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  پيشگفتار
  

که پايان بخش     را مارکس اثر عمده کتاب از سومين توانستم اين و شد من يار سرانجام بخت با
گويا  که پنداشتم چنين می دوم نشرکتاب هنگام به ۱۸۸۵دارم. درسال عموم عرضه است، به آن تئوريک

های فنّی روبرو خواهم            های مهم آن، فقط با دشواری           نظر از برخی بخش درکتاب سوم، البته صرف
های اثر     که درست همين مهمترين بخش        هائی درآن هنگام از دشواريشد. ولی  عمالً نيز چنين بود.
سازی   روشنی نداشتم و از موانع ديگری که آماده                     چ تصور  وجود آورند هي        توانستند برای من به می

  کتاب را تا اين اندازه به تأخير انداختند آگاه نبودم.
 شد عبارت از ضعف چشمی بود که ساليان دراز زمان                  میاز همه آنچه غالباً مزاحم من  بيش

دهدکه     اجازه می      من  اکنون نيز فقط استثنائاً به         ساخت و هم    مرا به حداقل محدود می   یکار نگارش
که تأخيرپذير نبود         ديگری    های اين مزاحمت گرفتاري         دست گيرم. بر       در روشنائی مصنوعی قلم به         

که مستلزم    کارهائی     های آثار پيشين مارکس و خودم، يعنی                 گرديد: تجديد چاپ و ترجمه              مزيد  
پذير نبود     ازه امکان     که اکثراً بدون مطالعات ت  هائی بودند گفتارها و تکمله پيش تجديد نظرها، تحرير

مرحلة آخر     شوم که مسئوليت متن آن در  ذکر میکتاب اول را مت وغيره. قبل از همه چاپ انگليسی
 که افزايش عظيم نشريات         همين سبب وقت بسياری را از من گرفته است. کسی                  با من است، و به      

حدی تعقيب    مرا تا  ی آثار پيشين مارکس وخودها المللی سوسياليستی و ازجمله تعداد ترجمه بين
وسيلة   که به   که تعداد زبانهائی          خود از اين جهت تبريک گويم            من حق خواهد داد به       کرده باشد، به

کار وی سر برنتابم،         دار بودم از بازرسی            توانستم برای مترجم سودمند واقع شوم ولذا وظيفه     آن می
کارگری  المللی بين  رشد جنبش ای از خود فقط نشانه است. ولی افزايش نشريات بسيار محدود بوده

گذاشت. از نخستين        عهدة من می     ای به رفت. و اين رشد وظايف تازه یشمار م بود که همپای آن به
وسياليستی و  س ملّی   های   زکار ارتباطی ميان جنبش          اجتماعی ما، بخش مهمی ا          روزهای فعاليت       

تناسب نيروگرفتن مجموع        ر به  کا  ف به مارکس و من واگذار شده بود. اين       کارگری کشورهای مختل
ترين وظيفه را در اين مورد               که مارکس تا دم مرگش سنگين          نمود. ولی درحالی          جنبش رشد می   

گردن من افتاد. در اين فاصله مناسبات                  کار روزافزون، تنها به             گرفته بود، ازآن پس اين    عهده نيز به
شود.   روز بيشتر می      تانه روزبه     گرديده است و خوشبخ          کارگری متداول         مستقيم ميان احزاب ملی        

دادم     شود، که ازلحاظ مصلحت کارهای تئوريک خود ترجيح می      من مراجعاتی می وز بهنبااينهمه ه
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سال در اين      که چون من بيش از پنجاه             بود. ولی برای هرکس            آنچه هست می      مراتب کمتر از       به 
زدنی و تأخيرناپذيری است. در    جنبش فعاليت کرده باشد انجام کارهای ناشی از آن، وظيفة سربازن

که در زمينة مسائل مورد عالقة             وجوش ما هنوز هم مانند سدة شانزدهم کسانی اين دوران پرجنب
همين سبب   شوند درست به     پردازند فقط در جهت ارتجاع يافت می                  کار تئوريک می  عموم صرفاً به

نان فقط مداحان اين ارتجاع             پرداز خواند بلکه اي            توان تئوری        است که اين آقايان را حتی نمی             
  روند. شمار می به

يام زمستان اين             خودی خود مستلزم آنست           اين امر که من ساکن لندن هستم به              که در ا
های شخصی    صورت تماس      مناسبات حزبی اکثراً از راه مکاتبه و در تابستان قسمت اعظم آن به                             

ای ازکشورها و مطالعة           داد فزايندهانجام شوند و عالوه بر اين، ضرورت تعقيب جريان جنبش در تع
توانند     که نمی   کارهائی تری از ارگانهای مطبوعاتی، مرا مجبور ساختند دست به عدة پيوسته فزاينده

  هنگامی  ويژه طی سه ماهة اول سال بپردازم.            پذير باشند فقط در ايام زمستان و آن هم به گسست
آورده است، جبراً     )١(ای پيوندساز مغز، که ماينرته که انسان هفتاد سالی را پشت سرگذاشته بافت

توان مانندگذشته با سهولت و سرعت بر  کنند و ديگر نمی کار می ميزان معينی باکندی و درهمی به
آمدکه     همين سبب الزم می      شود غلبه نمود. به     که درکار دشوار تئوريک حاصل می هائی گسيختگی

اعظم خود از سر       نجام نرسيده بود، در زمستان بعد در قسمت                 ا کامالً به  که کار يک زمستان وآنگاه
  ای بود که ازجمله درمورد بخش دشوار پنجم روی داد. گرفته شود و اين همان واقعه

طور اساسی با جلد دوم          همچنانکه خواننده طی تذکرات ذيل خواهد ديد، کار نگارش به                            
اندازه ناقص         ود داشت و بس که آن هم بی     ای مقدماتی وج تفاوت داشت. برای جلد سوم تنها گرته

يافته و غالباً ازلحاظ سبک           قدرکافی به مراقبت تنظيم          ها به طورکلی مقدمة هر يک از بخش بود. به
گرفت  خود می ای به گرته کار حالت رفتی مرور که جلوتر می نگارش نيز جمع و جور شده بود. ولی به

که ضمن بررسی پيش      اصلی و توضيح مسائل فرعی       شد، هرقدر عدول از موضوع             و پر از نقص می   
که،   همان اندازه فواصلی          آمده بود بيشتر و جای تنظيم بعدی آن مسائل به بعد واگذار شده بود، به       

گرديد. در جاهای          تر می   درازتر و پيچيده     يافت،  کتباً بيان می )٢(های درحال تکوين طی آن انديشه
روشنی حمالت و پيشرفت تدريجی آن             که از البالی آن به         نحوی بود     بسيار، خط و بيان مطلب به         

  پيش از  درآغاز بيش شده بود و مصنف عارض العاده بر که درنتيجة کار فوق شد بيماريهائی ديده می

                                                
)۱ (Meynert, Theodor Hermann )۱۸۳۳ـ پزشک اتريشی، استاد روانشناسی دانشگاه وين، دارای ۱۸۹۲ـ (

مغـز و وظايف ارتباطی  های مختلف پزشکی و ازجمله دربارة تشريح قشر فوقانی تأليفات متعدد در رشته
 های آن. بافت

آن "درحالت  ، که ترجمة لفظی  ”in statu nascendi“است: شده  لغت التينی بيانی فوق بهمعنا ) در متن۲(
 زايش" است.
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و در اين هيچ جای        ساخت.    ی غيرممکن می   کلّ  کار شخصی او را دشوار و سرانجام برای مدتی به                    
ريزی و     تنها دو جلد آخر سرمايه را طرح             ، مارکس نه     ۱۸۶۷و   ۱۸۶۳شگفتی نيست. بين سالهای      

نويس جلد اول را برای چاپ آماده کرده بود، بلکه کار عظيمی را نيز در ارتباط با تأسيس و                   دست
و  ۱۸۶۴که حتی از سالهای  همين سبب است کارگران انجام داده بود. به المللی تدارک اتحادية بين

دست به آخرين نگارش          گرديد مارکس خود نتواند     که موجب لینخستين عالئم همان اختال ۱۸۶۵
  در سالمت وی پديدارگرديد. جلد دوم و سوم بزند،

نويس را از روی اصل، که کشف خطوط آن حتی          کار من ازآنجا آغاز شد که بدواً تمام دست
ی که خود    صورت يک رونويس خوانا درآورم، امر                     برای خود من غالباً دشوار بود، ديکته کرده به                      

کار را به ضرورترين           پذير بود. من اين         گرفت. فقط آنگاه آغاز کار واقعی تحريری امکان                  مدتی وقت
داد و امکان داشت خصلت طرح              که روشنی متن اجازه می           جا تاجائی     حد محدود ساختم، همه        
مطلب را   که مارکس طبق معمول خود هربار     گاهنبرخی از تکرارها را، آ یبدوی را نگاه داشتم و حت

کند، حذف نکردم.     دهد و يا با شيوة ديگری موضوع را بيان می از جهت ديگر مورد مطالعه قرار می
هائی  ام فاکت که تغييرات يا اضافات من تنها جنبة تحريری ندارند، يا آنجاکه مجبور بوده درمواردی

که تا سرحد امکان       کنم  گيريهائی    نموده و خود ازآن نتيجه         [اصالح] را که مارکس آورده است تنقيح
دار قرار       گوشه  در چهارچوب انديشة مارکس مانده باشند، تمام قسمت مربوطه در ميان قالبهای                                 

اند    که ازجانب من تنظيم شده         هائی   است. زيرنويس       داده شده و با عالئم اسمی من متمايزگرديده                  
دارد مسئوليت تمام آن           ولی در هرجا که عالئم اسمی من وجود                ، بگاه فاقد اين قالبها هستند          گاه  
  نويس با من است.رزي

های بسياری دربارة نکاتی وجود                 نوشته يادداشت      چنانکه برای هر طرح مقدماتی در دست               
های مزبور در تمام          وعده    کرده است، بدون آنکه            دارد که مصنف به بسط و تفصيل آينده موکول                 

دهندة تصميم      ام زيرا نشان        گذارده      یها را همچنان باق        موارد برآورده شده باشد. من اين يادداشت                  
   کارکردن آينده در روی آن نکات است. مصنف دائر به

  اکنون به جزئيات بپردازيم.
نوشته مقدمتاً     قابل استفاده بود. دست           بخش اول فقط جزئاً         نوشتة اساسی درمورد         دست 

ست (که موضوع    ارزش و نرخ سود ا     رابطة ميان نرخ اضافه محتوی تمام محاسبات رياضی مربوط به
نحو تصادفی مطرح  هم به ما بعدها آن اول که موضوع مورد بحث فصل فصل سوم ماست)، درصورتی

کمک  ی است بهقطع وزير صفحه به ۸يک محتوی  که هر شده است. در اين مورد دو طرح اصالحی
نونی از روی      ک  ن فصل ياند. نخست     نحو مرتبطی تنظيم نيافته جا به ها نيز همه حمن آمد، ولی اين طر

برای فصل سوم     .است گرفته شده نوشتة اساسی است. فصل دوم از دست های مزبور تهيه شده جزوه
کارهای تقريباً        حاوی    يک سلسله کارهای رياضی ناتمامی وجود داشت، ولی دفتری ديگر تماماً                             
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ز سالهای هفتاد          را              نرخ اضافه     بود که نسبت ميان        باقی   ) ١( کاملی ا صورت   به  ارزش و نرخ سود 
، که قسمت اعظم ترجمة جلد اول را نيز انجام                  ) ٢( کرد. دوست من ساموئل مور           معادالت بيان می       

  دان قديمی      ه يک رياضی   ک   جای من روی اين دفتر کار کند. وی                  که به   گرفت   عهده   داده است، به       
تلخيص  از روی       کاری را داشت.         مراتب بهتر از من شايستگی انجام چنين              ديده بود به      ) ٣( کمبريج  

انجام رساندم. از فصل            فصل سوم را به نوشتة اصلی تفادة گاهگاهی از دستبا اس که بعداً من، تساو
اينکه مسئلة مطروحه در اين فصل: "تأثير واگرد در  چهارم فقط عنوان آن وجود داشت. ولی نظر به

  همين جهت است    به  ام و نيز   کننده بود من خود آن را تدارک کرده نرخ سود"، دارای اهميت تعيين
دست آمد اين       که ازآن مطالعه به         ای   که متن سرتاسر فصل ميان دو قالب قرارگرفته است. نتيجه                   

بود که درواقع فورمول فصل سوم درمورد نرخ سود به اصالحی نياز دارد تا بتواند دارای ارزشی                                               
دهد، با      تشکيل می   نوشتة اساسی   بعد تنها منبع بقية بخش را دست          عام باشد. از فصل پنجم به          

  اينکه اينجا نيز انجام بسياری دگرگونيها و تکميالت ضرورت يافته است.
که، جز تنظيم نگارشی و اصالحات مربوط به سبک                   برای سه بخش بعدی، امکان يافتم              

ها، و اکثراً آنهائی           . الزم بود برخی از قسمت           کنم  نوشتة اصلی را دنبال       تحرير، از ابتدا تا انتها دست
آهنگ سازم. اين         يافت، با آنچه من در فصل چهارم افزوده بودم، هم      که با تأثير واگرد ارتباط می را

  و با عالئم اسمی من مشخص گرديده است.ر ميان قالب قرار داده شده قبيل مطالب نيز د
وجود    سازد، دشواری عمده را به     مطرح می را کتاب ترين موضوع تمام که پيچيده بخش پنجم

ئی   بيماری  آن  کرد يکی ازحمالت سخت می کار که مارکس دربارة اين بخش رست هنگامیآورد و د
ای وجود دارد و نه حتی              که قبالً متذکر شديم او را غافلگير ساخت. بنابراين اينجا نه طرح آماده                           

که مکرراً در ميان         که بتوان نکات اساسی آن را بسط داد، بلکه فقط مقدمة کاری است                           نموداری     
شود. من بدواً  صورت مستخرجات غرق می بهها، مالحظات و مصالحی  ة مغشوشی از يادداشتانبوه

زه             ای   گونه   کوشيدم اين بخش را نيز به           تا اندا ای توفيق يافته بودم، با رفع                 که در بخش نخست 
نحوی تکميل نمايم که       ای دارند به که فقط جنبة گرته های متفرقی نقائص و بسط و تنظيم قسمت

کم سه بار    دست بدهد. من دست       چيزی نزديک به آنچه مصنف قصد داشت مطرح سازد به                  الاقل    
کردم ولی هر بار با عدم موفقيت روبرو شدم و اين اتالف وقت يکی از علل                                   اين شيوه را امتحان        

مقصود   توان به     د که از اين راه نمی يگرد رود. سرانجام برايم مسلّم شمار می کار به  عمدة تأخير انجام

                                                
 ).۱۸۷۹تا آخر ۱۸۷۰سدة نوزدهم است (از ۷۰) مقصود سالهای ۱(

)۲ (Moor, Samuel )۱۸۳۰کارگری انگلستان  دان انگليسی، يکی از فعالين مهم جنبش ) ـ حقوق۱۹۱۲ـ
کاپيتال   کمونيست و جلد اول  کارگران (انترناسيونال اول)، مترجم مانيفست حزب مللیال عضو اتحادية بين

 زبان انگليسی، دوست نزديک مارکس و انگلس. به

 انگلستان است. کمبريج) مقصود دانشگاه مشهور ۳(
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که در اين زمينه وجود داشت مطالعه                 هائی   خواستم ضرورتاً تمام تودة عظيم نوشته             سيد. اگر می    ر 
شد. برای من چارة ديگری باقی               کنم و سرانجام چيزی از آب درآورم، تازه اين کتاب مارکس نمی        

آنجا که    نمانده بود جز اينکه دل به دريا زده يکباره به حل مسئله از راه مستقيم بپردازم، يعنی تا        
ساخته و فقط به      [کوتاه]      آنچه موجود بود مقصور          در  بخشيدن    خويش را به نظم       شد هم  ور می  دمق

کار عمدة اين بخش         ۱۸۹۳که در بهار سال         سان بود    های ضرور و واجب اکتفا نمايم. بدين   تکمله
  انجام رساندم. را به

اساسی تنقيح و تحرير  ورط رم بهاوچه ويکم تا بيست کتاب، فصل بيست مختلفة فصول مياناز
گردد و برخی از اسناد که در              گزين   ايجاب نمود مستندات         ۲۶و   ۲۵های    شده است. تنظيم فصل

را ممکن بود تقريباً عين          ۲۹و   ۲۷جاهای ديگر وجود داشت در ميان آنها گنجانده شود. فصول                       
گری تنظيم يابد.     ي د  نحو  در برخی موارد به          ۲۸عکس الزم بود فصل  گذاشت، به جای نوشته به دست

نحو   تنها الزم بود مراجعة به اسناد را به                 ام آغازگرديد. از اين پس نه        ولی اشکال واقعی با فصل سی
از     ای مرتب نمود بلکه نيز واجب              شايسته  انواع جمله         بود  از اصل               ميان  فات  های معترضه انحرا

طور تصادفی از        اغلب به   موضوع وغيره، به حرکت انديشه، که هرلحظه قطع شده و درجای ديگر                            
حذف    با    ام از راه تجديد سازمان و  سان فصل سی نيسر گرفته شده بود، انتظام صحيح بخشيد. بد

باز با انسجام       ۳۱سامان رسيد. فصل       که خود در جاهای ديگر کتاب محل يافتند، به                   هائی   قسمت 
  رگمی"   نوشته قسمت درازی تحت عنوان "سرد              بيشتری تنظيم شده بود. ولی در دست  

دنبال    به  ) ١( 
 ۱۸۵۷و   ۱۸۴۸های پارلمانی را درمورد بحرانهای        آمدکه تنها مستخرجاتی ازگزارش می آن فصل

ويژه دربارة         وکار و اقتصادنويسان به            وسه نفر از رجال وارد درکسب  در بر داشت و اظهار نظر بيست
ر طال، سفته              شده بود که گاه اشارات           آوری      بندوبار وغيره نيز جمع           بازی بی     پول و سرمايه، فرا

که درآن زمان دربارة رابطة                   طنزآميز کوتاهی نيز ذيل آن آمده بود. در اينجا تقريباً تمام نظرياتی                  
ها انعکاس يافته و مارکس            ها و خواه در پاسخ         ميان پول و سرمايه رواج داشت خواه ضمن پرسش         

شمار  ار پول چه چيزی پول به          درنظر داشته است آن "سردرگمی" نظريات را دربارة اينکه در باز                               
های   نحو انتقادی و طنزآميز مورد بحث قرار دهد. پس از کوشش                           رود و چه چيز سرمايه، به             می 

اسنادی                     بسيار به    ز  ا که در اين نوشته         اين نتيجه رسيدم که تنظيم چنين فصلی ممکن نيست. 
که با مطلب مورد       ائی کرده است در جاه         که مارکس خود زيرنويس            ويژه از آنهائی         موجود است به     

  استفاده شده است. کند بحث ارتباطی پيدا می
ام. ولی بالفاصله      آورده ۲۳آيدکه من آنها را درفصل دنبال می سپس مطالب تقريباً منظمی به

اين بخش    در که  های پارلمانی دربارة انواع مسائلی آن باز با يک سلسله مستخرجاتی ازگزارشاز بعد
کنيم. مستخرجات و       مالحظات طوالنی يا کوتاه مصنف، برخورد می                   مطرح شده است، مخلوط با        

                                                
)۱ (Confusion – ″Konfusion″ 
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گردد و     رفته در پايان بر سر حرکت پول فلزی و نرخ تعويض ارز متمرکز می                    مالحظات مزبور رفته
و  داری"، (فصل سی         عکس "ماقبل سرمايه       يابد. به     سرانجام يک بار ديگر با انواع ملحقات خاتمه می         

   شده است.  تحرير يافته ششم) کامالً تدارک
بعد در جای ديگر استفاده نشده      يعنی با آنها که از "سردرگمی" به من با مجموع اين مصالح،

اضافات مهمی ازجانب من،           ساختن   کار بدون وارد          ام. البته اين        را پرداخته       ۳۵تا   ۳۳فصل   ، است 
فات صرفاً جنبة صوری     که اين تصر جاهائیرتأمين پيوستگی مسائل، انجام نگرفته است. د منظور  به

ام   سان توفيق يافته       بدين  ام که مطالب مزبور از آن من است.                   اند با وضوح تمام نشان داده               نداشته  
کتاب وارد  متناند در با مسائل مورد بحث ارتباط داشته ءنحوی از انحا تمام نظريات مصنف را که به

بوده و     های قبلی    که تکرار فاکت      کنم. تنها قسمت بسيارکوچکی از مستخرجات، خواه بدان جهت  
نويس از نزديک مورد بررسی قرار نگرفته است،             است که در دست آنکه مربوط به مسائلی خواه برای

  اند. حذف شده
تر تدارک شده بود.          وجه تنظيم قطعی نيافته، کامل          هيچ  بخش راجع به بهرة زمين اگرچه به     

(در    ۴۳ارکس در فصل      که م   آيد آنجا نيز برمیاينکه بخش مزبور نظم قطعی خود را نيافته است از
شمرد که نقشة مجموع بخش را         به بهره)، خود الزم می            ط نويس، آخرين قسمت بخش مربو    دست

 ۴۵شود و در پی آن فصول       آغاز می ۳۷نويس با فصل  شده بازگو نمايد. و اين امر که دست خالصه
تر بود. آنچه        رسند، ازلحاظ انتشار مطلوب            سر می  ۴۴تا   ۳۸های    آيند و تازه آنگاه فصل           می  ۴۷تا  

، که در    ود ب و خود اين کشف        II  های مربوط به بهرة فاضلة          بيشتر از همه کار برد، عبارت از جدول  
وجه دربارة اين نوع            هيچ  بايستی حالت سوم بهرة زمين مطرح شود، به  که می ، يعنی جائی۴۳فصل 

  بهره تحقيقی انجام نگرفته است.
به مطالعات ويژة        ۷۰به بهرة زمين است،  مارکس در سالهای                 خش که مربوط    دربارة اين ب        

در روسيه، واجب شده بود که مارکس         ۱۸۶۱ای پرداخته بود. پس از اصالح ارضی سال  کامالً تازه
کردن آمارها و ديگر انتشارات راجع به مالکيت ارضی بپردازد و وی ساليان دراز اسنادی     به خالصه

سی قرار داده وسی تمام وکمال دراختيار او گذاشته بودند، در زبان اصلی مورد برررا، که دوستان ر
تجديدنظر اين بخش نتايج مطالعات مزبور را مورد استفاده قرار دهد. نظر به          بود و خيال داشت در

دة روسيه وجود داشت،        که هم در اشکال مالکيت ارضی و هم در استثمار دهقانان توليدکنن تنوعی
انگلستان   که درکتاب اول بهداده شود ه همان نقشیيروس بخش مربوط به بهرة زمين، بهدرقراربود 

که انجام اين نقشه برای وی               در مورد کارگران مزدور صنعتی داده شده بود. جای تأسف است                             
  مقدور نگرديد.

اينکه     صورت طرح اول تحرير شده بود و برای    کامل ولی فقط به نحو سرانجام، بخش هفتم به
ها باز شود. از فصل آخر            پايان دوران         قابل طبع باشد بدواً الزم بود کالف سردرگم درآميختگی بی           
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فقط آغاز آن وجود دارد. برای اين فصل در نظرگرفته شده بود که سه شکل عمدة درآمد: بهرة                                         
رفته، يعنی مالکين ارضی،          داری پيش      ، که با سه طبقة عمدة جامعة سرمايه          زمين، سود، دستمزد       

که، ضرورتاً با وضع زندگی  کند و همچنين مبارزة طبقاتی داران وکارگران مزدور تطبيق می سرمايه
داری قرارگرفته است             که واقعاً در برابر دوران سرمايه                   ای   مثابه نتيجه    اين طبقات قرين است، به          

مايد  اری ن    بنديها تا کمی پيش از چاپ خودد             عگونه جم    گردد. مارکس عادت داشت از اين              مطرح 
ترين    ناپذير در نفس وقايع حال مطلوب     ترين رويدادهای تاريخی همواره با انتظامی خدشه  زيرا تازه

  داشتند. شواهد را در تأييد نظريات تئوريک وی عرضه می
مراتب نادرتر ازکتاب اول هستند.                  ها و مراجعات، در اينجا نيز مانند کتاب دوم، به                       قول   نقل 

گرفته شده به شمارة صفحات چاپ دوم و سوم مراجعه داده شده                           اول    کتاب    که از    هائی   قول   نقل 
دهد، غالباً       ه می ـگذشته مراجع       ريات تئوريک اقتصاديون           ـنويس به نظ     که دست   است. در جاهائی       
هنگام تحرير قطعی تصريح گردد.            گرديده و قرار بوده است که نظريات مزبور به                     فقط نام آنها ذکر       

گزارش پارلمانی           همين صورت بگذارم. فقط به چهار                بودم آنها را به         بديهی است که من مجبور       
ها   گزارش       اند. اين      گرفته    نحو بسيار وسيعی مورد استفاده قرار               استناد شده است ولی هر چهار به          

  قرار زير هستند:  به
 Vol. II.  Part I, 1847/48, Minutes of Evidence.   ”Distress  Vol. VIII “Commercial   ـ۱
 Commercial Distress”۴۸/۱۸۴۷“ مثابه  که به   ”Reports from Committees“)ازمجلس عوام(

  نقل شده است.  
  Secret Committee of the House of Lords on Comercial Distress 1847, Report“   ـ۲

 printed 1848, Evidence printed 1857”   
   ای تلقّی شده بود) نندهمثابه سال بسيار رسواک به ۱۸۴۸(زيرا سال 

  گرديده است. نقل  Commercial Distress” 1848-1857“مثابه:  به
ـ گزارشهای کميسيون       ۱۸۵۸و همچنين از آن سال           Report: Bank Acts, 1857ـ ۳

(وگاه     B. Aکه هموزن       ـ  با اظهارات شهود        ۱۸۴۵و  ۱۸۴۴مجلس عوام دربارة تأثير قوانين بانکی 
  .۱۸۵۸يا  ۱۸۵۷شده است،  ل) نقB. Cصورت  به

  م پرداخت.ارزش خواه رم دربارة تاريخ اضافهکتاب چها مجرد اينکه امکانی فراهم شد به به
  

  ٭
  



           ۱۷کارل مارکس    

  

 

  
  
  



     سومکاپيتال. جلد     ۱۸

  

ر کتاب دوم سرمايه مجبورگشتم به                 در پيش    در آن زمان         حساب آقايانی برسم که          گفتا
 منبع نهانی مارکس و       ) ١( انداخته مدعی شده بودندکه گويا "در رودبرتوس                 راه  سروصدای بزرگی به

دهند "اقتصاد رودبرتوسی چندمرده      آنها فرصتی دادم تا نشان اند. من به تازی باالتر از او" يافته پيش
ون لطمه واردآوردن به قانون                 تنها بد     کنند "چگونه نه      حالج است". من آنها را فراخواندم تا ثابت                    

که در طرح سود متوسط يکسانی            تة همين قانون، ممکن و واجب اس            ، بلکه بعکس بر پاي      ارزش    
طورکلی بنا به هر        وجود آيد". همين آقايان، که درآن هنگام بنا به علل ذهنی و يا عينی ولی به                      به

مثابه باالترين ستارة قدر           وکرنا به     مرد رودبرتوس را با بوق              انگيزة ديگری غير از جهت علمی، نيک           
ز پاسخ لب فروبستند. بالعکس کسان ديگری               ا  ء الاستثنا ستودند، همگی ب      آسمان اقتصاد می       اول   

  بودند که زحمت پرداختن به اين موضوع را سودمند شمردند. 
کند،   مسئله را مطرح می        ٣که بر کتاب دوم نگاشته است            در نقدی     ) ٢( پروفسور و. لکسيس       

گويد: "هرگاه انواع مختلف  خواهد هيچ راه حل مستقيمی برای آن عرضه نمايد. وی می اگرچه نمی
شان برابر باشد و ارزش اخير نيز با                 نيم و اگر ارزش آنها بايد با ارزش مبادله        ک نگاه منفرداًکاالها را 

 بهای کاالها برابر يا متناسب باشد، آنگاه حل اين تضاد (تضاد ميان قانون ارزش ريکاردو ـ مارکس      
  .و نرخ متوسط و يکسان سود) غيرممکن است

  که: رصورتی ممکن استفقط د بنا به نظر لکسيس حل تضاد
 مجموعصرف نظر شود و توليدکاالها فقط درکار  طبقارزش بر کاالها ازسنجش انواع "درمورد

گردد... طبقة   دار وکارگر ملحوظ طبقات سرمايه مجموع آنها ميان توجه قرارگيرد. و توزيع خود مورد
داران      که نصيب سرمايه  رديگ  کند... و قسمت کل را دريافت می معينی از محصول کارگر فقط سهم

طبقة   ِء دهد. اعضا      ارزش را تشکيل می       محصول... ولذا نيز اضافه شود بنا به نظرية مارکس اضافه می
اند بلکه بنا به       کارگمارده       که به   بر اساس تعداد کارگرانی             نه ارزش را،         دار اين مجموع اضافه         سرمايه

کنند، و دراين تقسيم،    ميان خود تقسيم میای که هر يک از آنها نهاده است،  نسبت مقدار سرمايه
آلی مارکس، که بر حسب           های ايده      آيد." ارزش         حساب می   زمين و ملک نيز مانند ارزش سرمايه به

توانند     کنند ولی می     ها تطبيق نمی    گردد با قيمت      تعداد واحدهای کار متبلور درکاالها تعيين می                    
های های واقعی داللت دارند. قيمت سوی قيمت بهمثابه نقطة عزيمت تغييرمکانی تلقی شوندکه  "به

مندگردند."  مقداری بهره های برابرمقدار از سود يکسان مقتضا هستندکه سرمايه براين واقعی مشروط

                                                
)۱( Rodbertus ۸۱۹ [صفحة ترجمة فارسی اول جلد سرمايه، ۴۸۱ صفحة زيرنويس دربارة اين شخص به 

 بازنويسی] مراجعه شود. اين

)۲ (Lexis, Wilhelm )۱۸۳۷ـ اقتصاددان و آمارگرآلمانی و استاد اقتصاد سياسی، در زمرة اقتصاد۱۹۱۴ـ (-

 دانان مکتب عاميانه.

 (Conrads Jahrbücher”, X1, 5, 1885, P. 452 – 465“)ـ ۳
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دست   کاالی خود بهائی باالتر از ارزش مجازی آنها به                داران درمقابل ازآنجاست که برخی از سرمايه
 ارزش در درون های اضافه ها و فزونی کاستی  اينکه آن. "ولی نظر بهتر از آورند و برخی ديگر پائين می

گوئی تمام   که است ارزش چنان کنند، مقدار کل اضافه يکديگر را متقابالً جبران می دار طبقة سرمايه
  اند." کاالها بوده آلی متناسب با ارزش ايده ها قيمت

طور سطحی و    است ولی هرچند به      نشده باقی مانده         شود مسئله اينجا حل       چنانکه ديده می      
  . درواقع اين بيش از آن چيزی است                 مطرح گرديده است       سست عنوان شده باز درمجموع درست  

چون مؤلف اين سطور که با غرور معينی خويشتن را "اقتصاددان عامی"                               یتوان از شخص      که می  
عامی ديگر که بعداً       مقايسه با شاهکارهای اقتصاددانان                  کند، توقع داشت. اين امر در               معرفی می   

مزبور از نوع     که اقتصاد عاميانه مؤلف  گفت هرحال بايد آور است. به بررسی خواهد شد واقعاً شگفت
که مارکس نظر دارد حاصل            نحوی   واقعاً به     ممکن است  گويدکه سود سرمايه        است، وی می ای  ويژه

عاميانه شيوة ايضاحی ديگری           گويا اقتصاد   ، نيست که طبق اين نظر باشد بالعکسالزامیشود، ولی 
داران فروشنده، توليدکنندگان موادخام، بازرگان         است: "سرمايه دارد که الاقل بيشتر شايان پذيرش

تر از    برند زيرا هرکدام از آنها گران                  وکار خود سود می        از کسب   فروش،      بازرگان خرده          فروش،    عمده
کند.   االی خويش درصد معينی اضافه می       شدة ک سان به بهای تمام فروشد و بدين خرد می آنچه می

  افزائی را تحميل نمايد. وی نظر به وضع نامساعدی  تواند يک چنين ارزش تنها کارگر است که نمی
شود،   که برای وی تمام می          همان بهائی     دار دارد ندگزير است کار خويش را به                    که در برابر سرمايه        

های مزبور در مقابل کارگران               فروشی   گران    سان   نوسايل الزم زيست، بفروشد... بدي                 يعنی در برابر 
کنند و موجب انتقال بخشی از ارزش محصول کلّ به طبقة       مضمون کامل خود را حفظ می مزدور

  گردند." دار می سرمايه
کوشش فکری بسيار نيست تا بتوان دريافت: که اين ايضاح " اقتصاد عاميانه"                          البته نيازی به

انجامد، که طبق نظرية          ارزش مارکس می         به همان نتايج تئوری اضافه            دربارة سود سرمايه، عمالً          
گيرند که مارکس بيان کرده است،              لکسيس، کارگران درست در همان "وضع نامساعدی" قرار می           

قيمت بفروشد  از تواند باالتر کارگران مغبون هستند زيرا هر غيرکارگری می آنها یکه عيناً نزد هردو
ای بنا کرد  ی را ندارد، که بر پاية اين تئوری ممکن است سوسياليسم عاميانهکارگر چنين امکان ولی

انگلستان بر اساس تئوری ارزش مصرف و مرز سودمندی                                      که الاقل به      اينجا در  زة آنچه   )١( اندا

                                                
 )۱ (  Grenznutzentheorie      (آلمانی)   Theorie de l’utilite’ - limite                   که در    (فرانسه) تئوری اقتصاد بورژوائی

قرن نوزدهم درمقابل تئوری ارزش ـ کار کارل مارکس بنا شده است مبتنی بر اين نظريه است                  ۷۰سالهای
گردد يعنی برحسب قضاوت ذهنی دربارة هر واحد                          که ارزش هرکاال طبق مرز سودمندی آن تعيين می                    

مرز ديگرسخن تئوری  نمايد. به کاالی موجود تعيين می مندی مبرم خريدار را دربرابر مقدارمعينکاال که نياز
 ←مقدارکار اجتماعاً  سازد نه به کمی يا زيادی نسبی عرضة کاال وابسته می کاال را به سودمندی مقدار ارزشی
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گمان من اگر آقای جرج برنارد                 ، قابل قبول باشد. حتی به          ساخته شده است    ) ٢( ـ منگر  ) ١( جونس  
چسبد و جونس و کارل منگر   يافت، قادر بود آن را دودستی به سود آگاهی می ریاز اين تئو )٣(شاو

آينده را بر پاية اين خاراسنگ بازسازی نمايد. اما درواقع اين                                 ) ٤( کرده کليسای فابيانی         را مرخص    
از تئوری مارکس چيز ديگری نيست. آخر، کلّ اين قيمت                         ] اری  نوشت  [خطای    تئوری جز تصحيفی     

" کارگران. و درواقع ازآنجاکه کاالی                         کلّ  شود؟ از "محصول        دام منبع پرداخت می        ها ازک     باالبردن     
بايد کمتر از قيمت خود فروخته شده باشد. زيرا اگر                   کار  گويد، نيروی "کار" يا آنطورکه مارکس می

ليد خود فروخته       تر از هزينة تو       که گران     است    درست است که خاصيت مشترک همة کاالها اين              
شود،   است ولذا همواره برحسب هزينة توليد خود فروخته می       کار مستثنی ميان آنه ازشوند وچنانچ

از    کمتر  به  کار     که    است   جهان اقتصاد عاميانه جاری است، مسلم                 که در  ای آنگاه طبق همين قاعده

                                                                                                       
در درون         الزمی   →  گرفته       که  مرز سودمندی هنوز يکی                  کاال جا تئوری  ز پاي      است.  قتصاد    کنونی   های   ها ا

های مارژيناليسم           داری وضع شده است. مکتب           ساختن استثمار سرمايه      منظور پنهان     است که به    بورژوائی      
Marginalisme           ليسم ينا ژ ر ما نئو طبق       Neo-marginalismeو  که  ) رزش          ،  ا ن  به             آ منوط  ال  کا هر لة  د  مبا

و در   شده   گزاری     مرز سودمندی پايه       وری   اساس همين تئ      سودمندی آخرين واحد موجود آن کاالست)، بر                  
 اقتصاد جديد بورژوائی گسترش يافته است.

)۱ (Jevons, William Stanley )۱۸۳۵پرداز مارژيناليسم. ) ـ اقتصاددان و فيلسوف انگليسی، تئوری۱۸۸۲ـ 

)۲ (Menger, Carl )۱۸۴۰پرداز مکتب مرز سودمندی. ) ـ اقتصاددان اتريشی و تئوری۱۹۲۱ـ 

)۳ (Shaw, George Bernard )۱۸۵۶روفی مانند     ـساز ايرلندی. دارای آثار مع                 نويس و درام         ) ـ رمان۱۹۵۰ـ
ئوپاترا، قهرمان و سرباز وغيره ـ برنارد شاو يکی از هواداران برجستة فابيان سوسايتی لپيگماسيون، سزار و ک

Fabian Society .(جامعة فابيانی) است 

انگليسی  طنزآميز کليسای فابيانی خوانده است، سازمانی رفورميستی) فابيان سوسايتی، که انگلس آن را ۴(
کونکتاتور     تشکيل شده و بنيادگذاران آن برای نامگذاری اين جامعه از نام فابيوس                                  ۱۸۸۴که درسال     است 

Fabius Cunctator      م پيش از ميـالد می           که  سردار رومیزيسته و در جنـگ با آنيبال تاکتيک              در سدة سو
آن بيشتر نمايندگان روشنفکران  ءاند. اين سازمان که اعضا گرفته بود، استفاده نموده و نرمی پيش محتاطانه

خواند وبا سازمانهای  سوی تحول سوسياليستی می بورژوائی بودند خود را هوادار پيشرفت ماليم وتدريجی به
ويژه عليه مارکسيسم  شديدی بهگيری  کارگری مخالف بود و سمت های ای طبقةکارگر ازجمله با اتحاديه توده

همکاری طبقات و رفورمهای            Socialisme municipalداشت. اين جامعه تحت عنوان "سوسياليسم شورائی"             
کارگری انگلستان ايفا           دادن افکار اپورتونيستی در جنبش                 کرد و نقش مهمی در رخنه       تدريجی را تبليغ می

الملل دوم      اند. در بين       بوده     Labourismeاولوگهای ليبوريسم          جامعة فابيانی رهبران و ايده           ءنمود. اکثر اعضا
رفته   از جنگ جهانی اول رفته هواداران فابيانيسم به سازشکارترين جناح مخالفان خط انقالبی پيوستند. پس

طور ظاهری اسمی ازآن در درون حزب کارگر انگلستان     گروه در حزب ليبوريست ادغام شد و با اينکه به اين
اولوژی حزب        ای ندارد و يکی از منابع ايده                 انده است عمالً جز انتشار برخی مطبوعات فعاليت ويژه                   باقی م   

 رود. شمار می کارگر انگلستان به 
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دار    ة سرمايه  ـدار يا طبق      هـکه نصيب سرماي       سودی   خواهد شد. بنابراين اضافه             خود فروخته        ای ـبه 
تواند از منبع ديگری جز اين برخيزدکه کارگر پس           گردد و سرانجام نمی شود از اينجا ناشی می یم

گيرد،    آن اجرتی نمی  کار خود باز بايد محصوالت ديگری توليد نمايدکه بابت بهای از بازتوليد معادل
ی خود   ارزش. لکسيس در انتخاب فورمولها                 مزد، يعنی اضافه       محصول، محصول کار بی  يعنی اضافه

الذکر ازآن اوست،           گويدکه نظرية فوق        کجا صريحاً نمی    وی در هيچ      العاده محتاطی است.         مرد فوق    
ای   که ما در اينجا با يکی از آن اقتصاددانان عاميانه                          ولی اگر چنين است مثل آفتاب روشن است           

ال جز يک     گفتة خود او هر يک از آنها در نظر مارکس "در بهترين احو                           که طبق     سروکار نداريم       
که درلباس اقتصاددان  هستيم مارکسيستی روبرو ديگری نيست"، بلکه با مغز اميدنابخش چيز سبک

خود و غيرعمد پديد آمده است   عامی درآمده است. اينکه آيا اين پوشش عالماً انجام شده يا خودبه
تعميق اين امر       که خواسته باشد به      کس  که در اينجا مورد توجه ما نيست. آن    ای است روانی مسئله

چنين هوشمند،     است مردی  شده کندکه چگونه ممکن را نيز بررسی مطلب بپردازد، شايد بتواند اين
چون   عقلی]   [کم   ای   شود، توانسته است زمانی نيز از سخافه ترديد به لکسيس اطالق می که بی صفتی

  دفاع نمايد. )١(نظام دوفلزی
، در رسالة      ) ٢( له بدهد، دکتر کنراد اشميت           که کوشيد واقعاً پاسخی به مسئ          کسی    نخستين 

 "نرخ متوسط سود بر پاية قانون ارزش مارکس"
کوشيد تا جزئيات مربوط به تشکيل    اشميت بود. )٣(

دارصنعتی   آهنگ سازد. سرمايه های بازار را، هم با قانون ارزش و هم با نرخ متوسط سود، هم قيمت
آورد که       دست می   محصولی به    ويش و ثانياً اضافه      ريختة خ    سرماية پيش   با محصول خود اوالً عوض           

اش را     محصول، وی بايد سرمايه          يابی به اين اضافه     پرداخته است. ولی برای دست بابت آن چيزی نه
محصول  اضافه بتواندکاربرد تا يافته به مشخصی ازکار تجسم، يعنی بايد مقدارريز نمايد درتوليد پيش

ای  يافته ريخته عبارت ازآن مقدارکار تجسم ر اين سرماية پيشدا را متصرف گردد. پس برای سرمايه
دار  سرمايه هر حکم برای اين آورد. دست محصول را به اضافه  وی اين است تا اجتماعاً واجب کار که است

اجتماعاً الزمی         نسبت کار    ها به   صنعتی ديگر نيز معتبر است. ازآنجاکه بنا بر قانون ارزش، فرآورده                      
دار، کار       اينکه برای سرمايه  شوند، و نظر به يد آنها صرف شده است با يکديگر مبادله میکه برای تول 

گرديده، لذا          که در سرماية او انباشت          ای است    محصولش همانا کار گذشته        الزم جهت ايجاد اضافه         
م هائی مبادله شوندکه برای توليد آنها الز    نسبت سرمايه محصوالت به شودکه اضافه چنين نتيجه می

                                                
)۱ (Bimetallismus –Bimetallisme 

)۲ (Schmidt, Conrad )۱۸۶۳که درابتدا هوادار جدی    دموکرات آلمانی. وی ) ـ اقتصاددان و سوسيال۱۹۳۲ـ
 کرده به رويزيونيسم پيوست. تصادی مارکس بود بعدها از اين آموزش عدولآموزش اق

)۳               (“Die Durchschnittprofitrate auf Grundlage des Marx’schen Werthgesetzes”, Dietz,    

  Stuttgart, 1889. 



     سومکاپيتال. جلد     ۲۲

  

که به هر واحد  تجسم يافته است. بنابراين سهمیدرآنها  طور واقعی هب که کاری نسبت آمد. ولی نه به
هائی    ارزشهای توليد شده تقسيم بر مجموع سرمايه       جمع همة اضافه رسد برابر با حاصل سرمايه می

ن برابر سودهای       برابر در زما        های   که سرمايه    ته است. ازاينروست       کار رف     که برای اين منظور به است
  ای   گونه  محصول، به شدة اضافه شود که قيمت تمام سان حاصل می برند، واين نتيجه بدين برابری می

شود و هردو محصول،         شده اضافه می     ای محصول پرداخت  به که حساب شد، يعنی سود متوسط، به
نظر اشميت، نرخ        ا به بن   شوند.   اين قيمت افزوده فروخته می   هنشده، ب شده و پرداخت اعم از پرداخت

های متوسط کاالهای مختلف به تبعيت از قانون ارزش تعيين                       آنکه قيمت     رغم   متوسط سود، علی    
  اند، حاصل شده است. گرديده

ولی    ساخته شده است    ) ١( العاده هوشمندانه که کامالً طبق الگوی هگلی              اين بنائی است فوق
محصول و محصول      ادرستی آن است. اضافه         های هگلی همانا ن       وجه مشترک آن با اکثر پرداخته              

ر است                     پرداخت     های متوسط     که قانون ارزش درمورد قيمت                 شده تفاوتی با هم ندارند. اگر قرا
آنها صرف شده است       که برای   اجتماعاً الزمی نسبت کار کند آنگاه هردوی آنها بايد به صدق مستقيماً

داری انتقال  سرمايه خيزد، که از شيوة تفکر میای بر فروخته شوند. قانون ارزش از بنياد عليه نظريه
ترکيب يافته، فقط       از آن       که سرمايه    کاری    ذشته، يعنی  گ يافته است و طبق آن گويا کار انباشتة               

ای از ارزش آماده و پرداخته نيست بلکه چون عامل توليد و تشکيل سود است،         عبارت از مجموعه
شی است بيش از آنچه خود داراست. قانون ارزش                     آفرين نيز هست ولذا سرچشمة توليد ارز       ارزش

داران توقع دارند             کند که چنين ويژگی فقط از آن کار زنده است و بس. اينکه سرمايه                      تصريح می
مثابه نوعی      ريخته خود را به        های خود سود بردارند ولذا سرماية پيش                  نسبت بزرگی سرمايه       که به  

که اشميت اين      شده است. ولی هنگامی        شناخته شده سود خويش تلقی نمايند، امری              قيمت تمام   
برحسب نرخ     هائی را که      کوشد تا قيمت    زآن  می    دهد و با استعانت ا        نظر را مورد استفاده قرار می              

و   که از بيخ     ای   سان نظريه    آهنگ سازد، و بدين         متوسط سود حساب شده است با قانون ارزش هم                
از عوامل          بن مباين اين قانون است به            رد آن نمايد، آنگاه خود قانون                      تعيين  مثابه يکی  کننده وا

  سازد. ارزش را ملغی می
اعتبار است.      صورت قانون ارزش بی           آفرين است و درآن     يا کار انباشته درکنار کار زنده ارزش

  کند. آفرين نيست. وآنگاه استدالل اشميت با قانون ارزش منافات پيدا می اينکه کار انباشته ارزشاي
راه ازآنجا کشيده شد که             کج  اين   حل خيلی نزديک شده بود، به           ينکه به راه     اشميت در عين ا   

ة آن انطباق     ـوسيل  ئی پيدا کند تا بتوان به          المقدور رياضی       پنداشت مجبور است فورمول حتی            می 
کامالً نزديک       اثبات رساند. ولی با اينکه وی، درجائی                    کاال را با قانون ارزش به    بهای متوسط هر تک

                                                
که در متن و      است  دانشمند و فيلسوف بزرگ آلمانی              Hegelسازی هگل     ) مقصود شيوة تفکر و سيستم      ۱( 

 زيرنويسهای دو جلد پيشين مکرراً از وی سخن رفته است.
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چه درجه از     دهدکه او با  قية بروشور نشان میاهی غلط پيموده است، معذلک مضمون ب، ربه هدف
گيريهای بعدی را انتزاع نمايد. اين افتخار                 هوشمندی توانسته است از دو کتاب اول سرمايه نتيجه

آن هنگام هنوز روشن          اکه توانسته است توضيح درست گرايش نزولی نرخ سود را، که ت حق اوست
و مارکس در سومين بخش کتاب سوم آورده است، خود رأساً پيدا کند. همچنين است                        نشده بود

ارزش صنعتی و يک سلسله مالحظات دربارة بهره و بهرة                      مورد انتزاع سود بازرگانی از اضافه                    در  
های چهارم و پنجم         را در بخش       مورد برخی مسائل که مارکس آنها               گيری در     زمين، يعنی سبقت    
  نموده است. کتاب سوم تشريح

راه مزبور وی        کوشد راه ديگری برای حلّ مسئله پيدا کند.  اشميت می )١(در اثری پس از آن
سوی  سود به   های توليدی پائين         ها از رشته     رساند که رقابت، با راندن سرمايه                 اين نتيجه می     را به   

رساز سودهاست،    است. اينکه رقابت بزرگترين براب   های باالسود، موجد نرخ متوسط سود ديگر رشته
ترازشدن سودها عيناً همان          اثبات رساند که اين هم   کوشد به ای نيست. ولی اشميت می مطلب تازه

جامعه قادر است طبق قانون ارزش بابت                  که   که باالتر از ميدان ارزشی           کاالهائی است تقليل فروش
نحو مکفی روشن      ست به که مارکس در خود کتاب داده ا        اند. از توضيحاتی آنها بپردازد توليد گشته

  گردد. توانست به مقصود منتهی گردد که چرا اين راه نيز نمی می
که وی    من وارد جزئيات مالحظاتی            ) ٣( اين مطلب روی آورد.  به )٢(پس از اشميت، پ. فيرمان

تفاهم است     ء شوم. مالحظات مزبور مبتنی بر اين سو             دربارة جهات ديگر تئوری مارکس دارد نمی    
های   طورکلی در نوشته       پردازد و به         خواهد تعريف بدهد به بسط می            س آنجاکه می    که گويا مارک      

ای که يکباره برای هميشه معتبر باشند جستجو  و تعاريف ثابت و آماده مارکس بايد چراغ برداشت
طور ثابت بلکه درحال          و روابط متقابل آنها، نه به              ء نمود. اين خود امر مسلّم است که هرگاه اشيا                 

تغيير و تحول هستند،       ناگزير تابع       شوند، بازتابهای فکری آنها، يعنی مفاهيم، نيز                 راک میتغيير اد
شان  منطقیآورند بلکه در روند تاريخی و کپسول درنمی صورت درون تعاريف محجر به را درولذا آنها

ی ساده،  کاالئمارکس درآغاز کتاب اول از توليد کنند. بنابراين کامالً روشن است که چرا تشريح می
کند تا سپس بر اين پايه به سرمايه برسد، که چرا                 مثابه مقدمة تاريخی بيان خويش، شروع می                 به 

دهد و نه کاالئی را که ازلحاظ مفهومی و                   وی درست کاالی ساده را مبدأ حرکت خويش قرار می             
ين البته چيزی  داری تغيير پذيرفته است. ا وسيلة سرمايه تاريخی درمرتبة دوم قرارگرفته و ديگر به

تواند درک کند. بهتراست اين مطالب و چيزهای فرعی ديگر را که باز         که فيرمان مسلماً نمی است

                                                
)۱ ((“Neue Zeit”, 1892/93, N. 3 und 4) 

)۲ (Firman, Peter تولد بسال)دار امريکائی. دان وکارخانه ) ـ شيمی۱۸۶۳ 

)۳ ((“Conrad Jahrbücher”, Dritte Folge, III. S. 793) 
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که تئوری به  ممکن است ايراداتی برانگيزد کنار بگذاريم و بالفاصله وارد کُنه مطلب شويم. هنگامی
که   کاری    با مقدار نيروی        ارزش     ارزش، اضافه        آموزد که در برابر نرخ مشخصی از اضافه                می )١(مصنف

بودن نرخ      دهد که درصورت معلوم          وی نشان می      به  گرفته متناسب است، تجربه        مورد استفاده قرار
فيرمان مطلب را اينطور  کاررفته متناسب است. های به متوسط سود، سود با بزرگی مجموع سرمايه

ای   که سود پديده    است اينگويدکه سود يک پديدة قراردادی است (مقصود او  دهد و می توضيح می
رود)، وجود         است متعلق به يک ساخت اجتماعی مشخص که با آن وجود دارد و با آن ازميان می                   

آوردن سود بقدرکافی نيرومند                چنگ  آن تنها به سرمايه وابسته است، و اين سرمايه اگرچه در به                        
چنگ   ها به   با همة سرمايه    شود برای خود نيز نرخ سودی برابر            وسيلة رقابت مجبور می است ولی به

که اين شيوة توليد        پذير نيست. هنگامی  داری امکان آورد. بدون برابری نرخ سود هيچ توليد سرمايه
تواند وابسته        بودن نرخ سود، حجم سود فقط می            دار، با معلوم        گرديد، برای هر تک سرمايه       مفروض

نشده، ناشی      کار پرداخت       ارزش، يعنی     اش باشد و بس. ازسوی ديگر، سود از اضافه به بزرگی سرمايه
کشی از کار است، به          ارزش، که مقدارش متناسب با ميزان بهره            شود. دراينصورت تبديل اضافه می

  گيرد؟ بزرگی سرماية الزم وابسته است، چگونه انجام می که مقدارش به ،سود
رماية ثابت و     توليدی که باالترين نسبت ميان... س                های   "خيلی ساده بدينسان درکلية رشته        

که در    آن معنی است شوند، ولی اين نيز به متغير وجود دارد، کاالها باالتر از ارزش خود فروخته می
تر   کاالها پائين     کوچکتراست )= V : C( ثابت به سرماية متغير سرماية که نسبت های توليدی آن رشته

ر مقدار متوسط مشخصی است،       بيانگ   V : Cروند و فقط آنجاکه رابطة             فروش می     از ارزش خود به         
 قيمت هر يک ازکاالها   چنين اختالفی ميان  آيا شوند... خود فروخته می حقيقی ارزش  کاالها مطابق

باالتر     ازکاالها به       وجه. زيرا درنتيجة آنکه قيمت برخی                هيچ و ارزش آنها منافی اصل ارزش است؟ به
تر از ارزش خود تنزل             ی ديگر به پائين      کاالها    همان ميزان بهای        کند و به    از ارزش خود ترقی می            

.. "درآخرين مرحله                 ها برابر باقی می        ها با مبلغ مجموع ارزش          نمايد، مبلغ مجموع قيمت        می  ماند.
کسی درصدد    علوم دقيقه هرگز گردد." اين اختالف يک "اختالل" است، "ولی در اختالف ناپديد می

   نفی يک قانون مورد توجه قرار دهد." مثابه اختالل قابل محاسبه را به آيد که وجود يک برنمی
شود که درواقع         های مربوطة فصل نهم مقايسه گردد، ديده می      اگر آنچه فوقاً آمده با قسمت

نسبت به اين     که   کننده انگشت گذارده است. برخورد سرد و ناروائی     فيرمان اينجا روی نقطة تعيين
ازکشف او هنوز چه عناصر بسياری             حتی پسدهدکه  مقالة بسيار مهم فيرمان شده است نشان می

يافت حل کامل و ملموس مسئله را انتزاع نمايد. چه بسا کسانی                         بود تا فيرمان امکان می الزم می
اند مبادا انگشتان خويش را در   اند، ولی همة آنها ترسيده اند که به اين مسئله عالقه نشان داده بوده

مربوط به شکل ناقصی نيست که فيرمان يافتة خويش را                   اين راه بسوزانند. توضيح اين امر تنها                 

                                                
 ف سرمايه.) منظور فيرمان است نه مصن۱(
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کند   يافت وی از تئوری مارکس ارتباط پيدا می             بلکه اين امر هم با نقص آشکار دررها کرده است، 
ة خود اوست که نقد عمومی تئوری مارکس را بر اساس اين درک ناقص                              ـو هم مربوط به نظري        

  دهد. انجام می
آبروئی ببار آورد، آقای                 شخص در مورد امری دشوار بی              شود، که    هر جا فرصتی پيدا می      

دهد. وی برای ما چنين نقل              از دست نمی     زوريخی هرگز آن فرصت را             ) ١( پروفسور يوليوس ولف         
ارزش نسبی مبتنی  شود. توليد اضافه ارزش نسبی حل می وسيلة اضافه تمام مسئله به که )٢(کند می

  متغير است.سرماية ثابت نسبت به سرماية  بر افزايش
گردد. ولی چون          موجب افزايش در نيروی بارآور کارگر می                       "هر افزايش در سرماية ثابت             
رابطة     ) ٣( شدن وسايل زيست)       ارزش را در پی دارد (دراثر ارزان                  افزايش نيروی بارآور، ازدياد اضافه

م است. يک    در سرماية کلّ مسلّ      نده و شرکت فزايندة سرماية ثابت         ارزش فزاي مستقيم ميان اضافه
ای در نيروی بارآور کار است. بنابراين هرگاه سرماية متغير                     افزوده در سرماية ثابت نمايانگر افزوده

ارزش     همان ميزان باقی بماند و سرماية ثابت افزايش يابد، آنگاه بنا بر نظرية مارکس، بايد اضافه                به
  ه شده بود."که در برابر ما قرار داد ای است ترقی نمايد. اين همان مسئله

نظر    به   ادعای اينکه بنا .گويد کتاب اول درست عکس اين را می  درواقع مارکس در صد جای
با سرماية ثابت تنزل         که سرماية متغير در نسبت        کند درحالی     ارزش نسبی ترقی می مارکس اضافه

بندد.     یهر فورمول پارلمانی را به عقب م              که دست انگيز است  چنان شگفت کرده است، درحقيقت
کندکه درواقع نه بطور نسبی و نه بطور مطلق،     آقای يوليوس ولف درهريک از سطور خود ثابت می

گويد: "درنگاه         ارزش مطلق. وی خود می         ارزش نسبی چيزی فهميده است و نه از اضافه نه از اضافه
گير افتاده است."  ای از مطالب نامربوط ونامعقول رسد که انسان واقعاً در شبکه نظر می اول چنين به

کار؟ آقای يوليوس       که اين تنهاکالم درست مقالة اوست. ولی ما را با اين مطالب چه ضمناً بايدگفت
شناسد و بدان جهت مارکس را غرق در        که سر از پا نمی کشف داهيانة خود غره است ولف چنان به

ای بر هوشمندی   مثابه "دليل تازه بهرا پايان خود سرائيهای بی سازد تا ياوه ثناخوانی پس از مرگ می
   داری پرداخته است"! و دقتی" بستايد که با آن وی (يعنی مارکس) "به نقد اقتصاد سرمايه

   گويد: ولی آقای ولف باز از اين هم بهتر می
ارزش (سود) برابر و نيز              "ريکاردو چنين نظری ابراز کرده است: با صرف سرماية برابر، اضافه               

شود اين     که مطرح می     ارزش برابر (ازلحاظ حجم). اينک سؤالی                     ار برابر، اضافه   همچنين: با صرف ک

                                                
)۱(Julius Wolf )۱۸۶۲س اقتصاد در دانشگاه زوريخ.  ۱۹۳۷ــ اقتصاددان آلمانی (اهل سوئيس) مدر ( 

)۲ ((“Conrads Jahrbücher”, Dritte Folge, II, S. 352 und ff). 

 ۱۹کارگر". ـ زيرنويس از يادداشت ذيل صفحة                    گويد: "دراثر تنزل هزينة زندگی                 ) ولف عيناً چنين می      ۳( 
 ساالن و ژيلبر باديا گرفته شده است. (مترجم) ترجمة فرانسه مادام کوهن
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شوند؟ ولی مارکس با اين شکل مسئله آشنائی نداشته    يکديگر سازگار میاين هردو بااست: چگونه 
که الزم نيست حتماً حکم دوم نتيجة قانون                 ثابت کرده است       شک وی در (کتاب سوم)          بی است.   

  دور افکنده شود." وچرا بايد به چون حکم مزبور منافی قانون ارزش اوست ولذا... بیارزش باشد زيرا 
ايم، من يا       پردازد که کدام از ما دو نفر در اشتباه بوده                        سپس وی به بررسی اين مطلب می         

  ور است. کند که خود در دريای اشتباه غوطه مارکس؟ البته هيچ به فکر او خطور نمی
ای بيش در مورد اين در شاهوار هدر دهم هم به خوانندة       کلمه اگر از آن باک دارم که حتی

خود توهين کرده و هم جنبة مضحک وضع را کامالً از نظر دور افکنده باشم. پس فقط همين را                                  
شک  دهد از پيش آنچه را که "مارکس بی                 خود اجازه می        که وی به     کنم: با همان جرأتی         اضافه می   

های   شود ناقل صحبت    بگويد. فرصت را غنيمت شمرده مدعی می              کرده است"      درکتاب سوم ثابت       
الذکر کنراد اشميت        گويا نوشتة فوق آن ئی است که در ميان استادان جريان داشته و طبق درگوشی

که شما   "مستقيماً ازجانب انگلس الهام شده است." آخر ای آقای يوليوس ولف شايد در محيطی                                  
سازد  ای را علناً دربرابر ديگران مطرح می که مسئله اشدکسیجوشيد مرسوم ب کنيد و می زندگی می

که خودتان      شما نيک باور داشته باشم        خواهم به  دوستان شخصی خودرا از حل آن باخبر نمايد. می
کند که در محيط مورد         گفتار حاضر به شما ثابت می        قادر به ارتکاب چنين عملی هستيد. پيش              

  ها تنزل دهد. شتن را تا حد اين قبيل فرومايگیآميزش من نيازی نيست که انسان خوي
ای دربارة وی در مجلة     تمام مقاله با عجلة )١(تازه مارکس درگذشته بود که آقای آشيل لوريا

 "نواوا آنتالوجيا"
از مطالب      که پر   حالی   ). وی بدواً مقالة خود را با شرح                ۱۸۸۳انتشار داد (آوريل         )٢(

 پردازد. انتقادی از فعاليت عمومی، سياسی و ادبی مارکس می هکند و سپس ب است آغاز می نادرست
در اين نوشته نظرية ماترياليستی تاريخی مارکس با چنان اطمينان خاطری مغلوط و مقلوب شده     

سازد. و اين هدف برآورده شد. در سال               پذير می است که گمان وجودداشتن هدف بزرگی را امکان
  ار داد تحت عنوان:همين آقای لوريا کتابی انتش ۱۸۸۶

“La teoria economica della constituzione politica” 

چنان کامالً و      ۱۸۸۳ئی را که او در سال  درآن وی تئوری تاريخی مارکس، يعنی همان تئوری که
نمود.    زدة خود عرضه می    مثابه کشف شخصی خويش به همزمانان شگفت عامداً مسخ نموده بود، به

سطح مسکينی تنزل داده شده است. حتی             در نوشتة مزبور، بقدرکافی به             شک تئوری مارکس،   بی
توان برای هيچ شاگرد سال           آنچنان پر از اغالط فاحش است که نمی                مراجعات و مثالهای تاريخی           

حکم که اوضاع سياسی  تواند داشته باشد؟ اين چهارمی مجاز شمرد. ولی اينها همه چه اهميتی می
شوند، آنچنانکه اين نوشته           اره طبق اوضاع اقتصادی مربوطه توضيح می                 جا و همو    و رويدادها همه      

                                                
)۱ (Loria, Achille )۱۸۵۷شناس، اقتصاددان ايتاليائی. ) ـ جامعه۱۹۴۳ـ 

)۲ (Nuova Antalogia 
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، بلکه اين آقای       وسيلة مارکس کشف نشده است      به ۱۸۴۵وجه در  هيچ درصدد اثبات است، گويا به
که وی توانسته        کشف نموده است. الاقل اين آن چيزی است                  ۱۸۸۶که آن را در سال           لورياست   

زبان فرانسه انتشار           به برخی از فرانسويان، پس از آنکه کتابش به                     ميهنان خود و نيز        است به هم   
مثابه آورندة يک تئوری جديد دورانساز تاريخ در ايتاليا                              تواند به     يافته است، بقبوالند و اکنون می         

های اين کشور فرصت يابند و پرهای طاووسی را که                       که سوسياليست   خودنمائی نمايد، تا زمانی            
  لوريای نامدار بازستانند. سرقت رفته است از به

دهد که     ما اطمينان می      وی به    شيوة آقای لورياست.           ای از     آنچه گفته شد فقط نمونه         ولی  
قرارگرفته است، که مارکس از قياسهای     )١(آگاهانهمجموع تئوريهای مارکس بر اساس يک مغالطة 

نداشته است وغيره.        ، باکی   ) ٣( که ماهيت آنها برای وی معلوم گشته              هم    ، حتی هنگامی    ) ٢( کاذب   
نحو مطلوب    پس از آنکه وی با يک سلسله از اين قبيل ترهات عاميانه خوانندگان خويش را به                                   

کوشد با همان قبيل       د، که می   نبين  ای به    سازد تا مارکس را همچون خودخواه لورياگونه                      آماده می     
روی صحنه بياورد، آنگاه            ، ما به   ) ٤( پست و حقير اقدامات خويش را، مانند استاد پادوائی                     نيرنگهای 

  گرداند. سازد و بدينسان ما را نيز به مسئلة نرخ سود برمی برای خوانندگانش رازی را فاش می
  

اضافه                 آقای لوريا می         بنا بر نظر مارکس حجم  که در يک مؤسسة صنعتی        ارزشی    گويد: "
گيرد) متناسب با       می  ارزش را با سود يکی          شود (آقای لوريا در اينجا اضافه                داری توليد می      سرمايه

است، زيرا از سرماية ثابت هيچگونه سودی                  رفته   کار   متغيری است که درآن مؤسسه به           سرماية   
نسبت سرماية متغير      آيد. ولی اين حکم با واقعيت تناقض دارد. زيرا در عمل، سود نه به   بيرون نمی

بيند (کتاب اول،         ت را می   گردد. و مارکس خود اين واقعي              تعيين می   نسبت مجموع سرمايه بلکه به
گيرند. ولی وی        پذيرد که ظاهراً واقعيات با تئوری وی در تضاد قرار می                           فصل يازدهم) و خود می    

کند؟ بدينسان که وی خوانندگان خود را به يک جلد بعدی کتاب که                     چگونه اين تضاد را حل می
گفته است وی باور      خودخوانندگان  دهد. دربارة اين جلد لوريا قبالً به هنوز انتشار نيافته احاله می

فکر اين افتاده باشد که آن را بنويسد و اکنون فاتحانه                          ندارد که مارکس حتی يک لحظه هم به              
  دارد: فرياد برمی

که با آن مارکس دائماً مخالفين خويش را                  "بنابراين بيهوده نگفته بودم که اين جلد دومی                    
ای باشد که   ممکن است شيوة فرار ماهرانه ر دهد، کامالًکرد بدون آنکه هرگز آن را انتشا تهديد می

                                                
)۱( (un consaputo sofisma) 

)۲( Paralogisme قياسی) دارد). آگاهانه جنبة هک است دربرابرسفسطه ومغالطه که ناآگاهانه مخدوش ونادرست 

)۳ ((Sapendoli Tali) 

)۴ (Padoue – Padova .شهری از ايتاليا واقع در غرب شهر ونيز 
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که با اين تفصيل هنوز        کس  . اکنون آن      ) ١( برده است     کار می    هنگام فقدان داليل علمی به         مارکس به
ای شيادی علمی لوريای نامدار قرار دارد، فاتحة  که مارکس هم در همان قله اين نشده است قانع به

  شده است. ش خواندهيپذير هرگونه اصالح
ارزش مارکس          ايم چنين است: طبق نظر آقای لوريا تئوری اضافه                      بنابراين آنچه آموخته          

همراه آن      مطلقاً با واقعيت برابری نرخ سود منافات دارد. در اين اثنا کتاب دوم بيرون آمده و به                                          
ر آقای لوريا       اگ   انتشار يافته است.        ) ٢( که من درست دربارة همين نکته علناً طرح کرده بودم            سؤالی

گرفت. ولی وی آدم           ای در محظور قرار می           بود، الاقل تا اندازه             لوح می    های ساده     يکی از ما آلمانی    
 )٣( وروئی     چشم  تواند ادعا کند که بی          وهوائی داغ برخاسته ولذا می           گستاخی از جنوب است و از آب
  تا حدی از شرايط اقليمی است.

گشته است. آقای لوريا علناً آن را غيرقابل حل                     به نرخ سود آشکارا مطرح            مسئلة مربوط    
همين جهت است که کوشش وی در حل علنی مسئله اکنون جنبة              اعالم داشته است و درست به

  کند. پيدا می )٤(ازخودفراگذری
کنراد     الذکر    به نوشتة سابق     راجع     ای   مقاله    ، در   ) ٥(   " ياربوشرن      س راد    کن   مجلة "    معجزه در      اين  

وجود    يابد که چگونه سود بازرگانی به             پس از آنکه از نوشتة اشميت درمی             کند.   اشميت، ظهور می     
  شود. آيد، يکباره همة مطالب برای او روشن می می

گردد    دارانی می    کار، موجب امتياز برای آن سرمايه "نظر به اينکه تعيين ارزش بر اساس زمان
(بايد مقصود سرماية        يربارآورة غاند، سرماي دستمزد نهادهسرماية خويش را درخش بزرگتری ازکه ب

بهرة (بايد مقصود سود باشد) باالتری مطالبه         هامتيازيافت داران  اين سرمايهتواند از تجاری باشد) می
-گردد... چنانکه اگر مثالً سرمايه          داران مختلف صنعتی  کند و بدينسان موجب برابری ميان سرمايه

توليد صفر،  ترتيب در کار مورد استفاده قرار داده و بهروزانة  ۱۰۰هر يک  C و A  ،Bداران صنعتی   
روزانة    ۵۰کار فقطروزانة ۱۰۰کار برده باشند، آنگاه چون دستمزد برای سرماية ثابت به ۲۰۰، ۱۰۰

                                                
)۱ ((Un ingegnoso spediente ideato dal Marx a sostituzione degli argumenti scientifici) 

 مين بازنويسی] مراجعه شود.ه ۳۳و۳۲ [صفحات ۳۷و۳۶ص  دوم سرمايه، ترجمة فارسی، پيشگفتارجلد ) به۲(

شرمی است. کلمة مزبور        معنای گستاخی و بی       ذکر شده که به      Unverfrorenheit) در متن، کلمة آلمانی         ۳(
کار   که انگلس به     ای است    کردن است و استعمال آن در برابر داغ لطيفه                    معنای يخ   به frierenمشتق از مصدر 

همين مفهوم استفاده شده است ولی            به    (Nepas avoir froid aux yeux)  برده است. در ترجمة فرانسه هم از     
 صورت فوق ترجمه شود. زبان فارسی نامفهوم است ترجيح داده شد به آن به چون ترجمة لفظی

 )۴  (übertreffen (sich)         ، (آلمانی)se surpasser        معنای عملی باالتر از آنچه شخص خود قبالً                (فرانسه) ، به
 قبلی خود را شکستن) است. انجام داده (رکورد

)۵ (“Conrads Jahrbüchern”, N. F., Bd-XX, S. 272, ff. 
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کند و نرخ سود برای        روزانة کار را دريافت می ۵۰ارزش  دار اضافه  گيرد، هر سرمايه کار را در بر می
دار ديگری،         % است. ولی اگر سرمايه   ۲۰% و برای سومی ۳/۳۳ ، برای دومی %۱۰۰دار اولی   سرمايه

D روزانة کار از         ۴۰ارزش  ای (سود) به انباشت نمايد و بهره ۳۰۰مبلغ  ی به، سرماية غيربارآورA  و
 Cمانند از آنB        و   Aدار      مطالبه نمايد، آنگاه نرخ سود سرمايه     Bروزانة کار از  ۲۰ارزش  ای به بهره

-، يعنی مانند ديگر سرمايه   ۶۰ميزان ، سودی به۳۰۰مبلغ  ای به  با سرمايه Dکند و  % تنزل می۲۰به

  دست خواهد آورد." % به۲۰داران نرخ سودی معادل   
ای را که ده سال  که لوريای نامدار همان مسئله آوری است بدينسان با چنين تردستی حيرت

. متأسفانه وی اين راز را برای ما                  دکن  حل می   پيش الينحل اعالم شده بود با يک چرخش دست               
تنها   چنگ آورده است که نه          فاش نکرده است که اين "سرماية غيربارآور" ازکجا چنين قدرتی به                             

را از دستشان بربايد بلکه خود، عيناً                 داران صنعتی       اين سود زائد بر نرخ متوسط متعلق به سرمايه         
زند، اين       جيب می   دار خويش را به          انه سود اضافی اجاره         شکل بهرة مالک     که به   مانند مالک زمينی      

که کامالً با      گفته، بايد بازرگانان خراجی               سود زائد را در جيب خويش نگاه دارد. درواقع بنا بر اين                
کاران بستانند تا بدان وسيله نرخ متوسط سود را برقرار سازند.             بهرة مالکانه يکسان است از صنعت

تجاری يک عامل اساسی در ايجاد نرخ عمومی سود است شکی نيست و                      در اين امر که سرماية           
زن ماجراجو که در اعماق قلب خويش تمام                   کس از آن باخبر است. ولی فقط يک قلم              تقريباً همه

خود اجازه دهد که بگويد سرماية تجاری دارای چنان       تواند به اقتصاد را به مسخره گرفته باشد، می
ارزش زائد بر نرخ عمومی سود را ـ آن هم قبل از        تواند تمام اضافه ینيروی سحرانگيزی است که م

سود  ای به    خود جلب نمايد و آن را به بهرة مالکانه                  وجود آمده باشد ـ به          ارزش به      آنکه اين اضافه      
ی داشته   ضکاری حتی نياز به داشتن کمترين مالکيت ار           آنکه برای چنين کند، بدون خودش تبديل

لی شگفتعا نباشد. اين ادقادر است آن       آور نيست که گفته شود گويا سرماية تجاری    يز کمتر از او
خود اين      کند بيابد و به      ارزششان درست با نرخ متوسط سود تطبيق می              را که اضافه       کارانی   صنعت

افتخار را ارزانی دارد که تا حدودی سرنوشت اين بيچاره قربانيان قانون ارزش مارکس را مجانی                                    
هبود بخشد که محصوالتشان را مجاناً و حتی بدون دريافت هيچ کميسيونی بفروشد.                            بدينسان ب    

ای باشد تا بتواند تصور کند که مارکس هم نيازی به استفاده از   باز کارکشته انسان بايد خود نيرنگ
  بازيهای پست داشته است! اين قبيل شعبده

که ما وی را با هماوردان               درخشد    ولی لوريای نامدار ما هنگامی در شکوه تام خويش می                       
عرصه نگذاشته     که او تازه ديروز پا به              دشماليش مقايسه کنيم، مثالً با آقای يوليوس ولف، هرچن                   

  داری"      که راجع به "سوسياليسم و نظام سرمايه          است. شخص اخير، حتی درکتاب قطوری
 نوشته  ) ١( 

   کند! پيدا میی [شريف]است، در مقايسه با اين ايتاليائی چه چهرة کوچک اَبدال

                                                
)۱ (“Sozialismus und Kapitalistische Gesellschafts- Ordnung” 
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خواهم بگويم، با فروتنی در جنب گستاخی           خالی از زرنگی، و حتی می )١( چقدر اين شخص
طور مسلّم مارکس را هم           به   دهد تا    خرج می    به  ) ٢(   کند که استاد ايتاليائی      ای جلوه می منشانه ارباب

آگاهانه دست به       وکاست در زمرة ديگرکسانی نشان دهد، که عيناً مانند خود آقای لوريا،                                  کم  بی 
زند، تا نشان دهد که مارکس هر        بازی و خودستائی بازاری می کاذب، شعبده  پردازی مغالطه، قياس

گيری تئوری خويش را در جلد ديگر                 افتد برای خوانندگان افسانة انتشار نتيجه                بست می بار به بن
خواهد به چنين اقدامی           می تواند و نه   داند که نه می که خود بخوبی می کند، درحالی کتاب ساز می

اعتنائی     ها، بی    بست  وار برای فرار از البالی بن     حد، آميخته با نرمشی مارماهی دست زند. وقاحت بی
-، سرعت در تصاحب کارهای ديگران، فريادهای اعالن            پاهای نوش جان شده منشانه به تی قهرمان

رفيقان ـ کيست که بتواند در تمام  وسيلة انجمن کن، سازماندهی شهرت به مانند و آشکارا بازارگرم
  پای آقای لوريا برسد؟ اين اعمال به

که سپيدة جهان نو درآنجا دميده است،            از دوران بزرگی است. )٣( سيسم ايتاليا کشور کالسی
نظيری در سطح کمال       در دامن خود خصائل بی            ) ٥(   گرفته تا کاريبالدی          ) ٤(   اين کشور از دانته          

های اخالقی       کشور چهره  نيز دراين خارجی های انحطاط و استيالی دوره ولی کالسيک پرورده است.
تيپ    و  ) ٦( اسگانارل      اند: تيپ     کمال رسيده   حد ويژه دو نمونة آنها به اند که به گذارده جای به کالسيکی 

)٧(کامارادول
  بينيم. است بعيان می کرده که درقالب لوريای نامدار، حلول کالسيک اين هردو را وحدت 
پزشکی    دکتر    آقای     نيويورک    در    سوی اقيانوس ببرم.       آن را بهجام مجبورم خوانندگان خودسران

                                                
 ) مقصود يوليوس ولف است.۱(

ز قبيل   ای ا    معنای آموزگار و استاد حرفه              کار رفته که در زبان ايتاليائی به                  به  Maestro) در متن کلمة      ۲( 
 هاست. موسيقی، نقاشی و ديگر پيشه

)۳(Klassizität  (آلمانی) Classicisme وهنری     ادبی، فلسفی بزرگ آثار (فرانسه)ـ مجموع ويژگيهای مربوط به
قرن هفدهم ميالدی و همچنين آثار باستانی يونان و رم. مجموع نظريات مبتنی بر تعقيب روش و سنت                                    

 گيرد.  شود و از اين جهت در مقابل رمانتيسم قرار می ت اين نام خوانده میکالسيک در ادبيات و هنر نيز تح

)۴ (Dante Alghieri )۱۲۶۵ـ بزرگترين شاعر ايتاليائی۱۳۲۱ـ ويژه ضمن شاهکارمعروف خود (کمدی  که به )
 بهترين وجهی نموده است. بينی و چهرة انسان قرون وسطائی را به الهی) جهان

 )۵  ( Garibaldi, Giuseppe )۱۸۰۷ـ رجل انقالبی ايتاليائی، رهبر جنبش رهائی ملّی در ايتاليا و                         ۱۸۸۲ـ (
کشور. کاريبالدی برای تأمين وحدت ايتاليا مبارزات                           های درخشان نهضت دموکراتيک آن                 يکی از چهره     

 پرستان را عليه اتريش و دولت سيسيل و پاپ رهبری نمود. مسلحانة ميهن

 )۶  (Sganarelle      ی ساخت مولير     ها  يکی از چهرهMolière   نويس معروف فرانسوی. اسگانارل که در                   نمايش
 حال بدذاتی و شيطنت است. فهمی عاميانه و درعين چند نمايشنامة مولير نقش اصلی را دارد تجسم خوش

)۷ (Dulcamara های اپرای دونيزتی  از چهره يکیDonizetti ساز معروف ايتاليائی تحت عنوان "نوشابة        آهنگ
 بازی و شارالتانی معرفی شده است. مثابه نمونة نيرنگ ه درآن شخص مزبور بهمهر" ک
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العاده     حل فوق    که درحقيقت يک راه          حلّی برای مسئله يافته است          نيز راه     ) ١( بلينگ  ث. استی .جرج
سوی اقيانوس نخواسته         سو و نه از آن       ولی آنقدر ساده است که هيچکس نه از اين                ای است.      ساده  

نهايتی از بروشورها          رويانه ضمن سلسلة بی   خشم آورد و ترش ر وی را بهـن را بپذيرد. اين اماست آ
وی در     درواقع به      عدالتی شکايت نمود.         و مقاالت که در دو سوی آبراه بزرگ انتشار داد از اين بی                     

 تسايت" "نوين
فته است.   حل او بر پاية يک اشتباه محاسباتی قرار گر                 گفته شده بود که تمام راه           )٢(
نشدکه     آن    وجود اين مانع       هم اشتباه محاسباتی داشت ولی با     اين باکی نشد. مارکس ولی وی را از

  بلينگ را مورد بررسی قرار دهيم. حلّ استی در بسياری ازمسائل حق با او باشد. پس اينک راه
سبت کنند ولی ن     کنم که با سرماية برابر و زمان برابر، کار می                       "من دو کارخانه فرض می            

م و کن  فرض می     y  =) را    c + v(     ة متغير آنها متفاوت است. کل سرمايه           ـة ثابت به سرماي     ـسرماي  
 ،II     ةو درکارخان            I  ،y = c + vکارخانة        م. در   ده   قرار می      xة ثابت به متغير را  ـدر سرماي تفاوت

y = (c – x) + (v + x)  بنابراين درکارخانة .I     ارزش      نرخ اضافه= y
m        ودرکارخانة= II  x v

m


من سود    

طی زمان   c + vيا   yسازم، که از آن کل سرماية  ) مشخص میmارزش را با ( ) و کل اضافهPرا با (

yمساوی با     I. پس نرخ سود درکارخانه     p = mمعينی افزايش يافته است، بنابراين 
p يا v c

m


است   

yنرخ سود برابر با      IIهمچنين درکارخانة  و
p   يا x) (v   x) (v

m


v c نيز مساوی    آن     است يعنی    
m


 
زمان   سرماية برابر و      ، بااستفاده از  ارزش پاية قانونشودکه بر می مسئله بدينسان حل است. بنابراين...

  )٣(آيد. می ارزش بيرون درنرخ اضافهرخ متوسط سود از تغيير زندة نابرابر، يک ن رکارمقداولی با برابر
برابر      را در     سؤالی  بينيم   می   را مجبور      کننده باشد باز ما خود         هرقدر محاسبة فوق زيبا و قانع 

ارزش     داند که مجموع اضافه         بلينگ مطرح سازيم و آن اين است: وی ازکجا می                    آقای دکتر استی      
توليد نموده است؟ وی          IIکه کارخانة     ارزشی است اضافهدقيقاً برابر با مجموع  Iة کارخانة توليدشد

دو کارخانه دارای             ولذا همة عوامل ديگر محاسبه، درمورد هر                      x  و   c    ،v   ،y   گويد که صريحاً می
زش را  ار گويد. اما از اينکه وی هردو کميت اضافه ای هم نمی کلمه mمقدار مساوی هستند ولی از 

درست   شود.    ای حاصل نمی     وجه چنين نتيجه     هيچ  کند به   گذاری می      عالمت   mصورت جبری      به 
گيرد، الزم       ارزش يکی می       ، يعنی سود را با اضافه       pدرنگ  بلينگ بی اين دليل نيز که آقای استی به

 m  پذير است: يا هردو         است که وجود اين تساوی اثبات گردد. در اين مورد فقط دو حالت امکان                           
کند و بنابراين نيز با،          ارزش توليد می        ها مقدار برابری اضافه            مساوی هستند و هر يک از کارخانه              

                                                
)۱ (Stiebling, George کارگری امريکای شمالی. مؤلف          آمارگر و نويسندة امريکائی عضو حزب سوسياليست

 مقاالت متعدد دربارة مسائل اقتصادی و تاريخ اقتصاد.

)۲ (Neuen Zeit 

)۳ (  (G. C. Stiebling, “Das Werthgesetz und die profitrate”, New-York, John Heinrich) 
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بايستی    که می    را  بلينگ آنچه رد، درآنصورت آقای استیوآ دست می سرماية کلّ برابر، سود برابری به
ی بزرگتر از ديگری ارزش ها مقدار اضافه گرفته است. يا يکی ازکارخانه شد از پيش مفروض اثبات می
  گردد.  کند، درآنصورت تمام محاسبة وی ويران می توليد می

بلينگ از هيچ زحمت و کوششی دريغ نورزيده است تا کوهی از محاسبات بر                              آقای استی    
توانم به وی       پاية اين حساب غلط بيافريند و آن را در معرض تماشای عموم قرار دهد. من می                                   

مبنی بر اينکه تقريباً همة حسابهای ديگر او نيز غلط است و آنگاه که     ای بدهم کننده اطمينان آرام
استثنائاً چنين نيست محاسبات وی چيزی بکلّی غير از آنچه او خواستار اثبات آن بوده است به                                  

و  ۱۸۷۰رسانند. مثالً چنين است که وی با مقايسة ميان گزارشهای امريکائی سالهای                            ثبوت می   
که   نمايد، ولی توضيحی       طور واقعی تنزل نرخ سود را ثابت می                 رائی افراد، به         ، دربارة آمار دا       ۱۸۸۰

د که وی بايد تئوری مارکس را که گويا مبتنی بر                     ر دهد بکلّی خطاست. و گمان دا           می   درآن باره       
نرخ سود همواره يکسان و ثابتی است عمالً اصالح نمايد. ولی درست از بخش سوم همين کتاب                                

ای خيالی چيز ديگری         که اين "نرخ ثابت سود" منتسب به مارکس جز بافته                    آيد   سوم چنين برمی    
ة مقابل تعليل دکتر      ـزولی نرخ سود بر عللی استوار است که درست در نقط                   ـنيست و گرايش ن      

که شخص   ترديد حسن نيت دارد ولی هنگامی               بلينگ بی   آقای دکتر استی        قرار دارد.         بلينگ  استی 
های مورد      يش از هر چيز اين نکته را بياموزد که نوشته                پ پردازد بايد       خواهد به مسائل علمی ب         می 

که در آن      ويژه از واردساختن چيزهائی               استفاده را در جهتی بخواند که مصنف نگاشته است و به                  
  ها وجود ندارد احتراز نمايد. نوشته

که  که دربارة مسئلة مورد بحث، نيز فقط مکتب مارکس است        نتيجة مجموع تحقيق اينست
نتايج مثبتی عرضه داشته است. فيرمان و کنراد اشميت، هرگاه اين کتاب سوم را مطالعه نمايند،                       

  اند کامالً راضی و خرسند باشند. که انجام داده توانند از کارهائی نوبة خود می هر يک به
  

  ۱۸۹۴لندن، چهارم اکتبر
  ف. انگلس
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  يکمفصل 

  

  سود شده و قيمت تمام
  

  کار = کارِ اضافی] اضافی، اضافه ارزش = ارزش [اضافه
داری را       که روند توليد سرمايه         هائی مورد بررسی قرارگرفت        درکتاب اول پديده

ز تأثيرات     دارند. درآن بررسی ا توليد بالواسطه، عرضه می روند مثابه خود و به خودیِ به
 روند     شده ولی اين      پوشی اين روند بيگانه هستند چشم که نسبت به ئی فرعی کلّية عوامل

سرمايه     گيرد. جريان زندگیِ    توليد بالواسطه، جريان زندگیِ سرمايه را تماماً در بر نمی
کتاب دوم بود، تکميل           های   ، که موضوع بررسیروند دورانوسيلة  در جهان واقعی به

مثابه واسط روند         ويژه آنجاکه رونـد دوران به                 گردد. در بخش سوم کتاب دوم، به   یم
که رونـد توليد          گرديد      بازتوليد اجتماعی مورد توجه قـرارگرفت، اين نکته نمايان                            

گردد، عبارت از وحدت روند توليد و                    داری چنانچه درمجموع خود ملحوظ                سرمايه  
  های   تواند مبيِّن انديشه        شود نمی   کتاب سوم مطرح می       ه در اين    روند دوران است. آنچ         

جستجو    مشخصی که اَشکال است برسرآن ويژه سخن به دربارة وحدت مزبور باشد. کلّی
گردند.    ناشی می )١(مثابه يک هماد به حرکت سرمايه درونگردندکه از  توصيف شوند و

                                                
يعنی  هماد" مثابه يک سرمايه به حرکت روندکلّ است. " معنای زبان فارسی به فتح اول) در ) هماد (به۱(

 کاسه. صورت تام و يک حرکت سرمايه درمجموع، به
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گيرند،    مشخصی در برابر هم قرار می    ها در حرکت واقعیِ خود با چنين اَشکال سرمايه
توليد و نيز چهرة آن در روند                 بالواسطة     سرمايه در روند        آنها سيمای که برای نَحوی به

-گردند. بنابراين آن چهر            ای ازآن اشکال نمودار می              منزلة مراحل ويژه دوران، فقط به

نزديک      شکلی  همان   به   سازيم تدريجاً    کتاب مطرح می که ما دراين هائی از سرمايه بندی
در ضمير   رقابت و های مختلف، در شوندکه در سطح جامعه، درعمل متقابل سرمايه می

  گردند. عادی خود عاملين توليد ظاهر می
  

  ٭
  

داری توليد شده باشد، درفورمول ذيل:   که بنا به شيوة سرمايه Wارزش هرکاالی 
c + v + m  =W  ارزش  ارزش ـ محصول، اضافهگردد. چنانچه ما از اين  بيان میm   را

که بابت عناصر توليد  ای کنيم آنگاه فقط معادل يا جانشين ارزشی ارزش ـ سرمايه کم 
  . c + v، يعنی ماند کاال باقی می صورت خرج شده است به

ليرةاسترلينگ       ۵۰۰مبلغ  ای به  مستلزم خرج سرمايه ازکاال معينی مثالً توليد قلم اگر  
ليرةاسترلينگ      ۳۸۰توليد،  استرلينگ بابت فرسايش وسايل ليرة ۲۰که  بترتي باشد بدين

اضافه   کار صرف شده باشد و نرخ          استرلينگ بابت نيروی         ليرة    ۱۰۰برای مواد توليد،           
 c  ۴۰۰    +v   ۱۰۰   +  m  ۱۰۰محصول برابر با   گردد، آنگاه ارزش % بالغ۱۰۰ارزش نيز به  

  استرلينگ خواهد بود.  ليرة ۶۰۰= 
ارزش ـ     ماند عبارت از   استرلينگ آنچه باقی می ليرة ۱۰۰ارزش اضافهسر پس ازک

شده  استرلينگ سرماية خرج        ليرة    ۵۰۰که تنها    است  استرلينگ    ليرة    ۵۰۰کاالئی برابر با 
شده و   توليد مصرف     کاال،که جايگزين بهای وسايل         کند. اين جزِء ارزشی را جبران می

خود    مزبور برای       کاالی که است مبلغی جانشين است، فقط استفاده کار مورد نيروی بهای
  دهد. شدة کاال را تشکيل می دار تمام شده است و بنابراين برای وی قيمت تمام سرمايه

ارزد     دارد وآنچه توليد خودکاال می                دار هزينه برمی        البته آنچه کاال برای سرمايه           
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ارزش تشکيل شده       فه دو مقدارکامالً متفاوتی هستند. آن جزِء ارزش ـ کاال که از اضا                 
دار هيچ      کارگر در برابرآن مزدی دريافت نکرده، برای سرمايه                             که  اين دليل     درست به   

داری، کارگر پس از             اينکه بر اساس توليد سرمايه           خرجی برنداشته است. اما نظر به             
جريان     گرددکه در      ورودش به روند توليد، خود جزئی از ترکيب سرماية بارآوری می

کاالست،    دار توليدکنندة حقيقیِ          دار تعلّق دارد ولذا سرمايه                به سرمايه    عمل است و   
به      دار قيمت تمام        کندکه آنچه برای سرمايه            ضرورتاً چنين جِلوِه می         شمار  شدة کاال 

نمايش    Kشده را با عالمت        آيد قيمت واقعیِ خودکاالست. هرگاه ما قيمت تمام                     می 
يـا  گردد     ،  می    K + m    =Wبدل به فورمول       م     c + v + m    =W:     دهيم آنگـاه فورمول         

  ارزش. شده + اضافه ارزش ـ کاال = قيمت تمامديگرسخن،  به
کاررفته      ارزش ـ سرماية به کاال،که فقط بست آن اجزاء ارزشی مختلف پس جمع

شده، ازسوئی مبين خصلت ويژة           کنند، تحت مقولة قيمت تمام         در توليد را جبران می           
ای   کاال برحسب هزينه       ) ١( درآئی      داری چند      است. ازلحاظ سرمايه         داری      توليد سرمايه    

واقعی      درآئی  که چند شود درصورتی می است سنجيده رفته کار به سرمايه صورت که به 
شدة  داری، قيمت تمام         گردد. بنابراين در سرمايه              ارزيابی می     کار کاال از روی مصرف 

کمی متفاوت است. قيمت          ، ازلحاظ     آن   شدة واقعیِ     آن يا با قيمت تمام         کاال با ارزش        
است،   K + m    =Wکه   کاالست زيرا درحالی   ـ  کوچکتر از ارزش داری شدة سرمايه تمام

K  مساوی است باW – m          که   وجه عنوانی نيست       هيچ  شده به   . ازسوی ديگر قيمت تمام
ان يابیِ اين جزِء ارزشی، عمالً در جري                 تنها در دفترداری وجود داشته باشد. استقالل                    

مزبور همواره بايد             کند، زيرا جزِء ارزشیِ              کاال، پيوسته خودنمائی می            توليد واقعیِ      
                                                

اختيارکرده است.  Coûtوفرانسوی  Kostی کلمة مرکّب چند درآئی را در برابرکلمة آلمان ) مترجم۱(
معنای قيمت يا      اند به    کرده    های مختلف ترجمه      آنچنانکه در فرهنگ     هيچکدام از اين دو لغت اروپائی

و  Preisهای مزبور وجود دارد مانند            ای در زبان هزينه نيست زيرا برای هر يک ازآنها لغات جداگانه
Ausgabe  در زبان آلمانی وPrix  وDepense .در زبان فرانسه وغيره 



     سومکاپيتال. جلد     ۳۶

  

کاالئیِ خود دوباره مبدل به شکل سرماية بارآورگردد                          وسيلة روند دوران از شکل             به 
ئی را    شدة کاال همواره امکان بازخريد عوامل توليدی                   که قيمت تمام ولذا ضرور است

  اند فراهم سازد. ف شدهکه در توليدش مصر
  

-کاال يا با روند ارزش             يابیِ   ارزش      با   وجه   هيچ  عکس، به    شده، به    مقولة قيمت تمام     

6که   افزائیِ سرمايه سروکاری ندارد. اگر من بدانم 
ای يعنی     ليره    ۶۰۰ارزش ـ کاالی         5

ای است     ليره   ۵۰۰ماية   استرلينگ، فقط عبارت از معادل يا جانشين ارزش سر         ليرة ۵۰۰
کند، تازه       که خرج شده، ولذا تنها برای بازخريد عوامل مادیِ اين سرمايه کفايت می                    

6برای من نه معلوم است اين 
دهد،    شدة آن را تشکيل می        قيمت تمام  کاال، که  ارزش 5

6دانم  چگونه توليد شده و نه می
چه نَحو    ارزش را تشکيل داده به              ه اضافه  آخرآن، ک  1

داری،      سرمايه    دراقتصاد    دادکه خواهد ما نشان به اين، بررسی است. باوجود وجودآمده به
  آيد. صورت نمود کاذبی از مقولة توليد ارزش درمی شده خود به قيمت تمام

  

با           کنيم  به مثال خود برگرديم. فرض                مارک   ۶شيلينگ =   ۶که مبلغ پولی برابر 
کار، توليد       نمايندة ارزشی باشدکه يک نفرکارگر، طی يک روزانة متوسط اجتماعیِ                           

، عبارت    c ۴۰۰   +v  ۱۰۰ = ليرةاسترلينگ ۵۰۰ريختة  سان سرماية پيش کرده است. بدين
3محصول   از ارزش ـ

3روزانة کار ده ساعته است، که         2۱۶۶۶
ة کار آن    روزان      1۱۳۳۳

3و  c  ۴۰۰توليد =     وسايل  در ارزش       
 v  ۱۰۰کارکه مساوی        نيروی   آن در ارزش          1۳۳۳

%،  ۱۰۰ارزشی معادل با         اضافه  بودن نرخ       است متبلورگرديده است. بنابراين با مفروض        
=   v  ۱۰۰    +m  ۱۰۰کار =     وجود آيد مستلزم خرج نيروی              که از نو بايد به        توليدکاالئی   

3
  کار ده ساعته خواهد بود. های روزانه 2۶۶۶

ارزش     ) ١( ) ۱۹۳/ ۲۰۱کتاب اول، فصل هفتم، ص             کنيد به   دانيم (نگاه       چنانکه می   
                                                

 همين بازنويسی] .و بعد  ۳۴۵ات [صفح و بعد ۲۱۳ اتترجمة فارسی، جلد اول، صفح سرمايه، )۱(
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  است اوالً از برگشت ارزش سرماية ثابتی      ليرةاسترلينگی مرکّب ۶۰۰محصول نوآفريدة
-ينگ و ثانياً از ارزش نو           استرل    ليرة   ۴۰۰توليد خرج شده است يعنی          که بابت وسايل     

استرلينگ، شامل       ليرة    ۵۰۰شدة کاال=     قيمت تماماسترلينگ.  ليرة ۲۰۰مبلغ  ای به آفريده
c۴۰۰ استرلينگی    ليرة   ۲۰۰نوآفريدة       ارزش از بازگشته ونيمی    =)v  ۱۰۰  گردد، ولذا        ) می

  گيرد. می بر مطلقاً با يکديگر متفاوتند در خود که ازلحاظ منشأ را کاالـ  ارزش عنصر دو

3که طی  کاری
دار خود، ارزش     برکت خصلت هدف روز مصرف شده، به 2۶۶۶

توليد به     شود، از اين وسايل         استرلينگ می     ليرة   ۴۰۰کاررفته را که بالغ بر توليد به وسايل
  ارزش ـ      کنندة   مثابه جزِء ترکيب       کهنه، به    محصول منتقل نموده است. پس اين ارزش                

کاال نشأت     اين   شود، ولی ارزش مزبور از روند توليدی                       ل، دوباره ظاهر می           محصو 
ای از ارزش ـ           کننده   مانند جزِء ترکيب        جهت  نگرفته است. ارزش مزبور فقط از آن                   

ريخته وجود داشته         سرماية پيش   کنندة    مثابه جزِء ترکيب       کاال وجود داردکه سابقاً به             
سرماية   ارزش ـ کاال، که خود   وسيلة جزئی از  فته بهکارر است. بنابراين سرماية ثابت به

شده معنای    شود. پس اين رکن قيمت تمام         کاال افزوده است، جبران می ثابت بر ارزش
-جزِء ترکيب شودکه شده وارد می ای دارد: ازسوئی بدان جهت در قيمت تمام دوگانه

مايد و ازسوی ديگر        ن  شده را جبران می        که سرماية خرج      ای از ارزش ـ کاالست     کننده 
دهدکه خود ارزشی         کاال را تشکيل میـ  ای از ارزش کننده ترکيب سبب جزِء فقط بدان

توليد،      ديگرسخن ازآنرو که وسايل            صورت سرمايه خرج شده است، يا به             که به   است 
  اند. فالن يا بهمان مبلغ خرج برداشته

  

کلّی   شود مطلب به    شده وارد می       قيمت تمام   که در ترکيب       درمورد جزِء ديگری          

3طور ديگر است. 
اند، ارزش نوئی           که طی توليدکاال مصرف شده       روزانة کاری 2۶۶۶

-سرماية متغير پيش    آفرينند. فقط جزئی از اين ارزش نو،    ليرةاسترلينگ می ۲۰۰مبلغ  به

را جبران       شده  کار مصرف     بهای نيروی   ديگرسخن ليرةاسترلينگ، يا به ۱۰۰مبلغ ريخته به
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وجه در تشکيل ارزش نو وارد                 هيچ  ريخته به   پيش سرماية      کند. ولی اين ارزش ـ            می 
آيد،    حساب می    به  ارزش    مثابه    کار به    نيروی   ريز سرمايه،       شود. درچهارچوب پيش          نمی 

  جای ارزش نيروی        کند. به عمل میآفرين  ارزشمثابه  کار به توليد، نيروی ولی در روند
سرماية     کرد واقعیِ      هنگام عمل    شود، به    ريز سرمايه نمودار می          قطع پيش که در م     کاری   

  گردد. آفرين وارد ميدان می صورت زنده و ارزش کار به بارآور، خود نيروی
-قيمت تمام   کاال، که با هم تشکيل        ـ  کنندة ارزش ميان اين اجزاِء مختلف ترکيب

سرماية     بار درمقدار ارزشیِ       يک هخوردک چشم می آنگاه فوراً به تفاوت دهند، می را شده
  کاررفته تغيير حاصل    شده و بار ديگر در مقدار ارزشی جزِء متغير سرماية به ثابت خرج

 ليرة  ۴۰۰توليد يا جزِء ثابت سرمايه مثالً از               وسايل  که قيمت همان      کنيم  گردد. فرض      

سترلينگ تنزل   ا   ليرة   ۲۰۰کند و يا بالعکس به        استرلينگ ترقّی      ليرة   ۶۰۰استرلينگ به    
= c۶۰۰    +v  ۱۰۰ليرةاسترلينگ به   ۵۰۰شدةکاال از قيمت تمامتنها  نمايد. درمورد اول نه

استرلينگ بـه      ليرة   ۶۰۰کند، بلکه ارزش خودکاال نيز از                 استرلينگ ترقّی می       ليرة  ۷۰۰
c  ۶۰۰    +v  ۱۰۰    +m  ۱۰۰    =۸۰۰   م نه           استرلينگ ترقّی می       ليرةتنها    کند. در حالت دو

استرلينگ تنزل      ليرة   c  ۲۰۰    +v  ۱۰۰    =۳۰۰استرلينگ بـه      ليرة    ۵۰۰شده از  تمام قيمت
= c۲۰۰  +v ۱۰۰   +m  ۱۰۰ليرةاسترلينگ به  ۶۰۰نمايد، بلکه ارزش خودکاال نيز از  می

شده ارزش خود را به         سرماية ثابت خرجاينکه  کند. نظر به استرلينگ تنزل می ليرة ۴۰۰
شرايط ديگر يکسان مانده باشند، ارزشِ محصول با                      سازد، هرگاه       محصول منتقل می    

عکس،   که به   کنيم  کند. اکنون فرض        ارزش ـ سرماية مزبور ترقّی يا تنزل می مقدارمطلق
 ۱۵۰استرلينگ به     ليرة ۱۰۰کار از ماندن شرايط ديگر، بهای همان ميزان نيروی با يکسان

آمده باشد. البته درحالت             ائين ليرةاسترلينگ پ   ۵۰تا کرده يا بالعکس ليرةاسترلينگ ترقّی
استرلينگ ترقّی       ليرة   c ۴۰۰  +v ۱۵۰=۵۵۰ليرةاسترلينگ به  ۵۰۰شده از قيمت تماماول 
استرلينگ     ليرة   c  ۴۰۰    +v  ۵۰    =۴۵۰استرلينگ به      ليرة ۵۰۰کند و در مورد دوم از  می

ينگ است  استرل    ليرة   ۶۰۰کاال که برابر با         نمايد. ولی در هر دو حالت ارزش                  تنزل می   
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است و بار ديگر =  c ۴۰۰  +v ۱۵۰  +m ۵۰بار مساوی  ماند، زيرا يک  تغيير باقی می بی
c۴۰۰  +v ۵۰  +m ۱۵۰  رمحصول   ريخته ارزش خودرا به        پيشخواهد بود. سرماية متغي

صورت محصول     وسيلةکار آفريده شده است به    که به کند. بلکه ارزش نوئی اضافه نمی
متغير، تاآنجاکه فقط          مطلق سرماية مقدار ردد. بنابراين تغيير درگ جانشين آن ارزش می

کاال   کار است، کوچکترين تغييری در مقدار مطلق ارزش                      نيروی   مبين تغيير در بهای       
کار وارد در عمل ايجادکرده                 که نيـروی     دهد، زيرا در مقـدار مطلق ارزش نوئی                     نمی 

رابطة مقداری دو جزء             فقط در    هيچ تغييری حاصل نشده است. درواقع چنين تغييری                 
دهندة    که تشکيل   دهندة ارزش نو، مؤثر است، يعنی در رابطة ميان آن جزئی                             تشکيل 
قيمت  نمايد ولذا در          که سرماية متغير را جبران می            ارزش است و جزِء ديگری             اضافه  

  شود. شدة کاال وارد می تمام
 c۴۰۰   +  v  ۱۰۰از    ارت ما عب شده،که درفرضية رکن قيمت تمام دو بين مشترک قدر

-سرماية پيش کاال هستندکه ـ  آنها اجزائی از ارزش که هردوی است، فقط در اين است

  نمايند. ريخته را جبربان می
داری ضرورتاً معکوس          و احوال واقعی از ديدگاه توليد سرمايه                     ولی اين اوضاع       

  کند. جِلوِه می
که برپاية بردگی قرارگرفته               داری نسبت به شيوة توليدی  توليد سرمايهتمايز شيوة 

منزلة    کار به    نيروی   داری ارزش يا قيمت            توليد سرمايه شيوة که در  ازجمله در اين است
کند. (کتاب اول، فصل هفدهم).          مثابه دستمزد تجلّی می ارزش يا قيمت خود کار يا به

تمزد شده  که صرف دس    ای   منزلة سرمايه    ريخته بهبنابراين جزِءارزشیِ متغير سرماية پيش
شده  که ارزش يا قيمت تمام کار مصرف               ای   کند و مانندارزش ـ سرمايه     است نمود می
که يک روزانةکار متوسط            کنيم  گردد. مثالً اگر فرض    پردازد متجلّی می درتوليد را می

شيلينگ تجسم يافته است، آنگاه سرماية            ۶مبلغ   اجتماعی ده ساعته، در مقدار پولی به     
استرلينگ، عبارت از بيان پولی ارزشی خواهد                      ليرة  ۱۰۰برای معادل  ريختهمتغير پيش
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     3بودکه طی
کار   نيروی   روزانةکار ده ساعته توليد شده است. ولی اين ارزش                           1۳۳۳

ريخته وارد شده است هيچ جزئی از سرماية واقعاً                     سرماية پيش   شده که در      خريداری     
کار زنده جانشين آن           نيروی   دهد. در خود روند توليد،                 کار افتاده را تشکيل نمی             به 

% باشد،   ۱۰۰کار    کشی از نيروی       گردد. چنانچه مانند مثال مفروض ما، درجة بهره                       می 

3مزبور طی     آنگاه نيروی
شود ولذا ارزش نوئی            روزانةکار ده ساعته صرف می              2۶۶۲

حساب   ريز سرمايه آنچه به    افزايد. اما در پيش می استرلينگ به محصول ليرة ۲۰۰مبلغ  به
منزلة    مثابه دستمزد يا به       استرلينگی است که به       ليرة   ۱۰۰آمده عبارت از سرماية متغير             

3که بايد طی      گذاشته شده است     کاری    بهای  
گيرد. اگر       روزانة ده ساعته انجام             2۶۶۶

3استرلينگ به  ليرةيکصد 
 ۲ميزان   تقسيم شود آنگاه بهای روزانةکار ده ساعته به 2۶۶۶

  کار پنج ساعته است. آيدکه ارزش ـ محصول دست می شيلينگ به
  

کاالرا ازسوی ديگر          ـ  ارزشريخته را از يک سو و چنانچه اکنون ما سرماية پيش
  کنيم چنين خواهيم داشت: مقايسه

  

استرلينگ بابت        ليرة   ۴۰۰استرلينگ =      ليرة    ۵۰۰  مبلغ  ريخته به   سرماية پيش   .  ۱
ِء وسايل           ای   سرمايه    ليرة  ۱۰۰توليد) +      توليد خرج شده است (بهای وسايل              که در ازا

3گرديده است (بهای         که در ازاِءکار مصرف             ای   استرلينگ بابت سرمايه      
روزانة        2۶۶۶

  کار يا دستمزد معادل آن).
  

 ليرة   ۵۰۰مبلغ   شده به   قيمت تمام   استرلينگ =      ليرة   ۶۰۰مبلغ   به . ارزش ـ کاال         ۲

استرلينگ     ليرة   ۱۰۰شده +    توليد خرج     استرلينگ بهای وسايل         ليرة   ۴۰۰استرلينگ (   

3بهای
  ارزش. استرلينگ اضافه ليرة ۱۰۰که صرف شده است) +  روزانة کاری 2۶۶۶
  

کارگذاشته شده فقط ازآن جهت              ه بابت  ک  در اين فورمول آن جزئی از سرمايه                 
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 گذاشته شده، (مثالً بابت پنبه يا ذغال)، متفاوت است                      توليد   که بابت وسايل       با جزئی   
که ازلحاظ مادی با آن            رود     می   کار   ئی به   ی عنصرتوليد     مزبور برای پرداخت             که جزءِ    
بور ازلحاظ      که جزِء مز     وجه بدان سبب نيست       هيچ  تفاوت به     اين   دارد، ولی        ديگری فرق  

 )١( کند.   می   ايفا    سرمايه نقش متفاوتی       افزائیِ     ولذا درارزش  کاال آفرينیِ ای درارزش وظيفه
سرمايه   پرداخت      پيش همان نَحو که در        توليد، به     شدة کاال، بهای وسايل        در قيمت تمام

انجـام     سبب گردد، و اين بازگشت درست بدين                  آمده بـود، دوباره بـرمی                 حساب   به 
 يا   بهـا د.  ـان   ثمربخش مورد استفاده قرارگرفته                طور   به   توليد مزبور       ه وسايل  ک   گيرد   می 

3دستمزد   
همين   روزانةکاری نيز که برای توليدکاال صرف شده است کامالً به                          2۶۶۲

- آمده بود، در درون قيمت تمام                  حساب   سرمايه به     پـرداخت     آنچنانکه در پيش    قسم و
که اين مقدار         شود  آن دليل حاصل می        ردد، و اين نتيجه نيز عيناً به           گ  شدة کاال برمی     

بينيم تنها عبارت از         مورد استفاده قرارگرفته است. آنچه ما می                     ثمربخش    طور   کار به   
که در    ای است    پرداخته     پيش های حاضر وموجود ـ يعنی اجزاِء ارزشیِ سرماية                     ارزش    

ديدگاه ما        نو در     رآفرينندة ارزش        عنص  هيچ شود ـ ولی تشکيل ارزش محصول وارد می
گيرد. تفاوت ميان سرماية ثابت و متغير ناپديد شده است. اکنون مجموع                               قرار نمی    

کند. يکی اينکه جزِء         ای پيدا می      استرلينگی معنای دوگانه           ليرة   ۵۰۰شدة   قيمت تمام   
- رج ایِ خ    ليره   ۵۰۰ای است، که سرمايـة         ليره   ۶۰۰کاالی      ای از ارزش ـ        کننده ترکيب

 کنندة ارزش ـ       و ديگر آنکه اين جزِء ترکيب              کند،    کاال را جبران می           شده در توليد     

بدان           فته است          کاال خود فقط  قبالً به    جهت وجود يا به قيمت تمام       که  عناصر    مثا شدة 
صورت   توليد وکار، وجود داشته، يعنی قبالً به                  رفته در توليد مشتمل بر وسايل           کار   به 

                                                
گرددکه منظور مصنف در اينجا حساب اجزاِء مختلفة سرمايه از نقطة نظر                              ) توضيحاً متذکر می     ۱( 

افزائی نيروی        آفرينی و ارزش          رزش   آنها در روند توليد و نقش ا              دار است، نه تفاوت ماهوی              سرمايه  
 کارکه مکرراً در جلدهای پيشين و نيز در جلدکنونی بيان شده است.  فعال
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اندازه      جهت وتا آن        سرمايه ازآن         ـ ارزش     ی داشته است.     پرداخته هست       پيش سرماية   
مصرف رسيده     سرمايه به   منزلة ارزش ـ گردد که به شدة کاال برمی تمام  صورت قيمت به

  است.
مصرف عناصر     ريخته به   سرماية پيش    کنندة مختلف  اين واقعيت که اجزاِء ترکيب

کار، مواد خام،          نی در ازاِء وسايل        اندکه ازلحاظ ماهوی متفاوتند، يع            ئی رسيده توليدی
شدةکاال بايد اين عناصر          قيمت تمام  که  امر اين اند، فقط با موادکمکی وکار خرج شده

توليدیِ ماهيتاً متفاوت را از نو بازخريد نمايد مالزمه دارد. ولی ازلحاظ تشکيل قيمت              
سرماية   ميان    تفاوت    است به گردد وآن مربوط الزم می تشخيص شده نفساً فقط يک تمام

آمده    حساب   به کار    وسايل  استرلينگ بابت فرسايش     ليرة ۲۰استوار وگَردان. در مثال ما 
استرلينگ بابت       ليرة    ۳۸۰کار +     وسايل  استرلينگ بابت فرسايش    ليرة c ۴۰۰  =۲۰بود (

 ليرة  ۱۲۰۰  کار مساوی      وسايل  مواد توليدی). چنانچه قبل از توليدکاال، ارزش اين                             

 ۲۰شود.    ای می    پس از توليدکاال، ارزش مزبور دارای چهرة دوگانه                              استرلينگ بود،     
 ليرة  ۱۱۸۰يا   ۲۰  -  ۱۲۰۰آيد و     کاال درمی      ـ  صورت جزئی از ارزش      استرلينگ به ليرة

کار در     وسايل  صورت   دهدکه مانندگذشته به تشکيل می را مانده استرلينگ، ارزشِ باقی
کاالـ سرماية وی نيست         ابه عنصر ارزشی     مث  ديگرسخن به    يا بهدار است،  تصرف سرمايه

آيد. مواد توليدی و دستمزد، برخالف           شمار می بلکه رکن ارزشیِ سرماية بارآور او به
آنها در     نيز همة ارزش        سبب همين  به   شوند و   مصرف می     کار، تماماً درتوليدکاال        وسايل
سرماية   زاِء مختلفة    ايم چگونه اين اج         شود. سابقاً ديده       کاالی توليدشده وارد می      ارزش

  گيرند. خود می ريخته، در ارتباط با واگرد، شکل سرماية استوار وگَردان بهپيش
سرماية   قرار:      استرلينگ است بدين        ليرة    ۱۶۸۰ريز سرمايه برابر با           بنابراين پيش     

قرار    استرلينگ (به      ليرة    ۴۸۰سرمايةگَردان =         اضافة    استرلينگ به     ليرة    ۱۲۰۰استوار =     
  استرلينگ بابت دستمزد). ليرة ۱۰۰اضافة  سترلينگ بابت مواد توليدی بها ليرة ۳۸۰

 ۲۰قرار     استرلينگ است (به       ليرة   ۵۰۰شدة کاال فقط برابر با           عکس قيمت تمام     به 
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بابت فرسايش           ليرة   و        استرلينگ  ر  استوا بابت        ليرة    ۴۸۰  سرمايـة  سرماية   استرلينگ 
  گَردان).

ريخته جز تأييد اين         سرماية پيش   اال و   شدة ک   قيمت تمام   ولی اين اختالف ميان           
شودکه واقعاً در        ای تشکيل می     شدة کاال منحصراً از سرمايه          قيمت تمام     که  نکته نيست  

  توليدکاالی مزبور صرف شده است.
گيرد   می   مورداستفاده قرار          ليرةاسترلينگ ۱۲۰۰ارزش کاری به وسايل درتوليدکاال
استرلينگ آن در توليد مصرف شده             ليرة    ۲۰ريخته فقط سرماية پيش ولی اين ارزش ـ

شدةکاال وارد        قيمت تمام   طور قسمی در  کاررفته فقط به سرماية استوار بهاست. بنابراين 
سرماية   شود. اما      تکّه درتوليدکاال مصرف می            گردد، زيرا سرماية مزبور فقط تکّه                 می 

و  رماية مزبور تمام       گردد، زيرا س        درتوليدکاال وارد می           طورکامل      کاررفته، به       گَردان به 
کندکه    چيز را جز اين اثبات می           شود. ولی اين حکم چه        کمال درتوليدکاال صرف می

نَحوِ يکسان    شده، برحسب مقدار ارزشی خود به               اجزاِء استوار وگَردان سرماية مصرف  
- طورکلّی اين جزِء ترکيب          شوند، و به     شدة کاالی مورد توليد وارد می           در قيمت تمام

گردد؟     است ناشی می    شده   که درتوليدآن مصرف          ای   کاال فقط از سرمايه       شکنندة ارز
جای   به  ای،    ليره    ۱۲۰۰  ريختةپيش سرماية چرا  شدکه آنگاه مفهوم نمی بود چنين نمی اگر
که در روند        استرلينگی را هم  ليرة ۱۱۸۰دهد،  دست می که در روند توليد از ای ليره ۲۰

  کند. رزش محصول اضافه نمیدهد، به ا مزبور از دست نمی
سرماية استوار وگَردان          شده، تفاوت ميان         بنابراين دررابطه با محاسبة قيمت تمام             

کاررفته است، يا         سرماية به     شده از ارزش ـ        قيمت تمام   فقط مؤيد منشأگيری آشکار و        
کار، برای       انضمام    شده، به    که عناصر توليد صرف      ديگرسخن حاکی از بهائی است           به 

 ر سرمايه، يعنی دار تمام شده سرمايهخوداز سرمايه    جزئی آن اند. ازسوی ديگر جزِء متغي
سرمايةگَردان، صراحتاً          کارگذاشته شده است در اينجا تحت عنوان       که در قبال نيروی

که مرکّب از مواد توليدی است)، ازلحاظ                     با سرماية ثابت (يعنی با جزئی از سرمايه                
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در مورد روند           ) ١( بندی   سان نيرنگ چشم     است و بدين     گرفته شده    آفرينی يکی     ارزش    
  ٢گردد. افزائی سرمايه تکميل می ارزش

که عبارت     ايم   را مورد بررسی قرار داده     کاالـ  ما تاکنون فقط يک عنصر از ارزش
کنندة ديگری از        شده است. اکنون بايد توجه خود را نيز به جزِء ترکيب         از قيمت تمام

ارزش، معطوف داريم.             شده، يا اضافه      ه جزِء افزوده بر قيمت تمام     کاال، يعنی ب ارزش ـ
شدة  از قيمت تمام      کاال، بيش   ای بر ارزش ارزش عبارت از افزوده بنابراين نخست اضافه

شده است و      شده برابر با ارزش سرماية مصرف                 آن است. ولی ازآنجاکه قيمت تمام               
گردد، اين ارزش            رمايه از نو برمی       صورت عناصر مادیِ اين س         ارزش مزبور پيوسته به         

است و پس      شده   که درتوليد مصرف  ای سرمايه است اضافه بر افزوده عبارت از ارزشی
  گردد. کاال بازمی از انجام دوران

 v، با اينکه فقط از تغيير ارزشی سرماية متغير                   mارزش      که اضافه      سابقاً ديديم    
سرمايـة متغير چيز ديگـری نيست،           درونی      شود ولـذا درآغـاز جز رويش                ناشی می  

همان ميزان برای مجموع سرماية                ای به    معذلک پس از پايان روند توليد ارزش افزوده 
دهـد    ، که نشان می     c + (v + m)آورد. پس فورمول  وجود می ،  به c + vشده،     صرف
که بابت     شخصیسرماية م      ،  (ارزش ـ       v  سرماية معينی     ـ     از استحالة ارزش           mتوليـد   
گردد و بنابراين درنتيجة              مقداری سيال ناشی می         ريـز شده است)، به         کار پيش    نيروی   

صورت فورمول       تواند نيز به   آيد، می وجود می مقداری متغير به تبدل از مقداری ثابت به
m ) +v + c  .ايم   داشته    ليرة استرلينگ     ۵۰۰مبلغ   به   ای    از توليد، سرمايه        پيش    )  بيان شود. 

ميزان    ای به    اضافة ارزشِ افزوده            استرلينگ به     ليرة    ۵۰۰مبلـغ   ای به    سرمايه      از توليد، پس 
                                                

)۱ (Mystification  

و بعد (جلد اول سرمايه، ترجمة فارسی،                 ۲۰۶/ ۲۱۶  ات صفح ،  ۳بند   تم، شکتاب اول، فصل ه        ـ در  ۲
، نشان داده شد        ن. و. سنيور     مونة  همين بازنويسی) در ن          ۳۷۱تا   ۳۶۳، و صفحات  ۲۲۷ـ۲۲۲صفحات 

 تواند در مغز اقتصاددانان براَنگيزد. هائی را می که اين امر چه سردرگمی
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  در دست داريم. ١استرلينگ ليرة ۱۰۰
-که در روند ارزش          ريختهسرماية پيشارزش، تنها برای آن قسمت از  ولی اضافه

-ز از سرماية پيشآن بخشی ني آورد بلکه برای وجود نمی شود افزوده به افزائی وارد می

تنها برای سرماية        بنابراين نه     کند.    که وارد در روند مزبور نيست افزوده ايجاد می      ريخته
وجود    کند، ارزشِ افزوده به              شدة کاال جای آن را پر می             قيمت تمام   که   ای   شده  خرج  

طورکلّی در توليد مورد استفاده               گرددکه به      ای می    افزای سرمايه       آورد بلکه ارزش          می 
 ليرةاسترلينگ     ۱۶۸۰مبلغ  داشتيم به ای سرمايه ـ از روندتوليد ارزش است. پيش رارگرفتهق

کارگذاشته شده بود،         وسايل    برای    که  سرمايةاستواری  بابت ليرةاسترلينگ ۱۲۰ قرار: بدين
 ليرة   ۴۸۰اضافـة    شود، به    کاال وارد می         ليرة آن بابت فرسايش در ارزش                 ۲۰که فقط   

 ليرة  ۱۱۸۰ان بابت مواد توليدی و دستمزد. پس از روند توليد                         استرلينگ سرمايةگَرد      

 اضافة   کنندة ارزش سرماية بارآور، در دست داريم به                        مثابه جزِء ترکيب       استرلينگ، به    

                                                
آن   ، يعنی vکه عارض ارزش  ارزش فقط نتيجة تغييری است که اضافه دانيم ـ "درواقع ما اکنون می۱

+  v (يعنی v + m = v + Δ vاست، وبنابراين  کارگذارده شده شودکه بابت نيروی بخشی از سرمايه می
يابد ازآنجا تاريک و مبهم  تغيير می آن ارزش درون که در ای واقعی ارزش و رابطه تغيير . ولی)vزائدة 

کند.  ريخته نيز افزايش پيدا می شودکه درنتيجة افزايش بخش متغيبر سرمايه، مجموع سرماية پيش می
    .)۱ـ۱()۲۰۳/۱۹۵صفحة  ،۱بند  ل، فصل هفتم،." (کتاب اوشده است ۵۹۰بود و اکنون  ۵۰۰سابقاً 

 همين بازنويسی] . ۳۴۸[صفحة  ۲۱۴کتاب سرمايه، جلد اول، صفحة  ترجمة فارسیکنيد به  نگاه )۱ـ۱(
) ازآن داده شده کمی تفاوت ۲۱۴که در جلد اول (ص ای شودکه اين قسمت با ترجمه لزوماًمتذکر می

ها درآن ترجمه با حروف فارسی  نظر رسيدکه اوالً فورمول جهت ضرور به يافته است و اين امر ازآن
های بعدی الزم بود با حروف التينی نموده  دادن آن با فورمول ذکرگرديده بود ولذا برای مطابقت

آن بخشی  نظرآمد بهتراست جملة ذيل "يعنی کتاب به شوند و ثانياً برای انطباق بيشتر آن ترجمه با اصل
که در فوق ذکر شده است تغيير  ای صورت جمله کارگرديده است" به نيرویکه جانشين  از سرمايه

  يابد. (مترجم)
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  استرلينگ. هرگاه اين دو مبلغ ارزشی را با هم جمع                       ليرة   ۱۰۰مبلغ   کاالئی به      ارزش ـ    
 ليرة  ۱۷۸۰دارد برابر با      نون ارزشی دراختياردار اک شودکه سرمايه کنيم، آنگاه ديده می

ای را کسر       ليره   ۱۶۸۰ريخته   سرماية پيش   استرلينگ. چنانچه وی از اين مبلغ مجموع                
ماند. بنابراين         می   ليرةاسترلينگ باقی  ۱۰۰ای معادل با صورت ارزشِ افزوده نمايد، درآن

ای   ليره   ۱۶۸۰کاررفتة      که برای سرماية به        همان اندازه          ای، به     ارزش يکصد ليره        اضافه  
شده   نيزکه درتوليد مصرف         آن   ای   ليره   ۵۰۰آورد برای جزءِ          وجود می     ارزش افزوده به          

  آورد. بار می است، ارزش افزوده به
شودکه ارزش افزودة مزبور از عمليات                      دار مسلّم می       از اين پس برای سرمايه            

لذا از خود سرمايه نشأت     وسيلة سرمايه انجام يافته و گيردکه به ئی سرچشمه می توليدی
از روند      وجود آمده و پيش گرفته است، زيرا ارزش افزودة مزبور پس از روند توليد به

شده است بدواً چنين         که درتوليد مصرف      ای توليد هستی نداشته است. ازلحاظ سرمايه
ارزش متساوياً از عناصر ارزشی مختلف آن يعنی وسايل                      گوئی اضافه     کندکه   نمود می   

وجودآمدن قيمت  طور يکسان در به شود. چراکه عناصر مزبور به توليد وکار، ناشی می 
های موجود      ريزهای سرمايه، ارزش            منزلة پيش    شده شرکت دارند. اين عناصر، به              تمام  

مثابه مقادير ارزشی ثابت و             افزايند و به       محصول می     ـ  نَحوِ يکسان به ارزش          خود را به     
شودکه ما يک لحظه       شوند. اين امر آنگاه ملموس می              متغير از يکديگر مشخص نمی       

شده يا منحصراً عبارت از دستمزد است و يا منحصراً از                     که سرماية صرف     تصورکنيم   
+   c  ۴۰۰کاالی    ـ  جای ارزش آنگاه درمورد اول به است توليد ترکيب يافته ارزش وسايل

v ۱۰۰ + m۱۰۰کاالئی خواهيم داشت مرکّب از ـ  ، ارزشv ۵۰۰  +m  ۱۰۰      اين سرماية .
که درتوليد       است  کاری که بابت دستمزدگذاشته شده عبارت از ارزش تمام ای ليره ۵۰۰

همين سبب   ای مورد استفاده قرارگرفته است ولذا درست به                      ليره   ۶۰۰کاالی      ارزش ـ    
که برای ما       دهد. ولی تنها جريانی          شدة همة محصول را تشکيل می   که قيمت تمام است

شده  کاال معلوم است عبارت از تشکيل اين قيمت تمام                   يش اين ارزش ـ       درمورد پيدا       
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ة محصول   کنند  ترکيب   ِءصورت جز شده، به وسيلةآن ارزش سرماية مصرف که به است
ليرةاسترلينگ     ۱۰۰مبلغ  محصول به    ارزشی    جزِءاضافه که مسئله شود. اين دوباره پديدار می

 گوئی ارزش ـ      که مورد دوم نيز آنگاهازکجا بيرون آمده است برای ما معلوم نيست. در

همين نهج خواهد بود. برای ما معلوم                کامالً به   است وضع c ۵۰۰  +m ۱۰۰کاال برابر با 
گيرد، زيرا ارزش مزبور در                   ارزش از ارزش مشخصی سرچشمه می                که اضافه    است 

کار يا     ريخت در شکل     که پيش   ريز شده است و اين مسئله           شکل سرماية بارآور پيش         
 ديگر، ارزش ـ         تفاوت خواهد بود. ولی ازسوی                توليد انجام شده بی        صورت وسايل     هب 

دليل اينکه خرج شده       وجودآورد، به ارزش به اضافهتواند  ريخته اساساً نمیسرماية پيش
که وقتی     اين دليل     دهد. دقيقاً به  شدة کاال را تشکيل می که قيمت تمام است سبب و بدين
آفريند     ارزش نمی      اضافه    آورد وجود می را به شدةکاال مت تمامقي سرماية مزبور ارزش ـ

کند. بنابراين        شده ايجاد می      بلکه فقط معادل يا جانشين ـ ارزشی برای سرماية مصرف                 
کند، نه ازلحاظ خاصيت ويژة آن               ارزش ايجاد می   که اضافه ـ  سرمايه هنگامی ارزش ـ

-سرماية پيش   طورکلّی     که به   است مناسبت آن     مثابه سرمايه خرج شده است بلکه به            به 

ای   ارزش هم ازجزِء سرمايه کار رفته است. پس اضافه که به ای است ولذا سرمايه ريخته
گيرد و هم از       شود سرچشمه می    شدة کاال وارد می         قيمت تمام    ريز شده و در       که پيش   

 کلمه:  گردد. خالصه در يک         شود ناشی می    شده نمی   قيمت تمام  که وارد جزِء ديگرآن
آيد. کلّ سرمايه، اعم          کاررفته بيرون می حال از اجزاِء استوار وگَردان سرماية به درعين

کار   مثابه ايجادکنندة محصول به            کار، مواد توليدی وکار، ازلحاظ مادی به                        از وسايل    
شود، ولواينکه فقط جزئی از            کار وارد می        کلّ سرمايه در روند واقعی      رود. ازلحاظ می

که سرماية     همين علّت است    افزائی شرکت دارد. شايد درست به                 ارزش    آن در روند         
ارزش     کال در ايجاد اضافه          شده شرکت ولی     مزبور فقط جزئاً در تشکيل قيمت تمام              

ارزش درآن واحد از همة اجزاِء                     که اضافه    است  شريک است. هرچه باشد فاکت اين           
تر   گيری را باز هم خالصه        جهگيرد. ممکن است اين نتي کاررفته سرچشمه می سرماية به
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ريز   که پيش   ای  دار ازهمة اجزاِء سرمايه که: "سرمايه گفت مالتوس خشن کرد وبا سادگی
  ١دارد."  انتظارکند، سود يکسان  می

ريخته متصور    سرماية پيش   مثابه کُرة کلّ       سان به   ارزش بدين       که اضافه    درصورتی    
جهت    مبلغ ازآن      گيرد. بنابراين يک           خود می    را به     سود شدة     شود، آنگاه شکل قلب      

ديگرسخن سود ازآنجا      يا به ٢منظور توليد سودگذارده شده است. شودکه به سرمايه می
بخوانيم     Pرود. چنانچه سود را           کار می    مثابه سرمايه به    آيدکه مبلغی ارزش به بيرون می

=   کاال رزش ـ،  يا ا W = K + Pبه فورمول   W = c + v + m = K + mآنگـاه فورمول  
  گردد. شده + سود، مبدل می قيمت تمام

  

ارزش     ازهمان اضافه   گيرد، عبارت بنابراين سود، آنچنانکه بدواً دربرابر ما قرار می
داری برون       سرمايه توليد شيوة هرحال ضرورتاً از که به فريبی صورت چشم است، منتها به

يچ تفاوتی ميان سرماية ثابت      شده ه قيمت تمامروئيده است. چونکه درتشکيل ظاهری 
شود،   که طی روند توليد عارض می        شود، ناگزير منشأ تغييری نيز و متغير تشخيص نمی

کار در يکی از        گردد. چون قيمت نيروی           کلّ سرمايه منتقل می      از جزِء سرماية متغير به
 شکل ارزش درقطب مقابل به       شود، اضافه شدة دستمزد ظاهر می صورت مسخ قطبين، به
  گردد. شدة سود نمودار می دگرگون

  

اينکه     آن است. نظـر به       شدة کاال کوچکتر از ارزش              چنانکـه ديديم قيمت تمام        
W = K + m ،است K = W – m  است. فورمولW = K + m   فقط هنگامی بهW = K  ،
مساوی با صفر باشد.        mگرددکه      شدة کاال، تحويل می        کاال = قيمت تمام   يعنی ارزش

آيد، اگرچه تحت     داری پيش نمی که هرگز در توليد مبتنی بر سرمايه ن موردی استاي

                                                
 .Malthus, ″Principles of Pol. Econ.″, 2nd edit., London, 1836, p. 238ـ ۱

 ,″.capital: that is expended with a view to profit“, Malthus, ″Definitions in Pol. Econ“ـ۲

London, 1827, p. 86.  
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شده  کاالها به سطح قيمت تمام        ای از بازارها ممکن است قيمت فروش                 مقارنات ويژه       
  تر ازآن تنزل نمايد. يا حتّا پائين

شود  فروش رود، آنگاه سودی حاصل می            کاال طبق ارزش خود به بنابراين هرگاه
ارزشی     اضافه    با تمام    آن ولذا مساوی شدة برقيمت تمام کاال رابراست با مازاد ارزشکه ب

تر از قيمت    کاال را پائين دار، ولواينکه کاال نهفته است. ولی سرمايه که در ارزش ـ است
کاال باالتر از        که قيمت فروش      کاال سودکند. تا زمانی          تواند از فروش         آن بفروشد، می      

کاال باشد، همواره قسمتی      تر از ارزش ، حتّا اگرقيمت فروش پائيناست شده قيمت تمام
گردد.     رسد ولذا همواره سودی حاصل می              ارزش نهفته درکاال به سامان می               از اضافه    

ليرةاسترلينگ.      ۵۰۰=   شده  است، قيمت تمام ليرةاسترلينگ ۶۰۰کاال=ـ  در مثال ما ارزش
کاالی    يرةاسترلينگ فروخته شود، آنگاه   ل ۵۹۰،  ۵۶۰،  ۵۳۰،  ۵۲۰،  ۵۱۰به کاال چنانچه

تر از ارزشش فروخته شده    استرلينگ پائين ليرة ۱۰،  ۴۰،  ۷۰،  ۸۰،  ۹۰ترتيب  مزبور به
 ۹۰،  ۶۰،  ۳۰،  ۲۰،  ۱۰ترتيب برابر با  وجود سودی به و بااين

  فروش     ليرةاسترلينگ از   ٭

شدة آن وجود  مت تماموقي کاال که ميان ارزش است آشکار است. کشيده شده  آن بيرون
کاال  ـ   پذير است. هرقدرکه درترکيب ارزش         های فروش امکان سلسلة نامعينی از قيمت

های بينابينی     همان اندازه عمالً ميدان بازی اين قيمت ارزش بزرگتر باشد به عنصر اضافه
  بزرگتر است.

  

- وارد نازل      روزمرة رقابت، مثالً ازقبيل برخی م                  های   گفته شد، تنها پديده    با آنچه
وغيره،  ٢های صنعتی کاال در بعضی از رشته های ، سطح پائين غيرعادیِ قيمت)١(فروشی

                                                
جاافتاده است، که در اين بازنويسی                  ۶۰.  بنابراين عدد   ۹۰، ۳۰، ۲۰، ۱۰اند:  گونه آمده در اينجا ارقام بدين٭ 
  شده است. (بازنويس)  آن افزوده بر

 ) ذکر شده است.undersellingزبان انگليسی ( ) در متن ميان دو هالل به۱(

ـ ۴۹۲، ترجمة فارسی، ص  سرمايه اول جلد به نيدک . (نگاه۵۷۱ـ  ۵۶۰ـ کتاب اول، فصل هجدهم، ص۲
 .)همين بازنويسی]) ۸۴۷تا  ۸۴۴ويژه از (به ۸۴۷تا  ۸۳۶ صفحةاز [ ۴۹۸و  ۴۹۷ويژه صفحات  و به ۴۹۸
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تاکنون     داری،که       سرمايه رقابت اساسی قانون ديد، خواهيم بعداً چنانکه گردد. روشن نمی
های  قيمت   اصطالح   سود وآن به      عمومی    نرخ  ناظم و است نبوده مفهوم اقتصادسياسی برای

قيمت  کاال و     که ملزوم اين نرخ هستند، بر پاية همين تفاوت ميان ارزش                        توليدی است
آن   موجب    که به   ازآن استوار است         شدة آن قرارگرفته ولذا براساس امکان ناشی                     تمام  
  تر از ارزشش فروخت و سود برد. پائين کاال را به توان می

  

  دهد. هرگاه       می دست   شده به   کاال را قيمت تمام        های فروش      ترين مرز قيمت  پائين
کنندة سرماية      فروش رود، آنگاه اجزاِء ترکيب          به اش شده تر از قيمت تمام پائين  کاال به

گردند.     توانندکامالً از راه قيمت فروش جبران                   گرديده است نمی       که مصرف    بارآوری   
رود.     ريخته از بين می      سرماية پيش   صورت ارزشِ        چنانچه اين روند ادامه پذيرد درآن                   

  خاص   ) ١( ذاتی   جای ارزش        شدة کاال را به       دار دائر بر اينکه قيمت تمام       ايش سرمايهگر
که برای     است   شده عبارت از قيمتی     قيمت تمامکاال بگيرد از همين ديدگاه است، زيرا 

شدة کاال عبارت       اش واجب است. مضافاً بر اينکه قيمت تمام                 نگهداشت سادة سرمايه   
دار برای توليد آن پرداخته ولذا قيمت خريدی                 يهکه خود سرما از قيمت خريدی است

گرديده است. بنابراين ارزشِ                وسيلة روند توليد خود کاال معين             رودکه به      شمار می   به 
آنکه فزونی ارزش          جای   شود، به    کاال عايد می      که در اثر فروش         ارزشی    افزوده يا اضافه   

صورت فزونی قيمت         دار به     هگردد، برای سرماي            شده تلقّی   کاال نسبت به قيمت تمام         
ارزش نهفته درکاال      نظر وی اضافه که به نَحوی کند، به آن جِلوِه می کاال بر ارزش فروش

ارزش مزبور از نفس فروش سرچشمه   گويا اضافه رسد، بلکه سامان نمی از راه فروش به
فورمول     چهارم، بند دوم (تضادهای         گيرد. ما سابقاً اين پندار را درکتاب اول، فصل می

برگرديم      شکلی  لحظه به   کنون برای يک    ايم، ولی نزديکتر روشن ساخته )٢(عام سرمايه)

                                                
)۱ (innere Wert  (آلمانی) ـvaleur intrinsèque .(فرانسه) 

 .] همين بازنويسی ۲۶۵[صفحة  ۱۷۰، صفحة  ، ترجمة فارسیسرمايه ) جلد اول۲(
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مثابه پيشرفت اقتصاد سياسی نسبت به   و ديگران از نو به )١(تورنسکه ازجمله از جانب  
  گرديده است. عنوان )٢(ريکاردو

ای   از سرمايه    ديگرسخن عبارت ازمخارج توليد است ويا به که عبارت طبيعی "بهای
است، ممکن نيست سود را در برگيرد...                 کاال صرف شده      که در توليد يا ساختن    است

کند و ازآن       گندم صرف    ) ٣( هرگاه فارمداری برای زراعت اراضی خود يکصد کوارتر
که فزونی محصول وی نسبت به خرج است، سود او     کوارتری ۲۰کوارتر بردارد، ۱۲۰

واهد بود اگر ما اين فزونی يا سود را جزئی از مخارج                     دهد. ولی خطا خ را تشکيل می
کار   دار مقدار معينی مواد خام، کاراَفزار و وسايل زيست برای                           وی بخوانيم... کارخانه

کاالی    آورد. اين         دست می   شده به   کميتی ازکاالی ساخته         مقابل    کند و در     صرف می  
ام، کاراَفزار و وسايل زيستی               ای باالتر از مواد خ             شده بايد دارای ارزش مبادله                ساخته 

  آمده است."  دست ريز آنها کاالی مزبور به باشدکه درنتيجة پيش
-گيردکه بنابراين فزونی قيمت فروش بر قيمت تمام                      نتيجه می   تورنس   از آنجا     

که: "از راه مبادلة مستقيم يا غيرمستقيم                  کنندگان است     شده، يا سود، ناشی از مصرف            
 )circuitous  به عناصر                       نسبت مع   )  بابت  برداشته است،  توليد خرج  از آنچه  بيش  ينی 

  4پردازند."  کنندة سرمايه میترکيب
تواند جزئی از همان مقدار باشد                درواقع، آنچه فزونی بر مقدار معينی است نمی                 

تواند هيچ      دار است، نمی       های سرمايه     کاال بر هزينه       ولذا سود نيز، که فزونی ارزش ـ               

                                                
 ۱۸۳سرمايه، صفحة   کتاب اول، ترجمة فارسی . به زيرنويس (Robert Torrens) رابرت تورنس) ۱(

 همين بازنويسی] مراجعه شود . ۲۸۹[صفحة 

همين بازنويسی]       ۵۶[ص   ۵۵ترجمة فارسی، زيرنويس ص            به جلد اول سرمايه،        Ricardoدربارة  )۲(
 مراجعه شود .

)۳ (Quarter  ۹۰هکتوليتر و ۲معادل واحد حجم انگليسی . 

 .R. Torrens, ″An Essay on the Production of Wealth″, London, 1821, p. 51-53, 349ـ ۴
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کاال هيچ عنصر      را تشکيل دهد. بنابراين اگر در تشکيل ارزشِ                      ها  جزئی از اين هزينه         
شود، آنگاه معلوم نيست چگونه             دار وارد نمی         ريختة سرمايه     ديگری بجز ارزش پيش         

 ازآنچه درآن داخل شده است بيرون آيد، مگرآنکه          بايد از درون توليد، ارزشی بيش 

چنگ اين خلقت  را از خود تورنسوجود آمده است. معذلک  گوئی چيزی از عدم به
کاال   سازدکه آن را از محيط توليدکاال به محيط دوران                       سان رها می     از عدم فقط بدين  

-تواند از توليد ناشی شود زيرا درغير                  گويدکه سود نمی      می تورنس    نمايد.     منتقل می  

ئی نسبت به اين مخارج         گيرد ولذا هيچ فزونی          صورت جزِء مخارج توليد قرار می               اين  
از مبادلةکاال وجود          گويد، تا سود قبل دهد و می وی پاسخ می به )١(رامسیبود. نخواهد 

که مجموع مبلـغ ارزشی         آشکار است     تواند از مبادلـة کاال سر بزند.               نداشته باشد نمی    
 دهندة اين مجموع       شده، در اثر مبادلة محصوالت، که خود تشکيل                    محصوالت مبادله     

ماند. در      می  بود بعداً نيز باقی          همچنانکه قبالً     مجموع     اين    کند.   است، تغيير نمی     ارزشی    
که   ، درحالی      ٣کند  تکيه می   تورنس   اعتبار     صريحاً به  )٢(مالتوساينجا بايد متذکّر بودکه 

 دهد، يا بهتر      نَحوِ ديگری توضيح می       کاال بر ارزشش را به خود او مسئلة فـزونی فروش

) 4( فلوژيستون      منفی   نظرية وزن      ماهوی به       قهراً ازلحاظ        دهد، زيرا        نمی   توضيح    بگوئيم  

  انجامد. که درزمان خود معروفيت بسياری داشت، می

                                                
)۱ (Sir George Ramsay   )۱۸۰۰ـ اقتصاددان انگليسی و يکی ازآخرين نمايندگان مکتب                       ۱۸۷۱ـ (
 کالسيک علم اقتصاد بورژوائی. 

)۲ (Malthus  ل کنيد به  نگاههمين  ۲۷۴[صفحة  ۱۷۵صفحة  زيرنويس ، ترجمة فارسی،رمايهس جلد او
 بازنويسی] .

  .Malthus, ″Definitions in Pol. Econ.″, London, 1853, p. 70, 71ـ ۳
)۴ (Phlogiston ما سوخت ، مادة سيالیر قُدشد. دراين باره         وسوز معلول آن شمرده می که بنا به تصو

همين بازنويسی])  ۲۸[صفحة  ۳۲ـ۳۱م سرمايه (ترجمة فارسی صجلد دو انگلس بر گفتار فريدريش به
 مراجعه شود.
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دار    داری حاکم است، توليدکنندة غيرسرمايه            که توليد سرمايه ای در درون جامعه

گيرد. درآخرين رمان خود تحت عنوان                   داری قرارمی         نيز تحت حکم نظريات سرمايه  
نحو   است، به    عالی    واقعی  ازمناسبات درک عميقش طورکلّی بهکه  )1(بالزاک "دهقانان"،

آنکه حسن توجه رباخوارش را            پا، برای دهد چگونه دهقان خرده چشمگيری نشان می
بردکه با عمل خود  دهد وگمان می کار برای وی انجام می گونه جلب نمايد، مجاناً همه

شخصیِ او نفساً هيچ خرج نقدی          ر دارد، زيراکا گذشتی نسبت به رباخوار روا نمی هيچ
مخارج     وی    زند.    نشان می     دو   تير يک نوبة خود به نيز به رباخوار آورد. نمی بار وی به برای

کار در مزرعة     را،که درنتيجةکاهش کند ودهقان جوئی می را صرفه دستمزد نقدی بابت
ربا   که   تر در ميان تاری         رود، هرچه عميق        سوی ورشکست می     خويش بيش از پيش به       

  سازد. تَنَد گرفتار می وار دور او می عنکبوت
است،   آن    شدة کاال مبنای حقيقیِ ارزش           اين نظرية پوچ دائر بر اينکه قيمت تمام           

گيرد ولذا هرگاه          کاال به باالتر از ارزشش سرچشمه می                ارزش از فروش           ولی اضافه    
با قيمت وسايل     شدة آنها باشد، يعنی مساوی            کاالها برابر با قيمت تمام            قيمت فروش    
کاالها بنا بر ارزش خود فروخته                    گردد، آنگـاه          اضافة دستمزد      شده به   توليد صرف   

اش   نمايانه    ، با شارالتانی عادی عالم            ) ٢( پرودون     که ازجانب        ای است    شوند، نظريه     می 

                                                
)۱ (Honoré de Balzac )۱۷۹۹ـ نويسندة معروف فرانسوی۱۸۵۰ـ (  که با قلم شيوا و توانای خود طی

های جالب وضع واقعیِ جامعة فرانسه را در زمان خويش مجسم ساخته است. رمان                 ای از رمان سلسله
يعنی شش   ۱۸۴۴کاپيتال  قرارگرفته در سال     که در متن مورد توجه مصنف ″″Les paysansدهقانان 

آيد زيرا رمان وی تحت عنوان  شمار نمی آخرين نوشتة او به است ولی سال قبل از مرگش نگاشته شده
″Cousine Pons″  کتاب    ۱۸۴۶نوشته شده و قبل ازآن نيز درسال               ۱۸۴۷در سال″Cousine Bette″ 

 يافته است. انتشار

)۲  (Proudhod, Pierre-Joseph )۱۸۰۹شناس فرانسوی. ايداولوگ  ) ـ اقتصاددان و جامعه۱۸۶۵ـ← 
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تحويل    گردد. درواقع اين            وکَرنا اعالم می  بوق  شدة سوسياليسم با کشف مثابه راز تازه به
را تشکيل    پرودون        ) ١( شدة آنها پاية اساسیِ بانک خلقی           کاالها به قيمت تمام        ارزش     

توانند متناسباً      محصول می     که اجـزاِء مختلفـة ارزشی             ايم   نموده     دهـد. ما سابقاً بيان        می 
، ۲در اجزاِء خود محصول نمود يابند. مثالً (چنانکه درکتاب اول، فصل هفتم، بند                                     

باشدکه از       ۳۰فوند نخ     ۲۰اگر    ) ٢( فرض شده است)       ۲۱۱ص  شيلينگ  ۲۴شيلينگ 
ارزش ترکيب يافته باشد،             شيلينگ اضافه    ۳کار و     شيلينگ نيـروی    ۳وسايل توليـد،       

10ارزش را در         توان اضافه      آنگاه می    
فوند نخ متجسم ساخت. حاال اگر             ۲محصول =     1

به       ۲۰ نخ  تمام   فوند  صورت   روخته شود درآن         شيلينگ ف  ۲۷شدة خود يعنی       قيمت 

10حدود      در    کاال     سخن  ديگر   فوند نخ مجانی دريافت داشته است، يا به                  ۲خريدار     
1 

  کار  اضافه   اين مورد نيز         کارگر در       است. ولی      فروش رفته       خود به     تر از ارزش         پائين  
خريدار      سود  ده، به   دار توليدکنن جای سرمايه کار به را انجام داده منتها اين اضافه خويش

تصور شود هرگاه همةکاالها بنا بر                است اگر    گرديده است. خطای فاحشی            نخ انجام    
گوئی همة آنها باالتر          بودکه    رفتند عمالً مثل اين می        فروش می     شدة خود به     قيمت تمام   

اند. زيرا حتّا اگر           فروش رفته      حال طبق ارزش خود به          شدة خود و درعين از قيمت تمام
                                                                                                       

کتاب معروف "فقرفلسفه"  که مارکس گذاران نظریِ آنارشيسم.کسی بورژوازی يکی از بنيان خرده →
 خود را بر نقدکتاب و رد نظريات وی تحت عنوان "فلسفة فقر" نگاشته است.

)۱ (Banque populaire تأسيس نموده معتقد  ۱۸۴۹در ژانوية سال  پرودونکه  عبارت از بانکی است
کارگران  بهره به توليدکنندگان ويا دادن اعتبارات بی  بانک بامبادلة مستقيم محصوالت ميان بودکه اين

مارکس    بارآورد. پس از دو ماه بانک مزبور ورشکست شد. کارل                   تواند يک اصالح اجتماعی به می
ای از نظريات وی ازجمله در اين                     گفتة خود "فقر فلسفه" تحليل دقيق و انتقادکوبنده                   درکتاب پيش     

 مورد نموده است.

