول را همواره در مدتری توليد نموده باألخره مبد

ای از زمان بيشترکار دوشيده شود            آن درهرلحظه کمک گردد تا به می به وسيلة منظّمی 
 ماکارخانه       مار قرارگيرد. اينک       کار همواره شديدتر مورد استث عبارت ديگر نيروی يا به

اش موردمطالعه         ترين چهره     يافته   را درسازمان  آن ودرواقع کرده بررسی اش درمجموعه را
  قرار می دهيم.

                                                                                                       
درصد افزايش يافتند و در فاصلة بينِ               ۴ها فقط    کارخانه   ۱۸۵۰و ۱۸۳۹های  بينِ سالير االنکاشدر  →

که در هر دو  درصد بر تعدادآنها افزوده شد. درحالی۳۳، ۱۸۶۲و ۱۸۵۶د و بينِدرص۱۹، ۱۸۵۶و ۱۸۵۰
کاهش پذيرفته      طورِنسبی طورِ مطلق افزايش يافته، ولی به سالة مزبور تعدادکارگران شاغل به ۱۱دورة 

  Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1862", p. 63"است. مراجعه شود به: 
طورکلّی چه مقامی  اينکه صنايعِ مزبور به  بردن به دارند. برای پِی [برتری] نايعِ پنبه تفوقص يراالنکاشدر ـ 

 ير االنکاش  اين نکته توجه شودکه صنايعِ پنبة           است به   کنندکافی    بافی اشغال می  ريسی و پارچه را در نخ
دهند.  و ايرلند تشکيل می% از مجموعِ اين رشته از صنايع را درانگلستان، اسکاتلند،گال ۲/۴۵تنهائی  به

% و از تمامِ اسب        ۴/۸۱های نساجیِ بخار  % ، از مجموعِ دستگاه ۳/۸۳های مورد استفاده  ازکلّية دوک
%  ۲/۵۸کار اشتغال دارند  که به % و از مجموعِ افرادی۶/۷۲های مزبور است  که محرک دستگاه بخاری

  ) ۶۳و ۶۲در اختيارِ آنهاست. (همانجا، صفحة 
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کارخانه را چنين توصيف       از طرفی ،رکارخانة خودکا  )١(، اين غَزَلسرایيوردکتر 
،که با مهارت و پشتکار         طبقات مختلفة کارگر، اعم از بالغ يا نابالغ           کند: "همکاریِ می

وسيلة نيروی مرکزی (يا نخستين موتور)                آالت مولّد را،که دائماً به               سيستمی از ماشين   
را مانند "اتومات عظيمی"          کنند." و از سوی ديگرآن آيند، نگهبانی می حرکت درمی به

و  شعور،که متّفقاً     شماری اعضاِء مکانيکی و ذی             کنند "مرکّب از عدة بی           معرفی می   
کلّية اين     کنند تا شیِء واحد و همانندی را توليد نمايند،آنچنانکه   بدون انقطاع عمل می

وجه مفهومِ     هيچ  خود متحرکی هستند." اين دو بيان به اعضاء تابعِ نيروی محرک خودبه
کار مانند      بسته با هيئت اجتماعی        هم  يگانه ندارند. در يکی ازآنهاکارگر جمعی و به                       

کند.   شود و خودکارِ مکانيکی مانند محمـول جِلوِه می                  تلقّی می   [برتر]      موضوع متفوق    
مثابه اعضاِء      است وکارگران فقط به            نفسه موضوع    در بيان ديگر، دستگاه خودکار به               

اند و باآنها در تابعيت از نيروی محرک                   شعورِآن همسازگشته       اعضاِء بی     شعور، به    ذی  
آالت اطالق       هرنوع استفاده از ماشين    طور عمده به ند بهتوا مرکزی دمسازند. بيان او می

کارخانة جديد را         داری از ماشين و بالنتيجه سيستمِ           گردد ولی بيان دوم استفادة سرمايه  
مايل است ماشينِ مرکزی را،که حرکت از                 يور  جهت   همين  کند. و نيز به      توصيف می  

خودکامی تصويرنمايد.   انند دستگاهخودکار بلکه م مثابه دستگاه شود، نه به می ناشی آن
شمارِ خويش را      های عظيم، قدرت نيکوکارِ بخار رعايای بی                   کارگاه  گويد: "دراين می

   ٢کند."  در پيرامون خود جمع می
ماشين منتقل    کاربردن اَفزار به      کارگر نيز در به به ماشين زَبردستیِ اراَفزارک با انتقالِ

آزادگرديده است.            کارِ انسانی      از قيد مرزهای شخصیِ نيروی           گردد. کارائیِ اَفزار               می 
رود.     داشت، ازبين می آن تکيه روی کارِ مانوفاکتوری به که تقسيم ئی پاية فنّی روآن ازاين

                                                
شاعرِ بزمی  نامِ Pindarپيندار( خودکار کارخانةپيندارِاين  يورگفته شده است: "دکتر  کتاب در متنِ) ۱(

  ازميالد است). قبل ۴۴۳ـ  ۵۲۲و غزلسرای معروف يونان در
 Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 18ـ  ۲
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کمک   که  کارهائی     نمودن    سطح بنابراين درکارخانة خودکار گرايش برابرساختن و هم                
طورِ   به  ١گيرد.    کارگران متخصّص را می          مراتبِ    ها بايد انجام دهند، جای سلسله              ماشين 

کارگران جزءکار          های طبيعیِ سن و جنس، جانشينِ تمايزهای مصنوعیِ                عمده تفاوت 
  گردد. می

شود، بدواً عبارت          که درکارخانـة خودکار از نو پيـدا می                     کار هنگـامی     تقسيم 
 مِ تودة کارگر،      يافته و همچنين تقسي      های تخصّص    ماشين  کارگران به         است از توزيعِ      

های مختلفة کارخانه،         دهند، به بخش      يافته را تشکيل نمی       های سازمان      که ديگر گروه      
کنندکه از يک نوعند و         کار می    اَفزارهائی       که درآنجاکارگران بر سرِ ماشين   هائی بخش

آنها فقط همکاریِ ساده حکمفرماست.            اند و بنابراين بينِ         در جنبِ يکديگر قرارگرفته   
يافتة مانوفاکتور         گروه سازمان        کُمکی، جانشينِ      کارگرِ     بينِ سرکارگر و چند        ارتباط    

کنند   اَفزارهاکار می          که واقعاً با ماشين       است  کارگرانی      بينِ  اساسی  بندیِ   گردد. تقسيم      می 
  دادن به      کارگران چندی را نيز شمرد که به مراقبت و خوراک                         (که درزمرة آنها بايد            

د        رنـد و دستياران سادة اين               ماشينِ محرک اشتغال  غلب        کارگـران ماشينی          ا ا (که 
آالت    رساندن به ماشين      کارشان منحصر به خوراک          که  منحصراً کودکند).کلّية کسانی      

بندیِ اساسی     آيند. در جنبِ اين تقسيم          شمار می   درعداد دستياران به            (Feeders)است  
ر می             قرا دی  فرا زلحاظ          ا ا بی      گيرندکه  هميت هس     عددی  به  ا و  مجموعِ       تند  بازرسیِ 

ها، نجارها وغيره.          آنها مشغولند؛ مانند مهندسين، مکانيک             آالت و تعميرِ دائمیِ         ماشين 
ديگر از راه         اينان قشرِعاليتری از طبقة کارگر هستند،که بخشی ازآنها علماً و بخشِ                           

شدة  لحاق  اند و فقط ا      کارگران کارخانه پرورش يافته                  محيط   وری در خارج از            پيشه 
   ٢آنها هستند. به

                                                
  ۱۴۰صفحة کارل مارکس: "فقرِ فلسفه"،  کنيد به ـ مراجعه ۲۰ـ همان اثر، صفحة ۱
آن را با واقعيات ديگری اثبات نمود:  توان  آماری جالب است و می های  ـ نکتة ذيل از لحاظ نيرنگ۲

 ←مثابه افراد غيرکارگر از  کارگران اخيرالذکر در متن را آشکارا به گزاریِ انگلستان ازطرفی قانون
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  کار تنها جنبة فنّی دارد. اين تقسيم
کارگر است تا بتواند حرکت             بدوی از جانبِ        کارآموزیِ       هرکارِ ماشينی مستلزمِ      

خود را با حرکت يکنواخت و پيوستة دستگاه خودکار تطبيق دهد. چون مجموعة                                
هم بستگی    دهندکه به     کيل می هيئت ماشينیِ متنوعی را تش        خود   خودیِ     آالت به     ماشين 

که بر پاية ماشين استوار است            ئی  کنند، همکاری      زمان با يکديگرکار می           دارند و هم      
متنوع     کارگری برحسبِ ماشين           های مختلف    گروه      شدن  ناگـزير مستلزمِ تقسيم        های 

من               است. ولی       اين ضرورت را  تقسيم    کند  فی می تکـارِ ماشينی  کارِ مزبور شيـوة        که 
همان وظيفه       کارگر به       وسيلة تخصيصِ دائمیِ همان         گيرد و به     وفاکتوری را پيش        مان  

شود نه ازکارگر،           کارخانه از ماشين ناشی می           اينکه حرکت تمامِ       نظر به   ١گردد.     تثبيت 
ينکه پـروسة کار قطـع                           لذا تعويضِ افـراد می            يابد بدون ا دائماً وقوع  گردد.       تواند 

           تدليـل بر صح به      اين مدعا را سيستمِ نوبت          بارِزترين  دهـد، کـه       دست می   کـاری 
، استقـرار يافت.       ۱۸۵۰ـ  ۱۸۴۸های    داران انگليس، در سال             کـارخانه      هنگامِ عصيان     به 

آموزد،      کارگر می     کارِ ماشينی از ابتدای جوانی به                 باألخره آن سرعت عملی را که             
کار را     منحصراً ماشين   حال ضرورت پرورشِ طبقـة مخصوصی ازکارگران                        درعين    

                                                                                                       
→ تأثيرِ قانون وسيلة پارلمان  که به هائی گر درگزارشکند و از سوی دي کارخانجات برکنار می محيط

آورد  کارخانه می ها وغيره را درعدادکارگران تنها مهندسين، مکانيسين يابد باهمان وضوح نه انتشار می
بندان وغيره و خالصه  کارفرما، بازرسان، مأموران، تحويلـداران و بسته  بلکه حتّا مديران، نمايندگان

  کند. کارخانه وارد می دار را در مقولة کارگران کارخانهاستثناِء خود کس به همه
ميل و ارادة        توان، درصورت اضطرار بنابه             کارگران را "می گويدکه پذيرد و می اين نکته را می يورـ ۱

  زندکه: "چنين تغييری با عادت              از ماشينی به ماشينِ ديگر انتقال داد" و پيروزمندانه فرياد می                          مديران
آن   کارگر را مأمورِ ساختنِ سرسنجاق و ديگری را مأمورِ تيزکردن نوک                              کار،که يک      کهنة توزيعِ    

  (Philosophy of Manufactures", p. 22")گيرد."  نمايند، آشکارا در تضاد قرار می می
های خودکار فقط در           کهنه" را درکارخانه            کردکه چرا اين "عادت             بهتر بود وی از خود سؤال می             

  گذارند. کنار می "صورت اضطرار"
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وسيلة ماشين    ولی قسمتی از خدمات دستياران ساده، درکارخانه به                          ١سازد.    منتفی می  
وجود    و قسمت ديگر، نظر به سادگیِ بسيار، خود اين امکان را به                        ٢پذير است  تعويض

کننده   کارهای خسته      کسانی راکه مأمورِ اين قبيل             سرعت  آورندکه بتوان دائماً و به               می 
  تند، تعويض نمود.هس

کار را از لحاظ فنّی دگرگون ساخته                  کهنة تقسيم   ولی با اينکه ماشينيسم سيستمِ       
                                                

وقوع پيوست، بورژوا           آمريکا به     که درجريان جنگ داخلیِ        کند، مانند آنچه هرگاه ضرورت حکم ـ۱
های ملّی"     دارد. "کارگاه           سازی وغيره، وامی          کارها، مانند راه          ترين   کارگرِکارخانه را استثنائاً به خشن      

جهت با    پنبه تخصيص داده شده بود، ازآن                بيکاران صنايعِ      و بعد،که به      ۱۸۶۲های    انگلستان در سال      
کارهای  حسابِ دولت به که در مؤسسات اخيرکارگران به داشت فرانسه تفاوت  ۱۸۴۸های ملّی کارگاه

وسيلةکارگران  های انگليسی،کارهای شهری بارآوری به که درکارگاه داشتند درحالی غيرمولّد اشتغال
طريق    شدکه بدين    ئی تمام می     تر ازکارِکارگرِ عادی             و حتّا ارزان       گرفت    نفعِ بورژوا انجام می          بيکار به

شده است. تاآنجاکه  کارگران پنبه بدون ترديد بهتر بودند. "منظرة جسمانیِ کشانده شده رقابت با وی به
اشتغالِ                             از  ناشی  ين پديده را  ا به      مربوط به مردان است، من  آزاد     کارهای عمومی در هوای              آنان 

های اين شهر      که در مرداب        است  (Preston)پرستون  کارخانة      اينجا سخن برسرِکارگران   دانم." (در می
   (Rep. of Insp. of Fact. Oct. 1865", p. 59") کارگماشته شده بودند.) به

بافی  های پشم درکارخانه ۱۸۴۴که پس از تصويبِ قانون  های مکانيکیِ مختلفی طورمثال: دستگاه ـ به۲
دار نيز مجبور شوند از  کارخانه آقايان که اطفالِ کارِکودکان واردگرديد. آنگاه ساختنِ نمنظورِ جانشي به

های محسوسی     نشدة مکانيک پيشرفت       کشف   کارخانه بگذرند، مسلّماً اين عرصة              "دبستان" دستياریِ         
 که رخ   ها باشد. اغلب سوانحی        خواهد نمود. "دستگاه ريسندگیِ خودکار شايد خطرناکترين ماشين                        

کردن    کار است بايد برای پاک   که ماشين مشغولِ هنگامی کودکان است زيرا اينان به دهد مربوط به می
در دادگاه مورد تعقيب قرار               (minders)زيرِآن بخزند. بسياری ازکارگران دستگاه ريسندگی زمين به

اين ها) و به کارخانه گرفتند (ازجانبِ بازرسان آمدها به پيش قبيل مناسبت نقدی محکوم  جريمة پرداخت
توانستند جاروی        سازان می     آنکه فايدة عمومی ازآن حاصل شود. هرگاه ماشين                    گرديدند ولی بدون          

ها   زيرِ ماشين    کودکان صغير به      آن ضرورت خزيدن اين           وسيلة استعمالِ    خودکاری اختراع نمايندکه به
  آمد." شمار  می اقدامات حمايتیِ ما به بت بهای نس منزلةکمک پسنديده شد، چنين اختراعی به منتفی می

 "Rep. of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1866", p. 63   
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  است، معذلک اين سيستم بدواً مانند سنّت مانوفاکتور و بر سبيلِ عادت درکارخانه به               
کار به     کشی از نيروی     مثابه وسيلة بهره را به آن دهد و سپس سرمايه حيات خود ادامه می

العمر    مادام      تخصّصِ   جای   به پردازد. می آن تحکيمِ تجديدکرده و به وجهی فّرانگيزترينتن
کردن برسرِ يک ماشينِ جزء         العمر خدمت   مادام جزءافزار، تخصّصِ کاربردن يک در به

ترين دوران        شود تاخودِکارگررا ازلطيف         ازماشينيسم سوءاستفاده می شود. قرارداده می
از اين راه نه تنها هزينة تجديد توليد                   ١شين جزء تبديل نمايند.        جزئی از ما      کودکی به    

اضطراری      حال وابستگیِ      يابد بلکه درعين        حدّ شايان اهميتی تقليل می         خودکارگر به      
کند. در اينجا نيز مانند            دار تکميل می      کارخانه و بنابراين به سرمايه               مجموعِ   وی را به     

ریِ ناشی از ترقّیِ پروسة اجتماعیِ توليد وآن افزايشِ                        بايد بينِِ افزايشِ بارآو            جا    همه 
  گذاشت. داری از اين ترقّی است، فرق کشیِ سرمايه بارآوری،که ناشی از بهره

گيرد   وری،کارگرکاراَفزار را درخدمت خود می                          در مانوفاکتور و صنايعِ پيشه           
کت وسيلة کار    آيد. درمورد اول حر              می  خدمت ماشين در ولی درکارخانه وی خود به

دنبالِ حرکت وسيلة کار برود. در                از ناحية او است ولی در مورد دوم خود او بايد به                          
مستقل   ای   مرده    هستند. درکارخانه مکانيسمِ    ای مانوفاکتورکارگران اعضاِء مکانيسم زنده

  برد. وجود داردکه آنها را مانند اجزاء زندة خويش درخود فرومی

                                                
مثابه ترکيبی از وسايل          را ارزيابی نمودکه ماشين را به                ) ۱ـ۱( پرودون     توان پندارِ موهومِ           از اينجا می   ـ۱

  سازد". برای خودکارگران "می ای ازکارهای جزئی، کند بلکه آن را مانندِ آميزه کار تلقّی نمی
بورژوازیِ فرانسوی و              ) ـ  سوسياليست خُرده     ۱۸۶۵ـ ۱۸۰۹(   (Pierre Joseph Proudhon) زف پرودونژو) ۱ـ۱(

درکتابش      پرودون      کتاب فقرِ فلسفه را برای ردّ نظريات     که آنارشيسم.کارل مارکس  گذاران تئوریِ يکی از پايه
های   صورت انديشه      مقوالت اقتصادی را به            پرودونگويد: " ه است دربارة وی میتحت عنوان "فلسفة فقر" نوشت

رسد."... "سوسياليسمِ وی خيالبافیِ                کند و از اين بيراهه مجدداً به نظريات اقتصاد بورژوائی می               جاويد تلقّی می
سوفسطائی رسانده است."  را درک نکرده آن را تا سرحدّ است... وچون وی هيچگاه ديالکتيک علمی ای عاميانه

همين سبب مارکس به ردّ        کارگری نفوذ يافت و به    مدت زيادی در فرانسه و در محافلِ پرودونـ نظريات باطلِ 
  گماشت. علمیِ نظريات وی همت
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 که طیِّ آن همواره همان          آوری     انتها و رنج      کنندة کارِ بی      سته"جريان يکسان و خ      
 ها  سنگ همان تخته    مانَد. بارِکار مانند می )١(سيزيفکارِ  شود، به تکرارمی روند مکانيکی

   ٢ريزد."  کارگرِ فرسوده فرومی همواره از نو بر دوشِ ها سنگ تخته
حرکات    کند، مانعِ     می   خسته   اندازه      را بی    عصبی اينکه دستگاه درعين  مکانيکی کارِ

            تاليعِ عضالت است و هرگونه فعجسمانی و روحی را متوقّف می                  متنو ٣سازد.   آزاد 
کند   کارگر را ازکارآزاد نمی                شود زيرا ماشين      کار وسيلة شکنجه می     شدن  آسان   همين 
که تنها پروسة کار       جهت  داری ازآن          سازد. هر توليد سرمايه محتوا می کارش را بی بلکه

اَفزائیِ سرمايه است دارای اين خصوصيت است                   حال پروسة ارزش    بلکه درعين ستني
عکس، اين شرايط برکارگر تسلّط             کار مسلّط نيست بلکه به   تنهاکارگر بر شرايط که نه

به            شدن نقش   دارند. ولی اين واژگونه                   فنّی محسوسی   تقعي وا با ماشينيسم  دست   ها 
خودکارگر        برابرِ  است، طیِّ پروسةکار در شده  اتوماتی  به  وسيلةکار،که تبديل د.رآو می
آيدکه بر نيروی زندة کار استيال يافته                  ای درمی      کارِ مرده      صورت   صورت سرمايه، به    به

آن نيروها به        مکد. جدائیِ نيروهای فکری پروسةکار ازکارِ دستی و تبديلِ                      وآن را می
که برپاية    متذکّر شديم، در صنعت بزرگی وسايل استيالی سرمايه برکار، چنانکه سابقاً 

  کند. در برابرِ علم و نيروهای عظيم طبيعت و حجمِ       ماشينيسم قرار دارد، تحقّق پيدا می
                                                

سنگ  به زيرنويس مربوطه در فصلِ سومِ اين ترجمه  و داستان تخته Sisyphusيا  Sisyphe) دربارة ۱(
  مراجعه شود.) ۲۳۱(صفحة 

 موليناریـ حتّا آقای  ۲۱۷صفحة  ".Die Lage der arbeitenden Klasse etc"ـ فريدريش انگلس: ۲
(Molinari) که يک هوادارِکامالً معمولی و خوش که  نويسدکه: "انسانی آزاد است، می  بين تجارت

که نيروهای  کسی ش از آنپائيدن حرکت يکنواخت مکانيسمی اشتغال دارد بي ساعت در روز به ۱۵
کار مراقبت،که اگر زياده ازحد  شود. اين کند، فرسوده می جسمانیِ خود را در همين مدت صرف می

است ورزشِ روانیِ مفيدی باشد، با ادامة خارج از حدّ خود هم جان و هم  امتداد نداشته باشد ممکن
    (G. de Molinari: "Etudes Economique", Paris, 1846, p. 49) سازد." تن را ويران می

 ۲۱۶کتاب، صفحة  ـ فريدريش انگلس: همان۳
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وسيلة آن قدرت"ارباب" تشکيل            اند و به که درسيستمِ ماشينی تجسم يافته کارِ اجتماعی
گردد.     می  محو   ناچيزی    یِفرع   خصوصيت  همچون ماشينیکارگرِ انفرادی شود، مهارت می
ناپذيری   نَحوِ جدائی آنها به آالت و انحصارِ وی برروی ارباب،که در دماغش ماشين اين

آنها    کارگران را مورد خطاب قرار داده تحقيرآميز به                   هنگامِ اختالف اند، به يافته تجسم 
  گويد: می

ست   کارِآنها درواق کارخانه بايد در نظر داشته باشندکه "کارگرانترين انواعِ       ع از پ
نسبت   تر و مزد آن به        آسان   آن از هرکارِ ديگری          خواه است وآموختنِ کارهای مهارت

توان با تعليمات مختصر         کارِ ديگری را نمی         کيفيت از هرکارِ ديگر بيشتر است و هيچ          
    اتو تجربي        بی     چنين    اين    کوتاه به     کم طیِّ چنين زمان يقت درحق    شمارآموخت.      گروه

 کارگر دارند،        مراتب مهمتر ازکار و مهارت              آالت ارباب در امرِ توليد نقشی به                 ماشين 
   ١گاوچرانی است."  کارآموزی در دسترسِ هر دهاتیِ که با شش ماه

کار از     کارگر از حرکت يکنواخت وسيلةکار و ترکيبِ خاصِّ هيئت                    تَبعيت فنّی
گر تفاوت دارند، موجبِ پيدايشِ انضباطی                   که از حيث سن و جنس با يکدي           افرادی     

-آورد و موجبِ تحول          وجود می     ای را به      کارخانه کاملِ شودکه رژيمِ وار می سربازخانه

کارگران به        حال تقسيمِ     گردد و بدينسان درعين            کارِ سابقاً ذکرشدة مراقبين می            يافتنِ  
داران صنعتی را      بازان و درجهکارگران به سر کار، يعنی تقسيمِ کارگران يدی و مراقبينِ

خودکار... عبارت بود از ايجاد انضباط                       سازد. "دشواریِ اساسی در فابريک        عملی می
الزم برای اينکه بتوان افراد را به تَرک اعتياد به عدمِ انتظام درکار واداشت وآنها را با              

ئی   انضباطی    موعةقوانينِ  مج يافتنِ ساخت. ولی خودکاريکسان بزرگ تغييرِدستگاه نظمِ بی

                                                
 ,"The Master Spinners' and Manufacturers' Defence Fund. Report of the Committee") ـ۱

Manchester, 1854, p. 17) 
احساس  های "زنده"اش را دادن اتومات که خطرِ ازدست بعدها خواهيم ديدکه "جناب ارباب" همين

  زند. کند، شيپور را از سرِ ديگرش می می
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ها و سرعت سيستمِ خودکار تطبيق داشته باشد و با موفّقيت اجراگردد،      يازمندیکه با ن 
انجام داد! حتّا در           ) ٢( رکرايت    آ منشانه را    کارِ بزرگ بود و اين )١(هرکولکاری درخورِ 

اً غيرممکن   است تقريب    کمالِ خود سازمان يافته          روزگارِ ما که اين سيستم درحدّ اعالی    
اند... دستياران مفيدی برای سيستمِ خودکار                  که سنِّ بلوغ را پيموده کارگرانی است بينِ
نينی         ٣يافت."      که درآن سرمايه قدرت مستبدة خود را برکارگران،                            اين مجموعة قوا

ترِ   بدون توجه به اصلِ تقسيم قوای محبوبِ بورژوازی و بدون اعتنا به سيستمِ محبوب                     
اجتماعیِ     است از قوانين      کاريکاتوری است، فقط کرده رأساً خودسرانه فورموله انتخابی،

مشترک   کارِ   مقياس وسيع و استعمالِ وسايلِ  که پس از اجرای همکاری به پروسة کار،
نامة تنبيهیِ مراقبِ        ت پيداکرده است. آئين           رور  آالت، ضَ     يعنی پس از استعمالِ ماشين       

جرايمِ    های مقرره طبعاً به جازاتن راگرفته است. کلّية مکار جای تازيانة نگهبان بردگا
کارخانه در اين قانونگزاری         )4(های ليکورگشود و تيزبينیِ  نقدی وکسرِ مزد منجر می

  5آنهاست. از اجرای قوانين سودآورترآن  که تخلّف از مقررات چنان است

                                                
)۱ (Hercule  ياHerkules سکه با  خدای رومی ـ نيمهراکله(Heraclès) کند  می تطبيق دراساطيرِيونانی

اَعمالی  شباهت به  او نسبت داده شده بی که به ای گانه و درواقع ايزد زور و قدرت است. اَعمالِ دوازده
  خوان انجام داده است، نيست. گذشتن از هفت  یه رستمِ دستان براک
)۲ (Arkwright  
شناسد، هرگز  را می آرکرايت زندگیِ آنکه شرحِ (Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 15)ـ ۳

کلّية مخترعينِ   کار رود. از ميان دربارة اين سلمانیِ داهی به منشانه" کلمة "بزرگ رودکه زيربارِآن نمی
 آنها بوده است. ترينِ شرم ترديد بزرگترين دزد اختراعات ديگران و بی دهم وی بیقرن هيج

 )۴ (  Lycurgueيا Lykurge  که بنا بر (م قرن نهم قبل از ميالدنيمة دو) ـ  قانونگزارِ داستانیِ اسپارتی
روت افراد و درجة تناسبِ ث روايات باستانیِ يونان قوانينی برای تنظيم وتقسيمِ عادالنة مخارجِ جنگ به

  شرکت آنها درخدمات نظامی وضع نموده است. 
تر از سيستمِ     گردن پرولتاريا افکنده است، در هيچ جا روشن                      که بورژوازی به           ئی  ـ "زنجيرِ بردگی        ۵

 ←که بايد     شود.کارگری       شود. در اينجا قانوناً و عمالً هرگونه آزادی لغو می  ای آشکار نمی کارخانه
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دقيقه دير  ده شود. اگر جريمه می دو دقيقه دير برسد، باشد، اگر يکی ش درکارخانهصبح ساعت ش →

طريق يک ربع  دهند و بدين کارخانه راه نمی داخل که صبحانه تمام نشده است، به کند، او را تا موقعی
هد... د که خوردن، نوشيدن وخوابيدن خودرا طبق فرمان انجام است رود. وی مجبور باد می ازمزدش به

کند. اما در  ترک ميز صبحانه و ناهار می کشد، اورا وادار به زنگ جابرانه اورا از رختخواب بيرون می
ارادةخود مقررات   است. وی بنابه العنان دار قانونگزارِ مطلق گذرد؟ دراينجاکارخانه می خودکارخانه چه

کند.  ای الحاق می تازه آن مقررات يابه دهد می تغيير خويش دلخواه نامة خود را بنابه کند، آئين وضع می
اينکه شما  کارگرخواهندگفت: نظربه ها به آميزترين چيزهارا درآن بگنجانَد، دادگاه جنون وحتّا اگروی

آن   کارگران محکوم به         کنيد... اين       ايد، اکنون نيز بايد ازآن تبعيت     اين قرارداد رضايت داده آزادانه به
زمان مرگشان، چه از نظر روحانی و چه از لحاظ جسمانی، زيرِ تازيانه زندگی سالگی تا ۹هستندکه از

آنچه راکه    خواهم وبعد) می ۲۱۷طبقات زحمتکش درانگلستان، صفحة انگلس: وضعِ کنند." (فردريش 
گذرد.  می ۱۸۶۶و پايان سال (Sheffield)شفيلددونمونه نشان دهم. مورد اول در  گويند"با "محاکم می

که باکارفرما        شهرکارگری برای دو سال درکارخانة فلزکاری اجير شده بود. درنتيجة اختالفی               درآن
کارفرما  آن خواهد برای کرد واعالم نمودکه ديگر تحت هيچ عنوانی نمی را ترک کارخانه پيداکرد وی

دار قرارداد را  کرده و به دو ماه زندان محکوم نمودند. (اگرکارخانه شکنی کارکند. او را متّهم به پيمان
جريمة  تنهاخطرِمحکوميت به هم کرد وآن حقوقی از او شکايت بود درمحاکمِ کرد فقط ممکن نقض می

دارکارگرِ مزبور را دعوت  کارخانه داشت.) پس از انقضاِء دو ماه زندان همان نقدی برای او وجود می
کند،   کارگر اين دعوت را رد می   خودرا درکارخانه ازسر بگيرد. کندکه طبق قرارداد قديمی جای می

کند و دادگاه، با           دار از نو شکايت می         گويد مجازات نقضِ قرارداد را کشيده است. کارخانه   زيرا می
که شخصی را    است اين رسوائیِ قضائی را که عبارت از اين (Shee)مستر شی اينکه يکی از دادرسان،

نمايد.  می را محکوم محکوم نمايند، عيناً افشانمود، باز وی مستمراً طورِاَدواری واحدبه جرمِ عمربرای تمام
آنها افتخاری هستند  که قضّات (يعنی محاکمی "Great Unpaid"های ايالتی از دادگاه حکم را يکی اين

  ترين محاکمِ لندن صادر نموده است. بگير نيستند) نداده است بلکه آن را يکی از عالی و حقوق
استثنای برخی موارد نادر،  اکنون ديگر اين وضع ازبين رفته است و امروز  به(يادداشت چاپ چهارم: 

دارد،کارگرِانگليسی ازلحاظ نقض قرارداد  که جنبة عمومی گاز و يا خدماتی های مثالً درموردکارخانه
  انگلس.) است ـ فردريش شکايت  کارفرماست و فقط دربرابرِمحاکمِ حقوقی قابل  حقوقِ  دارای همان

 ← با  که بافنده زن است.تقريباً سی افتاده اتفاق ۱۸۶۳درآخرِنوامبرِ (Wiltshire)شاير ويلتد دوم در مور
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 (Leower's Mill)ميل سرلئوو باف ، پارچه(Harrupp)هاروپ نامِ به  شخصی درمؤسسة بخار دستگاه →

عادت نيکی      روپ   ها کردند اعتصاب نمودند زيرا جناب                 ) ، کار می    Westbury Leighلی بری وِست(
قرار:     هم بدين    گذاشت وآن      آمدند کسر می      که صبح دير می     داشت وآن اين بودکه از مزدکارگرانی              

روی   دقيقه. از        ۱۰وشش پنس برای       شيلينگ ۱دقيقه و     ۳شيلينگ برای   ۱برای دو دقيقه شش پنس، 
شيلينگ بالغ  ۱۰نگ وليرة استرلي ۴شيلينگ بگيريم، جريمة مزبور به روزی  ۹اين حساب اگر ساعتی 

کرد.  تجاوز نمی درهفته  شيلينگ۱۳تا۱۰مزبورهرگز از ساليانةکارگران که مزدمتوسط گردد درحالی می
کار را  کارخانه را بزند و بعضی اوقات اين ای را مأمور نموده بودکه زنگ حال پسربچه درعين هاروپ

کشيد   زدن می     که او دست از زنگ         هنگامی   داد و اگرکارگران به              انجام می     ۶خود او پيش از ساعت    
شدند. و    کارخانه را ببندند وآنهاکه بيرون مانده بودند جريمه می                    داد درهای حاضر نبودند دستور می

 هاروپ کارخانه نبود،کارگران بينوا در اختيارِکودکی بودندکه تحت حکمِ چون هيچ ساعتی در بنای
که در اين اعتصاب شرکت داشتند اظهار                انواده و دخترانی         داد و مادران خ           عملِ ساعت را انجام می   

کنند و يک     جای مراقب وقت ساعتی نصب          کار برگردندکه به   کردندکه هنگامی حاضرند از نو به می
نزد قاضی     عنوان نقض قرارداد به           زن و دختر را به ۱۹ هاروپتعرفة عاقالنه برای جرايم تنظيم نمايند. 

پنس   ۹ر ميان اعتراضات مردمِ تماشاچی، هر يک ازآنان محکوم به تأدية                    صلح) جلب نمود. د (امين
را در مراجعت، جماعتی از مردم که                   هاروپ پنس خسارت محاکمه شدند و  ۶و شيلينگ ۲جريمه و 
که مزد    است  که نزدکارفرمايان بسيار عزيز است اين                  زدند، دنبال نمودند. ـ يکی از عملياتی     سوت می

کسرنمايند. اين روِش          عنوان تنبيه     آنها تسليم شده است به       که به   ر برابرِ عيوبِ مصالحی        کارگران را د    
کميسيون    های   شد.گزارش        گریِ انگلستان کوزه های درکارخانه ۱۸۶۶موجبِ اعتصاب عمومی درسال

  قابلِ جای اينکه مزدی بگيرد، در م               کارگر به     کنندکه    ) مواردی را ذکر می            ۱۸۶۶ـ۱۸۶۳کارِ اطفال (       
شود. بحران اخيرِ صنايعِ  نامة جرايم چيزی هم به اربابِ نيکوکارش بدهکار می وسيلة آئين کارش و به

خرج   کارفرمايان خودرأی در موردکسر دستمزد به                   که هائی ای دربارة زيرکی پنبه نيز شواهد آموزنده
يد: "چندی پيش من مجبور شدم          گو  می  (R. Baker)ر. بيکرکارخانه  دهد. بازرسِ دست می اند به داده

يکی از صاحبان صنعت پنبه را در برابرِ محاکم مورد تعقيب قرار دهم زيرا وی در اين روزگارِ سخت 
پنس   ۱۰سال) مبلغ     ۱۳کار اشتغال داشتند (اطفالِ بيش از     که نزد وی به و پررنج از برخی ازکودکانی

پنس تمام    ۶که تصديقِ مزبور برای خود او                یتحت عنوان خرجِ تصديق سن کسر نموده بود، درحال
 ←    پنس را از اين بابت مجاز نشمرده و بنا بر عادت جاری اصالً  کسرِ     ۳کسرِ بيش از  شد و قانون می
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گذريم.     کنيم و می    نه می  کار درکارخا        ای به شرايط مادیِ         ما در اينجا فقط اشاره         
شده از ذرات     اشباع حرارت،آتمسفرِ های حواس درنتيجة باالرفتنِ مصنوعیِ تمامِ اُرگان

نظر از اينکه درميان   شوند. صرف گوشخراش وغيره سخت متأثّر می موادّ خام و صدای
لين و  هم چسبيده،که با انتظامی نظيرِ فصولِ سال سياهة مقتو                  آالت تنگ به      اين ماشين   

است.   ، خطرِ مرگ هرلحظه درکمين       ١کنند خود را صادر می مجروحينِ رزمگاه صنعتیِ
                                                                                                       

برسد،    ن هدف  همي  اينکه بدون اشکالِ قانونی به دارِ ديگری برای نيست...کارخانه جايز چنين پولی →
تحت اين عنوان  کند می تحميل مبلغِ يک شيلينگ کنند می اوکار که نزد وائیازکودکان بين هر يک  به 

آنها هنَر و اَسرارِ حرفة ريسندگی بياموزد.                  نصابِ سنّی، به محض وصولِ تصديقِ پزشکی داير به که به 
رِ آور، نظي      های شگفت   آنها برای درک پديده              ئی وجود دارندکه دانستنِ               بنابراين جريانات مخفی          

که در ماه  است دهد، الزم است." (مقصود اعتصاباتی  که اکنون رخ می اعتصابات و ازجمله اعتصاباتی
  بافندگان ماشينی اعالم نمودند.) (Darven)داروِندر  ۱۸۶۳ژوئن

"Rep. of Insp. of Fact. for 30th April 1863", p. 50-51  
  کنند.) میِ خود تجاوز میکارخانجات همواره از حدود تاريخِ رس های (گزارش 

بارآوردند. "ولی... اکنون                   های خطرناک نتايجِ نيکوئی به      ـ قوانينِ مربوط به حمايت در برابرِ ماشين۱
است ازدياد سرعت  قبيل  سال پيش وجود نداشت. ازآن ۲۰که ای برای سوانح پيدا شده است منابعِ تازه

های خودکار اکنون با سرعتی بيشتر و قدرت                   گاه ها و دست    ها، دوک      ها، استوانه      آالت. چرخ       ماشين 
گسيخته را دريابند زيرا کمترين  های تر نخ تر و مطمئن کنند. انگشتان بايد سريع روزاَفزونی حرکت می
در     کارگران      کند... بسياری از سوانح درنتيجة کوششِ       آنها را فدا می احتياطی ترديد وکوچکترين بی

ها   ان مسئلة اينکه ماشين      دار    کارخانه     که برای     خاطر داشت     شود. بايد به      یکار حاصل م    دادن انجام ريعس
بدون انقطاع درحرکت باشند، يعنی نخ و منسوج توليدکنند،کمالِ اهميت را داراست. هر توقّف يک 

کميت   که چون مراقبين به        رو است    تنها هدررفتنِ نيرو است، بلکه زيان توليد است. ازاين                 ای نه دقيقه
  دارند واين برای            کنندکه دائماً ماشين را درحرکت نگاه                صول عالقمندند،کارگران را وادار می                    مح 

ها   کارخانه     نيست. بااينکه دراغلبِ           اهميتی   امرِکم     گيرد   کارگری نيزکه برحسبِ وزن ياقطعه مزد می                  
دارد. همين  ها را در اثنای حرکت تميزکنند، ولی اين طرز عمل عموميت که ماشين است رسماً ممنوع

کارِ   آالت    وجود آورد... با اينکه تميزکردن ماشين                     سانحه به   ۹۰۶تنهائی طیِّ شش ماه اخير          علّت به  
 ←ور ط ها تعيين شده و اين عمل به کاملِ ماشين کردن وزه است ولی اغلب روز شنبه برای پاکر همه
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توليد،که بدواً در سيستمِ                   صرفه  نند محيط          جوئیِ وسايلِ جمعیِ  نه ما نه     کارخا گرمخا
تبديل به دزدیِ سيستماتيک از شرايط                              ثمر می   به  بالفاصله در دست سرمايه  رسد، 

گردد. دزدی از فضا، از هوا، از روشنائی و از وسايلِ                      ر میکا کارگران درحين زندگیِ
تأمينِ انفرادی در برابرِ شرايط خطرناک و ناسالمِ پروسة توليد. با اين وصف ديگر                                     

 ١گفت.  توان    کارگر مطلقاً سخنی هم نمی       دربارة اقدامات مربوط به راحت وآسايشِ                      
                                                                                                       

آن مزدی پرداخت            ه در مقابلِ    ک  کاری است     .. اينيرد.گ ها انجام می عمده درحالِ حرکت ماشين →
کوشند تا هرقدر ممکن است زودتر از شرِّ آن خالص شوند.                      کارگران می       همين سبب  شود و به    نمی 

ويژه روزهای شنبه خيلی بيشتر از روزهای ديگرِ هفته                       رو تعداد سوانح در روزهای جمعه و به                   ازاين
درصد و روزهای ۱۲روزِ اول هفته تقريباً  ۴ تعداد متوسط است. روزهای جمعه سوانحِ اضافی نسبت به

   طکارِ   که  حساب بياوريم       درصد است. ولی اگر به         ۲۵روزِ پيشين      ۵شنبه سوانحِ اضافی نسبت به متوس
کار   ونيم   ساعت ۱۰که روزهای ديگرِ هفته          ونيم است درحالی کارخانه در روزِ شنبه فقط هفت ساعت

  رسند."  درصد می ۶۵ بيش از سوانح اضافی به شود، آنگاه می
 ("Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1866", London, 1867, p. 9, 15, 16, 17) 

 انگليسی  داران کارخانه نمودکه  ای صحبت خواهيم تازه کارزارِ کتابِ سوم دربارة بخشِ  نخستين ـ در۱
های  شينمابرابرِکارگران را در بدناعضاِء  کوشد اند،که می انداخته کارخانجات راه قانونليه موادی ازع

 لئونارد هورنِر       کارخانجات،        که ازگزارشِ رسمیِ بازرسِ              است  خطرناک حفظ نمايد. در اينجا کافی  
که با فراغتی نابخشودنی دربارة بعضی سوانح                     داران را شنيدم          کنيم: "من برخی ازکارخانه              قولی   نقل 

دادن يک انگشت چيزِ مهمی نيست. زندگی وآيندة يک  گفتندکه ازدست کردند مثالً می صحبت می
العاده     آمدی فوق      که يک چنين خسارت برای وی پيش انگشتانش وابسته است قدری زياد به کارگر به

کنم:  شنوم، اين سؤال را مطرح می نظرانه را می کوته قبيل اباطيلِ که من اين هم و جدی است. هنگامیم
کار نزد شما  ايد و دونفر داوطلب برای اين رکارگر اضافی احتياج پيداکردهنف يک کنيدکه شما به فرض

است،  انگشت شَست يا سبابه ازآنها فاقد يکی ولی کارند آن طورِ يکسان شايستة ازهرحيث به آيندکه می
األعضاء درنگ         کارگرِکامل      کنيد؟ آنها حتّا يک لحظه هم برای انتخابِ                کدام ازآنها را انتخاب می              

های  داوری نامند پيش می بشَردوستانه شبه قانونگزاریِ خود که آنچه عليه دار کارخانه آقايان داشتند... اينن
  ("Reports of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1855")نادرستی دارند."  

 نمودند. الآمريکارا باخرسندی استقب طلبان عصيان برده که نيست هستند. بيهوده آقايان مردمِ واردی اين
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  بخوانَد؟ ٢ای"  شده ماليم زندان][ گاه کارخانه را "دوستاق که حق نداشت )١(آيا فوريه

  
  کارگر و ماشين نبرد بينِ . ۵

  
داری     مناسبات سرمايه    پيدايشِ دار وکارگرِ مزدور ازهمان ابتدای سرمايه بينِ مبارزه

ولی از     ٣آغاز شده است. اين مبارزه طیِّ تمامِ دوران مانوفاکتوری شدت يافته است.                                 
وجودیِ     شکل عليه اين    گرعليه خود وسيلةکار، يعنی  کار که است زمان استقرارِ ماشينيسم

مثابه    توليد، به  مشخّص وسيلة شکلِ است.کارگر عليه اين مبارزه برخاسته مادیِ سرمايه به
  کند. داری، عصيان می بنيان مادیِ شيوة توليد سرمايه

 Bandmühleنامِ   به ماشينی راعليه کارگری های عصيان  هفدهم  قرن  اروپای تمامِ تقريباً

                                                
)۱(  Fourier 

آن  کار و سايرِ مقررات اجباریِ زمان  کارخانه، و محدوديت که از مدتها پيش قانون هائی ـ درکارخانه۲
آالت خود در        گذشته از بين رفته است. تکميلِ ماشين           های   قانون جاری است بسياری از سوءاستفاده      
  شود. سودکارگران تمام می کارخانه است" که خود بهنقطة معينی مستلزمِ "بهبود ساختمان ابنية 

("Reports. etc. for 31st Oct. 1863", p. 109) 
  کنيد: ـ ازجمله به منابعِ زيرين مراجعه۳

John Houghton: "Husbandry and Trade improved", London, 1727. – "The Advantages 
of the East India Trade", 1720. – John Bellers: "Proposals for raising a Colledge of 
Indusrty", London, 1696. 

ها   هدف تغييرناپذيرِ اولی         کارفرمايان (اربابان) وکارگرانشان پيوسته با يکديگر درجنگند.                                "متأسفانه   
تر تمام شود و برای نيل بدين منظور از هيچ نيرنگی فروگذار  کار ارزان است که هرقدر ممکن است اين

  کارفرمايان خود را به             کرده    اندکه از هر فرصتی استفاده           ها در اين انديشه  که دومی کنند، درحالی ینم
  های خويش وادار سازند." انجامِ باالترين خواست

"An Inquiry into the causes of the Present High Price of Provisions", 1767, p. 61, 62)  
هواداری        کارگران    از ً جدا که   است کشيش   (Nathaniel Forster)فورستر ناتانيِل اثر   اين   نويسندة (
  کند.) می 
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نيز خوانده شده) و برای بافتن نوار و يراق                           Mühlenstuhlو    Schnurmühle(که     
  ١رفته، ازسرگذرانيده است. کار می به

وسيلة يک    کشیِ بادی،که به        در پايان نخستين ثُلث قرن هفدهم يک دستگاه اره             
                                                

سالِ  به که دراثری ايتاليائی کشيشِ (Lancellotti)النچِلّوتیاست.  درآلمان اختراع شده Bandmühleـ ۱
تقريباً  (Danzig)دانتزيگی (Anton Müller)آنتون مولر"کند:  انتشار يافت چنين نقل می ونيزدر  ۱۶۳۶

ديده بود      دانتزيگ    اثرِ خود را نوشته بود) ماشينِ بديعی را در                    ۱۵۷۹در   النچِلّوتی  سالِ پيش ( ۵۰در
بافت. ولی چون شورای شهر ازآن نگران شدکه مبادا اين                            که از چهار تا شش منسوج را يکجا می             

کرد  آن را خفه زبين برد و مخترِعِگدائی بکشانَد، ماشينِ مزبور را ا اختراع عدة زيادی ازکارگران را به
  يا درآب غرق نمود." 

بافان شهرداری را          های يراق      کار افتاد. طغيان   به ۱۶۲۹همين ماشين در سالِ   (Leyden) اليدندر شهرِ 
بدواً ماشينِ مزبور را ممنوع سازد. فرمان                       مجبور ساخت    از طرف مجلسِ صنوف             که  های چندی 

(Etats generaux) استعمالِ    ۱۶۳۹و  ۱۶۲۳های  الطیِّ س تآن صادرگرديد و         وغيره داير به محدودي
  تحت شرايط معينی مجاز شمرده شد. ۱۶۶۱دسامبر ۱۵موجبِ فرمان  باألخره به

) دربارة استقرارِ ماشينِ مزبور در ۱۶۶۳ اليدن "Institutiones Politicae" (در (Boxhorn)نربوکسهو
کرده بودند         سال پيش برخی از اشخاص افزاری برای نساجی اختراع         ۲۰در  نويسد: "تقريباً می اليدن
کَس در همان مدت پارچه ببافد.   تر از چندين توانست بيشتر وآسان نفرکارگر می وسيلة آن يک  که به

وقوع پيوست تا آنکه استعمالِ اين افزار از طرف مقامات                 در اثرِ اين اختراع اغتشاشات و منازعاتی به
آن در     ممنوع شد و پيدايشِ       (Köln)   کُلن در شهرِ ۱۶۷۶گرديد." همين ماشين در سال  ری ممنوعشه

موجبِ فرمان قيصر        گرديد. استفادة از اين ماشين به         کارگران همان زمان در انگلستان موجبِ ناآرامیِ
ات شهر ماشينِ   دستورِ مقام     به  هامبورگ    آلمان ممنوع شد. در شهرِ           در تمامِ      ۱۶۸۵فورية     ۱۹مورخ    

 ساکس را تأييد نمود و دربارِ        ۱۶۸۵از نو فرمان  ۱۷۱۹فورية  ۹مزبور علناً سوزانده شد.کارل ششم در
همه سروصدا در جهان برانگيخت             که اين    ماشين   مجاز ساخت. اين        ۱۷۶۵را تازه در           استفاده ازآن        

هيجدهم     قرن     مِ انقالبِ صنعتیِ    بنابراين پيشقد       ريسندگی و      های بافندگی و       درواقع پيشاهنگ ماشين         
-دادکه با باال و پائين که هيچ تجربه درنساجی نداشت، امکان می هم کودکی  بود. ماشينِ مزبور حتّا به

 ۴۰اش يکجا  شده حرکت درآورد و در شکلِ تکميل ای تمامِ دستگاه را با همة تجهيزاتش به بردن ميله
  داد. قطعه پارچه تحويل می ۵۰تا 
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قرن    رديد. درآغازِ     گ بود، ازجانبِ مردم ويران کارگذاشته شده هلندی درحومة لندن نفر
زحمت توانستند بر ايستادگیِ مردم،که از طرف                      آبی به    کشیِ  های اره      هيجدهم ماشين   

نخستين   (Everet)اوِرت   که  هنگامی ۱۷۵۸شد، غَلَبه نمايند. درسال  پارلمان پشتيبانی می
  کرد، ساخت، يکصدهزار نفرکارگری     چينیِ خود را که با آب حرکت می ماشينِ پشم

های   متعددی عليه ماشين    آتش زدند. عرايضِ را ماشين بودند، آن ار محروم شدهکه ازک
،که تا آن تاريخ          نفرکارگری      ۵۰۰۰۰ازطرف     آرکرايتزنیِ  شانه کنی و پشم پاک پشم

آالت،     پارلمان تقديم شد. انهدامِ جمعیِ ماشين               کردند، به      زدن پشم زندگی می      از شانه
ويژه در دنبالِ          وزدهم در مناطقِ مانوفاکتوریِ انگلستان به                   سالِ اولِ قرن ن         ۱۵که طیِّ   

خودگرفت،      به  ) ١( ها لوديتداد ونامِ جنبشِ  های نساجیِ بخار، روی کاراُفتادن دستگاه به
وغيره  (Castlereagh)کستلری ،(Sidmouth)سيدماوثهای ضدّ ژاکوبين، نظيرِ  دولت به

دست زنند. تجربه و زمان الزم           [سختگيری] تضييقیترين اقدامات  ارتجاعی  بهانه داد تا به
داری ازآن فرق بگذارد و لذا حملة                است تا کارگر ميان خود ماشين و استفادة سرمايه

آن    خود را از وسايلِ مادیِ توليد برگردانَد و معطوف به شکلِ اجتماعیِ استفادة از                                  
    ٢وسايل نمايد.

  
گرفت،    در درون مانوفاکتورها انجام می                  که برای باالبردن دستمزد             در مبارزاتی       

آن جريان     عليه مبارزه وجه هيچ به بود و مفروض مانوفاکتور خودنداشت. هيچگاه       وجود
اند بلکه اين قبيل مبارزات از               کارگران مزدبگير عليه پيدايشِ مانوفاکتور مبارزه نکرده  

                                                
 )۱ (  Luddites   نوزدهم از                  است  خودی     امِ جنبشِ خودبه     ن که درآغازِ قرن    ک    طرف    انگليس      ارگران

آالت را علّت اساسیِ       وقوع پيوست و پيدايشِ ماشين به  (Ned Ludd) نِد لودنامِ  کارگری به رهبریِ  به
  زد. ها کردن ماشين ويران پنداشت و لذا دست به کارگران می روزی و بيکاریِ تيره

۲آالت حتّا در روزگارِ ما نيز تکرار                  ماشين عليه   ارگرانک ـ در مانوفاکتورهای سيستم قديمی، عصيان
  رخ داد. (Sheffield) شفيلدهای  در سوهانگری ۱۸۶۵که در سال  شود. مثالً نظيرِ وقايعی می
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همين  ت. به  اس  وقوع پيوسته به )١(ممتاز صنعتی وشهرهای جانبِ استادان     سبب نويسندگان
  تواند بالقوه جانشينِ         می   اندکه نموده تلقّی ای مثابه وسيله کاررا به تقسيم دوران مانوفاکتور

که واقعاً کارگر را ازکار برانَد. تفاوت بين دو مفهوم                             ای   کارگرگردد نه مانند وسيله            
آمد    نفرالزم می      يون ميل ۱۰۰است. مثالً اگرگفته شودکه باچرخ ريسندگیِ قديمی بديهی

مک ماشين رِشته   ک  هزار نفر به      ۵۰۰وسيلة   ای راکه اکنون در انگلستان به         تا بتوانند پنبه
ها   گويا ماشين واقعاً جای اين ميليون                که  آن معنی نيست     اين مسلّماً به   شود، بريسند، می

ا نفر الزم    ه  که ميليون    است  آن معنی    اندگرفته است. بلکه فقط به          که وجود نداشته  نفری
شود  گفته می    که عکس، هنگامی است تا بتواند جای ماشين ريسندگی را بگيرد. ولی به

کوچه ريخته است، سخن        هزار نفرکارگر را در انگلستان به        ۸۰۰دستگاه نساجی بخار 
کارگراست،      آنها مستلزمِ تعداد معينی   های موجود نيست،که پرکردن جای برسرِ ماشين

وسيلة ماشين تعويض شده يا        که واقعاً به      کارگراست     رِ تعداد مشخّصی    بلکه سخن برس  
ورانة کار، ولواينکه متفرق               ازکار رانده شده است. در دوران مانوفاکتوری شيوة پيشه                

کارگران شهری،که از قرون وسطا                 داد. عدة نسبتاً قليلِ         بود، پاية صنعت را تشکيل می         
بگوی احتياجات بازارهای جديد مستعمراتی باشد، و                     توانست جوا  مانده بود، نمی باقی

های توليدیِ جديدی برای روستائيانی          حال عرصه پديدشده درعين مانوفاکتورهای تازه
بود. بنابراين         خود رانده شده     وزمينِ وجودآوردندکه درنتيجة زَوالِ فئوداليسم از ملک به

 داشت   ها بيشتر برجستگی     کارگاه     کار و همکاری در درون تقسيم زمان جنبة مثبت درآن

                                                
شود  هرهائی اطالق می   نواحی و ش به   (villes privilegiées) شهرهای ممتاز يا شهرهای امتيازدار )۱(

آورده و طبقِ فرمان شاهان و                دست   ای به    تدريج برای خود حقوقِ ويژه               که در زمان قرون وسطا به            
نی برخوردار بودند. اين مناطق و شهرهاکه در درونرای فئودال از مزايای معيکم  کم  آن بورژوازی اُم

هائی عليه سيادت اُمرا و اَشراف فئودال                   پايگاه    صورت   رفته به    شد، رفته    تيارات وسيعی می     دارای اخ       
از عواملِ جدیِ تقويت مرکزيت دولتی و سلطنت                    درآمد و در بسياری ازکشورهای اروپائی يکی                         

  گرديد.  مطلقه
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درحقيقت     ١کارِکارگران شاغل بارآورترگردد.                     شدکه  آن می     کار موجب     زيرا تقسيم    
که درکشاورزی         ای معدود هنگامی        کار در دست عده        بست وسايل    همکاری و درهم       

موجبِ آن شدکه در بسياری ازکشورها پيش از دوران                             مورد استفاده قرارگرفت             
وجودآيد و بنابراين در              های ناگهانی و قهری در شيوة توليد به                انقالب   صنعت بزرگ    

کارِ مردمِ روستا تغييراتی روی دهد. ولی اين مبارزه در ابتدا                                شرايط زندگی و اصولِ        
داران بزرگ وکوچک بود تا ميان سرمايـه وکارگرِ روزمزد. از سوی                              بيشتر بينِ زمين
کارگران         راندن      بيرون    وغيره موجبِ         اسب   ، کار، گوسفند      وسايل    که  ديگر هنگامی    

صورت عملِ قهرآميزِمستقيم نخستين موجبات انقالبِ صنعتی را فراهم        شود، درآن می
گوسفندان جای      شوند و سپس   و زمين بيرون رانده می    سازد. بدواً کارگران از ملک می

وقوع پيوست،      گلستان به  مقياسِ وسيع، آنچنانکه در ان   گيرند. دزدیِ زمين به آنان را می 
                                                

که کند همين معنی درک می به کامالًرا نيز تأثيرِماشينيسم (Sir James Steuart)استوارت ـ سرجيمس۱
کار را     که (بالقوه) عدة مردمِ مشغول به       کنم ای تلقّی می وسيلهمثابه  نابراين من ماشين را بهنويسد: "ب می

  (qu'on n'est pas obligé de nourrir)خورهاباشد. درازدياد تعداد نان اينکه اجباری دهد، بدون افزايش
 ".Principles etc"است؟" (      تفاوت  جديد م     بابت تأثيرِ ماشين از تأثيرِ پيدايشِ ساکنينِ               ... پس از چه        

  ترجمة فرانسه، جلد اول ـ کتاب يکم، فصل نوزدهم.)
نظر را  شود. اين نقطه که ماشين جانشينِ "تعدد زوجات" میگويد لوحیِ بيشتری می با ساده (Petty)پتی
است:  دهعکس،گفته ش ازمناطقِ اياالت متحدة آمريکا صادق دانست. به توان دست باال برای برخی می

کم شود.    کارهای فرد واحدی           توان ماشين را با موفّقيت برای آن مورد استفاده قرار دادکه                 "نُدرتاً می
-ماشين صرفه آن که با استعمالِ است از زمانی رود بيش که برای ساختنِ ماشينِ مزبور از دست می زمانی

مقياسِ وسيع مورد استفاده قرارگيرد،  بهکه بتواند  شود. ماشين فقط هنگامی واقعاً مفيد است جوئی می
آالت همواره و دراکثرموارد  کارِ هزاران نفرکمک نمايد. بنابراين ماشين ماشين بتواند به که يک آنگاه

ها باشند و عدة بيکاران درآنجا زياد          جمعيتترين  که دارای متراکم کار خواهد رفت درکشورهائی به
آن عبارت از        گيرد بلکه جهت استعمالِ       گر مورد استفاده قرار نمی            کمبودکار     جهت  باشد... ماشين به      

  :Piercy Ravenstone)آورد."      وجود می کارگر به کارگماردن تودة وسيعِ که برای به است سهولتی
"Thoughts on the Funding System and its Effects", London, 1824, p. 45)  
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کشاورزیِ مزبور         بنابراين انقالبِ     )١(زمينة استفاده ازکشاورزیِ بزرگ را آماده ساخت.
  گر شد. صورت انقالبی سياسی جِلوِه درآغازِکار بيشتر به
صورت رقيبِ خودکارگر           کند به   محض اينکه چهرة ماشين پيدا می     وسيلة کار به

آنهائی     هم   يعنی باتعداد ماشين، باتعدادکارگران، وسيلة به سرمايه خوداَفزائیِ ٢آيد. درمی
سيستم    تمامِ    دارد.  مستقيم گردد، نسبت وسيلة ماشين منهدم می شان به که شرايط زندگی 

را مانندکاالبفروشد. تقسيم         کارش  کارگر نيروی که است داری مبتنی برآن توليد سرمايه
جهته   کاربردن جزءاَفزار، يک               ت مهارت خاصّ در به          صور  کار را، به       کار اين نيروی        

کار   مبادلة نيروی       شود ارزش    ماشين احاله می کاربردن اَفزار به محض اينکه به کند. به می
که ازجريان       ئی  کاغذی    گردد. کارگر، مانند پولِ   آن خاموش می مصرف همراه با ارزش

سان  را بدين     آن   کارگرکه ماشينيسم    ازطبقة شود.آن بخشی فروش می باشد، غيرقابل افتاده
سرمايه مستقيماً     خوداَفزائیِ     کندکه تامدتی برای سازد، يعنی تبديل به جمعی می زائد می

وری ومانوفاکتوری عليه صنعت    مورد نياز نيست، از سوئی درمبارزة نابرابرِ صنايعِ پيشه
آسا   صنعت را سيل   الوصولِ    های سهل   شود و از سوی ديگرکلّية شاخه           ماشينی تباه می    

تر از ارزشِ        پائين   کار را به      کند و لذا قيمت نيروی          گيرد، بازارکار را اشباع می                فرامی   
  دهد.   خود تنزّل می

که از طرفی       است  دهند اين      کارگران مستمندشده می          که به   دلخوشی    بزرگترين    
ز طرف ديگر      و ا    ("a temporary inconvenience")  آنان "گَذَرا" است          و محنَت     رنج  

گيرد و اين امر موجبِ             تدريج فرامی        اينکه ماشينيسم سراسرِ يک عرصة توليد را به             

                                                
است. درکشورِماکشاورزیِ بزرگ،  ريان در مورد آلمان نيز صادقج (يادداشت چاپ چهارم): اين )۱(

 (Bauernlegen)دهقانان مالکيت ويژه درخاورِآلمان، تنها درنتيجة سلبِ يعنی به دارد، تاآنجاکه وجود
گرفته است.     بعد انجام     به  ۱۶۴۸ويژه از سال         که از قرن شانزدهم و به            پذير شده است؛ عملی        امکان   

 لس)(فريدريش انگ

 (Ricardo: "Principles etc.", p. 479) ـ "ماشين وکارگر در همچشمیِ دائمی هستند."  ۲
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 تت و شدسعيکديگر را نفی       ها  گردد. اين دلخوشی       کنندةآن می آثارِ ويران کاهشِ و
شود، فقر و بدبختی را         ای از توليد مسلّط می         کنند. آنجاکه ماشين تدريجاً بر عرصه می
آورد.      وجود می     زمن در قشرهائی از طبقة کارگرکه با وی در رقابتند، به                         صورت م    به 

ای   صحنه  جهان    حاد است. تاريخِ شود تأثيرِآن وسيع و سرعت انجام می گُذار به آنجاکه
های متمادی جريان         بافان انگليسی،که طیِّ دهه      بارتر از اضمحاللِ تدريجیِ دست اندوه

دهد. بسياری ازآنان از                قطعی شده است، نشان نمی         ۱۸۳۸داشته و باألخره در سال            
های خود مدتها زندگی را با روزی دو          گرسنگی هالک شدند، عدة زيادی با خانواده

صورت حاد     عکس، استقرارِ ماشين در صنايع پنبة انگلستان به                به  ١ونيم سرکردند.       پنس 
               کمرانشرقی تأثير نمود، چنانکه ح واقعه     ۱۸۳۵  ـ۱۸۳۴در سال   کلِّ هندوستان      در هند

                                                
جهت   دربارة مستمندان، رقابت بينِ منسوجات دستی و ماشينی ازآن                ۱۸۳۳پيش از تصويبِ قانون  ـ۱

کرد.  يش جبران میتر از حداقلّ افتاده بود با درآمد خو راکه خيلی پائين کليسا مزدهائی که ادامه يافت
، (Cheshire)چشايراز محالِ  (Wilmslow)ويلمسالو در۱۸۲۷درسال (Turner)تورنِر "شريعتمدارآقای

داده  تورنِرکه آقای  هائی کميتة مهاجرت و پاسخ های است، سرکشيش بود. پرسش ای صنعتی که ناحيه
گيرد. سؤال: آيا  بانی قرار میکارِ دستی و ماشينی مورد پشتي دهد چگونه همچشمی ميان است نشان می

استفاده از دستگاه نساجیِ مکانيکی دستگاه دستی را بيرون نرانده است؟ جواب: بدون شک بيرون                               
گرفتندکه     رانده است، و بيش از اين ممکن بود بيرون رانَد اگرکارگران دستی در وضعی قرار نمی                                 

کارگران دستی به مزدی قناعت               با تحملِ اين احوال        آيا    بتوانند تحملِ تنزّلِ مزد را بکنند. سؤال: ولی    
کليسائی    کمک  کسرِ هزينة معيشَت خويش به        آنهاکافی نيست و برای تأمين           کنندکه برای زندگیِ نمی

نمايند؟ جواب: بلی و درواقع ادامة رقابت دستگاه نساجیِ دستی با دستگاه مکانيکی را                                    مراجعه نمی  
ای از استقرارِ ماشين برای زحمتکشان حاصل شده                  خته است. بنابراين فايده          پذير سا   اعانة فقرا امکان        

کارگرانی محترم وتاحدودی مستقلّ باشند  آنکه جای دهنده يا جالی وطن بوده است. به همانا فقرِ تنزّل
  کنند. اين    گدائی زندگی [ازروی ناتوانی] آورِ شوندکه بايد از نان وهن روزی می آنان تبديل به بردگان تَبه

  شود.          که "اشکال موقّت" خوانده می همان چيزی است
("A. Prize Essay on the Comparative merits of Competition and Co-operation", 
London, 1834, p. 29)  
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بدبختی يافت.      توان درتاريخِ بازرگانی نظيرِ اين                   زحمت می    نمود: "به      را چنين ارزيابی        
های هندوستان از استخوان بافندگان سفيد شده است." البته ماشين برای نساجان          دشت

بر اين، تأثيرِ          فنا رفتند. عالوه         آنان از اين دارِ            بارآورد زيرا          به   گُذَرا"     مزبور فقط "رنجی    
-ای از توليد را فرا            های تازه      "گُذَرا"ی ماشين تأثيری پايدار است زيرا پيوسته عرصه                      

داری،      ای،که شيوة توليد سرمايه           شده  يافته و بيگانه      سان چهرة استقالل     گيرد. بدين      می 
کند، با ماشينيسم      کار و محصول در برابرِکارگر ايجاد می                       طورکلّی برای شرايط          به 

 ل می               ل می  تحوکاملی مبد ّبه تضاد با استقرارِ       همين سبب است   به  ١گردد.      يابد و  که 
  شورد. عليه وسيلةکار با خشونت می کارگر برای نخستين بار ماشينيسم

وارد با شيوة       های تازه    ويژه هر بارکه ماشين کند. به وسيلةکارکارگر را هالک می
تر نمايان     ند اين تضاد مستقيم محسوس        کن  وری يا صنفی رقابت می          برداریِ پيشه        بهره  
آالت و پيشرفت        . ولی در درون خود صنعت بزرگ نيز تکاملِ پيوستة ماشين                    دوش می

يافته    تکامل   ماشينيسمِ  دائمیِ    آورد. "هدف     وجود می سيستمِ خودکار تأثيرات همانندی به
کارخانه را       نجيرِ توليد  ای از ز عبارت ديگر حلقه کند ويا به کم کارِ دست را که است اين

کاررفتنِ      "به    ٢آهنی تکميل نمايد."   های  های انسانی با دستگاه وسيلة تعويضِ دستگاه به
آمدی    کردند پيش     که تاکنون با دست حرکت می           هائی   نيروی بخار وآب در ماشين            

                                                
که ريکاردو خود در همانجا      تواند درآمدکشوری را افزايش دهد (يعنی، چيزی که می "همان علّت ـ۱

آنها از نقطه نظرِ اقتصادی مساوی با                  که ثروت     داران      داران و سرمايه          دهد، درآمد زمين           ضيح می تو 
وجودآورد و         جمعيت را به     تواند در همان حال اضافه             طور عموم تلقّی شده است) می          ثروت ملّت به     

  (Ricardo: "PrInciples etc.", p. 469) کارگران را بدترکند."   وضعِ
که يکباره خود را از       است دائمی وگرايشِ هرتکميل و اصالحِ مکانيکی عبارت از اين "درواقع هدف

کارِ مردان بزرگسال و يا               جای   کارِ زنان وکودکان به             وسيلة قراردادن         نياز سازند يا به هرکارِ انسانی بی
  آورند." کار را پائين کارکُشته، قيمت کارگران جای کارگران جاهل به وسيلة قراردادن به

Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 23  
  Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1858", p. 43"ـ ۲
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جوئی در قوة       آنها صرفه    که هدف   آالت ماشين کوچک در روزه است... اصالحات همه
واحد و      محر تتوليد در مد محصول، ازدياد ضِ     که، بهبوديک       آنها بيرون      يا غَر راندن

 ت جِلوِه       بااينکه چندان است و کودک، يک زن يا يک مرد است، امری مستمرراهميپ
دستی   چيره    بسيار و    "هرجا عملی مهارت ١ آورند." بار می آثارِمهمی به معذلک کند، نمی

کارگری،که زياده از حد                کوشند هر چه زودتر آن را از دست                د، می  باش  الزم داشته       
ای   مکانيسمِ ويژه  است، بربايند و به گرايان گوناگون های نظمی مهارت دارد و غالباً به بی

"در سيستمِ      ٢"  آن باشد.     تواند مراقب        کودکی هم می  که بسپارند، که چنان تنظيم شده
"اعمالِ اصالحات در            ٣شود."     عقب رانده می        گر به  کار   رفته زَبردستیِ      خودکار رفته       

نتيجة معينی مورد نيازند          که برای حصولِ       آالت تنها مستلزِمِ تقليلِ عدةکارگرانی   ماشين
کند؛ کارگرانی         ای از افراد را جانشينِ طبقة کارگر می                   نيست، بلکه اين تغييرات طبقه     

جای بزرگساالن و         ند، کودکان به       گير  کارگران زبردست را می           کمتر ماهرند جای که 
                                                

  Reports etc., 31st Oct. 1865", p. 15" ـ۱

  Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 19 ـ۲

کارفرما را کامالً  که است شود اين آالت درآجرپزی حاصل می که ازکاربرد ماشين ای "بزرگترين فايده
  و يکباره از قيدکارگران بامهارت آزاد سازد."  

("Child. Emp. Comm. V. Report", London, 1866, p 180, N. 46.)  
  آهن   آالت در راه         مديرکلِّ ادارة ماشين           (A. Sturrock)آ. استيروک     (ملحقة چاپ چهارم) :  آقای  
"Great Northern Railway"  گويد: چنين می ها وغيره) (لوکوموتيفسازی ماشيندرمورد  کارگران"

شده افزايش  گيرند. توليد استفاده ازآالت تکميل انگليسیِ پرخرج هر روز کمتر مورد استفاده قرار می
مورد استفاده قرار            (a low class of labour)آالت نوعِ نازلی ازکار               کاربردن اين   يابد و نيز در به می
ساخت. همين اجزاِء ماشين          ... سابقاً کارگر متخصّص ضَرورتاً تمامِ اَجزاِء ماشين بخار را می        گيرد می

شوند... تحت عنوان آالت و وسايل،           تر ولی با وسايلی بهتر توليد می مهارت کم وسيلة کاری اکنون به
  شود." آالتی را منظور نظر دارم که با آنها ماشين ساخته می من ماشين

("Royal Commission on Railways. Minutes of Evidence", London, 1867, N. 17862 and 
17863.) 

 Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 20  ـ۳
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ها موجبِ نَوسانات دائمی در نـرخِ                شونـد. کلّية اين تعويض         می   زنان جانشينِ مردان          
بزرگساالن را ازکارخانه بيرون                  درپِی]     [پِی   آالت الينقطع      "ماشين    ١"  گردند.     دستمزد می   

روزانة کار انجام           شدن  که ماشينيسم تحت فشارِکوتاه         آسائی   پيشرفت برق     ٢ريزند."    می
گردآمده و وسعت دامنة            پذيریِ شگرف آن را،که نتيجة تجربيات عملی              داد، انعطاف

توانست     کسی می   داد. ولی چه        است، نشان      تکنيک دائمیِ موجود وترقّیِ مکانيکیِ وسايلِ
و  لآالت و نق      تازان ماشين     انگلستان، پيشرفت پنبة صنعت [اوج] سالِ ذُروة ، يعنی۱۸۶۰در

زورِ مهميزِ جنگ     ازآن و به کارِ دستی متناسب با تحولِ مزبور را،که سه سال پس انتقالِ
قول   نقل   دو   يکی  آوردن   مسئله نمايد؟ دربارة اين بينی پيوست، پيش وقوع آمريکا به داخلیِ

داران      کارخانه     يکی از   است.    کافی  کارخانجات انگلستان بازرسان  های رسمیِ ازگزارش
ماشين   ۱۲ما اکنون بيش از         زنی]    [پنبه   ماشين حالّجی    ۷۵جای    کند: "به     اظهار می   سترمنچ

همان خوبی، اگر نگوئيم باکيفيت بهتر،               بريم، که همان مقدار محصول به              کار نمی    به 
ود ش ليرة استرلينگ می      ۱۰هفته بالغ بر       جوئی در دستمزد هر        دهند... صرفه       تحويل می   

"تشديد     سترمنچ های    ريسی   % است." در يکی از ظريف            ۱۰نبه جوئی در اُفت پ        و صرفه  
از    گوناگون خودکار موجب شدکه در يکی                های   ها و واردشدن اُسلوب          شتابِ ماشين

که   شدند، درحالی       ازکارگران حذف        ديگر نيمی ربع ودر بخشِ کارخانه يک های بخش
که سابقاً در     ادکارگرانی       جای دومين ماشين حالّجی از تعد             به زنی    استقرارِ ماشينِ شانه     

-صرفه   ديگری مجموعِ      ريسندگیِ    کاست." ميزان بسياری کردند به کار می سالنِ حالّجی

، ريسندگان       (Gilmore)جيلمور  زند. آقايان         % تخمين می   ۱۰خود را به      کارگریِ     جوئیِ  
 های  کاربردن ماشين       ئی را که در تعقيبِ به          جوئی   ند: "ما صرفه    نک  منچستری اظهار می      

کامل    کنی شده است به يک ثلث        پاک   کارگر و دستمزد در بخشِ پنبه              حيث   تازه از     
سوم  تاکُنی هزينه وکارگر در حدود يک                کشی و نخ    زنيم... در سالنِ قرقره             تخمين می  

                                                
  Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 321ـ ١
 ۲۳ـ همانجا، صفحة ۲
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کم شده است. ولی اين تمامِ مطلب    تابی تقريباً يک ثلث از مخارج تقليل يافته و در نخ
آالت تازه       کاربردن ماشين      رود درنتيجة به خِ ما نزد نساج میکه ن نيست. اکنون هنگامی

های  های بيشتر وبهترازآنچه با ماشين وسيلةآن پارچه که به است تر شده قدری مرغوب به
   ١آيد."  دست می شد به کهنه توليد می

شودکه: "کاهشِ        مورد متذکّر می   ، دراين (A. Redgave)وردگر آ.کارخانة  بازرسِ
   رود. اخيراً در           سرعت پيش می    يابد به    که توليد افـزايش می          کارگران درحالی            تعداد

کارگران آغاز شده و همچنان ادامه                     بافی تقليلِ جديدی از تعداد             های پشم    کارخانه    
سکونت دارد،        (Rochdale)  روچديل    که در حوالیِ       آموزگاری، دارد. چند روز پيش

  دخترانه تنها تقصيرِ بحران نيست بلکه به               کاهشِ شاگردان در دبستان             گفت  من می   به 
است    وجودآمده       بافی به    های پشم    کارخانه     آالت    که در ماشين  گردن تغييراتی نيز هست

کردند حذف      کار می    وقت  که نيمه طور متوسط هفتاد درصدکارگرانی و درنتيجة آن به
  ٢اند."  شده

در صنايع پنبة انگلستان        دهدکه    هائی را نشان می        بست پيشرفت    تابلوی ذيل جمع      
  وقوع پيوسته است: آمريکا به درنتيجة جنگ داخلیِ

                                                
 Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1863", p. 108"  ـ۱

داران      کارخانه     آالت، در زمان بحران صنايعِ پنبه، به                   ـ تکاملِ سريعِ ماشين     ۱۰۹، صفحة  ـ همان اثر    ۲
زدن از نو بازارِ جهانی  برهم چشم يک يافتنِ جنگ داخلی به محض پايان انگليس اين امکان را دادکه به

کاال   رو ارسالِ      ازاين    پارچه تقريباً غيرقابلِ فروش شده بود.                  ۱۸۶۶را فراگيرند. در شش ماه آخرِ سال 
خود "گلوگيری"ی بازرگانی  طبعاً امر شروع شد و اين هندوستان و چين مقصد به [امانتی] صورت اَمانی به

% از مزدکارگران ۵دارویِ هميشگیِ خود پناه برده،  داران به کارخانه۱۸۶۷را تشديد نمود. درآغازِسال
داده و اظهار نمودندکه تنها داروی مفيد عبارت از                            خرج   آوردند. کارگران ايستادگی به                     را پائين    

کامالً درست بود.        که از لحاظ تئوريک         کار، چهار روز در هفته است، پيشنهادی               ساختن مدتکوتاه
اين نتيجه رسيدند  پس از مقاومت طوالنی باألخره سرجنبانان صنعت،که منتخبِ خود بودند، ناچار به

  کسر بپذيرند. % دستمزد و در جائی بدون اين۵باکسرِ  که همين پيشنهاد را درجائی
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                                               ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
                                             

  ها عدة کارخانه
  ۱۸۵۸  ۱۸۶۱  ۱۸۶۸  

  

  ۲۴۰۵  ۲۷۱۵  ۲۰۴۶  انگلستان وگال
  ۱۳۱  ۱۶۳  ۱۵۲  اسکاتلند

  ۱۳  ۹  ۱۲  ايرلند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۲۵۴۹  ۲۸۸۷  ۲۲۱۰  هیدولت متحد پادشا
  های نساجی بخار تعداد دستگاه

  ۳۴۴۷۱۹  ۳۶۸۱۲۵  ۲۷۵۵۹۰  انگلستان وگال
  ۳۱۸۶۴  ۳۰۱۱۰  ۲۱۶۲۴  اسکاتلند

  ۲۷۴۶  ۱۷۵۷  ۱۶۳۳  ايرلند
   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۳۷۹۳۲۹  ۳۹۹۹۹۲  ۲۹۸۸۴۷   دولت متحد پادشاهی
  ها تعداد دوک

  ۳۰۴۷۸۲۲۸  ۲۸۳۵۲۱۵۲  ۲۵۸۱۸۵۷۶  انگلستان وگال
  ۱۳۹۷۵۴۶  ۱۹۱۵۳۹۸  ۲۰۴۱۱۲۹  اسکاتلند

  ۱۲۴۲۴۰  ۱۱۹۹۴۴  ۱۵۰۵۱۲  ايرلند
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ۳۲۰۰۰۰۱۴  ۳۰۳۸۷۴۹۴  ۲۸۰۱۰۲۱۷  دولت متحد پادشاهی
  کار عدة شاغلين به

  ۳۵۷۰۵۲  ۴۰۷۵۹۸  ۳۴۱۱۷۰  انگلستان وگال
  ۳۹۸۰۹  ۴۱۲۳۷  ۳۴۶۹۸  اسکاتلند

  ۴۲۰۳  ۲۷۳۴  ۳۳۴۵  ايرلند
  ۴۰۱۰۶۴  ۴۵۱۵۶۹  ۳۷۹۲۱۳  دولت متحد پادشاهی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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عبارت    رفت. به   ازبين بافی کارخانة پنبه وهشت ، سيصدوسی۱۸۶۸تا۱۸۶۱بنابراين از
دار متمرکز شد.       آالت در دست عدة قليلی سرمايه ديگر بارآورترين و مهمترين ماشين

  درعين حال محصولِ       عدد تقليل يافت ولی         ۳۰۶۶۳های نساجیِ بخار به  تعداد دستگاه
شده بيش از دستگاه       که يک دستگاه نساجی تکميل        طوری    آنها افزايش پيدا نمود؛ به             

ها افزوده شد، درحالی             عدد به تعداد دوک          ۱۶۱۲۵۴۱نمود. باألخره  قديمی توليد می
روزیِ "گذرائی" که              سان تيره    نفرکاسته شد. بدين      ۵۰۵۰۵که از عدة کارگران شاغل             

کارگران را فراگرفته بود در اثرِ پيشرفت سريع و پيوستة                           بحران صنايعِ پنبه      درنتيجة    
  تر شد. ماشينيسم بيشتر و عميق

است   آن    کند و همواره درکمينِ          می   تنها ماشين مانند رقيبِ مقتدری عمل           پس نه  
که دشمنِ    دار آن را علناً مانند نيروئی               کارگرِ مزدبگير را "زائد" سازد، بلکه سرمايه     که  

ماشين وسيلة   دهد.     سان آن را مورد استفاد قرار می                کند و بدان      کارگر است اعالم می        
کارگران، اعتصابات وغيره،                های اَدواریِ   شود برای سرکوبِ قيام جنگیِ نيرومندی می

بخار از روزِ اول   ماشين (Gaskell)گَسکل  نظرِ دهد. به روی می ١که عليه استبداد سرمايه
وسيلةآن بتوانند     را دادکه به امکان داران اين سرمايه انسانی بود و به عليه نيروی هماوردی

عاویِ روزاَفزونداد،     ای را مورد تهديد قرار می               کارخانه   کارگران را،که آغازِ سيستمِ د
نوشت و نشان داد        ۱۸۳۰ای از اختراعات پس از سال     توان تاريخچه می ٢شکنند. درهم

کارگری زندگی      های سرمايه عليه عصيان جنگ مثابه وسيلة فقط به رکه اختراعات مزبو

                                                
وکارگران در اعتصابِ              کارگاه     سازی مناسبات بينِ صاحبان         های بلورسازی و بطری           "درکارگاه         ـ۱

که درآنجا عمليات  که مانوفاکتور شيشة فشرده يعنی مانوفاکتوری شود." ازآنجاست مزمنی خالصه می
که   (Newcastle)نيوکاستل  های    ازکارگاه       شوند، توسعه يافت. در يکی  میوسيلة ماشين اجرا  اصلی به

فوند شيشة    ۳۰۰۰۵۰۰فوند شيشة دميده توليد ساليانه داشت اکنون در سال                      ۳۵۰۰۰۰سابقاً معادلِ     
    (Chi. Empl. Comm. IV. Rep.", 1865; p 262,263")  کند." فشرده توليد می

  Gaskell: "The Manufacturing Population of England", London, 1833, p. 3,4 ـ۲
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شويم   را متذکّرمی    (selfacting mule)اند. ما مخصوصاً دستگاه ريسندگیِ خودکار يافته
   ١زيرا اين ماشين دوران جديدی را در سيستمِ خودکارگشوده است.

  

برابرِکميسيون      خود در شهادت بخار طیِّ اَدای ، مخترِعِ پتک(Nasmyth) ناسميث 
که وی درنتيجة اعتصابِ  ، دربارة اصالحاتی   (Trade Union Commission)ها  اتحاديه

وجود آورده بود،            ، در سيستمِ ماشينی به     ۱۸۵۱کارگران ماشينیِ سال  بزرگ و طوالنیِ
دن  کاربر    های مکانيکیِ جديد ما عبارت از به   کند: "صفَت مميزة پيشرفت چنين نقل می

راکه يک نفرکارگرِ مکانيکی بايد       اَفزارهای خودکار است. درروزگارِ ما، آنچه ماشين
که خود کارکند بلکه          آيد، اين نيست       انجام دهد و هرکودکی نيز از عهدة آن برمی                     

کارِ زيبای ماشين را تحت مراقبت داشته باشد. تمامِ آن قشری                         که  عبارت از آن است        
کنارگذاشته        ته به مهارت و زَبردستیِ خود بودند اکنون                  که منحصراً وابس       ازکارگران       

کردم. ولی        اند. درگذشته من با هرکارگرِ مکانيک چهارکودک نيز استخدام می                 شده
 ۷۵۰به  ۱۵۰۰تازه عدة کارگران بزرگسالِ خود را از     برکت اين زدوبندهای مکانيکیِ به

العاده     طورِ فوق     ودکه منافعِ من به      که ازآن حاصل شد اين ب           ای   نتيجه ام.     نفر تقليل داده      
  افزايش يافت."

گويد:    رود می     کار می    کاری به  که برای چاپِ رنگين در باسمه دربارة ماشينی يور
آزاد سازند        کوشيدند تا خود را از قيد اين بردگیِ غيرقابل تحمل   داران "باألخره سرمايه

کرد) و بدين منظور از           تحميل می  آنها    که قرارداد باکارگران به                (يعنی از قيد شرايطی       
حقوقی    آن   حقوقِ مشروعِ خود رسيدند، يعنی به   زودی به منابعِ علمی مدد خواستند و به

او دربارة اختراعِ ديگرکه            های بدن وجود دارد." هم که برای سر نسبت به ساير قسمت
گويد:    آمد، می شمار می اعتصابی به بود وعلّت مستقيمِ وجودآورده درزنجير به تسهيالتی

                                                
سازیِ وی رخ داد، خود              های ماشين    که درکارگاه        در تعقيبِ اعتصاباتی        (Fairbairn)رن فربِ  آقای     ـ۱

  سازی را اختراع نمود. چندين طريقة اعمالِ ماشين در ماشين
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کرد،    تصورمی     ناپذير   شکست کار تقسيم کهنة خطّ پشت به خودرا که ناراضيان "دارودستة
قرارگرفت وکلّية وسايلِ دفاعيش       وسيلة تاکتيک مکانيکیِ جديد موردحملة جناحی به
رگرديد. دارودستة مزبو نهدمم          مجبور شد بالشرط تسليم شود." دربارة اختراعِ دستگاه

آن خوانده       گويد: "اين دستگاه برای            وی باز می     (selfacting mule)ريسندگی خودکارِ
ای را     شده بودکه نظم را درميان طبقات صنعتی از نو برقرار نمايد... اين اختراع نظريه                        

خدمت خود     ايم مبنی بر اينکه سرمايه هرگاه دانش را به                     کرده    ازآن بيان       که ما پيش    
تأييد    ١د دست شورشگرِکار را وادار به فرمانبرداری نمايد"                         توان    درآورد همواره می            

که   است  منتشر شد و بنابراين متعلّق به زمانی             ۱۸۳۵درسال     يورکند. با اينکه نوشتة  می
تنها از جهت      داشت، معذلک نوشتة مزبور، نه          کارخانه پيشرفت بالنسبه ضعيفی  سيستمِ 

داری     سرمايه   [مغز] تضادهای سبکسرانة دماغِ  که وی  سبب  آشکارش بلکه بدان  سنگدلیِ
رود. مثالً پس        شمار می   کالسيک روحية کارخانه به          کند، بيان     لوحانه برمال می     را ساده

  که وی برای خدمت به     کمک دانشی که سرمايه به از آنکه وی اين "نظريه" را پرداخت 
نمايد"، از اين    مانبرداری میفر شورشگررا وادار به  خود اجيرکرده است "همواره دست

اند به اينکه خود را          کند که "برخی علمِ مکانيک و فيزيک را متّهم نموده          ابرازِ تنفّرمی
از   گردد." پس        می   دهد و وسيلة ستم عليه طبقات فقير         اجاره می   داران توانگر به سرمايه
کند، آنها      بيان می   تفصيل   کارگران به       محاسنِ ترقّیِ سريعِ ماشينيسم را برای             آنکه وی    

وسيلة اعتصاب وغيره، ترقّیِ    وسيلة مقاومت خود، به داردکه مبادا به را ازاين برحذَر می
نظریِ   های قهرآميزکوته         گويد: "اين قبيل عصيان           ماشينيسم را تسريع نمايند. وی می             

که خود دژخيمِ خويش           خصلت انسانی      ترين نوعِ خود، يعنی در             انسان را در زشت         
 عکس اظهار نموده است        ازآن، وی به دهد." ولی چند صفحه پيش  ، نشان میگردد می

وجود    کارگران به    آميزِ دراثرِ افکارِ اشتباه  که هائی شديد و وقفه که: "بدون برخوردهای 
مراتب سودمندتر برای همة   تر از اين و به توانست سريع کارخانه می  است، سيستمِ آمده 

                                                
  Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 367-370ـ ١
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صنعتیِ  دارد: "برای مردمِ نواحیِ                  ." سپس باز از نو فرياد برمی          ذينفع تکامل يابد جهات
گيرد."     آهسته انجام می       آهسته   که تحوالت مکانيک   است خوشوقتی انگلستان جای بسی 

گويا    کنندکه   کاهشِ دستمزدکارگران بالغ می          خطا ماشين را متّهم به گويد: "به و باز می
شودکه عدة کارگر از ميزان مورد نياز               آن می بِراندن بخشی ازکارگران موج با بيرون

کند و ازآنجا بر ميزان           کودکان را زيادتر می       کارِ  تجاوز نمايد. ولی ماشين تقاضا برای
 دهنده ازسوی ديگر ناچيزبودن ميزان        شود." همين تسلّی دستمزد بزرگساالن افزوده می

کودکان     ولياِء اطفال را از فرستادنداندکه: "ا جهت صحيح می دستمزدکودکان را ازآن
کتابِ اين شخص ستايشی است از روزانـة کارِ                    دارد." تمامِ          می   کارخانه باز        خود به   

ساله   ۱۳کودکان      ساعت را برای      ۱۲که قانونگزار روزانـة بيش از      حد و مرز وآنگاه بی
اُفتد. و تمامِ       وسطا می  ترين اعصارِ قرون          يـاد تاريک      کند، روحِ ليبرالِ وی به ممنوع می

  به    کند تا دست       کارخانـه را دعوت             کارگران      که وی     شود  آن نمی     اين احوال مانع از           
  وسيلة ماشين "برای       تعالی بردارنـد و سپاسگـزار باشند از اينکه خداوند به                      درگاه باری

   ١" منافعِ جاويدان خويش بيانديشند.  آورده است تا به آنان مجالی فراهم 

  
  که تئوریِ جبران در مورد کارگرانی . ۶

  اند  وسيلة ماشين بيرون رانده شده به       
  

، تورنس   ،  کولوچ    مک ،  جيمس ميل  سلسلة کاملی از اقتصاددانان بورژوا، ازقبيلِ               
رانَد     کارگران را بيرون می   که وغيره، مدعی هستند هرماشينی ج. استوارت ميل، سينيور

کارگران      ساختنِ همان    مشغول  را برای متناسبی بالضروره سرماية و آنزمان با همواره هم

                                                
 ۴۷۵ ،۲۸۱، ۳۲۱ ، ۲۸۰، ۳۷۰، ۷ ،۳۶۸، صفحات ، همين اثريورـ ۱
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  ١سازد. آزاد می 
بافی، ازقرارِ         داری يکصد نفرکارگر را مثالً در مانوفاکتورِ قالی  کنيم سرمايه فرض

که وی    کارگرفته است. بنابراين سرماية متحرکی                ليرة استرلينگ، به       ۳۰هر نفر ساليانه     
که وی    کنيم  شود. باز فرض       ليرةاسترلينگ می ۳۰۰۰گذارد بالغ بر میکار  ساليانه در اين

ليره تمام شده      ۱۵۰۰که برايش      نفرِ ديگر را با ماشينی       ۵۰کارگر را مرخّص نمايد و ۵۰
است.   نظر شده   استدالل ازمسئلة ابنيه، ذغال وغيره صرف      دارد. برای سادگیِ است، نگاه

ليرةاسترلينگ      ۳۰۰۰ساليانه مانندگذشته بالغ بر         خامِ مورد مصرف   که موادّ اگر بپذيريم
ای "آزاد" گرديده             وسيلة اين استحاالت اصالً سرمايه          که به   گفت توان ، آيا می٢شود می

ليره بود، نيمی        ۶۰۰۰شده،که بالغ بر       گذاشته   کار از جمعِ مبلغِ       است؟ در شيوة قديمیِ       
يص داده شده بود. اينک            برای سرماية ثابت و نيمِ ديگر برای سرماية متحرک تخص                     

 ۳۰۰۰ثابت (     آن سرماية     ليرةاسترلينگ     ۴۵۰۰شودکه    همان مبلغ بدين طريق تقسيم می         
آن سرماية متحرک       ليرةاسترلينگ      ۱۵۰۰ليره برای ماشين) و  ۱۵۰۰ليره برای موادّ خام و

کارِ زنده      که تبديل به نيروی    دهد. سرماية متحرک ياآن بخشی از سرمايه را تشکيل می
نمايندة    آنکه مانندگذشته نمايندة نصف مجموعِ سرمايه باشد، اکنون     جای است، به شده
درآمده   آنکه سرمايه آزاد شده باشد درقيد شکلی جای است. در اينجا به آن چهارمِ يک

سرماية متحرک به سرماية        کار مبادله شود، يعنی از           تواند با نيروی        که ديگر نمی     است 
 ۶۰۰۰  کلّية شرايط يکسان بمانند اکنون ديگر سرماية          است. چنانچه گرديده ثابت مبدل

کمتر   آالت    کار بگمارد. با هر بهبود فنّیِ ماشين              کارگر به      ۵۰تواند بيش از       ای نمی    ليره  
کمتر ازمجموعِ قيمت نيروی         کاراُفتاده تازه به شود. حاال اگر ماشينِ کارگر استخدام می

 ۱۰۰۰فقط  ۱۵۰۰جای است، بيارزَد و لذا مثالً به آنها شده  کار وکاراَفزاری،که جانشينِ 
                                                

که صفَت  طرف علمی و عالقة تحقيقی بدواً با اين نظر شريک بود ولی بعداً با همان بی ريکاردوـ ۱
   "On Machinery"۳۱فصل ".Principles etc" کنيدبه: مراجعه کرد. عدول ازآن مميزة اواست، صراحتاً

 ام. شيوة اقتصاددانان مذکور در فوق اختيار نموده من مثال را کامالً به که شوم ـ لزوماً من متذکّر می۲
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تمام شده باشد، آنگاه فقط سرماية متحرکی به                       به     ۱۰۰۰ميزان     ليرة استرلينگ  ليره 
ليرة    ۵۰۰مبلغِ   ای به    که سرمايه    سرماية ثابت مبدل شده يا درآن مقيدگرديده درحالی                       

باشد، آنگاه              که همان مز      است. درصورتی        استرلينگ آزاد شده           ليانه مفروض  د سا
 ۱۶تواند تقريباً       دهدکه می     ئی تشکيل می    سرماية آزادشدة مزبور اندوختة استخدامی                   

اند. ولی درواقع امکان            نفر برکنار شده ۵۰که  کار جلب نمايد، درحالی نفرکارگر را به
گ به  ليرةاسترلين      ۵۰۰کمتراست زيرا درصورت تبديلِ              نفر کارگرهم      ۱۶استخدام از      

گردد و لذا فقط قسمتی           سرمايه ناگزير مجدداً بايد بخشی ازآن صَرف سرماية ثابت                       
  کار برسد. نيروی مصرف خريد تواند به ازآن می

کارگماردن    مستلزمِ به نو های شودکه تدارک و ساخت ماشين حاال تازه اگرفرض
که   بافی   ارگران قالی      ک  تواند برای       کارگرِ مکانيک است آيا چنين امری می          عدة کثيری

که برای     شمارآيد؟ در بهترين حاالت عدةکارگری      اند جبرانی به شده ها ريخته کوچه به
که درنتيجة استفاده از          است  شوندکمتر از آنهائی  های مزبور استخدام می ساخت ماشين

زد که فقط نمايندة دستم       ليرةاسترلينگی    ۱۵۰۰گردند. مبلغِ ها ازکار برکنار می آن ماشين
ـ ۱آالت نمايندة اقالمِ زيرين است:                 شده بود اکنون در چهرة ماشين             کارگران اخراج         

که   ـ دستمزدکارگرانی       ۲ها ضرور است.       که برای ساخت ماشين       ارزشِ وسايل توليدی   
که به "صاحب" آنها          ارزشی    ـ اضافه  ۳اند.     های مزبور شرکت نموده           در ساخت ماشين    

ه، يک بارکه ماشين ساخته شد، تا زمان مرگش احتياج به                   گذشت گيرد. از اين تعلّق می
کار   کارگران مکانيک را مستمراً به    اينکه بتوان عدة اضافیِ برای تجديدشدن ندارد. پس

کارگر     ماشين جانشينِ فرش  های کارخانه سرهم صاحبان که پشت است داشت، الزم نگاه
  سازند.

آزادساختنِ سرمايه نيست. هدف           نوع درواقع مقصود ستايشگران مذکور اين ولی
 واقعيت    توان اين  نمی  گفته پيش مثالً درمورد است. آزادشده کارگران معيشَت آنها وسايل

وسيله آنها      بدين    و   کند نفرکارگر را ازکارآزاد می ۵۰تنها  نه  نمودکه ماشين   را تکذيب
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ارزشِ     با وسايلِ معيشَتی به     حال رابطة آنها را             نمايد بلکه درعين       را "منتظرخدمت" می        
سازد".     طريق اين وسايل معيشَت را "آزاد می                 کند و بدين     ليرةاسترلينگ قطع می    ۱۵۰۰
که ماشين    است   وجه تازگی ندارد و مشعّر بر اين                هيچ  که به   ای   سان واقعيت ساده       بدين  

که    ود ش سازد در زبان اقتصادی چنين تعبير می                 کارگر را از وسايل معيشَت آزاد می                 
کارگران را مورد           که  ای   کند يا به سرمايه      کارگران آزاد می   ماشين وسايلِ معيشَت برای

شيوة  چيز بسته به    شودکه همه    خوبی ديده می       گردد. به      دهد، تبديل می       استفاده قرار می       
کلمات   توان باآرايشِ  (می Nominibus moollire licet malaاند:  گفته است. چنانکه بيان

 تدکاست.) بدیاز ح  
ای   از سرمايه       ليرةاسترلينگ عبارت ۱۵۰۰ارزشِ طبقِ اين تئوری وسايلِ معيشَتی به

محض اينکه     شده بارور شده بود. بنابراين به                باف اخراج       قالی   ۵۰وسيلة کارِ     که به است
"   ندارد تا "محلِّ         وقرار     مانَد وآرام   می مزبور بيکار سرماية شوند می مرخّص نفرکارگر ۵۰
طورِ مولّد مصرف نمايند.          نفرکارگر بتوانند آن را به              ۵۰آوردکه از نو          دست  ای به    هتاز

که جبران     طريق است  هم برسند و بدين بنابراين دير يا زود سرمايه وکارگر بايد از نو به
شوند مانند     وسيلة ماشين رانده می        که به   کارگرانی سان مشقّات شود. بدين پذير می انجام

  گُذَراست. ين جهانهای ا نعمت
مثابه سرمايه      شده به   معيشَت هيچگاه در برابرِکارگران اخراج     ليره وسايل ۱۵۰۰اما 

ليرة    ۱۵۰۰ايستاده بود همين          آنها     صورت سرمايه در مقابلِ          قرار نگرفته بود. آنچه به            
کنيم   تر نگاه    اگر نزديک     آالت تبديل شده است.          که اکنون به ماشين       استرلينگی است   

شده ساالنه     کارگر اخراج        ۵۰وسيلة   که به   است  هائی  ليره فقط جزئی از فرش ۱۵۰۰ اين
صورت پول     جای خود جنس به       شود. کارگران آن را ازکارفرمای خويش به        توليد می

ليرةاسترلينگ      ۱۵۰۰که تبديل به     هائی   کردند. آنان با فرش           عنوان مزد دريافت می           و به  
های مزبور برای         نمودند. بنابراين ليره مبلغ خريداری می همين معيشَتی به شده بود وسايل

که   مثابه سرمايه بلکه مانندکاال وجود داشت و خودآنان نيز در برابرِکاالهائی     آنان نه به



    ۷۰۳    کارل مارکس  

  

مثابه خريدار وجود          شد مانندکارگران مزدور نبودند بلکه به                  با اين پول خريداری می            
"آزاد       ماشين آنها را از وسايلِ خريدشان              که موجب شد    واحوالی     داشتند. همان اوضاع

کاالها     قبيل   رو تقاضای اين       کند. ازاين       سازد"، آنها را از خريدار به ناخريدار تبديل می       
وسيلـة   يافته به    کاهش   تقاضای    که اين    !  درصورتی   (voilà tout)يابد و همين  کاهش می

کاالهای مزبور تنزّل           ریِ  ازدياد تقاضا از سوی ديگری جبران نشود آنگاه قيمت بازا                           
که به    ادامه يابد آنگاه درموردکارگرانی       دارتر تر و دامنه کند. اگر اين وضعِ طوالنی می

گيرد. قسمتی از سرمايه،که            وانتقاالتی انجام می    کاالها اشتغال دارند نقل توليد اين قبيل
کند.   ليد می  شکلِ ديگری تجديد تو        کرد، به     سابقاً وسايلِ ضروریِ زندگی توليد می              

که در توليد       کارگرانی      و انتقاالت سرمايه، آن            های بازار و نقل          هنگامِ سقوط قيمت     به 
شوند".    کار اشتغال داشتند نيز از بخشی از مزد خويش "آزاد می                            معيشَت به   وسايل   

کارگران از        با آزادساختنِ        جای اثبات اينکه ماشين         سان جنابِ ثناخوان سرمايه به  بدين
کند تا کارگران را           حال وسايلِ مزبور را به سرمايه تبديل می                  وسايلِ زندگی درعين          

کندکه ماشين     وتقاضا ثابت می      وسيلة قانون آزمودة عرضه           عکس، به    کار بگمارد، به      به
هائی نيز     کند، بلکه در رشته       هائی از توليدکه در درون آن رخنه می            تنها درآن شاخه نه

  ريزد. کوچه می ست،کارگران را بهکه هنوز وارد نشده ا
اند از اين        کرده    تن  بينیِ اقتصاددانان جامة ديگر به   که از برکت خوش آن واقعياتی

بازارکار فروريخته          ازکارگاه به اند شده رانده ازکار ماشين وسيلة به که قرارند: "کارگرانی 
اند    سرمايه ذخيره شده     شیِک که قبالً برای بهره کاری شوند ودرآنجا برتعداد نيروهای می
مثابه    کتاب خواهيم ديد، اين اثرِ ماشين،که در اينجا به                      افزايند. طیِّ بخشِ هفتمِ اين      می

ترين بالها برسرِ       عکس، مانند هولناک        شود، به    گر می   جبرانی برای طبقةکارگر جِلوِه             
ه از شاخة    ک  شويم: کارگرانی        گردد. در اينجا اين نکته را متذکّر می                   کارگر نازل می       

توانند در شعبة ديگری برای خود کاری                 شوند، البته می صنعت معينی بيرون ريخته می
آوردند و موفّق شدندکه از نو پيوندگسيختة                   دست  کاری به     جستجو نمايند. اگر چنين       
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موفّقيت مرهون سرماية جديد      آزادشده را برقرار سازند، اين معيشَت  ميان خود و وسايل
ای نيست     سرِ سرمايه   وجه از دولت    هيچ است و به کاراُفتادن که درصدد به است ئی اضافی

گرديد. و تازه پس از اين موفّقيت                  ماشين تبديل    برداری بود و به          که سابقاً مشغولِ بهره   
اند، درخارج        شده کار ناقص که درنتيجة تقسيم بختانی تيره چيز دلخوش باشند! اين چه به

های   برخی از رشته      توانند جز به   ارزشندکه نمی کم قدری میِ خويش بهکارِ قدي از محيط
بر اين هر      عالوه     ١مزد هستند، دسترسی پيداکنند.          کار،که همواره پرزحمت وکم               نازلِ   

کندکه منظّماً سهمية آن شعبه را از  کارگر جلب می ای هگروه تاز ساله شعبة صنعت همه
  ر می     ام های انج     و توسعه    کسریِ افراد       بابته     آنگاه    نمايد. پس     يافته پای از    که ماشين عد 

وسيلة   سازد،گروهی از افراد ذخيره به           راآزاد می  دررشتة معينی ازصنعت کارگرِ شاغل
که در اثناِء       گردد درحالی ها توزيع می های ديگرکار جذب و از نو ميان آن رشته رشته
تشوند. تباه و نابود می ها ای از نخستين قربانی گُذار بخشِ عمده مد  

  
خودیِ خود مسئولِ "آزادساختنِ"                که ماشين به  اين حقيقت غيرقابل انکاری است

يابد محصول را       که تسلّط می    ای   کارگران از وسايل معيشَت نيست. ماشين در هر رشته       
های ديگرِ صنعت      وسيلة رشته   که به    کند و حجمِ وسايلِ معيشَت را         تر و بيشتر می  ارزان

کاراُفتادن ماشين         گذارد. بنابراين، جامعه، پس از به تغيير باقی می شود بدواً بی يد میتول
                                                

گويد: "با       چنين می   سه باتيست   ژان   های    سرائی   عليه ياوه     ريکاردو     در اين مورد يکی از هواداران                     ـ۱
اند قابل      کرده    کارآموزی       که درآن      های مخصوصی    کارگران جز در رشته           کار مهارت      تکاملِ تقسيم   

وارِ مطالبی، از قبيلِ اينکه اشياء  يست. آنها خود نوعی از ماشين هستند. بنابراين تکرارِ طوطیاستفاده ن
دورِ خود نظر اندازيم و              گرايشی برای يافتنِ سطحِ خود هستند، مطلقاً بيهوده است. ما بايد به                         دارای     
که سطحِ خود را يافتند         سطحِ خود برسند و هرگاه        که اين اشياء قادر نيستند تا مدت مديدی به                  ببينيم 

  که درآغاز امر وجود داشت." است تر ازآن آن سطح پائين
("An Inquiry into those Principles respecting the Nature of Demand etc.", 
London, 1821, p. 72) 
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وسيلة افراد غيرزحمتکش نِفله             که به   ای   و صرف نظر از بخشِ عظيمِ محصولِ ساليانه            
های   اندازة گذشته يا بيشتر ازآن محصوالت معيشَتی برای رفعِ نيازمندی                              شود، به    می 

که برای اقتصاددانان مداح نقطة                  جاست  ده دراختيار دارد. و همين              کارگران برکنارش        
که ناشی از شيـوة        ناپذيری،      آنها تضادها و تناقضات جدائی              است. زيرا برای           گرِهی   
اين       ماشين است، بدان سبب وجود ندارند                 ردن  کارب    داریِ به       سرمايه    که سرچشمة 

است!     استفاده ازآن        داریِ     شيوة سرمايه   تضادها و تناقضات نه در خود ماشين بلکه در                  
داری ازآن         که استفادة سرمايه       کند درحالی      کار را کوتاه می       خود زمان خودیِ ماشين به

کند   خود کار را آسان می            خودیِ    شود، ماشين به     موجبِ درازشدن روزانة کار می                  
، ماشين   گردد    کار می    داری ازآن موجبِ تشديد آهنگ                که استفادة سرمايه       درصورتی    

داری ازآن          خود پيروزیِ انسان بر نيروی طبيعت است ولی استفادة سرمايه                          خودیِ    به 
نفسه موجبِ توانگریِ توليدکننده             کند، ماشين به     قدرت طبيعت را بر انسان چيره می              

داری ازآن موجبِ مستمندیِ او است وغيره. پس                       که استفادة سرمايه       است درصورتی     
کنند   دارد تا باکمالِ سادگی اعالم               انان بورژوا را وامی              که اقتصادد      همين جهات است    

کلّية اين تضادهای عيان فقط پندار                  داردکه       نفسه آشکارا ثابت می         مطالعة ماشين به    
نفسه ولذا ازلحاظ تئوری نيز مطلقاً وجود ندارند.                      هم به ای از واقعيت است، آن عاميانه

  گذشته به     دهد و ازآن        تحقيق نجات می    های    گريبان خود را از دشواری            سان وی بدين
-گويا نه عليه استفادة سرمايه    دهدکه حماقت را نسبت می خود اين [مدعی، دشمن] معارضِ

  کند. بلکه بر ضدّ خود ماشين مبارزه می از ماشين داری
گُذَرائی نيز       که در اين راه ناماليمات    وجه منکرِآن نيست هيچ اقتصاددان بورژوا به

-ورو ندارد! برای وی بجز استفادة سرمايه              که پشت کدام مدال است آيد، ولی یپيش م

وسيلة   نظرِ او استثمارِکارگر به          پذير نيست. بنابراين به        داری از ماشين راه ديگری امکان
-سرمايه   استفادة چگونگیِ که کس هرآن پساست.  يکی ازماشين استفادةکارگر ماشين با

شودکه    می  تلقّی   کسی   مثابه   نمايد، به  گذرد، باز چنانکه درواقع میرا، آن   از ماشين داری 
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ازمخالفان پيشرفت اجتماعی         طورکلّی موافق نيست و يکی آالت به کاربردن ماشين با به
که     است  (Bill Sikes) سايکس بيلآدمکشِ معروف  کامالً شبيه به استداللِ اين  ١است!

که سرِ اين نمايندة بازرگانی بريده                است  فين، درست   گفت: "آقايان منص     در دادگاه می
کارد است. آيا برای           گردن    شده است. ولی وقوعِ اين حادثه تقصيرِ من نيست بلکه به                   

   وثدخ    حدادن]       [ر       کارد را ممنوع ساخت؟ درست              بايد استعمالِ     را  گُذَ  چنين ناماليمات
کارد در       آمد؟ آيا استعمالِ        یسرِکشاورزی و صنعت م        کارد نبود چه به          فکرکنيد! اگر     

-براين، آياکارد در ضيافت  جراحی بهبودآور و در علمِ تشريح آموزنده نيست؟ عالوه

کارد را وراندازيد، آنگاه ما                    آيند يارِ ما نيست؟ حاال اگر بيائيد و استعمالِ                  های خوش
  ٢ترين اَعماقِ بربريت خواهيد راند."  تاريک را به

شود ضرورتاً کارگر را ازکار               که وارد می       ازکارهائی        ن رشته با اينکه ماشين درآ
  ای اضافی به      های ديگرِکار عده         آن شودکه در رشته  تواند موجبِ رانَد، معذلک می می

                                                
 درجة استادی رسانده است.            خردیِ خودپسندانه را به             که اين بی     کسانی است    ازجمله     کولوچ    مک ـ ۱

کارگری را       که مهارت     گويد: "اگر مفيد است         ای می    ساله  ۸کودک     لوحیِ   مثالً وی با وانمود به ساده         
قدرکار ياکمتر ازآن مقدار پيوسته زيادتری  گسترش دادکه وی بتواند با صَرف همان ازپيش چنان بيش

ياریِ خود بخوانَد          ا به  آالت ر     کاال توليد نمايد، همچنان نيز بايد سودمند باشدکه وی اين قبيل ماشين 
  بهترين وجه مددکار باشند." اين نتيجه به تا او را در نيلِ به

(Mac Culloch: "Principles of Political Economy", Lodnon, 1830, p. 182) 
 

  ." گردد] [برنمی نيست راجع  ما به  چندان  که امری  ساخت،  ورشکست را هندوستان ريسندگیِ ماشين ـ"مخترع۲ِ
 A. Thiers: "De la Propriété", Paris, 1848     

کند، "امری      در اين مورد ماشينِ ريسندگی را با دستگاه نساجیِ خودکار اشتباه می )۱ـ۲(تيِرآقای  جناب
  "!ما راجع نيست ه چندان بهک 

از استوارترين      کیفرانسوی، ي نويسِ ) ـ مرد سياسیِ مشهور و تاريخ۱۸۷۷ـ۱۷۹۷(  Louis Adolphe Thiers) ۱ـ۲(
شکنی و  که مارکس او را "خداوند زدوبند دولتی و استاد پيمان  نمايندگان منافعِ طبقاتیِ بورژوازیِ فرانسه،کسی

ترين وجهی      فجيع  کمون پاريس به        وزيریِ وی        که در زمان نخست         است  کسی  خيانت" ناميده است. اين همان             
  گرديد. رياست جمهورِ فرانسه انتخاب  هب ۱۸۷۱پاسِ همين خدمت درسال سرکوب شد و به
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اصطالح جبران ندارد. ازآنجاکه      امر هيچ ارتباطی با تئوریِ به اين گردند. ولی کار جلب
تر از همان نوع منسوج           بافته، ارزان          ينهر محصولِ ماشينی، مثالً يک ذرع پارچة ماش               

شده و با ورود ماشين به عقب رانده شده  بافته  شيوة مانوفاکتوری که با دست يا به است
که با ماشين توليد       شود: اگر مجموعِ مقدار جنسی            است، قانون مسلّمِ زيرين انتزاع می               

توليد    وة مانوفاکتوری       شي يا به  شده است برابر با مجموعِ مقدار جنسی باشدکه با دست     
کاهش      کارِ مورد استخدام           گرفته است، آنگاه مجموعِ           آن را     گرديد و ماشين جای   می
آالت،     کار، ازقبيلِ ماشين       توليد خود وسايل که برای کاری پذيرد. بايد ميزان افزايشِ می

 کاربردن     کاری باشدکه درنتيجة به           کندکمتر ازکاهشِ       ذغال وغيره، ضرورت پيدا می              
شود ويا     گران تمام می       صورت محصولِ ماشينی      گرديده است. درغيراين    ماشين حاصل

وسيلة ماشين و با  که به کلّیِ جنسی تر خواهد شد. ولی حجمِ گران کارِ دستی از محصولِ
مراتب بيشتر      آنکه يکسان بمانَد به        جای   گردد به     وجودکاهشِ تعدادکارگران توليد می           

آنها را گرفته است.         که ماشينِ مزبور جای        است  ئی  ت دستی  از مجموعِ مقدار محصوال         
کنندکه تعدادشان       متر پارچة ماشينی را کارگرانی توليد می                  ۴۰۰۰۰۰که   کنيم  فرض  

کردند. در       متر از همين پارچه را با دست توليد می                ۱۰۰۰۰۰که   است  کمتر از آنهائی       
ه است. بنابراين توليد موادّ             محصولِ چهار برابرشده چهار بار بيشتر مادة خام خوابيد                        

سنگ،  کارِ ديگری، از قبيلِ بنا، ذغال                 خام بايد چهار برابر شود. اما در مورد وسايلِ                      
آنهاکارِ ضَروریِ اضافی           آالت وغيره، مرزهای متغيری وجود داردکه در درون            ماشين

حجمِ محصوالت      تفاوت بينِ   پذيراست. اين مرزها بنابه توليد وسايلِ مزبور افزايش برای
توانند توليد نمايند،          که همين عده کارگر می          ئی،    ماشينی و حجمِ محصوالت دستی        

  کند.   تغيير می
هائی افزايش        ای از صنعت نخست توليد در رشته  پس باتوسعةکارِماشينی دررشته

ر راه د     که از اين       کنند. افزايشی       توليد آماده می         يابدکه برای صنعت مزبور وسايل             می 
آهنگ    که طولِ روزانةکار و شدت        آيد، درصورتی وجود می تعدادکارگران مشغول به
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کار رفته است يعنی منوط است به نسبتی              کار معلوم باشد، بسته به ترکيبِ سرماية به               
نوبة خود     که ميان اجزاِء ثابت و متحرک سرماية مزبور وجود دارد. اين نسبت نيز به                                 

آورد،      تصرف درمی      شين صنعت مزبور را تصرف نموده يا به              برحسبِ وسعتی،که ما      
کار در معادن ذغال و       که به کند. با ترقّیِ ماشينيسم در انگلستان بر عدة کسانی تغيير می

کاراُفتادن        های اخير درنتيجة به    ههفلزّات محکوم بودند بسيار افزوده شد، اگرچه طیِّ د
با پيدايشِ ماشين نوعِ      ١گرائيد. کُندی عادن اين افزايش بههای تازه در استخراجِ م ماشين

ما بنا برآنچه سابقاً گفته شد        ساز بود.      کارگرِ ماشين       وجود آمد وآن         کارگر به     جديدی   
دار و روزاَفزونی تحت تسلّط                ه ماشينيسم اين شعبة توليد را به مقياسِ دامنه              ک  دانيم    می 

که مثالً سرعت بيشتر      ترديد است   مسئله غيرقابل اين ٣خامدربارة موادّ  ٢رد.وخويش درآ
ة متّحد  کاری دراياالت       تنها موجبِ وسعت شگرف دامنة پنبه ريسی نه های پنبه درماشين

حال پرورشِ سياهان را        گرديد بلکه درعين آمريکا و مشوقِ دادوستد بردگان آفريقائی

                                                
که در معادن ذغالِ انگلستان              ) تعدادکارگرانی         ۱۸۶۳(جلد دوم، لندن،   ۱۸۶۱بنا بر سرشماریِ سال ـ۱

سال و   ۲۰نفر کمتر از      ۷۳۵۴۵شدکه ازآن ميان         نفر بالغ می     ۲۴۶۶۱۳کار بودند به        وگال مشغول به      
سال،   ۱۰تا   ۵نفر از     ۸۳۵کمتر از بيست سال       مرة کارگران       سال بودند. در زُ  ۲۰نفر باالتر از  ۱۷۳۰۶۷

که درمعادن آهن،  اند. تعدادکارگرانی سال داشته ۱۹تا  ۱۵نفر از  ۴۲۰۱۰سال، ۱۵تا  ۱۰نفر از  ۳۰۷۰۱
  نفر بوده است. ۳۱۹۲۲۲کردند بالغ بر مس، سرب، روی و فلزّات ديگرکار می

 

شدند،  نفر می ۶۰۸۰۷بر اند بالغ داشته سازی اشتغال ماشين به که کسانی۱۸۶۱درانگلستان وگال درسال ـ۲
کلّية نمايندگان وکارگزاران تجاریِ  کارمندان وغيره و ازجمله که درآن رقَمِ صاحبان مؤسسات وتمامِ

خياطی وغيره و       کوچک ازقبيلِ چرخ        های   عکس، توليدکنندگان ماشين   اند. به گنجانده شده اين رشته
اند. تعداد  آمار برکنار مانده کار، مانند دوک وغيره، از اين های کاراَفزار برای ماشين ندگاننيز توليدکن

  نفر بوده است.  ۳۳۲۹مجموعِ مهندسينِ غيرنظامی بالغ بر
  

در انگلستان و       ۱۸۶۱که سالِ   شويم  چون آهن يکی از مهمترين موادّ خام است در اينجا متذکّر می ـ۳
نفر زن بودند. از          ۲۳۴۱نفر مرد و      ۱۲۳۴۳۰  ميان   ن که ازآ     داز وجود داشته       گُ  نفر آهن    ۱۲۵۷۷۱گال  

 سال داشتند. ۲۰نفر باالتر از  ۹۲۶۲۰تر و  نفر پائين ۳۰۸۱۰ [مردان] کارگران ذکور



    ۷۰۹    کارل مارکس  

  

که طبق    درآورد. درحالی             ) ١( رزی  دارم     اصطالح برده      صورت شغلِ اساسیِ اياالت به         به 
 ۶۹۷۰۰۰عدة آنها به      ۱۷۹۰نخستين سرشماری، بردگان اياالت متّحدة آمريکا در سال       

گرديده بود. ازطرف            اين رقَم تقريباً به چهارميليون نفر بالغ          ۱۸۶۱رسيد، درسال نفر می
تبديلِ    ريسیِ مکانيک و      که توسعة کارخانجات پشم         ديگر اين واقعيت نيز مسلّم است          

کشاورزی را "زايد از               ،کارگران      گوسفندان   [چراگاه]          مرتَعِ های زراعتی به  تدريجیِ زمين
اکنون اين پروسه          آورد. در ايرلند هم      آنها را پيش جمعیِ اندازه" ساخت و اخراجِ دسته

تقريباً به نصف تقليل يافته بود، برای               ۱۸۴۵کشورکه در سال        ادامه دارد. جمعيت اين         
 ريسی   های پشم    کارخانه     دارِ محلّی و صاحبان انگليسیِ      ه با احتياجات لُردهای زميناينک

  کاهش است. دقيقاً تطبيق داشته باشد، باز درحالِ
کار   کندکه يک محمولِ      ای را تصرف       هرگاه ماشينيسم مراحلِ مقدماتی يا ميانه              

  کار تقاضای     يشِ مصالحِ   آوردن شکلِ قطعیِ خود بپيمايد، آنگاه با افزا                    دست  بايد تا به    
کنند وآن ساختة       کار می    شيوة مانوفاکتوری  دست يا به که هنوز با کار نيز درمؤسساتی،

قدری نـخِ      های ريسندگی به        يابد. مثالً ماشين      می  ماشينِ جزءکارِ آنهـاست، افـزايش               
توانستند    باف    وران دست      دادندکه در ابتدا پيشه            مقدارِ زياد تحويل می          قيمت و بهارزان

سان درآمد آنها         کارکنند. بدين       بدون اينکه چيزی بر مخارجِ خود بياَفزايند تمام وقت                
ها سرازير شدند؛       بافی   طرف پارچه      کارگران به       همين سبب بودکه     به  ٢نيز افزايش يافت. 

                                                
)۱( border slave-states  برده ايم، عنوانی بودکه سابقاً            کرده    دارمرزی ترجمه که ما آن را به اياالت

دادند. اين اياالت واسط سياهان                 آمريکا واقع در ميان اياالت شمالی و جنوبی می  طلبِ به اياالت برده
  فروختند. اياالت جنوبی می دادند و سپس به را مانند حيوانات پرورش می

بند    کارگرِ کالف      و دوکودک، که مانند           باف   بزرگسال پارچة نخی        نفر   ۴که مرکّب از  ای خانواده ـ۲
(Haspler)  میکار قرن دة جاری هفته کردند، در پايانليرةاسترلينگ درمقابلِ  ۴ای گذشته ودرآغازِ س
توانستند بيشتر از اين          آوردند. اگرکار خيلی فوريت داشت آنها می         دست می ساعته به ۱۰کارِ روزانة 

  بودند." رسيد در زحمت قدرِکافی نمی درآمد داشته باشند... اينان درگذشته همواره از اينکه نخ به
  (Gaskell: "The Manufacturing Population of England", London, 1833, p. 25-27)  
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، (Jenny)جنی بافیِ     ههای پارچ      بافی،که دستگاه       نفر پارچه     ۸۰۰۰۰۰تاآنجاکه باألخره         
وسيلة دستگاه نساجیِ       ، از نوبه     نها جان داده بود          آ  به   (Mule)مول   و  (Throstle)تروستل  

که با     های لباسی،     العادة پارچه        همين قسم افزايشِ فوق          بخار خُرد و نابودگرديدند. به               
ها و مددوزان وغيره تا  گرديدکه عدة خياطان، خياطه آن ماشين توليد شده بود، موجبِ

  د.خياطی افزايش ياب ماشينِهنگامِ پيدايشِ 
کارگاه ماشينی با        که  کار وغيره      ساخته، اسبابِ     موادّ خام، موادّ نيمه         افزايشِ حجمِ

آن شدکه آماد و پرداخت اين موادّ خام         کرد، موجبِ کارگر توليد می عدة نسبتاً کمی
يد اجتماعی    تول   های   شمار تقسيم شود و بالنتيجه تنوعِ رشته های بی ساخته به رشته و نيمه

ای، نسبت      نَحوِ غيرقابل مقايسه کارِ اجتماعی را به ماشينی، تقسيم يابد. صنعت نيز افزايش
که تحت    راند زيرا ماشين نيروی بارآور را درآن صنايعی                          پيش می   به مانوفاکتور، به         
  برد. درجة عالی و غيرقابل قياسی باال می آورد، به می استيالی خود در

حال ازدياد      و درعين اضافی] [ارزش ارزش کردن اضافه اشينيسم بزرگنخستين نتيجة م
کند، بنابراين ماشينيسم با           ارزش درآن تجلّی پيدا می               که اضافه    است  حجمِ محصولی    
دهـد، خود اين          دار و تمـامِ وابستگانش جان می                که به طبقة سرمايه      افزايشِ جوهری        

آنها وکاهشِ بالنسبه دائمیِ             يشِ دارائیِ      کند. افزا      قشرهای اجتماعی را نيز تقويت می             
های   که برای توليد وسايلِ اولية معيشَت الزمند درعين اينکه نيازمندی                           عدة کارگرانی 

ها   آن نيازمندی       ساختنِ  آماده     آورد وسايلِ جديدی نيز برای               وجود می   ای به تجملیِ تازه
 محصول اضافه    به  تبديل   تماعی اج  از پيش بزرگتری ازمحصولِ  جزِء بيش سازد. فراهم می

محصول تحت اَشکالِ     اضافه    از پيش بزرگتری از           گردد و جزِء بيش          می  [محصولِ اضافی]       
عبارت ديگر      رسند. به مصرف می شوند و به ای تجديد توليد می يافته شده و تنوع ظريف

ت از   يافتنِ محصوال     تنوع    شدن و   ظريف    درعين حال       ١يابد.    توليد تجملی افزايش می         

                                                
 ←  از   انگلس درکتاب"وضع طبقات زحمتکش..." درست وضعِ اندوهبارِ قسمت بزرگی   فريدريش ـ۱
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اين    ديگر به     خيزد.    نيزکه زادة صنعت بزرگ است، برمی               مناسبات جديد بازارجهانی           
های خارجی را در برابرِ محصوالت بومی مبادله کنند بلکه                        فراورده    شودکه اکتفا نمی

مثابه    ها وغيره به      ساخته  مقدارِ روزاَفزونی از موادّ خامِ خارجی، اَجزاِء ترکيبات، نيمه                                 
کار   تقاضای    با مناسبات تازة بازارجهانی              گردد.     درصنعت بومی وارد می           وسيلة توليد   

ای   شمارِ تازه     های بی    يابد و صنعت اخير نيز به رشته         ونقل افزايش می  برای صنايعِ حمل
  ١گردد. تقسيم می

                        کارگران، موجبِ           تکثيرِ وسايل توليد و زندگی، همراه باکاهشِ نسبیِ تعداد  
ها،   کانال    آن، از قبيلِ         که محصوالت      گردد    هائی از صنعت می      کار در رشته      گسترشِ  
شوند. يا مستقيماً      ها وغيره، فقط درآيندة دور ثمربخش می                   ها، پل    کاال، تونل       انبارهای   

ماشينيسم شُعبِ توليدی     صنعتی مربوط به     بر پاية ماشينيسم ويا برمبنای تحوالت عمومی 
شود. ولی      کار پيدا می      ای برای      های تازه      ميدان   آيند و لذا       وجود می     کامالً جديدی به      

که   کنند، حتّا درکشورهائی          کسب می   ها درمجموع توليد        که اين رشته     حال مقامی    بااين
وسيلة   که به   تعدادکارگرانی        نيست. افزايشِ وجه حائزاهميت هيچ اند، به بيشترتکامل يافته

کارهای     ترين   رورت انجام خشن       طور مستقيم با ضَ     شوند به   کار جلب می     ها به   اين رشته   
های   ازکارخانه        نوع   اين   صنايع  ترين   عمده مثابه به توان حاضرمی دارد. درحال بستگی دستی

 ۱۸۶۱آهن اسم برد. سرشماریِ سال رانیِ بخار وراه توليدگاز، تلگراف، عکّاسی،کشتی
گاز، توليد      گاز (مشتمل بر توليد         کار را در صنعت        (برای انگلستان وگال) شاغلين به               

، ۲۳۹۹نفر، در تلگراف         ۱۵۲۱۱گاز وغيره)  های مکانيکی، نمايندگان شرکت دستگاه
نفر، صورت     ۷۰۵۹۹آهن    و در راه       ۳۵۷۰های بخار      ، خدمت درکشتی      ۲۳۶۶عکّاسی  

                                                                                                       
های  رشتوان شواهد تازة بسياری درگزا دهد. دراين باره می ساز را نشان می کارگران تجمل همين →

کارِکودکان" يافت. "کميسيون 

نفر   ۹۴۶۶۵که در ناوگان بازرگانیِ انگلستان وگال اشتغال داشتند به                           عدة ملَوانانی   ۱۸۶۱در سال  ـ۱
  گرديد. بالغ می



 پيتال. جلد اولکا    ۷۱۲

  بردار "غيرمتخصّص" که           نفر خاک    ۲۸۰۰۰آهن تقريباً      دهد. در زمرة شاغلينِ راه              می 
شمار  وبازرگانی به         کارمندان اداری         مجموعِ کنند، درجنبِ میکار   دائم طور کمابيش به

کار اشتغال     صنعت جديدالتأسيس به      ۵که در اين       کلّية افرادی       بنابراين جمع     اند.      آمده   
  نفر است. ۹۴۱۴۵دارند 

  
با                                فوق   افزايشِ      العادة نيروی بارآور در محيط صنعت بزرگ، که طبعاً همراه 

توليد است،      های ديگرِ     کار درکلّية ميدان         نيروی       از    کشی   بهره   و تشديد    [گسترش]   توسيع
های   خدمت   آوردکه بخشِ روزاَفزونی از طبقة کارگر را به                         وجود می     اين امکان را به        

سان خانه بردگیِ قديمی را تحت نامِ "طبقات خدمتکار"،که                       غيرمولّد بگمارند و بدين
پي              شاملِ  روز    مقياسِ روزبه        شود به   شخدمت وغيره می      کسانی از قبيلِ نوکر،کُلفَت و 
مجموعِ جمعيت انگلستان وگال           ۱۸۶۱تری از نو زنده نمايند. بنا بر سرشماریِ                   وسيع 

 و [مردان]       نفر نفوس را ذکور         ۹۷۷۶۲۵۹گرديدکه ازآن ميان            نفر بالغ می     ۲۰۰۶۶۲۴۴به
را    کسانی   اين ارقام      اند. چنانچه از         داده     تشکيل می   [زنان]      نفر نفوس را اناث         ۱۰۲۸۹۹۶۵

کسرکنيم وکلّيـة زنان، جوانان و                 اند   کارکردن يا خيلی پير و يا خيلی بچه               که برای    
دارند مانند          که مشاغلِ "ايدئولوژيک"              کسانی   که "غيرمولّد" هستند، و نيز             کودکانی    

آنهاکه حرفة منحصرشان        دولتيان، روحانيان، حقوقدانان، نظاميان و غيره، و همچنين                             
صورت بهرة زمين، تنزيل وغيره استفاده نمايند و باألخره                          که ازکارِ غير به           است  اين   

کلِّ جمعيت منها نمائيم، آنگاه رقَمِ              گدايان، وِلگردان، جنايتکاران وغيره را از رقَمِ                             
آيدکه شاملِ هردو جنس و درجات               دست می  ميليون به ۸ای درحدود  وجورشده جمع

نَحوی از اَنحاء در توليد، بازرگانی،          که به دارانی را نيز تمامِ سرمايه است و مختلفة سنّی
قرارِ زيرين تقسيم          گيرد. اين هشت ميليون نفر به            امورمالی وغيره مشغولند در بر می                

  شوند: می
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زن (به  کشاورزی  کارگران و  انضمامِ چوپانان وکشاورزان  
  نفر ۱۰۹۸۲۶۱  که درخانة فارمدار سکونت دارند) مردی

  کانوا،کتان، پشم پشم، پنبه، که درکارخانجات کلّيةکسانی
  بـافی و جوراب بافی،  گونی های کَنَف، ابـريشم، کارخانـه

  ١نفر ۶۴۲۶۰۷  کنند کار می بافی توری  
  نفر ۵۶۵۸۳۵  که در معادن ذغال وفلزّات اشتغال دارند کلّية کسانی

  د، فلزگُدازیبلن های (کوره ها که درفلزّکاری مجموعةکسانی
  ٢نفر ۳۹۶۹۹۸  کار مشغولند های فلزکاری از هرنوع بهکتوروغيره) ومانوفا 

  ٣نفر ۱۲۰۸۶۴۸  طبقات خدمتکار
  

کنند   کار می    بافی را با آنهاکه در معادن ذغال و فلزّات  اگرکارگران صنايعِ پارچه
ها   امِ فلزکاری     آيد واگرآنها را باکارکنان تم      دست می نفر به ۱۲۰۸۴۴۲کنيم، رقَمِ  جمع

تر از    کوچک   نفر خواهد شد و در هردو صورت              ۱۰۳۹۶۰۵کنيم   و مانوفاکتورها جمع
  رقَمِ خانه بردگان جديد خواهد بود.

دست   داری به      که از ماشينيسم در خدمت سرمايه            آن نتيجة درخشانی           است    اين  
  آمده است! 

                                                
 سال است. ۱۳کارگرِ ذکورِ باالتر از  نفرش ۱۷۷۵۹۶ـ از اين رقَم فقط ۱

 است. نفرکارگرِ اناث ۳۰۵۰۱ـ اين رقَم مشتمل بر ۲

 ۱۲۰۸۶۴۸کنند از رقَمِ  کار نمی های شخصی که درخانه نفر. کلّية کسانی ۱۳۷۴۴۷ـ از جنسِ ذکور: ۳
  مستثنا شده است.

 ۲۶۷۶۷۱تعداد خدمتگزاران ذکور تقريباً دو برابر شده و به ۱۸۷۰تا  ۱۸۶۱چاپ دوم): ازسال (ملحقه به
های  اربان وجود داشته است (برای حفظ قُرقنفر شک ۲۶۹۴بالغ بر ۱۸۴۷گرديده است. درسال نفر بالغ

کوچک لندن  که نزد بورژواهای است. دختران جوانی رسيده ۴۹۲۱ اين رقَم به ۱۸۶۹اشرافی) و درسال
  کوچولو. کنيزان شوند؛ يعنی خوانده می "little slaveys"خدمتکار هستند در زبان عامه 



 پيتال. جلد اولکا    ۷۱۴

  

  کارگران در اثرِ پيشرفتجذبِ  و  دفع. ۷
  صنعت پنبه اشينی . بحران درصنعت م       

  
آالت    که ورود ماشين   مسئله همداستانند اقتصاد دراين ذکرِعلمِ همة نمايندگان قابل

گيرند،    که بدواً مورد رقابت قرار می  ها و مانوفاکتورهائی کارگران آن پيشه جديد برای
آن     گريند. ولی      خانه می   کار    کارگرِ    بردگیِ    تقريباً همة آنها به   آسائی دارد.  تأثيرِ طاعون

است   که همة اينان در دست دارندکدام است؟ برگ مزبور اين                            ای   عمده برگ برنده       
کار   های ناشی از دوران استقرار و تکاملِ ماشينيسم عدة بردگان                          که پس از نابسامانی         

داردکه       گردد! آری علم اقتصاد خوش               کم شود بالمآل زيادتر می         آنکه باألخره جای به
آن "بشَردوستانِ" معتقد به ضَرورت                که ذکرش برای         ين حکمِ تنفّرانگيز را، حکمی          ا 

  آور است، تأييدکند و بگويدکه پس            داری نفرت جاويدان شيوة توليد سرمايه طبيعی و
که   ای   کارخانه     کمابيش طوالنیِ"گُذار"، آن               شدن دوران   دورة معينی از رشد و سپری از

است،کارگر       کوچه ريخته     ازآنچه سابقاً کارگر به           يگيرشده، بيش    ماشينيسم درآن جا       
  ١آورد. ازپای درمی

                                                
بيند و   کار می    ينيسم را درکاهشِ مطلقِ تعداد بردگان               عکس، نتيجة قطعیِ ماش      به  (Ganith)گانيت  ـ ۱

يابند وآن  رشد می شرافتمند) (مردمِ "gens honnêtes"آنهاعدة روزاَفزونی حسابِ که بعداً به معتقداست
"perfectibilité perfectible"    خود را گسترش خواهند داد. وی                       کمال   پذيریِ    (کمال پذير) معروف

کندکه ماشينيسم بنيادی       آورد ولی الاقلّ اين نکته را حس می                  کم سر درمی      اگرچه از حرکت توليد 
  هنگام مشغول به      شودکه درآن       کارگرانی می       روزیِ     تقديرآسا است و اگر ورودش موجبِ فقر و تيره   

آورد. جنبة  وجود می آن بردگانی بيشتر ازآنچه قبالً وی به ديارِ نيستی فرستاده است، به کارند، تکاملِ
که محکوم به      نمود: "طبقاتی   گفتارِخودش بيان خاصِّ توان باکلمات را فقط می گانيتابخردانة نظرية ن

 ←نمايند، تمامِ خلق را          کار را رهبری می         که  يابند و طبقاتی    نمودنندکاهش می توليدکردن و مصرف
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های پشم و ابريشمِ انگلستان نشان داده شدکه                    سابقاً با ذکرِ چند مثال ازکارخانه              
نسبیِ   تنها باکاهشِ  العادة برخی از شُعبِ صنعت نه در درجة معينی ازتحول، توسعة فوق

آن نيزگردد.       مطلقِ کاهشِ تواند موجبِ است بلکه می کار توأم به تعدادکارگران مشغول
  های   کارخانه     دستورِ پارلمان از تمامِ           که بنابه    ای   آمارگيریِ ويژه          هنگامِ   ، به  ۱۸۶۰درسال   

که به   يورکشاير      و چشاير   ،  ير االنکاش  آمد، بخشِ صنعتیِ  عمل کشورِ متحد پادشاهی به
 ۸۵۶۲۲کارخانه دارای     ۵۷۰انه داشت. از اين رقَم کارخ ۶۵۲افتاده بود ر. بيکربازرس 

قوة اسب     ۲۷۴۳۹تاکن)،      های نخ    نظر از دوک    دوک (صرف ۶۸۱۹۱۴۶دستگاه بخار، 
 ۹۴۱۱۹آبی بود. افراد شاغل بالغ بر            های قوة اسب در چرخ ۱۳۹۰های بخار و در ماشين

زير بود: دستگاه        قرارِ    ها به   کارخانه     وضعِ همين   ۱۸۶۵عکس در سال      شدند. به    نفر می  
آبی    و در چرخِ      ۲۸۹۲۵، قوة اسب در ماشين بخار    ۷۰۲۵۰۳۱ها  ، دوک۹۵۱۶۳نساجی 

ها   کارخانه     اين    افزايشِ     ۱۸۶۵تا  ۱۸۶۰نفر. بنابراين از  ۸۸۹۱۳، تعداد افراد شاغل ۱۴۴۵
% بوده    ۵%، ازحيث قوة اسب بخار    ۳%، ازحيث دوک ۱۱ازحيث دستگاه نساجیِ بخار 

 ۱۸۵۲بينِ سال ١است. % کم شده۵/۵زمان باآن ازتعداد افراد شاغل که هم درحالی است
                                                                                                       

راکه ناشی      هائی نيکیيابند... و تمامِ  سازند، افزايش می دهند و روشن می کنند، تسلّی می ياری می →
آورند.  تصرف خويش درمی است به کاالها و ارزانیِ قيمت موادّ مصرفی کار، فراوانیِ ازکاهشِ مخارجِ

برد و    عمقِ اسرارِ مذهب پِی می         کند، به     باالترين قلّة آفرينشِ داهيانه صعود می                سان نوعِ بشَر به      بدين  
  بهها را  که "همة نيکی ئی جمله آن اصولِ اخالقی سازد، (ازآن بخشِ اخالقی را استوار می اصولِ نجات

توليدکردن  به که محکوم آزادی (آزادی برای"طبقاتی آورد وغيره") قوانينِ حافظ خويش درمی صرفت
گوئیِ    دارد." تمامِ اين پريشان               هستند"؟)، قدرت، فرمانبرداری و عدالت، وظيفه و انسانيت را برپا می                   

، چاپ گانيت تأليفDes Systèmes d'Economie Politique etc." " توان درکتاب: را میوحشتناک 
  يافت. ۲۱۲و نيز صفحة  ۲۲۴، جلد اول، صفحة ۱۸۲۱دوم، پاريس، سال

  Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865", p. 58"ـ  ۱
قوة اسب  ۲۶۹۵دوک،  ۶۲۸۷۵۶دستگاه نساجی بخار، ۱۶۲۵کارخانة جديد، با ۱۱۰زمان باآن ولی هم

 کارگماشتنِ عدة متزايدکارگر آماده ساخته بودند. بخار وآب، پاية مادیِ الزم برای به



 پيتال. جلد اولکا    ۷۱۶

که تعدادکارگران شاغل در             صنايعِ پشمِ انگلستان رشد فراوانی نمود درحالی              ۱۸۶۲و 
وارد در چه مقياسِ           دهد ماشينيسمِ تازه       اين صنايع تقريباً ثابت ماند. "اين امر نشان می                    

موارد درمورد          ای  عمالً درپاره که افزايشی ١است. راکنار زده پيشين های کارِ دوره وسيعی
پديدة مزبور        معناکه   اين نيست، به ظاهری بيش جز شود اغلب کارخانه ديده می کارگران

که ماشينيسم درآن استقرار يافته نيست بلکه ناشی از الحاقِ                      ای   نتيجة توسعة کارخانه      
های نساجی وکارگرانی،که در                افزايشِ دستگاه       های فرعی است. مثالً        تدريجیِ رشته    

ها کار    های پشم (انگلستان) روی اين دستگاه                   درکارخانه        ۱۸۵۸تا   ۱۸۳۸های    سال 
های ديگر  عکس، درکارخانه گسترشِ همين رشتة صنعت بود ولی به کردند، معلولِ می

، روبان،کتان و         هائی بودکه قالی        کاررفتنِ قوة بخار در دستگاه              افزايشِ مزبور نتيجة به         
بنابراين افزايشِ          ٢بافند و سابقاً محرک آنها فقط نيروی عضالنیِ انسانی بود."       غيره می
کار چيزِ   تعدادکارگران مشغول به  عمومیِ کارخانه جز بيانی ازکاهشِ کارگران عدة اين

ف نظر   کلّی از اين واقعيت صر         ديگری نيست. باألخره بايدگفته شودکه ما در اينجا به        
ها   کارخانه     کارکنان     کارخانجات فلزکاری، عاملِ متفوق ميان                   استثنای   ،که به    ايم   کرده   

  سال) و زنان وکودکان هستند. ۱۸تر از  کارگران جوان (پائين
که بالفعل     کارگرانی   نمودکه باوجود انبوه درک خوبی را به نکته توان اين معهذا می

                                                
  Reports etc. for 31st Oct. 1862", p. 79"  ـ١

 برادفورددر  که کنفرانسی طیِّ (Redgrave)ردگرو آ.، بازرس ۱۸۷۱دوم): درآخرِ دسامبر (ملحقة چاپ
(Bradford) رد"New Mechanics' Institution"  که ازچندی پيش  گفت: "آنچه گرديد چنين تشکيل

ها پر از  کارخانه بود. سابقاً اين بافی های پشم کرد تغييرقيافةکارخانه ويژه جلب می طرف نظرِ مرا به اين به
داران      زکارخانه     دهند. يکی ا      ها همة کارها را انجام می             رسدکه ماشين  نظر می و بچه بود، اکنون به  زن

کارگماشته بودم، پس         نفرکارگر به ۶۳در پاسخِ سؤالِ من توضيحِ زيرين را داد: "در سيستمِ قديم من 
تازگی درنتيجة        نفر تقليل دادم و به         ۳۳يافته عدة کارگرانم را به               های تکميل    کارانداختنِ ماشين  از به

  نفر برسانم."  ۱۳که آن عده را به  تغييرات مهمِ ديگر امکان يافتم
 Reports etc. for 31st Oct. 1856", p. 16"ـ  ۲
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وسيلة ماشين    اند و نيزآنهاکه بالقوه جاشان به     نار شدهوسيلة صنعت ماشينی ازکار برک به
است چگونه رشد ويژة ماشينيسم،که نمودارِآن افزايشِ عدةکارگران از همان           شده  پر

گرددکه مآالً عدة          های موجود است، موجب می             کارخانه      يافتنِ اَبعاد       نوع يا وسعت    
    ة کارگرانی          بيشتر ازآن       ها  کارخانه     کارگرانری    پيشه   و   در مانوفاکتور         شودکه   می عدو

  اند. گرفته را آنها  ها جای کارخانه کردند وکارگران می  کار 
  ليرةاسترلينگ   ۵۰۰مبلغ به ئی سرمايةهفتگی کار قديمیِ دراُسلوبِ که کنيم فرض مثالً

ليرة استرلينگ ۲۰۰جزِء متغير يعنی   
۳ 

 جزِء ثابت و 
کار افتاده و مرکّب باشد از  به ۲  

۵ ۵ 

  هرکارگر يک ليرةاسترلينگ،گذاشته   کار، از قرارِ ليره در نيروی ۳۰۰و توليد  در وسايل
کند. مثالً اکنون ترکيبِ مجموعِ سرمايه تغييرمی  ماشينی اُسلوبِ استقرارِ باشد. با  شده ۴  
۵ 

  

۱۰۰دهد، يعنی هنوز جزِء متحرک را تشکيل می  ليرةاسترلينگ  بت وسرمايه جزِء ثا ۱
۵ 

که سابقاً استخدام      کارگرانی      ِ سان دوسوم     شود. بدين     کار مصرف می      برای خريد نيروی   
ماندن سايرِ      کارخانة جديد با وجود يکسان               گردند. اکنون اگر           بودند برکنار می         شده 

ترقّی    ۱۵۰۰به ۵۰۰کارانداختة خود را از شرايط توليدگسترش يابد و مجموعِ سرماية به
همان اندازة پيش از انقالبِ         نفرکارگر استخدام خواهد نمود، يعنی به ۳۰۰ار دهد، ناچ

نفرکارگر      ۴۰۰ترقّی داده شود، آنگاه              ليرةاسترلينگ   ۲۰۰۰صنعتی. اگر باز سرمايه به 
کار اشتغال     آنچه در اُسلوبِ قديمی به            از   سوم بيش      شوند يعنی يک    کار جلب می     به 

نفر افزوده       ۱۰۰اند معادلِ      کارگماشته شده    که به ارگرانیطورِ مطلق بر عدة ک داشتند. به
 ۸۰۰ريخته، معادلِ       طورِ نسبی، يعنی در نسبت با مجموع سرماية پيش         شده است ولی به

نفر   ۴۰۰جای    ای به    ليره ۲۰۰۰کار سرماية  نفرکاهش يافته است؛ زيرا در اُسلوبِ پيشينِ
مشغول    کارگران      براين تنزّلِ نسبیِ       کار جلب نمايد. بنا         کارگر به      نفر  ۱۴۰۰بايستی    می 

  تواند با افزايشِ مطلقِ عدة آنها سازگار باشد. کار می به 
مجموعِ سرمايه نسبت اجزاِءآن يکسان                که باوجود ترقّیِ بوديم کرده ما فوقاً فرض



 پيتال. جلد اولکا    ۷۱۸

باقی مانده باشد زيرا شرايط توليد نيز ثابت فرض شده بود. ولی اين نکته دانسته شد                                  
آالت،  موادّ خام          پيشرفت درماشينيسم جزِء ثابت سرمايه،که مربوط به ماشين که با هر

کارگذاشته      که جزِء متغيرِآن،که برای نيروی                کند، درحالی       وغيره است، نيز ترقّی می         
 کار تکامل و     های   يک از اُسلوب      که در هيچ     دانيم    نمايد. و نيز می       شده است، تنزّل می      

اندازه متغير نيست.         ست ولذا ترکيبِ مجموعِ سرمايه تااين             حد مستمر ني    اين   پيشرفت به   
و نيز     دهد   که رخ می     هائی   حال دائماً در نتيجة توقّف             ولی اين تغييرات مستمر درعين            

رو   شود. ازاين       می   گيرد، قطع     انجام می      فنّی   برپاية معينِ      که  ئی  توسعة صرفاً کمی     در اثرِ    
مشغول به تعداد مجموعِ يابد. بدين می ايشکار افز کارگران در    که  کارگرانی      سان تعداد

کار   مشغول به    ۱۸۳۵پشم،کَنَف و ابريشمِ انگلستان درسال         های پنبه، پشم، نخ  کارخانه
که با دستگاه     تعداد بافندگانی        ۱۸۶۱که درسال  نفر نبود درحالی ۳۵۴۶۸۴بودند بيش از
تنهائی بالغ بر       باال) به     سال به   ۸ز  کردند (از هر دو جنس و سنينِ مختلفه ا               بخارکار می     

هنوز در صنايعِ       ۱۸۳۸اين نکته توجه شودکه درسال            شد. البته اگر به       نفر می   ۲۳۰۶۵۴
بر  کار بودند، بالغ که واقعاً مشغول به هائی احتسابِ همة اعضاِء خانواده پنبة انگلستان، با

که درآسيا و      گرانی   نظر ازکار      هم صَرف    ، آن   ١نفر بافندة دستی وجود داشت         ۸۰۰۰۰۰
  کند.   نمی چندان مهم جِلوِه نظر به افزايش بودند،آنگاه اين اروپای بری بيرون ريخته شده

برخی مناسبات  مانده است ما به که هنوز دربارة اين نکته باقی درمالحظات چندی
  که بيان تئوريک ما هنوز اين مرحله را نپيموده است. کنيم واقعیِ محض اشاره می

                                                
ئی بودکه يک       ای يا مخلوط با پنبه) موضوعِ بازرسی               های پنبه    روزیِ بافندگان دستی (پارچه             "تيره ـ۱

آنان مورد تصديق و همدردی قرارگرفت،                     های  گرديد. ولی بااينکه رنج کميسيون پادشاهی مأمورِآن
ها در    که اين رنج      توانيم اميدوار باشيم          به قضا و قَدر و مرور زمان حواله شد. ما می      بهبود(!) وضعشان

توسعة شگرف  احتمالِ بسيار قَوی  باشد. به ازبين رفته (nearly) ازآن) تقريباً روزگارِ ما (بيست سال پس
بافندگیِ بخار در زمان شايانی کنونی به دستگاه کرده است." اين بهبودکمک  

 ("Report of Insp. of Fact., 31st Oct. 1856", p. 15)  
 



    ۷۱۹    کارل مارکس  

  

وری يا مانوفاکتوری    کارِ پيشه زيان ای از صنعت به کارِ ماشينی درشعبه که زمانی تا
لمثَل ارتشی مجهز      ا  که اگر فی   است همان اندازه مسلّم هايش به يابد:کاميابی گسترش می

که سالحش تير وکمان است، بجنگد. اين نخستين  دار بخواهد با سپاهی به تفنگ ماشه
يابد، از لحاظ سودهای     عملِ خويش تسلّط می ميدان ماشين بدواً برآن  دوران، که طیِّ 

خودیِ    تنها به   سودهای مذکور نه        کمالِ اهميت است.       دارد دارای           که عايد می     فراوانی     
ای از سرماية اجتماعیِ           دهند بلکه بخشِ عمده        خود منبعِ انباشت سريعی را تشکيل می     

اين    است، به    جديدی     و درکمينِ يافتنِ محلِّ شود ئی را،که پيوسته از نو توليد می اضافی
که از نخستين دوران حمله و پيشروی                 ای   کشانند. منافع ويژه          محيط توليدیِ ممتاز می       

گردد همواره از نو             که ماشين تازه وارد می            های توليدی      آيد درآن رشته        وجود می     به 
درجة    وسيعی يافت و به ساسِای پايه و ا کارخانه که سيستمِ هنگامی شوند. ولی تکرار می

وسيلة ماشين توليد     نوبةخود به ماشين به آن يعنی فنّیِ که مبنای معينی از رشد رسيد، وقتی
ونقل    نحوة حمل    فلزّات و ساختنِ درآماده ذغال وآهن و دراستخراجِ که گرديد، هنگامی

آمد،    فراهم   طورکلّی شرايط عمومی منطبق با صنعت بزرگ             نيز انقالبی پديد شد، و به
آسائی    توسعة جهش   شود وناگهان خاصيت   پذير می کار چنان انعطاف اُسلوبِ آنگاه اين

کنند.   را تعيين می     آن   آوردکه مقدارِ موادّ خام و بازارِفروش حدود پيشرویِ  می  دست به
گردد همچنانکه مثالً ماشينِ          ماشينيسم از طرفی مستقيماً باعث افزايشِ موادّ خام می                     

، و از سوی ديگر ارزانیِ محصوالت                ١گرديد    کنی موجبِ افزايشِ توليد پنبه            پاک   پنبه 
گيرد، سالحِ تسلّط بر        ونقل و وسايلِ ارتباطيه انجام می               حمل   که در    ماشينی و تحولی    

کشورها     وری اين       ساختنِ محصوالت پيشه       گردند. با ورشکست         بازارهای بيگانه می          
کند.   ا را قهراً تبديل به ميدان توليد موادّ خام برای خود می                           کارِ ماشينی آنه        اُُسلوبِ  

                                                
کند، در جلد سومِ  وسيلة آن ماشينيسم در توليد موادّ خام تأثير می که به های ديگری ـ دربارة اُسلوب۱

 اين کتاب سخن خواهد رفت.
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آمادگرِ قهریِ پنبه، پشم،کتان،کَنَف و نيل برای بريتانيای                سان هند شرقی مبدل به بدين
که صنعت بزرگ     کارگران درکشورهائی            دائمیِ    شدن"ِ   "زائد از اندازه       ١گردد. کبير می

شود،که     معی واستعمارِکشورهای بيگانه می   ج کند موجبِ مهاجرت دسته حکومت می
گردند.     کشورِ اصلی می   موادّ خام برای آمادگرِ کشورهای مزبور مبدل به صورت در اين

المللیِ    کارِ بين    سان تقسيم   بدين   ٢که آمادگرِ پشمِ انگلستان است.               مثالً مانند استراليا،        
آيد و بخشی ازکرة          يد می  که منطبق با مراکزِ عمدة توليد ماشينی است، پد                 جديدی،    

شودکه مرجحاً      زمين مرجحاً تبديل به عرصة توليدکشاورزی برای بخشِ ديگری می                         
دهد بستگی     که درکشاورزی روی می         انقالب با تحوالتی ست. اين ا محيط توليدصنعتی

  ٣کنونیِ بيان ما نرسيده است. آن تحوالت در مرحلة دارد ولی هنوز موقعِ طرح
                                                

  کبير: صادرات پنبه از هند شرقی به بريتانيای                           ـ۱
              ۱۸۴۶                                    ۱۸۶۰                                       ۱۸۶۵    
  فوند   ۴۴۵۹۴۷۶۰۰فوند                       ۲۰۴۱۴۱۱۶۸فوند                     ۳۴۵۴۰۱۴۳       

  کبير: صادرات پشم از هند شرقی به بريتانيای                             
               ۱۸۴۶                                    ۱۸۶۰                                       ۱۸۶۵    

 فوند  ۲۰۶۷۹۱۱۱فوند                        ۲۰۲۱۴۱۷۳فوند                        ۴۵۷۰۵۸۱        

  کبير: به بريتانيای نيکاميدصادرات پشم از دماغة                            ـ۲
              ۱۸۴۶                                    ۱۸۶۰                                       ۱۸۶۵    

  فوند   ۲۹۹۲۰۶۲۳فوند                         ۱۶۵۷۴۳۴۵فوند                       ۲۹۵۸۴۵۷       
  کبير: درات پشم ازاستراليا به بريتانيایصا                             

               ۱۸۴۶                                    ۱۸۶۰                                       ۱۸۶۵    
 فوند  ۱۰۹۷۳۴۲۶۱فوند                        ۵۹۱۶۶۶۱۶       فوند               ۲۱۷۸۹۳۴۶     

ويژه صنعت     اياالت متحدة آمريکا خود محصولِ صنعت بزرگ اروپائی و به                          پيشرفت اقتصادیِ        ـ۳
  مثابه مستعمرة اروپا تلقّی نمود. کشور را  به ) هنوز بايد اين۱۸۶۶کنونی ( انگلستان است. در وضعِ

جهان گرديده  کشورِصنعتیِ دومين به بعد اياالت متحدةآمريکامبدل (ملحقة چاپ چهارم): ازآن زمان به
 ←  انگلس)    باشد. (فريدريش     کامالً سلب شده بودن از وی اينکه معذلک خصلت مستعمره ت بدوناس
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مقرر داشت      عوام    سلمج   ) ١( گالدستون    آقای    بنا به تقاضای ۱۸۶۷ية سالِفور ۱۷در
انگلستان را دربارة انواعِ جو،گندم        ۱۸۶۶ـ۱۸۳۱های آمارِکلّية واردات و صادرات سال

جدول تحويل       آورم.آرد دراين          بست را می وآرد تنظيم نمايند. من ذيالً نتيجة اين جمع
  غلّه شده است. )٢(کوارتر به 

                                                                                                       
  کبير: صادرات پنبه از اياالت متحده به بريتانيای                                →

  ( به فوند )

            ۱۸۴۶                         ۱۸۵۲                            ۱۸۵۹                          ۱۸۶۰   

       ۴۰۱۹۴۹۳۹۳                ۷۶۵۶۳۰۵۴۳                 ۹۶۱۷۰۷۲۶۴                ۱۱۱۵۸۹۰۶۰۸  
  کبير: صادرات غلّه وغيره از اياالت متحده به بريتانيای

  )۱۸۶۲و  ۱۸۵۰(
  (به سنتنر انگليسی)

                                                    ۱۸۵۰                              ۱۸۶۲    
  ۴۱۰۳۳۵۰۳  ۱۶۲۰۲۳۱۲  گندم

  ۶۶۲۴۸۰۰  ۳۶۶۹۶۵۳  جو
  ۴۴۲۶۹۹۴  ۳۱۷۴۸۰۱  جو سياه
  ۷۱۰۸  ۳۸۸۷۴۹  چاودار

  ۷۲۰۷۱۱۳  ۳۸۱۹۴۴۰  آردگندم
  ۱۹۵۷۱  ۱۰۵۴  گندم سياه

  ۱۱۶۹۴۸۱۸  ۵۴۷۳۱۶۱  ذرت
  ۷۶۷۵  ۲۰۳۹  جو (درجة عالی)

  ۱۰۲۴۷۲۲  ۸۱۱۶۲۰  نخود
     ۲۰۳۷۱۳۷  ۷۲۱۸۲۲۹  لوبيا

  ۷۴۰۸۳۳۵۱  ۳۴۳۶۵۸۰۱  جمع
) ـ  مرد سياسیِ انگلستان و ۱۸۹۸ ـ۱۸۰۹( (William Ewart Gladston) گالدستون ويليام اوارت) ۱(

کار عضويت  که بدواً درحزبِ محافظه گالدستونکشور درقرن نوزدهم. آن وزيران نامیِ از نخست يکی
های  تجارت درانگلستان برقرارگردد و نيز اتحاديه شيد تاآزادیِليبرال پيوست وکو حزبِ داشت بعداً به

  رسميت شناخته شوند. کارگری قانوناً به
  کيلوگرم.۶۹۹/۱۲گيریِ حجم مساوی با وزن  واحد اندازه (Quarter)کوارتر) ۲(
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بازارِجهانی        آن به    ای و وابستگیِ  کارخانه پذيریِ متناوب وشگرف سيستمِ رشگست
از حدّ بازار را در پِی      آکندگیِ بيش شودکه ضرورتاً موجبِ توليد جوشان و تَبناکی می

درپِیِ فعاليت       های پِی    آور است. زندگیِ صنعت به سلسله دوران آن فَلَج دارد و انقباضِ
،که    ئی  ثباتی گردد. ناايمنی و بی يز توليد، بحران و رکود، مبدل میمتوسط، رونق، سرر

آورد،      وجود می     آنان به     کارگران و بالنتيجه در وضعِ زندگیِ                سيستمِ ماشينی در اشتغالِ 
استثنای دوران رونق     به گيرد. خود می عادی به  گردشِ صنعتی حالت تغييرِ اَدواریِ با اين

منظورِ حفظ موقعيت انفـرادیِ خويش در بازار،                      داران، به        ايه مبارزة شديدی بينِ سرم        
بر رقابتی      دارد. عالوه         محصوالت نسبت مستقيم      قيمت  موقعيت با ارزانیِ   گيرد. اين درمی

های جديد توليد ناشی         تر و اُسلوب     کامل  های کاربردن ماشين که از اين امر، درمورد به 
ساختنِ   رسدکه ارزان        ای درمی      لحظه   گردد، همواره         ل اشغا   کار   شود تا جای نيروی        می  

زد وبا وسيلة درهم کاالها فقط به قيمتقاهرانة دستم ارزشِ      تر از  پائين آن به تقليلِ فشردن
  ١گردد. کار عملی می نيروی

                                                
ران دا کارخانه (lock-out)آوت الک،که درنتيجة  (Leicester)رستليسکفّاشِ  کارگران۱۸۶۶درسال ـ۱

 Trade Societies)انگلستان های اتحاديه به ای خطاب اعالميه ۱۸۶۶بودند، درماه ژوئية بيرون ريخته شده

of England)  در کارِکفّاشی که است سال ازجمله چنين اظهارداشتند: "قريبِ بيست  صادرنموده ليسرست 
آوردن مزدهای           دست  مکان به   جای دوخت منقلب شده است. سابقاً ا             کاربردن پرچين به          درنتيجة به    

گسترش يافت. رقابت بزرگی بينِ مؤسسات مختلفه                  زودی  خوب وجود داشت. ولی اين صنعت نو به
آغاز  از رقابت ازآن نوعِ زشتی کمی پس تر درگرفته بود. معذلک درمورد تحويلِ جنسِ بهتر و مرغوب

زودی در       آورِ اين امر به         بازار بود. نتايجِ زيان             ها در     آوردن قيمت    گرديد وآن عبارت از مسابقة پائين
که هنوز هم بسياری از مؤسسات            گرفت  تقليلِ دستمزدها آشکارگرديد و اين تقليل چنان سريع انجام

آيند،    تر می   روز پائين      پردازند. و در اين احوال با اينکه مزدها روزبه         فقط نيمی از دستمزد سابق را می
يابد."     دهد افزايش می      که در تعرفة کار رخ می ود کارفرمايان در دنبالِ هر تغييریرسد که س نظر می به

دهند، يا    داران حتّا دوران غيرمساعد صنعت را  برای تقليلِ دستمزدها مورد استفاده قرار می ـ کارخانه
 ←آوردن       دست کارگران و به عبارت ديگر موقع را برای دزدیِ مستقيم از وسايلِ ضروریِ معيشَت به
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کارگرانتعداد ازدياد که مجموعِ سرماية       است  ازآن   کارخانه عبارت بنابراين شرط
تر نمو نمايد. ولی اين پروسه فقط در درون    نسبت خيلی سريع ه بهشده درکارخان ريخته

ّوسيلة   اينکه پروسة مزبور پيوسته به شود. مضافاً به پذير می تحقّق صنعتی گردشِ جذرومد
کند،   شود وگاه واقعاً اورا برکنار می        کارگر می گاه بالقوه جانشينِ های فنّی،که پيشرفت
کند و يا درِ      ارِ ماشينی دائماً کارگر را ازکارخانه دور می                       ک  شود. تغييرِکيفیِ     قطع می  
کارخانه،      کمیِ   صرفاً   توسعة که درحالی بندد. می وارد تازه داوطلبان موجِ روی به را کارخانه
کارگران دائماً          سان  کند. بدين     می   را جذب     شده، عدةجديدی        اخراج     کارگران      درجنبِ   

وواکش  کش شوند و اين حرکت سوکشانده می آن سو به گردند، ازاين دفع و جذب می
  کار از حيث جنس و سن و زَبردستی همراه است. جاشدن دائمیِ نامزدان با جابه

  کارگران انگليسی صنايع پنبه سرنوشت           وفرازِ زندگیِ      اندازِ سريعی به نشيب چشم
دهد. ها را نشان می کارخانه کارگران  

پنبه پنج سال دچارِ دشواری يا رکود شد. در مدت       صنايع  ۱۸۱۵تا  ۱۷۷۰از سال 
داران انگليسی         آالت و بازارجهانی درانحصارِکارخانه   ساله ماشين۴۵نخستين دوران اين

                                                                                                       
است به بحران در صنايعِ            آوريم وآن مربوط            شمرند. مثالی می       العاده مغتنم می        سودهای فوق       → 

ترديد     اند بی    من داده      داران به       کارگران وکارخانه           که  : "از اطالعاتی         (Coventry)کاونتریبافیِ ابريشم
زآنچه رقابت توليدکنندگان خارجی تر ا مراتب بزرگ شودکه از مزدها در مقياسی به چنين مستفاد می

ای   يافته   نمودندکاسته شده است. اکثريت بافندگان با مزدکاهش                  واحوالِ ديگری ايجاب می يا اوضاع
 اج در برابرش                 کنند. يک قطعه روبان % کار می۴۰تا  ۳۰در حدوديا   ۶که پنج سالِ پيش از اين هر نس

رساند.  وی می پنس به ۶شيلينگ و ۳پنس ويا  ۳لينگ وشي ۳داشت اکنون فقط  شيلينگ دريافت می ۷
شيلينگ و ۲شيلينگ يا ۲پنس مزد داشت اکنون فقط ۳شيلينگ و ۴شيلينگ يا  ۴که سابقاً  کارِ ديگری

کند. واقعيت       که ضَرورت ترغيبِ تقاضا ايجاب می  است پنس مزدآور است. کاهشِ مزد بيش ازآن ۳
آوردن      بار هم توأم با پائين           کاهشِ دستمزدها حتّا يک         انواعِ روبان          که درمورد بسياری از             است  اين  

ف. د. لونجکاال نبوده است." (گزارشِ مأمورِ تحقيق  قيمت(F. D. Longe)  تحقيق راجع درکميسيون
  )۱، شمارة ۱۱۴فحة ص، ۱۸۸۶کارِکودکان.گزارشِ پنجم از سال به
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است. درسال      دوران رونق        ۱۸۲۳تا  ۱۸۲۲دوران رکود و ازسالِ ۱۸۲۱تا ۱۸۱۵بود. سال
 ۱۸۲۶داد. درسال        بحران رخ ۱۸۲۵ها لغوگرديد. ـ درسال اتحاديه قوانين مربوط به ۱۸۲۴

      صنايع پنبه درگرفت و قيام                فقرِ عظيمی در ميان وقوع پيوست.      های چندی به      کارگران
های نساجیِ بخار و        افزايشِ عظيمِ دستگاه        ۱۸۲۸گردد. در بهبودی مشهود می ۱۸۲۷در

 مقصد  ويژه به     های پيشين، به    سابقة صادرات نسبت به سال اوجِ بی ۱۸۲۹صادرات. سال 
دار.     رکود دامنه       ۱۸۳۳تا   ۱۸۳۱اشباعِ بازارها و فقرِ بزرگ. از                  ۱۸۳۰هندوستان. سال      

خارج     شرقی   کمپانیِ هند  (هندوستان و چين) ازحيطة انحصارِ خاوری بازرگانی باآسيای
 ها و ماشينيسم،کمبودکارگر. قانون جديد بينوايان            کارخانه رشد عظيمِ ۱۸۳۴گردد.  می

-درکُنت    ربائی    کودک   انگيزد.   برمی صنعتی  نواحیِ سوی رابه کشاورزی  کارگران مهاجرت

گردد    آغاز می     رونقِ بزرگی ۱۸۳۵گيرد.  فروشی درمی کشاورزی و بردةسفيد های نشين
رونقِ     ۱۸۳۶شود.    ای می    بافان منسوجات پنبه        حال فقرِ عظيمی دامنگيرِ دست       و درعين
 ۱۸۴۰جنب و جوش جديد.         ۱۸۳۹  وضعيت رکود و بحران.           ۱۸۳۸و   ۱۸۳۷بزرگ.     

  ِ روزیِ وحشتناک        تيره   ۱۸۴۲و  ۱۸۴۱ها ومداخلة نيروهای مسلّح.   م فروکشِ بزرگ، قيا
رانند تا      می   کارخانه     کارگران را از          داران       کارخانه     ۱۸۴۲ها. در سال       کارخانه    کارگران

سوی  دهزار نفری بههای چن الغاِء قانون غالّت نمايند.کارگران باگروه به دولت را وادار 
شوند، رهبرِ      عقب رانده می        وسيلة نيروهای نظامی به          آورند و به        هجوم می    يورکشاير    

رونقِ     ۱۸۴۵وجوش تازه.         جنب  ۱۸۴۴فقرِ عظيم.     ۱۸۴۳شود.  دادگاه جلب می آنان به 
بحران.  ۱۸۴۷عالئمِ فروکش. الغاِء قانون غالّت.  بدواً ادامة رونق وسپس ۱۸۴۶بزرگ. 

 )١( منظورِ برپاکردن جشنِ "نان پهن".                 % و بيشتر به    ۱۰لِ عمومیِ دستمزد تا حدود          تقلي 
                                                

که هواداران آزادیِ تجارت                  است  ان بسيار پهن و بزرگی      ـ اشاره به ن "big-loaf""جشنِ نان پهن"  )۱(
شباهت به    دادند و بی       مردم وعده می        وخروش برای الغای قانون غالّت درانگلستان به                     هنگامِ جوش به

نظرآن را      کوته   که برخی از مبلّغينِ        های پهن و مجانی" آغاز انقالب مشروطيت ايران نيست                         "کباب   
 انگاشتند.  مشروطيت می وسيلة جلبِ هوادار برای
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جنب   ۱۸۴۹گيرد.     تحت حفاظت نيروهای نظامی قرار می               منچستر ادامة رکود.       ۱۸۴۸
آمدن مزدها، اعتصابات          کاالها، پائين سقوط قيمت ۱۸۵۱رونق.  ۱۸۵۰و جوش جديد. 

اقدام در واردکردن               داران به       دامة اعتصابات، تهديدکارخانه     آغازِ بهبود. ا ۱۸۵۲مکرر. 
پرستون صادرات. اعتصابِ هشت ماهه و فقرِعظيم در       افزايشِ ۱۸۵۳ خارجی. کارگران 

 (Preston) .۱۸۵۴            .د     نشرِ اخبار دربارة ورشکست            ۱۸۵۵رونق، لبريزِ بازارهاهای متعد
 ۱۸۵۷رونقِ بزرگ.         ۱۸۵۶ی شرقی.    در بازارهای اياالت متحدة آمريکا،کانادا وآسيا               

 [اوج]     ذروة     ۱۸۶۰  رونقِ بزرگ، ازدياد تعدادکارخانجات.                       ۱۸۵۹بهبود.     ۱۸۵۸بحران.  
صنايعِ پنبة انگلستان. بازارهای هند و استراليا و جاهای ديگر چنان لبريز ازکاال شدکه                  

بازرگانی با        گرديد. قرارداد           ها جذب    زحمت تمام اين بنجل        هم هنوز به     ۱۸۶۳حتّا در 
       شگرف و ماشينيسم. ـ            فرانسه. رشد  ادامة موقّت رونق و سپس             ۱۸۶۱کارخانجات 

  کامل.   فروريخت ۱۸۶۳تا  ۱۸۶۲آمريکا،کميابیِ پنبه.  فروکش، جنگ داخلیِ
ای را     توان لحظه     که نمی   نماست  ای خصلت    اندازه      تاريخچة قحط وکميابیِ پنبه به         

۱۸۶۱و  ۱۸۶۰های    دربارة اوضاعِ بازارِ جهانی در سال  که  آن نکرد. از اطالعاتی صَرف 
شد وتاحدودی        داران     کارخانه کمک بموقعی برای کميابیِ پنبه شودکه می شد ديده داده

های اتاق بازرگانیِ            که درگزارش        است  سودآورگرديد. اين خود واقعيتی        آنها نيز برای
گرديده     اعالم    ) ١( دربی     و   المرستون  پ  وسيلة به قرارگرفته، درپارلمان تصديق مورد منچستر

کارخانة نساجیِ       ۲۸۸۷که درميان       ترديدی نيست     ٢است.  را تأييدکرده نيزآن و حوادث 
کوچک نيز بود.       در انگلستان وجود داشت، بسياری مؤسسات                   ۱۸۶۱که سال    ای   پنبه 
اين   کارخانه از         ۲۱۰۹،که محيط مأموريتش    ردگرو آ.کارخانجات  بازرسِ گزارشِ طبقِ

                                                
ـ مرد سياسی  )۱۸۹۳ـ۱۸۲۶( (Edward Henry Stanley Derby) لی دربیتانلرد ادوارد هانری اس  )۱(

 است کسی است و همان معروف لرد استانلیکه به  کارِ انگلستان از رهبران مشهورِ حزبِ محافظه و يکی
  کانالِ سوئز مستقر ساخت.که در زمان وزارت خارجة خود تسلّط انگلستان را بر 
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کارخانة مورد مأموريت وی               ۲۱۰۹کارخانه از  ۳۹۲گرفت،  مؤسسه را در بر می ۲۸۸۷
يا   ۱۰% آنها    ۱۶يا   ۳۴۵بردند،      کار می    اسب بخار به     ۱۰کمتر از     % آنها نيروئی      ۱۹يعنی  

تا ازآن ميان بيست اسب بخار يا               ۱۳۷۲اسب بخار دراختيار داشتند ولی               ۲۰کمتر از    
هائی    بافندگی    کوچک   های   کارخانه     اکثريت    ١اند.    داده     قرار می   استفاده بيشتر ازآن مورد

ن   بوده    و طیِّ دوران رونـق ساخته شده بودنـد. اغلبِ اين                          ۱۸۵۸از سال      که پس    دـا
که برخی ازآنها نخ،           انـد   را درآن زمان احتکارگران برپاکرده                       کوچک   های  کارخانه       

ثالثی ابنية آن                   ساختند و تحت     رخانجات را فراهم می           کا    بعضی ديگر ماشين و افراد
  داران      کارخانه     اين    شدند. اکثرِ     می   اداره       ديگر    سرماية   افراد بی       نظرِ سرکارگران سابق يا        

به          بحـران بازرگانی،               کوچک ورشکست شدنـد.  ز         که   هـرجهت  پنبه ا آن    کميابیِ 
ا اينکه   آورد. ب       آنها پيش می      جلوگيری نمود درصورت وقوع همين سرنوشت را برای                 

ساتة کارخانجات بودند، معذلک جزِء ناچيزی از                    مزبور يک مؤسمِ عدای  سرمايه    سو 

دامنة      به   دادند. اما درموردآنچه مربوط                   تشکيل می    بود   گذاشته شده    راکه درصنايعِ پنبه       
های نساجی      % از دستگاه     ۵۸ها و    % از دوک      ۶۰/ ۳است طبقِ برآوردهای معتبر            بحران   

اند. البته اين برآورد مربوط به مجموعِ اين رشته از                         زکار افتاده بوده          ) ا  ۱۸۶۲اکتبر  (در
تنها    گردد.     یم   عارض     آن   به   بسياری     تغييرِ   يک ازنواحی   است و طبعاً برحسبِ هر صنعت

ساعت درهفته) وکارِ بقية           ۶۰کردند (     کار می    ازکارخانجات تمام وقت      عدةبسيارکمی
کردند     می   کار   که تمام وقت      هم  کمی   کارگران      آن    ااست. حتّ     بوده    [نوبتی]     تناوب    آنها به   

جای پنبة مرغوب،        کار بودند درنتيجة قرارگرفتنِ پنبة بد به   گذشته قطعه معمولِ ومطابقِ 
 شرقی)   (هند    سورات   ها)، پنبة      بافی   (درظريف     )  ٢( ايالند    سیپنبة     جای   به    مصری  مانند پنبة

فضوالت پنبه با پنبة خالص، ناچار              و  سوراتپنبةآمريکائی ومصری، ومخلوط  جای  به
                                                

 ۱۹گزارش، صفحة  همان ـ۱

)۲( Sea Island جنوبی کارولينِکنارة  که درطولِ الجزايری : مجمع(Caroline) متعلّق به)  آمريکا) قرار
  پنبه و توتون است. داریِ گرفته است و يکی از مراکزِ مهمِّ کشت



 پيتال. جلد اولکا    ۷۲۸

وشکنندگیِ    داریِ ذاتی       ،آشغالیسوراتکوتاه پنبة  شدند. الياف مزد هفتگی گرفتارِ تقليلِ
اندودنمودن زنجيرة           آرد برای چسب        جای   کاربردن انواعِ موادّ سنگين به               آن، به تارهای

گرديدکه تحت       هائی   دستگاه  ها و يا تقليلِ عدة   کاهشِ سرعت ماشين نخ وغيره موجبِ
کارِ   های ماشين بر ميزان        گرفت و با ازدياد تعداد زده                 مراقبت هرکارگرِ نساج قرار می           

کاران نيز تقليل يافت.           کارگران افزود و بالنتيجه با کاهشِ حجمِ محصول مزد قطعه                        
با اينکه تمام وقت مشغول بود،                       ب شدموج  ی سورات   استعمالِ پنبة     در   که هرکارگر 

  خود را از دست می                 ۳۰تا   ۲۰حدود زدداران نيز        کارخانه     داد. ولی       % و بلکه بيشتر از م
رو   آوردند. ازاين           ای را پائين       % و حتّا ده درصد مزد قطعه   ۵/۷% تا ۵ميزان  نوبة خود به به

چهار    روز، سه روز و نيم و يا              که در هفته فقط سه       کارگرانی پِی برد           وضعِ  توان به     می 
،که بهبود    ۱۸۶۳ساعت در روز مشغول بودند. در سال                  ۶کردند و يا فقط  کار می وزر

شيلينگ و  ۳وجود آمده بود، تازه مزد بافندگان، ريسندگان وغيره از قرارِ                         ئی به نسبی
و يک پنس وغيره       پنس، پنج شيلينگ    ۶شيلينگ و  ۴پنس، سه شيلينگ و ده پنس،         ۴

برای     داران  کارخانه استعدادکاشفة باری رِقّت شرايط چنين وحتّا تحت ١شد. پرداخت می
مناسبت   جرايمی بودکه به        کسر مزد مربوط به        قسمتی ازاين     نماند. متوقّف کردن مزد کم 

که نقايصِ مزبور معلولِ بدیِ            کردند درحالی        کارگران تحميل می         نقايصِ محصول به     
کارگری بود،        های   خانه    دار مالک      کارخانه     آالت وغيره بود. آنجاکه              پنبه، عيبِ ماشين
کارخانجات،       نمود. بازرسِ        وسيلة کسر دستمزد برداشت می          بها را به     خود رأساً اجاره         

خودکار  بافندگیِ دستگاه دو که مأمورِ (کارگرانی self-acting minders، دربارة دگرورِ
پنس مزد    ۱۱و   شيلينگ ۸  کار  ِ روزکامل       ۱۴که اينان "در پايان              کند  هستند) نقل می    

نام   را به     زآن    کارفرما نيمی ا       شد و سپس  بها کسر می    گرفتند و از اين مبلغ بدواً اجاره می
خانه    پنس به   ۱۱شيلينگ و   ۶بافندگان جمعاً       که   نَحوی   گرداند به      آنها باز می      انعـام به    

و  شيلينگ  ۲  حداکثر مزد هفتگیِ نساجان از قرارِ                ۱۸۶۲آخرِ سال  های بردند. در ماه می
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خانه    کرايه     کردند غالباً      کار نمی      کارگران تمام وقت          که   و حتّا هنگامی     ١پنس بود."       ۶
آنها کسر می            زدب نيست           ٢شد.  از دستمبراين جای تعج نواحیِ                بنا از  برخی  که در 

نماتر از همة       گرسنگی بروزکرد! ولی خصلت          نوعی بيماریِ طاعون ناشی از    يراالنکاش
ضَررِکارگر بود. اين امر درواقع يک                    یِ انجامِ تحول در پروسة توليد، بهها چگونگ اين
آمد از  شمار می به (experimenta in corpore vili) ارزش آزمايش بر روی پيکرِ بی  نوع

کارخانه،      دهند. بازرسِ     می انجام روی قورباغه به کالبدشناسان که هائی آزمايش قبيل همان
دست   ها به   کارگران را در بسياری ازکارخانه                    نکه درآمد واقعیِ گويد: "بااي ، میرِدگرو

گويا آنان همه هفته چنين مبلغی را             که  گرفت   ام، معذلک نبايد ازآن چنين نتيجه               داده    
داران کارگـران در معرضِ                 کارخانه     های دائمیِ      آزمايش      سببِ کنند. به    دريـافت می     

                 مخلوط تسانات هستند... باکيفيآنان باال و پائين می                 بزرگترين نَو رود،     پنبه درآمد
  ٣رسد."     % آن می    ۶۰يا   ۵۰دو هفتة بعد به       رسد و يکی    % مزدگذشتة آنها می       ۱۵گاه به    

کفّارة    کارگران انجام شده است بلکه آنان                زيان وسايلِ زندگیِ         اين تجربيات نه تنها به   
  اند. اختهکلّية حواسِّ پنجگانة خود پرد قيمت اين تجربيات را به

دهندکه بوی      گزارش می      من  های پنبه هستند به      که مأمورِگشودن عدل      "کارگرانی
ها   درآميزگاه      کند...      خيزد آنها را بيمار می          ها برمی    که ازآن عدل      تعفّنِ غيرقابل تحملی

اند، غبار وکثافات تمامِ  زدن پنبه اختصاص داده شده که برای شانه وجاهائیها]  کنی [مخلوط
نمايند...      تنفّس ايجاد می      انگيزند و دشواریِ می  کنند، سرفه می های سررا تحريک روزن

گوناگونی به       چسب پنبه بسيارکوتاهند برای چون الياف ّنخ مواد برند    کارمی    اندودکردن
گرفت.    کار مورد استفاده قرار می  که همة آنها جانشينِ آردی هستندکه سابقاً برای اين

شوند. درنتيجةگردوغبار، برونشيت        دچارِتهوع وسوءهاضمه می گانبافند که ازآنجاست
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  گلو عموميت دارد و نيز نوعی بيماریِ جِلدی عارضِ                      حکمفرماست و همچنين تَورمِ       
  شود." ناشی می سوراتیوسيلةکثافات پنبة  شودکه از تحريک پوست به کارگران می

رنتيجة افزايشِ وزن نخ، برای               شدند، د    آرد می       که جانشينِ    از سوی ديگر موادی   
 داران کارخانه  آقايان مانند  ر بودند. )١(فورتوناتوسهميانمزبور چنان عمل      سودآو ّمواد

درگزارشِ       ٢کرد."     فوند وزن پيدا می ۲۶فوند مادة خام پس از بافتنِ  ۱۵کردندکه " می
خِ   بازرساناکنون صنعت اين        شود  ، چنين خوانده می       ۱۸۶۴آوريل      ۳۰کارخانه، مور" :

  کسان دهد. من ازطريقِ ازنزاکتی مورد استفاده قرار می  خارج مقياسِ واقعاً به  را سود منبعِ

شده  چسب ساخته ۳ 
فوند و۲ و پنبه  و  فوند ۵فوندی با ۸که يک پارچة  دانم وارد می ۱

۴ ۴ 
  

پارچةپيراهنی بود. اين فوندچسب۲دارای داشت وزن و فوند ۵که  ديگری پارچة  است. ۱  
۴ 

اوقات  شد. درانواعِ ديگر پارچه بعضی آماده می صادرات بودکه برای (Shirtings)عادی
توانند بر خود ببالند، و درواقع               داران می کنند و برخی ازکارخانه % چسب اضافه می۵۰

ها از  آن   اندکه بهای        هائی ثروتمند شده        بالند، از اينکه با فروشِ پارچه                  هم برخود می      
  ٣ تر بوده است." شده ارزان قيمت اسمیِ نخِ مصرف

های   کارخانجات وآزمايش    کارفرمايان در درون های تنها ازآزمايش کارگران ولی
-مزد، بيکاری، تيره          کاهشِ     بردند، تنها      نمی   ازکارخانجات رنج         ها در بيرون  شهرداری

داد.     آنها را آزار نمی          ان مجلس  زيبای لُردان و نمايندگ      های  گيری، نطق روزی و صَدقه
صورت وازَدگان جامعه     ، بهندبود  که دراثرِ بحران صنايعِ پنبه بيکار شده بختی "زنان تيره

سال  ۲۵همان حال باقی ماندند... افزايشِ تعداد فواحش جوان بيشتر از                                درآمدند و به     

                                                
)۱ (Fortunatus  های سدة شانزدهمِ آلمان است  يکی از افسانه اشاره به فورتوناتوس [کيسة پول]ـ هميان

  شد. آورده بودکه هرگز خالی از پول نمی دست هميانی به فورتوناتوسنامِ  که بنابرآن شخصی به
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  ١اخير است." 
، فقط پنج سال    ۱۸۱۵تا  ۱۷۷۰، ازسال صنايع پنبة انگلستان ۴۵بنابراين درنخستين 

ها دوران انحصارِ جهانیِ اين صنايع را تشکيل                  بحران و رکود بوده است ولی اين سال
  سالِ  ۲۰امتداد دارد، تنها            ۱۸۶۳تا   ۱۸۱۵ای،که از       ساله  ۴۸دهند. از دومين دوران                 می 

. از   فشردگی و رکود دارد             سال درهم     ۲۸وجوش و رونق است و در مقابل                آن جنب   
  بازارهای       ۱۸۳۳شود. از سال      رقابت با اروپای بری وآمريکا آغاز می                      ۱۸۳۰تا   ۱۸۱۵

از استقرارِ مجدد قانون           يابد. پس     زورِ"انهدامِ نژاد انسانی" مستمراً گسترش می آسيائی به
فشردگی     سال درهم     ۹سال شيرينیِ بازار و رونق،   ۸، درمقابلِ ۱۸۶۳تا  ۱۸۴۶غالّت، از
در دوران رونق،          کارگران ذکور و بزرگسال صنايعِ پنبه را وجود دارد. وضعِوکسادی 

   ٢يادداشت ملحقة ذيل قضاوت نمود. توان از روی می

                                                
کارخانه  های بازرسان درگزارش  (Harris of Bolton) ف بولتونهاريس اـ از نامة رئيس شهربانی ۱

۶۲و ۶۱، صفحة ۱۸۶۵اکتبر  ۳۰خ مور . 

برای مهاجرت  جمعيتی منظورِتشکيلِ ، به۱۸۶۳پنبه،که طیِّ بهارِسال ازکارگران صنايعِ ای دعوتنامه در ـ۲
اجرت کسانی هستندکه اکنون ضرورت مطلقِ مه است: "کم گفته شده بود، ازجمله چنين صادرگرديده

ما در اوضاع های زيرين نشان می فاکت کنند. ولی کارخانه را نفی می کارگران تموقعي دهندکه حفظ  
مهاجرت در همة مواقع است و بدون مستمر ی مستلزمِ جريانت   و احوال عادآن نگاهداریِ اين موقعي

ه (که فقط شاخصِ مقدار        ایِ صادرشد     ارزشِ رسمیِ منسوجات پنبه          ۱۸۱۴پذير نيست: درسال        امکان   
 ۲۰۰۷۰۸۲۴آن بالغ بر      که ارزشِ واقعیِ بازاریِ             گرديده است ليرة استرلينگ بالغ ۱۷۶۶۵۳۷۸است) به 

ليرة   ۱۸۲۲۲۱۶۸۱ایِ صادرشده       ارزشِ رسمیِ منسوجات پنبه           ۱۸۵۸شود. درسال      ليرة استرلينگ می     
رسيد،   ليرة استرلينگ نمی      ۴۳۰۰۱۳۲۲بيش از    آن به    که ارزش واقعیِ بازاریِ               استرلينگ بود درحالی        

کمی بيش از دو برابر است. اين پديده  که آمده دست که در برابرِکميتی ده برابرشده معادلی به نَحوی به
بارآورده، معلولِ          آوری به کارخانه چنين نتايجِ زيان کارگران ويژه برای کشور و به طورکلّی برای که به

که رشتة صنعت مزبور      است  يکی از موجبات عمدة اين امر اين                 است.   تأثيرِ مشترک جهات مختلفی       
 ←وسيلة توسعة دائمیِ بازار از           بايد دائماً زايد بر ميزان احتياجِ خودکارگر دراختيار داشته باشد تا به
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  وری و خانگی ِ مانوفاکتور وکارِ پيشه شدن منقلب.  ۸
  وسيلة صنعت بزرگ به       
  

  کار وری و تقسيم رفتنِ همکاری مبتنی بر پيشه الف) ازبين
  

کاری را که در          وری و تقسيم      ديديم چگـونه ماشينيسم همکاریِ مبتنی بر پيشه              
ای از نوعِ  برد. نمونه ورانةکار استقرار يافته است از بين می مانوفاکتور بر پاية شيوة پيشه

شود. يک نمونة بارِز از نوعِ             که جانشينِ همکاریِ دروگران می            اول، ماشينِ درو است
کمک   در زمان وی ده نفر به             اسميث آدام     سازی است. بنا برگفتة          ن دوم ماشينِ سوز     

تنهائی طیِّ     که يک ماشين به     ساختند. درصورتی       سوزن می    ۴۸۰۰۰کار هر روز        تقسيم 
دهد. يک نفر زن يا يک دختر              سوزن تحويل می      ۱۴۵۰۰۰ای    ساعته  ۱۱روزانة کارِ         

لذا روزانه ششصدهزار   راقبت دارد وها را تحت م دستگاهاين  طور متوسط چهار تا از به
  ١کند. وسيلة ماشين توليد می سوزن به ۳۰۰۰۰۰۰و در هفته بيش از

                                                                                                       
است درنتيجة رکود اَدواریِ معامالت  های پنبة ما ممکن کارخانه نابودیِ خويش جلوگيری نمايد. →

ناپذير است، مجبور به تعطيل شوند. ولی        کنونی مانند خود مرگ اجتناب که در سيستمِ ای دهيعنی پدي
اخير اين  سالِ  ۲۵را که طیِّ  توان عدة کسانی شود. بااينکه می قوة ابتکار و اختراعِ انسانی خاموش نمی

راندن مستمرِّ       رون  ميليون نفر تخمين زد، معذلک درنتيجة بي               ۶کم به    اند دست    کرده    کشور را ترک       
ساختنِ محصول، درصد بزرگی از مردان بالغ، حتّا در دوران باالترين رونق،                                      منظورِ ارزان      کارگر به

   آورند." دست که باشد درکارخانه به کاری تحت هر شرايطی نوع قادر نيستند هيچ
("Rep. of Insp. of Fact. etc., 31th April 1863", p. 51-52)  

کوشيدند  داران در دوران بحران صنايعِ پنبه کارخانه آقايان آينده خواهيم ديد چگونه فصولِدر يکی از 
تا از مهاجرت باکلّية وسايل وحتّا با مداخلة دولت جلوگيری نمايند.   کارخانه کارگران  

  Child. Empl. Comm., IV Report, 1865", p. 108. N 447" ـ ١
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افزارِمنفرد جای همکاری يا جای مانوفاکتور را بگيرد،           که يک ماشين درصورتی
ورانه      تجديدکارِ پيشه    اين بشود. ولی ای تازه ایِ تواند پايةکارِحرفه ماشين می خودآن آنگاه

که برای     ای، يعنی سيستمی     کارخانه     طرف سيستمِ   ية استفاده از ماشين، جزگُذار به              برپا  
کند،   دادن ماشين، نيروی مکانيکی، بخار ياآب را جانشينِ عضالت انسانی می       حرکت

نيروی     طور موقّت از  کوچکی استثنائاً و فقط به کارگاه چيزِ ديگری نيست. ممکن است
بخار اجاره نمايد، آنچنانکه در برخی از مانوفاکتورهای                             کند. مثالً    مکانيکی استفاده     

کار برد، مانند برخی از             کوچک حرارتی به         های   معمول است، و يـا ماشين         بيرمنگام   
  ١های معينِ نساجی وغيره. شعبه

های   (کارگاه       "Cottage-Factories"به   معروف مايشِزآ  کاونتری های بافی درابريشم
های روستائی،    خانه سلسله دروسط يافت. توسعه طورِطبيعی وبه خود هخودب روستائی) خانه

 (Engine House)خانه  را ماشين آن که اند، محلّی چهارگوش ساخته شده که چهارگوش
های ناقل با       وسيلـة ميله    خانـة مزبور به        نامند، برای ماشين بخار بنا شده بود. ماشين                  می 

گرديد. درهرحال بخار اجاره                 وستائی مرتبط می   های ر های نساجی درون خانه دستگاه
بايستی در رأسِ        بهای بخار می      اجاره ونيم برای هردستگاه.  شيلينگ ۲شد مثالً ازقرارِ می

ها کارکرده بودند يا نه. هر خانة                  شد صرف نظر از اينکه دستگاه       هر هفته پرداخت می
اقساط  ر تعلّق داشت، يا بهکارگ دستگاه بافندگی بودکه يا به روستائی دارای دو تا شش

 های  روستائی وکارخانه     خانه های کارگاه اين مبارزه بينِ بود. شده شده ويا اجاره خريداری
روستائی پايان       خانه  کارگاه  ۳۰۰کامل کشيد و با ورشکست سال طول ۱۲از  واقعی بيش

  ٢يافت.
                                                

وری بر اساسِ ماشين فراوان است. و درست  اين نوع تجديد حيات پيشهـ در اياالت متحدة آمريکا ۱
ای اضطراری است تمرکز درآنجا نسبت به اروپا و انگلستان  شيوة کارخانه گُذارِآن به که همين سبب به

 رود. آسا پيش می های غول باگام

 Rep. etc. 31st Oct. 1865", p. 64"ـ  ۲
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مقياسِ وسيع     هکه سرِشت پروسة کارشان از روزِ اول مستلزمِ توليد ب                      آن صنايعی   
سازی   سازی، سرقلم     وجودآمده بودند، ازقبيلِ پاکت                 های اخير تازه به         نبود و طیِّ دهه      

مدت   کوتاه    انتقالیِ     مراحلِ    مثابه  را منظّماً به وری ومانوفاکتوری کارِ پيشه های وغيره، شيوه
شود  می   دشوار    هنگامی    ويژه    به   استحاله اين اند. ازسرگذرانده ای مرحلةکارخانه به نيل برای

تحولی متعاقبِ      های   مرحله ازپروسه   به مرحله آنکه جای به مانوفاکتوریِ محصول توليد که
امر    شود. همين     جداگانـه نتيجه می        يکديگر بگذرد، از يک سلسله اَعمالِ پراکنده و                    

سازیِ فلزّی بود. با وجود اين                مثالً يکی از موانعِ بزرگ در راه ايجادکارخانة سرقلم                         
پروسة پراکنده را در             گرديدکه شش     خودکاری اختراع            قبل ماشينِ   سال ۱۵تقريباً در    

های سرقلمِ فوالدين را در            وری نخستين دوجين        داد. صنعت پيشه      ضرب انجام می      يک 
قيمت   کاال را به      همان    مانوفاکتور       ۱۸۳۰کرد، در سال  شيلينگ تمام ۴و ليره  ۷به  ۱۸۲۰

 ۶تا   ۲فروشی از قرارِ         ها را در عمده        وزکارخانه همان        داد و امر       شيلينگ تحويل می    ۸
   ١فروشد. پنس می

  
  خانگی کارِ ای در مانوفاکتور و کارخانه  نشِ سيستمِواکُ) ب
  

تنها   است، نه آن که همراه کشاورزی ای و انقالبِ کارخانه با پيشرفت و نفوذ سيستمِ
کند. اصلِ     تغييرمی    نيز   آنها  خصلت يابد بلکه توليد درکلّية شُعبِ صنعتی بسط می مقياسِ

دهندة آن و حلِّ         مراحلِ تشکيل     پروسة توليد به      که عبارت است از تجزية           کارِ ماشينی   

                                                
تور مانوفاک نهاد. اينبنا بيرمنگامرا در  فوالدی کتورِ وسيعِ سرقلمِمانوفا نخستين (Gillott)جيلوت ـ آقای۱

  بيرمنگامکرد.  تن فوالد مصرف می۱۲۰نمود وساليانه ميليون سرقلم توليد می۱۸۰درحدود۱۸۵۱سالدر
است اکنون ساليانه ميلياردها سرقلمِ فوالدين  صنعت را درانگلستان تحت انحصارِخود درآورده که اين

 ۱۲۶۸نفر است. ازآن ميان          ۱۴۲۸بالغ بر  ۱۸۶۱آمارِ سال  کارگماشته طبقِ کند. تعداد افراد به يد میتول
  اند. کار جلب شده اين سالگی به ۵نفرکارگران زنی هستندکه از سنِّ 
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عبارت ديگر       وسيلة استفاده از مکانيک، شيمی وغيره يا به                مسائلِ حاصله از اين راه به             
گاه در     ين ماشينيسم  کننده پيداکند. بنابرا           جا نقشِ تعيين    وسيلة علومِ طبيعی، در همه          به 

کند وگاه در پروسة جزِء ديگری نفوذ       های جزِء مانوفاکتورها رخنه می يکی از پروسه
کارِ قديم است       که ناشی از تقسيم      رو سازمان تَبلوريافتة مانوفاکتوری                  نمايد. ازاين         می 

بست   هم  به   يا   کارگرجمعی     ترکيبِ   گردد. می باز دائمی تغييرات برای شود وراه می متالشی
شود. اينک برخالف دوران مانوفاکتوری، نقشة                       کارگری نيز از بيخ منقَلب می         پرسنلِ
  گماشتنِ  و سال، و براساسِ       وکودکان، از هر سن کارها بر پاية استفاده ازکارِ زنان تقسيمِ

نما   نَحوی خصلت    که انگليسان به         آنچـه   کارگران غيرمتخصّص و خالصه بر مبنای                
"cheap labour"گيرد.  خوانند، قرار می کارِ ارزان می ، يعنی      و اين حقيقت تنها درمورد  

توليدهائی صدق نمی           از استعمال يا عدمِ                     آن  کندکه درمقياسی وسيع و صرف نظر 
که صنعت خانگی ناميده شده        اند، بلکه دربارة آنچه         بستگی يافته هم  استعمالِ ماشين به

کارگری انجام شود يا در             های   عت مزبور در خانه        نيز صادق است، اعم از اينکه صن            
جديد با صنعت قديمی،که مستلزم          خانگیِ  اصطالح صنعت کوچک. اين به های کارگاه

پيشة شهریِ خودمختار و اقتصاد دهقانی مستقل، و از همه مهمتر، مستلزمِ وجود يک                            
ارد. اينک صنعت       خانه متعلّق به خانوادة کارگری بود، هيچ چيزِ مشترکی جز اسم ند                   

کارخانه، مانوفاکتور ويا انبارِکاالهاگرديده است. درجنبِ      شعبة خارجیِ به مزبور تبديل
     مانوفاکتور و پيشه                   کارگران رانی،که به        کارخانه،کارگرانبسيار مکاناً متمرکز           و تعداد

کارگریِ     پاهنامرئیِ س وسيلة تارهای اند، سرمايه به شده و مستقيماً تحت فرمان قرارگرفته
عبارت     وآن     آورد    درمی حرکت اند به درروستاپراکنده و بزرگ راکه درشهرهای ديگری

 )١( تيلی آقايان      دوزیِ     توان ازکارخانة پيراهن  ازکارگران خانگی هستند. برسبيلِ مثال می
کارگرِ    ۹۰۰۰کارگرِکارخانه و        ۱۰۰۰واقع در ايرلند ياد نمودکه )٢(دری لوندوندر شهرِ 

                                                
)۱(  Tillie 

)۲  (Londonderry   
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  ١اند در استخدام دارد. ه در روستا پراکندهک خانگی
آورتر      مراتب شرم     ارزان و نارس درمانوفاکتورِجديد به      کارِ کشی از نيروهای بهره

وسيلة ماشين و    که درکارخانه موجود است و به   ئی از خودکارخانه است؛ زيرا پاية فنّی
فاکتورِجديد وجود        طور عمده در مانو شود، به کار جانشينِ نيروی عضالنی می سهولت

ترکودکان      های مزبور بدن زنان و يا پيکرهای نارس                    ندارد، مضافاً بر اينکه درکارگاه                 
درموردآن        کشی بهره  گيرد. اين می موادّ سمی قرار تحت نفوذ وِجدانی هرگونه باک بی
 آورتر ازمانوفاکتوراست؛ زيرا درنتيجة پراکندگیِ                        خانگی باز شرم کارهای  اصطالح به

               فت        آنها کاسته می     کارگران از نيروی مقاومتراهزَن          شود و يک سلسله از م خواران
کارِ   که  دهند، ونيز بدان سبب   کارگران وکارفرمای اصلی قرار می نيز خود را واسط بينِ

همان   کم باکارِ مانوفاکتوریِ مربوط به                 جا بايد باکارِ ماشينی يا دست           خانگی در همه     
کار، يعنی فضا،       کارگران ضرورترين شرايط            روزیِ    کند. فقر و تيره شعبة صنعت مبارزه

کند و   کار افزايش پيدا می          ربايد؛ عدمِ انتظام در ارجاعِ     نور و تهويه وغيره را ازآنها می
"زائدشده"        کارگران   برای وکشاورزی بزرگ ،که صنعت پناهگاهی آخرين دراين باألخره

  رسد. سرحدّ خود می کارگران به نِگذارده است، ناگزير رقابت بي باقی
وسيلة صنعت   طورِ سيستماتيک به     توليدکه برای نخستين بار به        جوئیِ وسايل صرفه

ها   وارترين وِلخرجی         صورت  ديوانه       شود و از روزِ نخست به           ماشينی سازمان داده می          
  اجرای    زيان شرايط عادیِ          آشکاری به     آيد و درواقع دزدیِ              کار درمی      درمورد نيروی        

که نيروی  کُشِ خود را، درآن شعبه ازصنايع کار است، اينک خصلت متناقض و انسان
بستة کارکمتر رشد يافته است، بيشتر            هم  های به    کار و پاية فنّیِ پروسه         بارآورِ اجتماعیِ 

  سازد. نمايان می
  

                                                
     (Child. Empl. Comm., II Rep. 1864", p. LXVIII, N. 415")ـ  ۱
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  مانوفاکتورِ جديد) ج
  

ادن چند نمونه، روشن          که فوقاً مطرح شده است با د           خواهم مسائلی را      اينک می
سازم. درواقع خواننده در بخشِ مربوط به روزانة کار با داليلِ متعددی در اين باره                                            

که عموماً     کارهائی آن برای وحوالیِ بيرمنگام آشنا شده است. مانوفاکتورهای فلزکاریِ
نفر زن در استخدام دارند.               ۱۰۰۰۰کودک و اطفالِ نابالغ و  ۳۰۰۰۰ بسيار سخت است

سازی،   گُدازی، دگمه   کلّی ضدبهداشتی مانند مس های به توان درقسمت افراد را می ناي
کارگران نابالغ           حدّ   کارِ زياده از  ١ميناگری مشاهده نمود. کردن و کاری،گالوانيزه لعاب

که مؤسسات     های جرايد وکتابِ لندن موجب شده است                و بالغ در برخی از چاپخانه             
ها   روی در صحافی       همين زياده      ٢گردند.     رآميزِ "کشتارگاه" ملقّب           مزبور به لَقَبِ افتخا       

کارهای     نابالغ به     اطفالِ وکودکانند. ويژه زنان، دختران شودکه قربانيانشان به می هم ديده
سازی و    گيری، شمع    های نمک    ها اشتغال دارند. درکارخانه                 بافی   دشواری در طناب         

که هنوز    هائی  بافی   گيرد و در ابريشم         نجام می   ديگرکارِ شبانه ا        مانوفاکتورهای شيميائیِ     
طورِکشنده استفاده        اند برای چرخاندن دستگاه بافندگی از خُردساالن به      خودکار نشده

کارها،که مرجحاً دختران            مزدترين     ترين وکم     يکی از تنفّرانگيزترين، کثيف          ٣کنند. می
  بريتانيای      دانندکه     ت. همه می   اس  چينی ازکهنه گمارند، عبارت ها را برآن می جوان و زن

کهنة   مرکزی برای معامالت           خويش، پارة خاصِّ شمارِ ژنده بی مقدارِ از نظر کبير، صرف
جنوبی و جزايرِ قناری،            آمريکای      کشورهای     است. از ژاپن، از دورترين                 سراسرِ جهان 

                                                
 شود. دادن سوهان استفاده می ازکودکان برای صيقل (Sheffield)شفيلدحتّا در  ـ و۱

  Child. Empl. Comm., V Report. 1866", p. 3, N. 24, p. 6, N. 55, 56, p. 7, N. 59-60"ـ  ۲

گرددکه اگر درجاهای ديگر  درستی متذکّر می . بازرس به۷ـ ۶، شمارة ۱۱۵ ـ۱۱۴همانجا، صفحات ـ۳
 شود. کلمه جانشينِ ماشين می کاملِ معنای گردد، در اينجاکودک نابالغ، به انشينِ انسان میماشين ج
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مورد    ن گيری در اي       های عمدة آذوقه         سو روان است. ولی سرچشمه           اين   ها به   پاره    کهنه 
ها برای     پاره   ژنده     ترکيه، بلژيک وهلند هستند. اين            آلمان، فرانسه، روسيه، ايتاليا، مصر،

مثابه مادة خام         و همچنين به    (Shoddy)الئیِ تشک، پشمِ مصنوعی         تهية کود، ساختنِ      
آبله و      واسطة انتقالِ       جورکُن)     (ياکهنه     چين  کهنه  زنان     روند.     کار می    کاغذسازی به      برای   
  ١ند.ور می شمار آن به های قربانی شوندکه خود نخستين  های واگيردار می بيماری ديگر

فرسا،   کارِطاقت     برای    مثابه نمونةکالسيک   وذغال، به معدن  توليدیِ کارهای درجنبِ
ترين    که از لطيف    کارگرانی دشوار و غيرمتناسب و بالنتيجه برای رفتارِ حيوانی نسبت به

     توان ازآجرپزی يا سفالگری نام                اند، می     کارهاکشيده شده       اين   کودکیِ خود به       دوران
).  ۱۸۶۶(   گيرد   نُدرت مورداستفاده قرارمی       شده هنوز به تازه اختراع  درآن ماشينِ  برد،که
عملِ    که  دارد و درجاهائی     شب ادامه ۸صبح تا  ۵های مه و سپتامبرکار ازساعت  بينِ ماه

کشد.   می  طول    شب۹تا   صبح ۴الباً کار ازساعت      گيرد غ می آزاد انجام درهوای خشکاندن
شده" و    عنوان روزانة "کوتاه              دارد به      شب ادامه      ۷صبح تا   ۵که از ساعت   روزانة کاری

سالگی برای     ۴سالگی وحتّا از      شود. کودکان از هردو جنس از شش "معتدل" تلقّی می
کار   که بزرگساالن        ی را  گيرند. اينان همان تعداد ساعات               کار مورد استفاده قرار می              اين  
کار مشغولند. کار سخت است وگرمای تابستان باز                    بسا بيشتر ازآنها به         کنند و چه    می 

  واقع     (Mosley)  موزلی     که در     ئی  آورد.  مثالً درآجرپزی              را از پا درمی          هم بيشتر آنها    
 آورند وآجر        می  خاک رس      ساله باکمک دو دخترِ خُردسال، که     ۲۴دختر   است، يک

بايستی روزانه ده تُن             زد. اين دختران خُردسال می                آجر می    ۲۰۰۰چينند، روزانه          می 
 ۲۱۰طولِ    فوت و در مسافتی به          ۳۰عمقِ   را ازکنارهای لغزندة گودالی به                    خاک رس    
انحطاط اخالقی         آجرپزی بدون        کودکی از برزخِ يک            است   کنند. "محال       فوت حمل   

خود بشنونـد،      کودکیِ     ترين دوران        آنها ازآغـازِ لطيف          بايد   که  بگذرد... کلمات زشتی
                                                

  کنيد: شماری دراين مورد مراجعه پاره و اسناد بی کهنه گزارش دربارة معامالت ـ به۱
"Public Health, VIII. Report", London, 1866. Appendix, p. 196-208. 
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و   خبر   جا بی   آن از همه       که در ميان    ترين عاداتی شرمانه ترين و بیتريـن، ناشايسته هرزه
سازد...      بندوبار می      خو و بی    آيند، آنهـا را برای بقيـة عمرگمراه، زشت                   وحشی بار می     

ريز    آنان است. هر قالب           ق همانا نوع سکنای      های بارور فساد اخال            يکـی از سرچشمه    
"moulder" آيد)،     شمار می  ازکارگران به  گروهی متخصّص و رئيس کارگرِ (که درواقع

 دهد. اعم ازاينکه          وغذا می  نفریِ خود جا دستة هفت خانة روستائیِ خويش به درکلبه يا

کلبه   همين   ان و دختران در          خانوادة وی باشند يا نباشند، مردان، پسر                    درعداد       افراد     اين  
اتاق هستندکه همه در         ۳ها اکثراً دارای دو اتاق و استثنائاً دارای                         خانه    خوابند. اين       می 

ها چنان    با سطحِ زمين قرار دارنـد و تهوية آنها بسيار بد است. بدن                        [مقابل]  طبقة محاذی
و پاکی رعايت        اندکه نه اصولِ بهداشتی           روزانه فرسوده شده            ريزی    همه عرق    از اين    

کثافت و     نظمی،   ها نمونـة واقعی بی         کلبه  اين    شود نه شرايط نزاکت. بسياری از                 می 
کار     که دختران جوان را در اين نوع                   گردآلودگی هستند... بزرگترين عيبِ سيستمی،             

عمر با     تمـامِ   که سيستمِ مزبور آنها را از خُردسالی و برای                      است  کند، اين   استخدام می
از آنکه از طبيعت          کند. آنان پيش         می  [همساز]      انباز     کاری دمساز و         تَبه   انگيزترين    تنفّر 

آنها مرکّب از       گردند. لباسِ       بددهنی می    پسران خشن و به  که زن هستند تبديل  بياموزند
هايشان تا خيلی باالتر از زانو لخت است، موها و صورتشان                        است، ساق    هائی    پاره    تکّه 

فروتنی و     هرگونه احساسِ        آموزدکه به        آنان می     ست و چنين احوالی به       آلوده ا       گل   به 
  کشند و پسرانی را        می   زارها دراز          غذاخوری در ميان سبزه             هنگام   پا زنند. به      حيا پشت   

کارِ دشوارِ       کنند. وقتی باألخره          هستند، نگاه می       تنی  آب   که درکانالِ مجاوِر مشغولِ             
روند."      آبجوفروشی می     پوشند وهمراه مردان به می بهتری پايان رسيد لباسِ روزانةآنان به

 زياد    رواجِ      قشرِکارگری      اين     نوشی و بدمستی ميان       آغـازِ طفوليت باده           که از     امر   اين   

نااميدند.       خود از خويشتن        آجرپزان      که     است  اين    است. "بدتر از همه   طبيعی  کامالً يافته
آقا!    گفت: حضرت      می   (Southallfield)  فيلد  اول  ثوساکشيش  آنان به   از بهترينِ يکی 

که برای      کوشش الزم داريد،           قدر   آجرپز همان      کردن يک  آوردن و درست راه برای به
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      You might as well try, to raise and improve the devil as")١کردن شيطان."  اهل
a brickie, Sir!)  