همين بازنويسی] "نمودار             ۳۵۸و بعد [ازصفحة       ۲۲۰، جلد اول، صفحة        ) سرمايه، ترجمة فارسی         ۲( 
 ارزش محصول در اجزاِء متناسب محصول".
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جا برابر        کشی ازکار هم همه        کار، طول مدت روزانةکار و درجة بهره                       وی  ارزش نير     
که در ارزش انواع مختلفـة کاالها وجود دارد                           ارزشی    فرض شود، باز حجم اضافه          

ريز شده    که برای توليدآنها پيش        هائی آلی سرمايه کلّی نابرابراست و برحسب ترکيب به
  ١کند. تفاوت پيدا می

  
  
  
  
  

○  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
که ارزش      شوند، درصورتی       های مختلفه توليد می       وسيلة سرمايه    که به    شیارز ـ "حجم ارزش و اضافه۱

بهره          نيروی    با آن                                کار و درجة  يعنی  اين سرمايه،  باشند، با مقدار بخش متغير  ازآن مساوی  کشی 
کار زنده تبديل يافته است، نسبت مستقيم دارند." (کتاب اول، فصل نهم، صفحة                           که به نيروی بخشی

 ) . همين بازنويسی] ۴۹۰[صفحة زبان فارسی  ترجمة جلد اول سرمايه به ۲۹۴) (صفحة ۳۱۲ـ۳۰۳
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ل دومفص

  

  سود  نرخ
  
  

  اضافی] محصول= محصول اضافی، اضافه کار=کار اضافی، اضافه ارزش= ارزش [اضافه
  ئی  که مبلغ ارزشی     اين معنی ، به G – W – Ǵفورمول عام سرمايه عبارت است از: 

کشيده شود. روندی         بيرون     آن   درون      از    بزرگتری  ارزشیِ مبلغ تا شود می ريخته دوران در
داری است، و روندی             سرمايه  توليد   آورد      وجود می     ن مبلغ ارزشیِ بزرگتر را به           که اي    
خاطر خودکاال       دارکاال را به         رساند دوران سرمايه است. سرمايه          که آن را به سامان می 

وجود    خويش به    مصرفش يا برای مصرف شخصیِ      خاطر ارزش را به کند وآن توليد نمی
صورت   دار است خود محصول به          رد توجه سرمايه      که مو   آورد. درواقع محصولی              نمی 

که درآن مصرف        ای   به ارزش سرمايه   نيست بلکه فزونیِ ارزش محصول نسبت ملموس
که   را، بدون توجه به نقشی             دار مجموع سرمايه        شده است مورد توجه اوست. سرمايه             

د. وی همة     کن  ريز می    نمايند، پيش     ارزش ايفا می  کنندة آن درتوليد اضافه اجزاِء ترکيب
-سرماية پيش   کندکه    ريزی می     آن پيش    تنها برای     تمايز نه    کننده را بی      اين اجزاِءترکيب  

ريخته توليد     که ارزشی افزون بر سرماية پيش              جهت  ريخته را بازتوليد نمايد بلکه ازآن        
ريز نموده است فقط ازطريق       پيش  راکه تواند ارزش سرماية متغيری دار می سرمايهکند. 

کشی ازکار زنده، به ارزش باالتری مبدل سازد. ولی وی     اکار زنده، از راه بهرهمبادله ب
کار   حال شرايط تحقق اين        کشی نمايدکه درعين        تواند ازکار بهره           فقط درصورتی می      
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ريز    آالت و مواد خام را پيش              کار، ماشين     کار و محمول      را فراهم سازد، يعنی وسايل            
شکل  ئی را که در اختيار اوست به               بلغ ارزشی   که م   ديگرسخن درصورتی        نمايد، يا به     

دار است، او اصالً فقط بدين             سرمايه  ين جهتداو فقط ب شرايط توليد درآورد؛ اصوالً
کار   مثابه مالک شرايط       گيردکه به     دست   کار را به کشی تواند تصدیِ روند بهره سبب می
 )١( سابقاً درکتاب اول    گيرد.  کار است، قرار می که فقط صاحب نيروی کارگر، درمقابل

کارگر را به        که  وسيلة ناکارگر است       که درست همين مالکيت شرايط توليد به            ايم ديده
  کند. دار بدل می مزدگير و ناکارگر را به سرمايه

سان مورد توجه         تفاوت است، چه مسئله بدين            دار طرح مطلب بی         برای سرمايه     
که ازسرماية متغير سودی     کند ريز می جهت پيش قرارگيردکه وی سرماية ثابت را ازآن
نمايد تا سرماية ثابت را بارور سازد، چه                    ريز می    بيرون آورد، يا سرماية متغير را پيش                

آالت و مواد خام ارزش                گذارد تا به ماشين         که وی پول بابت دستمزد می            سان  بدين  
واندکار را مورد         کند تا بت    ريز می    آالت پيش     باالتری بدهد يا اينکه پول را بابت ماشين      

آفريند، ولی اين          ارزش می      اضافه    کشی قرار دهد. اگرچه فقط جزِء متغير سرمايه                  بهره  
کار،    که اجزاِء ديگر سرمايه، يعنی شرايط توليد برای         پذيراست شرطی انجام آفرينش به

تواند از      ريز سرماية ثابت می        دار فقط از راه پيش           ريز شده باشند. چون سرمايه   نيز پيش
ريز سرماية      کشی نمايد و نظر به اينکه وی سرماية ثابت را فقط ازطريق پيش                     ار بهرهک

کنند. اين      تصور او همة اينها مجموعاً يکسان جِلوِه می                 متغير بارور تواند ساخت، در             
شودکه ميزان واقعیِ نفع او نه در رابطه با سرماية                        جهت بيشتر تقويت می      تصور ازآن      

ارزش بلکه برحسب نرخ  وسيلة نرخ اضافه طة با مجموع سرمايه، نه بهمتغير، بلکه در راب
تواند يکسان بماند و معذلک            گردد. چنانکه خواهيم ديد نرخ سود می        سود، تعيين می

                                                
همين  ۱۰۹۸و  ۲۸۵تا  ۲۸۳. [صفحات  ۶۴۸ ص و ۱۸۱ـ۱۸۰سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی، ص   )۱(

 بازنويسی] .
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  ارزش باشد. گوناگون اضافه های بيانگر نرخ
دار بابت آن        کنندة محصول را، که سرمايه           مخارج محصول، همة اجزاِء ترکيب              

گيرد. اين مخارج          آنها معادلی در توليد فروريخته است، در بر می                      يا برای    مايه رفته،      
عبارت ديگر در مقدار بدویِ خود                  محفوظ بماند و يا به          بايد جبران شوند تا سرمايه          

  بازتوليدگردد.
که برای ايجادآن         است کاری که درکاال جايگزين شده است برابر با زمان ارزشی

است.    نشده   شده و پرداخت   ار مرکّب ازکار پرداختک صرف شده است و مجموع اين
يافته در     کاال فقط عبارت ازآن جزئی ازکار تجسم                   دار، مخارج        عکس برای سرمايه       به 

گرفته    آن جای   که در درون کاری کرده است. اضافه که وی بابت آن پرداخت کاالست
مزبور عيناً مانند       کارگر، جزِء        دارد، با اينکه برای            دار خرجی برنمی        است برای سرمايه      

شده، کار برده است و با وجود اينکه جزِء مزبور عيناً مانند جزِء ديگر،                            جزِء پرداخت
دار    سرمايه    شود. بنابراين سود     می وارد زا درکاال ارزش مثابه عنصر به و است آفرين ارزش

آن چيزی نپرداخته است.          داردکه بابت شودکه وی چيزی برای فروش ازآنجا ناشی می
شدة آن    کاال نسبت به قيمت تمام        ارزش يا سود درست عبارت از فزونی ارزش                      افه اض 

کار جاگرفته درکاال نسبت به مقدارکار                   است، يعنی عبارت از فزونی مجموع ميزان                  
ارزش، از هرجاکه            که درآن جايگزين شده است. بنابراين اضافه            ای است شده پرداخته

ريخته است. پس اين         سرماية پيش   برکلّ    ای   گرفته باشد، عبارت از افزوده                 سرچشمه 

Cکسر که طبق يردگ ای با سرماية کلّ قرار می افزوده در رابطه
 m   که در     شود  نموده می ،

دست   به  نرخ سود   که در مورد         ای   سان نتيجه   نمايندة سرماية کلّ است. بدين               Cآن،    

Cآوريم اينست:  می
 m   = v c

 m


vعبارت از که ارزش اضافه، برخالف نرخ   
 m  .است  

  

شود ونسبت اضافه      ارزش ناميده می متغير، نرخ اضافه سرماية ارزش به اضافهنسبت 
گيریِ مختلف از همان        شود. اينها دو اندازه            کلّ سرمايه نرخ سود خوانده می            ارزش به  
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های   حال روابط يا نسبت         های سنجش، درعين   درمقياس ة تفاوتمقدارهستندکه درنتيج
  نمايند. مختلف همان مقدار را بيان می

ارزش به سود        ارزش به نرخ سود را بايد از تبديل اضافه                      شدن نرخ اضافه      مبدل  
که ازلحاظ تاريخی نقطة عزيمت             انتزاع نمود نه بالعکس. ولی درواقع نرخ سود است               

هستند    ئی  مفاهيم نسبتاً نامرئی   ارزش عبارت از نرخ اضافه و ارزش است. اضافه قرارگرفته
ارزش     اضافه    شکل  ولذا     نرخ سود،   که دارد، درحالی جوهری جنبة آنها دربارة که تحقيق

  گردند. ها نمايان می مثابه سود، در سطح پديده به
تنها چيز مورد عالقه عبارت           دار    سرمايه   که از ديدگاه تک      سان روشن است بدين

که   ای است    کلّ سرمايه    فروش وی به        افزودةکاالی مورد   ارزش يا ارزشِ نسبت اضافه از
که رابطة مشخص اين افزوده و پيوستگیِ                ريز شده است. درحالی بابت توليدکاال پيش

را    عالقة او نيست بلکه نفع خود   وجه مورد هيچ تنها به آن با اجزاِء ويژة سرمايه نه درونیِ
  ای از دود بِدمد.  ر فراز اين رابطة مشخص و اين ارتباط درونی پردهبيندکه ب در اين می

خيزد،    برمی    توليد    آن از روند بالواسطة   شدة تمام برقيمت کاال ارزش فزونیِ اگرچه
رسد، و چون در واقعيت و در درون                    سامان می     که به   ولی تنها در روند دوران است               

يابی اين ارزشِ افزوده و                 عدم امکان سامان         رقابت موجود در بازار واقعی امکان يا                     
گوئی    که  کند  سهولت چنين نمود می      ميزان حصول آن وابسته به شرايط بازار است، به                

کالم در اين مورد           گيرد. نيازی به بسط          فـزونی مزبور از روند دوران سرچشمه می                     
توزيع ديگری       تر از ارزش خود فروخته شود فقط                که اگرکاالئی باالتر يا پائين              نيست 

که   ای   وقوع پيوسته است و اين توزيع متفاوت، اين رابطة تغييريافته                          ارزش به      از اضافه    
وجه نه در مقدار         هيچ  شوند، به    ارزش سهيم می      وسيلة آن اشخاص مختلفی در اضافه         به

آورد. در روند واقعیِ دوران تنها                      وجود نمی  ارزش و نه در ماهيت آن تغييری به اضافه
آيند، بلکه      ايم پيش نمی     که ما درکتاب دوم مورد بررسی قرار داده                          هائی   سانی دگر  

تر از    کاالها به باالتر يا پائين            های مزبور با رقابت واقعی، با خريدوفروش                        دگرسانی   
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که خود به      ارزشی    دار اضافه      سرمايه   که برای تک      نَحوی   آميزند، به      ارزششان، درهم می      
همان اندازه        مستقيم ازکاراست به   کشی ه وابسته به بهرهک زههمان اندا رساند به سامان می
  کند. برداری متقابل بستگی پيدا می نيز باکاله

شود و از     کار، زمان دوران نيز وارد ميدان تأثير می          در روند دوران، درکنار زمان
سازد.    است محدود می   پذير از زمان سامان برهة معينی راکه در ارزشی اضافه اينرو حجم

ای در روند          کننده   نَحوِ تعيين   گيرند، به     که از دوران سرچشمه می             عوامل ديگری نيز        
کنند. هردوی اين دو روند، روند بالواسطة توليد و روند                              بالواسطة توليد دخالت می         

آميزند و از اين طريق پيوسته وجوه ويژة                    دوند، درهم می          دوران، پيوسته درهم می            
ارزش،      کنند. همچنانکه سابقاً نشان داده شد، توليد اضافه                    گر را قلب می    تمايز يکدي    

آورد. سرمايه دور           دست می   ای به   طورکلّی، در روند دوران تعينات تازه مانند ارزش به
ارگانيک خود        درونی   اصطالح زندگی پيمايد و سرانجام از به های خودرا می دگرسانی

که درآن سرمايه وکار در        گردد، يعنی مناسباتی میبيرون آمده وارد مناسبات خارجی 
مقابل هم قرار ندارند بلکه ازسوئی سرمايه و ازسوی ديگر افراد هستندکه دوباره مانند   

کار  شوند. زمان دوران و زمان خريداران و فروشندگان ساده در برابر يکديگر واقع می
آنها    گويا هردوی       کندکه   می  کنند وآنگاه چنين نمود     درمسيرخود با يکديگر تالقی می

که درآن سرمايه وکار مزدور                ئی  ارزشند. شکل بدوی    کنندة اضافه طور يکسان تعيين به
ظاهر مستقل ازآن هستند           که به   وسيلة مداخلة مناسباتی       گيرند، به     در برابر هم قرار می           

کار   زمان   تصاحب    مثابه حاصل    ارزش ديگر به ، خود اضافه ماند] [پوشيده می گردد تلبيس می
شود  گرمی   جِلوِه    شدةآنها  تمام برقيمت کاالها فروش قيمت مانند فزونی آيد بلکه نظرنمی به
 )١( ذاتی)     (ارزش        آنها      حقيقیِ   ارزش     سان   به    آسانی    به     شده تمام قيمت  که  ازاينروست و 

                                                
 داده    رقرا  هالل دو  ميان  (Valeur intrinsèque) آن  ذاتی) اصطالح فرانسوی  (ارزش) در متن برابر ۱(

 است.   شده
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زش  کاالها بر ار         منزلة مازاد قيمت فروش             که سود هم به     نَحوی   کند، به    نمود پيدا می     
  شود. جوهریِ آنها تلقّی می

ند بی           ور ت اضافه            درحقيقت طیپيوسته در ضمير             واسطـة توليد، ماهي ارزش 
دار چه  که سرمايه ارزش ديديم اضافه هنگام بررسی کند، چنانکه به حلّول می دار سرمايه

 واسطة   ـ روند بی    ۱ولی:    دهد.     کار ديگری وغيره ازخود نشان می                 ولَعی برای تصاحب       
شود،   پيوسته در روند دوران وارد می                     که  است  لحظـة زودگذری           خود فقط     توليد،   

و  کم     گمان      که  نَحوی   به   کند،   می   نفوذ    توليد    واسطة   بی   دوران نيز در روند              چنانکه روند     
که طی روند توليد دربارة منبع نفع ايجادشدة درآن روند، يعنی دربارة                                     روشنی    بيش 

شود، حداکثر چون لحظة يکسان موجهی درکنار اين                     ارزش پديدار می          فه ماهيت اضا   
رسيده از خود دوران و مستقل از روند                       سامان   گويا افزودة به         کندکه    تصور جِلوِه می     

اش باکار سرچشمه        گشته ولذا از حرکت خاص سرمايه و مستقل از رابطه                     توليد ناشی   
جديد مانند      اقتصاددانان  های دوران حتّا ازجانب هکه اين پديد است. بيهوده نيست گرفته 

مثابه دليل برای اثبات اين امر اقامه                    وغيره مستقيماً به      تورنس   ،  سنيور ،  مالتوس   ،  رامسی   
گوئی سرمايه در وجود شيئیِ سادة خود و مستقل از رابطة اجتماعی با کار،     شودکه می

تواند منبع مستقل       ت، می  شدن آن شده اس      که موجب سرمايه    يعنی درست همان چيزی
هاکه تحت     ـ در فصل مربوط به هزينه         ۲ارزش درکنارکار و مستقل ازکار باشد.           اضافه

نند قيمت مواد خام، فرسايش ماشين                        عيناً ما به          آن دستمزد نيز  حساب   آالت وغيره 
 از  پرداخت يکی         جوئی در      منزلة صرفه    نشده به    کار پرداخت        کشيدن    آيد، بيرون        می 

  منزلة پرداخت        روند و فقط به        شمار می   کند که در زمرة مخارج به              ه می  اقالمی جِلوِ    
نند                 شود. صرفه    کار نمودار می         کميت معينی   کمتر در ازاءِ         جوئی در اين باره عيناً ما

آالت    تر خريداری شده و فرسايش ماشين              شودکه مواد خام ارزان               موردی تلقّی می       
 را از دست       خود    کار خصلت اصلیِ     ن اضافه   کشيد   سان بيرون     بدين   است.     کاهش يافته     

شود و اين امر، چنانکه درکتاب اول،       می ◌ْ ارزش محو اضافه آن با دهد، رابطة ويژة می
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مراتب تقويت       دستمزد، به     کار درشکل نموده شد، باتجسم ارزش نيروی )١(بخش ششم
  گردد. و تسهيل می

ارزشِ افزوده (سود) تلقّی       منزلة منبع صورت يکسان به چون همة اجزاِء سرمايه به
  گردد. داری نيز اسرارآميز می شوند، مناسبات سرمايه می

ارزش     وسيلة گذار از طريق نرخ سود، اضافه                 شود به   که موجب می     ای   اما شيوه   
که   ) ٢( تر موضوع و محمول        گسترده   کردن]       [وارون        گردد، جز تقليب         شکل سود مبدل    به 

پذيرد، چيز ديگری نيست. چنانکه سابقاً طی آن روند                      همانا طی روند توليد انجام می       
صورت نيروهای بارآور سرمايه             کار به )٣(ذهنیِ بارآور کرديم مجموع نيروهای مشاهده

که برکار زنده حاکم است در شخص               کارِگذشته    گردند. ازسوئی ارزش             نمودار می     
کارِ   مثابه نيروی       به يابد، و درمقابل ازسوی ديگر، کارگر فقط                       دار تجسم می       سرمايه  

کند. از اين رابطة معکوس، حتّا در همان مناسبات              منزلة کاال، نمود می شيئيت يافته، به
که چون    کند، تصوری      ای منطبق با آن بروز می           سادة توليد نيز ضرورتاً تصور واژگونه  

تر   ه گسترد   ها و تغييرات ويژة روند دوران                   در ضمير جايگزين شد، ازطريق دگرسانی              
  گردد. می

توان از مطالعة مکتب ريکاردوئی دريافت، اين خودکوشش عبثی                               چنانکه می   
ارزش معرفی        منزلة قوانين نرخ اضافه           که بخواهند قوانين نرخ سود را مستقيماً به                است 

                                                
 همين بازنويسی] . ۸۲۵[صفحة  ۴۸۵، جلد اول، ص  ) سرمايه، ترجمة فارسی۱(

. در  Objektو  Subjektيا  Objetو   Subjet کلمات، در برابر ) موضوع و محمول در معنای منطقی۲(
کارگر     ة شخصوسيل  داری نيروی بارآورکارکه موضوعيت آن مسلّم است (زيرا به روند توليد سرمايه

صورت نيروی  سان به گردد و بدين سرمايه است تبديل می از محمول خودکه عبارت شود) به اعمال می
 گردد. (مترجم) شود و تقليب می کند، وارونه می بارآور سرمايه تجلّی می

ا بنابه کارکه عينی است ي کار زنده است در برابر وسايل ) ذهنی در برابر عينی. در اينجا غَرض همان۳(
 اصطالح منطق، وضعی درمقابل حملی. (مترجم)
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Cدار طبعاً ميان اين دو فرقی نيست. در رابطة                       نمايند يا بالعکس. در دماغ سرمايه              
 m  ،

ريزگشته سنجيده     که برای توليد آن پيش          ای   ارزش برحسب ارزش تمام سرمايه                اضافه  
که جزِء    مصرف رسيده درصورتی      کامالً به ازآن سرمايه توليد، جزئی است و دراين شده

Cاست. درحقيقت رابطة  ديگر فقط مورداستفاده قرارگرفته
 m 

افزائی      مبين درجة ارزش 
  ومفهومی     درونی     بستگی  هم   را ازلحاظ آن چنانچه است، يعنی ريختهپيش سرماية مجموع

که مقدار تغييرات        ستا    ارزش مورد توجه قرار دهيم، بيانگر آن                      ماهيت اضافه    آن و    
ای قرار دارند. مقدار               ريخته در چه رابطه         سرماية پيش   سرماية متغير و مقدار مجموع           

  اضافه  طورمستقيم، با مقدار         ئی، الاقل به رابطة درونی کلّ نفساً هيچگونه ارزشی سرماية
  ارزش ندارد.
سرماية متغير، ولذا سرماية ثابت، ازلحاظ عناصر مادی خود                           کلّ منهای    سرماية  

  کار الزم است، يعنی وسايل         بخشيدن به که برای تحقق ئی عبارت است از شرايط مادی
ينکه           کار و مصالح       برای ا بد ولذا           صورت   ار به  ک  کميت مشخصی   کار،  کاال تحقق يا

کار و    کار الزم است. ميان حجم            تشکيل ارزش دهد، کميت معينی مصالح ووسايل                 
خصوصيت    برحسب    معينی،    رابطة     گردد  می ملحق آن زنده به کار که توليدی وسايل حجم

پس در اين معنی نيز رابطة مشخصی ميان حجم           شود.  ويژة کار الحاق شده، برقرار می
آيد. مثالً اگرکار الزم برای                وجود می    توليد به کار و حجم وسايل ارزش يا اضافه افهاض

ميزان   ارزشی به کارگر اضافه اينکه گردد، برای ساعت در روز بالغ توليد دستمزد به شش
کارگر وسايل       ساعت  ۱۲ساعت کار اضافی انجام دهد. طی               ۶% توليد نمايد بايد      ۱۰۰

 ۶که وی ضمن     ارزشی    اضافه    ساعت است. ولی    دو برابر شش بردکه کار می توليدی به 
توليد مورداستفاده چه طی        وجه رابطة مستقيمی با ارزش وسايل هيچ افزايد به ساعت می

سازد. ارزش مزبور در اين مورد                   ساعت برقرار نمی       ۱۲ساعت باشد و چه ضمن      شش
فنّی ضرور است.      که ازلحاظ      هيچگونه نقشی ندارد، مهم دراينجا فقط حجمی است                  
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تفاوت است.      گران در اين موردکامالً بی               کار چه ارزان باشند و چه مواد خام و وسايل
که ارزش مصرف مورد لزوم را دارا باشند و رابطة فنّی مقرر نسبت      مهم فقط اين است

که در    گردد وجود داشته باشد. با اين وجود اگر من بدانم     که بايد جذب ای کار زنده به
دارد، طبيعتاً آنگاه  شيلينگ خرج برمی aشودکه  فوند پنبه رشته می xساعت  يک ظرف

شيلينگ رشته خواهد شد، و سپس        a  ۱۲پنبه =    x  ۱۲ساعت،    ۱۲که  طی    دانم    نيز می  
کنم. ولی نسبت       حساب   ۶يا ارزش       ۱۲ارزش را نسبت به ارزش               توانم رابطة اضافه    می

شيلينگ  aشودکه    اه در اين حساب وارد می             توليد فقط آنگ      وسايل ارزشکار زنده به 
کار رود، زيرا کميت معينی پنبه دارای بهای مشخصی                       فوند به    xدر مقام وصفی برای   

که در قيمت پنبه تغييری         تواند تا هنگامی        عکس نيز قيمت مشخصی می      است ولذا به     
که   اگر من بدانم       کار رود.   کميت معينی پنبه به مثابه شاخص برای حاصل نشده باشد، به

کار وادارم ولذا بايد پنبه                 ساعت به  ۱۲کارگر را  کار بايد ساعت اضافه ۶برای تصاحب 
ساعت الزم است       ۱۲ساعت آماده داشته باشم و بهای مقدار پنبه را که برای     ۱۲برای 

کميت الزم)  منزلة شاخص که ميان بهای پنبه (به است [قيقاج] بدانم،آنگاه ازراه اين اُريب
بهای مواد     از توانم نمی عکس، هرگز کند. ولی به ای وجود پيدا می ارزش رابطه و اضافه

ساعت رشته  شش نه در است مثالً در يک ساعت و که ممکن را خام، حجم مواد خامی
دست آورم. بنابراين هيچ رابطة ضرور درونی ميان ارزشِ سرماية ثابت و اضافه  شود به

  شود. ارزش، برقرار نمی ) و اضافهv + c(=  کلّ سرمايه ارزش، ولذا ميان
آن داده شده باشد، نرخ سود هيچ چيز                    ارزش معلوم و مقدار             اگر نرخ اضافه       

دهد و فقط نمايانگر نوع ديگری از سنجش                 ديگری جز آنچه واقعاً هست نشان نمی              
گيری   ارزش در رابطه با کلّ سرمايه اندازه                      که اضافه    اين معنی    ارزش است، به         اضافه  

اش باکار،       سرمايه سنجيده شودکه در اثر مبادله   جزئی از آنکه با ارزش جای شود، به می
ها) معکوس اين     است. ولی در واقعيت (يعنی در جهان پديده ارزش مستقيماً منبع اضافه

منزلة مازاد قيمت فروش بر قيمت               شده ولی به     ارزش داده         اضافه    رسد.   ظهور می    امر به   
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ماند و    صورت مرموز باقی می         ت. بدين سبب منشأ اين افزوده به      شده داده شده اس تمام
وجودآمده يا از زيرکی و               کار طی روند توليد به            کشیِ  شودکه آيا از بهره          معلوم نمی   

آنها برخاسته است. دادة ديگر            فروشنده در روند دوران، يا از هردوی فريبی] [عوام تدليس
کلّ سرمايه، يعنی نرخ سود. محاسبة اين               ارزش    عبارت از نسبت اين افزوده است به                  

ريخته بسيار   سرماية پيشکلّ  شده در نسبت با ارزش افزودة قيمت فروش بر قيمت تمام
کلّ   آن   آيدکه طبق   دست می وسيله قدر نسبت به است، زيرا عمالً بدين بااهميت وطبيعی

 دهد.   آن را نشان می         افزائیِ     ارزش    ديگرسخن درجة       سرمايه بارآورگرديده است، يا به                
توان رابطة ويژة ميان            وجه نمی هيچ آنگاه به دهيم نرخ سود قرارچنانچه مبدأ حرکت را 

صورت دستمزدگذاشته شده است انتزاع نمود.                 اين افزوده و جزئی از سرمايه را که به 
کوشد از اين راه          که می   هنگامی   مالتوس   خواهيم ديدکه         ) ١( در يکی از فصول بعدی          

-کشف نمايد، به چه جست         آن را با جزِء متغير سرمايه ارزش و رابطة خاص  فهراز اضا

دهد    نفسه نشان می     زند. آنچه نرخ سود فی           آوری دست می        وخيزهای بزوار و خنده             
عکس عبارت از برخورد يکسان اين افزوده نسبت به اجزاِء متحدالمقدار سرمايه                                       به 

انگر هيچ تفاوت درونی، جز تفاوت ميان                  که از اين ديدگاه مطلقاً نماي              است، چيزی    
که افزوده        سرماية استوار وگَردان، نيست. و اين تفاوت نيز فقط بدان جهت است                                

ای بر     مثابه مقداری ساده، يعنی افزوده                  شود. نخست به     صورتی دوگانه محاسبه می          به 
 شده وارد     سرمايةگَردان در قيمت تمام             شده. در اين نخستين شکل تمام             قيمت تمام   

شدة آن در اين قسمت           سرماية استوار فقط قسمت مصرف          از    که   شود، درصورتی       می 
ريخته حساب    سرماية پيش   آنکه اين ارزش افزوده درنسبت باکلّ  شرکت دارد. درثانی

سرمايةگَردان درمحاسبه وارد              سرماية استوار عيناً مانند         شود. در اينجا ارزش تمام               می 

                                                
) چنانکه فريدريش انگلس در پيشگفتارکتاب حاضر متذکرشده، اين قبيل مسائل به جلد چهارم                                ۱( 

 ارزش و نقد نظرات اقتصاديون انتقال يافته است. سرمايه شامل تاريخ تئوری اضافه
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در محاسبه     ◌ْ ايةگَردان در هردو مورد به يک نَحو                 که سرم   گردد. بنابراين درحالی       می
سرماية   نَحوِ متفاوت و بار ديگر با همان شيوة                سرماية استوار يک بار به         شود،   وارد می

شود عبارت از       که در اينجا ايجاب می           آيد. بنابراين تنها تفاوتی             حساب می    گَردان به     
  و استوار است. تفاوت ميان سرماية گَردان

سود   نرخ    صورت  افزوده هرگاه به که اين گوئيم ،)١(شيوة بيان هگلی پس، با اختيار
تر   آن باز هم عميق       ديگرسخن اگر خصلت      گردد، يا به       دوباره در نفس خود منعکس            

گوئی سرمايه ساليانه يا         کندکه   ای جِلوِه می      متأثر از نرخ سود شود، آنگاه مانند افزوده          
  خود زائيده است. طی دوران ـ دورة مشخصی اضافه بر ارزش

ارزش متمايز است، درحالی                بنابراين اگر نرخ سود ازلحاظ عددی از نرخ اضافه             
ارزش و سود درواقع يکی هستند و ازلحاظ عددی نيز برابرند، نتيجتاً سود                                  که اضافه    

   که درآن منشأ اضافه         ارزش است، شکلی است         ای از اضافه       شده  عبارت از شکل مسخ      
گرديده است. درحقيقت سود عبارت               ْ◌◌ْ آن مستور شده و محو       ارزش و راز وجود 

فقط بايد ازطريق تحليل از زير               ) ٢( آخری    که اين    است  ارزش      ای اضافه     از شکل پديده     
 نموده    عريان     وکار     ميان سرمايه      رابطة     ارزش      شود. دراضافه        کشيده   بيرون    ) ٣( نقاب اولی     

ارزش، چون سود          رمايه به اضافه     و سود، يعنی نسبت س       شود. در رابطة ميان سرمايه      می
گرددکه در روند دوران                شدة کاال نمايان می        ای به قيمت تمام       منزلة افزوده        ازطرفی به     

                                                
) ـ فيلسوف مشهورآلمانی، ۱۸۳۱ـ۱۷۷۰( Hegel (Georg, Wilhelm Friedrich). هگل) منتسب به ۱(

گفتة انگلس "برای  که بنابه دانشمند داهی آليست عينی) و آلمان (ايده مهمترين نمايندة فلسفةکالسيک
آن را     نخستين بار مجموع جهان طبيعی، تاريخی و فکری را در روند واحدی متصور ساخت، يعنی                                 

ديل و تکامل هستند بيان نمود وکوشيدکه ارتباطات درونی اين             که دائماً در تغيير، تب مثابه مفاهيمی به
 حرکت و تکامل را نشان دهد."

 ارزش. ) يعنی اضافه۲(

 ) يعنی سود.۳(
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گوئی عميقاً به      کندکه   ای جِلوِه می      سامان رسيده است و ازسوی ديگر مانند افزوده                     به 
بستگی               به   دارد،        رابطة ميان کلّ سرمايه وسود   خود   با نفس  ای    منزلة رابطه       سرمايه 

مثابه مبلغ ارزشی بدوی، از ارزش                  که درآن سرمايه به       ای گردد، يعنی رابطه متظاهر می
می                  جديدی     است، متمايز  فزوده  ا می               که خود  واقف  برآن  شود  شود. آنچه ضمير 

که سرمايه اين ارزش نو را طی حرکت خود ازطريق روند توليد و روند                                      است  اين  
آنچه تلبيس شده عبارت از چگونگی انجام اين امر                     ت. ولی   وجود آورده اس    دوران به

گوئی اين ارزش نو از خود سرمايه بيرون آمده و از                             کندکه   می   است و چنين جِلوِه     
  گرفته است. آن سرچشمه خواص نهانیِ

داری     کنيم، مناسبات سرمايه        افزائیِ سرمايه را تعقيب            هرچه بيشتر روند ارزش            
  کمتر عيان است. آن ان اندازه راز درونی ارگانيسمهم شود و به مرموزتر می

ارزش متفاوت است. ولی              در اين بخش نرخ سود، ازلحاظ عددی، با نرخ اضافه        
صورت مقادير عددی يکسانی مورد مطالعه قرار                    ارزش خود به         عکس سود و اضافه    به

نه اين    ديدکه چگو     آينده خواهيم  اندکه فقط ازحيث شکل تمايز دارند. در بخش گرفته
يابد و سود ازلحاظ عددی نيز خود را مانند مقدار متفاوتی                             ازخودبيگانگی ادامه می            

  کند. ارزش عرضه می  نسبت به اضافه
  
  

○  
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فصل سوم

  

  ارزش سود به اضافه  نسبت نرخ
  
  

  
طورکلّی درتمام بخش      ايم، دراينجا و به چنانکه در پايان فصل پيشين متذکّر شده

شود، با     که نصيب سرماية معينی می       ر اين قرار داردکه مجموع سودی               اول، فرض ما ب        
وسيلة سرماية مزبور طی دوران ـ دورة مشخصی توليد                        ارزشی، که به         مجموع اضافه    

ارزش از        که اين اضافه      پوشيم  گردد برابر است. بنابراين فعالً ما از اين امر چشم می                   می
ها و   شود: بهرة سرمايه، بهرة زمين، ماليات                  می سوئی به اَشکال فرعیِ مختلفی منقسم          

که   وجه با سودی      هيچ  ارزش مزبور در اکثر موارد به          غيره، ازسوی ديگر از اينکه اضافه
دوم ازآن سخن خواهد  آيد، و دربخش چنگ می سود به موجب نرخ متوسط عمومی به

  کند. رفت، انطباق پيدا نمی
شود، مقدار آن و          گرفته می    ارزش يکسان        کمی با اضافه     تاآنجاکه سود ازلحاظ          

که يا معلوم است و       ئی است   های سادة عددی        همچنين مقدار نرخ سود منوط به نسبت     
ای صرفاً رياضی       مورد مشخص ساخت. بنابراين بررسی بدواً در زمينه توان در هر يا می

  کند. جريان پيدا می
،  Cداريم. کلّ سرمايه          گاه می  ايم ن کار برده عالئمی را که درکتاب اول و دوم به

است توليد     mکه   ارزشی     گردد و اضافه       تقسيم می   vو سرماية متغير      cبه سرماية ثابت      



           ۶۹کارل مارکس    

  

 

vريخته، يعنیپيشارزش به سرماية متغير   کند. نسبت اين اضافه می
 m    اضافه   را، ما نرخ

vيم. پس   ده   یيش م  انم     ḿصورت    ناميم و آن را به   ارزش می  
 m 

    =ḿ         است و ازآنجا
m = ḿv  ر با ارزش به  شود. چنانچه اين اضافه میکلّ سرمايه درنسبت       جای سرماية متغي

سرمايه     کلّ  به  mارزش   اضافه نسبت شود ولذا خوانده می )P( قرار داده شود، آنگاه سود

C يعنی ،C
 m که  ، نرخ سود استṔ آوريم: دست می . بنابراين چنين بهشود ناميده می  

 v c
m
  =C

 m    =Ṕ   
را، بگذاريم آنگاه چنين              ḿvايم، يعنی      معادل آن را که فوقاً يافته              mجای    چنانچه به   

  خواهيم داشت:

 v c
v
 ḿ = C

v ḿ  =Ṕ  

  صورت زيرين درآورد: توان به که نيز می ئی است و اين تساوی
  

Ṕ : ḿ = v : C 
  

  کلّ سرمايه. ارزش مانند نسبت سرماية متغيراست به  يعنی نسبت نرخ سود به نرخ اضافه
  

، نرخ    ḿکوچکتر از      ، يعنی نرخ سود، همواره            Ṕشودکه    از اين رابطه نتيجه می          
، سرماية ثابت و       c    +vکه مجموع  Cهمواره از   vاية متغير ارزش است زيرا سرم  اضافه

که عمالً غيرممکن است       دهد، کوچکتر است. تنها مورد استثنائی              متغير، را تشکيل می
دار بابت سرماية ثابت           که سرمايه    باشد، يعنی موردی         C   =vکه  عبارت از حالتی است

گذاری نموده        زاِء دستمزد سرمايه       ريزی نکرده بلکه فقط در ا             کار هيچ پيش     و وسايل   
  باشد.

-تأثير تعيين    mو   c  ،vضمناً در بررسیِ ما يک سلسله عوامل ديگر،که در مقدار 

  طور خالصه يادآوری شوند. کننده دارند، بايد مورد توجه قرارگيرند ولذا بايد به
  کنيم. جا ثابت فرض توانيم همه . اين ارزش را میارزش پولاوالً 
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گذاريم، زيرا بعداً مسئلة تأثيرآن                 . فعالً ما اين عامل را کامالً کنار می        ردواگثانياً 
ای   ای مورد بحث قرار خواهدگرفت. (فقط دراينجا در نکته   درنرخ سود در فصل ويژه

Cکه فورمول       است  کنيم وآن اين       دستی می   پيش 
v

ḿ    =Ṕ     ـ دورة      واگرد     يک برای      تنها
سازيم    دقيقاً صحت دارد، ولی ما آن را برای واگرد ساليانه معتبر می                               سرماية متغير   

که نرخ ساالنة       دهيم   را قرار می       ḿnارزش،   ، يعنی نرخ سادة اضافه ḿجای  سان به بدين
سال نمايش      درآن تعداد واگردهای سرماية متغير را طی يک                       nارزش است و         اضافه  

  فريدريش انگلس))  ١(. Iفصل شانزدهم، بند کتاب دوم،  کنيد به دهد. (نگاه می
ارزش مشروحاً درکتاب اول،           نرخ اضافهکار را، که تأثيرش بر  ثانياً بايد بارآوری

کار همچنين     بخش چهارم، مورد تحقيق قرارگرفته است، درنظر داشت. ولی بارآوریِ 
خ سود اعمال     سرمايه، تأثير مستقيمی نيز نسبت به نر           تواند، الاقل درمورد يک تک      می

است، درصورتی  شده بيان )٢( ۳۲۳دهم، صفحة  اول، فصل نمايد، وآن، چنانکه درکتاب
کارکند و محصوالت        ئی باالتر از متوسط اجتماعی            سرماية مزبور با بارآوری              که تک   

سان  کاال تمام نمايد و بدين         تر از ارزش متوسط اجتماعی همين خود را به ارزشی پائين
گذاريم، زيرا         سامان رساند. ولی اکنون باز اين مورد را کنار می                         ده به   العا   سودی فوق    

 دی اکاالها تحت شرايط ع        که  در اين بخش هنوز بنای ما بر اين فرض قرارگرفته است     
روند. پس درهريک از موارد        فروش می شوند و طبق ارزش خود به اجتماعی توليد می

کار ثابت مانده است. درواقع                 آوریِ     که بار    گذاريم     مشخص ما بنا را بر اين فرض می            
  گذاشته شده است، ولذا نسبت معينی ای ازصنعت که دررشته ای ترکيب ارزشیِ سرمايه

بيانگر درجة مشخصی از                                     که ميان سرماية متغير و سرماية ثابت وجود دارد، هر بار 
گردد،     ئی می   محض اينکه رابطة مزبور دچار دگرگونی                  کار است. بنابراين به  بارآوری

                                                
 همين بازنويسی] . ۴۲۷[صفحة  ۲۵۱صفحة ، ، ترجمة فارسیدوم، جلد سرمايه  )۱(

 ن بازنويسی] .همي ۵۱۱ـ  ۵۰۹ات [صفح ۳۰۵ـ ۳۰۴ص، ، ترجمة فارسیاول، جلد سرمايه  )۲(
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که از تغيير سادة ارزش اجزاِء مادیِ سرماية ثابت يا از تغيير دستمزد ناشی نشده است،   
قدرکافی به موارد        کار نيز بايد دستخوش تغيير شده باشد و ازاينرو به ضرورتاً بارآوری

حال متضمن     درعين      nو   c   ،vکه بروز تغييرات در عوامل                متعددی برخواهيم خورد          
  کار نيز هست. بارآوریِ تغييراتی در

  

کار، شدت      طول روزانة       مانده، يعنی   گفته شد در مورد سه عامل ديگرِ باقی آنچه

، نيز صادق است. تأثير عوامل مزبور را در حجم و نرخ اضافه                            کار و دستمزد       آهنگ  
خاطر    گرچه به    که  ايم. بنابراين مفهوم است           تفصيل بيان داشته      به  ) ١( کتاب اول     ارزش در        

گانة مزبور ثابت         که عوامل سه     شويم  کردن مطلب همواره بر اين فرض متکی می          ساده
توانند تغييراتی        حال می    شوند درعين     می  mو   vکه عارض      مانند، معذلک تغييراتی          می 

که در  است کافی کنندة خود در بر داشته باشند. پس را نيز در مقدار اين سه عامل تعيين
ارزش و ميزان نرخ            دستمزد نسبت به مقدار اضافه         تأثير    که اينجا مختصراً يادآور شويم

ترقّیِ دستمزد      کار است، يعنی آهنگ شدت و طول روزانةکار تأثير ارزش، عکس  اضافه
که طول روزانةکار و باالرفتن شدت                   شود درصورتی      ارزش می       کاهش اضافه     موجب  
  گردند. آن می کار باعث افزايش آهنگ
  

با    کنيم  فرض   ۱۰۰مبلغ   ای را به      مثالً سرمايه    نفرکارگر وکار ده ساعته و             ۲۰که 
سان  کند. بدين     توليد می    ۲۰ارزشی برابر         ، اضافه   ۲۰ئی مجموعاً بالغ بر   دستمزد هفتگی

  چنين خواهيم داشت:
  

۲۰ = %Ṕ   ،۱۰۰ = %ḿ    ؛m ۲۰  +v ۲۰  +c ۸۰  
  

کلّ   رود، آنگـاهساعت باال  ۱۵چنانچه روزانـة کار، بدون افـزايش دستمزد، به 

                                                
 ۸۱۷تا   ۸۰۲[ازصفحة     ۴۷۹تا   ۴۷۱سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی، فصل پانزدهم، از صفحة                         )  ۱( 

 همين بازنويسی] .
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. )١()۶۰ : ۴۰=  ۱۵:  ۱۰ترقّی خواهدکرد ( ۶۰به  ۴۰نفرکارگر از  ۲۰ارزش ـ محصول 
ارزش   ماند، اضافه همان ميزان باقی می شده است، به که عبارت از مزد پرداخت vچون 

  کند و چنين خواهيم داشت: ترقّی می ۴۰به  ۲۰از 
۴۰ = %Ṕ   ،۲۰۰ = %ḿ    ؛m ۴۰  +v ۲۰  +c ۸۰  

تنزّل نمايد، آنگاه ارزش ـ               ۱۲به   ۲۰درعوض اگر با کار ده ساعته، دستمزد از                   
گردد،     توزيع می     نَحوِ ديگری  است ولی به ۴۰که مانند سابق داشت خواهيم کلّی محصول

صورت چنين     شود. دراين        می  mتای بقيه نصيب      ۲۸کند ولذا      تنزّل می    ۱۲تا   vيعنی  
  خواهيم داشت:

3
1۲۳۳ = %ḿ   ؛m ۲۸  +v ۱۲  +c ۸۰  

23
10۳۰ = %92

28   =Ṕ  
کارکه همانند آن       روزانةکار (با تشديدآهنگکه تطويل  کنيم بنابراين مشاهده می

ارزش و بالنتيجه ترقّیِ نرخ آن                حجم اضافه     است) و نيز تنزّل دستمزد، موجب افزايش 
ماندن شرايط ديگر، ترقّی            که دستمزد، با وجود يکسان         گردند. بالعکس درصورتی می

درنتيجة     vشود. بنابراين چنانچه           ارزش می       کاهش نرخ اضافه          نمايد، اين امر موجب          
آن است     کار نيست بلکه فقط مبين  کميت  معنای افزايش باالرفتن دستمزد نمو نمايد، به

  يابند. می کاهش بلکه کنند نمی  ترقّی ṕو ḿ است و شده تپرداخ تر مزبورگران کميت که
کار و دستمزد   که تغييرات در روزانةکار، شدت آهنگ از همين جا آشکار است

،  ṕو در نسبت ميان آنها، ولذا در  mو  vحال در  تواند روی دهد مگرآنکه درعين نمی
و همچنين واضح     گردد.      صلکلّ سرمايه است، نيز تغييرحا يعنی  v  +cبه   mکه نسبت 

کار   نيز متضمن تغيير در الاقل يکی از شرايط           vو   mکه هر تغيير در نسبت ميان  است

                                                
قرار دارد يعنی           ۶۰به   ۴۰ساعت است ولذا در همان نسبت             ۱۰شده نصف    ساعت اضافه    ۵) زيرا     ۱( 

 .)شود. (م بدوی افزوده می ۴۰است به  ۴۰که نصف  ۲۰آنجا هم 
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  که ذکرگرديد. ای است گانه سه
افزائی      که رابطة آلی خاص ميان سرماية متغير و حرکت ارزش     اينجاست  دقيقاً هم

گردد. سرماية ثابت ازلحاظ       یآن باسرماية ثابت نمايان م سرمايةکلّ، و همچنين تفاوت
که دارد واجد اهميت است و بس ولذا ازلحاظ                       آفرينی فقط از جهت ارزشی            ارزش    
 ۱۵۰۰المثَل بيانگر     ای فی   ليره ۱۵۰۰که سرماية ثابت تفاوت است آفرينی مطلقاً بی ارزش

ترلينگ  اس   ليرة   ۳آهن ازقرار تُنی       تُن ۵۰۰استرلينگ يا معرف ليرة ۱آهن از قرار تُنی  تُن
سازد، ازلحاظ        که ارزش سرماية ثابت را مجسم می  ئی بوده باشد. کميت مصالح واقعی

تفاوت است. نرخ مزبور درجهت معکوس    آفرينی و ازجهت نرخ سود مطلقاً بی ارزش
ياکاهش ارزش سرماية ثابت               که افزايش      ای   کند، اعم از هر رابطه           اين ارزش تغيير می 

ئی داشته باشدکه سرماية مزبور درآن تجسم                  صرف مادی    های م    نسبت به حجم ارزش
  يافته است.

کلّی طور ديگر است. آنچه نخست حائز اهميت                 در مورد سرماية متغير وضع به           
که درآن تجسم يافته است نيست بلکه مهم عبارت                 است ارزش سرماية مزبور وکاری 

آورد     می  حرکت در تغير بهکه سرماية م است کاری مثابه شاخص مجموع از اين ارزش به
که تفاوتش باکار     کاری است و در سرماية متغير منعکس نيست؛ يعنی شاخص مجموع

ايجاد   ارزش    اضافهکه استشده، همانا جزئی شده درسرماية متغير، ولذاکار پرداخت بيان
 کار جاگرفته در خود سرماية متغير   که هرقدر ميزان کند، يعنی درست همان جزئی می

 کنيمای را فرض همان اندازه مقدارش بزرگتر است. روزانةکار ده ساعته تر باشد بهکم

که دستمزد    کاری    آن   مارک باشد. چنانچه کار الزم، يعنی   ۱۰که برابر با ده شيلينگ =  
کار اضافی    شيلينگ باشدآنگاه ۵ ساعت= ۵کند، برابر با  ولذا سرماية متغيررا جبران می

 ۴ساعت برابر با       ۴شيلينگ خواهد بود، اگرکار الزم                ۵رزش =     ا  ساعت و اضافه     ۵=  
  خواهدبود.  شيلينگ ۶ارزش= ساعت واضافه ۶=  اضافی کار صورت درآن باشد شيلينگ

که   کاری    آنکه مقدار ارزشی سرماية متغير، ديگر شاخص حجم               محض بنابراين به
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ر نمايد، آنگاه نرخ آورد نباشد و بالعکس اندازة خود اين شاخص تغيي حرکت درمی به
  کند. آن تغيير می ارزش در خالف جهت آن و در نسبت معکوس اضافه

Cنرخ سود، يعنی       الذکر    که معادلة فوق       رسيم  اينجا می    اکنون به    
v

ḿ    =ṕ       را، در

Cکار بنديم. ما ارزش هر يک از عوامل  حاالت مختلفة ممکن به
v

ḿ    درپی تغيير      پی را
مختلفی    های   سان سلسله   نرخ سود تعيين نمائيم. بدين   دهيم تا تأثير اين تغييرات را بر می

درشرايط      متوالی     تغييرات     مثابه   به خواه آنهارا توانيم می آوريم،که می دست را به ازحاالت
همزمان   که   شمارآوريم      به   مختلفی های سرمايه منزلة به ويا کنيم تلقّی سرماية واحدی عمل

گوناگون صنعت و يا        های   منظور مقايسه، مثالً در رشته          و درکنار هم وجود دارند و به              
های ما، که مربوط         اند. پس اگر درک برخی از مثال                 کشورهای مختلف، اختيار شده          

آيند،   نظر تحميلی يا عمالً غيرممکن درپی سرماية واحدی هستند، به به حاالت زماناً پی
تلقّی    از يکديگر       های مستقل    منزلة مقايسه ميان سرمايه های مزبور به نهمجرد اينکه نمو به

  گردد. شوند اين ايراد منتفی می

Cبنابراين ما مضروب         
v

ḿ            را به دو عامل آنḿ    وC
v    کنيم و نخست     تجزيه می

ḿ نموده وتأثيرتغييرات ممکنة را مقداری ثابت فرض C
vدهيم،    می   قرار     بررسی را مورد

Cکسر  سپس
v نمائيم و تغييرات ممکنه را بر            منزلـة مقدار ثابت فرض می    را بهḿ      وارد

سان جميع حاالتی را        کرده و بدين  سازيم، و سرانجام مجموع عوامل را متغير فرض می
 ايم. اتمام رسانده شوند به زاع میکه قوانين نرخ سود ازآنها انت

  

.I  ḿ ثابت ، C

v
  متغير

  

توان فورمول عامی            برای اين مورد، که شامل حاالت فرعیِ بسياری است، می                         
کنندة آنها      که اجزاِء متغير ترکيب      کنيم را فرض C1 و  Cقرار داد. هرگاه ما دو سرماية 
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های سودی  است و نرخ ḿآنها  ارزش برای هردوی اضافه هستند، ونرخ v1و vترتيب  به
  دارند، ـ آنگاه چنين خواهيم داشت:   p1 و  ṕصورت  به

. C1
v1

ḿ =ṕ1    ; C
v

 ṕ  =  ḿ 
  

که   کنيم  را با يکديگر دررابطه قرار دهيم و فرض      v1 وv و نيز   C1 وC حاال اگر 

Cقدارکسر مثالً م
C1 =E  و مقدارکسرv

v1 =e  صورت  است، درآن EC =C1     وev    =v1 
دست   به   v1و      ṕ1   ،C1خواهد بود. اکنون اگـر در تساویِ فوق مقاديری را که برای                       

  ايم قرار دهيم چنين خواهيم داشت: آورده 

. EC
ev

ḿ   =ṕ1  
توانيم باز فورمول           صورت رابطه درآوريم، می               چنانچه ما دو تساویِ فوق را به              

  سان: دومی ازآنها انتزاع نمائيم، بدين

. C1
v1  :C

v  =C1
v1

ḿ   :C
v

ḿ   =ṕ1   :ṕ            
  

شوند مقدار      تقسيم   يا   ضرب  عدد واحدی در کسر ورت ومخرجص اينکه اگر نظر به

C  توانيم    ماند، می     کسر يکسان می    
v

C1و     
v1    کنيم، يعنی    درصد تحويل     را به  C    وC1   را

100کنيم. از اينجا   فرض ۱۰۰برابر با 
v  =C

v  وC1
v1  =100

v1    آوريم و      می   دست  را به
  دست آوريم: کنيم و چنين به ها را حذف توانيم در رابطة فوق مخرج صورت می دراين
   

ṕ : ṕ1 =  v : v1 .  

  يا چنين:   
-کنند، نسبت نرخ      می  برابرعمل      ارزش      اضافه    نرخ    که با    مفروضی    هردو سرماية       در  

يکديگر درصورتی مانند نسبت اجزاِء متغير سرمايه خواهد بودکه اجزاِء                             به های سود     
  کلّ برحسب درصد حساب شده باشند. های مزبور در نسبت با هر يک از سرمايه

Cاين دو فورمول همة حاالت تغييری 
v شوند. را شامل می  
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اينکه   است. نظر به ری الزمکنيم باز تذکّ يک بررسی موارد را يک ازآنکه اين پيش
C جمع  حاصلc  وv ر ، يعنی سرماية ثابت وارزش مانند   است و چونکه نرخ اضافه متغي

که   تر است   طورکلّی راحت       شود، بنابراين به        نرخ سود معموالً برحسب درصد بيان می             
يان را نيز برحسب درصد ب         v  و  cرا نيز برابر با صد قرار دهيم، يعنی   c + vجمع  حاصل

گفته   که  نمائيم. برای تعيين نرخ سود، ولی البته نه برای تعيين حجم آن، يکسان است                             
سرماية متغيراست،     ۳۰۰۰سرماية ثابت و ۱۲۰۰۰که ازآن ۱۵۰۰۰مبلغ ای به شود: سرمايه

نمائيم    درصد تحويل     کند، ياآنکه سرمايةمزبور را به        توليد می ۳۰۰۰مبلغ ارزشی به اضافه
  سان: بدين

 )m ۳۰۰۰   ( +v ۳۰۰۰ + c  ۱۲۰۰۰  =C ۱۵۰۰۰  
 )m ۲۰   ( +v ۲۰ +c  ۸۰  =C ۱۰۰  

  % است.۲۰% و نرخ سود = ḿ  =۱۰۰ارزش   در هردو حالت نرخ اضافه
-چنين است چنانچه ما دو سرمايه را با يکديگر بسنجيم، مثالً سرماية پيش      اين هم

  گفته را با سرماية ديگری مقايسه نمائيم: 
 )m ۱۲۰۰   ( +v ۱۲۰۰ + c  ۱۰۸۰۰  =C ۱۲۰۰۰  
 )m ۱۰   ( +v ۱۰ +c  ۹۰  =C ۱۰۰  

شکل  %  و مقايسة با سرماية قبلی به         ṕ  =۱۰%  و  ḿ  =۱۰۰باز در اين دو فورمول  
  تر است. درصد بسيار روشن

شود،   عکس اگر سخن بر سر تغييراتی باشدکه عارض بر سرماية واحدی می                        به 
گيرد زيرا اين شکل تقريباً            ورد استفاده قرار می          ندرت م     آنگاه شکل درصدی فقط به        

دهد. هرگاه سرماية واحدی از شکل                 هميشه تغييرات مزبور را در پردة ابهام قرار می                       
  درصدی زيرين:

m ۲۰   +v ۲۰ +c  ۸۰ 

  قرار ذيل تغييرکند: شکل درصدی ديگری به به
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m ۱۰   +v ۱۰ +c  ۹۰  
وجود    به   vدرنتيجةکاهش مطلق        v ۱۰  +c ۹۰ که ترکيب درصدی آنگاه روشن نيست

گرديده است. برای اين منظور               و يا از هردوی آنها ناشی             cآمده و يا از افزايش مطلق
که مقادير عددی مطلق را داشته باشيم. ولی برای بررسیِ جداگانة حاالت                               الزم است  

ييرات  تغ   که چگونه هريک ازاين       است آن چيز منوط به شود همه که ذيالً ذکرمی تغييری
که مثالً      اند   شده  v  ۱۰    +c  ۹۰جهت مبدل به      ازآن c ۸۰  +v ۲۰  است، آيا وجودآمده به
c ۱۲۰۰۰  +v ۳۰۰۰ماندن شرايط ديگر، درنتيجه ازدياد سرماية ثابت          ، با وجود يکسان

) تغيير يافته     c ۹۰   +  v  ۱۰اگر برحسب درصد حساب شود  (يعنی c ۲۷۰۰۰  +v ۳۰۰۰به 
اند    سبب يافته   درصدی را بدان       شکل ثابت، اين ماندن مقدار سرماية ساناست، يا آيا بايک

c ۱۲۰۰۰  +v 3صورت  که سرماية متغير تقليل پذيرفته است ولذا به
اند    درآمده      1۱۳۳۳

شود) يا باألخره درنتيجة تغيير هردو جزء     می c ۹۰ + v ۱۰(که باز ازلحاظ درصد همان 
ترکيب     شود)،    می   c۹۰   +  v  ۱۰ درصد برحسب باز (که c۱۳۵۰۰ + v ۱۵۰۰ صورت مثالً به

اکنون يکی پس از ديگری            که ما بايد هم      اند. ولی درست همين حاالت است              پذيرفته   
نظر   سازد صرف   که شکل درصد فراهم می کنيم ولذا ناگزير يا بايد از تسهيالتی بررسی

  رد استفاده قرار دهيم.نمائيم و يا شکل مزبور را فقط در درجة دوم مو
  
  متغير است v ثابت، C و ḿـ ۱

  
تغيير بماندکه جزِء ديگر           تواند بی     درصورتی می      Cتغيير نمايد،      vچنانچه مقدار      

، ولی در      vهمين مبلغ مانند      ، مقدار خود را به           c، يعنی سرماية ثابت        Cکنندة    ترکيب  
 ۱۰به   vبوده باشد و       c ۸۰ +  v  ۲۰    =۱۰۰بدواً =  Cجهت عکس، تغيير داده باشد. اگر 

ترقّی نموده      ۹۰تا   cباقی خواهد ماندکه       ۱۰۰فقط درصورتی =  Cتقليل پذيرد، آنگاه 
vمبدل به     vقرار است: چنانچه         طورکلّی مطلب ازاين         . به  c ۹۰ + v ۱۰=۱۰۰باشد،    d 
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گردد، يعنی       مبدل     c  m  d   بايد به    cآنگاه     يابد، افزايش ياکاهش dميزان  به  v شود، يعنی
ميزان ولی در جهت           همان   به  cشرايط حالت تحت بررسی فراهم شود بايد               آنکه برای

  معکوس تغييرکند.  
  

 vبماند. ولی سرماية متغير         يکسان ḿارزش   که نرخ اضافه همين قرار درصورتی به
يکی   ḿv  است ودر  m  =ḿvنيز بايد تغييرکند، زيرا   mارزش   تغيير نمايد، حجم اضافه

  آورد. دست می باشد مقدار ديگری به vکه  از عوامل

Cاز مقدمات مفروضه در حالت مورد بررسیِ ما، درکنار معادلة بدوی          
v

= ḿ  ṕ  ،
  آيد: دست می ، معادلة دومی به vعلّت تغيير  به

C
v1

ḿ  =ṕ1    
ای را که ازآن    ، يعنی نرخ سود تغييريافته ṕ1مبدل شده است و بايد  v1به   vکه درآن 
  شود، پيدا نمود. نتيجه می

  شود: آن پيدا می نرخ سود مزبور از راه تناسب مربوط به

 = v : v1 C
v1 :  ḿ C

v
 ṕ :  ṕ1 =  ḿ   

کلّ سرمايه، نسبت       ماندن    ارزش و يکسان         ماندن نرخ اضافه        : درصورت يکسان       يا چنين  
وجود آمده است مانند      سرماية متغير بهکه درنتيجة تغيير  نرخ بدویِ سود به نرخ سودی

  نسبت بدویِ سرماية متغير به سرماية متغير تغيير يافته است.
  

  چنانچه سرماية بدوی مانند فرضية فوق عبارت از:
.I  C۱۵۰۰۰ =c۱۲۰۰۰ +v ۳۰۰۰  +)m۳۰۰۰از:   است اکنون عبارت است و ) بوده  

.II  C ۱۵۰۰۰  =c ۱۳۰۰۰  +v ۲۰۰۰  +)m ۲۰۰۰      صورت    )، درآنC    =۱۵۰۰۰  و
ḿ به نرخ سود حالت  %۲۰يکم،  حالت % است، نسبت نرخ سود۱۰۰= در هردو حالت ،

3دوم، 
 به سرماية متغير حالت ۳۰۰۰متغير حالت يکم، يعنی سرماية% ، مانند نسبت 1۱۳

3، است ولذا ۲۰۰۰دوم، يعنی
1۱۳  :  %۲۰ =  %۳۰۰۰  :۲۰۰۰.  
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تواند افزايش پيداکند ياکاهش يابد. بدواً مثالی را اختيار                              سرماية متغير می    حاال   
ترقّی             کنيم  متغير  است. فرض          که طبق آن سرماية  بتدا          که سرمايه     کنيم  کرده  ا ز  ا ای 

     گرديده است: صورت زيرين تشکيل و وارد عمل به

.I  c ۱۰۰  +v ۲۰  +m ۱۰   ؛C  =۱۲۰   ،استḿ   =۵۰  ، %ṕ =3
1۸ . %     

  

بنا به      کرده باشد. درآن            ترقّی   ۳۰که سرماية متغير تا        کنيم  اکنون فرض       صورت 
تغيير   کرده باشد تا سرماية کلّ بی        تنزّل ۹۰به ۱۰۰ثابت از مقدمات مفروضه بايد سرماية

ارزش      ارزش توليدشده بايد بنا بر همان نرخ اضافه                     باقی بماند. اضافه         ۱۲۰همچنان =    
  ترقّی نمايد. بنابراين چنين خواهيم داشت: ۱۵% تا ۵۰

.II  c ۹۰  +v ۳۰  +m ۱۵   ،ḿ   =۵۰  ، %ṕ =2
1۱۲. %   

تغيير مانده است. سپس بايد عوامل نرخ اضافه                  که دستمزد بی     کنيم  نخست فرض   
کار، نيز يکسان باقی مانده باشند. بنابراين ترقّیِ      آهنگ شدت ارزش، يعنی روزانةکار و  

v  ميزان نصف برتعدادکارگران مورد                  اين معنی خواهد بودکه به           ) فقط به ۳۰به  ۲۰(از
کند   ترقّی می     نسبت نصف کلّ نيز به آنگاه ارزش ـ محصول است.  استخدام افزوده شده

3صورت    رسد وکامالً مانند سابق به         می  ۴۵به   ۳۰و از
3برای دستمزد و       2

   اضافه  بابت    1
گردد. ولی همزمان با آن، درعين افزايش تعدادکارگران، سرماية                                     ارزش تسهيم می      

کرده است. بنابراين حالتی را دربرابر    تنزّل ۹۰به ۱۰۰توليد، از رزش وسايلثابت، يعنی ا
پذيرد. آيا        کار، در ارتباط با تنزّل همزمان سرماية ثابت، کاهش می                که بارآوریِ داريم

  پذير است؟ چنين موردی ازلحاظ اقتصادی امکان
و صنايع   کار ولذا ازدياد تعدادکارگران شاغل، که درکشاورزی                                تنزّل بارآوریِ  

که ــ در درون مرزهای توليد                  سهولت قابل درک است، روندی است               استخراجی به    
آن   آن ــ باکاهش سرماية ثابت بستگی ندارد بلکه به افزايش                       داری و برمبنای          سرمايه  

  سرمايه   بود باز يک تک       تنها معلول تنزّل قيمت می         cشود. حتّا اگرکاهش         مربوط می    
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گذار از حالت اول به دوم را                   که  داشت   استثنائی امکان می       کامالً    فقط تحت شرايطی    
های   که درکشورهای مختلف يا در رشته              انجام دهد. ولی درمورد دو سرماية مستقل                    

باشند، به        کشاورزی يا صنايع استخراجی             مختلف  آور    وجه شگفت   هيچ  گذاشته شده 
(ولذا سرماية متغير       کارگر استخدام شده باشد ها بيش از ديگرینکه در يکی ازآ نيست

تر و محقّرتر از       ارزش     کم  کار رفته باشد) وکارگران مزبور با وسايل توليدی                   بيشتری به
  کار بوده باشند. ديگری مشغول به

افزايش سرماية متغير          کنار بگذاريم و را ماندن دستمزد ولی چنانچه ما فرض ثابت
کامالً    ف توضيح دهيم، آنگاه حالتی     ميزان نص را از راه باالرفتن دستمزد به ۳۰به  ۲۰از 

توليد    همان وسايل      ــ با  نفر ۲۰ مثالً بگوئيم تعدادکارگر ــ شود. همان جور ديگر پيدا می
بالتغيير     روزانةکار       اگر دهند. ادامه می کار به ناچيزکمتراست مقدار به فقط که يا باوسايلی

تغيير باقی     کلّ نيز بی    ل صورت ارزش ـ محصو         مانده باشد ــ مثالً ده ساعت ــ درآن              
شودکه سرماية      آن   تماماً بايد صرف      ۳۰است. ليکن اين ۳۰ماند ومانندگذشته برابر با می

ده است. ولی      گردي    ارزش منتفی      اضافه  صورت    ريخته را جبران نمايد. دراين   پيشمتغير 
% ثابت    ۵۰ارزش مانند حالت اول درحدود                    قبالً چنين فرض شده بودکه نرخ اضافه             

نصف امتداد      ميزان    که روزانةکار به          پذير است    ه است. اين امر فقط هنگامی امکانماند
ميزان    کلّی به   ساعت، ارزش       ۱۵نفرکارگر طی      ۲۰ساعت باال برود. آنگاه  ۱۵يابد و تا 

  يافته است: اند و جميع شرايط تحقق توليدکرده ۴۵
c  .II ۹۰  +v ۳۰  +m ۱۵   ،C  =۱۲۰   ،ḿ  =۵۰ ، %ṕ  =2

1۱۲. %  
-کار، کاراَفزار، ماشين        نفرکارگر، بيش از حالت اول به وسايل ۲۰در اين حالت 

-ميزان نصف اضافه شود. بنا          کمکی بايد به     آالت وغيره احتياج ندارند، فقط مواد خام    

اين درصورت تنزّل قيمت اين مواد،گذار از حالت اول به دوم، در مقطع مفروضات      بر
باشد.   تر  مراتب پذيرفتنی    دار ازلحاظ اقتصادی به سرمايه تواند برای يک تک حتّا می ما،

کاهیِ سرماية      تواند، الاقل تا حدود معينی، زيانی را که درنتيجة ارزش  دار می و سرمايه
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  آورد جبران نمايد. دست می که به از راه سود بزرگتری اش متحمل شده است ثابت
  

-آنکه افزايش يابد تنزّل نمايد. درآن                    جای   ماية متغير به    که سر  کنيم  اکنون فرض     

مثابه    کنيم و حالت دوم را به            الذکر خودمان را وارونه                که مثال فوق      است  کافی   صورت   
  سرماية بدوی قرار داده و از حالت دوم به حالت اول حرکت نمائيم.

  گردد:  می I، مبدل به c  .II ۹۰  +v ۳۰  +m ۱۵پس 
c  .I ۱۰۰  +v ۲۰  +m ۱۰ل،            نَحوِ چشمگيری روشن است      ، و بهکه از راه اين تبد

تغييری    کوچکترين    شان دستخوش    های سود طرفين و رابطة متقابل    نرخ بر حاکم شرايط
  شود.  نمی

3اين علّت تنزّل نمايدکه با افزايش سرماية ثابت           به ۲۰به  ۳۰از   vچنانچه 
کمتر  1

گرديم،     اند، آنگاه با حالت عادی صنعت معاصر مواجه می                   رگمارده شده    کا کارگر به
توليد تحت استيالی      کند وانبوه بزرگتری از وسايل    می کارترقّی که بارآوریِ حالتی يعنی

که حرکت مزبور ضرورتاً با تنزّل همزمان               گيرد. اين مسئله کارگر قرارمی تعدادکمتری
  کتاب روشن خواهد شد. يننرخ سود بستگی دارد، در بخش سوم ا

کندکه همان تعدادکارگر ولی با مزد                 تنزّل   ۲۰به   ۳۰اين علّت از       به   vولی اگر     
محصول    ـ روزانةکار، ارزش      تغييرماندن بی کار هستند،آنگاه، درصورت مشغول به کمتر

 ۲۰به   vباقی خواهد ماند. اما چون               v  ۳۰    +m  ۱۵    =۴۵کلّ همچنان مانندگذشته =         
% ترقّی    ۱۲۵% به   ۵۰ارزش از       رود ونرخ اضافه  می باال ۲۵ارزش تا  است اضافه دهکر تنزّل
که   که مغاير فرض ما خواهد بود. برای اينکه در دايرة شرايط حالتی                              نمايد، چيزی      می 

تنزّل نمايد      ۱۰% به  ۵۰ارزش با نرخ  که اضافه مورد بحث ماست مانده باشيم الزم است
روزانة      کردن   وسيلة کوتاه آيد و اين فقط به پائين ۳۰ه ب ۴۵کلّ از  محصول ولذا ارزش ـ

3ميزان  کار به
  صورت مانند باال چنين خواهيم داشت: پذير است. دراين امکان 1

3
1۸  = %ṕ  ،۵۰ = %ḿ   ،m ۱۰  +v ۲۰  +c ۱۰۰  
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کار همراه با تنزّل دستمزد در             ان سازیِ زم     کوتاه    اين    که  البته نيازی به تذکر نيست    
آيد. ولی اين امر مهم نيست. نرخ سود تابعی است از متغيرهای بسيار و  عمل پيش نمی

کنند،   اگر ما خواسته باشيم بدانيم چه تأثيری اين متغيرها بر روی نرخ سود اعمال می                          
ررسی قرار    ترتيب تحت ب     که تأثير جداگانة هر يک ازآنها را به                   برای ما ضرور است        

ای در مورد يک و همان سرماية واحد از                    آيا چنين عمل جداگانه        که دهيم. اين مسئله
  تفاوت است. لحاظ اقتصادی مجاز است يا نيست، در اين امر بی

  
  درنتيجة Cمتغير است،  vثابت،  ḿـ ۲

  کند تغيير می vتغييرات      

  
 کهن آ  جای   به   cوميزان است. حالت باحالت پيشين فقط ازلحاظ درجه   تفاوت اين

يابدکاهش يا افزايش پيداکند، در اينجا                     افزايش يا کاهش می          vکه   ميزانی    درست به   
بزرگ وکشاورزی، سرماية متغير فقط جزِء        کنونی صنعت ماند. ولی درشرايط ثابت می

دهد ولذا کاهش يا افزايش سرماية کلّ نيز           نسبتاً کوچکی از سرماية کلّ را تشکيل می
کند، نسبتاً کوچک است. باز بيائيم              تاآنجاکه با تغيير در سرماية متغير بستگی پيدا می                

  و سرمايه را مبدأ قرار دهيم:
c  .I ۱۰۰  +v ۲۰  +m ۱۰  ؛C = ۱۲۰  ،ḿ = ۵۰%   ،ṕ  =2

% فرضاً سرماية مزبور      1۸
  قرار زيرين تغيير يافته باشد: مثالً به

c  .II ۱۰۰  +v ۳۰  +m ۱۵  ؛C  =۱۳۰  ،ḿ  =۵۰%   ،ṕ = 13
. حالت معکوس  7۱۱%

است دوباره ازطريق       متغيرکاهش يافته باشد، ممکن که سرماية اين فرض، يعنی موردی
  متصورگردد. Iبه  IIحرکت معکوس از 

  

د ولذا    طور اساسی نظير مورد پيشين خواهد بو              صورت شرايط اقتصادی به          دراين    



           ۸۳کارل مارکس    

  

 

متضمن تقليل    IIبه حالت      Iنيازی به تکرار شرح و تفصيل آن نيست.گذار از حالت                        
نيمی بيشتر       II  که در    آنست   مستلزم   c  ۱۰۰اندازی    ميزان نصف است. راه کار به بارآوریِ

  )١(آيد. اين حالت ممکن است درکشاورزی پيش کار انجام شود. Iاز 

سبب اينکه مقداری       ماند، به     ة کلّ ثابت میکه در مورد پيشين سرماي ولی درحالی
مناسبت افزايش       شد يا بالعکس، در اينجا، به           از سرماية ثابت به سرماية متغير مبدل می              

شود و در مورد تقليل جزِء مزبور، مقداری از                        جزِء متغير، سرماية اضافی حبس می            
  گردد. رفت آزاد می کار می که قبالً به ای سرمايه

  
  نيز متغير است Cو بالنتيجه  cابت، ث v و ḿـ ۳

  

  کند: در اين حالت معادله به قرار زير تغيير می

ṕ   =C
v

ḿ      ل بهمبدṕ1    =C1
v

ḿ   شود، و پس از حذف فاکتورهای مشترک                  می
  انجامد: تناسب ذيل می هردو طرف، به

ṕ1 :  ṕ  =  C : C1  
  

های   ها، نرخ  ارزش و تساویِ اجزاِء متغير سرمايه  های اضافه برابریِ نرخيعنی درصورت 
  گيرند. کلّ قرار می های نسبت معکوس سرمايه سود به

صورت زيـر      مثالً چنانچه سه سرمايه يـا سه وضع مختلف سرماية واحدی را به                    
  باشيم:  داشته

c  .I ۸۰   +v ۲۰  +m ۲۰ ،  C  =۱۰۰   ،ḿ  =۱۰۰  ، %ṕ = ۲۰  %  
   c  .II ۱۰۰ +v ۲۰  +m ۲۰  ،C  =۱۲۰   ،ḿ  =۱۰۰  ، %ṕ  =3

2۱۶%   
 c  .III ۶۰   +v ۲۰  +m ۲۰   ،C  =۸۰  ،   ḿ  =۱۰۰  ، %ṕ  =۲۵%  

                                                
کند: "بعداً بررسی شود چگونه اين مورد با بهرة زمين ارتباط پيدا  نوشته تصريح می در اينجا دست )۱(

 کند." (ف. ا.) می
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  شرح زير خواهيم داشت: هائی به آنگاه رابطه
۲۰ :  %3

  ۱۰۰:   ۸۰ % =۲۵%  : ۲۰و  ۱۰۰:  %۱۲۰ = 2۱۶

Cگفته در مورد تغييرات             فورمول عمومی پيش        
v         بودن     که درصورت ثابتḿ 

  چنين بود:

EC
ev

ḿ   =ṕ1  

ECصورت   اکنون به
v

ḿ =ṕ1 عارض آيد زيرا هيچ تغييری درمی v شود ولذا فاکتور    نمی

e =v
v1  = خواهد بود. ۱در اينجا  

هردو  vو  ḿارزش است، و چون   ، يعنی برابر با حجم اضافه ḿv  =mاينکه  نظر به
گردد. حجم اضافه  شود متأثر نمی می Cکه عارض نيز ازتغييراتی mمانندآنگاه  ثابت می

  ماندکه پيش از تغيير بود. ارزش همان می  
شود، يعنی نرخ سود برابر نرخ اضافه  می ṕ  =ḿبه صفر تقليل يابدآنگاه   cهرگاه 

  ارزش خواهد بود.  
  طور ساده از تغيير ارزش عناصر مادیِ سرماية ثابت ناشی ممکن است يا به cتغيير

آيد ولذا ناشی از تغييری           وجود    گردد و يا درنتيجة تغيير در ترکيب فنّی سرماية کلّ به        
است. درحالت اخير،          شده  نظرحاصل  مورد )١(یرشتة توليد کار در بارآوریِ که در باشد

که باگسترش صنعت بزرگ وکشاورزی توأم است                     کار اجتماعی      افزايش بارآوریِ           
انجام پذيرد.کميت    IIبه  Iاز  و Iبه  IIIترتيب از باال)گذار به  شودکه (درمثال موجب می

بدواً تودة وسايل    نمايد،  توليد می ۴۰ميزان  شود و ارزشی به پرداخته می ۲۰که با  کاری
کند و ارزش       که بارآوری ترقّی می            را تحت استيال دارد. هنگامی             ۶۰ارزش      کاری به     

کند   ترقّی می  ۸۰که تحت اختيار قرار دارد مثالً بدواً تا کاری  است، وسايل مانده يکسان 

                                                
 ) در چاپ اول، "رشتة مولّد"، ذکر شده است.۱(
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کاهش يافته باشد.       که بارآوری     آنست رسد. ترتيب معکوس منوط به می ۱۰۰و سپس به
حرکت درآورد،           کارکمتری را به        رت همان مقدارکار ممکن است وسايل              صو درآن    
تواند درکشاورزی و معادن                گردد، چنانکه اين حالت می             کار بنگاه محدود می         آنگاه   

  آيد. وغيره پيش
برد و ازسوی ديگر           جوئی در سرماية ثابت ازسوئی نرخ سود را باال می                        صرفه 

شايان اهميت است. اين نکته و همچنين               دار    کند ولذا برای سرمايه           سرمايه آزاد می        
مسئله تأثير تغيير قيمت عناصر، سرماية ثابت، ازجمله مواد خام را بعداً باز نزديکتر                                     

  مورد بررسی قرار خواهيم داد.
روی نرخ سود    طور يکسان به ثابت به تغييرات سرماية شودکه دراينجا باز ديده می

را   cئی باشندکه     افزايش يا کاهش اجزاِء مادی       کند، خواه اين تغييرات معلول  تأثير می
  آنها ناشی شده باشند.   کنند و يا از تغييرات سادة ارزشی ترکيب می

  
  شوند جملگی متغير فرض می Cو  v  ،cثابت و  ḿـ ۴

  

در مورد نرخ سود تغيير يافته نيز صادق            الذکر دراين حالت فورمول عمومی فوق
  است:

EC
ev

ḿ   =ṕ1  
  ارزش:  ماندن نرخ اضافه شودکه درصورت يکسان از اينجا چنين نتيجه می
نَحوی   بزرگتر باشد، يعنی اگر افزايش سرماية ثابت به       eاز  Eکه  الف) درصورتی

کند.   می   ازسرماية متغيررشدکند،آنگاه نرخ سود تنزّل        بيشتر نسبتی سرمايةکلّ به باشدکه
 c ۱۷۰    +v  ۳۰ترکيبی چون  مبدل به c ۸۰  +v ۲۰  +m ۲۰ای با ترکيب  چنانچه سرمايه

  +m  ۳۰        صورت    گردد درآنḿ    =۱۰۰    ماند ولی با اينکه         % باقی میv    مانندC      افزايش

Cيافته است، 
v  100از

200به  20
% ۱۵% به   ۲۰اين نسبت از       کند و نرخ سود نيز به  می تنزّل 30
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  يابد.   کاهش می

Cر باشد يعنی اگرکس  e  =Eماندکه   تغيير می بی  ب)  نرخ سود فقط هنگامی
v   با

کند، يعنی چنانچه صورت و مخرج در             وجود تغيير صوری خود همان ارزش را حفظ
+   c  ۸۰    +v  ۲۰که   گردند. بديهی است        همان عدد ضرب شوند يا به همان عدد تقسيم      

m ۲۰  وc ۱۶۰  +v ۴۰  +m ۴۰ هستند زيرا      ۲۰نرخ سودی برابر با  دارای %ḿ    =۱۰۰ %

Cماند و  باقی می
v  =100

20  =200
  در هردو مثال نمايانگر همان ارزش هستند. 40

رابطه با سرماية کلّ سرماية      باشد، يعنی اگر در   Eبزرگتر از   eکه  ج) درصورتی
+   c  ۸۰    +v  ۲۰کند. اگر فرضاً       نسبت بزرگتری نمو نمايد، نرخ سود ترقّی می                 متغير به  

m  ۲۰      ل بهمبدc  ۱۲۰    +v  ۴۰    +m  ۴۰        ترقّی    ۲۵%  به   ۲۰نرخ سود از      گردد آنگاه %

ḿ  ،Cماندن  نمايد، زيرا با ثابت می
v  100که  برابر با

160بود به  20
5مبدل شده، يعنی از  40

1 
4به 

  ، ترقّی نموده است.1
توانيم اين تغيير مقداری را              در يک جهت تغيير نمايند می          Cو    vکه   درصورتی    

کنند   تغيير می    نسبت واحدی       به آنها تا درجة معينی          گويا هردوی           که  چنين انگاريم      

Cکه تا آن حد   نحوی به
v      ممکن است فقط                 ثابت باقی می ماند. سپس فراتر از اين حد

حاالت     از   يکی   تر را به صورت اين حالت بغرنج يکی ازآن دو تغيير پذيرد، آنگاه بدين
  نمائيم. تر پيشين تحويل می ساده

گردد آنگاه نسبت     مبدل c ۱۰۰  +v ۳۰  +m ۳۰به  c ۸۰  +v ۲۰  +m ۲۰مثالً اگر 
v  بهc  ولذا همچنين بهC ماندکه به  در اين تغيير تا آنجا ثابت میc ۱۰۰ +v ۲۵  +m ۲۵ 

 c  ۱۰۰توانيم     می   اکنون  ماند. پس می نيز پابرجا حد نرخ سود نرسيده باشد. بنابراين تا آن
 +v ۲۵  +m ۲۵ که  بينيم کنيم. آنگاه می ت تلقّیمثابه نقطة عزيم را بهv ۵      واحد افزايش

-ترقّی نموده است و بدين          ۱۳۰به   ۱۲۵از  Cمبدل شده و بدين سبب  v ۱۳۰يافته و به 

شويم و تغييراتی راکه ازآن راه عارضِ    مواجه می vسان با حالت دوم يعنی تغيير سادة  
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C بود درنتيجه اين افزايش    ۲۰نرخ سودکه بدواً شود دربرابرخود خواهيم داشت.  می %
v ۵ 13 ارزش، به  ماندن نرخ اضافه ، با يکسان

  نمايد.   % ترقّی می۲۳ 1
مقادير     Cو   vگيردکه   تواند در موردی نيز انجام تر می حالت ساده چنين تحويل به

 c ۸۰  +v ۲۰   +m  ۲۰خود را در جهات عکس يکديگر تغيير دهند. مجدداً همان مثال 
درآمده      c ۱۱۰+ v ۱۰ +m ۱۰شکل  که به کنيم دهيم و فرض می را مبدأحرکت قرار می

نرخ  يافت آنگاه       انجام می     c  ۴۰    +v  ۱۰    +m  ۱۰صورت    باشد، هرگاه فرضاً تغييری به  
اين    به   c  ۷۰شدن   ماند. درنتيجة اضافه         % باقی می ۲۰همان ميزان  سود مانند پيش يعنی به

3سود به فورمول بينابينی، نرخ
% تنزّل خواهدکرد. پس دوباره ما حالت مزبور را به                  1۸
  ايم. است تحويل نموده cتغيير يکی از متغيرهاکه همانا 

آورد و در مرحلة   را پيش نمی هيچ مسئلة نوئی Cو v  ،cبنابراين تغييرات همزمان 
  ها متغير است.انجامدکه فقط يکی از فاکتور آخر همواره به حالتی می

  

که   که هنوز برای بررسی باقی مانده بود يعنی حالتی       اينک درواقع حتّا تنها حالتی
v   وC                           ِیآنها دچار تغييرات         ازلحاظ عددی دارای همان مقدار هستند ولی عناصرماد

 Cدرآمده است و       حرکت ای ازکارِ به نمايانگرکميت تغييريافته vشوند ولذا  ارزشی می
  دهد، حل شده است. کاررفته را نمايش می توليد به ای از وسايل ريافتهکميت تغيي

  

کارگری بودکه روزانه               ۲۰نمايندة دستمزد    v ۲۰، بدواً c ۸۰  +v ۲۰  +m ۲۰در 
4به   ۱که دستمزد هر يک ازآنها از  کنيم کردند. فرض کار می ده ساعت

ترقّی نموده      1۱
پردازد.       نفر را می     ۱۶کارگر باشد فقط مزد    ۲۰آنکه مزد جای هب ۲۰صورت  باشد. درآن

 ۱۶کردند،      توليد می    ۴۰ميزان     کار، ارزشی به        ساعت  ۲۰۰نفرکارگر در        ۲۰ولی اگر     
توليد  ۳۲ميزان  کار فقط ارزشی به ساعت ۱۶۰کار روزانه ولذا جمعاً در نفر با ده ساعت

ارزش باقی          اضافه  برای     ۱۲فقط   ۳۲بابت دستمزد از        ۲۰ازکسر     آنگاه پس      نمايند.    می 
کرده است. ولی نظر به           % تنزّل   ۶۰% به   ۱۰۰صورت از      ارزش درآن        ماند. نرخ اضافه می
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ارزش بايدکماکان ثابت بماند ناچار بايستی روزانة کار                             نرخ اضافه    بنا به فرض      اينکه   
4ميزان  به

2، يعنی از ده ساعت به 1
کارگر طی      ۲۰ساعت، امتداد پيداکند. هرگاه            1۱۲

 ۱۶کنند، آنگاه       توليد می     ۸۰ميزان     کار، ارزشی به    ساعت ۲۰۰کار روزانه =  ساعت ۱۰
کار همان مقدار ارزش را               ساعت  ۲۰۰ساعت و نيم =      ۱۲کارگر طی کار روزانة               نفر 

توليد    ۲۰ميزان    ارزشی به     اضافهيش بعداً مانند پ c ۸۰  +v ۲۰ولذا سرماية  نمايند توليد می
   کرده است.

نفرکارگررا تأمين          ۳۰دستمزد   v  ۲۰نمايدکه     نَحوی تنزّل  اگر دستمزد به بالعکس 
 ۶تواند ثابت بماندکه روزانة کار از ده ساعت به                         فقط درصورتی می        ḿکند، آنگاه       

3ساعت و
3 × ۳۰=  ۱۰×  ۲۰ کرده باشد. تنزّل 2

  کار است.  ساعت ۲۰۰=  2۶
  

که چگونه ممکن      ايم   توضيح داده طور اساسی فرضيات متعاکس به فوقاً بر پاية اين
پول ثابت بماند و با وجود اين، درانطباق با تغيير شرايط، نمايندة    به cاست بيان ارزشی 

ل خالص خود تنها ممکن       توليد باشد. اين حالت در شک           ای از وسايل       مقدار ديگرشده  
  آيد. نَحوِ کامالً استثنائی پيش است به

  

که حجم    شود، يعنی تغييری      می  Cدر مورد آنچه مربوط به تغيير ارزشی عناصر                  
دارد،      را ثابت نگاه می        Cکند ولی مبلغ ارزشی         عناصر مزبور را بزرگتر ياکوچکتر می      

نياورده است، اين تغيير نه در              وجود     به   vکه تا اين امر تغييری در مقدار                 چنين است  
  گذارد. ارزش تأثيری نمی  نرخ سود و نه در نرخ اضافه

  

را در معادلة خود           Cو   v   ،cسان ما مطالعة همة حاالت ممکن تغييريابی                بدين  
ارزش      ماندن نرخ اضافه        باقی   تواند با يکسان       که نرخ سود می     ايم. ديديم انجام رسانيده به

کوچکترين تغيير دررابطة           که  نمايد، درحالی    بماند ويا ترقّی د باقیکه بو کند، همان تنزّل
کافی است تا نرخ سود را نيز تغيير دهد. عالوه بر اين نشان داده        Cولذا در  cو  vميان 

ازلحاظ     ḿماندن     شودکه در وراِء آن ثابت              جا مرزی پيدا می    همه vشدکه در تغييرات 
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بايد به مرزی       نيز ضرورتاً     cجانبة    هر تغيير يک    اينکه   اقتصادی غيرممکن است. نظر به           
گرددکه در       تواند ثابت بماند، مسلّم می            ازآن نمی      ديگر بيش    vبرسدکه در وراِء آن            

Cمورد همة تغييرات ممکنة        
v                        راِء آنحدودی وجود داردکه در وḿ        نيز بايد ناگزير

پردازيم، اين تأثير متقابل           آن می نک به بررسیِ، که اي ḿمتغيرگردد. در مورد تغييرات 
  شوند. تر نموده می متغيرهای معادلة ما باز روشن

  

.II  ḿ راست متغي  
  

ارزش،       های مختلفة اضافه      های سود در برابر نرخ           يک فورمول عمومی برای نرخ    

Cاعم از اينکه 
v آيد  دست می صورت به بدين تغييرشود، ثابت بماند ياآن نيز دستخوش

  که ما معادلة 

C
v

ḿ    =ṕ  
  قرار زير: را مبدل به معادلة ديگری نمائيم به

C1
v1

ḿ1   =ṕ1  
هستند.   Cو   ṕ  ،ḿ  ،vهای تغييريافتة   معنای ارزش به C1و   ḿ1   ،v1 و  ṕ1که در آن 

  شت:آنگاه چنين خواهيم دا

C1
v1

 ḿ1  :C
v

 ḿ  = ṕ1  :ṕ     
  و ازآنجا چنين:

ṕ   *C1
C  *v

v1   *m´
m´1  =ṕ1  
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Cمتغير،  ḿ  ـ۱
v

  ثابت است  
  

  در دست داريم:در اين حالت معادالت زيرين را 

 ,  C
v

 ḿ1  =ṕ1    , C
v

ḿ  =ṕ 

Cکه در هردو معادله 
v آيد: دست می ارزند ولذا تناسب زيرين به هم  

 ḿ1  :ḿ   =ṕ1   :ṕ  
نس                   ای   های سود دو سرمايه         نسبت نرخ    بت که دارای ترکيب برابر هستند مانند 

Cاينکه درکسر      يکديگر است. نظر به آن دو به ارزش   های اضافه نرخ
v      مقادير مطلقv  و

C        کم مزبور برای همة                 مورد توجه نيستند بلکه فقط نسبت ميان آندو مطرح است، ح
  که دارا باشند، صادق است. های برابرترکيب، اعم از هر مقدار مطلقی سرمايه

۲۰ = %ṕ   ،۱۰۰ = %ḿ   ،۱۰۰  =C   ،m ۲۰  +v ۲۰  +c ۸۰   
۱۰ = %ṕ   ،۵۰ = %ḿ   ،۲۰۰  =C    ،m ۲۰  +v ۴۰  +c ۱۶۰  

۱۰  :  %۲۰ = %۵۰   :  %۱۰۰%  
يکسان باشند، آنگاه         Cو   vعالوه بر اين چنانچه در هردو حالت مقادير مطلق                       

  گر خواهد بود:يکدي ها به ارزش  های سود مانند نسبت حجم اضافه نسبت نرخ
m1    :m    =ḿ1v    :ḿv   =ṕ1   :ṕ  

  طور مثال: به
۲۰ = %ṕ   ،۱۰۰ = %ḿ    ،m ۲۰   +v ۲۰  +c ۸۰  
۱۰ = %ṕ   ،۵۰ = %ḿ     ،m ۱۰   +v ۲۰  +c ۸۰  

m ۱۰  :m ۲۰  =۲۰  *۵۰  :۲۰  *۱۰۰  =۱۰ : %۲۰%  
  يب مطلقاً برابر ياآنهائی        ترک    با  هائی که درمورد سرمايه است بنابراين اکنون روشن
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تواند مختلف      فقط درصورتی می       ارزش  درصد برابر يکديگرند، نرخ اضافه که ازلحاظ
کار متفاوت باشد. درحاالت     آهنگ باشدکه با دستمزد، يا درازیِ روزانةکار ويا شدت

  گانة ذيل: سه
.I    ۱۰  = %ṕ     ،۵۰   = %ḿ     ،m ۱۰  +v ۲۰  +c ۸۰ 

      .II ۲۰  = %ṕ    ،۱۰۰  = %ḿ     ،m ۲۰  +v ۲۰  +c ۸۰   
  .III  ۴۰  = %ṕ    ،۲۰۰  = %ḿ     ،m ۴۰  +v ۲۰  +c ۸۰   

  

در   ۶۰درحالت دوم و         ۴۰) در حالت اول و          v ۲۰   +m  ۱۰( ۳۰کلّ  محصولی با ارزش
  گردد. اين امر ممکن است به سه شکل وقوع يابد. حالت سوم توليد می

  

حالت    درهرکدام از سه          v  ۲۰که دستمزدها مختلف باشند ولذا            رتی  اوالً درصو     
کارگر ده ساعته با         ۱۵کنيم در حالت اول          کارگر است. فرض     نمايانگر تعداد متفاوتی

3 مبلغ  مزدی به    
استرلينگ     ليرة   ۳۰و ارزشی معادل         اند   گمارده شده      استرلينگ    ليرة    2۱

 ليرة  ۱۰نمايد و    استرلينگ دستمزد را جبران می              ليرة   ۲۰لغکنندکه ازآن مب         توليد می   

استرلينگ تنزّل      ماند. هرگاه دستمزد به يک ليرة              ارزش باقی می         استرلينگ بابت اضافه   
 ۴۰مبلغ  گماشته شوند و سپس ارزشی به         کارگر ده ساعته       ۲۰است   کند، آنگاه ممکن       

استرلينگ     ليرة   ۲۰بت دستمزد و  استرلينگ آن با ليرة  ۲۰استرلينگ توليد نمايندکه  ليرة
3کند و به    که دستمزد با هم بيش از اين تنزّل     ارزش باشد. درصورتی   بابت اضافه

 ليرة   2

 ليرة  ۶۰مبلغ   شوند و ارزشی به       گمارده می      کارگر ده ساعته       ۳۰استرلينگ برسد آنگاه       

استرلينگ برای دستمزد،          ليرة   ۲۰نمايندکه ازآن مبلغ پس از وضع     استرلينگ توليد می
  ماند. ارزش باقی می  استرلينگ برای اضافه ليرة ۴۰باز 

ماندن روزانة           ماندن ترکيب سرمايه ازلحاظ درصد، ثابت                   اين حالت يعنی ثابت       
ارزش درنتيجة تغيير در            کار، که درآن تغيير نرخ اضافه               بودن شدت آهنگ     کار، ثابت

  کند. را تأييد می ريکاردوکه فرض  دی استشود، تنها مور مزدکار حاصل می
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  )١(خواهندبود."  هستند باالوپائين که مزدها باالوپائين همان نسبتی دقيقاً به"سودها 

نفرکارگر با همان        ۲۰که مثالً  کار مختلف باشد. آنگاه ثانياً چنانچه شدت آهنگ
قطعه   ۶۰، در سوم ۴۰م ، در دو۳۰روزانه، در حالت اول   کار طی کار ده ساعته وسايل

توليدکه در      سازندکه هر قطعة آن، عالوه بر ارزش وسايل                      ازکاالی مشخصی را می          
استرلينگ است. چون     مبلغ يک ليرة نوئی به کار رفته است، نمايندة ارزش آن به ساخت
ارزش در        استرلينگ جايگزين دستمزد است، بابت اضافه                 ليرة   ۲۰قطعه =   ۲۰هر بار    

استرلينگ  ليرة ۲۰قطعه =  ۲۰استرلينگ، در حالت دوم  ليرة ۱۰عه = قط ۱۰حالت يکم 
  ماند. استرلينگ باقی می ليرة ۴۰قطعه =  ۴۰و در حالت سوم 

نفرکارگر در       ۲۰ثالثاً طول روزانة کار  متفاوت است. چنانچه با شدتی يکسان                         
ساعت  ۱۸ساعت، در حالت دوم دوازده ساعت و در حالت سوم  ۹حالت اول روزانه 

خواهد بود و       ۱۸:    ۱۲:    ۹مانند     ۶۰:   ۴۰:     ۳۰کلّ آنها  کارکنند آنگاه نسبت محصول
  ماند. باقی می ۴۰و ۲۰، ۱۰ترتيب ارزش به  است باز بابت اضافه ۲۰چون هر بار مزد برابر

کند و ترقّی يا تنزّل         بنابراين ترقّی يا تنزّل دستمزد در جهت معکوس عمل می                     
گشتن روزانةکار در جهت مستقيم ميزان نرخ                   رازشدن ياکوتاه         کار و د     شدت آهنگ   

Cکه  شرطی نمايد، به ارزش ولذا ميزان نرخ سود تأثير می اضافه
v .ثابت بماند  

  
  ثابت Cمتغير،  vو   ḿـ  ۲

  
  در اين حالت تناسب ذيل صادق است:

m1    :m    =ḿ1v1   :ḿv  = C
v1

 ḿ1: C
v

 ḿ  =ṕ1   :ṕ  

                                                
)١ ((Principles of political Economy, ch. I sec. III p. 18 “Works of D. Ricardo”, ed.         

Mac Culloch, 1852) “Profits would be high or low, exactly in prpportion as wages be 
low or high”.  
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  های مربوطه است. ارزش های سود مانند نسبت حجم اضافه نسبت نرخ
معنای تغيير     ماندن سرماية متغير، به         ارزش، درصورت يکسان         تغييريابیِ نرخ اضافه

لزم حال مست    درعين    ḿو vتغييريابی همزمان  )١(است. محصول  ـ درمقدار و توزيع ارزش
محصول نيست. سه       معنای تغيير مقداری ارزش ـ              توزيع ديگری است ولی هميشه به             

  آيد: حالت ممکن است پيش
مقدار    گيرد ولی به      در جهت معکوس يکديگر انجام می              ḿو  vالف) تغييريابی       

  يکسان، مثالً
۱۰ = %ṕ   ،۵۰ = %ḿ     ،m ۱۰   +v ۲۰  +c ۸۰  
۲۰ = %ṕ   ،۲۰۰ = %ḿ    ،m ۲۰   +v ۱۰  +c ۹۰  

کاری نيز که درآن            محصول در هر دو مورد يکسان است ولذا کميت                    ارزش ـ    
  . تفاوت فقط در اين است      v ۲۰  + m۱۰   =v ۱۰  + m۲۰  =۳۰انجام يافته برابر است،  

ماند،    ارزش می       اضافه  بابت    ۱۰شود و    بابت دستمزد پرداخته می          ۲۰که در مورد اول          
گردد. اين        بالغ می   ۲۰ارزش به  ولذا اضافه ۱۰وم دستمزد فقط به که در مورد د درحالی

کار و    شدت آهنگ   ، تعدادکارگران،             ḿو  vهمزمان    که با تغييريابی تنها موردی است
  ماند. طول روزانة کار دست نخورده باقی می

  همچنان در جهت عکس يکديگر است ولی در هردو به                     vو    ḿب) تغييريابی      
  گيرد.  بر ديگری پيش می  ḿو يا ازآن    vتغييريابی ت. بنابراين با يک مقدار نيس

    .I    ۲۰  = %ṕ   ،  ۱۰۰  = %ḿ     ،m ۲۰  +v ۲۰  +c ۸۰ 

     .II ۲۰  = %ṕ  ،7
3۷۱%   =ḿ     ،m ۲۰  +v ۲۸  +c ۷۲  

  

  .III  ۲۰  = %ṕ     ،۱۲۵  = %ḿ     ،m ۲۰  +v ۱۶  +c ۸۴  
  

 ، در مورد دوم يک ارزش ـ               v  ۲۰تائی با     ۴۰محصول  درمورد اول يک ارزش ـ

                                                
 کنندة آن است. (مترجم) ) مقصود توزيع داخلی ارزش ـ محصول برحسب اجزاِء ترکيب۱(
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پرداخت     v  ۱۶تائی با     ۳۶محصول ـ ودرمورد سومی يک ارزش ۲۸۷تائی با ۴۸محصول
محصول    ـ تغيير ارزش      است. ولی     محصول و هم دستمزد تغييرکرده  ـ شود. هم ارزش می
ولذا يا معلول تعدادکارگر، يا طول مدت                    است  ده ش کار انجام   معنای تغيير درکميت به

  گانه است. کار و يا نتيجة تغيير چند تائی اين عوامل سه کار و يا شدت آهنگ 
در يک جهت است ولذا هر يک از اين تغييرات موجب                         vو    ḿج) تغييريابی      

  تقويت تأثير ديگری است.
۱۰ = %ṕ   ،۱۰۰ = %ḿ  ،  m ۱۰   +v ۱۰  +c ۹۰  
۳۰ % =ṕ   ،۱۵۰ = %ḿ    ،m ۳۰   +v ۲۰  +c ۸۰ 

  ۶ = %ṕ    ،۷۵ = %ḿ      ،m  ۶   +v  ۸   +c ۹۲  
و  ۵۰،  ۲۰صورت    ارزش ـ محصول با يکديگر متفاوتند، يعنی به           در اينجا نيز سه 

اختالف در مورد تعدادکارگران،  کار باز به های ، و اين تفاوت در هرکدام ازکميت۱۴
  گردد. کار، درمورد چند عامل يا همة اين عوامل با هم، تحويل می کار، شدت مدت

  
  هستند متغير Cو  ḿ  ،vـ  ۳

  

که ضمن فقرة    ئی  کند و با فورمول عمومی         ای عرضه نمی حالت نقطة نظر تازه اين
II   در موردḿ ر داده شده است حل میشود. متغي  

  

  ٭
  

ارزش بر نرخ سود را بيان               اضافه  بنابراين حاالت زيرين تأثير تغيير مقداری نرخ                     
  کنند: می

Cماندن     ـ درصورت ثابت       ۱
v  ،ṕ   که   همان نسبتی    بهḿ    کند افزايش يا         تغيير می

  پذيرد. کاهش می
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۲۰ = %ṕ   ،۱۰۰ = %ḿ    ،m ۲۰   +v ۲۰  +c ۸۰ 

۱۰ = %ṕ   ،۵۰ = %ḿ     ،m ۱۰   +v ۲۰  +c ۸۰  
۱۰  :  %۲۰ =  %۵۰ :  %۱۰۰%  

Cکه  ـ درصورتی۲
v       در همان جهتḿ     يعنی با افزايش يا کاهش           حرکت نمايد ،

ḿ   افزايش يا کاهش يابد، آنگاهṕ نسبت بزرگتری از  بهḿ کند. ترقّی و تنزّل می  
۱۰ = %ṕ       ،۵۰  = %ḿ     ،m ۱۰   +v ۲۰  +c ۸۰ 

۲۰ = %ṕ   ،3
2 ۶۶ = %ḿ     ،m ۲۰   +v ۳۰  +c ۷۰   

۲۰ :  %۱۰%<3
2۶۶ :  %۵۰%  

Cـ هرگاه ۳
v     در جهت عکسḿ        کمتر ازآن، آنگاه           در نسبتی    تغيير نمايد ولیṕ 

  کند. و تنزّل می ترقّی ḿکمتری از  نسبت به
۱۰ = %ṕ    ،۵۰ %   =ḿ    ،m ۱۰   +v ۲۰  +c ۸۰ 

۱۵ = %ṕ   ،۱۵۰ = %ḿ     ،m ۱۵   +v ۱۰  +c ۹۰  
۱۵ :  %۱۰%>۱۵۰ :  %۵۰%  

Cکه   ـ درصورتی  ۴
v      در جهت عکسḿ    نسبت بزرگتری ازآن تغيير نمايد،               و به

  نمايد. تنزّل می ḿکند و يا با وجود ترقّی  ترقّی می ḿوجود تنزّل  با  ṕآنگاه 
۲۰ = %ṕ ،  ۱۰۰ = %ḿ    ،m ۲۰   +v ۲۰  +c ۸۰ 

۱۵ = %ṕ   ،۱۵۰ = %ḿ     ،m ۱۵   +v ۱۰  +c ۹۰  
  

ḿ   کرده و  % ترقّی۱۵۰%  به ۱۰۰ازṕ  تنزّل نموده است.۱۵% به ۲۰از %  

Cـ سرانجام: چنانچه         ۵
v       در عکس جهتḿ               ولی عيناً در همان نسبت مقدار

  ماند. رود، ثابت می باال و پائين می  ḿ، با وجود اينکه  ṕآنگاه  خود را تغيير دهد،
کند. همچنانکه فوقاً در         که هنوز توضيحاتی ايجاب می  حالت اخير است فقط اين
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Cهای   مورد تغييريابی      
v    ترين    تواند در مختلف       ارزش واحدی می            نرخ اضافه    که    ديديم

تواند بر      که نرخ سود واحدی می          بينيم  طوردر اينجا می        همان  گردد،      های سود بيان      نرخ  
که در مورد       ارزش بسيار متفاوتی قرارگرفته باشد. ولی درحالی                           های اضافه     پاية نرخ    

کافی بود تا تفاوتی در نرخ سود    Cو vنسبت ميان  هرتغيير دلخواهی در  ḿماندن  ثابت
دقيقاً     معکوس و  ه يک تغييرمقداریک است الزم ḿايجاب نمايد، درمورد تغييرمقداری 

Cاز متناسبی
v سرماية واحد        يک امر درمورد بماند. اين سود ثابت باقی نرخ آيد تا ميان به

  پذير است. صورت بسيار استثنائی امکان کشور واحد فقط به و يا دو سرماية مربوط به
  کنيم: طور مثال سرماية زيرين را فرض به

۲۰ = %ṕ   ،۱۰۰ = %ḿ   ،۱۰۰  =C   ،m ۲۰  +v ۲۰  +c ۸۰  
بتوان همان      v   ۱۶کندکه ازآن پس با           نَحوی تنزّل     که دستمزد به     وآنگاه فرض نمائيم        

ماندن    صورت با يکسان      کارگماشت. در اين         ميسر بود به     v ۲۰تعدادکارگرانی را که با 
   چنين خواهيم داشت: ، v ۴شرايط ديگر وآزادساختن 

۲۵ % =ṕ   ،۱۵۰ = %ḿ   ،۹۶  =C    ،m ۲۴  +v ۱۶  +c ۸۰  
 ۱۲۰   آيدکه سرمايةکلّ به      % گردد الزم میṕ  =۲۰اکنون برای اينکه مانندگذشته 

  ترقّی نمايد: ۱۰۴ولذا سرماية ثابت تا 
۲۰ = %ṕ   ،۱۵۰ = %ḿ   ،۱۲۰  =C    ،m ۲۴  +v ۱۶  +c ۱۰۴  

  

تنزّل دستمزد تغييری نيز      بودکه توأم با خواهد پذير آنگاه امکان چنين وضعی فقط
نَحوی انجام شده باشدکه چنين تغييری را درترکيب سرمايه ايجاب    کار به در بارآوریِ

ترقّی نموده باشد، يعنی خالصه     ۱۰۴به  ۸۰سرماية ثابت از يا آنکه ارزش پولی نمايد و
وقوع پيوندد.         آيد، به     که فقط در مورد استثنائی پيش می             يک تقارن تصادفی شرايط          

Cولذا در      vحال مستلزم تغييری در         که درعين     ḿدرواقع يک تغيير        
v     نباشد فقط تحت

که درآنها فقط        هائی از صنعت     کامالً مشخصی متصور است، مثالً درآن رشته               شرايط  
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  ارد.د کار را طبيعت ارزانی می گيرد ومحمول سرماية استوار وکار مورداستفاده قرارمی
های سود در دوکشور مسئله طور ديگر است. در اين                        ولی در مورد مقايسة نرخ           

  ارزش متفاوت است.  اضافههای  مورد نرخ واحد سود درواقع غالباً مبين نرخ
يافتة    نرخ افزايش       يک شودکه می نتيجه چنين بنابراين ازمجموع پنج حالت مذکور

باشد، يک  داشتهارزش انطباق  يافتة اضافه يافته يا افزايش کاهشسود ممکن است با نرخ
ارزش      اضافه  ای از      يافته   کاهش    يافته يا    تواند با نرخ افزايش           پذيرفته می     نرخ سودکاهش 

ای    پذيرفته    يافته ياکاهش افزايش است بانرخماندة سود ممکن نرخ ثابت باشد، يک منطبق
-پذيرفته يا ثابت     ش يافته،کاهشاين مورد را که نرخ افزايارزش تطبيق نمايد.   از اضافه

ارزش مطابقت داشته باشد             ماندة اضافه      تواند با يک نرخ ثابت           سود نيز می    ای از     مانده    
  ايم. ديده Iدرحالت 

 

  ٭
  

ارزش و       گفته شد نرخ سود به دو عامل عمده بستگی دارد: نرخ اضافه                       بنابرآنچه    
نَحوی   شود، به    می   خالصه    زيرين     ح شر به عامل هردو  اين سرمايه. تأثيرات  ارزشیِ  ترکيب

صورت درصد بيان نمائيم، زيرا در اين مورد تفاوتی           که ما بتوانيم ترکيب سرمايه را به 
  گشته است. يک از دو بخش سرمايه ناشی کندکه تغيير ازکدام نمی

متوالی،      مختلف وضع دو در های سود دو سرمايه، يا ازآن همان سرماية واحد نرخ
  : با هم برابرندين در موارد زير

  ارزش برابر باشند.  های اضافه ها و نرخ ـ هرگاه درصد ترکيب سرمايه۱
عدم    وجود     و با   ) ١(ها (برحسب درصد) ـ هرگاه با وجود نابرابری ترکيب سرمايه۲

ارزش در اجزاِء متغير              های اضافه     های نرخ     ضرب  ارزش، حاصل       های اضافه تساوی نرخ

                                                
 .کاسته شود ) "برحسب درصد" ازطرف مترجم ميان دو هالل قرار داده شده تا از پيچيدگیِ جمله۱(
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)، مساوی     vو    ḿهای    ضرب  اند، (حاصل      د حساب شده   ها، که برحسب درص         سرمايه  
ازلحاظ درصد برابری         سرمايه کلّ ارزش به  اضافه های حجم که نسبت آنگاه باشند، يعنی

نسبت   به   vو    ḿ    که در هر دو مورد عوامل              سخن درصورتی      ديگر   داشته باشند، يا به      
  باشند.  معکوس يکديگر قرارگرفته

  سود نابرابر هستند:های  در موارد زيرين نرخ
ارزش نابرابر باشند،            های اضافه    ـ هرگاه با وجود برابری در درصد ترکيب، نرخ۱

ارزش به        های اضافه     يکديگر مانند نسبت نرخ        های سود به   صورت نسبت نرخ که دراين
  يکديگر است.

ارزش برابر و ترکيب ازحيث درصد نابرابر باشند، که                           اضافه   های   ـ هرگاه نرخ     ۲
  هاست. يکديگر مانند نسبت اجزاِء متغير سرمايه های سود به صورت نسبت نرخ ندراي

ها نابرابر        شدة سرمايه    ارزش و ترکيب درصد حساب               اضافه   های   ـ هرگاه نرخ     ۳
  ḿو   vهای    ضرب  های سود مانند نسبت حاصل         صورت نسبت نرخ       که دراين        باشند،  

  )١(کلّ سرمايه است. درصد) به سبارزش (برح  های اضافه حجم است، يعنی مانند نسبت

  

  

○  
  

  

                                                
) ṕ - ḿارزش ونرخ سود ( نوشته باز هم محاسبات مفصّلی دربارة تفاوت ميان نرخ اضافه ) در دست۱(

دهدکه دو نرخ مزبور  آنها حاالتی را نشان می است و حرکت های جالبی وجود داردکه دارای ويژگی
مجسم ساخت.    هائی نيز    توان با منحنی      شوند. اين حرکات را می           هم نزديک می      از يکديگر دور يا به  

کمتری دارند و  کتاب اهميت های بعدی اين کنم زيرا برای هدف من ازآوردن اين مصالح صرفنظر می
تر مورد بررسی        است نظرآن خوانندگانی را که بخواهند اين نکته را گسترده                          کافی   در اين مقام فقط   

 آن جلب نمايم. (فريدريش انگلس) قرار دهند به
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فصل چهارم

  

  سود  در نرخ  تأثير واگَرد
  
  

  
، درکتاب دوم مورد        آن در سود، ولذا نيز تأثيرارزش  تأثير واگرد درتوليد اضافه [

کردکه     بندی   توان چنين جمع      طور خالصه اين تأثير را می   بررسی قرارگرفته است. به
طور همزمان      به   را    توان تمام سرمايه  است نمی الزم واگَرد که برای زمانی درنتيجة مدت

درتوليد مورد استفاده قرار داد ولذا بخشی از سرمايه، چه در شکل سرماية نقدی يا           
فروش    کاال ـ سرماية آماده ولی هنوز به               شده، چه در شکل      صورت مواد خامِ ذخيره به

ئماً         که هنوز موعد وصول آن           صورت مطالباتی      نرفته و چه به      ها سر نرسيده است، دا
منظور   شود ولذا به     که درتوليد فعال وارد می ای ماند. بنابراين ازسرمايه استفاده می بی

شود  ميزان بخش مزبورکسر می          کند، پيوسته به  عمل می ارزش ايجاد وتصاحب اضافه
يابد.    همين نسبت کاهش می      شده نيز دائماً به       ارزشِ ايجادگشته و تصاحب              و اضافه   

همان اندازه اين بخش بالاستفادة سرمايه، در                     تر باشد به    ر قدر زمان واگرد کوتاه             ه 
ارزشِ مورد          همان اندازه نيز اضافه            نسبت با مجموع سرمايه کوچکتر است ولذا به               

  که شرايط ديگر ثابت مانده باشند، بزرگتر خواهد بود. تصاحب، درصورتی
شدن زمان واگرد يا            ه کوتاه   تفصيل بيان شده است که چگون          درکتاب دوم به         

 ارزشِ     حجم اضافه     آن، يعنی زمان توليد و زمان دوران، بر     بخش دو از  شدن يکی کوتاه
 ارزشِ    افزايد. امـا ازآنجاکه نرخ سود فقط بيانگر نسبت حجم اضافه                          توليدشده می    
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 کار رفته است، مسلّم است          که برای توليد آن به            ای است    توليدشده به کلّ سرمايه       
که سابقاً در      گردد. آنچه       شدن زمان واگرد موجب باالرفتن نرخ سود می                که هرکوتاه

ارزش بيان شده دربارة سود و نرخ سود نيز صادق                       بخش دوم کتاب در مورد اضافه             
اهيم چند نکتة اساسی را       خو   است ولذا در اينجا نيازی به تکرار آن نيست. فقط می                 

  دراينجا برجسته سازيم.
سازی زمان توليد عبارت از باالبردن بارآوریِ کار است، که                              ة کوتاهعمده وسيل

حال مستلزم     که اين امر درعين         خوانند. درصورتی         معموالً آن را پيشرفت صنعت می         
قيمت وغيره نباشد      آالت گران گذاری از راه استقرار ماشين العادة سرمايه افزايش فوق

شود، پيش     لّ سرمايه حساب می     نسبت ک   و بدان سبب کاهشی در نرخ سود، که به               
شک درمورد      که بی   نياورد، آنگاه ضرورتاً بايد نرخ سود ترقّی نمايد. و اين امری است      

های   دهد. شيوه     می   رخ    صنعت شيميائی   فلزکاری و       های   ترين پيشرفت تازه از  بسياری
 )٣( کريست ـ توماس      ، گيل  ) ٢( منس  ، زی   ) ١( مر  سه شدة آهن و پوالدسازیِ بِه            نوکشف  

گذشته را تا حداقل کوتاه           العاده طوالنیِ        وغيره با مخارج نسبتاً کمی روندهای فوق                 
شود  می   موجب    سنگ ذغال     قير   از  روناس رنگين مادة يا )٤(زارين آلی تحصيل سازند. می

رفت    کار می    های قطرانی به که درگذشته برای رنگ ای که با همان تأسيسات کارخانه
سال الزم     ها الزم داشت. يک         آيدکه سابقاً سال  دست جی بهطی چند هفته همان نتاي

ازآنکه برای رنگرزی مورد استفاده                   های آن، پيش       بود تا روناس برويد و سپس ريشه      
  ماند تا برسد. گرفت، بايستی چندين سال می قرار می

کردن زمان دوران است. و در اين                     پيشرفت ارتباطات وسيلة عمده برای کوتاه                 
تواند با انقالب        که فقط می    وجود آورده است      ه سال اخير چنان انقالبی بهزمينه پنجا

-های سنگ   آهن راه      خشکی راه     گذشته قابل مقايسه باشد. در سدة آخرِ صنعتیِ نيمة

های بخار جای       کشتی   دريا خطوط سريع و منظّم          شده را به عقب رانده و در              فرش  

                                                
)۱ (Bessemer  

)۲ (Siemens 

)۳ (Gilchrist-Thomas 

)۴ (Alizarine  ة رنگين قرمزیشود. گرفته می  که از ريشة روناس  ماد  
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های تلگراف سراسر        ای از سيم     بکهنامنظّم بادی را گرفته است و ش  کُند و های کشتی
رانی     کشتی   اکنون راه       که هم    کرة زمين را فراگرفته است. درواقع کانال سوئز است                        

مقصد   بخار را با آسيای خاوری و استراليا بازکرده است. زمان دوران يک محموله به             
کتاب دوم،       کشيد (به    الاقل دوازده ماه طول می                ۱۸۴۷خاوری که هنوز در           يای سآ 

همان قدر هفته      ميزان      طور تخمين به     اکنون تقريباً و به        ) ١( مراجعه کنيد)      ۲۳۵ص  
های   کانون بحران سال         است. اين دگرگونی در وسايل ارتباطيه، هردو       پذيرفته تقليل

کشورهای     % به  ۹۰تا  ۷۰، يعنی امريکا و هندوستان، را درحدود                    ۱۸۵۸ـ  ۱۸۲۵
ور مزبور قسمت اعظم انفجارپذيریِ             صنعتی اروپا نزديک ساخت و از اين راه دوکش                  

تر   کوتاه    ميزان     همين  خود را از دست دادند. زمان واگرد مجموع دادوستد جهانی به                             
از دو تا سه       رود به بيش      کار می    ای که در اين زمينه به            شده و امکان عمل سرمايه        

ند  تأثير بما    تواند در نرخ سود بی          برابر افزايش يافته است. اينکه چنين وضعی نمی                 
  خود قابل درک است. خودبه

طور خالص مطرح سازيم          کلّ سرمايه در نرخ سود را به             آنکه تأثير واگرد         برای    
خواهيم با هم مقايسه کنيم، ساير شرايط               ای که می     الزم است در مورد دو سرمايه              

ارزش و روزانةکار، فرض                 را يکسان فرض نمائيم. بنابراين عالوه بر تساوی نرخ اضافه 
را با     Aها ازلحاظ درصد نيز يکسان است. اکنون سرماية            که ترکيب سرمايه مکني می

% ۱۰۰ميزان     ارزشی به      کنيم، که با نرخ اضافه         فرض   c ۸۰  +v  ۲۰    =C  ۱۰۰ترکيب 
 c۱۶۰  +v  ۴۰دو بار در سال واگرد دارد. آنگاه محصول ساالنه عبارت خواهد بود از:     

 +m ۴۰را در رابطه با ارزش ـ              ۴۰ت آوريم اين      دس . ولی برای آنکه نرخ سود را به %
با            کنيم، بلکه آن      است حساب نمی     ) ٢(   ۲۰۰سرماية واگرد يافته که            را در رابطه 

آوريم:      دست می   سان چنين به    دهيم و بدين     می است قرار ۱۰۰که ريخته سرماية پيش
۴۰ = %ṕ .  

                                                
 همين بازنويسی] . ۳۶۸تا  ۳۶۶[ازصفحة  ۲۱۷ـ  ۲۱۶سرمايه، ترجمة فارسی، جلد دوم، ص  ) ۱(

ازآنجا عدد       کند،   ) دو بار در سال واگرد می         c ۸۰  +v ۲۰= (۱۰۰ريختة  ) چون بنا به فرض سرماية پيش۲(
شود  ريخته حساب می      کلّ سرماية پيش     ارزش به      آيد ولی نرخ سود که از تقسيم اضافه                دست می   به  ۲۰۰
 ، محاسبه شود. (مترجم)۲۰۰تواند بنا بر تقسيم آن به سرماية دو بار واگرديافته =  نمی
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مقايسه   است با آن      c۱۶۰    +v  ۴۰ =۲۰۰که مساوی       را   Bحاال بيائيم و سرماية 
% را داراست ولی فقط           ۱۰۰ميزان     ارزش به       که همان نرخ اضافه         کنيم  کنيم و فرض    

کند. آنگاه محصول ساالنه همانند مورد پيشين خواهد بود:            بار درسال واگرد می يک
c۱۶۰ +v ۴۰  +m ۴۰      ولی اين بار .m  ۴۰              ای   ريخته   را بايد دررابطه با سرماية پيش
% ولذا    ۲۰آيد که فقط      دست می   درنتيجه نرخ سودی به        حساب نمود و  ۲۰۰برابر با  

  است.    Aفقط نصف نرخ 
ها ازلحاظ درصد ترکيب،            شود: هرگاه سرمايه        بنابراين نتيجة ذيل حاصل می          

ارزش و روزانة کار آنها هم يکسان باشند، آنگاه نسبت                            يکسان باشند و نرخ اضافه        
مان واگرد آنها خواهد بود.               های سود آن دو سرمايه نسبت به يکديگر عکس ز                 نرخ  

ارزش، خواه          های اضافه     چنانچه در دو حالت مورد مقايسه، خواه ترکيب، خواه نرخ                           
ديگری     های   که تفاوت      است  بديهی    صورت  نباشند درآن دستمزد يکسان يا کار و روزانة
ها مستقل از واگرد         گردد. ولی اين تفاوت             های سود حاصل می      سبب در نرخ      بدين  

شوند. و نيز مسائل        ا در اين مقام به موضوع مورد بحث ما مربوط نمی                     هستند ولذ   
  اند. مزبور پيش از اين در فصل سوم مطرح شده

ارزش ولذا در توليد سود،               شدن زمان واگرد در توليد اضافه تأثير مستقيم کوتاه
ه متغير سرمايه داد        �� ناشی از باالرفتن قابليت تحرکی است که از اين راه به جز                         

ايجاب می       شود، مطلبی    می  کتاب دوم، فصل شانزدهم (واگرد سرماية                      کند به   که 
ميزان    متغير)، مراجعه شود. درآن مبحث نموده شده است که يک سرماية متغير به               

اندازة يک سرماية          ، هرگاه ده بار در سال واگرد داشته باشد، در اين مدت به                              ۵۰۰
ارزش و دستمزد برابر است ولی فقط يک                   ضافه که دارای نرخ ا          تائی،     ۵۰۰۰متغير  

  آورد. دست می ارزش به  بار در سال واگرد دارد، اضافه
سرماية استوار، که فرسودگیِ             ۱۰۰۰۰) مرکّب از      Iکنيم (    ای فرض     سرمايه  
 ۵۰۰سرماية گردان ثابت و           ۵۰۰شود، و     می  ۱۰۰۰% بالغ بر    ۱۰ميزان     ساالنة آن به   

، سرماية متغير ده        % ۱۰۰  ميزان ارزشی به  که با نرخ اضافه کنيم  سرماية متغير. فرض
هائی    که درکلّية مثال       دهيم   کردن مطلب قرار خاطر ساده کند. به بار درسال واگرد می

که از اين پس خواهيم آورد سرماية گردان ثابت طی همين مدت مانند سرماية                                   
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شود.   همين قرار واقع می          به متغير واگرد داشته باشد، امری که در عمل نيز غالباً                      
 c۵۰۰(فرسايش) +       c۱۰۰ای چنين خواهد بود:    آنگاه محصولِ چنين واگرد ـ دوره

  +v  ۵۰۰    +m  ۵۰۰    =۱۶۰۰                       ه چنين واگردهائی انجامو در تمام طول سال که د
  گيرد: می

۱۶۰۰۰  =m ۵۰۰۰  +v ۵۰۰۰  +c ۵۰۰۰  (فرسايش) +c ۱۰۰۰.  

11
5۴۵= %11000

5000
  =ṕ   ،۵۰۰۰  =m   ،۱۱۰۰۰  =C    

سرماية استوار، فرسايش            ۹۰۰۰مرکّب از:       IIکه سرماية     کنيم  اکنون فرض      
، نرخ اضافه      ۱۰۰۰، سرماية متغير     ۱۰۰۰، سرماية گردان ثابت           ۱۰۰۰ساليانة آن     

واگرد ـ      يک از    . بنابراين محصول هر            ۵%، تعداد واگردهای ساالنه :                 ۱۰۰ارزش       
  سرماية متغير چنين خواهد بود:های  دوره

۳۲۰۰  =m ۱۰۰۰  +v ۱۰۰۰  +c ۱۰۰۰  (فرسايش) +c ۲۰۰.  
  واگرد: ۵و کلّ محصول ساالنه در 

۱۶۰۰۰  =m ۵۰۰۰  +v ۵۰۰۰  +c ۵۰۰۰  (فرسايش) +c ۱۰۰۰  

11
5۴۵= %11000

5000 =ṕ   ،۵۰۰۰  =m   ،۱۱۰۰۰ = C 
  

کار نرفته      که درآن هيچ سرماية استواری به              کنيم  را فرض IIIباز سرماية سومی 
است.    سرماية متغير ترکيب شده       ۵۰۰۰سرماية گردان ثابت و    ۶۰۰۰ولی بالعکس از

-کند. درآن       کنيم که يک بار در سال واگرد می              می   ارزش فرض        % نرخ اضافه    ۱۰۰با 

  :قرار است صورت کلّ محصول ساالنه بدين
۱۶۰۰۰  =m ۵۰۰۰  +v ۵۰۰۰  +c ۶۰۰۰  

11
5۴۵= %11000

5000 =ṕ   ،۵۰۰۰  =m   ،۱۱۰۰۰  =C  
  

را داريم و        ۵۰۰۰ارزش ساالنه =          اضافه  بنابراين در هر سه حالت، همان حجم          
است نرخ سود     ۱۱۰۰۰برابر يکديگر يعنی =         هر سه حالت   کلّ سرمايه نيز در   چون

11که يکسانی
  دهد. دست می % است به5۴۵

  

 ��واگرد برای جز          ۵واگرد      ۱۰جای    الذکر به     فوق   Iدر سرماية      عکس هرگاه     به 
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صورت محصول يک واگرد          شود. درآن       متغير داشته باشيم، آنگاه وضع طور ديگر می   
  عبارت خواهد بود از:
۱۷۰۰۰  =m ۵۰۰  +v ۵۰۰  +c ۵۰۰ (فرسايش) + c ۲۰۰  

  يا محصول ساالنه چنين:
۸۵۰۰  =m ۲۵۰۰  +v ۲۵۰۰  +c ۲۵۰۰  (فرسايش) +c ۱۰۰۰  

11
8۲۲= %11000

2500 =ṕ   ،۲۵۰۰  =m   ،۱۱۰۰۰  =C    
  نرخ سود به نصف تنزّل نمود. زيرا زمان واگرد دو برابر شده است.

آيد برابر با حجم          دست می   يان سال به    که در جر     ارزشی     بنابراين حجم اضافه        

دست آمده است،       به  سرماية متغير   ارزشی است که طی يک واگرد ـ دورة                    اضافه  

ارزش يا سودی را که             در تعداد چنين واگردهائی درعرض سال. چنانچه اضافه         ضرب
را که طی يک واگرد ـ دوره            ارزشی  بناميم و اضافه Mشود  تصاحب می سال طی يک

قرار       nو تعداد واگردهای ساالنة سرماية متغير را                     mگيرد    تصاحب قرار می       مورد   
ارزش ساالنه، چنانکه سابقاً درکتاب دوم فصل                       و نرخ اضافه      mn    =Mدهيم، آنگاه       

  خواهد بود. ḿn  =Ḿ، عبارت از )١(شانزدهم بيان شده است

v c بديهی است که فورمول نرخ سود،             
v
ḿ   =C

v
ḿ   =  ṕ  ،       فقط هنگامی درست

عبارت از تمام        vی مخرج باشد. در مخرج کسر            vی صورت کسر عين       vاست که   
دستمزد   �� طور متوسط درازا         مثابه سرماية متغير، به        ازکلّ سرمايه است،که به   �جز آن
که کميت    ی صورت کسر در مرحلة اول فقط وابسته به آنست                    vکار رفته است.        به 

نسبت اضافه      است و    مورد تصاحب قرارگرفته   توليد شده و m = ارزش  مشخصی اضافه

vيعنی  vارزش مزبور به        
m    ارزش       نرخ اضافه    هماناḿ              است. فقط از اين راه است که

v c معادلة    
m
  =ṕ      ل بهمبادلة ديگر، يعنی         مبد v c

v
 ḿ  =ṕ           گرديده است. اکنون ،

با          vی صورت کسر منوط به ضرورت تساوی با                  vتر   دقيق   ی مخرج کسر، يعنی 

                                                
 ] . ين بازنويسیهم ۴۴۸تا  ۴۲۷[ از صفحة  ۲۶۲ـ  ۲۵۱سرمايه، ترجمة فارسی، صفحات  ) جلد دوم ۱(
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Cديگرسخن، معادلة        است. به    Cمتغير سرماية     �� مجموع جز   
m =  ṕ        فقط درصورتی

v c اشتباه به معادلة ديگر يعنی    ممکن است بی
v
ḿ    =ṕ   لکه    گردد      مبدm     نمايانگر

فقط   mباشد. هرگاه        ارزش توليدشده طی يک دوران ـ دورة سرماية متغير                         اضافه  
 ی  v  است ولی     درست  ḿv  =mاينکه   گيرد، آنگاه با بر ارزش را در  جزئی از اين اضافه

چکتر از   قرار دارد، زيرا کو                v    +c    =Cئی است که در       vمزبور در اينجا کوچکتر از            
بيشتر   mاگر    است. ولی      گذاشته شده    که بابت دستمزد  مجموع متغيری سرماية است

حتّا مجموع     يا  vاين     صورت جزئی از     باشد درآن vيک واگرد  از ارزش حاصل  اضافهاز 
در واگرد اولی و سپس در دومی يا آنکه          بار بدواً آن دو بار وارد عمل شده است، يک

ارزش توليد         که اضافه    ئی  vی و سپس در واگرد متعاقب آن، ولذا                بدواً در واگرد دوم         
آيد    ئی درمی     vاست، بزرگتر از  شده کند و نمايانگر مجموع دستمزدهای پرداخت می

  قرار دارد و بنابراين حساب نادرست خواهد بود. v  +cکه در 
فه  جای نرخ سادة اضا        برای اينکه فورمول نرخ سود دقيقاً درست باشد بايد به                     

بگذاريم.       را ḿnيا  ḿ ، Ḿ جای به بنابراين را قراردهيم و  ارزش  ارزش نرخ ساليانة اضافه  
جزئی     يعنی   است   آن  که عين يا چيزی ارزش  که ما نرخ اضافه است الزم ديگر عبارت به

،که تعداد واگردهای اين سرماية               n است، در v و قراردارد Cاز سرماية متغير را که در

Cآوريم:    می دست چنين به سان بدين کنيم و است، ضرب سال  عرض درمتغير 
v

ḿn   =  ṕ 

  رود. کار می که برای محاسبة نرخ ساليانة سود به يعنی فورمولی
  

دار    شود، خود سرمايه       چه ميزان بالغ می   بنگاه به يک اما اينکه سرماية متغير در
فصل هشتم کتاب دوم ديديم و درآينده هم باز                      داند. در       هم در اغلب موارد نمی           

اش، به      مثابه تشخيص اساسی در درون سرمايه             خواهيم ديد که تنها تفاوتی، که به              
شود عبارت از تفاوت ميان سرماية استوار و گردان است. از                            دار تحميل می      سرمايه  

در   شکل پول   شود و به    گردان سرمايه درآن نگاهداری می                   �� که جز   همان صندوقی    
دار موجود است ـ مگرآنکه پول مزبور به بانک سپرده شده باشد ـ                           دست سرمايه   

نمايد هردو را        وی پولی را که بابت دستمزد و يا بابت مواد خام وکمکی برداشت می   
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ای برای      کند. و حتّا اگر وی حساب ويژه              حساب صندوق وارد می          زير قلم واحدی به   
د، اگرچه در پايان سال حساب مزبور                 شده نگاهداشته باش      دستمزدهای پرداخت         

سرماية     باز    کند، ولی     ، را معين می     vnاست، يعنی  پرداخته بابت که ازاين را هائی پول
دار    روشن سازد سرمايه        را    آنکه سرماية متغير  برای دهد. نمی نفسه نشان فی را v متغير

  دهيم. ت میدس ای دست زند که نمونة آن را در اينجا به بايد به محاسبة ويژه
 ۲۰۱/ ۲۰۹ئی را که در کتاب اول صفحات               هزار دوکی       ۱۰ريسیِ    همان پنبه   

  کنيم  نمائيم و فرض می       در اينجا برای دادن نمونه اختيار می                   ) ١( توصيف شده است   
برای تمام سال معتبر باشند.          ۱۸۷۱شده در مورد يک هفتة آوريل               که ارقام داده          

بالغ    استرلينگ    ليرة    ۱۰۰۰۰رگرفته بود به       آالت قرا      که در ماشين     سرماية گردانی      
استرلينگ     ليرة   ۲۵۰۰که برابر  کنيم شد. سرماية گردان ذکر نشده بود، فرض می می

مناسبت فرضی    بودن آن به       که تا حدودی زياد است، ولی موجه                 بوده باشد، مبلغی      
امات   است که ما همواره بايد در اين مورد داشته باشيم مبنی بر اينکه هيچگونه اقد         

مدتی از سرماية خارجی           دهد ولذا هيچ استفادة درازمدت يا کوتاه                     اعتباری رخ نمی     
استرلينگ     ليرة   ۲۰شود ترکيب محصول هفتگی برحسب ارزشش عبارت بود از        نمی

حساب   ريز سرمايه به      استرلينگ بابت پيش       ليرة   ۳۵۸آالت،      بابت فرسايش ماشين     
استرلينگ، ذغال،         ليرة   ۳۴۲سترلينگ، پنبه    ا   ليرة   ۶بها   سرماية ثابت گردان، (اجاره      

که جهت    استرلينگ بابت سرماية متغيری          ليرة  ۵۲استرلينگ)،  ليرة ۱۰گاز و روغن 
  ارزش، لذا چنين:  استرلينگ اضافه ليرة ۸۰دستمزد گذاشته شده است و

۵۱۰  =m ۸۰  +v ۵۲  +c ۳۵۸  (فرسايش) +c ۲۰  
، c ۳۵۸ +  v  ۵۲   =۴۱۰از  بود ان عبارتگرد سرماية بابت هفتگی ريز پيش بنابراين

. چنانچه اين درصد را برمبنای مجموع              c  ۳ /۸۷    +v  ۷ /۱۲و ترکيب درصدی آن =          
آيد عبارت خواهد          دست می   که به ای کنيم، نتيجه ای حساب ليره ۲۵۰۰سرمايةگردان

استرلينگ بابت سرماية         ليرة   ۳۱۸استرلينگ بابت سرماية ثابت و  ليرة ۲۱۸۲بود از 
استرلينگ     ليرة   ۵۲با  ۵۲از   هزينة ساليانه بابت دستمزد عبارت     کلّ اينکه به ر. نظرمتغي

                                                
 ] . همين بازنويسی ۳۵۷تا  ۳۵۵[ از صفحة  ۲۱۹ـ  ۲۱۸سرمايه، ترجمة فارسی، جلد اول، ص  ) ۱(
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شود که سرماية متغير       استرلينگ بود لذا چنين نتيجه می           ليرة   ۲۷۰۴ولذا برابر با        

2تقريبی  استرلينگی با دقت      ليرة ۳۱۸
1

اضافه   . نرخ    بار درسال واگرد نموده است              ۸

52لغ برارزش با  
80

13شد = می 
11

کنيم،    را محاسبه     نرخ سود   ��   پاية اين اجزا . بر ۱۵۳%

C  که فورمول      نَحوی   به 
v

ḿn   =  ṕ    13ها را بنشانيم:       جای عالمات ارزش          به
11

۱۵۳  =m  ،

2
1۸  =n   ،v = ۳۱۸   ،C  =۱۲۵۰۰  ،:بنابراين  

۲۷/۳۳= %12500
318 *2

1۸  *13
11

۱۵۳  =ṕ  

C  اين نتيجه را با استفاده از فورمول سادة                  
 m 

ṕx       اضافه   کنيم. کلّ     امتحان می
شود،   استرلينگ می     ليرة ۴۱۶۰= ۵۲* استرلينگ ليرة ۸۰ارزش يا سود ساالنه بالغ بر  

ية کلّ            به سرما آن  تقسيم  يعنی                ليره   ۱۲۵۰۰که  نتيجة فوق،  تقريباً همان  ی  ا
العاده باالئی است که فقط با شرايط               دهد. اين نرخ سود فوق دست می % را به۲۸/۳۳

العاده مساعد آن زمان (قيمت بسيار نازل پنبه در جنب قيمت بسيار باالی نخ)     فوق
  که درواقع طی سال پابرجا نمانده است. پذير است و محققاً قيمتی است حتوضي

Cدر فورمول       
v

ḿn   =  ṕ        ،چنانکه گفته شد ،ḿn              عبارت از آن چيزی است که
ارزش مورد تذکر قرارگرفته است. درحالت                        صورت نرخ ساالنة اضافه        درکتاب دوم به

13ارزش به        فه مذکور در فوق نرخ ساالنة اضا             
11

۱۵۳  * %2
حساب دقيق به       ، يا به    1۸

13
9

آور    آدمی دربارة نرخ دهشت              ) ١( ) بيدرمن   شود. بنابراين اگر (           % بالغ می    ۱۳۰۷
% ، که ضمن مثالی درکتاب دوم ذکر شده است،                ۱۰۰۰ميزان  ارزشِ ساالنه به  اضافه

                                                
)۱ (Biedermann کلمه خواسته است  کاربردن اين لوح است. مصنف با به معنای آدم ساده در زبان آلمانی به

 ۱۸۷۹تا   ۱۸۶۳  که از سال     نگار ليبرال آلمانی دان و روزنامه )، تاريخ۱۹۰۱ـ  ۱۸۱۲( کارل بيدرمن  ضمناً به
آور و غيرواقع          ارزش را شگفت       بوده و اين نرخ اضافه            Deutcshe Allgemeine Zeitungسردبير روزنامة        

 ای کرده باشد. کرده است، نيز اشاره تلقّی
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که مأخوذ از پراتيک زندة            روکلّة خود کوبيده باشد، آنگاه شايد ذکر اين واقعيتبه س
% است او را آرام          ۱۳۰۰ارزشی بيش از         وجود نرخ ساالنة اضافه      شهر منچستر دائر به

ايم، چنين      سازد. در دوران عالی رونق، که درواقع مدتهاست ديگر روی آن را نديده              
  .وجه چيز نادری نيست هيچ نرخی به

ئی ازسرمايه در        که دراينجا سروکار ما با ترکيب واقعی           ضمناً خاطرنشان سازيم
 ۱۲۱۸۲  گرددکه     می   تقسيم   سان  بزرگ جديد است. کلّ سرمايه بدين             درون صنعت     

استرلينگ سهم سرماية متغير است         ليرة   ۳۱۸استرلينگ سهم سرماية ثابت و          ليرة  

c 2درصد  صورت  وبهاسترلينگ  ليرة ۱۲۵۰۰يعنی مجموعاً 
1

۹۷   +v 2
1

۲    =C  ۱۰۰ 
شود ولی اين پرداخت           چهلم ازسرمايه صرف پرداخت دستمزد می  فقط يک شود. می

  شود. بيش از هشت بار در سال تکرار می
کند که از اين قبيل         دارانی خطور می         البته نظر به اينکه به ذهن اندک سرمايه  

صورت مطلق درمورد         دست دهند، آمارها نيز تقريباً به          ة امور خود بهمحاسبات دربار
کنند.   متغير کلّ سرماية اجتماعی سکوت اختيار می              �� ثابت و جز     �� نسبت ميان جز    

پذيراست،     که آنچه تحت شرايط مناسبات امروزی امکان                  داری امريکاست  فقط خزانه
های   رشته   از    را درهريک   دهآم کف به سودهای شده و جمع دستمزدهای پرداخت يعنی
دهد. هر اندازه هم اين ارقام مورد ترديد باشند، زيرا فقط بر                           دست می وکار به کسب

العاده     اند، معذلک فوق نشدة خود صاحبان صنعت قرارگرفته های بررسی پاية اظهاريه
ارزشمند و يگانه مدارکی هستند که ما در اين باره در دست داريم. در اروپا نزاکت                      

کاران کشف چنين اسراری را توقّع داشته                   کالن صنعت    که از    ا زيادتر از آن است          م 

  )١( ] باشيم. ـ ف. ا.

  
  

  

                                                
ريدريش انگلس از       وسيلة ف   دهند تمام فصل چهارم به  های آغاز و انجام اين فصل نشان می ) چنانکه قالّب۱(

 های کارل مارکس تنظيم و تحرير شده است. روی يادداشت
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فصل پنجم

  

  جوئی درکاربرد سرماية ثابت صرفه
  
  

.I  کلّيات  
 

و تطويل روزانة کار بدين               کار   کردن اضافه    ارزش مطلق يا طوالنی  اضافه افزايش
سرماية متغير ولذا با اشتغال همان تعدادکارگر که                      ماندن    منظور، درعين يکسان باقی           

کار پرداخت شده        که مدت اضافه      نمايد ـ اعم از اين اسماً همان دستمزد را دريافت می
کلّ سرمايه و سرماية متغير تنزّل          يا نشده باشد ـ  ارزش نسبی سرماية ثابت را نسبت به                  

آن و    ارزش و حجم        ز نمو اضافه    نظر ا   شودکه حتّا با صرف      دهد و ازآنجا سبب می          می 
ارزش، نرخ سود ترقّی نمايد. ابعاد و ميزان جزِء                    قطع نظر از امکان باالرفتن نرخ اضافه

آالت وغيره، کماکان            ماشين  کارخانه،       های   استوار و سرماية ثابت از قبيل ساختمان               
ن      ساعت  ۱۲يا   ۱۶وسيلة آنها     مانند، خواه به         که بودند باقی می         همان   ا گيرد.    جام کار 

ای را در مورد اين پربهاترين جزِء سرماية                      درازترساختن روزانةکار هيچ مخارج تازه                     
سان در يک سلسله       کند. مضافاً بر اينکه ارزش سرماية استوار بدين                     ثابت ايجاب نمی      
ريز سرماية      که پيش   گردد و بنابراين مدتی            کوتاهتر بازتوليد می          های   از واگرد ـ دوره           

شود. بنابراين تطويل روزانة                کوتاهتر می     حصيل سود معين واجب است      استوار برای ت       
برد و تا      کار هم پرداخت شده باشد، سود را باال می                    کار، حتّا چنانچه مدت اضافی            
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کار باالتر از مزد ساعتی عادی هم پرداخت شود                      حدود معينی حتّا اگر مدت اضافی            
ة افزايش سرماية استوار در سيستم              کند. پس ضرورت پيوسته فزايند           باز سود ترقّی می 

ای درمورد تطويل روزانةکار                  داران تشنة سود انگيزة عمده       صنعت جديد برای سرمايه
   ١بوده است.

صورت   يابد. دراين        که روزانةکار ثابت بماند چنين شرايطی وقوع نمی درصورتی
سرماية استوار،    باآن تا اندازة معينی حجم  شودکه يا برتعدادکارگران افزود، و الزم می

کشی   مورد بهره       کار   بزرگتری      داد، تامقدار   افزايش نيز را وغيره آالت ماشين ها، ساختمان
تر از سطح عادی       آوردن دستمزد به پائين            قرارگيرد (دراينجا ازکسر دستمزد يا پائين                    

تناسب آن نيروی       کار زياد شود و به         شود). يا هرگاه تشديد آهنگ       پوشی می آن چشم
ارزش نسبی بيشتری توليدگردد،                که بايد اضافه      آنگاه    طورکلّی    ار باال رود و به     بارآورک

های صنعت    کاربرد مواد خام و حجم جزِءگردان ثابت سرمايه در رشته                           صورت  درآن
کار انجام       يابد زيرا در هر مدت مشخص روی مواد خام ومواد ديگر بيشتر           افزايش می

آيند    حرکت درمی      وسيلة همان عدة کارگر به           به که   آالتی    گيرد. و درثانی ماشين           می 
کند. بنابراين نمو اضافه            پذيرد ولذا اين جزء از سرماية ثابت نيز نمو می                       افزايش می     

ترشدن شرايط      کشی ازکار، باگران است، افزايش بهره ارزش با نمو سرماية ثابت همراه  
ای بيشتری،      های سرمايه     هزينه   شود، يعنی با     کارگر استثمار می         وسيلة آن    که به   توليدی   

سوی ديگرکاهش        رود از  سوئی باال می قرين است. پس بر اين اساس نرخ سود اگر از
  کند. پيدا می

ها، چه با روزانةکارکوتاهتر و چه با روزانةکار درازتر، يا                      سلسلة کاملی از هزينه
کارگری     ۵۰۰ای   ماند. مخارج نظارت بر            طورکامل يا تقريباً يکسان باقی می              تقريباً به   

                                                
است،  آالت نهفته ها و ماشين ساختمان گزافی سرماية استوار در ها مبالغ همةکارخانه اينکه در "نظر بهـ ۱

سود شوند بيشتر باشد آنگاه  کار واداشته می آالت مزبور به آن ماشين اثنای که در هر قدر تعداد ساعاتی
 (Rep. of Insp. of Fact.″, October 31, 1858, P. 8″)  بزرگتر خواهد بود." 
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کار     ساعت  ۱۲که   کارگر است     ۷۵۰کمتر از مخارج          کنند  کار می    که هجده ساعت    
  نمايند. می

ساعته  ۱۲ساعته، تقريباً درسطح برابری باکار      ای باکار ده کارخانه "مخارج عمومی
  (Rep. of Fact. Oct. 1844″, P. 37″)قرار دارد."   

  

کارمندان دائمی         سوزی، حقوق آتش شهرداری، بيمة دولتی وعوارض های ماليات
کارخانه، چه زمان          های متنوع يک      آالت و ديگر هزينه         کاستی ماشين   مختلف، ارزش      

که توليدکاهش       نسبتی  دهند. به     خود ادامه می         جريان  تغيير به کار دراز ياکوتاه باشد، بی 
  کنند. های مزبور در نقطة مقابل سود ترقّی می يابد، هزينه می

  

(″Rep. of Fact. Oct. 1862″, P. 19)  
  

کنندة سرماية      آالت و ديگر اجزاِء ترکيب              که طی آن ارزش ماشين          مدت زمانی     
کلّ   گردند، عمالً وابسته به زمان عمر سادة آنها نيست بلکه منوط به استوار بازتوليد می

استعمال قرار       کنند و مورد  در اثنای آن وسايل مزبورکار می که مدت روندکاری است
ساعت عرق بريزند، اين امر در               ۱۸ساعت بايد     ۱۲جای  کارگران به گيرند. چنانچه می

 ۳کند و دو سال را به          ونيم می    هفته  يک  شود، هفته را بدل به         هر هفته سه روز بيشتر می 
قرار عالوه       اين که مدت اضافی پرداخت نشود آنگاه بر سازد. درصورتی سال مبدل می
سال يک سال     هردو     ی،کارگران در هردو هفته يک هفته و در         کار عاد بر مدت اضافه

% باال   ۵۰ميزان     آالت به     سان بازتوليد ارزش ماشين           دهند. و بدين  مجانی تحويل می کار 

 3رفته و طی
2

  صورت برای آن الزم بوده رسيده است. که درغيراين مدتی
  

در اين بررسی و همچنين در مورد                های بيهوده،        منظور اجتناب از پيچيدگی           به 
نَوسانات قيمت مواد خام (مطروحه در فصل ششم)، مبنای تحقيق را بر اين فرض قرار        

  باشند. ارزش معلوم می  اضافهحجم و نرخ  که دهيم می
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، ) ١( ايم   آالت متذکر شده      کار وماشين چنانکه سابقاً در مورد بيان همکاری، تقسيم
طور   گسترده است به      مقياس   نمای توليد به       که خصلت   دی جوئی در شرايط تولي          صرفه 

 که  ی  کار   کار اجتماعی، مانند         مثابه شرايط     شودکه اين شرايط به        ا ناشی می  جعمده ازآن  
اجتماعی به           کار، عمل نمايند.         است ولذا همچون شرايط اجتماعی               بسته  هم  ازلحاظ 

که با هم ارتباطی          رانی  ای از کارگ         شکل پراکندة توده        آنکه به      جای   شرايط مزبور، به       
گيرد، مورد       کوچکی انجام می        آنها در مقياس         ندارند و دست باال همکاری مستقيم               

شوند. در     توليد مصرف می       وسيلةکارگر جمعی مشترکاً در روند     استفاده قرارگيرند، به
که دارای يک يا دو موتور مرکزی است، هزينة موتورهای مزبور         کارخانة بزرگ يک

کند، افزايش        امکانات محيط تأثيرشان ترقّی نمی  نسبت آنها ولذا به يروی اسبنسبت ن به
 را   که حرکت    کار نيست     های   همان نسبت تودة ماشين        های انتقال، به   های دستگاه هزينه

  نسبت افزايش تعداد افزارهائی                کار به    گيرند، حتّا پيکر ماشين       های مزبور می       ازدستگاه    
بر   شود وغيره. عالوه    تر نمی اندازدگران کار می خود به ِء تنکه ماشين مزبور مانند اعضا

جوئی    گردد و اين صرفه   جوئی در انواع بناها می اين تمرکز وسايل توليد موجب صرفه
ديگرنيز صدق     معنای ويژه است بلکه دربارة انبارها و بناهای      ها به تنها درموردکارگاه نه

بوط به حرارت، نور وغيره. ديگرشرايط         چنين است درمورد مخارج مر اين کند. هم می
وسيلة تعدادکم يا زيادی از افراد مورد استفاده قرارگرفته باشند،         توليد، اعم از اينکه به

  مانند. که بودند می همان
آنها    آسای   توليد و ازکاربرد توده   از تمرکز وسايلکه  ها جوئی ولی همة اين صرفه

کارگران      تجمع وهمکاری    دارد وآن می ضرا مفرو شرط اساسی گيرد يک سرچشمه می
های مزبور از خصلت اجتماعی             جوئی   کار است. بنابراين صرفه        بست اجتماعی ولذا هم
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که نفساً    کارگر تنهائی      ارزش ازکار اضافی            طورکه اضافه      عيناً همان    شود،   کار ناشی می 
ه در اينجا     ک  ای   گيرد. حتّا اصالحات پيوسته         و منفرداً ملحوظ شده باشد، سرچشمه می            

خيزدکه توليد       ئی برمی    تجربيات و مشاهدات اجتماعی فقط از است تنها و ممکن والزم
  سازد.  پذير می بستة کارگر جمعی فراهم نموده و امکان هم گستردة به

جوئی درشرايط توليد صادق است.             همين استدالل درمورد دومين دسته از صرفه
ازآنچه       استفاده     توليد، يعنی      مجدد فضوالت بديلها ت جوئی دستة دوم صرفه ما از منظور

است، خواه در         صورت عناصر جديد توليدی           شود، به    خوانده می       های توليد     آشغال  
که بدان     است  ای ديگر. مقصود آن روندهائی                همان رشتة صنعت باشد، خواه در رشته         

ولذا در       شوند  اصطالح فضوالت، مجدداً در جريان توليد افکنده می                          وسيله اين به      
 بعداً  که ها نيز   جوئی   دسته از صرفه      گردند. اين       مصرف ــ بارآور يا انفرادی ــ وارد می           

است، همانا      گسترده     مقياس   پردازيم، منتجة کار اجتماعی به                آن می    کمی نزديکتر به     
که آنها را      گسترده است     آسابودن اين فضوالت در ارتباط با کار اجتماعی                        جنبة توده    
صورت عناصر تازة توليد          کند ولذا آنها را به          ل به اشياِء مورد داد و ستد می دوباره مبد

که     گسترده است      مقياس   مثابه فضوالت توليد جمعی ولذا توليـد به                آورد. تنها به        درمی   
آورند و حاملين ارزش             دست می   مدفوعات مزبور چنين اهميتی را در روند توليد به                      

مثابه عناصر جديد توليدی         که به   نظر از خدمتی      صرف  گردند. اين فضوالت           مبادله می 
خام را      های مواد      گردند، هزينه       که مجدداً قابل فروش می             حدی    دهنـد، در      انجام می    

کميتی   آنها، يعنی     عادیِ    کنند زيرا ضمن هزينة مواد مزبور همواره فضوالت      تر می ارزان
گذاشته     حساب    رود به     دست می  دشان ضرورتاً از         رکارب      هنگام   طور متوسط به     که به   

بودن مقدار        های اين جزء از سرماية ثابت، درصورت معلوم                       شود. کاهش هزينه        می 
  برد. ارزش، نرخ سود را متناسباً باال می  سرماية متغير و نرخ اضافه

تواند افزايش          ارزش معلوم باشد آنگاه نرخ سود فقط هنگامی می                     هرگاه اضافه     
کاهش پذيرد. تاآنجاکه در              که برای توليدکاال الزم است              بتی يابدکه ارزش سرماية ثا          
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گيرد عبارت از         شود، آنچه مورد توجه قرار می                توليدکاالها سرماية ثابت وارد می                
گردد. مقدار        که ملحوظ می     ارزش مبادلة آن نيست بلکه تنها ارزش مصرف آن است           

آن نيست       ارزش    شود مربوط به       وسيلة کار جذب می       که در يک ريسندگی به          کتانی  
کار، يعنی مقياس پيشرفت فنّی معلوم باشد، وابسته به                      بلکه چنانچه درجة بارآوری              

کند منوط    که مثالً يک ماشين به سه نفرکارگر می           کمکی  چنان   اين   است. هم  آن کميت 
صورت ماشين است. ممکن  به ارزش ماشين نيست بلکه وابسته به ارزش مصرف آن به

قيمت باشد و در مرحلة ديگر            گران    پيشرفت فنّی، ماشين بدی        ای از      است در مرحله       
  قيمت.   ماشين خوبی ارزان

-آوردکه پنبه و ماشين         دست می  دار مثالً ازآن جهت به که سرمايه افزايش سودی

که البته نه در       کاری است      اند، نتيجة باالرفتن بارآوریِ                تر شده   آالت ريسندگی ارزان             
وجود آمده است. برای آنکه کميت                 ی وکشت پنبه به     ساز  ريسندگی، بلکه در ماشين        

کار مورد تصاحب قرارگيرد نياز به                  معينی ازکار تبلور يابد ولذا مقدار معلومی اضافه                    
  که برای تصاحب اين          کار است. مخارجی         گذاری بابت شرايط          مقدارکمتری سرمايه        

  کنند.   کار الزم است تنزل می کميت معين اضافه
توليد    وسايل  در روند توليد از استفادة مشترک                  که  یئ  جوئی   صرفه سابقاً دربارة        

شود  اند، ناشی می      هم پيوند يافته      که اجتماعاً به      کارگرانی      وسيلة کارگر جمعی يعنی       به 
شود و ناشی از      که در هزينة سرماية ثابت پيدا می              جوئی ديگری      صرفه ايم.     گفته  سخن
نقليه عامل مادی اساسی        رآن تکامل وسايلکه د شدن زمان دوران است (موردی کوتاه

تر مورد بررسی قرار خواهدگرفت. ولی در اينجا بايد فوراً از                               آيند)، پائين       شمار می   به 
ـ ۱گردد ازجمله         آالت ناشی می      از بِهسازی پيوستة ماشين        که   گفت  جوئی سخن   صرفه 

آالت از      اشينشدن م   ـ ارزان     ۲جای چوب،       آالت، مثالً آهن به         در مورد مصالح ماشين     
گرچه ارزش جزِء استوار سرماية ثابت       که نَحوی سازی، به کلّی در ماشين راه اصالحات

ارزش      خواهد تا     می   خيلی   يابد، معذلک می افزايش گسترده مقياس کار به تکامل با پيوسته
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-دهند ماشين    که امکان می      ای   ـ اصالحات ويژه      ۳   ١همان آهنگ ترقّی نمايد.          مزبور به    

که در ديگ بخار وغيره            کارکنند، مثالً اصالحاتی           تر و مؤثرتر      ود ارزان       آالت موج      
گفت،   تر سخن خواهيم     که دربارة آن باز بعداً کمی مشروح                  ای   گيرد، مسئله      انجام می    

  آالت. ـ تقليل فضوالت از راه تکميل ماشين۴
  

طورکلّی از فرسايش سرماية استوار       آالت و به که از فرسايش ماشين هرآن چيزی
طور جداگانه        شدن هرکاال به      تنها موجب ارزان          رای دورة معينی از توليد بکاهد، نه                 ب 

يافته را درقيمت خود     گردد، زيرا هرکاالی جداگانه سهم متناسبی از جزِء فرسايش می
دهد.    می  دوره تقليل     را برای اين ای ازمخارج سرمايه متناسبی کند، بلکه سهم می بازتوليد

آالت    ماشين   اصلیِ   مخارج   شوند، درجمع که ضرور می آن تاحدی ها وامثال تعميرکاری
آالت،    کاری ماشين     آيند. تقليل اين مخارج درنتيجة امکان بيشتر ادامه                        حساب می    به 

  کند. قيمت آنها را متناسباً کم می
  

 که تنها در    هائی از اين قبيل باز بايدگفت              جوئی   دربارة قسمت اعظم همة صرفه           
  تواند تحقق يابدکه        پذير است و غالباً فقط هنگامی می           بسته امکان     هم  کارگران به   مورد

بست باز هم بيشترکارگران           گسترش يافته باشد ولذا هم  کار درمقياس باز هم بزرگتری
  را در روند بالواسطة توليد ايجاب نمايد.

  

ولی ازسوی ديگر، تکامل نيروی بارآورکار در يک رشتة صنعت، مثالً در توليد   
هائی در     تواند با پيشرفت       غال، ماشين، در ساختمان وغيره ــ که باز قسماً می                   آهن، ذ    

مثابه  ويژه در علوم طبيعی وکاربست آن، بستگی داشته باشد ــ به عرصة فکری توليد به
های ديگر صنعت مانند صنعت نساجی          رشته شرط تقليل ارزش ولذاکاهش مخارج در

يک   که از    خود امری بديهی است زيرا کاالئی          شود. اين خودبه ياکشاورزی نمايان می
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صورت وسايل      آيد، دوباره دررشتة ديگر به     صورت محصول بيرون می شعبة صنعت به
کار در رشتة       بارآوریِ       کاالی مزبور وابسته به          ارزانیِ وزيادشدن شود. کم توليد وارد می 

-  ها شرط ارزان      تن  حال نه    آيد و اين امر درعين  که محصول ازآن بيرون می صنعتی است
  شوند، بلکه شرط     توليد وارد می        وسايل  مثابه    که درآن به       کاالها درتوليدی است         گشتن

صورت عنصر     حال محصول مزبور به          که دراين      سرماية ثابتی نيز هست      کاهش ارزش       
  گردد. آيد، ولذا باعث باالرفتن نرخ سود می کنندة آن درمی ترکيب

رماية ثابت، که از تکامل بالندة صنعت                جوئی در س     صفت مميزة اين نوع صرفه        
که در مورد مزبور باالرفتن نرخ سود در يک رشتة صنعت مرهون                         خيزد، اينست برمی

شود  دار می     کار در رشتة ديگر است. آنچه در اينجا نصيب سرمايه                    پيشرفت بارآوریِ        
کارگران مورد استثمار مستقيم خود او                   گرچه محصول     که  باز عبارت از نفعی است           

کار اجتماعی است. اين پيشرفت در نيروی بارآور همواره درآخرين                                   يست، حاصل  ن 
کار در درون جامعه، به تکامل                 کارِ وارد درعمل، به تقسيم تحليل به خصلت اجتماعیِ

دار    گردد. آنچه در اين مورد سرمايه                  کار فکری ازجمله در علوم طبيعی، منتهی می                   
دست   کار اجتماعی به که مجموع سيستم تقسيم کند عبارت از مزايائی است استفاده می

که   کار در بخش خارجی يعنی در بخشی           دهد. در اين مورد پيشرفت نيروی بارآور می
سرماية ثابت مورد       که ارزش   شود دهد، موجب می می  دار تحويل سرمايه توليد به وسايل

  نرخ سود باال رود.کند ولذا  دار نسبتاً تنزّل سرمايهکاربرد 
که درآن سرماية    کاری جوئی مربوط به ديگر افزايش درنرخ سود نه از صرفهنوع 

گيرد.    ثابت سرچشمه می    خود سرماية درکاربرد جوئی از صرفه شود، بلکه توليد می ثابت
جوئی    سو درسرماية ثابت صرفه     بزرگ، از يک مقياس کارگران به وهمکاریِ باگردآئی

ت سوخت و روشنائی وغيره در سطح توليد               ، همان تأسيسا    ها  شود. همان ساختمان   می
دارند. همين        کوچکتر خرج برمی      کمتر از تأسيسات مزبور درسطح طور نسبی بزرگتر به

آنها    کار نيز صادق است. با اينکه ارزش                های های محرک و ماشين حکم دربارة ماشين
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ر سرماية    يابد ولی در رابطه باگسترش فزايندة توليد و مقدا                         طور مطلق افزايش می          به 
طور نسبی تنزّل      آيد، ارزش مزبور به              حرکت درمی      که به   کاری    متغير با حجم نيروی       

دهد    رشتة توليدی ويژة خود انجام می      سرماية معينی در يک که ئی جوئی کند. صرفه می
-کار پرداخت       درکاراست، يعنی درتقليل   جوئی از صرفه ومستقيماً عبارت درمرحلة اول

جوئی    که صرفه   گمارد. درصورتی         کار می    ه خود اين سرمايه به       ک شدة کارگرانی است
که هرقدر بيشتر ممکن باشدکار نپرداختة        عکس عبارت از اين است مذکور در فوق به

-کار بی    تصاحب   نیعترين شيوة ممکن مورد تصاحب قرارگيرد، ي      جويانه غير به صرفه

ممکن انجام پذيرد.         اُجرت غير درچهارچوب مقياس مشخص توليد باکمترين مخارج    
ئی نباشدکه در توليد سرماية ثابت   کار اجتماعی جوئی برپاية بارآوری هرگاه اين صرفه

جوئی درکاربرد خود            آن اشاره شد، بلکه عبارت از صرفه               کار رفته است و فوقاً به           به 
جوئی يا مستقيماً از همکاری و شکل اجتماعی                سرماية ثابت باشد، آنگاه چنين صرفه            

آالت    گيرد يا از توليد ماشين          در درون خود رشتة مشخص توليد سرچشمه می                 کار    
  همان ميزان ارزش مصرفشان ترقّی نکرده باشد. که ارزش آنها به وغيره در مقياسی
مساوی صفر باشد    cنکته را نبايد از مد نظر دور داشت: هرگاه ارزش  دراينجا دو

گيرد. و اما ثانياً:  حداکثر خود قرار می خواهد بود و نرخ سود در  ṕ = ḿصورت  درآن
عبارت از ارزش وسايل    وجه هيچ به است کشی مستقيم خودکار مهم آنچه درمورد بهره

کاررفته، اعم از سرماية استوار و مواد خام وکمکی، نيست. تاآنجاکه اين         کشی به بهره
وسيلة   ندکه درآنها و به        رو   کار می    هائی به    کنندة کار، مانند واسطه  مثابه جذب وسايل به

ها،   آالت، ساختمان       کند، ارزش مبادلة ماشين            کار تجسم پيدا می       آنها کار ولذا اضافه          
تفاوت است. آنچه منحصراً در اين مورد واجد اهميت است                   کامالً بی مواد خام وغيره

کار زنده الزم است،           که ازلحاظ پيونديابی فنّی باکميت معين               ازسوئی حجم آنهاست      
خام وکمکی     آالت خوب بلکه مواد تنها ماشين آنهاست ولذا نه ديگر هدفمندیِ سویاز

کمتر   خوب نيز اهميت دارند. نرخ سود قسماً با مرغوبی مواد خام بستگی دارد. مصالح    
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کمتری مادة      گذارد و بنابراين برای جذب همان مقدارکار، حجم              جای می فضوالت به
گردد. اين امر          کمتری مواجه می       کار با مقاومت   ماشينِشود. عالوه بر اين  خام الزم می

گذارد. هرگاه مادة خام بد             تا حدودی روی اضافه ارزش و نرخ اضافه ارزش تأثير می
کميتی معين به صرف وقت بيشتری احتياج دارد. چنانچه                       باشد، کارگر برای تبديل           

شود. عالوه بر اين،           کار حاصل می     دستمزد يکسان بماند از اين امر کاهش در اضافه                    
کند. زيرا      وضع مزبور تأثير بسيار بااهميتی روی بازتوليد و انباشت سرمايه اعمال می                              

بازتوليد و انباشت بيشتر با           ) ١( توضيح داده شد      ۶۱۹/ ۶۲۷چنانکه درکتاب اول، صفحة  
  که مورد استفاده قرارگرفته است. کاری بارآوری بستگی دارند تا با حجم

توليد قابل درک        وسايل  جوئی در      دار برای صرفه        تعصّب سرمايه    که  از اينجاست    
توليد    چيز تَلَف نشود، يا مورد اسراف قرار نگيرد، اينکه وسايل                          گردد. اينکه هيچ        می 

که قسماً وابسته به پرورش  است ای کار روند، مسئله های خود توليد به خواست فقط بنابه
کارگران      دار به     که سرمايه      است  به انضباطی     قسماً منوط    است و      کارگران      وآموزش     

برای    کارگران       که درآن   ئی اجتماعی نظم  يک انضباط در کند. اين بسته تحميل میهم به
کاری)     اکنون در موردکارمزدی (قطعه                 گردد، آنچنانکه هم         کنند زائد می   کار میخود

توليد نيز      وسايل  در   صورت تقلّب     تقريباً زائدگرديده است. تعصّب مزبور متقابالً به                     
سرماية ثابت نسبت      آوردن ارزشِ          کند، و اين خود يکی از طُرق عمدة پائين تظاهر می

به سرماية متغير و باالبردن نرخ سود از اين راه است. در پيوند با اين تقلّب بايد اين                                       
زش  که اين ار      نکته را افزودکه فروش عناصر توليد مزبور به باالتر از ارزششان تاحدی   

رود. اين عمل نقش          شمار می گردد، عنصر مهم تدليس به مجدداً در محصول ظاهر می
است: حتماً     لمان، داردکه اصل راهنمايش چنين                 آ  ای، ازجمله در صنعت            کننده   تعيين 

آنها بفرستيم و       خوبی برای       های   ما بدواً نمونه         شود اگر    می   مردم جلب      رضايت خاطر    

                                                
 همين بازنويسی] . ۹۳۴تا  ۹۱۹صفحة  از [ ۵۵۰ـ  ۵۴۲سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی، ص  ) ۱(
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های عرصة رقابت         که مربوط به پديده          ولی اين مطلب     کاالی بد تحويل دهيم.            سپس
  است در اين مقام مورد توجه ما نيست.

آوردن ارزش ولذا ازطريق        که اين ترقّیِ نرخ سود از راه پائين الزم به تذکّر است
که رشتة صنعت مورد وقوع         سرماية ثابت، مطلقاً مستقل ازآن است        قيمتیِ  گران کاهشِ

         کارگران وارد           که در مصرف        لی يا وسايل زيستی باشد       عمل، سازندة محصول تجم
توليد باشد. وضع اخير فقط درصورتی ممکن                شود و يا آنکه اصالً سازندة وسايل             می 

ارزش      اضافه   ارزش مطرح باشد، زيرا نرخ                است اهميت پيداکندکه مسئلة نرخ اضافه             
کارگران       زيست سنّتیِ  کار، يعنی وابسته به ارزش وسايل      اصوالً وابسته به ارزش نيروی

های معلوم     مثابه داده    ارزش به ارزش و نرخ اضافه  اضافه عکس است. درمورد بحث ما به
کلّ سرمايه ــ که مشخّصِ نرخ        ارزش به       اند. در چنين شرايطی نسبت اضافه           فرض شده

وجه منوط به ارزش          هيچ  سود است ــ منحصراً وابسته به ارزش سرماية ثابت است و به 
   کنندة آن نيست. ف عوامل ترکيبمصر

با ترقّیِ مطلق مبلغ ارزشیِ             وسايل    گشتن نسبیِ   که ارزان        بديهی است    آنها    توليد 
کار و باگسترش مقياس توليدکه همراه آنست،                    منافات ندارد. زيرا با ترقّیِ بارآوریِ                      

جوئی در     يابد. صرفه     ای افزايش می         العاده     نَحوِ فوق    توليد به    کاربرد وسايل       دامنة مطلق    
  است  سرماية ثابت از هر سو که ملحوظ شده باشد، ازطرفی منحصراً نتيجة آن                کاربرد 

کار   کند و به    بسته عمل می    هم  کارگران به       توليد مشترک     مثابه وسايل     توليد به    وسايل که 
نَحو            می  بدين  و   ، ين صرفه        ْ◌ رود ا به     خود  ناشی         جوئی  خصلت      منزلة محصول  ز  ا

مزبور    جوئیِ   شود. ولی ازسوی ديگر صرفه             گر می   ماً مولّد جِلوِه    کارِ مستقي     اجتماعیِ   
بارآوریِ             که وسايل توليد سرمايه را تأمين                هائی است    کار در عرصه       ثمرةگسترش 

نَحوی         می  به   ، تنها                                  کنند و  ده شود  دا ر  قرا يه  بر کلّ سرما برا در  ر  کا گر کلّ  ا  که 
مورد توجه قرار          Xدار     مايه  در مقابل همين سر      Xدار     کارگماشتة سرمايه      کارگران به      

جوئی نيز مانند ثمرة ترقّیِ نيروی بارآورکار اجتماعی نمايان                          نگيرند، آنگاه اين صرفه
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کار درکارگاه متعلّق           تنها از بارآوریِ          نه   Xدار     سرمايه  که   گردد، فقط با اين تفاوت           می
می       به  د  د سو ه              خو گا ر کا ز ا بلکه  د  می          بر منتفع  نيز  غير  ی  معذ           ها لی  و  . د د لک  گر

کارگر     که کامالً برای        منزلة امری      دار به     سرمايه  سرماية ثابت در نظر         جوئی در      صرفه 
است          وضعی  و  است  نه  به     بيگا مطلقاً  به                  که  گر  ر کا و نيست  ط  بو مر ی  جه     هيچ  و و

دار بسيار      که همواره برای سرمايه            کند. درصورتی        سروکاری با  آن ندارد جِلوِه می                
خواهد بداندکه         کارگر می     کاری هست، چه      سرو کارگر را با اين امر             که  روشن است   

کند يا نه (زيرا معامله             دار با همان پول، کار بيشتر يا کمتری خريداری می                        آيا سرمايه    
جوئی    صورت در ضمير وی متجلّی است). اين صرفه                دار وکارگر بدين           ميان سرمايه    

زينه،  توليد، اين اُسلوب حصول نتيجة مشخص باکمترين صرف ه                    درکاربرد وسايل         
منزلة    اند، به      کارخُفته    سرِشت  که در     مراتب باالتر از نيروهای ديگری                   درجاتی به       به 

يه              ما تیِ سر ا ذ ی  و به     نير بی       و  اُسلو به  يه             که  مثا ما ليد سر تو ة  صّ شيو ی و        خا ر ا د
  کند. آنست تجلّی می نمای خصلت

ن که ظاهر واقعيات با آ           انگيز است    کمتر شگفت  جهت  اين شيوة دريافت، ازآن             
ای پيوند درونیِ خود را در پسِ  که مناسبات سرمايه کند و درواقع بدان سبب تطبيق می

کارگر را با        که در ميان آن        ئی  کامل، در پسِ ظاهرنگری و ازخودبيگانگی                    تفاوتیِ    بی 
  کند. سازد، پنهان می کار خودش مواجه می شرايط تحقق

صورت پول     شود، فقط به     سرماية ثابت ازآن تشکيل می           که   توليدی    اوالً: وسايل      
، تن بدهکار رومی نمايندة            ) ١( لَنگه  گردند (همچنانکه بنا به قول            دار نمايان می        سرمايه  

                                                
)۱( Linguet, Simon Nicolas-Henri )۱۷۳۶واقتصاددان  نگار تاريخ نويسنده، دعاوی، وکيل  )ـ۱۷۹۴ـ

داری  ورژوائی ومناسبات مالکيت سرمايههای ب ها بود آزادی که از مخالفين فيزيوکرات لَنگه فرانسوی.
مهم او "خاطرات  گرديد. آثار جريان انقالب فرانسه اعدام انتقادی قرار داد. وی در را نيز مورد تحليلی

انتشار يافته است  ۱۷۶۷سال  که درلندن به باستيل" و "تئوری قوانين مدنی يا اصول اساسیِ جامعه" است
کتاب  کتاب اخير، دفتر پنجم، فصل بيستم همين وده مربوط به جلد دومکه مارکس از او نم قولی و نقل
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  گيرند. درحالی        دار در ارتباط قرار می               پول بستانکارش بود)، و فقط با سرماية سرمايه                  
فقط   کند،   کارگر، تاآنجاکه در روند واقعی توليد با وسايل مزبور تماس حاصل می  که
کار  که با آنها سرو  کار است کار و مصالح های مصرف توليد يعنی وسايل مثابه ارزش به

دار    دررابطة او با سرمايه         تأثيرش که است ارزش امری اين افزايش يا کاهش دارد. بنابراين
کارکند يا باآهن. با وجود اين، چنانکه          گوئی وی با مس که همان اندازه اندک است به

کند   می   توليد ترقّی     وسايل   که ارزش      داردآنگاه   دار دوست داد، سرمايه خواهيم بعداً نشان
  نَحوِ ديگری تصوير نمايد. دهد، مسائل را به و بالنتيجه تنزّلی در نرخ سود رخ می

حال وسايل      توليد درعين      داری، اين وسايل          سرمايه    توليد   روند   ثانياً: ازآنجاکه در    
استثمار   شدن نسبی اين وسايلِ       شدن ياگران      ر از ارزانکارگ کشی ازکار هستند، غم بهره

گوئی يک اسب غم اين داشته باشدکه لگام و                المثَل   که فی   همان اندازه اندک است    به
  قيمت. قيمت باشد يا ارزان  گران اش کننده افسار هدايت

کارش، به       ، برخوردکارگر به خصلت اجتماعیِ              ) ١( سرانجام، چنانکه سابقاً ديديم     
منظور هدف مشترک، درواقع مانند برخورد به نيروئی       کارش باکار ديگری به بست هم

بست، يک دارائی بيگانه            هم  که برای وی بيگانه است. برای او شرايط تحقق اين    است
تفاوت    آن برايش مطلقاً بی        شد، تفريط    جوئی درآن نمی        مجبور به صرفه     که اگر    است 

، اين    ) ٢( ديل   روچ   ارگران تعلّق دارد، ازقبيل               خودک    که به   هائی   بود. در موردکارخانه          می

                                                                                                       
 است.

 همين بازنويسی] . ۵۱۸[صفحة  ۳۰۹سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی، فصل يازدهم، ص  ) ۱(

 )۲  (Rochdale           های   سوسياليست   تحت نفوذ افکار        ۱۸۴۴که در سال        است  . منظور مصنف توافقی
وقوع پيوست و منجر به تشکيل           ) به  منچستر (ناحية واقع در شمال            ديل   وچ  ر کارگران         پنداری ميان       

گرديد. بدواً اين يک تعاونی مصرف بود                   ″Society of Equitable Pioners″شرکتی تحت عنوان      
ها درانگلستان وديگرکشورهای  تعاونی توليد و سرمنشأ جنبش های  تعاونی ولی بزودی موجب پيدايش

 گرديد. داری سرمايه
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  کلّی طور ديگر است. برخورد به
ای از توليد         کار در رشته      که وقتی بارآوریِ           بنابراين نياز زيادی به تذکّر نيست                

موجب     شود ولذا     می   نمايان     ديگر    دررشتة توليد  وسايل بهترگشتن و  شدن ارزان صورت به
کلّی   به   که  چيزی    منزلة   اجتماعی به  کار عمومی يوستگیپگردد، اين  می سود نرخ باالرفتن
است،    دار    سرمايه  که درواقع فقط مربوط به  کارگران بيگانه است، مانند چيزی نسبت به

نمايد.    خرد وتصاحب می     توليد را می که اين وسايل کند زيرا تنها خود اوست ظهور می
کارگران      وسيلة محصول  غيررا به  کارگران رشتة توليدی دار محصول سرمايه  که اين امر

را    کارگران غير        کند ولذا فقط درصورتی محصول             رشتة توليدیِ خود خريداری می             
باشد، خود     خرج متصرف شده      را بی  کارگران خود محصول آوردکه اختيار درمی تحت
  کاميابانه پوشيده شده است. روند دوران وغيرهوسيلة  که به است واتصالی   ربط

ب     داری     سرمايه  مقياس بزرگ بدواً در شکل              اينکه توليد به       ر اين، نظر به      عالوه 
سو ولَع سود و ازسوی ديگر رقابت، اجباراً                   که از يک     نَحوی   کند، به    گسترش پيدا می      

جوئی    تر توليدگردند، اين صرفه            شوندکه تا ممکن است کاالها ارزان               موجب آن می     
صورت چيزی     داری ولذا به         توليد سرمايه    وة  منزلة ويژگیِ شي      سرماية ثابت به  درکاربرد 

  دار ناشی شده است. گوئی از عمل سرمايه شودکه گر می جِلوِه
گسترش نيروهای بارآورکار                 داری از سوئی به          توليد سرمايه     شيوة  همچنانکه    

سرماية ثابت     جوئی درکاربرد          طور نيز ازسوی ديگر به صرفه            راند، همان       اجتماعی می    
  کشاند. می

کارگر،     تفاوتی ميان   وجود اين مطلب درحدود رابطة ازخودبيگانگی و بیولی با 
جويانه از      صرفه سو وکاربست مقتصدانه يعنی استفادة عقالنی و کار زنده، از يک حامل

داری بنابرطبيعت متضاد          توليد سرمايه شيوة شود.  ديگر، ختم نمی کارش ازسوی شرايط
  سراف و تفريط درمورد زندگی و سالمت                کشاندکه حتّا ا      آنجا می    و متناقض خود به      

سرماية   جوئی درکاربرد           کارگر، تضييق در شرايط زيست وی را نيز در زمرة صرفه                         
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  شمارد. نرخ سود، میای برای باالبردن  ثابت ولذا وسيله
گذراند، شرايط      توليد می روندکارگر قسمت اعظم زندگیِ خود را در  ازآنجاکه

شمار  ز شرايط روند فعال زندگیِ او، شرايط زيست وی، بهتوليد، بخش بزرگی ا روند
جوئی در اين شرايط زيست خود اُسلوبی است برای باالبردن نرخ                روند ولذا صرفه می

کارگر به يک       ساختن  العاده ومبدل کار فوق که )١(ايم سود، عيناً همانند آنچه سابقاً ديده
اضافه   ساختن توليد  یِ سرمايه، برای شتابانای برای تسريع در بارور کار، خود شيوه  دام

حدومرزکارگران          آکندگیِ بی  کشدکه موجب جوئی تاآنجا می صرفهاست. اين  ارزش  
جوئی در     داری صرفه       که در زبان سرمايه           گردد، عملی       در اَمکنة تنگ و ناسالم می           

آالت خطرناک در جای            فشردگیِ ماشين     شود، موجب درهم        ها خوانده می       ساختمان  
شود و اهمال درمراعات          درمقابل سوانح می ايمنی کاربردن وسايل واحد، مسامحه در به

آوردکه ماهيتاً برای سالمت               توليدی پيش می       روندهای      قواعد پيشگيری را درآن              
وجه سخن برسر فقدان       هيچ  آورند و يا مانند معادن خطرخيزند وغيره. تازه حاال به زيان

کارگر انسانی سازد، آن را برای وی                      توليد را برای        روند   ند  توا    که می   انواع تأسيساتی      
شد از   کند، نيست. هرگاه چنين مسائلی مطرح می                مطبوع نمايد و يا فقط قابل تحمل           

طورکلّی     گرديد. به      می   بيهوده تلقّی  کامالً نامعقول و داری مانند افراطی سرمايه نقطة نظر
کامالً    که دارد، در مورد مصالح انسانی                  ی آور    داری با همة خست نفرت           توليد سرمايه    

وسيلة   نيز، به     مادی  مصالح درمورد ديگر آنچنانکه ازسوی است، عيناً هم کننده] [اسراف مبذّر
پيمايد وآنچه       شيوة توزيع محصوالتش از راه تجارت و نَحوِة رقابتش، راه تفريط می                            

ت بدهد ازسوی ديگر         شودکه جامعه از دس         را که توليد مزبور از طرفی موجب می                 
  آورد. دست می داران به سرمايه سود تک به

  

                                                
همين   ۳۹۳تا   ۳۷۴[ازصفحة     ۲۴۰ـ  ۲۲۹سرمايه، جلد اول، فصل هشتم، ترجمة فارسی، ص                      )  ۱( 

 بازنويسی] .
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کار زنده آن را تا حد             گرايشی داردکه درموردکاربرد مستقيم چون سرمايه چنين
کار الزم تقليل دهد وکار الزم برای ساختن محصول را همواره از راه غارت نيروی                                    

کار زنده      درکاربرد مستقيم         تر سازد ولذا تا سرحد امکان             کارکوتاه      بارآور اجتماعی         
يافته تا حد الزم        کار تنزّل     که  هست  گرايشِ ديگر نيز در سرمايه       جوئی  نمايد، اين صرفه

-کار   مورد استفاده قرار دهد، يعنی ارزش سرماية ثابت به                       آميزترين شرايط    را با صرفه

ها کاال که ارزش است کاهش بخشد. اگر درست حداقل است به بسته را تاآنجاکه ممکن
 کاری شود و نه براساس زمان است تعيين می که درآنها جاگرفته کار الزمی بر پاية زمان

اين تعيين تحقق       که به   طورکلّی درآنها نهفته است، آنگـاه بدواً سرمايه است                         که به  
کار اجتماعاً الزمی را که برای توليدکاال ضرور است                          حال زمان      بخشد و درعين      می 

يابد زيرا هر يک         کاال به حداقلّ خود تقليل می کند. ازاين راه قيمت یتر م کوتاه پيوسته
  پذيرد. کاهش می که برای توليدش الزم است به حداقل از اجزاِءکاری

های ذيل توجه        سرماية ثابت بايد به تفاوت          کاربرد      جوئی نسبت به     درمورد صرفه
یِ سرماية مزبور نمو نمايد،   آن مبلغ ارزش کاربرده وهمراه به حجم سرماية داشت. هرگاه

آنگاه بدواً فقط عبارت ازگردآئیِ مقدار بيشتری سرمايه در دست واحد است. ولی                                     
جانب يک نفر است ــ در اکثر موارد           کاررفته از درست همين حجم بزرگ سرماية به

کوچکتری ازکارِ مورد استفاده نيز تطبيق               طور نسبی طورمطلق بزرگتر ولی به بامقدار به
دار    سرمايه   سازد. چنانچه تک      پذير می سرمايةثابت را امکاندر جوئی صرفهکه  کند ــ یم

ويژه    ایِ وی، به       ای سرمايه   ه شودکه دامنة هزينه ديده می  را مورد توجه قرار دهيم آنگاه
که   کاررفته وکاری         يابد ولی نسبت به حجم مواد به          در مورد سرماية استوار وسعت می

  پذيرد. کاهش می طور نسبی آنها به ارزش کشی است مورد بهره
ها نمايش دهيم. برای           که اين مطلب را مختصراً با برخی نمونه               اينک الزم است      

جوئی درشرايط توليد، تاآنجاکه شرايط مزبور درعين          صرفهاين منظور ازآخر يعنی از 
  کنيم. کارگر هستند، آغاز می حال نمايانگر زيست و زندگی 
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.II کارگران حساب کار به شرايط رجوئی د صرفه  
  

  ها. توجهی به ضرورترين هزينه سنگ. بی معادن ذغال
  

که   غير از مخارجی       که ميان صاحبان معادن ذغال وجود دارد... به                علّت رقابتی "به
های   است، هزينه     الزم    های فيزيکی ترين دشواری ملموس است و برای غلبه بر اضطراری

تعداد زياده       که معموالً به معدن، کارگران رقابت ميانسبب  شود. و به نمی صرف ديگری
آورترين       خويشتن را با ميل درمعرض مخاطرات جدی و زيان  دارند، اينان ازحد وجود

کشاورزی      بيشتراز روزمزدان       کمی مزدی دريافت نمايندکه فقط دهند تا تأثيرات قرارمی
هدکه عالوه بر اين فرزندانشان  د آنها اجازه می نقاط مجاور است، زيراکار در معادن به

کافی است... تا          کامالً   مورد استفاده قرار دهند. اين رقابت دوگانه                         را نيز سودجويانه       
کار    زدائی و تهويه        ترين شرايط رطوبت        موجب شودکه قسمت اعظم معادن با ناقص              

رت، با     مها  کاران بی      های بد، با ماشين    بست های بدساخته، با چوب کنند و غالباً با حفره
موجب     واحوال   اوضاع باشند. واين داشته های نامجهز و بدساخته، سروکار ريل و ها تونل

گردد،که اگر         کارگران می  اختالل درسالمت آنچنان تلفات جانی، قطع اعضای بدن و
  آماری ازآنها تنظيم شود منظرة وحشتناکی را مجسم خواهد نمود."

  

(″First Report on Children’s Employment in Mines and Collieries etc., 21 

April 1829″, p. 102) 

نفرکشته    ۱۵طور متوسط     هر هفته به    ۱۸۶۰در معادن ذغال انگلستان طی سال                 
فورية  Coal Mines Accidents″ )۶″اند. بنا برگزارش راجع به سوانح معادن ذغال  شده

همچنانکه خود      ند. ولی    ا  نفرکشته شده    ۸۴۶۶مجموعاً    ۱۸۶۱ـ۱۸۵۲) طی دهة     ۱۸۶۲
های اول      کمتر از واقعيت است زيرا در سال               مراتب   کند اين رقم به گزارش تصريح می
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کار شده بودند و مناطق عمل آنها زياده از حد وسيع          به که تازه بازرسان دست هنگامی
وجه اعالم نشده است. درست همين   هيچ بوده، تعداد زيادی از سوانح وتلفات جانی به

های هنوز بسيار زياد موجود و با وجود تعدادکم و قدرت             رغم قصّابی که علی عيتواق
کاهش بسيار يافته است،  ناچيز بازرسان، معذلک از زمان استقرار بازرسی ميزان سوانح

های انسانی در        داری است. اين قربانی            دهندة گرايش طبيعیِ استثمار سرمايه        خود نشان
که مثالً اغلب اجازة حفر فقط             داران است       پاک معدن    قسمت اعظم معلول آزمندی نا           

تنها هيچگونه تهوية مؤثری وجود نداشت بلکه                  که نه   نَحوی   دادند، به       چاه را می      يک 
  مجرد مسدودشدن چاه مزبور هيچ امکان خروجی هم نبود. به

داری را در واحدهای جداگانة آن مورد توجه قرار دهيم و             سرمايهچنانچه توليد 
شود  می   چشم بپوشيم،آنگاه ديده    رقابت به های مربوط وپاش از ريخت د دوران ورون از

يافته و درکاال        کارِ تحقق    ای نسبت به     العاده     که توليد مزبور با چه خست و قناعت فوق             
مراتب بيش از هر شيوة        داری به سرمايهتوليد کند. بالعکس،  برخورد می )١(گشته مجسم

وخون،     تنها در موردگوشت        ها وکارِ زنده است، نه           جان انسان    کنندة توليد ديگر، تَلَف
که   ئی  کار است. درواقع طی دوران تاريخی                     بلکه نسبت به اعصاب و مغز نيز اسراف             

گيرد، تنها از راه           بالفاصله پيش از تجديد ساختمان آگاهانة جامعة بشری قرار می                           
طورکلّی تأمين       انسانيت به    که تکامل     ها درمورد تکامل افراد است                بزرگترين اتالف        

کنونی از     های مورد بحث        جوئی   اينکه تمام صرفه       ذيرد. نظر به      پ  شود و تحقق می      می 
اجتماعی      کار   خصلت مستقيم   گيرد، درحقيقت همين    می  سرچشمه کار اجتماعیِ خصلت

 آورد.     وجود می     کارگران به       کاری را نسبت به زندگی و سالمت              که اين اسراف       است 

                                                
داری به "کار         ) البته خواننده توجه داردکه در اينجا مقصود مصنف از برخورد شيوة توليد سرمايه               ۱(

الت،کاراَفزار ومصالح آ توليد، ماشين عبارت از برخوردآن به وسايل گشته" يافته ودرکاال مجسم تحقق
 کار زنده (کارگر) قرار داده شده است. که در برابر برخورد اين شيوة توليد نسبت به توليد است
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نماست: "تمام      خصلت  ساخته  مطرح ) ١()ر. بيکر( کارخانة  که بازرس سؤالی مقطع  دراين
فداسازیِ    است از اين   است: از چه راه بهتر ممکن است اين که شايان توجه جدی مسئله

(گزارش      ) ٢( ، پرهيز نمود؟       است  آکنيده    کار جمعی درهم       که معلول    کودکان     حيات  
  )۱۵۷، ص ۱۸۶۳جات، اکتبر انهکارخ

کلّية اقدامات احتياطی مربوط به ايمنی، راحتی و سالمت                  ات ـ حذفج کارخانه
شود،   آنها اطالق می       واقعی به  معنای کلمة کارخانه به که هائی کارگران، حتّا درکارخانه 

که درآنها تعداد         های جنگی    گيرند. بخش بزرگی از اطالعيه              تحت اين عنوان قرار می
گيرند.    می   منشأ سرچشمه   ازهمين     شوند،  یم برشماری صنعتی ارتش وکشتگان مجروحين

  وغيره. تهويه فضا، تنگیِ است چنين اين ساليانةکارخانجات). هم های گزارش به کنيد (نگاه
-باز از اين شکوِه داردکه بسياری ازکارخانه       )٣(رنِرولئونارد ه، ۱۸۵۵سال دراکتبر

بر روی محورهای        های ايمنی      داران در برابر مقررات قانونی راجع به نصب دستگاه                           
وسيلة سوانحِ غالباً       رغم اينکه پيوسته خطر به        دهند، علی     خرج می    ايستادگی به      ) ٤( افقی  

کار    نَحوی از اَنحاء     قيمت است و نه به گران شود و دستگاه ايمنی نه آور ثابت می مرگ
داران در     ) کارخانه۶"، ص۱۸۵۵انجات، اکتبر کارخ سازد. ("گزارش بنگاه را مختل می

                                                
)۲ (Baker Robert 

  است: شرح زيرين به آمده کتاب درمتن انگليسی زبان عيناً به که کارخانجات ازگزارش شده ) قسمت نقل۱(
  

“The whole question is one for serious consideration, in what way this sacrifice of 

infant life occasioned by congregational labour can be best averted?” 

)۲ (Horner, Leonard )۱۷۸۵بازرس     ۱۸۵۹تا سال    ۱۸۳۳که از سال    شناس انگليسی ) ـ  زمين۱۸۶۴ـ  
همين   گرفت و به  عهده کارگران را به ع از منافعکارخانجات انگلستان بود و با درستی و پاکیِ تمام دفا

 آورده است." دست گفتة مارکس "امتياز جاويدان خدمت در راه طبقةکارگر انگلستان را به جهت بنابه

)۳ (Horizontalwellen    (آلمانی)Arbres horizontaux                     ر يا بازوئی استحو(فرانسه) ـ عبارت از م
که برای اين آلت          سازد. بر مترجم معلوم نيست          به ماشين منتقل می    طور افقی نيروی محرک را   که به 

 کنونیِ فارسی انتخاب شده است. چه اصطالح فنّیِ معينی در زبان
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ها در برابر اين يا آن مقررات قانونی مربوط به ايمنی ازجانب       رد اين قبيل ايستادگیمو
  دوستان     دار و يا از      نگير (قضّات داوطلب)،که غالباً يا خودکارخانه قضّات صلحِ حقوق

اند،    عهـده داشته     انـد و اتخاذ تصميم دربارة چنين مواردی را به                         داران بوده          کارخانه    
اند. دربارة چگونگیِ اَحکام اين آقايان، رئيس دادگـاه،                                  بانی شده  شرافتمندانه پشتي     

وی   پژوهشی(استينافی) به         ازاَحکام مزبورکه برای رسيدگی                بايکی   ، دررابطه     )١(بل کمپ
گفته است: "اين حکم تفسيری از قانون پارلمانی نيست، بلکه                         مراجعه شده بود چنين       

چنين نقل    هورنِر   گزارش      ). در همين  ۱۱ص طور ساده لَغوِ آن قانون است." (همانجا، به
 آنکه قبالً     آورند بدون        حرکت درمی      ها را به  ها ماشين کندکه در بسياری ازکارخانه می

کارهائی      ها همواره      هنگام ايست ماشين      آگاه سازند. وچون حتّا به              را ازآن        کارگران     
هستند، دائماً از       آنها مشغول      هائی روی   ها و انگشت بايد انجام بگيرد ولذا هميشه دست

خيزد." (همانجا، ص           دهیِ ساده سوانحی برمی          مباالتی درمورد يک عالمت             همين بی  
ای برای ايستادگی در مقابل                اتحاديه     منچستر داران در شهر        کارخانه     ). درآن زمان          ۴۴

 )٢( کار"     اصطالح "اتحادية ملّی برای اصالح قانون                  ای تحت نام به        کارخانه     قانونگذاری  
شيلينگ از هر اسب      ۲هائی بنابر     از راه حق عضويت         ۱۸۵۵ه بودند، که در    تشکيل داد

های   وسيلةآن هزينه      بود تا به   کرده آوری ليرةاسترلينگ جمع ۵۰۰۰۰از بخار، مبلغی بيش 
کارخانه تأمين نموده و           محاکماتی اعضاِء اتحاديه را عليه شکايات دادگاهی بازرسان                  

شد اين بود     که بايد اثبات می          ای   نمايد. مسئله     جانب اتحاديه رهبری             محاکمات را از       
، ) 1( کيد  کين  سر جون    ) ٣( نفس نيست.    خاطر سودجوئی رخ دهد قتل             که کشتن اگر به     

                                                
)۱ (Campbell, John, Baron )۱۷۷۹۱۸۵۹تا  ۱۸۵۰که ازسال ) ـ دولتمرد و حقوقدان انگليسی۱۸۶۱ـ 

مهردارکلّ دادگستری            ۱۸۶۱و سپس تا سال     دار سمت رياست در دادگاه پادشاهیِ انگلستان                     عهده  
 انگلستان بوده است.

)۲ (National Association for the Amendment of the Factory Laws″″ 

)۳ (Killing no morder که در متن عيناً به انگليسی)          ۱۶۵۷که در    ای است    آمده است)، عنوان جزوه 
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چنين نقل    گالسکو  های صنعتی   ، دربارة يکی از بنگاه             اسکاتلند  های    کارخانه     بازرس    
کارخانة      آالت    ماشين کهنه تمام     های   پاره    وسيلة استفاده ازآهن  کندکه بنگاه مزبور به می

و  استرلينگ    ليرة   ۹که برای بنگاه،     های ايمنی نموده بود،کاری خود را مجهز به دستگاه
بايستی    يک شيلينگ خرج برداشته بود. چنانچه وی به اتحادية مذکور پيوسته بود می                      

مثابه حق عضويت، ولذا بيشتر ازآنچه                 استرلينگ به     ليرة   ۱۱بخارش     اسب  ۱۱۰در ازاِء       
صريحاً   ۱۸۵۴پرداخت. ولی اتحادية ملّی در                 يزات ايمنی خرج برداشته بود، می              تجه 

های ايمنی را مقرر داشته            که اين دستگاه      برای اين هدف تشکيل شده بودکه با قانونی           
داران قانون         کارخانه     ۱۸۵۴ـ  ۱۸۴۴های    مدت ميان سال      بود بستيزد. در تمـام طول              

، بازرسان     ) ٢( پالمرستون   دستور    نداده بودند. بنابه            مزبور را موردکوچکترين اعتنا قرار                  
ته گرف   جدی   ◌ْ داران ابالغ نمودندکه از اين پس بايد قانون                         کارخانه       کارخانجات به       

ترين    کردند، که در ميان برجسته            داران اتحادية خود را تأسيس           کارخانه شود. بالفاصله
بسياری            به  بودند    کسانی   از قضّات صلح يعنی        اعضاِء آن حتّا  اين    مناسبت داشتن     که 

که درآوريل          آوردند. هنگامی          موقـع اجرا درمی          بايستی قانون را به          سمت خود می   
کرد مبنی برآنکه        پيشنهاد سازشی عرضه      ) ٣( گری   سر جرج  وزير کشور جديـد،          ۱۸۵۵

که فقط صورت ظاهری داشته باشند رضايت               ئی  دولت حاضر است با تجهيزات ايمنی
با ابراز انزجار رد کرد. ضمن محاکمات مختلفه،                              دهد، اتحاديه اين            پيشنهاد را نيز 

                                                                                                       
آشام تشويق شده      مثابه جبار خون       به  Cromwell  وِل کروم   در انگلستان نشر يافته و درآن مردم به قتل        

 کرد. می ◌ْ اين عمل نفی پرستی اطالق قتل نفس را به بودند و تحت عنوان ميهن

)۴ (Sir John Kincaid 

)۱ (Palmerston, Henry John Temple Viscount )۱۷۸۴۱۸۰۹که از ) ـ مرد سياسی انگليسی۱۸۶۵ـ 
دار  وزيری) را عهده های جنگ، خارجه،کشور ونخست ان (وزارتانگلست مقامات مهم دولتی ۱۸۶۵تا 

بورژوازی فرانسه  مؤثری درحفظ برتری اقتصادی و سياسی بورژوازی انگلستان درمقابل  بوده و نقش 
 ايفا نموده است.

)۲ (Sir George Grey  
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کارشناس    عنوان    با درخطرقراردادان شهرت خود، به                   ) ١( ويليام فربرن      مهندس معروف      
آن     آزادیِ  به  ايراد لطمه  سرمايه و عليه جوئی  وارد عمل شده و خويشتن را مدافع صرفه

اَنحاِء مختلفه مورد تعقيب          ، به  لئونارد هورنر    ،  کارخانجات  بازرسیِ نمود. رئيس  معرفی 
  وآزار قرارگرفت.

صادر   ) ٢( ) بنچ  کوينس  داران آرام نگرفتند تا حکمی از دادگاه (       کارخانه همه با اين
ناظر به تجهيزات ايمنی در مورد محورهای                     ۱۸۴۴کردندکه طبق تفسيرآن، قانون               

باشند نبوده است، و سرانجام در سال            فوت از زمين ارتفاع داشته ۷که بيش از  ئی افقی
-ازآن افراد مقدس           ــ يکی  ) ٣( ) پاتن   ويلسون   وسيلة سالوسی چون (      شدند به   موفّق ۱۸۵۹

کيسه   های صاحب    را برای انجام امورکثيف شواليه    آنان مذهب همواره که تظاهر به مآبی 
ضايت خاطر    سازد ــ قانونی از پارلمان بگذرانندکه تحت شرايط آن روز ر                            آماده می     

ای را ازکارگران             ساخت. قانون مزبور عمالً هرگونه حمايت ويژه                    آنها را فراهم می         
های   دادگاه   خسارت به از ماشين برای جبران کرد وآنهارا درمورد سوانح ناشی سلب می

های دادگاهی انگلستان شوخی محض           که با توجه به هزينه نمود (امری عادی احاله می
  کارانه در مورد ترتيب             سوی ديگر وضع مقررات بسيار نازک                که از    است) درحالی      

داران را در محاکمه تقريباً غيرممکن                    کارخانه        گشتن  کارشناسی سوانـح، محکـوم        
آمد آن بود. تنها در شش ماهة ميان ماه مه تا اکتبر  ساخت. افزايش سريع سوانح پِی می

                                                
)۳ (Sir William Fairbairn )۱۷۸۹دار، مهندس و مخترع انگليسی. ) ـ کارخانه۱۸۷۴ـ 

)۱ (Court of Queen’s Bench ۱۸۷۳که تا اصالحات سال  های انگلستان ترين دادگاه ، يکی از قديم 
ای بوده      حرفه    جزائی     پژوهشی دربارة مسائل            ترين مرجع رسيدگی        ترين دادگاه جزائی وعالی               عالی  

  عالی   ديوان     از شُعبِ    اکنون يکی       است. اين دادگاه تحت رياست فائقة شاه انگلستان قرار داشته و                           
 کشور است.

)۲ (Wilson-Patten, John )۱۸۰۲ـ سياستمدار انگليسی ازحزب توری (محافظه۱۸۹۲ـ کار)، نمايندة  )
 پارلمان انگلستان.
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ماهة    % نسبت به شش   ۲۱رحدود    است د کرده ثبت )١(بيکرکه بازرس  را ، سوانحی۱۸۵۸
% مجموع سوانح مزبور        ۳۶/ ۷دهد. بنا به نظر وی امکان اينکه از   پيش افزايش نشان می

تعداد سوانح نسبت        ۱۸۵۹و۱۸۵۸های  است. البته درسال شد وجود داشته جلوگيری می
%،  ۲۹ميزان     کاهش يافت، يعنی درست به         توجهی ميزان قابل به ۱۸۴۶و۱۸۴۵های  سال به

اند درحدود        که مورد بازرسی بوده   هائی از صنعت کارگران در رشته که تعداد لیدرحا
مسئله مورد       است؟ تاآنجاکه اين         شده  % افزايش داشته است. اما اين امر ازکجا ناشی  ۲۰

طور عمده نتيجة کاربست        که اين امر به گفت توان ) روشن شده می۱۸۶۵نزاع تاکنون (
کارگذارده شده است و            های ايمنی     ا از ابتدا دستگاه       درآنه      که  است  آالت نوئی      ماشين 

گرديده     آنها واقع      کرده مورد قبول         داران تحميل نمی  کارخانه ئی به چون مخارج اضافی
دادة خويش        ازکارگران موفّق شده بودند برای بازوهای ازدست                            است. و نيز برخی       

ر را مورد تأييد          اَحکامی دائر به پرداخت غرامات سنگين صادرکنند و اَحکام مزبو                            
  باالترين مقامات قضائی قرار دهند.

  

(″Rep. Fact., 30 April 1861″, p. 31, ditto April 1862, p. 17) 
  

کارگران      که مربوط به حفظ زندگی و اعضاِء بدن    جوئی در وسايلی دربارة صرفه
ربست   مستقيماً ازکا      که  است  دربرابرمخاطراتی       هستند کودک بسياری عدة ميان (که ازآن

  کنيم. گيرد، به همين بسنده می ماشين سرچشمه می
  

  طورکلّی. کار در فضاهای بسته به
  

  درفضا، ولذا درساختمان،  جوئی اندازه صرفه که تاچه است شده ای شناخته اين نکته
اين    درتهويه نيز به     جوئی صرفهگردد.  اَمکنة تنگ می کارگران در  فشردگیِ هم موجب به

                                                
)۳ (Baker Robert سال کارخانه . بازرس های پنجاه و شصت قرن نوزدهم. های انگلستان طی 
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کار، متّفقاً موجب افزايش بسياری               شدن زمان     امر همراه با طوالنی          شود. اين     اضافه می   
های   گردند. نمونه        ومير، می      های تنفسی و درنتيجة آن مرگ              های دستگاه     از بيماری      

گرفته     Public Health, 6th Rep. 1863″″عمومی    بهداشت   راجع به  های ازگزارش زيرين
تاب اول با وی خوب آشنائی             ، که ازک     ) ١( جون سايمون    شده است. گزارش را دکتر             

  داريم، جمع آوری نموده است.
مقياس   آالت را به       آنان،کاربست ماشين         و همکاریِ     کارگران      بست  هم همچنانکه   
جوئی درکاربرد آنها             توليد و صرفه     وسايل  گردآئیِ      سازد و به     پذير می    گسترده امکان      

که   و تحت شرايطی     آکنده در فضاهای بسته           کار جمعی    آنچنان اين      دهد، هم     راه می    
نيست بلکه تسهيل ساخت محصول است،                  کنندة آنها سالمت       عامل تعيين    کارگران 

وارکارگران درکارگاه واحد، ازسوئی سرچشمة سود فزاينده برای                                همين تراکم توده
اقدامات احتياطی        کار و شدن زمان کوتاه  راه که از درصورتیديگر،  ازسوی دار و سرمايه 

  کارگران است. سالمتبب اتالف جان و جبران نگردد، مس
مثابه    رساند، به     اثبات می     ای ازآمار به         ياریِ توده       اصل ذيل را،که به     سايمون دکتر

  دهد: قاعده قرار می
کار جمعی در اَمکنة دربسته است،             به  ای مجبور     که جمعيت ناحيه   همان نسبت "به

ومير اين ناحيه درنتيجة           گ همان نسبت مر     که شرايط ديگر يکسان باشند، به  درصورتی
آنست. "ومحتمالً درسراسر           بد سبب ). تهوية۲۳(ص يابد" های ريوی افزايش می بيماری

که دارای صنعت مهمی         ای   که در هر ناحيه       انگلستان هيچ استثنائی بر اين قاعده نيست              
است تا آمار       افی ک  کارگران     ومير   کند، افزايش مرگ          است و در اَمکنة بسته عمل می          

                                                
)۱( Sir John Simon )۱۸۱۶ـ پزشک انگليسی۱۹۰۴ـ را فريدريش  وی که وسرپزشک شورای سلطنتی )

جا منافع بورژوازی را نخستين سد راه در مقابل                        که... همه      کرده است: "مردی          انگلس چنين ارزيابی        
کينة وی نسبت به       مبارزه با آن منافع ناگزيرگرديده است. بنابراين                         وظايف خويش يافته و به          اجرای     

 ضيح است."قدرکه شدت دارد قابل تو بورژوازی همان
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  ).۲۳های ريوی رنگين سازد" (ص بيماری ای از کننده کلّ ناحيه را با ترقّیِ تعيين توفا
های   کنند و طی سال     که در اَمکنة بسته عمل می          ومير صنايعی    ازآمارهای مرگ          

اند چنين نتيجه      ازطرف ادارة بهداشت عمومی مورد بازرسی قرارگرفته                      ۱۸۶۱و ۱۸۶۰
سال قرار دارد،           ۵۵و   ۱۵که سن آنها ميان       ان  شودکه: در هرتعداد معلومی از مرد                 می 

 ۱۰۰کشاورزی انگلستان به            های ريوی در مناطق           بيماری     موارد وفات از سل و ديگر             
مردان درمناطق           ومير برای تعداد برابری از          که ميزان اين مرگ شود، درصورتی بالغ می

-اسکيپ و   ) ۲( رن ب  بالک  مورد وفات از سل،           ۱۶۳  ) ١( کاونتری    قرار است: در        ذيل بدين

، ۱۸۲  ) ۷( ليک ، در    ۱۷۱  ) ۶( ستر لی ، در    ۱۶۸  ) ۵( برادفورد      و   )۴(تون گل کن، در۱۶۷ )۳(تون 
، در   ۱۹۳  ) ۱۱( ديل   روچ   ،  ۱۹۲  ) ۱۰( ناتينگام   ، در    ۱۹۰  ) ۹( بولتون   ، در  ۱۸۴ )۸(فيلد ماکلسدر

 ، در  ۲۱۸  ) ۱۵( ليدس  ، در    ۲۰۳  ) ۱۴(الين ـ آندرـ   اشتونودر  )۱۳(سالفورد، در ۱۹۸ )۱۲(دبری
). جدول ذيل نمونة باز چشمگيرتری               ۲۴(ص    ۲۶۳  ) ۱۷( منچستر  ، و در    ۲۲۰  ) ۱۶(پرستون

های ريوی را جداگانه      دهد. جدول مذکور موارد مرگ ناشی از بيماری دست می را به
 ۱۰۰۰۰۰دهد وآنها را برحسب هر  دست می سال به ۲۵تا  ۱۵برای هر دو جنس از سن 

نهائی هستندکه فقط زنان شاغل را در مؤسسة                شده آ   گزين   کند. نواحیِ      نفر حساب می    
های   کنند، ولی مردان درکلّية رشته          دهدکه با فضاهای بسته کار می ئی نشان می صنعتی
  کار اشتغال دارند.  ممکن

ای بيشتراست،      در نواحیِ صنعت ابريشم، هرجا که شرکت مردان درکارکارخانه 

                                                
)۱( Coventry           )۲ (Blackburn             )۳ (   Skipton             )۴ (Congleton                   
 )۵ (Bradford           )۶ (Leicester               )۷ (Leek                   )۸ (Macclesfield                 
)۹ (Bolton                )۱۰ (Nottingham         )۱۱ (Rochdale           )۱۲ (Debry                        
)۱۳ (Salford             )۱۴( Ashton-under-Lyne                              )۱۵ (Leeds          
)۱۶ (  Preston          )۱۷ (Manchester  
 ) آورده شده است.atrocious) در ميان دو هالل کلمة انگليسی (۱۸(
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ومير از سل      گزارش نسبت مرگ         تصريح   وميرآنها نيز زيادتر است. در اينجا به                   مرگ  
را که درآن بخش           ) ۱۸( وغيره مربوط به هردو جنس، "شرايط بهداشتی وحشتناکی                        

  سازد. بزرگی از صنايع ابريشمی ما فعاليت دارند" فاش می
  

  
دارشان تحت عنوان شرايط استثنائاً     کارخانه نايع ابريشمی هستندکهو اين همان ص

کودکان   ترکار برای طوراستثنائی خواستار زمان طوالنی خوب بهداشتی مؤسسة خود به

                                                
)۱( Barkhampstead    )۲ (Leighton Buzzard    )۳ (Newport Pagnell    )۴ (Towcester  
)۵ (Yeovil               )۶ (Leek                     )۷ (Congleton             )۸( Macclesfield 

 بعد همين بازنويسی] . به ۴۷۰ازصفحة و بعد [ ۲۸۲سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی، صفحة  ) ۹(

  
  

  ناحيه
  

 
 

 صنعت عمده

  

  

ازبيماريهای  وميرناشی مرگ موارد
  سال  ۲۵تا  ۱۵ريوی ميان 

  برحسب هر يکصد هزار نفر
  زنان  دانمر

  

  )١(تيد برکهمس

  )۲(ازاردپ  تون لی
  )۳(باگنل نيوپورت

  )۴(ترستوس
  )۵(لييوو

  )۶(ليک
  )۷(لتون کنگ

  )۸(فيلد سماکل
  روستائی منطقةسالم

 

شود می انجام زنان وسيلة به حصيربافی،  
  »      »           »حصيربافی،       

  »      »           »بافی،         توری
  »      »           »      بافی،   توری

  وسيلة زنان سازی، اغلب به دستکش
  صنعت ابريشم، تفوق با زنان

     «         «         «         «  
     «         «         «         «  

 کشاورزی

  

۲۱۹  
۳۰۹  
۶۱۷  
۵۷۷  
۴۰۹  
۸۵۶  
۷۹۰  
۸۹۰  
۳۳۳  

  

۵۷۸  
۵۵۴  
۳۰۱  
۲۳۹  
۲۸۰  
۴۳۷  
۵۶۶  
۵۹۳  
۳۳۱  
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تم، شه  (کتاب اول، فصل   آوردند.  دست سال شدند و قسماً هم تأييد آن را به ۱۳کمتراز
  )۹(.)۲۹۶/۲۸۶ص،  ۶بند 

 اند تصويری     که تاکنون مورد بررسی قرارگرفته                  نايعی يک از ص    شک هيچ  "بی  
اند...      دست نداده      کند به   دربارة دوزندگی ترسيم می              ) ١( دکتر اسميث   تر از آنچه       هکري   

ها ازلحاظ بهداشتی بسيار متفاوتند، ولی تقريباً همه از جمعيت          کارگاه گويدکه وی می
ة باال نامساعد هستند... چنين            اند، تهوية بدی دارند و از حيث سالمتی تا درج                       آکنده   

گاز روشن است، مانند           که  خود داغ هستند، ولی هنگامی             هائی ضرورتاً و خودبه           اتاق   
رسد   درجه می     ۹۰و حتّا    ۸۰های زمستان، آنگاه حرارت تا                  آلود و شب     روزهای مه      

گراد) و باعث ريزش عرق وتراکم بخار برروی     درجة سانتی۳۳ـ۲۸  (درجة فارنهايت =
يا از چراغ سقف قطره                شود، آنچنانکه پيوسته آب فرومی               ها می   شيشه قطره   ريزد و 

خورند،     سازد، با وجود اينکه مسلّماً سرما می              کارگران را مجبور می چکد و پائين می به
های   کارگاه     مهمترين    واحد از      ۱۶هارا باز نگاهدارند ـ وی درمورد وضع از پنجره برخی
-تهويه  های بد    که دراين اتاق        کند: بزرگترين فضائی توصيف می لندن چنين )٢(اند وست

فوت   ۱۰۵فوت مکعب وکوچکترين فضای مکعب              ۲۷۰افتد    هرکارگر می        شده به  
که دور آن را         گردد. درکارگاهی   فوت بالغ می ۱۵۶که متوسط سرانة آن فقط به  است

نفر   ۱۰۰از   تا بيش   ۹۲گيرد از     کرده و فقط از سقف روشنائی می             داالن مدوری احاطه            
هاکامالً در نزديکی          شود، مستراح      شعلة گاز سوزانده می         کارند، تعداد بسياری        مشغول

که   کند. درکارگاه ديگری             فوت مکعب تجاوز نمی         ۱۵۰قرار دارند و سرانة فضا از               
وسيلة   گيرد و فقط به      که از باال نور می         دانی ناميد، در حياطی       توان آن را سگ فقط می

که سرانه به هر يک  نفر در مکانی ۶يا  ۵ية آن ممکن است، پنجرة کوچک سقف تهو
                                                

)۱ (Dr. Smith, Edward )۱۸۱۸ـ پزشک انگليسی و مشاور مختار شورای سلطنتی انگلستان ۱۸۷۴ـ (
 کشور. کارگری آن برای بازرسی در مورد وضع تغذيه در مناطق

)۲ (Westend  
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دکتر   که   ) ١( های وحشتناکی      کارگاه     کنند" و "دراين         رسد کار می  فوت مکعب می ۱۱۲
کنند و در     ساعت روز را کار می          ۱۳تا  ۱۲کند، دوزندگان معموالً            وصف می   اسميث 

  ).۲۵ص کند" ( ساعت ادامه پيدا می ۱۶ـ۱۵کار تا مدت  مواقع معينی
  

  
  

  تعداد افراد
  شاغل

  

 

 
 

  رشتة صنعت و ناحيه

و مير  مرگ  نسبت 
  نفر ۱۰۰۰۰۰برحسب

  تا ۲۵از 
سال ۳۵  

تا ۳۵از   
سال ۴۵  

  تا ۴۵از 
  سال ۵۵

  

۹۵۸۲۶۵  
  مرد  ۲۲۳۰۱
  زن  ۱۲۳۷۷
۱۳۸۰۳  

  

  )٢(انگليس وگال  اياالت کشاورزی،
  ، لندندوزندگی

  
  حروفچين و چاپچی، لندن

 

  

۷۴۳  
۹۵۸  
  
۸۹۴ 

  

۸۰۵  
  ۱۲۶۲  

   
  ۱۷۴۷  

  

۱۱۴۵  
۲۰۹۳  
  

۲۳۶۷  

  
-، رئيس بخش پزشکی وگزارش سايمون جون درواقع تذکّراست، چنانکه الزم به

-ومير دوزندگان، حروفچينان و چاپچی     شود،که نسبت مرگ متذکّرمی دهنده خود نيز

  داده شده  از تر سالگی، خيلی پائين ۳۵تا  ۲۵های لندن، ازسن دو  است، زيرا در هر    حد
سالگی) روستائی       ۳۰رشتة اشتغال، استادان لندنی تعداد زيادی از جوانان (احتماالً تا                            

                                                
 ) قيد شده است.atrociousکلمة انگليسی ( ) در متن ميان دو هالل۳(

)۱(England   وWales  می در غرب آن دو ايالت بريتانيای ـلی در جنوب و دوکشور قرار کبيرکه او 

وچون  خوانند می Galles گالکشور آن پيشينة نژادی ساکنين بر را بنا ولزگرفته است. فرانسويان ايالت 
ان) ما ترجيح       های جغرافيائی در اير           کتاب   اين نام در ايران بيشتر شناخته است (برحسب سنّت قديمی

 کار بريم. ايم اين نام را به داده
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ای   کسانی را که برای تکميل آموزش حرفه                 يعنی   ) ١( مثابه کارآموز و "داوطلب"                 را به   
  و  آمار مرگ      شوندکه    می   شاغلينی   تعداد     افزايش   موجب پذيرفتند. اينان ، میآمده بودند
همان نسبت در شمار       شود، ولی اين افراد به             آن محاسبه می       از روی     لندن     مير صنعتی 

گردند زيرا اقامت آنها درآن شهر فقط جنبة موقّت دارد و                          ومير لندن وارد نمی        مرگ
  گردند و درصورتی خانة خود در روستا برمی هرگاه در عرض اين مدت بيمار شوند به

باز  تر   سنّی پائين    ع درموردگروه         شود. اين وض      جا ثبت می    که بميرند وفات در همان           
های سنّی مزبور، ازلحاظ           ومير لندن را دربارة گروه                کند و نسبت مرگ      بيشتر تأثير می    

  ).۳۰کند. (ص ارزش می بودن صنايع، کامالً بی مقياس سنجش برای غيربهداشتی
برکمبود تهويه       حروفچينان نيز وضعی مشابه دوزندگان دارند. درموردآنها عالوه      

 ۱۳تا   ۱۲آنها      کار عادیِ      شود. زمان      کار شبانه نيز اضافه می        ای زهرآگين وغيره          و هو  
  کشد. ساعت نيز می ۱۶و ۱۵گاه تا  که ساعت است

کننده حکمفرماست...         شودگرمائی شديد و خفه         گاز روشن می       آنکه   محض  "به  
و يا   آالت      گری يا گند ماشين       که بخارهای متصاعد از ريخته              اين اتفاق نادر نيست           

های باالئی را         کند و وضع اتاق        باال سرايت     کارگاه به      های مستراح از طبقة پائين            چاله  
کف   شدة اَمکنة تحتانی، ولو ازطريق سرايت حرارت به    بدتر ازمعمول سازد. هوای داغ

  که  ها پائين باشند هنگامی    کند و چنانچه سقف ها هم باشد، طبقة فوقانی را داغ می اتاق
آورد. باز از اين بدتر آنگاه                  وجود می     شود مصيبت بزرگی به       رف می  گاز بسياری مص  

های تحتانی قرار داشته باشند و تمام بنا را پر از                     های بخار در ساختمان         که ديگ    است 
آنکه گرمای      که تهويه، برای        گفت  توان    طورکلّی می   گرمای شديد ناپسندی نمايند... به

کامالً ناقص و    ز غروب آفتاب تخليه نمايد،گاز را پس ا شديد و مواد ناشی از سوخت
-اند فوق     که سابقاً خانة مسکونی بوده هائی ويژه درکارگاه است و اين وضع به غيرکافی

                                                
 شده است. ذکر) improversکلمة انگليسی ( ) در متن، ۲(
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های هفتگی چاپ      ويژه آنهاکه روزنامه   ها به ازکارگاه العاده دردناک است". "در برخی
د، مدت دو روز و يک           گمارن    کار می    سال را به     ۱۶تا   ۱۲کنند و نيز جوانانی ميان            می 

  ها، که انجام        که در ديگر حروفچينی          وقفه جريان دارد. درحالی                 شب تقريباً کار بی     
داده      استراحتی   کارگر ها نيز به اند، حتّا يکشنبه کارهای "فوری" را وظيفة خود قرار داده

  ).۲۸، ۲۶گردد." (ص روز بالغ می ۷روز به  ۶جای  شود وکار هفتگی به نمی
   ددوز    وضع زنان م(Milliners and dressmakers)     ل، فصل ه        را درتم،شکتاب او 

يم. در    ا   دررابطه با مسئلة کار بيش از اندازه مورد بحث قرار داده                              )١( ۲۴۹/۲۴۱ص  ،۳
کرده    توصيف  ) ٢( دکتر اورد      کار اين زنان را           های   گزارش مورد استفادة ما، وضع محل         

گاز روشن       که  بور بهتر باشد، آنگاه         های مز    هنگام روز وضع محل         است. حتّا اگر به       
 ۳۴بويناک و ناسالم هستند. در        (foul)گرم، از دربستگی  العاده شود اين اماکن فوق می

 که مقدار متوسط فضا برحسب      است کرده مشاهده دکتر اوردها،  کارگاه واحد ازبهترين
  قرار بوده است: کارگر بدين فوت مکعب برای هر يک از زنان

کارگاه     ، در پنج     ۵۰۰ـ۴۰۰تای ديگر      ، در چهار      ۵۰۰د بيشتر از     "در چهار مور        
 ۴، در    ۲۵۰ـ۲۰۰واحد ديگر از     ۷، در ۳۰۰ـ۲۵۰، در پنج مورد ديگر از۴۰۰ـ۳۰۰ديگر 

. حتّا مساعدترين اين موارد،              ۱۵۰ـ۱۰۰کارگاه از        ۹و سرانجام در        ۲۰۰ـ۱۵۰واحد از  
کند... حتّا       کفايت می طوالنی کار زحمت برای که محل کامالً تهويه نشود به درصورتی

که لزوم   گاز بسياری های شدن هوا نظر به شعله از تاريک  ها پس با تهوية خوب،کارگاه
  شوند." گرم و بخارآلود می العاده کند، فوق پيدا می

های مورد      کارگاه     ترين نوع     دربارة يکی از پست           دکتر اورد      و اينک مالحظات       
  کرده است: کار می (middleman)حساب شخص واسطی  که به بازديد وی

                                                
همين   ۴۱۳تا   ۳۹۳[ازصفحة     ۲۵۰ـ  ۲۴۹، ص    ۳، بند    ۸سرمايه، ترجمة فارسی، جلد اول، فصل  ) ۱(

 بازنويسی] .

)۲ (Ord, William Miller )۱۸۳۴کارگران. ضع بهداشتی) ـ پزشک انگليسی، بازرس و۱۹۰۲ـ 
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يک    نفر،  فضا برای هر        ۱۴حاضر فوت مکعب، اشخاص ۱۲۸۰گنجايش "اتاقی به
ماگفتند    ای فرسوده و تکيده دارند. به                کارگر در اينجا منظره          فوت مکعب. زنان         ۹۱/ ۵

کار از ساعت  اضافة چای است... ساعات شيلينگ در هفته به ۱۵تا  ۷که اُجرت آنها از 
تهوية بدی داشت.        اند   نفر درآن چپانده شده          ۱۴که اين     کوچکی   اتاق    ) ١( است.   ۸  تا  ۸

که مسدود شده بود        ) ٢( که امکان بازشدن داشت و يک بخاری ديواری                      ای   دو پنجره    
  ).۲۷که باشد وجود ندارد." (ص وجود داشت. هيچگونه تأسيسات هواکشی از هرنوع

  شود: زنان مددوز متذکّر می کاری] [اضافه کاری گزارش در مورد زياده همين
های معتبر مد فقط تقريباً برای چهار ماه ازسال            کاریِ زنان جوان در مغازه زياده "

که در بسياری موارد تعجب و مخالفت                 ای غيرانسانی است درجه حکمفرماست ولی به
قاعده   ها درخودکارگاه         اَثنای همين ماه در ای براَنگيخته است. ولی مردم را برای لحظه
های   که سفارش    گيرد وآنگاه       کار انجام      کامل   ساعت ۱۴که روزانه        بر اين جاری است       

هنگام   کار شود. به        ساعت   ۱۸  تا   ۱۷  گردد، روزهای چندی بايد از                  فوری انباشته می      
کار     کارکرد. آنهاکه درخانه              ساعت  ۱۳يا   ۱۲فصول ديگر سال ظاهراً بايد درکارگاه                

های پالتودوزی زنانه، يقه و                 ساعت مشغولند. درکارگاه             ۱۴تا   ۱۰کنند منظّماً از     می 
کار با     شود، و شامل     که با هم درکارگاه انجام می               کاری      دوزی وغيره، ساعات           پيراهن   

کند. ولی،      ساعت تجاوز نمی      ۱۲تا   ۱۰ماشين خياطی نيز هست، کمتر است و غالباً از              
تند که در مواقـع مشخصی         های معينی هس     گويد، بنگاه       می  دکتر اورد           که    قراری      به 

دهند، و در       گسترش می    ويژه از راه پرداخت ساعات اضافی                کار را به  ساعات معمولی
کار  آماده       برند تا پس از زمان معمولی خانه می های ديگرکار را با خود به  برخی بنگاه

نيم اضافه      می گردد.       ."  کاری غالباً تحميل شده است          که اين يا آن نوع زياده               کنيم  توا

                                                
 .۲۰بعدازظهر يعنی ساعت  ۸صبح تا  ۸) از ۳(

)۱(. Chemineé, Kamin  
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  ).۲۸(ص
  سازد: ضمن يادداشتی بر اين صفحه خاطرنشان می يموناجون س
ويژه امکان بسياری داشته               که به   شناسی ، دبير انجمن واگيره          ) ١( ردکليف    "آقای    

دختر    ۲۰ها را بررسی نمايد، از ميان               است تا وضع سالمتیِ زنان مددوز نخستين بنگاه          
خواند، فقط يک نفر را تندرست              می  مورد مطالعه، که هر يک خود را "کامالً سالم"                   

يافته است. بقيه عالئمی از  ناتوانی جسمانی، ضعف عصبی ولذا اختالالت عضویِ                              
شود، نشان داده بودند. وی علل اين وضع را چنين شرح                          که ازآن ناشی می         بسياری   

درروز تخمين       ساعت۱۲ تا کم ارکه وی دستک دهد: "درمرحلة اول درازیِ ساعات می
ها و   کارگاه      کارکم است، و در مرحلة دوم آکندگیِ که حتّا برای فصلی از سالزند  می

گردد، تغذية غيرکافی يا بد و             که ازگازاَفروزی ايجاد می                ای   بدیِ تهويه، هوای آلوده        
  فقدان توجه به راحتیِ خانگی."

  که: گيرد چنين است که رئيس ادارة بهداشت انگلستان می ای نتيجه
که دربارة آنچه ازلحاظ نظری نخستين حق             مالً غيرممکن استکارگران ع "برای

کارگران، اعم از هرکار                 آن   که طبق   آنهاست ايستادگی نمايند، يعنی حقّی              تندرستیِ  
سازد بايد تاآنجاکه           گمارندة کار آنها را برای انجام آن مجتمع می                        که  ئی  دستجمعی 
زيان    که به   شرايط غيرالزمی        خود او، از هرگونه             خرج   کارگمار است و به         مربوط به    

کارگران خود عمالً در وضعی                که هرگاه     سالمتی است برکنار باشند. و نيز اين نکته             
توانند،      نفـع خويش تحميل نمايند آنگـاه نمی           قرار دارندکه اين عدالت بهداشتی را به                 

یِ زدائ     که مأمور اجرای (قانون زيان                  با وجود نيت مفروض قانونگذار، ازکارمندانی                        

                                                
)۲ (Radcliffe, John Netten )۱۸۲۶ـ پزشک انگليسی دبير افتخاری و رئيس انجمن واگيره۱۸۸۴ـ( -

ـ بازرس بهداشتی شورای سلطنتی          ۱۸۷۷تا   ۱۸۷۵ های در سال  (Epidemiological society)شناسی 
 . ۱۸۸۳و  ۱۸۶۹های ميان  ر سالد
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انتظارکمک مؤثری داشته              ) ١( عمومی)    "بی     ۲۹باشند." (ص        هستند  برخی    ). ـ  شک 
کارگماران بايد تحت           که فراتر ازآن         کوچک فنّی برای تعيين مرز دقيقی       های دشواری

سلطة مقررات قانونی قرارگيرند وجود دارد، ولی... اصوالً حق برخوردارشدن از                                           
ب                  که   خاطر هزاران هزارکارگر مرد و زن                       هايمنی بهداشتی حقّی است فراگير. ولذا 

پايان ناشی از        های جسمانی بی       آنها بدون هيچ ضرورتی در اثر رنج                   اکنون زندگیِ       
که   کنم  آرزو را بيان          دهم اين     خود اجازه می         گردد، به      اشتغالشان، پژمرده وکوتاه می               

 نَحوی  به  ای درآيد،        طور فراگير تحت حمايت قانون شايسته         کار نيز به شرايط بهداشتیِ
که بنا    گردد و در هر رشتة صنعت         که الاقلّ تهوية واقعی همة اماکن دربستة کار تأمين       

که مقدور باشد آثار خطرناک ويژة آن محدود                       به ماهيت خود ناسالم است تاآنجا             
  ).۳۱شود." (ص 

  
.III جوئی در توليد و انتقال نيرو  صرفه  

  ها و در ساختمان
  

 جيمس مشهور    از مهندس       ای   خود نامه     ۱۸۵۲تبر اک   ۱۸درگزارش         هورنر      ل.  
کندکه درآن ازجمله        ، مخترع چکّش بخار، را نقل می)۲(کروفت پاتری اهل ) ٢(نسميث 

   چنين آمده است:
ها (در     ها و تکميل    چنين دگرگونی      وسيلة اين    که به   ای  العاده از افزايش فوق "مردم

                                                
)۱ (″Nuisances Removal Acts″ 

)۱ (James Nasmyth                

)۲ (Patricroft                

)۳ (Lancashire  
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کنم   ده است و من ازآنها ياد می           وجودآم      های بخار) در نيروی محرک به       مورد ماشين
تقريباً مدت چهل سال       ) ۳( ) لنکاشير ( کم اطـالع دارند. نيروی ماشينی ناحية ما                     خيلی 

ها بود، ولی اکنون خوشبختانه ما از قيد   تحت فشارکابوس وحشتناک پيشداوری سنّت
ی از  گذشته (پس يعن     ويژه در جريان چهار سال    سال اخير و به۱۵ايم. طی  آنها رها شده

های تراکم بخار رخ داده است...          ) تغييرات بسيار مهمی در شيوةکار ماشين۱۸۴۸سال 
آالت، با تقليل قابل توجهی درمصرف      آمده... اين بودکه همان ماشين دست کاميابی به

دادند... ساليان دراز پس ازکاربرد نيروی بخار            مراتب بزرگتری انجام می ذغال، کار به
کارکردن        که سرعت مجاز برای          کردند    گمان می    ن ناحيه، چنين    درکارخانجات اي          

فوت   ۲۲۰های پيستونی درحدود     تراکم بخار بايد در هر دقيقه برابر باضربههای  ماشين
انجام   فوتی داشت، از پيش به ۵که پيستون آن ضربة  باشد، يعنی سرعت بازوی ماشينی

حرکت     ماشين را تندتر از اين به           که بتوان       آمد   نظر نمی   دور محدود شده بود. به             ۲۲
فوت در دقيقه   ۲۲۰ميزان اين سرعت  درآورد، و چون همة آالت با حرکت پيستون به

ای ساليان دراز بر تمام             کُند و بيهوده محدودشده          انطباق داده شده بود، چنين سرعت              
 کارگاه تسلّط داشت. ولی سرانجام خواه درنتيجة عدم آگاهی به مقررات و خواه نظر      

قرارگرفت       بزرگتری موردآزمايش    جهات بهتری نزد برخی نوآوران جسور، سرعت به
کردند.     آمده بسيار مثبت بود، ديگران نيز از اين نمونه پيروی                             دست  و چون نتيجة به     

نَحوی   را به    انتقال های اصلی وسايل را رهاکردند وچرخ ماشين شد عنان گفته می چنانکه
کار     فوت در دقيقه و بلکه باالتر ازآن                 ۳۰۰مکان يافت تا      تغيير دادندکه ماشين بخار ا        

های ديگر حفظ شده بود...            گذشته برای دستگاه       که ديگر همان سرعت       کند، درحالی  
گرديد     که معلم   اين تشديد شتاب ماشين بخار اکنون عموميت يافته است، بدان سبب                      

ورد بلکه حرکت نيز در اثر  آ دست توان نيروی مفيد بيشتری به تنها با همان ماشين می نه
-ماندن فشار بخار و يکسان          تر شده بود. با يکسان منظّم آور گَشت چرخ های بيشتر ضربه

توان ازطريق تشديد سادة شتاب پيستون نيروی            بودن ميزان خأل در دستگاه تراکم، می 
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ه با  وسيلة تغييرات شايسته، ماشين بخاری را ک               آورد. مثالً چنانچه به            دست  بيشتری به   
که با همان فشار بخار و           جائی برسانيم      دهد به    فوت چهل اسب نيرو می         ۲۰۰ای    دقيقه  

ايم.    فوت در دقيقه کارکند، آنگاه نيرو را درست دو برابر نموده ۴۰۰همان درجة خأل 
و ازآنجاکه فشار بخار و درجة خأل در هردو حالت يکسان است، فعاليت هر يک از                           

ب           ِء ماشين و نيز خطر  با باالرفتن سرعت، افزايش محسوسی پيدا                         اجزا روز "سوانح"، 
نسبت تشديد شتاب حرکت پيستون، بخار            که ما به      است  کند. همة تفاوت در اين         نمی
که   يا اجزائی      ) ١( ها  کنيم. و نيز عالوه بر اين، بالشک                وکم زيادتری مصرف می             بيش 

که اندک     است  اين چيزی       شوند ولی    مورد اصطکاک هستندکمی بيشتر فرسوده می             
ساختن پيستون،     وسيلة شتابان    آنکه بتوان از همان ماشين، به        قابل ذکر است... ولی برای

که مقدار بيشتری ذغال زير همان ديگ بخار                   نيروی بيشتری تحصيل نمود الزم است             
کار بردکه ظرفيت تبخير بزرگتری داشته باشد و خالصه                       سوزاند يا آنکه ديگی به           

که ظرفيت بزرگتری        هائی   گرفت و ديگ      دگردد. چنين عملی انجام         بخار بيشتری تولي      
- کار گذاشته شد و بدين         يافته"    قديمی "شتاب     های    توليد بخار داشتند در ماشين            برای   

% بيشترکار تحويل دادند. در حوالی سال            ۱۰۰های مزبور در موارد بسياری  سان ماشين
شروع   ) ٢( وال    رن کُ های بخار در معادن  قيمت ماشين العاده ارزان توليد نيروی فوق ۱۸۴۲

کردکه عمده      داران را وادار می               ها کارخانه      ريسی   به جلب توجه نمود. رقابت در پنبه              

                                                
کار برده      (در زبان فرانسه) به             Coussinet(در زبان آلمانی) و         Lager) بالشک در برابرکلمات فنّیِ ۱(

آن بازوی متحرکی  شودکه در درون عة فلزیِ استوانه شکلی اطالق میکه در مکانيک به قط است  شده
که برای اين قبيل  رود. چون برای مترجم معلوم نيست شمار می آن به چرخد و درواقع متّکا يا بالش می

آنکه الاقل مفهوم        رود ضرورتاً برای          کار می    ای وضع شده و يا در عمل به        کلمات شايسته قطعات فنّی
آن  نيست و هم       که هم دور از معنای فنّیِ            ی مزبور برای خواننده روشن باشد از چنين لغتی                   کلمة فنّ   

 کند استفاده شده است. لفظاً باکلمات فرانسه وآلمانی تطبيق می

)۲( Cornouailles = Cornwal شهر آن کرسیِ که انگلستان غربی جنوب ايالت ـBodmin (بودمين) .است 
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نمايند. تفاوت قابل توجهی را که                  جستجو   ها"   جوئی   در"صرفه      خودرا      سرچشمة سود  
نشان                            وال    رن کُ های    ماشين  برحسب ساعت و نيروی بخار  در مورد مصرف ذغال، 

 )١( لف وو  های دو سيلندری        که ماشين   ای   العاده باصرفه       های فوق     يابی د، و نيز دستدادن
را در صف مقدم        سوختی   مواد     جوئی در     مسئلة صرفه    ناحية ما نيز      نمايان ساختند، در        

های دو سيلندری در هر ساعت يک قوة اسب                 و ماشين   وال    رن کُ    های   قرار داد. ماشين 
2در ازاِء       

-های نواحیِ پنبه       که ماشين   دادند درحالی         تا چهار فوند ذغال تحويل می             1۳

 کردند.    ـ ساعت مصرف می بخار اسب فوند ذغال برای هر ۱۲ تا ۸طورکلّی از  ريسی به 
که   سازان ناحية ما را برآن داشت               داران و ماشين کارخانه يک چنين تفاوت چشمگيری

و فرانسه از       وال    رن کُ ت يابندکه در      ی دس  ا  اصرفه اندازه ب       وضع بی   با وسايل مشابهی به      
را   داران       کارخانه      گرديده بود، زيرا درآنجا باالبودن قيمت ذغال                   ها پيش معمول مدت

مجبور ساخته بودکه اين قسمت سنگين خرج مؤسسة خود را تا حد امکان محدود                            
آن    که در    هائی   ز ديگ   بار آورد. اوالً: بسياری ا                  سازند. اين امر نتايج بسيار مهمی به               

شان مواجه با هوای سرد بيرون         های خوبِ سودهای سرشارگذشته سطح خارجی زمان
 شدند تا   ديگر پوشانده       بود، اکنون با قشر ضخيمی از نَمد ياآجر و ساروج و وسايل                         

عمل   شد جلوگيری به     می   همه مخارج توليد       که بااين     وسيله از اتالف پرتوگرمائی              بدان   
های بخار نيز با همين شيوه مورد محافظت قرارگرفت و نيز سيلندرها با                            آورند. لوله       

های   زمان دريچه        اين    آمد. تا    قَوی پيش کاربرد فشار ثانياً چوب محصورگرديدند. نَمد و
فوند در هر اينچ مربع           ۸يا   ۶،  ۴نَحوی ساخته شده بودندکه تا فشار بخار به  اطمينان به

 ۲۰يا   ۱۴وسيلة باالبردن فشار تا  شدند. اينک دريافتندکه به خود باز می رسيد خودبه می
  ديگرسخن   آيد. به     وجود می     سنگ به  جوئیِ بسيار مهمی در مصرف ذغال        فوند... صرفه

شد... آنهاکه از امکانات و               کمتری ذغال انجام می           العاده     کارکارخانه با مصرف فوق            

                                                
)۳ (Woolf, Arthur )۱۷۶۶رفشار بخار.۱۸۳۷ــ مهندس انگليسی، مخترع نوعی ماشين پ ( 



           ۱۴۵کارل مارکس    

  

 

ساطی را در ابعادکاملش مورد              جرأت برخوردار بودند سيستم فشارهای فزاينده و انب                         
 ۷۰و   ۶۰،   ۴۰،  ۳۰های بخاری پرداختندکه فشار استفاده قرار دادند و به ساختن ديگ

که در برابرآن ممکن بود مهندسين          کردند، يعنی فشاری اينچ مربع توليد می فوند درهر
. مکتب قديم از ترس پس افتند. ولی چون نتيجة اقتصادیِ اين باالبردن فشار بخار..                                     

های   خيلی زود در شکل ملموس ليره، شيلينگ و پنس نمودار شد، استفاده از ديگ                            
جا عموميت يافت. آنهاکه اين اصالحات        های تراکم تقريباً همه فشار قَوی برای ماشين

را مورد استفاده قرار دادند و اين امر بيشتر                         وولف    های   کار بستند ماشين     را قاطعانه به      
دو سيلندر دارندکه يکی ازآنها        وولف های گرفت. ماشين ز انجامسا های تازه ماشين در  

که نسبت به فشار آتمسفر دارد، به نيرو بدل                       بخار ديگ را، بر اساس مازاد فشاری                    
آنکه مانندگذشته پس از هر ضربة پيستون به هوای آزاد راه                           جای   کند و سپس به    می 

باً چهار برابر بزرگتر است، و             آن تقري     شودکه ظرفيت     يابد، وارد سيلندر ديگری می              
گردد.     کند وارد دستگاه تراکم می              کسب می     پس از آنکه در اينجا انبساط بيشتری                

که در ازاِء        آيد اين است      دست می   ها به   وسيلة اين قبيل ماشين      که به   ئی  نتيجة اقتصادی     
2هر

که درمورد  ؛ درصورتیشود می فوند ذغال يک قوه اسب درساعت حاصل ۴تا  1۳
فوند ذغال ضرورت داشت.            ۱۴ تا ۱۲منظور های سيستم قديم برای حصول همين ماشين

با    وولف   های دو سيلندریِ        کاربست ماهرانة يک دستگاه امکان دادکه سيستم ماشين                   
های قديمی       کنند در ماشين     که فشار قَوی و ضعيف را با هم ترکيب می                 هائی   ماشين 

کاهش مصرف     سان بازده آنها را درعين              فاده قرارگيرد و بدين           کار مورد است       مشغول  
 وسيلة پيوند يک ماشين فشار قَوی با يک ماشين  سال اخير به ۱۰ـ ۸ذغال باال ببرد. طی

شد و  که بخار مورد استفاده درماشين اولی به ماشين دومی هدايت می        نَحوی تراکم، به
آمد. اين سيستم در بسياری از موارد            دست  بهانداخت، نيز همين نتيجه  کار می آن را به

  سودمند است. 
که از    های بخاری      آسانی ممکن نيست صورت دقيقی از افزايش بازده ماشين                      به 



     سومکاپيتال. جلد     ۱۴۶

  

گرفته است     يک سيستم هستند و درآنها برخی از اين اصالحات يا همة آنها انجام                            
طور متوسط     کنون، به    وزن ا های بخار هم که باماشين دست داد. ولی من اطمينان دارم به

- آوريم و در موارد بسيار همان ماشين                  دست می % بيشتر خدمت يا کار به۵۰کم  دست
قوة اسب تحويل       ۵۰فوت در دقيقه،         ۲۲۰که در دوران محدودبودن سرعت به                   هائی  

که از    بخشی  العاده صرفه      است. نتايج فوق       اسب  ۱۰۰از   آنها بيش    دادند، اکنون بازده              می 
مراتب     آمد، وهمچنين توقّعات به     دست تراکم به های قَوی بخار درماشينکاربست فشار 

گرديدکه در سه        آن   منظورگسترش مؤسسات، موجب          های قديمی به      بزرگتر از ماشين      
ای شکل مورد استفاده قرارگيرد و از اين راه مخارج توليد                              های لوله    سال اخير ديگ     

  (Rep. Fact, Oct. 1852″, p. 23-27″)کاهش يابد."   ميزان قابل توجهی بخار باز به
  

های انتقال نيرو        آالت مولّد نيرو صادق است دربارة ماشين                   آنچه در مورد ماشين 
  کند. کار نيز صدق می های ماشينو 

  

اخير در مورد بِهسازیِ ماشين                     های سريعی    "گام    آالت    که طی همين چند سال 
گسترش   محرک اضافی      را بدون نيروی    دادکه توليد  داران امکان کارخانه شد به برداشته

جويانه ازکار ضرورگرديد و در        گشتن روزانة کار، استفادة صرفه دهند. درنتيجة کوتاه
که از چه    شوند همواره اين محاسبه درميان است  که خوب اداره می هائی کارخانه اغلب

رابر خود    کاستن از مخارج، توليد را افـزايش بخشيد. من در ب                             عين   توان در       راه می    
که داشتن آن را مرهون لطف يکی ازآقايان بسيار هوشمند ناحية خود                             صورتی دارم      
که درکارخانة او اشتغال داشته و همچنين         صورت تعداد و سن کارگرانی هستم. دراين

تاکنون پرداخته شده قيدگرديده         ۱۸۴۰ که ازسال مورد استفاده و دستمزدی های ماشين
که ازآن ميان سن          نفرکارگر دراشتغال داشته            ۶۰۰وی    مؤسسة  ۱۸۴۰است. در سال      

کار   به   نفرکارگر مشغول       ۳۵۰فقط   ۱۸۵۲سال بوده است، در         ۱۳کمتر از     نفرشان   ۲۰۰
 تعداد   اند. با تقريب بسيارکمی همان             سال داشته    ۱۳تر از     نفرشان پائين     ۶۰اندکه     بوده   
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مقايسه پرداخت شده          که طی دو سال مورد            درکار بودند و مبلـغ دستمزدی                ماشين 
"،  ۱۸۵۲کارخانجات، اکتبر           ، در"گزارش          ) ١( ردگرو    يکسان بوده است." (ازگزارش                 

    )٢().۵۹،  ۵۸ص
  

تأثير     تنها هنگامی     است  انجام شده       آالت    مورد ماشين      که در    هائی   اين بِهسازی     
ای قرار      کارخانة نو و مناسب تجهيزشده           های   بخشندکه در ساختمان       کامل خود را می       

  ه باشند.گرفت
که بيش از     آالت بايد اين نکته را متذکّر شويم                ی ماشين  ها  "دررابطه با بِهسازی           

که برای استقرار        وقوع پيوسته است      هائی به    کارخانه   همه، پيشرفت بزرگی در ساختمان
کنم   های خودراکالف می          اند... در طبقة تحتانی همة نخ              های نو تجهيز شده  اين ماشين

کم   ام. تنها از اين اتاق و انبار دست                کارگذارده دوک مضاعف ۲۹۰۰۰و تنها در اينجا 
جوئی بيشتر نه ازخود اصالحات درسيستم       کنم. واين صرفه جوئی می % ازکار صرفه۱۰

دست   آالت تحت رهبری واحد، به               شود، بلکه ازگردآئیِ ماشين            مضاعف ناشی می    
اندازم       کار   محرک واحدی به    ها را با بازوی توانم همان تعداد از دوک می آيد. ومن می

جوئی    % بيشتر از مؤسسات ديگر صرفه           ۸۰تا   ۶۰  و از اين راه از لحاظ نيروی انتقال                    
شود...    جوئی بزرگی در روغن، چربی وغيره می وضع موجب صرفه عالوه اين نمايم. به
کم حساب    آالت، اگر دست     ماشين ترکارخانه وبا تکميل کامل آنکه باتجهيزات خالصه

جوئی بزرگی در نيرو، ذغال،                صرفه شده و درکنارآن            جوئی   % درکار صرفه      ۱۰کنم،   
آمده است." (اظهارات يکی از                   عمل  ها وغيره به      روغن، پيه، بازوی محرک و تسمه               

  )٣()۱۱۰، ۱۰۹، ص ۱۸۶۳کارخانجات، اکتبر ريس،گزارش داران پنبه کارخانه

                                                
)۱(  Redgrave 

″Rep. Fact, Oct. 1852″, p. 58-59 )۲(  

)۱  (“Rep. Fact. Oct. 1863”, p. 109-110 
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.IV  سودمندسازیِ فضوالت توليد  

  
کند.   می   گسترش پيدا     ومصرف     توليد   ازفضوالت داری استفاده يهباشيوة توليد سرما

عنوان دومی قسماً         مقصود ما از عنوان اولی فضوالت صنعتی وکشاورزی است وتحت  
شوند و ازسوی      که از تبادل مواد طبيعی انسان ناشی می                 آوريم    شمار می فضوالتی را به

 ماند.   آنها باقی می      از استعمال    شده پس    که از اشياِء مصرف        است  ديگر منظور ما شکلی   
ئی هستندکه     بنابراين فضوالت صنعتی در صنعت شيميائی عبارت از محصوالت فرعی  

آهنی    های   سازی، براده  ماشين در روند. و کوچک باشد از بين می مقياس که به درتوليدی
وغيره.    گردند     منزلة مادة خام در توليد آهن وارد می  ريزند و دوباره به هستندکه فرومی

-کهنه  است از مدفوعات طبيعی انسان، بقايای لباس در شکل    فضوالت مصرف عبارت

داری     سرمايه    دارند. دراقتصاد      درکشاورزی زيادی اهميت مصرف پاره وغيره. فضوالت 
دهد. مثالً درلندن اقتصاد مزبور           دررابطه با استفاده ازمواد مزبور اتالف عظيمی رخ می

که با    ونيم انسان هيچ مصرفی بهتر از اين نيافته است                  هار ميليون   برای استفاده ازکود چ           
  را بگنداند. )١(تيمزتحميل مخارج سنگين آب رودخانة 

  شود. ای برای استفاده از فضوالت می شدن مواد خام طبيعتاً انگيزه گران
طور عمده شرايط اين استفادة مجدد چنين است: وجود مقادير عظيمی از اين                       به

- شود، تکميل ماشين     پذير می  مقياس بزرگ امکان که آن هم فقط درکار بهفضوالت، 
وسيلة آن موادی را که سابقاً در شکل معينی قابل استفاده                       که بتوان به      نَحوی   آالت به    

ويژه    صورتی درآوردکه در توليدی نوکاربردپذير باشد، پيشرفت علم، به                                اند به    نبوده   

                                                
)۱ (Tamise, Themse آيد و سپس به دريای         آکسفورد به لندن می      که از ـ  رودخانة بزرگ انگليس
 ريزد. مال میش
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کوچکی    البته درکشاورزی         کند.    راکشف می  تیفضوال درشيمی،که خواصّ مفيد چنين
، چين جنوبی و ژاپن نيز از اين               ) ١( لومباردی     شود، مانند      که بر پاية باغداری اداره می                

کشاورزی دراين           طورکلّی بارآوریِ  ولی بهدهد.  های بزرگ روی می جوئی قبيل صرفه
ی ديگر توليد      ها  که از محيط     گيرد   کاری انجام می        سيستم از راه اتالف بزرگ نيروی               

  کشيده شده است. بيرون
ايفا می                که آشغال ناميده می         آنچه   تقريباً در همة صنايع نقش مهمی  کند.   شود 

مثابه يکی از داليل عمده       به ۱۸۶۳کارخانجات اکتبر که درگزارش همين جهت است به
های بزرگی از ايرلند در              برای توضيح اين امر که چرا فارمداران انگليس و نيز بخش                         

ورزند، چنين        کشت آن مبادرت می          دهند و نُدرتاً به         کتان اکراه نشان می           موردکشت    
  آمده است:

-کوچک الياف      های   کتان درکارخانه         ساختن  هنگام آماده       "آشغال زيادی...که به             

آيد... درمورد پنبه،          وجود می کند، به کار می آب که با نيروی  (scutch mills)،)٢(زدائی 
وسيلة  کتان به آوردن زياد است. خوب عمل کتان خيلی است ولی ازآنآشغال نسبتاً کم 

تواند اين جنبة منفی را تا حد زيادی                 آن می    زدائی مکانيکیِ       خيساندن درآب و الياف            
نَحوی   کنند، به    می   پاک    ای   زننده     العاده  باشيوة فوق را کتان محدود سازد... درايرلند غالباً

های بهترکامالً        کاربرد ماشين      که درصورت      رود." زيانی          % آن از بين می        ۳۰تا   ۲۸که   
  گويد:  کارخانه می قدری زياد بودکه دربارة آن بازرس اُفت به بود. می راحترازپذي

من اطالع داده شدکه کارگران                زدائی ايرلند به          های الياف      "در برخی ازکارگاه            
که دارند،       جود ارزش زيادی  ها را، باو کارگاه زدا غالباً فضوالت پديدآمده درآن الياف

اند." (همانجا،         منزلة سوخت مورد استفاده قرار داده  های خود به خانه برده و در اجاق به

                                                
)۲ (Lombardie آن شهر ميالن است. کرسیِ  ـ بخش شمالیِ ايتاليا که 

 بين دو هالل آمده است.  Scutch mills) در متن اصطالح انگليسی ۱(
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کنيم  که بعداً نَوسانات قيمت موادخام را بررسی می پنبه، هنگامی دربارة فضوالت
  بحث خواهد شد.

  

  خرج داده شده است. به کتان زيرکی سازیِ آماده  در صنعت پشم بيشتر از صنعت
منظور   به  پشمی   های   پاره    پشم وتکّه     های   آشغال    سازیِ   آماده  بودکه   "درگذشته معمول

دررابطه با صنعت پشم           شود، ولی     ناشايست تلقّی    مثابه عملی    استفادة مجدد ازآنها، به            
 )١( اير يورکش     بافی   مهم ناحية پشم   های ازرشته يکی صورت که به )shoddy tradeمصنوعی(

شک صنعت استفاده ازآشغال پنبه          کامالً ازبين رفت، بی         درآمده است، اين پيشداوری
زودی     وکارکه پاسخگوی نيازمندی مورد قبولی است، به                    ای ازکسب    مثابه رشته نيز، به

هائی از پارچة پشم          های پشمی، يعنی تکّه   کهنه همانجا را خواهدگرفت. سی سال پيش
ارزيد. در        شيلينگ می  ۴ليرة استرلينگ و       ۴ط تقريباً تُنی    طور متوس    خالص وغيره، به       

ليرة استرلينگ شده است. وتقاضا چنان   ۴۴دو سال اخير قيمت همين قطعات تُنی  يکی
واردآوردن به پشم حتّا               که پس ازکشف شيوة محوِ پنبه بدون لطمه            افزايش يافته است

ه است. و اکنون هزاران نفر               منسوجات مخلوطی از پشم و پنبه مورد استعمال پيداکرد          
سازی اشتغال دارند، و اين خود نفع بزرگی         )٢((شودی)کارگر در رشتة پشم مصنوعی 

تواند پارچة مرغوب حد وسطی را با قيمت                   که اکنون می        کننده است    برای مصرف     
  (Rep. Fact. Oct. 1863”, p. 107“)بسيار مناسب خريداری نمايد." 

سوم مجموع  يک ۱۸۶۲ پايان سال عرصه نهاد، از به سان پا که بدين پشم مصنوعی
 (Rep. Fact., Oct. 1862”, p. 81“) داد.     مصرف صنايع پشمیِ انگلستان را تشکيل می           

سوم زمان     که فقط يک    است  شود در اين       کننده" می     "بهرة بزرگی" که نصيب "مصرف     

                                                
)۲( Yorkshire 

)۱ (shoddy 
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ن مزبور الزم       ششم زما   های پشمیِ وی فرسوده شوند و يک         گذشته الزم است تا لباس
  نماگردند. است تا نخ

 ۱۸۳۹بافی انگلستان نيز همين راه سراشيب را پيموده است. ازسال  صنعت ابريشم
- کاهش يافته بود و در مقابل استفاده از تکّه                   مصرف ابريشم خام اصل، کمی          ۱۸۶۲تا 

د، تا   وجود آم      آالت اين امکان به       رسد. با تکميل ماشين های ابريشم به دو برابر می پاره
که از جهات       ارزش بود ابريشمی ساخته شود             که تقريباً در جای ديگر بی              از اين ماده       

بسيار قابل استفاده باشد. صنايع شيميائی چشمگيرترين نمونة استفاده از فضوالت را                              
ويژة خودکاربرد          های توليد   آشغال ه برایک تنها آنگاه دهند. صنايع مزبور نه دست می به

ترين     گوناگون     دهند، بلکه از فضوالت           ند آنها را مورد استفاده قرار می               ياب   ای می    تازه   
راکه درگذشته تقريباً          سنگ ذغال از حاصل کنند، مثالً قير گيری می ديگرنيز بهره صنايع

 )٢( زارين)      (آلی   به مواد رنگی روناسی    )١(لين) (آنیرنگ  فايده بود به جوهرهای نيلی  بی
  دهند. آن را در داروسازی مورد استفاده قرار می کنند و نيز اخيراً تبديل می

جوئی در مورد فضوالت توليد از راه تجديد استفاده ازآنها،                        بايد ميان اين صرفه
ممکن   کاستن تاحداقل      شود، يعنی    که درتوليد خود فضوالت انجام می    ئی جوئی وصرفه

که   ئی  د خام وکمکی     فضوالت توليد و استفادة مستقيم تا حداکثر ممکن ازکلّية موا             از 
  گذاشت. شوند، فرق در توليد وارد می

که   آالتی است     جوئی در مورد آشغال توليد قسماً مشروط به خوبیِ ماشين                     صرفه 
باشند،    شده  وصيقلی   ساخته   آنکه اجزاِء ماشين بادقّت بيشتر    نسبت شود. به کار برده می به

ربوط به موادکمکی است. اما  شود. ولی اين م جوئی می در روغن، صابون وغيره صرفه
آشغال تبديل شوند       اينکه قسمت بزرگتر ياکوچکتری از مواد خام در روند توليد به                            

                                                
)۱ ( Anilinfarben – Aniline   

)۲( Alizarin – Alizarine   



     سومکاپيتال. جلد     ۱۵۲

  

آالت وکاراَفزار مورد استفاده بستگی دارد، و                         خوبیِ ماشين   که قسماً به ای است مسئله
ست. خوبیِ خود موادخام ا       اين خود مهمترين جهت است. و سرانجام اين امر منوط به

است   ئی  صنعت استخراجی وکشاورزی          تکامل به نوبة خود قسماً مشروط  مسئله نيز به اين
کنند (منوط به پيشرفت فرهنگ در معنای خاصّ کلمه                     که مواد مزبور را توليد می               

که مادة خام پيش از ورود به                 است)، و قسماً وابسته به درجة پيشرفت روندهائی است       
  پيمايد. کارخانه می

چندان دور، مثالً از زمان لوئی                  های نه    که از دوران         کرده است    ثابت )١(تيه پارمان"
گندم در فرانسه به درجات مهمی از تکامل رسيده است،                         چهاردهم، هنر آردکردن             

های قديمی، از همان مقدار             آسياب     توانند، نسبت به  های جديد می که آسياب نَحوی به
ان تحويل دهند. درواقع درآغاز برای مصرف ساليانة                          گندم تا حدود نيم برابر بيشتر ن             

مقررکرده بودند  تيه سه ۲وباألخره  ۳گندم، سپس )٢(تيه سه ۴هر يک از ساکنين پاريس

3از که سرانة امروز بيش بودند درحالی
 )٣( پِرش    فوند نيست... در         ۳۴۲تقريباً     يا   تيه  سه 1۱

ای، که       شده  های خشن ساخته     ام، آسياب ودهمدت درازی ساکن ب که من خود درآنجا
در سی سال اخير        ، طبق اصول مکانيک، که       داشتند )٤(تراپهائی از خارا و   سنگآسيا

ها را با      اند. آسياب      های شايانی نائل شده است، تجديد ساختمان يافته  چنين پيشرفت به 
دکردند و برای         مجهز ساختند وگندم را دو بار آر                 ) 5( الفرته   های خوب        سنگآسيا 
6ميزان   ها يک حرکت دورانی ايجاد نمودند ومحصول آرد همان مقدارگندم به  اَلَک

1 
                                                

)۳  (Parmentier, Antoine-Auguste )۱۷۳۷روگر واقتصاددان فرانسوی ـ شناس، دا )ـ زراعت۱۸۱۲ـ
 زمينی درکشور فرانسه. دهندة کشت سيب گسترش

)۱ (Setier است. ليتربوده چهارم ليتر ونيمةآن معادل يک ۴۶۶/۰که معادل  حجم درفرانسه قديمی مقياس 

)۲ (Le Perche های قديم فرانسه واقع درايالت سابق  نشين ـ يکی ازکُنتMaine شمال) .(غربیِ فرانسه 

)۳ (Trapp 

)۴ (La Ferté  که امروز رشپِـ يکی از شهرهای ناحيةFerté-Bernard  شود. ناميده می 
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ها و   که در مصرف روزانة گندم ميان رومی                   سان اختالف عظيمی      افزايش يافت. بدين      
-تهيه  آردکردن و نان    های شود. علّت آن تماماً در نقص شيوه ما وجود دارد ايضاح می

در دفتر      ) 1( پلين که بايد فاکت جالب توجهی نيزکه              کردن است. از همين قرار است             
بر    آرد بنا     ) 2( موديوس    رم هر     گردد... در آورد، ايضاح دوم می هجدهم فصل بيستم، بند

های   همه باالبودن قيمت        شد. علّت اين     فروخته می )٣(آس ۹۶يا  ۴۸، ۴۰اش به مرغوبيت
که در    های آردکردن است          بودن شيوه     ی غلّة آن زمان در ناقص       ها به نرخ مزبور نسبت

گزاف    گذرانده و مستلزم صرف مخارجی              کودکی را از سر می         آن زمان هنوز دوران             
  بوده است."  

(Dureau de la Malle, "Econ. Pol. Des Romains", Paris, 1840, I. p. 280-281)  

  
.V  جوئی ناشی از اختراعات صرفه  

 
که   است   ها درکاربرد سرماية استوار نتيجة آن                 جوئی   فته شد اين صرفه   گ    چنانکه  

  طور خالصه نتيجة آن       گيرد، به     ای مورد استفاده قرار می              گسترده کار در مقياس شرايط
اجتماعی      و   کنندکه مستقيماً جمعی     می    عمل   کاری  مثابه شرايط که شرايط مزبور به است

در درون روند توليد قرارگرفته است. اين                   شده است يا درخدمت همکاری بالواسطه 
وشيميائی،     مکانيکی    از اختراعات    آن استفاده تحت  که تنها است خود شرطی امر ازسوئی

                                                
)۵ (Pline  ياPlinius تولد درحدود سال پلينيوس قديم ـ دانشمند طبيعت ـ معروف به) ۲۳شناس رومی 

شدة  علوم شناختهاز المعارفی  �دائر درواقع دفترکه۳۷از مرکّب طبيعی تاريخ دربارة کتابی ميالدی) مؤلف
آنجا سفر نموده  به vesuve وزووفشان  برای مشاهدة فَوران آتش ۷۹که درسال است. وی دوران باستان

 بود با ديگر مردم شهرهای آن ناحيه هالک شد.

)۶ (Modius  م قديم معادلليتر. ۷۵/۸، پيمانة غلّه در ر 

)۱ (Ass .م قديمسکّة مسی ر ، 
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 )١( شود، و اين همواره شرط مسلّماً               پذير می    کاال افزايش يابد، امکان               آنکه قيمت    بی 
های    جوئی   که صرفه   گسترده است     مقياس   الزم آن است. ازسوی ديگر تنها در توليد به                

گردد. ولی سرانجام تنها تجربـة کارگر                    ناشی از مصرف بارآور جمعی ممکن می                
کرد،    جوئی   دهدکجا و چگونه بايد صرفه          کند و نشان می     که کشف می بسته است هم به

موقع اجرا درآورد،             آمده را به   دست ترين وجه کشفيات قبالً به توان به ساده چگونه می
موردکاربرد آن در            کاربست تئوری ــ يعنی در           هنگام   ئی به   ی عملی  ها  بر چه دشواری      

  روند توليد ــ بايد غلبه نمود وغيره.
گذاشت. هردوی        کار عمومی وکار جمعی فرق            که بايد ميان      ضمناً متذکّر شويم   

آميزند ولی هر دو نيز از             کنند و هردو درهم می           توليد نقش خود را ايفا می             اينها در    
يز هستند. کار عمومی عبارت از همة کارهای علمی، همة کشفيات،                            يکديگر متما   

 به   است. کار عمومی قسماً مشروط به همکاری با زندگان و قسماً بسته         همة اختراعات

کار جمعی همکاری بالواسطة افراد با يکديگر را                        استفاده ازکارگذشتگان است.             
  دارد. مفروض می

که مکرراً مورد مشاهده قرارگرفته          ای زيرينه وسيلة فاکت آنچه فوقاً گفته شد به
  آورد: دست می است تأييد نوئی به

که ازلحاظ مخارج ميان ساخت اولی يک ماشين نوظهور و                        ـ تفاوت بزرگی       ۱
  مراجعه شود. )٣(بابجو  )٢(يورمورد به اين  توليد مجدد آن وجود دارد. در

                                                
 Conditio sine qua nonه است: آمد التينی ) در متن به۲(

)۱ (Ure, Andrew  )۱۷۷۸دان و اقتصاددان از مکتب آزادی تجارت. اشارة مصنف              ) ـ شيمی۱۸۵۷ـ
 The Philosophy of Manufactures: or, an Exposition of the“ :   است تحت عنوان يورکتاب  به

 Factory System of Great Britain”. 

)۲ (Babbage, Charles )۱۷۹۲  شناس و اقتصاددان انگليسی. اشارة                دان، مکانيک ) ـ  رياضی۱۸۷۱ـ
  تحت عنوان ذيل انتشار يافته است: که کتاب وی است مارکس به

“on the Economy of the Machinery and Manufactures”. 
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بسيار سنگينی      ـ هزينه  ۲ به   های  اختراع جديد           طورکلّی هر مؤسس       که  بر  ه مبتنی 
های   آن ، از استخوان         های   که بعداً روی ويرانه           شود، درمقايسه با مؤسساتی          متحمل می  

رودکه اغلب متصديان اوليه ورشکسته                 رويند. اين وضع تاآنجا پيش می              می ١خود آن
آالت وغيره را ارزان               ها، ماشين    که ساختمان    کسانی   ها، آن     شوند و تنها آن بعدی         می 
ترين و    ارزش     که غالباً بی     همين جهت است  کنند. درست به آورند، گُل می چنگ می به

کار عامِّ انديشة          کسانی هستندکه از هرتکامل           آن   داران مالی هم          پليدترين نوع سرمايه        
جيب   بسته، بزرگترين سودها را به              هم  وسيلة کار به     آن به      انسانی وکاربرد اجتماعیِ             

  زنند.   می
  

  

فصل ششم

  

  ها ير تغيير قيمتتأث
  

  
.I ،سانات قيمت مواد خامنَو  

  تأثير مستقيم آن در نرخ سود
 

ارزش روی          اضافه   ه هيچ تغييری در نرخ        ک  کنيم  طور مانند پيش فرض می          همان  
صورت خالص      که بتوان مورد بحث را به            جهت ضرور است     دهد. اين فرض ازآن    نمی

                                                
 های خودش). (يعنی از استخوان ex suis ossibusآمده است:  التينی در متن به) ۳(
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ارزش، يک         ماندن نرخ اضافه        کسان وجود اين امکان داردکه با ي                آن بررسی نمود. با         
که   سبب نَوسانات قيمت مواد خام (مطالبی              که به   وگسترش    ) ١( سرمايه درنتيجة ترنجش     

کارگر     ای   ، تعداد فزاينده ياکاهنده             شود  آن حاصل می     اکنون مورد بررسی است) برای   
ارزش، حجم          ماندن نرخ اضافه         کار بگمارد. در اين حالت ممکن است با ثابت                    را به   

حالت تصادفی       عنوان يک     را نيز به      مورد   است اين حال الزم ارزش تغييرکند. بااين  اضافه
زمان تأثير کنند،        آالت و تغيير قيمت موادخام هم              کنارگذاشت. هرگاه تکميل ماشين           

 کارگمارده       که يک سرماية معين به         کارگرانی باشد         خواه اين تأثير در مورد تعداد                 

را مجتمعاً مورد توجه           ذيل    بايد مسائل آنگاه فقط باشد، مزدميزان دست خواه در است، و
  قرار داد:

  آورند. وجود می که تغييرات سرماية ثابت در مورد نرخ سود به ـ تأثيری۱
  نمايند. که تغييرات دستمزد درمورد نرخ سود ايجاد می ـ تأثيری۲
  آيد. دست می خود به خودیِ صورت نتيجه به دراين

شود. هرگاه خواه         ئی داده       مورد پيشين الزم است تذکّرکلّی             ولی در اينجا مانند        
سرماية ثابت و خواه در پِیِ نَوسانات قيمت موادخام، تغييراتی        جوئی در درنتيجة صرفه

سازند، حتّا درصورتی         وجودآيد، آنگاه تغييرات مزبور همواره نرخ سود را متأثر می به
  کامالً دست نخورد باقی          را    ارزش    رخ اضافهن تغييرات، دستمزد ولذا مقدار و که اين هم

Cرا در فورمول  Cگذاشته باشند. تغييرات مزبور تغييرات 
v ḿ  دهند و درنتيجه        تغيير می

  گردند. بنابراين در اين مورد ــ برخالف آنچه                      کسر می   موجب دگرگونی ارزش تمام  
که اين تغييرات درکدام            تفاوت است     بی  ارزش ديده شد ــ کامالً           که در مطالعة اضافه    

                                                
شدن و انقباض. ترجيح          يده کش  شدن، درهم    معنای فشرده ز مصدر ترنجيدن، کلمة قديم فارسی به) ا۱(

کار رفته      که در متن به   Contractionکلمة التينی  کلمة فارسی در مقابل جای انقباض از اين ايم به داده
 کنيم.  استفاده
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های صنعت متأثر از اين تغييرات، آنهائی                  های توليدی رخ داده است، آيا رشته        محيط
که سرماية ثابت برای         کنند يا آنهائی      کارگران توليد می         هستندکه وسايل زيست برای         

مورد تغييراتی       نمايند. آنچه دراينجا بيان شد در  توليد اين قبيل وسايل زيست ايجاد می
تجملی   شود معتبراست، و تحت عنوان محصول           تجملی می که عارض توليد وسايل هم

  کار الزم است. که برای بازتوليد نيروی بايد در اينجا هرتوليدی را مشمول دانست
سنگ،گاز وغيره نيز تحت عنوان موادخام               دراينجا موادکمکی ازقبيل نيل، ذغال

رود،     آالت سخن می     اين تاآنجاکه در اين مبحث از ماشين                بر اند. عالوه        جا داده شده
موادخام ويژة آنها عبارت از آهن، چوب، چرم وغيره است. بنابراين قيمت خودآنها                           

گردد. هرگاه        شود متأثر می     شان وارد می       که در ساخت     از نَوسانات بهای مواد خامی             
اه نَوسانات مربوط به مواد             کند، خو    ها ترقّی    آالت در اثر نَوسانات قيمت             قيمت ماشين  

ئی باشدکه در      کمکی  اند و خواه مربوط به وسايل               خامی باشدکه ازآن ترکيب شده             
کند.   همان نسبت تنزّل می       شوند، آنگاه نرخ سود به          آوردن مواد مزبور صرف می      عمل

  درحالت عکس اثر آن معکوس است.
ات قيمت مادة خام        گيرد محدود به نَوسان          که از اين پس انجام می            هائی   بررسی  

مثابه مصالح در ساخت          که به   خواهد بود، ولی مورد بررسی نه آن مادة خامی است                         
  ئی  کنند و نه آن مادة کمکی          رودکه چون وسيلة کار عمل می             کار می    آالتی به     ماشين 

مثابه مادة خام در روند                که به   ای   گردد، بلکه آن ماده            که درکاربرد آنها صرف می             
شود تحت بررسی قرار خواهدگرفت. فقط در اينجا بايد نکتة ذيل                     وارد می توليدکاال

سنگ، چوب وغيره، يعنی عناصر            های طبيعی چون آهن، ذغال             را متذکّر شد: ثروت        
منزلة بارآوری طبيعی سرمايه جِلوِه               آالت در اينجا به     عمدة ساخت و استفاده از ماشين

شمار  تمزد، خود رکنی از تشکيل نرخ سود به     بودن دس کنند و مستقل از باال يا پائين می
  روند. می
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Cازآنجاکه نرخ سود مساوی با 
 m 

v c يا  
 m


که هرآنچه موجب  است است، روشن  
آورد،      وجود می     نرخ سود نيز تغييری بهگردد، در  Cولذا در مقدار  cتغييری در مقدار 

ناسب متقابل آنها هم ثابت مانده باشند. ولی مادة خام جزِء                   ت vو  mکه  حتّا درصورتی
که مادة خام       هائی از صنعت     دهد. حتّا در رشته        ای از سرماية ثابت را تشکيل می              عمده  

صورت موادکمکی يا اجزاِء            شود، باز جزِء مزبور به     اش درآنها وارد نمی معنای ويژه به
طريق     آن از اين  شود و نَوسانات قيمت  یها وغيره درآنجا داخل م کنندة ماشين ترکيب

تنزل نمايد، آنگاه     d = مبلغی کند. هرگاه قيمت مادة خام به متناسباً درنرخ سود تأثير می

C
 m  يا v c

 m


 d  C مبدل به  
 m


v  d)  (c يا  
 m


کند.   رقّی می  نرخ سود ت    گردد. بنابراين          می  

Cنمايد، آنگاه اگر قيمت مادة خام تنزل عکس به
 m يا v c

 m


d  Cبه   مبدل    
 m


v  d)  (c يا  
 m


  
نرخ    ماندن شرايط ديگر،         نمايد. پس، با يکسان         نرخ سود تنزل می      گردد و بنابراين          می 

کند. از اينجا ازجمله معلوم              ت مادة خام تنزل و ترقّی می            سود در جهت معکوس قيم       
گرددکه حتّا اگر نَوسانات در قيمت مادة خام مطلقاً با تغييراتی در محيط فروش                                 می 

محصول همراه نباشد ولذا اگر از رابطة ميان عرضه و تقاضا نيز صرف نظر شود، باز تا       
عالوه    های صنعتی بااهميت است. به        کشور   بودن قيمت مادة خام برای              چه اندازه نازل          
که بازرگانی خارجی حتّا آنگاه نيز در نرخ سود مؤثر                           آيد   دست می   اين نتيجه نيز به     

ساختن وسايل الزم زيست         که از همة تأثيراتش بر روی دستمزد، که از راه ارزان است
های موادخام يا           شود، صرف نظرگردد. بازرگانی خارجی ازجمله قيمت                         اعمال می    

دهد. ديد       شوند مورد تأثير قرار می            ئی را که در صنعت ياکشاورزی وارد می                    کمکی 
آن با نرخ اضافه         که تاکنون درمورد ماهيت نرخ سود و تفاوت مشخص                     کامالً ناقصی    

که از راه تجربة           که ازسوئی اقتصاددانانی             ارزش وجود داشته موجب آن شده است                   
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شوند، آن را       روی نرخ سود دريافته و متذکّر می                عملی تأثير پراهميت مادة خام را بر           
که از سوی ديگر         ، درحالی     ) ١( (تورنس)     کلّی غلط توضيح دهند       ازلحاظ تئوريک به         

،که به اصول عمومی سخت پابندند، تأثير بازرگانی      )٢(ريکاردوبرای اقتصاديونی مانند 
  خارجی مثالً درمورد نرخ سود مجهول مانده است.

گمرکی مواد خام برای صنعت            که لغو يا تخفيف حقوق       زرگی  بنابراين اهميت  ب    
المقدور آزاد مواد خام، شعار                  همين جهت ورود حتّی         داراست قابل درک است. به             

داد. همين امر         گمرکی را تشکيل می       تر حمايت    يافته   تر و تکامل     اساسی سيستم عقالنی   
بود،که درکنار مسئلة     )٣(آزادی تجارت نيز مسئلة اساسیِ مورد توجه هواداران انگليسی

آن نموده      به  [مختصر]  مقصور ديگر هرچيز از ، هم خود را قبل)٤(گمرکی غالّت لَغوِ حقوق
  گردد. گمرکی پنبه نيز ملغی بودند،که عوارض

                                                
)۱ (Torrens, Robert   دربارة اين شخص به) ل۱۸۳ة فارسی، زيرنويس صفحة سرمايه، ترجم جلد او  

که در متن به اين اقتصاددان انگليسی      ای همين بازنويسی] مراجعه شود.) اشاره ۲۸۹[زيرنويس صفحة 
،  An Essay on the Production of Wealthگفتة او تحت عنوان:          کتاب پيش    شده است مربوط به      

 و بعد است. ۲۸ص 

)۲ (Ricardo, David )اقتصادکالسيک [اوج]  تحقيقاتش ذُروة که ن مشهورانگليسیاقتصاددا دربارة اين
 ۵۶سرمايه، جلد اول، ترجمة فارسی[زيرنويس صفحة  کتاب  ۵۵بورژوائی است، به زيرنويس صفحة 

  تحت عنوان:  ريکاردوکتاب  همين بازنويسی] مراجعه شود.) اشارة مصنف دراينجا به
“On the Principles of Political Economy, and Taxion”  

 ).۱۳۸ـ  ۱۳۱است. (صفحات 

 آمده است. Freetradersکلمة انگليسی  ) در متن۱(

گمرکی سنگينی  بر ورود غالّت  آن پارلمان انگلستان حقوق که طبق ۱۸۱۵) مبارزه برای لغو قانون ۲(
ات ادامه داشت. قانون مزبورکه هم زندگی طبق ۱۸۴۶کرده بود، تا سال  سود زمينداران بزرگ وضع به

شدن  کشيده بود و هم ازلحاظ آنکه موجب باالرفتن دستمزدها و تنگ                  گرانی سخت زحمتکش را به
شد بورژوازی انگلستان را نيز ناراضی ساخته بود ولذا نبرد متّفقی را عليه زمينداران                                بازار داخلی می

 بزرگ برانگيخت تا به لغو قانون منجرگرديد.
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دادن اهميت تنزل         ای برای نشان        منزلة نمونه     تواند به آرد درصنايع پنبه، می کاربرد
حال   خام بلکه دربارة يک مادة کمکی، که درعين         هم نه درمورد يک مادة  قيمت، آن

از همان سال        ١.گرِگ    ه ر.   که   کار رود. از محاسباتی            رکن عمدة تغذيه نيز هست، به          
 ۲۵۰۰۰۰ريسی مکانيک و      دستگاه پنبه  ۱۰۰۰۰۰آمدکه انجام داده بود چنين برمی ۱۸۳۷

 ۴۱کردند، ساليانه        یکبيرکار م     ئی،که درآن زمان در بريتانيای      ريسی دستی دستگاه پنبه
-براين باز يک       نمودند. عالوه      ن پودها مصرف میساخت را برای چسبان ميليون فوندآرد

گرفت.    منظور سفيدگری و روندهای ديگر مورد استفاده قرار می                          مقدار به      سوم اين    
شده برای ده سالة اخير ساالنه به               سان مصرف می     راکه بدين       آردی    وی ارزش مجموع

دادکه       آرد در قارة اروپا نشان            کند. مقايسه با قيمت استرلينگ برآورد می يرةل ۳۴۲۰۰۰
گمرکی غلّه تحميل شده بود، تنها            داران بابت حقوق           کارخانه     که به   ئی  هزينة اضافی    

اين هزينة اضافی         گرِگ  گرديد.      استرلينگ بالغ می       ليرة   ۱۷۰۰۰۰برای آرد، ساليانه به       
ای   زند و از مؤسسه       استرلينگ تخمين می      ليرة    ۲۰۰۰۰۰کم به   دست  ۱۸۳۷برای سال  را

است. بنابه        شده  ليره بالغ می      ۱۰۰۰آن بابت آرد، ساليانه به            کندکه خرج اضافیِ     ياد می
کار   شناس و درست     اندرکار، حساب         داران بزرگ، مردان دست  همين داليل "کارخانه

  بود." الً کافی میکار روزانه کام  شد ده ساعت اندکه اگرگمرک غالّت لغو می گفته
  

  (“Rep. Fact. Oct. 1848”, p. 98)  
  

گمرکیِ غالّت لغو شد و عالوه برآن عوارض پنبه و ديگر مواد خام نيز                              حقوق  
-کارخانه     برداشته شد، ولی هنوز ديری از حصول اين منظور نگذشته بودکه مخالفت                       

همه   لی با اين    کار شديدتر از هر وقت ديگر درگرفت. و                    داران عليه قانون ده ساعت             
ای صورت قانونی يافت، نخستين              که درست پس ازآن، کار ده ساعتة کارخانه                    وقتی  

  آمد. عمل آوردن عمومیِ دستمزدها به آمد عبارت ازکوششی بودکه برای پائين پی

                                                
 .The Factory Question and the Ten Hours Bill”, by R. H.Greg, London, 1837, p. 115“ ـ۳
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که مواد مزبور        محصولی    ارزش   يکباره در طورکامل و ارزش موادخام وکمکی به
که ارزش عناصر سرماية استوار     شود، درحالی ارد میروند و کار می برای ساختن آن به

گردد. از اين           ميزان فرسايش عناصر مزبور ولذا تدريجاً در محصول وارد می                            فقط به  
درجة بسيار زيادتری متأثر از قيمت                   شودکه قيمت محصول به         حکم چنين نتيجه می    

کلّ سرماية     ارزشیِ    موادخام است تا ازقيمت سرماية استوار، بااينکه نرخ سود طبق مبلغ
شود، صرف نظر ازآنکه چقدر ازآن مصرف شده يا نشده باشد.                         کاررفته تعيين می       به 

کاالست    يافتن يا محدودگشتن بازار، وابسته به قيمت تک                    که توسعه   ولی روشن است     
گيرد ــ گواينکه اين مطلب را           و در نسبت معکوس با ترقّی يا تنزّل اين قيمت قرار می         

کاالها بنا به       که  شويم، زيرا فرض ما هنوز اين است               طور ضمنی متذکّر می      در اينجا به     
گردند     که از رقابت ناشی می         روند ولذا نَوسانات قيمتی            فروش می     که دارند به       ارزشی   

آيدکه با باالرفتن قيمت           ين در عمل نيز چنين پيش می        هنوز مورد نظر ما نيستند. بنابرا             
آمدن    کند و همچنين درمورد پائين           سبت ترقّی نمی   همان ن   مادة خام، قيمت محصول به

افتدکه در     نمايد. پس اتفاق می همان نسبت تنزّل نمی قيمت مادة خام قيمت محصول به
گيردکه چنانچه       ديگر باالتر از وضعی قرار می      تر و درحالت يک مورد نرخ سود پائين

  داد. رفتند رخ می فروش می کاالها بنا به ارزششان به 
آالت وارد درکار با تکامل نيروی بارآور                         گذشته: حجم و ارزش ماشين           ناز اي    

که   همان نسبتی    نمايد، يعنی نه به       که بارآوری ترقّی می         نسبتی کند ولی نه به کار نمو می
دهند. بنابراين درآن رشته از صنايعی                  آالت مزبور محصول بيشتری تحويل می               ماشين 

خود محصولی       کار   محمول که هائی رشته درآن عنیشود، ي می وارد درآن که مادة خامی 
شود که طبق آن      ای بيان می کار درست در رابطه ازکارگذشته است، افزايش بارآوریِ

نمايد ولذا در حجم           کميت بزرگتری از مادة خام، کميت معينی ازکار را جذب می                           
گردد    می   محصول   به  مبدل    کار    شودکه مثالً طی يک ساعت     فزايندة مادة خامی تعبير می

يابد، ارزش        که نيروی بارآورکار تکامل می                نسبتی  آيد. پس به      کاال درمی      صورت   و به  
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تنها از    دهد، نه     ای از ارزشِ محصول ـ کاال را تشکيل می                  مادة خام جز پيوسته فزاينده            
 اجزاِء مقسوم       يک از  هر که در علّت اين شود بلکه  به که تماماً درکاال وارد می جهت اين

کار افزودة        به   که مربوط     آالت وسهمی    ماشين فرسايش به که مربوط کلّ، سهمی محصول
پذيرند. درنتيجة اين حرکت نزولی، جزِء ارزشیِ  جديد است هر دو پيوسته کاهش می

اثر باالرفتن        کند، مگرآنکه در نسبی نمو می طور شود به خام تشکيل می ديگرکه ازمادة
وسيلةکاهش متناسبی      کند، رشد مزبور به     ة خام را توليد میکه خود ماد کاری بارآوریِ

  گردد. در ارزش مادة خام خُنثی
کنندة   اين: ازآنجاکه مواد خام وکمکی عيناً مانند دستمزد اجزاِء ترکيب                  بر اضافه

رود    فروش می     بارکه محصول به        از هر دهند ولذا بايد پس سرماية گردان را تشکيل می
         آالت فقط بايد آنچه فرسوده             که برای ماشين      ر شود، درصورتی      جاشان کامالً از نو پ

گردد ــ و عمالً در اين مورد               صورت ذخيره ـ مايه، جبران              هم بدواً به       شود، آن      می 
های جداگانه سهم خود را           که هر يک از فروش وجه مسئلة اساسی دراين نيست هيچ به

شودکه مجموع فروش سال،          فرض    است  کافی   در اين ذخيره ـ مايه اداکرده باشد فقط      
شود  می   سان باز دراينجا ديده      است. بدين منظور ادا نموده سهم ساالنة خودرا برای اين 

کاال   از فروش       که قيمت نقدشدة حاصل      که چگونه ترقّیِ قيمت مادة خام، درصورتی                 
ا تواند تمام روند بازتوليد را محدود ي                     برای جبران تمام عناصرکاال کفايت نکند، می                 

آن باشد غير   که مطابق با پاية فنّی متوقّف ساخته، و يا آنکه پيگيریِ روند را در سطحی
به       از ماشين          نَحوی   ممکن نمايد،  و يا مجموع             که يا فقط بخشی  آالت مشغول باشند 

  ها نتوانند مطابق تمام مدت معمولی خود کارکنند. ماشين
ا نَوسانات قيمت مادة خام          های ناشی از فضوالت ب           که هزينه    سرانجام بايدگفت      

يابند. اما در اينجا نيز       کاهش می آن  آن افزايش و با تنزّل  نسبت مستقيم دارند و با ترقّی
  شدکه: هنوزگفته می ۱۸۵۰حدی وجود دارد. در

که   کسی  زحمت برای      "يکی از منابع مهم زيان ناشی از ترقّیِ قيمت مادة خام، به                        
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من   خيزد. به     که از آشغال برمی         است وآن زيانی است         عمالً ريسنده نيست چشمگير        
ويژه آنکه جنس        های ريسنده، به        کند، هزينه     دهندکه هرگاه قيمت پنبه ترقّی      اطالع می

دهد،    شده نشان می     نسبتی بيش ازآنچه قيمت اضافی پرداخت              برد، به کار می تر به پست
رسد. هرگاه اين         % می  ۱۵خوبی تا     کند. آشغال ريسندگی نخ ضخيم به    افزايش پيدا می

2درصد، زيانی در حدود 
 ۳قيمت   وجود آوردکه به        ای به پنس در هر فوند برای پنبه 1

پنس ترقّی     ۷محض اينکه قيمت پنبه به هرفوند  ونيم خريداری شده است آنگاه به پنس
  د."  نماي پنس ترقّی می ۱شود به  که در هر فوند حاصل می نمايد، زيانی

  

(“Rep. Fact. April 1850”, p. 17)  
  

کردکه      حدی ترقّی     آمريکا، قيمت پنبه به        که درنتيجة جنگ داخلی         ولی هنگامی    
  کلّی لحن ديگری اختيار نمود: اخير شنيده نشده بود،گزارش به در يکصد سال 

  

ل شود و استفادة مجدد ازآشغا            که اکنون در ازاِء آشغال پنبه پرداخته می                     "بهائی   
کندکه از تفاوت اُفت ميان            منزلة مادة خام درکارخانه، تا حدی جبران زيانی را می                       به

2گردد. اين تفاوت تقريباً به              پنبة هندی وآمريکائی ناشی می          
شود. زيان      % بالغ می    1۱۲

4که درواقع پنبه برای ريسنده      نَحوی % است به۲۵کاربردن پنبة هندی  ناشی از به
بيشتر  1

پنس قيمت    ۶يا   ۵که پنبة آمريکائی هر فوند           شود. آنگاه      خرد تمام می   که می از قيمتی

4داشت، زيان ناشی از اُفت چندان مهم نبود زيرا اين زيان از
فوند تجاوز       پنس در هر    3

از   گ قيمت دارد و ضرر ناشی      شيلين ۲که هر فوند پنبه  کرد، ولی اين زيان، اکنون نمی
)  ١(رسد، بسيار بااهميت است."  پنس می ۶آشغال به

(“Rep. Fact. Oct. 1863”, p. 106)
  

                                                
 ۳که برای آشغال ذکرشده بايد  پنس زيانی ۶جای ) آخرين جملة گزارش اشتباهی را در بر دارد. به۱(

شد ولی برای پنبة آمريکائی            % بالغ می    ۲۵پنس آمده باشد. درحقيقت اين زيان درمورد پنبة هندی به 
2فقط از

 است، چنانکه قبالً نيز بر پاية همين درصد، در         اينجا سخن از پنبة اخير % بود و در۱۵تا  1۱۲
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.II ،افزايش وکاهش ارزشِ سرمايه  

  رهاسازی و پابندسازیِ آن
  

کنيم، سيستم اعتباری و        که ما در اين فصل بررسی می           هائی   کامل پديده     گسترش
-طورکلّی پايه و فضای حياتیِ شيوة توليد سرمايه                 انی را، که به      نيز رقابت در بازار جه  

داری فقط        تر توليد سرمايه       دارد. ولی اين اَشکال مشخص               داری است، مفروض می            
گردندکه قبالً ماهيت عام سرمايه مفهوم شده  جانبه مطرح طور همه توانند به هنگامی می
حدود نقشة اثر ما قرارگرفته است و               گذشته طرح مطالب مزبور خارج از           باشد. از اين

هائی را که در عنوان            توان پديده       همه می   گردد. با اين        آن مربوط می       به ادامة احتمالیِ        
های مزبور در         نجا مطرح ساخت. پديده        ي کلّی در ا     صورت   اين بند ذکر شده است به         

ی از اين      ا  مرحلة اول بايکديگر و درثانی با نرخ سود بستگی دارند. و نيز طرح خالصه 
وجود    را به    های مزبور چنين پنداری     که پديده است سبب هم شده الزم مطالب ولو بدين

ارزش      آن  ــ که درواقع با حجم اضافه           گوئی نه فقط نرخ سود بلکه حجم آورندکه می
آن   ارزش، چه حرکت مربوط به حجم                توان مستقل از حرکت اضافه           يکی است ــ می   

  ن، کاهش يا افزايش پذيرد.باشد و چه مربوط به نرخ آ
آيا بايد از سوئی رهاسازی و پابندسازیِ سرمايه را و از سوی ديگر افزايش يا                                    

  های مختلفی مورد توجه قرار داد؟ منزلة پديده آن را به کاهش ارزش
آيد: مقصود ما از رهاسازی و پابندسازیِ سرمايه چيست؟       می پيش سؤال بدواً اين

                                                                                                       
گرفته است. ضمناً بايد اين نکته را نيز متذکّر بودکه                    پنس، محاسبة درستی انجام         ۶تا   ۵مورد قيمت     

مراتب     آمد، غالباً به       به اروپا می       های جنگ داخلی  که در اَثنای آخرين سال نسبت اُفت پنبة آمريکائی
  باالتر ازگذشته بود." ف. انگلس.
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که سرماية     آن چيزی جز اين نيست         ود مفهوم است. معنای خ خودیِ  افزايش وکاهش به
واحوال عمومی اقتصادی ــ زيرا سخن مربوط به سرنوشت ويژة                    موجود در اثر اوضاع

سرماية خصوصی معينی نيست ــ ازلحاظ ارزش، افزايش ياکاهش يابد ولذا ارزشِ                                  
کار   که ازطريق      ئی  ريز شده است، صرف نظر از باروری                که برای توليد پيش       ای سرمايه

  شود ــ ترقّی و تنزّل نمايد. اضافیِ مورد استفادة سرمايه حاصل می
مقياس   به   توليد    باشد   قرار     اگر  که است اين ما پابندسازیِ سرمايه مقصود عنوان تحت

معينی برداشت       های   محصول، حصّه  کلّ که از ارزش يابد، ضروراست خود ادامه گذشتة
عنوان     صر سرماية ثابت ومتغير برگردانده شود. آنچه تحت صورت عنا گردد تا از نو به 

مرزهای      درون      در باشد توليد که هرگاه  قرار است رهاسازیِ سرمايه موردنظرماست اين
بايستی    که تاکنون ضرورتاً می      کلّ محصول از ارزش يابد، جزئی قديم ادامه همان مقياس

رماية آماده و اضافی درآيد. اين                    صورت س   شد به  به سرماية ثابت يا متغير می          مبدل   
سازی يا پابندسازیِ سرمايه با آزادسازی يا حبس درآمد فرق دارد. مثالً اگر اضافه   رها

گشتن   است درنتيجة ارزان باشد،آنگاه ممکن C = x سرماية مفروضی ساليانه برای ارزش  
ا همان ميـزان     گردد ت     کافی    x – aشود،    داران وارد می      که در مصرف سرمايه کاالهائی 

دار تأمين نمايد. بنابراين جزئی از      بخش وغيره را مانندگذشته برای سرمايه وسايل لذت
منظور ازدياد مصرف يا برای تبديل            تواند يا به گردد و می است آزاد می aدرآمدکه = 

 a    +xشيوة زندگی   اگر برای ادامة همين عکس کار رود. به مجدد به سرمايه (انباشت) به
، که    aآيد، آنگاه يا بايد شيوة زندگی مزبور محدود شود يا جزئی از درآمد =                              زمال

  گردد. صورت درآمد خرج سابقاً انباشته شده است، اکنون به
  

ياهردوگردد         متغير   ياسرماية     ثابت   است شامل سرماية ممکن ارزش ياکاهش افزايش
  آنها باشد. ار ياگردان يا هردویجزِء استو تواند مربوط به و درمورد سرماية ثابت نيز می

  

ها نيز در زمرة        ساخته  که نيمه   در مورد سرماية ثابت الزم است مواد خام وکمکی     
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-سو، و ماشين    ايم از يک گردآورده آنها هستند و ما دراينجا آنها را تحت نام مواد خام

  آالت و سرماية استوار غير ازآن ازسوی ديگر، مورد توجه قرارگيرند. 
  

ويژه در رابطه با تأثير             اً تغييرات عارضه بر قيمت يا بر ارزش مواد خام را بهما فوق
که طبق    آن نسبت به نرخ سود مورد توجه قرار داده و ازآن قانون عامی انتزاع نموديم             

نسبت معکوس سطح ارزشی        ماندن شرايط ديگر، نرخ سود به              آن، درصورت يکسان           
شود  که تازه وارد فعاليت می             ای   در مورد سرمايه        گيرد. و اين قانون          مادة خام قرار می         

گذاری، يعنی تبديل پول به سرماية بارآور، برای نخستين بار                            که سرمايه    ولذا آنجائی      
  ، مسلّماً درست است.دهد روی می

کار افتاده است، بخش بزرگی از                 که تازه به       ای   نظر از اين سرمايه         ولی صرف    
که بخش ديگری در محيط          ن  قرار دارد درحالی             سرماية وارد درکار در محيط دورا                  
که بايد به پول       کاال در بازار موجود است              صورت   توليدی است. قسمتی از سرمايه به            

، وجود    ) ١( که داشته باشد     صورت پول، اعم از هر شکلی            گردد، قسمت ديگر به          مبدل  
در درون      داردکه بايد از نو به شرايط توليد برگردد. سرانجام، بخش ديگری از آن                                    

محيط توليد هستی داردکه قسماً در شکل بدوی وسايل توليد از قبيل مادة خام، مادة                               
آالت وعناصر ديگر سرماية    که از بازار خريداری شده، ماشين هائی ساخته کمکی، نيمه

که هنوز روند آمادگیِ            صورت محصولی است      استوار موجود است و قسمتی ديگر به      
که   است  ثير افزايش ياکاهش ارزش در اين مورد وابسته به تناسبی       پيمايد. تأ خود را می

کردن مسئله بدواً بيائيم            کنندة مزبور وجود دارد. برای ساده                    متقابالً ميان اجزاِء ترکيب 
و تمام سرماية استوار را نديده بگيريم و تنها آن قسمت از سرماية ثابت را که از مواد                   

که   شدن هستند وکاالهائی        که در حال آماده  الهائیها، کا ساخته خام، موادکمکی، نيمه
  در بازار قرار دارند ترکيب شده است مورد توجه قرار دهيم.

                                                
 صورت نقدی باشد خواه سندی، اعتباری وغيره. ) يعنی خواه به۱(



           ۱۶۷کارل مارکس    

  

 

- ای ــ نيمه    کاالهای پنبه      کند، آنگاه قيمت       هرگاه قيمت مادة خام، مثالً پنبه ترقّی      
اند    اخته شده  تر س  که با پنبة ارزان   ــ پارچه وغيره مانند آماده نخ وکاالهای ها مانند ساخته

هنوز واردکار نشده و در انبار موجود است           که ای پنبه کند. همچنين ارزش می نيز ترقّی
  نمايد. درمورد اخير، اين               می   است ترقّی    آمادگی در جريان  که هنوز ای و نيز ارزش پنبه
ر کا  درنتيجة تأثير قهقرائی، بيانگر زمان                سازی   آماده     درحال     پنبة که است ترقّی بدان سبب

و به محصولی       بيشتری می    گردد    کننده وارد می         ترکيب    مثابه جزءِ      درآن به        که  شود 
دار در      قبالً دارا بوده و سرمايه             خود که است ارزشی  بيشتر از   نمايدکه می منتقل  ارزشی 

  ازاِء آن پرداخت نموده است.
ای   مالحظه   لکه تودة قاب       قيمتی درمادةخام بروزکند درحالی  چنانچه ترقّی بنابراين 

  اين  رزش    آنها، در بازار موجود باشند، ا      صرف نظر ازمرحلة آمادگیِ ،آماده ازکاالهای
دهد. همين حکم       ئی در ارزش سرماية موجود روی می                  ترقّی   رود ولذا       کاالها باال می      

است. اين      توليدکنندگان نيز صادق           در مورد ذخائر مادة خام وغيرة موجود در دست                 
تواند زيانی را که درنتيجة تنزّل نرخ سود، ناشی از باالرفتن ارزش مادة   ارزش می ترقّی

ای از سرمايه حاصل شده         توليدی ويژه  دار و يا برای محيط سرمايه خام، برای يک تک
اينجا     ازآن زيان را تأمين نمايد. بدون آنکه خواسته باشيم در                        بيش اکند ي است جبران  

که   است متذکّرگرديم       الزم     بودن مطلب  زلحاظ جامعوارد جزئيات آثار رقابت شويم، ا
ای باشند آنگاه اين امر            مقدار قابل مالحظه     اوالً اگرذخائر مواد خام موجود در انبار، به 

کند.   می   است معکوساً تأثير     وجودآمده     خام به مادة توليد که درمنشأ ترقّی قيمتی به نسبت
ادة موجود در بازار فشار سختی به بازار وارد                        ها ياکاالهای آم         ساخته  ثانياً هرگاه نيمه      

نسبت قيمت    ساخته به   آماده و نيمه       کاالهای     شوندکه قيمت    آورند آنگاه مانع ازآن می               
  مادة خامشان ترقّی نمايد. 

کند يعنی تنزّل قيمت       درصورت تنزّل قيمت مادة خام عکس اين حالت بروز می   
که در    بخشد. کاالهائی       سود را افزايش می        ماندن شرايط ديگر، نرخ     مادة خام بايکسان
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شدن قرار دارند، ذخائر مادة                 که هنوز در جريان آماده              بازار موجود هستند، کاالهائی              
شوند و بدين سبب درمورد باالرفتن همزمان نرخ سود تأثير  کاهی می خام دچار ارزش

  نمايند. معکوس اعمال می
مقادير زياد تحويل   نو به مادة خام از که عملکرد، هنگامی مثالً هرقدر درپايان سال

که در    برداری، ذخائری           هنگام حاصل    کشاورزی به       گردد ولذا درمورد محصوالت              می
خام   تغييرات قيمت      همان ميزان تأثير        بازار موجود هستندکمتر باشد به   در محيط توليد و

  کند. تر بروز می خالص
که باالرفتن       قرار داشته است       در سراسر بررسیِ ما، مبدأ تحقيق بر پاية اين فرض                

ها بيان حقيقیِ نَوسانات  ارزشی هستند. ولی چون در اينجا سخن                       آمدن قيمت     يا پائين 
کند، مسئلة علّت   ها بر روی نرخ سود اعمال می که اين نَوسان قيمت برسر تأثيری است

ده در موردی       بروز اين نَوسانات درواقع اهميتی ندارد. بنابراين آنچه دراينجا تشريح ش
معلول نَوسانات ارزشی نبوده، بلکه از                 ها   رفتن قيمت    که باال و پائين        هم صادق است    

  تأثيرات سيستم اعتباری، رقابت وغيرآن ناشی شده باشد.
-پيش   کلِّ سرماية    ارزش     نسبت مازاد ارزش محصول به      با برابر نرخ سود ازآنجاکه

 ريخته   کاهی سرماية پيش      ز ارزش     رخ دهدکه ا       ريخته است، هرگاه ترقّی نرخ سودی              
ناشی شده باشد، اين ترقّی با زيانی از حيث ارزش سرمايه همراه است، چنانکه اگر                                  

حاصل شده باشد     ريخته   سرماية پيش     تنزّلی در نرخ سود روی دهدکه از ترقّی ارزش                 
  تواند احياناً با نفع قرين باشد. آنگاه تنزّل مزبور می
طورکلّی،     آالت وسرماية استوار به   ماشين اية ثابت يعنیديگرسرم اما درمورد جزِء

ها و زمين      ويژه به ساختمان       دهد و به     که درموارد مزبور رخ می               ئی  چون ترقّی ارزشی       
گردد، لذا در اين مقام             تواند مطرح   شود، بدون تئوری بهرة زمين نمی وغيره مربوط می

اهی تذکّرات زيرين دارای              ک  گوئی دربارة آنها نيست. ولی ازلحاظ ارزش        جای سخن
  کلّی است: اهميت
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آالت موجود و        گيرد، ارزش مصرف ماشين           که انجام می      های مداومی  ـ تکميل۱
کاهد.    آنها نيز می   کند ولذا از ارزش کم می طور نسبی ای و غيره را به کارخانه تأسيسات

گيرند    ه قرارمی     مورداستفاد     جديد آالت که ماشين ويژه درنخستين دورانی روند مزبور به
ازآنکه امکان بازتوليد ارزششان             اند ولذا پيش درجة مشخصی از رشد نرسيده هنوز به و

کند. اين خود يکی از          ای اعمال می      شوند، تأثير قاهرانه کهنه می درپِی را يافته باشند پِی
ستم شود و سي   اندازه دراز می  کار بی ها زمان الرسم دراين قبيل دوران که علی است عللی

  آالت در مدت      گردد تا ارزش ماشين هنگام روز و شب برقرار می کار به تعويض نوبتی
حساب   گزافی به    آنها مبلغ تری بازتوليد شود بدون آنکه الزم باشد بابت فرسايش کوتاه

اصالحات   آنها نسبت به آالت (عمرکوتاه ماشين کوتاه عمل عکس، زمان آيد. چنانچه به 
آالت مزبور جزِء ارزشیِ بسيار  سان جبران نشده باشد آنگاه ماشين شده) بدين بينی پيش

توانند با      که حتّا نمی    نَحوی   سازند به    زيادی بابت فرسايش معنَوی به محصول منتقل می         
   ١کار دستی نيز رقابت نمايند.