  

 )۱۸۶۳(   جلد چهارم        "Public Health Report"  های بهداشت عمومی درگزارش
کردن    جوئی   توان اطالعات رسمیِ وسيعی دربارة نَحوة صرفه                ) می۱۸۶۴و جلد ششم (

آورد. (مقصود ما دراينجا          دست کار در مانوفاکتورهای جديد به داری از شرايط سرمايه
 ها،  ه کارگا      معنای خاصّ است.) توصيف         به  کارخانه    غير از    های بزرگ به    کارگاه ةـکلّي

(Workshops) های   چاپ و دوزندگیِ لندن، مافوقِ تمامِ آن داستان        های کارگاه  ويژه به
وضعِ سالمت     احوال در      اند. تأثيرِ اين نويسان ما تصويرکرده که رمان است ای برانگيزنده

مخصوص   انجمنِ   ،که رياست دايرةپزشکیِ (Simon)سيموناست. دکتر کارگران بديهی
"Privy Council"  عمومی        گزارش  عهده دارد و نيـز نويسندة رسمی را به های بهداشت

ام چگونه      ) نشان داده       ۱۸۶۳گزارشِ خود (       گويد: "در چهارمين است ازجمله چنين می 
کنند،   ترين حقِّ بهداشتیِ خود دفاع          که از مقدماتی کارگران غيرممکن است عمالً برای

کند،   آنها را جمع می       که  رما بايد بکوشد برای عملی        کارف    آن   موجبِ که به يعنی از حقّی
پذير مبرا باشد. من         تاآنجاکه در اختيارِ او است،کار از شرايط غيربهداشتی و اجتناب                            

آوردن    خود عمالً قادر به بدست کارگران که که درصورتی ام کرده نيز اين نکته را ثابت
 بهداری    ک مؤثری ازجانبِ مأموران       کم هيچگونه توانند نباشند نمی عدالت بهداشتی اين

پايان    های بی    ومرد درنتيجة رنج      هاکارگرِ زن انتظار داشته باشند... اکنون زندگیِ ميليون
 ٢گردد."       آنهاست بيهوده در شکنجه است وکوتاه می                 که فقط نتيجة شغلِ    ئی  جسمانی  

وميرِ    مرگ   سياهة  ن سيموکارگران، دکتر     سالمت وضعِ کار در تأثيرمحلِّ دادن نشان برای
   آورد: زيرين را می

                                                
 Child. Empl. Comm., V. Report. 1866", p. XVI, N. 96-97, and p. 130, N. 39-61"ـ  ١

  مراجعه شود. ۵۶و ۴۸، صفحات ۱۸۶۴کميسيون سال گزارشِ سومِ همين و نيز به
 Public Heath, VI. Report", London, 1864, p. 31"ـ  ٢
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  کارِ خانگیِ جديد) ج
  

پردازم. برای اينکه از اين محيط استثمارِ                    اصطالحِ خانگی می      کارِ به    اينک من به    
آيد و    دست  ر پسِ خانة صنعت بزرگ ايجاد شده است، تصوری به           داری،که د سرمايه
های دورافتادة          گری برخی از دهکده          توان صنعت ميخ     آن درک شود مثالً می         غرايبِ   

                                                
تا   ۲۵لندن از      وميرِ خياطان و چاپگران           شودکه مرگ   متذکّر می سيمون دکترـ  ۳۰همانجا، صفحة  ـ۱

سال را    ۳۰مراتب بيشتر است زيرا کارفرمايان آنها عدة کثيری از جوانان تا حدود                       سال درواقع به ۳۵
کنند) ازنواحیِ روستائی  خواهند حرفة خود را تکميل که می (کسانی "improvers"کارآموز و عنوان به

 و که نسبت مرگ     شوند و بر عدة کسانی       ی میمثابه ساکنينِ لندن تلقّ آورند و اين افراد درآمارها به می
لندن شرکت      وميرِ مرگ نسبت در همان اينکه به  افزايند، بدون شود می آن حساب می ميرِ لندن برحسبِ

شوند   های سخت می    گرفتارِ بيماری    که داشته باشند. زيرا قسمت اعظمِ اين افراد مخصوصاً در مواردی
  همانجا)کنند. ( روستای خود مراجعت می به

  
نة افراد از هر سو عد  

  درصنايعِ مورد که سال
  بحث اشتغال دارند

  
  مقايسة صنايع

  از لحاظ
  بهداشتی

ومير درهريکصدهزار  نسبت مرگ
  آنها   سالِ و  برحسبِ سن نفر مرد

  مورد بحث در صنايع

  تا ۲۵از 
  سال ۳۵

  تا ۳۵از 
  سال ۴۵

  تا ۴۵از 
  سال ۵۵

۹۵۸۲۶۵  
  مرد ۲۲۳۰۱
  زن ۱۲۳۷۹

۱۳۸۰۳  

 درانگلستان کشاورزی
  وگال

  خياطان لندن
  چاپگران لندن

۷۴۳  
  

۹۵۸  

۸۹۴  

۸۰۵  

  
۱۲۶۲  

۱۷۴۷  

۱۱۴۵  
  

۲۰۹۳  
۲۳۶۷١  
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برخی       اينجا ما به      ولی در     ١کامالً شاعرانه دارد مورد توجه قرارداد     که نمائی را انگلستان
کنيم،که درآنجا هنوز ماشينِ            افی قناعت می    بافی و حصيرب      های توری      ها از رشته    نمونه

که باکارِ ماشينی و مانوفاکتوری سروکار دارند                       هائی   مورد استعمال نيافته و يا با رشته            
  در رقابت قرارگرفته است.

  
 ۱۰۰۰۰بافیِ انگلستان اشتغال دارند تقريباً                که در صنعت توری       نفری   ۱۵۰۰۰۰از 

  قانون حکومت ة عظيمی       قرار می     ۱۸۶۱کارخانجات       نفر تحت۱۴۰۰۰۰که   گيرند. عد 
ساالن وکودکان از هر دو              دهند مرکّب است از زنان، بچه              نفر باقيمانده را تشکيل می         

جنس، اگرچه نسبت جنسِ ذکور در اين ميان ضعيف است. وضعِ سالمت اين وسايلِ  
عمومیِ   کلينيک   پزشک  ،(Trueman)نترومکه دکتر  قيمت" ازجدولی کشیِ"ارزان بهره

 ۶۸۶گردد. از        شود، معلوم می      ترتيب داده و ذيالً آورده می                    (Nottingham)ناتينگام   
اند، عدة مبتاليان به تب             سال داشته    ۲۴و  ۱۷باف بيمار، که اغلب بينِ            نفر زنان توری       

  قرارِ زيرين است: الزم به
  

  نفر ۱۳در هر  ۱  ۱۸۵۷  نفر ۴۵در هر  ۱    ۱۸۵۲ 
  نفر ۱۵در هر  ۱  ۱۸۵۸  نفر ۲۸در هر  ۱  ۱۸۵۳
  نفر ۹در هر  ۱  ۱۸۵۹  نفر ۱۷در هر  ۱  ۱۸۵۴
  نفر ۸در هر  ۱  ۱۸۶۰  نفر ۱۸در هر  ۱  ۱۸۵۵
 ٢نفر ۸در هر  ۱  ۱۸۶۱  نفر ۱۵در هر  ۱  ۱۸۵۶

  

                                                
شوند.  وسيلةکارِ ماشينی ساخته می که به هائی آن ميخ است نه گری با چکّش دراينجا سخن برسرِ ميخ ـ۱

و صفحة   ۱۳۰ـ۱۲۵شمارة  ۱۹و۱۱گزارشِ سوم، صفحات  ".Child. Empl. Comm"کنيد به:  مراجعه
  .  ۶۷۴شمارة  ۱۳۷و صفحة  ۴۸۷، شمارة ۱۱۴، صفحة ۱۱شمارة  ۵۳

  Child. Empl. Comm., II. Report", p. XXII, N. 166"   ـ۲
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-ترقّی   ترين    بين  خوش    پيدا شده بايد برای         ها  الزمی    تب  که در نسبت     پيشرفتی اين 

  آزادکافی باشد. تجارت آلمانیِ  پردازترين پادوانِ خواهان و دروغ
قانون خاصّ   معنای   بافی به    است، توری     انگلستان ، چنانکه معمول۱۸۶۱ِکارخانجات

است. ولی       مقررات درآورده   گيرد تحت وسيلة ماشين انجام می راکه به  قسمتی آن يعنی
ی کارگران    آن دهيم مربوط به ما در اينجا مختصراً تحت مطالعه قرار می که را هائی  رشته

که   است  آنهائی    کنند بلکه فقط مربوط به        هاکار می     که در مانوفاکتور و فروشگاه    نيست
شوند:   تقسيم می   دو بخش    های خانگی به    رشته اينشوند.  کارگرِخانگی خوانده می نامِ به
که آخرين عمليات تکميلی را           آن بخشی    (يعنی   (finishing)کاری    ـ بخشِ پرداخت      ۱
برمتفرعات عديده        نوبة خود مشتمل      و به   دهد   اخته انجام می     س های ماشين    روی توری    به

  بافی. ـ قالّب۲است.) 
 Misteresses"نامِ به گيردکه کارِخانگی، يا درجاهائی انجام می صورت پرداخت به

Houses"               شودکه    وسيلة زنانی انجام می         شوند و يا به     (يعنی خانة استادبانو) خوانده می
-های "استاد      که خانه    کنند. زنانی      کار می    لِ خود در خانة خويش      تنها هستند و يا با اطفا

  کار جزئی از خانة شخصیِ            فقيری هستند. محلِّ        مردمِ     کنند، خود     می   را اداره          بانوئی"    
گيرند و زنان،        ها وغيره سفارش می        داران، صاحبان فروشگاه   آنهاست. آنان ازکارخانه

  که دراختيار دارند و نَوسان تقاضای   هائی تاقها را، برحسبِ وسعت ا دختران و پسربچه
شوند، در برخی از اين             که استخدام می      گمارند. تعدادکارگران زنی                 کار می    کاال، به    

نفر است. حداقل متوسط سنِّ کودکان  ۲۰تا  ۱۰ديگر  نفر و در بعضی  ۴۰تا  ۲۰ها خانه
سال  ۵افتدکه اطفالِ کمتر از           سال است ولی معذلک اتفاق می           ۶کار    اين   آغاز به     برای   

کند   شب ادامه پيدا می        ۸صبح تا   ۸کار از ساعت       شوند، زمان معمولیِ       کارگرفته می به
طورِ غيرمرتّب و غالباً در           که به   ونيم برای غذاها در نظرگرفته شده است                 ساعت  و يک  
غالباً کار از      هنگامِ شيرينیِ بازار         شود. به    ها صرف می    کارگاه     وکنارِ متعفّنِ همين    گوشه

شب ادامه دارد. در             ۱۲و  ۱۱،  ۱۰صبح) تا ساعت     ۶صبح (بعضی اوقات از          ۸ساعت  



 پيتال. جلد اولکا    ۷۴۴

های   ودر درمانگاه         ۶۰۰تا ۵۰۰برای هرسرباز مقررشده که فضائی انگليس های سربازخانه
هرنفر بيش     ها به   کارگاه     فوت مکعب است. ولی در هر يک از اين زاغه                  ۱۲۰۰نظامی: 

خورد.     گاز، اکسيژن هوا را می       حال روشنائیِ رسد. درعين ب نمیمکع فوت ۱۰۰تا ۶۷از
های خود     کنندکه کفش    هاکثيف نشوند غالباً کودکان را مجبور می                 برای اينکه توری        

کف زمين از سنگواره وآجر فرش شده است،                     را، حتّا در زمستان و با وجود اينکه                  
کوچکی باگنجايشی       در اتاقِ      کودک،که      ۲۰تا   ۱۴ديدن منظرة       ناتينگام   بکَنند. "در      

 ی نيست. اينان                  فوت مربع درهم فشرده شده      ۱۲درحدودساعت   ۱۵اند، امری غيرعاد
شرايط     گونه   کننده، ازپادرآورنده و يکنواختی، درميان همه    کارِ خسته ساعت را به۲۴از

ت کودکان با چنان دقّت و سرع             ترين   ، اشتغال دارند... حتّاکوچک              [بهداشتی]      غيرصحی 
توان انگشتان آنها          آور است؛ زيرا تقريباً هيچگاه نمی               کنندکه شگفت   کار می    پيگيری  

تری ديد. اگر ازآنها سؤالی شود، از ترسِ اينکه                        را درحالِ سکون يا با حرکت آهسته   
از وسايلِ       دراز" يکی       دارند." "چوب مبادا يک لحظه از دست دهند، چشم ازکار برنمی

-برد. "رفته   کار می آيد، به الزم کار که تمديد زمان "استادبانو"،آنگاه که است ای انگيزنده

  کاری يکنواخت       شوند و در پايان اين اسارت ممتََد و بستگی به   دکان خسته میکو رفته
کشنده است، مانند        شکل قرارگرفتنِ وضعِ بدن      آزارد و درنتيجة يک که چشمان را می
   ١وار است."  ن واقعاً کاری بردهزنند. اي پرندگان پرپر می

آن    کنونی     مصداقِ    کنند، يعنی به     کار می     آنجاکه زنان با فرزندان خود در خانه                    
وضع تا  کار اشتغال دارند، است به که اغلب زيرشيروانی ای ای اجاره که درخانه  هنگامی 

رايج     ناتينگام   ميلی اطراف       ۸۰کار در شعاعِ       نوع هم بدتر است. اين سرحدّ ممکن ازآن
شب  ۱۰يا   ۹کار را در ساعت         ها محلِّ   کودکان مشغول در فروشگاه         که است. هنگامی

دارِ    آماده نمايند. سرمايه         را درخانه دهند تاآن آنها می ای به کنند باز اغلب بسته ترک می
ن گويد: "اي       او می    نرم به     و    از نوکران مزدورِ خود با زبانی چرب                     وسيلـة يکی    دورو به     
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داندکه طفلِ بيچاره بايد خود بيدار بمانَد و               خوبی می برای مامان تو است"، ولی وی به
  ١کند."  کمک

کشاورزیِ انگلستان انجام             طورِ عمده در دو بخشِ           بافی با قالّب به       صنعت توری   
کنارة جنوبیِ       ميل در طولِ      ۳۰تا   ۲۰که درحدود        (Honiton)هونيتون   گيرد: بخشِ      می 

دشاير نو(Devonshire) ن    برآن شاملِ چند ناحيه از     است وعالوه قرارگرفتهود(Devon) 
 اکينگهام ب های    نشين  کُنت    اعظمِ    که شاملِ قسمت     شود، و بخشِ ديگر        شمالی نيز می   

(Buckingham)    ،   د  بِدفور (Bedford)  ،     امتون  ت نور  (Northampton)         ِجـاوِرو قُراِء م 
منازلِ     گردد. می (Huntingdonshire)شاير ند هانتينگ و،  (Oxfordshire)آکسفوردشاير

مانوفاکتور       ازصاحبان     است. برخی صنعت اين عادتاً کارگاه کشاورزی  روزمزدان روستائی
طورِعمده مرکّب       را دراستخدام دارندکه به کارگران خانگی قبيل نفر ازاين ۳۰۰۰از بيش

  کاری    که دربارة پرداخت   ز اناث هستند.آنچهازکودکان و جوانان نابالغ و بدون استثنا ا
که     های "استاد بانوئی" آنچـه             جای خانه     کند. فقط به     گفته شد در اينجا نيـز صدق می         

وسيلة زنان فقيری در         شوند و به    خوانده می       (lace schools)بافی    های توری    آموزشگاه 
سنِّ پنج سالگی و حتّا زودتر         اند.کودکان از           شوند، قرارگرفته        های خود اداره می   کُلبه

ترين    کنند. خُردسال      هاکار می     آموزشگاه  اصطالح سالگی در اين به ۱۵يا۱۲ازآن تا سنِّ 
صبح  ۶کار از ساعت       کار مشغولند و سپس      کودکان در ابتدا چهار تا هشت ساعت به                 

های   نه کاشا    طور عموم عبارت از همان             ها به   "اتاق     ند. ک  شب ادامه پيدا می         ۱۰يا   ۸تا  
است. برای اينکه سرما وارد اتاق نشود، سوراخ بخاری مسدود شده           کوچک روستائی 

کنند حتّاگاه در زمستان نيز جز حرارت بدن خود                     هاکار می     است وآنهاکه درآن اتاق   
ها   آموزشگاه     اصطالح   اين به   ندارند. موارد ديگری وجود داردکه   شدن چيزی گرم برای

ها   سوراخ     باشند... اين        می   کردن گرم وسايلِ هستندکه فاقد انبارمانندی های اتاق از عبارت
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عالوه بايد     رسد. به حدّ اعال می که غالباً فساد هوای مورد تنفّس به افراد است از چنان پر
که معموالً در مجاورت           گندابروها و موادّ متعفّن وکثافاتی                 آورِ جويبارها،          تأثيرِ زيان     

  آوريم." حساب روستائی قرار دارند به کوچک های خانه
بافی    های توری      ازآموزشگاه       است: "دريکی       که دراختيارِکارگران و دربارة فضائی

رسد؛ در     فوت مکعب می     ۳۵دختر و يک معلّمه است، به هرکس             ۱۸که مرکّب از       
 نفر سرانه بيش     ۱۸هرکدام از        آموزشگاه ديگری،که بوی تعفّن غيرقابل تحمل بود، به    

ونيمه نيز     کودکان دوساله و دوسال     رسيد. در اين رشته از صنعت فوت و نيم نمی ۲۴از 
   ١شوند."  ديده می

 شود نمی  بافی   ديگرتوری      که بِدفورد  و  باکينگهام های نشين ازکُنت هائی درآن بخش
 (Hertfordshire)شاير  هرتفورد    گردد. اين صنعت قسمت بزرگی از       آغاز می حصيربافی
درحصيربافی وکاله      ۱۸۶۱گيرد. در سال را در بر می (Essex)اسکسشمالِ  و مغرب و

نفر افراد ذکور از هر سنّی             ۳۸۱۵ميان  کردندکه ازآن  نفرکار می  ۴۰۰۴۳حصيرسازی 
داشتند     سال ۲۰کمتراز    نفر ازاين عده        ۱۴۹۱۳دادند.  می بودند وبقيه را افراد اناث تشکيل

-اينجا "آموزشگاه         در   بافی    توری   های  آموزشگاه  جای بهد. بودن کودک آنان نفرِ ۷۰۰۰و

  قبيل  در اين       کودکان     آموزشِ     اند.    "  قرارگرفته      (straw plait schools)های حصيربافی      
گردد.     آغاز می   سالگی۴و ۳اوقات بينِ ها معموالً ازسنِّ چهارسالگی و بعضی آموزشگاه

را   ابتدائی       دبستان      نيست. خود اطفال        در ميان      کودکان سخنی      است از پرورشِ        بديهی   
"natural schools"   ِـان   کرده    گـذاری    طبيعی) اسم (مدارس    هائی   بنگاه    آن با      د تا تفاوت 

 ۳۰  دارند تا      مکند وآنها را آنقدر سرِکار نگاه می   را زالووار می شاننگرددکه خو معلوم
 ْکنند. اين مادران          اند تمام   داده شان دستور گرسنه ای راکه مادران نيم يارد حصير روزانه

کارکنند. حصير       شب ۱۲و   ۱۱،  ۱۰کنندکه تا ساعت      کودکان مزبور را غالباً وادار می   
د. کنند، می وسيلة آن دائماً حصير را مرطوب می آنها و نيز دهانشان را،که به انگشتانرب  
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کارمندان پزشکیِ   تمجموعِ نظريا از  (Dr. Ballard)باالرد دکترکه  ای بنابرخالصه
که برای هرکس در يک اتاق             است  فوت مکعب حداقلّ فضائی         ۳۰۰لندن داده است، 

 جوئی در فضا      های حصيربافی صرفه   است. ولی درآموزشگـاه  کار الزم  خواب يـا اتاق
3هر نفر  که به طوری است به بافی های توری بيشتر ازآموزشگاه

وخالصه       ۱۸/ ۵،  2۱۷،۱۲
گويد: "کوچکترينِ اين           می  (White)وايت   اُفتد. بازرس         فوت مکعب می     ۲۲تر از  پائين
  بندی   که بخواهند اورا بسته      کودک، درصورتی که يک است کمتر ازنصف فضائی ارقام

است   که فرض شود، اشغال خواهد نمود." اين    فوتی با هرابعادی ۳کنند، در يک قوطیِ
روزی     که تيره    اطفال    برند. اولياِء اين   سال از زندگی می ۱۴و  ۱۲بينِ  کودکان که ای بهره

     است، هيچ فکرِ ديگری جز اين             آنها را بسته         و بدبختی چشمان          ّندارندکه تا سرحد
که بزرگ     است اين فرزندان هنگامی  کودکان را مورد استفاده قرار دهند. بديهی امکان

روند.     گذارند و می       کنند وآنها را می        ود خُرد نمی    خ   ای برای والدينِ           شدند ديگر تره     
ای از     بارآمده      سان   که نادانی و فساد در ميان جماعت بدين                  "هيچ جای شگفتی نيست     

از زنان      است... عدة بسياری            کرده    درجات تنزّلترين  پست آنها به  .. اخالقِحد بگذرد.
نان خُردسالندکه موجبِ وحشت          دارای فرزندان نامشروعند و برخی ازاين مادران چ                             

  که    است  کشوری       آن   نمونه    های    خانواده      و زادگاه اين             ١  گردند."      می  آمارهای جنائی         

را نمونة اروپای           آن مسيحيت، خبرة امورِ کارشناسِ (Montalembert)برتالممونتا  نتکُ
  خواند! مسيحی می

بار است (حداکثرِ         لّی رقّت  طورک    به  های صنعتی مورد بحث       دستمزد،که در شعبه
وسيلة   شيلينگ در هفته است)، به        ۳های حصيربافی استثنائاً        آموزشگاه    مزدکودکان در   

 (Trucksystem)نامِ   بافی حکمفرماست و به ويژه  در مناطقِ توری که عموماً و به اُسلوبی
تر   راتب پائين    م  است، بازهم به شود) معروف جای مزد داده می کاال به که (يعنی سيستمی
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  ١گيرد. قرار می از مبلغِ اسمیِ خود
  
  ) گُذارِ مانوفاکتورِ جديد و کارِ خانگی به صنعت بزرگ،ه

  کارخانه قوانينِ دادن وسيلة سرايت تسريعِ اين انقالب به
  های مزبور شيوه به
  

بالغ،   کارِ زنان وافراد نا    وسيلة سوءاستفاده ازنيروهای کار به دادن قيمت نيروی تنزّل
کارِ    مورد     کار و زندگی و خشونت در            وساده ازکلّيـة شرايط عادیِ از راه دزدیِ صاف

کند ودر دنبالِ        عبوری برخورد می      غيرقابل طبيعیِ مرزهای فرسای شبانه،آخرسر به طاقت
اساس قرار        را نيز،که برآن          داری     سرمايه    استثمارِ    طورکلّی به کاالها و شدن خويش ارزان

رسد،  ئی سر می از دورة طوالنی لحظه پس که باألخره اين سازد. آنگاه متوقّف میدارد، 
جانشينِ     سرعت  کارخانه به    آيد وسيستمِ صدا درمی آالت به کارانداختنِ ماشين ساعت به

  گردد. کارِ خانگی و حتّا مانوفاکتور می پراکندگیِ
که از توابعِ        است  د اقالمی   دادن اين تحول عبارت از تولي بارِزترين مثال برای نشان

بندیِ   است. بنابرطبقه اصطالح شده "Wearing Apparel"هستند ودرانگليسی دوزی لباس
مزبور شاملِ صنايعِ ذيل می        "کميسيون گردد: کاله حصيردوزی،             کارِکودکان" صنعت

-تدوزی،کُرس     ، پيراهن٢سازی، خياطیِ مردانه و زنانه، مددوزی دوزیِ زنانه،کپی کاله
دوزی     يقه   های فرعی مانندکراوات و     ازشعبه ونيز برخی وکفّاشی سازی سازی، دستکش
اين صنعت اشتغال     که در اياالت انگليس وگال به                تعداد زنانی       ۱۸۶۱وغيره. در سال        

 ۱۶۶۵۰سال و    ۲۰نفرکمتر از     ۱۱۵۲۴۲رسيدکه از ميان آنها  نفر می ۵۸۶۲۹۸داشتند به 
                                                

    Child. Empl. Comm., I. Report. 1863", p. 185"ـ۱

ولی  گويند می Kopfputzآلمانی شودکه درزبان کارهائی اطالق می همان درواقع فقط به Millineryـ ۲
  های ما هستند. Putzmacherinها عيناً همان  Dressmakerدوزند. اما  پالتو و ژاکت زنانه نيز می



    ۷۴۹    کارل مارکس  

  

 ۷۵۰۳۳۴کارگر به      ِکشورِ انگلستان تعداد زنان            د. درمجموع     سال داشتن    ۱۵کمتر از    نفر
-کاله،کفش و دستکش       زمان درصنايعِ      که درهمان ). تعداد مردانی۱۸۶۱رسيد ( نفر می

نفر   ۱۴۹۶۴ميان     گرديدکه ازآن نفر می ۴۳۷۹۶۹دوزی وخياطی اشتغال داشتند بالغ بر 
نفر سنّشان   ۳۳۳۱۱۷سال بودند و        ۲۰و   ۱۵نفر بين  ۸۹۲۸۵سال داشتند، و  ۱۵کمتر از 

همين صنعت   که به   کوچکی   های   آمار بسياری از رشته           سال متجاوِز بود. در اين              ۲۰از  
طورکه هستند بپذيريم،         اگر ما ارقامِ مزبوررا همان                ولی  است.    مربوطند منظور نگرديده       

نفر   ۱۰۲۴۲۷۷انگليس وگال، مجموعاً           اياالت     تنها برای      ۱۸۶۱سرشماریِ   آنگاه طبقِ 
با افرادی                  داشته    در صنعت مزبور اشتغال         که درکشاورزی و           اند يعنی تقريباً مساوی 

چه منظور    شودکه ماشينيسم به     اند. تدريجاً اين نکته درک می               دامپروری مشغول بوده            
کند و از چه رو به "آزادساختن"                 های عظيم محصول را جادوگرانه خلق می                 اين توده   

  نمايد. کمک می ارگریهای عظيمِ ک چنين توده
 توليد"Wearing Apparel"  وسيلة مانوفاکتور انجام می خواه به  شود،که در درون

کندکه اعضاِء منفصلش در خارج وجود                کاری را تجديد می          خود فقط همان تقسيم      
گردد،که ديگرمانندگذشته برای           می انجام ورِکوچکی پيشه وسيلة استادان دارند، خواه به

کنند،   هاکار می     مانوفاکتورها وفروشگاه       سازند بلکه برای خود نمی ی شخصیِها مشتری
-رشته   دارند و    ها اشتغال کار دراين رشته غالباً سرتاسرِشهرها ومناطقِ معين به که نَحوی به

توليد مزبور      گردند، وخواه         می تلقّی اکارِ ويژةآنه مثابه کفّاشی وغيره به مزبور ازقبيلِ های
شودکه درواقع         اند انجام می      کرده خانگی" اصطالح سيعی توسط آنچه "کارِمقياسِ و به

 ١دهند.   کوچک را تشکيل می       ا استادان ها وحتّ مانوفاکتورها، فروشگاه خارجیِ های شعبه
دهد    می  بزرگ تحويل ساخته وغيره را صنعت کار، موادّخام و موادّ نيم های مصالحِ توده

                                                
گردد، خواه        کارفرما انجام می        ق بههای متعلّ انگليسی غالباً درکارگاه Dressmakingو   millinery ـ۱
که در خارج       وسيلة روزمزدانی       که اجير شده و در همانجا منزل دارند و خواه به کارگری وسيلة زنان به

  برند. سر می ازکارگاه به
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 هستند )١( (taillable à merci et miséricorde)که قيمت ارزان های مصالحِ انسانیِ و توده
هستندکه صنعت    کارگرانی   ازآن اند)، عبارت کار بسته دلخواه وکرامت صاحب (يعنی به

  آنها را "آزاد ساخته است". بزرگ وکشاورزی
  ارتشِ     دار به     قبيل مانوفاکتورها احتياجِ سرمايـه              طورِ عمـده منشأ پيدايشِ اين             به 

 ٢کاال باشد.    که آمادة مقابله با هرگونه نَوسان درتقاضای           کارگری تحت اختياری است
وسيع،   وری وخانگیِ پراکنده را، برمبنائی      وجود مانوفاکتورهای مزبور صنايعِ پيشه بااين

کار و تنزّلِ      های   گزاف دراين شعبه        ارزشِ     گذاردند. توليد اضافه           در جنبِ خويش باقی       
طورِعمده معلولِ دستمزد بخورونميرِِ حداقلّ          کاالهای مختلفةآن به اَقالمِتدريجیِ بهای 

           اکثرِ زمانگردد. درست همين         کارِ قابل انجامِ انسانی تلفيق می              بوده و هستندکه با حد
تر   که بازارِ فروشِ دائماً وسيع     است کاال تبديل شده ارزانیِ عرقِ جبين و خون انسانی به

ويژه درمورد بازارِ مستعمراتی                جريان به انگلستان اين ساخت. برای تر  را هرروزگسترده
ای   است. سرانجام نقطه کند، صادق حکومت می که درآنجا نيز عادات وسليقة انگليسی

آميز مصالحِ انسانی         کشیِ ساده و خشونت       گرِهی دررسيد. پاية شيوة قديم، يعنی بهره                
جوابگوی      توانست    بود، ديگرنمی   ابيش تکامل يافتهکم که کارِ قانونمندی همراه با تقسيم

داران باشد. نوبت ماشينيسم             تـرِ رقابت سرمايـه        توسعـة روزافزون بازار و رشد سريع                 
شمارِ اين      که همة شُعبِ بی    است  دررسيده بود. ماشينِ دوزندگی ماشين انقالبیِ قطعی            

دوزی وغيره را،           زنی،کاله      ، سوزن   دوزی، مد، خيـاطی          محيط توليـدی، از قبيلِ جامـه          

                                                
دلخواه ارباب بايد ماليات               شدکه به   دهقانانی اطالق می         که در فرانسة فئودال به                است  ) اصطالحی    ۱(

  کردند. ختند و بيگاری میپردا می
 ۱۰۰۰دوخت بازديدکرد. اين مانوفاکتور که لباسِ نظامی می از مانوفاکتوری (White)وايتبازرس  ـ۲
کارگر    ۱۳۰۰ئی با    دوزی     که تقريباً همه زن بودند. و نيز از مانوفاکتورِکفش          نفرکارگر داشت ۱۲۰۰تا

  وغيره بودند. ساالن کودکان وکم کارگران ديدن نمودکه قريبِ نيمی ازآن
("Child Empl. Comm., II. Report", p. XVII, N. 319) 
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  گرفت. بر در
-ماشين     با تأثيرِکلّية      تقريباً برابر      نمود   کارگران روی به دوزندگی  که ماشينِ تأثيری

 صنعت ترين    شدند. خُردسال      از صنعت حاکم   ای  بزرگ بررشته هائی بودکه در دوران
کردند     کار می      که با ماشين    نی کارگرا      صنايع برکنار شدند. دستمزد           کودکان از اين          

 ترين فقيران]      [فقير    فُقَرا"     "اَفَقرِ     عداد     بسياری ازآنها در          دستمزدکارگران خانگی،که          به  نسبت 
"the poorest of the poor"  بهترين        آمدند، ترقّی       می   شمار  به زدران،      پيشه   نمود. دستمو

کردند     کار می    که باماشين    ن جديدی    کرد. کارگرا        که ماشين باآنها دررقابت بود، تنزّل  
کمک نيروی مکانيک، انحصارِ مردان را در                     منحصراً دختران و زنان بودند. اينان به                    

آسان راندند. رقابت             امورِ دشوار از بين بردند و زنان پير و اطفالِ نابالغ را ازکارهای                                   
که در لندن      کسانی    زمين زد. ترقّیِ هولناک تعداد               کاران ضعيف را به        پنجه دست   قوی  

مـوازات توسعـة ماشيـنِ        به  (death from starvation)های اخير جان سپردنـد  طیِّ دهـه
کردند و     کار می    دوزندگی      که تازه با ماشينِ        کارگری     زنان    ١دوزندگی، جريان يافت.              

ی و ماشين را نشسته يا ايستاده، با دست و پا توأماً و يا تنها با دست، برحسبِ سنگين                             
کارِ بسياری مصرف        آوردند، درواقع نيروی                 حرکت درمی      آن، به     بزرگی يا تخصّصِ     

ينکه          می  با ا ه             نمودند.  از    کارِ آنها غالباً کوتا بود       تر  نجام            آن  که در سيستمِ قديمی ا
آور بود. هرجاکه            آنها زيان       دادند معذلک نظر به طولِ پروسة کار برای سالمت                     می 

و تنگی         های   اه دوزندگی درکارگ             ماشينِ   نند   کوچک  دوزی و       کفّاشی، کُرست      ما
کند. بازرسی       شود، شرايط غيربهداشتیِ کار را زيادتر می                  می   وغيره وارد         دوزی     کاله  

های سقف    کارگاه     که شخص وارد يکی از اين             گويد: "هنگامی        می  (Lord)لرد  نامِ    به 
کنند،   کارمی    باماشين   شود،که درآنجا سی يا چهل نفرکارگر درآن واحد                        کوتاه می     

                                                
 (Registrar General)کل احوال  گزارشِ هفتگیِ متوفّيات ثبت۱۸۶۴فورية سال ۲۵يک نمونه در ـ ۱

يک مورد ديگر از          تايمز  پنج مورد مرگ در اثرِگرسنگی ثبت نموده بود. در همان روز روزنامة                                   
 گرسنگی در يک هفته! اعالم داشت. شش قربانیِ مردگان را ازگرسنگی
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ها،که تا حدود زيادی            کارگاه  شود... حرارت اين تحملی می غيرقابل  مواجه با احساسِ 
فرض   است، وحشتناک است... حتّا به           گاز برای اتوکشی های اجاق مربوط به استفاده از

، شود کار نکنند     که عادی خوانده می           های مزبور بيش از همان ساعاتی              کارگاه      اينکه   
نفر از حال      ۴يا   ۳بعدازظهر مشغول باشند، باز هر روز منظّماً                  ۶تا  صبح ۸يعنی فقط از

  ١روند."  می
زيروروشدن شيوة کارِ اجتماعی، که نتيجة ناگزيرِ تحولِ وسايل توليد است،                               

يابد. اين اَشکال برحسبِ           گُذار انجام می     گوناگونی از اَشکالِ های وسيلة درآميختگی به
شدن در اين يـا         کـه ماشينِ مزبور برای چيره            دوزندگی و مدتی          سوخِ ماشينِ   دامنـة ر    

بر وضعِ پيشينِ         گذاشته   آن رشتة صنعت    بنا  برحسبِ           است،  اُسلوبِ      کارگران،  ينکه  ا
بر                              مانوفاکتوری، پيشه           بنا  نيز  تفوق داشته است و  وری يا کارِ خانگی درآن رشته 

درگذشته      غالباً   که   دوزیِ زنانه         نند. مثالً درکاله      ک  وغيره تغيير می      ٢کارگاه     بهای   اجاره    
دوزندگی در ابتدای           طورِعمده برمبنای همکاریِ ساده سازمان يافته بود، ماشينِ  کار به 

آمد. در خياطی،         شمار می   ای ازکارِ مانوفاکتوری به               مثابه عاملِ تازه        ورود خود فقط به  
کار     کنند. گاه     يکديگر تالقی پيدا می         دوزی،کفّاشی وغيره اَشکالِ مختلفه با                پيراهن   

ها موادّ خام را از            گيرد. گـاه واسطه         معنای واقعی انجام می           ای به    کارخانه       صورت   به 
نفر   ۵۰تا   ۱۰  هائی   ها يا باالخانه        کنند و سپس در اتاق         می  دارِ اصلی دريافت           سرمايـه  

آورند. و باألخر، آنچنانکه        گرد می را دورِ چرخِ دوزندگی کارگرِ مزدور يا بيشتر ازآن

                                                
  ,Child Empl. Comm., II. Report, 1864", p. LXVII, N. 406-9, p. 84, N. 124, p. LXXIII"ـ١

 N. 441, p. 66, N. 6, p. 84, N. 126, p. 78, N. 85, p. 76, N. 69, p. LXXII, N. 483 
ا آنچنان عاملی باشدکه درآخرين تحليل تأثيرِ قاطعی                   ه  کارگاه     بهای   رسدکه اجاه      نظر می "چنين به ـ۲

ها را در      پا و خانواده        کارفرمايان خُرده  دهی به کهنة سفارش که بقاِء سيستمِ اعمال نموده است، بدانسان
که سيستمِ مزبور درآن شهر زودتر تجديدحيات  تر ساخته و نيز موجبِ آن شده است پايتخت طوالنی

دوزی  کفش ) ـ آخرين عبارت منحصراً مربوط به صنعت۱۲۳شمارة  ۸۳صفحة گزارش، نمايد." (همان
 است. 
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هر ماشينی درمورد دهد و استفادة       که سيستمِ پيوسته و مرتبطی را تشکيل نمی  کاربست
مورد نيز        آيد در اين        پذير است، پيش می        کوچک امکان        های   صورت مدل     ازآن به     

ارگرِ   همراهیِ خانوادة خود يا چندک               کنند به   کار می     که در خانه  وران ياکارگرانی پيشه
درواقع       ١دهند.    خويش را مورد استفاده قرار می                های دوزندگیِ متعلّق به    خارجی چرخ

دار تعداد       که سرمايه    که اکنون در انگلستان تفوق دارد عبارت از اين است                           سيستمی
سازد و سپس محصولِ      که متعلّق به خود او است متمرکز می            زيادی ماشين در بناهائی       

 ٢کند.  تکميلی تقسيم می    کارهای     کارگران خانگی برای انجامِ      سپاه ها را ميان اين ماشين
ای   کارخانه     سوی شيـوة واقعیِ      گرايش به      تواند    با اين وجود، تعدد اَشکالِ بينابينی نمی               

تواند برای       که می   وسيلة خصلت خود چرخِ دوزندگی             گرايش به     را پنهان سازد. اين          
  شود. خصلت مزبور مشوقِ         ه قرارگيرد تسريع می         استفاد    گوناگون مورد        کارهای  انجامِ

های جداشدة گذشته در مکان واحد و تحت فرمان سرماية واحد                             گردآوریِ رشته        
ودوز و برخی عمليات ديگر در                کارهای جاریِ دوخت              گردد. و نيز اين امرکه              می 

سلبِ مالکيت    شوند و باألخره       که ماشين استقرار يافته است بهتر انجام می               همان جائی  
خود توليد      به   های متعلّق     که با ماشين     وران وکارگران خانگی              غيرقابل اجتناب از پيشه         

شده  آيند. امرِ اخير تقريباً اکنون انجام                  شمارمی   گرايش به     ديگرِاين     کنند، محرکينِ     می 
ه گذارد     دوزندگی        های   که در ماشين     هائی   گردد. حجمِ روزاَفزون سرمايه               محسوب می

کارگران      بازار است، و اين خود برای                پرشدن]     [   توليد و موجبِ امتالءِ          مشوقِ    ٣شود  می 
گردد. سرريزشدن        می تلقّی خويش خياطیِ های چرخ فروشِ منزلة عالمتی برای  خانگی به

                                                
زحمت ازگدايان متمايز است، اين شکل                  کارگران به       دوزی وغيره، که وضعِ            در مورد دستکش       ـ۱

 مطرح نيست.
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کردند     فروشی توليد می      که برای عمده       (Leicester)سستر ی ال های    دوزی وکفّاشی       تنها در چکمه     ـ۳
 مورد استفاده بود. دوزندگی ماشينِ هم هشتصد  ۱۸۶۴حتّا درسال
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خود قبيل ماشين   اين     توليد در مورد       آنها را،       ها توليدکنندگان           وجوه که برای برگشت  
صورت هفتگی اجاره دهند و بالنتيجه            ها را به کند ماشين دارند، وادار می عجله  خويش

عالوه تغييرِ      به  ١پا فراهم نمايند.         داران خُرده          ای برای ماشين       از اين راه رقابت شکننده            
  های   آالت نيز پيوسته از قيمت مدل             شدن ماشين   مستمر در ساختمان ماشين و ارزان              

 ثَمنِ بخس   داران بزرگ با خريدآنها به      گرددکه سرمايه آن می وجبِکاهد و م کهنه می

استفاده قرار دهند. باألخره در                  طورِ سودآور مورد          آالت مزبور را به          ماشين  [بهای اندک]       
پروسه               مانندکلّية  بخار به             های منقلب    اين مورد نيز  جای   کنندة مشابه، نشستنِ ماشين 
موانعِ صرفاً فنّی،       کند. استعمالِ نيـروی بخار در ابتدا به                 انسان ضربـة قطعی را وارد می             

شدن سريعِ    آنها، خراب        کردن سرعت      ها، دشواریِ رام            از قبيلِ تکان شديـد ماشين        
زودی امکان غلبه بر اين موانع     تجربه به کند. ولی  می سبک وغيره، برخورد های  ماشين

اَفـزارهای بسيار در مانوفاکتورهای                    ـزِ ماشين اگر از طرفی تمرک          ٢سازد.    را فراهم می      
ديگر رقابت بخار با نيروی             گردد، ازسوی        کاربردن نيروی بخار می            بزرگ محرک به    

های بزرگ      اَفزارهای بسيار را درکارخانه                    کارگران و ماشين          انسان تمرکزِ      عضالنیِ    
دیِ شگرف صنايعِ    که اکنون انگلستان، در محيط تولي                رو است    کند. ازاين        تسريع می   

وری و خانگی را          کارِ مانوفاکتوری، پيشه             شيوة  [گوناگونی]        دوزی، مرحلة تطورِ           لباس  
گذراند. و اين تحول هنگامی               ای، مانند اکثرِ صنايعِ ديگر، از سر می                شيوة کارخانه      به 

کلّی تغييرکرده،       تأثيرِ صنعت بزرگ به         گيردکه همة اَشکالِ مزبور تحت            صورت می   
 های رژيم      کلّية زشتی     که اين اَشکالِ        هاست  اند و مدت      شده و از ريخت افتاده            يه تجز 

  مثبت تکاملِ     آنکه عواملِ      اند بدون       نيز درگذشته     کرده و ازآن             ای را کسب      کارخانه     
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  هندرسونو  (Tillie)تيلیدوزیِ  درلندن ودرکارخانة پيراهن (Pimlico)ليکو پيمارتشیِ  درانبارِ لباسِ ـ۲
(Henderson) ری لوندندرد(Londonderry) ودرکارخانةلباس  تيتدوزیِ شرکت(Tait) ريکدرليم 

(Limerick)  نوال بوده است.  "بازو" مورد استفاده قرار می ۱۲۰۰۰، کهدهد، اوضاع بدين م  
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  ١کار بسته باشند. آورده يا خود به دست سيستم را به آن
کارخانجات      قوانينِ     شمولِ  وسيلة هروئيد، ب می خود خودیِ انقالبِ صنعتی،که به اين

کردند، مصنوعاً        کار می    هائی از صنعت،که درآن زمان، جوانان وکودکان کلّية رشته به
ها، نقطة     درآمدن اجباریِ روزانةکار ازلحاظ طول مدت، وقفه          نظم گرديد. تحت تسريع

تر از    کان پائين    کارِکلّية کود      کاری برای اطفال، حذف              کار، سيستمِ نوبت آغاز و انجامِ
و استفاده از قوة محرکة          ٢آالت سنِّ معين وغيره، ازطرفی موجبِ افزايشِ تعداد ماشين

توليد،     گرديد. ازسوی ديگر استفادة دستجمعی از وسايل  جای نيروی عضالنی به ٣بخار

                                                
"تمامِ  Child Empl. Comm., II. Rep. 1864", p. LXVII"ای"در کارخانه  سوی سيستمِ "گرايش به ـ۱

بافی، نساجی  گذردکه توری اين صنعت اکنون در يک مرحلة انتقالی قراردارد و ازهمان تحوالتی می
گزارش، صفحة    کامل" (درهمان ) "يک انقالب۴۰۵ِگزارش، شمارة  اند." (درهمان وغيره سابقاً گذشته

XLVI تشکيل۳۱۸ِشمارة درزمان ( هنو ۱۸۴۰سال کارِکودکان به کميسيونکشبافی با دست ز درصنعت  
قوة بخار حرکت        آالت درآن وارد شدکه اکنون به                   انواعِ مختلف ماشين       ۱۸۴۶شد. از سال      کار می   

کردند و درمراحل      کار می کشباف انگلستان که درصنايعِ کارگران ذکور و اناثی۱۸۶۲کنند. درسال می
شد. بنابرگزارشِ پارلمانیِ              نفر می   ۱۲۹۰۰۰لغ بر  مختلفة سنّی (از سه سال باالتر) قرار داشتند، تقريباً با 

  شدند. کارخانجات می نفر مشمولِ قانون ۴۰۶۳، از ميان اين عده فقط ۱۸۶۲يازدهم فورية سال 
  

  پوتری    بريتن  مربوط به       (Cochrane)کوشران   سازی، مؤسسة      که مثالً درمورد ظرف          رو است    ازاين    ـ۲
کند: "برای اينکه ميزان توليد خود را               شرحِ زيرگزارش می به (Britain Pottery, Glasgow)گالسکو

وسيلة   های مزبور به       دهيم. ماشين   تری مورد استفاده قرار می مقياسِ وسيع داريم اکنون ماشين را به نگاه
که امکان توليد ما بيش  بريم اين نکته پِی می شوند و هرروز بيشتر به کارگران غيرمتخصّص هدايت می

  آورديم." می  دست که با شيوةگذسته به مقداری است ازآن
("Rep. of Insp. of Fact. 31st Oct. 1865", p. 13)  

همان سند،  کند." آالت را ترغيب می تر ازماشين که استفادة وسيع است کارخانجات دراين "تأثيرِ قانون)
  )۱۴و۱۳صفحة 

  

های   گرديد، چرخ        ها  سازی   ها و ظرف     ری گ  ه کوز   کارخانجات شاملِ       از اينکه قانون        سان پس   بدين   ـ۳
 شد. (Handmoved Jiggers)های دستی جانشينِ چرخ (Power Jiggers)مکانيکی
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نی  گسترش يافت تاآنچه زماناً از دست رفته بود ازلحاظ مکا    ها و ابنيه وغيره مانندکوره
که تمرکزِ وسايل توليد بيشتر شد و           گفت  توان    کلمه می   گردد. خالصه در يک          جبران   

مورد    که  ايراد هرمانوفاکتوری            عمده    کارگران زيادترگرديد. درواقع باآن تراکمِ متناسب
قانون کند، اين      وشورِ زياد تکرار می   را باحرارت گيرد وآن کارخانجات قرار می تهديد

گذاری الزم است. واما               گذشته مقدارِ بيشتری سرمايه         مقياسِ   کار به   که برای ادامة    است
که بينِ مانوفاکتور وکارِ خانگی وجود دارد و نيز دربارة                             های واسطی     در مورد شکل     

محضِ محدودشدن روزانةکار           که اينان به اين نکته توجه داشت خودکارِخانگی بايد به
حدوشمار از نيروی      کشیِ بی دهند. بهره ت میوکارِکودکان پايه و زمينة خود را از دس

  آنها در رقابت است. قيمت، يگانه اساسِ توانائیِ کارِ ارزان 
آنکه تحت مقررات روزانـة کار                 از   ويژه پس      ای، به     کارخانه     شرط اساسیِ رژيمِ     

-ستد  کاال يا به     است، يعنی توليد مقدارِمعينی     آيد، مسلّميت حصولِ عادیِ نتيجه درمی

  آوردن نتيجة مفيد مورد نظر درمدت مشخّصی از زمان.
کار مقرر داشته اين نکته            شدة  که قانون برای روزانة تنظيم               هائی   عالوه در وقفه   به

پروسة توليد محصولِ        کار ضرری به که انقطاعِ ناگهانی و اَدواریِ است شده فرض مسلّم
کار،    انقطاعِ     حصولِ نتيجه وامکان      نان بهاطمي که اين است کند. بديهی موردنظر وارد نمی

که   آيد تا درجاهائی         دست می  تر به دارندآسان که صرفاً جنبة مکانيکی درموردکارهائی
شوئی،   گری، لباس      کوزه    کنند؛ ازقبيلِ      می  ايفا درآنها نقشی وفيزيکی های شيميائی پروسه

روزانة کارِ نامحدود وکارِ                رنگرزی، نانوائی و بسياری از صنايعِ فلزکاری. اعتياد به                            
مانعِ خودروئی          شده بودکه هر    آن انسانی، موجبِ شبانه، واختيارِ مطلق درانهدامِ زندگیِ

تواند     کُشی نمی   گردد. هيچ سمِّ حشَره        " جاويدانی برای توليد تلقّی             منزلة "سدّ طبيعیِ     به 
بيشتر    سازد. هيچکس     قبيل"سدهای طبيعی"را منهدم           کارخانجات اين تر از قانون مطمئن

از صاحبان مکانات" فرياد و فغان برنداشت. در         کوزه کارخانجاتمِ ادگری عليه اين "ع
ها از ميان      ماه بعد کلّية ناشدنی  ۱۶گرديد و آنان کارخانجات شاملِ حالِ قانون ۱۸۶۴سال



    ۷۵۷    کارل مارکس  

  

جمله   گرديد و از       کارخانجات انجام         که درنتيجة سرايت قانون          برداشته شد. اصالحاتی       
جای تبخير،     ازطريقِ فشار به        (slip)گری   آوردن ريختة کوزه           دست  يافتة به    شيوة تکميل  

کوره ساختمانکه برای خشک هائی جديد روند وغيره،        می   کار   کاالی مرطوب به        کردن
      ت در صنعتچنان   روند و نمودارِ آن           شمار می   گری به    کوزه    ازجمله وقايعِ بسيار بااهمي

ها   کوره    طیِّ سدة اخير برتر ازآن انجام نشده است... درجة حرارت                  پيشرفتی هستندکه
کاال   روی    که تأثيرِ حرارت به         کاهش يافته درحالی           کمتر شده، مصرف ذغال         مراتب    به 

شدةکاال افزايش         تمام   تنها قيمت ها نه گوئی رغمِ تمامِ پيش علی ١است."  ترگرديده سريع
صادرات     ارزشِ     ۱۸۶۵تا ۱۸۶۴دسامبر شدکه از ودهنيافته بلکه برحجمِ محصول چنان افز

      سه سالِ پيش فزونی داشت. در                    ۱۳۸۶۲۸در حدود طليرة استرلينگ نسبت به متوس
هنگامِ بلعِ     کودکان، حتّا به        صورت قانون طبيعی درآمده بودکه  سازی اين امر به کبريت

آنها را فرا  آن صورت ها را در محلولی ازگوگردگرم،که بخارِ مسمومِ ناهارشان، چوب
جوئی    کارخانجات ضَرورت صرفه          قانون    ۱۸۶۴که درسال گرفت، فروبرند. هنگامی می

کشف   "dipping machine"ای   در وقت را ايجاب نمود، آنگاه يک نوع ماشينِ غوطه                  
اکنون نيز در       هم  ٢آن ديگر امکان برخورد باکارگررا نداشت. [بخارهای] گرديدکه اَبخرة 

اند، مدعی       کارخانجات درنيامده           که هنوز زيرِ حکومت قانون بافی، هائی از توری هرشت
توان زمان غذاخوری را تحت انتظام درآورد زيرا خشکاندن مصالحِ                                     هستندکه نمی   

که از سه دقيقه تا يک ساعت            های متفاوتی است       مختلفـة صنعت مزبور مستلـزمِ زمان         
ب             کودکان چنين         کارِ      کميسيون     رابرِ اين اظهـار بازرسان             و بيشتر تغييرپذير است. در 

از   کاغذ ديواری بود. برخی               که در مورد صنعت   است دهند: "وضع عيناً همان  پاسخ می

                                                
 Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865", p. 96 and 127"ـ  ١
آن شدکه تنها در يک بخشِ  سازی موجبِ آالت ديگر درکبريت برخی ماشين ـ ورود اين ماشين و۲

کارگر  جوئیِ نفر جوان بالغ راگرفتند. همين صرفه ۲۳۰ساله، جای ۱۷تا  ۱۴پسر و دختر از  ۳۲ار ک اين
  با استفاده از نيروی بخار باز ادامه يافت. ۱۸۶۵درسال
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کار   وخروش مدعی بودندکه ماهيت مصالحِ                رشته با جوش     عمدة  اين      داران       کارخانه    
که     است  گذَرد، موجبِ آن           آن می     ز که مصالحِ مزبور ا        هائی  بودن پروسه        وگوناگون     

پذير    تواند بدون ضرر و زيان بسيار انجام                    غذاخوری نمی         کار برای       تعطيلِ ناگهـانیِ    
) ۱۸۶۴کارخانجات (        موجبِ مادة ششم از بخشِ ششمِ قانون مکملِ قانون                  باشد... به     

آن   از انقضاِء       پس  بايستی    ماه مهلَت داده شدکه می          ۱۸آنان از تاريخِ توشيحِ قانون               به 
تازه    ١بود رفتار نمايند."            کارخانجات مقرر داشته            آنچه قانون      ها طبقِ    درمورد تنفّس       

داران نيز مطلبِ ذيل را فاش               کارخانه       گذشته بودکه آقايان           قانون از تصويبِ پارلمان            
نيافت.    کارخانجات بروزکند، وقوع              که بيم داشتيم از اجرای قانون ساختند: "اشکاالتی

همان    که از اين بابت توليد در جائی فَلَج شده باشد. درواقع ما در                ايم وجه نديده هيچ به
که هيچکس     بينيم پارلمان انگلستان،           چنانکه می    ٢کنيم."     مدت زمان بيشتر توليد می          

که صرف تصويبِ قوانينِ         تجربه دريافته است        آن ندارد، به          ادعای نبوغِ خاصّی برای            
و  حدود]     [تعيين   کلّية موانعِ طبيعیِ توليد،که در برابرِ تحديد              است تا بالفاصله  کافی اجباری

دادن     که با سرايت     رو است    شود. ازاين برداشته گردد، ازميان تنظيمِ روزانةکار دعوی می
هلتی بينِ       شعبه کارخانجات به      قانونر می     ۱۸تا  شش  ای از صنعت مشودکه درآن       ماه مقر
: ) ٣( ميرابو   جملة   اين    است.   واگذارشده     دار عهدةکاخانه فنّی به موانعِ ساختنِ برطرف فاصلة

جديد      تکنولوژیِ      ويژه درمورد         به  )4( نگوئيد!" من به را احمقانه کلمة "محال؟ هيچگاه اين
                                                

 Child Empl. Comm., II. Rep. 1864", p. IX, N. 50"  ـ۱

 Rep. of Insp. of Fact., 31st. Oct. 1865", p. 22"  ـ۲

)۳( Honoré, Gabriel Mirabeau   )۱۷۴۹انقالبِ         ۱۷۹۱ـ سياسیِ معروف کبيرِ فرانسه و ناطقِ         ) ـ مرد
بااينکه خود از خانوادة اشرافی بود، يکی از مدافعينِ جدیِ منافعِ                                ميرابو   زَبردست مجلسِ مؤسسان.        

نت مشروطه دفاع      ساخت و از سلط     ۱۶لوئیِسرانجام با دربارِ  ميرابوگرديد.  آن طبقه بورژوازی و رهبرِ
  اتّهامِ خيانت به دادگاه انقالبی جلب شود، درگذشت. نمود ولی پيش ازآنکه به

  زبان فرانسه قيد شده چنين است:  آلمانی به که در متنِ عينِ جمله )۴(
    “Impossible? Ne me dites jamais ce bête de mot!”  
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مادیِ     ای، عواملِ       کارخانجات، مانندگرمخانه             سان قانون     اگر بدين     صادق است. ولی       
حال   رساند، درعين       ای را می      شيوةکارخانه      يوةکارِمانوفاکتوری به         ش تبديلِ بودن ضروری

پا وتمرکزِ سرمايه را         استادکاران خُرده          بيشتر زَوالِ      گذاریِ     سرمايه   وسيلة ضرورساختنِ  به
  ١کند. تسريع می

درآوردن        که از طريقِ فنّی قابل رفعند، تحت قاعده                 قطع نظر از موانعِ فنّیِ محض  
آنجاکه مزد      ويژه    کند، به    میِ عادیِ خودکارگران برخورد پيدا می                  نظ  روزانةکار با بی         

که در قسمتی از روز يا هفته فرصتی از دست داده                     ای حکمفرماست وکارگری          قطعه 
ای   کارِ بعدی ياکارِ شبانه جبران نمايد. اين شيوه                    وسيلة اضافه    تواند آن را به          است می  

 ٢آورد.  خُردسال يامؤنث اورا ازپا درمی کارانکند وهم می کارگرِ بالغ را خرِف که است
آورِ    کارِکسالت      عليه  طبيعی  کار خود واکُنشی      کردن نيروی انتظام درخرج عدم اين اگرچه

مراتب بيشتر، از        مقياسی به   طورِ عمده و به       آزار است، ولی معذلک به             يکنواخت و تن     

                                                
  ازقدرت صاحبان که گذاری روری بدون سرمايه"در بسياری از مانوفاکتورهای قديمی اصالحات ض ـ۱

خوردگیِ      هم  کارخانجات ناگزير با نوعی به              پذير نيست... اجرای قانون               آن خارج است امکان    کنونیِ
آن تدبير  که بايد برای رفعِ موقّت سازمانی همراه است. دامنة اين اغتشاشِ سازمانی با بزرگیِ اشکاالتی

  )۹۷و۹۶گزارش، صفحة  " (همانکرد نسبت مستقيم دارد.
 

های مرتفع "عموماً کار درآخر هفته بسيار طوالنی است زيراکارگران عادت دارند                                        مثالً درکوره ـ۲
  کنند." شنبه را کال يا جزئاً تعطيل روزهای دوشنبه وگاه حتّا سه

("Child. Empl. Comm., III. Rep.", p. VI.)  
 کوچک علی    "استادان       دهند و    روز را از دست می          ۳يا   ۲رِ بسيار نامنظّمی دارند. آنان               کا  العموم زمان

رفته را جبران نمايند...آنان اگر صاحبِ اوالد باشند  کنند تا زمان ازدست ها را کار می سپس تمامِ شب
منظورِ   کار به    اضافه  ) ـ "امکان و عادت بهVIIگزارش، صفحة  دارند." (همان کار وامی همواره آنها را به

) "دربيرمنگام  XVIIIکاراست." (همانجا، صفحة انتظام درشروع به رفته مشوقِ عدمِ بران زمان ازدستج
گذرانند در بخشِ ديگر           بطالت می  که آنان بخشی از اوقات را به شود... درحالی وقت زيادی تَلَف می

  ) XIآورند." (همانجا، صفحة  خود را ازپا درمی
  



 پيتال. جلد اولکا    ۷۶۰

بندوبارِ     ش متضمنِ استثمارِ بی    نوبة خوي     گيردکه به     اغتشاشِ خود توليد سرچشمه می          
دورِ صنعتی      مربوط به     اَدواریِ عمومی      است. درجنبِ تغييرات وسيلة سرمايه کار به نيروی

شود  می  خوانده      فصل   يا   نيزکه موسم    ديگری    عاملِ  توليد، نَوسانات بازارِخاصِّ هرشعبة و
رانی و برحسبِ        کشتی  که مبتنی بر فواصلِ      گردد. عاملِ مزبور اعم ازآن است                  وارد می     

-آن را مد تشکيل دهد ويا اينکه مربوط به سفارش               فصولِ مساعد سال باشد ويا اساسِ

گردند. مورد اخير        کوتاهی تحويل کمابيش ئی باشدکه بايد در مهلت های مهمِّ ناگهانی
بسط  گويد: "     داران لندن می    آهن و تلگراف بسط يافته است. مثالً يکی ازکارخانه با راه

درآورده        جاری  صورت امری مدت را به  کوتاه های کشور سفارش تمامِ آهن به سيستمِ راه
آيند    روز يک بار می        ۱۴هر  ادينبورگ    و منچستر ، گالسکو اکنون خريداران از است.

آنها    کاالهای ما به         های بزرگ لندن،که           و يا اينکه برای خريدهای عمده به فروشگاه                  
آنکه مانندگذشته از انبارهاکاال خريداری                     جای   کنند. به    جعه می  شود، مرا     تحويل می   

دهندکه بايد فوراً اجرا شود. درگذشته ما امکان داشتيم در ايامِ        هائی می کنند، سفارش 
تواند     کارکنيم ولی اکنون هيچکس نمی  آرامِ بازار برای تقاضاهای هنگامِ فصل ازپيش

  ١د." کندکه تقاضا چگونه خواهد بو بينی پيش
  

کارخانجات نيستند اَدواراً             که هنوز مشمولِ قانون     ها و مانوفاکتورهائی درکارخانه
کارِ   گردد ويا اضافه        شود، انجام می  می خوانده آنچه فصل هنگامِ کارِ وحشتناکی به اضافه

کارخانه و      خارجیِ    يابد. دربخشِ  های ناگهانی وقوع می مزبور متناوباً درتعقيبِ سفارش
ترتيبی حکمفرماست؛      طورکلّی بی     کارِخانگی به      ور وانبارِکاال، يعنی درمحيط             مانوفاکت

دار است و      زيرا کارگرِ خانگی از حيث موادّ خام و سفارش مطلقاً در چنگ سرمايه                           
                                                

دهیِ    آهن ظاهراً بايد عادت سفارش              . "توسعة دامنة خطوط        ۳۳و۳۲، صفحةـ همانجا،گزارشِ چهارم۱
کار، فراموشیِ مواقعِ            کرده باشد. نتيجة آن عبارت است از آهنگ پرشتابِ                     فوری را بسيار متداوِل            

همانجا، صفحة  کارگران. کارِ اضافی برای غذاخوری و ساعات)XXXI(  
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آالت ندارد و درواقع هيچ                 وی نيز در اين مورد هيچگونه غمی از بابت ابنيه و ماشين                      
دار همواره        سرمايه    محيطی اندازد. درچنين خطرنمی به را  خودکارگران جز پوست چيزی

کارِ   ای دراختيار دارد،که در قسمتی از سال از شدت     طورِ منظّم ارتشِ صنعتیِ ذخيره به
فالکت و    کار به  آيد و در بخشِ ديگرِ سال درنتيجة نبودن اجباریِ غيرانسانی ازپا درمی

کارگرِ     عادیِ    ترتيبیِ   ويد: "کارفرمايان بی          گ  کارِکودکان می       اُفتد.کميسيون مستمندی می
را    آيد وی     العاده پيش می      کارِفوق که دهند تا درمواقعی استفاده قرار می را مورد خانگی

 ديگر       کارکند يا به      بعدازنصف شب     ۲شب وحتّا    ۱۲و۱۱وادار نمايند تا ساعت عبارت
حدی   گَند به   که "بوی     ئی ها  هم در محلّ     کار درکلّية ساعات مجبور سازند وآن                به او را     

شايد (.the stench is enough to knock you down)  کند.  پا می راکلّه  رسدکه انسان می
دهد شما را از       که دست می    کنيد ولی نفرتی      رويد وآن را باز می             طرف در می      شما به 

مايان   کارفر   گويد: "     ازشهود تحقيقِ مااست می      که يکی "کفّاشی ١ دارد." جلورفتن بازمی
از سال را تا         که جوانی نيمی         بينند  هستند. آنها ضَرری در اين نمی              ما جغدان غريبی        

زدن و بطالت        سرحدّ مرگ جان بکَنَد و تقريباً مجبور باشد نيمة ديگرِ سال را به پرسه                     
  ٢بگذراند." 

  

    usages which have grown with the"های بازرگانی"          اصطالح "سنّت    اين به   

growth of trade"  نيز فنّی  موانعِ   مانند     طبيعیِ"   مثابه"مرزهای        به    ذينفع   داران      سرمايه   ازطرف
که   که لُردهای صنايعِ پنبه، هنگامی         است ای شوند. اين همان نغمه شده ومی توليد معرفی

نمود، سازکردند. با اينکه رشتة آنها بيش از سايرِ                     کارخانجات آنها را تهديد می     قانون
رانی تکيه داشت، تجربه خالف نظرِآنها را                  کشتی  ها به بازارِ جهانی و بالنتيجه به              شتهر 

زنی    مثابه طفره     "موانعِ بازرگانی" را به               کلّية اين     پس بازرسان انگليسی    نشان داد. و ازآن
                                                

 Child. Empl. Comm., IV. Rep.", p. XXXV, N. 235-237"  ـ۱

 ۵۶، شمارة ۱۲۷ گزارش، صفحة همانـ ۲
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نـد.    نموده    توخالی تلقّی      سرائیِ    و ياوه     نـة             درواقـع بررسی         ١ا های اساسی و درستکارا
دهندکه: در برخی ازصنايع تنظيمِ روزانةکار تنها اين                          کارِکودکان نشان می          ن کميسيو 

ثر   تمامِ سال تقسيم نموده         طورِ تساوی به        کارِ مورد استفاده را به              را داشته که حجمِ         ا
بندوبار،      سبازیِ بی   وای است بر ه      ،که نظم و ترتيبِ مزبور نخستين دهانة عاقالنه         ٢است

-، که توسعة اقيانوس       ٣بزرگ است     ذاتاًمغاير با سيستمِ صنعت   کشنده و توخالیِ مد،که

کارِ موسمی را از ميان برداشته               طورکلّی جهت فنّیِ واقعیِ          پيمائی و وسايل ارتباط به           
های   وسيلة ساختمان    شد از حيطة اختيار خارجند به            که ادعا می      ، وکلّية شرايطی     4است 
کارگمارده       زمان با هم به       که هم   کارگرانی      آالت، ازدياد عدة            تر، افزايشِ ماشين       وسيع

                                                
ياد   شود، به    آنها وارد می         ها به دادوستد       گويا درنتيجة تأخيرِ اجرای سفارش               که  هائی   "دربارة زيان          ـ۱

يک از    کارخانجات بود. هيچ    مهمترين استداللِ صاحبان ۱۸۳۲ ـ ۳۳های که همين امر در سال آورم می
      ها را نصف     آن زمان را داشته باشدکه هنوز بخار مسافت                    تواند ارزشِ ايرادهای               نمی  کنونی   ايرادات  

که سابقاً خالفش در برابرِ تجربة   وجود نيامده بود. اين نظريه ونقل به نکرده وآئينِ جديدی برای حمل
  گرديد، محقّقاً اکنون نيز درمقابلِ محک جديد تاب مقاومت نخواهد داشت." واقعی ثابت

 ("Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1862", p. 54-55)  
  

 Child. Empl. Comm., IV. Rep.", p. XVIII, N. 118" ـ  ۲
  

بودن مدها بر عدة بينوايان محتاج                شودکه: "نامعلوم        اين نکته را متذکّر می          ۱۶۹۹در  جون بلرس       ـ۳
کار در مضيقه    دان در زمستان از جهت نقصانـ شاگر۱اَفزايد. اين وضع دو زيان عمده در بر دارد:  می
ازآنکه بهار دررسد و مد برآنها                 کنند پيش   فروشان و استادبافندگان جرأت نمی                اُفتند زيرا خرازی  می

هنگامِ بهار تعداد شاگردان           ـ به۲ند. رب کار ساختنِ شاگردان به معلوم شود سرماية خود را برای مشغول
کنند تا بتواند       کارآموز جلب       شماری   يست و استادبافندگان مجبورند تعداد بی            برای انجامِ امورکافی ن

کار از     کشورِ پادشاهی را بدهند. اين وضع موجبِ ربودن دست                      ماه جوابِ دادوستد تمامِ          ۶يا  ۳طیِّ 
گرددکه شهرها از        سازد و تا حدّ زيادی سبب می            شود، روستا را ازکارگر خالی می                 کشاورزی می      

  دهد." مردن ازگرسنگی سوق می کسانی راکه ازگدائی شرم دارند به پر شوند و در زمستان آنگدايان 
("Essays about the Poor, Manufactures etc.", p. 9) 

  

   Child. Empl. Comm., V. Rep.", p. 171, N. 31"ـ۴
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با وجود اين        ٢اند.    گرديده     حذف وسيلة تأثيرِآن در سيستمِ بازرگانیِ عمده و به ١اند شده
فشارِقانون      تحت  "فقط    است،   داشته   خود اعالم   مکرراً اززبان نمايندگان سرمايه همچنانکه

  دهد. چنين انقالبی تن می باشد، به م نمودهکه روزانةکاررا قاهرانه منظّ ٣عامی"  پارلمانیِ
  

  ای (موادّ مربوط به بهداشت  کارخانه  قوانينِ. ۹
  يافتنِ آن در انگلستان وآموزش) ـ عموميت      
     

آگاهانه و با نقشة جامعه           ای، اين نخستين واکنشِ          کارخانه     چنانکه ديديم، قوانينِ         
های خودکار و        يز عيناً مانند نخ، ماشين      در برابرِ شکلِ خودروی پروسة توليد خويش ن   

                                                
که در اين شرايط         است  یشود: بديه     چنين خوانده می    برادفورد مثالً در اظهارات تجارِ صادرکنندة  ـ۱

کار واداشت.  ها به شب درفروشگاه ۵/۷يا  ۷صبح تا  ۸تر ازساعت  ها را طوالنی نيست پسربچه احتياجی
اين    صاحبکاران به       از   است. (چنانچه برخی          العاده ياکارگرِ اضافی           اين امر فقط مسئلة يک خرجِ فوق

کارکنند. يک ماشين اضافی    تا اين حد شبانهها  اندازه حريص در سودجوئی نبودند الزم نبود پسربچه
ها وکمبود جا       کفايت دستگاه     ها از عدمِ      ليرة استرلينگ قيمت دارد)... کلّية دشواری                     ۱۸يا   ۱۶فقط  

 )۳۸و  ۳۶، ۳۱، شمارة ۱۷۱گزارش، صفحة  گردد." (همان ناشی می

ه خود شيوة اجباریِ تنظيمِ         داران لندن،ک          ـ  يکی ازکارخانه         ".Child. Empl. Comm., V. Rep"ـ۲
روزانةکار را وسيلة حمايت ازکارگران در برابرِکارفرما و وسيلة حمايت خودکارفرمايان در برابرِ                                                  

وکارِ ما معلولِ عملِ تجارِ صادرکننده است       دارد: "فشار برکسب شمارد، اظهار می بازرگانان عمده می
دبانی بفرستند تا در فصلِ معينی بتوانند در محلِّ مقصد                   وسيلة کشتیِ با    خواهندکاال را به          که مثالً می   

جيب بزنند، و يا اينکه از ميان              کراية کشتیِ بخار وکشتیِ بادبانی را به             حال تفاوت بينِ باشند و درعين
کنند تا دربازارِخارجی بر رقَبای خود سبقت  دوکشتیِ بخار آنکه زودتر عازمِ مقصد است انتخاب می

  جسته باشند."
عمومیِ  ها تحت فشارِ قانون وسيلة توسعةکارگاه را، به اشکاالت توان اين گويد می داری می "کارخانه ـ۳

 ) ۳۸، شمارة Xگزارش، صفحة  کرد." (همان مصوبِ پارلمان، چاره
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ازآنکه ما به چگونگیِ           تلگراف برقی، محصولِ ضروریِ صنعت بزرگ است. پيش                    
ای دربارة برخی از موادّ قانون                   که چندکلمه    آن در انگلستان بپردازيم الزم است    تعميمِ

تکنيم. کار است، بيان کارخانجات غير ازآنچه مربوط به مد  
  

آسان   داران  را برای سرمايه ازآن قوانين،که خود تخلّف ازشيوة انشاِء ايننظر  صَرف
نهايت ضعيف و درواقع محدود است به سفيدکردن                  آن بی    کند، مقررات بهداشتیِ    می

خطرناک.      های  ديوارها وبرخی دستورها دربارة نظافت، تهويه وحمايت دربرابرِ ماشين
موادّ قانون         آن داران عليه مبارزة متعصّبانةکارخانه کتاب ما باز درمورد در جلد سومِ اين

             اعضاِء بدن که مخارجِ مختصری برای حمايت      ر داشته است، سخن          کارگرانآنها مقر
تجارت     آزادیِ      هواداران     )١(گفت. در اينجا يک بارِ ديگر يکی از عقايد جزمی خواهيم

ای مبتنی بر منافعِ متضاد هرکس           عهگويند در جام شودکه می نَحوِ درخشانی تأييد می به
  کند. يک مثال       با تعقيبِ استفادة خصوصیِ خويش در جهت سود عمـوم عمل می                    

 بافی و همراه باآن         کتان   سالة اخير صنعت    دانيم طیِّ دورة بيست      چنانکه میاست.   کافی
ند زياد شده    در ايرل   (scutching mills)کنند زنند و خُرد می کتان را می که هائی کارخانه

ها وجود داشته است. در پائيز و               کارخانه با اين قبيل دنگ        ۱۸۰۰بالغ بر ۱۸۶۴است. در
کشاورزان         طورِ عمـده جوانان، زنان، پسران و دختران و زوجات                             زمستان اَدواراً و به            

وکار    راکه مطلقاً ازکارِ ماشينی اطالعی ندارند، ازکشت                      کسانی پای اطراف يعنی خُرده
کنند.   ها تجهيز می    دنگ   کتان   های   رساندن به پاتيل       دارند وآنها را برای خوراک                   برمی  

مانند است.     که روی داده ازحيث وسعت و شدت خود درتاريخِ ماشينيسم بی            سوانحی
 ۱۸۵۲) از سال     Cork  کورک    (نزديک     (Kildinan)دينان کيلدنگ در کتان تنها در يک

است   معلوليت اتّفاق افتاده          ادثة سخت منجر بهشش سانحة مهلک و شصت ح ۱۸۵۶تا 
ها و صَرف شيلينگی چند جلوگيری         ترين اسباب     شد با تعبية ساده     که از همة آنها می        

                                                
)۱ (Dogme  
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 (Downpatrick)پاتريک    داون    پزشک رسمیِ مأمورِکارخانجات            و. وايت     نمود. دکتر      
که در    انحی  دارد: "سو        اظهار می     ۱۸۶۵دسامبر    ۱۵گزارشِ رسمیِ خود مورخِ             ضمنِ
ترين انواعِ حوادث هستند. درموارد بسيار                      اُفتَد، از وحشتناک      اتّفاق می کتان های دنگ

ای   آينده     است. عواقبِ عادیِ اين جراحات يا مرگ است ويا          کنده شده تنه ربعِ بدن از
کشور   کارخانجات در اين         است با افزايشِ است مرکّب از فقر و ناتوانیِ جانکاه. بديهی

استقرارِ يک       است با   مسلّم   من يافت. برای توسعه خواهد آوری ة چنين نتايجِ دهشَتدامن
پذير    های انسانی اجتناب         بسياری ازاين قربانی   کتان های مراقبت شايستة دولتی در دنگ

   ١گردند."  می
 داری باشد،    نمای شيوة توليد سرمايه تواند خصلت چه چيز بهتر از اين واقعيت می

وسيلة   داران به        اقدامات نظافت و بهداشت، اجبارِکارخانه                      ترين    انجامِ ساده        که برای    
  کارگاه     ۲۰۰از    بيش    ۱۸۶۴مصوبِ   کارخانجات  گردد؟ "قانون می  قانون دولتی واجب

داران      کارخانه      سال بودکه   ۲۰از گری را مجبور به سفيدکاری ونظافت نمود. بيش کوزه
  ۲۷۰۰۰ها   کارگاه     سرمايه!) در اين   )٢( است "پرهيز"  شتند (اينقبيل امور پرهيز دا از اين 

روز خود      تاريخ طیِّ کارِ دشوارِ شبانه            که تا اين       کارگمارده شده بودند            نفرکارگر به     
آور و     آنها بيماری       آزارِ     بی   بالنسبه    نمودند وکارِ       می   استنشاق    را    هوای متعفّن و فاسدی       

مزبور    حال قانون      درعين     ٣  تهويه نيز بسيار افزود."             وسايلِ    گرديد. قانون بر         می   زا   مرگ  
هرگونه بهبود       سرِشت خويش    بر   داری بنا      سرمايه   که شيوة توليد داد  نَحوِ بارِزی نشان به

که پزشکان    شويم  کند. باز اين نکته را متذکّر می              وراِء نقطة معين نفی می     در را عاقالنه
کارِ   که به   شخصی  کافی برای تنفّس هر        فضای    داقل  مسئله متّفقندکه ح     اين  انگليسی در

                                                
 .Child. Empl. Comm., V. Rep.", p. XV, N. 72 ff"  ـ۱

داران  داریِ سرمايه دين ادعای افشای که مصنّف منظورِ است. آن ينیِد معنای امساک به و پرهيز غَرض )۲(
  است روشن است.

 Reports of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865", p. 127"ـ  ۳
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بر              بالغ  رد  دا اشتغال   ب      ۵۰۰مستمرين درست         قدم مکع ا نون     است! ولی        است.    قا
با مقررات           کارخانجات       برای سرمايه            خويش به     اجباری      که  داران       طورِ غيرمستقيم 

ای هرکارگر را         نمايد، اگر فضای تنفّسیِ الزم بر               بزرگ امتياز انحصاری تأمين می               
 کوچک    دارِ    سرمايه    کند، آنگاه با يک ضربه از هزاران نفر                   ها تحميل   کارگاه      قانوناً به    

ای است به ريشة شيوة        است. آنگاه مقررات مزبور تيشه               نموده     مالکيت     مستقيماً سلب 
وسيلة   اَفزائیِ سرمايه اعم ازکوچک و بزرگ به                      داری يعنی بر ارزش             توليد سرمايه    

که نَفَسِ قانونگزارِکارخانه             است  سبب  همين   کار. به     "آزادِ" نيروی   داری و مصرفخري
های   کميسيون    بهـداشت،    مأمورينِ         آيـد.    مکعب هوا بند می        قدم   ۵۰۰در برابـرِ اين         

       اين                 تحقيق، بازرسان ب را تأييد می         ۵۰۰کارخانجات دمبدم ضرورتکنند   قدم مکع
آنان     نمايند. درواقع         سرمايه نيزگوشزد می       را به    آن   ان تحميلِ  حال عدم امک       ولی درعين  

شرايط حياتیِ سرمايه اعالم           از   سان يکی    کار را بدين     امراضِ ريوی سايرِ بيماریِ سل و
    ١دارند. می

در مجموعِ خـود ناچيـز و ضعيف             کارخانجات        قانون    هرچند مقـررات تربيتیِ          
کار اعالم        آمـوزشِ ابتدائی را شرط اجباریِ                 مقـررات      کنند، معذلک همين      جِلوِه می   

                                                
زند تقريباً  می [متوسط] با شدت ميانه که میآدمِ متوسط وسالم در هر د که يک کرده است تجربه ثابت ـ۱

کشد. بنابراين مصرف هوای  بار نَفَس می۲۰برد و در هر دقيقه قريبِ هوا فرومیمکعب  )۱ـ۱(انگشت ۲۵
نکته   اين  ولیشود.  قدم مکعب می ۴۱۶انگشت مکعب يا  ۷۲۰۰۰۰ساعت تقريباً بالغ بر۲۴ يک نفر طیِّ

که هنوز درکارگاه بزرگ طبيعت تصفيه نگرديده است                     شده تا وقتی که هوای تنفّس نيز دانسته است
 (Brunner)برونِر  و  (Valentin) واالنتيندرد همان پروسه بخورد. بنا بر تجربيات  تواند دوباره به مین

دهد. بنابراين طیِّ  انگشت مکعب اسيدکربونيک بيرون می ۱۳۰۰انسان سالم در هر ساعت تقريباً  يک
قدم مکعب در      ۸۰۰ايد الاقل    آورد. "هر انسان ب             ها برمی    کربون جامد از ريه  اونس ۸ساعت معادلِ  ۲۴

   (Huxley) اختيار داشته باشد."
  ميليمتر. همين واحد در فرانسة قديم  ۴/۲۵واحد اندازة طول در انگلستان معادل با    Pouce،Zoll  انگشت: )۱ـ۱(

  وجب است.
گيریِ ايران قديم يک انگشت معادلِ ميليمتر بوده است. در سيستمِ اندازه ۰۷/۲۷معادل با  ۱
۵ 
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باکارِ    ٢آموزش و ورزش را             کاميابیِ اين مقررات بدواً امکان متّحدساختنِ                    ١اند.    داشته  
ثبوت   کارِ دستی را باآموزش و ورزش به                ازآن طريق نيز سازگاریِ ثابت نمود و دستی

رساند. بازرسان            دبستان           کارخانجات از استماعِ شهادت زودی کشف       ها به   آموزگاران
های عادیِ روز         ای، با اينکه فقط از نصف دروسِ دبستان                   کارخانه     های   نمودندکه بچه     

گيرند. "مطلب ساده است. آنها             کنند، معذلک همان مقدار يا بيشتر ياد می                استفاده می 
آماده و مايل          اند و تقريباً هميشه   مانند همواره تروتازه که فقط نصف روز درکالس می

شود  آن می    است موجبِ   درس کار ونيمی برنيمی که مبتنی گرفتن هستند. اُسلوبی درس به
کند و   که هر يک از اين دوکار نسبت به ديگری جنبة تفريحی و استراحت پيدا می                             

  ای   است. پسربچه      دوکار  از انقطاعِ يکی تر از ادامة بدون خيلی مناسب بالنتيجه برای طفل
بتواند باکودک         است  غيرممکن    نشيند  می  دبستان گرما در هنگامِ به ويژه به زود که ازصبح

   ٣گردد همچشمی نمايد."  وخرم ازکارش برمی که خوش ديگری
                                                

های  کارخانه خودرا به سال۱۴کمتراز توانند فرزندان نمی اطفال کارخانجات انگلستان اوليای بنابرقانون ـ۱
دبستان    آموزشِ ابتدائی به          حال اطفالِ مزبور را برای فراگرفتنِ  شده" بفرستند، مگرآنکه درعين "مميزی

ای اجباری و يکی از            کارخانه     است. "آموزشِ       دار مسئول اجرای مقررات قانون      اعزام دارند. کارخانه
کار است." شرايط ("Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1863", p. 111)   

جوان) وآموزشِ  نظامی برای پسران های آميزِ متحدساختنِ ورزش (ونيز تمرين ـ دربارة نتايجِ موفقيت۲
کنگرة ساليانة      در هفتمين   (Senior) ن. و. سنيور    قِ نط های فقرا به ها و دبستان اجباریِ اطفال درکارخانه

"National Association for the Promotion of Social Science"           ايراد شده است و همچنين به
  شود. وبعدمراجعه۱۱۸،۱۱۹،۱۲۰،۱۲۶، صفحات ۱۸۶۵اکتبر ۳۱مورخِ کارخانجات بازرسان های گزارش

    Rep. of Insp. of Fact.", ebd. P. 118"ـ٣
گويد:  کارِکودکان چنين می کميسيون تحقيقِ مأمورينِ لوحی به بافی با ساده کارخانةابريشم صاحبان يک
نِ ساخت اليق در مربوط کارگران وجودآوردن لِّ حقيقیِ رازِ بهحکليد  که ام عقيده رسيده اين "من مطلقاً به

کار بايد نه دشوار، نه زننده و نه مخالف          که است است. بديهی های اوليةکودکی کار وآموزش از سال 
  توانستند برای تغييرِ محيط مدرسه           فرزندان من می   اگر  شدم بهداشت باشد. من خود بسيار خرسند می

  کار و بازی هم داشته باشند."
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ايراد نمود دراين            ادينبورگ   درکنگرة سوسيولوژیِ  ۱۸۶۳درسال سنيورکه  نطقی
کند   ته را نيز اثبات می    نک گفتار ازجمله اين دراين سنيوردهد.  باره اطالعات بيشتری می

های باال و      کالس   که اطفالِ     ئی  حاصل وطوالنی   يکنواخت، بی درجه روزهای  که تا چه 
که وقت،     کند "درحالی       گذرانندکارِ آموزگاران را بيهوده زياد می                ميانه در مدرسه می

ر بر باد    آو   نَحوی مطلقاً زيان       ثمـر بلکه به    تنها بی    تندرستی و نيروی فعالِ اطفال را، نه                 
است،    گذاشته شده    ای   کارخانه     آينده درسيستمِ   راکه نطفة پرورشِ مطلب اين ١دهد."  می

آورده است. پرورشی،که درموردکلّية اطفال از سنِّ     تفصيل درآثارِ خود به اووِن رابرت
منظورِ ترقّیِ      تنها به   که نه   کند، اُسلوبی     معين، کارِ مولّد را با آموزش و ورزش توأم می                    

های ازهرجهت       وجودآوردن انسان رفت بلکه يگانه راه به خواهد کار توليد اجتماعی به
  رشديافته است.

  
کارِ مانوفاکتوری را با نتيجة آن،که عبارت             بزرگ، تقسيم که صنعت سابقاً ديديم

کند.   است، ازلحاظ فنّی حذف می         کاری جزئی انسان به العمرِ يک کردن مادام وابسته از
                                                

  Senior: "Report of Proceedings etc.", p. 65-66ـ  ۱
نَحوِ بارِزی اين نکته  کارخانجات به آميزِ وی عليه قانون ضبا خطابة تعر و. سنيور  ن. ۱۸۶۳مقايسة نطقِ 
ساختنِ   رسد، با منقلب     درجة معينی از رشد می         که به   دهدکه چگونه صنعت بزرگ، آنگاه        را نشان می
آورد. و نيز همين مطلب  وجود می ها نيز انقالبی به توليد ومناسبات اجتماعیِ توليد در دماغ شيوة مادیِ

که هنوز در برخی از نواحیِ               توان از مقايسة عقايدکنگرة مورد بحث با اين واقعيات دريافت                             یرا  م   
کودکان  شوند، ازآموزش و پرورشِ مردن تهديد می گرسنه مجازات که به انگلستان اولياِءاطفال مشخّصِ

جاری  براين "عادت (Somersetshire)شاير سامرستدر  Snell آقای گزارشِ خويش ممنوعند. مثالً بنابه
کمک ازکليسای محل نمايد، مجبور است اطفالِ خويش را از                        که اگر شخصِ فقيری تقاضای        است 

که   کند  مواردی را نقل می (Feltham) فلثامکشيشِ  (Wollaston)والستوندبستان بيرون آورد. آقای 
آنان اطفالِ  آنکه دليلِ هاست ب های مشخّصی امتناع شده کمک و دستگيری نسبت به خانواده از هرگونه

  اند!" فرستاده دبستان می ود را بهخ
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تری تجديد      صورت مهيب    کارِ مزبور را به       بزرگ تقسيم داریِ صنعت سرمايه شکلِ ولی 
که در خودکارخانه کارگر را مبدل به اسبابِ ذيشعورِ يک ماشينِ                            سان  نمايد بدين     می 

گريختة   جسته   کاربردن      وسيلة به خواه به را نتيجه ازکارخانه همين درخارج کند و می جزء
مثابه    به   وغيرمتخصّصان      زنان،کودکان          کارِ   قراردادن   وخواه با ١یآالت وکارِماشين ماشين

  آورد. دست می کار، به پاية جديد تقسيم
نَحوِ شديدی    بزرگ به   شيوة مانوفاکتوری و ماهيت صنعت  کار به تضادّ بينِ تقسيم

 که قسمت    شود  بار نموده می       شود. اين تضاد ازجمله در اين واقعيت دهشت                      بارِز می    
کودکی     ايامِ      جديد اززودترين   درکارخانجات ومانوفاکتورهای شاغل ازکودکان  بزرگی

شود بدون     کشی می   شوند و ساليان دراز ازآنها بهره ترين اعمال پيچ می ساده وار به مهره
کاری بياموزند تا الاقلّ بتوانند بعدها در همان مانوفاکتور يا کارخانه                                     اينکه هيچ نوع     

مانوفاکتور       های انگليسی بنابر اُسلوبِ قديمیِ  ده قرارگيرند. مثالً در چاپخانهمورد استفا
کارهای     کارآموزان تدريجاً ازکارهای ساده به                        که   وری سابقاً چنين رسم بود          و پيشه  

                                                
که قوة محرکة آنها نيروی انسانی است،          هائی وری، يعنی ماشين های سيستمِ پيشه که ماشين ـ هرزمان۱

طور غير     تر،که بالنتيجه مستلزِمِ استفاده از نيروی مکانيک است، مستقيماً يا به                   آالتی متکامل با ماشين
های مزبورند        که محرک ماشين     کارگرانی      گيرند، تغييرات بزرگی ازلحاظ             يم در رقابت قرار میمستق

که بايد جای      کارگر است     شد. اکنون     کارگر می     پيوندد. درآغاز امر ماشين بخار جانشينِ                  وقوع می     به 
ژه برای جوانان وي است؛ به کار وحشتناک و حدت مصرف نيروی ماشين بخار را بگيرد. بنابراين شدت 

 (Coventry) کاونتریدر (Longe)النجگردند. مأمورِتحقيق  ای می چنين شکنجه که محکوم به نورسی
 های نساجیِ نواردار که برای چرخاندن دستگاه ای را ديده است ساله ۱۵تا  ۱۰های بچهرآن پس حوالیِ و
واداشته      کوچکتری    های   تگاه ساندن د   چرخ   تر به   رفتند، صرف نظر از اينکه اطفالِ خُردسال                 کار می    به 

ای برای ماشين بخار چيزِ           آور. طفل جز بدلِ ساده          العاده شاق و رنج کاری است فوق شده بودند. "اين
                               (Child. Empl. Comm.,  V. Rep. 1866", p.  114, N. 6")ديگری نيست."  

  صفحات بعدیِ است، به آن داده رسمی به که خودگزارشِ " يعنی نامیدربارة عواقبِ"اين سيستمِ بردگی
  الذکر مراجعه شود. گزارشِ فوق
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کردند تا چاپگرِکاملی          می   رسيدند. آنان دورة کارآموزیِ مرتّبی را طی                        تر می   پيچيده  
شمار  ای به    حرفه    کس ازشرايط ضروریِ        همه ونوشتن برای آمدند. خواندن ازآب درمی

رفت. ولی همة اين چيزها با ماشينِ چاپ تغييرکرد. ماشينِ چاپ دو نوع کارگر                                  می 
دستياران      کارگرِ بزرگسال برای مراقبت ماشين وديگر                 دهد: يکی مورد استفاده قرارمی

د وکارِآنها منحصراً عبارت از            سال هستن ۱۷و  ۱۱ها که اغلب بينِ  چی خُردسالِ ماشين
آن     شده را از مقابلِ        دمِ ماشين بدهند و يا صفحة چاپ           که صفحة کاغذ را به       اين است   

کارِ   ساعت به  ۱۶و  ۱۵،  ۱۴ويژه در لندن، طیِّ چندين روزِ هفته متوالياً    بردارند. اينان، به
ند وفقط دوساعت      کن  می   کار   درپِی ساعت پِی ۳۶بارِ فوق مشغولند و حتّا اغلب  کسالت

دانند     نمی   ونوشتن    خواندن      آنان ازميان بسياری ١نمايند. می خوردن وخوابيدن توقّف برای
 درکارِخود مهارتی پيدا           آنان    اينکه   ومعموالً موجوداتی منگ و غيرطبيعی هستند. "برای    

دارند وکمتر         آنهاکمترفرصت ابرازِمهارت          فکری ضرور نيست. کنند هيچگونه پرورشِ
صاحب ازآن ا آنها نسبت به              مکان زدتناسب   سنّشان باالست، ولی به        نظرشدن. اگرچه م

دارترِ      آورتر و مسئوليت         کند و دورنمای احرازِ مقامِ پول                  با رشد خودآنها ترقّی نمی          
چی برای اکثرِآنان وجود ندارد زيرا هر ماشين فقط يک مراقب و چهار دستيار            ماشين

کند، يعنی     حض اينکه سنّشان از حدّ کارِکودکانه تجاوز می                  م  به  ٢الزم دارد و بس."             
 شرکت         کنند. بدين طريق   سالگی، آنها را از چاپخانه بيرون می ۱۷درحدود آنها نامزد

منظورِ ايجاد مشاغلِ ديگری برای               هاکه به    کوشش  گردند. برخی     در ارتشِ مجرمين می
  سنگ خورد. آنان به جسمانی و روحیِ آمد دربرابرِ نادانی، خشونت وفساد عمل آنها به 

درمورد        است  درست    کارگاه    درون در مانوفاکتوری شيوة به کار تقسيم دربارة آنچه
که پيشه ومانوفاکتور پاية عمومیِ           است. تا هنگامی جامعه نيز صادق داخلِ کار در تقسيم

منحصری از توليد       شدن توليدکننده به رشتة      دهند، وابسته توليد اجتماعی را تشکيل می
                                                

 ۲۴، شمارة ۳ گزارش، صفحة همانـ ۱

 ۶۰، شمارة  ۷ همانجا، صفحةـ ۲
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است. بر مبنای اين         عاملِ ضروری تحول وتکامل          ١کارِ وی شدن تنوعِ ابتدائیِ وگسيخته
آورد،      دست می   پايه هر رشتة ويژة توليد شکلِ فنّیِ متناسبِ خود را برحسبِ تجربه به                 

سرعت   درجة معينی از رشد رسيد به           اينکه به    محض  کند و به    آن را تدريجاً تکميل می          
شود،گذشته از موادّ          گاه موجبِ تغيير می       به  گاه   سازد. آنچه      کلِ مزبور را متبلوِر می         ش

کاراَفزار       که عارضِ    است ئی تدريجی گردد، همانا تغييرات می ناشی دادوستد که از کاری
-کار   آمد،آنگاه       دست  کاراَفزار به        متناسبِ   شکلِ  بنابرتجربه      باألخره      ازآنکه   پس شود. می

دهندة    ديگرنشان     نسلِ  به   کند، چنانکه انتقالِ هزار سالة آن ازنسلی می تحجر پيدانيز  اَفزار
نامِ   های خاصّی به     که تا قرن هيجدهم پيشه        نماست  اين واقعيت است. اين نکته خصلت           

ررفه       کسانی آن شدند و فقط خوانده می ٢ ست می      که ازلحاظ علمی وحيافتند    ای محرمي
  آن پِی برند. رموزِ توانستند به  می

                                                
چرانان عليا...گوسفنداسکاتلند "دربرخی از نواحیِ  (Statistical Account)آماری های ـ بنابرگزارش۱

پا داشتندکه از چرمِ  هائی به کفش بسياری مشاهده شدندکه خود و زن و فرزندشان (cotters)و دهقانان
غير از دست خودآنها در  تن داشتندکه هيچ دستی به هائی به کردة خويش دوخته بودند، و لباس دباغی

ه خود چيده     ک گوسفندان خويش ها را نيز خودشان از پشمِ ای نکرده بود و پارچة آن لباس آن مداخله
آالت بسيار نادری  که خودکاشته بودند، بافته بودند. اگر ما درفش، سوزن، انگشتانه وآهن ويا ازکتانی

شده  های مزبور هيچ شیِء خريداری خورد مستثناکنيم، در مهياساختنِ پوشاک می کارِ بافندگی راکه به
  اند وغيره." گرفته ها ها و علف ها، بوته ها را نيز زنان خود از درخت ديده نخواهد شد. رنگ

(Dugald Stewart: "Works", Edit. Hamilton, T. VIII, p. 327-328)  
  

نامه) ازجمله چنين توصيف           (پيشه   "Livre des metiers"تحت عنوان      ) ۱ـ۲( بوالو اتيِن ـ در اثرِ مشهور۲ِ
سوگند يادکندکه برادران خود              شود بايد      که در سلک استادان پذيرفته می         شود: "هرشاگرد آنگاه می

را برادرانه دوست داشته باشد و هر يک ازآنان را در انجامِ پيشة خود يار و مددکار باشد، هيچگاه                                         
کاالهای خود       دادن     جِلوِه   منظورِ خوب     عمداً اَسرارِ حرفه را فاش نسازد و برای مصالحِ رسته، حتّا به                           

  آگاه نسازد." شده کاالهای بد ساخته خريداران را از عيوبِ
. اثرِ مشهورِ وی       لوئی     سن) ـ کالنترِ اصناف پاريس در زمان پادشاهیِ                  ۱۲۷۰ـ۱۲۰۰(   Etienne Boile )  ۱ـ۲(

  است. وران ها، بازرگانان و پيشه خود دربارة رسته ازعادات، مقررات وفرمانهای زمان نامه"مجموعةگرانبهائی "پيشه
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ها پروسة توليدی خود آنها را پنهان                که از نظرِ انسان         صنعت بزرگ آن نقابی را         
داد    می   های خودروی مختلف ومتنوعِ توليد را در برابرِ يکديگر قرار           داشت و رشته می

آورد، ازهم دريد. اين        صورت سر و معمائی درمی رشته را برای غير اهلش به و حتّا هر
خودیِ خود و صَرف نظر از هر نوع               نعت بزرگ،که هر پروسة توليدی را به               اصلِ ص 

تکنولوژیِ     کند، علمِ    می   تجزيه   اش   متشکّله   عواملِ انسانی به نَحوة مداخلة دست توجهی به
بستة   هم  يافته و ظاهراً نابه         های رنگارنگ، قالب          وجودآورد. شکل         کامالً جديدی را به        

طبقِ نقشة علومِ طبيعی،که بنابرهدف مقيد               آگاهانه و تفادةاس پروسة توليد اجتماعی در
اند، تحليل رفت. همچنانکه در علمِ مکانيک                  بندی شده    طورِ منظّم طبقه     مورد نظر به     

که همواره همان نيـروهای              شوند  آالت مانعِ درک اين نکته نمی               ترين ماشين    پيچيده  
قسم تکنولوژی نيز آن چند شکلِ           همان   گردند، به      مکانيکیِ ساده هستندکه تکرار می          
رغمِ تنوعِ اَدوات و اَفزارِ مورداستفاده درچهارديوارِ      اساسی وعمدة حرکت را،که علی

نمايد. هيچگـاه      گيرند،کشف می      آن ضرورتاً کلّية اعمالِ مولّد بدن انسانی انجام می                       
 يک پروسة توليـدی را به                 صنعت آن تلقّی       طعـیِق  مثابه شکـلِ    جديـد شکلِ موجـود

کلّيـة   پايـة فنّی      که  است درصورتی      بـزرگ انقالبی        صنعت   کند. بنابراين پاية فنّیِ           نمی  
آالت،     وسيلة ماشين  صنعت بزرگ به ١است. کار بوده پيشينِ توليد ذاتاً محافظه های شيوه

                                                
مگرآنکه پيوسته در اَفزارِ توليد و بالنتيجه در مناسبات توليدی و                 ـ "بورژوازی قادر به زيستن نيست ۱

حياتیِ کند. به انقالب اجتماعی لذا درمجموعِ مناسبات صنعتیِ پيشين  عکس، نخستين شرط کلّية طبقات
ن درآورد تکان ساختنِ مستمرِّ توليد، به است. منقلب تغييرِ شيوةکهنة توليد بوده عبارت از نگاهداریِ بی

های ديگر  آرامی و تحرک دائمی، دوران بورژوائی را از دوره کلّية شرايط اجتماعی، بی  بدون انقطاعِ
که از فرط سالخوردگی           زده با موکبِ افکار و نظرياتی        سازد. تمامِ مناسبات ثابت و زنگ متفاوِت می

گردد. هرچه  جايگيرشود،کهنه می اندازآنکه بتو ای پيش چيزِ تازهروند و هر احترامند، تحليل میمورد 
ها مجبورند  گردد وسرانجام انسان حرمت می است بی شود وآنچه مقدس سخت و استوار است دود می

مارکس،     انگلس وکارل       (فريدريش    هشيار بنگرند."   خويش باديدگانی وضعِ زندگی و مناسبات متقابلِ  به
  ) ۵، صفحة ۱۸۴۸کمونيست"، لندن،  "مانيفست حزب
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  ن وظايف    آ   همراه    های ديگر دائماً پاية فنّیِ توليد و به                 های شيميائی و اُسلوب        پروسه  
بنابراين وی            بست اجتماعیِ پروسة کار را دگرگـون می                   کارگـران و درهم             سازد.  

های سرمايه      کند و الينقطع توده         کار در درون جامعه را نيز پيوسته منقلب می                     تقسيم 
نمايد. پس، ماهيت صنعت          وکارگر را از يک رشتة توليد به رشتة ديگر پرتاب می                        

جانبة کارگر مالزمه          کار، با نااستواریِ مشاغل، و تحرک همه                  يلِ بزرگ با تغيير و تبد       
کارِکهن و خصوصيات محجرشدة آن را در                دارد. از سوی ديگر صنعت مزبور تقسيم  

کند. فوقاً ديديم چگونه اين تناقضِ مطلق هرگونه                     داری از نو زنده می             شکلِ سرمايه  
ساختنِ     کنـد و پيوسته با خارج        لب می کارگـر س      آرامش، ثبات و امنيت را از زندگیِ              

و وی را در معرضِ اين تهديد قرار                  ١ربايد    وسيلة کار  وسايلِ زندگی را ازکف او می     
ز بيهوده و عاطل سازد.          ـساختنِ کارِ جزئی وی خود او را ني                   ده ـفاي   که با بی     دـده    می 

نابودی      ارگر را به     که چگونه اين تناقض دائماً جماعتی از طبقـة ک                    همچنين ديده شد    
های ناشی     تباهی   گردد و به      کار می    بندوبارترين اتالف نيروهای               کشانَد، موجبِ بی       می 

-عوض   اگراکنون     است. ولی مسئله ها جهت منفیِ انجامد. اين ومرجِ اجتماعی می از هرج

شدن قانون نظيرِ   آن  کنندة    ن  شود و تأثيرِ ويرا    جبریِ طبيعت نمودار می کارها فقط مانند
، ٢کند  موانع برخورد می    جا به گردد و همه کورکورانه تحميل می  که است قانونی طبيعی

                                                
  ـ (شکسپير)۱

"You take my life  
when you do take the means whereby I live!" 

 

  ای" ای ز من            گر ساز و برگ زندگی از من ستانده که زندگی را بستانده "گوئی
  ، پردة چهارم، صحنة اول.سوداگرِ ونيزیاز نمايشنامة 

که من  کردم نويسد: "هرگز باور نمی می نسيسکوسانفراازبازگشت خود از  کارگرِفرانسوی پس ـ يک۲
که بجزکارِ  انجام دادم اجرا نمايم. من اعتقاد راسخ داشتم کاليفرنیهائی را که در  کلّية پيشه قادر باشم

که  آن ماجراجويانی قرارگرفتم  کارِ ديگری نيستم... ولی وقتی يکباره در ميان چاپخانه شايستة انجامِ
 ←اينکه يافتم. نظربه کنند، من نيز راه خودرا مانند ديگران می پيرهنشان عوض از تر آسان حرفة خودرا
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بليـاتی     بـزرگ به     معذلک صنعت     آورد، مـوجب         وجود می     که خود به     وسيلـة همين 

مسئلة   شدن هرقدر بيشترِکارگران به             جانبه   کارها و بالتبع همه        شودکه مسئلة تعويضِ      می 
که   گردد، مانند قانون عامِّ توليد اجتماعی تلقّی شود و مناسباتی            بديلمرگ و زندگی ت

بزرگ تغييرِ اين        وجودآيد.آری، صنعت        قانون انطباق داشته باشد، به عادیِ اين با تحقّقِ
تودةکارگرانی           جای   کند و به    وممات مبدل می  روزیِ وحشتناک را به مسئلة حياتتيره

کشی، دراختيارِ سرمايه قراردادند،    گوناگون بهره رِ رفعِ حوائجِمنظو مثابه ذخيره به که به 
وجود    کار به    ون ـگوناگ      های   مقتضای نيازمندی       آمادگیِ مطلـقِ انسان را برای تغيير به                 

اجتماعی     سادة وظيفةجزئیِ       مجریِ    صورت   راکه به    انسانی شدة تجزيه آورد، شخصيت می
کند،که برای وی وظايف              ای می    يافته   تکامل   ماً مبدل به شخصيت تما     ، درآمده است      

از مراحلِ        پذير. يکی     های مختلفة يک فعاليت تعويض        متنوعِ اجتماعی عبارتند از شيوه
طورِ طبيعی بر اساسِ صنعت بزرگ روئيده است، مدارسِ                      که به    اين پروسة تحولی،        

که در    ای است    ههای حرف     تکنيک وکشاورزی هستند و مرحلة ديگرِآن آموزشگاه        پلی
آنها بکاربردن عملیِ           آموزند و به       کارگران برخی از مبادیِ تکنولوژی می                    آن اطفالِ     

  شود. اَفزارهای مختلفة توليد آموخته می
است،آموزشِ       سرمايه   به   شده  تحميل   امتيازِ    کارخانجات،که خود نخستين اگر قانون

ناپذيرِ     اجتناب     باتسخيرِ    که  است  سلّمنمود، م     طورِناقص باکارِکارخانه ترکيب  را به ابتدائی
علمی جای خود را در           وسيلة طبقةکارگرآموزشِ تکنولوژیِ نظری و   قدرت سياسی به

. و نيزکوچکترين ترديدی در اين باره                  آورد    د دست خواه     کارگری به      های   آموزشگاه
رگران    کا  آن برای      مقتضای   که به ئی شرايط اقتصادی توليد و داریِ سرمايه که شکلِ نيست

                                                                                                       
 درپِی ا پِینجکرده به شهرآمدم و درآ کار را رها اندازة کافی سودآور نبود، آن  کار در معادن به →

اثبات اين آزمايش و  گدازی وغيره پرداختم. پس از اين  گدازی و سرب مشاغلِ حروفچينی، سفال به
  کنم." کاری هستم، خويشتن را بيشتر انسان وکمتر صَدف احساس می امرکه من شايستة انجامِ هرنوع

  (A. Corbon: "De l'enseignement professionelle", 2e ed. Paris, 1860, P. 50)  
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کارِ   آن،که عبارت از حذف تقسيم    هدف های انقالبی و وجودآمده است باچنين مايه به
گيرد. ولی تحولِ تضادهای يک شکلِ تاريخیِ                   قديم است، در تضادّ مطلق قرار می               

روزکه      آن تضادها و پيدايشِ شکلِ نوين است. ازآن                    توليد يگانه راه تاريخیِ انحاللِ              
زنجيری    نساجیِ   دستگاه   تراش ريش ِارکرايت کرد و بخار اختراع ماشينساز  ساعت ِوات

که در    ورانه زَرگرکشتیِ بخار ساخت، برترين قلّةحکمت پيشهِ فولتونرا کشف نمود و 
 "Ne sutor ultra crepidam" کفشَت را بدوز!        کفشدوز! تو شد: می اين عبارت خالصه

  ١گرديد. حماقت وحشتناکی مبدل به
ها، مانوفاکتورها           کار درکارخانه          وترتيبی برای        که نظم   ای   کارخانه     ریِ  قانونگزا    

کشیِ سرمايه     ای درمورد حقِّ بهره       صورت مداخله وغيره مقرر نمود درآغازِکار فقط به
خوانده     ٢کارِ خانگی     عکس، تصويبِ هرگونه مقرراتی درموردآنچه            نظرآمد. ولی به به

                                                
با وضوحِ تمام      ۱۷ای در تاريخِ علم اقتصاد است، حتّا در پايان قرن                         که واقعاً پديده       بلرس    جون   ـ ۱

حذف خود و تقسيم ضرورت هيپِرتروفی آموزشِ زمان کار را دريافته بود،که موجِد(Hypertrophie) 
است. ازجمله  درجهات متقابل (واماندگی) در دوکرانة جامعه و (Atrophie)وآتروفی (نموِّ غيرطبيعی)

سانی نيست...کارِ بدنی عبارت از      آ از علم تن آسان بيش گويدکه: "ارزشِ دانشی تن وی چه خوب می
که   است  که خداوند از روزِ نخست نهاده است...کار همان اندازه برای سالمت بدن الزم                                        بنائی است   

برای زنده             اجتناب         هائی،که تن       ماندن بدن ضرورت دارد؛ زيرا آن رنج                          خوردن  آسانی موجبِ 
آن را      انديشيدن ريزد ولی اغِ زندگی میچر گردد... کار روغن به ازآنهاست، درنتيجة بيماری عايد می

 )۱ـ۱((Basedow)بازدووجمله چقدر عليه  دارد (اين کودکانه که نابخردیِ سازد...آن مشغوليتی روشن می
  دارد." می کودک را همچنان پليد نگه های جديد وی پيشگويانه است) ذهنِ کن و دوچاق

("Proposals for raising a Colledge of Industry of all useful Trades and Husbandry", London, 
1696, p. 12, 14, 18) 

-پيشنهاد   مبتکرِ   که  آلمانی شناسِ جامعه)ـ ۱۷۹۰ـ۱۷۲۳( (Johann, Bernhard Basedow)بازدوو برنارد يوهان )۱ـ۱(

  های اصالحی در زمينة آموزش و پرورش بوده است.
ين   ۲ ا ه             کار به    نوع    ـ  نيز معمول        های   طورِ عمـده درکارگا نند آنچه        کوچک  که در مورد        است ما

صورت بارِزتری درمورد              آن را به      توان    بافی و حصيربافی مشاهده شد. ولی می               های توری   مانوفاکتور
  وغيره نيز ديد. بيرمنگامو  شفيلدهای فلزکاری ازجمله در مانوفاکتور
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گرديد     تلقّی  "patria potestas"پدری     ستقيم به قدرت  منزلة تعرضی م شد بالفاصله به می
اختيارات      به  نسبت  بگوئيم تجاوزی        جديد تعبيرکنيم بايد   زبان آن را به يعنی اگر بخواهيم

کرد   ها چنين وانمود می        عاطفة انگلستان مدت  اطفال شمرده شد و پارلمان پر از والدينِ
قبولِ   د. ولی سرانجام حکمِ واقعيات وی را به  مورد احتراز دار اتّخاذتصميم دراين که از

زدن پاية اقتصادیِ زندگیِ خاندانیِ قديم                     که صنعت بزرگ با برهم        اين نکته واداشت       
ريزد. حقِّ کودک          کهن را نيز فرومی         آن، مناسبات خانوادگیِ             ای منطبق با     وکارخانه     

کودکان      کارِ   ميسيون ک  ۱۸۶۶گزارشِ سال       گيریِ   گرديد. درنتيجه        بايستی اعالم می       می 
 که داده شده است چنين           هائی   : "بدبختانه از مجموعِ شهادت                گفته شده است    چنين 

کشیِ برون     بهره    خودند." سيستمِ       اولياءِ     عليه ازهمه بيش جنس هردو کودکان آيدکه برمی
ازکارِکودکان به                     ندازه  ز ا ازآن                     ا باألخصّ  جهت پايدار       طورِ عموم وکارِ خانگی 

خودسرانه      قدرتی    لطيف خويش     خُردسال و  فرزندان به اولياِء اطفال نسبت که است " مانده
آنان باشد... پدران و مادران        آنکه هيچگونه قيدوبندی مانعِ کنند بدون و شوم اعمال می

-به ماشين   اطفال نبايد دارای چنان قدرت مطلقی باشندکه بتوانند فرزندان خودرا مبدل     

آنها تحويل دهند...کودکان و      ه فالن يا بهمان مقدار دستمزد بههائی نمايندکه همه هفت
ای،که از اختيارِ واليت        جوانان حق دارندکه از حمايت قانونگزار در برابرِ سوءاستفاده

شکنَد وآنها را در زمينة زندگیِ اخالقی                  آنان را نابهنگام می شود و نيروی جسمانیِ می
   ١د." دهد، برخوردارگردن و فکری تنزّل می

کشیِ مستقيم يا غيرمستقيمِ       که بهره    ولی اين سوءاستفاده از اختيارِ واليت نيست                   
عکس، شيوة استثمارِ      وجودآورده است بلکه به            وسيلة سرمايه به     کار را به      نيروی نارسِ      

بردن پاية اقتصادیِ قدرت پدری موجبِ سوءاستفاده از                         که با ازبين      داری است  سرمايه
است. هرچندکه انحاللِ زندگیِ خانوادگیِ قديم در درون سيستمِ                            اين اختيارگرديده    

                                                
 ,Child. Empl. Comm., V. Rep.", p. XXV, N. 162, II. Rep., p. XXXVIII, N. 285, 289"ـ ۱

 p. XXXV, N. 191 
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صنعت   است،که    نکته مسلّم   اين    معذلک   کند جِلوِه رآو چِندش داری وحشتناک و سرمايه
يافتة    زنان، جوانان وکودکان هردو جنس در پروسة سازمان    که به قاطعی  بزرگ با نقشِ

کند، پاية اقتصادیِ         خانوادگی تفويض می         توليد اجتماعی درخارج از محيط زندگیِ                 
آورد. بديهی         وجود می     ترِ خانواده و مناسبات بينِ دو جنس به                نوينی برای شکلِ عالی       

است   باطل    قدر غيرمنطقی و      خانواده همان         انگاشتنِ شکلِ ژرمانو مسيحیِ که مطلق است
شرقیِ خانواده، يعنی          که تصورِ مطلقيت دربارة شکلِ باستانیِ رومی و يونانی يا شکلِ         

نکته    دهند. و نيز اين        تاريخی را تشکيل می       ای ازتحوالت نوبة خود سلسله که به اَشکالی
کارگر     که   داری، يعنی درشکلی        شکلِ خودرو وخشنِ سرمايه که هرچند در است محقّق

راد  اف    از   کارِجمعی    کارگر، ترکيبِ پرسنلیِ  برای پروسة توليد است نه پروسة توليد برای
است، معذلک،      پروری هردو جنس و از هر طبقة سنّی، سرچشمة زهرآلود فساد و بنده

عکس، بايد مبدل به سرچشمة          آيد، همين پديده به         که شرايط مساعد فراهم     درصورتی
  ١گردد. منشانه از تکاملِ انسان ای] [بخشنده فياضی

يک تنها امر درآغازِ کارخانجات قانون ها   ريسندگی     حالِ   شاملِ   بودکه    استثنائی قانون
آن   تعميمِ   شد. سپس ضَرورت موجبِ       ها، نخستين شکلِ صنعت ماشينی، می    و بافندگی

گرديد و چنانکه ديده شد اين ضَرورت از سيرِ تاريخیِ                       تمامِ توليد اجتماعی        قانون به    
     لِ خودبزرگ برخاست،         تحو وکارِ    آن شکلِ سنّتیِ مانوفاکتور           که بر مبنای      صنعت ،

کارخانه      ورانه و خانگی از بنياد زيروروگرديد. چنانکـه مانوفاکتور دائماً مبدل به                      پيشه
کارِ   گذاشت. تا سرانجام محيط          وری پيوسته جای خود را به مانوفاکتور وامی                      و پيشه  

های   صورت غمکده     کوتاه به     مدتی بالنسبه      انگيز در     طورِ شگفت   دستی وکارِ خانگی به     
صورت   داری به      آن ناپسندترين اَشکالِ استثمارِ سرمايه               که در ميان       شی درآمد    دلخرا   

                                                
  بخش باشد وحتّا شايد بيشترازآن." آاليش و لذّت اندازة کارِخانگی بی تواند عيناً به ـ "کارِکارخانه می۱

("Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1865", p. 127) 
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اند:    قاطع داشته     قانون مزبور دو واقعه نقشِ    عمل يافت. درمورد تعميمِ آزادیِ وحشتناکی
کنترلِ دولتی فقط        که  ای نشان دادکه سرمايه، تا هنگامی         نخست تجربة مرتّباً تکرارشده

ای   اندازه       نَحوِ خارج از       شود، تالفیِ خود را به    جنبیِ جامعـه اعمال میاز نقاط  بر برخی
داران دربارة برابری                ، و درثانی فرياد و فغان خود سرمايه ١آورد سرِ نقاط ديگر درمی به

 ٢کار مؤثر افتاد.        کشیِ  عبارت ديگر حدود مساوی در مورد بهره                در شرايط رقابت يا به
 لی  کوکس    و.  کنيم. آقايان         گوش    که از دل برخاسته است،          فريادی    دو    در اين باره به         
(W. Cooksley) ميخ و)  بريستولزنجيرسازان Bristol       راترا    ای   کارخانه     ) داوطلبانه مقر

مؤسسات    قاعدة قديمی همچنان در         در مؤسسة خويش وارد ساختند. "چون اُسلوبِ بی
از   آنها پس    سالِ  کم  کارگران   که توهين بدهند اين همسايه ادامه دارد آنان مجبورند تن به

گويند:    می   طبيعتاً آنها     . (enticed) جلب شوند  ديگر  جای عصر برای ادامةکار به ۶ساعت
آور است زيرا قسمتی از نيروی پسران،                   عدالتی دربارة ما است و هم زيان   هم بی "اين، 

  ٣رود."  وکمال ازآن ما است، ازبين می که تمام
سازی   کاغذی     کارخانة قوطی وکيسة   (صاحبِ (J. Simpson)جی. سيمپسونآقای 

آماده است         : "وی      دهدکه    کارِکودکان چنين توضيح می          کميسيون   در لندن) به بازرسِ          
کنونی،    کارخانجات امضا نمايد. ولی در وضعِ     هرگونه تقاضائی را دربارة اجرای قانون

دهدکه     فکر اورا آزار می    رام ندارد و ايناصالً آ کارگاهش شدن از بسته ها پس وی شب
  وکميسيون     4کنند."     گوشِ او بلند می       ها را از دمِ        کنند و سفارش     می   ديگران زيادترکار

عدالتی     کمالِ بی    کارفرمايان بزرگ           کند: "نسبت به      بندی می    کارِکودکان چنين جمع         
که   بنمائيم درحالی       آنها را مشمولِ مقررات              های   کارخانه      خواهد بود اگـر قرار باشد            

                                                
 ۳۲ـ۲۷، صفحة گزارش همانـ ۱

  آورد. دست کارخانجات به های بازرسان ياری درگزارشتوان اسناد بس ـ دراين مورد می۲
   Child. Empl. Comm., V. Rep.″, P. X, N. 35"ـ۳

 Child. Empl. Comm., V. Report", p. IX, N. 28"ـ  ۴
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کار اشتغال دارند هيچگونه محدوديت قانونی                    همان نوع     که به   کوچکتری    های   کارگاه    
رقابت                  ئی  عدالتی    عالوه بر بی     کار نداشته باشند. برای زمان نابرابریِ شرايط که ازلحاظ

ساعات درمورد ديگری ن          کوچک بروز می     های کارگاه کار و استثنانمودن يز کند، زيان
آنها يعنی       که ذخيرة کارگریِ         است  شود وآن اين        داران بزرگ پيدا می             کارخانه     برای   

گردد. و باألخره          اند متوجه می      که قانوناً معاف شده       هائی کارگاه سوی جوانان و زنان به
سالمت،    استثنا ازلحاظ      بدون    شود،که کوچک می های کارگاه وضع محرک افزايشِ اين

  ١يشرفت خلق، در وضعِ نامساعدتری هستند." آسايش، پرورش و پ
 ۱۴۰۰۰۰۰از   بيش  کندکه   کارِکودکان پيشنهاد می       خودکميسيون گزارشِ درآخرين

خانگی    کوچک وکارِ وسيلة مؤسسات کودک، جوان و زن را که تقريباً نيمی ازآنها به
يد: "چنانچه      گو  کميسيون مزبور می       ٢نمايند.  کارخانجات قانون شوند، مشمولِ استثمارمی

طورکامل بپذيرد، بدون شک چنين قانونگزاری       خود به پارلمان پيشنهاد مارا درمجموعِ
پردازد، خواهد           آنها می  نه تنها تأثيرِ نيکوئی دربارة جوانان و ضُعفا،که درمرحلة اول به

                                                
  مؤسسات   به  بزرگ نسبت   مؤسسات درمورد محاسنِ  .۱۶۷ـ۱۶۵های ، شمارهXXVـ درهمانجا، صفحة۱

شمارة   ۲۵، صفحة  ۱۴۴شمارة    ۱۳کارِکودکان،گزارشِ سوم، صفحة                ن کميسيو  گزارشِ     به  کوچک  
 وغيره رجوع شود. ۱۴۰شمارة  ۲۷، صفحة ۱۲۵شمارة  ۲۶، صفحة ۱۲۱

توری                که بايستی مشمولِ قانون می            ـ  صنايعی ۲ بودند از:  بافی،کشبافی، حصيربافی،             شدند عبارت 
دوزی،      سازی،کفّاشی،کاله و دستکش           نوعی مص  شمارِآن،گل      مانوفاکتورِ متعلّقات لباس و انواعِ بی                 

سازی وغيره،کارخانة             گرفته تا سوزن      های بلند مرتفعه      خياطی،کلّية کارخانجات فلزکاری، ازکوره                     
دوزی (برای          کائوچوک،گل       های   گری، مانوفاکتورِ توتون،کارخانه                   کاغذسازی، مانوفاکتورِ شيشه           

کتاب، صحافی،         سازی، چـاپِ       دوک و قرقره         بافیِ دستی، مانوفاکتورِ چترسازی،                 نساجی)، قالی       
کاغذ وغيره نيـز وارد              کاغذی، ورق، رنگ برای               که در جزِء آن قوطیِ            ،   Stationery)(   اَفزار    نوشت 

بافی، مانوفاکتورِ زيورآالت از عقيق، آجرپزی، ابريشمِ دستباف، روبان ابريشمی،                                            است)، طناب     
ای از چوب و        سازی،کارهای مختلفه         شده، بيسکويت     ههای نمک، شمع و سمنت، قند تصفي         کارگاه    

 کارهای متفرقة ديگر. 



 پيتال. جلد اولکا    ۷۸۰

د تودةکثيرِکارگران نيز،که مستقيماً (مانن            سودمندی درمورد تأثيرِ  داشت، بلکه همچنين
نمود. قانون        گيرند، خواهد       می  قانون قرار شمولِ (مانند مردان) تحت غيرمستقيم زنان) و

آنها تحميل خواهد نمود؛ ذخيرة نيروی جسمانی                    کارِ منظّم و معتدلی به        مزبور ساعات
جوئی    آن است، با صرفه       کشور وابسته به     کارگران و هم شکوفندگیِ را،که هم سالمت

اَفزايد، مانع ازآن خواهد شدکه نسلِ بالنده، در ابتدای زندگی،                                 ن می  آ  اداره نموده به         
آورد     ساختمان بدنیِ وی زيان وارد               کندکه به    نَحوی زياده مصرف         نيروی خويش را به    

شود  آن می    کشانَد؛ و باألخره وضعِ چنين قانونی موجبِ        تباهی را زودتر از موقع به وآن
بتوانندآموزشی ابتدائی دريافت دارند و بالنتيجه به                         سالگی اطفال     ۱۳که الاقل تا سنِّ      

توان آن      کنند و نمی    ها دقيقاً توصيف می      کميسيون   گزارشِ     اين نادانیِ باورنکردنی،که               
 ١نمود، پايان بخشد."            تلقّی   ملّی   تحقيرِ   آکنده از        احساسِ     و  تألّم   ی پر از    را جز با خاطر      

  پيشنهادهای      دادکه      کار) اطالع  زبِ محافظه(ح دولت توری ۱۸۶۷ فورية ۵شاهانة درنطقِ
پس انجامِ اين        ٢صورت طرحِ قانونی تهيه نموده است.               کميسيون بازرسیِ صنعتی را به        

بود.    (exprimentum in corpore vili)جاندار   پيکرِ تجربه بر ديگر سالِ امر مستلزمِ بيست
گرديد.     کودکان تعيين     کميسيون پارلمانیِ تحقيق دربارة کارِ                بودکه يک     ۱۸۴۰درسال   

 مزبور درگزارشِ             ن. و. سنيور  بنابراظهارات ترين    خويش "وحشتناک       ۱۸۴۲کميسيون

                                                
 Child. Empl. Comm., V. Rep.", p. XXV. N. 169"  ـ١
 ۱۸۶۷اوت  ۱۲در (Factory Acts Extension Act)جاتکارخان رة سرايت مقررات قانونـ قانون دربا۲

-ماشين های کارخانه انضمامِ به و مانوفاکتورها ها نگریها، آه فلزگدازی مزبورکلّية   قانون  شد.  تصويب

گری،کاغذسازی، صمغ،           دهد و همچنين مانوفاکتورهای شيشه              سازی را تحت مقـررات قرار می               
داشته  نفردراستخدام  ۵۰از بيش راکه هائی کلّيةکارگاه وباألخره کتاب، صحافی چاپِ توتون، کائوچوک،

  (Hour of Labour Regulation Act)کار تنظيمِ ساعات سازد. قانون یباشند مشمولِ مقررات قانونی م
شود،   کارِ خانگی ناميده می         کوچک وآنچه راکه         های  تصويب رسيد،کارگاه به ۱۸۶۷اوت  ۱۷که در 

وغيره  ۱۸۷۲مصوبِ سالِ (Mining Act)تحت قاعده درآورد. دربارة اين قوانين و قانون جديد معادن
 گفت. از سخن خواهيمدر جلد دوم ب
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تصويرها راکه تا آن وقت چشمِ جهان نديده بود از آزمندی، خودخواهی و سنگدلیِ            
کودکان و جوانان ترسيم            روزی، تباهی و انحطاط            داران و اولياِء اطفال، از تيره       سرمايه
ای است. ولی         شده  ها ازآن دوران سپری             که اين زشتی      . شايدگمان برده شود         نمود..    

  همان شدت    دهند اين سياهکاری به         که نشان می       هائی در برابر است         گزارش       متأسفانه  
منتشر   (Hardwicke)هاردويک     پيش   دوسالِ    که در ای گذشته همچنان ادامه دارد. جزوه

در همين روزگارِ مـا            ۱۸۴۲های افشاشدة سالِ        دهدکه سوء استفاده        ساخت، نشان می     
سالِ تمام بدون      ۲۰) ۱۸۴۲سال  گزارش (گزارشِ    کمالِ شکوفندگی دارند... اين )۱۸۶۳(
آن بزرگ      که دراين مدت اطفالِ مورد بحث        آن شود خوابيد، درحالی آنکه توجهی به 

انيم داشته باشند و    خو تصوری ازآنچه ما اخالق می کوچکترين آنکه نه  بودند بدون شده
کودکانی       چنين اين   خانوادگی خبری ـ به         نه ازآموزشِ دبستانی، مذهب يا عشقِ طبيعی                 

   ١گردند."  کنونی ازه داده شدکه اولياِء نسلِجا
  های   خواست    نداشت   جرأت     بود. پارلمان ديگر  تغيير يافته اجتماعی وضعِ اَثنا دراين

رفتار    ۱۸۴۲طورکه درگذشته با گزارشِ             مان را نديده بگيرد و ه    ۱۸۶۳کميسيون سالِ 
کميسيون تازه      که  ، درحالی     ۱۸۶۴کرده بود با آن برخورد نمايد. بنابراين ازآغازِ سال                           

گری)،     کوزه    ضميمة گلين (به     فقط قسمتی ازگزارشِ خود را منتشر نموده بود، صنايعِ                      
وهمچنين   سازی    سازی،کپسول      سازی، فشنگ   سازی،کبريت کاغذ ديواری کارخانجات

  بافی   پارچه    گرديدکه دربارة صنايعِ              مقرراتی     بافی مشمولِ      کرکی   های پشت    کارخانه    
ئی،   های قانونی      کابينة توریِ وقت، طرح            ۱۸۶۷فورية     ۵جاری بود. در خطابة شاهانة              

بود،     کارِخود پايان داده            به  ۱۸۶۶که درجريان سالِ کميسيون مبتنی بر پيشنهادهای نهائیِ
  رساند. استحضار به

  

 Factory Acts)کارخانجات قانون قانون مربوط به توسعة شمولِ  ۱۸۶۷اوت ۱۵در 

                                                
 Senior: "Social Science Congress", p. 55, 56, 57ـ و بعد ۱
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Extention Act) همان ۲۱ودر اوت مربوط به سال قانون راتها  کارگاه مقر(Workshops' 

Regulation Act)  ِلی [امضاء] به توشيحاو بزرگ    های   بنگاه    پادشاه رسيد. از اين دو قانون
قانونی درمی های می بنگاهو دو راتمقر آورد. کوچک را تحت  

ها،   سازی   ها، ماشين    آهنگری و مسگری، فلزگُدازی              های   های بلند،کارخانه         کوره   
ها   صحافی   ها و   چاپخانه     چسب،کاغذ، شيشه، توتون و همچنين    های ها،کارگاه فلزکاری

نفر يا بيشتر     ۵۰ن واحدی      که در زما      های صنعتی از اين نوع         کارگاه      کلّية  طورکلّی    و به  
وسيلة قانون توسعة       هستند، به    کار مشغول     روز درسال به ۱۰۰ در استخدام دارند و الاقل

قانونی درمی شمولِ قانون راتمقر آيند. کارخانجات تحت  
تعاريفی   از قانون داشت، برخی اين اينکه بتوان تصوری از وسعت دامنة شمولِ برای

  آوريم: مزبور داده شده است ذيالً میکه در قانون  را
يا   ای  صورت حرفه که به است ئی  کارِ دستی قانون هر نوع  پيشه در اين  "مقصود از

پردازد،آن         می   کاال   از يک    کاالئی يا جزئی ساختنِ شود و به منظورِ جلبِ نفع انجام می به
نَحوی   را به    ياآن     کند و   دهد، صيقل می     کند، آن را زينت می دهد، تعمير می را تغيير می

  نمايد، صورت جزئی ازآن می کاال يا به صورت از اَنحاء آمادة فروش به
اينکه سرپوشيده      آن، اعم از    که در درون است دکّان يا محلّی ازکارگاه هر "غَرض

ای انجام      کارگرِ پيشه     کارگرِ جوان يا يک         يک   کودک،   وسيلة يک و يا سرباز باشد، به
کرده است حق       کارگر را استخدام         کودک وکارگرِ جوان و زن      که کس گردد وآن می

  دارد درآنجا وارد شود وکنترل نمايد،
ازاِء مزد و خواه بدون مزد تحت نظرِ          ای خواه به که در پيشه است کسی "شاغل آن

  کند، يک نفر استاد يا يکی از اولياِء خود کار می
که نسبت به طفل      ت يا هر شخصِ ديگری     "اولياء عبارتند از: پدر، مادر، سرپرس                     

  ياکارگرِ جوانی سمت سرپرستی يا حقِّ نظارت داشته باشند."
کودکان،کارگران     اشتغالِ که محتَویِ مجازات تخلّف ازمقررات مربوط به ۷مادة 
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سازد   تنهاکارفرما، اقوام وغيره را مشمولِ جريمة نقدی می           کارگر است نه جوان و زنان
کودک،کارگرِ        که سرپرستیِ اشخاصِ ديگری مجازات مزبور را به "پدر و مادر وبلکه 
  دهد. می شوند"نيز سرايت مند می دارند ويامستقيماً ازکارِآنان بهره عهده را به  زن و جوان

        توسعة شمولِ قانون شود،   های بزرگ می       کارخانجات،که مربوط به بنگاه               قانون
استثناءترا             با           آميز و سازشکاری         های حقارت       شیدرنتيجة يک سلسله  بزدالنه  های 

  گامی به عقب است. کارخانجات داران، نسبت به قانونسرمايه
 بارد، در دست        تمامِ اَجزاِءآن می    از ها،که بيچارگی کارگاه مقررات به قانون مربوط

لمات ک  صورت   ، به  آن بودند      که مأمورِ اجرای         ها وکارمندان محلّی         مأمورينِ شهرداری        
پارلمان اين اختيارِ تام را ازآنها سلب نمود                     ۱۸۷۱که درسال     ماند. آنگاه       جانی باقی     بی 

 ۳۰۰کارخانجات واگذارکرد يکباره بيش از يکصدهزارکارگاه و                                بازرسان     آن را به     
کُمکی به پرسنلِ بسيار      افزود ولی فقط هشت عضوِ          آنها    سئوليت م دايرة       آجرپزی را به       

  ١زود.ناچيزِ آنها اف
ازطرفی       که  است  کند اين    نظر می  جلب۱۸۶۷قانونگزاری آنچه درمورد اين بنابراين

العاده و      نمايدکه آنچنان مقررات فوق              ضَرورت، پارلمان طبقات حاکمه را مجبور می               
داری اصوالً بپذيرند و از سوی ديگر                  کشیِ سرمايه    های بهره     روی ای عليه زياده پردامنه

  دهدکه همراه با اجرای اين مقررات بوده است. و سوِء نيتی را نشان میتزلزل، اکراه 
دربارة صنايعِ معدنی نيز تصويب مقررات جديدی را                      ۱۸۶۲کميسيون رسيدگیِ 

جهت   اين    های ديگر از       باکلّية رشته  پيشنهاد نمود. اين پيشنهادها درمورد صنعتی بودکه
آميخت.    هم درمی     داران صنعتی به     ن و سرمايهکه درآن منافعِ مالکينِ زمي تفاوت داشت

                                                
 ۱۸۷۱معاون. درسال    ۴۱يار، و بازرس ۲بازرس،  ۲کارخانجات مرکّب بود از  ـ پرسنلِ ادارة بازرسی۱ِ

د و کارخانجات در انگلستان، اسکاتلن       آن اضافه شد. مجموعِ هزينة اجرای قانون هشت معاون ديگر به
شدکه درجزِءآن مخارجِ محاکمات  ليرة استرلينگ می ۲۵۳۴۷فقط بالغ به ۱۸۷۱ـ۷۲مالیِ ايرلند درسالِ

  آمده بود. حساب عليه متخلّفين از قانون نيز به
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ها شده   کارخانه     که بينِ اين دو منافع وجود داشت موجبِ تسهيلِ قانونگزاریِ                         تضادی   
هائی    کُشی  ها و موش     دادن     کش   خودیِ خود برای توضيحِ          بود ولی فقدان اين تضاد به             

  است. که درمورد قانون معادن روی داد،کافی
ای افشا نمود و     راَنگيزندهآنچنان مطالبِ وحشتناک و ب ۱۸۴۰کميسيون رسيدگیِ 
ئی در برابرِ تمامِ اروپاگرديدکه پارلمان مجبور شد وجدان                               موجبِ آنچنان رسوائی         

               معادن ساختنِ  که فقط به ممنوع      آسوده سازد؛ قانونی           ۱۸۴۲خود را با تصويبِ قانون  
ه کارِ زيرزمينیِ زنان وکودکاننمود. ل قناعت میسا  کمتر از د  

گرديد.     وضع  (Mines' Inspection Act)قانون بازرسیِ معادن          ۱۸۶۰سپس درسال  
ويژه برای اين          که به   وسيلة بازرسان دولتی بايستی به طبقِ اين قانون مؤسسات معدنی می

مؤسسات    سال را در      ۱۲تا   ۱۰گردند بازرسی شوند و نبايد پسران بينِ  تعيين می منظور
نامة دبستان باشند و يا ساعات معينی به               بپذيرند مگر اينکه آنان دارندةگواهی                    مزبور   

ناچيز     نَحوِ مضحکی   شده به  اين قانون درنتيجةآنکه عدة بازرسان انتخاب  مدرسه بروند.
روی  که بعداً خواهيم ديد، فقط به عللِ ديگری آنان محدود بود و نيز نظر به و اختيارات

  ند.ما کاغذ باقی 
  است تحت عنوان: گزارشی  معادن، بی دربارةآهای  کتاب يکی ازآخرين

"Report from the Select Committee on Mines, together with... Evidence, 23. 
July 1866." 

که اختيارِ دعوت شهود        است عوام اعضاِء مجلس از اثرِکميسيونی مرکّب مزبور گزارشِ
که درآن خودگزارش فقط          کتابِ قطوری است شته است. اينو تحقيق ازآنان را نيز دا

تواند بگويد و بايستی از شهود             کميسيون چيزی نمی      پنج سطر است بدين مضمون،که        
  آيد! عمل بيشتری تحقيق به

تحقيق   انگلستان برای       آوردکه درمحاکمِ       ياد می ای را به نَحوة استماعِ شهود طريقه
(تحقيق از راه محادثه ياگفتگوی متقابل)     (cross examinations)از شهود مرسوم است

هائی از چپ       کننده و پرسش     شرمانه وگمراه     کوشد با سؤاالت بی آن وکيل می و ضمنِ
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تسليم دربرابرِ خود وادارد وکلمات را در دهان او بپيچانَد. دراينجا  و راست شاهد را به
نيز تشريف     معادن    احبان ومتصديان  هستندکه درميانشان ص وکال همان بازرسان پارلمانی

ای   اندازه      دارند و شهودکارگران معادن اکثراً از معادن ذغال هستند. همة اين نمايش به   
را   گزارش     توان دراينجا برخی از مستخرجات   که نمی نمای روحية سرمايه است خصلت

شده  بندی   قهنياورد. برای اينکه درک مطلب آسان شود، نتايجِ تحقيقات وغيره را طب                               
آن داده شده در          که در مقابلِ      هائی   که سؤاالت و پاسخ       گردم  کنم و متذکّر می ذکر می

آنها دراينجا نقل        که اظهارات        بندی شده است و شهودی        آبیِ انگليسی نيز نُمره        کتابِ  
  سنگند. شود،کارگران معادن ذغال می
وآمد اجباری در          مامِ رفت   انض   ساله در معادن ـ کار به          ۱۰کودکان      مسئلة اشتغالِ    .۱

طورِ استثنائی ازآن بيشتر است و            کشد و به    ساعت طول می     ۱۵تا   ۱۴معادن معموالً 
).کارگران        ۸۳  ، ۴۵۲ ، ۶ يابد (شمارة عصر ادامه می ۵و۴تا صبح ۳،۴،۵آنگاه ازساعت

کم شود برای      کنند ولی برای اينکه مخارج             کار می    ساعت  ۸بزرگسال دو نوبت يا          
). پسران خُردسال       ۲۰۴ ،۲۰۳، ۸۰کاری وجود ندارد (شمارة  چنين نوبت خُردساالن

اند    گماشته شده   مختلفة معدن های طورِعمده برای بازکردن و بستنِ درها درقسمت به
وغيره مشغولند (شمارة         ذغال ونقلِ مانند حمل دشوارتری کارهای بزرگترند به وآنهاکه

۱۲۲ ،۷۳۹ ،۱۷۴۷    نِّ        کار    طوالنیِ     ). ساعاتسالگی ادامه       ۲۲تا   ۱۸در زيرزمين تا س
). اکنون با اطفال و          ۱۶۱دهد (شمارة  کارِ واقعیِ معدن روی می گُذار به دارد، سپس

).  ۱۶۶۳ـ ۶۷شود (شمارة  گذشته رفتار می های تر از هر يک از دوران جوانان سخت
ممن  به   قانونی دائر      خواهندکه می طورِمتّفق به تقريباً معدن کارگران تکار درمعادن        وعي

(که    (Hussey Vivian)ويويان     هسی گردد. اينک        سالگی ازطرف پارلمان وضع۱۴تا 
وبيشیِ درجة فقرِ پدر و       پرسد: "آيا اين خواست باکم خود متصدیِ معدن است) می

گويد: "آيا کمالِ سنگدلی نخواهد               می   (Bruce)مستر بروس    مادر بستگی ندارد؟" و     
ر مرده يا معلول است، ما خانواده را از اين منبعِ عايدی محروم                     بود اگر آنجاکه پد
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خواهيد درکلّية        سازيم؟ درهرصورت بايد قاعدة عمومی وجود داشته باشد. آيا می       
سال در زيرزمين ممنوع سازيد؟" جواب: "بلی درکلّية                         ۱۴مواردکارِکودکان را تا            

  سال درمعادن ممنوع       ۱۴از بيش : "اگرکارِ اطفالِويويان). ۱۱۰تا ۱۰۷موارد." (شمارة 
هارا درکارخانجات وغيره نخواهند فرستاد؟ ـ قاعدتاً خير."                       گرددآيا اولياِءآنها بچه

اين     است. ولی     کارِآسانی     نظر خيلی  ). کارگر: "بازکردن و بستنِ درها به۱۷۴(شمارة 
که   ای   يکی ازکارهای پرمشقّت است. صَرف نظر از جريان هوای دائمی، پسربچه                             

های زندان باشد، توقيف            از سياهچال     که در يکی      است عيناً مانند اين  کار أمورِ اينم
تواند     که روشنائی داشته باشد نمی         ِ بورژوا: "آيا اين پسر درصورتی                 ويويان    است."    
بخرد.     شمع بايستی   کار وی     اين  که مراقبِ درهاست، چيز بخوانَد؟ ـ اوالًبرای درحالی

اندکه     وی داده نخواهد شد. او را آنجاگذاشته                    ای به    اجازه    ولی با وجود اين چنين          
ای داردکه بايد انجام دهد. هيچگاه من پسری را                       کارِ خود باشد. وی وظيفه  مراقبِ
 ).۱۴۱ـ  ۶۰که در معدن چيز بخوانَد." (شمارة ام نديده

 برای    کارخانجات      مانند قانون      کارگران معدن خواستارِ قانونی                کودکان ـ پرورشِ .۲
  که  ۱۸۶۰دارندکه مقررات قانون               کودکان هستند. آنان اظهار می               آموزشِ اجباریِ    

است پندارِ محض       داده      ساله قرار۱۲ـ۱۰نامة آموزشی را شرط پذيرشِ پسران گواهی
داری واقعاً       که تجربة "دردناکِ" رسيدگیِ قُضّات تحقيقِ سرمايه جاست است. همين

کارفرمايان الزم          ) "آيا قانون بيشتر عليه          ۱۱۵شمارة   گيرد. (     خود می    جنبة مسخره به    
) " آيا بيشتر عليه اينها ياآنها؟            ۱۱۶است يا عليه اولياِء اطفال؟ ـ عليه هردو." (شمارة  

اند    ) "آياکارفرمايان خواسته   ۱۳۷(شمارة  را بدهم؟" توانم جوابِ اين  ـ من چطور می
  نمايد؟ ـ هرگز." (شمارة            تطبيق  دبستانی    گرددکه باآموزشِ           تنظيم  کارطوری      ساعات

خواهند نمود؟ ـ آنان            خودرا تکميل        ) "آياکارگران معادن بعدها آموزشِ                      ۲۱۱
نوشی و   گيرند،آنان دنبالِ باده               روند وعادات زشتی فرامی               تر می   طورکلّی عقب     به 

) ۱۰۹گردند." (شمارة           کلّی دچارِ انحطاط می          روند و به      آن می    قماربازی و اَمثالِ          
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خيز   های شبانه فرستاد؟ ـ در بيشترِ مناطقِ ذغال                 توان اطفال را به دبستان               نمی "چرا    
 که اطفال درنتيجة کارِ         است  مطلب اين     اصلِ   هائی وجود ندارد. ولی               چنين دبستان    

شود.   آنان ازخستگی بسته می          شوندکه چشمان     فرسا چنان خسته و وامانده می    طاقت
هستيد؟ ـ ابداً       آموزش      د: "آيا شما مخالف       کن  گيری می    سپس بورژوا چنين نتيجه        

مجبور   ۱۸۶۰قانون    معادن طبقِ      ) "آيا متصديان       ۴۴۳وجه ولی وغيره." (شمارة              هيچ  به 
کنند؟   نامة دبستانی مطالبه        گواهی      سال ۱۲و   ۱۰استخدامِ اطفالِ بينِ  نيستند درصورت

نظرِ   ) "پس به    ۴۴۴ارة   کنند." (شم     کار را نمی      ـ طبقِ قانون بلی، ولی کارفرمايان اين                 
نشده                        شما اين شرط قانونی به         طورکلّی اجرا نشده است؟ ـ اين شرط اصالً اجرا 

دهند؟    می  عالقةزيادی نشان         مسئلة تربيتی ) "آياکارگران معادن به۷۱۷است." (شمارة
حرارت      ) "آيا آنان برای اجرای قهریِ قانون خيلی          ۷۱۸آنها." (شمارة اعظمِ  ـ قسمت
زور    آن را به      چرا اجرای         ) "پس   ۷۲۰(شمارة      آنها."     هند؟ ـ اکثريت عظيمِ د نشان می

نپذيرند      را   نامه   گواهی    بی  پسران     مايلند   هستندکه   ازکارگران  کنند؟ ـ بسياری مطالبه نمی
) ۷۲۱  ." (شمارة     (a marked man)شوند  داری می های مارک صورت آدم درآن ولی 

 ) "آيا شما    ۷۲۲ـ در برابرِکارفرماشان." (شمارة                 شوند؟    دار دربرابرِ کی می            "مارک    

است مورد     کرده    اينکه از قانون اطاعت             دليلِ   کسی را به      کارفرما      کنيدکه   گمان می   
) ۷۲۳چنين خواهندکرد." (شمارة               که اين    عقيده دارم         دهد؟ ـ من     می   تعقيب قرار    

آنها داده        ار به  اختي   کنند؟ ـ اين     نمی  اطفالی امتناع         "چراکارگران از پذيرفتنِ چنين                
) "آيا شما تقاضای مداخلة پارلمان را داريد؟ ـ اگر قرار                           ۱۶۳۴است." (شمارة  نشده

کارگران معادن انجام شود آن                و پرورشِ اطفالِ         باشد اقدامِ مؤثری دربارة آموزش      
  ) آيا اين     ۱۶۳۶گردد." (شمارة  طورِ قهری تحميل وسيلة قانون مجلس به اقدام بايد به

يا فقط دربارة         شود  کبير انجام     کلّية کارگران بريتانيای            يد در مورد فرزندان            اقدام با     
) ۱۶۳۸کنم." (شمارة        کارگران معدن صحبت        نامِ  که به ام اينجا آمده معدنچيان؟ ـ من

گذاشت؟ ـ زيرا آنان ازقاعدة عمومی            "چرا بايد فرزندان معدنچی را با ديگران فرق
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) "چرا    ۱۶۴۰"از چه نظر؟ ـ از نظرِ جسمانی." (شمارة           )۱۶۳۹مستثنا هستند." (شمارة 
  که  گويم   ديگر باشد؟ ـ من نمی     تر از فرزندان طبقات آنها پرارزش بايد آموزش برای

 آنها در      که  کارِ زياده ازحدی            مناسبت  آنها ارزشمندتر است ولی به            آموزش برای        
  استفاده     ای روزانه و يکشنبه         ه  که از دبستان        را دارند        آن     شانسِ  کمتر   معادن دارند       

طورِمطلق     قبيل مسائل را به       توان اين      که نمی   ) "آيا چنين نيست      ۱۶۴۴(شمارة  نمايند."
قدرِکافی هست؟ ـ خير."          ) "آيا در ناحية شما مدارس به              ۱۶۴۶تلقّی نمود؟" (شمارة 

شوند،   فرستاده      مدرسه   دهدکه همة اطفال به     دولت دستور ) "پس اگر ۱۶۴۷(شمارة 
کنم   گمان می    همـه مدرسه برای همـة کودکان يافت؟ ـ من                   توان اين       می   زکجا  ا 

وجود خواهند        به  خود مدارس        واحوال مساعد شوند خودبه             محض اينکه اوضاع       به 
و  خواندن     اعظمِ معدنچيان بزرگسال       کودکان، بلکه قسمت عظيمِ تنها اکثريت آمد. نه
 ).۷۲۶ـ۷۰دانند." (شمارة  نمی نوشتن 

در    ولی    ندارند       اشتغال    کار   به   زيرزمين      در  ديگر کارگر زنان ۱۸۴۲زنان ـ ازسال کارِ .۳
ها و يا     کانال    سوی  های ذغال به       کارِ بارگيری وغيره، به راندن بشکه                  باالی معدن به      

شوند. استفاده ازکارِ          گماشته می   سنگ وغيره    آهن، جورکردن ذغال             های راه      واگن   
). اينان اغلب        ۱۷۲۷سيار افزايش يافته است. (شمارة              چهار سال اخير ب       زنان طیِّ سه    

رسد.    سال می   ۶۰و  ۵۰تا ۱۲هستند وسنّشان از معدن کارگران های زنان، دختران وبيوه
) "کارگران معدن دربارة اشتغالِ زنان درکارهای              ۶۴۸). (شمارة۱۷۷۹ ـ ۶۴۵(شمارة 

فرستند." (شمارة       ت می کار لَعنَ    طورِ عموم بر اين        کنند؟ ـ آنان به       معدن چه فکر می     
کنند... آنان        کار را برای جنسِ زن فسادآور تلقّی می                   قبيل  ) "چرا؟ ـ آنان اين            ۶۴۹

شود.   وحيائی زايل می      موارد هرگونه شرم کنند. دربسياری تن می مردانه به لباسِ نوعی
کثيف است. در      همان اندازة داخلِ معدن       کشند. کارِآنها به برخی از زنان سيگار می

شوهرداری ميان هستندکه نمی آنان زنان دهند."     خودرا انجام       داریِ خانه توانند وظايف
ديگرکارِ سودآورتری           توانند جای   ) "آيا بيوگان می۷۰۹وبعد). (شمارة ۶۵۱(شمارة
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توانم سخن بگويم."        باره نمی    شيلينگ در هفته)؟ ـ دراين ۱۰ـ ۸(يعنی آورند دست  به
را ازآنها سلب        ايدکه اين وسيلة زندگی          گرفته  ود شما تصميموج ) "بااين۷۱۰(شمارة

تصميمی داريد؟       رو چنين    ) "ازچه     ۱۷۱۵کنيد؟ (ای سنگدل!) ـ بلی، مسلّماً." (شمارة  
 نآنا   خواهيم     ـ ماکارگران معدن نسبت به جنسِ زيبا احترامِ فراوانی داريم و لذا نمی

طورِ عمده بسيار سنگين و     کار به اين.. کارکردن در معادن ذغال ببينيم. را محکوم به
) ۱۷۳۲کنند." (شمارة        تُن بار بلند می  ۱۰دشوار است. بسياری ازاين دختران روزانه

که در معدن اشتغال دارند فاسدتر از زنانی هستند             کارگری کنيد زنان "آيا تصور می
تر از دخترانی       کنند؟ ـ درصد فاسدشدگان درميان اينان بيش هاکار می که درکارخانه

  ) "پس شما از وضعِ اخالقیِ          ۱۷۳۳کنند." (شمارة         ها کار می     که درکارخانه          است 
کارِ زنان در         ) "آيا مايليدکه       ۱۷۳۴کارخانجات نيز راضی نيستيد؟ ـ خير." (شمارة                  

) ۱۷۳۵خواهم." (شمارة           گردد؟ ـ خير، من چنين چيزی نمی             ها نيز ممنوع     کارخانه    
تر است."     تر و شايسته  جنسِ زن محترمانهکار برای  يرا آن نوعخواهيد؟ ـ ز  "چرا نمی

اخالقی برای زنان          کارِ مزبور از نظرِ آيا عقيده داريدکه ) "باوجود اين ۱۷۳۶(شمارة 
عالوه من      که درموردکارِ معادن وجود دارد. به         اندازه و شدتی زيانمند است؟ ـ نه به

لِ جسمانی واجتماعی را نيز درنظر دارم.         کنم بلکه عل اخالقيات نمی تنها صحبت از
دختران  اين است. اگر سرحدّ خود رسيده دختران تأثرآوراست و به انحطاط اجتماعیِ

کارگران در معدن درآيند مردان عميقاً از اين انحطاط رنج خواهند برد                  به زوجيت
بپردازند."       نوشی   کرده به باده        و اين امر آنها را وادار خواهدکردکه خانه را ترک                            

کار   آهنگری    های   که درکارخانه        آيا همين وضع درمورد زنانی              ) "ولی    ۱۷۳۷(شمارة 
نمی         می  کنم."    کار صحبت   های   توانم دربارة سايرِ رشته             کنند صادق نيست؟ ـ من 

کنند و   کار می      آهنگری     که در    ) "آخر بگوئيد چه فرقی بينِ زنانی               ۱۷۴۰(شمارة    
ام."     مسئله نياَنديشيده       اين    د وجوددارد؟ ـ من درمورد       کارمشغولن که درمعادن به زنانی

توانيد تفاوتی بينِ اين طبقه و طبقة ديگر پيداکنيد؟ ـ من در                 ) "آيا می۱۷۴۱(شمارة 
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اين خانه وآن خانه به وضعِ              وآمد به     ام ولی درنتيجة رفت            اين مورد آگاهی نيافته           
) "آيا شما     ۱۷۵۰ام." (شمارة          که در امورِ منطقـة ما وجود دارد پِی برده                      دلخراشی   

آور است      کارِ زنان در هر جا که فاسدکننده و انحطاط  اين نداريدکه تمايلِ شديد به
        مادر سرچشمه                حذف شود؟ ـ چرا... بهترين عواطف گيرد."     کودکان بايد از تربيت

) "اما آخر اين وضع در موردکارِ زنان درکشاورزی نيز صادق است؟   ۱۷۵۱(شمارة 
کار    را   کشاورزی فقط دو فصل است. اما دررشتة ما همة زنان تمامِ چهارفصل      ـ کارِ

که رطوبت      کار اشتغال دارند درحالی              اُفتَدکه روز و شب به  کنند وگاه اتّفاق می می
بدن آنها نفوذکرده است، از نظرِ جسمانی ضعيف می تا پوست  آنها     شوند و سالمت

طورکلّی اين مسئله را (مسئلة کارِ زنان                  ا شما به ) "آي    ۱۷۵۳رود." (شمارة          از بين می    
توانم بگويم       ام وآنچه می       اطراف خود انداخته           ايد؟ ـ من نظری به        را) مطالعه نکرده        

که بتواند با مسئلة کارِ زنان در معادن ذغال برابری                         جا موردی      که در هيچ اين است
  معدنچيان    طبقة  ورمند. بهترين      ز  کارِمردانی  هم مرداست وآن کارکارِ ام. اين کند، نيافته 

اينکه مورد پشتيبانیِ زنان خود         جای کوشند، به شدن خويش می که برای اعتال وآدم
از آنکه حضَرات        شوند." پس      وسيلة آنان به پستی سوق داده می              عکس به   باشند به  

آنها    کنند، باألخره رازِ "همدردی"ِ                 ور سؤاالتی طرح می ور وآن بورژواها باز از اين
  کلِّ معدن را به       دار مراقبت       شود: "معدن      های فقير وغيره فاش می          با زنان و خانواده           

آقايان برای اينکه مورد تقديرِ ارباب قرارگيرند                کند و اين آقايان معينی تفويض می
کنند   جوئی   چيز صرفه   گيرندکه تا سرحدّ امکان در همه             اين سياست را در پيش می        

دختران     پنس بايد مزد بگيرند به         ۶و  که مردان دو شيلينگ       کاری انرو در هم و ازاين
 ).۱۸۱۶شود." (شمارة  پنس مزد داده می ۶و تا يک شيلينگ  يک شيلينگ

 که ازطرف     هائی   بررسی    ) "درمورد    ۳۶۰مرگ ـ (شمارة منجربه منصفة سوانحِ هيئت .۴
coroner's inquests گيرد   می  انجام     شما  درناحية    مرگ) سانحة درمورد (مأمورِبازرسی

کند، خرسند     می   اتّخاذ     سوانح    درموارد رويداد   که دادگستری ازترتيباتی آياکارگران
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ويژه از      ) "چرا خرسند نيستند؟ ـ به        ۸۶۱هستند؟ ـ خير، آنها راضی نيستند." (شمارة                
کنندکه مطلقاً درکارِ معادن           می   منصفه تعيين   عنوان هيئت را به که اشخاصی جهت آن

خواهند. عموماً        کارگران را جز برای ادای شهادت نمی              ای ندارند. هيچگاه هسررشت
های وی هستند و       دار و مشتری        آورندکه تحت نفوذ معدن            کاسبان اطراف را می          

که قسمتی از هيئت  فهمند. خواست ما اين است هيچگاه اظهارات فنّیِ شهود را نمی
شود مخالف     که داده می        رأيی    منصفه را کارگران معدن تشکيل دهنـد. معموالً                   

باشند؟    طرف   بی   نبايد    منصفين   عقيدة شما   به ) "آيا۳۷۸اظهارات شهوداست." (شمارة 
  بينم  طرف خواهند بود؟ ـ من هيچ جهتی نمی        ) "آياکارگران بی۳۷۹ـ چرا." (شمارة 

ا آيا آنه     ولی  " )  ۳۸۰کارشناسی دارند." (شمارة طرف نباشند. آنان که چرا بايدآنها بی
کارگران      نفعِ  هائی غيرعادالنه و سخت به          که قضاوت     اين نخواهند داشت  گرايش به

 کنم." نمايند؟ ـ خير. من چنين چيزی را گمان نمی

۵.                 آنها به       کارگران اين است         وزن و اندازة تقلّبی وغيره ـ خواست زد۱۵جای    که م 
های ذغال      لروز يک بار، هر هفته پرداخت شود. آنها خواستارِ اين هستندکه سط                          

برای جلوگيری      آنها وتقاضا دارندکه   برحجمِ مکعبِ بنا نه طبقِ وزن حساب شود بر
) "هرگاه تقلّبی       ۱۰۷۱از تقلّب در توزين مورد حمايت قرارگيرند وغيره. (شمارة                            

روزه معدن  ۱۴آگهیِ  گيرد آيا کارگر حق نداردکه با پيش ها انجام در توزينِ سطل
ديگر رود باز با همان ماجرا روبرو                    جای   کارگرِ مزبور به        راگ    کند؟ ـ  ولی     را ترک    

عدالتی     تواند هرآنجائی را که بی             ) "ولی مگر وی نمی         ۱۰۷۲خواهد شد." (شمارة         
) ۱۰۷۳(شمارة    جا حکمفرماست."      عدالتی در همه       کند؟ ـ  بی    حکومت دارد، تَرک         

آگهیِ    کند با پيش    می کار      که را حق دارد هر بار محلّی کارگر  که "مگر چنين نيست
 کن! ـ چرا." ديگر بس است چالش ويد؟روزه تَرک گ ۱۴

برند. (شمارة   بازرسِ معادن ـ کارگران تنها از سوانحِ ناشی از انفجارِگاز رنج نمی .۶
نَحوی   وبعد) "ما همچنين از تهوية بد معادن ذغال شکايت داريم زيرا وضع به                             ۲۳۴
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ازدست      را    کاری    هرنوع   روافراد قدرت ازاين کشيد و توان نَفَس می زحمت به که است
  موجبِ    متعفّن  هوای     کنم،   می   کار   من  که ازمعدن درهمين قسمتی درست مثالً دهند. می

اصلی    اند. معبرهای      ها در بسترِ بيماری افتاده که عدة بسياری برای هفته است آن شده
طورنيست.     اين    کنيم  می که ماکار    آنجائی درست اند ولی قدرکافی تهويه شده اکثراً به

کند، وی را اخراج           که از بدیِ تهويه شکايت         حاال اگرکسی را نزد بازرس بفرستيم    
جا کاری پيدا       شودکه ديگر در هيچ        داری" می       بعد آدمِ "مارک          کنند و ازآن به        می 

ای بيش     پاره    است ورق      تصويب شده ۱۸۶۰که درسال معادن کند. قانون بازرسیِ نمی
که شايد در هر       طوری    کم وکوچک است به  تعداد بازرسان خيلینيست. بازرسی و 

کلّی ازکاراُفتاده و مرد              کند. بازرسِ ما آدمِ به             ئی می   سال يک بار بازديد رسمی          ۷
مؤسسة معدنی اَبوابجمعِ او است. عالوه بر عدة                   ۱۳۰که بيش از   ای است هفتادساله

بايد     ) "آيا دولت       ۲۸۰داريم." (شمارةيار  ای بازرس عده بيشتری بازرس، ما احتياج به
خودکارگران        اطالعِ    دهدکه هرچه شما تقاضا داريد بدون     ارتشی از بازرسان ترتيب
خود    داخلِ  را در اطالعات خود و آنها بايد بيايند نيست ولی انجام دهد؟ ـ اين ممکن

ودکه   کار چنين ش    کنيدکه نتيجة اين      ) "خيال نمی     ۲۸۵معادن جستجوکنند." (شمارة     
گردد؟     دار برداشته شده منتقل به دولت       مسئوليت! درمورد تهويه وغيره از سرِ معدن

وجه. وظيفة بازرسان بايد اين باشدکه آنها را وادار به اجرای قوانينِ موجود      هيچ ـ به
کنيد آيا منظورتان        ) "وقتی شما از معاونينِ بازرس صحبت می             ۲۹۴نمايند." (شمارة 

تر ازآنها باشد؟        کمتر وخصايلشان پائين        کنونی   شان از بازرسان که حقوق است کسانی 
آنان    که  کنم  وجه آرزو نمی  هيچ ـ چنانچه شما بتوانيد اشخاصِ بهتری پيداکنيد من به

) "شما ميل داريدکه عدة بازرسان افزايش                    ۲۹۵تر از بازرسان باشند." (شمارة       پست
افرادی      خواهيد؟ ـ ما به       ثابه بازرس می      م  تری از مردم را به            يابد يا اينکه طبقة پست        

باشند." (شمارة      وآمدکنند وترسی ازجان خود نداشته که درمعادن رفت داريم احتياج
) "اگرآرزوی شما را داير به تعيينِ بازرسان بدتری برآورده سازند، آيا عدمِ                                       ۲۹۶
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ه دولت    کار مربوط ب    وجود نخواهدآورد وغيره؟ ـ خير. اين آنها خطری به شايستگیِ
بودن اين نوع تحقيقات سرانجام        معنی ای را انتخاب نمايد." بی که افراد شايسته است

همين سبب در ميان صحبت       گرديد و به    کميسيون تحقيق نيز معلوم برای خود رئيس
که افرادکاردانی انتخاب شوندکه خودشان معادن   است دويد وگفت: "نظرِ شما اين 

کار اندازد."         خودرا به عالیِ دانشِ  دهند تاوی سپس گزارش رسباز را بازديدکنند و به
دارد؟ ـ بله مخارج         ) "آيا تهوية تمامِ اين مؤسسة کهنه خرجِ زياد برنمی۵۳۱(شمارة 

) يک   ۵۸۱جان عدة بسياری حفظ خواهدشد." (شمارة                    است زياد باشد ولی ممکن
گويد:    کند و می    راض می   اعت   ۱۸۶۰قانون     ۱۷نفر ازکارگران معدن نسبت به فصلِ               

کار مناسب     کندکه برای      ازمعدن را در وضعی مشاهده              اگر بازرس، قسمتی          "اکنون    
 ۲۰معدن   معدن و وزيرکشورگزارش دهد. سپس صاحب          صاحب را به  نيست بايدآن

تواند از هرگونه تغييردادنی   روز وی می۲۰از پايان روز فرصت فکرکردن دارد. پس
گرفت، وی بايد به وزيرکشور شرحی                که چنين تصميمی یامتناع نمايد. ولی هنگام

آنها داوران را انتخاب      معدن را پيشنهاد نمايد تا وزير از ميان نفر مهندس ۵بنويسد و
دار عمالً کسانی راکه بايد دربارة او       که دراين مورد معدن نمايد. عقيدة ما اين است

ققِ بورژوا که خود         ) "مح   ۵۸۶کرده است." (شمارة             کنند خودش تعيين       قضاوت   
محض دارد." (شمارة            که جنبة تجريدیِ      است اعتراضی گويد: "اين داراست می معدن
که    گويم   دهيد؟ ـ من می      کم بها می    درستیِ مهندسينِ معادن     به ) "پس شما نسبت۵۸۸

) "آيا مهندسينِ معادن        ۵۸۹است." (شمارة        غيرمنصفانه وغيرعادالنه          اين وضع خيلی    
       تمدارای نوعی س      که شما    ئی  آنها را مافوقِ جانبداری              رسمی نيستندکه تصميمات

آن ترس داريد، قرار دهد؟ ـ من از دادن هر جوابی دربارة صفات شخصیِ اين                                     از
موارد بسيار        اشخاص دربسياری        که اين  است کنم. برای من مسلّم افراد خودداری می
قدرت از      است، اين     درميان   نسانا جان که کنند وبايستی درمواردی مغرضانه رفتار می

کنيد   "تصور نمی      کند:   می   مطرح    را ذيل سؤالِ شرمانه بی بورژوا همان گردد." سلب آنان
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بينند؟" و     شود خسارت می      که واقع می      که صاحبان معادن نيز درنتيجة انفجارهائی                 
دست  توانيد منافعِ خود را رأساً در                ): "آيا شماکارگران نمی           ۱۰۴۲باألخره (شمارة    

  بگيريد و از دولت استمداد نکنيد؟ ـ خير."  
بازرس. يکی       ۱۲کار وجود داشت و         مؤسسة معدن  ۳۲۱۷در انگلستان  ۱۸۶۵سال 

که اگر     کند  ) خود حساب می      ۱۸۶۷ژانوية  ۲۶(روزنامة تايمز، يورکشايرداران  از معدن
گذاريم اينان در        گيردکنار ب      که تمامِ اوقات بازرسان را می          کارهای صرفاً اداری را هم

های   توانند از هرمعدن بازديد نمايند. بنابراين اگر طیِّ سال         هر ده سال فقط يک بار می
کار، هم ازحيث تعداد و هم از جهت            ) سوانح۱۸۶۷ِو ۱۸۶۶های اخير (ازجمله نيز سال

 اند،   طورِ تصاعدی ترقّی نموده           اند) به     کارگر فدا شده       ۳۰۰تا   ۲۰۰وسعت دامنه، (گاه    
  داری هستند. های توليد "آزاد" سرمايه ها زيبائی جای شگفتی نيست. اين
 تمامِ نقايصی         ۱۸۷۲در هر حال قانون که   است  که دارد، نخستين قانونی           ، با وجود

يان و مالکينِ                        ساعاتترتيب درآورده و متصد مشغول در معادن را تحت کارِکودکان
  اصطالح تصادفات مسئول قرار داده است. معادن را تا حدودی در برابرِ اين به

که   کودکان، جوانان و زنانی               مأمورِ تحقيق دربارة وضعِ            ۱۸۶۷کميسيون سلطنتیِ  
  های   های مهمِّ چندی منتشر ساخت.کوشش          کار اشتغال دارند،گزارش      درکشاورزی به

، کشاورزی، ولو با تغييرشکل            کارخانه به      دادن اصولِ قوانينِ           گوناگونی برای سرايت          
گرديده     ها با عدم موفّقيت مواجه            کوشش  آمده است ليکن تاکنون همة اين               عمل  به 

ناپذيری است       که بايد در اينجا متذکّرگردم عبارت ازگرايشِ مقاومت        آنچه است. ولی
  خورد. چشم می که درمورد اعمالِ همگانی اين اصول به

جسمانی و روحانیِ طبقة       مثابه وسيلة حفاظت کارخانه، به سو تعميمِ قوانينِ از يک
ايم،    ديگر،آنچنانکه سابقاً نيز متذکّر شده    ازسویاست.  گرديده اجتناب کارگر، غيرقابل
پراکندةکار         کوچک و    حال موجبِ تعميم و تسريعِ استحالة روندهای        همين امر درعين

بالنتيجه   اجتماعیِ بزرگتری قراردارد و         که درمقياسِ گردد ای می بسته هم پروسةکارِ به به
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  های   شکل  تعميمِ مزبورکلّية       انجامد.   می کارخانه رژيمِ مطلقِ تمرکزِسرمايه وحکمروائیِ به
شکنَد  می  پوشانند، درهم داری را می را،که هنوز تاحدودی سلطة سرمايه کهنه و بينابينی

  قوانينِ    تعميمِ  سبب همين  نشانَد. به مستقيم وآشکارِ سرمايه را می آنها حکمروائیِ جای و به
که اين     دهد. درحالی        می  همگانی  سلطه نيز صورت مبارزة مستقيم عليه اين ای به کارخانه

جوئی    بودن و صَرفه    يافتن، مرتّب شدن، انتظام امر هرکارگاه را جداگانه وادار به يکسان
 آورد    که تحديد و تنظيمِ روزانةکار به تکنيک وارد می   وسيلة تکان شگرفی ، بهکند می

  آهنگ   داری و شدت    ومرج و وقوعِ بليات درمجموعِ توليد سرمايه افزايشِ هرج وجبِم
پا وکارِ     های خُرده      کارگاه     بردن    گردد. با ازبين         آالت باکارگر می         کار و رقابت ماشين       

راه دريچة اطمينانی           ازآن   کند و می محو"کارگران زائد" را  های آخرين پناهگاه خانگی
دارد. در        تاريخ برای مجموع مکانيسمِ اجتماعی وجود داشت ازميان برمی              راکه تا اين 

آن   يافتنِ اين قوانين شرايط مادیِ پروسة توليد و ترکيبِ اجتماعیِ                      عينِ اينکه عموميت
داریِ توليد        ناپذيرِ شکلِ سرمايه      دهد موجبِ رشد تضادها و تناقضات آشتی           را نمو می

را نيز     کنندة جامعة کهنه      منقلب  دهنده وعواملِ        صرِتشکيل حال عنا    گردد ولذا درعين          می 
  ١کند. رويان و رسيده می

                                                
است و باوجود اين، چنانکه  های تعاونی ها وفروشگاه که پدرِکارخانه (Robert Owen)رابرت اووِنـ ۱

وجه شريک پندارهای پيروان خود دربارة وسعت و اهميت اين عوامل                               هيچ ايم، به سابقاً متذکّر شده
کارخانه را مبدأ حرکت تجربيات خود قرار داد، بلکه  طورِ واقعی سيستمِ تنها به تحولی منفرد نيست، نه

 رينگ ويس   نمود. آقای       ازلحاظ تئوريک نيز سيستمِ مزبور را نقطة عزيمت انقالبِ اجتماعی تلقّی می         
(Vissering) علمِ اقتصاد در دانشگاه ليدن ، استاد(Leyden) اين مطلبِ اخير بوئی برده بودکه  گويا از

، ″Handboek van Praktische Staatshuis 1862-1860 houdkunde" عنوان:      تحت  خود درکتابِ
است، از شيوة کارِ        شکلِ مختصِّ خود مطرح ساخته       های اقتصاد عاميانه را به             گوئی   که سطحی  کتابی  

  کند.   ورانه در برابرِ صنعت بزرگ جداً دفاع می پيشه
)۱ـ۱()۳۱۴تازه"ای (صفحة قضائیِ  های "نيرنگ چهارم): (ضميمة چاپ 

برکت  به انگلستان قانونگزاریِ  که  
 ←  Workshops' Actو  Factory Acts  ،Factory Acts Extension Actهای   گوئی   تضادها واختالف
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 Factory and Workshopنامِ به درقانونی رو ناپذيرگرديد وازاين تحمل بود سرانجام   وجودآورده به →

Act     بِ      کارخانجات وکارگاه            (قانونن     اين مسائل يک      کلّية قوانينِ مربوط به         ۱۸۷۸ها) مصوجا مدو  
قوانينِ صنعتیِ جاریِ انگلستان         ازمجموعة اين        [مفَصّلی]    گرديد. البته دراينجا امکان اينکه انتقاد مشبعی   

های   کارخانه    ـ ۱قراراست:    قانون بدين شود. شمولِ تذکّرات ذيل قناعت می داده شود نيست. بنابراين به
سال را    ۱۰چيز تقريباً مانندگذشته باقی مانده است: کارِکودکان بيش از  مورد همه   بافی. دراين پارچه 

تعطيلِ روزِ شنبه. دربارة اطفالِ بالغ                 ساعت درصورت   کند يا شش ساعت مجاز می ۵/۵ازقرارِ روزانه 
ها. در اينجا        بافی   ـ غير از پارچه      ۲ونيم روزِ شنبه.        ساعت  ۶روزِ هفته وحداکثر         ۵ساعت در     و زنان: ده  

داران  نفعِ سرمايه هنوز استثنائاتی به گردد ولی شد نزديک می بيان۱آنچه درشمارة ازسابق به بيش مقررات
کشور بر عدة آنها بياَفزايند.               توانند با اجازة مخصوصِ وزارت                  ای موارد می         که در پاره        است  باقی   

کودکان، اطفالِ  که هائی کارگاه ها. درقانون جديد عيناً مانندگذشته تعريف شده است. درآن کارگاهـ ۳
بافی است ولی با برخی          رپارچه   های غي    کارخانه     اند تقريباً وضع مانند        کارگماشته شده     نابالغ و زنان به        

کنند بلکه فقط     کار نمی    که درآنهاکودکان و اطفالِ نابالغ                  هائی   کارگاه    ـ ۴تسهيالت در موارد خاصّ.         
قبيل مؤسسات باز      کار مشغولند. برای اين             سال داشته باشند به      ۱۸که بيش از      افرادی از هردو جنس            

که درآنجا       (Domestic Workshops)ای خانگی    ه  کارگاه     ـ   ۵تسهيالت بيشتری ملحوظ شده است.  
کشدارتری      مقررات      باز    مورد    دارند. دراين          کار اشتغال     تنها اعضاِء خانواده در محلِّ اقامت خانواده به                

که بدون اجازة ويژة وزارتی و يا                     طريق محدود شده است        حال بازرس نيز بدين       وجوددارد و درعين
کنه که محلِّ سکونت نيز هستند وارد شود. و باألخره آزادیِ بالشرط              تواند در اين اَم قرارِ قاضی نمی

سازیِ خانوادگی. با وجودکلّية نواقصش اين قانون، درمقايسه  بافی و دستکش برای حصيربافی، توری
مطروحه    درمورد مسائلِ مراتب ، به۱۸۷۷مارس۲۳ِبا قانون فدرالِ سوئيس دربارة کارخانجات، مصوبِ

خصوص سودمنداست زيرا محسنات ومضارِّ دو                 انگلستان با قانون سوئيس به          مقايسة قانون    بهتراست. 
قدم   به  اُسلوبی"تاريخی"است وقدم             دارای      که  اُسلوب قانونگزاری، يعنی ازطرفی قانونگزاریِ انگلستان                         

های   نّتمبتنی بر س   که  است و از سوی ديگر قانونگزاریِ اروپای بِری    تدوين شده آمدها پيش  برحسبِ
نمايد. متأسفانه مجموعة قوانينِ انگليس در                انقالبِ فرانسه و بيشتر اُسلوبی تعميمی است، آشکار می              

است.  کاغذ مانده است زيرا عدة کارمندان بازرسی غيرکافی  روی قسمت عمده خود هنوز همچنان به
  (فريدريش انگلس)

  همين ترجمه. ۴۸۰) صفحة ۱ـ۱(
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  کشاورزی صنعت بزرگ و. ۱۰
  

توليد    عاملينِ     ميان     درمناسبات اجتماعی       وکار و که صنعت بزرگ درکشت انقالبی
ه ک  است  انگيزد بعداً مورد مطالعه قرار خواهدگرفت. در اينجا کافی                             کشاورزی برمی       

آالت    برخی از نتايج بشود. اگر استفادة از ماشين                    تازی اشارة کوتاهی به            برسبيلِ پيش  
کارگرِ     که ماشين برای      ئی است   های جسمانی     طور عمده مبرا از زيان             درکشاورزی به         

تفصيل خواهيم ديد، درکشاورزی تأثيرِ                   ، ولی، چنانکه بعداً به      ١آورد بار می کارخانه به
تر است. مثالً در       برگشت   ئدساختنِ" کارگران باز هم شديدتر و بی                ماشين درمورد "زا         

های   اخير مساحت زمين       طیِّ بيست سالِ    (Suffolk)سوفولکو   کمبريجهای  نشين کُنت
-مدت نه     در جريان همين   که جمعيت روستائی يافته درحالی زيرکشت توسعة بسياری 

است. در اياالت متحدة آمريکای شمالی                  طورِ نسبی بلکه مطلقاً کاهش پذيرفته    تنها به
شوند يعنی به توليدکننده        کارگر می     کشاورزی اکنون فقط بالقوه جانشينِ                 های   ماشين 

طور واقعی       وکار درآورد ولی به              کشت  دهندکه مساحت بزرگتری را تحت              امکان می    
که در    رانی  تعدادکارگ       ۱۸۶۱رانند. درسال        کار مشغولند بيرون نمی         کارگرانی را که به   

نفر   ۱۰۳۴کشاورزی اشتغال داشتند بالغ بر              های   ساختنِ ماشين   اياالت انگليس وگال به          
های بخار و      کشاورزی شاغل در ساختمان ماشين            که تعدادکارگران      گرديد درصورتی

  رسيد. نفر می ۱۲۰۵اَفزار فقط به  ماشين
                                                

  رود، درکتاب: کار می آالتی راکه درکشاورزیِ انگلستان به یِ ماشينتوان بيان تفصيل ـ می۱
"Die Landwirtschaftlichen Geräte und Maschinen Englands"  

آورد. در  دست ، بهBraunschweig( ۱۸۵۶، چاپ دوم (برانشوايگ (Dr. W. Hamm)دکتر و. هاماثرِ 
 Leonce)دوالورنی لئونسآقای  دهد از گلستان میکشاورزیِ ان از سيرِ تکاملیِهام  که آقای ای منظره

de Lavergne)  ت میکند. کورکورانه تبعي  
  (يادداشت چاپ چهارم): البته اين اثر امروزکهنه شده است. (فريدريش انگلس)
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   بزرگ، "دهقان"، اين سنگرِ               کشاورزی هنگامی        درمحيط جامعة کهن     که صنعت
خود را انجام         ترين عملِ    نشانَد، انقالبی       کارگرِ مزدور می     جای وی کند و به را نابود می

گردد.     شهر می  سطحِ وتضادهای روستا نيز هم     اجتماعی تحوالت احتياجِ دهد. بدينسان می
ترين شيوةکار      استفادة آگاهانه و تکنولوژيک علم جانشينِ عادتمندترين و غيرعقالنی       

کشاورزی ومانوفاکتور يعنی پيوندی               خويشاوندی بينِ شود.گسيختگیِ پيوند قديمیِ می
-سرمايه    شيوةتوليد     وسيلة  ، بهيردگ می ردرب آنهارا و رشدنيافتة هردوی کودکانه که شکلِ

تازه    ترکيبِ   مادیِ يک    حال شرايط شيوة توليد مزبور درعين رسد. ولی انجام می داری به
وجود    رسيدة آنها به      انجام    ز اتحادکشاورزی و صنعت را بر پاية متناقضاً به         تری ا و عالی

ساختنِ روزاَفزون جمعيت شهری،که وی          داری با متفوقتوليدسرمايه آورد. ازطرفی می
کند   را مجتمع می      سازد، قوة محرکة تاريخیِ جامعه       آن را در مراکزِ بزرگ متراکم می

که انسان      آن اجزائی را         واد بينِ انسان و زمين، يعنی برگشت               و از طرف ديگر تبادلِ م     
سازد و لذا شرط جاويدان            گرفته است، مختَل می       شکلِ خوراک و پوشاک از زمين   به

اينکه      داری درعين       سرمايه    زند. بنابراين توليد پابرجابودن حاصلخيزیِ زمين را برهم می
کارگرِکشاورزی      روحانیِ زندگانیِ رسانَد،به می آسيب شهری کارگران جسمانیِ سالمت به

ساختنِ شرايط صرفاً خودرو و طبيعیِ اين               حال با مختَل     ولی درعين      ١زند.    نيز لطمه می   
         اجتماعیِ توليد و در               داری استقرارِ منظّمِ آن را به              سرمايه    تبادلِ مواد، توليد مثابه قانون

  سازد. د، ضَرور میکامالً متناسب با تکاملِ انسان باش که شکلی

                                                
های  کلفت وکندذهن ازطرفی وکوتوله کنيد: دهقانان تقسيم می دو اردوگاه متخاصم را به ـ "شما ملّت۱

کشاورزی و بازرگانی تقسيم  که برحسبِ منافعِ کريم! ملّتی . ای خدایشده ازطرف ديگر کنرم و ناز
رغمِ اين جدائیِ وحشتناک و غير  هم نه علی خواند، آن شده است خود را سالم وحتّا دانا و متمدن می

  (.David Urquhart: "Familiar Words", p. 119) درنتيجة وجود چنين وضع!"  درست طبيعی، بلکه
تواند وضعِ موجود را   دهدکه می حال قوت و ضعف اين نوع انتقاد را نشان می شده درعين قسمت نقل

  کند ولی قادر به درک آن نيست. مورد بررسی قرار داده محکوم
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نامة     داریِ پروسةکار مانند مصيبت            درکشاورزی و در مانوفاکتور تحولِ سرمايه                     
کشی و   مثابه وسيلة اسارت، وسيلة بهره           شود، وسيلة کار به       گر می   جِلوِه   توليدکنندگان     

 صورت  به   کار   اجتماعیِ    های   پروسه بست هم به شود، می کارگر ديده مستمندساختنِ وسيلة
آزادی واستقاللِ او نمود             موجوديت انفرادیِ وی، به           يافتة اعمالِ فشار به لة سازمانوسي
حال نيروی مقاومت          ای بزرگتر درعين         کشاورزی در پهنه       کارگران کند. پراکندگیِ می

کارگران شهری را باال            که تمرکز، نيروی مقاومت            شکند درصورتی     آنها را درهم می        
-ديد نيز مانند صنعت شهری ترقّیِ نيروی بارآورِکار و بيشتر                     . درکشاورزیِ ج         برد   می 

هبازد آن به کردن قيمت نيروی    انهدام وکورکردن آيد.    می  دست  به   کار   چشمة زايندةخود
است   کارگران      درهنرِغارت      تنها پيشرفت داری نه و نيز هر پيشرفتی درکشاورزیِ سرمايه

که در افزايشِ         آيد. هر ترقّی       شمار می   جِ زمين به    حال پيشرفت در هنرِ تارا           بلکه درعين    
حال پيشرفتی در جهت          آيد درعين       دست می   حاصلخيزیِ زمين برای مدت معينی به             

  ساختنِ منابعِ اين حاصلخيزی است. ويران
بيشتر    را     بزرگ    شمالی، صنعت   متحدةآمريکای      اياالت مانند مثالً کشوری، اندازه هر

  ١شود. می انجام تر سريع پروسةتخريبی اين اندازه همان باشد، به ردادهخود قرا تکاملِ اساسِ

                                                
  تحت عنوان: (Liebig)بيگ لیـ به اثرِ ۱

"Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie",  
مراجعه  "Einleitung in die Naturgesetze des Feldbaus"آن  جلد اولِ ويژه به وبه۱۸۶۲هفتم، چاپ

 جاويدان کشاورزیِ جديد ازنقطة            عبارت از مطالعه دربارة جنبة منفیِ         بيگ لیکنيد. يکی از خدمات
د اينکه خالی از       کشاورزی داده است، با وجو                که از تاريخِ       هائی   نظرِ علومِ طبيعی است. و نيز منظره           

که وی با جسارت تمام          کننده است. قابل تأسف است         خطاهای فاحش نيست، محتَویِ مطالبِ روشن   
پردازد: "ريزکردن هرچه بيشترِ خاک و            شود، می آنچه ذيالً آورده  می ای، ازقبيلِ نشده مطالبِ حساب

گردد وسطحِ فوقانیِ  کشت می قابل نِمتخلخلِ زمي های درون قسمت مکرر موجبِ نفوذ هوا به های شخم
آسانی قابل درک        گردد. ولی اين مطلب به    شود و نو می زمين،که هوا بايد درآن تأثيرکند بزرگتر می

 ←آن انجام       کاری باشدکه در روی           تواند متناسب با افزايشِ          که بازده اضافیِ زمينِ مزروع نمی     است
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که تکنيک و سازمان پروسة توليد اجتماعی                داری درحالی بنابراين، توليد سرمايه
  کارگر است. ها يعنی زمين و دهد،گورکنِ سرچشمة ثروت  را ترقّی می

  ِ بخشِ چهارم پايان

                                                                                                       
قانون  کند: "اين می فهاضا بيگ لی کند."سپس می ترقّی يارضعيفینسبت بس اضافی به بازده اين گيرد. می →

صورت  به ۱۷درکتابِ"اصولِ علم اقتصاد"وی، جلد اول، صفحة استوارت ميلوسيلة  بار به نخستين برای
عدةکارگران  ماندن شرايط ديگر، بازده زمين درمقايسه باافزايشِ يکسان است: "درصورت شده ذيل بيان

است.   تکرارکرده   غلطی فرمولِ را با حتّا قانون مکتبِ ريکاردی ميل(آقای  کند." می ترقّی نزولی نسبتی به
کشاورزی بوده است،        کاهشِ عدةکارگران شاغل همراه با ترقّیِ اينکه درانگلستان همواره و نيز نظر به

کشورهيچگونه  اين است الاقل درخود کشف شده که درانگلستان وبرای انگلستان گفت قانونی نتوا می
 ميل استوارت که است جهت بسيارجالب ويژه ازآن به کشاورزی عمومیِ قانون است.) "اين اجرا نيافته زمينة

و زيرنويس.) صرف نظر از         ۲۰۳در همان اثر، جلد اول، صفحة  بيگ لیآگاهی نداشت." (  آن علّت به
فهمد  وِ ديگری و غير ازآنچه علم اقتصاد ازآن مینَح آن را به بيگ لیآميزِکلمة "کار"،که   معنای اشتباه

ئی  کاشف تئوری مثابه نخستين را به ميل استوارت جونآقای  کند، "بسيار جالب است" که وی می  درک
ای نخستين بار آن را اعالم داشته و درآثارِ    بر اسميثآدام در زمان  )۱ـ۱(آندرسون جيمسخواندکه  می

رفتن مطالبِ ديگران  طورکلّی استادکش ،که بهمالتوساست و  م تکرار شدهبسياری تا آغازِ قرن نوزده
ضميمة  ۱۸۱۷را درسال       ای است) تئوریِ مزبور           شرمانه   رویِ بی     کش  است، (تمامِ تئوریِ جمعيت وی    

و مستقل از او تئوریِ مزبور را بيان نمود و           آندرسوندرزمان زندگیِ  )۲ـ۱(وِست مطالبِ خود نموده و
در   ريکاردو     آورد و سپس تحت نامِ   آن را در ارتباط با تئوریِ عمومیِ ارزش ۱۸۱۷در سال  ردوريکا

) در ميان عامه تبليغ استوارت ميل(پدرِ  جيمس ميلوسيلة  به ۱۸۲۰گردش افتاد، و درسال دورِ جهان به
وسيلة  بود، ازجمله بهگرديده  مکتب درآمده و مبتَذَل صورت آئين که ديگر به  شد و باألخره اين نظريه

راکه درهرحال  نفوذ خود اعتبار و استوارت ميلکه  انکارپذير نيستتکرارگرديد.  استوارت ميلآقای 
  آورده است.  دست ها به بندی "جالب" است تقريباً فقط از راه اين قبيل چشم

  

درمورد     ريکاردو      و پيشقدمِ    ) ـ  اقتصاددان انگليسی      ۱۸۰۸ ـ ۱۷۳۹( (James Anderson) آندرسون جيمس )۱ـ۱(
  تئوریِ بهرة زمين.

  

که   کسانی   ) ـ  اقتصاددان انگليسی و يکی از نخستين             ۱۸۲۸ـ ۱۷۸۲( (Sir Edward West)سر ادوارد وِست) ۲ـ۱(
  تئوریِ بهرة زمين را مورد مطالعه قرار داده است. 
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  دهمچهارفصل 

  

  مطلق و نسبی ارزشِ اضافه
 
  

    اضافی] =کارِکار اضافی ـ اضافه ارزش= ارزش اضافه[
 که  ای   مثابه پروسه     آن، به    طورِ مجرد و مستقلّ از اَشکالِ تاريخیِ کار بدواً به پروسة

پنجم.)    گذرد، مورد مطالعه قرارگرفت. (مراجعه شود به فصلِ   ميان انسان و طبيعت می
اش مورد توجه      آمده است: "اگر مجموعِ پروسة کار را از نقطه نظرِ نتيجه درآنجا چنين

کارِ    کار مانند      مثابه وسايلِ توليد و خود          دو به     کار هر    کار و محمولِ      قرار دهيم، وسايل        
نَحوِ زيرين تکميل       آن، اين نکته به        شوند." و در زيرنويسِ مربوط به                بارآور نموده می         

کارِ بارآور،که از نقطه نظرِ پروسة سادة کار داده شده است،                            ده است: "اين تعريفش
کافی نيست." اکنون همين نکته بايد بسط                داری     وجه برای پروسة توليد سرمايه             هيچ  به 

  داده شود.
که بعدها     را    عمومِ وظايفی   کارگر که روندکار صرفاً انفرادی است، همان تا زمانی

های   هدف   برای     طبيعی  اشياءِ    درتملّک    سازد. می مجتمع درخود شوند، می ايکديگرجد از
گيرد.    می   قرار     تحت وارسی   او خود دست خود او است. بعدها در وارسی اختيارِ معيشتی

کنترلِ   روی طبيعت تأثيرکند مگر اينکه عضالت خود را تحت   تواند به هيچ انسانی نمی
اند،    هم وابسته     انکه در سيستمِ طبيعی، سر و دست به         کار اندازد. همچن           مغزِ خويش به    
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دو تا مرحلة       سازد. بعدها اين کارِ سر وکارِ دست را متحد می کار، طور نيز پروسة همان
گردند. اصوالً محصول از صورت فراوردة مستقيمِ                      تضادّ خصمانه از يکديگر جدا می 

کارگر دستجمعی،        لِ مشترک   محصو    ای اجتماعی، به        توليدکنندة انفرادی به فراورده                 
نسبت    آن   عملِ  گرددکه     می  ای مبدل     بسته  هم  کارِ به  محصولِ هيئت شود، يعنی به مبدل می

تر يا دورتر قرارگرفته است. بنابراين با خصلت همکاری پروسة       کار نزديک به محمول
يابد. برای       می  کارگرِ بارآور است بالضروره بسط که آن کارِ بارآور و عاملِ کار، مفهومِ

کار پرداخت؛         آن   که رأساً و با دست خود به             کاری بارآور ديگـر الزم نيست                  انجامِ   
کارگرِ جمعی باشد و يکی از وظايف جزِء آن                  که شخص ارگان      است  قدرکافی     همين 

مادی     کارِ بارآورکه فوقاً ذکر شد وخود از سرِشت توليد               دهد. تعريف ابتدائیِ را انجام
درمورد        است. ولی     مثابه واحدکلّ، همواره صادق کارگرِجمعی، به شود، برای ع میانتزا

  کند. هر يک از اعضاِءآن باألنفراد ديگر صدق نمی
عبارت     تنها  داری    شود. توليدسرمايه تر می کارِ بارآور تنگ ديگر مفهومِ اما ازسوی

کارگر نه برای شخصِ          است. رزشا نيست بلکه ذاتاً عبارت از توليد اضافه از توليدکاال
طورکلّی     که وی به     نيست  کند. بنابراين ديگرکافی           دار توليد می       يه  خود بلکه برای سرما     

شود  توليد نمايد. تنهاکارگری بارآور شمرده می                   ارزش توليد نمايد. کارگر بايد اضافه
سرمايه خدمت      ديگر به باروریِ          عبارت  توليدکند يا به ارزش دار اضافه که برای سرمايه

  گفت    توان    از محيط توليد مادی انتخاب نمود، آنگاه می           نمايد. اگر بتوان مثالی خارج 
کودکان را          دماغِ     تنها   شودکه نه    تلقّی می    کارگرِ بارآور         آموزگار هنگامی   که مثالً يک 

استفاده     کارِ خود او برای پولدارکردنِ متصدیِ دبستان مورد                           موردکار قرار دهد بلکه        
-کالباس     کارخانة     آنکه در يک   جای اخير سرماية خود را به قرارگيرد. حاال اگر شخصِ

  وجه   هيچ  است، به    کار انداخته        کارخانة آموزشی به           يک   باشد در     خته ا کار اند   سازی به
بنابراين مفهومِ            مسئله نمی    اصلِ   تغييری در      وجه متضمّن     هيچ  کارگرِ بارآور به             دهد. 

کار وجود      کارگر و محصولِ        که صرفاً ميان فعاليت و نتيجة مفيد، بينِ             ستای ني    رابطه   
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تاريخاً      که  است  ای حال عبارت از رابطة توليدیِ اجتماعیِ ويژه داشته باشد، بلکه درعين
باروریِ سرمايه، مهر و نشان زده است.         مثابه وسيلة مستقيمِ وجودآمده وکارگر را، به به

است. درکتابِ چهارمِ اين نوشته،               نيست بلکه بدبختی      ودن نيکبختی    کارگرِ مولّدب        لذا  
تئوری سخن              ز تاريخِ  قتصاد                  گفته می   آنجاکه ا شود، بهتر ديده خواهد شدکه علمِ ا

کارگرِ بارآور          مثابه صفَت مميزة     ارزش را به     کالسيک، از همان بادیِ امر، توليد اضافه
ارزش     سرِشت اضافه   اقتصاد راجع به      ه در درک علمِک تلقّی نموده است. لذا با تغييراتی

ها   فيزيوکرات       سان  بدين    کند.   بارآورتغييرمی  درموردکارِ علم اين آيد،تعريف می وجود به
ارزش     کار اضافه     کارِکشاورزی بارآور است زيرا تنها اين                      گويا تنها    که  دارند     می   اعالم   

  وجودداردوبس. درشکلِ بهرةزمين نحصراًم ارزش اضافه ها فيزيوکرات برای ولی دهد. می
کارِ   کارگر فقط معادلی برای ارزشِ نيروی                 که ای امتداد روزانة کار در وراِء نقطه

 وسيلة سرمايه عبارت از توليد             به   کار   خويش توليد نموده است و تصرف اين اضافه                 

 مبدأ   داری و      مايه  سيستمِ سر عمومیِ    پاية    مطلق   ارزش  اضافه توليد است. مطلق ارزش اضافه

دو قطعه تقسيم شده      است. درمورد اخير روزانة کار از پيش به                 نسبی ارزش توليد اضافه
که   هائی   وسيلة اُسلوب    کار امتداد يابد، به         کار. برای اينکه اضافه الزم و اضافه کارِ است:

کوتاه      زم  شود، کارِ ال      کمتری توليد می       آنها معادلِ دستمزد در زمان              [کمک]    استعانت به
چرخد ولی      مطلق فقط در اطراف مدت روزانة کار می                      ارزش     اضافه    گردد. توليد       می 

های اجتماعی را سراسر            کار وگروهبندی         های فنی    ارزش نسبی پروسه           توليد اضافه    
  سازد. منقَلب می

داری     نسبی مستلزِمِ وجود آنچنان شيوة خاصّی از توليد سرمايه                    ارزش     پس اضافه 
اساس    است و برآن  قرارگرفته  کار به سرمايه خود از ابتدا بر پاية انقياد صوریِ است،که

کند.   می   نمو   و   آيد   می   وجود  به خود خودبه خويش، مختصِّ وشرايط وسايل و ها اُسلوب با
  گردد. آن می کار به سرمايه جانشينِ تبعيت صوریِ انقياد واقعیِ

مستقيم    کار ازراه اعمالِ قهرِ         که درآن اضافه یدربارة اَشکالِ دو رگه، يعنی اَشکال
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سرمايه نيز هنوز عملی       به شود و انقياد توليدکننده نسبت توليدکننده، مکيده نمی به نسبت
هنوز پروسة       ای اکتفاکرد. دراين مورد سرمايه                  تذکّرِ ساده     توان به     نگرديده است، می       

ت. درکنارِ توليدکنندگان مستقل،که               کار را بالواسطه تحت اختيارِ خود درنياورده اس 
کنند، رباخوار و سوداگر، يا                سازند و توليد می       بنا بر شيوة ديرين و سنّت اجدادی می              

مکند.   آنها را می      وار    عبارت ديگر سرماية ربائی و سرماية تجاری قرار دارندکه اَنگَل         به
است. درحالی         داری  سرمايه توليد جامعه، نافیِ شيوة تفوقِ اين شکل از استثمار در يک

گذار را فراهم          تواند، مانند دوران متأخّرِ قرون وسطا، موجبات                        که از سوی ديگر می       
وگريخته برخی       دهد جسته     می جديد نشان سازد. و سرانجام همچنانکه نمونةکارِخانگیِ

تجديد     گ بزر     مبنای صنعت کامالً تغييريافته به ای مشخّص ولو باچهره از اَشکالِ دورگة
  کنند. حيات می

کار از     مطلق تَبعيت صوریِ      ارزش   که برای توليد اضافه اگر از طرفی صحيح است
کردند و     کار می     که سابقاً برای خود        ورانی     کند، يعنی مثالً اگر پيشه        می  کفايت   سرمايه  

ستقيمِ م   تحت وارسیِ      مزدور     کارگرِ    مثابه   ای بودند، اکنون به         يا شاگرد يک استاد رسته
های مربوط      گرديدکه اُسلوب       نکته نيز مسلّم     ديگر اين   ، ازسویاند دار قرارگرفته سرمايه

مطلق  ِ ارزش     هائی برای توليد اضافه          حال اُسلوب     نيز درعين     نسبی ارزش      به توليد اضافه     
حد و مرزِ روزانة کار محصول و نتيجة                   هستند. زيرا تحقيقِ ما نشان دادکه امتداد بی                    

  نعت بزرگ است.خاصِّ ص
داری بر شعبةکاملی         سرمايه خاصِّ مجرد اينکه شيوة توليد بايدگفت به طورکلّی به

توليد را تحت       های اساسیِ  کلّية رشته که وی گاهنآ اولی طريق به شود و توليد مسلّط می از
 ِارزش     توليد اضافه     به  که تنها مصروف   ای آورد، ديگر ازصورت وسيله سلطة خود درمی

داری شکلِ عام و اجتماعاً حاکمِ               سرمايه    خاصِّ    شيوة توليد     آيد.    است بيرون می      نسبی 
ارزشِ نسبی، باز          اُسلوبِ ويژة توليد اضافه          مثابه    شيوة مزبور به       گردد.     پروسة توليد می     

شود  که اين شيوه بر صنايعی مستولی می          فقط در دو مورد تأثير دارد: نخست هنگامی                   
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هنگامِ   طورِ صوری تحت تَبعيت سرمايه درآمده بودند، يعنی به           قط بهکه تا آن تاريخ ف
وسيلة تغيير    استيالدرآمده به        که صنايعِ سابقاً تحت شيوة مزبور. ثانياً آنگاه نشر وگسترشِ

  گردند. ِ توليد مستمراً منقَلب می در اُسلوب
کلّی خيالی و     همطلق و نسبی ب      ارزش     از يک نقطه نظرِ مشخّص تفاوت بينِ اضافه          

که خود مستلزمِ امتداد          جهت  ارزشِ نسبی مطلق است ازآن            رسد. اضافه نظر می واهی به
کارگر الزم است. اضافه            که برای زندگیِ        کاری است     کار در وراِء زمان             مطلقِ روزانة    

که   کار است    مطلق نسبی است زيرا خود مستلزمِ آنچنان پيشرفتی در بارآوریِ                           ارزش     
چنانچه    سازد. ولی     پذير می کار امکان جزئی از روزانة کارِالزم را به تنِ زمانساخمحدود

 ،خورد    چشم می   وحدت به  که از آنگاه اين نمودی ارزش را درنظرآوريم حرکت اضافه
 حوسرمايه          به  گردد.     می  م داری يکباره استقرار يافت و شيوة                 محض اينکه شيوة توليد

گردد    نسبی هنگامی محسوس می        مطلق و   ارزشِ     نِ اضافه توليدگرديد، تفاوت بي عمومیِ
آيد. اگر فرض شودکه قيمت             ميان می    طورکلّی به     ارزش به      که مسئلة ترقّیِ نرخِ اضافه        

گيريم:    می   دوراهی قرار         شود آنگاه در برابرِ اين      خود پرداخته می ارزشِ کار بنابر نيروی
ارزش را فقط  ن ثابت بماند، نرخِ اضافهآ بارآورِکار و درجة عادیِ شدت  هرگاه نيروی

کار    کار باال برد و از سوی ديگر اگر حدود روزانة                   توان از راه امتداد مطلقِ روزانة می
-ارزش فقط ازطريقِ تغيير مقدار نسبیِ اجزاِء تشکيل     ثابت باشد،آنگاه ترقّیِ نرخِ اضافه

مورد برای جلوگيری          دراين  ولیپذيراست،  کار، امکان اضافه کارِالزم و آن يعنی دهندة
يا در شدت      کار ناچار بايد از نيروی بارآور               تر از ارزشِ نيروی پائين از تنزّلِ دستمزد به

  کار تغييری حاصل شود.
کارگر تمامِ وقت خود را برای توليد وسايلِ معيشت ضَروریِ خويش و                             هرگاه   

ماند تا مجاناً برای اشخاصِ           نمی  الزم داشته باشد، برای وی ديگر فرصتی باقی                   نسلش  
کارگر ميسر      آزادی برای         کار چنين وقت      ديگرکارکند. بدون درجة معينی از بارآوریِ    

تنها هيـچ    پذير نيست، و لذا نه           ارزش امکان           اضافه   اضافی     وقت    نيست و بدون چنين      
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دالی نيز پديدآمدنی          دار و هيچ ارباب فئو         آيد بلکه هيچ برده وجود نمی به داریسرمايه
  پذير نيست. امکان ١کلمه پيدايشِ هيچ طبقة توانگری نيست و خالصه در يک

گفت، ولی تنها در        ارزش سخن     توان از پاية طبيعیِ اضافه            که می   سان است   بدين  
کسی   که هيچگونه مانعِ طبيعیِ مطلقی وجود نداردکه       اين معنی آن، به کامالً کلّیِ مفهومِ

گردن ديگری بياَندازد؛             تأمينِ معيشت خود را از سرِ خويش واکُنَد و به  برای الزم کارِ 
را   خويش    گوشت همنوعان     کسانی   وجود نداردکه ئی چنانکه مثالً هيچگونه مانعِ طبيعی

داده است، هيچگونه          وکنار روی       آنچه درگوشه  برخالف ٢وسيلة تغذية خود قراردهند.
آنگاه     عرفانی درآميخت. فقط       تصورات را با کار خودروی بارآوری اين که نيازی نيست

معينی    درجة     کارشان تا  اند و بنابراين درآمده خود به حيوانیِ ها ازشرايط ابتدائیِ که انسان
کارِ يکی شرط حيات        که اضافه     آيد   وجود می     است مناسباتی به     اجتماعی يافته         جنبة 

آمده حقير است         دست  که به   ورِکاری     گردد. درآغـازِ تمدن، نيروهای بارآ               ديگری می
يابد، نيز چنين       آنها تحول می      ها و ضمنِ   ،که با وسايل ارضاِء نيازمندی             احتياجات     ولی   

کند نسبت    که ازکارِ غير ارتزاق می                است. اما درآن اَدوارِ اوليه آن جزئی از جامعه                           
کار   وی بارآورِ اجتماعیِ    تودة توليدکنندگان مستقيم بسيار ناچيز است. با پيشرفت نير به

گذشته، شرايط      از اين     ٣کند.   طورِ مطلق و چه ازلحاظ نسبی نمو می               اين نسبت چه به     

                                                
  ت." کار اس دار وابسته به بارآوریِ ـ "حتّا وجود طبقة مشخّصِ سرمايه۱

Ramsay: "An Essay on the Distribution etc.", p. 206)  
ئی وجود  کرد، آنگاه هيچگونه دارائی کفايت می کارِ هرکس فقط برای تأمينِ معيشت خودش "هرگاه

  (Ravenstone: "Thoughts on the Funding System etc.", p. 14-15) داشت."   نمی
چهار   کم  شدة زمين هنوز دست       کشف  مده است، تنها در مناطقِ          آ  عمل  که اخيراً به      ـ بنابرمحاسباتی    ۲

  ميليون آدمخوار وجود دارد.
حسابِ   جزء از صد را بايد به          ۹۹کارگر است.       چيز ازآن      آمريکا تقريباً همه       ـ "درميان بوميان وحشی۳ِ

  کارگر شايد حتّا به دوسوم هم نرسد."  کار نوشت. در انگلستان سهمِ 
("The Advantages of the East India Trade etc.", p. 73) 
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است.   خود نتيجة پروسةتحولیِ بس درازی               زندکه    ئی سر می   سرمايه از زمينة اقتصادی           
ت اُفتد، پيشکشِ طبيعت نيس       راه می     آن به    بارآوریِ حاضرآمادة کارکه سرمايه برمبنای           

  که مشتمل بر هزاران قرن است. بلکه عطية تاريخی است
يافتة توليد اجتماعی صرف نظر شود، آنگاه بارآوریِ          تحول کمابيش اگر از شکلِ

توان به سرنوشت       ماند. همة شرايط مزبور را می              شرايط طبيعی وابسته می        کار به    نيروی   
نمود. ازلحاظ        است تحويل   ه نمودهرا احاط که وی خود انسان مانند نژاد وغيره وطبيعتی

گردند: ثروت طبيعی از           اقتصادی شرايط خارجی طبيعی به دو طبقة بزرگ منقسم می        
های پرماهی       عبارت ديگر از جهت حاصلخيزیِ زمين، آب          حيث وسايل زندگی، يا به

های قابل      کار مانند آبشارهای تند، رودخانه                   وغيره، و ثروت طبيعی از حيث وسايل                
نوعِ ثروت غالب است         رانی، چوب، فلزّات، ذغال وغيره. درآغازِتمدن نخستين کشتی 

گردد. بر سبيل مثال        و در درجات باالتری از تکاملِ نوع دوم ثروت طبيعی حاکم می                 
 )١( کُرنت  آتن و     يا درجهان باستان      کرد و توان انگلستان و هندوستان را با هم مقايسه می

  دنيای سياه سنجيد.را باکشورهای ساحلی 
کمتر و هر     که ارضاِء آنها مطلقاً ضَرور است            های طبيعی    هرقدر تعداد نيازمندی           

  کاری    قدر زمان      اندازه حاصلخيزی طبيعیِ زمين و مساعدبودن اقليم زيادتر باشد همان                   
کمتر خواهد بود، و بالنتيجه ممکن             که برای بقاء و تجديد نسل توليدکننده الزم است          

آنچه برای خود کار          دهد نسبت به     که وی برای ديگری انجام می      کاری زيادهاست آن 
گفت: "اينکه       می   قديم چنين    در زمان خود دربارة مصريان        ديودورکند بيشترگردد.  می

است.    است، باورنکردنی           خرج   زحمت وکم     آنهاکم اندازه تربيت فرزندانشان برای تاچه
پائين     پزند ونيز قسمت    ترين غذاها را می نامرغوب ترين و کودکان خود ساده آنان برای

                                                
 )۱  (Korinth    ياCorinth  باستان واقع در شبه                        ـ  يکی يونان جزيرة    از شهرهای شکوفان و جوشان

دست روميان      . اين شهر در حدود يکصدوپنجاه سال قبل از ميالد مسيح به                        (Peloponnèse)  پلوپونز   
 ويران شد. 
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گاه خام    رو را های مرداب کرد و نيز ريشه وساقةگياه توان سرخ ساقة پاپيروس راکه می
لباس   کفش و بی    خورانند. اکثرِ اطفال بی             آنها می    کرده به     و زمانی جوشانده و يا سرخ          

که يک طفل تا زمان بلوغ           روند زيرا هوا بسيار ماليم است. بدين سبب است                    راه می    
  امر است    دارد. همين       درهم خرج برنمی        ۲۰خود مجموعاً بيش از     [پدر و مادر] برای اَبوين

جهت   چه  کثرت است و به    اين سازد چرا در مصر جمعيت به طورِ عمده روشن می که به
ابنيةبزرگ      باوجوداين،آثار و    ١ پذيراست." همه ابنيه وآثارِ بزرگ امکان برپاساختنِ اين

کمتر باستان مصريان ت    مرهونجمعي عظيمی ازاين            کثرت نسبت ت   است تا مرهونجمعي
کارِ الزمش       کارگرِانفرادی هرقدر زمان       اختيار بودند. همچنانکه که برای خدمت تحت

ازجمعيت     جزئی    طور نيز هرقدر       دهد، همان کار تحويل تواند بيشتر اضافه کمتر باشد می
که   همان نسبت جزئی      کمتر باشد، به     وليد وسايلِ ضَروریِ زندگی الزم است       که برای ت

  کارهای ديگر است بيشتر خواهد بود. آمادة انجامِ 
ماندن شرايط ديگر         داری مفروض باشد،آنگاه با ثابت  که توليد سرمايه درصورتی

کار و ازجمله         کار برحسبِ شرايط طبيعیِ   بودن طولِ روزانةکار، مقاديرِ اضافه و يکسان
وجه صادق نيست       هيچ  حکم به   اين   عکسِ  تغييرخواهند نمود. ولی   بنابرحاصلخيزیِ زمين

داری مساعدترين          توان برای نموِّ شيوة توليد سرمايه        ها را نمی حاصلخيزترين زمين يعنی
 که   است. طبيعتی    انسان برطبيعت    حکومت  مستلزِمِ داری هادانست. شيوةتوليدسرمايه زمين
که مهار شده باشد درچنگ خود نگاه             را مانندکودکی      "انسان است ازحد پربرکت زياده

 ٢آورد.     درنمی    طبيعی   ضَرورتی    صورت   را به    خود انسان      طبيعت،تکاملِ     چنين  دارد".اين می 

                                                
  Diodorus Siculus "Historische Bibliothek", Buch I, Kap. 80ـ ١
غم، مغرور و مستعد برای  اينکه اولی (ثروت طبيعی) سخاوتمندتر و پرثمرتراست مردم را بی ـ "نظربه۲

  انگيزد." عکس، دومی هشياری، دانش، هنرمندی و جهانداری برمی کند. اما به روی می هرگونه زياده
("Englands Treasure by Foreign Trade. Orthe Balance of our Foreign Trade is the 
Rule of our Treasure. Written by Thomas Mun, of London, Merchant and now 
published for the common good by his son John Mun." London, 1669, p. 181-182) 
← 
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اش ميهنِ سرمايه نيست بلکه         العاده     خيزی و رويندگیِ فوق          وهوای استوائی باگياه            آب  
  اجتماعیِ     تقسيم  د سرمايه است. حاصلخيزیِ مطلقِ زمين پاية طبيعیِ               منطقة معتدله مه   

کارِ   تقسيم  که اساسِ اين      آن است   کار نيست بلکه تنوعِ زمين و تعدد محصوالت طبيعیِ
محلِّ    شرايط طبيعیِ    انگيزد تا با تغييرِدائمیِ          دهد و انسان را برمی  اجتماعی را تشکيل می
ی خاصِّ خويش، استعدادها، وسايل و شيوة کارِ خود را                         ها  زندگیِ خود نيازمندی          

اختيار درآيد، مورد            طبيعی اجتماعاً تحت که يک نيروی گوناگون سازد. ضَرورت اين
تصرف   به   مقياسِ بزرگی      وسيلة مصنوعِ دست بشَری به  را به آن استفاده قرارگيرد و بتوان

است. چنانکه مثالً تنظيمِ      ايفا نموده قاطعی درتاريخِ صنعت درآورد ويا رام نمود، نقشِ
، در لومباردی و هلند وغيره اين نقش را داشته است و يا در هندوستان                         ١آب در مصر

تنها   شود، نه    های مصنوعی انجام می         وسيلة قنات    و ايران و جاهای ديگر که آبياری به                  
ها جداکرده       وه کود معدنی را ازک          رسانند بلکه    قنَوات مزبور آبِ واجب را به زمين می  

هنگامِ   آورند. رازِ شکوفندگیِ صنايع در اسپانيا و سيسيل به                   والی خود می       گل  همراه    به 

                                                                                                       
ای  که در قطعه ئی باالتر ازاين تصورکنم يک قوم درمجموعِ خود بدبختی توانم برای "ونيز من نمی →

آيد    دست  طور عمده خودرو به          از زمين قرارگرفته باشد و درآنجا توليد وسايلِ معيشت و خوراک به     
باشدکه چندان غمِ پوشاک ومسکن نطَلَبد و نخواهد... امکان داردکه در جهت مقابل  وهوا چنان وآب

که بدون سعی و عمل  اندازة زمينی بارآورد به ای به ر نتواند ميوهکه با وجودکا نيز تندروی باشد. زمينی
  دهد، بد است." حاصل می

 ("An Enquiry into the Present High Price etc.", London, 1767, p. 10) 
  

۱              رود محاسبة مواقعِ طغيان توجود    اخترشناسیِ مصر را به       نيل ـ ضَرور             آورد و باآن سيادت   کاست
که   است  آن موقعی ازسال  کشاورزی برقرار ساخت. "انقالبِ شمسی مثابه رهبر و راهنمای ی را بهروحان
 هرچه تمامتر مراقبِ کند وبنابراين مصريان می باالآمدن می شروع به نيلرود آن باشند...  بايست بادقّت

کشاورزیِ   آن اعمال رحسبِباشند تا بتوانند ب درنظرداشته بايستی می آنان بودکه همين نقطة عطف ساليانه
آن وضع را درآسمان بخوانند." خود را منظّم نمايند. بنابراين مجبور بودندکه نشانة مرئیِ رجعت  

(Cuvier: "Discours sur les révolutions de la surface du globe", Edition Hoefer, Paris, 
1863, P. 141) 
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   ١ها بوده است. سيادت عرب وجود همين قنات
ارزش     کار و بالنتيجه اضافه        مساعدبودن شرايط طبيعی همواره فقط امکان اضافه                   

آن ندارد. اختالف           ز مالزمه با تحقّقِ     آورد ولی هرگ         وجود می     يا محصولِ اضافی را به     
مختلف    درکشورهای        کميت واحدی ازکار        شودکه آن می کار موجبِ درشرايط طبيعیِ

يکسان    کار  که سايرشرايط     ولذا درصورتی        ٢آورد هارا برمی مقاديرِ متفاوتی از نيازمندی
    اضافه                     باشند زمان مزبور         کارِ الزم متفاوت است. در مورد توانند     فقط می   کار، شرايط

برای    کارکردن      پس  ازآن    که ای نقطه وسيلة تعيينِ مثابه حدود طبيعی مؤثر باشند يعنی به به
که صنعت پيشرفت داشته باشد اين حدود            همان اندازه      گردد. به پذير می ديگری امکان

کارکردن       کارگر اجازة شوند. درميان جامعة غربی اروپائی،که عقب رانده می طبيعی به
                                                

قدرت مرکزیِ دولت بر واحدهای  های مادیِ از پايه ب يکیآ ـ درهندوستان همين مسئلة تنظيمِ توزيع۱ِ
اين    کوچک و پراکنده بوده است. حکمرانان مسلمان هند بهتر از جانشينان انگليسیِ خود به                              توليدیِ

ميليون نفر هندی در        که بيش از يک      کنيم  ياد می    ۱۸۶۶مسئله پِی برده بودند. ما فقط از قحطیِ سال                  
  از محالِ اميرنشينِ بنگاله جان سپردند. (Orissa)اوريساناحية 

  

کار وسايلِ معيشتی توليد نمايندکه از              شوندکه با صرف مقدارِ مساوی         ـ "هيچ دوکشوری يافت نمی۲
که   های انسان بنا به سختی يا ماليمات اقليمی               حيث تعداد و از جهت فراوانی يکسان باشند. نيازمندی

که    پذيرد و بنابراين ممکن است نسبت مقدارکاری                   قصان می  يابد و ن     کند رشد می    درآن زندگی می        
توان    کشورهای مختلف بايد ضرورتاً انجام دهند يکسان نباشد و درجة اين اختالف را هم نمی               اهالیِ

طورکلّی چنين نتيجه       توان به     نَحوِ ديگری بيان نمود. بنابراين می                 جز از روی درجة گرما و سرما به                
سردسير باالتر از همه ها الزم است درنقاط  برای معيشت عدة معينی از انسان که که مقدارکاری گرفت

تنها مردم به پوشاک بيشتری احتياج دارند                   گرمسيرکمتر از همه است. در مناطقِ اولی نه                  و در مناطقِ
  وکار شود." کشت بلکه زمين نيز بايد بهتر از مناطقِ ثانوی

("An  Essay  on  the  Governing  Causes  of  the  National  Rate  of  Interest", London, 
1750, p. 60.) 