طورکلّی سرماية استوار به درجة               آالت، تأسيسات ساختمانی و به            هرگاه ماشين    
تغيير بماند،     آن تا مدت طوالنی بی           سيده باشدکه الاقل عوامل اصلیِ           معينی از رشد ر     

آيد    عمل می  های بازتوليد اين سرماية استوار به که در اُسلوب آنگاه درنتيجة اصالحاتی
آالت وغيره نه ازآن            ماشين  صورت ارزش  دهد. دراين کاهی روی می ارزش نظير همين

شوند و يا    ت بارآورترِ تازه سريعاً رانده میآال وسيلة ماشين کندکه به که تنزّل می جهت
های   که اکنون ماشين      يابد وغيره، بلکه بدان سبب            کاهش می    ميزان معينی     ارزششان به     
دهد    که توضيح می    است  از عللی    خود يکی  تر بازتوليد نمود. اين توان ارزان مزبور را می

                                                
نمونه  ۱ ازجمله نزد           ـ  به              نِ کّ. مس    (Babbage)  بابچ  هائی  اينجا  تنزّل دستمزد ـ نيز در  کار   معمولی ـ 

 )۱ـ۱(کریکه آقای  است چيزی غير ازآن کلّی کاهی مداوم به که اين ارزش همين جهت است رود و به می
  بيند. اش خواب می آهنگانه در مغز هم

 . بورژوائیدرجامعة طبقاتی آهنگی هوادار هم آمريکائی ـ اقتصاددان)۱۸۷۹ـ۱۷۹۳( Carey, Henry, Charles) ۱ـ۱(
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نند، يعنی پس ازآنکه        ک  چرا غالباً مؤسسات بزرگ فقط در دست دوم رونق پيدا می                        
که آن را ارزان خريده است توليد خويش را با                         مالک اولی ورشکست شده و دومی             

  نمايد. کمتری آغاز می گذاریِ سرمايه
دهنده يا      که همان علل ترقّی       کشاورزی اين امر چشمگير است              مورد     ويژه در      به 

زيرا سرماية مزبور         دهند    می  يا تنزّل     ترقّی  ارزش سرمايه را     دهندة قيمت محصول، تنزّل
  .)١()ريکاردواست. ( وغيره  دام غلّه، يعنی همان محصول، از  اعظم خود عبارت درقسمت

  

  ٭
  

  گفته شود. که باز دربارة سرماية متغير مطالبی اکنون الزم است
بازتوليد       برای  که زيستی وسايل ارزش اينکه علّت رود به کار باال نيروی هرگاه ارزش

کار درنتيجة تنزّل ارزش             عکس ارزش نيروی          ست ترقّی نموده است ويا به          آن الزم ا      
اين وسايل زيست کاهش يابد ــ و افزايش وکاهش ارزش سرماية متغير بيانگر چيز                                

که طول روزانة کار يکسان             غير از اين دو مورد نيستند ــ آنگاه، درصورتی                    ديگری به
ارزش باکاهش          ترقّیِ اضافه    کار و زش نيرویار ارزش با افزايش  مانده باشد، تنزّل اضافه

واحوال ديگری رهاسازی             کند. ولی ممکن است اوضاع  مزبور تطبيق می  ارزش نيروی
ای   بستگی داشته باشند و اين مسئله            حال با آن هم        و پابندسازیِ سرمايه ــ نيز درعين             

صار دربارة آن      اخت که پيش از اين مورد بررسی قرار نگرفته است و اکنون بايد به است
  گفت. سخن

کار، دستمزدکاهش يابد (که حتّا ممکن                چنانچه درنتيجة تنزّلی در ارزش نيروی   
دردستمزد      تاکنون     که  ازسرمايه آنگاه بخشی باشد)  قرين کارنيز واقعیِ  قيمت  ترقّیِ با است

مر  دهد. تأثير اين ا         گردد و رهاسازیِ سرماية متغير روی می                 گذاشته شده بود آزاد می     
                                                

)1(             David Ricardo: “On the principles of Political Economy and the Taxation”,  

 London, 1821, ch. 2. p. 124. 
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که سرماية مزبور با نرخ          طور ساده عبارت از اين است  گذاریِ جديد به درمورد سرمايه
حرکت    کار به    کميت  کمتر ازگذشته همان        کند. با پولی       کار می    ارزش باالتری           اضافه  
رود.     شدة آن باال می       زيان جزِء پرداخت           سان جزِء ناپرداختة کار به             آيد و بدين      درمی   

ارزش ترقّی         تنها نرخ اضافه      که تاکنون در عمل بوده است نه              ی ا  ولی در مورد سرمايه          
آزاد      حاال در دستمزد نهاده شده بود که تا ای کند بلکه عالوه برآن جزئی از سرمايه می
بايستی،    دادکه می      می   را تشکيل    ئی دائمی وجزِء گردد. تاکنون سرماية مزبور بند بود می

شد، بابت دستمزد      کسر می   ازفروش محصول    ذشته، گ مقياس درصورت ادامة فعاليت به
گرديد. اکنون اين جزء در               مثابه سرماية متغير وارد عمل می    شد و به گذاری می سرمايه

توسعة   گذاریِ جديد، خواه برای               منزلة سرمايه     تواند به     اختيار قرارگرفته است ولذا می              
ديگر، مورد        يدی محيط تول     آن در       کارانداختن        منظور به    وکار و خواه به          کسب    همان  

  استفاده قرارگيرد.  
 ۵۰۰بود تا در هفته        استرلينگ الزم می        ليرة   ۵۰۰که بدواً      کنيم  طور مثال فرض       به 

استرلينگ     ليرة   ۴۰۰شدند و اکنون برای اين منظور فقط                کار واداشته می        نفرکارگر به     
 ۱۰۰۰صورت اگر حجم ارزش توليدگشته در هردو مورد =                         الزم آمده باشد. دراين             

استرلينگ و     ليرة   ۵۰۰ارزش هفتگی =         استرلينگ باشد، درمورد اول حجم اضافه                  ليرة  

500عبارت از ارزش  نرخ اضافه
ارزش      اضافه    حجم از تنزّل دستمزد  % بود. ولی پس۱۰۰=500

شود  ليرةاسترلينگ می       ۶۰۰ليرةاسترلينگ =    ۴۰۰ليرةاسترلينگ منهای  ۱۰۰۰عبارت از

400ارزش          افه و نرخ اض    
ارزش، برای            نرخ اضافه    گردد. و اين باالرفتن              % می  ۱۵۰=    600

ای و سرماية ثابت متناسب با آن،               ليره   ۴۰۰سرماية متغير      خواهد با يک      که می   کسی 
آمده است. ولی          دست  مؤسسة جديدی در همان محيط توليدی بازکند، تنها نتيجة به                     

  اين نيست     کارکردن است، تنها نتيجه عبارت از     که درحال ای سهدراين مورد برای مؤس
استرلينگ     ليرة   ۶۰۰به   ۵۰۰ارزش از   که در اثرکاهش ارزشِ سرماية متغير حجم اضافه
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 ليرة  ۱۰۰کرده است. عالوه بر اين             % ترقّی   ۱۵۰به  ۱۰۰ارزش از   بالغ شده و نرخ اضافه

کشی   کار را مورد بهره          توان بازهم باآن می که است متغيرآزاد شده استرلينگ از سرماية
گيرد   نَحوِ سودآورتری انجام می            کار به   کميت همان از کشی تنها بهره قرارداد. بنابراين نه

ليرةاسترلينگ، باهمان         ۱۰۰کندکه درنتيجةآزادشدن  بلکه اين امکان نيز وجود پيدا می
کشی   با نرخ باالتر مورد بهره     ای تعدادکارگری بيش ازگذشته را  ليره ۵۰۰سرماية متغير

  قرار داد.
که نسبت بدویِ تقسيم محصول،          کنيم  اکنون معکوس اين حالت را ببينيم. فرض             

% ۱۵۰ارزش=       ولذا نرخ اضافه   v ۴۰۰  +m۶۰۰ =۱۰۰۰عبارت از  کارگر شاغل، ۵۰۰با 

5 درهرهفته کارگر حالتی باشد. بنابراين درچنين
4

شيلينگ دريافت      ۱۶گ =  ليرةاسترلين     
نفرکارگر درهفته         ۵۰۰کند. چنانچه درنتيجة باالرفتن ارزش سرماية متغير، اکنون                       می

صورت مزد هفتگیِ هرکارگر برابر با يک        دارند، درآن استرلينگ خرج برمی ليرة ۵۰۰
کار   کارگر را به       ۴۰۰تواند  استرلينگ فقط می ليرة ۴۰۰استرلينگ خواهد بود ولذا  ليرة

اند    دارد. بنابراين اگر قرار باشد باز همان تعدادکارگرانی را که تاکنون اشتغال داشته   وا
-و درآن      v  ۵۰۰    +m  ۵۰۰    =۱۰۰۰حرکت درآورد، آنگاه چنين خواهيم داشت:                      به 

3نسبت  %، ولذا به  ۱۰۰به ۱۵۰ارزش از  صورت نرخ اضافه 
، تنزّل خواهد داشت. دراين               1

ارزش      نو تنها نتيجة حاصله عبارت از تقليل نرخ اضافه                 گذاری   يک سرمايهمورد برای 
است و بس. هرگاه شرايط ديگر يکسان مانده باشند، نرخ سود نيز در ارتباط با اين                                    

باشد، آنگاه درمورد     c =۲۰۰۰کند. اگر مثالً   همان نسبت، تنزّل می تقليل، هرچند نه به

c۲۰۰۰  +v ۴۰۰  +m۶۰۰ =۳۰۰۰   .ḿ  =۱۵۰  ، %ṕ   =2400داشت:  خواهيم چنين اول
600 =

=   c ۲۰۰۰  +v ۵۰۰  +m ۵۰۰  =۳۰۰۰   ،ḿ    =۱۰۰    ، %ṕ% . و درمورد دوم چنين:   ۲۵

2500
دست   ای به    که درحال عمل است نتيجة دوگانه  ای % . بالعکس برای سرمايه۲۰=  500
کار   کارگر را به       ۴۰۰توان     رلينگ سرماية متغير اکنون فقط می         است   ليرة    ۴۰۰آيد. با  می
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  ارزشی     مزبور اضافه     کارگران . بنابراين %۱۰۰با ارزشی برابر  اضافه هم بانرخ واداشت وآن
درآورن       حرکت  دهند. عالوه بر اين چون به ليرةاسترلينگ تحويل می ۴۰۰ارزش کال به

صورت   نفرکارگراست، درآن           ۵۰۰ينگ مستلزم  استرل    ليرة   ۲۰۰۰ارزش  سرماية ثابتی به
آورند.      درمی  حرکت ليرةاسترلينگ را به۱۶۰۰ارزش نفرکارگرفقط سرماية ثابتی به ۴۰۰

5که تاکنون داشته است ادامه يابد و                  مقياسی  بنابراين چنانچه قرار باشدکه توليد به                
1 

استرلينگ     ليرة   ۱۰۰ميزان     سرماية متغير به    آالت راکد نمانند، آنگاه ناگزير بايد                 ماشين
کار واداشته شوند. و اين             نفرکارگر به       ۵۰۰افزايش يابد تا ازآن پس نيز مانندگذشته                

که تاکنون دراختيار بوده است پابند                   پذير نيست مگرآنکه سرماية آزادی                امر امکان     
جبران     ط برای   شد اکنون فق    بايست صرف توسعه می که می انباشت از شود، يعنی جزئی

کردن تخصيص      مثابه درآمد برای خرج             کار رود يا آنکه قسمتی ازآنچه به                کسری به    
گذاریِ بيشتری       صورت با سرمايه      داده شده بود به سرماية قديمی افزوده شود. دراين                         

ارزش      ليرةاسترلينگ کمتر اضافه        ۱۰۰بابت سرماية متغير،         استرلينگ    ليرة   ۱۰۰ميزان    به
کارگماشته شوند سرماية بيشتری          آنکه همان تعدادکارگران به                دد. برای      گر  توليد می   

نمايد    که هرکارگر منفرداً تسليم می            ارزشی     ل اضافه   حا   کند و درعين      ضرورت پيدا می      
  شود. کمتر می

  

شوند،   که از پابندشدن سرماية متغير ناشی می             هائی   که از رهائی و زيان            فوايدی    
است و بنابراين تحت     عمل کنندکه درحين وجود پيدا میای  هردو فقط درمورد سرمايه

سو و  گذاریِ نو، فايده از يک              باشد. درمورد سرمايه          شرايط معينی درحال بازتوليد می      
شود  تغييری می     ارزش و      آمدن نرخ اضافه پائين يا ديگر محدود به باالرفتن زيان ازسوی 

  گردد. نرخ سود میهمان نسبت، عارض  که در ارتباط با آن، و لو نه به
  

  ٭
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ايم،    آن فارغ شده       اکنون از بررسیِ  سرماية متغير،که ما هم پابندسازیِ و آزادسازی
های بازتوليد نيروی          وباالرفتن ارزش عناصر سرماية متغير، يعنی هزينه   آمدن نتيجة پائين

تعداد    ماندن نرخ دستمزد،     نيروی بارآور، بايکسان تکامل علّت چنانچه به کار است. ولی 
آنگاه نيز       حرکت درآورد،          کارگر الزم شود تا همان حجم سرماية ثابت را به                    کمتری  

  عکس، اگر در پِیِ         که آزادسازی سرماية متغير انجام پذيرد. همچنين به                       ممکن است  
نيروی بارآورکار،کارگران بيشتری برای چرخاندن همان حجم سرماية ثابت                                    کاهش  

الحاقی متغير نيز روی دهد. ولی                 پابندساختن سرماية     که   آيند، آنگاه ممکن است         الزم   
بود   مورد استفاده         متغير   مثابه سرماية     که سابقاً به    ای   در مقابل، چنانچه جزئی از سرمايه              

- ترکيب    اجزاءِ      بندی   سهم  تغييری در رود ولذا فقط کار سرماية ثابت به صورت اکنون به
ارزش مانند        البته اين رويداد بر نرخ اضافه                وقوع پيوندد، آنگاه           کنندة سرماية واحد به        

-که در اينجا تحت عنوان پابند            گذارد ولی مربوط به قسمتی نيست              نرخ سود تأثير می   

  سازی وآزادسازی سرمايه مطرح است.
آمدن ارزش        تواند درنتيجة باالرفتن يا پائين               چنانکه ديديم، سرماية ثابت نيز می             

هم مقيدگردد و هم آزاد شود. اگر از اين مورد              که ازآن ترکيب يافته است،  عناصری
غير   که (به    پذير است    صرف نظر شود، پابندسازی سرماية ثابت فقط درصورتی امکان                     

گردد) نيروی بارآورکار     سرماية متغير به سرماية ثابت تبديل می از که جزئی از مواردی
ثابت    و بنابراين سرماية     بارآورد به بيشتری محصول کار، باشد ولذا همان حجم کرده ترقّی

واحوال معينی ممکن است همين امر با وجود            حرکت درآورد. در اوضاع بيشتری را به
مقدارکار برای          که، مثالً درکشاورزی، همان     نَحوی دهد، به نيروی بارآور روی کاهش 

کشی  توليد بيشتری ازقبيل بذر وکود و زِه      آنکه همان محصول را توليد نمايد به وسايل 
دهد از سرماية        وغيره احتياج پيداکند. ممکن است بدون آنکه کاهشی در ارزش روی 

اصالحات،کاربرد نيروهای طبيعت وغيره اين        اثر آزاد شود، مثالً اگر در ثابت مقداری
تر   به سرماية ثابت پرارزش            سبتن تری    ارزش     کم  وجود آيدکه سرماية ثابت            امکان به    
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  دهد. گذشته همان خدمات فنّی را انجام
  

رفتند،     فروش شدند، يعنی به پول مبدل کاالها به ازآنکه ، پس)١(دوم ديديم درکتاب
نَحوی   به   درآيد      ثابت   عناصرمادیِ سرماية صورت نو به قهراً بايد از ازاين پول جزِء معينی

هائی باشدکه مقتضای خصلت فنّی مشخص هر محيط              که اين تبديل دقيقاً طبق نسبت         
چشم بپوشيم ــ     متغير   سرماية    ولذا از       دستمزد ست. در اين مورد ــ اگر ازتوليدی معين ا

که متضمن موادکمکی نيز          ها عبارت از مادة خام است               مهمترين عامل در همة رشته         
ئی اهميت دارندکه مادة خام               های توليدی      آن رشته    ويژه برای       به  موادکمکی      شود.   می 
طورکلّی صنايع استخراجی. آن        انند معادن و بهشود، م معنای خاصّ درآنها وارد نمی به

آالت    که ماشين   آالت را جبران نمايد، تا هنگامی                که بايد فرسايش ماشين       جزِء قيمت   
شود. زيرا      صورت ذهنی در محاسبه وارد می              طورکلّی قابل استفاده هستند، بيشتر به              به 

خشی از واگرد سرمايه،       اين مسئله چندان اهميت نداردکه امروز يا فردا، و يا درکدام ب
گونة    شود. درمورد مواد خام وضع به                جزِء مزبور پرداخت شده و پول جانشين آن می        

از وضع  آيدکه پس ديگراست. چنانچه قيمت مادة خام باال رود آنگاه شايد چنين پيش
وجود نداشته        را تماماً پرکرد         خام مزبور       کاال، امکان اينکه جای مادة دستمزد از ارزش

های بزرگ و حتّا بروز           ها، درگيری       اشد. بنابراين نَوسانات شديد قيمت موجب وقفه             ب
که از    کشاورزی، مواد خامی             هائی در روند بازتوليدگردد. محصوالت خاص                        فاجعه  

-ويژه آن مواردی هستندکه درنتيجة تغيير در ميزان حاصل         خيزند، به طبيعت آلی برمی

  وسانات  قرار دارند. (دراينجا باز از سيستم اعتباری              قبيل نَ برداری وغيره درمعرض اين 
کار، براثر شرايط          کميت  نظر شده است.) درآن عرصه ممکن است همان      کامالً صرف

مختلفی  وغيره، بيانگرمقادير بسيار         نامساعد يا مساعد فصول ناپذيرطبيعت، درنتيجة کنترل 

                                                
 ۵۰۹"بازتوليد وگردش همة سرماية اجتماعی" [صفحة  ۲۹۷سرمايه، ترجمة فارسی، جلد دوم، ص ) ۱(

 همين بازنويسی] .
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قيمت   های مصرف     ارزش     گردد و بدين سبب اندازة معينی از اين                   از ارزش مصرف         
نموده شده باشد،        aفوندکاالی       ۱۰۰در     xبسيار متفاوتی داشته باشند. هرگاه ارزش                  

a  = 100آنگاه قيمت يک فوند 
 x خواهد بود و اگرx فوند  ۱۰۰۰درa     نمايش يافته باشد

a   =1000صورت قيمت يک فوند         درآن    
 x سان        نابراين يکی    شود وغيره. ب       میاز عوامل نَو

بودن موضوع     خاطر جامع که دراينجا فقط به عامل است. دومين مادة خام هميندرقيمت 
ازحيطة بررسیِ ما قراردارند ــ             خارج هنوز شود ــ زيرا رقابت وسيستم اعتباری می ذکر

ارگانيک      انين  قو   تابع وحيوانی،که نمو وتوليدشان اينست: بنابرطبيعت اشياء، موادگياهی
طور ناگهانی       توانند به     های معين طبيعی بستگی دارد، نمی             مشخصی است و با دوران          

آالت و ديگرعناصر سرماية استوار،  همان مقياسی تکثير شوندکه مثالً درمورد ماشين به
بودن ديگر       سنگ، سنگ معدن وغيره، مقدورات وتکثيرشان درصورت مفروض ذغال

کوتاهی انجام       مدت   کشور پيشرفتة صنعتی درعرض     ر يکاست د شرايط طبيعی ممکن
که توليد     ناپذير است     داری پيشرفته اجتناب  گردد. بنابراين ممکن و حتّا درتوليد سرمايه 

آالت وغيره است بر          که مرکّب از سرماية استوار، ماشين       و تکثيرآن جزِء ثابت سرمايه
  نحوی   است پيشی بگيرد، به       فتهکه ازموادخام ارگانيک ترکيب يا جزئی ازهمان سرمايه

تر از عرضه ترقّی نمايد ولذا قيمت آنها باال       که تقاضا درمورد اين قبيل مواد خام سريع
تواند ازنقاط        خام می     مادة     که اوالً اين است آمد اين پی قيمت عمالً دارای ترقّیِ رود. اين

پوشاند.    ونقل را می      لهای بزرگ حم       بسيار دور وارد شود، زيرا باالبودن قيمت هزينه                   
که بنا    شودکه توليد اين مواد خام زيادترگردد، ولی اين وضعی است  و ثانياً موجب می

بر طبيعت امر شايد فقط يک سال ديرتر امکان دهدکه تکثير واقعی حجم محصوالت     
مصرف بود، و  سازکه سابقاً بی نوع محصوالت جانشين گردد. ثالثاً استفاده از همه عملی

طور محسوس     ها دارد به       قيمت  که ترقّیِ    فضوالت.آنگاه        به  ترنسبت  رخورد مقتصدانهنيز ب
کند غالباً ديگر نقطة عطف سررسيده است يعنی               برگسترش توليد و عرضه تأثير می            
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که مادة مزبور         که درنتيجة ترقّیِ طوالنی و پايدار مادة خام و همةکاالهائی                              ای   نقطه 
کند ولذا واکُنشی نيز در قيمت              ، تقاضا تنزّل می     صورت عنصری درآنها وارد است               به 

کاهیِ سرمايه به اَشکال        که براثر ارزش         نظر از تشنّجاتی  نمايد. صرف مادة خام بروز می
شوندکه بايد فوراً متذکّر           واحوال ديگری نيز وارد می                آيد، اوضاع       وجود می  مختلفه به

  گرديد.
-آيدکه: هرقدرتوليد سرمايه      رمیروشنی ب گفته شده به نخست ازآنچه تاکنون ولی

داری بيشتر تکامل يافته باشد ولذا هر اندازه وسايل تکثير ناگهانی و پايدار جزئی از                                     
آالت وغيره ترکيب يافته است بيشتر باشد و هرقدر انباشت                      که از ماشين     سرماية ثابت 

وليد نسبی   همان اندازه اضافه ت            های رونق)، به          ويژه در دوران            گيرد (به     تر انجام     سريع 
توليدی    کم  همان اندازه        آالت و ديگر عناصر سرماية استوار  بزرگتراست ونيز به      ماشين

قدر هم ترقّیِ       همان   دهد، و به تر روی می گياهی وحيوانی فراوان نسبی درمورد موادخام
گردد.     تر می   قيمت آنها و واکنش منطبق با آن،که قبالً توصيف شده است، محسوس                     

ن اندازه نيز التهاباتی،که مسبب آن همين نَوسان شديد در قيمت يکی از      هما بهبنابراين 
  شود.  تر می ترين عناصر روند بازتوليد است فراوان عمده

سو  ازيک     آنها    ترقّیِ   اينکه سبب به های باالرفته فروريزد، خواه قيمت  اين اکنون اگر
سترش توليد شده    گ  کاهش تقاضا شده است و از سوی ديگر در جائی موجب               موجب

که   کرده است     کاال از نقاط دوردستی را ايجاب                 و در جای ديگر اقدام به واردکردن                     
شده است، و     وجه ازآنها استفاده نمی            هيچ  اند و يا به      تاکنون کمتر مورد استفاده بوده              

ويژه آنکه       گرفته است ــ به     آن پيشی    تقاضای    درنتيجة اين هردو، عرضة مواد خام بر                  
های باالی قديم جريان            گيردکه قيمت     هنگامی صورت می      ه بر تقاضا به   زيادتیِ عرض     

دارند ــ آنگاه بايد نتيجة آن را از جهات مختلفی مورد بررسی قرار داد. فروريزیِ                                         
سان  دهد و بدين      آنها قرار می        برابر بازتوليد     های خام ترمزی در ناگهانیِ قيمت فراورده

کنند، از     حت شرايط مساعدتری توليد می         انحصارکشورهای توليدکنندة بدوی، که ت                  
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ها همراه باشد       شود. شايد برقراریِ مجدد اين انحصار با برخی محدوديت         نو برقرار می
که يافته است      يابد. البته بازتوليد مواد خام در اثر انگيزشی                       هرحال استقرار می        ولی به   

تر   گسترده    مقياس   رند به   دا   دردست    را توليد اين انحصار وبيش کم که ويژه درکشورهائی به
آالت    آن توليد درنتيجة گسترش ماشين             که بر مبنای     ای   کند. ولی پايه        ادامه پيدا می        

منزلة    مثابه پاية عادیِ نو، به           يابد و اکنون پس از برخی نَوسانات بايد به                 وغيره ادامه می
اگرد از سر      که در اَثنای دور اخير و              گردد، براثر رويدادهائی   نقطة عزيمت جديد تلقّی

بخشی از منابع فرعی          براين بازتوليدکه در    گذرانده بسيار توسعه يافته است. ولی عالوه
شود. چنين     گرفت از نو با مشکالت زيادی روبرو می                   مواد خام تازه داشت رونق می               

 ۳۰توان ملموساً نشان داد چگونه طی               های صادراتی می        که مثالً از روی جدول            است 
توليد پنبة آمريکائی تنزّل می                   ۱۸۶۵سال اخير (تا        کند توليد پنبة هندی        ) هر بارکه 

فزايش می       به                 ا ره  دوبا ناگهان  بد و سپس  هش                 کم  صورت   يا ر دچارکا پايدا وبيش 
هائی    شوند و اتحاديه       داران صنعتی متحد می        گرانیِ مواد خام سرمايه            هنگام   شود. به    می 
، ۱۸۴۸سال   مثالً در منچستر به      . چنين بوده است      دهند   منظور تنظيم توليد تشکيل می        به 

اينکه    محض  های پنبه، ونظيرآن در ايرلند برای توليدکتان. ولی به        از باالرفتن قيمت پس
ترين    رود و اصل عمومی رقابت مبتنی بر "خريداری از ارزان                             کنار می    انگيزه مستقيم    

اينکه     بر   دائر های مزبور قرار داده بودند  که اتحاديه جای هدفی شود (به بازار" حاکم می
ئی   نظر از قيمت مستقيم وآنی           قابليت توليد را درکشورهای توليدکنندة اصلی، صرف                 

محض اينکه اصل      که فعالً برای تحويل محصول دارند، تشويق نمايند) ــ بنابراين به                            
        داً به             األختيار خود را از سر می             رقابت حکومت تامعهدة   گيرد، تنظيم عرضه را مجد

گيرانة     ها دربارة کنترل مشترک، فراگير و پيش                  کنند. همة انديشه       ار می   "قيمت" واگذ      
داری     طور عمده مطلقاً با قوانين توليد سرمايه                که درمجموع و به         کنترلی   توليد ــ يعنی   

ماند ويا درلحظات         ای باقی می      صورت آرزوی پارسايانه    سازگار نيست ولذا همواره به
گردد ــ جای      به اقدامات مشترکی محدود می              خطر فوری بزرگ و بيچارگی استثنائاً              



           ۱۷۹کارل مارکس    

  

 

دراين      ) ١( کنند.   منظّم می  وتقاضا متقابالً يکديگررا سپاردکه عرضه اين باور می خودرا به
کارخانجات      حتّا بازرسان    که است ای درشت و زمخت اندازه داران به موردخزانة سرمايه

کنند. تغيير     ان بلند می   آسم  های خود درآن باره فرياد به                 گزارش     در مکرر ضمن     مکرر  
آورد.      تری را دوباره پيش می            های خوب و بد نيز طبيعتاً مواد خام ارزان                    و تبديل سال 

کند،   يابی تقاضا اعمال می        که اين امر در مورد توسعه             ای   صرف نظر از تأثير بالواسطه         
افزايد.      ینمايد، برآن م        می  عمل  مثابه انگيزنده الذکررا برروی نرخ سود،که به تأثير سابق

آالت وغيره برتوليد           توليد ماشين    گيریِ تدريجیِ      سبقت  بر  الذکر مبنی   وآنگاه روند فوق
که   نَحوی   گردد. بِهسازیِ واقعیِ مواد خام، به                   مقياس بزرگتری تکرار می            مواد خام، به       

باشد، مثالً تحويل        تأمين شده     مرغوب    کيفيت ازلحاظ نظرکمی بلکه تنها از آن نه تحويل
وسيلة هندوستان، مستلزم تقاضای منظّماً فزاينده ومداوم ازسوی      آمريکائی به ة جنسپنب

که توليدکنندة هندی را در وطن                ئی  نظر از شرايط اقتصادی          کلّی صرف   اروپاست. (به       
آسا،   سان محيط توليدی موادخام فقط ضربه              دهد.) ولی بدين         آن قرار می  تحت خويش

                                                
)، براثرگسترش سريع صنعت در همة کشورهای متمدن ۱۸۶۵که مطالب باال نوشته شده ( ) از زمانی۱(

شدن  که با بزرگ است. اين واقعيت مراتب باالگرفته ن، رقابت دربازارجهانی بهويژه درآمريکا وآلما به
داری     آسای نيروهای بارآور جديد، نيروهای مزبور هرروز بيشتر از حدود قوانين سرمايه  سريع و غول

ر روز درضميکه حتّا ام است کنند ــ واقعيتی آن حرکت نمايند، تجاوز می مبادلة کاال،که بايد در درون
شود. نخست در      ويژه در دو عالمت نموده می               کند. اين امر به        داران نيز بيش از پيش نفوذ می     سرمايه

داردکه مخصوصاً        جهت فرق گذشته ازاين گری که باحمايت گمرکی، گيرحمايت جديد وهمه وسواس
های  عرصه همة داران کارخانه (تروست)های دهد. دوم درکارتل می قرار موردحمايت را صادراتی اقالم

که   شود. بديهی است      ها و سودها تشکيل می       منظور تنظيم توليد ولذا برای تنظيم قيمت               که به   توليدی   
تواند در جو اقتصادی نسبتاً مساعدی به نتيجه برسد. نخستين توفان بايد ناگزير            اين تجربيات فقط می
دار نيست      ظام دارد مسلّماً طبقة سرمايه        کند و ثابت نمايدکه اگر توليد نياز به انت آنها را به زمين پرتاب

های مزبور فقط مراقبت در اين امر است                   کارتل    آن فراخوانده شده است. ضمناً هدف       که برای انجام 
 تر ازگذشته درکام بزرگترها فروروند. ـ فريدريش انگلس.   ترها بازهم سريع کوچک که 
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شود. تمام     کشيده می    د و سپس دوباره قاهرانه درهم        ياب گسترش می طور ناگهانی گاه به
توان در بحران         طورکلّی، می      داری به      واحوال را مانند ماهيت توليد سرمايه                 اين اوضاع     

باکمال خوبی مطالعه نمود. طی بحران مزبور اين پديده نيز اضافه                              ۱۸۶۵ـ ۱۸۶۱پنبة  
کلّی ناياب     است به    بازتوليد      عناصر  ترين از اساسی که يکی خامی مدتی مادة شدکه برای

حد   که عرضه به    کنند درحالی      ها ترقّی    که قيمت   گرديد. درواقع اين نيز ممکن است                 
داردکه        امکان     ويا   ) ١( باشد.    اين اشباع تحت شرايط سختی قرار داشته   اشباع رسيده ولی

 داد.واقعاً کمبود مادة خام وجود داشته باشد. در بحران پنبه بدواً پديدة اخير روی 

ترين دوران معاصر نزديک              بنابراين هرقدرکه درتاريخ توليد بيشتر به بالواسطه                      
کليدیِ صنعت،    های   ويژه در رشته        تر به اين پديده، به           همان اندازه منظّم          شويم، به    می 

گرانیِ نسبیِ مـواد خام مأخوذ از طبيعت ارگانيک و                           که پيوسته ميـان       خوريم    برمی  
که ذيالً از      هائی   زآن، تناوب مکرری وجود دارد. در مثال                        کاهیِ بعدی ناشی ا       ارزش    

گرفته شده، شواهد آنچه را که تاکنون بيان شده                    کارخانجات      های بازرسان       گزارش    
  است خواهيم ديد.

  

دست آورد      توان از بررسی در موردکشاورزی نيز به                      که می   ئی  آموزش تاريخی       
النی مغايرت دارد ياکشاورزیِ               کشاورزیِ عق       داری با يک       ستم سرمايه  يکه س  است  اين  

سازگار نيست (هرچند اين سيستم موجب پيشرفت فنّی             داری ستم سرمايهيعقالنی با س
کنند احتياج     کار می    خود روی زمين     که پائی دهقانان خرده کار يا به وکشاورزی آنست)

  اند. که تحت نظارت توليدکنندگانی درآيدکه باهم اتحادکرده دارد ويا نيازمندآنست
  

 ٭
  

                                                
وه بتواند تمام تقاضای موجود در بازار را                     حدی رسيده باشدکه بالق          ) يعنی ممکن است عرضه به      ۱( 

 های بازار را دشوار سازد. (مترجم) نَحوی باشدکه عمالً امکان رفع نيازمندی برآورد، ولی شرايط به
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 ای  کارخانه     های   ازگزارش      ايم، شواهدی را که           کرده    آنچه فوقاً بيان       اکنون در پِِیِ  
  آوريم. می گرفته شده است انگلستان

وبد درنتيجة افزايش           های خوب   زمان دورتناوبی  وکار بهتراست، ولی کسب "وضع
يابد،    ی می ادة خام فزون       آن تقاضای م    اينکه همراه شود و نظر به تر می کوتاه آالت ماشين

فراوان              کسب  نَوسانات در وضع        نه          تر تکرار می       وکار نيز  . عجالتاً  از   تنها پس    شود..
خود سراسيمگی    رسدکه نظر می است بلکه به نو برقرار شده اعتماد از ۱۸۵۷سراسيمگی

هم فراموش شده باشد. مسئلة اينکه آيا اين بهبودی وضع دوام خواهد داشت يا نه تا                                  
دهند    من نشان می     اکنون عالئمی به       اد بسته به قيمت مادة خام است. از هم     حد بسيار زي
وراِءآن ساخت مصنوعات مرتّباً                که در    است  مواردکار به سرحدی رسيده            که دربرخی

گردد. مثالً اگر         کامالً متوقّف     آن   شود، تاآنجاکه سرانجام سوددهیِ              کمتر سودآور می      
در نظرگيريم مشاهده          ) ١( ورستد  رد صنعت   را درمو       ۱۸۵۰و   ۱۸۴۹های پرسود      سال 
که   پنس قيمت داشت درحالی          ۱۳شدة انگليسی هر فوند        که قيمت پشم شانه     کنيم  می 

شودکه درميانگين        ديده می      گرديد ونيز      پنس بالغ می  ۱۷تا  ۱۴پشم استراليائی به فوندی
يائی از   پنس و پشم استرال       ۱۴، قيمت متوسط پشم انگليسی از         ۱۸۵۰تا   ۱۸۴۱ده سالة    

پشم استراليائی به         ، ۱۸۵۷پنس هرگز باالتر نرفته است. ولی درآغاز سال ناميمون                       ۱۷
پنس  ۱۸پنس رسيده بود و در دسامبرآن سال يعنی در بدترين زمان سراسيمگی به  ۲۳

کرد. پشم      پنس ترقّی    ۲۱کنونی    دوباره به قيمت        ۱۸۵۸تنزّل نمود، اما در جريان سال               
پنس ترقّی نمود،    ۲۱کرد، درآوريل و سپتامبر به  پنس شروع۲۰با  ۱۸۵۷انگليسی نيز در

که    طوری    نمود، به    پنس ترقّی ۱۷آمد، و ازآن تاريخ تا  پنس پائين۱۴تا  ۱۸۵۸در ژانوية 
پنس باالتر قرارگرفته است...               ۳ميزان     نسبت به متوسط ده سالة مذکور در هر فوند به                

های   ، که معلول قيمت     ۱۸۵۷های سال     شکستدهدکه يا ور     نظر من اين امر نشان می به

                                                
)۱ (Worsted زنی پشم با الياف بلند. = صنعت شانه 
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های   ميزانی توليد خواهد شدکه دوک              اند يا پشم درست به        مشابه بوده، فراموش شده            
های منسوجات ترقّیِ پايداری خواهند                    موجود امکان رِشتن دارند و يا اينکه قيمت                   

  ازلحاظ    که   چگونه در مدتی       ام   ام ديده      که تاکنون داشته       داشت... ولی من در تجربياتی           
تنها تعداد خود را چند           های بافندگی نه       ها و دستگاه     دوک     کوتاهی باورنکردنی است     

براين مشاهده       اند، و عالوه     مراتب افزوده اند، بلکه بر سرعت عمل خود نيز به برابرکرده
  همين نسبت افزايش يافته است درحالی          که صادرات پشم ما به فرانسه تقريباً به ام نموده

رود، زيرا        تر می   گوسفندان چه در داخل و چه در خارج پيوسته پائين                     توسطکه سن م  
خواهند هرقدر زودتر ممکن باشد دام             شود و دامپروران می سرعت زياد می جمعيت به
کسانی    ام وقتی   عميقی شده جهت غالباً دچار نگرانی همين پول مبدل نمايند. به خود را به

شان را در اموری قرار              ن واقعيات سرنوشت و سرمايه         که بدون اطالع از اي             ام   را ديده     
که فقط طبق قوانين        آن وابسته به واردگشتن محصول واحدی است    اندکه موفقيت داده

و تقاضای همة مواد         رسدکه وضع عرضه     نظر می   ارگانيک معين تکثيرپذير است... به              
پشم انگلستان را در         خام... بسياری از نَوسانات در صنايع پنبه و همچنين  وضع بازار                          

   )١(سازد."  که ازآن برخاسته است، روشن می وکاری کسب و بحران ۱۸۵۷پائيز سال 
(R. Baker: Rep. Fact., Oct. 1858, p. 56-61.) 

  
) ٢( وِست رايدينگ     دوران شکوفان صنعت پشمينة         

 ۱۸۵۰ـ۱۸۴۹يورکشاير، سال         
، ۱۸۴۳نفر در    ۳۷۰۶۰شت، نفررا دراشتغال دا ۲۹۲۴۶صنعت مزبور  ۱۸۳۸بود. در سال 

کارگماشته شده بودند. در همين             درآنجا به      ۱۸۵۰نفر در ۷۴۸۹۱، ۱۸۴۵نفر در ۴۸۰۹۷

                                                
ـا ميان مادة خام       ه  را با عدم تناسب قيمت        ۱۸۵۷، بحران پشم بيکر که ما، مانند آقای  است ) روشن ۱(

  عمومی. ای بود وبحران، بحرانی تناسب خود فقط نشانه عدم دهيم. اين و مصنوعات توضيح نمی
 (فريدريش انگلس) 

)۱ (West Riding           
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، ۱۱۴۵۸به   ۱۸۴۱بودکه در ۲۷۶۸مکانيکی  های بافندگیِ تعداد دستگاه ۱۸۳۸بخش: در
دستگاه   ۲۹۵۳۹به   ۱۸۵۰دستگاه رسيد ودر سال      ۱۹۱۲به ۱۸۴۵، در۱۶۸۷۰به  ۱۸۴۳در

کم   کم  ۱۸۵۰از اکتبر سال      ولی      (.Rep. Fact. [31. Oct.] 1850”, p. 60“)گرديد.      بالغ  
  شده درمظان ترديد قرارگرفت.  شکوفائیِ صنعت پشم شانه اين 

چنين   ) ٢( بردفورد     و   ) ١( ليدز  بارة       در    بيکر     يار   ، بازرس     ۱۸۵۱آوريل      درگزارش       
  گويد: می

ای    دگان نخ شانه    وکار بسيار ناپسند است. ريسن     کسب اين طرف وضع "از مدتی به
ای   نيز پيشرفت ويژه      دهند، واکثر بافندگان را ازدست می ۱۸۵۰سرعت سودهای سال به

های پشم متوقّف       از هرزمان ديگری ماشين        که در اين لحظه بيش کنم ندارند. گمان می
خوابانند. درواقع      ها را می کرده و ماشين کتان نيزکارگران را اخراج هستند و ريسندگان

زودی     کنم ما به    است وفکرمی   العاده ناروشن های صنعت نساجی فوق ورپيمائیاکنون د
ها، ميزان مادة خام وازدياد     درخواهيم يافت...که هيچ تناسبی ميان ظرفيت توليد دوک

  ).۵۲گيرد." (ص جمعيت مورد توجه قرار نمی
 گزارش مورد استناد،            همين حکم دربارة صنعت پنبه نيز معتبر است. در همين                  

  آمده است: ۱۸۵۸مربوط به اکتبر سال 
ها تثبيت شده، ميزان مصرف مادة خام،                   کار درکارخانه          که ساعات    "از هنگامی     

گرديده     تحويل   ) 3( توليد، دستمزد در سراسر صنايع نساجی به محاسبة سادة سه قلمی                  

                                                
)۲ (Leeds           

)۳ ( Bradford 

يعنی   "règles detrois"آنجای که درترجمة فرانسه به کار رفته است به Regeldetriدر متن، کلمة  )۱(
ذکر شده است، ولی  "Тройное Правило"تائی" و در ترجمة روسی نيز در همين معنی  "قاعدة سه

  Dreisatzrechnungکلمه به  آمده اين کتاب آلمانی که درپايان جلد سوم متن ای نامه اينکه درلغت نظربه
ورت "محاسبة سه قلمی" بياوريم. ص آن را به  که معادل فارسی  ايم ترجمه شده است ما ترجيح داده
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 بيورن   بالک  شهردارکنونیِ       ) ١( نسيب  است... من از روی يکی از اظهارات اخير... آقای   
ترين دقّت      آن آمار صنعتی ناحية خود را با ممکن                دربارة صنايع پنبه، که وی ضمن             

  کنم: قول می کرده است، نقل تنظيم
کننده را     آماده     های   با دستگاه    ) ٢( دوک خودکار        ۴۵۰"هر قوة اسب بخار واقعی،             

دستگاه نساجی      ۱۵به   يا  ) 3( دوک از دستگاه تروستل          ۲۰۰آورد، يا به        حرکت درمی      به 
گردان، برِش و پرداخت،               های چرخه    اضافة ماشين اينچ به ۴۰پهنای  هائی به ی پارچهبرا

2بخشد. درمورد ريسندگی هر قوة اسب                 تحرک می   
سازد   کارگر را مشغول می          1۲

 ۱۰آسانی به     ولی در بافندگی به ده نفرکارگر نياز دارد. دستمزد متوسط آنها سرانه به               
رود عبارت       کار می    که برای تارها به         هائی   شود... شماره     يم در هفته بالغ میشيلينگ و ن

هفته    هستند. چنانچه فرضاً نخ توليدشده در            ۳۶ـ  ۳۴های  و برای پود شماره ۳۲و ۳۰از 
گردد    فوند نخ بالغ می       ۸۲۴۷۰۰دوک برسد، آنگاه توليد هفتگی به اونس در هر ۱۳به 

استرلينگ مصرف      ليرة   ۲۸۳۰۰قيمت   دل پنبه به   ع  ۲۳۰۰فوند يا     ۹۷۰۰۰۰آن   که بابت   
) بيورن    بالک   مايل انگليسی دراطراف     ۵شعاع  ای به شده است... در بخش ما (در دايره

استرلينگ است.      ليرة   ۴۴۶۲۵قيمت  عدل به ۳۶۵۰فوند يا ۱۵۳۰۰۰۰مصرف هفتگیِ پنبه

18 از مبلغ عبارت اين
1

6متحد پادشاهی و     کشور    ريسی   کلّ مصرف پنبه 
مجموع نساجی     1

   )٤(مکانيکی است.

                                                                                                       
دهدکه غَرض ازآن محاسبه طبق سه قلم: مادة خام،  که بعداً آمده است نشان می هرحال توضيحاتی به

 توليد و دستمزد است.

)۲( Baynes 

)۳( Self-actor 

)۴( Throstle 

ـ  ۶۱۱صفحات  [در     ۳۶۲قول با آنچه در جلد اول سرمايه (ترجمة فارسی، ص   ) در مقايسة اين نقل۱(
رسد  نظر می که صرفاً صوری به همين بازنويسی]) ازهمين شخص نقل شده اختالفی مشهود است ۶۱۲
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متحد    کشور   ريسیِ   های پنبه    مجموع دوک       تعداد بينسطبق محاسبة آقای  "بنابراين
  کارکردن      های مزبوررا درحال    آنکه دوک گردد وبرای بالغ۲۸ ۸۰۰ ۰۰۰بايد به پادشاهی

پنبه، پس     پنبه ضرور است. ولی واردات        فوند  ۱ ۴۳۲ ۰۸۰ ۰۰۰داشت ساليانه  کامل نگاه
فوند نبوده      ۱  ۰۲۲  ۵۷۶  ۸۳۲از    بيش   ۱۸۵۷و   ۱۸۵۶های    از وضع صادرات، در سال             

فوند اتفاق افتاده باشد.            ۴۰۹  ۵۰۳  ۱۶۸ئی در حدود        است. بنابراين قاعدتاً بايدکسری              
که  کردند و با من بر سر اين مطلب صحبت داشتند، عقيده دارند                     که لطف    بينس آقای    

انجام شود آنگاه         بيورن    بالک  اگر محاسبة مصرف ساليانة پنبه بر پاية مصرف ناحية                  
-ازلحاظ ماشين       دارد بلکه های نخ رشته وجود شماره تنها درمورد که نه درنتيجة تفاوتی

دست خواهد داد.         رود، ارقام بزرگتری را به                 کار می    که درآن ناحيه به         ئی  آالت عالی     
ميليون فوند تخمين      ۱۰۰۰متحد پادشاهی را به          نة کشور   مجموع مصرف پنبة ساال      وی   
2ميزان زند. ولی اگر حق با او باشد و واقعاً زيادتیِ واردات به می

ميليون روی دهد  1۲۲
دست   اکنون تعادل تقريبی به            رسدکه تقاضا و عرضه از هم           نظر می   صورت به    درآن     

که   آوريم      حساب   ئی را به     های اضافی     ها و دستگاه     آنکه ما دوک       آورند، حتّا بدون  می
گفتة وی احتماالً    گذارند و طبق دارند در ناحية خود او کار می بينسبنا به اظهار آقای 

  ).۶۱،  ۶۰،  ۵۹بايد نسبت به نواحی ديگر هم از همين قرار قضاوت نمود." (ص 
  
  
  

.III ۱۸۶۵ ـ۱۸۶۱های  شواهد عمومی: بحران پنبة سال  
  ۱۸۶۰ ـ ۱۸۴۵تاريخی  پيشينة

                                                                                                       
 دهد. آن نمی هرحال هيچگونه تغييری در معنای  و به



     سومکاپيتال. جلد     ۱۸۶

  

  
درآن     ل. هورنر     دوران شکوفائیِ صنايع پنبه. قيمت بسيار نازل پنبه.                      ۱۸۴۵سال  

  جوشان مانند وضعی      وکاری را چنين کسب سال اخير هيچ دوران ۸گويد: "طی  باره می
ريسی. در تمام        ويژه در پنبه       ياد ندارم. به         که در تابستان و پائيزگذشته حکمفرما بود به                

ها دريافت       های جديد درکارخانه    گذاری نيم سال، هرهفته اخباری دربارة سرمايه طول
 به    بود،گاه مربوط ای بودکه ساخته شده  های تازه ام.گاه اين اخبار دربارةکارخانه داشته

توسعة   به  يافت،گاه راجع         ای بودکه مستأجر جديد می           ازکاراُفتاده          های  ازکارخانه برخی
زيادتری       افزارهای       های بخار پرقوة تازه ويا ماشين       ادندکه ماشيند هائی خبرمی کارخانه

    (Rep. Fact. Oct. 1845”, p. 13“) کردند."  کار نصب می های مشغول به  را درکارخانه
  شود. شکايات شروع می ۱۸۴۶در

کارخانجات پنبه شکايات بسيار زيادی دربارة           که از صاحبان است "مدتی طوالنی
داران      ... طی شش هفتة اخير بسياری ازکارخانه                  م وشنَ وکارشان می      کسب  وضع مختنق  

ساعت درروز       ۸ساعت معموالً  ۱۲جای اند، يعنی به کارکرده کردن زمان کوتاه شروع به
گسترش است... در قيمت پنبه ترقّیِ               رسدکه اين رسم درحال           نظر می   کنند. به    کار می   

نکرده     ها بروز     شده  درقيمت ساخته ئی یتنها هيچگونه ترقّ است و... نه بزرگی روی داده
-تعدادکارخانه       ترقّیِ پنبه است. زيادشدن            از     تر از ميزان پيش        بلکه... قيمت آنها پائين      

بارآورده باشدکه ازسوئی               سال اخير بايد ضرورتاً اين نتيجه را به                ۴های پنبه درجريان 
حد   شده به   م ساخته  تقاضای مادة خام قوياً افزايش يافته و ازسوی ديگر عرضة اقال                             

که عرضة مادة خام و تقاضای اقالم                رفته است. تا زمانی           بسيار زيادی در بازار باال                 
آوردن سود       اند، قاعدتاً بايد اين هردو سبب متّفقاً در پائين                      تغيير مانده     شده بی   ساخته 

واردات      اند زيرا ازطرفی    تأثير نموده باشند. ولی اين هردو تأثير باز هم بزرگتری داشته
اخير پنبه غيرکافی بوده و از طرف ديگر تقاضای اقالم ساخته در بازارهای مختلف                                    

  (Rep. Fact. Oct. 1846”, p. 10“)کاهش يافته است."    داخلی و خارجی
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ز اقالم                                      بديهی است    ر ا تقاضا در مورد مادة خام وآکندگی بازا باالرفتن  که 
گسترش صنعت درآن        که  متذکّر شويم    روند. ضمناً     پای هم پيش می       شده، پابه     ساخته 

زنی  شانه زمان و رکود متعاقب آن تنها محدود به نواحیِ صنعت پنبه نبود. درناحية پشم
 ۱۸۴۶که در سال      کارخانه وجود داشت درحالی               ۳۱۸فقط   ۱۸۳۶، در سال     بردفورد     

قعیِ توليد    وجه بيانگر افزايش وا          هيچ رسيد. اين تعداد به می ۴۹۰ ها به کارخانه تعداد اين
ای توسعه يافته بودند.       طور قابل مالحظه حال به های موجود درعين نيست، زيراکارخانه

  ها معتبر است. ريسی ويژه دربارة کتان همين حکم به
آکندگی بازار،که قسمت اعظم رکود                 وکم طی ده سال اخير به           "همة آنها بيش     

وکار    کسب  ستند...کسادیِ       حساب آن نوشته شود، سهيم ه          وکار بايد به        کسب  کنونی  
  شود." آالت ناشی می ها و ماشين کارخانه گسترش سريع طورکامالً طبيعی از چنين به

  

(“Rep. Fact. Oct. 1846” p. 30) 

متقلّبانه     ازآن سودبازی         . مدتی پيش      %   ۸پول. نرخ تنزيل  اکتبر بحران درماه .۱۸۴۷
  ورشکست انجاميده بود. ولی: وتاز در عرصة بروات هند شرقی به آهن و تاخت در راه

جزئيات بسيار جالبی را درمورد افزايش تقاضای پنبه، پشم وکتان،                              بيکر "آقای     
دهد.     دست می های اخير درنتيجة گسترش صنايع مزبور روی داده است، به که در سال

هنگامی رخ داده         که به   ويژه ازآن جهت افزايش تقاضا درمورد اين مواد خام را، بهوی 
  تر از ميانگين افتاده است، تقريباً برای توضيح تنگنای                      مراتب پائين      واردات آن به          که   

کند.   تلقّی می    استعانت ازاختالل بازار پول،کافی      های صنعت، بدون کنونی دراين رشته
اند اين نظر را کامالً تأييد              گفته  من  مشاهدات خود من وآنچه را که اشخاص مطلع به                   

رفته بودند،     قرارگ      بزرگی    قبالً درتنگنای وکار همه کسب تلفهای مخ رشته کند. اين می
دست آورد.     % وکمتر ازآن به ۵نرخ  هائی به آسانی ممکن بود تنزيل که هنوز به درحالی

تناسب آن    به  وکار    کسب ها معتدل بود و        درعوض عرضة ابريشم خام فراوان، قيمت                   
بافان    تنها بر خود ابريشم        نه  شک بحران پول  تحرک داشت تا... دو سه هفتة اخيرکه بی
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کاالهای مد، نيز تأثير نمود.              بلکه باز هم بيشتر بر مشتريان عمدة آنها يعنی سازندگان                   
گذشته   سه سال   دهدکه صنعت پنبه در    می های رسمی انتشاريافته نشان گزارش نگاهی به

 ۶تا   ۴کاسه، از      رقم يک    % رشد نموده است. درنتيجة آن پنبه، به                 ۲۷تقريباً درحدود        
مقدار    که نخ از دولت سرِ تکثير واردات فقط به                   کرد درحالی       پنس در هر فوند ترقّی         

توسعه نمود.     شروع به    ۱۸۳۹اش قرار دارد. صنعت پشم از  گذشته ازقيمت ناچيزی باالتر
 اسکاتلند  % رشد داشته است و در         ۴۰در حدود      يورکشايرازآن پس صنعت مزبور در 
باز ازآن هم بيشتر است. در اين مورد محاسبات                     ) ١( رستد و باز هم بيشتر. رشد صنعت       

دهند. بنابراين مصرف پشم خام             می   % نشان   ۷۴ميزان    گسترشی به   برای همين برهة زمانی
% درانگلستان،    ۲۵ميزان تقريباً  کتان رشدی به صنعت ۱۸۳۹است. از سال العاده بوده فوق
زمان با      دهد. نتيجه آن شدکه، هم          ینشان م    ) ٢( ايرلند،      % در   ۹۰% دراسکاتلند وتقريباً        ۲۲

که   صورتی  کند در    استرلينگ ترقّی      ليرة   ۱۰ميزان هر تن       خام به   ة  کتان، ماد      بدحاصلیِ  
  پنس تنزّل نمود." ۶عکس قيمت نخ در هرکالف  به

 (“Rep. Fact. Oct. 1847” p. 30-31) 

  گرفته بود. وکار رونق کسب دوباره ۱۸۴۸های سال  . ازآخرين ماه۱۸۴۹
ممکنةآينده سود مناسبی        تقريباً درکلّية شرايط  آنچنان پائين بودکه که کتان يمت"ق

کنند.   کار خود را بدون وقفه دنبال     که داران را برآن داشت کرد ،کارخانه را تضمين می

                                                
بافی)، که ريسندگی و بافندگی با         های پشم (کارخانه  Woolen Manufactures) در انگلستان ميان۱(

 های بافی (پشم Worsted Manufacturesاست) و  ليدزآن  عمدة گيرد (ومرکز کوتاه نخ انجام می پشم
بردفورد يورکشاير          بافند (ومرکز عمدة آن در            ريسند و می شده می )، که با نخ پشمی بلند شانهورستد

 است)، اکيداً تميز قائل هستند. ـ فريدريش انگلس.

های   در ايرلند درآن دوران به صادرات پارچه               کتان  های ريسندگیِ الياف ) اين توسعة سريع ماشين۲(
رشته بافته شده ضربة       غربی)که با الياف دست فالی وِست، )Lausitzer(الوزيتسر، سيلزیآلمانی( تانیک

 مرگباری وارد ساخت. ـ فريدريش انگلس.
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که مبادا     ترسم  من ازآن می      کار بودند... ولی سال سخت مشغول درآغاز  بافان مدتی پشم
های   دوره      راگرفته باشد و       تقاضای واقعی   جای پشمی کاالهای ندرموارد بسياری انبارشد

های تقاضای حقيقی انطباق نداشته            کامل، هميشه با دوران           رونق ظاهری، يعنی اشتغال          
مند بود...       ) از پيشرفت خاصی بهره         ورستد  شده (   باشند. طی چندين ماه کار پشم شانه            
های خويش      ريسان نيازمندی        د. پشم   ويژه نازل بو درابتدای دوران مذکور قيمت پشم به

که   کرده بودند هنگامی        ای تأمين های مساعد و محققاً با مقادير قابل مالحظه را با قيمت
ريسان ازآن استفاده بردند وچون          های بهاره بهای پشم ترقّی نمود پشم گذاری درقيمت

-دداشت، پشم    نَحوِ پايدار وجو مقدار زياد و به شده به تقاضا درمورد محصوالت ساخته

  (Rep. Fact. [April] 1849”, p. 42“)ريسان مزبور اين امتياز را حفظ نمودند."   
وکار نواحیِ          کسب  يا چهار سال پيش در وضع          ۳"چنانچه ما تغييراتی را که از              

که   کنم بايد اعتراف نمائيم گمان می کنيم آنگاه وجودآمده است مالحظه ای به کارخانه 
های تکثيريافته   ر جائی نهفته است...آيا نيروی مولّد عظيم ماشينعلّت بزرگ اختالل د

  تواند دراين مورد موجد عامل نوئی بوده باشد؟" نمی
  

(“Rep. Fact. April 1849”, p. 42, 43)  
وجوش    وکار جنب     ، کسب  ۱۸۴۹، ماه مه و تابستان تا اکتبر            ۱۸۴۸در نوامبر سال       

  بيشتری يافت.
ای   نخ شانه    کندکه از     هائی صدق می     توليد پارچه دوجوش بيشتر درمور جنب "اين
اند. درگذشته اين صنعت           گرد آمده      هاليفاکس   و  بردفورد       شوند و پيرامون       ساخته می  

کنونی خود هم نزديک نشده است... احتکار مادة خام و                            مرزگسترش     هرگز حتّا به    
وکار، هيجان و       آن همواره، بيش از هر رشتة ديگرکسب بودن واردات احتمالیِ نامعلوم

اندوزی متراکمی          است. درلحظة کنونی ذخيره   نَوسان فراوان درصنعت پنبه پديدآورده
اکنون    هم   واز     ساخته   کوچکتررا نگران  ريسندگان گيردکه پنبة درشت انجام می درمورد

  کنند." کار می که بسياری ازآنان با روزانة کوتاه چنان موجب زيان آنها شده
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(“Rep. Fact. Oct. 1849”, p. 64, 65)  
  وکار. استثناء: کسب . آوريل. ادامة رونق۱۸۵۰

طور   خام و به      مادة     عرضة ناکافی  پیِِ صنعت پنبه، در از بخشی "فروکش بزرگ در
های سنگين... اين نگرانی وجود داردکه                     های نخ درشت و بافته          دقيق درمورد شماره         

) نيز واکنش      ورستد  ای (    پشم شانه   کاررفته ، در صنعت        آالت نو به      مبادا کثرت ماشين      
-، توليد دستگاه     ۱۸۴۹کندکه تنها درسال        حساب می   بيکر  مشابهی ايجاد نمايد. آقای            

% در اين رشتة صنعت       ۳۰تا   ۲۵ها درحدود        % و ازآن دوک         ۴۰های نساجی درحدود  
  افزايش يافته است وگسترش همچنان با همين آهنگ ادامه دارد."

  

(“Rep. Fact. Oct. 1850”, p. 54)  
  . ماه اکتبر.۱۸۵۰

ويژه درمورد         "قيمت پنبه همچنان... موجب فشار شديدی در اين رشتة صنعت به           
دهد.    توليد آنها را تشکيل می         های    هزينه    از    که مادة خام جزِء مهمی    است کاالهائی   آن

  است."رشته نيز درموارد متعدد فشار واردآورده  اين بزرگ قيمت ابريشم خام بر ترقّیِ
  

(“Rep. Fact. Oct. 1850”, p. 14)  
کتان در ايرلند،            کشت    بنا برگزارش مورد استناد کميتة انجمن پادشاهی برای                       

کشاورزی در وضع نازلی               که قيمت ديگرمحصوالت         کتان، درحالی         بودن قيمت    باال  
نمايد.    قرار دارند، ازدياد قابل توجهی را برای توليدکتان در سال آينده تأمين می                                          

  ).۳۳(ص
  . آوريل. رونق بزرگ.۱۸۵۳

ای   که من دربارة وضع ناحية کارخانه                  گويد: "مدت هفده سالی            می  ل. هورنر      
ام، هيچگاه با چنين رونق عمومی برخورد                  کرده کسب طور رسمی اطالع به )١(النکاشير

                                                
 )۱  (Lancashire           جزِء آن هستند و     ليوِرپول      و  منچستر که شهرهای معروف          ، ايالت غربی انگلستان 

 رود. شمار می بزرگترين مرکز صنايع نساجی انگلستان به
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  (Rep. Fact. April 1853”, p. 19“)العاده است."  ها فوق ام. فعاليت در همة رشته نکرده
  . آوريل.۱۸۵۴

ها   وکار در صنايع پشم چندان روبراه نيست، ولی در همة کارخانه      "اگرچه کسب
کامل را تأمين نموده است. همچنين است درمورد صنعت پنبه. وضع صنعت                           اشتغال  

کلّی نامنظّم بوده است... درنتيجة                گذشته به   ) در سراسر نيم سال      ورستد  ای (    پشم شانه  
 درصنعت، اختاللی)١(کريمه جنگ مناسبت دانه از روسيه بهشاه کتان و کاهش واردات

  (Rep. Fact. April 1854”, p. 37“)کتان روی داده است."   

۱۸۵۹.  

کتانی اسکاتلند هنوز تحت فشار است... زيرا مادة خام                        وکار در صنعت      "کسب  
گذشته درکشورهای بالتيکی، که ما               کمياب وگران است. کيفيت نازل محصول سال                

و  کسب آوری نسبت به کنيم، تأثير زيان مت عمدة واردات خود را ازآنجا فراهم میقس
کم در بسياری از اقالم              کَنَف، که کم     عکس  کار اين ناحيه اعمال خواهد نمود، به                   

کمياب است... تقريباً      از حد گران و نه کند، نه بيش کتان را اشغال می باف جای درشت
  ريسند."   ، اکنون کَنَف می)٢(یدندآالت، در  نيمی از ماشين

(“Rep. Fact. April 1859”, p. 19)  
  

صرفه است،    ريسی همچنان هنوز مطلقاً بی  باالبودن قيمت مادة خام، کتان "در پِیِ
گوناگونی از       های   کنند، نمونه     کار می    وقت   های ديگر تمام       که همةکارخانه       و درحالی     

تری   بخش  کَنَف... در وضع رضايت           گیِ ريسی داريم... ريسند             کتان   های   توقّف ماشين   

                                                
جزيرة واقع در دريای سياه، جزِء جمهوری سوسياليستی شوروی           (نام شبه Crimeé کريمه  ) جنگ۲(

 مون  پيه که ميان انگلستان و فرانسه و امپراتوری عثمانی و                         اوکراين) عبارت از جنگی است                [سابق]   
)Piemontبرسرآزادی متصرفات      ۱۸۵۶ـ۱۸۵۴های  اری ازسوی ديگر در سالسو و روسية تز ) از يک

 جزيرة بالکان) درگرفته است. عثمانی (در شبه

)۳( Dundee 
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  قيمت معتدلی تنزّل نموده است."  زيرا اخيراً اين ماده به قرار دارد
  

(“Rep. Fact., Oct. 1859”, p. 20)  
  

-دربارة "گسيخته         آمريکا. قحطی پنبه. بزرگترين نمونه    داخلی جنگ .۱۸۶۴ـ۱۸۶۱

  شدن روند توليد براثرکميابی وگرانیِ مادة خام.
  . آوريل.۱۸۶۰

  استحضار برسانم     وکار به     کسب  توانم دربارة وضع           که می   "باعث خرسندی است      
استثنای صنايع ابريشم،        که با وجود باالبودن قيمت مواد خام، همة صنايع نساجی، به                          

صنعت   نواحی     از    برخی   اند... در داشته کار اشتغال ماهة اخير درکمال خوبی به طی شش
-نشين  کُنت ديگر    و  ) ١(نوردفولکواز  اند کار دعوت شده عالن بها وسيلة کارگران به پنبه

کمبود   های صنعت   رشته   از    رسدکه درهريک     نظر می اند... به آنجا آمده های روستائی به
سازد. در      که ما را محدود می         کمبود است    بزرگ مادة خام حکمفرما باشد. تنها همين               

اند    که قبالً وجود داشته        هائی   کارخانه    های نوساخته، توسعة        صنعت پنبه، تعدادکارخانه
اند. از هر         اين اندازه زياد نبوده                کارگر، هيچگاه مانند اکنون به               و تقاضا برای جلب       

  (Rep. Fact. April 1860”, p. [57]“)طرف درجستجوی مادة خام هستند."  
  . اکتبر.۱۸۶۰
ند بيش از وکار در نواحی پنبه، پشم وکتان خوب بوده است. در ايرل کسب "وضع

نبود امکان داشت      که ظاهراً خيلی بهتراست و حتّا اگر قيمت مادة خام باال است يکسال
صبری  هرموقع ديگر با بی        از   کتان بيش  ريسندگان رسدکه نظر می باشد. به که بازهم بهتر 

آنها باز شود و با         روی  کمکی هندوستان به آهن منابع وسيلة راه در انتظارآن هستندکه به
کتانی مطابق      کشور همراه باشد و سرانجام... واردات         آن رفت متناسبی درکشاورزیپيش

  (Rep. Fact. Oct. 1860”, p. 37“)های خويش را دريافت دارند."   با نيازمندی
                                                

)۱(  Nordfolk  
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  . آوريل.۱۸۶۱
نة            وکار درتنگناست... عدة کمی ازکارخانه                      کسب  "فعالً وضع    های پنبه با روزا

چرخند. مادة       می   ناقص    طور   های ابريشم فقط به ازکارخانهکنند و بسياری  کار می کوتاه
که بتوان     است  آن باالتر ازآن           های نساجی قيمت      . تقريباً در همة رشته       ران است   گ    خام  
 (Rep. Fact. April 1861”, p. 33“)کرد."      کننده عرضه    شدن به مصرف     از آماده       پس  

گرفته است.     از اندازه انجام           توليد در صنعت پنبه بيش       ۱۸۶۰تازه معلوم شدکه درسال 
  های بعد نيز محسوس بود. تأثير اين سرريز توليد حتّا در سال

در بازار جهانی جذب           ۱۸۶۰توليد سال      گرديد تا اضافه       "بين دو تا سه سال الزم  
ای در     "وضع فشردة بازارهای منسوجات پنبه                  (Rep. Fact. Oct. 1863”, 137“)شود."    

، بيورن    بالک   وکار    گرائی درکسب       ، بازتاب هم      ۱۸۶۰ل  آسيای خاوری، درآغاز سا             
دستگاه نساجی خودکار تقريباً منحصراً به توليد                  ۳۰۰۰۰طور متوسط   که به يعنی جائی

آورد. درنتيجة آن چندين ماه پيش                  وجود    منسوجات برای اين بازار اشتغال دارند، به                      
ه محدودگشته بود...          کار در اين ناحي          ازآنکه آثار تحريم پنبه آشکارگردد، تقاضای                    

داشت. تا      داران را از ورشکست مصون نگاه                  خوشبختانه اين امر بسياری ازکارخانه                 
سان   کرد و بدين      آنها ترقّی می      داشته شده بود ارزش          که ذخائر در انبارها نگاه              هنگامی  

ها غيرقابل اجتناب است جلوگيری             که در اين قبيل بحران           کاهیِ وحشتناکی      از ارزش      
  (Rep. Fact. Oct. 1862”, p. 28, 29, 30“)د."  آم عمل به

  . اکتبر.۱۸۶۱
نيست    غيرمحتمل    وجه   هيچ  است... به    درتنگنای شديدی وکار کسب که است "مدتی

کار را کوتاه نمايند. اين چيزی           ها زمان های زمستان بسياری ازکارخانه که در اَثنای ماه 
که موجب قطع واردات        ف نظر از عللیکلّی صر بينی بود... به پيش قابل که از قبل است

عادیِ ما ازآمريکا وصادرات ما شده است، درنتيجة افزايش نيرومند توليد در سه سال       
کار برای      سازیِ زمان      که در بازار هندوستان و چين روی داده،کوتاه              اخير و اختالالتی
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  (Rep. Fact. Oct. 1861”, p. 19“)زمستان آينده ضرورت يافته است."  
  

). تأثير روی دستمزدکارگران. تکميل                  سورات   های پنبه. پنبة هند شرقی (         شغال آ 
جای پنبه. تأثير اين چسب            سازی نشاسته و مواد معدنی به            آالت. جانشين        ماشين 

های   تر. کالهبرداری          های ظريف     ی درکارگران. ريسندگان نخ شماره                  ا  نشاسته  
  داران. کارخانه 

د: در ارزيابی مصرف پنبه برحسب دوک،                   نويس   من چنين می    داری به      "کارخانه     
گران است هر        ايدکه وقتی پنبه       قدرکافی مورد توجه قرار نداده                  شما اين واقعيت را به     

) تاآنجاکه بتواند    ۳۲تا ۱۲طور عمده از شمارة  و به ۴۰ريسندة نخ عادی (مثالً تا شمارة 
 ۲۲نمرة    ۱۶ای نمرة    ج  و يا به    ۱۶نمرة    ۱۲جای نمرة      ريسد، يعنی به       های ريز می       نخ 
بافد، متقال خود را با افزودن                 های ريز را می        که اين نخ     ای   برد وغيره و بافنده کار می به

ای مورد      شرمانه   درجة واقعاً بی        رساند. اين تدبير اکنون به             وزن عادی می        آهار بيشتر به     
داولی برای       مت  ) ١( های پيراهنی       ام پارچه       گيرد. از منبع موثّقی شنيده            استفاده قرار می        

4فوند و ۲فوند وزن دارد ولی ۸صادرات وجود داردکه هرکدام ازآنها 
آن را چسب 3

-شود، ولذا کارخانه       % چسب زده می۵۰دهد. درمنسوجات نوع ديگرغالباً تا می تشکيل

ته که بابت نخ آن پرداخ         تر از پولی که مدعی است هر فوند از بافتة خود را ارزان داری
  گويد." وجه دروغ نمی هيچ شود، به فروشد و با وجود اين دولتمند می می

  

(“Rep. Fact. April 1864”, p. 27)  
  

نسبت    چسبی  بيماریِ خودرا به        که بافندگان، تشديد است  گفته شده من به "همچنين
کار   پودهائی به       بافت    برای     و   است  نشده    ترکيب ديگرمانندگذشته ازآرد تنها دهندکه می
زيادی داشته         منافع    آرد بايد     جانشين اند. معذلک اين شرقی رشته شده هند در رودکه می

 ۱۵که هرگاه      ای   گونه   کند، به  ای زياد می ميزان قابل مالحظه باشد زيرا وزن پارچه را به 
                                                

 Shirtings) در متن: ۱(
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اين    (Rep. Fact., Oct. 1863”, p. 63“) آيد."      فوند درمی ۲۰وزن  فوند نخ بافته شود به
 )٢( شود ويا آژندی  ناميده می )١(آردشده بود،که خاک چينی طلق از  عبارت نمادة جانشي

خوانده شده است. ـ "مزد بافندگان (دراينجا غَرض از بافنده            )٣(بودکه آهک فرانسوی
کار   که برای روکاری پود به        آردی جای کارگر است)، براثر استفاده از مواد جانشين به 

حال نيز     کند و درعين      تر می   روکاری، نخ را سنگين         رفت، بسيارکاهش يافت. اين               می 
 )4( تسه  لی که   هائی   وسيلة مفتول    سازد. هر تارِ دارِ نساجی به              آن را سخت و شکننده می       

دارند، وارد           می  آن، دار را در وضع درستی نگاه                  های ضخيم   شوند و سيم   خوانده می     
موجب شکستگیِ   اند دائماً        شود. دارها که سخت روکاری شده                دستگاه نساجی می      

شکند پنج دقيقه از وقت         گردند. هر بارکه نخ می            ) می  تسه  لی   ها در اندرون تاربر (              نخ 
ها   کند. بافنده بايد اکنون ده بار بيشتر ازگذشته اين زيان                        بافنده را برای تعمير تَلَف می

کاهش    ه همان انداز   کار به هم طی ساعات نساجی  شود، وطبيعتاً بازده دستگاه  را متحمل
  ).۴۳و ۴۲کند." (همانجا، ص  پيدا می

  

ميزان    کارحسابی به      زمان     وغيره، )۸(اولدهم، )۷(موسلی، )۶(بريج استيلی، )۵(آشتوندر
زمان    ... هم    شود  تر می   کوتاه    هفته   کار هر    سوم محدود شده است و باز هم ساعات           يک

دهد.    د نيز روی می       ها تقليل دستمز    کار در بسياری از رشته             سازی زمان       کوتاه    با اين   

                                                
که برای  ـ خاک چينی در زبان فارسی نيزگَرد سفيدی است China Ciayزبان انگليسی:  ) در متن به۱(

 د.رو کار می سازی به چينی

که در ساختمان روی         گل يا مالطی     معنای   که کلمة فارسی آژند، به   ، آمده Gipsبس  ) در متن: جی۲(
 تواند همين مفهوم را برساند. کشند، می سنگ وآجر می

 French Chalk زبان انگليسی:  ) در متن به۳(

)۴ (Litze به)    و (زبان آلمانیlisse   ياlice   به)              ئی  ع مترجم از اصطالح فنّی        زبان فرانسه) ـ با عدم اطال  
  کند.  های تاربر" ترجمه می را "مفتول رودآن کار می جزء ازدستگاه نساجی به فارسی برای اين زبان که به

)۵ (Ashton             )۶ (Stalybridge             )۷ (Mossley             )۸(Oldham  
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  ).  ۱۳(ص
اعتصابی از سوی بافندگان             النکاشير  در برخی از نواحی             ۱۸۶۱درآغاز سال        

2تا   ۵کرده بودندکه دستمزد را از  داران متعددی اعالم داد. کارخانه  مکانيکی رخ
1۷ %

بماند ولی       یدهند. کارگران خواستار آن شده بودندکه ميزان دستمزد باق                              تقليل می  
گردد. اين خواست پذيرفته نشد و اعتصاب سرگرفت. پس از يک                           کارکوتاه      ساعات  

های هردو طرف عملی شده          کارگران مجبور به تسليم شدند. ولی اکنون خواست                    ماه  
  است:

آن تن ندادند، اکنون             کارگران سرانجام به پذيرش              "عالوه بر تقليل دستمزد،که           
  کنند." ترکار می کوتاه زمانها نيز با  بسياری ازکارخانه

  

 (“Rep. Fact. April 1861”, p. 23)  
  . آوريل.۱۸۶۲

افزايش يافته        توجهی   ميزان قابل      کارگران به       های   گزارش من، رنج  آخرين "ازتاريخ
همه   فرسا با اين     های ناگهانی و توان           تاريخ صنعت، چنين رنج          هيچگاه در     ولی     است.  

 (Rep. Fact. April 1862”, p.10“) است.   نشده  ملومناعت بردبارانه تح رضای خاموش
هستند    اشتغال   کامالً بی    که اکنون     تعدادکارگرانی           لحاظ نسبی     از    رسدکه   نمی   نظر   ـ "به  

طور عادی سراسيمگی برآن حکومت       که به باشد، يعنی سالی ۱۸۴۸خيلی بيشتر از سال
نگران را وادار سازد تا به                داران       کارخانه     کافی بودکه       آن   خوبی برای      ولی به    کرد   می 

شود،   می   صورت هفتگی منتشر     که اکنون به  پنبه، نظيرآنچه آماری دربارة صنعت  تنظيم  
% بيکار   ۱۵  منچستر کارگران صنعت پنبه در          از مجموع     ۱۸۴۸دست زنند... در ماه مه             

 وقت    % کارگران تمام      ۷۰که کردند، درحالی کار می شده کوتاه % آنها با وقت۱۲بودند، 
% تمام   ۴۹شده و    کوتاه    % با وقت    ۳۸% بيکار بودند، ۱۵، ۱۸۶۲مه  ۲۸اشتغال داشتند. در 
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که   درصدکارگرانی        ) ١( پورت    استوک  کردند... در نواحیِ مجاور مثالً در                    کار می وقت
که تمام    کنند يا اصالً اشتغال ندارند باالتر است و درصد آنهائی                       کار نمی    تمام وقت    

تر از    های درشت     هائی با شماره      در اين نواحی نخ        ت." زيرا      وقت اشتغال دارندکمتر اس 
  ).۱۶شود. (ص رشته می منچستر

  . اکتبر.۱۸۶۲
کارخانة پنبه درکشور متحد             ۲۸۸۷] ،   ۱۸۶۱"بنابرآخرين آمار رسمی در سال [               

) قرار    ) ۲( چشير و   النکاشير    تا در ناحية من (        ۲۱۰۹که ازآن ميان  پادشاهی وجود داشت
کارخانة واقع درناحية          ۲۱۰۹که قسمت بسيار بزرگی از  دانستم بی میخو داشتند. من به

کارگر را در اشتغال داشتند.            کوچکی بودندکه فقط عدة کمی من عبارت از مؤسسات
دهند درشگفت      که بر من معلوم شد اينها چه تعداد بزرگی را تشکيل می              ولی هنگامی

ها، نيروی محرک خواه بخار باشد يا               % آن   ۱۹ها، يعنی     کارخانه     تا از اين      ۳۹۲شدم. در 
 ۲۰تا   ۱۰% ، نيروی محرک درحدود ۱۶تا يا  ۳۴۵کمتر است. در  آب، از قوة ده اسب

داران      کارخانه     اسب يابيشتراست... قسمت بسيار بزرگی ازاين  ۲۰تا ۱۳۷۲اسب و در قوة
شان که خود    دهند، مدت زيادی نيست   می را تشکيل از ثلث تعدادکلّ کوچک،که بيش

کسانی هستندکه بر سرمايه تسلّطی ندارند... بنابراين بار اصلی بر                           اند. اينها  کارگر بوده

3دوش
  (Rep. Fact. Oct. 1862”, p. 18, 19“)افتد."   بقيه می 2

  

 چشير و   النکاشير    کارگران صنعت پنبه در         هنگام ميان     گزارش، درآن     بنا بر همين
که با وقت محدودکار          % ، تمام وقت اشتغال داشتند وکارگرانی ۳/۱۱نفر يعنی  ۴۰۱۴۶

% ۵۰/ ۷نفر بودندکه       ۱۷۹۷۲۱اشتغال  % ، وکارگران بی۳۸نفر، يعنی ۱۳۴۷۶۷کردند  می
 )۳( کسر شودکه مربوط به منچستر و بولتون           آمار ارقامی دادند.  اگر از اين را تشکيل می

ای   رشته   شود و   می   ريسندگی     ريز    شمارة یها نخ با طورعمده به که جاهائی يعنی شوند، می

                                                
)۱ (Stockport         )۲( Cheshire         )۳ (Bolton 
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کمتر آسيب ديده است، آنگاه وضع باز هم نامساعدتر                        که نسبتاً از بحران پنبه          است 
% ،  ۳۸% ، مشغولين محدودکار            ۸/ ۵سان: مشغولين تمام وقت           شود، بدين     نمايان می    

  ).۲۰و ۱۹% . (ص ۵/۵۳اشتغال  بی
گيرد يا پنبة بد،       پنبة خوب انجام می       کار روی       که آيا    کارگران، اين مسئله           "برای  

داران درصدد         که کارخانه      های اول سال، هنگامی          دارای تفاوت اساسی است. در ماه                
قيمت   شد به  ای را که می       های خود را راهوار نگهدارند و هر پنبه  کارخانه  اين بودندکه

-کارخانه    ارد دادند، مقاديرزيادی پنبة بد و مناسب خريداری شود مورداستفاده قرار می

بردند. تفاوت در دستمزد              کار می    که درگذشته معموالً پنبة مرغوب به               گرديد    هائی  
  راه افتاد، زيرا با دستمزد قديمی                 های زيادی به        قدری زياد شدکه اعتصاب      کارگران به

ارمزدی، ديگر امکان اينکه برای خود مزد روزانة قابل تحملی بيرون آورند وجود                                   ک
شد، چنان بود      کاربردن پنبة بد حاصل می          که از به     ای   موارد نتيجه     نداشت... در برخی          

  ).۲۷رسيد." (ص نصف مجموع می کار، تفاوت دستمزد به حتّا درمورد روزانةکامل  که
  . آوريل.۱۸۶۳

طورکامل      توانند ديگر به       ازکارگران پنبه نمی        نيمی "درجريان سال جاری، بيشتراز
  (Rep. Fact. April 1863”, p.14“)اشتغال داشته باشند."   

ها مجبور به       کارخانه      کاربردن پنبة هند شرقی،که اکنون                 "عيب بسيار جدی به        
ها ضرورتاً بايد بسيار         که درنتيجة آن سرعت ماشين         ستا  استفادة ازآن هستند، در اين              

که سرعت    کار رفت      ها در اين زمينه به           های اخير همة کوشش        کُندگردد. طی سال        
نجام           حوی بيشتر شودکه با همان ماشين          نَ  آالت به      ماشين    گردد. ولی        هاکار بيشتری ا

داران نيز        کارخانه     کارگران زيانمند است برای              که برای     همان اندازه        کاهش سرعت به    
گيرند، يعنی ريسنده بنا          کارمزدی پول می         کارگران براساس         زيانبار است زيرا اکثريت     

که بافته است      ای  پارچه و بافنده طبق قطعاتريسد  فوند می که در ازاِء هر بر مقدار نخی
کاهش     گيرند بايد درنتيجة        می   کارگران ديگرکه هفتگی مزد    گيرد. و حتّا برای مزد می
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-ام... وازصورت           آورده      دست  که به   اطالعاتی      از گردد. حاصل دستمزد در توليد،کاهشی

است... چنين        شده من داده       جاری به  کارگران پنبه مربوط به سال که دربارة حقوق هائی 
% ، و در برخی موارد        ۲۰ميزان  کاهشی به طور متوسط شودکه در دستمزدها به نتيجه می

گيرند    کارگران می       که  ) ـ "مبلغی   ۱۳حاصل شده است." (ص ۱۸۶۱% ، نسبت به سال۵۰
کارگران از لحاظ           شود... وضع      کار انجام می         آن   که روی      بسته به نوع مصالحی است       

ازسال پيش درهمين          مراتب بهتر     به  )۱۸۶۳کنند، اکنون (اکتبر ت میکه درياف دستمزدی
اند، وکارگران بر            اند، با مادة خام بيشترآشنائی يافته        ها بِهسازی شده موقع است. ماشين

کنند.   تر غلبه می    کردند، آسان       بايستی عليه آن مبارزه می           که درآغاز می        هائی   دشواری 
آموزشگاه دوزندگی بودم (بنگاه نيکوکاری                     کدر ي )١(پرستون در بهارگذشته من در

که روز پيش به يک بافندگی فرستاده شده بودند تا                  برای زنان بيکار)، دو دختر جوان
شيلينگ دريافت      ۴ميزان     ئی به   هفتگی   مزد    توانستند    درآنجا می       دار    کارخانه       قول   بنا به   

ازاين شکايت        ند و  نموده بودندکه دوباره درآموزشگاه پذيرفته شو               دارند، درخواست
دست آيد     آنها امکان اينکه حتّا يک شيلينگ در هفته هم به                داشتندکه درآنجا برای            

ام...      داشته    دريافت      ) ٢( خودکار      های   ماشين   دربارة ريسندگان          اطالعاتی      است. من     نبوده 
شيلينگ  ۸روزکار تمام وقت        ۱۴از کنند، پس که ماشين خودکار را هدايت می مردانی

دار    شد. اما کارخانه       کسر می خانة آنان کرايه نمودند و ازاين مبلغ س دريافت میپن ۱۱و 
داد.     آنها پس می     صورت بخشش به     خانه را به      (آه، با چه جوانمردی!) نيمی ازکرايه                      

های آخر      پنس به خانه بردند. در بسياری از نواحی، در ماه   ۱۱شيلينگ و  ۶ريسندگان 
 ۲ای    شيلينگ درهفته، بافندگان هفته          ۹تا   ۵خودکار های  ريسندگان ماشين ۱۸۶۲ سال

ها اُجرت     حاضر، بااينکه دراغلب بخش            داشتند... درحال          تا شش شيلينگ دريافت می      
  تری حکمفرماست... عالوه بر الياف                 همچنان بسيار تقليل يافته است، باز وضع سالم               

                                                
)۱( Preston 

  Self-acting mindersدر متن: )۲(
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اند.    اُجرت تأثير داشته       بودن آن، علل ديگری نيز در تقليل        تاه پنبة هندی و ناخالصکو
که مقدار زيادی آشغال پنبه را با پنبة هندی قاطی                      چنانکه مثالً اکنون رسم شده است         

بودن    کند. کوتاه      زنند و اين عمل قهراً باز برای ريسنده دشواریِ بيشتری ايجاد می                             می 
لت سهو آوردن ماسوره وتابيدن نخ به هنگام بيرون شودکه تارها به الياف موجب آن می

کارکردن نگاهداشت... و              توان ماسوره را مرتّباً درحال                سان نمی   شوند و بدين     پاره می    
گردد، يک بافندة زن            که بايد نسبت به تارها معطوف            همچنين، نظر به توجه زيادی           

کند و در موارد بسيارکمتر مراقبت                 تواند يک دستگاه نساجی را مراقبت           غالباً فقط می
ميزان    ی مقدور نيست... درموارد بسيار مزدکارگران حتّا به                           بيش از دو دستگاه برای و 

۵  ،2
% پائين آورده شده است... در اکثر مواردکارگر بايد بياَنديشدکه چگونه         ۱۰و 1۷

دستمزد    درتعرفة      مقرر    معمولی   اُجرت تواند نَحو می چه به آيد و مادة خامش برمی پسِ از
که   است  شوند اين    گاه بافندگان با آن روبرو می                 که  مشکل ديگری    آورد...         چنگ  را به   

که کار برخالف دستور          بايد از مادة خام بد پارچة خوبی درآورند زيرا درصورتی                                
  گردند."   مورد پسند نباشد دچار جريمة تقليل مزد می

  

(“Rep. Fact., Oct. 1863”, p. 41 – 43)  
شد بسيار ناچيز بود. کارگران              کار می    که تمام وقت      دستمزدها حتّا در جائی هم          

کوبی،    کشی، راهسازی، سنگ         انجام همة خدمات عمومی از قبيل زِ               پنبه، داوطلبانه به        
دادند تا بتوانند اعانة خود را از مقامات محلّی وصول نمايند،          ها، تن می کوچه روسازیِ

کتاب اول، ص        يد به کن  داران بود. نگاه           کارخانه     ای به    که درواقع اعانه       ای (کمک هزينه
ترين    پائيد. چنانچه پست       کارگران را می          تمام بورژوازی چهارچشمی              ) ١( ). ۵۹۸/ ۵۸۹

                                                
همين بازنويسی] ـ توضيحاً  ۸۹۳ـ ۸۸۴[صفحات  ۵۲۷و ۵۲۲سرمايه، ترجمة فارسی، جلد اول، ص ) ۱(

های  ،کميتهکارگران از انگلستان جلوگيری ازمهاجرت دستجمعی گرددکه درآن زمان برای متذکر می
وسيلة اعطای اعانات، کارگران بيکار يا                     کوشيد به   شده بودکه می     ای تشکيل     اصطالح نيکوکارانه        به 

 )وکارکارفرمايان نگاهدارد. (مترجم کسب کار برای دوران رونق مثابه ذخيرة نيروی مزد را، به کم
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کميتة اعانات وی را از             را بپذيرد آنگاه          آن    خواست    شد وکارگر نمی      مزد عرضه می    
کارخانه اين خود         آقايان صاحب      کرد. درحقيقت برای          گيران حذف می       صورت اعانه     

مردند وياآنکه         ازگرسنگی می      ياکارگران بايستی  که اين معنی بهيک عصر طالئی بود، 
های   کميته  که  که برای بورژوا سودآورتر بودکارکنند، درحالی   هرقيمتی مجبور بودند به

داران، در         کارخانه     حال   کردند. درعين        بورژوازی عمل می    منزلة سگ پاسبان اعانات به
کردند، قسماً       هاجرت جلوگيری می       تفاهم سری با دولت، تاآنجاکه ممکن بود از م                     

کارگران بود دائماً             آنکه سرماية موجود خود را که عبارت ازگوشت و خون                           برای   
  زور نيرنگ به       هائی را که به       خانه   باش نگاهدارند و از سوی ديگرکرايه                  درحال آماده        

    کرده بودند تأمين نمايند. کارگران تحميل
  

  کردند. هرگاه         گيری بسيار رفتار می          ختهای اعانات در اين مورد با س                 "کميته  
آنها پيشنهاد شده بود از صورت خط                کارگرانی را که کار به              شد،  کاری عرضه می     

کار مورد پيشنهاد را بپذيرند. اگر                    کردندکه     سان آنها را مجبور می          زدند و بدين        می 
نبة زدند... البد بدان سبب بودکه اُجرت فقط ج                       کار سربازمی       کارگران از پذيرفتن           

  ).۹۷العاده سخت و سنگين بود." (همانجا، ص کار فوق اسمی داشت ولی
  

آنها پيشنهاد     به  ) ١( که موجب خدمات عمومی         کاری    کارگران برای انجام هرنوع               
  شد داوطلب بودند. می

  

کارهای صنعتی سازمان يافته بود در شهرهای مختلف بسيار                      آن   که طبق   "اصولی   
صرف  ) ٢( آزمايشی      کار     عنوان    به  زاد   آ    کار در هوای         که متفاوت بود. ولی حتّا در نقاطی

شد يا عبارت از       کار پرداخت می        که در ازاِء اين          گرفت، مزدی      مورد استفاده قرار نمی
  گوئی   که  مانست   آن می    قدری ناچيز بودکه درواقع به        همان مبالغ معمولی اعانه بود يا به

                                                
 Public Works Act ) در متن:۱(

 Labour test) در متن: ۲(
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اين    ۱۸۶۳خدمات عمومی سال        ). "هدف قانون        ۶۹آزمايشی بوده است." (ص               کاری   
بودکه اين نقص را برطرف نمايد وکارگر را قادر سازدکه مزد روزانة خود را مانند                                          

ـ مقامات   ۱گانه بود:       آورد. اين قانون دارای هدفی سه                     دست  يک روزمزد مستقل به         
محلّی را قادر سازد (با موافقت رئيس بنگاه دولتی مرکز دستگيری از مستمندان) از                                    

نه          مسئولي   ـ بِهسازی شهرهای مناطق صنعت         ۲کنند.    داری پول قرض          ن اعطاِء وام خزا
  )١(کارگران غيرشاغل، کار واُجرت برازنده فراهم سازد. ـ برای۳پنبه را تسهيل نمايد. 

که طبق اين قانون مورد تصويب قرارگرفته بود به                         هائی   وام    ۱۸۶۳تا آخر سال     
طور   گرفته شده بود به       که پيش   کارهائی     ). ۷۰شد (ص   استرلينگ بالغ می       ليرة   ۸۸۳۷۰۰

ها، ساختمان مخازن         ها، روسازیِ خيابان    سازی روها، راه عمده عبارت از ساختمان آب
  آب وغيره. های برای سازمان
کارخانة      ، در اين مورد به بازرس               بيورن    بالک  کميتة   ، رئيس   ) ٢( هندرسن  آقای    

  نويسد: می )3(ردگريو
ام، هيچ چيزی       ران پر از رنج و فقر تجربه داشته                که طی اين دو        "در تمام مدتی        

کاری راکه طبق          کارگران غيرشاغل اين بخش            که با آن     ای   بيشتر ازآمادگی شادمانه           
  دست  آنها محول شده به        به  بيورن    بالک  ازجانب شورای شهر           عمومی    قانون خدمات      

 تواند    حمت می  ز  اند، مرا چنين نگرفته و يا چنين خرسند نساخته است. انسان به                       گرفته  

در    کارگرماهر      يک   مثابه   درگذشته به      ريس،که     پنبه   نفر    يک ميان بزرگترازآنچه اختالفی
کشی   کانال زِه      که اکنون مانند يک روز مزد در يک          ه، وکارگریکرد کار می کارخانه

  کند تصوير نمايد." کار می فوت ۱۸يا  ۱۴عمق  به
شيلينگ اُجرت   ۱۲تا  ۴دة خود، درهفته  خانوا کار و بنا بر بزرگی (آنها در ازاِء اين

                                                
 (remunerative wages)) در متن ميان دو هالل: ۱(

)۲ (Henderson 

)۳ (Redgrave  



           ۲۰۳کارل مارکس    

  

 

نفری را     ۸بايست جواب ادارة يک خانوادة   گرفتند، که مبلغ هنگفت اخير غالباً می می
بردند: اوالً برای            ای از اين ماجرا می            نظر نفع دوگانه       کوته   آقايان بورژوای            بدهد. اين      

داشتند    دريافت می       نازلی   استثنائاً بهرة پول با بِهسازیِ شهرهای دودآلود و واماندة خود،
  پرداختند.) تر از تعرفة معمولی دستمزد می مراتب پائين کارگران مزدی به و ثانياً به

کرده بودکه مهارت         کاری عادت که در يک حرارت تقريباً استوائی به "کارگری
که   اش بود، وی         اندازه بيشتر از نيروی بازو مورد استفاده                       و دقّت در اعمال دست بی           

داشت،    تواند بگيرد دريافت می            اً دو برابر وگاه سه برابر اُجرتی را که امروز می                        عادت   
ای ازخودگذشتگی و         او پيشنهاد شده متضمن مجموعه         که به   پذيرش داوطلبانة کاری            

اين افراد        بيورن    بالک  رساند. در       ترين درجة افتخار می           که او را به رفيع         ادراک است      
اند    است مورد آزمايش قرارگرفته               پذير   آزاد امکان        هوای   که در  کاری تقريباً در هرنوع

کشی،   هائی در زمينی ازخاک رس فشرده و سخت در عمق زياد، زِ               حفرگودال  ازقبيل
فوت.    ۲۰وگاه     ۱۶،  ۱۴عمق   روهای زيرخيابانی به           سازی، کندن آب شکنی، راه سنگ

گيرند و همواره        ر می  اينچ عمق درکثافت وآب قرا       ۱۲تا۱۰کارآنها در غالباً برای انجام
انگلستان،      های   ازبخش    يک  دارآن درهيچ      آنها باهوائی مواجه هستندکه سرمای رطوبت

). ـ  رفتارکارگران          ۹۲،  ۹۱شود." (ص      اين اندازه برسد، باالتر ازآن پيدا نمی      اگر هم به
کار در هوای         آنها برای اينکه        خدشه بوده است... و همچنين است آمادگیِ                 تقريباً بی   

  ).۶۹اد را بپذيرند و از عهدة آن برآيند." (ص آز 
  . آوريل.۱۸۶۴
شودکه    گاه از نواحی مختلفه شکاياتی دائر برکمبودکارگران شنيده می                           به  "گاه   

ها ازقبيل رشتة نساجی است... ولی سرچشمة اين   طور عمده مربوط به برخی از رشته به
کارگران      های بد نصيب    اع نخکه درنتيجة کاربرد انو است مزدی درناچيزیِ هم شکايات

گذشته برسر    کارگر دراين رشتة ويژه است. در ماه    شود و هم درکمبود واقعی خود می
داران وکارگرانشان روی داده است.   دستمزد اختالفات متعددی ميان برخی ازکارخانه
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 داران     است...کارخانه       های بسيار زيادی نيز وقوع يافته که اعتصاب دارم تأسف من ازاين
کميتة   جهت  همين  نمايند و به     مثابه نوعی رقابت تلقّی می  اثر قانون خدمات عمومی را به

ها هنوز    فعاليت خود را متعلّق ساخته است، زيرا با اينکه همة کارخانه     )١(پک بیمحلّی 
  کارگر محسوس شده است." اندکمبودی از حيث راه نياُفتاده

   

(“Rep. Fact., April 1864”, p. 9)  

ة قانون   دار بجنبند. درنتيج         کارخانه  ديگر وقت آن فرارسيده بودکه آقايان عدرواق
ای زياد شده بودکه در معادن                اندازه کارگران به خدمات عمومی، تقاضا برای استخدام

گرفتند.    شيلينگ مزد می    ۴کارخانه روزانه            ، برخی ازکارگران           کپ  بی سنگ حوالی    
سال  ) ٢( های ملّی    ين نسخة جديدکارگاه         سان بودکه تدريجاً خدمات عمومی ـ ا                بدين  
  گرديد. سود بورژوازی برقرار شده بود ــ متوقّف ، که اين بار به۱۸۴۸

                                                
)۱( Becup 

واداشتن  فرانسه برایدر که است ئی شکل سازمانیاز عبارت (Ateliers nationaux)های ملی کارگاه)۲(
 ۱۸۴۸شکنی، بالفاصله پس از انقالب فورية  بری و هيزم ويژه در چوب بيکاران به خدمات عمومی، به

اينکه    . يکی  کرد   کار دو هدف مهم دنبال می             های   ن اميد اين است. دولت موقّت با تأسيس وجودآمده به
وسيلة خود    کار به    بر سازماندهی      بورژوای فرانسوی را مبنی                ، سوسياليست خرده     لوئی بالن    نظريات     

اعتبار سازد و ديگرآنکه            کارگران فرانسه هواداران زياد يافته بود، بی                      کارگران، که درآن زمان ميان
صورت نظامی سازمان داده شده بودند عليه پرولتاريای انقالبیِ                             که به   را    های ملّی     کارگاه       کارگران      

کوشش دولت موقّت با         کارگران اختالف ايجاد نمايد. چون اين                    سان ميان    کار برد و بدين        فرانسه به    
گرفت، را فرا های ملّی کارگاه کارگران شاغل پيش از انقالبی بيش عکس روحية شکست مواجه شد وبه

آنها     کاهش تعدادکارگران و اعزام                 دد برآمد با اتخاذ يک سلسله تدابير ازجمله                  دولت موقّت درص       
ميان  آميز دولت موقّت هيجان نيرومندی در ها را تعطيل نمايد. ولی اقدامات تحريک کارگاه واليات به

گرديد. ۱۸۴۸کارگران پاريس در ماه ژوئن  طبقةکارگرفرانسه پديدآورد و خود يکی از موجبات قيام
نامة   تصويب موجب به )cavaignac(ياک کاون ژنرال حکومت شد سرکوب کارگری قيام اين ازآنکه سپ

 های ملّی را منحل ساخت. کارگاه ۱۸۴۸سوم ژوئية 
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  )١(ها برکالبدی تهی آزمون

 
دارند)       اشتغال    وقت    که تمام    يافتةکارگران (کارگرانی تقليل "اگرچه من مزد بسيار

ام ولی ازآن چنين نتيجه             ههای مختلف تقديم داشت        و ميزان اُجرت آنها را درکارخانه                  
علّت   نمايند. کارگران، به           گويا آنها هرهفته مرتباً همان مبلغ را دريافت می           شودکه نمی

داران با انواع و مقادير مختلفة پنبه وآشغال در همان                         کارخانه   که های مداومی آزمايش
يزهائی را    اند. اين چ       های بزرگی قرارگرفته           دهند، در معرض نَوسان          کارخانه انجام می
کارگران باکيفيت مخلوط پنبه باال         کنند واُجرت خوانند غالباً تغيير می که "مخلوط" می

ماند و پس از       گذشته باقی می     % اُجرت    ۱۵کاهش مزد فقط در حد         رود.گاه و پائين می
که در اينجا سخن       ردگريو  نمود." بازرس % تنزل می۶۰% يا ۵۰ميزان  يک يا دو هفته به

گرفته شده است و ما    آوردکه از عمل جاری سپس جدولی از دستمزدها می گويد، می
  شماريم: های زيرين را کافی می ازآن ميان نمونه

2شيلينگ و  ۶کند،    کار می    روز در هفته       ۴سر عائله،      ۶الف) کارگر بافنده،            
1۸ 

  گيرد. پنس مزد می
  يلينگ.ش ۶روز و نيم در هفته،  ۴، )٢(تاب ب) نخ

  شيلينگ و يک پنی. ۵روزکار درهفته،  ۵نفری،  ۴) بافنده، خانوادة  ج
  پنس.۱۰شيلينگ و ۷روزکار درهفته،  ۴نفری،  ۶، خانوادة )٣(چی ) ماسوره د
  شيلينگ وغيره.  ۵روزکار درهفته،  ۳نفری،  ۷) بافنده، خانوادة  ه

 دهد: ادامه می ردگريو

                                                
 in corpore viliدر متن به التينی:  )۱(

 Twisterانگليسی:  در متن به )۲(

 Slubber انگليسی:  ) در متن به۳(
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کار برای      است  کنندکه ممکن   اثبات می"مستخرجات فوق شايان توجه است زيرا 
کاهد بلکه آن  تنها از درآمد می که نه آميزگردد، بدان سبب ها فاجعه بسياری از خانواده

بودکه درآمد         برای مواردی نمی       اعانات مکمل دهدکه، اگر می تنزّل ای درجه چنان به را
عضاِء خانواده است،         کمتر از مبلغ اعانة دريافتی، درصورت عدم اشتغال تمام ا خانواده
  های واجب خانواده را ارضاء نمايد." توانست جزِءکامالً کوچکی از نيازمندی فقط می

 (“Rep. Fact., Oct. 1863”, p. 50 – 53)  
  

روز،   ۲از  کلّ همة کارگران بيش  بعد هيچگاه متوسط اشتغال به ۱۸۶۳ژوئن  ۵"از 
  ).۱۲۱ساعت و چند دقيقه نبوده است." (همانجا، ص ۷

وسيلة ادارة        ميليون ليرة اسرلينگ به         ۳تقريباً    ۱۸۶۳مارس    ۲۵ازآغاز بحران تا           
پرداخت شده       ) ١( وسيلة کميتة مرکزی اعانات وکميتة شهرداری لندن                     مستمندان، به      

  ).۱۳است. (ص 
 آنکه    شود... ريسندگان در اثر        ها می ها رشته ترين نخ که مسلّماً ظريف ای "درناحيه

طورغيرمستقيم دچار تقليل دستمزدی      است، به شده )٢(ايلند سیبة پنبة مصری جانشين پن
های پنبه به مقادير زياد           که درآن آشغال        اند... در ناحية وسيعی           % گرديده     ۱۵درحدود      

درحدود       مزدی     رود،کارگران ريسنده تقليل    کار می سازی با پنبة هندی به برای مخلوط
کار روی پنبة سورات        را درنتيجة مزد خود % از۳۰تا  ۲۰اند و عالوه برآن باز  % داشته۵

دستگاه    ۲  دستگاه نساجی به     اند.کارگران بافنده از ادارة چهار پنبه ازدست داده وآشغال
شيلينگ و  ۵کارگران مزبور در ازاِء ادارة هر دستگاه نساجی       ۱۸۶۰اند. درسال  رسيده

دارند...        يافت می   پنس در    ۴شيلينگ و   ۳فقط   ۱۸۶۳گرفتند ولی در  پنس اُجرت می ۷
پنس نَوسان    ۶پنس تا    ۳کاربردن پنبة آمريکائی از    که درگذشته با به های نقدی جريمه

  گردد." پنس بالغ می ۶شيلينگ و  ۳داشت (ريسندگان)، اکنون به يک شيلينگ تا 
                                                

 Mansion-Houseدر متن:  )۱(

)۲( Sea Island 
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  رفت: کار می که پنبة مصری مخلوط با پنبة هند شرقی به ای در ناحيه
 ۱۰شيلينگ بود و اکنون از          ۲۵تا   ۱۸ميان    ۱۸۶۰در )١(چيان "مزد متوسط ماسوره

ترشدن پنبه نيست بلکه   شيلينگ است. علّت اين امر منحصراً عبارت از ناموغوب ۱۸تا 
که تاب نيرومندتری به نخ داده شود.    است منظورآن کاهش سرعت ماسوره به مربوط به
شد."   ای پرداخت می     افهموجب تعرفة دستمزدها اض کار به های عادی برای اين در زمان

داران      کارخانه     برای    اينجاوآنجا شرقی هند پنبة شايدکاربرد ). "اگرچه۵۰ـ۴۵ ،۴۴ ،۴۳(ص
کنيد) که از      نگاه   ۵۳صورت دستمزدها ص       بينيم (به    با سود همراه بوده است، ولی می              

برند. چنانچه استعمال پنبة سورات     رنج می ۱۸۶۱اين رهگذرکارگران درمقايسه با سال
را مطالبه خواهند نمود. ولی اين امر                 ۱۸۶۱کارگران همان اُجرت سال  بگيرد، آنگاهپا 

آن از راه قيمت پنبه             کند، مگراينکه جبران         دار می     داران را سخت خدشه    سودکارخانه
  ).۱۰۵گردد." (ص يا قيمت محصوالت ساخته عملی

  خانه. کرايه
 داران باشد،       هنکارخا ق بهمتعلّدارند  سکونت درآن کارگران که )٢(هائی کلبه "هرگاه

کار   شود، حتّا اگرکارگر تمام وقت            خانة کارگران غالباً از دستمزدکسر می کرايه آنگاه
 کوچک   های   خانه    توان   است واکنون می آمده مساکن پائين اين ارزش وجود ايننکند. با

 ۶ينگ و  شيل ۳که درگذشته      کلبه  آورد. يک       دست  تر از سابق به      % ارزان      ۵۰تا   ۲۵را از 
کمتر   پنس وگاه بازهم        ۴شيلينگ و    ۲است با    کرايه داشت اکنون ممکن    در هفته  پنس

  ). ۵۷آورد." (ص  دست ازآن به
  مهاجرت.

کارگران بودند و اين ازسوئی بدان سبب                     داران مخالف مهاجرت            کارخانه       البته  
                                                

)۱ (Mule-Spinner آ)ـ  )لمانیBobineurs (فرانسه)   

)۲ (Cottage شودکه معموالً درحومة شهرها قرار دارند            کوچکی اطالق می های خانه ـ در انگلستان به
 ای همراه هستند. وگاه با باغچه
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  بودکه:
دست داشته      را زير  ای  خواستند وسيله پنبه،آنها می "درانتظار ايام بهتر برای صنعت

  جهت  نيز بدان      و کار اندازند" ها به را با سودآورترين شيوه باشندکه بتوانندکارخانة خود
آنها درآن         کارگران شاغل          هائی هستندکه     داران مالک خانه           که "بسياری ازکارخانه            

 اين اميد هستندکه قسمتی        داران حتماً به    برخی ازکارخانه ها سکونت دارند والاقل خانه
  ).۹۶گذشتة خود را دريافت دارند." (ص  بهای از مطالبات اجاره

کنندگان خود      که خطاب به انتخاب        هائی   در يکی از نطق       ) ١(برنال اوسبورنآقای 
کارگران النکاشير         که  ايراد نمودگفت        ۱۸۶۴اکتبر  ۲۲شدن در پارلمان در برای انتخاب

  آيا نه مانندگوسفندان؟ ولی اند. رفتارکرده )٢(مانند فيلسوفان باستانی (رواقيان)
  

○  
  

  

                                                
)۱( Bernal Osborne 

اواخر  يونانی ) فيلسوفZenon( زنونم مکتب فلسفی فرانسه ـ نا به  Stoiker   ،Stoïciensآلمانی  ) به۲(
  ) به    Stoaيونانی:      ها (به    مناسبت محل اجتماع شاگردان وی در رواق                از ميالد، که به قرن چهارم پيش 

بر   زنون    مکتب رواقی شهرت يافته است. فلسفة رواقی نوعی از وحدت وجود است. آموزش فلسفی      
درعين  چيز قرار دارد و بطن همه که در است بارت ازآتش لطيفیکه جوهر اشياء ع اين پايه قرار داشت

نيست. مکتب رواقی  چيز ديگری نيرو و ماده يگانگیِ اين جز است و هم نيرو ولذا وجود حال هم ماده 
مکتب برای دريافت خير مطلق            است. بنابرآموزس اين           اش شهرت يافته       ازلحاظ تعاليم اخالقی        بيشتر

کنندة خارجی، به لذات و  عوامل مختل که به است آن الزم کی شد و برای رسيدن بهعقل متّ بايد فقط به
اعتنا بود.      کرد و نسبت به عواملی از قبيل ثروت و مکنت، تندرستی و درد و رنج بی                              شهوات، پشت    

های  ها، شکنجه های اروپائی پايداری و استقامت در برابر رنج که در ادبيات و زبان جهت است همين به
 خوانند. آور را "تحمل رواقی" می سمی و روانی، فقر وگرسنگی و ديگر رويدادهای سخت و رنجج
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فصل هفتم

  

  ها پيوست
  
  

  
که در هر يک از        کنيم حجم سودی     ايم، فرض      چنانکه در اين بخش قرارگذاشته  

،  ارزشی باشد     های ويژة توليد، مورد تصاحب قرارگرفته، برابر با مجموع اضافه                             محيط
وجود، بورژوا سود را با                اين محيط، توليد نموده است. با اين           که کلّ سرماية نهاده در

کند و اين عدم قبول بر           کار پرداخت نشده، يکی تلقّی نمی  ارزش، يعنی با اضافه اضافه
  پاية داليل زير است:

کاالها     ارزش      يابیِ    کند. سامان     می  فراموش      را    توليد    روند     دوران، وی          روند     ـ در  ۱ 
اضافه   معنای آفرينش       ـ برای او به      کاالها نيز هست ـ      ارزش     يابیِ اضافه  که شامل سامان ــ

که مارکس    است نوشته وجود دارد دالّ بر اين که در دست جای سفيدی[ارزش است.  
  ]درنظر داشته است اين نکته را بيشتر بسط دهد. ـ فريدريش انگلس

پوشی   کشی واحدی ازکار وباچشم   بودن درجة بهره ـ چنانکه ديديم، با مفروض۲
نظر از سودگيریِ بيشتر         شود، با صرف اعتباری وارد می اه سيستمکه ازر از همة تغييراتی

که    داران و باألخره قطع نظر از هر امتيازی                     های متقابل ميان خود سرمايه      گذاری وکاله
تر   اينکه مادة خام ارزان              است برحسب     شود ــ ممکن   از انتخاب بازار مساعد نصيب می 

باشد، برحسب ميزان         شده   ری خريداری      ياکمترگران باشد وباکارشناسی بيشتر ياکمت               
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يابی     کاررفته، برحسب درجة کمال سازمان      آالت به بارآوری، کارآئی و ارزانی ماشين
هدررویِ مواد و برحسب آنکه مديريت و        توليد و جلوگيری از به مراحل مختلفة روند

آنکه اگر        گردد. خالصه      مراقبت ساده و مؤثر باشد وغيره ــ نرخ سود بسيار متفاوت                      
سرماية متغير معين معلوم باشد، آنگاه مسئلة اينکه آيا همين      ارزش در مورد يک  اضافه
حجم   کند ولذا آيا سودی به     درنرخ سود بزرگتر ياکوچکتری بيان پيدا می ارزش اضافه

است، اعم      کاردانیِ شخصی      ميزان زيادی منوط به آورد، باز به بزرگتر ياکوچکتر بارمی
دار يا ازآن مباشران وگماشتگان وی باشد.       کاردانی مربوط به خود سرمايه ايناز اينکه 

استرلينگ دستمزد      ليرة   ۱۰۰۰ای،که حاصل      ليره ۱۰۰۰ارزش که همان اضافه کنيم فرض
 ليرة  ۱۱۰۰۰با    Bاسترلينگ و در مؤسسة ديگری             ليرة   ۹۰۰۰با     Aاست، در مؤسسة      

10000% = ۱۰داشت:  خواهيم  چنين A استرلينگ سرماية ثابت سنجيده شود. درمورد
1000 =Ṕ  

B    :3و در مورد       
1۸   = %12000

1000  =Ṕ           سرماية کلّ در مورد .A           سود زيادتری نسبت به
کند، زيرا در مورد اولی نرخ سود باالتر از دومی است، با                                 توليد می     Bسرماية کلّ    
که ازآن      ارزشی    است و اضافه     ۱۰۰۰ريخته =     سرماية متغير پيش    دو مورد      اينکه در هر     

ميزان     کارگر به     است ولذا درهردو حالت ازتعداد مساوی   ۱۰۰۰آمده نيز برابر با دست به
که يکسان است،      ارزش    گيرد. اين تفاوت در بيان حجم اضافه کشی انجام می برابر بهره

بودن    ولذا در خود سود، با وجود يکسان                   د های سو   تفاوت در نرخ         نديگرسخ   يا به  
گيرد. ولی اين امکان نيز             ديگری نيز سرچشمه       کشی ازکار ، ممکن است از منابع        بهره

هائی ناشی شده باشدکه دو مؤسسة         که تنها وفقط از تفاوت درکاردانیِ مديريت هست
ــ او را معتقد       کند  دار را دچار اشتباه می             نمايند. و اين امر سرمايه           مزبور را رهبری می         

کار نيست بلکه الاقلّ قسماً معلول شرايط                کشیِ  سازد ــ که سود وی مرهون بهره             می 
ويژه از فعاليت شخصیِ او ناشی  کاراست و به کشیِ که مستقل از بهره نيز هست ديگری 

  گردد. می
 ٭
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 )١( ) رودبرتوس      ای(    نظريه   قرارگرفت نادرستیِ  اول موردبررسی بخش  ازآنچه دراين

که مثالً مساحت زمين همچنان ثابت             آن (برخالف بهرة زمين            شودکه طبق    نموده می    
کند) گويا تغيير مقداریِ سرمايه تأثيری در رابطه                        که بهره ترقّی می        ماند درحالی        می 

دليل اينکه اگر حجم سود افزايش يابد            ميان سود و سرمايه ولذا در نرخ سود ندارد، به
  کند و بالعکس. شود نمو می آن سود حساب می ای نيزکه براساس حجم سرمايه

-فرض   دارد. اوالً، چنانچه درصورت ثابت                    حکم فقط در دو مورد صحت             اين   

تغيير ارزشی درکاالئی رخ             ارزش، يک   ويژه نرخ اضافه ولذا به کلّية شرايط ديگر  شدن 
ه تغيير ارزشی،     پيونددک     وقوع می     کاالست. (همين امر نيز در موردی به                  که پول ـ   دهد 

با ثابت                   دهد.)      ماندن شرايط ديگر، فقط اسماً روی                باال و پائين رفتن عالئم ارزشی، 
استرلينگ ولذا نرخ سود          ليرة   ۲۰استرلينگ و سود =       ليرة   ۱۰۰که سرمايه =     کنيم  فرض  

آيد، آنگاه درصورت           % باال روديا پائين         ۱۰۰% باشد. هرگاه اکنون پول درحدود              ۲۰=
داشت     ليرةاسترلينگ ارزش         ۱۰۰  که بدواً     ، همان سرمايه     ) ٢( ن ارزش پول)       اول (باالرفت        

ليرةاسترلينگ      ۴۰مبلغ  دارد، و سود دارای ارزشی به                  ليرةاسترلينگ ارزش         ۲۰۰اکنون    
يابد. در حالت دوم،            ليرة سابق، در اين بيان پولی نمايش می          ۲۰جای  شود، يعنی به می

استرلينگ تنزل نمايد و سود در محصولی                 ليرة   ۵۰ارزشی معادل         چنانچه سرمايه به      
=   ۵۰:    ۱۰=    ۲۰۰:    ۴۰استرلينگ نمايش يابد. ولی در هردو حالت:                     ليرة   ۱۰ارزش  به

% است. با اين وجود در همة اين حاالت واقعاً هيچ تغيير مقداری در                              ۲۰=    ۱۰۰:    ۲۰
ارزش      ارزش سرمايه رخ نداده است بلکه فقط بيان پولی همان ارزش و همان اضافه                                 

cدستخوش تغيير شده است. بنابراين امکان اين نيز وجود نداردکه                           
 m       يا نرخ سود از

                                                
)۱ (Rodbertus 

 ساختن درک مطلب ازطرف مترجم اضافه شده است. منظور آسان ) محتَویِ دو هالل به۲(
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  )١(آن متأثرگردد.
تغيير    که تغيير مقداری ارزش واقعاً روی دهد. ولی اين     است حالت ديگر هنگامی

ارزش،       رخ اضافه ماندن ن نباشد، يعنی اگر با ثابت c  :vمقداری همراه باتغييری دررابطة 
مثابه شاخصی     سرماية متغير به    کارگذاشته شده (       که در ازاِء نيروی            هائی   نسبت سرمايه   

که در ازاِء وسايل توليد             ای   شود) به سرمايه      درآمده تلقّی می     حرکت کار به برای نيروی

nيا   nCيا   Cريخته شده است ثابت مانده باشد. تحت اين شرايط خواه ما                      
C       را داشته

خواهد     ۲۰۰% نرخ سود، سود = ۲۰، در مورد اول با  ۵۰۰يا  ۲۰۰۰يا  ۱۰۰۰باشيم، مثالً 

1000. ولی    ۱۰۰و در مورد سوم =      ۴۰۰بود و در مورد دوم = 
200

    =2000
400

    =500
200

 =۲۰ %

                                                
ده است. آم صورت جزمی بيان نشده و در شکل نفی شرطی يا امکانی ) اين جمله در متن آلمانی به۱(

که در  کاپيتال در اين مورد وجود دارد. درحالی های فرانسه و روسیِ همين سبب اختالفی در ترجمه به

Cکه  که: "بنابراين ممکن است     سان برگردانده شده است ترجمة فرانسه جمله بدين
p1    = )C

 m     يانرخ (
که اين امر در        جمة روسی چنين آمده است: "بنابراين امکان نداشت                    سود نيز ازآن متأثر نشود" در تر 

Kرابطة 
m  = )C

 m ."يا در نرخ سود تأثير نمايد (  
از قبيل                         ينجا بحث برسر رد نظرية کسانی  تغيير    طورکلّی    که معتقدند به      است  رودبرتوس       در ا "

در رابطه ميان سود و سرمايه ولذا در نرخ سود ندارد"، و ازسوی ديگر اثبات   مقداریِ سرمايه، تأثيری
تواند در دو مورد مصداق پيداکند و يکی ازآن                          که حکم مزبور فقط می         اين نکته مورد نظر است         

که ارزش اسمیِ پول تغيير نمايد. و نظر به اينکه دراين حالت، چنانکه در  موارد عبارت از حالتی است

Cو سرمايه    ارزش      اضافه  ات شده است، تغييری در رابطة ميان                متن اثب   
 m             ولذا در نرخ سود حاصل

نه امکان      که مقصود مصنف از اين جمله نفی امکان چنين تأثيری است      شود، بنابراين مسلّم است نمی
خود امکان تأثير         خودیِ    هعدم تأثير آن (چنانچه در ترجمة فرانسه آمده است) زيرا امکان عدم تأثير ب      

مراتب فوق جمله       گردد. بنا به که در متن مورد بحث است منتفی می را نيز در بر دارد وآنگاه استثنائی
به    ترجمه      گونه   را  يم   کرده    ای  باال مالحظه می           ا تطبيق                که در  نيز  استدالل جملة قبلی متن  با  شود و 

 کند. (مترجم) می
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ماند زيرا ترکيب سرمايه، ثابت               تغيير باقی می     ا بی خواهد بود. يعنی نرخ سود در اينج               
آن در خود ترکيب مزبور تأثيری نکرده است. بنابراين افزايش              مانده و با تغييرمقداریِ

-کار   ياکاهش حجم سود دراينجا فقط نمايانگر افزايش ياکاهش در مقدار سرماية به                            

  رفته است.
دهد    رفته روی می    کار رماية بهبنابراين در حالت اول فقط يک تغيير صوری در س
دهد ولی هيچ       رفته رخ می     کار   و در حالت دوم يک تغيير واقعی در مقدار سرماية به                       

وقوع    تغييری در ترکيب آلیِ سرمايه، يعنی در نسبت ميان سرماية متغير و ثابت آن، به              
رفته يا    ار ک  استثنای اين دو حالت، هر تغيير مقداری در سرماية به                        پيوندد. ولی به         نمی 

وجودآمده       کنندة سرمايه به  که قبالً در ارزش يکی از اجزاِء ترکيب تغييری است نتيجة
ارزش نيز تغيير نکرده باشد)             و بنابراين (تاآنجاکه با تغيير در سرماية متغير، خود اضافه       

تغيير    که در مقدار نسبیِ اجزاء سرمايه پديد شده است ياآنکه اين          آمد تغييری است پی
 که در مقدار نسبیِ دو جزِء ترکيب آلی سرمايه بروز                     تغييری است   علّتقداری خود م

- که ماشين   گيرد و موردی        بزرگتر انجام می        که درمقياس      کرده است، (مانندکارهائی             
-کار   شوند وغيره). پس در تمام اين حاالت تغيير مقداری سرماية به          آالت نو وارد می

زمانی درنرخ سود         تغيير هم    ديگر، ضرورتاً با رايطماندن ش رفته بايد، درصورت يکسان
  همراه باشد.

  ٭
  

ارزش، اعم از نسبی     گيردکه اضافه افزايش نرخ سود همواره ازآنجا سرچشمه می
يابد،    های توليدش، يعنی در نسبت با سرماية کلّ، افزايش می                      يا مطلق، نسبت به هزينه

 کاهش   ارزش    ن نرخ سود ونرخ اضافهشودکه تفاوت ميا می ديگرسخن ازآنجا ناشی يابه
  کند. پيدا می

سرمايه، يا مستقل از            بروز نَوسانی در نرخ سود، مستقل از تغيير در اجزاِء آلیِ                          
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ريخته، اعم از       سرماية پيش   که ارزش       پذير است  مقدار مطلق سرمايه، درصورتی امکان
آمدن زمان       فتن يا پائين    اينکه در شکل استوار يا گردان وجود داشته باشد، بر اثر باالر                

که فعالً موجوداست، افزايش             ای ازسرمايه است، مستقل که برای بازتوليدآن الزم کاری
نيزکه سرمايه ازآن ترکيب             کاالهائی     ياکاهش پذيرد. ارزش هرکاالــ و بنابراين ارزش     

کاالها نهفته است بلکه        که در خود آن        کار الزمی نيست       شده است ــ مشروط به زمان    
که برای بازتوليد آنها ضرور است. اين بازتوليد                       الزمی است   اجتماعاًکار  ته به زمانبس

تواند تحت شرايطی، متفاوت از شرايط توليد بدوی، قرارگيردکه انجام آن را                                        می 
آنکه همان سرمايه را         تر نمايند. چنانچه تحت شرايط تغييريافته، برای          دشوارتر يا آسان

نصف زمان سابق وقت الزم باشد،       عکس برابر يا به نمود، دو اش بازتوليد پيکرمادی در
که درگذشته      ای   که در ارزش پول تغييری حاصل نشده باشد، سرمايه       آنگاه درصورتی

استرلينگ (در       ليرة   ۵۰استرلينگ يا      ليرة   ۲۰۰استرلينگ ارزش داشت اکنون            ليرة ۱۰۰
تمام   کاهی به    ا اين ارزش      افزائی ي      کند. اگر اين ارزش            ارزش پيدا می        ) ١( موردکاهش)      

طور يکسان تأثيرکند، آنگاه سود نيز برحسب موارد در دو برابر يا در                اجزاِء سرمايه به
تغييری نيز درترکيب         اگرتغييرمزبور متضمن      گردد. ولی می گذشته بيان مبلغ پولیِ نصف

سرماية   آمدن نسبت سرماية متغير به           آلیِ سرمايه باشد، اگر موجب باالرفتن يا پائين                    
ماندن شرايط ديگر؛ نرخ سود با افزايش نسبیِ                     صورت، با يکسان        گردد، درآن          ثابت  

آيد. چنانچه فقط         رود و با کاهش نسبیِ سرماية متغير پائين می                 سرماية متغير باال می       
ريخته، (درنتيجة تغييری در ارزش پول)، ترقّی يا تنزّل نمايد،        سرماية پيشارزش پولیِ 

کند. ولی نرخ سود        همان نسبت ترقّی و تنزّل پيدا می             ارزش به       اضافه  یِ آنگاه بيان پول       
  مانَد.  ثابت می

لبخش  پاياناو  

                                                
 است. محتَویِ دو هالل از مترجم  )۱(



           ۲۱۵کارل مارکس    

  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



     سومکاپيتال. جلد     ۲۱۶

  

 ���%��!  :  �� !"� ����� ��"&
 !"�'  
  

  مهشتفصل 

  

 های مختلف و  ها در رشته ترکيب گوناگون سرمايه

  شود های سود حاصل می که ازآن بابت درنرخ تفاوتی
  
  
 

ماندن    يکسان    نکته نموده شدکه چگونه با     در بخش پيشين ضمن مسائل ديگر اين
ارزش ممکن است نرخ سود تغييرکند، باال رود يا پائين افتد. در اين فصل                               نرخ اضافه

طول    ارزش و       کار ولذا نرخ اضافه    کشیِ که درجة بهره اين قرارخواهدگرفت ما بر فرض
معين در درون آن         کشور    کار اجتماعیِ يک       که  های توليدی     روزانة کار در همة محيط

سابقاً   اسميث   آ.  اند.     سطح قرارگرفته شده    يک در شود، ازحيث مقدار برابر و تقسيم می
-کار درمحيط      کشیِ  که درمورد بهره         ونیگوناگ های که تفاوت است داده  فصيل نشانت به

ای يا حقيقی هستند و       کننده   جبران    گوناگون     های مختلفة توليد وجود دارد، بنا به علل         
شوند ولذا اختالفات مزبورکه         پا می اند، پابه داوری مورد قبول قرارگرفته يا بر پاية پيش

آيند.    حساب نمی    فقط جنبة ظاهری وگذرا دارند در مورد بررسی شرايط عمومی به                            
ميان کار    طور عمده بر پاية تفاوت            های ديگر، مثالً در مورد سطح دستمزد، به                 تفاوت   

دارند       بيان شده است، قرار  ) ١( ۱۹مرکّب،که سابقاً درآغازکتاب اول صفحة  ساده وکار
                                                

 همين بازنويسی] . ۹۹[صفحة  ۸۴، ص سرمايه، ترجمة فارسی، جلد اول ) ۱(
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های   کارگران محيط       های بسيار در نصيب        های مزبور موجب نابرابری              وگرچه تفاوت      
کار در اين         کشیِ  وجه تأثيری نسبت به درجة بهـره               هيچ  گردند معذلک به        توليد می   

تر ازکارِ يک         د. مثالً چنانچه کار يک استاد زرگـر گران                 های مختلف ندارنـ         محيط 
ارزشی    همان نسبت، اضافه کار استاد زرگرنيز به شود، آنگاه اضافه روزمزد پرداخت می

کار   های   شدن دستمزدها و روزانه           سطح آورد. و اگر، هم           بار می    بيشتر ازکارِ روزمزد به   
-های مختلف توليد، وحتّا سرمايه           حيطارزش ميان م         نرخ اضافه    ترازشدن و بالنتيجه هم

وسيلة انواع موانع محلّی ترمز شود، با                 گوناگون در درون محيط واحد، به          های گذاری 
داری و استياليافتن اين شيوة توليد بر تمام مناسبات       وجود اين با پيشرفت توليد سرمايه

قبيل برخوردها        که اين    هم   اندازه   گيرد. هر می انحام پيش از ترازی بيش هم اقتصادی، اين
مورد     توان آن را در           تحقيق ويژه دربارة دستمزد اهميت داشته باشد، باز می                        برای هر    

کنارگذاشت.      ای تصادفی وغيرعمده          منزلة مسئله     داری به      بررسیِ عمومیِ توليد سرمايه        
گيردکه مناسبات      طورکلّی در چنين بررسیِ عمومی، همواره فرض بر اين قرار می                           به 

ديگرسخن مناسبات واقعی فقط تاآنجاکه                با مفاهيم خود انطباق دارند، يا به                  واقعی    
  گردند. بيانگر نوع عام ويژة خود هستند مطرح می

ارزش درکشورهای مختلف ولذا تفاوت در درجات ملّی                               اختالف نرخ اضافه        
ا اهميت است. آنچه م کلّی بی کنونی است به کشی ازکار، برای آنچه مورد بررسیِ بهره
که يک نرخ عمومی        خواهيم در اين بخش مطرح سازيم دقيقاً عبارت از اين است                می

مقايسة     که برای     است  روشن   هرحال يابد. به کشور استقرار می درون يک چگونه در سود
ايم با آنچه       کرده    که آنچه سابقاً بيان       است  قدرکافی     های مختلف ملّی سود، همين         نرخ  

های ملّی     ر هم قرار داده شوند. بدواً بايد تفاوت نرخ                      سازيم در براب         اکنون مطرح می      
ارزش      شدة اضافه    های معلوم     توجه قرار داد و سپس برپاية اين نرخ را مورد ارزش  اضافه

های سود از اختالف         های ملّی سود را مقايسه نمود. هرگاه تفاوت در نرخ        تفاوت نرخ
را ضرورتاً بايد، مانند بررسیِ               ارزش ناشی نگردد آنگاه تفاوت مزبور                    اضافه    های   نرخ  
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جا برابر و      ارزش همه  که درآن اضافه واحوالی دانست ما در اين فصل، مربوط به اوضاع
  ثابت فرض شده است.

ارزش ثابت فرض شود، آنگاه                گذشته نموده شدکه چنانچه نرخ اضافه             در فصل   
که ارزش اين يا      ايطیتواند، درنتيجة شر آورد می بار می که سرماية معينی به نرخ سودی

برد و ازآن راه رابطه ميان اجزاِء ثابت و متغير                         سرماية ثابت را باال و پائين می آن جزِء
نکته مورد       سازد، ترقی يا تنزل نمايد. درآنجا باز اين                      طورکلّی متأثر می       سرمايه را به     

يه  گشتن زمان واگرد سرما          که موجب درازشدن ياکوتاه              که شرايطی    توجه قرارگرفت       
همين نَحو روی نرخ سود تأثير نمايند. و بنا برآنکه حجم سود با                        توانند به  شوند می می

ارزش، يکی است، اين مسئله نيز ثابت شدکه حجم         ارزش و با خود اضافه  حجم اضافه
که همين دم ازآن سخن رفت متأثر               سود ــ برخالف نرخ سود ــ از نَوسانات ارزشی                

-ارزش معين ولذا سود معلوم  ور فقط نرخی را که درآن اضافهگردد. نَوسانات مزب نمی

شوندکه مقدارآن دررابطه               دهند، يعنی موجب آن می          شود تغيير می   المقداری بيان می 
در پِیِ    طور نسبی تغيير نمايد. چنانکه ديديم تاآنجاکه                   ريخته، به    سرماية پيش   با مقدار     

داد ممکن بود از اين راه               مايه روی می      اين نَوسانات ارزشی، پابندشدن يا رهاشدن سر       
تنها نرخ سود بلکه خود سود نيز متأثرگردد. با اين وجود ديده شدکه                               غيرمستقيم نه   

کرد و نسبت به       که تاکنون وارد درکار بود صدق می                  ای   اين امر تنها درمورد سرمايه             
تن خود سود   ياف   برآن زيادشدن ياکاهش آمده صادق نبود، و عالوه ميدان سرماية تازه به

همان    داشت با    آن بودکه در پِیِ نَوسانات مزبور تا چه ميزان امکان     نيز همواره وابسته به
ماندن نرخ اضافه         جريان افتد ــ ولذا درصورت يکسان                سرمايه کار زيادتر ياکمتری به             

با      ارزش می        ارزش ــ چه ميزان حجم بزرگتر ياکوچکتری از اضافه                           همان    توانست 
کلّی   تنها مباينتی با قانون         يدگردد. چنانکه ديده شد، اين استثناِء ظاهری نه                    سرمايه تول    

ای از     آورد بلکه درواقع عبارت از حالت ويژه     وجود نمی آن به نداشت و استثنائی برای
  کلّی بود. اعمال قانون
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کشی ازکار، با      بودن درجة بهره آنچنانکه در بخش پيشين نموده شد، اگر با ثابت
واگرد سرمايه،         زمان     در    تغيير   وهمچنين با سرماية ثابت کنندة زش اجزاِء ترکيبار تغيير

شودکه    خود ازآن چنين نتيجه می           گردد، آنگاه خودبه            نرخ سود دستخوش تغيير می        
و  کاررفته مختلف باشد       های به    واگرد سرمايه        ماندن شرايط ديگر، زمان       اگر، با يکسان

های مختلف توليد متفاوت         ها در رشته     اين سرمايه يا اگر رابطة ارزشی ميان اجزاِء آلیِ
زمان درکنار هم          که هم   های مختلف توليدی       های سود محيط     صورت نرخ     باشد، درآن 

مثابه تغييراتی مورد توجه قرار               وجود دارند متفاوت خواهند بود. آنچه را که ما قبالً به      
گرديد، اکنون مانند            د می که زماناً پياپیِ هم عارض همان سرمايـة واح                       بوديم     داده    

ای وجود داردکه            که در زمان واحد ميان مؤسسات سرمايه                 کنيم  هائی تلقّی می     تفاوت   
  اند. موازات يکديگر قرارگرفته های مختلف توليدی به در محيط

 ترکيب آلی    ـ تفاوت در      ۱گيرد:     بررسیِ ما در اين مورد مسائل زير را در بر می                     
  ان واگرد آنها.ـ اختالف در زم ۲؛ ها سرمايه

که از ترکيب يا واگرد سرمايه در                که طی تمام اين بررسی، هنگامی     بديهی است
گوئيم، همواره فرض و مقصود ما وجود نسبت عادی                       رشتة توليدی معينی سخن می      

طورکلّی سخن     است، و به      گذاشته شده    که دراين رشتة توليدی         است ای متوسط سرمايه
- است، نه از تفاوت         گذاشته شده رودکه درمحيط مشخصی ای می کلّ سرمايه ازمتوسط

  ها وجود دارد. سرمايه که در محيط مزبور ميان تک هائی
ارزش و روزانة کار ثابت فرض شده است،        اينکه نرخ اضافه عالوه بر اين، نظر به

کميت معلومی از  کند، بنابراين ماندن دستمزد را نيز ايجاب می و چون اين فرض، ثابت
  کميت معلومی    کار ولذا مبين       کميت مشخصی از نيروی     اندازی ية متغير، بيانگر راهسرما

کارگر     ۱۰۰استرلينگ نمودار مزد هفتگی            ليرة   ۱۰۰يابنده است. پس اگر          کار تجسم   
 ليرةاسترلينگ n *۱۰۰است. ولذا  ۱۰۰کاری برابربا باشد،آنگاه درواقع نمايانگر نيروی

 کارگر و  n  *۱۰۰کار  کنندة نيروی بيان
n

100 ��� ����کار    مبين نيروی        ���
n

 کارگر      100
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سرماية متغير در اينجا، (چنانکه در مورد مقدار مشخص دستمزد                           بنابراين       ) ١( است.  
وسيلة يک سرماية کلّ       که به   کاری است     منزلة شاخص حجم     همواره چنين است)، به          

کاررفته      که به   ختالفات در مقدار سرماية متغيری             آيد. پس ا      حرکت درمی      مشخص به  
استرلينگ     ليرة   ۱۰۰کار مورد استفاده است. چنانچه                نيروی   نشانة تفاوت در حجم          

 ۶۰۰۰کار هفتگی معرف       ساعت  ۶۰صورت    کارگر در هفته باشد، درآن              ۱۰۰نمودار 
 ليرة  ۵۰و   ۱۲۰۰۰استرلينگ نمايندة        ليرة   ۲۰۰سان   کار در هفته است و بدين           ساعت 

  کار خواهد بود. ساعت ۳۰۰۰استرلينگ فقط نمودار 
است، منظور ما ازترکيب سرمايه عبارت از نسبت       گفته شده چنانکه درکتاب اول

است.    نسبت سرماية متغير به سرماية ثابت     اين سرمايه، يعنی منفعل ميان جزِءفعال وجزِء
ممکن    نوع رابطه       دو     ا اينکه اين    از اين بابت دو نوع رابطه بايد مورد توجه قرارگيرند. ب  

  وجودآورند دارای اهميت برابر نيستند. است تحت شرايط مشخصی تأثيری يکسان به
رابطة نخست بر پاية فنّی قرار دارد و در درجة معينی از پيشرفت نيروی بارآور                                    

وسيلة تعداد     کارکه به      بايد مانند امر معلومی شمرده شود. حجم مشخصی از نيروی                       
شود. الزم است تا حجم معينی از محصول را مثالً در يک                      کارگر نموده می    مشخصی

-توليد ازقبيل ماشين        که حجم مشخصی از وسايل         کند ولذا متضمن آنست         روز توليد     

طور بارآور مصرف نمايد.     آنها را به حرکت درآورد، يعنی آالت، موادخام وغيره را به 
توليد انطباق دارد ولذاکميت معينی                  لوساي    کارگر باکميت مشخصی       تعداد مشخصی    

توليد تجسم يافته منطبق است.          که قبالً در وسايل       ازکار زنده باکميت معينی ازکاری                 

                                                
  کار" "دستمزد" ذکر شده است. با توجه به                  جای "نيروی  کاپيتال در اين جمله به در ترجمة روسی  )۱(

تن ، يعنی نيرو، مؤنّث است و در م Kraftمعنای دستمزد اسم مذکّر و  ، به Lohnاينکه در زبان آلمانی 
رساندکه     کتاب، در اين محاسبات همواره ضمير مؤنث آمده است و نيز مضمون مطلب نيز می آلمانی

صورت فوق ترجمه شده است.     کار بوده نه دستمزد، لذا جملة مزبور به غَرض مصنّف  محاسبة نيروی
 کند. (مترجم) کتاب نيز نظر ما را در اين مورد تأييد می مقايسه با متن فرانسوی
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نسبت در محيط        و غالباً ميان شعبه             اين  های مختلف همان صنعت        های مختلفة توليد 
بسيار  که از يکديگر       های صنايعی    که در رشته     واحد، بسيار متفاوت است، درصورتی                

  نَحوِ تقريبی يکسان باشد. طورکامل يا به تواند به دور هستند، اين نسبت تصادفاً می
  دهد و پايـة واقعیِ ترکيب آلیِ                اين نسبت، ترکيب فنّی سرمايه را تشکيل می                

  است. آن
های مختلف صنعت از      ولی اين امکان نيز وجود داردکه نسبت مزبور در رشته                          

 فقط   ثابت    وسرماية     کار   نيروی  برای فقط شاخصی متغير ايةسرمباشدکه  حيث يکسان  اين

د. ان    حرکت درآمده        به   کار   وسيلة نيروی     به  که توليدی  وسايلحجم   است برای  شاخصی
  مس وآهن نسبت يکسانی ميان نيروی          به مربوط ازکارهای است برای برخی مثالً ممکن

تر از آهن است، نسبت          ان  گر  توليد تصورکرد. ولی ازآنجاکه مس              وسايلحجم کار و 
مورد مختلف خواهد بود وبنابراين ترکيب       سرماية متغير و ثابت دراين دوارزشی ميان 

ارزشی      گردد. تفاوت ميان ترکيب فنّی وترکيب          کلّ نيز متفاوت می ارزشی دو سرماية
ماندن ترکيب فنّی، رابطة            شودکه درصورت ثابت         در هر رشتة صنعت ازآنجا ديده می

و جزِء سرمايه بتواند تغييرکند و يا با تغييريافتن ترکيب فنّی، رابطة ارزشی                              ارزشی د    
کندکه تغيير در نسبت      بتواند ثابت بماند. البته مورد اخير فقط درصورتی وقوع پيدا می

آنها در جهت         وسيلة تغيير ارزش       کار، به     کاررفته و نيروی          توليد به    وسايل   ميان حجم    
  د.عکس يکديگر جبران شده باش

آنست و اين ترکيب را           تاآنجاکه ترکيب ارزشی سرمايه منوط به ترکيب فنّی                    
   )١(خوانيم. سرمايه می ترکيب آلیسازد، ما آن را  منعکس می

سرماية متغير فرض ما بر اين قرار داردکه سرماية مزبور شاخص          بنابراين درمورد 
                                                

وسوم (جلد  ، درآغاز فصل بيست۲۶۸اول، ص کتاب طور خالصه درچاپ سوم مطلب فوق قبالً به  )۱(
همين بازنويسی]) ذکرشده است. چون دو چاپ                    ۹۳۹ـ ۹۴۰[ص  ۵۵۴زبان فارسی، ص اول سرمايه به

 انگلس. فريدريشـ زوم يافته است. ل اينجا بيشتر آن در ندارند تکرار بر قسمت را در  اين قبلی 
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  حرکت   کار زندة به        کارگر يا حجم معينی        کار، تعداد مشخصی         نيروی   مقدار معينی     
سرماية متغير ممکن     که تغيير در مقدار ارزشیِ             درآمده است. در بخش پيش ديديم                

کار چيز ديگری را نشان ندهد. ولی در                   است غير از بهای زيادتر ياکمتر همان حجم                
ارزش و روزانة کار ثابت فرض شده و برای زمان مشخصی ازکار،     نرخ اضافهاينجاکه 

گردد.     مقدار معلومی درنظرگرفته شده است، امکان مزبور منتفی می                       مثابه    دستمزد به   
حال نمايانگر تغيير درحجم    است درعين سرماية ثابت ممکنعکس تفاوتی در مقدار  به

حرکت درآمده        کار به    وسيلة کميت  مشخصی از نيروی         توليدی نيز باشدکه به        وسايل  
-حرکت   توليد به    وسايل     است. ولی تفاوت مزبور ممکن است از اختالف در ارزش                         

محيط توليد نسبت به محيط ديگر متفاوت است.               گرددکه از يک  ای نيز ناشی درآمده
  بنابراين مسئله بايد در اينجا از دو ديدگاه مزبور مورد توجه قرارگيرد.

  سرانجام بايد مسئلة اساسیِ ذيل را متذکّر بود:
که   رگر باشد. قرار دهيم          کا  نفر  ۱۰۰استرلينگ مزد هفتگیِ        ليرة    ۱۰۰کنيم   فرض  

ارزش      که نرخ اضافه   کنيم ساعت است. عالوه بر اين فرض ۶۰کار هفتگی برابر با  زمان
ساعت   ۳۰ساعت را برای خود و          ۶۰ساعت از ۳۰کارگران  صورت % است. دراين۱۰۰

استرلينگی فقط      ليرة   ۱۰۰درواقع دستمزد         کنند.   دارکار می       ديگر را مجاناً برای سرمايه      
که   سازد، درحالی        کار را مجسم می       ساعت  ۳۰۰۰کارگر يا جمعاً       ۱۰۰کار    ساعت  ۳۰

دار    که سرمايه    ارزش يا سودی         استرلينگ اضافه     ليرة ۱۰۰ساعت ديگرکارآنها در ۳۰۰۰
ارزشی      نمايانگر     استرلينگی    ليرة    ۱۰۰کند. اگرچه دستمزد  زند تجسم پيدا می جيب می به

اينکه طول     سازد، معذلک (نظر به          سم می نفرکارگر را مج        ۱۰۰که کار هفتگی      نيست 
که    دهندة آن است       ارزش معلوم است) دستمزد مزبور نشان                   روزانة کار و نرخ اضافه             

حرکت    کار به    ساعت  ۶۰۰۰مدت    نفرکارگر مجموعاً به         ۱۰۰وسيلـة اين سرمايه        به 
الً که او    استرلينگی ازآن جهت معرف چنين چيزی است                ليرة   ۱۰۰د. سرماية    ان    درآمده  

استرلينگ برابر با         ليرة    دهد، زيرا يک   می اند نشان  حرکت درآمده که به تعدادکارگرانی
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نفرکارگر است و       ۱۰۰استرلينگ =      ليرة   ۱۰۰شود ولذا      يک نفرکارگر در هفته می          
،   % ۱۰۰ارزش، يعنی   با نرخ معلوم اضافه   حرکت درآمده که هرکارگرِ به ثانياً بدان سبب

 دهد و بنابراين يک ليرة          کار انجام می       ر دستمزد او جاگرفته است         که د   کاری     دو برابر     

آورد     حرکت درمی      کار به    است يک هفتة تمام  کار هفته نمايندة نيم که او مزد استرلينگ
کار    هفته  ۱۰۰کار است      هفته  ۵۰استرلينگ با اينکه فقط متضمن          ليرة   ۱۰۰و همچنين   

سرماية متغير، يعنی سرماية          ) ١( (دو جنبة)     گيرد. بنابراين الزم است ميان                 را در بر می       
آن، که جمع دستمزدهاست، بيانگر             نهاده در دستمزد، ازحيث اينکه (ازسوئی) ارزش          

يافته است و (ازسوی ديگر) ازحيث اينکه همان ارزش شاخص                              کار تجسم    کميت 
آورد، تمايزی بسيار اساسی             حرکت درمی      که سرماية مزبور به        ای است    کار زنده   حجم

که در سرماية متغير        کار زندة مذکور همواره بزرگتر ازکاری است                        گيرد. حجم     جام ان  
گردد    جاگرفته ولذا بيانگر ارزش باالتری از سرماية متغير است و در ارزشی بيان می                                 

د               تعدا به  بسته  از سوئی وا نی است         که  به   کارگرا به       که  متغير  حرکت    وسيلـة سرماية 
دهند    کارگران مزبور انجام می               که  کاری    ت اضافه  اند و ازسوی ديگر باکمي             درآمده     

  بستگی دارد.
  شود: از اين نَحوِة برخورد به سرماية متغير چنين نتيجه می

ميزان    ای به    سرمايه    ، ازکلّ    Aتوليدی  درمحيط گذاری يک سرمايه درمورد چنانچه
، صرف سرماية ثابت شده باشد         ۶۰۰برای سرماية متغير خرج شده و             ۱۰۰فقط   ۷۰۰

 ۱۰۰و بابت سرماية ثابت فقط  ۶۰۰بابت سرماية متغير  Bمحيط توليدی  که در درحالی
ميزان    کاری به     است فقط نيروی  ۷۰۰با که برابر Aسرماية  کلّ گذاشته شده است، آنگاه

 ۶۰۰۰هفته کار يا      ۱۰۰آورد ولذا بنا بر فرضيات سابق، تنها                 حرکت درمی      را به    ۱۰۰

                                                
کلمات ميان دو هالل: (دو جنبه)، (ازسوئی) و از                          ) نظر به پيچيدگی جمله متن الزم ديده شدکه                ۱( 

 (ازسوی ديگر)، اضافه شود تا خواننده در معنای جمله دچار ابهام نگردد. (مترجم)
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که ازلحاظ مقداری با آن             Bکه سرمايةکلّ      اند، درصورتی       گرد   کار زنده را می     ساعت
سازد. بنابراين         کار زنده را متحرک می           ساعت  ۳۶۰۰۰هفته کار ولذا        ۶۰۰برابر است     

کند درصورتی       کار را تصاحب می        ساعت اضافه    ۳۰۰۰کار يا     هفته  ۵۰فقط   Aسرماية   
را صاحب      ساعت  ۱۸۰۰۰کار يا     هفته  ۳۰۰مقدار است،        هم  A، که با     Bکه سرماية     

   که درآن نهاده شده بلکه، با نرخ اضافه                    کاری    تنها شاخص   شود. سرماية متغير نه        می 
وسيلة آن    که به   کاری است     کاری يا اضافه       سنج افزون     حال ميزان      ارزش معين، درعين          

کار برابر باشد آنگاه درمورد اول                    کشیِ  آمده است. چنانچه درجة بهره              حرکت در     به 

700از سود عبارت
100  =7

1  =7
700% ، و درمورد دوم =            2۱۴

600    =7
% خواهد بود       5۸۵

آمده باشد      که شش برابر نرخ سود اولی است. ولی درواقع هرگاه چنين موردی پيش                    
،  Aبرای     ۱۰۰درمقابل      Bبرای     ۶۰۰ر خواهد بود، يعنی        خود سود نيز شش بار بزرگت     

حرکت درآورده است، ولذا با درجة  بهزيراکه با همان سرمايه شش بار بيشترکار زنده 
ارزش و درنتيجه شش بار سود بزرگتر حاصل                   کشی ازکار، شش بار اضافه            برابر بهره     

  شده است.
  

عکس   استرلينگ و به      ليرة   ۷۰۰۰،   ۷۰۰جای    به  Aکاررفته در        چنانچه سرماية به     
 Aماندن ترکيب آلی، سرماية              استرلينگ باشد، آنگاه با يکسان              ليرة   ۷۰۰فقط   Bدر   

 ۱۰۰۰کار برده است، يعنی     مثابه سرماية متغير به استرلينگ را به ليرة ۷۰۰۰ليره از ۱۰۰۰
کار است.     ساعت آن اضافه      ۳۰۰۰۰کار زنده، که     ساعت ۶۰۰۰۰نفرکارگر در هفته = 

6استرلينگ خود فقط       ليرة ۷۰۰با  Aصورت نيز مانندپيش  ولی دراين
کار زندة مورد          1

6حرکت درآورده و بنابراين نيز تنها را به Bاستفادة 
راه انداخته ولذا         را به Bکار  اضافه1

6فقط
1

اگر نرخ سود مورد توجه قرارگيردآنگاه چنين        است.  نموده نيز توليد را B سود 

7000خواهد بود: 
1000  =700

100  =7
700% درمقابل2۱۴

7يا  600
. در    Bسرماية   % درمورد       5۸۵
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های سود مختلف      غ سرمايه، نرخ     مبل   مقدار     بودن    شودکه با فرض يکسان        اينجا ديده می      
کار   های   بودن حجم     ارزش، درنتيجة متفاوت               بودن نرخ اضافه         هستند، زيرا با يکسان         

های توليدشده ولذا سودها             ارزش     است، مقادير اضافه         حرکت درآمده         که به   ای   زنده   
  اند. اختالف يافته

وليدی،   آيدکه شرايط فنّی در يک محيط ت             دست می   عمالً همين نتيجه آنگاه به        
به                             ثابت  عناصر سرماية  ارزش  باشد، ولی  فنّی محيط ديگر  نند شرايط  کاررفته       هما

استرلينگ بابت       ليرة   ۱۰۰که هردو محيط مزبور           کنيم  بزرگتر ياکوچکتر باشد. فرض           
نفرکارگر نياز دارند تاکميت                ۱۰۰برند ولذا در هر هفته به              کار می    سرماية متغير به    
که مواد خام       کنيم  حرکت درآورند، ولی فرض        د خام را بهآالت و موا همانندی ماشين

استرلينگ     ليرة   ۱۰۰که در برابر        کنيم  است. در اين حالت فرض   Aتر از آن  گران Bدر 
 B  ۴۰۰استرلينگ سرماية ثابت قرارگرفته باشد و در    ليرة ۲۰۰مثالً  Aسرماية متغير، در 

ين           ليرة   نرخ اضافه          استرلينگ. درا با  ن      به  ارزشی      صورت  اضافه     ۱۰۰ميزا ارزش       %، 
استرلينگ ولذا سود نيز در هردو مورد برابر                  ليرة ۱۰۰توليدشده در هردو مورد برابر با 

A  v cولی در      )   ١(استرلينگ خواهد بود. ليرة ۱۰۰با    100  200 
   100
  =3

1    =3
% است،   1۳۳

B v cعکس در  که به درحالی   100   400
   100
  =5

شود. درواقع چنانچه در هر               % می  ۲۰=    1
بينيم   يک از دو حالت، جزِء معينی ازکلّ سرمايه را مورد توجه قرار دهيم، آنگاه می                                   

5استرلينگ يا      ليرة   ۲۰استرلينگ فقط     ليرة    ۱۰۰در ازاِء هر        Bکه در     
تغير آن سرماية م     1

3استرلينگ    ليرة    ۱۰۰در هر   Aکه در  دهد، درصورتی را تشکيل می
ليرة استرلينگ       1۳۳

                                                
 کار  است به v + cکلّ سرمايه  به Mارزش  زيرا چنانچه فورمول سود را که عبارت از تقسيم اضافه  )۱(

�  300بريم، درمورد اول ��

100 ���  =3
500آيد و درمورد دوم نيز        دست می به ۱۰۰سرمايه يعنی کل1ّ

100 =5
1 

 ليره خواهد بود. (مترجم) ۱۰۰سرمايه برابر با  کلّ
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3
کند،   استرلينگ سودکمتری توليد می          ليرة  ۱۰۰در ازاِء هر Bاست،  متغير آن سرماية 1

راينجا نيز تفاوت در         آورد. پس د        حرکت درمی      را به  کار زندةکمتری Aزيرا نسبت به 
های   گردد ولذا در حجم          ارزش تحويل می         های اضافه     تفاوت در حجم       نرخ سود باز به 

  شود. گذاری توليد شده است منعکس می واحد سرمايه ۱۰۰سودی نيز که در هر
که درمورد دوم برای         است تفاوت ميان مثال دوم و مثال پيشين تنها عبارت از اين

ماندن پاية فنّی، تغييری در             فقط الزم بود، درعين يکسان              Bو   Aتحصيل برابری ميان        
شد، برعکس حالت اول، که خود ترکيب فنّی در       داده می Bيا  Aارزش سرماية ثابت 

توليدی با يکديگر اختالف دارند، ولذا برای حصول برابری ضرور بودکه                                    دو محيط   
  گردد.  اين ترکيب خود دگرگون

  ها، مستقل از مقدار مطلق آنهاست. سؤالی                ف سرمايه  بنابراين ترکيب آلی مختل          
واحد سرمايه سهم       ۱۰۰که چقدر از هر        است  آيد همواره عبارت از اين               که پيش می   

  سرماية متغير و چقدر ازآن سهم سرمايه ثابت است. 
-های مختلف    کشی يکسان ازکار، سرمايه           پس، با روزانة کار برابر و درجة بهره             

بامقدار يکسان (چيزی           هائی   درصد حساب شده باشند، يا سرمايه  که ازحيث  المقداری
آورند، زيرا     بار می های سود بسيارمختلفی به ، حجم)١(همان معناست  که دراينجا دارای

آلی مختلف     که بنا بر ترکيب      ارزش متفاوتند، و درواقع بدان سبب  ازحيث مقدار اضافه
کار    شود ولذا کميت      متفاوت می     اية آنها   گوناگون، جزِء متغير سرم          توليدی     ی اه محيط
که   کاری    اضافه    کند وازآنجا مقدار           می   پيدا    آورند تفاوت        درمی      حرکت   که به   ای   زنده   

ارزش ولذا سود، نيز متفاوت                کنند، يعنی جوهر اضافه        های مزبور تصاحب می         سرمايه  
ة کلّ،  های برابر مقداری از سرماي                 توليدی مختلف، حصه         ی اه  گردد. در محيط         می 

                                                
که  ها باشد مقاديری که وقتی سخن از درصد سرمايه) دو هالل از مترجم است. خواننده توجه دارد۱(

  ها يکسان هستند. (مترجم) نظر از مقدار مطلق هر يک از سرمايه شوند، صرف با هم سنجيده می
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ارزش کار        ارزش هستند، چون يگانه سرچشمة اضافه                متضمن منابع نابرابری از اضافه             
کشی ازکار برابر باشد، حجمی ازکار را که يک           که درجة بهره زنده است. درصورتی

مورد     سرماية مزبور       وسيلة  که به   کاری   اضافه آورد ولذا نيز حرکت درمی به۱۰۰سرماية =
ازحيث      که  ای  اگرسرمايه است. سرمايه مقدارجزِءمتغيرآن به  وابسته گيرد، قرارمی تصاحب

اندازة      همان کشی ازکار، به است، با برابری در درجة بهره v ۱۰ + c۹۰درصد مرکّب از 
کرد، آنگاه مانند آفتاب             می   ارزش ياسود توليد          اضافه   v  ۹۰    +c  ۱۰از    سرماية مرکّب     

ديگری     اصالً سرچشمة    بايست   طورکلّی، می      به ارزش ولذا ارزش  شدکه اضافه می روشن
ريخت. هرگاه     سان هر پاية منطقیِ اقتصاد سياسی فرومی غير ازکار داشته باشند و بدين

کارگر     يک   هفتگی   مزد    با   برابر     ليرةاسترلينگ      ۱ که باشيم داشته فرض قرار اين همچنان بر
که   کلّی  مسلّماً محصول    % است، آنگاه      ۱۰۰ارزش =  کار و نرخ اضافه ساعت ۶۰در ازاِء 

استرلينگ خواهد بود.           ليرة   ۲تواند در يک هفته تسليم نمايد برابر با                  کارگر می     يک 
استرلينگ تحويل دهند و چون ازاين                 ليرة ۲۰توانند بيش از  نفرکارگر نمی ۱۰بنابراين 

ند توان    مزبور نمی      نفرکارگر     ۱۰کند،    را جبران می  آن دستمزد ليرة ۱۰استرلينگ ليرة ۲۰
کلّ ارزش ـ       نفرکارگرکه     ۹۰استرلينگ ايجاد نمايند ولذا  ليرة ۱۰ارزشی بيش از   اضافه

استرلينگ     ليرة   ۹۰گردد و دستمزدشان =           استرلينگ بالغ می       ليرة   ۱۸۰محصولشان به     
ازحاالت      نمايند. پس در يکی        استرلينگ ايجاد می        ليرة   ۹۰ميزان  ارزشی به  است، اضافه

شد آنگاه    گردد. هرگاه غير از اين می               % می  ۹۰رحال ديگر     % و د   ۱۰مذکور نرخ سود      
بودند.     يافته می    ارزش چيز ديگری غيرازکارتجسم                 بايست ارزش و اضافه           ضرورتاً می    

ها چنانچه برحسب درصد مورد           مختلفةتوليد، سرمايه       های   اينکه درمحيط     بنابراين نظربه
عناصرمتغير وثابت تقسيم      نابرابر بهطور های برابرمقدار ــ به توجه قرارگيرند ــ يا سرمايه

نابرابری ازکار زنده به                   می  آورند ولذا مقادير نابرابری                  حرکت درمی      شوند وکميت 
ازمحاسبة درصد       عبارت     خود نمايند، نرخ سود،که بالنتيجه سود توليد می و ارزش  اضافه
  گردد. ارزش به سرماية کلّ است، درآنها متفاوت می  اضافه
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اند    مختلفة توليد که برحسب درصد حساب شده  های  های محيط هولی اگر سرماي
های   محيط   مقدار هستند، در اثر ترکيب آلی مختلف خود، در                       های هم    ولذا سرمايه     

که   گرفت   آورند، آنگاه بايد چنين نتيجه              بار می    توليدی متفاوت سودهای نابرابری به                 
نابرابر در محيط           های سرمايه    سود  نسبت درشتی     توانند به     د نمی مختلفة تولي    های    های 

مختلفة توليد، سودها بامقدار          های  محيط ها قرارگيرند ولذا در مقدار هر يک از سرمايه
چنين افزايش       اين    زيرا     نيستند.  است متناسب رفته کار يک ازآنها به هر که در هائی سرمايه
است    ددرص    کاررفته، مستلزم تساوی سودها برحسب                 سرماية به     نسبت درشتی    سود به  

رغم    مختلفة توليد علی     های    مقدار در محيط        های هم    که سرمايه    است  ولذا مستلزم آن        
های سود برابری دارا باشد. تنها در درون همان محيط                          ترکيب آلی مختلف خود نرخ  

توليدی      های   سرمايه يکسان داده شده، يا درمحيط         آلی که ترکيب توليدی ولذا درجائی 
-حجم سرمايه     نسبت مستقيم   است، حجم سودها به       يه برابر    آلی سرما ترکيب که مختلف

  درشتیِ    با    های نابرابر، متناسب          سرمايه    اينکه سود     گيرد.گفتن     کاررفته قرار می          به   های  
های برابرمقدار         تواند معنای ديگری جز اين داشته باشدکه سرمايه         آنهاست اصوالً نمی
نظر از    ها، صرف    برای همة سرمايه       آورند يا اينکه نرخ سود           بار می  سودهای يکسانی به

  آنها، يکسان است. مقدار و  ترکيب آلی
کاالها بنا به ارزششان فروخته شوند.    کندکه شرطی وقوع پيدا می آنچه بيان شد به

ارزش      اضافة    که درآن وارد شده به             کاال برابر است با ارزش سرماية ثابتی                 ارزش يک     
اضافة زائدة اين سرماية متغير، يعنی اضافه                   به  که درآن بازتوليد شده،             سرماية متغيری    

آن   ارزش، حجم        بودن نرخ اضافه        که درصورت ثابت        ارزش توليدگشته. بديهی است              
، در يک     ۱۰۰ميزان     ای به    وابسته به حجم سرماية متغير است. ارزشِ محصولِ سرمايه                    

  c ۱۰  +v ۹۰و درحالت ديگر عبارت از  m ۱۰  +v ۱۰  +c ۹۰  =۱۱۰حالت عبارت از 
 +m ۱۹۰ لی به                    ارزش      بر   کاالها بنا    است. هرگاهخود فروخته شوند، آنگاه محصول او

نشده است و محصول       ارزش يا کار پرداخت   آن اضافه تای ۱۰شود که  فروخته می ۱۱۰
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نشده   ارزش يا کار پرداخت     تای آن اضافه ۹۰رود که  فروش می ۱۹۰عکس به دومی به
  دهد. را تشکيل می

سود با    ) ١( های ملّی    کندکه نرخ     ويژه درصورتی اهميت پيدا می              گفته شد به   آنچه  
% ۱۰۰ارزش        کشور اروپائی نرخ اضافه             که در يک     کنيم  يکديگر مقايسه شوند. فرض         

کار   کارگُمار خويش       کارگر نيمی از روز را برای خود و نيم ديگر را برای                            باشد يعنی  
 باشد، يعنی    *  % ۲۵ارزش برابر با            ئی نرخ اضافه     کشور آسيا  که در يک کنيم کند. فرض

5کارگر     که  
5را برای خود و          روز   4

1
 نمايد. ولی باز       کارگُمارش صرف می        را برای       آن    

و در    c  ۸۴    +v  ۱۶کشوراروپائی ترکيب سرماية ملّی عبارت از  که در يک کنيم فرض 
زمان مشخص،       رود و درمدت         کار می    آالت وغيره به        ماشين  کشور آسيائی، که کمتر       

کار نسبتاً اندک است، ترکيب  کميت معينی از نيروی مصرف بارآور مواد خام در قبال
   صورت محاسبة ذيل را خواهيم داشت: باشد. دراين  c ۱۶  +v ۸۴سرمايه 

ود =  و نرخ س    c ۸۴  +v ۱۶  +m ۱۶  =۱۱۶درکشور اروپائی ارزش ـ محصول = 

100
  % خواهد بود.۱۶= 16

و نرخ سود     c  ۱۶    +v  ۸۴    +m  ۲۱    =۱۲۱درکشور آسيائی ارزش ـ محصول =               

100برابر با 
  % خواهد بود.۲۰= 21

براين نـرخ سود           ز        ۲۵درکشور آسيـائی در حـدود               بنا بزرگتـر ا نـرخ سود   % 
اروپـائی است           نـرخ          کشور  ينکه  ا با  بار                       اضافه   ،   آسيـائی چهـار  درکشور  ارزش 

،  ) ٢( کری  ارزش درکشور اروپائی است. البته کسانی چون                               کوچکتر از نرخ اضافـه         

                                                
المللی" جای "ملّی" "بين نوشتة مارکس به آلمانی) و همچنين در دستزبان ) در چاپ اول سرمايه (به۱(

  لغزش قلمی مصنف اصالح شده است.های بعدی اين  ذکر شده و در چاپ
 % بوده باشد. (بازنويس)۲۰% ، ۲۵جای  رسد دراينجا يک اشتباه چاپی رخ داده، و بايد به نظر می به ٭ 

)۲ (Carey .ل سخن رفته استـ دربارة اين اقتصاددان آمريکائی در بخش او 
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  ها نتايجی درست معکوس خواهندگرفت. از اين فاکت )2(آنها و نظائر )١(باستيا
-نرخ   غالباً بر پاية گوناگونی           های سود ملّی که تنوع نرخ طورگذرا متذکّرشويم به

های سود نابرابری را که از               ارزش قرار دارد، ولی ما در اين فصل نرخ             های ملّی اضافه
  سنجيم.   گيرد بايکديگر می ای سرچشمه می ارزشِ همانند و يگانه   نرخ اضافه

کار و    های مختلف    ها ولذا عالوه بر حجم           عالوه برترکيب آلی متفاوت سرمايه              
-، عالوه بر اختالف در اضافه             ) ٣( ندن شرايط ديگر)       ما  بنابراين نيز، (درصورت يکسان              

آورند، باز        حرکت درمی      های مختلفة توليد به  مقدار در محيط های هم که سرمايه کاری
های سود وجود دارد وآن عبارت از اختالف                  منبع ديگری برای نابرابری درمورد نرخ

  های متفاوت توليد است. محيط در طول واگرد سرمايه در
  

ماندن شرايط       ها و يکسان     که با وجود ترکيب برابر سرمايه ارم ديديمدر فصل چه
کنند و همچنين ديديم        می   های واگرد عمل نسبت معکوس زمان های سود به ديگر نرخ

آمدن   های مختلفی واگرد نمايد موجب پديد               که سرماية متغير واحد چنانچه در مدت           
های واگرد       زمان   . بنابراين تفاوت درشود ارزش ساالنه می  های اضافه نابرابری در حجم

های مختلفة     مقدار درمحيط       های هم    که چرا سرمايه      علّت ديگری برای اين مسئله است    
های   کنند ولذا برای چه نرخ           های يکسان سودهای برابری توليد نمی                توليد، طی مدت      

  های مختلف با هم تفاوت دارند. سود در اين محيط
سرماية استوار وگَردان،          آن به  مايه برحسب تقسيمعکس، نسبت ترکيب سر اما به

                                                
 )۱  (Bastiat, Frederic   )۱۸۰۱منافع   دی تجارت و سازش        ) ـ اقتصاددان فرانسوی هوادارآزا                    ۱۸۵۰ـ 

 (Harmonies économiques) اقتصادیهای  هماهنگی اثر وی مهمترين داری. سرمايه درجامعةطبقاتی 
-را "سطحی    مارکس او کند.کارل جای مبارزة طبقاتی توصيه می که درآن همکاری طبقاتی را به است

 کرده است. يفصداری)" تو رمايهترين نمايندة اقتصاد عاميانه و ثناخوان (س ترين ولذا موفّق

  tutti quanti) در متن به ايتاليائی: ۲(

 ها از مترجم است. ) هالل۳(
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وجه در نرخ سود تأثيری     هيچ نفسه مورد توجه قرارگيرد، به خود و فی خودیِ چنانچه به
که اين اختالف        تواند در نرخ سود تأثير داشته باشد مگر هنگامی کند. اين امر نمی نمی

آنگاه    گردد، ولی        ابت سرمايه   ترکيبی مقارن با تفاوت در نسبت ميان جزِء متغير و ث                      
گشته است نه از تفاوت ميان       های سود از تفاوت ميان اين اجزاء ناشی نرخاختالف در 

که تفاوت در نسبت ميان اجزاِء استوار وگردان          سرماية گَردان واستوار، ويا درصورتی
رسد.   سامان می    موجب بروز اختالف در زمان واگردی شودکه طی آن سود معينی به                

استوار وگردان تقسيم            های مختلف به عناصر        ها برحسب نسبت     سرمايه  مين امرکه    ه 
کند و موجب بروز اختالف در           شوند، خود همواره روی زمان واگردشان تأثير می می

شودکه زمان واگردی نيزکه طی آن    شود. ولی ازآنجا چنين نتيجه نمی زمان واگرد می
همواره مجبور    Aند مختلف باشد. اگرچه مثالً رسان سامان می های مزبور سود به سرمايه

در   Bکه   بزرگترين جزِء محصول را به مادة خام وغيره تبديل نمايد، درحالی                         باشدکه 
آالت وغيره را با مقدارکمتری مادة خام مورد استفاده                    تری همان ماشين مدت طوالنی

گير   شان  از سرمايه     کنند همواره جزئی        که توليد می     آنها تا هنگامی      قرار دهد، هردوی           
آالت وغيره ولذا           ماشين سرماية گردان و ديگری در              مادة خام ولذا            است، يکی در     

صورت پول     کاال به    دائماً جزئی از سرماية خود را از شکل  Aسرماية استوار. صورت  به
بدون    Bکه   کند، درحالی   مادة خام تبديل میرا ازشکل پول به   آن دوباره آورد و درمی
  صورت   تری به    جزئی از سرماية خود را برای مدت طوالنی                     چنين استحاالت،      انجام    

باشند،    برخوردار        کار   برابری     دهد. چنانچه هردو ازکميت می قرار استفاده مورد کاراَفزار
حجم    فروشند ولی     بااينکه هردو درجريان سال مقاديری محصول با ارزش نابرابری می    

اختالفی     رغم   خواهد بود وعلی       ارزش  رابری اضافهآنها محتَویِ مقدار ب محصول هردوی
سرماية استوار وگردان و نيز ازحيث زمان واگرد       که در ترکيب آنها ازلحاظ تقسيم به  

 شود، برابری    ريخته محاسبه می به سرماية کلِّ پيش وجود دارد، نرخ سودآنهاکه نسبت 

 برابر    ی  ها  زمان     در    دارند،  مختلف واگرد های زمان اينکه سرمايه، با هردو  داشت. خواهد
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اهميت اختالف در زمان واگرد، نفساً و مستقال،                     ) ١( رسانند.    سامان می    سودهای برابر به
تواند در زمان         ای واحد می     که سرمايه کاری است فقط از جهت تأثيرآن بر روی اضافه

رماية   سامان رساند. بنابراين اگر نابرابری ترکيب ازحيث س                         کرده و به      معين تصاحب   
نوبةخود موجب        که به   نيست   گَردان واستوار ضرورتاً مستلزم نابرابری درزمان واگردی     

که درصورت بروز نابرابری در                 گردد، آنگاه مسلّم است        عدم تساوی در نرخ سود می
و استوار قرار         گردان     نرخ سود، اين امر نفساً بر پاية نابرابری ترکيب سرمايه برحسب                         

های   دهندة بروز عدم تساوی در زمان          نابرابری مزبور فقط نشان مورد ندارد بلکه دراين
  کنند. که در نرخ سود تأثير می واگردی است

مختلف    های   واستوار دررشته       گردان ثابت ازحيث متفاوت سرماية بنابراين ترکيب
خود اهميتی ازلحاظ نرخ سود ندارد، زيرا نسبت ميان سرماية متغير                           خودیِ صنعت، به

آن در     کننده دارد و ارزش سرماية ثابت ولذا مقدار نسبی                        که نقش تعيين    ستو ثابت ا    
-بودن عناصر ترکيب       کلّی مستقل از خصلت استوار وگردان               رابطه با سرماية متغير، به         

های   گيری   شود ــ و خود موجب نتيجه        می  درستی ديده      که به   کنندة آنست. ولی چيزی      
گسترش   مالحظه   طور قابل     سرماية استوار به       که هرگاه درجائی      گردد ــ اينست غلط می

                                                
های   که سرمايه    است   آيد آنچه فوقاً آمده فقط برای موردی درست    ) (چنانچه از فصل چهارم برمی۱(

A و B      رِ درصد حسابنسبت مستقيم    ها به شدة آن    دارای ترکيب ارزشی متفاوت باشند ولی اجزاِء متغي
ازلحاظ  A که سرماية کنيم فرض باشند. آنها قرارگرفته تعدادواگردهای معکوس نسبت به ويا واگرد زمان

ارزشی  ترکيب شده باشد. با نرخ اضافه c ۹۰  +v ۱۰  =۱۰۰گردان ولذا  c ۷۰استوار +  c ۲۰درصد از 
نرخ سود برای يک واگرد برابر با                 کند. پس     توليد می    m  ۱۰ضمن يک واگر      v  ۱۰%،   ۱۰۰ميزان     به 

گردان     c  ۲۰استوار +      c  ۶۰عکس چنين ترکيبی داشته باشد:          به  Bکه سرماية     کنيم  % است. فرض     ۱۰
کند و   توليد می    m  ۲۰ضمن يک واگرد       v  ۲۰ارزش فوق،         . با نرخ اضافه      c  ۸۰    +v  ۲۰    =۱۰۰ولذا    

گر دو بار درسال واگرد داشته باشد و           است. ولی ا A% ولذا دو برابر ۲۰نرخ سود برای يک واگرد = 
B  فقط يک بار، آنگاهA  ۱۰*  ۲نيز در سال  =m ۲۰  های سود ساالنة هردو         آورد و نرخ        دست می   به

 %. ـ ف. انگلس.)۲۰شود يعنی  برابر می
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مقياس بزرگ در جريان است ولذا سرماية ثابت         که توليد به پيداکرد فقط بيانگرآنست
  که نيروی     ديگرسخن دالّ برآنست         مراتب باالتر از سرماية متغير قرارگرفته است، به                     به 

آيد    حرکت درمی      به وسيلة نيروی مزبور         که به   توليدی    کار زنده نسبت به تودة وسايل             
  اندک است.

های مختلف صنعت، برحسب ترکيب           که در رشته     ايم   سان نشان داده         پس بدين   
بنا بر زمان                           آلی متفاوت سرمايه         نيز در درون مرزهای مشخص،  های واگرد        ها، و 

شود  کنند. و نيز ازآنجا چنين نتيجه می       های نابرابر سود حکومت می مختلف آنها، نرخ
که دارای ترکيب آلی            هائی   ارزش، فقط درمورد سرمايه            ودن نرخ اضافهب که با  يکسان

های واگرد ـ قانونی (درگرايش                  داشتن برابری درمورد زمان                برابر هستند ــ با مفروض   
به        کندکه طبق     آن) صدق می       عمومی   نسبت سودها  نسبت مقدار            آن  يکديگر مانند 
بر           مقدار در مدت         هم های    ها به يکديگر است و بنابراين سرمايه               سرمايه   های زماناً برا

طور   ای قرار داردکه به             آورند. اعتبار آنچه بيان شد بر پايه                  بار می    سودهای يکسان به      
کاالها بنا به       که  آن استوار بود. وآن عبارت از اينست            های ما بر مبنای گفته کلّی تاکنون

از اهميت و     های خالی      شوند. ازسوی ديگر، اگر از تفاوت                  ارزش خود فروخته می           
ماندکه در واقعيت          نظرکنيم، ترديدی نمی   شوند صرف پا می که با يکديگر پابه تصادفی

تواند     های مختلف صنعت، تفاوت در نرخ متوسط سود وجود ندارد و نمی                 برای رشته
داری برچيده شود. بنابراين                 هم وجود داشته باشد مگرآنکه تمام نظام توليد سرمايه                     

های   گويا در اينجا تئوری ارزش با حرکت واقعی و با پديده                            که رسد  نظر می   چنين به  
  های مزبور چشم پوشيد. کلّی از درک پديده کند ولذا بايد به عينی توليد تباين پيدا می

که   های مختلف    نتيجه حاصل شدکه، درآن محيط          کتاب حاضر اين  از بخش اول
شده،   اند، قيمت تمام        شده ريـز    مقدار پيش     های هم    برای توليد محصوالتشان سرمايه             

های مزبور وجود          که ممکن است در ترکيب آلی سرمايه              نظر از هر اختالفی         صرف 
متغير    سرماية  ميان   اختالف دار شده برای سرمايه است. درقيمت تمام داشته باشد، يکسان
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 استرلينگ    ليرة    ۱۰۰  آن بايد     توليد که در دار، کاالئی رود. برای سرمايه و ثابت ازبين می
قدر خرج     ، همان    c  ۱۰    +v  ۹۰بگذارد خواه         c  ۹۰    +v  ۱۰کند، خواه       گذاری     سرمايه  

شود نه زيادتر        استرلينگ تمام می       ليرة   ۱۰۰دارد. کاالی مزبور همواره برای وی                     برمی
های   درمحيط     مقدار    های هم    گذاری     شده همواره برای سرمايه های تمام کمتر. قيمت ونه

های توليدشده متفاوت بوده             ارزش      ها و اضافه     ه ارزش    ک  مختلف همانندند، هرقدر هم         
که ازآنجا       هاست  گذاری     شده پاية رقابت درسرمايه   های تمام برابری درقيمتن يباشد. ا

  آيد. وجود می سود متوسط به
  
  
  
  

□  
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  منهفصل 

  

  شکيل يک نرخ عمومی سودت

  (نرخ متوسط سود)

  دهای تولي کاالها به قيمت و تبديل ارزش
  
  
 

ای از حال به دو شرط بستگی دارد: نخست به                      ترکيب آلی سرمايه در هرلحظه           
، دوم    رود    کار می    که به   توليدی    کار مورد استفاده و حجم وسايل نسبت فنّی ميان نيروی

توليد. چنانکه ديديم ترکيب آلی بايد برحسب رابطه درصد آن                          به قيمت اين وسايل      

5ای را که عبارت از           ی سرمايه  مورد توجه قرارگيرد. ما ترکيب آل    
5ثابت و    4

متغير   1
کنيم. عالوه بر اين درمورد مقايسه همواره نرخ                       بيان می   c ۸۰  +v ۲۰با فورمول   باشد

ای است مانند       اختيارشده  دلخواه شودکه درواقع يک نرخ به می ارزش ثابتی فرض  اضافه
بار   به  m  ۲۰ارزشی بالـغ بر         ، اضافه    c  ۸۰    +v  ۲۰ای با ترکيب       ين سرمايه   % . بنابرا     ۱۰۰
دهد.    می   دست  % به  ۲۰بالغ بر کنيم نرخ سودی کلّ سرمايه تقسيم را به آوردکه اگرآن می

که محصول سرماية مزبور دارد بسته به بزرگی جزِء استوار                         ولی مقدار واقعی ارزشی            
صورت فرسايش وارد محصول            ر از اين جزء به         که چقد   سرماية ثابت و اين امر است           

گردد. چون اين مسئله درمورد نرخ سود ولذا موضوع     شود و چقدر ازآن وارد نمی می
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شودکه سرماية    می مطلب فرض کردن منظور ساده تفاوت است، به ماکامالً بی موردبحث
ردد. عالوه      گ  ها وارد می  وکمال درمحصول ساالنة اين سرمايه طور تمام جا به ثابت همه

نسبت مقدار     ها هرسال به     های مختلفة توليد، سرمايه         شودکه در محيط      بر اين فرض می      
رسانند. بنابراين فعالً از تفاوتی                سامان می ارزش به  اضافهجزِء متغيرخودکميت يکسانی 

شود.   نظرمی   وجودآورند صرف       رابطه به دراين واگرد های زمان است اختالف که ممکن 
  عداً مطرح خواهد شد.اين مطلب ب

که در هرکدام ازآنها ترکيب         محيط توليدی مختلف را درنظرگيريم ۵برای مثال 
  آوريم: شده متفاوت است، مانند آنچه ذيالً می گذاشته که هائی آلی سرمايه

  
  

  ها سرمايه
های  نرخ  
ارزش  اضافه  

 

ارزش  اضافه  
  ارزش 
  محصول

های نرخ  
 سود

c  .I    ۸۰  +v ۲۰  
c  .II   ۷۰  +v ۳۰ 

c  .III ۶۰  +v ۴۰  

c  .IV ۸۵  +v ۱۵ 

c  .V  ۹۵  +v ۵  

۱۰۰%  
۱۰۰%  
۱۰۰%  

۱۰۰%  

۱۰۰%  

۲۰ 
۳۰ 
۴۰ 
۱۵ 

۵ 

۱۲۰ 

۱۳۰ 
۱۴۰ 

۱۱۵ 

۱۰۵ 

۲۰%  
۳۰%  
۴۰%  
۱۵%  
۵%  

  

های   کار، نرخ      کشیِ  بودن بهره      يکسان  های مختلفة توليد با  محيطدراين مثال برای 
  ها انطباق دارد. ترکيب آلی مختلف سرمايهکه با  سود بسيار متفاوتی در دست داريم

است. مبلغ     ۵۰۰گذاشته شده برابر با         توليدی   محيطکه در پنج  ای کلّ سرمايه مبلغ
ها   محيط   اين    که  کاالهائی      کلّ  وارزش  ۱۱۰= شده توليد آنها وسيلة که به ارزشی  اضافه کلّ

-که سرمايه    کنيم  تلقّی   ی مثابه سرماية واحد   را به ۵۰۰است. چنانچه ۶۱۰اند = کرده توليد

های مختلفة     دهند (چنانکه مثالً در بخش          فقط اجزاِء آن را تشکيل می      Vتا    Iهای از 
زنی، تدارکی، ريسندگی و               های شانه    ای، مانندکارگاه           کارخانه منسوجات پنبه          يک 
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های مختلفی وجود دارند و بايد نسبت                  نسبت  های متغير و ثابت به         بافندگی، سرمايه       
ما برابر      ۵۰۰کرد)، آنگاه ترکيب متوسط سرماية            را حساب  کارخانه برای تمام متوسط

-خواهد بود. در         c ۷۸   +v  ۲۲برحسب درصد عبارت از  شودکه می c ۳۹۰  +v ۱۱۰با 

5منزلة    ها را به     سرمايه  واحد از       ۱۰۰که هر    صورتی  
کلّ سرمايه تلقّی نمائيم، آنگاه            1

را خواهد داشت و همچنين به هر             c  ۷۸    +v  ۲۲ازآنها همين ميانگين      ترکيب هرکدام
خواهد افتاد. بنابراين نرخ               ۲۲ميزان     ارزشی به      اضافه  طور متوسط     واحد به     ۱۰۰يک از    

وسيلة سرماية     که به  % ، و سرانجام بهای هر پنج يک ازکلّ محصولی۲۲متوسط سود = 
د بود. بنابراين محصول هر پنج يک از               خواه    ۱۰۲تائی توليد شده است برابر با             ۵۰۰

  فروخته شود. ۱۲۲بهای  ريخته بايستی به سرماية کلّ پيش
های   که همة قيمت    آنکه به نتايج سراپا غلطی نرسيم الزم است               با وجود اين برای

  نگيريم. ۱۰۰شده را برابر با  تمام
 c  ۸۰با  ،  ) ١( است)   ۱۰۰، (که خود =  Iکاالهای توليدگشتة سرماية  ارزش مجموع

  +v  ۲۰     سرماية ثابت در محصول        % و با فرض اينکه تمام           ۱۰۰ارزشی =       اضافه  و نرخ
خواهد بود. البته امکان            c  ۸۰    +v  ۲۰    +m  ۲۰    =۱۲۰شود، عبارت از         ساالنه وارد می

توليد تحت شرايط معينی روی دهد، ولی                   های   دارد اين حالت در برخی از محيط                  
 )٢( افتد.    می  اتفاق    زحمت   حالتی به   باشد چنين ۱: ۴برابر با  c : vآنجاکه رابطة  هرصورت به

                                                
 ) دو هالل از مترجم است.۱(

نظرازاينکه اصوالً  ف. صرشود که تمام سرماية ثابت وارد درمحصول ساالنه می است ) مقصود حالتی۲(
  که اگر نسبت سرماية ثابت به         است سهم فرسايش وغيره)، روشن (باتوجه به است حالتی استثنائی چنين

که درتوليدش فقط  سنگين درمحصولی ثابت سرمايه باشد،آنگاه واردشدن چنين۱ به ۴ نسبت متغيرمانند

5
 زحمت شود به کار می برای سرماية متغير) صرف نيروی۱ابت وعناصرث برای ۴از سرماية کلّ (مرکّب1

آالت وکاراَفزار)  استوار سرماية ثابت (ماشين گونه موارد سهم پذيرخواهدبود، زيرا مسلّماً دراين امکان
 محصول تقريباً غيرممکن است. (مترجم) آنها به ای يافته است ولذا انتقال تمام ارزش العاده برتری فوق
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های مختلف توليد       واحد از سرمايه         ۱۰۰که در هر      کاالهائی     بنابراين در مورد ارزش              
،  cهای مزبور برحسب ترکيب متفاوت            که ارزش شوند بايد اين نکته را متذکّر بود می

که جزِء استوار       نند ونيز توجه داشت      ک ازلحاظ اجزاِء استوار وگردان، اختالف پيدا می
های يکسان،      شوند ولذا درمدت         می   فرسوده    کُندتر يا خود تندتر باز مختلف هایسرمايه

افزايند. ولی اين امر ازلحاظ نرخ سود                 محصول می کميت نابرابری از ارزش خود را به
محصول ساالنه      به     ۵و يا      ۵۰يا   ۸۰ارزشی معادل        c  ۸۰تفاوت است. اعم از اينکه              بی 

 c  ۵۰و خواه =       c ۸۰  +v ۲۰    +m  ۲۰    =۱۲۰منتقل سازد ولذا خواه محصول ساالنه = 
  +v  ۲۰    +m  ۲۰    =۹۰    = ياc  ۵    +v  ۲۰    +m  ۲۰    =۴۵                 باشد، درکلّية اين موارد مازاد

است و در همة اين حاالت            ۲۰اش برابر با        شده  ارزش محصول  نسبت به قيمت تمام            
شوند. پس     محاسبه می   ۱۰۰تای مزبور در رابطه با سرماية                 ۲۰  برای تعيين نرخ سود        

تر سازيم، در   آنکه باز مطلب را روشن % است. برایI  =۲۰درهرحال نرخ سود سرماية 
که فوقاً ذکرشد    ای جدول ذيل اجزاِء مختلفة سرماية ثابت را درمورد همان پنج سرمايه

  کنيم. وارد می
  

  
  ها سرمايه

های  نرخ  
   اضافه

زشار  

 

  اضافه
  ارزش  

 

های نرخ  
  سود

c ی  
  مصرف
  شده

 

 ارزش
 کاالها

قيمت 
 تمام
 شده

c  .I    ۸۰  +v ۲۰  
c  .II   ۷۰  +v ۳۰ 

c  .III ۶۰  +v ۴۰  

c  .IV ۸۵  +v ۱۵ 

c  .V  ۹۵  +v ۵  

۱۰۰%  
۱۰۰%  
۱۰۰%  

۱۰۰%  

۱۰۰%  

۲۰ 
۳۰ 
۴۰ 
۱۵ 

۵ 

۲۰%  
۳۰%  
۴۰%  
۱۵%  
۵%  

۵۰ 

۵۱ 

۵۱ 

۴۰  
۱۰  

۹۰ 

۱۱۱ 

۱۳۱ 

۷۰  
۲۰  

۷۰ 
۸۱ 
۹۱  
۵۵  
۱۵  

  ــ ــ ــ ــ ۱۱۰ ــ  c ۳۹۰  +v ۱۱۰جمع: 
  ــ ــ ــ %۲۲ ۲۲ ــ  c ۷۸  +v ۲۲ميانگين: 
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را مانند سرماية کلّ واحدی تلقّی نمائيم، ديده                    Vتا   Iهای از      چنانچه باز سرمايه      
 c ۳۹۰   +v  ۱۱۰=  ۵۰۰های هر پنج سرمايه =  شودکه در اين حالت نيز ترکيب جمع می

ماند، و همچنين       باقی می    c ۷۸    +v  ۲۲صورت  ب متوسط نيز همچنان بهاست ولذا ترکي
طور مساوی ميان         ارزش را به         اضافه  چنانچه اين      است.   ) ١( ۲۲ارزش =       ميانگين اضافه    

  آوريم: دست می شرح زيرين به هائی ازکاال به کنيم، قيمت توزيع Vتا  Iاقالم 
  

  

  
  ها سرمايه

 

   اضافه
 ارزش

 

 ارزش
  کاالها

قيمت 
  شدة امتم

  کاالها

  

  قيمت
  کاالها

 

 نرخ
 سود

 انحراف
از قيمت  
  ارزش

c  .I    ۸۰  +v ۲۰  
c  .II   ۷۰  +v ۳۰ 

c  .III ۶۰  +v ۴۰  

c  .IV ۸۵  +v ۱۵ 

c  .V  ۹۵  +v ۵  

۲۰ 
۳۰ 
۴۰ 
۱۵ 

۵ 

۹۰ 

۱۱۱ 

۱۳۱ 

۷۰ )٢(  

۲۰ 

۷۰ 
۸۱ 
۹۱  
۵۵  
۱۵ 

۹۲  
۱۰۳  
۱۱۳  
۷۷  
۳۷  

۲۲%  
۲۲%  
۲۲%  
۲۲%  
۲۲%  

 ۲ +  
 ۸ –  
 ۱۸ –  
 ۷ +  
 ۱۷ +  

  

+   ۷+    ۲شوند مجموعاً عبارتند از          که باالتر از ارزش خود فروخته می                  کاالهائی    
. ۲۶=    ۱۸+  ۸روند عبارتند از  فروش می تر از ارزششان به که پائين وکاالهائی ۲۶=  ۱۷

ارزش، يعنی از راه افزودن                   اضافه   شودکه ازطريق توزيع يکسان              سان ديده می      بدين  
از   ۱۰۰(برحسب هر     Vتا   Iشدة هر يک ازکاالهای     های تمام به قيمت ۲۲سود متوسط 
که   همان نسبت    شوند. به    های قيمت متقابالً جبران می           ، انحراف     ) ٣( ريخته)   سرماية پيش   

تر   ديگری ازآنها پائين           شوند قسمت خود فروخته می قسمتی ازکاالها به باالتر از ارزش
                                                

صورت فوق اصالح       نويس مارکس به       که از روی دست        % ذکر شده    ۲۲پ اول جلد سوم،        ) در چا    ۱( 
 گرديده است.

 نوشتة مارکس اصالح شده است. که از روی دست ذکر شده ۴۰) در چاپ اول جلد سوم ۲(

  دو هالل از مترجم است. )۳(
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های   که نرخ    هاست  اين قيمت    آنها برحسب      روند. و فقط فروش          فروش می     از ارزش به     
سازد.    % يکسان می    ۲۲، در Vتا  Iهای  مختلف سرمايه آلی را باوجود ترکيب Vتا  I سود

های مختلفة     گوناگون سود در محيط          های   گيری نرخ     که از طريق ميانگين         هائی   قيمت 
های توليدی متفاوت          شدة محيط   های تمام     کردن اين ميانگين به قيمت           توليد و اضافه     

ها وجود     هستند. شرط مقدم اين قيمت          های توليد     قيمت آيند، عبارت از           ست می د  به 
-که نرخ    آنست   نوبة خود مستلزم       يک نرخ عمومی سود است و اين نرخ عمومی نيز به        

به نرخ             های سود در هر يک از محيط             خود   های متوسط مربوط به         های ويژة توليد 

cد در محيط توليد =        های ويژة سو       جداگانه تحويل شده باشند. اين نرخ               
 m   هستند و

گردند.     کاالها انتزاع       ايم، بايد از ارزش کرده کتاب عمل نخست اين همچنانکه در بخش
صورت تصوری     توليدکاال)، به نرخ عمومی سود (و درنتيجه قيمتانتزاعی،  بدون چنين

ليدکاال برابر است با قيمت           ماند. بنابراين قيمت تو           مفهوم باقی می       خالی از معنی و بی       
آن   که طبق نرخ عمومی سود حساب شده و به               اضافة درصد سودی        شدة آن به      تمام  

  اضافة سود متوسط. شدةکاال به ديگرسخن برابر است با قيمت تمام شود يا به ضميمه می
  

های مختلف توليد        که در رشته      هائی   درنتيجة اختالف در ترکيب آلی سرمايه                 
المقدار، بنا بر          ولذا درنتيجة اين امر که در هر سرماية کلّ معلوم                      گذاشته شده است،     

های   وسيلة سرمايه    ازکار به      متفاوتی های کميت داراست متغيرآن که جزِء درصد مختلفی
های   وسيلة سرمايه    کار به    نيز اضافه    آيند، مقادير بسيار متفاوتی     حرکت درمی مقدار به هم

آنها توليد       وسيلة  ارزش به     اضافه رسخن مقادير مختلفیديگ به شود، يا می تصاحب مزبور
به       می  توليد حکمفرما           که در رشته      های سودی      نرخ  همين سبب   گردد.  های مختلف 

گوناگون سود درنتيجة رقابت              های   هستند در ابتدا با يکديگر بسيار متفاوتند. اين نرخ                    
ف سود است،   های مختل    صورت يک نرخ عمومی سود، که ميانگين همة اين نرخ                    به 

نرخ عمومی سود، نصيب سرماية معين،                    گردند.آن سودی           يکسان می    که طبق اين 
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شود. قيمت توليد       گردد نرخ متوسط سود خوانده می              آن، می  آلی نظر از ترکيب صرف
  ای  اضافة حصه شدة آن، به که برابر است با قيمت تمام است ازآن بهائی کاال عبارت يک

کاالی مزبور نصيب سرماية           نسبت شرايط واگردهای          که به  که از سود متوسط ساالنه، 
گردد.     است) می    که درتوليدکاال مصرف شده           آن قسمتی    فقط  کاررفته درتوليدآن (نه به

% ۱۰و   واحد آن سرماية استوار است            ۱۰۰که  کنيم فرض ۵۰۰مبلغ  ای را به مثالً سرمايه
  کنيم  شود. فرض     سوده می   فر  ۴۰۰مبلغ   آن ضمن يک واگرد ـ دورة سرماية گردانی به         

صورت قيمت     % باشد. درآن       ۱۰که سود متوسط برای مدت اين واگرد ـ دوره برابر با            
بابت    c  ۱۰که ضمن اين واگرد توليدگرديده چنين خواهد بود:                         شدة محصولی    تمام  

و قيمت توليد آن عبارت          ۴۱۰) بابت سرماية گَردان =            v    +c(   ۴۰۰اضافة    فرسايش به   
است   ۵۰) که   ۵۰۰% سود نسبت به     ۱۰اضافة (    شده، به    قيمت تمام    ۴۱۰خواهد بود از:         

  شود. می ۴۶۰ولذا جمعاً برابر با 
کاالهای خود ارزش ـ              های توليد با فروش          محيط   داران       گرچه سرمايه     بنابراين    

اضافه   ستانند، ولی      اند بازمی      هائی را که در توليدکاالهای مزبور صرف نموده                       سرمايه  
دست   اند به    بارآورده        کاالها به که در محيط ويژة خود باتوليد اين راارزش ولذا سودی  

شودکه برحسب      ارزش ولذا سود نصيب آنها می         آورند بلکه فقط آن اندازه اضافه نمی
-محيط که مجموع سرماية جامعه درهمة      ارزش يا همة سودی تقسيم يکسان کلّ اضافه

ازکلّ سرمايه        واحد     است، به هر     نموده   توليد معين زمان رفته ودرمدت توليد رويهم های 
که داشته باشد، آن        ريخته اعم از هر ترکيبی          سرماية پيش   افتد. به هر صد واحد از             می 

مثابه جزِء     واحد به     ۱۰۰زمانی ديگر سهم هر         مدت  رسدکه در هر سال يا          سودی می   
سود داران ازلحاظ            شود. هرگاه سرمايه         فالن مقدار سرماية کلّ طی مدت مزبور می                 

مانندکه درآن        مورد توجه قرارگيرند در اينجا به سهامداران يک شرکت سهامی می                          
که   شود ولذا تفاوتی         واحد سرمايه توزيع می           ۱۰۰طور يکسان برحسب        سهام سود به   
که هرکدام      ای است    داران مختلف وجود دارد فقط برحسب مقدار سرمايه  ميان سرمايه
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سته به نسبت اشتراک هر يک درکلّ سرماية              ازآنها در مؤسسة مشترک نهاده است، ب                
که آن قسمت از اين          که داراست. بنابراين درحالی                مؤسسه و بنا برتعداد سهامی است         

کند ولذا     شده در توليدکاالها را جبران می                ـ بها که جزِء ارزشیِ سرماية مصرف              کاال   
يدگردند،     شدة مزبور بازخر         های مصرف     وسيلة آن ارزش ـ سرمايه           که بايد به     قسمتی 

کاررفته در       های به    شده است، کامالً با هزينه         که عبارت از قيمت تمام           آن قسمتی    يعنی 
صورت   ـ بها،که به      های توليدی انطباق دارد، قسمت ديگرکاال    درون هر يک از محيط

وسيلة اين سرماية معين        که به   شود، با ميزان سودی          شده افزوده می        سود بر قيمت تمام     
کند و   ليدی مشخص طی زمانی معلوم توليدگشته است تطبيق نمی                  تو   در اين محيط      

-کار   هر سرماية به     طور متوسط به     که طی زمان مشخص به        وابسته به ميزان سودی است   

کار رفته است،        که درتوليد همگانی به          مثابه جزئی از سرماية کلّ اجتماعی               رفته، به    
  ١رسد. می

فروشد به   شده می قيمت تمام يش را بهدارکاالی خو که يک سرمايه بنابراين آنگاه
ستاند   است پول بازمی  وسيلة او درتوليد صرف شده که به ای سرمايه تناسب مقدار ارزش 

است،   ريختة خود،که جزِء مشخصی از سرماية کلّ اجتماعی     سرماية پيشنسبت  ولی به
يمت که به اين ق      شدة وی ويژة خود اوست. سودی               آورد. قيمت تمام  چنگ می سود به

شود مستقل از محيط توليدی ويژة اوست و فقط عبارت از درصد        شده افزوده می تمام
  ريخته است.متوسطی از سرماية پيش

آمده    Vتا   Iگفته از     که در مثال پيش       ای   پنجگانه   های   اری   گذ   سرمايه   کنيم  فرض  
بت  سرماية متغير و ثا که درصد کنيم است به يک شخص تعلّق داشته باشد. و باز فرض

                                                
)۱ـ۱(ـ  ۱

“Riche ou pauvre”, Paris-Genève, 1840, p. 116et sq.: Cherbuliez  

با  سيسموندی) ـ اقتصاددان سوئيسی تابع مکتب ۱۸۶۹ـ ۱۷۹۷(  Antoine-Eliseé Cherbuliez) ۱ـ۱(
. مارکس نظريات وی را دربارة تشکيل نرخ عمومی سود در مبحث                            ريکاردو      ای از آموزش         آميزه   

  ارزش (جلد چهارم) مطرح ساخته است. های اضافه مربوط به تئوری



           ۲۴۳کارل مارکس    

  

 

رفته معلوم باشد،       کار   های به    شده درتوليدکاالها نيز برای هر يک از سرمايه                      مصرف  
کاالهای مزبور        قسمتی از قيمت     Vتا   Iکاالها از       که اين جزِء ارزشی         آنگاه مسلّم است  

ريخته و    سازی جزِء پيش      کم برای جانشين        که دست   دهند، يعنی قيمتی      را تشکيل می    
شدة مزبور، در         های تمام     صورت قيمت    پس دراين      شدة سرمايه ضرور است.         مصرف  

آنها     کنند ولذا ازسوی صاحب         اختالف پيدا می      ، V ـ Iکاالهای  مورد هر يک از انواع
که در    ارزش يا سودی         اضافه    شوند. ولی دربارة مقادير مختلف               می   گذاری     متفاوتاً قيمت    

ند سرمايه      توليد شده     Vتا   Iمؤسسات    ند همة      دارکامالً می         ا به       توا را  به سود    آنها  مثا
 ۱۰۰هر   که به    ای   گونه   آورد، به        حساب   ريختة خود به     سرماية پيش   کاسة مجموع     يک 

با اينکه قيمت        دراين     واحد سرمايه، جزِء معين يکسانی از سود بياُفتد.                       های   صورت 
، جزئی از     مختلف هستند    V  ـ Iهای جداگانة         گذاری      شده در هر يک از سرمايه           تمام  

که ناشی از افزايش سود برحسب درصد سرمايه است در مورد همة                             قيمت فروش     
آنها    با کلّ ارزش        V  ـ Iّ کاالهای      کلّ  شود. بنابراين قيمت         کاالهای مزبور يکسان می           

اضافة مجموع     به  Vتا   Iشده از  های تمام جمع قيمت گردد، يعنی برابر با حاصل برابر می
درواقع        پس  است.   توليدگشته    Vتا   Iسسات  شودکه درمؤ می ها يا سودهائی ارزش  اضافه
واردی است        تمام مقدارکار قديم يا تازه         از بيان پولی آنها عبارت گذاری مجموع قيمت

های   رشته   همة   چنانچه    نيز،   درجامعه نَحو همين و به است. قرارگرفته V تا Iدرکاالهای  که 
توليدگشته برابر        یهای توليدکاالها جمع قيمت توليدی يکجا درنظرگرفته شود، حاصل

  های آنهاست.  جمع ارزش با حاصل
گيرد   گويا حکم مزبور با اين واقعيت درتضاد قرار می                       نمايدکه    ظاهراً چنين می     

شوند، ولذا قيمت        داری عناصر توليد معموالً از بازار خريداری می                که درتوليد سرمايه
ای از توليد         ت توليد رشته   قيم و بنابراين        ای است    يافته   آنها از پيش شامل سود سامان          

شدة رشتة ديگر      ای از توليد، در قيمت تمام              پيوست با سود آن، و بالنتيجه سود رشته            
را درسوئی        شدةکاالهای همةکشور         تمام    های   قيمت ما مجموع      اگر گردد. ولی وارد می
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مسلّماً بايد      آنگاه     های آن را در سوی ديگر قرار دهيم          ارزش  و مجموع سودها يا اضافه
- تمام    قيمت را بگيريم.       Aمثالً    کاالئی    نمونه    طور   به  درآيد.     نتيجة محاسبه درست ازآب

 Cو   Bشدة   های تمام     قيمت باشد چنانکه در      Dو  Cو  Bشدة آن فرضاً شامل سودهای 
  بينيم  کنيم می   صورت هرگاه حساب        دراين    واردگشته باشد.        Aنيز متقابالً سودهای  Dو

  Dو   B   ،C  همين نَحو سودهای      ة ويژة او وارد نشده و به               شد قيمت تمام   در    Aکه سود   
حساب نيامده است. بنابراين اگر مثالً                  شدة مختص خود آنها به        های تمام     قيمت   نيز در   

n              ميزان     محيط توليدی وجود داشته باشد و در هر يک ازآنها سودی بهp   حاصل شده
K – npشده = با  قيمت تمامآنها باهم،  همة باشد، آنگاه در

خواهد بود. هرگاه جمع            )١( 
که چون سودهای يک محيط توليدی در                 کنيم  حساب را در نظر آوريم مالحظه می               

قبالً درمجموع قيمت         مزبور     گردند، سودهای        می   وارد    ديگر های شدة محيط تمام قيمت
بار ديگر در جهت محاسبة          توانند يک     اند ولذا نمی       حساب آمده      محصول تام نهائی به       

های مزبور ممکن است در اين جهت قرار                  اردگردند. ولی فقط هنگامی سود              سود و  
شدةکاالی     کاال خود محصول نهائی باشد ولذا قيمت توليدآن درقيمت تمام                       گيرندکه

  ديگری وارد نگردد.
شدة  تمام    توليد، درقيمت     ، بابت سودهای توليدکنندگان وسايل p چنانچه مبلغی=

افزوده شود، آنگاه مجموع سود   ṕ=  شده سودی تمام  قيمتاين  کاالئی وارد شود و بر
شدة کاال، صرف      تمام    صورت مجموع قيمت      خواهد بود. درآن           ṕ    +p    =Pعبارت از      

که بابت سود در قيمت آن واردگشته است، عبارت خواهد بود از             نظر از تمام اجزائی
بخوانيم آنگاه       Kشده را     مام ت   . اگر اين قيمت       Pکاال منهای      شدة ويژة آن       تمام    قيمت 

ارزش درکتاب اول،              اضافه  هنگام طرح مسئلة       . به   K  +P  =K  +p   +ṕکه  بديهی است
                                                

)۱(  )Kلحرف او (  آلمانی کلمةKostpreis قيمت تمام) مثابه عالمت      که مصنف آن را به       شده) است
شده  ) گرفتهProductionة کلم  اول (دوحرف prآن  جای جبری اختيار نموده است. درترجمة فرانسه به

 کار رفته است. آلمانی به های انگليسی و روسی همان عالئم ولی در ترجمه
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توان    که محصول هر سرمايه را می           ديديم    ) ١(   ۲۰۳/ ۲۱۱، صفحات   ۲فصل هفتم، بند     
ساز سرمايه و جزِء       گوئی جزئی ازآن فقط جانشين             نَحوی مورد مطالعه قرار دادکه                 به 

کلّ   کاربردن اين محاسبه نسبت به محصول              ارزش است. در به           ر فقط بيانگر اضافه   ديگ
  نحوی  گردد به که تمام جامعه مورد بررسی است، اصالحی الزم می آنگاه جامعه، يعنی

حال هم جزئی  آيد، يعنی درعين حساب کتان نتواند دوبار به که مثالً سود وارد درقيمت
گردد. ازاين        م جزئی از سود توليدکنندة کتان محسوباز قيمت پارچةکتانی باشد و ه

ارزش      ميان سود واضافه وارد شود فرقی Bمثالً در سرماية ثابت  A ارزش  که اضافه بابت
کار محتَوی درآن عبارت از               که  کاالها اين مسئله    آيد. درواقع برای ارزش وجود نمی به

  دهندة آنست      است. اين امر فقط نشان       کامالً يکسان اُجرت باشد کار بااُجرت يا کار بی
تواند دوبار        نمی  A ارزش  پردازد. درمحاسبة همگانی، اضافه را می Aارزش   اضافه Bکه 

 حساب آيد. به

قرار است: عالوه برآنکه قيمت محصول، مثالً درمورد سرماية                       اين ولی تفاوت از
B در    که  ارزشی     است اضافه  ممکن کند، زيرا خود انحراف پيدا می ، از ارزشB  سامان  به 

افزوده شده است،          Bقيمت محصول     رسيده بزرگتر يا کوچکتر از سودی باشدکه به                 
دهند    می   را تشکيل    Bجزِءثابت سرماية       که است صادق درموردکاالهائی باز امکان همين

سرمايه     متغيرآن     دهندة جزءِ      کارگران، تشکيل  زيست مثابه وسايل غيرمستقيم، به طور و به
که آن جزء خود برابر با قيمت                 شود اينست    هستند. آنچه مربوط به جزِء ثابت می               نيز 

اضافة    شده به   تمام    است و بنابراين اکنون مساوی با قيمت     ارزش عالوة اضافه شده به تمام
ارزشی باشد       تواند بزرگتر ياکوچکتر از اضافه    نوبة خود می سود است و اين سود نيز به

گرچه دستمزد      که    ه است. در مورد سرماية متغير چنين است             گشت  آن   که سود جانشين    
که کارگر بايدکار         محصول تعداد ساعاتی است متوسط روزانه همواره برابر با ارزش ـ

                                                
 و بعد همين بازنويسی]. ۳۵۸و بعد [صفحة  ۲۲۰جلد اول، ترجمة فارسی، ص  )۱(
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  وسيلة انحرافی  تعداد ساعت نيز، به کند تا وسايل ضرور زيست را توليد نمايد، ولی اين
شود.   کنند، قلب می     می   پيدا    خود   یها ارزش زيست از ضرور توليد وسايل های که قيمت

ارزش      شودکه آنچه درکاالئی اضافه            صورت حلّ می   معذلک اين مشکل همواره بدين
کنند   پا می   شود متقابالً يکديگررا پابه       زياده ازحد و درکاالی ديگرکمترازحد وارد می

آيد    می وجود     های توليد کاالها به         نيزکه درمورد ارزش نهفته درقيمت                 ولذا انحرافاتی        
داری     که درسراسر توليد سرمايه          طورکلّی بايدگفت        نمايند. به     يکديگر را جبران می         

نَحوِ بسيار بغرنج و       کند همواره به       گرايش تسلّط پيدا می        مثابه برترين      که به   قانون عامی     
به     بروز می            تقريبی  ميانگينی  تثبيت       صورت  ه  هيچگا در             کندکه  ئماً  ا د و  نيست  پذير 

  نَوسان است.
های مختلفة سود برحسب         اينکه نرخ عمومی سود ازطريق ميانگين نرخ                   به  نظر 

شود،   ريخته و فاصلة زمانی مشخصی، مثالً يک سال، برقرار می                     سرماية پيش   درصد   
های مختلف     های واگرد برای سرمايه             آنگاه تفاوتی نيزکه درنتيجة اختالف در زمان                     

ای   کننده   نَحوِ تعيين   فات مزبور به      شود. ولی اختال       گردد، از ميان برداشته می        حاصل می
وسيلة ميانگين     شوند و به    گوناگون وارد می           های توليدی      های متفاوت محيط        در نرخ    

  گردد. که نرخ عمومی سود تشکيل می است ه محيط های همين رخن
ای در هر       ايم، هر سرمايه       که برای تشکيل نرخ عمومی سود آورده    در مثال پيشين

فرض شده است و درواقع چنين فرضی بدان منظور بودکه           ۱۰۰ا محيط توليدی برابر ب
کاالهائی      های   اختالف درصدی نرخ سود را روشن سازيم ولذا نيز تفاوت ميان ارزش         

است: مقادير واقعی          گردند نشان دهيم. ولی بديهی      مقدار توليد می های هم که باسرمايه 
ای   سرمايه    به بزرگیِ      وابسته     گردد    می  ايجاد ای ويژه توليدی محيط که درهر ارزشی  اضافه
های توليدی      محيط قبيل   کار رفته است، زيرا در هرکدام از اين  که درآن محيط به است

ويژة سود يک      نرخ    ای است. با اين وجود            شده  ترکيبِ داده       مفروض ترکيب سرمايه       
باشد،   xm  * ۱۰۰يا  m  * ۱۰۰، چه ۱۰۰اش کاررفته محيط توليدی جداگانه، چه سرماية به
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 ۱۰۰۰۰:    ۱۰۰۰باشد يا به  ۱۰۰:  ۱۰کند. اعم از اينکه سودکلّ  زاين بابت تغييری نمیا
  ماند. % باقی می۱۰گردد، نرخ سود همان  بالغ

گوناگون     های مختلفة توليد ازآن جهت            محيط های سود در       ولی ازآنجاکه نرخ          
ارزش      دير اضافه   سرماية متغير وکلّ سرمايه مقانسبت  هستندکه درهرکدام ازآنها، بنا به 

که درصد سود متوسط سرماية          آيد، مسلّم است      وجود می     ولذا سود بسيار مختلفی به         
 که در   هائی   سرمايه   عمومی سود برحسب بزرگی   نرخ متوسط سود يا اجتماعی ولذا نرخ

سرمايه     گردد. چهار       است بسيارمتفاوت می         گذارده شده       های مختلفه    يک از محيط      هر 
نرخ اضافه         کنيم. چنين قرار دهيم           فرض    A   ،B   ،C  ،  Dصورت    به  ارزش برای           که 

سان  واحد از سرماية کلّ، سرماية متغيری بدين                 ۱۰۰% باشد. درمقابل هر ۱۰۰همگی = 
صورت   . دراين  D =۱۰و برای  C  =۱۵، برای  B  =۴۰، برای  A  =۲۵کنيم: برای  فرض

،  B  برای   A  ،۴۰برای  ۲۵بر با ارزش يا سودی برا  اضافه به هر صد واحد از سرماية کلّ
 چهار   خواهد بود ولذا، چنانچه هر           ۹۰افتدکه مجموعاً =  می Dبرای  ۱۰، و Cبرای  ۱۵

4مقدار باشند، نرخ متوسط سود برابر با  سرمايه هم
90 =2

  شود. % می1۲۲
  

،  A =۲۰۰  ،B   =۳۰۰   ،C   =۱۰۰د: ها از اين قرار باش ولی هرگاه مقدارکلّ سرمايه
D  =۴۰۰۰       و  ۱۵۰،   ۱۲۰،   ۵۰ترتيب چنين خواهد بود:           ، آنگاه سودهای توليدشده به

يا نرخ متوسط سودی       ۷۲۰مبلغ   ، سودی به     ۵۵۰۰ای برابر با        . مجموعاً با سرمايه      ۴۰۰

11معادل 
    آيد. دست می % به1۱۳

  

،  Aکه درهرکدام از     هائی حسب مقاديرکلّ سرمايهکلّ توليدشده، بر حجم ارزش
B  ،C  ،D                  نهاده شده متفاوت است. بنابراين درمورد تشکيل نرخ عمومی، تنها سخن

های مختلفة توليد وگرفتن ميانگين سادة آنها                  محيط سود در     های   نرخ  بر سر تفاوت     
ن درتشکيل    که باآ های سود مختلف است نيست بلکه مطلب بر سر وزن نسبی اين نرخ

که  در هر      ای است    کنند. ولی اين نيز وابسته به مقدار نسبی سرمايه     ميانگين شرکت می
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که سرماية نهاده       است  آن   منوط به    ديگرسخن   گذاشته شده يا به      های ويژه    يک از محيط
ای ازکلّ سرماية اجتماعی            کننده   ترکيب   جزِء  چه های ويژة توليدی محيط يک از هر در

آنکه جزِء بزرگتر ياکوچکتری از سرمايةکلّ،          است برحسب هد. بديهید را تشکيل می
وجود    سازد، ضرورتاً بايد تفاوت بسيار بزرگی به                 تری عايد می نرخ سود باالتر يا پائين

گذاشته شده  هائی که چقدر سرمايه در محيط آنست نوبة خود وابسته به آيد. و اين نيز به
امرکامالً نظير        بزرگتر ياکوچکتراست. اين  لّ سرمايه ک نسبت به متغير سرمايةکه درآنها 

های   های مختلف را به نرخ          که سرمايه    نرخ متوسط بهرة مورد عمل رباخواری است                  
% وغيره وام دهد. نرح متوسط در اينجا نيز وابسته به                          ۷،   ۶،   ۵،   ۴متفاوت بهره، مثالً     

  قرض داده شده است.های بهره  يک از نرخ اية وی باکدامکه چقدر از سرم آنست 
  گردد: بنابراين نرخ عمومی سود مشروط به دو عامل می

های متفاوت      های مختلفة توليد ولذا به نرخ      محيطها در  ـ به ترکيب آلیِ سرمايه۱
  های جداگانة مزبور. سود در هر يک از محيط

 مقدار   های مختلف و بنابراين به          کلّ سرماية اجتماعی ميان اين محيط    ـ به توزيع۲
که درمحيط      های ويژه ولذا به نرخ ويژة سودی       محيط يک از نسبی سرماية نهاده در هر

  ئی ازکلّ سرماية اجتماعی          ديگرسخن بنا برآن حصة نسبی         آيد، يا به     دست می مزبور به
  شود. های ويژة توليد بلع می محيطوسيلة هر يک از  به که

سو  ازيک     اکنون    ولی   بود. الهاکا ارزشما فقط با  دوم سروکار های اول و درکتاب
تخصيص يافت و ازسوی ديگر شکل          شده   قيمت تمام   صورت    جزئی از اين ارزش به

  تحول پيداکرد. قيمت توليدصورت  ای از ارزش به شده دگرسان
شود و نرخ   فرض c ۸۰  +v ۲۰صورت  سرماية اجتماعی به هرگاه ترکيب متوسط

واحدی از    ۱۰۰ه سود متوسط ساالنه برای هر% باشد آنگاm  =۱۰۰ارزش   ساالنة اضافه
گردد. اکنون        % بالغ می    ۲۰خواهد بود و نرخ عمومی سود ساالنه به        ۲۰سرمايه برابر با 

K       توليد    ۱۰۰ميزان     ای به    وسيلة سرمايه    که ساالنه به     شدة کاالهائی       ، يعنی قيمت تمام
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بود. آنگاه در         خواهد    K    +۲۰شده است، هرچه باشد، قيمت توليدکاالهای مزبور =                    
ارزش      اضافه  است،   x  (c   ) +۲۰    +x  ( v  -  ۸۰مايه = (    که ترکيب سر های توليدی محيط

شود  می  x+  ۲۰= است توليدگشته طور واقعی که در درون اين محيط به ای يا سود ساالنه
خواهد بود       K + ۲۰  +xاست و ارزش ـ کاالی توليدشده نيز برابر با  ۲۰که بزرگتر از 

که ترکيب سرمايه       هائی   و يا از قيمت توليد آن بزرگتر است. در محيط                 K + ۲۰که از 
c )۸۰  +x(  +v )۲۰ - x،۲۰يا سود =  ارزش توليدشدة درسال  اضافه  ) است  -  x  شود  می

کوچکتر از     K    +۲۰  -  xخواهد بود و بنابراين ارزش ـ کاالی                     ۲۰ولذا کوچکتر از        
های احتمالی در زمان            نظر از تفاوت       شود. صرف     است می   K   +۲۰قيمت توليدکه =      

شودکه ترکيب      آنها می    هائی برابر با ارزش            واگرد، قيمت توليدکاالها فقط در محيط                
  شده باشد. c  +۲۰ v ۸۰سرمايه تصادفاً = 

های خاص     کار در هر يک از محيط          درجة تکامل ويژة نيروی بارآور اجتماعی                    
وسيلة   هرقدرکميت وسايل توليدی،که به              توليد متفاوت است، باال يا پائين قرار دارد.                   

  حرکت   کارگر طی روزانة کار معلوم، به        وسيلة تعداد معينی کار ولذا به مقدار مشخصی
که در برابرکميت مشخصی وسايل             همان نسبت مقدارکاری           بزرگتر باشد به      درآمده،      

شان از    بت هائی را که جزِء ثا         همين سبب ما سرمايه     کوچکتر است. به      توليد الزم است      
که در بر دارندکمتر از متوسط سرماية                 لحاظ درصدی بيشتر است ولذا سرماية متغيری  

هائی را که در        عکس سرمايه    ناميم. وبه      می  برتَر    های با ترکيب      اجتماعی است، سرمايه     
درون آنها جزِء ثابت جای نسبتاً کوچکتر و جزِء متغير جای نسبتاً بزرگتری را نسبت                              

خوانيم. و      می تر  پستهای با ترکيب  کند، سرمايه اية اجتماعی اشغال میسرمبه متوسط 
-دارد، سرمايه        هائی را که ترکيبشان با سرماية متوسط اجتماعی انطباق     سرانجام سرمايه

ازحيث درصد                        های با ترکيب ميانه می            ناميم. هرگاه مثالً سرماية متوسط اجتماعی 
ترکيب شده باشد      c  ۹۰    +v  ۱۰که از     ای   يه باشد آنگاه سرما      c  ۸۰    +v  ۲۰مرکّب از     

تر از متوسط اجتماعی          ترکيب شده باشد پست      c  ۷۰    +v  ۳۰که از     ای   برتَر و سرمايه     
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 mc  +  nvکه اگرترکيب سرماية متوسط اجتماعی=  خواهد بود. برای تعميم بايد بگوئيم
) c )m + x(   +  v   )n  -  xباشد، آنگاه m + n =۱۰۰ و شوند مقاديرثابتی فرض n و m باشد و

سرمايه    تر يک تک    ) نمايندة ترکيب پست       c )m - x( + v )n +  xنمايانگر ترکيب برتَر و 
  ها خواهد بود. يا گروهی از سرمايه

های مزبور، پس از استقرار نرخ                 دهدکه چگونه سرمايه         نمودار زيرين نشان می           
منزلة    به  Iدار،     کنند. دراين نمو         متوسط سود و با فرض يک واگرد درسال، عمل می                   

  % گرديده است:۲۰نرخ متوسط سود برابر با که ازآنجا  گرفته شده ترکيب متوسط
c  .I    ۸۰  +v ۲۰  +m ۲۰  = ۲۰، نرخ سود. %  

 .۱۲۰، ارزش =  ۱۲۰قيمت محصول =   

c  .II   ۹۰  +v ۱۰  ،m ۱۰  = ۲۰، نرخ سود. %  
 .۱۱۰، ارزش =  ۱۲۰قيمت محصول =   

c  .III ۷۰  +v ۳۰  +m ۳۰  = ۲۰، نرخ سود . % 

  .۱۳۰، ارزش =  ۱۲۰قيمت محصول =   
توليد شده کمتر از قيمت توليد            IIوسيلة سرماية     که به   کاالهائی     بنابراين ارزش         

،  Iهای    است و فقط در سرمايه       قيمت توليدکمتر از ارزش IIIآنست و درمورد سرماية 
همانند ترکيب متوسط اجتماعی           هائی از توليدکه ترکيبشان تصادفاً               يعنی درآن رشته      

که اين نمودار در          گذشته آنگاه     است، ارزش و قيمت توليد با يکديگر برابرند. از اين                     
تنها  که نه شود بايد البته اين نکته را در نظر داشت کار برده می مورد حاالت مشخص به

، نسبت   ای نيز در ارزش عناصر سرماية ثابت                تفاوت در ترکيب فنـّی بلکه تغيير ساده             
  سازد. را از متوسط عمومی منحرف می vو  cميان 

شدة کاالها      بنابرآنچه فوقاً تشريح شد، ناگزير بايد درمورد تعريف قيمت تمام                           
کاال برابر با         شدة يک   اصالحی واردگردد. بدواً چنين فرض شده بودکه قيمت تمام                          

يدار قيمت     گرديده است. ولی برای خر              که درتوليد آن مصرف          کاالهائی است      ارزش    
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مثابه قيمت     تواند به     سان می   شدة کاال است و بدين         کاال همان قيمت تمام         توليد يک   
اينکه ممکن است قيمت       کاالی ديگری واردگردد. نظر به                  شده در تشکيل قيمت      تمام  

آيدکه قيمت      وجود می     کاال انحراف پيدا نمايد، آنگاه اين امکان نيز به              توليد از ارزش
تر   درآن قيمت توليدکاالی ديگر وارد شده است، باالتر يا پائين                           شدة کاالئی،که تمام

توليد محتَوی درکاالهای            وسيلة ارزش وسايل         کلّی قرارگيردکه به         از آن جزء ارزش           
خاطر     شده را به    شدة قيمت تمام اين مفهوم اصالح  شود. واجب است مزبور تشکيل می

شدة کاال را      ای قيمت تمام      ويژه     توليدی     سپرد ولذا فراموش نکردکه هرگاه در محيط                  
است، همواره امکان          کاررفته    کاال به  که درتوليدآن توليدی بگيريم  برابر با ارزش وسايل

تر اين نکته را       که عميق    کنونی ما لزومی ندارد            بروز اشتباه وجود دارد. برای بررسی                    
ز ارزش     کوچکتر ا    شدة کاالها همواره          بشکافيم. معذلک اين حکم، که قيمت تمام               

شدة  که قيمت تمام     ماند. زيرا هرقدر هم            درستی خود باقی می        آنهاست، در هرحال به           
پيدا نمايد،       است انحراف       مصرف شده   آن برای که توليدی  ارزش وسايل کاالها بتواند از

داده      شدةکاال عبارت از       تفاوت است. قيمت تمام گذشته بی خطای دار اين ازنظر سرمايه
توليدش عبارت      که نتيجة است، درحالی دار ازتوليد سرمايه ه مستقلک است شرطی وپيش

شدة ای بر قيمت تمام        ارزش در بر دارد ولذا ارزش افزوده                            که اضافه    ازکاالئی است      
کاال است، اکنون        کوچکتر از ارزش         شده  کاالست. وانگهی اين حکم، که قيمت تمام   

کوچکتر از قيمت توليد          شده  ت تمام  شود مبتنی بر اينکه قيم       عمالً به حکمی مبدل می      
کلّ سرماية اجتماعی، که درآن قيمت توليد برابر با ارزش است، اين                             است. در مورد 

با               شده  حکم با حکم پيشين همانی دارد، يعنی قيمت تمام                   کوچکتر از ارزش است. 
ای دارد، معذلک         شده توليدی مفهوم قلب ويژة های محيط وجود اينکه حکم مزبور در

کلّ سرماية اجتماعی قيمت         ماندکه ازلحاظ         آن اين واقعيت باقی می           همواره در اساس
ارزش يا قيمت         اندکوچکتراز       کلّ توليدگشته     وسيلة اين سرماية که به شدةکاالهائی تمام

توليد     کاالهای توليدشده، قيمت          توليد است، چه دراينجا، يعنی درمورد مجموع حجم     
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ای   يافته   اُجرت     کار   کميت  به مربوط کاال فقط يک شدة تمام قيمت دارند. يگانگی ارزش و
کار پرداخته و نپرداختة جا       کميت که درآن جاگرفته است، ولی ارزش با مجموع است

 اضافة مقدارکار        به   يافته اُجرت کار  گرفته درکاال ارتباط دارد و توليد وابسته به مجموع

از شرايط ويژة آن تعيين       شخص توليد مستقل که برای هرمحيط م ای است، نيافته اُجرت
  گردد. می

، برابر با قيمت        K    +pکاال، يعنی      آن قيمت توليد يک       اکنون فورمولی،که طبق           
عالمت  ṕگردد ( می P = Kṕشودکه  تر می سان دقيق اضافة سود است، بدين شده به تمام

 K    =۳۰۰د. هرگاه      شو می  K    +Kṕنرخ عمومی سود است)، و بنابراين قيمت توليد =            

K +  Kṕ   =۳۰۰   +100 صورت قيمت توليد عبارت از        شود، درآن % فرضṕ  =۱۵و 
15۳۰۰ 

  خواهد بود. ۳۴۵= 
تواند در هر محيط ويژة توليد دستخوش تغييرات مقداری شود،                       قيمت توليد می

  قرار: بدين
که بعداً    نَحوی   ابراين به    کاالها (و بن ارزش ماندن که، با وجود يکسان ـ درصورتی۱

نرخ    نيز مانندگذشته همان مقدارکار مرده و زنده در توليد آن وارد باشد)، تغييری در              
  است، حاصل شود. از شرايط ويژة خودآن محيط که مستقل تغييری عمومی سود، يعنی

ماندن نـرخ عمومی سود تغييری در ارزش                     که با وجود يکسان         ـ درصورتی     ۲
ه اين تغيير درنتيجة تغييرات فنـّی درون خود آن محيط ويژة توليد                            وجود آيد، خوا         به 

مثابه عناصر     کاالهائی باشدکه به        حاصل شده باشد و خواه معلول دگرگونی در ارزش             
  گردند. دهنده در سرماية ثابت محيط مزبور وارد می تشکيل
  که هردو حالت فوق با هم مؤثر افتند. ـ سرانجام درصورتی۳
  

های   های واقعی سود در محيط           که دائماً عارض نرخ           رات بزرگی      با وجود تغيي     
شود ــ چنانکه بعداً نموده خواهد شد ــ يک دگرگونی واقعی در    توليدی میمشخص 
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العادة اقتصادی برانگيخته      وسيلة رويدادهای فوق سود، (تاآنجاکه استثنائاً به عمومی نرخ
که در طول مدت بسيار درازی                ی است نشده باشد) نتيجة بسيارکُند يک رشته نَوسانات              

خواهند تا      که زمان زيادی می          ديگرسخن معلول نَوساناتی است        يابند، يا به گسترش می
گردند. بنابراين در           صورت تغييری در نرخ عمومی سود تحکيم يافته و تثبيت    بتوانند به

که   هرتغييری   های بازار)،          نظر از نَوسانات قيمت        کوتاه (با صرف       های   مورد همة دوران         
واقعی      از تغيير    بايد ناشی     ) ١( کند همواره در مرحلة اول              می   های توليد بروز         قيمت  در  

توليد     که برای    دانست کاری درمجموع زمان را نتيجة تغيير آن کاالها شمرد، يعنی ارزش 
ها   که يک تغيير ساده دربارة بيان پولی اين ارزش                      آن کاالها الزم است. بديهی است              

  ٢گيرد. جه در اينجا مورد توجه قرار نمیو هيچ به
که مجموع ارزش        است  روشن    نکته  اين کلّ سرماية اجتماعی درمورد ديگر  ازسوی

پول بيان شودگوئيم قيمت آنها)،             که به    وسيلة آن، (يا درصورتی           کاالهای توليدشده به 
که   ورتی  ارزش. درص        برابر است با ارزش سرماية ثابت + ارزش سرماية متغير + اضافه                    

ارزش، نرخ        ماندن حجم اضافه       کار ثابت فرض شود، آنگاه با يکسان                کشیِ  درجة بهره   
سرماية متغير يا       سرماية ثابت، يا ارزش            تواند تغيير پذيردکه يا ارزش      سود هنگامی می

cنيز تغييرکند ولذا         Cنَحوی تغيير يابندکه         آنها به     هردوی    
 m         يز و نرخ عمومی سود  ن

دستخوش تغييرگردد. بنابراين در همة موارد مزبور، تغيير در نرخ عمومی سود مستلزم     
سرماية ثابت يا سرماية        دهنده در    منزلة عناصر تشکيل که به است کاالهائی تغيير درارزش

  شوند. متغير يا هردوی آنها وارد می
با   کاالها    ماندن ارزش         تواند، درصورت يکسان            همچنين نرخ عمومی سود می          ،

                                                
  prima facie ) در متن به التينی:۱(

 Corbet )۱ـAn Inquiry into the Causes and Modes of the Wealth of Individuale,       :)۲ ـ   ۲

 London, 1841, p. 174.  

 .ريکاردو تبـ اقتصاددان انگليسی قرن نوزدهم ـ از هواداران مک Corbet Thomas) ۱ـ۲(
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  کار تغيير نمايد. کشیِ تغيير در درجة بهره
کار ثابت مانده باشد آنگاه نرخ عمومی سود                   کشیِ  عکس درجة بهره       چنانچه به   

سبب تغييرات    کار مورد استفاده، به             درصورتی ممکن است تغيير پذيردکه مجموع                
رات فنـّی    فنـّی در روندکار، نسبت به سرماية ثابت تغيير يافته باشد .ولی چنين تغيي                             

کاالهائی نمايش يافته و همراه هستندکه توليد آنها                     همواره ضرورتاً با تغيير در ارزش                
  گذشته ايجاب نموده است. اکنون کار بيشتر ياکمتری را نسبت به

نرخ    هستند. ولی     ارزش و سود يکی      اضافهکه ازلحاظ حجم،  در بخش اول ديديم
مانند شکل     سبب بدواً فقط  همين دارد و به فارزش اختال اضافه نرخ سود ازهمان ابتدا با

ممکن    ارزش،      اضافه    ماندن نرخ      کند. اما ازآنجاکه، بايکسان    ديگری ازمحاسبه نمود می
عالقة     است نرخ سود باالوپائين رود يا بالعکس، و ازآنجاکه تنها نرخ سود عمالً مورد  

ارزش در تاريکی           قی اضافه  حقي   ابتدا منشأ ازهمان شودکه می آن است، نتيجه دار سرمايه
ارزش و نرخ        وجود تفاوت مقداری فقط ميان نرخ اضافه     شود. بااين ماند و قلب می می

ارزش و سود. ازآنجاکه در مورد نرخ سود،                        سود وجود داشت، نه ميان خود اضافه               
شود،   می   سنجيده   سرمايه    آن   مقياس   به   و گردد می حساب سرمايه کلّ نسبت به ارزش اضافه
گيرد و    ارزش خود از سرماية کلّ سرچشمه می               گوئی اضافه       که   کند  وانمود می     چنين  

که ميان سرماية       ارگانيکی    که تفاوت نَحوی گردد، به می اجزاِءآن ناشی تفاوت ازهمة بی
شود. درواقع بدين           ثابت و سرماية متغير وجود دارد در درون مفهوم سود مستحيل می        

را    تبار خود مثابه سود، منشأ و اش به شده دگرسان ارزش، با سيمای که اضافه سبب است
 ناپذير شده است. معذلک تا           کرده، خصلت خويش را از دست داده و شناخت                     ̊ نفی 

ارزش فقط عبارت از يک تغييرکيفی، يک تغييرشکل  اضافهکنون تفاوت ميان سود و 
ار تنها    مقد  که هنوز دراين نخستين مرحلة دگرسانی تفاوت حقيقی       بوده است، درحالی

  ارزش. اضافه ارزش وجود دارد، نه ميان سود و نرخ اضافه ميان نرخ سود و
های   شود و ازآنجا، در محيط            محض اينکه نرخ عمومی سودی برقرار می                 اما به   
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کند،   کاررفته، سود متوسطی استقرار پيدا می        سرماية به توليدی برحسب بزرگی مختلف
  شود. وضع طور ديگر می

ارزش     ای، اضافه      توليدی ويژه         که در محيط     به تصادف است      اکنون ديگر بسته       
کاال انطباق داشته باشد. اکنون              واقعاً توليدشده ولذا سود، با سود محتَوی در فروش                       

ارزش و سود مقادير واقعاً               ارزش بلکه خود اضافه       تنها نرخ سود و اضافه القاعده نه علی
محيط ويژة توليدی با درجة              ک که در ي     ارزشی    متفاوتی هستند. اکنون حجم اضافه             

سرماية اجتماعی، ولذا برای        کلّ سود متوسط آيد برای وجود می کار به معين  کشیِ بهره
های   رشته   هرکدام از        دار تامستقيماً برای سرمايه طورکلّی، مهمتراست دار به طبقة سرمايه

او توليد شده     عبة ش رکه د ارزشی کميت اضافه )١(دار مزبور جداگانة توليد. برای سرمايه
ة مشترک   کنند  داردکه بتواند در استقرار سود متوسط نقش تعيين                    فقط تاآنجا اهميت      

که وی آن را        گيرد، روندی        که پشت سر او انجام می         ايفا نمايد. ولی اين روندی است 
اضافه     مقداری سود و        واقعی     تفاوت     آن ندارد.    ای به درواقع عالقه فهمد و بيند، نمی نمی

ارزش و نرخ سود ــ           تنها ميان نرخ اضافه         توليدی ــ نه      های جداگانة       زش در محيط     ار   
تنها در    سازی نه    سازد، و اين پنهان اکنون ماهيت حقيقی و منشأ سود را کامالً پنهان می

زدن دارد،         برای خودگول        هم    گيردکه در اينجا نفع خاصی          دار انجام می        مورد سرمايه 
-های توليد، پاية خود ارزش       قيمت ها به شدن ارزش با مبدل هست. نيز بلکه درموردکار

ارزش     شدن سادة اضافه   که با مبدل ماند. سرانجام: آنگاه گذاری نيز از چشم پوشيده می
جزِء ديگر ارزشی         دهندة سود است دربرابر کاال که تشکيل به سود، آن قسمت ارزشیِ

دار مفهوم ارزش          مان وقت سرمايه     گيرد، از ه       شدة کاالست قرار می  که قيمت تمام آن 
که برای توليدکاال صرف شده قرار               دهد، زيرا وی در برابر همة کاری                را از دست می

                                                
العادة موقّت، از طريق تنزل دستمزد                 آوردن سود فوق         دست  که در اينجا از امکان به         است بديهی  )۱(

 شود.  ف. انگلس. نظر می قيمت انحصاری وغيره ، صرف
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پرداخته       توليد   وسايل    شکل به   که  شود ای واقع می يامرده زنده کار درمقابل گيرد بلکه نمی
ته جِلوِه  کاال قرارگرف        که خارج از ارزش ذاتیِ               نظر وی مانند چيزی        است ولذا سود به      

گردد و تحجر       شود، تثبيت می     کامالً تأييد می      سان  کند. اکنون تصور مزبور بدين               می 
ای   توليدیِ جداگانه          شده، (هرگاه محيط         کندکه سود افزوده به قيمت تمام               پيدا می   

آفرينیِ درون خود آن محيط                وسيلة مرزهای ارزش           مورد توجه قرارگيرد)، واقعاً به                  
  گرديده است. کامالً در خارج ازآن معين عکس تعيين نشده، بلکه به

و پيوند درونی پرده            که در اينجا برای نخستين بار از اين بست                    همين واقعيت،      
شود، همين امر ــ چنانکه بعداً درکتاب چهارم خواهيم ديد ــ که تاکنون                            برداشته می    

ن نرخ اضافه      ارزش و سود، ميا         های ميان اضافه       کوشيده است يا تفاوت        اقتصاد جاری      
مثابه پايه      زور نديده بگيرد، تا مگر بتواند مفهوم ارزش را به                           ارزش و نرخ سود را به             

گذاری پاية هرگونه استدالل علمی را از بيخ و بن                        نگاهدارد، يا با نفیِ مفهوم ارزش                
هائی بچسبدکه در سطح پديده نمايان هستند، همين                   آن تفاوت      کند تا بتواند به       ترک  

دار غرق در عملِ           دهدکه سرمايه      بهترين وجه نشان می        پردازان، به          تئوری   سردرگمیِ    
خود،    های مربوط به      عمق پديده دار ناآگاه از روزانه گرفتار زد و خورد رقابتی، سرمايه

اندازه بايستی درموردگذار از ظاهر به باطن و شناخت ساختمان درونی اين روند   تا چه
  ناتوان باشد.

گرديد، درواقع         وتنزل سود تشريح ر بخش نخست درمورد ترقیکه د همة قوانينی
  دارای معنای دوگانة زيرين هستند:

های مختلفی، که       ـ ازسوئی اينها قوانين نرخ عمومی سود هستند. از ذکر علّت                      ۱
تصور    طور   اين    شوند، شايد    می  دسو نرخ آمدن پائين يا باالرفتن موجب گذشت، بنابرآنچه

وجود    توليدی به     درمحيط     که  حرکتی   ولی   يابد. تغيير بايد هرروزسود  عمومی نرخ شودکه
 و يکديگر را      خورند    برمی    هم  به   تأثيرات      کند،   می   خنثی   محيط ديگر را       آيد حرکت    می

گرايش      سو کدام  که نَوسانات درمرحلة آخر به مسئله را  سازند. بعداً اين متقابالً فَلَج می
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-مزبورکُندرو هستند. ناگهان             داد، ولی نَوسانات    قرارخواهيم کنند مورد بررسی پيدا می

های   از محيط     بودن و اختالف در طول نَوسانات در مورد هر يک                          بودن، چندجانبه        
خود يکديگر      زمانی     توالی    های مزبور قسماً ضمن نَوسان شودکه می باعث توليد جداگانة

آيد و بالعکس.       پيش می   دنبال تنزل قيمت، ترقی قيمت            که به   نَحوی   پا کنند، به     را پابه    
ای از توليد محدود           مانند يعنی به محيط ويژه          صورت محلّی باقی می       سان آنها به    بدين  

نمايند. در درون هر            گردند و نَوسانات مختلف محلّی متقابالً يکديگر را خنثی می                   می 
سو عبارت ازآن انحرافاتی از نرخ                   دهدکه از يک       محيط ويژة توليد تغييراتی رخ می             

شوند ولذا تأثيری بر نرخ عمومی                پا می   ومی سود هستندکه طی مدت معينی پابه            عم 
وسيلة ديگر     که به   جهت  کنند و يا ازسوی ديگر، تغييرات مزبور ازآن                     سود اعمال نمی     

ثر می    اند باز در نرخ عمومی سود بی               زمان محلّی جبران شده          های هم    نَوسان   مانند.    ا
ها نيست بلکه به      ابسته به نرخ سود هر يک از محيط         ازآنجاکه نرخ عمومی سود تنها و

اينکه اين توزيع         های مختلف ويژه بستگی دارد و نظر به                توزيع سرماية کلّ  در محيط         
کند، اين امر باز خود سبب دائمی ديگری برای تغيير در نرخ عمومی         همواره تغيير می

 بودن اين      جانبه   و همه   ) ١( که باز درنتيجة پيوستگی        سود است ــ ولی سبب تغييری است  

  سازد. حرکت، خود را تا درجة زيادی از نو فَلَج می
آن   داخل     دهد در     ـ در درون هر محيط ميدان تحرکی وجود داردکه امکان می              ۲

که بتواند      کند، تا هنگامی  نَوسان  کمابيش درازی های نرخ سود محيط مزبور طی دوران
رکافی تثبيت پذيرد و فرصت يابد تا روی                 قد  ها به   آمدن    پس از يک رشته باالوپائين           

جائی برسدکه اهميت آن بيشتر از يک پديدة                  نرخ عمومی سود تأثيرگذارد ولذا به                 
کتاب دربارة نرخ سود انتزاع شده                 که در بخش اول اين           گردد. بنابراين قوانينی             محلّی 

                                                
است ذکر    گسستگی معنای که به )Unterbrochenheitکلمة ( آلمانی زبان کتاب سوم به ) درچاپ اول۱(

معنای ناگسستنی و پيوستگی     ) بهUnunterbrochenheit( نوشتة مارکس ه در دستک شده، درصورتی
 شده است.  کتاب اصالح های بعدی کار رفته است. اين اشتباه بديهی چاپی در نسخه به
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  است در درون چنين مرزهای مکانی و زمانی نيز معتبرند. 
، بيان   ١آورد بار می است هرجزئی از سرمايه، سود برابری به مدعیکه  ای آن نظريه

است. ترکيب سرماية صنعتی     دگرسانی ارزش بوده عملی درمورد نخستين واقعيت يک
کار زنده      چهارم کار زنده، خواه سه چهارم کار مرده و سه چهارم هرچه باشد، خواه يک

اينکه در يک حالت سرماية مزبور            حرکت درآورد، اعم از         کار مرده، به چهارم و يک
توليد نمايد،       ارزش     برابر بيشتر ازديگری اضافه     کند يا سه کار بيشترجذب سه برابر اضافه

های   نظر از تفاوت       کار و صرف     کشیِ  ماندن درجة بهره      در اين هردو حالت ــ با يکسان
مجموع    وسطمت   روند، (زيرا درهردو مورد فقط باترکيب       می هرحال ازبين که به انفرادی

دار (يا نيز          سرمايه     آيد. تک     بار می    محيط توليدی سروکار داريم) ــ سود برابری به                     
که دارد،       ويژة توليد) با ديد محدودی               های   محيط   داران در هر يک از            مجموع سرمايه

وسيلة او يا در رشتة او مورد استفاده        که به درستی باور داردکه سود وی تنها ازکاری به
شود. اين نظرکامالً درستی دربارة سود متوسط اوست. تا چه                        يرد ناشی نمی   گ  قرار می

وسيلة سرماية کلّ، يعنی ازجانب همة همکاران                 کار به کشیِ اندازه اين سود از راه بهره
جهت راز     که برای وی بيشتر ازآن             گيرد، مسئلة بغرنجی است        دارش انجام می          سرمايه  

پردازان بورژوا، يعنی اقتصاددانان نيز تاکنون اين                               که حتّا تئوری      ای است    کامالً نهفته   
جوئی درکار ــ نه فقط درکار الزم برای توليد يک محصول،     اند. صرفه راز را نگشوده

کاربردن هرچه بيشترکارمرده (سرماية ثابت)                     بلکه در تعدادکارگران شاغل ــ و نيز به       
کند   از پيش چنين نمود می       نمايد و   اقتصادی تجلّی می کامالً درست صورت اقدامات به

چه   وجه تأثيری در نرخ سود عمومی و سود متوسط ندارد. بنابراين به                            هيچ گوئی به که
آيدکاهش      نظر می   که به   کار زنده بايستی سرچشمة منحصر سود باشد درحالی                   دليل  
زند بلکه حتّا تحت شرايط معينی،     ای به سود نمی تنها لطمه کارالزم برای توليد نه حجم

                                                
   .Malthus: "Principles of Political Economy", 2nd ed. London, 1836, p. 268ـ مالتوس: ۱
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  کند؟ مثابه نخستين منبع افزايش سود جِلوِه می دار، به سرمايه  اقلّ برای تکال
که نمايندة     شده  هرگاه در يک محيط توليدی مشخص، آن جزء از قيمت تمام                        

شود،   گرفته می    کند، چون اين جزء از دوران                 ارزش سرماية ثابت است ترقی يا تنزل               
گردد.     روند توليدکاال وارد می              گشته عيناً در     شده ياکوچک     همان صورت بزرگ         به 

کارگران شاغل در زمان واحد بيشتر ياکمتر توليد نمايند، يا                           ازسوی ديگر اگر تعداد           
که برای توليد مقدار          ماندن عدة کارگرانی         که با وجود يکسان ديگرسخن درصورتی به

است جزئی از      کار دستخوش تغيير شود، آنگاه ممکن         است،کميت کاال الزم مشخصی
که بود باقی بماند و بنابراين               که معرف ارزش سرماية متغير است همان      شده قيمت تمام

کلّ واردگردد. ولی به هر يک ازکاالهای                      شدة محصول    با همان مقدار در قيمت تمام    
افتد    دهند،کار زيادتر ياکمتری می            کلّ را تشکيل می آنها محصول جداجدا،که مجموع

که برای     ) ولذا مقدار بيشتر ياکمتر از مخارجی                 اُجرت    ار بیيافته ياک اُجرت (اعم ازکار
کار صرف شده يعنی حصة بزرگتر ياکوچکتری از دستمزد سهم هرکدام ازآنها                             اين  
ماند    می  که بود باقی      دار پرداخت شده همان    که ازجانب سرمايه دستمزدی گردد.کلّ می

ابراين اگر چنين حالتی         است. بن    ولی اگر برحسب هر واحدکاال حساب شود غير ازآن        
کند. حاال اگر در نتيجة           شدة کاال تغييری بروز می          رخ دهد در اين جزء از قيمت تمام    

کاال ترقی يا تنزل نمايد ــ خواه              شدة هر تک    بروز چنين تغييرات ارزشی قيمت تمام               
نچه  آن بروز نموده باشد (ويا نيز چنا   کاال و خواه درعناصرکاالئیِ اين تغيير در خود آن

تمام    نموده است               که يک سرماية معلوم        کاالهائی      شدة مجموع    قيمت  ر توليد  لمقدا ا
% باقی    ۱۰% باشد باز همان       ۱۰دستخوش تغييرگردد ــ آنگاه اگر فرضاً سود متوسط                 

قيمت  که در    ئی  % مزبور، برحسب تغييرمقداری      ۱۰کاال، ماند، هرچند دررابطه با تک می
، معرف   ١يير ارزشی مفروض ما) بروز نموده است                کاال (درنتيجة تغ         شدة هر تک    تمام  

                                                
 ۲۰، همانجا، ص  Corbetـ ۱
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  مقدار بسيار متفاوتی است.
  

است    ارزش      است زيرا سرچشمة اضافه     ازهمه که مهمتر ــ اما درمورد سرماية متغير
حال موجب ايجاد        درعين دار بپوشاند  شدن سرمايه متغيررا باغنی رابطة سرماية وهرآنچه

دار    سرمايه  نظر   گردد يا به       ــ مطلب ناهنجارتر می       شود   ابهام درمورد تمام سيستم می             
استرلينگ     ليرة   ۱۰۰مبلغ   ای به    سرمايه  که   کنيم  کند: مثالً فرض سان جِلوِه می مسئله بدين

ليره، با روزانةکار معلوم،      ۱۰۰نفرکارگر باشد. اگر اين  ۱۰۰عبارت از دستمزد هفتگی
 ۱۰۰وليد نمايد، آنگاه چون           ت  W  ۲۰۰کاال =     قطعه  ۲۰۰هر هفته محصولی مرکّب از         

=    W  ۱است،    W  ۲۰۰استرلينگ =      ليرة  
200

100 ��� ����که    شود  شيلينگ می  ۱۰=    ���

وسيلة   که به   شده  قيمت تمام     نظر از آن جزءِ        خواهد بود، صرف         W  ۱    شدة  قيمت تمام   
که در نيروی بارآورکار تغييری روی                    کنيم  شود. اکنون فرض        سرماية ثابت افزوده می     

کارگر در همان         دو برابر شده باشد، همان تعداد                نيروی بارآورکار             اده باشد. اگر        د 
کند.   توليد می    W۲۰۰کرد اکنون دو برابر          صرف می W۲۰۰که سابقاً برای توليد  زمانی
 ليرة  ۱۰۰شده را فقط عبارت از دستمزد بشماريم)،                صورت (چنانچه قيمت تمام دراين

=    W  ۱شود ولذا       می  W۴۰۰استرلينگ =    
400

100 ��� ����گردد.     شيلينگ می  ۵=    ���

2کار فقط    ميزان نصف تقليل يافته باشد آنگاه همان هرگاه نيروی بارآور به
   200 W    توليد

2= ليرةاسترلينگ۱۰۰وچون نمود خواهد
   200 W  است اکنونW  ۱  =

200

200 ��� �������   =  ۱ 

شده و بنابراين با قيمت توليد،             ردد. اکنون دررابطه با قيمت تمام                گ  استرلينگ می     ليرة  
توزيع      مانند    شده  حاصل   آنها   ارزش  توليدکاالها ولذا در کارالزم برای زمان در که تغييری

کند، يعنی     کاال نمود می      کمتری    متفاوتی از همان ميزان دستمزد ميان مقدار بيشتر يا                      
کمتری توليدگشته        مان دستمزدکاالهای بيشتر يا  کار و با ه زمان همان آنکه در برحسب

است   بيند عبارت ازاين دار ولذا اقتصاددان می شود. آنچه را که سرمايه است متجلّی می
افتد و    که به هرکاال می       ای   پرداخته     کار اُجرت      کار، سهم    که درنتيجة تغيير در بارآوری      
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بيندکه همين تغيير، درکار          ر نمی  دا   کاال تغيير يافته است. سرمايه          با آن ارزش هر قطعه         
را جلب  کمتر نظر او جهت است، واين بدان کاال نيز وقوع يافته اُجرت درون هرقطعه بی
که درمحيط وی جذب        اُجرتی کار بی کندکه درواقع سود متوسط فقط تصادفاً طبق می

  گردد. شده است تعيين می
  
  
  
  

□  
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  مدهفصل 

  

  وسط سود از راه رقابت.ترازشدن نرخ مت هم

  های بازار. سود اضافی های بازار و ارزش قيمت
  
  

 
رفته دارای ترکيب ميانه يا متوسطی               کار   توليد سرماية به        های   در برخی از محيط       

که ياکامالً ويا تقريباً باترکيب متوسط سرماية اجتماعی       است ترکيبی دارای است، يعنی
  کند. تطبيق می

 هان آ  کامالً يا تقريباً با ارزش         کاالئی قيمت توليد محصوالت ها، در اين قبيل محيط
کند. هرگاه راه ديگری برای تعيين مرز رياضی                       که در پول بيان شده انطباق پيدا می               

رقابت،     ) ١( .  بود    خواهد     آن   برای راهی خود پولی) آنگاه (بيان باشد وجود نداشته (ارزش)

                                                
کمی اجمال و ابهام يافته است.              کاررفتن ضمير و اشاره          مناسبت به   ) در متن آلمانی، اين جمله به              ۱( 

طور متفاوت ترجمه شده است. در ترجمة                  های روسی، انگليسی و فرانسه به              همين سبب در زبان       به 
به مرز    ای برای نيل       های ديگر، اين وسيله           گفته شده است: "درصورت وجودنداشتن اُسلوب                   فرانسه   

زبان روسی چنين آمده است: "ارزش عبارت از مرز قيمت توليد است"!  و                                  رياضی خواهد بود"، به           
صورت ترجمه شده: "اگر راه ديگری برای نيل به مرز رياضی نباشد، اين خود راهی         انگليسی بدين به

ن آلمانی و هم با       که در فوق ازجملة مزبور داده شده هم با مت                      نظر ما ترجمة فارسی       خواهد بود". به        
 که ميان دو هالل قرار داده شده ازمترجم است. (مترجم) مفهوم جمله بيشتر انطباق دارد. کلماتی
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 های  قيمت کندکه    مختلفة توليد توزيع می    های  محيطنَحوی ميان  سرماية اجتماعی را به
دارای ترکيب        که   هائی   محيط های توليد      اُلگوی قيمت      ها بنابر  توليد درهريک از محيط

اضافة    شده به   گردند (قيمت تمام        می  Kṕ    +Kگردد، يعنی برابر با   ميانه هستند تنظيم می
غير از    به  شده). ولی اين نرخ متوسط سود             مضروب نرخ متوسط سود در قيمت تمام              

که دارای ترکيب ميانه است ولذا درآنجا            محاسبة سود برحسب درصد، درآن محيطی
کند، چيز ديگری نيست. بنابراين نرخ سود در همة                ارزش انطباق پيدا می سود با اضافه

های ميانه ،که درآنها ترکيب               محيط توليد يکی است، زيرا با نرخ سود اين         های محيط
شودکه مجموع     ماست، برابری يافته است. پس چنين نتيجه می         متوسط سرمايه حکمفر

برابر با مجموع                  سودهای همة محيط       باشند و    ارزش      اضافه  های مختلفة توليد بايد  ها 
آن باشند. ولی       های کلّ اجتماعی نيز مساوی با ارزش های توليد محصول قيمتمجموع 

گوناگون     های   کيب که دارای تر         های توليدی       سطحی ميان قيمت    که هم   بديهی است   
-های ميانه     يافتن با محيط     آنها در جهت برابری   گرايش مستلزم ای هستند همواره سرمايه

کند و يا     ّ از اينکه اين ترکيب ميانه دقيقاً با متوسط اجتماعی تطبيق                    ترکيب است، اعم      
کمابيش    که  ئی  های توليدی    باشد. ميان محيط طورتقريبی باآن انطباق داشته آنکه فقط به

  ،گرايشی    گرايشی درجهت برابری وجود دارد  درحد متوسط اجتماعی هستند باز چنين
که در واقعيت وجود ندارد،                ای    آل، يعنی موضع ميانه        سوی متوسط ايده      که آنها را به      

که نزديک به       گرايش درجهت استقرار پاية مشترکی است                ديگرسخن   کشاند، يا به      می 
های   قيمت شود تا    ورتاً گرايشی حکمفرما می          سان ضر  آل باشد. پس بدين         سطح ايده   
اجزاِء     به  شدة ارزش درآورد يا سودها را مبدل        صورت اَشکال سادة دگرسان توليد را به

ارزش توليدشده درهريک       نسبت اضافه که به ارزش نمايد، البته نه سودهائی سادة اضافه
-کار   سرماية به   سبت حجم  ن  که به آنهائی های ويژة توليد توزيع شده باشند بلکه محيطاز

مقداری    هر حجم برابر    اندکه به نَحوی توزيع يافته توليد به  های رفته در هر يک از محيط
ارزشِ     (حصة مساوی) ازمجموع اضافه      آن، سهم برابری ازترکيب نظر از سرمايه، صرف
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  شود. مولود کلِّ سرماية اجتماعی، نصيب می
ترکيب، قيمت توليدکامالً          کيب يا تقريباً ميانه     تر های ميانه بنابراين درمورد سرمايه

گردد.     ارزشِ توليدشدة آنها قرين می  يابد وسود نيز با اضافه ياتقريباً با ارزش انطباق می
سوی برابری      باشند، تحت فشار رقابت، به    که داشته  های ديگر با هرترکيبی همة سرمايه

ترکيب توليدکامالً يا تقريباً با سرماية             های ميانه گرايند. ولی ازآنجاکه سرمايه باآنها می
که   ای   ارزش توليدشده        ها اعم از هر اضافه         متوسط اجتماعی برابری دارند، همة سرمايه     

های  کاال   را ازراه قيمت      متوسط ارزش، سود اضافه جای اين تا به کوشند باشند، می داشته
  سامان رسانند. های توليد را به کوشند تا قيمت آورند، يعنی می دست خود به

متوسطی استقرار      که سود   گفته شود در همة جاهائی          است  ازسوی ديگر، ممکن        
اين نتيجه هرچه       وجودآمده است، ــ نَحوِة نيل به              يافته، ولذا يک نرخ عمومی سود به              

نسبت سرماية متوسط      تواند جز توزيع سود به           متوسط نمی    خواهد باشد ــ اين سود        می 
ديگری باشد.      هاست، چيز ارزش اضافهمجموع  با آن برابر مجموع سودهای که اجتماعی

متوسط به قيمت      که از راه افزودن اين سود                 هائی   گفته شود: قيمت     است  نيز ممکن  و  
توليد     های   قيمت    شده به   های تبديل     غير از ارزش        توانند به اند نمی آمده دست شده به تمام

  های   که سرمايه    داشتند   د می  های توليدی مشخصی وجو         محيط ند. اگر    چيز ديگری باش     
-داد. درآن  وجه تغييری رخ نمی هيچ بود، باز به عللی تابع روند برابرشدن نمی آنها بنا به

 بود   روند برابرشدن       در که وارد ئی جزء ازسرماية اجتماعی متوسط بنابرآن سودصورت،  

ها   ارزش     ضافه ا   کلّ  حجم   جز   تواند    نمی   متوسط   سود   که  است  گرديد. بديهی       می   محاسبه 
ديگری     چيز آنها    نسبت بزرگیِ     های توليد به      محيط يک از   های هر برحجم سرمايه تقسيم

ای   يافته   اُجرت انجام        شود عبارت از تمام کار بی             داران می       باشد. آنچه نصيب سرمايه       
شده،   پرداخت      اُجرت عيناً مانندکارِ کار بی است، و اين مجموع رسيده سامان که به است

  کند. کار مرده يا زنده، در تودة کلّ کاالها و پول انعکاس پيدا میاعم از
ترازشدن     هم    چگونه اين    که است اين از مورد مسئلة واقعاً دشوار عبارت دراين ولی
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  وضوح تمام معلوم است        گيرد، زيرا به  سودها بر اساس نرخ عمومی سود قبالً انجام می
  واند مبدأ حرکت باشد.ت سطحی خود نتيجه است ولذا نمی که اين هم

تواند     پول تنها می     که برآورد ارزش ـ کاالها مثالً به                  بدواً اين نکته روشن است          
داريم      نتيجة مبادلة آنها باشد و بنابراين اگر ما چنين برآوردی را از پيش مفروض می                              

 کاالی ديگر مورد         ـ  کاالئی در برابر ارزش    ـ بايد آن را مانند نتيجة مبادلة واقعی ارزش
پذير    شان انجام     واقعی     های   ارزش  برحسب مبادلةکاالها چگونه اين دهيم. ولی قرار توجه

  شده است؟
های   های مختلفة توليد بنا بر ارزش              که همة کاالها در محيط         کنيم  درآغاز فرض       

داد؟ بنابرآنچه سابقاً           شد چه اتفاقی روی می      اند. اگر چنين می فروش رفته شان به واقعی
گرديد.     های بسيار متفاوت سود حکمفرما می     های مختلفة توليد نرخ  حيطايم در م گفته

که   ارزشی    نسبت  که آيا آنها به       کاالها بنا به ارزش خود (يعنی اين سؤال                   مسئلة فروش    
و يا اينکه کاالها         * شوند  در بر دارند يا بنا به قيمت ارزشیِ خود، با يکديگر مبادله می               

نسبت حجم برابری هر يک از           آنها به    ندکه فروش     رو   فروش می     هائی به  برحسب قيمت
وضوح دو     ) به  آورند     بار می    شده درتوليدشان سودهای برابری به                ريز   های پيش    سرمايه  

  مسئلة کامالً متفاوت هستند.
ی ها  آورند،کميت       درمی    حرکت   ازکار به   نابرابری کميت که هائی سرمايه امرکه اين
دارد     مسئله را مفروض می          اين  الاقل تاحدود معينیکنند،  می توليد ارزش اضافه نابرابری

های   است ويا تفاوت      ارزش، نزد همةآنها يکسان کار، يا نرخ اضافه کشیِ که درجة بهره
کنندة واقعی يا تصوری (قراردادی) يکديگر را                        وسيلة علل جبران      موجود ميان آنها به   

وآمد     را، که از راه رفت             سطحی کارگران و هم         اند. اين امر رقابت ميان              خنثی نموده    
  دارد. مـا شود، مفروض می به محيط ديگر ايجاد می آنهـا از يک محيط توليدی  دائمی

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

طور   تر به   ديگر در دو سطر پائين         يک بار در اينجا و بار            که در سطر باال باز شده،          اصلِ کتاب، پرانتزی   در  ٭
 گرفته است. تکراری بسته شده است. حذف پرانتز اول ازجانب بازنويس انجام
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ارزش را ــ که مانند همة قوانين اقتصادی جنبة گرايشی                 اينچنين نرخ عمومی اضافه هم
ايم. ولی درحقيقت     گرفته کردن بررسی تئوريک از پيش مفروض دارد ــ ازلحاظ ساده

است، هرچند      داری     سرمايه    توليد مقدم شيوة ازشرط عبارت ارزش اضافه نرخ عمومی اين
های   که موجب پيدايش تفاوت           ئی  وسيلة برخورد با موانع عملی            استقرار نرخ مزبور به          

قانون    ترمزگردد، مثالً ازقبيل          حد زياد يا اندکی گردند، تا توجه محلّی می کمابيش قابل 
کشاورزی در انگلستان. ولی در عرصة     مورد روزمزدان در )١()Settlement lawsاسکان (

صورت خالص خود       داری به      شودکه قانون شيوة توليد سرمايه            تئوری چنين فرض می       
جريان دارد. در واقعيت همواره فقط نزديک و تقريب وجود دارد، ولی هرقدر شيوة                    

اين شيوة توليد آلودگی و          که   داری بيشترگسترش يافته باشد و هر اندازه                  توليد سرمايه
صورت درجة       زده باشد، درآن      را بيشترکنار گذشته درآميزی با بقايای اوضاع اقتصادی

  ن نزديکی بيشتر است.يا
شوند   نمی   مبادله کاال  مثابه طور ساده به کاالها به خيزدکه دشواری ازآنجا برمی همة

-زرگی مقدار خود، يا به         که مدعی هستند برحسب ب هائی محصول سرمايهمثابه  بلکه به

ارزش     طور برابر در تودة کلّ اضافه            که با مقدار برابر بايد به ديگرسخن بنا بر اين قاعده 
که در فاصلة زمانیِ    کاالهائی گيرند. و قيمت مجموع  سهيم باشند، مورد مبادله قرار می

  ه سازد. ولی      را برآورد         خواستی    اند بايد چنين شده توليد وسيلة سرماية مشخصی معين به
که محصول سرمايه را        کاالهائی     جمع قيمت تک    غير از حاصل     کاالها به     کلّ قيمت اين

  دهند چيز ديگری نيست. تشکيل می

                                                
موجب آن در انگلستان انتخاب مسکن از روزمزدان                        وضع شده و به     ۱۶۶۲) قانون اسکان درسال         ۱(
کشاورزی      بودکه روزمزدان       ها حق داده شده  گرديده است. طبق اين قانون به دادگاه کشاورزی سلب 

درواقع  بود مستمندان به راجع قانون از جزئی که قانون خود مراجعت نمايند. اين زادگاه را مجبورکنند به
قانون  نمود. درنتيجة وضع اين اقامت اجباری درآن محل می خود و موطن بازگشت به به آنهارا مجبور

  زی را تا حداقلّ بخور و نمير پائين آورند.کشاور مالکين ارضی امکان يافتندکه دستمزدکارگران
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نَحوِ زيرين      شودکه ما مسئله را به  می آشکار تر آنگاه روشن  نقطة اساسیِ اين بحث
هستند   توليد خود     که خودکارگران هر يک صاحب وسايل               کنيم  مطرح سازيم: فرض       

کاالهای مزبور محصول           صورت   کنند. دراين       وکاالهای خود را با يکديگر مبادله می                
دهند،    کارگران انجام می          که  کارهائی     سرمايه نخواهند بود. آنگاه برحسب ماهيت فنی                 

اند    کار مورد استفاده قرارگرفته      های که درهريک ازرشته کاری کاراَفزار ومصالح ارزش
کاررفته،      توليد به    نظر از نابرابری در ارزش وسايل              چنين صرفمتفاوت خواهد بود. هم

کاال در عرض يک ساعت و ديگری در ظرف يک روز وغيره                            آنکه فالن     برحسب  
کار لزوم پيدا         توليد در ازاِء ميزان معين               شود مقادير مختلفی از اين وسايل             ساخته می  

های ناشی از       پاشدن   ن پابه   آورد     حساب   کارگران، با به          که اين    کنيم  کند. باز فرض        می 
کنند. پس     کار می   ک اندازه      ي   طور متوسط به     کار وغيره زماناً به             اختالف در شدت       

دهد،    می   تشکيل   را    آنها    روزانة کار که محصول وسيلةکاالهائی سان دونفرکارگر به بدين
د. ان   کاررفته را جبران نموده              توليد به    شدة وسايل   نخست مخارج خود، يعنی قيمت تمام

هستند. ثانياً اين هردوکارگر                مختلف   کارآنها  های رشته بنابرطبيعت فنی توليد وسايل اين
که طی روزانة کار به ارزش      اند، يعنی ارزشی ميزان برابر ايجاد نموده ارزش جديدی به

عالوة اضافه       توليد افزوده شده است. اين ارزش جديد متضمن دستمزد آنها به                           وسايل
اند ولی    که زائد بر احتياجات واجب خود معمول داشته کاری اضافه ارزش است، يعنی 

- زبان سرمايه      آن به خودشان تعلّق دارد. اگر بخواهيم اين مطلب را  به                      نتيجه و حاصل
اند    آورده     دست آنها همان مزد و همان سود را به که هردوی کنيم بايد بگوئيم داری بيان

گردد.     در يک روزانة ده ساعتة کار بيان می                  که مثالً   محصولی است    ) ١( که = با ارزش     
نسبت به     Iآنها مختلف است. مثالً کاالی            کاالهای      صورت ارزش          اين    ولی اوالً در        

                                                
به    چاپ اول      در    ) ۱(   روی     جای عالمت تساوی (=) (اما همچنين) قيد شده بود که بعداً از                             کتاب 

 گرديده است. صورت فوق اصالح نوشتة مارکس به دست



     سومکاپيتال. جلد     ۲۶۸

  

توليد است. و برای اينکه يکباره               حاویِ جزِء ارزشیِ بيشتری بابت وسايل                IIکاالهای      
زندة بيشتری جذب       کار    Iکاالی      که  های ممکنه را آورده باشيم بگوئيم               همة تفاوت    

است. بنابراين        IIکاالی     کار درازتری نسبت به            کند ولذا ساختن آن مستلزم زمان              می 
که   های ارزش ـ کاالهائی          جمع ازلحاظ ارزش بسيار متفاوتند. و حاصل IIو  Iکاالهای 
است، نيز باهم اختالف دارند.            درمدت معلومی IIو  Iکارگران  شدة کار انجام محصول
سود بخوانيم،       دراينجا نيز نرخ      را توليد وسايل ارزش کلّ ارزش به سبت اضافهما ن چنانچه

که   گردند. وسايل زيستی         نيز بسيار متفاوت می    IIو  I های سود که نرخ آنگاه بايدگفت
I  وII ف دستمزد هستند، در اينجا جزئی           روزانه در اثنای توليد مصرف میکنند و معر

دهندکه ما در جای ديگر سرماية متغيرش                 شکيل می ريخته را ت       توليد پيش    از وسايل    
آورند يکسان       دست می  کار برابر به در زمان IIو  Iکه  هائی ارزش خوانيم. ولی اضافه می

ارزشِ محصول يک روزانة      IIو  Iکه چون هرکدام از  تر بگوئيم هستند. يا باز هم دقيق
ريخته   عناصر"ثابت" پيش نمايند، هر يک ازآنها پس از وضع ارزشِ کار را دريافت می
توان جزئی ازآن را بابت وسايل زيست                      آورند، که می         دست می   ارزش يکسانی به        

منزلة اضافه      که اضافه برآنست به         شده در توليد درنظرگرفت و جزِء ديگری                   مصرف  
وسيلة جزِء ارزشی      های مزبور به است، هزينه بيشتر بوده Iنمود. اگر مخارج  تلقّی ارزش  

گردد، و نيز بنابراين            آن جزِء "ثابت" را گرفته است جبران می       که جای اليشبزرگترکا
عناصر مادیِ اين جزِء          کلّ محصول خود را از نو به              بايد قسمت بزرگتری از ارزش               

-در   آورد     می دست   به    Iکمتر از     اين بابت     از     IIکه اگر     ثابت مبدل نمايد، درصورتی            

های سود    کند. بنابراين تنوع نرخ         گذاری ديد مايههمان نسبت نيزکمتر تج عوض بايد به
تفاوتی است، همچنانکه در روزگار ما برای                      تحت شرايط اين مفروضات مسئلة بی            

شود در چه نرخ        که از وی ربوده می             کاری    کميت  کارگر مزدبگير مسئلة اينکه            يک 
المللی    تفاوت است و همچنين نيز در بازرگانی بين                   کلّی بی   گردد به     سودی بيان می      

کلّی عاری     های مختلف، ازلحاظ مبادلة کاالهاشان امری به           های سود ملّت تفاوت نرخ
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  از اهميت است.
آن مستلزم درجة بسيار           آنها يا نزديک به         بنابراين مبادلة کاالها برحسب ارزش                  

آن سطح باالتر مشخصی    تری نسبت به مبادله براساس قيمت توليد است،که برای پست
  داری ضرورت دارد. مايهاز تکامل سر

گشته   گوناگون در برابر يکديگر تعيين              کاالهای     که درآغاز، قيمت         ای   با هر شيوه   
که قانون ارزش حاکم بر              يا نسبت به يکديگر تنظيم يافته باشند، اين نکته مسلّم است                

ها پائين     کار الزم برای توليد آنها تنزل نمايد، قيمت                     حرکت آنهاست. هرجاکه زمان            
ماندن شرايط ديگر،          کار الزم باال رود، درصورت يکسان                     و هرجاکه زمان         آيند   می 

  کنند. ها ترقّی می قيمت
ها و حرکت آنها، اين حکم             نظر از حکومت قانون ارزش بر قيمت                پس، صرف   

تنها ازنظرتئوريک بلکه ازلحاظ       کاالها را نه کامالً با واقعيت انطباق داردکه بايد ارزش 
توليد    که وسايل    است   حکم برای وضعی معتبر        قيمت توليد شمرد. اين بر تاريخی، مقدم

برای جهان معاصر        هن و هم  ک  به خودکارگر تعلّق دارد و چنين حالتی هم برای جهان           
کنند و همچنين     کار می    آن   که مالک زمين هستند و خودشان روی              درموردکشاورزانی

ايم    که ما سابقاً ابراز داشته          ) ١( کند. اين حکم با نظری هم          وران صدق می       درمورد پيشه      
اينکه تکامل                   به         انطباق دارد، مبنی بر  ميان             صورت   يافتن محصوالت  مبادله  از  کاال 

                                                
بود.   هنوز فقط يک "نظر" ابرازشده ازجانب مارکس              ۱۸۶۵هنگام يعنی در سال  ) اين مطلب درآن۱(

های   دربارة همبودی         ) ۲ـMorgan()۱(مورگانتا  )۱ـMaurer ()۱(ماوررهای پردامنة  امروز پس از بررسی
  که کمتر در جائی مورد ترديد است. ـ ف. انگلس. صورت واقعيتی درآمده بدوی به

کهن   اجتماعی   ) ـ مورخ آلمانی و محقّق دربارة نظام          ۱۸۷۲ـ۱۷۹۰( Georg, Ludwig, Ritter von Maurer) ۱ـ۱(
  و قرون وسطا درآلمان.

شناس برجستة آمريکائی دارای              جامعه    کاوشگر و     شناس،   ـ مردم  )۱۸۸۱ـ۱۸۱۸(  Lewis Henry Morgan) ۲ـ۱(
که پاية اثر معروف ف. انگلس دربارة منشأ خانواده، مالکيت  های عميق درمورد جوامع بدوی، تحقيقاتی بررسی

 خصوصی و دولت قرارگرفته است.
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همبود واحد. همچنانکه           همان اعضاِء ميان ازمبادله نه شود می ناشی مختلف های همبودی
بر پاية     کند درمورد جوامعی نيزکه            حکم مزبور دربارة چنين اوضاع ابتدائی صدق می       

اند صادق است و همچنين است درمورد سازمان صنفیِ                    بردگی و سرواژ قرارگرفته              
شدة هرکدام ازآنها تنها با زحمت از                 نگهداری  توليد دربسته که وسايل وران، مادام پيشه

های مختلفة توليدی با         پذير است ولذا ارتباط محيط             يک محيط به محيط ديگر انتقال          
  است. های اشتراکی همانندکشورهای بيگانه ويا مانند همبودی يکديگر تا حدود معين

شوند، تقريباً با       کاالها با يکديگر مبادله می             وسيلة آن    که به    ها،   آنکه قيمت      برای   
ـ مبادلةکاالهای مختلف ازصورت          ۱که  کاالها انطباق پيدا نمايد فقط الزم است ارزش

ـ تاآنجاکه ما مبادلةکاالئی مستقيم را    ۲کامالً تصادفی  و يا اقتضائی صرف بيرون آيد. 
مقداری توليد        سو تقريباً به    هردو کاالها از اين که است دهيم، ضرور مورد توجه قرار می

 متقابل معامالت      تجربة    روی     که از  باشند، امری متقابل های نيازمندی پاسخگوی شوندکه

ـ تا  ۳آيد.     بيرون می      ادالت   مب   ادامة      نفس   از    منزلة نتيجه،     سان، به    و بدين     شوند  می   شناخته 
از    که هيچ انحصار طبيعی يا مصنوعی يکی  است رود، الزم آنجاکه از فروش سخن می

طرفين معامله را قادر نسازدکاالی خود را باالتر از ارزش بفروشد يا او را وادار نکند                             
 عبارت    تر از ارزشش تسليم نمايد. مقصود ما از انحصارتصادفی     کاالی خودرا پائين که

که برای خريدار يا فروشنده از وضع اتفاقی عرضه و تقاضا                           از آن انحصاری است           
  گردد. ناشی می

خود   های   به ارزش       های مختلفة توليد بنا کاالهای محيط که است اين فرض بديهی
که   ای است    کاالهای مزبور مرکز جاذبه         که ارزش اين معناست شوند فقط به فروخته می

آن      دائمی خود را بر اساس           رفتن   ال و پائين    با چرخند و     آن می     دور    به  کاالها    ی ها  قيمت 
که دربارة آن بعداً سخن            ــ بازار      ارزش    براين بايد همواره ميان    سازند. عالوه هموار می

وسيلة توليدکنندگان مختلف توليد           کاالهاکه به      خواهد رفت ــ و ارزش انفرادی تک                 
تر از ارزش بازار            االهای مزبور پائين        انفرادیِ برخی ازک        گذاشت. ارزشِ شود، فرق می
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کمتر ازآنچه ارزش بازار مبيِّن آنست                   کاری    گيرد (يعنی برای توليد آنها زمان            قرار می
مثابه    الزم بوده است) و ازآن برخی ديگر باالتر ازآن. ارزش بازار را بايد ازسوئی به                                          

شوند و   د می کاالهائی مورد توجه قرار دادکه در محيط واحدی تولي                             ارزش متوسط     
شرايط متوسط محيط،      که تحت  ،  کاالهائی     مثابه قيمت انفرادی         ازسوی ديگر آن را به           

دهند، ملحوظ داشت.         می  را تشکيل آن محيط شوند وتودة بزرگ محصوالت توليد می
کاالهای توليدشده در بدترين يا بهترين                  که  العاده است      فقط درصورت مقارنات فوق            

نوبة خود مرکز نَوساناتی را            که به   گيرند، ارزشی       اختيار می    شرايط، ارزش بازار را در                 
کاالهای     برای    خود   بازار   های که قيمت آورد ــ درحالی می وجود های بازار به برای قيمت

جنس يکسانند. هرگاه عرضة کاالها برحسب ارزش متوسط، ولذا طبق ارزش ميانة     هم
ضای عادی را برآورده سازد، آنگاه                   اند، تقا  که بين دو قطب مقابل قرارگرفته مقاديری
-ارزشی فوق      تر از ارزش بازار واقع است اضافه                   آنها پائين     که ارزش انفرادیِ   کاالهائی

انفراديشان        که ارزش      کاالهائی    آن که ، درحالیرسانند سامان می سودی به العاده يا اضافه 
ی کاالها   زش نهفته در     ار   توانند به جزئی از اضافه            باالتر از ارزش بازار قرار دارد نمی                       

  خود سامان بخشند.
بدترين    گشته در     کاالهای توليد        رفتن   که نفس فروش       ای است    گفتة بيهوده     اين  

اند.    ضرور بوده      ) ١( کاالهای مزبور برای برآوردن تقاضا                   که  شرايط مثبت اين امر است        
چنانچه در حالت مورد بحث قيمت باالتر از ارزش متوسط بازار باشد آنگاه تقاضا                                   

تواند جای معينی را در بازار                قيمت مشخص می    کاال به    يک نوع    ) ٢( متر خواهد بود.      ک 
ماند    می   خود باقی     حال   هنگام تغيير قيمت فقط درصورتی به    مزبور بهجای  اشغال نمايد.

افتادن قيمت با کميت          کاال همراه باشد و پائين            کمتری     که باالرفتن قيمت با کميت         
                                                

نوشتة مارکس "عرضه" ذکر شده است. از  زبان آلمانی و همچنين در دست کتاب به چاپ اول در )۱(
 شودکه در اين مورد اشتباه قلمی رخ داده است. دنبالة بحث معلوم می

 نَحوِ فوق اصالح شده است.  نوشتة مارکس به که از روی دست "بزرگتر" قيد شده  در چاپ اول )۲(
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قدری قوت داشته باشدکه با وجود               عکس تقاضا به    اگر به   گردد.      کاال قرين     بزرگتری    
اند، کاهشی در        که در بدترين شرايط توليد شده            کاالهائی     تنظيم قيمت براساس ارزش    

کنندة   که تعيين   کاالها با بدترين شرايط توليد است                آن رخ ندهد، آنگاه همين قيمت             
تقاضا بزرگتر از معمول         که   پذير است    ارزش بازار خواهد بود. اين درصورتی امکان                         

باشد. سرانجام، اگرکميت      افتاده حد معمول از تر که عرضه به پائين يا درصورتی باشد و
دارند،      مشتری    متوسط بازار      که بنابرارزش     است توليدشده بزرگترازآن مقاديری کاالهای

آنها    ) ١( مايند.ن را تعيين می اند ارزش بازار توليد شده که طبق شرايط بهتر کاالهائی  آنگاه
کاالهای خود را کامالً يا تقريباً بنا بر ارزش انفرادیِ خود بفـروشند،                                   توانند    مثالً می  

اند حتّا نتوانند قيمت         که در شرايط بدتر توليد شده            کاالهائی       که ممکن است    حالی  در  
يد که درميانه قرارگرفته و شرايط متوسط تول      سامان برسانند وآنهائی شدة خودرا به تمام

ارزش نهفته درکاال سامان بخشند. آنچه در                    جزئی از اضافه       دارند امکان يابند فقط به            
که   اينجا راجع به ارزش بازارگفته شد دربارة قيمت توليد نيز از هنگامی معتبر است                                  

گردد. قيمت توليد در هر محيط معين است و همچنين طبق                    جانشين ارزش بازار می            
های   که قيمت   ست. ولی قيمت توليد نيز خود مرکزی است              شرايط معينی تنظيم يافته ا       

دهند.    های معين خود را با آن تطبيق می              چرخند و در دوره          دور آن می       روزانة بازار به    
تعيين قيمت         ريکاردو      کنيد:    (نگاه    که در بدترين         وسيلة کسانی    توليد به    های   دربارة 

  )٢(کنند). شرايط کار می

                                                
که غَرض از توليد در بهترين              شويم  وگيری از ابهام احتمالی اين نکته را متذکّر می  لزوماً برای جل )۱(

نترتوليدکردن          مقصود از بدترين شرايط             کاال و    کردن    ترتمام    شرايط ارزان         ين          گرا بنابرا کاالست. 
کنونی بازار مشتری دارد،  کاالهای موجود بزرگتر از مقداری باشدکه بنا به ارزش کميت که درصورتی

کنند و لذا ارزش بازار بنا بر                 اند خريداران را جلب می              تر ازآن توليد نموده        که ارزان وليدکنندگانیت
 گردد. (مترجم) کاالهای آنها تنظيم می ارزش

)۲         (Ricardo: "On the principles of political economy, and taxation", London, 1821,  

 p. 60/61. 189. 
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  آيد: دست می م شده باشند، نتايج ذيل بهها تنظي که قيمت ای هرگونه به
ها حکمفرماست زيرا کم و زياد شدن زمان                  ـ قانون ارزش بر حرکت قيمت             ۱
شود. در اين        توليد می    های   که برای توليد الزم است موجب ترقی يا تنزل قيمت   کاری

های توليدش نسبت به         کندکه قيمت    خوبی درک می       (که به    ريکاردو     که   مفهوم است   
خواهد توجه خواننده را         که می گويد: "تحقيقی کنند) می االها انحراف پيدا میک  ارزش

کاالهاست، نه دربارة           آن جلب نمايد مربوط به تأثير تغييرات در ارزش نسبیِ              نسبت به
  )١(ارزش مطلق آنها." 

ست همواره بايد تقريباً برابر با              ا  آن    های متوسط بسته به   که قيمت سود متوسط ـ ۲
پذيری از       مثابه جزِء تقسيم       يک سرماية مشخص، به         که به   باشد   ارزشی    افه کميت اض  

که نرخ عمـومی سود ولذا سود متوسطی                کنيم  افتد. فرض      سرماية کـلّ اجتماعی، می         
کـه    متوسطی باشد    ارزش واقعـی        که در مبلغی ارزش ـ پول بيان شده، باالتر از اضافه                       

داران مطلب را          ست. چنانچه ازلحاظ سرمايه          ِآن محاسبه شده ا      اساس ارزشِ پولی           بر 
کنند   % حساب   ۱۵% يا   ۱۰آنها متقابالً نرخ سود را            امرکه     مورد توجه قرار دهيم، اين               

بيشتری                                 است.   تفاوت     بی  واقعـی  مبيِّّن ارزش ـ کاالی  از اين دو درصد  هيچکدام 
بر اين قرار داردکه      نيستند زيرا مبالغه در بيان پولی جنبة متقابل دارد. اما چون فرض ما 

بنابراين باالبردن سود متوسط                     کارگران دستمزد عادیِ خود را دريافت می                       دارند، 
کامالً    کسر شده است، (يعنی          طور واقعـی چيزی         که از دستمزد به          آن نيست    معنای    به 

، ) ٢( افتد.)     دار اتفاق می         ارزش عادی سرمايه           که درمورد اضافه          غير ازآن چيزی است         
                                                

  قرار: زبان انگليسی نقل شده است بدين عيناً به ريکاردو ةگفت ) در متن۱(
„The inquiry to which he wishes to draw the reader’s attention, relates to the effect of 
the variations in the relative value of commodities, and not intheir absolute value.“ 

 ۱۵، همان اثر فوق، ص ريکاردو

دار فقط باکسرکردن مقداری از                 ارزش عادیِ سرمايه           شودکه افزايش اضافه          ) توضيحاً متذکر می     ۲( 
 ←دستبرد به دستمزدکارگران  معلول اين سود نيز واقعیِ دستمزدکارگران ميسراست. بنابراين افزايش
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ها، که ناشی از باالبردن            که با باالرفتن قيمت        شود اينست    ارگران مربوط می        ک  آنچه به   
سود متوسط است، ناگزير بايد در بيان پولیِ سرماية متغير نيز افزايش حاصل شود.                               

دادن اسمی و عمومیِ نرخ سود و سود متوسط به فراتر از نرخی          درواقع اين قبيل ترقّی
شود، بدون آنکه         ريخته حاصل می    سرماية پيش  کلّ  ارزش واقعی به که از تقسيم اضافه 

دهندة سرماية ثابت را در پِی         کاالهای تشکيل  باالبردن دستمزد و همچنين ترقی قيمت
آوردن نرخ عمومیِ سود عکس             پذير نيست. همچنين در مورد پائين     داشته باشد امکان

است  کلّ   ارزش     ضافه کنندة ا   کلّ کاالها تعيين آيد. ازآنجاکه ارزش اين حالت پيش می
مثابه قانون عام        سود را ــ به عمومیِ سود متوسط و بالنتيجه نرخکلّ، سطح  ارزش واضافه

های   دهندة قيمت     کند، بنابراين انتظام          که حاکم بر نَوسانات است ــ تنظيم می          يا قانونی
  توليد همانا قانون ارزش است.

دهد عبارت از برقرارساختن                که بدواً رقابت در يک محيط انجام می                  آنچه را     
کاالهاست.     های انفرادی مختلف         يک ارزش بازار و قيمت بازار يکسان از مبدأ ارزش     

ميان سرمايه             رقابت  در محيط      ولی  مختلفه است      ها  قيمت           های  پيدايش  موجب  که 
سازد. مورد اخير          های مزبور برابر می          های سود را ميان محيط     گرددکه نرخ توليدی می

  داری نسبت به حالت پيشين است. تری از شيوة توليد سرمايه کاملمستلزم درجة 
آنکه کاالهای يک محيط واحد، از يک جنس و تقريباً باکميت همانند،                            برای   

  بتوانند بنا بر ارزش خود فروخته شوند، دو چيز ضرور است:
، يعنی   يگانه  صورت ارزش اجتماعی            های متفاوت انفرادی بايد به                اوالً ارزش        

ترازگردند و برای اين منظور رقابتی                      که فوقاً ذکر شد، هم         ت ارزش بازاری           صور  به 
که در    کاال ضرورت دارد و نيز وجود بازاری الزم است         کنندگان همان نوع ميان توليد

                                                                                                       
ت نه افزايش پولیِ سود اس مصنوعیِ بيان بحث سخن برسر افزايش درمسئلة مورد خواهد بود. ولی →

، آنچنانکه درمورد افزايش واقعیِ اضافه دستمزد خودیِ خود مستلزم کسر همين سبب به آن و به واقعیِ
 آيد، نيست. (مترجم) ارزش پيش می 
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آنکه قيمت بازارِ        آن توليدکنندگان مزبورکاالهای خود را با هم عرضه نمايند. برای                              
اند، با      های مختلف توليد شده   گونه نفرادی بهکاالهای نظير، که هر يک تحت شرايط ا

ترقرارگرفتن        مناسبت باالبودن و نه ازلحاظ پائين                ارزش بازار انطباق يابد و ازآن نه به                     
اندازة      انحراف پيدا نکند الزم است فشار فروشندگان مختلف نسبت به يکديگر به                            

پاسخگوی نيازمندی       شود  که به بازار ريخته می           کافی نيرومند باشد تا تودة کاالهائی               
که جامعه امکان پرداخت ارزش بازار را دارد تطبيق                               اجتماعی باشد، يعنی باکميتی         

نمايد. هرگاه حجم محصوالت از ميزان اين نيازمندی تجاوزکند آنگاه ضرورتاً بايد                                     
تر از ارزش بازارشان فروخته شوند، و بالعکس اگر تودة محصوالت                                  کاالها پائين      

ای نباشدکه آنها را         اندازه      و يا چنانچه فشار رقابت بر فروشندگان به                 قدرکافی نباشد  به
که همانست)، آنگاه به باالتر               وادارکند چنين مقدارکاالئی را به بازار بياورند، (چيزی              

که ارزش بازار تغيير يابد آنگاه شرايطی                    شوند. درصورتی       از ارزش خود فروخته می             
شود.   تغيير می   فروش روند دستخوش توانستند به آن می نيز که مجموع تودة کاالها طبق

گسترش   طور متوسط    اجتماعی به صورت نيازمندیِ نمايد، درآن بازار تنزل چنانچه ارزش
توان پرداخت     که  آن احتياجاتی است کند (در اينجا غَرض از نيازمندی همواره پيدا می

ال جذب نمايد. اگر ارزش            کا تواند در درون مرزهای معينی مقادير بيشتری دارد) و می
و مقاديرکمتری        شود]   [فشرده می   نجدرتُ می کاال آن برای اجتماعی ترقی نمايد آنگاه نياز بازار

از آن جذب خواهد شد. بنابراين اگر از سوئی عرضه و تقاضا قيمت بازار را تنظيم                                   
ار هستند،    کنند، و يا بهتر بگوئيم حاکم بر انحرافات قيمت بازار نسبت به ارزش باز    می

نمايد و    که نسبت ميان عرضه و تقاضا را تنظيم می              ازسوی ديگر ارزش بازار است                 
های بازار را         عرضه و تقاضا قيمت      دهدکه پيرامون آن انحرافات   مرکزی را تشکيل می

  آورند. به نَوسان درمی
که درمورد       شود شرايطی    هرگاه اين امر نزديکتر مورد مطالعه قرارگيرد ديده می              

  کلّ  صورت شرايطی برای ارزش مجموع                 کنند، به    کاالی منفردی صدق می           ارزش     
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که   داری     شوند. اين حکم هم برای توليد سرمايه               کاالهای نوع معين نيز بازگردان می                
اند    کمتر پيشرفته     که   توليدی های وسيع است وهم درمورد شيوه مقياس آغاز، توليدی بهاز

اخير،کاالهائی          توليد    های   شيوه درمورد کند. می ــ صدقعمده  کاالهای   به نسبت ــ الاقلّ
کوچک    که از توليدکنندگان         شوند، حتّا درصورتی        کوچکتری توليد می       که درمقياس      

مقادير زياد در دست عدة کمی               مثابه محصول مشترک به        بسياری ناشی شده باشند، به    
شوند و   زار آورده می         گردند و برای فروش به با              شوند، انباشته می سوداگر متمرکز می

کمابيش بزرگی ازآن        منزلة محصول مشترک يک رشتة توليد ياقسمت وسيلة آنان به به
  گردند. عرضه می

تقاضا     آنچه اصل    که "نياز اجتماعی"، يعنی   شويم طورگذرا متذکّر کامالً به اينجا در
قتصادیِ هر     موضع ا   کند، اساساً به مناسبات طبقات مختلف با يکديگر و به را تنظيم می

ارزش و دستمزد و ثانياً     کلّ اضافه يک ازآنها وابسته است، و بنابراين اوالً به رابطه ميان
شود (سود، بهره، بهرة         آن تقسيم می ارزش به که اضافه های مختلفی به رابطة ميان حصه

 گردد   سان اينجا نيز يک بار ديگر معلوم می      ها وغيره) بستگی دارد. بدين زمين، ماليات
توان با رابطة ميان عرضه وتقاضا توضيح داد مگرآنکه قبالً      چيزی را نمی که مطلقاً هيچ

  گشته باشد. آن اين رابطه قرار داد روشن که بر مبنای ای پايه
کاال و پول هردو واحدهای ارزش مبادله و ارزش مصرف هستند، سابقاً                             با اينکه

ريدوفروش، هردوی اين مقوالت     چگونه درخ )١()۳اول، فصل يکم، بند  ديديم (کتاب
کاال (فروشنده) معرف ارزش               که  نَحوی   شوند به   به دو قطب مقابل يکديگر تقسيم می           

کاال بايد ارزش مصرفی          گردد. اينکه مصرف و پول (خريدار) نمايندة ارزش مبادله می
  داشته باشد، و بنابراين يک نياز اجتماعی را برآورده سازد، خود يکی از شرايط مقدم       

کار    کار محتَوی درکاال بيانگر              که قسمت    فروش بود. شرط ديگر عبارت از اين بود                    

                                                
 همين بازنويسی] . ۱۰۳[صفحة  ۸۶ترجمة فارسی، ص ،سرمايه، جلد اول ) ۱(
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که تحت اين شرايط با         کاال (و يا قيمت فروش          اجتماعاً الزم باشد ولذا ارزش انفرادی         
   ١آن تالقی پيدا نمايد. آن يکی است) با ارزش اجتماعی
د دربازارکه محصول سراسر    ای ازکاالی موجو توده حاال بيائيم و اين احکام را به

  دهد اعمال نمائيم. يک محيط را تشکيل می
را بدواً محصول يک رشته         شود هرگاه ما تمام تودةکاال تر نموده می آسان مطلب

تلقّی    يک مثابه    و به   که همانند هم هستند        کثيری   کاالهای      کنيم و مجموع قيمت       کاال 
  کاالهاگفته شد اينک       درمورد تک       نمائيم. آنچه      با هم جمع    ای   يگانه  صورت قيمت   به

کلمه دربارة تودةکاالی رشتة مشخصی از توليدکه در بازار وجود ندارد صدق      به کلمه
، آن انطباق داشته باشد        ارزش اجتماعیبايد با  کاال که ارزش انفرادی حکم کند. اين می

دربرگيرندة       کلّ،   کميت    شودکه   کند يا بهتر نموده می        اکنون در اين امر تحقق پيدا می         
الزم است و ارزش اين تودةکاال برابر با ارزش        که برای توليدش است ئی کار اجتماعی
  بازار آنست.

اين        کنيم  حاال فرض      اعظم  عادی                که قسمت  تقريباً تحت همين شرايط  کاالها 
کاالهائی      حال ارزش انفرادی  که اين ارزش درعين نَحوی اجتماعی توليد شده باشند، به

 اين    از    کوچکتری     ًاگر فرضاً جزِء نسبتا      دهند. اکنون        ة مزبور را تشکيل میباشدکه تود

که   صورتی   تر و جزِءديگری باالتر از اين شرايط توليد شده باشند، به          تودةکاالئی پائين
انفرادی جزِء ديگرکوچکتر از ارزش متوسط    انفرادی يک جزء بزرگتر و ارزش ارزش

نحوی يکديگر را جبران نمايند        هت مختلف بهکاالها باشد ولی اين دو ج قسمت اعظم
گردد، آنگاه    کاالهای ميانه آنها برابر با ارزش توده کاالهای متعلّق به  که ارزش متوسط

شود.   می   تعيين  ٢اند   نموده   توليد ميانه شرايط تحت که کاالهائی ارزش وسيلة بازار به ارزش
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های همة کاالهای جداگانه             ش جمع واقعی ارز      کاال برابر با حاصل ارزش مجموع توده
تر يا باالتر ازآن توليد  که پائين ميانه وآنهائی که تحت شرايط با هم است، اعم ازآنهائی

کارالزمی       يعنی زمان      تودةکاال ــ       اجتماعی    بازار يا ارزش       اند. در اين حالت ارزش  شده
  شود. می تعيين وسيلة ارزش تودة ميانه که بزرگتر است که درآنها جاگرفته است ــ  به 

آمده     که به بازار        که مجموع مقدارکاالهای مورد تقاضائی                  کنيم  عکس فرض    به 
کاالهائی      اند با ارزش        شرايط بدتر توليد شده         که تحت  کاالهائی ثابت است ولی ارزش

که آن    نَحوی است    شوند و وضع به     پا نمی   اند پابه     شرايط بهتر توليدگرديده            که تحت   
کاالی ميانه       اند، هم در برابر توده              حت شرايط بدتر توليدگشته       که ت   قسمت ازکاالهائی   

دهند، آنگاه       ای را تشکيل می       آن جهت ديگر مقدار نسبتاً قابل مالحظه               و هم درمقابل      
است ارزش بازار يا ارزش اجتماعی را                        که در شرايط بدتر توليد شده             کاالئی    توده   

  نمايد. تنظيم می
مراتب     در شرايط بهتر از متوسط توليد شده به   که  کاالئی شود توده سرانجام فرض

کاالئی باشدکه در بدترين شرايط توليدگشته است وحتّا خود مقدار قابل     بيشتر از توده
دهد.    است تشکيل    که در شرايط متوسط توليد شده   کاالئی ای را نسبت به توده مالحظه

ط توليدگشته است.     شراي کندکه تحت بهترين آنگاه ارزش بازار را آن جزئی تنظيم می
  صورت همواره آن جزئی       پوشی شده زيرا درآن در اينجا از مورد آکندگی بازار چشم

ولی ما     ) ١( نمايد.    شرايط توليدگرديده است قيمت بازار را تنظيم می                     که تحت بهترين     
در اينجا با قيمت بازار، ازحيث اينکه از ارزش بازار متفاوت است، سروکار نداريم                                           

                                                
که غَرض از بهترين و بدترين              شمريم  اين نکته الزم می         ) يکبار ديگر جلب توجه خواننده را به                 ۱( 

شود.   کاال می    شدن  ترتمام    تر ياگران      که موجب ارزان         شرايط درتوليدکاال آن اوضاع و احوالی است                    
اند    تر تمام شده     که ارزان       بودن بازار ازکاال آن اجناس مشابهی      هنگام آکنده که به بنابراين روشن است

که ارزش بازار طبق ارزش  است کاالها نسبتاً زياد باشد بديهی قبيل تر مشتری دارند و اگر مقدار اينبيش
 آنها تعيين خواهدگرديد. (مترجم) کاالی 
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  ١های مختلف خود ارزش بازار است. پذيری بر سر تعيينبلکه بحث ما 
کاملش مطرح سازيم        درواقع چنانچه خواسته باشيم موضوع را با حدت و شمول     

کند)،    صورت تقريبی و با هزارگونه تغيير بروز می                  که البته در واقعيت فقط به            (چيزی   
گرديده،      متوسط تنظيم    های   ارزش  که برحسب کاالئیـ  توده بازارِ تمام ارزش بايد بگوئيم

کاالی مزبور است، اگرچه درمورد                  های انفرادی توده       برابر باحاصل ارزش Iدرحالت 
که به    صورت ارزش متوسطی اند اين ارزش بازار به که در جناحين توليد شده کاالهائی

صورت آنهاکه در شرايط بد توليد                درآن     ) ٢( شود.   زور تحميل شده نموده می           آنها به   
تر از ارزش انفرادی بفروشند وآنهاکه در                      جبورندکاالهای خود را به پائين              اند م    کرده   

  فروشند. اند باالتر ازآن می بهترين شرايط توليدکرده
د ان    شده   توليد    جناح    دو   انفرادی شرايط تحت که داری ارزش های ، توده II درحالت

                                                
که فقط صورت مشاجره دارد  درمورد بهرة زمين (بحثی ريکاردو و استورش بنابراين مشاجره ميان ـ۱

که آيا ارزش بازار            کند) بر سر اين مسئله        گفتة طرف ديگر توجه نمی    زيرا درواقع هيچکدام ازآنها به
-که در نامساعدشود وسيلةکاالهائی تنظيم می است) به (نزدآنها بيشتر قيمت بازار و قيمت توليد مطرح

سان حل    اند، بدين      ) توليد شده    استورش     ) و يا تحت مساعدترين شرايط (            ريکاردو       ترين شرايط (     
اند.    کلّی از نظر دور داشته          آنها حالت ميانه را به          که هردو هم حق ندارند و نيز اينکه هردوی              شود می

اند،  دترين شرايط توليدگشتهگرددکه تحت مساع تنظيم می وسيلةکاالهائی که قيمت به دربارة مواردی
) مدعی شده است ريکاردو گويا وی ( که آن معنا نيست کنيم: "اين به ) مراجعهCorbet( کُربتنظرية  به

که هردو با مقدار  کفش، درصورتی کاله و يک جفت که دو نمونة منفرد از دو قلم مختلف، مثالً يک 
شود بايد  شوند. در اينجا وقتی از "کاال" صحبت می  کار برابری ساخته شده باشند با يکديگر مبادله می

که   کاری    کفش وغيره. مجموع        کاله تنها و منفرد، يک جفت          "کاالی نوعی" را در نظرگرفت نه يک 
ها   کاله   شود بايد بدين منظور مانندکاری تلقّی شودکه ميان تمام                      دوزی می      کاله   در انگلستان صرف      

  تصريح نشده است."  آموزش کلّيات اين بيان من ازآغاز در گمان که به است گردد. اين چيزی تقسيم می
("Observations on some verbal disputes in Pol. Econ. etc.", London, 1821, p. 53, 54.) 