تئوریِ بهرة خودرا از او اقتباس  هيوماست.  (J. Massie)ج. ماسینام و دورانساز  مصنّف اين نوشتة بی
  کرده است.
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آسانی    آورد، به       دست می   کار به    رای تأمينِ حيات خويش را فقط از راه تحويلِ اضافه        ب
 ١است.    سانی ان   کارِ   محصول خاصيت ذاتی       گويا تحويل اضافه         که   شود  چنين تصور می    

که درآنجا       را در نظر بگيريم         الجزايرآسيا اکنون مثالً يک نفر بومیِ جزايرِ شرقیِ مجمع
درخت      تنة   در    که  سوراخی     وسيلة  رويد." وقتی بوميان به وحشی می طورِ به )٢(درخت نان

زنند    يابندکه مغزِ درخت رسيده است فوراً تنة درخت را می                   کنند اطمينان می تعبيه می
شود، باآب مخلوط        آورند، مغزِ درخت تراشيده می               وآن را به قطعات بسياری درمی               

درخت      است. معموالً يک  استفاده  قابلکامالًساگوآرد  شود وسپس گردد، بيخته می می
درآنجا       فوند نيز برسد. بنابراين      ۶۰۰و ۵۰۰تا که است دهد و بسا ممکن فوندآرد می ۳۰۰

برند همچنانکه در نزد ما مردم هيزُمِ خود                  روند و نان خويش را می            جنگل می   مردم به    
های   نيازمندی      برآوردن همة       یبرِخاورِآسيائی برا چنين نان کنيم يک فرض ٣ برند." را می

است   کار الزم داشته باشد. فراغت بسيار، مساعدت مستقيمی                ساعت۱۲ای خويش هفته
کرده است. رشتة کاملی از وقايعِ تاريخی الزم است تا وی بتواند اين  وی که طبيعت به

اينکه   نفعِ خويش مورد استفاده قرار دهد و برای                     نَحوی بارآور به         موهبت طبيعی را به      
کار تحويل دهد اعمالِ قهری از خارج ضرور است.                      سود اشخاصِ بيگانه اضافه وی به

کند آنگاه شايد بيچاره مجبور شود شش              آنجا سرايت     داری به      حاال اگر توليد سرمايه        
تا بتواند محصولِ يک روزانـة کار را برای خود تأمين نمايد.                               کارکند      روز در هفته      

                                                
وظايف بدنی را در زمرة حقوق و  آن پس شايد بايد((پرودون).  بگذارد." باقی ـ "هرکار بايد مازادی۱

 آورد.)  حساب به نيز

که به نخلی از جزاير ملوک داده شده است. نامِ اصلی و علمی درخت                              ) درخت نان نامی است          ۲( 
که بعداً مانندآرد باآب            گيرند   همان اسم می     ئی به   که از ساقة آن مادة مغذّی   است (Sago)ساگومزبور 

  خورند. کرده و می مخلوط
 ,S. 148 F. Shouw: "Die Erde, die Pflanze und der Mensch", 2. Ausg. Leipzig ,1845ـ   ۳
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 ۵کند و يا چرا       کار می    روز در هفته       ۶سازد چرا وی اکنون      یموهبت طبيعی روشن نم
سازدکه     نکته را روشن می       فقط اين     دهد. وضعِ مساعد طبيعی     می کار تحويل روز اضافه
     است نه بيش. ولی در هيچ           يک روز در هفته محدود شده              کارِ الزمِ وی به          چرا زمان

کارِ بشَری نهفته است سرچشمه        گويا در نهاد       که  محصول از خصلتی نهانی        مورد اضافه   
  گيرد. نمی

هستند نيز مانند نيروهای         شرايط طبيعی    به   نيروهای بارآورِکارکه بسته  آن سان بدين
روند     که در شکمِ سرمايه فرو می         کار،که زادة تحولِ تاريخند، آنگاه                   بارآورِ اجتماعیِ   

  شوند. گر می صورت نيروهای مولّد سرمايه جِلوِه به
مثابه    ارزش را به        ارزش نرفته است. وی اضافه هيچگاه در پِیِ منشأ اضافه کاردوري

تلقّی    است،   توليد اجتماعی     طبيعیِ نظرِ وی شکلِ داری،که به امرِ ذاتیِ شيوة توليد سرمايه
علّت    که  گويد درصددآن نيست         است.آنجاکه وی ازنيروی بارآورِکار سخن می نموده

که درتعيينِ      است  درآن بجويد بلکه غَرضِ او فقط يافتنِ علّتی               ارزش را  وجودیِ اضافه
آشکارا نيروی بارآورِ            ريکاردو    عکس، مکتبِ  ارزش دخيل است. ولی به مقدار اضافه

هرحال    ارزش بخوانيد) اعالم داشته است. به                  مثابه علّت وجودیِ سود (اضافه            کار را به
محصول    است زيراآنها فزونیِ قيمت           پيشرفتی  ها اين خود    ليست در برابرِ نظرية مرکانتی

باالتر     شده) ناشی از مبادله و فروش محصول به                را نسبت به مخارجِ توليد (قيمت تمام              
نيز فقط دورِ مطلب چرخيده          ريکاردو     دانستند. با وجود اين مکتبِ             از ارزشِ خود می 

يزه دريافته بودندکه           غر  و مسئله را حل نکرده است. درواقع اين اقتصاددانان بورژوا به              
ارزش بسيار خطرناک           کَندوکاوِ زياده از حد دربارة مسئلة سوزانی چون منشأ اضافه                           

جون استوارت      آقای    ريکاردو      گفت وقتی نيم قرن پس از        توان است. اما ديگر چه می
-گريز   دارد، باز همان          ها اعالم می  ليست مرکانتی منشانه برتریِ خودرا بر ،که بزرگميل

  کند؟ بدترين وجهی تکرار می را به ريکاردوای نادرست نخستين مبلّغينِ ه جوئی
ار بيش ازآنچه برای نگاهدارانش               ک که است گويد: "علّت وجود سود اين می ميل
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خواهد چيزی از        می  ميل  بندکهنه است ولی  کند." اين همان ترجيع الزم است توليد می
گوئيم:    دهيم می    حکم را تغيير  اينکه شکلِ برای گويد: "يا آن می خود بياورد و در دنبالِ

راست اين آنکه سرمايه سود علّتخام و وسايل است آوّکار  که خوراک، پوشاک، مواد
کار   طولِ زمان      ميل اينجا   که برای توليد آنها ضَرور است دوام دارند." در بيش از مدتی

         وامِ               کند. بناب     کار مخلوط می      را با طولِ عمرِ محصوالتراين نظرية يک نفر نانوا که د
است هرگز نخواهد توانست ازکارگران مزدورِ خود همان          روز محصوالتش فقط يک

ساز  ماشين   های   فراورده        کشَد زيرا   بيرون آورد می دست ساز به نفرماشين راکه يک سودی
آشيانة     وامِ   که اگر د     هرحال اين نکته مسلّم است          کنند. به    بيست سال يا بيشتر دوام می          

شدندکه    آن الزم است، مرغان ناگزير می                 مرغان بيش از مدتی نبودکه برای ساختنِ                 
  آشيانه سرکنند. بی

اين حقيقت اساسی را يکباره استوار ساخت، برتریِ خود را نسبت            ميلکه  آنگاه
صادفیِ   که سود ازحادثة ت         بينيم  کند: "بنابراين می  سان اثبات می ها بدين ليست مرکانتی به

کشور   شود بلکه منشأ آن نيروی بارآورِکار است. مجموعِ سود يک                        مبادله ناشی نمی    
گيرد يا نگيرد. اگر          ای انجام      همواره معلولِ نيروی بارآورِکار است اعم از اينکه مبادله       

داشت."      همواره وجود         سود فروشی ولی ونه بود خريدی نداشت نه تقسيمِ مشاغل وجود
داری هستند،       ظر، مبادله و خريدوفروش،که شرايط عامِّ توليد سرمايه                      پس، بنابراين ن       

کار، همواره        حال سود، بدون خريدوفروشِ نيروی                  فقط تصادفات محضند ولی بااين            
  است! جای خود باقی به

% باالتر از مبلغِ        ۲۰کشوری       گويد: "چنانچه مجموعة کارگران               باز می    ميل سپس 
% است." ازطرفی      ۲۰همان باشد، سودها کاالها هرچه بهای اهتوليدکنندآنگ دستمزد خود

ارزشی     آميزی است زيرا اگرکارگران اضافه                   گفته يک همانگوئیِ بسيار موفّقيت           اين  
  صورت نسبت  که درآن   داران خود توليد نمايند واضح است % برای سرمايه۲۰ميزان  به

نظـر     اين  ديگـر مطلقاً خواهـد بود. از سوی     کارگران مجموعـة دستمزد  سودها به  ۲۰ 
۱۰۰ 
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همواره بايدکوچکتر          شوند. سودها     % بالغ می    ۲۰ميزان    گويا سودها به که نادرست است
شود. مثالً     ريخته حساب می      اساسِ مجموعِ مبلغِ سرماية پيش آيند زيرا سود بر حساب به

وسايل   ليرةآن برای          ۴۰۰که   ده  گذار    ليرةاسترلينگ سرمايه       ۵۰۰داری کنيم سرمايه فرض
  ارزش همان اضافه  نرخِ اگر است.  يافته ليرةآن برای مزدکارگران تخصيص ۱۰۰توليد و 

  نسبت آنگاه نرخِ سود به % باشد،۲۰است طورکه فرض شده          ۲۰   %۴خواهد بود؛ يعنی  
  ۵۰۰    

  % .     ۲۰نه 
اَشکالِ    با  چگونه    ميل دادن اينکه      نشان برای تاس مطالب نمونة درخشانی  دنبالة اين

واحوالِ حاضر را،          کند: "من همواره اوضاع مختلفة تاريخیِ توليد اجتماعی برخورد می
که   آن شرايطی     يعنی   ) ١( گيرم   است درنظر می  جا حاکم همه استثناِء موارد نادری در که به

دهد."      را انجام می   مزدکارگرانازجمله پرداخت دست ها و پرداخت دار همة پيش سرمايه
طورِ   جا وضعی ديده شودکه تاکنون فقط به              که همه   است  واقعاً خطای باصرة عجيبی          

اين نکته اعتراف        لطفاً به   ميل کرة زمين حکمفرما است! ادامه دهيم.                  استثنائی در روی       
يلِ  عکس. "اگرکارگر وسا      که "ضرورت مطلقی وجود نداردکه چنين باشد." به کند می

توانست در اَثناِءکار برای دريافت                    الزم را برای زندگانیِ خويش در اختيار داشت می     
صورت وی خود تا درجة            کار صبرکند. ولی دراين  کاملِ تمامِ دستمزد خويش تا انجامِ

گذارده و يک قسمت       اش را درکاری که سرمايه داری بود، سرمايه دار می معينی سرمايه
 ميل مطالب    جای اين   کار الزم است پرداخته است." به برای ادامة آن هک را  *تنخواهی از

                                                
کاپيتال نوشته  مترجمِ روسیِ دانيلسون خطاب به ۱۸۷۸نوامبر ۲۸تاريخِ ای به ) چنانکه مارکس درنامه۱(

کرده است: آن جملة          است جملة ذيل راکه در چاپ اول وجود داشته و ظاهراً درست نبوده حذف                         
ای  داران طبقات جداگانه کارگران و سرمايه چنين است: "درآنجاکه ميل استوارتقولِ  محذوف از نقل

 موليتور   اين جمله حذف نشده باقی مانده است ولی در ترجمة               ژوزف رواهستند." در ترجمة فرانسة 
  شده جملة مزبور را از متن حذف نموديم. آلمانیِ تصحيح وجود ندارد. ما بنا به متنِ

  ، سرمايه، ثروت.کاال ول نقد، زر و سيم، متاع،پتنخواه :  ٭
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خود    کار را برای       زندگی بلکه وسايلِ تنها وسايل که نه توانست بگويدکاری خوبی می به
دادن     بيگاری    جای   به  که  آمريکائی     دهقان  کند درواقع مزدبگيرِ خود است. يا ريز می پيش

  کند، بندة شخصِ خويش است. میبه اربابی بيگانه، برای خود کار 
داری     توليدسرمايه     کندکه   ما ثابت می  ای از وضوح به باچنين نَحوه ميل ازآنکه پس

اگرهم وجود نداشته باشد باز همواره وجود دارد، در استداللِ خود برای اثبات اين                                          
رد:   داری اگرچه وجود دارد، وجود ندا        توليدسرمايه که قدرکافی پيگيراست نکته نيز به

کارگرِ     دار تمامِ وسايلِ زندگی را به               که سرمايه    "وحتّا در مورد پيشين (يعنی هنگامی              
کارگر را با همين ديد نگريست (يعنی مانند                  توان    کند) باز می ريز می مزدورِ خود پيش

کند!   تر از قيمت بازار تسليم می           پائين   کارِ خود را به که دار). زيراکارگر هنگامی سرمايه
است   ريزکرده  کارفرمای خود پيش آن را (؟) به وان چنين تلقّی نمودکه وی تفاوتت می

   )١(وغيره.
مدت ديگرکارِ خود را مجاناً               مدت يک هفته يا به       األمرکارگر به        درواقع و نفس       

را دريافت دارد.            آن کند تا در پايان هفته وغيره قيمت بازاریِ ريز می دار پيش به سرمايه
کند! در دشت هموار هر برآمدگی                دار می     اين امر او را مبدل به سرمايه           ميلظرِ بنا به ن
کاليبرِ    توان برحسبِ      مايگیِ بورژوازیِ امروزیِ ما را نيز می                      کند. کم    ای جِلوِه می      پشته 

  گيری نمود. "متفکّرين بزرگِ" آن اندازه
  

○  
  
  

                                                
)۱( J. St. Mill: "Principles of Political Economy", London, 1868, p. 252-253. (B. II. Ch. 

XV, § 5.) 
 های فوق از روی چاپ فرانسویِ سرمايه ترجمه شده است. فريدريش انگلس) قول (نقل
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  دهمپانزفصل 

  

  کار  تغييرات مقداری در بهای نيروی
  ارزش افهو اض

  
  

که بنا بر معمول برای يک          ارزشِ وسايلِ معيشتی است کار منوط به ارزشِ نيروی
آن تغييرپذير       نفرکارگرِ متوسط ضرور است. حجمِ اين وسايلِ معيشت، هرچند شکلِ                   

مثابه مقدارِ      باشد، در دورة معين و در جامعة مشخّص معلوم است و لذا بايد آن را به                               
مقدار است. دو عاملِ ديگر نيز درتعيينِ    کند ارزشِ اين نچه تغيير میثابتی تلقّی نمود. آ

کار،که باشيوة       مخارجِ نشوونمای نيروی    طرف شوند. از يک کار وارد می ارزشِ نيروی
اينکه نيروی      کار ازجهت   طبيعی بينِ نيروهای ديگرتفاوت کند، و ازسوی توليد تغيير می

آن نيز     س است. استفاده از اين نيروهای مختلفةکارکه مزبور مردانه، زنانه، رسيده يا نار
شيوة توليد است، در مخارجِ تجديد توليد خانوادةکارگری و                           نوبة خود مشروط به         به 

بزرگی به       ارزشِ مردان د. بااين         وجود می     کارگرِ بزرگسال تفاوترحال در تحقيقی      آو  
  )١(ر شده است.نظ آوريم از دو عاملِ مذکور صرف عمل می که ذيالً به

                                                
بيان شده است طبيعتاً در اين تحقيق محذوف بازنويسی]  [در همين ۴۳۹) آن موردی نيزکه در صفحة۱(

  است. (يادداشت برای چاپ سوم. فريدريش انگلس)
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روند و ثانياً بهای         فروش می     که اوالً کاالها مطابقِ ارزشِ خود به                   کنيم  فرض می   
تر ازآن      پائين   کار، ولواينکه تصادفاً باالتر از ارزشِ خود قرارگيرد، هرگز به                                    نيروی   

  کند. تنزّل نمی
 ار و ک  نسبیِ بهای نيـروی         که مقاديرِ      شود  که اين قرار داده شد ديده می                   آنگـاه   

. کار    يافتة   يامقدارِ بسط      ـ طولِ روزانة کار۱قرار:   بدين شرطند  سه  به  وابسته ارزش  اضافه
ازکار در        کميت مشخّصی   که  نَحوی   به   آن    يافته]    [شدت    مشَدد    يا مقدارِ      کار   ـ شدت عادیِ    ۲

ترِکار، به           ـ نيروی   ۳گردد.      معلومی مصرف    مدکاملِ  که برحسبِ درجة ت        نَحوی   بارآو
ازمحصول     شرايط توليد، کميت واحدکار درزمان واحد مقدارِ بزرگتر ياکوچکتری                                

شوند، برحسبِ اينکه        پذير می    امکان    که ترکيبات بسيار مختلفی        فراآورد. بديهی است        
عامل ثابت و يکی متغير و          يکی از سه عاملِ ثابت و دو عاملِ ديگر متغير باشند يا دو                    

است با وجود      امل همزمان با يکديگر متغير باشند. ازآنجاکه ممکن                   ع  باألخره هرسه     
مختلفه، مقدار وجهت تغييرات متفاوت باشد، تعداد اين ترکيبات          تغييرِ همزمان عواملِ

 مورد    اصلی   ترکيبات     شود، فقط    می   ذيالً گفته     تواند باز هم زيادترگردد. درآنچه نيز می

  اند:   قرارگرفته توجه
  

  شود  کار ثابت فرض می روزانة کار و شدت طولِ الف.
  بارآورِکار متغير  و نيروی       

  
  ارزش تابعِ سه قانونند: کار و اضافه با اين فرض ارزشِ نيروی

القدر همواره دارای محصول ارزشیِ واحدی است،                         يک روزانةکارِ معلوم         اوالً:
هر واحد کاال تغيير          نتيجه بهای   و بال    محصوالت     حجمِ    کار و با آن        بارآوری         اگرچه   

  شد.با  رفتهپذي
شيلينگ است ولواينکه       مثالً محصولِ ارزشیِ يک روزانةکارِ دوازده ساعته شش
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کار تغيير يافته باشد.        نيـروی     هـای مصرف توليـدشده درنتيجة بارآوریِ                   حجمِ ارزش     
زکاالهـا تقسيم       ا   کمتری    مزبور ميان عـدة بيشتر يا             شيلينگیِ ۶صورت ارزشِ           درآن    

  گردد. می
  

کنند.   ارزش در جهت معکوسِ يکديگر تغيير می               کار و اضافه     ارزشِ نيروی ثانياً:
طورِ   کار به    هر تغيير در نيروی بارآورِکار، اعم از افزايش ياکاهش، در ارزشِ نيروی                                       

  کند. طورِ مستقيم تأثير می ارزش به معکوس و در اضافه
مقدارِ       شيلينگ. اين    ۶است؛ مثالً     ساعته مقدارِثابتی      ۱۲محصولِ ارزشیِ روزانةکارِ

آن را      کارگر      کار،که     اضافة ارزشِ نيروی          ارزش به      ثابت مساوی است با مجموعِ اضافه 
تواند افزايش         ثابت نمی     از دو جزِء مقدارِ     که يکی است کند. بديهی با معادلی جبران می

۴شيلينگ به   ۳تواند از  کار نمی رویآنکه جزِء ديگرکاهش پذيرد. ارزشِ ني يابد بدون 
شيلينگ تنزّل نمايد، و       ۲شيلينگ به   ۳ارزش از         آنکه اضافه     کند بدون     شيلينگ ترقّی  

  آنکه ارزشِ نيروی           شيلينگ باال رود بی       ۴شيلينگ به   ۳از    تواند    ارزش نيز نمی       اضافه  
يطی هيچگونه تغييری     آيد. بنابراين در چنين شرا        شيلينگ پائين  ۲ شيلينگ به ۳کار  از 

حال   نيست مگر آنکه درعين         ارزش ممکن       کار و اضافه      مطلقِ ارزشِ نيروی          در مقدارِ     
نمايد يا     تنزّل    که مقدارِآنها با هم      است آنها نيز تغييرکند. محال  مقاديرِ نسبی يا متناسبِ 

  کند. ترقّی
تواند     نمی  ارزش     ن اضافه  بنابراي      آيد و  تواند پائين کار نمی نيروی براين، ارزشِ عالوه

الذکر ارزشِ نيروی       بارآورِکار ترقّی نمايد. مثالً درمورد فوق  باال رود مگرآنکه نيروی
بارآورِ       آنکه ترقّیِ نيروی         شيلينگ تنزّل نمايد بدون        ۲شيلينگ به   ۳تواند از       کار نمی    

 ۶  درگذشته توليدش       که وجودآوردکه همان مقدار وسايل معيشتی کار اين امکان را به
تواند     کار نمی    نيروی    ساعت توليدگردد. و بالعکس، ارزشِ                  ۴برد، طیِّ    کار می  ساعت

نمـايد و لذا       بارآورِکار تنزّل              آنکه نيروی       بدون   کند   ترقّی    شيلينگ ۴شيلينگ به   ۳از   
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  آن   ساعت برای      ۶موجب شودکه توليد همان حجم از وسايل معيشت،که درگذشته                     
افزايشِ       شودکه   نتيجه می   چنين    گردد. از اينجا          انجام     ساعت  ۸بود، اکنون در          کافی  

برد،    ارزش را باال می          آورد و بالنتيجه اضافه          می   کار را پائين     ارزشِ نيروی کار بارآوریِ 
اضافه     دهد و از      کار را ترقّی می        عکس، ارزشِ نيروی          کاهشِ بارآوری، به    که  درحالی

  کاهد. ارزش می 
ای را از مد نظر دور             بندی نموده، نکته        اين قانون را فرمول           ريکاردو     که   هنگامی  

کار موجبِ      ارزش يا اضافه  اضافه درمقدارِ اينکه تغيير : باوجود است است وآن اين داشته
توان    وجه نمی    هيچ  شود، به    کار و ياکارِ الزم می           تغييرِ معکوس در مقدار ارزشِ نيروی           

آنها يکی     کنند. مقدارِ افزايش ياکاهشِ   يک نسبت تغيير می آنها به هک گرفت ازآن نتيجه
وکاهش     ياجزِء روزانةکار افزايش      آن هرجزِء محصول ارزشی که طبقِ نسبتی است. ولی 

بارآورِکار روی داده                 نيروی     که قبل از تغيير در        ای است    يابد وابسته به تقسيمِ اوليه       می
 ۲ارزش      اضافه    ساعت و   ۸کارِ الزم       ينگ و يا زمان     شيل ۴کار    است. اگر ارزشِ نيروی           

بارآورِکار ارزشِ نيروی             ساعت بود و درنتيجة باالرفتنِ نيروی ۴کار  يا اضافه شيلينگ 
شيلينگ  ۳ارزش     شد،آنگاه اضافه       ساعت می  ۶رسيد وياکارِ الزم  شيلينگ می ۳کار به  

ر دو ساعت يا يک شيلينگ       بود. اين همان مقدا           ساعت می   ۶کار    گرديد يا اضافه       می 
تغييرات     نسبت  شده است. ولی       شود و در جای ديگرکم    جا اضافه می که در يک  است

   ۳شيلينگ به  ۴کار از  کـه ارزشِ نيـروی  مقـداری در دو طرف يکسان نيست. درحالی
  نسبت اُفتَد و لذا به شيلينگ می ۱    ۳شيلينگ به  ۲ارزش از  کند، اضافه تنـزّل می% ۲۵يا  

۴ 
  

  نسبت به رسد ولذا شيلينگ می ۱   شودکه نمايد. بنابراين چنين نتيجه می ترقّی می%  ۵۰يا 
۴ 

بارآورِکار حاصل            که درنيروی        دنبالِ تغييری      ارزش به      افزايش ياکاهشِ نسبیِ اضافه           
آن جزئی از روزانةکار،که در ابتدا نمايندة                           وکوچکیِ     بزرگی     گردد و برحسبِ        می 

  شود. وکوچک می ارزش بود، بزرگ اضافه
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است   ارزش همواره معلولِ افزايش وکاهشِ متقابلی           افزايش ياکاهشِ اضافه ثالثاً:

  ١شود، نه علّت آن. کار حاصل می نيروی  که در 
شود  اينکه روزانةکار مقدارِ ثابتی است و در مقدار ارزشیِ ثابتی نموده می           نظر به

کار تطبيق     ارزش با تغييرِ معکوسی در مقدار ارزشِ نيروی                     فه و هر تغيير مقدار در اضا         
نمايد    بارآورِکار تغيير می           کار نيز فقط با تغيير در نيروی            کند و چون ارزشِ نيروی        می

ارزش ناشی       مقداری دراضافه      شودکه هرتغيير لذا مسلّماً از اين مقدمات چنين نتيجه می
  دهد. کار روی می که در ارزشِ نيروی است از تغيير معکوسی

ارزشِ      بنابراين اگر، آنچنانکه فوقاً ديده شد، هيچگونه تغيير مقداریِ مطلق در                             
آنها تغيير حاصل      پذير نيست مگرآنکه در مقدار نسبیِ              ارزش امکان      کار و اضافه نيروی

آنها ممکن نيست      که هيچ تغييری در مقدار نسبیِ ارزشِ                  رسيم  اين نتيجه می     شود، به   
  کار تغيير نمايد. دار مطلقِ ارزشِ نيرویمگرآنکه مق

ارزشِ      ارزش مستلزِم حدوث حرکتی در  اضافه مقداری در بنا بر قانون سوم، تغيير
وسيلة  بارآورِکار است. حدّ اين تغيير به  که خود معلولِ تغيير در نيروی کار است نيروی

که   آنگاه    گردد. ولی هم        می  آيد تعيين وجود می کار به نيروی که برای  نوينی مرزِ ارزشیِ
                                                

گويا  که دربارة اين قانون سوم ازجمله اين تکملة باطل را آورده است (MacCulloch)کولوچ مکـ ۱
دار    که سابقاً سرمايه     ائی ه  تواند، از راه حذف ماليات                 کار می    ارزش بدون تنزّلِ ارزشِ نيروی                   اضافه  

ارزش      ها مطلقاً هيچگونه تغيير درکميت اضافه            بايست بپردازد، باال رود. حذف اين قبيل ماليات                         می 
که     کشَد. اين امر فقط در نسبتی            دار مستقيماً ازکارگر بيرون می               دهدکه صاحب صنعت سرمايه       نمی 

چه بايد با اشخاصِ ثالث تقسيم نمايد تغيير             ريزد وآن       ارزش را به جيبِ شخصیِ خود می             وی اضافه    
ارزش ايجاد  کار و اضافه وجه تغييری در رابطة بينِ ارزشِ نيروی هيچ دهد. بنابراين حذف ماليات به می

کندکه وی قاعده را بد فهميده است. اين                    فقط اين نکته را ثابت می           کولوچ    مک کند. استثناِء      نمی 
شود وکمتر از مصيبتی نيست  غالباً دامنگيرِ او می ريکاردونظريات  که درمورد ترويجِ ئی است بدبختی

  اتآمده است. ژان باتيست سهسرِ  به اسميثآدام که دربارة ترويجِ نظري  
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دارد ممکن است حرکات واسطی نيز               تأثيرِ قانون را مجاز می     واحوال شرايط و اوضاع
شيلينگ به   ۴کار از     کار، ارزشِ نيروی    وقوع پيوندد. مثالً اگر درنتيجة ترقّیِ بارآوریِ به
ده باشد، ممکن     آم ساعت پائين ۶ساعت به ۸کارِالزم از  کرده و يا زمان شيلينگ تنزّل ۳

 ۶شيلينگ و   ۳،  پنس  ۸  و  شيلينگ  ۳کار فقط تا ميزان         نيروی    است با اين وجود بهای       
شيلينگ  ۳ارزش نيز بيش از          پنس وغيره تنزّل نمايد و لذا اضافه               ۲شيلينگ و  ۳ پنس،

پنس وغيره ترقّی نکند. درجة تنزّل،                ۱۰شيلينگ و   ۳پنس،    ۶شيلينگ و  ۳پنس،  ۴و 
که از يک سر با فشار سرمايه و    ای است شيلينگ است، منوط به وزنه ۳آن که حداقلِّ 

  گيرد.   کارگران درکفة ترازو قرار می از سوی ديگر با ايستادگیِ
کميت معينی از وسايل معيشت است. آنچه با               کار وابسته به ارزشِ           ارزشِ نيروی       

آنها. حجمِ      ست نه حجمِ   کند ارزشِ اين وسايلِ زندگی ا               بارآورِکار تغيير می            نيروی   
دار در يک        کارگر و سرمايه       بارآور برای          است در اثرِ ازدياد نيروی   اين وسايل ممکن 

کار   نيروی   آنکه هيچگونه تغيير مقداری بينِ بهای نسبت واحد نمو کند بدون  زمان و به
کارِ    ن شيلينگ و زما    ۳کار    وجودآيد. چنانچه ارزشِ بدویِ نيروی                      ارزش به      و اضافه   

  کار بالغ     ساعت اضافه    ۶شيلينگ يا   ۳ارزش نيز به        ساعت فرض شود و اضافه        ۶الزم    
حالت     همين  تقسيمِ روزانةکار به          بارآورِکار مضاعف شود ولی  گردد، آنگاه اگرنيروی

شود. فقط     ارزش نيز تغييری حاصل نمی          کار و اضافه      باقی بمانَد ناچار در بهای نيروی               
های مصرف دو برابر شده         ارزش هر يک در ارزش کار و اضافه نيرویدر چنين حالتی 

صورت با اينکه بهای نيروی           دراين    گردند.      ای مجسم می     ترشده   همان نسبت ارزان        و به
کار ترقّی نموده است. حاال اگر بهای                 باالتر از ارزشِ نيروی      کار تغييری نکرده ولی به 

بلکه فقط    نکند  است تنزّل   ونيم که يک شيلينگکار تا حداقلِّ ارزشِ جديد خود نيروی
پنس وغيره پائين بيايد معذلک همين بهای               ۶و  شيلينگ  ۲يا   پنس   ۱۰  و    شيلينگ ۲تا  

که   سان ممکن است    يافته باز نمايندة حجمِ بيشتری از وسايلِ زندگی است. بدين                        تنزّل  
که همزمان     کند درحالی      بارآورِکار مرتّباً تنزّل              کار درصورت نمو نيروی            بهای نيروی     
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صورت ارزشِ نيروی          کارگر دائماً افزايش يابد. ولی دراين                  باآن حجمِ وسايلِ معيشت  
  گودالی     کند وبنابراين       ارزش، دائماً تنزّل می       اضافه کار ازلحاظ نسبی، يعنی درمقايسه با

    ١گردد. تر می دار وجود دارد عميق کارگر و سرمايه که بينِ وضعِ زندگیِ
طورِدقيق فرمولبندی        الذکررا به گانة فوق سه که قوانين است کسی نخستين اردوريک

آنکه وی شرايط         قرارند: اول         که در بيان وی وجود دارند ازاين                     کرده است. نقايصی       
کند   مثابه قوانينِ عامی تلقّی می          آن قوانين مزبور اجراپذيرند به                 ای راکه در درون            ويژه 

داری وجود دارند. وی هيچگونه                   ايط توليد سرمايه      ع نظر از شر  خود و قط خودیِ که به
تطولِ روزانةکار و نه دربارة شد که در    طوری    شناسد به  کار نمی   تغييری را نه درمورد

گردد. ثانياً وی مانند اقتصاددانان ديگر                 کار يگانه عاملِ تغييرپذير می نزد وی بارآوریِ
آن را مستقلّ از        خود مورد تحقيق قرار نداده يعنی                 خودیِ    ارزش را به         هيچگاه اضافه    

اش مانند سود، بهرة زمين وغيره درنظر نگرفته است، و اين امر تا درجة                                 اَشکالِ ويژه     
نرخِ   آشکارا قوانينِ مربوط به           همين سبب وی    زند. به     بسيار زيادی به تحليلِ او لطمه می        

ايم    کند. چنانکه سابقاً متذکّر شده          می  ارزش و قوانينِ نرخِ سود را با هم اشتباه                    اضافه  
که   ريخته است درحالی      ارزش به مجموعِ سرماية پيش نرخِ سود عبارت از نسبت اضافه

ارزش به تنها بخشِ متغيرِ اين سرمايه است.                ارزش عبارت از نسبت اضافه              نرخِ اضافه    
 ۴۰۰گرددکه      يع قسم توز    ) بدين   Cليرة استرلينگ (      ۵۰۰مبلغِ   ای به    کنيم سرمايه    فرض  

آن ( ليرة استرلينگc     خام، وسايل ّ۱۰۰کار وغيره و       ) برای مواد      آن برای      ليرة استرلينگ
).  mليرةاسترلينگ شود (       ۱۰۰ارزش =  ) تخصيص يافته باشد، وسپس اضافهvدستمزد (

  ارزش چنين خواهد بود: بنابراين نرخِ اضافه
                                                

وسيلة مقدارِ معينی ازکار و سرمايه               که به   نَحوی   گردد به     ـ "هرگاه در بارآوریِ صنعت تغييری واقع                  ۱
که مقدارِ نمايندة  است حصّة دستمزد تغييرات محسوس نمايد درحالی نبيشتر ياکمتر توليد شود، ممک

که در حصّة دستمزد تغييری  است مقدار تغييرکند درحالی حال باقی بماند ويا ممکن همان اين حصّه به
    (Outlines of Political Economy", p. 67") حاصل نشود."
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۱۰۰. %   =   
  ۱۰۰ ليرة استرلينگ

ترلينگليرة اس ۱۰۰  
  =  mv 

  شود: قرار می ولی نرخِ سود بدين

۲۰. %   =   
  ۱۰۰ ليرة استرلينگ

  =  mc ۵۰۰ ليرة استرلينگ  

واحوال و شرايطی        وابسته به اوضاع تواند که نرخِ سود می است براين بديهی عالوه
سومِ اين نوشته     ارزش ندارد. بعداً درکتابِ                  وجه تأثيری در نرخِ اضافه            هيچ  که به گردد 

های مختلفة سود     تواند در نرخ        ارزشِ واحدی می نمود چگونه نرخِ اضافه  ثابت خواهم
توانند تحت شرايط مشخّص در          ارزش می      های مختلفة اضافه      گردد و چگونه نرخ          بيان  

  گردند. نرخِ سود واحدی بيان
  

  شود  روزانة کار و بارآوریِ کار ثابت فرض می ب.
     تر  و شدکار متغي  

  
     تباالرفتنِ شد            واحد است. بنابراين                   کار مستلزِمِ افزايشِ مصرف تکار در مد

تشديدشده محصول       روزانةکارِ تشديديافته، طیِّ ساعات برابر، بيش از روزانةکارِکمتر    
بارآور نيز طیِّ همان روزانةکار                   که درنتيجة ترقّیِ نيروی          کند. درست است   جذب می
آيد ولی درمورد اخيرالذکر ارزشِ هر دانة محصول تنزّل          دست می شتری بهمحصولِ بي

درمورد نخستين       که   کارِکمتری است، درصورتی            کند زيرا هر يک ازآنها محتَویِ              می 
برد. شمارة      کار می    اندازة سابق        مانَد زيرا توليد محصول به             تغيير می   ارزشِ مزبور بی         

تعداد    نمايد. با افزايشِ       آنها تنزّل  آنکه قيمت بدونکند  مورد ترقّی می محصوالت دراين
بارآور       که با باالرفتنِ نيروی          شود. درصورتی       آنها بيشتر می     مجموعِ  قيمت   محصوالت

شود. اگر شمارة ساعات         فقط همان مبلغِ ارزشی در تودة محصولِ بزرگتری نموده می    
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آورد،      بار می    ارزشیِ بزرگتری به        يکسان باقی بمانَد، روزانةکار شدت يافته، محصول                 
ارزشیِ روزانة     است. محصول ماندن ارزشِ پول، معرف پولِ بيشتری و بنابراين با يکسان

تشد به آن نسبت کار باانحرافات تدرجة شد رو   کند. ازاين       اجتماعی، تغييرمی    متعارف
شود بلکه نمودارِ  میگذشته در محصولِ ارزشیِ ثابتی نموده ن همان روزانةکاربرخالف

جای   ساعته به  ۱۲کار مشدد       عبارت ديگر مثالً روزانة است، يا به متغيری ارزشیِ محصول
 ۷شيلينگ نموده شود در        ۶ که شدت متعارف دارد در ای ساعته ۱۲آنکه مانند روزانة  

شیِ ارز     محصول  که اگر است شود. اين نکته مسلّم شيلينگ وغيره نموده می ۸شيلينگ، 
شيلينگ تغيير نمايد دو جزِء اين محصول ارزشی،                 ۸شيلينگ به    ۶روزانةکار مثالً از            
طورِ   نَحوِ يکسان و خواه به          توانند خواه به         ارزش، می        کار و اضافه      يعنی قيمت نيروی     

 شيلينگ ترقّی   ۸به   ۶که محصول ارزشی از         کنند. درصورتی       نابرابر، درآن واحد ترقّی    
شيلينگ   ۴   به     ۳  طورِ همزمان از        ارزش، به       کار و اضافه      های نيروی    است ب  نمايد ممکن 

کار   نيروی     که قيمت   آن نيست    مورد مستلزِمِ       کار دراين        کنند. ترقّیِ بهای نيروی           ترقّی  
  عکس، اين ترقّی ممکن است با تنزّلِ ارزشِ نيروی      آن قرارگيرد. به حتماً مافوقِ ارزشِ

کار نتواند       نيروی    اُفتَدکه ترقّیِ بهای       آنگاه اتّفاق می  وارهحالتی هم باشد. چنين کار همراه
  شتابِ فرسايشِ نيروی مزبور را جبران نمايد.

کار تنها     بارآوریِ       گُذرا، تغيير در         که، بجز برخی استثنائات         اين نکته دانسته است    
افه  شود و بالنتيجه در مقدار اض            کار می    هنگامی موجبِ تغيير در مقدار ارزشیِ نيروی                 

آن   کندکه تغييرِ مزبورآن رشته از صنايعی را فراگيردکه محصوالت                          ارزش تأثير می        
       مزبور دراينجا ازبين می                          معموالً مورد مصرف ترود. خواه        کارگرانند. ولی محدودي

آن   مقدارکار ازجهت وسعت و خواه ازلحاظ شدت تغيير يافته باشد، تغيير مقداریِ                                
که ارزشِ      کاالئی    است، قطع نظر از ماهيت         آن   ر محصول ارزشیِ  تغيير در مقدا وابسته به

  شود. مزبور درآن نموده می
يک ميزان ترقّی نمايد، آنگاه             کار درکلّية شُعب يکباره و به          فرض اينکه شدت به
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صورت درجة متعارف و معمولیِ اجتماعی                 که تازه افزايش يافته است به         درجة شدتی
رود. حتّا اگر چنين موردی     شمار نمی يافته به مثابه مقداری بسط آيد و لذا ديگر به درمی

های مختلف متفاوت باقی           کار در نزد ملّت         آيد باز درجات متوسط شدت               نيز پيش  
کارِ    های مختلفة    شودکه  قانون ارزش نسبت به روزانه         آن می مانَد و بنابراين موجبِ می

کشوری    کشور نسبت به    يافتة يک وزانةکارِ شدتنَحوِکامل اعمال نگردد. ر  هرکشور به
تپولیِ بيشتری نمودار می کار درآن کمتر است به که شد بيان ١گردد. صورت  

  
  شود  کار ثابت فرض می نيروی بارآور و شدت  ج.
  و روزانة کار متغير    

  
  رگردد.درازت يا شود  کوتاه است تغييرنمايد. ممکن دوجهت تواند در می روزانةکار

کار ثابت      بارآور و شدت         که شرايط فوق تحقّق يابد، يعنی نيروی               درصورتی   .۱
کار   الزمِ      کار و بنابراين در زمان              روزانةکار تغييری در ارزشِ نيروی            شدن باشند،کوتاه

گردد.     ارزش می      کار و اضافه    کاهش در اضافه آورد. چنين وضعی موجبِ وجود نمی به
ارزش     آن، يعنی نسبت بينِ مقدار اضافه            ارزش مقدار نسبیِ         مطلقِ اضافه   باکاهشِ مقدار 

صورت فقط با      کند. دراين   کارکه ثابت مانده است، نيز تنزّل می و مقدار ارزشیِ نيروی
تواند وضعِ      دار می     که سرمايه    آن است    تر از ارزشِ        کار به پائين      دادن بهای نيروی           تنزّل  

  دارد. زيان نگاه خود را بی
                                                

زمان معين مقدارکاری تواند در دارِ انگليسی می ارخانهکه شرايط ديگر مساوی باشند،ک درصورتی"ـ ۱
(work) مکان دهد، تا جائی تحويل دارِخارجی مراتب بيشتر ازکارخانه بههای  بينِ روزانه دارد تفاوت که ا

  ساعت است جبران نمايد." ۸۰تا  ۷۲هفته  و در جای ديگر بينِ  ساعت در ۶۰کار را،که اينجا  
  ("Rep. of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1855", p. 65)  

ایِ اروپا و انگلستان وجود               کارِکشورهای قاره          که بينِ ساعات     کاهشِ تفاوتی      ترين وسيله برای        قطعی 
  های اروپای بِری است. ترکردن قانونیِ روزانةکار درکارخانه دارد هماناکوتاه
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شدن روزانةکارگفته شده ناظر   کوتاه که تاکنون عليه ای امِ مطالبِ پيش پا افتادهتم
دهد    که واقعيت نشان می        وقوعِ اين پديده در شرايط مفروضِ ما بوده است، درحالی    به

شدن روزانةکار و يا      کار، يا پيش ازکوتاه بارآور و شدت  عکس، تغيير در نيروی که به
  ١وقوع پيوسته است. بهازآن  بالفاصله پس

کار   ساعت و يا ارزشِ نيروی         ۶کار الزمِ   زمانکه  کنيم امتداد روزانةکار: فرض .۲
کنيم.   شيلينگ فرض   ۳ارزش را        ساعت و اضافه     ۶کار را      شيلينگ باشد و نيز اضافه      ۳

داری     گردد و درمحصول ارزش       ساعت بالغ می۱۲صورت مجموعِ روزانةکار به  دراين
ساعت درازتر شود و         ۲ميزان     کار به     شود. هرگاه روزانة            يلينگ نموده می    ش  ۶معادلِ    

ارزش     مقدار مطلقِ اضافه       با افزايشِ       بماند آنگاه همراه           تغيير باقی     کار بی    بهای نيروی     
طورِ مطلق ثابت       کار به    رود. با اينکه مقدار ارزشیِ نيروی                   آن نيز باال می        مقدار نسبیِ    

که مقدار نسبیِ       داشت    کند. در شرايط حالت اول امکان       تنزّل میطورِ نسبی  مانَد، به می
آن حاصل نشود، بالتغيير بماند.             که تغييری در مقدار مطلقِ          کار تا زمانی       ارزشِ نيروی       

کار نتيجة تغيير در مقدار مطلقِ             ارزشِ نيروی         عکس، تغييرِ مقدار نسبی در           دراينجا به     
  ارزش است.  اضافه

شود درنتيجة امتداد          که روزانةکار درآن نموده می                    ندی چون محصولِ ارزشم        
ارزش، با هم و همزمان،             کار و اضافه      است بهای نيروی       کند، ممکن    روزانةکار نمو می   

  طورِ نابرابر ترقّی نمايند. مقدارِ مساوی و خواه به خواه به
شِ خود   تر از ارز       کار به پائين      است بهای نيروی       در اثرِ امتداد روزانة کار ممکن                  

کرده باشد. چنانکه         تنزّل نمايد ولواينکه بهای مزبور اسماً بالتغيير مانده و يا حتّا ترقّی                       
آن يا طولِ      کار درواقع برحسبِ دوامِ متوسط عادیِ                   ياد داريم ارزشِ روزانة نيروی                    به 

است  ئی   و نيز اين ارزيابی مبتنی برآن اندازة عادی              شود.  کارگر ارزيابی می عمرِ عادیِ
                                                

  ساعته آشکار ساخته است."۱۰انون روزانةای وجود دارد...که اجرای ق کننده واحوالِ جبران ـ "اوضاع۱
("Rep. of Insp. of Fact. for 1st Dec. 1848", p. 7)  
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فرسودگیِ     ١حرکت مطابقت دارد.          که با سرِشت آدمی درمورد تبديلِ جوهرِ حياتی به   
تواند تا نقطة معينی        ناپذير است، می       کار،که از امتداد روزانةکار جدائی                       بيشترِ نيروی    

که از اين نقطه        آنگاه    گردد جبران شود. ولی           آن می    که جانشينِ    وسيلة نيروی بيشتری      به
تجديد    کند وکلّية شرايط عادیِ       تصاعد هندسی نمو می صورت ايش بهفرس تجاوزشود،

آن ديگر      کشیِ  کار و درجة بهره   گردد. بهای نيروی کار ويران می توليد وفعاليت نيروی
  دهند. دست می پذيرند از يکديگر سنجش که با حالت مقاديری را

  
  تغييرات همزمان در طولِ مدت،  . د

  کار  ارآور و شدت در نيروی ب    
  

توانند تغيير      پذير است. دو عامل می      که تعداد ترکيبات بسياری امکان است بديهی
است با هم تغيير پذيرند. اين عوامل                کنند و عاملِ ديگر ثابت بمانَد، يا هر سه ممکن                

ير ای برابر يا نابرابر، در يک جهت يا در جهات عکسِ يکديگر، تغي            درجه توانند به می
        سماً يا تماماً يکديگر را خنثی نمايند. ولی تحليلِ                       کنند و بالنتيجه تغييراتکلّية   آنها ق

است. برای      آسان    فقرات الف، ب و ج داده شده     که در طبقِ توضيحاتی موارد ممکنه بر
را متغير      ازعوامل     نوبه يکی به که است اينکه بتوان نتيجة هرترکيبِ ممکن را يافت،کافی

کوتاهی دربارة دو            شرحِ  اينجا فقط به    نمود. بنابراين ما در ديگر را ثابت فرض  املِ عو و
  کنيم: مورد مهم اکتفا می

                                                
وسيلة   طورِ تقريب به      توان به   ساعت انجام داده می ۲۴که يک شخص در جريان  کاری را  ـ "مجموع۱ِ

های مادی  تغييرشکل نمود. زيرا وقوع پيوسته است، تعيين که در بدن وی به ئی تغييرات شيميائی بررسیِ
  کار رفته است." که قبالً نيروی محرک به دهندة آن است نشان

: "On the Correlation of Physical Forces", London, 1846) )۱۱ـ((Grove  
  که در زمينة الکتروشيمی تحقيقاتی دارد. ) ـ قاضیِ انگليسی۱۸۹۶ـ۱۸۱۱(گروو  ويليام رابرت )۱ـ۱(
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  کار: کار توأم با تطويلِ روزانة  ـ کاهشِ نيروی بارآور۱ِ
  

هائی    رشته   آن   منظورمان      گوئيم   می  سخن بارآور نيروی ازکاهشِ دراينجا که هنگامی
آنهاست. ازجمله سخن بر سرِ           کار وابسته به محصوالت          نيروی   رزشِ    که ا   ازکار است     

بارآورِکاری است،که مثالً درنتيجة ناحاصلخيزیِ فزايندة زمين وگرانیِ       نيروی  کاهشِ 
ساعت   ۱۲روزانةکار    که  کنيم دهد. فرض های ارضی روی می آن در فراورده هماهنگ

کار   ه نيمی ازآن جبران ارزشِ نيروی                ک  شيلينگ است  ۶آن برابر با        و محصول ارزشیِ      
 کارِ    ساعت  ۶کار به      آورد. بنابراين روزانة    وجود می ارزش به کند و نيمِ ديگر اضافه می

ن          کنيم  گردد. فرض        کار منقسم می      الزم و شش ساعت اضافه         شدن  که درنتيجة گرا
الزم نيز از       کند و لذا کارِ       شيلينگ ترقّی   ۴به   ۳کار از      نيروی   محصوالت زمين ارزشِ          

ساعت   ۶کار از    تغيير بماندآنگاه اضافه ساعت باال رود. اگرروزانةکار بی ۸ساعت به  ۶
رسد. اگر روزانة          شيلينگ می ۲شيلينگ به ۳ارزش از کند و اضافه ساعت تنزّل می ۴به 

کار  ساعت اضافه ۶ساعت برسد،آنگاه۱۴به ساعت۱۲از کار دوساعت درازتر شود يعنی
کار،که      مانَد ولی مقدارِآن در نسبت با ارزشِ نيروی        ارزش باقی می ضافهشيلينگ ا ۳و 

ساعت درازتر        ۴کند. فرضاً اگر روزانةکار   شود، تنزّل می گيری می بنابرکارِ الزم اندازه
ارزش و ارزشِ          ساعت ترقّی نمايد باز نسبت مقاديرِ اضافه        ۱۶ساعت به ۱۲شود يعنی از

  شيلينگ ترقّی  ۴بـه  ۳ ارزش از د ولی مقـدار مطلقِ اضافهمانَ کار بالتغيير باقی می نيروی
 يا 

 نسبت ديگر سخن به رود و يا به ساعت باال می ۸به  ۶کار از  کند و از آن اضافه می  ۱
۳ 

  

 تطويلِ با بارآورِکارکه همزمان  نيروی  کاهشِ   کند. بنابراين درصورت % ترقّی می۳۳
۱  

۳ 

که مقدار     تغيير بمانَد درحالی        ارزش بی      است مقدار مطلقِ اضافه     ممکنروزانةکار است 
آن تغييری حاصل نشود ولی مقدار             است در مقدار نسبیِ        آن تنزّل نمايد و ممکن      نسبیِ
  پذيرند.   است هردو مقدار افزايش ممکنتطويل  يابد ونيز برحسبِ ميزان افزايش آن مطلقِ
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آن شد    انگلستان موجبِ      دن بهای خواربار درش گران ۱۸۱۵تا  ۱۷۹۹ های بينِ سال
باوسايلِ زندگی        هرگاه دررابطه   که دستمزدهای واقعی که مزدها اسماً باالروند درحالی

کاهشِ    گرفتندکه    چنين نتيجه   ريکاردو      و وِست  آنجا    کرده بودند. از    شدند تنزّل بيان می
گرديده است و اين حکم           زش  ار   بارآور درکشاورزی موجبِ تنزّلِ نرخِ اضافه                      نيروی     

مهم دربارة رابطة نسبی بينِ مقاديرِ                 های   تحليل آنها بود، مبدأ برتصورات راکه تنها مبتنی
  تباالبردن شد زد، سود و بهرة زمين قرار دادند. ولی درآن زمان از برکتکار و    دستم

    قاهرانة زمان کرده    طورِ نسبی، ترقّی       طورِ مطلق و هم به       ارزش، هم به        کار، اضافه      امتداد
، ١وگل يافت     حدومرزِ روزانةکار حقِّ آب                 که تطويلِ بی     است  بود. اين همان دورانی             

                                                
توان  مرزی مسلّم وجود داردکه در وراِءآن نمی کنند. ولی صف حرکت می دريک ـ "نان وکار نُدرتا۱ً

گرانی وتنزّلِ دستمزد  های العادة طبقةکارگر در دوران های فوق آنهارا از يکديگرجدا ساخت.کوشش
) ۱۸۱۴ـ۱۵شود و دربارة آن سخن رفته است (ازجمله درکميسيون پارلمانیِ تحقيقِ  که ازآن ناشی می

که از    کس  کند. ولی هيچ      اظ فردی بسيار پسنديده است و محقّقاً افزايشِ سرمايه را تسهيل می                        ازلح   
ها  کوشش تغيير ببيند. البته اين باشد حاضر نخواهدبود ادامة اين وضع را پيوسته و بی انيت بوئی بردهانس
رارگيرند عيناً همان نتايجی چنانچه پيوسته موردعمل ق گرانبها هستند ولی اندازه کمک موقّت بی مثابه به
  آخرين سرحدّ وسايلِ غذائیِ خودکشانده باشند." کشور را به گوئی مردمِ يک بار خواهدآمدکه به

(Malthus: "Inquiry into the Nature and Progress of Rent", London, 1815, p. 48 Note)  
اش مستقيماً     های ديگرِ نوشته      ا در قسمت   دهد و حتّ تکيه را بر تطويلِ روزنةکار قرار می مالتوساينکه 

و ديگران بااينکه          ريکاردو   که  گويد موجبِ بسی افتخار برای او است، درحالی از اين نکته سخن می
اند.  در برابرِ واقعيات بارِزتری قرار داشتندکلّية تحقيقات خود را برمقدارِ ثابت روزانةکار مبتنی ساخته

حدو  بی تطويلِ حقيقت شدکه آن بود مانعِ وی از ديدن اين خادم  مالتوسکه  ای کارانه ولی منافعِ محافظه
کشی ازکارِ زنان وکودکان، ناگزير بايد بخشِ بزرگی        کار توأم با تکاملِ ماشينيسم و بهره مرزِ روزانة

  ائد" سازد.يافتنِ تقاضاهای جنگی وانحصارِ انگلستان در بازارِجهانی، "ز از پايان از طبقةکارگر را، پس
آن منافع  مالتوسآخوند اصيلی چون  بودکه گواراتر و بامنافعِ طبقات حاکمه دمسازتر همان است بديهی

داری توضيح       جمعيت" را تنها با قوانينِ طبيعیِ توليد سرمايه                آنکه اين "اضافه جای کند و به را تقديس
  گردن قوانينِ جاويدان طبيعت اندازد. دهد، آن را به
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نمای ويژة آن عبارت است از افزايشِ شتابان سرمايه از سوئی و                             که خصلت   دورانی     
  از سوی ديگر. ١)Pauperisme(پوپريسم مستمندی و بينوائی

  
۲ت و نيروی بارآوروزانة کار همزمان با کوتاه  رِـ افزايشِ شد کار: شدن  
  

کنند.   نَحوِ يکسان تأثير می       آن ازجهتی به  نيروی بارآورِکار و باالرفتنِ شدت ترقّیِ
دهند. بنابراين         آنها حجمِ محصوالت را در بهرِ مشخّصی از زمان افزايش می                         هردوی    
آن   وسايلِ معيشت يا معادلِ       کارگر برای توليد            که   کار را      آنها بخشی از روزانة     هردوی
که حداقلِّ مطلقِ       پذيراست    جزِءالزم و انقباض          کنند. اصوالً همين داردکوتاه می احتياج

کار   حداقل شود اضافه  اين کار منحصر به دهد. اگرتمامِ روزانة دست می روزانةکار را به
شيوة توليد     پذير نيست. حذف       داری امکان        که در رژيمِ سرمايه         رود، چيزی       از بين می    

آورد. معذلک         وجود می     کارِ الزم به       محدودساختنِ روزانةکاررا به        داری امکان سرمايه
يابد.    که سايرِ شرايط ثابت فرض شوندکارِ الزمِ اخيرالذکر نيزگسترش می                          درصورتی    

تر وتقاضاهای معيشتیِ او بيشتراست و ازسوی        کارگر مرفّه زيرا ازطرفی شرايط زندگیِ
که   کاری    آيد، ازجمله         شمار می   کارِکنونی در جزِءکارِ الزم به                سمتی از اضافه    ديگر ق   

  منظورِ تشکيلِ تنخواه ذخيره و انباشت ضرور است. به
توان روزانةکارراکوتاه نمود وهرقدر         کند بيشتر می هرقدر نيروی بارآورِکارترقّی

نظرِ    بيشتر است. از نقطه       کار    آهنگ    تر شود امکان باالبردن شدت             روزانة کارکوتاه           

                                                
هنگامِ جنگ ناشی ازکار وکوششِ بيشتر و شايد ناشی از                   "يکی از عللِ عمدة افزايشِ سرمايه به                 ـ۱

اند. زنان وکودکان بيشتری  های بيشترِطبقات زحمتکش بود،که پرشمارترين افراد هرجامعه محروميت
ين جهات ناچار     هم  که سابقاً کارگر بودند نظر به           مجبور شدند تحت فشارِ روزگارکار بگيرند وآنان                    

  شدند بخشِ بزرگتری از وقت خود را وقف افزايشِ توليد نمايند."
("Essays on Political Economy in which are illutrated the Principal Causes of the 
Present National Distress", London, 1830, p. 248) 
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اين امر     کند.    جوئی درآن نمو می         که نيروی بارآورِکار با صرفه   گفت توان اجتماعی می
کارِ بيهوده نيز        در وسايلِ توليد نيست بلکه با پرهيز از هرگونه        جوئی  صرفهتنها مستلزمِ 

بنگاه خصوصی    هر  را به    جوئی    صرفهاينکه  داری درعين شيوة توليدسرمايه مالزمه دارد.
خودیِ خود زايد          که به   شماری مقامات و وظايف          کند، در جهت تعداد بی          تحميل می  

ومرجِ رقابتی خود موجبِ            وسيلة دستگاه پرهرج     ولی اکنون غيرقابل اجتناب هستند، به
 تالفاجتماعی و نيروهای بیا گردد. کار می بندوباری در وسايل توليد  

کار   جزء از روزانة اجتماعیِ     روی بارآورِکار، هرقدرآنبودن شدت وني با مفروض
آزاد فکری      ِ قدر بهرزمان برای فعاليت         تر باشد همان کوتاه است توليد مادی الزم برای که

تر بينِ اعضاِءکارتوان جامعه               کار يکسان       چه   و اجتماعیِ افراد بزرگتر خواهد بود و هر   
ای قشری از اجتماع ميسرخواهد بودکه ضَرورت        کمتر بر تقسيم شده باشد همان اندازه

گُردة قشرِ ديگری بار نمايد. از اين ديدگاه، مرزِ                          کار را از سرِ خود واکرده به                طبيعیِ 
آزاد     داری وقت    کار است. درجامعة سرمايه شدن گشتنِ روزانةکار، همگانی کوتاه مطلقِ

  گردد. کار حاصل می زمان هها ب وسيلة تبديلِ تمامِ عمرِ توده برای يک طبقه به
  

  
  

  ٭
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  دهمشانزفصل 

  

  های مختلف  فرمول
   ارزش برای نرخِ اضافه

  
  
  

  شود: های زيرين نموده می ارزش در فرمول چنانکه ديده شد نرخِ اضافه

  
 کار اضافه

 الزم کارِ
= 

 ارزش     اضافه 
 (  = m 

v 
 ) 

  ارزش اضافه
  سرماية متغير

   الف. 
 کار وینير ارزشِ

  

دهندة    نشان     سوم  فرمولِ      که  درحالی دهند می نشان را ارزشی  روابط نخست فرمولِ دو
  ها که مکملِ    شوند. اين فرمول        توليد می   ن  آ   ها طیِّ   که اين ارزش        است  ئی   رابطة زمانی      

قتصاد  ناآگاهانه درا         ولی تلويحاً آنها سبب  همين هستند. به مفهومِ دقيقی  دارای يکديگرند
  شوند: می ديده زير مشتقِ های عکس، فرمول به  دراقتصادکالسيک اند. يافته  راه  کالسيک

  

  
 ولمحص  اضافه

 تمامِ محصول
 = 

 ارزش     اضافه 

 محصول ارزش
    = 

  )١(کار اضافه

  روزانة کار
   ب. 

-ارزش   صورت به  کار،گاه های زمان  صورت به گاه  نوبه به واحد   نسبت يک دراينجا

های مزبور      که ارزش      شکلِ محصوالتی    اند، وگاه به        وارد شده      ها  که طیِّ آن زمان       هائی
                                                

است زيرا مفهومِ  رمول را بينِ دو هالل قراردادهف نخستين مارکس اين کارل ) درترجمة فرانسه سرمايه۱(
  در علمِ اقتصاد بورژوائی بيان روشنی ندارد. [کارِ اضافی]کار  اضافه
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محصول   عنوان ارزش    تحت که است نکته مسلّم است. اين اند، بيان شده درآنها وجوديافته
فقط محصول ارزشیِ روزانة کار مقصود است و لذا بخشِ ثابت ارزش محصول ازآن   

  خارج است.
شده  غلط بيان    ارزش     کار يا نرخِ اضافه کشیِ بهره درجة واقعیِ ها فرمول ناي درعمومِ

ايم،     مثالِ پيشين پذيرفته        ساعت باشد. بنابرآنچه در          ۱۲که روزانة کار  کنيم است. فرض
  شود: های زيرين نموده می با نسبت کار دراين مورد کشیِ واقعیِ نيروی درجة بهره

  

۱۰۰ %   =   
  اضافه ارزشی معادل ۳ شيلينگ

لينگشي۳سرمايةمتغيری معادلِ   =   
 ۶ ساعت اضافه کار

کارِ الزم  ساعت ۶  
  

  عکس، چنين خواهيم داشت: اما از روی فرمولِ دوم به
    

۵۰ %   =   
  اضافه ارزشی معادل ۳ شيلينگ

 لينگشي ۶ ارزشِ محصولی به
 =   

 ۶ ساعت اضافه کار

ساعته۱۲روزانةکارِ  
  

آن روزانةکار          هائی هستندکه طبقِ   دهندة نسبت های مشتَق نشان مولدرواقع اين فر
های   فرمول     اگر    بنابراين      گردد.   وکارگرتقسيم می دار سرمايه دارِآن بينِ ارزش محصولِ يا

آنگاه اين قانون         اَفزائیِ سرمايه تلقّی نمائيم          عنوان بيان مستقيمِ درجة ارزش               مزبور را به      
 ١ % برسد.   ۱۰۰تواند به     هيچگاه نمی    ارزش     اضافه    کار يا    اضافه  :   ايم   دروغين را پذيرفته          

                                                
  تحت عنوان: )۲ـ۱(کيرشمن فونبه  )۱ـ۱(رود برتوساست در نامة سومِ  چنين ـ مثالً هم اين۱

"Widerlegung der Ricardoschen Theorie von der Grundrente und Begründung einer 
neuen Rententheorie", Berlin, 1851. 

گردم    اين نامه برمی       "ردّ تئوریِ ريکاردوئی بهرة زمين و بنياد تئوریِ نوئی درمورد بهره". ـ من بعداً به       
  داری پِی برده است.      کُنه توليد سرمايه آميزش درمورد بهرة زمين، به که با وجود تئوریِ اشتباه

اينکه نزد پيشينيان خود پيشرفت            محض  شود چگونه مارکس به سوم): دراينجا ديده می لحقة چاپ (م
کند. درخاللِ اين احوال              نيت دربارة آنها قضاوت می              يابد، با حسن      واقعی و انديشة درست نوئی می     

د. زيرا درآنجا چنين کاه تاحدودی از ارزيابیِ فوق می )۳ـ۱(رودلف ماير به رود برتوسهای  انتشارِ نامه
 ←تنها در برابرِکار بلکه از خودش نيز نجات داد و اين درواقع                               گفته شده است: "بايد سرمايه را نه 
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اقتصادی     مثابه وظايف       دار به     کارفرما ـ سرمايه       که فعاليت    پذير است    بهترين وجه امکان      هنگامی به →

مانند    است و سود وی       گرديده      تفويض   وی  به ت سرمايه که از لحاظ مالکي گردد ئی تلقّی ملّی يا دولتی
شناسيم. ولی حقوق      شمارآيد، زيرا ما هنوز سازمان اجتماعیِ ديگری را نمی   گيری به از حقوق شکلی 

توان    که می   سان است   گردد. بدين  کند بايد منظّم شود و نيز تعديل که از مزد زياده برداشت درصورتی
به          را چنين بخوانم ـ پس زد... اصوالً کتابِ                    کتابِ وی      جامعه ـ من بيشتر مايلم         هجومِ مارکس را 

ای دارد عليه شکلِ امروزیِ سرمايه،که وی با مفهومِ خود سرمايه اشتباه  مارکس بيشتر صورت مناظره
  خيزد." که اشتباهات وی برمی کند، تا تحقيقی دربارة سرمايه. درست از همين منشأ است می

  

("Briefe etc. von Dr. Rodbertus-Jagetzow", herausgegeben von Dr. Rud. Meyer, Berlin, 

1881, I Bd., S. 111, 48. Brief von Rodbertus.) 
غرق  رود برتوسهای اجتماعی"  که تعرضات واقعاً جسورانة "نامه است درچنين ابتذاالت ايدئولوژيک

  شود. (فريدريش انگلس) می
  

) ـ  اقتصاددان آلمـانی از             ۱۸۷۵ـ ۱۸۰۵(   (Karl Rodbertus-Jagetzow)  تسوف گ رود برتوس ـ يا       کارل    )   ۱ـ۱( 
-رژيمِ سرمايه      برتوس   رود    .(Kathedersozialist, Sozialiste de la chaire) های منبری يا استادمآب  سوسياليست

داری که توليد دررژيمِ سرمايه ستدهد ومعتقدا عدالتی درتوزيعِ ثروت مورد انتقاد قرار می داری را ازلحاظ بی
کنند   آن اشياء خريداری می  که برحسبِ افراد است آن بر پاية درآمد پولیِ  بر احتياجات نيست بلکه اساسِ مبتنی 

کنند بلکه    های عادیِ خود را رفع             تنها نيازمندی      توانند نه     که توانگران امکانات نامحدودی دارند و می               درحالی
کلّية درآمد        که  است  داند و برآن         کار را تنها پايةايجاد محصوالت می رود برتوسآورند.  دست به نيز زائد برآن 

طور عمده تکرارِ نظريات           به  رود برتوس      اجتماعی بايد ازآن زحمتکشان باشد. با وجود اين تئوریِ درآمد ملّیِ 
درمورد      اسميث ام  آدد دچارِ همان اشتباهات است و چنانکه لنين دربارة اوگفته وی در تحليلِ خو اسميثام آد

داران پومرانی بود نتوانست  خود يکی از زمين که رود برتوسارزش شده است.  تجزية ارزش به دستمزد و اضافه
ارزش  بينِ اَشکالِ اضافه تفاوت تاحدودی نتايجِ صحيح برسد. بااينکه وی بيش از اين تحليل خود را دنبال نموده به

دهد. تئوریِ       پردازد و فقط پديدة بهرة زمين را مورد تحقيق قرار می                  آن نمی ساختنِ کند، به روشن را درک می
  کنندة وضعِ طبقاتیِ او است. وی دربارة بهرة زمين نيز منعکس

  

) ـ حقوقدان، سياستمدار         ۱۸۸۴ـ۱۸۰۲(   (Julius Hermann von Kirchmann)کيرشمن فون  هرمان  يوليوس) ۲ـ۱(
آلمانی.  و فيلسوف  

  

و  رود برتوس      آلمانی، ناشرِ نظريات  ) ـ  سوسياليست فئودال۱۷۹۹ِـ ۱۷۳۸( (Rudolf Meyer) رودلف ماير) ۳ـ۱(
 بيسمارک.يکی از مخالفان  
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ارزش     کار همواره فقط جزِء متداخلی از روزانةکار است و يا اضافه              اينکه اضافه نظر به
تواند جزِء متداخلی از ارزش محصول را تشکيل دهد، لذا ضرورتاً                                همواره فقط می      

   محصول است.  کمتر از ارزش ارزش روزانةکار ويا اضافهکوچکتر از  کار همواره اضافه

100برای اينکه رابطة 
باشند.   مساوی مقدارِ مزبور که دو بايست % تحقّق يابد، لزوماً می100 

سخن برسرِ  دهد (اينجا خود تخصيص کار بتواند تمامِ روزانةکار را به اينکه اضافه برای
طفر کارِالزم به که است  الزم کار درهفته، سال وغيره است) روزانة متوسنمايد.  تنزّل ص

 کار تابعی ازکارِ رود؛ زيرا اضافه کار نيز از بين می الزم حذف شود، اضافه  کارِ اگر  ولی

 &	%%$�#�"نسبت  . پس،الزم است
'(	)#%	&  = *�%# +�,-.

100 رزِتواند هيچگاه به م نمی  #%�*#(	)'
سد بر 100 

100 تواند تا نمی اولی طريق و به
     100 X ا درنرخِ اضافه ترقّی نمايد. ام درجة ارزش يا  مورد

را  )١(ل. دوالورنی  آقای  کار مطلب طورِ ديگر است. مثالً ارزيابیِ  کشیِ واقعیِ بهره
4فقط  کارگرِکشاورزِ انگليسی  آن  طبقِ  که  بپذيريم

 دار (فارمر) ل و سرمايـهمحصو 1
4عکس   به

غنيمت  ازآنکه اين  نظر ، صرف٢کند دريافت می آن را ارزش محصول يا  3
کارِ  نسبت اضافه  گردد. بنابراين دار وغيره بعداً چگونه تقسيم می زمين دار و سرمايه بينِ

    % است. ۳۰۰جة استثمار و در ۱:  ۳کارِ الزمش مساوی با  کشاورزِ انگليسی به
  

کند، درنتيجة       می   تلقّی    ثابتی    مقدار      مثابه   را به     کار    که روزانة          کالسيک  اُسلوبِ  
 کار با    اضافه     ها همواره      فرمول اين های رديف ب تقويت شد زيرا در رفتنِ فرمولکار به

 تقسيمِ  که منحصراً    است هنگامی    شود. همچنين    المقداری سنجيده می        روزانة کارِ معلوم

                                                
  ) ـ اقتصاددان ومرد سياسیِ مرتجعِ فرانسوی.۱۸۸۰ـ۱۸۰۹((Louis de Lavergne) لوئی دوالورنی) ۱(
  محاسبه نيامده کند دراين  ريخته را می که جبران سرماية پيش محصولآن قسمت از  که  است ـ بديهی۲

کمتر را به نسبت خيلی        بستة انگلستان است، نسبت خيلی         که ستايشگرِ چشم    دوالورنی   ل.است. آقای 
 دهد. بزرگتر ترجيح می
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ای مجسم     که در ارزشِ فراورده               کاری     ارزش محصول مورد توجه قرارگيرد. روزانة                        
  که حدود معلومی دارد.  کاری است است همواره عبارت از روزانة شده

  

صورت اجـزاِء ارزش محصول             کار به    ارزش و ارزشِ نيـروی      دادن اضافه   نمـايش
ديد ـ     را بعداً خواهيم   آن رويد و اهميت داری می سرمايهشيوة توليد  که خود از ـ اُسلوبی
 خصلت      زة مناسباتکه عبارت از مبادلة            پوشانَد يعنی خصلتی     داری را می         سرمايه  ممي

گردد.     کارگر ازمحصول منجرمی          ساختنِ  محروم  است و به کارِزنده بانيروی سرمايةمتغير
شودکه درآن       ی نمايش داده می   خصلت، منظرة دروغينی از مناسبات شرکت جای اين به

آن بينِ خود       دهندة مختلف     نسبت عواملِ تشکيل      دار محصول را به          سرمايه  کارگر و     
  ١کنند. تقسيم می

  

  های رديف الف فرمول تحويل به رديف ب همواره قابل های فرمول براينکه مضافاً

 مساوی  کـارِ الزم  زمان آنگـاه   
 ساعته ۶کار اضافه

 ساعته۱۲روزانةکارِ
 هستند. مثالً  اگر چنين داشته باشيم :

  خواهيم داشت: ساعته ولذا چنين ۶کار  ساعته منهای اضافه ۱۲بود با روزانةکارِ  خواهد
                                                

ری هستند طبيعتاً     هائی از همکا      داری صورت       کلّية اَشکالِ پيشرفتة پروسة توليد سرمايه     اينکه ـ نظر به۱
که از خصلت تضاددارِآن صرف نظرکرد و از اين راه آن را با اَشکالی       تر ازآن نيست هيچ چيز آسان

در نوشتة خود تحت عنوان: )۱ـ۱(دوالبورد کنتآميزی نمود، همچنانکه  آزاد رنگ از شراکت  
("De l'Esprit d'Association dans tous les interêts de la Communauté", Paris, 1818.)  

  کرده است. چنان
ی يانکی همين نيرنگ را با همان درجه از موفّقيت  در مورد مناسبات سيستمِ بردگی                               ) ۲ـ۱( . کاری     ه 

  انجام داده است.
  نويسِ  وسفرنامه    شناس  )ـ باستان   ۱۸۴۲ـ۱۷۸۰(   (Comte Alexandre de Laborde)کنت الکساندردوالبورد           ) ۱ـ۱(

مجدد رژيمِ شاهی   تقرارِاز اس  جنگيد و پس  سپاه اتريش عليه انقالب کبيرِ فرانسه در انقالبِکه در اوان  فرانسوی
  فاتی دربارة علم اقتصاد است.نّصگرديد. وی دارای م مقامات مهمِّ دولتی نايل به
  کنيد. اين ترجمه [در همين بازنويسی] مراجعه ۳۵۴به زيرنويسِ صفحة  Henry Charles Carey ) دربارة۲ـ۱(
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    =۱۰۰% 
 ساعته ۶کار اضافه

 ساعته ۶کارِ الزمِ
  

  کنم، وآن عبارت است از: من فرمولِ سومی را پيش از وقت در اينجا ذکر می
  

 مزد کار بی

 کارِ بامزد
 = 

 کار اضافه 

 کارِ الزم
    = 

ارزش     اضافه
  کار نيروی ارزش

  

 که عنوان اين  شود، تحت حاصل
 مزد کار بی

 کارِ بامزد
است از فرمول ممکن که سوءتفاهمی

  ايم مرتفـع   که سابقاً داده با توضيحاتی کار،  دهـد نه به نيـروی کار مزد می به دار سرمايـه
  نيروی ارزشِ دار يهسرما . 

 ازنسبت  است ای عاميانه بيان  فقط   اضافه کار
.  شود می مزد کار بی  

 کارِ بامزد کارِ الزم 

کارِ زنـده را        پردازد و در ازاِء آن اختيارِ نيروی                       يافتة آن را می        کار يا قيمت انحراف         
شود. طیِّ     دوره تقسيم می      کار به دو       آورد. برخورداریِ وی از اين نيروی                        دست می   به 

است، يا     کارِ وی     ارزشِ نيروی  با کندکه مساوی توليد می کارگر فقط ارزشی يک دوره
ريختة نيروی      نمايد. بنابراين در ازاِء بهای پيش         آن را توليد می ديگر سخن تنها معادلِ به

ئی وی   گو   که  کند. اين چنان است دار محصولی با همان قيمت دريافت می سرمايهکار  
عکس در دورة        کرده است. اما به          محصولِ مزبور را حاضروآماده از بازار خريداری                          

آنکه برای      بدون  است آور دار ارزش سرمايهکار برای  نيروی تمتّع از [کارِ اضافی] کار اضافه
شود.   کار برای وی مجاناً تمام می              بخشیِ نيروی     اين تحقّق    ١وی پشيزی خرج بردارد.             

  مزد خواند. را کارِ بی  [کارِ اضافی]کار  توان اضافه که می ستدراين معنا ا

                                                
ارزش پِی نبرده بودند، معذلک برای آنها اين اندازه روشن بود         ها به رازِ اضافه ـ با اينکه فيزيوکرات۱

  فروشد." که وی (متصرف) خريداری نکرده است و می پذيری است که آن "ثروت مستقل و تصرف
(Turgot: "Réflexions sur la Formation et la Distribution des Richesses", P. 11) 
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مدعی است، عبارت از فرمانروائی بر                اسميثآدام تنها، چنانکه   سرمايهبنابراين، 
ارزش     اُجرت است. هر اضافه         عبارت از فرمانروائی برکارِ بی      اساساً   سرمايهکار نيست. 

سود، خواه بهره و يا بهرة زمين وغيره باشد،  که بعداً درآيد، خواه هرشکل و شمايلی به
                 مِ زماناندازیِ      کارِ نپرداخته است. در همين دست                 بنا بر جوهرِ خود عبارت از تجس

زائیِ وی      ندادة ديگری است،که رازِ ارزش                      اُجرت    کارِ     سرمايه بر مقدارِ مشخّصی از          
  گردد. فاش می
  
  

  ِ بخشِ پنجم پايان
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�� 231 : �4567��      
  

  دهمهففصل 

  

  کار تبديلِ ارزشِ نيروی
  دستمزد آن به و بهای متناسبِ

  
          زدبهای         در سطحِ جامعة بورژوائی م کند، يعنی    کار جِلوِه می      کارگر مانند   تکمي
کار   اين جامعه از ارزشِ            شود. در     کار پرداخت می        معينی پول در ازاِء مقدار مشخّصی              

ديگر     خوانند. ازسوی      آن می آن را بهای ضَروریِ يا طبيعیِ پولیِگويند و بيان  سخن می
تر از بهای      که باالتر يا پائين    هائی رود، يعنی از قيمت کار می های بازاریِ سخن از قيمت

  ضَروری نَوسان دارند.
که برای توليد        ئی  يافتة کارِ اجتماعی        کاال چيست؟ ـ شکلِ تجسم    ولی ارزشِ يک

کنيم؟ ـ بامقدار       گيری می    چيز اندازه       چه  کاالرا با ارزشیِ مقدار ما است. مصرف شده آن
چه وسيله     ساعته به   ۱۲که درآن نهفته است. پس مثالً ارزشِ يک روزانة کارِ                           کاری   

ساعتةکار نهفته است. ولی  ۱۲روزانة  که در کاری ساعت ۱۲وسيلة  شود؟ ـ به معلوم می
   ١است. اين يک همانگوئیِ عاری از معنائی

                                                
رسيد تئوریِ او     نظر می کندکه از لحظة نخستين به کافی، از اَشکالی احتراز می با هشياریِ ريکاردوـ "۱

که درتوليد مصرف شده است.   است مقدارکاری سازد. بنابرتئوریِ او ارزش، وابسته به دار می را خدشه
 ←کار وابسته به مقدارکاری  ارزشِنتيجه خواهدشدکه  اين اصل بچسبيم چنين اگر بخواهيم محکم به
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هرحال پيش از فروش          کاال در بازار فروخته شود بايد به                   مثابه   کار به      برای اينکه     
کارِ خود زندگیِ مستقلّی بدهد،آنگاه      که به داشت وجود داشته باشد. اگرکارگر امکان

  ١کار. فروخت نه کاال می
يافته و    کارِ تجسم    صرف نظر از اين تضادها، اگر مبادلة مستقيمی بينِ پول، يعنی                       

که   شدکه يا قانون ارزش، يعنی قانونی       اين نتيجه منجر می گرفت، به کارِ زنده انجام می
رفت و يا توليد        يابد، ازبين می        گسترش می    داری آزادانه      درست بر اساسِ توليد سرمايه

گرديد. مثالً روزانة کارِ              ف می  که بر پاية کارِ مزدوری استوار است حذ                  داری     سرمايه  
ها با    شود. اگرگفته شودکه معادل            شيلينگ نموده می     ۶پولیِ     ارزشِ     ای در     ساعته  ۱۲

شيلينگ دريافت      ۶کار   ساعت  ۱۲کارگر برای        صورت   شوند درآن      يکديگر مبادله می     
بر با بهای          کارش    کند و بهای     می  کارگر     حالتی   گردد. در چنين          وی می     محصولِ   برا

  به  تبديل     شيلينگ   ۶کند و    نمی خريدارِکارِخود توليد             ارزشی برای         هيچگونه اضافه    
اين اساس     رود. ولی درست بر          داری ازبين می      شود.آنگاه پاية توليد سرمايه سرمايه نمی

                                                                                                       
همين سبب  آشکار است. به آن معنابودن که بی گرديده است ـ حکمی که درتوليدآن مصرف  است  →

کندکه برای توليد دستمزد الزم              کار را تابعِ مقدارکاری می               ارزشِ     ريکاردو     ای    با چرخشِ ماهرانه        
کار   عقيدة وی ارزشِ         که به   کنيم  م، بايد چنين بيان      گوئي   است يا اگر بخواهيم باکلمات خود او سخن                

مورد    که برای توليد مزد الزم است ارزيابی شود. مقصود وی دراين                                بايستی بنا برآن مقدارکاری              
شود. اين      کارگر داده می         که به   که برای توليد پول ياکاالهائی الزم است             عبارت از مقدارکاری است

که برای توليد خود پارچه مصرف  شود ارزشِ پارچه از روی مقدارکاریگفته  که است عيناً بدان معنی
که در برابرِ پارچه            ای   شده درتوليد نقره         گردد بلکه برمبنای مقدارکارِ مصرف                 شده است معين نمی    

  (A Critical Dissertation on the Nature etc. of Value", p. 50, 51") شود."   شود، ارزيابی می مبادله می
منظورِ مبادله توليدکنند     که بدواً به ـ "ولو شما کار را کاال بخوانيد، در هر صورت مانندکاالئی نيست۱

گردد.     که درآن موقع باکميات معين در بازار هستند مبادله         بازارآورند تا باکاالهای ديگری و سپس به
ازآنکه      کار را پيش      که  گفت  توان    گردد و حتّا می       شود ايجاد می      بازارآورده می           که به   کار درآن لحظه
 (Observations on some verbal disputes etc.", p. 75, 76") آورند."    بازار می آفريده شود، به
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کارگر در         اگر بگويندکه     کارِ مزدور است.      فروشد وکارش کارِ خود را می که او است
کمتر   که وی     آن معناست    کند اين به     شيلينگ دريافت می   ۶کارکمتر از  ساعت ۱۲برابرِ 

کار    ساعت   ۶ساعت،    ۱۰کار در برابرِ         ساعت  ۱۲نمايد.     دريافت می      کار    ساعت  ۱۲از   
ارزشی     تشخيصِ  تنها هرگونه     ای بينِ مقاديرِ نابرابر، نه    شود. چنين معادله وغيره مبادله می
توان    دارد بلکه اصوالً چنين تضادی راکه نافیِ خود او است حتّا نمی                          را ازميان برمی         

  ١بندی نمود.کرد و نه فرمول مثابه قانون نه بيان هب
توضيحِ مبادلةکارِ بيشتر در برابرِکارِکمتر بر پاية تفاوت صوری، يعنی بر اين پايه         

 ٢کند.  ديگرکارِ زنده وجود دارد، نيزکمکی نمی            يافته وازسوی سوکارِتجسم که از يک 
کاری    کاال بنابرکميت      شِ يک  که ارز  جهت عيان است نادرستیِ اين توضيح بيشتر ازآن

                                                
گردد و اگر        کار است مانندکاالی ديگری تلقّی              که محصولِ    کار مانندکاالئی و سرمايه              ـ "چنانکه   ۱

گردند آنگاه مقدارِ مشخّصی ازکار... بايد                      ازکار تعيين وسيلة مقاديرِ برابری های اين دوکاال به ارزش
کار در     گردد. ولی ارزشِ            وجودآمده است، مبادله            که با همان مقدارکار به            در برابرِ مقداری سرمايه            

  شود." نسبت با سايرِکاالها... با مقاديرِ برابری ازکار تعيين نمی
منتشر  "Wealth of Nations"اسميث آداماثرِ  از که ای در نسخه (E. G. Wakefield)فيلد ا.گ. ويک (

  ، زيرنويس)۲۳۱،جلد اول، صفحة ۱۸۳۶کرده است. لندن،
  

)۱ـ۲([قرارداد اجتماعی] "contrat social"آمد" (بازهم نسخة ديگری از الزم  توافق ـ "اين۲
وقت  ـ که هر 

دار) ارزشی باالتر از اولی  رمايهاخيرالذکر(س گردد، شخصِ شونده مبادله می شده باکارِ انجام کارِ انجام
  آورد." دست (کارگر) به

(Simonde de Sismondi: "De la Richesse Commerciale", Genève, 1803, T. I. P. 37) 
  

نويسندة معروف فرانسوی و ايدئولوگ بنامِ انقالبِ بزرگ                              ژاک روسو       ژان   کتابِ معروف       ) اشاره به     ۱ـ۲( 
  ها  ای از انقالبيون فرانسه ازجمله ژاکوبن                       بخشِ عده    ارداد اجتماعی" روسو که الهام                 فرانسه است. کتابِ "قر          

که   است  گذارده شده        گويا پاية زندگیِ اجتماعی بر مبنای قراردادی                       که  گرديد مبتنی بر اين نظرِ پنداری است            
گردد. چون        ارادة جمعی        شود تابعِ    کند و متعهد می     قسمتی از آزادیِ خود را به جامعه واگذار می                           هرکس  

نويسد:    طعنه می   زند، مارکس به         دار وکارگر از توافقی دم می                  سيسموندی نيز در موضوعِ مبادله بينِ سرمايه              
  "بازهم نسخة ديگری از قرارداد اجتماعی." 
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که   ای   وسيلة مقدارکارِ زنده           شود بلکه به    که واقعاً درآن تجسم يافته است تعيين نمی                 
کار   ساعت  ۶کاالئی نمايندة        کنيم  گردد. فرض       برای توليدآن ضَرورت دارد معين می                 

ليد نمود،    ساعت تو   ۳ کاالی مزبور را در وسيلة آن بتوان باشد. اگر اختراعی بشودکه به
جای   کنونی به    کاالی  کند. تنزّل می اندتانصف نيزکه قبالً توليدشده کاالهائی آنگاه ارزشِ

  کاال برحسبِ     کارِ اجتماعاً الزم است. بنابراين مقدار ارزشیِ           ساعت ۳ساعت نمايندة  ۶
تم که برای توليدش الزم است تعيين می کاری کمييافتة کار.شود نه بنابرشکلِ تجس  

گيردکار نيست       کاال مستقيماً در برابرِ دارندة پول قرار می                     اقع آنچه در بازارِ          درو   
کارِ    که واقعاً   است. هنگامی کارِخود او فروشد، نيروی کارگر می کارگراست.آنچه بلکه

وسيلة   تواند به     است و بنابراين ديگر نمی  کار از وی سلب شده آن تعلّقِ شود او شروع می
  ١ار، جوهر و معيارِ همزيست ارزش است ولی خود ارزش ندارد.فروش رود. ک او به

  خود بدل     عکسِ  شده بلکه به  تنها حذف کار"، مفهومِ ارزش نه دراصطالح: "ارزش
اصطالحات    ارزشِ زمين. معذلک اين            است مجازی ازقبيلِ اصطالحی است. اين گرديده

مناسبات جازی از خودرِ پديده         والتی  خيزند. اينها مق     توليدی برمی مایِ   هستند برای صُو
قدرِکافی شناخته شده       استثناِء علم اقتصاد اين نکته به           مناسبات واقعی. در همة علوم به             

  ٢شوند. ایِ خود اغلب وارونه می که اشياء درصورت پديده  است

                                                
  ها،کاال نيست." سنجِ منحصرِ ارزش... آفرينندة همة ثروت ـ "کار، اندازه۱

(Th. Hodgskin: "Popular Political Economy", p. 186)  
کردن    ای تلقّی    ساده   licentia poeticaمثابه تعبير شاعرانة        عکس اين قبيل اصطالحات را به          ـ ولی به۲

 جهت گويد: "کار را نه ازآن که می پرودونفقط نشانة ناتوانی در تحليل است. لذا من عليه اين عبارت 
ته نهف هائی ارزش  کنند بالقوه درآن تصورمی که سبب بدان خوانند بلکه کاالست ارزشمند می نفسه ه فیک 

ام: "درکار ـ کاال،که واقعيت وحشتناکی  است وغيره" چنين متذکّرشده استعاری کاال بيانی است، ارزشِ
کاال استقرار   که برپايةکار ـ بيند. پس جامعةکنونی و تجاهلی دستوری می ] [پنهان است، وی فقط اضمار

خواهد "کلّية  ت ازاين پس برتعبيری شاعرانه و بيانی استعاری تکيه دارد. خوب اگر جامعه میاس يافته 
 ←کند و    دهند بايد اصطالحات ناموزون را حذف    هائی را برطرف سازد" که او را آزار می  دشواری
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کار"را از زندگیِ روزمره      هيچگونه انتقادی مقولة "قيمت علم اقتصادکالسيک بی
  زودی دريافت         شود؟  به    و سپس از خود پرسيد اين قيمت چگونه تعيين می    کرد  قرض

کار، مانند هرکاالی ديگر، چيزی                که تغيير نسبت بينِ عرضه و تقاضا، درمورد قيمت               
       نی، روشن                                  را جز تغييراتبازار در باال و پائين مقدار معي قيمت ساناتآن، يعنی نَو

نگردد     رابر باشند و درشرايط ديگرتغييری حاصل             وتقاضا ب سازد. چه هرگاه عرضه نمی
و عرضه نيز ديگر        صورت تقاضا    رود. ولی درآن            ها نيز از بين می       آنگاه نَوسان قيمت      

کار، بهائی       و تقاضا برابر باشند قيمت        که عرضه    کنند. درصورتی       چيزی را روشن نمی       
که   است  ن بهای طبيعی    گردد. اين هما        وتقاضا تعيين می     که مستقل از رابطة عرضه      است

ای برای تحقيق پيدا شد: ياآنکه نَوسانات قيمت بازار                    مثابه موضوعِ ويژه بدين وسيله به
  اند و سپس مشاهده       تر، مثالً يک سال مورد مطالعه قرار داده                   ای طوالنی      را برای دوره         

کديگر را   ها درحولِ مقدار متوسطی، يعنی مقداری ثابت ي                    ها و تنزّل   اندکه ترقّی کرده
بايستی معلولِ     متوسط می    مقدار    که اين    است  گرديده صورت مسلّم کنند. درآن می تعديل

-که برقيمت    قيمت  نمايند. اين  چيزِ ديگری غيرازنَوساناتی باشدکه يکديگررا جبران می

ها   که فيزيوکرات       کنندة آنهاست، همان قيمتی         های تصادفیِ بازار حاکم است و تنظيم  
کار ناميده است، فقط           " آن را "بهای طبيعیِ           اسميث آدام     خواندند و       ی"بهای الزم" م         

                                                                                                       
چاپ   کرده و     منظورکاری بهتر از اين نداردکه به فرهنگستان مراجعه                         زبان را تغيير دهد و بدين           →

  (Karl Marx: "Misère de la Philosophie", P. 34, 35) جديدی از فرهنگ مطالبه نمايد."  
چيز را تحت      تعارف همه     توان بی     که اصالً دربارة ارزش نياَنديشند. آنگاه می                   است تر اين  البته راحت

 دهد:    جواب می   . ارزش چيست؟ وی سه باتيست ژاناين مفهوم وارد ساخت. مثالً چنين است درمورد
است" و سؤال  چيست؟ پاسخ: "ارزشِ يک شیءکه با پول بيان شده اَرزد" وقيمت چيز می که يک "آنچه

آن قيمتی شناخته شده است."  دهد: زيرا برای شود "چرا کار زمين... دارای ارزش است؟ جواب می می
پول  آن را "به زيرا ارزشِ است" ارزد و زمين دارای"ارزش که می است بنابراين ارزش عبارت ازهرچيزی

  وچرای اشياء است. ای برای درک چون جور اُسلوبِ بسيار ساده هم يک هرحال اين اند". به کرده بيان
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پول بيان شده است.          کاالهای ديگر عبارت از ارزشی باشدکه به                   تواند مانند قيمت     می
آن   ارزشِ      کار به     های تصادفیِ      طريق از راه قيمت          کردکه بدين      علم اقتصاد تصور می       

هزينة توليد       بر   کاالهای ديگر، مبتنی      ند ارزشِرسيده است. سپس اين ارزش را هم، مان
و  منظورِ توليد     که به   است  معنای مخارجی      نمود. اما هزينة توليد ـ کارگر چيست؟ آيا به   

 کارگر صرف می     تجديد توليداين مسئله را جانشينِ          هانه  اشود؟ علم اقتصاد ناآگ          خود
هو،   حيث  من   هزينةتوليدکار،        دن بهکر وی باتکيه بود زيرا  موردتحقيق بدواً  کردکه سؤالی

کار    راکه علم اقتصاد ارزشِ رفت.آنچه وجب هم پيش نمی بست افتاده بود و يک  بن به 
(Value of labour) کاراست   نيروی نامد درواقع ارزشِ می    توجود     کارگر    که درشخصي

يک ماشين از      دکه  قدر تفاوت دار         کار، همان      يافتنِ نيروی مزبور يعنی          دارد و با فعليت  
کار و    دهد متفاوت است. چون سرگرمِ تفاوت بينِ قيمت بازاریِ                       که انجام می      اعمالی   

ارزشِ ادعائیِ خود بودند و همِّ خود را مصروف تحقيق دربارة رابطة اين ارزش با                                            
شد نموده بودند، هيچگاه          وسيلةکار توليد می       که به   داری     نرخِ سود و باکاالهای ارزش     

ارزشِ     کار به  تنها آنان را از قيمت بازاریِ راکشف نکردندکه سيرِ تحليل نه تاين خصل
کار را نيز از نو به ارزشِ               که خود اين ارزشِ          آنجاکشانده است     ادعائی نرسانده بلکه به

وچرای     چون   دربارة نتيجة تحقيقِ خود، پذيرشِ بی                نمايند. ناآگاهی        کار تحويل      نيروی   
ترين بيان روابط ارزشی             مثابه شايسته    وغيره، به   کار" های طبيعیِکار"، "ب مقوالت "ارزش

اشتباهات وتضادهای      اقتصادکالسيک را چنانکه بعداً خواهيم ديد، به موردتحقيق، علم
پاافتاده و سطحیِ اقتصاد عاميانه،که                 حال برای نظريات پيش          کشاند، و درعين        الينحلّی

  است، زمينة محکمِ عمليات فراهم ساخت. متّکیها  األصول فقط بر ظواهر پديده علی
صورت   شدةخود به  مسخ کار درشکلِ های نيروی بدواً ببينيم چگونه ارزش وقيمت

  شوند. دستمزد نموده می
ازعمرِکارگر         معينی   مدت    براساسِ کار روزانة نيروی ارزشِ که است دانسته نکته اين

  کنيم  نی از روزانة کار مربوط است. فرض                 هم خود با طولِ معي        شودکه آن     محاسبه می  
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شيلينگ، يعنی    ۳کار    ساعت و ارزشِ روزانة نيروی                ۱۲کار بالغ بر       که روزانة متداولِ          
              فپولیِ ارزشی باشدکه معر شيلينگ  ۳کارگر       کار است. پس هرگاه          ساعت  ۶بيان

فت نموده    ساعت فعليت يافته دريا        ۱۲که طیِّ     کارش را      دريافت دارد، ارزشِ نيروی                 
شودآنگاه     کارِ روزانه تلقّی         مثابه ارزشِ       کار به    است. حاال اگر اين ارزشِ روزانة نيروی         

سان  شيلينگ دارد. بدين        ۳ساعته ارزشی معادلِ        ۱۲آيد: کارِ     دست می فرمولِ زيرين به
گردد، بهای الزمِ آن            پول بيان     کار است، يا اگر به        کنندة ارزشِ کار تعيين ارزشِ نيروی

کار از ارزشِ خود انحراف حاصل نمايد آنگاه                      عکس، اگر بهای نيروی       پس به است.
  گردد. کار نيز از ارزشِ ادعائیِ خويش منحرف می بهای

کار است،     کـار فقط اصطالحی مجازی بـرای ارزشِ نيروی                     اينکه ارزشِ       نظر به  
صول باشد   مح  کمتر از ارزش        کار بايد همواره       شودکه ارزشِ نتيجه می خود چنين خودبه

آن ضَروری      تجديدتوليد ارزشِ         ازآنچه برای        کار را بيش دار همواره نيروی زيرا سرمايه
 ۳کند   ساعت عمل می   ۱۲که   کاری    دارد. درمثالِ فوق ارزشِ نيروی                عمل وامی است به

عکس   ساعت الزم است. اما به          ۶  که برای تجديدتوليدآن    شيلينگ است، يعنی ارزشی
کند   می   ساعت عمل  ۱۲کار طیِّ     ينگ است زيرا درواقع نيروی  شيل ۶آن ارزش محصولِ

  است  مدت زمانی      نيست بلکه وابسته به     دارِآن منوط به ارزشِ خودش ارزش و محصولِ 
کاری    برد زيرا      نتيجه پِی    اين   [سبکی]   سخافَت  توان به     می   نظر درنخستين  است.  که درعمل

  ١شيلينگ ارزش است. ۳دارای کند خود  شيلينگ ايجاد می ۶که ارزشی معادلِ 
کار    شدة روزانة       شيلينگی،که درآن جزء پرداخته              ۳شودکه: ارزشِ         باز ديده می      

ساعتة   ۱۲کار مجموع روزانة            مثابه ارزش يا بهای           شود به   ساعته نموده می      ۶کارِ     يعنی 
                                                

ام  اعالم نموده آنجاکه من۴۰صفحة (Zur Kritik der politischen Ökonomie)کنيدباکتابِ ـ مقايسه۱
وسيلة زمان  که به ای توليد مبتنی بر ارزش مبادله که با مطالعة سرمايه مسئلة ذيل بايد حل شود: "چگونه

مبادلة      رزش   ا کارکوچکتر از          گرددکه ارزش مبادلة             ای منجر می     چنين نتيجه    شود به   کار معين می    
  آيد." محصولش درمی
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کارِ نپرداخته است. بنابراين شکلِ دستمزد هر                   ساعت  ۶کندکه محتَویِ      کار جِلوِه می     
کار،کارِ پرداخته           کارِالزم و اضافه         شدن روزانةکار به  اثری راکه مربوط است به تقسيم

رسد. در بيگاری،         نظر می   شده به   کار مانندکارِ پرداخت            کند. تمامِ     می  محو و نپرداخته      
دهد    دار انجام می        که برای اربابِ زمين            ئی  که بيگارده برای خود وکارِ اجباری                   کاری   

 حتّا  شوند. درکارِ بردگی          طور محسوس و ملموس از هم تميز داده می              اً، بهمکاناً و زمان
جزئی از روزانة کار نيزکه بنده فقط برای جبران ارزشِ وسايل معيشت شخصیِ                                   آن  

اش   خواجه     آيدکه برای       نظر می   کند مانندکاری به خويش ولذا واقعاً برای خود کار می
امـا درکارِ مزدوری              ١کند.   اُجرت جِلوِه می       ارِ بی  ک   کارش مانند        تمامِ   د. ـده   انجام می    

مناسبات    رسد.آنجا     می   نظر  به دار اُجرت مانندکارِ اُجرت ياکارِبی کار عکس، حتّا اضافه به
کند و اينجا مناسبات       دهند پنهان می      راکه بندگان برای خود انجام می                  کاری    مالکيت  

  شانَد.پو می کارگرِ مزدور را کارِ رايگان پولی
شکلِ دستمزد   کار را به     ارزش و بهای نيروی تبديلِ اساسیِ توان اهميت رو می ازاين

دار، همة    کارگر و سرمايه ارزش و بهای خودکار، دريافت. تمامِ نظريات مربوط به يا به
های  سرائی   ياوه     آزاديخواهانةآن وتمامِ         داری،کلّيةپندارهای فريفتاریِ شيوةتوليد سرمايه

عاميانه برپاية همين شکلِ پديدهمد سازد   ای،که رابطة واقعی را نامرئی می      احانة اقتصاد
  اند. دهد، قرارگرفته آن را نشان می و درست عکسِ

است تا رازِ دستمزد را ازپرده بيرون اندازد،   تاريخِ جهان وقت بسيارالزم اگر برای
وجودی) اين  (عللِ les raisons d'êtreتر از درک ضَرورت و  بالعکس، هيچ چيز آسان

                                                
لوحی را تا سرحدّ  که ساده آزادیِ تجارت ، ارگان لندنیِ "Morning Star"مورنينگ استارـ روزنامة ۱

است   که ممکن   آمريکا، با تمامِ نفرت و انزجاری                 هنگامِ جنگ داخلیِ       رسانده است، به       نادانی]     [   بالهت  
  "Confederate States"نمودکه در اياالت متّفقه           درپِی اعالم می        گردد، پِی      اخالقاً بر انسان مستولی         

ه آمريکای شمالی) سياه جنوبیِ (اياالترپوستان بالم [کال] ًاناروزنامه مخارجِ  اين نبود کنند. بد می کار مج
  کرد. لندن مقايسه می  East Endکارگرِ آزاد محلّة   پوستان را مثالً با مخارجِ يک روزانة اين قبيل سياه
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  ای نيست. شکل پديده
کاالهای ديگر        مبادلة بينِ سرمايه وکار در بادیِ تحقيق عيناً مانند خريدوفروشِ                          

وی تسليم     غيرازپول به       دهد وفروشنده جنسی  کند. خريدار مبلغِ معينی پول می جِلوِه می
های   اوتی مادی ببيندکه در فرمول          تواند دراينجا تف آگاه حداکثر می دان کند. حقوق می

  گردد: حقوقاً معادلِ زيرين بيان می
Do ut des, do ut facias, facio ut des  و  facio ut facias     

دهی،    تو انجام     آنکه   کنم برای     کنی، تسليم می     توتسليم می    که  جهت کنم ازآن (تسليم می
  دهی.)    تو انجام آنکه دهم برای کنی وانجام می تسليم می که تو دهم بدان سبب انجام می

خود و بنفسه مقاديرِ غيرقابل        خودیِ مصرف به مبادله و ارزش عالوه چون ارزش به
تر از اصطالحِ "ارزشِ           کار" مجازی     کار"، "بهای سنجشی هستند لذا اصطالحات "ارزشِ

پس از تحويلِ       کارگر اُجرت خود را رسند. مضافاً براينکه نظر نمی پنبه"، "قيمت پنبه" به
کند   که وظيفة وسيلة پرداخت را اجرا می                کند. ولی پول هنگامی          کارش دريافت می         

سازد و لذا دراين مورد هم                ارزش يا قيمت جنسی راکه قبالً تحويل شده بعداً واقع می 
ت می کارِ تحويل ارزش يا قيمتمصرفی" که      يابد. و باألخره آن "ارزشِ   شده بعداً واقعي

کار   کارش نيست بلکه عملِ نيروی          کند درواقع نيروی           دار تسليم می      سرمايه  کارگر به     
کارِ خياطی،کارِکفّاشی،کارِ بافندگی                 است،که خود،کارِ مفيد مشخّصی است ازقبيلِ               

است، يعنی دارای خاصيتی           آفرين   کار عنصرِعامِّ ارزش ديگرهمان جهتی اينکه به وغيره.
که از حدود شعور        است  ای  سازد، نکته يگر متمايز میکاالهای د که وی را از تمامِ است 

  و ادراک عادی خارج است.
ساعتة خود مثالً      ۱۲که در برابرِکارِ           کارگری قرار دهيم           جای   چنانچه خود را به       

ارد، د  شيلينگ، دريافت می ۳فرض  کار، يعنی بنا به ساعت ۶معادلِ داری ارزش  محصولِ
شيلينگ  ۳اش عبارت از وسيلة خريدی معادلِ ساعته ۱۲رِ برای خود او کا آنگاه درواقع

عادیِ او تغييرکند،         دنبالِ ارزشِ وسايلِ زندگیِ  کارِ وی به است. ولواينکه ارزشِ نيروی



 پيتال. جلد اولکا    ۸۴۸

کند، و نيز      شيلينگ تنزّل   ۲شيلينگ به   ۳شيلينگ ترقّی نمايد يا از          ۴شيلينگ به   ۳از   
نسبت بينِ     آن درنتيجة تغيير در         کارش بهای ماندن ارزشِ نيروی ولواينکه با وجود ثابت

  ساعت ۱۲کند، وی همواره     تنزّل شيلينگ ۲نمايد ويا تا  شيلينگ ترقّی ۴وتقاضا تا عرضه
کارش، يعنی درآنچه دريافت       که درمقدار معادلِ دهد. بنابراين هرتغييری می کارتحويل

نمايدکه در ارزش          ی می  کارگر بالضروره مانند تغيير            شود در نظرِ     دارد، حاصل می       می
  را،که      اسميث آدام     وجودآمده است. بالعکس همين امر                اش به    ساعته  ۱۲کارِ    يا قيمت

گويا هرچند      که  اين نظرية خطاکشانده است   ، به١کند روزانةکار را مقدارِ ثابتی تلقّی می
ی کارگر پولِ بيشتر ياکمتر         ارزشِ وسايلِ زندگی تغييرکند ولذا روزانةکارِ واحد برای      

  کار ثابت است. را در بر داشته باشد، ارزش
  

دار را مورد مالحظه قرار دهيم. البته وی مايل                          حال بيائيم از سوی ديگر سرمايه            
پس عمالً آنچه     د. رآو دست کمتر به کارِ بيشتر درمقابلِ پولِ است که هرقدر ممکن است

-فعل  که به    است  ی کار و ارزش       که مورد توجه وی است فقط تفاوت بين قيمت نيروی

است هرکاالئی        ممکن   کوشدتاآنجاکه   کند. ولی وی می می مزبور ايجاد نيروی درآمدن
شودکه  کندکه سود او از اين زرنگیِ ساده ناشی می جا ادعا می تر بخرد و همه را ارزان

 اين   رو وی هيچگاه به     فروشد. ازاين از ارزش می خرد و باالتر راکمتر از ارزش می اشياء
داشت و وی حقيقتاً        کار واقعاً وجود می          چيزی مانند ارزشِ        خوردکه اگر مطلب برنمی

سرمايه    بود وپولِ او هم به          وجودپذير نمی  ای سرمايه آنگاه هيچ پرداخت می را ارزش اين
  گرديد. مبدل نمی

رساندکه ظاهراً داللت            ظهور می    هائی به    عالوه حرکت واقعیِ دستمزد پديده               به 
آن نيرو يعنی خودکار           درآمدن      فعل  کار بلکه ارزشِ به         بر اينکه نه ارزشِ نيروی           دارند 

                                                
هنگامی   هم به دهد آن طورِ تصادفی مورد توجه قرار می تغييرات روزانة کار را فقط بهآدام اسميث ـ ۱

 کند. حث میای ب که دربارة دستمزد قطعه 
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نمود. اول:        دو دستة عمده تقسيم    توان به ها را می گردد. اين پديده که پرداخت می است
است عيناً   تغييرِ دستمزد برحسبِ تغييرِ طولِ روزانة کار. اگر بنابراين پديده باشد ممکن

تر از يک روز        گران    بهای يک ماشين طیِّ يک هفته        که چون اجاره        تگرف   چنين نتيجه  
گردد. دوم:         آن تأديه می شود بلکه ارزشِ عملِ است، ارزشِ خود ماشين پرداخت نمی

زدانفرادی بينِ دستم مختلفی     تفاوت دهند. ولی اين         کار را انجام می         که همان    کارگران
جائی برای پندار و وهم باشد درسيستمِ بردگی،           آنکه توان بدون تفاوت انفرادی را می

رود، نيز     فروش می کار به که آشکار وآزاد و بدون رودربايستیِ خود نيروی يعنی جائی
تر از متوسط است،    که پائين کاری که باالتر و زيان نيروی کاری يافت. فقط سود نيروی

درکارِ مزدوری اين سود و          که  شود درصورتی ب بنده میحدرسيستمِ بردگی ازآن صا
را   کارش    که نيروی     مورد خودکارگراست گردد زيرا دراين زيان نصيبِ خودکارگر می

  رساند.  فروش می ثالثی نيروی مزبوررا به که درمورد بردگی شخص فروشد درحالی می
"دستمزد"،که         يا   کار"    بهای    و   ای از قبيلِ"ارزش   گذشته درمورد اَشکالِ پديده ازاين

نمايند،    کار تجلّی می     و بهای نيروی        ارزش     خود يعنی     نَحوِ ديگری غير از رابطة ذاتیِ        به
ای وکُنه مستورِ آنها صادق            کندکه دربارة تمامِ اَشکالِ پديده                همان حکمی صدق می     

ورسمِ عادیِ ادراک        خود مانند راه ای مستقيماً و خودبه که اَشکالِ پديده است. درحالی
   کشف  وسيلة علم   آنها بايد فقط به       گردند،کُنه      س می در ضمير منعک         گردد. علم اقتصاد

به نزديکی کالسيک برخورد راآگاهانه        آن  آنکه هيچگاه کند بدون پيدا می اشياء حقيقت
چنين عملی    که وی در قشرِ بورژوائیِ خود پنهان است به  هنگام بندی نمايد. تاآن فرمول

  قادر نيست.
  

*  
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  دهمهجفصل 

  

  مزد هگا
  
  
  

که در رساالت       است  است. اين مطلبی  گوناگون خود دارای اَشکالِ نوبة دستمزد به
،  [شديد، قوی]       ماية سخت و صُلب    آنها از فرط عالقمندی به           شود، چه    اقتصادی ديده نمی

 کاملی   بيان    اند. معذلک بايد متذکّر بودکه       اعتنا مانده هرگونه تفاوت صوری بی به نسبت
آن در اثرِ حاضر         شکال مربوط به رشتة خاصِ دستمزدشناسی است ولذا جای                 از اين اَ     

  گردد.  اختصار بيان حاکم، دراينجا به اساسیِ است دو شکلِ وجود الزم نيست. ولی بااين
اززمان انجام         های معينی    کار همواره برای مدت  نيروی ياد داريم، فروشِ چنانکه به

وغيره نيروی       روزانه وهفتگی      که درآن ارزشِ ای شده گيرد. بنابراين شکلِ دگرگون می
  مزد" است، يعنی مزد روزانه وغيره. يابد عبارت از "گاه کار مستقيماً نمايش می 

که قوانينِ مذکور در فصل پانزدهم، دربارة تغيير                        بدواً اين نکته را متذکّر شويم،    
قوانينِ دستمزد     به ای مبدل سادهارزش، با تغييرشکلِ  کار واضافه نيروی مقداری در بهای 

کار و حجمِ وسايلِ معيشتی،که           گردند. و همچنين تفاوت بينِ ارزش مبادلة نيروی                    می
گردد، اکنون مانند تفاوت بينِ مزد اسمی و مزد واقعی نموده                            جانشينِ اين ارزش می         

ای زائد       لِ پديده   ايم درمورد شک        گفته  ای   آنچه سابقاً دربارة شکلِ ريشه       شود. تکرارِ می
نمای   خصلت  که  گوئيم   می  سخن ازنکاتی  کوشيم وفقط اختصار می است. پس دراينجا به

  مزد است. گاه
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کارگر در ازاِءکارِ روزانه،کارِ هفتگی وغيره خود دريافت                               که ١مجموعِ پولی را
شن است. ولی رو ارزش تخمين شده که به کند مبلغِ دستمزد اسمیِ او يا مزدی است می

روزانةکار ولذا بنابرکميت         تواند برحسبِ طولِ  که مزد روزانه وهفتگی وغيره می است
کارِ بسيار متفاوتی باشد، يعنی             دهد نمايندة بهای        کارگر طیِّ روز تحويل می            که  کاری    

بنابراين بايد درمورد            ٢گردد.     برای مجموعة کارِ واحد معرف مبالغِ پولیِ بسيار مختلفی 
کار فرق   د ازنو بينِ مجموعِ مبلغِ دستمزد، مزد روزانه، مزد هفتگی وغيره، وبهایمز گاه

دست   کار را به      گذاشت. اکنون چگونه بايد اين قيمت، يعنی ارزشِ پولیِ مقدار معينی         
تعداد ساعات      کار به    روزانة متوسط نيروی  ارزشِ وسيلة تقسيمِ کار به متوسط آورد؟ بهای 

شيلينگ باشد   ۳کار    آيد. مثالً اگر ارزشِ روزانة نيروی                   دست می کار به توسطروزانة م
  آنگاه  ساعت فرض شود، ۱۲کار است و اگر روزانة کار  ساعت ۶که محصول ارزشیِ 

  .  بهـای يک ساعت پنس ۳=  
 قرار خواهد بود: کار بدين   بهای يک ساعت شيلينگ ۳

۱۲ 

کار   کار به    برای بهای       است مانند واحد مقياس           مده   آ   دست  طريق به     که بدين    کاری   
  رود. می

است يکسان    شودکه مزد روزانه، هفتگی وغيره ممکن                   بنابراين چنين نتيجه می        
  ساعت و  ۱۰ کار کار مستمراً تنزّل نمايد. مثالً اگر روزانـة عادیِ که بهـای بمانَد درحالی

محض به شد. می پنس۳  کار شيلينگ بود، بهای يک ساعت ۳کار ویارزشِ روزانة نير  ۳
۵ 

  کند واگر روزانة  تنزّل می پنس ۳کار به ساعت ترقّی نمايد بهای۱۲اينکه روزانة کار  به 
                                                

 ـ دراينجا ارزشِ پول همواره ثابت فرض شده است.۱

  گردد." که برای حجمِ معينی ازکار پرداخت می است کار عبارت از مبلغی ـ "بهای۲
(Sir Edward West: "Price of Corn and Wages of Labour", London, 1826, p. 67.)  

  است تحت عنوان: نامی نويسندة اثرِ بیوِست 
"Essay on the Application of Capital to Land. By a Fellow of Univ. College Oxford", 
London, 1815. 

 که در تاريخِ علم اقتصاد دورانساز است.
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5ساعت شود به ۱۵کار 
تغيير باقی     وهفتگی بی مزد روزانه اين رسد. باوجود می  پنس20۲

کرده است مزد   کار ثابت مانده ويا حتّا تنزّل که بهایاست باآن مانند. بالعکس ممکن می
  کار  ساعت و ارزشِ روزانة نيروی ۱۰روزانه و هفتگی ترقّی نمايد. مثالً اگر روزانة کار

5کار معادلِ بود، بهای يک ساعت شيلينگ می ۳
  علّت ازديادکار اگر به شد. حال می  3۳

  اش  کرد مزد روزانه کار می  ساعت ۱۲ماند، کارگر  کار يکسان می  اينکه بهای  و درعين

5به  شيلينگ ۳از طريق بدين
حاصل    کار   بهای    در   تغييری  اينکه نمود بدون می ترقّی  پنس 1۷

جای توسعة مقدار       آيدکه به     دست  نيز به   نتيجه درصورتی      است همين   شده باشد. ممکن
که مزد اسمی روزانه يا هفتگی باال               پس درحالی      ١يافتة آن باال رود.            شدت  کار مقدار     

طور است دربارة درآمد               کند. همين    کار يکسان بماند يا تنزّل  است بهای  رود ممکن می
 وسيلة کارِ اعضاءِ   شدة رئيسِ خانواده به که مقدارکارِ تحويل خانوادة کارگری هنگامی

های   اين غير از تنزّلِ مزد اسمی روزانه و هفتگی اُسلوب                    يابد. بنابر      خانواده افزايش می    
  ٢کار وجود دارند. آوردن بهای مستقلّی برای پائين

                                                
ای با      اند... باالرفتنِ دستمزدها مالزمه                 يافته   کارِ انجام      کار و حجمِ     بهای حجمِ    ـ "دستمزدها وابسته به        ۱

ندارد.          ترقّیِ بهای     به                   کار  بيشتر و شدت بيشتر ممکن است دستمزدها  طور قابل       درصورت اشتغال 
، ۶۸، ۶۷، همان اثر، صفحات وِست( کار ثابت مانده است." اينکه بهای ای ترقّی نمايند درعين مالحظه

پاافتاده و  آن را با عبارات پيش وِستگردد؟  کار" تعيين می ) ولی مسئلة عمده يعنی چگونه "بهای۱۱۲
 کند. ل از سرِ خود وامیمبتذَ

 Essay"کتابِ    ترين نمايندة بورژوازیِ صنعتیِ قرن هجدهم، مصنِّف       که متعصّب ای است ـ اين نکته۲

on Trade and Commerce"  راً از او نقلکرده، بااينکه مطالب  درستی درک ايم، به کرده قول که مکر
آن، (ازآن مزد اسمیِ روزانه و            نه قيمت  کار استنويسد: "اين مقدارِ را مبهم بيان نموده است. وی می

گردد. هرگاه        وسيلة بهای وسايل معيشت و سايرِ اشياِء مورد احتياج تعيين می                    هفتگی بفهميد)،که به      
داران      کند آنگاه مقدارکار نيز متناسباً تنزّل خواهد نمود. کارخانه                          بهای اشياِء مورد نياز سخت تنزّل            

 ←مختلفی های آن راه غيرازتغييردادن مبلغِ اسمیِ کار، به آوردن بهای بردن يا پائيندانندکه برای باال می
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کارِ روزانه و هفتگی وغيره              کميت  شود: هرگاه      مثابه قانون عام چنين نتيجه می            به 
رزشِ   کار است،که خود يا با ا           و هفتگی وابسته به بهای          معلوم باشد آنگاه مزد روزانه              

کند. و بالعکس       کار تغيير می     آن از ارزشِ نيروی             کار و يا در اثرِ انحراف بهای                نيروی   
کارِ روزانه    کميت است به و هفتگی وابسته  کار معلوم باشد، آنگاه مزد روزانه اگر بهای
  و هفتگی.

که   است  کار، عبارت از خارج قسمتی              مزد، يعنی بهای ساعت         گاه   واحد سنجشِ   
آيد.    دست می   کار به    ِ روزانة معمولیِ        تعداد ساعات   ة تقسيمِ ارزشِ روزانة کار بهدرنتيج
 ۳کار    ارزشِ روزانة نيروی               گردد، و      ساعت بالغ   ۱۲کار به     کنيم روزانة معمولیِ          فرض  

 ۳کار دراين شرايط          کار است. بهای ساعت  ساعت ۶ارزشیِ  شيلينگ باشدکه محصول
ساعت  ۱۲کمتراز    حاال اگرکارگر روزانه   اهد بود. خو پنس ۶ آن ارزشیِ پنس، و محصول

ساعت،   ۸ساعت يا    ۶کار اشتغال داشته باشد، مثالً فقط            روز در هفته) به       ۶(ياکمتر از 
 ونيم   يا يک شيلينگ   ۲کارِمزبور، وی روزانه فقط مزدی برابرِ      صورت بنا بر بهای درآن

ساعت در روز       ۶طور متوسط     اينکه بنا بر فرضِ وی بايد به             نظر به   ١نمايد.    دريافت می     
                                                                                                       

 Three Lectures on the"نام:  در اثرش به ن. و. سنيور) ۶۱و ۴۸وجود دارد. (همان اثر، صفحات  →

Rate of Wages" ،می از او اينکه نا  نواست بد را مورد استفاده قرار داده وِستکه نوشتة ـ ۱۸۳۰ـ لندن
   اين حساب    مند است." پس به مبلغِ دستمزد عالقه طور عمده به  گويد: "کارگر به ببرد ازجمله چنين می

دهد؛    آنچه می    مند است، نه به      ستانَد يعنی مبلغِ اسمیِ مزدش، عالقه            طور عمده به آنچه می         کارگر به    
  کار! کميت يعنی

 ساختنِ  کوتاه    کلّی باآثارِ يک قانون اجباریِ عام دربارة       تغال بهکمبود غيرعادیِ اش ـ "تأثيرِ يک چنين۱
تواند  وجه با طولِ مطلقِ روزانة کار ارتباطی ندارد و می هيچ تفاوت دارد. کمبود اشتغال به روزانة کار

کار بر پاية آن حساب          ساعته وقوع يابد.  در مورد اول بهای                   ۶ساعته و هم در     ۱۵هم در روزانة کارِ 
که در مورد دوم مبنای             کند درصورتی      کار می    ساعت  ۱۵طور متوسط در روز           کارگر به       که  شود  یم 

 طل فقط               ۶محاسبه،کارِ متوسونيم و در      ساعت  ۷ساعته در روز است. بنابراين اگرکارگر درمورد او
 مانَد.  که بود باقی می کار اشتغال داشته باشد تأثيرِآن همان ساعت به ۳ديگری 
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اينکه     کارش باشد توليد نمايد، نظر به نيروی که مطابق با ارزشِ ای کارکند تا مزد روزانه 
-خود و نيمِ ديگررا برای سرمايه        ازآن را برای بنا بر همان فرض از هرساعت فقط نيمی

ل داشته باشد     کار اشتغا    ساعت به   ۱۲کمتر از     که اگر وی      کند، مسلّم است     کار می     دار   
کار را     آورد. سابقاً نتايجِ وخيمِ اضافه              چنگ  ساعت را به     ۶ارزشیِ     تواند محصول      نمی 
شود،   کارگر ازکمبود اشتغال ناشی می         که برای وفالکتی ايم. اکنون سرچشمة رنج ديده

  گردد. آشکار می
 خت دار مجبور به پردا         گرددکه سرمايه       نَحوی تعيين    که مزد ساعتی به      درصورتی    

کارگر     کاری را بپردازدکه نباشد بلکه فقط موظّف باشدآن ساعات وهفتگی مزد روزانه
کمتر ازآنچه در ابتدا           تواند اورا زمانی  گمارد، آنگاه وی می کار می ميلِ خود به را بنا به

  کار وادارد.  ، به کار قرارگرفته بود پاية ارزيابیِ مـزد ساعتی يا واحد سنجش برای بهای

 گـردد،  می عيين ت
    ارزش روزانـة نيـروی کار 

 مشخّص ساعاتتعدادروزانةکاربا

 اين واحد سنجش بنابرتناسب ازآنجاکه

کار از صورت تعداد ساعات مشخّص خارج شد،                   آنکه روزانة          محض  است به   بديهی   
از   کارِ پرداخته و نپرداخته            دهد. نسبت     ديگر مقياسِ مزبور معنای خود را از دست می                  

  کار ازگُردةکارگر بيرون          اضافه تواند مقدارِ مشخّصی  دار میرود.آنگاه سرمايه ميان می
وی بازگذارد.          کارِ الزمی را که برای زيست او ضرور است به                    آنکه زمان  کشَد بدون

پسند و   بر کامالً بنادرمورد اشتغال از بين ببرد و نظمی را قاعده و تواند هر میدار سرمايه
ترين زيادکاری و بيکاریِ نسبی ياکامل را متناوباً                        خويش مهيب آنیِ ودسری و منافعِخ

کار را، بدون          کار" روزانة         بهانة پرداخت "بهای عادیِ    که به عملی سازد. وی قادر است
کامالًمنطقیِ     سازد. قيامِ       طوالنی نَحوِ غيرعادی کارگر، به متناسبی برای ازاِء هيچگونه مابه

داران درتحميلِ اين نوع دستمزد        کوششِ سرمايه کارگران ساختمان لندن عليه) ۱۸۶۰(
ها   سوءاستفاده     قبيل   اين   روزانةکار به      قانونیِ حد] [تعيين تحديد منشأبرخاست. ازهمين ساعتی

آالت    اشتغال،که ازرقابت ماشين     کمبود وکلّیِ جزئی  های البته ازبحران دهد ولی می  پايان
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  کند. گيرد، جلوگيری نمی کارگران شاغل سرچشمه می درکيفيتو تغيير 
  

کار اسماً ثابت بماند ولی بااين               است بهای    با افزايشِ مزد روزانه يا هفتگی ممکن    
باالتر از مدت        تر از سطحِ عادیِ خود نزول نمايد. هربارکه روزانةکار به      وجود به پائين

  که منطبق با آن است ثابت باقی  کاری ر و ساعتکا و بهای شود  عادیِ خود تطـويل می

 کسر  مخرجِ 
    کار ارزش روزانة نيروی

 کار روزانة

آيد. چنانچه درکسر وجود می  مانند، اين وضع به می

کار به    نيروی   کند. ارزش        تر افزايش پيدا می         آن باز هم سريع افزايش يابد صورت   علّت
تر از افزايشِ         سريع  هم درنسبتی   وآن کند قّی میفرسايش با باالرفتن مدت عملِ خود تر

مزدی    گاه   که اُسلوبِ    های صنعت   همين سبب در بسياری از رشته مدت عملِ خويش. به
خود عادت بر اين جاری            کار قانوناً محدود باشد، خودبه    زمان آنکه مرسوم است بدون

مثابه روزانة عادی  ساعت، به که روزانةکار تانقطة معينی، مثالً تا پايان دهمين شده است
 ،"normal working day", "the day's work", "the regular hours of work"گردد تلقّی

کار). هرچه در وراِء اين حد  قرار                     ،کارِ روزانه، ساعات معمولیِ               کار   روزانة عادیِ         ( 
دهـد و    ل می را تشکي   (overtime) )  کاری]      [اضافه    العـاده (زيادکاری              گيـرد زمـان فوق        

شود بيشتر پرداخت         می   مثابه واحد سنجش پذيرفته          حالت به     که در اين        کار     ساعت 
نسبت بسيار مضحکی      به     ،  اگـرچه اين پرداخت اضافی اغلب                (extra pay)گردد     می 

نـة واقع                    در اين     کار      روزانـة عـادیِ          ١ناچيـز است.     کار   یِحالت مانند جزئی از روزا
روزانة عادی دوام پيدا               تر از     غالباً طیِّ تمام سال طوالنی           روزانة واقعی        وجود دارد و         

                                                
بافی) در ساعت        (در مانوفاکتورهای توری               کاری]     [اضافه    العاده     نرخِ پرداخت مزد برای زمان فوق                  ـ " ۱
  که برای سالمت و نيروی حياتیِ             ای   اندازه      ، نيم پنس وغيره،که درمقابلِ مضارِّ بی   قدری حقير است به

که بدين     کوچکی   العادة     ق آورد... مضافاً بر اينکه فو               وجود می     کارگر در بر دارد، تباينِ دلخراشی به                  
  گردد." کننده العاده صرف وسايلِ خنک طور فوق آيد اغلب بايد به دست می طريق به

("Child. Empl. Comm., II. Rep.", p. XVI, No. 117.) 
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  کار،که از تطويلِ روزانة               های مختلف صنايعِ انگلستان افزايشِ بهای      در رشته ١کند. می
،که ناچيزبودن       نَحوی ترتيب داده شده است گردد، به کار در وراِء حدّ عادی ناشی می

العادة بهترپرداخته            کارِ فوق     اصطالح عادی،کارگر را وادار به                    هکار طیِّ زمان ب         بهای  
کار    محدودگشتنِ قانونیِ روزانة         ٢آورد.  چنگ کافی به دستمزدیکند تا مگر بتواند  می

                                                
آنکه برای صرف غذاهای  ما بی" .اتکارخانج از اجرای قانون کاغذديواری پيش گریِ ـ مثالً درباسمه۱

ونيمی، ساعت پنج بعدازظهر           ارِ روزانة ده ساعتک  که نَحوی کنيم، به کار می باشيم اشتهای د خود وقفه
شب   ۸ از ساعت    که نُدرتاً پيش      است  کاری]     [اضافه      کاری    کنيم زياد     میکار بعدازآن هرچهپذيرد و پايان می

کارِ   کميسيون  در   سميثا مستر  کاريم." (تقريرات         العاده شود، چنانکه درواقع تمامِ سال ما فوق م میتما
  )۱۲۵کودکان، گزارشِ يکم، صفحة 

 

های اسکاتلند. "برخی از نواحیِ اسکاتلند اين صنعت (پيش از اجرای قانون  ـ ازجمله در رختشوخانه۲
کار   مثابه روزانة عادیِ       شد، يعنی ده ساعت به کاری اداره می العاده ) بنا بر شيوة فوق۱۸۶۲ کارخانجات 

ساعت  ۴يا  ۳شد. ولی بر اين مقدارِ روزانه  پنس پرداخت می۲و شيلينگ ۱. ازآن بابت گرديد تلقّی می
که   گرديد. نتيجة اين اُسلوب آن است              آن پرداخت می  پنس بابت ۳العاده بودکه هر ساعتی  زمان فوق

دون  شيلينگ مزد بگيرد. ب  ۸توانست در هفته  کار مشغول بود فقط می که فقط زمان عادی به کارگری 
  کافی نبود." مزد برای وی کاری] [اضافه زيادکاری 

("Rep. of Insp. of Fact., 30th April 1863", p. 10)  
  

  مقاومت ندارند." کارگران دربرابرِآن تابِ که است ای انگيزه کاری] [اضافه  العاده برای زيادکاری "مزد فوق
("Rep. of Insp. of Fact., 30th April 1848", p. 5)  

  

ساله را تحت شرايط قرارداد              ۱۵تا   ۱۴های شهرِ لندن عدة بسيار زيادی از دختران جوان                         "صحافی  
آنان در      کنند. با وجود اين          دارد، استخدام می           کار مقرر می      کارآموزی،که ساعات محدودی برای                  

ده، يازده، دوازده شب و يک صبح، همراه باکارگران تر و درجمعِ  مسن آخرين هفتة هر ماه تا ساعت
مزد و پولی برای صَرف يک شامِ خوب اغوا                  کنند." استادان آنها را با اضافه    بسيار نامتجانسی،کار می

(tempt) بزرگی       های نزديک می آنان در يکی از ميکده که کنند" شامی می که   خورند. هرزگی و فساد
 ,.Child. Empl. Comm")آيد   وجود می     به جوانان) از اين راه    (هميشه "young immortals"بينِ اين 

V. Rep.", p.44, No. 191)  ديگرتعداد زيادی  کارهای که اينان ضمن شود قطعاً بدان وسيله جبران می
  کنند. تورات وکتبِ اخالقیِ ديگر را جلد می
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  ١دهد. اين دلخوشی پايان می به
 روزانةکار     ای از صنعت  که هرقدر در رشته است ای شده اين خود واقعيت شناخته

 (A. Redgrave)  آ. ردگريو   کارخانجات  بازرسِ ٢است. تر دستمزد پائين اشدتر ب طوالنی
، مشهود   ۱۸۵۹تا   ۱۸۳۹ساله،    ۲۰وسيلة يک مطالعة تطبيقی از دوران  اين واقعيت را به

اند    کار درآمده       ساعت قانون ده مقررات تحت که هائی درکارخانه مطالعه اين بنابه  سازد. می
شود  کار می    ساعت  ۱۵تا   ۱۴که روزانه  هائی که درکارخانه درحالی دستمزدها باال رفته
  ٣تنزّل نموده است.

کار، مزد روزانه و هفتگی               بودن بهای      "با معلوم     الذکر مبنی بر اينکه        از قانون فوق 
کار   شودکه هرقدر بهای   کار تحويل شده است" نخست چنين نتيجه می کميت وابسته به

تر   طوالنی     روزانةکار       ديگر عبارت بيشترگردد يا به در بايد مقدارِکارق تر باشد همان پائين
بودن    شود تاکارگر بتواند الاقل مزد متوسط ناچيزی برای خويش تأمين نمايد. پائين                                

  4کند. کار تأثير می کار دراين مورد مانند مشوقی برای تطويلِ زمان بهای
                                                

ن . کارگران ساختما    ۱۸۶۳آوريل ۳۰کارخانجات مورخ  های بازرسان گزارش کنيد به همان ـ مراجعه۱
کامالً درستی از اوضاع اعالم داشتندکه فقط به دو  با درک ۱۸۶۰آوت  هنگام اعتصاب و الک لندن به 

 ۱۰تا   ۹ميزان  کارِ روزانةکاری به آنکه با قيمت ساعات قبول مزد ساعتی هستند: نخست شرط حاضر به
آنکه هر  ساعته باشد. دوم ۹نة گردد و بهای ساعات روزانة ده ساعته باالتر از ساعات روزا ساعت معين

  متناسباً مزد باالتری داشته باشد. کار العاده مثابه فوق که از روزانة عادی تجاوزکند به ساعتی
  کارِ طوالنی متداوِل است مزدها نيزکمترند." که هر جا زمان ـ "اين خود يک واقعيت جالبی است۲

("Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1863", p. 9)  
اندازه      غالباً بی    (the scanty pittance) است   زحمت جيرة بخورونميری           که از لحاظ تغذيه به     "کاری

  (Public Heabth, VI. Rep. 1863", p. 15")است."    طوالنی
  Rep. of Insp. of Fact., 30th April 1860", p. 31, 32"  ـ۳
کارکنند تا    ساعت ۱۵کار بايد روزانه  ت ناچيزبودن بهایمناسب کارِ انگليسی به سازان دست ـ مثالً ميخ۴

وقت    آورند. "ساعات بسيار، ساعات درازی از روز را همه                             دست  بتوانند حقيرترين مزد هفتگی را به             
  ←ونيم تا     پنس  ۲چنگ آورد و از اين مبلغ              پنس يا يک شيلينگ به     ۱۱وی بايد سخت بکوشد تا       



 پيتال. جلد اولکا    ۸۵۸

کار وبالنتيجه      د موجِد تنزّلی در بهاینوبة خو کار به عکس، درازشدن زمان ولی به
  گردد. در مزد روزانه و هفتگی می

 سازدکه تطويلِ  مبرهن می 
    کار ارزش روزانـة نيـروی

مشخّص روزانةکارباساعات 

 کسر ذيل: کار به بستگیِ بهای

ای وارد نشود، موجبِ تنزّلِ          کننده جبران هيچگونه عاملِ که سادة روزانةکار، درصورتی
دهد بر مدت      دار اختيار می        که به سرمايه   واحوالی گردد. ولی همان اوضاع کار می بهای

کار   سازدکه حتّا بهای اسمیِ        بياَفزايد، وی را بدواً مجاز و باألخره وادار می      روزانة کار
شده وبنابراين مزد روزانه وهفتگی                  را تنزّل دهد تاآنجاکه مجموع بهای ساعات اضافه     

  که مردی     درصورتی است.  کافی اثبات مطلب دو رويداد ذيل برای به آيد. اشاره نيز پائين
که عرضة    شود درحالی      دهد برعرضةکار افزوده می      نفرونيم يا دو نفر را انجام کارِ يک
وجود    کارگران به       که بدين طريق بينِ  مانَد. رقابتی کارِ موجود دربازار ثابت می نيروهای

که بالعکس همين      کار را تنزّل دهد، درحالی               دهد بهای     اجازه می    دار  آيد به سرمايه می
 ١عقب برانَد.     کار را بازهم بيشتر به    که حدود زماندهد وی امکان می کار به سقوط بهای

کارِ رايگان، يعنی باالتر از سطح متوسط                 اين تسلّط بر مقاديرِ غيرعادیِ             زودی     ولی به   
کاالها     قيمت   از     گردد. قسمتی     داران می خود سرمايه  ينِبروزِ رقابت ب آن وسيلة اجتماعیِ

                                                                                                       
  شود." کسر می آهن ار، سوخت و اُفتپنس بابت فرسايشِ ابز ۳ →

("Child. Empl. Comm., III. Rep.", p. 138, No. 671)  
گزارش،      آورند. (همان          دست می   شيلينگ به  ۵ئی معادل      زنان با همين مقدارکار فقط مزد هفتگی                

  )۶۷۴، شمارة ۱۳۷صفحة 
 

ورزيد" خيلی  طوالنی مرسوم امتناع میتعداد ساعات  ازکارکردن به ای کارگرِکارخانه المثَل ـ "اگر فی۱
طريق  گرديد و بدين اين مدت دراز راکارکند تعويض می .دکه حاضر بو وسيلة شخصِ ديگری به زود

  (Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1848", Evidence, p. 39, No. 58")شد."    بيکار می
  

کار   رود... زيرا اين عرضة اضافه                نرخِ سود باال می      العموم     کارِ دو نفر را انجام دهد... علی                  "اگرکسی    
 (Senior: "Three Lectures on the Rates of Wages", p. 15) آورده است."    آن را پائين بهای
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است الزم نيست       کارکه پرداخت نشده  دهد. آن قسمتی از بهای کار تشکيل می را بهای
نخستين   خريدارِکاال بخشيد. اين          است به قسمت را ممکن آيد. اين حساب کاالبه درقيمت

سازد   که رقابت آن را واجب می              شود. دومين قدمی      آن می که رقابت باعث است گامی 
وسيلة تطويلِ روزانةکار           ئی نيزکه به    ارزشِ غيرعادی که الاقل قسمتی از اضافه است اين

صورت   که بدواً به نَحو است گردد. بدين  کاال حذف است از قيمت فروشِ آمده دست به
گردد    تثبيت می آيد و سپس تدريجاً  وجود می کاال به استثنائی قيمت فروشِ نازلی برای

کارِ بيرون از اندازه قرين                 شودکه با زمان       و از اين لحظه خود پاية دستمزد محقّری می         
واحوال (ناچيزیِ           که ابتدائاً قيمت نازلِ فروش خود نتيجة اين اوضاع                        است، درحالی      

 کنيم زيرا تحليلِ      همين اشاره اکتفا می         بود. ما دربارة اين جريان فقط به                    ) ١( دستمزد)   
رقابت دراين مرحله مطرح نيست. با وجود اين بد نيست برای يک لحظه رشتة سخن                       

بزرگ     حدی   کاران به      صاحب  بينِ  رقابت بيرمنگامدار دهيم. "در  دست خود سرمايه را به
-که درغير اين       کند مانندکارفرمايان رفتارکنيم، عملی       که برخی از ما را وادار می است

 and yet no more)شود باوجود اين سود زيادتری عايد نمی شد. و آور می صورت شرم

money is made)  مندکه ازآن استفاده میرد٢برند."  بلکه اين تنها م  
  

-تمام   از آنها نان را به         يکی   که دو نوع نانوا وجود داشت لندن که در ياد هست به

فـروخت     آن می    عادیِ      ی تر از بهـا     و ديگـری نازل         (the "fullpriced" bakers)قيمت  
(the "underpriced", the undersellers") تمام .  قَبای خود را در برابرِکميسيونقيمتان ر

مردم   اوالً  اندکه مانده جای به جهت اينکه: "آنها فقط ازآن تحقيقِ پارلمان متّهم ساختند به
 ۱۸ساعته  ۱۲خود در برابرِ مزد  وسيلة تقلّب درکاال) و ثانياً ازکارگران فريبند ( به را می

که     کارگـر است       (the unpaid labour)اُجرت    کـارِ بی    شند...   ک  کار بيرون می       ساعت 
                                                

  ) توضيحِ بينِ دو هالل از مترجم است.۱(
 Child. Empl. Comm., III. Rep.", Evidence, p. 66, No. 22")  ـ۲ 
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... رقـابت بينِ استاد نانوايان علّت دشواری                    دـده   امکان تحملِ ميدان رقابت می           آنها به
-تر از قيمت تمام       فروشی،که نانش را پائين           کاری است. آن نازل       در مورد حذف شب

  کارگران      کارِ بيشتری به      فروشد زيان خودرا با تحميلِ            آرد است، می       که تابعِ بهای    شده
گيرم و    کار ازگُردة کارگران خود می                 ساعت  ۲۰  فقط   من   کند. اگر     خويش جبران می      

کند لزوماً مرا ازحيث قيمت              آنها تحميل می     ساعت به  ۱۲يا   ۱۸درمقابل همساية من         
کردندآنگاه اين          العاده را مطالبه می          زند. اگر کارگران پرداخت زمان فوق                     یفروش م    

اند    فروشان استخدام شده        وسيلة نازل  که به ازکسانی يافت... تعداد بسياری بازی پايان می
دهند با     آنها می    ها و افراد ديگرندکه تقريباً مجبورند هر مزدی به                        خارجيان، پسربچه        

  ١ خاطر بپذيرند." طيبِ
دهد چگونه فقط ظاهرِ         که نشان می   جهت نيز جالب است خوانی از آن  اين مرثيه

   ماغِ سرمايه       توليد در     مناسباتس        دداندکه حتّا      نمی   دار     گردد. سرمايه        می   داران منعک 

داندکه درست همين         کار مقـدارِ مشخّصی ازکارِ رايگان در بر دارد و نمی      بهای عادیِ
برای       اساساً  [کارِاضافی]       کار    چشمـة عادیِ سود او است. مقـولة اضافه              اُجرت سر    کارِ بی    
  که وی    رفته است     کار فرو     کار در شکمِ روزانـة عادیِ               وجود ندارد؛ زيرا اضافه                 وی   

وجود دارد          وی   آنچه برای       پردازد. ولی          وسيلة مزد روزانه می           کندآن را به        گمان می   
نة      يعنی امتداد       است  کاری     العاده     فوق   بهای    که مربوط به      کار در وراِء حدودی                روزا

-فروشِ خويش حتّا برای يک پرداخت فوق                  شود. در برابرِ رقَبـای نازل           کار می  عادیِ

داندکه      کند. باز وی نمی        کاری پافشاری می       العاده اين فوق مربوط به (extra pay)العاده 

                                                
 ,"Report etc. relative to the Grievances complained of by the journeymen bakers")     ـ۱

 London, 1862, p. LII und ebd. Evidence, No. 479, 359, 27) 
  

، خود نيز  (Benett)نِت بهقيمت،  طورکه سخنگوی خبازان تمام ولی همچنانکه سابقاً اشاره شد و همان
شب يا زودترکاررا آغاز  ۱۱کنندکه "از ساعت  خود را وادار می کارگران فروشان معترِف است، تمام

  )۲۲دهند." (همانجا، صفحة  شبِ روزِ بعد امتداد می ۷نمايند و غالباً کار را تا ساعت 
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اُجرت    کارِ بی    کار شاملِ مقداری        ادیِ  العاده نيز مانند بهای ساعات ع              اين پرداخت فوق
که محصول ارزشیِ نيم  پنس است ۳ساعته  ۱۲کارِ روزانة  است. مثالً بهای يک ساعت

 پنس يعنی محصول ارزشی ۴العاده  کارِ فوق که بهای ساعات کار است درحالی  ساعت

3
 ساعت و درمورد  کار نيم  ساعت دار از هر کار است. درحالت اول سرمايه از ساعت 2

3ديگر 
  کند. اُجرت تصاحب می آن را بی 1

   
  
  
♣  
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  دهمنوزفصل 
  

  مزد کار
  

  مزد نيز شکلِ    گاه   چنانکه   مزد نيست    تغييريافتة گاه        کارمزد چيزی غير از شکلِ           
  کار است. ارزش يا بهای نيرویتغييريافتة 

دواً چنين بهدرموردزد بکارگرفروخته        که  مصرفی   گويا ارزش   رسدکه نظر می کارم
کارِ زنده نيست بلکه درکاری قرار داردکه اکنون در                            کارِ وی يعنی      تابعِ نيروی      است 

  وسيلة  مزد به گاه مانند کار گويا بهای اين نمايدکه است ونيز چنين می يافته تجسم محصول

 کارِ توليدکننده  مهارت شود بلکه ازروی تعيين نمی 
    کار ارزش روزانـة نيـروی

 مشخّص ساعاتروزانةکاربا

 کسرِ ذيل:

  ١گردد. مشخّص می
                                                

است بينِ    دهد. اين سيستم حدّ واسطی          کارگری را تشکيل می         کارمزدی دورانی از تاريخِ              ـ "سيستم۱ِ
دهد در     ،که نويد می     (artisan)ای  دار است وکارگر رسته ارادة سرمايه ابسته بهکه و وضعِ روزمزد ساده

دار را در شخصِ خود متّحد سازد. کارمزدان درواقع استاد خود هستند  کارگر و سرمايه آيندة نزديکی
            John Watts: "Trade Societies and) کار مشغولند." کار به که با سرماية صاحب حتّا هنگامی

Strikes, Machinery and Cooperative Societies", Manchester, 1865, p. 52, 53.) 
ای   کلّية ابتذاالت مداحانه            دان    که درواقع زباله           ام   کرده    قول   من از اين رساله دراينجا ازآن جهت نقل                  

 )۱ـ۱( اووِنيسم     اندرکارِ      سابقاً دست   واتس   آقای      اند. همين     گنديده و فاسد شده       ها است   که مدت    است 
(Owenisme)  منتشر ساخت تحت عنوان: ۱۸۴۲بود و رسالة ديگری در سال  "Facts and Fictions 

of Political Economy"   که درآن ازجملهProperty را به (تمالکي)  مثابهRobbery     (دزدی) اعالم
                  ها است که آن زمان سپری شده است. نمود. ولی مدت می

  ِ او است. سوسياليست خيالباف انگليسی و پيروان رابرت اووِن) اووِنيسم مجموعة نظريات و تعاليمِ ۱ـ۱( 
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های واحد صنعت       که هردو شکلِ دستمزد در زمان واحد و در رشته            اين واقعيت
اين ظواهر باور        نيت به راکه ازروی حسن کسانی پهلوی يکديگر قرار دارند بايد نخست

کار    کارمزدی     معموالًبراساسِ لندن آورده باشد. مثالً "حروفچينان تکان اند سخت به اشتهد
حروفچينان     عکس برای     است. ولی به مزدی درنزدآنان استثنائی گاه که کنند، درحالی می

مزدی اصل است وکارمزدی استثنا. درودگران بندری در بندرِ لندن بنا بر                                   گاه  واليات
 مرسوم    مزدی    گاه   که در سايرِ بنادرِ انگلستان             گيرند درصورتی        می   اُجرت    کارمزدی       

کارگران      کار به    واحد برای همان درکارگاه لندن اغلب  سراجیِ  های درکارگاه ١ "است. 
مـزدی اُجرت پرداخته             کارگران انگليسی بنا برگاه             کارمـزدی و به         فرانسوی برحسبِ      

حکومت      کارمزدی        کلمه، آنجاکه      واقعیِ     معنای   ليسی، به  انگ   های    شود. درکارخانه         می 
  هستند ولذا برحسبِ       مستثنی     قاعده    از اين      فنّی   عللِ  کار بنا به از عواملِ دارد، برخی  عام   

که تفاوت در شکلِ        است  خودیِ خود اين امر بديهی             به  ٢گيرند.    می  اُجرت     مزدی     گاه  
است يک شکل برای      ممکن   دهد، با اينکه       آن نمی يتپرداخت دستمزد تغييری در ماه

                                                
  T. J. Dunning: "Trades' Unions and Strikes", London, 1860, p. 22 ـ۱

- هم شتدو شکل دستمزد پ زمان اين قرارگرفتنِ هم هم اندازه پهلوی دهد تاچه قولِ ذيل نشان می ـ نقل۲

نفر در استخدام داردکه نيمی ازآنها     ۴۰۰ای  کند: "کارخانه کارخانجات را تسهيل می اندازیِ صاحبان
نفرِ   ۲۰۰کار نمايند.       تری   کنند و بنابراين نفعِ مستقيم دارندکه مدت طوالنی                   کارمزدکار می صورت به

آنکه برای       کنند اما بدون       کار می      گيرند مانند ديگران در همان طول زمان          ديگرکه روزانه اُجرت می
دهند  ساعت اضافه درروز انجام می نفر طیِّ نيم۲۰۰که اين دارند...کاری  العاده پولی دريافت زمان فوق

که يک نفر در اثنای يک هفته انجام               ساعت است يا مساوی است باکاری           ۵۰برابر باکارِ يک نفر در
  کارفرما است." ای برای هدهد و اين خود حاویِ سود قابل مالحظ می

("Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1860", p. 9)  
مقياسِ بزرگی حکومت دارند و در اغلبِ موارد با تأمينی همراه است  "ساعات اضافی هنوز همچنان به

خود نشان  های کشف و مجازات است. من دربسياری ازگزارش شود و مانعِ که از خود قانون ناشی می
  شود." دارند ظلم می کارمزد نيستند و مزد هفتگی دريافت می که کارگرانی همة به حد نسبت ام تاچه داده

   Leonard Horner: "Rep. of Insp. of Fact., 30th April 1859", p. 8, 9) 
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    داری مساعدتر از شکلِ ديگر باشد.  توليد سرمايه
ساعت   ۶ساعت بااُجرت و        ۶ساعت باشدکه ازآن         ۱۲کار  که روزانة کنيم فرض

شيلينگ است و لذا محصولِ       ۶آن   است و نيز فرض شودکه محصول ارزشیِ اُجرت بی
که بنا بر تجربه ثابت         کنيم  گردد. عالوه بر اين فرض              س بالغ می   پن  ۶يک ساعتة آن به    

کند ولذا درواقع           می کار ومهارت  که بادرجة متوسط شدت نفرکارگری باشد يک شده
کاالئی مصرف می      فقط زمان۲۴ساعت   ۱۲نمايد، طیِّ      کارِ اجتماعاً الزم را برای توليد 

پذيری ازکارِ يکپارچه، تحويل دهد.               زِء اندازهطورِ مجزّا و خواه مانند ج قطعه، خواه به
شيلينگ   ۶که درآنها وجوددارد       از وضعِ سهمِ سرماية ثابتی قطعه، پس ۲۴اين ارزشِ پس

کند   پنس. کارگر برای هر قطعه يک پنس و نيم دريافت می ۳است و ارزشِ هر قطعه 
مزدی    وردگاه    گردد. همچنانکه درم     ساعت سه شيلينگ عايد او می ۱۲طريق در و بدين
کند، يا     کار می     دار    ساعت برای سرمايه  ۶کارگر شش ساعت برای خود و   اينکه فرضِ

السويه     نمايد، علی     دار توليد می را برای سرمايه از هرساعت نيمی برای خود و نيمِ ديگر
گفته شود نيمی از هر يک از قطعات بااُجرت است و نيمِ ديگر                است، در اينجا نيز چه

کند درحالی       کار را جبران می  که ارزشِ نيروی قطعه است ۱۲ت و يا فقط بهای اُجر بی
  کند. دهند، تفاوتی در اصل مطلب نمی ارزش می قطعة ديگر تشکيلِ اضافه ۱۲که  

  قطعه  ۲است. مثالً هرگاه        ] دنی  ناشنو   سخنِ[   مزد اَصَم  گاه کارمزد عيناً مانند شکلِ شکلِ
مثابه محصولِ  است، به که درآنها مصرف شده توليدی ايلکاال، پس از وضعِ ارزشِ وس

ه ن پنس ارزش داشته باشند، آ             ۶کار،     يک ساعت   برای        گا آن قطعات بهائی         کارگر 
واسطه معرف رابطة ارزشی           کارمزد هيچگاه بی دارد. درواقع پنس دريافت می ۳معادلِ 

که درآن تجسم        کاری      وسيلة زمان     که ارزشِ هر قطعه به  نيست. سخن بر سرِ اين نيست
کارگر     شدة  کارِ مصرف     که  است مسئله مطرح  عکس، اين گيری شود بلکه به يافته اندازه

مزد،کار مستقيماً        گردد. درموردگاه             که توليد نموده است تعيين         از روی تعداد قطعاتی          
 شودکه در    سنجيده می    مقدار محصولی       بر   موردکارمزد بنا          زمانش و در         از روی طولِ     
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  ١کار متراکم شده است. درون آن طیِّ مدت مشخصی
گردد: وسيلة معادلة زيرين مشخّص می کار خود نيز سرانجام به بهای زمان  

بنابراين         کارِ روزانه = ارزشِ روزانة نيروی                        ارزشِ     غير از شکلِ     کارمزد به       کار. 
  مزد چيزِ ديگری نيست. گاه  تغييريافتة

  مميزة کارمزد را مورد مطالعه قرار دهيم: تر خصوصيات کمی دقيق اکنون
تمحصول وارسی می          مورد به   کار دراين کيفي شود زيرا فراورده بايد               وسيلة خود

کارمزد   جهت گردد. ازاين آن پرداخت کاملِ ایِ خوبیِ متوسط باشد تا قيمت قطعه دارای
  دار است. رمايهترين سرچشمة کسرِ مزد و سوءاستفادة س  [بسيار بخشنده] فياض

دهد.    می   دار    دست سرمايه   کار به شدت سنجشِ معيارِمشخّص وکاملی برای کارمزد
نی              کاری تنها زمانگرديده     گرفته و تثبيت     کاال جای     که سابقاً و بنابرتجربه در مقدارِ معي

رو   زاين   گردد. ا      می   پرداخت  پايه برآن شود و می تلقّی اجتماعاً الزم کارِ زمان مثابه به است
کُت وغيرآن، ساعت و         کار، مثالً يک      های بزرگ خياطیِ لندن قطعة معينی            درکارگاه

پنس است. از روی تجربه و عمل               ۶شود و اُجرت ساعت        ساعت وغيره ناميده می         نيم 
که چقدر از محصولِ متوسط معادلِ يک ساعت است. درمورد مد                         دانسته شده است     
قطعة مشخّصِ    آيا فالن     شودکه   کارگر وکارفرما اختالف می          نِوغيره بي تازه وياتعميرات

کند.   تجربه مسئله را حلّ می      يا نه، تاآنکه دراينجا نيز ساعت وغيره هست کار برابرِ يک 
کارگر استعداد انجامِ         که درصورتيهای لندن و نظايرِآن.  سازی است درمورد مبل چنين

کار تحويل دهد،        مشخّصی  نتواند روزانه حداقلِّ         کارِ متوسط را نداشته باشد و بنابراين

                                                
  آن." کار و يا بنا بر محصولِ توان به دو نوع سنجيد: يا از روی مدت ـ "مزد را می۱

("Abrégé élémentaire des principes de l'Economie Politique", Paris, 1796, p. 32) 
  

  است. (G. Garnier) )۱ـ۱(ژ.گارنيهنام  تة بیشمؤلّف اين نو
  

که ترجمة آثارِ   کنسوال و امپراتوریِ ناپلئون ) ـ اقتصاددان فرانسوی زمان۱۸۲۱ـ۱۷۵۴( گارنيه کنت ژرمن) ۱ـ۱(
 رانسه از او است.زبان ف به اسميثآدام 
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  ١شود. کارش خاتمه داده می به
شود،   می  وارسی     دستمزد   وسيلةخود شکلِ    به دراينجا کار کيفيت وشدت اينکه نظربه

تنها پايةکارِ خانگیِ جديد           سازد. لذا شکلِ مزبور نه  طورعمده زائد می کار را به تمراقب
دهد بلکه همچنين مبنای سيستمِ استثمار و ستمی            تشکيل می   را،که سابقاً توصيف شد      

  اخيرالذکر دارای دو شکلِ عمده                  است. سيستمِ    هم پيوسته   که زنجيروار به          گردد    می 
-دار وکارگرِ مزدور و نيز چانه                 سرمايه   ها را بينِ      کارمزدی رخنة طُفيلی    است. از طرفی

کند. نفع افـراد واسط منحصراً            تسهيل می   (subletting of labour) در موردکار را   زنی 
  که واقعاً برای          پردازد و بهری از اين بها                دار می     که سرمايه    کاری    از تفاوت بينِ بهای         

نما در انگلستان       طورِ خصلت    اين سيستم به    ٢گردد.     گذارند، ناشی می        کارگر باقی می      
شود. ازطرف ديگر           می  درآر) خوانده           (يعنی سيستمِ عرق     "Sweating-System"نامِ    به 

دهدکه باکارگر عمده ـ درمانوفاکتور با رئيسِ يک                       دار اجازه می  کارمزدی به سرمايه
سرکارگر وغيره، درکارخانه با سرمکانيک ـ قراردادی ازقرار        گروه، درمعادن ذغال با

کارگرعمده خود استخدام وپرداخت         که نَحوی فالن قيمت ببندد، به قدر قطعه و به فالن
 همکارِ خويش را به              م کارگرانگيرد. استثمارِکارفرما ازکارگر در اين مورد                        عهده   زد

                                                
جای   ازگذشت مدت مشخّصی به        شود و او بايد پس وی (ريسنده) وزن معينی از پنبه تحويل می ـ "به۱

که   آن پنبه وزن معينی نخ يا پنبة تابيده با درجة مشخّصی از ظرافت تحويل دهد. و بر طبقِ فوندهائی                  
شود  باشد جريمه می داشته کيفيت نقص لحاظکارِ وی از گردد. هرگاه شود مزد پرداخت می تحويل می

کمتر از حداقلّی باشدکه برای زمان معينی مشخّص شده است وی را بيرون                          شده و اگر مقدارِ تحويل
  گمارند." جای او می کنند وکارگرِِ ماهرتری را به می

(Ure: "Philosophy of Manufactures", p. 316, 317)  
  

خواهند در سود شرکت داشته           گذردکه همة آنها می         های بسياری می   تکار از دس ـ "وقتی محصول۲
کارگر  زن ـه که سرانجام ب دهد، آنگاه پولی کار را انجام می که است که فقط نفرآخری باشند، درحالی

  بار غيرمتناسب است." طورِ فالکت که به رسد عبارت از مزدی است می
"Child. Empl. Comm., II. Rep.", p. LXX No. 424) 
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  ١پذيرد. کارگر ازکارگر تحقّق می کشیِ وسيلة بهره به
 که هرقدر    است  کارگر دراين  است درصورت وجودکارمزدی نفعِ شخصیِ بديهی

 دار   کارِ سرمايه     که  ی کار اندازد، امر           کارِ خويش را با شدت بيشتر به      است نيروی ممکن
کارگر     نفعِ شخصِ  و نيز اين به      ٢کند.   را درمورد باالبردن درجة عادی شدت تسهيل می

 ٣رود.   او نيز باال می راه مزد روزانه ياهفتگیِ نکه روزانةکار طوالنی شود زيرا ازاي است

                                                
جای يک نفرکه ذينفع است رفقای خود را                 شود: "اگر به متذکّر می واتسسرائی چون  ـ حتّا مديحه۱

کار مشغولند، هر يک بنا بر  ای به که درمؤسسه کارگرانی برای سود خويش مورد فشار قرار دهد، تمامِ
بزرگی در سيستمِ           درجة مهارت خود، در قرارداد شرکت می                        وجود    ارمزدی به      ک  جستند، اصالح 

  ) درمورد فضاحت اين سيستم مراجعه شود به:۵۳آمد." (همان اثر، صفحة  می
"Child. Empl. Comm., III. Rep.", p. 66 No. 22, p. 11, No. 124, p. XI, No. 13, 53, 59 etc.  

  

(ماشين  Engineering Tradeآيد. مثالً در دست می صورت تصنّعی به خودی غالباً به نتيجةخودبه ـ اين۲
دار مرد جسماً زورمند و            شودکه "سرمايه      متداولی محسوب می    (Kniff)سازی) لندن اين خود نيرنگ 

اين شخص هر سه ماه يک بار يا درموعد  کند. به کارگر انتخاب ای مثابه رئيس عده کاری را به آماده به
آن نمايدکه همکاران خود  مصروف که وی تمامِ همِّ خودرا اين شرط پردازد به ديگر مزدی اضافی می

آنکه  امر بدون چشمیِ خويش وادارد... اين هم کنند، تا منتهادرجه به را،که فقط مزد عادی دريافت می
شدن فعاليت يا مهارت        داران است دربارة "فلج      دهندة شکايت سرمايه شرحی الزم داشته باشد توضيح

  ها." تحاديهوسيلة ا کارِکارگران به عاليه و نيروی
"Stinting the action, superior skill and working power" (Dunning: "Trades' Unions and 
Strikes", p. 22-23) 

کند.  آميز جِلوِه مبالغه  مطالب اين است است ممکن ها ازاتحاديه اثرخودکارگر ودبيرِ يکی مؤلّف اين  چون
 J. Ch. Morton تأليف  کشاورزی "highly respectable"القدر جليل  المعارف�دائر توان به مثالًمی ولی
دار  اجاره عالی به ای مثابه شيوه اُسلوب به کردکه درآنجا اين (کارگرکشاورزی) مراجعه "Labourer"بند

  توصيه شده است.
  

ن تمايل به کار ذينفعند. اي گيرند... در تجاوز ازحدود قانون شيوة کارمزد اُجرت می همة آنهاکه به"ـ ۳
کار   توان در ميان زنانی مشاهده نمودکه مانند بافنده وکالف                           ويژه می     کارکردن را به         زيادتر از وقت        

   ←                                 (Rep. of Insp. of Fact., 30th April 1858", p. 9")اند."   استخدام شده



 پيتال. جلد اولکا    ۸۶۸

نظرازآنکه       قطع  پيوندد،  وقوع می شد به مزدان بيان که درموردگاه رو همان واکنشی ازاين
آمدن    خود متضمنِ پائين      خودیِ    حتّا اگرکارمزد ثابت هم بماند تطويلِ روزانة کار به                         

  کار است. بهای
استثناء موارد نادر، برای وظايف همانند دستمزد برابرحکمفرماست        مزد، به درگاه
صّی از  کار برحسبِ مقدار مشخ         که در موردکارمزد،که درواقع بهای زمان                       درصورتی

کارگران      مزد روزانه وهفتگی با تفاوت انفرادیِ     عکس شود، به می گيری محصول اندازه
آن و    کند زيرا در زمان معين يکی فقط حداقلِّ محصول، ديگری متوسط                            تغيير می  

های   دهد. پس درمورد درآمد واقعی، تفاوت سومی باالتر از حدّ متوسط را تحويل می
اختالف در مهارت، زورمندی، نيرو، پايداری وغيره هرکارگرِ منفرِد        بزرگی برحسبِ 

البته اين وضع تغييری در رابطـة عمومی بينِ سرمايه وکارِ مزدور                             ١آيد.    وجود می     به 
پا   گردد پابه      که درکارگاه انجام می            کاری    انفرادی درمجموعِ   های دهد. اوالً تفاوت نمی
کند   توليد می    متوسط  محصولِ    کارِ مشخّص    ر درزمان      کارگاه مزبو    که نَحوی شوند، به می

پرداخت می        و مجموعِ دستمزدی        شود عبارت از مزد متوسط آن رشتـة صنعت                 که 
                                                                                                       

آن   داران پرفايده است... مستقيماً معطوف به                   مايه  که تا اين اندازه برای سر              کارمزدی     "اين سيستمِ →
که برای هر       فرسائی بکشاند درحالی         کارِ طاقت     سال به   ۵گرِ جوان را در مدت چهار تا                وزه  ک که است

  که تباهی جسمانیِ      شود. اين خود يکی از عللِ مهمی است           وی پرداخت می قطعه قيمتی بسيار نازل به
  (Child. Empl. Comm., I. Rep.", p. XIII")  آن نوشت."   حسابِ گران را بايد به کوزه

  

شود... مزدها ممکن  کارمزدی و لذا بنا بر توافق پرداخت می کار برحسبِ که آنجائی ـ "در هر صنعت ۱
طور  که به است ازلحاظ مبلغ با يکديگر اساساً بسيار متفاوت باشند... ولی برای مزد روزانه، درصورتی 

مثابه مزد متوسط  کارفرما، وکارگر به نظر قرارگيرد، سطحِ يکسانی وجود دارد...که ازجانبِکلّی مورد
  شود." کار درآن صنعت شناخته می در برابرِ قابليت متوسط انجامِ

(Dunning )۱ـ۱( : "Trades' Unions and Strikes", p. 17) 
  

کارگریِ بورژوازی،  ونمايندة سياست انگلستان ائیِ)ـ تئوريسينِ جنبشِ سنديک۱۸۷۳ـ۱۷۹۹( دانينگت.ج. )۱ـ۱(
  . [جلدساز]کارگران صحاف و مجلّدگر صدرِ اتحادية 
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ماند زيرا هرکارگرِ منفرِد             تغيير می   ارزش بی      گردد. ثانياً نسبت بينِ دستمزد واضافه               می 
بار   مربوط به دستمزد خود را به            ارزشِ     کند مقدارِ اضافه       که دريافت می       در برابرِ مزدی   

کند ازطرفی       کارمزد برای بروزِ شخصيت ايجاد می                که   تری   آورد. ولی ميدان وسيع        می
  آزادی، استقالل و خودوارسیِ                 احساسِ     شودکه شخصيت و بنابراين          آن می     موجبِ  

شود.   یکارگران عليه يکديگر م          کارگر تکامل يابد و از سوی ديگر باعث رقابت بين                
گرايشی به      دادن دستمزدهای انفرادی به باالتر از سطحِ متوسط،      کارمزد با ترقّی بنابراين

طوالنی      مدتی    کارمزد مشخّصی از       که دادن خود سطح متوسط دارد. اما درجاهائی تنزّل
خورد،     های خاصّی برمی      دشواری     آن به     آوردن       وار تثبيت شده بود و لذا پائين              سنّت

زور انجام دادند. مثالً اعتصابِ بزرگی                     مزد استثنائاً به      گاه   آن را به رفرمايان نيز تبديلِکا
 ١راه افتاد عليه اين عمل برخاست.              به  کاونتری       بافان    از طرف روبان         ۱۸۶۰که در سال      

                                                
...  (à la journée ou à la pièce)گردد وران برحسبِ روز يا بنا بر قطعه تنظيم می ـ "کارِ شاگرد پيشه۱

آنها را     نجام دهند و غالباً اُجرت          توانند روزانه ا          کارگران چه مقدارکار می              دانندکه     استادان تقريباً می    
توانند برای   که شاگردان مزبور هرقدرکه می رو است پردازند. ازاين اند می که انجام داده کاری نسبت به

  آيد."  آنکه وارسی و مراقبتی الزم کنند بدون کار می نفعِ شخصیِ خود
 (Cantillon  

)۱ـ۱( : "Essai sur la Nature du Commerce en Général", Amsterdam, 1756, P.  
185 et 202.)                                                          آمده است) بيرون۱۷۵۵(چاپ اولِ اين نوشته درسال  

اند، دراينجا         گرفته   مفصّل از او فيض       آدام اسميث  وسر جيمس استوارت  ،کنِه،که لون کانتیبنابراين 
عنوان  لون کانتیکتابِ  کند. چاپ فرانسویِ بيان میمزد  گاه  مثابه شکلِ تغييريافتة به کارمزد را درستی به

  آن تحت عنوان: ترجمه از متنِ انگليسی دارد ليکن چاپ انگليسیِ
"The Analysis of Trade, Commerce etc. by Philip Cantillon, late of the City of London, 
Merchant". 

کتاب تجديدنظری       دهدکه اين      آن نشان می      ) بلکه محتَویِ    ۱۷۵۹تاريخِ مؤخّری است (        تنها دارای        نه 
عکس  که به برده نشده درحالی هيوماست. مثالً در چاپ فرانسه هنوز اسمی از  که بعداً انجام يافته است

 تر است   اهميت   کم  نُدرت ياد شده است. چاپ انگليسی ازلحاظ تئوريک                    به پتیدر چاپ انگليسی از 
ويژه دربارة تجارت انگلستان، دادوستد شمش وغيره است  ولی درعوض محتَویِ جزئيات بسياری، به

 ←   که در سرلوحة طبعِ انگليسیِ         رسد عباراتی      نظر نمی   که در چاپ فرانسه وجود ندارد. بنابراين به                       
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مزدی، چنانکه سابقاً توصيف          که اُسلوبِ ساعت     است  اضافه،کارمزد يکی از عواملی           به
  ١است. برآن متّکیشده است، 

ترين شکلِ    کارمزد متناسب         شودکه   گرديد چنين نتيجه می        ازآنچه تاکنون بيان          
وجه شکلِ نوئی      هيچ  کارمزد به      داری است. با اينکه           دستمزد برای شيوة توليد سرمايه           

کار مربوط به قرن چهاردهم چه در فرانسه و چه در                        های   نيست ـ ازجمله در اساسنامه       
زد گاه نبِانگلستان درجعملِ    است ـ معذلک بزرگترين ميدان           طورِ رسمی قيد شده     به م

وهجومِ     توفانی     دوران      آورد. در دست می ويژة مانوفاکتوری به دوران را بدواً در خويش
مثابه اهرمی برای امتداد روزانة کار                     به  ۱۸۱۵تا   ۱۷۹۷های  صنعت بزرگ يعنی از سال

توان    رود. دربارة تحوالت دستمزد اين دوران می                          کار می    آوردن دستمزد به          و پائين   
  آبی تحت عناوينِ ذيل يافت: های اسناد و مدارک مهمی درکتاب

"Report and Evidence from the Select Committee on Petitions respecting the 
Corn Laws"                                                               پارلمانی ۱۸۱۳ـ۱۴(جلسات(  
"Reports from the Lords Committee, on the state of the Growth, Commerce and 
Consumption of Grain, and all Laws relating thereto". پارلمانی ۱۸۱۴ـ۱۵(جلسات(   
                                                                                                       

نظرِ   زادة صاحب      نويسِ نجيب    طور عمده از روی دست           کتاب به    کتاب وجود دارد مبنی بر اينکه   →
  متوفّائی برداشته و درست شده است وغيره

"Taken chiefly from the Manuscript of a very ingenious Gentleman deceased, and 
adapted etc." 

  ای باشدکه درآن زمان بسيار متداوِل بوده است. تنها يک خيالبافیِ ساده
) ـ اقتصاددان انگليسی و يکی از              ۱۷۳۴ن هفدهم و متوفّی در سال        (متولّد در اواخرِ قر لون ردکانتیاريچ )۱ـ۱(

  ها. مهمترين نمايندگان اقتصادکالسيک پيشقدمِ فيزيوکرات
کندکارگر استخدام        کار واقعاً ايجاب می          ازآنچه     که درکارگاه مشخّصی بيش  ايم ـ "مگر بسی نديده۱

کنند.    کارگر استخدام می   که هنوز شکل نيافته است یشده باشد؟ غالباً در انتظارِکارِ نامعلوم و حتّاکار
اُفتَد زيرا هرگونه اتالف وقت                خطر نمی   گويند چيزی به      خود می    پردازند به       چون مزد را بنابرکار می            

  کار اشتغال ندارند." شودکه به گردن آنهائی بار می به
(H. Gregoir: "Les Typographes devant le Tribunal Correctionnel de Bruxelles", 
Bruxelles, 1865, p. 9) 
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آغاز   کار از     های   ها داليلِ مستندی در مورد تنزّلِ مستمری                 کتاب   توان در اين        می 
کرده بود      چنان سقوط     کارمزد     آورد. مثالً درصنعت نساجی دست جنگ ضد ژاکوبن به

تر ازگذشته بود. "درآمد               العادة روزانة کار، مزد روزانه پائين                       که با وجود تطويلِ فوق     
نسبت   قاًب که وی سا    ای   العاده     کمتر از سابق است؛ برتریِ فوق              مراتب    واقعیِ بافنده به        

کارگرِ     کامالً ازبين رفته است. درواقع تفاوت مزد بينِ                         عادی داشت اکنون          کارگرِ    به 
 ١مراتب ناچيزتر از هريک از اَدوارِگذشته است."                         وکارگرِ عادی اکنون به             زَبردست   

داران،       بزرگ واجاره         داران نفعِ زمين است به ای ازدفاعيه شده] [گرفته که مأخوذ ذيل، مطالبِ
پرولتاريای        حالِ   کار همراه باکارمزد، چقدرکم به     شدت و وسعت یِترقّ دهدکه نشان می

وسيلة کارگرانی انجام          کشاورزی به       کشاورزی مفيد بوده است: "قسمت اعظمِ اَعمالِ                   
 ۱۲آنان تقريباً به        اند. مزد هفتگیِ       کار اجير شده      طورِ روزمزد يا برحسبِ            شودکه به    می 

نفرکارمزد درنتيجة تشديدکار              يک   کرد   توان فرض      یگردد. با اينکه م شيلينگ بالغ می
آورد معذلک       دست مزدی به شيلينگ بيشتر از هفته ۲امکان دارد يک شيلينگ يا شايد 

شودکه زيان ساالنة وی ازجهت               گردد ديده می        وقتی مجموعِ درآمد وی ارزيابی می          
گردد    نکته معلوم می     طورکلّی اين      کند... سپس به      کارنداشتن اين اضافه را جبران می               

يک    که  نَحوی   دارد به      بهای وسايلِ ضروری معيشَت نسبت مشخّصی      افراد با که مزد اين
 ٢کند.  صدقةکليسائی خانوادة خود را اداره                   مرد با دو فرزند قادر است بدون مراجعه به       

ر که از جانبِ پارلمان انتشار يافت، مالتوس درآن زمان چنين متذکّ                                دربارة واقعياتی          
نگرم.    کارمزدی را با ناخرسندی می              العادة     گسترشِ فوق   که کنم اعتراف می گرديد: "من
های طوالنی،       مدت   هم به   ساعت در روز، آن           ۱۴يا   ۱۲کاری سخت طیِّ      واقعاً انجامِ      

  ٣آدميزاد خيلی زياد است."  برای
                                                

 Remarks on the Commercial Policy of Great Britain", London, 1815, p. 48" ـ۱

  A Defence of the Landowners and Farmers of Great Britain", London, 1814, p. 4, 5" ـ۲

 Malthus:"Inquiry into the Nature and Progress of Rent", London,1815, (p. 49, Note)  ـ۳
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عدة  صورت قا    کارمزدی به        شود،   کارخانجات اجرا می           که قانون     هائی   درکارگاه      
تواند به      آيد زيرا در اين مؤسسات سرمايه فقط از راه تشديدآهنگ می                           عمومی درمی  

  ١روزانة کار توسعه بخشد.
است.   ای   تغييريافته     کارِ   کار همان مقدار محصول نمايندة زمان با تغيير در بارآوریِ

در مثالِ    است.    کارِ مشخّصی    ن اکند زيرا وی مبينِ قيمت زم       کارمزد نيز تغيير می بنابراين
ساعت   ۱۲ارزشیِ     که محصول    شد درصورتی     ساعت توليد می ۱۲قطعه در  ۲۴سابقِ ما 

پنس و مزد هرقطعه        ۳کار شيلينگ، بهای ساعت ۳کار شيلينگ، ارزش روزانة نيروی ۶
کار جذب شده بود. حاال اگر درنتيجة                  يک پنس و نيم، بود. در هر قطعه نيم ساعت               

  قطعه طیِّ همان روزانـة کار توليدگردد  ۴۸قطعه  ۲۴ جای کار به شدن بارآوریِ دو برابر

4به  کارمزد از يک پنس و نيم  و ساير شرايط ثابت بمانند، آنگـاه
  کند تنـزّل می پنس 3

4 کار نمايندة ساعت   جای نيم زيرا اکنون هرقطعه به
2 * ۲۴.  ساعت است 1

  ۳پنس =  1۱

4* ۴۸چنانکه نيز است     شيلينگ
3

همان  به عبارت ديگر:کارمزد است. به شيلينگ ۳=  پنس 
  همان نسبتی    و لذا به     ٢شوند  که تعـداد قطعات توليد شدة در يک زمان زياد می                      نسبتی 

                                                
۱زد به ـ "کارگران5قوی  احتمال کارم

  دهند." کارخانجات را تشکيل می کارگران کلّية 4
 ("Rep. of Insp. of Fact., for 30th April 1858", p. 9) 

وسيلة   به  که  کاری  ونرخِ پرداخت شود يری میگ کارگر دقيقاً اندازه ـ "نيروی بارآورِ ماشينِ ريسندگی۲ِ
بارآور   نيروی  با افزايشِ  مزبور مساوی  کاهشِ  آنکه يابد بدون می تنزّل  با آن  است همراه   آن انجام شده

    (Ure: Philosophy of Manufactures", p. 317") باشد."
          چاپلوسانة اخير را خود توسعة          ستکند. وی معترِف ا        بعداً باطل می      يور  اين قسمت که مثالً درمورد

  نسبت افزايشِ نيروی به کار گيرد. پس اين توسعه سرچشمه می کار از دستگاه ريسندگی مقداری اضافه
   

5مقدارِ توسعه، نيروی بارآورِماشين به وسيلة اين گويد: "به يابد. سپس وی می بارآورکاهش نمی
1

ترقّی  
  ← دريافت  گرفت يافته می کارِ انجام راکه سابقاً برای ديگرريسنده همان اُجرتیصورت  دراين کند. می
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    زد           د، تنزّل می     شو کاسته می     در هر قطعه     شده  کارِ مصرف      که زمانکند. اين تغييرکارم
انگيزد،     دار وکارگران برمی           کامالً صوری است مبارزات مداومی را بينِ سرمايه باآنکه

کار را تنزّل       کند تا واقعاً بهای         دار اين وضع را بهانه می             سرمايه   که  جهت   خواه ازآن        
کار قرين        آهنگ   شدت  کار با باالرفتنِ          که ترقّیِ نيروی بارآورِ             سبب بدان      دهد و يا    

 نگارد  ا  خورد و جداً چنين می         کارگر از ظاهرِکارمزد فريب می                آنکه    علّت  است. يا به     
کارش و لذا عليه         نيروی     کارگر است نه در قبالِ             گويا پرداخت در برابرِ محصولِ               که  

د. "کارگران با           شور  کاال تطبيق نداشته باشد، می         تنزّلِ مزدی،که با تنزّلِ قيمت فروشِ               
رو قادرند سود         دقّت مراقبِ قيمت موادّ خام و بهای اشياِء توليدشده هستند و ازاين                             

حق اشتباه    چنين مطالباتی را سرمايـه به           ١کارفرمايان خود را دقيقاً ارزيابی نمايند."                          
 که   دارد     وی بانگ برمی       ٢کند.   شمارد و لذا رد می          فاحشی دربارة ماهيت دستمزد می             

                                                                                                       
 ۱ شود، تکميلِ ماشين، بر اُجرت پـولیِ او طیِّ تنـزّل داده نمی 

۵ 
نسبت  به چون مزدش کند، ولی نمی →

محدوديت مشخّصی       افزايد." ـ اما، امائی هست ـ "بيان فوق مستلزِمِ               همان عده از ساعات مشخّص می
گذشته  بيشتر برای دستياران جوان بپردازد، و ازاين خودکمی شيلينگ اضافیِ است... ريسنده بايد از نيم

وجه    هيچ  ها به   ) تمامِ اين     ۳۲۱ـ۳۲۰شوند." (همان اثر، صفحة        ای ازکارگران بالغ ازکار برکنار می عده
   سوی افزايشِ دستمزد نيست. دهندة گرايشی به نشان

           H. Fawcett: "The Economic Position of the British Labourer", Cambridge and ـ۱

 London, 1865, p. 178. 
گزارشی درمورد محاکمة مؤسسة             ۱۸۶۱اکتبر   ۲۶لندن مورخِ       (Standard)ـ در روزنامة استاندارد             ۲

شود  ديده می     (Rochdale)روچدل     در برابرِ قضات صلح       (.John Brigth et Co)و شرکا  برايت جون
اتّهامِ اعمال تهديد مورد تعقيب قضائی قرار داده بودند. شرکای  بافان را به که "نمايندگان اتحادية قالی

يارد فرش را طیِّ همان مدت پيشين    ۲۴۰بايست  راه انداخته بودندکه می ای به آالت تازه ماشين برايت
وجه حقِّ شرکت  هيچ يارد الزم بود، توليد نمايد.کارگران به ۱۶۰توليد کاری(!)که سابقاً برای  با همان

  منظورِ بهبود فنّی، حاصل شده است.  کارفرمايانشان، به گذاریِ اندکه از راه سرمايه در سودی را نداشته
←يک پنس   پنس به ۱   ۱ 
۲ 

ياردی که نرخِ دستمزد را از  پيشنهاد نموده بودنـد برايتبدين سبب آقايان  
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قبيل خواست       به   اين  اعالم                    ها  پيشرفت صنعت است و صريحاً  بر  ماليات  منزلة وضعِ 
  ١کارگر ندارد. وجه دخلی به هيچ کار به داردکه بارآوریِ می

  
  

  ٭  ●  ٭
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                       
کار عيناً مانندگذشته باقی بماند.             که درآمدکارگران برای همان                 در هر يارد تنزّل دهند درحالی                → 

  گوياکارگران را قبالً شرافتمندانه ازآن آگاه نکرده بودند." ولی اين يک تقليلِ صوری بودکه
  

کوشندکه در سود      ارند، می     که برای نگاهداری دستمزد در سطح عادالنه د          ها با تقالّهائی "اتحاديه ـ۱
وحشتناکی!)... آنان مزد              چيزِ (چه(!Quelle horreur) آالت شرکت جويند!  حاصل از تکميلِ ماشين

عبارت ديگر آنان مايلند مالياتی بر                 تر شده است... به        کارکوتاه      دليلِ اينکه     کنند به   بيشتری مطالبه می     
 (On Combination of Trades", New Edit., London, 1834, p. 42")پيشرفت صنعت ببندند."  
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  مبيستفصل 

  

  مورد دستمزد های ملّی در تفاوت
  

  
غيير درمقدار ارزش  توانند باعث ت گوناگونی را،که می در فصلِ پانزدهم ترکيبات

گردند، مورد مطالعه قرار                ) ارزش     اضافه  کار (يعنی در مقايسه با            مطلق يا نسبیِ نيروی      
تحقّق    کار درآن       نيروی    که بهای معيشتی ديگرديديم مجموع وسايل داديم، و باز ازسوی

 همچنانکه   ١تواند خود مستقل از بهای مزبور نَوسانات مختلفی داشته باشد.                        يابد می  می
شکلِ قشری   کار و بهای مربوطة آن به      ايم با انتقالِ سادة ارزشِ نيروی سابقاً متذکّر شده

که در درون        گردند. آنچه       دستمزد همة آن قوانين به قوانين حرکت دستمزد مبدل می           
رسد، درکشورهای مختلف ممکن است             نظر می   مثابه ترکيبِ متغيری به      اين حرکت به

که   گر شود. بنابراين هنگامی           انی در سطح ملّی دستمزدها جِلوِه          زم   مانند اختالف هم       
آوردکه درتغييرِ        حساب شوند بايدکلّية عواملی را به دستمزدهای ملّی با هم سنجيده می

های   کار دخيلند؛ ازقبيلِ قيمت و وسعت دايرة نخستين نيازمندی                      مقاديرِ ارزشیِ نيروی 
کارِ زنان و       کارگر، نقشِ      های پرورشِ       ور، هزينه    کش  يافتة يک    طبيعی و تاريخاً تکامل        

ها ايجاب     ترين مقايسه    آن. حتّا سطحی کار و درجة وسعت و شدت کودکان، بارآوریِ
های همانند درکشورهای مختلفه مزد روزانة متوسط را به                          کندکه بدواً برای رشته          می 

                                                
وسيلة   توان به     اندکه می     کرده    ـ "گفتنِ اينکه مزدها (دراينجا مقصود قيمت آنهاست) بدان دليل ترقّی    ۱

 که ازکتابِ درچاپی (David Buchanan)داويد بوشاناننيست." ( تر خريد، دقيق آنها بيشتر جنسِ ارزان
 ـ زيرنويس)  ۴۱۷، جلد اول، صفحة ۱۸۱۴داده است. انتشار  اسميثآدام "ثروت ملل" 
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ای بينِ مزدهای روزانه       ن معادلهاز برقراریِ چني نمود. پس تحويل  مقداری روزانةکارِ هم
تواند،     که می   کارمزد تحويل نمود زيرا تنهاکارمزد است   مزد را به گاه  نو که از است الزم

  کار را نشان دهد. ، هم ميزان بارآوری و هم درجة شدتسنج مثابه درجه به
از  تر ازآن بيشتر        در هرکشور شدت متوسط معلومی ازکار وجود داردکه پائين                         

که دارای       شود ولذا مانندکاری        کاال کار مصرف می توليد يک زمان اجتماعاً الزم برای
باالتر از متوسط ملّی ترقّی           که به آيد. تنها درجة شدتی شمار نمی کيفيت عادی است به

کار تغيير دهد. ولی          وسيلة مدت    تواند درکشورِ معينی اندازة ارزش را فقط به       نمايد می
شوند، مطلب     می   محسوب    آن متشکّلة ازکشورها اجزاِء يک د بازارجهانی،که هردرمور

شدت   کند؛ اين     می   تفاوت پيدا       ديگر  ازکشوری تاکشورِ متوسط است. شدت اين از غير
های ملّیِ مذکور مدرجی           در جائی بيشتر و در محلِّ ديگرکمتر است. بنابراين ميانگين        

ئی   ملّی   کارِ   پس است.    کارِجهانی     آن وحدت متوسط   دهندکه واحد مقياسِ می را تشکيل
واحد، ارزشِ          تر، درزمان     شدت کم باکارِ ملّیِ  باشد درمقايسه داشته شديدتری آهنگ که

  گردد. کندکه در پولِ بيشتری بيان می بيشتری توليد می
ر شود، باز هم بيشت       المللی اعمال می       که درمقياسِ بين       ولی قانون ارزش، هنگامی             

کارِ ملّیِ بارآورتر            گرددکه در بازارِجهانی      می تغيير ازآنجا ناشی شود. اين دچارِتغييرمی
است   تا زمانی      آيدکه با شدت بيشتری انجام شده است و اين   شمار می نيز مانندکاری به

حدّ    کاالی خودرا تا   است قيمت فروشِ وسيلة رقابت مجبور نگشته که ملّت بارآورتر به 
  آورد. آن پائين شِارز

همان درجه نيز        کرده باشد به      هر درجه پيشرفت  داری به در هرکشور توليد سرمايه
بنابراين مقاديرِ        ١گيرد. قرار می المللی درآنجا باالتر ازسطحِ بين کارِملّی شدت وبارآوریِ

وند،  ش کارِ برابر توليد می         گوناگون در زمان    که درکشورهای نوع مختلفة کاالی از يک
                                                

تواند درمورد         واحوالی دررابطه با بارآوری، می     کردکه چه اوضاع مسئله را مطالعه خواهيم ـ درجای ديگر اين۱
 های جداگانة توليد اين قانون را دستخوشِ تغيير نمايد. رشته
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گردند، يعنی       می  بيان  مختلفه های درقيمت  هستند،که نابرابری المللیِ بين  های ارزش دارای 
کنند. پس در نزد هر          پيدا می    تفاوت    المللی   های بين    که برحسبِ ارزش        ئی  درمبالغِ پولی   

ملّتی خواهد      نسبیِ پول،کمتر ازآن      تراست ارزشِ پيشرفته داری که شيوةتوليدسرمايه ملّت
مزد اسمی،     شودکه   می  نتيجه  است. لذا چنين   يافته دکه نزد وی شيوة مزبور رشدکمتریبو

پول بيان شده است، نيز درکشورِ اولی باالتر ازکشورِ دوم               کارکه به يعنی معادلِ نيروی
که حکمِ مزبور درمورد مزد واقعی                  آن نيست    معنای   وجه به    هيچ  خواهد بود. البته اين به  

  کند. گيرد، نيز صدق می کارگر قرار می که دراختيارِ معيشتی رة وسايلدربا يعنی
پول درکشورهای مختلف، غالباً ديده                  گذشته از اين تفاوت نسبیِ ارزشِ                 ولی  

که   است، درحالی     دومی اولی باالتر از ملّت نزد وغيره در روزانه، هفتگی مزد شودکه می
محصول، در      ارزش و هم به ارزش            ر، هم به اضافه      کا  کار، يعنی نسبت بهای   بهای نسبیِ

  ١گيرد. نزد ملّت دوم باالتر از اولی قرار می
از بررسیِ    ، پس۱۸۳۳در کارخانجات کميسيون ، عضوِ (J.W. Cowell)ج. و. کاول

                                                
شود: "همچنين شايسته  متذکّر می اسميث آدامدرمناظره عليه  (James Anderson)ندرسونآ جيمسـ ۱

ويژه    کشاورزی به       کار درکشورهای فقير،که محصوالت                اين نکته توجه شودکه بهای ظاهریِ  است به
کار غالباً در اين نواحی ازکشورهای ديگر                      تر است. ولی درواقع بهای       ترند معموالً پائين غالّت ارزان

نيست،     کند معرف قيمت واقعیِ         ز دريافت می       کارگر برای يک رو           که يک   باالتراست. مزدی          کار 
کارفرما      دهدکه    آن است. قيمت واقعی را آن مخارجی تشکيل می                    اگرچه مزد مزبور قيمت ظاهریِ             

نظر، تقريباً در همة موارد،کار                 شود. و از اين نقطه          يافته متحمل می     کارِ انجام      برای مقدار مشخّصی        
شورهای فقيرتر است بااينکه بهای غالّت و ساير وسايلِ معيشَت                     تر ازک     تر ارزان       درکشورهای غنی        

است... برحسبِ مزد روزانه در اسکاتلند                    تر از مناطقِ اولی         مراتب پائين      معموالً درکشورهای اخير به            
  تر است." طورکلّی در انگلستان ارزان کارِ مزدی به تر از انگلستان است... کار برحسبِ کار ارزان

(James Anderson: "Observations on the means of exciting a spirit of National Industry etc.", 
Edinburgh, 1777, p. 350-351) 

 تـر از  گردد. "کار در ايرلندگران کار می  شدن گران  نوبة خود موجبِ بودن دستمزد به ـ بالعکس، پائين

  "ترند. انگلستان است... زيرا مزدها درآنجا پائين
(Nr. 2074 in "Royal Commission on Railways, Minutes", 1867) 
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"با اينکه در انگلستان ممکن است مزدها                اين نتيجه رسيدکه:        ها به   دقيقی از ريسندگی       
دار    کارخانه     کارگر باالتر باشند ولی معناً برای               ازلحاظ     پا رو  بریِ ا   کشورهای      نسبت به  

 الکساندر رِد     کارخانجات       ) بازرسِ     ۳۱۴، صفحة  يور  تر ازکشورهای مزبورند." (                پائين  
آمارها با       موجبِ تطبيقِ    خود به    ۱۸۶۶اکتبر  ۳۱انگليسی درگزارشِ    (Redgrave)گريو

کارِ بسيار درازتر،کار           کندکه باوجود مزد نازل و زمان ثابت می کشورهای اروپای بری
  (Manager)تر از انگلستان است. مدير انگليسی  گران محصول  به  بری نسبت در اروپای 

کار   درآنجا زمان      داردکه اظهار می (Oldenburg)اولدنبورگ ريسی پنبه کارخانة يک در
دارد وکارگران        انضمامِ روزهای يکشنبه ادامه به شب ۸ونيمِ بامداد تاساعت   ۵ ازساعت

ساعتة   ۱۰اندازة کارِ          کارکنند، به      که تحت نظرِ مراقبينِ انگليسی          آن محل درصورتی        
کمتر   مراتب    آلمانی باشند به      نظرِ مراقبينِ  اگرتحت کنند. ولی انگلستان محصول توليد می

کمتر است و در بسياری         ب از انگلستان     مرات    اظهارِ او مزد به    سازند. بنا به ازآن آماده می
مراتب بيشتر      آالت به     نسبت ماشين   کارگران به       رسد ولی تعداد       % آنجا می    ۵۰موارد به      

جزئيات بسيار      رِدگريو    است. آقای       ۳:    ۵آن مثلِ   ها نسبت است و در بسياری از بخش
ت مزبور را يک        دهد. معلوما      دست می   ريسیِ روسيه به      های پنبه    دقيقی دربارة کارخانه    

در اين     او داده است.          کرده به     کار می    کشور   که تاچندی پيش درآن          نفر مديرِ انگليسی     
  کودکیِ    دوران    قديمی های [زشتی]ناعتاست شَ که ازکارهای ننگين رنگين خاک روسيه

ها   کارخانه     کنندگان    بهترين شکل شکوفان است. البته اداره   های انگليسی نيز به کارخانه
ای ندارد.        داری سررشته      دارِ بومیِ روس در امورِکارخانه                   ی هستند زيرا سرمايه      انگليس  

فردشکنی    آورترين      انقطاع وشرم روزی بدون العاده،کارِشبانه جورکارِ فوق رغمِ همه علی
هم باز    شوند وآن    زحمت فروخته می های روسی به کارخانه کارگر محصوالت نسبت به

 رِدگريو    ارجی است. درخاتمه من باز جدولی ازآقای                     در اثرِ ممنوعيت محصوالت خ
کارخانه و ريسنده،کشورهای               ها، برحسبِ دربارة تعداد متوسط دوک که وی آورم می

شود  خود متذکّر می      رِدگريو    مختلف اروپائی را با يکديگر مقايسه نموده است. آقای        
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بعد وسعت      زمان به    آوری نموده و ازآن               که وی اين ارقام را چندين سال پيش جمع                 
کارگر در انگلستان بيشتر شده است. ولی وی                  ها برحسبِ    کارخانجات و تعداد دوک     

ری مذکور در جدول         کشورهای بِ    های بزرگ همانندی را برای همان نسبت پيشرفت به
  کنند. آورد تا مگر ارقامِ ذکرشده بتوانند ارزشِ خود را حفظ حساب می به

  

  کارخانه  ها برحسبِ کتعداد متوسط دو

  ۱۲۶۰۰  اُفتَد  هرکارخانه می که به هائی در انگلستان تعداد متوسط دوک
  ۸۰۰۰  »  »  »  »  »  »  در سوئيس
  ۷۰۰۰  »  »  »  »  »  »  در اتريش

  ۴۵۰۰  »  »  »  »  »  »  در ساکس
  ۴۰۰۰  »  »  »  »  »  »  در بلژيک
  ۱۵۰۰  »  »  »  »  »  »  در فرانسه
  ۱۵۰۰  »  »  »  »  »  »  در پروس

  

دوکتعداد متوس سرانه  ها برحسبِ ط  

  دوک ۱۴نفر برای هر  يک   در فرانسه
  »  ۲۸  »  »  »  »  در روسيه
  »  ۳۷  »  »  »  »  در پروس

  »  ۴۶  »  »  »  »  در باوير
  »  ۴۹  »  »  »  »  در اتريش

  »  ۵۰  »  »  »  »در بلژيک                                                       
  »  ۵۰  »  »  »  »  در ساکس

  »  ۵۵  »  »  »   »  آلمانی های دولت در خُرده
  »  ۵۵  »  »  »  »  در سوئيس

  »  ۷۴  »  »  »  »  کبير در بريتانيای
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ويژه از اين جهت          گويد: "اين مقايسه عالوه بر جهات ديگر به                می رِدگريوآقای 

کارخانه وجود        کشور عدة بسيار زيادی         که در اين کبير نامساعد است نيز برای بريتانيای
شده است و در اين محاسبه    [آميخته] ساجیِ ماشينی با ريسندگی ممزوجداردکه درآنها ن

عکس   که به   کسر نگرديده است. درصورتی             ای   های بافندگی هيچ سرانه         بابت دستگاه    
شد برابرها      کشورهای ديگر ريسندگی هستند. اگر برای ما ممکن می         های اکثرکارخانه

ها   ريسی   ازپنبه    توانستم درمنطقةخود بسياری   آنگاه من می کنيم را دقيقاً بايکديگر مقايسه
کمک   به  (minder)دوکی را يک مرد تنها   ۲۲۰۰های که درآنجا دستگاه شمارآورم را به

ميل (انگليسی)      ۴۰۰طولِ    فوند نخ به     ۲۰۰دو نفر دستيارِ زن تحت نظر دارد و روزانه                     
  ١گردد."  توليد می
انگليسی ساختمان     های آسياکمپانیدر شرقی و اروپای که در است مطلب دانسته اين

تعداد معينی نيز     کارگران محلّی کشورها درجنبِ اند و درآن گرفته عهده ها را به آهن راه
که   آنهارا مجبورکرده است        سان ضَرورت عملی اند. بدين کارگمارده کارگرِانگليسی به

مر هيچگونه زيانی برای       ا اين آورند ولی حساب کار به های ملّی را درمورد شدت تفاوت
که اگر هم سطح دستمزدکمابيش با  است  آموخته آنها است. تجربه به بار نياورده  آنها به 

  طمتوس تالعموم    کار (در نسبت با محصول) علی             نمايد، بهای نسبیِ       کار تطبيق می     شد
  کند. درجهت عکس حرکت می

  
، ٢  دستمزد"     دربارة نرخِ    "تحقيقی عنوان خود تحت آثارِ اقتصادیِ  نخستين از يکی در

داردکه دستمزدهای مختلفة ملّی نسبت        دراثبات اين نکته کوشش (H. Carey).کری ه

                                                
  (Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1866", p. 31-37 et pas") ـ۱

 Essay on the Rate of Wages: with an Examination of the Causes of the Differences in"ـ۲

the Conditions of the Labouring Population throughout the World", Philadelphia, 1835.  
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المللی چنين     مستقيم دارند با درجة بارآوریِ روزانةکارِ هرکشور. و از اين رابطة بين                                      
سرتاسرِ    کند.   می   ل وتنزّ    ترقّی    کار   بارآوریِ   برحسبِ دستمزد طورکلّی گيردکه به می نتيجه

نيز اثبات      گيری را حتّا درصورتی          ارزش بطالن اين نتيجه          تحليلِ ما دربارة توليد اضافه      
طورِ   بدون هيچگونه نظرِ انتقادی و به               بنا بر عادت خويش        کری  کندکه اگر آقای         می 

ريخت و خود برهانی برای            وبرهم نمی     گردآورده را چنين درهم              سطحی اسناد آماریِ
که وی عدم انطباقِ واقعيت  است نمود. باز بهتر از همه اين اثبات حکمِ خويش ذکر می

عقيدة او مداخلة دولت مناسبات طبيعیِ اقتصادی                   را  با تئوریِ خويش اذعان دارد. به                   
نَحوی   دستمزدهای ملّی بايد به    نظرِ وی در محاسبة را دگرگون ساخته است. بنابراين به

کارگر       رسد سهمِ خود    دولت می     صورت ماليات به       که به   آن قسمتی    وئی گ  کردکه    عمل 
دورتر از اين بياَنديشد و از خود بپرسد آيـا اين                          کری  که آقای       است. آيا الزم نبود          

  استدالل     طريقة   داری نيستند؟ چنين        دولتی" نيز"ثمرات طبيعیِ" تکامل سرمايه    های "هزينه
جاويدان      مثابه قوانينِ  داری را به مناسبات توليد سرمايه که بدواً است کامالً شايستة مردی

وسيلة    آن فقط به     آزاد و هماهنگ           که عملِ   کند و معتقد است   طبيعت و عقل اعالم می
کندکه نفوذ اهريمنیِ انگلستان در             کشف می   شود، و سپس    مداخلة دولت مغشوش می   

-توليد سرمايه     طبيعیِ   که از قوانينِ        کند نفوذی نيست      بازارِ جهانی،آنطورکه جِلوِه می               

طبيعی   ناشی شده باشد بلکه نفوذ مزبور مداخلة دولت، يعنی حفظ همان قوانينِ            داری
عبارت ديگر سيستمِ حمايت          وسيلة دولت، ايجاب نموده است يا به                   و عقالنی را به       

دو  کندکه احکامِ ريکار          ازآن وی بازکشف می            آورده است. پس          پيش  گمرکی را به     
است، نتايجِ       آن تضادها و تناقضات موجود اجتماعی فرمولبندی شده       وغيره ،که ضمنِ

-توليد سرمايه     عکس، تناقضات حقيقیِ        فکریِ حرکت واقعیِ اقتصادی نيستند بلکه به         

اين    اند! سرانجام وی به          داری در انگلستان و جای ديگر نتيجة تئوریِ ريکاردو وغيره                            
 ها  که زيبائی  است چيزی ازآن آخرين تحليل، تجارت عبارتشود،که در کشف نايل می

گامِ     کند. شايد اگر يک       داری را نابود می           شيوة توليد سرمايه      فطریِ    ی ها  و هماهنگی   
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داری خود      توليد سرمايه     رسيدکه تنها عيبِ      کشف می   اين   گذاشت به    پيش می   ديگر به   
نبة انتقادی تُهی و دارای چنين               اين درجه از ج          که تا به    سرمايه است. فقط آن مردی           

خود،    [حمايتگرانه]       های پروتکسيونيستیِ       رغمِ رده      توانست علی     تبحر قلب عياری بود، می       
بينان ديگرِ      و همة خوش     باستيا جوی شخصی چون      سرچشمة نهانیِ فرزانگیِ اعتدال             

  گردد.   آزادکنونی تجارت
  
  

  ِ بخشِ ششم پايان
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  اضافی] ارزش = ارزش [اضافه

ئی   حرکت مقدار ارزشی          کار نخستين    توليد و نيروی       وسايلِ    تبديلِ مبلغی پول به     
کند. اين تبديل در بازار، در محيط دوران روی                               مثابه سرمايه عمل       که بايد به       است  

پذيردکه وسايل توليد          پايان می     دهد. مرحلة دومِ حرکت يعنی پروسة توليد آنگاه                    می 
دهندة آن شود و         آن زيادتر از ارزشِ اجزاِء تشکيل                    گردندکه ارزشِ          کاالئی    مبدل به   

کاالها     ارزشی نيز باشد. سپس اين          ريخته مشتملِ اضافه      بنابراين عالوه بر سرماية پيش            
  روند، ارزشِ         فروش    کاالها به     که اين    محيط دوران ريخته شوند. الزم است بايد از نو به

گردد و باز دائماً همان جريان      سرمايه مبدل آنها در پول واقعيت يابد، واين پول از نو به
گذردگردشِ سرمايه را           که همواره از همان مراحلِ پياپی می   تکرارگردد. همين دوری

  دهد. تشکيل می
ی خود را     دار موفقيت يافته باشدکاالها     که سرمايه است نخستين شرط انباشت اين

آورده است مجدداً به سرمايه بدل  دست که بدين طريق به بفروشد و قسمت اعظمِ پولی
که سرمايه پروسة دورانیِ             طور فرض شده است       شود اين    نمايد. درآنچه ذيالً بيان می             

  کتابِ دوم است. ترِ اين پروسه مربوط به کند. تحليلِ دقيق نَحوِ عادی طی می خود را به
اُجرت را مستقيماً از         بی  کارِ  کند، يعنی   ارزش توليد می         که اضافه   داری     يه سرما 

ارزش     کند، البتّه نخستين متصرف اين اضافه            دوشد و درکاال تثبيت می          ران می   کارگ   
ارزش را با         اين اضافه     بعداً   آن نيست. وی بايد            آخرين مالک      وجه  هيچ است، ولی به     

دهند؛   انجام می     اجتماعی   توليد مجموعظايف ديگری درتقسيم نمايد،که و دارانیسرمايه
شود.  های مختلفی تجزيه می      قسمت يعنی با مالک زمين وغيره. بنابراين اضافه ارزش به
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رسد و هرکدام ازآن قطعات         گوناگونی از اشخاص میهایدستهقطعات منفصلة آن به
، سود بازرگانی،      سود، بهرهمانند کنند ومستقلّی پيدا می مختلف دربرابر يکديگراَشکالِ

  سوم مطرح خواهندشد. درکتابِ  ارزش اضافهشدة  دگرسان اَشکالِ . اينوغيره بهرة زمين
توليدکنندةکاالست، خود          که داریسرمايهکنيم  می دراين مرحله ما ازطرفی فرض

گوئيم،    بازار ديگر سخنی نمی و درمورد مراجعت او به فروشد را مطابقِ ارزشش می آن
کنيم و نه از      چسبند مطرح می     محيط دوران به سرمايه می            ای راکه در         ه اَشکالِ تازه     ن 

-گفت. ازسوی ديگر ما توليد           شرايط مشخّصِ تجديدتوليد مستَتَر درآن سخن خواهيم 

مثابه نمايندة کلّية        ارزش، يا اگر بخواهيد به         دار را مانند مالک تمامِ اضافه کنندة سرمايه
برند. بنابراين ما بدواً انباشت را                 که از اين خوان يغما سهمی می            کنيم  می کسانی تلقّی    

ای از پروسة         مثابه مرحلة ساده       آن را به      دهيم يعنی    طورِ مجرد مورد مطالعه قرار می                به 
  سازيم. بالواسطة توليد مطرح می

ای کااله    دار توفيق يافته است          يابد، سرمايه      که انباشت وقوع می         عالوه، آنگاه         به 
  سرمايه تبديل   است از نو به آورده دست کاالها به راکه بابت توليدشده را بفروشد و پولی

دهد    آن تغيير می     ارزش به قطعات مختلفه نه در ماهيت    گذشته تجزية اضافه کند. از اين
ارزش عامل انباشت می وسيلة آن اضافه که به الزمی و نه درشرايط از هرسهم  گردد. اعم

ديگری منتقل      دارد ويا به        خود نگاه      ه برای شخصِ دارِ توليدکنند سرمايه که ارزش اضافه
آورد. پس        درمی    تصرف    را به    ارزش      اضافه  اول       که در دست       اوست   سازد، همواره هم    

مفروض    ايم درجريان واقعی انباشت خود                راکه ما برای بيان انباشت فرض نموده  آنچه
ارزش و حرکت واسط دوران، شکلِ اساسی و                   ضافه است. ازسوی ديگر پراکندگیِ ا        

کنند. بنابراين تحليلِ خالصِ پروسة انباشت ايجاب                   سادة روند انباشت را تاريک می              
  نظرشود. آن صرف مکانيسم  وانفعاالت درونیِ های سايرِفعل کندکه فعالً ازهمةپديده می

  
*  



    ۸۸۵    کارل مارکس  

  

  
  مويک بيستفصل 

  

  تجديدتوليد ساده
  

  
  

که روند مزبور بايد           یِ روند توليد هرچه باشد اين نکته مسلّم است              شکلِ اجتماع   
نمايد. همچنانکه        را ازنو طی    عبارت ديگر همواره همان مراحل باشد يا به استمرار داشته

تواند توليد را متوقّف           قسم نمی   همان   کردن سر باز زَنَد به تواند از مصرف ای نمی جامعه
ة توليد اجتماعی اگر ازلحاظ پيوستگیِ دائمی و جريان مستمرِّ               سازد. بنابراين هر پروس

  حال خود پروسة تجديدتوليدی است. گردد درعين نو شدنش ملحوظ
تواند     ای نمی    حال شرايط تجديدتوليد نيز هستند. هيچ جامعه          شرايط توليد درعين

زمحصولِ خود را       پيوسته توليدکند يعنی تجديدتوليد نمايد بدون اينکه مستمراً جزئی ا  
واحوال      که همة اوضاع    توليد يا عوامل توليد تازه نمايد. درصورتی وسايل از نو مبدل به 

گذشته   مقياسِ  تواند ثروت خويش را به پابرجا فرض شوند، آنگاه جامعه فقط وقتی می
 شدة ساليانة خود،    توليد مصرف داردکه مثالً وسايل حال نگاه همان تجديدتوليدکند يا به

وسيلة مقاديرِ برابری از همان اقالم          کاراَفزار، موادّ خام و موادّ کمکی را، عيناً به از قبيلِ
شوند و از نو در پروسة        از نو جبران نمايد. اقالمِ مزبور از مجموعِ توليد ساليانه جدا می

د.  توليد تعلّق دار      گردند. پس، مقدار مشخّصی از محصولِ ساالنه به توليد جايگزين می
طورعمده دارای          است، به  چون اين جزء از توليد اساساً برای مصرف بارآور تعين يافته

  کند. خود مصرف انفرادی را نفی می است،که خودبه شکل طبيعی
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خواهد      شکل تجديدتوليد نيز دارای همان         باشد داشته داری اگرتوليد شکلِ سرمايه

افزائی      ای برای ارزش          کار فقط وسيله وندر داری طورکه درشيوة توليدسرمايه بود. همان
  هدف    شودکه   ای نموده می       قسم تجديدتوليد نيز همچون وسيله        همان رسد، به نظر می به

که   است  مثابه سرمايه است، يعنی همچون ارزشی              ريخته به    آن تجديدتوليد ارزشِ پيش 
چسبد   می   کسی  ت به جه  دار تنها ازآن     سرمايه نمای اقتصادی خصلت خوداَفزاست. نقابِ

 ۱۰۰گردد. اگر فرضاً مبلغی پول معادل                مستمراً مانند سرمايه وارد عمل می               که پولش   
ليرة استرلينگ      ۲۰ارزشی معادل         ليرة استرلينگ امسال به سرمايه مبدل شده و اضافه                  

اضافه     توليد نموده است بايد سال بعد و پس ازآن نيز همين عمل را تکرار نمايد. اگر                     
گردد،     کاراُفتاده ملحوظ         ش مانند زائدة اَدواری ارزش ـ سرمايه يا ميوة سرماية به                           ارز    

  گرفته است. گويا از سرمايه نشأت گيردکه خود می به ١شکل درآمدی
همچنانکه     يا   کارآيد     به   مايةمصرف      دار فقط مانند       سرمايه    درآمد برای          اين   چنانچه

که ساير شرايط ثابت بمانند،          رصورتی   گردد، آنگاه، د      آيد مصرف دست می تدريجاً به
يابد. با اينکه عملِ مزبور فقط تکراری از پروسة توليد بر                          تجديدتوليد ساده وقوع می          

گذشته است ولی همين تکرارِ ساده يا ادامه، خصلت تازة مشخّصی به                           همان مقياسِ    
ه در  ئی را که اين پروس         های ظاهری      عبارت ديگر خصلت       کند يا به    پروسه تحميل می    

  دارد. جريان منفرِد خود داشت ازميان برمی
شود واين مقدمة پروسه        کار برای مدتی معين پروسةتوليدآغاز می با خريد نيروی

                                                
کاال)    کنند فقط آن را از راه عملِ مبادله (فروش                    کارِ ديگران را مصرف می           که حاصل ـ "توانگرانی۱
اتمام  زودی مجموع ذخايرِ خويش را به گويا آنان به کندکه آورند... بنابراين چنين نمود می دست می به

- وسيلة کارِغير تجديد که به است آورده دست اجتماعی، ثروت اين نيرو را به رسانند... ولی در نظامِ می

تواند هر سال نابود         آوردکه می       بار می    ای به    وسيلةکارِ ساالنه ميوه        توليد نمايد... ثروت، مانندکار و به   
  شود."  که از سرمايه ناشی می آنکه توانگر فقيرترگردد. اين ميوه همانا درآمدی است شود بدون

(Sismondi: "Nouveaux Principes etc.", t. I, p. 81, 82.) 
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رسد ولذا دورة مشخّصی ازتوليد، هفته،           سر می کار به اينکه موعد مقرر فروشِ محض به
کارگر تنها پس  اخت اُجرتشود. ولی پرد گردد، پيوسته تجديد می ماه وغيره، طی می

کاالتحقّق  ارزش را درصورت کارش فعليت يافت و ارزشِ خود و اضافه ازآنکه نيروی
مثابه ماية      ارزش را،که ما موقّتاً فقط به  اضافه کارگر هم گردد. بنابراين بخشيد، انجام می

ماية متغير    گيريم، و هم مايةپرداخت ويژة خود، يعنی سر        دار درنظر می مصرف سرمايه
کار   کند، و وی تا هنگامی به     او برگردد، توليد می صورت دستمزد به ازآنکه به را، پيش

بر    را پيوسته از نو توليد نمايد. فرمولِ اقتصاددانان مبنی                         آن    که   اشتغال خواهد داشت       
را درفصل شانزدهم ضمنِ بند ب متذکّر               آن   است، وما  ازخود محصول اينکه مزد جزئی 

کارگر     سوی  دستمزد به    شکل به  همواره     آنچه درواقع ١شود. می جا ناشی ازهمين ديديم،گر
شود. البته      تجديدتوليد می       او    وسيلةخود    که پيوسته به است ازمحصولی گردد جزئی  برمی

شدة  پول فقط شکلِ دگَرسان       اين   پردازد. ولی         پول می    وی به    کاالرا به      دار ارزشِ        سرمايه  
مشغولِ    کارگر    که  کاراست. درحالی      محصولِ از بهتر بگوئيم جزئی کار است يا محصولِ

صورت   گذشتة او به     تبديلِ جزئی از وسايل توليد به محصول است قسمتی از محصولِ              
کارِ امروزی        که  پول از بازار برگشته است. باکارِ هفتة گذشته يا شش ماه اخيرِ او است   

آورد فوراً        وجود می     ی راکه شکلِ پول به      شود. پندار آيندة وی پرداخت می ماه يا شش
دار و طبقة کارگر          داران يا کارگران منفرِد طبقة سرمايه                  جای سرمايه     مجرد اينکه به      به 

ای   دار پيوسته به طبقة کارگر حواله          شود. طبقة سرمايه مورد نظر قرارگيرند برطرف می
لة طبقة اخيرالذکر توليد         وسي  دهدکه به  روی قسمتی از محصوالتی می صورت پول به به

ها را پيوسته      حواله    است. کارگر نيز اين          گرديده      تصاحب   طبقة اولی      شده و از جانبِ       
                                                

  ـ "هم مزدها و هم سودها را بايد جزئی از محصولِ آماده تلقّی نمود."۱
(Ramsay: "An Essay on the Distribution of Wealth", p. 142.)  

  رسد." کارگر می دستمزد به لِشک که به "سهمی از محصول
(J. Mill: "Elements of Political Economy",  

 )۳۴، صفحة ۱۸۲۳. پاريس، (Parissot) پاريسوترجمة 
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رسد   وی می  که به گرداند تا بتواند ازحاصلِ دسترنجِ خود جزئی دار برمی طبقة سرمايه به
مله را از انظار         کاال جريان اين معا         پولیِ    محصول و شکلِ     کاالئیِ    آورد. شکلِ        دست  به 

  دارند. پوشيده می
ای است از ماية وسايل            ایِ تاريخیِ ويژه          بنابراين سرماية متغير فقط شکلِ پديده            

کارگر برای نگاهداریِ خود و تجديد نسلِ خويش بدان نيازمند                  معيشت ياکارمايه،که
يد  است و در هر سيستمِ اجتماعیِ توليد مجبور است خود پيوسته آن را توليد و تجد                          

سوی او روان         کارش به     شکلِ وسايل پرداخت       جهت دائماً به    توليد نمايد. کارمايه ازآن
شود. ولی اين شکلِ        صورت سرمايه از او دور می              گرددکه محصولِ وی پيوسته به           می 

کارگر     دار به     پرداخت سرمايه       دهد،که پيش      کارمايه در اين امر تغييری نمی               ایِ   پديده   
بگيريم.     را درنظر      ) ٢(رعيت بيگاردهی ١شود. می انجام کارگر افتةخودي وسيلةکارِتجسم به

ای سه روز      خود در مزرعة خويش هفته           توليد متعلّق به    که وی با وسايل کنيم مثالً فرض
کارماية     دهد. وی پيوسته را وی درملک اربابی بيگار می روزِ ديگرِهفته کند. سه کار می

کارمايه در برابرِ او شکلِ وسيلة                کند و هرگز اين        خاصِّ خويش را تجديد توليد می            
ريخته شده باشد.      کارش پيش     گيردکه از جانبِ شخصِ ثالثی در مقابلِ               نمی  پرداختی    
خود   يافته به داوطلبانه وکارِ اُجرت اُجرت وی شکلِ کارِ اجباریِ بی نيز هيچگاه درعوض

توليد رعيت      وسايل    دام، بذر و خالصه       دار، مزرعه، گيرد. اما اگر فردا اربابِ زمين نمی
کارِ خويش را به         ای نداردکه نيروی            کند، آنگاه وی جز اين چاره               بيگارده را غصب       

حالِ خود باقی بمانند وی مانندگذشته                که شرايط ديگر به       ارباب بفروشد. درصورتی            
اربابِ    روزِ ديگر برای ۳روزِآن برای خود او است  ۳روزکار خواهدکردکه  ۶ای هفته

                                                
کار   ماية نگاهداریِ         کار رود چيزی به          پرداخت دستمزدکارگران به               ـ "چنانچه سرمايه برای پيش          ۱

  داده است تحت عنوان: مالتوس که درمورد چاپِ اثرِ ای  درتذکره (Cazenove)زنوواک افزايد." ( نمی
"Definitions in Political Economy", London, 1853, p. 22.)  

)۲   (Paysan corvéable, serf, Fronarbeiter  
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گذشته وسايل     گرديده است. وی مانند           که اکنون به اربابِ مزدده مبدل           بيگارگيرِ سابق
آنها را به محصول منتقل        کار خواهد برد و ارزشِ توليد به توليد را همچنان مانند وسايل 

گذشته جزء مشخّصی از محصول صَرف تجديد توليد خواهد شد.           خواهد نمود و مثلِ
وسيلة رعيت     به  که  ای  گيرد،کارمايه خود می مزدور به کارِ شکلِ بيگاری که سمق همان ولی

گيرد   خود می    ای به    گردد، شکلِ سرمايه       تجديد توليد می     بيگارده مانند سابق توليد و            
پرداخت شده است. اقتصاددان بورژوا                    وی پيش    که ازجانبِ اربابِ بيگارگيرِ سابق به                

روی اين        ای از حقيقت نيست، به          به تفکيک شکلِ پديده      که دماغِ محدودش قادر              
شکلِ  کرة زمين حتّا هنوز هم استثنائاً کارمايه به                 بنددکه در روی         واقعيت چشم فرومی       

  ١آيد. می سرمايه در
دار    گوئی سرمايه     آن ارزشی را،که          با اين وجود سرماية متغير فقط هنگامی معنای   

داری را    دهدکه ما پروسة توليد سرمايه دست می کند، از پرداخت می از ماية خود پيش
بايستی درجائی        ولی اين پروسه می   ٢تجديد خود موردتوجه قراردهيم. درجريان دائمیِ

همين جهت در مرحلة کنونیِ تحقيق چنين احتمال                زمانی شروع شده باشد. به            و در   
باشد،   [فايده برده]         شده   تفيداُجرت ديگری مس        بی  دار بدون اينکه ازکارِ       رودکه سرمايه می

مثابه    که در بازار به          ازطريقِ يک انباشت بدوی پولدارگرديده ولذا امکان يافته است                              
يا تجديد    داری،        کار وارد شود. معذلک ادامة سادة پروسة توليد سرمايه خريدارِ نيروی

بخشِ سرماية    تنها   آوردکه نه        وجود می     توليد ساده، باز تغييرات شگرف ديگری به                  
  گردد. را شامل می  کلِّ سرمايه گيرد بلکه متحرک را در بر می

                                                
۱شود." پرداخته می داران پيش وسيلة سرمايه کارگران به ـ "هنوز فقط در ربعی از زمين وسايل معيشَت  

"Richard Jones: "Textbook of Lectures on the Political Economy of Nations", Hertford,1852, p.36)  
شود معذلک درحقيقت اين عمل           پرداخت می      ـ "با اينکه مزدکارگرِ مانوفاکتور ازجانبِ استاد پيش ۲

  انضمامِ يک سود درافزايشِ ارزشِ دارد زيرا ارزشِ اين مزدها معموالً به برای استاد هيچ خرجی برنمی
  گردد." شود، از نو توليد می می آن اعمال کارگر بر روی کارِ که چيزی آن

[A. Smith: "Wealth of Nations", B. I chap. III (T. II, p. 355.)]  
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ارزشی     ليرة استرلينگ منظّماً هر سال اضافه           ۱۰۰۰مبلغ   ای به    چنانچه مثالً سرمايه     
آنگاه    گردد،     ارزش نيز ساليانه مصرف          ليرة استرلينگ درآورد و اين اضافه                ۲۰۰معادل 

-های مصرف ارزش کرارِ همين پروسه مجموعِ اضافهسال با ت ۵که پس از  روشن است

ريختة بدوی خواهد بود. اگر فقط                 سرماية پيش   ليره    ۱۰۰۰يا برابر با       ۲۰۰*    ۵شده =   
صورت پس     آن، درآن        گردد، مثالً بگوئيم نصف         ارزشِ ساليانه مصرف   جزئی از اضافه

 ۱۰۰۰=    ۱۰۰*  ۱۰ دست خواهدآمد؛ زيرا از تکرارِ ده سال پروسةتوليد همان نتيجه به
  شده که ساليانه مصرف        ارزشی    ريخته بر اضافه       کلّی: تقسيمِ سرماية پيش        است. حکمِ   

دهد،که پس از        دست می  های تجديد توليدی را به ها يا شمارة دوران ، تعداد سالاست
گرديده و لذا         دار مصرف       وسيلة سرمايه    ريخته، به     آنها سرماية بدویِ پيش          شدن  سپری 

اُجرت غير، يعنی      کارِ بی بر اينکه وی محصولِ دار مبنی  تصورِ سرمايهاست.  ديد شدهناپ
تواند     مطلقاً نمی دارد می را نگاه بدوی کند و ارزش ـ سرماية می ارزش، را مصرف اضافه

  که وی صاحبِ     ای   واقعيت را تغيير دهد. پس از انقضاِء چند سالِ معين ارزش ـ سرمايه
تصاحب    ها بالعوض    سال او طیِّ همين گرددکه  ارزشی می ابر بامجموعِ اضافهبوده بر آن

کرده است مساوی با ارزش ـ سرماية بدوی               که وی مصرف نموده است و مبلغ ارزشی
ای در دست داردکه مقدارش تغيير نکرده است                که وی سرمايه گردد. راست است می

صورت ساختمان،      ازد جزئی ازآن سرمايه به   راه اند ازآنکه او بنگاه خويش را به و پيش
ولی دراينجا سخن بر سرِ ارزش سرمايه است نه                 اند.     آالت وغيره وجود داشته             ماشين 

هائی مصرف     کسی تمامِ دارائیِ خود را ازطريقِ قرضه                    آن. هرگاه       دربارة اجزاِء مادیِ             
ازمجموعِ ديونش     رتوی فقط عبا کند،که برابر با ارزشِ دارائیِ او باشند،آنگاه دارائیِ

کرده    ريختة خودرا مصرف  دار معادلِ سرماية پيش طور اگر سرمايه خواهد بود. و همين
تصاحب    که وی بالعوض       ارزشی بجز مجموعِ مبلغِ اضافه  سرمايه باشد،آنگاه ارزشِ اين

نموده است چيزِ ديگری نخواهد بود. ديگر حتّا يک ذره هم از ارزش سرماية پيشينِ                              
  د ندارد.او وجو
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بنابراين قطع نظر از هرگونه انباشت، ادامة پروسة توليد يا تجديد توليد ساده پس   
ارزشِ سرمايه       سرماية انباشته يا اضافه   را به  ضرورتاً هر سرمايه کوتاه يا درازی از دوران-

هنگامِ ورود خود به پروسة توليد،                سازد. فرضاً هم اگر سرماية مزبور به               مبدل می     شده 
کنندة آن بوده است، دير يا زود مبدل به ارزشی          ارائیِ حاصل ازکارِ شخصیِ استفادهد

شکلِ  عبارت ديگر، اعم از اينکه به               گرددکه بالعوض تصاحب شده است، و يا به               می
  گردد. اُجرت غير می پول باشد يا غيرآن، تجسمی ازکارِ بی

کاال برای تبديلِ         ش وگردشِ     که صرف وجود توليد ارز            در فصل چهارم ديديم         
سو دارندة ارزش يا پول و از سوی                   بايستی از يک      کافی نبود. بدواً می           پول به سرمايه     

توليد و معيشَت دارد و           آنکه وسايل     زاست، ازطرفی         که ارزش      ديگر دارندة گوهری           
، در برابرِ يکديگر مانند خريدار و                کار چيزی ندارد         که جز نيروی      ازطرف ديگرکسی       

کار و خودکار، بينِ شرايط              شنده قرارگرفته باشند. بنابراين جدائی ميان محصولِ                     فرو  
که مبدأ حرکت برای         کار عبارت ازآن پاية واقعیِ مشخّصی است   عينی و ذهنیِ نيروی
  آيد. شمار می داری به پروسة توليد سرمايه

يعنی در اثرِ      وسيلة ادامة سادة پروسه           آنچه در ابتدا فقط نقطة حرکتی بود به                ولی  
داری     آيد ومانند نتيجة خاصِّ توليد سرمايه      وجود می تجديدتوليد ساده، پيوسته از نو به

وسيلة   يعنی به    گردد. ازطرفی پروسة توليد، دائماً ثروت مادی را به سرمايه                جاودان می
از  سازد، و ازطرف ديگرکارگر پيوسته                 دار مبدل می       مندی و برخورداریِ سرمايه          بهره

ثروت    سرچشمةشخصیِ  که  کسی  آنچنان    شود، يعنی  اين پروسه همچنانکه بود خارج می
دهد اين ثروت را برای خويش                 وی امکان       که به   است  وسايلی   است و محروم ازکلّية         

او است از دست او         که متعلّق به    ايجاد نمايد. ازآنجاکه پيش از ورود به پروسه،کاری                     
گرفته است، طیِّ پروسه         جای    ديده  و در پيکرِ سرمايه         دارگر خارج شده، ازآن سرمايه

اينکه پروسة توليد        کند. نظر به     غير تجسم پيدا می   صورت محصولِ کار پيوسته به نيز اين
کارگر     دار است، محصولِ        وسيلة سرمايه    کار به    شدن نيروی     حال پروسة مصرف       درعين   
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گرددکه      ارزشی مبدل می       يعنی به    ايه شود بلکه به سرم     کاال تبديل می      تنها پيوسته به    نه  
خرد،    ها را می      شودکه انسان       وسايلِ معيشَتی بدل می        مکد، به    نيروی آفريننده را می            

کارگرخود      بنابراين     ١کند.   را اجير می       توليدکننده     آيدکه    توليدی درمی صورت وسايل به
و بيگانه است، بر او        که از ا     يعنی مانند قدرتی        صورت سرمايه     پيوسته ثروت عينی را به   

 دار نيز      کند، و سرمايه      دهد توليد می می کشی قرار کند و وی را مورد بهره حکومت می
که از وسايلِ ويژة تجسم و تحقّقِ              مثابه سرچشمة ذهنیِ ثروتی         کار را به      نيروی    مستمراً  

ليد  دارد تو      جای    کارگر  طورِ مجرد صرفاً در وجود جسمانیِ است و به خويش جداگشته
اين تجديدتوليد دائمی يا            ٢کند.   عبارت ديگرکارگرِ مزدور را ايجاد می         نمايد، يا به می

  داری است. کارگر شرط ضروریِ توليد سرمايه سازیِ جاودان
  

توليد،کارگر به مصرف توليد را      وسيلةکارش وسايل کارگر دوگانه است. درخود
ريخته    کندکه ارزششان ازسرماية پيش         یم محصوالتی به  کند وآنها را مبدل  مصرف می

وسيلة   کارِ وی به      حال مصرف نيروی        بيشتر است. اين مصرف بارآور است،که درعين                
آن را خريداری نموده است. از سوی ديگرکارگر پولی راکه در     که داری است سرمايه

. اين    کند  شود مبدل به وسايل معيشَت می          وی پرداخته می        کارش به     ازاِء خريد نيروی          
                                                

شود  طورِ بارآور مصرف می توجه مصرف بارآور است.آنچه به ـ "اين خود يک خصلت ويژه و قابل۱
  گردد." سرمايه است و از راه مصرف، سرمايه می

(James Mill: "Elements of Political Economy", p. 242.) 
 نتوانسته است از اين "خصلت ويژه و قابل توجه" سر دربياورد. جيمز ميلمعذلک 

د ده ری از بينوايان را کار میاکه نخستين تأسيسِ يک مانوفاکتور بسي کامالً درست است ـ "اين نکته۲
  آورد." وجود می نوايان بيشتری بهمانند و ادامة مانوفاکتور نيز بي آنها همچنان فقير باقی می ولی

("Reasons for a limited Exportation of Wool", London, 1677, p. 19.)  
کند. درواقع         که از بينوايان نگاهداری می      است اکنون برخالف عقل سليم مدعی  (farmer)دار "اجاره
  آنها مشغول است." حفظ فقر و مستمندی  وی به 

("Reasons for the late Increase of the Poor Rates: or a comparative view of the prices 
of labour and provisions", London 1777, p. 31.) 
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کلّی با    کارگر به     مصرف شخصیِ او است. بنابراين مصرف بارآور و مصرف شخصیِ                     
کند   عمل می    مثابه نيروی محرک سرمايه          در مصرف بارآور، وی به يکديگر متفاوتند. 
خود تعلّق دارد و وظايف حياتی را                  دار است. در مورد دوم وی به                  و متعلّق به سرمايه   

دار است و نتيجة        سرمايه   دهد. نتيجة يکی زندگیِ          توليد انجام می       در خارج از پروسة         
  ديگری حيات خودکارگر.

که غالباً     طورگذَرا متذکّر شدم    که "روزانة کار" وغيره مورد مطالعه بود به هنگامی
پروسةتوليد    ای از صورت رويداد ساده کارگر مجبور است مصرف شخصیِ خود را به

چرخ،    افزايند و به       طورکه به ماشين بخار، ذغال وآب می                 د همان   درآورد. دراين مور              
دارد وسايل        کارش را پابرجا نگاه            زنند، وی نيز برای اينکه مصرف نيروی                   روغن می    

حال وسايلِ مصرفیِ وی صرفاً وسيلة مصرف يکی از وسايل         برد. دراين معيشَت فرومی
             شخصیِ او نيز مستقيماً مصرف ر است. ولی معذلک اين                توليد است و مصرفبارآو

  ١داری نيست. که ذاتیِ پروسة توليد سرمايه است هائی يکی از سوءاستفاده
دار وکارگرِ منفرِد برگيريم و طبقة                 مجرد اينکه ما توجه خود را از سرمايه     ولی به

رد  اينکه پروسة منفرِد توليدکاال مو            محض  دار و طبقةکارگر را درنظرآوريم، به          سرمايه
         ندوسرمايه      مالحظة ما نباشد بلکه ر الن           توليديو در دامنة         شدن]   [جاری      داری درحالِ س

کند. ـ    خود جلب نمايد، آنگاه مسئله طور ديگر نمود می                     آن توجه ما را به          اجتماعیِ   
که   است  کند برای اين       کار می    سرماية خود را مبدل به نيروی               دار قسمتی از سرمايهاگر 

دار تنها      زند. سرمايه      اية خويش را بارور نمايد. وی با يک تير دو نشان می   مجموعِ سرم
کارگر     که به   چيزی هم    شود بلکه ازآن       ور نمی    ستانَد بهره    که ازکارگر می         چيزی   ازآن    

گردد    کار، منتقل می      ازاِء نيروی         که در مبادله، به         ای   کند. سرمايه     دهد استفاده می        می 
درد تجديد توليد عضالت، اعصاب،   آنها به شودکه مصرف مبدل به وسايلِ زندگی می

                                                
آرائی      وتاب دربارة اين نکته سخن آور" را دريافته بود چنين با آب "مصرف بارواقعاً رازِ   (Rossi)روسی ـ اگر ۱

  کرد. نمی
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. بنابراين در درون           د خور   آتی می    کارگران      ها و مغزِکارگران موجود و ايجاد استخوان
طبقةکارگرعبارت          انفرادیِ رود، مصرف می شمار به ترين] [فقيرانه  مايقنع  حداقلِّ که مرزهائی

است، به     ساخته   کار منتقل    ازاِء نيروی        به   ،که سرمايه     تیمعيش  است ازتبديلِ مجدد وسايل
قابل استثمار است. مصرف مزبور توليد و تجديد        وسيلة سرمايه که از نو به کاری  نيروی 

همانا خودکارگر          رودکه  می شمار به دار سرمايه برای وسيلةتوليد ناپذيرترين توليدگذشت
خارج ازکارگاه،کارخانه          ز اينکه در داخل ياکارگر، اعم ا است. پس مصرف انفرادیِ

گيرد، خواه در درون و خواه در بيرون پروسة کار واقع شود، عيناً مانند                                      وغيره انجام      
             ماشين چه در اثنای پروسة کار و چه در حينِ توقّف ای از توليد        کار، وهله       تميزکردن

انفرادی را برای خود             کارگر مصرف      که  است. اين مسئله مهم نيست          و تجديد سرمايه     
دار. چنانکه خوراک مورد مصرف حيوان                      خاطرِ سرمايه     دهد و نه به      بنفسه انجام می     

از مراحلِ ضروریِ پروسة             شود، يکی   مند می آن بهره بارکش نيز، بااينکه دام ازخوردن
 داری و تجديد توليد مستمرِّ طبقةکارگر شرط دائمیِ تجديد توليد                          توليد است. نگاه      

غريزة حفظ      تواند باکمالِ اعتماد به           دار می     است. برای انجامِ اين منظور سرمايه             سرمايه
ر ممکن   دق   که هر   است    آن   دار فقط در پِیِ        کند. سرمايه     کارگران تکيه       بقا و ادامة نسلِ       

آنها را به حداقلِّ واجب محدود سازد و از زمين تا آسمان باآن                        مصرف انفرادیِباشد 
 تر  مايه   کم  غذای     جای   کنند به   کارگررا وادار می       داردکه جنوبی فرق خشنِ ایه آمريکائی

   ١تر بخورد. غذای پرمايه
                                                

ترين اشتغالِ جهان) عبارت       که اشتغالِ روزانة آنها (شايد سنگين کای جنوبیـ "کارگران معادن آمري۱
های   روی شانه     قدمی به    ۴۵۰فوند را از عمقِ         ۲۰۰تا   ۱۸۰وزن     که باری از سنگ معدن به         است از اين

 که فقط نان    است  کنند. تمايلِ خود آنها اين            کشيده باالآورند، فقط با نان و باقال زندگی می                       خويش  
که با    کارکنند، رفتاری         توانند سخت    اند آنان با نان خالی نمی             که دريافته     خالی بخورند ولی اربابانشان

کنندکه باقال بخورند. زيرا مقدار فُسفاتی                   دارند وآنها را وادار می             شود در حقِّ آنان روا می اسبان می
  که در باقال وجود دارد بالنسبه بيش از نان است."

(Liebig: "Die Chemie in ihrer Anwendung auf Agrikultur und Physiologie", I. Teil, S. 194, Note.) 
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وی تنها آن جزئی         ) ١(پرداز دار و اقتصاددانان انديشه که سرمايه است جهت همين به
ساختنِ طبقةکارگر       کنندکه برای جاودان       کارگر را بارآور تلقّی می از مصرف انفرادیِ

کار را صرف نمايد، وآنچه             نيروی     است و درواقع بايستی مصرف شود تا سرمايه  الزم
کند غير بارآور        آيند خويش مصرف       کارگر بتواند بيش از اين حد برای خوش                    راکه   

چنانچه انباشت سرمايه موجبِ افزايشِ دستمزد و بالنتيجه باعث ازدياد                            ٢شمارند.    می 
نمود،    می   کارِبيشتری صَرف      نيروی    آنکه سرمايه ونگرديد، بد کارگر می مصرف وسايل

 ٣طورِ غير بارآور مصرف شده بود.               شد به  که از اين بابت افزوده می               ای   آنگاه سرمايه     
او غير با انفرادیِ درحقيقت مصرف ررآکارگر برای خودتوليد     کارِ   است زيرا فقط به       و

ارآور است زيرا مصرف           دار و دولت ب          خورد ولی برای سرمايه            شخص نيازمندی می     
  4آفرينندة ثروت برای غير است. مزبور عبارت از توليد نيروی

کار، طبقةکارگر، عيناً           نظرِ اجتماعی، حتّا خارج از پروسة مستقيمِ      بنابراين از نقطه
انفرادیِ وی نيز در درون     است. حتّا مصرف از اَدوات سرمايه مانندکاراَفزار بيجان، يکی

  . ولی همين پروسه درحالی   است از پروسةتوليد سرمايه ای صی فقط وهلهمرزهای مشخّ
راند     است می    که سرمايه   طرف قطبِ مقابلشان کارگران به  که دائماً محصول را از قطبِ

انفرادیِ ازطرفی     درروند. مصرف اَدوات ذيشعور ازچنگ وی به اين گرددکه آن می مانعِ

                                                
  کار رفته است. به (Ideologue)کلمة التينیِ ايدئولوگ پرداز درمقابلِ ) انديشه۱(
  .James Mill: "Elements of Political Economy", p. 238 et passim)  ـ ۲

که با وجود ازدياد سرمايه ديگر امکان استفاده ازکار بيشتر نبود                              رفت    میکار چنان باال ـ "اگر بهای۳
  ای غيربارآور مصرف شده است." که چنين ازدياد سرمايه گفتم صورت من می درآن

(Ricardo: "Principles of Political Economy", p. 163.) 
است (مقصودش استعمالِ وسايل          ثروتیمعنای واقعی فقط آن مصرف يا اتالف  ـ "مصرف بارآور به۴

که اورا      کسی  گردد... کارگر برای  منظورِ تجديد توليد انجام می دار به توليد است) که ازجانب سرمايه
کنندة بارآوری است ولی درحقيقت برای خودش چنين                          گمارد و برای دولت، مصرف                کار می    به 

 (.Malthus: "Definitions etc.", p. 30) ای نيست."   ه کنند مصرف
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کند و از سوی ديگر با نابودساختنِ وسايل         ها را تأمين مینگاهداری و تجديد توليد آن
اش   خواجه    به   زنجير    را  رومی سازد. بندة فراهم می بازارکار به آنهارا دائمیِ رجعت معيشَت

دائمی     است. تغييرِ    خود بسته صاحبِ نامرئی به های ساخت وکارگرِمزدور با نخ وابسته می
داد، صورت ظاهر استقاللِ وی            قرار   (fictio juris)  کارفرما و فرضِ حقوقیِ در شخصِ

  کند. را حفظ می
  ديد برای اثبات حقِّ مالکيت خويش برکارگران                     سابقاً هرجاکه سرمايه الزم می          

کارگران ماشينی        مهاجرت  ۱۸۱۵سان مثالً تاسال شد. بدين زورِ قانون متوسل می آزاد به
  وع بود.های سنگين ممن قيد مجازات از انگلستان به

 ها از نسلی     حال تجديد توليد طبقةکارگر مالزم باگردآئی و انتقالِ مهارت درعين
دار وجود چنين طبقةکارگرِ زَبردستی را                  اينکه تا چه پايه سرمايه         ١به نسلِ ديگر است.   

شمارد وآن را عمالً مانند وجود واقعیِ سرماية                خود می در عداد شرايط توليد متعلّق به
 خويش تلقّی می     متحر رسد و بيمِ     گرددکه بحرانی درمی            آشکار می    کند، هنگامی     ک

آمريکا و     رود. چنانکه دانسته است در دنبالِ جنگ داخلیِ                      دادن آن نيرو می           ازدست   
ها   کوچه   وغيره به     النکاشاير   ريسیِ    کارگران پنبه     آن بود اکثريت که همراه ای بحران پنبه

 شارِ خود طبقةکارگر و ديگر قشرهای جامعه ندا برای معاضدت         ريخته شدند. در اثرِ ف

آوریِ داوطلبانة اعانات ملّی برخاست تا موجبات مهاجرت                           دولت و يا جمع        [کمک]   
گردد. درآن         "کارگران زيادی" به مستعمرات انگليس يا اياالت متحدة آمريکا فراهم                        

رئيس    (Edmund Potter)ادموند پوتر        ای از     ) نامه   ۱۸۶۳مارس  ۲۴زمان روزنامة تايمز (
مثابه "اعالمية     حق در مجلسِ عوام به انتشار داد. نامة وی به منچسترسابقِ اتاق بازرگانیِ 

                                                
۱    گرديده است... اين             گفت انبار شده و از پيش آماده               توان    که می   کارگر تنها چيزی است        ـ "مهارت

کارگران بدون  کار است درمورد اکثريت کردن زَبردستیِ که عبارت از انباشتن و ذخيره مهمترين عمل
  شود."  هيچگونه سرمايه انجام می

(Hodgskin: "Labour Defended against the claims of Capital", p. 12-13 
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نمای اين نامه را         های خصلت    ما در اينجا برخی از قسمت  ١گرديد. داران" تلقّی کارخانه
  آوريم: ن شده است، میصراحت بيا کار درآن به بر نيروی  که حقِّ مالکيت سرمايه

شايد  است...    زياد که عرضةآنها دربازار بسيار گفت ريس کارگران پنبه توان به "می
سومِ ديگر پيدا       عرضة کار را بايد تا ثلث تقليل داد تا سپس تقاضای سالمی برای دو                        

کارخانة      آورد... استاد (مقصود صاحبِ               شود... افکار عمومی برای مهاجرت فشار می                   
کنندگانش از وی دور            کار ـ عرضه      خاطر ببيندکه     طيبِ   تواند به     ريسی است) نمی      پنبه 
 *حال ظالمانه و نادرست است... اگر تنخواه                      عقيدة وی اين امر درعين              شوند. به    می 

عمومی به مهاجرت ياری نمايد، وی نيز حقِّ تقاضای دادرسی و اعتراض دارد." سپس 
دهد چگونه      شمرد و توضيح می  يکان برمی يکان فوايد صنعت ريسندگی را پوترهمين 

  کرده است"،   خود جذب  کشاورزی را به  ترديد جمعيت ايرلند و مناطقِ "اين صنعت بی

وسيلة توسعة    چند سال اين صنعت، به از نموده است، چگونه پس انگلستان را تأمين می
پنس،   ۶ويژه در جهت هندوستان، و از راه رساندن "عرضة پنبه به فوندی      بازارِ خود به

دهد: "زمان ـ شايد طیِّ يک، دو يا                 از نو گسترش خواهد يافت." آنگاه چنين ادامه می    
سؤال را مطرح       اين   خواهم     سه سال ـ مقدارِ الزم را توليد خواهد نمود... آنگاه من می           

آن الزم است، آيا نگاهداریِ منظّمِ                  خورد و نگاهداریِ        درد می کنم: آيا اين صنعت به 
صنعت  اَرزد وآيا انديشةحذف اين       می زحمتش کاران زنده) به ماشين آالت (يعنی ماشين

ک کارگران مل        که  دارم     قبول   ام. من   عقيده ديوانگی نخواهدبود! من خود براين بزرگترين
و  النکاشايرمتعلّق به   ("I allow that the workers are not a property")و مال نيستند، 

                                                
  داران تلقّی نمود." اعالمية کارخانه مثابه توان به ـ "اين نامه را می۱

  مجلس عوام) ۱۸۶۳آوريل  ۲۷: پيشنهاد دربارة قحط پنبه. جلسة  (Ferrand)(فراند
  
  

  ، سرمايه، ثروت.پول نقد، زر و سيم، متاع،کاال ٭

 تیِصادرا تجارت ازمجموع 
 ۱۸۶۰سال دارد، چگونه در وسعت عظيمی  دامنة آن چه     ۵ 
۱۳ 
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ای   يافته   آنان زور و قوت هردو هستند،آنها نيروی روانی و انضباط     کارفرما نيستند، ولی
- عمدة ماشين    است قسمت   عکس، ممکن  نمود، به جبران نسل طیِّ يک توان نمی هستندکه

 ("the mere machinery which they work")اندازند  کار می آنها به ری راکهآالت ديگ
کنيد   کار را تشويق       اگر مهاجرت نيروی     ١سود و با بهبود عوض نمود. ماه به۱۲درعرضِ
 En courage or aleow the working" " دارخواهدآمد؟ سرِسرمايه دهيد(!)چه به  ويااجازه

 power to emigrate, and what of the capitalist?"  
  

ياد   را به    ) ٢( (Kalb)  کالب  ساالر    کاخ   که از دل برخاسته است بيانات            (چقدر اين فريادی
را بسيار      خود     آنگاه سرماية استوار، ارزشِ               رسبدکارگران را برداريد،س گلآورد)... می

ازکارِ     دهد و سرماية گردان نيز نخواهد توانست با عرضة ضعيف نوعی                       از دست می    
هستند.   مهاجرت    به  خود مايل    کارگران گويندکه ما می تر، ازعهدة مبارزه برآيد... به پست

ريسندگی را به   آنان اين امر بسيار طبيعی البته از طرف است... شما صنعت      وسيلة ربودن
  کسرِ مخارجِ دستمزدش  از راه  (by taking away its working power)کارش،  نيروهای

3احدودت
ای   طبقه   سرِ  وقت چه به     آن    کنيد، درهم بفشاريد، ميليون ليره،کوچک ۵يعنی 1

کوچک خواهدآمد؟         و دکّانداران کَسبِه  است، يعنی قرارگرفتهکه مستقيماً باالتر ازآنها  
ک، کوچ     داران      شود؟... اجاره          های روستائی چه می        بهـای خانه     درآمد امالک، اجاره             

طرحی     آيا هيچ     کنند؟ حاال بفرمائيد      وضعی پيدا می  بهترين موجرين ومالکينِ زمين چه
کشور باشد و بيش از اين ملّت را با                بارتر از اين برای عمومِ طبقـات                تواند هالکت      می 

کردن قسمتی از سرمايـة بارآور و ثروتش                    ارزش     کارگران صنعتی و بی       صدورِ بهترين
  کنم  سال پيشنهاد می     ۳يا  ۲مدت   ميليون برای  ۶تا ۵ای معادل ن قرضهضعيف نمايد؟". "م

                                                
 ] جاافتاده است!)۵۲۲تاب [صفحةـ (توضيحِ اين زيرنويس درک۱

اختيارگفته  که پس از الغاِء سلطنت در فرانسه بی اظهارات يکی از درباريان است ) ظاهراً اشاره به ۲(
  شود؟" ساز چه می گيس کاله است: "اگر ديگر درباريانی درکار نباشند تکليف

(S'il n'y a plus de courtisans, que deviendra le perruquier?)  
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قوانينِ    گذاشته شود وطبقِ ای دراختيارِ بنيادکمک به بينوايان نظرِ مأموران ويژه که تحت
راتنی تنظيم آن خاصّی مقرکارِ اجباری درنظرگرفته شود تا ارزشِ       گردد ونيز مقدارمعي

داران      تواند برای زمين         محفوظ بمانَد.آيا چيزی بدتر از اين می  معنَویِ افراد مورد انفاق
 "can anything be worse for landowners or masters"باشد   و استادان وجود داشته           

دار و     وسيلة مهاجرت دامنه        کارگران خود را رهاکنند و باقيماندة آنها را به                       که بهترين
سازد، دلسرد و         از ارزش و سرمايه محروم می                که يک ايالت تمام را            ای   کننده  تُهی 

  ناراحت نمايند؟"
آالت" متعلّق به        داران ريسندگی دو نوع "ماشين                کارخانه     سخنگوی منتخبِ   پوتر  

ها و   که يکی ازآنها درکارخانه قرار دارد و ديگری شب                          دهد   دار تشخيص می      سرمايه  
است    جان   ازآنها بی    برد. يکی  سر می های روستائیِ اطراف به روزهای يکشنبه را درخانه

شود  کاسته می   تر و از بهايش       تنها هر روز فرسوده         جان نه     و ديگری جاندار. ماشينِ بی           
شود تا جائی      کهنه می   آن در اثرِ پيشرفت مستمرِّ فنی پيوسته             های   بلکه برخی از قسمت      

عکس،   گردد. به      های نو قرينِ صَرفه می          وسيلة ماشين   آنها طیِّ چند ماه به         که تعويضِ    
کند   ماشينِ جاندار هرچه بيشتر مورد استعمال قرارگيرد و زَبردستی و مهارت ذخيره                                

  دهد: ها چنين جواب می کارخانه ازجمله به اربابان تايمزشود. روزنامة  بهتر می
 را  پوتر  داران ريسندگی چنان آقای                کارخانه     العاده و مطلقِ       "لزوم و اهميت فوق          

خواهد     حرفه می    ماندن اين  که وی برای حفظ اين طبقه و جاودان است هگرفتتأثير تحت
 (workhouse)کارگاه      آنها در يک      نيم ميليون از طبقةکارگر را برخالف ميل و رضای

پرسد: آيا ارزش داردکه از اين صنعت                     می  پوتر  بزرگ اخالقی زندانی نمايد. آقای                   
يد ازآن باکلّية وسايل شرافتمندانه پشتيبانی                  گوئيم البته با      پشتيبانی شود؟ در پاسخ می         

آالت ارزش ندارد؟ دراينجا ما تأملی                آيا مراقبت ماشينپرسد:  می پوترباز آقای  نمود.
کند زيرا وی       آالت تلقّی می      ماشينِ انسانی را نيز تحت عنوان ماشين        پوترآقای داريم. 

کنيم   اعتراف      رنمايد. ما مجبوريم       طلق رفتا کندکه قصد ندارد باآن مانند ملک اعالم می
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مالیِ    نظرِ ما مراقبت در نگاهداریِ ماشينِ انسانی، يعنی محصورنمودن و روغن                               که به   
آن برای موقعِ احتياج ، نه الزم است و نه ممکن. ماشينِ انسانی دارای اين خاصيت                                      

وه  عال  زند. به     است که اگرکار نکند، هرقدر روغن بزنند و جاليش دهند، زنگ می                            
 خود بخار بگيرد و       است خودبه      ما آموخته است، ماشينِ انسانی قادر               چنانکه تجربه به     

است   اندازد. ممکن         راه     آميزی در شهرهای بزرگ ما به              يا رقصِ جنون       منفجر شود و   
الزم باشد ولی        تجديد توليدکارگران زمان درازی  گويد برای  می پوترآقای  همچنانکه

کاری    سخت  توانيم مردان زَبردست و             ومکانيسين ما همواره می          داشتنِ پول     دردست     با 
 پوتر  آورد...آقای            آيد استادکار بيرون          ازآنچه مارا الزم  که ازآنها بتوان بيش  کنيم پيدا

خواهدکه      کند و از ما می        آينده صحبت می      دو سالِ    صنعت طیِّ يکی    مجدد    از رونقِ     
کارگران را به             م و نه اجازه دهيم. وی تمايلِ               کني  کار را نه تشويق         مهاجرت نيروی       

که ملّت بايد اين نيم ميليون نفرکارگر و                  داند ولی معتقد است         مهاجرت طبيعی می      
۷۰۰۰۰۰    آنها    متعلّقان           خواست کند و   آنها در مناطقِ ريسندگی زندانی                را برخالف

         مِ رضايتده سرکوب ن               نتيجة ضَروریِ عة قهريآنها را از        مايد، زندگیِ      آنها را به قو
که   کارها را برای اين منظور انجام دهيم               عمومی تأمين سازد و تمامِ اين [نفقه، هزينه] انفاق

زمان    کار دعوت نمايند...آن              نو به    صاحبان ريسندگی روزی از روزها بتوانند آنهارا از                
ی برای رهائیِ       منشانة جزايرِ ما دست به اقدامات               که افکارِعمومیِ بزرگ          است  دررسيده    

کنند   آن همان رفتاری         خواهند در حقِّ        کسانی زَنَد که می       آن   کار" از دست       "اين نيروی 
  دارند." که با ذغال و آهن و پنبه روا می

("to save this, "working power" from those who would deal with it as they deal 

with iron, coal and cotton." 1 
منشانه" درواقع هوادارِ               ئی بيش نبود. "افکارِعمومیِ بزرگ  بازی انديشه تايمز مقالة

مهاجرت  رد. شم ها می کارخانه اثاث را ازمتعلقّات و کارگرِکارخانه بودکه پوتر نظرِآقای
                                                

  ۱۸۶۳مارس  ۲۴، تايمزـ روزنامة ۱
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آنها را در"کارگاه اخالقی" مناطقِ ريسندگی محصورکردند و هنوز                 ١آنان ممنوع شد. 
صاحبان گذشته "قدرتدهند. " را تشکيل میالنکاشايرريسندگیِ  مانند  

وسيلة همان حرکت خاصِّ        به  داری    پروسة توليد سرمايه      گفته شد،    پس بنابرآنچه   
کند. وی از اين راه شرايط                کار را از نو توليد می           کار و شرايط   خود جدائیِ بينِ نيروی

داری    هـسرماي   پروسة توليد      سازد.    استثمارِکارگر را تجديد توليدکرده جاودان می                        
کارش را بفروشد و         د برای تأمين زندگیِ خود نيروی              کن کارگر را مجبور می          پيوسته 
خويش خريداری        کردن   نيرو را برای متمول         سازد که دائماً اين         دار را قادر می        سرمايه
کارگر مانند خريدار و             دار و    که در بازار، سرمايه             ديگر تصادف نيست       اين    ٢نمايد.   

که همواره      چرخِ دودمِ همين پروسه است            گيرند.   در برابر يکديگر قرار می            فروشنده    
ريزد و پيوسته محصولِ        بازار فرومی        کارش از نو به        صورت فروشندة نيروی         يکی را به    

درواقع پيش از آنکه کارگر               کند.    خود را مبدل به وسيلة پرداخت برای ديگری می                     
 ٣عين اينکه تابعيت اقتصادیِ          در    .  سرمايه است    آن    روشد، از    ـدار بف    هـسرماي   خود را به

                                                
ها   شهرداری آن طبقِ نمودکه وضع قانونی بلکه فقط نکرد، تصويب مهاجرت برای هم غاز يک پارلمان ـ۱

کنند و يا بدون پرداخت مزد عادی ازآنها                      مکلّف بودندکارگران را بينِ مرگ و زندگی نگاهداری                   
گاوی درگرفت بالفاصله پارلمان حتّا رسمِ          که طاعون عکس سه سال بعد هنگامی کشی نمايند. به بهره

ها   دار ميليون      زدن برای دفعِ ضرر از اربابان ميليونِرِ زمين                      هم  به  پارلمانی را نقض نمود و در يک چشم  
گوشت خود را در برابرِ ضرر بيمه نموده                 داران از راه باالبردن بهای                   که اجاره      کرد درحالی       تصويب  

ثابت نمودکه الزم نيست انسان              ۱۸۶۶هنگام افتتاحِ پارلمان  حيوانیِ مالکينِ زمين بههای  بودند. عربده
صورت   شود تا به    (Jupiter)ژوپيتر   که   آن هست    را بپرستَد و نه نيازی به          ساباال  گاوِ    هندو باشد تا ماده       

  گاوِ نر درآيد.
  رد تا سود برد."ک کار طَلَب می کند، ارباب خواست تا زندگی ونَوا می ـ "کارگر برگ۲

(Sismondi: "Nouveaux Principes d'Economie Politique", p. 91.)  
وجود دارد. اين يکی از               (Durham)دورهام     نشينِ   ـ شکلِ روستائی و خشنی از اين تابعيت درکُنت       ۳

کشاورزی  مزدوران به وچرا را نسبت چون واحوالِ عنوان مالکيت بی اوضاع که است نادری های نشين کُنت
 ←کشاورزی داده           وجود صنعت معدنی امکان اختيار به مزدوران     دار تأمين نکرده است.  برای اجاره
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انفرادیِ اربابان مزدده و نَوسانات  وسيلة تعويضِ اَدواریِ خويش، به بازفروشِ وسيلة او به
  پوشانند. را می  اقتصادیِ وی  تابعيت نيز وسايل گردد، همين فراهم می ١قيمت دربازارکار

آن موردمالحظه قرار    داری را درحالت پيوستگیِ بنابراين، اگر روند توليد سرمايه
شودکه    مثابه تجديد توليد درنظرگيريم آنگاه ديده می        عبارت ديگر آن را به دهيم يا به

دار و در طرف         آن سرمايه     خود مناسبات سرمايه راکه در يک طرف      اين پروسه خودبه
  ٢ند.ک ديگرکارگرِ مزدور قرارگرفته است، توليد و تجديد توليد می

                                                                                                       
گيردکه درآنهـا         اجاره می      هائی را به      دار در اين ناحيه فقط زمين              است. برخالف مرسوم، اجاره               → 

ها قسمتی از دستمزد را          انه بهای اين خ      کارگران وجود داشته باشند. اجاره                   های روستائی برای          خانه  
های کشاورزی). خانه خانةکارگران شوند(يعنی ناميده می "hind's houses"ها  خانه دهد. اين می  تشکيل

(تابعيت)  "bondage"که شود. مثالً قراردادی کارگران اجاره داده می مزبور با وظايف معينِ فئودالی به
ديگری  کسِ دختر يا کند ديگرکار می درجای او خود که مدتی سازدکه طیِّ متعهد می گررارنام داردکا

شود. اين مناسبات       (رعيت) خوانده می   "bondsman"جای خود بگمارد. خودکارگر را از اين قبيل به
است برای سرمايه يا مصرف  کارگر مصرفی انفرادیِ دهندکه مصرف کامالً بديعی نشان می جهت نيز از

العادة     که حتّا مدفوعات اين بوندسمان در عداد عوايد فوق                نکته شايان توجه است بارآور است: "اين
دار در تمامِ آن حوالی هيچ مستراحی را جزآنچه مالِ خود او                  آيد... اجاره شمار می اربابِ حسابگر به
  کند." میدهد و در اين مورد هيچگونه تخلّفی را از اين حقِّ اربابیِ خود تحمل ن است اجازه نمی

(″Public Health, VII, Rep. 1864", p. 188.)  
 شود. که درموردکارِکودکان وغيره حتّا اين تشريفات خودفروشی نيز حذف می خاطر هست ـ به۱

متقابالً  است. اينان متقابالً شرط يکديگرند و سرمايه  مستلزِمِ کارِ مزدور وکارِ مزدور ـ "سرمايه مستلزِم۲ِ
کند؟   ای توليد می     بافی فقط پارچة پنبه آورند. آيا يک نفرکارگرِ کارخانة پنبه وجود می يکديگر را به

کار   نمايد تا از نو برای فرمانروائی برکارش به    هائی توليد می کند. وی ارزش خير، او سرمايه توليد می
  های جديدی ايجادگردند." وسيلة آنها ارزش روند و به

). ۱۸۴۹آوريل۷، ۲۶۶، شمارة Neue Rheinische Zeitungدر  سرمايه" "کارِ مزدور ومارکس،  (کارل
-است ازکنفرانس هائی انتشار يافته است قسمت نويه راينيشه تسايتونگعنوان در  که تحت اين مقاالتی

آنها در اثرِ  ام و چاپِ داده بروکسلدر اتحادية کارگران آلمانیِ  ۱۸۴۷که من در اين زمينه درسال هائی
 گرديد. فوريه قطع انقالبِ
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  مدوو بيستفصل 

  

  ارزش به سرمايه تبديلِ اضافه
  
  

  

  تر. مقياسِ وسيع داری به روند توليد سرمايه .۱
  تحويلِ قوانينِ مالکيت توليدکاالئی      
  داری به قوانينِ مالکيت سرمايه     

  
  ]یکار=کارِ اضاف محصول = محصولِ اضافی، اضافه اضافی، اضافه ارزش = ارزش اضافه[

آيد    می  ازسرمايه بيرون      ارزش اضافه چگونه که بوديم مطلب اين تحقيقِ درصدد سابقاً
کاربردن      شود. به    ارزش پديد می        که چگونه سرمايه از اضافه          آن هستيم    و اکنون در پِیِ     

سرمايه خوانده        سرمايه، انباشت ارزش به مجدد اضافه تبديلِ  يا  سرمايه ارزش مانند اضافه
  ١شود. می

مثالً  دهيم.      دارِ منفرِد مورد توجه قرار می                نظرِ سرمايه    بدواً اين رويداد را از نقطه                
ريخته دارد       ليرة استرلينگ پيش      ۱۰۰۰۰مبلغ   ای به    کنيم يک نفر ريسنده سرمايه         فرض  

آخری را برای          پنجمِ  کرده و يک      آالت وغيره    آن را صَرف پنبه، ماشين که چهارپنجمِ 

                                                
  کاربردن قسمتی از درآمد به سرمايه است." ـ "انباشت سرمايه:  به۱

(Malthus: "Definitions in Political Economy", Edit. Cazenoe, p. 11.)  
  "تحويلِ درآمد به سرمايه"

(Malthus: "Principles of Poliical Economy", 2e edit. London 1836, p. 320.)    
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 ۱۲۰۰۰ارزشِ      فوند نخ به     ۲۴۰۰۰۰دارِ مزبور ساليانه          برده است. سرمايه    کار دستمزد به
ارزش،      شود،آنگاه اضافه      % فرض۱۰۰ ارزش نرخِ اضافه کند. اگر می توليد  استرلينگ ليرة

ليرة   ۲۰۰۰ارزشِ      فوند نخ به     ۴۰۰۰۰محصول يا در محصولِ خالصی برابر با                در اضافه    
ليرةاسترلينگی       ۲۰۰۰مبلغِ  گردد. يک      پول بدل     ازار بهدرب بايد که است خوابيده استرلينگ 

است. خصلت     ارزش     دادکه اضافه   توان تشخيص ليره است و از بو و منظرِآن نمی ۲۰۰۰
دست صاحبش  دهدکه ارزشِ مزبور چگونه به ارزش نشان می مثابه اضافه يک ارزش به

  دهد. آن نمی وجه تغييری در ماهيت ارزشی يا پولیِ هيچ رسيده است ولی به
ای را از نو به سرمايه بدل نمايد،          ليره ۲۰۰۰آنکه مبلغِ اضافیِ بنابراين ريسنده برای

را صَرف خريد پنبه وغيره    آن باشند، چهارپنجمِ که سايرِ شرايط يکسان مانده درصورتی
 که ارزشِ     زند و اينان وسايل معيشتی          زخمِ خريدکارگران ريسنده می      پنجم را به و يک

دست خواهندآورد. سپس سرماية   است در بازار به کرده پرداخت دار پيش آن را سرمايه 
 ۴۰۰ارزشی معادلِ      نوبة خود اضافه اُفتد و به کار می ای در ريسندگی به ليره ۲۰۰۰جديد 

  آورد. ليره درمی
عکس،   ارزش به اضافه داشت ولی پول ريخته شکلِ امر ارزش ـ سرماية پيش بدوِ در

محصول   است. اگر اين        غيرخالص     محصولِ    از     مشخّصی    ارزش بخشِ صورت بتدا بهاز ا
دست   گردد، آنگاه ارزش ـ سرمايه شکلِ بدویِ خود را به                     فروش رود و به پول بدل به

دهد. از اين لحظه          ارزش صورت وجودیِ ابتدائیِ خود را تغيير می  آورد ولی اضافه می
ارزش هردو مبلغی پولند و تبديلِ مجددآنها به سرمايه                        اضافه   بعد ارزش ـ سرمايه و          به 

دار هم اين و هم آن را صَرف خريدکاالئی                     گيرد. سرمايه      همين شيوه انجام می       عيناً به  
آورند، منتها اين بار      کندکه موجبات ساخت مجدد مصنوع را از نو برای وی فراهم می

گيرد. ولی برای اينکه بتواندکاالهای مزبور                       می  تری انجام      عملِ مزبور درمقياسِ وسيع  
  کند، بايدآنها را در بازار آماده بيابد. را خريداری

بازار     چرخندکه وی محصولِ ساليانة خود را به       جهت در بازار می اين های او به نخ
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داران ديگر نيز همين عمل را درموردکاالهای خود                          آورد همچنانکه تمامِ سرمايه            می 
بازارآيند خود جزئی از توليد ـ                 ازآنکه به      ولی محصوالت مزبور پيش         دهند.     می انجام    

های   اند،که سرمايه       جمعیِ اشياِءگوناگونی بوده   اند، يعنی تودة دسته سرماية ساليانه بوده
دار    گردند و هر سرمايه        آن مبدل می      سال به   جريان      سرماية اجتماعی، در انفرادی ياکلِّ 

پيوندد فقط موجبِ       وقوع می که در بازار به معامالتی در دست دارد.کلّ را  جزئی ازآن
وانتقالِ اجزاِء منفرِد توليد ساالنه از دستی به دست ديگرند ولی اعمالِ مزبور نه                                     نقل 
نند توليدکلِّ ساليانه را بيشترکنند و نه ماهيت اشياِء توليدشده را تغيير دهند.                                  می  توا

چه مصرفی تواند رسيد، وابسته به ترکيبِ                 کلِّ ساليانه به     صولِ بنابراين مسئلة اينکه مح         
  خاصِّ خود اين محصول است و هيچ دخلی به دوران ندارد.

های مصرفی را) تحويل دهدکه               نخست توليد ساليانه بايدکلّية اشيائی را (ارزش                  
جبران     است  گرديده    مادیِ سرمايه راکه درجريان سال مصرف وسيلة آنها بتوان اجزاِء به

محصولِ  [    محصول   مانَد محصولِ خالص يا اضافه           قسمت آنچه می     ازکسرِ اين       نمود. پس     

چيزی   ازچه     محصول   اضافه    اين   اما است. شده پنهان آن درميان ارزش اضافه  که است ]اضافی
منظورِ رفعِ احتياجات و لذّات             که به   است  تشکيل يافته است؟ شايد مرکّب از چيزهائی       

شود؟   دار تعين يافته است و بنابراين در مصرف ـ ماية آن طبقه وارد می                              مايه  طبقة سر 
صورت فقط     شد و درآن     آخرش خرج می ارزش تا شاهیِ اضافه بود آنگاه  اگرچنين می

  پيوست. وقوع می تجديد توليد ساده به
گردد. ولی         محصول به سرمايه بدل         که جزئی از اضافه         برای انباشتن الزم است          

که   توان به سرمايه مبدل ساخت          ای درکار نباشد، فقط آنچنان اشيائی را می معجزه اگر
کارگر بتواند        که  در پروسة کار قابل استفاده باشند، يعنی وسايل توليد و سپس اشيائی                    

که برای     دارد يعنی وسايل معيشت. بالنتيجه عالوه بر مقداری                     وسيلة آن خود را نگاه   به
کارِ ساليانه صَرف فرآوردن            ته الزم است بايد قسمتی از اضافه       ريخ جبران سرماية پيش

ارزش فقط بدان سبب قابل            اضافه   عبارت ديگر  گردد. به وسايلِ اضافیِ توليد و معيشت
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سرماية نوئی       آن خود عناصرِ مادیِ محصول يعنی ارزشِ که اضافه است تبديل به سرمايه
  ١را در بر دارد.

کار   صورت سرمايه به      مزبور را واقعاً به          آنکه عناصرِ      رای  دار ب     اينک طبقة سرمايه     
کند. اگر نشود به وسعت و شدتِ              کارِ بيشتری استخدام         که  است  آن   اندازد محتاج به         

کارِ   کارند افزود،آنگاه استخدامِ نيروهای          اکنون مشغول به که هم ازکارگرانی کشی بهره
اری خود نيز چارة اين امر را يافته است.                    د  اضافی ضرور است. مکانيسمِ توليد سرمايه             

  کندکه وابسته به        ای تجديد توليد می         صورت طبقه    مکانيسمِ مزبور طبقة کارگر را به              
را نيز تأمين         آن    تنها نگاهداری بلکه تکثيرِ            دستمزد است و سطحِ عادیِ دستمزد نه            

را،که هرسال طبقة          کار   که اين نيروهای اضافیِ           است  کافی   کند. برای سرمايه فقط          می 
کار   ئی به   دهد، در وسايل توليد اضافی              کارگر در درجات متفاوت سنّی تحويل می                 

ارزش به       اضافه   طريق تبديلِ       اندازدکه از پيش در توليد ساليانه جاگرفته است و بدين                       
  ٢سرمايه انجام يافته است.

  
عتيق است: ابراهيم          مثالِ سابقِ خود برگرديم. اين همان داستان                      حاال از نو به       

 ۱۰۰۰۰سرماية بدویِ   )٣(وجودآورد وغيره. را به وجودآورد، اسحاق يعقوب را به اسحاق
گردد.     آوردکه فرع ـ مايه می           ليرة استرلينگ درمی        ۲۰۰۰ارزشی معادل       اضافه   ای،     ليره  

                                                
توليد و معيشت  وسايل تواند اَقالمِ تجملی را به وسيلة آن، ملّتی می که به دراينجا از تجارت صادراتی ـ۱

يا بالعکس تبديل نمايد، صرف نظر شده است. برای اينکه موضوعِ مورد بحث را، پاکيزه و مبرا از                                      
جهان بازرگانی را مانند يک  که در اين مرحله تمامِ که موجبِ اخاللند، بپردازيم، الزم است متفرعاتی

های صنعت  جا استقرار يافته و برتمامِ رشته داری درهمه که توليدسرمايه کنيم ملّت درنظرآوريم وفرض
 تسلّط يافته است.

دربارة انباشت اين اشتباه بزرگ را در بر داردکه وی خود را با عبارت: "تبديلِ   سيسموندیـ تحليلِ ۲
 وانفعال تعمق نمايد. آنکه دربارة شرايط مادیِ اين فعل است بدون يار راضی دانستهسرمايه" بس درآمد به

  [تلميح = اشاره]آيات تورات (عهد عتيق).  ) تلميحی است از۳(
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 د     ليرة استرلينگ می      ۴۰۰مبلغِ   ارزشی به     اضافه     ای نيز    ليره   ۲۰۰۰سرماية جديدراين    آو .
آيدکه خود،       صورت سرماية اضافیِ دومی درمی              گردد و لذا به        نيز از نو فرع ـ مايه می

  .قياس] [برهمين عليذلک آورد وقس بار می ليرة استرلينگ به ۸۰ای برابر با ارزشِ تازه اضافه 
 مصرف رسانده است صرف        دار به که سرمايه ارزش اضافه ما دراينجا ازآن قسمت

های متفرعه، به        آيا سرمايه     که  م. و نيز اکنون اين مسئله مورد عالقة ما نيست   کني نظر می
های مستقل ازآن جدا شده،        افزائی منظورِ ارزش گرديده وياآنکه به سرماية اصلی ملحق

ديگری انتقال   داری هستندکه آنها را انباشته است و يا به سرمايه آيا مورد استفادة همان
 وجودآمده، سرماية اصلی به            سرماية تازه به        که در جنبِ     کنيم  وش يافته. فقط نبايد فرام 

           خويش و ايجاد دهد، و اين امر دربارة هر سرماية                   ارزش ادامه می          اضافه   تجديد توليد
  شده نسبت به سرماية متفرع از خود صادق است. انباشته

اين مبلغ     استرلينگ بود.       ليرة  ۱۰۰۰۰مبلغ ای به ريخته سرماية اصلی مرکّب از  پيش
دهند:    صدا جواب می      يک  ١را دارندة آن ازکجا آورده است؟ سخنگويان علم اقتصاد             

ای است     آنها يگانه فرضيه      ازکارِ شخصیِ خود و يا ازکارِ اجدادش! و درواقع جوابِ                             
  آيد. که ظاهراً با قوانينِ توليدکاالئی جور درمی 

لّی جورِ ديگر است. از پروسة    ک ای مطلب به ليره ۲۰۰۰اما درمورد سرماية الحاقی
نيم    ايم و می     طورکامالً دقيق اطالع يافته              آن به      پيدايشِ    ارزشِ     اضافه   که عبارت از         دا
اُجرت غير      که ازکارِ بی       ای نيست    شده است. سرماية الحاقی محتَویِ هيچ ذره                 سرمايه  

که   ونوائی     و برگ   آميزند     کارِ اضافی درمی   که با نيروی توليدی ناشی نشده باشد. وسايل
محصول، يعنی خراجی         شود، جز اجزاِء مکملة اضافه           نيروی مزبور باآن نگاهداری می 

که طبقة    کشد. هنگامی     دار از طبقة کارگر بيرون می                سرمايه    نيستندکه هر سال طبقة      
خرد، اگرهم        کارِ اضافی می      دار، با قسمتی از اين خراج، از طبقة ديگر نيروی                         سرمايه  

                                                
  آن بوده است." اش مرهون که پيدايشِ سرمايه ای ـ "کارِ اوليه۱

(Sismondi: "Nouveaux Principes etc." Edit. Paris, T. I, P. 109.) 
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گردد، تازه        که معادل در برابرِ معادل مبادله        طوری کند به کامل خريداری تقيم آن را به
آنها    کاالی    شده از خود مغلوبين    شودکه با پول ربوده کهنه عملِ فاتحين تکرار می همان
  د.نخر را می

دارد، توليدکنندة       کار می اگر سرماية الحاقی توليدکنندة خاصِّ خود را مشغول به
سرماية بدوی ادامه دهد و عالوه برآن حاصلِ  افزائیِ ارزش ه اوالً بهک مزبور ناچار است

آن شده است از نو خريداری نمايد.                 ازآنچه خرج       زحمت پيشينِ خود را باکاری بيش     
دار و طبقة کارگر مورد توجه قرار                  ای بينِ طبقة سرمايه       مثابه معامله      چنانچه مسئله را به     

کارگران شاغل تا         اُجرت    شود زيرا باکارِ بی         صل نمی دهيم، باز تغييری در اين امر حا               
دار سرماية       است سرمايه    شوند. ممکن    کارگران اضافی استخدام می              که  آن روز است       

کوچه ريزد و       کندکه توليدکنندگان سرماية الحاقی را به                  الحاقی را تبديل به ماشينی          
کارِ امسالة خود        ارگر با اضافه     آنها نمايد. درکلّية موارد طبقة ک         چندکودک را جانشينِ

اين    ١وجودآورده است،که سال بعدکارِ اضافی استخدام خواهد نمود.                               ای به    سرمايه  
  شود. خوانده می  وسيلة سرمايه به  که آفرينشِ سرمايه همان چيزی است

ای مبتنی بر اين فرض بودکه              ليره   ۲۰۰۰انباشت نخستين درمورد سرماية الحاقی               
ريخته    استرلينگ پيش     ليرة   ۱۰۰۰۰" خويش مالک مبلغِ       حکمِ "کارِ بدویِ        دار به  سرمايه

چيزِ   است هيچ   که درثانی الحاق شده ای ليره ۴۰۰عکس الزمة سرماية بوده است. ولی به
که سرماية الحاقیِ        استرلينگی    ليرة   ۲۰۰۰ديگری نيست مگر انباشت پيشين اولی، يعنی        

کارِ   مايه شدة آن است. از اين پس تنها شرط تصرف                 ارزشِ سر اضافه ثانَوی عبارت از 
دار    گذشته است. هر قدر سرمايه         اُجرت کارِ بی مقياسِ روزاَفزون، تصرف زندةکنونی به

  کند. تواند انباشت بيشتر انباشته باشد بيشتر می

                                                
  ازآنکه سرمايه کار استخدام نمايد." آفريند، پيش ـ "کار سرمايه می۱

 ("Labour creates capital, before capital employs labour") E. G. Wakefield: "England 

and America", London, 1833, T. II, p. 110. 
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است نتيجة خريد نيروی        شمارةيک    که موجِد سرماية الحاقیِ   ارزشی اضافه هرچند 
که با قانون مبادلةکاالها انطباق       وسيلة بخشی از سرماية اوليه باشد، يعنی خريدی به کار

اختيارِ توان خود وطرف  کارگر صاحب که است آن دارد و ازلحاظ حقوقی فقط مستلزم
خويش باشد؛ هر قدر         های متعلّق به     ديگرکه، دارندة پول ياکاال است، مختار ارزش                        

و بنابراين نتيجة        ۱وغيره صرفاً حاصلِ سرماية الحاقیِ شمارة               ۲سرماية الحاقیِ شمارة        
روابط اوليه باشد؛ هر اندازه هرکدام از معامالت منفرِد همواره با قانون مبادلة کاالها                                  

کار بخرد وکارگر مرتّباً آن را بفروشد،    دار مرتّباً نيروی انطباق داشته باشد يعنی سرمايه
شود؛ باهمةاينها       کار انجام می امله براساسِ ارزشِ واقعیِ نيرویکه اين مع و حتّا بپذيريم

کاالها     خصوصی،که برپاية توليد و دوران                تملّک يا قانون مالکيت        که قانون     عيان است 
اجتناب خويش به ضدّ مستقيمِ     وسيلة ديالکتيک ويژه، درونی وغيرقابل استوار است، به

  شود. خود بدل می
قدری چرخيدکه ديگر جز           که بر پاية مبادلة برابرها قرار داشت به                   معاملة ابتدائی      

شود  کار مبادله می      که در برابرِ نيروی    از سرمايه نمائی ازآن باقی نماند، زيرا اوالً قسمتی
که بالعوض تصاحب شده است و ثانياً توليدکنندة  کار غير است خود جزئی از حاصل

ای نيز برآن       آن بپردازد بلکه مجبوراست اضافة تازه   رانجب تنها بايد به کارگر نه آن يعنی
است متعلّق به     دار وکارگر فقط نمائی            ای بينِ سرمايه      کند. بنابراين رابطة مبادله             ضميمه

پوشاند. خريد و   که حقيقت آن را می پروسة دوران، صرفاً شکلی بيگانه از محتَوا است
دار قسمتی      که سرمايه    است  عبارت از اين       کار شکل است. محتوا        فروشِ دائمیِ نيروی         

مقدارِ      نو به   کند، دائماً و از         عوض تصرف می    درپِی بال يافتة غير را،که پِی ازکارِ تجسم
نظرِ ما رسيده بودکه حقِّ مالکيت            طور به    نمايد. بدواً اين         کارِ زندة غيرمبدل می          بيشتری

فرض پذيرفته شود زيرا صاحبان           ود اينالزم ب است. الاقل شخصی قرارگرفته بر پايةکارِ
کاالی    الحقوق در برابرِ هم ايستاده بودندکه وسيلة آنها برای تصاحبِ                      کاالئی متساوی
شد. اکنون     کار حاصل نمی     کاالی خود بود وکاالی خود نيز جز از راه            غير فقط انتقالِ
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ازجانبِ       آن و    يامحصولِ   غير اُجرت بی کارِ تصرف حقِّ مثابه به مالکيت دار سرمايه ازطرف
شود. جدائیِ بينِ مالکيت   کارگر مانند عدمِ امکان تصاحب محصولِ خويش، ديده می

  ١آنها بود. شود،که مبدأ حرکتش ظاهراً يگانگیِ وکار، نتيجة ضَروریِ قانونی می
جِلوِه   اولية توليدکاالئی         داری هرقدر مباين با قوانينِ     بنابراين شيوة مالکيت سرمايه

کاربردن همين      از به عکس ناشی قوانين نيست بلکه به وجه ناشی از نقض اين هيچ کند به 
آن انباشت      که نقطة انتهای      قوانين است. يک مراجعة مختصر به مراحلِ پياپی حرکتی                   

  کند. تر می داری است اين مسئله را باز روشن سرمايه
به سرمايه اکيداً طبق قوانين مبادله              که تبديلِ بدوی مبلغی ارزش              در ابتدا ديديم        

خرد.    را می    آن   فروشد و ديگری       کارِ خود را می گيرد. يکی از متعاملين نيروی انجام می
کاال، يعنی      کند و بالنتيجه ارزشِ مبادلة آن               کاالی خود را دريافت می              نفرِ اولی ارزشِ     

  کمک  او تعلّق دارند به       که بهتوليدی را گردد. نفرِ اخير وسايل نفرِ دوم منتقل می کار، به 
کندکه باز ازلحاظ حقوقی             ای می    کاری نيزکه ازآن او است، تبديل به فراوردة تازه                           

  ملک طلق او است.
گيرد.کارِ      کاررفته را در بر می       توليد به ارزشِ اين فراورده، نخست، ارزشِ وسايل

محصولِ جديد منتقل نمايد،        توليد را به       آنکه ارزشِ اين وسايل            تواند، بدون        مفيد نمی  
است   گردد الزم       کار برای اينکه قابل فروش   آنها را مورد استفاده قرار دهد. ولی نيروی

  کارِ سودمند دررشتة صنعتی باشدکه بايد درآنجا مورداستفاده قرارگيرد. درخورِ انجامِ
ی ارزش    اضافه   کار و     جديد حاویِ معادلِ ارزشِ نيروی    براين ارزشِ محصول عالوه

شده برای مدت معين،         کارِ فروخته      که ارزشِ نيروی         جهت است   نيز هست. و اين ازآن     

                                                
عکس   آن به    که اصل اساسیِ    نون مالکيت است     کارِ غير "نتيجة اکيد قا  دار بر حاصلِ ـ مالکيت سرمايه۱

  کارِ خودش." عبارت بود از حقِّ مالکيت انحصاریِ هرکارگر بر محصولِ
(Cherbuliez: "Riche ou Pauvre", Paris, 1841, P. 58.) 

  درستی بازنگرديده است. با وجود اين در اثر فوق اين تحولِ ديالکتيکی به
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شدن اين نيرو طیِّ مدت         که مصرف    است   چيزی    آن     روز، هفته وغيره،کمتر از ارزشِ                 
کارِ خويش را دريافت داشته               کارگر ارزشِ مبادلة نيروی      آورد. ولی وجود می مزبور به

آيد،    طورکه در مورد هر خريد و فروشِ ديگری پيش می                   همان جهت، عيناً همين  و به
  ارزش مصرف آن را منتقل ساخته است.

دهد    می  کار تحويل     که  است  خصوصيت  کار دارای اين  ويژة نيروی کاالی امرکه اين
باشد.   درقانون توليدکاالها داشته           تواند تأثيری وجه نمی هيچ کند به ولذا ارزش ايجاد می

مقدار در محصول         همان   است به    ريخته شده    که در دستمزد پيش       لغِ ارزشی   اگر مب پس 
شدن فروشنده     شود، ناشی از مغبون        ارزشی زيادتر می       اضافه وسيلة  گردد بلکه به بازنمی

مورد استفاده       است، بلکه مربوط به  کاالی خود را دريافت نموده نيست زيرا وی ارزشِ
  يدار است.وسيلة خر کاال به قراردادن اين

که دربرابرِ يکديگر       است مبادلة کاالهائی تساویِ ارزش به مبادله فقط مشروط قانون
شرط  کاالها را از پيش         شوند. قانون مزبور حتّا تفاوت در ارزش مصرف                       دادوستد می     

شود و پس از عقد و انجامِ معامله             که ازآنها می ای دهد ومطلقاً بااستفاده معامله قرار می
  گرددکاری ندارد. واقع می

اقتصادی توليدکاالئی           ترين وجه با قوانينِ       دقيق اوليةپول به سرمايه به تبديلِ بنابراين
گردد انطباق دارد. ولی با اين وجود نتايجِ ذيل ازآن                  که ازآن منتزع می و حقِّ مالکيتی

  گردد: حاصل می
  کارگر نيست. دار است و متعلّق به . محصول ازآن سرمايه۱
ارزشی       اضافه   ريخته، حاویِ        رزشِ اين محصول، عالوه بر ارزش سرماية پيش     . ا۲

دار خرجی       سرمايه  کار مصرف نموده ولی برای                آن،      کارگر برای         که   است،  
  رود. شمار می دار به ايجاب نکرده است، و معذلک ملک مشروعِ سرمايه

که خريدار      ورتی  تواند درص      است ومی    داشته   را پابرجا نگاه       کارش کارگرنيروی .۳
  پيدا کند آن را از نو بفروشد.
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است. هربار پول باز از نو            تجديد توليد ساده فقط تکرارِ اَدواری همين عملِ اوليه
  دست  عکس، امکان به        شود بلکه به    شود. بنابراين قانون نقض نمی             به سرمايه بدل می       

شوندکه    آن می    ند فقط موجبِ   درپِی چ     گردد. "مبادالت پِی           تر اعمال     آيد تا طوالنی  می
  ١گردد."  آخری نمايندة اولی 

تجديد توليد ساده، حتّا در پيشرویِ منفرِد خود نيز برای                       که   با وجود اين ديديم         
است. "ازآنهاکه درآمد ملّی را                 که خصلت همين عملِ اول را کامالً تغيير دهدکافی   آن 

ای در     وسيلة کارِ جديد حقِّ تازه      رسال بهای (کارگران) ه کنند عده بينِ خود تقسيم می
کارِ نخستينِ     مناسبت  داران) ازپيش به       ديگر(سرمايه آورند، برخی می دست  آن درآمد به

) چنانکه    ۱۱۱ـ۱۱۰اثر، صفحات     (سيسموندی: همان  اند." دائمی درآن يافته حقّی خويش
  کند. ی مینمائ که حقِّ ارشديت معجزه معلوم است تنها در عرصة کار نيست

تر يعنی انباشت جانشين تجديد           يافته   گسترش   مقياسِ   آنگاه نيزکه تجديد توليد به           
اضافه    دار تمامِ       شود. در يک مورد سرمايه           گردد باز تغييری حاصل نمی توليد ساده می

دار تقوای ملّیِ خود را از اين      کند، درمورد ديگر سرمايه ارزش را صرف ولخرجی می 
پول   فرمايد و بقيه را به         ارزش را ميل می         اضافه   رساندکه فقط قسمتی از         می اثبات   راه به

  کند. بدل می
ديگری تعلّق نداشته است. اگر وی              طلقِ او است و هيچگاه به         ارزش ملک      اضافه   
دهدکه روز اولِ          کاری را انجام می          گذارد عيناً همان        ارزش را در توليد می             اضافه   اين   

اينکه تنخواه مزبور         رود.     است، يعنی از جيبِ شخصیِ خود مايه میبازارکرده  ورود به
که   کند.گيرم     حالِ او نمی      آمده است فرقی به        دست  کارگرانش به       بار ازکارِ رايگان            اين  

کار جلب شده است. اوالً کارگر               توليدکرده به       Aکارگر   که ارزشی اضافه با   B کارگرِ
A    عادالنة کااليش              آنکه يک    بی ارزش را توليدکرده است               اضافه   اين شاهی از قيمت

خواهد و     می   Bای ندارد. آنچه           اصالً در اين معامله مداخله               Bسائيده شده باشد و ثانياً        
                                                

 (.Sismondi: "Nouveaux Principes etc.", p. 70) ـ ١



    ۹۱۳    کارل مارکس  

  

کارش را بپردازد. "باز دراين           دار ارزشِ نيروی که سرمايه است حق داردکه بخواهد اين
داخت شده    پر  کارش پيش    تکه اُجرت ثمرا جهت معامله برد با هردو بود: کارگر ازآن

باشد،   کاری انجام داده  ازآنکه ديگر)، قبل کارگران اُجرت کارِ بیوسيلة به بود(بايدگفت:
کارِ   که جهت باشد)،کارفرما ازآن بارآورده کارِخود او ثمراتی به ازآنکه پيش (بايدگفت:

    ١کرد). ليد میتو ارزش از مزدش (بايدگفت: بيش داشت" ارزش مزدش از کارگر بيش اين
داری را در جريان بدون انقطاع نو شدنش مورد توجه                            البته اگر ما توليد سرمايه         

دار ومقابل       دار وکارگران منفرِد مجموع، يعنی طبقة سرمايه جای سرمايه قرار دهيم و به
طريق    شود. ولی بدين       آن طبقةکارگررا درنظرآوريم،آنگاه مطلب جورِ ديگر ديده می 

  کلّی برای توليدکاالئی بيگانه است. که  به ايم کار برده ی بهما مقياس
ند در برابرِ       که مستقل از يکديگر       در توليدکاالئی فقط فروشندگان و خريدارانی              

آنها منعقد شده       که بينِ   آنها در سررسيد موعد قراردادی                  گيرند. مناسبات      هم قرار می     
  قرارداد جديدی است           هار شود درنتيج      پذيرد. چنانچه همين معامله تکر        است پايان می

که باز همان      آن شده است     که با قرارداد پيشين ارتباطی ندارد و فقط تصادف موجبِ                      
  اند. گرديده همان خريدار مواجه  فروشنده با

آن را طبقِ قوانينِ          به  های متعلّق    از پديده   بنابراين اگر بخواهيم توليدکاالئی يا يکی
خودیِ خود و       ای را به      بی نمائيم بايد هر يک از اعمال مبادله                خاصِّ اين توليد ارزيا           

است مورد مطالعه قرار       داده که قبل يا بعدازآن روی خارج از هرگونه پيوند با معامالتی
گيرند ديگر      ها فقط منفرداً بينِ اشخاص انجام می              اينکه خريد و فروش         دهيم. و نظر به   

  يان طبقات اجتماعی باشيم.لزومی نخواهد داشت درصدد جستجوی روابط م
  

ازآنها،      های ناشی    تجديدتوليدهای اَدواری و انباشت     درپِی پس هراندازه رشتة پِی
  است، طوالنی باشد، باز اين سرمايه      گذشته آن اندرکارِ امروزی ازميان که سرماية دست

                                                
 ۱۳۵اثر، صفحة  سيسموندی: همان ـ ۱
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بادالتی،    م  که درهرکدام ازاعمالِ    کند. تا هنگامی می همچنان بکارت اولية خودرا حفظ
است   شود، ممکن    گردد، قانون مبادله مراعات می                که باألنفراد و جداگانه ملحوظ می               
از اَنحاء درمورد            نَحوی    آنکه به    گردد بدون       کامل   شيوة مالکيت دستخوشِ دگرگونیِ          

مالکيت مبتنی برتوليدکاالئی تأثيری داشته باشد. همچنانکه درآغاز، يعنی هنگامی     حقِّ
ای معادل در برابر معادل فقط باکار و      زآن توليدکننده بود و وی با مبادلهمحصول ا که  

-مالکيت معتبر بود، در دوران سرمايه      شدن داشت، اين حقِّ غنی خويش امکان کوششِ

کندکه    کسانی تعلّق پيدا می       تر به   مقياسِ افزون       داری نيز،که ثروت اجتماعی همواره به      
حقِّ   نيافتة غير را ازآن خود نمايند، باز همين                    کارِ اُجرت     امکان دارند همواره از نو                 

  است. قوت خود باقی مالکيت به
وسيلة خودکارگر      کار به گرددکه نيروی اجتناب می نتيجه ازآن هنگام غيرقابل اين

يد گرددکه تول       آغاز می     امر نيز از زمانی         رود ولی اين         فروش می     کاال آزادانه به          مثابه   به 
قصد  گردد، هر محصول از پيش به توليد می وار يابد و شکل نمونه عموميت می کاالئی

که   آنگاه    گذَرد. فقط      شود و تمامِ ثروت ايجادشده از محيط دوران می فروش توليد می
گردد، توليد مزبور حکومت خويش را بر تمامِ جامعه          کارِ مزدور پاية توليدکاالئی می

راگسترش     خويش   که وی تمامِ قدرت نهانیِ   است قط ازاين هنگامکند و نيز ف استوار می
است     توليدکاالئی       و انحراف      کارِ مزدور موجبِ قلب            دهد. گفتنِ اينکه پيداشدن           می 
نشده باقی بمانَد         اگر توليدکاالئی بخواهد قلب             گفته شود     اين معنی خواهد بودکه           به 

توليد    به  الئی طبقِ قوانينِ ذاتیِ خويش مبدل              که توليدکا     همان قياس     نبايد تکامل يابد. به 
داری     شود، قوانينِ مالکيت توليدکاالئی نيز به قوانينِ تملّک سرمايه                        داری می      سرمايه  

  ١گردند. بدل می
                                                

خواهد مالکيت       که می   درحيرت فرورفت         (Proudhon)پرودون ـ بنابراين چقدر بايد از اين تَردستیِ ۱
آن قرار      توليدکاالئی را در مقابل              حال  قوانينِ جاودان مالکيت               داری را براَندازد و درعين                    سرمايه  

  دهد. می
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ريخته، اعم از هر منشئی           تجديدتوليد ساده هرسرماية پيش       چنانکه ديديم حتّا در
طور   گردد. ولی به        شده می   سرمايه    ارزشِ اضافه ته يا سرماية انباش به  باشد، مبدل که داشته

ريختة بدوی، درنسبت با سرماية مستقيماً انباشته،         کلّی در تندآبِ توليد هرسرماية پيش
کس   خودآن   که ازنو به سرمايه بدل شده و در دست محصولی اضافه يا ارزش اضافه يعنی

  نهايت  است، مقدارِ بی کار افتاده ديگری به يافته يا دردست وسيلة او انجام که انباشت به 
سبب علـم   همين به )١(آن). ،  در معنای رياضیِ magnitudo evanscensاست ( کوچکی 
يافته)،     ارزش يا درآمد تبدل            اضافه   طورکلّی سرمايه را مانند "ثروت انباشته" (                اقتصاد به

           فی می    ٢  رود"     کار می    ارزش به      اضافه   "که از نو برای توليددار را نيز        کند و سرمايه     معر
طريق بيان     داند. همين نظريه شکلِ ديگری دارد و بدين                   می  ٣محصول"     "صاحبِ اضافه    

شده است؛    يه سرما )4(سرماية انباشته يا بهرة از  گويا هر سرماية موجود عبارت شودکه می
  5ارزش است. اضافه ای از  پاره زيرا بهره خود تکّه

  

                                                
  کوچک. اندازه  ، بی infinitesimalکميت صُغری، ) ۱(
  رود." کار می منظورِ سودآوری به که به ای است شده ـ "سرمايه ثروت انباشت۲

  )".Principles etc"(مالتوس: 
  است." کاررفته منظورِ سودآوری به شده وبه اندازِ درآمد ناشی پسکه از  است ازثروتی "سرمايه... عبارت

(R. Jones: "An Introductory Lecture on Political Economy", London, 1833, p. 16.) 
  يعنی سرمايه". (surplus produce)محصول  ـ "صاحبِ اضافه۳

("The Source and Remedy of the National Difficulties. A Letter to Lord John Russel", 
London, 1821.) 

آن يعنی نفع پول و فرع است نه              معنای اصطالحیِ     بت از بهره به     ) خواننده توجه داردکه اينجا صح۴(
  ارزش خوانده شده است. ای" از اضافه پاره که در متن "تکّه جهت است همين دار و به سودکلّیِ سرمايه

سوی  چيز را به     اندازشده، سرمايه چنان همه     ـ با بودن رِبحِ مرکّب برای هر يک از اجزاِء سرماية پس ۵
است. (لندن، اکونوميست،  ثروت درآمددارِجهان سرمايه ـ بهره شده هاست تمامِ مدت شدکهک می خود

 )۱۸۵۹ژوئية  ۱۹
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  آميزِ علم اقتصاد  شتباهتعبيرِ ا .۲

  مقياسِ وسيع توليد به دربارة تجديد     
  

تر   سرمايه دقيق     ارزش را به اضافه شدن  مبدل يا دوباره انباشت تعريف ما ازآنکه پيش
اقتصادکالسيک دراين باره          راکه علم ئی گوئی است دوگانه مورد مطالعه قراردهيم الزم

  وجودآورده است روشن سازيم. به
ارزش برای مصرف شخصیِ         اضافه دار با قسمتی از  که سرمايه کاالهائی چنانکههم
 ْهمان نَحو    خورند، به      درد وی نمی       اَفزائی به      توليد و ارزش        مثابه وسايل     خرد به    خود می   

خود خريداری          طبيعی و اجتماعیِ       های    منظورِ ارضاِء نيازمندی            کاری را که وی به           
  جای   دار به     کاال وکار، سرمايه       شود. با خريد اين قبيلِ نمیکند،کارِ بارآور محسوب  می 

صورت درآمد مورد           عکس، به    بدل نمايد آن را به            ارزش را به سرمايـه           اضافه   آنکـه   
گفتة درست  کند. برخالف رسمِ اشراف قديم،که بنابه دهد يا خرج می مصرف قرارمی

يافت،    شخصی بسط می   درزمينة تجملِ ويژه صرف موجودی بود" و به از  "عبارت هگل
مثابه    که انباشت سرمايـه را به            نکته اهميت قاطـع داشت         اين      برای اقتصاد بورژوائی              

ناپذير به موعظه برخيزد           طورِ خستگی    نخستين وظيفة ملّیِ افرادکشور اعالم دارد و به                     
همی ازآن را برای          آنکه قسمت م     جای   که: اگر انسان همة درآمد خود را بخورد، به                       

دارند حاصل       ازآنچه خرج برمی         کار برد،که بيش        کارگران بارآورِ اضافی به                 استخدامِ 
اقتصادکالسيک عليه اين         ديگرعلم     نخواهدشد. ازسوی        دهند، آنگاه ديگر انباشتی            می 

 ١کردند    سازی اشتباه می      داری را باگنجينه         سرمايه  که توليد     داوریِ مردم برخاست           پيش  
                                                

نظر از اين  کند. و صرف سازی اشتباه انداز را باگنجينه تواند پس ـ "هيچ اقتصاددانی در روزگارِ ما نمی۱
 ←توان     ثروت ملّی نمی      حاصل هيچگونه استفادة ديگری ازاين اصطالح درمورد      عملِ محدود و بی
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که بايد آن را در          است  ازآن ثروتی          گويا ثروت انباشته عبارت           بردندکه  و لذا گمان می
ديگر از مصرف برکنار داشت و   عبارت  شکلِ موجود طبيعيش از فساد و تخريب يا به

-را از دستبرد دوران نيز نجات داد. حبسِ پول عليه دوران، درست عکسِ ارزش يا آن

نباشتنِ       ه سرمايه درمی      مثاب   آن به    اَفزائیِ     سازی ديوانگیِ         گنجينه  کاال در معنای        آمد و ا
کاالهاست ويا       که درگردشِ      ای مقدارِ زياد، يا درنتيجة وقفه کاال به انباشت ١محض بود.

هرجهت نظرية خلق، از يک طرف تصويری است از                     به  ٢معلولِ سرريزِ توليد است.         
شوند و  آيند و تدريجاً مصرف می رد میهاگ که درآن خواسته ذخيرة مصرف توانگران

توليد وجود      های  که خود در همة شيوه اندوزی است ازسوی ديگر ناشی از پديدة توشه
ای نيز دربارة آن سخن   که از پروسة دوران خواهيم نمود لحظه دارد و ما ضمنِ تحليلی

  گفت. خواهيم
-اضافه   مصرف    که  ستا  [درست]      کامالً مصاب      بنابراين اقتصادکالسيک تاآنجا             

نمای انباشت  کارگرِ غيرمولّد، وهلة خصلت جای وسيلة کارگرِ بارآور، به محصول را به
اين نظريه را       اسميث   آدام    شود.    جا نيز خطای وی آغاز می        کند. ولی از همين تلقّی می

وسيلةکارگرِ      محصول به   مثابه مصرف اضافه صورت مدی درآوردکه انباشت، فقط به به
کار تعبير     آن به نيروی ارزش، تنها مانند تبديلِ اضافه شدن  گردد، يا سرمايه بارآور، تلقّی

                                                                                                       
انداز  کاربردن پس دادن تفاوت به که عبارت از نشان تصور نمود مگر فقط در يک معنای مشخّص →

شوند."    انداز پرداخت می          که با پس  است وآن مبتنی بر اختالف واقعی بينِ انواعِ متفاوت اموری است
ری اس (مقصود اختالف ميانر و غيربارآوشود. مترجم) انداز پرداخت می که از پولِ پس تکارِ بارآو  

(Malthus: "Principles etc.", p. 38, 39.) 
۱ بالزاکـ چنين است در نزد(Balzac)ت را مطالعه نموده کاری آنچنان عميق ريزه . ویساست  های خ

توده             که شروع می      ، هنگامی    (Gobseck)گوبسک  که پيرمرد رِباخوار،             ازکاالهای  ب   کند  رای  شده 
  اُفتَد. کودکی می حالت خودگنجی بسازد، به

  ـ "انباشت ذخاير... وقفه در مبادالت... سرريز توليد."۲
(Th.  Corbet:  "An Inquiry into the  Causes  and  Modes  of  the  Wealth  of  Individuals", 
 p. 14.) 
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  گويد: "بايد فهميدکه تمامِ محصوالت يک                 چه می   ريکاردو     شود. مثالً گوش دهيم         
آيا    شودکه   های متصور دراينجا پيدا می            شوند ولی بزرگترين تفاوت     کشور مصرف می

گرددکه ارزشِ ديگری را از نو توليد                      سيلة آنهائی مصرف می      و  محصوالت مزبور به       
آورند. هنگامی        بار نمی که چنين ارزشی را مجدداً به کسانی کنند و يا توسط آنچنان می

  است  ، مقصودما اين نددپيو سرمايه می شود و به انداز می که درآمد، پس گوئيم که ما می
  کارگران غير       جای   که به   پيوندد سرمايه می امی بهآمد موردنظر، هنگآن قسمت از در که

که   بارآور مصرف شده باشد. هيچ خطائی ازاين باالتر نيست       وسيلة کارگران بارآور به
هيچ خطائی از اين          ١تصور شود سرمايه از راه عدمِ مصرف، افزايش خواهد يافت."                             

آنها، تصور شود       هواداران بعدیِ          و تمامِ    ريکاردو     ،  اسميث   آدام    که مانند     باالتر نيست    
وسيلةکارگران بارآور             پيوندد به     سرمايه می    قسمت از درآمد مورد نظرکه به                که "آن    

شود  بدل می     که به سرمايه     ارزشی    اضافه   شود." بنا بر اين نظريه،گويا تمامِ                  مصرف می   
ريختة اصلی به      پيش  ارزشِ مزبور مانند ارزشِ اضافه که  سرماية متحرک است. درحالی

گردد. نيروی        کار، تقسيم می      سرماية ثابت و سرماية متحرک، به وسايلِ توليد و نيروی
کار شکلِ وجودیِ سرماية متحرک در درون پروسة توليد است. دراين پروسه نيروی            
کار نيز با عملکرد خويش، يعنی       شود. نيروی دار مصرف می سرمايه وسيلة کار، خود به 

که برای خريد نيروی       حال پولی نمايد. درعين سيلة کار، وسايلِ توليد را مصرف میو به
وسيلة "کارِ بارآور"           شود،که نه به      پرداخت شده است مبدل به وسايلِ زندگی می                کار 

با تحليلِ خودکه از       اسميث    آدام    گردد.      بارآور"، مصرف می     کارگران وسيلة " بلکه به
رسد،که هرچند هر سرماية انفرادی به دو                   اين نتيجة باطل می       به  آميز است    بنياد اشتباه    

گردد ولی سرماية اجتماعی فقط محتَویِ سرماية                    بخشِ ثابت و متحرک منقسم می         
شود. مثالً     منظورِ پرداخت دستمزد خرج می            عبارت ديگر تنها به        متحرک است و يا به      

قسمتی   کند. وی     سرمايه مبدل می      به  را    ليرةاسترلينگ     ۲۰۰۰باف دارِ ماهوت کارخانه يک
                                                

 .Ricardo: "Principles etc.", p. 163, Noteـ  ١
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اجيرکردن اج می      از پول را صرفنس ديگررا به         کارگران نخ       کند و قسمت زخمِ خريد
آالت خريده       که وی ازآنها نخ و ماشين            کسانی   زند. ولی      آالت وغيره می        پشم، ماشين   

کنند،   ره می  کار وغي شده را از نو صَرف پرداخت از پولِ دريافت است، خود نيز قسمتی
عبارت ديگر تا تمامِ         ليره در راه تأدية دستمزد خرج شود، يا به                     ۲۰۰۰تاآنجاکه تمامِ       

مشهود   گردد.     وسيلةکارگران بارآور مصرف است، به آن ليره معرف۲۰۰۰محصولی،که
که   ای است    کلمه  که تمامِ قدرت اين استدالل درکلمة "وغيره" نهفته است و اين                           است 

تحقيق دراين باره         آدام اسميث     درواقع      ند.  ک  احاله می     ) ١( پيالتوس    به ونتيوس   پ  ما را از 
  ٢شود. آغاز می آن کندکه دشواریِ را درست هنگامی قطع می

شود، تجديد توليد         که مجموعِ ذخيرة توليدیِ ساليانه درنظرگرفته می                     تا زمانی    
بازارآيد و از           ه بايد به   آسانی قابل درک است. ولی تمامِ اجزاِء توليد ساالن                         ساليانه به   
های انفرادی و درآمدهای                 شود. حرکات سرمايه         که اشکاالت شروع می         اينجاست  

                                                
که درزمان  ـ نامِ فرماندارِ رومی يهوديه است (Pontius Pilatus)پيالت پونسيا  س پيالتوسپونتيو) ۱(

کشتنِ عيسی مسيح نبود  روايات مسيحی بااينکه خود شخصاً مايل به  گرديد و بنا به وی مسيح مصلوب
گرديد.  ة او محکوماشار بزرگ يهود نمودکه به مالّی (Caiphe)قيفه را تسليمِ يهوديان وی بلوای ازترسِ
شناسد. در    در برابرِآنان دست خود باآب شُست يعنی در قتلِ عيسی مسئوليتی برای خود نمی                       پيالت

معنای ترديد و       های اروپائی "احالة کسی از قيفه به پيالت يا از پونتيوس به پيالتوس" به        اصطالحِ زبان
" گفته شده ولی      پيالتوس    به  پونتيوسب "از کتا آلمانیِ درنگ در امری و ازسربازکردن است. در متنِ

  " ذکر شده است. پيالتبه  قيفههای فرانسه "از  در ترجمه
آميزِ پيشينيان  های اشتباه نيز هيچگاه اين قبيل تحليل استوارت ميل جون آقای  “منطقش”رغمِ  ـ "علی۲

چشم  کامالً به نظرِکارشناسی ازنقطه که در اُفُقِ بورژوائی صرفاً هم اشتباهاتی شود، آن خودرا متوجه نمی
کند.  را تسجيل می های استادان خويش گوئی ای پريشان آموزانه خورد. وی همواره با تعصبِ دانش می

گويد: "اگر مدت درازی مورد توجه قرارگيرد، سرمايه خودکامالً                 می که  دراين مورد نيز چنين است
صورت   گردد باز از نو به     وسيلة خريد جانشينِ محصوالت می بهکه  شود و حتّا هنگامی مزد مبدل می به

 آيد." مزد درمی
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جاشدن عمومی، يعنی       آميزند، و درجابه هم درمی کنند، به تالقی می شخصی بايکديگر
کند و مسائلِ بغرنجی در برابرِ             وبرهم می     که منظره را درهم      درگردشِ ثروت اجتماعی

واتّصاالت واقعیِ اين مسئله را در بخشِ سوم                     شوند. ربط     دهد،گُم می      رار می   محقّق ق  
ها   ازکتابِ دوم مورد تحليل قرار خواهيم داد. اين خود شايستگیِ بزرگ فيزيوکرات                             

اندکه     کوشش برخاسته    اين   خود به    ) ١( که برای نخستين بار در "جدولِ اقتصادیِ"                     است 
  ٢دست دهند. آيد، به که از دوران بيرون می صورتی بهرا،   تصويری از توليد ساليانه

                                                
)۱ (tableau économique        کنِه وسيلة دکتر     برای نخستين بار به(Quesnay)  گرديد. وی معتقد         تنظيم

ها مانند خون      گيرد و خواسته      ئی حکمفرماست و تمامِ جهان اقتصادی را در بر می               بودکه نظمِ طبيعی
است: طبقةکشاورز تمامِ محصولِ  ها چنين اقتصادیِ فيزيوکرات در بدن انسان دائماً درگردشند. جدولِ

دارد و بقيه را به طبقة            می  آورد، سهمی ازآن را برای بذر وآذوقه و علوفه نگاه                  دست می خالص را به
مجدداً به طبقةکشاورز بابت  سازد. اين طبقة اخير نيز قسمتی ازآن را بها منتقل می شکلِ اجاره مالک به

شده وخدمات منتقل  گرداند و قسمت ديگر را به طبقة صنعتگر در برابرِاشياِء ساخته قيمت آذوقه برمی
نوبة خود سهمی را که         آزاد نيز به       نمايد. طبقة صنعتگر و بازرگان ومستخدمين وصاحبان مشاغلِ                     می 

گردانند و باز        وقه و وسايل معيشَت به طبقةکشاورز بازمی                آورند در ازاِء آذ             دست می طريقِ فوق به به
  قرار.   بدين

تنها نسبت به پيشينيان خود        در بيان پروسة تجديد توليد و لذا درمورد انباشت نيز، نه           اسميثآدام ـ  ۲
است.   عقب برداشته      ای به    های عمده     گام   ها پيشرفتی نکرده بلکه در بسياری جهات  ويژه فيزيوکرات به

ارث  که علم اقتصاد باز از او به واری که از او در متن نقل شده و اين دگمِ واقعاً افسانه بينِ تصورِ باطلی
کاالها مرکّب از دستمزد،           که قيمت   برده است، رابطة نزديکی وجود دارد. آن دگم از اين قرار است     

  با هم. ارزش اضافه  بهره (رِبح) و بهرة زمين است يعنی فقط مرکّب است از دستمزد و
نيست  که: "ممکن است لوحی معترِف کند الاقل با ساده که از اين پايگاه حرکت می (Storch)استورش

  آن تحويل نمود." ترين عواملِ قيمت ضَروری را به ساده
Storch: "Cours d'Economie etc.", edit. Petersburg, 1815. T. II, P. 140, Note)  

ترين عناصرش غيرممکن اعالم  کاالها را به ساده که تحويلِ قيمت است قتصاد زيبائیواقعاً عجب علم ا
تر سخن خواهد      دارد! در اين باره در بخشِ سوم ازکتابِ دوم و بخشِ هفتم ازکتابِ سوم مفصّل                    می

  رفت.
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اقتصاد درمورد استفاده از نظرية             که چرا علم است درک خود قابل خودبه نکته  اين
تمامِ قسمتی از      :    دار غفلت نَورزيد و مدعی شدکه               نفعِ طبقة سرمايه     به  اسميث آدام     

  گردد. کارگر مصرف می وسيلة طبقة بهشود  که به سرمايه مبدل می محصولِ خالص

  
  ارزش به سرمايه و درآمد. انقسامِ اضافه .۳
  تئوریِ پرهيز       

  
مثابه    را تنها به     [توليد اضافی]        توليد   اضافه   ارزش و همچنين         اضافه   در فصلِ پيشين ما      

ايم و در اين فصل نيز تاکنون     دار مورد مطالعه قرار داده مصرف انفرادیِ سرمايه ذخيرة
است و     تنها اين     ارزش نه      اضافه   ايم. ولی      آورده حساب نباشت ـ مايه بهاها مانند آن را تن

مثابه درآمد  ارزش به اضافه است. قسمتی از  همآنها با تنها آن، بلکه عبارت از هردوی  نه
و قسمت ديگر همچون سرمايه مورد استفاده قرار  ١شود دار مصرف می وسيلة سرمايه به

  شود. ته میگيرد يا انباش می
ارزش، هر قدر يکی از دو قسمت مذکور بزرگتر باشد      اضافه بودن حجمِ  با معلوم

واحوال يکسان فرض شوند،             که سايرِ اوضاع      قسمت ديگر کوچکتر است. درصورتی            
  است. ولی     آن تقسيمِ مزبور انجام يافته              ه نسبتی داردکه طبقِ         ب  مقدارِ انباشت بستگی        

دار است.      ارزش يعنی سرمايه   اضافه سازد همانا صاحبِ  عملی می تقسيم را که اين  کسی

                                                
ی برای   گيرد؛ يک     کلمة درآمد به دو معنی مورد استفاده قرار می                      ـ خواننده توجه خواهد نمودکه              ۱

قسمت از  آن گردد و دوم برای بيان که اَدواراً از سرمايه ناشی می ای مثابه ثمره  ارزش به دادن اضافه نشان
شود. من اين  ذخيرة مصرفیِ وی افزوده می شود يا به دار مصرف می وسيلة سرمايه که اَدواراً به اين ثمره

با نَحوة      ام   کرده    معنای دوگانه را بدان جهت حفظ                نان انگليسی و فرانسوی جور                     که  بيان اقتصاددا
 آيد. درمی
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ارادة او است. بهری از خراج را که وی ستانده و صرف                              بنابراين انقسامِ مزبور بنا به             
خورد، يعنی       خوانندکه وی آن را نمی              اندازِ وی می        جهت پس   کند، ازآن       انباشت می   

  دهد. ثروتمندشدن خود را، انجام می داربودن، يعنی که وی وظيفة سرمايه سبب بدان
تاريخی     يافته است، دارای ارزشِ      که سرماية شخصيت لحاظ  دار فقط ازآن سرمايه

ی هوشمند، هيچگونه      ) ١( نوفسکی   ليش گفتة   که بنا به    و حقِّ وجود تاريخی است، حقّی         
قّت وی،    که ضَرورت مو      آن نيست. تنها بدين لحاظ است           و مدتی هم برای      [مهلت] اَجل

تدر ضَرور  که   همين لحاظ است     داری مستتر است. و باز به        سرمايهگذَرای شيوة توليد
، انگيزة تکاپوی وی نيست، بلکه ارزش مبادله و                       [برخوردارشدن]           عتُّمتَ ارزشِ مصرف و        

پروا بشريت       افزائی بی      مثابه هوادارِ متعصّبِ ارزش              آن محرک او است. وی به         افزايشِ
گسترشِ نيروهای بارآورِ             طرف   کند ولذا آن را به           خاطرِ توليد می      ادار به توليد به         را و   

رانَدکه فقط بتوانند پاية              سوی ايجاد آنچنان شرايط مادیِ توليدی می                    اجتماعی و به     
آن تکاملِ تام وآزاد            ای باشند،که اصلِ بنيادیِ          تر، يعنی جامعه      عينیِ شکلِ جامعة عالی

دار شايستة احترام است    سرمايه يافته، مثابه سرماية شخصيت داست. تنها بهافرا از يک هر
است.   ساز شريک   توانگرشدن با اندوختگرِگنج مطلقِ   شهوت عنوان وی در و بس. بدين

دار نتيجة    رسد درنزد سرمايه نظر می وهوسِ انفرادی به آنچه در نزد اندوختگر هوی ولی
براين،     است. عالوه      آن   محرک   های   از چرخ   که وی فقط يکی است ئی مکانيسمِ اجتماعی
گذارده شده       ای راکه در يک مؤسسه          داری، افزايشِ دائمیِ سرمايه                رشد توليد سرمايه     

شودکه قوانينِ ملزومِ شيوة توليد             کند و رقابت موجب می       است، به ضَرورتی مبدل می
دارِ    دوشِ هر سرمايه       اند به    ج تحميل شده   که از خار      ای   داری مانند قوانينِ قاهره              سرمايه  

آن    بتواند     تا   دهد    را بسط    اش مستمراً سرمايه کندکه می اورا وادار منفرِد بازگردند. رقابت
  تواند به بسط سرمايه بپردازد. که وی می است مدد انباشت فزاينده دارد و فقط به را نگاه

                                                
) ـ يکی از مالکينِ       ۱۸۴۸ـ ۱۸۱۴(   (Fürst Felix Maria Lichnowski)  نوفسکی   ليش ،  ماريا      فليکس ) شاهزاده     ۱(

 زمين در ايالت نويسنده و عضوِ مجلسِ ملّیِ فرانکفورت.سيلزیبزرگ ، 
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که در وجود       است از سرمايه   ابعیدار فقط ت فعل سرمايه بنابراين چون فعل و ترک
ئی   کرده است، وی مصارف شخصیِ خود را نيز مانند دزدی              کسب وی اراده وآگاهی

دفترداریِ        ؛ همچنانکه در   است اش ارتکاب يافته زيان انباشت سرمايه کندکه به تلقّی می
شود.   می  قيد   دار و درمقابلِ سرمايه            حسابِ مديون سرمايه        ايتاليائی مخارجِ شخصی به         

های   توده انباشت، حجمِ که  حال است. درعين اجتماعی ثروت برجهان يافتن انباشت تسلّط
دار را      کند، ميدان سروریِ مستقيم و غيرمستقيم سرمايه     انسانیِ مورد استثمار را زياد می

   ١دهد. توسعه می

                                                
آيد)،  لباسِ ديگری درمی دارکه دائماً به ازمداُفتادة سرمايه در نمونة رِباخوار، (شکلِ  (Luther)لوترـ ۱

سازد: "مشرکين توانسته  خوبی مجسم می خواهی درکمالِ مثابه يکی از عواملِ ثروت پوية سروری را به
ولی ما مسيحيان چنان کُش.  وآدم اين معنی پِی برندکه رِباخوار چهار بار دزد است بودند از راه خرد به

که روزیِ ديگری را           کس  خاطرِ پول او را بپرستيم... آن                که نزديک است به شماريم وی را محترم می
شودکه اگر درحدود          نفس می   قدر مرتکبِ قتل      ربايد، همان       دزدد يا ازکَفَش می          ستانَد، می    زور می     به 

را رباخوار  عملی نيندهد. اما چ نابودی سوق را به کسی ازگرسنگی بميرد يا کسی بگذارد خود) (اختيار
تر بود اگر وی را           که عادالنه      نشيند درحالی      شود و بر صندلیِ خود با اطمينان خاطر می               مرتکب می   

شرط  خوردند، به که پول دزديده است می همان اندازه گذاشتندکالغان بسيار او را به آويختند و می می
دار    کوچک را به      ای برسد. دزدان          ان لقمه  کالغ   هر يک از اين       که به    حدی باشد  گوشت تنش به  آنکه

رخ  روند و زَر و ديبا به می بزرگ خرامان راه  دزدانکشند ولی  بند می  کوچک را به آويزند... دزدان می
کشند... پس انسان در روی زمين (بعد از شيطان) دشمنی بزرگتر از خسيس و رباخوار ندارد زيرا              می

کند. تَرکان، جنگجويان و مستبدين نيز مردمِ زشتکاری                     مردم خدائی       خواهد بر تمامِ       آدمی می     چنين 
کردارند وحتّا    کنند و اعتراف نمايندکه زشتکار و دشمن هستند ولی ناچارندکه بگذارند مردم زندگی

خواهد همة جهان  به برخی ترحم نمايند. ولی رباخوار وخسيس می توانند و ناگزيرندکه نسبت گاه می
کس هرچه  چيز ازآن او و تنها ازآن او شود تا همه روزی بميرد، همه ش، اندوه و تيرهازگرسنگی، عط

کند، دستبند زرين  خواهد مانند خداوند از او بخواهد و تا اَبد غالمِ او باشد، تا وی قبای فاخر برتن می
کند و   و پاکدامن عرضه      بخارد و خود را مانند مردی شريف               [چانه] و انگشتر و نگين داشته باشد، زَنَخ

 ←که مانندگرگ       ديگران را وادار به احترامِ خويش نمايد... رباخوار عفريت بزرگ پليدی است                                       
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املِ شيوة توليد     با تک  گذارد.       جا باقی می     ، تأثيرِ خود را در همه           گناه   اما نخستين   

دار خصلت تجسمِ سادة سرمايه   داری، با توسعة انباشت و ازدياد ثروت، سرمايه سرمايه
کند   احساس می     خويش   انسانی" برای نفسِ  ای دهد، درخود "عاطفه بودن را از دست می

دة  اُفتا  دداوریِ ازم  مثابه پيش زاهدمنشانه را، به *شودکه شورِ امساک قدر متمدن می وآن
مصرف   به   دارِکالسيک     سرمايه    که  درحالی   دهد. می قرار ساز، مورداستهزا اندوختگرِگنج

                                                                                                       
 و هر   ) ۲ـ۱( (Gerion)ژريون، هر )۱ـ۱((Cacus)کاکوسکند و بدتر از هر  چيزرا ويران می درنده همه →

دهد تا کسی  ا پرهيزکار جِلوِه میکند و خويشتن ر است. وی خود را آرايش می )۳ـ۱((Antus) آنتوس
کُنامِ به عقب که او عقب را گاوانی نتواند پنهانگاه [ندهدر آشيانة حيوان] رکولکشد، ببيند. ليکن  می خويشه 

را يافته وآنان را از چنگ                کاکوس   ها   گاوان و فرياد اسيران را خواهد شنيد و از پشت صخره        صدای
دارد و  گويندکه رباخوارِ مقدس نام آن زشتکارِ پليدی می به کاکوسلیآن نابکار نجات خواهد داد. ب

تقصير بدانند و      خواهدکه او را بی   بلعد. و با اين وجود وی می درد و می کند، می چيز را تاراج می همه
 خواهدکه با اثرِ وارونة است، و می غارِ خودکشانده  عقب به را عقب گاوان او  کس نداندکه چگونه هيچ
خواهد به ريشِ مردم          سان رباخوار می        اند. بدين      آمده    گاوان از غار بيرون  آن آنها چنين انگارندکه پای

که   کند، درحالی   گاوبخشی می کس همه آنها سودمند است و به گويا برای بخندد و چنين جِلوِه دهدکه
حراميان را شقّه        و  کُشان   وآدم     بلعد... راهزنان          تنهائی می    کند و به    آنها را تنها برای خود احتکار می         وی
  کنند و سر ببرند." کنند... لعنت برند. چقدر بهتر است همة رباخواران را برانند و شقّه کنند و سر می می

(Martin Luther: "An die Pfarrherrn etc.")  
باستانیِ رم، از  ) شاعرEneïdeِ ايد انه ، (ويرژيلداستان حماسیِ  بنا به که ای است نامِ راهزَن افسانه کاکوس )۱ـ۱( 

(پهلَوان داستانیِ يونان و رم) استفاده نمود و چهارگاو و چهارگوسالة وی را ربود و برای                            هرکولرفتنِ  خواب
  تکُنامِ خودکشانيد تاگمان رود حرک سوی  عقب به عقبآنان معلوم نگردد،آنهارا  ِ گاوان پنهانگاه ردّ پای اينکه از

  گاوان غارِ راهزَن را يافت و او را کُشت. از صدای هرکولت عکس بوده است ولی آنان درجه
  از پا درآمد. هرکولهای باستانیِ يونان به تيرِ  که بنا بر افسانه نامِ غولِ سه پيکری استژريون ) ۲ـ۱(
زمين     بود و هرگاه پا به          های باستانیِ يونان مادرش زمين               که طبقِ افسانه      ـ  غولی   (Antèe)آنته يا  آنتوس )  ۳ـ۱(

نيروی او را دريافت و لذا با                  با وی نمود، منشأ          هرکول   که   شد. در نبردی        گذاشت زورِ او چند برابر می               می 
   کند. بلندکردن او از زمين امکان يافت او را در بازوان خود خفه

  .خوردناخودداری از غذ ٭
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گناهی عليه وظيفة خود و مانند "خودداری" از انباشت، داغِ رسوائی                                     انفرادی چون        
منزلة "انصرافی" از            که انباشت را به       جائی رسيده است      دارِ متجدد به       کوبيد، سرمايه      می 

  کند. خويش تلقّی می جوئیِ انگيزة لذّت
  )١( گسستن" يک يک خواهد ازآن "دو جان آوخ ورا جاکرده در تن        که اين

  
داری انگيزة توانگرشدن و خست، شهوات                    درآغازِ تاريخِ شيوة توليد سرمايه               

ای را منفرداً        رسيده نيز چنين مرحله        دوران      دارِ تازه به        مطلقاً غالب بودند، و هر سرمايه            
آفريند، بلکه با         داری تنها جهانی از لذّات نمی               د. ولی پيشرفت توليد سرمايه          پيماي   می 

کند. حتّا     بازی و اُسلوبِ اعتبارات هزاران سرچشمة ناگهانیِ تمول احداث می                                سفته
نمائی و لذا وسيلة اعتبار          حال ثروت      درجة متعارفی از اسراف و ولخرجی،که درعين                      

دار    سرمايه   “ بيچاره”وکار به  کسب صورت ضَرورت بهپيشرفت  از است، درسطحِ معينی
اين    شود. ولی با      های شناساندن سرمايه وارد می   گردد. تجمل در عداد هزينه تحميل می

انفرادی      کارِشخصی وعدمِ مصرف        نسبت تواند مانند اندوختگر به دار نمی وجود سرمايه 
مکد وکارگررا        کارِ غير می   نيروی که وی است ثروت او وابسته به ميزانی ثروتمند شود.

دار،  که اسراف سرمايه رو است کند. ازاين انصراف از هرگونه لذّت زندگی می به وادار 
گشادة اربابِ فئودال نيست و هرچند               آن خصلت صادقانه و دست اگرچه هرگز دارای

نهفته است،    ترين حسابگری       و پست   [فرومايگی]        ترين لئامت     کثيف  آن همواره        در پسِ   
يک از اين دو        آنکه هيچ   شود، بدون گشادبازیِ وی همراه با انباشت زيادتر می معذلک

مانندی    دار، نزاعِ فاوست که درسينة هرفرد سرمايه است سبب همين گردد. به مانعِ ديگری
  گيرد. بينِ شهوت انباشت و انگيزة تلذّذ و تمتّع درمی

                                                
. (Goethe)گوتهاثرِ نويسنده وشاعرِنامدارِآلمان، (بخش اول)  (Faust)فاوست) مأخوذ از نمايشنامة ۱(

مقتضای   کاپيتال به     چنين است: "دوجان آوخ مرا جاکرده در تن..." که مصنّف                              فاوست  گفتارِ    اصلِ 
  آنها داده است. کالم تغييری در ضميرِ سياق
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گفته شده است:     منتشر ساخته چنين    ۱۷۹۵سال  در    ) ١( ايکين که دکتر  ای در نوشته
ل در نمود. چهار دوره تقسيم توان به می را منچستر "صنعتداران مجبور        کارخانه    دورة او

ويژه از دزدیِ پول اوليائی                  بودند برای تأمينِ زندگیِ خويش سخت بکوشند." آنان به               
بابت      ازآن      د و ـسپردن   یآنها م    کارآموزی به           را برای       خود     پسران      که  ثروتمند شدند    

 گرسنگی   را     زان   وکارآم     داران      کارخانه       که  درحالی      پرداختند     می   گزافی    بايستی مبلغِ    می 
جوئیِ زياد بود.         صرفه   مستلزمِ    و انباشت سودها پائين متوسط حد ازسوی ديگر دادند. می 

مصرف    ةخود نيز   اندازة بهرة سرماي          زيستند وحتّا به   داران مانند اندوختگران می کارخانه
  کردند. نمی

باز    زنند ولی       هم  کوچکی به    داران شروع نمودند ثروت               کارخانه       "در دورة دوم           
داند، استثمارِ       داری می      کردند"؛ زيرا همچنانکه هر برده                کار می    گذشته  همان سختیِ   به 

کردند...       می  زندگی      قناعت  اُسلوب  ومانندگذشته درهمان" است. کار  کار، مستلزمِ مستقيمِ
تجاری)   سواران (نمايندگان آغاز شد وتوسعة اُسلوبِ اعزامِ چابک  در دورة سوم تجمل

 وکار   کسب  طسگيری، موجبِ ب       منظورِ سفارش  کشورِ پادشاهی به هريک از بازارهای  به
هزار    ۴تا   ۳ای نبودکه به  سرمايه ای بود يا هيچ کمتر سرمايه ۱۶۹۰از ظاهراً قبل گرديد. 

ازآن،      پس   کمی   زمان يا    آمده باشد. ديگر دراين               دست  گردد و از صنعت به        ره بالغ   لي 
چوبی    های خانه جای های سنگی به خانه ساختنِ  صنعتگران پول انباشته بودند و شروع به
داران      های قرن هجدهم اگر يکی ازکارخانه                  وکاهگلی نمودند. حتّا در نخستين دهه              

-کرد مورد تعبيرات و سر          ای شرابِ خارجی تقديم می           نه به مهمانان خود پيما  منچستر

ازآنکه ماشين استقرار يابد،            پيش    گرفت."     های همسايگان خويش قرار می             دادن     تکان  
گيالس     شدند از يک     که دور هم جمع می        هائی   داران در ميکده   مصرف شبانة کارخانه

کرد. تازه در         ن تجاوز نمی     پنس و يا يک پنی در ازاِء يک بسته توتو                 ۶قيمت    پونچ به

                                                
)۱ (Dr. John Aikin )۱۷۴۷ـ پزشک و نويسندة راديکالِ انگليسی.۱۸۲۲ـ (  
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وکار با      جهت دورانساز است، تنها "يکی از اشخاصِ وارد درکسب                       ، که از اين ۱۷۵۸
ثلث سدة هجدهم، "دورة            آخرين     کالسکة شخصی" ديده شد. "دورة چهارم"، يعنی                    

 اگر ١ است."  کار متّکی و  کسب که، به توسعه و بسط  وپاش است تجملِ بزرگ و ريخت

  گفت! ديد، چه می را میمنچسترامروزیِ  وضعِ شد و می مرد زنده ِ نيکينايکدکتر 
ای را،که        است موسی و انبياِء شما! "صنعت، ماده              کنيد! اين     کنيد! انباشت     انباشت  

جوئی!    صرفه کنيد،     جوئی   پس صرفه   ٢دهد."      دست می   کند، به    جوئی انباشت می      صرفه 
کنيد!   سرمايه بدل     محصول را به      يا اضافه    ارزش اضافه است جزِءبيشتری از  هرقدر ممکن

که اقتصادکالسيک درآن           خاطرِ انباشت، توليد برای توليد، شعاری است                    انباشت به   
کرده است. اقتصادکالسيک يک لحظه              رسالت تاريخیِ دوران بورژوائی را خالصه                     

زايمان درد نُدبه دربار  ، ولی٣است اشتباه نيافتاده ثروت به هم درمورد    تاريخی     ة ضرورت
ارزش تلقّی       اضافه   مثابه ماشينِ توليد       کارگر را به        حاصل؟ اگر اقتصادکالسيک          را چه   

کند.   ارزش به سرمايه نگاه می           اضافه   دار را نيز مانند ماشينِ تبديلِ اين                کند، سرمايه     می 
قلبِ   دار را بسيار جدی تلقّی نمود. برای اينکه                    اقتصادکالسيک نقشِ تاريخیِ سرمايه          

و  ذرانی   که در درونش ميان شهوت خوشگُ             براَندازی       دار را در برابرِ نزاعِ خانه                 سرمايه  
شورِ توانگری درگرفته است بيمه نمايد، درآغازِ بيستمين سالِ قرن حاضر، مالتوس به                 

شود  دارانی      که انباشت وظيفة سرمايه   است ای برخاست وآن اين کارِ ويژه دفاع از تقسيم
که    اندرکارِ توليدند و وظيفة ولخرجی و اسراف به ديگران محول شود       دست که واقعاً

                                                
 ,"Dr. Aikin: "Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester        ـ ۱

 London, 1795, p. 181, 182 et pass. 188. 
 A. Smith: "Wealth of Nations", T. II, ch. III, p. 367 .  ـ۲

پرولترِ رومی تقريباً         گيرد." "      حسابِ فقرا انجام می       اندازِ اغنيا به گويد: "پس می ژان باتيست سهـ حتّا  ۳
کند   خرجِ پرولترها زندگی می            که جامعة جديد به        گفت  توان    زيست... می       خرجِ جامعه می      بالتمام به    

  کند." کارِآنان برداشت می که جامعه از اُجرت يعنی از سهمی
(Sismondi: "Etudes etc.", T. I. p. 24.) 



 پيتال. جلد اولکا    ۹۲۸

کشوری و       دار و صاحبان مناصبِ         برند، يعنی اشراف زمين            ارزش سهم می       اضافه   از   
کردن    که: "عشقِ خرج       گويد اين نکته در منتهای اهميت است              روحانی وغيره. وی می    

 "the passion for expenditure and the passion for accumulation"را  انباشتن و عشقِ
  ١از يکديگر جدا نگهداريم." 

  
تهاست که داران سرمايه آقايانل     جو  بزم و خوشگُذران مردمِ به مداند فرياد      شده  مبد

گويد چطور!      ست، می  ريکاردو   از سخنگويان آنان،که هوادارِ  دهند. يکی وفغان سرمی
زند تا     ای باالبردن بهرة زمين، ماليات بيشتر وغيره می                     موعظه بر    دست به   مالتوسآقای 

کنندگان غيرمولّد وسيلة ترغيبِ صنعتگران شوند! البته شعار عبارت از توليد،                        مصرف
جای   گذارند به     پای ما می که پيش تراست ولی"چنين راهی مقياسِ همواره وسيع توليد به

               راه ّوجه عادالنه نيست         هيچ  شود. و نيز به      می آن    آنکه توليد را ترغيب نمايد بيشتر سد
(nor is it quite fair) هداريم فقط  آسانی نگاه را در بيکارگی و تن از اشخاص ای که عد

نتيجه رسيد    اين   توان به   که از سجاياشان می کسانی هم وجدآيند،آن اينکه ديگران به برای
"who are likely, from their characters" ت  هآنگا که فقطدهند  می  انجام  کاررا باموفّقي

آشی از      اما همين سخنگوکه حتّا برداشتنِ روی            ٢  کار نمود." آنها را مجبور به که بتوان 
شمارد، وقتی       منظورِ ترغيبِ آنها به انباشت، غيرعادالنه می                  داران صنعتی را به          سرمايه  

مکن محدود شود "تا       داندکه مزدش به حداقلِ م              کارگر است ضرور می         سخن بر سرِ 
داردکه رازِ اَفزونگری در                 وی زحمتکش بماند". و نيز وی يک لحظه هم پنهان نمی                    

ندارد     معنائی   اين     جز   کارگران      کار ازجانبِ       تقاضای  "افزايشِ است. اُجرت کارِ بی تصرف
کمتر برای خود بردارند وسهمِ بزرگتری از       که آنان رضايت دارند از محصولِ خويش

امر درنتيجة تقليلِ مصرف       خويش بازگذارند؛ و اگرگفته شودکه اين کارفرمای را به آن
                                                

 Malthus: "Principles etc.", p. 319-320ـ   .۱

 An Inquiry into those principles respecting the Nature of Demand etc.", p. 67".  ـ ۲
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سرريزتوليد)،        بازار، شود(آکندگیِ می بازار (glut)گلوگيریِ موجبِ کارگران) (ازجانبِ
  ١گلوگيریِ بازار مرادف با سودکالن است."   که همين جواب مرا بس است

شود، بينِ     که ازکارگر ستانده می     غنيمتیاين مباحثة عالمانه، دربارة اينکه چگونه 
حالِ انباشت سودمند باشد،       پرور وغيره تقسيم شود تا به دارِ تن دارِصنعتی وزمين سرمايه

آژير را      ازآن پرولتاريای شهری ناقوسِ                کمی پس گرديد. درنتيجة انقالبِ ژوئيه متوقّف
پرواز آورد.          روسِ سرخ به    صدا درآورد و در انگلستان پرولتاريای روستا خ            در ليون به

 )4( و فوريريسم      ) ٣( سيمونيسم  و در اين طرف سن         ) ٢( طرف تنگة مانش اووِنيسم           درآن     
  رواج يافت.

 )5(ناسو و. سنيورازآنکه  سال پيش نوبت اقتصاد عاميانه دررسيده بود. درست يک
اُجرت    یمحصولِ ب    ضميمة رِبح)     آيد،که سود سرمايه (به           کشف نايل    اين   به  منچستر در   

بود.    جهان اعالم نموده     را به کشف ديگری است، وی کار" ساعت دوازدهمين "آخرين و
مثابه وسيلة  که به حيث جای واژة سرمايه، ازآن که: "من به وی با اُبهت تمام اعالم داشت

عالیِ    های    نمونه  از خود يکی اين  6دهم."  را قرار می “پرهيز”است، واژة  نظر توليد مورد
                                                

 ۵۰ـ  همانجا، صفحة ۱

)۲ (Owenisme  ِرابرت اووِنـ نظرية سوسياليسم.  
)۳ (Saint-Simonisme ِسيمون سن ـ سوسياليسم. 

)۴ (Fourrierisme ِفوريه ـ سوسياليسم.  
)۵ (W. Nasseau Senior کنيد. اين ترجمه مراجعه ۳۶۳رنويسِ صفحة ـ به زي  

 ,Senior: "Principes fondamentaux de l'Economie Politique" trad. Arrivabene             ـ  ۶

Paris, 1836, p. 308. 
جای   به  سنيور  بود. "آقای         روی     کمی زياده        کالسيک قديم    ولی اين ديگر برای وابستگان به مکتبِ                 

کار  اصطالحاتدهد... پرهيز نفیِ محض است. استفادة                کار و پرهيز را قرار می     و سرمايه اصطالحات
  دهد نه پرهيز."  که منشأ سود را تشکيل می کاررفته است بارآور از سرماية به

  ]                              .John Cazenove: "Definitions etc.", p. 130. Note [(چاپ مالتوس) 

←   
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جای يکی از مقوالت          ای را به       "کشفياتِ" اقتصاد عاميانه است! وی جملة سالوسانه                    
آموزد: "هرگاه يک نفر             می  سنيور   (همين و همين!)        !Voilà toutگذارد:       اقتصادی می  

کند." البته       دهد ولی خودداری و پرهيزی نمی            سازد، صنعتی انجام می کمان می وحشی
"بدون      گذشته  اجتماعیِ    سازدکه چگونه و چرا درشرايط    تعليمات برای ما روشن می اين

کند،   شده است. "هر قدر جامعه بيشتر ترقّی می               دار کاراَفزار ساخته می             پرهيز" سرمايه     
که تصاحبِ صنعت ديگران و  کسانی آن ويژه ازجانبِ ، به١ کند" پرهيزِ بيشتری طَلَب می

بسياری    ة شرايط پروسة کار يکباره به          کلّي اند. از اين پس آن را پيشة خود ساخته حاصلِ
مصرف خوراک       گندم فقط به     گردد. اينکه       دار مبدل می       از اعمال پرهيزکارانة سرمايه              

دار است! اينکه مدتی الزم              شود، اين خود پرهيزِ سرمايه            کاشته نيز می    رسد بلکه   نمی 
دار "وسايل        ايه که سرم   آنگاه    ٢دار است!       است تا شراب تخمير شود، باز پرهيزِ سرمايه              

دار    ديگر اگرسرمايه       عبارت    دزدد. يا به     خود می دهد"! ازشخصِ می کارگرقرض توليد به 
                                                                                                       

کند و درصفحة  ای تئوریِ ريکاردوئی سود را استنتاج می عکس، درصفحه ، به ميل توارتاس جون →
  سازد. همان اندازه می آن ملحق را به (remuneration of abstinence)سنيورپرهيز"  ديگرنظرية "پاداشِ
های   ئی گو  قدر با تناقض       است بر وی مجهول است، همان           که منشأ هر ديالکتيک         که "تضادِ" هگلی،     

  افتاده آشنائیِ نزديک دارد.پا پيش
تواند  که هرعملِ انسانی می انديشة ساده را نيافته است دوم): اقتصاددان عامی هيچگاه اين (ملحقة چاپ

گردد. خوردن "خودداری" از روزه است، رفتن  مثابه "خودداری يا پرهيز" از عملِ عکسِ خود تلقّی به
بود  آقايان خوب ازکارکردن وغيره. اين خودداری پرهيز از تنبلی، تنبلیاز ايستادن،کارکردن  خودداری

 Determinatio est negatioگويد:  می انديشيدندکه  می (Spinoza)اسپينوزا حکمِ   بار دربارة اين  يک
  (تعيين نفی است).

 ۳۴۲ـ سنيور، همان اثر، صفحة ۱

آورد وغيره...گندمِ خود را مثالً                    دست  شتری به  کس اگر اميد آن را نداشته باشدکه ارزشِ بي         ـ "هيچ۲
دراز در سردابی حبس  های گذارد يا شرابِ خود را سال کارد و يک سال آن را در دلِ زمين نمی نمی
  نمايد." کارآنها يا نظايرشان را فوراً مصرف می جای اين کند و به نمی

(Scrope: "Political Economy", Edit. A. Potter, New York, 1841, p. 133, 134.) 
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دهد، ويا اگر         آهن،کود، اسبان بارکش وغيره را قورت نمی        های بخار، پنبه، راه ماشين
آنها را" صرف       دار "ارزشِ         نمايد، سرمايه      طورکه اقتصاد عامی،کودکانه تصور می                  آن  

  وسيلة درآميختن با نيروی           بلکه وسايلِ مزبور را به           ١کند  و وسايل مصرف نمی       تجمل 
سازد، مرتکبِ سرقتی از مالِ خود شده است. اما اينکه                       مثابه سرمايه بارور می           کار به   

که   وريسِ اين امر را جور نمايد، خود رازی است                       دار چگونه بايد راست          طبقة سرمايه
آنکه اگر دنيا        آن پافشاری نموده است. خالصه              گاهداریِ    اقتصاد عاميانه تاکنون در ن             

، يعنی   ) ٢( ويشنو  کارِ جديد درگاه          که اين توبه است هنوز پابرجا مانده از برکت رياضتی
"حفظ     طَلَبد بلکه   رياضتی می    که چنين   نيست دارد. تنها انباشت خود روامی دار، به سرمايه

بنابراين      ٣  است."    آن  قاومت دربرابرِ وسوسة صرفم دائم برای کوششِ سرمايه نيز مستلزمِ
همان نَحو  دار را از اين عذاب و اين وسوسه به کندکه سرمايه حداقلِّ انسانيت حکم می

نجات   از شَرِّ دو راه دردناکی   جئورجيادارِ  داری، برده دهيم،که اخيراً با الغاِء برده نجات
پوست   تازيانه ازبندة سياه        ضربِ به راکه محصولی افهساخت: يا اض که اورا مخير می يافت
کند و ياآنکه الاقلّ قسمتی از            کشيده است تماماً صَرف شامپانی و خوشگذَرانی              بيرون

  پوستان بيشتر و زمينِ بيشتر نمايد. آوردن سياه دست آن را صَرف به
ليد ساده، بلکه    تنها تجديد تو های بسيار متنوعِ اجتماعی ـ اقتصادی، نه  در ساخت

                                                
دادن،      شود، (قرض   کارگر، متحمل می توليد خود به دادن وسايل دار، با قرض که سرمايه ـ "محروميتی۱

برد تاکارگرِ استثمارشده را      کار می که اقتصاد عاميانه بنا به رسمِ خويش به ای است گويانه تعبيرِ خوش
آنکه  جای کند) به کشی می داران ديگر، بهره پولِ وامِ سرمايه کند،که با دارِ صنعتی سنگ آن سرمايه هم

، آنها را برای استفادة شخصیِ خويش تخصيص                [خوشی]     با تبديلِ اين وسايل به اشياِء تمتّعی و نُزهتی         
  (.G. Molinari: "Etudes économiques", P. 36) دهد."  

)۲ (Wishnu, Vichnou رمذهبِ ب م از تثليثجهان.ـ جزِء دو همائی، مأمورِ حفاظَت  
نمودن آن  ـ "نگاهداریِ يک سرمايه... باکوشش... مستمری برای ايستادگی در برابرِ وسوسة مصرف۳

  مالزمه دارد."
 (Courcelle-Seneuil: "Traité théorique et pratique des entreprises industrielles", P. 57.) 
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ت تجديدتوليدسعنيز به يافته و شود  می   بيشترتوليد     گيرد. تدريجاً      می انجام مختلفه درجات
شود.   توليد می    گردد و بنابراين محصولِ بيشتری نيز مبدل به وسايل           و بيشتر مصرف می

لِ شک محصول و وسايل معيشت او هنوز به             توليدکارگر ولذا           که وسايل    ولی تا زمانی      
مثابه انباشت سرمايه و بالنتيجه مانند              ، اين پروسه به      ١اند   در برابرش قرار نگرفته             سرمايه  

درکرسیِ اقتصاد       مالتوس   ، جانشينِ    ) ٢( ريچارد جونس شود.  دار تلقّی نمی وظيفة سرمايه
، که چند سال پيش فوت نمود، اين مطلب را                  ) ٣( بری   هايلی  دانشکدة هند شرقی در          

کند. چون قسمت اعظمِ مردمِ هند دهقانان                 دوفاکت بزرگ بيان می           خوبی برمبنای       به 
  "in the shape"صورت   هرگز(به     مصرفشانار وک وسايلآنهاو محصول اقتصادسرخودند، 

) ولذا    "saved from Revenue"  باشد نيست]    انداز شده   که ازدرآمد غير پس ای [اندوخته
 4کنند.  نمی    طیa previous process of accumulation" (   "(   را  مقدمی هرگزپروسةانباشت

                                                
کنند، در     ه بيشتر از عوايد ديگر به پيشرفت سرماية ملّی ياری میهای مخصوصی از درآمدک ـ "دسته۱

های مختلفی دراين         که مقام    هائی   نمايند و بالنتيجه در نزد ملّت       مراحلِ مختلفة تحولِ خويش تغيير می
عِ تکامل دارندکامالً متفاوتند... سود... در مراحلِ پيشينِ جامعه، درمقايسه با دستمزد و بهرة زمين، منب   

کارِ ملّی واقعاً رشد قابل توجهی يافتند،                که نيروهای      شد... هنگامی      ناچيزی برای  انباشت شمرده می            
  کنند." کسب می مثابه منبعِ انباشت نسبت به سايرِ درآمدها اهميت بيشتری آنگاه سودها به

(Richard Jones: "Textbook etc.", p. 16, 21.) 
مارکس تفاوت       کارل    بیِ اارزي     که بنابه    )ـ اقتصاددان مبرِّزِ انگليسی            ۱۸۵۵ـ ۱۷۹۰(   ارد جونس    چري  )  ۲( 

ضرورت  ثروت انباشته وکارگران واقعی به توليد را دريافت و ازتضادّ مابينِ صاحبان های خیِ شيوهتاري
در اين     که قولِ مورد استناد          کنيم  اين نکته جلب می      داری پِی برد. ـ توجه خواننده را به                   زَوالِ سرمايه 

کرده،     آن را تصريح       نيافتن به    گفتارِ چاپ چهارم دست         که فريدريش انگلس در پيش           است  متن همان   
ده است           ن              احتمال دا نوشتنِ عنوا نقل        کتابی   که مارکس در  ازآن  ه       که  اشتبا باشد.       قول شده  کرده 

 اين مسئله است.  همين صفحه نيز مربوط به ۴زيرنويسِ شماره 

)۳ ((Haileybury)  
دست  چاپ چهارم): بايد اشتباهی شده باشد زيرا گفتارِ فوق به و بعد. (ملحقه به ۳۶مانجا، صفحة ـ ه۴

  نيامده است. (فريدريش انگلس) 
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کمتر از جاهای ديگر سيستمِ قديمی را              که سيادت انگلستان       ازسوی ديگر، در اياالتی             
وسيلة اربابان بزرگ، که قسمتی از                کارگران غيرکشاورز مستقيماً به              ه است،   د تغيير دا   

کنند، استخدام      یعنوان خراج يا بهرة مالکانه برداشت م                   محصولِ زراعتی را به           اضافه  
صورت جنس و عين مورد مصرف بزرگان                محصول به    شوند. سهمی از اين اضافه         می 

مصرفیِ ديگری برای         وسيلة کارگران مبدل به وسايل          گيرد، سهمی ازآن نيز به قرار می
دهد، که      گرددکه جنبة تجملی دارند. بقيه، دستمزدکارگران را تشکيل می                       اربابان می

  کارِ خويشند. واتخود مالک اَد
ای وسعت يافته، بدون هيچگونه مداخله و                  توليد بر پايه       دراينجا توليد و تجديد          
دارِ "پرهيزکار"        منظرکه سرمايه سوارِ پريشان آور، اين يکّه ميانداری اين پارسای شگفت

  گيرد. شود، انجام می خوانده می
  

  سرمايه             به  رزشا اضافه   متناسبِ  ازتقسيمِ  مستقل عواملی،که .۴
  کشیِ  : درجة بهره ، معينِ دامنة انباشت هستند و درآمد     
  کار ـ تفاوت متزايد بينِ سرماية  کار ـ  بارآوریِ   نيروی     
  ريخته ـ مقدارِسرمايةپيش شده مصرف وسرماية کاررفته به     

  
شود،آنگاه مسلّم   معلوم فرضارزش به سرمايه و درآمد  اضافه  هرگاه نسبت تقسيمِ

گردد. اگر        ارزش ميزان می         اضافه   مقدار مطلقِ       مقدار سرماية انباشته برحسبِ            که  است 
گردد، آنگاه برحسبِ           % مصرف می    ۲۰شود و    % مبدل به سرمايه می       ۸۰شودکه    فرض   

 ۲۴۰۰ليرة استرلينگ باشد، سرماية انباشته به          ۱۵۰۰يا  ۳۰۰۰ارزش اضافه اينکه مجموعِ 
ارزش     اضافه   که حجمِ    کلّية عواملی     جهت  همين  شود. به    ليرة استرلينگ بالغ می        ۱۲۰۰يا 

بارِ ديگر عواملِ         کنند، در تعيينِ مقدارِ انباشت مؤثرند. ما يک                  می  [ايجاد سبب]      را تسبيب   
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که درمورد انباشت مشاهدات             حيث  دهيم ولی فقط ازآن          مزبور را مورد توجه قرار می      
  دهند. می دست جديدی به

کار وابسته       ازنيروی کشی درجة بهره ارزش، نخست به اضافه که نرخِ  خاطر هست به
که در برخی موارد تسريعِ               دهد   است. علم اقتصاد چنان به نقشِ اين عامل اهميت می                  

کارگران      کشیِ  آن ازراه باالبردن بهره     بارآورِکاررا باتسريعِ  وسيلةترقّیِ نيروی انباشت به
شد   ارزش بود، همواره چنين فرض            اضافه توليد  که مربوط به دربخشی ١شمارد. يکی می

دادن قهریِ دستمزد به           کار است. معذلک تنزّل         که دستمزد الاقل برابر با ارزشِ نيروی    
توان    کندکه نمی    آنچنان نقشِ بسيارمهمی ايفامی         عملی خود، درجريان تر از ارزشِ پائين
کرد. در درون مرزهای مشخّص، اين تنزّلِ قهریِ دستمزد ذخيرة       آن ن ای را وقف لحظه

ل به انباشت ـ ماية سرمايه می مصرفکند. کارگر را مبد  
بارآور نيستند.          گويد: "دستمزدها دارای هيچگونه نيروی      می  جون استوارت ميل

نبِ يک نيروی آنها قيمتکاالهاکمکی نمی    کار، به  کارند و درجهمچنانکه    کنند  توليد ،
خريداری      کار بدون      که داشت ندارند. اگرامکان مورد تأثيری آالت نيز دراين ماشين بهای
ازبادهوا زندگی           کارگران  شدکه می اگر ولی ٢ گرديد." می دستمزد زائد گيرد،آنگاه انجام

                                                
کشی)  گويد: "درمراحلِ مختلفة جامعه، انباشت سرمايه يا وسيلةکارگُماری (يعنی بهره می ريکاردوـ ۱

رآورِکار بستگی داشته باشد. نيروهای بارآورِکار              نيروهای با وکم سريع است و درهرحال بايد به بيش
شوند." اقتصاددان ديگری   وفور يافت می های حاصلخيز به رسدکه زمين حداکثر می عموماً در جائی به

دادن     نويسد: "چنانچه در اين جمله مقصود از نيروهای بارآورِکار نشان                                 گفتار چنين می     دربارة اين       
رسد آنگاه اين جمله فقط يک             کارگرِ توليدکنندة آن می            باشدکه به    ناچيزبودن سهمی از محصول          

ايل مالک آن     ـصورت تم     که در      ای است    مانَد مايه     که باقی می     است، زيرا سهـمِ ديگـری         همانگوئی    
"if the owner pleases" ، که زمين حاصلخيزتراست اکثراً  درنقاطی د سرماية انباشته شود. ولیتوان می

 (.Observations on certain verbal disputes etc.", p. 74-75") آيد."      پيش نمی چنين موردی

 ,J. St. Mill: "Essays  on  some  unsetllod Questions  of  Political  Economy", London) ـ۲

 1844, p.90) 
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ن بود  بنابراين رايگان         گرديد.      پذير نمی    هيچ قيمتی امکان      آنها به    کنندآنگاه خريداریِ           
آن نزديک شد       توان به     که همواره می       کلمه است   معنای رياضیِ به  آنها عبارت از حدی  

که دستمزدها      است  سرمايه   مستمرِّ خودگرايشِ رسيد. اين خودآن توان به گاه نمی هيچ ولی
که من مکرراً از او         هجدهم ازنويسندگان قرن دهد. يکی تنزّل )١(را تا اين نقطة نيهيليستی

که   ، هنگامی    "Essay on Trade and Commerce"کتاب    مصنّف   ام، يعنی کرده قول نقل
دستمزد   را تاسطحِ    انگليسی  که دستمزد  است  انگلستان دراين دارد وظيفةتاريخیِ می اعالم

راکه در ضميرِ سرماية انگليسی             ترين رازی  دهد، درواقع درونی تنزّل و هلندی فرانسوی 
ما (بيان     اگرفقرای      گويد: "ولی     می لوحانه چنين وی ازجمله ساده ٢کند. می افشا است  نهفته

قيمت   کنند... ناچارکارِآنها بايدگران                زندگی بخواهند با تجمل کارگر)  دربارة  تعريضی
  که   "heap of superfluities"کنندة زوائدی         حجمِ موراست   است به کافی   شود... فقط

     ه شود: عرق، جين، چای، قند، ميوه                     مصرف می   های ما     کارخانه     کارگرانکنند توج-

          انفيه و توتون وی نوشتة     ٣کشيدنی وغيره."         های خارجی، آبجوی قوی، چيت، توتون

                                                
)۱ (Nihilisme    ِازکلمة التينی)Nihil               که در قرن      ـ سيستمیيعنی هيچ) ـ نفیِ هرعقيده و هر سازمان

در برخی ازکشورهای اروپائی هوادارانی داشته و معتقد به تخريبِ هرگونه سازمان اجتماعی و                                      ۱۹
لزوم وجود  آنارشيسم که جانشين سازد. درحالی  ديگری  آن سازمان  جای آنکه به است بدون سياسی بوده

  سازمان اجتماعی و اقتصادی است.  خواهان تخريبِ هر کند نيهيليسم هرحکومت و دولتی را نفی می
  An Essay on Trade and Commerce", London, 1770, p. 44".ـ   ۲

نتشر را م داران انگليسی برخاستةمعدن تايمزشکايات ازدل روزنامة۱۸۶۷وژانوية ۱۸۶۶همچنين دردسامبر
کارگران  نوشته بنابراينبود.  قرارگرفته بلژيک موردستايش معادن کارگران که درآن وضعِ خوشِ ساخت

مورد احتياجِ  سود"اربابشان" به ماندن زائدبرآنچه برای زنده  چيزی کنند ونه می چيزی مطالبه ديگرنه مزبور
دارند. کارگران بلژيکی تحملِ بسيار دارند ولی نه تا اين حد که در روزنامة                                       مبرم است دريافت می

 (Marchienne)ين  مارشید! اعتصابِ معدنچيان بلژيک نزديک کارگرِ نمونه ذکر شون  عنوان تايمز به
  اين ادعا بود. گرديد پاسخ به ضربِ باروت و سرب سرکوب درگرفت و به ۱۸۶۷که درآغازِ فورية 

 ۴۶ـ۴۴ـ همانجا، صفحة ۳
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آسمان ناله و افغان سر          کند که دست به     را نقل می )١(شاير تون پنورثمداری از  کارخانه
 تراست،   ازانگلستان ارزان            کامل   ثلث   نسبت يک   کار به      گويد: "در فرانسه  داده چنين می

کنند وخوراک و پوشاکشان درويشانه است. قوت                    کار می فرانسوی سخت زيرا فقرای
  ندرت    آنها به     است. زيرا      کرده    خشک   آنان نـان، ميوه، سبزی، ريشة گياه، ماهیِ           غالبِ

 ٢کنند."     می   است نان هم بسيارکم مصرف           گران    گندم   که  هنگامی   خورند و گوشت می
سبکی  مايعات      يا   دهد: "مضافاً براينکه نوشابة آنها جزآب         نوشته چنين ادامه می حبصا

کنند... البته        پول خرج می      کم    انگيزی    نَحوِ شگفت  عمالً به   که   طوری    نيست به   نظيرآن     
نيل به چنين وضعی دشوار است ولی، چنانکه وجود اين وضع در فرانسه و هلند نشان              

يانکیِ     آمريکائی، يک       زنی   الف    دهة بعد     دو   ٣نيست."    غيرممکن آن دهد، رسيدن به می
تعقيبِ   ومردم به       ، برای رضای خدا        ) 4( ) کُنت رومفورد      (يا    بنيامين تومپسون     شده،    بارون 

                                                
)۱ (Northamptonshire جنوبیِ يکی آن شهرِ کرسیِ که انگلستان مجاوِرِآکسفورد وکاونتری از اياالت 

Northampton  .است  
است چون از هيجانات         شودکه بخشودنی      مرتکبِ تقلّبِ مقدسی می      شاير  تون   پنورثمدار  ارخانهـ ک۲

کارگران مانوفاکتوریِ انگليس وفرانسه را باهم مقايسه  که زندگیِ است قلبی برخاسته است. وی مدعی
کارگران  قول شده مربوط به که ازاو نقل لبیکند مطا است ولی، چنانکه خود نيز بعداً اعتراف می نموده

  کشاورزی فرانسه بوده است!
که در  . (تذکّرات برای چاپ سوم): درروزگارِکنونی، از دولت سرِ رقابتی۷۱ـ۷۰ـ همان اثر، صفحة ۳

، عضوِ پارلمان ستاپلتونايم.  بازارِ جهانی پس ازآن تاريخ درگرفته است،گامِ ديگری فراتر ازآن نهاده
م دان شود، من نمی کشورِبزرگ صنعتی دهد: "اگر چين مبدل به دهندگان خود چنين توضيح می رأی به

نمايند، درمبارزه  خود تنزّل آنکه تا سطحِ رقبای کارگریِ اروپا چگونه خواهند توانست، بدون های توده
ایِ  ديگرمزدهای قاره ) اکنون هدف موردآرزوی سرمايةانگليس۱۸۷۳سپتامبر ۳پايدار بمانند." (تايمز، 

  اروپا نيست، خير، آماجِ دستمزد چينی است.
)۴ (Sir  Benjamin Thompson, Count of Rumford )۱۷۵۳که پس از  ) ـ  نويسندة انگليسی۱۸۱۴ـ

  درآمد. باويرخدمت دولت  عنوان وزيرجنگ به آمريکا و انگلستان به پايان جنگ بينِ
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درآن      که  است  طبخی  کتاب   درواقع       وی    "Essays"برخاست. رسالة       راه بشَردوستانه همين
کارگران      جای غذای عادی وگران    هائی به لمگر بد است تا  دستور غذا داده شده انواعِ

ازآب      آميز   انگيزکه مخصوصاً موفقيت      " حيرت   های اين "فيلسوف        از نسخه  بنشانَد. يکی
پنی نمک، يک  شور، يک ماهی  پنس ۳ذرت،  فوند ۵فوند جو،  ۵است: " چنين درآمده

4و    پنس ۲۰پنس فلفل و سبزی ـ مجموعاً با  ۲پنی سرکه، 
 نفر  ۶۴برای         شود آشی   می   3

4تا  سرانه را مخارج توان می گندم قيمت به باتوجه و  پخت،
  ١پنی تنزّل داد."  1

  ٢را زائد ساخت. تومپسون داری و تقلّب درکاالها آرمان پيشرفت توليد سرمايه

                                                
  .Benjamin Thompson: "Essays, political, economical and philosophical etc.", 3 vol)ـ  ۱

 London, 1796-1802. T. I, p. 288.)  
  در اثرِ خود تحت عنوان: ف. م. ايدنسر 

 "The State of the Poor, or an History of the Labouring Classes in England etc."    
کند و از روی سرزنش            ها توصيه می    کارگاه     مديران      ههمين آشِ رومفوردیِ بينوايان را مخصوصاً ب                  

جای  های بسياری هستندکه به گويد: "در اسکاتلند خانواده کارگران انگليسی را مخاطب قرار داده می
نمک وآب مخلوط  فقط با که جو های دراز با بلغور يونجه وآرد سياه وگوشت، ماه گندم، جو خوردن

  . (”and very comfortably too„) آسايش." درکمالِ هم کنند آن شود زندگی می  می
  )۵۳۰ـ ۵۰۳، صفحة ۲، فصل۲(همان اثر، جلد اول،کتاب 

  در: )۱ـ۱((Charles H. Parry) پری. هچارلس بسياراست. ازجمله مثالً  ۱۹از اين قبيل تذکّرات در قرن 
"The Question of the Necessity of the existing Corn Laws Considered", London, 1816, 
p. 69. 

تر بخورند. در        خواهند نان مخلوط باآردهای پست         کشاورزیِ انگليس ديگر نمی گويد: "کارگران می
اسکاتلند،که درآنجا تربيت بهتری وجوددارد، اين پيشداوری ظاهراً شناخته نيست."بااين وجود همين 

  است. تر افتاده مراتب پائين ) به۱۷۹۷(ايدنمان اکنون درمقايسه با ز کارگرِانگليسی داردکه شکايت پری
گندم نسبت  کتابی دربارة تأثيرِماليات ) ـ پزشک و نويسندة انگليسی. مصنّف۱۸۶۰ـ۱۷۷۹( .پری هچارلس ) ۱ـ۱(

  طبقات مختلفة مردمِ روستائی.  به 
آيدکه در      ن برمیکميسيون پارلمانی تحقيق دربارة تقلّبِ وسايلِ زندگی چني آخرين های ـ ازگزارش۲

 ←نمونة    ۳۴است. مثالً آزمايشِ         نيست بلکه قاعدة عمومی         انگلستان حتّا تقلّب در داروها استثنائی              
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داران انگليسی و         اره  های سدة نوزدهم، اج            در پايان قرن هجدهم و نخستين دهه              
کردندکه مزدکارگران             طريق تحميل    دار حداقلِّ مطلقِ دستمزد را بدين               لُردهای زمين      

اعانةکليسای      شکلِ به   را   بقيه   و   پرداختند     ازحداقلّ می        کمتر  صورت دستمزد     به   را    کشاورز  
که درمورد      سی را  ای از خوشمزگیِ اربابان انگلي               رساندند. اينک نمونه         آنها می محل به

-سپينکه مالّکان      آوريم: "هنگامی         اند می    خرج داده       تعرفة دستمزدها به   تعيينِ "قانونیِ"

کردند ناهارِ خود را           تعيين می   ۱۷۹۵دستمزدها را برای سال   (Speenhamland)الند هم
 ندارند...        غذا   صرف   به   کارگران نيازی         اندکه    انديشيده      کرده بودند و ظاهراً چنين    صرف

فوند و يازده اونسی             ۸گردة نان       که  گرفتندکه مزد هفتگیِ هرکارگر، تا زمانی                 ميمتص 
کند تا قيمت     شيلينگ باشد و منظّماً ترقّی      ۳قيمت يک شيلينگ است، بايد از قرارِ              به 

محض اينکه قيمت نان از اين حد گذشت،               پنس برسد. به     ۵شيلينگ و   ۱گردة نان به  
  اين   گردد. از شيلينگ بالغ ۲ گردة نان به تنزّل نمايد، تاآنجاکه قيمت مزد بايستی متناسباً

5ميزان افراد بايد به يک از ناچار غذای هر پس
  از ۱۸۱۴ سال در ١شود."   کمتر از پيش 1

مديرِ     بزرگ، هم قاضی و         دارِ ،که هم اجاره (A. Bennett)نِت به آ.نامِ  به معروفی شخصِ
شد:   سؤالی   اعيان چنين     مجلس    تحقيقِ   بود و هم داورِ دستمزدها، درکميسيون          *انخانهنو

"بلی،     جواب:      شود؟"    می   ملحوظ    نسبتی   کارگر اعانةکليسائیِ کارِ روزانه و ارزشِ بينِ "آيا
 ۱۱  و   فوند   ۸گردة نان (         وسيلة يک  آن به عالوه بر مزد اسمیِ درآمد هفتگیِ هر خانواده

يک از     گردة نان برای نگاهداریِ هر            نظرِ ما  شود... به پنس سرانه تکميل می ۳واونس) 

                                                                                                       
وسيلة   آنها، به     تای   ۳۴های مختلفة لندن خريده شده بود، نشان دادکه در                 ترياک، که از داروخانه →

تقلّب شده است. در بسياری         ای از پوست خشخاش، آردگندم، صمغ، خاک رس، شن وغيره              آميزه
  ای مرفين وجود نداشت. ازآنها حتّا ذره

 A Review of the Evidence before the Committees of")دعاوی)  (وکيلG. B. Newnham  ـ۱

 the two Houses of Parliament on the Cornlaws", London, 1815, p. 28, Note. 
  

  کنند.  رآن نگهداری میبينوايان و مستمندان را دکه  جائی ٭
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کليسا     پنس برای لباس است. هرگاه            ۳است، و     کافی افراد خانواده در مدت يک هفته
شيلينگ مزبور حذف خواهد شد. اين              ۳مايل باشد خود عينِ لباس را بدهد، آنگاه                   

کنم   گمان می است بلکه رايج (Wiltshire)شاير ويلتیِ غربیِ تمامِ نواحتنها در  روِش نه
يکی از نويسندگان بورژوائیِ همان عصر فرياد                ١در سرتاسرِکشور رواج داشته باشد." 

وطنان    داران ساليان دراز طبقة قابل احترامی از هم                        زندکه: "پس بدين طريق اجاره                می 
دندکه درنوانخانه پناهگاهی برای خويش                   کشاندند وآنهارا وادار نمو  انحطاط خودرا به

که حتّا ازانباشت ضرورترين توشة         خود افزود، درحالی دار برمنافعِ اختيارنمايند... اجاره
اصطالح خانگی(فصل سيزدهم،       کارِ به طورِ نمونه به ٢کارگر جلوگيری نمود."  مصرفیِ

کارگر، چه نقشی        بند د) نشان دادکه دزدیِ مستقيم از ذخيرة مصرف ضروریِ                 ۸فقرة 
کند.   ارزش و بالنتيجه در ايجاد انباشت ـ ماية سرمايه ايفا می       اکنون درتشکيلِ اضافه هم

  های ديگری طیِّ همين بخش عرضه خواهد شد. فاکت
کار را     که وسايلِ    های صنعت آن قسمت از سرماية ثابت             با اينکه در عمومِ رشته        

ر، برحسبِ بزرگیِ مؤسسه، تطبيق نمايد،              کارگ    دهد بايستی با عدة معينی          تشکيل می  
ِ  که آن قسمت از سرمايه همواره در همان نسبت                      وجه لزومی ندارد            هيچ  معذلک به   

ساعته   ۸نفرکارگر باکارِ         ۱۰۰ای    کار رشد نمايند. مثالً درکارخانه     کارگران مشغول به
ساعات   اين   برابرِمجموعِ      دار بخواهدکه نيم     دهند. اگرسرمايه کار تحويل می ساعت ۸۰۰

تنها بابت     مجبوراست نه     نفرکارگرِ جديد استخدام نمايد ولی    ۵۰تواند را ترقّی دهد، می
                                                

   ۲۰ـ۱۹ـ همانجا، صفحة ۱

 Ch. H. Parry: "The Question of the Necessity of the Existing Corn Lawsـ                      ۲

 Considered", p. 77, 69.  
آن را  که خود (Antijacobin) ژاکوبنتنها از بابت جنگ ضدّ  نوبة خود نه  دار به آقايان لُردهای زمين

ای برتمولِ خويش افزودند.  العاده نَحوِ فوق کردند، "خسارت" گرفتند بلکه به نامِ انگلستان تعقيب می به
برابرگرديد." (همانجا،   ۶سال  ۱۸عوايد آنها دو برابر، سه برابر، چهار برابر شد و در برخی موارد طیِّ 

  )۱۰۱ـ۱۰۰صفحة
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تواند     ريزکند. اما وی باز می            ای پيش    کار نيز سرماية تازه   دستمزد بلکه از جهت وسايلِ
  صورت وسايل     کار وادارد. درآن  به ساعت ۱۲ساعت ۸جای به را  قديمی   کارگران همان

ای   يافته   کارِ الحاق      سان  شوند. بدين     کنند ولی تندتر فرسوده می           ارِ موجودکفايت می       ک 
اضافه    محصول و    تواند اضافه وجودآمده است می کار به وسيلةکششِ بيشترِ نيروی که به 
آنکه بخشِ سرماية ثابت متناسباً افزايش               ارزش يعنی جوهرِ انباشت را باال ببرد بدون                     

  يافته باشد.
وجه جزئی از       هيچ  نايعِ استخراجی، مثالً در مؤسسات معدنی، مواد خام به                     در ص  

کارِگذشته نيست      کار محصولِ     دهد. اينجا محمول         ريخته را تشکيل نمی        سرماية پيش   
های فلزّی، فلزّات،          رايگان عطا شده است. چنين است سنگ            بلکه ازجانب طبيعت به       

ماية ثابت تقريباً باألنحصار عبارت از                سنگ، سنگ وغيره. دراين قبيل موارد سر          ذغال
شوند،    يافتة کار را درکمالِ خوبی متحمل       توانند مقدارِ افزايش کار است،که می وسايل

شوند آنگاه     هرگاه ساير شرايط ثابت فرض          کارگریِ روز و شب). ولی های (مثالً دسته
کند.   ترقّی می    نسبت مستقيمِ تعدادکارگران مورد استخدام                  محصول به    حجم و ارزشِ       

محصول يعنی انسان و طبيعت، آفرينندگان عناصرِ                   دراينجا نخستين عواملِ آفرينندة              
آئیِ    کش  دهند. از برکت        يکديگر می دست به مادیِ سرمايه مانند اولين روزِ توليد دست

آنکه مقدمتاً سرماية ثابت بزرگتر               کار، قلمرو انباشت وسعت يافته است بدون                نيروی   
  شده باشد.

وسعت    اضافی    مساعدة بذر وکود        را بدون زراعی های زمين توان نمی درکشاورزی
وکارِ صرفاً مکانيکیِ        گرفت، آنگاه حتّاکشت         ای انجام      داد. ولی هرگاه چنين مساعده              

که عدة    است  قدرکافی     کند. همين    آسائی در ميزان محصول می            زمين نيز تأثيرِ معجزه        
ميزان فعاليت خود بياَفزايند تا حاصلخيزیِ زمين بيشتر شود، بدون          کارگران موجود بر

مورد باز تأثيرِ مستقيمِ انسان         ريزگردد. در اين کارِ جديدی پيش اينکه الزم باشد وسايلِ
نباشت می    که سرچشمة بالواسطة افزايشِ             است  طبيعت    روی    به  اينکه    گردد، بدون          ا
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  احتياجی به سرماية جديد باشد. 
کار مستلزمِ مخارجِ متناسبی          اضافیِ   معنای اخصّ هرمصرف   سرانجام، درصنعت به

ندارد. و       کار ضَرورت حتمی       در مواد خام است، ولی چنين مخارجی در مورد وسايل                
که    ای مواد خامِ مخصوصِ خويش و همچنين موادی را                      کارخانه     اينکه صنعت   نظر به  

گيرد، طبعاً      استخراجی وکشاورزی تحويل می              برای وسيلةکارش الزم است از صنايعِ      
توليد     سرماية اضافی      ريزِ   ئی نيزکه در دو رشتة مزبور بدون پيش                 از محصوالت اضافی 
  گردد. شده است، منتفع می

 و  کار   نيروی      وآفرينندة ثروت، يعنی     د  که سرمايه است: هنگامی  چنين  کلّی نتيجة
وی امکان        که به    کند  کسب می   درت انبساطی     برد، آنچنان ق        می   خود فرو      زمين را، در       

 وسيلة مقدارِ    را در وراِء حدودی امتداد دهدکه ظاهراً به     دهد عواملِ انباشت خويش می

وسيلة ارزش و حجمِ وسايل           گرديده است، يعنی حدودی،که به       وی تحميل خودش به
  است.  آن گرديده و وجود سرمايه وابسته به توليد قبالً ايجاد شده ، تعيين

اجتماعی      کارِ  اهميت بسزا دارد درجة بارآوریِ درانباشت سرمايه که ديگری  عاملِ
  است. 

بارآورِکار بر حجمِ محصوالت،که معرف مقدار معينی ارزش ولذا         با نموِّ نيروی
ارزش ثابت        اضافه   که نرخِ     شود. درصورتی       ارزش نيز هستند، افزوده می               اضافه   حاویِ    

بارآورِکار باشد، حجمِ              تر از رشد نيروی        آن آهسته     که تنزّلِ    حتّا درصورتی      بمانَد و يا    
محصول به درآمد و         يابد. بنابراين چنانچه تقسيمِ اين اضافه                محصول افزايش می        اضافه  

در    آنکه   کند بدون     تواند ترقّی    دار می آنگاه مصرف سرمايه سرماية الحاقی يکسان بمانَد
زيان    است مقدار نسبیِ انباشت ـ مايه به            اصل شود. حتّا ممکن    انباشت ـ مايه نقصانی ح       

کاالها وسايل       شدن که ارزان پذيراست کند و اين درصورتی امکان ذخيرة مصرف ترقّی
دار قرار دهد. ولی چنانکه ديديم                   گذشته يا بيشتر ازآن دراختيارِ سرمايه       يزانم  تمتّعی به

ریِ رشدکار باارزان بارآو اينکه   ارزش، همگامند ولو          اضافه     نرخِ   گر ولذا باترقّیِکار شدن
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کار   نسبت رشد بارآوریِ         ترقّیِ مزد واقعی هيچگاه به             کند.   کارگر نيز ترقّی       مزد واقعیِ     
کار بيشتر     است نيروی     که به سرماية متغير مبدل شده  نيست. بنابراين همان مقدار ارزشی

که به سرماية ثابت       آورد. همان مقدار ارزشی درمی حرکت و بالنتيجه کارِ بيشتری را به
کارِ بيشتر، در       شود يعنی در وسايل       توليد بيشتری نموده می          بدل شده است در وسايل        

و  آفرين    عواملِ محصول      گردد و بنابراين هم          مواد کار و مواد کمکی بيشتر مجسم می              
کنندة کار را       عواملِ جذب       يگر عبارت د     کند يا به    زا را زيادتر می           عواملِ ارزش          هم 

سرماية الحاقی يکسان بمانَد ويا حتّا تنزّل نمايد تسريعِ                     اگر ارزش  دهد. پس افزايش می
شود بلکه توليد      تر می   تجديدتوليد ازلحاظ مادی وسيع     تنها مقياسِ انباشت ميسراست. نه

  کند. سرماية الحاقی نمو می تر از ارزش ارزش نيز سريع اضافه 
که قبالً در پروسة        ای   بارآورِکار در سرماية اصلی، يعنی در سرمايه                       شد نيروی   ر 

که از پيش      کند. يک قسمت از سرماية ثابتی            توليد بوده است، نيز واکنش ايجاد می                 
های   آالت وغيره،که فقط طیِّ دوره                کار مانند ماشين      وارد شده مرکّب است از وسايل

گردند يعنی نمونة جديدی از همان                توليد می    شوند. ولذا تجديد         درازی مصرف می         
ميرد و يا پايان وظيفة           کار می   هرسال جزئی ازاين وسايل شود. ولی آنها می نوع جانشينِ

يا مرحلة      آن   توليد اَدواریِ          از تجديد      ای   سال مرحله      رسد. بنابراين هر        آن درمی        توليدیِ
بارآورِ        رسد. چنانچه نيروی فرامیوسيلة نمونةديگری ازهمان نوع  آن به ساختنِجانشين

با       بارآوریِ         کار رشد نموده باشد ـ و          وسايل   کار در زادگاه همين             ترقّیِ     کار مستمراً 
و افـزارها،          ها  کهنه، ماشين    جای اسبابِ      کند ـ آنگـاه به       و فن نمو می       بالانقطاعِ علم      

که دارند    توجه به ميدان عملی آنها بيشتر است و با که بازده ها و وسايلِ ديگری دستگاه
دائماً      که  ئی  نظر از تغييرات جزئی          اُفتند. سرماية کهنه، حتّا صرف          کار می    ترند به    ارزان     

گردد. جزِء       شکلِ بارآورتری تجديدتوليد می              شود به   کارِ موجود وارد می             در وسايل    
       کمکی، دائماً                    ديگرِ سرماية ثابت خام و مواد طیِّ سال تجديدتوليد        اصلی، يعنی مواد

تجديد     سال  اکثراً همه     باشندکه   ويژه اگر موادّ مزبور ازکشاورزی برخاسته                       شوند، به می



    ۹۴۳    کارل مارکس  

  

حال هم در سرماية          بستنِ هر اُسلوبِ بهتر و غيرآن درعين               کار   گردند. بنابراين به           می 
که در    شرفتی کند. هر پي     کار افتاده است تأثير می           قبالً به  که   ای   الحاقی و هم در سرمايه

شده  سودمند واستفادة مفيد ازموادّ شناخته          تعداد موادّ تنها آيد نه وجود می علمِ شيمی به
دهد.    گذاری را نيز بسط می           کند بلکه با رشد سرمايه، ميدان سرمايه              را چند برابر می        

کاربردن مدفوعات پروسة توليد ومصرف را در                       حال پيشرفت علمی، نَحوة به           درعين   
گذاریِ بدوی مادة            سان بدون سرمايه       آموزد و بدين         تجديد توليد، می        ريان پروسة    ج 

  آورد.  وجود می ای برای سرمايه به تازه
استفاده از ثروت طبيعی را خود          کار، افزايشِ  طورکه باالرفتنِ شدت نيروی همان

شی برای بسط سرمايه       همان قسم دانش و فن نيز قوة گستر              سازد، به     تنهائی ميسر می     به 
کاراُفتاده است. اين قوه درآن    آورندکه مستقل از مقدار مشخّصِ سرماية به وجود می به

کند.   گرديده است تأثير می         قسمت از سرماية اصلی نيزکه وارد مرحلة نوشدن خويش        
اش   کهنه  سرِ شکلِ پشت   که  ئی  اجتماعی پيشرفت تازةخويش، ازآن مزبور درشکلِ سرماية

بارآور درعين        که اين تکاملِ نيروی نيست شود. شکّی است مجاناً مستفيد می انجام شده
کاراُفتاده کاهش يابد. تاآنجاکه اين                    شودکه جزئاً بهای سرماية به          آن می    حال موجبِ     
کارگر     گردن    آن به    نَحوِ بارِز محسوس است، بارِ اصلیِ             کاهشِ بها در ميدان رقابت به              

خسارت     کارگر    کشیِ  آيدکه ازراه تشديد بهره           دار درصددآن برمی هسرماي اُفتد زيرا می
  نمايد.خويش را جبران 
سازد. ازسوی       می  محصول منتقل    کند به  می راکه مصرف توليدی  وسايل کار، ارزشِ

آيند،    حرکت درمی      کار به    وسيلة مقدارمعينی      که به  توليدی ديگر ارزش و حجمِ وسايل 
نسبت مستقيم دارند. بنابراين هرچند مقدارکارِ واحد، همواره همان                                کار   با بارآوریِ       

ِکار ارزش ـ سرماية         مقدار ارزشِ جديد به محصول بياَفزايد، معذلک با ترقّیِ بارآوری
می کار به محصول منتقل می قديم،که همراه کند. شود، نمو  

ات واحدی با       مثالً چنانچه يک ريسندة انگليسی و يک ريسندة چينی ضمنِ ساع     
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توجود خواهندآورد.       هفته مقدار ارزشِ واحدی به واحدکارکنند، هردو طیِّ يک شد
با وجود اين تساوی، تفاوت عظيمی بينِ ارزش محصولِ هفتگیِ انگليسی،که با ماشينِ    

کار   که فقط باچرخِ ريسندگی         کند، و ارزش محصولِ چينی    کار می خودکارِ نيرومندی
 ريسد   کارگرِ چينی يک فوند پنبه می             که  د. در اَثنای همان مدتی            کند، وجود دار          می 

يافته چندين       قديمیِ انتقال      های    است. ارزش        صدها فوند پنبه رشته       انگليسی    رِـکارگ   
در    گردد، زيرا         می  متورم     کارگرِ انگليسی       محصوالت     صد بار بزرگترند و لذا ارزشِ               

شوند و   ای حفظ می     صورت سودمند تازه         به شده   منتقل    های   محصوالت مزبور ارزش           
آموزد     ما می   انگلس به    کار اُفتند. فريدريش           مثابه سرمايه به      توانند از نو به        سان می   بدين  

آمدند و محصولِ پشمِ سه سالِ         ياری نمی     های نوظهور به       ماشين  ۱۸۷۲که "اگر درسال       
رنتيجة کمبودکارگر        رشتند (درانگلستان)، آنگاه همة محصولِ مزبور د                گذشته را نمی

که درپيکرِ      کاری    البته   ١  ماند."     نشده همچنان برجای می  صورت آماده بايستی هنوز به می
کرد، ولی به عدة         آالت تجسم يافته بود هيچ انسانی را مستقيماً از زمين سبز نمی ماشين
بارآور       طورِ   ارا به  ه تنها پشم کم، نه زندة نسبتاً کارِ دادکه باالحاقِ می کارگر امکان اندکی

وجودآورد        آنها بياَفزايند، بلکه اين امکان را نيز به                   مصرف نمايند و ارزشِ جديدی به           
کارِ مزبور وسيله         همين سبب  که در شکلِ نخ وغيره ارزشِ قديمِ پشم محفوظ بماند. به  

بتی کارِ زنده اين خود موه            گرديد. برای        يافتة پشم    و مشوقی برای تجديد توليد وسعت       
دارد. بنابراين           های قديمی را نگاه         آفرينشِ ارزشِ نو، ارزش               است طبيعی،که در اَثنای          

ش ولذا با بسط نيروی بارآور         توليد  وسايل کار با باالرفتنِ درجة تأثير، وسعت و ارزشِ
شکلِ همواره     ای راکه دائماً درحال رشد است به                 سرمايه    توأم با انباشت خود، ارزش              

  ٢سازد. دارد و جاويد می ه میجديدی نگا
                                                

 .F. Engels: "Lage der arbeitenden Klasse in England", p. 20  ـ۱

اَفزائی، هرگز امکان           ـ علم اقتصادکالسيک نظر به فقدان تحليل درمورد پروسة کار و پروسة ارزش  ۲
 ← ريکاردوتوان در نزد  کند. چنانکه مثالً می خوبی درک که اين عاملِ مهمِّ تجديد توليد را به نيافت
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ميليون  باشد، يک بارآور هرچه نيروی  گويد: "تحولِ میچنين  نمود. وی ازجمله را مشاهده نقيصه اين →

آنکه مدت و      شرط  کنند." اين حکم صحيح است به         نفر همواره همان ارزش را درکارخانه توليد می                  
تهای خود از نظر    گيری در برخی از نتيجه ريکاردوکارِآنها ثابت باشد. با وجود اين آنچه  درجة شد

که نيروی بارآورِکارشان مختلف باشد مقاديرِ بسيار        ميليون نفر درصورتی ککه ي است دور داشته اين
ارزشیِ بسيار متفاوتی در                     متفاوتی از وسايل توليد را مبدل به محصول می                     کنند و بالنتيجه مقادير 

شوند بسيار متفاوت  وسيلة آنها توليد می که به داری شود ولذا محصوالت ارزش آنها حفظ می محصولِ
کار برد تا بلکه برای  ای به مساعیِ بيهوده ريکاردوکه دربارة اين مسئله،  ردند. ضمناً متذکّر شويمگ می
نامد) و ارزش         يعنی ثروت مادی می    Wealthآن را  تفاوت بينِ ارزش مصرف (که وی سه باتيست ژان

ند، مبنی بر اينکه با       ک  ايراد می      ريکاردوکه  دهد: "درمورد اشکالی مبادله را روشن سازد. سه پاسخ می
آنکه ارزشِ       وجودآورد بدون           ثروت به      تواند دو تا سه برابر بيشتر           ميليون نفر می     های بهتر يک طريقه

شودکه طیِّ آن شخص  ای تلقّی مثابه مبادله زيادتری توليد نمايد، اگر، همچنانکه بايسته است، توليد به
آورد، آنگاه          دست  آن محصوالت به        د تا در قبالِ     ده   خدمات بارآورِکار، زمين و سرماية خود را می       

های جهان را       که ما تمامِ فرآورده           وسيلة همين خدمات بارآور است             گردد. به      اشکالِ مزبور زايل می         
شود  که توليد خوانده می         ای   آوريم... بنابراين... هرقدر خدمات بارآور ما درجريان مبادله     دست می به

قدر خدمات      همان   همان اندازه ما ثروتمندتريم و به  آورند، به دست شياِء سودمند بهمقدار بزرگتری از ا
  (J. B. Say: "Letters à M. Malthus", Paris, P. 168-169) بيشتری هستند."  بارآورِ ما دارای ارزشِ

عبارت از  ،ريکاردوکه برای او وجود دارد نه برای  است کند، و اين اشکالی بايد حل اشکالی راکه می
کند   رشد می   رف درنتيجة باالرفتنِ نيروی بارآورِکار             صهای م کميت ارزش که است: چرا هنگامی اين

دلخواه خود ارزش  شودکه بنابه شود؟ جواب: اشکال بدين طريق برطرف می آنها افزوده نمی بر ارزشِ
مبادله سروکار دارد.            هرصورت با     که به   مصرف را ارزش مبادله بخوانيم. ارزش مبادله چيزی است                         

شوند،  توليد بامحصول مبادله می کار و وسايل آن گويا ضمن که اگرتوليد را "مبادله"ای بخوانيم بنابراين 
مبادله  اندازه ارزش همان دهد به مصرف تحويل که هرقدر توليد بيشتر ارزش است آنگاه مثلِ روز روشن

بافی    صاحبِ جوراب       زانة کار مثالً جورابِ بيشتر به عبارت ديگر: هرقدر طیِّ يک رو شود. به بيشتر می
آوردکه "باازدياد         ياد می " بهسهتر است. ناگهان " همان اندازه وی ازلحاظ جوراب غنی تحويل شود به

کند "زيرا  وجه سروکاری ندارد) تنزّل می هيچ مقدارِ"جوراب"قيمت" آن(که البد با ارزش مبادله هم به
خود را به   کنندگان) را وادار میآنها (توليد رقابت که برايشان تمام شده          قيمتی  کندکه محصوالت← 
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رسد   نظر می   ازخودآمده وخودنگهدارِ سرمايه به      نيروی مانند کار طبيعیِ نيروی اين
صورت خصوصيت     کار به  بارآورِاجتماعیِ نيروهای رود، همچنانکه آن فرومی ودرشکمِ

مستمرِّ سرمايه       یِخوداَفزائ     مثابه به دائماً کار طورکه اضافه شوند وهمان گرمی جِلوِه سرمايه
کار مانند نيروهای ازآن سرمايه                  گردد. کلّية نيروهای          دار تصاحب می       وسيلة سرمايه    به 

  شوند. می ديده پول مانند اَشکالِ کاال ارزشیِ اَشکالِ همچنانکه عمومِ گردند می منعکس
شود.   می  نيز زياد     شده وسرماية مصرف کاررفته سرماية به بينِ تفاوت با نموِّ سرمايه،

آالت،     ابنيه، ماشين    شود مانند بزرگترمی کار وسايل ارزشیِ مادی و ديگر: حجمِ عبارت به

                                                                                                       
اند، سود ازکجا  قيمتی بفروشدکه برای او تمام شده دارکاالها را به آخر اگر سرمايه بفروشند." ولی →

همان  در ازاِء        گويدکه درنتيجة باالرفتنِ بارآوری، هرکس               می سههم بگذريم.  شود؟ از اين  ناشی می
شود  آورد اکنون دارای دو جفت جوراب می                 دست می که سابقاً به جای يک جفت جورابی معادل به

مر بسته ک که به ردّ آن است ريکاردوگيریِ وی درست همان حکمِ  همين قياس. بدين طريق نتيجه و به
طب قرار داده        را مخا    مالتوس   العادة فکری وی پيروزمندانه               بود. پس از اين زورآزمائی وکششِ فوق

است   آن غيرممکن     دارم. بدون که من صريحاً اعالم می است نظرية مستدلّی آقا اين گويد: "بله چنين می
تواند توانگرتر         را که چگونه ملّتی می         نکته  ويژه اين       دشوارترين مسائلِ علم اقتصاد را حل نمود و به         

است."    ينکه ثروت، خود، ارزش              رغم ا    يابد و علی     کاهش می    که ارزشِ محصوالتش          شود درحالی     
  )۱۷۰نوشته، صفحة   (همان

طور اظهار      انجام يافته اين        سههای    که درنامه      های مشابهی     بازی يک اقتصاددان انگليسی دربارة شعبده
جمعاً تشکيلِ    "those affected ways of talking"گری در پرگوئی های جِلوِه کند: "اين شيوه نظر می

کندکه آن را،        توصيه می   مالتوس   خوش دارد آئينِ وی بنامند و به     سه که آقای دهند آن چيزی را می
نيز درس دهد.        (Hertford)هرتفورد    که اکنون در بسياری از نقاط اروپا معمول است، در                           طور   همان

کنيد مسائلی را مورد         گويد: "چنانچه شما درکلّية اين نظريات خصلت متناقضی مشاهده می                        وی می   
که اين مسائل در نظرِ شما          آنها هستند و من جسارتاً معتقدم            دهيدکه نظريات مزبور مبيِّنِ            توجه قرار     

برکت همين شيوه     حال به    طور است ولی درعين          بسيار ساده و منطقی تلقّی خواهند شد." البته همين                 
  شوند جز نظرياتی بديع و بااهميت." چيز تلقّی می نظريات مزبور همه

("An Inquiry into those Principles respecting the Nature of Demand etc.", p. 116, 110.) 
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های   ،که در دوران           ها، يعنی چيزهائی       کار، انواعِ دستگاه           کشی، حيوانات       های زِه     لوله 
روند، و يا برای          کار می    های دائماً مکررِ توليدی تماماً به               کمابيش طوالنی، در پروسه            

آنها    گيرند، ولی فرسايشِ         آوردن نتايجِ مفيد مشخّصی مورد استفاده قرار می                      دست  به 
دهند و بنابراين فقط آن ارزش را       کم ازدست می کم را است ولذا ارزشِ خود تدريجی

محصول   کار درآفرينشِ        حد که اين وسايل       سازند. تاآن      محصول منتقل می جزءجزء به
بنابراين تاآنجاکه تماماً مورد            آن بيافزايند و به ای تازه آنکه ارزشِ کنند بدون شرکت می

شوند، وسايلِ مزبور، همچنانکه سابقاً          فقط جزئاً مصرف می گيرند ولی استفاده قرار می
طبيعی مانندآب، بخار، هوا، الکتريسيته          رايگان نيروهای  خدمت متذکّرگرديديم، همان

  که  دهد، درصورتی        کارِگذشته انجام می    که نیخدمت رايگا دهند. اين می را انجام وغيره
  گردد. مقياسِ رشد انباشت متراکم می گردد و روح يابد، به وسيلة کارِ زنده تصرف به

آيد، يعنی زيانکردکارگران         لباسِ سرمايه درمی اينکه کارِگذشته همواره به نظر به
 Aو B و C غيرکارگریِ  وغيره به حسابِ سودX بورژواها واقتصاددانان   شود، می ريخته

  (MacCulloch)کولوچ   مک بنابرنظرِ حتّا  اند،که کارِگذشته وجان ستايشگرِ محاسنِ ازدل
که پاداشِ خاصِّ خود را (ازقبيلِ بهره، سود وغيره)                 است آن  نابغة اسکاتلندی، مستحقِّ

توليد، درپروسة         صورت وسايل     کارِگذشته، به که تأثيرِ روزاَفزونی بنابراين ١مطالبه نمايد.
گردد    عاملی منتسب می  شود، به شکلِ سرمايه نسبت داده می کند، به کارِزنده اعمال می

است.   بوده، بيگانه وسايل اُجرتش موجدآن کارِگذشتة بی آنکه کارگر، يعنی که نسبت به
ند آن قادر نيست       زبانان ايدئولوژيک             داری و چرب        اندرکارِ توليد سرمايه           عاملينِ دست   

آن چسبيده است       که امروز به        توليد را خارج از نقابِ اجتماعیِ پر از تضادی                        وسايل  
خصلت    کارگربودن برده را از  تواند خصلت دار نمی نفر برده  بياَنديشند، همچنانکه يک

  بردگیِ او جدا نمايد. 
                                                

 امتيازِ کولوچ  مکبگيرد،  را (پاداشِ پرهيز)  "wages of abstinence" امتيازِ سنيور آنکه  از  ها پيش ـ مدت۱
"wages of past labour" ِآورده بود. دست کارِگذشته) را به (پاداش  
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ارزش   اضافه شود، حجمِ  معلوم فرض کار کشی از نيروی که درجة بهره درصورتی
شوند و اين تعداد نيز، ولو   تعدادکارگرانی بستگی داردکه در زمان واحد استثمار می هب

های  که سرمايه دراثرِانباشت    هراندازه است. پس مقدارِسرمايه به تغييرپذير، وابسته نسبت به
مايه    که ميان ماية مصرف و انباشت            ئی  همان اندازه مبلغ ارزشی             متوالی رشد نمايد به        

کند و   تر زندگی     گشاده    تواند دست     دار می     کند. بنابراين سرمايه    شود، نمو می تقسيم می
حال بيشتر "پرهيز" داشته باشد. و سرانجام هر قدر مقياسِ توليد با ازدياد حجمِ                                 درعين 

حرکت    تر ونيرومندتر به        فنرهای توليد جدی     کند شاه ريخته وسعت پيدا می سرمايةپيش
  آيند.   درمی

  

   ة ادعائیکارماي . ۵
  

-نيست بلکه، با تقسيم      گرديدکه سرمايه مقدارِ ثابتی              تحقيق مسلّم   در جريان اين        

سان درآمد به ارزش اضافه  شدنلحاقی، جزءکشدار ودائماً نَوکننده   وسرمايةا        ای ازثروت
عمل،    بودن مقدار سرماية وارد در                که حتّا درصورت معلوم         است. باز ديديم        اجتماعی    

برد (ازلحاظ اقتصادی منظورِ            خود فرومی بطنِ که سرمايه در ، دانش و زمينیکار نيروی
دارند)، امکانات       انسان طبيعتاً وجود عملِ که بدون است کاری کلّية محموالت ما از زمين

تواند در درون           که وی می     نَحوی   آورند، به       وجود می     قابل انعطافی را برای سرمايه به              
دست آورد. در اين             دان عملی مستقل از مقدار اصلیِ خود به               مرزهای مشخّصی، مي        

آن    شوند و موجب     که از پروسة دوران ناشی می               و احوالی       تحقيقات ازکلّية اوضاع         
نظر   وجودآيد، صرف      تأثيرِ بسيار متفاوت به داری واحد درجات گردندکه درسرمايه می

ضِ ما بود، لذا سرمايه را مانند               داری مفرو       است. ازآنجاکه حدود توليد سرمايه                  شده 
تری   عقالنی    داشته واز هرترکيبِ         ملحوظ ازپروسة توليداجتماعی خودروئی صرفاً شکلِ

کار و وسايل توليد موجود تحقّق يابد                 وسيلة نيروهای      که بتواند مستقيماً طبق نقشه به         
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جتماعی   که سرماية ا     م. اقتصادکالسيک همواره خوش داشته است               اي   نظر نموده     صرف 
مثابه مقداری ثابت با درجة تأثيری ثابت تلقّی نمايد. ولی اين پيشداوری برای                                       را به   

نادان و      فروشِ     فضل  ، اين    ) ١( جرمياس بنثام     وسيلة عاملِ بيسوادی چون            بار به    نخستين  
  صورت   پاافتاده و درخورِ فهمِ بورژوای قرن نوزدهم، به                             هاتف پرگوی مطالبِ پيش         

در ميان     ) ٣( مارتين توپر     همان عنوانی را داردکه               بنثام  در ميان فالسفه،         ٢آئينی درآمد.       
  4شاعران. اين هردو جز در انگلستان در جای ديگری امکان پيدايش نداشتند.

                                                
)۱( Jeremias Bentham  کنيد. اين ترجمه مراجعه ۲۹۵ـ به زيرنويس صفحة  
 Et. Dumontترجمة "Théorie des Peines et des Récompenses":بنثامج.کنيدبه  مراجعه ـ ازجمله۲

  فصل دوم. ، جلد دوم،کتاب چهارم،۱۸۲۶س، چاپ سوم، پاري 
)۳( Martin Farquhar Tupper )۱۸۱۰يسی.) ـ نويسنده وشاعرِ انگل۱۸۸۹ـ  
کس، حتّا فيلسوف  کشور هيچ انگليسی است. در هيچ زمان و در هيچ ای پاک پديده جرمياس بنثامـ ۴

داوطلبانه نپرداخته  را مبتذالت ترين پاافتاده پيش درجه آلمانی، تااين (Christian Wolff)ولف کريستيان
به              هلوسيوس را که      هنيست. وی فقط آنچ         بنثام   شفک  وجه   هيچ  است. اصلِ سودمندی و مفيديت 

(Helvetius)        ديگرِ سدة هجدهم با ظرافت بيان کند. مثالً     روح تکرار می        کرده بودند بی        و فرانسويان
چيزی مفيد است آنگاه الزم است طبيعت سگ را مورد                   هرگاه بخواهيم بدانيم برای يک سگ چه               

يت" قرار داد. درمورد انسان نيز        توان برپاية "اصلِ مفيد قيق قرار دهيم ولی خود اين طبيعت را نمیتح
کلّية اعمال، حرکات، مناسبات وغيره را بنا بر اصل مفيديت قضاوت نمائيم بايد بدواً                                   اگر بخواهيم     

که به    کرده تغييراتی       العموم و سپس آن را در هر يک از مراحلِ تاريخی مطالعه                  طبيعت انسان را علی
ای وی     لوحانه    شود. با خشکیِ ساده     وارد اين مباحث نمی ثامبنطبيعت انسانی عارض شده بيان نمائيم.  

که برای  کند. هرآنچه مثابه نمونة انسان عادی معرفی می ويژه بورژوای انگليسی را به بورژوای جديد به
نفسه سودمند است. سپس بر اين          خود و فی     خودیِ    اين نمونة انسان عادی و جهان وی مفيد است به                   

دهد. مثالً مذهب مسيح "مفيد"است       حال وآينده را مورد تحقيق و قضاوت قرار میگذشته،  قياس وی
نظرِ مذهبی  داند ازنقطه کيفر ازلحاظ قضائی قابل مجازات می زيرا اين مذهب همان اَعمالی راکه قانون

د از اشعارِ آور" است زيرا چنين انتقاد مزاحمِ استفادة مردمِ شرافتمن نمايد. انتقاد هنری"زيان محکوم می
  ← "nulla dies sine linea"مردک،که شعارش ها اين گوئی ياوه شود، وغيره. باچنين می تروپر مارتين
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ها و    هائی چون رونق        های پروسة توليد، مثالً پديده        ترين پديده عادی بنثام با دگمِ
دگمِ مزبور،       ١گردند.     فهم می   غيرقابل    کلّی  ، به های ناگهانی و حتّا خود انباشت فروکش

و ديگران،       کولوچ    مک ،  ميل  جيمس ،  مالتوس   و هم از طرف         بنثام  وسيلة خود     هم به  
  کار رفت     قصد توجيه ستايشگرانه مورد استفاده قرارگرفت و ازجمله بدين منظور به            به

کار قابل      راکه با نيروی         ايهسرم از  ، ياآن قسمتیی از سرمايه، يعنی سرماية متغيرکه جزئ
گويا     ای پرداخته شد مبنی بر اينکه           تعويض است، مانند مقدار ثابتی جِلوِه دهند. افسانه    

بخش ازسرمايه نمودارِ          که اين   معيشَتی آن مقدار وسايل تجسمِ مادیِ سرماية متغير، يعنی
ای از ثروت        زِء ويژه    اند، خود ج       اش خوانده   آن در برابرِکارگران است وکارمايه عادیِ

وسيلة زنجيرهای طبيعیِ غيرقابل عبور محصورگشته                 دهدکه به     اجتماعی را تشکيل می   
سرماية ثابت را      که وظيفة     درآوردن بخشی از ثروت اجتماعی                   حرکت   است. برای به      

صورت   که بايد به     بخشی آن آن را درنظر بگيريم، برای دهد، يا اگر تغييرِ مادیِ انجام می

                                                                                                       
درجة     است. اگر جسارت من به          کتاب پر ساخته      هائی   نوشته مباد)،کوه  است (يعنی هيچ روزی بی →

                         خواندم.  وائی میای در حماقت بورژ را نابغه جرمياسبود جنابِ  )۱ـ۱(. هاينه هدوستم 
  

که    آلمان   پردازِ سياسیِ )ـ شاعرِ معروف ومهمترين سخن۱۸۵۶ـ۱۷۹۷( (Heinrich Heine)هاينه هانريش) ۱ـ۱(
 ۱۸۴۴که با مارکس يافته بود درسال               ويژه تحت تأثيرِ دوستیِ نزديکی             عليه حکومت استبدادی برخاست و به            

داشت  اندازه اين شاعرِ بزرگ را دوست می مارکس بی وتضييقات استبداد ساخت.کارل اشعارِآتشينی عليه فشار
  داد برای وی مقامی ارجمند قائل بود. های سياسیِ او را مورد انتقاد قرار می و بااينکه نَوسانات و ضعف

  

 مثابه اَدوات به کارگر را کميت مشخّصی ازسرمايه وتعداد معينی که است ـ "گرايشِ اقتصاددانان چنين۱
کاالها را يگانه         کنند... آنهاکه     ای تلقّی نمايندکه با شدت معين و يکسانی عمل می القوه توليدی متّحد

تواندگسترش يابد زيرا برای چنين                 طورکلّی توليد نمی       کنندکه به    شمارند ثابت می      عواملِ توليد می      
اراَفزار بدواً افزايش يافته باشند، و اين درواقع                           که وسايل معيشت، موادّ خام وک          ای الزم است توسعه

عبارت ديگر       پذير نيست، يا به       آن امکان      آن معنی خواهد بودکه هيچ رشد توليدی بدون رشد قبلیِ         به
  (.S. Bailey: "Money and ist Vicissitudes", p. 58-70)  است."  هر رشدونموی غيرممکن

 دهد. نظرِ پروسةگردش و دوران مورد انتقاد قرار می از نقطه طور عمده دگمِ مزبور را به بيلی



    ۹۵۱    کارل مارکس  

  

کارِ زنده الزم است. ازلحاظ تکنولوژيک اين                       کند، مقدار مشخّصی     توليد عمل يلوسا
کار   حجمِ معين   که برای انجامِ اين      است. ولی نه تعدادکارگرانی خود مقدارکارِ معلومی

انفرادی تغيير        کارِ   کشیِ نيروی     الزم است معلوم است ـ زيرا تعداد مزبور با درجة بهره          
نَحوِ بسيارکشداری نموده شده            آن به   ،که فقط حداقلِّکار نيروی ينکند ـ ونه بهای ا می

آنجاکه سخن     قرارند. ازسوئی  دهند بدين می پاية دگم را تشکيل که هائی است.آن فاکت
 توليد است،کارگر    اجتماعی بين وسايلِ تمتّعِ غيرکارگران و وسايل برسرِ تقسيمِ ثروت

سوی ديگر در مساعدترين حاالت استثنائی،کارگر              را مطلقاً حقِّ اظهارنظری نيست. از
   ١زيان "درآمدِ" توانگران توسعه بخشَد. "کارمايه" را فقط به  اصطالح تواند آن به می

دادن حدود        که تا چه درجه کوشش در جِلوِه            است  دهندة آن   آنچه ازجمله نشان
انجامد، هماناگفتارِ         می  اطلیهمانگوئیِ ب آن، به حدود طبيعیِ جای کارمايه به داری سرمايه

ازکارماية        عبارت     کشور   يک   ٣گويد: "سرمايةگردان  است. وی می )٢(ت فااوسه پروفسور
کند   است. بنابراين برای اينکه بتوان مزد پولیِ متوسطی راکه هرکارگر دريافت می              آن

                                                
گويد: "در       ) می  ۳درکتابِ "اصولِ علم اقتصاد" خود (جلد دوم، فصل اول، بند      جون استوارت ميلـ ۱

رسد   کسانی می    آن به    شود. بزرگترين قسمت   کار توزيع می نسبت معکوسِ کار به اين روزگار محصولِ
  نَحوی است، به کارشان تقريباً اسمی شودکه می کسانی ند، سهمِ بزرگترِ بعدی ازآنکن که هرگزکار نمی

گردد، تاجائی  آن نيزکمتر می شود، پاداشِ تر می تر و پرزحمت کار نامطبوع درجه هرقدرکه به که درجه
خود اطمينان  شتیِهای معي تأمينِ نيازمندی تواند به کارِجسمانی حتّا نمی ترين آورترين وفرساينده که رنج 

وغيره     جون استوارت ميل       که اگرکسانی ازقبيلِ          شوم  داشته باشد." برای رفعِ سوءتفاهمات متذکّر می   
های جديدشان وجود دارد قابل                  کهنة آنها وگرايش         های اقتصادیِ        که بينِ دگم     مناسبت تضادی     به 

 چوب برانيم. يک حان اقتصاد عاميانه بهعدالتی خواهد بود اگرآنها را با دارودستة مدا انتقادند،کمالِ بی

)۲ (Fawcett, Henry )۱۸۳۳لِ سياسی۱۸۸۴ِـجـ اقتصاددان و ر جون  انگليسی ازمکتبِ ليبرال و پيروِ  )
  .استوارت ميل

  استاد علم اقتصادکمبريج: ت هنری فااوسهـ ۳
"The Economic Position of the British Labourer", London, 1865, p. 120.  
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 ١نمود.     يمتقس  کارگری     طورساده اين سرمايه را برتعداد جمعيت به بايد کرد، فقط حساب
  ومبلغِ    بزنيم   جمع   را   شده واقعاًپرداخت انفرادیِ کارمزدهای بدواً بايد آيدکه درمی چنين پس
ارزشیِ"کارمايه"ای            ازمبلغ    عبارت     جمع  حاصل  اين که معتقدشويم کنيم وسپس تعيين را آن

جمع را    است. وسرانجام همين مبلغِ حاصل   که ازجانبِ خداوند وطبيعت عطا شده است 
طورِ متوسط     که به   کشف موفّق شويم     اين   کنيم تا از نو به       تعداد سرانة کارگران تقسيم     هب

مانع ازآن       تَردستی   است. اين     بديعی واقعاً تَردستیِ ايناُفتد.  چقدر می هرکارگری انفراداً به
 که ساالنه در     کند بگويد: "مجموعِ ثروتی      تازه آنکه نَفَس  بی ت فااوسه قایآ  شودکه نمی

صنعت  منظورِ نگاهداریِ        ازآن به      گردد: جزئی    می دوجزءتقسيم شودبه می انباشته انگلستان
گردد...       های ديگر صادر می       کشور   ديگر به     شود. جزءِ   می خودمان درانگلستان مصرف

کشور ساالنه      که دراين       شود نسبت به ثروتی       کار برده می       که در صنعت ما به      آن جزئی    
  محصولی   پس قسمت اعظمِ اضافه       ٢  دهد."     مهمی را تشکيل نمی     گردد سهمِ     انباشته می   

شود، نه در      آيد و ازکارگرِ انگليسی بدون هيچ ازائی ربوده می                       دست می که ساالنه به
گونه صدورِ     گردد. ولی با اين           سرمايه می    به  انگلستان بلکه درکشورهای بيگانه مبدل                

  ٣شود. نيز صادر می بنثامفريدة خداوند و از"کارمايه"ی پندارآ سرماية الحاقی، قسمتی 
                                                

ام.    کار برده      که مقوالت سرماية متغير و سرماية ثابت را نخستين بار من به آورم خاطرِ خواننده می ـ به۱
 که بينِ    های صوری     بعد علم اقتصاد مضامينِ داخل دراين مقوالت را با تفاوت    به اسميثآدام از زمان

است درهم و مخلوط ساخته است.  وراناز پروسة د سرماية استوار و سرمايةگردان وجود دارد و ناشی 
 تر بحث خواهد شد. دراين باره درکتاب دوم بخش دوم مفصّل

  .Fawcett: "The Economic Position etc.", p. 123, 122ـ ۲

شود.  ازانگلستان صادرمی مهاجرت شکلِ کارگرنيز ساالنه به تنها سرمايه بلکه نه شودکه بودگفته ـ ممکن۳
توشة مهاجرين،که اکثراً غيرکارگرند نيست. پسران                     وجه سخن برسرِ پول      هيچ  متن به  باوجود اين در        

منظورِ  که هرسال به انگليسی آن سرماية الحاقیِدهند. اين مهاجران را تشکيل می اعظمِ داران قسمت رماف
که بينِ    است  مراتب بزرگتراز نسبتی           انباشت ساالنه به      شود، نسبت به     خارج فرستاده می         آوری به      بهره  

  مهاجرت ساالنه و افزايشِ ساالنة جمعيت وجود دارد.
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  مسوو بيستفصل 

  

  داری ِ عامِّ انباشت سرمايه قانون
  
  
  

  د،که ترکيبِ سرمايه يکسان بمانَ درصورتی .۱
  شود می کار نيروی تقاضای ترقّیِ موجبِ انباشت     

  
  ]اضافی تجمعيت = جمعي ، اضافهکار=کارِ اضافی محصول = محصولِ اضافی، اضافه اضافه[

کند   در سرنوشت طبقةکارگر اعمال می    که نموِّ سرمايه ما در اين فصل تأثيری را
تحقيق ترکيبِ سرمايه وتغييراتی        عامل درمورد اين دهيم. مهمترين مورد مطالعه قرار می

  شود. که عارضِ ترکيبِ مزبور درجريان پروسة انباشت می است 
نظرِ ارزش،       نظر مورد دقّت قرار داد. از نقطة                    ترکيبِ سرمايه را بايد از دو نقطه              

توليد    آن به سرماية ثابت يا ارزشِ وسايل                که طبق    ترکيبِ سرمايه وابسته به نسبتی است  
شود. از نقطة       کلِّ دستمزدها، تقسيم می        کار، يعنی مبلغِ      و سرماية متغير يا ارزشِ نيروی          

توليد و    شود، هر سرمايه به وسايل         ل می آنچنانکه در پروسة توليد عم            نظرِ مادی، يعنی       
گردد، و اين ترکيب خود منوط است به نسبت بينِ حجمِ                     نيروی زندة کار منقسم می          

که برای استفادة  ازآنها ضرور است. من ترکيبِ                کاررفته و مقدارکاری توليد به وسايل
اين هر دو رابطة         نامم. بينِ      اولی را ترکيب ارزشی و دومی را ترکيب فنّیِ سرمايه می                        

منظور بيان اين روابط متقابل، من ترکيب ارزشیِ سرمايه          نزديکی وجود دارد. به متقابلِ
است، ترکيبِ آلیِ        آن    کنندة تغييرات       را، تاآنجاکه وابسته به ترکيب فنّیِ و منعکس                  
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، رود   منظورِ تلخيص، ازترکيبِ سرمايه سخن می پس، هرگاه به خوانم. ازاين سرمايه می
  همواره غَرض ترکيبِ آلیِ سرمايه است.