گيرد" آمده بودکه از روی نسخة خطّی مارکس                      شود"، "قرار می    جای "نموده می ) در چاپ اول به۱(
 اصالح شده است.
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است جنبة      شده  در شرايط بدتر توليد         که   کاالئی   ـ   کنند وآن توده         ترازی پيدا نمی         هم 
کاملش بيان نمائيم        خواهد داشت. اگر خواسته باشيم مطلب را در حدت                     کننده   تعيين 

که قيمت متوسط يا ارزش بازار هرکدام ازکاالهای جداگانه، يا هريک از     بايد بگوئيم
گردد، و اين         کاال تعيين می    ـ   کلّ توده     وسيلة ارزش      کلّ، به کاالیـ  واحدهای جزِء توده

اند     که تحت شرايط مختلف توليد شده         جمع ارزش همة کاالهائی      لّ از حاصلک ارزش
آيد.    می   دست  افتد، به     جداگانه می  هرکاالی کلّ به ارزشکه ازاين  متناسبی وسيلة سهم به

کاالهای آن       تنها باالتر از ارزش انفرادی                 شود نه   سان حاصل می که بدين ارزش بازاری
انفرادی      اند بلکه باالتر از ارزش   مساعدترتوليد نموده گيردکه با شرايط جناحی قرار می

شود. ولی اين ارزش بازار همواره                    کاالهائی نيزکه متعلّق به قشر ميانه هستند واقع می                  
گيردکه تحت شرايط نامساعد توليد              کاالهائی قرار می          تر از ارزش انفرادی              باز پائين    

شود يا    ه به ارزش بازار نزديک می                مزبور تا چه انداز            اند. اينکه ارزش انفرادی                 شده 
کاالی جناح     ـ   که توده     کند، کامالً وابسته به حجمی است  سرانجام با آن تالقی پيدا می

ميزان    به   تقاضا حتّا    نمايد. هرگاه       می  کاالهای موردنظر اشغال درمحيط توليدشده نامساعد
رايط نامساعد      که تحت ش   کاالهائی        ناچيزی بيش از عرضه باشد آنگاه ارزش انفرادی                   

  يند.نما  قيمت بازار را معين میاند  توليد شده
اند، مانند       که درجناح مساعدتر توليد شده کاالهائی  کميت که سرانجام، درصورتی

شرايط،    ميانه    کاالهای     به نسبت بلکه مقابل جناح به نسبت تنها بزرگتری نه جای ، III حالت
کند. ارزش متوسط،         ميانه تنزّل می  تر از ارزش ناشغال نمايند، آنگاه ارزش بازار به پائي

که برحسب جمع مبالغ ارزشی هردو جناح و قشر ميانه حساب شده باشد در اينجا                                
که جناح    ئی  گيرد و بنا بر فضای نسبی          قرار می    شرط   کاالهای ميانه        تر از ارزش         پائين  
دربرابرعرضه         اشود. هرگاه تقاض       ازآن دور می نزديک يا آن به کند می اشغال شرط نيک

که داشته باشد،      که در شرايط مساعد قرار دارد، اعم از هرمقداری ضعيف باشد، جزئی
دست   خود قاهرانه موقعيت حاکم به             آوردن قيمت تا حد ارزش انفرادی    وسيلة پائين به
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 که در بهترين      کاالهائی      تواند با اين ارزش انفرادی                  آورد. ارزش بازار هرگز نمی                   می 
نمايد مگرآنکه عرضه به                اند    ليد شده  شرايط تو    پيدا  نطباق  بر            ا نَحوِ بسيار نيرومندی 

  تقاضا بچربد.
ايم، در      نشان داده       مجرد  صورت    اين استقراريابی ارزش بازار، که ما در اينجا به                        

شود، مشروط برآنکه تقاضا            وسيلة رقابت ميان فروشندگان عملی می               بازار واقعی به         
که   هائی   داشته باشدکه بتواند تودة کاالئی را بنا به ارزش                       ای وسعت     اندازه      درست به   

  رساند. دوم می نکتة مارا به که جاست است جذب نمايد. وهمين گرديده سان تعيين بدين
اين معنا نيست      مصرف است فقط به      شودکاال دارای ارزش               گفته می     ثانياً. اينکه     

که   سازد. تا زمانی         ا برآورده می         های اجتماعی ر       کاالی مزبور نيازی از نيازمندی                    که   
که احتياج برای        کنيم  توانستيم فرض      کرديم می     کاالهای جداگانه را بررسی می                 فقط 
کاالی مشخص ــ که کميت آن بدواً در قيمت جـا گرفته بـود ــ وجود دارد،                                   اين  

 کميت نيازی را که بايد برآورده شود مورد توجه                       بدون آنکه الزم بدانيم بيشتر ازآن                 
 سو و نيازمندی      اينکه محصول تمام يک رشتة توليد در يک               محض  قرار دهيم. ولی به          

کند.   کمی مسئله جنبة اساسی پيدا می         جهت  گيرد، اين  اجتماعی درسوی ديگر قرار می
کميت اين نيازمندی اجتماعی را مورد توجه                      شودکه ميزان، يعنی         اکنون واجب می        

  قرار دهيم.
  اين دربارة ارزش بازار داده شده چنين فرض شده است                           از    که پيش   در تعاريفی     

ای است. و نيز اين امر            شده  ماند و مقدار داده           کاالهای توليدگشته يکسان می  که حجم
کنندة اين       گرفته شده بودکه تغييرات فقط درمورد رابطة ميان عناصر ترکيب                        مفروض

دهد ولذا ارزش بازار در      اند، روی می کاال، که تحت شرايط متفاوت توليدگشتهـ  توده
که   کنيم  گردد. اکنون فرض می            های مختلف تنظيم می      گونه   مورد همان مقدارکاال به            

کاال عبارت ازکميت عادیِ عرضه است، و در اين فرض از امکان اينکه                                 ـ   اين توده     
توليدشده می               بيرون                   قسمتی ازکاالهای  ز بازار  نظر   کشيده شود صرف      تواند موقّتاً ا
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کاال بنا بر ارزش         حاال اگر تقاضا برای اين مقدارکاال نيز عادی بماند، آنگاه                            کنيم. می
شدة فوق    يک از سه حالت بررسی        کدام    نظر ازآنکه      رود، قطع      فروش می     بازار خود به       

سازد بلکه     تنها يک نياز را برآورده می               کاال نه   ـ   بر اين ارزش بازار حاکم باشد. توده                    
کوچکتر يا     عکس اگرکميت     نمايد. به     تماعيش رفع می    اين نيازمندی را درگسترة اج                

دهد.    بزرگتر ازتقاضا باشدآنگاه در قيمت بازار نسبت به ارزش بازار انحرافاتی رخ می    
که تحت    کاالهائی      کم باشد، همواره       کاال خيلی که اگرکميت ونخستين انحراف اينست

بزرگ     بسيار    کميت   ند وچنانچه   نماي   ارزش بازار را تنظيم می       اند  شرايط بدتر توليد شده
کنند ولذا     اند اين نقش را ايفا می         که با بهترين شرايط توليدگشته کاالهائی  باشد همواره

که بنا بر نسبت ساده       شود، درصورتی       کنندة ارزش بازار می             يکی از دو جناح، تعيين          
ست نتيجة  باي   اند قاعدتاً می        توليد شده   گوناگون      که تحت شرايط     ميان حجم مقاديری        

شده باز هم     محصولِ عرضه  تفاوت ميان تقاضا وکميت شد. چنانچه ل میصديگری حا
ميزان زيادتری نسبت به ارزش بازار، چه صعوداً و             زيادتر شود آنگاه قيمت بازار نيز به

وآن     شده  توليد    کاالهای       کميت   چه نزوالً، انحراف پيدا خواهد نمود. ولی تفاوت ميان               
داشته     ای   تواند علّت دوگانه     روند، می فروش می بازارشان به هاکه بنابرارزشکميتی ازآن

شود ولذا     کوچکتر يا خيلی بزرگتر می          کند، خيلی    کميت خود تغيير می       باشد. يا اين      
مقياسی غير ازآنچه ارزش بازار را تنظيم                     گوئی بازتوليد به          نمايدکه    نَحوی تغيير می     به 

مانده،   گذشته باقی صورت دراين حالت، باآنکه تقاضا به وقوع پيوسته است. نمود به می
توليدیِ نسبی بروز نموده است. و يا بازتوليد                     توليد يا کم     ، ولذا اضافهعرضه تغيير يافته

تواند از علل        که می   کرده است، امری         يعنی عرضه ثابت مانده ولی تقاضا تنزل يا ترقی      
است، مقدار      ار مطلق عرضه يکسان مانده         حالت با اينکه مقد  گردد. دراين مختلفه ناشی

تغيير  آن، يعنی مقدار عرضه درمقايسه با ميزان نيازمندی و يا در سنجش با آن،                                نسبیِ 
شود مانند حالت اول است منتها در جهت عکس.                 که حاصل می    ای   است، نتيجه    يافته  

جهت   سرانجام: چنانچه تغييرات در هردو سو، خواه در جهات متقابل و خواه در يک    
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ای روی دهدکه نسبت      تغييرات دوسويه گيرد وخالصه اگر يک ميزان، انجام ولی  نه به
آن همواره       صورت نتيجة فرجامی تقاضا را دگرگون سازد، درآن گذشته ميان عرضه و 

  گردد. که فوقاً مورد مطالعه قرارگرفت منتهی يکی از دو حالتی بايد به
گوئی    که  وم عرضه و تقاضا در اينست         کلّی مفه   دشواریِ ويژه درمورد تعريف                

شود. نخست عرضه، يعنی محصولی را که              گوئی منجر می     يک همان    تعريف مزبور به      
گردد، مورد توجه قرار دهيم. برای                    تواند به بازار تحويل           در بازار وجود دارد و يا می              

بازتوليد     حجم   به   ما معطوف  که دراينجا نظر گوئيم باشيم جزئيات بيهوده نشده وارد آنکه 
و  منظور از شايستگی بيش      های مشخص صنعت است و بدين يک از رشته هر ساالنه در

توانند مثالً      شدن از بازار دارند و می               کشيده   که کاالهای مختلفه برای بيرون            کم زيادی
کنيم. اين بازتوليد ساالنه نخست     نظر می آينده ذخيره شوند، صرف  برای مصرف سال 

صورت منفصل     کاالبه   ـ   آنکه توده    است،که برحسب ياتعدادی اندازه معين، بيانگرکميت
های   کاالها تنها عبارت از ارزش                 يابد. اين      شود، نمايش می      گيری می    يا متصل اندازه        

های مصرفی      آورند بلکه آن ارزش              های انسانی را برمی           مصرفی نيستندکه نيازمندی         
درثانی اين تودةکاال دارای ارزش       ميزان مشخصی وجود دارند. و  هستندکه در بازار به
کاال يا سنگ و     مضروبی از بازارآن            صورت    توان آن را به          که می   بازاری معين است        

نمود. بنابراين ميان ميزان         شوند، بيان شمرده می منزلة واحدهای سنجش که به هائی اندازه
ضروری وجود    آنها هيچ پيوند  بازاریِ شوند وارزش که دربازار يافت می کاالهائی کمی 

ديگر نوعاً ارزش     ازکاالها نوعاً ارزش زيادی دارند بعضی برخی که مثالً درحالی ندارد.
تواند در مقدار بسيار بزرگی از                 که مبلغ ارزشیِ معينی می        ای   گونه   کمی دارا هستند، به  

که   کميت اقالمی     کاالها و مقدار بسيارکوچکی از برخی ديگر نمايش يابد. ميان        برخی
کند:   شوند و ارزش بازارِ اقالم مزبور تنها رابطة زيرين وجود پيدا می ازار يافت میدر ب

کار، در هر محيط توليدی ويژه برای ساختن مقدار                        بنا بر پاية مشخصی از بارآوری               
کار اجتماعی ضرورت دارد، اگرچه                    معينی از يک جنس، کميت مشخصی از زمان              



     سومکاپيتال. جلد     ۲۸۴

  

کلّی متفاوت است و هيچگونه ارتباط درونی          ههای مختلفة توليد ب اين نسبت در محيط
آنها ندارد. درصورت يکسان               های مصرف با سودمندی اين اقالم و ماهيت ويژة ارزش

ساخته   bميزان    کاری به کاال بازمان کميت از يک نوع aکردن شرايط ديگر، اگر  فرض
بر اين چنانچه       خواهد بود. عالوه          nbکاری برابر با         مستلزم زمان      naکميت   شود آنگاه    

جامعه بخواهد نيازهائی را برآورده سازد و بدين منظور توليد قلمی از اشياء را الزم                                       
کار   شمارد، آنگاه بايد در ازاِء آن پرداخت نمايد. درواقع چون در توليدکاالئی تقسيم    

نمايدکه جزئی از    سان خريداری می از پيش مفروض است، جامعه اقالم مزبور را بدين
وسيلة قسمت مشخصی     آنهارا به برد ولذا می کار ار موجود خودرا درتوليدآنها بهک زمان

کند. آن      تواند در اختيار داشته باشد خريداری می                    که جامعة مزبور می        کاری    از زمان     
گرددکار خود را به توليد اين جنسِ      کار موظّف می که درنتيجة تقسيم بخشی از جامعه

-که نيازمندی      يافته دراجناسی  لةکاراجتماعیِ نمايشوسي مصروف دارد، بايد به مشخص

کلّ کار    کميت  آورد. ولی ميان           دست   سازند، معادلی به        بخش را برآورده می            آن   های   
که در توليد يک قلم از اشياء مورد احتياج اجتماعی مصرف شده است،                             ئی  اجتماعی   

برد   کار می    بور به   جامعه برای توليد جنس مز          که   کاری    يعنی ميان جزئی ازکلّ نيروی            
که   سو و ميزانی     کند از يک      که توليد اين قلم در توليدکلّ پيدا می                 ولذا ميان ابعادی          

های خود از جنس مزبور است              ِء نيازمندی      ازسوی ديگر خواست جامعه برای ارضا                
وجه پيوند واجب و الزمی وجود ندارد بلکه پيوند ميان آنها صرفاً تصادفی                                     هيچ  به 

کاال فقط شامل      کدام از اقالم جداجدا يا هرکميت معينی از يک نوع       است. هرچند هر
که برای توليد آن الزم آمده است و اگر از اين نقطة نظر مورد                     ئی است کار اجتماعی

کاال فقط نمايانگرکارالزم خواهد بود،            نوع بازاری مجموع اين  ارزشتوجه قرارگيرد، 
از حد نيازمندی جامعه توليد شده           ی بيشميزان کاالی مشخص مزبور به معذلک چنانچه
  کاالئی   ـ   گرديده است و بنابراين توده     کار اجتماعی تَلَف  جزء از زمان باشد،آنگاه يک

کار اجتماعی نسبت به آنچه            کميت بسيارکوچکتری از       که به بازار عرضه شده معرف
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تحت نظارت     واقعاً درکاالی مزبورگنجيده است خواهد بود. (تنها درآنجاکه توليد                                
ئی،که برای  کار اجتماعی شدة اجتماع قرار دارد، جامعه، ميان حجم زمان بينی قبالً پيش
های   که بايد اقـالم مزبور نيازمندی                گردد و حدودی          مصروف می     الم معين  ـتوليد اق    

کاالهای مزبور ضرورتاً بايد               کند.) بنابراين        اجتماعی را برآورده سازند، پيوندايجاد می
-ازآنها فروش        که قسمتی  است فروش روند، وحتّا ممکن تر از ارزش بازارشان به نپائي به

کاال صرف شده     که برای توليد نوع معينی           ئی  کار اجتماعی      ناپذيرگردد. هرگاه حجم            
وسيلةمحصول مزبور رفع          ای باشدکه بايد به    نيازمندی اجتماعی ويژهکوچکتر از ميزان 

 که برای توليد       ئی کار اجتماعی  اگرحجم کند. ولی شود، آنگاه حالت معکوس بروز می
است انطباق    آنچه برای ارضاِء نيازمندی اجتماعی الزم شده ياحجم جنس معينی صرف

کاالی توليدشده با درجة عادیِ بازتوليد،    ـ  نَحوی باشدکه توده داشته باشد، وبنابراين به
فروش    بنابرارزش بازارخود به              کاال    نمايد، آنگاه       ماندن تقاضا، تطبيق       درصورت يکسان      

قانون طبيعی       است و   که دارند عقالنی  کاالها بنا بر ارزشی خواهد رفت. مبادله يا فروش
عکس  آنکه به که بايد انحرافات ايضاح شوند نه است آنهاست. از مبنای اين قانون تعادل

  گردد. خود قانون بر پاية انحرافات توضيح
  کنيم. ضا را، بررسیاکنون جهت ديگر مسئله، يعنی تقا

شوند تا در     منزلة وسايل زيست خريداری می              توليد و يا به      مثابه وسايل      کاالها به    
است   کاالها ممکن     مصرف بارآور يا مصرف انفرادی واردگردند. اينکه برخی از انواع

درموردکاالهای           بنابراين      دهد.  نمی موضوع دراصل تغييری کارروند به منظور برای هردو
داران      گيرد (در اينجا ازجانب سرمايه               تقاضا يا ازجانب توليدکنندگان انجام می             مزبور 

-اند) و يا ازطرف مصرف             توليد مبدل به سرمايه شده         که وسايل     زيرا مفروض اينست        

رسدکه از     ظر می ن  فرض الزم به       کنندگان. نخست برای هردو مورد مذکور اين پيش                       
اجتماعی و از سوی عرضه حجم معينی       های سوی تقاضا،کميت مشخصی از نيازمندی

نمايد.     تطبيق   ها  که باآن نيازمندی       باشد داشته های توليد وجود دررشته ازتوليد، اجتماعی
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ای بخواهد بازتوليد ساالنة خود را درمقياس معينی از نو   چنانچه صنعت منسوجات پنبه
نة بازار توليد را در            گسترش ساال    ميزان معمولی پنبه نياز دارد، وهرگاه                    تأمين سازد به     

ماندن شرايط ديگر،         آوريم آنگاه، درصورت يکسان                 ارتباط با انباشت سرمايه در نظر       
آنکه    گردد. همچنين است درمورد وسايل زيست. برای                      کميتی اضافه برآن الزم می           

کم بايد     طبقةکارگر شيوة زندگی خود را بنا به سطح متوسط پيشين ادامه دهد، دست                 
که توزيع      دست آورد، اگرچه ممکن است             وسايل زيست الزم را به            باز همان مقدار        

نَحوی ديگر انجام شده باشد.            کمابيش به    کنندة وسايل زيست        برحسب انواع ترکيب         
  است، امری      باتوجه به افزايش ساالنة جمعيت نيزکميت بيشتری از وسايل زيست الزم             

  صادق است.وکم زياد درمورد طبقات ديگر نيز  که با تغييرات بيش
اجتماعی     مشخص  نيازمندی     مقدارمعلومی       تقاضا  درجهت   رسدکه  نظرمی بنابراين به

کاال در بازار ضرور است. ولی تعيين                  قرار داردکه برای ارضاِءآن وجود ميزان معينی                        
دار و تغييرپذير است. ثبات آن ظاهری است.        کش العاده کمی اين نيازمندی امری فوق 

کارگر ازآن        تر شود و يا دستمزد پولی باالتر رود، آنگاه                     رزان    هرگاه وسايل زيست ا        
بيشتر خريداری می            نوع            وسايل  اين  برای  نيازمندی             کند و  اجتماعی"      های   کاالها "

"تقاضا"ی آنان       که   نظر از مستمندان وغيره است            شود، و اين صرف       بزرگتری پيدا می       
دارد. ازسوی ديگر اگر مثالً پنبه                شان قرار      تر از حدود نيازمندی جسمانی          باز هم پائين

کند و سرماية      داران درمورد پنبه افزايش پيدا می                    تر شود آنگاه تقاضای سرمايه          ارزان     
وجه نبايد اين        هيچ  شود وغيره. در اين بحث به            اضافی بيشتری در صنايع پنبه ريخته می  

اضای فرض، عبارت از تق           نکته فراموش شودکه تقاضا درمورد مصرف بارآور بنا به                         
ارزش است، چنانکه فقط برای اين                  که هدف ويژة وی توليد اضافه              دار است     سرمايه  

 کند. ازسوی ديگر اين امر مانع از                که وی نوع معينی ازکاال را توليد می                 مقصود است   
مثابه خريدار پنبه به بازار آيد و نمايندة نياز نسبت به پنبه باشد،  مثالً به که وی آن نيست

که خريدار پنبه را به پارچة                 فروشندة پنبه نيز اين امر يکسان است                همچنانکه برای      
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های خود     گوش   خواهد بدان وسيله         سازد و يا می  مبدل می )١(پيراهنی يا به باروت ـ پنبه
دادن اينکه وی از چه قماش               هرجهت اين امر برای نشان             و جهان را فروبندد. ولی به              

مر که وی درحقيقت فقط نياز سودجويانة                 سزا دارد. اين ا           خريداری است تأثيری به           
دهد. ـ     پوشاند، ماهيت اين نيازمندی را تغيير می                 خويشتن را در پس احتياج به پنبه می       

واقعی    يعنی ميان تقاضا و احتياج           معرف نيازمندی هستند،          بازار     که در    کاالهائی     ميان  

اختالف    اين    زان  کمی مختلف هستند وطبعاً مي    مرزهائی وجودداردکه ازلحاظ اجتماعی
کاالهای مورد        گوناگون بسيار متفاوت است. منظور من تفاوت ميان                   کاالهای نسبت به
گرفت اگر قيمت       که مورد تقاضا قرار می           کنونی وآن مقدارکاالهائی است                تقاضای  

که شرايط زيست       ديگرسخن درصورتی       بود، و يا به       کاالها غير ازآنچه هست می          پولی
  بود. ور ديگر میخريداران ازلحاظ مالی ط

های ميان تقاضا و عرضه و نتيجة ناشی ازآن،        تر از درک نابرابری چيز آسان  هيچ
های بازار نيست. دشواری واقعی عبارت از                       های بازار از ارزش              يعنی انحراف قيمت      

تقاضا وعرضه    يابی که مقصود ازآنچه تحت عنوان انطباق ساختن اين مسئله است روشن
  شود چيست. گفته می

نَحوی   رابطة ميان آنها به          کنندکه   تقاضا وعرضه آنگاه با يکديگر انطباق پيدا می                
باشدکه تودة کاالهای رشتة مشخصی از توليد بتواند بنا بر ارزش بازار خود، نه باالتر                     

  شود. ماگفته می باره به که دراين است چيزی نخستين ازآن، فروخته شود. اين تر نه پائين و
پذير باشند آنگاه        اگرکاالها بنا بر ارزش بازار خود فروش                       که   دوم آن اينست        

  گردد. تقاضا و عرضه با يکديگر منطبق می
يابد و درست     اگر تقاضا و عرضه با هم انطباق پيداکنند آنگاه تأثير آنها پايان می

                                                
)۱ (Schiess-Wolle   (آلمانی) ـCoton-Poudre  ياFulmi-Coton   (فرانسه)Gun-cotton     (انگليسی)

به   مادة محترقی       اسيد سولفوريک ساخته می                     که  اسيد نيتريک و  از  پنبه و مخلوطی  در   . شود  وسيلة 
   ) ذکر شده است. Pirokcilineلين ( مة روسی پيوکسیترج
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چنانچه دو نيرو  روند. فروش می بازار خود به بر ارزش کاالها بنا که  است همين جهت به
خود    خارج از      نمايند و بر را خنثی می کنند يکديگر هم متساوياً عمل جهت مقابل دو در

دهند ضرورتاً      که تحت اين شرايط روی می هائی کنند، و پديده هيچ تأثيری اعمال نمی
و تقاضا     گردند. هرگاه عرضه          نَحوِ ديگری غير از مداخلة اين دو نيرو ايضاح                       بايد به   

 دهند، تأثيری روی       را توضيح نمی نمايند،آنگاه ديگرچيزی متقابالً يکديگررا خنثی می

کنند و ما را دربارة اين مسئله که چرا ارزش بازار دقيقاً در اين               ارزش بازار اعمال نمی
است   دارند. بديهی   شود همچنان درتاريکی نگاه می نه درمبلغ ديگر بيان می مبلغ پول و

و عرضه     تقاضا  توانند بنا بر تأثير متقابل       نمیداری  که قوانين درونی واقعی توليد سرمايه 
توضيح يابند (با قطع نظرکامل از اينکه دربارة اين دو نيروی محرکة اجتماعی هنوز                                    

يافتة   تری انجام نشده است)، زيرا اين قوانين فقط آنگاه درصورت تحقق                      تحليل عميق
که   ، يعنی هنگامی    شوندکه تأثير تقاضا و عرضه پايان يافته باشد               خالص خود ظاهر می       

کنند و   اين دو با هم انطباق يافته باشند. درواقع تقاضا و عرضه هرگز با هم تطبيق نمی                  
آن   اگر هم يک بار چنين انطباقی حاصل شود تصادفی است ولذا بايد ازلحاظ علمی                            

که روی نداده است تلقّی نمود. ولی در اقتصاد سياسی          منزلة چيزی را برابر با صفر و به
ها را در      کنند. چرا؟ برای اينکه بتوان پديده    شودکه آنها با هم انطباق پيدا می یفرض م

  که با مفهوم آنها تطبيق داشته باشد بررسی نمود، يعنی                  صورتی   شکل قانونمند آنها، به       
کنند مورد     که درنتيجة حرکت تقاضا وعرضه پيدا می              صورت ظاهری       از  آنهارا مستقل

گرايش واقعی حرکت تقاضا و            ديگر برای اينکه بتوان به            مطالعه قرار داد، و ازسوی               
ها جنبة تقابل دارند و نظر         عرضه پِی برد وآن را آگاهانه استوار ساخت. چون نابرابری

که دارند از راه           های متقابلی     کنند، درنتيجة جهت       به اينکه پيوسته يکديگر را دنبال می   
عرضه وتقاضا      يند. بنابراين بااينکه      نما که ميان آنها هست يکديگر را جبران می تضادی

آنها چنان در پِیِ هم           های   در هيچ حالت جداگانة مشخصی انطباق ندارند، نابرابری                          
که هر انحراف در يکی از جهات انحراف ديگری را در          ــ و اين نتيجة آنست آيند می
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ود،  وبيش طوالنی درنظرگرفته ش      کم دورةکامل که اگر يک انگيزد ــ جهت مقابل برمی
آنها فقط ناشی از        يابیِ   پوشانند. ولی اين انطباق            عرضه وتقاضا همواره يکديگر را می             

آيد.    وجود می     تضادآنها به   تنها درنتيجة حرکت دائمی است و  گذشته ميانگين نَوسانات
بازار را درنظرگيريم ديده          که اگر معدل انحرافات قيمت بازار از ارزش سان است بدين

آنها نسبت     که انحرافات       کرده و درحالی         های بازار يکديگر را جبران     شودکه قيمت می
بازار     های مزبور با ارزش          شوند، قيمت هم درمی صورت اضافه ومنها به بازار به به ارزش

وجه تنها دارای اهميت تئوريک نيست بلکه از                   هيچ  کنند. اين معدل به        انطباق پيدا می      
های   گذاری بر پاية نَوسانات و برابری              يرا سرمايهلحاظ عملی برای سرمايه مهم است ز

  شود. کمابيش درازی محاسبه می دورة معين
بازار را از         های   قيمت   وعرضه ازسوئی فقط انحرافات              تقاضا   بنابراين رابطة ميان          

برداشتن     ديگر نمايانگرگرايش درجهت ازميان      کند وازسوی بازار معلوم می های ارزش
است. (موارد استثنائی          وعرضه تقاضا رابطة ميان محوِ تأثير رجهتاين انحرافات، يعنی د

اند.)     که قيمت دارند ولی فاقد ارزش هستند در اينجا مورد توجه قرار نگرفته           کاالهائی 
اَشکال   است، به    وجودآمده آنها به وسيلة نابرابری راکه به توانند تأثيری تقاضا وعرضه می

ه تقاضا ولذا قيمت بازار تنزل نمايد ممکن است                  مختلف برطرف سازند، مثالً چنانچ           
کشيده شود و بدينسان عرضه تقليل يابد. ولی در           اينجا انجامدکه سرمايه بيرون نتيجه به

کنند ارزش      کار الزم را کوتاه می  که زمان اين مورد باز امکان دارد درنتيجة اختراعاتی
عکس تقاضا    گردد. هرگاه به         سطح بازار خود تنزل نمايد و ازآن راه با قيمت بازار هم                     

اينجا    ترقی نمايد و با آن قيمت بازار بر ارزش بازار برتری يابد آنگاه ممکن است به                                    
ای   گونه   آورد و توليد به            آن رشتة توليد روی            سوی  که سرماية بسيار زيادی به             انجامد   

سوی ديگر امکان     تر از ارزش بازار قرارگيرد، و يا از رودکه قيمت بازار خود پائين باال
که   عقب رانَد. باز ممکن است          داردکه اين امر به ترقی قيمت بکشد و خود تقاضا را به  

و  کم  های   جائی برسدکه ارزش بازار خود برای دوره                      رشتة توليد وضع به در اين يا آن
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از محصوالت مورد تقاضا درطول    که الزم باشد قسمتی  بيش درازی باال رود، درحالی
  حت شرايط بدتری توليدگردند.اين مدت ت
عرضه و    طورکه قيمت بازار به تقاضا و عرضه بستگی دارد ازسوی ديگر                         همان  

اند. درمورد تقاضا           تر به ارزش بازار وابسته   گسترده تقاضا نيز به قيمت بازار و در تحليل
کند، چنانکه هرگاه        است زيرا تقاضا درجهت عکس قيمت حرکت می       اين امر نمايان

مورد عرضه نيز چنين          شود و بالعکس. ولی در           تقاضا افزوده می          نزل نمايد بر    قيمت ت  
شوند معيِّنِ    شده وارد می         که درکاالی عرضه         های وسايل توليدی         است. زيرا قيمت       

توليد مزبور ولذا معيِّنِ عرضة کاالهائی هستندکه عرضة آنها متضمن                         تقاضای وسايل    
ای   پنبه   های پنبه برای عرضة منسوجات         ست. قيمتتوليد نيز ه آن وسايل به تقاضا نسبت

  اند. کننده تعيين
آن   موازات      ها از راه تقاضا وعرضه و به             انديشی ــ يعنی تعيين قيمت       بر اين درهم      

شودکه تقاضا منوط به        ها ــ اين مطلب نيز افزوده می            تعيين عرضه وتقاضا از راه قيمت
    ١توليد. معيِّنِ بازار است و بازار معيِّنِ تقاضاست، توليد منوط به عرضه عرضه و بالعکس

                                                
است: "آنجاکه تودة دستمزدها، سرمايه و زمين يعنی  نهفته ذيل بينی" خردیِ بزرگی در"ژرف ـ چه بی۱

 آدام اسميثراکه  اند، آنچه گذشته تغيير يافته کاالهائی ضرور هستند، برخالف که برای ساختن عواملی
رفت تحت  می شمار آن به طبيعیِ که سابقاً قيمت وآن قيمتی کند می خواند نيز تغيير می کاال  طبيعیِ قيمت

که نه در عرضه و نه درمقادير  آيد، هرچند ممکن است صورت قيمت بازار آن درمی يير بهتأثير اين تغ
کنندکه    اين جهت تغيير پيدا می   مورد تقاضا تغييری حاصل نشده باشد." (هردو دراين مورد درست به

ه با  نمايد.) "اين عرض     درنتيجة تغيير ارزشی تغيير می آ. اسميثارزش بازار يا قيمت توليد مورد بحث 
که توان پرداخت دارند يا خواستار آن هستندکه آنچه اکنون معرف مخارج                                  تقاضای آن اشخاصی     

گذشته   که نسبت به    نَحوی   کند، بلکه بزرگتر ياکوچکتر است به             توليد است بپردازندکامالً تطبيق نمی      
، تفاوت يافته       کند  که نظر به مخارج جديد توليد، تقاضای واقعی را بيان می                  رابطة ميان عرضه وآنچه

شرط اينکه هيچ مانعی در برابر آن قرار          وجود خواهد آمد ــ به صورت تغيير در عرضه به است. درآن
 ←اشخاص    برخی   قيمت طبيعی جديد خود خواهد رساند. آنگاه       را به کاال رانجامس ونگرفته باشد ــ 
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يابدکه بدون      درمی )١(کنيد) حتّا يک اقتصاددان معمولی هم (به زيرنويس مراجعه
واحوال خارج ناشی شده باشد، رابطة   هيچگونه تغييری در عرضه وتقاضا که از اوضاع

مجبور است     تواند درنتيجة تغيير در ارزش بازار دگرگون شود. حتّا وی                                دو می    آن  
آوردن آن بايد تقاضا وعرضه باهم                 دست  بپذيردکه ارزش بازار هرچه باشد، برای به                      

بيانگر ارزش بازار            * که رابطة تقاضا و ارزش            آن معناست    برابری داشته باشند. اين به            
کند.   که نَوسانات تقاضا وعرضه را ايضاح می               عکس ارزش بازار است            نيست بلکه به   

-که ضمن زيرنويس نقل شده است بدين   پس از قسمتی "Observations"کتاب  مؤلّف

  دهد: سان ادامه می
"معذلک هرگاه درک ما هنوز از عنوان "تقاضا" و "قيمت طبيعی" همان باشدکه                  

                                                                                                       
قيمت طبيعیِ    اصل شده به  که در عرضة آن ح کاال درنتيجة تغييری برندکه چون  گمان ممکن است →

خود رسيده، قيمت طبيعی هم مرهون رابطة ميان تقاضا و عرضه است، همچنانکه قيمت بازار به رابطة 
ای بستگی     اين نتيجه رسندکه قيمت طبيعی عيناً مانند قيمت بازار به رابطه      شود و به ديگری مربوط می

." "اصل بزرگ عرضه و تقاضا برای اين                 گيرند   داردکه درآن تقاضا و عرضه مقابل يکديگر قرار می          
نامد و هم آنچه را         طبيعی می   های   قيمت  آ. اسميث    تا آنچه را که        ميدان عمل فراخوانده شده است به

  ."مالتوسگردد ـ  خواند معين می قيمت بازار می که وی 
(Observations on certain verbal disputes etc., London, 1821, p. 60, 61.)  

 Cost of)کند که، درحالت مورد بحث، درست تغيير در مخارج توليد           مرد خردمند درک نمیاين 

production)                                    ولذا نيز در ارزش بودکه موجب تغيير در تقاضا شده بود ولذا دررابطة ميان تقاضا و
ين  وجودآورده بود. اين تغيير در تقاضا ممکن است در عرضه تغيير ايجادکند. ا                                 عرضه نيز تغيير به    

رساند. اين امر    اثبات می کند به خواهد ثابت که درست عکس آنچه را که انديشمند ما می چيزی است
شود  وسيلة رابطة ميان عرضه و تقاضا تنظيم نمی             وجه به    هيچ  کندکه تغيير در مخارج توليد به ثابت می

 عکس خود اين تغيير، ناظم آن رابطه است. بلکه به

به                مالتوس   قول از اقتصاددان انگليسی                قل) مقصود زيرنويس فوق و ن             ۱(  است. دربارة اين مؤلّف 
  همين بازنويسی] مراجعه شود. ۲۷۴[صفحة  ۱۷۵ترجمة فارسی،  ص  سرمايه، جلد اول،  زيرنويس

 رسد در اينجا يک اشتباه چاپی رخ داده، و بايستی "تقاضا و عرضه" صحيح باشد. (بازنويس) نظر می به ٭
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رابطه(ميان تقاضاوعرضه) بايد همواره           ايم، اين داشته ازآن اسميثآ.تاکنون بامراجعة به 
شودکه عرضه     واقعاً قيمت طبيعی پرداخته می     يک رابطة برابری باشد، زيرا فقط آنگاه
که حاضر است نه زيادتر و نه کمتر از قيمت                  با تقاضای واقعی، يعنی با آن تقاضائی               

های مختلف دو قيمت        است در زمان     باشد. بنابراين ممکن طبيعی بپردازد، برابری داشته
که   اين ممکن است    باشد، و باوجود           داشته    وجود     کاال   طبيعی بسيار متفاوت برای همان   

  )١(که بود باقی بماند، يعنی رابطة برابری. رابطة ميان عرضه وتقاضا درهردو مورد همان

کاال در    پذيردکه برای دو قيمت طبيعی مختلف همان پس مؤلّف، اين نکته را می
توانند و بايد هربار يکديگررا جبران نمايند تاآنکه           وتقاضا می های متفاوت عرضه زمان

دو مورد هيچ        هر اينکه در خود فروخته شود. نظر به قيمت طبيعی به بار بنا دو هر کاال در
طبيعی تفاوت      رابطة ميان تقاضا وعرضه وجود ندارد ولی مقدار خود قيمت      تفاوتی در

شود  قيمت طبيعی مستقل از تقاضا وعرضه تعيين می      ه ک است يافته است، بنابراين مسلّم
  گردد. وسيلة اين دو تعيين تواند به یولذا کمتر از هيچ چيز ديگر م

که   کار اجتماعاً الزمی         نسبت  بازار خود، يعنی به            کاالهائی بنا بر ارزش           آنکه  برای
به مجموع     که مبدل    ئی اجتماعی کار کميت است، فروخته شود، بايد مجموع درآن نهفته

اين       با    می   کاال   تودة  اين نوع                   شود،  با       کميت نيازمندی اجتماعی نسبت به  کاال يعنی 
های بازار، که          نيازمندی قابل پرداخت اجتماعی، تطبيق نمايد. رقابت، نَوسانات قيمت             

                                                
 آمده عيناً چنين است: زبان انگليسی که در متن به مالتوستار اين قسمت ازگف )۱(

 „This proportion, however, if we still mean by „demand“ and „natural price“, what we 

meant just now, when refering to Adam Smith, must always be a proportion of equality, 

for it is only when the supply is equal to the effectual demand, that is, to that demand, 

which will pay neither more nor less than the natural price, that the natural price is in 

fact paid; Consequently, there may be two very different natural price, at different 

times, for the same Commodity, and yet the proportion which the supply bears to the 

demand, be in both cases the same, namely the proportion of equality.“ 
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کلّ کاری     کوشندکميت  های رابطه ميان عرضه وتقاضا انطباق دارند، دائماً می با نَوسان
  اين ميزان برسانند. گيرد به کاالها مورد استفاده قرار می را که در هر يک از انواع

شوند: اوالً رابطه           قرار تکرار می        رابطة تقاضا و عرضة کاالها چند چيز بدين              در   
کاال و پول، ميان خريدار و فروشنده، و ثانياً                       ميان ارزش مصرف و ارزش مبادله، ميان    

که نمايندگیِ اين هردو           کننده، هرچند ممکن است         رابطه ميان توليدکننده و مصرف             
وفروشنده همين        خريدار      ص ثالث اعمال شود. درمورد      مثابه اشخا وسيلة بازرگانان به به

را بررسی       آنها     را منفرداً دربرابر يکديگر قرار داد تا بتوان رابطة ميان  آنها  که است کافی
نفر    گيرد سه   کامالً انجام      ولذا مجموع خريدوفروش   کاال های آنکه دگرسانی نمود. برای

فروشد،    او می    را به  خود کاالی Aکه  سیک ، يعنی B پولِ را به خود کاالی A است. کافی
خرد بدل     می  Cکه با آن پول از          کاالئی    سازد و سپس از نو پول خويش را به               مبدل می   

که   گذشته، هنگامی     گيرد. از اين        کند. تمام اين روند ميان سه نفر مزبور انجام می                      می 
نا بر ارزش خود       کاالها ب     گرفته شدکه    پول مورد بررسی قرارگرفت اين مسئله مفروض   

که برپاية آن انحراف            زيرا درآن بررسی هنوز دليلی وجود نداشت                     ند وش فروخته می    
مطرح    ئی  تغييرات صوری       آن  درآنجا فقط چه مطالعه قرارگيرد، ها از ارزش مورد قيمت
کاال ازسر  ازصورت پول به مجددش پول ودگرسانیِ شدنش به هنگام مبدل کاال به بودکه

کاالی ديگر       ازآن     با نقدينة حاصل       کاال قطعاً فروخته شد و        اينکه   محض  گذراند. به       می 
گيرد و ازلحاظ        کامل خود در برابر ما قرار می                صورت   گرديد دگرسانی به         خريداری     

آيا قيمت      که    مسئله    خود مورد توجه قرارگيرد، اين                  خودیِ    اين دگرسانی، چنانچه به          
منزلة پايه      کاال به    تفاوت است. ارزش           گرفته بی   تر يا باالتر از ارزشش قرار                کاال پائين      

تواند      کند زيرا پول ازلحاظ مفهومی فقط بر اين اساس می                       اهميت خود را حفظ می         
گسترش يابد و قيمت نيز بنا بر مفهوم عمومی خود بدواً جز ارزش در شکل پول چيز                 

کاال     که  است   مفروض  نکته  مثابه وسيلة دوران اين ديگری نيست. البته در بررسی پول به
آميزی اجتماعی اين          که درهم     است  الزم     گذراند. بيشتر  سر نمی را از يک دگرسانیتنها 
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پول و تکامل        جريان    که ما به    است   راه    بررسی قرارگيرد. فقط از اين        ها مورد دگرسانی
ذار  گ  که اين همبستگی برای         رسيم. ولی هر اندازه            مثابه وسيلة دوران می           به   اش   وظيفه  

شود  آن می که ازآن رهگذر عارض مثابه وسيلة دوران وتغييرشکلی اش به پول به وظيفه
 جدا   جدا    خريداران و فروشندگان               ميان    معامالت     برای     اندازه      همان    اهميت دارد، به         

  است. تفاوت بی
-عکس درمورد عرضه وتقاضا، عرضه برابر با مجموع فروشندگان يا توليد                              به 

       نوع معي نی ازکاال و تقاضا برابر با مجموع خريداران يا مصرف                          کنندگان    کنندگان
همان نوع ازکاالست (اعم ازآنکه مصرف شخصی باشد يا بارآور). و درواقع اين                                        

ای در يکديگر تأثير           برآمده     هم  مثابه نيروهای به         ها و به    ها همچون يکان       جمع  حاصل 
 [اَتُم]   مثابه آتوم       وی اجتماعی، به       منزلة جزئی از يک نير          کنند. فرد در اينجا فقط به            می 

توليد و    اجتماعی    که رقابت، خصلت        نمايد و در اين شکل است          يک جِرم تأثير می       
  سازد. مصرف را بارِز می

حال عبارت ازآن          تر است درعين      ای ضعيف   که از نظر لحظه      آن جهتی از رقابت     
يه آن، عمل     که فرد، مستقل از جماعت رقبای خود و اغلب مستقيماً عل                       جهتی است  

سازد،    يکديگر ملموس می       وسيله وابستگی افراد را نسبت به                کند و درست بدين        می 
کمابيش يکپارچه در برابر حريف             صورت واحدی تر همواره به که جهت قوی درحالی
کاال، تقاضا بزرگتر از عرضه باشد آنگاه     گيرد. چنانچه برای يک نوع مشخص قرار می

کاال   سان  بدين    جويد و    می   ديگر سبقت  خريدار معين، برمرزهای  درون در خريدار، يک
ديگر فروشندگان       که ازسوی   سازد، درحالی می )١(ارزش بازارش از تر گران همه را برای

عکس   فروش رسانند. اگر به       قيمت بازار باالتری به کاال را به آيندکه متفقاً درصدد برمی
فروختن    تر  دگان شروع به ارزان            از فروشن     عرضه بزرگتر از تقاضا باشد آنگاه يکی               

                                                
 گرديده است. نوشتة مارکس اصالح که طبق دست ) در چاپ اول اشتباهاً "قيمت بازار" ذکر شده۱(
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کوشند   که خريداران متفقاً می          کند و ديگران مجبورند از او تبعيت نمايند، درحالی     می
تر از ارزش بازار فروکشانند. هرکدام از                        تاآنجاکه ممکن باشد قيمت بازار را به پائين         

ر از مقابلة    که از اين راه بيشت کنندگان تا آن حد به جنبة مشترک عالقمند است شرکت
شود، اتحاد عمل        تر می   مجرد اينکه جهت مورد اتفاق ضعيف             برد. و به      باآن سود می     

بهترين وجه گليم       است به کوشد تا هر قدر ممکن گردد و هرکس جداگانه می قطع می
تر توليد     کسی ارزان       بر اين، هرگاه        کشد. عالوه       خود ازآب بيرون          خويش را با وسايل       

تر ازقيمت جاری بازار يا           پائين کاال به شتر داشته باشد و با فروشکند و امکان فروش بي
تصرف خود درآورد،            را به     بازار      ارزش بازار برايش ممکن باشدکه قسمت مهمتری از

را    رفته ديگران     نمايدکه رفته را آغاز می سان عملی کاری دست خواهد زد بدين چنين به
تر را اختيار نمايند وکار اجتماعاً الزم را                    رزانآنها نيز اُسلوب توليد ا  سازدکه وادار می

تر جديدی تنزّل دهند. هرگاه جهتی از جهات تسلّط پيداکند هريک از                            سطح پائين   به 
  گوئی همة آنها به         که   آن خواهد بود          شود. اين مثل      آن جهت برخوردار می            متعلّقان   
اشد،آنگاه هرکس      تر ب ازجهات ضعيف بخشند. چنانچه يکی تحقق می مشترکی انحصار

سهم خود درزمرة حرفای زورمندتر قرارگيرد (مثالً آنکه با مخارج توليد                    کوشد به می
کند تا آنجاکه ممکن باشد گليم خود را ازآب     کند)، يا الاقل سعی می کار می کمتری

خورد، با اينکه عمل وی         درآورد و دراين مورد يک ذره هم غم همساية خود را  نمی
  ١قطاران او مؤثر است. ة خودش بلکه درمورد همة همتنها دربار نه

                                                
داشت بيشتر از سهم معين يا جزِء مقسومی از               ه ديگر امکان نمی      ـ "هرگاه هر يک از افراد يک طبق   ۱

شد تا ميزان سودها را باالتر برد."                 آورد، آنگاه وی داوطلبانه متحد می                   دست نفع يا دارائی جمع را به
کند)، "اين انحصار است. ولی                کار را می      محض اينکه رابطة تقاضا و عرضه اجازه دهد همين       (وی به

که باشد مقدار مطلق سهم خاص  ای هر وسيله تواند به ر يک از افراد چنين انديشدکه میکه ه در جائی
زند،  کاری دست می چنين گردد، و اغلب به  کلّ کاهش مبلغ خود را بيشترکند، ولواينکه راه او موجب

  ,An inquiry into those principles respecting the nature of demand) آنگاه اين رقابت است."

etc., London, 1821, p. 106.) 
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در تقاضا و عرضه، تبديل ارزش به ارزش بازار مفروض است و تاآنجاکه آنها                                   
کاالها محصول سرمايه هستند، روندهای                کنند، تاآنجاکه      می  داری عمل بر پاية سرمايه
به خريدوفروش سادة    تر ديگری را نسبت  کامالً بغرنج داری ولذا مناسبات توليد سرمايه

که يک دگرسانی       دارند. در روندهای مزبور سخن برسر اين نيست کاالها مفروض می
وقوع    قيمت، يعنی يک تغيير شکل ساده، به            کاالها به     صوری درمورد تبديل ارزش               

های بازار و        های بازار از ارزش              کمی معين قيمت      سر انحرافات       پيوندد بلکه سخن بر     
است   قدرکافی      های توليد است. درمورد خريدوفروش ساده همين                       همچنين از قيمت    

 که تحليل   درصورتی      قرارگيرند.        يکديگر     برابر     عنوان در       با اين     کاال   که توليدکنندگان       

 گسترش يابد، آنگاه تقاضا و عرضه وجود طبقات مختلفه واقشارآنهارا مفروض      مسئله

منزلة درآمد مصرف      را بهکنند وآن یرا ميان خود تقسيم م کلّ درآمد جامعه داردکه می
درک تقاضا       ديگر   آورند. ازسوی     وجود می را به درآمد از تقاضای ناشی نمايند، ولذا می

نمايند، مستلزم      می   يکديگرايجاد    مثابه توليدکننده، برای که توليدکنندگان، به ای وعرضه
  داری فهميده شود. سرمايه که مجموع ساختار روند توليد آنست

که   ئی  که در ازاِء مقدار ارزشی               قرار نيست     مسئله تنها بدين      داری     سرمايه    توليددر 
کاال در دوران ريخته شده است مقدار ارزشی برابری در شکل ديگر ــ خواه                              شکل به
کشيده شود، بلکه سخن برسر    ديگر ــ از دوران بيرون کاالی صورت پول يا در شکل به

آن، همان مقدار          نسبت بزرگیِ     ريخته در توليد يا به          يشکه درمقابل سرماية پ          است  اين  
مقدار، صرف      کشيده شودکه هر سرماية ديگر هم           ارزش يا سود از دوران بيرون           اضافه

کم   سخن دست  پس آورد. می دست است، به کاررفته که درآن به هررشتة توليدی از نظر 
دهند،    که سود متوسط تحويل     شوند  هائی فروخته قيمت به کاالها الاقل که است برسر اين

مثابه يک     فروش روند. سرمايه در اين شکل، خود را به                     های توليد به      يعنی بنا به قيمت    
که در    نسبت سهمی  دار به     که درآن هر سرمايه          شناسد، نيروئی     بازمی    نيروی اجتماعی      

  کند. کلّ سرماية اجتماعی دارد شرکت می
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مصرف مشخص     فسه نسبت به ارزشِ      ن  داری فی   که توليد سرمايه نخست بايدگفت
تفاوت است. در هر محيط       کند بی که توليد می کاالهائی طورکلّی نسبت به ويژگیِ و به

  ارزش توليدکند، يعنی به            که اضافه    توليدی برای سرمايه فقط اين مسئله مطرح است                  
که   کار مزدوری        همچنين در ذات      اُجرت بياَفزايد. و            کارِ بی    کار مقدار معينی       محصول  

کار   تفاوتی نسبت به خصلت ويژة کار نهفته است، در طبيعت اين    تابع سرمايه است بی
بنا به نيازمندی         مزدوری است        های سرمايه تغييرکند و از يک محيط توليدی به                    که 

  محيط ديگر پرتاب شود.
ازلحاظ خوبی و بدی مانند محيط ديگراست،      توليدی آنکه درواقع هرمحيط دوم

اش   آورد و هرکدام ازآنها، اگرکاالهای توليدشده  بار می ميزان سود بههر محيط همان 
  شود. نوعی از نيازهای اجتماعی را برآورده نسازند، بيهوده می

ايم، در      گفته  ، آنگاه چنانکه       ند وارزش خود فروخته ش           هبنا ب  کاالها     ولی هرگاه     
که درآنها       هائی   گوناگون توليد برحسب ترکيب آلی متفاوت حجم سرمايه               های محيط

ار محيطی    د  سرمايهآيد. اما  وجود می های سود بسيار مختلفی به است، نرخ گذاشته شده
آورد     محيط ديگری روی می       شود و به کشيده می تری را دارد بيرون که نرخ سود پائين 

وسيلة تقسيم    کلمه به   وآمد دائمی و در يک       دهد. ازطريق اين رفت که سود بيشتری می
کند و جای     آنکه در جائی نرخ سود تنزّل می          های مختلف برحسب حيطسرمايه ميان م

که   گردد    ای ميان عرضه و تقاضا می         نمايد، سرمايه موجب چنان رابطه              ديگر ترقّی می     
- قيمت   ها به   شود و بنابراين ارزش       های مختلف توليد يکسان می درمحيط سود متوسط

ترازی بسته به        مايه در نيل به اين هم         وکم سر   گردند. موفّقيت بيش      های توليد مبدل می
که شرايط  آنست است، يعنی برحسب داری درجامعة ملّی مشخص درجه تکامل سرمايه

- توليد سرمايه      باشد. باپيشرفت      تطبيق يافته     داری     سرمايه    توليد    شيوة   مزبور بيشتر با  کشور 
ئی را    اجتماعی   کنند و توليد مزبور تمام آن مبانی         داری شرايط آن نيزگسترش پيدا می

آن را     گيرد، خصلت ويژة توليد و قوانين ذاتی                  که در درون آن روند توليد انجام می                   
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  آورد. تحت استيالی خود درمی
گيرد:    تر انجام می      های دائم، در شرايط زيرين سريع                 ترازی پيوستة نابرابری            هم 

  محيط ديگر    طی به تر از محي     آسان اوالً هرقدر سرمايه تحرک بيشتری داشته باشد، يعنی
نتقال         ای به     و از ناحيه      از    کار   که انتقال نيروی         اندازه       باشد. ثانياً هر       پذير   ناحية ديگـر ا

پذير     تر امکان     محيطی به محيط ديگر و از يک نقطة محلّی توليد به نقطة ديگر سريع                    
باشد. نکتة اول مستلزم وجودکامل آزادی بازرگانی در درون جامعه و برکنارگشتن                                        

غير از انحصارهای طبيعی است، يعنی مستلزم حذف انحصارهائی                          همة انحصارها به      
توليد سرمايه             است  از خود شيوة  بيرون           که  ند. به      آمده    داری  با            ا عالوه شرط مزبور 

جان سرماية آزاد          که تودة بی      اعتباری مالزمه دارد، يعنی با سيستمی                  گسترش سيستم  
سازد و سرانجام مستلزم آن            منفرد متمرکز می      داران      جامعه را در جهت مقابل سرمايه            

داران قرارگرفته باشند. اين                  های مختلفة توليد تحت استيالی سرمايه            که محيط   است 
های   ها به قيمت    که پذيرفتيم تبديل ارزش             جزِء اخير در فرض پيشين ما مستتر است              

برداری      بهره  داری      شيوة سرمايه    که به   ئی است   های توليدی      توليد مربوط به همة محيط         
نـع بزرگی برخورد پيدا می                          شوند. ولی خود اين هم            می  که    کند  ترازی آنگاه با موا

بهـره                     محيط  با شيوة  نبوهمند  ا و  توليدی متعدد  غيرسرمايه           های  ریِ  ميان        بردا داری 
وسيلة   کشاورزی به       آميزند (ازقبيل        خورند و با آنها درمی           داری بر می       مؤسسات سرمايه  

دارد. ـ اما نکتة دوم             . سرانجام نکتة اول با انبوهیِ زياد جمعيت مالزمه                    دهقانان)      خُرده   
محيط توليدی به محيط         يک   کارگران از    مکان نقل که مانع است مستلزم لَغوِکلّية قوانينی

کارگر     تفاوتی    هرکجای ديگر شود. اين امر بی              ديگر و يا از يک مرکز محلّی توليد به          
کار در تمام       که تا سرحد امکان       دارد. مستلزم آنست           می  کارش مفروض       محتَوای    را به   

ای نزد     های حرفه     داوری      کار ساده تحويل بشود، هرگونه پيش                های توليدی به       محيط 
تأمين     داری     سرمايه    توليد   شيوة کارگرتحت تبعيت ويژه به برود، وسرانجام کارگران ازبين

  به بررسی ويژة مسئلة رقابت. شود تری در اين باره مربوط می گسترده باشد. توضيحات
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دار، مانند مجموعة تمام            سرمايه   شودکه هر تک     گفته شد چنين نتيجه می     ازآنچه    
وسيلة سرماية     داران هر محيط توليدی ويژه، در استثمار مجموع طبقة کارگر به                سرمايه

داستانی     لحاظ هم     تنها از      آن شرکت دارد، و اين شرکت نه               کشی  کلّ و در درجة بهره    
بودن وجود تمام         ی طبقاتی است بلکه مستقيماً جنبة اقتصادی دارد زيرا با مفروض                      کلّ  

ريختة کلّ، نرخ متوسط سود به درجة               شرايط ديگر، ازجمله ارزشِ سرماية ثابت پيش  
  وسيلة سرماية کلّ بستگی دارد. کشی ازکارکلّ به بهره

شود  يه توليد می    وسيلة سرما   درهردرصد به   که متوسطی ارزش با اضافه متوسط سود
ارزش از پيش روشن           منطبق است، و بنا برآنچه فوقاً گفته شد، مطلب در مورد اضافه                     

کنندة   ازعوامل تعيين       مثابه يکی    ريخته، به متوسط فقط ارزش سرماية پيش است. به سود 
دار يا سرماية يک محيط           شود. درواقع عالقة ويژة يک سرمايه                  نرخ سود، اضافه می        

کار واداشته         وسيلة او به     که مستقيماً به    کشی ازکارگرانی          رمورد بهره       مشخصِ توليد د    
وسيلة   کار استثنائی خواه به         شودکه بتواند خواه از راه اضافه                 اين محدود می       اند به    شده 

کارِ مورد       آوردن دستمزد به زير حد متوسط و يا از طريق بارآوری استثنائی                                 پائين  
آورد. گذشته از اين،              دست   ز سود متوسط به     استفاده، يک سود غيرعادی باالتر ا                 

کارگری را        که در محيط توليدی خويش هيچ سرماية متغير ولذا هيچ                      داری      سرمايه  
همان   آميزی است)، به         که درواقع فرض مبالغه            مورد استفاده قرار نداده باشد (امری                     

سود خود را      طور   وسيلة سرمايه عالقمند است وکامالً همان     اندازه در استثمارکارگر به
کار   که فقط سرماية متغير به     داری آورد، که آن ديگر سرمايه اُجرت بيرون می ازکار بی

آميز است).      که باز مبالغه      برده ولذا تمام سرماية خود را در دستمزد نهاده باشد (فرضی       
کار   بودن روزانة کار، به شدت متوسط آهنگ                   کشی ازکار، با معلوم           ولی درجة بهره       

بودن شدت، منوط به طول روزانة کار است. ميزان نرخ اضافه                       با معلومارد و بستگی د
کلّ سرماية متغير،     بودن حجم کشی ازکاراست، ولذا بامعلوم درجة بهره ارزش وابسته به 

که سرماية     ای   ويژه     عالقة   همان   دارد. بستگی آن به سود مقدار ارزش وبنابراين مقدار اضافه
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 خود  کشی ازکارگران مشخصی داردکه                 ية کلّ، در بهره        خالف سرما    يک محيط، به    

که وی برخالف محيط         تفاوت وجود دارد           دار بااين  سرمايه است نزد تک کارگمارده به
  دهد. که شخصاً مورداستثمار قرارمی عالقمنداست ازکارگرانی کشی بهره خود به توليدی

کار   به بارآوریِ       دار نسبت  سرمايه ازسوی ديگر، هر محيط ويژة سرمايه و هر تک
گيرد عالقة يکسانی دارد.             وسيلة سرماية کلّ مورد استفاده قرار می                که به   ئی  اجتماعی   

که سود متوسط در      های مصرف     آن وابسته است: نخست حجم ارزش               زيرا دو چيز به       
دو لحاظ اهميت دارد، هم ازلحاظ اينکه سود متوسط         خود از گردد، واين آنها بيان می

که همچون    جهت  رود و هم ازاين     کار می انباشت ـ مايه برای سرماية نو به مثابه مزبور به
کلّ سرماية     گيرد. دوم ميزان ارزش           می استفاده قرار مورد مصرف منظور درآمد ـ مايه به

ارزش يا سود مجموع         بودن مقدار اضافه ريخته (سرماية ثابت ومتغير)، که با معلوم پيش
 کميت مشخصی از    که نصيب   نندة نرخ سود يا سودی است         ک  دار، تعيين       طبقة سرمايه   

شود. بارآوریِ ويژة کار در يک محيط خاص توليد يا تنها در يک شعبة                               می   سرمايه  
که مستقيماً درآن شرکت         است  دارانی    عالقة سرمايه ويژة اين محيط، فقط تا آنجا مورد

آن   کلّ سرمايه و به      هآن محيط مشخص اجازه دهد نسبت ب              دارندکه بارآوریِ مزبور به  
  آورد. دست العاده به سرماية منفرد امکان دهدکه نسبت به محيط خود، سود فوق

داران هرقدر هم            شودکه چرا سرمايه       بنابراين دراينجا با دقتی رياضی نموده می                   
نه                    هم داشته باشند، در برابر مجموع طبقة                 ای نسبت به     در ميدان رقابت بسيار نابرادرا

  دهند. را تشکيل می )١(اد واقعی فراماسونیکارگر يک اتح

                                                
)۱ (Franc-Maçonnerie توضيحات مشخصی     است ونيازی به ـ فراماسونی درايران نيک شناخته شده

که غَرض مصنّف از اين تشبيه، تأکيد دربارة  دربارة آن نيست. فقط دراينجا تذکر اين نکته الزم است
جهت اتحادآنها  ه طبقة کارگر وجود دارد و ازاينداران علي سرمايه که نزد وچرا است چون پشتی بی هم
خون   قيد سوگند مؤکّد به      اين مجامع به      ورود خود به        دوِ که از ب     ها نيست   شباهت به عمل فراماسون     بی

 پشتيبانی از يکديگرند. موظّف به
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ايم و اين       آن نام قيمت توليد داده             قيمت توليد، متضمن سود متوسط است. ما به            
نامد و  ، يعنی قيمت طبيعی می Natural price آ. اسميثکه   درواقـع همان چيزی است

نة توليد) و    (هزي    Cost of production(قيمت توليد) و          Price of productionريکاردو     
که هيچکدام ازآنهـا          خوانند، درحالی        (قيمت الزم) می Prix necessaireها  فيزيوکرات

جهت اين نام را برای            اند. ما ازآن         تفاوت ميان قيمت توليد و ارزش را مطرح نساخته                     
که قيمت توليد شرط دراز مدت عرضه، بازتوليدکاالهای هر محيط     ايم آن اختيارکرده

که برايشان تعيين        که چرا اقتصاددانانی           اين نکته نيز مفهوم است        ١. توليد مشخص است 
آور    که درآنها قرار دارد، چِندش                 وسيلة مقدارکاری  کار، به وسيلة زمان کاالها به ارزش

بازار در       ایه رانندکه قيمت مثابه مرکزی سخن می توليد به ایه است، همواره از قيمت
خود دهندکه        ای به    توانند چنين اجازه          جهت می   ن کنند. اينان ازآ          آن نَوسان می       حول  

کاال   ظاهر خالی از مفهومی از ارزش                شده و به    کامالً بيگانه     قيمت توليد ديگر در شکل  
دار    سرمايه    شعور   کند ولذا در       می رقابت بروز که در را يافته درآمده است، همان شکلی

  نشيند. ی میشود و ازآنجا نيز در ذهن اقتصاددان عام عامی پديد می
  

باره     آنچه درآن       بازار، (که تمام       گرديد چگونه ارزش شد معلوم آنچه بيان درنتيجه
است)،    آن، صادق      های الزم مربوط به          گفته شد درمورد قيمت توليد نيز، با محدوديت   

که در هر محيط خاص توليد تحت بهترين         آنهائی است متضمن يک سود اضافی برای
حکم   کنيم، اين     توليد را مستثنی      ها و اضافه  چنانچه موارد بحران نمايند. شرايط توليد می

های توليد      های بازار يا از قيمت          های بازار، هر قدر هم آنها از ارزش دربارة همة قيمت
که همة    بازار انحراف داشته باشند، صادق است. قيمت بازار درواقع متضمن آنست                                 

تحت شرايط      وند، هرچندکاالهای مزبور      پرداخته ش قيمت واحد نوع به يک از کاالهای
 باشند.  کلّی مختلفی   شده به   تمام    های   قيمت   دارای    شده ولذا انفرادی بسيار متفاوتی توليد

                                                
 ـ مالتوس.۱
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که درنتيجة انحصارهای عادی، اعم از مصنوعی يا طبيعی،                 ئی (دربارة سودهای اضافی
  گوئيم.) آيند در اينجا سخنی نمی وجود می به

آيدکه برخی       دست  ممکن است يک سود اضافی ازآنجا به       ولی عالوه بر اين باز
کاالهای      های توليدی مشخص در وضعی قرار داشته باشندکه بتوانند ارزش ـ       از محيط

گشتن سودشان به سود      های توليد و درنتيجه از مبدل              شدن به قيمت    خود را از تبديل         
بايد تغيير سيمای     که  است    دارند. در بخش مربوط به بهرة زمين                    متوسط برکنار نگاه       

  اين دو شکل از سود اضافی را مورد بررسی قرار دهيم. بعدی 
  
  
  
  
  

□  
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  فصل يازدهم

  

  های عمومی دستمزد  تأثير نَوسان

  های توليد بر قيمت
  
  
  

و سود   c  ۸۰    +v  ۲۰که ترکيب متوسط سرماية اجتماعی عبارت از                  کنيم  فرض  
% است. يک ترقّیِ عمومی در دستمزد،              ۲۰ارزش       % باشد. در اين حالت نرخ اضافه ۲۰

است. درمورد سرماية            سود   نرخ تنزّل معنای باشند، به يکسان که شرايط ديگر درصورتی
ميزان    که دستمزد به     کنيم  ارزش با يکديگر انطباق دارند. فرض                     متوسط، سود و اضافه      

آيد    رکت درمی    ح  به  ۲۰که با    کاری    صورت همان حجم      کرده باشد. دراين           % ترقّی   ۲۵
، واگرد ـ ارزشی          c ۸۰  +v ۲۰ + p ۲۰جای  آيد. بنابراين به حرکت درمی به ۲۵اکنون با 

حرکت    وسيلة سرماية متغير به      که به   خواهيم داشت. کاری          c ۸۰  +v ۲۵  +  p  ۲۵ميزان  به
 ۲۰از     vکند. پس اگر       توليد می    ۴۰ميزان     ئی به درآمده است مانندگذشته مبلغ ارزشی

 ۱۰۵را به     ۱۵خواهد بود. اگر سود            ۱۵فقط برابر با       pيا   mترقی نمايد، فزايند          ۲۵به  

2کنيم، نتيجه = قسمت
شد. چون    شود و اين نرخ جديد سود متوسط خواهد می * 2۱۴%

  آنها انطباق دارد، ارزش اند با شده توليد وسيلة سرماية متوسط که به توليدکاالهائی قيمت
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

7رسد نظر می به ٭
  صحيح باشد. (بازنويس) 2۱۴%
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دستمزد   د ترقی  کند. بنابراين هرچن         کاالها نيز تغييری نمی  توليد اين صورت قيمت دراين
مراه  ه  کاالها به     موجب تنزّل سود شده، با اين وجود هيچ تغييری در ارزش و قيمت                           

  خود نياورده است.
  

که در درون يک زمان            % بود، قيمت توليدکاالهائی            ۲۰سابقاً که سود متوسط =      
% که بر قيمت     ۲۰اضافة يک سود      شدة آنها به     واگرد توليد شده بودند با قيمت تمام                

100  شد برابر بود ولذا = ده افزوده میش تمام
   20 K +K = Kṕ + K شد،که درآن  می  K    مقدار

توليد وارد شده در          که برحسب ارزش وسايل          دهد يعنی مقداری      متغيری را تشکيل می
کاررفته در توليد به محصول منتقل               که سرماية استوارِ به      کاالها و بنا بر ميزان فرسايشی

متفاوت است. پس اکنون بنا به فرض ما بايد قيمت توليد عبارت باشد از                             سازد،     می 

100
   

7
214 K

 +K تر ازآن سرماية متوسط          آن پائين     که ترکيب    ای بگيريم . نخست سرمايه

21که اکنون مبدل به      باشد (ترکيبی  c ۸۰  +v ۲۰اجتماعی بدوی، يعنی 
4۷۶   +21

17۲۳ 
. هرگاه دراينجا برای سهولت         کنيم فرض c ۵۰ + v ۵۰را  است). مثالً ترکيب مزبور شده

صورت فرسايش در محصول ساالنه وارد شده و                  فرض شودکه تمام سرماية استوار به      
است، آنگاه قيمت توليد محصول ساالنه پيش از ترقی   Iزمان واگرد نيز همانند حالت 

% در   ۲۵گردد. يک ترقی         بالغ می    c  ۵۰    +v  ۵۰   +  p  ۲۰    =۱۲۰% به ۲۵ميزان  دستمزد به
کارِ به جنبش درآمده،           کميت  شودکه برای همان  ميزان دستمزد موجب آن موجب می

2به  ۵۰سرماية متغير از
 قيمت توليد سابق    همان   باال رود. چنانچه محصول ساالنه به 1۶۲

p  2  +   ۶۲ــ  c  ۵۰   +  vآيد:  می دست نتيجه به اين صورت درآنشود،  فروخته ۱۲۰يعنی
1۷   ،

3ميزان    ولذا نرخ سودی به    
گردد. ولی نرخ جديد سود متوسط عبارت                 % حاصل می   2۶

7از  
-رآن   ايم د    % است و چون ما همه شرايط ديگر را  يکسان مانده فرض نموده                         2۱۴
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c  ۵۰    +v  2صورت بايد اين سرمايه           
دست آورد. اما يک            نيز همين سود را به         1۶۲

2ميزان     سرمايه به   
7با نرخ سود      1۱۱۲

14مبلغ  ، سودی به      2۱۴
1۱۶  

برد. بنابراين          می  ) ١( 
+   c  ۵۰اند اکنون عبارتست از            وسيلة اين سرمايه توليد شده       ه بهک قيمت توليدکاالهائی

v 2
1۶۲  +p 14

1۱۶ 
)٢ (=14

قيمت توليد    %  ۲۵ميزان     . پس درنتيجة ترقّی دستمزد به  8۱۲۸

14به  ۱۲۰کاال در اينجا از          کميت برابری از همان         
% ترقی    ۷بيش از     ، يعنی به   ) ٣(   8۱۶۸

  نموده است.
  

تر از ترکيب       که دارای ترکيبی عالی            کنيم  فرض  عکس محيط توليدی را         حاال به   
 ۲۰. پس در اينجا نيز سود متوسط =           c ۹۲  +v ۸قرار:  سرماية متوسط است، مثالً بدين
شود  ل ساالنه وارد می    سرماية استوار در محصوکه تمام  است و اگر ما باز فرض نمائيم

کاال در اينجا نيز برابر         است، آنگاه قيمت توليد IIو  Iو زمان واگرد نيز همانند حاالت 
  شود. می ۱۲۰با 

  

-%، سرماية متغير برای همان مقدارکارِ يکسان                  ۲۵ميزان  درنتيجة ترقی دستمزد به

رود،     باال می    ۱۰۲ه ب  ۱۰۰شدة کاالها از       کند، ولذا قيمت تمام  ترقی می ۱۰به ۸مانده از 

7%  به۲۰که نرخ متوسط از  درحالی
7% تنزل نموده است. ولی نسبت        2۱۴

2۱۴    :۱۰۰   =

7نسبت به
7شود عبارت از      می ۱۰۲که اکنون نصيب  . پس سودی ۱۰۲:  4۱۴

است.   1۱۴

7محصول بنا بر     کلّ و بنابراين
1۱۱۶    =7

1۱۴    +۱۰۲    =Kṕ   +  K  رود. پس       فروش می     به

                                                

12) در چاپ اول: "تقريباً ۱(
 گرديده است. نوشتة مارکس اصالح دستکه بعداً بنا بر  " قيد شده1۱۶

نويس مارکس وجود ندارد و  کلمه در دست که اين ) در چاپ اول: "تقريباً" آمده است درصورتی۲(
 معادله دقيق است نه تقريبی.

 شده است.   نوشتة مارکس اصالح که از روی دست % " قيد شده۱۳) در چاپ اول: "باالتر از ۳(
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7به ۱۲۰قيمت توليد از 
7ميزان  ، يا به1۱۱۶

  تنزل نموده است.  3۳
  

  گرديد: ين حاصل% نتايج زير۲۵ميزان  بنابراين در پِیِ ترقّیِ دستمرد به
قيمت توليدکاال     است،    که دارای ترکيب متوسط اجتماعی              ای   ـ درمورد سرمايه      ۱

  تغيير ماند. بی
قيمت توليدکاال باال رفت،       ، تر است که دارای ترکيب پائين ای ـ درمورد سرمايه۲

  که سود تنزل نموده بود. همان نسبتی هرچند نه به
توليدکاال تنزل نمود،        قيمتاست،   تر لیکه دارای ترکيب عا ای ـ درمورد سرمايه۳

  همان نسبت تنزل سود. گرچه باز نه به
تغيير   بی ترکيب متوسط است     که دارای         ای   کاالهای سرمايه        اينکه قيمت    نظر به  

های توليد محصوالت        باقی مانده، يعنی برابر با ارزش محصول است، مجموع قيمت                        
وسيلة سرماية کلّ      که به   هائی   جموع ارزش     آنچنان، يعنی برابر م           ها نيز، هم     همة سرمايه   

سو و تنزل ازسوی       سرماية کلّ، ترقی از يک           مانند. درمورد         توليد شده است، باقی می      
  کنند. ديگر، يکديگر را تا سطح سرماية متوسط اجتماعی جبران می

خود    نمايد، واين       تنزل می   IIIکند و درحالت  کاالها ترقی می ، قيمت IIدرحالت 
ارزش يا ترقی عمومی دستمزد       که تأثير متقابل ناشی از تنزل نرخ اضافه نستنمايانگر آ
دهد خسارتی را که از باالرفتن دستمزد برای وی حاصل                            دار امکان نمی         به سرمايه   

، جبران     IIIهای توليد درحالت          ها جبران نمايد. زيرا تنزل قيمت               شود از راه قيمت        می 
ترقی    IIسازد و درحالت         دار ناممکن می       ايه خسارت ناشی از تنزل سود را برای سرم                

هردو حالت چه آنجاکه قيمت باال              تواند مانع از تنزل سودگردد. در                     ها نمی   قيمت 
که درآن      آيد، سود همان سود سرماية متوسط است              رود و چه آنجاکه پائين می              می 

که   همان سود متوسط است       IIIو   IIتغيير باقی مانده است. سود برای حالت           قيمت بی

7درحدود      
در  شودکه اگر      % تنزل يافته است. از اينجا نتيجه می              ۲۵يا کمی بيش از      5۵
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به    IIحالت   نمود، کاالهای         تنزل نمی     IIIدرحالت     کرد و     قيمت ترقی نمی      IIحالت   
تر  باال   به    IIIحالت    رفت وکاالهای   فروش می يافتة جديد به  متوسط تنزل تر از سود پائين

که ترقی در ميزان دستمزد ناگزير بايد                  ای بديهی است    شد. اين مسئله ازآن فروخته می
کسی   آن   کار نهاده شده باشد، نسبت به  درصد سرمايه بابت۱۰يا  ۲۵،  ۵۰آنکه  برحسب

10که  
4که  وکسی 1

2يا  1
ست، تأثير بسيار متفاوتی       ا داده دستمزد قرار را در اش سرمايه 1

  سو و تنزل آنها ازسوی ديگر، از اين لحاظ         های توليد از يک قيمتاعمال نمايد. ترقی 
-تراز    هم   اجتماعی قرارگرفته، فقط معلول        متوسط ترکيب از تر يا باالتر که سرمايه پائين

  کرده است.  که تنزل شدن با سود متوسط جديدی است
  

عمومی     دستمزد و يک ترقی        همگانی آيدکه يک تنزل اين سؤال پيش می اکنون
های توليد      قيمت آن در نرخ سود ولذا در سودهای متوسط، چه تأثيری درمورد             مطابق

ترکيب متوسط اجتماعی       گذارندکه نسبت به          هائی می    کاالهای حاصل ازآن سرمايه            
که توضيحات    فقط کافی است  متقابالً  انحراف دارند؟ برای يافتن پاسخ به اين پرسش

قرار    ريکاردو     که مورد بررسی        ای   دست آيد. (نکته       فوق را معکوس سازيم تا نتيجه به        
  نگرفته است.)

  

 I   .       = سرماية متوسطc  ۸۰    +v  ۲۰   =  ۱۰۰      قيمت   ۱۰۰ارزش =        ، نرخ اضافه ، % 

دستمزد   . چنانچه     % ۲۰، نرخ سود =     c ۸۰  +v ۲۰ + p  ۲۰  =۱۲۰کاالها =  توليد = ارزش
به   v  ۱۵با   v  ۲۰جای    چهارم تنزل نموده باشد آنگاه همين سرماية ثابت به         ميزان يک به

= c ۸۰  +v ۱۵ + p    ۲۵کاالها =  آيد. بنابراين چنين خواهيم داشت: ارزش حرکت درمی
که   ماند. فقط ارزش نوئی           تغيير می   توليد شده است بی vوسيلة  که به کاری . کميت۱۲۰

شود.   دار وکارگر توزيع می              نَحوِ ديگری ميان سرمايه          اد شده است به    سان ايج    بدين  

20ارزش از   باال رفته و نرخ اضافه ۲۵به  ۲۰ارزش از   اضافه
15به  20

ترقی نموده ولذا از          25
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3% به  ۱۰۰
است،   ۲۵اکنون =      شود  حاصل می   ۹۵  ز که ا   % رسيده است. سودی        2۱۶۶

19ولذا نرخ درصد سود =           
شود. پس ترکيب جديد سرمايه برحسب درصد                می  6۲۶

cاکنون عبارت است از  19
4۸۴  +v 19

15۱۵  =۱۰۰.  
  

II ستاز   تر. درآغاز مانند پيش عبارت . سرمايه با ترکيب پc ۵۰  +v ۵۰    .با   است

4ميزان تنزل دستمزد به
1 ،v 2به

ريخته    سرماية پيش   کلّ   کند و بنابراين  تقليل پيدا می 1۳۷
c  ۵۰   +  vصورت    به  2

1۳۷   =2
يابد. هرگاه دراينجا نرخ جديد سود که                    کاهش می    1۸۷

19برابر با 
19کار بريم آنگاه چنين خواهيم داشت:                 % است به  6۲۶

6۲۶    :۱۰۰    =2
1۸۷  

 :38
2داشت اکنون       ارزش      ۱۲۰که سابقاً    کاالئی    . همان توده       1۲۳

1۸۷   +38
1۲۳   =

19
  است. ۱۰ارزد. تنزل قيمت تقريباً درحدود  می 10۱۱۰

  

III رتَر. بدواً عبارت بود از  . سرمايه با ترکيب بc ۹۲    +v  ۸    =۱۰۰     تنزل دستمزد .

4ميزان     به 
دهد. بنابراين دراينجا چنين                کاهش می    ۹۸وکلّ سرمايه را به          ۶را به     ۸،  1

19خواهيم داشت: 
6۲۶  :۱۰۰ =19

=   ۲۰+    ۱۰۰. قيمت توليدکاال که سابقاً         ۹۸:    15۲۵

19+ ۹۸از  دستمزد عبارت تنزل از بود اکنون پس ۱۲۰
15۲۵ =19

شود. بنابراين        می  15۱۲۳
  واحد باالتر رفته است.  ۴تقريباً درحدود 

  

معکوس    پيشين منتها درجهت       عمل   است فقط همان    کافی شودکه می يدهد بنابراين
با تغييرات مقتضی انجام شود تا آنگاه ديده شودکه در پِیِ يک تنزل عمومی دستمزد،  

ماندن شرايط ديگر يک          ارزش و درصورت ثابت           ارزش و نرخ اضافه  اضافهيک ترقی 
های توليد      شودکه قيمت    می  دهد. ديده       نسبت ديگر، روی می          ترقی نرخ سود، ولو به          
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کند   تر هستند تنزل می      های با ترکيب پست       که محصول سرمايه      کاالهائی       مورد آن       در  
تَر هستند    های باترکيب بر        که محصول سرمايه       های توليدکاالهائی          قيمت   که  درحالی    
  آن نتايجی است      آيد درست معکوس       دست می   که به   ای   بنابراين نتيجه     نمايد.     ترقی می   

وتنزل دستمزد،       در هردو مورد ترقی           ١شد.  دستمزد حاصل می عمومی رمورد ترقیکه د
که روزانة کار و همچنين قيمت وسايل ضرور زندگی ثابت                         فرض بر اين قرار دارد             

که يا قبالً       پذير است    مانده است. بنابراين در اينجا فقط هنگامی تنزل دستمزد امکان                          
کار فروکشيده شده        تر از قيمت عادیِ  و يا به پائين کار قرار داشته باالتر از قيمت عادیِ

ياتنزل دستمزد موجب تغيير           ترقی که کندآنگاه تغييراتی بروز می است. مسئلة اينکه چه
کارگران وارد       گرددکه معموالً درمصرف ها ولذا درقيمت توليدکاالهائی می ارزش در
بيشتر قرار خواهدگرفت.           شوند، قسماً در بخش مربوط به بهرة زمين مورد بررسیِ                     می 

  وجود الزم است يک بار برای هميشه دراينجا نکتة زيرين را متذکّرگرديم: بااين
ارزش وسايل ضرور زندگی شود               يا تنزل دستمزد موجب تغيير در             ترقی     گاه  هر 

که تغيير    کاالهائی     دهندکه    توانند روی    که فوقاً ذکر شد فقط هنگامی می آنگاه تغييراتی
دهنده    مثابه عناصر تشکيل شود خود به يا تنزل سرماية متغير می وجب ترقیقيمت آنها م

درسرماية ثابت واردگردند و بنابراين تنها دستمزد را مورد تأثير قرار نداده باشند. ولی         
که تاکنون     صورت توضيحاتی     هرگاه تغييرات مزبور فقط عارض دستمزد شوند درآن             

  گفتنی بوده است. اين باره درگرددکه  ايم شامل همة نکاتی می داده

                                                
های توليد      ها با قيمت    ترازشدن ارزش         (که چون مسئلة هم       ريکاردو     که   ستـ جای منتهای شگفتی ا  ۱

گرفته شده مطرح      ای غير ازآنچه در اينجا پيش               شيوه  برايش مفهوم نبوده است، طبيعتاً مسائل را به                  
اين مورد به ذهنش خطور نکرده است                            می  بار هم  ترقی               سازد) حتّا يک  يعنی  اول  و فقط حالت 

وار    های توليدکاالهارا مورد بررسی قرار داده است. و حتّا گلّة بنده                                  ر قيمت  دستمزد و تأثيرآن د         
گامی فراتر نگذاشته است تا اين استفاده عملی  نيز  (Servum pecus imitatorum)تقليدکنندگان وی 

 را که بداهت دارد و درواقع همانگوئی است انجام دهد.
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شدن  در سراسر اين فصل، استقـرار نرخ عمومی سود، سود متوسط ولذا مبدل                           
ای   نکتهاند. تنها  ای فرض شده شده مثابه واقعيات داده نيز به های توليد ها به قيمت ارزش

زد دستم  ياکاهش     بودکه چگونه يک افزايش   گرفت اين قرارمی که تحت عالمت سؤال 
اند، تأثير       کاالها فرض شده       شده برای     مثابه واقعيات داده           که به   های توليدی    يمتقروی 

ای   اين بخش مطرح شده نکته  که در نکات مهمی کند. اين مطلب درمقايسه با ديگر می
که در اين بخش مورد بررسی قرارگرفته، تنها                 کلّی فرعی است. ولی از ميان مطالبی به

ای يکجانبه      گونه   هم چنانکه خواهيم ديد به          کرده، آن    توجهآن  به ريکاردوکه  ای مسئله
  و ناقص، همين نکته است.

  
  
  
  
  

□ 
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  ازدهمدوفصل 

  

  ها پيوست
  
  

  
I . گردند که موجب تغيير در قيمت توليد می هائی علّت  

  
  دو علّت تغيير نمايد: تواند به کاال تنها می قيمت توليد يک

که نرخ متوسط      است  آنگاه ممکن    پذيرد. اين فقط می يرسود تغي اوالً، نرخ عمومی
ارزش،       ماندن نرخ متوسط اضافه        که با ثابت گردد يا آنگاه ارزش خود دچار تغيير  اضافه

ريختةاجتماعی       پيش  سرماية کلّ مجموع شده به های تصاحب ارزش  نسبت مجموع اضافه
  تغيير يافته باشد.

پاية کاهش يا افزايش دستمزد نسبت به سطح  ارزش بر   تاآنجاکه تغيير نرخ اضافه
سان حرکات نَوسانی ملحوظ   عادی قرار نگرفته باشد ــ و اينگونه حرکات فقط بايد به

کار   تواند از راه تنزل يا ترقی ارزش نيروی                        ارزش تنها می         گردند ــ تغيير نرخ اضافه         
که وسايل زيست        کاری    انجام پذيرد و هيچکدام از اين دو بدون تغيير در بارآوری                                

کارگران      که در مصرف      کاالهائی     کند، و بنابراين بدون وقوع تغيير در ارزش           توليد می
   پذير نيست. شوند، امکان وارد می
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ريختة جامعه     کلّ سرماية پيش شده به ارزشِ تصاحب  يا آنکه نسبت مجموع اضافه
نيست ناگزير بايد از         ارزش      يابد. چون دراين مورد تغيير ناشی از نرخ اضافه                       تغيير می  

گرفته باشد، و چنانچه حجم سرماية             هم از جزِء ثابت آن سرچشمه            سرماية کلّ وآن       
شودکه اين حجم در رابطه با             ثابت مزبور ازلحاظ فنی مورد توجه قرارگيرد ديده می                      

يابد، و     شود افزايش وکاهش می           وسيلة سرماية متغير خريداری می            که به   کاری    نيروی   
ن    بدين   گردد.     آن با افزايش ياکاهش حجم خودش زياد وکم می                           بوهة ارزش      سان ا

سرماية متغير باال و پائين          بنابراين حجم ارزشیِ سرماية ثابت نيز نسبت به حجم ارزشیِ
معنای   حرکت درآورد به           کار سرماية ثابت بيشتری را به             که همان    رود. درصورتی          می 

آن بروزکرده است. پس               کوس که کار بارآورتر شده و در مورد عکس مع                      آنست   
است و ناگزير بايد تغييری هم در ارزش برخی                      کار روی داده            تغييری در بارآوریِ           

  ازکاالها بروزکرده باشد.
کاال در   بنابراين در هردو حالت قانون زيرين معتبر است: هرگاه قيمت توليد يک

کاال ثابت      پِیِ تغييری در نرخ عمومی سود تغيير نمايد ممکن است ارزش خود آن                           
مانده باشد، ولی ضرورتاً بايستی يک تغيير ارزشی درموردکاالهای ديگر روی داده                                      

  باشد.
اين    صورت قيمت توليدکاال فقط به          ماند. درآن        ثانياً، نرخ عمومی سود ثابت می            

کاالی مزبور تغييری حاصل شده باشد               تواند تغيير نمايدکه در خود ارزشِ                  علّت می  
کار   کار بيشتر ياکمتری الزم آمده است. خواه بارآوریِ                          کاال،    آن  زيرا برای بازتوليد            
کند و   اش توليد می      شده  کاری بشودکه خودکاال را در شکل تمام                  موجب تغيير درآن       

وجود آورده باشد،            شوند تغيير به    کاال وارد می        که در توليد آن        خواه درکارکاالهائی            
نمايد     اين سبب تنزل     د نخ خواه به     کند. ممکن است قيمت تولي        تفاوتی در اين امر نمی     

کار ريسندگی در پِیِ بهترشدن            که  اين جهت    تر حاصل شده و يا به       که پنبة خام ارزان          
  آالت بارآورترگرديده است. ماشين
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شده و   يعنی برابر با قيمت تمام          p    +Kقبالً نموده شد، قيمت توليد =             همچنانکه  
شده،   يعنی قيمت تمام     Kکه درآن       است،      Kṕ   +  Kسود است. ولی اين فورمول =               

جا برابر با       کند و همه  های مختلفة توليد تغيير می  که برحسب محيط مقدار نامعينی است
عبارت از نرخ  ṕکار رفته است و  که درتوليدکاال به است ارزش سرماية ثابت و متغيری

=   ṕ  و  K  =۲۰۰باشدکه برحسب درصد حساب شده است. فرضاً اگر  متوسط سود می

100=    ۲۰۰+    ۴۰=    ۲۴۰% باشد، آنگاه قيمت توليد عبارت خواهد بود از:                      ۲۰
20۲۰۰   +

۲۰۰  =Kṕ + K کاالها     ارزش    در تواند باوجود تغيير توليد می قيمتکه اين  است . بديهی
  همچنان ثابت بماند.
ليل به تغييری   کند درآخرين تح        که در قيمت توليدکاالها بروز می               همة تغييراتی    

کاالها در يک تغيير          که هرتغييری در ارزشِ     شود، ولی الزم نيست در ارزش منتهی می
کاالی مشخصی نيست       قيمت توليد بازتاب يابد، زيرا قيمت توليد تنها وابسته به ارزش       

ممکن   A  کاالها بستگی دارد. بنابراين بروز يک تغيير درکاالی     کلّ همة بلکه به ارزش
که نسبت عمومی      نَحوی   پا شود، به     پابه   Bلة بروز تغيير معکوسی درکاالی           وسي  است به  

  که بود باقی بماند. همان
  

II . که ترکيب ميانه دارند قيمت توليد کاالهائی  
  

  خيزدکه: ها ازآنجا برمی های توليد از ارزش که انحراف قيمت ديديم
ارزش نهفته        اضافه   شود عبارت از      کاال افزوده می شدة يک ـ آنچه به قيمت تمام۱

  درکاال نيست بلکه سود متوسط است.
-منزلة عنصر تشکيل    است به خود انحراف يافته که از ارزش ـ قيمت توليدکاالئی۲

نظر از انحرافی         شود و بنابراين صرف   شده درکاالهای ديگر وارد می دهندة قيمت تمام 
وجود    ارزش به       و اضافه   تواند برای خودکاال درنتيجه تفاوت ميان سود متوسط                       که می   
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ای   شده توليد مصرف     کاال قبالً از ارزش وسايل             شدة يک   است قيمت تمام     آيد، ممکن    
  که درآن نهفته است منحرف شده باشد. 

های با ترکيب       وسيلة سرمايه    که به   کاالهائی نيز       گفته شد درمورد       پس بنا برآنچه     
که اين     جموع ارزشیِ عناصری      شده، از م      است قيمت تمام     شوند، ممکن    توليد می    ميانه   

کنيم ترکيب     دهند، انحراف پيدا نمايد. فرض                آن را تشکيل می       ) ١( جزء از قيمت توليد  
که   ئی  های واقعی      . حاال امکان دارد، در سرمايه                 c  ۸۰    +v  ۲۰قرار باشد:       ميانه ازاين       

ة يعنی از ارزش سرماي          cبزرگتر ياکوچکتر از ارزش               c  ۸۰اند،     سان ترکيب يافته   بدين
که توليد آنها از ارزششان منحرف     ی مزبور ازکاالهائی تشکيل شده cثابت باشد، زيرا 

نيز از ارزش خود منحرف شود، هرگاه  در                    v  ۲۰است   گرديده است. همچنين ممکن
که قيمت توليدشان با ارزش           زمرة مواد مورد مصرف دستمزد، کاالهائی واردگردند                           

آنها)     کاالها (جانشين       ناگزير است برای بازخريد اين کارگر  آنها متفاوت باشد. بنابراين
ازآنچه       ياکمتر    الزم، بيشتر       کار نمايد ولذا بايد مقداری ياکمتری مصرف کار بيشتر زمان

بود،    های وسايل زيست ضرور می           های توليد با ارزش           داشتن قيمت    درصورت انطباق       
  انجام دهد. 

-کاالهای ميانه        که دربارة را تزهائی وجه درستیِ هيچ اين وجود، امکان مزبور به با

افتد برابر       کاالها می  اين  که به کند. کميت سودی دار نمی ترکيب ذکر شده است خدشه
گفته با ترکيب   که درآنها نهفته است. مثالً در سرماية پيش ارزشی است  با کميت اضافه

c ۸۰  +v ۲۰         ت دارد عبارت ا                 ، آنچه برای تعيين اضافهکه آيا     ز اين نيست    ارزش اهمي
که اين اعداد در چه             های واقعی هستند يا نه، بلکه مهم اين است                اعداد بيانگر ارزش           

v    =5گيرند، يعنی      نسبتی با يکديگر قرار می         
c   =5سرماية کلّ است و       1

4
. اگر وضع       

 است   توليد شده    vوسيلة   که به ارزشی  اضافهآنگاه  ايم، کرده نَحوی باشدکه فوقاً فرض به

                                                
 و جزِء ديگر عبارت است از سود متوسط. (مترجم)شده است  ) اين جزِء قيمت توليد = قيمت تمام۱(
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ارزش برابر با سود متوسط              شود. ازسوی ديگر، چون اضافه               سود متوسط برابر می       با  
گردد و  می p  +K  =m  +Kشود، يعنی  شده + سود می است قيمت توليد = قيمت تمام

نزل در دستمزد     که وقوع ترقی يا ت   آن معناست کند. اين به کاال تطبيق می عمالً با ارزش
تغيير باقی     را نيز دراين مورد بی   p  +Kکاال نشده باشد  هرگاه موجب تغييری در ارزش

صورت    تناسب آن ترقی يا تنزل دستمزد حرکت معکوس را به                     گذارد و فقط به         می 
آورد. ولی درواقع اگر درنتيجه يک ترقی      وجود می آمدن يا باالرفتن نرخ سود به پائين

-های ميانه     پذيرفت آنگاه نرخ سود درمحيط     ها دراينجا تغيير می قيمت يا تنزل دستمزد

-گرفت. فقط در       های ديگر قرار می         تر از سطح نرخ سود محيط        ترکيب باالتر يا پائين     

های   ترکيب سطح سود خود را با محيط  که محيط ميانه ماندن قيمت است صورت ثابت
دهد عمالً     ترکيب روی می      حيط ميانه  دارد. بنابراين آنچه در م                 ديگر يکسان نگاه می        

اند. بديهی       فروش رفته    به ارزش واقعیِ خود به  آن بنا گوئی محصوالت که همانندآنست
که شرايط     کاالها به ارزش واقعیِ خود فروخته شوند آنگاه، درصورتی                            است چنانچه   

متناسب   آمدن  ديگر يکسان مانده باشند، ترقی يا تنزل دستمزد موجب باالرفتن يا پائين
آورند، و نيز اين           وجود نمی     کاالها به    شوند ولی هيچگونه تغييری را در ارزش سود می

کاالها را متأثر          تواند ارزش         که ترقی يا تنزل درهرحال هرگز نمی                 است    نکته روشن   
  ارزش است و بس.  سازد، بلکه امکان تأثيرآن همواره درمورد مقدار اضافه

  

III . رد موازنهدار درمو داليل سرمايه 

  
صورت نرخ متوسط     های مختلف توليد را به گفته شدکه رقابت، نرخ سود محيط

های   های محصوالت اين محيط          کند و درست از همين راه ارزش                  تراز می     سود هم  
وسيلة انتقال دائمیِ سرمايه از            سازد. و اين به        های توليد مبدل می        قيمت   گوناگون را به  

ا در لحظة معين، سود باالتر از متوسط است، انجام                  محيطی به محيط ديگرکه درآنج           
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های   های سود را نيز، که با تناوب سال               گيرد. با اين وجود دراين مورد بايد نَوسان                     می
بستگی دارند و در رشتة معينی از صنعت در دوران معلومی متعاقب                             ) ١( فربه و الغر     

-که ميان محيط      سرمايه،    وآمد پيوستة  شوند، درنظر داشت. اين رفت يکديگر پديد می

های سود    دهد، موجب حرکت فزاينده يا کاهندة نرخ                    گوناگون توليد روی می            های   
کنند ولذا گرايش دارندکه نرخ         وبيش يکديگر را جبران می کم که هائی گردد، نرخ می

  سطح مشترک و عمومی يکسانی برسانند.  جا به سود را در همه
شود  می   بازار ناشی       های  وضع قيمت همواره ازاول  ها درمرحلة حرکت سرمايه اين

را    دهند و در جای ديگرآنها           که در جائی سودها را به باالتر از سطح متوسط ترقی می
کنونیِ ما  که هنوز در بحث آورند. فعالً از سرماية بازرگانی تر می از سطح متوسط پائين

از اقالم   زی درمورد برخیناگهانیِ سودبا های گيری تواند، همچنانکه اوج جا ندارد ومی
و  های سرمايه را از يک رشتة کسب            العاده توده     دهند، با سرعتی فوق مرغوب نشان می

کنيم. ولی      نظر می   کشيده ونيزآنهارا ناگهان در رشتة ديگر فروريزد، صرف                  کار بيرون
های واقعی توليد، مانند صنعت، کشاورزی، امور معدنی وغيره،                              در هريک از رشته        

ويژه از جهت وجود          های مهمی، به      با دشواری       محيط ديگر    سرمايه از محيطی به  انتقال 
معين   دهدکه اگر درزمانی         گذشته تجربه نشان می شود. از اين سرماية استوار، روبرو می

رشته   آورد، همان بار می گزاف به ای، سودهای ای ازصنعت، مثالً رشتة صنايع پنبه رشته
که طی سلسلة معينی     نَحوی   آورد، به بار می اچيز وحتّا زيان بهديگر سود بسيار ن  زمان در

آموزد     زودی سرمايه می        شود. وبه  ديگرمی های ازسالها ميانگينِ سود تقريباً همانند رشته
  حساب آورد. که اين تجربه را به

گذاریِ حاکم بر حرکت       عبارت از ارزش دهد نشان نمیآنچه را که رقابت  ولی
                                                

گاوهای     که از تورات اخذ شده است (داستان تعبيرخواب  های فربه و الغر" اصطالحی است ) "سال۱(
های خوب و بد يا         گاه مورد تناوب سال          وسيلة يوسف)، و در ادبيات اروپائی                  غر و فربه فرعون به        ال 

 های فربود وکمبودی). رود (سال کار می خوبسالی و بدسالی در اوضاع اقتصادی به
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اند و درآخرين          های توليد قرارگرفته           که پشت سر قيمت    است   هائی   زش  توليد يعنی ار     
قرار    دهد ازاين     راکه رقابت نشان می عکس آنچه کنندة آنها هستند. ولی به تحليل تعيين

های مختلفة توليد        آلی سرمايه درمحيط    که مستقل از ترکيب ـ سودهای متوسط۱است: 
کشی   درمحيط بهره       ندکه يک سرماية مشخص     هست ای زنده از انبوهةکار ولذا نيز مستقل

های توليدکه از تغيير در ميزان دستمزد                 ـ ترقی و تنزل قيمت      ۲کند.    معين تصاحب می    
ـ ۳کاالها مباينت دارد.        کلّی با رابطة ارزشی که در نظر اول به ای شود ــ پديده ناشی می

ت متوسط بازار     شوند در دورة مشخصی قيم          های بازار که موجب می            نَوسانات قيمت    
نيست بلکه قيمت توليد بازار است، يعنی               ارزش بازار        گرددکه   قيمتی تحويل کاالها به

ها   آن تفاوت بسيار دارد. همة اين پديده    بازار انحراف يافته و با که از ارزش است قيمتی
ارزش      کار و همچنين با اضافه وسيلة زمان گويا با تعيين ارزش به کهکنند نمود میچنين 

چيز   رقابت همه      در  نيافته است، مباينت دارند. بنابراين  کار اُجرت اضافه بر ه ذاتاً مبتنیک

سيمای حاضروآمادة مناسبات اقتصادی، آنچنانکه در سطح                        . کند  وارونه جِلوِه می         
آن حاملين يا       نيزکه براساس       شود، در وجود محسوس خود ولذا در تصوراتی   ديده می

وشند روابط مزبور را درک نمايند، درمقابل سيمای درونی                     ک عاملين اين مناسبات می
که با آن انطباق دارد قرارگرفته است و سخت با           آن مناسبات نهانی و مفهومی و اصلی

  آيد. شمار می آن تفاوت دارد و درواقع وارونة آن به
رسد   داری به درجة معينی ازکمال می                 اينکه توليد سرمايه       محض  براين: به      عالوه   

های جداگانه و استقرار يک نرخ عمومی سود،                    های سود محيط     ازی ميان نرخ        تر  هم 
های   واکش قيمت     وسيلة کش  ودفع سرمايه به وجه با سادگی از راه جذب هيچ باز هم به

که باآن مطابقت        بازاری   های وقيمت متوسط های ازآنکه قيمت پس شود. بازار انجام نمی
وجود    آگاهی به داران اين سرمايه در ضمير تک شوند دارند برای مدت معينی تثبيت می

که   نَحوی   گردنـد، به       پا می   مشخصی پابه     های   تفاوت     ترازشدن     هم   که با اين      آيـد   می 
کنند.   ها را در محاسبات متقابل خويش منظور می                داران مزبور فوراً اين تفاوت       سرمايه
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به داليل موازنه در محاسبة             مثا  اند وآن را به         ها زنده     داران اين تفاوت           در تصور سرمايه      
  نمايند. خود وارد می

آورد، يعنی اين تصور           وجود می     پاية تصور را دراين مورد خود سود متوسط به                   
بارآورند.        به   يکسانی    سودهای واحد درطول زمان مقدار ضرورتاً بايد های هم که سرمايه

های توليد      ک از محيط   نوبة خود بر اين اساس قرار داردکه سرماية هر ي  و اين تصور به
  که سرماية اجتماعی ازکارگران بيرون         ارزشی درمجموع اضافه مقدارخود تناسب به بايد

مثابه جزئی از   ديگرسخن هر سرماية مشخص بايد فقط به کشيده است سهيم باشد. يا به
ی کلّی تلقّ   دار بنگاه      منزلة سهام    دار بايد به       شمارآيد و درواقع هر سرمايه              سرماية کلّ به    

  شودکه برحسب بزرگیِ سهم سرماية خويش درمجموع شرکت دارد.
امرکه چون طول واگرد       دار مبتنی بر همين تصور است مثالً اين محاسبات سرمايه

کاال مدت زيادتری در روند توليد پابند است يا                  که ای از اين جهت بيشتر است سرمايه
رود بايد سودی       فروش می وردست بهکاال ناچار در بازارهای د که چون آن اين علّت به

ای بر     حساب آيد ولذا از راه افزوده                  دهد به را که سرماية مزبور ازآن بابت ازدست می
-که مخاطرات بزرگتری متوجه سرمايه  اين علّت گردد. يا باز به قيمت، زيان وی جبران

شود.   یافزائی جبران م         طريق قيمت     داری، زيان از            کشتی   گذاری است، مثالً در مورد              
کند عمالً    گری تکامل پيدا می        داری و با آن سيستم بيمه           محض اينکه توليد سرمايه         به 

ولی    ) ١( مراجعه شود).        کُربت  گردد (به        های توليد يکسان می         خطر برای همة محيط       
پردازند و با قيمت           که بيشتر درمعرض خطر هستند حق بيمة بزرگتری می                  هائی   رشته 

واحوالی       گردد: هر اوضاع         اين برمی     کنند. درعمل همه به        زدائی می کاالهای خود زيان 
سازد ــ و در درون          گذاری معينی را کمتر و ديگری را بيشتر سودآور می                       که سرمايه    

شوند ــ يک بار     طور يکسان الزم شمرده می           ها به  گذاری مرزهای معلومی همة سرمايه
                                                

Corbet: "An inquiry into the causes and modes of the weath of individuals", )١(             
London, 1841. 
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آنکه هر بار از نو           شود، بی    رد می   مثابه دليل معتبر موازنه در محاسبه وا                ای هميشه به    بر 
برای توجيه اين علل يا تشخيص درستی حساب مداخله رقابت ضرورگردد. فقط                                   

بيند ــ زيرا رقابت اين امر را برای او                    کند، يا بهتر بگوئيم، نمی         دار فراموش می       سرمايه
اسبات وسيلة مح   داران به        که سرمايه    ای   سازد ــ که همة اين داليل موازنه                نمايان نمی    

اند در     های مختلفة توليد در برابر يکديگر توجيه نموده                    کاالها در رشته       متقابل قيمت   
نسبت سرماية خود بر اين خوان         شودکه همة آنها به اين امر مربوط می کمال سادگی به

زدة آنها با اضافه          جيب  کلّ، ادعا دارند. چون سود به       ارزش يغمای مشترک يعنی اضافه
کندکه علل     طور جِلوِه می      آنان اين       اند متفاوت است در نظر           کشيده   ن که بيرو    ارزشی    

د بلکه جهات   ي نما  تراز می     کلّ هم   ارزش     شان را در اضافه        که شرکت   موازنة آنها نيست     
که   طور ساده و اعم از هر علّتی            آنها سود به      نظر  زيرا به     ، آفريند  خود سود را میمزبور 

  گردد. شدة کاالها ناشی می تمامای بر قيمت  داشته باشد، از افزوده
داران راجع به            برای بقية مطالب، آنچه در فصل هفتم دربارة تصورات سرمايه                           

گفته شده، درمورد سود متوسط نيز معتبر است. درآنجا مطلب فقط                       ارزش    منشأ اضافه
و  بودن قيمت بازارکاالها             که با معلوم     گرديده است      نَحوِ ديگری مطرح       جهت به   ازآن    
مهارت شخصی،     به   شده منوط    تمام  های درقيمت جوئی ازکار، صرفه مشخصی شیک بهره

  درجة دقّت وغيره است.
  
  

  
  پايان بخش دوم

  
  

 



     سومکاپيتال. جلد     ۳۲۰

  

 ���%�"�  : ()*�+ ,"$�� #�$ -.*��/   !"�  
  

  مسيزدهفصل 

  

  دربارة خود قانون
  
  
  

 اضافی] محصول= محصول اضافی، اضافه کار=کار اضافی، اضافه ارزش= ارزش [اضافه

، نمايانگر     ۱۰۰مبلغ   سرماية متغيری، مثالً به        بودن دستمزد و روزانة کار،                ا معلوم  ب 
درآمده است و سرماية مزبور شاخصی برای اين تعداد                        حرکت   کارگرِ به     تعداد معينی    

نفرکارگر،گيريم         ۱۰۰استرلينگ دستمزد       ليرة  ۱۰۰که  کنيم رود. مثالً فرض شمار می به
يک   ارزش را به         اضافه    کار الزم و        نفرکارگر مزبور  ۱۰۰ه برای يک هفته، باشد. چنانچ

اندازه انجام دهند ولذا طی روز برای خود، يعنی برای بازتوليد دستمزدشان و برای                                          
کارکنند، آنگاه جمع محصول       ارزش، زمان يکسانی  دار، يعنی برای توليد اضافه سرمايه

 ليرة  ۱۰۰يلة آنان توليد شده است به         وس  که به ارزشی  استرلينگ و اضافه ليرة ۲۰۰= آنها 

vارزش، يعنی  استرلينگ بالغ خواهد شد. نرخ اضافه
 m = ،۱۰۰  چنانکه    گردد. ولی       % می

بنابراين برحسب          cارزش، برحسب درشتیِ سرماية ثابت                   نرخ اضافه     ديديم، اين         و 

cشت زيرا نرخ سود =        های سود بسيار مختلفی خواهد دا ، نرخ cميزان سرماية کلّ 
 m  

  % باشد آنگاه: ۱۰۰ارزش   نرخ اضافهاست. هرگاه 
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ṕ  =150صورت  باشد درآن c  =۵۰    ،v  =۱۰۰اگر  
100  =3

  % خواهد بود2۶۶

ṕ  =200صورت  باشد درآن c  =۱۰۰  ،v  =۱۰۰اگر  
  % خواهد بود۵۰=  100

ṕ  =300صورت  باشد درآن c  =۲۰۰  ،v  =۱۰۰اگر  
100  =3

  % خواهد بود1۳۳

ṕ  =400صورت  باشد درآن c  =۳۰۰  ،v  =۱۰۰اگر  
  % خواهد بود۲۵=  100

ṕ  =500صورت  باشد درآن c  =۴۰۰  ،v  =۱۰۰اگر  
  % خواهد بود.۲۰=  100

  

های سودی    ارزش درنرخ  کار، نرخ اضافه کشیِ ماندن درجة بهره سان با ثابت بدين
گرا هستند، زيرا همراه با افزايش قدر مادیِ سرماية ثابت،                   کندکه پائين نمايش پيدا می

نيز (اگرچه به                               ثابت ولذا حجم سرماية کلّ  ارزشیِ سرماية  ر  نسبت      مقدا هم  همان 
   کند.   نمو می )١(نباشد)

هرگاه عالوه بر اين فرض شودکه اين تغيير تدريجی در ترکيب سرمايه، تنها در        
های توليد يا در        وبيش در همة ميدان          کم   دهد بلکه    محيط توليد جدا از هم روی نمی             

گيرد و بنابراين مستلزم تغييراتی در ترکيب متوسط                     کليدی توليد انجام می         های   محيط 
با                             سرما  ية کلّ جامعة مشخص است، آنگاه اين نمو تدريجی سرماية ثابت در نسبت 

کشیِ   ارزش يا درجة بهره            ماندن نرخ اضافه        سرماية متغير، بايد ضرورتاً، با وجود ثابت                 
در پِی داشته باشد. ولی             را   نرخ عمومیِ سود       يک تنزل تدريجی در        سرمايه ازکار،         

سان نموده شدکه با گسترش شيوة         داری بدين سرمايهپيش از اين قانونی از شيوة توليد 
-توليد مزبور، در نسبت ميان سرماية متغير به ثابت ولذا در نسبت آن با سرماية کلِّ به                     

که همان تعداد       دهد. اين تنها بدين معناست           درآمده، کاهشی نسبی روی می               حرکت  
کار   به   معلومی    ارزشی     مقدار     با  متغير سرماية وسيلة که به کاری نيروی مقدار کارگر، همان

داری     که در درون توليد سرمايه           ای های توليدی ويژه شود، درنتيجة اُسلوب انگيخته می
                                                

 ) دو هالل از مترجم است.۱(
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سرماية   آالت و انواع          توليد، ماشين     ای از وسايل     يابد، حجم پيوسته فزاينده گسترش می
 آنها کار    آورد، روی          حرکت درمی      استوار، مواد خام وکمکی را طی همان مدت به                     

 سرماية ثابتی را که مقدار            نمايد و بنابراين        طور بارآور مصرف می            کند وآنها را به        می 

رونـدة     کاهش نسبی پيش     آورد. اين         حرکت درمی       به   کند  آن پيوسته نمو می       ارزشی   
آلی مرتباً      سرمايه، با ترکيب        سرماية متغير درنسبت با سرماية ثابت ولذا درنسبت با کلّ  

ط اجتماعی يگانگی دارد. باز همين پديده عبارت از بيان ديگری                            بالندة سرماية متوس    
- است. بارآوریِ مزبور درست بدين                  کار   گسترش بالندة نيروی بارآور اجتماعی                 برای

 وسيلة همان تعدادکارگر ودر همان مدت، از راه افزايش                               شودکه به    سان نموده می     
بيشتری مواد خام وکمکی به            طورکلّی، مقدار        سرماية استوار به      آالت و   کاربرد ماشين

با ارزان            گردد. اين افزايش حجم ارزشی                   محصوالت مبدل می        گشتن   سرماية ثابت 
که افزايش مزبور بيانگر ميزان نمو واقعی      فزايندة محصوالت همراه است ــ هرچند هم

دهند. درواقع          می  سرماية ثابت را تشکيل       های مصرفی نباشدکه پيکرمادیِ   حجم ارزش
شودکه آن محصول شامل          محصول جداگانه مورد توجه قرارگيرد ديده می                      اگر هر    

تر توليد، يعنی نسبت به آن درجاتی از                 کار، در نسبت با درجات پست              مقدارکمتری     
توليد،  کاررفته در وسايل که درآنها سرماية نهاده درکار، نسبت به سرماية به توليد است

که ما درآغاز اين            ابراين آن رشته فرضياتی        گيرد. بن     در رابطة بسيار بزرگتری قرار می                
سازند. توليد مزبور با            داری را منعکس می         گرايش واقعیِ توليد سرمايه            ايم   کرده    بحث 

آلی برتری      از پيش ترکيب      متزايد سرماية متغير دربرابر سرماية ثابت، بيش      نسبی کاهش
ماندن    که با يکسان     آورد و نتيجة بالواسطة آن اينست                وجود می     از سرماية کلّ را به         

ارزش در نرخ سودی بيان               کشی ازکار، وحتّا با باالرفتن آن، نرخ اضافه                        درجة بهره     
گرددکه پيوسته درحال نزول است. (بعداً خواهيم ديدکه چرا تنزل مزبور نه در                                       می 

گردد.)      تدريجی نمودار می      سوی نزول گرايشی به صورت اين شکل مطلق بلکه بيشتر به
يک نَحوِه   ايش تدريجی نرخ عمومیِ سود در جهت نزول، فقط عبارت از                   گر بنابراين
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روندة بارآوریِ اجتماعیِ                درموردگسترش پيش          داری     بيان خاص شيوة توليد سرمايه         
طور   تواند بنا به علل ديگر به          که بگوئيم نرخ سود نمی        کار است. مقصود ما اين نيست      
داری  اين        بر ماهيت شيوة توليد سرمايه          گفته شد و بنا    گذرا تنزل نمايد، ولی با آنچه              

ارزش در         اضافه    ثبوت رسيدکه نرخ عمومی متوسط            مثابه ضرورت مستقلّی به         امر به   
گراست    که تنزّل    جريان پيشرفت اين شيوة توليد ناگزير بايد در نرخ عمومیِ سودی                           

کار   کار زندة مورد استفاده پيوسته نسبت به حجم                   اينکه حجم    نمايش پذيرد. نظر به         
که   توليدی    يعنی نسبت به وسايل      آورد،       حرکت درمی        به کار زنده         که  ای   يافته   تجسم 

يابد، آنگاه ناگزير بايد آن جزئی از                   کاهش می    کند، پيوسته    طور بارآور مصرف می   به
کند نيز با مقدار     ارزش تجسم پيدا می  نيافته است و در اضافه کار اُجرت که کار زنده اين

ای قرارگيرد. ولی اين نسبت                 کاهنده    کاررفته در نسبت پيوسته          کلّ به   سرماية    ارزشی   
دهد و    که نرخ سود را تشکيل می     کاررفته همانست سرماية کلِّّ به  ارزش به  حجم اضافه

  لذا ضرورتاً نرخ مزبور هم بايد پيوسته تنزل نمايد.
نکه در   کند، ولی چنا      اگرچه پس از توضيحات فوق، اين قانون ساده جِلوِه می                       

کشف   های بعدی خواهيم ديد، تاکنون هيچ تحقيق اقتصادی موفق به                          يکی از بخش    
های پرتضاد رنج         کوشش  ديد و در ميان        آن نشده است. محقق اقتصادی، پديده را می          

  آن بيابد. ولی نظر به اهميت بزرگی                پيچيد تا مگر توضيحی برای        خود می    برد و به     می 
آنچنان معمائی       مسئله    که اين    گفت  توان    داری دارد، می ايهکه اين قانون برای توليد سرم

حلّ   به بعد، تمام اقتصاد سياسی پيرامون راه            آدام اسميثدهدکه از زمان  را تشکيل می
نيز عبارت از       آدام اسميث     گوناگون پس از         های   چرخد و اختالف ميان مکتب     آن می

است. اما اگر ازسوی      آمده عمل گشودن اين راز به که برای است هائی تفاوت درکوشش
اين نکته توجه شودکه اقتصاد سياسی تاکنون درعين اينکه کورماالنه پيرامون            ديگر به

بندی دقيقی در       تفاوت ميان سرماية ثابت و متغيرگشته، هرگز موفق به دادن فورمول                             
ز ارزش و سود را از هم جدا نساخته و هرگ   آن باره نشده است، و اينکه هيچگاه اضافه
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که   اش   کننده   طورکلّی درحالت سره، يعنی با تميزدادن آن از اجزاِء ترکيب                             سود را به    
سود بازرگانی، بهره، بهرة زمين ــ  اند ــ مانند سود صنعتی،  برابر يکديگر استقالل يافته

اين امرکه اقتصاد سياسی هرگز تفاوت در ترکيب                     مطرح ننموده است، و با توجه به             
ای تحليل نکرده است،         طور ريشه     يز تشکيل نرخ عمومیِ سود را به         آلی سرمايه ولذا ن        

که چرا اقتصاد سياسی نتوانسته است اين معما را بگشايد جنبة                      آنگاه ديگر اين مسئله          
  دهد. اَسرارآميز خود را از دست می

  

که در    ای   ما تشريح اين قانون را بر بيان چگونگی انقسام سود به مقوالت مختلفه               
بودن اين بيان از تجزية              ايم. مستقل     اند عمداً مقدم داشته          گر استقالل يافته    مقابل يکدي    

شود، خود ازپيش     های متفاوتی از اشخاص می گروه که نصيب ای سود به اجزاِء مختلفه
که درمورد       استقالل قانون را درصورت عام آن نسبت به تقسيم مزبور و روابط متقابلی

که در اينجا مورد بحث            کند. سودی     ردد، ثابت می      گ  های سودبر ازآن ناشی می            رشته 
آن با سرماية متغيری  جای سنجش است،که به ارزش  ماست فقط نام ديگری برای اضافه

گردد. بنابراين تنزل     ارزش ناشی ازآنست تنها در رابطه با کلّ سرمايه بيان می  اضافهکه  
ريخته است ولذا        اية پيش  ارزش با سرم         نرخ سود بيانگر تنزل نسبت ميان خود اضافه                

  های مختلف است. گروه ارزش ميان  مستقل از هرگونه تقسيم اين اضافه
  

 c : v    که ترکيب    داری، درصورتی          ای از رشد سرمايه   سابقاً ديده شدکه در درجه
% است   ۱۰۰ارزش که برابر با            نموده شود، نرخی از اضافه            ۱۰۰:  ۵۰صورت  سرمايه به

3در نرخ سودی برابر با         
صورت   به   c : v    که  گردد، و در درجة ديگری               % بيان می    2۶۶

% است   ۲۰که   ارزش فقط در نرخ سودی             شود، همان نرخ اضافه         نمايان می     ۴۰۰:   ۱۰۰
کشور صادق است،       درپِی در يک       کند. آنچه درمورد درجات رشد پِی                  بيان پيدا می     

همزمان و درکنار يکديگر وجود               که درکشورهای مختلف           دربارة درجات رشدی             
که درآنجا نخستين ترکيب سرمايه،             ای   کند. درکشور رشدنيافته           دارند نيز صدق می        
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3آورد، نرخ عمومی سود =       وجود می ترکيب متوسط را به
که   شود، درحالی       % می  2۶۶

خ عمومی    نر که درآنجا درجة رشد بسيار باالتر است،                    کشوری    درکشور دوم، يعنی          
  % خواهد بود.۲۰سود = 

است آنگاه از بين برود ويا حتّا برعکس         اختالف ميان نرخ سود دوکشور ممکن
شودکه درکشورکمتر رشديافته کار جنبة غيربارآور داشته باشد ولذا کميت بزرگی                                

کمتری   کاال، ارزش مبادلة بزرگتر در ارزش مصرف                       ازکار در مقدارکمتری از همان                
کارگر مجبور باشد قسمت بزرگتری از وقت خود را برای                            بنابراين      نمايش يافته و      

بازتوليد وسايل زيست خويش و يا ارزش آن و جزِءکمتری ازآن را برای توليد اضافه    
تر   ارزش پائين        که نرخ اضافه      نَحوی  دهد به تحويل کارکمتری نموده اضافه ارزش صرف  

3تر رشديافته    کارگرکشورکم       قرارگيرد. چنين است مثالً چنانچه
روزانة کار را برای             2

3خودش و     
که تحت فرضيات     ای   گونه   دار صرف نموده باشد به           آن را برای سرمايه           1

3که بابت آن      کاری    مثال پيشين همان نيروی        
ای   پرداخته شده است فقط افزوده              1۱۳۳

3ميزان  به
3  ميزان    متغيری به     سرمايةصورت درمقابل  باشد. درآن داده تحويل 2۶۶

1۱۳۳ ،

3ارزش به  گيرد. بنابراين نرخ اضافه قرار می ۵۰ميزان سرماية ثابتی به
2۶۶    :  3

1۱۳۳ =۵۰  %

3 گردد و نرخ سود برابر بالغ می
2۶۶   :3

2يا تقريباً  1۱۸۳
  شود. % می1۳۶

بررسی     مورد     گردد    می   تقسيم   سود آنها ميان راکه مختلفی اجزاِء تاکنون ما که ازآنجا
شويم   یايم، اجزاِء مزبور هنوز برای ما وجود ندارند ولذا آنچه ذيالً متذکّر م   قرار نداده

  هائی  کشور   فقط برای احتراز و جلوگيری از سوءتفاهمات است و بس. درمقايسه ميان       
-کشورهائی با توليد سرمايه           که در درجات مختلفة تکامل قرار دارند ــ ازجمله ميان                         

وسيلة   کارگر به       که درآنجا هرچند در واقعيت               کشورهائی       يافته وآن       گسترش   داری     
کار هنوز تحت انقياد سرمايه درنيامده است اگر مثالً                       ود ولی   ش دار استثمار می       سرمايه  
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بخواهيم سطح ملّی نرخ سود را بنابرسطح ملّی نرخ بهره بسنجيم دچار خطای فاحشی                
ای دارند        گسترده    داری    توليد سرمايهکه  کشورهائی ايم. ازاين قبيل است مقايسة آن شده

کند   می   اداره       خودرا مستقل، اقتصاد دهقانمثابه  ، به)١(که درآنجا رعيت مثالً باهندوستان
اينکه     که تحت انقياد سرمايه قرارگرفته باشد، درعين     ولذا توليدش هنوز توليدی نيست

اورا بربايد بلکه، اگر بخواهيم        اضافیِ تنها همةکار پول نه شکل بهرة تواند به رباخوار می
اورا نيز تصاحب       دستمزد از است حتّا قسمتی گفته باشيم قادر داری سخن زبان سرمايه به

  درکشورهائی        که  درصورتی      گيرد،    می دربر را سود از باالتر سود و همة مزبور بهرة نمايد.
ارزش      داری پيشرفته است، بهره تنها نمايانگر جزِء مشخصی از اضافه                    که توليد سرمايه

  ی است طور عمده تابع چنان شرايط            يا سود است. ازسوی ديگر، دراينجا نرخ بهره به                     
-سود سرو وجه با هيچ که به بزرگان، يعنی به صاحبان بهرة مالکانه) (مساعدة رباخوار به

عکس فقط نمايانگرآن هستندکه رباخوار در چه نسبتی بهرة مالکانه را  کار ندارند و به
  نمايد. تصاحب می

داری متفاوت است ولذا دارای                   که درجه پيشرفت توليد سرمايه             درکشورهائی       
کنندة   ارزش (که يکی از عوامل تعيين                های مختلف سرمايه هستند، نرخ اضافه            ترکيب  

تر است    کوتاه    کار   که روزانة عادیِ          کشوری    تواند درآن        رود) می      شمار می   نرخ سود به    
باالتر ازکشوری قرارگيردکه درآنجا روزانة کار بلندتر است. اوالً: هرگاه روزانة کار                

ساعتة   ۱۴کار، برابر با روزانة کار                 البودن شدت آهنگ       ساعتة انگلستان، نظر به با         ۱۰
کارگر     کار اضافی   ساعت ۵بودن انقسام روزانةکار،  است با يکسان اتريش باشد، ممکن

کارکارگر اتريشی باشد.            ساعت  ۷انگليسی در بازار جهانی نمايندة ارزشی باالتر از                         
انة کار بيش ازآن انگلستان        که در اتريش قسمتی از روز ثانياً: با اين وجود ممکن است

  گردد. کار اضافی صرف

                                                
 که درواقع تصحيفی از واژة رعيت است. گفته شده Ryot ) در متن۱(
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ارزش انعکاس         اضافه  فزايندة حتّا نرخ يا نرخ يکسان سود،که درآن نرخ تنزل قانون
که درمقدارمعينی ازسرماية متوسط اجتماعی،             معناست ديگرسخن بدين کند، به پيدا می

کار است پيوسته      وسايل  که نمايندة      واحد باشد، آن جزئی          ۱۰۰طور مثال      اگر فرضاً به    
زنده است پيوسته کاهش        کار    که نمايانگر     شود و جزِء ديگر همان سرمايه            بزرگتر می    

پيوندد نسبت      که به وسايل توليدی می         ای کار زنده يابد. بنابراين چون مجموع حجم می
 که  ئی نيافته و جزِء ارزشی کند، آنگاه نيزکار اُجرت به ارزش اين وسايل توليد تنزل می

يابد. يا      ريخته کاهش می      پيش   دهندة آنست در نسبت با ارزش مجموع سرماية                   نمايش  
شود ولذا     کار زنده می       شده، صرف    باز چنين: پيوسته جزِءکمتری ازکلّ سرمايةگذاشته  

نمايد،    کمتری جذب می      کار اضافی       نسبت مقدار خود، پيوسته          سرماية کلّ مزبور، به         
داخته به جزِء پرداختة کارِ مورد استفاده درعين               که نسبت جزِء نپر هرچند ممکن است

گفته شد، کاهش نسبی سرماية متغير و افزايش نسبیِ                 کرده باشد. همچنانکه        حال ترقی 
طور مطلق نمو کرده باشند، جز بيان ديگری برای  سرماية ثابت، ولواينکه هردو جزء به

  ترقی نيروی بارآورکار چيز ديگری نيست.
  

، و جزِء اخير برابر با           c  ۸۰    +v  ۲۰، مرکّب از      ۱۰۰ميزان     ای به کنيم سرمايه فرض
  % باشد، بدين معنا خواهد بودکه             ۱۰۰ارزش       نفرکارگر باشد. اگر فرضاً نرخ اضافه        ۲۰

کنند. فرض     دارکار می       کارگران نيمی از روز را برای خود و نيم ديگر را برای سرمايه    
نفر   ۸۰و اين جزِء اخير =   c ۲۰  +v ۸۰ کشورکمتر رشديافته سرمايه =  شودکه در يک

3کارگران  کارگر باشد. ولی اين
3روزانة کار را برای خويش الزم دارند و فقط         از  2

1 
کنيم   کنند. چنانچه همة شرايط ديگر را يکسان فرض                 دارکار می       را برای سرمايه       ازآن   

که درحالت       کنند درحالی      توليد می    ۴۰ميزان     ارزشی به    کارگران       آنگاه درحالت اول           
% است.   ۲۰کند. نرخ سود =        توليد می    c ۸۰   +v  ۲۰    +m  ۲۰    =۱۲۰.  ۱۲۰دوم معادل 

% است.   ۴۰و نرخ سود =       نمايد   توليد می    c  ۲۰    +v  ۸۰    +m  ۴۰    =۱۴۰سرماية دوم       
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که سرماية اولی        صورتی  بنابراين نرخ سود سرماية دومی دو برابر سرماية اولی است در    
ارزشی      که فقط نرخ اضافه       % يعنی دو برابر دومی است         ۱۰۰ارزشی =   دارای نرخ اضافه

کارگر و     ۲۰کار اضافی      مقدار درحالت اول            % دارد. ولی يک سرماية هم             ۵۰ميزان     به 
  نمايد. کارگر را تصاحب می ۸۰کار اضافی  درحالت دوم

  

شده درمقايسه با        کار اضافیِ تصاحب    اهش نسبیقانون تنزل متزايد نرخ سود، ياک
وجه نافیِ      هيچ حرکت درآمده است، به کار زنده به  وسيلة که به ای يافته کار تجسم حجم

حرکت درآمده و مورد               وسيلة سرماية کلّ اجتماعی به           که به   کاری    نمو حجم مطلق   
قرارگرفته        بهره   نمو حجم مطلق           کشی  تصاحب سرماية      کار اضافیِ مورد          ولذا نافیِ 

-های زير فرمان تک          که سرمايه    مزبور نيست. همچنين قانون مزبور مانع ازآن نيست                     

کار اضافی تسلّط داشته         ای   کار ولذا بر مقدار فزاينده               ای   داران بر مقدار فزاينده               سرمايه  
باشند. درموردکار اضافی ممکن است اين فزايندگی حتّا درحالتی هم روی دهدکه                                   

 )١(داران افزايش نيافته باشد. سرمايهير فرمان تکتعدادکارگران ز

  

د دو ميليون نفر، فرض              کارگری مشخصی، مثالً به             جمعيت  کنيم. چنانچه       تعدا
طول و شدت متوسط روزانة کار و نيز دستمزد و بنابراين نسبت ميان                             اين    بر  عالوه    

و ميليون نفر انجام       که اين د     کلّ کاری      کار الزم وکار اضافی را معلوم بگيريم، آنگاه                  
کند، همواره       می   تجسم پيدا    ارزش    اضافه صورت آنهاکه به اضافی کار  دهند وهمچنين می

کار   که اين    نمايد. ولی با افزايش حجم سرماية ثابتی           مقدار ارزشی يکسانی را توليد می
آورد ــ اعم از سرمايـة استوار وگـردان ــ نسبت اين مقـدارِ ارزشی                                حرکت درمی      به 

آن نيـز     کند، چه با ارزش حجم سرمايـة ثابت، ارزش        به ارزش سرماية مزبور تنـزل می
گرچه از اين پس نيز          نمايد. بنابراين        همان نسبت هم نبوده باشد ــ ترقی می   ــ اگرچه به

                                                
جملة  صورت نيم جملة اخير احتراز شود مترجم جملة آخر راکه درمتن به ) برای آنکه از پيچيدگی۱ِ(

 شکل جملة جداگانة فوق درآورده است. معترضه آمده به
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وسيلة   کار اضافی به     مانند پيش همان مقدارکار زنده زير فرمان قرار دارد و همان حجم
جهت   ازآن      نه   رابطه     اين    کند.   می تنزل ولذا نرخ سود مزبور نسبت شود، می جذب سرمايه

که حجم    کار زنده تنزل نموده بلکه تغيير نسبت بدان سبب است    کندکه حجم تغيير می
آيد افزايش پذيرفته است.            حرکت درمی      زنده به  وسيلةکار که به ای يافته کارِ قبالً تجسم 

-حرکت   کارِ به کار و اضافه با مقدارمطلقاست، مطلق نيست، ودرواقع  کاهش نسبی اين

درآمده هيچ سروکاری ندارد. تنزل نرخ سود ازکاهش مطلق جزِء متغير سرماية کلّ                                   
جزِء ثابت   درمقام سنجش با آن آن، ازکاهش کامالً نسبی ازکاهش شود، بلکه ناشی نمی

  خيزد. سرمايه برمی
کند درمورد       کار صدق می     هکار و اضاف      که دربارة مقدار معينی            بنابراين حکمی     

ای ازکارگران نيز معتبر است ولذا با توجه به معلومات مفروض حکم                               تعداد فزاينده       
نيافتة    ويژه درمورد جزِء اُجرت           ای ازکار و به طورکلّی دربارة هر حجم فزاينده مزبور به

ون ميلي ۳ميليون نفر به    ۲کارگری از       کار اضافی، صادق است. چنانچه جمعيت      آن، يعنی
کارگری     اين جمعيت    صورت دستمزد به       که به   نفر افزايش يابد و نيز سرماية متغيری               

گردد و بالعکس         ميليون بالغ     ۳ميليون بود اکنون به           ۲شود و درگذشته       پرداخت می     
نمايد، آنگاه با فرضيات پيشين (روزانة   ميليون ترقی۱۵ميليونیِ پيشين به  ۴سرماية ثابت 

% ۵۰نسبت   ارزش، به        کار، يعنی اضافه     ارزش)، حجم اضافه  اضافه کار و نرخ ثابت ثابت
رغم اين      علی   همه  رسد. با اين  ميليون می ۳ميليون به  ۲کند و از  يعنی نيم برابر ترقی می

ارزش، نسبت ميان           اضافه    کار ولذا حجم مطلق         يابی حجم مطلق اضافه        % افزايش      ۵۰
سرماية    ارزش به       کند و نسبت اضافه   تنزل پيدا می ۱۵:  ۳به  ۴:  ۲سرماية متغير وثابت از 

  شرح زيرين خواهد بود (برحسب ميليون): کلّ به

   I     .c ۴  +v ۲  +m ۲      ،c  =۶      ،ṕ  =3
1۳۳%  

II   .c ۱۵  +v ۳  +m ۳      ،c  =۱۸    ،ṕ  =3
2۱۶%  
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  رزش نيم برابر باالرفته، نرخ سود درحدود نيم برابر نسبت به                        ا  که حجم اضافه درحالی
کلّ سرماية     که در نسبت با       ارزشی     غير از اضافه      گذشته تنزل يافته است. ولی سود به            

اجتماعی حساب شده است چيز ديگری نيست، و بنابراين چنانچه حجم سود، يعنی                            
ارزش است.      اضافه  با مقدار مطلق آن، اجتماعاً مورد توجه قرارگيرد، برابر  مقدار مطلق

بزرگی يافته        کاهش   ريخته  کلّ سرماية پيش حجم سود به سان باوجود اينکه نسبت بدين
نرخ عمومیِ سود روی داده مقدار                 که در     کاهش بزرگی      رغم   ديگرسخن علی    و يا به   
تعداد    است ممکناست. پس  % ترقی نموده۵۰ميزان  کلّ آن، به سود، يعنی حجم  مطلق

   حرکت   وسيلة سرمايه به     که به   کاری    ارگران مورد استفادة سرمايه ولذا حجم مطلق                   ک 
شود،   وسيلة سرمايه جذب می       که به   کاری    درآمده است، و بنابراين حجم مطلق اضافه                 

مزبور     که سرماية    سودی    توليدشدة سرمايه وبالنتيجه مقدارمطلق         ارزش  ولذا حجم اضافه
ا وجود تنزل تدريجی نرخ سود، تدريجاً افزايش يابد.                       آورد، نمو کند و ب          دست می   به 

از نَوسانات       نظر  داری ــ صرف      توليد سرمايه      برپاية الوقوع نيست. امر ممکن يک تنها اين
  است.  الوقوع الزمموقت ــ اين امری 

حال روند انباشت نيز هست.      داری، بنا بر سرِشت خود، درعين روند توليد سرمايه
بايد بازتوليد         که  ئی  ارزشی     تودة     داری،آن سرمايه توليد يشرفتپ که درجريان مديدي سابقاً

ماندن    کار، حتّا درصورت ثابت           گردد و نگاهداری شود، چگونه با باالرفتن بارآوریِ                  
کار اجتماعی       کند. ولی باتکامل نيروی        ونمو می يابد می کارِ مورداستفاده افزايش نيروی

دهند،    جزئی ازآن را تشکيل می     توليد ه، که وسايل های مصرف ايجادشد حجم ارزش
که از راه تصاحب آن، دارائی افزودة مزبور                          ئی کند. وکار اضافی باز هم بيشتر نمو می

توليد نيست بلکه وابسته به  تواند باز به سرمايه مبدل شود، بسته به ارزش اين وسايل  می
گيرد)، زيراکه در روند توليد                 می است (که وسايل زيست را نيز در بر آن وسايل حجم

توليد    کارگر را با ارزش سروکاری نيست بلکه سروکار او با ارزش مصرف وسايل                                  
ای مادی برای ترقی             که مالزم آنست خود وسيله            است. اما انباشت وگردآئیِ سرمايه              
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و کارگری      توليد متضمن افزايش جمعيت         نيروی بارآور است. ولی اين ازدياد وسايل        
طور عمده همواره از    که به ايجاد جمعيتی متناسب با سرماية اضافی وحتّا جمعيتی است

است. هرگاه      کارگری    جمعيت اضافه مستلزم کند ولذا می آن تجاوز های حدود نيازمندی
کارگریِ زير فرمان خود فزونی داشته باشد، آنگاه      جمعيت به سرمايه موقتاً نسبت اضافه

-وسيلة ترقی دستمزدها ولذا با ماليمتر       ی تأثير خواهد نمود. ازسوئی بها گونة دوگانه به

سازد و    تر می   کارگری، زناشوئی را آسان              ساز و نابودکنندة نسل         نمودن شرايط ويران         
گردد و ازسوی ديگر از راه استفاده از                      کارگری می      تدريجاً موجب ازدياد جمعيت            

-کارانداختن و بِهسازیِ ماشين   آورند (به یوجود م ارزش نسبی به  که اضافه هائی اُسلوب

جمعيت نسبی بيافريندکه        تواند با سرعت خيلی بيشتر مصنوعاً يک اضافه              آالت)، می       
رود، زيرا        شمار می  ای برای ازدياد واقعی و سريع تعداد جمعيت به نوبة خودگرمخانه به

ز سرِشت روند انباشت     داری، فقر خود موجِد جمعيت است. بنابراين ا توليد سرمايه در
خود اين      خودیِ    است ــ به   داری   که فقط منزلگاهی از روند توليد سرمايه داری ــ سرمايه

شدن به سرمايه      که برای مبدل        توليدی    شودکه حجم فزايندة وسايل            نتيجه حاصل می   
ائد   کارگری استثمارپذيری را، که متناسباً يا حتّا ز                   جمعيت   اند، همواره        تخصيص يافته   

کند، تحت اختيار داشته باشد. پس در جريان                   بر احتياج آن سرمايه افزايش پيدا می                 
- تصاحب   پذير و   کارِ تصاحب اضافه که حجم پيشرفت روند توليد و انباشت ضروراست

حجم مطلق سود مورد تصاحب سرماية اجتماعی، رشد نمايد. ولی همين                       گشته، ولذا 
شوندکه با رشد حجم سرماية ثابت، ارزش   وجب میقوانين حاکم بر توليد و انباشت م
آن جزئی از       تر از ارزش سرماية متغير، يعنی              ای سريع    سرماية مزبور با تصاعد فزاينده             

کند. بنابراين خود همين قوانين               گذاشته شده است، ترقی        که در ازاِءکار زنده              سرمايه  
کنند و   د فراهم می     سرماية اجتماعی هم فزايندگی در حجم مطلق سو                 هستندکه برای     

  آورند. وجود می هم يک نرخ کاهندة سود به
کار   آن در بارآوری           داری و تکامل همپای     توليد سرمايهکه در پيشرفت  اين مسئله



     سومکاپيتال. جلد     ۳۳۲

  

های توليد ولذا محصوالت، همان مقدار ارزشیِ پيشين نمايانگر      اجتماعی و تعدد رشته
کنونیِ    ای است، در بحث        ه های مصرف و وسايل بهزيستی تدريجاٌ فزايند              حجم ارزش

  ما مورد توجه قرار نگرفته است.
درمقياس      کار   روندهای    مستلزم داری سرمايه يابندة توليد وانباشت گسترش حرکت

برتَر و بزرگتر است ولذا درمورد هر بنگاه جداگانه، با ابعاد بيش از پيش بزرگتر و                                       
ها (که     گردآئیِ بالندة سرمايه           ين ريزی منطبق با آن مالزمه دارد. بنابرا                    افزايش سرمايه      

اينکه    داران همراه است) درعين            سرمايه کمتر، با افزايش تعداد ميزان حال، ولو به درعين
شمار  داری است يکی از نتايجی نيز به               يکی از شرايط مادیِ توليد و انباشت سرمايه                 

تحت  وجودآورده است. دست در دست اين جريان و                        رودکه خود اين توليد به             می 
کمابيش توليدکنندگان مستقيم هستند،            که  های مزبور ازکسانی           تأثيرات متقابل پديده          

داران،       سرمايه   که چرا تک     سان مفهوم است     شود. بدين نَحوِ فزاينده سلب مالکيت می به
کارگری     آنها زياد باشد)، بر سپاه   که تنزل نسبت ميان سرماية متغير وثابت هم (هراندازه 

و با وجود آنکه نرخ سودکاهش                 کنند و همزمان       ای فرمانروائی می           بزرگ فزاينده        
شود افزايش       وسيلة آنها تصاحب می       که به   ارزش ولذا سودی           پذيرد، حجم اضافه         می 

داران       سرمايه   تک کارگری زير فرمان             های   گرد توده       که موجب    کند. عللی    پيدا می   
کاررفته، از        ثابت به    گردد، درست همانهائی هستندکه موجب تورم حجم سرماية                     می 

کار زندة مورد استفاده        ای در برابر حجم نسبت فرازنده مواد خام وکمکی را نيز بهقبيل 
  سازد. فراهم می

کارگری،      جمعيت بودن     است در اينجا متذکّر بودکه با مشخص        کافی براين  عالوه
تشديدآهنگ       اي   افزايش معلول تطويل     يابد ــ خواه اين  ارزش افزايش هرگاه نرخ اضافه

کار باشد ــ     روزانة کار و خواه معلول تنزل ارزش دستمزد درنتيجة گسترش بارآوریِ                  
آنکه سرماية متغير در        رغم   ارزش ولذا حجم مطلق سود بايد ضرورتاً، علی     حجم اضافه

  کاهش يافته است، نمو نمايد. نسبت با سرماية ثابت
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صورت تنزل نسبی       که به   نينی همان ترقی نيروی بارآورکار اجتماعی، همان قوا                        
يابند    است نمايش می      که باآن همراه        متغير درمقابل سرمايةکلّ وانباشت شتابانی سرماية

صورت نقطه  کند و به که ازسوی ديگر انباشت مزبور خود معکوساً تأثير می ــ درحالی
اية  عزيمتی برای ترقی باز هم بيشتر نيروی بارآور وکاهش نسبیِ باز هم زيادتر سرم                                   

نظر از نَوسانات موقت، در    که، صرف آيد ــ و خالصه همين پيشرفت است متغير درمی
ارزش     اضافه    مطلق   فزايندة حجم      استفاده  ودرترقی کار مورد کلّ نيروی افزايش فرازندة

  کند. ولذا در حجم مطلق سود، تجسم پيدا می
حال از     آن درعين      ای، که طبق      شود: اين قانون دوجنبه  اکنون اين سؤال مطرح می

مطلق سود سرچشمه    حجم  شود وهم افزايش   سود ناشی می نرخکاهش  همان علل هم
  که در شرايط مشخص معلوم، حجم            که بر اين پايه قرارگرفته است              گيرد، قانونی       می 

کلّ   چنانچه   کند ولی ارزش، افزايش پيدا می شده ولذا حجم اضافه کار اضافی تصاحب
مثابه بخش سادة سرمايةکلّ مورد توجه     ای به سرماية جداگانهگردد ويا  سرمايه ملحوظ

شوند، در چه شکلی بايد          ارزش مقادير يکسانی می             قرارگيرد، آنگاه سود و اضافه                
  نمايش يابد؟

کنيم   می  آن حساب     جزِءمشخصی از سرمايه،که ما نرخ سود را طبق         آن کنيم فرض
 c۸۰   +  v  ۲۰فرضاً از که  مايه استکلّ سر بيانگر ترکيب متوسط ۱۰۰باشد. اين۱۰۰مثالً 

که چگونه نرخ متوسط سود در           کتاب ديديم       تشکيل شده است. در بخش دوم اين              
های توليد مختلف، نه بر اساس ترکيب ويژة سرماية هرکدام ازآنها، بلکه بنا بر                                  رشته 

گردد. باکاهش نسبیِ سرماية متغير درمقابل          ترکيب متوسط اجتماعی سرمايه تعيين می
ماندن و يا حتّا        ، نرخ سود با وجود يکسان          ۱۰۰سرماية ثابت ولذا نسبت به سرماية کلّ    

ارزش، يعنی نسبت آن          نسبیِ اضافه     کند ومقدار     کار، تنزل می کشیِ باالرفتن درجة بهره
نمايد. ولی تنها اين مقدار نسبی تنزل                ، تنزل می    ۱۰۰ريختة    پيش   به ارزش همة سرماية        

نمايد نيز     تائی جذب می       ۱۰۰که سرماية کلّ      ارزش يا سودی         کند. مقدار اضافه         نمی 
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ای با ترکيب        ، سرمايه     % ۱۰۰ميزان     ارزشی به     نرخ اضافه    يابد. با      کاهش می    طور مطلق    به 
c ۶۰  +v ۴۰ ای   کند، سرمايه     توليد می   ۴۰ميزان ارزش ولذا حجم سودی به حجم اضافه

ای با     آورد و در سرمايه          وجود می     به  ۳۰حجم سودی برابر با         c  ۷۰    +v  ۳۰با ترکيب     
ارزش     حجم اضافه    نمايد. اين تنزل مربوط به  تنزل می ۲۰، سود به c ۸۰  +v ۲۰ترکيب  

کمتری   ميزان    طورکلّی    به  ۱۰۰چون سرمايةکلّ شودکه می ولذا سود است و ازآنجا ناشی
کمتری   کشی و نيز ميزان       درجة بهره       ماندن    آورد و با يکسان         حرکت درمی      کار زنده به  

کند. هرگاه برای          ارزش توليد می        اندازد، لذا مقدارکمتری اضافه                 راه می     کار به    اضافه  
ای را     اجتماعی ولذا سرمايه          ارزش، هر جزئی از اجزاِء سرماية       گيری ميزان اضافه اندازه

منزلة واحد سنجش اختيار نمائيم ــ و اين                که دارای ترکيب متوسط اجتماعی است به         
طورکلّی تنزل نسبی        شود ــ آنگاه به      مورد هر محاسبة سود انجام می          که در عملی است

گفته نرخ سود بدين        ارزش و تنزل مطلق آن يکسان خواهد بود. درحاالت پيش          اضافه
ارزش توليدشدة همان          کندکه درواقع حجم اضافه           % تنزل می  ۲۰% و۳۰% به۴۰سبب از 

نموده است. ازآنجاکه مقدار               تنزل   ۲۰و  ۳۰به  ۴۰طور مطلق از       سرمايه، ولذا سود، به          
است، هرتنزلی       ۱۰۰شود معلوم و =      ارزش سنجيده می که باآن اضافه ای ارزشی سرمايه

کاهش    تواند جز بيان ديگری برای              ارزش و اين مقدارِ ثابت نمی               در نسبت ميان اضافه       
است.   ارزش و سود چيز ديگری باشد. اين درواقع يک همانگوئی                         مقدار مطلق اضافه

ماهيت     از     کند  کاهشی بروز می   ايم، خود اين امرکه چنين اثبات رسانده نچنانکه بهآ ولی
  آيد. داری بيرون می روند توليد سرمايه تکامل

ارزش ولذا سود در  کاهش مطلق اضافه که موجب ولی ازسوی ديگر، همان عللی
اب شوند و بنابراين در نرخ سود نيزکه برحسب درصد حس                 مورد سرماية مشخصی می

ارزش ولذا        حجم مطلق اضافه      آورند، سبب افزايش در   شده است کاهش به وجود می
اجتماعی (يعنی ازجانب جمع               گردندکه ازجانب سرماية             در حجم مطلق سودی می        

شود. اکنون بايد ديدکه اين قانون چگونه بايد نمايش يابد؟     داران) تصاحب می سرمايه
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  است؟ تضاد ظاهری متضمن چه شرايطی اين گردد، يا تنهائی بيان است به چگونه ممکن
  

که   ای   واحد از سرمايه         ۱۰۰اجتماعی ولذا هر           واحدی از اجزاِء سرماية              ۱۰۰هر 
رود و بنابراين اگر در             شمار می دارای ترکيب متوسط اجتماعی است مقدار معلومی به

کند درست   موردآن واحد،کاهش نرخ سود باکاهش مقدار مطلق سود انطباق پيدا می
شود خود مقدار       که مقدار مزبور باآن سنجيده می      ای که دراينجا سرمايه است سبب بدان

-که در دست تک      ای   ، مانند مقدار سرمايه  سرمايةکلّ اجتماعیثابتی است. ولی مقدار 

با                  عکس مقدار تغييرپذيری است            داران است، به          سرمايه    که ناگزير بايد، در انطباق 
  کاهش جزِء متغيرآن تغيير نمايد. معکوس نسبت شرايط مفروضة پيشين، به

  

،  c  ۶۰    +v  ۴۰که ترکيب سرمايه ازلحاظ درصد عبارت بود از                      در مثال پيشين     
که در اين       کنيم  % بود. فرض      ۴۰شد ولذا نرخ سود        بالغ می    ۴۰ارزش يا سود به         اضافه  

 کلّ  ارزش     صورت اضافه     درجه از ترکيب، سرماية کلّ يک ميليون بوده است. دراين                         
 c  ۸۰    +v  ۲۰شود. حاال اگر بعداً ترکيب سرمايه =                می  ۴۰۰ ۰۰۰ ولذا کلّ سود بالغ بر
 ۱۰۰کشی ازکار برای هر          درجة بهره       ماندن    ارزش يا سود با يکسان    گردد، آنگاه اضافه

ارزش يا       ايم، چون اضافه        اثبات رسانده       شود. ولی، چنانکه قبالً به          می  ۲۰واحد برابر با        
واحدی از       ۱۰۰يابد، سهم هر      افزايش می      ۴۴۰  ۰۰۰به    ۴۰۰  ۰۰۰ز  سود مثالً گوئيم ا     

ارزش پديد شده، نمو            که در نرخ سود يا در توليد اضافه               کاهشی   رغم   سرمايه نيز علی    
که، همزمان با ترکيب جديد، سرماية               پذيرشده جهت امکان اين کند. اين امر فقط به می

حرکت    به   که  ای   سرمايه    کلّ  حجم   است. نموده ترقی ۲ ۲۰۰ ۰۰۰به گرديده تشکيل که کلّی
کرده است. هرگاه          % تنزل   ۵۰که نرخ سود      % افزايش يافته درحالی            ۲۲۰  ) ١( درآمده تا      

داشت    % ، تنها امکان می  ۲۰سرمايه فقط دو برابر شده بود، آنگاه با نرخ سودی برابر با 

                                                
% افزايش يافته است. اين         ۲۲۰% گفته شده ۲۲۰جای تا  نوشتة مارکس به ) در چاپ اول و در دست۱(

 های بعدی اصالح شده است. اشتباه مسلّم قلمی در چاپ
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ا توليد    % ر  ۴۰ارزش و سود سرماية يک ميليونی پيشين با نرخ                   که همان حجم اضافه        
ارزش و      صورت اضافه     يافت درآن       کمتر از دو برابر افزايش می          ميزانی نمايد. چنانچه به
وجودآمده       گذشته به   شدکه با سرماية يک ميليونی         کمتر از ميزانی می         سود توليدشده    

ارزشش را از        گذشتة خود اضافه        آنکه با ترکيب      سرماية يک ميليونی پيشين برای       بود. 
  ترقی نمايد. ۱ ۱۰۰ ۰۰۰به ۱ ۰۰۰ ۰۰۰برساند فقط الزم بودکه از ۴۴۰ ۰۰۰به ۴۰۰ ۰۰۰

شود. آن قانون        تأييد می    ) ١( کرده بوديم       که ما سابقاً انتزاع         اينجا بار ديگر قانونی          
کار،    متغير ولذا با تکامل نيروی بارآور اجتماعی                      چنين بودکه باکاهش نسبیِ سرماية           

حرکت    کار را به      تا همان مقدار نيروی   حجم بيش از پيش بزرگتری سرمايه الزم است 
-سرمايه    توليد    که  نسبت   همان   به   نمايد. بنابراين   را جذب کار مقدار اضافه درآورده همان

جمعيت نسبی نيز پديد        وجودآمدن يک اضافه            کند، امکان به        داری تکامل پيدا می           
رآور اجتماعی     آيدکه از نيروی با وجود می به  سبب بدان  جمعيت نه  شود. اين اضافه می

يافته    افزايش    شودکه نيروی بارآور مزبور                شده بلکه بدان جهت ايجاد می           کاسته کار    
توليد    کار و وسايل زيست يا وسايل            است، و بنابراين منشأ آن عدم تناسب مطلق ميان                 

-گيری سرمايه     که از شيوة بهره است زيست نيست بلکه ناشی از عدم تناسبی اين وسايل

گيرد، ناشی از عدم تناسب ميان افزايش فرازندة سرمايه و                          شمه می داری ازکار سرچ           
  کاهندگی نسبی نياز آن به جمعيت رشديابنده است.