اند    گذارده شده        بة مشخّصِ توليدی    عکه در ش    های انفرادیِ متعددی            بينِ سرمايه   
کمابيش با يکديگر متفاوتند. ميانگينِ ترکيبات انفرادی،                          ترکيباتی وجود دارندکه             

هد. سرانجام،      د  دست می   کاررفته در رشتة توليدیِ مزبور را به                   کلِّ سرماية به       ترکيبِ  
های توليد، ترکيبِ سرماية اجتماعیِ               ميانگينِ مجموعِ ترکيبات متوسط در جمعِ رشته             

  رود. می که ذيالً سخن  است ترکيب دهد و بالمآل فقط ازهمين دست می کشوررا به يک
کار   که مبدل به نيـروی         است  آن يعنی جزئی        نموِّ سرمايه مستلزمِ نموِّ جزِء متغيرِ          

است همواره بايد از نو       که مبدل به سرماية الحاقی شده ارزشی . بهری از اضافهگردد می
شرايط    ماندن    که با يکسان     کنيم  فرض    گردد.   ای الحاقی تبديل به سرماية متغير ياکارمايه

  از وسايل     معينی  حجمِ  انداختنِ     راه   تغيير باقی بماند، يعنی برای به سرمايه بی  ديگر ترکيبِ
صورت روشن      کار نياز باشد. دراين           همان مقدار نيروی        ا سرماية ثابت همواره بهتوليد ب

کارگران متناسباً با نموِّ سرمايه ترقّی خواهد        معيشتیِ کار وهمچنين ماية تقاضای که است 
  تر خواهد بود. همان نسبت اين تقاضا سريع تر نمو کند به نمود و هرقدر سرمايه سريع

کندکه جزئی ازآن ساالنه به             ارزشی توليد می       هرسال اضافه     اينکه سرمايه،     نظر به
 نيز خود هر سال با افزايشِ            اينکه جزِء الحاقی          گردد، نظر به         سرماية اصلی ملحق می     

کند، و باألخره نظر به مهميزِ پوية               که در جريان است نمو می          ای طول و عرضِ سرمايه
يد، درمورد پديدآمدن مناطقِ تازة                   موردگشايش بازارهای جد             جوئی، مثالً در       مکنَت 
های اجتماعیِ نوخاسته است وغيره، ميدان                  ،که خود معلولِ نيازمندی           گذاری     سرمايه  

درآمد،       محصول به سرمايه و       ارزش يا اضافه اضافه انباشت، تنها درنتيجة تغيير درتقسيمِ 
های   ه نيازمندی    آيدک    وجود می     شود ولذا اين امکان به           پذير می    طور ناگهانی انبساط         به 

   کارگرگردد و تقاضای                  سرمايه موجبِ افزايشِ نيروی            انباشتکارگر از      کار يا تعداد
الذکر     که فرضِ فوق  کنند. درصورتی عرضة آن تجاوز نمايد و بنابراين دستمزدها ترقّی
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اينکه هر     گردد. نظر به  الوقوع می طور ثابت ادامه يابد، سرانجام حتّا اين جريان حتمی به
ای دررسد       آن نقطه   شود، ناچار دير يا زود بايد قبل می از سالِ کارگران شاغل بيش الس

  ترقّیِ  کار نمايد، وبنابراين مرحلة چربيدن برعرضة عادیِ به که احتياجات انباشت شروع
  دستمزد آغازگردد. درسرتاسرِ قرن پانزدهم ونيمةاولِ قرن هجدهم شکايات راجع به                          

  آن    که در درون        کمابيش مساعدی       انداز بود. ولی شرايط            انگلستان طنين    مسئله در      اين
 توليد     خصلت بنيادیِ      وجه   هيچ  پردازند، به        می   حفظ وتکثيرِخويش      به   کارگران مزدور          

داری     همچنانکه تجديد توليد ساده دائماً مناسبات سرمايه   دهد. را تغييرنمی داری سرمايه
کارگران را          داران و از سوی ديگر             يعنی از سوئی سرمايه        د ر آو   وجود می     را از نو به      

تر يا انباشت، مناسبات        طور تجديد توليد در مقياسِ وسيع              کند، همان     توليد می    تجديد  
داران      کند، يعنی در يک قطب سرمايه   تجديدتوليد می تر وسيع مقياسِ داری را به سرمايه

  آورد. وجود می يگر مزدوران بيشتر بهو در قطبِ د تر کلفت داران سرمايهبيشتر يا 
اَفزائی به سرمايه         مثابه وسيلة ارزش        که الينقطع بايد به       کاری    تجديد توليد نيروی       

تعويضِ      وسيلة  سرمايه فقط به   از  تَبعيتش را نداشته باشد و بپيوندد، امکان جداشدن ازآن
گردد، درواقع يکی از             ود پوشانده    ش آنها فروخته می  کار به نيروی که داری افراد سرمايه

دهد. بنابراين انباشت سرمايه عبارت                عواملِ تجديد توليد خود سرمايه را تشکيل می                 
  ١است از تکثيرِ پرولتاريا. 

                                                
که   ها، هرکشوری       ـ کارل مارکس: "کارِ مزدور و سرمايه" ـ "درصورت برابری ستم نسبت به توده                                  ۱

  تر است." قدر غنی بيشتر پرولتر داشته باشد، همان
(Colins: "L'Economie Politique, Source des Révolutions et des Utopies prétendues 
Socialistes", Paris, 1857, T. III, p. 331.) 

آورد و      وجود می     آن را به       سرمايه"   ه " ازلحاظ اقتصادی "پرولتر" مفهومِ ديگری جز مزدور ندارد،ک                                
نامد، زائد        "مسيوکاپيتال" می      )۱ـ۱(پکورکه  کسی آن افزائی محض اينکه برای ارزش کند و به ارزشده می

  نخورده" جز شَبحی       های دست    شود. "پرولتر ناخوش جنگل           ردد، به سنگفرشِ خيابان پرتاب می  گ می
 ←وجود آمده است، چيزِ ديگـری نيست. آنکه ساکنِ جنگلِ                       به  روشر    [مرکز تخيلِ مغز]       که در مخيلة    



 پيتال. جلد اولکا    ۹۵۶

، اسميث آدام     که   کرده است     حدی خوب درک        اقتصادکالسيک اين حکم را به     
خطا انباشت را با مصرف       ا بهايم، حتّ ازاين متذکّرشده و ديگران، چنانکه پيش ريکاردو

ر،وسيلة گشته، به محصولِ سرمايه اضافه تمام قيمتيعنی باتبديل به کارگرِبارآو       زدورانم
کسی    گويد: "اگر       چنين می   ۱۶۹۶حتّا در سال      جون بلرس    شمارند.     اضافی، يکی می     

کارگر     توانست بدون    بود،آيا می آکر زمين و همان اندازه ليره و دام می ۱۰۰۰۰۰دارای
کارگران      بود؟ وچون  غير ازکارگر چيزِ ديگری می مرد توانگری باشد؟ وآيا خود او به

قدر توانگر بيشتر         کنند، هرقدرکارگر بيشتر باشد همان               هستندکه افراد را توانگر می              
درآغازِ قرن هجدهم           ) ٢( برناردوماندويل         و نيز    ١است...کار درويش،کان توانگراست.                

تر   آسان    پول   است زندگی بی      موردحمايت  قدرکافی که مالکيت بهگفت: "آنجا می چنين
پرداخت؟...         کارها می     انجامِ    کسی به   فقير است، زيرا اگر فقرا نبودند چه                از زندگی بی      
آنان چيزی داد         که بايدکارگران را ازگرسنگی حفظ نمود ولی نبايد به                        درست است   

                                                                                                       
ستی رودرباي       طورکه اورانگوتانگ با آن بی                نخورده است مالک جنگل است، و عيناً همان    دست →

کند. بنابراين وی پرولتر              اختيار عمل می       نخورده مانند صاحب       نمايد، وی نيز با جنگلِ دست رفتار می
نمود،    کشی می   برداری قرار دهد جنگل از او بهره                   آنکه وی جنگل را مورد بهره              جای   نيست. اگر به     

وجه قابل  هيچ تنها به نه که وضعِ او آيد. اما دربارة سالمتیِ وی بايدگفت ممکن بود چنين موردی پيش
مقايسه با پرولترِ جديد نيست بلکه حتّا با "مردمِ شرافتمند" سيفليسی و خنازيری نيز نسبتی ندارد. ظاهراً 

اجدادیِ خويش در           و  های بايرِ آباء نخورده همانا زمين مقصودش از جنگلِ دست ويلهِلم روشرآقای 
  است. رگبو لونه

کـرد برای      که پيشنهاد می   ) ـ  اقتصاددان و سوسياليست فرانسوی۱۸۸۷ـ۱۸۰۱( Pequeur, Constantin) ۱ـ۱(
  گردد. بردن عدمِ تساوی در توزيعِ وسايل توليد آن وسايل ازطرف دولت ملّی اعالم ازبين

  

 (.John Bellers: "Proposals for raising etc.", p. 2)ـ  ۱
  

 )۲  (Bernard de Mandeville   )۱۶۷۰ فکاهی  ) ـ پز  ۱۷۳۵ـ که پرهيز و دوروئیِ           گوی انگليسی     شک
باد استهزاگرفته است. کارل مارکس درحق وی                        اخالقیِ بورژوازی را مورد انتقاد قرار داده به                               

  است. مراتب دليرتر و شرافتمندتر از مدافعان ثناخوان جامعة بورژوائی گويد: او به می
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وسيلة سعی و   ترين طبقات به      پست اندازپذير باشد. اگر اينجا وآنجا شخصی از     که پس
باالتر از شرايطی برسانَدکه درآن                که خود را به       داری امکان يافت          کوشش و خويشتن    
ترين دستور     نبايد مانعِ او شد. آری قناعت خود حکيمانه                 وجه    يچه  رشد يافته است، به      

است   کشورهای غنی درآن          برای هر فرد و هر خانوادة انفرادی درجامعه است ولی نفعِ   
آورند دائماً         دست می   حال آنچه به      که قسمت اعظمِ فقرا هرگز بيکار نمانند و درعين                  

خدمتگزاری،       کنند برای     را باکارِ روزانه تأمين می                کنند... آنهاکه زندگیِ خويش خرج
های خويش محرک ديگری ندارند. التيامِ اين حوائج عاقالنه است ولی                        جز نيازمندی

کار راغب و       تواند مرد زحمتکش را به            که می   است. تنها چيزی      معالجة آن ديوانگی         
کند،   کمتر،کارگررا، طبعاً دلسرد يا مردد می                   است. اُجرت کوشا کند، دستمزد معتدلی

شود  می   شد چنين نتيجه    گفته  سازد... ازآنچه تاکنون     گستاخ وتنبل می را او اُجرت بيشتر
ترين ثروت عبارت از            مجاز نيست، مطمئن     آنجاکه بندگی       آزاد، يعنی       که درکشوری      

و  ناپذيری برای ناوگان     است. مضافاً برآنکه اينان سرچشمة زَوال تودة فقرای زحمتکش
کشوری    است و محصولِ هيچ      آنان برخورداری از هر نعمتی غيرممکن                سپاهند و بدون

کنند)   ر نمی  کا  که  است  آنکه جامعه (که البته عبارت ازکسانی         قابل استفاده نيست. برای
داشت، الزم       خوشبخت وکامروا باشد و بتوان خلق را با وجود تنگدستی راضی نگاه                         

های ما را وسعت         که اکثريت عظيمِ مردم نادان و فقير بمانند. دانائی خواست                             است  
همان   کمتر باشد، به     های شخص   که خواست    کند، و هر اندازه          بخشد و مضاعف می می

  ١های وی را برآورد."  وان نيازمندیت تر می اندازه آسان
                                                

 ,B. de Mandeville: "The Fable of the Bees", 5. Edit., London, 1728, Remarks, p. 212)ـ ۱

213, 328.)  
جمله است     سوی نيکبختیِ مادی است (که ازآن               "برای فقرا زندگیِ درويشانه وکارِ دائم راهی به                            

سوی غنا و ثروت       کار وکمترين وسايلِ مقدورِ معاش) و برای دولت راهی به      درازترين روزانة ممکنِ
  آنها)." داران و مأموران سياسی و عمالِ سرمايهداران،  است (يعنی برای زمين

("An Essay on Trade and Commerce", London, 1770, p. 54.)  
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که مکانيسمِ     است  ، مرد صادق و هوشمند هنوز درک نکرده اين                   ماندويل    آنچه   
زايد، تودة "فقرای فعال" را نيز                    ـاف   حجمِ سرمايه می      بر   روند انباشت خود همچنانکه          

مبدل   را    خود   کارِ   دهدکه نيروی       کارگران مزدوری را افزايش می        کند، يعنی زيادتر می
وابستگیِ      سان مجبورند شرايط       کنند و بدين   سرماية رشديابنده می افزائیِ ارزش به نيروی

يافته است، جاويد سازند.           دارِ شخصيت    کارِ خود،که در سرمايه           محصولِ    خويش را به
عنوان "وضعِ فقرا يا تاريخِ طبقةکارگرِانگلستان"        درنوشتةخود تحت )١(ف. م. ايدن .سر

کار   ها در اقليمِ ما مستلزمِ       شود: "رفعِ نيازمندی ين رابطة تابعيت چنين متذکّر میدربارة ا
کنند   کار نمی    برخی بااينکه     کارکند...        آرام     لذا الاقل بخشی از جامعه بايد بی                است و  

حاصلِ اين سعی وکوشش را در اختيارِ خود دارند. توانگران مزبور چنين                                   معذلک  
 ٢است.  و نظمی هستندکه صرفاً آفريدة نظامات بورژوائی                  وضعی را فقط مرهون تمدن

کار را ازطريقِ           توان محصولِ      اندکه می     رسميت شناخته  زيرا نظامات مزبور اين امر را به
که مکنَت مستقلّی دارند تقريباً            وسيلة کارِ خود تصاحب نمود. کسانی              ديگری جز به     

شخصیِ خودکه به     کارِ ديگران است نه مر تمامِ ثروتشان مرهون استعداد وجه    هيچ  هون

                                                
)۱ (Eden, Sir Frederick Morton )۱۷۶۶ انگليسی و يکی             ۱۸۰۹ـ زِ         ) ـ  اقتصاددانمبر از شاگردان

  .اسميثآدام مکتبِ 
کيستند؟ از ديدگاه تصوریِ يک نفر                  ی" خود مخلوقِ     پرسيد "نظامات بورژوائ             بهتر بود می     ايدن   ـ ۲

به                 نمی                      حقوقدان، وی قانون را  توجه قرار  توليد مورد  به     مثابه محصولِ مناسبات  عکس   دهد بلکه 
را با    ) ۱ـ۲( مونتسکيو  خيالیِ   القوانينِ"       "روح     (Linguet)  لنگه انگارد.       مناسبات توليد را زائيدة قانون می               

  ت وگفت: "روح قوانين مالکيت است."کلمه سرنگون ساخ  يک
 ازکسانی     ) ـ نويسندة مشهورِ فرانسوی و يکی           ۱۷۵۵ ـ۱۶۸۹( Montesquieu, Charles Louis de Secondat) ۱ـ۲(
 ورد گرديد م     از انقالبِ فرانسه وضع       که پس مورد تفکيک قوای ثالثة دولت، در قوانينی ويژه در که افکارش به 

های ايرانی" و"مالحظات دربارة عللِ عظمت روميان و                           های معروف وی "نامه          نوشته توجه قرارگرفت. ازجمله
پدرِ ليبراليسمِ       مونتسکيو  آن اشاره شده است.          سرمايه به     که در متنِ     القوانين" است،کتابی          آنان" و "روح         انحطاط

  آيد. ر میشما کمیِ پول به اصطالح اروپائی است و در علم اقتصاد از پيشقدمان تئوریِ به
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سازد تملّک زمين و    بهتر ازآن ديگران نيست. آنچه توانگران را از درويشان متمايز می
...آنچه زيبندة فقرا   "the command of labour"پول نيست بلکه فرمانروائی برکار است 

وآزادمنشانه است.          وار نيست بلکه حالتی از متابعت دلپذير           است شرايطی پست و بنده
"a state of easy and liberal dependence"از  ـ وآنچه بايستة مردمِ توانگر است عبارت

کنند... همچنانکه        کار می      آنان    که برای     است  کافی برکسانی       داشتنِ نفوذ و فرمانروائیِ            
ی داند، چنين شرايطی از وابستگی برا                آشنائی داشته باشد می       هرکس با طبيعت انسانی   

 ف. م. ايدن        . سرکه   ضمناً خاطرنشان سازيم        ١آسايشِ خودکارگر نيز ضرور است."                
کارِ قابل توجهی انجام داده   که درجريان سدة هجدهم است اسميثآدام شاگرد  يگانه
  ٢است.

                                                
   .Eden: "The State of the Poor etc." T. I, B. 1, Chap. I, p. 1, 2 and preface p. XX  ـ۱

سال  در "Essay on Population" عنوان که اثرش تحت آورد، خاطر را به مالتوسـ چنانچه خواننده ۲
خود چيزی جز برداشت  که اين نوشته درنخستين شکلِ شوم منتشرگرديد، آنگاه من يادآور می ۱۷۹۸

که مانند  و ديگران نيست، واالس، فرانکلين، سند تاون، سر جيمس استوارت، دوفوو رونويس از آثارِ 
که خود انديشيده        وار بازگو شده است، و حتّا محتَویِ يک جمله نيست                   دبستانيان وآخوندان طوطی     

گروهی بود. انقالبِ فرانسه  از منافعِ نها ناشیآميز برپا نمود ت که اين اثرِ مناظره باشد. سروصدای بزرگی
مدافعينِ پرشوری درکشورِ پادشاهیِ انگلستان يافته بود. "اصل جمعيت"،که تدريجاً طیِّ سدة هجدهم 

 التأثيری    مثابه ترياقِ حتمی       آماده شده بود و سپس در ميان بحران اجتماعیِ بزرگی با طبل و شيپور به            
گرديد، ازطرف هيئت متنفّذينِ انگلستان  و ديگران اعالم می )۱ـ۲((Condorcet)کندورسه  عليه آموزشِ

گرديدکه هرگونه خواهش و رؤيای                 کنندة بزرگی تلقّی       منزلة خاموش     با شادیِ تمام پذيرفته شد و به
که خود از موفّقيت خويش دچارِ شگفتی شده بود بعداً                   مالتوس   ساخت.    پيشرفت انسانی را نابود می            

که   ای   شدة طرحِ قديمیِ خود را پرترکند و مطالبِ تازه                    آوری     صدد برآمدکه مصالحِ سطحیِ جمع   در
بلکه فقط جنبة الحاقی داشت به              مالتوس   يک کشف    هيچ  يد. ضمناً متذکّر شويم             نبود  بياَفزا که   آن 

ازشرايط  يکی خود کليسای بلندپايةانگلستان بود، رهبانيت اختيارکرد. اين آنکه خودکشيشِ ، بامالتوس
پروتستان ت در دانشگاهل گفته می  نامة آن چنين که درآئين است کمبريج عضوياعضاِء  شود: "متأه بودن

 ←               گردد."      کالج خلع می     خود از عضويت       دانيم وآنکه زن بگيرد خودبه  کالج را مجاز نمی
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→ ("Rep. of Cambridge University Commission", p. 172.)   

کاتوليک  سازد،که يوغِ رهبانيت مذهبِ پروتستان متمايزمی ازآخوندهای را مالتوس نَحوِ مساعدی اين به
حدی مأموريت توراتیِ خاصِّ  معروف: "تزايدوا وتکاثروا"را به اند و اجرای امر به دور افکنده را رأساً به

که   پردازند درصورتی     ای به تکثيرِ نسل می زندهدرجة واقعاً نابرا جا به اندکه در همه خويش تلقّی نموده
که حضرات  نماست کنند. اين نکته خصلت کارگران موعظه می جمعيت" را درميان حال "اصل در همان

آن   تنِ را که لباسِ اقتصادی به )۲ـ۲(آدم گناه، يعنی سيبِ کليسا، نخستين متألّهينِ پروتستان يا بهتر بگوئيم
که   گويد: "موانعی        شادمانه می     سند تاون     يا آنچنانکه مالّ       " شده]   [عجله    تهای معجل  صورت "اش     کرده و به  

خود ساخته و اکنون نيز در           اند، منحصر به      را کُندکنند"، درآورده               ) ۳ـ۲( کوپيدونکوشند تأثيرهای  می
آنان    ، اکثرِ   ،که نويسندة بديع و هوشمندی است(Ortes)اورتساستثناِء راهبِ ونيزی  انحصار دارند. به

که در اثرِ خويش تحت عنوان             بروکنر   اندکشيشان پروتستانند. مثالً             گرفته   آموزی پيش      که جمعيت   
"Théorie du Système animal", Leyden, 1767       ت را کامالً مطرحجمعي کرده و به       تئوریِ جديد

(پدر)  ميرابووشاگردش  هکنِ  ی بينِهای وی نيز دراين مورد، نزاعِ موقّت انجام رسانده و برخی از انديشه 
و شاگردش     مالتوس   ، مالّ   سند تاون   ، مالّ    (Wallace)والس   توان از مالّ        آورده است، و سپس می پيش

گوئيم.  نمی سالله ديگرسخنی کنِ اين آخوندهای رونويس نام برد. ازجوجه )۴ـ۲(چالمرسث.سرکشيش 
ومردان سياست و تجارت  ، (Hume)هيوم،  (Locke)الک،  (Hobbes)سهوبمانند   ای درابتدا فالسفه

۲((Thomas Morus) موروس  توماساز قبيلِ 
ـ 

 ويتدو ،   )۷ـ۲((Sully)سولی ،  )۶ـ۲((Temple)تمپل،   )۵
(de Witt) )۲

ـ 
۲((Law)الو،  (North) ، نورث ) ۸

ـ 
اقتصاد   علم ، فرانکلين، به(Vanderlint) واندرلينت،  ) ۹

 (Quesnay)کنه، (Mandeville)ماندويل،  (Barbon)بربون،  (Petty)پتیمانند  پزشکانیداشتند و اشتغال
 نيز از لحاظ  آن می تمام به تئوريک با موفّقيِت  پرداختند. حتّا در اواسط آقای  مآب  هجدهم قدسی  قرن

مسائلِ      ز اينکـه به    ای است، ا      که بـرای زمان خود اقتصاددان قابل مالحظه  )۱۰ـ۲((Rev. Tucker) توکر
  کند. بعدهاست     است طلبِ بخشش می     (بت طال، پول وثروت)پرداخته       (Mammon) مامونمربوط به 

افراد     اين    گويا     آنچنانکه    پتی رسد.    که دوران مداخلة آخوندهای پروتستان با "اصل جمعيت" درمی                            
کند ومانند  مثابه پاية ثروت تلقّی می که خود جمعيت را به کرده است درحالی بينی می تباه را پيش پيشه
کشند دين  گويد: "آنجاکه روحانيان بيشتر رياضت می آخوندهاست، می دشمنِ سرسخت اسميث آدام

خورند."      گرسنگی می   که وکالی مدافع        تراست   تر است همچنانکه حقوق درآنجا شکوفنده              شکوفان  
کار   ِ قديس را به     پاولوس    خواهند دستورِ       میکندکه اگر هم ن     کشيشان پروتستان توصيه می ولذا وی به

 ←ازآنچه عوايد موجود کليسائی امکان جذب      کُشی" نمـايند، "الاقل بيش  بندند و با رهبانيت "نَفس
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اگرچه فرضاً درانگلستان و  ، يعنی "not to breed more Churchmen"  داردآخوند توليد نکنند" →

احتياطی  کمالِ بی نفر رساندن ۲۴۰۰۰آخوند را به وترکة دارد، تخمدرآمد وجود ۱۲۰۰۰فقط گال  ايالت
محل دائماً  نفر بی ۱۲۰۰۰که است اين  زيرا نه "it will not be safe to breed 24000 ministers" است

خود دست  درصدد آنان اين        ترين راه برای         وپاکنند وآسان  آن خواهند بودکه درآمدی برای معيشَت
هارا مسموم  نفرآخوند درآمددار روح ۱۲۰۰۰نمايندکه آنها تلقين ميان مردم بروند و به به نخواهدبودکه

  سازند؟"  رود منحرف می که به بهشت می دارند وآنها را از راهی می ها را گرسنه نگاه کنند، روان می
 (Petty: "A Treatise of Texas and Contributions", London, 1667, p. 57)  

درمورد روحانيان پروتستان زمان خود اتّخاذ نموده است درآنچه ذيالً                                         اسميث آدام      ه ک  موضعی 
  عنوان تحت ای درنامه (Norwicn)نورويثبزرگ  اُسقُف (Horne)هورنشود. دکتر می  نموده آوريم می

"A Letter  to  A. Smith,  L. L. D. On  the  Life,  Death  and  Philosophy  of  his  Friend 
David  Hume.  By  One  of  the  people  called  Christians",  4  édit.  Oxford, 1784, 

 استراهانآقای  به ای خطاب دهد زيرا وی درنامة سرگشاده را مورد موعظة پندآميز قرارمی اسميث آدام
(Strahan)گويا کند  ای مردم تعريف میکند"، زيرا وی بر )، را تطهيرمیهيوم (يعنیداويدخود  "دوست

ويست سرگرم داشت" و حتّا جسارت   و به بازیِ )۱۱ـ۲(لوکيانخواندن  در بسترِ مرگش به هيومچگونه "
از مرگش،  بودنش و چه پس را، چه در زمان زنده هيوم که نوشته است: "من همواره جائی رسانده را به

کمالِ خردمندی و پرهيزکاری              که  آلِ انسانی     ايد     دهد به    تاآن حد که ضعف طبيعت انسانی اجازه می          
که شما صفات و    زند: "آقا آيا صحيح است          ام." آنگاه اُسقُف با ابرازِ تنفّر فرياد می       است نزديک يافته

شود سراپای وجودش را فرا              آنچه دين ناميده می    ناپذيری نسبت به کراهت عالج زندگیِ مردی را،که
مثابه    آورد، به       برد تا حتّا نامِ مذهب را نيز از ذهنِ مردم بيرون                  کار می گونه مساعی به گرفته بود و همه

). "ولی شما ای دوستداران حقيقت ۸نمائيد؟" (همانجا، صفحة  ما معرفی نمونةکاملِ خردمندی وتقوا به
رحمانه     یخوئیِ ب    "دارای اين تَبه     اسميثآدام ). ۱۷گُذَراست" (صفحة  نااميد نشويد، زيرا خداناشناسی

  Theory of"وسيلة کتابش تحت عنوان:         ازجمله به     ( کند؛    را درکشور تبليغ می         که خدانشناسی   است

moral sentiments"  (بدی نداريد ولی اين  کاری ... ما به ريزه های شما واقفيم آقای دکتر! شما قصد
 متقاعد سازيد     داويد هيوم   لِ جنابِ امثا خواهيد ما را به ايد. شما می حساب نياورده بار ميزبان خود را به

است... بر         مرگ    از  برابرِ هراس ها و يگانه نوشدارو در خدائی يگانه شربت مقوی عليه نوميدی که بی
). يکی از     ۲۲و۲۱سر درود فرستيد!" (همانجا، صفحة های بابل بخنديد و به فرعون بدمنِشِ خيره ويرانه

 دوستیِ  نويسد: "    از مرگش می ، پسحضور يافته بوداسميث آدام  های در سرِ درس که سابقاً متعصّبينی

 ←گفت،    می  هيوم  هرچه    گرديدکه وی يک نفر مسيحی باشد... وی به                  ... مانع ازآن         هيوم با  اسميث
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 و کرد...      سبزی است، وی باور می          کرة ماه پنير        که    گفت  وی می      به  هيوم  باور داشت. حتّا اگر           → 

خويش وی     سياسیِ دراصولِ      است...     که خدا وجودندارد ومعجزه دروغ    فتجهت نيز عقيده يا  همين به
  داشت."  گرايش خواهی جمهوری  به

("The Bee" By James Anderson, 18 tomes, Edinb. 1791-93, t 3, p. 166-165.)  
رمولّد" اينکه وی از راه بدجنسی مقولة "کارگران غي کند به را متّهم می اسميثآدام ، ث. چالمرس  مالّ

آنان در تاکستان خداوند انجام                  که  خصوص عليه آخوندهای پروتستان، با وجودکارِ پربرکتی                         را  به   
  کرده است. دهند، درست می

و اقتصاددان فرانسوی             دان، فيلسوف       ) ـ رياضی   ۱۷۹۴ـ۱۷۴۳( Antoine Caritat- marquis de Condorcet) ۱ـ۲(
ها بود و     سه (کنوانسيون). از نظرِ اقتصادی وی هوادارِ مکتبِ فيزيوکرات                             و يکی از اعضاِء مجلسِ انقالبیِ فران 

هنگامِ ترور      پايان ترقّی و پيشرفت داشته باشد. وی به                 طورِ بی    تواند به     عقيدة راسخِ وی اين بودکه انسانيت می                
يد اثری تحت عنوان        به زندان افتاد و پيش از آنکه در زندان خود را مسموم نمـا                               ها  مانند بسياری از ژيروندن             

Esquisse d'un tableau: historique des progrès de l'esprit humain  گذاشت. جای از خود به  
کند   گندم در روايات مذهبِ اسالم دارد ايفا می                 آدم در مذاهبِ يهود و مسيحی همان نقشی را که  ) سيب۲ِـ۲(
گرديد و اين        شدن آدم و حوا از بهشت            رانده     بِ بيرون   وسوسة شيطان موج     آن به    که خوردن      عنی چيزِ ممنوعی   ي 

  آن اشاره شده است. که در فوق به گناه انسان است همان نخستين
  در اساطيرِ يونان. Eros. ايزد مهر و محبت و عشق در اساطيرِ روميان قديم همانندCupidon  ) ۳ـ۲(
 مالتوس  ترين هواداران     ازمتعصّب ن اسکاتلندی، يکی)ـ متألّه واقتصاددا۱۸۴۷ـ۱۷۸۰(  Thomas Chalmers)۴ـ۲(

که معتقد است جز تربيت دينی هيچ عالجِ ديگری برای دردهای طبقات زحمتکش وجود ندارد و تئوریِ                                          
 تمراحمِ الهی می مالتوسجمعي دادشمارد. را نيز در ع  

صدراعظمِ انگلستان در زمان هانریِ                ) ـ رجلِ سياسی و    ۱۵۳۵ـ۱۴۷۸((More) موريا  سر توماس موروس) ۵ـ۲(
خصوصی  او عليه مالکيت سياسی واجتماعیِ نظريات که محتَویِ است utopie عنوان تحت هشتم. وی مؤلّف رمانی

گرديده است. چون وی تسليم به نظريات  است و درآن دورنمای يک دولت سوسياليستی و دموکراتيک ترسيم
سر از بدنش جدا       ۱۵۳۵اختيارات دولتی و سياسی نشد درسال قدرت معنَوی و مذهبی به ساختنِ شاه دائر به توأم
  مثابه يکی از قديسان مذهب مسيح اعالم نمود.  کاتوليک وی را به کليسای ۱۹۳۵گرديد. درسال

  ) ـ رجلِ سياسی و نويسندة انگليسی.۱۶۹۹ـ ۱۶۲۸( Sir William Bart Temple) ۶ـ۲(
 پادشاه    ) ـ  مشاور و وزيرِ معروف هانری چهارم                  ۱۶۴۱ـ۱۵۶۰(   Maximilien de Bethune duc de Sully)  ۷ـ۲( 

فرانسه که در زمان صدارت او توليدکشاورزی مورد حمايت قرارگرفت و امورِ مالیِ فرانسه درنتيجة تدابيرِ وی 
سلطنتی است.  رونقی بسزا يافت. مؤلّف اتکتابِ جالبی دربارة اقتصادي  

   ←کشور.                                  آن ) ـ مرد سياسیِ هلندی و رهبرِ بورژوازی۱۶۷۲ِـ۱۶۲۵( يوهان دوويت) ۸ ـ۲(
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نظرِ    از نقطه     انباشت    شرايط   ومساعدترين        بود    ما  مورد فرضِ        تاکنون        بنا برآنچه    
 پوشاند و يا     می   تحملی   های قابل     را زيرِ شکل      ايه شرايط وابستگی   کارگران است، سرم

آنکه اين      جای   سازد. به     گويد آن شرايط را "دلپذير وآزادمنشانه" می                        می  ايدن   چنانکه   
  فقط با افزايشِ        شوند يعنی    ترمی   گسترده    سرمايه    شرايط عمقاً تشديد يابند، با افزايشِ               

درنتيجة    شود.    تر می   آن استثمار وتسلّط سرمايه وسيع           سرمايه و زيادشدن تعداد تابعين             
سرماية الحاقی،       شدة آن به      محصول خودکارگران و افزايشِ مقدار مبدل                    ازدياد اضافه

کارگران روان           سوی  صورت وسايل پرداخت به           محصول به    قسمت بيشتری از اضافه         
کند و مصرف ماية آنها از            تر می   آنها را وسيع       که دامنة برخوردایِ            طوری    شود به   می 

توانند ذخيرة پولیِ مختصری            يابد و می     حيث تأمينِ لباس، اثاث خانه وغيره بهبود می                  
 طورکه لباسِ بهتر، غذای بيشتر، رفتارِ نيکوتر و                     برای خود تشکيل دهند. ولی همان               

و  اوضاع    قسم اين     همان    دهد به    اندازِ بزرگتر شرايط وابستگیِ بندگان را تغيير نمی           پس
کار   آورد. درواقع ترقّیِ بهای                وجود نمی   کارگران مزدور تغييری به احوال در وابستگیِ

ئی   زنجيرِ طالئی     که طول و عرض و حجمِ         اين معناست  درنتيجة انباشت سرمايه فقط به
تر   که زنجيرِ مزبور نرم    دهند است، امکان می خويشتن ساخته کارگرِمزدور خود برای که 

  د.شو کشيده
تفاوت     اساسی، يعنی    وجودآورده غالباً مسئلة موضوع به که اين درجريان مباحثاتی

                                                                                                       
بانکی با حمايت دولت          ۱۷۱۶که درسال     ) ـ اقتصاددان و بانکدارِ اسکاتلندی               ۱۷۲۹ـ۱۶۷۱( جون الو) ۹ـ۲( →
نداخت تا بدان وسيله قروضِ دولتی را تأديه نمايد.                         جريان ا     کاغذی به     وجودآورد و مقداری پولِ       پاريس به در

  اقدامات او درنتيجة مخالفت اشراف فرانسه عقيم ماند و بانک ورشکست شد.
. طرفدارِآزادیِ          اسميث آدام     ) ـ اقتصاددان انگليسی و يکی از پيشقدمان            ۱۷۹۹ـ ۱۷۱۲( Josiah Tucker )۱۰ـ۲(

  داشدن مستعمرات آمريکائی از انگلستان بود.که جداً هوادارِ ج تجارت و يکی ازکسانی
کتبی از قبيلِ      ) مصنّف  ۱۹۲ـ۱۱۵نويسندة يونانیِ اواخرِ قرن دومِ ميالدی (                (Lucien) لوسين يا  Lukian) ۱۱ـ۲(

دربارة عقايد موجود را با طنز                  آوردن]        [شک   که انتقاد و تشکيک         "مباحثة مردگان"، "شورای خدايان" وغيره                        
  است. درآميخته
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خريداری      آن    کاربرای    توليد نيروی است. دراين افتاده داری،ازنظردور توليدسرمايه خاصِّ
های   آورد نيازمندی         وجود می     که به   آن نيرو يا محصولی        وسيلـة خدمت    که به    شود  نمی 

افزائیِ سرماية خريداراست يعنی توليد            آن ارزش برآورده شود. هدف خريدار شخصیِ
که بيش ازآنچه پرداخت شده کار در بر داشته باشد و بنابراين محتَویِ          کاالهائی است
وسيلة   وجود به     است و بااين      نپرداخته     چيزی    آن   ئی باشدکه خريدار بابت قسمت ارزشی

ارزش يا افزونگری قانون مطلق اين شيوة توليد                       افه اض  شود. توليد      کاال نقد می     فروشِ   
سرمايه   مثابه    توليد را به        که وسايل    جهت قابل فروش است          کار تنها بدان       است. نيروی     

وسيلة کارِ    نمايد و به مثابه سرمايه تجديد توليد می کند، ارزشِ ويژة خود را به حفظ می
بنابراين شرايط فروشِ          ١آورد.      د میوجو سرماية الحاقی به ای برای اُجرت، سرچشمه بی

کارگر مساعد يا غيرمناسب باشند، متضمنِ ضرورت                 کار، اعم از اينکه برای               نيروی   
است. چنانکه       مثابه سرمايه     آن و تجديد توليد دائمیِ ثروت به                   دائمیِ تجديد فروشِ         

کارِ   مشخّصی کارگر همواره مقدارِ             که ازطرف      ديديم، دستمزد طبعاً مستلزم آن است             
نيـز         گردد. حتّا اگر از ترقّیِ دستمزد توأم با تنزّلِ بهای                             اُجرت تسليم      بی  کار وغيره 

کارِ     معنای تقليلی در ميزان           نظرکنيم، افزايشِ دستمزد در بهترين حاالت به                      صرف  
تواند تا      است. اين تقليل هرگز نمی          آن    کارگر مجبور به اجرای                که  اُجرتی است     بی 
که  نظر از اختالفات شديدی خطر اندازد. صرف  ای ادامه يابدکه خود سيستم را به هنقط

  کرده است     در زمان خود ثابت          اسميث آدام     آيد و     وجود می     در مورد نرخِ دستمزد به          

                                                
است: يعنی     کارگران صنعتی وکشاورزی يکسان                ـ (يادداشت چاپ دوم): "معذلک حدود اشتغالِ                      ۱

کارِآنان داشته باشد... اگر نرخِ                  کشيدن سود از محصولِ         که متصدیِ امکان بيرون           است  آن   منوط به   
باالرودکه نفعِ صاحب              دستمزد به    پائين     قدری  از حدّ متوسط سود         کار  از               تر  قرارگيرد، آنگاه وی 

تنزّلِ دستمزد رضايت        پذيردکه به      شرطی می   کند و ياآنکه آنها را به           نظر می   آن  صرف    کارگماردن       به 
  John Wade) )۱ـHistory of the Middle and Working Classes", p. 241.)  )۱" :دهند.

  نگليسی.نگارِ ا ) ـ نويسنده، اقتصاددان و تاريخ۱۸۷۵ـ۱۷۱۸( جون ويد) ۱ـ۱(
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مانَد،    کارفرما باقی می        کارفرما     اختالفات همواره  قبيل هرحال دراين هرصورت و به که به
شود متضمنِ رويداد يکی از حاالت               ه از انباشت سرمايه ناشی می        کاری ک     بهای   ترقّیِ  

  زيرين است:
نيست ـ و   انباشت   پيشرفت  مزاحمِ کندکه می پيدا جهت ادامه کار ازآن يا ترقّیِ بهای

: "حتّا درصورت     اسميثآدام قولِ  آوری وجود ندارد زيرا به چيزِ شگفت امر هيچ دراين
تر از پيش... عموماً سرماية بزرگ با                  يابند و حتّا سريع     فزايش میها ا تنزّلِ سود، سرمايه

کند." (ثروت ملل، جلد            کالن رشد می     کوچک با سود    ای تر از سرمايه سودکمتر سريع
طورِ چشمگير مشهود      و بعد) دراين مورد به             ۲۱۷ـ جلد اول، صفحة      ۱۸۹دوم، صفحة     

وجود    لی درتوسعة تسلّط سرمايه به         وجه اخال     هيچ  اُجرت به     که تقليل درکارِ بی         است 
که   دهد، بدين طريق        که جهت ديگر مورد پيشين است روی می               آورد ـ يا حالتی        نمی 

انباشت     است.   کُند شده   نفع    مهميزِ اگرايد زير کندی می کار به انباشت درنتيجةترقّیِ بهای
و   ناسب بينِ سرمايه   آن علّت تنزّلش نيز،که عبارت از عدم ت                  کند ولی با تنزّلِ       تنزّل می   

داری     رود. لذا مکانيسمِ پروسة توليد سرمايه                 کارِ استثمارپذير است، از بين می              نيروی   
سطحی  کار از نو به       دارد. بهای        کند خود از پيش پا برمی           موانعی راکه موقّتاً ايجاد می             

اينکه سطحِ   مطابقت داشته باشد، اعم از         اَفزائیِ سرمايه کندکه با حوائجِ ارزش تنزّل می
تر، باالتر يا مساویِ ميزانی باشدکه پيش از شروع باالرفتن دستمزد                          مزبور اکنون پائين

شود درحالت اول تنزّل           گرديد. چنانکه ديده می           مثابه سطح عادیِ دستمزد تلقّی می       به
را فراوان         که سرمايه    کارگری، نيست       کار يا تنزّل جمعيت       مطلق يا متناسبِ نموِّ نيروی       

صورت   کارِ استثمارپذير را به           که نيروی     است   عکس، افزايشِ سرمايه          کند، بلکه به     می 
کار يا     آورد. درحالت دوم نيز افزايش مطلق يا متناسب ازدياد نيروی                               غيرکافی درمی      

عکس، تقليلِ     شود بلکه به    می   کفايت سرمايه     که موجبِ عدم      کارگری نيست      جمعيت 
آن را، زياده از اندازه                   استثمارپذيرِکار، يا بهتر بگوئيم بهای                  که نيروی     است   سرمايه  

  سازد. می



 پيتال. جلد اولکا    ۹۶۶

که در حرکات نسبیِ حجمِ نيروی            است   همين حرکات مطلق در انباشت سرمايه     
کند.   کار جِلوِه می      گردد و لذا مانند حرکت خود نيروی                 کارِ استثمارپذير منعکس می      

گوئيم: مقدارِ انباشت مقدارِ             ه باشيم چنين می    کار برد     برای اينکه اصطالحِ رياضی به           
که در    رو است    عکس. ازاين       متغيرِ مستقلّی است و مقدار دستمزد مقداری تابع، نه به                    

                   عمومیِ قيمت اَدواریِ صنعت، سقوط ترقّیِ نسبیِ ارزشِ              مراحلِ بحران کاالها مانند
صورت تنـزّلِ     کاالها به       يمتکند. و در مراحلِ رونق، ترقّیِ عمومیِ ق                     پول جِلوِه می      

ازاين پديده چنين        )١(Currency-Schoolشود. مکتبِ ادعائی  نسبیِ ارزشِ پول ديده می
بودن    هنگامِ پائين     کمتر از لزوم و به          ها، پول     هنگامِ باالبودن قيمت          گيردکه به     نتيجه می  

در نادانی و عدمِ          پاية مکتبِ مزبور       از حد در جريان است. برازندة هم                  ها، بيش     قيمت 
ات درکهای مذکورِ انباشت را بدين             که پديده     ) ٣( همانا اقتصاديونند  ٢کاملش از واقعي

کمتر و زمانی زيادتر از حدّ لزوم پيدا         گوياکارگرِ مزدورگاه دهند،که طريق توضيح می
  شود. می

                                                
وسيلة   توان آن را "مکتبِ وسايلِ دوران" ناميد در اواسط قرن نوزدهم به                       الذکرکه می ) مکتبِ فوق۱(

 نورمان ،(Torres)تورِس، (Overstone)لرد اوِرستونهای انگليسی ازقبيلِ  سازان بانک از تئوری جمعی
(Norman) یِ پول) مبنی بر        (تئوریِ    ريکاردو آميزِ وجودآمد. اينان بر اساسِ تئوریِ اشتباه وغيره بهکم

آن بنا بر حجمِ پولِ موجود يا بنا بر مقدار پولِ وارد  ولذا ارزشِ  گويا پول فقط وسيلة دوران است اينکه
کناسِ وارد     آن اس    تصويب رساندندکه طبق         را به    ۱۸۴۴ـ۴۵گردد، قوانينِ بانکی            درجريان تعيين می       

اين قوانين را با          ۱۸۵۷و   ۱۸۴۷های    گرديد: بحران     رود طال معين میدرجريان بنا بر ميزان صدور و و
  شکست جدی مواجه ساخت.

[نقد اقتصاد سياسی]  "Zur Kritik der Politischen Ökonomie"کنيد به اثرِ کارل مارکس ـ مراجعه۲
  و بعد. ۱۶۶صفحة 

کالسيک آن دانشمندان علم  صاددانانيا اقت (Economistes)جا دراين اثر مراد از "اقتصاديون" ) همه۳(
تحقيقِ علمی دربارة ارتباط  اقتصادندکه از اواسط قرن هفدهم تا آغازِ قرن نوزدهم در اروپای غربی به

  شوند. داری پرداخته و در برابرِ اقتصاديون عامی قرار داده می درونیِ مناسبات توليد سرمايه
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مورد ادعاست،  "  طبيعیِ جمعيت داری،که پاية اساسیِ"قانون از قانون توليد سرمايه
، انباشت و نرخِ دستمـزد، جز             سرمايه   : رابطـة بينِ        شودکه   طور ساده چنين نتيجه می        به 

 برای     که ئی کارِ الحاقی  است وآن شده   مبدل  سرمايه  به  که  ای نيافته کارِ اُجرت رابطة بينِ
بنابراين رابطة مزبور           نيست.      ديگری     است، چيزِ      شده الزم     تادن سرماية الحاق       کاراُف     به  

و   سو مقدارِ سرمايه      وجه نسبت بينِ دو مقدارِ مستقلّ از يکديگر، يعنی از يک                       هيچ  به 
  تحليل فقط رابطة بينِ         کارگری، نيست بلکه درآخرين               ازسوی ديگر تعداد جمعيت          

  سان اگر حجمِ     ِ واحدکارگری است. بدين            اُجرت و بااُجرت در درون جمعيت    کارِ بی
شود  دار انباشته می       وسيلة طبقة سرمايه     کند و به    طبقةکارگر تسليم می    که  اُجرتی رِ بیکا
کارِ    العادة     طريقِ الحاقِ فوق         از    فقط    سرمايه     به   شدنش  باشدکه مبدل     آن اندازه سريع           به 
که سايرِشرايط      کند، ودرصورتی         پذيرگردد، آنگاه دستمزد ترقّی می                 اُجرت امکان       با 

کاهشِ مزبور      اينکه   محض  شود. ولی به      کاسته می   اُجرت بالنسبه      ند، ازکارِبی      بمان   يکسان  
يعنی غذاده سرمايه به ميزان عادی تسليم               [کارِ اضافی] کار ای برسدکه ديگر اضافه به نقطه

صورت   کمتری از درآمد به           که سهمِ  اين معنی    شود به   نگردد، آنگاه واکنشی پديد می              
شود و حرکت صعودیِ دستمزد دچارِ واکوبِ                 اشت سست می آيد، انب      درمی     سرمايه  
بنابراين ترقّیِ قيمت              آن می    تنها اساسِ    ماندکه نه      کار در درون مرزهائی می                گردد. 

مقياسِ   دارد بلکه تجديد توليد آن را به                  داری را دست نخورده نگاه                 سيستمِ سرمايه  
نب                 ای تأمين می       رشديابنده      ا  سرمايه  کند. پس درواقع قانون که به   داری      اشت   صورت

که ماهيت اين انباشت نافیِ هرآنچنان               است  است فقط مبينِ آن      شده  قانونی طبيعی قلب     
که بتواند       کار است،     ئی در بهای      آنچنان ترقی     کار و هر     کشیِ  کاهشی در درجة بهره           

خطر اندازد.        ترِ آن را به       داری وتجديدتوليد همواره وسيع    تجديدتوليد مناسبات سرمايه
های موجود مورد استفاده قرار                اَفزائی ارزش منظورِ ارزش کارگر به که در شيوة توليدی

کار رود،       کارگر به     عکس ثروت مادی برای حوائجِ تکاملیِ                 آنکه به    جای   گيرد، به     می 
توان انتظاری داشت. همچنانکه درمورد مذهب، انسان مقهورِ آفريدة                                جز اين نيز نمی
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استيالی مصنوعِ دست     تحت داری، وی طور نيز درتوليد سرمايه خود است، هماندماغِ 
  ١خويش قرار دارد.

  
   انباشتدرجريان سرمايه  جزِء متغيرِ کاهشِ نسبیِِ .۲
  و گردآئیِ همگامِ آن      

  
شود نه وسعت ثروت     آنندکه آنچه باعث باالرفتنِ دستمزد می اقتصاديون خود بر

که اکنون تحت اختيار قراردارد بلکه يگانه         ای است ونه مقدار سرمايه تماعیموجود اج
آدام      موجبِ ترقّیِ دستمزد همانا رشد پيوستة انباشت و درجة سرعت نموِّ آن است. (         

ای   ). ما تاکنون تنها مرحلة ويژه ۲۰۸هشتم ـ جلد اول، صفحة  ،کتاب اول، فصلاسميث
که درآن الحاقِ سرمايه درحالی               ای مرحله ايم، يعنی ردادهرا موردتحقيق قرا پروسه ازاين

جای مانده است. ولی پروسه از اين                   يکسان به     گيردکه ترکيبِ فنّیِ سرمايه          انجام می    
  کند. مرحله تجاوز می

                                                
اين نکته  گرديده است به ولية خود برگرديم و همچنانکه آنجا اثباتـ "ولی چنانچه اکنون به تحقيقِ ا۱

کامالً غيرقابل درک  کارِ انسانی چيزِ ديگری نيست... آنگاه کنيم... که سرمايه خود جز محصولِ توجه
گردد.   سرمايه قرارگيرد و بتواند تابعی ازآن آفريدة خويش يعنی رسدکه انسان تحت استيالی نظر می به

کارگری  آيد: چگونه می سؤال پيش درحقيقت وجود چنين وضعی انکارپذيرنيست، ناگزير اين وچون
  گردد؟" است، توانسته است بندة سرمايه آن که خود آفرينندة سرمايه ولذا صاحبِ 

 :  "Der  isolierte  Staat",  Zweiter  Teil,  Zweite  Abteilung,  Rostock,  )۱۱ـ((Von  Thünen 

1863,  p.  5, 6.)  

 کودکانه است. که سؤال را مطرح ساخته، ولی جوابش است سزيد تونناين خود   
که خود    ) ـ اقتصاددان آلمانی           ۱۸۵۰ـ۱۷۸۳(   (Johann Heinrich von Thünen)يوهان هاينريش فون تونن   ) ۱ـ۱(

ن هوادار و نمايندة طرز            آيد ولی ازلحاظ تئوریِ بهرة زمي        شمار می به مکلنبورگداران  در زمرة اشراف و زمين
  داری درکشاورزی بود. فکرِ راه پروسیِ تکاملِ سرمايه
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داری مفروض باشد، هر بار در جريان                     های عامِّ سيستمِ سرمايه        که پايه    هنگامی  
کارِ اجتماعی نيرومندترين اهرمِ انباشت            مل بارآوریِکه تکا رسد ای درمی انباشت نقطه

که موجبِ ترقّیِ دستمزدهاست، يعنی             گويد: "همان علّتی        می  آدام اسميث     گردد.       می 
شود و مقدارِکمتری        ، خود براَنگيزندة باالبردن امکانات مولّدکار می                         افزايشِ سرمايه      

  رِ بزرگتری محصول توليد نمايد."دهدکه بتواند مقدا  کار را در وضعی قرار می 
نظر از مهارت       نظر از شرايط طبيعی از قبيلِ حاصلخيزیِ زمين وغيره و قطع صرف

ها   که بيشتر درکيفيت خواسته        کنند، مهارتی      که مستقل و جدا کار می          توليدکنندگانی     
به  کار منوط      کند تا درکميت وحجمِ محصوالت، درجة اجتماعیِ بارآوریِ                  تظاهر می

که يک نفرکارگر طیِّ زمان معين و با شدت         عظمت نسبیِ مقدار وسايل توليدی است
کارگرِ     کارِ    که  توليدی     کند. حجمِ وسايل      کار تبديل به محصول می         واحدی از نيروی         

توليد     يابد. وسايل      شود با ترقّیِ بارآوریِ وی افزايش می                   وسيلة آن انجام می        مزبور به    
کند. افزايشِ برخی ازآنها نتيجة رشد بارآوریِ                      ای ايفا می     نقشِ دوگانهمزبور دراينجا 

کارِ مانوفاکتوری و استفاده                است. مثالً با تقسيمِ      کار و افزايشِ بعضی ديگر شرط آن               
مقدارِ    شود و بنابراين         آالت، در زمان واحد موادّ خامِ بيشتری مصرف می                           از ماشين   

گردد. اين نتيجة ترقّیِ            ادّ کمکی در پروسة کار وارد می               بزرگتری از موادّ خام و مو              
 کار،کودهای شيميائی،         های   آالت، دام        ديگر تودة ماشين       کار است. از سوی         بارآوریِ

است درمورد وسايل          کارند. همچنين      کشی وغيره شرط باالرفتنِ بارآوریِ                 های زِه     لوله 
اند. ولی رشد        گردآمده      ونقل وغيره      لهای بلند، وسايلِ حم        که در ابنيه، کوره           توليدی    

-آنهـا فرو        که در پيکـرِ       کـاری      توليـد نسبت به نيـروی         ی وسايل     [پهنه]     عظمت و فراخا     

 )١( کارند.     هرجهت مبين رشد بارآوریِ            رود، اعم از اينکه شرط باشند يا نتيجه، به                   می 
                                                

،که مارکس  )Roy رواشود درمتنِ ترجمة فرانسه (ترجمة  که ذيالً ذکر می جمله عباراتی ازاين ) پس۱(
صورت   های اول و دومِ آلمانی به               خود آن را تصويب نموده است، آمده است. اين عبارات در چاپ

 ←ما آن را درمتنِ چاپِ سوم و چهارمِ آلمانی وارد نموده است.  يرنويس ذکر شده و سپس انگلسز
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چاپ رسيده است       که ازطرف انستيتوی مارکس ـ انگلس ـ لنين به     تَبعيت از متنِ آلمانیِ سرمايه به →

  آوريم: صورت زيرنويس می ترجمة عبارات مزبور را به
سازند، درانگلستان  پذير تبديل کوبش آهنِ گداخته ياکوک را به آهنِ اينکه بزرگ برای "درآغازِ صنعت

شود و عبارت از تميزکردن            ناميده می     پاالئی)     (چدن    Puddelageکه   گرديد. اين شيوه        کشف  اُسلوبی
مقياسِ عظيمی     های بلند به     کوره    گرديدکه     آن   هائی با ساخت ويژه است، موجبِ    ريختة چدن درکوره

گرم وغيره مورد استفاده قرارگيرند و سرانجام در اَدوات و                               های دم     ند و همچنين دستگاه    توسعه ياب   
مقدارِ    زودی آهن به        وجودآوردکه  به          رفت چنان افزايشی به         کار می که با همان مقدارکار به مصالحی

رون  که توانست در بسياری ازکارها سنگ و چوب را بي                       نَحوی   فراوان و بالنسبه ارزان عرضه شد به                
توان تأکيد در اهميت اين نوآوری را                    بزرگ جديدند نمی        های صنعت   رانَد. چون آهن و ذغال اهرم 

  مبالغه دانست.
که   نَحوی   که به تميزنمودن چدن اشتغال دارد، دستکار است به                     کارگری     وجود، پااليشگر، يعنی  بااين

مکانات شخصیِ او است و همين سد است آنها بپردازد محدود به ا تواند به که وی می هائی تعدادکوره
بعد،   به  ۱۷۸۰که صنعت فلزکاری از سال          حاضر مانعِ رونقِ شگرف و قابل تحسينی است              که درحال     

   آورده است. دست پاالئی، به يعنی از تاريخِ اختراعِ چدن
  است اين عيتزند: "واق انگليسی بانگ می های مهندسينِ ازارگان ، يکی(The Engineering)انجينيِرينگ

کنونیِ صنعت ما  شدة پااليشِ دستی جز باقيماندة توحش چيزِ ديگری نيست...گرايشِ شيوة سپری که
که هرسال  رو است ازاين کارکند. تری که درمراحلِ مختلفة توليد با مصالح بيش از پيش وسيع است اين

های نيرومندتر و اَفزارهای       گری ، ورقتر های بخارِ سنگين تر، پتک های بلند وسيع کوره شاهد پيدايشِ
روند، هستيم. درميان اين افزايش                   کار می    های صنعت فلزکاری به        تری،که در بسياری از شاخه      عظيم

پاالئی تقريباً متوقّف مانده           کارِ مورد استفاده، شيوة چدن              نسبت به   توليد   وسايل  عمومی يعنی افزايشِ 
که در  همين سبب است دهد... به ی در برابرِ جنبشِ صنعتی قرار میاست و همواره موانعِ غيرقابل تحمل

های   گردان خودکاری،که قادرند ريخته                   های   کوره    آن     جای   های بزرگ درصددند به            کارخانه     عمومِ  
  )۱۸۷۴ژوئن ۱۳کامالً خارج از حيطة کار دستی است درخود جای دهند. (انجينيِرينگ،  عظيمی راکه

آهن را منقلب ساخت و موجبِ توسعة عظيمِ آالت و افزار         ازآنکه صنعت س، پپاالئی سان چدن بدين
صورت مانعی      کار است، خود در جريان انباشت به                گرديدکه مورد استفادة مقدار معينی                و مصالحی   

 ←هائی راکه اين مانع بر سرِ راه افزايشِ    اند محدوديت که درصدد برآمده طوری اقتصادی درآمد، به
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توليدی    نسبت به تودة وسايل    کار کار، درکاهشِ حجمِ بارآوریِ افزايشِ سان تجلّیِ بدين
عبارت ديگر درکاهشِ مقدار عواملِ ذهنی                     ، يا به   آيد   حرکت درمی      که باآن به      است 

  شود. آن متظاهر می پروسة کار نسبت به عواملِ عينیِ
حجمِ نيروی     به  توليد نسبت اين تغيير درترکيبِ فنّیِ سرمايه، يعنی نموِّ تودة وسايل

درترکيبِ ارزشیِ سرمايه، يعنی در افزايشِ جزِء ثابت            آنهاست،  بخشِ که حيات کاری 
گردد. مثالً اگر سابقاً از سرماية               زيان جزِء متحرک آن منعکس می      سرمايه ـ ارزش، به

شد، بعداً درنتيجة ترقّیِ           کار می    % صرف نيروی     ۵۰توليد و     % صرف وسايل     ۵۰معينی  
شود  کارگذاشته می      % در نيروی      ۲۰توليد و     % آن در وسايل        ۸۰کار،     درجة بارآوریِ          

کسرمايه نسبت به جزِء متحر نموِّ بالندة جزِء ثابت آن، (چنانکه فوقاً     وغيره. اين قانون
شود، خواه ما       کاالها تأييد می وسيلة تجزية تطبيقیِ قيمت بيان شده است)، درهر قدم به

کشورهای مختلفه       و خواه     کنيم  کشور را با يکديگر مقايسه       اَدوارِ مختلفة اقتصادیِ يک
   واحد مورد مقايسه قراردهيم. مقدار نسبیِ قيمت کنی،که فقط نمايندة           را در زمانآن ر

است، درنسبت مستقيم با پيشرفت انباشت قرار         توليد يا جزِء ثابت سرمايه ارزشِ وسايل
کارپردازِ      آنکه معرف جزءِ       که مقدار نسبیِ قيمت رکنِ ديگر، يعنی گيرد درصورتی می

                                                                                                       
های تازه  وسيلة شيوه کار مورد استفاده قرار داده است، به شترِ وسايلِ مادیِ توليد، نسبت بهبازهم بي →

وجود آمده  دنبالِ انباشت به که به است کشفيات و اختراعاتی  از ميان بردارند. اين خود سرگذشت تمامِ
  ايم. ثبوت رسانده ضر، بهکه ما ضمنِ ترسيمِ سيرِ توليد جديد، ازآغاز تا زمان حا است است وآنچنان

که شيئيت دارند،       کمی و همزمان عواملِ مختلفة سرمايه           بنابراين پيشرفت انباشت تنها موجبِ افزايشِ
کيفی، تغييرات      وسيلة تغييرات     است، به    نيست. تکاملِ نيروهای بارآورِ اجتماعی،که معلولِ اين ترقّی                    

شود و عاملِ عينی پيوسته از لحاظ مقدارِ نسبی، در                    می تدريجی درترکيبِ فنّیِ سرمايه نيز متظاهر                
از پيش،     عبارت ديگر حجمِ اَدوات و افزار و مصالح بيش          گردد يا به رابطه با عاملِ ذهنی، بزرگتر می

به       در نسبت باکاری         برای  ه    که  افزايش می                            را ازآنها الزم است،  استفاده  نداختن و  ين          ا برا يابد. بنا
افزايشِ       تدريج    به  بارآورتر می              سرمايه   که  تقاضای      کار را  به        کند،  تقليل         کار را نسبت  مقدارِ خود 

  دهد." می
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کمتحر معکوس دارد. است به آن سرمايه يا قسمت انباشت نسبت طورکلّی با پيشرفت  
جزِء ثابت، يا ترکيبِ تغييريافتة   وجود کاهشِ جزِء متحرک سرمايه نسبت به بااين

که در ترکيبِ جزِء شيئیِ       دهندة تغييری است طورِ تقريبی نشان ـ ارزش، فقط به  سرمايه
  گذارده   که در يک ريسندگی ـ ارزشی  است. مثالً اگر امروز سرمايه  ديدهگر آن حاصل

که در آن متحرک است، درحالی  
۱  
۸ 

 آن ثابت و
۷  

۸ 
که  شود تقسيم می  طريـق  شده بدين  

  

ای، کار وغيره وسايل آن متغير بود، حجمِ موادّ خام و  ۱  
۲ 

ثابت  و  ۱  
۲ 

 آغازِ قرن هجدهم
کند، چندين صد      طور بارآور مصرف می            کارِ ريسندگی امروز به            صیکه مقدار مشخّ     

طور ساده     آن به    گرديد. علّت  که در قرن هجدهم مصرف می بار بيشتر از مقداری است
کند   می  توليد مورداستفاده ترقّی           وسايل  تنها حجمِ که با بارآوریِ رويندةکار، نه است اين

طورمطلق افزون        آنها به  نمايد. بنابراين ارزشِ ل میحجمشان تنزّ به آنها نسبت بلکه ارزشِ
که حجمشان رشد نموده است. پس ازدياد تفاوت بينِ                       همان نسبتی    شود ولی نه به      می 

متغير به            ثابت و سرماية  بينِ حجمِ وسايل               مراتب    سرماية  از تفاوت  توليد و    کوچکتر 
ری به سرماية متغير مبدل کار است،که يکی از آنها به سرماية ثابت و ديگ حجمِ نيروی

آن   يابد ولی درجة افزايشِ              شود. تفاوت اولی همراه با تفاوت ثانوی افزايش می                           می 
  کمتر است.

عالوه بر اين، باوجود اينکه پيشرفت انباشت، مقدار نسبیِ جزِء متغيرِ سرمايه را                                
کنيم يک    . فرض   آن نيست    وجه منافیِ افزايشِ مطلقِ مقداریِ              هيچ کاهد، معذلک به می

% سرماية متغير تقسيم شده باشد        ۵۰% سرماية ثابت و       ۵۰سرمايه ـ ارزش بدواً برحسبِ   
% متغير تغييرکند. چنانچه سرماية بدوی طیِِّ        ۲۰% ثابت و  ۸۰نسبت  آن به و بعداً ترکيبِ
  متغيرِ  جزِء  کرده باشد، آنگـاه ليره ترقّی ۱۸۰۰۰ليـرة استرلينگ به  ۶۰۰۰جريان مثالً از 

بود، اکنون  ليرةاسترلينگ ۳۰۰۰مزبورکه جزء باشد. يافته افزايش  ۱ 
۵ 

ميزان  آن نيـز بايد به

ميزان    ای به    سرمايه   که سابقاً اضافه   است. ولی درحالی گرديده ليرةاسترلينگ بالغ ۳۶۰۰به
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کند   کنونی ايجاب می       % ترقّی نمايد، وضعِ       ۲۰کار    % کافی بود برای اينکه تقاضای             ۲۰
  که سرماية بدوی برای تأمينِ اين منظور سه برابرگردد.

کار،    اجتماعیِ     در  بخش چهارمِ اين اثر نشان داده شد چگونه پيشرفت بارآوریِ           
  است شرط مقياسِ بزرگتری است، و نيز نموده شدکه تنها تحت اين مستلزمِ همکاری به

يد درنتيجة گردآئیِ مقاديرِ زياد              تول   يابد، وسايل      کار سازمان می       بست  که تقسيم و هم    
آيدکه از      وجود می     آالت وغيره، به         کاری، ازقبيلِ ماشين         شود، وسايل     جوئی می    صرفه 

پذير است، نيروهای عظيمِ طبيعت درخدمت                 طور مشترک استفاده       لحاظ عينی فقط به
برداریِ      آيدکه پروسة توليد مبدل به بهره              وجود می     آن به    شود و امکان      توليد مهار می     

  فنّی از دانش و علم گردد.
توليد ملک انفرادیِ اشخاص هستند و لذا                بر پاية توليدکاالئی،که درآن وسايل                  

کند و يا اينکه چون فاقد وسايل   کارگردستکار، يا منفرِد است و مستقالً کاال توليد می
دهد، شرايط       رارمی  فروش ق معرضِ را مانندکاال به کارش خود است نيروی به توليد متعلّق 

وجود    پذيراست يا درحدودی به       های انفرادی تحقّق الذکر فقط از راه رشد سرمايه فوق
داران مبدّل شده         مالکيت خصوصیِ سرمايه  توليد ومعيشت به اجتماعیِ آيدکه وسايل می

اسِ مقي  تواند توليد به       کاالئی می     که عرصة توليد     است  داری     باشد. تنها در شکلِ سرمايه       
توليدکنندگان      دردست     ازسرمايه     انباشت مشخّصی خود هموار سازد. بنابراين وسيع را به

ايم    سبب ما مجبوربوده     همين بهاست.  داری کاال، الزمة شيوةتوليد خاصِّ سرمايه انفرادیِ
توان    داری چنين شرطی را مفروض بدانيم. می            سرمايه وری به گُذار ازکارگاه پيشه برای

-توليد خاصِّ سرمايه       آنکه نتيجة تاريخیِ   جای انباشت بدوی ناميد، زيرا اين امر به  را آن

وجود    انباشت بدوی چگونه به          است. مسئلة اينکه       آن    داری باشد پايه و مبدأ تاريخیِ              
انباشت مزبور      که   است بگوئيم    آيد اکنون هنوز مورد تحقيقِ ما نيست. فعالً کافی                     می 

  منظورِ باالبردن بارآوریِ              هائی،که به دهد. ولی همة اُسلوب شکيل مینقطة حرکت را ت
 ها]ی   [اُسلوب    حال اساليبِ     کنند، درعين      روند و بر اين پايه رشد می     کار می کار به اجتماعیِ
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   توليد کنِ تشکيل        کارند،که خود به         ارزش يا اضافه        اضافه   باالبردندهندة    نوبة خويش ر
، يا    وسيلة سرمايه    داری به      حال اساليبِ توليد سرمايه         آنها درعين       ن انباشت است. بنابراي 

،  سرمايه   ارزش به    اضافه شدن مستمرِّ  اند. از نو مبدل انباشت سرمايه انگيزِ  های شتاب شيوه
نوبة خود پاية        شود. اين نيز به       مانند رشد مقدارِ سرماية وارد در پروسة توليد نمودار می 

توليد    منظورِ باالبردن نيروی بارآورِکار وشتابِ                     اسِ وسيع ومبنای اساليبی به     مقي توليد به
مثابه شرط شيوة     انباشت سرمايه به      گردد. بنابراين اگر درجة معينی از                   ارزش می اضافه  

تشديد    صورت واکنشی باعث        گردد، شيوةمزبور به        داری نمايان می سرمايه توليد خاصِّ
داری    سرمايه  انباشت سرمايه، شيوةتوليدخاصِّ شود. پس با  رمايه میانباشت س شتاب در

کند. اين دو       انباشت سرمايه رشد می      داری، شيوة توليد ويژة سرمايه يابد و با تکامل می
کنند،   يکديگر اعمال می        که نسبت به    عاملِ اقتصادی برحسبِ رابطة انگيزشِ مرکّبی                  

گردند و ازآن راه جزِء متحرک سرمايه                    سرمايه می    موجبِ بروزِ تغيير در ترکيبِ فنّیِ 
شود. کوچکتر وکوچکتر می آن همواره نسبت به جزِء ثابت  

توليد    هر سرماية انفرادی عبارت ازگردآئی و تجمعِ بزرگ ياکوچکی از وسايل               
انباشت    توأم با فرمانروائیِ متناسبی بر سپاه بزرگ يا کوچکی ازکارگران است. هر                                  

مثابه سرمايه وارد          گردد. وی با ازدياد حجمِ ثروتی،که به                       ای می    انباشت تازه      وسيلة  
دهد ولذا باعث         داران انفرادی توسعه می              آن را در دست سرمايه           عمل است،گردآئیِ       

داری     مقياسِ بزرگتر و بسط اساليب ويژة توليد سرمايه                    ایِ توليد به       يافتنِ پايه     وسعت 
گيرد.    جتماعی از راه نموِّ عدة کثيری سرماية انفرادی انجام می                   شود. رشد سرماية ا می

  گردآئیِ وسايل       های انفرادی و بالنتيجه           چنانچه سايرِ شرايط ثابت فرض شوند، سرمايه 
های مزبور جزِء قابل           سرمايه  کنندکه    همان نسبتی نمو می      آنهاست به    که همگامِ   توليدی

های اصلی     هائی از سرمايه       حال بخش    درعين     سرماية اجتماعی هستند.        تقسيمِ مجموعِ    
نند سرمايه       شوند  جدا می    نوئی به        و ما فتند.     کار می    های مستقلِِ  دراين مورد تقسيمِ           اُ

بنابراين     کند. داری، درکنارِ عللِ ديگر، نقشِ بزرگی ايفا می های سرمايه خانواده دارائیِ
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  نمای اين نوع    خصلتشود.  وده میداران نيزکمابيش افز انباشت سرمايه تعداد سرمايه با 
است:   است، دو نکتة زيرين     آن گردآئیِ سرمايه،که مستقيماً مبتنی بر انباشت يا حتّا عينِ

داران انفرادی، در           توليد اجتماعی در دست سرمايه گردآئی متزايد وسايل  آنکه نخست
اجتماعی     ة رشدثروت    وسيلة درج     حال باقی بمانند، به         همان که شرايط ديگر، به صورتی

ثانياً آن سهمی از سرماية                محدود می     های   اجتماعی،که در هر يک از محيط               گردد. 
داران بسياری،که مانند توليدکنندگان                   کار افتاده است، بينِ سرمايه         توليدیِ مشخّص به

اشت انب   گردد. لذا        انـد، تقسيم می      مستقلِّ کاال و رقيبِ يکديگر در برابرِ هم قرارگرفته           
های   اند، بلکه رشد سرمايه        تنها در نقاط بسياری پراکنده              همراه دارد، نه       که به و تجمعی

شود.   کهنه، مختل می     های   سرمايه  های نو وتقسيمِ    سرمايه وسيلة تشکيلِ نيز به فتادهکاراُ به
کند   می توليد وفرمانروائی برکار جِلوِه            متزايد وسايل انباشت ازطرفی مانندتجمعِ بنابراين

  شود. می که دافعِ يکديگرند ديده بسياری های انفرادیِ صورت سرمايه ديگر به و ازسوی
های انفرادیِ بسيار،           اجتماعی به سرمايه       شدن مجموعِ سرماية       درمقابلِ اين تجزيه     

نمايند نيروی جاذبة آن نيز متقابالً                يکديگر اعمال می       که اجزاِءآن نسبت به          ای   يا دافعه    
توليد و فرمانروائی           ای از وسايل        گردآئیِ ساده        کند. اينجا ديگر سخن بر سرِ        تأثير می   

است   هائی   برکار که همان خود انباشت است، نيست. اينجا صحبت از تجمعِ سرمايه                        
دار    يد سرمايه    آنها، خلع     سخن بر سرِ حذف استقاللِ انفرادیِ           اند،     که قبالً تشکيل يافته     

دارِ بزرگ      کوچک بسيار به عدة کمی سرمايه داران بديلِ سرمايهدار و ت وسيلة سرمايه به
که فقط متضمّنِ تغييری در تقسيمِ           است  اين    است. تفاوت اين پروسه با جريان اولی                   

بنابراين ميدان عملش به                        های به    سرمايه   وسيلة مطلقِ ثروت      کاراُفتادة موجود است و 
آن جهت در      نيست. دراين مورد سرمايه به              اجتماعی با مرزهای مطلقِ انباشت محدود           

دهند.    آن را ازکف می          های بسياری      شودکه دست    مقدار زياد متورم می            دست به   يک 
  گيرد، همين است. معنای خاصّ،که درمقابلِ انباشت وگردآئی قرار می تمرکز به

ايه  که سرم   ای   ديگر سخن قوانينِ مربوط به جاذبه              قوانينِ اين تمرکزِ سرمايه، يا به          
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تواند دراين مقام مورد تحقيق قرارگيرد. اکنون به          کند، نمی نسبت به سرمايه اعمال می
    وسيلة پائين    کنيم. رقابت به       ها قناعت می     کوتاهی دربارة برخی فاکت              تذکّرات      آوردن

ارزانشود.  کاالها انجام می قيمت قيمت ديگر ثابت         کاالها (درصورتی     شدن که شرايط
وسعت دامنةتوليد بستگی   کار خود به کار است ولی بارآوریِ بارآوریِ ته بهبمانند) وابس

که   ياد داريم       زنند. و نيز به       یرا م     کوچکتر   ای ه  بزرگتر سرمايه  های دارد. بنابراين سرمايه
بردن    داری، ميزان حداقلِّ سرماية انفرادی،که برای راه                              باگسترشِ شيوة توليد سرمايه         

آن   کوچکتر به    های   يابد. لذا سرمايه        است، افزايش می        با شرايط عادی الزم بنگاه معينی
صورت   گريخته ياهنوز به       بزرگ جسته     کنندکه صنعت   ئی هجوم می     توليدی    های محيط

های   نسبت مستقيمِ عدة سرمايه       ناقص برآن مستولی شده است. دراين مورد رقابت به                       
 زوالِ بسياری از           همواره منجر به      کند و تأثيرمینسبت معکوسِ مقدارِآنها  چشم و به هم

وقسمتی    شود  می   شان به فاتح منتقل      ازسرمايه     گرددکه قسمتی می کوچکتر داران سرمايه
کامالً جديدی       قدرت    داری     رود. صرف نظر از اين پديده، با توليد سرمايه                      از بين می    

در ابتدا تحت عنوان          آيدکه عبارت از اعتبارات است. قدرت مزبورکه                           وجود می     به 
وسيلة تارهای نامرئی،          شود و به    دستيارِ فروتنِ انباشت پنهان شده بود، وارد ميدان می                       

داران منفرد   سرمايه  سوی است، به کمابيش پراکنده ئی راکه درسطحِ جامعه وسايلِ پولی
م شود وسرانجا    رقابت می جديد وحشتناکی درميدان زودی سالحِ کشد وبه ياشريک می

  آيد. منظورِ تمرکزِ سرمايه درمی اجتماعیِ شگرفی به  صورت مکانيسمِ به
يابند، رقابت و اعتبار           گسترش می    و انباشت    داری توليد سرمايه که آهنگ  همان به

جريان، پيشرفت        کنند. موازی با اين اهرمِ تمرکز هستند، پيشرفت می نيزکه نيرومندترين
گردد، و در        های انفرادی می         سرمايه    تمرکزپذير يعنی      انباشت موجبِ افزايشِ مصالحِ          
اجتماعی و ازسوی        های    داری از يک طرف نيازمندی               همان حال توسعة توليد سرمايه         

آورد،      وجود می     نيرومندی به  صنعتیِ های ايجادآنچنان بنگاه را برای الزم فنّیِ ديگر وسايلِ
سان در روزگارِ ما           سرمايه است. بدين       آنها خود مستلزمِ تمرکزِ قبلیِ        کارانداختنِ که به
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سوی تمرکز،     کنند وگرايش به       های انفرادی اعمال می          که سرمايه کششِ متقابلی نيروی
آن   گسترشِ نسبیِ حرکت تمرکزدهنده و نيروی         زورمندتر ازگذشته است. ولی بااينکه

اقتصادی     مکانيسمِ داری و اعتالِء  که ثروت سرمايه است عظمتی  تا درجة معينی وابسته به
اجتماعی   سرماية رشد مثبت به وجه معلّق هيچ تمرکز به پيشرفت اند، معذلک آورده دست به

ازلحاظ مقدار نيست. و اين خصوصيت، تمرکز را ازگردآئی وتجمع،که بيان ديگری            
رِ وسيلة تغيي   تواند به     سازد. تمرکز می       مقياسِ وسيع است، متفاوت می          توليد به    از تجديد    

-وسيلة تغييری در تقسيم       اند و صرفاً به      که جايگير شده     هائی   ای در تقسيمِ سرمايه        ساده  

تواند درجائی         جهت می گيرد. سرمايه ازآن کمیِ اجزاِء سرماية اجتماعی، صورت بندیِ
های منفرد بسياری بيرون         ديگر ازدست گردآيدکه درجای دست مقاديرِعظيم در يک به

صورت   است به   شده  گذارده معينی دررشتة که هائی تمامِ سرمايه انچهچن است. شده کشيده
  هنگامی   ) ١( رسد.   حدود خود می    باالترين صورت تمرکز به سرماية واحدی درآيد درآن

رسدکه مجموعِ سرماية اجتماعی، خواه در دست                     اين سرحد می     که جامعة معينی به     
  داری واحدی متّحد شده باشد. دارِ واحد و يا در دست شرکت سرمايه سرمايه

و طولِ    دهد تا بر عرض        داران صنعتی امکان می          که به سرمايه     جهت  تمرکز ازآن      
عمل   شود. خواه توسعة مقياسِ    انباشت محسوب می عملِ  عمليات خود بياَفزايند، مکملِ

گيرد   ام نتيجة انباشت باشد وخواه معلولِ تمرکز، اعم ازاينکه تمرکز از راه قهرآميز انج   
صورت مراکـز ثقلِ نيـرومندی برای               های مشخّص چنان به       که سرمايـه    ـ مانند موردی      

قطعات   وسپس   شکنند می  را درهم     شان انفرادی پيوستگیِ آيندکه ديگر درمی  های سرمايه
 کردن بسياری      آب   يعنی   تر  ازراه ماليم     کنند ـ يا خويش جذب می سوی آنهارا به منفصلة

   های سهامی ـ تأثيرِاقتصادیِ        کار، در درون شرکت وارد درکار وآماده به های ازسرمايه
                                                

اکنون در دنبالِ چنين           های" انگليسی وآمريکائی هم         ترين "تروست ) (يادداشت چاپ چهارم): تازه۱(
 صورت  های بزرگ مربوط به يک رشتة صنعت را، به                 کوشند الاقلّ مجموعِ بنگاه     هدفی هستند و می

 که عمالً انحصاردار است متّحد سازند. (فريدريش انگلس) يک شرکت سهامیِ بزرگ
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گسترشِ   برای     است   جا مبدئی       صنعتی در همه     های   است. بسط متزايد بنگاه          آن يکی    
آن، يعنی برای        سازمان، کارِ جمعیِ افراد بسيار  و برای تکاملِ نيروهای محرکة مادیِ                      

که   های توليدی      آنها به پروسه های منفرد و سنّتیِ توليد و تبديلِ هروندة پروس تطورِ پيش
  اند. هم بسته و علماً سازمان يافته اجتماعاً به

وسيلة گذارِ تجديد        که انباشت، يعنی افزايشِ تدريجیِ سرمايه به  است ولی بديهی
کُندتر    بمرات است به ای مارپيچی، خود شيوه شکلِ مانند به توليد ازصورت حرکت دايره

کمیِ اجزاِء متشکّلة سرمايةاجتماعی دارد.             بندیِ تغيير در دسته از تمرکز،که فقط نياز به
درجة     به  های انفرادی      ازسرمايه که انباشت برخی شد منتظر بمانيم تاهنگامی اگر قرار می

ان عکس تمرکز امک      برد. اما به       سر می  آهن به  راه آهنی برسد، هنوز جهان بی ساختنِ راه
گردد.     های سهامی چنين عملی در يک چرخاندن دست انجام                  وسيلة شرکت   دادکه به

افزايد      آن می    برد و بر شتابِ      سان تأثيرِ انباشت را باال می            که تمرکز بدين      ولی درحالی      
گردد،     های ترکيبِ فنّیِ سرمايه می         حال موجبِ توسعه و تسريع در دگرگونی                درعين   

يابد و بالنتيجه تقاضای         زيان بخشِ متغيرش افزايش می             ن به  آ  که بخشِ ثابت     نَحوی   به 
  کند. کارکاهش پيدا می نسبیِ

شوند عيناً مانند      هم سوده می    درنتيجة تمرکزِ ناگهان به که ای های سرمايه آن توده
يابند، ولذا       کنند و افزايش می        تر ازآنها، تجديدتوليد می            ديگر، منتها سريع  های سرمايه

سان  گردند. بدين       اجتماعی می    ای برای انباشت نيرومند تازه های اهرم به تبديلنوبةخود  به
       اجتماعی سخن می             کنونی هنگامی     در دوران انباشت رود، بايد تلويحاً           که از پيشرفت

  تأثيرات تمرکز را درنظر داشت.
نيد ک  آيند(نگاه      وجود می     که در جريان انباشت معمولی به             ئی  های الحاقی      سرمايه  

ای برای استفاده ازاختراعات و اکتشافات                       مثابه وسيله     بند يکم) مرجحاً به       ۲۲به فصل  
رفته    سرمايةکهنه نيز رفته       روند. ولی    کار می امورِصنعتی به  تکميلِ طورکلّی برای تازه وبه

تر پوست    کامل   کند، و در چهرة تکنيک          رسدکه پوست وگوشت نو می         جائی می    به 
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درآوردن        حرکت   کاربرای به     مقدارِکمتری که نَحوی گردد، به متولّد میاندازد و ازنو  می
که اين     هائی   مسلّم است سرمايه     کند.   کفايت می    آالت و موادّ خام          تودة عظيمی ماشين     

های   صورت توده      پيمايند، هرقدر درنتيجة حرکت تمرکزدهنده به   پروسة نوشدن را می
دنبالِ    کار،که ضرورتاً به          کاهشِ مطلقِ تقاضای      همان اندازه        سرمايه درآيند، به         بزرگترِ    

  آيد، بيشتر خواهد بود.  الذکر می پديدة فوق
  

آيد، از سوئی، نسبت به           وجود می   که در جريان انباشت به بنابراين سرماية الحاقی
کند. و از سوی ديگر سرماية کهنه،             کارگر جذب می       کمتر  مقدارِ خود،کمتر و باز هم     

کارگرانی راکه سابقاً            از پيش    شود، بيش    ای تجديدتوليد می        ترکيبِ تازه      که اَدواراً با         
  کند. داد، دفع می مورد استفاده قرار می

  
  جمعيت نسبی توليد فزايندة اضافه .۳

   يا ارتشِ احتياط صنعتی       
  

رسيد، چنانکه      نظر می  سرمايه به انباشت سرمايه،که درابتدا فقط مانند توسعةکمیِ
صورت تغييرِ مستمرِّ کيفی در ترکيبِ سرمايه و در افزايشِ دائمی جزِء ثابت     ، بهديديم
  )١(گيرد. زيان جزِء متغيرش انجام می آن به

                                                
) (يادداشت چاپ سوم): در اينجا نسخة شخصیِ مارکس دارای حاشية ذيل است: "برای اينکه در           ۱(

کمی باشد، آنگاه سود        که: اگر توسعه فقط       شوم  آينده مورد استفاده قرارگيرد، در اينجا متذکّر می                        
های   نسبت مقدار سرمايه       اند، به     کار افتاده       های بزرگ وکوچک،که در رشتة واحد توليد به                      يه سرما 
حال نرخِ سود سرماية         گردد، آنگاه درعين           کيفی  ريخته خواهد بود. هرگاه توسعة کمی مبدل به        پيش

  بزرگتر ترقّی خواهد نمود." (فريدريش انگلس)
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وموجبِ      کند  می    تطبيق   باآن  که کاری بارآوریِ وترقّیِ داری سرمايه توليد شيوةخاصِّ
ا رشد ثروت اجتماعی        ي انباشت    ا پيشرفت  ب گردد، تنها  سرمايه میآلیِ  تغيير در ترکيبِ

روند، زيرا انباشت ساده يا توسعة مطلقِ                 تر پيش می    مراتب سريع     همگام نيستند. آنها به 
سرماية کلّ با تمرکزِ عواملِ منفرد آن همراه است و تحولِ فنّیِ سرماية فرعی با تحولِ           

اية ثابت به سرماية       فنّیِ سرماية اصلی قرين است. پس با پيشرفت انباشت، نسبت سرم                   
  ، ۱ :  ۳،  ۱ : ۲ به بود، سپس ۱ : ۱ابتدا  نسبت مزبور در شود. فرضاً اگر متغير دگرگون می

۱ 

۲ 
آنکه  جای که با افزايشِ سرمايه به نَحوی گردد، به می وغيره مبدل ۱:  ۷،  ۱:  ۵،  ۱:  ۴

  

 آن وغيره 
 ۱ 

۸ 
،   ۱ 

۶ 
، 

 ۱ 

۵ 
،   ۱ 

۴ 
، 

 ۱ 

۳ 
  کارگردد تدريجاً فقط نيروی به  تبديل کلِّ آن  شِارز

  

  توليد وسايل به مبدل ، وغيره 
۷ 

۸ 
،  ۵ 

۶ 
، 

۴ 

۵ 
،  ۳ 

۴ 
، 

۲ 

۳ 
  عکس شود وبه کار می صرف نيروی

  گردد. می
  

کار بسته به ميزان سرمايةکل نيست بلکه وابسته به جزِء متغيرِ     اينکه تقاضای نظر به
کار متناسباً با رشدسرماية        تقاضای که بوديم  کرده فرض  سابقاً  آنچه برخالف است، لذا آن

نمايد.    که اين تقاضا با نموِّ سرماية مزبور تدريجاً تنزّل می                   گوئيم   کند، می  کلّ ترقّی می
ز تر ا   طور نسبی و با تصاعدی پرشتاب            کار، در رابطة با مقدارِ سرماية کلّ، به                    تقاضای  

تّه با نموِّ سرماية کلّ، جزِء متغيرِآن، با نيروی                  کند. الب     افزايشِ مقدارِ مزبور، تنزّل می                
که دائماً درحالِ       يابد، ولی درنسبتی برد، نيز افزايش می که سرمايه درخود فرومی کاری 

مثابه توسعة سادة توليد بر پاية فنّیِ              نزول است. فواصلِ بينابينی،که طیِّ آن انباشت، به                   
تنها برای جذب تعداد مشخّصی             گردد. نه      ر می ت  کوتاه    رفته   کند، رفته     مفروض تأثير می      

که شتابِ انباشت سرمايةکلّ با تصاعدی فزاينده انجام پذيرد،          است الزم کارگرِ اضافی
شدن پيوستة سرماية قديم، اين ضرورت حتّا درمورد نگاهداریِ                  بلکه، نظر به دگرسان
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نوبة خود منشأ       و تمرکز، به     آيد. اين انباشت فزاينده            وجود می کار نيز به عدة مشغول به
ار ديگر   ب شوندکه يک آن می گردند، يعنی موجبِ تغييرِ جديدی در ترکيبِ سرمايه می

     رِ سرمايه نسبت به جزِء ثابتگردد. از سوی        ای   کاهشِ شتابنده     آن دستخوشِ     جزِء متغي
آمده،     تاب  ش  کاهشِ نسبی جزِء متغيرِ سرمايه،که در اثرِ نموِّ سرماية کلّ به                      ديگر اين    

معکوساً چنين می                     ولی سريع     بان است،  خود سرمايـه شتا نموِّ  ز  ا گـويا     نمايد که     تر 
      تر يا وسايلِ اشتغالِ              کارگری همواره سريع          افزايشِ مطلقِ جمعيتر از نموِّ سرماية متغي

نجام می           نباشت سرمايه             جمعيت مزبور ا ا به       گيرد. درحقيقت  نائی و        داری  توا  نسبت
کارگریِ زائدی           کارگری يا جمعيت         جمعيت    طولِ خويش دائماً يک اضافه           و  عرض   

های متوسط     متجاوز از ميزان نيازمندی              دارد، يعنی        آورد،که جنبة نسبی         وجود می     را به 
  است. سرمايه 

شودکه پروسة      چنانچه کلِّ سرماية اجتماعی را مورد توجه قرار دهيم، ديده می                           
شود، وگاه مدارجِ آن پروسه                 گاه باعث تغييرات اَدواری می                  بور  انباشت سرماية مز     

های   گردد. در برخی از محيط       های توليدیِ مختلف سرشکن می حال بينِ محيط درعين
  آنکه    دهد بدون      می   توليدی، صرفاً در اثرِ تمرکز، تغييراتی در ترکيبِ سرمايه روی                           

  گر نموِّ مطلقِ سرمايه وابسته است به          آن افزايش يافته باشد. در برخی دي                   مقدار مطلقِ    
شود. در بعضی       وسيلة آن جذب می       که به   کاری    کاهشِ مطلقِ جزِء متغيرِآن يا نيروی             

نموِّ خويش ادامه          های توليدی،گاه سرمايه بر پاية وضعِ فنّیِ مشخّص به   ديگر از محيط
آلی    يز تغييرات    ،گاه ن    کند  کارِ اضافی جلب می       نسبت رشد خود نيروهای         دهد و به     می 

های توليد، نموِّ جزِء         شود. درکلّية محيط       دهد و جزِء متغيرِ سرمايه  منقبِض می           رخ می   
          شديد و توليد ساناتمشغول همواره با نَو رِ سرمايه و بالنتيجه مسئلة تعدادکارگرانمتغي

اين اضافه                   موقّت اضافه       بستگی دارد، خواه    دفـعِ   جمعيت شکلِ چشمگيرِ     جمعيت 
کمتر   درآيد،که تأثيرش           صورت غيربارزتری         خود بگيرد، خواه به          کارگران مشغول به        

    ذ             از حالتل نيست، يعنی در جبِ اضافه   او   تی،          کارگری به      جمعيجاریِ عادوسيلة م
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  ١دشواری پديد شود.
با مقدار سرماية اجتماعی وارد درکار و درجة رشد آن، باگسترشِ دامنة توليد و           

کارِآنها، وبا فوران نيرومندتر            بارآوریِ ترقّیِ اند، با حرکت درآمده که به تودةکارگرانی
وسيلة   ثروت، مقياسی نيزکه درآن جذبِ بيشترِکارگران به  های تر همة سرچشمه وکامل

  رکيبِ ات در ت     رشود، سرعت تغيي     تر می   سرمايه با دفعِ بيشترِ آنها بستگی دارد،گسترده          
هائی از توليدکه          يابد و دامنة آن محيط           آن افزايش می          و درصورت فنّیِ       آلیِ سرمايه    

گردد.     کنند، منبسط می     زمان وگاه متناوباً راه پيدا می                 گاه هم     تغييرات مزبور درآنها،            
تسرمايه     بنابراين جمعي آن        ای   کارگری با انباشت اً وسايلِ        که خود موجِداست، مستمر

                                                
  دهد: ن نشان میازجمله چني گالـ سرشماریِ انگلستان و ۱

داران، شبانان وغيره نيز هست)  داران، مستأجرين، باغ امرِکشاورزی(شاملِ زمين به همة اشخاصِ مشغول
کاسته    نفر ازآن ۸۷۳۳۷اند و بنابراين نفر بوده۱۹۲۴۱۱۰: ۱۸۶۱نفر و درسال ۲۰۱۱۴۴۷: ۱۸۵۱ـ درسال

- ـ ابريشم۷۹۲۴۲:۱۸۶۱نفر، در۱۰۲۷۱۴: ۱۸۵۱باف) در (پشم (Worsted)ورستداست. مانوفاکتور  شده

نفر. افزايشِ  ۱۲۵۵۶: ۱۸۶۱نفر، ۱۲۰۹۸: ۱۸۵۱گری ـ ـ باسمه۱۰۱۶۷۸: ۱۸۶۱نفر، ۱۱۱۹۴۰: ۱۸۵۱ـ بافی
نسبیِ بزرگی درتعداد    دهندة کاهشِ ها پيدا شده است نشان کارگاه که با وجودگسترشِ عظيمِ کوچکی 

کاله     نفر ـ ۱۳۸۱۴:  ۱۸۶۱  نفر، در ۱۵۹۵۷: ۱۸۵۱ دوزی ـ درسال کار است. ـ کاله کارگران مشغول به
نفر،  ۱۰۵۶۶:  ۱۸۵۱سازی ـ    آبجو   نفرـ  ۱۸۱۷۶:  ۱۸۶۱نفر،  ۲۰۳۹۳:  ۱۸۵۱کشبافی ـ    و صنعت  حصيری    

به   کاهش ازجمله مربوط          نفر، علّت اين    ۴۶۸۶: ۱۸۶۱نفر، ۴۹۴۹: ۱۸۵۱ريز ـ  نفر ـ شمع ۱۰۶۷۷: ۱۸۶۱
: ۱۸۵۱کشی ـ   نفر ـ اره     ۱۴۷۸:  ۱۸۶۱نفر،    ۲۰۳۸:  ۱۸۵۱سازی ـ    گاز است ـ شانه از روشنائیِ استفاده 
آمده    کشی پيش   های اره      که در تعقيبِ شيوعِ ماشين   نفر، افزايشِ ناچيزی ۳۱۶۴۶۷: ۱۸۶۱نفر،  ۳۰۵۵۲

آالت روی  نفر،کاهش درنتيجة رقابت ماشين ۲۶۱۳۰: ۱۸۶۱نفر،  ۲۶۹۴۰: ۱۸۵۱گری ـ  است. ـ سوزن
کارخانجات  نفرـ درعوض ۳۲۰۴۱: ۱۸۶۱نفر،  ۳۱۳۶۰: ۱۸۵۱معادن قلع ومس ـ کارگران  داده است. ـ

نفر،   ۱۸۳۳۸۹:  ۱۸۵۱نفر ـ معادن ذغال ـ    ۴۵۶۶۴۶: ۱۸۶۱نفر،  ۳۷۱۷۷۷: ۱۸۵۱بافی ـ  ريسی و پنبه پنبه
هائی    طور عمده درآن رشته          بعد به   به ۱۸۵۱نفر. "عموماً افزايشِ عدة کارگران از سال        ۲۴۶۶۱۳: ۱۸۶۱

  کامالً و با موفّقيت مورد استعمال نيافته بود."  آالت زمان هنوز ماشين که تاآن  است د شده پدي
("Census of England and Wales for 1861" T. III London, 1863, p. 35, 36, 37 et pass.) 
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  ١سازد. را فراهم میزائدساختنِ نسبیِ خويش 

                                                
یِ سرماية متغير و    کالسيک، قانون تنزّلِ متزايد مقدار نسب      ترين اقتصاددانان مکتب ـ برخی از برجسته۱

درک دريافته بودند. بزرگترين شايستگی                   حدس نه به   آن را در وضعِ طبقةکارگر بيشتر بنا به  تأثيرات
است، اگرچه وی نيز مانند ديگران سرماية ثابت را                 )۱ـ۱((John Barton)برتون جونمورد  ازآن  دراين

کار   گويد: "تقاضای        کند. وی می      ن) مخلوط می     باسرماية استوار وسرمايةمتغيررا باسرماية سيار(گردا       
که نسبت بينِ اين       داشت   وابسته به افزايشِ سرمايةگردان است نه به سرماية استوار. هرگاه صحت می             

شدکه تعداد     وقت و در هرکشور يکسان است، آنگاه واقعاً اين نتيجه حاصل می                          دو نوع سرمايه همه 
      شاغل، متناسب با ثروت ل نيست. به               کشو  کارگرانتدريج که      ر است. ولی چنين وضعی ظاهراً محتم

تری از سرماية        استوار سهمِ بيش از پيش فزون           ية ايابد، سرم     گسترش می  روند و تمدن صنايع پيش می
که برای توليد يک قواره پارچة موصلی (موسلين) بافت                     گيرد. مبلغِ سرماية استواری گردان را فرامی

که برای     ود الاقل صد بار و شايد هم هزار بار بزرگتر از سرماية استواری است                             ر  کار می    انگلستان به    
گيرد. و سهمِ سرمايةگردان صد          توليد همان قواره پارچة موصلی در هندوستان مورد استفاده قرار می

شد، آنگاه     اندازِ ساالنه به سرماية استوار افزوده می                    يا هزار بارکوچکتر است... چنانچه مجموع پس                  
  آمد." وجود نمی کار به يچگونه تأثيری هم در باالرفتنِ تقاضایه

(John Barton: "Observations on the Circumstances which influence the Conditions of 
the Labouring Classes of Society", London, 1817, p. 16, 17.) 

  

جمعيتی را    تواند اضافه      د ازسوی ديگر می       شو کشور می    که موجبِ ازدياد درآمد خالصِ        "همان علّتی 
    (.Ricardo: "Principles etc.", p. 469) کارگران را بدترکند." وجودآورد و وضعِ حال به درعين

، ۴۸۰کار) در نسبت نزولی خواهد نمود." (همان اثر، صفحة                 يافتنِ سرمايه، "تقاضا (تقاضای با افزايش
تواند مستقلّ از هر         کارگران تخصيص يافته است می           ای نگاهداریِ       که بر   ای  زيرنويس). "مبلغِ سرمايه

است بيش  شود ممکن تر می کالن که خود سرمايه تدريج تغيير در ميزان مجموعِ سرمايه تغيير نمايد... به
  دهد." های ستُرگ روی از پيش در ميزان استخدام نَوسانات بزرگ و تنگدستی

(Richard Jones: "An Introductory Lecture on Political Economy", London, 1833, p. 13.)  
  

سبب هرافزايش سرماية ملّی  سرمايه... بدين کلِّ نسبت انباشت کند... نه به می کار) ترقّی  "تقاضا(تقاضای
  تأثيرِکوچکتری دروضعِ همواره اجتماعی پيشرفت است، درجريان يافته منظورِتجديدتوليد تخصيص به که  

  (.Ramsay: "An Essay on the Distribution of Wealth", p. 90, 91) ارگر خواهد داشت."  ک
  ) اقتصاددان انگليسیِ پايان سدة هجدهم.۱ـ۱( 
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های توليد تاريخی دارای قوانينِ جمعيت مخصوصِ            همچنانکه درواقع همة شيوه

داری     نيز قانون جمعيت خاصِّ شيوةتوليد سرمايه     تاريخی معتبرند، اين خودند و ازلحاظ
که مجرد و مطلق باشد، فقط برای نباتات و حيوانات وجود                         است. آن قانون جمعيتی        

  آن دست نيافته است. که انسان تاريخاً به هم تا هنگامی ندارد ، آ
             زائد تجمعي ا اگر وجوداساسِ                   ام يا توسعة ثروت بر  نباشت  کارگری نتيجة ا

نباشت                جمعيت به   اضافه   همين  ، است، بالعکس     داری     سرمايه   نوبة خود اهرمی برای ا
داری مبدل       ة توليد سرمايه     يکی از شرايط وجودیِ شيو          گردد و حتّا به       داری می  سرمايه

آورد،      وجود می     خدمتی به    آماده به      جمعيت مزبور ارتشِ احتياط صنعتیِ    شود. اضافه می
آن را با مخارجِ شخصیِ خود      گوئی وی کامل و مطلق به سرمايه تعلّق داردکه که چنان

انسانیِ     افزائیِ سرمايه، مصالحِ           پرورده است. وی برای تأمينِ احتياجات متغير ارزش                          
کند،که مستقلّ از حدود حقيقیِ افزايشِ جمعيت است.                   ای را ايجاد می         همواره آماده     

آن است نيروی انبساط سرمايه ناگهان رشد                  کارکه همراه       با انباشت و ترقّیِ بارآوریِ             
قابليت انعطاف سرماية وارد درکار و ثروت                       که  جهت است   تنها ازآن      کند. اين نه      می 

کند، و نيز      آيد، نمو می      شمار می   پذيری ازآن به          رمايه فقط جزِء انعطاف         مطلق،که س   
زدن    هم  به  چشم  تبعيت از هر انگيزة ويژه، با يک                  که اعتبارات به          تنها بدان سبب،       نه 

صورت سرماية الحاقی، در اختيارِ توليد قرار                     ای ازاين ثروت را، به               العاده     بخشِ فوق   
-ماشين  خود پروسة توليد از قبيلِ            که شرايط فنّیِ     هستدهند، بلکه بدين جهت نيز  می

توليد    محصول را به وسايل          ترِ اضافه    آالت، وسايل نقليه وغيره، امکان تبديلِ سريع                    
،که با پيشرفت انباشت         سازند. تودة ثروت اجتماعی              مقياس وسيعی فراهم می اضافی به

های قديمیِ      سوی رشته   وار به     ست، ديوانه     ا  لبريز شده و قابل تبديل به سرماية الحاقی                
های   هطرف رشت    شود و يا به     گردد، سرازير می          توليد،که بازارشان ناگهان وسيع می                

 توسعة شُعبِ قديم     از     آهن وغيره،که احتياجاتشان ناشی                قبيلِ راه      ای، از      گشوده    تازه   
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آنکه     ان و بدون     که ناگهـ     است،   قبيل موارد الزم           در تمامِ اين        کند.   است، هجوم می      
های ديگرِ توليد        محيط  بزرگ انسانی به  های  گردد، توده ای در ميزان توليد حاصل وقفه

را تحويل      انسانی     الزمِ     های    توده    جمعيت، اين       های حساس ريخته شوند. اضافه           و نقطه  
 خود  ای به    ساله   صنعت جديد،که شکلِ دورة ده            نمای زندگیِ   خصلت دهد. جريان  می
گردد و از مراحلِ فعاليت متوسط، توليد                    کوچک قطـع می       که با نَوسانات        گيرد   می 

احتياط صنعتی يا       گـذرد، بر پاية تشکيلِ دائمیِ ارتشِ                 پررونق، بحـران و رکود می               
کمابيش زياد و تجديدآن قرار دارد. تبدالت دورِ           شدن جمعيت، بر اساسِ جذب اضافه

وبه       جمعيت می   موجبِ فراخواندن اضافه             نوبةخود      صنعتی به  صورت عواملِ        گردند 
  آيند. نيرومند تجديد آن درمی
يک از اَدوارِ پيشينِ            که خاصِّ صنعت جديد است و در هيچ            اين جريان زندگی        

داری نيز غيرممکن بود.           کودکیِ توليد سرمايه شود، حتّا در دوران بشريت مشاهده نمی
يافت. بنابراين انباشت سرمايه نيز با                صورت تدريجی تغيير می         به  ترکيبِ سرمايه فقط     

آهسته، مانند پيشرفت          کرد. آهسته       انطباق پيدا می         کارکامالً       تقاضای   متناسبِ    ترقّیِ  
کارگریِ استثمارپذير          دوران جديد، سرمايه با حدود طبيعیِ جمعيت                  انباشت نسبت به    

وسايلِ قهرآميز امکان هموارشدن داشت و ما   فقط بهکه  تصادم يافت، يعنی با مرزهائی
گفت.گسترشِ ناگهانی و نامنظّمِ مقياسِ توليد مستلزمِ                   بعداً دربارة آن سخن خواهيم             

گسترش   آورد ولی       می  نوبة خودگسترش پيش        فروکش به    است.      آن   فروکشِ ناگهانیِ      
رگران، مستقل از رشد           آنکه تعدادکا       بدون وجود مصالحِ انسانیِ تحت اختيار، بدون                     

  تمکان                   مطلقِ جمعيوسيلـة   افـزايشِ مزبور به             پذير نيست.      کارگری افزايش يابد، ا
-وسيلة اُسلوب    گردند" به  طیِّ آن بخشی ازکارگران دائماً  "آزاد می  که ای پروسة ساده

پذيرد، ايجـاد         کاهش می     ول، در نسبت با افـزايشِ توليـد              که عدة کارگرِ مشغ         هائی  
  شود. بنابراين شکلِ تامِّ حرکت صنعت جديد از تبدلِ دائمیِ بخشی از جمعيت                             می 

بودن اقتصاد       گردد. سطحی     شاغل ناشی می    صورت افراد غير شاغل يا نيمه           کارگری به 
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گسترش وفروکشِ اعتبارات را،که                 شودکه وی نکته معلوم می ازجمله دراين )١(سياسی
کند.   آن تلقّی می      منزلـة علّت    احلِ دور صنعتی است، به         فقط عالمتی از تغيير در مر          

که حرکت مشخّصی يافتند پيوسته همان حرکت را                آنگاه    همچنانکه اَجرامِ سماوی          
گسترش و فروکش        حرکت متناوب   مجرد اينکه به کنند، توليداجتماعی نيز به تکرار می
 شود وتطورات خود علّت می نوبة هاست ب دهد. آنچه معلول تکرارِآن ادامه می دراُفتاد به

آورنـد، شکلِ       وجود می     را از نو به        شرايط خاصِّ خويش         پيوسته    که   مجموعِ پروسه،     
که اين شکلِ اَدواری پابرجا شد وتحکيم يافت، اقتصاد   گيرند.آنگاه خود می اَدواری به

ه با احتياجات     يابدکه يک جمعيت نسبتاً زائد، يعنی زائد دررابط      سياسی نيز خود درمی
   سرمايه، شرط حياتیِ صنعت جديد است. طمتوس  افزائیِ ارزش
کارمندیِ   ،که سابقاً استاد اقتصاد سياسی درآکسفورد بود و سپس به)٢(. مريويل ه

مناسبت وقوعِ بحرانی،          کنيم به   گويد: "فرض       ِ مستعمرات انگليس درآمد، می             وزارت     
وسيلة مهاجرت در حدود            ای بياورد و به           العاده      ق خود فشارِ فو       ملّت مجبور شود به      

کاری چه خواهد         يکصدهزار نفر ازکارگران را از سرِ خود واکند، آنگاه نتيجة چنين                       
وجودآيد.       ای به کار، نقيصه مجرد نخستين برگشت تقاضای شودکه به آن می بود؟ نتيجه

صلة زمانی الزم است تا         زاد و ولَد انسانی هرقدر هم سريع باشد باز درهرحال يک فا                       
طورعمده وابسته      داران ما به گردد. اينک سودکارخانه کارگران بزرگسال نسلی جانشينِ

پروسعت را مورد استفاده قراردهند تا بتوانند         که لحظة مساعد تقاضای اختياراست اين به
-فرمان    لة تحت وسي  آنها فقط به  زيان ازسر بگذرانند. اين اختيار برای دوران رکود را بی

                                                
صورت انتقادی از         ) مقصود مصنّف اقتصاد بورژوائیِ زمان خويش است. درکتابِ سرمايه هرجا به  ۱(

اقتصاد جاری و عاميانه است. هرگاه اقتصاد                         شو اقتصاد صحبت می      اقتصاد سياسی يا علم       د غَرض 
گردد. کالسيک تصريح می کالسيک مراد باشد اقتصاديون يا اقتصاددانان  

)۲ (Hermann Merivale )۱۸۰۶ سياسی۱۸۷۴ـ ـ مرد (   از تئوری      و يکی انگليسی  و اقتصاددان    سازان
  استعمار. 
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شود. آنان بايدکارگران تحت اختياری بيابند،                     آالت وکارگر حاصل می داشتنِ ماشين
باشندکه درصورت لزوم فعاليت و اعمالِ خود را برحسب   آنان بايد امکان آن را داشته

آنها نخواهند توانست درچکاچاک ميدان           که است وضعِ بازار تند وکُندکنند واالّ مسلّم
حتّا   ١کشور بر پاية آن قرارگرفته است حفظ نمايند."                      که ثروت اين        تفوقی را     رقابت   

  مطلقِ جمعيت   خويش افزايشِ       را،که وی بنابرمحدوديت فکریِ جمعيت  ، اضافهمالتوس
شمارد.    جديد می    ازواجبات صنعت      آن، يکی کند نه ازدياد تعدادنسبیِ می تلقّی کارگری

  گويد: او چنين می
کارخانه      به  وابسته    طورعمده     به  که کشوری ويژه کشور،به طبقةکارگرِيک ردرميان"اگ

آميزی    درجة مبالغه       است، عادت به پرهيز در مورد معاشرت بينِ زوجين به        و بازرگانی
توان، درتعقيبِ         آور است... بنا بر طبعِ جمعيت نمی      نکشور زيا برسد، چنين امری برای

سال  ۱۸يا   ۱۶بازار تحويل نمود، مگرآنکه               کارگرِ اضافی به       ای   ای، عده      تقاضای ويژه     
بدل نمايد.       تر درآمد را به سرمايه            تواند خيلی سريع      انداز می      آنکه پس    بگذرد، وحال       

تر از جمعيت ترقّی        اش سريع    کارمايه کشور، همواره اين خطر وجود داردکه يک  برای
جمعيت نسبی از     توليد دائمیِ يک اضافه        سان   ازآنکه اقتصاد سياسی بدين پس ٢نمايد." 

داری اعالم نمود، درحقيقت مانند                  منزلة ضرورتی برای انباشت سرمايه              کارگران را به    
نياز است، عبارات ذيل را در دهان                  و آلِ" خويش در راز که با "معشوقِ ايده پيردختری

                                                
      ,H. Merivale: "Lectures on Colonization and Colonies", London, 1841 and 1842    ـ ۱

V. I. p. 146.  
  (.Malthus: "Principles of Political Economy", p. 254, 319, 320  ـ۲

-توليدسرمايه زيبای  کردن] [سه بخشباألخره تثليث  سيسموندیاز دولت سرِ  مالتوسکه  اثر است درهمين

  ليد ـ سرريزِ جمعيت ـ سرريزِ مصرف، کند: سرريزِ تو داری را کشف می
three very delicate monsters, indeed!  (!سه ديوِ بسيار ظريف، درواقع)  

 ـ با اثرِ فريدريش انگلس تحت عنوان"Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie"  صفحة
  و بعد مقايسه شود. ۱۰۷
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ود آفرينندة سرماية        گذاشت تا  به"کارگران زائدی" که خ                   دارِ محبوبِ خويش      سرمايه
-اند، چنين بازگو نمايد: "ماکارخانه         شده هاپرتاب سنگفرش سبب به هستند وبدان الحاقی

است، هرچه از دستمان برآمده   آن ای،که زندگیِ شما وابسته به سرمايهداران با افزايشِ 
ايلِ را با وس که شمارة خويش استخود شم ديگر با قیايم، با  است برای شما انجام داده

  ١زندگی تطبيق دهيد." 
  

که نموِّ طبيعیِ     کاری    تواند آن مقدار نيروی              وجه نمی    هيچ  داری به      توليد سرمايه    
وبالِ    آزادیِ دست         توليد مزبور برای         کند.    دهد قناعت     جمعيت دراختيارِ او قرار می              

  که مستغنی از اين حدود طبيعی باشد. است خويش نيازمند يک سپاه احتياط صنعتی
تاکنون برای ما مفروض بودکه افزايش ياکاهشِ سرماية متغير عيناً با افزايش و                                

  کاهشِ تعدادکارگران مشغول منطبق است.
يکسان بماند و يا حتّا کاهش پذيرد،                هرچند تعدادکارگران تحت فرمان سرمايه      

نفرادکارِ     کارگر باأل       که است است سرماية متغيرنمو کند واين درصورتی معذلک ممکن
کار ويا حتّا تنزّلِ        ماندن بهای  بيشتری تحويل دهد و درنتيجه دستمزدش باوجود يکسان

کار انجام پذيرد. در             تر از ترقّیِ حجمِ       آنکه اين تنزّل آهسته         شرط  آن، افزايش يابد، به             
يشتری تعدادِ ب      دهندة اشتغالِ      حالتی رشدسرمايةمتغيرنمودارِکارِ بيشتراست نه نشان     چنين

  کار از تعدادکمتری          که مقدارِ مشخّصی      است  دار بر اين      کارگر. عالقة مطلقِ هر سرمايه
  تر ازآن را ازتعداد بزرگتری     همان قيمت يا حتّا ارزان آنکه به جای کشد به کارگر بيرون

شود نسبت    که از بابت سرماية ثابت صَرف می      کارگر درآورد. درمورد اخير مخارجی
ی درحالت اول اين افزايش               ل يابد و    جريان افتاده است افزايش می               که به  کاری به حجمِ

جهت قاطعيت بيشتری      هر قدر مقياسِ توليد بزرگتر باشد، اين     تر است.  مراتب آهسته به

                                                
Harriet Martineau )١ـ١( : "The Manchester Strike", 1842, p. 101.  ـ١  

  در اقتصاد عاميانه. بنثامو  مالتوس) ـ زن نويسندة انگليسی، مبلّغ تعليمات ۱۸۷۶ـ۱۸۰۲(اريِت مارتينو ه) ۱ـ۱(
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  رود.  باال می  آورد. وزن و تأثيرِ جهت مزبور با انباشت سرمايه دست می به
  داری و نيروی بارآورِکار ـ که درعين                     ليد سرمايه   که تکاملِ شيوة تو  سابقاً ديديم

وسيلة استثمارِ    کندکه به    دار را قادر می  است ـ سرمايه حال هم علّت وهم معلول انباشت
کار، با همان مبلغ سرماية متغير کارِ بيشتری                 ترِ نيروهای انفرادیِ            تر يا فشرده      گسترده   

کارِ بيشتری     ـ ارزش، نيروهای             مايه  که وی با همان سر        انجام رساند. سپس ديديم            به 
مهارت،     وسيلة کارگران بی        کارگران ماهر را به   که تدريجاً کند، درحالی خريداری می

وسيلة   را به     بزرگساالن    کارِ زنان، نيروی وسيلة به را وسيلة نورسان، مردان را به آزمودگان
  راند. کارِ جوانان ياکودکان، بيرون می نيروی

سازد   سرمايةمتغير بزرگتر،کارِبيشتری روان می     ان انباشت، ازطرفیبنابراين درجري
که دارای       کارگرِ بيشتری استخدام نمايد، از سوی ديگر سرماية متغيری                         آنکه    بدون   

اندازد و سرانجام           کارِ بيشتری راه می          حجم  همان    کاری به     همان مقدار است با نيروی           
  کند. ترِ بيشتری استخدام می کارِ پست ر نيرویت کارِ مرغوب راندن نيروهای با بيرون

تر از تحولِ      کارگران بازهم سريع    ساختنِ جمعيت نسبی يامرخّص پس توليد اضافه
   رود ونيز سرعت می  است، پيش آمده  شتاب انباشت به  فنّی پروسة توليد،که خود با ترقّیِ

جزِء ثابت حاصل        به   رمايه نسبت    که متناسباً درجة متغيرِ س        است   ازکاهشی        آن بيش    
يابد    می  توليد افزايش        که هرقدر وسعت دامنه و نيروی تأثيرِ وسايل                 گردد. درحالی می

نيز ازنو دستخوشِ       نسبت  شود، خود اين    کارگرکمترمی آنهابرای  بودن درجةوسيلةاشتغال
تر از    را ازکار سريع       عش برحسبِ نموِّ نيروی بارآورِکار توقّ  گردد زيرا سرمايه تغيير می

اندازة بخشِ شاغلِ طبقةکارگر، صفوف               برد. کار بی       کارگر باال می         تقاضای استخدامِ 
بخشِ اخير     ن که اي    ای   فزاينده      فشارِ    بالعکس   که   سازد، درحالی         ذخيره را متورم می           

بولِ فرسا و ق    کارِ طاقت     کند آن را به       وسيلة رقابت خويش به بخشِ نخست وارد می                به 
  بيکاریِ    از طبقة کارگر به          ساختنِ بخشی    نمايد. محکوم       کارفرما وارد می            تحميالت  

ديگر و بالعکس، وسيلة توانگرشدن انفرادیِ          فرسای بخشِکارِ طاقت به اجباری باتوسل
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با    مقياسی  حال توليد سپاه صنعتیِ ذخيره را به               و درعين      ١گردد    داران می        سرمايـه   که 
   اجتماعی متناسب است تسريع می         انب  پيشرفت طور نمونه      کند. وضعِ انگلستان به         اشت
جمعيت نسبی مؤثر است.       وجودآمدن اضافه         دهد تا چه اندازه اين عامل در به       نشان می

العاده است. معذلک چنانچه              جوئی" کار فوق         کشورِ مزبور برای "صرفه             فنّیِ  وسايلِ  

                                                
،کار (Blackburn)بورن بالکريسان  ای از پنبه در ادعانامه ۱۸۶۳هنگامِ بحران صنايعِ پنبة سال ـ حتّا به۱

گرديد، شديداً مورد افشا          شاملِ مردان بزرگسال میکارخانجات طبعاً فقط  ونبرون از حد که طبقِ قان
 درحالیشد  کار طلب می ساعت۱۳تا  ۱۲روزانه  کارخانه ازکارگران بزرگسال  است. "دراين قرارگرفته

 کار کار  از زمان است ولی بامنّت حاضرند دربخشی آنها تحميل شده که صدها نفر هستندکه بيکاری به 
 کارِ  دنبالِ که به کارگرِ خودرا ازمرگ زودرسی  داری نموده برادران کنند تا بتوانند خانوادة خودرا نگاه

که عبارت  روشی  ينخواهيم بپرسيم آيا چن که: "ما میشود گفته می دهند." سپس  فرساست نجات طاقت
پذير    " امکان    ربابان و "خادمين          کار است هيچ رابطة قابل تحملی را  بينِ ا                ازکارکردن در وراِء زمان                 

اجباری   بيکاریِ  را نيزکه درحقِّ محکومين به عدالتی اندازه بی همان کاری به العاده سازد؟ قربانيان فوق می
عادالنه  شرط تقسيمِ ناحيه ـ به . دراين (condemned to forced idleness)کنند شود احساس می روا می

 کنيم و از    کارگماشت. ما فقط حقِّ خود را مطالبه می          بههمه را تاحدی  کار هست تا بتوان قدرکافی به
که بخشِ    ، درحالیفرسا از پای درآورند را باکارِ طاقتاز ما آنکه بخشی جای خواهيم به کارفرمايان می

کار مجبور است زندگیِ خود را از راه انفاقِ عمومی بگذراند، الاقل تا زمانی                          ديگر درنتيجة نداشتنِ
 کار را تقليل دهند." که اوضاع بدين منوال است زمان  

("Rep. of Insp. of Fact. 31st Oct. 1863", p. 8.)  
 "Essay on Trade and Commerce"مصنّف  برکارگران شاغل دارد نسبی جمعيت راکه اضافه تأثيری

از علل بطالت دراين          کند: "يکی ديگر        برحسبِ غريزة عادی و خطاناپذيرِ بورژوائی خود درک می                    
        عد کشورِ پادشاهی عبارت ازکمبود       اينکه درنتيجه تقاضای غير          محض  است. به    کافی   کارکن    ة بازوان

ناکافی می                    تعدادکارگر  اهميت ويژة خود را درک می                          عادی محصولی  کنند و   شود،کارگران 
ور است ولی طرز فکرِ         آ  کارفرمايان خويش نيز محسوس سازند. اين شگفت                  خواهند آن را برای          می

کنند تاکارفرمای  کارگری زدوبند می های که در چنين مواردگروه شرمان چنان فساد يافته است اين بی
  (Essay etc.", p. 27, 28") خود را در محظور بگذارند و يک روزِ تمام بيکار بنشينند."  

  اند. دستمزد داشته شرمان ازجمله تقاضای اضافه اين بی
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ديد و بينِ قشرهای طبقةکارگر از نو برحسبِ       گر ميزانی عقالنی محدود می فرداکار، به
ملّی                    وجنس تقسيم می سن کارگری مطلقاً برای ادامة توليدموجود تشد، آنگاه جمعي

کارگران "غيرمولّد" امروزی                    کرد. اکثريت تامِّ          کنونیِ خود نيز کفايت نمی          مقياسِ   به 
  شدند. کارگران "مولّد" می بايست مبدل به می

وسيلة انبساط و      ی و درمجموع، تغييرات عمومیِ دستمزد منحصراً به                   طورکلّ    به 
انقباضِ سپاه ذخيرة صنعتی،که خود با تبدالت مراحلِ دور صنعتی منطبق است، تنظيم   

کارگری نيست       گردد. بنابراين تغييرات مزبور معلولِ حرکت مطلقِ شمارة جمعيت           می
آن طبقةکارگر به سپاه زير پرچم و سپاه ذخيره                    که طبقِ   است  بلکه معلولِ تغييرِ نسبتی     

است   ای   جمعيت و درجه      گردد، معلولِ افزايش وکاهشِ وسعت نسبیِ اضافه            تقسيم می
  شود. که جمعيت مزبورگاه جذب و زمانی بازمرخّص می 

گرفت ولذا بنا بر         کار طبقِ انبساط و انقباضِ سرمايه انجام نمی        اگر تقاضا و تأمينِ
نظر   شدکه بازارِکارگاه نسبتاً تُهی به   آنچنان تنظيم نمی وی افزائیِ ياجات نوبتی ارزشاحت

کند، زيرا سرمايه منقبض           رسد، زيرا سرمايه درحال انبساط است وگاه سرشار جِلوِه                        
حرکت مطلقِ حجمِ      بودکه حرکت سرمايه وابسته به             عکس چنين می    شود، بلکه به     می 

مراحل      دچار دور و     سال ده جديد،که هر صنعت آنگاه برای گرديد، درواقع جمعيت می
تر و  است و عالوه برآن در جريان انباشت نيز با نَوسانات نامنظّم همواره سريع  موسمی

نظرية    معذلک اين     گشت. ولی     کند، اين خود قانون دلفريبی می دنبال همی تصادف می
نظر دستمزد در  اين رود. طبق شمار می اد بهاقتص  علم [ستايش] تَعبدات از واقع يکی  خالف

سريعِ    افزايشِ       منزلة مهميزی برای         کند وترقّی دستمزد به         می   اثرِ انباشت سرمايه ترقّی         
تيابدکه بازار سرشار ولبريز           جريان تاآنجا ادامه می رود واين کار می کارگری به جمعي

آنگاه دستمزدها تنزّل           باشد.  کارگران غيرکافی شده              شده و لذا سرمايه برای جذبِ            
با تنزّلِ دستمزدها جمعيت           کنند و سپس آن روی مدال ديده می                 می  کارگری       شود. 

کند، ويا چنانکه        که درمقابل، ازنو سرمايه وفور پيدا می    نَحوی رود به می تدريجاً تحليل
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ن از نو     کشی متناسب باآ     برخی ديگر ازآنها مدعی هستند، دستمزد نازل و ترقّی بهره                        
حال از نموِّ       بودن دستمزد درعين          که پائين    گردد درصورتی        موجبِ تسريعِ انباشت می       
که بنابرآن ترقّیِ دستمزد          ای   سان باز همان رابطه         کند. بدين     طبقةکارگر جلوگيری می        

شود.   کار است وغيره وارد ميدان می                تر از تقاضای      که عرضةکار پائين       است  آن   معلولِ  
ها پيش    است! مدت     داری     سلوبِ زيبائی برای تحرک توليد پيشرفتة سرمايه     اين عجب اُ

ازآنکه درنتيجة ترقّیِ دستمزدها امکان هرگونه رشد مثبتی در ميان جمعيت واقعاً قادر         
  کارزارِ صنعتیِ رهبری شود، پيکار انجام                 که طیِّ آن بايستی       وجودآيد، مهلتی        کار به   به

  قطعی برسد، سپری شده است.نتيجة  گيرد و به
  درعينِ سقوط قيمت غلّه، ترقّیِ دستمزدی در نواحیِ                   ۱۸۵۹و۱۸۴۹های  بينِ سال

 وقوع پيوست،که ازلحاظ عملی فقط جنبة اسمی داشت. مثالً                     کشاورزیِ انگلستان به          
 ۷از  شاير  دورستشيلينگ رسيد، در  ۹شيلينگ به  ۷دستمزد هفتگی از شاير  ويلتدر 
العادة اضافه         کرد وغيره. اين امر نتيجة کاهشِ فوق                   شيلينگ ترقّی   ۹شيلينگ به   ۸يا  

اندازة ساختمان        جمعيت روستائی بودکه در اثرِ تقاضای احتياجات جنگی، توسعة بی                     
وجودآمد. هرقدر دستمزد ناچيزتر باشد،                    معادن وغيره به         ها،کارخانجات،          آهن   راه   

دهد. مثالً اگر        کوچکترين باالرفتنِ دستمزد ترقّیِ بيشتری را ازلحاظ درصد نشان می                          
  ولی اگر   است % باال رفته۱۰ ،کند شيلينگ ترقّی ۲۲شيلينگ باشد و به  ۲۰مزد هفتگی 

اين    اکونوميست لندن  پاکردند و حتّا  بهداران هياهوئی  هرحال فارم شود. به چشمگير می
(يک پيشرفت عام و  "a general and substantial advance"مثابه  نمير را به و مزد بخور

آنان منتظر       کردند؟ آيا       داران چه  ببينيم فارم داد. حاال جداً مورد بحث قرار می ١دار) مايه
افزايش يابندکه مزدآنها              قدر   آن   ان مزد درخش       کشاورزی درنتيجة اين           تاکارگران شدند

                                                
   .Economist", 21 Januar 1860"ـ ۱

 وبسيار است  کرده ترقّی ۲۸%
شيلينگ برسدآنگاه ۹ شيلينگ باشد و به ۷عکس فقط  به ۴
۷ 
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انگارد، از نو تنزّل نمايد؟ خير؛ آنها                    می  [ستايشگر]    ن متعبد  اچار، آنچنانکه مغزِ اقتصاددا      ن
که برای خود       نسبتی  زدن باز به       هم  به  کار انداختند و در يک چشم            آالت بيشتر به     ماشين

  . اينک درکشاورزی نسبت به             داران الزم بود،کارگران، "زائد از اندازه" شدند                                   فارم   
تقاضای   سبب شکلِ بارآورتر. بدين          هم به   بود وآن گذشته "سرماية بيشتری"گذاشته شده

   طورِ مطلق فرواُفتاد. طورِ نسبی بلکه به تنها به کار نه 
کنندة حرکت عمومیِ دستمزدند و يا بر               اين وهمِ اقتصادی، قوانينی راکه تنظيم                 

کار، و مجموعِ سرماية اجتماعی حکومت                يعنی مجموعِ نيروی    رابطة بينِ طبقةکارگر،
کارگری را ميان مناطقِ ويژة توليدی                    سازدکه جمعيت     کنند، با قوانينی مشتَبه می          می 

واحوالِ مساعد، انباشت در يک محيط مشخّصِ       نمايند. اگرمثالً دراثرِ اوضاع تقسيم می
ا سودها باالتر ازمتوسط قرارگيرند وآنگاه     باشد و درآنج ای يافته توليدی، تحرک ويژه

رود    کار باال می    صورت طبيعتاً تقاضای آورند، درآن سو هجوم آن های الحاقی به سرمايه
سوی  کارگری را به         کند. دستمزد باالتر، بخشِ بزرگتری ازجمعيت      ودستمزد ترقّی می

گردد و مزدها در           ر سيراب   کا  کشد تاآنجاکه محيط مزبور از نيروی                 محيط ممتاز می    
از اندازه         کارگران، زياده گذشتة خود برسند ويا چنانچه سطحِ متوسط نو به زمان از طولِ

کارگران       آوردن       تنها روی     کند. آنگاه نه        آور شده باشند، دستمزد تنزّل             بدانجا روی       
گردد.     می آن  شود بلکه حتّا هجرت جايگزينِ سوی شعبة صنعتیِ مورد بحث قطع می به

را دريافته است، با افزايشِ  [ازکجاوچگونه] ين وکيف"جا "ا همين بردکه گمان می اقتصاددان
دستمزد. ولی       عدةکارگران، تقليلِ            مطلقِ  کارگران و با افزايشِ             مطلقِ  دستمزد، افزايشِ       

بيند،   خاصّ می    توليدیِ     محيط  بازارکاررا درمورد يک                وی درواقع فقط نَوسان موضعیِ            
بيندکه سرمايه بنا       ای می    مختلفه  های   کارگری را درمحيط            جمعيت  پديدة توزيعِ       تنها  وی  

  شود. متغيرِ خود در هر يک ازآنها جايگزين می های برنيازمندی
کارگران فعال فشار           های رکود و رونقِ ميانه، سپاه ذخيرة صنعتی بر سپاه    در دوره

  زند. بنابراين اضافه          آنان لگام می   های خواست و اوج به کند ودر دوران سرريز وارد می
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  چرخد. اضافه      آن می    کار برروی       وتقاضای    که قانون عرضه      است  ای جمعيت نسبی پاشنه
کند ميدان عملِ خويش را مطلقاً به مرزهائی                  جمعيت نسبی، قانون مزبور را وادار می                  

  ه تطبيق داشته باشد.جوئیِ سرماي کشی و سيادت محدودکندکه با آزِ بهره
  يکی از شاهکارهای اقتصاد ستايشگر برگرديم:   که به است آن اينک جای

ثرِ به            خاطر هست    به    يافتنِ   تازه و يا توسعه        های    کاراُفتادن ماشين         که هرگاه در ا
  کهنه سهمی از سرماية متغير مبدل به سرماية ثابت شود، يعنی همان امری                   آالتماشين

است،  سبب باعث "آزادساختن" کارگر همين ربندشدن"سرمايه ودرست بهکه موجبِ"د
ای   گويا اين عمل سرمايه         شودکه   عکس چنين تعبير می     درنظرِ اقتصاددان ستايشگر به            

شرمیِ ستايشگران را        توان بی     که می   اکنون است      کارگر آزاد ساخته است. هم                برای   
  آنچنانکه بايد ارزيابی نمود.

کاربردن      که مستقيماً درنتيجة به       د تنها عبارت ازکارگرانی نيستشو آزاد می آنچه
گردد    آن دسته ازکارگرانی نيز می    حال شاملِ شوند بلکه درعين آالت حذف می ماشين

گيردکه     کارگران اضافی را در بر می                آن    شدند و همچنين    آنها می    که بايستی جانشينِ      
گرديدند.      مؤسسه بر پاية قديم جذب می          بايستی درصورت توسعة عادیِ             قاعدتاً می    

شود  که بخواهد وارد عمل          ای تازه مفروضِ اند" و هر سرماية اينک آنان همه "آزادشده
کافی باشدکه      آن   که اين سرمايه درست برای            کند. درصورتی       تواند ازآنان استفاده             می 

کارگران      اه همين   بازار ريخته آزاد نمايد، خو                زدة به     قدرکارگرِ ماشين       بازار را از همان     
کار   کار خوانَد، تأثيرِآن درمورد تقاضای عمومیِ                      کند و خواه ديگران را به              را جذب    

کارگمارد، آنگاه تودة کارگران                    چنانچه سرماية مزبور عدةکمتری را به               صفر است.   
کار   صورت تقاضای عمومیِ       کند و اگر تعداد بيشتری جلب نمايد درآن                   زائد نمو می     

يابد. پس، آن        کارگران شاغل اضافی برکارگران "آزادشده" افزايش می                        تنسب فقط به
، دادند     کار می    های اضافی جويای محل، به تقاضای عمومیِ                رونقی،که بايستی سرمايه     

کافی هستند، خنثی       ريخته   کارگران بيرون          که  برای جلبِ      در هرصورت تا آن نسبتی          
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که رشد مطلقِ     داری خود مراقب است            ايه ديگر سخن، مکانيسمِ توليد سرم         شود. به    می 
  کار همراه نباشد. ه افزايشِ متناسبِ تقاضای عمومیِسرمايه با هيچگون

کارگران       ها و فنای احتمالیِ         که ستايشگر، جبران فقر، رنج             آن وضعی    است  اين  
د آنهارا در سپاه ذخيرة صنعتی تبعي       که ای خواند، يعنی دوره جاشدة دورة انتقال می جابه

  کرده است!
کار و رشد سرمايه يکی نيستند، چنانکه عرضة کار و نموِّ طبقة کارگر                        تقاضای  

از يکديگر درهم تأثير        گوئی دو نيروی مستقل که سان نيست يکی نيستند. ولی اين بدان
اند). سرمايه در هر دو جهت عمل                ها قلب شده    (طاس     Les dés sont pipésکنند.    می 
 افزايد، ازسوی ديگر عرضة        کار می ت سرمايه ازسوئی بر تقاضایکند. هرچند انباش می

حال فشارِ غيرشاغلين        دهد، و درعين        کارگرانی راکه "آزاد ساخته است" افزايش می                       
کار روان سازند ولذا تا حدّ                کندکه مقدار بيشتری      برکارگران شاغل، اينان را وادار می

  وتقاضای    سازد. حرکت قانون عرضه   میمعينی عرضة کار را از عرضةکارگران مستقلّ 
 کند. سرمايه را بر اين بنياد تکميل میکار، استبداد  

 رسند  نتيجه می   اين    برند وبه    پرده پِی می رازِ پشت کارگران به اينکه محض بنابراين به
 که نيروی    افزايند و هر اندازه            کنند و بر ثروت ديگران می            بيشترکار می     که هرقدرآنها  

وریِ سرمايه، برای          منزلة وسيلة بهره      آنها، حتّا به      کند، باز نقشِ      شان رشد می   کاربارآورِ
کنندکه تشديد درجة         کشف می   اينکه    محض  گردد، به      تر می   ثبات   خودشان همواره بی      

است و بالنتيجه تا       جمعيت نسبی   وچرا وابسته به فشارِ اضافه            چون  رقابت بينِ خودآنهابی
ای بينِ شاغلين      شده  کارگران وغيرآن همکاریِ حساب     های تحاديهوسيلة ا کوشند به می

داری     کنندة اين قانون طبيعیِ توليد سرمايه              و غيرشاغلين سازمان دهند تا عواقبِ ويران    
صدای  که  وقت است ترکنند، آن را سست را نسبت به طبقة خويش درهم شکنند وياآن

سرمايه واقتصاددانان جاودان"         امان به شودکه ای آن بلند می حامیِ اعتراض وفرياد"قانون
کارگران      که بينِ   توافقی   است. درواقع هر  وتقاضا لطمه وارد شده عرضه "مقدسِ" وگويا
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سازد. ولی از سوی         اين قانون را مختل می            " گيرد، بازیِ "تميزِ        شاغل و غيرشاغل انجام
مخالف مانع از ايجاد سپاه             واحوالِ        مثالً در مستعمرات اوضاع             اينکه   محض   ديگر به   

دار    طبقة سرمايه     شود و بدان وسيله وابستگیِ مطلقِ طبقة کارگر به                   ذخيرة صنعتی می    
ی ) ١( سانچوپانسا   ياریِ     زند و به     دست به عصيان می       کند، آنگاه سرمايه         جلوگيری می    

ايلِ  کوشد تا با وس     خيزد و می      تقاضا برمی     و    عرضه  " عامی خود عليه قانون "مقدسِ             
  قهرآميز آن را رام نمايد.

  
  جمعيت نسبی ـ گوناگون اضافه  اَشکالِ وجودیِ .۴

 داری قانون عامِّ انباشت سرمايه     
 

های ممکن وجود دارد. هرکارگر طیِّ                    روشن   جمعيت نسبی با انواعِ سايه          اضافه  
نسبی است.    جمعيت  کند و يا اصالً شاغل نيست، ازآن اضافه                که نيمه کار می       زمانی   
از تغيير مراحلِ دور صنعتی        و ناشی گردند ه اَدواراً برمیک ای نظر از اَشکالِ عمده صَرف

کساد و رکود حالت          ها صورت حاد و زمانی در دوران                  هستند وگاه در جريان بحران        
است: شکلِ روان،  جمعيت نسبی مستمراً دارای سه شکل گيرند، اضافه خود می مزمن به

  لِ پنهان و شکلِ آرام.شک
ها، معادن وغيره ـ     گدازی ها، مانوفاکتورها،آهن کارخانه بزرگ ـ درمراکزِ صنعت

که   نَحوی   شوند، به    گردند و زمانی عدة کثيری دوباره جذب می                     کارگران دفع می       گاه
مقياسِ توليد      آنها به    يابد ولواينکه همواره نسبت            درمجموع، شمارة شاغلين افزايش می       

                                                
)۱(Sancho Pança   ياPansa ندارِ  ـ  درفشکيشوت د (Don Quichotte)   ِداستانی سروانتسقهرمان 

(Servantes) مصنّف که درسادگی نويسندة اسپانيولی ت زبانزداست. مقصوداقتصاددانان  اشاره به وباله
  اند. ايهعلَمدارِ  سرم سانچوپانساکه مانند  ستايشگر است
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  جمعيت شکلِ روان و متحرکی دارد. کند. دراينجا اضافه ش پيدا میکاه
که   های بزرگ، يعنی جاهائی           های حسابی و همچنين در همة کارگاه        درکارخانه

کارِ جديد عملی شده است عدة کثيری            آالت نقشی دارند و يا حتّا فقط تقسيم               ماشين 
    جوانیِ خود مورد                 کارگر تا سپری      مردان دوران گيرند. پس از       استفاده قرار می       شدن

مانند    می  استفاده باقی       ازآنان دراين رشتة صنعت قابل    انقضاِء اين مدت شمارة کوچکی
جمعيت   شوند. اين عده يکی از اجزاِء اضافه                 که منظّماً بيشترِ آنان مرخّص می          درحالی    

ن مهـاجرت    کند. بخشی از اينا         دهنـدکه با توسعة صنعت نمو می         روان را تشکيل می         
آن اين      روند. يکی از عواقبِ            دنبالِ مهاجرت سرمايه می          کنند يعنی درواقع فقط به          می 

کند. شاهدآن انگلستان است.        تر از جمعيت مردان نمو می که جمعيت زنان سريع است 
کند   های انباشت سرمايه را ارضاء نمی       طبيعیِ تودةکارگری نيازمندی امرکه افزايشِ اين
کند، خود تضادی از حرکت سرمايه                آن احتياجات تجاوز می           ا اين وجود از ميزان   و ب

کارگرِ مرد احتياج دارد.    کمتری به ميزان کارگرِجوان و به است. سرمايه به تعداد زيادی
کار شکايت     که ازکمبود دست و بازوی            اين تضادچشمگيرتر ازآن تضادّ ديگر نيست             

کار، آنها را        جهت بيکارندکه تقسيم       ان نفرکارگر ازآن           حال هزار      شود و در همان       می 
  ١به رشتة معينی از صنعت زنجيرکرده است.

کارگران       که  وسيلة سرمايه چنان سريع است        کار به    عالوه بر اين، مصرف نيروی             
کارگران زائد قرار             آيند. اينان در رديف             شمار می   کمابيش فرسوده به       سال اغلب    ميانه  

                                                
اند. درگزارشِ          هزار نفرکارگر بيرون ريخته شده               ۹۰تا  ۸۰درلندن  ۱۸۶۶ماهة آخرِ سال  ـ طیِّ شش۱

  همين شش ماه گفته شده است: کارخانجات مربوط به
نظر   خوانَد، به      که الزم است فرامی     موقع و در جائی گويند تقاضا همواره عرضه را درست به "اينکه می

باشد. اين امر الاقل با عمل جور درنيامده است زيرا طیِّ سال اخير بسياری از                رسد مطلقاً صحيح نمی
  گردند." کار خاموش کمبود نيروی مناسبت اند به ها مجبور شده ماشين

 ("Rep. of Insp. of Fact. for 31st Oct. 1866", p. 81.)  
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شوند. درست در ميان همين            تر رانده می       ای پائين     از رتبة باالتر به رتبه           گيرند و يا      می 
، ) ١( دکتر لی   خوريم. "   ترين دورة عمر برمی کوتاه که ما به بزرگ است کارگران صنعت  

که دراين شهر حد متوسط دورة عمر برای طبقات                    کرده است     ، ثابت   منچستر بازرسِ     
برای طبقة اول مدت        رپولليوِسال است. در  ۱۷قط سال و برای طبقةکارگر ف ۳۸مرفّه 

شود  گردد. بنابراين نتيجه می           سال بالغ می ۱۵سال وبرای طبقة دوم  به۳۵عمرِ متوسط به
که طولِ زندگیِ افراد         (have a lease of life)ای برسر عمر دارد  که طبقة ممتازه حواله

  ٢آنهاست.ترِ بخت کم وطنان آن بيش از دو برابرِ عمرِ هم
ای   طور مطلق رشدکند شيوه    در چنين شرايط برای اينکه اين بخش از پرولتاريا به

الزم است تا بخشِ مزبور بتواند با وجود سرعت فرسايش عناصرش بر تعداد خويش                      
کارگری باسرعت تجديد شوند (اين قانون درمورد                های که نسل است بياَفزايد. لذا الزم

نيست). اين نيازمندیِ اجتماعی از راه زود زناشوئی،که نتيجة       طبقات ديگرِ مردم معتبر 
کنند، و نيز از راه          بزرگ درآن زيست می           کارگران صنعت    که است ضروریِ شرايطی 

  شود. ای برای توليدآنهاست، برآورده می کارگرکه خود جايزه استثمارِ اطفالِ
  همان حدودی        يا در     و داری برکشاورزی حاکم شد   اينکه توليد سرمايه محض  به

  بود موجبِ     کار افتاده       که دراين بخش به ای گرديد، انباشت سرمايهکه اين تسلّط برقرار
آنکه،    گرديد، بدون         کشاورزی      کارگران      جمعيت  کار درمورد         کاهشِ مطلق تقاضای     

گردد.     بزرگتری جبران         ) ٣( وسيلة ربايشِ     مانند صنعت غيرکشاورزی، اين وازنش به                   
طرف پرولتاريای شهری يا     بخشی از جمعيت روستائی دائماً درحالِ دورخيز به بنابراين

واحوالِ مساعدی برای انجامِ اين تغيير بود                  مانوفاکتوری قرار داشت و درکمينِ اوضاع
                                                

)۱ (Dr. Lee  
، (J.Chamberlain)چمبرلنج.وسيلة  به ،که۱۸۷۵يةژانو۱۵بيرمنگام، بهداشتیِ کنفرانسِ گشايشِ ـ ازنطق۲ِ

 ) ادا شده است.۱۸۸۳وقت و وزير بازرگانی (سال شهردارِآن

  کرده است. که فرهنگستان در برابرِ دافعه و جاذبه وضع است هائی ) وازنش و ربايش واژه۳(
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  ١گرفته شده است). معنای هر صنعت غيرکشاورزی (دراينجا مانوفاکتور به
  جريان دائمیِ       مستمراً جاری است. ولی    نسبی جمعيت سرچشمة اضافه سان اين بدين

دارد،     را در روستا مفروض می نهانی جمعيت  اضافه سوی شهرها، خود وجود يک آن به
کامالً    طورِ استثنائی     گرددکه مجاریِ سيالن به می که وسعت دامنةآن تنها هنگامی مرئی

گيرد   دستمزد قرارمی       حداقلِّ  درتنگنای قناعت به کارگرِکشاورزی  بنابراين شوند. گشوده
  زارِ مسکنت و مستمندی دارد. پا در لجن و همواره يک 

کارگریِ فعال       آن، جزئی از سپاه  آرامِ  نسبی، يعنی نوعِ جمعيت  گروه اضافه سومين
پايانی از      گروه مخزن بی       لذا اين  غيرمنظّم است.کلّی  آن به دهدکه اشتغالِ را تشکيل می

گروه مزبور       دهد. وضعِ زندگیِ        قرار می    خدمت تحت اختيارِ سرمايه آماده بهکارِ نيروی
صورت   را به      امرآن       اُفتد و همين     تر می   از سطحِ عادیِ متوسط زندگیِ طبقةکارگر پائين 

آورد. حداکثر           درمی     های مخصوصی از سرمايه         کشیِ رشته   پايگاه وسيعی برای بهره          
   زد         زماناقلِّ مترين قيافة اين        گروه است. ما سابقاً با عمده           نمای اين     ، خصلت  کار و حد

کارگران      مزبور مستمراً ازميان         ايم.گروه کارِخانگی،آشنا شده به گروه، ضمنِ بند مربوط
ويژه ازکارگران            شود و افراد آن به           زائدشدة صنعت بزرگ وکشاورزی تشکيل می                 

کارِ   کارِ مانوفاکتوری جانشينِ         آنجاکه يعنیخيزند،  های صنعت درحالِ زَوال برمی رشته
که وسعت دامنة       تدريج    گيرد. به     شود وکارِ ماشينی جای مانوفاکتور را می                  دستی می  

گروه نيز افزوده           يابد بر تعداد افراد اين              انباشت و نيروی "زائدسازیِ" آن افزايش می                      
                                                

برای دهات      نفر جمعيت و     ۱۰۹۶۰۹۹۸شهر با  ۷۸۱برای انگلستان وگال " ۱۸۶۱ـ در سرشماریِ سال۱
شهر با جمعيتی    ۵۸۰،  ۱۸۵۱نفر" شمارش شده است... در سرشماریِ سال                 ۹۱۰۵۲۲۶و روستا فقط     

کر شده بود. ولی درحالی تقريباً برابر مناطقِ روستائیِ اطرافروستائی طیِّ  آنها، ذ تسال  ۱۰که جمعي
است.  نفر رشدکرده ۱۵۵۴۰۶۷شهر جمعيت درحدود ۵۸۰آن فقط نيم ميليون افزايش يافته، در متعاقبِ

% است. تفاوت درصد رشد مرهون مهاجرت از روستا ۳/۱۷% ودر شهرها ۵/۶رشد جمعيت در روستا 
  چهارم مجموعِ رشد جمعيت مربوط به شهرهاست." به شهرهاست. سه

("Census etc.", III, p. 11-12.) 
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دهدکه خود      ا تشکيل می   طبقةکارگر ر      گروه مزبور رکنی از           حال شود. ولی درعين می
که نسبت به سايرِ عناصرِ       نَحوی   ساختنِ خويش دخيل است، به         نيز در تکثير و جاودان           

      تمجموعِ جمعي د. درواقع            دست می   کارگران به        اين طبقه سهمِ بزرگتری در رشدرآو
مزد در   تنها تعداد متولّدين و متوفّيات، بلکه وسعت مطلقِ خانوارها نيز با مبلغ دست                            نه 

های   که تحت اختيارِگروه          گيرند و لذا حجمِ وسايل معيشتی           نسبت معکوس قرار می        
 داری     شود. اگر اين قانون جامعة سرمايه      است مشمولِ چنين تناسبی می مختلفةکارگری

گرديد.     شد مسلّماً نابخردانه تلقّی می         متمدن ارائه می   )١(نشينان وحشيان وحتّا مستعمره به
آوردکه انفراداً ضعيف و دائماً                 خاطر می    ولَد آن نوع حيوانات را به                و   ، زاد    اين قانون     

    ٢مورد تعرضِ ديگرانند.
-جمعيت نسبی در منطقة مستمندخيزی و تيره            ترين رسوبِ اضافه سرانجام، عميق

                                                
)۱  (colon      ِدر متن)     آلمانیKolonist      خوانندکه ما       می  کولون   ک مستعمره را     ) ـ  ساکنين غيربومی ي

ديگری را  که زمين متعلق به کسانی کاران، يعنی کلمه به مزارعه ايم و نيز اين کرده نشين ترجمه مستعمره
شود ولی     اطالق می     ند ز پردا    صورت سهمی از محصول می         األجارة مالک را به            کنند و مال     کشت می  

اروپائيان است              گروه    منظورِ مصنّف    به     که در مستعمرات اقامت نموده               هائی از  ند و  داری و      کشت  ا
  داری مشغولند. های پيش از سرمايه شيوه مردمان بومی به استثمارِ

  رسدکه فقر برای توالُد و تناسل مساعد است."  نظر می ـ "به۲
  ) Wealth of Nations", B. I, ch. VIII, Edit., Wakefield, T. I. p. 195"، اسميثآدام ( 

، اين خود يکی از موهبات خاصِّ الهی  گاليانیای چون  قريحه عقيدة کشيشِ نظرباز و خوش بنا بهحتّا 
ها اشتغال دارند فراوان        کارِ سودمندترين پيشه که به است: "مشيت خداوند بر اين قرارگرفته است آنان 

  (.Galiani: "Della Moneta", p. 78) زاده شوند."  
ّت شود بيشتر به           جای قحطی و شيوع بيماری برسد، به "فقر ولو تا آخرين سرحدجمعي آنکه مانعِ رشد

  (.S. Laing: "National Distress", 1844, p. 69) گراينده است."   ازديادآن
دهد: "چنانچه همة         گفتارِ خود چنين ادامه می           دهد به    اين مطلب را با آمار نشان می      لينگ ازآنکه پس

  شد." زودی جهان از مردمان تُهی می آوردند آنگاه به ت میدس مردم شرايط راحتی به
"If the people were all in easy circumstances, the world would soon be depopulated".  
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غير از    نظر از وِلگردان، بزِهکاران و روسپيان و خالصه به    است. صرف روزی جايگزين
از   قشرِ اجتماعی، خود مرکّب  معنای خاصّ، اين به (Lumpenproletariat)تارياپرول لومپن

آمارِ مستمندخيزیِ       سطحی به  است نظری   کارند.کافی آنهاکه قادر به گروه است: اول سه
شود و در     که با هر بحران بر عدة افراد اين قشر افزوده می      انگلستان انداخت و دريافت

مستمندان.     شود. ثانياً يتيمان و بچه          کاسته می   ز تعدادآن      وکار ا     کسب  هر تجديد حيات     
، سريعاً و   ۱۸۶۰اينان نامزدهای سپاه ذخيرة صنعتند و درمواقعِ رونقِ بزرگ، مانند سال 

واماندگان.         فاسدشدگان، وازدگان، شوند. ثالثاً می وارد کارگری  جمع درسپاه فعالِ دسته
تحرک محکوم     عدم   به  رشتة معينی پابند و      کار به يمکه درنتيجة تقس اندکسانی جمله ازاين
بانيان صنعت ازقبيلِ    راند و باألخره ق  کارگری تجاوزکرده اند، آنهاکه از سنِّ عادیِ شده

  آالت    ماشين   کاربست    به   با    آنان     داد  ـتع    وغيره،که        زنان    ان، بيوه    ـمعلولين، بيمارشدگ       
ائی وغيره، روزاَفزون است. مستمندسازی خطرناک،کار در معادن وکارخانجات شيمي

(Pauperisme)  الِ            تشکيلفع ذخيرة صنعتی               دهندة نوانخانة سپاه سپاه کارگری و پابند
آن نيز از ضرورت         است و ضرورت      جمعيت نسبی  است. توليد آن مالزم با توليد اضافه

داری و توسعة        سرمايه  از شرايط وجودیِ توليد            يکی   آنها   شود و هردوی       اين ناشی می    
 داری    توليدسرمايه      (faux frais)  ِرجوپاش و ب از ريخت جزئی غنا وثروتند. مستمندسازی

داند چگونه قسمت عمدة آن را از سرِ خود               خوب می  ، ولی با وجود اين سرمايهاست
  گردن طبقةکارگر و طبقة کوچک متوسط بياَندازد. واکند و به

ت ونيروی سرماية بهاجتماعی،  هرقدر ثروتسعبزرگتر وبالنتيجه        آن کاراُفتاده و و
صنعت بزرگتر      بارآورکارِآن زيادتر باشد، سپاه ذخيرة               شمارة مطلقِ پرولتاريا و نيروی

-کارِ استفاده     راند نيروی پيش می را به  يابندة سرمايه گسترش که نيروی عللی است. همان

ن مقدار نسبیِ سپاه ذخيرة صنعتی با توان ثروت نمو              سازد. بنابراي پذير را نيز منبسط می
قدر   کار بزرگتر باشد همان      سپاه فعالِ به که اين سپاه ذخيره نسبت کند. ولی هر اندازه می

تر است. و     کارش نسبت معکوس دارد، ستُرگ              جمعيت پايدار،که فقرش با رنجِ    اضافه
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پاه ذخيرة صنعتی بزرگتر باشد مستمند          سرانجام هر قدر قشرِ امدادگيرِ طبقةکارگر و س      
اين قانون     داری.        است قانون مطلق و عامِّ انباشت سرمايه              سازیِ رسمی بيشتر است. اين   

گوناگون، دستخوشِ         يافتنِ خويش درنتيجة شرايط           نيز مانند قوانينِ ديگر طیِّ تحقّق            
  ت.تحقيقِ ما خارج اس آن از حدودکنونیِ  شود،که تحليلِ تغيير می

کارگران      بودن حکمت اقتصاددانی پِی بردکه به                  توان به نامعقول         سان می   بدين  
دهند. مکانيسمِ       تطبيق   اَفزائیِ سرمايه       ارزش  های کند تعداد خودرا با نيازمندی موعظه می

اَفزائی      ارزش     های    داری و انباشت، خود همواره اين تعداد را با نيازمندی                      توليد سرمايه
جمعيتی نسبی يا     کالم در راه اين انطباق عبارت از ايجاد اضافه        دهد. نخستين انطباق می

کارگری فعال       التزايد سپاه      آن فقر قشرهای دائم    کالمِ سپاه ذخيرة صنعتی است وآخرين
  و پابند آن يعنی مستمندسازی است.

تواند     توليد می    ای از وسايل        آن، حجمِ بيش از پيش فزاينده               موجبِ   که به   قانونی   
کارِ اجتماعی، از صرف نيروی متحرک انسانی متصاعداً                        برکت پيشرفت بارآوریِ            به 

کار   توليد را به      وسايل  کارگر     آنکه   جای   داری،که درآن به              بکاهد، بر پاية رژيم سرمايه           
انجامدکه که هر قدر         دهند، بدانجا می        توليدکارگر را مورد استفاده قرار می   برد وسايل

شود ولذا شرايط        بارآورکار باالتراست فشارِکارگر بروسايلِ اشتغالش بيشتر می    نيروی
تکثيرِ   را برای      کارِخويش     ديگرسخن وی بايد نيروی  گردد، يا به تر می ثبات زندگيش بی

ترِ   فروش رساند. بنابراين رشد سريع              به   اَفزائیِ سرمايه       ارزش     منظورِ    ثروت ديگران يا به         
داری معکوساً       کار نسبت به جمعيت مولّد، در لسان سرمايه                 ارآوریِ     توليد و ب     وسايل   

اَفزائیِ      ارزش     تر از احتياجِ         کارگری همواره سريع           شودکه جمعيت    سان بيان می     بدين  
  کند.   سرمايه نمو می

  
که در درون سيستمِ         نسبی ديديم  ارزشِ اضافه توليد  هنگامِ تحليلِ چهارم به دربخشِ

کار مورد      باالبردن نيروی بارآورِ اجتماعیِ                 منظورِ که به هائی ی، تمامِ اُسلوبدار سرمايه
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تکاملِ    که برای     شوند، تمامِ وسايلی      کارگرتمام می زيان شخصِ گيرند به استفاده قرارمی
گردند،     کشیِ توليدکنندگان مبدل می           روند به وسايلِ سيادت و بهره             کار می    توليد به   

ومهرة ماشين      کنند، وی را مبدل به پيچ             نسان ناقص معلول می        صورت ا    کارگر را به       
سازند، و هر قدرکه علم و            کارِ وی را نابود می            کنند، هم زحمت و هم محتوای            می 

گردد،کارگر را نسبت به نيروی                 مثابه نيروی مستقلّی به پروسةکار منضم می               دانش به    
دهند، در اَثنای          را تغييرشکل می     کارِکارگر      کنند، شرايط     آن پروسه بيگانه می         روانیِ    

دارند، زمان زندگیِ وی را مبدل                   کار، استبدادی نابخردانه و خصمانه بر وی روا می                        
گَرناتکنند و زن و بچة او را زيرِ چرخِ  کار می به زماناندازند. سرمايه می )١(ج  

 هر   ند و  ا  های انباشت     حال اُسلوب      ارزش درعين         اضافه   همة اساليبِ توليد        ولی   
آن اساليب است. بنابراين چنين نتيجه               گسترشِ   ای برای      عکس وسيله    انباشت به   توسعة  

کارگر، اعم از اينکه ميزان                  شود بايد وضعِ     تر می   انباشته    که هر قدر سرمايه         شود  می 
جمعيت نسبی يا سپاه     که اضافه    آن قانونی  است، بدتر شود. سرانجام مزدش باال يا پائين  

دارد     انباشت درحالِ تعادل نگاه می               ة صنعتی را همواره با وسعت دامنه و نيروی               ذخير
کوبيد، به       ها  صخره    را به    ) ٢( پرومته    ، که  هفائيستوس    های   تر از ميخ     کارگر را محکم       

، انباشت فقر را       سازد. قانون مزبور، متناسب با انباشت سرمايه              می ]پيوست[ملصَق   سرمايه
حال متضمّنِ انباشت فقر،           پس انباشت ثروت در يک قطب درعين               کند.    ايجاب می    

کنی، بندگی، نادانی، خشونت و انحطاط اخالقی در قطبِ ديگر است يعنی در                                جان  

                                                
  مراجعه شود. ۴۵۱صفحة  ۲به زيرنويسِ شمارة  رناتجگَ) دربارة چرخِ ۱(
)۲ (Promethée  ياPrometheus        آتش بنا به اساط باستان     ـ ايزد مثابه نخستين بنيادگزارِ         که به   يرِ يونان

آنکه به وی      والی زمين ساخت برای           پس ازآنکه انسان را ازگل               پرومته   شود.    تمدن انسانی تلقّی می       
دزديد. برای تنبيه او بنا            (Jupiter)ژوپيتريا  (Zeus)زئوسآسمان را از خدای خدايان  جان دهد آتشِِ

های سخت ميخکوب نمود و   صخره او را درکوه قفقاز به(Hephaïstus) توسهفائيس ،زئوسدستورِ  به
  او را نجات داد. هرکولسپس 
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کند. علم     توليد می     صورت سرمايه     که محصولِ متعلّق به خود را به            ای   آن طبقه    جانبِ  
کرده است.      اَشکالِ مختلفه بيان      را به     ١داری     اقتصاد اين خصلت متناقضِ انباشت سرمايه 

های توليد ماقبلِ         شيوه  های همانند مربوط به           نظريات تا حدودی پديده              با اينکه اين       
هائی را که از بيخ متفاوتند              همين سبب پديده     اند ولی به      داری را مطرح نموده            سرمايه  

  اند. باهم درآميخته
  

بزرگ اقتصادی سدة هجدهم، تضادّ              ، يکی از مصنّفينِ      ) ٢( اورتس    راهبِ ونيزی       
 تلقّی    اجتماعی      عامِّ ثروت        طبيعیِ    مثابه قانون      را به      داری     هـسرماي    دـتولي    ناپذيرِ    آشتی 

    د.ـنا حالِ تعادل کشور همواره در  "نيک و بد اقتصادی در يک  است.  ودهـنم 
  

 economico  in  una  nazione  sempre  all'istessa  misura) (il bene  ed  il  male 

  ران است.ـبرای ديگ  نِعم  همين  کمبود برابر با  رای بعضی هموارهـفراوانیِ نعمت ب
  

(la copia  dei  beni  in  alcuni  sempre  eguale  alla  mancanza  di  esse  in  altri)  
ديگر از وسايلِ   ساختنِ عدةکثيری مردمِ  ـ ثروت بزرگ برخی، هميشه همراه با محروم

تيک ملّت، متناسب با جمعي است و فقرِآن متناسب با غنای     آن ضروری است. ثروت
 تاليد. بينوايان وبيکارگان   را برای ديگران پيش می وبطالت برخی، بيکارگی آن. فعرآو

                                                
کند   آن بورژوازی حرکت می              که در درون        گرددکه مناسبات توليدی          تر می   روز روشن  لذا روزبه"ـ ۱

که   همان مناسباتی    که در ميان       نَحوی   ای دوگانه دارد، به    دارای خصلتی يگانه و ساده نيست بلکه جنبه
که نيروهای بارآور ترقّی                شود، در درون همان مناسباتی               آيد فقر نيز توليد می         وجود می     ثروت به    

کنند نيروی مولّد اعمال فشار نيز وجود دارد، اين مناسبات، ثروت بورژوائی يعنی ثروت طبقة                                             می 
سازد و    همين طبقه را نابود می          آورد،که پيوسته ثروت اعضاءِ                وجود می     بورژوازی را درحالی به                

 )۱۱۶کند." (کارل مارکس، فقر فلسفه، صفحة  ای ايجاد می همواره پرولتاريای رشديابنده

)۲ (Ortes Grimaria )۱۶۵۷ايتاليائی قرن                       ) ـ  راهبِ ونيزی       ۱۷۳۳ـ که يکی از مهمترين اقتصاددانان
نظريات مرکانتی                شمار می   هجدهم به    از پيشقدمان اقتصاد              ه  ليست  رود. وی عليه  ا برخاست و يکی 

  گردد. کالسيک محسوب می
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، اورتس    تقريباً ده سال پس از          ١ثمرة ضروریِ توانگران و زحمتکشانند." و ازاين قبيل.   
مثابه شرط ضروریِ ثروت          آميزی فقررا به      نَحوِ خشونت به )٢(سند وناتخوند پروتستان آ

کارکردن با زحمات بسيار، فشار و سروصدا قرين                  مورد تجليل قرار داد. "اجبارِ قانونیِ
آميز، آرام و مستمر است بلکه               تنها فشاری مسالمت          گرسنگی نه     که  است، درحالی       

انگيزد."      صنعت وکار برمی هارا برای کوشش زه، نيرومندترينترين انگي صورت طبيعی به
داشته    گرسنگی در ميان طبقة کارگر مستمراً نگاه               شودکه   اين منتهی می چيز به پس همه

ای دارد، خود          فعاليت ويژه     اصلِ جمعيت،که بينِ مردمِ فقير       سند تاونشود و بنا به نظرِ 
که   است  رسدکه اين خود قانونی طبيعی            نظر می   مراقبِ حلِّ اين مسئله است. "چنين به              

که    بصارت    قدر بی    آن  ، (ازجمله (improvident)باشند  [نادان] بصارت فقرا تا حدودی بی
کسانی پيدا شوند       اينکه همواره       ، برای      آيند قاشقِ طال در دهان ندارند)                دنيا می    وقتی به   

(that there always may be some)     ترين مشاغل     ترين و پست     ثيفوارترين،ک        تا بنده  
 (the fund of human happiness)راه ماية سعادت انسانی را اجرا نمايند. ازاين  جماعت

شوند   دردسرآزاد می       ازاين (the more delicate)تر يابد، افراد ظريف می افزايش مراتب به
ايان در اين جهت         تر وغيره بپردازند... قانون بينو                  مشاغل عالی     دغدغه به     توانند بی   و می

کندکه هماهنگی و زيبائی، اعتدال و انتظام اين سيستم راکه خدا و طبيعت در             سير می
   ٣جهان برقرار ساخته است بر هم زَنَد." 

                                                
 .G. Ortes: "Della Economia Nazionale libri sei 1777", ed. Custodi, Parte Moderna, t)ـ ١

 XXI, p. 6, 9, 22, 25 etc.) 
ی بهروزیِ     که برا    ای   فايده    های بی    جای تنظيمِ سيستم    گويد: "به      می  ۳۲در اثرِ مذکور، صفحة          اورتس 

  تحقيق قراردهم."آنهارا مورد یِروز که عللِ تيره ام داشته ][مختصر هم خودرا برآن مقصور ها، من ملّت
)۲( Townsend  رجوع شود به زيرنويسِ صفحة)اين ترجمه). ۵۵۹و  ۵۵۸ 

"A Dissertation on the Poor Laws." By a Wellwisher of Mankind (The Rev. Mr.  J.     ۳ـ  

Townsend) 1786. 
  ۴۱ـ۳۹ـ۱۵درلندن، صفحة  ۱۸۱۷چاپ جديد سال 

 ← مالتوسوسيلة  نامة اسپانيای وی مکرراً به الذکر و همچنين سياحت ،که اثرِ فوقآخوند "ظريف" اين
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است، توجيهی   فقر شدن جاويدان که موجبِ که راهبِ ونيزی درسرنوشتی درحالی
نيکوکاریِ      وبنيادهای       ها]   [صومعه    معصوا بنای رهبانيت،  برای مسيحيت،  ومبرات خيرات برای

-ای برای محکوم        آن را بهانه       عکس  خوارِ پروتستان به         مذهبی، يافته بود،کشيشِ وظيفه  

دست   آن مردمِ فقير حقّی بر اعانات ناچيزِ عمومی به                     نمودن قوانينی ساخت،که طبقِ           
  آوردند. می

آورد     وجود می  عه بهای درجام گويد: "ترقّیِ ثروت اجتماعی، طبقه می )١(استورش
دهد يا     کارها را انجام می          انگيزترين     ترين و نفرت      پاافتاده      آورترين، پيش        که... کسالت      

دوشِ اين طبقه بار          بار است به     عبارت ديگر هرآنچه در زندگی نامطبوع و اسارت                       به 
طريق برای طبقات ديگر فرصت، آرامشِ روحی و حيثيت                         شود و درست بدين         می 

تمدن   پرسد واقعاً اين       استورش ازخود می      ٢ آيد." وجود می است) به عالی ينقراردادی (ا
توحش برتری دارد؟     جهت بر های مردمش ازچه داری يا فقرش و انحطاط توده سرمايه

  آورد وآن امنيت است! دست می و فقط يک پاسخ برای اين سؤال به
تواند روزانه        می رگرهرکا ودانش، صنعت گويد: "دراثرِ پيشرفت می )٣(سيسموندی

                                                                                                       
 گرفته با وام سر. ج. استوارتبزرگی ازنظريات خويش را از   است، خود نيز قسمت رونويس شده  →
اُسلوبِ قهرآميزی  بردگی گويد: "در دوران می استوارتاست. مثالً آنجاکه  ه ساختهرا دگرگون آن هاينک

زمان    کردند)... درآن        کار نمی که آنهائی راکوشا و ساعی نمايد (برای وجود داشت برای اينکه انسانيت
) زيرا بندة  کردند کار نمی که کسانی کارِ رايگان برای کارکردن بودند (يعنی مجبور به ها مجبوربه انسان

ندة که ب   جهت  کارِ رايگان برای غيرکارگران) ازآن                 کارند (يعنی ديگران بودند. اکنون مردم مجبور به
رسد که    اين نتيجه نمی     وچلّه به    خوارِ چاق      که وی مانند آن موقوفه  رو است احتياجات خويشند." ازاين

های آن  عکس مايل است بر نيازمندی داشت. وی به گرسنگی نگاه بايدکارگرِ مزدور را پيوسته درحالِ
 تر" گردد. سود "افراد ظريف کار به حال محرکی برای احتياجات درعين افزوده شود وتعداد فزايندة اين

  کنيد. همين ترجمه مراجعه ۲۹۲) دربارة استورش به زيرنويس صفحة ۱(
  .Storch: "Cours d'Economie Politique", Edit. Petersburg, 1815, T. III, P. 223ـ ۲

)۳ (Sismondi کنيد. اين ترجمه مراجعه ۵۶به زيرنويس صفحة   ـ  
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کارِ وی ثروت ايجاد       اينکه درعين است توليدکند. ولی ازآنچه برای مصارفش الزم بيش
  آمادگیِ      کارکردن      را مصرف نمايد، برای   ثروت شدکه خود او اين می قرار اگر کند می

  ها (يعنی غيرکارگران) تمامِ               نظرِ وی "اگر قرار بودکه انسان                  داشت." بنا به         کمی می  
کند، مانندکارگران باکارِ              ماالت هنر وکلّية لذايذی راکه صنعت برای ما ايجاد می                     ک 

کردند...       نظر می   آورند، آنگاه محتمالً از تمامِ اين فوايد صرف                  دست مستمرِّ خويش به
کند   کار می    که نخست  نيست کس اند. اين همان امروزکوشش و پاداش از هم جدا شده

کنند ديگران بايد        کار می که برخی س درست بدان سببعک آسايد بلکه به و سپس می
تواند نتيجة ديگری جز         پايان نيروی بارآورِکار نمی استراحت نمايند... بنابراين تنوعِ بی

 دو    دستوت  سرانجام     ١  بيکاره بياَفزايد."          و لذايذ توانگران           باشدکه بر تجمل      اين داشته     
کند: "کشورهای فقيرآنهائی            باخشونت اظهار میساز خونسرد بورژوائی  آئين )٢(تراسی

  ٣که مردم عادتاً فقيرند."  آنجاست هستندکه مردم درآنجا راحتند وکشورهای غنی

  
  داری قانون عامِّ انباشت سرمايهتمثيلِ  . ۵

  
  ۱۸۶۶تا  ۱۸۴۶الف) انگلستان از سال 

  
عدتر از دورة        داری هيچ دورانی از جامعة جديد مسا              برای مطالعة انباشت سرمايه

داری هميان        انباشت سرمايه     در اين دوران           یگوئ     آنچنانکه     سالة اخير نيست.       بيست 

                                                
 .Sismondi: "Nouveax Principes etc.", T.I.P.78, 79, 81, 85  ـ ۱

)۲ ( Destutt de Tracy  کنيد. مراجعه ۲۷۶ـ به زيرنويسِ صفحة  
 D. dr Tracy: "Traité de la volonté etc.", P 231. "Les nations pauvres, c'est là où le      ـ ۳

peuple est à son aise, et les nations riches, c'est là où il est ordinairement pauvre". 
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که   کلّية کشورها باز انگلستان است   آورده است. ولی از ميان چنگ را به )١(فورتوناتوس
کشور نخستين مقام را در بازارِ جهانی                    دهد زيرا اين         دست می   نمونة کالسيک را به       

طورکامل رشد يافته است        داری به که شيوة توليد سرمايه و تنها درآنجاستاحرازکرده 
اقتصاد    ۱۸۴۶آزاد، پس از سال            و باألخره استقرارِ تسلّط حکومت هزارسالة تجارت                    

کتاب   های خويش بيرون رانده است. در بخشِ چهارم اين            عاميانه را ازآخرين پناهگاه
ايم. پيشرفت نيمة اخيرِ           کرده    بيست ساله بيان    پيشرفت شگرف توليد را در اين دورة                  

  مراتب از نيمة اول آن درگذشته است. اين دوره به
قرن اخير بسيار بزرگ بوده معذلک   با اينکه رشد مطلقِ جمعيت انگلستان در نيم

که ازسرشماریِ      است، چنانکه جدولِ ذيل    آمده رشد نسبی يا درصد نموِّ آن دائماً پائين
  دهد: رفته شده است اين نکته را نشان میگ رسمی
  

  ساله های ده درصد نموِّ جمعيت ساالنة انگلستان وگال برحسبِ دوره
  

  درصد   ۵۵۳/۱  ۱۸۲۱ـ۱۸۱۱
  «  ۴۴۶/۱  ۱۸۳۱ـ۱۸۲۱
  «  ۳۲۶/۱  ۱۸۴۱ـ۱۸۳۱
  «  ۲۱۶/۱  ۱۸۵۱ـ۱۸۴۱
  «  ۱۴۱/۱  ۱۸۶۱ـ۱۸۵۱

  

هيم. در اين مورد          د  اينک جهت ديگر، يعنی نموِّ ثروت را، مورد مطالعه قرار                          
های زمين وغيره است        گاه تحقيق عبارت از حرکت آن سودها، بهره ترين تکيه مطمئن

استثناِء   ماليات بر درآمدند. افزايشِ سودهای مشمول ماليات درانگلستان (به            که مشمولِ
گرديد (يا       درصد بالغ     ۵۰/ ۴۷به   ۱۸۶۴تا  ۱۸۵۳داران و برخی اقالمِ ديگر) از سال  فارم

                                                
)۱فورتوناتوس ) دربارة افسانة هميان(Fortunatus)  اين ترجمه مراجعه شود. ۷۱۶به زيرنويسِ صفحة  
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فاصله تقريباً      جمعيت درهمين     که افزايشِ      ، درحالی١درصد درسال)۵۸/۴طور متوسط  به
ها،   که مشمولِ ماليات هستند (شاملِ خانه            های زمينی درصد بود. رشد بهره۱۲درحدود 

  درصد  ۳۸به  ۱۸۶۴تا سال  ۱۸۵۳شود) از سال  ها، معادن، شيالت وغيره نيز می آهن راه

 يا ساالنه به  ۵    اند: داشته افزايش را دراين سهم مهمترين  زيرين اقالمِ گرديد. بالغ درصد۳
۱۲ 

  
  بازده ساالنة درآمد    
  افزايش ساالنه  ۱۸۶۴تا  ۱۸۵۳از     

  % ۵۰/۳  % ۶۰/۳۸  ها خانه
  % ۷۰/۷  % ۷۶/۸۴  معادن سنگ

  % ۲۶/۶  % ۸۵/۶۸  معادن
  % ۶۳/۳  % ۹۲/۳۹  ها گُدازی آهن

  % ۲۱/۵  % ۳۷/۵۷  شيالت
  % ۴۵/۱۱  % ۰۲/۱۲۶  گاز های نهکارخا

  ٢%  ۵۷/۷  % ۲۹/۸۳  ها آهن راه
  

چهارسال با هم مقايسه شود، آنگاه معلوم          چهارسال به ۱۸۶۴ـ۱۸۵۳چنانچه دورة 
درآمدهای       است. مثالًبرای       تزايد بوده  درجةافزايشِ درآمدها پيوسته درحال گرددکه می

بالغ بر     ۱۸۶۱تا   ۱۸۵۷% و از     ۱/ ۷۳بالغ بر    ۱۸۵۷تا  ۱۸۵۳ناشی از سود، رشد ساالنه از 
درآمدهای مشمولِ ماليات            است. مجموعِ   % بوده۳۰/۹بالغ بر ۱۸۶۴تا  ۱۸۶۱% و از۷۴/۲
ليرةاسترلينگ،      ۳۰۷۰۶۸۸۹۸بالغ بر ۱۸۵۶درآمد سرتاسرِ پادشاهیِ انگلستان درسال  بر 

ليرةاسترلينگ،       ۳۵۱۷۴۵۲۴۱:۱۸۶۲درسال     ليرةاسترلينگ،      ۳۲۸۱۲۷۴۱۶: ۱۸۵۹ودرسال
                                                

 Tenth Report of the Commissioners of H. M's Inland Revenue", London, 1866, p.38"ـ ۱

 ـ همانجا.۲
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ليرةاسترلينگ و      ۳۶۲۴۶۲۲۷۹  : ۱۸۶۴ليرةاسترلينگ، درسال ۳۵۹۱۴۲۸۹۷ :۱۸۶۳درسال
   ١ليرةاسترلينگ بوده است. ۳۸۵۵۳۰۰۲۰بالغ بر  ۱۸۶۵درسال

حال با تجمع و تمرکز همراه بوده است. اگرچه هيچ آمارِ             انباشت سرمايه درعين
آماری از       ی چنين کشاورزی برای انگلستان وجود نداشت (برای ايرلند بود) ول                           رسمیِ
   آيدکه از سال       آمار چنين برمی       نشين داوطلبانه وارد شده است. از اين                   کُنت  ۱۰طرف
 ۵۰۱۶اند ولذا       تقليل يافته    ۲۶۵۶۷به  ۳۱۵۸۳آکر از ۱۰۰کمتر از های فارم ۱۸۶۱تا ۱۸۵۱

های   در زمرة دارائی    ۱۸۲۵تا سال  ۱۸۱۵از سال  ٢اند. های بزرگتر درآميخته فارم با فارم
استرلينگ وجود      ميليون ليرة     منقول باالتر از يک     ماليات بر ارث حتّا يک دارائیِ ولِمشم

ها به هشت رسيد و از        تعداد اين قبيل دارائی            ۱۸۵۵تا   ۱۸۲۵که از  نداشت، درصورتی
ونيم چهار دارائی از اين نوع مشمولِ ماليات                 يعنی طیِّ چهار سال ۱۸۵۹تا ژوئن  ۱۸۵۶

(سودها     Dود اين بررسیِ مختصری از ماليات بر درآمد بند                      با وج    ٣گرديد.       بر ارث    
دهد.    هارا نشان می       بهتر تمرکزِ سرمايه     ۱۸۶۵و۱۸۶۴ های ها وغيره) درسال استثناء فارم به

                                                
طور مطلق درنظرگرفته شوند مجعولند زيرا شايد                  تند ولی اگر به     سکافی ه    ـ اين ارقام برای مقايسه            ۱

کايت مأموران وصولِ         مانند. ش    ميليون  ليرةاسترينگ از درآمد "مسکوت" می                    ۱۰۰ساليانه قريب به      
به  اخلی دربارة تق         درآمدهای د         از       لّبِ منظّم  بازرگانان و صاحبان صنايع در هر يک                      ويژه  جانبِ 

گفته شده است: "يک شرکت         ها چنين   گزارش     شود. مثالً در يکی ازآن       آنان تکرار می های ازگزارش
ميزان    ليرةاسترلينگ اعالم نمود ولی مميز آن را به                    ۶۰۰۰سهامی سودهای مشمولِ ماليات خود را               

نجام برپاية همين مبلغ ماليات پرداخت                           ليرةاسترلي      ۸۸۰۰۰ برآوردکرد و سرا گرديد. شرکت        نگ 
کندکه مبلغِ     کرد ولی مجبور شد اعتراف            ليرةاسترلينگ  اعالم         ۱۹۰۰۰۰ديگری درآمد خويش را             

 ) ۴۲ليرةاسترلينگ است." (همانجا، صفحة  ۲۵۰۰۰۰آن  واقعیِ

مالک    ۱۵۰داير بر اينکه        (J. Bright)   رايت  ب    جون  ـ  نظرِ   ۲۹صفحة  ".Census etc"ـ همانجا، در      ۲
از اراضیِ اسکاتلند را مالکند هيچگاه رد نشده  تن نيمی  ۱۲نيمی از زمينِ انگلستان را دراختيار دارند و

  است. 
 .Fourth Report etc. of Inland Revenue", London, 1860, p. 17"ـ  ۳
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که از    درآمدهای ناشی از اين منبع فقط درصورتی                   که  شوم بدواً اين نکته را متذکّر می
شوند. اين      می  (Income Taxe)درآمد   اليات بر استرلينگ بيشتر باشند مشمولِ م ليرة  ۶۰

شرحِ زير     درآمدهای مشمولِ ماليات برای اياالت انگليس، گال و اسکاتلند به                                قبيل  
  بوده است:
ليرة   ۱۰۵۴۳۵۵۷۹:  ۱۸۶۵استرلينگ و در سال          ليرة   ۹۵۸۴۴۲۲۲  :  ۱۸۶۴سال  

نفر مؤدیِ     ۳۰۸۴۱۶کلّ کشور     نفر جمعيت   ۲۳۸۹۱۰۰۹از    ۱۸۶۴درسال     ١استرلينگ.    
اند.    بده بوده      نفر ماليات    ۳۳۲۴۳۱نفر  ۲۴۱۲۷۰۰۳از مجموع جمعيت  ۱۸۶۵و در ماليات

  دهد: درآمدها را طیِّ دو سالِ مزبور نشان می جدولِ ذيل توزيعِ اين 
  

 
 
 

  

 

  آوريل  ۵که به  سالی
شود ختم می ۱۸۶۴  

 

 

 آوريل   ۵که به  سالی

  شود ختم می ۱۸۶۵  

  سوداز ناشی درآمدهای
ليرة استرلينگ  به  

 برحسب

 افراد 
سود  از ناشی درآمدهای

ليرة استرلينگ به   
 برحسب

  افراد  
 درآمدها مجموع

 ازآن:

 و ازآن:

 و ازآن:

 و ازآن:

۹۵۸۴۴۲۲۲ 

۵۷۰۲۸۲۸۹ 

۳۶۴۱۵۲۲۵ 

۲۲۸۰۹۷۸۱ 

۸۷۴۴۷۶۲  

۳۰۸۴۱۶ 

۲۳۳۳۴ 

۳۶۱۹ 

۸۳۲ 

۹۱  

۱۰۵۴۳۵۷۳۸ 

۶۴۵۵۴۲۹۷ 

۴۲۵۳۵۵۷۶ 

۲۷۵۵۵۳۱۳ 

۱۱۰۷۷۲۳۸  

۳۳۲۴۳۱ 

۲۴۲۶۵ 

۴۰۲۱ 

۹۷۳ 

۱۰۷  
  

 ۱۶۱۱۳۱۶۷ارزشِ     تُن به   ۶۱۴۵۳۰۷۹ توليد ذغال در انگلستان بالغ بر   ۱۸۵۵درسال 
استرلينگ    ليرة   ۲۳۱۹۷۹۶۸ارزشِ     تُن به ۹۲۷۸۷۸۷۳بالغ بر ۱۸۶۴استرلينگ ودر سال ليرة

ليره و در      ۸۰۴۵۳۸۵ارزشِ      تُن آهن خام به       ۳۲۱۸۱۵۴بالغ بر ۱۸۵۵بوده است. درسال 
درسال     است.   توليدشده    استرلينگ   ليرة    ۱۱۹۱۹۸۷۷ارزشِ   به خام آهن تُن ۴۷۶۷۹۵۱ :۱۸۶۴

                                                
 کسر شده است. بنا بر اجازة قانون ازآنـ  اينها درآمد خالصی هستندکه مبالغِ معينی ۱
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۱۸۵۴     ای   شده  ميل بوده با سرماية پرداخت             ۸۰۵۴آهنِ انگلستان بالغ بر            طولِ خطوط
ميل با    ۱۲۷۸۹مزبور به       طولِ خطوط     ۱۸۶۴استرلينگ و در        ليرة   ۲۸۶۰۶۸۷۹۴مبلغ   به 

استرلينگ رسيد. مجموعِ صادرات و            ليرة   ۴۲۵۷۱۹۶۱۳مبلغ   به  ای شده سرماية پرداخت
 ۱۸۶۵استرلينگ بود ودرسال         ليرة   ۲۶۸۲۱۰۱۴۵بالغ بر   ۱۸۵۴واردات انگلستان درسال 

نشان    را    استرلينگ رسيد. جدولِ ذيل تغييرات حاصله درصادرات                      ليرة ۴۸۹۹۲۳۲۸۵به 
  دهد: می

  
  استرلينگ ليرة  ۵۸۸۴۲۳۷۷  ۱۸۴۶
۱۸۴۹  ۶۳۵۹۶۰۵۲  »  »  
۱۹۵۶  ۱۱۵۸۲۶۹۴۸  »  »  
۱۸۶۰  ۱۳۵۸۴۲۸۱۷  »  »  
۱۸۶۵  ۱۶۵۸۶۲۴۰۲  »  »  
۱۸۶۶  ۱۸۸۹۱۷۵۶۳  »    »١ 

 
دارِکلِّ ملّت انگليس         توان فرياد پيروزمندانة خزانه                 از همين معلومات مختصر می   

گويد: "افزايشِ جمعيت باوجود سرعت خود همگام با پيشرفت                        که می  را درک نمود
-يم به عاملينِ مستقيمِ اين صنعت يا توليد         اکنون برگرد ٢صنعت و ثروت نبوده است." 

                                                
ایِ   داران منسوجات پنبه          کارخانه     ) بازارِ هندوستان و چين درنتيجة کاالهای۱۸۶۷اکنون (مارس ـ هم۱

درصد    ۵ميزان  کاهشِ دستمزدکارگران پنبه به۱۸۶۶است. در کامالً لبريز و مسدود شده انگليسی از نو
 (Preston) پرِستوننفری در شهرِ  ۲۰۰۰۰قبيل اقدامات اعتصابِ  درنتيجة اين ۱۸۶۷آغازگرديد و در 

  وقوع يافت.
 انگلس)  زودی پس ازآن منفجرگرديد ـ فريدريش (اين مقدمة بحرانی بودکه به

 .Census etc." ebd. p. 11"ـ   ۲
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ترين    گويد: "اين يکی از دردناک               می )١(گالدستونکنندگان ثروت يعنی طبقةکارگر. 
و افزايشِ                     که  کشور ما است      خصوصيات وضعِ اجتماعیِ        کاهشِ قوة مصرف مردم 

ترِ   عالی   روزیِ طبقات زحمتکش با انباشت دائمیِ ثروت طبقات                      ها و تيره     محروميت   
زبان در      چنين بود اظهارات اين وزيرِ چرب           ٢جامعه و نموِّ پيوستة سرمايه قرين است." 

که برای      ، طیِّ نطقی   ۱۸۶۳آوريل ۱۶. بيست سال بعد، در ۱۸۴۳فورية  ۱۳مجلسِ عوام 
پذيرِ    درآمدهای ماليات          ۱۸۵۲تا سال ۱۸۴۲گفت: "از اش ايراد نمود چنين تقديمِ بودجه

که   ، درصورتی     ۱۸۶۱تا   ۱۸۵۳% ترقّی نمود... طیِّ هشت سال بينِ              ۶ميزان     هکشور ب  اين
% افزايش يافته است. اين امر چنان                ۲۰درآمدهای مزبور  را پايه قرار دهيم،  ۱۸۵۳سال 

کنندة ثروت      مست  افزايشِ     رسد... اين   نظر می که تقريباً باورنکردنی به انگيزاست شگفت
طور غيرمستقيم      امر بايد به     اين ات توانگراست ولی... ولیطبق و قدرت... فقط محدود به

کند   را ارزان می       عمومی کاالهای مورد مصرف نفعِ مردمِ زحمتکش باشد، زيرا قيمت به
کنم   اند. جرأت نمی        اند فقراکمترفقيرگشته  تر شده غنی توانگران که هرجهت درحالی ـ به

  ٣ه باشد." که درآخرين درجات فقر تغييری حاصل شد بگويم

                                                
لستان انگ معروف )ـ مردسياسی۱۸۹۸ِـ۱۸۰۹( (William Ewart Gladstone)گالدستون اوارت ويليامـ ۱

ويژه دربارة استقرارِآزادیِ تجارت              وزيرِانگلستان ـ اقدامات وی به رهبرِحزب ليبرال وچهاربار نخست
کارگری قابل توجه است ـ در زمان زمامداریِ وی تسلّط امپرياليسمِ                               های   و شناسائیِ رسمیِ اتحاديه       

  انگلستان در ايران تشديد شد.
  :۱۸۴۳ فورية ۱۳در مجلسِ عوام  گالدستونـ ۲

"It is one of the most melancholy features in the social state of this country that we see, 
beyond the possibility of denial, that while there is at this moment a decrease in the 
consuming powers of the people, an increase of the pressure of privations and distress; 
there is at the same time a constant accumulation of wealth in the upper classes, an 
increase in the luxuriousness of their habits, and of their means of enjoyment." (Times, 
14. Febr. 1843 – Hansard, 13. Febr.) 
 

 From 1842 to 1852 the taxable income of the country increased by 6 per cent... In"     ـ٣
the 8 years from 1853 to 1861, it had increased from the basis taken in 1853, 20 per 
cent! The fact is so astonishing as to be almost incredible... this intoxicating 
 ← 
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واقعاً چه شيبِ دلپذيری!  اگر طبقـة کارگر همچنان "فقير" باقی مانـده است و                              
توليد     ای از ثروت و قدرت"               کننده   مست   طبقة توانگر "افزايشِ            ه وی برای     ک  نسبتی  به 

طور نسبی همچنان فقير باقی مانده است. اگر از                   کند، فقط "کمتر فقير" شده باز به             می 
نشده ولی افزايش يافته است زيرا غايت ثروت نمو نموده است. اما                               غايت فقر کاسته

که   اطالعاتی     دهد، مثالً بنا به         شدن وسايلِ زندگی را نيز آمارِ رسمی نشان می                   ارزان     
قيمت متوسط    ۱۸۶۲تا   ۱۸۶۰است طیِّ سه سال      پرورِشگاه يتيمان لندن انتشار داده                 

تر شده است. در       %گران    ۲۰درحدود       ۱۸۵۳تا   ۱۸۵۱های    نسبت سال   وسايلِ زندگی به
گوشت،کره، شير، قند، نمک، ذغال  تدريج قيمت به ۱۸۶۵ـ ۱۸۶۳جريان سه سال بعد، 

که   گالدستون      نطقِ زيرينِ     ١اند.    گران شده     و بسياری از وسايلِ ضروریِ ديگرِ زندگی                 
آسائی     ) ٢( پيندار     راجع به بودجه ايرادکرده است سرود شوراَنگيزِ                       ۱۸۶۴آوريل      ۷در   

-است دربارة پيشرفت فنِّ افزونگری و تعديلِ بهروزیِ مردم از راه "فقر". وی از توده                     

که   های صنعتی   گويد، از شاخه      که "بر لبِ پرتگاه دريوزگی" قرار دارند سخن می هائی
  زند وسرانجام سعادت طبقةکارگر را در اين                است"دم می درآنها "دستمزد ترقّی نکرده

  کند:   کلمات خالصه می

                                                                                                       
→ 

augmentation of wealth and power... entirely confined to classes of  property... must  be 
of indirect benefit to the labouring population, because it cheapens the commodities of 
general consumtion. While the rich have been growing richer, the poor have been 
growing less poor! At any rate, whether the extremes of poverty are less, I do not 
presume to say." 

آوريل. ۱۷ استار مورنينگ، روزنامة ۱۸۶۳آوريل ۱۶در مجلسِ عوام،  گالدستون  
  آبی: اطالعات رسمیِ مندرج درکتاب کنيد به ـ رجوع۱

"Miscellaneous Statistics of the United Kingdom. Part VI", London, 1866, p. 260-73, 
passim. 

کودکان  درمورد توجيه مستمریِ مقاالت جرايد وزارتی توان به آمارِ پرورِشگاه يتيمان وغيره می جای به
 گرانیِ مايحتاجِ زندگی فراموش نشده است. خاندان سلطنت، نيز استناد جست. دراين مقاالت هيچگاه

)۲ (Pindar شود.  اين ترجمه مراجعه ۶۵۸ر به زيرنويسِ صفحة ـ دربارة اين شاع  
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  ١دهم از حيات انسانی فقط نبردی برای زيستن است."  " نُه
نيست باصراحت      مالحظات رسمی     وابسته به     گالدستون    که مثلِ ت فاوسه پروفسور

کرده    که با افزايشِ سرمايه مزد پولی هم ترقّی                 گويد: "البته من منکرِ اين نيستم    تمام می
رود    اعظمِ خود باز از دست می نفعِ ظاهری درقسمت اين اخير) ولیهای  است (طیِّ دهه

کند علّت تنزّل     گمان می    شوند (وی     تر می   گران   زيرا بسياری از مايحتاجِ زندگی پيوسته
 the rich grow rapidly"شوند  تر می فلزّات بهاداراست)... توانگران باسرعت غنی ارزش

richer" که هيچ ، درحالی زحمتکش به قابل گونه بهبود هی درراحتیِ طبقاتوجود  توج
  ٢آيد...کارگران تقريباً بندة دکّاندارانی هستندکه بستانکارِ آنانند."  نمی

                                                
 Think of those who are on the border of that region (pauperism)", "wages... in"          ـ١

others not increased...  human life is but, in nine cases out of ten, a struggle for 
existence". (Gladstone, House of Commons, 7 April 1864). 

  Again; and yet more at large, what"طريق نقل شده است:   اظهارات مزبور بدين هانسارددر متنِ 
is human life but, in the majority of cases, a struggle for existence".  

رِ موارد جز نبردی برای زيستن انسانی در اکث کنيم بايد بگوئيم زندگیِ تر بيان کلّی (اکنون اگر بخواهيم
  چيزِ ديگر نيست.)

، ۱۸۶۴و   ۱۸۶۳ های در سال گالدستون  ای های بودجه آشکار و فاحشِ نطق دادن تضادهای برای نشان
  کرده است: نقل )۱ـ۱((Molière)موليِريک نويسندة انگليسی ابيات ذيل را از 

  است روان سياهی بهبنگر عاقبت، اين مرد چسان                  ز سفيدی 
  شد ومحکوم نمود صبح باطل  آنچه دی قبلةاحساسش بود

  رأی و انديشة او  در تشويش  وخويش ماية زحمت بيگانه
  چون  مـد روز  نمـايـد  تغيير  دمبدم رأی وی و سر ضمير

(The Theory of Exchanges, etc. London, 1864, p. 135.) 
بزرگ فرانسوی ـ يکی از             نويسِ   ) ـ شاعر وکمدی     ۱۶۷۳ـ۱۶۲۲(     Molière, Jean Baptiste Poquelin)  ۱ـ۱( 

نموده از       نقل  موليِر  نامِ      که نويسندة انگليسی به        عليه فئوداليسم. (ابياتی            [بالنده]      پيشقدمان مبارزة بورژوازیِ باالن              
  شاعرِ ديگرِ فرانسوی است.) (Boileau)بوالو

  (H. Fawoett: "The Economic Position etc.", p.  67, 82)ـ ٢
است  هائی که اين امر نتيجة نَوسانات و وقفه گفت درمورد وابستگیِ فزايندة کارگران به دکّانداران بايد

 دهد. آنها روی می که دراشتغالِ 
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که درآن طبقة کارگرِ           که از روزانة کار و ماشين سخن رفت، شرايطی       در بخشی
لی در   نمودآشکارگرديد. و          کنندة ثروت وقدرت"را ايجاد می     گيج افزايشِ اين" انگليس

ايم.    وظيفة اجتماعيش مورد توجه قرار داده         انجام هنگامِ کارگررا به آن بخش ما مرجحاً
کارگر  که خارج ازکارگاه نيز وضعِ است کامالًروشن شود الزم انباشت اينکه قانون برای

کتاب   ومسکنِ وی مورد دقّت قرارگيرد. دامنة محدود اين    درنظرگرفته شود، خوراک
راکه      وکشاورزی       از پرولتاريای صنعتی    آن بخشی ازهمه وضعِ سازدکه قبل میمارا وادار 

  اکثريت طبقةکارگر را مورد توجه قرار دهيم. گيرند يعنی وضعِ بدتر ازديگران مزد می
ای دربارة مستمندسازیِ           اين مطلب بپردازيم الزم است چندکلمه                پيش ازآنکه به 

فروشِ    خود يعنی   که شرايط زيست يادکنيم رسمی بگوئيم يا ازآن بخشی ازطبقةکارگر
فهرست رسمیِ   کند.    گذَران می      کار را از دست داده و از صدقه و انفاقِ عمومی   نيروی

نفر   ۸۷۷۷۶۷:  ۱۸۵۶نفر، برای  ۸۵۱۳۶۹بالغ بر  ۱۸۵۵برای سال  ١مستمندان درانگلستان
عِ پنبه در جريان      آورد. درنتيجة بحران صناي              حساب می    نفر به   ۹۷۱۴۳۳:  ۱۸۶۵و برای     

نفر ترقّی نمود. بحران          ۱۰۱۴۹۷۸و   ۱۰۷۹۳۸۲تعداد آنها به        ۱۸۶۴و   ۱۸۶۳های    سال 
تر از تمام پادشاهیِ           ، که شهرِ لندن، اين پايگاه بازارِ جهانی و پرجمعيت                      ۱۸۶۶سال  

عدة مستمندان     ۱۸۶۶شدکه در ديگر فراگرفت، موجب  اسکاتلند، را شديدتر ازجاهای 
% افزايش يابد        ۲۴/ ۴ميزان  به ۱۸۶۴سال % و نسبت به۵/۱۹درحدود  ۱۸۶۵سال  نسبت به

  باز هم ترقّیِ بيشتری نمايد. ۱۸۶۶درمقايسه با سال  ۱۸۶۷های  و برای نخستين ماه
صعودیِ   و  حرکت نزولی      سازد. ازطرفی   را برجسته می دونکته مستمندانآمارِ تحليلِ

 ديگر، هرقدر      وازسوی     است صنعتی اَدواریِ دور کنندة نَوسانات مستمندان منعکس تودة
کارگران      يابد و بالنتيجه خودآگاهیِ            در اثرِ انباشت سرمايه مبارزة طبقاتی حدت می                   

                                                
که   شماريم و هنگامی      گوئيم همواره اسکاتلند را نيز جزِء آن می                  ـ هرگاه ما از انگلستان  سخن می           ۱

 ادشاهیِپکه از  کنيم اياالت انگليس،گال واسکاتلند را نيز در نظر داريم وآنگاه ير ذکر میکب بريتانيای
 انضمامِ ايرلند مقصود ما است. نمائيم اين هر سه ايالت به متّحد صحبت می
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نيرنگ و    مستمندسازی به از پيش دربارة دامنة واقعیِ کند، آمارِ رسمی بيش پيشرفت می
ومطبوعات      دارند     روامی    مستمندان به نسبت  که ای وحشيانه زند. مثالً رفتارِ می دست  فريب

وغيره) طیِّ دو سالِ اخير دربارة آن اين همه بانگ و         گازِت مال پالو  تايمزانگلستان ( 
ها و   همين قساوت     انگلس عينِ    فريدريش    ۱۸۴۴اند تازگی ندارد. درسال فرياد بلندکرده

الی" را مورد توجه قرار            ی "مطبوعات جنج        [محيالنه]     گُذُرا و محتاالنه        های   نُدبه   همين ناله   
اخير درلندن ازگرسنگی           سال ۲۰که طیِّ داده است. ولی افزايشِ وحشتناک عدةکسانی

ها   کارستان    کارگـران را از بندگیِ              نفرت روزاَفـزونdeaths by starvation"          "اند  مرده
(Workhouses)کند. می اثبات یبارِز نَحوِ روزی، به فقروتيره های [زندان] خانه دوستاق اين ،١  

  
  ستان طبقة کارگرِ صنعتیِ انگلستان مزد ب) قشرهای بد

  
هنگامِ   ستان طبقةکارگرصنعتی. به       قشرهای بدمزد مطالعه دربارة  برگرديم به اکنون

مخصوص   ازجانبِ بازرسیِ        اسميثدکتر ۱۸۶۲درسال پنبه صنايع  بحران(Privy Council) 
گرديد.     چشاير    و  النکاشاير ريسِ  ران بالزدة پنبهکارگ مأمورتحقيق دربارة وضعِ غذائیِ

: "برای احتراز از               که   بود    اين نتيجه رسانده         سالة پيشين، وی را به          مطالعات چندين       
کارگر     زن   روزانة يک       غذای    بايستی   (starvation diseases)غذائی  ازکم ناشی هایبيماری
کارگر     غذای روزانة يک مرد          گران اَزُت و ۱۸۰کربن و )٢(گران ۳۹۰۰کم دارای دست

کارگرتقريباً       گران اَزُت باشد. برای زنان               ۲۰۰کربن و گران ۴۳۰۰متوسط الاقل محتَویِ

                                                
بوده  (manufactory)کارخانة  دارای همان معنای Workhouse کلمة اسميث آدام  که برای ـ اين نکته۱

کار   که به تقسيم    سازد. مثالً وی درآغازِ فصلی              تر می   بعد را روشن      يات حاصله ازآن زمان به            است ترقّ 
های مختلفة کار مشغولند اغلب ممکن است              نويسد: "آنهاکه در رشته           تخصيص داده است چنين می        

  ياکارگاه مجتمع شده باشند." (Workhouse)کارستان در همان
)۲(Grain   ياGran قديمیِ حج گرم. ۰۵۳/۰م برابر با واحد  
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غذائی همان اندازه مواد برای  است و  گندمِ مرغوب وجود دارد الزم که در دو فوند نان  
 مـردان       ۱ ۲۸۶۰۰ کم بايستی به غ دستـزنان و مردان بال متوسط هفتگی برای  بيشتر.  