کاسته شده   صورت نيمی ازآن         کند درآن       % تنزل   ۵۰ميزان     چنانچه نرخ سود به       
ميزان پيشين باقی بماند ضرورتاً بايد                 است. بنابراين اگر الزم باشدکه حجم سود به                   

يابی نرخ سود، يکسان        کاهش آنکه حجم سود، درصورت دو برابرگردد. برای سرمايه
عليه، که بيانگر    فيه که نمايانگر نمو سرماية کلّ است با مقسوم بماند الزم است مضرب

                                                
  که در جلد اول کتاب سرمايه بيان شده است. نگاه                    داری است      قصود قانون عام انباشت سرمايه      ) م۱(

همين  ۹۸۲تا  ۹۳۹[ازصفحة  ۵۷۹تا  ۵۵۴، از صفحة ۲۳کنيد به ترجمة فارسی سرمايه، جلد اول، فصل
 بازنويسی] .
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نمايد بالعکس      تنزل  ۲۰به ۴۰برابر باشد. هرگاه نرخ سود از است، نرخ سود کاهش ميزان
که بود بماند.        کند تا نتيجه همان       ترقی   ۲۰  :   ۴۰که سرماية کلّ در نسبت          الزم است    

، يعنی    ۸:    ۴۰نسبت   کرده باشد آنگاه سرمايه بايد به              تنزل ۸به  ۴۰چنانچه نرخ سود از 
 ۴۰۰  ۰۰۰% سودی برابر با        ۴۰باشد با نرخ      ۱  ۰۰۰  ۰۰۰که   ای   رود. سرمايه        برابر باال      ۵
قاعده     دهد. اين      سود می   ۴۰۰ ۰۰۰يز% ن ۸نرخ  ميليونی با ۵آورد و يک سرماية  بار می به

عکس اگر     که بود باقی بماند. ولی به             که بخواهيم نتيجه همان        در موردی صادق است         
تنزل نرخ      نسبت بزرگتری از آنگاه ضرورتاً بايد سرمايه به قرار شودکه سود ترقی نمايد

که   مطلقاً همان تنها  آنکه جزِء متغير سرماية کلّ نه ديگرسخن: برای سود افزايش يابد. به
مثابه جزِء سرماية کلّ تنزل يافته است،      بود باقی بماند، بلکه با وجودآنکه درصد آن به

نسبتی باالتر از تنزل درصد سرماية     که سرماية کلّ به است طورمطلق ترقی نمايد، الزم به
ود ای زياد شودکه در ترکيب جديد خ                اندازه      متغير افزايش پذيرد. بايد سرماية کلّ به                

کار نياز داشته باشد بلکه ــ احتياج آن              ميزان جزِء متغير پيشين به خريد نيروی تنها به نه
است   ۱۰۰که =    ای   گردد. فرضاً اگر جزِء متغير سرمايه       کار بيش از نيازگذشته به نيروی

آنکه بتواند سرماية متغيری باالتر           کلّ، برای صورت سرماية آيد درآن پائين ۲۰به  ۴۰از 
  ترقی يابد. ۲۰۰کار اندازد، بايد به بيش از  به ۴۰ز ا

که بود مانده       کشی همان    کارگری مورد بهره          که تودة جمعيت    حتّا درصورتی هم
  باشد و فقط بر طول و شدت آهنگ روزانة کار افزوده شده باشد، باز هم ضرور است

با     ان حجم سابق   آنکه از هم      کاربرده باالرود، زيرا حتّا برای                      که حجم سرماية به      کار 
کشی بتوان در ترکيب تغييريافتة سرمايه استفاده نمود، بايد حجم سرماية                            شرايط بهره    

  کاررفته افزايش يابد. به
در جريان پيشرفت شيوة         کار   بنابراين همان تکامل واحد نيروی بارآور اجتماعی           

ده نرخ سود    رون    گرايشی در جهت تنزل پيش          صورت   سو به  داری، از يک    توليد سرمايه
ارزشِ      اضافه    صورت افزايش پيوستة حجم مطلق            يابد و ازسوی ديگر به            نمايش می   
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کاهش نسبیِ سرماية متغير        طورکلّی    که به   نَحوی   شود، به شده يا سود نموده می تصاحب
کند. چنانچه نموده شد، اين            و سود با يک افزايش مطلق هردوی آنها انطباق پيدا می                      

تر   آن سريع    يابدکه فراروئی     افزايشی ازسرمايةکلّ نمايش تواند در یدوجانبه فقط م تأثير
آنکه بتوان درمورد ترکيبی برتَر يا افزايش                      کاهندگی نرخ سود باشد. برای          از پيشرفت

طور مطلق نمو نموده است          نسبتاً نيرومندتری از سرماية ثابت، سرماية متغيری را که به               
اية کلّ متناسب با اين ترکيب برتَر ترقی نمايد بلکه        که سرم کار برد، تنهاکافی نيست به

-شودکه هرچه شيوة توليد سرمايه          تر هم باالرود. از اينجا نتيجه می               ضرورتاً بايد سريع

کند به مقادير بيش از پيش بزرگتری سرمايه نياز است تا                      داری بيشترگسترش پيدا می       
-ال درآيد. بنابراين در سيستم سرمايه               اشتغ  کار ازآن بيشتر به         کار يا نيروی    همان نيروی

کارگری     جمعيت  طور دائم يک اضافه          کار ضرورتاً و به         داری، ترقی نيروی بارآور                  

2جای   آورد. هرگاه سرماية متغير به               وجود می     ظاهری به    
6گذشته  1

سرماية کلّ را       1
کار سابق تحت اشتغال باشد سرماية کلّ              يروی  آنکه همان ن      تشکيل دهد، آنگاه برای           

کار دو برابر شود سرماية کلّ        ضرورتاً بايد سه برابرگردد. ولی اگر قرار باشدکه نيروی
  بايد شش برابرگردد.

  

که تاکنون نتوانسته است قانون تنزل نرخ سود را توضيح دهد، به                        اقتصاد سياسی
داران و چه         سرمايه   ود، چه برای تک       باالرفتن حجم سود يعنی افزايش مقدار مطلق س                

کشيده   منزلة نوعی تسلّی خاطر پيش         اجتماعی، استناد جسته وآن را به                درمورد سرماية  
  که فقط بر پاية مبتذالت و ممکنات قرار دارد. است، ولی اين استداللی است

  

شودحجم سود وابسته به دو عامل است، يکی نرخ سود و دومی                         گفته می   اينکه  
ئی بيش نيست.     رود، جز همانگوئی          کار می    که در برابر اين سود به             ای   يه حجم سرما  

تواند با وجود تنزل همزمان نرخ                گفتن اينکه برحسب امکانات، حجم سود می    بنابراين
گام هم ما      سود باالرود نيز جز شکل بيانی از اين همانگوئی چيز ديگری نيست و يک     
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امکان وجود داردکه سرمايه افزايش يابد بدون    حال اين  برد، زيرا درعين را جلوتر نمی
که حجم سود    که سرمايه نمو کند درحالی           آنکه حجم سود باالتر و حتّا ممکن است            

% فقط   ۵از قرار       ۴۰۰دهد ولی      می  ۲۵ميزان     % سودی به    ۲۵از قرار   ۱۰۰نمايد.  تنزل می
تنزل نرخ سود     که موجب     ولی اگر علل و اسبابی          ١آورد.      بار می    به  ۲۰ميزان     سودی به   

                                                
گذاری الحاقی  ه، دراثرسرمايهکه ــ هرچند نرخ سود سرماي باشيم انتظار را داشته بايد اين ما ـ "همچنين۱

که هربار  کنيم کلّ سودها افزايش پذيرد. حاال فرض درزمين وباالرفتن دستمزد،کاهش پيداکند ــ مبلغ
باشد  کرده درصد تنزل۱۷و۱۸، به۱۹به۲۰ليرةاسترلينگ، نرخ سود از ۱۰۰۰۰۰مبلغ ای به با الحاق سرمايه

  گويا جمع مبلغ سودی ين انتظاری وجود داشته باشدکهاست چن باشد. ممکن ای داشته کاهنده ولذا نرخ
  که اگر سرمايه      نَحوی   يابد، به     دارند افزايش می           درپِی سرمايه دريافت می            که هريک از صاحبان پِی         

ليرة استرلينگ بالغ        ۳۰۰۰۰۰يرة استرلينگ باشد سود بزرگتر و هرگاه به        ل ۲۰۰۰۰۰، ۱۰۰۰۰۰ جای به
کاهنده، با هرافزايش سرمايه ميزان سود باال  رغم نرخ همين قياس، علی بهشود و  گردد بازهم بيشتر می 

درصد   ۱۹ليره ازقرار         ۲۰۰۰۰۰که  سان  رود. اما اين ترقی تنها برای مدت معينی صادق است. بدين        می
درصد بازهم      ۱۸ليرةاسترلينگ ازقرار          ۳۰۰۰۰۰دهد و    درصد سود می  ۲۰قرار  ليره به ۱۰۰۰۰۰بيشتر از
شود و   ازآنکه سرمايه مبلغ درشتی می      آورد. ولی پس  درصد سود می ۱۹ليره ازقرار  ۲۰۰۰۰۰بيشتر از

گردد. بنابراين فرض  جمع مبلغ سود می کاهش بعدی سرمايه موجب اند آنگاه تراکم  سودها تنزل يافته
ه درصد باشدآنگاه جمع مبلغ سود ب            ۷ليرة استرلينگ بالغ شده و سود            ۱۰۰۰۰۰۰انباشت به    که  کنيم  

بر يک ميليون ليرة استرلينگ افزوده               ۱۰۰۰۰۰گردد. اکنون اگر مبلغ           ليرة استرلينگ بالغ می ۷۰۰۰۰
دست   ليرةاسترلينگ به      ۶۶۰۰۰سرمايه   صورت صاحبان     باشد درآن      درصد تنزل نموده        ۶شود و سود به

باالرفته   ۱۱۰۰۰۰۰کلّ سرمايه از يک ميليون به  کمتر، بااينکه مبلغ ليرةاسترلينگ ۴۰۰۰آورند يعنی می
، ص Mac Culloch، ۱۸۵۲ (مجموعةآثار)چاپ  Works(در ۷سياسی"، فصل ،"اقتصادريکاردواست." 

يابد يعنی  افزايش می ۱۱۰۰۰۰۰به ۱۰۰۰۰۰۰که سرمايه از است ). درواقع اينجا چنين فرض شده۶۹ـ۶۸

7ميزان به ، يعنی۶به۷سود از نرخ که %، درحالی۱۰ميزان به
 Hinc illae lacrimaeکند.  می %، تنزل2۱۴

 )١ـ١(
  ها ازآنجاست.) ريزی (اين اشک

،  Publius Trentius Aferآفر پوپليوسترنتيوس  رومی  نويس درام ازنمايشنامة يادشده التينی کلمات)۱ـ۱(
 " گرفته شده است. Andros آندروستحت عنوان "دختری از 
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سرماية الحاقی،        تشکيل تشويق وتسريع انباشت، يعنی هستندکه باعث شوند همانهائی می
ارزش      آورد و اضافه      حرکت درمی زيادتری به کار شده شوند، واگر هرسرماية الحاق می

واقعيت      اين     سود متضمن    آمدن نرخ    کند، وازسوی ديگرهمين پائين ای توليد می افزوده
رماية ثابت و با آن تمام سرماية پيشين نمو نموده است، آنگاه مرموزبودن                              که س  است 

رسد. بعداً خواهيم ديدکه عمداً به چه محاسبات دروغينی                        پايان می     تمام اين روند به        
با                               متوسل می   شوند تا مگر امکان افزايش همزمان حجم سود وکاهش نرخ سود را 

  نيرنگ پنهان سازند.
وجود    گرائی در نرخ عمومی سود به             که پائين    ه همان عللی   ما نشان داديم چگون          

  آورند باعث انباشت شتابان سرمايه ولذا موجب افزايش در مقدار مطلق يا حجم                                 می 
ارزش و سود).          شود (اضافه     وسيلة سرمايه تصاحب می   گردندکه به کاری می کلّ اضافه

-کند، هم    رونه جِلوِه می      چيز وا    همچنانکه در رقابت ولذا در ضمير عاملين رقابت همه        

که   ای است    آنچنان نيز اين قانون، مقصود من اين ارتباط درونی والزم ميان دو پديده                      
ايم    که فوقاً آورده         هائی   يابد. در نمونة نسبت         ظاهراً در تضاد با يکديگرند، نمايش می                

جم بزرگتر در اختيار دارد ح                 ای   سرمايه   که  داری     آن سرمايه      شود  خوبی ديده می        به 
که ظاهراً سودهای شيرينی           دارکوچکی      نمايد تا آن سرمايه         بيشتری سود برداشت می        

دهدکه در شرايط معينی،          دارد. عالوه بر اين يک بررسی سطحی از رقابت نشان می                        
خواهد برای خود در بازار جا بازکند    دار می سرمايه کالن که مانند زمان بحران، هنگامی

دهد، يعنی      اصل را مورد استفاده قرار می  ون رانَد عمالً اينکوچکتررا بير داران وسرمايه
کهتران را از ميدان بدرکند. سرماية بازرگانی،        آورد تا نرخ سود خودرا عمداً پائين می

دهد    هائی از خود نشان می          گفت، نيز پديده   تر درآن باره سخن خواهيم که بعداً مفصّل
گردد. ما بعداً بيان          ذا سرمايه وانمود می        وکار ول      کسب  که درآن تنزل سود نتيجة بسط          

علمیِ درستی از اين تعبير نادرست عرضه خواهيم داشت. مشاهدات سطحی مشابهی                        
های ويژة صنعت، برحسب اينکه هريک ازآنها                   های سود رشته     نيز از مقايسة ميان نرخ 
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ازاين بينش      آيد. تصويرکاملی  وجود می بوده باشند، به آزاد يا انحصار تابع رژيم رقابت
شود  خودمان ديده می )١(روشردارد، نزد  رقابت بازتاب سطحی،آنچنانکه درمغز عاملين

قلمداد    ) ٢( تر"    تر و انسانی      آمدن نرخ سود را "خردمندانه                ازجمله آنجاکه وی اين پائين           
افزايش سرمايه و محاسبة وابسته              آمد   پِی منزلة    کند. در اينجا کاهش نرخ سود به               می 
که   گويا با نرخ سودکمتر حجم سودی           آن   کندکه طبق    داران جِلوِه می       سرمايه آن نزد به
که بعداً   آ. اسميث    استثناِء    شود. تمام اين نَحوِة استدالل (به               زنند بزرگتر می      جيب می به

کلّی نرخ عمومی       کامل از مفهوم       گفت) بر پاية عدم درک            درآن باره سخن خواهيم           
ها ازطريق افزودن           که درواقع قيمت        ن تصور خام است     سود قرار دارد و نيز مبتنی بر اي

گردند. هرچند اينها          کاالها تعيين می      ای سود بر ارزش واقعی  مقدارکمابيش خودسرانه
که قوانين      ای   ای هستند، ولی باز ضرورتاً ازگونه و شيوة وارونه                        تصورات خام و ساده         

  گردند. اشی میشوند ن داری در درون رقابت منعکس می ذاتی توليد سرمايه
  

  ٭
  

نيروی بارآور است، با             که معلول پيشرفت        کاهش نرخ سود        آن     که طبق   قانونی   
کاالهای     يابدکه تنزل قيمت    امر نيز نمايش می است، دراين افزايشی درحجم سود همراه

که درکاالهای مزبور نهان است       مولود سرمايه با ترقی نسبی مقادير سودی همراه است
                                                

)۱ (Roscher, Wilhelm Georg Friedrich )۱۸۱۷ـ اقتصاددان آلمانی بنيادگذار قديمترين               ۱۸۹۴ـ (
حال هم با اقتصادکالسيک بورژوائی و هم               که درعينر روشمکتب تاريخی اقتصاد سياسی درآلمان. 

معارضه برخاسته بود، تحليل تئوريک خود را بر اساس آمپيريسم                         با نظريات سوسياليسم پنداری به           
ترين نمايندگان اقتصاد  از برجسته يکی روشرداد.  اقتصادی قرار می گرائی) و نفیِ وجود قوانين (تجربه

 عاميانه است.

)۲         ("Die Grundlage der Nationalökonomie", 3. Auflage, Stuttgart, Augsburg, 1858, 

S. 192. 235. 
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  رسد. سامان می ها بهکاال آن و با فروش
گسترش نيروی بارآور، و در انطباق با آن، ترکيب برتَری از سرمايه،                                  ازآنجاکه     

ای   کاهنده    پيوسته   مقدار     وسيلة به توليد وسايل از ای فزاينده پيوسته مقدار شودکه می موجب
واحد      هر  کلّ، هرکاالی جداگانه يا از اجزاِء محصول حرکت درآيد، هرجزئی ازکار به

گيرد و    کار زنده در بر می           کلّ توليدشده، مقدارکمتری            جزّای مشخصی از مجموع        م 
مواد خام و      کاررفته و هم ازلحاظ            عالوه برآن هم از جهت فرسايش سرماية استوار به   

يافتةکمتری است.       تجسم   مورد استفاده قرارگرفته است، دربرگيرندةکار                  که  ئی کمکی
توليد است      در وسايل      يافته   ارکمتری ازکار تجسم هرکاالی جداگانه شامل مقد  بنابراين

آن افزوده شده است.           توليد به     که درجريان       کمتر ازکار نوئی است         و نيز محتَویِ ميزان
آيد. ولی با وجود اين ممکن               که قيمت هرکاالی جداگانه پائين می               بدين سبب است   

نرخ مطلق     که در هرکاالی جداگانه نهفته است، درصورت ترقی                       است حجم سودی    
کاالی مزبور مقدارکمتری ازکار نواَفزوده                       ارزش، افزايش يابد. اگرچه                  يا نسبی اضافه 

کند.   جزِء مزديافتة آن نمو می    که درآنست نسبت به اُجرتی کار بی گيرد ولی می را دربر
  العاده   مطلق وفوق دهد. باکاهش امر فقط در درون مرزهای معينی روی می معذلک اين

کار نواَفزوده، يعنی درکار زندة                      که در جريان پيشرفت توليد در مجموع                ای   گسترده   
ای نيزکه درآن قرارگرفته است،       نيافته کار اُجرت شود، حجم نهفته درکاال، حاصل می

کاهش    مطلق   طور  باشد، به نمو نموده نسبی طور يافته به ابطه باجزِء اُجرتهرچند هم درر
ارزش، ازحجم سود در             کار و با وجود ترقی نرخ اضافه          پذيرد. باگسترش بارآوری می

کاهش، کامالً مانندکاهش نرخ          شود. وکُندشدن اين هر واحدی ازکاال بسيارکاسته می
گيرد   شدن قيمت عناصر سرماية ثابت و ديگر شرايطی انجام می         فقط از راه ارزانسود 

ای   شده  داده      نرخ با شوندکه وموجب می است مطرح شده کتاب اين نخستين در بخش که
  آن، نرخ سود باالرود. يابندگیِ ارزش يا حتّا با تنزل از اضافه

کلّ   که از مجموع آنها محصول          گفتن اينکه قيمت واحدهای جداگانة کاالهائی                
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کميت معينی    نمايد، جز اين معنای ديگری نداردکه                   شود، تنزل می      سرمايه تشکيل می
بزرگتری ازکاالها                      رسد ولذا هرواحد جداگانة کاال                  سامان می    به ازکار در حجم 

دهدکه قيمت      گردد. اين امر حتّا هنگامی هم روی می                  کارکمتری ازگذشته می         شامل 
استثنای موارد جداگانه            مادة خام وغيره، ترقی نمايد. به                جزئی از سرماية ثابت، ازقبيل  

يک اندازه       ايه را بهنيروی بارآورکار همة عناصر ثابت و متغير سرمکه  (مثالً درصورتی
کند، زيرا اوالً در            ارزش تنزل می         کند)، نرخ سود با وجود باالرفتن نرخ اضافه                     ارزان     

نيافته نسبت به      يافته، حتّا جزِء بزرگترشدة کار اُجرت        کلّ کار نوآفريدة کاهش مجموع
ت، درمجموع بزرگترکار پيشين وجود داش                که   ، ای   نيافته   کار اُجرت      هرجزئی از اجزاِء

سان  جداگانة کاالها بدين کوچکتر است. و ثانياً زيرا ترکيب برتَر سرمايه در واحدهای
کند،   آنها، که همة کار نواَفزوده درآن نمايش پيدا می                        يابدکه جزِء ارزشی      نمايش می

نسبت به جزِء ارزشی ديگری، که نمايانگر مادة خام، مادة کمکی و فرسايش سرماية                   
کنندة قيمت واحد        نمايد. اين تغيير در نسبت ميان اجزاِء ترکيب            یاستوار است، تنزل م

شود  می   کار زندة نواَفزوده متجلّی         راکه درآن کاهش جزئی ازقيمت جداگانةکاال، (که
است، نمايش      يافتة پيشين منعکس     تجسم   کار   آن جزئی از قيمت را، که درآن  و افزايش

ية متغير نسبت به سرماية ثابت،          کاهش سرما    که درآن      است  دهد) عبارت از شکلی          می 
کاهش در مورد هر مقداری از                 شود. همچنانکه اين        در قيمت واحدکاال، نموده می               

مثابه    جداگانة کاال، به          گونه نيز درمورد هرواحد          همان است به ، مطلق۱۰۰، مثالً  سرمايه
ن                ای از سرماية بازتوليدشده، مطلق                شده  جزِء قسمت    رخ است. ولی با وجود اين اگر 

ای غير ازآنچه         گونه   جداگانه محاسبه شود، به          کاالهای     سود فقط برپاية عناصر قيمتی       
  قرار زير است: واقعاً هست نموده خواهد شد. و دليل آن به

  

زمان     برای     شود، ولی     می محاسبه کاررفته نرخ سود برحسب مجموع سرماية به [
سال   که درعرض يک       سودی ارزش يا  سال. نسبت ميان اضافه عمالً برای يک معين و

سامان رسيده است به مجموع سرمايه، برحسب محاسبة درصد،                   دست آمده و به       به 
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که نه برپاية سال بلکه بر          عبارت از نرخ سود است. بنابراين نرخ سود با نرخ سودی                       
بر نيست، فقط                                 مبنای واگرد ـ دورة سرماية مزبور محاسبه شده باشد ضرورتاً برا

سال واگرد داشته باشد اين هردو بايکديگر انطباق                يک بار درهرگاه سرمايه درست 
  کنند. پيدا می

آمده فقط عبارت از مجموع           دست که درجريان يک سال به ازسوی ديگر سودی
گرديده     رفته حاصل    فروش  توليدشده و به ازکاالهای سال که طی همين است سودهائی

کنيم،   شدة کاالها حساب       مام صورت اگر ما سود را دررابطه با قيمت ت                  است. دراين      

K که = آوريم دست می آنگاه نرخ سودی به
P .در اينجا      استP          عبارت از سودی است

که   شدة کاالهائی است        جمع قيمت تمام     حاصل  Kسامان رسيده و       که طی سال به    
 که اين    خوبی روشن است      فروش رفته است. به         درعرض همين مدت توليدگشته و به   

Kنرخ سود    
P  تواند با نرخ سود واقعی           آنگاه می     فقطC

P       يعنی تقسيم حجم سود بر ،
که سرمايه درست       باشد، يعنی درصورتی   K = Cکه  کند مجموع سرمايه، انطباق پيدا
  يک بار در سال واگرد نمايد.

  سه حالت مختلف يک سرماية صنعتی را بگيريم.
I     قطعه کاال از قرار         ۵۰۰۰ليرة استرلينگ، ساالنه         ۸۰۰۰مبلغ   ای به    .  سرمايه
ای   رساند. بنابراين واگرد ساليانه              فروش می     کند و به    توليد می    شيلينگ ۳۰ای  قطعه

شيلينگ  ۱۰کاال    سرماية مزبور از هرقطعه           ) ١( دارد.      ليرة استرلينگ      ۷۵۰۰مبلغ   به 
سترلينگ است. بنابراين هرقطعة کاال محتَویِ       ليرة ا ۲۵۰۰برد که ساالنه =  سود می

شيلينگ سود است ولذا نرخ سود در هرقطعه             ۱۰ريخته و    شيلينگ سرماية پيش   ۲۰

20عبارت از 
 ۵۰۰۰ليرة استرلينگی،       ۷۵۰۰مبلغ واگرديدة  % است. درمجموع۵۰= 10

نسبت    نرخ سود به     ليره بابت سود وجود دارد و              ۲۵۰۰ريز سرمايه و      ليره بابت پيش     

Kواگرد 
P است. ولی چنانچه نسبت به مجموع سرمايه حساب شود، نرخ                    ۵۰=   نيز %

                                                
شيلينگ،  ۲۰بر تقسيم ۳۰*  ۵۰۰۰ضرب  وحاصل شيلينگ است ۲۰ ) چون هر ليرة استرلينگ برابر با۱(

 ليرة استرلينگ است. (مترجم) ۷۵۰۰برابر با 
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C سود يعنی
P

 =8000
2500

 = 4
  .گردد % می1۳۱

  

II     يابد و چنين      ليرة استرلينگ افزايش          ۱۰  ۰۰۰کنيم که سرمايه تا       .  فرض
که درنتيجة باالرفتن نيروی بارآورکار، سرماية مزبور توانسته باشد ساالنه                                   انگاريم    

شيلينگ توليد نمايد.      ۲۰ای ازقرار هرقطعه           شده  قطعه کاال با قيمت تمام        ۱۰  ۰۰۰
شيلينگ ۲۴ای   شيلينگ سود ولذا ازقرار قطعه          ۴ها با    کنيم که هر يک از قطعه      فرض

ليرة استرلينگ خواهد         ۱۲۰۰۰آنگاه قيمت محصول ساالنه =          فروش رفته باشد.         به 
ليرة استرلينگ      ۲۰۰۰ريخته و     ليرة استرلينگ سرماية پيش        ۱۰  ۰۰۰بود که ازآن        

Kاست.   سود  
P        = 20برای هرقطعه

10 000و برای واگرد ساالنه           4
در هردو      است ولذا      2000

شده، يعنی     های تمام     شود و چون سرماية کلّ برابر با مجموع قيمت         % می۲۰ حال =

C، ليرة استرلينگ است      ۱۰  ۰۰۰
P  ۲۰حقيقی سود است اين بار =           نرخ   که  نيز %

  گردد. می
  

III    .   سبب نيروی بارآورکار که پيوسته فرازنده است، سرمايه تا                         کنيم به   فرض
قطعه کاال از قرار         ۳۰  ۰۰۰باال رفته باشد و اکنون ساالنه             ليرة استرلينگ     ۱۵۰۰۰
 ای  شيلينگ سود ولذا ازقرار قطعه           ۲شيلينگ توليد نموده و هرقطعه با      ۱۳هرقطعه 

 ۲۲۵۰۰=    ۳۰۰۰۰*    ۱۵فروش رفته باشد. بنابراين واگرد ساالنه =     شيلينگ به ۱۵
ليرةاسترلينگ      ۳۰۰۰ريز سرمايه و بابت پيش۱۹۵۰۰شودکه ازآن استرلينگ می ليرة

است. پس         بت سود  Kبا
P =13

2 =19500
3000 =13

به    % 5۱۵ و  Cعکس   است 
P   =  15000

3000 =

  شود. % می۲۰
  

رآن ارزش ـ سرماية          که د   ، يعنی حالتی     IIبينيم که: فقط درحالت   بنابراين می
واگرديافته برابر با مجموع سرمايه است، نرخ سود بنابرهرقطعةکاال يا برحسب مبلغ             

واگرديافته         که مبلغ   Iنسبت کلّ سرمايه است. درحالت            نرخ سود به     واگرد، برابر با         
شدة کاال محاسبه شده،       کوچکتر از سرماية کلّ است، نرخ سود که بنابرقيمت تمام                   

که سرماية کلّ کوچکتر از مبلغ واگرديافته است، نرخ سود                 IIIرحالت باالتر است. د
شود. اين احکام در          نسبت سرماية کلّ حساب می        تر از نرخ واقعی است که به            پائين  
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  کند. همة موارد صدق می
طور   شود. اين     در عمل جاری بازرگانی، معموالً واگرد با اين دقّت حساب نمی                           

رسيدة کاالها به مجموع سرماية             سامان   های به    متپذيرفته شده که هرگاه جمع قي           
کاررفته برسد، آنگاه سرمايه يک بار واگرد نموده است. ولی سرمايه فقط                                   کلّ به  

 شدة های تمام     قيمت انجام برساند که جميع          تواند واگرد کاملی را به              هنگامی می   
  ] .سامان رسيده با مجموع کلّ سرمايه برابر گردد. ـ ف. انگلس کاالهای به

  
نکته اهميت     داری اين     شود چقدر درتوليد سرمايه بار ديگر دراينجا نموده می يک

- طور منفرد و به       داردکه کاالی جداگانه يا محصول ـ کاالی هر زمان مفروضی را به                        
منزلة محصول     را به     نداد بلکه آن   قرار بررسی کاالی صرف، مورد  مثابه خود، به  خودیِ

  نمود. تلقی کند می توليد را مزبور کاالی که ای سرمايه باکلّ رابطهريخته ودرسرماية پيش
-ارزش توليد    اضافهراه سنجش حجم  اگرچه ضرورتاً محاسبة نرخ سود را بايد از

که از نو درکاالها ظاهر             ای از سرمايه      شده تنها با جزِء مصرف رسيده، نه سامان شده و به
خدمت  که به کاررفتة سرمايه نشده ولی به مصرفعالوه جزِء  اجزاء به شود بلکه بااين می

غير از اينکه برابر با حجم اضافه               به   حجم سود  دهد، انجام داد، معذلک               خود ادامه می
سامان   آنها به    که درخودکاالها جاگرفته است و از راه فروش                         ارزش يا سودی باشد           

  تواند چيز ديگری باشد. رسد، نمی می
نمايد. در اين         کاال تنزل می      د، آنگاه قيمت تک       هرگاه بارآوری صنعت زياد شو       

نيافتة نهفته درآنها کمتر است.           اُجرت     يافته و    اُجرت     کاالها کارکمتری جا گرفته وکار    

3بارآورد، آنگاه در واحد محصول،         کار، محصول سه برابری به مثالً اگر همان
کمتر   2

کاال   تک   ِکار جاگرفته در      حجم  ازاين فقط بخشیگردد. و ازآنجاکه سود  کار وارد می
کاهش يابد، و        دهد، ناگزير بايد حجم سود در هر واحد جداگانة کاال                         را تشکيل می    

کاهش در چهارچوب مرزهای مشخصی                 رود اين       ارزش باال          حتّا نيز اگر نرخ اضافه         



           ۳۴۷کارل مارکس    

  

 

کشی   هره که سرمايه همان مقدارکار پيشين را با همان درجة ب                        روی دهد. درصورتی           
تر از حجم      کلّ محصول، پائين       مورد استفاده قرار دهد، هيچگاه حجم سود نسبت به                    

کارگر     دهدکه عدة کمتری       آنگاه روی است . (همين امر ممکنگذشته نخواهد بود سود
که حجم    همان سبب   کشی باالتر مورد استفاده قرارگرفته باشد.) زيرا به                         با درجة بهره      
شود. حجم سود     يابد، برتعداد محصوالت افزوده می                  کاهش می    محصول   سود در تک

کاالها توزيـع         نَحوِ ديگری در ميان مجموع             ماند، ولی فقط به         که بود باقی می        همان  
وسيلة کارِ    که به   ئی  گردد. اين امر موجب هيچ تغييری نيز در توزيع مقدار ارزشی                            می 

شود. با وجود استفاده از            داران نمی       کارگران و سرمايه         نواَفزوده ايجاد شده است ميان          
يافته ترقی      اُجرت کار  تواند افزايش يابدکه اضافه حجم سود آنگاه میکار،  کميت همان
افزايش پذيرفته         کار تعدادکارگران           کشی  ماندن درجة بهره         باشد، و يا با يکسان         کرده   

رد ــ ولی     که اين هردو متّفقاً تأثير نموده باشند. در همة اين موا                        باشد و يا درصورتی       
نموِّ مقداریِ       و   متغير   ثابت درمقابل سرماية   سرماية فرض ما، افزايش شرط اينکه، بنا بر به

شود و   کمتری سود می     کاال شامل حجم     کاررفته مفروض باشد ــ تک           کلّ سرماية به    
کند. الحاق      گردد، تنزل می         کاال محاسبه    که برحسب تک     نرخ سود، حتّّا درصورتی          

کاال تنزل     يابد، قيمت تک      کاال نمايش می      کميت بزرگتری      صورت  ر  بهکا مقدار معينی
کاال، که درنتيجة ازدياد         کنيم ممکن است با تنزل قيمت تک کند. اگر تجريداً نگاه می

تر، حاصل     کاالهای ارزان           يابی همزمان تعداد اين            آور ولذا در اثر افزايش                 نيروی بار     
ن      می  يک   آور به     اند، مثالً اگر ازدياد نيروی بار                 که بود باقی بم        همان  خ سود   رگردد، 

کنندة کاالها تأثير نموده باشدکه               نَحوی روی اجزاِء ترکيب            اندازه و در زمان واحد به 
و ازسوی     يافته باشد   آور ترقی نموده تنزل             که نيروی بار       همان نسبتی    کلّ کاال به     قيمت 

قی مانده باشد. حتّا ممکن         کاال يکسان با      کنندة قيمت  ديگر نسبت متقابل اجزاِء ترکيب
ارزش، در ارزش              که همپا با ترقی نرخ اضافه           که نرخ سود باالرود، درصورتی                 است 

وجود آمده        ويژه در ارزش سرماية استوارکاهش مهمی به                      عناصر سرماية ثابت و به        
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که نرخ سود در جريان زمان تنزل                چنانکه ديديم، در واقعيت چنين است               باشد. ولی     
کاالی تنها دربارة نرخ             توان از تنزل قيمت يک تک            کند. در هيچ حال نمی          پيدا می   

کلّ سرماية وارد در توليد               چيز منوط به بزرگیِ مجموع            گيری نمود. همه       سود نتيجه  

3شيلينگ به  ۳پارچه از      ) ١( کاالهای مزبور است. مثالً اگر قيمت يک ذرع                  
شيلينگ   2۱

3از تنزل، قيمت مزبور شامل       نسته باشدکه پيشنمايد و اگر دا تنزل
شيلينگ سرماية    2۱

3ثابت، نخ وغيره، و 
3شيلينگ دستمزد و  2

شيلينگ سود بوده است و بالعکس پس      2

3شيلينگ بابت سرماية ثابت،  ۱از تنزل قيمت، 
3لينگ بابت دستمزد وشي1

بابت سود  1
مانده و يا تغيير        که بود باقی       نرخ سود همان     بوده است، باز معلوم نخواهد شدکه آيا                 

ريخته   سرماية پيش  که آيا مجموع  اين مطلب است آن وابسته به  بردن به کرده است. پِی
در زمان معين چند ذرع بيشتر توليد               چه مقدار است و      زيادتر شده يا نه و اين ازدياد به

  شده است.
  

براينکه درصورت        شود مبنی   می داری ناشی شيوةتوليد سرمايهکه از ذات  ای پديده
کند،   می   ازکاالها تنزل        کاال ويا قيمت مقدارمعلومی    آورکار، قيمت تک نيروی بار ترقی

کاالها تنزل     موعکاال و نسبت به مج شود، حجم سود درهر تک تعدادکاالها زيادتر می
يابد: تنزل حجم سود        سان نمايش می     که در سطح فقط بدين       ای است    يابد ــ  پديده   می

يافتة    آن، ازدياد حجم سود بابت تعداد افـزايش                       کاال، تنزل قيمت        هر تک    برحسب  
کند. آنگاه از اين امر             دار توليد می       سرمايه   کلّ سرماية اجتماعی و يا تک          که  کاالهائی 

کاال   ورضای خود سودکمتری از هرتک     ميل دار به سرمايه شودکه  گيری می چنين نتيجه
کند خسارت خودرا         که توليد می    درعوض ازطريق تعدادکاالی بيشتری  دارد ولی برمی

                                                
است وتقريباً  ۱۸۸= يک متر و Auneکه معادل مقياس قديمی طول فرانسه  ذکر شده Elle) در متن ۱(

 کند. با ذرع تطبيق می
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 )١( ) profit upon alienationازفروش(       ناشی   سود  برانديشة مبتنی نظريه  اين نمايد. می جبران
  سرماية بازرگانی انتزاع يافته است. نوبة خود از ديدگاه که به است

-که ازدياد مقاديرکاالها و ارزان       ايم اول ديده کتاب هفتم سابقاً در بخش چهارم و

که در قيمت حاصل شده است،         مثابه واحد جداگانه، با وجود تنزلی                 کاال به شدن تک 
  که  د، (تاحدی     دهن   کاال نمی    نيافتة تک    يافته و اُجرت       تغييری در نسبت ميان جزِء اُجرت  

  شوند). کار وارد نمی کننده در قيمت نيروی سان عامل تعيين کاالهای مزبور به
دار    سرمايه   تک  شود، می نموده وارونه ويژه وبه مقلوب چيز همه دررقابت اينکه نظربه

آن پائين      ـ سود خود را در هر واحدکاال از راه تنزل قيمت                      ۱تواند چنين پنداردکه          می
کند.   رساند سود بيشتری می       می   فروش    کاالبه    اينکه مقادير بيشتری   ازجهت آورد ولی  می

دست   کلّ محصول را از راه ضرب به              کند و قيمت    ـ قيمت واحدکاالها را معين می            ۲
کتاب اول، فصل          کنيد به   که عمل بدوی تقسيم بوده است، (نگاه                 آورد، درحالی           می 

بودن    دارد و فقط برپاية مفروض              و ضرب در مرحلة دوم قرار              ) ٢( ) ۳۲۳ـ۳۱۴دهم، ص 
انگيز  تقسيم قبلی درست است. اقتصاددان عامی درواقع غير از اينکه پندارهای شگفت

زبانی ظاهراً تئوريک ترجمه نمايد کار ديگری                      گيرکرده دررقابت را به                دار    سرمايه  
  رساند. ثبوت به پندارهارا اين وصحت دهد تعميم را تصورات اين کوشد می وی کند، نمی

با ازدياد حجم                  کاالها و افزايش           درحقيقت تنزل قيمت          حجم سود، در رابطه 
شده، جز بيان ديگری ازقانون تنزل نرخ سود همزمان با باالرفتن حجم                  کاالهای ارزان

  سود چيز ديگری نيست.

                                                
ليست)  ) اقتصاددان انگليسی (ازمکتب مرکانتیJames Steuart( استوارت جيمسفورمول  ) اشاره به۱(

،  "An Inquiry into the Principles of Political Economy"درکتاب خود تحت عنوان:  که است
-داند. مارکس اين نظريه را در "تئوری آن می کاال به باالتر از ارزش دار را ناشی از فروش سود سرمايه

 ارزش" مورد تحليل و انتقاد قرار داده است. های اضافه

  همين بازنويسی]. ۵۱۲تا  ۴۹۹[ازصفحة ۳۰۷ـ۲۹۹دهم، ص ل، فصلاو ترجمة فارسی، جلد سرمايه، ) ۲(
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که تا چه اندازه ممکن است تنزل نرخ               در اين مقام جای بحث در اين باره نيست
کتاب اول، صفحات       که سابقاً در     ای   گردد، و همچنين نکته        قرين  ها   قيمت سود با ترقّیِ 

ايم، از حدود بررسیِ            ارزش نسبی بيان داشته       اضافهگفتگو دربارة  هنگام به )١( ۳۲۳ـ۳۱۴
ای   نيافته   هنوز عموميت      ولی    بهترشده    توليد  اُسلوب که داری سرمايه  است. ما خارج کنونیِ

شخصی خويش    تر از قيمت بازار ولی باالتر از قيمت توليد                      برد، پائين        کار می    را به   
که رقابت موجب        رود تا زمانی        سان نرخ سود برای شخص او باال می          فروشد. بدين می
آن پديدة دوم،           آيدکه طی     وجود می     گردد. آنگاه دوران تعادلی به                  شدن آن    سطح هم 

دار    سرمايه   درجة اين افزايش،           گيرد. بنا بر   شده، انجام می يعنی افزايش سرماية گذاشته
گذشته، يا شايد همة آنها وحتّا            کندکه بخشی از تودة کارگری شاغل               امکان پيدا می      

کار وادارد ولذا  همان حجم سود يا باالتر ازآن را                            بيشتر ازآنها را، تحت شرايط نو به 
  توليد نمايد.

  
  
  

□  
  
  
  
  

  

                                                
همين   ۵۱۲تا   ۴۹۹[ازصفحة     ۳۰۷ـ  ۲۹۹سرمايه، ترجمة فارسی، جلد اول، فصل دهم، ص                       )  ۱( 

اين    ۵۰۵تا   ۵۰۳[صفحات     ۳۰۲و  ۳۰۱ويژه درصفحات        آن اشاره شده به        که به   ای   بازنويسی] (نکته       
 جم)گرديده است. ـ متر بازنويسی] مطرح
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  مچهاردهفصل 

  

  کنند که در جهت عکس تأثير می عللی

  
  
 

  اضافی] محصول= محصول اضافی، اضافه کار=کار اضافی، اضافه ارزش= ارزش [اضافه 
کار، حتّا فقط آنچه راکه          گسترش شگرف نيروهای بارآور اجتماعی هرگاه

های پيشين روی داده، مورد توجه قرار     طی سی سال اخير درمقايسه باهمة دوران
معنای   به  آالت   برماشين که، عالوه ریابعاد عظيم سرماية استوا ويژه به دهيم، اگر به

جای   گردد توجه شود، آنگاه به خاص، در مجموع روند توليد اجتماعی وارد می
توضيح تنزل  جای خود مشغول داشته، يعنی به که تاکنون اقتصاددانان را به مشکلی

که چرا تنزل      گردد وآن عبارت از اينست       آن مطرح می  نرخ سود، توضيح عکس
تر نبوده است. ناگزير بايد عوامل ديگری در  نچه هست بزرگتر و سريعمزبور ازآ

کرده و      عکس جهت تأثير کرده باشند تا اثر قانون عام را خنثی نموده يا حذف                           
که ما نيز تنزل      همين جهت است    گرايش داده باشند. به             آن فقط خصلت يک      به 

مورد     علل دراين      ترين ايم. عام نموده گرايش تلقی مثابه يک را به سود نرخ عمومی
  قرار زير است: به
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I .  کشی ازکار باالرفتن درجة بهره 

  

ويژه ازراه درازکردن   ارزش، به  کار واضافه ازکار، تصاحب اضافه کشی بهره درجة
رود. اين هردو نکته مفصّالً درکتاب اول،                      کار، باال می       روزانة کار و تشديد آهنگ             
است. عوامل بسياری     مطلق ونسبی رفته، مطرح شده ارزش  آنجاکه سخن ازتوليد اضافه

-سرماية متغير ولذا مستلزم پائين         به کار متضمن نمو سرماية ثابت نسبت ازتشديدآهنگ

آالت را      کارگر بايد حجم بزرگتری از ماشين                که  آمدن نرخ سود هستند، مانند آنگاه               
ارزش       توليد اضافه     برای   که ائیه اغلب شيوه دراينجا نيز ــ مانند باشد. داشته مراقبت تحت

ارزش      که موجب ترقی در نرخ اضافه             روند ــ امکان دارد همان عللی               کار می    نسبی به  
کاررفته را درنظرآوريم، باعث            ازکلّ سرماية به معلومی که مقادير شوند، درصورتی می

-اب عوامل ديگر تشديد، مثالً مانند سرعت شت             گردند. ولی      ارزش  تنزل درحجم اضافه

گرچه در همان مدت صرف مواد خام بيشتری را ايجاب                        آالت هستندکه      يافتة ماشين    
گردند     آالت می     تر ماشين   کنند ولی ازلحاظ سرماية استوار موجب فرسايش سريع                   می 

وجه    هيچ  آورند به    حرکت درمی کاری را که به آالت به قيمت ولذا نسبت ارزش ماشين
ويژه دارای اين             کشف صنعت جديد، به      کار، اين     دهند. ولی تطويل روزانة               تغيير نمی  

افزايد بدون آنکه نسبت نيروی             کار مورد تصاحب می که بر حجم اضافه خصلت است
طور  است به حرکت درآمده وسيلة اين نيرو به که به کار مورد استفاده را به سرماية ثابتی

گردد. عالوه        یکاهش نسبی سرماية ثابت م         اساسی تغيير دهد، و درواقع بيشتر موجب           
اثبات    دهـد، و ما قبالً به         گرائی نرخ سود را تشکيل می            بر اين آنچه راز حقيقی پائين            

درمجموع      نسبی  ارزش    اضافه توليد  استفاده برای مورد های که شيوه ايم، دراينست رسانده
باشد مقدار      ممکن   تاآنجاکه      ازسوئی شوندکه: می منتهی اينجا طورعمده همه به به خود و

المقدور     ديگرحتّی    گردد، ازسوی        ارزش مبدل  اضافه  کار به معلومی بيشتری ازحجم چههر
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سان  کارکمتری مورد استفاده قرارگيرد. بدين                    ريخته   طورکلّی نسبت به سرماية پيش         به 
گردند     کار باالرود، خود مانع ازآن می               کشیِ دهند درجة بهره که امکان می همان عللی

کشی قرارگيرد. اينهاست           مورد بهره مقدارکار مانندگذشته انکه باهمان سرمايةکلّ هم
ارزش، درعين         نرخ اضافهکه همزمان با تأثير درجهت افزايش  های متضادی گرايش آن

کند ولذا در نرخ         که يک سرماية مشخص توليد می          ارزشی     حال در تنزل حجم اضافه           
ر زنان وکودکان را دراينجا      کند. همچنين الزم است استفادة وسيع ازکا سود، تأثير می

که بزرگتر ازگذشته          کاری    اضافه   حجم   يادآور شد، زيرا تمام خانواده بايد ضرورتاً                        
شود  که به خانواده داده می              تسليم سرمايه نمايد، حتّا اگر مجموع مبلغ دستمزدی    است

- توجه قاعدة عمومی نيست. همة اقداماتی نيزکه درعين ثاب                        هيچ  که به   باالرود، امری     
ها زمينة مساعدی برای توليد               کاررفته، از راه تکميل اُسلوب                ماندن مقدار سرماية به          

رود،     کار می    که درکشاورزی به           هائی   سازند، مانند شيوه       ارزش نسبی فراهم می            اضافه  
کاراُفتاده درنسبت        مورد سرماية ثابت به که دراين است هستند. درست تأثير دارای همين

 )١( کنيم)   می   کار تلقی    نيروی   مثابه شاخص متغيررا به سرماية ما (تاآنجاکهسرماية متغير،  با
يابد.     می   افزايش      استفاده     مورد     کار   نيروی با درنسبت محصوالت حجم رود، ولی باال نمی

نيروی بارآورکار (اعم از اينکه محصول آن          دهدکه  همين پديده هنگامی نيز روی می
شود) از قيود ارتباطی، از               سرماية ثابت وارد می           کارگران و يا در عناصر            در مصرف    

ازهرگونه        طورکلّی   شوند وبه که طی زمان مزاحم می های خودسرانه ياآنهائی محدديت
سرماية     آنکه قيود مزبور بدواً نسبت ميان سرماية متغير و           است، بدون قيدوبند،آزاد شده

  ثابت را متأثر ساخته باشند.
  

که مانع از تنزل        شودکه آيا بايد در زمرة عللی              ممکن است چنين سؤالی مطرح       
 های  ارزش      ترقی اضافه      آن    کنند،   می تسريع را آن همواره سرانجام شوند ولی می سود نرخ

                                                
 ) دو هالل از مترجم است.۱(



     سومکاپيتال. جلد     ۳۵۴

  

گرچه جنبة موقت دارند ولی پيوسته                 که   شمار آورد،       باالتر از سطح عمومی را نيز به            
دار    نفع يک سرمايه د بهديگری ازتولي شوند وگاه در يک رشته وگاه دررشتة تکرار می
 اين   کنند؟ به    آنها استفاده می       يافتن   از عموميت     اختراعات وغيره پيش          کنند، از ظهور می

  پرسش بايد پاسخ مثبت داد.
دوعامل است:        کندحاصل   می   توليد    المقداری   معلوم که سرماية ارزشی  حجم اضافه

اند.    کار واداشته شده        ی به نرخ مشخص  که بنابه کارگرانی درتعداد  ارزش ضرب  اضافه نرخ
کارگران و       آن وابسته به تعداد           ارزش معلوم باشد، حجم            و بنابراين هرگاه نرخ اضافه             

طورکلّی     ارزش است ولذا به           کارگران منوط به نرخ اضافه    بودن تعداد درصورت معلوم
ود ارزش وج   که در ترکيب مقدار مطلق سرماية متغير و نرخ اضافه بسته به تناسبی است

ارزش    که موجب باالرفتن نرخ اضافه عللی طور متوسط همان پس معلوم شدکه به دارد.
که   آورند. ولی روشن است           مورد استفاده را پائين می  کار  شوند، حجم نيروی نسبی می

کمی   گيرد يک    آن انجام می       حرکت متضاد در درون که اين در اينجا بنا بر رابطة معينی
وسيلة ترقی     کاهش نرخ سود، ازجمله به             وگرايش در جهت        شود  يا بيشی هم پيدا می      

  گردد. کار، تضعيف می ارزش، ناشی از درازشدن روزانة  اضافهدر نرخ مطلق 
که، درنتيجة فـزايندگی              آمد   دست   در بررسی نرخ سود اين حکم عمومی به                

پي                            حجم مجموع سرماية به        دا کاراُفتاده، تنزل نرخ سود با افزايش حجم سود انطباق 
ارزشی      سرماية متغير جامعه را مورد توجه قرار دهيم، آنگاه اضافه                          کند. اگر همة       می 

گردد. همراه با          آمده برابر می        دست  وسيلة اين سرماية متغير توليد شده، با سود به      که به 
ارزش    است. حجم مطلق اضافه ارزش نيز نمو نموده  ارزش نرخ اضافه  حجم مطلق اضافه

مورد استفادة جامعه ترقی نموده است و                کار    که ميزان نيروی        زايش يافته    بدان سبب اف     
کار باال رفته         کشی از اين       که درجة بهره        اين جهت ترقی نموده          ارزش به       نرخ اضافه     

ارزش      ، ممکن است نرخ اضافه        ۱۰۰المقداری، مثالً       معلوم است. ولی در مورد سرماية
ارزش     انگين تنزل نمايد. زيرا نرخ اضافه               که حجم آن ازلحاظ مي           حالی  کند در    ترقی  
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ارزش           نسبت  به  متغير سرمايه است درصورتی                  منوط  فه       آفرينی جزِء  که حجم اضا
که سرماية متغير در رابطه با کلّ سرمايه                ئی است   عکس وابسته به سهم نسبی       ارزش به       

    )١(دارا است.
ه در شرايطی نيز بروز        ارزش ازجمل          چون، چنانکه فوقاً بيان شد، ترقیِ نرخ اضافه  

کندکه سرماية ثابت اصالً هيچ افزايشی نيافته يا افزايش متناسبی در برابر سرماية                                 می 
وسيلة آن حجم      که به   ارزش عاملی است         متغير نيافته است ــ بنابراين ترقیِ نرخ اضافه               

دارد.      رنمی عام را ازميان ب   قانون عامل گردد. اين می تعيين ارزش ولذا نرخ سود نيز  اضافه
گرايش تأثير نمايد، يعنی همچون            مثابه يک    کندکه قانون مزبور به          ولی چنان عمل می    

کنند   که در جهت معکوس تأثير می           وسيلة شرايطی    قانونی شودکه عمل مطلق آن به           
که موجب     واسبابی    چون همان علل      گردد. ولی    تضعيف می شود و ايستد، کُند می میباز

کار خود محصولی از صنعت        شوند، (حتّا درازشدن زمان زش میار  باالرفتن نرخ اضافه
مورد   وسيلة سرماية معلومی      گرايندکه به کاری می کاهش نيروی سوی بزرگ است)، به

کاهش نرخ سود      حال هم موجب   واسباب و درعين قرارگرفته است، همان عللاستفاده 
باعث      مجبورگردد       کارگری      گردند. هرگاه         کاهش می     کُندشدن حرکت اين        و هم 

                                                
ترکيب شده باشد و      c  ۸۰    +v  ۲۰از    ۱۰۰ميزان     ای به  گردد: اگر فرضاً سرمايه ) توضيحاً متذکر می۱(

5آورد، يعنی دست می به ۲۰ميزان ارزشی به اضافه گردد،آنگاه حجم % بالغ۱۰۰به  ارزش نرخ اضافه
کلّ 1

و سرماية      ) c  ۹۰(   ۹۰سان تغييرکندکه سرماية ثابت برابر با        سرماية مزبور بدينسرمايه. هرگاه ترکيب 
% شده باشد، آنگاه ۱۵۰% برابر با۱۰۰جای ارزش فرضاً به ) گردد ولی نرخ اضافهv ۱۰( ۱۰متغير برابر با 

10گردد (= می۱۵توليدشده برابر با ارزش اضافه حجم
ارزش  ود اينکه نرخ اضافهسرمايه) يعنی باوج کل1ّ

اال ک قطعه ۱۰شودکه با ترکيب اولی مثالً  فرض است. اگر کاسته شده ارزش ترقی نموده ازحجم اضافه
طور متوسط به      صورت در اولی به    کاال توليد شده است درآن قطعه از همان ۱۵ولی در ترکيب دومی 

شده  يدر ترکيب دومی هر قطعه ازکاالی تول                که د   افتد درحالی       ارزش می واحد اضافه ۲کاال   هر قطعه 
 ارزش در بر دارد. (مترجم) يک واحد اضافه



     سومکاپيتال. جلد     ۳۵۶

  

عهده بگيرد، و چنانچه          توانند انجام دهند به          حکم عقل فقط دو نفر می        کاری را که به       
جای سه نفرگماشته شود، آنگاه اين يک نفر                کارگر به     وجودآيدکه همين        شرايطی به   

سان  آوردند تحويل خواهد داد و بدين                  بار می    که سابقاً دو نفر به       کاری    اندازة اضافه        به 
کار   اندازة سه نفر سابق اضافه          تواند به     نمايد. ولی چون نمی         ارزش ترقی می         نرخ اضافه    

وسيلة باالرفتن       حجم، به    تنزل   آيد. اما اين ارزش پائين می دهد ناچار حجم اضافه تحويل
گردد. هرگاه تمام جمعيت بنا به نرخ                شود يا محدود می       ارزش جبران می           نرخ اضافه    

ارزش، با وجود            اشتغال داشته باشد، آنگاه حجم اضافه              کار    ارزش به        باالرفتة اضافه       
اولی درصورت افزايش جمعيت               طريق   کند، و به     ماندن تعداد جمعيت ترقی می      يکسان

کارگران شاغل، در          رود. اگرچه اين افزايش جمعيت باکاهش نسبی تعداد                    نيز باال می
وسيلة نرخ    مزبور به    کاهش    کند، معذلک     نسبت با مقدارکلّ سرمايه، بستگی پيدا می               

  گردد. شود و يا متوقف می ارزش تعديل می  باالرفتة اضافه
پايان رسانيم الزم است يک بار ديگر اين نکته را                      پيش ازآنکه اين مسئله را به             

تواند با وجود        ارزش می       اضافه  نرخ    المقدار،      معلوم    که درمورد هر سرماية           تأکيدکنيم   
ارزش برابر است با نرخ             بالعکس. حجم اضافه       ارزش ترقی نمايد و           اضافه   حجم تنزل   
ارزش هرگز در نسبت با کلّ               کارگران. ولی نرخ اضافه              در تعداد      ارزش ضرب       اضافه  

نسبت سرماية متغير ودرواقع برحسب هر روزانة  شود ، بلکه فقط به سرمايه محاسبه نمی
هرگز     سود   نرخ  المقدار،      معلوم ـ سرماية هرارزش درمورد عکس گردد. به می کارحساب

  کند. ارزش نيز افزايش يا کاهش يابد، ترقی يا تنزل نمی بدون اينکه حجم اضافه
  

II .  تر از ارزش خود کاهش دستمزد به پائين 

  

کنيم   ريک) مطرح می       (آمپی    وعملی صورت تجربی دراينجا فقط به ما را مسئله اين
آن در اين مقام الزم بود،                زيرا درواقع اين مسئله، مانند برخی از مسائل ديگر که ذکر   
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شود، بلکه به عرصة رقابت تعلّق داردکه در اين                     به تحليل عمومی سرمايه مربوط نمی       
- که از پائين      است   اثر مطرح نگرديده است. معذلک اين امر يکی از مهمترين عللی                         

  کند.   گرائیِ نرخ سود جلوگيری می
  

III .  شدن عناصر سرماية ثابت ارزان 

  

که موجب باالرفتن         کتاب دربارة عللی         که در نخستين بخش اين        بیهمة آن مطال     
ارزش،گفته شده   ارزش يامستقل از نرخ اضافه  ماندن نرخ اضافه نرخ سود، باوجود ثابت

کندکه،    می  * [پيدا]ازجمله اين امر با اينجا ارتباط    شود. پس اين بحث مربوط می است به
که ابعاد مادیِ        همان نسبتی    سرماية ثابت به      کلّ سرمايه درنظرگرفته شود، ارزشِ                  اگر  

وسيلة يک نفر     که به   ای   کند. مثالً انبوهة پنبه         سرماية مزبور رشدکرده است نمو نمی              
که در    گيرد، نسبت به مقداری          ريسندة اروپائی درکارخانة جديد مورد عمل قرار می                          

مقياس   شد به  می کار برده       وسيلة يک ريسندة اروپائی با چرخ ريسندگی به                    گذشته به  
آن رشد     که حجم   همان نسبتی    کاررفته به      عظيمی رشد نموده است. ولی ارزش پنبة به                

آالت و ديگرعناصر سرماية        اينچنين است درمورد ماشين کرده افزايش نيافته است. هم
که حجم سرماية ثابت را نسبت به سرماية متغير باال                 کوتاه، همان تکاملی استوار. سخن

کاهد و لذا مانع         کار، از ارزش عناصر سرماية مزبور می                  اثر ترقیِ بارآوریِ       برد، در  می
  همان نسبت ابعاد مادیِ       است، به شودکه ارزش سرماية ثابت، بااينکه دائماً باال ازآن می

حرکت    کار به    وسيلة همان مقدارنيروی که به توليدی وسايل مادی ابعاد نسبت به يعنی آن،
ثابت     که حجم عناصر سرماية    د. حتّا در موارد معينی ممکن استآيند، ترقی نماي درمی

  درحالی افزايش يابدکه ارزش سرماية مزبور ثابت مانده يا حتّا تنزل نموده باشد.
  آن)،  عناصر مادی کاستی يابی مشخص ارزشِ سرماية موجود (يعنی ارزش کاهش

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  در اين بازنويسی بر متن افزوده شده است. (بازنويس)  [پيدا] ٭
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کاهی    اين ارزش        دارد.  بستگی هم شد گفته است، با آنچه فوقاً تکامل صنعت از که ناشی
ندة تنزل نرخ سود هستند، هرچند            که بازدار       خود نيز يکی از علل پيوسته مؤثری است     

کاهی باکاستن از حجم سرماية سودآور               که اين ارزش        در برخی شرايط ممکن است        
گرددکه همان       بار ديگر در اينجا نمايان می              کاهش در حجم سودگردد. يک             منجر به  

يابی اين       گردند خود نيز سامان          سوی نزول می       گرايش نرخ سود به         که موجب    عللی 
  کنند. ل میگرايش را تعدي 

  
IV .  ت نسبی اضافهجمعي 

  

پذير نيست     جمعيت نسبی از ترقی نيروی بارآورکار جدائی                     وجودآمدن اضافه         به 
يابد. هر اندازه          که درکاهش نرخ سود نمايش می    گردد، امری وسيلة آن تسريع می و به

بی، جمعيت نس   داری درکشوری بيشترگسترش يافته باشد، اضافه     که شيوة توليد سرمايه
شودکه    نوبة خود سبب آن می        جمعيت نسبی به    کند. اضافه     چشمگيری بيشتری پيدا می    
ازسرمايه ادامه          کار کمابيش ناقص های صنعت، فرمانبرداری ازسوئی در بسياری ازرشته

تر ازآن ادامه يابدکه در نخستين نگاه مقتضای حالت                          پيداکند، و اين وضع طوالنی            
قيمتی   تيجة وجود تودة بزرگی ازکارگران مزدور ارزان          امر ن است. اين عمومی پيشرفت

که برخی     است اند ونيز پيامد مقاومت بيشتری کار هستند ويا بيکار شده آمادة به که است
کار ماشينی نشان      کار دستی به     های صنعت، بنا به ماهيت خود، در برابر تبديل                   از رشته   

يژه در زمينة مصارف تجملی            و  های توليدی جديدی به           دهند. ازسوی ديگر رشته           می 
يافتن    جمعيت نسبی، يعنی جمعيتی را که غالباً درنتيجة برتری                  شوندکه اين  تأسيس می

پذيرند.     مثابه پاية کار می         های ديگر توليد بيکار شده است، به               سرماية ثابت در رشته        
تدريج     به گيرند وفقط    نوبة خود برپاية برتری عنصر زندةکار قرار می جديد به های رشته
گذرانند. در هردو مورد               های ديگر توليد را از سر می   که همان راه پيشرفت رشته است
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نَحوی   دهد و دستمزد به     ای ازکلّ سرمايه را تشکيل می سرماية متغير سهم قابل مالحظه
ارزش و هم حجم           های توليد هم نرخ اضافه           در اين رشته     که   تر از متوسط است      پائين  
گيرند. بنابراين ازآنجاکه نرخ عمومی سود از راه                        العاده باال قرار می           ارزش فوق    اضافه

آيد، در اينجا نيز همان            وجود می     های مختلف توليد به       سود رشته   های   پاشدن نرخ     پابه  
صورت پارسنگی در       نوبة خود به  شود، به کاهندة نرخ سود می گرايش  که موجب علّتی

  سازد. را کمابيش خنثی می گيرد و اثر آن گرايش قرار می برابر اين
  

V .  بازرگانی خارجی 

  
وقسماً وسايل ضرور زيست        ثابت قسماً عناصر سرماية خارجی تاآنجاکه بازرگانی

جهت   کند، در ترقی نرخ سود ازآن       شود، ارزان می آن مبدل می را، که سرماية متغير به
آورد.      ة ثابت را پائين می       برد و ارزشِ سرماي          ارزش را باال می          که نرخ اضافه مؤثر است

گسترش   که امکاناتی برای         طورکلّی ازآنجاست   تأثير بازرگانی خارجی در اين مورد به
گردد ولی       می   انباشت    در   تسريع موجب ازسوئی وسيله سازد. بدين می فراهم توليد مقياس
زل آورد ولذا باعث تن           می   ثابت پيش  سرماية به را نسبت متغير ديگر تنزل سرماية ازسوی

داری   گسترش بازرگانی خارجی پاية توليد سرمايه سان با اينکه شود. بدين نرخ سود می
آن    های ذاتی     شيوة توليد، بايستگی داد، پيشرفت اين آن تشکيل می کودکیِ را در دوران

صورت   گرديدکه بازرگانی خارجی به               تر، موجب گسترده و نيازمنديش به بازار پيوسته
وليد درآيد. در اينجا يک بار ديگر باز اين دوگانگیِ تأثير                              نتيجة خاص اين شيوة ت        

   )١(گرفته است.) کلّی ناديده اين جنبة بازرگانی خارجی را به ريکاردوشود. ( ديده می
  

                                                
)۱(         D. Ricardo: "On the principles of political economy and taxation", 3rd edition, 

London, 1821, chapter VII.  
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های   مسئلة ديگـری ــ که درواقع ازلحاظ ويـژگی خود خارج از حدود بررسی                             
ه سرماية نهاده در بازرگانی               ک  است: آيا ازراه نرخ سود باالتری                    ما قرار دارد ــ اين           

آورد، نرخ عمومی سود ترقی               دست می   ويژه در بازرگانی مستعمراتی به                خارجی و به      
  کند؟ می

توانند نرخ      اند بدين سبب می      گذارده شده       بازرگانی خارجی          که در    هائی   سرمايه  
 شود ی رقابت می    ئ کشورها    بار بياورندکه اوالً در اين مورد باکاالهای                         سود باالتری به      

با   توليد می          ـشراي    که  نامساعدتری  پيشرفته        که  نَحوی   به  د، ـشون  ط  ينکه      کشور  با ا   تـر 
کشورهای مورد رقابت             فروشد ازکاالهای          آنها می    کاالهای خودرا باالتر از ارزش                    

 هـک  کاری     منزلة   تر به   کارکشورهای پيشرفته          تر است. تا آنجاکه در اين عرصه               ارزان     
کند، زيـرا درحالی            شود، نرخ سود ترقی می          ارور می    وزن مخصوص باالتری دارد ب               

که با کيفيت باالتر پرداخت نشده است، مانند                      کاری    سان  کار مزبور به          که اُجـرت     
کيفيتی است. همين وضع ممکن است نسبت             که دارای چنين         شود  کاری فروخته می       

نيز رخ دهـد            به  به    کشوری  ازآن        آنجا کاال فرستاده می           که  جا کاال دريافت        شود و 
يافته    کار تجسم     ستاند  آنچه می     گردد. ازجمله امکان داردکه کشور مزبور بيش از                           می 
تر ازآنچـه خود ممکـن           کاالئی ارزان          صورت جنس تحويل دهـد و با وجود ايـن                 به 

که اختراع      است  داری      کارخانه       کند. اين امر عيناً مانند وضع            بود توليد نمايد دريافت           
کاالی      اينکه    دهد و در عين       هنوز عموميت نيافته مورد استفاده قرار می                که جديدی را

تـر از رقبـای        رساند معذلک ارزان            فروش می      خود را باالتر از ارزش ويـژة آن به                       
باالترِ کاری را که مورد استفادة اوست                      فروشد، يعنی نيروی بارآورِ ماهيتاً   خويش می

رساند.    سامان می  سان وی يک سود اضافی به زد. بدينسا بارور میکار    صورت اضافه به
يه          ز سوی ديگـر سرما ئی   ا ده شده                   ها نهـا غيره  و مستعمرات  در  بدين سبب       که  نـد  ا

کشورهـا، نظر به        کلّی در اين       طور   که به    آورند      بار   سود باالتری به       های   توانند نرخ      می 
با استفاده ازکار بردگان و              بودن درجة پيشرفت، نرخ سود باالتر قرار دارد، و نيز         پائين
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  توان مدعی      کشی ازکار باالتر است. اکنون چگونه می                   وغيره درجة بهره          ) ١( ها  کولی  
کشور   شود و به    ها می   های برخی رشته      های باالترِ سودکه عايد سرمايه             شدکه اين نرخ     

که هيچ انحصاری هم در سر راه آنها قرار نگرفته است،                       گردد، درصورتی    مبدأ بازمی
ترازسازی نرخ عمومی سود شرکت داشته باشند ولذا چرا نبايد بتوانند                            ايستی در همنب
ويژه در      اين ادعا به        ٢نسبت مقدار خود در باالبردن نرخ عمومی سود تأثير نمايند.                          به 

قرار    رقابت     ذاری مزبور تحت قوانين           ـگ  های سرمايه     که رشته   موردی نامفهوم است         
قرار    ويژه از اين          کشانده به      به تصوری خالف اين امر           را    ريکاردو     انـد. آنچه       گرفته  
قيمت باالتری           است  به            : با  کاالهائی ازآنجا خريداری                   آمده      دست  که در خارجه 

به        می  شود. لذاکاالهای مزبور در داخل                       می   فرستاده      مبدأ    کشور   گردد و معکوساً 
ای برای اين          ژه که امتياز موقّت وي           روند و دست باال از اين راه است                    فروش می      به 

اينکه از شکل      محض  گردد. به       ديگران مقدور می          های توليدی ممتاز نسبت به           محيط 
رود. کشور امتيازيافته در ازاِءکارکمتر، کار                    پوشی شود اين پندار از بين می پول چشم

طورکلّی     بيشی، عيناً مانندآنچه به         اين تفاوت، يعنی کند، هرچند اين بيشتری دريافت می
شود.   جيب زده می      گذرد، ازجانب طبقة معينی به            کار و سرمايه می   مبادله مياندرمورد 

طورکلّی اين نرخ درکشور             که به   که نرخ سود بدان سبب باالتر است              بنابراين آنگاه        
امر باقيمت      شرايط طبيعی مساعدکشور مزبور اين         است نظر به مستعمره باالست، ممکن

ترازی بنا به سطح پيشين،         دهد اما نه هم       ی روی می     تراز    گردد. هم      کاالها نيز توأم        نازل   

                                                
دوستان است (ودر زبان فارسی نيز               که دراصل نام يکی از اقوام ساکن هن                کولی   (Coolie)) کلمة   ۱(

گرددکه درمستعمرات  اطالق می کارگران هندی ياچينی شوند)، به خوانده می افرادی ازاين منشأ کولی
 شوند. کار واداشته می به

کنندکه    گويد: "برخی ادعا می   که می نادرستريکاردو است و نظر  آ. اسميثـ در اين مورد حق با  ۲
آيد. ولی من عقيده دارم سودهای صنعت                  وجود می     ترقی عمومی سودها به        ترازی سودها از راه           هم

 .Works", ed. Mac Culloch, p. 73" کنند."  می تنزل عمومی سرعت تاسطح  يافته هستندکه به رجحان
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  انگارد. میريکاردو چنانکه 
داری درکشور         گسترش شيوة توليد سرمايه        ولی همين بازرگانی خارجی موجب          

شود، و    کاهش سرماية متغير در برابر سرماية ثابت می                 گردد و ازآن راه باعث        مبدأ می
آورد ولذا در طول زمان نيز                  وجود می     به توليدی     ازسوی ديگر نسبت به خارجه اضافه          

  کند. از نو تأثير معکوس اعمال می
نرخ         هائی   طورکلّی نموده شدکه همان علّت             سان به   پس بدين    که موجب تنزل 

آورند وباعث جلوگيری ازاين تنزل     وجود می گردند تأثيرات متقابل به سود می عمومی
سازند. علل مزبور نافیِ قانون نيستند                 می کنند و يا قسماً فلج       شوند، آن را کُند می          می 

شد تنزل   صورت آنچه نامفهوم می         گردند. درغيراين          تأثيرآن می       ولی موجب تضعيف     
بود.    آهستگی نسبیِ اين تنزل قابل درک نمی                  عکس  عمومی نرخ سود نبود بلکه به            

ثير می        صورت   که قانون فقط به        گونه است    بدين   ثر آن تنها تحت            گرايش تأ کند و ا
طور چشمگير نمايان        های درازمدت به           واحوال مشخص و در جريان دوران                     ضاع او  

  گردد. می
  

ازآنکه جلوتر رفته باشيم برای رفع سوء تفاهم، باز دو حکمی را  خواهيم پيش می
  ايم تکرار نمائيم. که چندين بار باز نموده

  

-وجب ارزان      داری م که در جريان پيشرفت شيوة توليد سرمايه همان روندی: اوالً

 ئی  سرماية اجتماعی       حال باعث تغيير در ترکيب آلی               شود، درعين       کاالها می     گشتن  
کاررفته است وتنزل نرخ سود را در پِی دارد. بنابراين            گرددکه برای توليدکاالها به می

کاالها و نيز آن جزئی از اين                 تک  ) ١( برداری (چنددرآئی)               نسبی خرج    کاهش     نبايد  
گردد، با افزايش ارزشِ سرماية                   آالت می     شامل فرسايش ماشين    برداری را که           خرج  

 عکس هرکاهشی در       که به   گرفت. درصورتی         ثابت در رابطه با سرماية متغير، يکی                
                                                

 است. (مترجم)  اختيار شده Coûtوفرانسوی  Costدربرابرکلمة آلمانی  برداری" خرج ) "چنددرآئی=۱(
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ماندن يا ازدياد حجم عناصر مادیِ                 وجود ثابت       برداری نسبی سرماية ثابت، (با                خرج  
برداری نسبی سرماية          ج کاهش در خر      ، در باالرفتن نرخ سود مؤثر است، يعنی                ) ١( آن)   

که  ثابت مؤثر درکاهش متناسب ارزش سرماية ثابت در مقايسه با سرماية متغيری است
  )٢(است.  کار رفته کاهنده به از پيش های بيش نسبت خود به

  

زندة    کارالحاقی      ای ميان     کاهنده  نسبت شوند می که موجب واحوالی اوضاع : اينثانياً
سو  از يک    ) ۱( دهد)    می  وعةآنها محصول سرمايه را تشکيلکاالها (که مجم نهفته درتک

که درآنها مصرف شده است ازسوی ديگر،                کاری و موادکار محتَوی درآنها و وسايل
کمتری ازکار زندة           کميت  شوند پيوسته   که باعث می     وجود آيد، ولذا آن موجباتی                 به 

يد اجتماعی برای توليد          يابد ــ زيرا با توسعة نيروی تول               کاالها تجسم     الحاقی در تک      
 که ميان   وجه در نسبتی      هيچ  واحوال به       آنها کارکمتری الزم آمده است ــ آن اوضاع                    

کنند   نيافتة نهفته درکاالها وجود دارد تأثيری اعمال نمی    يافته و اُجرت اُجرت ار زندةک 
ِء کند، جز    کار زندة الحاقی نهفته درکاال تنزل می                   کميت  بالعکس هرچندکه مجموع        

يافته،    يافته، ازلحاظ تنزل مطلق يا نسبی جزِء اُجرت                    جزِء اُجرت      نيافته نسبت به     اُجرت   
کار زندة الحاقی در درون                 کلّ   که از حجم     نمايد. زيرا همان شيوة توليدی               ترقی می   

  ارزش همراه است.  کاهد با افزايش مطلق يا نسبی اضافه کاال می يک

                                                
 ل از مترجم است.) دو هال۱(

برداری هر        گردد که در اينجا اوالً سخن از خرج                 کمی پيچيده است لزوماً متذکر می         ) چون جمله۲(
که در    است سرماية متغيری       شده  آنست وثانياً فرض  ترشدن آن يعنی ارزان واحد ازکاال وکاهش ارزش

ترکيبی جديد باقی مانده ولی             کاهش يافته است در همين نسبت           اثر تغيير ترکيب آلی جديد سرمايه   
ش کاهش يافته است ولذا در ارز        کنندة آن گوناگون ارزش سرماية ثابت يا عوامل ترکيب نظر به علل

نسبی سرماية                      برداری هرتک         کاالها و خرج        مجموع   کاالکاهشی پيدا شده است. ولی چون سهم 
ا سرماية ثابت (که دراين اثنا              ارزش است در اين مورد درمقايسه ب                   متغيرکه آفرينندة ارزش و اضافه              

 افتد. (مترجم) رود ناگزير در ترقیِ نرخ سود مؤثر می کاسته شده) باال می علل فوق از ارزشش به
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ارزش، ولذا با ترقی درجة                   اضافه    گرائی نرخ     گرائی نرخ سود با يک باال            پائين  
که تنزل نرخ      تر ازآن نيست        چيز نابخردانه        کار، پيوسته است. بنابراين هيچ              کشی  بهره  

که استثنائاً امکان وقوع          سود با ترقی در نرخ دستمزد ايضاح شود، حتّا درصورتی هم                      
تشکيل نرخ سود    که موجب     راه درک شرايطی   حالتی وجود داشته باشد. فقط از  چنين

ها و   های واقعی دربارة نرخ دستمزد دوران                      تواند دست به تحليل       است آمارگری می       
کارکمتر بارآور است           کندکه   کشورهای مختلفه بزند. نرخ سود ازآن جهت تنزل نمی          

شود. هم باالرفتن نرخ اضافه              کار بارآورتر می           که  سبب آنست   آمدن آن به       بلکه پائين   
ای هستندکه در درون           نرخ سود، هردو عبارت از اَشکال ويژه     دنآم ارزش و هم پائين  

  کند. ای پيدا می مندانه آن باروریِ بالندة کار بيان سرمايه
  

VI .  افزايش سرماية سهامی 

  

توان باز نکتة زيرين را افزود، هرچند در اين مقام                  به پنج نکتة مذکور در باال می
تر   داری، که با انباشت سريع            توليد سرمايه    تر آن ممکن نيست. با پيشرفت            طرح عميق   

آيد و مورد       حساب می    آور به     مثابه سرماية بهره       عنان است، جزئی از سرمايه فقط به     هم
دهد    که سرمايه وام می        داری     گويا هرسرمايه که نيست گيرد. مقصود اين استفاده قرار می

فايدة بنگاهی خويش را          کند و سرماية صنعتی تنها        بسنده می    ستاند  که می   ای    به بهره   
که با سطح نرخ عمومی سود سروکاری ندارد زيرا                   ای است زند. اين مسئله جيب می به

ازلحاظ سطح مزبور، سود برابر با بهره + هر نوع سود + بهرة زمين است ولذا توزيع                                    
شده  تفاوت است. بلکه منظور از نکتة طرح                آن ميان اين مقوالت ويژه برای آن بی                     

اند فقط     گذاشته شده    های مزبور با اينکه در مؤسسات بزرگ توليدی         مايهکه سر اينست
کمابيش بزرگی تحت عنوان سود سهام             های    که بهره    هاست  پس از وضع همة هزينه        

ها. بنابراين سودهای مزبور در                 آهن   آورند. مثالً درمورد راه                 بار می    السهم) به     (يا حق   
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کمتر از نرخ متوسط        زيرا نرخ سودی       شوند   ترازسازی نرخ عمومی سود وارد نمی                 هم 
گشتند   آورند. هرگاه سودهای سهام مزبور در اين نرخ متوسط وارد می                        بار می سود به

نمود. ازلحاظ تئوريک              تر ازآنچه هست تنزل می           مراتب پائين       آنگاه نرخ متوسط به        
کمتر از نرخ      آيدکه    دست می   حساب آورد وآنگاه نرخ سودی به                  توان آنها را به          می 
داران است، زيرا            که واقعاً انگيزندة سرمايه             کمتر از نرخی است        هراً موجود يعنی       ظا 

که سرماية ثابت دارای بزرگترين برتری نسبت به                         درست در همين مؤسسات است         
  سرماية متغير است.

  
  
  
  

  
  
□  
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  فصل پانزدهم

  

  گسترش تضادهای درونی قانون

  
  

I .  کلّيات 

 
کمتر از    ارزشی     اضافه    که نرخ سود همواره نرخ            ديديم   کتاب    در بخش اول اين         

دارای       ارزش      ای از اضافه       فزاينده      حتّا نرخ     شدکه اکنون ديده نماياند. هم هست می آنچه
که در نرخ سودکاهانی نمايش پذيرد. تنها هنگامی نرخ سود برابر با                       گرايش است اين
دستمزد    کلّ سرمايه درازاءِ  که درصورتی باشد، يعنی C = Oشودکه  ارزش می  اضافه  نرخ

کاهان اضافه     کاهان سود نمايشگر يک نرخ باشد. فقط درصورتی يک نرخ صرف شده
سرماية مزبور       که  کاری   وحجم نيروی سرماية ثابت ارزشِ ميان گرددکه نسبت می ارزش  

درآمده    حرکت کار به نيروی حجم که باشد وياآنگاه است ثابت مانده درآورده حرکت به
  کرده باشد. سبت به ارزشِ سرماية ثابت ترقین

ارزش را مورد توجه              بهانة بررسی نرخ سود، درواقع فقط نرخ اضافه                    به  ريکاردو
گسترش درونی و چه از           که روزانة کار، چه ازلحاظ               هم با اين فرض دهد وآن قرار می

  گسترش بيرونی، مقدار ثابتی است. جهت
ازحيث اينکه هردو بيانگرگسترش نيروی                 يافته،    تنزل نرخ سود و انباشت شتاب          

روند. تاآنجاکه           شمار می   گوناگون روندی واحد به               های   بارآور هستند، فقط نمايش           



           ۳۶۷کارل مارکس    

  

 

جهت ترکيب برتری از         همراه دارد و بدان       مقياس بزرگتری به کار را به گردآئیِ انباشت
زسوی ديگر     نوبة خود در تنزل نرخ سود دخيل است. ا              آورد، به وجود می سرمايه را به

های   يد سرمايه    نوبة خودگردآئیِ سرمايه و تمرکز آن را از راه خلع                         تنزل نرخ سود، به    
بقايای توليدکنندگان مستقيم                               ازآخرين  ازطريق سلب مالکيت  هنوز    کوچکتر،  که 

کند. ازجانب ديگر همين امر               اختيار دارند، تسريع می               شدن در     يد  چيزی برای خلع       
نرخ سود نرخ انباشت          گردد، هرچند با تنزل          ظ حجم می   موجب تسريع انباشت ازلحا         

  افتد. نيز فرومی
ازسوی ديگر چون نرخ بارورشدن سرماية کلّ، يعنی نرخ سود، انگيزندة توليد                                

داری است (چنانکه بارورسازی سرمايه يگانه انگيزة آنست)، تنزل آن، تشکيل      سرمايه
داری     گسترش روند توليد سرمايه            سان برای     سازد و بدين       های نو را کُند می         سرمايه  

ها وسرماية      مشوق سرريز توليد، سودبازی، بحران            مزبور تنزل کند. تهديدآميز جِلوِه می
 ريکاردو    که مانند     اقتصاددانانی        همين سبب   گردد. به      زائد درکنار جمعيت زائد، می               

شيوة توليد    شوندکه اين      داری جنبة اطالق قائلند، متوجه می                شيوة توليد سرمايه       برای   
توليد     کند ولذا اين حدومرز را ناشی از         انتهائی ايجاد می و دراينجا خود برای خود مرز

اندازند (در تئوری بهره). ولی در وحشت آنان از                              گردن طبيعت می      ندانسته آن را به        
داری در پيشرفت          که شيوة توليد سرمايه       نرخ افتان سود، وجود اين احساس مهم است      

نفسه سروکاری      وجه با توليد ثروت فی           هيچ  رسدکه به     ور به مرزی می        نيروهای بارآ        
داری، شاهد خصلت         ندارد. و اين مرز ويژه، نمايانگر محدوديت شيوة توليد سرمايه                             

دهدکه شيوة مزبور ازلحاظ             تاريخی محض وگذرابودن اين شيوه است، و نشان می                       
در مرحلة معينی از تکامل           عکس  وجه شيوة توليد مطلق نيست و به        هيچ توليد ثروت به

  شود. با پيشرفت خود درگير می
و مکتب وی فقط سود صنعتی را که متضمن بهرة پول                 ريکاردو        است   درست  

دارد، هرچند         نزولی    دهند. ولی نرخ بهرة زمين نيزگرايش می نيز هست مورد توجه قرار
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افزايش نسبی      يابد و ممکن است در برابر سود صنعتی              آن افزايش می        که حجم مطلق   
قانون بهرة زمين را          ريکاردو     از    پيش که   ) ١( ادوارد وِست    کنيد به  نيز داشته باشد. (نگاه

را   ṕرا مورد توجه قرار دهيم و   Cمطرح ساخته است.) هرگاه ما کلّ سرماية اجتماعی 
ماند بپذيريم،   بهرة زمين باقی میکه پس از وضع بهرة پول و  عالمتی برای سود صنعتی

z رای بهرة پول و را بr آنگاه چنين خواهيم داشت:)٢(را برای بهرة زمين قرار دهيم ،  

C
 m 

 =  C

p
  =C

r  z  p' 

 = C
p'

 +  C
z

 +  C
r

 .  
کلّ   ، يعنی مبلغ    mداری،       توليد سرمايه    کاملی  که هرچند درحرکت ت سابقاً ديديم

Cکند معذلک    ارزش همواره نمو می              اضافه  
 m           پذيرد، زيرا          نيز همواره کاهش میC 

 ṕ   ،zوجه تباينی در اين امر وجود نداردکه                     هيچ  کند. بنابراين به        نمو می    mتر از  سريع

Cکه  داگانه نمو نمايند درحالیبتوانند همواره هر يک برای خود ج  rو 
 m = C

p
و نيز   

C
p'

 ،C
z وC

r  هرکدام جداگانه برای خودکوچکترگردند، يا اينکهṕ  نسبت بهz  و ياr 
ارزش     اضافهور نسبی افزايش يابد. هرگاه مجموع ط ، به zو  ṕو يا  نسبت به  ṕنسبت به 

Cنرخ سود ( حال افزايش پذيرد ولی درعين )٣( ) m = p(  سود يا
 m =C

p
تنزل نمايد،      ) ۳()

شود، در     ازآنها ترکيب می         m    =p، که    rو   ṕ   ،zممکن است نسبت مقداری اجزاِء             
                                                

)۱ (West, Sir Edward   )۱۷۸۲ کالسيک   ) ـ اقتصاددان انگليسی، يکی از نمايندگان مکتب                   ۱۸۲۸ـ
که مورد  ل مربوط به بهرة زمين. ـ کتابیکنندگان مسائ علم اقتصاد بورژوائی و يکی از نخستين بررسی

  در لندن انتشار يافته است: ۱۸۱۵سال  توجه مارکس د متن است تحت عنوان زيرين به
  

"Essay on the Application of Capital to Land, with observations schewing the Impolicy 

of any Great Restriction of the Importation of Corne." 

زمين)  بهرة (درمفهوم Renteو پول) بهرة معنای (به Zinsواژة  دو از هرکدام از ابتدای zو  r) حروف ۲(
 اقتباس شده است.

 ) دو هالل از مترجم است.۳(
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 mگونه تغييرکند بدون آنکه مقدار  گونهدهد دست می به mکلّ  بلغکه م درون مرزهائی

Cيا 
 m  .از اين جهت مورد تأثير قرارگيرد  

  

ميان اقالم مختلف        mفقط عبارت از توزيع متفاوت                rيا   ṕ   ،zتغييريابی متقابل      

Cاست. بنابراين چنين امکانی نيز وجود داردکه
p'

 ،C
z  ياC

r   سود ، يعنی نرخ جداگانة
نسبت ديگری    صنعتی، نرخ بهرة پول و رابطة بهرة زمين به مجموع سرماية هرکدام به              

Cکه  ترقی نمايد درحالی         
 m    که   کند. تنها شرط اينست        نرخ عمومی سود، تنزل         ، يعنی

Cا = مجموع هر سة آنه
 m             کند، يعنی اگر       % تنزل   ۲۵% به   ۵۰باشد. هرگاه نرخ سود از

 c ۷۵    +v  ۲۵به  c ۵۰  +v ۵۰%، از ۱۰۰ارزشی برابر با   اضافهمثالً ترکيب سرمايه با نرخ 
 ۵۰۰مبلغ   سودی به    ۱۰۰۰مبلغ   ای به    تغيير نموده باشد، آنگاه درحالت اول سرمايه                      

آورد.      بار می    به  ۱۰۰۰سودی برابر با        ۴۰۰۰مبلغ   ای به    دوم سرمايه      آورد و درحالت   می
m   ياp           دوبرابر شده ولیṕ                  گذشته سهم   ۵۰به نيم تنزل يافته است. و اگر فرضاً از %

Cبوده آنگاه        ۲۰، سهم بهرة زمين      ۱۰بهرة پول     ، سهم  ۲۰سود  
p'

    =۲۰   ، %C
z =۱۰  ، %

C
r=۲۰ها مانندگذشته باقی بمانند،     ، نسبت %۲۵از تغيير به  شده است. چنانچه پس % می

Cصورت درآن
p'

= ۱۰%  ،C
z= ۵و %C

r= ۱۰عکس  به   هرگاه     % خواهد بود. اکنونC
p'

به   

C نموده باشد و     % تنزل ۸
z   صورت   % درآن     ۴به C

r   ترقی خواهد نمود. مقدار            ۱۳به %
يکسان باقی مانده        ṕترقی نموده ولی با وجود اين          zو  ṕزيان  در اين حالت به  rنسبی 

که   ای   کمک سرمايه    کرده زيرا به        ترقی   rو   ṕ   ،zاست. در هردو فرض پيشين مجموع              
 ريکاردو    چهار برابر بزرگتر است توليد شده است. ضمناً بايد متذکر بودکه فرضية                           

کند،   جذب می     را   ارزش     اضافة بهرة پول) تمام اضافه        صنعتی(به سود اينکه ازابتدا بر مبنی
است    داری     توليد سرمايه      پيشرفت    عکس اين فقط   هم مفهوماً غلط است. به تاريخاً و هم
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دهد    داران صنعتی و بازرگانی قرار می                 دست سرمايه     سود را نخست در       که اوالً تمام       
آورد.      ای از سود درمی         صورت زائده       تا بعداً آن را توزيع نمايند و ثانياً بهرة زمين را به     

يابد و جزئی از سود (يعنی            داری، بهره از نوگسترش می               ازآن پس بر اين پاية سرمايه             
رود ولی نه        شمار می   شود) به    اية کلّ محسوب می     منزلة محصول سرم  که به ارزش اضافه

  زند. جيب می دار به که سرمايه ای از محصولی جزِء ويژه
که   کافی سرمايه، مفروض باشد، درصورتی         انباشت توليدالزم، يعنی هرگاه وسايل

ارزش هيچ        کار معلوم باشد، برای ايجاد اضافه                کشیِ  ارزش ولذا درجة بهره               نرخ اضافه    
کارگری     جمعيت   کارگری وجود نخواهد داشت و هرگاه                   جز جمعيت  مرز ديگری      

-کشی ازکار وجود ندارد. و روند توليد سرمايه          معلوم باشد هيچ مرزی جز درجة بهره

محصول يا جزِء مشخصی از          که در اضافه      ارزش است      داری ذاتاً عبارت از توليد اضافه 
نيافته تجسم پذيرفته است.          اُجرت    کار    شودکه درآن       ای نموده می       کاالهای توليدشده       
سرمايه، يا      ازآن به      قسمتی  که تبديل ــ ارزش  کردکه توليد اين اضافه هرگز نبايد فراموش

دهد ــ هدف مستقيم و       می   را تشکيل  ارزش  ناپذير اين توليد اضافه انباشت، جزِء جدائی
توليد را آنچنانکه       بايد ايناست. بنابراين هيچگاه ن داری کنندة توليد سرمايه انگيزة تعيين

آن    مثابه توليدی تلقّی نمودکه هدف مستقيم              نيست مجسم ساخت يعنی نبايد آن را به         
منزلة    داران است. چنين پنداری به               وسايل بِهزيستی برای سرمايه            توليد    يا   آيندی    خوش  

آن بيان     که در سراسر بنياد درونی   آن خواهد بودکه از خصلت ويژة آن، يعنی خصلتی
  پوشی شود. گردد، کامالً چشم می

دهد و چنانکه       واسطة توليد را تشکيل می         ارزش روند بی          اضافه    آریِ اين     چنگ به
کميت   اينکه   محض  گفته شد هيچ حدومرز ديگری جزآنچه فوقاً ذکرگرديد ندارد. به                         

ارزش حاصل شده است. ولی             کشيدنی، درکاالها تجسم يافت، اضافه        کار بيرون  اضافه
مستقيم،    توليد    روند     داری، يعنی       توليد سرمايه ارزش، نخستين صحنة روند  توليد اضافه اب

  اُجرت مکيده است. باگسترش روندی                انجام رسيده است. سرمايه فالن قدر کار بی                 به
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شگرفی    ميزان    به   توليدگشته    سان  ارزشِ بدين    اضافه يابد، حجم می سود نمايش درتنزل که
آيد. تمام انبوهة کاال، کلّ محصول،                  ينک دومين صحنة روند پيش می          کند. ا    باد می   
ارزش      که نمايانگر اضافه    گردد وجزئی جانشين سرماية ثابت ومتغير می که جزئی اعم از

هائی    است، بايد فروخته شود. هرگاه فروش انجام نگيرد يا فقط قسماً يا تنها به قيمت                             
قرار دارند فروخته شود، آنگاه هرچندکارگر مورد                           های توليد      تر از قيمت     پائين   که  

بوده به       دار     آنچنانکه منظور سرمايه        وی     از    کشی  است ولی بهره      قرارگرفته       کشی   بهره  
ارزشِ      اضافه    قسمی   يابیِ   کامل يا سامان      است با نابسامانی       است و ممکن     سامان نرسيده      

کشی   گردد. شرايط بهره         اش قرين     دادن جزئی يا تمامیِ سرمايه             شده، با ازدست       ربوده    
تنها ازلحاظ زمانی و          شرايط مزبور نه       رند.   ا آن يگانگی ند      يابی   مستقيم و شرايط سامان      

نمی          با يکديگر تطبيق  رند. شرايط                         مکانی  ندا نيز تالقی  ازلحاظ مفهومی  کنند بلکه 
ها   که دومی      هستند درصورتی        بارآورجامعه          نيروی    محدود به       تنها   کشی مستقيم   بهره  

گردند.   های مختلفة توليد ونيروی مصرف جامعه محدود می وسيلة تناسب ميان رشته به
بنا              گردد و نه        نيروی توليدی مطلق جامعه تعيين می               بر   ولی نيروی مصرفی جامعه نه 

که برپاية      کنندة آن نيروی مصرفی است           برحسب نيروی مصرفی مطلق آن، بلکه تعيين 
های وسيع جامعه را به          که مصرف توده       گرفته ا ستناپذير توزيعی قرار مناسبات آشتی

 رکمابيش تنگی تغييرپذير است. عالوه ب              رساندکه فقط در درون مرزهای                حداقلّی می  
کشش   که در راه انباشت وجود دارد، يعنی                   وسيلة کششی   نيروی مصرف مزبور به          اين  

 گردد.    می   محدود    تر،   گسترده    مقياس  به ارزش  وتوليد اضافه ترسازی سرمايه کالن سوی به
های   داری از تحوالت دائمی در نفس اُسلوب                    که برای توليد سرمايه          است  اين قانونی     

عمومی رقابت        آنست، از نبرد         پيوستة   موجودکه   سرماية دائمی کاهی توليدی و از ارزش
منظور سرپاماندن از ترس            که فقط به      و ضرورت بِهسازی توليد وگسترش دامنة آن                    

 که بازار پيوسته          است  گردد. بنابراين واجب               می   گيرد، ناشی     اضمحالل صورت می      

ة آن بيش از پيش سيمای        کنند  که مناسبات بازار و شرايط تنظيم     ای گونه يابد، به توسعه
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ناپذيرترگردد.         کنترل   و پيوسته    ازتوليدکنندگان         خود بگيردکه مستقل  ئی به قانون طبيعی
نيروی     کند. ولی هرقدر        می   جستجو   وليد ت ميدان حل خودرا درگسترش راه تضاد درونی

آن قرارگرفته است          که مناسبات مصرفی بر روی          يابد با پايگاه تنگی        بارآور تکامل می
شود. بر اين پاية پرتضاد، گفتن اينکه تزايد سرمايه با تزايد جمعيت                             بيشتر درگير می     
-  سرمايه و اضافه       وجه تباينی ندارد. زيرا هرچند همبرشدن اضافه                     هيچ  پيوسته است، به    

جهت   همين  حال به    درعين    برد ولی     توليدشده را باالتر می           ارزش      جمعيت حجم اضافه    
که آن    شود و شرايطی     ارزش توليد می         که در درون آن اين اضافه               ميان شرايطی       تضاد   

  گيرد. رساند باال می سامان می را به
ه منوط به بزرگیِ هرگاه نرخ مشخصی از سود داده شده باشد، حجم سود هموار

که به سرمايه تبديل        آنگاه انباشت با جزئی از اين حجم               ريخته است. ولی       سرماية پيش   
اينکه اين جزء مساوی با سود منهای درآمد                    شود بستگی خواهد داشت. اما نظر به              می 

بودن    دار است، تنها تابع ارزش حجم مزبور نيست بلکه با ارزان                           مورد مصرف سرمايه    
دار با آن خريدکند نيز بستگی دارد، يعنی منوط به                        ه ممکن است سرمايه    ک  کاالهائی     

قسماً در مصرف او، در درآمد وی، و قسماً در سرماية ثابتش که  کاالهائی است  انیارز
  شوند. (دستمزد در اينجا معلوم فرض شده است.) وارد می

وسيلة کار خود   آن را به آورد و ارزش حرکت درمی کارگر به که ای مقدار سرمايه
افزايد متفاوت        که وی می سازد، مطلقاً با ارزشی ظاهرمی نو درمحصول از دارد و می نگاه

، آنگاه سرماية       ۱۰۰باشد وکار افزوده = با              ۱۰۰۰است. هرگاه فرضاً حجم سرمايه =           
باشد   ۲۰وکار افزوده =           ۱۰۰خواهد بود. چنانچه حجم سرمايه =     ۱۱۰۰بازتوليدشده =
% و درحالت       ۱۰شود. نرخ سود درحالت اول =                می  ۱۲۰بازتوليدشده =  آنگاه سرماية

سان  . و بدين    ۲۰توان بيشتر انباشت تا از  می ۱۰۰% است. ولی با اين وجود از ۲۰دوم = 
آن در      کاهی   نظر از ارزش        دهد (با صرف   جريان خود ادامه می ـ رود به  که سرمايه است

که    نسبت وزنی است      رسخن پيشرفت انباشت آن به       ديگ   اثر ترقی نيروی بارآور)، يا به                 
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آوردن نرخ باالئی از سود (تاآنجاکه                     دست  نسبت سطح نرخ سود. به       داشته است نه به     
که روزانة        پذيراست    آنگاه امکان )١(ارزش قرار دارد)  اضافه از نرخ برپاية نرخ باالئی اين

 )٣( چندکار چندان بارآور نيست           کار بسيار دراز باشد. هر )٢(بودن کار با وجود غيرمولّد
کارگران بسيار ناچيز ولذا             های   آيدکه نيازمندی       وجود می معذلک اين امکان ازآنجا به

نزدکارگران         را    فعاليت    فقدان شور بودن دستمزد است. پائين پائين دستمزد متوسط بسيار
شته صورت با وجود باالبودن نرخ سود، سرمايه آهسته انبا                         آورد. دراين           وجود می     به 

شدةکارگر ناچيزاست، روزانة      هرچند دستمزد پرداخت راکد است و شود. جمعيت می
  برد بزرگ است. کاری که توليد محصول می

شود بلکه ازآنجا        کمتر استثمار می     کارگر    کندکه   جهت تنزل نمی     نرخ سود ازآن       
ده  کمتری مورد استفا        کاررفته کار        طورکلّی نسبت به سرماية به          گرددکه به       ناشی می  

  گيرد. قرار می
حجم سود همراه باشد آنگاه  هرگاه، چنانکه نموده شد، نرخ افتان سود با افزايش

مثابه    داران زير قلم سرمايه (به              وسيلة سرمايه    سهم بزرگتری از محصول ساالنة کار به              
ازآن تحت عنوان        شود وسهم نسبتاً کوچکتری کاررفته) تصاحب می جانشين سرماية به
 گويا هر اندازه        مبنی بر اينکه     ) 4( چلمرس  آخوند مالّ      گردد. پنداربافی          سود برداشت می     

                                                
   از مترجم است. ها ) هالل۱(

  که مقصود مصنف     ) اگرچه در متن آلمانی "غيرمولّد" ذکر شده ولی از مضمون جمله پيداست                                ۲( 
 آن ضعيف است. که بارآوری تکاری اس

 " آمده است.Improductiv ) در متن "غيرمولّد ۳(

)۴ (Chalmers, Thomas )۱۷۸۰که مارکس وی را "يکی از              ) ـ متألّه و اقتصاددان اسکاتلندی   ۱۸۴۷ـ
  خواند. اشارة مصنّف به اثر وی تحت عنوان: " میمالتوسترين هواداران  متعصّب

  

"On Political Economy in connexion with the Moral State and Moral Prospects of 

Societys", second edition, Glasgow, 1832, p. 88-89 and 269. 
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کنندکمتر باشد سود     سرمايه خرج می        منزلة   داران به  که سرمايه ای ساالنه محصول حجم
 کمک  کليسای دولتی به       که آنگاه است گردد. سپس بلعند، از اينجا ناشی می بيشتری می

آن   ، برای مصرف       محصول    اضافه    قسمت بزرگی از      افزائی جای مايه شتابد تا به آنان می
  عالوه حتّا در نرخ          کند. به    کند. مالّی مزبور علّت را با معلول اشتباه می                   انديشی    چاره   

يابد. ولی اين امر درعين               شده افزايش می  کمتر هم حجم سود با مقدار سرماية گذاشته
کاربردن      يد مستلزم به   گردد زيرا اکنون شرايط تول                گردآئیِ سرمايه می         حال موجب     

ها، يعنی فرورفتن         کالن است. همچنين پديدة مزبور موجب تمرکز سرمايه        های سرمايه
شود.   ها، می    ازکوچکتر      سرمايه  وسلب بزرگتر داران سرمايه درکام کوچکتر داران سرمايه

-کار از توليد       طور ثانَوی، موجب جدائیِ شرايط               اين امر يک بار ديگر، ولی فقط به               

روند، زيرا        شمار می   کوچک هنوز جزئی ازآنها به            داران      شود، که سرمايه     ن میکنندگا
با      سرمايه  کار    طورکلّی    کند. به    ايفا می    دشان نقشی   ونزد آنها هنوزکار شخصی خ           دار 

دار است، نسبت معکوس دارد. همين                 که وی سرمايه      ای   ، يعنی با درجه       مقدار سرمايه     
که مفهوم سرمايه       دکنندگان ازسوی ديگراست سو وتولي کار از يک ميان شرايط جدائی

 (کتاب اول، فصل        که با انباشت بدوی آغاز شده است               دهد. اين جدائی    را تشکيل می
گردد و     مثابه روند دائمی، در انباشت وگردآئی سرمايه هويدا می                           ازآن پس به       )١()۲۴

  لب سرمايهکوچک و س ای های موجود در دست عده سرمايهسرانجام اکنون به تمرکز 
يد تغييرشکل پيدا     که اکنون خلع    يابد (درچنين حالت است از بسياری ديگر نمايش می

مرکزگرا      دائماً درکنار نيروی           که داشت نمی مخالفی وجود های گرايش هرگاه کند). می
سرعت   داری را به        نمودند، روند مزبور، توليد سرمايه                 از نو نقش مرکزگريز اعمال می          

  کشاند. زی میسوی فروري به
  

                                                
 بعد همين بازنويسی] . به ۱۰۹۶و بعد [ازصفحة  ۶۴۷سرمايه ، جلد اول، ص ترجمة فارسی ) ۱(
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II .  ری١(درگيری ميان گسترش توليد و بارو( 

  
شود: نخست     می  ای نمودار صورت دوگانه کار به پيشرفت نيروی بارآور اجتماعی

اند، در ابعاد ارزش و حجم شرايط                     که قبالً توليد شده      در مقدار نيروهای بارآوری                 
که   دار مطلق سرماية مولّدی        گيرد، و در مق        که توليد نو در درون آن انجام می                  توليدی

که   آن جزئی از سرمايه         گردد. دوم درکوچکی نسبی قبالً انباشته شده است، نمودار می
کار   بابت دستمزدگذاشته شده است در رابطه با کلّ سرمايه، يعنی درکوچکی نسبی                           

مقدار وسيع      که برای بازتوليد باروری سرماية مشخصی الزم است تا توليد به                           ای   زنده   
  دارد. گردآئی سرمايه را مفروض می حال امر درعينگيرد. اين  جامان

کار مورد استفاده نيز، پيشرفت بارآوری در دو صورت تجلّی     در ارتباط با نيروی
که برای     کار الزمی      گشتن زمان     کار، يعنی درکوتاه           کند: نخست در افزايش اضافه             می 

(تعدادکارگران)            کاری    ت نيروی   کمي  کار ضرور است و ثانياً درکاهش    بازتوليد نيروی
  شود. درآوردن سرماية مشخصی انگيخته می حرکت طورکل برای به که به

روند بلکه متقابالً يکديگررا مشروط          تنها همپای يکديگر می دو حرکت مزبور نه
گردد. با وجود     آنها قانون واحدی بيان می هائی هستندکه در سيمای  سازند و پديده می

کلّ سود برابر     کنند. چون حجم ر در جهت مقابل نرخ سود  تأثير میاين حرکات مزبو

Cارزش است، نرخ سود  =              کلّ اضافه     با حجم  
 m    = ��������  ����� 

 ��� �!"��   
است. ولی       

حال   مثابه مبلغی يکجا و تام اوالً منوط به نرخ خود است و ثانياً درعين                           ارزش به    اضافه

                                                
 Verwertungجای واژة آلمانی           به  شودکه در اين ترجمه کلمة باروری     ) يک بار ديگر يادآور می۱(

وسيلة نيـروی     کاراُفتادن به     که درنتيجة به ای رود، يعنی سرمايه کار می به  Mise en valeurو فرانسوی 
 کار نبايد اشتباه نمود. رسد. بنابراين آن را با بارآوری ثمر می کار به 
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قرارگرفته است، يا          مورد استفاده        حسب اين نرخ      بر که   کاری است     مشروط به حجم     
بزرگی سرماية متغير است. از سوئی يک عامل، يعنی نرخ                       ديگر سخن وابسته به         به 

کند و ازسوی ديگر عامل ديگر، يعنی تعدادکارگران تنزل                            ارزش، ترقی می          اضافه  
ه پيشرفت نيروی بارآور از            طور مطلق). تاآنجاک          طور نسبی و خواه به         کند (خواه به می

شود  ارزش می       کاهد موجب افزايش اضافه            می مورد استفاده       شدة کار     جزِء پرداخت      
برد. ولی با اين وجود تاآنجاکه پيشرفت نيروی بارآور از حجم    زيرا نرخ آن را باال می

کاهش    کاهد، موجب       دهد می    قرار می    مورد استفاده        که سرماية مشخص      کلّ کاری     
  شود تا حجم    ارزش درآن جذب می             گرددکه نرخ اضافه         ، يعنی عاملی می    عامل تعداد

توانند همان      کنند نمی   کار می    ساعت  ۱۲کارگر که روزانه             آيد. دو نفر        دست   آن به   
بار   نفرکارگر هر يک باکار دو ساعته به                ۲۴ارزشی را تحويل دهندکه               حجم اضافه   

کنند ولذا     ر از هوا زندگی می         که فرض شودکارگران مزبو             آورند، حتّا درصورتی           می 
   کاهش   زمينه جبران      پس در اين        دهند.     کار انجام        وجه الزم نباشد برای خودشان     هيچ به

گذرناپذيری       مشخص   مرزهای     کار، به     کشی  درجة بهره       باالبردن  وسيلة تعدادکارگران به
رانداختن     امکان ب     تنزل نرخ سود را بگيرد ولی    تواند جلوی کند وبنابراين می می برخورد

  آن را ندارد. 
  که  کند، درحالی       داری نرخ سود تنزل می            بنابراين با پيشرفت شيوة توليد سرمايه             

نمايد. هرگاه نرخ معلوم            کاررفته ترقی می         آن درنتيجة افزايش حجم سرماية به               حجم 
باشد، حجم مطلق نمو سرمايه وابسته به بزرگی مقدار موجود آنست. ولی ازسوی                                  

کند، يعنی     آن نمو می     که سرمايه طبق     قدار سرمايه معلوم باشد، نسبتی          ديگر چنانچه م     
نظر ازآنچه ذکر         نرخ نمو آن، بسته به نرخ سود است. باالرفتن نيروی بارآور، (صرف              

کاهی سرماية موجود قرين            شد مبنی بر اينکه ترقی نيروی بارآور همواره با ارزش                           
دادن     دهدکه ترقی      سرمايه را افزايش       رزشیتواند مستقيماً مقدار ا است)، فقط آنگاه می

گردد افزايش         نرخ سود، آن جزئی از محصول ساالنه را که از نو به سرمايه مبدل می                          
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هنگامی     فقط  ) ١( نتيجه  گيرد، اين  بخشد. تاآنجاکه نيروی بارآورکار مورد توجه قرار می
با ارز                                   حاصل  شِ سرماية    تواند شد، (زيرا نيروی بارآورکار هيچ سروکار مستقيمی 

 کند ويا از ارزش       ارزش نسبی ترقی  وسيلة نيروی بارآورکار اضافه موجود ندارد)،که به
ياکاالهای       آيدکه    دست به تواند می ای جهيچنين نت آنگاه وبنابراين شود کاسته ثابت سرماية

دهندة سرماية       که در زمرة عناصر تشکيل         کار و ياکاالهائی         وارد در بازار توليد نيروی                
کاهی سرماية موجود        تر شده باشند. ولی اين هردو ارزش                 روند ارزان   شمار می به ثابت

را در بر دارند و هردوی آنها همگام باکاهش سرماية متغير در نسبت با سرماية ثابت                                   
شوند و هردوی آنها اين تنزل را   کنند. اين هردو موجب تنزل نرخ سود می حرکت می

  که نرخ سود بالنده موجب باالرفتن تقاضا نسبت به                   سازند. سرانجام تا حدی           کُند می  
مادة استثمارپذيری          راه در       کند و ازآن       کارگری تأثير می        جمعيت   کار شود، در ازدياد   

  شود. نمايد مؤثر می تنهائی سرمايه را سرمايه می که به
سان  گسترش نيروی بارآورکار، در افزايش ارزش ـ سرماية موجود بدين                                    ولی  

افزايدکه بيانگر ارزش مبادلة  های مصرفی می بر حجم و تنوع آن ارزش که سهيم است
دهند، عبارت       واحدی هستند و محمل مادی و عناصر مشخص سرمايه را تشکيل می                     

طور غيرمستقيم      متغيرالاقل به    ئی هستندکه سرماية ثابت مستقيماً و سرماية از اشياِء مادی
شوند   کار چيزهای بيشتری آفريده می              و همان گردد. با همان سرمايه ازآنها ترکيب می

درد    که به   گردند. چيزهائی        سرمايه مبدل توانند به شان، می مبادله ارزش از نظر که، صرف
توانند به تشکيل       سان می   خورند و بدين       کار بيشتر می      کاردوشیِ زيادتر ولذا نيز اضافه               

تواند زير فرمان بگيرد             کاری را که سرمايه می            سرماية اضافی خدمت نمايند. حجم            
آالت و عناصر       بسته به ارزش سرمايه نيست، بلکه با حجم مواد خام وکمکی، ماشين                        

آنها هرچه باشد، سرمايه ازآنها             زيستی بستگی داردکه، ارزش وسايل سرماية استوار، با

                                                
 ) يعنی نمو حجم سود.۱(
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کار نيز نمو       اضافه  مورد استفاده ولذا          کار    سان حجم   که بدين    ترکيب يافته است. آنگاه       
آن پيوسته است نيز       که تازه به      ای   کند، ارزشِ سرماية بازتوليدگشته و ارزش افزوده       یم

  گردد. زيادتر می
، ريکاردو     شيوة   جاگرفته است، بنابه        انباشت روند در راکه  ای وهله دو نبايد اين ولی

فقط درحالت همزيستی درکنار يکديگر مورد بررسی قرار داد. اين دو وهله متضمن                            
کند. عوامل وارد       های متناقضی بروز می ها و پديده گرايش صورت هستندکه بهتضادی 

  نمايند. حال عليه يکديگر تأثير می در نبرد درعين
رانند و از       کارگری می      سوی ازدياد واقعی جمعيت           که به   هائی   همزمان با محرک      

سرچشمه  دهد  که وظيفة سرمايه را انجام می کار اجتماعی آن جزئی از محصول افزايش
  آورند. می وجود را به نسبی جمعيت   کنندکه فقط يک اضافه می تأثير گيرند، عواملی می

-ارزش     همگام باآنها يک        کند و  ها نمو می حجم سرمايه سود، نرخ تنزل با همزمان

کند و   نوبة خود از اين تنزل جلوگيری می                آيدکه به   کاهی در سرماية موجود پديد می
  کشاند. شتاب می ه را بهانباشت ارزش ـ سرماي

شود وکاهش      ترمی   گسترده    همزمان باپيشرفت نيروی بارآور، ترکيب برتر سرمايه 
  آيد. نسبی جزِء متغير، در رابطه با جزِء ثابت، پيش می

گاه از لحاظ مکانی درکنار هم وگاه زماناً متعاقب                             گوناگون     های   گرايش    اين  
ها نمايان     صورت بحران       د، اَدواراً به           کنند. ستيز ميان عوامل متضا           يکديگر عمل می    

بحران         می  ه            گـردد.  نه برای رفـع تضادهای                      حل  ها همواره فقط را قاهرا های موقّت 
خورده را برای لحظة معين از نو                 هم  های شديدی هستندکه تعادل به     موجودند، ترکش

  سازند. برقرار می
   داری متضمن    توليد سرمايهکامالً کلّی، تضاد دراين امر قرار داردکه شيوة  با بيانی

ارزش نهاده در        نظر از ارزش و اضافه گسترش نيروهای بارآور، صرف سوی گرايشی به
داری در درون آن              که توليد سرمايه      ئی است   آن، و نيز قطع نظر از مناسبات اجتماعی               



           ۳۷۹کارل مارکس    

  

 

که ازسوی ديگر هدف اين شيوة توليد عبارت از نگاهداریِ                          گيرد. درحالی        انجام می    
ـ سرماية موجود و بارورساختن آن در باالترين درجه (يعنی افزايش دائماً                                       ارزش    
يافتة اين ارزش) است. خصلت ويژة آن بر اين پايه قرار داردکه ارزش ـ سرماية     شتاب

کار برد.      ای برای بارورساختن اين ارزش تا سرحد امکان به                         منزلة وسيله     موجود را به      
يابد متضمن     اين هدف دست می     داری به ة توليد سرمايهوسيلةآن شيو که به هائی اُسلوب

زيان    سرماية موجود و پيشرفت نيروهای بارآورکار به                     کاهی    کاهش نرخ سود، ارزش    
  اند. که قبالً توليدگشته نيروهای بارآوری است

سرماية موجود، که يکی از وسايل سرشتی شيوة توليد                     اَدواری        کاهی   ارزش     
ارزش ـ سرمايه     ساختن انباشت از تنزل نرخ سود وشتاباناست، جلوگيری  داری سرمايه

از راه تشکيل سرماية نو، شرايط معينی را که در درون آن ، روند دوران و بازتوليد                                           
های ناگهانیِ روند           زند و بنابراين با رکودها و بحران                  گيرد برهم می      سرمايه انجام می      

  توليد همراه است.
نيروهای      گسترش   موازات      که به   نسبت به سرماية ثابت      کاهش نسبی سرماية متغير     

کارگری است،       کند، درعين اينکه مشوقی برای افزايش جمعيت                    بارآور حرکت می         
آورد. ازلحاظ ارزش، انباشت                   وجود می     جمعيت مصنوعی به       خود پيوسته يک اضافه      

ود باعث    که تنزل نرخ سود خ        شود، درحالی       وسيلة سقوط نرخ سود کُند می        سرمايه به   
نوبة خود     گردد، و اين امر به             ارزش مصرف می          ساختن باز هم بيشتر انباشت         شتابان  

  آورد. دست شودکه انباشت ازلحاظ ارزش باز حرکت شتابانی به موجب آن می
کوشد ازاين موانع سرشتی خود درگذرد ولی فقط        داری پيوسته می توليد سرمايه

مقياس بزرگتری دربرابر           موانع را به نو همين يابدکه از می اين مقصود دست باوسايلی به
  دهند. آن قرار می

که   است، عبارت از اينست            همانا خود سرمايه       داری       توليد سرمايه      سد حقيقی 
منزلة انگيزه وآماج          مثابه نقطة آغاز و نقطة انجام، به               سرمايه و خودبارورسازیِ آن، به                
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آن     است و عکس    سرمايه  وليد برای     که توليد فقط ت       شوند، در اينست        توليد تلقّی می    
منظور ايجاد روند          ای نيستندکه صرفاً به       توليد عبارت از افزار ساده           نيست، يعنی وسايل

  تر زندگی، درخدمت جامعة توليدکنندگان باشند. گسترده پيوسته
حفظ و بارورسازیِ ارزش ـ سرمايه، که برپاية سلب مالکيت و مستمندسازی                              

تواند در درون مرزهای معينی حرکت                   ندگان قرار دارد، فقط می    تودة بزرگ توليدکن
که سرمايه ناگزير بايد برای             های توليدی      نمايد. بنابراين موانع مزبور پيوسته با اُسلوب                  

های مزبور درجهت       گيرند، زيرا اُسلوب کار برد  در تضاد قرار می انجام منظور خود به
گسترش   مثابه مقصود باألصاله، درجهت             د به سوی تولي    حدومرز توليد ، به          افزايش بی     

قيدو   بی   گسترش    ــ شوند. وسيله     کار رانده می         قيدوشرط نيروهای بارآور اجتماعی                  بی 
که عبارت از بارورسازی               کار ــ با هدف محدودی           شرط نيروهای بارآور اجتماعی               

وسيلة    داری     شود. بنابراين اگر شيوة توليد سرمايه    است، دائماً درگير می سرماية موجود
-ئی برای رشد نيروی بارآور مادی و ايجاد بازار جهانی متناسب با آنست، در            تاريخی

توليدی    اجتماعی     حال عبارت از تضاد دائمی ميان اين وظيفة تاريخی ومناسبات                            عين 
  که با آن بستگی دارد. است

  
III .  ت آئیِ سرمايه همراه با بيش بيشآئیِ جمعي 

 

دار در دست داشته          سرمايه   است تک   که الزم   ای حداقلّ سرمايهبا تنزل نرخ سود، 
حداقلّی      رود. اين       قرار دهد، باال می         مورد استفاده       نَحوِ بارآور        کار را به       باشد تا بتواند     

آن ضرورت دارد  کشی ازکار الزم است و هم برای طورکلّی برای بهره که هم به  است 
کار   کار الزم باشد و از متوسط زمان         يدکاالها زمانبرای تولمورد استفاده کار  که زمان 

ها افـزايش       گردآئی سرمايه         حال     اجتماعاً الزم برای توليدکاالها تجاوز نکند. درعين                        
انباشته     تر  کمتر سريع   نرخ سودی      بزرگتر با     معلوم، سرماية حدودی وراِء يابد، زيرا در می
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نوبة خود باز در درجة             گردآئی به      فزايش   شود تا سرماية کوچکتر با نرخ برتَر. اين ا      می
  های   آورد. درنتيجة اين امر تودة سرمايه                    ای را در نرخ سود پيش می             معينی تنزل تازه      

اعتباراتی،        سودبازی، نيرنگ         ازقبيل    برداری درراه ماجراجوئی  گام  به کوچک وپراکنده
 )١( (زيادخونی)         اصطالح پرخونی      که به   شوند. آنچه     ها، کشانده می        بازی، بحران         سهم

که درآن      ای است    آن سرمايه     شود، همواره اساساً مربوط به پرخونی     سرمايه خوانده می
از راه حجم سرمايه جبران نمی                      ها هميشه    شود ــ و اين قبيل سرمايه         تنزل نرخ سود 

اند ــ و يا اين پرخونی مربوط             کار افتاده    آنهائی هستندکه جديداً تشکيل شده و تازه به
شکل  سود خود نيستند به      که چون قادر به اقدامات مستقلّی به                هائی است    سرمايه   به آن   

گيرند. اين        وکار قرار می         کسب  های بزرگ       اعتبارگيری دراختيارگردانندگان رشته                    
جمعيت نسبی      که موجب تشکيل يک اضافه        واحوالی      پرخونی سرمايه از همان اوضاع             

جمعيت نسبی است، هرچند اين             مل اضافه  ای مک    شود ولذا پديده        گردند ناشی می      می 
کارنرفته و در  دو در دو قطب مقابل يکديگر قرار دارند، يعنی در يک قطب سرماية به

  اشتغال قرار دارد. کارگری بی جمعيت اضافه قطب ديگر
معنای ديگری جز         کاالها     توليدی تک     توليدی سرمايه و نه فزون            بنابراين فزون        

بر    کاالهارا نيز در         توليدی   توليدی سرمايه همواره فزون رچند فزونانباشت ندارد ه فزون
که آن را مطلق        انباشت مذکور چيست فقط الزم است            . برای دريافت اينکه فزوندارد

توليد سرمايه      انباشت بعداً خواهد آمد). کی فزون                  فزون   تر   فرض نمود (بررسی دقيق          
که نه دراين يا آن    توليدی است زونمطلق خواهد بود؟ و در اين مورد آيا مقصود آن ف

توليدی    آن فزون      است بلکه غَرض     يافته   گسترش   دو بخش مهم توليد  زمينه و يا در يکی 
                                                

) Plethoreزبان فرانسه        کار رفته (به       که در متن به   Plethoraاژة ) پرخونی يا (زيادخونی) در برابر و۱(
معنای افزايش        گرفته شده در علم قديم پزشکی به           که اصالً از زبان يونانی        اختيار شده است. اين واژه

يکی از اخالط چهارگانه (خون، سودا، صفرا و بلغم) در بدن است و چنانکه در ايران نيز معمول بوده 
  شده است. وسيلة حجامت (فصد) معالجه می نی بهدرمور پرخو
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مناطق توليدی را جمعاً دربر       مطلق بوده باشد ولذا سرتاسر ودامنة خود ابعاد که در است
  گرفته باشد؟

-اظ هدف توليد سرمايه       يابدکه، ازلح     توليدی مطلق سرمايه آنگاه تحقق می فزون

داری عبارت از          ، سرماية الحاقی با صفر برابر شده باشد. ولی هدف توليد سرمايهداری 
ارزش، توليد سود است.             کار، توليد اضافه         بارورسازی سرمايه، يعنی تصاحب اضافه                

نَحوی نمو کرده باشدکه نه           کارگری به      که سرمايه درتناسب با جمعيت         بنابراين آنگاه       
 کار  شده ازطرف اين جمعيت، بتواند درازتر شود و نه زمان                            کار مطلق تحويل       مان  ز 

کار   هرحال درمورد اخير که تقاضای                گسترش داشته باشد (به         کار نسبی امکان        اضافه  
گسترشی   سوی ترقی دستمزد وجود دارد، چنين                 چنين نيرومند است ولذا گرايش به              

قدر ياکمترازآنچه پيش           رشدکرده همان       که سرماية    نيست)، وبنابراين درصورتی    عملی
سرمايه روی       مطلق   توليدی   آورد توليد نمايد،آنگاه فزون ارزش درمی  نمو خود اضافه از 

،  C) بيشتر ازسرماية       �C   +  Cکه سرماية رشديافته (        خواهد داد. اين امر بدان معناست                
کمتر سودآور      هم آورد ويا حتّا ازآن بار نمی )، سود به�Cصورت  از ازديادش به (پيش

حالت نيز يک تنزل نيرومند وناگهانی          دو هردوی اين آنگاه در شود است. هرگاه چنين
که   آيد، تغيير ترکيبی       مناسبت تغيير در ترکيب سرمايه پديد می   در نرخ عمومی سود به

بار ازترقی نيروی بارآور ناشی نشده بلکه نتيجة باالرفتن ارزش پولی سرماية متغير،     اين
  کار الزم منطبق با آنست. کار به لحاظ ترقی دستمزدها)، وکاهش نسبت اضافه(از

کندکه جزئی از سرمايه، خواه تماماً و                  سان نمايش پيدا می       در عمل وضع بدين      
آنکه سرماية مزبور فقط بتواند باروری يابد مجبور           ماند (زيرا برای خواه قسماً بيکار می

ار است از مواضع خود بيرون راند) و جزِء ديگر                   که فعالً دست اندرک ای است سرمايه
تری   کاراُفتاده، با نرخ سود پائين               به  کار نياُفتاده يا نيمه         سرمايه، درنتيجة فشار سرماية به            

قديمی     سرماية    افزوده جای         سرماية    از    جزئی    کندکه نمی گردد. دراينجا تفاوتی می بارور
افزوده اشغال          صورت سرماية     را به    سان سرماية قديمی چنين مقامی          را بگيرد و بدين        
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صورت همواره ازسوئی مبلغ سرماية قديمی و ازسوی ديگر مبلغی                     نموده باشد. دراين
داشت. تنزل نرخ سود اين بار باکاهش مطلق حجم سود  افزوده خواهيم شکل سرماية به

به فرض ما حجم نيروی                 بنا  قرارگرفته است        مورد استفاده          که  کاری    همپاست زيرا 
ارزش امکان باالرفتن ندارد و بنابراين حجم اضافه                تواند افزايش يابد و نرخ اضافه نمی

کاهش حجم سود را بايد          تواند افزايش پيداکند. هرگاه چنين باشدآنگاه    نمی نيز  ارزش  
فرض اين نيزکه سرماية    کردکه بزرگتر شده است. وحتّا به ای حساب برپاية کلّ سرمايه

هم   حجم سود  ولذا     داد    خ سود قديم به باروریِ خود ادامه می                   وارد درکار بنا بر نر            
شد و اين     کلّ سرماية رشديافته محسوب می          براساس    حجم سود  يکسان مانده بود، باز     

، ۱۰۰۰ارزش     ای به    گرديد. چنانچه سرمايه         نوبة خود متضمن تنزلی در نرخ سود می               به 
تا   ۱۰۰زايش يافت بازهم همان          اف   ۱۵۰۰ازآنکه به بارآورد و پس به ۱۰۰سودی برابر با 

3تای مزبور فقط        ۱۰۰۰را بياورد، آنگاه در حالت دوم                   
بار خواهد آورد. در              به   2۶۶

 ۱۰۰۰=  که   ای   سرمايهکاهش پذيرفته است.  طور مطلق حال باروریِ سرماية قديم به اين

3سابقاً =    که  ای   بوده تحت شرايط نو بيش ازآنچه سرمايه               
بار   بوده است سود به       2۶۶۶

  آورد. نمی
سرماية قديم بدون        عملی کاهی آيد اين ارزش که اگر چنين پيش است ولی بديهی

سرمايه   مثابه    به  زدوخورد  تواند بی نمی   �Cافزودة سرمايةشود و  پذير نمی مبارزه انجام
 که درنتيجة     از رقابتی نيست      صورت چون تنزل نرخ سود ناشی         گردد. دراين وارد عمل

يافتة سود و     عکس چون نرخ تنزل         وجودآمده باشد، بلکه به             توليدی سرمايه به        فزون   
که   اکنون است     خيزند، تازه هم         واحوال يکسانی برمی           توليدی سرمايه از اوضاع            فزون   

داران      آنگاه، سرمايه       ) ١( داد    گردد. هرگاه حالت مفروض روی می                  آغاز می     نبرد رقابتی

                                                
آن بر اين فرض قرارگرفته               گرددکه بحث فوق از ابتدا تا انتهای                  ) برای توجه خواننده متذکر می              ۱( 

 ←يافته، يعنی امکان باروری سرماية افزوده (ازلحاظ  طورمطلق تحقق توليدی سرمايه به که فزون است
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را که در دست داشتند کمابيش بيکار نگاه                �C، آن جزئی از        ی وارد در عمل       قديم  
کاهی نساخته و جائی         ارزش     خويش دچار      دست   را به خود   داشتند تا سرماية اصلی می

کار   را که در ميدان توليد اشغال نموده محدود نکرده باشند، يا سرماية مزبور را به                                      
دوش    افزوده را به           سرماية  وقّت برای خويش، بارِ           انداختند تا، ولو با تحمل زيان م                می 

  طورکلّی به دوش رقبای خود تحميل نموده باشند. واردان و به تازه
کوشيد تا جای خود را          واردان قرار داشت می              که در دست تازه         �Cجزئی از     

موردکامياب شود         توانست قسماً دراين         زيان سرماية قديم اشغال نمايد و هنگامی می  به
ساخت جای   را مجبور می گرديد وآن جب بيکارشدن بخشی از سرماية قديم میکه مو

که قسماً وارد فعاليت است ويا اصالً          افزوده را کند وخود جای سرماية قديمی را تخليه
  بيکار مانده بگيرد.

ماندن آن ازلحاظ          صورت بيکارماندن قسمتی از سرماية قديم، يعنی عاطل                دراين
بايست روی      ارد در عمل است و بايد بارورگردد، ضرورتاً می                       که و   ای ويژگی سرمايه

شود  ماندن دچار می        اين عاطل     سرمايه به     ويژه کدام جزء از            دهد. تعيين اين امر که به           
ترازشدن نرخ عمومی سود نموده شد،          بسته به مبارزة رقابتی است. چنانکه درمورد هم

عمالً نقشی همانند اتحاد برادروار               خوبی جريان دارد رقابت               چيز به   که همه   تا هنگامی   
آمده    چنگ  که طبقة مزبور غنيمت مشترکاً به           نَحوی   کند، به    دار را ايفا می         سرمايه    طبقة 

کند. ولی       گذاشته است ميان خود تقسيم می            که هر يک    متّفقاً و برحسب سهمی     را   
ان آيد آنگاه      مي مجرد اينکه ديگر مسئلة تقسيم سود درميان نباشد بلکه تقسيم زيان به به

ها بکاهد وآن را          کوشد از سهمية خود در زيان             هر يک تا آنجاکه ممکن باشد می           
                                                                                                       

همين سبب درسراسر اين بحث مطالب با صيغة  ر رسيده است.  بهداری) به صف هدف توليد سرمايه →
شرطی بيان شده است. برای اينکه اين بيان شرطی به فارسی برگردانده شود مترجم ناگزير شده است 

صورت"، "هرگاه"، "درحالت مفروض" وغيره                   ها کلماتی از قبيل "دراين که در ابتدای برخی از جمله
 کاررفته در متن را بگيرد و جنبة فرضیِ بحث از نظر دور نياُفتد. شرطی به اضافه نمايد تا جای افعال
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پذير نيست. ولی اينکه هر           زيان اجتناب       دار    سرمايه    دوش ديگری بارکند. برای طبقة      به
طورکلّی تا چه اندازه بايد        گردن بگيرد و به چقدر از اين زيان را بايد به دار سرمايه تک

گُريزی سروکار دارد وآنگاه رقابت به                      که با قدرت      ای است    باشد مسئله   درآن سهيم     
دار    سرمايه   هرتک    منافع    ميان    تضاد   پس  ازاين گردد. مبدل می برادران ميان خصمانه نبردی

وسيلة   منافع به    اين  ازآن يگانگی آنچنانکه پيش شود، عيناً هم دارآشکار می وطبقة سرمايه
  .رقابت عمالً برقرارگشته بود

که باحرکت       شود وشرايط "سالمی"        نبرد تصفيه می  اکنون بايد ديدکه چگونه اين
که سخن   گردد؟ در نفس عنوان نزاعی               داری دمساز باشد از نو برقرار می         توليد سرمايه

ساختن يا حتّا انهدام        آن نهفته است. شيوة مزبور با عاطل              حل   برسر تصفية آنست، راه         
يا الاقل جزئی ازآن مالزمه            �Cشی تمام سرماية افزودة قسمی سرمايه تا حد مبلغ ارز

وجه    هيچ  آيد، تقسيم زيان به نزاع برمی اين خود وبيان اين، چنانکه از طرح دارد. باوجود
گيرد، بلکه ضمن يک نبرد رقابتی زيان               ها انجام نمی      سرمايه   طور تساوی ميان تک          به 

های بسيار      شکل وِ بسيار نابرابر و به   نَح است، به دست که در برحسب امتيازها يا مواضعی
شود  می   ماند، ديگری نابود          می   بيکار  سرمايه يک که نَحوی گردد، به می گوناگون تقسيم

گذرا    کاهیِ   شود يا آنکه فقط دچار يک ارزش                و فقط زيانی نسبی نصيب سومی می          
  گردد وغيره. می

نابودیِ سرمايه، در ابعاد     ماندن و يا حتّا  ولی درهرحال استقرار تعادل از راه عاطل
شود.   کشيده می    سرمايه    جوهرمادی    قسماً به ماجرا اين گيرد. می ياکوچکتر، انجام بزرگتر

يعنی بخشی از وسايل توليد، سرماية استوار وگردان، ديگر درکار وارد نخواهند بود                                  
افتاده    کار    که تازه به      مثابه سرمايه عمل نخواهندکرد. قسمتی از مؤسسات توليدی                      و به  

توليد    وسايل  که زمان خود همة         کنيم  بودند تعطيل خواهند شد. اگر از اين جهت توجه   
کار باز هم ويرانی           کند، آنگاه درنتيجة توقّف           دهد و خراب می را مورد حمله قرار می

آيد. معذلک عمده تأثير در اين                توليد پيش می   مراتب بيشتری درمورد وسايل واقعی به
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توليد، ترک      مثابه وسايل     توليد مزبور به  واهد بودکه فعاليت وسايلخ مورد عبارت ازاين
تری   کوتاه يا طوالنی        توليد برای مدت        شود يعنی انجام وظيفة آنها همچون وسايل               می 

  گردد. متوقّف می
آنگاه عمده ويرانی، با شديدترين خصلت                    ) ١( آيد)    (هرگاه چنين وضعی پيش        

داربودن آن، روی              ه ازلحاظ جنبة ارزش          خود، درمورد ارزش ـ سرمايه، يعنی سرماي                    
هائی بر سر سهمی از      شکل حواله    دهد. آن جزئی از ارزش ـ سرمايه، که فقط به                       می 

غير از اَشکال مختلفه         ارزش آينده، يا سهمی از سود، وجود دارد ودرواقع به                                 اضافه  
اسناد  که   مجرد تنزل درآمدهائی            اسناد مطالبات نسبت به توليد چيز ديگری نيست، به                 

گردد. قسمتی از         کاهی می    شوند، فوراً دچار ارزش               مزبور بر پاية آنهـا محاسبه می            
کند. بخشی ازکاالهائی           مثابه سرمايه عمل نمی       ماند يعنی به    نقدينة طال و نقره بيکار می

است روند دوران و بازتوليد خود را فقط از راه                              که در بازار وجود دارند ممکن                    
که نمودار آن        ای   کاهی سرمايه     وسيلة ارزش      ها ولذا به      شديد قيمت   شدن]   [فشرده     تُرنجِش  

و بيش دچار       انجام برسانند. همچنين عناصر سرماية استوار وگردان نيزکم                        هستند به   
گردند. فزون بر اين بايد متذکر بودکه روند بازتوليد منوط است به                                 کاهی می    ارزش    

ا ولذا روند مزبور درنتيجة سقوط عمومی                   ه  روابط معين و از پيش مقررشدة قيمت               
مثابه    شود. اين اختالل و توقّف وظيفة پول را به                     ها دچار توقّف و اختالل می              قيمت 

ای را که همزمان باگسترش سرمايه برقرار شده و برپاية آن                             وسيلة پرداخت، وظيفه         
پ               ها قرار دارد، فلج می              روابط قيمت       رداختی    سازد، در صدها نقطه سلسله تعهدات 

ئی وارد       اعتباری     که ازاين بابت درسيستم            گسلد و درنتيجة گسستی        دار را می        مهلت 
شود  گسيختگی باز هم شديدتر می        آن ،است گسترش يافته سرمايه سازدکه همگام با می

توقّف و   های ناگهانی و قاهرانه و              کاهی   های حاد، ارزش          کار را به بحران         سان  و بدين   

                                                
   دادن خصلت شرطیِ مطلب ازجانب مترجم افزوده شده است. ) جملة ميان دو هالل برای نشان۱(
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  کشاند. کاهش واقعی بازتوليد، می وند بازتوليد و ازآنجا بهواقعی در ر )١(اختالل
بايست عوامل ديگری وارد عمل باشند. توقّف توليد بايد                          حال می    ولی درعين     

بخشی از طبقة کارگر را بيکار نموده و از اين راه بخش شاغل را در وضعی قرار داده         
حد متوسط، تن داده باشد. تأثير  تر از باشدکه اجباراً به يک تنزل دستمزد، حتّا به پائين

ارزش نسبی يامطلق باال   که با وجود مزد متوسط، اضافه اين عمل برای سرمايه همانست
کارگران و جلوگيری          بايستی موجب تشويق زناشوئی ميان            رفته باشد. دوران رونق می

اقعی   واحوال هرقدر هم متضمن افزايش و                 آنها شده باشد. اين اوضاع            از براُفتادن نسل        
کارگران واقعاً شاغل نيست،             وجه مستلزم افزايش جمعيت           هيچ  جمعيت بوده باشد به       

گوئی برتعدادکارگران واقعاً            که آنچنان است ولی در رابطة کارگران با سرمايه تأثيرش
-هريک از سرمايه  ديگر تنزل قيمت ونبرد رقابتی برای  ازسوی است. شاغل افزوده شده

کاربردن      وسيلة به   کلّ خود را، به        است تا ارزش انفرادی محصول       ای بوده  داران انگيزه 
تر   پائين   وسيلة ربط و پيوندهای نوين، به   های بهبوديافتةکار و به آالت نو، اُسلوب ماشين

آنکه نيروی بارآورکميت              ديگرسخن برای      ، يا به   ) ٢( از ارزش عمومی تنزل داده باشند                
رماية متغير و ثابت را پائين آورده و از اين راه                        معينی ازکار را باال برده، نسبت ميان س  

وجود    جمعيت مصنوعی به     ای ازکارگران را مرخص نموده و خالصه يک اضافه                       عده  
صورت   کاهی عناصر سرماية ثابت به          براين در اين حالت ارزش               آورده باشند. عالوه           

سرماية    حجم   صورت   است. دراين        آيدکه خود متضمن باالرفتن نرخ سود عاملی درمی
که ممکن است ارزش        کاررفته، در نسبت با سرماية متغير نمو نموده درحالی                       ثابت به   

گسترش بعدی توليد را         کرده باشد. آنگاه رويداد توقّف توليد يک               حجم سرمايه تنزل
  داری ــ آماده ساخته است. ــ در درون مرزهای سرمايه

                                                
" ذکر شده بودکه ازآن پس Sturzجای اختالل واژة "فروريزی =  کتاب، به در چاپ اول آلمانی) ۱(

 گونة فوق اصالح شده است. شتة مارکس بهنو از روی دست

 سان اصالح شده است. در چاپ اول "باال ببرند" آمده بودکه بدين) ۲(
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-که درنتيجة متوقّف       از سرمايه      شود. بخشی    نو پيموده می       سان اين دايره از     وبدين

دست  گذشتة خود را به بود، دوباره ارزش  دچار شده  کاهی ارزش خود به گشتن وظيفة  
تر و با نيروی بارآور             تر، بازار وسيع        گسترده    آورد. بقية امور تحت شرايط توليدی                 می 

  پيمايد. باالتر، باز از سر همان دور باطل را می
توليدی مطلق سرمايه        ايم، فزون       دست داده      که به   يزی آم   ولی حتّا در فرض مبالغه          

توليد نيست.     توليدی مطلق وسايل        طورکلّی و فزون         توليدی مطلق به      وجه فزون      هيچ  به 
مثابه    توليد به    کندکه وسايل     توليد فقط درصورتی وجود پيدا می                توليدی وسايل      فزون   

نمايند       براين به        سرمايه عمل  بنا ارزش       نسبت تورمی      و  شدن  درنتيجة بزرگ        آنها   که 
  آورده است، متضمن باروریِ اين ارزش بوده باشند، يعنی تاحدی                               دست  شان به   حجم 

  که وسايل مزبور بايست يک ارزش الحاقی ايجاد نمايند.
آيدکه سرمايه توانائی           توليدی بدان سبب پيش        اما باوجود اين ممکن است فزون       

استثمار نمايدکه خواست تکامل "سالم"            ئی   کشی  نداشته باشدکار را درآن درجة بهره              
کم   که دست   ئی  کشی  داری است، يعنی در درجة بهره                 و "عادی" روند توليد سرمايه               

کاررفته افزايش بخشد، ولذا مانع                شدن حجم سرماية به موازات بزرگ حجم سود را به
تر   سريع  همان نسبت نمو سرمايه تنزل نمايد و يا حتّا از تنزل                    آن شودکه نرخ سود به          

  کند. نرخ سود نسبت به نمو سرمايه جلوگيری
کار و وسايل       توليدی وسايل توليد ــ وسايل          توليدی سرمايه هرگز جز فزون فزون

به      زيستی ــ که می      نند  به سرمايه عمل       توا که ممکن است      آن وسايلی      کنند، يعنی     مثا
، معنای ديگری ندارد.          کار روند کشی به منظور استثمار ازکار با درجة مشخصی بهره به
تر از نقطة معلومی تنزل نمايد آنگاه               کشی به پائين     که هرگاه اين درجة بهره            ای  گونه به

ها و ويرانی        شود، بحران      داری می      ها در روند توليد سرمايه           ها و توقّف     موجب اختالل     
سرمايه   توليدی     آورد. تناقضی در اين امر وجود نداردکه اين فزون                        بار می سرمايه را به

که موجب     واحوالی      وبيش زيادی همراه باشد. همان اوضاع                   کم  جمعيت نسبی   با اضافه   
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اند، بازارها را توسعه             کاالئی افزوده         کار شده و بر حجم محصوالت        باالرفتن بارآوری
بخشيده، انباشت سرمايه را چه ازلحاظ حجم و چه از نظر ارزش تسريع نموده و نرخ                        

کنند   جمعيت نسبی ايجاد می       واحوال يک اضافه         همان اوضاع      اند،    سود را پائين آورده     
بودن درجة        پائين  آورند. ازلحاظ            وجود می     کارگری به      جمعيت  و همواره يک اضافه         

جمعيت مزبور ممکن است تحت آن مورد               که اضافه    ای   کشی، يعنی تنها درجه         بهره  
-کارگری در       ين جمعيت  که ا   بودن نرخ سودی        استفاده قرارگيرد، يا الاقلّ نظر به نازل          

مزبور ازسوی        جمعيت  آورد، اضافه        بار می    کشی به   صورت اشتغال با درجة معلوم بهره        
شود بدان     خارج فرستاده می       گيرد. اگر سرمايه به سرماية اضافی مورد استفاده قرار نمی

کاراُفتادن ندارد. صدور               کشور امکان به       که سرماية مزبور مطلقاً در داخل              سبب نيست 
کار   تواند در خارجه با نرخ سود باالتری به                    دهدکه می     جهت روی می      مايه ازآن       سر

طورکلّی برای       کارگری و به    ای ازلحاظ جمعيت شاغل انداخته شود. ولی چنين سرمايه
صورت   ای مطلقاً زائد است. سرماية مزبور بدين                 کشور مورد بحث عبارت از سرمايه               

ای است دربارة اينکه چگونه اين    د و خود نمونهنسبی وجود دار  جمعيت درکنار اضافه
  اند. هم وابسته هردو درکنار هم هستی دارند و متقابالً به

که به انباشت بستگی دارد ضرورتاً برانگيزندة يک                       ازسوی ديگر تنزل سودی          
نرخ سود از راه باالبردن حجم سود، تنها درمورد                         درگيری رقابتی است. جبران تنزل         

که آماده و مجهز هستند معنای واقعی                 دارانی      سرمايه   کالن   ه و برای    کلّ سرماية جامع     
افتد دارای چنين شرايط جبرانی                کار می    سرماية الحاقی نو که مستقيماً به           کند.   پيدا می   

سان تنزل سود     آورد، و بدين           چنگ  نيست. سرماية مزبور بايد اول اين شرايط را به                      
انگيزد نه بالعکس. البته اين درگيری                 داران برمی        که مبارزة رقابتی را ميان سرمايه است

مدت نرخ سود، که باز هم ازآن ناشی    کوتاه رقابتی با ترقی موقّت دستمزد و يک تنزل
کاالها و اَبرآکندگیِ بازارها تظاهر         توليدی شود، همراه است. همين پديده در فزون می
اينکه    به  ها ونظر    ن نيازمندی     است نه برآورد        سود توليد کند. ازآنجاکه هدف سرمايه می
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که حجم محصوالت را برحسب         هائی رسد مگر از راه اُسلوب اين هدف نمی سرمايه به
که   آورد نه بالعکس، ناگزير بايد پيوسته ميان ابعاد محدود مصرفی                مقياس توليد فرامی

ذاتی    که دائماً گرايان فراتررفتن از مرزهای                      داری استوار است و توليدی  برپاية سرمايه
وجود آيد. فزون بر اين، سرمايه ازکاالها                         داری است، ناهماهنگی به            مصرف سرمايه    

توليدکاالهاست. ازآنجا            توليد سرمايه متضمن فزون        ترکيب يافته است و بنابراين فزون
توليدکاال را       که فزون     شودکه همان اقتصادپژوهانی             انگيز ناشی می     اين پديدة شگفت     

توليدی عمومی       پذيرند. اگرگفته شودکه فزون              توليد سرمايه را می   نکنند فزو انکار می
- شود عبارت از پيدايش عدم تناسب در درون رشته دهد بلکه آنچه واقع می روی نمی

داری،      سرمايه    توليد    درون      نداردکه در معنائی اين گفته جز است، اين توليد های مختلف
تناسبی   کندکه از بی      ه روند ثابتی بروز می          مثاب   های جداگانة توليد به           يابی رشته    تناسب 

آنکه تابع قانونی باشد          جای   که همبستگی مجموع توليد، به         ای   گونه   گردد، به      ناشی می  
که از بينش جمعی توليدکنندگان برخاسته است ولذا تحت استيالی آنان روند توليد                      

کور برعاملين توليد         نی توليدکنندگان قرار دهد، دراينجا مانند قانو         را تابع اختيارجمعی
که   کشورهائی     گردد. فراتر از اين، باز هم اينان آمرانه خواهان اين هستندکه     تحميل می

داری رشد نيافته است مصرف و توليد خود را در سطحی                      درآنجا شيوة توليد سرمايه         
شود   گفته  هرگاه     دهد.     داری وِفق       شيوة سرمايه     تحت   کشورهای     خواست    دهندکه با قرار

کامالً درستی است، ولی سراسر   توليدی فقط جنبة نسبی دارد، اين البته حرف نکه فزو
آن مطلق نيست      که مرزهای      داری فقط عبارت از شيوة توليد نسبی است                  شيوة سرمايه   

بود   آن شيوه و بر پاية آن مطلق است. هرگاه غير از اين می                       که برای     اما حدودی است
کمبود آن را       که تودة خلق      کاالهائی       رد آن    مو   که تقاضا در     داشت   چگونه امکان می       

کندکافی نباشد، چگونه ممکن بود ضرورآيدکه اين تقاضا در خارجه و                           احساس می    
وسايل     کشور مقدارمتوسطی از       کارگران درون بتوان به تا دور جستجو شود دربازارهای

که فقط در اين مناسبات درونی ويژة                  الزم زيست پرداخت نمود؟ علّت آن اينست                    
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صورتی   در    تنها   آن   صاحب   گيردکه می خود به شکلی محصول زياده که است داری سرمايه
تواند آن را دراختيار مصرف قرار دهدکه محصول مزبور برای وی از نو به سرمايه           می

داران بايدکاالهای خويش را ميان                    گفته شودکه سرمايه      گردد. سرانجام چنانچه           بدل  
فراموشی سپرده      داری به      تمام خصلت توليد سرمايه        کنند، آنگاه      خود مبادله و مصرف       

گرددکه مطلب برسر بارورساختن سرمايه است نه                    شود و اين نکته فراموش می             می 
توليدی    های ملموس فزون        که عليه پديده      سخن آنکه همة ايراداتی          مصرف آن. کوتاه        

دارند) به        وا نمی   خود ر    وجه غم اين ايرادات را به                هيچ  که به   هائی   شود (پديده      اقامه می    
 طورکلّی    به   توليد    وجه حدود هيچ به داری سرمايهتوليد  شوندکه مرزهای می اينجا منتهی

داری نيز، حدو         نيستند ولذا برای خود اين شيوة توليد خاص، يعنی شيوة توليد سرمايه               
آن   داری درست درگرايش            شوند. ولی تناقض اين شيوة توليد سرمايه            مرزی تلقّی نمی

که   ای   ويژه    شرايط توليد    بارآوری است،که پيوسته با             نيروهای     گسترش مطلق    سوی به
تواند حرکت نمايد،          تنها در درون آن می            کند و نه    سرمايه در درون آن حرکت می              

  شوند. درگير می
گويا نسبت به جمعيت موجود وسايل زيست خيلی بيشتر توليد                     که  چنين نيست  

شايسته   ازآنچه برای تأمين زندگیِ               کمتر مراتب هعکس، وسايل مزبور ب شود. بلکه به می
  شود. های مردم الزم است توليد می و انسانی توده

ساختن بخش    ازآنچه برای شاغل    مراتب بيش توليدی به گويا وسايل که نيست چنين
از    عکس، اوالً بخش بسيار بزرگی           گردد. بلکه به است توليد می الزم کارتوان جمعيت 

که نظر به شرايط       آيدکه عمالً کارتوان نيست، يعنی بخشی است                می وجود     جمعيت به  
کارهائی اشتغال داردکه              پردازد و يا به          کشی ازکار ديگران می            بهره    زندگی خود به      

قدرکافی      شمارآيد. ثانياً به        تواند چنين به      آور می     شيوة توليد پستی      فقط در درون يک        
کارتوان تحت بارآورترين شرايط                  مردم    شود تا ازآن راه همة            توليد ايجاد نمی       وسايل  

وسيلة حجم وکارآئی سرماية ثابتی،که طی زمان                   کارشان به     مطلق   کارکنند ولذا زمان     



     سومکاپيتال. جلد     ۳۹۲

  

  گردد. کار مورد استفاده قرارگرفته است، کوتاه 
که بتوان     ای   شود، فزون از اندازه         توليد می کار و وسايل زيستی  ولی اَدواراً وسايل

کار انداخت. کاالها             کارگران با نرخ مشخصی سود به             کشی  بهره  آنها را مانند وسيلة        
را باشرايط       ارزش نهفته درآنها  شوندکه بتوان ارزش واضافه توليد می برآن ميزانی فزون

سامان رسانيد و باز به سرماية            داری به      توزيع و مناسبات مصرفی مشخص توليد سرمايه     
آنکه دچار انفجارهای            ين روند بدون        که ا   نَحوی   ديگرسخن به    نو مبدل ساخت، يا به        

  پذير شود. پيوسته مکررگردد انجام
ای   شود. ولی ثروت در اَشکال تضاددار سرمايه                    ثروت زياده از اندازه توليد نمی         
  گردد. خود اَدواراً بيش از حد لزوم توليد می

  

  گردد: داری در واقعيات زيرين نمايان می حدومرز شيوة توليد سرمايه
  

آفريند     دادن نرخ سود، قانونی می              اينکه پيشرفت نيروی بارآورکار با تنزل               ـ در۱
تری   خصمانه    نَحوِ هرچه  نيروی بارآورکار به خود پيشرفت برابر ای معين، در که درنقطه

  گردد. ها برطرف وسيلة بحران ايستد ولذا تضاد پيوسته بايد به می
  

بيان  يافته، يا به ت آن با کلّ کار تجسمو نسب نيافته  کار اُجرت  ـ در اينکه تصاحب۲
کاررفته ولذا سطح معينی از نرخ سود       سرماية به داری، سود و نسبت اين سود به سرمايه

-نيازمندی      به   توليد    نسبت   کند، نه  توليد حکومت می يامحدودگشتن شربرگست که است

همين   اند. به     که ازلحاظ اجتماعی تکامل يافته              هائی   های اجتماعی و احتياجات انسان              
کندکه اگر      ای ازگسترش خود با مرزهائی برخورد می                    که توليد در درجه         سبب است 

رسيد. گسترش     نظر می   گسترش هم غيرکافی به         يافت همين    تحقق می   ) ١( فرض ديگر    
گردد بلکه در       هاست متوقف نمی     شدن نيازمندی      که مقتضای برآورده      توليد درآنجائی

                                                
های اجتماعی  که درآن توليد برحسب نيازمندی است ای يافته ) مقصود از فرض ديگر، جامعة تکامل۱(

 داری. (مترجم) گيرد نه طبق حدود سودجويانة سرمايه انجام می
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  کند. يابی سود ايجاب می نايستدکه توليد و سازما جائی می
شود تا    سو کششی در سرمايه پديد می          هرگاه نرخ سود تنزل نمايد آنگاه از يک

کاالهای خود       های نو وغيره ارزش انفرادیِ                وسيلة اُسلوب دار بتواند به سرمايه مگر تک
سان با وجود قيمت معلوم         تر از ارزش متوسط اجتماعی تنزل دهد و بدين                     را به پائين     

گيرد. و زمينة اين           چنگ آورد. ازسوی ديگر سودبازی درمی                      سودی به    ر اضافه   بازا   
های جديد توليد،         آلود همه برای يافتن اُسلوب              های تب    سودبازی درنتيجة کوشش         

که مستقل    سودی   منظور تأمين اضافه       های نو، به      های تازه و ماجراجوئی             گذاری     سرمايه  
  گردد. رد، مساعد میاز متوسط عمومی باشد و باالتر ازآن قرارگي

های   نرخ سود، يعنی افزايش متناسب سرمايه، پيش از همه برای عموم آن جوانه               
که   دهند اهميت دارد. و هرگاه                 که خودگروه مستقلّی را تشکيل می               جديد سرمايه     

آماده درآيد، يعنی در دست                های   سرمايه   انحصار عدة قليلی ازکالن            تشکيل سرمايه به    
کند، آنگاه      آنها حجم سود تنزل نرخ سود را جبران می                  دکه برای     هائی بياُفت     سرمايه  

رود. نرخ سود        خواب فرومی       شود. توليد به وتاب توليد يکسره خاموش می آتش پرتَب
شرطی توليد     داری است و در اين سيستم تنها تا آنجا و به                نيروی محرک توليد سرمايه

ن انگليسی دربارة کاهش نرخ سود              شودکه بتواند سودآور باشد. نگرانی اقتصاديو            می
را نگران      ريکاردو      کاهش   شود. همين امرکه صرف امکان اين              از همين جا ناشی می      

داری است. مهمترين چيز            سازد نمايانگر درک عميق وی از شرايط توليد سرمايه                      می 
گيرند مبنی بر اينکه او در            وی می    که به     درست در همين ايرادی است             ريکاردو     نزد   

انديشد وتنها پيشرفت نيروهای بارآور           ها" نمی "انسان داری به ررسی توليد سرمايهمقام ب
بارآورد ــ در نظر           که به   ای  نظر از هر اندازه قربانی انسانی و ارزش ـ سرمايه را ــ صرف

کنندة سرمايه همين تکامل نيروهای بارآورکار                       گيرد. وظيفـة تاريخی و توجيه              می 
طور ناخودآگاه شرايط مادی               که سرمايه به     ين راه است    اجتماعی است. درست از هم           

سازد اينست      را نگران می    ريکاردوآورد. آنچه  وجود می تری از توليد را به شکل عالی
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نباشت،            داری و درعين           که نرخ سود، جنبانندة توليد سرمايه                حال شرط و محرک ا
چيز است.    کمی همه   خطر افتد. و در اين مورد رابطة                   وسيلة تکامل خود توليد به           به 

فقط بوئی ازآن برده            ريکاردو     که   تری استوار است       درواقع اين مطلب بر بنياد عميق             
صورت اقتصادی محض، يعنی از نقطة نظر بورژوا در درون مرزهای      است. در اينجا به

داری و حدود نسبيت آن، نمايان                 داری، از ديدگاه خود توليد سرمايه                    درک سرمايه     
تولي        می  از                 هيچ  د مزبور به     گرددکه  عبارت  بلکه تنها  توليد مطلق نيست  وجه سيستم 

که با دوران مشخصی از تکاملِ محدود شرايط مادیِ توليد             است شيوة تاريخی توليدی
  انطباق دارد و بس.