 ۹  

عمالً تأييدگرديد        آوری   شگفت نَحوِ محاسبة وی به گران اَزُت برسد.۱۳۳۰و کربن گران
کارگران      روزی به      که دراثرِفقر وتيره    باری که حجمِ مصرف مواد غذائیِ رِقّت سان بدين

کارگران      ۱۸۶۲مبر بودکامالً با اين حداقلّ تطبيق داشت. در دسا              تحميل شده ريس  پنبه
  نمودند.   گران اَزُت مصرف می ۱۲۹۵کربن و  گران ۲۹۲۱۱ای  مزبور هفته

که دربارة وضعِ اَسفناک بخشی از             بازرسیِ مخصوص مقرر داشت  ۱۸۶۳درسال 
  آيد. عمل که ازلحاظ تغذيه بدتر از ديگران بودند تحقيقی به طبقةکارگرِ انگلستان

را برای انجامِ         گفته  پيش   دکتراسميث   خصوص  م  سرپزشک بازرسیِ     سايمون  دکتر  
گرديد و     کشاورزی      کارگران      های وی ازطرفی شاملِ          اين منظور انتخاب نمود. بررسی             

بافان و     چرم دوزان،کشبافان، دستکش               ها، دستکشِ    بافان، خياطه       ازسوی ديگر ابريشم        
درشهرها      نحصراً م   اخير   های   گروه    کشباف استثناِءکارگران برگرفت. به در را  دوزان کفش

ها   گروه    که در هر يک از اين            کنند. قاعدة تحقيق بر اين اساس قرارگرفت                    کار می   
تر از ديگران و ازلحاظ زندگی در                   گردندکه سالم      هائی برای بررسی انتخاب            خانواده     

  وضع نسبتاً بهتری باشند.
ران  کارگ    های   گروه    از   يکی    : "فقط در        قرار بود که        تحقيق بدين     نتيجة عمومیِ    

کمتر از آن       که   رسيد  آن حداقلِّ مطلقی می         شهـریِ مورد بـررسی، مصرف اَزُت به               
نمود و در تغذية دوگروه ديگر هم از لحاظ                      غذائی بروز می        های ناشی از بی       بيماری   

ويژه دربارة          کمبود به    اين   ود بود.    هکمبود مش    موادّ اَزُتی و هم از جهت موادّ کربنی                   
کشاورزی        کارگران        های   پنجمِ خانواده          ار بزرگ بود. بيش از يک            يکی از آنها بسي       

  آنان     سومِ   از يک    کردند و بيش        دار مصرف می        کربن     کمتر از ميزان حداقلّ غذای               
، برکشاير   نشينِ (   کُنت  سه  کردند. در       دار استفاده می          کمتر از حداقلِّ الزم ازغذای اَزُت      

طورمتوسط وجود       دار، به      غذای اَزُت        بود ازحداقلّ    کم )شاير سومرستو شايرآکسفورد



    ۱۰۱۹    کارل مارکس  

  

که   کشاورزیِ ايالت انگلستان            کشاورزی، تغذية کارگران                در ميان کارگران        ١داشت." 
  تغذية غيرکافیِ       ٢ترين بخشِ دولت متحد پادشاهی است، بدتر از ديگران بود.                            غنی 

گرديد زيرا: "مرد بايد               می حالِ زنان وکودکان            طور عمده شامل  کشاورزی به کارگران
کارگران      های   گروه    دهد." کمبود مواد غذائی بينِ               بتواندکارِ خودرا انجام  غذا بخورد تا

 موارد     کنندکه   ه می ـتغذي    بد   قدری    از هم بيشتر بود: "اينان به             ـب  مورد بررسی       ری ـشه

ها جزئی     ين (همة ا    ٣  بالضروره زياد باشد."              بايد    بربادده      وسالمت     سخت های   محروميت   
تأمين    داری است! که پرهيز از پرداخت مزد مکفی برای                        از "پرهيز و امساک" سرمايه         

  است.) زُمره  زندگیِ بخورونمير نيز ازآن  ضروریِ  وسايل
الذکررا درقياس باحداقلّ                کارگران شهریِ فوق       های گروه غذائیِ ذيل وضعِ جدولِ

  عظيمِ  کارگران صنايع پنبه، درزمان تنگدستیِ               وسطحِ تغذية    دکتراسميث مورد پذيرشِ 
   4دهد. آنها، نشان می

  

 ّمواد طمقدارمتوس
  اَزُتی در هفته 
 برحسبِ گران

 ّمواد طمقدارمتوس
  کربنی در هفته 
 برحسبِ گران

  کارگران از هر دو جنس
  

 

 پنج رشته از صنايعِ شهری 28876 1192

1295 28211 النکاشاير های نهبيکارشدةکارخا کارگران 

1330 28600 

   النکاشاير   کارگران برای  که مقدارحداقلّی
   پيشنهادشده است  برحسبِ تعداد مساویِ

 کارگران زن و مرد
  

                                                
 Public Health. Sixth Report etc. for 1863", London, 1864, p. 13".   ـ۱

  ۱۷گزارش، صفحة  ـ همان۲

 ۱۳ گزارش، صفحة ـ همان۳

  ۲۳۲گزارش، تعليقات، صفحة  ـ همان۴
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125مورد بررسی (       صنعتیِ کارگران  های ازگروه نيمی

 دست    مطلقاً آبجو به      ) آنها   60
متوسط مصرف هفتگیِ مواد غذائیِ   دسترسی نداشتند.  % آنان به شير۲۸و  آوردند نمی

4  ها، تا    ،  در مورد خياطه         ) ١( اونس     ۱۷ها از     مايـع خانواده       
  کشبافان،    اونس، برای         3۲۴

دست   شير به  که    دادند     می  را تشکيل    کسانی      اکثريت   لندن    های    خياطه    نمود.    می   نَوسان  
4  ها  مورد مصرف هفتگی، نزد خياطه            نان   . مقدار     آوردند    نمی

-کفش  فوند و برای        3۷

4دوزان     
فوند تجاوز      ۹/ ۹طور متوسط جمعاً در هفته از            برای افراد بالغ به           و     بود    1۱۱

د اونس در هفته، در مور             ۴آالت وغيره) نيز از             کرد. مصرف موادّ قندی (شربت              نمی 
  نمود و متوسط هفتگی برای همة          کشبافان تغيير می      اونس برای       ۱۱دوزان، تا         دستکش 

کره     مصرف    هفتگیِ   کلِّ  اونس برای هر نفر بزرگسال بود. متوسط                   ۸ها از قرارِ        گروه   
گوشت   هفتگیِ   متوسط     افتاد.     می  اونس      ۵هر بزرگسال از قرارِ نفری               وغيره) به        (چربی   

4از نفری      بزرگساالن      دمصرف   وغيره) مور        (پيه  
بافان، تا نفری تا          اونس، نزد ابريشم           1۷

4
های مختلف     گروه    کلّ برای     متوسط کرد و     می   تغيير   دوزان،       اونس،  نزد دستکش    1۱۸

لِّ ک  هزينة هفتگیِ خوراک هر بزرگسال ارقامِ متوسط                    اونس بود. برای  ۶/۱۳عبارت از
2و   شيلينگ  ۲بافان     آمده است: ابريشم       دست زيرين به

1۲      اط     پنس، زنانو  شيلينگ  ۲خي
2و     شيلينگ  ۲دوزان       پنس، دستکش    ۷

4و    شيلينگ  ۲دوزان        پنس، کفش     1۹
پنس،   3۷

4و   شيلينگ ۲ کشبافان
يک     فقط به   ) ٢( فيلد  ماکلس      بافان    ابريشم هفتگیِ  متوسط پنس. 1۶

2و     شيلينگ
دوزان ازلحاظ          و دستکش   بافان    ها، ابريشم      خياطه     گرديد.     پنس بالغ می     1۸

  ٣آمدند. می شمار ها به گروه تغذيه بدترين

                                                
)۱ (once  ِانگليسی معادل وزن گرم. ۳۵/۲۸ـ واحد  
)۲ (Macclesfield  
   ۲۳۳و  ۲۳۲ات گزارش، صفح ـ همان۳
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اين وضع تغذيه       راجع به    عمومیِ خويش      [بهداشت]     درگزارشِ صحیِ       سايمون دکتر
پردازند و يا با بيماران         که به امورِ پزشکی ميان فقرا می کسانی گويد: "همة آن چنين می
نندکه  ک  ها، اعم از بستری يا غير بستری، سروکار دارند اين نکته را تأييد می         بيمارستان

ها   يد بيماری    های متعدد و يا موجبِ تشد           کمبود تغذيه منشأ بيماری          در بسياری موارد          
آيدکه تأثيرِ بسيار قاطع           واحوال ديگری پيش می           است... ولی ازلحاظ بهداشتی اوضاع

شود  که هرکاهشِ غذائی يا عدمِ رغبت و بيزاری تحمل می         خاطر داشت دارد... بايد به
آيد.    های بسيار ديگر پيش می          العموم پرهيز از خوراک در تعقيبِ محروميت                    و علی  

کند، مدتی      کمبود تغذيه در ترازوی بهداشت سنگينی                ازآنکه وزن         مدتی دراز پيش        
های اَزُت وکربن را بشمارد و                گران    اين فکر اُفتَدکه       شناسی به  ازآنکه زيست     دراز پيش

سپردن ازگرسنگی قرار دارد بازشناسد، هرگونه راحتیِ       که بينِ زندگی و جان حدودی
پوشاک وگرما ناچيزتر از خوراک                 مادی ازکانون خانوادگی رخت بربسته است.                      

کافی در برابرِشدت هوای ناسازگار وجود ندارد و تنگیِ محلِّ        اند. هيچگونه دفاعِ شده
زحمت    هاست، به    رسدکه خود مسببِ امراض يا مشدد بيماری    ای می سکونت به درجه

گردد.   ر میقيمت و دشوا شود وحتّا نظافت نيزگران اثری از اثاث و افزارِ خانه ديده می
گيرد،    هم برای نگاهداریِ نظافت انجام     هائی آبروکوشش هرگاه از نظرِ مناعت و حفظ

افزايد. آنجا محلِّ سکونت            گرسنگی می   ها خود بر رنجِ       کوشش  آنگاه هرکدام از اين            
  گرددکه بازرسیِ بهداشتی       انتخاب می هائی  تراست. محلّه کرايه ارزان شودکه اختيار می

ها پر ازکثافات        وآمد وکوچه       رفت   خيز،کم    گنداب    يری ندارد، آنجاکه         کوچکترين تأث     
گيرندکه     جاکمتر يا بدتر است، شهرهائی مورد سکونت قرار می                    وآب روان از همه           

درجة     که اگر فقر به  آن مخاطرات بهداشتی است ايننقصان هوا و روشنائی بيشتر است. 
انسانی       ه مجموعِ اين بليات زندگیِک گردد. درحالی اجتناب می گرسنگی برسد غيرقابل

خودیِ خود فجيع و         دهند، غذا نداشتن به          طور وحشتناک مورد تهديد قرار می                 را به   
مورد   که دراين يادآوريم ويژه اگر به آورند، به ها اضطراب بار است... اين انديشه شناعت
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به       تنگدستی  و  فقر  و تن         تقصيرِ  تنبلی   اين       آسائی    گردن بلکه  و   نيست  فقرِ    تنگدستی 
وسيلة آن قوت      که به   هم   کاری    کارگران است. آری حتّا درموردکارگران شهری آن                     

گردد و لذا فقط در          ای تطويل می  شود اغلب بدون هيچ مالحظه ناچيزی خريداری می
که موضوع    آور است... درصورتی            کار نان    که اين گفت توان مفهومِ بسيار محدودی می

تواندگريزگاه        آوریِ ظاهری فقط می       درنظرگرفته شود، اين نان يعیدرمقياسِ بسيار وس
   ١سوی مستمندی و دريوزگی باشد."  کوتاه يا درازمدتی به

            رتباط درونی ميان فعال         ا پررنجِ  کارگری و مصارف           ترين قشرهای       گرسنگیِ 
وانگران، چه خشن و         داری ازجانبِ ت           که بر پاية انباشت سرمايه          آميز]     [اسراف     ای   مبذّرانه    

آيد تنها با شناخت قوانينِ اقتصادی               عمل می   نزاکت وچه با زيرکی و ظرافت، به                  بی 
شود. هر ناظرِ       نَحوِ ديگری مطرح می        گردد. درمورد وضعِ مسکن مطلب به               آشکار می 

قدر   همان   تر است به    کندکه هر قدر تمرکزِ وسايل توليد عظيم               غَرضی مشاهده می      بی 
که    آيد و بنابراين هر اندازه                وجود می     سبی ازکارگران در همان محل به               تجمعِ متنا  

بارتر است. "نوسازی"  کارگران فالکت تر است وضع مسکنِ داری سريع انباشت سرمايه
(improvements) ثروت پيشرفت ساختنِ  وسيلة ويران   است وبه شهرهاکه همراه   محالّت
ها وغيره،گشادکردن            ؤسسات بانکی، فروشگاه       ها برای م      کاخ   افکندن    بدساختمان، پِی     

های تجملی،کشيدن تراموای     کالسکه وآمدهای تجاری و حرکت ها جهت رفت خيابان
ترين    سوی بدترين وانبوه         طورچشمگير فقرا را دائماً به  شود، به آن انجام می اسبی وامثال

بها با خوبی و      اجاره    گرانیِ     داندکه     کس می   راند. ازسوی ديگر همه            های شهر می    زاغه   
 محتکرمعادن فقروتنگدستی        دارد وموجرين       های استيجاری نسبت معکوس راحتیِ خانه

در معرضِ غارت        ) ٢( پوتوزیتر از معادن سابقِ  تر و مخارجی ارزان کالن سودهائی را با
                                                

  ۱۵و  ۱۴ات ، صفحـ همانجا۱

)۲ (Potosi  نقرة آن سابقاً مشهور بود و چنان ـ يکی از شهرهای بوليوی (آمريکای جنوبی) که معادن
  پايان رسيد. آن به زودی ذخايرِ که به ثمارگران رفتتغارت اس به
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داری     سرمايه   مالکيت   داری ولذا مناسبات    سرمايه تضادخيزِ انباشت دهند. خصلت قرار می
های رسمیِ انگليسی       شودکه حتّاگزارش     ، دراين مورد چنان قابل لمس می١طورکلّی به

آن" هستند.   آميز راجع به "مالکيت وحقوقِ متعلّق به[کُفر]  در اين باره پر از مطالبِ الحاد
بليه چنان     ازدياد انباشت سرمايه وبسط شهرها و"زيباسازی"آنها، اين           با ترقّیِ صنعت، با

که از"بزرگان"نيز          هائی های واگيردار يعنی بيماری از بيماری ت نمودکه تنها ترسپيشرف
کم ده فَقَرِه قانون نظارت             دست  ۱۸۶۴تا   ۱۸۴۷که از     گذَرد، پارلمان را واداشت                نمی 

وغيره بورژوازی را             گالسکو ، ليوِرپول    کند و در برخی از شهرها مانند             بهداشتی وضع   
 دکتر سايمون   های خود مداخله نمايد. با وجود اين                   رداریوسيلة شه مجبور نمودکه به
که در انگلستان اين          گفت  توان    طورکلّی می     گويد: "به      خود می    ۱۸۶۵درگزارشِ سال        

 ۱۸۶۴امرِ شورای مخصوص در سال              بليه تحت نظارت و بررسی قرار ندارد." بنا به                      
شرايط سکونت     به  جع را   ۱۸۶۵کشاورزی و در کارگران تحقيقاتی دربارة شرايط مسکنِ

توان    را می   ) ٢( جوليان هانتر     دکتر گرفت. اقدامات درخشان  طبقات شهری انجام فقيرترين
مورد مطالعه      (Public Health) بهداشت عمومی     گزارشِ مربوط به درهفتمين و هشتمين

                گفت. راجع به وضعِ مساکنِ           کشاورزی بعداً سخن خواهيم           قرار داد. دربارة کارگران
گويد: "با اينکه          آورم. وی می          می   دکتر سايمون    ی بدواً تذکّری عمومی از قولِ               شهر
دهدکه     عادی اجازه نمی          انسانيت    دارد ولی        رسمیِ من منحصراً جنبة پزشکی    نظرِ نقطه

که به درجة اعال برسد، تقريباً     جهت ديگرِ اين بليه را ناديده بگيريم. اين عيب هنگامی
                                                

ط سکونت طبقةکارگر فدای         اندازة شراي         شرمانه به    جا حقوق انسانی چنين آشکار و بی             ـ "در هيچ    ۱
که در برابرِ       است حقوق مالکيت نگرديده است. هر يک از شهرهای بزرگ قربانگاه انسانی و محرابی

  شوند." آز ذبح می )۱ـ۱(ِمولوخافتخارِ  آن هر سال هزاران نفر به
(S. Laing: "National Distress", p. 150.)   

ای از مردم را          ساله برای آن عده         ر نزد آشوريان و فينيقيان که همه             النوعِ طبيعت وگرما د         ـ رب  Moloch) ۱ـ۱(
 کردند. قربانی می

)۲ (Dr. Julian Hunter  
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آنچنان درهمیِ بدنی و            گردد و     تضمّنِ نفیِ هرگـونه شرم وآزرم می            طورِ ناگزير م       به 
آوردکه       وجود می     آميختگیِ وظايف جسمانی، آنچنان نمايشی از برهنگیِ جنسی، به                      

چربد. تحت نفوذ چنين شرايطی قرارگرفتن                  آن بر خصلت انسانيش می          جنبة حيوانیِ    
که درچنين      کودکانی      گردد. برای        می تر   که هرقدر بيشتر ادامه يابد عميق است انحطاطی

کاری    شوند اين وضع غسل تعميدی در ميان ننگ و تَبه            ای زائيده می شده محيط نفرين
شودکسانی     که تصور می     است  . و اين خود آرزوی عينی        (baptism into infamy) است

  ن محيط ديگر به که تحت اين شرايط هستند ازجهاته پاکیِ   گرايش يابندک       هائی ازتمد
  ١دهد."  جسمانی و اخالقی ماهيت آن را تشکيل می

لولند ومطلقاً شايستة سکونت انسان نيست            که جمعيت درآن می درمورد مساکنی
گويد: "دو نکته مسلّم است:            می دکتر هانتر     کند.    نخستين مقام را شهرِ لندن احراز می             

طور   ود داردکه هر يک به          مرکز بزرگ جمعيت در لندن وج              ۲۰آنکه تقريباً      نخست 
آنان باالتر از تمامِ آن چيزهائی                  گيرد. فقر و تنگدستیِ       تقريب ده هزار نفر را در بر می     

روزی تقريباً        که تاکنون در هر نقطة ديگرِ انگلستان ديده شده است و اين تيره                           است  
های اين      هآنکه درجة ويرانی و ازدحامِ خان            وکمال نتيجة سکنای بد آنهاست. دوم تمام

که زندگی      "مبالغه نيست اگر بگوئيم         ٢مراتب بدتر از بيست سالِ پيش است."      مراکز به
  ٣های شهر لندن و نيوکاسل جهنّمی است."  در بسياری از بخش
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شوند و اکنون مکتبِ خطرناک آينده را                سابقه درکشورِ ما تربيت می  اطفالی را که در اين شرايط بی
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کهنه   های   ها و خانه     شدن خيابان     آن خراب      همراه    در لندن هر قدر "نوسازی" و به               
سوی پايتخت افزايش          ها و هجومِ مردم به          کند، هر اندازه تعدادکارخانه                  پيشرفت می   

بها افزوده        دنبالِ ترقّیِ بهرة مالکانة مستغالّت بر اجاره                      يابد و باألخره هر قدر به              می 
شود، بخشی از طبقةکارگرکه وضع بهتری دارد و حتّاکسبة جزء و عناصرِ ديگری                می

گيرند.    قرار می    از پيش تحت تأثيرِ شرايط ناشايست سکونت              از طبقات متوسط بيش       
کراية بيش      کمترکارگری امکان پرداخت              که  کَمرشکن شده است    حدی   به  خانه   ه "اجار    

ای از     ای در لندن وجود نداردکه عده         اً هيچ مالکيت خانهتقريب  ١ از يک اتاق را دارد."
عوايد     به  همواره نسبت      باشند. درلندن قيمت زمين      برآن بار نشده "middlemen"واسطين

زند    بازی می     آن خيلی باالتر قرار دارد، زيرا هر خريدارِ زمين دست به سفته                             ایِ ساليانه
که از جـانبِ       ، يعنی طبقِ نرخی      Jury Priceکارشناسان (       قيمت   تا آن را دير يـا زود به       

شود) از سرِ خود بازکند. وياآنکه                 يد مستغالّت معين می      کارشناسان رسمی برای خلع     
العاده ترقّی دهد. نتيجه            طورِ فوق     ای بزرگ قيمت آن را به   جاوِرت با مؤسسهوسيلة م به

گيرند.    انقضاء مستمراً در معرضِ معامله قرار می                  های نزديک به       نامه   که اجاره      است  آن  
که تا    توان انتظار داشت         اند جز اين نمی       وکاری برگزيده         کسب  که چنين   "از جنتلمنانی     

ه را بدوشند و سپس خود خانه را در بدترين وضعِ ممکن به                     توانند مستأجرينِ خان         می 
پردازند ولذا هيچ خطری             هفته می   به   ها را هفته     خانه   کرايه    ٢جانشينِ خويش بسپارند."           

کشيدن خطّ آهن در درون شهر"اخيراً درقسمت                دنبالِ کند. به اين آقايان را تهديد نمی
بودنـد      های خود رانده شده           گهـان از خانه       که نا   هائی   ای از خانواده           شرقیِ لندن عده     

گشتند و هيچ     ديده شدندکه مختصر اثاثی بر دوش، شبِ شنبه را آواره در اطراف می           
  اين   ٣دست نياوردند."        به (Workhouse)کار يا کارستان های جای توقّفی جز همان خانه
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رموردآنها ازطرف   اند واصالحاتی راکه د از حد پر شده که بيش است ها مدتی کارستان
-کارگران درنتيجة خراب            که  پارلمان تصويب شده هنوز درآغاز اجرا است. هنگامی                    

کليسائیِ محلِّ سکونت خود را         شوند، بخشِ    ها از مسکنِ خويش رانده می             شدن خانه   
مانند.    کنند، و اگر هم مجبور به تَرک آن شوند در مرزهای آن بخش می                           تَرک نمی   

کارگاه خود برای سکونت بيابند.     المقدور جائی نزديک به ند تا حتّیکوش آنها می "البته
کند وحتّا     جای دو اتاق به يک اتاق قناعت    شودکه خانواده مجبور است به آن می نتيجه

سابق از بدتر تر شرايطی گران ای خانه کرايه باپرداخت د. نيمی        دست به محلِّ سکونترآو
کنند."    محلِّ کارِخود بايد بيش از دو ميل مسافرت              به برای رسيدن )١(سترندازکارگران 

گذارد،      جای می اُبهتی ازثروت لندن به آن در ديدة بيگانه تأثيرِ پر کوی اصلیِ که سترند
به     آن، بنا های از بخش يکی کاررود. در ها به شدن انسان مثابه نمونة تَل و انبوه تواند به می

که نيمی از     کردند درحالی        نفر زندگی می      ۵۸۱کر  محاسبة بازرسِ بهداشت، در هرآ             
که وقتی     است  گرديد. اين خود بديهی            بسترِ رودخانة تايمز نيز مشمولِ اين محاسبه می                

کنند، آنچنانکه تاکنون در           های غيرقابل سکونت را خراب می              ازلحاظ بهداشتی خانه        
درد    ملِ مزبور فقط به     رانند، ع ای می لندن مورد عمل بوده است، وکارگران را از محلّه

گويد:    می  هانتر  دکتر گردآيند.  تر در محلّة ديگری کارگران بازهم انبوه خوردکه آن می
عالقة    گردد و يا آنکه         بيهوده بالضروره قطع           منـزلة اعمالی       اقدامات بايد به          "تمامِ اين      

گردد،     ، جلب  اش ناميد     توان وظيفة ملّی        مبالغه می    امر،که اکنون بی           اين   عمومی(!) به       
ساختنِ   که ازلحاظ نداشتن سرمايه خود توانائیِ فراهم                     کسانی   کاشانه برای      يعنی يافتنِ   

 ٢های قسطی خسارت موجر را جبران نمايند."                    توانند باپرداخت         آن را ندارند ولی می           
مناسبت   ای، دکّانی به       داری! وقتی مالک زمينی، خانه اين عدالت سرمايه واقعاً آفرين بر

يد   سازی وغيره خلع   آهن، خيابان و اموری ازقبيلِ احداث راه (improvements)سازی هبِ
                                                

)۱( Strand  
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کاملِ او را بپردازند، بلکه بايد مالک                     کنندکه خسارت      اين اکتفا نمی      شود، تنها به     می 
وسيلة   خاطرِ خدا وحقّانيت ازجهت اينکه مجبور به "انصراف" شده است به            مزبور را به

کوچه ريخته      کارگران با زن و بچه و دار و ندار به                      ای تسلّی داد. ولی           هوچلّ   نفعِ چاق   
آن در     آورندکه شهرداریِ          هائی از شهر روی        سوی محلّه   طور انبوه به      شوند و اگر به می

  گيرند! کوشاست آنگاه ازجانبِ پليسِ بهداشتی مورد تعقيب قرار می آبرو نگهداری

هيچ شهری در انگلستان دارای يکصدهزار                 استثناِء لندن      درآغازِ سدة نوزدهم به         
شهر وجود    ۲۸نفر سکنه داشتند. اکنون  ۵۰۰۰۰شهر بيش از ۵۰نفر جمعيت نبود. فقط 

       تل تنها افزايشِ عظيمِ                   ۵۰۰۰۰آنها بيش از       داردکه جمعينفر است. "نتيجة اين تحو
تمراکزی     به  تبديل   فشردة قديم      ودرهم  کوچک شهرهای اکنون نبود بلکه شهرنشين جمعي

که از هيچ طرف هوای     قسمی آنها ساختمان شده است به اندکه از هرسو دراطراف شده
اينکه چنين شهرهائی ديگر مطبوعِ خاطرِ توانگران نيست  شود. نظر به آن نمی آزاد وارد

روند. نَحوة سکونت   آيندتر است می حومة شهرهاکه خوش  کنند و به آنها را تََرک می
که هر خانواده در يک اتاق  های بزرگ بدين قرار است ين توانگران درخانهجانشينان ا

سان  گرفته است. بدين     که غالباً مستأجرينِ دست دومی را نيز پِی کند، درحالی منزل می
زندگیِ  هم فشرده شد،که برای او مهيا نشده بود و اصالً به هائی به کثير در خانه جمعيتی
آور و برای        گرديدکه برای بزرگساالن انحطاط                 وی تحميل    خورد و محيطی به       او نمی   

  ١کودکان فاسدکننده و مخرب است."  
قدر هجومِ     شود همان   تر انباشته تجاری سريع يک شهرِصنعتی يا هرقدر سرمايه در

تر است.    شدةکارگران فقيرانه          بندی   تر و مسکنِ سرهم     استثمار سريع    مصالح انسانیِ قابل    
آن   که معادن ذغال و صنايع معدنیِ          ای ، مرکز ناحيه)٢(تاينـ  اپان  ـ  لنيوکاسهمين سبب  به

های جهنّمی مقامِ دوم را پس  گاه دائماً درحال توسعه است، ازلحاظ دارابودن سکونت
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که تنها در يک اتاق نشيمن دارند درآن شهرکمتر                     کند. کسانی از شهر لندن احراز می
 نيوکاسل  عموم در      ای جدی برای        تشخيصِ مخاطرهنفر نيست. اخيراً درنتيجة  ۳۴۰۰۰از
های جديد      گرديد. ساختمان خانه         امرِ پليس منهدم      تعداد بسياری خانه به  )١(هد ستگيو 

  کند. بدين     وکار با سرعت بسيار پيشرفت می            کسب  رود ولی      می    کندی پيش    خيلی به  
شد تک   زحمت می    مراتب پرتر از پيش بود و به               شهر مزبور به     ۱۸۶۵جهت در سال     

گويد:    می   نيوکاسل  عفونیِ     بيمارستان امراضِ       پزشک )٢(تون دکتر امبلکرد.  کرايه اتاقی
شدن زياده از حدّ           "بدون هرگونه ترديد بايد علّت دوام و توسعة تيفوس را در توده                               

محلِّ سکونت انسانی و تميزنبودن در  کارگران معموالً        که  هائی   آنان دانست. خانه افراد 
ها   خانه    های مسدود قرار دارند. اين            بست و حياط های بن کنند درکوچه آن زندگی می

ازلحاظ روشنائی و هوا، فضا و نظافت نمونة واقعیِ نقصان و ناسالمتی هستند و برای                                
ها با هم در      ها مردان، زنان وکودکان شب                آورند. در اين خانه             هرکشورِ متمدن شرم      

گيرند    راکه روزکارند، شبکاران می        . بدون انقطاع جای مردانیکنند يک جا بيتوته می
است    ها بد  خانه آب وضع کنند. ازحيث شدن پيدا نمی که بسترها فرصت خنک نَحوی به

بهای   ٣تهويه و متعفّن هستند."          هاکثيف، بی     ها است. خانه      و ازآن بدتر وضعِ مستراح            
    ـ  نيوکاسل    گويد: "     می  هانتر  دکتر  است.   شيلينگ  ۳ تا پنس ۸ها از سوراخ قبيل اين هفتگیِ

ما، درنتيجة       وطنان    از زيباترين هم دهد چگونه بخشی می که نشان است ای نمونه تاينـ  اپان
  4  اند." افتاده وضعی نزديک به توحش فرو خارجی مانند سکنی وکوچه، غالباً به عواملِ

صنعتی امروز      يک شهر   ر اثرِ جذرومدّ سرمايه وکار وضعِ سکنا د                است در  ممکن
شهرداری       باألخره روزی          است  ممکن   گردد. ياآنکه      زشت و کريه وفردا باشد تحمل قابل
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ای از فقرزدگان          روز عده       آن   ها بزند. از فردای   بردن زشتی اقداماتی برای ازبين به دست
دسته     کشاورزیِ بخت ايرلندی ياکارگران های ملخ به     برگشتة انگليسی مانند    شهر طرف

چپانند يا کارستان مورد تکريم و              ها و انبارها می        شوند. آنها را در سرداب             سرازير می    
آن، مانند اُتراقِ سربازان در                   کنندکه ساکنينِ    گذشته را به منزلگاهی تبديل می            احترامِ    
. درآنجا نيز شهرداری          برادفورد      شوند. مثال:       سرعت عوض می     ساله، به    های سی  جنگ

 ۱۷۵۱بالغ بر    ۱۸۶۱برآن شهرِ مزبور درسال           حات شهری شده بود. عالوه سرگرمِ اصال
که   وکاری     کسب  وکار رونق يافت، همان             کسب  خانة غيرمسکون داشت. ولی ناگهان              

چه شيرينی سخنوری     پرور، به      اين مهربان ليبرالِ زنگی   ) ١( فورستردربارة آن اخيراً آقای 
"اضافه      آرامِ"سپاه احتياط"يا           سرريزِ اَمواجِ بی وکار طبعاً موجبِ کسب فرموده بود. رونقِ

تسردابی واتاق نسبی" گرديد. خانه جمعي ٢که، درسياهة ذيل(زيرنويس)       هائی های پليد 
                                                

) ـ مرد سياسیِ انگليسی ليبرال و         ۱۸۸۶ـ۱۸۱۸( (William Eward Forster)م ادوارد فورسترويليا) ۱(
 اتکوبدنهوادارِ نظري(Cobden)  ِغلّه (از مکتب قانون ّضد تمنچستررهبرِ جمعي.(  

  :برادفورد کارگری در های ـ سياهة يکی از عاملينِ شرکت بيمه۲
  نفر  ۱۶  اتاق   ۱  ۱۲۲استريت، شمارة  وولکان  
  «  ۱۱  «  ۱  ۱۳استريت، شمارة  لی لم  
  «  ۱۱  «  ۱  ۴۱بائر استريت، شمارة   
  «  ۱۰  «  ۱  ۱۱۲استريت، شمارة  الند  پورت  
  «  ۱۰  «  ۱  ۱۷استريت، شمارة  هاردی   
  «  ۱۶  «  ۱   ۱۸استريت، شمارة  نورث   
  «  ۱۳  «  ۱  ۱۷استريت، شمارة  نورث   
  بزرگسال«    ۸  «  ۱  ۱۹استريت، شمارة  مر  وای  
  «  ۱۲  «  ۱  ۵۶استريت، شمارة  جووت   
  خانواده   ۳  «  ۱  ۱۵۰استريت، شمارة  جرج   
  نفر            ۱۱  «  ۱  ۱۱گيت، شمارة  کورت مری رايفل  

                                                                                                                                    ←  
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وسيلة کارگرانی        کرده است، غالباً به          منتقل  هانتر  دکتر  آمده و يکی از عاملين بيمه به             
شدند.کارگران        رها محسوب می    مورد سکنی قرارگرفته بودکه در زمرة خوب مزدبگي       

های بهتری پيدا       که خانه    آنها باکمالِ ميل حاضرند درصورتی               اندکه  مزبور اظهار داشته
ها با    که وضع چنين است بايد دراين زاغه               شود اجارة آن را بپردازند. ولی تا هنگامی                      

نمايندة   که ليبرال معتدل و         روزی و بيماری تن دهند درحالی                 های خود به تيره     خانواده
 برادفورد     ريزد و منافع اعيان           در مدح آزادیِ تجارت اشک می      فورسترپارلمان جناب 

از   ، يکی   دکتر بل     ۱۸۶۵ستايد. در پنجم سپتامبر         می  است  از پشمبافی      حاصل      را که   
       عفونیِ              مرگ  ،  برادفورد       پزشکان مستمندان بيماران بخشِ خود را       وميرِ وحشتناک

کنای معلول شرايطقدم مکعب     ۱۵۰۰که دارای  گويد:  "در سردابی داند ومی ها میآن س
  خانه   ۲۲۳  پليس   اير     گرين  ، ميدان      سنت وين  کنند... در خيابان     می است ده نفر زندگی

                                                                                                       
  نفر  ۱۰  اتاق    ۱  ۲۸استريت، شمارة  مارشال   →  

  خانواده        ۳  «  ۳  ۴۹استريت، شمارة  مارشال   
  نفر  ۱۸  «    ۱  ۱۲۸استريت، شمارة  جرج   
  «  ۱۶  «  ۱  ۱۳۰استريت، شمارة  جرج   
  «  ۱۷  «  ۱  ۴استريت، شمارة  ادوارد   
  خانواده    ۲  «  ۱  ۴۹استريت، شمارة  جرج   
  نفر    ۲  «  ۱  ۳۴شمارة استريت،  يورک   
  «  ۲۶  «  ۲  سالت پای استريت  

  ها سردابه

  نفر    ۸  سرداب  ۱  ريجنت اسکور  
  «  ۷  «  ۱  ايکر استريت  
  «  ۷  «  ۱  ۳۳کورت شمارة  رابرتس  
  «  ۷  «  ۱  رود) کار می به کارگاه مسگری مثابه به محل استريت(اين پرت بالت  
  «  ۶  «  ۱  ۲۷زر استريت، شمارة  ابنی  
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است.    مستراح    ۳۶تختخواب و     ۴۳۵ نفر ساکنند، دارای           ۱۴۵۰وجود داردکه در آن              
آن   کثيف و تراشه را به        های   اره  پ  ای از تکّه      ها، که من هر مجموعه     از تختخواب هريک 

افتد.    نفـر می   ۶يـا   ۴نفـر وگـاه به        ۳/ ۳طور متوسط به      ام، به     آورده        حساب   مفهوم به   
از اينان، مردان و زنان جوان اعم از متأهلين و غيرمتأهلين، درکنارِ يکديگر و                     بسياری

ست بر اين مطالب      ا  خوابند.آيا الزم          های خود می      برهم روی زمينِ لخت با لباس          درهم
مرطوب وکثيفی هستندکه           های تاريک،        کُنام   مساکن اغلب      قبيل  افزوده شودکه اين          

وجه برای سکونت انسانی شايسته نيست؟ اين مساکن مراکزی هستندکه ازآنجا                هيچ به
نيز    (of good circumstances)های حسابی      آدم    ميان    خيزد و در      بيماری و مرگ برمی      

جدائی در ميان ما          [زخم]     اند اين قرحة       که امکان داده         کسانی   نی همان  قربانيانی دارد، يع          
  ١کند."  چِرک

کند. "اينجا      ازحيث فقرِ مسکن، پس از لندن مقامِ سوم را اشغال می بريستولشهرِ 
و سکنای   "blank poverty"ترين شهرهای اروپا، بزرگترين فقر عريان            در يکی از غنی

  ٢د." خور چشم می بار به فالکت
  

  دوش به ج) مردمِ خانه
  

طور عمده     که اصلش از روستا است ولی به            پردازيم      اينک به قشری از مردم می            
دهدکه برحسبِ        نظامِ سبک سرمايه را تشکيل می          کار صنعت است. اين قشر پياده            به 

 که اين      آنگاه   کند.    سوی ديگرش پرتاب می          اين سو و زمانی به        احتياجات خودگاه به     
دوش درامورِ مختلفة           به  کند.کارِ افراد خانه  حرکت نيست "ارتزاق" می نظام درحال پياده

آهن وغيره مورد استفاده قرار         پزی، ساختمان راه کشی، آجرزنی، آهک ساختمانی، زِه
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مخملک   آبله، تيفوس، وبا، تب           خيزِ متحرکی عفونت کارگران مانند ستون گيرد. اين می
   در اموری       ١سازنـد."      اند منتقل می     اُردو زده          آن   که در مجاورت         ای   ناحيه   وغيره را به       

آهن و نظايرِ آن، غالباً             مانند ساختمان راه         دارد       الزم     توجهی    قابل    گذاریِ     که سرمايه   
سازد.    فراهم می     خويش   اقامت سپاه چوبی يا مانندآن را برای های کار، خود خانهمقاطعه

دهند وفاقد هرگونه           ای را تشکيل می       شده    بندی   دهات سرهم     های چوبی،که       خانه   اين  
که خارج از حيطة بازرسیِ مأموران بهداری قرار                         جهت  هستند، ازآن       بهداشتی   وسايل  

را، هم        کارگران        اين راه       خيزند زيرا وی از            کار بسيار بهره       آقای مقاطعه      دارند برای        
دهد.    می   قرار    کشی   مضاعف موردبهره    طور و هم مانند مستأجر، به نعتصمثابه سرباز  به

بردار يا      کُلبة چوبی يک، دو يا سه سوراخ داشته باشد کارگرِ خاک                         برحسب اينکه    
مثال    يک  ٢شيلينگ بپردازد.        ۴يا   ۳  ، ۱کُلبه است بايد هر هفته           آن    که ساکنِ      غيرآن   

 ۱۸۶۴سپتامبر  دهدکـه در ماه        گزارش می   دکتر سايمونکند.  موردکفايت می  اين  برای 
  (Nuisance Removal Committee) بهداشت کميتة نگهبانیِ  ازجانبِ رئيس شکايت ذيل

پيش    ماه  ۱۲  گرديد: "تا تقريباً         وزيرکشور واصل        )4(گری سر جرجبه  )٣(کساُ نوِسناحية 
 شام ليوئی  آهنِ    ازاين تاريخ، ساختمان راه        کلّی ناشناس بود.کمی قبل آبله به ناحيه  دراين

  کارهای اصلی در مجاورت بالواسطة اين                  نظر از اينکه      صرف  آغازگرديد.         بريج   تن و  
سبب   اين    شد. به   گرفت، انبارعمومی تمامِ امورِساختمانی نيز دراينجا تأسيس   شهر انجام

اينکه امکان نداشت تمامِ          به کارگرديدند. نظر تعداد زيادی افراد دراين ناحيه مشغول به
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)۳ (Sevenoaks  
)۴ (Sir George Grey )۱۷۹۹گفتة مارکس  که بنابه انگليس ازحزب ليبرال.کسی )ـ مرد سياسی۱۸۸۲ِـ

جائی رساندکه همة مستعمرات انگليس درحال طغيان قرار                      درزمان وزارت مستعمرات خودکاررا به         
  گرفتند.
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آهن     خطّ   ، درطولِ     جی آقای     کار، های روستائی اقامت نمايند مقاطعه هکارگران درخان 
ها نه دارای        کُلبه  وجود آورد. اين           کارگران به       هائی در نقاط مختلفه برای سکونت     کُلبه  

تهويه بودند و نه مستراح داشتند وعالوه برآن بالضروره مملو ازجمعيت بودند،          وسايل
ها   اش و بااينکه هر يک ازکُلبه         توجه به تعداد افراد خانواده زيرا هر مستأجرِ کُلبه بدون

بيش از دو اتاق نداشت مجبور بود مستأجرينِ ديگر را نيز درکُلبة خود بپذيرد. بنا به                                     
  مردمِ بيچاره مجبور         که اين      شد  آن    ايم نتيجه    که از پزشک دريافت داشته            گـزارشی    

که درست در      ريزهائی   ـکثيف راکد وآب        های   بودند، برای احتراز از بوی عفونت آب                     
های خفقان را تحمل          ، در اثنای شب تمام شکنجه         آنان قرار داشت            ای ه پائينِ پنجره    

ها را    کُلبه  نمايند. کميتة ما باألخره شکايتی از يک نفر پزشک،که امکان يافته بود اين                  
ها با تلخی تمام      زلگاه  اصطالح من    بازديد نمايد، دريافت داشت. وی دربارة وضعِ اين به

است درصورت عدمِ        که ممکن      گفته و حتّا بيمِ خود را در مورد عواقبِ جدی                      سخن
متعهد   جی   آقای    وجودآيد بيان نموده است. تقريباً يک سال پيش      اتّخاذ تدابيرِصحی به

های واگيردار         شاغل را درصورت بيماری         آماده سازد تا بتوان اشخاصِ ای  که خانه شد
آن خانه منتقل نموده از ديگـران جدا ساخت. وی اين عده را در ماه ژوئية                                        فوراً به    

 از    اينکه پس     آن برنداشت، با        کوچکترين قدمی برای اجرای گذشته تجديد نمود ولی

 تن درگذشتند. در نهم           بروزکردکه درنتيجة آن دو                 ازآبله       متعددی     موارد     تاريخ    ن اي  

آبله بروزکرده          ها بيماریِ     کلبه  زارش دادکه باز درهمان              گ  من  به  کلمون  سپتامبر پزشک   
استحضارِ شما (استحضارِ وزير)           نمود. برای          آنجا را وحشتناک ارزيابی              است و وضعِ    

خانة جذاميان       که به   نشينِ ما دارای خانة جدا و منفردی است               کشيش  که کنم بايد اضافه
شوند درآن      های واگيردار مبتال می            بيماری    که به   ناحيه   معروف است و کسانی از اين             

است.    از بيمار      ناحيه دائماً پر       اين    که  هاست  ماه    اکنون     گيرند.  محل تحت معالجه قرار می
سپتامبر    تا اول      آوريل      اول     اند. از      کودک ازآبله و تب مرده               خانواده پنج        يک   تنها در   

ت بتوان تعداد      اس  های مزبور، سرچشمة اين عفونت، واقع شده است. غيرممکن                       کُلبه 
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شوند تاآنجاکه امکان         گرفتار اين بال می        که  هائی   بيماران را تعيين نمود، زيرا خانواده                    
  ١دارند."  میداشته باشد آن را پنهان نگاه

هائی از     کنند در زمرة بخش        که در معادن ذغال يا معادن ديگرکار می               کارگرانی
گيرند. سابقاً در جای         ديگران مزد می       آيندکه بهتر از        شمار می   پرولتاريای انگليس به          

در اينجا نگاه       ٢کنند.   چه قيمتی خريداری می          خودگفته شدکه اينان مزد خويش را به               
کنندة معدن، اعم از اينکه             اندازيم. معموالً استخراج            سريعی به شرايط مسکنِ آنان می       

کند.   وستائی مهيا می    خانةر    خود تعدادی  کارگران مستأجرِآن باشد، برای مالک معدن يا
شود،   دراختيارِکارگران قرارداده می         " "مجاناً سوخت  برای ذغال خانةروستائی ومقداری 

گردد.     می  تحويل   جنس  صورت   به  دهندکه    می  تشکيل دستمزد را از بخشی مزبور اَقالمِ يعنی
ليرة   ۴ النه  آن سا   جای   صورت ندارند به آوردن سکنائی بدين دست که امکان به کسانی به

کثيری مرکّب از خود         شود. مناطقِ معدنی، با سرعت، جمعيت            استرلينگ پرداخت می 
کنند،که در      سوی خود جلب می      وران و دکّانداران وغيره را به                    کارگران معدن، پيشه         

                                                
 Chapel-an-le- Frith)  يونيون  لوفريث  آن شاپل(زيرنويس). سرپرست فقرای  ۱۸ـ همانجا، صفحة ۱

Union) به مديرکل(Registrar General) دهد: گزارش می چنين  
-ها برای خاک     کنده شده است. اين حفره آهکی ای تعدادی حفره در تپه (Doveholes)دوهولس"در 

راه که ديگری برداران وکارگران سکَن مورداستفاده قرارمی کنند به کارمی آهن درساختمانگيرد.  منزلةم
ها هيچگونه وسيلة  حفره ات دارند و نه آبريز. دراين کثاف غارها تنگ ومرطوبند. نه چاهی برای دفع اين

رود.  کار می نيز به جای دودکش حال به که درسقف تعبيه شده و درعين تهويه وجود ندارد مگر روزنی
) شده است." )۱ـ۱(ها تتروگلوديوميرِ متعددی (بينِ اين  کند و موجبِ وقوعِ مرگ آبله غوغا می بيماریِ

  (همانجا، زيرنويس)
  غارنشينِ ماقبل تاريخ يا غيرآن داده شده است. که به مردمِ است ـ نامی Troglodytes) ۱ـ۱(
ويژه    و بعد اين ترجمه، جزوة سوم) داده شده به                     ۷۱۲و بعد (صفحة     ۵۲۱در صفحة    که  ـ جزئياتی   ۲

هم  که ازآن کارگران معادن فلزّات کنند. دربارة وضع کار می که درمعادن ذغال است کارگرانی راجع به
 مراجعه شود. ۱۸۶۴گزارشِ منصفانة کميسيون پادشاهیِ سال  بدتر است به
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که جمعيت متراکم است بهرة زمين        شوند. مانند هرجائی اطراف ناحية معدنی جمع می
ترين مکان ممکن       کوشد تا تنگ    رو متصدیِ معدن می        باالست. ازاين    دراين مناطق نيز 

هاشان الزم     وخانواده کارگران که برای جادادن اندازه همان را در دهانة معدن، درست به
ای درآن نزديکی           های تازه      ها اختصاص دهد. همينکه چاه           است، برای ساختمان خانه         

کند. در     تفاده قرارگرفت فشار شدت پيدا می              باز شد و يا معادن قديمی از نو  مورد اس  
دار است وآن عبارت           های روستائی فقط يک اصل رهبرِ سرمايه              مورد ساختمان خانه       

است از "امساک" در هرآنچه برای انجامِ تعهدات ناشی از تعرفه مطلقاً ضرور نيست.                              
که با امور معدنیِ         های معدنچيان و سايرِکارگرانی              گويد: "خانه       می  دکتر جوليان هانتر       

ترين    طور متوسط بدترين وگران            سروکار دارند شايد به           ) ٢( ديورهم    و   ) ١( امبرلند    نورث   
-استثناِء خانه  شود، به مقياسِ وسيع ديده می هائی باشندکه ازاين نوع درانگلستان به خانه

ضع وجود دارد. آنچه بيش از همه و                 ) ٣( شاير  ماوث    مون  آن در      که در نواحیِ نظيرِ    هائی
بودن   اند، محدود       يک اتاق مستقر شده        که در  است  کندکثرت تعداد افرادی را بدتر می

اند    مستراح، بنا شده     آب و بی ها،کم آن تودة عظيمی از خانه که در روی مساحت محلّی
هارا روی    که خانه است رود وعبارت ازآن کار می که معموالً به است ونيز معلولِ اُسلوبی

های مختلفه     که خانه    نَحوی   کنند (يعنی به     تقسيم می   flatsشکلِ  هند و يا به  د هم قرار می
دهند)... و متصدی با تمامِ اين                 هم قرارگرفته طبقاتی از عمارت را تشکيل   عموداً روی

رفتار می          اُردو                          گوئی     کندکه   جمعيت چنان  فقط درآنجا  بلکه  رند  ندا قامت  ا آنها 
نويسد: "برای اجرای مأموريت خود، من اغلب دهات               می )5(دکتر استيونس  4 اند." زده

                                                
)۱ (Northumberland ذغال  ويکی نيوکاسل آن کرسیِ که انگلستان شمالیِـ ايالت است.  ازمراکزِ بزرگ  
)۲ (Durham ریِ انگلستان دارای نشين ـ يکی ازکُنتهمين نام. ئی به کرسی های خاو  
)۳ (Monmounthshire نشين ـ يکی ازکُنت  گالهای باختریِ انگلستان واقع در ايالت.  
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 بسيارکمی می                را ديدن     يونيون ديورهممعدنچيان گفت که از     توان    کردم... با استثنائات
ای برای تأمينِ سالمت ساکنين غفلت شده است... همة کارگران معدن         هرگونه وسيله

که   است  اصطالحی   "bound"اند.     تهيا مالک معدن دوازده ماهه وابس      "lessee"دار اجاره
است.) اگراحياناً کارگران مزبور                  مانده    (وابستگی) اززمان سرواژ باقی                 bondage  مانند  

 (viewer)از اَنحاء موجبِ دردسرِ بازرس        ویحنَ  عدمِ رضايت خود را بروز دهند ويا به
گذارد     ة بررسی می   دنبالِ نامِ آنها درکتابچ            گردند بازرسِ مزبور عالمت يا يادداشتی به

نظرمن هيچ بخشی از سيستمِ        کنند... به      هنگامِ تجديد پيمان ساليانه وی را بيکار می                 وبه  
پر                   نمی   (Trucksystem)مبادلة جنسی با جنس         اين مناطقِ  ازآنچه در  ند  جمعيت  توا

ای را     خود خانه   از دستمزد عنوان سهمی حکمفرماست بدتر باشد.کارگر ناگزيراست به
داد خويشتن برسد.        تواند خود به   نمی است. وی گرفته راگندوکثافت آن ذيردکه حوالیِبپ

 (he is to all intents and purpese a serf)نظر سرف(رعيت وابسته) است.  هرنقطه او از
  کند. اين     تواند او را ياری           کسی می   چه   جز مالک وی      که به    آيد   سؤال پيش می      لذا اين 

دهد و نتيجه تقريباً        از هرچيز ترازنامة خود را مورد مشورت قرار می                          مالک نيز پيش     
غيرقابل خدشه است. عالوه بر اين کارگر از صاحب معدن مصارف آبِ خود را نيز                            

کند. اعم از اينکه آب خوب باشد يا بد، آب جريان داشته باشد يا بايستد،   دريافت می
خود تن وئيم بهآن را بپردازد يابهتربگ کارگر بايد قيمتزد١دهد."  کسرِمقداری ازدستم  

  را ازحيث  کارگران که مناسبت شرايط خطرناک وناشايستی که سرمايه، به هنگامی
است، با "افکار عمومی" ويا با پليسِ صحی اختالف         آن محکوم ساخته مسکن به کار و

کند" و بگويد       "توجيه   وجه رودربايستی ندارد از اينکه عملِ خود را        هيچ کند به پيدا می
کشیِ سودآور ازکارگر ضرور است. همچنانکه سرمايه از هر                       که اين وضع برای بهره

آالت درکارخانه، نسبت به تهويه و استقرارِ وسايلِ                        اقدامِ تأمينی در برابرِخطرِ ماشين              

                                                
 ۵١٧ـ  ۵١۵ ـ همانجا، صفحة۱
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ی سکنای معدنچيان دارا       دارد، دراينجا نيز درمورد محلِّ درمعادن وغيره "پرهيز" تأمينی
پزشک شاغلِ شورای مخصوص درگزارشِ رسمیِ                 کتر سايمون   همان روِش است. د        

مطلب   اين   وضعِ رسوای منازل به         اعتراض به گويد: "برای تبرئة خويش در برابرِ خود می
گيرند    برداری قرار می          صورت استيجاری مورد بهره         شودکه معموالً معادن به استناد می

که   کوتاه است     قدری    ساله است) به    ۲۱غال اکثراً اجاره          و مدت عقد اجاره (درمعادن ذ  
وران وغيره        کارگران و پيشه        کند وسايلِ خوبِ سکنا برای         دار صَرف نمی      برای اجاره       

ای در اين مورد داشته باشد با                دار شخصاً نظرِ آزادمنشانه           آماده سازد و اگر هم اجاره               
ويژه دارای اين            خيرالذکر به گويند شخصِ ا شود. می مخالفت صاحب معدن روبرو می

آبرومند وراحت درسطحِ ملک           دهیِ که بالفاصله درمقابلِ امتيازِ ساختمان است گرايش
گزافی     کنند، مبلغِ    خيز می   که زيرزمينِ ملک وی را بهره    کارگرانی سکونت برای خويش

 اً ناهی  نمايد. اين قيمت تحريمی، اگرچه خود مستقيم                 اضافه بر بهرة مالکانه مطالبه می           

صورت حاضر به ساختمان       کسان ديگری راکه درغيراين               نيست، در هرحال        [بازدارنده]          
خواهم دربارة ارزشِ اين عذر بيش از اين جستجو                          کند... من نمی       هستند منصرِف می    
آبرومند      الزم برای ايجاد مساکنِ            دانم درمورد اينکه مخارجِ اضافیِ     کنم و نيز الزم نمی

ويا مردم... سخنی        دارِمعدن،کارگر اجاره شود: مالک، ی بايد متحملکس را سرانجام چه
های پيوست     آور، چنانکه ازگزارش              بگويم، ولی در مقابلِ اين اوضاع و احوالِ شرم                      

ای انديشيد...         آيد، ناچار بايد چاره             وغيره) برمی       استيونس  ،  دکتر هانتر    های    (گزارش     
عدالتیِ     شود تا امکان ارتکابِ يک بی             ه می  سان از عنوان مالکيت زمين استفاد               بدين  

عمومیِ بزرگ ميسرگردد. با سمت صاحب معدن، مالک زمين يک جمعيت صنعتی                       
شود  می  ازآن      مانع   زمين    مالک سطحِ    عنوان کند وبه خود دعوت می کار درملک را برای

آنان ضرورت حياتی          که برای     ای   ونت شايسته  کای وی محلِّ س      گردآورده       کارگران که
کش) هيچگونه نفعِ پولی برای            دارِ بهره      دارِ معدن (سرمايه         اجاره    آورند.       دست  دارد به     

تحمالت،    اين   داندکه     می   خوبی   ندارد، زيرا وی به ای معاملة غدارانه دربرابرِچنين مقاومت
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که بايد عواقبِ        آن پاگيرِ وی نيست وکارگرانی               فرساست، ولی عواقبِ         گرچه طاقت    
تر از آنندکه حقوقِ مربوط به بهداشت و سالمت                   بور را متحمل شوند هنوز ناآگاه             مز 

آنها به     سکناها و فاسدترينِ       آورترين       که شرم   خود را بازشناسند، و هنوز ديده نشده                 
  ١اعتصاب انجاميده باشد."  

  
  ها نسبت به بخشی از  تأثيرِ بحران) د

  گيرد  طبقة کارگر که بهتر مزد می    
  

وسيلة   به   است  الزم آن بپردازم خاصِ مفهومِ کشاورزی به کارگران به ازآنکه من پيش
ها، حتّا درمورد بخشی از طبقةکارگرکه بهتر  ای نشان داده شودکه چگونه بحران نمونه

است.   کارگری، تأثيربخش      اشرافيت به عبارت ديگر نسبت گيرد، يا به از ديگران مزد می
آن هر بار دور           هائی بودکه با    شاهد يکی از بزرگترين بحران ۱۸۵۷که سال  ياد هست به

  دنبالِ    افتاد. بحران مزبور،که به               ۱۸۶۶سال   آن به    رسد. نقطة انتهای       انجام می     صنعتی به 
کشيد و   کمبود پنبه مقادير بسياری سرمايه را از مناطق عمل عادیِ خود بيرون می                                 

طور عمده خصلت مالی داشت،           راند و اين بار به          یسمت مراکزِ بزرگ بازارِ پول م               به 
با   ۱۸۶۶در نواحیِ خاصِّ صنعتی از مدتی پيش احساس شده بود. آغاز آن در ماه مه                 

شماری   آن با فروريختن عدة بی           های بزرگ لندن و در دنبال       ورشکست يکی از بانک
گرفتارِ    که  صنعتیِ لندن   های بزرگ    از رشته گرديد. يکی بنياد مالی اعالم از مؤسسات بی

پرداخت. سرجنبانان         دار می     ای بودکه به ساختنِ ناوهای زره                بلية مزبور شد همانا شعبه 
حساب   از حدّ الزم توليدکرده بودند بلکه به تنها بيش  اين صنعت در اوان رونقِ بازار نه

های   سفارش  اينکه اعتبارات با همان نيرومندی از سرچشمة خود جريان خواهند يافت        
بسياری را متعهد شده بودند. واکنشِ هولناکی پديد شدکه صنايعِ ديگر را نيز در بر                                 

                                                
 .Public Health. Eighth Report", London, 1865, p. 16" ـ ١
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کارگران را        ادامه يافت. برای اينکه خصوصيت وضع                ۱۸۶۷و تا پايان مارس          ١گرفت  
را،که درآغازِ         ) ٢(استار مورنينگ ازخبرگزاران نشان دهيم قسمتی ازگزارشِ مفصّلِ يکی

آوريم: "در قسمت خاوریِ        کرده بود، ذيالً می اطقِ عمدة اين بليه ديدناز من ۱۸۶۷سال
-کانينگ  و  هاوز    اليم  ،  فورت    دپت  ،  يچ وگرين  ، ول   ميل ،  پوپالر  های  لندن يعنی در بخش

روزی     های خود در منتها درجة فقر و تيره    نفرکارگر با خانواده ۱۵۰۰۰کم دست )٣(تون 
      مکانيک       ن  ۳۰۰۰آنها بيش از       هستندکه در ميان دادآيند.    شمار می   های ماهر به      فر در ع

است... من بازحمات بسياری    آخررسيده ـ هشت ماه بيکاری به ذخيرةآنها درنتيجة شش
برسانم، زيرا درِ مزبور را جماعت عظيمی از                     پوپالر   کارستان      درِ    توانستم خود را به         

ی نان بودند ولی هنوز موقعِ         ها جماعت درانتظارِ بليط کرده بودند. اين گرسنگان احاطه
آن قرارگرفته و بر   است تنومندکه سايبانی روی آنها نرسيده بود. درِ مزبور مربعی ِ تقسيم

ها   فرش   های ضخيمِ برف سنگ است. در وسط حياط توده فرازِ تمامِ ديوارها ادامه يافته
                                                

 Wholesale starvation of the London) ميرند! تمندان لندن ازگرسنگی میشماری ازمس ـ "عدة بی۱

poor!) روزهای اخير اعالن لندن چسبانده  ديوارهای عجيبِ زيرين به بامضامينِ بزرگی های ... درجريان
غنيا  اند تا ا  کرده  های بلورينِ خود را تَرک کاخ زده! گاوهای فربه گرسنگی بودند: "گاوهای فربه، مردمِ

زای خود   های محنت زده در زاغه گرسنگی که مردمِ تر سازند، درحالی های پرتجملشان فربه را در خانه
شدند. تا     ميرند." اعالنات مزبور با مضامينِ تهديدکنندة خود پيوسته تجديد می      روند و می ازدست می

قسمت جديدی در همان محل           شد فوراً    شد و يا با اعالن ديگری پوشانده می               قسمتی ازآنها پاک می
آوردکه  ملّت فرانسه       ياد می ماتی را بهگرديد... اين وضع مقد نمايان میيا محلِّ عمومیِ ديگری از نو 

کارگران انگليس با زن و فرزند از سرما و                    که  ساخت... در اين لحظه          آماده می      ۱۷۸۹را برای وقايعِ         
های روسی،  نتيجة دسترنجِ انگليسی است در قرضهکه   سیها پولِ انگلي شوند ميليون گرسنگی تَلَف می

  د."رو کار می های خارجی به اسپانيائی، ايتاليائی و سايرِ وام
 ("Reynolds' Newspaper", 20. Jan, 1867.) 

)۲ (Morning Star  
)۳(Canning Town, Limehouse, Deptford, Greenwich, Millwall, Poplar   
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اندکه     ه کرد   کوچکی با چپرهای حصيری درست            های   پوشاند. در اينجا محوطه           را می   
ها عيناً مانند آغُلِ         کنند. اين محوطه        کار می      آن   ها در ميان       هنگامِ هوای بهتر انسان           به 

ها را چنان برف پوشانده بودکه هيچکس            آغُل گوسفندان است. در روزِ ديدارِ من اين
-ها سرگرمِ اصالحِ سنگ      توانست درآن بنشيند. باوجود اين افرادی در پناه سايبان  نمی

آنها روی سنگ قطوری نشسته بودند و با چکّشِ سنگينی                    ا بودند. هر يک از         ه  فرش  
کوفتند تاآنکه پنج بوشل ازآن را بکَنند. آنگاه                    خارای منجمد می       روی سنگ آنقدر به

کردند.     پنس و يک بليط نان دريافت می            ۳شان پايان يافته بود و درمقابل                کارِ روزانه       
وبیِ محقّری وجود داشت. وقتی درِ اين خانه            در قسمت ديگری از حياط يک خانة چ

فشردند تا يکديگر را گرم           شانة هم می    که شانه به   باز شد آن را چنان مملو ازآدم ديدم
يک   کدام    بودندکه      مباحثه  کردند و بايکديگر دراين کشتی درست می کنند. اينان طنابِ 

آنان مسئلة       کار برای      را طولِ   کارکند، زي       تر از ديگران         تواند طوالنی       با حداقلِّ غذا می       
تا    آنان    شدندکه صدها نفر ازميان        نفر امداد می ۷۰۰۰کارستان يک  بود. تنها دراين غيرت

نمودند.     کشوررا دريافت می          اين    کارگران ماهرِ       مزدهای باالترين پيش ماه  هشت شش يا
رساندند تا      يان می   پا  ازآنکه  تمامِ ذخيرة نقدیِ خود را به                  اگر بسياری ازکارگران پس              

خودداری        نفقةکليسائی    داشتند ازمراجعه به    گروگذاردن دردست برای چيزی که هنگامی
کارستان را تَرک        ازآنکه    شد... پس قبيل افراد مضاعف می کردند، مسلّماً تعداد اين نمی

گَشت زدم.       طبقه درآن بسيار است،           های يک     که خانه     ، پوپالر   های    نمودم درکوچه        
که ما درآن وارد شديم             ای   بيکاران بود. نخستين خانه ن عضوِکميتةکمک بهراهنمای م
که با تمامِ     هفته پيش بيکار بود. اين مرد را ديدم      ۲۷فلزکاری بودکه از کارگرِ خانة يک

اش در پستوئی نشسته بود. اتاق مزبور هنوزکامالً از اثاث خالی نشده وآتش                                    خانواده     
                 نيز درآن افروخته بود. برای حفظ       مبرم داشت،            کودکان     پاهای عريان گرما ضرورت

شدت سرد بود. درطرف مقابل آتش ظرفی با مقداری الياف                           زيرا درآن روز هوا به              
. مرد   رشتند  کارستان می     کارگرآن را در ازاِء نان                  های   که زن و بچه      کتان قرار داشت        
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 ۳کوپن نان و       يک  که ذکرآن فوقاً گذشت، در ازاءِ                 هائی   خانه خود در يکی از حياط     
نه        با            کرد. چنانکه خود او با تبسمِ تلخی بيان می                   کار می    پنس روزا کرد، وی اکنون 

خانه آمده بود و ناهارش مرکّب از چند قطعه نان و پيه با        گرسنگیِ بسيار برای ناهار به
دون  گشود. وی ب       سالی  که ما کوفتيم زن ميانه           را    شير بود... درِ دومی            فنجانی چایِ بی     

اش نشسته     کردکه درآنجا تمامِ خانواده                 پستوئی هدايت      ای بگويد ما را به          کلمه  آنکه   
مرد دوخته داشتند.آنچنان محيط يأس و حرمانی                    که می آتشی بودند و ساکت چشم به

ای را     کوچکشان مستولی بودکه من هرگزآرزو ندارم چنين صحنه                     بر اين مردم و اتاقِ
 ۲۶گفت: "آقا       داد می     که پسران خود را نشان می             درحالی     بارديگر ببينم. آن زن            يک 

که من و    هيچ پولی درآورند و تمامِ پول ما يعنی پولی                     اند   که اينان نتوانسته        هفته است  
کرده بوديم تمام شده است. خودتان                 جوئی   پدرشان در ايامِ بهتر برای روزِ مبادا صرفه       

اندازِ بانکی      گفت و يک دفتر پس اً وحشيانهکنيد." اين جمله را با فريادی تقريب مالحظه
درپِی درآن قيد شده           ها و وجوه دريافتی پِی            ما نشان دادکه منظّماً تمامِ پرداخت                را به   

کوچک از نخستين سپردة پنج           که ما توانستيم ببينيم چگونه اين دارائیِ                 طوری    بود، به    
ها   رديده و سپس دوباره ليره گ آغاز شده وتدريجاً به بيست ليرة استرلينگ بالغ شيلينگی

محتوی   بی   ای   پاره    ورق  مانند را انداز پس دريافتی، دفترچة پولِ وآخرين رسيده شيلينگ به
کرد... ديدار          ساخته است. اين خانواده روزانه بخور و نميری ازکارستان دريافت می                                

اين زن را      کار داشت. ما        سازی   بعدیِ ما از زن يک نفر ايرلندی بودکه سابقاً درکشتی               
زحمت    بودکه به     افتاده  دوشکی شده وبا لباس برروی غذائی بيمار ازکم  که ديديم حالی به

گرو رفته بود. اطفالِ بينوايش از                 پوشاند، زيرا تمامِ وسايلِ بستر به              تکة فرشی او را می       
عکس محتاجِ غمخواریِ مادرانة وی بودند.                    که خود به     کردند، درحالی      او مراقبت می

گذشتة   که او داستان    بود درحالی چنين وضعی رسانده  را به  بيکاریِ اجباری وی هفته۱۹
آيندة بهتر از دست         هرگونه اميد به      گوئی کشيدکه کرد چنان آه می تلخ را حکايت می

ما دويد و از ما          پيش  رفتيم مرد جوانی به         می   خانه بيرون       که از اين      رفته است... هنگامی
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بياَنديشيم. يک        ای   چاره     وی    او درآئيم و ببينيم شايد بتوانيم برای                 منزلِ    کرد به  خواهش
زيبا، يک زن دسته اوراقِ بانک رهنی و يک خانة کامالً تُهی، عبارت  جوان، دو فرزند

  ما نشان دهد." توانست به چيزی بودکه وی می از تمامِ آن
ای   مستخرجه   وجودآمد      به  ۱۸۶۶که در دنبالِ بحران           باری    دربارة زندگیِ فالکت     

که   کردکه بخشِ شرقیِ لندن        آوريم. نبايد فراموش       را ذيالً می )١(توریاز يک روزنامة 
  شد، مرکزِ ساختمان    تنها چنانکه قبالً دراين فصل ذکر شود نه دراينجا ازآن صحبت می

که پيوسته   است اصطالح خانگی حال مرکزکارِ به دار است، بلکه درعين زِرِه های کشتی
اقلّ پائين زدیبادستمای   شاهد منظره    ازپايتخت     شود. "ديروز بخشی       پرداخت می تر ازحد

طور انبوه  شهر به شرقیِ بار بود. بااينکه هزاران نفر از بيکاران بخشِ بس هولناک و رقّت
ها   قدرکافی بااُبهت بود. رنج       انسانی به سياه راه نياُفتاده بودند معذلک سيلِ دنبالِ پرچم به

ت را به ومشقّاتتی ساده         خاطر بياوريم. اينان ازگرسنگی می اين جمعيميرند. اين واقعي
نفرند... در عصر ما در يکی از محالّت اين پايتخت                ۴۰۰۰۰ها  و وحشتناک است. اين

که جهان تاکنون نظيرِآن را نديده    ترين انباشت ثروتی شگرف، درست در جنبِ عظيم
ديگر    محالّت   مردم اکنون به     اينخورند!   رگرسنگی میياو بی نفر بيچاره و ۴۰۰۰۰،است

اند درد و رنجِِ خويش را درگوشِ ما                    گرسنه بوده     که همواره نيم       آورند. اينان     روی می
زدة خويش حکايت         های فالکت     کنند، از خانه       آسمان بلند می     زنند، بانگ به    فرياد می

رفتن مقدور      گدائی    ثمرماندن و به       یکارنيافتن، ب       آنان    گويندکه برای       ما می   کنند و به    می 
دارِ پرداخت ماليات فقرا هستند خود نيز درنتيجة                      نيزکه وظيفه  افرادمحلّی نيست. حتّاآن
  ٢ اند." لبِ پرتگاه مستمندی رانده شده ها به مطالبات برزن

  که بلژيک را مانند بهشت         داران انگليسی مد شده است            اينکه ميان سرمايه       نظر به  
وسيلة   ديگر"آزادیِ سرمايه" نه به       عبارت کار"يابه ارگران بستايند، زيرا درآنجا "آزادیِک

                                                
)۱ (Tory کارِ انگلستان. ظهـ حزب محاف   
  (.Standard", 5. April 1866")ـ ٢
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چند   است    شود، خوب     دار می     خدشه  ای    کارخانه     ها و نه از راه قوانينِ             استبداد اتحاديه       
مرحوم     گفته شود. يقيناً هيچکس بهتر از         کارگران بلژيکی        ای دربارة "نيکبختیِ"           کلمه 

مرکزیِ    کميسيون   وعضوِ    بلژيک    ومؤسسات نيکوکاریِ         ها  زندان    کلِّ بازرسِ)١(پتيو دوک
  طبقات   اقتصادیِ     های   دربارة "بودجه    اورا اثرِ است. نبرده نيکبختی پِی اين کشور، به آمارِآن 

 ,"Boudgets économiques des classes ouvrières en Belgique")بلژيک"      کارگریِ    

Bruxelles, 1855   شودکه درآمد و        دقّت قرار دهيم. در اين اثر ازجمله ديده می    مورد
شده  های بسيار دقيق حساب         کارگری برمبنای تاريخ      مخارجِ ساالنة يک خانوادة عادیِ

و سپس خوراک آن خانواده با وضعِ تغذية سربازان، ملَوانان، و زندانيان مقايسه شده                        
توانند     می   تا   نفر"چهار شش بچه". ازاين چهار از پدر، مادر و است است. خانواده "مرکّب

که "هيچکدام      است  فرض شده  باشند". چنين داشته کار اشتغال طورمفيد به سال به تمامِ طیِّ
ازآنها بيمار و معلول نيست" و "هيچ مخارجِ مذهبی، اخالقی يا فکری جز مبلغی بسيار          

انداز و      های پس    کليسا وجود ندارد"و"هيچ شرکتی در صندوق    های جزئی برای صندلی
شود" و"هيچ خرجِ تجملی ومخارجِ زائد ديگر نيز وجود ندارد". ولی                       بازنشستگی نمی

خانه    قهوه   فرض اينکه پدر و پسرِ ارشد معتاد به دخانيات باشند و روزهای يکشنبه به                  به
عمومیِ     کنارگذاشته شده است. "از بررسیِ وضع           حساب اين سانتيم به ۸۶ای  بروند هفته

آيد... که        شود چنين برمی     های مختلف پرداخت می         کارگران پيشه       که به   مزدهائی   دست 
وشش سانتيم، برای       وپنجاه    باالترين دستمزد متوسط روزانه برای مردان يک فرانک                          

است. درصورتی         سانتيم  ۵۵سانتيم و برای دختران  ۵۶ها  سانتيم، برای پسربچه ۸۹زنان 
فرانک بالغ       ۱۰۶۸اه حداکثرِ درآمد ساالنة خانواده به                  که اين نرخ پايه قرارگيرد آنگ        

است ما تمامِِ درآمدهای ممکنه را               مثابه نمونه تلقّی شده که به خانواده گردد... دراين می

                                                
)۱ (Ducpétiaux, Edouard )۱۸۰۴ ـ اقتصاددان و محقّقِ اجتماعیِ بلژيکی صاحب تحقيقات ۱۸۶۸ـ (

  کارگران. و تدقيقات جالبی دربارة زندگیِ
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آنگاه مديريت زندگیِ           هرگاه برای مادر دستمزدی قرار دهيم      ايم. ولی  آورده حساب به
کند؟   هارا مراقبت می  بچه رسد وکی خانه می به کسی ايم. چه کرده او سلب را از خانواده

دربرابرِ        هرروز که است معمائی اين ودوز نمايد؟ دوخت کند، بشويد، بايدآشپزی کسی چه
  کارگران است."

  قرار است: ة خانواده ازاينبنابراين بودج
  

  فرانک   ۴۶۸  فرانک   ۵۶/۱روزانةکار از قرار         ۳۰۰پدر         
  «  ۲۶۷  «  ۸۹/۰  «  «  «  «  مادر
  «  ۱۶۸  «  ۵۶/۰  «  «  «  «  پسر

  «  ۱۶۵  «  ۵۵/۰  «  «  «  «  دختر
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            
  فرانک   ۱۰۶۸  جمع            

  
ساالنةخانواده        خوردآنگاه مخارجِ      غذا می اگرکارگر مانند ملَوان ياسرباز يازندانی

  نمود: شرحِ زيرين ترقّی می وکسر بودجة وی به
 ۷۶۰اش    فرانک وکسر بودجه         ۱۸۲۸خورد، مخارجش         غذا می    اگر مانند ملَوان        

  شد. فرانک می
 ۴۰۵اش    فرانک وکسر بودجه         ۱۴۷۳خورد، مخارجش         غذا می    اگر مانند سرباز       

  شد. فرانک می
 ۴۴اش    فرانک وکسر بودجه         ۱۱۱۲خورد، مخارجش         غذا می    اگر مانند زندانی         

  شد. فرانک می
خوراک خودرا درحدود                تواند    تنهاکمترخانوادةکارگری می    شودکه نه "ديده می

پای زندانيان برسد،          حيث به    اين    کند، بلکه امکان اينکه حتّا از           ملَوانان و سربازان تأمين
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سانتيم   ۶۳طور متوسط  روزانه به ۱۸۴۹ـ ۱۷۴۷های  ندارد. در بلژيک هر زندانی درسال
سانتيم تفاوت ندارد.         ۱۳از زندگیِ روزانة کارگر بيش اين بامخارجِ داشت و خرج برمی

پردازد      نمی   خانه   کرايه    که زندانی      جهت  نيزبدان زندانيان اداره ومراقبت به مربوط های هزينه
گفت   توان    که بسياری ازکارگران و حتّا می                شود. با اين وصف چگونه است          پا می   پابه  

کنند؟ اين فقط از راه تدابيری                دگی می  تری زن     آنها در شرايط باصرفه           اکثريت عظيمِ    
آورند، نان        را پائين می       آنها جيرة روزانة خود دانند. آن را تنهاکارگران می که رازِ  است

وچاشنیِ     کنند، ازکره       نمی   گوشت مصرف  اصالً يا خورند،کمتر می گندم نان  جای جو به
دختران      که  طوری    گنجانند به    يک يا دو اتاق می را در خانواده پوشند، تمامِ می چشم غذا

نظافت    زيرپوش ووسايل         و خوابند، درلباس می [بستر]يک فراش و پسران باهم واغلب در
آورترين        پوشند و خالصه رنج       کنند، از تفريحات يکشنبه چشم می             جوئی می    صرفه 

چنين سرحدّ محروميت       کارگران به       که  کنند. هنگامی     خود هموار می    ها را به محروميت
روزیِ     است تا تيره     کافی   يدند مختصر ترقّیِ وسايل زندگی، يک بيکاری يا بيماری                 رس

شوند،   می   کند وآنان را کامالً به افالس و ويرانی بکشاند. قروض انبار         آنها را مضاعف 
بانک رهنی منتقل        شوند، پوشاک و اثاث ضروریِ خانه به                 کاری محروم می         از نسيه   

   ١ نمايد."  ثبت درسياهة مستمندان را  خويش نامِ جبوراستوسرانجام خانواده م گردند می
داران" کوچکترين تغيير در بهای وسايلِ ضروریِ                     درواقع در اين "بهشت سرمايه  

اعالمية     کنيد به   شود!"مراجعه       ومير وجنايت می     شمارة مرگ تغييراتی در زندگی موجبِ
    (.De Vlamingen Vooruit!", Brüssel, 1860, S.15,16") (جامعه). )٢(شاپی مات

آنها    خانواده وجود داردکه بنا برآمارِ رسمی از ميان  ۹۳۰۰۰۰در سرتاسرِ بلژيک 
خانوادة طبقات متوسط          ۳۹۰۰۰۰نفر،    ۴۵۰۰۰۰دهنده) =  خانوادة متمول (رأی ۹۰۰۰۰

پيوندد و بالغ بر         در شهر و ده وجود داردکه بخشِ بزرگی ازآنها دائماً به پرولتاريا می              
                                                

  :Boudgets économiques etc.", P 151, 154, 155, 156.  Ducpétiaux"ـ ١
)۲( Maatschappij 
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تعداد اعضاء       وجود داردکه           خانوادةکارگری     ۴۵۰۰۰۰شود. باألخره  نفر می ۱۹۵۰۰۰۰
خيزندکه از      ای برمی     های نمونه     شود. از ميان اينان خانواده  نفر می ۲۲۵۰۰۰۰آن برابر با 

  گردند. مند می بهره يوتپ دوکشدة  سعادت توصيف
  
  ) پرولتاريای کشاورزیِ انگليسه
  

س متناقضِ خصلتجا خشن داری وانباشت، هيچ رمايهتوليد     کشاورزیِ      تر ازپيشرفت
سامان چشمگير نيست.      آن   کشاورزیِ     کارگرِ     انضمامِ دامپروری) و پيشرفت        انگلستان (به

اندازم.       گذشتةآن می     به گويم نظرِسريعی انگلستان سخنی کنونیِ دربارة وضعِ ازآنکه پيش
شود، هرچند تاريخِ تحول           م آغاز می    جديد انگلستان از ميانة سدة هجده               کشاورزیِ     

مراتب     گرفته است، به      داری،که تغييرِ شيوة توليد ازآن مبدأ نشئت                    در مناسبات زمين      
  تر است. قديم

ان  کارگر   ناظرِ دقيق و متفکّرِ سطحی، دربارة              ) ١( آرتور يانگ      که   اطالعاتی     اگر به   
کارگرِ     شودکه   یکنيم آنگاه ديده م         دست داده است مراجعه           به  ۱۷۷۱کشاورزی سال       

اند و امکان       زيسته   نعمت می    فراوانیِ       که "در     مزبور درمقايسه با پيشينيان قرن چهاردهم                 
که"عصرِ     قرن پانزدهم        درنسبت با      کند و   نقشِ بسيارناچيزی ايفا می          ٢اند"     انباشت داشته  

يان م  توان سخنی به     وجه نمی    هيچ  کارگرِ انگليسی در شهر و روستا" است نيز به                طالئیِ  
بسيارمستَنَدی      دراثرِ      برگرديم نداريم.           عقب  اندازه به       اينکه اين     آورد. معذلک نيازی به             

                                                
)۱ (Arthur Young )۱۷۴۱ـ نويسنده وآمارگرِ انگليسی.۱۸۲۰ـ (  
  (استاد علم اقتصاد در دانشگاه آکسفورد):  (James E. Th. Rogers)جيمز ای. ث. راجرسـ ۲

("A Hidtory of Agriculture and Prhces in England", Oxford, 1866.) 
که تاکنون ازآن انتشار يافته  ه شده و در دو جلدیکشيد طور جدی زحمت آن به اين اثر که در نوشتنِ 

گيرد. جلد دوم فقط محتَویِ مصالح               را در بر می       ۱۴۰۰تا   ۱۲۵۹فقط دوران         (t. 1, p. 690)است  
  که در اختيار ما قرار داده شده است. های آن ازمنه است آماری است. اين نخستين تاريخِ واقعیِ قيمت
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-سطحِ نجيب  دارِ بزرگ تقريباً خويشتن را به               است: "فارم       چنين نوشته شده   ۱۷۷۱ازسال

است...      سياه نشسته    خاک   تقريباً به     کشاورز    کارگرِ   که بينوا    است درحالی     زادگان رسانده
امروزیِ  وی را می وضعِ نابسامان پيشش دريافت        سال  او و چهل     توان از مقايسة شرايط

دست يکديگر     کارگر دست به      داران برای اعمالِ ستم نسبت به               ... مالکينِ زمين و فارم    
 ۱۷۳۷  شودکه دستمزد واقعی در روستا ازسال       تفصيل نشان داده می سپس به ١اند."  داده

4درحدود  ۱۷۷۷تا 
 همين زمان     در   ) ٢( پرايس ريچارداست." دکتر  % تنزّل نموده۲۵ يا 1

دير    خواهدبودکه       آن   نتيجه   مساعداست.     ملّت   عالیِ   طبقات   حالِ   جديدبه    سياست"   گويد: می
  ٣شد."  از نُجبا وفُقَرا، بزرگان وبندگان خواهد کشورِ پادشاهی فقط مرکّب يا زود تمامِ

ازلحاظ      ، چه  ۱۷۸۰  تا  ۱۷۷۰کشاورزیِ انگليسی از سال          رگرِ  کا   با اين وجود وضعِ   
آلی    آبرومندی وسرگرمی ومشغوليات وغيره، ايده                     وضعِ غذائی ومسکن و چه ازحيث

متوسط    است. چنانچه مزد        دست نيامده     ازآن هرگز دوباره به         دهدکه پس را تشکيل می
پيمانه، در       نَود   ۱۷۷۱تا   ۱۷۷۰آنگاه مزد مزبور از            گندم بيان شود      ) 4( پيمانة    وی برحسب    

                                                
 Reasors for late Increase of the Poorlaws; or, a comparative view of the Price of       ـ١

labour and provision, London, 1777, p. 5,11. 
)۲ (Richard Price )۱۷۲۳ليبرال۱۷۹۱ِـ طلبانة آمريکا   ازجنبشِ استقالل پشتيبانی که به انگليسی) ـ متألّه

 رة ماليه آثاری دارد.درآمد و يکی از دوستان فرانکلين بود. وی دربا

   ,Dr. R. Price: "Observations on Reversinary Payments" 6. Ed. M. Morgan, London ـ۳

1803, t. II. p. 158, 159. 
بار   ۴شود: "بهای اسمیِ روزانة کار دراين لحظه بيش از                اثر خويش متذکّر می ۱۵۹در صفحة  پرايس

گوشت و لباس     بار، قيمت     ۷گندم    بود نيست. ولی قيمت        ۱۵۱۴  يا اکثراً پنج بار باالتر ازآنچه درسال     
است   مانده    هزينة زندگی عقب       به ای نسبت اندازه کار به است. بنابراين بهای وقت بار باالتر ازآن۱۵تقريباً

 آورد."  دست خريد به سابق می ازآنچه حتّا بتواند نيمی مخارجِ زندگی به نسبت رسد نظرنمی به اکنون که 

)۴( Pinte (پينت) حجمِ قديمی برای مايعات وحبوبات          متن که در آمده و به پيمانه ترجمه شده واحد
ليتر   ۰/ ۴۷۳ليتر و درآمريکا مساوی با    ۵۶۸/۰ليتر، در انگلستان برابر با  ۹۳/۰که درفرانسه معادل  است

  آمده است. عمل بوده است. مقايسة مذکور در متن با واحد انگليسی به
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 ٢است. پيمانه رسيده ۶۰به ۱۸۰۸پيمانه بوده، ولی در ۶۵) باز هنوز۱۷۹۷( )١(ايدنزمان  
مالّکان،      آن   دراثنای      ،که  ) ٣( بن وژاک   ضدّ جنگ درپايان که کشاورزی انکارگر  وضعِ

و برگ    بازان، آمارگران ساز              داران، بازرگانان، بانکداران، بورس                         داران،کارخانه فارم
اثرِ     است. خواه در         مکنَت خود افزودند، سابقاً بيان شده       نَحوِ شگرفی بر ارتش وغيره به

اسکناس    ئی،که مستقلّ ازکاهشِ ارزشِ              خواه درنتيجة ترقّی          کاهشِ ارزشِ اسکناس و   
وجودآمده بود، مزد اسمی باال رفت. ولی تغييرات                          در بهای وسايلِ اولية زندگی به               

    زائد به                       زد را می    واقعیِ دستم اتواردشدن در جزئي ای تشخيص     نَحوِ ساده    توان بدون
خاطر    بود. به      آن يکی    بينوايان و اجرای           کمک به   قانون    ۱۸۱۴و ۱۷۹۵های  داد. در سال

نشين مزد اسمی      کشيش  شد: هر بخشِ    که اين قانون چگونه در روستاها اجرا می                هست
نمود.    می  تکميل  صدقه   صورت   به   بود   ونميرِکارگرالزم        برای بخور      اسماً که تامبلغی را فقط

که از جانبِ بخش        شد وکمبود مزدی       دار پرداخته می         که توسط فارم      رابطة بينِ مزدی       
حداقل      از    تر  پائين   دستمزد به     سازد: اوالً تنزّلِ         می   راآشکار  نکتة ذيل گرديد دو می جبران

عبارت ديگر اينکه تا چه            کشاورزی يا به         کارگرِ    و ثانياً درجة مزدبگيری و مستمندیِ              
تل به رعينشين نموده بودند. کشيش درجه وی را مبد  

ها   نشين  کُنت  همة  متوسط   وضعِ   نمودارِ     که  کنيم  می  انتخاب     را   نشينی  کُنت  نمونه   برای   ما
هزينة     و  پنس   ۶و  شيلينگ ۷به   شاير  تون پنورثام    متوسط   مزد هفتگیِ    ۱۷۹۵باشد. درسال     

گرديد،     می   بالغ   پنس ۵و  شيلينگ۱۲و  ليرةاسترلينگ     ۳۶نفری به    شش  خانوارِ      نة يک  ساال 

                                                
) ـ اقتصاددان ۱۸۰۹ـ۱۷۶۶( (Sir Frederick Morton, Eden) سر فردريک مورتون ايدن) مقصود ۱(

نيز      ۹۴۴که در صفحة     است  اسميث آدام     بورژوائیِ انگليسی، از پيروان نامیِ مکتبِ                       همين ترجمه 
  دربارة برخی از نظريات او گفتگو شده است.

 .Barton: "Observations etc.", p. 26ـ  ۲

  کنيد. مراجعه "The State of the Poor"تحت عنوان  ايدنهجدهم به اثرِ  برای آخرِ سدة
  عليه انقالبِ فرانسه نموده است. ۱۸۱۵تا  ۱۷۹۳که انگلستان از سال   است هائی ) مقصود جنگ۳(
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جبران    بخش  که توسط   وکمبودی      شيلينگ بود  ۱۸و  ليره  ۲۹خانوادة مزبور         درآمد مجموعِ
در   دستمزد هفتگی    ۱۸۱۴درسال     گرديد.     پنس می   ۵و  شيلينگ۱۴و  ليره   ۶شد بالغ بر    می 

بر   د، هزينة ساالنة يک خانوادة پنج نفری بالغ                   بو  پنس ۲و  شيلينگ ۱۲نشين   کُنت  همين 
ليرة   ۳۶شد، مجموعِ درآمد خانواده                پنس می   ۴و   شيلينگ   ۱۸ليرة استرلينگ و       ۵۴

و     شيلينگ ۶ليرة استرلينگ و      ۱۸اخت بخش، دوکمبود مورد پر  شيلينگ ۲ و استرلينگ
4کمتر از      کسر بودجة خانواده          ۱۷۹۵بنابراين در سال  ١پنس بود. ۴

1
دستمزد بود و در         

توان درک نمودکه تحت چنين             خود می    خودیِ    کرد. به     از نصف آن تجاوز می        ۱۸۱۴
کشاورزی      کارگرِ     های روستائیِ      درخانه   ايدنکه  آسايشِ حقيری هم شرايط، آن وسايلِ
دار در اختيار         فارم   که   از ميان تمامِ حيواناتی           ٢از بين رفته بود.         ۱۸۱۴يافته بود، در سال 

گيرد، از   بيش از همه موردآزار قرار می )٣(کارگر، يعنی افزارِ صدادار دارد، از اين پس
  آميز است. شود و بيش از همه درمعرضِ رفتارِ خشونت همه بدتر تغذيه می

های رعدآسای       آرامی ادامه يافت تاآنکه "شورش                  واحوال همچنان به      اين اوضاع
  ساخت  روشن    حاکمه)    برطبقات   ما (يعنی های سوزان بر ة خرمندر پرتوِ شعل ۱۸۳۰سال

ورزیِ    کشا  وار هم بر صنعت و هم بر سطحِ         آميز، ديوانه        که فقر سياه و نارضائیِ عصيان
  4کشد."  انگلستان زبانه می
کشاورزی را درمجلس عوام "بندگان سفيدپوست"          انکارگر )5(سدلردرآن زمان 

ترين اقتصاددان         نوان را درمجلس اعيان تکرار نمود. جالبخواند و اُسقفی نيز همين ع

                                                
 .Parry: "The Question of the Necessity of existing Corn Laws considered", p. 86 ـ ۱

 ۲۱۳ـ همان اثر، صفحة ۲

 اين ترجمه مراجعه شود. ۹۲۴) درمورد اين اصطالح به زيرنويس صفحة ۳(

  .S. Laing: "National Distress", p. 62 ـ۴

)۵ (Sadler, Michael Thomas )۱۷۸۰ ـ سوسياليست رفورميست انگليسی، نمايندة مجلس             ۱۸۳۵ـ (
  عوام، يکی از مخالفان سرسخت مالتوس و سياست درهای باز.
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کشاورزی انگلستان جنوبی برده               کارگرِ   گويد: "     می  ) ١( فيلد  ای. جی. ويک         دوره      اين  
  ٢آزاد هم نيست، مستمند است."  نيست، وی انسان

ای بر     که بالفاصله قبل از الغاِء قانون غالّت قرارگرفته است روشنائیِ تازه                             زمانی
کنند   سود مبلّغينِ بورژوائی بودکه ثابت               افکند. ازسوئی به        کشاورزی می  انکارگر ضعِو

نمايد. ازسوی       قوانينِ حمايتگر چقدرکم ازتوليدکنندگان واقعیِ غالّت حمايت می     اين
وبن فاسد،     دار، اين افراد از بيخ               ديگر بورژوازیِ صنعتی از اينکه آريستوکراسیِ زمين                  

کردند وبرای        ها وانمود می کارخانه کارگران های خودرا همدرد رنج سنگدل و بيکاره،
آمده    خشم  دادند، سخت به       خرج می    ها "تالشی ديپلماتيک" به         کارخانه     تصويبِ قوانينِ     

گريبان    گويد: "هرگاه دو دزد دست به                که می   است  بود. اين يک مثَلِ قديمیِ انگليسی           
آيد." درواقع مشاجرة پرهياهو و پرشورِ دو                        شوند همواره چيزِ سودمندی ازآن درمی                 

چاپد،    تر می   شرمانه دوکارگررا بی يک ازآن کدام که مسئله گروه طبقةحاکمه دربارة اين
 لُرد اشلی   به   ملقّب  ) ٣( شفتس بری    کُنتکمک نمود. تجلّیِ حقيقت ازچپ و از راست به

که   رو است    ها بود. ازاين         کارخانه     ها عليه   پيشتازِ عرصة نبرد بشَردوستانة آريستوکرات                
مقاالت افشاگرانة خويش          وی را هدف شاه کرونيکل  مورنينگروزنامة ۱۸۴۵تا۱۸۴۴از

که تا آن زمان مهمترين           کشاورزی قرار داده بود . اين روزنامه          انکارگر  در مورد وضعِ
خبرينِ ويژة خويش را به اُرگانخبري      نواحیِ روستائی می       ليبرال بود منِ مزبور   فرستاد وم

کارگریِ     های   خانواده      کردند بلکه هم نامِ        وآمار قناعت نمی        کلّی  توصيف  وجه به هيچ به
آوريم      که ذيالً می     ساختند. جدولی      می   منتشر  را ارضی مالکينِ نامِ  هم  خود و موردتحقيقِ

                                                
)۱ (Wakefield, Edward Gibbon )۱۷۹۶۱۸۶۲ـ     سياست ـ اقتصاددان انگليسی و يکی از هواداران (

  مستعمراتی.
  .England and America", London, t. I. p. 47" ـ۲

)۳ (Ashley, Earl of Shaftesbury )۱۸۰۱کار و يکی  ) ـ مرد سياسیِ انگليسی ازجناح محافظه۱۸۸۵ـ
  ن در قرن نوزدهم.داران بزرگ انگلستا از زمين
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شدند   ، پرداخت می  پولو  بورن ويم، فورد بالنهائی راکه در سه ده واقع درحوالیِ  مزد
  هستند. جالب      بری کُنت شفتسو بنکسجی.آقای  دهد. دهات مزبور ملک دست می به

انگلستان    ) ١( های   اتيست   پی رئيسِ    "low church"کليسای دانی       پاپِ   اين    که   است  توجه   
بهانة    را به     مهمی   مزد ناچيزِکارگران باز قسمت              ، از همين     بنکس  عيناً مانند همکارش       

  زند.  می جيب خانه به کرايه
  

  ده اول
  

  

                                                
 )۱  (Pietiste   اتيسم    . پیPietisme                  که زاهدمنشی و        ـ نظرية ويژة جماعتی از مؤمنينِ پروتستان است

توانند به درجة پيشوائیِ            که از اين راه همة مؤمنين می              رياضت را شعارِ خود قرار داده و معتقد است            
  گردند. دينی و اجتهاد نائل

  

سرانة 
 زدم

  هفتگی
h 

  مجموع
  مزدهفتگی 
  ازوضع پس 

   خانه کرايه
g 

  

  کرايه
  خانة

 هفتگی

f  

  دستمزد
  هفتگیِ

  همة
  خانواده

e 

  

  دستمزد
  هفتگیِ
  اطفال

d 

  

  دستمزد
هفتگیِ 
  مردان

c 

  

  تعداد
اعضاِء 
  خانواده

b 

  
  اطفال

  
a 

  
  شيلينگ۱

  پنس ۶و
  و شيلينگ۱

2
  پنس 1۳

  شيلينگ۱
  پنس ۹و 

  شيلينگ۱
  پنس ۹و 

  و شيلينگ۱

4
  پنس 1

  و شيلينگ۱

2
 پنس 1

  
  شيلينگ۶

  
  شيلينگ۶

  پنس ۶و
  شيلينگ۷

  
  شيلينگ۷

  
  شيلينگ۸
  پنس ۶و
   شيلينگ۵
 پنس ۸ و

  
  شيلينگ۲

  
  شيلينگ۱

  پنس ۶و 
  شيلينگ۱

  
  شيلينگ۱

  
  شيلينگ۲

  
  نگشيلي۱

 پنس ۴و

  
  شيلينگ۸

  
۸    »  
  
۸    »  
  
۸    »  
  شيلينگ۱۰

  پنس ۶و 
  

  شيلينگ۷
 

  

  ـ
  
  ـ

  
  ـ

  
  ـ

  شيلينگ۱ـ۱
  پنس ۶و 

  
  شيلينگ۲ـ۱

  

  
  شيلينگ۸

  
۸    »  
  
۸    »  
  
۸    »  
  
۷    »  
  
۷   »  

 

  
۴  
  
۵  
  
۴  
  
۴  
  
۸  
  
۵  

 

  
۲  

  
۳  
  
۲  

  
۲  

  
۶  

  
۳  
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 همددو  
  

  

 همدسو  
  

  

                                                
 .London Economist", 29 March 1845, p. 290"ـ  ١

  

سرانة 
 زدم

  هفتگی
h 

  مجموع
  مزدهفتگی 
  وضعاز پس 

   خانه کرايه
g 

  

  کرايه
  خانة

 هفتگی

f 

  دستمزد
  هفتگیِ

  همة
  خانواده

e 

  

  دستمزد
  هفتگیِ
  اطفال

d 

  

  دستمزد
هفتگیِ 
  مردان

c 

  

  تعداد
اعضاِء 
  خانواده

b 

  
  اطفال

  
a 

 و شيلينگ۱

4
  پنس3

2
  پنس 1۸

  
  پنس  ۷

  
  پنس ۱۱

  
  شيلينگ۱

 پنس ۱و 

   گشيلين ۸
  پنس ۶و
  و شيلينگ۵

2
پنس  1۸

  و شيلينگ۵

2
پنس  1۸

  و شيلينگ۵

2
پنس  1۵

  و شيلينگ۵

2
 پنس 1۵

  شيلينگ ۶
  پنس ۶و

  و شيلينگ۱

2
  پنس  1۳

  و شيلينگ۱

2
  پنس 1۳

  و شيلينگ۱

2
  پنس 1۶

  و شيلينگ۱

2
  پنس 1۶

  شيلينگ۱۰
  

۷    »  
  
۷    »  

  
۷    »  

   
۷    »  
 

  شيلينگ۱ـ۱
  پنس ۶و

  شيلينگ۱ـ۱
  پنس ۶و

  ـ   ـ

  
  ـ   ـ
  

  ـ   ـ
  

  شيلينگ۷
  

۷    »  
  
۷    »  

  
۷    »  

  
۷    »  
 

۸  
  
۸  
  
۱۰  

  
۶  

  
۵  

 

۶  
  
۶  

  
۸  

  
۴  
  
۳  

 

  

 زدسرانة م
  هفتگی

  
h 

  مجموع
  مزدهفتگی 
  ازوضع پس 

  خانه کرايه
g 

  

  کرايه
  خانة

 هفتگی

f 

  دستمزد
  هفتگیِ

  همة
  خانواده

e 

  

  دستمزد
  هفتگیِ
  اطفال

d 

  

  دستمزد
هفتگیِ 
  مردان

c 

  

  تعداد
اعضاِء 
  خانواده

b 

  
  اطفال

  
a 

  شيلينگ۱
  

  و شيلينگ۲

2
  پنس 1۱

  ١لينگشي۲
 

  شيلينگ ۶
   

   شيلينگ۱۰
  

  پنس ۸و 
  شيلينگ۴

  شيلينگ۱
  

  پنس ۱۰
  

   شيلينگ۱
  

  شيلينگ۷
  

  شيلينگ۱۱
  پنس ۶و
  شيلينگ۵

 

  ـ
  

  شيلينگ۲ـ۱
  

  شيلينگ۲ـ۱
  پنس ۶و

  شيلينگ۷
  

۷    »  
  

۷    »  
 

۶  
  
۵  
  
۲  

 

۴  
  
۳  
  
۰  
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کشی   زِه  آورد.   ای درکشاورزیِ انگلستان پيش العاده فوق اِلغاِء قانون غالّت جنبشِ

کاربردن    جديد تغذية دام دراصطبل وکشت علوفة مصنوعی، به ، سيستم١ِوسيع مقياسِ  به
دار، افزايشِ           رس های خاک کوددهی، شيوة جديد درمورد زمين های مکانيکیِ دستگاه

های جديد      های بخار و انواعِ ديگر ماشين      معدنی، استفاده از ماشين استفاده ازکودهای
دوره است. رئيسِ   نما و شاخصِ اين تر خصلت طورکلّی زراعت متراکم و بهکار وغيره 

طور نسبی)     توليدی (به      های   که هزينه   معتقد است پوزیآقای  کشاورزی، بنگاه پادشاهی
ازطرف ديگر       است.    های جديد تقريباً به نصف تقليل يافته            کاراُفتادن ماشين   درنتيجة به

آکر ولذا تجمع        گذاریِ بزرگتر برحسبِ ی نمود. سرمايهسرعت ترقّ بازده مثبت زمين به
حال   درعين    ٢های جديد بود.        ها نيز شرط اساسیِ اعمالِ اُسلوب           وگردآئیِ شتابان فارم           

آکر توسعه يافت. از        ۴۶۴۱۱۹درحدود  ۱۸۵۶تا  ۱۸۴۶های زيرکشت از مساحت زمين
طور   های فقيرش به      وچراگاه   زارها  که خرگوش خاوری های نشين کُنت های بزرگ زمين

                                                
صورت مساعده از صندوقِ دولتی ـ و         هائی به ـ بدين منظور آريستوکراسیِ ارضی برای خود سرمايه۱

طور   ها را به     آن سرمايه     بايستی   داران می       البته با تصويبِ پارلمان ـ با سود بسيارکم تهيه نمود،که فارم                        
  گرداندند. داران برمی مضاعف به زمين

۲ط را می فارم ـ کاهشِ تعدادمتوس دار،     توان ازجمله در فصولِ سرشماریِ مربوط به "پسرِ فارم                         داران
پسرنَوِه، برادر، پسرِ برادر يا خواهر، دختر، دخترنَوِه، خواهر، دخترخواهر يا برادر" و خالصه از روی          

نفر   ۲۱۶۸۵۱  مشتمل بر   ۱۸۵۱کار اشتغال دارند دريافت. اين فصول درسال            که به اعضاِء خانوادة وی
آکر بيش     ۲۰کمتر از     های   در انگلستان از فارم        ۱۸۷۱تا  ۱۸۵۱نفر. ازسال ۱۷۶۱۵۱فقط  ۱۸۶۱بود، در

تقليل يافته     ۶۳۷۰به  ۸۲۵۳اند از    آکر بوده ۷۵و ۵۰که بينِ  هائی تا کم شده است. و تعداد فارم ۹۰۰از 
عکس، درجريان همين        است. بهکمتر از يکصدآکر همين پديده مشهود های است و درموردکلّية فارم

عدد به     ۷۷۷۱آکر هستند از      ۵۰۰تا  ۳۰۰های بزرگ افزايش يافته است. آنهاکه از  سال تعداد فارم ۲۰
عدد ترقّی نموده         ۳۹۱۴به   ۲۷۵۵اند از   آکر مساحت داشته ۵۰۰از که بيش هائی اند و فارم رسيده ۸۴۱۰

  اند. کرده عدد ترقّی ۵۸۲به ۴۹۲اند از  آکر داشته ۱۰۰۰وآنهاکه بيش از 
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گوئيم. سابقاً      گرديده بود سخنی نمی        زارهای خرم و شکوفان           گندم   اعجازآميز مبدل به  
که درکشاورزی اشتغال داشتند تنزّل                که درعين حال مجموعِ تعدادِ اشخاصی              ايم   گفته 

      واقعی از هر دو جنس و از هر سن ا در مورد کشاورزاننمود. ام       آنها از     و سال تعـداد
بنابراين اگر        ١تنزّل نمود.      ۱۸۶۱نفر در سال      ۱۱۶۳۲۱۷به  ۱۸۵۱نفر در سال  ۱۲۴۱۲۶۹

تعداد    بعد افزايشِ      به  ۱۸۰۱گرددکه: "ازسال درستی متذکّر می مديرکلِّ ثبت انگلستان به
کشاورزی متناسباً پيش         کشاورزی هيچگاه با افزايشِ محصوالت            داران وکارگران فارم
صادق    بيشتر   مراتب    اخير بازهم به عدم تناسب برای دوران که دانست ، بايد٢ است." نرفته

         تشت، با          کارگریِ روستائی با توسعة زمين             است زيرا کاهشِ مطلقِ جمعيهای زيرک
کار رفته و يا         که در خود زمين به          هائی   سابقة سرمايه    تر، با انباشت بی       زراعتی متراکم        

 که درتاريخِ       مقياسی  اده شده است، با افزايشِ توليد به               آن تخصيص د    وکارِ کشت برای 
گزاف مالکينِ زمين و ثروت روزاَفزون  های سابقه است، با بهره گلستان بیکشاورزیِ ان 

دار، همراه بوده است. اگر اين مجموع را با توسعة سريع و بدون                                داران سرمايه         فارم   
  کارگرِ    که  زاد درنظرگيريم، آنگاه بايدگفت      آ انقطاعِ بازاريابیِ شهری وتسلّط بازرگانیِ

باألخره  (post tot discrimina rerum)وپو  وجال و تک همه جوش از اين پس کشاورزی
،  (secundum artem)که بنا بر قواعد اهل فن  است در درون آن شرايطی قرار داده شده

  ساخت. بايست وی را از شدت خوشی و بهروزی ديوانه می می
  کارگرِ      رسدکه الزم نيست        اين نتيجه می     عکس به   به  ) ٣( راجرس    پروفسور     ولی   
امروزیِ انگلستان را با پيشينيان نيمة دوم قرن چهاردهم و قرن پانزدهم وی               کشاورزیِ

                                                
۱چوپانان نفر افزايش يافت. ۲۵۵۵۹نفر به  ۱۲۵۱۷گوسفند از  ـ تعداد 

  .Census etc.", p. 36" ـ ۲

)۳ (Rogers, James )۱۸۲۳ـ اقتصاددان ليبرال۱۸۹۰ِـ نمايندگان مکتبِ  ترين ازبرجسته انگليسی و يکی )
کنندة سياست اقتصادیِ  آزادیِ تجارت و اداره پردازِ حزب اقتصاد درانگلستان. وی تئوری تاريخیِ علم

  حزبِ مزبوربود.
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است نشان دهد       افی ک   ۱۷۸۰تا  ۱۷۷۰سنجيد بلکه تنها مقايسه با پيشينيانش در دورة بينِ 
صورت سرف درآمده است"،  رائيده و "وی از نو بهگ العاده به وخامت که وضع او فوق

در   جوليان هانتر     دکتر    ١تر دارد.       زشت  سکنیکه غذائی بدتر و م         هم درواقع سرفی        آن  
گويد: "هزينة        می  کشاورزی      کارگران      ی سکناسازِ خود راجع به شرايط       گزارشِ دوران

بودنـد) تاآنجـاکه          داده       کشاورزی        کارگرِ    دوران سرواژ به        که در (نامی  hindزندگی 
شود...     کند تعيين می    تواند باآن زندگی           که وی می     ترين مبلغی    است بنابر پائين       ممکن 

شود.   که درنظر است از او بکشند برآورد نمی                  ای   دستمزد و مسکنِ وی از روی بهره              
... وسايل معيشت او همواره مانند مقدار ثابتی                      ٢دار صفر است     وی در محاسبات فارم          

تواند بگويد:      "چنانچه در درآمد وی باز هم تقليل حاصل شود، می   ٣گردد."  تلقّی می
nihil habeo, nihil curo آيندة خود  خورم). او برای هم نمی چيز ندارم، غمِ چيزی (هيچ
جزآنچه برای زندگيش مطلقاً الزم و غيرقابل اجتناب است                          هيچ باکی ندارد زيرا به            
که همة محاسبات     نقطة انجمادی رسيده است         ار ندارد. وی به     هيچ چيز ديگری دراختي

خواهد بشود، او نه درشادی ونه در غمی         شود. هرچه می دار ازآن نقطه توريخ می فارم
    4است."   شريک

                                                
 .Rogers: "A History of Agriculture etc.", p. 693                                                     ـ ۱

 ″The peasant has again become a serf", ebd. P. 10.   
وجه ستايشگرِ  هيچ است بنابراين به برايتو  کوبدن  شخصیِ ليبرال ودوست مکتبِ آقای راجرز وابسته به

 نيست. (laudator temporis acti)اَزمنة گذشته 
                                               .Public Health. Seventh Report", London, 1865, p. 242"ـ  ٢

"The cost of the hind is fixed at the lowest possible amount on which he can live... the 
supplies of wages and  shelter are not calculated on the profit to be drived from him. He 
is a zero in farming calculations". 

ه خان آورد برکرايه کارگرکمی بيشتر درمی که موجر تا بفهمدکه انگيزنيست وجه شگفت هيچ بنابراين به
  کاری پيداکرده است". (همانجا)  آنکه زنش دليل آورد "به دار مزدکارگر را پائين بياَفزايد و يا فارم

 ۱۳۵ـ همانجا، صفحة ۳

 ۱۳۴ـ همانجا، صفحة ۴
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که محکوم    يک بررسیِ رسمی دربارة وضع غذا وکارِ جنايتکارانی ۱۸۶۳درسال 

آبی جلد   آمد. نتايجِ اين تحقيق در دوکتاب عمل به نفی بلد يا اعمال شاقّه شده بودند به
  دقيق ميان      است: "يک مقايسة          گفته شده   گرديد. درآنجا ازجمله چنين                بزرگ ثبت    

ها   که به مستمندان درکارستان           های انگلستان و غذائی          عادیِ مجرمين در زندان              غذای   
نَحوِ   کند، به    می کشور باآن تغذيه         در همين    کارگرِآزادکشاورزی              شود وآنچه     داده می     

دهدکه غذای زندانيان بر هرکدام از دوگروه اخير برتری                                  غير قابل انکار نشان می          
شود،   شاقّه خواسته می     اَعمال    يک محکوم به      که از    کاری    که "حجمِ    ، درحالی     ١دارد"      

اکنون    ٢دهد."      عادی انجام می         کشاورزیِ      کارگرِ    که يک   است  کاری    تقريباً نصف آن     
کر می     که خصلت    شهود را برخی اظهاراتکنيم:   نماست ذ    مديرِ    اسميث    جان  شهادت

 مراتب     های انگلستان به     : "غذا درزندان ۵۰۵۶شود. شمارة  استماع می اديمبورگزندان
  که    است  واقعيتی     : "اين     ۵۰۵۷است." شمارة       کشاورزی       کارگران       عادیِ    بهتر از غذای       

      یِ     کارگـرانتل           عاد به     ندرت    ند خيلی به  کشاورزیِ اسکا آورند."        دست می   گوشتی 
رسد مبتنی بر ضرورت اينکه مجرمين خيلی              نظرِ شما می   : "آيا دليلی به         ۳۰۴۷شمارة   
:  ۳۰۴۸باشند؟ ـ  محقّقاً نه." شمارة            کشاورزی غذا در اختيار داشته                 کارگران       بهتر از   
به      تا رژيم             لعم  که تجربيات ديگری به             نيست   نظر شما مقتضی    "آيا  غذائیِ      آوريد 

 ٣کارگرِآزادکشاورزی نزديک سازيد؟"               اعمال شاقّه به رژيمِ غذائیِ  به زندانيان محکوم
کنم و   کار می    تواند بگويد: من سخت        کشاورزی می       آمده است: "کارگرِ      درآنجا چنين

اين اندازه سخت          که من در زندان بودم به              کافی ندارم. هنگامی           برای خوردن غذای           

                                                
  ,"Report of the Commissioners… relating to Transportation and Penal Servitude"      ـ۱

London, 1863, p. 42,50.  
  ."Memorandum by the Lord Chief Justice"  ۷۷همانجا، صفحة ـ ۲

 "Evidence"ـ همانجا، جلد دوم ۳
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کردم و غذای فراوان داشتم ولذا برای من در زندان بودن بهتر از آزاد زيستن      کار نمی 
  ١است." 

گزارش ترتيب داده           جلد اولِ     های وابسته به     ایِ ذيل از روی جدول جدولِ مقايسه
  شده است:

  
  ٢موادّ غذائیِ هفتگی

  

  جمع
  

 

ّمواد  
  معدنی 

 

ّمواد  
  ازُت بی 

 

  

 ّمواد  
  دار ازُت

  

69/183��� 68/4��� 06/150��� 95/28��� ����� �������� ������  

06/187   » 52/4    » 91/152  » 63/29   » 

������  "��#�  �$%&'��  
 $(&)�&  

98/143   » 94/3    » 49/114  » 55/25   » �&*�+ 

82/190   » 23/4    » 06/162  » 53/24   » ,-./&0 (�2�&0) �&+ 

19/125   » 12/3    » 83/100  » 24/21   » 4#56��7 

08/139   » 29/3    » 06/118  » 73/17   » "���&80��2�&0 

  
دربارة وضع غذائیِ             ۱۸۶۳کميسيون تحقيق پزشکی سال        گيریِ عمومیِ      نتيجه 

خواننده    استحضارِ خواننده رسيده است.            کنند سابقاً به    که بد تغذيه می      طبقاتی از مردم     
تر از    کشاورزی پائين        کارگران      های   رژيم غذائیِ قسمت اعظمِ خانواده           خاطر داردکه به

                                                
 ۲۸۰ـ همانجا، جلد اول، ضمائم، صفحة ۱

 ۲۷۵و  ۲۷۴ـ همانجا، صفحات ۲
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های ناشی ازگرسنگی" الزم است قرار دارد.                      که "برای جلوگيری از بيماری               حداقلّی   
، استافورد    ، ويلتس، سامرست، دون، وال کورن های وضع ازجمله درموردکلّيةبخش اين

دکتر   محض هستند، صادق است.         کشاورزیِ    که نواحیِ) ١(هرتسو  برکس، آکسفورد
که حدّ    است  رسد بيش ازآن       کشاورز می      خود کارگر      که به   گويد: "غدائی        می  سايمون  

دهد زيرا نسبت به ساير اعضاِء خانواده قسمت بسيار بزرگی از موادّ                              متوسط نشان می    
-کارکردنش ضرور است مورد مصرف شخصیِ او است. در بخش    خوراکی،که برای

کند. مقدار موادّ غذائی            گوشت و چربی را خود او مصرف  می تر تقريباً تمامِهای فقير
کنند   مقدارکه اطفال در دوران نموِّ سريعشان صرف می  آن رسد و همچنين زن می که به

 ٢ويژه ازلحاظ موادّ ازُتی."                 هاکمبود دارد، به نشين کُنت درموارد بسيار وتقريباً در عمومِ
کنند.   دار سکونت دارند عالی تغذيه می                ر که در خانة خود فارم             مردان و زنان پاکا           
نفر تقليل    ۲۰۴۹۶۲تا  ۱۸۶۱رسيد درسال     نفر می   ۲۸۸۲۷۷به   ۱۸۵۱تعدادآنهاکه درسال

آزاد، هرقدر دارای مضارِّ ديگری               گويد: "کارِ زنان در صحرای می اسميثدکتريافت. 
سنِ بزرگی             باشد، در شرايطدارد، زيرا کارِ مزبور وسايلِ تهية                  کنونی برای خانواده ح

          تغذية           خانه را برای خانواده فراهم می                   کرايه    کفش و لباس و پرداخت مکانسازد و ا
   ٣آورد."  وجود می آن به بهتری را برای

  
آشکار ساخت اين بودکه در ايالت                  تحقيق  که اين     ترين نتايجی     از جالب     يکی  

کشور متحد پادشاهی        های   بدتر از سايرِقسمت   مراتب  کشاورزی به تغذيةکارگر انگليس
  دهد: . اين امر را جدول ذيل نشان می "is considerably the worst fed"است 

  
                                                

Herts,   Berks, Oxford, Stafford, Wilts, Somerset, Devon, Cornwall )۱(  

 Public Health. Sixth Report 1863", p. 238, 249, 261, 262".  ـ۲

 ۲۶۲ـ همانجا، صفحة ۳
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  یکربن و ازُت هر يک نفر کارگرِکشاورز مصرف هفتگیِ

  ۱طور متوسط به

  

  ازُت           کربن        
  گران ۱۵۹۴  گران  ۴۰۶۷۳  انگليس

  «    ۲۰۳۱  «    ۴۸۳۵۴  گال
  «    ۲۳۴۸  «    ۴۸۹۸۰  اسکاتلند

  «    ۲۴۳۴  «    ۴۳۳۶۶  ايرلند
    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

آورد. می دست  به  ناناو  ۱ 

۲ 
 کشاورز ايرلندی  و برابر بـا

۱ 

۴ 
فقط کشاورزِ انگليسی ـ ۱۷همانجا، صفحةـ ۱

وضع غذائیِ  "Tour in Ireland"عنوان  در اتريش تحت آرتور يانگپيش ازآن، درآغازِ قرن حاضر، 
دارِ فقيرِ ايرلندی بسيار        که فارم است طور ساده اين آن به بهترِکشاورزِ ايرلندی را متذکّر شده بود. علّت

گفته شده است در مورد         گال   آنچه در متن راجع به ايالت              است.   دارِ متموِّلِ انگليسی    تر از فارم انسانی
وميرِ  افزايشِ درصد مرگ  منطقه متّفقندکه شدت نيست. "همة پزشکان اين ايالت صادق آن غربیِ جنوبِ

حاصل از سل، خنازير وغيره با بدترشدن وضع جسمانیِ مردم ارتباط دارد و جملگی برآنندکه اين                                
زنند  تخمين می پنس ۵چيزی است. مزد روزانة کارگرِکشاورزی را درآن ناحيه به  یامر معلولِ فقر و ب

گوشت نمک    پردازد.کمی        دار (که خود فقير است) حتّا کمتر از اين می                  ها فام و در بسياری از بخش
خوک  شده وارزشِ پروسة دشوارِگوارش را ندارد، يا قدری پيه آکاژ وخشک سختی چوب سود،که به
شودکه ازآرد و تره و يا از جو صحرائی ترکيب شده است. اين ناهاری  دار زيادی آش میچاشنی مق

که از پيشرفت صنعت برای          ای   کند... نتيجه      سرهم همه روزکارگرِکشاورز صرف می                 که پشت   است  
های   ای جای پارچه        های پنبه    وهوای سخت و مرطوب پارچه    که در اين آب است وی حاصل شده اين

آيد، بيرون رانده  شمار می " چای به که "اسماً وسيلة چيزی قَوی به های راگرفته ونوشابه بافت محکمِ خانه
کُلبة روستائیِ      کشاورز ساعات متمادی در معرضِ باد و باران قرارگرفت، به                   ازآنکه است... پس   شده

باگلوله                    خود برمی     ند و    يافته   هائی از خاک و غبارِ ذغال ترکيب                 گردد تا نزديک آتشی از ذغال  ا
 ←کُلبة وی ازگل و سنگ  انگيزند، دمی بيارامد. ديوارهای ابرهائی از اسيدکربن و اسيدگوگرد برمی
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                                                                    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
→ که قبل است آن همان خاکی ساخته شده وکف ای   کُلبه توده    کُلبه نيز وجود داشت، بامِ از ساختمان

گرفته شده است و در چنين      برآمده است. هر سوراخ و شکافی برای حفظ حرارت هم بهاز کاه شل و 
شود، نان شب را با         تنِ او خشک می      که به   هوای اهريمنیِ پرتعفّن، پای درگل و اغلب با يگانه لباسی       

ا بگذرانند     ه  کُلبه  قبيل   اند پاسی از شب را در اين         که مجبور بوده هائی کند. قابله زن و فرزند صَرف می
اند ديوار را         رفت و چگونه مجبور بوده           کف اتاق فرو می        آنان در لجنِ       پاهای    اندکه چگونه  کرده نقل

وجودآورند. عدة بسياری شهود        ای به که آسان بود! ـ تا برای خود راه نَفَس ويژه کنند ـ کاری سوراخ
هر شب درمعرضِ تأثيرِ  (underfed)وا ن کم دهندکه دهقان متعلّق به درجات مختلفة جامعه شهادت می

وجود آيند هيچ        آنکه درنتيجه، مردمی ناتوان و خنازيری به                     و برای    است اين ياآن حادثة غيرصحی 
و   (Caermarthenshire) شاير کارمارتن  های کارمندان بخش که  کم نيست... اطالعاتی دليل و حجتی

و احوال را نشان   نَحوِ بارِزی همين اوضاع اند به يارگذاردهدر اخت  (Cardinganshire)شاير  کاردينگان
است. عالوه بر  شود وآن شيوعِ بالهت وکودنی دهند. درد بازهم بزرگتری بر اين احوال اضافه می می

ماه آزگار بادهای سخت جنوبِ غربی سرتاسرِ اين سرزمين  ۹تا  ۸اين شرايط اقليمی نيز هست. سالی 
های غربی را فرا         های تپه    طور عمده شب     که به   سازند  آسا می های سيل آن باران ر دنبالِروبند و د را می

ها  گيرند. دار و درخت جز درجاهای محفوظ نادر است و در جاهای غيرمحفوظ باد چنان درخت می
کوهی پنهانند و يا اغلب در درون                 ها در پسِ     اُفتند. کُلبه     دهدکه از شکل و صورت می           را تکان می     

توانند در  قدّ محلّی و حيوانات شاخدارِ بومی می ها و معادن سنگ قرار دارند. تنهاگوسفندان پست دره
و  (Glamorgan)گالمورگان        های معدنیِ خاوری يعنی به            ها زيست نمايند... جوانان به بخش   چراگاه

کند. مثالً     خود را حفظ      تواند تعداد       می  شاير  کارمارتن     کنند...      مهاجرت می    (Monmouth) ماوث مون
  شرح زير است: بهشاير  کاردينگانوضعِ جمعيت در 

  

    ۱۸۵۱           ۱۸۶۱                                 
  

  ۴۴۴۴۶  ۴۵۱۵۵  ذکور
  ۵۲۹۵۵  ۵۲۴۵۹  اُناث

  ـــــــــــــــــــ                          ــــــــ         ــــــــــــ                                                                   

  ۹۷۴۰۱  ۹۷۶۱۴  جمع                         
    

(Dr. Hunter's Report in "Public Health. Seventh Rep. 1864", London, 1865, p. 498-502, 
passim).  
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ای ازگزارشِ        گويد: "هرصفحه خود می درگزارشِ رسمیِ بهداشتیِ دکتر سايمون

کشاورزیِ ما وکيفيت       کارگران مساکنِ است دربارةکميت غيرکافیِ شهادتی ر هانتردکت
مراتب بدتر شده       جهت به   ِ مزبور از اين        کارگران      که وضعِ   هاست  بارِ آن. و سال        فالکت  

ای دشوارتر شده است و اگر هم پيدا                کاشانه  کشاورزی يافتنِ کارگر است. اکنون برای
ويژه طیِّ      ها پيش متناسب باشد. به       کمتر از قرن      های وی     مندی  شود شايد برای رفعِ نياز         

است و اکنون شرايط مسکنِ روستائی در        سال اخير اين بليه رشد سريعی يافته ۲۰يا ۳۰
آنهاکه ازکارِ وی ثروتمند      که متمولين، يعنی است. جز درموردی بارترين درجه فالکت

  آميز داشته باشند، خود او هيچگونه   ترحماند، مفيد شمرند باوی رفتارِ باگذشت و  شده
کند   خود بارور می         که  ای در اين امر ندارد. مسئلة اينکه آيا وی در روی زمينی                              چاره   

محلّی برای سکونت خواهد يافت يا نه، آيا اين محل شايستة نشيمنِ انسان است يا                               
فقر و بينوائی را         قدر تحملِ بارِ      خوکان، آيا خانة مزبور دارای باغچة کوچکی،که اين          

بهای  اجاره پرداخت توانائی وآمادگیِ وی برای ها به کند، هست يا نه، همة اين آسان می
که ديگران حق و اختياری را               است  آن   وجه بستگی ندارد، بلکه منوط به   هيچ متناسب به

ت دهند. وسع     دلخواه دارند چگونه مورد استفاده قرار می              که در صَرف دارائیِ خود به
که مجبور سازد درآن تعداد معينی خانة                   دامنة ملک هرقدر باشد هيچ قانونی نيست               

باشد. و نيز قانون     اولی تعدادی محلِّ سکونت شايسته، وجود داشته طريق مسکونی، و به
است،کوچکترين        وآفتاب ضرور    کارِ وی مانند باران آن روی زمينی،که کارگر در برای

کند...     تر می   ديگری بازکفّة ترازو را عليه وی سنگين     [آشکار] بيِّنِ شناسد... امرِ حقّی نمی
راتبينوايان و مقر فقرا وتحميلِ وآن تأثيرِ قانون آن بر عوارضی      آن دربارة محلِّ اقامت

تحت تأثيرِ مقررات اين قانون هر بخش                  ١شود.   که از بابت فقرا از اوگرفته می                 است 
                                                

ها   پينه  که اينگونه وصله  زودی خواهد آموخت کمی بهبود يافته است. تجربه به قانون ۱۸۶۵ـ در سال ۱
 کند. دردی را دوا نمی
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کشاورزیِ ساکنِ حوزة خويش را به                  که عدة کارگران          ازلحاظ پولی عالقمند است          
کوشا و   کارگرِ سخت    آنکه برای      جای   کارِ زمين به      حداقلّ محدود سازد زيرا بدبختانه               

کمابيش درازی         اش استقاللی مسلّم و مستمر تأمين نمايد غالباً وی را از راه                          خانواده     
که   قدری نزديک است        طول راه به  که در تمامِ ئی رانَد، مستمندی سمت مستمندی می به

کند. بنابراين        هر بيماری يا هرکمبود اشتغال بالفاصله مراجعه به بخش را ايجاب می                           
تهر جمعي عوارضی راکه آن بخش                       سکونت کشاورز در قلمرو بخش آشکارا ميزان

ين  فقط با اتخاذ ا       ١کند... مالّکان بزرگ   پردازد بيشتر می بابت فقرای حوزة خويش می
که در درون ملک آنان نبايد هيچگونه خانة کارگری بنا شود فوراً نيمی از                                   تصميم 

نـة فقرا ازگردن وامی                          خويش    مسئوليت    اعا  اساسیِ           را در مورد نون  ينکه قا   کنند. ا
اند    انگلستان و مقررات قانون تا چه حد اين نوع مالکيت بالشرط را در مد نظر داشته                            

خواهد انجام       سازد "در ملک خود هرچه دلش می               دار را مختار می          که يک نفر زمين     
کند مانند يک بيگـانه رفتار نموده او را                  که زمين را آباد می          کس  دهد"، و بتواند با آن   

بحث دربارة آن از حدودگزارشِ من خارج          که است  ای  از خاک خويش برانَد، مسئله
مقياس وسيعی مورد  جنبة انتزاعی ندارد و عمالً بهوجه  هيچ يد به است... اين اختيارِ خلع

 کارگرِ      بر شرايط سکنای      که   است   از عواملی       خود يکی     گيرد. اين       استفاده قرار می        

اخير دريافت.        توان از روی سرشماریِ             عيب را می      است... دامنة اين           مسلّط   کشاورز    
-تقاضای روز       وجود باالرفتنِ        اخير، با     دهدکه طیِّ ده سال         می  سرشماریِ مزبور نشان        

حدی   مختلف انگلستان به  بخشِ ۸۲۱های مسکونی در ساختن خانه اَفزون مسکن، ويران
  جمعيتی  که شود کنيم ديده می مقايسه۱۸۵۱را باسال۱۸۶۱اگرسال که  است افزايش يافته

                                                
 (Close Villages)گرددکه: نامِ دهات بسته  مطالب بهتر معلوم شود متذکّر می ـ برای اينکه دنبالة اين۱
 (Open Villages)آن هستند، و دهات باز  کالن مالک شودکه يک يا دو اربابِ اطالق می آن دهاتی به
که   مالکينِ بسياری تعلّق دارد. در اين دهات اخير است                         که زمينشان به خُرده         شود  گفته می   آنهائی    به 

  سکونی دست زنند.های م های روستائی و خانه کُلبه توانند به ساختنِ دالّالن ساختمانی می
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 کسانینظر از صرف اند، و اين گرديده % متراکم۴
 ترازکوچک درمساحتی ۵% ۱

 از   بيش     ۱
۲ ۳ 

 دکتر هانتر    اند...       کنند) مجبور به تَرک اقامت شده             کار می    که  که (حتّا در بخشی       است 
دست  ه بهک ای کاهی به هدف خود رسيد نتيجه اينکه پروسة جمعيت محض گويد، به می
اد  تعد  های روستائی به    کُلبه که درآن دهی است يعنی (show-villages)نما خوش ده آيد می

ها هيچکس حقِّ سکونت ندارد مگرگوسفندچرانان،   کُلبه  اند ودرآن کمی محدود شده
رفتاریِ      که معموالً از اَلطاف و خوش            گروهی    باغبانان و قُرقبانان و خادمان دائمی يعنی   

  ١ارباب برخوردار است." 
ورز   کشا    کارگران        که   شود  وکار دارد و لذا ديده می                  کشت  ولی زمين احتياج به        

ساکنينِ ملک صاحب زمين نيستند بلکه از يکی از دهات باز،که شايد سه ميل با محلِّ  
هاشان در     کُلبه  شدن  هاکسانی هستند،که پس از ويران               اند. اين      کار فاصله دارد، آمده             

که جريان     اند. ازنقاطی   مالکين پذيرفته شده وسيلة تعداد بسياری از خُرده دهات بسته، به
خود از سرنوشتی      های روستائی بارِکُلبه رود غالباً ظاهرِفالکت ای می نتيجه چنينطرف  به

توان در      کند. درجات مختلفی از ويرانیِ طبيعی را می                   که بدان محکومند حکايت می       
  کارگر مجازاست       است  که اين پناهگاه سرپا ايستاده ها خواند. تاهنگامی کُلبه پيشانیِ اين

که از او مطالبه         بپردازد و غالباً وی از اين امکان، حتّا اگر قيمتی                        کرايه     که ازآن بابت       
بهای خانة خوبی باشد، بسيار خرسند است. ولی هيچگونه تعمير            کنند برابر با اجاره می

                                                
ِ دوم هنگامِ     کاترين   که   نما ظاهری بسيارآراسته دارد ولی مانند همان دهاتی                         چنين ده خوش      ـ يک ۱

دهات    است. در دوران اخير حتّا چوپانان نيز غالباً ازاين                          کريمه ديده بود غيرواقعی             مسافرت خود به      
  است گوسفندی آغُلِ (Market Harborough)هاربورو مارکت درنزديکیِ شوند. مثالً می رانده نما خوش

کردن آمدورفت زياد            کم  کارِ يک مرد احتياج دارد. برای آکر مساحت دارد و فقط به ۵۰۰که تقريباً 
چوپان    به  (Northampton) نورثامپتون و  (Leicester)سستر الیهای وسيع و زيبای  در روی اين چمن

شيلينگ مزد او     ۱۲ئی داده بودند. اکنون يک شيلينگ بر                اخل بناهای مباشرت روستا          ای در د      کُلبه  
 کنند و وی بايد خيلی دور در ده بازی برای خود جائی بجويد. عنوان محلِّ سکونت اضافه می به
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که   تواند انجام دهد. وقتی             چيز خود می     که مستأجرِ بی     شود مگرآنچه     يا اصالحی نمی    
کُلبة     که  گردد تازه چيزی جز اين نيست              ت می پس از مدتی باألخره بنا غيرقابل سکون         

سان درآينده ماليات          شود و بدين     های ويران ديگر افزوده می                روستائیِ ويرانی برکُلبه         
  مربوط به اعانة فقراکمتر خواهد بود.

ها و امالک تحت        وسيلة کاهشِ جمعيت زمين       داران بزرگ به          که زمين    درحالی    
کوچک    ترين شهرهای   کنند، نزديک ازگردن خود وا می اختيارِ خويش ماليات فقرا را

ترين شهرها و     گوئيم نزديک      پذيرند. وقتی می        ريخته را می      يا قراِء باز،کارگران بيرون             
داری يعنی جائی         ميل با فارم      ۴تا  ۳ترين" تقريباً  که اين " نزديک قراء بايد توجه داشت

سان ضرورت   دارد. بدين بپردازد، فاصلهکارِ پرزحمت  کارگر هرروز بايد درآنجا به که
اش ضميمه    کارِ روزانه  آنچنان به ميلی را برای درآوردن نان روزانه ۸تا ۶پيمائیِ يک راه

  وسيلة زن و يا اطفالِ         گوئی اصالً قابل اهميتی نيست. هرکارِکشاورزی نيز به          کندکه می
  که از   هائی   گرفتاری     ولی   شرايط مشدده قراردارد.                 شود تحت همين    انجام می       کارگر   

-گران قطعه     اين نيست. در قراِء باز، معامله                  شود منحصر به    کار ناشی می      دوریِ محلِّ     

قيمت و تنگ درهم        های ارزان         خرند و تاآنجاکه مقدور است زاغه                هائی را می      زمين   
 نيز صحرای باز      اين قبيل مساکنِ پر اَدبار، که حتّا اگر به                     سازند. و در        ای می    فشرده   

 کارگران      خواصِّ بدترين منازلِ شهری هستند،                ترين   وحشتناک     باشند دارای        مشرِف  
 هـک    اشتـانگ       ر نبايد چنين   ـ... ولی از سوی ديگ           ١کنند  ه می ـکشاورزیِ انگلستان الن            

                                                
که طبيعتاً همواره بيش از اندازه پر است) معموالً رديف هم ساخته                باز کارگران (درقراِء های خانه"ـ ۱

گيردکه دالّل آن را ملک              های مزبور درمنتهای قطعة زمينی قرار می که عقبِ خانه طوری شوند، به می
دکتر  خواند. بنابراين هيچ راهی برای نفوذ روشنائی و هوا جز ازطرف مقابل نيست." (گزارش خود می

ها  انهآبجوفروش يا عطّارِ ده، خود موجرِ اين خ افُتدکه ). "بسا اتفاق می۱۳۵در همان سند، صفحة  هانتر
کند. وی بايد        دار اربابِ ديگری هم پيدا می                است. در اينگونه مواردکارگرکشاورزی در جنبِ فارم               

 ←ليرةاسترلينگ  ۴معادل بهائی شيلينگ درهفته، منهای اجاره۱۰حال مشتریِ موجر نيز باشد. با درعين
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ای شايستة     خانه     است    ساکن    خويش    وکارِ    کشت د مور    لکم   در    که    کارگری       گويا   
  کُلبة روستائیِ  حتّا در امالک شاهزادگان آورد. دست می خود به زندگیِ فعال و بارآورِ

ای را     طويله       که   داری هستند      نـلُردهای زمي         واع است.    ـبارترين ان       از فالکت    غالباً      وی  
پندارند و با وجود اين              آنها کافی می      های    کارگران خويش و خانواده                زندگیِ    برای   

 ١د.ـآورن      چنگ  د به ـز اين اجارة خويش پول نق              که تا سرحدّ مقدور ا          دـندارن     ابائی    

                                                                                                       
صرف خويش است مقدارناچيز چای، قند،آرد، صابون، شمع وآبجوی موردم درسال، وی موظّف →

). درواقع اين قراِء باز ۱۳۴قيمت دلخواه دکّاندارِ مزبور از وی خريداری نمايد." (همانجا، صفحة  را به
هائی هستند  مسافرخانه های روستائی خانه انگلستانند. بسياری ازاين کشاورزیِ  پرولتاريای ها"ی "کيفرگاه

که استحکام و     اش د. مرد روستائی و خانوادهجور لوديان وِلگرد اطراف درآن آمدورفت دارن که همه
کرده بود، در اين            انگيزی در ناتميزترين شرايط حفظ      نَحوِ واقعاً شگفت پاکیِ اخالقیِ خود را غالباً به

ی عاليجناب اين خود مکری         )۱ـ۱(ها شيلوکشوند. البته بينِ  کشانده می تباهی اوضاع و احوال ديگر به 
منشانه    ها را فريسی      رود شانه    کوچک و قراِء باز سخن می ساختمانی، مالکين که هرگاه از دالّالن است

وار" آنها منشأ پيدايشِ "قراِء باز" است  دانندکه "دهات بسته و قراِء نمونه خوبی می باال بياندازند. آنان به
  ت اعظمِ  کوچک قراِء باز، قسم          بدون مالکينِ     " آنان ممکن نيست.        و بدون چنين قرائی زندگی برای                

      لکی                       کارگرانم نمايند."             که درآن به        کشاورزی مجبور بودندکه زير درختان بيتوته  کار مشغولند 
های مرکزیِ انگلستان)  نشين (کُنت مدلند). سيستمِ قراءِِ "باز" و "بسته" در سرتاسرِ ۱۳۵(همانجا، صفحة 

  و در تمامِ قسمت شرقیِ انگلستان رواج دارد.
  "بازرگان ونيزی" نموده شده است. شکسپيرکه در درامِ معروف  است رة رباخوارِ سنگدلیچه Shylock) ۱ـ۱(

  
 

شوند   طور مستقيم يا غيرمستقيم ازکارِ مردی متمول می                  ـ "موجر (اعم از فارمدار يا مالک زمين) به         ۱
ةاسترلينگ    لير  ۵يا   ۴پردازند و سپس از همين مرد بيچاره ساالنه                    وی می    شيليگ به  ۱۰ای    که هفته  

ليرةاسترلينگ هم ارزش ندارند. ولی      ۲۰گيرندکه در بازارآزاد  هائی پس می بهای خانه عنوان اجاره به
گويد: يا خانة مرا بپذير و يا اثاثت      شودکه می زورِ مالک زمين تحميل می آنان فقط به قيمت مصنوعیِ

جائی ديگر پيداکن... اگر احياناً                 کنی برای خود   کار ازجانب من مس و. بدون تصديقکن و بر را جمع
کار مشغول شود  آهن يا درمعدن سنگی به گذاریِ راه ازآنها بخواهد برای بهبود وضع خود در پل يکی

 ←  گويد: يا برای من با همين مزد نازل کارکن و يا در                      وی می همان قدرت مالک حاضر است و به
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 باشد  پنجره   بی   اجاق ومستراح و         خواب، بی    اتاق ای ويران يا يک کُلبه هرچند مسکنِ وی
ای در     باشد،کارگر هيچ چاره          ای هم نداشته      آبی جز چاه درآن نباشد و باغچه  ومجرای
 The Nuisances)ما  بهداشتیِ بت مراق  به  مربوط  ندارد. و قوانين عدالتی  همه بی برابرِ اين

Removal Acts) عهدة همان     به  درست    قوانين   األثرند. اجرای اين مسلوب موارد نيز دراين
نبايد برقِ    دهند...       اجاره می      را به      هائی   که خود چنين بيغوله      است   گذاشته شده    مالکينی  
ات عام و متفوق را که          کندکه اين واقعي     موارد استثنائی چنان چشمان ما را خيره برخی 

وحشتناک     بسيار    واقعاً    نکنيم. اوضاع بايد است، مشاهده بردامنِ تمدن انگلستان لکّةننگی
اين نتيجه     دار متّفقاً به  صالحيت باشد زيرا باوجود افتضاح وضعِ موجود مساکن، ناظرينِ

کوچکتر    مراتب    به آن    که اهميت    است  مساکن عيبی عمومیِ اندکه حتّا ناآبرومندیِ رسيده
  کارگران     مساکنِ جمعيت فشردگیِ که درهم است آنهاست. ساليان دراز ازکمبود عددیِ 

عمومِ   که با مسائل بهداشتی سروکار دارند بلکه برای                      کسانی   تنها برای     کشاورزی نه       
است.   که به زندگیِ آبرومند و اخالقی عالقمندند موضوعِ رنج و اندوه عميقی                      آنهائی

های واگيردار در           دهندگان مأمور بررسی اشاعة بيماری که گزارش مين سبب استه به
-کند، درهم      جِلوِه می    نظر قالبی  که به نواحیِ روستائی، مکرر درمکرر وبا بيان همانندی

را برای جلوگيری       کوششی اندکه هرگونه شمرده مثابه علّتی هارا به خانه جمعيت فشردگیِ
ثبوت   سازد. و باز بارها به            که دررسيده است عقيم می         واگيرداری       از پيشرفت بيماریِ        

رغمِ تأثيرات بسيار مثبت زندگیِ روستائی درسالمت مردمِ روستا،         علی که است رسيده
کند درعين      های واگيردار را تسريع می              قدر اشاعة بيماری که اين جمعيت همين انبوهیِ

واحوال      که اين اوضاع  ی نيز مؤثّراست. وکسانیهای مسر بروزِ بيماری حد در حال تاچه 

                                                                                                       
-زمينی سيب هم به داری باخود بردار ونظری کیکن و برو. اگرخو هفته اسبابت را جمع عرضِ يک →

ات درحال روئيدن است. ولی چنانچه وی نفعِ خود را درجای ديگر دانست   که در باغچه هائی بيفکن 
  افزايند."  عنوان تمرد از خدمت خود می بها  به دار) بر ميزان اجاره بسا مالک (يا فارم آنگاه چه

).132  (Dr. Hunter: "Public Health. Seventh Report etc. for 1864", 1864, p. 
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که موضوعِ    اند.آنان حتّا آنجائی اند دربارة فساد بزرگتر نيز سکوت نکرده را افشا نموده
اندکه طرف ديگر         مسائلِ بهداشتی بود تقريباً مجبور بوده                به   اصلیِ تحقيق فقط مربوط   

شوندکه    اين امرِ رايج را متذکّر می              آنها   که   مسئله را مورد توجه قرار دهند. درحالی                     
تنگ درهم      خوابی    اتاق    چگونه افرادی از هر دو جنس، متأهل يا مجرد، غالباً در يک                           

شدکه درشرايط يادشده         می   گزارش اين يقين حاصل        ، ناگزير ازآن(huddled)لولند می 
پا گذارده می                 احساسات شرم و عفّت به خشن           بالضرور        ترين وجهی زير  ه شوند و 

گزارشِ من،       ... مثالً در پيوست آخرين       ١گرايد تقريباً هرگونه پاکیِ اخالقی به فساد می
 شاير  ينگهامکبااز توابعِ    (Wing) وينگدر  تب آغازِ شيوعِ راجع به  (Ord) اورددکتر 

(Buckinghamshire) گريو وين اهلِ از جوانی دهد چگونه می گزارش (Wingrave)تنِ با 

خود با نُه نفرِ ديگر باهم دريک            بيماریِ درنخستين روزهای وی بود.  آنجاآمده به دار تب
خوابيد. در عرض دو هفته اشخاصِ مختلفی مبتال شدند و طیِّ چند هفته پنج                         اتاق می    

 دکترهاروی دارگرديد و يکی ازآنها فوت نمود. در همين موقع  از نُه نفرِ مزبور تب نفر
(Dr. Harvey) بيمارستا پزشک شيوعِ بيماریسن ژرژن به   ،که درزمان  مناسبت    معالجات

که   جوانی     داد: "زن        گزارش چنين من زمينه به رفته بود، درهمين وينگخود به  خصوصیِ

                                                
که   توانند برای برادران و خواهران بالغی                  وجه نمی يچه اند به کرده که تازه ازدواج ـ "زنان و شوهرانی۱

ای باشند. و بااينکه قانوناً کسی حق ندارد حوادث  کننده کنند نمونة تربيت مان اتاق با آنان سر میدر ه
نکته وجود دارد حاکی ازآنکه          کافی برای اثبات اين های کند، فاکت ا محارم را ثبتمربوط به زنای ب

دکتر ." (اند که در زنای محارم شرکت داشته است مشقّات عظيم ودر اکثرموارد مرگ سرنوشت زنانی
 فيهکارآگاه خ       عنوان    که ساليان دراز به         ). يکی از مأمورينِ پليسِ روستائی              ۱۳۷، همانجا، صفحة   هانتر

عفّتیِ   گويد: "درجة بی         کرد، دربارة دختران ده خود چنين می           کار می در بدترين محالّت لندن [مخفی]
آنان را من هيچگاه طیِّ            تربيتیِ   حيائی و بی     شود، بی    فاحشِ اين دختران را که از سنين پائين آغاز می  

کنند. جوانان       ند خوکان زندگی می       ام... آنان مان           زندگیِ پليسیِ خود در بدترين محالّت لندن نديده          
  خوابند." با هم در يک اتاق می جا همه يک بزرگ و دختران، مادران و پدران

("Child. Empl. Comm., Sixth Report", London, 1867, Appendix, p. 77, N. 155. 
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  نامشروعِ خود، با دو مرد جوانی              اتاق باپدر ومادرش وطفلِ تب بود شب دريک به مبتال
نامشروع داشتند، يعنی مجموعاً            که هر يک فرزند       که برادرانش بودند و دو خواهرش      

  ١خوابيدند."  محل می طفل درهمين۱۳ازآن خوابيد. چند هفته قبل جا می با ده نفر، يک
 تنها در مناطقِ زراعتی بلکه درتمامِ      کُلبةکارگران روستائی را نه ۵۳۷۵ دکتر هانتر

تا فقط    ۲۱۹۵  کُلبه  ۵۳۷۵های انگلستان، مورد بازديد قرار داد. از ميان اين                       نشين کُنت
فقط صاحبِ دو     بهلکُ   ۲۹۳۰خواب داشتند (که اغلب اتاق نشيمن نيز بود)،                     يک اتاق    

گُلچينِ مختصری از      خواهم    کُلبه دارای بيشتر ازآن بودند. اينک می                   ۲۵۰خواب و اتاق
 نشين در اينجا بياورم:   کُنت ۱۲ميان  

  
  (Bedfordshire) بِدفوردشايرـ ۱

 ۱۰  و عرض    ۱۲طول    به تقريباً   خواب  اتاق : worth)(Wrestlingورث لينگ ورست
وسيلة ديواری       غالباً به    ای   طبقه  کُلبةکوچک يک  کوچکترند. هم پا، يااينکه بسياری ازاين

که پنج قدم و شش       ای   اکثراً درآشپزخانه         خواب تقسيم شده است.        ای به دو اتاق         تخته 
ة استرلينگ است. مستأجرين         لير  ۳بها  اند. اجاره است تختخوابی زده انگشت ارتفاع آن

گذارد.      دراختيارِآنها می   خانه فقط سوراخی بايد مستراحِ خويش را خود بسازند، مالک
ها ازآن      سازد تمامِ همسايه       افتدکه تا يکی از مستأجرين مستراحی می                اغلب اتفاق می      

ارهای    ديو   زيبائیِ نايابی داشت.            ريچاردسون     نامِ    ها به   کنند. يکی از خانه         استفاده می    
هنگامِ تعظيم بادکرده بود. يکی از اَضالعِ سقف                     آن مانند لباسِ بانوان به              ساروجیِ   

ضلعِ   اين    روی     و شوربختانه بر    )٢([گود] مقعر بود و ضلع ديگر [برآمده] شکل، محدب مثلّثی
                                                

  .Public Health. Seventh Report, 1864", 1864, p" 14 - 9. ـ ۱

است. چون  نموده دربرابرِکلمة "محدب"وضع "گوژ"را "کاو"را دربرابرِ"مقعر"وواژة ) فرهنگستان واژة۲(
کلمات تاکنون مستعمل عربی  که بر مترجم معلوم نيست تا چه حد اين اصطالحات جديد مفاهيمی را

  شمرد. حرا مرج قديم های ازهمان واژه نمايند استفاده زبان ايجاد می خوانندة فارسی کردند درذهنِ ادا می
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ومعوجی ازگلِ        که عبارت از لولة کج        ئی قرار داشت اخير همچون خرطومِ فيل بخاری
منزلة شمع مورد استفاده قرارگرفته بود تا از سقوط               وب بود. چوبِ درازی بهرس و چ

خانة بازديدشده فقط          ۱۷شکل بودند. از       ها لوزی کند. درها و پنجره بخاری جلوگيری
خواب داشتند و اين چهار خانه نيز لبريز از آدم بود. در                 آن بيش از يک اتاق چهارتای

بچه وغيره     ۶شوهر با     و    کودک، يک زن        ۳بالغ با    جوان     ۳خوابگاهی      های يک    کُلبه 
  کردند. زندگی می
.  شيلينگ  ۱۰، مزد هفتگیِ مردانليره ۵تا  ۴گران، از  بهای اجاره : (Dunton)دنتون

بها را جبران نمايند.          ها اميدوارندکه ا ز راه حصيربافیِ خانوادة خود بتوانند اجاره                                 اين  
خانه را     هم بدهند تا اجاره         که بايد دست به      ة آنهائی    تر باشد عد    بهاگران     هر قدر اجاره       

خوابند     که در يک اتاق می         کودک    ۴بپردازند بيشتر است. شش نفر آدمِ بزرگسال و                   
که از    ها  ترين خانه     ارزان      دنتون   پردازند. در          می   شيلينگ  ۱۰ليره و     ۳از اين بابت مبلغ        

. شود  کرايه داده می     يرةاسترلينگل ۳پا است دربرابر ۱۰آن  پا و عرضِ ۱۵آن  برون طولِ
خواب بوده است. کمی بيش از ورود        اتاق ۲خانة مورد بررسی دارای  ۱۴تنها يکی از 

  ريزیِ ساکنين،کثافت ديوارهای خارجیِ         که در اثرِآشغال است ای ديده شده به ده خانه
بود و   انگشت ازقسمت پائين دررا نابود ساخته     ۵آن را فراگرفته بود.گند و پوسيدگی 

رانند  بيرون می وسيلة چندآجرکه ازداخل به هنگام برای بستنِ در، اين سوراخ را به شب
از پنجره، هم چهارچوب  نمودند. نيمی پوشانند، مسدود می آن را با حصيری می و روی

کودک بدون هيچگونه ۵بزرگسال و ۳کلّی ناپديد شده بود. دراين خانه  و هم شيشه به
 Biggleswade)ويد يونيون      بيگلس بدتر از نقاط ديگرِ          دنتون   دند.   لولي   اثاثی در هم می       

Union) .نيست  
  
  (Berkshire) شايررکبِـ ۲

يک مرد، يک زن و چهارکودک در يکی    ۱۸۶۴در ژوئن  : (Beenham)هام  بين
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خدمت    که درجائی به  از دختران کردند. يکی طبقة روستائی زندگی می يک های ازکُلبه
ها   ازکودک       ديگر   يکی  دختر ورپريد. برگشت.اين خانه به مخملک تب بود با شده گماشته

آنها خوانده شد مادر و يکی از               به بالينِ    دکتر هانتر    که   بيمار شد و درگذشت. هنگامی   
-تأمينِ منفرد     تيفوس مبتال بودند. پدر وکودک ديگر درخارج خوابيدند. ولی  اطفال به

وپاگيرِ اين       و شد، زيرا در بازارِ تنگ و دست          ساختنِ مبتاليان با دشواریِ ديگری روبر
خانة    انجاميد...کرايه      می طول  تيفوس به وشوی رخت خانوادة مبتال به روز، شُست ده تيره

H. بچه. خانة     ۶وشوهر و خواب برای يک زن بود. تنها يک اتاق  در هفته يک شيلينگ
قدم   ۷آن    شت و پهنای   پا و شش انگ     ۱۴آن    پنس در هفته کرايه دارد، طول          ۸ديگری 

خواب نه پنجره دارد نه بخاری، جز داالن  قدم ارتفاع دارد، اتاق ۶است، آشپزخانة آن 
اين خانه       شود، باغچه هم وجود ندارد. در                  نه در و نه روزن ديگری درآن ديده می                      

کرد. پدر و پسر         چندی پيش مردی با دو دختر و يک پسرِ بزرگسالِ خود زندگی می                 
که   خوابيدند و دختران در داالن. هر يک از اين دختران تا هنگامی                                می در تختخواب    

  ازآنها برای زايمان به              بودند و فقط يکی       شده  کودکی    زيست دارای       جا می خانواده يک
  رفته و سپس مجدداً به خانه برگشته بود.(Workhouse) کارستان 

  
 (Buckinghamshire) شاير بکينگهامـ ۳

آکر هستند     ۱۰۰۰معادل     که مجموعاً دارای مساحتی  روستائیکُلبة  ۳۰ناحيه دراين
 برادنهامنفر آدم است. بخشِ  ۱۴۰تا  ۱۳۰پناهگـاه (Bradenham)  آکر    ۱۰۰که دارای

زن   ۵۴مرد و ۸۴خانه بود و جمعيتی مرکّب از  ۳۶دارای  ۱۸۵۱مساحت است، درسال 
که ترکيبِ ساکنينِ      معنیاين  جبران شد به ۱۸۶۱داشت. اين نابرابری ازلحاظ جنسی در

تعداد افراد از        سال به گرديد ولذا طیِّ ده مؤنّث نفر ازجنس ۸۷نفر مرد و ۹۸از آن عبارت 
ها   نفر افزوده شد. در اين خالل از تعداد خانه                      ۳۳تعداد اُناث        نفر و به  ۱۴جنسِ ذکور 

  يک واحد کم شده بود.
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و با سبک خوبی بنا شده است.        ساز   آن تازه  قسمت اعظم   : (Winslow) سلو وين
ای از يک       های بسيار محقّر هفته       رسدکه تقاضای خانه زياد است، زيرا کُلبه                 نظر می   به 

  شود. پنس اجاره داده می ۳و  تا يک شيلينگ  شيلينگ
يافته    در اينجا مالکين از لحاظ اينکه جمعيت افزايش    : (Water Eaton)واتر ايتون

بايست    اند.کارگری فقيرکه تقريباً می      کرده موجود را خراب های % خانه۲۰است تقريباً 
که آيا     کارش طی کند درجوابِ اين سؤال                چهار ميل مسافت را برای رسيدن به محلِّ    

گويد: "نه،آنها محقّقاً خودداری            سکونت بيابد می کُلبة نزديکتری برای  توانست نمی وی
  بزرگی را بپذيرند." کنند از اينکه مردی چون من با چنين خانوادة می

خواب،که درآن چهار     يک اتاق  :سلو ويننزديک   (Tinker's End) اند تينکرس
 ۵پا و    ۶پا عرض و     ۹پا طول و      ۱۱کنند، دارای          کودک زندگی می         ۴بزرگسال و      

انگشت،    ۳پا و    ۱۱طولِ    ترين نقطه است. اتاقِ ديگری به               انگشت ارتفاع، در مرتفع             
ها  نفر است. هر يک ازاين خانواده ۶انگشت، منزلگاه  ۱۰پا و  ۵ پا و ارتفاعِ ۹عرضِ  به

اَعمال شاقّه درنظرگرفته شده است در اختيار                   کمتر ازآنچه برای محکومين به             فضائی  
يک   خواب داشته باشد، نبود، هيچ       که بيش از يک اتاق ای اند. در اينجا هيچ خانه داشته

بهای هفتگی از يک         اجاره    ب درآنها بود.          ازآنها درِ عقبی نداشت و بسيار نُدرتاً آ                   
خانة مورد بازديد تنها             ۱۶شد. از ميان       حساب می     شيلينگ  ۲وچهار پنس تا        شيلينگ

 زدکه به رسيد. مقدار هوائی می  شيلينگ۱۰هفتگيش بهيک نفر بودکه م    هرنفر درموارد
المثَل شب او     فی توانست، اگر  که وی می است اندازة هوائی رسيد به مذکور در فوق می

  هرحال    ساختند، استنشاق نمايد. به          حجمِ چهار قَدم محبوس می          را در يک قوطی به         
  خودروئی برای تهويه دارند.های قديمی وسايلِ  کُلبه

  
 (Cambridgeshire) شاير کمبريجـ ۴

آبروترين       بی  دارای      ناحيه  است.اين مختلفی مالکينِبهمتعلّق(Gamblingay)گمبلينگی
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آن بسيار است. يک          است در جائی يافت. حصيرآبادهای                 که ممکن    است   ائی ه  کُلبه 
 گمبلينگی  ای در ميان لَجن وکثافت بر              و رضای نااميدانه          وارفتگیِ مرگبار و تسليم           

-ده مشهوداست، در منتها           که در مرکزِ اين خودواگذاری حکمفرماست. فراموشی و به

ها ذره ذره        که خانه    نَحوی   گيرد به    خود می    ه به آن صورت شکنج     اليه جنوبی و شمالیِ      
و  بخت را تا رگ       داران غايب خون اين قَصَبة شوريده روند. زمين پوسند و ازبين می می

اند،    خوابی درهم چپيده         اتاقبها بسيار زياد است. هشت تا نُه نفر در  اجارهمکند.  پِی می
خوابِ    ک يا دو فرزندند در اتاق             که هرکدام دارای ي            شخصِ بزرگسال     ۶در دو مورد 

  کوچکی جاگرفته بودند.
  
 (Essex) اسکسـ  ۵

ها   کاهشِ تعدادکاشانهکاهشِ تعداد افراد با نشين کُنت های اين دربسياری از بخش
جمعيت شده ونه موجبِ    از افزايشِ ها نه مانع خانه بخش، ويرانی۲۲ِهمراه است. ولی در

شهرها" جريان دارد. در               جا تحت نامِ "مهاجرت به           که در همه     گرديده است      اخراجی    
آکر    ۳۴۴۳ها،که مساحتی در حدود   يکی از اين بخش (Fingringhoe)هو رينگ فينگ

دستگاه رسيد    ۱۱۰اين تعداد به       ۱۸۶۱دستگاه بود، در ۱۴۵ها  تعداد خانه ۱۸۵۱دارد، در
افـزايشِ تعداد خود را   خواستند از آنجا بروند و حتّا امکان ولی با وجود اين مردم نمی

ودو نفر      وپنجاه    دويست    ۱۸۵۱درسال (Ramsden Crags) کرگس  رمسدن نيز يافتند. در
ودو نفر در       وشصت  دويست     ۱۸۶۱خانه سکونت داشتند ولی درسال             يک  و  تدر شص  

وهفت    يکصدوپنجاه     ۱۸۵۱، درسال (Basilden)بزيلدنخانه چپيده بودند. در بخشِ   ۴۹
نفر   ۱۸۰سالة بعد   زيستند، در پايان ده           خانه می   ۳۵آکر در ۱۸۲۷مقدار به نفر در مساحتی

 South)  بريج   فرن    ساوث  ،  هو  فينگرينگ   های   کردند. در بخش        خانه زندگی می       ۲۷در  

Farnbridge)    ،     مقدارِ    در مساحتی به      ۱۸۵۱درسال    کرگس   رمسدن    و  بزيلدن   ،  ويدفورد
در همين مساحت       ۱۸۶۱ولی در     کردند    خانه زندگی می      ۳۱۶نفر در   ۱۳۹۲آکر  ۸۴۴۹
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  خانه منزل داشتند.۲۴۹نفر در ۱۴۷۳
  
 (Herfordshire) هرفوردشايرـ  ۶

که "روحية        را    آنچه   کوچک بيش از هر ناحية ديگرِ انگلستان رنجِ                 نشينِ  کُنت  اين  
داران      ملک فارم     (Nadby)ندبی  های  کاشانه اعظمِ اندکشيده است. قسمت يد" ناميده خلع

داران  است. فارم خوابند، آکنده از جمعيت ها،که اغلب دارای دو اتاق اشانهک است. اين
ليرة استرلينگ      ۴تا   ۳بهای ساليانه از  ها را با اجاره کاشانه با وجدان آرام هر يک از اين

  دهند! شيلينگ مزد نمی ۹ای  ايشان بيش از هفته دهندکه خود به کسانی اجاره می به
  

  (Huntingdonshire) دونشاير تينگ هنـ ۷
کُلبة روستائی را      ۱۹ازآن تاريخ      خانه بود. کمی پس ۸۷دارای هارتفورد ۱۸۵۱در

چهارصدو   ۱۸۳۱قصبه در  اين کردند. جمعيت  آکری خراب۱۷۲۰کوچک دراين بخشِ
ويک نفر     سيصدوچهل   ۱۸۶۱ودو نفر و در         هشتصدوسی   ۱۸۵۲ودو نفر بود، در           پنجاه  

از   خوابِ واحد مورد بازديد قرارگرفت. در يکی       تاقکاشانة با ا جمعيت داشت.چهارده
کودک يعنی مجموعاً        ۴پسرِ بزرگسال، يک دختر بزرگسال،            ۳وشوهر،  آنها يک زن

زيستند.    کودک می     ۶نفر بزرگسال و        ۳کردند. درکاشانة ديگری              نفر زندگی می      ۱۰
پا   ۱۲طول،    انگشت    ۱۰پا و   ۱۲خوابيدند دارای           نفر درآن می    ۸هاکه  يکی از اين اتاق

  انگشت ارتفاع بود. مقدار هوای متوسط سرانه، بدون                        ۹پا و    ۶و دو انگشت عرض و  
خوابِ    اتاق    ۱۴گرديد. در       قدم مکعب بالغ می       ۱۳۰های اتاق، تقريباً به          کسرِ برجستگی

ندرت    ها به   کاشانه   کردند. دراين         کودک زندگی می        ۳۳بزرگسال و       ۳۴مورد بازديد        
  قرارِ  کوچکی، از توانستند قطعة زمينِ ساکنين می ای از ولی عده ای وجود داشت باغچه

۱  ها فاصلة زيادی  زمين کنند. اين قطعه شيلينگ اجاره۱۲تا  ۱۰آکر) 
۴

 هر رودی (معادل

ها دارندکه فاقد آبريزند. خانواده ناگزير است برای رفع حاجت يکی از دو راه   تا خانه
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خود برای دفع نجاسات برود ويا، دور ازجناب چنانچه         زمين کند: يا به قطعه را انتخاب
که   دهد وآنگاه       ها را به مدفوعات تخصيص ، کشوی يکی ازگنجه)١(اينجا مرسوم است

کود خالی نمايد.        مثابه   کشوی مزبور پر شد آن را بيرون آورده در قطعه زمينِ خود به                             
  گيرد. ی انجام میمراتب تميزتر از اين نواح گردشِ شرايط حياتی به در ژاپن
  
  (Lincolnshire) شاير کولن لينـ  ۸

خود، مادرزنش  مردی بازن (Wright)رايتاينجا درخانة  : (Langtoft)توفت  لنگ
آن برای      کند. خانه دارای مطبخی در جلو و پستوئی در عقب                 کودک زندگی می ۵و 

طول   خواب به     ق خواب روی مطبخ قرار دارد. آشپزخانة مقدم و اتا                          زباله است و اتاق        
که   است  ای   خواب باالخانه  انگشت عرض دارد. اتاق ۵پا و  ۹انگشت وعرضِ  ۲پا و ۱۲

شود.   ای باز می      پيوندند و در باالی اتاق روزنه                  قند به سقف می    آن مانندکلّه      ديوارهای      
  العاده     خاطرِ باغچه؟ ولی باغچه فوق            ای ساکن بود؟ بلکه به    چرا اين مرد در چنين خانه

ای يک     بها هم زياد است و بايد هفته            کرايه؟ اما اجاره            است. شايد از جهت       کوچک  
کارِ او است؟        که اين خانه نزديک محلِّ          جهت  پنس بپردازد. بلکه ازآن               ۳شيلينگ و  
که وی روزانه بايد برای رفتن و                  طوری    ميل تا محلِّ کار مسافت دارد به              ۶خير، خانه     

کاشانه درمعرضِ       ر اين خانه سکونت داشت زيرا اين              ميل راه برود. وی د       ۱۲برگشتن  
  هرصورت    هر قيمت شده در هرجاکه ممکن باشد و به              خواست به    اجاره بود و او می           

  ای تنها ازآن خود داشته باشد.  کُلبه
  

                                                
ـ خواننده توجه داردکه مصنّف سرمايه، چنانکه خود نيز در ابتدای اين واقعيات تذکّر داده است،                          ۱

آورد ولذا عبارات مذکور در                   را دربارة نواحیِ بازديدشده می                دکتر هانترای ازگزارشِ  فقط خالصه
ارکس نيست ومأخوذ ازگزارشِ    کالمِ خود م ايم کرده که ما "دور ازجناب" ترجمه متن و ازجمله آنچه

  خطاب به اولياِء امور انگلستان است. دکتر هانتر
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کودک   ۳۶بزرگسال و   ۳۸خواب،  اتاق ۱۲با توفت لنگ خانة واقع در۱۲ذيالً آمار
  شود: ذکر می

  تتوف لنگخانه در  ۱۲
  تعدادافراد  کودکان  بزرگساالن  خواب اتاق  خانه

  ۱شماره
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  (Kent)کنت ـ ۹
که ديفتری پيدا شد و پزشک بخش  ، هنگامی۱۸۵۹در : (Kennington)کنينگتون

آکنده از      باری     نَحوِ رقّت    گرديد، به      رسماً مأمورِ بررسی دربارة وضعِ طبقة فقيرِ مردم                   
های بسياری      که در اين ناحية ضرورتاً پرکارکُلبه                بود. پزشک مزبور دريافت             جمعيت 

ای بنا نشده است. در يکی از نقاط چهارخانه وجود      اند و هيچ خانة تازه کرده را خراب
ها دارای چهار   خانه بود. هرکدام ازاين لَقَب يافته (birdcages) که قفسِ پرندگان داشت

  اتاق با ابعاد ذيل برحسبِ پا و انگشت بود:
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  ۵/۹  *    ۱۱/۸  *    ۶/۶  آشپزخانه
  ۶/۸  *      ۶/۴  *    ۶/۶  دان زباله
  ۵/۸  *   ۱۰/۵  *    ۳/۶  خواب اتاق
  ۳/۸  *     ۴/۸  *    ۳/۶  خواب اتاق

  
  (Northamptonshire) شاير نورثمپتونـ ۱۰

  : (Floore)فلور و (Pickford)فورد پيک،  (Brinworth)ورث برين
کنند.   کار خيابان ذرع می          درنتيجة نبودن نفر ۳۰تا۲۰هنگامِ زمستان دهات به دراين

دار را چنانکه بايد           خيز و نباتات ريشه       های غلّه وکار درمورد زمين کشت داران حقِّ فارم
های مورد اجارة          که زمين    کنند و مالک زمين نيز سودمند شمرده است           همواره ادا نمی

وجود    کمبود اشتغال به      که  رو است    کاسه نمايد. ازاين         قسمت يک   خود را در دو يا سه          
-کارخواهیِ مزارع بلند است، از اين                   ندق فرياد    سوی خ     که ازآن      آمده است. درحالی

       فت    باری به زمين می         حسرت   های    محروم نگاه        سو کارگرانگاست  اين     افکنند. ش  
اند    گرسنه  دهند و در زمستان نيمه          فرسائی انجام می کارِ طاقت که طیِّ تابستان کارگرانی

کمر قتلِ ما     اينکه آخوند و ارباب   گويند: "مثل  که بين خود دارند می ای در زبان عاميانه
  ١اند."  را بسته

، پنج و يا شش بچه در       که با چهار     وشوهرهائی     هائی از وجود زن           نمونه   فلور   در  
و  کودک ويا نمونة زن    اند، يا سه بزرگسال با پنج کرده خوابِ بسيارتنگی بيتوته می اتاق

اند وغيره ذِکر         يسته ز  جا می   کودک مبتال به مخملک يک   ۶که با پدربزرگ و شوهری
اند دو خانواده مرکّب از           خواب بوده که هر يک دارای دو اتاق شده است. در دو خانه

  اند. کرده بزرگسال زندگی می ۹و  ۸

                                                
 ."the parson and gentlefolks seen frit to death at them"ـ ١
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  (Wiltshire) شاير  وويلتـ ۱۱
دارای       فقط  آنها تای هشت است. خانه موردبازديدقرارگرفته۳۱: (Stratton)ستراتون

چهارنفر     روستائی به کاشانة يک است. واقع بخش درهمين (Pentill)پنتيلخوابند.  اتاق يک
پنس اجاره داده شده بودکه در                 ۳و  ای يک شيلينگ    کودک از قرارِ هفته  ۴بزرگسال و

گرفته،که از سنگ         اتاق دردخورِ ديگری وجود نداشت. ازکف آن بجز ديوارها چيزِ به
  شد. آن، هيچ چيزِ سالمی ديده نمی تراشيده فرش است، تا سقف پوشالينِ پوسيدة نيمه

  

  (Worcestershire) شاير وورسسترـ ۱۲
جمعيت سرانة    ۱۸۶۱تا ۱۸۵۱شده زياد نيست ولی از های خراب دراين بخش خانه

  نفر افزايش يافته است. ۶/۴نفر تا  ۲/۴هرخانه از 
 های بسيار وجوددارد. برخی          های روستائی وباغچه دراينجاکُلبه : (Badsay)بدسی

آورند زيرا      محل وارد می ها "خسارات زيادی به کُلبه کنندکه اين داران اظهار می از فارم
که   است  جهت همين کنند." بنا بر اظهارِ يک جنتلمن: "به عدة کثيری از فقرا را جلب می
قندی مصرف     کُلبه هم ساخته شود مثلِ نان  ۵۰۰افتد. اگر برای فقرا پائی بهتر از اين نمی

آقا،که      ـ درمقابلِ نطرِ اين   رواقع هرقدر بيشتر بسازند بازهم بيشتر الزم است."شود. د می
نوبة خود مانند قانون  است وآن نيز به جمعيت برد ساختمان خانه موجبِ جلبِ گمان می

شود: "آخر اين          چنين متذکّر می     دکتر هانتر    کند،    طبيعی بر "وسايلِ سکنی" تأثير می          
ای از قبيلِ اعانات نيکوکارانه             ئی بيايند و چون هيچگونه جاذبة ويژهبينوايان بايد از جا

-ازجانبِ محلِّ ناراحت    باشدکه   ای آن، دافعه ) وجود ندارد ناگزير بايد علّتبدسی (در

کاشانه يا قطعة      توانست    می   هرکارگر      راند. اگر   سو می اين شود وآنهارا به تری اعمال می
 بدسی آمدن در       را به    وضعی  کارِخود بيابد مسلّماً چنين  کوچکی درمجاورت محلِّ زمينِ

دار برای       آن دو برابر بيشتر ازآنچه فارم                 که بايد برای هر وجب زمينِ              داد،     ترجيح می   
  دهد، بپردازد."  زمينِ مورد اجارة خود می
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کشاورزی درنتيجة        کارگران سوی شهرها، "زائدساختن" دائمیِ مهاجرت دائمی به
آالت    ها، استعمالِ ماشين      های زراعتی به چراگاه            ها، تبديلِ زمين  آئی) فارمتجمع (گرد
  روند. يکديگر می پای ها، پابه کُلبه يد مستمرِّجمعيت روستائی ازراه تخريبِ وغيره وخلع

جمعيت نسبیِ" آن بيشتر و فشارِ اين             اضافه    تر است، "  جمعيت کم ای هر قدر ناحيه
بر وسايل                      جمعيت بر وسايلِ      اضافه   اشتغال شديدتر، فزونیِ مطلقِ جمعيت روستائی 

گندخيز     سکنايش بزرگتر و بالنتيجه آکندگیِ جمعيت محلّی در دهات بيشتر و انبوهیِ     
قراِء پراکنده،          کوچک و    دهات های انسانی در گردد.آکندگیِ توده مردمان، زيادتر می

  دم بستگی دارد. "زائدساختنِ" بالانقطاعِ                    های روستا از مر        ساختنِ قاهرانة زمين        با تُهی  
حجمِ محصوالتشان،      عددیِ کاهشِ رغمِ کشاورزی، علی کارگران ازدياد آنها و باوجود

راندنشان      آنها خود يکی از جهات بيرون                پا شدن   آنهاست. احتمالِ بی         منشأ مستمندیِ   
پايداریِ آنها را          توان     آخرين      که  آنهاست، امری       روزی]      [تيره    اَدبار      و سرچشمة سکنای پر 

و  ١مالّکين      کنـدة   و پوست   صاف     صورت بردگـان       را چنـان به     آنان  و  شکنَد درهم می

                                                
دهد. کشاورز  حرفة او اعتبار وآبروئی می حتّا به (hind)کشاورز (heaven-born)ـ "شغلِ خداخواستة ۱

که جايش درمنزلِ خاصِّ مردان متأهل باشد،  و                    است  شايستة آنبنده نيست بلکه سربازِ صلح است و 
از کشور به سرب کاری شبيه آنچه که وی را اجباراً به است خود اين حق را قائل شده که برای اربابِ زمين
کند. وی نيز مانند سرباز          کند وادارد، موظّف است وسايلِ چنين سکنائی را برای او فراهم      تحميل می

گيرند  کند. مانند سرباز او را درآغازِ جوانی و درعينِ نادانی می کارِ خويش را دريافت نمی قعیِمزد وا
شناسد. ازدواجِ زودرس و قوانينِ مختلف محلِّ اقامت      که وی فقط حرفه و موطنِ خود را می درحالی

دمِ اطاعت درمورد          که مسئلة سربازگيری و قوانينِ مربوط به سرپيچی و ع                     قدر در او مؤثّرند           همان  
 نازکی از اين        دارِ دل      افتدکه زمين      ) ـ گاه استثنائاً اتّفاق می         ۱۳۲، همانجا، صفحة     دکتر هانتر    سرباز." (     

  آمده بودند برای اتمامِ ساختمان که هنگامی (Leicester)سسترل  شود.کُنت تنهائیِ خودآفريده متأثّر می
  دارد: اظهار میوی تبريک بگويند،  به (Holkham)هولکامکاخِ 

کنم و هيچ  خود نگاه می  اطراف که انسان در ملک خود تنها باشد. من به  است "واقعاً وضعِ تأثّرآوری 
  ام." که همسايگان خود را بلعيده آن ديودژی هستم بينم. من غولِ ای جز منزلِ خود نمی خانه 
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مثابه يک قانون طبيعی تثبيت           آنان به     آوردکه حداقلِّ دستمزد برای                داران درمی          فارم   
حال   خود، درعين        یِت نسبیِ" دائمجمعي وجود "اضافه گردد. ازسوی ديگر، روستا با می

تمحلّی درنقاطی کافی دراختيار ندارد. اين پديده تنها به جمعي شود  نمايان نمی   صورت
است،  سازی وغيره روان آهن سوی شهرها، معادن، راه مردم باسرعت زياد به جمعيت که

دقيق    کشاورزیِ    که هنگامِ ورود وچه طیِّ بهار وتابستان، در لحظات بسياری بلکه چه به
کند.   جای اين پديده خودنمائی می              است، همه انگلستان نيازمند بازوان اضافی ومتراکمِ 
ط و معمولی زيادتر از لزومند و برای     کارگرانمتوس کشاورزی پيوسته برای احتياجات
که در    همين سبب است   به  ١وکارکافی نيستند."         کشت های استثنائی يا موسمیِ نيازمندی

                                                
يابد و جمعيت     داری برکشاورزی تسلّط می ايهکه توليد سرم تدريج های اخير، به ـ در فرانسه طیِّ دهه۱

شود. درآنجا نيز بدترشدن وضعِ  جريان واقع می همين رانَد، شبيه به سوی شهرها می را به روستائی "زائد"
معنای اخصّ،      کشاورزی به       سکنی و شرايط ديگر، نتيجة همين "زائدشدن"ها است. دربارة پرولتاريای  

های  نوشته  توان ازجمله به          وجودآمده است، می          گشتنِ زمين به     قطعه  قطعه  که در اثرِ      يعنی پرولتاريائی   
مارکس: "هيجدهمِ برومر لوئی بناپارت"  وکارل L'Economie Politique" (Colns)"کولنالذکرِ سابق

جمعيت شهرنشينِ فرانسه       ۱۸۴۶کرد. درسال       و بعد مراجعه      ۹۱، صفحة ۱۸۶۹چاپ دوم، هامبورگ،             
۴۲/۲۴روستائی% وجمعي شهرنشين به۱۸۶۱% بود. درسال۵۸/۷۵ت تروستائی ۸۶/۲۸جمعي توجمعي %
گرديد. طیِّ پنج سال اخيرکاهشِ سهمِ جمعيت روستائی باز هم بيشتر شده است. در                           % بالغ۱۴/۷۱به 

 "Ouvriers"کارگران  در شعرِ خويش تحت عنوان )۱ـ۱((Pierre Dupont)پيِر دوپون ۱۸۴۶همان سال 
  گفت: ن میچني

  زيـرِ بام و خرابـه مسکنِ ما  نشين پوشيم ما و زاغه "ژنده  
  ما" مأمنِ است وتيرگی ظلمت  همسرِ بـوم و همـدمِ دزدان  

 کارگران سروده و          که اشعارِ چندی دربارة زندگیِ               است   ) ـ شاعری فرانسوی       ۱۸۷۰ـ۱۸۲۰(   پيِر دو پون     )  ۱ـ۱(

فرانسه     زبان     به   فوق    ابيات    است. عين     قرارگرفته        سوم موردتعقيب        ئون  ناپل   امپراتوریِ          در زمان       سبب  همين   به 
  است: چنين 

 Mal vêtus, logés dans des trous, 
 Sous les combles, dans les décombres 
 Nous vivons avec les hiboux 
 et les larrons, amis des ombres. 
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  که درمحلِّ واحد و زمان واحد هم ازکمبود                ثبت شده شکايات متناقضی  اسناد رسمی
تنها تأثيری     کار نه    است.کمبودموسمی يامحلّیِ    کارگر شکوِه شده وهم از زيادیِ کارگر

کارِکشاورزی        شودکه زنان وکودکان به آن می در باالبردن دستمزد ندارد بلکه موجبِ
محض   کشانده شود. به        حد ترين پائين کارگران به قبيل اين رانده شوند ودائماً درجة سنّیِ

نوبة    يابد آنگاه به       گسترش می    مقياسِ وسيعی    کشی ازکارِ زنان وکودکان به                اينکه بهره    
                   آنها        نگاه   کشاورز و پائين         خود وسيلة جديدی برای زائدساختنِ مردانزدداشتنِ دستم

های   عنوان سيستمِ دسته     تحت  وة زيبائی  وتسلسل مي گردد. درخاورِ انگلستان اين دور می
طور اختصار دربارة آن              که من در اينجا به         وجودآورده است           به  (Gangsystem)سيار  

  ١گويم. سخن می
  

-نور    ، شاير    کمبريج   ، (Huntingdonshire)شاير  دون تينگ هن ،شاير  کولن ليندر 

سيار تقريباً عموميت دارد    های دسته ، سيستمِناتينگهام شايرو  (Suffolk)سفولک ،فولک
نيز  (Rutland)روتلند و بدفورد،  (Northampton)نورثمپتونمجاورِ  های  نشين و درکُنت

سخن  شاير  کولن   لين  عنوان مثال در اينجا از             گريخته اين سيستم حکفرماست. به          جسته 
بی بوده ويا آن يا سابقاً مردا های کُنت نشين تازه است و زمين رود. قسمت اعظمِ اين می

منظورِ   بخار به    است. ماشين    خاوری نامبرده، از درياگرفته شده  های نشين مانند ديگرکُنت
زار بود اکنون       که سابقاً آبگند وشن هائی کرده است. آن زمين آب معجزه کردن خشک

کند.   دريای مواجی ازگندم سبز و خرم است و باالترين بهرة زمين را عايد مالکين می           
که در    ، مانند آنچه     آمده      دست  که مصنوعاً به     های رسوبی     ين است دربارة زمين         همچن 

آباد شده   (Trent) ترنت و ديگر قراِء ساحلیِ رودخانة  (Axholms)هولم  اکس جزيرة
ای بنا     کُلبة روستائیِ تازه        تنها هيچ   وجودآمده نه        های جديدی به       که فارم تدريج است. به

                                                
انتشار يافته است        ۱۸۶۷کودکان" که درآخرِ مارسِ                الِ گزارشِ "کميسيون اشتغ         ـ ششمين وآخرين    ۱

 سازد. های سيارِکشاورزی را مطرح می منحصراً سيستمِ دسته
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گرديده است وکارگرِ مورد احتياج را از قراِء                        ی نيز ويران     قديم   های کاشانه نشده بلکه
ها از محلِّ کار دور است، و در طولِ شاهراهی قرار دارد                             آورندکه فرسنگ       بازی می    

که درگذشته      زند. آنجا يگانه پناهگاهی بوده است                وار دور می        ها مارپيچ     که پشت تپه   
                    تدرازمد که   تان يافته بودند. کارگرانی             آب در زمس        مردم برای حفظ خود از طغيان

اند (و در اين محلّ آنها             آکر جا يافته      ۱۰۰۰تا  ۴۰۰درون خود فارم در مساحتی معادل    
زراعتی      کارهای     به  خوانند)، منحصراً می کشاورزان وابسته يعنی "confined laboures"را 

آکر    ۱۰۰هر     گيرد. به     ياریِ اسب انجام می         که دشوار است و به         پردازند      مستمری می   
زار در برابرِ          داران مرداب          رسد. مثالً يکی از فارم طور متوسط می کُلبه به زحمت يک به

آکرگسترش     ۳۲۰از   داریِ من درمساحتی بيش     گويد: "فارم کميسيون بازرسی چنين می
کارگر     نيست. فعالً يک     کُلبة روستائی     داری هيچ   زار است. در فارم گندم آن دارد و همة

 که در حوالی منزل دارند.     کار دراختيار دارم سکونت دارد. من چهار مرد اسب نزد من
  ١گيرد."  ها انجام می وسيلة دسته است، به کارگران بسيار الزم آن برای که ،کارِآسان

اعمالِ    کاری، شيارزنی، برخی        آسان بسياراست ازقبيلِ وجين زمين نيازمندکارهای
های منظّمی     ها ياگروه     وسيلة دسته اعمال به وغيره. اينبرداری  کوددهی،کلوخ مربوط به
  گيردکه در قراِء باز سکونت دارند. انجام می

ويژه از زنان، نوجوانان هردو جنس           است و به رنف ۵۰يا  ۴۰تا  ۱۰دسته مرکّب از 
سال از اينان جدا         ۱۳سال) ترکيب يافته است، باآنکه اغلبِ پسران پس از                      ۱۸تا   ۱۳(

اند. در      در عداد دسته       سال)   ۱۳تا   ۶کودکان از هردو جنس (بينِ              باألخره    شوند، و     می 
قرار داردکه هميشه يک نفرکشاورزِ عادی است             (Gangmaster)رأسِ دسته، سردسته 

است  شود، ولگرد، و الواط و بدمست خوانده می آدمِ بد که است کسانی و اغلب ازجمله
کند و   که افراد دسته را انتخاب می              وست ا  ولی دارای روحِ تصدی وکارآئی است. هم 

                                                
 Child. Empl. Comm., VI Report", Evidance, p. 37, N. 175"                                          ـ  ١

  = Fenland = Marschland –زار)  (مرداب 
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دار اکثراً       دار نيستند. فارم       کنند زيرِحکمِ فارم کار می دستور و نظارت وی که تحت آنان
طور متوسط خيلی باالتر از يک         بندد و درآمد وی به طورِ مقاطعه قرار می با اين آدم به

-کار   که وی برای       است  به مهارتی    کامالً منوط      و تا حدی     ١کارگرِکشاورزِ عادی نيست  

اندکه زنان تحت         داران دريافته          دهد. فارم       در اسرعِ زمان ممکن بروز می     کشيدن بسيار 
اندکه زنان وکودکان             اين نکته پِی برده        کنند و نيز به     کار می    ديکتاتوریِ مردان خوب            

جان نيروی       دل و    است، با   شده هم سابقاً متذکّر )٢(کار افتادند، همچنانکه فوريه وقتی به
کارگران مرد اين اندازه تردستی دارند                       که  کنند، درحالی     جسمانیِ خود را مصرف می

رود و    نقطة ديگرِ ملک می ای به که تا سرحدّ امکان ازکار طفره روند. سردسته از نقطه
همين سبب مشتریِ    دارد. به       کار وامی      بدين طريق از شش تا هشت ماه دستة خود را به              

تر از معامله با خود          مراتب سودآورتر و مطمئن       شدن برای خانوادة کارگری به دستهسر
واحوال نفوذ        گمارد. اين اوضاع          کار می کودکان را به گاه به گاه که فقط داران است فارم

کارگر     کودکان     که اغلب پيداکردن         کرده است     حدی تحکيم    سردسته را در قراِء باز به       
اطفال، جدا از دسته، خود            پذيراست و بس. اجارة انفرادیِ ی امکانفقط با پادرميانیِ و

  وکاری فرعی برای سردسته است. کسب
فرسای اطفال و جوانان،             های تاريک" اين سيستم عبارتند ازکارِ طاقت                    "قسمت  

ميل   ۷بسا   که اينان بايد انجام دهند و هر روز پنج تا شش و چه                       پيمائیِ وحشتناکی      راه   
سردسته،که دربرخی       اخالقیِ"دسته". اگرچه وسرانجام فساد کنند، م را طی فاصلة تا فار

چوبِ بلندی مسلّح       شود، به    (يعنی راهنما يا رهبر) خوانده می                "the driver"از نواحی      
آميزِ    کند و شکايت دربارة رفتارِ خشونت                ندرت ازآن استفاده می             است، ولی وی به        

که   ورِ دموکرات يا نوعی افسونگرِ موشان است                وی جنبة استثنائی دارد. او يک امپرات                
                                                

آکر زمين      ۵۰۰داران       صورت فارم      اندکه خود به       ها توفيق يافته      وجود برخی از اين سردسته        ـ با اين۱
 وکمال شوند. درآيند و يا مالک چند رديف خانة تمام

 اين ترجمه مراجعه شود. ۴۶۶به زيرنويسِ صفحة  (Fourier)) دربارة فوريه ۲(
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آمده است. وی به وجهة خود درميان تابعينِ خويش نيازمند                           ) ١( لنهام  های    در افسانه     
با توسل به زندگیِ بی                  است و    ، که تحت سرپرستیِ وی شکوفان           بندوباری       آنان را

گستاخانه،     هرزگیِ    شرمیِ ناهنجار، بيعاریِ شادمانه و              کند. بی    خود وابسته می       است، به    
 پرداخت      را در ميکده         دهنـد. غالباً، سردسته دستمزد افراد                گروه سيار پروبال می            به 

که از چپ و راست به           و سپس در رأسِ عدة خود، تلوتلوخوران درحالی                           کند  می 
دنبالِ  کرده است و اطفال و جوانان، پايکوبان و سرمست به  بازوی زنان زورمندی تکيه 

    زل وی به ه        هنگامِ   گردد. به      خانه برمی     آوازهای مستهجن مشغولند، به             گوئی و خواندن
خواند در دستورِ روز قرار دارد. مواردی    می )٢(فانروگامی"" راکه فوريه  آنچه  مراجعت

است.   اند فراوان         کرده    آبستن    جوانشان     را همساالن        ساله   يا چهارده       دختران سيزده        که  
 و سودوم   گيرد تبديل به انواعِِ            گيریِ افراد دسته درآنجا انجام می                سرباز    که  قراِء بازی      

و دو برابرِ بقية دولت پادشاهیِ انگلستان اوالد نامشروع تحويل                         4شوند می )٣(اهگومور
                                                

)۱ (Hameln  ـرود از شهرهای يکی لنهام وِزر خانةآلمان درمجاورت(Weser)  است و افسانة مذکور
را   لنهام  لَبک خويش موشان شهرِ       قرار است: جادوگری با نِی              آن نقطه و بدين       در متن، منسوب به        

ساخت. سپس چون اهالیِ       کشاند و معدوم می می وِزرطريق به رودخانة  کرد وآنها را  بدين افسون می
آنها زد. درزبان آلمانی   برای تالفی دست به ربودن اطفالِشهر اين عملِ وی را پاداش ندادند جادوگر 

Rattenfänger von Hameln  ِلن(موشگيرکننده و رباينده اصطالح شده است. گمراه ) برایهام  
)۲ (Phanerogamie که از دوکلمة يونانیِ  راPhaneros  (مشهود) وgamos است  (نکاح) تشکيل يافته

ای از     دسته   شناسی به  کرد. اين اصطالح درگياه             آشکار) ترجمه      گيریِ   تتوان (نکاحِ مشهود يا جف       می
  گردد. شوند اطالق می گل يا تخم تکثير می وسيلة به که نباتات

)۳ (Sodome   وGomorrh تورات درنتيجة شيوعِ فساد  که بنابه است قديمیِ فلسطين شهرِ نامِ دو روايت
آن سنگ شدند.     وند دچارِ صاعقة آسمانی شد و ساکنينِ           امرِ خدا     و فحشا و انواعِ معاصیِ بزرگ به             

اند وکلمة      هستندکه طبقِ روايات اسالمی قومِ لوط خوانده شده                     همان مردمی گومورو  سودوماهالیِ 
  لواط نيز ازآن مشتق است.

  اند." کشانده شده های سيار به فساد وگمراهی از راه دسته لودفوردنيمی از دختران  ـ "۴
"Child. Empl. Comm., VI Rep.", Appendix, p. 6, N. 32.  
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-که اين دختران در چنين مکتب برای زمان شوهر                    دهند. دربارة آن اصول اخالقی     می

ها را زنده        های اين     است. اگر ترياک بچه         آموزند سابقاً سخن رفته          کردن خود می       
بگذارد، بايد آنها را در عدادکسانی شمردکه از بنياد برای شرکت دراين دارودسته                                         

  شوند. زائيده می
های دستة عمومی، دستة          آن توصيف شد، نام         که از    کالسيکی  دسته، در شکلِ    

.  همچنين   (public, common or tramping gang) گيرد    می   خود   سيـار به    اـي   مشترک  
های عمومی      نيز وجود دارند. اينان نيز مانند دسته    (private gangs)های خصوصیدسته 

جای سردسته تحت نظرِ يکی از         شوند ولی عدة افراد آنها کمتر است و به                 تشکيل می  
رجوع     وی   به  کارِديگری      تواند بهترازاين         نمی   دار   کنندکه فارم کار می پاکاران سالخورده

بندوبار و شادمانه ديگر در اينجا وجود ندارد ولی بنابراظهارِ                               کند. البته آن زندگیِ بی  
  شود بدتر است. که باآنها می همة گواهان مزد اطفال و رفتاری

، ١است  توسعه  اخير پيوسته درحالِ های آرائی،که طیِّ سال است سيستمِ دسته بديهی
-ساختنِ فارم     ست. هدف سيستمِ مزبور متمول        ا وجود نيامده يند سردسته بهآ خوش برای

نداردکه        وجود     ای   شيوه   ازاين      تر  دار زيردستانه    برای فارم ٣است. ومالّکان ٢داران بزرگ
                                                

های اخير سيستمِ مزبور بسيار توسعه يافته است. در برخی نواحی تازه برقرارشده و           ـ "درجريان سال۱
تر در درون دسته جلب            کودکان خُردسال         آن بيشتر است بيش از پيش          که قدمت    در محالِ ديگری        

 ). ۱۷۴رة ، شما۷۹شوند." (همانجا، صفحة  می

فقيرمورداستفاده قرار  های کار درزمين کنند."، "اين نوع ای استفاده نمی داران ازکارِ دسته فارم ـ "خُرده۲
شيلينگ ۱۰ليره و     ۲ليرة استرلينگ تا       ۲رودکه هرآکرِآن از              کار می    هائی به    گيرد بلکه در زمين  نمی

  (.Child. Empl. Comm., VI Rep.", p. 17 and 14")دهد."   بهره می

که با عصبانيت در برابرِکميسيون            است  ها زيرِ دندانش مانده            آقايان آنچنان لذّت بهره       از اين ـ يکی ۳
نظرِ وی    اند. به    اين سيستم داده که به است گويا همة اين سروصداها برای نامی کندکه بازرسی اظهار می

شاورزیِ جوانان برای تأمينِ معيشت خود"           کلمة "دسته" عنوان "شرکت تعاونیِ صنعتی وک جای اگر به
 شد. (درست) می all rightچيز  دادند همه آن می به
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ی نگاه   مراتب پائين کارگریِ خود را درسطحی به نفراتدارد ومعذلک         تر از سطحِ عاد
ه وآماده دراختيار داشته               العاد  کارگرِ فوق العادة خويش همواره برای همة کارهای فوق

 بزرگسالِ ذکور را          وکارگران          ١کشد  بيرون     کارِ ممکن    پول بيشترين      ، باکمترين    باشد 

  سازد. "زائد"
  

که چگونه از طرفی بيکاریِ            بنابرآنچه سابقاً ذکر شد اين نکته قابل درک است                 
سيستمِ حال از سوی ديگر         گيرد و درعين       زياد ياکمِ روستائيان مورد اعتراف قرار می                     

مثابه    سوی شهرها، به     آنها به    کمبودکارکارگران مرد و مهاجرت                 ای، تحت عنوان        دسته 
 و جاهای    شاير  کولن   لين     آاليشِ    پاکيزه و بی      های    زمين   ٢گردد.     "ضرورت" اعالم می          

                                                
گيرد."     که مورد استفاده قرار می       همين علّت است تر ازکارِ نوع ديگر است و به ای ارزان ـ "کارِ دسته۱

کودکان،     کميسيون تحقيق دربارة کارِ            های سابق است. (گزارش ششمِ            اين اظهارِ يکی از سردسته          
  ).۱۴و  ۱۷صفحات 

  درعين   است و وسيله ترين داران ارزان فارم طورقطع برای ای به گويد: "سيستمِ دسته داران می ازفارم يکی
 ).۳، شمارة ۱۶کودکان است." (همانجا، صفحة  ها برای انگيزترين سيستمکه فساد است حال مسلّم

شود سابقاً    ها انجام می     کودکان متشکّل در دسته يلةوس اکنون به  که کارهای بسياری که ـ "شکّی نيست۲
اند، مردان  کارگماشته شده گرديد. اکنون درآنجاکه زنان وکودکان به وسيلة مردان و زنان انجام می به

).  ۲۰۲، شمارة    ۴۳کارِکودکان،گزارش ششم، صفحة               کميسيون تحقيقِ    بيکار بيش ازگذشته است." (
در نقاط      ويژه    به   در بسياری از مناطقِ زراعی و                 "مسئلة کار      است:    شده گفته   چنين   در مقابل، ازجمله          

وجود    بزرگ به     شهرهای    مکان به    نقل   آهن برای      که راه     خيز، در اثرِ مهاجرت و درنتيجة سهولتی                غلّه 
را   است)کارِکودکان          از اربابان بزرگ             که من (اين"من"مباشرِ يکی         است  شده قدری جدی  آورده، به

 در   The Labour Question). مسئلة کار      ۱۸۰، شمارة     ۸۰شمرم." (همانجا، صفحة         ناگزير می مطلقاً

شود  دار تعبير می معنای مسئلة مالّک و فارم کشاورزیِ انگلستان، برخالف بقية جهان متمدن، به مناطقِ
ة جمعيت روستائی يک رغمِ تنزّلِ روزاَفزون و پيوست توان علی قرار است: چگونه می  وآن مسئله بدين

 کارگران     وجود آورد و بدان وسيله "حداقلِّ دستمزد" را برای       جمعيت نسبی" کافی در روستا به "اضافه
 کشاورزی جاودان ساخت؟ 



 پيتال. جلد اولکا    ۱۰۸۶

شمار  داری به     ومنفیِ توليد سرمايه های مثبت ها، قطب ديگر وآلودگی و هرزرویِ انسان
  ١روند. می

  

                                                
 اطفال وميرِ مناسبت مرگ درآنجا بهوام  آورده "Public Health Report"سابقاً از من که قولی ـ آن نقل۱
رود، برای مطبوعات و لذا برای مردمِ انگلستان مجهول ماند.          ای سخن می دسته طورگذرا از سيستمِ به

خوراک خوبی برای جاروجنجالِ مطبوعاتی فراهم            کارِکودکان، ِ کميسيون گزارش  درعوض آخرين
های لطيف و اين        ها و ليدی     کردند چگونه اين جنتلمن         که مطبوعات ليبرال سؤال می           آورد. درحالی      

های  هستندکه ميسيون کسانی وهمان است ازآنها اشباع شاير کولن ليندولتی،که  کليسای ارانخو مستمری
اند    کنند، اجازه داده           آن سرِ دنيا روان می      های اقيانوسيه" به منظورِ اصالحِ اخالقِ وحشی مخصوص "به

اصطالح آبرومند،  چنين سيستمی در امالک و در برابرِ چشمِ آنان نمو و توسعه پيداکند، مطبوعات به
خودرا برای چنين بردگی  توانند فرزندان فساد چشمگيرِ مردمِ روستائی،که می منحصراً توجه خودرا به

وشنگ"برای روستائیِ  اربابان"ظريف وشوخ اين که باری داشتند. درشرايط نکبت بفروشند، معطوف می
آور    بود. آنچه واقعاً شگفت  باز قابل درک میبلعيد  اند حتّا اگر وی اطفالِ خود را هم می آورده فراهم

کنند   دهندگان رسمی ثابت می       اند.گزارش داشته بزرگی ازآنان نگاه که قسمت است اخالقی است پاکیِ
که ما از شهود      آرائی متنفّرند. "در اظهاراتی                 خيز اولياِء اطفال خود از سيستمِ دسته         که در مناطقِ دسته

آمد  وجود می شود حاکی از اينکه اگر قانون مجازاتی به فراوانی ديده می ايم داليلِ آوری نموده جمع
داد، مراتبِ  می شود آنها اعمال می به نسبتکه  ها و فشارهائی آنها امکان مقاومت در برابرِ اغواگری و به

ه اخراجِ    کارفرما با تهديد ب         ساخت.گاه مأمورِکليسا و زمانی        آنها را فراهم می خرسندی و سپاسگزاریِ
جای فرستادن فرزندان خود به دبستان، آنها را                       دهندکه به     آنجا سوق می     خودآنها ازکار، ايشان را به          

حاصل   العاده و بی       که درنتيجة خستگیِ فوق     کار بفرستند... هر اتالف وقت و نيرو، هر رنج وآزاری به
فساد اخالقیِ فرزندان خود را معلولِ که اولياِء اطفال  شود، هر موردی اش می کشاورز و خانواده نصيبِ

شمارند، در سينة اين زحمتکشان بينوا  ای می بارِ سيستمِ دسته های روستائی و نفوذ نکبت کُلبه آکندگیِ
آن نيست. اينان بر اين نکته              اَنگيزدکه قابل درک است و احتياجی به ذکرِ جزئيات                       احساساتی برمی     

که   کند، شرايطی     ها فشارِ فراوانی وارد می               آن   سمی و روحی به     واقفندکه شرايط موجود  ازلحاظ ج               
رفتند و مقابله و     بود هرگز زيربارِآن نمی آن نيستند و اگر دراختيارِآنها می وجه مسئولِ هيچ به خودآنها
  آنها خارج است." آن شرايط نيز از قدرت ساختنِ برطرف

("Child. Empl. Comm.", VI. Rep. p. XX, N. 82 and p. XXIII, N. 96.)  
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  ) ايرلندو
  

ذکرِ    بدواً به    سوی ايرلند بياَفکنيم.         هم به   که نظری    ناگزير ازآنيم    بخش  اين پايان در
  که متناسب با مورد بحث است. هائی بپردازيم فاکت

جمعيت  ۱۸۵۱نفر شده بود، درسال         ۸۲۲۲۶۶۴جمعيت ايرلند بالغ بر ۱۸۴۱درسال
نفر   ۵۸۵۰۳۰۹از      کشور بيش    ين سکنة ا  ۱۸۶۱نفر تنزّل يافت، در          ۶۶۲۳۹۸۵مزبور تا     

  تنزّل نمود. کاهشِ        ۱۸۰۱ سال  ونيم نفر يعنی تا سطحِ ميليون تا پنج  ۱۸۶۶نبود و درسال
        از سال بيش۲۰طیِّ کمتر از  آغازگرديد و تاجائی رسيدکه ۱۸۴۶جمعيت با قحطیِ سالِ

  

16
-مهاجرت     تعداد      مجموعِ  ۱۸۶۵ژوئية     تا ۱۸۵۱سال مه  ازماه ١داد. ازدست خودرا سکنة5

 )۱۸۶۱ـ۱۸۶۵اخير(     که تنها طیِّ پنج سال      نفر بود درصورتی        ۱۵۹۱۴۸۷بر  بالغ   کنندگان    
 ۱۸۶۱تا ۱۸۵۱از   های مسکونی   گفته بودند. تعداد خانه از نيم ميليون نفر جالی وطن بيش

آکری    ۳۰ـ۱۵ های   داری     عدة فارم ۱۸۶۱تا۱۸۵۱از دستگاه تقليل يافت.  ۵۲۹۹۰تا حدود
واحد رسيد،      ۱۰۹۰۰۰آکر به     ۳۰های باالتر از         داری     واحد باال رفت و فارم    ۶۱۰۰۰تا 

کاهشِ    هاکاسته شده بود. بنابراين           داری     واحد ازتعداد مجموعِ فارم    ۱۲۰۰۰۰که درحالی
عبارت    وجودآمده بود يا به           آکر به    ۱۵تر از   های پائين مزبور منحصراً از نابودشدن فارم

   آنها سببِ اين امر بود. رگردآئیِديگ
بود. ازلحاظ        درحجمِ محصوالت همراه     طورعمده باکاهشی جمعيت به طبعاً تقليلِ 

را مورد مطالعه قرار دهيم،           ۱۸۶۵تا  ۱۸۶۱که پنج سالة  است مسائلِ مورد بحث ما کافی
مطلقِ جمعيت   اند وتعداد     کرده از نيم ميليون نفر هجرت که طیِّ آن بيش هائی يعنی سال
3تا حدود

  کنيد). را مالحظه Aميليون تنزّل يافته است. (جدول  1
                                                

، ۷۸۲۸۳۴۷  : ۱۸۳۱،   ۶۸۶۹۵۴۴:  ۱۸۲۱،  ۶۰۸۴۹۹۶: ۱۸۱۱نفر،  ۵۳۱۹۸۶۷: ۱۸۰۱ـ جمعيت ايرلند: ۱
  چاپ شده است) ۱۰۸۱اشتباهاً  ۱۸۰۱جای  اصل کتاب به [تذکر بازنويس: در  ۸۲۲۲۶۶۴: ۱۸۴۱
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    ۱۰۸۹    کارل مارکس  

  

  د:شو از جدولِ فوق ارقامِ زيرين استنتاج می
       

  خوک     گوسفند     دار شاخ یها دام  اسب      
  

  کاهش مطلق             کاهش مطلق            افزايش مطلق        افزايش مطلق
  ۷۲۳۵۸    ۱۱۶۶۲۶      ۱۴۶۶۰۸    ۲۸۸۱۹١  
  

کند. در     يه میکه وسايلِ زندگی برای دام و انسان ته کشاورزی برگرديم اينک به
آن حساب شده      ش يا افزايش برای هر سال در نسبت با سالِ پيشينِ                 کاه   جدولِ زيرين      

است. غَرض از غالّت مذکور در جدول اقالمِ زير است:گندم، جوسياه، جو، چاودار، 
-کاری ذکر شده مشتمل بر اين اقالم است: سيب  لوبيا ونخود.آنچه تحت عنوان سبزی

  .)B (جدول شتی، ماش وغيرهزمينی، شلغم، تُرب، چغندر،کَلَم، هويج، زَردک د
آکر افزوده شد.         ۱۲۷۴۷۰شود آنچه تحت عنوان "علوفه" ذکر می به ۱۸۶۵درسال

فزايش به          از زمين       است  آن   طور عمده معلولِ        اين ا "لم           که  يزرع و     های تحت عنوان 
را   ۱۸۶۵آکرکاسته شده است. چنانچه سال    ۱۰۱۵۴۳مساحت  به (Torfmoor)باتالقی" 

 )٢( کوارتر     ۲۴۶۶۶۷ميزان     شودکه غالّت به      آنگاه ديده می         کنيم  سهمقاي   ۱۸۶۴با سال   
وکاهشِ     ۱۶۶۶۰۵، ازآن جوسياه ۴۸۹۹۹ گندم که ازآن مقدارکاهشِ است کاهش يافته

آن   کشت  زمينی، باآنکه مساحت         است و همچنين اقالم ديگر،کاهشِ سيب  ۲۹۸۹۲جو 
 کنيد). نگاه Cجدول  بهتُن است وغيره ( ۴۴۶۳۹۸ميزان  گسترش يافته، به ۱۸۶۵در

 

                                                
آمد. مثالً تعدادکلِّ  دست می گشتيم نتايج باز هم نامساعدتر به عقب برمی  ـ چنانچه ما بيشتر از اين به۱

رأس، تعداد      ۳۶۹۴۲۹۴: ۱۸۵۶که  درسال رأس است درحالی ۳۶۸۸۷۴۲بالغ بر ۱۸۶۵گوسفند درسال 
  رأس. ۱۴۰۹۸۸۳: ۱۸۵۸رأس و در  ۱۲۹۹۸۹۳: ۱۸۶۵کلِّ خوک در

)۲ (Quarter  ِحجمِ انگليسی معادل ليتر. ۷۹/۲۹۰واحد  
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    ۱۰۹۱    کارل مارکس  

  

  
  

  
  
  

  
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ) سنگ چهارده فوندی.۱( 
 که هنوز خوشه نبسته باشد، جو نارس. گياه تازه، بوتة جو ياگندمخَويد: ٭ 
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 پيتال. جلد اولکا    ۱۰۹۲

  

  
که در جِيبِ      پس از تحوالت جمعيت و توليدکشاورزی در ايرلند به تحوالتی                           

گذرد بپردازيم.          آن، می     صنعتیِ داران بزرگ وسرمايه داران کشور، فارم آن کانمالّ [درون]
شود. برای فهمِ جدولِ          اين تغييرات در افزايش وکاهشِ ماليات بر درآمد منعکس می           

D که قلمِ  است که ذيالً خواهدآمد اين تذکّر الزمD داران)       استثناِء بهرة فارم     به ها (بهره
ای" نيز هست، يعنی درآمد وکالی                اصطالح "حرفه      های به    بهره  حال مشتمل بر      درعين   

اند    در جدولِ مزبورکه جزئاً تشريح نشده                  Eو   Cدادگستری، پزشکان وغيره، و اقالمِ      
بگيران دولتی، بستانکاران دولت وغيره را نيز در بر                کارمندان، افسران، مستمری حقوقِ

  گيرند. می
  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  که از: ) : ارقامِ جدولِ مذکور در متن از روی اطالعاتیCجدول  ـ (زيرنويس مربوط به۱
 "Agricultural Statistics, Ireland, General Abstractus", Dublin    

  ست داده و همچنين از:د و بعد به ۱۸۶۰برای سال
 Agricultural Statistics, Ireland, Tables showing the Estimated Average Produce etc.,  

Dublin,1866    
  شود. پارلمان عرضه می ساله به است و همه آمار رسمی که اين تنظيم يافته است. اين نکته دانسته است

مورد     ،کاهشی در     ۱۸۷۱مقايسه با سال      ، در   ۱۸۷۲ل  : آمار رسمی برای سا           اپ دوم)     ی چ  (تعليق برا    
کاری ـ شلغم و هويج وغيره ـ           مورد سبزی      دهد. در      آکر نشان می    ۱۳۴۹۱۵ های زيرکشت برابرِ زمين

کاری،     گندم   های   آکر درمورد زمين           ۱۶۰۰۰ميزان    شود و درمقابل"کاهشی"را به               "افزايشی" ديده می           
 ۳۴۶۶۷زمينی،  آکر برای سيب ۶۶۶۳۲و و چاودار، آکر درمورد ج ۴۰۰۰آکر برای جوسياه،  ۱۴۰۰۰

های مختصِّ     آکرکمتر از سابق درمورد زمين               ۳۰۰۰۰کتان، و     کشت  های مخصوصِ    آکر دربارة زمين
  دهد. کاری، شَبدر، زَردک دشتی، تُرب، مندآب، نشان می چمن
آکر،    ۲۸۵۰۰۰:  ۱۸۶۸ند:   ا  کاهش يافته     مقياسِ زيرين      گندم طیِّ پنج سالِ اخير به         های زيرکشت   زمين

آکر. برای سال        ۲۲۸۰۰۰:  ۱۸۷۲آکر،     ۲۴۴۰۰۰:  ۱۸۷۱آکر، ۲۵۹۰۰۰: ۱۸۷۰آکر،  ۲۸۰۰۰۰: ۱۸۶۹
خوک ديده  ۲۳۶۰۰۰گوسفند و رأس ۶۸۶۰۹دار، دامِ شاخ ۸۰۰۰۰اسب،  ۲۶۰۰ميزان  کاهشی به ۱۸۷۲

  شود.  می
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۲  که درقلمِ      کلِّ ساالنه     ـ درآمدD    کر شدهجهت برخی     است و اين به      کمی با جدولِ پيشين تفاوت پيداکرده                ذ

  که قانون مجاز شمرده است. ها است اُفت



 پيتال. جلد اولکا    ۱۰۹۴

است،   ويژه صنعتی    داریِ پيشرفته وبه    توليد سرمايه دارای کشوری اگر انگلستان،که
گرديد، مسلّماً به نيستی         خود می    مانند ايرلندگرفتارِ چنان خونريزی از شرائينِ انسانیِ                       

است   انگلستان     کشاورزیِ      منزلة يک ايالت    کنونی، ايرلند فقط به گرائيد. ولی دروضع می
کنندة غلّه، پشم، دام و سرباز برای صنعت و           کند و تهيه آن را جدا می کانال وسيعی که

  ارتش انگلستان است.
های مزروع متروک           ينکه بسياری از زم          کاهش جمعيت موجب آن شده است          

، و با وجود آنکه مساحت            ١بسيار يافته     [فسخ معامله]       کشاورزی نکث       گرديده و محصولِ        
آن دچارِکاهشِ         های مربوط به       رشته   از های مختصِّ دامپروری توسعه يافته، برخی زمين
درپِی     گردهای پِی     عقب های ديگر،که پيشرفتشان دراثرِ است وترقّیِ رشته گرديده مطلق

رغمِ تقليلِ     تفصيل وعلی    بردن ندارند. بااين            که ارزشِ نام    شود، چنان حقيراست ع میقط
اخير    داران پيوسته درحالِ ترقّی بود، اگرچه سودهای جمعيت، بهرة مالکانه وسود فارم

آسانی قابل درک است. از            اندازة بهرة مالکانه ثابت و پايدار نبودند. علّت اين امر به     به
های مزروع به چراگاه، سهمِ               ها و تبديلِ زمين       داری     تمرکزيافتنِِ فارم         طرفی درنتيجة     

محصول، بااينکه خود         گرديد. اضافه      محصول می کلّ مبدل به اضافه بزرگی از محصولِ
از سوی   يافت.     کلّ، افزايش می        محصولِ   کاهشِ   رغمِ   کلّ است، علی   جزئی از محصولِ

نمود؛ زيرا طیِّ         از حجمِ خود ترقّی می          تر  محصول سريع    ديگر ارزش پولیِ اين اضافه             
گوشت، پشم وغيره       گذشته قيمت بازاریِ        ويژه در جريان ده سالِ            بيست سال اخير و به 

  باال رفته بود. 
که برای خود توليدکننده، هم وسيلة اشتغال است و هم                       توليد پراکنده         وسايل   

آيد،    نمی   شمار  ر نگردد، سرمايه به        غير، بارو   کارِ فروبردن که با وسيلة اعاشه، درصورتی
                                                

 کردکه از نيم شودکه محصول برحسبِ آکر نيز بالنسبه تقليل يافته است نبايد فراموش ـ اگر ديده می۱
آنکه حتّا وسايلِ جبران         طور غيرمستقيم زمينِ ايرلند را صادرکرده است بدون                      قرن پيش انگلستان به       

  عواملِ اساسیِ زمينِ زراعتی را دراختيارِکشاورزان آن سامان قرار دهد.



    ۱۰۹۵    کارل مارکس  

  

رساند کاال نيست.       مصرف شخصی می    که خود توليدکننده به          همچنانکه محصولی را      
درکشاورزی         که  توليدی  حجم وسايل آن، تقليلِ همراه جمعيت وبه کاهشِ اگردرعينِ پس

اين    کاراُفتاده درکشاورزی افزايش يافته، سبب جز                         رفت، حجمِ سرماية به         کار می    به 
  توليد پراکندةگذشته مبدل به سرمايه شده است. که قسمتی از وسايل نيست

  هائی   کلِّ سرمايه    انباشت                در صنعت و    کشاورزی      که در ايرلند، خارج از محيط ،
کاراُفتاده بود، طیِّ دو دهة اخيرآهسته و در ميان نَوسانات بزرگ دائمی                                     بازرگانی به      

تر   درجه سريع     همان   اجزاِء منفرِد سرماية مزبور به     ردآئیِيافت. ولی بالعکس،گ انجام می
رفت. سرانجام، هرچند نمو مطلقِ آن اندک، ولی در رابطه با تقليلِ جمعيت،             پيش می

  آن بسيار بود. افزايش نسبیِ
گذردکه اقتصاد        ای می    مقياس بزرگ پروسه        بنابراين آنجا در برابرِ چشمِ ما و به                

آورد تا دگمِ خويش را، مبنی بر                 دست  توانست به     يزی بهتر ازآن نمی       چ  [ستايشگر]    متعبد 
جمعيت    گويا فقر، ناشی از تراکمِ مطلقِ جمعيت است و تعادل درنتيجة کاهشِ                         آنکه  

مراتب مهمتر است از طاعون ميانة قرن                 گردد، توجيه نمايد. اين تجربه به                 حاصل می  
قرارگرفت. ضمناً         مالتوس    هوادارانِ         همه مورد تجليل و احترامِ             که اين     چهاردهم،      
که سنجشِ شرايط توليد و جمعيت قرن نوزدهم با مقياسِ سدة چهاردهم،   متذکّرشويم

لوحان    ساده    فروشانه بود؛ مضافاً براينکه اين        لوحانه وفضل ای ساده خود انديشه خودی به
مزبور با دروکردن           داشتند وآن اين بودکه اگر طاعون                  نکتة مهمی را از نظر دور می            

آزادی و ثروت بيشتری برای                ها در اين طرف مانش، يعنی در انگلستان، موجب                     جان  
سوی مانش، يعنی فرانسه، همين واقعه وابستگی شديدتر                     ساکنينِ روستاگرديد، درآن        
  ١بارآورد. و فقرِِ بيشتری برای  مردم به

                                                
 (Th. Sadler)سدلر توماسجمعيت" تلقّی شده است، مثابه ارض موعود "اصل  اينکه ايرلند به ـ  نظر به۱

 Ireland, its"ازآنکه اثرِ خود را دربارة جمعيت منتشر نمايد،کتابِ مشهور خود را تحت عنوان  پيش

Evils and their Remedies" م، سالای  ) انتشار دادکه درآن باآمارِ مقايسه۱۸۲۹(لندن، چاپ دو← 
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اين    هالک ساخت ولی     از يک ميليون نفر را در ايرلند           قحطی، بيش ۱۸۴۶درسال
کشور وارد نکرد.          ثروت   ای به هيچ لطمه مزبور بال فقط دامنگيرِمردمِ فقيرگرديد. قحطیِ

دنبالِ قحطیِ مزبور ادامه يافته و هنوز هم دائماً رو به                که بيست سالِ متوالی به مهاجرتی
نابود    ) ١( ساله    توليد را مثالً مانند جنگ سی          بردن مردم وسايل           افزايش است، با ازبين            

-ازکانون تيره         فاصله   هزاران ميل      ايرلندی، با انتقالِ ملّت فقيری به [کاردانی] نساخت. دهاِء

که در اياالت متحدة آمريکا               کشف نمود. آن مهاجرينی          کامالً نوينی     روزيش، اُسلوبِ  
هارا  آن   فرستندکه خرج سفرِ بازماندگان       کشور می ساله مبالغی پول به همه اند مستقرگشته

دنبالِ    را به    بعد دستة ديگری       کند سال    امسال مهاجرت می   که ای کند. هردسته تأمين می
بگذارد خود        ايرلند   گردن مهاجرت، خرجی به آنکه جای سان به بدين کشاند. می خويش

که   دهد. سرانجام بايدگفت    های صادرات آن را تشکيل می يکی از سودآورترين رشته
ای موقّت در انبوه        توان آن را رخنه وجه نمی هيچ است و به نظّمیاين مهاجرت پروسة م

اَفزايد مهاجرت از           ساله بيشتر ازآنچه زاد بر جمعيت می               جمعيت انگاشت بلکه همه      
  ٢کند. سال تنزّل می که سطحِ مطلقِ جمعيت سال به نَحوی ربايد، به تعداد آن می
دست   جمعيت به   رهيده از قيد اضافه  کارگرانِ  ايرلندی ماندگار و که برای نتايجی

 ۱۸۴۶همان ميزان پيش از          جمعيت نسبی امروز به        آن شدکه اضافه      آمد چه بود؟ نتيجه       
                                                                                                       

ر ايرلند، برخالف        ها ثابت نمودکه د     های هرکدام از استان نشين ها وکُنت دربارة هر يک از استان →
آن درنسبت معکوس  نسبت مستقيمِ جمعيت نيست، بلکه با تنها فقر به است، نه شده مدعی مالتوسآنچه 

 قرارگرفته است.

که برخی ازکشورهای اروپائی (آلمان ـ اتريش، دانمارک، سوئد و فرانسه) در                  ) جنگ سی ساله،۱(
ها   بهانـة اختالف مذهبی بينِ پروتستان         به ۱۶۱۸سال اند، در  آن هر يک بر حسب زمان مداخلـه داشته

بينِِ امپراتورِ       (Westphalie)های وستفالی     با امضاِء عهدنامه        ۱۶۴۸ها درگرفت و در سال           وکاتوليک    
  ژرمانی، فرانسه و سوئد پايان يافت.

  ردد.گ نفر می ۲۳۲۵۹۲۲تعدادکلِّ مهاجرين بالغ بر ۱۸۷۴تا  ۱۸۵۱های  ـ برای مدت بينِ سال۲
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کار بيشتر شده است و       فرسائیِ   است و دستمزد در همان سطحِ نازل قرارگرفته، طاقت           
کشاورزی      انقالبِ     ست. ا  ساده  امر اين دارد. عللِ ای درپِی تازه بحران باز روستا روزیِ تيره

شدن مطلقِ جمعيت     تر از تُهی     جمعيت نسبی سريع    همگامِ مهاجرت بود. توليد اضافه              
های مزروع به         دهد تا چه اندازه تبديلِ زمين               نشان می    Cپيش رفت. نگاهی به جدولِ           

 چراگاه بالضروره در ايرلند تأثيری حادتر از انگلستان داشته است. درانگلستان با نموِّ                              
که   کند. درحالی       يابد ولی در ايرلند تنزّل می      دامپروری،کشت سبزيجات نيز توسعه می

چراگاه     گذاشته شده يا تبديل به        آيش   های زيرکشت سابق به        مساحت بزرگی از زمين         
منظورِتوسعة     زارها به      های بايِرِ قديم ومرداب     بزرگی از زمين است، بخش گرديده دائمی

کوچک و متوسط ـ من همة آنها را           داران      گيرند. فارم  تفاده قرار میدامپروری مورد اس
مجموعِ   ۰/ ۸تقريباً     شمارم ـ هنوز     زمره می      کنند دراين   يکصدآکرکشت نمی از که بيش

مراتب شديدتر ازگذشته          ای به    درجه   تدريج و به اينان به ١دهند. داران را تشکيل می فارم
  ای به    شوند و لذا مستمراً اعضاِء تازه              داری پايمال می          کشاورزیِ سرمايه      وسيلة رقابت به

است   بافی    کتان   دهند. تنها صنعت بزرگ ايرلندکه              طبقة کارگرِ مزدبگير تحويل می            
طورکلّی با وجود توسعة اين صنعت پس           کمتری به مردان بالغ دارد و به بالنسبه احتياجِ

، فقط بخشِ بالنسبه ناچيزی از جمعيت            ۱۸۶۱ـ  ۶۶های   از باالرفتنِ قيمت پنبه طیِّ سال  
 که  دهد. اين صنعت مانند هر صنعت بزرگ ديگر، درنتيجة نَوسانات دائمی                را کار می

وسيلة آن    که به   کند، با وجود نموِّ تعداد مطلقِ افرادی                   در محيط خاصِّ وی بروز می            
مردمِ روستائی پاية           رِکند. فق جمعيت نسبی توليد می شوند مستمراً يک اضافه جذب می

ه           دوزی وغيره را تشکيل می               کارخانجات عظيمِ پيراهن              دهد،که قسمت اعظمِ سپا

                                                
  تحت عنوان: Murphysکه در ـ (يادداشت برای چاپ دوم): بنابرجدولی۱

"Ireland Industrial, Political, and Social" 

% آنها ۴/۵آکری و  ۱۰۰های  داری ها از فارم % از زمين۶/۹۴) انتشار يافته است، ۱۰۳(صفحة  ۱۸۷۰در
  اند. های بيش از يکصد آکر تشکيل يافته داری از فارم



 پيتال. جلد اولکا    ۱۰۹۸

که سابقاً    کارِ خانگی     همان اُسلوب     اند. اينجا باز به          کارگریِ آنها در دهات پراکنده                  
کارگرفتن      مزددادن و زياده               کم   که با   خوريم يعنی سيستمی     است برمی      توصيف شده  

ای برای "زائدسازی" در دست دارد. سرانجام بااينکه فرارِ جمعيت                                   ويژه    ظّمِوسيلة من  
-توليد سرمايه     کشورِ مجهز به     که برای يک      برانَدازی نيست دارای همان عواقبِ خانمان

شدن جمعيت بدون واکنشِ دائمی روی                داریِ پيشرفته وجود دارد، معذلک اين تُهی               
تنها تقاضای    کند نه   که مهاجرت دراينجا ايجاد می        ئیگيرد. خأل بازارِ داخلی انجام نمی

طور   وران و به       کوچک، پيشه    سازد بلکه از درآمدکاسبان کار را محدود می بازارِ محلّیِ
   صنعت س         کوچک نيز می     کلّی صاحبانکه در جدول        رفتنی   کاهد. ازآنجاست پE   در
  شود. یليرة استرلينگ مشاهده م ۱۰۰تا  ۶۰مورد درآمدهای بينِ 

  
شرح  ١) ۱۸۷۰های بازرسان مؤسسات نيکوکاریِ عمومیِ ايرلند (سال                        گزارش    

دست می  کشاورزیِ ايرلند به روشنی از وضعِ روزِ مردان         حکومتی ،که       دهد. کارمندان
دارند، مجبور        آشکار وگاه مستور نگاه می        گاه زورِ سرنيزه و حکومت نظامی خود را به

 آنها ملحوظ نيست.      فتارِخود هستندکه نزد همکاران انگليسیِ به رعايت احتياطاتی درگ
شمرندکه حکومت آنها درميان اوهام و خياالت واهی بيارامد.    ولی معذلک مجاز نمی

اخير    است طیِّ بيست سال     گفتة آنان سطحِ دستمزدهاکه هنوز در روستا بسيار پائين  بنابه
شيلينگ درهفته بالغ       ۹تا   ۶طور متوسط به      کرده است و اکنون به           % ترقّی   ۶۰تا   ۵۰از   
گردد. ولی در پشت اين ترقّیِ ظاهری يک تنزّلِ واقعیِ مزد پنهان شده است زيرا                                 می

ترقّیِ مزبور حتّا جبران باالرفتنِ بهای وسايل زندگیِ ضروری را،که دراين فاصله                                        
  کند. وقوع پيوسته است، نمی به

                                                
      Report from the Poor Law Inspector on the Wages of Agricultural Labourers in" ـ ١

  Dublin", 1870. 
  و نيز مقايسه شود با :

"Agricultural Labourers (Ireland) Return etc.", 8 March 1862, London, 1862.  



    ۱۰۹۹    کارل مارکس  

  

های ايرلندی استخراج شده           یِ يکی ازکارستان      که از محاسبات رسم       آمارِ زيرين      
  است دليلی بر اين مدعاست: 

  
  هزينة متوسط نگاهداری و اعاشة سرانه در هفته

  

 سال خوراک پوشاک جمع
4و شيلينگ۱

  پنس1۶
4و شيلينگ۳

  پنس1۱
پنس ۳  
پنس ۳  

4و شيلينگ۱
  سپن1۳

4و شيلينگ۲
  پنس1۷

۱۸۴۹سپتامبر۲۹تا۱۸۴۸سپتامبر۲۹  

۱۸۶۹سپتامبر۲۹تا۱۸۶۸سپتامبر۲۹  
  

تقريباً دو برابر و بهای پوشاک دقيقاً دو برابرِ بيست                   بنابراين قيمت موادّ خوراکی
ها صرف نظرکنيم و فقط        سال پيش شده است. حتّا اگر از اين عدم تناسب در قيمت                   

دست   به   درستی    توان نتيجة     وجه نمی    هيچ  به نمائيم باز اکتفا دستمزدها قايسة نرخِ پولیِم به
شد  طورِجنسی پرداخت می       کشاورزی به اعظمِ مزدهای وغال قسمت از قحط آورد. پيش 

گرديد، ولی امروز پرداخت نقدی قاعدة                     پول تأديه می       به آن    کوچکترين بخش و فقط
شودکه تغييرات مزد واقعی هرچه باشد ناگزير نرخِ پولیِ       ه میرايج است. از اينجا نتيج

  کند. بايست ترقّی مزد می
زمينی    که درآن سيب       وغال،کشاورزِ روزمزد قطعة زمينی داشت                     از قحط    "پيش  

تنها کلّية خواربارِ خود را             پروراند. امروز وی بايد نه                  کاشت و خوک و مرغ می          می 
مرغ نيز ازدست      حاصله از فروشِ خوک ومرغ وتخم خريداری نمايد بلکه درآمدهای

بودند     مخلوط    کوچک   کشاورز با فارمداران              سابقاً کارگران     درواقع ١رود."  او بيرون می
درآنجا اشتغالی         و بزرگی،که        های متوسط    داری     داران فارم         درعداد عقب        واغلب فقط    

که اينان دارند          است ۱۸۴۶سالاز بالی  آمدند. تنها پس شمار می آوردند، به می  دست به 
آورندکه       دست می   شوند، يعنی وضعِ خاصّی به       کارگرِمزدورِ محض می   جزئی از طبقة

                                                
      Reports from the Poor Law Inspector on the Wages of Agricultural Labourers in" ـ ١

Dublin", p. 29,1. 



 پيتال. جلد اولکا    ۱۱۰۰

  اند. وسيلة رابطة پولی به اربابِ مزدده خود وابسته فقط به
بعد اين وضع باز هم         ايم. ازآن تاريخ به             مطّلع شده   ۱۸۴۶آنها در     از وضعِ سکنای    

شود،   روز ازتعدادآنهاکاسته می              کشاورز،که روزبه      ز روزمزدانا است. قسمتی بدتر شده
ای منزل دارندکه در قباحت و                آکنده     های   دارانند و درکُلبه           هنوز ساکنِ امالک فارم          

اند.    داده     ما نشان    انگلستان به  روستائیِ که مناطقِ است ازآن نوعی تر مراتب فجيع شناعت به
دارد؛ در         عموميت     جا  در همه     ) ١( اولستر   رخی از نقاط       استثناِء ب    و احوال به       اين اوضاع      

 وغيره؛ در شرق در          ) ۴( کنی  کيل ،  ) ۳( ليمريک  ،  ) ۲( کورک      های    نشين  جنوب درکُنت      
وغيره؛     دوبلين   های شاه و ملکه،        نشين وغيره؛ درمرکز درکُنت )۶(ئوکسفورد ،)۵(ويکلوا

، ) ۱۰( اساليگو  يگر؛ در مغرب در         د   و نقاط    ) ۹( تايرون    ،  ) ۸( آنتريم   ،  ) ۷( دائون    در شمال در      
کشور   و محالِ ديگر. "اين برای مذهب وتمدن اين              )۱۳(گلوی، )۱۲(مايو، )۱۱(روسکومون

ها دلپذيرتر شود        کُنام   برای اينکه سکونت روزمزدان دراين                     ۱۴آور است."         خجالت  
ه است منظّماً    هائی راکه از اَزمنة بسيار قديم جزِء متعلّقات مساکنِ مزبور بود                     زمين تکّه

که ازجانبِ اربابان و        کنند. "آگاهیِ وجدانی بر اين نوع راندگی و مطروديت ضبط می
است درنزدکشاورزان روزمزد متقابالً احساساتی ازعداوت و                          مباشران برآنها رواگشته

  ۱۵کنند."  الحق رفتارمی مسلوب که باآنها مانند نژادی است کسانی براَنگيخته عليه  ضديت
هائی بودکه در محلِّ          ترِکُلبه   کشاورزی تخريب هرچه وسيع      نخستين عملِ انقالبِ

- بود اجراگرديد. بدين     که از باال صادر شده کارِ زراعتی قرار داشت و همچون شعاری
سان بسياری ازکارگران مجبور شدند در قراء و شهرها برای خود پناهگاهی جستجو                                 

ها،   نند اشياِء وارده به انبارهای زيرسقف، سوراخ                        نمايند. و در اين نقاط آنان را ما                   

                                                
)۱ (Ulster   )۲ (Crok   )۳ ( Limerick  )۴ (Kilkenny   )۵ ( Wicklow  )۶(  Wexford )۷ (Down 
)۸ ( Antrim )۹ ( Tyrone  )۱۰(   Sligo )۱۱ (Roscommon    )۱۲ ( Mayo   )۱۳( Galway   

   ۱۲گزارش، صفحة  ـ همان۱۴
 ۲۵، صفحة ـ همانجا۱۵



    ۱۱۰۱    کارل مارکس  

  

  ترين محالّت افکندند. ها و زوايای دوراُفتادة پست سرداب
-شهادت خود انگليسيان غرق در پيش              سان هزاران نفر از ايرلنديان،که به                    بدين  

غمی،   کانون وطنی، به شادمندی و بی               صفات نادر عالقمندی به          های ملّی، به      داوری     
کاری انتقال يافتند. اينک              های تَبه    گرمخانه    خانوادگی ممتازند، يکباره به        القپاکیِ اخ

صورت   های مجاوِر برای خودکاری بجويند و فقط به                    داری     بايستی در فارم        مردان می     
روزمزد، يعنی ناپايدارترين شکلِ مزدوری، اجير شوند. بدين منظور "آنها بايد اکنون                            

تا    آبکشيده سر    ری و رِجعت ازآن بپيمايند، چه بسا مانند موشاندا راه درازی را تا فارم
مسببِ بيماری ولذا         و٭کاه پا خيس شوند و تن به انواعِ شدايد ديگر بدهند،که غالباً بنيه

  ١گردد."  چيزی می بی
در نقاط زراعتی زائد              که   بايست آن عده ازکارگرانی را                 سال شهرها می    به  "سال   

و با اين وصف هنوز درشگفتندکه "در شهرها و دهات                    ٢ند بپذيرند."       گرديد    تلقّی می  
-که محسوس    است  حقيقت اين    ٣کارگر ودر صحراکمبودکارگر مشهود است!"  فزونیِ

کشاورزی، در بهار و پائيز است                 کارهای فوریِ        هنگامِ   کمبودکارگر فقط "به         بودن اين     
از دروی ماه اکتبر تا             که "پس     4ند که بقية سال بسياری ازکارگران چنان بيکار           درحالی

کار  که به هم ونيز هنگامی 5آيد"  دست می زحمت جائی برای اشتغال به آنها به بهار برای
های   وقفه   رفتنِ تمامِ روزِکار خود شوند ويا به      دارند "اکثراً بايد يامتحملِ ازدست اشتغال

   6گوناگون تن دردهند." 

                                                
  دهندة نيرو. کاهش ٭ توانکاه،

 ۲۵ـ همانجا، صفحة ۱

 ۲۷ـ همانجا، صفحة ۲

 ۲۵ـ همانجا، صفحة ۳

  ۱ـ همانجا، صفحة ۴
 ۳۲ـ همانجا، صفحة  ۵

 ۲۵ـ همانجا، صفحة  ۶



 پيتال. جلد اولکا    ۱۱۰۲

  
ها،   چراگاه دام         های زيرکشت به       تبديلِ زمين نیکشاورزی، يع  اين عواقبِ انقالبِ

باز هم در اثرِ          کار وغيره،        ها در مورد       جوئی   صرفه   آالت و اکيدترين          استفاده از ماشين      
خويش درخارجه مرحمت فرموده               صرف درآمدهای         جای   ن نمونه،که به اوجود مالک

آنکه به قانون       . برای    اند، تشديدگرديد       ايرلند درملک خويش سکونت اختيار نموده در
کارِ خود     های   وتقاضا خللی وارد نشود اين آقايان "اکنون تقريباً تمامِ نيازمندی                              عرضه 

که   کنند. اينان مجبورند در برابرِ دستمزدی                  داران خويش بار می           فارم    گردن خُرده      را به
  بکَنند، بدون      تر از اُجرت روزمزدان عادی است برای مالکينِ زمين جان                             عموماً پائين    

باشندکه از اين منشأ عايدآنها               هائی داشته     ها و زيان      آنکه بتوانند توجهی به ناراحتی              
گردد يعنی مجبورند در مواقعِ حادّّ بذراَفشانی و درو رسيدگی به مزارعِ خاصِّ                                      می 

  ١خويش را فراموش نمايند." 
آن،     بيکاری ودرازمدتیِ       دراشتغال، بازگشت مکررِ  نظمی بنابراين عدمِ تأمين و بی

کاری   های بازرسان مؤسسات نيکو           جمعيت نسبی، درگزارش           يعنی تمامِ عالئمِ اضافه       
که   ياد داريم       گرديده است. به        کشاورزیِ ايرلند ثبت    های پرولتاريای مثابه خواست نيز به

ايم. ولی       هائی برخورد نموده          چنين پديده     کشاورزیِ انگلستان نيز به درمورد پرولتاريای
که در انگلستان،کشورِ صنعتی، ذخيرةکارِ صنعت از روستاگرفته                         است  تفاوت دراين       

که    کشورِ زراعتی، ذخيرة کارِکشاورزی از شهرها،                         که در ايرلند،         شود، درحالی       می 
رانده پناهگاه شت                می تأمين شدةکشاورزاست، کارگرانکة زائدوکار    گردد. درآنجا عد
شدگان، درعين اينکه به دستمزد شهری    شود، دراينجا رانده نه میکارگرِکارخا مبدل به

کار به روستا احاله           مانند و مستمراً درجستجوی           کنند،کشاورز باقی می           فشار وارد می       
  شوند. می

                                                
  ۳۰ـ همانجا، صفحة ۱



    ۱۱۰۳    کارل مارکس  

  

شرح زيرين      کشاورزی را به            دهندگان رسمی وضعِ مادیِ روزمـزدان                   گـزارش    
کنند دستمزد آنها       داکثر قناعت زندگی می         آنان در ح         کنند: "با اينکه        بندی می   جمع 

 کفايت دارد. بـرای              شان  زحمت برای تأمينِ خوراک و سکنای خود و خانواده                           به 

آنان توأم با           های   آورند... آتمسفرِ خانه             دست  پوشاک بايد از جای ديگر عوايدی به                 
 سل قرار    و   يفوس ت  ای درمعرضِ       درجة کامالً ويژه           را به     ها، طبقة آنها      محروميت   ديگر   

"      می  برآنچه      ١  دهد. نيست،       گذشت شگفت  بنا  بنا    آور  -گزارش      شهادت متّفقِ     به  که 

  که طالبِ بازگشت       طوری    دهندگان، يک نارضائیِ تار سراپای اين طبقه را فراگرفته به  
اميد است، "تحت تأثير عواملِ             آينده بی     کنونی متنفّر و نسبت به       گذشته است، از وضعِ    

آمريکا مهاجرت       که به   است  انديشه دارد وآن اين        گيرد" وفقط يک فريب قرار می عوام
بلی، جمعيت         عظم وجهانشمولِ                   نمايد.  اکسيرِا اين  هی،   سان بدين    ) ٢( مالتوزيانی      کا

  نموده است! ٭کشورِ فراوانی و خصب و خرم را مبدل به سرسبز )٣(ارينِ
ان صنعتیِ ايرلند را نشان          کارگر    است تا زندگیِ راحت و خوشِ             کافی   يک مثال   

هنگامِ بازرسیِ       گويد: "به      کارخانجات چنين می        بازرسِ انگليسیِ       ) 4( رابرت بيکر     دهد.    
کارگرِ ماهرِ ايرلندی، با وجود وسايلِ                     اخيرِ خود در ايرلند شمالی مشقّاتی،که يک                 

               خود، برای تربيت ل         بسيار محدودخويش متحم گشته بود، سخت موجبِ         کودکان
گاو را عيناً چنانکه از دهان او شنيده                           ش آورم. برای          ام می    فتیِ من شد. من اظهارات  

که وی را به تهية کاالهای بابِ               گويم  است می اينکه معلوم شودکه او کارگرِ بامهارتی
  گماشته بودند.منچستربازارِ 

                                                
 ۱۳و ۲۱اتـ همانجا، صفح۱

  ) منتسب به عقايد هواداران مالتوس.۲(
)۳ (Erin رلند.نامِ قديمیِ اي  
  گياه و سبزه، کثرت محصول. فراوانیِ *

)۴ (Robert Baker 



 پيتال. جلد اولکا    ۱۱۰۴

شب از روز شنبه        ۱۱صبح تا ساعت   ۶و ازساعت      ) ١( کارم    : من چوبکشجونسون
ساعت برای     پذيرد و سه     کارِ ما درساعت شش عصر پايان می کنم. شنبه می کار هتاجمع

ای ده شيلينگ      کار هفته    فرزند دارم. برای اين               ۵غذا و استراحت در اختيار داريم. من       
دريافت می           پنس  ر می             و شش  نيزکا من   هفته     کنم. زن و  مزد       کند  پنج شيلينگ  ای 

آشپز و تنها     کند. وی     ه است خانه را نگاهداری می           سال  ۱۲که  گيرد. دخترِ ارشد من می
کند. زنم با من         کوچکتر را برای رفتن به دبستان آماده می                      های   ياورِ مااست. او بچه          

که از جلوی منزلِ ما          رود. دخترکی        شود و با من از خانه بيرون می              ازخواب بيدار می         
کار برويم غذائی          آنکه به   از   کند. پيش   ونيم از خواب بيدار می گذرد مرا ساعت پنج می

صبحانه   ۸کند. ما ساعت       ها مراقبت می       ساله تمامِ روز از بچه           ۱۲خوريم. طفل        نمی 
ای يک بار چای داريم. روزهای                 رويم. هفته کنيم و بدين منظور به خانه می صرف می

 گاه ازآرد جو وگاه ازآرد   امکاناتمان بر که بنا خوريم می (stirabout)ای  ديگر جوشانده
افزائيم. درتابستان قدری               جوشاندة خود می       قند وآب به       کمی  ذرت است. در زمستان           

ها   زمينی   که سيب  کنيم وآنگاه      ايم برداشت می       که خودکاشته     زمينی   زمينی از تکّه      سيب
روزگارِ ما تمامِ سال يک روز               ْگرديم. بدين نَحو        تمام شد باز به جوشاندة خود برمی             

ها همواره ازکارِ روزانه                 گذرد. من شب      کشنبه و روزکار، می        بعد از ديگری، اعم از ي 
بينيم ولی بسيار نادر است.            گوشت هم می    طور استثناکمی     ام. به     بسيار خسته و فرسوده       

پردازيم.       می   پنی  ای يک    روند و ازاين بابت سرانه هفته     کودکان ما به دبستان می تا از سه
پنس در    ۶و  سوخت الاقلّ يک شيلينگ      پنس است. ذغال و         ۹ای    خانة ما هفته     کرايه   

                                                
و  اند   کرده    آن جدا می        دانه و شاهدانه را از الياف                که در ايران با آن پنبه             است   چوبکش ابزاری       )  ۱(  

چوبلين هم می            به  ول، صفحة                       آن چوبکين و  ا فرهنگ عميد، جلد  به  (رجوع شود  ).  ۵۲۸گويند 
که در متن سرمايه عيناً قيدگرديده .کلمة                 آورده شده است       beetler لغت انگليسیِکلمه در برابرِ  اين

دهد    که اين عمل را انجام          کارگری     قرار داده شده است. به        بينِ دو هالل "Wäscheklopfer"آلمانی 
  گويند. می  teilleurزبان فرانسه  به
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  است زندگیِ ايرلندی! دستمزد ايرلندی واين است اين ١دارد."  چهارده روز خرج برمی
و درآغازِ       ۱۸۶۶درواقع فقرِ ايرلند از نو درانگلستان زبانزَد است. در پايان سال                                

تايمز به حلِّ      ، در روزنامة        ) ٢( لرد دافرين      داران بزرگ ايرلند،               يکی از زمين      ۱۸۶۷سال 
)٣(ای!"  منشانه است ازجانبِ چنين بزرگ خواجه مسئله پرداخت. "چه انسان

  

، ليرةاسترلينگ      ۴۳۶۸۶۱۰مبلغِ سود به ازکلِّ ۱۸۶۴درسال کهشود می ديده جدولدر
نفرکه    سه همين  عکس  که به   اند درحالی   ليره سهم برده ۲۶۲۶۱۰نفر از افزونگران فقط سه

ليرةاسترلينگ       ۴۶۶۹۹۷۹مبلغِ  سود به   ازکلِّ    ۱۸۶۵پرهيز"هستند در  و از قهرمانان "امساک
ليرةاسترلينگ،       ۶۴۶۳۷۷افزونگر   وشش بيست۱۸۶۴اند، درسال جيب زده به ليره ۲۷۴۴۴۸

نفر افزونگر       ۱۲۱:  ۱۸۶۴ليرةاسترلينگ، در         ۷۳۶۴۴۸وهشت افزونگر        : بيست  ۱۸۶۵در  
: ۱۸۶۴، در   رةاسترلينگ   لي   ۱۳۲۰۹۹۶افزونگر      ۱۸۶:  ۱۸۶۵در ليرةاسترلينگ، ۱۰۶۶۹۱۲

نيمی از جمعِ مبلغِ سودکلِّ ساليانه            که تقريباً    ليرةاسترلينگ      ۲۱۵۰۸۱۸افزونگر      ۱۱۳۱
ليرةاسترلينگ يعنی بيش از نصف سودکلِّ              ۲۴۱۸۹۳۳افزونگر     ۱۱۹۴: ۱۸۶۵است، در

  اند. کرده ساالنه، برداشت
گ انگلستان،     داران بزر         کوچک و نامرئی از زمين             ای   که عده    ولی سهمِ شيری   

قاعده  منظر و بی کنند چنان زشت اسکاتلند وايرلند از بهرةکلِّ ساالنة زمين برداشت می
های ارضی       که در مورد بهره            است  انگلستان مصلحت را درآن ديده                 که دولت       است 

داران      يکی از اين زمين         لرد دافرين      مانند تقسيمِ سودهای ديگر منتشر نسازد.                آماری     
باشند    ازاندازه"         سودهای ديگر بتوانند"بيش          ت. البته امکان اينکه بهرة زمين وبزرگ اس
آنهاکوچکترين ويا افراط   ری     وی   نمايد، برای         مردم پيدا      روزیِ     تيره    ارتباطی با فرطتصو

                                                
  .Rep. of Insp. of Fact., 31st Oct. 1866", p. 96" ـ۱

)۲( Lord Dufferin 

 ای پرده (پيش نمايشنامة فاوست (شيطان)، درمفيستوزبان  است از نامدارِِآلمان شاعرِ گوتهزمصرع ا )۳(
  گذرد).  که درآسمان می 
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ها   را برپاية فاکت        خويش   . وی بنای       (unsound)که"ناسالم" آميز"است قدر"جسارت همان
شوند،   می   متورم     زمين    های ايرلند بهره جمعيت که باکاهشِ است ناي دهد. فاکت قرار می
وزراعت       خيرومصلحت زمين   است ولذا به ارضی کاهی به "خيروصالح" مالکينِ جمعيت

بنابراين به          شوند نيز    مثابه متفرعات زمين تلقّی می           که فقط به    صالحِ مردم     نيز هست و 
يا ايرلند هنوز پرجمعيت است و سيلِ             گو  کندکه   سان وی اعالم می         آيد. بدين       درمی   

نظرِ وی الزم    اينکه بهروزی تکميل شود به دارد. برای جريان  کُندی مهاجرت هنوزهم به
3 که ايرلند الاقلّ است

   دست بدهد. کارگریِ خود را از جمعيت از 1
حکيم    ازمکتبِ    بيبیاين لرد شاعرمسلک، ط       وتصور شودکه دهد رخ مبادا اشتباهی

و  کرد   ديد حجامت تجويز می        که هرقدر بهبود در بيماران خود نمی        است )١(سانگرادو
دادن تمامِ خون خود از قيد                کردکه بيمار با از دست          اين حجامت را تاآنجا تکرار می              

آنکه حجامتی برای تقريباً دو            جای   به  لرد دافرين   يافت. خير،  بودن نيز نجات می مريض
مستقر   ارين   توان در       آن بهشت موعود را نمی       يون نفر تجويز نمايد،که درواقع بدونميل

  ميزان ثلث ميليون نفر دارد. ، فقط تقاضای حجامتی بهساخت
  آورده شده است. آسانی بر اثبات اين دعوی حجتی به

  

  ۱۸۶۴های ايرلند درسال  داری تعداد و وسعت فارم
             ۱                                  ۲                                        ۳                                         ۴   

تر  های پائين فارم
  يک آکر از

باالترازيک  های فارم
  آکر ۵آکر وکمتراز

 آکر ۵تر از  های باال فارم
  آکر ۱۵از  وکمتر

آکر  ۱۵های باالتر از فارم
  آکر ۳۰وکمتر از 

 آکر تعداد آکر تعداد آکر تعداد  آکر  تعداد

۴۸۶۵۳  ۲۵۳۹۴  ۸۲۰۳۷ ۲۸۸۹۱۶ ۹۷۶۳۶۸ ۱۸۳۶۳۱۰ ۱۳۶۵۷۸ ۳۰۵۱۳۴۳  

                                                
)۱ (Sangrado  مانر بالسژيلنامِ يکی از قهرمانان(Gil Blas)  ِلوساژاثر(Lesage)  نويسندة فرانسوی

اين شخص  که ازاين رمان در اوايلِ قرن حاضر شده مترجم به ئی رسیقرن هجدهم است. در ترجمة فا
  ای از نامِ فرانسوی است. که درواقع ترجمه نامِ حکيم خونابی داده است
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                 ۵                                      ۶                                       ۷                                     ۸   

   ۳۰ از تر باال  های فارم
  آکر ۵۰از تر پائين و

  ۵۰ از باالتر  های فارم
  آکر ۱۰۰وکمتر از 

  تر از های باال فارم
  آکر ۱۰۰

 

 مساحت کلّ

 آکر آکر تعداد آکر تعداد  آکر  تعداد
۷۱۹۶۱  ۲۹۰۶۲۷۴  ۵۴۲۴۷ ۳۹۸۳۸۸۰ ۳۱۹۲۷ ۸۲۲۷۸۰۷ ۲۰۳۱۹۹۲۴ ١  

  

ول را،که از        سه دستة ا یها داری طور عمده فارم ، به۱۸۶۱تا  ۱۸۵۱تمرکز، ازسال
ها   داری  ، ازبين برد. در مرحلة نخست اين فارمنبودند آکر ۱۵کمتر و باالتر از آکر يک

"زائد" شدند         دار    فارم    ۳۰۷۰۵۸رفتند. نتيجة آن اين بودکه  بايستی ازبين می بودندکه می
گيرد.    نفررا در بر می     ۱۲۲۸۲۳۲کم هرخانواده را چهار نفر بگيريم و اگر متوسط دست

چهارمِ    که پس از انجام انقالبِ زراعتی يک                 نتيجه برسيم   ناي    فرضِ بعيد، به      نکه به  چنا 
  ای جز مهاجرت ندارند. نفر چاره ۹۲۱۱۷۴پذير باشند، آنگاه باز  اين عده از نو جذب

، يعنی    ۶و   ۵و   ۴های    ها پيش در انگلستان معلوم است، دسته               چنانکه از مدت       
کوچکند    داری خيلی      کاریِ سرمايه      آکر، برای غلّه   ۱۰۰از تر وپائين۱۵های باالتر از فارم

-فوق    همان فرضِ     آيند. لذا بنا به          حساب   گوسفند نيز به    توانند برای پرورشِ           و حتّا نمی   

 ۱۷۰۹۵۳۲نفرِ ديگر را بايد نامزد مهاجرت دانست، يعنی جمعاً                        ۷۸۸۷۶۱الذکر باز      
،  (L'appétit vient en mangeant)شود   تر می   نفر. نظر به اينکه اشتها باخوردن صاف              

ونيم جمعيت خود      يابدکه ايرلند با سه ميليون           زودی درمی         ستان زمين به     چشمان بهره    
کماکان فقير است و فقرِآن نتيجة انبوهیِ جمعيت است ولذاکاهش جمعيت بايد باز                           

صورت   به  کند يعنی   وظيفة واقعیِ خود عمل         کشور به  هم جلوتر از اين برود تاآنکه اين
  ٢چرِ دام درآيد. گوسفند و يک علف يک چراگاه انگليسیِ

                                                
 های باير" نيز هست. زارها و زمين ـ مساحت کلّ شاملِ "لَجن۱

ازآن ناشی شده چگونه ازجانبِ مالّکان                    ـ درمورد اينکه قحطی و شرايطی             ۲ منفرد و همچنين      که 
 ←زور     فاده قرارگرفته است تا انقالبِ زراعتی را به                   تگزاریِ انگلستان با نقشه مورد اس وسيلة قانون به
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چيزِ خوبِ اين جهان، روی بدی هم دارد.                     ولی اين اُسلوبِ سودآور، مانند همه           
هائی    است. ايرلندی      ها درآمريکا توأم ايرلندی های زمين درايرلند با انباشت انباشت بهره

 )١( ها  فانيان   صورت    ورِ اقيانوس به        ده است درآن      گاو وگوسفند آنها را ازخانه ران                   که  

                                                                                                       
داران تقليل دهند، من درکتابِ                های زمين     کُرسی بنشانند و جمعيت ايرلند را تا حدّ نيازمندی                  به  → 

گفت. درآنجا باز من           است مفصّالً سخن خواهم      مالکيت ارضی     که مربوط به      نوشته دربخشی  سومِ اين
کوچک وکارگرِکشاورز را مورد مطالعه قرار خواهم داد. فعالً فقط به نقل قولی                                      داران      شرايطِ فارم     

 Journals, Conversations and"عنوان تحت ازمرگش پس که دراثری ،سنيور ناسو و.  شود: می قناعت

Essays relating to Ireland", 2 vol, London, 1868, t. II. p.282   است ازجمله چنين  انتشار يافته
قانون    داريم و اين         دربارة بينوايان           شود، ما قانونی       درستی متذکّر می     به .Gگويد: "همچنانکه دکتر  می

افزارِ نيرومندی برای پيروزساختنِ مالّکان است. وسيلة ديگر مهاجرت است. هيچ دوستدارِ ايرلند                                         
که زودتر       تر تمام شود و هر اندازه         رزوکند که جنگ پايان يابد... هرقدر اين جنگ سريعتواند آ نمی

که مستلزمِ وجود  جمعيتاز   درآيد با تعداد نسبتاً کمی  (grazing country)صورت چراگاهی ايرلند به
  ردکردن     انحصارِ وا      ۱۸۱۵چراگاه است، برای همة طبقات بهتر است. قوانين انگليسیِ غالّت درسال                    

گندم را     سان قوانينِ مزبور تصنّعاً کشت           کرد. بدين      کبير برای ايرلند تأمين می             بريتانيای     آزادگندم به       
و  نظر از اوضاع       با لغوِ قوانينِ غالّت ناگهان ازبين رفت. صرف                   ۱۸۴۶نمود. اين انحصار در تشويق می

چراگاه، برای         های زيرکشت ايرلند به          زمين   کافی بود تا برای تبديلِ          تنهائی احوالِ ديگر، همين امر به
ازآنکه از       گردد. پس       پا، محرک و مشوق نيرومندی             شدن دهقانان خُرده         ها و رانده       داری     تمرکزِ فارم 

ين                           حاصلخيزیِ زمين      ۱۸۴۶تا   ۱۸۱۵سال   ا علناً گفتندکه  يرلند مورد ستايش قرارگرفت و  ا های 
ناگهان زراعت           يص داده     گندم تخص    ها را طبيعت برای کشت          زمين   شناسان، اقتصاددانان و            است، 

  ديگری   چيزِ    گويا اين اراضی جز توليد علوفة دام برای هيچ                         کردندکه      کشف  سياستگران انگليسی    
مانش با عجله همين        سوی   ازآن      (Léonce de Lavergne)  لئونس دوالورنی       آقای  شايستگی ندارند!

  که در دام اين قبيل مطالبِ             است  الورنی     بايستة مردی "جدی" مانند            مطالب را تکرار نمود. البته اين              
  کودکانه بياُفتد.

 )۱  (Fanians           انقالبیِ ايرلندی است تتأسيس  ۱۸۶۱که در    ـ جمعي       آن بيرون      گرديد و هدف      آوردن
  ايرلند از تسلّط انگلستان بود. اين جمعيت درآمريکا پيروان زياد يافت.
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تر   عظيمِ جوانی هرچه مهيب        کنند و دربرابرِ ملکة فرتوت درياها جمهوریِ  رستاخيز می
  خيزد. تر برپا می و ترساننده

Acerba fata Romanos agunt 

Scelusque fraternae necis )1(  

 

  
  
  

�  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
قرن پيش  که قريبِ نيم است (Quintus Horatius)راسيوسوهمعروف رومی  شاعرِ از ) ابيات التينی۱(

  زيسته  و ترجمة آن چنين است:  از ميالد مسيح می
  گرفتارِ سرنوشتی شومند روميان  
  است  گناه برادرکُشی  آن و  

  ، بند هفتم "خطاب به روميان"). (Epodes)اپودس،کتابِ راسيوسوه(
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  وچهارم بيستفصل 

  

  ت بدوی خوانده شده استآنچه انباش
  

  رازِ انباشت بدوی .۱
  

  اضافی) = ارزش ارزش اضافه(
ارزش و از        اضافه    وسيلة سرمايه    شود و به    پول به سرمايه مبدل می           ديديم چگونه     

  اضافه    خودمستلزِم وجود        آيد. ولی انباشت سرمايه دست می بيشتر به سرماية ارزش  اضافه
داری      دارد واما توليد سرمايه         داری مالزمه با توليد سرمايهارزش نيز  است و اضافه ارزش
دست    کار در     که قبالً مقاديرِ بزرگی از سرمايه و نيروی است  آن نوبة خود مستلزِم هم به
صورت دور باطلی      حرکت به سان مجموعِ اين کاال گردآمده باشد. بدين کنندگان توليد

-سرمايه   ازانباشت     پيش انباشتی آمدکه بيرون ن ازآنتوا وفقط درصورتی می کند جِلوِه می

، ) ١( ("Previous accumulation")يک   اسميث آدامقول  بدوی"، يا به انباشت" داری، يک
داری نيست بلکه مبدأ حرکت             که معلولِ شيوة توليد سرمايه         يعنی انباشتی     فرض شود،    

  آن است.
گناه در علمِ       کندکه نخستين    می درعلم اقتصاد انباشت بدوی همان نقشی را ايفا                    

تمامِ    سيب زد و ازآنجا معصيت دامنگيرِ      گازی به آدم است. حضرت دار آن  کالم عهده
شود.   گذشته ايضاح می      نوع بشَر شد. منشأ اين انباشت نيز با نقلِ داستانی از آزمنـدیِ                       

ه وجود    شده، يک عده افراد زُبده و برگزيد                      هاست سپری   که مدت    در زمانی قديم        
                                                

 انباشت. ی يا پيش) انباشت قبل۱(
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اند و ازسوی       جو و اندوختگر بوده  از هر چيز صرفه کوشا وهوشمند و پيش اندکه داشته
گذرانی      خودرا درخوش          ندارِ و دار اندکه زيسته پروری می جماعت فرومايگان تن ديگر

  اند. کرده و عياشی تَلَف می
رو   کندکه ازچه      یرا نقل م قصّه  آدم اين اگر افسانة متألّهين دربارة معصيت درواقع

گرديدکه با عرقِ جبينِ خويش نان بخورد،          آن  گرفتارآمد ومحکوم به ملعنَت آدم به بنی
شوند   سازدکه چراکسانی يافت می            داستان معصيت اقتصادی اين مطلب را روشن می                 

طور درآمد     هرجهت، اين حکمِ الهی ندارند. به اجرای اين هم به وجه احتياجی هيچ که به
گروه اول ثروت اندوخت و جماعت دوم سرانجام چيزی جز پوست خود برای                                    که 

که   ای   شود، توده      آغاز می     که فقرِ تودة عظيم   است گناه نداشت. باری ازتاريخِ اين فروش
کار وکوشش هيچگاه جز تنِ خود برای فروش ندارد و از همين تاريخ                               با وجود تمامِ 

کاری    هاست دست به    گروه مدت    د و باآنکه ايندم که صبح دولت عدة قليلی می است
های   سرائی   شود. مثالً از قبيلِ همين ياوه             زند مستمراً بر مال و منالش افزوده می                    نمی 

شکلی جدی و با رسميت دولتی، برای دفاع ازمالکيت،    حتّا به )١(تيِرکودکانه را، آقای  
اند.    همه زبانزد هوشمندی بوده         اينکندکه روزگاری  هائی نشخوار می دربرابرِ فرانسوی

شودکه بنا بر پاية         آيد، وظيفة مقدس آن می            ميان می    که پای مالکيت به       ولی هنگامی    
کودکان باشد. اين   وسال و درجة تکاملِ همة گذاشته شود تا متناسبِ سن کتابِ ابتدائی

صه اعمال زور و وغارت و خال که در تاريخِ واقعی تجاوز، استيال، قتل نکته مسلّم است
کنند. در علم اقتصاد دلپذير، تغزّلِ مهرآميز هميشه تفوق                        فشار نقشِ بزرگی ايفا می          

اند، ولی البته         شمارآمده     داشته است. حق و"کار" همواره يگانه وسايلِ توانگرشدن به                         
د ان چيز شباهت داشته همه انباشت بدوی بههای  جاری". درحقيقت اُسلوب استثناِء"سال به

  جز به مهرورزی و تغزّل.

                                                
  اين ترجمه مراجعه شود. ۶۹۲ـ به زيرنويس صفحة  Thiersـ ۱
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بايستی    توليد و معيشت. لذا می          پول وکاال نه از ابتدا سرمايه هستند و نه وسايل                     
پذير    صورت سرمايه درآيند. ولی خود اين تبديل فقط تحت شرايط معينی امکان                              به 

يار کاالی بس     قرارِ زيرين خالصه نمود: دارندگان دو نوع          توان به است.آن شرايط را می
گيرند، يعنی از       بايست درمقابلِ يکديگر قرار داشته باشند و با هم تماس                       مختلف می  

دارِ    مبلغِ ارزش      منظورِ بارورساختنِ       توليد ومعيشت،که به  پول ووسايل سو دارندگان يک
آزاد،که فروشندة   کارِ متعلّق به غير را خريدارند، و ازسوی ديگرکارگرانی خود نيروی

که نه خود     است  دو مفهوم     اين    آزاد به     ش ولذا فروشندةکارند.کارگرانکارِ خوي نيروی
آنکه مانند دهقانان    توليدباشند ونه ازوسايل ها وغيره مستقيماً جزئی مانند بندگان وسرف

عبارت ديگر، تا سرحدّ       ازآن خود داشته باشند، يابه  توليدی آنان، وسايل   مستقل وامثالِ
مکان از هرچه رنگد باشند. پذيرد آزاد و ازآن حيث بی تعلّق می اقيد و مجر  

. است   داری وجود يافته        توليد سرمايه  بندی در بازارِکاال شرايط اساسیِ بااين قطب
 داری مستلزمِ جدائی بينِ سرمايهمناسبات تکه موجبِ     است  وسايلی آن  کارگران ومالکي

خويش    پای    داری بر روی           توليد سرمايه      اينکه      محض  گردد. به      می   کار    تحقّق و انجامِ     
ای تجديد      دائماً فزاينده       مقياسِ را به آن  کند بلکه جدائی را حفظ می تنها اين  ايستد نه می 

تواند     شود نمی   داری می      سرمايه  ايجاد مناسبات          موجبِ    که  . بنابراين روندی          نمايد   می 
  ای   باشد، يعنی پروسه      کارش چيزِديگری    وسايلِ کارگر ازمالکيت غير از روند جدائیِ به

کند و ازسوی   سرمايه میاجتماعیِ معيشت و توليد را مبدل به  که از يک جهت وسايلِ
آنچه انباشت       آورد. پس       کارگرِ مزدور درمی   صورت ديگر توليدکنندگان مستقيم را به

تواند     توليد نمی    و وسايل    کنندگان    بَدوی خوانده شده است بجز پروسة جدائیِ توليد                  
کندکه    بدوی" تجلّی می         ای "    جهت مانند پروسه      چيزِ ديگری باشد. اين پروسه ازآن                

  و شيوة توليد متناسب با آن را تشکيل دهد.  تاريخِ سرمايهپيش
  جامعة فئودالی بيرون          داری از ساختمان اقتصادیِ         سرمايهشالودة اقتصادی جامعة 

  ن ساختمان عناصرِآن شالوده را آزاد ساخت.آمده است. انحاللِ اي
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توانست مختارِ نفسِ خودگردد             کارگر، تنها آنگاه می           توليدکنندة مستقيم، يعنی       
ديگری نباشد.      باشد و رعيت وابسته يا بيگارده شخصِ  زمين پايان يافته به وابستگيشکه 

                     باشد وکاالی خود را          کارِ خويشتن      نيروی    و نيز وی برای اينکه بتواند فروشندة آزاد
های   ای، ازقيدآئين         بايستی از بند رقيت رسته   آن هست ببرد، می هرجاکه بازاری برای به

وجودآورده بود، رهائی    ای به کارِحرفه که مقررات آن وموانعی کارآموزی و همقطاریِ
مزدور    کارگران       را مبدل به      توليدکنندگان     که   سان آن حرکت تاريخی         يافت. بدين   می
، و  کند  می  ه ای جِلوِ    آنان از بند چاکری و فشارِ رسته                سو مانند نجات     کند، از يک      می 

نويسان بورژوائیِ مااست، ولی از سوی ديگر                      که مورد توجه تاريخ          است  ای    تنها جنبه  
که تأسيسات قديمِ       توليدشان وهمة تضميناتی         وسايل  ازآنکه تمامِ      همين نوزادگان، پس

شد، مجبورندکه خويشتن         ساخت ازکَفشان ربوده          آنان فراهم می        رای زندگیِفئودالی ب
های بشَريت با حروفی از           يد را سالنامه      درمعرضِ فروش قرار دهند. داستان اين خلع       را

  خون وآتش ثبت نموده است.
 وران    بايستی استاد پيشه     تنها می تازه، نه های الرقاب داران صنعتی، اين مالک سرمايه

های   را نيزکه صاحبِ سرچشمه    فئودال بود اربابان راندند بلکه الزم عقب می را به ای رسته
مثابه    آنان، به رسيدن عرصه که به نظراست بودند ازصحنه خارج سازند. ازاين نقطه  ثروت

عليه قدرت فئودالی و امتيازات براَنگيزندة آن و همچنين                           ثمرة يک مبارزة پيروزمند            
قيد توليد و استثمارِ       شود،که اينان در برابرِ پيشرفت بی                ها و عوايقی تلقّی می  عليه رسته

سواران صنعت سواران شمشيرزن را فقط          آزاد انسان از انسان قرارداده بودند. ولی يکّه
نبود. باالآمدن         را درآن اصالً گناهی      راندندکه اينان بيرون ازرويدادهائی  استفاده درساية

همان        آنان، با به      وجايگيرشدن ستی  قبيل وسايل    کاربردنگرفت   انجام    پ        که زمانی بندگان
  خود خواجگی يافتند.  (Patromus)آن بر اربابان سرپرست  آزادشدة رومی با توسل به

کارگر     همانا رقيت      دارآفريد سرمايهمزدور وهم  کارگرِ که هم تحولی حرکت مبدأ
کشیِ فئودالی       رشکلِ اين رقيت بود يعنی تبديلِ بهره            تغيي  بود. نقطة عزيمت عبارت از            
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  که خيلی دور به       آن نيست    داری. برای درک سيرِ اين تحول نيازی به    سرمايهبه استثمارِ 
ای   ازشهرهای مديترانه         داری دربرخی       آغازِتوليد سرمايه عقب برگرديم. بااينکه نخستين

داری     سرمايه  شود، معذلک عصرِ       می گريخته مشاهده       جسته  ۱۵و   ۱۴های    حتّا در سده    
شود،   گذاری نمود. هرجاکه اين شيوة توليد برقرار می                       را بايد از قرن شانزدهم تاريخ               

چراغِ قرون       و شهرهای خودمختار وآزاد که چشم                  ها پيش لغو شده     سرواژ از مدت        
  گرائيده است. است به خاموشی وسطا است ديری

طبقة نوخاستة   مثابه اَهرم برای که به هائی گونیهمة آن دگر بدوی انباشتدرتاريخِ 
از همة آنها لحظاتی         روند ازلحاظ تاريخی دورانسازانند ولی پيش  کار می دار به سرمايه
زور از وسايلِ امرار معاشِ خودکنده    های بزرگ انسانی ناگهان به که تودهدارند اهميت

يد    شوند. خلع    رکار فروريخته می        روی بازا       الحق به    شده و همچون پرولتاريای مسلوب     
لک توليدکنندگانتمامِ پروسه      خويش پايه ومبنای         وزمينِ   روستائی، يعنی دهقانان، از م

آراسته     گوناگون     های   رنگ   مختلف به  يد درکشورهای خلع تاريخِ اين دهد. می را تشکيل
  کند. می طی مختلف تاريخیِ های دردوران متفاوت را باترتيبات ای دگرگونه ومراحلِ است 

همين سبب است    کند و به    می   کالسيک پيدا    يد تنها در انگلستان شکلِ          اين خلع   
  ١کنيم. عنوان نمونه اختيار می که ما آن را  به

                                                
داری زودتر ازکشورهای ديگرگسترش يافت، انحاللِِ مناسبات سرواژ                                ـ در ايتاليا که توليد سرمايه ۱

 کردند تا نتوانند بر اساسِ مرورِ              ها را آزاد می         وقوع پيوست. درآنجا هرچه زودتر سرف             نيز زودتر به
آنها از قيد سرواژ فوراً آنان را                  آورند. بنابراين رهائیِ              دست  زمان برای خود حقّی در ملک و زمين به 

کرد،که اغلب در شهرهای باقيمانده از دوران روميان، اربابان                                      الحقّی   مبدل به پرولتاريای مسلوب            
درآخرِ قرن پانزدهم سيادت             که انقالبِ بازارِ جهانی،              آوردند. هنگامی          دست می   ای به    حاضرآماده     

شهرها   د. کارگران      بازرگانیِ ايتاليای شمالی را منهدم ساخت، حرکتی در جهت معکوس پديد آم                              
به       کشاورزیِ      طرف روستا رانده شدند وآنها درآنجا به                     جمعی به   ورت دسته   ص به  شکلِ  کوچک،که 

 رگز ديده نشده بود.گرفت، چنان رونقی بخشيدندکه تا آن زمان ه باغداری انجام می
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  يد مردمِ روستا از ملک و زمين خلع .۲
  

-بود. درآن       رفته عمالً ازبين  آخرِ سدة چهاردهم، سرواژ در انگلستان  های درسال

را دهقانان آزاد و            ١هنگام و پيشتر ازآن در قرن پانزدهم، اکثريت عظيمِ سکنة کشور                        
دادند، هرچند درفشِ براَفراشتة فئودالی مالکيت آنان را از انظار                                    مستقل تشکيل می   

راکه خود نيز سِرف  (bailiff)داشت. در امالک بزرگ اربابی، مباشرِ سابق  پوشيده می
 کارگران مزدورِکشاورزی را دهقانانی        از بودند. بخشی کنار رانده آزاد به ندارا بود، فارم

ساختند   آزاد خود را باکار در زمينِ مالّکان بزرگ مثمر می                         دادندکه وقت       تشکيل می
واقعی بودکه هم از لحاظ            کارگران مزدورِ   و بخشِ ديگر مرکّب از افراد طبقة مستقلِّ 

حال عمالً     کارگران اخيرالذکر نيز درعين                عده بودند. اين         مطور مطلق ک     نسبی و هم به    
  آکر يابيشتر درجنبِ     ۴مساحت  دهقانان مستقلّی بودند زيرا عالوه بر دستمزد، زمينی به

                                                
کردند و ازآسايش محقّری برخوردار            که مزارعِ خود را با دست خويش زراعت می مالکين ـ."خُرده۱

که   ای   مراتب مهمتر از اکنون بود... عده                  دادندکه به       بودند... درآن زمان بخشی را از ملّت تشکيل می      

7از  يش های خود بايد ب    مالک نبودند و با خانواده ۱۶۰۰۰۰کمتر از  
 از    جمعيت آن زمان باشند،         کلِّ 1

کامالً آزادی        هلد ملک طلقِ    کردند (فری       های خود امرارمعاش می     Freehold Hufenوکار در  کشت
شود. طبقِ     ليرة استرلينگ تخمين زده می          ۷۰تا  ۶۰مالک... درحدود       است). درآمد متوسط اين خُرده

که   دارانی      اند از فارم    کرده که در ملک شخصیِ خود زراعت می شده، عدة آنهائیکه انجام  محاسباتی
  نمودند بيشتر بوده است. در ملک غير عمل می

 (Macaulay: "History of England" 10. Edit. London, 1854, I, 333-334.)  
5ـ هنوز در ثلث اخيرِ قرن هفدهم

  اند." (همانجا، صفحة داشته اشتغال  کشاورزی  تان بهسکنة انگلس از 4

۴۱۳.(  
کُنِ سيستماتيک  نفر تاريخ قلب  مثابه يک  که وی به است جهت کنم بدان قول می نقل مکولیمن اگر از 

  گيرد". ها را "درز می است اين قبيل فاکت تاآنجاکه ممکن
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های   عالوه، اينان با دهقانان حقيقی از زمين                     شد. به   گذاشته می    ها در اختيارشان         کُلبه 
آوردن وسايل سوخت مانند چوب،               دست  و به  های خود      مشترک، برای چراندن دام              

  ١کردند. ذغال وغيره استفاده می
ها   ازتقسيمِ زمين      است  عبارت    توليد فئودالی       نمای   کشورهای اروپا خصلت       درعمومِ

بربزرگیِ      مبتنی   مانند قدرت هرسلطان         فئودالی     زيادتری رعيت. قدرت        عدة هرقدر ميان
وی قرار داشت و تعداد تابعين نيز                  تعداد تابعين      عوايدش نبود بلکه پاية اين قدرت بر       

 از  سبب بااينکه پس  همين به ٢داشتند. وابسته به عدة دهقانانی بودکه خود اقتصاد مستقلّی

های عظيمی تقسيم شد،که يکی         نشين  های انگلستان به بارون           زمين )٣(نُرماندهااستيالی 
گرفت، معذلک       وساکسون را در بر می        آنگل   قديمِ   لُردنشينی    ۹۰۰تنهائی قريب   ازآنها به

اربابان       وسيلةامالک    گاه به به گاه بودکه فقط آن پخش دهقانی درميان چنان اقتصاد خُرده
شکوفندگیِ زندگیِ شهری،که صفَت مميزة            با   شرايط توأم      گرديد. اين   بزرگ قطع می

آن را     ) 4( وفورتسک   گرديدکه ديواندار            سدة پانزدهم است، موجد همان ثروت عمومی     

                                                
های  تنها مالک زمين پرداخت خراج بود، نه به کردکه حتّا سرف، بااينکه موظّف ـ هرگزنبايد فراموش۱

  آمد. شمار می های مشترک نيز به حال مالک مشاعِ زمين اش بود بلکه درعين وابسته به خانه
  های مشترکند." زمين  ها مالک "درآنجا (در سيلزی) دهقان سِرف است، معذلک اين سرف

که   های مشترک متقاعد سازند درصورتی   زمين اند اهالیِ سيلزی را به تقسيمِ "تاکنون هنوز موفّق نشده
شودکه درآنجا تقسيم با موفقيت انجام               ای يافت می      زحمت دهکده      به  (Neumark)در مارک جديد   

  (.Mirabeau: "De la Monarchie Prussienne", London, 1788, t. II p. 125, 126)نشده باشد."

مراتب  به تصويری اش، دهقانیِ پيشرفته خود وبا اقتصاد خُرده فئودالیِ خالصِ داریِ ـ ژاپن باسازمان زمين۲
ای ازکتبِ تاريخیِ ما که غالباً برحسبِ  دهد تا مجموعه دست می تر از قرون وسطای اروپائی به درست

  حسابِ قرون وسطا کارِ آسانی نيست.  اند. البته "ليبرال"بودن به های بورژوائی نگاشته شده پيشداوری
)۳ (Normands 

)۴ (Chancellor Sir John Fortescue )۱۳۹۴انگليسی، ديواندارِ ۱۴۷۶ـ ـ حقوقدان و قاضیِ بزرگ (
  انگلستان در نيمة دوم سدة پانزدهم.



    ۱۱۱۷    کارل مارکس  

  

چنين   اين   کند. ولی     توصيف می   "Laudibus Legum Anglias"عنوان     ای تحت    درنوشته   
  است. داری ثروت سرمايه شرايط نافیِ 

را ايجاد نمود، در            داری     شيوة توليد سرمايه     هاکه پاية      پردة آن دگرگونی           پيش 
ای از     توده   نمايش يافت.        های اولِ قرن شانزدهم             ثلث آخرِ قرن پانزدهم و در دهه                 

وحشَمِ فئودالی،        جا رانده، درنتيجة انحاللِ اُسلوبِ خَدم    خانمان و از همه پرولتاريای بی
جا خانه و سرا را بيهوده پرکرده بودند"،                  "همه استوارت سرجيمسقولِ درست  که بنابه

به بازارِکار فروريخت. با وجود اينکه قدرت سلطنت،که خود نيز محصولِ تکاملِ                                    
وحشَمِ    سوی سلطنت مطلقه انحاللِ اُسلوبِ خَدم           وائی بود، درگرايشِ خويش به               بورژ   

توان آن را يگانه علّت             وجه نمی    هيچ  فئودالی را با قوة قهريه تسريع نمود، معذلک به                     
       گستاخانه و     اين پديده دانست. بيشتر ازآن، اربابان بزرگ فئودالی بودندکه درمخالفت

که    وزمينی    از ملک   دهقانی های راندن توده وپارلمان، با بيرون پرغرورِ خود عليه سلطنت
های   وسيلة غصبِ زمين     بودند، و همچنين به  آنان نيز بنا بر همان اصلِ فئودالی متصرف  

مانوفاکتوریِ پشم        وجودآوردند. رونقِ        مراتب بزرگتری به آنان، پرولتاريای به مشترک-

ازآن ناشی شد در انگلستان مشوقِ مستقيمِ اين امر                    که  بافی فالندر و ترقّیِ قيمت پشم          
های بزرگ فئودالی، اشراف قديمِ فئودال را ازبين برده بود و اشراف                                     گرديد. جنگ     

داد. بنابراين          می   ها قرار     را مافوق همة قدرت       بودندکه قدرت پول جديد فرزندان زمانی
درکتاب     ) ١( هاريسون    گرديد.      دان  گوسفن  چراگاه     های مزروعی به        زمين   شعارِآنها تبديلِ     

 "Descriptions of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles"عنوان    خود تحت  

گرديد. "غاصبينِ        روستا   ويرانیِ   کوچک موجبِ يد دهقانان کند چگونه خلع توصيف می
ای های مورد سکن      ". خانه    !What care our great incroachers  بزرگ ما را چه باک!          

 هاريسون   ويرانی رها نمودند.    زور ويران ساختند ويا به را به کارگران های دهقانان وکُلبه

                                                
)۱ (William J. Harrison نويسِ انگليسیِ قرن ـ تاريخ ) ۱۵۹۳ـ۱۵۳۴شانزدهم ميالدی.(  
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گويد: "چنانچه بخواهيم سياهة ريزِ دارائیِ هر يک از امالک اربابی را با صورت                                     می 
دهقانی     شماری خانه و اقتصاد خُرده             که تعداد بي      کنيم خواهيم يافت       آن مقايسه     قديم  

کمترند وگرچه برخی         مراتب    خورند به     که از روستا نان می         ست و افرادی  ناپديد شده ا
اند ولی بسياری از شهرها درحال انحطاطند... برای من             شهرهای تازه شکوفندگی يافته

اند و در      سازی ويران شده        منظور مرتفع     که به   هائی   است دربارة شهرها و دهکده         ممکن
-و زاریِ اين قبيل وقايع             ها بگويم." ناله        د داستان   ان   های اربابی برپا مانده  آنها فقط خانه

آميز است ولی تأثيری را که انقالب مناسبات توليد در                        نگاران قديم همواره مبالغه              
های ديواندار    مقايسة ميان نوشته دهد. است دقيقاً نشان می  گذاشته جای آن به عصران هم

وجودآمده       انزدهم وشانزدهم بهکه بين قرن پ ای را ورطه )١(موروس توماسو  فورتسکو
 گويد، طبقة کارگر انگليس          می  درستی   به   ) ٢( ثورنتون    سازد. همچنانکه    است روشن می

  يکباره و بدون هيچ حدّ فاصلی از دوران طالئیِ خويش به عصرِآهن سقوط نمود.
آن درجه از        وحشت انداخت. قانونگزاری هنوز به                  اين دگرگونی قانونگزار را به  

کشیِ   سازی وبهره   سرمايه ، يعنی"Wealth of the Nation"ملّی ثروت بودکه دهنرسي تمدن
گردد.     مثابه نقطةکمالِ تدبيرِ دولتی تلقّی           های مردم، به رحمانه و مستمندساختنِ توده بی

) شکايات عليه تبديلِ       ۱۴۸۹گويد: "دراين زمان ( ِ خود میهانریِ هفتمدرتاريخِ  بيکون
کافی بود،      آن چند شبان     ار(چراگاه وغيره)،که برای مراقبت  چمنز های مزروعی به زمين

نه داده شده      العمر و يا ساال      دار يا مادام          که به اجارة مدت         هائی   يافت و فارم       افزايش می  
گرديد.     معاش داشتند) مبدل به ملک اربابی               ) ٣( ها  اومن   يه بود (وازآن قسمت بزرگی از

دنبال    ها را به     نحطاط شهرها،کليساها و عشريه         اين امر موجبِ زَوالِ تودة مردم شد و ا                   
                                                

   کنيد. مراجعه  ۹۴۶) به زيرنويسِ صفحة ۱(
)۲( William Thomas Thornton )۱۸۱۳ـ اقتصاددان۱۸۸۰ـ   .ميل استوارت جون هوادارِمکتب انگليسی )
)۳(Yeomen ،Yeomanryـ خُرده  انگلستان دهقانان قشرِتحتانیِ که آزاد آزاد طبقةدهقانان(Freeholdres) 

  د.ها بو ترين نُجبا و سرف که حد فاصلِ ميان پائين ای دادند يعنی طبقه را تشکيل می
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بليه شايان         عصر تدبير و خردمندیِ شاه و پارلمان برای                     آورد.... در اين                 عالجِ اين 

کُنِ   پراکنده     که   های عمومی،       عليه اين غصبِ زمين       تحسين است... آنان تصميماتی            
 چراگاهیبراَندازِ معيتعليه اقتصادج وهمچنين (depopulating inclosures)بود جماعات

pasture) (depopulating  ،  ،اتّخاذ نمودند.که نتيجة مستقيمِ آن بود  
های   کلّية خانه    ساختنِ  )، ويران       ۱۹(فقرة     ۱۴۸۹تاريخِ     فرمانی از هانریِ هفتم به           

آن بود، ممنوع ساخت. در فرمانی مربوط به                       تابع  آکر زمين      ۲۰دهقانی راکه الاقلّ           
سلطنت هانریِ هشتم نيز همين قانون تجديدگرديده است. درآن                       وپنجمين سالِ  بيست

های بزرگ دام،           ها وگلّه    داری     گفته شده است: "بسياری از فارم               فرمان ازجمله چنين         
سبب عوايد زمين       همين  است. به    گردآمده      گوسفند، در دست عدة قليلی     های گلّه ويژه به

ها ويران      بسيار تنزّل نموده،کليساها و خانه                (tillage)وکار    افزايشِ بسيار يافته وکشت           
اندکه قادر به تأمين معاش خود و                روزی افتاده          های عظيمِ مردم به        گشته است و توده      

شده را بناکنند       های ويران     دهد تا از نو خانه نيستند." لذا قانون فرمان می خانوادة خويش
  کند. ره را معين میها و غي های مزروعی و چراگاه و نيز تناسبِ مابينِ زمين

شود ازآنکه برخی از مالّکان             ابرازِ عدمِ رضايت می       ۱۵۳۳تاريخ  که به در فرمانی
 ١سازد.   رأس محدود می        ۲۰۰۰گوسفند مالکند و عدةگوسفندان را به               رأس    ۲۴۰۰۰تا 

داران      فارم    يد عليه خلع ساله، از زمان هانریِ هفتم، ۱۵۰شکايات مردم و نيز قانونگزاریِ 
کند.   ناآگاهانه بيان می      بيکونآنهارا  عدمِ موفقيت رازِ ثمر ماندند. و دهقانان بی وچکک

گويد: "فرمان هانریِ هفتم  بخش بيستم می "Essays, civil and moral"وی دراثر خود 
  های دهقانی را به         جهت عميق و ماية تحسين بودکه اقتصادهای روستائی و خانه                      ازآن 

ی و معيداشت تا بتوانند        آنان نگاه      برای    از زمين       ن ايجاد نمود يعنی سهمی     مقياسی عاد
                                                

کندکه    ای حکايت می      کشور افسانه   از يک توماس موروس  "Utopia"ـ درکتاب خود تحت عنوان۱
، ۱۸۶۹ترجمة انگليسیِ رابينسون چاپ لندن                "Utopia"خورند".       ها را می   درآنجا "گوسفندان انسان

 ۴۱صفحة 
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کافی برخوردار و از حالت بندگی و وابستگی برکنار           دنيا آورندکه از دارائیِ اتباعی به
زدور." کسانی نگاه باشند، تاگاوآهن را در دستداردکه مالک باشند نه م  

١ "to keep the plough in the hand of the owners and not hirelings." 

داری الزم داشت عبارت از رقيت تودة مردم،                          آنچه سيستمِ سرمايه     عکس  اما به   
  کارِآنها به سرمايه بود. ساختنِ وسايلِ آنها به مزدوران خويش و مبدل تبديلِ

های روستائی       کُلبه  به  گذار، قانونگزارکوشيد تاچهارآکرزمين متعلّق دوران اين طیِّ
را از پذيرشِ مستأجر درکُلبة                مزدورِکشاورزی نيز حفظ نمايد ولذا وی   ارگرِک را برای

نامِ   ، شخصی به  ) ٢(اول جکهنگامِ سلطنت  ، به۱۶۲۷ خويش ممنوع ساخت. حتّا درسال
ای روستائی       ،کُلبه  ميل  فونت    ملک اربابیِ       جرم اينکه در  به )٣(ميل فونت  اف راجرکروکر

                                                
گويد: "برای        و می   کند  نظامِ خوب رابطه برقرار می         بينِ يک دهقان مرفّه وآزاد و يک پياده بيکونـ ۱

  مساحت   هائی باشد به    داری قدرت و استواریِ پادشاهی اين امری در منتهای اهميت بودکه دارای فارم
را با مالکيت  پادشاهی های کافی تا بتواند مردان شايسته را از احتياج مبرا دارد وقسمت بزرگی از زمين

نشينان و پادوان هستند           زادگان وکُلبه        بينِ نجيب   که حدّ فاصلِ    ، يعنی مردمانی       (yeomanry)آزادگان    
است...که مهمترين قدرت يک  کارشناسان جنگی دارترين پيوند دهد... زيرا اين نظری ازآن صالحيت

مردمی نياز     وجودآورد به نظامی نيک به است. ولی برای اينکه بتوان پياده نظام آن ارتشِ وابسته به پياده
احتياج بلکه درآزادی و رفاه معين بزرگ شده باشند. لذا هرگاه دولتی اکثراً        که نه در بندگی و  است

کارگران و       که روستائيان وکشاورزانش را فقط               زادگان يا آقايان ظريف ممتاز باشد درحالی از نجيب
شته دا نظامِ خوبی است سواره دهند، ممکن اند تشکيل گزيده که منزل گدايانی نشينان يعنی ياکُلبه پاکاران

که در فرانسه و  است باشد ولی هيچگاه دارای يک لشکرِ پيادة خوب و مقاوِم نخواهد بود... اين امری
آنها    که  نَحوی   شودکه درواقع جز نُجبا و دهقانان فقير وجود ندارند... به   ايتاليا و جاهای ديگر ديده می

های پيادة خويش استخدام  ردانگُ های مزدوری را برای مجبورند از سويس وجاهای مشابه ديگر دسته
  "دارند. کشورهای مزبور جمعيت بسيار و سربازکم که نمايند. از اينجاست

"(The Reign of Henry VII etc. Verbatim Reprint from Kennet's England, ed. 1719", 
London, 1870, p. 308.) 

)۲( Jak I  استوارتاز خاندانStuart  ۱۶۲۵تا  ۱۶۰۳، پادشاه انگلستان از  
)۳ (Roger Crocker of Fontmill 
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در زمان      ۱۶۳۸گرديد. و باز در آن بنا نموده بود، محکوم ة دائمیِبدون چهارآکر ملحق
ون سلطنتی مأمورگرديد تا اجرای قوانينِ قديم و                     يکميس  يک  ) ١( پادشاهیِ چارلز اول          

نوبة خود،      به   ) ٢( ل کروموِ   زور عملی سازد.  ازجمله قانون مربوط به چهارآکر زمين را به
چهارآکر زمينِ وابسته را، تا فاصلة چهار ميلیِ                  هائی بدون درنظرگرفتنِ ساختمان خانه

اطراف لندن ممنوع نمود. حتّا درنيمة اولِ قرن هجدهم نيز، اگرکُلبة کارگرِکشاورزی           
رفت.    شمار می   تعقيب به   ای قابل     دارای زمينِ وابسته به مقدارِ يک تادوآکر نبود، مسئله    

د باغچة کوچکی دراختيار داشته           کارِکشاورز درجنبِ خانة خو  در روزگارِ ما چنانچه
کند، خويشتن را خوشبخت         باشد ويا بتواند دور ازکُلبةخويش چند ذرع زمين اجاره                          

دار همداستانند. چند           دار و فارم         مورد زمين       گويد: "دراين          می  هانتر  شمارد. دکتر       می 
   ٣گردد. آکر زمين درحوالیِ خانه موجبِ استقاللِ زياده از حدّ کارگر می

امالک    عظيمِ  دزدیِ     آن، يعنی     سدة شانزدهم وآثارِمتعاقبِ          )4(جة رفورماسيوندرنتي
                                                

)۱ (Charles I  استوارت، پادشاه انگلستان از درباريان . اين پادشاه به۱۶۴۹تا  ۱۶۲۵ازخاندان تحريک  
را محدود وسلطنت مطلقه را استوار سازد ولی بامقاومت و قيامِ بورژوازی  کوشيد تا اختيارات پارلمان

  گرديد. روگرديد و سرانجام محکوم به مرگ شده اعدامروب لکروموِسرکردگیِ  به
)۲( Oliver Cromwell )۱۵۹۹ تان وانگلس انقالب بورژوائیِ)ـ نمايندة پارلمان، سرکردة۱۶۵۸ـسپس سرپرست 

(Lord-Protector) ۱۶۵۸تا  ۱۶۵۳جمهوریِ انگليس از.  
 (.Dr. Hunter: "Public Health. Seventh Report, 1864", p.134) ـ٣
گردد  کارگران زياده از حد تلقّی می قوانينِ قديم)، امروزه برای که مقرر شده است (بنابه مقدار زمينی"

  سازد." کوچک مبدل می داران زيرا آنها را به فارم
(George Roberts: "The Social History of the People of the Southern Counties of 
England in past centuries", London, 1856. p. 184-185.) 

)۴ (Reformation  ياReforme جنبش  معنای تجديدنظر و اصالح است، در اصطالحِ تاريخی به که به
شودکه درآغاز سدة شانزدهم سراسرِ اروپا را فراگرفت و قسمت اعظمِ                              مذهبیِ پروتستان اطالق می          

ته را از تابعيسياسی واجتماعی  . تغييراتیآورد ها بيرون کاتوليک و پاپ کليسای آن قار که درمناسبات
گرديدکه محتویِ  وجودآمده بود موجبِ بروزِ اين نهضت دينی زيان فئوداليسم به نفعِ بورژوازی و به به

  است.  کليسای بورژوائی کليسای مسيحیِ فئودال به آن عبارت از تغييرشکلِ واقعیِ
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ای يافت. کليسای         کليسائی، پروسة خلع يد قهرآميزِ تودة مردم مشوقِ هولناک تازه                           
های انگلستان      هنگامِ رفورماسيون، مالک فئودال قسمت بزرگی از زمين                        کاتوليک، به  

حالت پرولتاريا درآورد. قسمت                  ها را به     آن زمين  کنينها وغيره، سا بود. حذف صومعه
حريصِ درباری واگذارگرديد ويا در برابرِ بهای           های کليسائی به سوگلی اعظمِ امالک

باز و بورژوازیِ شهری فروخته شد و اينان منتفعينِ موروثی                   داران سفته ناچيزی به فارم
  کاسه  دند و استحاالت آنان را يک             جمعی بيرون نمو      های مزبور را دسته         و قديمِ زمين     

کليسائی،که قانوناً تضمين           چيز بر قسمتی از عشرية        حقِّ مالکيت روستائيان بی          کردند.  
که درسراسرِانگلستان        ازمسافرتی      ملکة اليزابت پس ١گرديد. سروصدا ضبط بود، بی شده

و  ند است.  در چهل جا پر از مستم ،  همه "Pauper ubique jacet"نمود فرياد برداشت: 
نامِ عوارضِ فقرا،           سومين سالِ سلطنت وی باألخره مجبور شدند با وضعِ عوارضی به                   

  طورِ رسمی بشناسند. را به (pauperisme)مستمندبودن 
علـل و موجبات وضعِ                           از ذکرِ  قانـون خود  يـن  ا آن شرم داشتند و         "مؤتلفينِ 

مِ سنّت         به  تمـا  ف خـال بر ي      همين سبب  د ی  نه                 ها هيچگـو تنظيـمِ   ون بـد ا  ر ن  آ ينـه  ر
قانون مزبور در ايـامِ شانزدهمين سالِ سلطنت چارلز اول                         ٢دنيا آوردند."           ای به    مقدمه  

 ٣تری يافت.      شکلِ تازة سخت    ۱۸۳۴گرديد ولی درواقع فقط درسال                   دائمی اعالم       

                                                
  کهن استوار شده است." که بر مبنای مقررات است یبودن فقرا به عشرية کليسائی حقّ ـ "حقِّ سهيم۱

(Tuckett: "A History of the Past and Present State of the Labouring Population", T. II. 
p. 804, 805.) 

۲ ۴۷۱ـ بند  William Cobbett: "History of the Protestant Reformation" 

شود درک نمود. درجنوبِ انگلستان  آنچه ذيالً ذکر می ازروی توان ـ "روح"پروتستانی را ازجمله می۳
کرده دربارة تفسيرِ درست قانون فقرای اليزابت         های خود را سرهم داران عقل برخی از مالّکان و فارم

ترين حقوقدانان آن زمان، سرجوخه                  کردند وآنها را برای بررسی به يکی از معروف              ده سؤال مطرح
داران توانگرِ بخش، نقشة              پردند. نهمين سؤال بدين قرار است: برخی از فارم                       ، س  (Snigge)سنيگ
 ←توان هرگونه سوء تفاهمی را در اجرای مقررات قانون   وسيلة آن می اندکه به کرده ای طرح عاقالنه
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که نخواهد تن به        کنندکه دراين بخش زندانی بنا نمايند. هر مستمندی  رفع نمود. آنان پيشنهاد می →

های   گردد. آنگاه بايستی در بخش              گفته بدهد بايستی ازکمک محروم             شدن در زندان پيش         حبوس م 
بايد پيشنهادهای خود         کسی مايل به اجيرکردن فقرای اين بخش باشد می    مجاوِر اعالم شودکه هرگاه

ان را از سرِ ما       وسيلة آن شرِّ اين خواهد به را در روزِ معينی بفرستد و درآن حداقلّ قيمتی را،که وی می
های مجاوِرکسانی وجود دارند                 کنندکه در بخش      کند، تعيين نمايد. مبتکران اين نقشه تصور می                 کم 

آورده  دست وسيلة آن فارم ياکشتی به کارکردن نيستند و فاقد دارائی يا اعتباری هستندکه به به که مايل
کارکردن زندگی نمايند  بتوانند بدون"so as to live without labour"کسانی قاعدتاً بايد مايل  . چنين

که تحت سرپرستیِ     باشند پيشنهادهای مفيدی به بخش تقديم دارند. چنانچه اينجا وآنجا مستمندی                            
گردن او خواهد ماند زيرا بخشداری وظايف خويش را در برابرِآن                                  پيمانکار است بميرد،گناه آن به  

چنين اقدامات       به  کنونی نتوان دست    که باوجود قانون رسيمت است. معذلک ازآن می مستمند انجام داده
نشين و نقاط مجاوِرِ آن با ما همداستان                کُنت  عاقالنه زد ولی شما بايد بدانيدکه بقية کاسبان آزاد اين            

                                         ردنجازشمخود را در مجلس وادار نمايند تا يک طرحِ قانونی دائر بر م خواهند شدکه نمايندگان
خرج دهد      شدن مقاومت به که هرکس دربرابرِ زندانی نَحوی اجباریِ فقرا تقديم نمايند، به حبس وکارِ

شودکه اشخاصِ  ازآن اقدام مانع که اين گردد. ما اميدواريم هرگونه حقّی درمورد مساعدات از او سلب
   R. Blackey: "The History of)         فقرزده ديگر دربارة کمک و مساعدت ادعائی داشته باشند."  

Political Literature from the earliest times", London, 1855, T. II. p. 84-85.) 
  (Fletscher)فلچِر ۱۶۹۸پيوست. هنوزدرسال وقوع ازانگلستان به پس قرن دراسکاتلند الغاِءسرواژچندين 

توان  گدايان را دراسکاتلند نمی داشت: "تعداد درپارلمان اسکاتلند چنين اظهار می (Saltoun)سالتونی
  است توانم پيشنهادکنم اين می  که منِ اصوالً جمهوريخواه زد. تنهاعالجی نفر تخمين ۲۰۰۰۰۰کمتراز به

بردگی      را تأمين نمايند، به          که وضعِ قديمیِ سرواژ از نو مستقر شود وآنهاکه قادر نيستند معاشِ خود     
  . The State of the Poor", T. I. ch. 1, p. 60-61"درکتابِ نايداست نظرِ  زمينه درآورند." درهمين

شود... مانوفاکتورها و بازرگانی پدر          کشاورزان آغاز می نويسد: "مستمندی و بينوائی ازآزادیِ وی می
ما هستند." اشتباه ن و مادرِ واقعیِ فقرای ملّتاسکاتلندی، فقط در                ايد آن اصوالً جمهوريخواه مانند ،

کشاورزان   که سلبِ مالکيت شمارند درصورتی که الغاِء سرواژ را علّت مستمندی وبينوائی می است اين
نَحوِ ديگری  يد به صورت پرولتر و مستمند درآورد. درفرانسه،که خلع آنها را به از زمين و ملک بودکه

قوانينِ فقرای انگلستان          با   ۱۶۵۶و فرمان      ۱۵۷۱درسال    (Moulins)مولن  گرفت، صدورِ حکمِ        انجام   
  کند. تطبيق می
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کليسائی حصارِ     کيترود. مال       شمار نمی   آثار مستقيم رفورماسيون پايدارترينِ آنها به اين
آن، نگاهداریِ اين مناسبات    داری بود. با فروريختنِ دينیِ مناسبات قرون وسطائیِ زمين

  ١پذير نبود. ديگر امکان
اومانری)، يعنی قشرِ دهقانان مستقلّ، ازحيث    هنوز درآخرين دهة قرن هفدهم (يه

داد    را تشکيل می     کروموِل       دار فزونی داشت. اين قشر نيروی اصلیِ           تعداد بر طبقة فارم
         مکولی  و حتّا بنا به اعتراف(Macaulay)  های بيعار و      نَحوِ بارِزی در نقطة مقابلِ خان              به

معشوقگان" اربابی         ها،که وظيفة شوهرجوئی برای"کنيز         بدمست وکشيشان خدمتگزارِآن
ات کشاورزی در مشترک           گرفتند. حتّا هنوز هم مزدوران                عهده داشتند، قرار می           را به   

و در دهة اخير قرن          ٢اومانری) ازبين رفت          (يه ۱۷۵۰بخش شريک بودند. تقريباً درسال
مشترکه نابودگرديد. ما دراينجا ازذکرِ                     دهقانان درامالک آثارِمشارکت آخرين هجدهم

  ای   های قاهرانه       کنيم و به اهرم       کشاورزی صرف نظر می       جهات صرفاً اقتصادی انقالبِ
  پردازيم. عملی ساخت میکه اين انقالب را 

نِ استوارت مالکينِ زمين به                          به  ندا استقرارِ مجدد خا وسيلة قانون، عملِ         هنگامِ 

                                                
ـ با اينکه سابقاً آقای راجرس در دانشگاه آکسفورد، يعنی مقرِّ تعصّبِ پروتستانی، استاد علم اقتصاد     ۱

-، مستمند   "History of Agriculture"کشاورزی       تاريخِ  بود، معذلک در ديباچة کتاب خود راجع به

 دهد. يون مورد توجه قرار میساختنِ تودة مردم را درنتيجة رفورماس

 A letter to  Sir T. C. Bunbury, Brt: on the High Price of Provisions. By a Suffolk"ـ       ۲

 Gentleman", Ipswich, 1795, p. 4.  
            Inquiry into the Connection between"کتاب داریِ بزرگ مؤلّف حتّا مدافعِ سرسخت فارم

the present Price of Provisions and the size of Farms", London, 1773, p. 139. 
که  واقعاً استقالل اين          گروه از مردانی          اومانری)مان، يعنی اين          گويد: "من عميقاً از ناپديدشدن (يه می

ردهای  آنان را در دست لُ های که اکنون زمين خورم اند، متأثرم و از اين تأسف می ملّت را حفظ نموده
فئودال)  ها (تابعين کمی بهترازواسال که مورد اجارة خودرا درشرايط بينم دارانی می فارم  محتکر وخُرده

  دانندکه در هر حادثة سوئی به نخستين ندا پاسخِ مثبت دهند." دارند و خود را موظّف می نگاه می
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جا بدون قانون وقوع يافت.           ديگرقارة اروپا همه دادندکه درکشورهای ای انجام غاصبانه
از   که تعهدات و الزامات ناشی              اين معنی    آنها اصولِ فئودالیِ زمين را لغو نمودند به                    

دولت را ازطريق وضع             گردن دولت انداختند و"جبران خسارت"   مالکيت فئودالی را به
ها فقط    که بر زمين     های مردم عملی ساختند و درحالی              ماليات بر دهقانان و ديگر توده   

معنای جديد مالکيت شخصی نمودند و سرانجام       حقِّ تيول داشتند دعویِ ملک طلق به
کردند،که صرف نظر         را وضع    (laws of settlement)محلِّ اقامت     آن قوانينِ مربوط به        

که فرمان     گذاشت   کشاورزان انگليسی باقی      آثاری را نسبت به ، همانآن از شرايط انجام
  های دهقانیِ روس داشت. درمورد توده تاتار )١(گودونف بوريس

، مالکين و )٢(اورانژم با سلطنت ويليام سو ، (glorious Revolution)پرافتخار" "انقالبِ
خالصجات     دوران نودزدی     گشايشِ اينان برای ٣قدرت رساند. داران سودجو را به سرمايه

                                                
)۱ (Boris Godounow, Feodorowitsch )۱۵۵۲ ۱۶۰۵تا سال    ۱۵۹۸ز سال  ) ـ تزارِ روسيه ا       ۱۶۰۵ـ .

دار وکليسا دراُفتاد، امالک مخالفين را           وی برای تمرکز قدرت در دست خود با اشراف بزرگ زمين
که درمورد       هائی   ضبط و قسمتی ازآنها را به اطرافيان درباریِ خود واگذار نمود. اقدامات او و فرمان                 

  مِ سرواژ تشديدکرد.زمين و سيست آنها را به دهقانان صادر نمود وابستگیِ
 )۲  (William III von Oranien   ياGuillaume d'Orange   م ـ پادشاه انگلستان ازسال           ويليام   ياسو

  .  (Nasseau)ناسواز خاندان  اورانژ. شاهزادة ۱۷۰۲تا  ۱۶۸۹
ضی آوريم: "عمليات بزرگ ار قهرمان بورژوائی ازجمله قول زير را می خصوصیِ اين ـ دربارة اخالق۳

ديد نشانة آشکاری ازمحبت شاه و نفوذ    گر انجام (Lady Orkney)ورکنیسود بانو ا به۱۶۹۵که درسال 
 foeda)زبان التينی  قاعدتاً بايستی ازآن قبيل باشدکه به ليدی اورکنیاين بانو است... خدمات پربهای 

laborium ministeria)  از مجمو می) (ناپاک لبی يعنی خدمات) خِ خطّیِ   گويندعة نُسSloane    موزة
  است: نويسِ مزبور دارای چنين عنوانی ). دست۴۲۲۴سلطنتیِ انگلستان شمارة 

"The character and behaviour of King William, Sunderland etc. as represented in 
Original Letters to the Duke of Shrewsbury from Somers, Halifax, Oxford, Secretary 
Vernon etc."  

نويس پر از مطالبِ جالب است. اين دست                                                             
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مقياس وسيع وکالنی رساندند.            دادند، به       دولتی را،که تا اين تاريخ محقّرانه انجام می                      
ری شد   زی خريدا    قيمت ناچي    تصرف درآمد، يا به   ه بهصورت عطي های مزبور يا به زمين

 تمامِ اين چيزها    ١گرديد. وسيلة غصب مستقيم، عدواناً به امالک خصوصی ملحق يا بهو
ای نسبت به تشريفات قانونی انجام پذيرفت. تصرف مزورانة                             بدون مختصر مالحظه      

که در دوران انقالبِ              کليسائی،    انضمامِ غارت آن قسمت از اَموالِ                  امالک دولتی به        
کنونیِ    ده باقی مانده بود، اساس مالکيت اربابی اليگارشیِ                          جمهوريت دست نخور       
داران بورژوا به انجامِ اين امر مساعدت نمودند                            سرمايه   ٢دهد.    انگلستان را تشکيل می       

آنکه زمين و ملک را مبدل به يک قلمِ تجارتیِ خالص نمايند، ميدان                             ازجمله برای        
گيریِ خود را ازحيث تعداد پرولترهای          کشاورزی را وسعت بخشند، توشه برداریِ بهره

براين آريستوکراسیِ نوينِ زمين، متّحد طبيعیِ                  آزاد روستا افزايش دهند وغيره. عالوه           
آورد، و       بانکوکراسیِ جديد و سرماية بزرگ مالی بود،که تازه سر از تخم بيرون می                              

های   تعرفه    زمان بر     آن  آمدکه در      شمار می   داران بزرگی به کارخانه همچنين متّحد طبيعیِ
جويانه متّکی بودند. بورژوازیِ انگليس برای حفظ منافعِ خودکامالً                               گمرکیِ حمايت     

اتّفاقِ حاميان اقتصادیِ خويش،                کرد،که بالعکس به         همانند بورژوازیِ سوئدی عمل             
يعنی دهقانان، شاهان را در بازستاندن قاهرانة امالک سلطنتی از اليگارشیِ سوئدی                                  

  کارلِ دهم وکارلِ يازدهم). و سپس در زمان سلطنت ۱۶۰۴ری نمودند (از سال يا

                                                
گرديد     که قسمتی از راه خريد و قسمتی از طريقِ عطيه انجام                       ـ "انتقالِ غيرقانونیِ امالک سلطنتی            ۱

  ملّت است."  به برداریِ عظيمی نسبت کاله د... يکده آوری را درتاريخِ انگلستان تشکيل می فصلِ شرم
(gigantic fraud on the nation) 
(F.W. Nrwman: "Lectures on Political Economy", London, 1851, p. 129-130.) 

اتچگـونگیِ  ـ (در مورد جزئي    تزمين    مالکي       داران    کتابِ     انگلستان به      بـزرگ"Our old Nobility" 
  ـ ف. انگلس) By Noblesse Oblige. London, 1879افيت قديمِ ما) مراجعه شود. (اشر

، (Bedford)بِدفوردرا دربارةخاندان شاهزادگان  (E.Burke)برکا.توان جزوة طنزآميزِ  ـ ازجمله می۲
  است، مورد مطالعه قرار داد. "خداوند ليبراليسم" از تخمة آن (John Russel)لرد جون راسلکه 
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کلّی با مالکيت دولتیِ مذکور در فوق متفاوت است ـ                      ـ که به   ) ١( مالکيت ويسی    

داد.     يک بنياد قديمیِ ژرمنی بودکه تحت پوششِ فئودالی به زندگیِ خود ادامه می                                
چراگاه     های زراعتی به   ،که غالباً باتبديلِ زمينامالک ديديم چگونه غصبِ عدوانیِ اين

آغاز شد و در سدة شانزدهم ادامه يافت. ولی در                       گرديد، از اواخرِ قرن پانزدهم               انجام
سال،   ۱۵۰گرفت و مدت        هنگام اين پروسه مانند عملِ قاهرانة فردی انجام می                         آن  

وقوع    در قرن هجدهم به        که   کرد. پيشرفتی        آن مبارزه می         نتيجه عليه   قانونگزاری بی        
  هاگرديد، درعين         که خود قانون وسيلة غارت اراضیِ توده                است پيوست عبارت از اين

کار   های حقير و انفرادیِ خود را به                 آن اُسلوب     داران بزرگ نيز در جنبِ               اينکه فارم     
  ٢بردند. می

 Bills for Inclosures)مشترکات" ٭افراز از"قوانينِ دزدی عبارتاين پارلمانیِ شکلِ

of Commons) موجب که به است هائی از فرمان ديگرسخن عبارت است يا به  آن مالّکان 
يد   فرمان خلع     کنند، اين   می خود هديه به مثابه ملک شخصی های مردم را به بزرگ زمين

  هاست. توده
افراز      عامی"برای       که خود خواستارِتصويبِ"سند پارلمانیِ   ، هنگامیسر ف. م. ايدن

                                                
معنای ده و      معنای دهکدة مشترک و نيز به           "ويس" به     قديم ) مالکيت ويسی (مأخوذ ازکلمة فارسیِ ۱(

رساند،  که مشترکات دهقانی را می Gemeindeeigentumمحلِّ سکونت طايفه) در برابرِکلمة آلمانیِ 
  اختيار شده است.

اين بهانه      غير از خودشان به        ای به    ود زنده    را از داشتنِ هر موج          (cottagers)داران       داران،کُلبه     ـ "فارم۲
دزدند.  کنند برای خوراک حيوانات از انبارها می ساختندکه اگرآنان دام يا طيور نگاهداری ممنوع می

کند. ولی حقيقت و واقع           دار را فقيرتر نگاهداری، بيشترکار می                   کُلبه  گويند هر قدر      آنان می     همچنين 
  کنند." های مشترک ويسی را غصب می کلّية حقوقِ زمين اندار که بدين نَحو فارم است اين

("A Political Enquiry into the Consequences of enclosing Waste Lands", London, 1785, 
p. 75.) 

  افراز = جداکردن چيزی از چيز ديگر، جداکردن چيزی برای کسی. ٭
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خصوصی   مالکيت     به  اراضی     اين      تبديلِِ   پذيردکه برای        گردد ولذا می مشاع می اراضیِ 
ديگر ازقوة مقنّنه "جبران خسارت"برای     است، و ازسوی کودتای پارلمانی ضروری يک

کندکه    مآبانه و زيرکانة خود را رد می    طلبد، درواقع دفاعية وکيل اليد می فقرای مخلوع
تلقّی   بزرگی    خصوصی مالّکان      مثابه مالکيت     است مالکيت ويسی را به        کوشيده آن ضمن

  ١اند. گرديده ها نمايدکه جانشينِ فئودال
 (tenants-at-will)اومن)های مستقل مستأجرينِ دلبخواه                  جای (يه     که به   درحالی    

وار    ساله قابل فسخ بود و بنده           شان يک   که اجاره      کوچکی   داران      وارد شدند يعنی فارم          
های ويسی در جنبِ غارت           دار بودند دزدیِ زمين              وابسته به اراده و ميلِ لُردهای زمين        

افزودکه در قرن هجدهم              های بزرگی می       آن فارم      طول و عرضِ       خالصجات دولتی به       
مثابه پرولتاريای         را به   روستائی های ناميدند وتوده می ٣فارم يا بازرگان ٢فارم آنهارا سرمايه

  ساختند". د میصنعت "آزا
ای   اندازة قرن نوزدهم همسانیِ ثروت ملّی و فقرِ توده                        ولی قرن هجدهم هنوز به         

آن زمان مشاجرات شديدی         های اقتصادیِ همين سبب در نوشته را درک نکرده بود. به
دارد فقط        من قرار      که پيش   شود. ازميان انبوه مدارکی  ديده می مشترکات" دربارة "افراز

  گردد. نَحوِ بارِز روشن کنم تا اوضاعِ آن زمان به کوچک را نقل میچند تکّة 
  

 فوردشاير     هرت  های    نويسد: "در بسياری از بخش               يک نويسندة سرخورده می           
(Hertfordshire)  ۲۴    ط دارای           که به   فارم۳آکر زمين بودند در            ۱۵۰تا   ۵۰طور متوس 

                                                
 Eden: "The State of the Poor", Preface – (p. XVII, XIX)  ـ۱

 Capital-farms" (Two Letters on the Flour Trade and the Dearness of Corn. By"       ـ ۲

a Preson in Business", London, 1767, p.19,20) 
 ,"Merchant-farms". "An Enquirry into the present High Price of Provisions"              ـ۳

London, 1767, p. 11, Note.  
  است.  Nathaniel Forsterنام انتشار يافته، اثرِ کشيش  که بی اين نوشتة خوب
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 شاير  کولن   لين و       (Northamptonshire)  شاير  نورثامتون     در     ١  اند."     گرديده     فارم ادغام       
(Lincolnshire)  اراضیِ  پرچين   تحت واجِ بسيار يافت و اکثرِ زمين         درآوردنمشاع ر-

  شد آن     گرديد. نتيجه        چمنزار مبدل      آمد به     دست   های اربابیِ جديدکه از اين عمل به                
که   ند درحالی     آکر زمين هم زيرکشت ندار             ۵۰که اکنون بسياری از امالک اربابی                   

های مسکونیِ سابق،       شد... ويرانة خانه           آکرزمين شخم می     ۱۵۰۰سابقاً درهمان ناحيه        
جای مانده است."          گذشته به   که از ساکنينِ     است  ها وغيره "تنها آثاری             انبارها، اصطبل      

د...   ـان    برخی از نقـاط صدها خانوار و خانـواده در هشت يا ده خانه درهم فشرده شده                          
سال پيش عملی شده است،  عدة مالکينِ             ۲۰يا   ۱۵که افراز در          هائی   خشدر اکثر ب     

کردند     که زمين را در شرايط صحرای باز زراعت می                       زمين نسبت به تعدادکسانی           
که چهار يا پنج         طور عادی شاهـد آن بود             تـوان به      کمتر است. اکنون می           مراتب    به 

ازگی مفروز شده و سابقاً در دست بيست يا               ت  که به    را   بزرگی     دارِ ثروتمند امالک         دام
اند. تمامِ      تصرف درآورده          کوچک و مزارع بود غصباً به             دار و بسياری مالک          فارم    ۳۰

اند،    هاشان از امالک خويش رانده شده                  کوچک و مزارعين با خانواده                آن مالکينِ    
شده بودند و اعاشه        کارگماشته وسيلة آنان به که به های بسيارِ ديگری انضمامِ خانواده به

  ٢شدند."  می
  

هائی نيزکه درمقابلِ پرداخت مبلغِ معينی به                  های باير بلکه غالباً زمين          تنها زمين    نه 
وسيلة اربابِ      بهانة افراز به        گرديد، به      کشت می   طور جمعی    شد و يا به    ويس زراعت می   

هائی صحبت    زمين   مجاوِر تصرف شده است. "من دراينجا از الحاقِ اين مزارع باز و                               
که مدافعِ افراز هستند اعتراف                انـد. حتّا نويسندگانی          که قبالً زيرکشت بوده          کنم  می 

                                                
 ,"Thomas Wright: "A short address to the Public on the Monopoly of large farms       ـ۱

1779, p. 2,3. 
-Rev. Addington: "An Enquirry into the Reasons for and against enclosing open        ـ۲

field", London,1772, p. 37-43 passim.   
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افزايد، بهای خواربار             می  های بزرگ انحصارگریِ فارم کنندکه اعمالِ اخيرالذکر بر می
نانکه  چ   های باير،      زمين    تصرف    گردد... وحتّا       می سکنه شدن خالی وموجبِ برد می را باال

از    از وسايلِ اعاشة مردمِ فقير            شودکه بخشی     آن می    است موجبِ     شده   اکنون متداوِل        
 ١همه تنومندند."        را فربه سازدکه خود اکنون اين      هائی داری آنها بيرون رود وفارم دست 

آنگاه     دارِ بزرگ بياُفتد         عدة معدودی فارم           دست   در    زمين    گويد: "اگر       می  پرايسدکتر 
ازمالکين      است: "جماعتی      کرده    نَحو توصيف    را بدين   کوچک ـ (وی قبالً اينان ندارا فارم

که کشت    است    شان از محصولِ زمينی        خانواده       آنها و      گذران     که  کوچک   داران      و فارم    
 های مشترک    که برای چرا به زمين           ها وغيره     کنند و ازگوسفندان، طيور، خوک                می 
خريد    کمی به   برای وسايلِ معاش خود احتياج             که   نَحوی   گردد، به      فرستند تأمين می     می 

کارکردن برای         شوندکه بايستی معاشِ خود را از طريقِ                دارند.") ـ مبدل به مردمی می               
بازار بروند... شايدکارِبيشتری                 الزم دارند به         هرچه ديگران تأمين نمايند ومجبورند برای

شود  ها افزوده می        ها وکارخانه   تعداد شهر گيرد زيرا فشار و اجبار بيشتر است... بر انجام
ها   داری     شوند. تجمعِ فارم       سو رانده می      آن   کارند به     که درجستجوی      زيرا افراد بيشتری          

هاست تجمع    که سال   است  کند و اين همان جهتی         جهت سير می   طور طبيعی دراين         به 
عمومیِ    وی تأثيرِ     ٢است."     کرده     گرفته و عمل     ها در اين پادشاهی واقعاً پيش  داری فارم

طورکلّی وضـعِ طبقـات پائين تقريباً             کند:  "به     بندی می    نَحوِ زيرين جمـع      افرازهـا را به        
کوچک به شرايط روزمزدان و                داران       از هر جهت بدتر شده است، مالکين و فارم                  

حال تأمين معيشت در اين شرايط دشوارترگرديده                     اند، و درعين     مزدوران افکنده شده

                                                
 Dr. R. Price: "Observations on Reversionary Payments", T. II. p. 155 ـ۱

 های گوئی ياوه با را  وآن خواند را  جيمزآندرسون و  پرايس ،کنت ،تون آدينگ،فورستر های  بايد نوشته
 The Literature of Political"       عنوان  که تحت گیدرکاتالو کولوچ مکفروماية افتراگری چون 

Economy", London, 1845   .نشر داده است، مقايسه نمود  
  Dr. R. Price: "Observations etc.", T. II. p. 147 (148)ـ ۲
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  ١است." 
بود چنان فشاری     آن که همراه های مشترک و انقالب زراعتی ع غصبِ زميندرواق

، سقوط  ۱۷۸۰و۱۷۶۵، بين ايدنگفتة خود  که به کشاورز وارد ساخت کارگران دوشِ بر
گويد    وسيلة اعانات آغازگرديد. وی می آن به تر از حداقل وتکميل پائين دستمزدآنها به

  کند نبود." آنان را تأمين احتياجات مبرم زندگیکه  ای اندازه مزد آنها "حتّا به

                                                
   .Observations etc.", p. 159"ـ ۱

های مشاع را متصرف شده بودند. آنان  ميناُفتد. "توانگران بزرگترين بخشِ ز ياد رمِ باستان می انسان به
گرفته نخواهد شد ولذا قطعاتی را که          اتّکاِء شرايط زمان اطمينان داشتندکه ديگر چيزی ازآنان پس به

جای   که به   نَحوی   اکراه ازآنان خريدند به               آنها متعلّق به فقرا بود خواه به رضا و خواه به                    در مجاورت    
آنان برای انجام امورکشاورزی ماند. آنها باقی امالک بسيار وسيع برای مزارعِ جداجدا فقط زراعت در

که افرادآزاد را برای خدمت سربازی  داشت دادند زيرا امکان و دامداری بردگان را مورد استفاده قرار
بودن  کردکه بردگان با مصون کالن تأمين می جهت سودهای  آنان ازآن داری برای فراخوانند، ونيز برده

سان  دغدغة خاطر تکثير شوند و تعداد بسياری فرزند بياورند. بدين         توانستند بی خدمت سربازی میاز 
گرفتارِ  ها چنان هارا جذب نمودند و سراسرکشور پر از بنده شد. بالعکس ايتاليائی توانگران تمامِ ثروت

که زمان  . هنگامی همشد کاسته می فقر و ماليات و خدمت سربازی بودندکه بيش از پيش از تعدادآنان
جای   ها را متصرف بودند و به           بيکارگی محکوم بودند زيرا توانگران زمين                    رسيد اينان به      صلح درمی   

  (Appian)آپيان   کردند." "        وورز استفاده می         کشت  مردمِ آزاد از بردگان برای 

های داخلیِ        : جنگ  ) ۱ـ۱( 
اندازه    که تا اين است. خدمت سربازی )۲ـ۱(سينی لیاز قانون  دوران پيش ) اين قسمت مربوط بهI .7رم" 

اساسی بودکه           روم    پلب موجب تسريع در اضمحالل           کبير (شارلمانی)        کارل    گرديد همچنين وسيلة 
  ش و سرف مبدل نمود.بيگارک ٭ارةاَکّ  آزادآلمان را به گرمخانه ازآن راه، دهقانانمانند

  م ميالدی مؤلّف تاريخی از روم.مورخِ رومی سدة دوAppien  يا  Appian) ۱ـ۱(
 Licinius Stolon Calusکالوس    استولون    نيوس   یليس منتسب به    Licinischeيا   licinienne  سينی لی ) قانون     ۲ـ۱( 

(اشراف) و  ها ساختنِ اختالف بين پاتريسين آرام که برای قبل از ميالد) است ۳۶۷تا  ۳۷۶خطيبِ معروف رومی (
  نام او شهرت يافت. ی پيشنهاد نمودکه در تاريخِ رم به(توده)ی رومی قوانين پلب

های مجاوِر      کارکردن به ديه         های داير ندارد و برای               زن، برزگر ـ دهقانی ساکنِ يک ده که سهمی از زمين                    اَکّاره = شخم     ٭  
  رود. می
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 پرايس   گوش به مطالبِ يکی از مدافعينِ افراز و مخالف دکتر                         ای هم    باز لحظه   
 شود زيرا   کشور از جمعيت تُهی می گفته شود که گيریِ درستی نيست بدهيم. "اين نتيجه

تَلَف می                           که  کسانی   را بيهوده در مزارع باز  چشم   د ديگر به   کنن  کار وکوشش خود 
ديگران     که مجبورند برای        کسانی   کوچک به کشاورزان خورند... اگردرنتيجة تبديلِ نمی

که بايد ملّت ازآن خشنود           است  ای   خود فايده      آيد اين     دست می   کارکنندکارِ بيشتری به 
اين تبديل           کسانی     باشد (البته      محسوب   د جزو ملّت   ـگيرن   تبدل قرار می         و    که مورد 

داری مورد استفاده قرار               بستة آنان در يک فارم            هم  کار به    که  ... درصورتی       شوند)   نمی 
ها   کارخانه     راه    آيد و ازآن         وجود می     کارخانجات به       برای     بيشتری گيرد آنگاه محصولِ 

نسبت ازدياد ميزان توليد غلّه               دهند به    که يکی از منابع زرخيزِ اين ملّت را تشکيل می                 
  ١يابند."  افزايش می

تجاوزات       ترين   اقتصادسياسی دربرابرِسنگين     که،ای را منشانه)٢(رواقیبردباریِ  آن

                                                
            ,".An Inquiry into the Connection between the present Price of Provisions etc"ـ ۱

p. 124, 129. 
به ولی باگرايشی معکوس ذکر می                          ازکُلبه              اکنون ارزيابی مشا نده          شود: "کارگران  های خويش را

صورت سود    آورند. ـ ولی درآن              دست  گردند در شهرها برای خود شغلی به               د و مجبور می    شون  می 
  يابد." سان سرمايه افزايش می آيد و بدين دست می بزرگتری به

"The Perils of the Nation", 2. ed., London, 1843, p. XIV.  
)۲ (Stoisch, Stoique مکتبِ فلسفیِ رواقيون  به ـ اشاره(Stoïcisme) سيوم  زِنون سیوسيلة  که به است

(Zenon de Citium) يونانی پايان قرن چهارم قبل از ميالد تأسيس فيلسوف معروف  گرديده. حکمت
که جامع ماده و قوه است  لطيفی که جوهرِ وجود را عبارت ازآتش د استاز وحدت وجو رواقی نوعی

که نيکی و خير مطلق را در  است آن ويژه از جهت تعاليمِ عملی شمارد. شهرت اين مکتبِ فلسفی به می
های   کوشش برای تبعيت از عقل و عدم توجه به حوادث خارجی و بردباری در برابرِ مصائب و رنج              

همين   آموزد. به       قيدی نسبت به ثروت، جاه، سالمت و فشار جسمانی را می                       بيند و بی    ج می  عالم خار    
نگرد و  قيد حوادث را می شودکه بردبارانه و بی ای اطالق می شيوه های اروپائی رواقی به سبب در زبان

  کند. ها و مصائب را تحمل می ترين رنج سخت
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 آنگاه ازخود       اشخاص   ها نسبت به    ترين ستمگری    نسبت به "حقِّ مقدس مالکيت"وخشن       
است،   داری درميان         های شيوةتوليد سرمايه  دهدکه ضرورت استوارساختنِ پايه نشان می

و "بشردوستانه" هم          )١(توریرنگ  که به ف. م. ايدنسر های  توان در نوشته ازجمله می
ها و رنج و      ها، شناعت    آراسته شده است مشاهده نمود. يک سلسلة کامل از غارتگری  

آخرِ سدة پانزدهم تا پايان قرن               يد عدوانیِ ثلث       که همراه با خلع      های مردم محنت توده
رساندکه: "بايستی تناسبِ          می  بخش"   گيریِ "آرام        اين نتيجه    هجدهم بود فقط وی را به           

شد. در سراسرِ قرن چهاردهم            ها برقرار می       های مزروعی و چراگاه         صحيحی بينِ زمين
آکر زمينِ زيرکشت فقط           ۴يا حتّا    ۳،   ۲و قسمت اعظمِ قرن پانزدهم هنوز در برابرِ                    

و  ۲در برابر      ۲يک آکر چراگاه وجود داشت. در ميان سدة شانزدهم اين نسبت به                              
 ۳آکر چراگاه در برابرِ يک آکر زمين مبدل شد تا باألخره تناسب صحيح                ۲به  سپس

  آمد." دست آکر چراگاه در برابرِ يک آکر زمين زيرکشت به
کشاورز و مالکيت ويسی نيز از بين                البته در قرن نوزدهم حتّا  خاطرة ارتباط بين                 

های   آکر زمين     ۳۵۱۱۷۷۰آيا در برابر          گوئيم ولی     رفت. از ازمنة گذشته سخنی نمی           
از دست تودة روستائی ربوده شد و از راه پارلمانی                            ۱۸۳۱تا   ۱۸۰۱که بين    مشترک  

دار بخشيده شد حتّا پشيزی به مردم روستا                  دار به لُردان زمين            ازجانبِ لُردهای زمين           
  داده شد؟

که   است  ای   يدکشاورزان از زمين و خانمان عبارت ازآن شيوه    آخرين پروسة خلع
که درواقع عبارت          ناميده شده است (يعنی پيرايشِ امالک           Clearing of Estatesنام  به

مطالعه    که تاکنون مورد        انگليسی های است). همة شيوه ها از امالک راندن انسان از بيرون
اند. چنانکه طیِّ بخشِ پيشين درتوصيف            همين"پيرايش"رسيده اند سرانجام به قرارگرفته

راندن وجود        بيرون   که ديگردهقان مستقلّی برای د اکنون درآنجائیش کنونی ديده وضع

                                                
 )۱ (Tory مراجعه شود. ۴۳۷ دربارة اين حزب به زيرنويس صفحة  
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کشاورز در روی          که  نَحوی   اند، به     های روستائی مورد "پيرايش" قرارگرفته                    ندارد،کُلبه      
 که ساخته و پرداختة خود او است حتّا مکانی هم برای سکنای ضروریِ خويش     زمينی

امالک" فقط اسکاتلند عليا،کشور           ايشاما برای درک معنای خاصّ "پيرکند.  پيدا نمی
دهيم. اين منطقه از لحاظ            نويسان جديد، را مورد مطالعه قرار می                    مورد ستايش رمان        

ضرب  يک  مقياس وسيع و به       آنکه عمليات به      خصلت سيستماتيک پروسه، از جهت          
ند، کن  دهکده را يکجا صاف         شدند چندين    داران موفّق    گردد ـ (درايرلند زمين انجام می

آلمان    های بزرگ   مساحت و بزرگی اميرنشين هائی به در اسکاتلند عليا عمليات درزمين
  است. ممتاز شده] [غصب مغصوبه خاصّ اراضیِ ـ وباألخره ازلحاظ شکل گيرد) صورت می
هائی    زمين    مالک    هرکدام      شدندکه   می ترکيب ازطوايفی عليا اسکاتلند )١(های سلت

مرد" آن فقط مالک          يا "بزرگ بودند. نمايندة طايفه، رئيس فتهبودندکه درآن استقرار يا
کشور است.     همچنانکه ملکة انگلستان مالک اسمیِ تمامِ اراضیِ  ها بود اسمیِ اين زمين

های داخلیِِ اين رؤسای طوايف و به            که دولت انگلستان توفيق يافت به جنگ هنگامی
سکاتلند پايان بخشد و رؤسای مزبور              ا  ٭ های سفالی    آنان به دشت      وتازِ دائمیِ        تاخت  

وجه از اعمالِ راهزنانة خود دست برنداشتند ولی فقط شکلِ آن را تغيير دادند.                        هيچ به
مالکيت خصوصی     حقِّ  حکمرانیِ خويش حقِّ مالکيت اسمیِ خود را مبدل به    با تکيه بر

تند آنان را     گرف   نمودند و چون با مقاومت اعضاِء طايفة خويش روبرو شدند تصميم                          
گويد: "بدين        می  ) ٢( نيومان   قوة قهريه از زاد و بومِ خويش برانند. پروفسور                          آشکارا به    

                                                
)۱ (Celtes  ياKelten تدريج در مرکز     های ماقبل تاريخ به که از دوران ای از اقوامِ هندواروپائی ـ تيره

وسيلة فاتحينِ رومی و  رفته به اروپا و سپس در فرانسه، اسپانی، انگلستان و ايرلند مستقرگرديدند و رفته
 گال  ِ فرانسه، در ايالت انگليسیِ            برتانی مله در ايالت ژرمنی مستحيل شدند. در برخی نواحیِ اروپا ازج

  است. و در ايرلند هنوز زبان و عادات قوم مزبور باقی
  تر. تر، پائين سفلی = پست ٭

)۲ (Samuel P. Newman )۱۷۹۶نطق و بيان.۱۸۴۲ـ ـ اقتصاددان آمريکائی و استاد (   
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را به دريا         توانست اتباعِ خويش         حقّی يک پادشاه انگليس نيز می           اتّکای چنين      قرار به     
توان نخستين مراحلِ اين انقالب را،که پس ازآخرين قيام مدعیِ سلطنت                   می ١بريزد." 

تعقيب   ٣اندرسون  جيمسو  ٢استوارت سرجيمسر اسکاتلندآغازگرديد، از روی آثارِ د
های طردشده نيز سلب     )4(گائلحال حقِّ مهاجرت را از  نمود. طیِّ سدة هجدهم درعين

عنوان نمونة     به 5.شهرهای صنعتی برانند وساير گالسکو سوی به ٭ نمودند تا آنها را کُرهاً
های" شاهزاده خانم            است در اينجا از "پيرايش             کافی    6دهم  اُسلوبِ حاکم در قرن نوز           

                                                
 ”.A King of England might as well claim to drive all his subjects into the sea“ـ             ۱

 (F. W. Newman: "Lectures on Political Economy", p. 132.) 
کند ها (وی اشتباهاً اين مقولة اقتصادی را به خراجی اطالق میگويد: "بهرة اين زمين  می استوارتـ ۲

به مساحت اراضی ناچيز است و دربارة                 مراتب نسبت    پردازند) به       که اعضاِء طايفه به رئيس خود می          
که يک قطعه زمين درکوهستان          گفت وان  تکنند، شايد ب    وسيلة يک فارم اعاشه می        که به  تعدادکسانی     

  ترين اياالت."همان ارزش در غنیدهد تا زمينی بهاسکاتلند ده بار بيشتر مردم را نان می
 James Anderson: "Observations on the means of exciting a spirit of National Industryـ ۳

etc.", Edinburgh, 1777.  
)۴ (Gaels لتشوند. کبير و ايرلند بدين نام خوانده می های بريتانيای ـ س  
  اکراه، با نفرت. به ٭

کانادا صادرگرديدند. برخی از                  های دروغ به        يد شده بودند با وعده      زور خلع که به کسانی۱۸۶۰ـ در ۵
آنها پرداخته باآنان درگير شدند        تعاقب ها و جزايرِ مجاوِرگريختند. مأمورين پليس به کوهستان هآنان ب

 آنها رها ساختند. گريبان خود را از دست وسرانجام

  شرايط     (Highlands)  ها  گويد: "درکوهپايه می ۱۸۱۴در  اسميث  آدام مفسرِ(Buchanan) بيوکنن ـ ۶
دارِ    فارم    به  نسبت  آنکه اعتنائی      دار، بدون        شود...لُرد زمين         دگرگون می   [اجباراً] مالکيت هرروز عنفاً کهنِ

کار برده شده است) داشته باشد زمين را                 خطا به   که به   است  هم باز يکی ازآن مقوالتی             موروثی (اين       
 بالفاصله سيستمِ زراعتیِ         (improver)گذارد و هرگاه مزايده بر شخص نوآوری باشد                       مزايده می      به 

جمعيت   محصول خود      تناسبِ  کوچک بود، به  اندازد. زمين،که سابقاً آکنده از دهقانان ای راه می تازه
کالن، بزرگترين محصول          گيریِ   يافته و بهره      داشت، ولی در سيستمِ جديد مبتنی برکشاورزیِ تکامل             

 ←ه اکنون ديگر      ک  کاری    گردد و بنا بر هدف مزبورآن بازوان                    ممکن بايد با کمترين مخارج تأمين            
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گرفت    حکومت رسيد تصميم    مجرداينکه به اقتصادآموخته به بانوی يادکنيم. اين ساثرلند
د وسرتاسرِکُنت را به اقتصادیِ قاطعی يک درمانرکار ب تآن درنتيجة       نشين را،که جمعي

چر سازد. از       تقليل يافته بود، مبدل به علف          نفر   ۱۵۰۰۰گذشته به   انجامِ جريانات مشابه         
کَن   رانده وريشه         طورمنظّم    خانوار، به    ۳۰۰۰تقريباً هزار نفر، يعنی پانزده اين ۱۸۲۰تا۱۸۱۴

گرديد و سوخته شد و تمامِ مزارعشان به چراگاه                     آنان ويران        های   شدند. همة دهکده      
آنان و ساکنينِ       ور شدند و بين    گرديد. سربازان انگليسی برای اجرای اين امور مأم مبدل
بود درميان       کُلبة خويش امتناع ورزيده     که از تَرک پيرزنیکار به زدوخوردکشيد.  بومی
های ديرين       راکه از زمان       آکر زمينی ۷۹۴۰۰۰زده سوخت. اين بانو کُلبة آتش های شعله

مطرود تقريباً      سان به مالکيت خويش درآورد. وی به بوميان                      متعلّق به طايفه بود بدين        
آکر    ۶۰۰۰نمود. اين      آکر به هرخانوار، درکنارِ دريا تفويض                    ۲آکر زمين، يعنی   ۶۰۰۰

زمان باير بود و هرگز برای مالکينِ خود درآمدی نياورده بود. دوشس در             زمين تا آن 
طور متوسط     واگذارشده را به           که هرآکر زمينِ رفت پيش  چنان  عنايات نجيبانة خويش 

های متمادی      ای،که قرن       پنس بهرة مالکانه به افراد طايفه               ۶شيلينگ و  ۲کر  ازقرار هرآ    
                                                                                                       

شهرهای  خود به گذران تأمينِ اند برای شوند...آنهاکه از زادوبوم رانده شده اند طرد می فايده شده بی →
  آورند وغيره." صنعتی روی می

  

(David Buchanan: "Observations on etc. A. Smith's Wealth of  Nations", Edinburgh 

1814, T. IV, p. 144.)                                                                                                        
کنند. آنان      های هرزه را وجين می    گوئی علف يد نمودندکه ها خلع "بزرگان اسکاتلند چنان از خانواده

گيری نسبت     برای انتقام       پوست  آن عيناً همان رفتاری را نمودندکه بوميان سرخ           ها و ساکنينِ با دهکده
گوسفند و يک ران بره و حتّا در برابرِکمتر ازآن                       دارند... برای يک چين پشمِ               کُنامِ ددان روا می            به 

مغوالن پيشنهاد شدکه        قوريلتای     هنگامِ هجوم به اياالت شمالیِ چين در                 فروشند... به        انسانی را می       
دارِ  را بسياری از لُردهای زمين پيشنهاد به چراگاه سازند. اين را مبدل آنان زمينِ و کنند را معدوم ساکنين

  وطنان خويش اجرا نمودند." هم اسکاتلند عليا در سرزمين خود و نسبت به
  

(George Ensor: "An Inquiry concerning the Population of Nations", London 1818,      

 p. 215, 216.) 
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-های غارت     خون خودرا برای خانوادة وی ريخته بودند، اجاره داد. وی سرتاسرِ زمين

از يک خانوار،         گوسفندداری تقسيم نمودکه درهريک ازآنها بيش              ۲۹شدة طايفه را به 
تبديل    گائل    ۱۵۰۰۰  ، ۱۸۲۵ نداشت. درسال      سکونت ياران انگليسی، هم غالباً از فارم آن
کرانة دريا فروريخته شده بود               که به   گوسفند شده بود. آن بخش از بوميان              ۱۳۱۰۰۰به 

شدند و همچنانکه يک       [دوزيستان]         کند. آنان ذوحياتين           کوشيد تا از ماهيگيری ارتزاق             
هرحال    و به  کردند درآب زندگی می درخشکی ونيمی گويد، نيمی نويسندةانگليسی می

  ١زيستند. جان می آنها نيمه  از هردوی
شيوة  مردان" طايفه را به       "بزرگ نکهآ  بابتزا دلير  های گائل  ولی مقدر چنين بودکه 

ت پرستيده   کوهستانیِ رمانتيکب ماهی     ترکيفَر ببينند. بوی       بودند بازهم سخت       خود مانند
شود و   از اين ممر نيز سودی حاصل می            مردان رسيد. اينان بو بردندکه                مشامِ بزرگ      به 

  ٢ها برای بارِ دوم طَرد شدند. گائلفروشان لندن اجاره دادند. کنارة دريا را به ماهی
                                                

 Uncle Tom's، نويسندة  (Beecher-Stowe)چِرستوو  بی، خانم ندساثرلکنونی  که دوشس ـ هنگامی۱

Cabin و شکوه در لندن پذيرائی می (کُلبة عمو عالقة خويش را نسبت  نمود تا عطوفت و توم) را با فَر
بانوان    که همين خانم مانند سايرِ بزرگ            پوست جمهوریِ آمريکا نمايش دهد ـ امری                به بردگان سياه      

داران  برای برده زاده"ی انگليسی که قلبِ هر"نجيب داخلی، يعنی هنگامی ويش درزمان جنگتَرازِ خ هم
ی را ساثرلندتريبون شرايط بردگان  تپيد، محتاطانه ازآن اجتناب ورزيد ـ من در روزنامة نيويورک می

صفحات  ۱۸۵لندن   The Slave Tradeدر   (Carey) کری(قسمتی ازاين نوشته را  )۱ـ۱(مطرح ساختم.
منتشر نمود.) مقالة من در يک روزنامة اسکاتلندی تجديد چاپ شد و موجبِ آن شدکه                                 ۲۰۳ـ۲۰۲

  ی درگيرد.ساثرلندزنان   مشاجرة آرامی بينِ روزنامة مذکور و بهتان
 The Duchess of Sutherland and Slavery عنوان تحت۱۸۵۳فورية۹ِتريبيون ديلی  نيويورک)مقالةمزبور در۱ـ۱(
  چاپ رسيده است. و بردگی) به ساثرلنددوشس (
 (David Urquhart)دويد ارکارت  "Portfolio, New Series"توان در تجارت ماهی میـ دربارة اين۲

است "جريانات  از مرگش انتشار يافته که پس يادشده در نوشتة پيش ناسو و. سنيورمطالبِ جالبی يافت. 
  شمارد. های دوران بشريت" می ودمندترين تصفيهمثابه يکی از س را بهساثرلندشاير 

("Journals, Conversations and Essays relating to Ireland", London, 1868.) 
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گرديد.     گوسفند از نو مبدل به شکارگاه ذخيره                های   سرانجام بخشی از چراگاه           
ن وحشی در های واقعی وجود ندارد. حيوا که در انگلستان جنگل اين نکته معلوم است

لندن   ) ١( که مانند شهرداران     است متعارِف ازنوعی دامِ خانگیِ های بزرگان عبارت قُرقگاه
نجيبانه"    وچلّه و پرواربندی شده است. بنابراين اسکاتلندآخرين پناهگاه اين"هوسِ     چاق

توسعة   کاری    جنگل  (Highlands)مرتفع   گويد: "دراراضیِ  می )٢(سومرس ۱۸۴۸است. در
، (Glenfeshie)فشی  گلن نوآفريدة    ، جنگلِ (Gaick)گائيکورِ  است. در اين ان يافتهفراو

را داريد. در مسيرِ همين خط به                (Ardverikie)آردوريکی  در سوی ديگر، جنگلِ تازة 
است. ازخاور      ای خوريدکه صحرای عظيمِ نوآفريده برمی (Black Mount)ماونت  بالک

  اکنون خطّ جنگلیِ      (Oban)اوبن  های  تا صخره (Aberdeen) آبِردينباختر، از حوالیِ  به
-لوک  نوينِ    های   مرتفع، جنگل   ديگراراضیِ های دربخش که بينيد درحالی ای می گسترده

  (Glenmoriston)موريستون گلن، (Glengarry)گاری گلن ،(Loch Archaig)ايگ آرک
گوسفندان...آنان         به چراگاه اه گائلهای مزروعیِ  اند... تبديلِ زمين وجودآمده وغيره به

گوسفند   های غيرحاصلخيز رانده است. اکنون شکارِ وحشی دارد جانشينِ                         را به زمين     
های شکارِ    کشانَد... جنگل        تری می    سوی فقرِ باز هم شکننده        را به    ها  گائل  شود و    می 

توانند در جنبِ يکديگر وجود داشته باشند. درهرصورت اين يا                   و مردم نمی ٣وحوش
آينده شکار ازلحاظ تعداد و دامنة                  سالِ  ۲۵ديگری بايد جای بپردازند. چنانچه در            آن

        بعِ قرنر را هم در زادوبومِ             گائل  گذشته افزايش يابد آنگاه ديگر يک نفر                 خود مانند

                                                
)۱ (Aldermen  
)۲ (Robert Somers )۱۸۲۲مطالعة مسائلِ مربوط به  که بيشتر به نگار و ناشرِ انگليسی ) ـ روزنامه۱۸۹۱ـ

  پول و بانکداری پرداخته است.
اسکاتلند حتّا يک درخت هم وجود ندارد.گوسفندان  "deer forests"های شکارِ وحوش ـ درجنگل۳

کنند وآن را جنگلِ شکارِ وحشی      ها را درکوهستان لُخت رها می گَوزن آن جای رانند و به را بيرون می
  شود. کاری انجام نمی خوانند. لذا هيچگونه جنگل می
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وجوش در ميان مالکان اراضیِ مرتفع، از جهتی                         خويش نخواهيد يافت. اين جنب             
فی، عشقِ شکار وغيره است ولی از سوی ديگر منحصراً                   مرهون مد و هوسرانیِ اشرا           

زيرا اين کشانَد.  اين راه می که آنان را به سودای شکارفروشی و چشمداشت سود است
مراتب     کوهستانی وقف شکار به       که در موارد بسيار، يک قطعه زمينِ است خود واقعيتی

آنکه    روی    ... حدود مايه       ر استگوسفندان سودآو رت چراگاهصو از همان زمين به بيش
بس... مصائبی     است و است فقط وسعت جيب دوستدارِ شکار و درجستجوی شکارگاه

کمترازبلياتی نبودکه سياست پادشاهان           مرتفعه فروريخت، ازحيث قساوت براراضیِ که 
 که بيش از پيش      ای   ها در دايره        که انسان     انگلستان وارد ساخت. درحالی                به  ) ١( نورمان    

آزادتری در اختيار             اند حيوانات وحشی فضای             فشرده شده     گردد درهم         تر می   تنگ 
آنها ربوده شد... و هر روز بر                  های مردم يکی پس از ديگری از دست                 دارند... آزادی 

آمريکا و استراليا          شود. همچنانکه در مناطق وحشیِ             دامنة تضييق و فشار افزوده می               
ند، پيراستنِ زمين و راندن مردم نيز درنظرِ مالّکان     زن ها و خار و خاشاک را می درخت

شود و اين اقدامات همچنان             کشاورزی دنبال می           مثابه اصلی مسلّم و يک ضرورت           به 
  ٢کنند."  آرام و منظّم جريان خود را طی می

                                                
)۱ (Normands مِ ميالدی به     ـ اقوامِ شمالیم تا يازدهکشورهای مختلفة اروپا ازجمله به                 که از قرن نُه

 ۱۰۶۶ای از اين اقوام در سال                بخشِ غربیِ روسيه وکشورهای فرانسه و انگلستان و هلند تاختند. تيره    
 ويليام يا  گيومميالدی تحت قيادت نورمان   (معروف به فاتح) انگلستان را مسخّر ساخته سلسلة شاهان 

  تشکيل دادند. را
 ,Robert Somers: "Letters from the Highlands; or, the Famine of 1847", London, 1848 ـ۲

p. 12-28. passim.  
 ۱۸۴۷سال  که اقتصاددانان انگليسی قحطیِ است انتشار يافتند. پرواضح تايمزها بدواً درروزنامة  اين نامه

ايشان  نظرِ بودکه به جمعيت اضافههمين هرصورت به گذاشتند و جمعيت می آکندگیِ گردن را به ها گائل
مالک"،    اَ  (پيرايشِ     "Clearing of Estates"گرديد. ـ همين    موجبِ "فشار" بر وسايل معيشت آنان می

 ←از   ويژه پس شد، به نی) خوانده میکُ (دهقان اخته "Bauernlegen"نام   طورکه درآلمان تحت يا آن
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 (Kursachsen)زاکسنرکودر۱۷۹۰گرديد وحتّا در اله درکشورِ اخيرالذکرمعمولس سی های جنگ →

دوم دريک فرِويژه درآلمان شرقی حکمفرما بود. نخست  يک قيامِ دهقانی منجرگرديد. اين وضع به به
، وی اربابان را وادار                 سيلزی اياالت پروس تأمين نمود. پس از تسخيرِ                    حقِّ مالکيت دهقانان را در             

های دهقانی و انبارها وغيره را بسازند و دام و ابزار دراختيارِ دهقانان قرار دهند.            که از نو کُلبه ختسا
آنکه معلوم  برای پرداز. معذلک  سرباز نيازداشت و برای خزانة خود ماليات برای سپاه خود به فرِدريک

وکراسی، فئوداليسم و اجحافات ،که مخلوطی ازاستبداد نظامی، بورفرِدريکرژيمِ   تحت  شود دهقانان
کتان يکی از    آورم: "بنابراين شاهدی می ميرابومالی بود، چه وضعی داشتند ذيالً از نوشتة ستايشگرِ او 
ای   آدميزادکتان فقط وسيله           بختیِ  دهد. از تيره بزرگترين ثروت دهقانان را درآلمان شمالی تشکيل می

گوناگون ديگر  های مستقيم، بيگاری و خدمات زی نيست. مالياتوجه راه بهرو هيچ است عليه فقر و به 
خرد بايد ماليات غيرمستقيم نيز         که درمورد هرآنچه می کشاند، درحالی آلمانی را به نيستی می دهقانان

حدّ کمال برسد اجازه نداردکه محصول خويش را هرآنجاکه   روزیِ وی به آنکه تيره بپردازد... و برای
و نيز وی جرأت نداردکه مايحتاج خود را از                       که دلخواه او است بفروشد.              نَحوی   يا به   خواهد و      می 

آرام وی را به نيستی سوق  آرام علل تر بفروشند. تمامِ اين است ارزان کندکه ممکن بازرگانان خريداری
سندگی در تواند ماليات مستقيمِ خود را در سررسيد موعد بپردازد. ري دهند و بدون ريسندگی نمی می

ياران او وهمچنين خودش  که زن، فرزندان، خدمتکاران و دشت است درآمدی منبع  وی  صورتی برای
گذراند! درتابستان          فرسائی می کار بپردازند. معذلک با وجود اين منبع درآمد چه زندگیِ طاقت اين به

رود و ساعت       بستر می   ت نُه به  کند. درساع   هنگامِ شخم و درو کار می اَعمال شاقّه به مانند محکومين به
کارهای خويش برسد. قاعدتاً بايستی در زمستان نيروی خويش را با                               خيزد تا بتواند به        صبح برمی   ۲

نمايد ولی                ها را    فروش رساند تا ماليات            اگر وی محصوالت خود را به               استراحت طوالنی تجديد 
آنکه اين خأل را پرکند ناچار              ابراين برای      بپردازد ناگزير برای نان و بذرکمبود غلّه خواهد داشت. بن             

وآن            است   . . بريسد. ر.          که  بسيا با پشتکارِ  نيمه              بدين   هم  يک     سان در زمستان دهقان  يا ساعت  شب 
بلند   ۲رود و ساعت       به بستر می    ۹خيزد و يا اينکه ساعت         آسايد و ساعت پنج يا شش صبح برمی         می 
روی در بيداری          اين زياده        گذرد.     استثناِء يکشنبه می     به شود و بدين نهج تمامِ روزهای زندگیِ او               می

انسان              که در روستا مردان و زنان خيلی                  همين جهت است    شود و به    ها می   وکار موجبِ فرسودگیِ 
  شوند." زودتر از شهرها پير می

  (Mirabeau: "De la Monarchie Prussienne", T. III, P. 212 passim)  
 ←،  رابرت سومرس      گفتة  ، هجده سال پس از انتشارِ نوشتة پيش۱۸۶۶يل(ملحقة چاپ دوم) : درآور
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   گوسفندچرها دربارة تبديل (Society of Arts)درانجمن هنرها  (Leone Levi)ویل لئونپروفسور  →

کرد و طیِّ آن پيشرفت ويرانی را دراراضیِ مرتفعة اسکاتلند توصيف نمود. وی  به شکارگاه سخنرانی
آوردن       دست  ترين وسيله را  برای به            : "کاهشِ جمعيت و تبديل به چراگاه راحت                  گويد   ازجمله می     
  گوسفندان    خرج فراهم ساخت... در اراضیِ مرتفع، جنگل وحشی جانشينِ عادیِ چراگاه    درآمدی بی

گوسفندان جا      گرديد. ددهاگوسفندان را بيرون راندند همچنانکه سابقاً انسان رانده شده بود تا برای                           
ِ تا امالک (Forfarshire)فورفارشاير در   (Dalhousie)هاوزی دالکُنت  توان از امالک  ز شود... میبا

پيمائی نمود. ـ در بسياری از اين  از جنگل خارج شد راه آنکه بدون (John O'Groats)جون اوگروتس
اند    خوگرفته    است به اقليم     کوهی مدتی     ها روباه،گربة وحشی، سمور، راسو، قاقُم و خرگوش                      جنگل

که درآمارِاسکاتلند  اند. پهنة عظيمی خرما تازه راه خودرا يافته وسنجاب وموش که خرگوش درصورتی
وکار عاريند        شدند اکنون از هرگونه زراعت وکشت             های پرحاصل وگسترده معرفی می مثابه دشت به

دراَثنای سال تنها برای مدت              هم  آن   اندکه    اطفاِء شهوت شکارِ عدة معدودی تخصيص يافته                و فقط به
  کوتاهی ميسر است.

های اسکاتلندی درهفتة اخير ضمن  نويسد: "يکی از روزنامه می ۱۸۶۶ژوئن ۲اکونوميست لندن مورخ 
 (Sutherlandshire)ر ثرلندشاي   اسگوسفندچرهای      دهدکه "يکی از بهترين    اطالعات ديگرگزارش می

شد تبديل به شکارگـاه       در سال اجاره می         ليرة استرلينگ      ۱۲۰۰مبلـغ   که در انقضای اجارة جاری به            
نقطة مسکونی را ويران ساختند تا              ۳۶که فاتحينِ نورماند         است  شده است. غرايزِ فئودالی مانند زمانی     

های اسکاتلند      دو ميليون آکر از حاصلخيزترين زمين         کنند...  را احداث (New Forest)جنگل جديد 
د، آم  شمارمی به (Perth)پِرثعلوفة  ترين مغذّی (Glen Tilt)تيلت گلن علوفةطبيعیاند. کلّی ويران شده به

گشت،  محسوب می (Badenoch)چبادنوبهترين چمنزارِ طبيعیِ منطقة  (Ben Aulder)اولدر بِن جنگلِ
که   پشم بود. زمينی       گوسفندان سياه     نيکوترين چراگاه اسکاتلند برای              ماونت    بالک  از جنگلِ     بخشی  

گيرد. همين امر   را در بر می پِرثمراتب بزرگتر از  سان فدای تفريح شکار شده است مساحتی بهنبدي
های اسکاتلند را       اُم شکارگاه      سی هزارگوسفند، فقط يک         ، غذاده پانزده          اولدر     بِن  که اراضیِ جنگلِ     

ی منشأ اتالف توليد تواند نشان دهدکه تا چه حد اين ويرانیِ مصنوع خود می خودیِ دهد به تشکيل می
را در دريای شمال  آن   گوئی تمامِ حاصل شده است...که کشور بوده است... تمامِ اين اراضی چنان بی

کويرهای     اين   يزرع و به      اين صحاریِ لم      اند. بايدکه دست نيرومند قانون دراز شود تا به                       غرق ساخته   
  خودساخته پايان بخشد."
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امالک غارت رانة خالصجاتدولتی، دزدیِ اراضیِ مشترکه،        کليسائی، انتقالِ مزو

خصوصیِ جديد،که با تروريسمِ            ای به مالکيت بانة مالکيت فئودالی و طايفهتبديلِ غاص
که برای     است  انگيز وگوناگونی  های دل اُسلوب از  است، عبارت ای انجام يافته شرمانه بی

داری     کشاورزیِ سرمايه        های مزبور زمين را برای   کار رفته است. شيوه انباشت بدوی به
صنايعِ شهری ذخيرة ضروری          برای  کرد و سرمايه متّصل ن را بهواعيا نمود، عرصه مسخّر

  ونَوا را فراهم ساخت. برگ پرولتاريای بی
  

  يدشدگان  قانونگزاریِ خونين عليه خلع .۳
  ِ قرن پانزدهم. از پايان      
  ِ دستمزد کشاندن منظورِ پائين وضعِ قوانين به     

  
وحشَمِ    ونَوا را،که در اثرِ انحاللِ خَدم           برگ آواره و بی ممکن نبود اين پرولتاريای

يدهای عدوانیِ مکرر از النه وکاشانة خود رانده شده بود، با                               فئودالی و درنتيجة خلع         
شد در مانوفاکتورهای جديدالتأسيس جذب نمود. از سوی                        که پيدا می     همان سرعتی   

توانستند با      بودند، نمی     کَنده شده     که ناگهان از مدارِ عادیِ زندگیِ خويش                   ديگر اينان     
ازآنان،       جهت جماعت بسياری همين انضباط وضعِ نوين درآيند. به همان ناگهانی تحت

گرايش خود و اکثراً تحت فشارِ شرايط،گدائی و راهزنی و وِلگردی                               برخی برحسبِ    
که در پايان سدة پانزدهم و در تمامِ قرن شانزدهم در سراسرِ                            گرفتند. ازآنجاست پيش
گرديد. لذا پدران طبقة کارگرِکنونی               ای غربی قوانينِ خونينی عليه وِلگردی وضعاروپ

بدواً برای اينکه آنها را به وِلگرد و مستمند مبدل ساخته بودند،کيفرکشيدند. قانونگزار   
که ادامةکار در   انگاشت نمود و چنين می مثابه جانيانی "خودخواسته" تلقّی می آنها را به
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  جود قديم وابسته به اراده و ميلِ خود آنهاست.شرايط غيرمو
  در انگلستان، اين قانونگزاری در زمان سلطنت هانریِ هفتم آغازگرديد.

شود.   گدايان سالخورده و ناتوان پروانةگدائی داده می       : به۱۵۳۰هانریِ هشتم سال
ای   پشت عرابه  بهشوند. اينان بايد  می خورند وزندانی بالعکس، وِلگردان سالم تازيانه می

بايستی سوگند      گردد وسپس     پيکرشان روان    خون از تا بخورند تازيانه شوند وآنقدر بسته
اند    که طیِّ سه سال اخير درآن سکونت داشته              يادکنندکه به زادگاه خود يا به محلّی                 

.  (to put himself to labour)کاری مشغول دارند"            برگردند و درآنجا "خويشتن را به                
  ای! رحمانه وخیِ بیچه ش

شود ولی     هشتم باز همين مقررات تکرار می       سالِ سلطنت هانریِ وهفتمين دربيست
اُفتاد بايستی       گير می   کسی بار دوم برای ولگردی               گردد. هرگاه         با ملحقاتی تشديد می      

شد ولی در سومين       همان مجازات تازيانه اجرا و سپس نيمی ازگوشِ وی بريده می                             
  گرديد. مثابه جانی و دشمنِ جامعه اعدام می قصّرِ مزبور بايستی بهتکرارِ جرم، م

دارد     ، مقرر می    ۱۵۴۷سالِ سلطنت وی،    نخستين به ای مربوط نامه ادوارد ششم: آئين
گرددکه او را لو        که اگر کسی ازکارکردن سر باز زنَد بايد محکوم به بردگیِ شخصی

گوشتی   هد ونيز هرنوشابة ضعيف وآشغال      د وآب است. خواجه بايد بندةخودرا نان داده
کاری،     وی روا دارد. خواجه حق دارد بندة خود را به هرگونه                که خود صالح بدانَد به 

زورِ تازيانه و زنجير، وادارد. هرگاه بنده چهارده روز                                     انگيز باشد، به       هرقدر نفرت      
های وی را با         نه گردد و بايستی پيشانی وگو           محکوم می    [دائمی] بگريزد، به بردگیِ مؤبد

تواند     خواجه می      گردد.     مانندخائنِ دولت اعدام  گريخت نمود واگر بارِسوم داغ S حرف
مثابه بنده وی را، عيناً مانند سايرِ اموالِ منقول و دام،  و به [ببخشد] کند وی را بفروشد، هبه

نند بايد اعدام      ای ز توطئه خود دست به خواجگان دهد. ونيز چنانچه بندگان عليه اجاره به
جستجوی   کنند به    که دريافت می        شوند. حکّامِ صلح وظيفه دارند برحسبِ اطالعی                   

که مسلّم شد يک ولگرد سه روز پرسه زده است، بايد            سروپايان برآيند. درصورتی بی
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بزنند، اورا    V عالمت اش داغی به گداخته روی سينه آهنِ وی را به زادگاهش ببرند و با
دروغ زادگاهی           کار وادارند. اگر ولگرد به                 ها يا خدمات ديگر به       جادهزنجيرکرده در 

بندة محلِ مزبور، مردمِ            [تا اَبد]      گناه مؤبداً      کيفر اين    برای خود نشان دهد، آنگاه بايد به                  
کس حق دارد       داغ شود. همه       Sبندگیِ رسته درآيد و با عالمت             گردد و يا به آن محل

سالگی   ۲۰سالگی و دخترانش را تا           ۲۴و پسران او را تا اطفالِ ولگرد را از وی بگيرد 
بندگیِ استاد     اين سنين به    دارد. اگرآنها بگريزند بايد تا رسيدن به          کارآموز نگاه عنوان به

زنجيرکشند و تازيانه بزنند وغيره.                دلخواه خود آنان را به              توانند به     درآيند. استادان می       
کند تا    گردن، بازو و يا پای بندگان خود نصب                   هر استادی مجاز است حلقة آهنينی به  

بيشتری داشته باشد.                     اطمينان  و  بهتر بشناسد  اين       ١آنها را  نامه مقرر     آئين   بخش اخيرِ 
کار واداشته شوندکه مايلند             وسيلة بخش يا افرادی به          داردکه برخی از فقرا بايد به                می 
بيابند. اين نوع بردگان             کاری    آنان    آنان خوراک وآشاميدنی دهند و بخواهند برای                       به 

-(گشت   roundsmenای از قرن نوزدهم در انگلستان تحت نام                     بخش تا پاس پيشرفته      

  جای مانده بود. مردان) به
کسی    که  پروانه و باالتر از چهارده سال درصورتی                      : گدايان بی      ۱۵۷۲اليزابت،      

ورند و اللة      خدمت بپذيرد، بايستی سخت تازيانه بخ               نخواهد آنان را برای دو سال به                
گوشِ چپشان داغ شود، درصورت تکرار، اگرکسی نخواهد آنان را برای دو سال                                       

گردند. ولی در سومين            سال بيشتر است، اعدام می           ۱۸خدمت بگيرد، و سنّشان از            به 
  گردند. رحمانه مانند خائنين دولت اعدام تکرارِ جرم بايستی بی

  
                                                

۱کتاب ـ مصنّف"Essay on Trade etc." ۱۷۷۰رسدکه در مینظر  نويسد: "به ، میسلطنت دوارد زمانا 
اين امر را        تشويقِ مانوفاکتورها و اشتغالِ فقرا پرداخته بودند.                       کامل به    انگليسيان واقعاً با جديت  ششم
شدند"   گذاری می      آن همة ولگردان بايستی با داغ عالمت                  موجب   دهدکه به     ة جالبی نشان می     نام    آئين  

 )۸ره. (همانجا، صفحة غيو
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است ازجمله       سلطنت اليزابت صادر شده       ها درهجدهمين سالِ        نامه   آئين   قبيل ازاين
  ۱۵۹۷.١و درسال  ۱۳در فرمان 

                                                
سان روی     گويد: "بدين       خود می     (Utopie)درکتاب اوتوپی          (Thomas Morus)  توماس موروس   ـ ۱

آکر زمين را سرِهم  ناپذير، بالی واقعیِ زادگاه خود، هزاران آزمند و سيری ای دهدکه مرد پرخواره می
زور وستمگری چنان مالکينِ اراضی  ل بهسازد ويا با توس کند ودر درون نرده يا پرچين محصور می می

چيز را بفروشند. خواه از اين راه يا از راه ديگر،                            شوند همه   دهدکه مجبور می       را تحت فشار قرار می   
زنان،     دل و فقير، مردان، زنان، زوجين، اطفالِ يتيم، بيوه                            اکراه، اين بيچاره مردمِ ساده                 رغبت يا به     به 

     وسايل زندگی محقّر است ولی                              گريان و نوزاد درآغوش،                مادران با تمامِ داروندارِ خودکه ازلحاظ
شوند آن نقطه را       بازوی بسيار نيازمند است، ناچار می                  وکار به     ازحيث تعداد پربهاست، زيراکشت               

آسودن خود      آنکه جائی برای        شوند بدون     کنند. اينان با دلِ بِريان از خانه وکاشانة خود دور می             تَرک
آن در شرايط ديگری  مجموعِ اثاث خانة آنها ارزشِ چندانی ندارد، ولی چنانچه فروشِ بيابند. هرچند

ريزند     آنان را ناگهان به بيابان می               که  گشايشی باشد. اما هنگامی         يافت ممکن بود درکارشان          وقوع می
کشيدند و تا  که مدتی سرگردانی ناگزيرندکه با قيمت ناچيزی اين اثاث را از سرِ خود بازکنند. وآنگاه

کنند و خدانخواسته  توانند انجام دهند جز اينکه يا دزدی کارِ ديگری می کردند چه آخرين پشيز خرج
گدائی پيشه سازند؟ و تازه دراين مورد هم آنان را                           طبق آئينِ دادرسی به دارآويخته شوند و ياآنکه             

که خود    کسانی   آن   کنند، هم    وکار نمی    افکنند زيرا زندگیِ ثابتی ندارند                 زندان می       عنوان ولگرد به        به 
  کارگمارد." خواهد به کارند و اَحدی نمی چنان شايقِ

هنگامِ  شوند "به گويدکه به دزدی وادار می مثابه افرادی سخن می به توماس موروسکه  کسانی از همين
  اند." نفر دزد بزرگ وکوچک اعدام شده ۷۲۰۰۰سلطنت هانریِ هشتم درحدود

(Holinshed: "Description of England", T. I. p. 186.)  
نفر  ۴۰۰تا  ۳۰۰در زمان اليزابت ازاين قبيل "ولگردان دسته دسته به دار آويخته شدند و سالی نبودکه 

  آويز نکنند." ازآنان را در اين يا آن ميدان حلق
(Strype: "Annals of the Reformation and Establishment of Religion, and other Various 
Occurences in the Church of England during Queen Elisabeth's Happy Reign", 2 Edit. 
1725, T. II.) 

نفر به دارآويخته  ۴۰سال  طیِّ يک  (Somersetshire)شاير سامرستتنها در  استرايپقولِ همين  بنا به 
جا اميد بريده" را آزاد               ر از "نابکاران ازهمه            نف  ۱۸۳نفر را تازيانه زدند و  ۳۷نفر داغ شدند،  ۳۵شدند، 

 ←گيرد    پنجمِ جنايات را در بر نمی           گويد: "اين تعداد متّهمين حتّا يک              حال وی می       ساختند. با اين     
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مثابه بيابانگرد و ولگرد            کند، به    زنی و دريوزگی پيشه           جک اول: هرکس پرسه         
های بخش مختارند آنان را در مرئی و منظرِ عموم                     شود. قضّات صلح دادگاه      تلقّی می

نمايند.    رحلة ثانَوی دو سال زندانیتازيانه زنند، در نخستين تکرارِ جرم شش ماه و درم
طیِّ دوران زندان بايد هرچند بار و هرمقدارکه قاضیِ صلح مصلحت بداند آنان را                                     

داغ    Rناپذير و خطرناک را بايد با عالمت                  شالّق زنند... شانة چپِ ولگردان اصالح                 
دون هيچگونه گدائی بگيرند بايد ب را به گماشت. هرگاه دوبارآنان کارِ اجباری نمود وبه

  ترحمی به دارآويخت. 
قوت خود باقی بود و فقط طبق               مقررات مزبور تا اوايلِ قرن هجدهم قانوناً به                        

  گرديد. ملغی آنا وسومين سال سلطنت فرمان دوازدهم در بيست
 royaume)درکشور فرانسه نيزکه در اواسط قرن هفدهم يک پادشاهی ولگردان 

des truands)  گرديد. هنوز در   سيس شده بود، قوانينی از همين قبيل وضعدرپاريس تأ
 ۶۰تا   ۱۶) هر شخصِ تندرست     ۱۷۷۷ژوئية     ۱۳اوايلِ سلطنت لوئیِ شانزدهم (فرمان               

ای هم اشتغال نَورزَد بايد به                حرفه    زندگی باشد و به        که فاقد وسايل       ساله درصورتی     
  های دولتی فرستاده شود.  پاروزنیِ اجباری درکشتی

کارل پنجم برای هلند وضع نموده است و       ۱۵۳۷يرِ همين مقررات را در اکتبر نظ
، و اعالمية       ۱۶۱۴مارس     ۱۹ها و شهرهای هلند مورخ            همچنين است فرمان دولت          

  وغيره. ۱۶۴۹ژوئن  ۲۵های متّحدشده مورخ  استان
ش زور ستانده و از خانه و زمين               واعيانش را به        که عرصه   سان تودة روستائی        بدين  

نينی وحشت        وسيلة وضعِ   بودند، به       کشانده     ولگرديش      رانده و به         زا و ناهنجار و         قوا
نضباطی                       به  که برای سيستمِ مزدوری            ضربِ تازيانه، داغ و درفش و شکنجه تحت ا

                                                                                                       
دهند."  رحمیِ مضحکی ازخود بروز می کنند ومردم، دل وظايف خود قيام نمی زيرا هنگامِ صلح به →

ندارند  شاير سامرستوجه وضعِ بهتری نسبت به  هيچ های ديگرِ انگلستان به نشين افزايد: "کُنت و باز می
  و حتّا بسياری ازآنها در وضعِ بدتری قرار دارند."
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  ضرورت داشت، درآمد.
گردآيد و در قطبِ          مثابه سرمايه     کار به    که در يک قطب، شرايط         تنهاکافی نيست    

کار خويش نداشته باشند. و نيز    ئی قرارگيرندکه چيزی جز فروشِ نيرویها ديگر انسان
در تکاملِ توليد        کند.   کفايت نمی    کارشان    آنان به فروشِ داوطلبانة نيروی                 وادارساختنِ      

ها   يابدکه از حيث تربيت، سنّت و عادت خواست                 داری طبقـة کارگر رشد می        سرمايه
ن           و توقّعات اين         می  واميس طبيعی مسلّم تلقّی      شيوة توليد را مانند           ندور کند. سازمان

-شکند و ايجاد دائمیِ اضافه           داری رشد يافته هر مقاومتی را درهم می                     توليد سرمايه    

کند و بالنتيجه دستمزد را          کار نگاهداری می          وتقاضای    جمعيت نسبی از قانون عرضه         
دارد و فشارِ        است نگاه می     افزائیِ سرمايه       مقتضای احتياجات ارزش            که به   درحدودی       

سازد.    دار را برکارگر مسجل می              گنگ و نهائیِ مناسبات اقتصادی، سيادت سرمايه                  
شود ولی اين امر فقط           العاده ومستقيم نيز اعمال قهر و فشار می                   طور فوق     البته باز به      

کارگر       تـوان    جنبة استثنائی دارد. برای اينکـه وضع جريان عادیِ خود را طی کند می                          
آنچه از شرايط خود توليد سرچشمه               را به "قوانينِ طبيعیِ توليد" واگذاشت يعنی به                    

گردد. در        گيرد و وابستگی به سرمايه ازطريق همان شرايط تضمين وجاويد می                            می 
قدرت     نَحوِ ديگر است. بورژوازیِ نوخاسته به                 داری وضع بهتوليد سرمايه اوان پيدايشِ

کند، يعنی دستمزد را        دستمزد استفاده می        منظورِ"تنظيم"      ازآن به      دولتی نيازمند است و    
روزانة کار را درازترکند                    فشارد، تا      خورد می     کاری می    درد افزون         که به   در حدودی      

اساسی درآن       خود يک مرحلة  دارد. اين وخودکارگر را در درجة عادیِ وابستگی نگاه
  اصطالح انباشت بدوی است. به

هنگام و طیِّ قرن بعد  ه در نيمة اخيرِ قرن چهاردهم پديد شد، درآنطبقة مزدورک
های مردم در روستا از            داد. توده        فقط جزِء بسيارکوچکی از تودة مردم را تشکيل می                    

ای وضعِ محفوظ ومحکمی داشتند.           وسيلة سازمان رسته راه دهقانی مستقل ودر شهر به
  بودن    هم نزديک بودند. تابع            جتماعی به   در روستا و شهر استادکار وکارگر ازلحاظ ا                    
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کار به سرمايه هنوز جنبة صوری داشت يعنی شيوة توليد خود هنوز خصلت خاصِّ                           
چربيد.    آن می    مقدارِ زياد بر رکنِ ثابت            داری را دارا نبود. رکنِ متغيرِ سرمايه به              سرمايه

که   کرد درحالی       ريعاً نمود می کارِ مزدور تقاضا با هرانباشت سرمايه س به بنابراين، نسبت
بزرگی از محصولِ        زمان هنوز بخش      رفت. درآن آن می دنبالِ عرضةکارِ مزدورآهسته به

  کارگر بود. گرديد، وارد در ذخيرة مصرف ماية سرمايه ملّی،که بعدها مبدل به انباشت
بوده و     که ذاتاً مبتنی بر استثمارِکارگر             وضعِ قوانين دربارة کارِ مزدور، قوانينی                     

، در انگلستان با         ١کارگر ادامه داده است              همواره دشمنیِ خود را نسبت به  پس نيز ازآن
Statute of Labourers دوارد کارگران)  نامة (آئينم در سال  اگردد.     آغاز می     ۱۳۴۹سو
است.    صادر شده قرينة آن        ) ٢( (Jean)  ژان   نامِ پادشاه       که به   ۱۳۵۰در فرانسه فرمان سال   

کنند و از حيث محتوا         موازات يکديگر حرکت می            گزاریِ انگليس و فرانسه به           قانون   
کوشند   کارگری می      های   نامه  آئين يکسانند. سابقاً در فصل پنجمِ اين نوشته دربارة اينکه

کنند، بحث شده است ولذا از نو درآن باره سخنی                       تا تطويلِ روزانة کار را تحميل               
  گويم. نمی

گرديد. يکی از         نا به شکايات مصرانة مجلس عوام توشيح             نامة کارگران ب          آئين  
کردند     گويد: "درگذشته فقرا چنان دستمزد زيادی مطالبه می                      لوحانه می     ها ساده   توری

دادند. اکنون دستمزد آنان چنان نازل                      که صنعت و ثروت را مورد تهديد قرار می                   
ازگذشته است برای صنعت        تر   که باز هم تهديد ديگری را که محتمالً خطرناک     است

                                                
وکارگرانش  (masters)کارفرما کوشد اختالفات بينِ گويد: "هرجاکه قانونگزار می می اسميث آدامـ ۱

گويد: "روحِ قوانين مالکيت     می (Linguet) لنگه کارفرمايان هستند." را رفع نمايد، همواره مشاورينش
 است."

تا   ۱۳۵۰که از است (Valois)والواششم از خاندان  فيليپ دوم پادشاه فرانسه و جانشينِ ژان) منظور ۲(
کرده است. در زمان اسارت همين پادشاه درلندن حوادث انقالبی ضد اشرافیِ پاريس                  سلطنت ۱۳۶۴

  وقوع يافت. ژاکریهای دهقانی معروف به  و قيام (Etienne Marcel)لمارس نتيِاتحت رهبریِ 
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  ١آورد."  و ثروت پيش می
در روستا، درمورد          ای قانونی برای دستمزدها در شهر و نامة مزبور تعرفه آئين طبق

بايستی ساالنه، وکارگران             مزدی، مقررگرديد.کارگران روستائی می                      کارمزدی وگاه        
نامه    از تعرفة مقرر درآئين           پرداخت مزدی باالتر          شدند.    شهری در "بازارآزاد" اجير می     

آن مجازات داشت.    کيفرِ زندان بود ولی دريافت مزد بيشتر شديدتر از پرداخت مستلزِمِ
است   توشيحِ اليزابت رسيده         که به   نامة کارآموزی          آئين   ۱۹و   ۱۸همين نَحو بندهای       به 

تر آنهاکه مزد بيش       ای  پرداختند ده روز زندان و بر                 که مزد باالتر از مقرر می    کسانی برای
کيفرها     ۱۳۶۰سال  نامة ديگری مربوط به          روز زندان مقرر داشته بود. آئين  ۲۱ستاندند می

و تنبيه بدنی،      [قساوت]     که با توسل به عنف را تشديد نمود و حتّا استادان را مجاز ساخت
د و قول    طبق تعرفة قانونی، ازگُردة شاگردان خود کار بکشند. هرگونه زدوبند، قراردا        

اعتبار    شدند باطل و بی      وسيلة آن بنّا و شاگردانش متقابالً متعهد می               که به   و قسم وغيره     
،که سالِ الغاِء قوانينِ ممنوعيت اتّحاد                ۱۸۲۵گرديد. از قرن چهاردهم تا سال                  اعالم   

گرديد.     کارگران مانند جنايت عظيمی تلقّی می               پيمانی و اتّفاقِ        کارگران است، هم         
گرديد با روشنائیِ تمام           آن وضع    دنبال    که به   و قوانينی     ۱۳۴۹نامةکارگران          ئين روحِ آ    

حکم دولت حداکثرِ          که به   است  دهندکه هدف از وضعِ مقررات مزبور اين                    نشان می   
  آن منظور شود. وجه حداقلّی برای هيچ آنکه به گردد بدون دستمزد تحميل

  
گرائيد. مزد       وخامت    شدت به   ان به   کارگر    دانيم در سدة شانزدهم وضع    چنانکه می

که ناشی ازآن   کاهشِ ارزش پول و ترقّیِ قيمت اجناس تناسبِ پولی باال رفت ولی نه به
کمک   اين تنزّل     حال به    که درعين     حال قوانينی بود. بنابراين درواقع مزد تنزّل نمود. بااين

                                                
  Sophisms of Free Trade. By a Barrister", London, 1850, p. 206".ـ  ۱

توان اقدامی  ايم. مگرنمی کارفرمابوده نفع به هآمادة مداخل ما همواره افزايد: "درموردکار وی موذيانه می
 د؟" ها نمو سودکارفرموده هم به
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"هيچکس     که  کسانی   آن    فشِ ودر   داغ و بری وگوش بودند مانده باقی خود قوت به کردند می
نامةکارآموزی اليزابت               موجبِ آئين يافت. به  خدمت خود بپذيرد" ادامه خواست به نمی

)۵C. ۳               زدها را خود تعيينجازگرديدندکه برخی از مفصل   کنند و بنابه     )، امنای صلح م
، کار را به بافندگان           و بهای اجناس درآن تغييراتی بدهند. جک اول اين حقِّ تعديل                            

دوم قانون ممنوعيت اتّحاد            جرج  و   ١کارگران سرايت داد          ريسندگان و به انواع ممکن
  ها روا ساخت. کارخانه همة کارگران را به

اندازة کافی قوت يافته             داری به    در دوران خاصِّ مانوفاکتوری شيوة توليد سرمايه

                                                
ها اين     بافی   آيدکه برخی از صاحبان پارچه       ) چنين برمیC.۶جک اول ( ۲نامة  ـ از يکی از موادّ آئين۱

های خود  حق را برای خويش قائل شده بودندکه مانند اُمنای صلح تعرفة رسمیِ دستمزد را درکارگاه
- نگاه منظورِ پائين های متعددی به نامه ساله، آئين های سی ويژه پس از جنگ تحميل نمايند. درآلمان، به

ازسکنه، مالکين ازکمبود خدمتکار وکارگر    خالی های است." درروی زمين داشتنِ دستمزد صادر شده
کرايه      تمامِ ساکنينِ دهات غَدغَن شده بودکه اتاق به مردان و زنان مجرد                              بردند. به  اندازه رنج می بی

شدن  که برای  نوکر وکُلفَت         شدند، درصورتی     گروه محسوب می که در زمرة اين کسانی ندهند. عمومِ
کارِ ديگری از قبيل روزمزدی برای دهقانان و يا سوداگریِ غلّه                     دادند و حتّا اگر به نشان نمی آمادگی 

افتادند (امتيازات شاهنشاهی  زندان می شدند و به بايستی به مقامات دولتی معرفی می اشتغال داشتند، می
   . )I۱۲۵۰ نينِ جزائیِ سيلزی، و قوا

خوی جسوری  پايان زشتوسر طیِّ يک قرن تمام مرتّباً باتلخی از بی آلمانی های های شاهک در فرمان
يک   مزد رسمی قناعت نمايند. هيچ  خواهند به دهند و نمی نمی شرايط سخت که تن به است شکوِه شده

گرديده است       تر ازآنچه در تعرفة بخش روستائی تعيين               نبودند مزدی باال         [مجاز]     داران مأذون          از زمين    
همه پس از جنگ شرايط خدمتگزاری در برخی از موارد بهتر از شرايط يکصد سال                    بپردازند. با اين

که   آوردند، درحالی   دست می ای دو بارگوشت به خدمة سيلزی هنوز هفته ۱۶۵۲بعدازآن بود. درسال 
کنند.   گوشت دريافت می       ن سامان وجود دارندکه فقط سه بار در سال         هائی از اي حتّا در قرن ما بخش

  )۱ـG. Freytag()۱های بعدی باالتر بود." ( مزد روزانه نيز پس از جنگ از سده

وری    که ستايندة بورژوازی و صنايعِ پيشه    آلمانی نويسِ رئاليست ) ـ رمان۱۸۹۵ـ ۱۸۱۶( تاگ گوستاو فرای) ۱ـ۱(
  يبرال است.و منتسب به مکتبِ ل
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خواستند برای روزِ        نمی  بودکه تنظيمِ قانونیِ دستمزد را غيرعملی و زايد سازد، ليکن                       
 ۲دوم مزد روزانة بيش از               جرج   مبادا سالحِ زرادخانة قديم را از دست بدهند. باز هم       

2شيلينگ و
پنس را برای شاگردخياطان لندن و اطراف ممنوع نمود مگر درهنگام                         1۷

دستمزدکارگران        تنظيمِ) اُمنای صلح را مأمورCِ.۶۸سوم( جرجعمومی. بازهم عزاداریِ
های عالی ضرورت يافت تا           دو حکمِ دادگاه         ۱۷۹۶باف ساخت. باز هم درسالابريشم
کارگران غيرکشاورز          گرددآيا قرارهای اُمنای صلح درمورد دستمزد شامل حالِ           معلوم

تأييد اينکه     تصويبِ پارلمان رسيد دائر به            قانونی به     ۱۷۹۹شود يا نه. باز هم درسال           می 
نامة اليزابت و دو قانون اسکاتلندی مربوط   آئينطبقِدستمزد معدنچيان اسکاتلند بايستی

  گردد.تنظيم ۱۶۷۱و۱۶۶۱های به سال
که برای مجلس عوام انگلستان تا آن زمان نشنودنی بود، رخ            ایدراين اَثنا، واقعه

که بيش از    جلسداد و ثابت نمودکه شرايط تا چه اندازه تحول يافته است. دراين م                                 
چهارصد سال بود دربارة حداکثر غيرقابل تجاوزِ دستمزد قانون پشت قانون پرداخته                                   

کشاورزی حداقلِّ قانونیِ دستمزد              برای روزمزدان           ) ١( برد  ئويت ۱۷۹۶بودند، ناگهان در
کرد ولی اعتراف نمودکه "وضعِ فقيران                  با آن پيشنهاد مخالفت         ) ٢( پيت  پيشنهاد نمود.     

گرديد.    قوانينِ مربوط به تنظيم دستمزد ملغی            ۱۸۱۳انه است". سرانجام درسال    رحمبی
دار،کارخانه را براساسِ قانونگزاریِ خاصِّ خويش تحت انتظام                              که سرمايه   از زمانی     

کارگرانزداقلّ اجتنابدرآورد و تکميلِ مکشاورزی را، تا حد         ماليات ناپذير، به قانون
آوری    نَحوِ خنده   گر اين قوانين مربوط به حداکثرِ دستمزد به                 فقرا واگذاشته بود، دي             

                                                
)۱ (Whitbread  
)۲(William Pitt  )۱۷۵۹انقالبِ ترين رجالِ سياسیِ انگلستان. ویاز مرتجع)ـ يکی۱۸۰۶ـ که درزمان

بود مداخله عليه انقالب را سازمان داد و سپس عليه ناپلئون اول                              وزير انگلستان      کبيرِ فرانسه نخست     
ا سرکوب ساخت و به يک سلسله اقدامات تضييقی                قيامِ مردمِ ايرلند ر           ويليام پيت    جنگ بياراست.      

  کارگری مبادرت ورزيد.عليه جنبش
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نامة کار دربارة عقد قرارداد بينِ استاد و مزدور، در                             گشته بود. مقررات آئين           مورد    بی 
عهد ازطرف     که درصورت نقض      آن يعنی مقرراتی       مورد مهلت فسخِ قرارداد و امثال                 

که اگر نقض عهد از       شمرد درحالی     جايز می    استاد، تنها مراجعه به محکمة حقوق را              
کامل    قوت  اکنون نيز به     دارند، همکارگر باشد دعویِ جزائی را عليه وی روا میجانب

  خود باقی مانده است.
ستمگرانه عليه اتحادکارگران دربرابرِ روشِ تهديدآميزِ پرولتاريا         ، قوانين۱۸۲۵ِدر

های  نامه  آئين  انگيزِ  دل  ازبقايای     کامل نبود وبرخی مزبورگرديد. معذلک نسخِ قوانينِنسخ
، با شناسائیِِ    ۱۸۷۱ژوئن    ۲۹ازبين رفت. سرانجام قانون پارلمانی                    ۱۸۵۹کهن فقط در    

آثارِ اين قانونگزاریِ طبقاتی               که آخرين   آن داشتکارگری، دعویِهایقانونیِِ اتحاديه
همان تاريخ تحت عنوان قانون            به  را از ميان برداشته است. ولی قانون پارلمانیِ ديگری 

 An act to amend the criminal"تهديدوآزار قهر،اعمال دربارة اصالحِ مقررات جزائی

law relating to violence, threats and molestation"       درواقع همان وضعِ قديم را در
  قالبِ نوئی ابقا نمود.

 (اعتصابِ    ) ١(آوتلوکيا هنگامِ اعتصابکه بهنيرنگ پارلمانی، وسايلیازراه اين
ها) ممکن بودکارگر ازآن استفاده                 کارخانه    وسيلة بستنِ همزمان     کارفرمايان متحد به         

های عادی خارج شد و تحت مقرراتی استثنائی درآمد و تعبير               نمايد، از اختيارِ دادگاه
، واگذارگرديد. دو سال              مثابه اُمنای صلح     و تفسيرِآن مقررات به خودکارفرمايان، به                     

، با شيوة شرافتمندانة معلومِ         ) ٢( گالدستون   ازآن همان مجلس عوام و همان آقای                  پيش 
عليه    استثنائی  بودندکه هرگونه قوانين ومقررات                خويش، طرحِ قانونی را پيشنهاد نموده      

 نمود. ولی بعداً هرگز نگذاشتندکه طرح قانونیِ مزبور برای شورِ                طبقةکارگررا لغو می
 بزرگ ليبرال"،       سرانجام "حزب         دادندکه     قدرکش    آن    را  آيد و مطلب      مجلس  دوم به    

                                                
)۱ (look-out  
)۲( Gladstone  
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که اورا     جسارت را يافت عليه همان پرولتاريائی                 اين   ) ١( ها توری   از ائتالف خود با         پس  
خيانت اکتفا نکرد و       اين   ليبرال" به      بزرگ    بگيرد. "حزب       بود تصميم   قدرت رسانده به

اند، مجاز ساخت       کمر بسته    حاکمه   خدمت طبقات     که همواره به        را،    انگليسی  قضات   
اتحاد     آرند ودرمورد         چينی"را ازگور بيرون    واسباب بار ديگر قوانينِ مندرِسِ"توطئهيک

  کاربرند.کارگران به
با  سالِ متوالی     آنکه طیِّ پانصد        از    شود چگونه پارلمان انگلستان پس  مشاهده می
داران را عليه کارگران ايفا                 رمانه وظيفة يک اتحادية دائمی سرمايه               شخودخواهیِ بی      

ها از قوانينِ ضد اعتصاب و ضد            نموده بود، برخالف ميلِ خويش و تحت فشارِ توده                    
  کارگری صرف نظر نمود.هایاتحاديه
  

رساندکه حقِّ     جائی  درست درآغازِ توفان انقالب، بورژوازیِ فرانسه جرأت را به             
-موجبِ تصويب    آورده بودند، ازآنها بازستاند. به                   دستکارگران تازه بهکه اتحاديه را

مثابه "سوء قصد      ، بورژوازیِ فرانسه هرگونه اتحادکارگری را به                          ۱۷۹۱ژوئن     ۱۴نامة   
اضافة يک    ليره به    ۵۰۰مبلغ ای به   عليه آزادی و اعالمية حقوق بشَر" ومستوجبِ جريمه                 

کيفری  زورِ قوانينِ      که به  قانون   اين   ٢اعالم نمود.        عی اجتما  سال محروميت ازحقوق فعالِ          

                                                
)۱( Tories محافظه)(کاران  

های عمدة قانون اساسیِ فرانسه عبارت از پايهاينکه يکیکند: "نظربهـ مادة يک اين قانون تصريح می۲
آنها تحت هر عنوان و      فراد از يک پيشه و حرفه است، تجديد تشکيلِاز انهدامِ هرگونه اتحاد صنفیِ ا

داردکه اگر "افراد وابستة به يک حرفه و پيشه و هنر،                          هر شکل ممنوع است." مادة چهارم اعالم می                 
مشاوراتی تشکيل دهند و بين خود قرارهائی بگذارند مبنی بر اينکه ياوریِ صنعت وکارهای خود را                

مثابه   بپذيرند و يا در بهای مشخّصی رد نمايند، مشاورات و قرار و مدارهای مزبور به                                      قيمت معينی  به 
نقض قانون اساسی و سوء قصد عليه آزادی و اعالمية حقوق بشر، تلقّی خواهد شد وغيره. بنابراين                                  

  آمد.شمار میگونه اعمال جنايت عليه دولت بهکار، اينهای قديمیِنامهعيناً مانند آئين
("Révolution de Paris", Paris 1791, T. VIII, p. 523.) 
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که برای سرمايه دلپسند است محدود             مرزهائی     ِرقابت بينِ سرمايه وکار را در درون                   
ها را از سرگذراند و همچنان باقی ماند. حتّا حکومت ها و تغيير سلسلهسازد انقالبمی

واد تازه همين اواخر از قانون                گذاشت. اين م      جای  نيز آن را دست نخورده به             ) ١( ترور   
نماتر از    کودتای بورژوائی هيچ چيز خصلت              گرديد. برای اين         مجازات عمومی حذف  

گويد: "بااينکه مطلوب         مخبِرِ طرحِ قانون مزبور چنين می            ) ٢( لوشاپليه  توجيه آن نيست.       
آن  که دستمزد بيش ازآنچه اکنون هست افزايش يابد تاگيرندة آن دستخوشِ                              است 

های مبرم است و تقريباً همان       بستگیِ مطلقی نگرددکه زائيدة محروميت از نيازمندیوا
کارگران مجاز نيستند درمورد منافع خود با يکديگر                      وابستگیِ بردگی است." بنابراين          

کنند تا ازآن راه "وابستگیِ مطلقِ خويش راکه تقريباً درحکمِ بردگی است"                               کنکاش  
کارفرما هستند"      سان به "آزادیِ اربابان سابقِ خودکه اکنون                      نتعديل نمايند، زيرا بدي           

گويا   که کارگران درحالِ بردگی!)، و نيز بدان جهت                      زنند (آزادیِ نگاهداریِلطمه می
موجبِ   به که است هائی  ها، استقرارِمجدد رستهاستبداد استادان سابقِ رستهعليههراتحادی

  ٣قانون فرانسه لغوگرديده است! 
  
  
  

                                                
قشرِ بورژوازیِ ترينشودکه راديکالفرانسه اطالق میدورانی ازانقالبِبه (Terreur)ترور) حکومت۱(

 روبسپيِرفرانسه تحت قيادت(Robespièrre) گرفت و به سرکوبِ دستانقالبیِ معروف حکومت را به
  ).۱۷۹۴تا  ۱۷۹۳ضد انقالب پرداخت (از

)۲ (Isacc, René Gui Le Chapelier  )۱۷۵۴سياسیِ فرانسوی۱۷۹۴ـ ـ  مرد (         که در ابتدا برای حفظ
گريخت و پس از بازگشتش به فرانسه محکوم کبيرگرديد و سپس به انگلستاندارائیِ خود يارِ انقالبِ

  به اعدام شد و سر از بدنش جداگرديد. 
  .Buchez et Roux: "Histoire Parlementaire", t. X, P. 195ـ  ۳
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  دارِ سرمايه دارانچگونگیِ پيدايشِ فارم .۴
  

وجودآمد و      ونَوا با قهر و غَلَبه به        برگ  پس ازآنکه ديديم چگونه پرولتاريای بی                  
گرديد و اقدامات         که وی را مبدل به مزدور نمود تحميل                کيفيت انضباط خونينی      چه به 

کار، انباشت سرمايه        کشیِ درجة بهره    چه نَحو، با باالبردنننگينِ دستگاه عالية دولتی به
داران، خود نخست            شودکه سرمايه    زورِ پليس ترقّی داد، اين سؤال مطرح می                    را به   

داران     طور مستقيم فقط موجِد زمين         يد مردمِ روستا به        اند؟ زيرا خلع        ازکجا پيدا شده       
توان   آن را می     که    داران بايدگفت        در مورد پيدايشِ فارم               دار.    بزرگ است نه سرمايه       

تحولیِ     قرن پروسة     مزبور طیِّ چندين        کرد؛ زيرا پيدايشِ            اصطالح با دست لمس      به 
ها و همچنين ازآن        است. مناسبات وعناوينِ مالکيت خود سرف               ای را پيموده        آهسته  
آنان نيز در شرايط اقتصادیِ بسيار                آزاد بسيار متفاوت بود ولذا رهائیِ                    مالکان   خُرده   

  انجام يافت. متفاوتی
(مباشر)است. مقامِ وی شبيه           (Bailiff)ليف بایدار فارم درانگلستان نخستين شکلِ

چهاردهم     است. درنيمةدومِ قرن        عملِ محدودتریباستان منتها باميدانرمِ) ١(ويليکوسبه 
کشاورزی را از مالک زمين                گرددکه بذر، دام و اَدوات                  داری جانشين وی می          فارم   

کند. وضعِ وی با دهقانان فرقِ زيادی ندارد. فقط وی مزدوران بيشتری را                     می دريافت
دار است. وی       فارم  گرددکه نيمهزودی مبدل به مزارع میدهد. بهمورد استثمار قرار می

گذارد. مجموعِ        آورد و بخشِ ديگر را مالک می                قسمتی از سرماية زراعتی را می               

                                                
)۱ (Villicus  برده مِ باستان،که خود بنده يا آزادشده بود و سايرِکارگرانـ مباشر يا ناظرِ امالک در ر

  گرفتند. تحت نظارت وی قرار می
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نسبتی           بنا  محصول را طرفين طبق  کنند. در    قرارداد معين شده است تقسيم می              به  که 
معنای واقعی بپردازد    دار بهرود تا جای را به فارمشکل باسرعت ازبين می انگلستان اين

کند  ازکارگران مزدور بارور می      وسيلة استفادهکه سرماية خاصِّ خودرا بهکسیيعنی به
عنوان بهرة زمين به      نقد يا جنس به صورترا به [محصول اضافی]محصولو قسمتی از اضافه

  پردازد.مالک می
کارگرِکشاورز،که در            که دهقان مستقلّ و همچنين       طیِّ قرن پانزدهم، تا هنگامی           

زدشت خود دارای جنبِ دستمکار وکوششِ است، به وکارِ خاصّ کدددولتمند  خويش م
کشاورزیِ ثلث        اند. انقالبِ     م  دار و ميدان توليدش محقّر باقی می                شوند، وضعِ فارم       می 

آخرِ    های   استثناِء دهه     يافت (به     تمامِ قرن شانزدهم ادامه       اخيرِسدة پانزدهم،که تقريباً طیِّ 
 ١داران را غنی ساخت موجبِ فقرِ مردمِ روستاگرديد.                        که فارم     همان سرعتی    آن)، به     

ج برتعداد دام        خر  دار امکان دادکه تقريباً بی های مشترک وغيره به فارم غصبِ چراگاه
ترِ زمين را دراختيارِ           کودريزیِ فراوان           ها وسايلِ    که ازاين راه دام            خود بياَفزايد درحالی

  دادند. وی قرار می
  

هنگام مدت قرارداد            ای دررسيد. درآن            کننده   در قرن شانزدهم لحظة مهمِّ تعيين           
بهادار وبالنتيجه تنزّلِ ارزشِ   بود. سقوطِ پيوستة ارزشِ فلزِّ ساله۹۹داران غالباً  اجارة فارم

که فوقاً     بارآورد. صرف نظر از شرايط ديگری                  های زرين به       داران ميوه   پول، برای فارم
سان بر بهرة     ذکر شد، اين امر موجبِ تنزّل دستمزدگرديد. قسمتی از دستمزدها بدين                           

یِ بهای تمامِ    گندم، پشم،گوشت و خالصه ترقّ           دار ضميمه شد. ترقّیِ دائمیِ قيمت فارم
                                                

 (Description of England)درکتابش تحت عنوان  "توصيف انگلستان"                    (Harrison)هريسون    ـ ۱
، ۴۰ليرة استرلينگ بهره بودند، اکنون      ۴سختی قادر به پرداخت  که درگذشته به داران : "فارمگويد می
اندازة شش تا هفت سال         داریِ خودبه        پردازند و اگر در پايان قرارداد فام  ليرة استرلينگ می ۱۰۰تا ۵۰

 پندارند." انداز نکرده باشند خويشتن را مغبون می بهره پس
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   م ساخت درحالی            دار را بی       کشاورزی سرماية پولیِ فارم              محصوالتکه   زحمت متور
ارزشِ قديمیِ پول مقرر            پرداخت بنا به        آنچه وی بايستی تحت عنوان بهرة زمين  می                

زيان مالک      ضررِکارگران خود و هم به           حال هم به    سان وی درعين   بدين ١گرديده بود.
پايان قرن شانزدهم درانگلستان           اگر در آور نيستشد. بنابراين شگفتیزمين متمول م

شودکه نسبت به شرايط آن زمان ثروتمند                دار" ديده می        داران سرمايه       ای از "فارم   طبقه

                                                
کاهشِ ارزشِ پول در قرن شانزدهم نسبت به طبقات مختلفة جامعه داشته است                             که  ـ دربارة تأثيری        ۱
  کتاب ذيل مراجعه شود: به

"A Compendious or Brief Examination of Certain: Ordinary Complaints of Diverse of 
our Countrymen in these our Days. By W. S. Gentleman", London, 1581. 

 ۱۷۵۱نسبت دادند وحتّا درسال            شکسپيرآن را به  یِ اين نوشته موجبِ آن شدکه مدتیا شکلِ مکالمه
کتاب  است. درجائی ازاين (William Stafford)ستافورد کتاب ويليام با نامِ وی انتشاريافت. مؤلّف اين

  کند: نَحوِ زيرين استدالل می به Knightشواليه 
وران خوب       رازی و شما استاد مسگر، مانند سايرِ پيشه             شواليه: "شماکشاورز همساية من، شما آقای خ       

همان اندازه  تر از سابق شوند به کشيد. هرقدر همة اشياءگران گليم خود را ازآب بيرون دانيد چگونه می
بريد. ليکن ما چيزی برای فروش نداريم تا بتوانيم            فروشيد باال می را که می  ما بهای اجناس وکاریش

آنچه بايد بخريم برقرار سازيم." درجای ديگر شواليه از   برده امکان يابيم تعادلی برایقيمت آن را باال
هستند و بدواً کسانیبريد چهکه اسم میهائیپرسد: "خواهشمندم بفرمائيد منظورِ شما ازگروه دکتر می

کسانی هستندکه از    برندکيانند؟" ـ دکتر: "مقصود من تمامِنظر شما آنهاکه هيچ ضرری نمیبفرمائيد به
 کسانی  فروشند." ـ شواليه: "وآن            خرند بعداً می     تر ازآنچه می کنند زيرا گرانخريدوفروش زندگی می

که تأسيسات يا     کسانی  کسانی هستند؟" ـ دکتر: "تمامِ آنبرند چهعقيدة شما ازاين ماجرا سود میکه به
پردازند نرخ قديم میيار خود دارند، زيراآنان بنابهاألجاره (بهرة مالکانه)ی قديم دراختهائی با مالفارم
گران  رويدپردازند و هرچه درآن می ه برای زمينِ خودکم میک آنهائی فروشند يعنی نرخِ جديد می و به
که درنتيجة سودبریِ اينان ناگزير بايد                  است گروهی    نظرِ سرکار چه    فروشند..." ـ شواليه: "پس به             می 

و تمامِ  آنهائی هستند که  (noblemen, gentlemen)کلّية نُجبا، اربابان دکتر: "اينانزيانکار درآيد؟" ـ 
وکار   کشت کنند و ياآنکه خود در زمينِ خويش              يا از يک بهرة ثابت يا از يک مستمری زندگی می              

  کارِ خريدوفروش اشتغال ندارند."که بهکنند و يا آنهائینمی
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   ١آيند. شمار میبه
  

                                                
که مباشر ياگردآورندة خراجِ اربابان فئودال در دوران اولية قرون       (Régisseur)رژيسورـ در فرانسه ۱

برداری و      که درنتيجة کاله    شودمی  (home d'affaires)کارگزاری بهزودی مبدل است به وسطا بوده
الً ها خود اربابان متعينی بودند. مث               رژيسور    رساند.گاه اين        دار می دزدی وغيره خود را به مقامِ سرمايه

 Jacques de)ژاک دوتورس        که آقای     است حسابی  خوانيم: "اين صورت         در يکی از اسناد چنين می         

Thoraisse)     کوتوال بزانسون         شواليه  (Besançon)      جنابی ديژون    که در    خدمت  (Dijon)    ِیمتصد
یِ نشين کاخ  است،  دربارة وصولِ عوايد ارضیِ     بورگونیحسابداریِ حضرت اقدس واال دوک وکُنت 

  ، تقديم داشته است."۱۳۶۰دسامبر ۲۸تا  ۱۳۵۹دسامبر ۲۵مزبور، از 
(Alexis Monteil: "Traité de Matériaux manuscrits etc.", T. I. P. 234.) 

گردد.   ها میشودکه چگونه درتمامِ شئون زندگیِ اجتماعی، سهمِ شير نصيبِ واسطهدراينجا ديده می
فروشان، سرشيرِ معامالت را         بازان، بازرگانان، جزئی       مور مالی، بورسمثالً در زمينة اقتصادی مصادرِ ا

 چاپد، درسياست، اهميت نمايندةدارند، در امورِ حقوقی، وکيل طرفينِ دعوی را میسود خود برمیبه

وسيلة  کشور است. در مذهب، خداوند به               کننده و ازآن وزير بيش از رئيس                مجلس بيش از انتخاب       
زنند و خود از نو بينِ شبان نيک و             شود و اينان را نيز روحانيان پس می               عقب رانده می "واسطه"ها به

  گيرند.ناپذيری قرار میهای اجتنابگوسفندانش همچون واسطه
شماری تقسيم شده بود ولی ازلحاظ کوچک بیدر فرانسه نيز مانند انگلستان اراضیِ فئودال به قطعات

وجود به (terriers)هاتريهيا  هافرمازانگلستان بود. درجريان قرن چهاردهم مراتب نامساعدتر شرايط به
های نقدی    األجاره     مال   هافرمتجاوز نمود. اين  ۱۰۰۰۰۰افزايش بود و ازآمدند. تعدادآنها پيوسته روبه

 ،که برحسبِ ارزش و         ها تريه  پرداختند.      دوازدهم، می         گرفته تا يک    پنجم يا جنسیِ متفاوتی، از يک          
وغيره منقسم      (fiefs, arriére-fiefs)اقطاع      و خُرده     [بخشيدن قطعه زمين ازجانبِ سلطان]              اقطاع    وسعت خود به

مترمربع است) دراختيار  ۴۲۰۰کمتر از نيم جريب و درحدود شدند،گاه بيش از چند آرپان (آرپانمی
ساکنينِ قلمرو خود داشتند واين محاکمات بهنسبت حقِّ قضاوت معينی درجةبه هاتريهنداشتند. همةاين

شد قابل درک ستمگران وارد میکه به مردمِ روستا ازجانبِ تمامِ اين خُردهای بود. فشاریچهار درجه
که امروز     دادگاه بود درحالی             ۱۶۰۰۰۰گويدکه در فرانسة آن زمان         می )۱ـ۱( (Monteil)تیموناست. 
  است.شود) کافیمیدادگاه (که شاملِ محاکم صلح نيز  ۴۰۰۰

  کبير فرانسه.های انقالب) ـ مورخ فرانسوی مدافعِ انديشه۱۸۵۰ـ۱۷۶۹( Amans Alexis Monteil) ۱ـ۱(
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۵  .صنعت. انقالبِ کشاورزی در ن]شده[گشود واکرد  
  اية صنعتیتشکيل بازارِ داخلی برای سرم        

  
يد و اخراجِ مردمِ روستاکه متناوباً انجام يافت و دائماً تکرار                             چنانکه ديديم خلع      

کلّی غير از پرولتاريای وابسته به                 ای را به     های انسانیِ تازه         درپِی توده       گرديد، پِی     می 
واحوالِ مساعدی        داد وآنچنان اوضاع           ای، به صنعت شهری تحويل می         مناسبات رسته   

 آندرسون   جيمس کهنسال (که نبايدش با          ِآ.آندرسون      وجودآورده بودکه             هآن ب   برای   
را نتيجة مداخلة مستقيمِ پروردگار                اشتباه نمود) درکتابِ تاريخِ بازرگانیِ خويش آن                    

کنيم.   ای دربارة اين عاملِ انباشت بدوی درنگ                       که ما باز لحظه      انگاشت. الزم است        
األقتصاد و انبوهیِ پرولتاريای                 ودمختار و مستقل     کاهشِ روستائيان خ         که بينِ   ای   رابطه   

درمورد رقّت مادةکيهانی   )١(هيلر ژئوفرا سنتکه  نيست صورت آن صنعتی وجود دارد به
کسانی ٢کرده است. آن در نقطة ديگر بيان در يک نقطه و غلظتکاهشِ تعدادبا وجود  

داد،     يابيشترازآن حاصل میقدرگذشته  پرداختند، زمين همچنان به کاروکشت می که به
وکار، با همکاریِ بزرگتر،  های بهترِکشت زيرا انقالب در شرايط مالکيت زمين با شيوه

زدورانعِ وسايل توليد وغيره همراه بود و ازسوی ديگر مت    کشاورز نه    با تجمتنها باشد
گرفتند    یکاشتند و حاصل م     که برای خود می         بلکه زمينی هم     ٣کردند    کار می    بيشتری  

                                                
)۱ (Geoffroy Saint-Hilaire, Etienne )۱۷۷۲مطالعات  دارای فرانسوی شناسِ طبيعی دانشمند )ـ۱۸۴۴ـ
که اعضاِء     بتنی بر اين انديشه است        ات وی م    شناسی. اساسِ تحقيق     دربارة زيست         تحقيقات مهمی     و 

  است. شناسی موجودات زنده منشعب از يک سيستمِ واحد و همانندند. اين دانشمند بنيادگزارِ جنين
 ۱۸۳۸. پاريس،  "Nations de Philosophie Naturelle"ـ در اثر وی تحت عنوان ۲

 کند. آن تکيه می روی به استوارت سر جيمسکه  ای است ـ اين نکته۳
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تر شده بود. بنابراين با آزادساختنِ بخشی از مردم روستائی وسايل                            بيش از پيش تنگ
تغذية گذشتة آنها نيز آزادگرديد. اين وسايل به عنصُرِ مادیِ سرماية متحرک مبدل                                 

شکلِ  ارزشِ وسايلِ مزبور را به                که  که بيرون رانده شده ناچار است                 شدند. دهقانی      
که   مواد خامِ صنعتی     کشد.    دار صنعتی بيرون      جديد خود يعنی سرمايه دستمزد از ارباب

آمد نيز به سرنوشتی مشابه وسايل زندگی               دست می   کشاورزی به       از محصوالت بومیِ       
  گرديدند. ها نيز به رکنی از سرماية ثابت مبدل دچار شدند. اين
-گرچه ابريشم      دوم    فردريکدرعصرِ ،کهوستفالیازدهقانان  بخشی کنيم مثالً فرض

يد و از عرصه و       کتان اشتغال داشتند، عدواناً خلع              کردند ولی همه به رشتنِ         ريسی نمی   
فارم      مانده به باقی بخشِ آن شدند ولی می رانده خويش اعيان زدروزم صورت      بزرگ     داران
-های بزرگ و بافندگی          ريسی  اين وضع،کتان که همزمان با کنيم آمدند. باز فرض درمی

کار اشتغال     به طورِ روزمزد "آزادشدگان" اينک به آن درون که در است ايجاد شده  ائیه 
آن تغييری     يک از الياف   کرده و در هيچ دارند. کتان همچنان چهرة سابقِ خود را حفظ

کتان، بخشی      ای در پيکرِآن دويده است. اکنون                  حاصل نشده ولی روح اجتماعیِ تازه     
که سابقاً بينِ عدة زيادی          دهد. کتانی   انوفاکتور را تشکيل میاز سرماية ثابت صاحبان م

شت   گرديد،که خود به         کوچک تقسيم می    توليدکنندگانمقاديرِکم      آن پرداخته و به         ک
که   گردآمده      دارِ واحدی         رشتند، اکنون در دست سرمايه            های خويش می       با خانواده       

بافی    که درکتان      ای  العاده کارِ فوق .دارد حساب خود به رشتن و بافتن وامی ديگران را به
آمد    درمی     دهقانی     خانوارِ شماری عدة بی درآمداضافیِ صورت به شود، سابقاً مصرف می
 ل به فردريکويا درزمانم مبدکار اکنون      گرديد. اين       ادشاه پروس می      پ ماليات برای دو

که درگذشته       ندگی وباف    های ريسندگی      آيد. چرخ    دار درمی صورت بهرة چند سرمايه به
سربازخانة بزرگ مانند خود        ـ   در سراسرِ سرزمين پراکنده بودند اکنون در چندکارگاه

وبافندگی و موادخام ازصورت               های ريسندگی اند. چرخ گردآمده کارگران و موادخام
 وسائطی   اند و اکنون به    آمده وسايلِ زندگیِ مستقالّنه برای ريسندگان و بافندگان بيرون
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  ند.ا کارِ مفت مبدل شده کشيدن و بيرون ١منظورِ حکومت برآنان به
  

آنها از     دهدکه    های بزرگ نشان نمی        داری ظاهرِ مانوفاکتورهای بزرگ مانند فارم
  يد توليدکنندگان       کوچک متعدد تشکيل يافته و از راه خلع                های   کارگاه     جمع و ادغامِ      

اندازد.       اشتباه نمی   ظاهر، بينندة هوشيار را به لک ايناند. معذ وجودآمده بسيار به کوچک
 ردآمده      های   کارگاه     نامِ   بزرگ به     شيرِانقالب، هنوز مانوفاکتورهای       ، اينميرابودرزمانگ

(manufactures réunies)  پيوسته سخن   هم  شدند همچنانکـه ما از اراضیِ به   خوانده می
آن   ورهای بزرگ،که صدهاکس در درون               :"فقط مانوفاکت)٢(گويد می ميرابوگوئيم.  می

شوند،   گردآمده خوانده می           های   کنند ومعموالً کارگاه  تحت نظرِ يک نفر مديرکار می
کارگر هر يک       که درآن تعداد بسياری              هائی   کارگاه     گيرند. آن      مورد توجه قرار می          

دی ح  زحمت مورد نظرند. تفاوت بی              کار اشتغال دارند به          خود به    حساب   جداگانه و به    
های   است زيرا کارگاه          اند. اين خود خطای بزرگی              کارگاه قائل شده        بينِ اين دو نوع       

تنهائی عاملِ واقعاً مهم در پيشرفت و رونقِ ملّی هستند...کارگاه مجتمع                              اخيرالذکر به      
کارگران فقط روزمزدانی                 سازد ولی     نَحوِ شايانی متمول می        يک يا دو متصدی را به          

ندارند.      خيروصالحِ مؤسسه هيچگونه شرکتی         گيرند ودر      وکمی می    شهستندکه مزد بي 
کارگر در رفاهند. بر            شود ولی بسياری       کس متمول نمی     عکس درکارگاه مجزّا هيچ        به

شوند   شود زيرا آنـان متوجه می            شمارة کارگران مقتصد و زيرک وکارا افـزوده می                        
اساسیِ وضعِ خودشان است، نه برای             ای برای بهبود         که رفتارِ نيک و فعاليت وسيله           

                                                
آنکه  شرط خدمت من درآئيد به که به دهم شما اين اجازه و افتخار را می گويد: "من به دار می ـ سرمايه۱

مانَد    که برای شما می   دارم همان چيزِکمی هم که برای فرمانروائیِ شما بر خود روا می در برابرِ زحمتی
  من واگذاريد." به

 (J. J. Rousseau: "Discours sur l'Economie Politique", Genève, 1760, P. 70.)  
که در   آن ترجمه شده و لذا مختصر تفاوتی با ترجمة آلمانیِ ميرابوقول عيناً از متنِ فرانسة  ) اين نقل۲(

  کتاب سرمايه آمده است وجود دارد. متن
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آينده باشد      تواند هدف مهمی برای          آوردن کمی اُجرت بيشتر،که هيچگاه نمی  دست به
هم   آورد آن       وجود می     که بهبود مختصری در زندگیِ فرد به              است آن اين و تنها حاصل

الً با يک    صورت موقّت و روزشمار. مانوفاکتورهای انفرادی و مجزّا،که معمو                         فقط به
يد   خلع   ١روند."       شمار می   آزاد به      مرتبطند، مانوفاکتورهای       کشاورزی کوچک استحصالِ

تنهاکارگران و وسايل زندگی وکارِآنهارا برای                راندن بخشی از مردمِ روستا نه و بيرون
  آورد. وجود می سازد بلکه بازار داخلی را نيز به آزاد می سرماية صنعتی

وسايل     کند و   کارگرِمزدور می       به کوچک را مبدل که دهقان حوادثی درواقع همان
حال بازارِ داخلیِ         آورد درعين صورت عواملِ مادیِ سرمايه درمی زندگی وکارِ او را به

کند. سابقاً خانوادة دهقانی وسايل زندگی و مواد خام را خود                            سرمايه را نيز ايجاد می
مصرف   آن را خود به        د و سپس قسمت اعظم      کر  کار می     آن   آورد و روی   وجود می  به

دارِ    اند. فارم       کاال درآمده        صورت اکنون ديگر به زندگی موادخام ووسايل رساند. اين می
آورد.      دست می   فروشد وبازارِخودرا درمانوفاکتورها به     مواد و وسايل را می بزرگ اين

خانوارِ دهقانی بود و با            که مادة خامشان در دسترس هر           نخ وکرباس و پشمينه، اشيائی
صورت اقالم مانوفاکتوری      نمود، اينک به خودرا رفع می های آن نيازمندی رشتن وبافتنِ

شمار   دهند. مشتريان بی        می  های روستائی، بازارآنهارا تشکيل   اندکه همان بخش درآمده
ند اکنون در      که تا اين زمان به انبوهی از توليدکنندگان مستقلّ وابسته بود      ای و پراکنده

    ٢اند. شود متمرکزگشته که ازجانبِ سرماية صنعتی تأمين می حول بازار بزرگی

                                                
  Mirabeau: "De la Monarchie Prussienne", t. III, P. 20-109ـ  .۱

مؤسسات   شمارد واين می مجتمع های ازکارگاه بارآورتر و تر مقتصدانه را زّامج های کارگاهميرابواينکه 
آيند،  می عمل به دولت مراقبت هاتحت مصنوعاًدرگرمخانه کندکه می تلقّی هائی گياه صورت صرفاًبه اخيررا

 ه است. درآن زمان چنين بود ای] [قاره بزرگی ازمانوفاکتورهای اروپای بری که وضعِ بخشِ ازآنجا است

هنگامِ فراغت ازکارهای ديگر،           کوششِ خود افراد خانواده به آرام از راه ـ "بيست فوند پشم،که آرام۲
 ←گرديد چندان نظرگير نيست. ولی پشم  مبدل به پوشاک ساالنة مورد نيازِ يک خانوارِکارگری می
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ازوسايلِ       آنان    اند وجداساختنِ       بوده سابقاً خودگردان که يد دهقانانی سان خلع بدين

توليدشان، با انهدامِ صنايعِ فرعیِ روستائی و پروسة جدائیِ مانوفاکتور ازکشاورزی                                     
  تواند به بازارِ داخلیِِ يک     که می است ها انهدامِ صنعت خانگیِ روستائیاست. وتن همراه

  است. داری کشور آنچنان توسعه و قوامی بدهدکه مورد نيازِ شيوة توليد سرمايه
با وجود اين دوران خاصِّ مانوفاکتوری خود قادر به يک تحولِ بنيادی نيست.                                    

همواره      يافت و    تسلّط  ملّی   يارجزئی برتوليد      صورت بس  که مانوفاکتور فقط به ياد هست به
های شهری و صنايعِ فرعیِ خانوادگی و روستائی تکيه داشت.                       طور اساسی بر پيشه      به 

های صنعت و در      شکلِ معينی، در برخی از رشته  اگر مانوفاکتور اين صنايعِ فرعی را به
کرد زيرا تا حدود           بعضی نقاط از بين برد درعوض آن را در جای ديگر از نو زنده                                

ای   وجودآن احتياج داشت. لذا وی طبقة تازه                     ساختنِ مواد خام به آماده مشخّصی برای
کند   آنها جنبة فرعی پيدا می         وکار برای        کشت  آوردکه       وجود می    روستائيان به از خُرده

 وسيلة  منظورِ فروشِ محصول به مانوفاکتور، خواه مستقيماً و خواه به                           وکارِ صنعتی به    
گردد. اين اگر علّت اصلی نباشد الاقلّ يکی از عللِ                      آنان می     بازرگانان، حرفة اصلیِِ           

کشاند. ازآخرين          گمراهی می     که در بدوِ امر محقّقِ تاريخِ انگلستان را به       است ای پديده
شودکه از استيالی       بعد محقّقِ مزبور دائماً با شکايانی مواجه می                  ثلث قرن پانزدهم به         

کند و فقط در      رمايه بر روستا و اضمحاللِ تدريجیِ روستائيان حکايت می                     اقتصاد س   
شود. ازسوی ديگر پيوسته همين مردمِ روستا را، ولو با تعداد                         کوتاهی قطع می     فواصلِ

                                                                                                       
کنيد،آنگاه معامالت    اش ازرگان روانهب کارخانه بفرستيد وسپس از دالّل به را به بازار ببريد،آن را به →

آن بيست بار بزرگتر از ارزشش خواهد                   ای اسمی وارد در عمل           که سرمايه    بازرگانی خواهيد داشت          
کارخانه، طبقة طفيلیِ دکّاندار و        بخت شود تا جماعت تيره سان طبقة زحمتکش غارت می بود... بدين

  دارد." ا سرِپا نگاهيک سيستمِ دروغينِ بازرگانی، پولی و مالی ر
(David Urquhart: "Familiar Words", p. 120.) 
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  طورعمده     است: انگلستان به      بيند. علّت اصلی اين ، در برابرِ خود می١کمتر و وضعِ بدتر
پرور است و با اين تناوب دامنة استحصاالت                    ر و دام     کا  که متناوباً غلّه      کشوری است    
آالت    کارانداختنِ ماشين        که با به    شود. تنها صنعت بزرگ است        پذير می    دهقانی نَوسان

طور بنيادی تعداد عظيمِ            آورد، به       وجود می     داری به      کشاورزیِ سرمايه        پاية ثابتی برای       
ورزی و صنعت خانوادگیِ روستائی را                کشا  کند و جدائیِ بينِ       يد می   روستائيان را خلع     

  ٢رساند. انجام می کردن بنيادآن يعنی ريسندگی و بافندگی به کن با ريشه

                                                
۱ کم مستثنی لکروموِـ زمانت ادامه داشت تودة مردمِ انگلستان  است. تا هنگامی از اين حکه جمهوري

نصيبش شده   تودور    که درنتيجة استيالی خاندان        های اجتماعی، خويشتن را از انحطاطی در تمامِ اليه
 آورد. رونبود بي

کاراُفتادن  وخانگی، بابه که مانوفاکتورخاص وانهدامِ مانوفاکتورِروستائی است آگاه (Tuckett)تکتـ ۲
  گرديده است. بافی آالت موجبِ پيدايشِ صنعت بزرگ پشم ماشين

("A History etc." t. I. p. 139-143-144.)  
زادگیِ دارِ نساجی،            اند. آيا بزرگ         ده  آن پهلوانان بو        کاربرندگان       "کاشف خيش و يوغ خدايان و به             

دوک و چرخ ريسندگی ازآنهاکمتر است؟ شما چرخِ ريسندگی و خيش، دوک و يوغ را از هم جدا 
کشاورز و      ها، اعتبارات و سراسيمگی و نيز دو ملّت متخاصمِ                 کارخانجات، نوانخانه            کنيد وآنگاه      می 

  (.David Urquhart: "Familiar Words", p. 122) آوريد."   دست می تاجر به
کوشد همة کشورهای       آنکه می    کند به   حق انگلستان را متهم می آيد و البته به به ميدان می کریاينک 

کشورهای صرفاً فالحتی نمايد تا انگلستان انحصارِ صنعت را در دست داشته باشد.                            ديگر را مبدل به    
مالکين وکشاورزان هيچگاه اجازه  يرا "بهگرديد، ز همين ترتيب ترکيه ورشکست که به وی معتقد است

به                    نگلستان)که  ا بافندگی، ميان چکّش و                        داده نشد (ازطرف  تحاد طبيعی بينِ خيش و دارِ  وسيلة ا
  (.The Slave Trade", p. 125")کش، به نيروی خويش استحکام بخشند."   شن

ترکيه است زيرا او بودکه              خود يکی از عاملينِ اصلیِ ورشکست           (Urquhart)اورکارت      نظرِ وی،      به 
، ستايشگرِ بزرگ     کری     که  است  تر اين    نفعِ انگلستان آزادیِ تجارت را درترکيه تبليغ نمود. بامزّه                             به 

که سيستمِ   وسيلة سيستمِ حمايتی از اين پروسة جدائی جلوگيری نمايد درحالی                       خواهد به     روسيه، می
  کند. مزبور خود، آن پروسه را تشديد می
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که مجموعِ بازارِ داخلی را تحت استيالی                  و بنابراين همان صنعت بزرگ است            
  ١آورد. سرماية صنعتی درمی

  

  دارِ صنعتی منشأ سرمايه.  ۶
  

دار    فارم     که موجبِ پيدايشِ       ترتيب وتدريجی      همان ، با٢دارِصنعتی پيدايشِ سرمايه
مستقلّ    وران     پيشه  وبيشترازآنها خُرده           رسته   از استادان     شک برخی گرديد، انجام نشد. بی

اند و سپس از راه استثمارِ           گرديده     کوچک   داران      و نيزکارگران مزدور مبدل به سرمايه           
نباشتی            وسيع  وکمال    دارِ تمام      است تدريجاً سرمايه         که متناسب با آن      ترکارِ مزدور و ا
کودکیِ     داری از بسياری از جهات شبيه به دوران           کودکیِ توليد سرمايه اند. دوران شده

سطااست،که شهرها درقرون نشئتپاکار    و استاد تعيينِ درآنجا مسئلة و      رف   ازميانهای   س
گرديد. ولی         وفصل می    فراری، اغلب بر اساسِ زودتر و ديرتربودن تاريخِ فرار حلّ                                

آن بازارِجديد         وجه پاسخگوی احتياجات بازرگانیِ هيچ اُسلوب به حرکت حلزونیِ اين
ولی قرون وسطا  وجودآورده بود.  کشفيات بزرگ آخرِ قرن پانزدهم به جهانی نبود،که

به           از سرمايه  ده است،که درگوناگون                   دو شکلِ مختلف  های   ترين ساخت    دست دا

                                                
- وغيره وکارخانه فاوست، اسميثگولدوين ،راجرس، ميلازقبيلِ  انگليسی دوست انان مردمـ اقتصادد۱

             ليبرال، مانند طورکه خداوند از قابيل دربارة برادرش هابيل سؤال                            و شرکا، همان      برايت    جون  داران
چه   (Freeholders)سرِ هزاران دهقان آزاد ما          پرسند: به دارِ انگليسی می نمود، از آريستوکراسیِ زمين

ايد؟ از نابودیِ همان دهقانان آزاد. چرا به سؤالِ                             آخر خود شما ازکجا پيدا شده            آمده است؟ ولی        
نمی         ادامه  نمی     خويش  وران چه شدند و چه           پرسيد آن بافندگان آزاد، ريسندگان و پيشه                       دهيد و 

 سرشان آمده است؟ به

دار نيز خود  ای" فارم ست. در معنای اطالق "مقولهـ دراينجا صنعتی در برابرِکشاورزی استعمال شده ا۲
 رود. شمار می دارِ صنعتی به دار سرمايه مانندکارخانه
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هرصورت    داری به      از عصرِ شيوة توليد سرمايه      اجتماعی نشوونما يافته و پيش ـ اقتصادی
  جنبة سرمايه داشته است. دو شکلِ مزبور عبارتند از سرماية رِبائی و سرماية تجاری.

گذرد... وی بهرة           دار می     "درحال حاضر تمامِ ثروت جامعه بدواً از دست سرمايه       
پردازد، به تحصيلدار ماليات و                کارگر مزد می       ، به  دهد   دار را می       مالکانة اربابِ زمين          

حصّة   دهد و قسمت بزرگ يا درواقع بزرگترين       است تحويل می عشريه،آنچه بايستة او
توان    دارد. اکنون می          شود برای خود نگاه می          روز زيادتر می         کار را که روزبه   محصولِ

نمود، با اينکه هيچ قانونی            کلّية ثروت اجتماعی تلقّی         دار را صاحبِ دست اولِ     سرمايه
وی چنين حقّی درمورد اين مالکيت تفويض نکرده است... اين تغيير در مالکيت از                   به

آورآنکه در سرتاسرِ اروپا قانونگزاران    گيری عايد سرمايه شده است... شگفت راه رِبح
.. استيالی    اند از طريق قوانينِ ضد رباخواری از اين پديده جلوگيری نمايند.                                خواسته  
کاملی در حقِّ مالکيت است. ولی اين                کشور، خود انقالبِ          دار بر تمامِ ثروت           سرمايه  

الزم بود نويسنده         ١است؟"     ای از قوانين انجام يافته        وسيلة کدام قانون يا سلسله تسلّط به
  شوند. وسيلة قوانين انجام نمی ها به که انقالب گفت خود می به

ای درشهرها مانع ازآن بودندکه سرماية         تا وسازمان رستهسازمان فئودالی در روس
وحشَمِ فئودالی،        با الغاِء خَدم       ٢گردد.   سرمايةصنعتی به رِبا وتجارت مبدل از نقدیِ حاصل

راندن مردمِ روستائی اين موانع برطرف شد.                       يد و تا حدودی درنتيجة بيرون                با خلع  
قاطی از روستا،که خارج از حيطة وارسیِ                   مانوفاکتورِ جديد در بنادر صدور يا در ن                    

   کهنة شهری   سازمان      آن بود، تأسيس         ایِ    رسته   و قواعد                گرديد. ازآنجاست مبارزات
 های صنعت جديد از طرف شهرهای           که در انگلستان عليه اين نشاگاه               بسيار شديدی    

                                                
  (The Natural and Artificial Rights of Property Contrasted", London, 1882, p.98-99") ـ١

 است. (Th. Hodgskin)سکين ث. هوجنام  مؤلّف اين نوشتة بی

داشته    پارلمان اعزام       نمايندگی به هيئت (Leeds)ليدز کوچک شهرِ بافان هم ماهوت۱۷۹۴ـ حتّا درسال۲
  دارشدن هر بازرگانی را ممنوع سازد. کارخانه خواستارِ وضعِ قانونی بودندکه

(Dr. Aikin: "Description etc.")  
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  درگرفت. (corporate towns) )١(امتيازدار
درآوردن مردمان             بردگی    وقمع، به     مريکا، قلع    خيزِ آ   کشف مناطقِ زَرخيز و نقره          

آن، تبديلِ        آنان در معادن، آغازِ استيال بر هند شرقی و غارت                       ساختنِ   بومی و مدفون      
دهندة    ها بشارت     پوستان، همة اين        قارة آفريقا به قُرقگاه سوداگرانه برای شکارِ سياه                       

  داری هستند. صبحِ دولت توليد سرمايه
دنبالِ اين       روند. به   شمار می بدوی به انباشت اصلیِ آميز مراحلِ ای تغزّله اين پروسه

گيرد.    کرة زمين درمی   که جنگ بازرگانی ميان مللِ اروپائی درمقياسِ تمامِ است جريان
انگلستان (جنگ       ژاکوبن    شد، باجنگ ضد   آغاز اسپانيا جنگ مزبور باعصيان هند عليه

های ترياک عليه        يار بزرگی يافت و هنوز هم در جنگ              عليه انقالبِ فرانسه) دامنة بس             
  چين وغيره ادامه دارد.

کمابيش مرتّب است،       که ازلحاظ زمانی          نَحوی   بدوی، به       انباشت   مراحلِ مختلفة     
گردند. در پايان سدة هفدهم               بين اسپانيا، پرتغال، هلند، فرانسه و انگلستان تقسيم می                     

تم قرضة دولتی، سيستم جديد مالياتی و سيستم             مراحلِ مزبور با سيستم استعمار، سيس           
پيوسته و منظّمی درآمد. برخی از  هم صورت اُسلوبِ به گمرکی، درانگلستان به حمايت

آميزترين اعمال فشار قرارداشت مانند سيستم استعماری.                  اساليبِ مزبور برپاية خشونت
را مورد استفاده قرار             ولی همة آنها قدرت دولتی يعنی زورِ متمرکز و منظّمِ جامعه                        

کنند   داری را شتابان تسريع           دهند تا پروسة تبدلِ نظامِ فئودالی به شيوة توليد سرمايه                می
که آبستنِ نو است. زور،           است   وگذارها را کوتاه سازند. زور، مامای هر جامعة کهنی              

  خود نيروئی اقتصادی است.
  

                                                
شودکه در دوران          ق می  ای يا کمون به شهرهائی از اروپای غربی اطال        ) شهرِ امتيازدار يا شهرِ رسته۱(

آن شهر تفويض شده  اتحادية بورژواهای موجبِ فرمان شاهان و اُمرا، حکومت به متأخّرِ قرون وسطا به
  شد. وسيلة شوراهای شهر اداره می بود و به
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خودتخصّصی     برای     ازمسيحيت    که  مردی     )١(هاويتو. استعمار مسيحیِ  سيستم  دربارة
  گويد: ساخته است چنين می

عليه    اصطالح مسيحی درهرنقطة جهان و      که نژاد به ای شرمانه "بربريت و فجايعِ بی
اند در هيچ عصری از اعصارِ تاريخ جهان و نزد                        مسخّر مرتکب شده     مردمِ هرکشورِ       

شرم بوده است، نظير         و بیرحم  افتاده، هر اندازه بی هيچ نژادی، هرقدر وحشی و عقب
  ٢ندارد." 

هفدهم     داری درقرن         ملّت نمونة سرمايه  که هلند ـ وهلندی استعماریِ اقتصاد  تاريخ
 ٣گسترد."      وشناعت می     کُشی  ازخيانت، فساد،آدم  ای "تابلوهای ناديده رفت ـ شمار می به

 جاوه  هية برده برای    منظور ت به سلبآنها در  دزدیِ آدم سيستمِ از نماتر چيزی خصلت هيچ
کردند. دزد،         دزدی تربيت می        آدم  کار افرادی را مخصوصاً برای نيست. برای انجام اين

شمار  مترجم و فروشنده عاملينِ اصلیِ اين تجارت بودند و اُمرای  بومی سرفروشنده به        
شتند دا   می  نگاه    سلبمخفیِ   های   درزندان  قدر بودندآن  راکه دزديده رفتند. نوجوانانی می

کند:   گزارشِ رسمی تصريح می         آماده شوند. يک       های بردگان کشتی به بارکردن تا برای
تر   هريک وحشتناک    که است  پنهانی های اززندان پر )4(ماکاسارمثالً شهرِ  جاها ازاين "يکی

                                                
)۱ (William Howitt )۱۷۹۱ که ازجمله صاحبِ تحقيقات جالبی دربارة  ) ـ  نويسندة انگليسی۱۸۷۹ـ

  استرالياست. ساکنينِ بومیِ
 W. Howit: "Colonization and Christianity. A Popular History of the Treatment of theـ ۲

 Natives by the Europeans in all their Colonies", London, 1838, p. 9. 
، ۱۸۳۷، چاپ سوم، بروکسل،"Traité de la Législation"در کنت شارلبردگان  به نسبت دربارة رفتار

موضوع را درجزئياتش مورد مطالعه قرارداد تا معلوم شود  آوریِ خوبی انجام داده است. بايد اين جمع
  دارد. کارگر چه روا می خود و به خويش بسازد، به تواند دنيارا بنابرنمونة بورژوا، هرآنجاکه بالمانع می

 ,"Thomas Stamford Raffles, late Lieut. Governor of Java: "Java and its dependencies ـ۳

 London, 1817. 
)۴ (Makassar   ياMacassar  ِبـ شهر و بندرلس (Célèbes) .(اندونزی)  
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گرديده، در زنجيرِگرانند               آز و ستمگری     که قربانیِ    روزانی است از ديگری و پر از تيره
 )١(ماالکاها برای اينکه  اند." هلندی ربوده شده [باقساوت] عنف های خويش به ادهو از خانو

-دروازه        ۱۶۴۱پول فريفتند و وی در          آنجا را به      تصرف درآورند حکمران پرتغالیِ  را به

قتل رساندند      را به     تاختند و وی    حکمران منزلِ آنهاگشود. بالفاصله به روی های شهررا به
هرکجا     گردند. اينان         ليرة استرلينگ "معاف"         ۲۱۸۷۵مبلغ   وة مزبور به  تا از پرداخت رِش

، جاوه     از    ايالتی    ) ٢( يووانگی     بان دنبال داشت.  ونابودیِ جماعات به گذاشتند ويرانی پا می
نفر جمعيت    ۸۰۰۰فقط  ۱۸۱۰نفر سکنه بود و در       ۸۰۰۰۰دارای بيش از          ۱۷۵۰درسال   

  است آن تجارت شيرين!  داشت. اين
کمپانیِ انگليسیِ هند شرقی عالوه بر سيادت سياسی بر هند                 لوم است  چنانکه مع   

ونقلِ    طورکلّی بازرگانی با چين و حمل              شرقی، انحصارِ اختصاصیِ تجارت چای و به               
رانی در سواحلِ          کشتي  کاال به اروپا را و بالعکس، برای خود محفوظ داشت. ولی                             

ة هندوستان در انحصارِ مأموران              هندوستان و مابينِ جزاير و همچنين تجارت با داخل                    
ثروت    پايان    بی   منابع    ديگر   وکاالهای     نمک، ترياک، فلفل رتبةکمپانی بود. انحصارِ عالی

را    دلخواه خود هندوهای بيچاره               کردند و به      ها را تعيين می      بودند. مأموران خود قيمت  
 مقربان   . به   شرکت داشت    خصوصی   در اين بازرگانیِ             نيز   کلّ     چاپيدند. حکمران         می 

وسيلة آن، بهتر ازکيمياگران، از                شدکه به   ها با شرايطی واگذار می           وی، پيمان      [نزديکان]      
بدوی    وانباشت     روئيدند     قارچ می      روزه مانند       بزرگ يک   های تمول ساختند. هيچ طال می

 )٣( هيستينگ  وارن    پيوست. در پيگردهای قضائی عليه              وقوع می     بدون صَرف پشيزی به       

                                                
)۱ (Malacca  ياMalakka هند  ای درجنوبِ هندوچين بينِ دريای چين و اقيانوس جزيره (مالقه) ـ شبه

  .ماالکاهمين نام واقع در تنگة  به ماالياو شهری از 
)۲ (Banjuwangi  
)۳ (Warren Hasting )۱۷۳۲ ۱۸۱۸ـکمرانکمپانیِ  حال که درعين کلِّ هندوستان ) ـ نخستين حکارمند

 ←ناچـار   مردم فشارآوردکه  را چاپيد و به هند شرقی بود. وی در زمان تصدیِ خود چنان هندوستان 
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ازآن موارد: باشخصی            گرديد. اينک يکی     اعمال مکشوف قبيل های بسياری ازاين نهنمو
از    در يکی     رسمی   انجامِ مأموريتی           برای      که عازمِ مسافرت         ، هنگامی   ) ١( سوليوان   نامِ    به 

فتادة هندوستان بود، پيمان ترياکی منعقد شده بود.                                  مناطقِ ترياک       خيزِ بسيار دوراُ
فروخت و    بين  نامِ    به   شخصی  ليرة استرلينگ به      ۴۰۰۰۰مبلغ  پيمان خود را به         سوليوان   

ليره واگذار نمود و خريدارِ                ۶۰۰۰۰ديگری در مقابل         نيز آن را در همان روز به              بين  
  دست گزافی به که خود او از اين راه منافعِ که اجراکنندة پيمان بود اظهار داشت  آخری

کمپانی     ۱۷۶۶تا سال   ۱۷۵۷شد، ازسال     که به پارلمان تقديم آورده است. بنا بر صورتی
کرده    عنوان هديه! اخّاذی           ها به   وکارمندانش مبلغ شش ميليون ليرة استرلينگ از هندی          

ها از راه خريد تمامِ برنجِ موجود،که جز                     انگليسی   ۱۷۷۰و  ۱۷۶۹های    بودند. بينِ سال      
وجود    به شدند، يک قحطیِ مصنوعی         ای حاضر به بازفروش نمی            های افسانه      قيمت  به 

  ٢آوردند.
که فقط با صادرات سروکار داشتند، مانند هند غربی و                     هائی   داری     البته درکشت     

وغارت واگذار          قتل  که به  هندشرقی و مکزيکوهای پرثروت و پرجمعيتی مانند  سرزمين
تر بود. با اين وجود حتّا در مستعمرات                  مراتب وحشتناک  شده بودند، رفتار با بوميان به

نباشت بدوی نفی نشد. اين                   مع  به  کارشناسان سختگير و     نای خاصّ، خصلت مسيحیِ ا
تصميمی   بنابه   ۱۷۰۳، درسال    ) ٣( طلبان انگلستان جديد        رویِ پروتستانتيسم، اين منزّه   ترش

                                                                                                       
سال حکم تبرئة وی صادرشد و هاز نُاورا مورد تعقيب قرارداد. پس ۱۷۸۶پارلمان انگلستان درسال →

  کمپانی مقررگرديد. او ازطرفگزافی برای بود ساالنه مبالغکرده هندشرقیکمپانیِ بهکه در ازاِء خدماتی
)۱ ( Sullivan 

از يک ميليون نفر هندی ازگرسنگی جان سپردند.  بيش (Orissa)اوريساتنها در ايالت  ۱۸۶۶ـ درسال۲
فروختنِ خواربارِ الزم            گران   ساختنِ خزانة دولتیِ هندوستان، از راه تمولباوجود اين ازکوشش برای م

  گرسنه، دريغ نَورزيدند. به مردمِ
  اين نام خوانده شده است. که به ) مقصود شش ايالت آمريکاست۳(
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ليرة استرلينگ در برابرِ پوست            ۴۰مبلغ   ای به    که در شورای خود اتّخاذ نمودند، جايزه       
برای هر      ۱۷۲۰پوست مقرر داشتند و درسال          ساختنِ هر سرخ   سرِ هر بومی يا برای اسير

ن نمودند. در          ليره ۱۰۰ای جايزه سر پوست١( بی  ماساچوستس  ازآنکه      ، پس  ۱۷۴۴ای معي( 
پوست     گرديد: برای        تعيين  زيرين     های   داشت، قيمت      اعالم   ياغی متجاسر و را قبيلة معينی
ليرة استرلينگ برای هر           ۱۰۵جديد،     ليرة استرلينگ      ۱۰۰ساله و باالتر      ۱۲سرِ ذکورِ    

ليرة استرلينگ و برای پوست سرِ           ۵۰اسير از جنس ذکور، برای زنان وکودکان اسير                    
ليرةاسترلينگ! چند دهة بعد فجايعِ سيستم استعماری تالفیِ اين                       ۵۰زنان وکودکان          

ه بودند،     کرد   نوبةخود طغيان       آن پدران و زائران مؤمن،که به                   سرِ اَخالف    جنايات را به      
شدند   هنديان ساطوری        های    تََبرزين    ضربِ   اينان به     انگليسيان    وپول ِ    تحريک    درآورد. با

(tomahawked)   )انگلستان سگ        ) ٢ وسايلی       ها را    سرکَن  های درنده و پوست         . پارلمان"
  که خداوند و طبيعت در دست او نهاده است" اعالم نمود.

شد.   دريانَوردی         تجارت و      امرِ  عظيمی درهای  سيستمِ مستعمراتی موجبِ پيشرفت
 عِ سرمايه  ـهای نيرومند تجم        ) اهرم    لوتر  (مورد پيشگوئیِ         ) ٣(   های انحصاری"         "شرکت  

روئيدند در وجود مستعمرات بازارهای                      سرعت می   که به   . مانوفاکتورهائی         ند دگردي    
که خارج     هائی   ای يافتند و انحصارِ بازار موجبِ انباشت شتابان بود. ثـروت                           شده  تأمين  

 لسوی متروپ     کُشی تاراج شده بود به           وسيلة غارت، اسارت وآدم              از اروپا مستقيماً به         
گرديد. هلندکه مقدم بر ديگران سيستمِ                 شد و درآنجا مبدل به سرمايه می              روان می      

به اوجِ قـدرت بازرگانیِ               ۱۶۴۸نَحوِ اَکمل بسط داده بـود، در سال                 مستعمراتی را به      
طورِ انحصاری تجارت با هند شرقی و معامالت بينِ                     کشور "تقريباً به       سيد. اين   خود ر   

و   خود داشت. صيد ماهی، ناوگان                شرقیِ اروپا را در دست              جنوب غربی و شمال        
                                                

)۱ (Massachusetts-Bay  

  پوست آمريکاست. ، نامِ تَبرزينِ جنگیِ بوميان سرختوماهاوک) ۲(
)۳ (Gesellschaften-Monopolia 
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 جمهوری شايد مهمتر       های اين     مانوفاکتورهايش سرآمدکشورهای ديگر بود. سرمايه                      

نکتة    کرده است     فراموش     ) ١( گوليش    از مجموعِ سرماية کشورهای ديگرِ اروپا بود."                       
تر، فقيرتر از       کشيده   مشقّت  ۱۶۴۸کند: تودة مردمِ هلند در              اين مطالب اضافه       ذيل را به     

آنها تحت ستم و فشار        آميزتر از     اروپائی در مجموع بود و خشونت                  ديگرکشورهای      
  قرار داشت.

ران مانوفاکتوری         دو   همراه دارد. در تجاری را بهبرتریِ صنعتی درروزگارِما برتریِ
گردد. از       که موجبِ سيادت صنعتی می       است  بازرگانی       عکس برتریِ     معنای اخصّ به  به

ايفا می                    که درآن       آنجاست   اولی  نقشِ درجة  کند. سيستمِ    هنگام سيستمِ مستعمراتی 
کهنِ اروپا در قربانگاه             که در جنبِ ايزدان           ای" است     مستعمراتی، آن "خدای بيگانه              

روزی همة آنها را با يک ضربه و نهيب از پرستشگاه بيرون ريخت. وی                           نشسته بود و 
  منزلة آخرين و يگانه هدف بشريت اعالم نمود. افزونگری را به

را طیِّ قرون وسطا   دولتی،که سرمنشأ آنهای سيستمِ اعتبارات عمومی يعنی قرضه
را فراگرفت. سيستم         کنيم، در دوران مانوفاکتوری سرتاسرِ اروپا     پيدا می ونيزو  ژندر 

ای به توسعة     منزلة گرمخانه     های تجارتی خود به    مستعمراتی يا تجارت دريائی و جنگ
سان سيستم مزبور بدواً در هلند استقرار يافت. ديون دولتی،که                            کرد. بدين     کمک آن  
معنای خودفروشیِ دولت اعم از استبدادی، مشروطه يا جمهوری است، مهرونشان                                 به 

شود تنها سهمی   کوبد. ازآنچه ثروت ملّی خوانده می                 داری می     صرِ سرمايهخود را برع
 ٢آنهاست.  از ديون دولتیِشود عبارتجديد وارد میهایملّتجمعیِدارائیِ که واقعاً در

تراست،   ملّت متمول   ملّتی بيشتر باشدآن    بنابراين نظرية جديد، دائر براينکه هرقدر بدهیِ
                                                

)۱ (Gülich  به زيرنويس صفحة)مراجعه شود.) ۵۵ 

کلّية مؤسسات عمومی تحت شودکه درانگلستاناين نکته را متذکّر می (W. Cobbett)کوبتماويليـ ۲
گوئی برای جبران، دين دولتی را "ديون ملّی"                         شود ولی معذلک     گذاری می     عنوان "پادشاهی" نام           

(national debt) خوانند.می  
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گردد و با      پيگيرانه است. اعتبارات عمومی شعارِ سرمايه می                  کامالً ازلحاظ منطق خود
 [گناه نابخشودنی]       اليغفراستقرارِ دينِ عمومی گناه عدم اعتماد به قرضة دولتی جانشينِ ذَنب

  شود.القدس میانکارِ روح
آيد. مانند عصای       ترين اَهرمِ انباشت بدوی درمی              صورت حساس    ديون دولتی به       

آنکه   کند و بدون     عقيم را دارای قدرت زادوولَد می         ضرب پولِ يک، بهدوئی][جا مسحور
کاراَندازیِ پول در صنعت و آن را درمعرضِ زحمات و مخاطراتی قرار دهد،که مالزمِ

کند. درحقيقت بستانکاران دولت چيزی                حتّا در رِبا است، پول را به سرمايه مبدل می              
آسانی قابل انتقالند و در          آيدکه به   هائی درمیرت سفتهصودهند زيرا مبلغِ قرضه بهنمی

نظر دهند. ولی صرفوظيفة خويش ادامه میکامالً همانند پول نقد بهآندست صاحبان
وجودآمده است و قطع نظر از ثروت بادآورِ سان بهکه بدينآسانخوارِ تناز طبقة ربح

نظر  کنند، و نيز صرف گر را بازی میاهکه بينِ دولت و ملّت نقشِ تنخوهائیآن واسطه
ای  که از هرقرضة دولتی تکّه      داران خصوصیاز پيمانکاران ماليات، بازرگانان وکاخانه

گردد، بايد       آنان می    که ازآسمان نازل شده است، نصيب             ای  ونرم، چون سرمايه        چرب  
ی سهامی،   ها متذکّرِ اين نکته بودکه قرضة دولتی مشوق بزرگی برای تأسيسِ شرکت                 

بازی و    سخن بورس   کوتاه   گرديد، به    بازیبرای معاملة هرگونه اسهامِ قابل انتقال و سفته
  پيش راند.سيستم جديد بانکی را به

اند، از بدوِ تأسيس خود جز              که با عنوان ملّی نيز تعين يافته             های بزرگ،       بانک  
نبودندکه در جنبِ حکومت                هائی از سفته     شرکت  برکت   زيده و به      گ ها جای   بازان 

سبب همين نقدی بدهند. به        آنها مساعدات      آورده امکان يافته بودند به       دستامتيازات به
ها  سهامِ اين بانک     متوالیِ   دولتی همانا ترقّیِ       ميزان تراکم درمورد ديون           گيرِاندازهبهترين

آغاز    ۱۶۹۴آنها از تاريخِ تأسيسِ بانک انگلستان درسال                  کاملِ  است،که شکوفندگیِ     
دولت    % به    ۸نرخ   کردکه پولش را به        کارِ خودرا ازآنجا شروع      شود. بانک انگلستانمی

که معادلِ همان سرمايه           زمان با اين قرضه پارلمان وی را مجاز ساخت                    قرض داد. هم       
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دهد. بانک        مردم قرض     اسکناس به   شکلِبارِ ديگر بهپول سکّه زَنَد و همان پول را يک
اعتبارکاال     وبرات بپردازد، به             سفته  تنزيلِ های مزبور بهبودکه با اسکناسانگلستان مجاز 

         بها خريداری نمايد. طولی نکشيدکه با همين پولِ اعتباریِ                       گران   قرض دهد و فلزّات
حسابِ دولت منافعِ ديون       داد و بهخودساخته، بانک انگلستان به خود دولت قرض می

بود بادست ديگر       ازآنچه با يک دست پرداخته       يشتنها بپرداخت. وی نهعمومی را می
که داده بود بستانکارِ         گرفتن، باز تاآخرين شاهیِ پولیگرفت بلکه درعين پسپس می

 های فلزّیِ   گريزناپذيرِگنجينه      ماند. تدريجاً بانک انگلستان مخزن              جاويد ملّت باقی می       
که در انگلستان       ر همان زمان       گرديد. د     تمامِ اعتبارات بازرگانی               کشور و مرکز ثقلِ       

آن  های   آغاز شد. نوشته     گرديد آويختنِ جاعلين اسکناس           سوزاندن جادوگران قطع            
دهد پيدايشِ ناگهانیِ اين جماعت              ، نشان می  )١(بروکس گبولينعصر، ازجمله نوشتة  

درجه    چه خواران، دالّالن، صرافان وگرگان بورس، تاگردان، ربحبانکوکرات، تنخواه
  ٢در مردمِ آن زمان تأثيرگذاشته است.

کشور يا    المللی پديد شد،که غالباً دراين              با ديون عمومی سيستمی از اعتبارِ بين              
کشور ديگر نهانگرِ يکی از منابعِ انباشت بدوی است. چنانکه اقدامات مبتذل سيستمِ                              

دهد،   می را تشکيل    ای هلند   ثروت سرمايه   های پنهانیِاز پايه) خود يکیونيزغارتگرانة (
همچنين    بود.   داده      هلند قرض   به   نقد   پول گزافیمبالغِ خود انحطاط اوان در ونيز دولت چه

است مناسبات بينِ هلند و انگلستان. از همان آغازِ قرن هجدهم مانوفاکتورهای هلند                                
عامالت  م   از  بين رفته بود. لذا يکی          بازرگانی و صنعتیِ هلند ازعقب افتادند وديگرتفوقِ

                                                
)۱ (Henry St. John Bolingbrokes )۱۶۷۸ـ مرد سياسی و نويسندة انگليسی از منتسبين بـه   ۱۷۵۱ـ (

  کار).(محافظه توریحزب 
  

کـه  آنها بفهمـانيم ها زحمت داشت تا بهکردند مدتـ "اگر در روزگارِ ما تاتارها اروپا را تسخير می۲
  اعراب است."گر در نزد ما چه محلّی از يک نفر تنخواه

(Montesquieu: "Esprit des Lois", t. IV. p. 33, edit. London, 1767.)  
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ويژه به   های عظيمی را، به، عبارت از اين شدکه سرمايه۱۷۷۶تا  ۱۷۰۱اساسیِ هلند، از 
رقيبِ نيرومند خود انگلستان، قرض دهد. نظيرِ همين پديده امروز ميان انگلستان و                                    

متحده    شناسنامه وارد اياالت           که بدون    بسا سرماية امروزی     گذرد. چهاياالت متحده می
  کودکان انگليسی اندوخته شده است.وز با خونشود، ديرمی

شود و وی    که عايد دولت می       اينکه ديون دولتی متّکی به درآمدی است                  نظر به  
ساله ازعهدة پرداخت ربح قروض و سايرِ تعهدات خود برآيد،                           وسيلة آن همه    بايد به   

ها  گرديد. قرضه     های ملّی   ناگزير سيستم جديد مالياتی، مکملِ ضروریِ سيستمِ قرضه                
آنکه فوراً تأثيری        کند بدون    العادة خودرا تأمين          دهندکه مخارجِ فوقمیدولت امکانبه

دنبال دارند. ازسوی            ها را به    در مؤدی ماليات داشته باشند، ولی ناچار افزايشِ ماليات                          
است، دولت      که درنتيجة تراکمِ قروضِ متوالی تحميل شده                   ها،  ديگر افزايشِ ماليات         

های جديد توسل      العادة تازه همواره به قرضه              کندکه در برابرِ مخارجِ فوق          ا وادار میر
بنابراين خزانه            داریِ جديد،که ماليات بر وسايلِ ضروریِ معيشت (وبالنتيجه                           جويد. 

دهد، حاویِ نطفة يک تصاعد             آن را تشکيل می         شدن اجناس) محورِ اساسیِ          گران   
نيست بلکه خود، اصل است.          ٭ گزاف عرضی    گيریِ  يات است. پس مال     خودکارِ درونی 

هلند،کشوری          به  است،                     همين سبب در  اين سيستم را گشوده  بار  نخستين  برای  که 
مثابه بهترين اُسلوبی        آن را در پندنامة خويش به              ) ١( دو ويت    پرست بزرگی چون       ميهن 

دهد هرچه     ن می  سازد و... امکا         کارگرِ مزدور را مطيع، قانع وکوشا می                  شماردکه   می 
 آورِ سيستمِ مزبور در وضعِ         وصف تأثيرِ زيان        دوشِ وی تحميل شود. بااين    کار به بيشتر

بر دهقانان،     اجبار] [به که عنفاًيدیکارگران مزدور، اينجاکمتر مورد توجه ما است تا خلع
- کار  به  از   گردد و ناشی     های طبقات متوسط تحميل می     وران وخالصه بر همة اليهپيشه

بستنِ اين سيستم است. دراين مورد اختالف نظری حتّا نزد اقتصاددانان بورژوا وجود                       
                                                

  آمده است). ۸۷کاملِ عرضی در زيرنويسِ صفحة  غير (معانیِ  غيرمستقل، غيراصل، قائم به ٭

)۱ (De Witt, Johan  به زيرنويس صفحة)مراجعه شود.) ۹۴۸  
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، که خود يکی از اجزاِء مکملِ اين سيستم است، تأثيرآن را                       )١(ندارد. اُسلوبِ حمايتی
  کند.درمورد سلب مالکيت باز هم شديدتر می

  

شدن ثروت و      ر سرمايه   آن د    که ديون عمومی و سيستم مالی مطابق            نقش بزرگی    
و  ) ٣( دی   دابل   ،  ) ٢( کوبت  کند، بسياری از نويسندگان مانند    ها ايفا می سلبِ مالکيت توده

های معاصر را      روزی ملّت      خطا علّت اصلیِ تيره      کشاندکه به     اين نتيجه می     ديگران را به     
  در اين پديده جستجو نمايند.

دار بسازند، ازکارگرِ               کارخانه     آنکه   ای بود مصنوعی برای           سيستم حمايتی وسيله    
درآورند         سرمايه    صورت   به   را   معيشت کنند، توليد ملّی ووسايل مالکيت خودمختار سلب

های اروپائی برسرِ          شيوةجديد توليدکوتاه نمايند. دولت              وگُذار ازشيوة توليدکهنه را به
ها   ازآنکه دولت        کيست با هم به مشاجره پرداختند و پس           کاشف اُسلوبِ حمايتی اينکه

غير    خويش، چه     های   گيری ازملّت      افزونگران درآمدند ديگرتنها به باج         خدمت خود به
و چه مستقيم ازطريق اعطای جوايزِ تشويقِ                  گرِگمرکی  مستقيم از راه عوارضِ حمايت

ه هرگون   اکراه]       [به وکُرهاً اجبار] [به عنفاً وابسته های وغيره، اکتفا نکردند. درسرزمين صادرات
بافیِ ايرلند را انگلستان براَنداخت.                  صنعت را براَنداختند، چنانکه مثالً مانوفاکتورِ پشم                  

                                                
گوناگون وسيلةاقداماتشودکه بهاطالق میروشیبه (Protectionnisme)حمايتیياسياست) اُسلوب۱(

داشتنِ گمرکی برکاالهای خارجی يا از راه الزام بهوسيلة وضعِ حقوقازقبيلِ محدودساختنِ واردات به
کوشد گمرکی وغيره، میهایپروانة ورود، تشويقِ صادرات از راه تفويضِ جوايزِ صادراتی يا معافيت

  دارد.کاالهای بيگانه دراَمان نگاهکشور را از رقابتمصنوعات تا محصوالت و
نـويسِ بزرگ انگليسی و پيشگـامِ  ) ـ  سياسی ۱۸۳۵ ـ۱۷۶۳(  (William Cobbett) کوبت  ويليام ) ۲(

ها در مبارزه برای شناسائیِ حقِّ عمومیِ انتخاب و بهبود وضعِ زحمتکشان. کارل مارکس  شارتريست
  خواند. زرگترين نويسندة سياسیِ انگلستان در قرن حاضر" (در قرن نوزدهم) میاين شخص را "ب

) ـ  نويسندة سياسی و اقتصاددان انگليسی،  ۱۸۷۰ـ۱۷۹۰( (Thomas Doubleday)دی توماس دابل) ۳(
  های مالتوس. پيروِ مکتبِ ليبرال و از مخالفان تئوری
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تر   وجودآورده بود، اين پروسه باز هم ساده                    به )١(کولبِرکه  ای در قارة اروپا بنا به پيشينه
 ازاروپا سرماية بدویِ صاحبان صنايع تاحدودی مستقيماً ازمنبعِ خزانة                   بخش شد. دراين

زند "چرا بايد برای جستجوی علّت درخشندگیِ                    بانگ می    ميرابو   گرديد.      دولتی تأمين 
که قروضِ شاهان       است  اين   همه دور برويم! مگرنه           پيش از جنگ اين       ) ٢( ساکس صنايع  

  ٣گرديد!  به يکصدوهشتاد ميليون بالغ می
  

های تجاری      های سنگين، حمايت، جنگ سيستم استعماری، ديون دولتی، ماليات
کودکیِ صنعت       معنای اخصّ هستند، در اوان              که زادة دوران مانوفاکتوری به                    وغيره،    

وار، با      ) 4( هاروت    يابند. جشنِ والدت صنعت بزرگ،       آسا توسعه می نَحوِ غول بزرگ به
ها نيز مانند ناوگان سلطنتی، افراد مورد نياز خود               است.کارخانه ربائی برپاگشته کودک

                                                
)۱ (Jean Baptiste Colbert )۱۶۱۹سي۱۶۸۳ـ فرانسه، وزير دارائیِ لوئی) ـ مرد چهاردهم  اسیِ معروف

که پيگيرترين نمايندة سياست اقتصاد        کشور. وی ترين و مدبرترين رجالِ دولتیِ اين و يکی از برجسته
تشکيل و توسعة مانوفاکتورهای دولتی                است، در زمان تصدیِ خود به        (Mercantilisme)لی مرکانتی

داریِ صنعتی را در         حمايتیِ شديد و تدابيرِ مالیِ ديگر بنيان سرمايه              گماشت و بر مبنای سياست همت
                       کولبرتيسم   فرانسه مستحکم نمود. مجموعة تدابيرِ اقتصادیِ وی بعدها تحت عنوان  (Colbertisme) 

  شهرت يافت. 
)۲ (Saxe  ياSachsen ِشرقی مستقلِّ آلم که سابقاً يکی  آلمان ايالت انی و اکنون از مهمترين اميرنشينان

-مارکس کارلو اليپزيگ ،درِسدناست. شهرهای بزرگی مانند  آلمان از جمهوریِ دموکراتيک جزئی

   آيند. شمار می جزِء اين ايالت به اشتات
 Pourquoi aller chercher si loin la cause de l'éclat manufacturier de la Saxe avant la"  ـ   ۳

guerre! 180 milions de dettes faites par les souverains!"  

Mirabeau: "De la Monarchie Prussienne", t. VI, P. 101. 
از  از ميالد) که برای جلوگيری  پيش  ۴تا  ۴۰کشورِ يهود است (از سال پادشاهHerode ) اشاره به ۴(

مراجعه  ۶۳۵صفحة عامِ همـة نوزادان را صادر نمود. (به زيرنويسِ  والدت عيسی مسيح دستورِ قتل
  شود.)
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عرصه    يد  خلع   شناعت   دربارة     ايدن  م. ف. سرخوانند. بااينکه  فرامی مطبوعات وسيلة را به
و اعيان مردمِ روستا، از ثلث آخرِ قرن پانزدهم تا عصر خود يعنی پايان قرن هجدهم،                   

 مثابه "ضرورتی" برای استقرارِ              کند و بااينکه وی اين پروسه را به ابرازِ تنفّر و انزجار می
ر    سرمايه    کشاورزیِ       "تناسبِ     ی  دا ه       زيرکشت     های    زمين    بينِ  حقيقی    و  ها"   و چراگا

ربائی و بردگیِ         کودک    ضرورت عکس، درمورد به وی ستايد، معذلک خودپسندانه می
 ای و برقراریِ         ارخانه   ک  منظورِ تبديلِ مؤسسات مانوفاکتوری به مؤسسات                  کودکان به     

     دهد.    شمِّ اقتصادی از خود نشان نمی            کار، چنين      سرمايه و نيروی       تناسبِ حقيقی ميان
اين مسئله سودمند باشدکه آيا مانوفاکتوری                  گويد: "شايد عطف توجه عامه به            وی می 

ها   های روستائی وکارستان          کودکان را ازکُلبه         که برای توفيق درکارِ خود مجبور است
وآنان را از         کارهای دشوار وادارد            گروه تا پاسِ زيادی از شب به بربايد وآنها را گروه

هائی از هر دو جنس را با             که عالوه بر اين توده           استراحت محروم سازد، مانوفاکتوری   
حکمِ   که ناچار و به   سان کند، بدان جا جمع می درجات متفاوت سنّی و اخالقی در يک

تواند بر ميزان بهروزیِ ملّی و                آورد، آيا می          بار می    سرايت رفتار، فساد و هرزگی به               
  ١یِ فردی بيافزايد؟" نيکبخت
  

 )5( النکاشاير   ويژه در       و به   ) 4( شاير  ناتينگهام   ،   ) ٣( شاير  دربی   گويد: " در        می )٢(فيلدن
ها   کارخانه     های بزرگ مورد استفاده قرارگرفت. اين                       های نويافته درکارخانه             ماشين 

اگهان  ن   گرديدند.      احداث      را دارند   گرداندن چرخاب توانائیِ  که هائی رودخانه چسبيده به

                                                
   .Eden: "The State of the Poor", T. II, ch. I. p. 420, 421, 422 ـ۱

)۲ (Fielden  به زيرنويسِ صفحة)مراجعه شود.) ۶۳۵  
)۳ ( Derbyshire  

)۴ ( Nottighamshire  

)۵( Lancashire  
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که تا آن زمان        النکاشاير   اين نقاط دور از شهرها محتاجِ هزاران بازو شدند. ازجمله                             
نيـاز داشت.                      جمعيت وکم    بالنسبه کم    حاصل بود اکنون بيش از هر چيـز به جمعيت 

چيز مورد تقاضا بود. بالفاصله سنّت بر اين                  کوچک و فرز مقدم بر همه           های   انگشت  
های مختلف بخشِ لندن، بيرمنگام و جاهای                ازکارستان      را  کارآموز!        که  گشت  جاری   

هزار ازاين موجودات بيچارةکوچک، ازسنين هفت                        سان هزاران کنند. بدين ديگر تهيه
دزد) را عادت بر اين               کودک    گسيل داشتند. استاد (يعنی         ساله، را به شمال       ۱۴يا   ۱۳تا  

     را در"خانة کارآموزان"                کند و وی      کارآموزِ خود را تأمين            بودکه پوشاک و خوراک
  کارخانه قرار داشت سکنی دهد. که در جنبِ

بانان بودکه        گمارده شدند. در نفعِ اين برده           آنان  کارِ داشتنِ نظر مراقبينی برای زير
کميت محصوالتی      کار وادارند زيرا مزد آنها وابسته به                      کودکان را به        تا سرحدّ امکان     

رحمی نتيجة طبيعیِ اين امر بود...               شد. بی   کشيده می    رون  کودکان بي        که از دسترنجِ    بود
های دلخراشی نسبت به اين           شکنجه النکاشاير   ويژه در       در بسياری از مناطقِ صنعتی به          

شد.  کارخانه واگذار شده بودند، اعمال می ياور،که به صاحبان آزار و بی موجودات بی
       تاکثرِ ريزه         کشتند... آنان را با             کار می    آنها را از شدرحمانه     کاری بی     جستجوی حد

هنگامی    دادند. دربسياری از موارد، به           کشيدند وعذاب می زنجير می زدند، به تازيانه می
گرسنه   داشتند، اينان تا مغز استخوانشان              کار نگاه می      ضربِ تازيانه به       کودکان را به        که  

اندند!... "دره"های زيبا و                 کش  ای موارد آنها را به خودکشی می                 بودند... و حتّا در پاره              
های   صورت خَلوتگاه      ، که از انظارِ عامه پنهان بود، به                النکاشاير    و شاير   بی در  اَنگيز    دل  

کالن بود و اين امر            داران      کُشی ـ درآمده بود... سودکارخانه                  شکنجه ـ و چه بسا آدم      
اُسلوبِ    استقرارِ    به آورد. اينان دست        درمی حرکت را به آنان آسای گرگ اشتهای تنهائی به

انداختند      را باکارِ روزانه ازکار می           از بازوان گروهی ازآنکه کاری"زدند، يعنی پس "شب
داشتند.گروه روزکار به بسترهائی پناه                   کارِ شبانه آماده نگاه می           گروه ديگری را برای       

ات کرده بودند و بالعکس. اين يکی از رواي                     کاران آنها را ترک     بردندکه تازه شب می
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    ١  "شوند. سرد نمی زکه بسترها هرگ است النکاشاير ایِ توده
  

اروپا آخرين         داری در دوران مانوفاکتوری، افکارعمومیِ       باگسترشِ توليد سرمايه
که   شرمانه به هر عملِ ننگينی       ها بی   بقايای شرم و حيا و وجدان را از دست داد. ملّت                       

های   توان به سالنامه        طور نمونه می       ليدند. به    با  خود می    شد به  وسيلة انباشت سرمايه می       
تأليف نموده است مراجعه نمود.               نيکوکار   ِ  اندرسون     آ.    که  ای   لوحانه    بازرگانیِ ساده        

                                                
   .John Fielden: "The Curse of the Factory System", p. 5 - 6ـ ١

  ) تحت عنوان:۱۷۹۵( دکترآبکينکتابِ  داری به کارخانه شنايعِ اولية سيستمِ ةدربار
"Description of the Country from 30 to 40 miles round Manchester", p. 219  

 Gisborne نوشتة به ونيز

"Enquiry into duties of men" عنوان تحت )۱ـ۱(
شود.  مراجعه ، جلددوم۱۷۹۵ 

خيزِ روستائی به ميان شهرها نشاند، آنگاه ديگر                   ها را از نقاط آب          ين بخار،کارخانه       که ماش   ـ هنگامی  
                    کودک در دسترس داشت و نيازی به اعمال زور برای                          افزونگر "پرهيزکار" مصالحِ خود را ازحيث

اليحة    ۱۸۱۵"پدر وزير توجيهات" در              سر رابرت پيل     که   ها نداشت. ـ هنگامی       گيری ازکارستان        برده   
چراغِ انجمنِ       (چشم    (F. Horner) ف. هورنِر    کودکان تقديم داشت،  نیِ خود را دربارة حمايتقانو
حدّ   و دوست صميمیِ ريکاردو) در مجلس عوام چنين اظهار داشت: "اين مطلب به     (Bullion)ونبولي

کار برم،      کارخانه، چنانچه مجاز باشم چنين اصطالحی را به                  های   که يک بر از بچه    شياع رسيده است
گذارده شد و مانند جزئی از دارائیِ وی                     تقصير به مزايدة عمومی   همراه با اثاث يک نفر ورشکسته به

آوری در برابرِ دادگاه پادشاهی مطرح                     ) مورد ننگ     ۱۸۱۳گرديد و حراج شد. دو سال پيش (               اعالم   
نموده  داری تسليم کارخانه نها را بههای لندن آ از بخش ای پسربچه بود. يکی گرديد. امر مربوط به عده

بشَردوستان  از وسيلة برخی کودکان سرانجام به بود. اين ديگری واگذارکرده نيزآنهارا ازنو به وی  بودکه
که از    دچار بودند. مورد ديگری  (absolute famine)گرسنگیِ مطلق  وضعِ کشف شدندکه به درحالی

بازرسیِ پارلمانی رسيده است ذکر                      به  استحضار من    تر است و به     هم ننگين   اين    مثابه عضوِکميسيون
دار قراردادی منعقد شدکه طبق                کارخانه     های لندن و يک       کنم. چند سال پيش بينِ يکی از بخش           می 

برابرِ هر بيست طفلِ سالمی                     نيز         کند يک   که خريداری می         آن وی متعهدگشته بود در  کودک اَبلَه 
  تحويل بگيرد."

  ) ـ حکيمِ متألّه انگليسی.۱۸۴۶ـ۱۷۵۸( Thomas Gisborne) ۱ـ۱(
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امتيازِفروشِ       ) ٢( نتوآزيِ   وسيلة پيمان     به   و )١(اوترشتصلح  مسئله،که انگلستان با انعقاد اين
ها ربود     انيولی از دست اسپانيائی         پوستان را در فاصلة بين آفريقا وآمريکای اسپ                     سياه 

آفريقا و هند غربی         که تا آن تاريخ خود حقِّ انجامِ اين معامالت را فقط بين                         درحالی    
شود. انگلستان      انگلستان تلقّی می      بزرگ ديپلماسیِ      پيروزیِ      منزلة   داشت، دراثر مزبور به 

اسپانيا تحويل      آمريکای     سياه به   ۴۸۰۰ساليانه   ۱۷۴۳آوردکه تا سال        دست  اين حق را به      
حال پوششِ قانونی برای قاچاقچيان انگليسی شد. از دولت                         دهد. اين قرارداد درعين               

گرديد. اين تجارت، اُسلوبِ خاصِّ                 پررونق و بزرگ          ليوِرپول    فروشی شهر    سرِ برده   
دهد و تا روزگارِ ما هنوز "مردمان شريف"                       انباشت بدوی شهرِ مزبور را تشکيل می              

منزلة عملی     کنند وآن را به        فروشی غزلسرائی می        برده    [ماية افتخار]        بارة مناقبِ     در   ليوِرپول  
برد، دريانَوردان             شمارندکه "روحِ مديريت تجاری را تا سرحدّ شور عشق باال می                         می 

گفتة   دارد." ـ رجوع شود به اثرِ پيش                گزافی عايد می       های   پرورانَد و پول          نامداری می      
به تجارت برده         کشتی را    ۱۵  ليوِرپول    شهرِ  ۱۷۳۰. درسال    ۱۷۹۵درسال    دکترآبکين    

و  ۹۶به   ۱۷۷۰، در    ۷۴به   ۱۷۶۰، در    ۵۳به   ۱۷۵۱اختصاص داده بود. اين رقم درسال         
  گرديد. کشتی بالغ ۱۳۲به  ۱۷۹۲در

داد    کودکان را در انگلستان رواج می                   که بردگیِ     حال   ريسی در همان       صنايعِ پنبه  
کآن  محر  داشت،     صورت پدرشاهی      کمابيش   آمريکا،که      بردگیِ بر مبتنیشدکه اقتصاد

 کارگران مزدور         نهانیِ   طورکلّی بردگیِ       گردد. به تجارتی برداریِ سيستمِ بهره يک به مبدل
گاهی الزم      مثابه تکيه    وچرا وآشکارِ دنيای نو (آمريکا) را به                    چون   در اروپا، بردگیِ بی  

                                                
)۱ (Utrecht انگلستان و     محلِّ امضاِء قرارداد صلح بينِ  ۱۷۱۳از شهرهای مهمِّ هلندکه در سال   ـ يکی

نسه ازسوی ديگر بود. پيمان                  هلند از يک     به جنگ وراثت اسپانيا خاتمه داد و                 اوترشت    سو و فرا
انگلستان اراضیِ         اوترشت   گرديد. باپيمان          انگلستان تسجيل     ستعمراتیِ  درنتيجة آن تفوقِ دريائی وم               

  را از تصرف اسپانيا خارج ساخت. ارض جديدو  مينورک، طارق جبلبسياری و ازجمله 
)۲ (Asiento  
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  ١داشت.
-سرمايه    شيوة توليد     جاويدان"         طبيعی   "قوانينِ تا )٢(بود  که الزم است زحماتی چنين 

انجام رسد، در        کار به    کارگران و شرايط         داری از قيدوبند رها شود، روند جدائیِ بينِ                     
به سرمايه مبدل                يک قطب وسايل      بل             توليد و وسايل معيشت  گردد و در قطب مقا

" آزاد، به اين شاهکارِ تاريخ                کارگران مزدور، به "فقرای زحمتکش                   های مردم به توده
  ٣جديد، بدل شوند.

                                                
نفر بنده در برابرِ يک نفرآزاد بود، در هندِ فرانسه اين نسبت  ۱۰در هند غربیِ انگليس ۱۷۹۰ـ در سال۱

  به يک بود. ۲۳و در منطقة هلندی به يک  ۱۴
(Henry Brougham: "An Inquiry into the Colonial Policy of the European Powers", 
Edinburgh, 1803, t. II. p. 74.) 

که ترجمة آن در باال          …Tantae molis eratکتاب اين عبارت التينی ذکر شده است:                 ) در متن    ۲( 
 Aeneisشاعر رومی را ازکتاب             ويرژيل    کس دراينجا قسمتی از شعرِ          فارسی ذکر شده ا ست. مار           به 

  قرار است: که تا آخر مصرع بدين کرده ) اقتباس۳۳(جلد اول، مصرع 
"Tantae molis erat romanam condere gentem"  

  گيرد. که الزم بود تا دودمان رومی سامان است زحماتی يعنی چنين
که طبقة کارگران مزدور توجه را                 فقرای زحمتکش) ازآن موقع             (    "labouring poor"ـ اصطالحِ    ۳
فقرای زحمتکش" ازطرفی در برابرِ                   شود. "    سوی خود جلب نمود در قوانين انگلستان پديدار می                      به 

"idle poor"                         که   کارگرانی      شوند و ازسوی ديگر درمقابلِ             (فقرای تنبل)،گدايان وغيره قرار داده می
به    اُور          هنوز  ن]       وت   صورت مرغِ  عريا مالک وسايل             ٭ شده    [ نيامده و  اصطالحِ             در کارِ خود هستند. 

"labouring poor"  گرفته تا     وغيره    ) ۲ـ۳( ج. چايلد    و   ) ۱ـ۳(پِر په کلشد و از علم اقتصاد منتقل   از قانون به
ن ، "اي    ادموندبِرک       نيت   توان به حسن      رو می    مورد استفاده قرارگرفت. ازاين                   ايدن   و   اسميث آدام     

انگيزِ سياسی"  مثابه يک "دوروئیِ نفرت انگيز" پِی بردکه اصطالح مزبور را به دوروی نفرت بازِ سياست
خوارِ اليگارشیِ انگليس بود و در برابرِ انقالب فرانسه نقشِ                            کند. اين مرد نمام،که جيره              اعالم می    

خواری از مستعمرات           ره آمريکا درعينِ جي         های   کرد، همچنانکه درآغازِ آشوب              رمانتيک بازی می        
نمود، درواقع جز يک بورژوای                  آمريکای شمالی در برابرِ اليگارشیِ انگليس نقشِ ليبرال بازی می                         

  گويد: "قوانين تجاری قوانين طبيعی و لذا قوانينِ آسمانی هستند." مبتذل چيز ديگری نبود. وی می
← (E. Burke: "Thoughts and Details on Scarcity", p. 31-32.)  
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، ٢است"    دنيا آمده     طبيعی به ٭های پيسه پول "با روئی پر از خون )١(اوژيهقول  اگر به
شودکه از سر تا پا و از تمامِ مساماتش خون وگَند بيرون                         سرمايه در جائی متولّد می          

  ٣زند. می
                                                                                                       

فروخت ايمان به قوانينِ خدائی و                از آدمی چون او که همواره خويشتن را در بهترين بازارها می     →
 توری  کشيش و هم     که هم   ـ شخصی (Tucker)توکر  های    طبيعی هيچ جای شگفتی نيست! در نوشته          

در زمان       ادموند برک       ولی با اين وجود مرد شرافتمند و اقتصاددان خوبی بود ـ راجع به اين                                   بود  
که در روزگارِ ما           آوری     شخصيتیِ ننگ  نمائی بسيار عالی شده است. دربارة بی                 بودنش خصلت  ليبرال

افشای مکرر درمکررِکسانی چون                                            نين تجاری" درآميخته است،  يمان به "قوا با ا حکمفرماست و 
  است! ای ظيفهاست، خود انجام و ،که با جانشينان خود فقط ازحيث قريحه و استعداد متفاوتبرک

  اُوروت = مرغِ کشته را پرکندن. ٭

نفعِ سرماية صنعتی     که به   ) ـ اقتصاددان انگليسی   ۱۶۶۲ـ۱۵۷۸(  (Sir Thomas Culpeper)پِر په کل سسرتوما )۱ـ۳(
  نمود. دادن نرخِ رِبح را توصيه می کرد و تنزّل عليه سرماية رِبائی مبارزه می

ليستی   انگليسی پيروِ مکتبِ مرکانتی     تاجرواقتصاددان )ـ۱۶۹۹ ـ۱۶۳۰( (Sir Josiah Child)چايلد سرجوسياه) ۲ـ۳(
  و يکی از پيشقدمان مبارزه درراه سرماية صنعتی وتجاری.

نگارِ فرانسوی، مؤلّف مقاالت وآثارِ ديگری دربارة مسائل  ـ روزنامه (Marie Augier)ماری اوژيه )۱(
  قول شده است. که در متن ازآن نقل ت عمومیکتابی تحت عنوان اعتبارا قتصادی ازجملها

  های خون. لکّه ٭

کتاب، آن را در اينجا   یِآلمان با مراجعه به متن .کتاب جاافتاده نويس در متنزيرتوضيح اين  :رِ بازنويستذکّ[ـ ۲
     .Marie Augier: "Du Crédit Public", Paris, 1842, P. 265 م:]کن نقل می

کند وطبعاً  گويد: "سرمايه از سروصدا ودعوا فرار می می (Quarterly Reviewer)رلی رِويوِرکوارتـ ۳
کم،  ترسوست. اين بسيار صحيح است ولی هنوز تمامِ حقيقت نيست. سرمايه از نبودن ويا وجود بهرة

شود. اگر ده درصد بهرة مطمئن              مانند طبيعت از خأل، متنفّر است. با بهرة متناسب، سرمايه دلير می                      
درصد    ۵۰کند، با    درصد تحرک پيدا می       ۲۰کاربرد، با        جا به   توان آن را در همه   ود داشته باشد میوج

درصد   ۳۰۰کند، در برابرِ         درصد قوانينِ انسانی را لگدمال می               ۱۰۰شود، برای  طور مثبت جسور می به
چوبة دار      قيمت  آن روگردان باشد ولوآنکه آن جنايت به                    که وی از ارتکاب     بهره هيچ جنايتی نيست

کند. شاهد مدعا: قاچاق و           آنها را تشويق می آور باشند، وی هردوی تمام شود. اگر غوغا و دعوا بهره
   (.P. J. Dunning: "Trade's Unions etc.", p. 36)سودای برده." 
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  داری گرايشِ تاريخیِ انباشت سرمايه. ۷
  

انجامد؟ تاآنجاکه     چه می آن، به پس انباشت بدویِ سرمايه، يعنی پيدايشِ تاريخیِ
شود ولذا     کارگران مزدور ناشی نمی   ها به اين انباشت از تبديلِ مستقيمِ بردگان و سرف

يد توليدکنندگان مستقيم، يعنی         صرفاً تغييرشکل نيست، انباشت بدویِ سرمايه جز خلع
ت خصوصی مبتنی برکارِ شخصی، معنای ديگری ندارد.انحاللِ مالکي  

اجتماعی ومالکيت مشترک، فقط           مثابه نقطة مقابلِ مالکيت مالکيت خصوصی، به
آن متعلّق به افراد باشد. ولی               کار و شرايط خارجیِ      آيدکه وسايل وجود می در جائی به

مزبور خودکارگر يا غيرکارگر باشند، خصلت ت خصوصی  برحسب اينکه افرادمالکي
سازد،    می   متوجه    خود   به   را    ديد  نخستين که شماری بی های روشن سايه کند. می پيدا تفاوت

  .اند که ميان اين دو قطب قرارگرفته است فقط برتابندة شرايط بينابينی
است، و    وری     پيشه  توليد خويش پاية خُرده           کارگر بر وسايلِ        مالکيت خصوصیِ   

کارگر      آزاد خود        توليد اجتماعی و شخصيت          ضروریِ تکاملِ       پيشه نيز شرط    خُرده   
بردگی، سرواژ و سايرِ مناسبات              درون رژيمِ         توليد در      شيوة   که اين    است  است. صحيح  

شود، تمامِ نيروی        وابستگی نيز وجود دارد ولی شيوة مزبور فقط هنگامی شکوفان می                 
  که   گردد،     خويش مسلّط می      ککالسي  دهد و بر شکلِ متناسبِ       خود را گسترش می        

                  خصوصیِ شرايط کارِ مورد استفادة خويشتن باشد، دهقان                     کارگر، آزادانه مالک
آن هنرنمائی        که با   اَفزاری باشد       ور مالک دست      کند و پيشه    کشت می     که  مالک زمينی    

  کند. می
شيوةتوليد     توليد است.     شدن زمين و ديگر وسايلِ        پاره شيوة توليد متضمنِ تکّه اين

کار در درون همان        توليد است، همکاری، تقسيم گردآئیِ وسايلِ مزبور همچنانکه نافیِ
آن، تکاملِ نيروهای اجتماعیِ                نمودن    پروسة توليد، تسلّط اجتماعی بر طبيعت و منظّم              
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کند. اين شيوه فقط در درون مرزهای تنگ خودروئی از توليد و                              توليد را نيز نفی می  
ساختنِ اين     گفته است، ميل به جاويدان           درستی   به  ) ١( پکور  گنجد. همچنانکه      می جامعه   
ماندن عمومی را صادر نمائيم." شيوة مزبور                   حال   که "فرمان ميانه        است  منزلة آن     شيوه به  
 وجود   مادیِ انهدامِ خويشتن را به              خود برسد وسايلِ      درجة معينی ازتکاملِ  که به هنگامی

شيوه   که خويشتن را در قيد زنجيرِآن              هائی   بعد نيروها و هوس        به  آورد. ازاين لحظه         می
گردد و منهدم       آيند. اين شيوه بايد منهدم            حرکت درمی      ديدند در درون جامعه به              می 
توليد متفرقِ فردی به وسايل اجتماعاً          است از تبديلِ وسايل آن عبارت  شود. انهدامِ  می

 ای  عظيمِ عده    مالکيت   کثير به   جماعتی   های خُرده      الکيت شدن م   گردآمده وبالنتيجه مبدل
توليد و    واعيان زمين، از وسايل            های عظيمِ مردم از عرصه    قليل ولذا سلب مالکيت توده

که ماقبل تاريخِ سرمايه را           کار، يعنی همان سلبِ مالکيت سودآور و دشوارِ تودة مردم 
که   های ظالمانه است       منِ يک سلسله اُسلوب    دهد. ماقبل تاريخِ مزبور متض              تشکيل می  

دویِ سرمايه دورانساز بوده                آنها فقط آنچه را که ازلحاظ شيوه ما از ميانهای انباشت ب
ترين    رحمانه    ايم. سلب مالکيت توليدکنندگان مستقيم با بی                است از مد نظرگذرانده           

بار انجام      شهوات نِفرت      ترين   ترين ومسکين     ترين،کثيف    تأثيرِ ننگين وتحت )٢(وانداليسم
  يافته است.

برکارِ شخصی، مالکيتی              مبتنی  ن     که می   مالکيت خصوصی  گفت شخصيت   توا
           يط با شرا را  حمتکش مستقل  پيوند می           ز ش  به       کار د،  مالکيت     دا خصوصیِ    وسيلـة 

                                                
)۱ (Pequeur  به زيرنويس صفحة)مراجعه شود.) ۹۴۲  
 )۲  (Vandalisme   ياVandalismus      ی اسالوها   و   ها  ژرمن   که قومی مخلوط از         ها  دال  وان   ـ مربوط به

بودند و در قرن پنجمِ ميالدی فرانسه و اسپانيا (Vistule) ويستولو (Oder) اُدرهای  ساکنِ بينِ رودخانه
و  [چپاول]      کشورگشائیِ اين قوم با سبعيت، خونريزی، نَهب                  و قسمتی ازآفريقا را متصرف شدند. چون    

به سفّاکی و بربريت اطالق           وانداليسم     های اروپائی         مدن همراه بود، در زبان             آثارِ ت     غارت و انهدامِ          
  شود. می
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  ١شد.است، بيرون رانده  داری،که برپاية استثمارِکارِ غير، ظاهراً آزاد قرارگرفتهسرمايه
را فراگرفت،       کهن قدرکافی ژرفا و درازای جامعة که اين روند تحولی به هنگامی

که   گرديد، هنگامی       کارشان به سرمايه مبدل         کارگران به پرولتاريا و وسايلِ                که  هنگامی  
شدن باز هم      روی پای خويش استوار شد، آنگاه اجتماعی                   داری به      شيوة توليد سرمايه     

برداریِ      صورت بهره     توليد به    گشتنِ باز هم بيشترِ زمين و ديگر وسايل              بيشترِکار و مبدل   
خصوصی،   يد بعدیِ مالکين      خلع  توليد جمعی، وبنابراين  صورت وسايل اجتماعی ولذا به

يد   که خلع   گيرد. آنگاه ديگرکارگر اقتصاد سرخود نيست                    خود می    شکلِ جديدی به    
  گردد. مالکيت می  کند سلبِ گررا استثمارمیکار که هزاران داری شود بلکه ازسرمايه می

داری، از راه تمرکز               مالکيت از راه عملکرد خود قوانينِ ذاتیِ سرمايه                      اين سلبِ   
کند.   دارِ ديگر را نابود می            دار، بسياری سرمايه          شود. هر سرمايه  پذير می ها انجام سرمايه

وسيلة   داران به       کيت بسياری از سرمايه   مال عبارت ديگر با سلبِ  همراه با اين تمرکز يا به
يابد    گسترش می    تری   وسيع  مقياسِ   پروسةکار همواره به         ازآنها، شکلِ همکاریِ عدةکمی

کار به     برداریِ منظّمِ زمين، تبديلِ وسايل        و استفادة آگاهانه از دانش در امورِ فنّی، بهره
توليد    درموردکلّية وسايل        یجوئ روند، صرفه کار می صورت جمعی به که تنها به وسايلی

پيوستگیِ همة    هم  بستة اجتماعی، به         هم  کارِ به    مثابه وسايل     از طريقِ استفادة ازآنها به              
داری، تکامل پيدا          المللیِ رژيمِ سرمايه        ها در شبکة بازارِ جهانی ولذا خصلت بين                ملّت 

  کند. می
تحولی     روند    امِ فوايد اينتم آنهاکه کالن، يعنی داران باکاهشِ پيوستة تعداد سرمايه

آورند، حجمِ فقر، فشار، رقيت، فساد و استثمار                     انحصارِ خود درمی        کرده، به را غصب

                                                
... ما داريم هرنوع مالکيتی را از هر کامالً تازگی دارد که ازلحاظ جامعه ايم ـ "ما در وضعی قرارگرفته۱

  سازيم." کار جدا می نوع
(Sismondi: "Nouveaux Principes de l'Economie Politique", T. II. P. 434.) 

  



    ۱۱۸۷    کارل مارکس  

  

گردد و     حال عصيان طبقة کارگر پيوسته شديدتر می                يابد. ولی درعين          افزايش می      
نَد.  کشا  يافتن می    داری خودآنها را به متحدشدن و سازمان                   مکانيسمِ پروسةتوليدسرمايه   

  آن شکوفندگی يافته        تأثيرِ   که خود با آن و تحت           انحصارِ سرمايه برای شيوة توليدی             
ای   کار به نقطه     گشتنِ  توليد و اجتماعی       آيد. تمرکزِ وسايل صورت مانعی درمی است، به

ترکد. ساعت      خود سازگار نيست. اين پوسته می         داریِ سرمايه رسدکه ديگر باپوستة می
  شوند. يد می يدکنندگان خلع رسد. خلع داری درمی وصیِ سرمايهمرگ مالکيت خص

است، يعنی مالکيت       داری     شيوةتوليد سرمايه از  که ناشی داری شيوة تملّک سرمايه
که برپاية کارِ       داری، نخستين نفیِ مالکيت خصوصیِ انفرادی است                   خصوصیِ سرمايه   

خويش    آسا نافیِ    ضرورتی طبيعت      داری با     شخصی قرارگرفته است. ليکن توليد سرمايه
آورد. اين خود نفیِ نافی است. اين نافیِ اخير از نو مالکيت خصوصی                              وجود می  را به

داری،      عصرِ سرمايه     انفرادی را بر پاية دستاوردهای                   سازد ولی مالکيت       را برقرار نمی       
هدکه خود    د  توليدی قرار می        يعنی براساسِ همکاری و مالکيت جمعیِ زمين و وسايل             

  زادة کارند.
ای،که مبتنی برکارِ انفرادی               يافتنِ مالکيت خصوصیِ پراکنده           البته پروسة تبديل      

تر ودشوارتر ازتبدل مالکيت            تر، سخت طوالنی مراتب داری، به مالکيت سرمايه است، به
اساسِ داری خود عمالً بر  مالکيت سرمايه داری به مالکيت اجتماعی است، زيرا  سرمايه

مالکيت      بر سرِ سلبِ  است. درمورد اول سخن       شيوة اجتماعی قرارگرفته کارِ توليدی به
که درمورد دوم سخن           وسيلة عدةمعدودی غاصب بوده است، درصورتی    تودة مردم به

  ١های مردم است. وسيلة توده يد اقليتی غاصب به بر سرِ خلع
                                                

کارگران،که از  جای پراکندگیِ است، به آن بورژوازی مجریِ بالاراده و بالمقاومت که صنايع ـ "ترقّی۱ِ
مرور    آورد. بنابراين به   وجود می کارگری به های آنها را با ايجاد جمعيت است يگانگیِ آنها ناشی رقابت

کند و محصوالت  آن توليد می که بورژوازی برروی ای يابد خودآن پايه گسترش می که صنعت بزرگ
 ←رود. بورژوازی مقدم بر هرچيزگورکنان خويش  درمی نمايد از زير پای وی به توليد را تصرف می
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  موپنج بيستفصل 

  

  ١رتئوریِ نوينِ استعما

  
يکی براساسِ      را،که      خصوصی   مالکيت    متفاوت    اصوالً دونوعِ بسيار اقتصادسياسی

کشی ازکارِ غير قرارگرفته است، با هم                   پاية بهره      کارِ خود توليدکننده و ديگری بر               
است بلکه    تنها نقيضِ مستقيمِ اولی   کندکه نوعِ اخير نه کند. وی فراموش می مخلوط می

  گيرد. نوعِ اول انجام مینشوونمايش فقط برگورِ 
                                                                                                       

آورد. هم فنای بورژوازی و هم پيروزیِ پرولتاريا غيرقابل اجتناب است... از ميان                     وجود می را به →
است. باصنعت  بيند پرولتاريا يگانه طبقة واقعاً انقالبی خود می ژوازی دربرابرِکه اکنون بور کلّية طبقاتی 

روند. طبقات  شوند و از بين می است، طبقات ديگر ضعيف می ،که پرولتاريا محصولِ خاصِّ آن بزرگ
ط، صنعتگرانران وکشاورزان بازرگانان، پيشه کوچک، خُرده متوسند کن می پيکار بورژوازی عليه همه و

خواهند     هستند زيرا می      مثابه طبقة متوسط جلوگيری نمايند... اينان ارتجاعی                      خويش به     تا از نابودیِ       
کمونيست"،     عقب برگردانند." (کارل مارکس و فردريش انگلس: "مانيفست حزب                       چرخ تاريخ را به

  )۱ـ۱( )۱۱و ۹، صفحات ۱۸۴۸لندن 
مراجعه     ۱۹۵۱های خارجیِ مسکو، سال          زبان    شريات به   ترجمة فارسی چاپ ادارة ن              ۷۸و  ۷۴) به صفحات ۱ـ۱(

که ما    کتابِ مانيفست وجود دارد ازآنجا است                   که بينِ زيرنويسِ فوق و ترجمة فارسیِ                شود. مختصر تفاوتی       
  فارسی درآوريم. آلمانی به ايم مطالب را عيناً از متن ترجيح داده

وسيلة مهاجرينِ      که به   ای است    ت نخورده    های دس    ـ در اينجا سخن بر سرِ مستعمرات واقعی و زمين               ۱
اند. ازلحاظ اقتصادی اياالت متحدة آمريکا هنوز مستعمرة اروپا محسوب                             آزاد تحت استيال درآمده

های قديم را نيزکه الغاِء بردگی شرايط آنها را سراسر    داری کشت عالوه ما دراين بحث آن شود. به می
 ايم. هتغيير داده است، مورد توجه قرار داد
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وبيش    کم  که زادگاه اقتصاد سياسی است، پروسة انباشت بدوی                 در اروپای غربی
داری يا توليد ملّی را تماماً تحت استيالی            کشورها رژيمِ سرمايه طی شده است. در اين

است، آن   که هنوز شرايط تکامل نيافته مستقيم خويش درآورده است و يا درآنجاهائی
 داری    درجنبِ سرمايه       کهنه هستند و  توليدیِ های شيوه که وابسته به را های اجتماعیقشر

طورِ غيرمستقيم، تحت وارسیِ خود             دهند، الاقل به         حيات منحطّ خويش ادامه می            به 
ای مربوط به حقوق و مالکيت جهان ماقبلِ                  کوشد انگاره      دهد. اقتصاددان می           قرار می    
وپرداختة سرمايه          جهان ساخته    العاده به      پيگيرانه و نرمشِ فوق          را با دقّت      داری     سرمايه  

  کند. که واقعيات با صدای رسا ايدئولوژیِ وی را نفی می اطالق نمايد درحالی
جا   در اين نواحی همه         داری     در مستعمرات وضع طورِ ديگر است. رژيمِ سرمايه                  

جای   خويش، به      کارِ   شرايط   مثابه صاحب اختيارِ  خوردکه توليدکننده به اين مانع برمی به
  سازد. تضادی       نياز می    کارِ شخصی، خويشتن را بی  کند از راه را متمول دار آنکه سرمايه

که   ای   وبن متبايِن وجود دارد، عمالً در مبارزه                      که بينِ اين دو سيستمِ اقتصادیِ از بيخ              
درآنجائی شود. می گيرد نمايان آنها درمی ميان   دار    سرمايه   صلیِا   کشورِ   که قدرت    پشتيبان

قهر و زور از        کوشد شيوة توليد و تملّک مبتنی برکارِ شخصی را به               او است، وی می        
دارد تا در        پردازِ سرمايه را وامی             که اقتصاددان دروغ             سر راه خود بردارد. همان نفعی               

آن    صورت عکسِ    را از لحاظ تئوريک به             داری     کشورِ اصلی، شيـوة توليد سرمايـه           
انگيزدکه در مستعمرات مطلب را آشکارا بگويد                     جِلوِه دهد، همان نفع وی را برمی                

"to make a clean breast of it"   دو شيوة توليد را به ّوضوح اعالم دارد. بدين               و تضاد
کار،    اجتماعیِ     پيشرفت نيروی بارآورِ         چگونه آيدکه امر برمی  مناسبت درمقامِ اثبات اين

مالکيت     آالت وغيره، بدون سلب            کاربرد ماشين      طور عمده     کار و به     همکاری، تقسيم     
نفعِ آنچه     و تبديلِ متناسبِ آن به سرمايه، غيرممکن است. به           توليدش کارگر از وسايل

استقرارِ فقرِتودة        هائی برای       شود، وی درجستجوی نيرنگ            که ثروت ملّی خوانده می            
قطعه مانند     کرده است، قطعه       تن  که وی به     ای   رانه  مردم است. در اينجا آن زِرِه ستايشگ                
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  ريزد. چوبِ پوسيده فرومی
 ٢دربارة مستعمرات         که چيزِ نوئی   دراين نيست )١(فيلد ج. ويک ا.شايستگیِ بزرگ 

کشورِ اصلی     داریِ     که حقيقت را دربارة مناسبات سرمايه            است کرده، بلکه درآن کشف
عبارت از ايجاد         ٣مايتی درآغازِ پيدايشِ خوددريافته است. همچنانکه هدف سيستمِ ح

ها   نيز،که انگلستان مدت         فيلد  ويک  داران درکشورِ اصلی بود، تئوریِ استعمارِ                     سرمايه  
کارگرآفرينی در مستعمرات بود. وی خود                    کوشيد تا آن را قانوناً معمول دارد، در پیِ 

  ده است.نامي "systematic colonization"آن را استعمارِ سيستماتيک 
کردکه داشتنِ پول ومالکيت وسايل معيشت،        کشف بدواً درمستعمرات فيلد ويک

آن شخص    آن،کارگرِمزدور يعنی      که مکملِ توليد، تاهنگامی آالت وسايرِ وسايل ماشين
آنکه    فروشی مجبور شده، پيدا نشده است، هنوز برای                   خويشتن   که داوطلبانه به        ديگری

که سرمايه چيز نيست بلکه رابطة           ودکافی نيست. وی دريافت      دار تلقّی ش کسی سرمايه 
 فيلد  ويک    4آيد.    وجود می     اشياء بينِ اشخاص به گرفتن] [ياری استعانت که به اجتماعی است

گسترد،که از انگلستان با وسايل               را در برابرِ ما می          ) 5( پيل نامِ    کنان داستان آقائی به   مويه
                                                

)۱ (Edward Gibbon Wakefield  به زيرنويسِ صفحة)مراجعه شود.) ۱۰۳۶  
طور  شود قبالً به ديده می سيستمِ مستعمراتی به راجع فيلد ويک که درنظرات هائی ـ حتّا آن اندک بارقه۲

 بود. شده حطر ون انگليسیوسيلةاقتصادي به ازآن بود، وبازهم پيش فيزيوکرات وسيلةميرابو پدر،که به کامل

آن هرچه  جهت صورت ضرورت موقّت درآمد. ولی المللی به ـ اين سيستم بعدها در ميدان رقابت بين۳
  ماند. باشد نتايج وآثارش يکسان می

آيد.  صورت برده درمی است. فقط تحت شرايط معينی وی به پوست نفر سياه پوست يک ـ "يک سياه۴
پنبه     ماشينِ  ماشينی     يک  به                   تاس   ريسی  يط مشخّص  در شرا فقط  پنبه. رِشتنِ  يه       برای  صورت سرما

خودیِ خود پول و نه قند قيمت قند               آيد. خارج از اين شرايط سرمايه نيست چنانکه نه طال به                       درمی   
است." (کارل  تاريخی است... سرمايه عبارت از رابطة اجتماعیِ توليد است. سرمايه يک رابطة توليدیِ

 )۱۸۴۹آوريل ۷، ۲۶۶شمارة  "Neue Rheinische Zeitung"ر و سرمايه" در مارکس: "کارِ مزدو

)۵( Peel  
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واقع درهلند جديد،       )١(ريوِر سواناسترلينگ عازمِ ليرة ۵۰۰۰۰قيمت معيشت وتوليدی به
نفر از مردان،         ۳۰۰۰بين بودکه عالوه بر وسايلِ مزبور         آنچنان پيش پيلشود. آقای  می

مقصد رسيد،    که به   بود. ولی هنگامی        زنان وکودکان طبقةکارگررا نيز همراه خود برده     
کردن بسترِ خود يا برای اينکه             مچنان تنها ماندکه حتّا خدمتکاری برای منظّ پيل"آقای 

جز صدورِ مناسبات      که، به    پيل بينوا آقای       ٢آب از رودخانه بياورد دراختيار نداشت."            
  کرده بود! بينی ، همه چيز را پيشريوِر سوانتوليدیِ انگلستان به 

که   دانيم    دو نکته را بايد بدواً متذکّر شد. می                فيلد  ويک  کشفيات بعدی      برای فهمِ    
هستند، سرمايه نيستند. وسايلِ          که ملک توليدکنندة مستقيم توليد ومعيشت، مادام وسايل

-کشی ازکارگر و استيال         مثابه وسايلِ بهره شوندکه به مزبور فقط درشرايطی سرمايه می

-يافتن بر او مورد استفاده قرارگيرند. ولی در دماغِ اقتصاددان سياسی اين روحِ سرمايه   

که آنها را تحت هر اوضاع          گرديده است جوهرِ مادیِ وسايلِ مزبور توأمداری چنان با 
را نشان دهند.          آن   خوانَد ولواينکه شرايط مزبور درست عکس                  و احوالی سرمايه می         

توليد را، که         بودن وسايل       پاره    . ديگرآنکه وی تکّه         فيلد  ويک  است در نزد         همچنين 
قل و جدا از يکديگر و خودگردان تجلّی                   کارگران مست         صورت مالکيت شخصیِ     به 

دانان     حقوق    روِشِ     نيز همان    دان سياسی اقتصاد خواند. کند، تقسيمِ يکسان سرمايه می می
های   دانان به مناسبات خالصِ پولی نيز برچسب         گيرد، اين حقوق فئودال را در پيش می

  زدند. حقوق فئودالی می
های مساوی      حصّه  جامعه به  عمومِ اعضاِء گويد: "چنانچه سرمايه بينِ می فيلد ويک

که   ميزانی    کس نفعی در انباشت سرمايه جز به            تقسيم شده باشد آنگاه ديگر برای هيچ             
ماند. همين وضع تا حدود معينی در              کار تواند برد، باقی نمی             به نيروی بازوان خود به             

داری مانع از         نمستعمرات جديد آمريکائی حکمفرماست. دراين نواحی شهوت زمي                        
                                                

)۱(  Swan River  

  .E. G. Wakefield: "England and America", t. II, p. 33 ـ۲
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تواند     کارگر می       که  پس تا هنگامی     ١وجود آيد."         که طبقة کارگرِ مزدوری به         است  آن
تواند انجام دهدکه خود مالک           عمل را وی تاهنگامی می کند ـ و اين خود انباشت برای

پذير    داری امکان      داری و شيوة توليد سرمايه توليد خويش است ـ انباشت سرمايه وسايل
داری ناگزيراست          انباشت و شيوةتوليد سرمايه  که برای ست زيرا طبقةکارگرِ مزدوریني

  وجود ندارد.
 کارش چگونه انجام شده و          کارگر از اسبابِ        کهن سلبِ مالکيت    پس در اروپای        

 )٢( وجودآمده است؟ از راه نوعی پيمان اجتماعیِ               سرمايه وکارگرِ مزدور چگونه به لذا
ن          نباشت سرمايه پذيرفته                  سانيت... اُسلوبِ بسيار ساده            کامالً بديع. "ا ای برای تحقّقِ ا
گر   مثابه يگانه مقصود غائیِ بشريت جِلوِه              آدم به     گويا از زمان حضرت          است"، که البته    

سرمايه و صاحبان ت خويشتن را به صاحبانکار تقسيم نموده است...  بوده است، "بشَري
  ٣بندیِ داوطلبانه بوده است."  و نقشهبندی نتيجة تفاهم  اين تقسيم

افتخارِ "انباشت سرمايه"، خود خويشتن را مورد                   های انسانی به آنکه توده  خالصه
که اکنون اين غريزة ازخودگذشتگیِ                 اند. البد بايد چنين انگاشت           کشی قرار داده بهره

ها   ها درآنجا انسان    آزاد داشته باشد زيرا تن ويژه در مستعمرات ميدان متعصّبانه بايستی به
درآورند.         واقعيت    ازصورت رؤيا به را اجتماعی توانند پيمان وجوددارندکه می وشرايطی

پس ديگر اين "استعمار سيستماتيک" در نقطة مقابلِ استعمارِ طبيعی برای چيست؟ اما                      
دهمِ ساکنين     اتحاديةآمريکا حتّا يک          شمالی   های  که در سرزمين واما: "جای ترديداست

در زمرة کارگران مزدور باشند... در انگلستان... تودة عظيمِ مردم را کارگران مزدور                               

                                                
 ۱۸و۱۷ـ همانجا، جلد اول، صفحة ۱

دانيم     است و چنانکه می    ذکر شده   "contrat social"زبان فرانسه   ) در متن، پيمان اجتماعی عيناً به۲(
اجتماعی عنوان پيمان است،که مارکس  فرانسه هجدهمِ ، نويسندة بنامِ قرنروسو ژاک ژان کتابِ معروف

  دهد. طعنه مورد استفاده قرار می دراينجا به
 ۱۸ـ همانجا، صفحة ۳
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افتخارِ سرمايه درانسانيت زحمتکش            کشی به بهره خود آری انگيزة  ١دهند."  تشکيل می
ثروت مستعمراتی بردگی        ، يگانه پاية طبيعیفيلد ويکگفتة  است،که حتّا بنا به  کم چنان

بردگان      جای   اکنون به      وی    زيرا نيست بيش دستاويزی جز وی سيستماتيکاست. استعمارِ
هيچ   ) ٢( سانتودومينگو    با مردمِ آزاد سروکار دارد. "نخستين استعمارگران اسپانيولی در                  

کارگر (يعنی بدون بردگی) سرمايه تباه       همراه نياوردند. ولی بدون کارگری ازاسپانيا به 
يک ازافراد         شدکه هر می تحويل ميزانی وچک، يعنی بهک گشت ويا الاقل به قطعات می

وضع درمورد      خويش مورد استفاده قراردهد. درواقع اين  بازوی   داشت با نيروی امکان
انگليسيان تأسيس نموده بودند تحقّق يافت. دراين مستعمرات                       که   آخرين مستعمراتی      

هدر   کارگرِ مزدور به          فقدان    مناسبت   سرماية عظيمی مرکّب از بذر و دام وکاراَفزار به                       
تواند با بازوان خود مورد                از آنچه می      نشينان بيش  يک از مستعمره رفت و درآنجا هيچ

  ٣استفاده قرار دهد، سرمايه ندارد." 
داری     واعيان از تودة مردم پاية شيوة توليد سرمايه                 که سلب مالکيت عرصه ديديم

ها ملک عمومِ     که مجموعِ زمين      است  آزاد درآن          نشينیِ  عکس، بنياد مستعمره       است. به   
صورت ملک و وسيلة        را به    ازآن       ای    تواند قطعه      نشين می   است و هر مستعمره       مردم    

عمل از     اينکه مانع انجامِ همان            خصوصیِ خود درآورد بدون               واستن]  خ  حاصل [   استحصال  
طاط مستعمرات در همين        رازِ شکوفندگی و نيز انح           4. گردد نشينِ بعدیطرف مستعمره

است   کنند." آنجاکه زمين بسيار ارزان                عليه استقرارِ سرمايه اعمال می که  است مقاومتی

                                                
 ۴۴، ۴۳، ۴۲ـ همانجا، صفحات ۱

)۲(Saint-Dominique, Santo Domingo ِامروز جمهوریِ دومينيکن  که  رة هائيتیجزي ـ ناحيةخاوری
  است. آن کنونیِ پايتخت (Ciudad – Trujillo) سيوداد ـ تروخيلوشود و نامِ سابق  خوانده می

  .E. G. Wakefield: "England and America", t. 2, p. 5)ـ  ۳
ه باشد بلکه بايد      نخورد    يزرع و دست      تنها بايد لم     نشينی شود، نه     آنکه زمين رکنِ مستعمره          ـ "برای    ۴

 )۱۲۵ملک عمومی باشد تا بتواند به مالکيت خصوصی مبدل شود." (همانجا، جلد دوم، صفحة 
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آوَرد،      دست  دلخواه خود قطعة زمينی به           تواند به     و همة مردم آزاد، آنجاکه هرکس می
دان  کارگر در محصول زياد است بلکه ب     که سهمِ است کار بسيارگران جهت تنها ازآن نه

   ١گيرآورد."  بسته هم کارِ به هيچ قيمتی توان به که نمی سبب است
که ريشة     زمين    کارش و از       کارگر ازشرايط  درمستعمرات هنوز جدائیِ اينکه به نظر

مقياسِ   گريخته و يا به      طور جسته    اسباب و شرايط مزبور است وجود ندارد، يا فقط به                      
وجود نيامده و انهدامِ        ازصنعت نيز هنوز به کشاورزی است، جدائیِ يافته تحقّق محدودی

صنعت خانگیِ روستائی هم انجام نيافته است. بنابراين ازکجا بايد بازارِ داخلی برای                                   
استثناِء   آمريکا منحصراً کشاورز نيست به            وجودآيد؟  "هيچ قسمتی ازساکنين            سرمايه به

بندند.    هم می   بزرگ به   ارهایک انجامِ سرمايه وکاررا برای آنهاکه وبرگمارندگان بردگان
شت آزادکه زمين آمريکائيانمشاغلِ بسيارِديگری        حال به    کنند درعين  می وکار را خودک

وسيلة   که مورد استفادة آنان است معموالً به                پردازند. قسمتی از اثاث وکاراَفزاری                       می 
صنعت سازند وحاصلِ      را خود می    های خويش اکثراً خانه شود.آنان خودشان ساخته می
اند، صابون و       برند. آنها هم ريسنده و هم بافنده                بازارهای دور می            ويژة خويش را به          

کنند. درآمريکاکشت زمين           ولباسِ مورد نيازِ خود را درست می سازند،کفش شمع می
کجا در    ٢دهد."      فروشی را تشکيل می       وپِرت    خرت    آسيابان يا      آهنگر،    کارِ فرعیِ     اغلب  

  ماند؟ داران باقی می وغريب "ميدان امساکی" برای سرمايه جيبميان چنين مردمِ ع
تنها دائماً کارگران             که وی نه     است    داری در اين          توليد سرمايه      انگيزِ   زيبائیِ دل     

کند بلکه درارتباط با انباشت سرمايه                کارگرِ مزدور توليد می           صورت نو بهمزدور را از 
سان قانون عرضه       آفريند. بدين       ان مزدور می     جمعيت نسبی ازکارگر همواره يک اضافه

که   مرزهائی     شود، نَوسانات دستمزد به          داشته می    کار در خطّ صحيحی نگاه        و تقاضای   

                                                
 ۲۴۷ـ همانجا، جلد اول، صفحة ۱

  ۲۲و ۲۱ـ همانجا، صفحات ۲
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شوند، و سرانجام وابستگیِ اجتماعیِ               داری است رانده می  کشیِ سرمايه متناسب با بهره
که اقتصاددان        مطلقی   تابعيت گردد،آن رابطة  دارتضمين می سرمايه گزيرناپذيرِکارگر به 

پرداز درکشورِ اصلی در نقابِ رابطة عقد آزاد بينِ خريدار و فروشنده، تحت                                      سخن
مستقلِّ يکسان عنوان ـ   وديگری دارندة سرمايه             کاال   ـ صاحبِ سرمايه  يکی که کاالداران

شود.   سازد. ولی در مستعمرات اين رؤياهای خوش ضايع می                          کار است، مستور می        
بسياری     بالغِ    کند، زيراکارگران           نمو می اصلی ازکشورِ تر سريع خيلی مطلق ينجا جمعيتا

کمبود دارد. قانون عرضه و              شوند، با اين وجود بازارکار همواره                     وارد اين جهان می          
کهنه مستمراً سرماية استثمارجو          شود. از سوئی جهان        کار دچارِ ورشکست می     تقاضای

کند و از سوی ديگر تجديد توليد منظّمِ کارگرِ                  آن ديار وارد می           هخواه را ب     و امساک
اجتنابند     ازآنها غيرقابل        که قسمتی   موانع      ترين   نامطبوع    کارگرِ مزدور، به        صورت مزدور به

هم خبری نيست!      خورد. و تازه ازتوليد مزدوران زائد درارتباط با انباشت سرمايه                     برمی
شود. وی     وری می     فردا يک دهقان مستقلِّ خودگردان يا پيشه                 کارگرِ مزدورِ امروزی           

کارگران       تبديلِ مستمرِّ    شود. اين     نمی گسيل کارستان گردد ولی به از بازارکار ناپديد می
حسابِ شخصیِ    کارگران برای سرمايه به             جای   مزدور به توليدکنندگان مستقل،که به                

خود    نوبة   اََفزايند، به     خويش می مکنَت ار برد آقايان سرمايه جای کنند و به کار می خويش
ازکارگرِ       کشی  درجةبهره       کند. تنها    می   اعمال  بازارکار به آوری نسبت کلّی زيان واگرد به

  اينکه مناسبات وابستگیِ          ماند بلکه درعين        آوری نازل باقی نمی             نَحوِ وهن    مزدور به      
ت خود را نسبت به سرماية پرهيزگر             رود، وی احساسِ تابعي             کارگرِ مزبور ازبين می           

بااين     فيلد  ج. ويک      . ا که   دهد. تمامِ سوء جرياناتی             ازدست می     همه جوانمردی و         ما 
  شود. جا ناشی می کند از همين همه احساس و رقّت بيان می فصاحت و با اين

  کندکه عرضة کارِ مزدور نه پيوستگی دارد، نه منظّم است و نه                         وی شکوِه می    
بااينکه     ١نيست."      آن  هم به است بلکه اطمينانی تنها پيوسته بسيارکم عرضه نه ينکافی. "ا

                                                
 (.E.G. Wakefield: "England and America", t. II., p. 116) ـ١
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کالنی    دارِ بزرگ است،کارگرآنچنان سهمِ          کارگر و سرمايه محصولِ مورد تقسيم ميان
که   کم هستندکسانی      گردد... بالعکس،           داری می      سرعت، خود سرمايه       داردکه به       برمی  

است   مسلّم  ١م داشته باشند، ثروت بزرگی بياَنبارند."                  توانند، حتّا اگر عمرِ درازی ه   می
حتّا    . دنَ کارِآنها سرباززَ        اعظمِ   دار ازپرداخت قسمت   دهند سرمايه کارگران اجازه نمی که

کارگران مزدورِ خود را از اروپا                      اگر يارو خيلی هم زيرک باشد و با سرماية خويش                  
مزدوربودن         زودی دست از        ان به  شود." آن  نمی حاصل وضعش هم در واردکند،گشايشی

يا حتّا در بازارکار            شوند و   گذردکه مبدل به دهقانان مستقل می     دارند وکمی نمی برمی
دارِ بيچاره       آوری! سرمايه        عجب چيزِ چِندش     ٢"  گردند.     کارفرمای سابقِ خود می   رقَبای

-رده است! بااين       خويش را از اروپا واردک                  وحاضر بستة خودش رقَبای حی با پولِ زبان

از   فيلد  ويک  شود! پس جای شگفتی نيست اگر         حال ديگر سنگ روی سنگ بند نمی
                   تاحساسِ تابعي وابستگی و نقصان مناسبات زدور در مستعمرات                  فقدانم کارگران

  کند. شکوِه می
علّت دستمزدهای باال گرايشِ        گويد: "در مستعمرات به می )٣(ريوالمشاگرد وی، 

کارها و طبقة کارگری وجود              ترين   ترين و تابع      آوردن ارزان            دست  وری برای به       پرش 
کارگرگردد، شرايط خود را               آنکه متحملِ شرايط        جای   دار بتواند به         دارد که سرمايه        

کارگر آزاد است، معذلک طبيعتاً                وی تحميل نمايد... درکشورهای متمدن، باآنکه               به
در مستعمرات بايد اين وابستگی را با وسايلِ تصنّعی                     دار وابسته است ولی           به سرمايه   

  4ايجاد نمود.

                                                
 ۱۳۱ـ همانجا، جلد اول، صفحة ۱

 ۵جلد دوم، صفحة  ـ همانجا،۲

)۳ ( Herman Merivale  به زيرنويسِ صفحة)مراجعه شود.) ۹۷۲  

  .Merivale: "Lectures on colonization etc.", T. II, p. 235-314 ad passimـ ۴
 ←که   گويد: "در مستعمراتی          می  موليناری    تجارتی چون       حتّا اقتصاددان عامیِ ماليم و هوادارِآزادیِ       
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نتايجِ اين ناهنجاری در مستعمرات چيست؟                 فيلد  ويک  که بنا به نظرية     حاال ببينيم
، ١است  توليدکنندگان وثروت ملّی            ساختن"   "سيستمِ وحشيانة پراکنده يک اين وی نظرِ به

اينکه    ان، درعين    دمالکينِ خودگر شماری از بیدست عدة  توليد در بودن وسايل پراکنده
اندازد. هرتصدیِ          بسته را برمی      هم  برد، بنياد هرگونه کارِ به            تمرکزِ سرمايه را از بين می      

ای استوار      پرداخت سرمايه        هاگسترده شد و مستلزِمِ پيش          مقياسِ سال    که به   درازمدتی       
کند. در اروپا سرمايه يک             برخورد می     موانعی    ، ناچار در راه انجامِ هدف خود به است

دة او   منزلة يدکیِ زن        کند زيرا طبقة کارگر به            لحظه هم دربارة اين امر درنگ نمی                  
دمِ دست و تحت اختيار است. اما درکشورهای مستعمره!            است، همواره زائد از ميزان

                                                                                                       
آن   گردد، عکس      کارِ اجباری       آنکه مقاديرِ متناسبی ازکارِآزاد جانشينِ                  افتاده بدون        راه    بردگی به     → 

کارگران ساده        شدکه  روز در برابرِ ديدگان ما جريان دارد مشاهده شده است. ديده می              که همه چيزی
وجه با     يچه نمودندکه به کردند و ازآنها دستمزدی مطالبه می نوبة خود صاحبان صنايع را استثمار می به

آوردن قيمتی      دست داران امکان به کشت اينکه برای آنان در محصول متناسب نبود. نظر به سهمِ مشروعِ
شدندکه مازاد آن را بدواً از سود خويش و  که بتواند ترقّیِ دستمزدها را جبران نمايد نبود، مجبور می

که   داران ورشکسته شدند، درحالی           ی ازکشتسان بسيار سپس حتّا از سرماية خود تأمين نمايند. بدين
برای جلوگيری از ورشکست مسلّم،                         عده   ازآنها  ..                   ای ديگر  تعطيل نمودند. کار وکاسبیِ خود را 

انباشته بهتر از ديدن نيستیِ نسل               ترديد مشاهدة فنای سرمايه            بی  هائی از آدميان است، (چقدر                های 
شدند؟"    آيا بهتر نبودکه هيچکدام از اين دو تباه نمی                    لی !)، وموليناری آقای بزرگوارانه است فرمايشِ

(Molinari: "Etudes Economiques", p. 51, 52.)  آخر اگر در اروپا کارفرما                 موليناری آقای  ای !
کارفرما را کش رود،            تواند سهمِ مشروعِ       کارگر را و در هند شرقی،کارگر می                 تواند سهمِ مشروعِ    می

          اوامرِ د عرضه                       آنگاه تکليف قانون موسی و پيغمبران، تکليف و تقاضا چه     هگانة خداوند،تکليف
روزه     خواهد بود! خواهشمند است بفرمائيد اين "سهمِ مشروعی" که بنا به اعتراف شما در اروپا همه                            

کارگران      که  وافر داردکه در مستعمرات، جائی                  تمايلِ    موليناریپردازد چيست؟ آقای  دار نمی سرمايه
و تقاضا را که در جای ديگر       کنند"، قانون عرضه  داران را "استثمار می ر "ساده" هستند و سرمايهقد اين

   راه صحيح اندازد. زورِ پليس به کند، به خودکارانه عمل می
1 :Wakefield: "England and America", t. II, p. 52.  
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ازکانادا و        دارانی      کند. وی با سرمايه        العاده دردآوری را نقل می   داستان فوق فيلد ويک
که اغلب امواج مهاجرين اليه يا رسوبی ازکارگران       ايالت نيويورک، يعنی در جاهائی

-از بازيگران اين تعزيه چنين نوحه                است. يکی    کرده    گذارد،گفتگو می        "زائد" باقی می    

آنها زمان       کارهائی بزندکه انجامِ           کند: "سرماية ما کامالً آماده بود دست به                  سرائی می   
که   کنيم  آيا ممکن بود چنين اموری را باکارگرانی شروع                      کشيد، ولی     ل می  درازی طو      

داشتيم    روند؟ اگرما اطمينان می            می   گردانند و    روی برمی ما زودی از دانستيم به خود می
قبيل مهاجرين را در اينجا نشاند و مستقر ساخت، ما آنان را فوراً                                توان اين       که می   

دادن آنها         که به از دست      يم. وحتّا با وجود اطمينانی             کرد   عالی استخدام می         قيمتی  به 
شود باز   آنها  می  ای طبق احتياجات ما جانشين که عرضة تازهداريم، اگر مطمئن بوديم

   ١از استخدامِ آنان دريغ نداشتيم." 
آن    بسته"ی   هم داریِ انگليسی وکارِ "به             ،کشاورزیِ سرمايه        فيلد ويک  پس ازآنکه      
طرف مدال را       برابرِ اقتصاد دهقانیِ پراکندة آمريکائی قرار داد، آن         را شکوهمندانه در

-مرفّه، مستقل، خوش        مثابه افرادیآمريکارا بهمردمِ هایداشت. وی توده نيز ازنظر دور

کارگرِکشاورزِ انگليسی           که "  کند، درحالی      شده توصيف می   برخورد و بالنسبه تربيت          
استثنای  کشور به     و مستمند است...  درکدام        (a miserable wretch)ای مفلوک پابرهنه

استفاده     که درروستا مورد        ازمستعمرات جديد، مزدکارِآزادی     شمالی و برخیآمريکای
-شک درانگلستان اسب      کارگراست؟... بی         همه باالتر از وسايل معيشت    قرارگرفته اين

تغذيه   انگليسی    زِ روستائیِ    مراتب بهتر ازکشاور  هستند، به کار، چون ثروت پربهائیهای
مردم   بختیِ تيره    با   ملّی ثروت ديگر بار ، باز يک(never mimd)  باک چه ولی ٢کنند." می

  شود.قرين می

                                                
 ۱۹۲ـ۱۹۱ـ همانجا، صفحات ۱

 .E. G. Wakefield: "England and America", T. I, p. 47, 246ـ  ۲
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ببينيم اين سرطان ضد سرمايه            شود؟  داریِ مستعمرات چگونه درمان می                اکنون 
الکيت عمومی    ضرب از صورت م      يک واعيان زمين را به         البته اگر بخواهند تمامِ عرصه

ريشة   به   حال تيشه   درعين    شود ولیبه مالکيت خصوصی درآورند ريشة درد برکنده می
يک تير دو نشان زده شود.           که به  است مستعمرات زده شده است. شگرد واقعی درآن                  

که مستقل از قانون عرضه و         پس بايد برای اراضیِ بِکر ازطرف دولت مصنوعاً قيمتی                      
کارگرِ    صورت  که مهاجر مجبور شود مدتی دراز به               نَحوی  گردد به    تقاضا است مقرر    

 و خود را به       ١آورد    دست  کافی برای خريداریِ زمين به              مزدورکارکند تا بتواند پولِ              
  دهقانی مستقل مبدل سازد.

 که برای   قيمتی آيد و به    دست می  پس آن پولی را که از فروشِ قطعات زمين به                    
ديگر سخن آن پول ـ        شود، يا به    است فروخته می     نيافتنی  يباً دست  کارگرِ مزدور، تقر          

شود،  می   کشيده  بيرون     دستمزد    از  وتقاضاعرضهمقدسِ قانون که درنتيجة نقضِایسرمايه
مستعمرات   ندار از اروپا به           چيزان هيچ    تدريج نموِّ آن، صرف واردکردن بی                  دولت به    

 چيز به  دارد. با اين شرايط همه           دار را پروپيمان نگاه           سان آقايان سرمايه       کند تا بدين می
  بهترين وجه در نيکوترين روزگار ممکن خواهد بود.

  

(tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles)  
                                                

که جز بازوی      ها، انسانی     گويا از برکت تصاحبِ زمين و سرمايه              فرمائيدکه    ـ "عالوه بر اين شما می        ۱
آورد... بالعکس، درست همين         وجود میکند و برای خود درآمدی بهخود چيزی ندارد،کار پيدا می

ائی پيدا شوندکه جز بازوان خود صاحبِ چيزِ هشود انسانکه موجب میتملّک خصوصیِ زمين است
ايد. ديگری نباشند... هرگاه شما شخصی را درفضای خالی از هوا بياَندازيد درواقع هوای اورا دزديده

که شما وی را در خِأل         آن معنی است    کنيد... اين به  همين نَحو است وقتی شما زمين را تصاحب میبه
  کند."ايد تا امکان نداشته باشد از راه ديگری جز ارادة شما زندگیکاملی از هرگونه ثروت قرار داده

(Colins 

)۱ـ۱(
 : "L'Economie Politique etc.", t. III, p. 267-268-271 et suiv. 

اجتماعی ومؤسس اصالحاتـ اقتصاددان بلژيکی، مبتکرِ برخی )۱۸۵۹ـ۱۷۸۳( Hippolyt J. G. Colins) ۱ـ۱(
   پنداری تحت عنوان "سوسياليسم عقالنی يا منطقی". يک نوع سوسياليسمِ
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زند: "طبقِ      پيروزمندانه بانگ می          فيلد ويک  است رازِ عمدة "استعمارِ سيستماتيک".        اين
کارگری قادر نيست   کار بايستی ثابت و منظّم باشد زيرا اوالً چون هيچاين نقشه عرضة

کارگرانی      آورد، همة مهاجرين          دست کارکرده باشد زمين به          پيش ازآنکه برای پول           
کارفرمای     رو برای     نمايند وازاين    کار میمزدگرفتنبسته برایهمبهصورتشوندکه بهمی

تواند کارِ بيشتری مورد استفاده قرار                 وسيلة آن می    کنندکه به   ای توليد می     خود سرمايه  
شود از راه خريداریِ         دار میکشد و زمينکه ازکارِ مزدور دست میدهد، ثانياً هرکس

 البته قيمت زمينی      ١نمايد."     کارگرِ تازه به مستعمرات تأمين می       ای برای اعزامِزمين مايه
يعنی تا آن حد       (sufficient price)اشد شود بايد "مکفی" ب    که ازطرف دولت تعيين می

اند، مانع      باال باشدکه "تاکارگران ديگر به محل نرسيده و جا را در بازارکار پر نکرده                           
اين "قيمت مکفیِ زمين"         ٢صورت دهقانان مستقل درآيند."               کارگران به      گرددکه    ازآن 

وی  پردازد تا به      دار میکارگر به سرمايهکهای نيستجز توصيف استعماریِ باج يا فديه
کشيده به روستا برود. کارگر بدواً بايد برای                     اجازه دهند تا خود را از بازارکار بيرون                  

کشی قرار دهند       دار "سرمايه" ايجادکند تا بتوانندکارِ بيشتری مورد بهره                          آقايان سرمايه  
کسی  نیآيد يع   البدلی" در بازارکار فراهم                و سپس موجبِ آن شودکه برای وی "علی               

ورِ درياها گسيل        خرجِ وی از آن        دار به    که حکومت برای اربابِ سابقش آقای سرمايه     
  دارد.می

مستعمرات   بدوی"بابِ      اُسلوبِ"انباشت انگلستان ايندولتکهاستتوجهبسيارجالب
است. ورشکست ها مورد استفاده قرار دادهتوصيف نموده، سال فيلدويکآقای را ،که

مهاجرت   سيلِ  شدکه آن  نتيجه   تنها   بود.   انهخمفتض پيل داریِاندازة قانون بانکبهتدبير  اين
گرديد. در      سوی اياالت متحدة آمريکا روان               از مستعمرات انگلستان روگردان شده به      

داری در اروپا که همراه با فشارِ روزاَفزون دولت بود،                                اين اثنا پيشرفت توليد سرمايه          
                                                

  .Wakefield: "England and America", T. II, p. 192 ـ١
 ۴۵ة ـ همانجا، صفح۲
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که پيوسته هر سال    فايده ساخت. از طرفی جريان انسانیِ شگرفی را بی فيلدويکنسخة 
هائی باقی     متحـده رسوب     شد، در قسمت خاوریِ اياالت              سوی آمريکا رانـده می          به 

ها را با سرعتی بيشتر از امکان جذبِ              گذاشت، زيرا امواجِ مهاجرت اروپائی انسان             می
آمريکا ديون       ديگر جنگ داخلیِ      ريخت. ازسوی       بخشِ باختری به بازارکار فرومی                

 ترين  ها، تشکيلِ اوباشانه        عمومیِ عظيمی در دنبال خود ايجاد نمودکه ازدياد ماليات                           
های محتکر    شرکت  عمومی به    عظيمی از اراضیِ       مالی، اهدای بخشِ         آريستوکراسیِ      

ها  سرمايه    کزِ تمر ترين  ها ومعادن وغيره ـ وخالصه سريع    آهنراه برداری ازمنظورِ بهرهبه
مهاجر     کارگران     بزرگ ديگر عرض موعودی برای     را در پِی داشت. بنابراين جمهوریِ

رود، درعين اينکه تنزّلِ           پيش می آسا بههای غولداری باگامنبود. درآنجا توليد سرمايه
 ااروپ    معمولیِ    کارگرِ مزدور هنوز مدتی وقت الزم دارد تا به سطحِ           دستمزد و وابستگیِ

داران از       سرمايه    ها و  آريستوکرات به بايرِ مستعمراتی های زمين آورِشرم واگذاریِ برسد.
شدت خود آن را بهفيلد ويککه ـ امری ١ويژه در استرالياجانبِ حکومت انگلستان، به

و آوردند      سو روی می    عشقِ معادن طال بدانبه  کهبا اَمواجِ انسانیبود ـ همراهافشا نموده
 اين    کرد، همة    وری میکوچک پيشهخود انگلستان باصنايعِکه ورودکاالهاینيز رقابتی

که هرکشتیِ    نَحوی  گرديد به      "نسبی کارگریِجمعيتپيدايشِ يک"اضافهعوامل موجبِ
  "gult of Australian labour-market"استراليا      بازارکارِ سرريزِ درمورد مخبِرِشومی بخار

  لندن توسعه داشت. )٢(مارکتهیاندازة برخی از نقاط آنجا فحشاء به بود و در

                                                
ان وضع نشين مستعمرهسود مجردآنکه استراليا ازحيث قانونگزاری خودمختار شد طبيعتاً قوانينی بهـ به۱

  گرديد.خرج داده بودند سدّ راهرمورد زمين بهکه انگليسيان دوتبذيرینمود ولی اسراف
که حداکثرِ     است کند عبارت از اين         تعقيب می   ۱۸۶۲که قانون ارضیِ       ترين هدفی    "نخستين و عمده     

  وجودآورد."تسهيالت را برای استقرارِ جماعات به
"The Land Law of Victoria, by the Hon. G. Duffy, Minister of Public Lands", London, 
1862, p. 3.  

)۲ (Haymarket  
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ولی در اين مقام منظورِ ما پرداختن به وضعِ خود مستعمرات نيست. تنها آنچه                                
 کشف    نو    کهن در دنيای   که علم اقتصاد جهاناست از رازی موردعالقة ما است عبارت 

  دارد:می قرار اعالمکرده است و با صدای رسا بدين 
داری نيز،        مالکيت خصوصیِ سرمايه       داری، و لذا          شيوة توليد و انباشت سرمايه         

که بر پاية کارِ شخصی قرارگرفته يا              مستلزمِ نابودساختنِ آن مالکيت خصوصی است             
  کارگر است.ديگر سخن مستلزمِ سلب مالکيتبه

  
  

  

  پايان جلد اولِ سرمايه
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;�<%-=!  

  ال)(کاپيت

  

  )١(از فريدريش انگلس
  

کارگران  ای که برای دار و کارگر پيدا شده، نوشته روی زمين سرمايه که در هنگامی زا
کار، يعنی محوری  است. رابطة ميان سرمايه و را دارا باشد انتشار نيافته کتاب حاضر اهميت

نحوی  بار به اين اثر برای نخستين چرخد، در که تمام سيستم اجتماعی کنونی حول آن می
که تنها برازندة يک نفر آلمانی است، گسترش يافته  هم با چنان عمق و تيزبينی علمی، آن

هست و هرچه باز تواند  سيمون، فوريه، هرچه کسانی چون اون، سن های است. ارزش نوشته
نام يک نفر آلمانی زده شد تا به چنان مقام شامخی   که قرعة فال به بود مانع از آن نيست

طور روشن  کنونی، در خطوط عمدة آن، به آيد که از آنجا تمام عرصة مناسبات اجتماعیبر
های  ها قرارگرفته و مناظرکوهستان که بر فراز بلندترين قله ی ا گردد، همچون بيننده  ترسيم
  گذرد. تر از برابر چشمانش می پائين

هاست،  ارزش همة ومعيار ثروت سرچشمة کار آموزدکه می ما به سياسی امروز، اقتصاد  به تا
که دو چيز که زمان واحدی برای توليد آنها مصرف شده دارای ارزش واحدند و  نحوی به

آنها نيز  از يک پذيرند، هر های برابر با يکديگر مبادله طور متوسط، تنها ارزش اينکه به به نظر
آموزد که يک نوع  حال همين علم اقتصاد می بايد بتواند با ديگری مبادله شود. ولی درعين

که  خواند و اين سرمايه، با امکاناتی نام سرمايه می  که وی آن را به ای وجود دارد کار انباشته
طلبد  کند و از اين بابت اجرتی می زنده را صد برابر و هزار برابر می کار  بر دارد، بارآوریِ در

  نامند. که آن را سود يا نفع می

                                                
انتشار  ۱۸۶۸مارس  ۲۸و  ۲۱(اليپزيک) شمارة  Demokratisches Wochenblatt نشرية که در ) مقاالتی۱(

  يافته است.
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ای  قرار است: سودهای کار مرده  اين ، درواقع وضع ازهمة ما معلوم است که بر آنچنان
- گردد، در تر می داران پيوسته کالن که انباشته شده رو به تزايد است و سرماية سرمايه 

که تنها از دستمزد خود   تر و تودة زحمتکشانی روز کوچک  به که مزد کار زنده روز حالی
توان اين تضاد را حل نمود؟  ند. چگونه میشو تر و فقيرتر می روز پرعده کنند هر زندگی می
کارگر تمام ارزش کاری را که به محصول افزوده است مسترد دارند چگونه   که به درصورتی

های برابر با يکديگر مبادله  دار سودی بماند؟ و چون فقط ارزش ممکن است برای سرمايه
سوی ديگر چگونه  بايست چنين وضعی پيش آيد. از شوند ناچار در چنان صورتی می می

تواند ارزش کامل محصول خود را  توانند مبادله شوند، چگونه کارگر می های برابر می ارزش
که بسياری از اقتصاددانان معترفند که همين محصول بين کارگر و  دست آورد، درحالی به

ن شود؟ تا به امروز اقتصاد در مقابل اين تضاد حيران است و در اي دار تقسيم می سرمايه
نويسد. حتی منتقدين  گويد و نمی های سرگشته و توخالی با لکنت نمی مورد جز فرمول

اند کار ديگری  غير از آنکه تضاد را افشا نمايند نتوانسته سوسياليست اقتصاد نيز تاکنون به
روزگار ما روند تشکيل اين سود را تا مبادی  که سرانجام مارکس در انجام دهند. تا هنگامی

چيز را روشن نساخت، هيچکس اين معضل را   ترسيم ننمود و بدينسان همه و منشأ آن
  نگشوده بود.

-کندکه سرمايه می آغاز عيان واقعيت ساده و اين در بررسی تکامل سرمايه، مارکس از
خرند و سپس  برابر پول خود کاال می کنند: آنان در راه مبادله بارور می را از داران پول خود 

ميزان  داری به فروشند. مثالً سرمايه اند می کاالی مزبور داده �ازا ازآنچه در يشپولی ب را به آن
آورد".  تالر"درمی يکصد ولذا کند می بازفروش تالر هزارويکصد به را آن و خرد می پنبه )١(تالر هزار

 بر آيد؟ بنا می کجا ارزش از خواند. اين اضافه ارزش می را مارکس اضافه اضافی يکصد تالر اين
شوند و البته در عرصة تئوری  های برابر مبادله می انديشند تنها ارزش آنچه اقتصاديون می

ارزشی  تواند اضافه محض اين نظر درستی است. بنابراين خريد پنبه و بازفروش آن نمی
نقره يا بالعکس،  )٢(وجود آورد همچنانکه مبادلة يک تالر نقره در مقابل سيصد گروشن به

ارزش  نيز اضافه کند. و می نه فقيرتر تر و را متمول کسی تالر نقره، نه برابر در خرد پول مبادلة
فروشند و يا  تواند ناشی از آن باشد که فروشندگان کاالها را باالتر از ارزش آنها می نمی

نوبه خريدار است و  ستانند، زيرا هرکسی به تر از ارزششان می خريداران کاالها را به پائين

                                                
)۱ (Thaler .ـ پول نقرة قديمی پروس  

)۱ (Groschen 300تالر پروسی به نسبت �ـ اجزا
1

100آن و همچنين 
1

شيلينگ جديد اتريش. (با کلمة گرشه  
  های عربی و ترکی مقايسه شود) پول خرد زمان هخامنشی و قروش در پول
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تواند ازآنجا  ارزش نمی کند. و همچنين اضافه ذا اين خود از نو تعادل برقرار میفروشنده ول
ناشی شود که گويا خريداران بيش از اندازه و فروشندگان کمتر از اندازه کاالها را ارزيابی 

آورد و تنها سرماية موجود  وجود نمی ارزشی به اند، زيرا اين امر، ارزش جديد يا اضافه کرده 
دار  ها و با اينکه سرمايه کند. با وجود همة اين داران توزيع می ديگری بين سرمايه نحو را به

از ارزش  فروشد، از اين عمل بيش خرد و بنا به ارزش آنها می کاالها را مطابق ارزششان می
  کند. چگونه چنين چيزی ممکن است؟ ای که گذاشته است برداشت می سرمايه

آوردکه خاصيت  دست می کاالئی به امتعه دربازار دار هسرماي کنونی، اجتماعی شرايط در
نو  یکه مصرفش سرچشمة ارزش تازه و آفرينندة ارزش انگيزش عبارت از آنست شگفت

  کار است. کاال، نيروی است، و اين
- است اندازه که برای توليدش الزم برکاری کار چيست؟ ارزش هرکاال بنا ارزش نيروی

اش  زيستن و اعاشة خانواده برای که دارد وجود زنده کارگر صورت به کار شود. نيروی   می گيری
کنندـ محتاج مقداری  کار را حتی پس از مرگ کارگر تأمين می يعنی آنهاکه ادامة نيروی ـ

که برای توليد اين وسائل زندگی الزم است بيانگر ارزش  وسائل زندگی است. پس زمانی
آن استفاده ازکار هفتگی  �ازا در دهد و ارگر مزد میک هفته به دار يک است. سرمايه کار نيروی

کار  کند. تا اينجا آقايان اقتصاديون تقريباً با ما در مورد ارزش نيروی کارگر را خريداری می 
  موافقت خواهند نمود.

ميزان دستمزد  به کارگر مشخصی زمان دارد. در کار وامی را به کارگرش دار اينک سرمايه
که مزد هفتگی يک کارگر برابر سه روز کار باشد.  کنيم دهد. فرض یهفتگيش کار تحويل م

ارزش کامل مزد کند، چهارشنبه شب  که روز دوشنبه کار را آغاز می  بنابراين کارگری
اين هنگام به کارش پايان  دار مسترد کرده است. ولی آيا وی در را به سرمايهشده  پرداخت

لذا کارگر بايد سه  فتگی او را خريداری کرده است ودار کار ه وجه. سرمايه هيچ دهد؟ به می
مدت الزم برای  �وسيلة کارگر در ورا کاری که به روز آخر هفته را نيز کار کند. اين اضافه

رويان  افزايش پيوسته و سود منبع ،ارزش اضافه سرچشمة شود می انجام دستمزدش استرداد
  حجم سرمايه است.

پايان سه روز کارگر دستمزد  که در است ای رآوردهد گفته نشود اين فرض و دعوی من
اينجا  کند. واقعاً در می کار دار را برای سرمايه روز ديگر کند و سه را جبران می دريافتی خود

که کارگر برای استرداد دستمزدش دقيقاً نيازمند  نيست مسئله مهم اين وجه دانستن هيچ به
کند.  واحوال و شرايط تغيير می اوضاع بر که بنا مریبه سه، به دو، يا به چهار روز کار است، ا

دار عالوه برکار پرداخته، کاری نيز  که سرمايه ولی آنچه اصوالً اهميت دارد اين نکته است
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درآوردی نيست زيرا  ای من ، و اين خود فرضيهپردازد در ازاء آن چيزی نمیکه  ستاند می
دهد درآورد، آن روز  کارگر مزد می از آنچه به دار نتواند در طول زمان بيش که سرمايه  آنگاه

  صورت هرگونه سودی برايش منتفی است.  کارگاه خود را خواهد بست، چه درآن
دار بخش مهمی از  ارزش (که سود سرمايه اينست راه حل همة تضادها. ايجاد اضافه

نيروی دهد) اکنون با اين توضيح کامالً روشن و صاف شده است. ارزش  آن را تشکيل می
دار تصميم دارد  که سرمايه است کمتر از آن ارزشی کار پرداخت شده، ولی اين ارزش بسيار 

چيزی   نشده، درست آن کار پرداخت کشد، و تفاوت بين اين دو، يعنی کار بيرون از نيروی
دهد. زيرا  دار را تشکيل می تر بگوئيم، سهم طبقة سرمايه دار، يا دقيق که سهم سرمايه است

آورد،  دست می  که تاجر پنبه از پنبة خويش به ايم، آن سودی  که فوقاً آورده در مثالیحتی 
که قيمت پنبه ترقی نکرده باشد، جز اينکه از کار نپرداخته ناشی شده باشد  درصورتی

ته خای فرو کاالی خود را به يک صنعتگر منسوجات پنبه  ای ندارد. بازرگان بايستی چاره
شدة خويش نيز سودی  محصول ساخته تواند از تالر می ۱۰۰نظر از اين    ، که وی صرفباشد

ای که به جيب زده است با آن تاجر  برای شخص خود بيرون آورد و بالنتيجه کار نپرداخته
بيکارة  �که وسائل زيست کلية اعضا نپرداخته است کار سوی ديگر همين کند. از تقسيم می

های دولتی و واليتی، تاآنجاکه  که ماليات  مايه است سازد. از همين بن جامعه را فراهم می
وغيره، پرداخت  )١(شود، و همچنين عوايد ارضی مالکين زمين دار اخذ می از طبقة سرمايه

  نشده قرار دارد. پاية کار پرداخت کنونی بر گردد. تمام نظام اجتماعی می
کنونی ناشی  شرايط نشده فقط از کار پرداخت که  رود گمان اگر خطاست ديگر، سوی از

وسيلة کارگران  داران و از طرف ديگر به وسيلة سرمايه آن توليد از طرفی به شود، که در می
نپرداخته  کار که است بوده مجبور ادوار همة مورد ستم در عکس طبقة گردد. به می مزدور دائر

بردگان  کار بوده است، که بردگی شکل مسلط سازمان تحويل دهد. طی تمام دوران درازی
اند  گردانده شکل معاش بازمی  تر از آنچه به آنها به مراتب پرارزش  اند که کاری به ملزم بوده

اين  است. در بيگاری دهقانی وضع چنين بوده �تحويل دهند. و نيز در رژيم سرواژ و تا الغا
آوردن وسايل معيشت خويش انجام  دست  که کارگر برای به مورد حتی تفاوت بين زمانی

                                                
لذا ممکن است  ندارد و داری آشنائی اشکال استحصال ارضی سرمايه توجه خوانندة ايرانی را، که هنوز به  )۱(

رکشور ما معمول بوده است اشتباه کند، به اين نکته جلب که د بهرة مالکانة فئودالی عوايد مالکين زمين را با
دار  دار يا فارم کنم که فرض از عوايد ارضی مذکور در باال درآمدی است که مالک زمين و معادن از اجاره می

در بخش  سرمايهکند و مارکس آن را در جلد سوم کتاب  دار فقط بابت حق مالکيت خود دريافت می سرمايه
که مستقيماً  فئودالی مالکانة بهرة با است و مطرح ساخته Rente foncière يا Grundrente يد زمينمربوط به عوا

  شود متفاوت است. وسيلة مالکين از دهقانان اخذ می به
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کند، محسوس است، زيرا درواقع کار  را میجکه برای سرور فئودال ا کاری دهد و اضافه می
شکل تغييريافته ولی اصل باقی همچنان  گيرد. اکنون انجام میدوم کامالً خارج از کار اول 

که "بخشی از جامعه انحصار وسائل توليد را در دست  جای مانده است، زيرا تا هنگامی به
که برای تأمين   کاری اعم از اينکه آزاد باشد يا نباشد، مجبور است به زماندارد، کارگر 

زندگی خويش الزم دارد مقداری کار اضافی ضميمه کند تا موجبات زندگی مالک وسائل 
  همين بازنويسی)  ۳۹۸، جلد اول، صفحة سرمايهتوليد را ايجاد نمايد." (مارکس: 

  
II  

  

دهد:  می انجام ای دوگانه کار دار، سرمايه اشتغال مورد هرکارگر که ديديم پيشين مقالة در
دار به او پرداخته است  را که سرمايه  کند، وی دستمزدی که کار می ضمن قسمتی از زمانی

آن  از پس خواند. ولی می الزم کار که مارکس  کار است همان بخش از دارد، و اين مسترد می
کند،  توليد می ارزش اضافه دار ت برای سرمايهمد طی اين دهد و وی بايد به کارکردن ادامه

  شود. ناميده می کار اضافه دهد. اين قسمت کار که سود بخش مهمی از آن را تشکيل می
کند و  کنيم که کارگر سه روز هفته را برای استرداد دستمزد خويش کار می فرض

شود، که از  عنی میعبارت ديگر اين بدان م دار. به ارزش سرمايه سه روز برای توليد اضافه
روز شش ساعت برای دستمزد خود و شش ساعت  قرار دوازده ساعت کار روزانه، وی هر

روز، و اگر يکشنبه  ۶کند. محال است بتوان از هفته بيش از ارزش کار می برای توليد اضافه
روز جداگانه ممکن است شش، هشت،  روز کار کشيد. ولی از هر ۷هم کار کنند، بيش از 

دستمزد  �های کار بيشتری درآورد. کارگر در ازا ازده، پانزده و حتی باز هم ساعتده، دو
اش يک روزانة کار فروخته است. ولی روزانة کار به چه معنی است؟ هشت ساعت يا  روزانه

  هجده ساعت؟
تر  قدر روزانة کار طوالنی که اين روزانة کار درازتر باشد. هر  آنست دار در نفع سرمايه

که هر ساعت کار  کند درستی احساس می کند. کارگر به ارزش توليد می تر اضافهباشد بيش
نحو نامشروع از او ربوده   دهد به که برای استرداد دستمزدش انجام می زائد بر زمان الزمی

کارکردن را احساس  شده است و وی بايد با گوشت و پوست خود معنای خيلی طوالنی
سالمتش، برای چند ساعت استراحت روزانه  برای د، وکارگردار برای سود خو نمايد. سرمايه

بودن  نحو ديگری نيز انسان  بخورد، بلکه به کارکند، بخوابد و کند تا نه تنها بتواند مبارزه می
وجه منوط به حسن نيت  هيچ خويش را تحقق بخشد. ضمناً بايد متذکر شد که اين امر به

زيرا رقابت،  شود، کشيده نبرد اين خود در نگذارد يا که بگذارد نيست مشخص دار سرمايه يک
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 همکاران خود ملحق شود و همان زمان که به کند می را مجبور آنان ترين حتی خيرانديش

  دارند بپذيرد.  کاری را که ديگران معمول می
مبارزه برای تعيين روزانة کار با نخستين ورود کارگر آزاد در صحنة تاريخ آغاز شده 

کار گوناگونی را  های های صنايع، روزانه رشته به وعادت بنا يز ادامه دارد. عرفاکنون ن و هم
شود. فقط آنجاکه قانون  کار مراعات می های روزانه ندرت اين  درواقع به کند، ولی تحميل می

که روزانة کار طبق   توان واقعاً گفت کند و مراقب مراعات آنست می روزانة کار را معين می
های صنعتی انگلستان صدق  مورد بخش د دارد. و اين امر تا امروز منحصراً درای وجو قاعده

نيم  و  ساعت نيم طی پنج روز و هفت و کار ده ساعته (ده ساعت کشور روزانة اين کند. در می
سال تعيين گرديده است و چون مردان  ۱۸تا  ۱۳ ساالن از روز شنبه) برای تمام زنان و کم

کنند. اين قانون  کنند آنها نيز از روزانة ده ساعتة کار استفاده می کار اينان توانند بدون نمی
-ترين و سخت نتيجة ساليان دراز پايداری و لجوجانه کارخانجات انگلستان، در را کارگران

نيز از راه استفادة  ها با کارفرمايان از راه آزادی مطبوعات، حق اتحاد و تجمع و ترين مبارزه
  اند. چنگ آورده ت ميان طبقة حاکمه، خود بهماهرانه از اختالفا

)١( (پاالديوم) جواد حرز منزلة به قانون اين
رفته به تمام  درآمد و رفته کارگران انگليسی 

که  ، الاقل به تمام مؤسساتیتقريباً به همة مؤسساتشعب صنعت بزرگ، و سال گذشته 
تاريخ تنظيم قانونی روزانة کار در دارند، سرايت يافت. دربارة  کار وامی کودکان را به زنان و

دهد. "رايشتاگ  دست می  ترين اطالعات سندی را به معضل از يکی )٢(کتاب حاضر انگلستان،

شود، قانون صنعت را در دستور خويش دارد و  زودی تشکيل می آلمان شمالی" نيز که به
يک از  واريم هيچبنابراين بايد مسئلة مقررات کار کارخانه را مورد بحث قرار دهد. اميد

کامل  اند پيش از آشنائی اين مجلس تحميل شده کارگران آلمانی به وسيلة به که نمايندگانی
توان  می بسياری کار مسئله اين دربارةمورد اين قانون نشود.  کتاب مارکس وارد بحث در با

که در   اختالفات ميان طبقات حاکمه برای کارگران مساعدتر از آن وضعی است انجام داد.
برای جلب  کندکه می را وادار رأی همگانی، طبقات حاکمه زيرا حق انگلستان وجود داشت،

در چنين شرايطی چهار يا پنج  سوی آنان دراز نمايند.  کارگران دست گدائی به  موافقت
کنند،  شرط آنکه بدانند چگونه از وضع خود استفاده است، به خود قدرتینمايندة پرولتاريا 

                                                
)۱ (Palladium  مجسمة چوبی پاالسPallas  يکی از اسامی مينرو)Minerve  دختر زئوسZeus هنگام  که به

برای Troie هنگام جنگ تروا  شده است)، که جنگجويان يونانی به زی تلقی میبانوی پيرو مثابه جنگ به
  اند. همراه برده حفاظت خود به

  است. سرمايهمقصود کتاب ) ۲(
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بورژوا فاقد آنند.  نمايندگان که باشند، درحالی موضوع وارد که به درصورتی چيز هر از و پيش
ای را در دسترس آنان قرار  برای اين منظور کتاب مارکس منابع سندی کامل و تمام آماده

  دهد.  می
گذاريم  می کنار است وجهة تئوريک دارای که را ديگر زيبای بسيار تحقيقات سلسله يک

فصل بدواً  اين پردازيم. در می سازد را مطرح می که انباشت سرمايه کتاب آخر و فقط به فصل
داران  وسيلة سرمايه  سو به  که از يک  داری، يعنی آن اسلوبی که اسلوب سرمايه شود ثابت می

و ازسوی ديگر توسط کارگران مزدور به معرض عمل درآمده است، نه تنها همواره از نو 
کارگر است.  روزی  حال زايندة فقر و تيره کند، بلکه درعين وليد میدار را ت سرماية سرمايه
که  داران يعنی آنها طرف، سرمايه  نحوی تنظيم يافته است تا همواره از يک  اين اسلوب به

طرف ديگر تودة  وجود آيند و از  کارند از نو به مالک کلية وسائل معيشت و مواد خام و ابزار
مقدار معينی  برابر را در کار خويش است نيروی که مجبور اشدعظيم کارگری وجود داشته ب

قدر   که در بهترين حاالت همين وسائل معاشی داران بفروشد ـ از وسائل معاش به سرمايه
دهد که نسل جديدی  وی امکان  دارد و به کارکردن نگاه  وضع را در که کارگر کند کفايت می

  کار بپرورد.  از پرولترهای آماده به
شود، بلکه دائماً درحال افزايش است و از اين راه  توليد نمی ی سرمايه تنها تجديدول

مقياس   که سرمايه به افزايد. و همچنان چيز کارگران می بر قدرت خويش نسبت به تودة بی
تعداد   به مقياس همواره بزرگتر و  داری به سرمايه توليد کند، شيوة می توليد تجديد روزافزونی
  نمايد. نو توليد می چيز کارگر را از ايندة طبقة بیپيوسته فز

کند، يعنی در  می توليد تر تجديد مقياس وسيع  داری را به "انباشت، مناسبات سرمايه
تر و در قطب ديگر مزدوران بيشتر  داران کلفت داران بيشتر يا سرمايه يک قطب سرمايه

، سرمايهپرولتارياست." (مارکس:  تکثير از سرمايه عبارت آورد... بنابراين انباشت وجود می به
  بازنويسیِ حاضر).  ۹۷۵جلد اول، صفحة 

کشاورزی پيشرفته وغيره، برای  نتيجة ترقی ماشينيسم و وجود اينکه در به ولی نظر 
اينکه  به است و نظر کارگر نياز  تعداد کمتری وردن همان مقدار محصول همواره به آ دست به

تر از نمو سرماية فزاينده،  اد کارگران زائد، همواره حتی سريعاين پيشرفت، يعنی امر ايج
شود؟  کارگر می گريبانگير اين تعداد روزافزون  صورت چه سرنوشتی گيرد، درآن انجام می

کسادی است و  دهند که وقتی اوضاع رو به اينان يک ارتش احتياط صنعتی را تشکيل می
کنند و اشتغال غيرمنظمی  کارشان دريافت می ارزش از تر پائينکند، مزدی  بد پيشرفت می

که امور رونق  دورانی طی شوند. ولی های عمومی واگذار می عهدة نوانخانه دارند و يا حتی به
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طور  امر به انگلستان اين ، چنانکه دراست الزم دار سرمايه طبقة برای ارتش سزائی دارد اين به
شکستن  برای درهم مزبور احتياط ارتش واحوال هرچه باشد اما اوضاعوضوح مشهود است. 

  گيرد.  می قرار استفاده مورد نازل سطح در دستمزد داشتن نگاه و شاغل کارگران پايداری نيروی
  

جمعيت نسبی يا سپاه ذخيرة  "هرقدر ثروت اجتماعی بزرگتر است... اضافه
سپاه ذخيره نسبت به سپاه فعال  که اين  اندازه صنعت بزرگتر است. ولی هر

پايدار، يعنی  جمعيت قدر اضافه  ار (شاغلين منتظم) بزرگتر باشد همانک
تر  دارد، سترگ که با رنج کارش نسبت معکوس کارگر طبقة آن قشرهائی از

قدر قشر امدادگير طبقة کارگر و سپاه ذخيرة صنعتی  است. و سرانجام هر
 بزرگتر باشد مستمندسازی رسمی بيشتر است. اينست قانون مطلق و عام

  داری."  انباشت سرمايه
  بازنويسی حاضر)  ۱۰۲۹ـ۱۰۳۰، جلد اول، صفحات سرمايه(

  
داری در ازمنة جديد،  چنين است برخی از قوانين عمدة سيستم اجتماعی سرمايه

کوششی  نحو اکيداً علمی اثبات شده قتصاددانان رسمی جرأت اينکه حتی مختصر که به
 وجه. اگر هيچ چيز گفته شده است؟ به  همه آيا همه در رد آن بنمايند ندارند. ولی با اين

 اثبات وضوح کمال با حال درعين سازد، می برجسته را داری سرمايه توليد بد های جنبه مارکس

که  کند که اين شکل اجتماعی برای باالبردن تدريجی نيروهای مولد جامعه تا سطحی می
گسترش دهند، ضرورت داشته های انسانی خويش را  جامعه بتوانند ارزش �اعضا همة

اند.  است. برای انجام اين منظور، کلية اشکال اجتماعی پيشين بسيار فقير و ضعيف بوده
داری نخستين توليدی است که ثروت و نيروهای توليدی را که بدان منظور  توليد سرمايه
که  ستا ستمکش کارگران عظيم ايجاد تودة حال با آورد، ولی درعين وجود می ضرور است به
گردد  دهد که بيش از پيش ناگزير می داری آن طبقة اجتماعی را تشکيل می توليد سرمايه

احوال  و  و نه مانند اوضاع ها و نيروهای توليدی را برای مجموع جامعه ـ استفاده از ثروت
  کنونی، برای يک طبقة انحصارگرـ مطاالبه نمايد.    
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  ان کارل مارکس و فريدريش انگلسمي
 
  

  مارکس به انگلس
  ۱۸۶۷ژوئن  ۲۲
  

  فرِد عزيز،
من ابراز        به   که تاکنون تو نسبت       فُرمِ چاپی خُرسندی. رضايتی           چهار    که از     اميدوارم      

جهان    است بقية     که ممکن     (anything)  است   چيزی     تر از هرآن       ای برای من پرقيمت         داشته  
هرحال اميدوارم که بورژوازی در تمامِ عمرش در                           به    .   (may say of it)دربارة آن بگويد          

 شرفند، اينک     ها بی   تو گفته باشم تا چه حد اين         های من باشد. برای اينکه به            دمل   ةانديش   
کر می           می       نمونـة ديگـری ذ ني    کنم. چنانکه  کان                کميسيون     دا کارِ کود رة  تحقيق دربا

(Children's Employment Commission)                 ،پنج سال کارکرد. در تعقيبِ نخستين گزارشش
های صنعت که مشمول      انتشار يافت، فوراً "تصميماتی" عليه آن رشته                    ۱۸۶۳که درسال    

 مجنون   بيد ،  ولپول   وسيلة   به   دورة اجالسيه   درآغازِ اين توریشدند، اتخاذ کردند. دولت  می
(per Walpole, the Weeping Willow)           ديم داشت که طبق      يک طرح يک طرح قانونی تق
شده ـ مورد پذيرش قرارگرفت. افرادی  شکلِ رقيق آن تمامِ پيشنهادهای کميسيون ـ ولو به

داران فلزکار و نيز            بايست اين تصميمات دربارة آنها اجرا شود ـ ازجمله کارخانه                           که می  
اکنون    . ولی   ماندند  هچل افتاده بودند، خاموش کلّی در وامپيرهای "کارِ خانگی" ـ با اينکه به
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اند! مدعی هستند        ای به پارلمان تقديم داشته و تقاضای يک تحقيقِ مجدد نموده                       عريضه  
ها حسابِ خود را روی           اين   داری نبوده است!          ها خالی از جانب        که گويا نخستين وارسی 

(قانون اصالحِ انتخابات) چنان توجه عمومی را                     Reformbillاند که     داده      اين موضوع قرار 
طورِ   شرمانه به    توان اين مسئله را قاچاقی و بی                 د مشغول داشته است که گويا می           خو  به 

 های  زمان با اين نسيم بدی از جانب اتحاديه       که هم گذراند، درحالی (privately)زيرجلَکی 

 که اظهارات همين اشخاص         است  ها درآن      گزارش      است. بدیِ اين       گرفته     کارگری وزيدن        
دانند که تحقيق جديد يک معنی بيشتر نخواهد                 اين آنها می     بنابر   ضمن آن آمده است.        

خواهيم" ـ يعنی يک مهلت  است که ما بورژواها می چيزی  داشت وآن دقيقاً عبارت از "آن
  کشی! جديد پنج ساله برای بهره

دهد محاسبات     من امکان می      که به   است  الملل طوری      خوشبختانه وضع من در بين        
است. سخن برسرِ     کنم. مسئله دارای اهميت بزرگی                نقش برآب      شرفان را     خوشِ اين بی     

آوردن کارگران ذکورِ         حساب ونيم موجود انسانی بدون به الغاِء شکنجه درمورد يک ميليون
  .  adult male working menبزرگسال است 

ام،    تهنبس   کار   و هم به     بسته   کار   را به   اما درمورد توضيحِ شکل ارزش، من هم اندرزِ تو
ای   که اوالً من ضميمه      تا در اين مورد نيز يک موضعِ ديالکتيک اتّخاذ کرده باشم؛ يعنی                         

طور ساده مانند يک آموزگارِ کالسِ               ام که درآن همين مسئله را تا سرحدّ امکان به                    نوشته 
لوتر  ج   ام و ثانياً بنا به توصية تو هر يک از نکات استدالل را که قدمی                       ابتدائی بيان نموده

من    ام. سپس    خاصّی قرار داده          های   يک عنوان  است، به بندها وغيره تقسيم نموده برای هر
بگذارد      را کنار     yتا    xصفحات    ام که بهتراست وی  خوانندة "ناديالکتيک" گفته در مقدمه به

 نيست، بلکه غَرض جوانانی     )٢(ها ستين لی فيتنها  مقصود)١(آنها ضميمه را بخوانَد. جای به و
از    مسئله برای تمامِ کتاب بيش            هرحال اين  به ند وغيرآنان.ا که تشنة دانستن وآموختن است 

                                                
  ) مقصود ضميمة چاپ اول آلمانی جلد اول کاپيتال است تحت عنوان: "شکلِ ارزش".۱(
)۲( Philistins  ِخاصِّ ـ در اصطالح آلمانی   دانشجويان) طـالق   محدود  بورژوازیِ به  )ستين لی فیی او عام
  شود. می 
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اين    به   اند يعنی    نکرده     چيز توجه     ترين ساده تاکنون به اقتصاديون آقايان اندازه مهم است. اين
 ۲متر پارچه =       ۲۰نيافتة    دست لباس جز پاية گسترش   متر پارچه = يک ۲۰امر که معادلة 

هنوز   کاال ترين شکلِ کاال، که درآن ارزشِ ليرة استرلينگ چيز ديگری نيست ولذا اين ساده
مثابه نسبت با همة کاالهای ديگر بيان نشده، ولی فقط مانند چيزی متفاوت از شکلِ                                به 

ای   صورت نطفه    رو به    است و ازآن      پول است، محتَویِ تمامِ رازِ شکلِ خود نموده شده طبيعیِ
(in nuce)    اين ر دارد. درنخستين بيانمطلب     رازِ کلّية اَشکالِ بورژوائیِ محصولِ کار را درب

(Duncker) ِشواریواقعیِ که تحليلِ ام ساخته طريق برطرف اين به را توضيح من د  ارزشی      بيان
خود    توضيحِ گستردة آن، از پس که ام داده را هنگامی ارزشی) (اکسپرسيون    مانند     اکسپرسيون

 کند. (...)                                                   پولی جِلوِه می

  کارل مارکس تو  
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  انگلس به مارکس
  ۱۸۶۷ژوئن  ۲۶منچستر، 

 
  

  عزيز، )١(مورِ
او    اه  همر  به   و   دار    کارخانه نويسم: می ای چندکلمه باز اينک اضافی] [ارزشارزش اضافه ... دربارة منشأ

کارگر فقط      کار به    ساعت۱۲دار درمقابل کرد: اگر سرمايه تو ايراد خواهند اقتصاددان عامی بالفاصله به
تواند از آن ناشی شود، زيرا درآن                   ارزشی نمی     پردازد، ديگر هيچ اضافه   قيمت شش ساعت کار را می

که برای آن مزد ستانده          صورت هر ساعت کارِ کارگرِ کارخانه نمايندة نيم ساعت کار خواهد بود ـ                    
اساس آنگاه      کند. براين      ميزان همين قدر ارزش وارد می                 است ـ و لذا در ارزشِ محصولِ کار فقط به

قدر موادخام، فالن مقدار برای فرسايش،      عنوان نمونه فرمولِ معمولیِ حسابداری خواهدآمد: فالن به
  ی يک ساعت خرج شده است) وغيره.فالن مبلغ برای دستمزد (که واقعاً برای محصولِ واقع

که شخصِ مزبور    است باشد و بااينکه بديهی  عاميانه  نَحوِ وحشتناکی استدالل به که اين هراندازه
اينکه گويا       بر   قدر فرضِ او مبنی         کند، هر    هم مخلوط می      کار و مزد را با     قيمت ارزشِ مبادله و ارزش

ساعت در ارزش         مقدارِ نيم     پرداخت شده، فقط به        که فقط برای نيم ساعت     يک ساعت کار، هنگامی
ای،    آن توجه نکرده        شود، باطل باشد، با وجود اين من درشگفتم که تو چرا هنوز تاکنون به                     وارد می

آن                                          پيش با  از  د و بهتراست که  دا ا تحويلت خواهند  ين استدالل ر اً ا فور است که  زيرا محقّق 
  اين مورد بازگردی (...). اپیِ بعدی بهکردی. شايد تو در فرمِ چ حساب می تصفيه

 
   فريدريش انگلس تو

 
 
 
 
 
 

                                                
)۱ (Mohr اين نام خطاب  چرده است. هم همسر مارکس و هم انگلس اورا به معنای سياه يا سيه درآلمانی به

  جون. اند يعنی سياه کرده می
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  مارکس به انگلس
  ۱۸۶۷ژوئن  ۲۷
  

  فرِد عزيز،
گوئی    و اقتصاددان عامی می           ستين لی  فیمن راجع به ايراد ناگزيرِ  (...) آنچه که تو به

حساب   مزد به  شده را تحت نام دست        پرداخت  کنند اگرآنها کارِ است فراموش می (که بديهی
اصطالحات     صورت   کنند)، به     می   محسوب وغيره سود زيرِنامِ را نشده پرداخت کارِ آورند، می

  شود: علمی به سؤالِ زيرين تحويل می
  شود، قيمت توليدی که درآن: کاال در قيمت توليدش مستحيل می چگونه ارزشِ

.I کارِ پرداخت زد نموده می شده به تمامِ کار مانندشود، صورت م  
 .IIتحت نامِ بهره، سود          اضافی]     [ارزش    ارزش يا اضافه [کارِ اضافی] کار عکس، اضافه و به ،

= قيمت بخشِ ثابت سرمايه +          شده را، که (       کردن بهای تمام        گران     وغيره، شکلِ    
  گيرد. خود می ، به دستمزد)

  اين سؤال مستلزم توضيحات بدوی ذيل است: جواب به
.I دواً بيان   که مثالً تغروزانة کار، ب زد يا قيمتييرشکلِ ارزشِ روزانة نيروی کار به م

  شد ـ اين امر در فصل پنجمِ همين جلد انجام شده است. می
 .II     ط وغيره              اضافی]    [ارزش        ارزش     که تبديلِ اضافهمتوس به سود، تبديلِ سود به سود

که روند گردشِ سرمايه           شد. برای انجامِ اين امر بدواً الزم بود                     توضيح داده می      
کند. پس     گرديد، زيرا چرخشِ سرمايه وغيره در اين مورد نقشی ايفا می                    بيان می

پذير نبود. (جلد دوم محتَویِ             اين مسئله جز اينکه درکتاب سوم بيان شود امکان                 
درآنجا ديده خواهد شد که طرز فکرِ بورژواها و  )١(های دوم و سوم است). کتاب

                                                
  همين چاپ)  مراجعه کنيد. ۶۵) به ديباچة چاپ اول نوشتة کارل مارکس (صفحة ۱(
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 شود  می    ناشی   ازآنجا  مزبور فکرِ طرز گيرد، يعنی ازکجا نشئت می ان عامیاقتصاددان

پيوستگیِ  هم ایِ بالواسطة مناسبات، نه به پديده شکلِ از غير هرگز به اينان که درمغزِ
طريق عمل شود پس        اين بود به شود. درواقع اگر قرار می آنها، منعکس نمی  درونیِ

  ديگر علم چه ضرورتی داشت؟
حساب کنم، آنگاه تمامِ  باره با همة اين قبيل انتقادات تصفيه خواستم يک اگر می پس

  شيوة بيان ديالکتيکی را ويران ساخته بودم. بالعکس، شيوة مزبور دارای اين امتياز است                              
موقعِ حماقت آنان را          گستَرد و تظاهرات بی         که پيوسته در برابرِ اين قبيل اشخاص دام می 

  .اَنگيزد برمی
که تو در دست داری: "نرخِ              ازسوی ديگر بالفاصله پس از بند سوم، آخرين قسمتی 

آيد که ضمنِ     ارزش"، بند مربوط به "روزانة کار" (مبارزه برای طولِ مدت کار) می                              اضافه
نشان داده شده است تا چه حد آقای بورژوا                  (ad oculus)طور برجسته و چشمگير  آن به

بين است. اين مسئله را نيز در مورد                 يت و سرچشمة سودش روشن      عمالً در مورد ماه         
دهد تمامِ سود و نفعِ وی از آخرين ساعت کارِ                   درآنجا که بورژوا اطمينان می                ) ١( سنيور 

  توان ديد. شود، می نشده ناشی می پرداخت
  کارل مارکس تو

  
  

  
  
  
  
  

                                                
)۱ (Senior سنيور" مراجعه کنيد. ۳۶۵صفحة  . به آخرين ساعت" همين چاپ تحت عنوان  



    ۱۲۱۷    کارل مارکس  

  

  
  

  مارکس به انگلس
  ۱۸۶۷اوت  ۱۶صبح  ۲ساعت 

  
  فرِد عزيز،
) کتاب را تمام کردم. ضميمه تحت               ۴۹اال تصحيحِ آخرين فُرمِ چاپی (           همين ح  

  شود. عنوان "شکل ارزش"، که با حروف ريز چاپ شده است، يک فُرم و ربع می
همين اندازه است ديروز تصحيح و فرستاده شد. بنابراين اکنون                            مقدمه نيز که به     

باره      ه است من تنها خود را درآن  پذيرگرديد جلد تمام شده است. اگر چنين اقدامی امکان
شمارم! بدون ازخودگذشتگیِ تونسبت به من، محال بود بتوانم کارهای                               مرهون تو می     

 (I embrace you full of thanks)عظيمی را که برای سه جلد کتاب الزم بود انجام دهم.                       
حات خوبی را     پيوست دو نمونة چاپی محتَویِ صف       بوسم.) به (تو را پر از سپاسگزاری می

فرستم. پانزده ليرة استرلينگ دريافت شد. بسيار متشکّرم. درود بر تو، دوست                                برايت می  
  بهای من.                                                         عزيز و پر

  کارل مارکس تو
  

انتشارِ کتاب کامالً انجام       شده فقط آنگاه نيازمندم که های اصالح به برگرداندن جزوه
  شده باشد.
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  انگلس به مارکس
  ۱۸۶۷اوت  ۲۳منچستر، 

  
  مورِ عزيز،

گويم از اينکه چنان اُسلوبی            تو تبريک می     ام و به     فُرمِ چاپی را مطالعه کرده  ۳۶تاکنون تقريباً 
فروگذارکردن هيچ           ترين مسائلِ اقتصادی را، بدون               دهد بغرنج     تو امکان می     ای که به دست آورده به

آنها، آسان ساخته و تقريباً           نکته، فقط با قراردادن آنها در محل و مقامِ خود و در موضعِ روابطِ واقعیِ      
مناسبت بيان واقعاً عالی و پرمحتوا که از رابطة بينِ سرمايه                        آنها را قابل لمس سازی. وهمچنين به      

شود، تبريکات خود        جامع وکامل در اين کتاب مطرح می             نَحوِ ای و برای نخستين بار به و کار نموده
دارم. و نيز اين امر موجبِ کمال مسرت من شد که ديدم تو تا چه اندازه با زبان                                     تو تقديم می    را به

ها و زحمات فراوانی ازجانب تو بوده است          ای، امری که قطعاً مستلزمِ کوشش تکنولوژيک آشنا شده
در گمان داشتم. من در حاشيه با مداد بعضی      (diverse misgivings)ها  انینگر  و من آن را با برخی
  ام. ام و نيز جسارت ورزيده برخی فرضيات نموده کرده اصالح (Slips of the pen)اشتباهات قلمی را 

دارد بگذاری؟  اکنون که وضعی همين به را کتاب خارجیِ بندیِ تقسيم ای توانسته چگونه تو راستی
وسيلة چهار قسمت با عناوينِ بسيار ريزی ازهم                فقط به است و صفحه۲۰۰رم تقريباً دارایفصل چها
توان يافت. عالوه بر اين سلسلة استدالل پيوسته با                    زحمت می    که آنها را به       نَحوی   اند، به     جدا شده   
مثال   از ذکرِ     که مورد تمثيل قرارگرفته است هيچگاه پس                 ای   شود و آن نکته      ها قطع می    ذکرِ مثال 

که پيوسته انسان با پاهای بسته بالواسطه از تمثيلِ يک نکتة استداللی                نَحوی شود، به خالصه نمی
کننده است و اگر با دقّت دائماً بيداری                  شکلِ وحشتناکی خسته     اُفتد. اين به       به بيان نکتة ديگر می       

-ای فرعی بيشتر و برجسته     ه بندی که تقسيم شود. محقّقاً جا داشت تعقيب نشود، انسان سردرگُم می
ملحوظ   ) ١( کتاب است که در تجديد چاپِ انگليسیِ ها انجام گيرد و قطعاً الزم سازیِ مهمترين قسمت 

گردد. عالوه بر اين در بيان مذکور (وازجمله درقسمت "همکاری و مانوفاکتور") برخی نکات وجود                              
شده مربوط     جا آورم که توضيحات کلّیِ بيان            توانم به    نظرِ من کامالً روشن نيستند و نمی دارند که به

رسد فصل چهارم، در همين شکلِ خارجيش، با                 نظر می   هائی است. ازسوی ديگر به            به چه فاکت    

                                                
اخت اين اندرزهای دوستانه و صحيحِ انگلس را س که چاپ دوم کاپيتال را آماده می ) مارکس در موقعی۱(

  عمل آورد. ويژه دربارة فصل چهارم کتاب تجديد نظرِ جدی به مورد توجه قرارداد و به
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شتابِ بيشتری نگارش يافته و کمتر از فصولِ ديگر روی آن دقيقاً کار شده است. ولی تمامِ اين                                      
جای کتاب اين آقايان اقتصاددانان نقطة ضعفی                      که در هيچ     است   چيزها اهميتی ندارند، عمده آن              

آقايان چه خواهند          نخواهند يافت که بتوانند تورا درهم بکوبند. درواقع من بسيار کنجکاوم بدانم اين
راه    (Roscher)  روشر  ای برای انتقاد آنان داده نشده است. کسانی مانند      گفت، زيرا کوچکترين بهانه
ساله   کودکان سه     که اينجا، درانگلستان، هستند و برای   کسانی ذلک برایتسلّی خواهند يافت، ولی مع

  کند. نويسند مطلب کمی فرق می چيز نمی
محض اينکه باز بتوانی چند فرم چاپیِ ديگر برايم بفرستی موجبِ کمال خرسندیِ من                                به 

  خواهد شد. من بسيار ميل دارم قسمت انباشت را درمجموع آن بخوانم.(...)
   انگلس توفريدريش 
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  مارکس به انگلس

  ۱۸۶۷ اوت ۲۴
  

  فرِد عزيز،
دست   ام صفحات ديگری به   ای که برايت فرستاده شده دو برگ اصالح آخرين زا  پس

 ويگاند   حتماً آنچه را که       ام.  سخت برآشفته (Meissner)مايسنِرمن نرسيده است. نسبت به 
(Wigand) خو پنس  چهار را يکجا بفرستد و د نگاه داشته است تا همهبرای او فرستاده نزد

  شود! کند! (...) ولی اينجور وقت زيادی تَلَف می جوئی صرفه
ها بر اساسِ آن قرار دارد)،           بهترين چيزی که درکتابِ من هست (وتمامِ درک فاکت

مصرف  صورت ارزش      اينکه به ، برحسبِصفت دوگانة کارفصل يکم،  که اوالً از است اين
[ارزش      ارزش     اضافه  يا ارزش مبادله بيان شده باشد، برجسته گرديده است. و ثانياً تحليلِ                

ويژه در      ، مانند بهره، ماليات، درآمد زمين وغيره. به                      های ويژة آن    ، مستقل از شکلاضافی] 
که اين مسئله نموده خواهد شد. در اقتصاد کالسيک، تحليلِ اَشکالِ خاصّ   جلد دوم است

   دهد. دست می به (Olla Patrida)شود، يک نوع ساالدی  ه پيوسته با شکلِ عام مشتَبه میک
وغيره را      (queries)های انتقادیِ خود، سؤاالت               کنم که خواست     از تو خواهش می       
شده بنويسی. برای من اين امرِ بسيار مهمی است، زيرا من طبعِ                           روی صفحات تصحيح     

ام تا     زود مترصّدم. درمورد فصل چهارم من آنقدر عرق ريخته                         دومی ازکتاب را دير يا              
کار تحقّق يافت،       که اين    آنها را پيدا کنم. سپس هنگامی           و اتّصال    اصل مطالب يعنی ربط 

های آبی يکی       آخرين کارِ تجديد نظر پرداخته بودم، ـ کتاب                    که من به    درست در موقعی      
ها انطباق دارد بسی  تئوريکم کامالً با فاکتپس از ديگری سررسيد، و من  از اينکه نتايجِ 

شاد و خُرسند شدم. در پايان بگويم اين قسمت هنگامی نوشته شد که من گرفتارِ يک                           
   دادند.(...) ها و طلبکاران مرا آزار می بودم و هرروز دمل [زخم] ای التهاب شديد قرحه

  کارل مارکس تو
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  مارکس به انگلس
  ۱۸۶۸ آوريل ۳۰لندن، 

  
  ،مفرِد عزيز

(...) اين خود طبيعی است که تو از اُسلوبِ بيان نرخِ سود آگاه شوی. بنابراين من                      
روند دانی درکتاب دوم دهم. چنانکه میبرايت توضيح میخطوط  ترينکلّیسيرِ آن را در 

نی: تعيينِ اَشکالِ شود. يعاست بيان میکه درکتاب اول آمدهبرپاية مقدماتی سرمايه گردشِ
آيند، از قبيلِ سرماية استوار و سرماية گردان،                     وجود می    جديدی که از روند گردش به              

کنيم که اگر     قبولِ اين نکته اکتفا میوغيره. سرانجام، درکتاب اول ما به )١(چرخشِ سرمايه
شود، اين مبلغِ      ی، يکصد ليره تبديل به يکصدوده ليره م       اضافی] [ارزشارزش در توليد اضافه

کند که از نو درآنها مستحيل شود. ولی اکنون ما به                    آخری نيز در بازار عواملی را پيدا می
کند  پردازيم که در چه شرايطی سرماية مزبور اين عوامل را پيدا می      مطالعة اين مطلب می

سهمِ آميزیِ    های مختلف، درهم        آميزیِ اجتماعیِ سرمايه         عبارت ديگر مسئلة درهم          يا به  
  دهيم.را با يکديگر مورد توجه قرار می )٢( )  m= ها و سودها (سرمايه

عناصری  آن به     تبدلِ    مختلفه و    اَشکالِ ارزش درسپس درکتاب سوم به استحالة اضافه
  رسيم. که از يکديگر جدا هستند می

 رزش  ا اضافه  يا مقولة ديگری برای        ديگر نامِبرای ما چيزی جز  سوددر بادیِ امر، 
شده اينکه در شکلِ دستمزد، مجموعِ کار مانند کارِ پرداخت                     نيست. نظر به    اضافی]    [ارزش     

کار، نه از کار         نشدة اين    آيد که قسمت پرداخت         نظر می  کند، ضرورتاً چنين به        جِلوِه می   
هم نه از بخشِ متغيرِ آن، بلکه از مجموعِ سرمايه. از                  بلکه از سرمايه ناشی شده است، آن

                                                
)۱ (Rotation 

)۲ (m اضافهبه عالمت قرار داده شده است. اضافی][ارزشارزش عنوان  
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گيرد، بدون آنکه ازلحاظ کمی بينِ آنها                  خود می   به   سود شکلِ  ارزش    اضافه  است که  آنج  
  ای و پندار آن چيزِ ديگری نيست.فرق گذارده شود. اين جز شکلِ پديده

ريخته برای توليد        شده در توليد کاال (سرماية پيش  ای از سرماية مصرفسپس حصّه
ی از سرماية استوار که مورد استفاده قرارگرفته                     کاال، سرماية ثابت و متغير، منهای قسمت              

دار،  کند، زيرا برای سرمايهکاال جِلوِه می یشدهقيمت تماماست)، مانند  ولی مصرف نشده
شدة او را     ، قيمت تمام    برای وی مستلزمِ مخارج بوده است             آن قسمت از ارزشِ کاال که 

دار درقيمت       اال ازنقطة نظرِ سرمايه    نشدة وارد درکعکس، کارِ پرداختدهد و بهتشکيل می
مازاد قيمت فروش بر          ارزش = با سود، مانند           گردد. اکنون اضافه         اش وارد نمی       شده تمام  

 Wکاال را شود. پس اگر ما ارزشِگر میجِلوِهاش شدهقيمت تمام
را   اششدهمقيمت تماو  

K       گاه  بخوانيم، آنW = K + m     و لذاW - m = K      و بنابراين  W       بزرگتر ازK      است. مقولة
  شده، در اجزاِء توضيحات آينده بسيار واجب است.جديد، يعنی قيمت تمام

تر از   پائين  تواند کاال را به         دار می    شود که سرمايه    از اين مقدمه بدواً چنين نتيجه می   
ن اش بفروشد)، و اي         شده شرط آنکه باالتر از قيمت تمام           بفروشد و سود کند (به  ارزشش

  کند.ای است که رقابت اعمال میکنندهبرای درک عملِ تعديل قانون اساسی
 نرخِ ارزش متفاوت است، از اضافه شکلِ صوریبهپس اگر در بادیِ امر، سود فقط 

کند، زيرا در يک         فرق پيدا می  ارزش نرخِ اضافهطورِ واقعی با عکس بالفاصله به، بهسود

Vمورد فرمول
m    و در مورد ديگرV + C

m              شود که  است، و ازآنجا فوراً چنين نتيجه میV
m 

V + Cبزرگتر از     
m              ارزش است مگرآنکه          و نرخِ سود کوچکتر از نرخِ اضافهC      مساوی با

  )١(صفر باشد.

شود داده شده است، چنين نتيجه می          که درکتاب دوم     معذلک با توجه به توضيحاتی
کاالی جمله مثالً براساسِ محصولِ هفتگیِهای سود را برپاية هرمحصول و ازآنکه ما نرخ

                                                
  Cبرای سرماية ثابت فرض شده است و بنابراين اگر                  Cعالمت سرماية متغير و به V) خواننده توجه دارد که ۱(

صورت  نشده و درآن        معنای آن است که هيچ سرماية ثابتی برای توليد کاال مصرف   مساویِ صفر فرض شود به
 و سود عيناً يکی خواهد بود.  اضافی][ارزشارزش که نرخِ اضافهاستبديهی
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V + Cکنيم: معينی حساب نمی
m يک سال استارزشیمعنای اضافهدر اينجا به که در جريان

عکسِ سرماية درچرخش).          ساله (به   يک ريختة   شود در رابطه با سرماية پيش           توليد می   
V + Cبنابراين

m است.نرخِ ساالنة سود معنای دراينجا به  
که چگونه يک چرخشِ متفاوت سرمايه (که   پردازيم اين بررسی می سپس ما بدواً به

و های سرماية استوار است          های سرماية گردان و حصّه   قسمتی وابسته به رابطة بين حصّه
قسمت ديگر با تعداد چرخشِ سرماية گردان در جريان سال وغيره وغيره بستگی دارد)                       

  .ارزش ثابت مانده است که نرخِ اضافه دهد درحالی نرخِ سود را تغيير می
V + Cگرفته و     را مفروض       از آنکه چرخش       ولی پس    

m    مثابه نرخِ ساالنة سود        را به
تواند، مستقل از        کنيم که چگونه اين نرخ سود می            را تحقيق می    پذيرفتيم، آنگاه مطلب          

  شود، تغيير نمايد. ارزش و حتّا حجم آن حاصل می که در نرخِ اضافه تغييراتی
در   ارزش ضرب      نرخِ اضافه    ارزش مساوی با           ، يعنی حجمِ اضافه      mاينکه    نظر به  

، بناميم   Pنرخِ سود را       و  rرا    ارزش     نرخِ اضافه    صورت اگر ما       است، درآن      سرماية متغير    

V + Cآنگاه
V +r   =Ṕ  در اينجا چهار مقدار  .P  ،r  ، V ،C توانيم بدون  دراختيار ماست که می

ازآنها را مجهول و سه مقدارِ ديگر  يعنی همواره يکی تفاوت روی هر يک ازآنها کارکنيم.
کات نرخ سود را، در تفاوت با                را معلوم فرض نمائيم. اين عمل کلّية موارد ممکنة حر                    

های نرخ سود      حتّا تفاوت   (تا نقطة معينی)  to a certain extentارزش و  حرکت نرخ اضافه
دهد. البته اين مسئله برای کلّية پيشينيان من                   دست می   ارزش، به       را با حرکت حجمِ اضافه   

  باقی مانده بود. ناپذير توضيح
ده و ازجمله برای فهمِ تأثيرِ قيمت موادّ اوليه در                       دست آم    که از اين راه به           قوانينی   

ارزش بينِ توليدکننده وغيره             هرنَحوی هم که بعداً اضافه          نرخ سود بسيار اهميت دارد، به              
ای را     تواند شکلِ پديده       دهد. اين امر فقط می          تقسيم شود، صحت خود را از دست نمی            

V + Cکه عکس، درصورتی تغيير دهد. به
mاضافه ارزشِ اجتماعاً توليدشده،       را همچون نسبت

  قابل اعمال هستند. مستقيماًبه سرماية اجتماعی تلقّی نمائيم، آنگاه قوانينِ مزبور 
.II  آنچه که در بند.I نی از توليد و خواه                 بهسرمايه، خواه در رشتة معي مثابه حرکات
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وسيلة آن ترکيبِ سرمايه وغيره           که به   رکاتی  مانند سرماية اجتماعی مطرح شده است، ـ ح 
های مختلفة توليد      رشته های سرمايه، که در مانند تفاوت حجم، اينک  شود ـ متحول می

  گيرد. ، مورد توجه قرار میکار افتاده است به
ارزش، يعنی        کردن نرخِ اضافه        شود که با وجود ثابت فرض            صورت ديده می       درآن    

کار، تول           بهره   از  لنتيجه توليد اضافه             کشی  با ارزش و   لتبع          يد با در  نرخ سود    ارزش و 
های مختلفة سود، رقابت يک  . ولی ازاين نرخمتفاوتندهای مختلفة توليد با يکديگر  رشته

آورد. اگر اين نرخ متوسط سود را به بيان مطلق                      وجود می     نرخ متوسط يا عامِّ سود را به          
ارزشِ توليدشده (طیِّ       يگری نخواهد داشت که اضافهخود تحويل نمائيم جز اين معنای د

ريخته، درمقياسِ اجتماعی،             دار به مجموعِ سرماية پيش          وسيلة طبقة سرمايه     يک سال) به    
که ساليانه     ارزشی  و اضافه C۴۰۰ + V ۱۰۰ تقسيم شده باشد. مثالً اگر سرماية اجتماعی = 

و ترکيبِ     C۸۰   + V ۲۰ جتماعی =    باشد، آنگاه ترکيبِ سرماية ا           m  ۱۰۰کند =    توليد می  
گردد.  % که نرخ سود است می C۸۰ + V ۲۰  + m۲۰ = ۲۰ محصول (برحسبِ درصد) = 
  )١(اين همان نرخِ عامِّ سود است.

های مختلفة     کار رفته در رشته        های به    کوشد بينِ حجمِ سرمايه      آنچه را که رقابت می 
است يعنی   داری      کمونيسمِ سرمايه    ز  های متفاوت تحقّق بخشد، عبارت ا             توليد با ترکيب  

که بخشی از سرماية کلِّ          نسبتی  های توليد، به        حجمِ سرماية متعلّق به هر يک از محيط           
  آورد. دست می ارزشِ کلّ را به دهد، جزِء قابل قسمتی از اضافه اجتماعی را تشکيل می

د (برمبنای    های تولي     پذير نيست، مگر اينکه در هر يک از محيط  ولی اين سود تحقّق
، و نرخِ اجتماعیِ         C۸۰   + V ۲۰ که سرماية کلّ =       فرض مذکور در فوق يعنی درصورتی    

V+Cسود  = 
m
2080

% سود، نسبت     ۲۰شده +    قيمت تمام     ،  محصولِ ساالنة کاال به      باشد) 20
، ريخته   چه مقـدار از سرماية استوار پيش             ريخته، فـروخته شود         به ارزشِ سرماية پيش        

                                                
يعنی  « زيرنويسی از مترجم با اين مضمون آمده:        در پايان همين صفحة کتابِ اصلی : تذکّر بازنويس[ )۱(

تن وجود ندارد. همچنين          ، که عدد تُک آن در م   .» ريخته ارزش تقسيم بر مجموعِ سرماية پيش حجمِ اضافه
 ند.]ا شود. بنابراين، اين موارد در چاپ آن جاافتاده مشخّص شده باشد، ديده نمی I.که با  متنی
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اما    ) ١( شود، هيچگونه اهميتی در اين مورد ندارد.                    شود يا نمی    شده وارد می      در قيمت تمام
تعيين قيمت کاالها از ارزش آنها               برای آنکه اين منظور حاصل شود ضرور است که                 

 هائی از توليد که ترکيبِ درصد سرمايه عبارت از     . فقط درآن رشتهانحراف حاصل نمايد

C۸۰ + V ۲۰ کاالها  ريخته، با ارزشِ % از سرماية پيش۲۰شده) +  مت (قيمت تماماست، قي
است) قيمتC  ۹۰    +V  ۱۰     متجاوز است (مثالً        ۸۰از    C  که عنصر   کند. آنجائی      تطبيق می  

کمتر باشد    ۸۰از     Cعکس عنصرِ   که اگر به     شده باالتر از ارزشِ آنهاست، درصورتی                   تمام  
  گيرد. تر از ارزش قرار می ) قيمت مزبور پائينC ۷۰  +V ۳۰(مثالً 

های   نرخِ برابر بينِ توده    ارزش اجتماعی را به سان تعديل شده و اضافه که بدين قيمتی
کاالها و مرکزی        ) ٢( کند، عبارت از قيمت توليد            نسبت مقدار آنها، توزيع می             سرمايه، به    

  های بازار درحرکت است. است که پيرامون آن قيمت
  

اين روند برابرسازی، حتّا               رآنجا انحصارطلبی وجود دارد از      که د هائی از توليد رشته
که نرخ سود آنها باالتر از نرخِ سود اجتماعی باشد، مستثنی هستند. اين مسئله                    درصورتی

  های مالکانه اهميت دارد. درآينده برای تشريحِ بهره
های   پس در اين فصل الزم خواهد آمد که عللِ مختلف برابرسازی ميان سرمايه                             

که برای اقتصاددانان عامی مانند عللِ تشکيلِ سود جِلوِه              کاراُفتاده، يعنی امری گوناگون به
  کند ايضاح گردد. می

شدن درقيمت   از مستحيل ها پس که ارزشای  ایِ تغييريافته شکلِ پديدهدر دنبال آن: 
ه سابقاً بيان شده و     ک  ارزش، يعنی قوانينی          گيرند، قوانينِ ارزش و اضافه               خود می    توليد به   

  قوت خود باقی هستند، مورد بحث قرار خواهدگرفت. به

                                                
به    است  آن   سال عمرِ طبيعیِ    ۱۰که   ابزاری      زيرا سرماية استوار، مثالً ماشين             ) ۱(   دهم    نسبت يک   ، ساليانه 

األصول در  دهمِ ديگرِ ماشين، علی اشته شده است و نُهگذ حسابِ سرماية ثابت شود ولذا به درتوليد وارد می
  گردد. شده وارد نمی آيد و لذا در قيمت تمام حساب می های بعد به سال

)۲( Prix de production - Produktionspreis 
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.III ِجامعه.  گرايش پيشرفت مطلب ازآنچه درکتاب      اين نزولیِ نرخ سود درجريان
تبع رشد نيروی بارآورِ اجتماعی بيان شده است نتيجه  اول درمورد تغييرِ ترکيبِ سرمايه به

(پلِ خَربگيری)  Pons asiniاست که در روی  هائی  ين پيروزیشود. اين يکی از بزرگتر می
  تمامِ اقتصاد تا روزگارِ ما انجام شده است.

.IV        ِينجا فقط سخن بر سر ا لّد    تا  مو ماية  ه    سر به       بود ينک  ا ية   وسيلة   است.  سرما
  شود. تغييری حاصل می تجاری

م نيست ميليون   بوده است (مه       ۵۰۰بنا بر مفروضات سابق، سرماية مولّد جامعه =               
% است. اکنون      ۲۰ = ، نرخ عامِّ سودC۴۰۰ + V ۱۰۰ +  mṔ۱۰۰قرار:  ميليارد) بدين باشد يا
  باشد. ۱۰۰که سرماية تجاری =   کنيم فرض

محاسبه شود. بنابراين نرخ عام سود از               ۶۰۰ برمبنای ۵۰۰جای  بايد به m ۱۰۰پس 
3% به۲۰

ما   تر شود   اکنون قيمت توليد (برای اينکه مطلب ساده                د.  % تنزّل خواهد نمو       2۱۶
شدة تودة     ، يعنی کلِّ سرماية استوار، وارد درقيمت تمام                 C ۴۰۰کنيم که  دراينجا فرض می

3شود) =    است که ساليانه توليد می        کاالهائی    
فروشد و اگر ما از         می  ۶۰۰.تاجر به      1۵۸۳

3است  ۱۰۰اش که     اش صرف نظر کنيم، وی بابت سرمايه             قسمت استوارِ سرمايه    
2۱۶  ، %

6ديگر عبارت به برد يا داران مولّد سود می اندازه سرمايه همان يعنی به
اجتماعی     ارزش     اضافه 1

ود دهد. کاالها درمجموع و درمقياسِ اجتماعی طبق ارزشِ خ                            خود تخصيص می     را به   
صورت   روند. صد ليرة استرلينگ وی (صرف نظر از قسمت استوار) جز به                        فروش می     به 

بلعد يا    رود. آنچه وی بيش از اين مبلغ می                 کار نمی    نَحوِ ديگری به      سرماية پولیِ سيار به      
است يا بازی روی نَوسانات قيمت کاالهاست، يا نزد تاجرِ                         برداری      صاف و ساده کاله      

کار زشت     هرچند اين    است،    کاری    معنای خاصِّ آن، در شکل سود، اُجرت        فروش به جزئی
  و غيرمولّد باشد.

.V   آيد، يعنی بنا به        که در عمل جاری بدان داده شده درمی                    شکلی سان سود به    بدين
3فرض  

شود. سپس    و بهرة پول بيان می         ) ١( سود تصدی    % . آنگاه تقسيمِ اين سود، به            2۱۶

                                                
)۱( Profit d'entreprise – Unternehmungsgewinn  
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  و ماهيت اعتبار. )١(زا ماية بهرهسر
.VI  به بهرة مالکانه. )٢(ودستغييرشکل اضافه  

.VII ی       رسيم ای می اَشکالِ پديده سرانجام ما بهعام است:   که نقطة حرکت اقتصاددانان
خيزد.    آيد، مزد از کار برمی          بهرة مالکانه ناشی از زمين است، سود (بهره) از سرمايه درمی

شود. حرکت ظاهری        نَحوِ ديگری ديده می         ايم اکنون مسئله به         ه ما رسيده   ک  جائی   ولی به   
که تا     ای   شود، نظريه     ويران می     اسميث   آدام    از آن نظرية سخيف        توضيح يافته است. پس       

است که قيمت کاالها عبارت از اين سه                 امروز ستون سرتاسریِ اقتصاد و مبنی بر آن                  به 
ارزش     از سرماية متغير (دستمزد کار) و اضافه                 است  ت درآمد است يعنی منحصراً عبار           

شود.   (درآمد زمين، سود، بهره). سپس حرکت تام از ديدگاه اين شکلِ ظاهری مطرح می           
اينکه اين سه عنصر (دستمزد کار، بهرة مالکانه، سود يا بهره) منشأ درآمد  و باألخره نظر به

مبارزة    ران وکارگران مزدور هستند، در پايان،                         دا   سه طبقه يعنی مالکينِ زمين، سرمايه          
  گردد. کشد، بيان می که در درون آن حرکت به تالشی و انجامِ اين کثافت میطبقاتی 
  

    کارل مارکس توبا سالم، 
  
  
  
  
  
  
  

                                                
)۱ (Capital productif d'interêts – Zinstragendes Kapital  
)۲( Sur-profit – Surplusprofit 
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;�<%-=!  
  

  )١(کوگلمان های مارکس به  نامه

     
I .  

  ۱۸۶۷نوامبر  ۳۰لندن، 
  

  ِ عزيز،کوگلمان
جواب شما روا داشتم تنها معلولِ بدیِ حالت مزاجیِ من بوده                       تأخيری که من در        

  ام. است. باز چند هفته است وضع سگی پيدا کرده
دارم.      ايد تقديم می      خود داده       که به   مناسبت زحماتی     بدواً بهترين تشکّرات خود را به           

يره)  وغ  Götz گوتس  (با  ليبکشت عالوه نويسد ياخواهد نوشت. به می )٢(ليبکنشتبه  انگلس
(بازرسی)      enquiryيک  بخواهد دربارة وضع کارگران مبادرت به          رايشتاخداشت از  درنظر

خواهش او چند سند پارلمانی را که                 من دراين مورد نوشت و من بنا به                نمايد. وی به       
نامة داخلیِ وقت         اين امر بود برايش فرستادم. اين نقشه نگرفت، زيرا بنابرآئين                            مربوط به    

بنويسيد و اين امر         ليبکشت توانيد به      امری شما بهتر از انگلس و من می             نرسيد. دربارة       

                                                
)۱ ( Ludwig Kugelmannم، صفحة چاپ  گفتار برای زيرنويسِ پِی شخص به . دربارة اينکنيد. مراجعه ۷۰دو  
)۲( Wilhelm Liebknecht )۱۸۲۶سينِ معروف سوسيال ۱۹۰۰ـآلمان. وی درقيامِ  دموکراسیِ ) ـ يکی از مؤس

های شصت  انگلستان گرديد. درسال مهاجرت به تيجة شکست قيام مجبور بهشرکت نمود و درن Badeايالت 
در رهبریِ جنبش  )August Bebel(بِبِل اوگوستهمراه  تاريخ به آلمان برگشت و ازآن  قرن نوزدهم مجدداً به

  کارگریِ آلمان نقش مؤثری ايفا نمود.
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کتابِ من جلب نمايد. اگر           که وی واقعاً وظيفه دارد درمجامع کارگری توجه را به      است آن
 کنند. قاپند و آن را خراب می مطلب را می السالچنين نکند آنگاه هواداران  

است)   (Roscher)روشر  يار و پيرو و هوادارِ           دانش    اليپزيگ   در    (که   (Kontzen)کونتزِن 
ای ازکتاب را خواسته است و درعوض وعده داده است                            از من نسخه     ليبکشت وسيلة   به 

 مايسنِر  وسيلة   نظر خود، تهيه نمايد. بنابراين کتاب به                نقطه  که گزارش مفصّلی ازآن، بنا به 
(Meissner) د، آغازِ خوبی خواهد بود.برای او فرستاده شده است. اگر وعده انجام شو  

های شما ذکرشده، برای     ، که در يادداشت "Faucher"جای به "Taucher"اشتباه چاپیِ 
شخص در ميان      است. اين     من دلچسب بود. فاوخر در زُمرة "پادو واعظان" اقتصادی                               

                   فقط   شود. اگر     وغيره نام برده نمی          مول  ،  راو   ،  روشر  "فُضَالی" اقتصاددانان آلمانی، مانند
همين جهت من هرگز از او مانند             اسمی از او برده شود برای وی نهايت افتخار است. به         

  )١(ام. کار برده مثابه فعل به ام، بلکه تنها او را به اسم خاصّ ياد نکرده
کار و مانوفاکتور"          های راجع به "روزانة کار"، "همکاری"، "تقسيم    خواهشمندم بخش

است، به خانم خودتان        که فوراً خواندنی هائی مثابه قسمت ا بهو سرانجام "انباشت بدوی" ر
دهيد.    دست  را به آن [کليد] مفتاح بايد شما اصطالحات نامفهوم خود برای توصيه کنيد. سپس

  دهم. های ديگری بروز کرد، من خود را دراختيار شما قرار می که دشواری درصورتی
لی ازکتاب من در فرانسه (پاريس)                اميد بسياری پيدا شده است که گزارشِ مفصّ                

) ، و حتّا ترجمة       Courrier françaisفرانسه     کوريه    انتشار يابد (متأسفانه در نشرية پرودونیِ
  آن نيز  درنظرگرفته شده است.

محض اينکه حالم بهتر شد دراين باره بيشتر برايتان خواهم نوشت. دراين فاصله،  به
  های شما همواره مشوق من هستند. مهاميدوارم که شما بيشتر بنويسيد. نا

  کارل مارکس شما
                                                

گير)   (دم     Faucherوجه به معنای کلمة آلمانیِ         کار برده است، با ت   که مارکس دربارة اين شخص به ) ظرافتی۱(
کتاب  نام ياد نکرده است، فقط در دوجای                  به   Julius Faucherشود. مارکس هيچگاه درکاپيتال از                 روشن می   

که ما     را ساخته است     Vorfauchren) از نام اين شخص فعلِ        ۲سطر ۷۲۹و صفحة  ۲در زيرنويس ۳۸۸(صفحة 
  ايم. کرده در هردو مورد "پادو" ترجمه
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II .  

  ۱۸۶۸مارس  ۱۷لندن، 
  

موجب مسرت بسيارِ من شد. معذلک وی بيان مرا تا حدودی بد فهميده  )١( Mنامة 
که من صنعت بزرگ را تنها مانند مادرِ تناقض معرفی   ديد صورت وی می است. درغيراين

مثابه آفرينندة شرايط مادی و معنویِ الزم برای حلِّ اين                          ا به حال آن ر نکرده، بلکه درعين
  تواند از راه نرم و راحتی پيشرفت نمايد. هرحال نمی که به ام، حلّی تناقض تلقّی نموده

دهد طبقة کارگر        که امکان می      مثابه نخستين شرطی     اما درمورد قانون کارخانه ـ به                
است  حرکت خود داشته باشد ـ خواست من اين  برای تکامل و  (elboroom)آزادیِ عمل 

داران بلکه        تنها عليه کارخانه که ازجانبِ دولت تحميل شود و جنبة قاهرانه داشته باشد، نه
مراجعه کنيد که من درآنجا به             ۵۴۲صفحة  ۵۲حتّا عليه خود کارگران نيز. (به زيرنويس  

 Mاينکه اگر آقای         مضافاً به    ) ٢( کنم.   می  مقاومت کارگران در برابرِ تحديد روزانة کار اشاره   
  تواند اين مقاومت را درهم شکند. خرج دهد، می انرژی به Owen اووِنهمان اندازة  به

که باألنفراد و شخصاً مورد توجه قرارگيرد، دراين                          دار، درصورتی         اينکه ازکارخانه        
ی تأثيرنمايد)، من         مورد کار مهمی ساخته نيست (مگر تا آن حد که بکوشد در قانونگزار      

  گويم: می ۲۴۳خود نيز آن را  در صفحة 
به      اد                             "ولی  فر ا  تني يا سوء  حسن نيت  مر منوط به  ا ين  ا يد گفت که  با طورکلّی 

ها اين امر       . با وجود همة اين        ) 4( ۱۱۴و همچنين در زيرنويس )٣( دار نيست، وغيره" سرمايه
نَحوِ  وغيره به اووِن، فيالندارانی چون  انهتواند با عملِ خود مؤثر باشد، کارخ را که فرد می

بايست دارای جنبة  اند. البته واضح است که فعاليت اساسیِ آنها می اثبات رسانده شايانی به
                                                

  است. (Bielefeld) فيلد بيلهدارِ  ، کارخانه Gustav Meyer گوستاو ماير) مقصود ۱(
  کاپيتال است. ) صفحة ذکرشده مربوط به نخستين چاپ آلمانی۲ِ(
  اين ترجمه مراجعه شود. ۴۳۶و  ۴۳۵) به صفحة ۳(
  همين ترجمه. ۴۳۶) زيرنويس صفحة ۴(
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  عمومی باشد.
، بايد آنها را درزُمرة طرارانی                  آلتراسدر  (Dollfus)دولفوساما درمورد کسانی چون 

قراردادهای خود بينِ کارگران و خودشان مناسبات                وسيلة شرايط اند به شمرد که توانسته
خيز است.    حال بهره     سرواژی برقرار سازند که برای آنها از هرحيث راحت و درعين                              

اند و    برخی از جرايد پاريس با شدت تمام از رخسارِ اين قبيل اشخاص پرده برداشته                                 
ها را در مورد         ترين ماده      هشرمان   ها اخيراً بی      دولفوس    همين سبب است که يکی از اين          به 

وآن از اين قرار           (Carried)تصويب رساند      قانون مطبوعات در مجلس پيشنهاد نمود و به          
  بود که:

"La vie privée doit être murée"  
  (بايد دورِ زندگیِ خصوصی ديوار کشيده شود).
  

  با درودهای صميمانه به گرامی خانم شما
  کارل مارکس شما 

 
 

III .)١(  
 ۱۸۶۸ن، يازدهم ژوئية لند

   
  دوست عزيز!

دارم. حتماً  ايد بهترين تشکّرات خودرا تقديم می که فرستاده مناسبت چيزهائی (...) به
خود را بيش از  (Mannequin piss)چيزی ننويسيد. واالّ اين آدمک چوبیِ نَموک  فاوخربه 

که اگر   است  خواهد آورد ايندست  اندازه مهم تصور خواهد کرد. تمامِ آنچه را که وی به

                                                
نگاشته اهميت خاصّی  کوگلمانهای  برای چاپ روسیِ نامه ۱۹۰۷ گفتاری که در سال لنين ضمن پيش) ۱(

ترِ مارکسيسم،  تر وعميق را برای درک وسيع شده وآن قائل کوگلمان مارکس به ۱۸۶۸برای نامة يازدهم ژوئية 
سانی ک است. لنين به ای دانسته العاده کار" "اقتصادعاميانه" دارای اهميت فوق و ازجمله درمورد تئوریِ "ارزش
 اين نامه را توصيه نموده است. کنند مراجعة دقيق و مکرر به که شروع به خواندن کاپيتال می
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را چنانکه  باستيامقدارِ ارزش،  به  منتشر شود، من درقسمت مورد بحث، راجع چاپ دومی
است که    شايستة او است چوبکاری خواهم نمود. اگر اين امر تاکنون انجام نشده برای آن 
ه" خواهد     جلد سوم حاویِ فصلِ مخصوص و مشروحی دربارة اين آقايان "اقتصاد عاميان             

و امثالِ وی "ارزش مصرف"               فاوخر   بود. عالوه بر اين، برای اينان طبيعی خواهد بود که           
شده، بلکه از فقدان چنين           های خويشتن را، نه از حجمِ نيروی کارِ مصرف                    نويسی   درهم   

اندازشده" ناشی بدانند. و اين "کشف" را که در نزد               مصرف نيروی کار، يعنی از "کارِ پس
ی محترم نيز خود کاشف آن باستيامزبور باچنين خوشامدی روبرو شده است، حتّا آقايان 

تر"استنساخ"      نبوده، بلکه وی آن را برحسبِ عادت خويش ازآثارِ نويسندگان بسيار قديم                         
  و يارانش مجهول است. فاوخرنموده است. البته اين منابع بر  برداری] [نسخه

بايد گفت که مردک با پذيرش اين (Zentralblatt)  سنترال بالتمورد روزنامة  اما در
مطلب، که اصوالً اگر بخواهند تحت کلمة ارزش چيزی بياَنديشند ناچار بايد تسليمِ                                 

بيند که    های من شوند، بزرگترين امتيازات ممکنه را داده است. بيچاره نمی                               گيری   نتيجه 
مناسبات    که من از       را  يلیداشت، تحل نمی هم دربارة "ارزش" وجود اگر درکتاب من فصلی

  بود. دهم خود دليل و برهان وجود رابطة حقيقیِ ارزشی می واقعی می
شود فقط مبتنی بر نادانیِ          که دربارة ضرورت اثبات مفهومِ ارزش می                     هائی   پرحرفی   

است. اين مطلب را که       صرف، چه درمورد مسئلة مورد بحث و چه دربارة اُسلوبِ علمی
گويم طیِّ يک سال بلکه حتّا درعرضِ چند هفته ـ دست ازکارکردن                          ـ نمی اگر ملّتی    

داند که تودة محصوالت            داند. و نيز هرکودک می             شود، هرکودکی می        بردارد هالک می         
های مختلف و کماً مشخّصی        های گوناگون، مستلزمِ آن است که توده       مربوط به نيازمندی

است که ضرورت توزيعِ کارِ           د. اين خود بديهی  از مجموعِ کارِ اجتماعی وجود داشته باش
وجه درنتيجة شکلِ مشخّصِ توليد اجتماعی از بين                 هيچ  های معين، به      اجتماعی با نسبت     

  تواند دستخوشِ تغيير شود. رود، بلکه فقط شيوة بروز آن می نمی
نين طبيعی به       شدنی نيستند. آنچه در شرايط تاريخیِ مختلف                 وجه حذف     هيچ  قوا

کنند. و ارزش  مزبور عمل می آن قوانين قالبِ است، که در اند تغيير نمايد فقط شکلیتو می
است که در قالب آن اين توزيع متناسبِ                 مبادلة محصوالت، درست عبارت از آن شکلی                 
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صورت مبادلة       يابد، که ساختمان کارِ اجتماعی به              کار، در وضعی از اجتماع تحقّق می               
که چگونگیِ  است کند. وظيفة علم درست همين کار بروز می انفرادیِ محصوالت خصوصیِ

  دست آورد.  تأثيرِ قانون ارزش را به
های متضاد با قانون "ايضاح گردد"،                   پس اگر خواسته شود که از آغاز، تمامِ پديده                   

جا درست در همين ريکاردواشتباه   آيد که علمی مقدم بر علم تحويل شود. آنگاه الزم می
ر نخستين فصل خود دربارة ارزش، تمامِ مقوالت ممکنه را، که بدواً بايد مورد        است که د

  کند. می شود، يکجا معلوم فرض اثبات ارزش آنها با قانون  انطباق سپس قرارگيرند تا بررسی
که ازسوی ديگر تاريخ تئوری             است  ايد، صحيح    درستی توجه کرده    همچنانکه شما به

غيرروشن، خواه آراسته به پندارها   ارزشی، خواه روشن يا رابطة) ١(که دريافت کند اثبات می
  تر، همواره يکسان بوده است. و يا همراه با تعريف علماً مشخّص

است طبيعی،  ای نظر به اينکه پروسة تفکّر خود ناشی از شرايط است و خود، پروسه
صورت   شد و فقط به   کند بايد پيوسته يکسان با         انديشه تا آنجا که واقعيت را درک می                  

وسيلة آن تفکّر      تکامل و لذا رشد اُرگانی نيز که به               ورسيدگی]      [پختگی   تدريجی، بنا بر نُضجِ       
  سرائی است. گيرد، وجوه تمايز درآن پديد آيد. هرچه غير از اين باشد ياوه انجام می

ی مبادلة    اقتصاددان عامی حتّا کوچکترين تصوری از اين امر ندارد که مناسبات واقع
درجامعة  [لطيف]توانند بالواسطه عين يکديگر باشند. نکتة نغز  ارزشی نمی مقاديرِ روزانه و

ای برای  آگاهانه بورژوائی درست همين است که از پيش هيچگونه نظام و انتظام اجتماعیِ
سازد، در اين جامعه نيز            طلبد و طبيعت ضرور می      توليد وجود ندارد. آنچه را که عقل می

پذير نيست. آنگاه اقتصاددان عامی،                   کند تحقق   که کورکورانه عمل می           طريق ميانگينی    از  
اينکه کشف  گمان گيرد، به واتّصاالت درونی قرار می برداری از ربط که در برابرِ پرده هنگامی
شوند. درواقع         ورزد که ظواهر امور جور ديگری ديده می                       کرده است اصرار می         بزرگی   

صورت   رفتن است. پس دراين    از چسبيدن به ظواهر و امتناع از پيش پافشاریِ وی عبارت
  اصالً علم برای چه الزم است؟

                                                
 اختيار شده است. Auffassungو  Conception ) دريافت در برابرِ اصطالحِ فلسفی۱ِ(
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واتّصاالت روشن         ولی در اين امر باز دليلِ پنهانیِ ديگری وجود دارد. آنگاه که ربط            
گردد هرگونه اعتقاد تئوريک به ضرورت بقاِء دائمیِ وضع موجود، با انهدامِ عملیِ اين  می

ساختنِ اين درهمیِ         ريزد. بنابراين نفع مطلقِ طبقات حاکمه در جاويد                     ت، فرومی     معتقدا  
شان در    زنان پرحرف که تنها برگ برنده              خالی از تفکّر است. وگرنه اجيرکردن اين بهتان             

زمينة علمی ثبوت اين مطلب است که اصالً در علم اقتصاد نيازی به انديشيدن نيست،                             
  چه ضرورتی دارد؟

هرجهت همين امر که کارگران  بهاست و بيش از کافی).  (کافی Satis supraqueباری 
اند،    روشنی درآن نگريسته          اند و به     و حتّا صاحبان صنايع و بازرگانان کتابِ مرا فهميده                    

آن دارند که من به فهم و ادراک آنان پربها                   شکايت از )١( که اين "علَمای خطّاط" درحالی
اند،    ات اينکه تا چه درجه اين آخوندهای بورژوازی به انحطاط گرائيده                                ام، برای اثب         داده    

  کند. کفايت می
اش   کنم، بااينکه برای روزنامه              را توصيه نمی     (Schweitzer)من انتشارِ مقالة شوايتسر        

  چيز خوبی تهيه کرده است.
  کارل مارکس شما  

 
ت کردم. من آن را برای            درياف     (Dietzgen)ای دربارة کتابم از ديتسگن                راستی مقاله    

  فرستم. می شتنليبک
  
  
  
  
  

  
 

                                                
)۱ (Schriftgelehrten  (در متن) وScribe  (در ترجمة فرانسوی)[مالّ نُقَطی] . 
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 فهرست برخی اصطالحات
  

 فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
               
Value Wert Valeur                                               ارزش  
Process of Wertbildungsprozess Production de valeur – )  (روند آفرينی ارزش   
    producing value  Formation de valeur (procès) 
Process of producing Verwertungsprozess Production de plus-value ند یزائفا ارزشور)(  
     Surplus-value 
Exchange-value Tauschwert Valeur d’échange                       ارزش مبادله

Use-value Gebrauchswert Valeur d’usage                          ارزش مصرف    

Exploitation Exploitation, Ausbeutung Exploitation کشی)                       استثمار (بهره  

System of protection Protektionssystem,    Protectionisme        اُسلوب حمايتی                  
       Schuzsystem 
Fiscality, taxation Fiskalität, Steuerwesen Fiscalité   بندی داری، اُسلوب ماليات خزانه اُسلوب

Corporation Zünftig Corporati                                   اصنافی، صنفی 
Surplus-value Mehrwert Plus-value                       ارزش                   اضافه

Extra surplus-value Extramehrwert Plus-value extra           العاده  ارزش فوق اضافه  

Absolute surplus-value   Absoluter Mehrwert Plus-value absolue           ارزش مطلق  اضافه  

Relative surplus-value Relativer Mehrwert Plus-value relative ارزش نسبی               اضافه  

Surplus-labour Mehrarbeit Travail supplementai               کار            اضافه

Surplus-produce Mehrprodukt Produit net              محصول                       اضافه

Over-work Überarbeit Surtravail    وانفرسا)(کار ت کاری] [اضافهکاری افزون

Glut Marktüberfüllung Encombrement du marché       آکندگیِ بازار 
Accumulation Akkumulation Accumulation                                      انباشت 
Primitive accumulation Ursprüngliche Akkumulation Accumulation primitive          دویانباشت ب
Accumulation fund Akkumulationsfonds Fonds d’accumulation             انباشت ـ مايه 
Measure of values Maß der Werte Mesure des valeurs گير ارزش                 اندازه  

Hoarding Schatzbildung Thesaurisation  اندوخت، زراندوزی، گنجسازی 
Hoarder Schatzbildner Thesaurisateur                   اندوختگر، گنجساز 
Productivity Produktivität Productivité                                        بارآوری 
Return, produce Ertrag Rendement                                               بازده 
Crisis Krise Crise                                          بحران                 

Price Preis Prix                                                     بها، قيمت 
Depreciation Depreziation, Entwertung Depréciation               بهاشکنی، بهاشکستگی 
Price of labour Arbeitspreis Prix du travail                                      بهای کار
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  فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
 
Interest   Zinsen Interêt                                                        بهره 
Rent of land Grundrente Rente foncière   بهرة زمين                                

Calendrer Tuchpresser Calendreur کار                                            پِرِس  

Abstinence theory Abstinenztheorie Abstinence (théorie) پرهيز (تئوری)                 

Capitalisation Kapitalisation Capitalisation مايه)                      مايه (فرع پس  

Capital-money Kreditgeld Monnaie de credit                       پول اعتباری 
Universal-money Weltgeld Monnaie universeile                     پول جهانی 
Money-commodity Geldware Marchandise-argent                       پول ـ کاال 
Currency of money Umlauf des Geldes Cours de la monnaie   (جريان پول) پوية پول 
Advance Vorschuss Avance ريز                                                  پيش  

Artificier Handwerker Artisan ور                                                   پيشه  

Reproduction Reproduktion Reproduction                               تجديد توليد 
Simple reproduction Einfache Reproduktion Reproduction simple        تجديد توليد ساده 
Extended reproduction Erweiterte Reproduktion Reproduction    (وسيع) تجديد توليد گسترده
         élargie 
Concentration Konzentration Concentration                         (ردآئیگ) عتجم 
Organic composition Organische Komposition Composition organique (سرمايه) ترکيب آلی 
Value-composition Wertzusammensetzung  Composition-valeu   (سرمايه) ترکيب ارزشی
   
       des Kapitals 
Composition of capital Zusammensetzung des Composition du capital          ترکيب سرمايه 
      Kapitals       
Technical composition Technische Zusammen- Composition technique (سرمايه) ترکيب فنی 
    Setzung des Kapitals 
Intensification of labour Intensifikation der Arbeit Intensification du travail   تشديد آهنگ کار 
Relay system Ablösungssystem System des relèves, تعويض(سيستم)نوبتکاری 
       des relais 
Demand Nachfrage Demande                                                  تقاضا 
Division of labour Teilung der Arbeit Division du travail کار                           تقسيم  

Centralisation Zentralisation Centralisation                                         تمرکز 
Financier Finanzier Financier                               گر، صراف     تنخواه

Discount Diskont Escompte                                                تنزيل  

Labour-power Arbeitskraft Force de travail کار                   کار، نيروی  توان  

Production-fund Produktionsfonds Fonds de production                   توليد ـ مايه 
Wealth Reichtum Richesse                                      ثروت               

Primitive community Naturwuchsiges Communauté primitive دویجامعة اشتراکیِ ب 
       Gemeinwesen 
Theory of compensation Kompensationstheorie Théorie de la compensation (تئوری) جبران 

Detail labour Teilarbeiter Ouvrier parcellaire                 (کارگر) جزءکار 
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 فارسی                        فرانسه  آلمانی انگليسی
   
Rotation Umlaufanzahl der Tours, rotation de la         چرخ، چرخش پول 
       Geldstücke, Rotation       monnaie 
Mass of surplus-value Masse des Mehrwerts Masse de la plus-value ارزش       حجم اضافه  

Mass of money Geldmasse Masse de la monnaie                      حجم پول 

State treasury Staatsschatz Fisc, tresor داری                                        خزانه  

Goods, articles Gut Bien                           خواسته، مال                      

Income Einkommen, Einbringen Revenu                                                    درآمد 

Degree of exploitation Exploitationsgrad Degré d’exploitation کشی              درجة بهره  

Transmitting mechanism Transmissionsmechanismus Mecanisme de transmission انتقال    دستگاه  

Motor Bewegungsmaschine, Motor Moteur                                       کدستگاه محر 

Metamorphosis Metamorphose Metamorphose                  (استحاله) دگرسانی 

Cycle Zyklus Cycle                                دور                              

Circulation Zirkulation Circulation                                (گردش) رانود 

Consumption-fund Konsumtionsfonds Fonds de                (مصرف مايه) ذخيرة مصرف 
       consommation 
Value-relation Werverhältnis Rapport de valeur                       رابطة ارزشی 
Rentier Rentier Rentier خوار                                                  ربح  

Guild, corporation Zunft Corporation                                 (صنف) ستهر 
Competition Konkurrenz Conccurence                             رقابت                

Stagnation Stagnation Stagnation                                                رکود 
Prosperity Prosperität Prosperité                                                 رونق 
Over-time Überzeit Temps العاده فوق زمان  کاری)                     (زياده
       supplementaire 
Labour-time, working-time Arbeitszeit Temps de travail                               کار زمان 
Labour-time socially  Gesellschaftlich Temps de travail کار اجتماعاً                   زمان  
      Necessary      notwendige Arbeitszeit       socialement necessaire 
Surplus labour-time Mehrarbeitszeit Temps de travai                      کارِ زائد  زمان  
        supplementaire 
Necessary labour-time Notwendige Arbeitszeit Temps de travail necessaire کارِ الزم      زمان  

Social formation Gesellschaftsformation Formation social                   ساخت اجتماعی 

Over-production Überproduktion Surproduction                              سرريز توليد 

Fixed capital Fixes Kapital Capital fixe                                سرماية استوار 

Additional capital Zusatzkapital Capital additionne                   لحاقیسرماية ا
   Avanced capital            Vorgeschossenes Kapital Capital avancé )پرداخته پيشريخته( سرمايةپيش  

Merchants’ capital Handelskapital Capital commerciel      سرماية تجاری             

Constant capital Konstantes Kapital Capital constant                          سرماية ثابت 

Money-lenders’ capital Wucher Kapital Capital usuraire                          سرماية رِبائی 

Circulating capital Zirkulierendes Kapital Capital circulant سيار (سرماية گردان) سرماية   
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 فارسی                        فرانسه آلمانی انگليسی
   
Finance capital  Finanzkapital Capital financier                          سرماية مالی 

Variable capital Variables Kapital Capital variable                         رسرماية متغي 

Agiotage Agiotage, Preisspekulation Agiotage بازی                                            سفته  

Profit Profit Profit, bénéfice                               (نفع) سود 

Net profit Nettogewinn, Reingewinn Profit net, bénéfice net ه(خالص، سودرويژه) س  

Utility Nützlichkeit Utilité                                                سودمندی 

Gross profit Bruttogewinn, Bruttoprofit Bénéfice brut, profit brut             هرناس سود 

Intensity of labour Intensität der Arbeit Intensité de travail       شدت کار                     
 Depreciated Depreziiert Deprécié بها (فروکاسته)                         شکسته  

Stagnant form Stockende Form Forme stagnante                   (راکد) شکل آرام 

Value-form Wertform Forme valeur                               شکل ارزشی 

Latent form Latente Form Forme latente                                شکل پنهان 

Total or expanded form Totale oder entfaltete  Forme valeur totale يافتة  تام يا گسترش شکل  

    of value      Wertform      ou développée                           ارزش 
Intermediate form Zwitterform Forme hybride                              شکل دورگه 

Floating form Flüssige Form Forme flottante, active                 شکل روان 

General form of value Allgemeine Wertform Form valeur generale            ارزش شکل عام 

Price form  Preisform Forme prix قيمت                                     شکل   

Equivalent form Äquivalentform Forme équivalent                         شکل معادل 

General equivalent form Allgemeine Äquivalentform Forme équivalent generale شکل معادل عام 

Relative form of value Relative Wertform Forme valeur relative        شکل نسبی ارزش 
      (relative value) 
Particular equivalent form Besondere Äquivalentform Forme équivalent particulier معادلةويژ شکل  

Money of account Rechengeld Monnaie de compte                         شمارپول 

Mode of production Produktionsweise Mode de production                     شيوة توليد 

Finisher Appretierer Finisseur کار                                              صيقل  

Supply Angebot Offre                                                         عرضه 

Symbol of value Wertzeichen Signe de valeur                         عالمت ارزشی 

Return, turn-over Umsatz Chiffre d’affaires                               عملکرد 

Alienation Veräußerung, Entfremdung Alienation                    (ازخودبيگانگی) تغيري 

Product Produkt Produit ه (محصول)                                  فراورد  

Depreciation Depreziation Depréciation                                     فروکاست 
Coercive law Zwangsgesetz Loi coercitive                                قانون قهری 
Piecer Anstücker Rattacheur                                  کار            قطعه

Selling price Verkaufspreis Prix de vente                                قيمت فروش 
Tools, implements Arbeitswerkzeuge Instruments du travail                       کاراَفزار 

Productive labour Produktive Arbeit Travail productif                              کارِ بارآور 



    ۱۲۳۹    کارل مارکس  

  

 فارسی     فرانسه آلمانی انگليسی
                       

Combined labour Kombinierte Arbeit Travail combiné بسته                         هم کارِ به  

Detail labour Teilarbeit Travail partiel                    کارِ جزئی                 

Domestic industry Hausarbeit Travail à domicile                          کارِ خانگی 

Simple labour Einfache Arbeit Travail simple                                   کارِ ساده 

Necessary labour Notwendige Arbeit Travail necessaire                              کارِ الزم  

Labour-fund Arbeitsfonds Fonds de travail                               کار ـ مايه 

Abstract labour Abstrakte Arbeit Travail abstruit                                 دکارِ مجر 

Skilled labour Komplizierte Arbeit Travail complexe                            کارِ مرکّب 

Piece-wage Stücklohn Salaire aux pièces کاری)         کار ـ مزد (قطعه  

Commodity, ware Ware Marchandise                                     کاال، متاع 

Under-employment Unterbeschäftigung Insuffisance d’occupation اشتغال      کمبود   

Time-wage Zeitlohn Salaire au temps                               زدگاه ـ م 

Hoard Schatz Tresor                                                         گنج 

Principal substance Hauptsubstanz Substance principale                     ة اصلیماد 
Raw material Rohmaterial Matière premiére           (مواد اوليه) ة خامماد 
Auxiliary material Hilfsstoff Matière auxiliaire                          ة کمکیماد 
Tool Werkzeugmaschine Machine-outil افزار                                 ماشين  

Working machine Arbeitsmaschine Machine d’operation کار                      ماشين   

Manufacture Manufaktur Manufacture مانوفاکتور                                      

Serial manufacture Organische Manufaktur Manufacture sérielle مانوفاکتورآلی(زنجيری)    

Heterogeneous Heterogene Manufaktur Manufacture héterpgène مانوفاکتورناهمگون   
     manufacture 
Fund Fonds Fonds                                                          مايه 
Exchange Austausch Echange                                                  مبادله 
Gross product Bruttoprodukt Produit brut                         محصول غيرخالص 
Semi-finished product Halbfabrikat Demi-façon ساخته                          محصول نيم  

Object of labour Arbeitsgegenstand Objet de travail                              محمولِ کار 
Wage Arbeitslohn Salaire                                           زدزد، دستمم 
Nominal wage Nominelle Arbeitslohn Salaire nominal                               اسمی زدم    
Hour wage Stundenlohn Salaire à l’heure                            ساعتی زدم 
Real wage Reallohn Salaire réel                                       واقعی زدم 
Advance Vorschuss Avance                                                 مساعده 
Pauperisation Pauperisation Pauperisation            مستمندی، مستمندشدن 
Productive consumption Produktive Konsumtion Consommation productive      بارآور مصرف 
Equivalent Äquivalent Equivalent                                              معادل 
Standard of price Maßstab der Preise Etalon de prix ها                             معيار قيمت  

Magnitude of value Wertgroße Grandeur de la valeur                 مقدار ارزش 



 پيتال. جلد اولکا    ۱۲۴۰

 فارسی     فرانسه آلمانی انگليسی
                       

Economic category Ökonomische Kategorie Categorie économique           مقولة اقتصادی 
Relation of production Produktionsverhältnisse Rapports de production توليد          مناسبات  

Rate of surplus-value Rate des Mehrwerts Taux de la plus-value ارزش             نرخ اضافه  

Rate of profit Profitrate Taux de profit                                    نرخ سود 
Productive power Produktivkraft Force productive مولّد)    نيروی بارآور (نيروی  

Means of enjoyment Genussmittel Moyen de jouissance                  وسائل تمتّع 

Means of payment Zahlungsmittel Moyen de paiement                وسيلة پرداخت 

Means of production Produktionsmittel Moyen de production              وسيلة توليد     

Means of circulation     Zirkulationsmittel Moyen de circulation                رانووسيلة د 
 (وسيلة گردش) 

Means of labour Arbeitsmittel Moyen de travail                      وسيلة کار         

Cost of production Produktionskosten Frais de production ليد(مخارج توليد)هزينةتو  

Tautology Tautologie Tautologie                                         همانگوئی 

Community Gemeinde Communauté                         (همپائی) همبائی 

Combination of labour Kombination der Arbeit Combinaison de کار) بستگیِ هم کار (به بست هم   
        travail  
Co-operation Kooperation Cooperation                                        همکاری 

Machiner system Maschinensystem Système de machines              هيئت ماشينی
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  :يادآوری
  

کمک  کمک لغات موجود وگاه به گاه به  که مترجم  است  هائی اين فهرست متضمن معادل
ها  کرده است. ذکر معادل ست انتخابهای اروپائی ذکرشدة در اين فهر نوسازی در قبال واژه

را ازمعادل فارسی  ها بتوانند مقصود ما اين زبان آشنا به که خوانندگان آنست به چند زبان برای
کار برند و اگر بدان  که اصطالح برگزيدة ما را بپذيرند آن را به دقّت دريابند و درصورتی به

  زند.  مترجمانتقادی دارند لطفاً ما را از نظر خويش مطّلع سا
  

  
 
 

 