  
IV .  ها پيوست 

  

های مختلف صنعت نابرابر است و          ازآنجاکه پيشرفت نيروی بارآورکار در رشته 
گيرد،    ها برحسب درجه نيست بلکه غالباً در جهت معکوس انجام می                    اين نابرابری تن         
تر   پائين    مراتب    بايد ناگزير به      ارزش)  اضافه (= متوسط شودکه حجم سود چنين نتيجه می

های صنعت    ترين رشته    تکامل نيروی بارآور در پيشرفته                 بر   که بنا    از سطحی قرارگيرد       
گوناگون صنعت  های وی بارآور در رشتهکه پيشرفت نير ممکن بود انتظارآن برود. اين

گيرد بلکه غالباً در جهت معکوس سير              های بسيار مختلفی انجام می           تنها در نسبت     نه 
های شيوة توليد بورژوائی              برهمی (آنارشی) رقابت و ويژگی                نمايد، فقط از درهم          می 

يط موجب    شرا  دارد. اين        نيز وابستگی طبيعی کار به شرايط گيرد. بارآوری سرچشمه نمی
کار ــ تاآنجاکه        گرددکه ترقّی بارآوری              کمتر ازآن ميزانی          شوندکه غالباً بازدهی          می 

که   کند. حرکت معکوسی      منوط به شرايط اجتماعی است ــ ايجاب می                اين بارآوری        
رفت    ديگر پس    آيد، درجائی پيشرفت ودرجای        می وجود گوناگون به های دراين محيط

که بخش    گردد. مثالً همين تأثير فصول را درنظرآوريم          می شود، از اينجا ناشی پيدا می
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کشيدن محصوالت جنگلی،        آن بستگی دارد، به تَه           بزرگی از مقادير همة مواد خام به             
  معادن ذغال وآهن وغيره بياَنديشيم.

که جزِءگردان سرماية ثابت، از قبيل مواد خام وغيره، دائماً دررابطه با                                      درحالی    
ل                     ز ا ر  کا ر و آ ر با ی  و می      نير  نمو حجم  ظ  ن                 حا ختما ، سا ر ا استو ية  ما ، سر ها،   کند

آالت، تجهيزات روشنائی، حرارت وغيره، وضع ديگری دارند. اگرچه ماشين                            ماشين
تر   طور نسبی ارزان         شود ولی به  تر می گران طور مطلق اش به شدن حجم پيکری با بزرگ

ليد نمايند، بدان سبب        گردد. چنانچه پنج نفرکارگر ده برابر بيشتر ازگذشته کاال تو       می
ترقی     جزء از سرماية ثابت با   شود. بااينکه ارزش اين مخارج سرماية استوار ده برابر نمی

مراتب     همان نسبت نيست و به       کند معذلک رشد ارزش مزبور به              کار نمو می     بارآوری      
دورتر ازآنست. دربارة اختالف در نسبت ميان سرماية ثابت و متغير و بازتاب آن در                                

ورد تنزل نرخ سود و همچنين دربارة اينکه همين نسبت، درصورت ترقی بارآوری                                 م 
  ايم. گفته شان دارد، بارها سخن کاالها و قيمت کار، چه بازتابی درمورد تک 

  

که درآن جاگرفته است           کارگذشته و حالی       وسيلة مجموع زمان       کاال به    ارزش     [ 
کاهش     زنده     کار   که سهم  اينست از عبارت کار درست شود. باالرفتن بارآوری تعيين می

نهفته    کار   کميت  که مجموع    ای   گونه  پذيرد ولی به کارگذشته افزايش می يابد و ازآن می
شود.   کارگذشته می     زنده بيشتر از افزايش        کار کند ولذا کاهش درکاال کاهش پيدا می

ـ قسماً  ثابت سرمايه       �� جز   رود ـ يعنی     کاال فرومی درون يک که در ای کارگذشته ارزش
سرماية ثابت ـ موادخام و           گردان     �� شدة سرماية استوار و قسماً از جز     استعمال ��ازجز

ئی   ارزشی     �� جز  گرديده است. آن          شودکه تماماً درکاال جذب         موادکمکی ـ ترکيب می
کار   گيرد ناگزير بايد با [باالرفتن] بارآوری                       که از مواد خام وکمکی سرچشمه می              

آنها تجلّی     صورت تنزل ارزش         رآوری درمورد اين مواد درست به                   کاهش يابد، زيرا با         
استوار     �� جز   که  اينست    نماست  خصلت   کار   درمورد ترقی بارآوری  عکس آنچه به کند. می

آن، که       ارزشی    �� آورد و از اين راه جز              دست می   سرماية ثابت افزايش بسيار زيادی به           
کند. برای آنکه يک اُسلوب           می  گردد، نيز ترقی        کاال منتقل می     درنتيجة فرسايش به    
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 ��باالبرندة واقعی بارآوری نشان دهد لزوماً بايد آن جز                              مثابه    تازة توليد خود را به           
شود، کمتر     کاال منتقل می     بابت فرسايش سرماية استوار به تک            که  ئی  ارزشی الحاقی 

يا در    گردد،     جوئی می    کار زنده صرفه       يابی   ئی باشد که درنتيجة کاهش   ارزشی ��از جز
است ضرورت اين        کاال را پائين آورد. بديهی               کلمه بايد اُسلوب تازة مزبور ارزش                 يک 

الحاقی     �� شودکه طی آنها عالوه بر جز          ای نيز اطالق می آمدهای جداگانه امر به پيش
ترشدن   ديگری نيز بابت افزايش يا گران                اضافی ارزشی ��فرسايش سرماية استوار، جز

گردد. همة اضافات ارزشی بايد                کاال وارد می        ترکيب ارزشی     مواد خام وکمکی، در            
بيش از حد برابری          شود،   که ازکمترشدن کار زنده ناشی می             ئی  کاهی   وسيلة ارزش    به

  جبران شوند.
که درکاال وارد          کاری    کميت مجموع    کاهش   رسدکه اين   نظر می بنابراين چنين به

باشد    ئی  عم از هر شرايط اجتماعی         کار، ا       شود بايد نمودار اساسی ترقی بارآوری                  می 
خودرا طبق      توليد توليدکنندگان که درآن ای گيرد. درجامعه که توليد درآن انجام می

مورد توليد کاالئی ساده نيز، مسلّماً        کنند، وحتّا در ای تنظيم می ريخته نقشة از پيش
داری     مايه  کار با اين مقياس سنجيده شود. ولی اين امر در توليد سر                       بايد بارآوری         

  گيرد؟ چگونه انجام می
  

داری، واحد کاالئی خود را تحت                   که رشتة معينی از توليد سرمايه           کنيم  فرض  
نمايد: فرسايش سرماية استوار در هر واحد به نيم شيلينگ                     شرايط زيرين توليد می 

شيلينگ   ۱۷ميزان     شود، بابت موادخام وکمکی در هرقطعه به                مارک بالغ می يا يک 
% ۱۰۰ميزان     ارزشی به     شيلينگ و با نرخ اضافه       ۲گردد، بابت دستمزد     رد میونيم وا 

شيلينگ يا مارک است.        ۲۲  =   شود. مجموع ارزش    شيلينگ بالغ می ۲ ارزش به اضافه
دارای ترکيب         توليد رشتة دراين که سرمايه کنيم می مطلب فرض کردن ساده منظور به

کند و   اال با ارزش آن تالقی می            متوسط سرماية اجتماعی است ولذا قيمت توليدک               
شدة کاال =     ارزشِ ايجادشده برابر است. بنابراين قيمت تمام            دار يا اضافه سود سرمايه

2
1

 + 2
20است، نرخ متوسط سود عبارت از    شيلينگ ۲۰=  ۲+  1۱۷

2
% و قيمت    ۱۰= 

  شيلينگ يا مارک است. ۲۲آن يعنی  برابر با ارزشتوليد هرقطعه کاال 
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کنيم ماشينی اختراع شده است که کار زندة الزم برای هرقطعه کاال را                             فرض  
فرسايش سرماية       به   که مربوط     ئی  ارزشی     �� ماشين جز  دهد، ولی بااين می نيم تقليل به

سايش =  شود: فر    صورت وضع بدين قرار می           گردد. دراين          سه برابر می     استوار است    

2
2 شيلينگ، مواد خام وکمکی مانندگذشته 1۱

شيلينگ،  ۱شيلينگ، دستمزد     1۱۷
شيلينگ  ۱ميزان     کاال به    سان ارزش      مارک. بدين       ۷شيلينگ، جمعاً    ۱ارزش      اضافه  

دار    رای سرمايه    کار را مسلّماً باال برده است. اما ب            پائين آمده است. ماشين نو بارآوری

2شدة وی اکنون         شود: قيمت تمام      سان مطرح می     جريان بدين     
شيلينگ بابت    1۱

2فرسايش، 
شيلينگ بابت دستمزد است و       ۱شيلينگ بابت مواد خام وکمکی،     1۱۷

دن ماشين نو،     کاراُفتا     گردد. ازآنجاکه با به        شيلينگ می ۲۰جمعاً مانندگذشته بالغ بر
شده  % بيشتر از قيمت تمام       ۱۰دار مزبور بايد          نرخ سود تغييری نکرده است، سرمايه 

 ۲۲شود. بنابراين قيمت توليد همچنانکه بود =                  شيلينگ می  ۲دست آورد که         به 
ای   شيلينگ باالتر از ارزش قرارگرفته است. برای جامعه               ۱شيلينگ باقی مانده ولی 

وماشين جديد      نشده است   تر   کند کاال ارزان ری توليد میدا که تحت شرايط سرمايه 
کارانداختن        دار هيچ نفعی در به         بار نياورده است. بنابراين سرمايه                 بهبودی به     هيچ 

آالت موجود       کارانداختن ماشين جديد، ماشين             ماشين تازه ندارد. و چون وی با به                 
پارة کهنه      مبدل به آهن      سازد وآنها را     ارزش می اند بی خود را که هنوز فرسوده نشده

نظرش   که به   کند ولذا خود را دچار زيانی واقعی خواهد نمود، وی از اين عملی                                 می 
  ای است پرهيز خواهدکرد. حماقت پندارگرايانه

  

کار برای سرمايه مسلّميت ندارد. برای                    بنابراين قانون افزايش نيروی بارآور                     
طورکلّی درکار        گيرد که به     انجام می     جهت  اين افزايش نيروی بارآور نه ازآن                   سرمايه

آيد بلکه آنچنانکه قبالً درکتاب اول، فصل سيزدهم، بند                         عمل  جوئی به    زنده صرفه    
  ۳۹۸/ ۴۰۹، صفحة  ۲

حالتی افزايش نيروی بارآور                 ايم، فقط در       اختصار آورده         به  ) ١( 
آن   از     يافته کار زنده بيش         اُجرت    �� جوئی از جز      گردد که صرفه   برای سرمايه مطرح می

                                                
 همين بازنويسی] . ۶۲۱تا  ۶۰۷[ازصفحة  ۳۶۸تا  ۳۶۰، از صفحة  يه، ترجمة فارسی، جلد اولسرما ) ۱(
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داری با تضاد       شود. در اينجا شيوة توليد سرمايه باشد که بابت کار گذشته افزوده می
کار     که تکامل بارآوری            آن عبارت از اينست            شود. وظيفة تاريخی        ای روبرو می        تازه   

داری     راند، شيوة توليد سرمايه            پيش  به   برگشت   بی  ) ١( هندسی   تصاعدی     با   را    انسانی   
صورت مانعی دربرابرگسترش بارآوری قرار                       ند مورد مذکور، به         مجرد اينکه، مان         به 

سان شيوة مزبور      دهد. بدين      وفائی نشان می       اين وظيفة خود بی        گيرد، نسبت به      می 
رساند که دوران کهولتش فرارسيده و بيش از       اثبات می يکبار ديگر اين واقعيت را به

  )٢( ] شونده است. پيش سپری
  

  ٭
  

محيط    کار در     ترقی بارآوری        تا با آن الزم است، ه افزايشک یا آن حداقلّ سرمايه
قرار    کاميابی قرين سازد به           رقابت، يک مؤسسة مستقل صنعتی بتواند امور خود را با                     

اکردند،     دقيمت جديد عموميت پي       گران    ای   کارخانه     مجرد اينکه تأسيسات       زير است: به     
در  رون رانده خواهند شد. تنها            وکار بي     کسب  کوچکتر ازگردونة آيندة آن          های سرمايه

-که سرمايه    است  توليدی  های مختلف آغاز مرحلةکاربرد اختراعات مکانيکی درمحيط

های   ديگر بنگاه    ازسوی کار ادامه دهند. مستقل به طور دارند به هنوز امکان کوچکتر های
وسط ها، نرخ مت      آهن   العاده باالی سرماية ثابت، ازقبيل راه                     بسيار بزرگ با نسبت فوق          

پردازند. اگر          صورت بهرة پول می        کنند بلکه فقط جزئی ازآن را به            سود را توزيع نمی
افتاد. درعوض تودة هنگفتی از                تر می   بود نرخ عمومی سود باز هم پائين   غير از اين می

  آورند. دست می صورت سهام، ميدان عمل مستقيمی به ها در اينجا نيز به سرمايه

                                                
 يعنی متصاعداً ذکر شده است. Progressiv، جای تصاعد هندسی ) در چاپ اول آلمانی به۱(

گرچه آنها از روی يک             که  اند بدان سبب است       ) اينکه مطالب فوق ميان دو قالّب قرار داده شده                       ۲( 
اند، معذلک برخی از مسائل مطروحه از حدود نسخة                         ويس نسخة اصلی مارکس اقتباس شده           زيرن   

 روند ـ ف. انگلس. شده فراتر می اصلی يافت
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ت سرمايه فقط درصورتی باکاهش نرخ سود تالزم پيدا                     نمو سرمايه ولذا انباش         
سرمايه     آلی   تغييرات فوقاً يادشده درمورد نسبت اجزاء ترکيب       افزايش اين کند که با می

که در شيوة توليد بروز           ای   های دائمی و روزانه             بروز نمايد. ولی با وجود دگرگونی                  
  ، برپاية نسبت متوسطی  کمابيش بزرگی از سرماية کلّ کند، گاه اين وگاه آن بخش می

معلوم شده است، برای مدت معينی به انباشت ادامه                      مورد اجزاِء اين ترکيب              که در   
نمو بخش مزبور هيچ تغيير           ای   گونه   دهد، به      می  به   آلی    که  آورد ولذا         وجود نمی      ئی 

شدن دائمی سرمايه ولذا نيز             گردد. اين بزرگ          موجبات تنزل نرخ سود نيز فراهم نمی              
که در    رود، درحالی         آرام راه خود می            که آرام      کهنه  های   وليد بر پاية اُسلوب      ت  گسترش  

شودکه    نوبة خود سبب می       شوند، باز به      های جديدی وارد عمل می              کنارآن اُسلوب       
  کند کاهش نيابد. کلّ سرماية جامعه نمو می که نسبتی نرخ سود به

ای   غير، يعنی سرمايه    نسبی سرمايةمت     کاهش   رغم  کارگران، علی تعداد مطلق افزايش
دهد    های توليد روی نمی         که برای پرداخت دستمزدگذارده شده است، در همة رشته                    

که کاهش عنصر کار       گيرد. درکشاورزی ممکن است              جا يکسان انجام نمی        و درهمه    
  زنده مطلق باشد.

تعداد   شود   که موجب می     داری است      گذشته از اين فقط نياز شيوة توليد سرمايه              
مجرد اينکه      طور مطلق افزايش يابد. به             آن به    کاهش نسبی    رغم   کارگران مزدبگير علی         

کار نباشد     ساعتة نيروهای      ۱۵ـ ۱۲برای اين شيوة توليد ديگر نيازی به اشتغال روزانة                        
که   جائی برسد    گردند. هرگاه فرضاً ترقی نيروهای بارآور به                       نيروهای مزبور زائد می            

کشور را قادر سازد          گردد، يعنی درواقع تمام مردم  کارگران دادکاهش مطلق تع موجب
ثمر برسانند، آنگاه انقالبی روی خواهد        را به توليدکلّ خود  کمتری که درفاصلة زمانی

سازد. دراينجا         مطلقی اکثريت مردم را ازگردونة عمل خارج می  کاهش ، زيرا چنينداد
توليد    شودکه   ديگر نموده می      گردد و بار می داری ظاهر باز حدومرز ويژة توليد سرمايه

ثروت نيست،       وتوليد     نيروهای بارآور وجه شکل مطلقی برای ترقی  هيچ داری به سرمايه
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نيروهای بارآور و توليد               که در نقطة معينی با ترقی           عکس شيوة توليدی است       بلکه به  
واری نمايان        های اَد     طور قسمی در بحران          کند. اين تصادم به          ثروت تصادم پيدا می          

گردد و از زائدسازی در زمينة شيوة اشتغال قديمی اين يا آن بخش از جمعيت                                    می 
کارکارگران است.          زائدماندن        همانا داری توليدسرمايه شود. حدومرز می ناشی کارگری 

داری     آورد اصالً مورد توجه توليد سرمايه                دست می   که جامعه به     ئی  اضافی    مطلق   زمان   
کار   نيروی بارآور فقط تاآنجا اهميت داردکه زمان اضافه                           ليد ترقی    نيست. در اين تو       

کاسته   طورکلّی    کار برای توليد مادی به             آنکه از زمان        طبقة کارگر را افزايش دهد، نه               
  کند. داری درميان تضادها حرکت می که توليد سرمايه سان است شود. بدين

زايندة سرمايه را در بر دارد.                گردآئی ف      فزائی سرمايه يک       که انباشت    سابقاً ديديم
که در    پذيرفتة شرايط توليد اجتماعی            سان قدرت سرمايه، يعنی قدرت استقالل                بدين  

يافته و در برابر توليدکنندگان واقعی  قرارگرفته است، افزايش                                دار شخصيت    سرمايه  
دار    گرددکه سرمايه       ئی نمايان می      مثابه نيروی اجتماعی         يابد. سرمايه بيش از پيش به   می

وجود آورد        تواند به     کار انفرادی می          که  عامل آنست و ديگر ميان اين قدرت وآنچه                  
مثابه قدرت اجتماعیِ      حال سرمايه به درعين پذيرنيست. ولی امکان هم ای هيچگونه رابطه

که برای      مثابه قدرتی      کندکه همچون شیء و به        ای نمود می      شده  يافته و مستقل  بيگانگی
شود، درمقابل جامعه قرارگرفته است. تضاد ميان                        شیء ناشی می    دار از اين         سرمايه  

گيرد، و استيالی خصوصی         خود می    قدرت عام اجتماعی، که سرمايه شکل آن را به                   
گردد و متضمن انحالل          داران بر اين شرايط توليد، بيش از پيش بارز می                        سرمايه   تک 

به شرايط توليدی عام،           حال تبديل اين شرايط توليد را               اين مناسبات است و درعين          
نيروهای بارآور در درون                  اشتراکی و اجتماعی در بر دارد. اين تحول از راه ترقی                               

گيرد، فراهم        که اين تکامل در درون آن انجام می              ای داری و نوع و شيوه توليد سرمايه
  گردد. می

  ٭
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-ايه دهد، هيچ سرم کاهش می را که يک اُسلوب جديد توليد نرخ سود هنگامی تا

که اُسلوب    بندد، هرقدر هم        کار نمی    ميل خود آن اُسلوب جديد را درتوليد به               داری به
گردد. ولی هر         ارزش      که موجب ترقی نرخ اضافه          هم   مزبور بارآورتر باشد و هر اندازه    

دار درآغاز،          کند. بنابراين سرمايه         تر می   کاالها را ارزان           اُسلوب نوی توليد از اين قبيل            
فروشد.    را باالتر از قيمت توليد آنها و شايد هم باالتر از ارزششان می                           کاالهای خود       

کاالها و قيمت بازار ديگران را که قيمت                  شدة اين وی تفاوت موجود ميان قيمت تمام
کاری    تواند به چنين      جهت می   زند. وی ازآن جيب می شدة کاالشان بيشتر است، به تمام

کاری    کاالها باالتر از زمان       زم برای توليد اينکار اجتماعاً ال دست زندکه متوسط زمان
با    است  باالتر از متوسط                              که  توليدی وی  اُسلوب جديد توليد ضرور است. اُسلوب 

دهد وآن      گيرد. ولی رقابت به اين اُسلوب عموميت می                  اجتماعی قرار می  های  اُسلوب
د بدواً در اين  دهد ــ شاي آورد. آنگاه تنزل نرخ سود روی می را تحت قانون عام درمی

گردد ــ     های ديگر برابری حاصل می           پيوندد وسپس بامحيط  وقوع می محيط توليدی به
  شود. داران است واقع می کامالً مستقل از ارادة سرمايه که بنابراين تنزلی

توليدی     های   محيط   که همين قانون درآن   مورد باز اين نکته قابل تذکر است  دراين
کارگر    طور غيرمستقيم در مصرف آنها نه مستقيماً و نه به تکه محصوال نيز حاکم است

شوند، و بنابراين قانون مزبور برآن                  و يا در شرايط توليد وسايل زيست وی وارد نمی                    
وجه اضافه      هيچ  کاالها به     ترشدن   توليدی نيز حکومت داردکه درآنجا ارزان       های  محيط

تر ساخت. (البته در همة           ر را ارزان        کا  دهد تا بتوان نيروی          ارزش نسبی را افزايش نمی               
ماندن    تواند نرخ سود را، درصورت يکسان                 ترشدن سرماية ثابت می        ها ارزان       اين رشته

يافتن    گسترش   اينکه اُسلوب نوی توليد شروع به  محض کارگر، ترقی دهد). به کشی بهره
 يدگردند،   تر تول    توانند ارزان          شودکه کاالهای مزبور می            کند ولذا عمالً اثبات می           می 

شوند محصول    کنند ناگزير می       کار می    که تحت شرايط توليدی قديم            دارانی       سرمايه  
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کاالها تنزل      کامل توليد خويش بفروشند، زيرا ارزش اين                     تر از قيمت     خود را به پائين       
که برای توليد آنها الزم است باالتر از زمان الزم اجتماعی قرار                                 کاری    کرده و زمان        

شوند ــ و اين پديده        داران مزبور نيز مجبور می              آنکه سرمايه     خنس گرفته است. کوتاه       
کار بندندکه درآن نسبت سرماية               خود نتيجة رقابت است ــ اُسلوب جديد توليد را به                 

  کمتر شده است. متغير به سرماية ثابت
کاالهائی      آالت قيمت    ماشين کاربردن شوند بابه می موجب  که واحوالی همة اوضاع

انجامدکه      می   کاری  کمی کاهش ترگردد، همواره به شود ارزان می آنها توليدوسيلة که به
فرسودة     جزءِ     کاهش   به   مربوط    درثانی       است. ولی     يک واحدکاال درخود جذب نموده    

شود. هر قدر فرسايش          کاال وارد می         آن در درون تک             که ارزش      است   آالتی    ماشين 
گردد و     کاالهای بيشتری توزيع می             ، فرسايش مزبور ميان          کُندتر باشد    آالت    ماشين 
کنند   آالت مزبورکار زنده را تا سررسيد بازتوليد خود جبران می                               که ماشين   ميزانی   

کميت ارزشی سرماية استوار نسبت به سرماية متغير بيشتر                  بيشتر است. در هردو حالت          
  شود.  می

وئی  جـ  مانـدن همـة شرايط ديگـر، توان يک ملّت در صرفه                    "درصورت يکسان       
با نـرخ سود تغيير می                 کند. چنانچه نـرخ سود باال باشد اين تـوان                   از سودهای خود 

هنگـامی                   باشد ضعيف است. ولی  اگر پائين  و  نمايد            بيشتر است  تنزل  نرخ سود  که 
مانند... يک نرخ نازل سود معموالً با نـرخ انباشت سريعی                     چيزهای ديگـر يکسان نمی

ه است، همچنانکـه در انگلستان چنين است... يک                    نسبت به تعـداد جمعيت  همـرا         
نباشت             با نـرخ ا  )١( کُندتـری نسبت به تعـداد جمعيت همـراه است."                     نـرخ سود باال 

                                                
)۱ (Richard Jones: "An Introductory Lecture on Pol. Econ.", Lndon, 1833, p. 50 et seq. 

  ) ـ اقتصاددان انگليسی. ۱۸۵۵ـ ۱۷۹۰( ريچارد جونس 
زبان    شده به   . عين مطالب نقل     آورده شده است زبان انگليسی در متن عيناً به ريچارد جونسول از ق نقل

  ←  قرار ذيل است: انگليسی به



           ۴۰۳کارل مارکس    

  

 

  مثال: لهستان، روسيه، هندوستان وغيره.
ها و امکانات       گرددکه با وجود نرخ سود بر انگيزه                  درستی متذکر می      به  جونس  

جمعيت نسبی رشديابنده. دوم زيراکه با                  سبب اضافه   الً به  شود. او     افزوده می       ) ١( انباشتن  
شوند،   که با همان ارزش مبادله نموده می                های مصرفی کار حجم ارزش ترقی بارآوری

های   که بر تعداد رشته       جهت  يابند. سوم ازآن         ولذا حجم عناصر مادی سرمايه، رشد می  
های سهامی وغيره ولذا          ، شرکت  شود. چهارم از راه سيستم اعتباری    توليدی افزوده می

دار    آنکه خود صاحب پول سرمايه     سرمايه بدون راه برای تبديل پول به که ازاين سهولتی
شدن. ششم    ها وحرصِ متمول       است. پنجم افزايش نيازمندی وجودآمده صنعتی باشد، به
 های هنگفت در سرماية استوار وغيره. گذاری افزايش سرمايه

  

  ٭
  

  قرار زيرين است: داری به توليد سرمايه سه واقعيت عمدة
مزبور    شودکه وسايل     ای محدود موجب می      عده توليد دردست  گردآئی وسايلـ ۱

  اجتماعی    نيروهای      عکس به    کارگران مستقيم نمايان نگردند و به                 مثابه ملک     ديگر به   
اران    د  صورت ملک خصوصی سرمايه       توليد مبدل شوند. ولواينکه اين وسايل بدواً به                     

اين     همة ثمرات     هستند ولی     جامعة بورژوائی         )٢(داران سرپرست شوند. سرمايه نموده می
   ريزند. جيب خويش می سرپرستی را به 

                                                                                                       
→  

“All other things being equal, the power of a nation to save from its profits varies with 
the rate of profits, is great when they are high, less, when low; but as the rate of profit 
declines, all other things do not remain equal… A low rate of profit is ordinarily 
accompanied by a rapid rate of accumulation, relatively to the numbers of the people, as 
in England… a high rate of profit by a slower rate of accumulation, relatively to the 
numbers of the people.” 

  "inducements and faculties to accumulate"انگليسی:  ) در متن عيناً به۱(
 کار رفته است. به Trusteesانگليسی  ) در متن اصطالح ۲(
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کار و    صورت کار اجتماعی: از راه همکاری، تقسيم                  دادن خود کار به ـ سازمان۲
  کار با علوم طبيعی. پيوند

خصوصی وکار فردی را ــ ولو       داری در هردو جهت مالکيت شيوة توليد سرمايه
  دارد. های متضاد ــ از ميان برمی صورت به

  ـ ايجاد بازار جهانی.۳
کند و نسبت به      داری رشد می       که در درون شيوة توليد سرمايه              نيروی بارآوری           

شان)،    های مادی      تنها ازلحاظ محمل       ها (نه    است وافزايش ارزش ـ سرمايه  عظيم جمعيت
تر ازجمعيت  مراتب سريع نيروی بارآور هم نباشد، باز به نسبت نمو  همان که حتّا اگر به

کند و پيوسته     سودآن عمل می      عظيم بارآور به        نيروی    که اين    نمايند، باپايگاهی   رشد می
گردد، و همچنين با شرايط بارورسازی اين سرماية        تر می نسبت به افزايش ثروت تنگ

  کنند. ها بروز می که بحران از اينجاست گيرند. يابنده، درتضاد قرار می تورم
  
  
  

  پايان بخش سوم
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  فصل شانزدهم

  

  سرماية کاال سودائی
  
  
  

شود. سرماية      می   تجزيه    دو شعبه   به يا شکل دو   ة دادوستد بهسودا ـ سرمايه يا سرماي
اکنون، تاآنجاکه برای تحليل ساختمان                کاالسودائی و سرماية پول سودائی، که ما هم           

جهت   پردازيم. و اين بررسی ازآن                 درونی سرمايه ضرورت دارد، به توصيف آنها می                    
د، سرماية بازرگانی را با سرماية      که حتّا بهترين نمايندگان اقتصاد جدي بيشتر الزم است

نظر    را از      آن   نمای   های خصلت    ريزند و عمالً ويژگی      صنعتی مستقيماً در يک جوال می
  دارند. دور می

  ٭
  

سرماية     کلّ   چنانچه   است. قرارگرفته تحليل دوم مورد درکتاب سرمايه کاالـ حرکت
ازآن، بااينکه دائماً            شودکه همواره بخشی         اجتماعی را مورد توجه قرار دهيم ديده می  

کاال در بازار قرار            مثابه   شود و مقدارآن نيز متغير است، به              ای ترکيب می  از عناصر تازه
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کاال   است تا به     صورت پول در بازار     ديگری ازآن به گردد، و بخش تبديل پول به تا دارد
 گذار و اين تحول         سان سرماية اجتماعی همواره تحت حرکت اين                   بدل شود. بدين       

مثابه وظيفة      کال به   که اين وظيفة سرماية وارد در روند دوران                    صوری قرار دارد. هرگاه
صورت وظيفة      کار به    که از راه تقسيم         ای استقالل يابد، هنگامی            خاص سرماية ويژه        

کاالـ سرمايه به         گردد، آنگاه         داران تثبيت می        ای از سرمايه       گروه ويژه       واگذارشده به       
  شود. ئی يا سرماية بازرگانی مبدل میسرماية کاالسودا

اين نکته ايضاح شده        ) ١(   ) ۳و  ۲های دوران، بند   درکتاب دوم (فصل ششم، هزينه
  شکلی  کاالها، نگهداری و توزيع آنها را در  ونقل اندازه بايد صنعت حمل که تاچه است

ان تلقّی نمود. اين         درون روند دور            مثابه ادامة روند توليد در               پذير باشد، به      که مصرف   
کاالـ سرمايه، گاه با وظايف ويژة سودا ـ سرمايه يا سرماية                          حاالت بينابينی در دوران             

آيدکه، هرچند باگسترش          گردد. وگاه درعمل چنين پيش می      کاالسودائی مخلوط می
شود، يعنی ازآن قبيل وظايف              کار وظيفة سودا ـ سرمايه تفکيک می            تقسيم اجتماعی    

يابد، معذلک حاالت مزبور با وظايف     می برابرآنها استقالل گردد ودر مشخص جدا می
ايم    که در برابر خود قرار داده                 کنند. ازلحاظ هدفی         ويژة سودا ـ سرمايه پيوند پيدا می             

که   مبنی بر اينکه ويژگی تفاوت اين شکل خاص سرمايه را مشخص سازيم، الزمست               
کند   که فقط در روند دوران عمل می                ای   ازآن وظايف ديگر چشم بپوشيم. آن سرمايه    

ويژه سرماية کاال سودائی، در شکل خالص                   يابد، به     وگاه با چنين وظايفی پيوند می            
سرماية    توان     که می   شود. پس از حذف و دورساختن آن وظايف است           خود ديده نمی

  دست آورد. مزبور را در شکل خالص خود به
  

که سرماية مزبور       ای   کاالـ سرمايه و استحاله   بهمثا که زندگی سرمايه به سابقاً ديديم
که به خريدوفروش، به تبديل               ای   گذراند ــ استحاله       در درون محيط دوران، ازسرمی                 

                                                
 همين بازنويسی] . ۲۱۷ا ت ۱۹۷[ازصفحة  ۱۳۵تا  ۱۲۵سرمايه، ترجمة فارسی، جلددوم، ص  ) ) ۱(
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ای   شود ــ مرحله    می کاالـ سرمايه، تحويل  ـ سرمايه به ـ سرمايه وپول پول کاالـ سرمايه به
دهد،    از روند تام آن را تشکيل می   ای است ولذا مرحله از روند بازتوليد سرماية صنعتی

مثابه دوران ـ سرمايه ازخودش   اش به وظيفه که سرماية مزبور در حال ديديم ولی درعين
گردد. اينها دو شکلِ زيست جداگشته ومختلف همان       مثابه سرماية بارآور متمايز می به

شکلِ زيست   سرماية واحد هستند. يک جزء ازکلّ سرماية اجتماعی همواره در اين                              
گذراند،      منزلة دوران ـ سرمايه در بازار وجود دارد و روند اين استحاله را ازسرمی                                       به 

کاالـ سرمايه و استحالة         مثابه   آن به سرمايه وجود داشتن تک که از ديدگاه هر درصورتی
گذرگاه يا مرحلة گذار پيوسته رونده و                    آن ازحيث اينکه کاالـ سرمايه است فقط                

دهد ولذاگرچه عناصرکاالـ            ای از تداوم روند توليد آن سرمايه را تشکيل می                 بازآينده
کنندکه پيوسته از بازارِکاالها بيرون                سرماية موجود در بازار دائماً بدين سبب تغيير می

سان محصول جديد روند          شوند، معذلک عناصرکاالـ سرمايه باز پيوسته به               کشيده می    
  .گردند بازار برمی توليد به

شدة بخشی از اين        سان سرماية کاالسودائی چيز ديگری جز شکل دگرسان        بدين
گذراند      را ازسرمی  روند استحاله دارد و که پيوسته در بازار وجود سرماية دورانی نيست

که   گوئيم بخشی از اين سرمايه          رو می     و همواره در محيط دوران محصور است. ازآن                   
داران صنعتی مستقيماً انجام          ها پيوسته ميان سرمايه      کاال   بخش ديگری از خريدوفروش             

پوشيم زيرا بخش        کلّی چشم می    کنونی از اين بخش اخير به             شود. ما در بررسی         می 
 رساند وازسوی      نمی   کمکی شناخت ماهيت ويژة سرماية بازرگانی تعريف و به مزبور به

  طرح شده است.ديگر اين مطلب ازلحاظ هدف مورد نظر ما مشروحاً درکتاب دوم م
منزلة نمايندة مبلغی پول که           طورکلّی، بدواً به     دار به سوداگرکاال، همچون سرمايه

شود  کسی وارد می       مثابه   شود، يعنی به     کند، وارد بازار می            ريز می  دار پيش چون سرمايه
اضافة    (يعنی اين مبلغ به       �x   +xريخته) را به  (ارزش بدویِ مبلغ پيش xکه قصد دارد 

بودن   دار    کلّیِ سرمايه تنها ازحيث که برای وی نه است  سازد. ولی بديهی ) مبدل سود آن
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اش از ابتدا         که کاالسوداگر است، ضرورت داردکه سرمايه                       ويژه سبب    بلکه بدان به     
و فقط با کاالها         نمايد   کاالئی توليد نمی       صورت پول در بازار نمودارگردد، زيرا وی     به

آنکه بتواند با آنها سودا کند ناچار         شود و برای آنها می کند و واسطة حرکت سودا می
  بايد بدواً آنها را خريداری نمايد ولذا بايد دارندة پول ـ کاال باشد. 

مبلغ را    استرلينگ دراختيار دارد وآن                  ليرة ۳۰۰۰که  کنيم کاالسوداگری را فرض
 ۳۰۰۰۰استرلينگ مثالً      رة لي  ۳۰۰۰اندازد. وی با اين      کار می منزلة سرماية بازرگانی به به

کند. او اين     شيلينگ، خريداری می ۲باف ازقرار ذرعی  دار متقال ذرع متقال ازکارخانه
% باشد و وی پس از        ۱۰فروشد. هرگاه نرخ متوسط سود ساالنه =                ذرع را می       ۳۰۰۰۰

صورت وی در   % داشته باشد درآن۱۰ميزان  ای به وضع همة مخارج فرعی، سود ساالنه
استرلينگ مبدل نموده است. مسئلة              ليرة   ۳۳۰۰استرلينگ را به        ليرة   ۳۰۰۰ال  پايان س   

که ما بعداً مورد بررسی            آورد مطلبی است       دست می   اينکه چگونه وی اين سود را به             
که بدواً شکل سادة حرکت سرماية             قرار خواهيم داد. در اينجا منظور ما فقط اينست                      

خرد و پيوسته     استرلينگ پارچه می ليرة ۳۰۰۰باوی را مورد توجه قرار دهيم. وی دائماً 
کند، يعنی     فروشد و دائماً اين عمل خريد برای فـروش را تکـرار می                          اين متقال را می       

G – W – Ǵ  ند           دهد نَحوی انجام می را که شکل سادة سرمايه است بهوکه کامالً در ر
و وظيفة خاص او قرار که خارج ازحرکت  دوران محصور است و فاصلة روند توليدی

  کند. گسستی ايجاد نمی دارد درآن
که   ای ميان اين سرماية کاالـ سودائی وکاالـ سرمايه                 صورت چه رابطه پس دراين

دار    کارخانه     سرماية صنعتی است، وجود دارد؟ مطلب ازلحاظ                    شکل وجودی سادة        
ن رسانده،     ساما  که وی با پول بازرگان ارزش پارچة خود را به                          باف چنين است     متقال  

ساختن آن به پول است          يعنی نخستين مرحلة استحالة کاالـ سرماية خود را که مبدل                    
ماندن شرايط ديگر، پول را از                تواند، درصورت يکسان            انجام داده است و اکنون می              

سنگ، دستمزد وغيره بدل نمايد و ازسوی ديگر با صرف                     نخ، ذغال       سوئی مجدداً به     
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بنابراين، با صرف            خريداری      درآمد خود وسايل زيست              نظر از مخارج اخير،           کند، 
  تواند روند توليد را ادامه دهد. می

آن انجام يافته         ولی با اينکه برای توليدکنندة متقال استحالة کاال به پول و فروش                   
است.کاالی مزبور اکنون نيز مانندگذشته          خود متقال هنوز عملی نشده  معذلک فروش

خود   که نخستين دگرسانی  موجود است و در انتظارآنست  الـ سرمايهکا مثابه در بازار به
فروش رود. درمورد اين متقال هيچ چيز غير از تغيير در شخص                             انجام رسانده به        را به   

که در روند        برمقامی     برتخصيص خود، بنا  آن روی نداده است. پارچة مزبور بنا صاحب
که اکنون     تفاوت    است، با اين  االی فروشیاست،ک  داراست ، مانندگذشته کاالـ سرمايه

رساندن    فروش    جای توليدکننده در دست بازرگان است. وظيفة به                      گذشته به   برخالف   
وسيلة بازرگان از دست             رساند به    انجام می     آن را به       که نخستين مرحلة دگرسانی         آن  

که   وکار ويژة بازرگان مبدل شده است، درصورتی                       کسب  درآمده و به        کننده به    توليد  
عهده   کننده پس از انجام وظيفة توليدنمودن به                   ای بودکه توليد        سابقاً اين عمل وظيفه      

  داشت.
فروش    ذرع متقال را در مدتی به              ۳۰۰۰۰که بازرگان موفق نشده باشد  کنيم فرض

ذرع متقال ديگر را           ۳۰۰۰۰کنندة پارچه الزم است تا دوباره                   رساندکه برای توليد         
تواند دوباره متقال جديد را                ينگ به بازار بريزد. بازرگان نمی        استرل ليرة ۳۰۰۰ارزش  به

ذرع متقال نفروخته را در انبار دارد و ازلحاظ وی                              ۳۰۰۰۰کند زيرا هنوز        خريداری     
ای بروز       صورت وقفه      مبدل نشده است. دراين              هنوزکاالی مزبور به پول ـ سرمايه                

کنندة متقال     که توليد    ن است دهد. البته ممک       کند وگسيختگی در بازتوليد روی می               می 
 ۳۰۰۰۰  که بتواند آن را مستقل از             نَحوی   پول ـ سرماية اضافی دراختيار داشته باشد به                

سان روند توليد را ادامه دهد. ولی اين         ذرع مزبور به سرماية بارآور مبدل سازد و بدين
ازلحاظ سرمايه                     فرض تغييری در اصل مطلب نمی            ند بازتوليد  وه بابت   ک  ای   دهد. ر

ماند.    گسيخته باقی می     گسيخته است و همچنان      ريز شده است     ذرع مزبور پيش        ۳۰۰۰۰
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شودکه معامالت بازرگان چيزی جز                 نَحوِ ملموس نموده می         پس دراينجا واقعاً و به           
به پول ـ        کاالـ سرماية توليد        که حتماً بايد برای تبديل            معامالت الزمی نيست         کننده 

روند دوران و بازتوليد عملی سازد.                   را در       کاالـ سرمايه     يف گردد و وظا       انجام     سرمايه  
کننده منحصراً اين وظيفة فروش             گماشتة سادة توليد      جای بازرگان مستقل يک           اگر به   

ای   بود، آنگاه اين رابطه لحظه              داشت و عالوه برآن خريدها هم با او می        عهده می را به
  ماند. هم از ديد پنهان نمی

-ية کاالـ سودائی اساساً چيز ديگری نيست جز کاالـ سرماية توليد          بنابراين، سرما

در   کاالـ سرمايه مثابه اش را به کند و وظيفه  بايد روند تبدل خود را به پول طی که کننده 
کننده   آنکه اقدام جنبی توليد          جای که وظيفة مزبور به انجام رساند، با اين تفاوت بازار به

کاالسوداگران         داران، يعنی    از سرمايه ای ويژه انحصاری زمرة ملع صورت باشد اکنون به
  ای استقالل يافته است. گذاری ويژه منزلة کسب سرمايه و به درآمده

گذشته همين امر در شکل ويژة گردش سرماية کاالـ سودائی نيز نمايان                           از اين    
در دوران         .   G – W – Ǵفروشد:  خرد و سپس آن را می کاال را می  گردد. بازرگان می

مثابه روند دورانی سرماية صنعتی نمودار                  که به   ئی  کاالئی    سادة کاالها يا حتّا درگردش
که هر قطعة پول       گردد    ،  دوران بدان وسيلـه تأمين می          Ẃ – G – Wشود، يعنی در  می

 به  فروشد و متقال را       کاالی خود را می  کنندة متقال شود. توليد دست می دوبار دست به

سنگ،  رسد. باهمين پول وی نخ، ذغال               دست او می     کند، پول خريدار به          پول بدل می     
دهد تا ارزش متقال را دوباره به                    خرد، همان پول را دوباره از دست می      کار وغيره می
که وی خريداری         دهند. کاالئی       کندکه عوامل توليد متقال را تشکيل می   کاالهائی بدل

فروشد. وی محصول فروخته و              که می     کاالئی نيست      ان نوع   کاال، هم       کند همان    می 
گيرد.    نَحوِ ديگری انجام می      است. ولی حرکت سرماية بازرگانی به توليد خريده وسايل
ذرع    ۳۰۰۰۰خرد. وی اين         ذرع متقال می       ۳۰۰۰۰استرلينگ     ليرة  ۳۰۰۰فروش با  متقال

انضمام سود) از دوران             نگ را به   استرلي    ليرة   ۳۰۰۰(   فروشد تا پول ـ سرمايه متقال را می
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دهند    بازستاند. پس در اينجا همان قطعات پول نيستندکه دو بار جای خود را تغيير می              
کند. کاال از دست فروشنده به دست                 که دو بار جا عوض می            کاالست   بلکه همان    
دست خريدار      رود و از دست خريدارکه اکنون فروشنده شده است به                          خريدار می      

شود و ممکن است درنتيجة    کند. کاالی مزبور دو بار فروخته می مکان می نقلديگری 
مداخلة يک سلسله از بازرگانان باز چندين بار فروخته شود و درست همين فروش                                  

هنگام   که پول نخستين خريدار را که به              کاالست   کردن همان      مکرر، دو بار جاعوض           
شود. در     وی می    سيلة برگشت آن به     گرداند و و       ريز شده است برمی       خريد کاال پيش     

گردد    وموجب می      شود  پول می     جای همان      وسيلة دوبار تغيير   Ẃ – G – Wيک حالت، 
کند و در شکل ديگری تمليک شود. درحالت ديگر،                    کاال در شکلی انتقال پيدا            که 

G – W – Ǵ        ريخته    که پول پيش     نَحوی   گردد به     کاال می    جای همان      وسيلة دوبار تغيير
شودکه    درستی نموده می       سان اين نکته به      بدين   شود.   کشيده می    باره از دوران بيرون      دو

دست بازرگان هنوز قطعی نيست   صرف انتقال آن از دست توليدکننده به کاال به فروش
سازی در اجرای وظيفة کاالـ سرمايه ــ را                    و بازرگان فقط عمل فروش ــ يا وسيله                 

 W – Gشودکه آنچه در        اينجا اين نکته نيز روشن می          حال در     کند. درعين       تعقيب می  
  کاالـ    مثابه   آن به    گذاری    ای از سرماية وی در شکل دارِ مولّد فقط وظيفه ازلحاظ سرمايه

است و عبارت از         G – W – Ǵشود همان چيـز از ديدگـاه بازرگان   سرمايه تلقّـی می
ريز شده است. در ارتباط با        او پيش وسيلة که به ای است بارورسازی ويژة پول ـ سرمايه

منزلة تکامل     ولذا به  G – W – Ǵمثابه  کاالها به ای از دگرسانی اينجا مرحله بازرگان، در
  گردد.   ای از سرمايه نمودار می نوع ويژه

فروشد، خواه اين          کننده می    طور قطعی به مصرف       بازرگان، کاال ولذا متقال را به        
ای   کننده   مصرف     د باشد (مثالً سفيدشوئی) خواه تک          کنندة مولّ     خريدار يک مصرف       

دهد. از اين راه سرماية               باشدکه متقال را برای نياز شخصی خود مورد استفاده قرار می    
تواند معامله را از سر آغاز نمايد. هرگاه                       گردد و می      او برمی     ريخته (با سود) به         پيش 
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که   نَحوی   ميان آمده بود به          ت به مثابه وسيلة پرداخ         هنگام فروش متقال، پول فقط به              به 
صورت اگر تاجر        شد درآن     بايست پول فقط شش هفته پس از تسليم پرداخته می                  می 

توانست پول توليدکنندة متقال را بپردازد                     پيش از اين موعد کاال را فروخته بود می                   
د کاال را نفروخته بو       چنانچهريز نمود باشد. ولی  ای پيش بدون آنکه خود پول ـ سرمايه

استرلينگ را در        ليرة   ۳۰۰۰کاال،     هنگام تسليم    جای پرداخت به        بود، به     آنگاه ملزم می      
ريز نمايد. هرگاه درنتيجة تنزل قيمت بازار کاال را کمتر از قيمت           سررسيد مهلت پيش

  کمبود آن را با سرماية خود جبران نمايد. شدکه فروخت ناگزير می خريد می
  

اية کاالـ سودائی خصلت يک سرماية مستقل     چيزی به سرم پس با اين وصف چه
کندکه سرماية مزبور        طور چشمگير چنين نمود می        که به   دهد درحالی       خودگردان می       

توليدکننده ـ فروشندة خودمختار فقط شکل ويژه                        از سرماية وی در             در دست  ای 
  مرحلة خاصی از روند بازتوليدآن، در اثنای توقف آن در محيط دوران، است؟

  

ای   خود و وظيفه     پول ولذا دگرسانی خودرا به کاالـ سرمايه، تبديل نهائی   اينکهاوالً
دهدکه غير      دست عاملی انجام می        عهده دارد به        مثابه کاالـ سرمايه در بازار به               را که به    

واسطة    ای به    سرمايه     ـ  سرمايه است و انجام اين وظيفة کاال                  ـ  از توليدکنندة آن کاال           
صورت   به   مزبور     معامالت    شودکه می عملی نَحوی وی به خريدوفروش ةوسيل ، بهبازرگان

وکار مستقلّی      آيد ولذاکسب      درمی ای جدا ازديگروظايف سرماية صنعتی اقدامات ويژه
کار است آنچنانکه يک         ای از تقسيم اجتماعی    دهد. اين خود شکل ويژه را تشکيل می

روند بازتوليد سرمايه، يعنی در              از  که بايد قاعدتاً در مرحلة خاصی  ای قسمت از وظيفه
ای در دوران، که متمايز                مثابه وظيفة منحصر عامل ويژه           گردد، به    مرحلة دوران، عملی

وجه هنوز     هيچ  شود. ولی پيدايش چنين وظيفة خاصی به          از توليدکننده است، ظاهر می
که از    ای است    وکار مزبور نمودار وظيفة سرماية ويژه            گويا کسب که معنای آن نيست به

سرماية مستقلّی را     سرماية صنعتی وارد در روند بازتوليد متمايز است و درمقابل آن                             
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وسيلـة نمايندگان       که سودا صرفاً به       ، چنانکه درواقع هم، آنگـاه                ) ١( دهـد   تشکيل می  
گيرد، وظيفة مزبور         گرد و يا توسط ديگر عمال مستقيم سرماية صنعتی انجام می                  دوره  

  که رويداد دومی نيز در اين امر مداخله نمايد. کند. بنابراين الزمست ه نمیچنين جِلوِ
که عامل مستقيم دوران يعنی بازرگان در                    ، مداخلة اين رويداد ازآنجاست                 ثانياً  

کند. (خواه سرمايه ازآن خودش باشد و خواه                         ريز می    اين مقام پول ـ سرمايه پيش           
 W – G صورت به فقط روند بازتوليد عتی واقع درصن آنچه برای سرماية باشد). گرفته وام

صورت   يابد، برای بازرگان به              کاالـ سرمايه به پول ـ سرمايه، نمايش می               ، يعنی تبديل     
G – W – Ǵ ای   ـ سرمايه    پول    ولذا برگشت  کاال همان خريدوفروش شود، يعنی نموده می  

  روش.خود او از راه ف سبب خريد از او دور شده بود، به که به
کاال خريداری        کند تا ازتوليدکننده ريز می که بازرگان سرمايه پيش همواره آنگاه

 G – W – Ǵصورت    به   ـ سرمايه    کاالـ سرمايه به پول      تبديل ، يعنی W – Gوی  برای نمايد
سرمايه است ولواينکه همين             ـ  کاال   يابد، و اين همواره نخستين دگرسانی                 نمايش می   

که روند بازتوليد خود را از سر                 آن سرماية صنعتی     نده يا برای     عمل برای يک توليدکن        
شود يا     توليد) نموده       کاال (وسايل      مجدد پول به      تبديل يعنی G – W صورت گذراند به می
،   W – Gمتقال،      توليدکنندة    باشد. برای بوده مرحلة دگرسانی ديگرسخن بيانگر دومين به

عمل نزد بازرگان         پول ـ سرمايه. اين      ـ سرمايه بهکاال نخستين دگرسانی بود، يعنی تبديل
يابد. اکنون       کاالـ سرمايه نمايش می        اش به    تبديل پول ـ سرمايه       يعنی  G – Wصورت    به 

نمايش   G – Wصورت  نزد سفيدشو به عمل اگر وی متقال را به سفيدشو بفروشد، همين
کاالـ    دومين دگرسانی        ور يابه سرماية بارآ  پول ـ سرمايه تبديل  از  کندکه عبارت پيدامی

                                                
وسيلة عاملی غير از       که انجام وظيفة دادوستد به             کنيم  اين نکته جلب می    ) لزوماً توجه خواننده را به۱(

به       نيست ولذا صرف پيدايش چنين وظيفة                            خودیِ    توليدکننده  خود مستلزم وجود سرماية مستقلّی 
دهدکه     وضيحات بعدی مصنف نشان می        تواند دليل بر وجود سرماية متمايزی باشد. ت                    ای نمی    ويژه   

 يابی سرماية بازرگانی عامل ديگری الزم است (مترجم). برای استقالل
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که   است يعنی نمايش فروش متقال است            W – Gسرماية اوست. ولی برای بازرگان                 
کاالئی     آن   کاالـ سرمايه، يعنی        که  است  اکنون    است. ولی درواقع هم            خريداری نموده         

ديگرسخن همين     فروش رفته است، يا به          به  ساز توليد نموده، قطعاً   دار متقال کارخانه که 
G – W – G ند واسطیواست برای  ی بازرگان نمايشگر رW – G     .ميان دو توليدکننده
ان ـرفتة خود از بازرگ            فـروش     ساز با جزئی از ارزشِ متقال               که متقال    کنيم  يا باز فرض     

فروش    است. ولی برای بازرگان نخ               W – Gعمل برای وی       نخ خريداری نمايد. اين            
مثابه کاالـ سرمايه،        نخ است و در مورد خود نخ به    يعنی بازفـروش   W – Gعبارت از  

که بدان وسيله از محيط دوران به محيط  آنست قطعی عمل مزبور فقط عبارت از فروش
رود.     شمار می   پايان قطعی نخستين دگرسانی نخ به           W – Gگردد و      مصرف وارد می       

 G – W – Gفروشد وی ب دار صنعتی خريدکند خواه به بنابراين خواه بازرگان از سرمايه
که برای     ی او، يعنی دورپيمائی سرماية بازرگانی، همواره فقط بيانگر آن عملی است                      

صورت    گذار سرماية صنعتی درحال بازتوليد، تنها به                   مثابه شکل   خود کاالـ سرمايه به        
W – G  آنست،      دگرسانی    ازانجام نخستين       عبارت طورساده به يابد و می نمايشG – W   ی
  ای   کاالـ سرمايه     برای    ولی نه است W – G  صنعتی دار برای سرمايه فقط ازرگانیب سرماية
توليد شده است. اين عمل تنها عبارت از عبورکاالـ سرمايه از دست                   )١(او وسيلة که به

ی سرمايـة بازرگانی          W – Gدست عامل دوران است و بس. تنهـا        صاحب صنعت به
W – G ل عمل است. کاالـ سرماية درحا ی قطعیG – W – G عبارت از دو W – G  ی

کاالـ     آخری و قطعی      که فقط فروش        آنست     درپِی    کاالـ سرماية واحد، دو فروش پِی               
  رسانند. انجام می سرمايه را به

  

جهت در سرماية کاالسودائی سيمای نوع مستقلّی از                   ازآن      کاالـ سرمايه     بنابراين    

                                                
نوشتة مارکس  زبان آلمانی: "که برای او توليد شده است". اين اشتباه ازروی دست ) در چاپ اول به۱(

 گرديده است. صورت فوق اصالح به
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 دکه فقط در   ي نما  ريز می    ای پيش    پول ـ سرمايه    گيردکه بازرگان           خود می    سرمايه را به     
که منحصراً به      کند  شود و فقط همچون سرمايه عمل می          مثابه سرمايه بارور می     حالی به

پردازد، يعنی         مثابه کاالـ سرمايه می        وظيفه آن به      کاالـ سرمايه و انجام         تأمين دگرسانی     
از راه خريدوفروش دائمی                سازد، و اين عمل را           وسيلة تبديل آن را به پول فراهم می               

دهندة روند        دهد. نقش منحصر آن همين است. اين فعاليت که انجام                    کاالها انجام می        
که بازرگان با آن           ای است    دورانی سرماية صنعتی است وظيفة منحصر پول ـ سرمايه                 

که وی پول خود را به پول سرمايه بدل                  وسيلة انجام اين وظيفه است           کند. به    عمل می  
وسيلة همين روند،       سازد و به     نمودار می       G – W – Ǵمثابه    ی خود را به       Gنمايد و     می 
  سازد. کاالـ سرمايه را به سرماية کاالـ سودائی مبدل می وی

هرگاه روند بازتوليدکلّ سرماية اجتماعی را مورد توجه قرار دهيم،آنگاه سرماية     
طور   کاالـ سرمايه وجود دارد ــ به               در شکل   که    جهت و مادام        کاالسودائی ــ ازآن            

که هنوز در بازار است و روند استحالی                     غير از جزئی از سرماية صنعتی           محسوس به   
کند،   کاالـ سرمايه هستی دارد وعمل می          صورت گذراند واکنون به خويش را ازسر می
  چيز ديگری نيست.

سرمايه مورد بررسی قرار           بنابراين آنچه اکنون بايد در رابطه با روند تام بازتوليد         
ريز شده و     بازرگان پيش        جانب    که از    ای است    ـ سرمايه   پول   گيرد فقط عبارت از         

است ولذا هرگز شکل ديگری غير ازکاالـ            منحصراً برای خريدوفروش تخصيص يافته
آيد و    صورت سرمايه بارآور نمی            گيرد، هرگز به       خود نمی    سرمايه و پول ـ سرمايه به         

  دوران سرمايه جايگزين است. همواره در محيط
 ۳۰۰۰ذرع متقال خود را در ازاِء                  ۳۰۰۰۰ساز،    مجرد اينکه توليدکننده، متقال             به 

 است وسايل   آورده دست سان به که بدين بازرگان فروخت با پول نقدی استرلينگ به ليرة
ود. روند      ش کند و سرماية وی از نو در روند توليد وارد می            توليد الزم را خريداری می 

کااليش به پول       او تبديل    رود. برای          گسست به پيش می     يابد و بی     توليد وی ادامه می          
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انجام يافته است. ولی برای خود متقال چنانکه ديديم هنوز اين تبديل وقـوع نيافته                                      
مثابه ارزش مصرف نه           است و هنوز به      طورقطعی به پول بدل نشده    است، هنوز متقال به

فروش    و نه در مصرف شخصی وارد نگرديده است. بازرگان متقال   در مصرف بارآور
ای را داردکه بدواً توليدکنندة متقال دارا                        کاالـ سرمايه     اکنون در بازار نمايندگی همان

آنکه در     کوتاه شده است ولی فقط برای             بود. برای توليدکنندة مزبور روند استحالی                    
  دست بازرگان ادامه پيداکند.

شد انتظار آن را داشته باشدکه متقالش واقعاً                   ندة متقال مجبور می     هرگاه توليدکن
-دست مصرف    دست خريدارآخری، به            کاالئی بيرون آيد وکاالی وی به                 از صورت    

آمد.    وجود می     گسيختگی به   کنندة بارآور يا انفرادی برسد، آنگاه در روند بازتوليدش      
ديد، اقدامات خود را محدود                گر  بازتوليد مجبور می        گسيختگی برا ی جلوگيری از        يا  

سرماية   سازد، جزءکمتری از متقال خود را به نخ، ذغال،کار وغيره وخالصه به عناصر  
مثابه ذخيرة پولی نزد خود نگاهدارد         بارآور مبدل نمايد و قسمت بزرگتر ی ازآن را به

گری از   کاال در بازار قرار دارد، جزِء دي                      صورت   اش به  که جزئی از سرمايه تا در اثنائی
کاال وارد بازار  صورت که اگر جزِء اخير به نَحوی آن بتواند روند توليد را ادامه دهد، به

آئی    وسيلة ميان    اش به    پول برگشته باشد. اين انقسام سرمايه                صورت   شود جزِء پيشين به     
جزئی    شدآن   بود الزم می       آئی نمی    ميان  اگر اين       شود. ولی     بازرگان از ميان برداشته نمی

  صورت   به که   ديگری    جزِء به شکل ذخيرةپولی وجود دارد نسبت که به زسرماية دورانیا
به               سرماية بارآور عمل می            باشد و  بازتوليد             کند همواره بزرگتر  تناسب آن مقياس 

اش   تواند جزِء بزرگتری از سرمايه               کار توليدکننده می    جای اين محدودگردد. اکنون به
 ذخيرة پولی     صورت    کار برد و جزِءکمتری را به              يژة خود به     را دائماً در روند توليد و              

  داشته باشد.
ولی با اين وضع جزِء ديگری از سرماية اجتماعی دائماً در درون محيط دوران                                    

وفروش      خريدکاال     سرماية بازرگانی وجود دارد. جزِء مزبور همواره فقط برای    شکل به
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که   گوئی فقط در اشخاصی         کندکه   ه می  سان چنين جِلوِ    شود. بدين     کار برده می       آن به   
  اين سرمايه را در دست دارند تغيير روی داده است.

استرلينگ را صرف خريد متقال           ليرة   ۳۰۰۰آنکه    جای    هرگاه فرضاً بازرگان، به            
 راستفاده قرا       صورت بارآور مورد     را خود به ليره ۳۰۰۰کند، همين آن منظور بازفروش به

توليدکنندة      صورت    البته دراين        گرديد.     می  بزرگتر اجتماعی وربارآ سرمايةداد،آنگاه  می
مثابه ذخيرة پولی نگاهدارد،          که جزِء مهمتری از سرماية خود را به شد متقال ناگزير می

دار صنعتی مبدل شده است چنين اجباری              و همچنين بازرگان نيزکه اکنون به سرمايه                
يدکننده زمانی را که بايد            ند، تول    داشت. ازسوی ديگر اگر بازرگان بازرگان بما                         می 

تواند آن را در مراقبت از روند                    ند و می  ک  جوئی می    برای فروش مصرف نمايد صرفه            
  صرف فروش نمايد.که بازرگان بايد همة وقت خود را  درحالی کار برد، بهتوليد 

نکند بايد چنين                                  درصورتی      از حدود الزم خود تجاوز  بازرگانی  که سرماية 
  :که پذيرفت
دارد (واين       کار خريدوفروش اشتغال که منحصراً به ای کار، سرمايه ـ نتيجة تقسيم۱

گرددکه بايد    است، شامل پولی نيز می که برای خريدکاالها الزم سرمايه عالوه بر پولی
وکار بازرگانی، برای سرماية ثابت بازرگان، ابنية                            کسب برای چرخاندن امور ضروری

دار    که سرمايه    ای است اشته شود)،کوچکتر ازآن سرمايهگذ ونقل وغيره ها، حمل تيمچه
کسب خويش، الزم        تصدی تمام قسمت بازرگانی مربوط به          صنعتی درصورت الزام به

  داشت. می
تنها برای توليدکننده اين             کسب اشتغال دارد، نه          اين    ـ چون بازرگان منحصراً به          ۲

-خودکاالـ سرمايه نيز دگرسانی   شود بلکه می پول بدل زودتر به کااليش که هست فايده

سر   يافت از      تر ازآنچه درصورت تصدی توليدکننده وقوع می                        های خود را سريع         
  گذراند. می

سرماية صنعتی درنظرگرفته شود،  ـ چنانچه مجموع سرماية بازرگانی دررابطه با ۳
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های   تنها معرف واگرد سرمايه       تواند نه آنگاه وقوع يک واگرد در سرماية بازرگانی می
-ها درمحيط     توليدی بلکه نمايانگر واگردهای تعدادی از سرمايه  يک محيط چندی در

صورت نموده شودکه اگر مثالً             تواند بدين      های مختلفة توليدی باشد. مورد اول می                  
استرلينگ خود محصول يک توليدکنندة متقال                ليرة   ۳۰۰۰تاجر متقال پس از آنکه با        

ازآنکه همين توليدکننده همان مقدارکاال را از نو                        را خريداری نمود و فروخت، پيش   
بازار فروريزد، بازرگان مزبور محصول يک يا چند توليدکنندة ديگر متقال را بخرد                 به

درهمان محيط   های مختلفی سان موجب تحقق واگرد سرمايه بازار بفروشد، و بدين و به
س از فروش متقال        کندکه بازرگان پ          گردد. حالت دوم درصورتی بروز می                    توليدی   

  ای در محيط توليدی ديگرگردد. سان موجب واگرد سرمايه مثالً ابريشم بخرد و بدين
تنها از راه زمان دوران                طورکلّی بايد متذکّر بودکه: واگرد سرماية صنعتی نه                     به 
گردد. تاآنجاکه سرماية بازرگانی فقط به دادو      وسيلة زمان توليد نيز محدود می بلکه به

سرماية صنعتی واحد       پردازد، واگردآن تنها محدود به واگرد                        کاال می    معينی  ستد نوع  
های صنعتی درهمان رشته از توليد است. پس        نيست بلکه وابسته به واگرد همة سرمايه

ازآنکه توليدکنندة       تواند پيش فروشد، می خرد و می ازآنکه بازرگان، متقال يکی را می
ند، از ديگران نيز متقال بخرد و بفروشد. بنابراين همان                ک اولی از نوکاال به بازار عرضه

هائی را که در يک           درپِی واگردهای مختلف سرمايه               تواند پِی     سرماية بازرگانی می         
که واگرد سرماية بازرگانی مزبور                 نَحوی  رشتة توليدی نهاده شده است تأمين نمايد، به

ئی   ين تنها جانشين ذخيرة پولی         با واگردهای سرماية صنعتی واحد همانی ندارد و بنابرا   
بايستی نقداً دراختيار داشته باشد. بديهی                   دار واحد می         سرمايه   شودکه همين تک     نمی 

که واگرد سرماية بازرگانی در محيط توليدی واحد وابسته به مجموع توليد در                                   است 
ای از همان       سرمايه   وسيلة مرزهای توليد يا زمان واگرد تک                   اين محيط است. ولی به         

شود. فرض     حيط، تاآنجاکه اين زمان واگرد به زمان توليد بستگی دارد، محدود نمی       م
ازآنکه      است. پس کندکه برای توليد آن سه ماه وقت الزم کاالئی تسليم می Aکه  کنيم
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فروش رساند، وی         کاالی مزبور را خريد  و فرضاً در ظرف يک ماه آن را به                    بازرگان
نندة ديگری خريداری نمايد و بفروشد. يا مثالً پس                    تواند همان جنس را از توليدک  می

تواند با همان پول         فروش رسانيد می       ازآنکه بازرگان مزبورگندم يک فارمداری را به                          
همان جنس را از نفر دومی بخرد و بفروشد وغيره. واگرد سرماية بازرگان مزبور                                        

مدت معلومی،      درپِی در طول         تواند پِی     که وی می     هائی است    محدود به مقاديرگندم          
که واگرد سرماية فارمدار، صرف                مثالً ظرف يک سال، بخرد و بفروشد، درصورتی                 

  کشد.  که يک سال طول می نظر از زمان دوران، محدود به زمان توليد است 
ها را    همان خوبی واگرد سرمايه            تواند به     ولی واگرد سرماية بازرگانی واحد می                   

  ايد.های مختلف توليد تأمين نم در رشته
تاآنجاکه سرماية بازرگانی واحد در واگردهای مختلف اين خدمت را انجام                                     

سازد ولذا آنها را           درپِی به پول مبدل می           های مختلف را پِی        دهدکه کاالـ سرمايه         می 
برابرکاالـ        مثابه پول ـ سرمايه در         ای را به فروشد، همان وظيفه خرد و می سرهم می پشت

های خود درظرف          وسيلة تعدادگردش         طورکلّی به     به  دهدکه پول       سرمايه انجام می       
  دهد.  کاالها انجام می مدتی معين نسبت به

مقدار     هم   صنعتی  ةسرماي    يک   يکبارة     واگرد سرماية بازرگانی با واگرد يا بازتوليد    
-جمع واگردهای تعدادی از سرمايه              حاصل با عکس برابر ندارد. واگرد مزبور به همانی

 های مختلفه قرار      خواه در همان محيط توليد و خواه در محيط                  های صنعتی است، که    
بيشتر است و    آن    کوچکتر باشد سرعت واگرد      که سرماية بازرگانی . هراندازهاند گرفته

يابد بزرگتر       مثابه سرماية بازرگانی نمايش می               به  که  ای   کلّ پول ـ سرمايه      هرقدر سهم   
تر باشد، مجموع      توليد رشدنايافته       کند. هرقدر       باشد، سرماية مزبورکُندتر واگرد می                

طورکلّی در دوران وارد شده بزرگتر     که به کاالهائی سرماية بازرگانی نسبت به مجموع
تر، کوچکتر      طور مطلق، يا درمقايسه با شرايط توليدپيشرفته  است. ولی سرماية مزبور به

عدم  است. درحالت معکوس عکس اين حکم صادق است. بنابراين در چنين شرايط                
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که    معنای ويژه در دست بازرگانان قرار دارد                           رشد، قسمت اعظم پول ـ سرمايه به            
  دهد. آنها در برابر مکنت ديگران دارائی نقدی را تشکيل می سان دارائیبدين

ريز شده است: اوالً به           وسيلة بازرگان پيش        که به   ای   سرعت دوران پول ـ سرمايه           
روند     روندهای مختلفة توليد درهم فرومی         شود و یروندتوليد تجديد مکه باآن  سرعتی

  و ثانياً به سرعت مصرف.
که سرماية بازرگانی حتماً واگرد مذکور در باال را انجام دهد، يعنی                              الزم نيست

عکس   اش بدواً کاال خريداری نمايد و سپس بفروشد. به                      با تمام ابعاد ارزشی سرمايه            
دو جزء     اش به    سان سرمايه    دهد. بدين   نجام میحال هردو عمل را باهم ا بازرگان درعين

کاالـ سرمايه و جزِء ديگر پول ـ سرمايه               شود، يکی ازآن دو جزء عبارت از تقسيم می
 ديگر   سازد. جای   کاال بدل می خودرا به وسيله پول کند و بدان می خريد است. وی جائی

نمايد. ازطرفی         مبدل می   پول    ديگری ازکاالـ سرمايه را به          قسمت  راه ازآن فروشد و می
که ازطرف ديگر   گردد درحالی سوی او برمی پول ـ سرمايه به مثابه اش دوباره به سرمايه

گردد. هرقدرکه جزِء بزرگتری از سرماية                      سوی او روان می         که به   است  کاالـ سرمايه     
مزبور در يکی از اين اَشکال وجود داشته باشد، جزِء ديگر سرمايه در شکل ديگر                                   

نمايند.    کنند و يکديگر را جبران می کتر است. اين اجزاء جای خود را عوض میکوچ
منزلة وسيلة پرداخت و سيستم  مثابه وسيلة دوران باوظيفة آن به هرگاه استفادة از پول به

ـ سرماية سرمايةبازرگانی     گرددآنگاه بازهم جزِء پول رويد توأم که برآن می ئی اعتباری
شود. اگر فرضاً       دهدکوچکتر می      که سرماية مزبور انجام می            مالتی  نسبت مقدار معا      به 

کرده وآن را پيش           استرلينگ شرابی با مهلت سه ماهه خريداری     ليرة ۱۰۰۰من در ازاِء 
صورت بابت اين معامله به يکشاهی         از سررسيد موعد سه ماه نقداً فروخته باشم، درآن

ای   که پول ـ سرمايه      فتاب روشن است     ريز پول نيازی نيست. در اين حالت مثل آ                   پيش 
بازرگانی نمايش يافته است هيچ چيز ديگری به                      صورت    نجا به ي که ا   از    سرماية  غير 

سوی  که درحال برگشت به          ایِ آن نيست      خود سرماية صنعتی در شکل پول ـ سرمايه           
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 کاال  استرلينگ    ليرة   ۱۰۰۰شکل پول است. (اينکه توليدکننده در ازاِء    سرماية صنعتی به
تنزيل    تواند سفته يعنی قبض بدهی را نزد بانکدار                  وعدة سه ماهه فروخته و می            را به   

دهد و هيچ ربطی هم به سرماية بازرگان                 وجه تغييری در اصل مطلب نمی    هيچ نمايد به

10کاال مثالً درحدود           های بازاری         ندارد.) اگر در اين ميان قيمت                 
تنزل نمايد آنگاه         1

-ليره باز     ۲۷۰۰ليرة خود فقط       ۳۰۰۰جای    کند بلکه حتّا به     تنها سودی نمی     رگان نه    باز  

بتواند پرداخت          تا   هم بياَفزايد ليره ۳۰۰صورت وی مجبورخواهدبودکه ستاند. دراين می
اندکه تفاوت       را انجام داده      وظيفه اين ذخيره منزلة ليرة استرلينگ فقط به ۳۰۰نمايد. اين 

د. ولی همين امر درمورد توليدکننده نيز صادق است. چنانچه او                         قيمت را جبران نماين
استرلينگ ضررکرده بود و            ليرة   ۳۰۰های درحال نزول فروخته بود، وی نيز                      قيمت  به 

گذشته   توانست توليد را درهمان مقياس       داشتن ذخيره ـ سرمايه نمی صورت بدون درآن
  از سر بگيرد.

  
دار    کارخانه      خرد.   دار متقال می گ ازکارخانهليرةاسترلين ۳۰۰۰ميزان تاجر متقال به
پردازد و       ليرة آن را بابت خريد نخ می              ۲۰۰۰ليره مثالً گوئيم       ۳۰۰۰مزبور از اين مبلغ 

پردازد، پول          دار به تاجر نخ می          کارخانه       که  خرد. پولی      فروش نخ می      از بازرگان نخ         
ال دريافت داشته است.          کا  بازرگان متقال نيست؛ زيرا بازرگان مزبور معادل اين مبلغ                             

 ۲۰۰۰فروش اين       دار است. دردست بازرگان نخ                اين شکل پولی سرماية خودکارخانه    
  او برگشته است. ولی به          کندکه به    مثابه پول ـ سرمايه جِلوِه می          استرلينگ اکنون به        ليرة

 فروش هستند،  های مزبور واقعاً پول ـ سرماية برگشتة نخ که ليره گفت توان چه ميزان می
يافته هستند و شکل پولی        که شکل پولی متقالِ انتقال          ای   ليره   ۲۰۰۰تفاوت آنها با اين         

کرده و     اند، تا چه اندازه است؟ چنانچه بازرگان، نخ را نسيه خريداری                                نخ را پذيرفته      
 ليرة  ۲۰۰۰پيش از فرارسيدن مهلت پرداخت آن را نقد فروخته باشد، آنگاه در اين                                 

که   ئی،    شاهی هم تفاوت ميان سرماية بازرگانی و شکل پولی                   اندازة يک        استرلينگ به   
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کند، وجود ندارد. بنابراين سرماية                    سرماية صنعتی در روند دورپيمائی خود پيدا می                   
کاالـ سرمايه     حد که عبارت از شکل سادة سرماية صنعتی درقالب آن کاالـ سودائی، تا
ارگرفته است، جز قسمتی از پول ـ              در دست بازرگان قر          که   نيست   ای   يا پول ـ سرمايه     

افتد    می   جريان به کاالها دارد ودرمحيط خريدوفروش خود بازرگان تعلّق که به ای سرمايه
شده، معرف آن جزئی از سرماية               کوچک    مقياسی  مزبور به    چيز ديگری نيست. قسمت    

خريد در    مثابه ذخيرة پولی ياوسيلة           بايستی همواره به  که می توليداست ريخته برای پيش
نمود.    گردش می      ـ سرمايةآنان       منزلةپول     بود وهمواره به         داران صنعتی می       اختيار سرمايه   

داران تجاری قرار دارد و با                    شده، دراختيار سرمايه        کوچک صورت  جزء، به اکنون اين
  کند. اين خود قسمتی از سرماية کلّ است               اين عنوان همواره در روند دوران عمل می     

مثابه وسيلة خريد در بازار            های مربوط به درآمد، بايد دائماً به                   ر از هزينه    نظ  که، صرف
تر   را تأمين نمايد. هرقدر روند بازتوليد سريع              بازتوليد کاریِ روند گردش نمايد تا ادامه

تر   اعتباری، پيشرفته        مثابه وسيلة پرداخت، يعنی سيستم          پول به که وظيفة اندازه هر باشد و
  ١ن اندازه اين جزء از سرمايه در نسبت با سرماية کلّ کوچکتر است.هما باشد، به

                                                
بندی نمايد،      ة بازرگانی را در زمرة سرماية توليدی طبقه                  آنکه بتواند سرماي برای (Ramsay) رمزیـ ۱

خواند.  جای ديگر" می کاالها ازجائی به کند وتجارت را "انتقال ونقل مخلوط می آن را با صنعت حمل
("An Essay on the Distribution of Weath", p. 19.)   ًوریهمين اشتباه را هم قبال (Verri)  کرده

 .Traité d’Ec) شود.  نيز ديده می (Say) سهو نزد   (.Meditazioni sul’ Ec. Pol.", § p. 32") است.

Pol. I. p. 14, 15.)   اس. پ. نيومان (S. P. Newman) )1
 Elements"درکتاب خود تحت عنوان  )1

of Pol. Ec."   ) چاپAndover     کنونی جامعه،      گويد: "در شرايط اقتصادی              ) می  ۱۸۵۳و نيويورک
دستة اول   نندگان قرارگيرد، به که ميان توليدکنندگان و مصرف بازرگان عبارت از اينست يفة ويژةوظ

ريزکند و درعوض محصوالتی دريافت نمايدکه به دستة دوم منتقل سازد و بدين وسيله          سرمايه پيش
و  شود  که موجب تسهيل روند اقتصادی جامعه می                ای است    دست آورد، اين معامله             دوباره سرمايه به 

کننده از     سان توليدکننده و مصرف         ). بدين    ۱۷۴افزايد." (ص هم به محصوالت موذد معامله ارزش می
 ←ريز پول وکار خدمت مستلزم پيش نمايند. اين جوئی می شدن بازرگان پول و وقت صرفه راه واسطه
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کند چيز    که در درون محيط دوران عمل می      ای غير از سرمايه سرماية بازرگانی به
ای از روند بازتوليدکلّ است. ولی در روند دوران                              روند دوران مرحله              ديگر نيست.    

که واقع      آيد. تنها چيزی       وجود نمی  ارزشی نيز به شود ولذا اضافه هيچ ارزشی توليد نمی
غير از دگرسانی        های همان تودة ارزشی است. درواقع به           شود عبارت از تغييرشکل می

آفرينی و تغيير ارزشی ندارد، چيز                   کاال، که از اين حيث هيچ سروکاری با ارزش                        
رسد   مان می   سا ارزشی به     کاالی توليدشده اضافه         دهد. اگر با فروش          ديگری روی نمی       

همين جهت   ارزش قبالً در درون خودکاال وجود دارد. به که اين اضافه است بدان سبب
باکاال (عناصرتوليد) هيچ            ـ سرمايه پول مبادلة مجدد هنگام دومين عمل بازتوليد يعنی به

شود، بلکه فقط دراينجا ازراه مبادلة پول با وسايل       ارزشی نيز نصيب خريدار نمی اضافه
که   ای   عکس تا اندازه گردد. به ارزش فراهم می کار موجبات توليد اضافه د و نيرویتولي 

آن سرمايه هيچ         که در اثنای       اين استحاالت مستلزم زمان دوران هستند ــ يعنی مدتی                     
آفـرينی هستند و      کند ــ خود محدودکنندة ارزش              نمی   ارزش نيز توليد        چيز ولذا اضافه 

                                                                                                       
دست افزايد، زيرا همان محصوالت در محصوالت ارزش می است وبايد پاداش يابد. "چون وی به →

که   سان است   که دراختيار توليدکنندگان بودند." و بدين                  کنندگان بيشتر ارزش دارند تا آنگاه مصرف
).  ۱۷۵، بازرگانی عبارت از "يک عمل اکيداً توليدی است." (ص                            هسدرنظر وی، کامالً مانند آقای       

نده بزرگتر     کن  جهت دردست مصرف   کاال ازآن  يک ارزش مصرفاز بنياد غلط است.  نيومان اين نظر
سامان  کننده به که ارزش مصرف مزبور برای نخستين بار نزد مصرف از آن در دست توليدکننده است

يابد و درميدان  آن سامان می مصرف شود، ارزش کاال به محيط مصرف وارد می که آنگاه رسد. فقط می
دارد. ولی در ازاِء              گيرد. ارزش مصرف مزبور در دست توليدکننده فقط بالقوه وجود                    عمل قرار می

شود، بدواً بابت ارزش مبادله و سپس زيادتر بابت ارزش مصرف آن.                                کاال دو بار پرداخت نمی  يک
گردم. و ارزش مبادله              پردازم مالک ارزش مصرف آن می      که ارزش مبادلة کاال را می جهت من ازآن

رسد،کوچکترين  کننده می فدست مصر کاال از تصرف توليدکننده يا بازرگان واسط به که بدان سبب
  کند. افزايشی پيدا نمی

 ) ـ فيلسوف و اقتصاددان آمريکائی.۱۸۴۲ـ۱۷۹۷( Newman, Samuel, Philips) ۱ـ۱(
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يابد، با طول زمان دوران نسبت معکوس                    سود نمايش می     ارزش نيزکه در نرخ            اضافه  
ارزش،      کند و نه اضافه      نشان خواهد داد. بنابراين سرماية بازرگانی نه ارزش ايجاد می                          

سازیِ زمان      که سرماية مزبور درکوتاه          تاحدی را ندارد. ولی امکانی يعنی مستقيماً چنين
وسيلة   که به   ارزشی    اضافه    م به ازدياد      طور غيرمستقي     تواند به     کند می   دوران شرکت می       

  که سرماية بازرگانی به           ای   شودکمک نمايد. تا اندازه             داران صنعتی توليد می          سرمايه  
شود، ولذا تا        می   داران      کار ميان سرمايه       رساند و موجب تقسيم   گسترش بازارکمک می

مشوق بارآوری          اش   کارکند، عمل بزرگتری مقياس  به دهد تا می امکان  سرمايه به آنجاکه
که سرماية بازرگانی زمان             گردد. تاحدی         سرماية صنعتی و انباشت سرماية مزبور می            

ريخته ولذا      ارزش به سرماية پيش         سازد، موجب ترقی نسبت اضافه           واگرد را کوتاه می     
شودکه جزِء     که سرماية بازرگانی موجب می             شود. تا آن انداره           باالرفتن نرخ سود می        
گيرکند، آن قسمت از          مثابه پول ـ سرمايه در محيط دوران                 ه به کوچکتری از سرماي        

  دهد. گيرد افزايش می ای را که مستقيماً در امر توليد مورد استفاده قرار می هسرماي
  
  
  

□  
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  فصل هفدهم

  

  سود بازرگانی
  
  
  

اقداماتی        دوران ــ يعنی        درمحيط  سرمايه خالص وظايف شدکه دوم ديده درکتاب
رساند     سامان   را به   خويش کاالهای آورد تا اوالً ارزش عمل دار صنعتی بايد به مايهکه سر

که موجب     کاال مبدل سازد، اقداماتی              و ثانياً ارزش مزبور را دوباره به عناصر توليدی                        
شوندولذا عبارت از عمليات فروش    می Ẃ́́ – G – Wصورت  کاالـ سرمايه به استحاالت

کنند. بالعکس نموده        ارزش توليد می        آفرينند و نه اضافه  ش میو خريد هستند ــ نه ارز
طور ذهنی      طور عينی در موردکاالها و به         شدکه زمان الزم برای انجام اين اقدامات، به

آورد.      وجود می   ارزش به داران، مرزهائی در زمينة ايجاد ارزش و اضافه ازلحاظ سرمايه
  است  نکته مسلّم    شود، اين     نفسه می  رمايه فیکاالـ س  های دگرسانی به دربارة آنچه مربوط

سرماية     چهرة    ازآن سرمايه  گرددکه بخشی جهت حاصل نمی که هيچگونه تغييری ازآن
کاالـ    استعانت آنها استحاالت      که به ديگرسخن عملياتی خود بگيرد، يا به کاالسودائی به

داران يا         يه وکار ويژة بخش خاصی از سرما             کسب  صورت   پذيرد، به      سرمايه انجام می      
کاالها ــ که      وظيفة منحصر جزئی از پول ـ سرمايه درآمده باشد. اگر فروش و خريد                            

ــ باتصدیِ     شود  می   خالصه   عمليات دراين Ẃ́́ – G – W صورت به کاالـ سرمايه دگرسانی
ارزش     که هيچگونه ارزش و اضافه           داران صنعتی عبارت از عملياتی است              خود سرمايه
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ارزش مزبور        که ايجاد ارزش واضافه   است صورت غيرممکن د، درآنآورن وجود نمی به
وقوع پيوندد. گذشته از اين اگر جزئی از                    شوند به   که جانشين آنها می       وسيلة کسانی    به 

صورت پول ـ سرمايه آماده باشد تا روند بازتوليد     اجتماعی،که بايد دائماً به کلّ سرماية
ارزش و نه ايجادکنندة             شود، خود نه آفرينندة      از جهت روند دوران دچارگسيختگی ن

جهت   ارزش است، آنگاه جزِء مزبور قادر نخواهد بود اين خواص را صرفاً ازآن   اضافه
ديگری     دستة   صنعتی، ازسوی   داران سرمايه جای مزبور، به ـ سرماية آوردکه پول  دست به

شود. ما     ران ريخته می      درون دو       داران، برای انجام همان وظايف، پيوسته به                       از سرمايه    
بارآور باشد        غيرمستقيم طور تواند به می بازرگانی ميزان سرماية چه که تا دربارة اين نکته

  تر مورد بررسی قرار خواهيم داد. گسترده مطلب را بعداً باز هم اين ايم و گفته قبالً سخن
ا که ممکن است ب     بنابراين سرماية بازرگانی ــ پس از حذف وظايف ناهمگونی                        

کاالها     ونقل، جورنمايی، جداسازی   آنها پيوند يافته باشد، ازقبيل نگهبانی،گسيل، حمل
کند  ارزش ايجاد مینه  ــ است که خريد برای فروش آن و محدودشدن به وظيفة واقعی

  حال وسيلة مبادلة واقعیِ           آنها و درعين        يابی   ارزش، بلکه فقط واسطةسامان             و نه اضافه    
گذار آنها از يک دست به دست ديگر و مبادلة اجتماعی                          کاالهاست يعنی واسطة       

اجناس است. با وجود اين ازآنجاکه مرحلة دورانی سرماية صنعتی، مانند خود توليد،                    
که در روند دوران مستقالً       ای آيد، ناگزير سرمايه شمار می ای از روند بازتوليد به مرحله

گوناگون توليد عمل          های   که در ديگر شاخه        ای   کند بايد عيناً مانند سرمايه          عمل می  
بار   بارآورد. اگر سرماية بازرگانی سود متوسطی به                       کند سود متوسط ساالنه را به          می 
آوردکه ازحيث درصد باالتر از سرماية صنعتی بود، آنگاه قسمتی ازسرماية صنعتی  می

تر از    پائين   گشت. چنانچه سود متوسط سرماية بازرگانی               به سرماية بازرگانی مبدل می       
صورت قسمتی از      نمود. درآن        شد، آنگاه روند عکس بروز می              آن سرماية صنعتی می     

آنچنان    گرديد. هيچ نوعی ازسرمايه دارای   سرماية بازرگانی مبدل به سرماية صنعتی می
  که سرماية بازرگانی در تغيير آماج و وظيفة خود دارد، نيست.  سهولت بزرگی
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کند، بنابراين روشن           ارزشی ايجاد نمی         انی هيچ اضافه    چون خود سرماية بازرگ           
ارزشی      از اضافه جزئی شود می آن که درشکل سود متوسط نصيب ارزشی که اضافه است

که اکنون     گردد. ولی سؤالی          وسيلة سرماية بارآور توليد می              دهدکه به     را تشکيل می    
ارزش     را از اضافه      تواند سهم خود       شود اينست: چگونه سرماية بازرگانی می      مطرح می

  وسيلة سرماية بارآور توليدگشته است؟ يا سودی بيرون آوردکه به
از افزوده                       از ترقی اسمیِ قيمت               اين امر که سود بازرگانی  کاالها     ای ساده يا 

  شود، نمودی بيش نيست. آنها تشکيل می باالتر از ارزش به
فروشد    که می   ئی کاال   تواند سود خود را از قيمت  که بازرگان فقط می است بديهی

کاالهای     که وی از راه فروش            که بايد سودی      تر اينست    بيرون آورد، و باز ازآن روشن       
آورد برابر با تفاوت ميان قيمت خريد و قيمت فروش او باشد، بايد                               دست می   خود به   

  برابر با فزونی دومی بر اولی باشد.
-ی اضافی (هزينه    ها آن، هزينه که پس از خريدکاال و پيش از فروش ممکن است

های دوران) برآن بار شود و نيز امکان داردکه چنين امری رخ ندهد. هرگاه چنين                                           
که فزونی قيمت فروش بر قيمت خريد تنها           هائی واردگردند، آنگاه روشن است هزينه

که از    کنيم  تر شود بدواً چنين فرض می           آنکه بررسی ساده       نمايشگر سود نيست. برای         
  ا وارد نشده باشند. ه اين قبيل هزينه

دار صنعتی تفاوت ميان قيمت فروش و قيمت خريدکاالهای او                         ازلحاظ سرمايه      
شدة آنها وجود دارد، يا               که ميان قيمت توليدکاالها و قيمت تمام               برابر با تفاوتی است  

که برای     چنانچه سرماية کلّ اجتماعی را مورد توجه قرار دهيم، برابر با تفاوتی است                                
که درآخرين     شود، تفاوتی می شدةآنها پيدا تمام کاالها وقيمت ن ميان ارزشدارا سرمايه

 ای  يافته   يافتة درآنها برمقدارکار اُجرت                تجسم کار کلّ کميت فزونیاز   تحليل عبارتست
ازآنکه      دار صنعتی، پيش شده ازسوی سرمايه خريداریکه درآنها وجود دارد.کاالهای  

گذرند،     باره به بازار ريخته شوند از روند توليد می                    کاالهای قابل فروش دو            صورت   به 
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مثابه سود سامان      کاالهاکه بعداً بايد به          که در درون آن تازه آن جزء از قيمت                     روندی    
گونة ديگراست. دردست بازرگان     درمورد بازرگان شرايط به گردد. ولی يابد توليد می

پيمايند. عمل بازرگان          ران خود را می      مانندکه روند دو کاالها فقط تا هنگامی باقی می
دار توليدکننده آغاز شده              کاالهائی را که ازسوی سرمايه               که فروش     تنها اين نيست    

کاالهای  که رسانی قيمت آنها را، ادامه دهد، و بنابراين مانع ازآنست است، يعنی سامان
که   د. درحالی     ارزش جذب نماين          مزبور روند فاصلی بپيمايند و امکان يابند باز اضافه                     

ارزش يا سودی را که تاکنون توليدگشته است          دار صنعتی در دوران تنها اضافه سرمايه
وسيلة آن سود خود را         تنها بايد در دوران و به              عکس نه   رساند، بازرگان به سامان می به
رسد   نظر می   سامان رساند بلکه بايد آن سود را تازه در همان محيط ايجاد نمايد. به                              به 
دار    کاالهائی را که ازسوی سرمايه               ين امر فقط درصورتی ممکن باشدکه بازرگان                   ا 

های توليدشان فروخته شده است، (يا اگر مجموع کاالـ سرمايه را                      صنعتی بنا به قيمت
کاالهائی را که بنا به ارزششان فروخته شده است)،                مورد توجه قرار دهيم بايد بگوئيم

قيمت         ز  ب          باالترا توليدشان  به     های  يا  و  مبلغی            فروشد  اسماً  آنها  قيمت  بر  ديگرسخن 
بياَفزايد، و بنابراين، چنانچه مجموع کاالـ سرمايه را درنظرآوريم، آنها را باالتر از                                            

  فروش رساند. ارزد به تر ازآنچه می کلمه کاالها را گران ارزششان بفروشد، و در يک
کنيم يک ذرع      فرض   شود، مثالً    افزائی بسيار آسان درک می              اين شکل از قيمت     

% سود برم    ۱۰آن    شيلينگ قيمت داشته باشد. چنانچه من بخواهم با بازفروش                   ۲متقال   

10صورت بايد درآن
1

5و  شيلينگ ۲قيمت   روی قيمت بکشم ولذا هر ذرع را به         
پنس   2۲

پنس  ۲آن برابر با  قيمت فروشبفروشم. تفاوت ميان قيمت واقعی توليد قماش مزبور و 

5و  
سان  % است. بدين      ۱۰ميزان     شيلينگ، معرف سودی به         ۲که اين مبلغ در         است  2

10و   ۱که برابر با بهای حقيقی     ام قيمتی فروخته خريدار به درواقع هرذرع متقال را به
ذرع   1

11  که گوئی من به خريدار فقط              ن است  بيانی ديگر، کامالً آنچنا           است. يا به    
ذرع را      10
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11شيلينگ فروخته و  ۲قيمت  به
ام. درواقع هم اگر قيمت               داشته   آن را برای خود نگاه      1

5شيلينگ و۲يک ذرع 
5توانم با پنس حساب شود، من می2۲

11ميزان   باره به  پنس دو2۲
1 

  ذرع متقال خريداری نمايم.  
  

ه باالبردن                 ارزش و اضافه          اضافه  کوشش برای شرکت در          پس  از را محصول، 
  شود. جای ديگری منتهی نمی کاالها، جز دور خودچرخيدن به اسمی قيمت

  

د از راه يابیِ سودا ـ سو کند همين سامان خود جلب می آنچه نخست نظر را به ولی
که دربارة منشأگيری سود برپايـة                 کاالهاست. و درواقـع تمام تصوری                   افزائی     قيمت 

آنها به باالتر از ارزششان، پيدا شده، از نگرش                        کاالها، يا فروش         افزايش اسمی قيمت      
  گرفته است. سرماية سودائی سرچشمه

  

شود  يده می   زودی د      تر مورد توجه قرارگيرد، به               با وجود اين هرگاه مسئله عميق         
داری مفروض باشد،          بودن توليد سرمايه        که اين خود نمودی بيش نيست. و اگر حاکم    

رسد. (دراينجا صحبت         سامان نمی    شودکه سود بازرگانی از اين راه به                  آنگاه ديده می       
رود.) چرا ما تصور     نيست بلکه هميشه ازميانگين سخن می بر سر موارد جداگانة اتفاقی

% ازکاالهای خود ببرد           ۱۰ميزان  تواند مثالً سودی به آنگاه می ن فقطکه بازرگا کنيم می
وجود    % باالتر از قيمت توليدشان فروخته باشد؟ اين تصور بدان سبب به        ۱۰که آنها را 

دار صنعتی (که       کاالها، يعنی سرمايه        توليدکنندة اين  کرده بوديم که ما فرض است آمده
عنوان "توليدکننده"        همواره دربرابرجهان خارج بهيافته  مثابه سرماية صنعتی شخصيت به
آيد) کاالهای مزبور را بنا به قيمت توليد آنها به بازرگان فروخته است.                                   شمار می   به 

کاالهائی را که بازرگان پرداخته است برابر با قيمت توليدکاالها، و در                                  هرگاه قيمت    
های   دکه برای بازرگان قيمت           گرد   نَحوی   آنها باشد ولذا به  آخرين تحليل برابر با ارزش

صورت   شدة آنها درآيد، درآن              صورت قيمت تمام      کاالها به     توليد و سرانجام ارزش           
که يگانه منشأ سود       ناگزير بايد مازاد قيمت فروش نسبت به قيمت خريد ــ تفاوتی                          
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کاالها بر قيمت توليد آنها             بازرگان است ــ واقعاً عبارت از افزودة قيمت بازرگانی                             
آنها بفروشد. ولی چرا بدواً چنين    نتيجه بازرگان همةکاالهارا باالتر از ارزشو درباشد 
بازرگان      های توليدشان به        قيمت   کاالها را بنا به  دار صنعتی که سرمايه بوديم کرده  فرض

فرض براساس چه مبنائی قرارگرفته بود؟ فرض مزبور            ديگرسخن، اين فروشد؟ يا به می
ای ندارد       که سودا ـ سرمايه در ايجاد نرخ عمومی سود مداخله                     تبر اين پايه قرار داش        

که فقط به سودای       است  ای  از سرمايه (دراينجا هنوز سروکار ما با سودا ـ سرمايه عبارت
فرض قرار      پردازد). ما بدين جهت بيان نرخ عمومی سود را ضرورتاً برپاية اين       کاال می 

ما وجود نداشت   عنوان برای سودا ـ سرمايه بدين آن بحث هنوز که، اوالً درمقام ايم داده
منزلة    که واجب بود سود متوسط ولذا نرخ عمومی سود، بدواً به                           و ثانياً ازآن جهت         

های   ای صنعتی واقعاً در محيط         وسيلة سرمايه  که به هائی ارزش  ترازی سودها يا اضافه هم
عکس سروکار     بازرگانی به      سرماية درمورد  شود. گردند، تشريح توليد ايجاد می مختلفة

که در سود شريک است بدون آنکه در توليد آن وارد بوده باشد.  ای است ما با سرمايه
  که بررسی پيشين خود را تکميل نمائيم. بنابراين اکنون الزم است

+   c  ۷۲۰ريخته در عرض سال عبارت از:                پيش    کلّ سرماية صنعتی    که  کنيم  فرض
v ۱۸۰  =۹۰۰  وḿ  =۱۰۰استرلينگ). بنابراين محصول            د (تقريباً يک ميليون ليرة % باش

 =c ۷۲۰  +v ۱۸۰  =m ۱۸۰  است. هرگاه اين محصول يا کاالـ سرماية توليدشده راW 
کاالها ارزش قيمت           بناميم، آنگاه ارزش يا قيمت توليد آن، (چون درمورد مجموع                              

است =  ۹۰۰که  لّ سرمايهک و نرخ سود برای ۱۰۸۰کنند)، =  توليد با هم انطباق پيدا می
% بنا برآنچه سابقاً بيان يافته عبارت از نرخ متوسط سود است، ۲۰% خواهد بود. اين ۲۰

ارزش نه برحسب ترکيب ويژة اين يا آن سرمايه، بلکه براساس                            زيرا در اينجا اضافه          
بنابراين                      و  W    =۱۰۸۰مجموع سرماية صنعتی با ترکيب متوسط حساب شده است. 

استرلينگ     ليرة   ۹۰۰که عالوه بر اين      کنيم % است. ولی اکنون فرض می۲۰نرخ سود = 
استرلينگ سرماية بازرگانی هم برآن مبلغ اضافه شده باشد                       ليرة   ۱۰۰سرماية صنعتی،    
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نسبت مقدار خود همانند هر سرماية ديگر سهمی در سود دارد.                        که آن سرمايه نيز به       

10تائی برابر با        ۱۰۰۰کلّ سرماية     به ايم، مقدار آن نسبت           کرده    که   بنا بر فرضی   
است.   1

10نسبت   بنابراين سرماية مزبور به           
شود و   تائی سهيم می    ۱۸۰ارزش      اضافه  درمجموع      1

10که بايد ميان       آورد. پس درواقع سودی                دست می   % به  ۱۸نرخ    سان سودی به     بدين  
9 

 ۹۰۰نيست ولذا در نسبت با سرماية             ۱۶۲گردد بيش از        مانده تقسيم     ل باقی  سرماية ک   
که برحسب آن صاحبان         دهد. بنابراين قيمتی          دست می   % به  ۱۸تائی نيز نرخی برابر با           

+   c  ۷۲۰    +v  ۱۸۰فروشند عبارتست از      را به بازرگان می Wتائی  ۹۰۰سرماية صنعتی 
m  ۱۶۲    =۱۰۶۲            را   ۱۸تائی خود سود متوسط        ۱۰۰اية  .  پس اگـر بازرگان به سرم %

آنهارا برحسب      فروشد، يعنی می ۱۰۸۰=۱۸+  ۱۰۶۲مبلغ  کاالها را به بياَفزايد، آنگاه وی
که   قيمت توليدشان، يا (اگرکلّ کاالـ سرمايه را مورد توجه قرار دهيم) بنا بر ارزشی                                   

فقط در دوران و         رساند، و اين امر با وجود اينکه وی سود خود را                    فروش می دارند به
آورد و با اينکه سود مزبور از راه فزونی قيمت فروش بر                             دست می   وسيلة دوران به        به 

کاالها را باالتر از           گيرد. ولی با اين وجود وی               شود، انجام می       قيمت خريد حاصل می     
فروشد، درست بدين سبب است           که دارند و يا بيشتر از قيمت توليد آنها نمی                   ارزشی   

تر از ارزش ياکمتر از قيمت            داران صنعتی به پائين الهای مزبور را از سرمايهکه خودکا 
  کرده است. توليدشان خريداری

  

شود،   جزئی از سرماية کلّ را شامل می   آنکه چه نسبت بنابراين سرماية بازرگانی به
  کننده وارد است. پس اگر درمورد مشخصی طور تعيين در تشکيل نرخ عمومی سود به

آن معنی است      % است اين به     ۱۸نرخ متوسط سود =       شود:   گفته می   شده است   که داده     

10که اگر 
شد و بدين سبب نرخ عمومی سود        سرماية کلّ شامل سرماية بازرگانی نمی 1

10ميزان  به
بب همين س  بود. به     % می  ۲۰نرخ عمومی سود برابر با     يافت آنگاه  تقليل نمی 1
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شود. مفهوم قيمت توليد را           تری از قيمت توليد پيدا می             تر و فشرده       نيز تعريف دقيق      
آن (يعنی ارزش سرماية             درآئیِ      کاال = چند     بايد مانند پيش عبارت دانست از قيمت                

گيرد.    آن تعلّق می     که به   که درآن نهفته است) + سود متوسطی             ثابت + سرماية متغيری       
کلّ   شود. سود متوسط وابسته به         نَحوِ ديگری تعيين می       به ولی اين سود متوسط اکنون           

کند ولی برحسب اين سرماية کلّ               که مجموع سرماية بارآور توليد می                سودی است   
گفته   که اگر بنا به مثال پيش          شود، يعنی محاسبة آن چنين نيست          بارآور محاسبه نمی        

900ا باشد، نرخ متوسط سود برابر ب        ۱۸۰و سود =  ۹۰۰سرماية کلّ = 
% گردد،     ۲۰=    180

که  سان شود، بدين سرماية بارآور + سرماية بازرگانی حساب میبلکه برحسب مجموع 

1000باشد، آنگاه نرخ سود متوسط =        ۱۰۰وسرماية بازرگانی ۹۰۰اگر سرماية بارآور
180 =

باشد عبارت از   ۲۰ها) +  زينه(ه Kآنکه =  جای % خواهد بود. بنابراين قيمت توليد به۱۸
K    +۱۸      سرماية بازرگانی شود قبالً در            که بايد در سودکلّ سهم          است. حصة سودی

  نرخ متوسط سود محسوب شده است. بنابراين ارزش واقعی يا قيمت توليد مجموع                              
نشانة سرماية بازرگانی است). پس قيمت توليد يا                  hاست (  k  +p  +hکاالـ سرمايه = 

کند، کوچکتر      دار صنعتی تحت عنوان ويژة خود فروش می          طبق آن، سرمايه که بهائی
فروشد. يا اگر ما کاالها را در مجموعة خود                    که می کاالئی است از قيمت توليد واقعی

دار صنعتی     که طبقة سرمايه     کاالهائی     مورد توجه قرار دهيم، آنگاه بايد بگوئيم قيمت                     
ها) +    (هزينه    ۹۰۰سان در مثال فوق:          الً بدين  آنها است. مث      فروشدکوچکتر از ارزش می
که برای وی        کاالئی را که بازرگان . اکنون هنگامی۱۰۶۲=  ۱۶۲+  ۹۰۰يا  ۹۰۰% از ۱۸

اينکه    % برآن افزوده است، ولی نظر به                ۱۸فروشد مسلّماً     می  ۱۱۸خرج برداشته به   ۱۰۰
  ارزشی     از    را باالتر      آن يناست، بنابرا ۱۱۸ ميزان ارزشی به شدة او دارای کاالی خريداری 

که فوقاً     تری   فروشد. ما از اين پس اصطالح قيمت توليد را درمعنای دقيق         که دارد نمی
دار    که سود سرمايه     است  مقدمات روشن       خواهيم برد. بنا بر اين              کار   ايم به    داده      ازآن    
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انی،  شدة آنست، و سود بازرگ            م  صنعتی برابر با فزونی قيمت توليدکاال بر قيمت تما                 
برخالف اين سود صنعتی، برابر است با فزونی قيمت فروش بر قيمت توليدکاال، که                              

که   رود، و اين نکته نيز روشن است               شمار می   کاال به    برای بازرگان قيمت خريد آن                
بازرگانی) است. همچنانکه         ـ سود (سود سودا + قيمت توليدآن با برابر کاال  واقعی قيمت

صورت   رساندکه سود مزبور قبالً به           سامان می    سبب سود به  سرماية صنعتی فقط بدان        
تنها ازآنجا سود       آنچنان نيز سرماية بازرگانی    است، هم کاال نهفته ارزش در ارزش اضافه

تمام اضافه       هنوز    صنعتی  رسيدة سرماية     سامان   کاالی به     دهدکه دربهای خودرا سامان می
ش بازرگان نه بدان جهت باالتر از   پس قيمت فرو ١ارزش يا سود سرانجام نيافته است. 

قرار می          ارزش                  قيمت خريد  به  قيمت فروش نسبت  پيدا         گيردکه  فزونی  کلّ جنس 
  کاال قرارگرفته است. تر ازکلّ ارزش که قيمت خريد پائين کند، بلکه ازآنروست می

ترازی     هم   ندارد، در        دخالتی   ارزش اضافه درتوليد سرماية بازرگانی، بااينکه بنابراين
که نرخ عمومی  گيرد وارد است. از اينجاست که در سود متوسط انجام می ارزش فهاضا

ارزش را در  کاهش اضافه افتد، از پيش که به سرماية بازرگانی می سود، درنتيجة سهمی
  کاهش سود سرماية صنعتی است. بر دارد ولذا محتَویِ
  آيد: دست می گفته شد نتايج زيرين به ازآنچه تاکنون

قدر   همان   بزرگتر باشد، به        صنعتی سرماية به نسبت بازرگانی که سرماية ندازها ـ هر۱
  شود و بالعکس.  کوچکتر می نرخ سود صنعتی

که   کتاب نموده شد، نرخ سود همواره در نرخی                     ـ چنانکه در بخش اول اين           ۲
ديگرسخن درجة        گردد، يعنی به        ارزش است بيان می          کوچکتر از نرخ واقعی اضافه              

                                                
1
John Belless )1ـ ۱(  
کار در ايجاد        که اهميت    های سوسياليستی    ) ـ اقتصاددان انگليسی باگرايش              ۱۷۲۵ـ  ۱۶۵۴(   س  له جون به   )  ۱ـ۱(

داشت و           تأکيد  ين اصل      ثروت  ا نبايد بخورد" تکيه می                کار نمی    که "هرکس      بر  نيز  نان  اثری        کند  که   نمود. 
  چاپ رسيده است: به ۱۶۹۹سال  کند تحت عنوان ذيل در لندن به آن اشاره می کاپيتال به مصنف

"Essay about the poor, Manufactures, Trade, Plantations, and Immorality", London, 1699, p. 101. 
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صورت   فوق به     دهد. مثالً درحالت می هست نمايش کمترازآنچه همواره کاررا کشی بهره
c ۷۲۰  +v ۱۸۰  +m ۱۸۰ميزان    % درنرخ سودی فقط به     ۱۰۰ميزان ارزشی به ، نرخ اضافه

کند   می   ا پيد  نسبت درمورد نرخ متوسط سود بيشتر انحراف      اين شود. ولی % نموده می۲۰
شود،   کوچکتر نموده می        افتد باز هم      انی می  که به سرماية بازرگ          و با احتساب سهمی     

گردد. بنابراين نرخ سود            % نمايان می     ۱۸صورت    % به  ۲۰جای   که در مثال ما به طوری به
کوچکتر از نرخ       کنندة نرخی     کش مستقيم است بيان      که بهره    داری     متوسط آن سرمايه     

  واقعی است.
ماية بازرگانی        که همة شرايط ديگر ثابت فرض شوند، حجم نسبیِ سر  درصورتی

روند مستثنی دانست) با            شمار می   کوچک را که نوع بينابينی به            (ازآن بايد سوداگران             
طورکلّی با توانائی بازتوليد در رابطة                     سرعت واگرد آن نسبت معکوس دارد ولذا به                    

شودکه پيدايش نرخ         گيرد. در جريان تحليل علمی چنين ديده می                  معکوس قرار می       
گردد و فقط پس از          های صنعتی و رقابت ميان آنها ناشی می              عمومی سود از سرمايه       

شود،   اصالح می آمدن سرمايةبازرگانی ميان وسيلة به که نرخ مزبور به است زمان گذشت
امر درست معکوساً       تاريخی، اين کند. ولی درجريان تکامل گردد وتغيير می تکميل می
وکم    کاالها را بيش       ت بهای  که نخس   گيرد. اين خود سرماية بازرگانی است                  انجام می    

خود در درون محيط دوران، واسط انجام روند       کند و اين آنها تعيين می وسيلة ارزش به
گردد. درآغاز سود بازرگانی                  سود تشکيل می  بازتوليداست،که بدواً يک نرخ عمومی

ط داری تسلّ      ازآنکه شيوة توليد سرمايه       کند. فقط پس که سود صنعتی را تعيين می است 
گردد، سودا ـ سود به يک جزء ازجمع ارزشی  بازرگان می˚يابد و توليدکننده خود می

مثابه يکی از اجزاِء سرماية کلّ وارد در روند           شود، که سرماية بازرگانی، به تحويل می
  برد. اجتماعی بازتوليد، ازآن نصيب می

رگانی، اين نکته        آئی سرماية باز       وسيلة ميان    ترازشدن تکميلی سود به        درمورد هم   
ريختة بازرگان هيچگونه عنصر اضافی در          مشهودگرديدکه از بابت پول ـ سرماية پيش
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کند و ازآنجا        که بازرگان در قيمت وارد می                ای   گردد و افزوده           کاال وارد نمی        ارزش    
که سرماية       کاال است    آورد، فقط برابر با جزئی از ارزش                       دست می   سود خود را به       

که سرماية مزبور رها         حساب نياورده، برابر با جزئی است ليدکاال بهبارآور در قيمت تو
کرده است. اين پول ـ سرمايه وضعی شبيه به سرماية استوار سرماية صنعتی دارد، که                             

کاال نيست.     دهندة هيچ جزئی از ارزش    آن تشکيل مصرف نرسيده باشد ارزش هرگاه به
) Gپول (=    کاالـ سرمايه را به توليده بازرگان قيمت ک است  باهمين قيمت خريددرست 
است، و     G    +∆Gکند. چنانکه سابقاً بيان شد، قيمت فروش وی عبارت از                        بدل می   

∆G است.   شده  عمومی سود تعيين     وسيلة نرخ    که به  کاالست  نمايشگرآن فزونی برقيمت
 ای  مايه  ، پول ـ سر    G∆صورت، عالوه بر       فروش رساند درآن کاال را به بنابراين اگر وی

نکته مشهود    گردد. دراينجا باز اين         او برمی  است به ريزکرده هنگام خريدکاال پيش که به 
دار    سرمايه    ازکاالـ سرماية     غير چيزديگری وجه هيچ به ـ سرماية بازرگان پول گرددکه می

کاالـ سرمايه      امر درمقدار ارزشی    است. و اين پول ـ سرمايه بدل شده که به صنعتی نيست
بازرگان،     جای فروش به کاالـ سرماية مزبور، به تأثيرتواندبودکه اگرفرضاً بی اندازه انهم

درواقع پول ـ سرماية بازرگان فقط                    شد.  کننده فروخته می        مصرف    آخرين    مستقيماً به  
آنچه    کند. با اين وصف تمام         پرداخت می      کننده بپردازد پيش         آنچه را که بايد مصرف         

ما بازرگان هيچگونه هزينة ديگری             فرض که بنابه است تگفته شد تنها درصورتی درس
ريز نمايد تاکاال را از             د پيش ي ای، که با      ديگرسخن جز پول ـ سرمايه        نداشته باشد يا به     

گردان يا استوار، در روند دگرسانی                    اعم از     ، توليدکننده بخرد، هيچ سرماية ديگری              
هنگام بررسی       باشد. ولی به      ريز نکرده        کاالها، يعنی در روند خريدوفروش، پيش                      

ششم)که واقعيت غير از اينست. و اين                 های دوران ديده شد (کتاب دوم، فصل                    هزينه  
که بازرگان بايد از ديگر عاملين                  های دورانی، قسماً عبارت از مخارجی است                     هزينه  

ی وکار ويژة و         که مستقيماً ازکسب        هائی هستند    آن هزينه      کند، وگونة ديگر           مطالبه  
  گردند. ناشی می
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وکار بازرگانی صرف ناشی        های دورانی مزبور هرچه باشند، خواه ازکسب هزينه
هائی    های دورانی ويژة بازرگان باشند، وخواه نمايانگر هزينه       شوند ولذا متعلّق به هزينه

گيرند ولی بعداً در درون روند دوران به مخارج                          باشندکه از روند توليد سرچشمه می    
گسيل، ترابری، نگهداری وغيره، همة اين                       های   شوند، ازقبيل هزينه         توليد ضميمه می   

دارند، که عالوه          ئی را ازجانب بازرگان مفروض می                  ها، همواره سرماية الحاقی           هزينه
ريخت پول ـ سرمايه برای خريدکاال، بابت خريد و پرداخت وسايل دوران                                   بر پيش  

ای، از سرمايةگردان تشکيل يافته                 ه اين رکن هزينه  ريز شده است. تاآنجاک مزبور پيش
شود و تاآنجاکه از سرماية استوار برخاسته  کاال وارد می آن درقيمت فروش است، تمام

الحاقی در قيمت مزبور وارد                                       بنا بر ميزان فرسايش خود، همچون عنصری  است، 
اً بازرگانی، هيچگونه         های دورانیِ صرف آنکه عنصر مزبور، مانند هزينه گردد. ولی با می

وجود    که ارزش اسمی به         مثابه عنصری     افزايد، معذلک به          کاال نمی    ارزش واقعی به         
شود. اما در تمام اين سرماية الحاقی، اعم ازگردان و استوار،            آورد درکاال وارد می می

  کند. در ايجاد نرخ عمومی سود شرکت می
گسيل، ترابری،        های   استثنای هزينه     ن به های دورانیِ صرفاً بازرگانی (بنابراي                    هزينه  

کاال، برای       رسانی ارزش       شوندکه برای سامان    نگهداری وغيره) به مخارجی تحويل می
کاال، برای انجام مبادلة آنها ضرورت دارند. در اينجا ازآن                کاال به پول يا پول به تبديل

وکار    کنند وکسب    قبيل روندهای احتمالی توليدکه ضمن عمل دورانی ادامه پيدا می                           
نظر شده است.     کلّی صرف   تواند جدا ازآنها وجود داشته باشد، به                   کامالً می    بازرگانی     

های صنعت    توانند درواقع رشته           ونقل وگسيل می      همچنانکه مثالً صنعت حقيقی حمل     
که برای     کاالهائی     کامالً متمايز از بازرگانی باشد و هستند و نيز همچنين ممکن است                     

و ديگر انبارهای عمومی قرار                ) ١( بنادر    ندازهای اند در باراَ صيص يافتهخريدوفروش تخ
که بازرگان از      ريزی گيرد، بنا به پيش که از اين بابت تعلّق می هائی داشته باشند و هزينه

                                                
)1( Doks  
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شود. همة اين       وسيلة اشخاص ثالث با وی حساب می             کند، به    جهت مخارج مزبور می        
گيردکه درآن سرماية بازرگانی به                  ژه انجام می     معنای وي     چيزها در بازرگانی بزرگ به  

ونقل،    شود. متصدی حمل      تر باوظايف ديگر ظاهر می   آميخته ترين صورت وکم خالص
های مورد بررسی ما در اينجا               دار "بازرگان" نيستند. هزينه                آهن،کشتی     کنندة راه      اداره     

مخارج مزبور به        ايم    عبارت از مخارج خريدوفروش هستند. چنانکه سابقاً متذکّر شده              
گردند. سرماية         های حسابداری، دفترداری، بازار، مکاتبات وغيره تحويل می                                  هزينه  
کسب،کاغذ، مارک تجاری وغيره.           که برای اين امور الزم است عبارتند از محل ثابتی
کارگران مزدبگير          شوندکه برای استخدام     می های ديگر به سرماية متغيری تحويل هزينه

ونقل، حقوق      ، مخارج حمل     کاال   گسيل   به   مربوط     های   روند. (هزينه        ر می  کا  بازرگانی به    
به                قسماً  نظايرآن، ممکن است  و  تلقّی         گمرکی  بازرگان            منزلة مخارجی  گردندکه 

  ريزکرده است ولذا برای وی در قيمت خريد وارد هستند.) هنگام خريدکاال پيش به
کاالها،     ليد ارزش مصرف        ها عبارت ازآنهائی هستندکه نه در تو                  همة اين هزينه     

شمار  های خالص دوران به           شوند. اينها هزينه     آنها، صرف می يابی ارزش بلکه در سامان
شوند ولی در روند دوران،                روند. مخارج مزبور در روند بالواسطة توليد وارد نمی           می

  ولذا درمجموع روند بازتوليد، وارد هستند.
جزئی است     ست عبارت ازآن    نجايد عالقة ما دراکه مور تنها قسمتی ازاين مخارج

که در سرماية متغيرگذاشته شده است. (عالوه بر اين الزم بود به مطالعة مسائل زيرين            
کارِ   کندکه طبق آن فقط        پرداختيم: اوالً چگونه در روند دوران قانونی صدق می                             می 

ة بازرگانی، انباشت تظاهر            شود. ثانياً چگونه در سرماي            کاال وارد می         الزم در ارزشِ          
  نمايد.) کند. ثالثاً چگونه سرماية بازرگانی در روند تام توليد جامعه عمل می می

درآمده است نتيجه           کاال   صورت   که به   ها از شکل اقتصادی محصول           اين هزينه    
  شوند. می

کنند تا کاالهای خود را           داران صنعتی صرف می        که خود سرمايه  کاری اگر زمان
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گفته باشيم بايد بگوئيم زمان           طور عينی سخن    يگر بفروشند ــ اگر بخواهيم به          يکد  به 
که   افزايد، آنگاه مسلّم است            کاالهای مزبور نمی          طورکلّی هيچ ارزشی به          دوران ــ به      

افتد،    عهدة بازرگان می          داران صنعتی به        جای سرمايه     که به   کار، بدان سبب        اين زمان     
کاال   پول و از پول به         کاال (محصول) به  آورد. تبديلدست  تواند خصلت ديگری به نمی

-دار است، که در         ضرور سرمايه      صنعتی ولذا عمل      توليد) وظيفة الزم سرماية            (وسايل    

ارادة ويژه     از ادراک و که ای است سرمايه يافته است، خود واقع فقط سرماية شخصيت
ايجاد     ارزش  ند و نه اضافهده برخوردار است. ولی اين اقدامات نه ارزش را افزايش می

دهد يا وظايف سرمايه را، پس               که بازرگان اين معامالت را انجام می            نمايند. آنگاه می
دهد،    کشيد، درمحيط دوران ادامه می       آنها دست دار مولّد خود ازاجرای ازآنکه سرمايه

ين  که بايد صرف انجام ا          کاری    نشيند و بس. زمان         دار صنعتی می     جای سرمايه     فقط به  
رود    کار می    که برای بازتوليد سرمايه ضرورت دارد به         گردد در شمار اقداماتی عمليات

  داد (ولذا زمان            افزايد. اگر بازرگان اين معامالت را انجام نمی                          ولی هيچ ارزشی نمی       
کرد)، آنگاه وی سرماية خود را نيز                    است صرف نمی     آنها الزم      که برای انجام        کاری   

دارصنعتی     يافتة سرمايه     برد، وظيفةگسست    کار نمی سرمايةصنعتی به مثابه عامل دوران به
خويش،     ريختة   به سرمايةپيش      دار، نسبت  مثابه سرمايه داد ولذا ديگر به نمی ادامه ديگر را

داشت.    شود شرکتی نمی    جانب طبقة سرمايه دار توليد می               که از    در مجموع سودی       
آنکه    گردد، برای         ارزش سهيم     تودة اضافه      آنکه در     دار، برای        بازرگان سرمايه       بنابراين     

آن نداردکه هيچ کارگرمزدبگيری            ريختة خويش را بارور سازد، نيازی به سرماية پيش
تواند تنهاکارگر مورد           کوچک است، خود می        وسرماية وی      استخدام نمايد. اگرکسب   

ان که از تفاوت مي         استفادة خويشتن باشد. اُجرت وی عبارت ازآن حصة سودی است     
  شود. کاالها برای او حاصل می قيمت خريد و قيمت توليد واقعی

ريختة    کوچکی حجم سرماية پيش        و نيز ازسوی ديگر، ممکن است درصورت                
ازکارگران باالمزد            دستمزد يکی      از    آورد، بزرگتر  دست می که وی به بازرگان، سودی
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ی، عاملين بازرگانی           درکنار و      کوچکتر باشد. درواقع،            هم  ماهر نباشد، و يا حتّا ازآن            
گردان، فعاليت دارندکه               دار توليدکننده، از قبيل خريداران، فروشندگان، دوره       سرمايه

صورت دستمزد و خواه در شکل شرکت در               همان درآمد يا بيش از آن را، خواه به                     
آورند.      دست می   گيرد، به     سود (کميسيون، درصد)، که برپاية هر فروش انجام می                         

کند،   دار مستقل دريافت می          صورت سرمايه     گان، سودا ـ سود را به         درحالت اول، بازر     
کارگر مزدبگير سرماية صنعتی، جزئی از سود                 ، يعنی به   ) ١( گماشته  در حالت ديگر به        

صورت سهم متناسبی از سود آن          شکل دستمزد و خواه به         شود، خواه به        پرداخته می     
ود، و در اين مورد کارفرمای                 ر  شمار می   که وی عامل مستقيم او به          دار صنعتی    سرمايه  

زند. ولی در همة اين             جيب می   او، هم سود صنعتی و هم سود بازرگانی را، خود به                      
کند و   طور ساده دستمزد جِلوِه         حاالت، خواه در نظر خود عامل دوران دستاوردش به               

شدة او پرداخت شده است، و خواه                 کار انجام      ای تلقّی شودکه بابت         منزلة دريافته        به 
که مقدار سود عامل فقط          که دستاورد مزبور چنين جِلوِه نکند، و حتّا درصورتی        گاهآن

با دستمزد کارگر باالمزدی هم برابری پيدا نمايد، بازدريافتی وی تنها از سودا ـ سود                               
آفرين     کار ارزش       شود که کار وی       گيرد و بس. اين امر ازآنجا ناشی می                 سرچشمه می  

  نيست.
  

  دار صنعتی دارای نتايج زيرين است: انی، ازلحاظ سرمايهشدن عمل دور طوالنی
شدن مانع از آن         که اين طوالنی        ای   ـ اتالف وقت برای شخص او، تا اندازه                     ۱

  کنندة روند توليد وظيفة خويش را انجام دهد. مثابه اداره شودکه خود او به می
روند     کاال، در      صورت ـ توقّف طوالنی محصول وی، چه در شکل پول و چه به۲

شود و ضمن آن     که طی آن محصول بارور نمی            دوران، ولذا گيرکردن آن در روندی   
ند مستقيم توليد           وخ    آنکه چنين    آيد. برای         وجود می      گسستگی به    در رگسيختگی ر

                                                
 کار رفته است. (فرانسه) به Commis(آلمانی) و  Kommis) گماشته، در برابرکلمة ۱(



           ۴۴۱کارل مارکس    

  

 

ريز شود تا روند توليد            ، يا بايد توليد محدود يا بايد پول ـ سرماية الحاقی پيش                       دهد ن 
شودکه يا     اين منجر می     قياس سابق ادامه يابد. هرکدام از اين موارد به      همان م همواره به

ريز شود    ای الحاقاً پيش       آيد و يا پول ـ سرمايه         دست  با سرماية فعلی، سودکوچکتری به  
دار صنعتی     آنگاه نيزکه بازرگان جای سرمايه           گردد. ولی تا سودکنونی همچنان حاصل

دار صنعتی وقت       آنکه سرمايه     جای   ماند. به     ی می همين منوال باق       گيرد باز وضع به      را می
  جای    کند، به    زيادتری را در روند دوران صرف نمايد، اين وقت را بازرگان صرف می  

پيش                          آنکه سرمايه      الحاقی  باشد برای دوران سرماية  ريـز نمايد،       دار صنعتی مجبور 
ه دارای همين مفهوم         ک  گفتة ديگری     کند، يا به     ريز می    بازرگان اين سرمايه را پيش              

آمد   و  آنکه جزِء بيشتری از سرماية صنعتی دائماً در روند دوران رفت                               جای    است، به   
آنکه      جای   شود و به    گرفتار می      که در اين محيط          کند، تمام سرماية بازرگان است               

دست آورد، ناگزير است بخشی از سود خود را                       کمتری به    دار صنعتی بهرة       سرمايه  
بازرگان تسليم نمايد. تاآنجاکه سرماية بازرگانی در درون مرزهائی محدود                                     تماماً به   

که درنتيجة بروز        شود فقط از اين قرار است           که پيدا می     ماندکه الزم است، تفاوتی           می
گردد و از اين           کمتری صرف روند دوران می              چنين تقسيمی در وظيفة سرمايه، زمان             

صورت سودا ـ سود در         که به   شود و زيانی       یريز م    کمتری پيش    حيث سرماية الحاقی       
داشت.    صورت وجود می       گرددکه درغيراين          شودکمتر ازآنی می        کلّ سود حاصل می    

ل ئی معاد    سرماية بازرگانی         ،  با    c ۷۲۰  +v ۱۸۰    +m  ۱۸۰اگر درمثال پيشين، يعنی در 
اهشی  ک  گردد و بنابراين موجب            % بالغ می    ۱۸يا   ۱۶۰دار صنعتی به      ، سود سرمايه    ۱۰۰

سرماية   صورت شايد بدون وجود وظيفة مستقل بازرگان،                     شود، درآن       می  ۱۸ميزان     به 
داران صنعتی        ريختة سرمايه      پيش  سرماية   کلّ     که  شد وآنگاه      بالغ می    ۲۰۰الحاقی به      

، فقط نرخ    ۱۸۰ميزان     ارزشی به      گرديد و بنابراين با اضافه     می ۱۱۰۰برابر با  ۹۰۰جای  به

11ميزان  سودی به
    داشتيم. % می1۱۶



     سومکاپيتال. جلد     ۴۴۲

  

سرماية   دار صنعتی، که خود بازرگان خويش است، عالوه بر            پس هرگاه سرمايه
پوی خود به پول، کاالی نو               با آن، پيش از تبديل محصول دوران                   که وی    ئی  الحاقی   

اش   سرمايه     ـ  کاال   رسانی ارزشِ        نمايد، باز سرماية ديگـری برای سامان                  خريداری می      
کارگران بازرگانی)،             های دفتری و اُجرت          ريزکند (هزينه       روند دوران پيش         ذا برای ول

   اضافه  روند ولی هيچ         شمار می   سرماية الحاقی به       های مزبورگرچه واقعاً             آنگاه هزينه     
گردند،     کاالها جبران       ها ناگزير بايد از ارزش              آورند. اين هزينه           وجود نمی     ارزشی به    

های دورانی مبدل          کاالها ضرورتاً بايد از نو به چنين هزينه                 ين زيرا يک جزِء ارزشی ا           
گردد. اين امر در رابطه با کلّ                  ارزش الحاقی ايجاد نمی            شود. ولی از اين طريق هيچ             

کندکه يک قسمت از اين سرماية کلّ              سان بازتاب پيدا می          سرماية جامعه عمالً بدين        
شونـد، الزم است،        زی سرمايه وارد نمی         ئی، که در روند بارورسا           برای عمليات فرعی

گردد. درنتيجة           و اين جزء از سرمايـة اجتماعی دائماً بايد برای اين منظور بازتـوليد                                
دار،     داران و هم برا ی تمـام طبقـة سرمايه                  سرمايه     اين امـر نرخ سود، هم برای تک               

آنگاه    لحاقی  سرماية ا   که درمورد هر افزايش              ای است    پذيرد، و اين نتيجه          کاهش می   
درآوردن همان حجم از سرماية متغير                حرکت سرماية مزبور برای بهشودکه  حاصل می

  ضرورگردد.
وسيلة   صرف، به     بازرگانی       معامالت  به مربوط اضافی های که بار اين هزينه هنگامی

کاهش نرخ     شود، باز هم اين        صنعتی پرداخته می     بازرگاندار از دوش  سرمايه بازرگان
سان  کمتر و از راهی ديگر. اکنون مطلب بدين ای درجه دهد، ولی فقط به یسود روی م

که   بازرگان بيشتر ازآن مقداری است                 کنونی     ريزشدة    پيش   شودکه سرماية     مطرح می   
سرماية الحاقی      به اين      که  بود ولذا سودی        های مزبور الزم می           هزينه  درصورت فقدان        

بنابراين سرمايـة        گردد، و        ـ سود می  گيرد موجب باالرفتن مجموع سودا                 تعلّـق می  
نرخ متوسط سود درکنار سرماية صنعتی           ترازسازی     بازرگانی با حجم بزرگتری در هم

کند. هرگاه درمثال پيشين ما، عالوه بر سرماية            شود ولذا نرخ متوسط تنزل می وارد می
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 ۵۰ميزان     ئی به   سرماية الحاقی     های مورد بحث نيز         ، از بابت هزينه ۱۰۰بازرگانی معادل 
گردد اکنون       بالغ می    ۱۸۰که به    ارزشی     اضافه    مجموع  صورت    ريخته شود، درآن         پيش 
حساب سرماية      به  ۱۵۰اضافة    به  سرماية بارآور       حساب    به  ۹۰۰شود:  سان توزيع می بدين

7نرخ متوسط سود به . بنابراين۱۰۵۰بازرگانی، جمعاً = 
ار  د  سرمايه  کند.    % تنزل می    1۱۷

7+ ۹۰۰مبلغ  کاالرا به صنعتی
2۱۵۴ =7

 ۱۱۳۰مبلغ   فروشد و بازرگان آن را به        می 2۱۰۵۴
گذشته، بايد اين        فروشد. از اين که بايد تجديدگردد) می هائی  بابت هزينه  ۵۰+  ۱۰۸۰(

آنها، با جدائی ميان          اهش بازرگانی ولذا ک         های    هزينه  نکته نيز پذيرفته شودکه تمرکز          
  سرماية بازرگانی و سرماية صنعتی بستگی دارد.

  

دار    سرمايه  که بازرگان    بازرگانیکارگران مزدبگير  آيد: می سؤال پيش اکنون اين
  کند در چه وضعی قرار دارند؟ (دراينجاکاالـ سوداگر) استخدام می

گر ديگر. زيرا       بازرگانی، مزدبگيری است مانند هرکار                  کارگر     سو چنين  از يک   
که بازرگان       شود، نه از پولی        بازرگان خريداری می           سرماية متغير    وسيلة   اوالً کارش به       

کار وی نيز نه برای خدمت شخصی بلکه فقط               کند، و بنابراين منزلة درآمد خرج می به
ريز شده است.      شودکه در اين مورد پيش      ای خريداری می سرمايهمنظور بارورسازی  به

ديگرکارگران         مانند همة     وی،     دستمزد  ولذا کارکارگرمزبور نيروی ارزش آنکه ایبر ثانياً
که برای توليد و بازتوليد نيروی ويژة کار او الزم است تعيين                        هائی مزدور، بنا بر هزينه

  دهد. که انجام می کاری گردد، نه بنا بر محصول می
ية صنعتی همان   ولی با وجود اين بايد ميان او وکارگران مورد استخدام سرما                                

 دار   گذاشته شودکه ميان سرماية صنعتی و سرماية بازرگانی ولذا ميان سرمايه                           تفاوتی   
مثابه عامل سادة دوران، نه ارزش  بازرگان وجود دارد. ازآنجاکه بازرگان، بهصنعتی و 
های خود     وسيلة هزينه    که وی به     ئی  ارزش (زيرا ارزش الحاقی                 اضافهکند و نه  توليد می

که به ارزش قبالً توليدگشته افزوده شده                  ای است    افزايد عبارت از ملحقه           االها می   ک  به 
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شود مبنی بر اينکه چگونه بازرگان اين ارزشِ                 است، اگرچه دراينجا سؤالی مطرح می
وسيلة   کارگرانی نيز که به         بنابراين     ) ١( کند؟)    دارد و حفظ می      سرماية ثابت خود را برمی

اند غيرممکن است بتوانند برای او مستقيماً                 گماشته شده   هوی به همين امور سوداگران             
  ايم   کرده    وجودآورند. دراينجا نيز مانند موردکارگران مولّد چنين فرض         ارزش به  اضافه

کسر دستمزد    بازرگان ازراه       است ولذا  گرديده کار تعيين ارزش نيروی که دستمزد بنا بر
ای خود، از بابت           ی در محاسبات هزينه  که و نَحوی افزايد، به چيزی بر ثروت خود نمی

ديگرسخن فرض ما       کندکه فقط قسماً پرداخته باشد، به         پرداختی را وارد نمی کار پيش
کاله شاگردان و ديگرکارمندان خويش استفادة مالی                          که وی از راه برداشتن             اينست  

  .کند نمی
وجه    چهي  شود به   بازرگانی موجب اشکال می          کارگران مزدبگير         که درمورد  آنچه

ارزش توليد          اضافه  که چگونه آنان با وجود اينکه مستقيماً                 امر نيست      در توضيح اين     
نند برای        کنند می   نمی  که سود   گمارندة خود مستقيماً سود توليد نمايند (درحالی                     توا

ارزش است). درواقع اين مسئله ضمن تحليل عمومی                       يافتة اضافه     فقط شکل دگرسانی    
کند   طورکه سرماية صنعتی از اين راه سود می                . عيناً همان    سودا ـ سود حل شده است      

برابرآن معادلی پرداخت نشده                 که در را  کاری شدة درکاال، يعنی که کار نهفته و انجام
-کار اُجرت      بردکه    گونه نيز سرماية سودائی از اين راه سود می  فروشد، همان است، می

که سرماية نهاده در توليد            ال، يعنی تا حدی  کا را، (در درون کاال نيافته و نهفته در درون 

                                                
که وی  آنچه های بنگاهی بازرگان ازقبيل گرددکه چون هزينه ) توضيحاً دربارة اين سؤال متذکر می۱(

کند   بندی محصوالت وغيرآن صرف می             وکار، دفترودستک، حجره، انبار، قفسه                    کسب  برای محل    
است ارزش سرماية ثابت  کاپيتال بيان شده آيند و بنابرآنچه سابقاً درکتاب شمار می سرماية ثابت وی به

آيد    شود، آنگاه اين پرسش پيش می  آن جزءجزء به محصول منتقل می کامل ضمن توليد تا استهالک
ماية ثابت خود را تواند سر ارزش پس از چه راه می کند و نه اضافه که اگر بازرگان نه ارزش ايجاد می

 دار صنعتی حفظ نمايد. (مترجم) بازيابد وآن را مانند سرمايه
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سرماية   ، تماماً به     ) ١(   کند)   ای ازکلّ سرماية صنعتی عمل می   شده مثابه جزِء تقسيم کاال به
مانده درکاال را          هنگام فروش، اين جزء نپرداخته و هنوز باقی                پردازد، ولی به مولّد نمی

رابطة سرمايةصنعتی        از    غير ارزش  هسرمايةبازرگانی با اضافکند. رابطة  خود برداشت می
نيافتة ديگری      کار اُجرت   تصاحب مستقيم ازراه را ارزش  آنست. سرماية صنعتی، اضافه با

کند   سان تصاحب می   ارزش را بدين  کند. سرماية بازرگانی جزئی ازاين اضافه توليد می
  سازد. ود منتقل میخ  که آن را ازسرماية صنعتی به

نمايد    ها ايفا می     ارزش      رسانی که در سامان ای نها ازجهت وظيفهسرماية بازرگانی ت
علّت اينکه سرماية وارد در            کند، و بنابراين به    مثابه سرمايه عمل می در روند بازتوليد به

نمايد. حجم سود      وجودآورده برداشت می    که سرماية کلّ به ارزشی  است از اضافه عمل
جريان    تواند در اين روند به             که وی می     ی است  ا  بازرگان وابسته به حجم سرمايه              تک 

همان اندازه وی           نيافتة گماشتگان او بيشتر باشد به           کار اُجرت        که  اندازد، و هر اندازه              
 بازرگان    تواند سرماية بيشتری را برای خريد و فروش مورد استفاده قرار دهـد.                                     می 

پ       ای را که به        قسمت اعظم همان وظيفه         دار    سرمايه   شود،   ولش سرمايه می    برکت آن 
گماشتگان اضافه      نيافتة اين     دهد. اگرچه کار اُجرت             کارگران خود انجام می            وسيلة   به 

سازد،    ارزش را فراهم می            آفريند، ولی برای بازرگان وسيلة تصاحب اضافه       ارزش نمی  
سرماية مزبور ازلحاظ نتيجه همانست ولذا برای آن سرمايه سرچشمة                            که برای     چيزی  

توانست ابعاد       بودکسب بازرگانی هرگز نمی             رود. اگر غير از اين می              مار می  ش سود به  
  گردد. داری تصدی سرمايهصورت  توانست به آورد، هرگز نمی دست بزرگتری به

ارزش      دار مولّد مستقيماً اضافه         سرمايه    نيافتة کارگر برای         که کار اُجرت       همانگونه
                                                

نيافتة    که کار اُجرت       که از سوی مصنف ميان دو هالل قرار داده شده اينست                  ) مقصود از توضيحی۱(
دار وجود دارد بلکه منظور               سرمايه   کاالی تک     که در درون     ارزشی نيست مورد بحث عبارت از اضافه

دار    مثابه جزئی از سرماية کلّ، نصيب سرمايه               که در هرکاال، به         ارزشی است     نيافته يا اضافه  جرتکار اُ
 دار باشد. (مترجم)  سرمايه ارزش توليدشده ازسوی تک اضافه کمتر يابيشتراز است شود، ولذا ممکن می
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ارزش      ازآن اضافه       سهمی تجارتی افتة مزدبگيرانني اُجرت گونه نيزکار همان آفريند، به می
  آورد. وجود می را برای سرماية بازرگانی به

کار وکارِ خود         که زمان     دشواری در حلّ مسئلة زيرين قرار دارد: درصورتی                            
کند،   ارزشِ قبالً ايجادشده را تأمين می          اضافه از اينکه برای وی سهمی بازرگان، درعين
کار   منظور خريد نيروی         که وی به     ست، پس سرماية متغيری      آفرين ني     خود کار ارزش         

ای   مصارف هزينه       مثابه   متغيررا به بايد اين سرماية است؟ آيا موقعيتی چه گذارد دارای می
رسدکه    نظر می   گذاشت؟ اگر نه، آنگاه چنين به           بازرگانیريختة  پيش حساب سرماية  به

داری     کدام سرمايه      کند. درواقع        يدا می  ترازشدن نرخ سود تضاد پ            اين امر با قانون هم          
-پيش  سرماية   مثابه    آن به    تای   ۱۰۰که فقط    ريزکند درحالی        پيش  ۱۵۰پيدا تواند شدکه 

گويا اين امر با         کندکه   صورت چنين جِلوِه می       آری، درآن          آيد؟ اگر      حساب  خته بهپردا  
ن               سرِشت سرماية بازرگانی مباينت پيدا می               جهت   ه ازآن     کند، زيرا اين نوع سرمايه 

آورد،      حرکت درمی      کار غير را به    نمايدکه مانند سرماية صنعتی مثابه سرمايه عمل می به
يعنی وظايف      کند،   کار می     نمايدکه خود       بلکه بدان سبب همچون سرمايه عمل می            

که جزئی از      همين جهت و ازآن راه است            دهد، و درست به   خريدوفروش را انجام می
  سازد. خود منتقل می ماية صنعتی را بهارزش توليدشدة سر  اضافه

کارالزم      بازرگان، قانون     سرماية متغير(بنابراين بايد نکات زيرين را بررسی نمود: 
يابد، نقش سرماية        سرماية ثابت خود را بازمی           کار بازرگانی ارزشِ           در دوران، چگونه

ـ سرمايه و پول ـ      کاال    يافتن   بازرگانی درمجموع روند بازتوليد، و سرانجام دوگانگی                            
  و سرماية کاالـ سودائی و سرماية پول ـ سودائی ازسوی ديگر.) سو سرمايه از يک

ای سرمايه دراختيار داشته باشدکه بتواند                   اندازه      بازرگان فقط به       اگر قرار بود هر    
انجام رساند،       حد امکانات شخص خود واگرد سرمايه را باکار منحصر خويش به                          در  

صورت پراکندگی        گرديد. دراين         می  نهايتی   انی دچارپراکندگی بی     سرمايةبازرگآنگاه 
شيوة سرماية مولّد، در جريان پيشرفت               که   همان آهنگی     بايستی به    مزبور ضرورتاً می        
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کرد،    می  عمل   بزرگتری      نمود وبا مقادير  بزرگتری توليد می مقياس داری، به توليد سرمايه
همان ميزان      داد. به      ای روی می       نطباق فزاينده دو، عدم ا شد. بنابراين ميان اين  زيادتر می

عدم تمرکز       يافت، سرمايه در محيط دوران به                که در محيط توليد سرمايه تمرکز می             
های صرفاً     دار صنعتی ولذا هزينه         وکار صرفاً بازرگانی سرمايه             کسب  گرائيد. آنگاه        می 

بازرگان سروکار         ۱۰۰ا ب  نکه آ  جای   يافت، زيرا به        گسترش می    اندازه      بازرگانی وی بی        
با      بود. بدين سبب قسمت بزرگی از مزايای                  نفر از آنها طرف می          ۱۰۰۰داشته باشد 

های صرفاً بازرگانی،           رفت. عالوه بر هزينه           سرماية بازرگانی از بين می              يابی   استقالل  
يافت.    کاالها وغيره نيز افزايش می              بندی وگسيل      های ديگر دوران ازقبيل طبقه               هزينه  

که باسرماية صنعتی ارتباط داشت. اکنون سرماية بازرگانی را مورد توجه         آنچه بود ناي
کردن   شوند. حساب     که به بازرگانی صرف مربوط می              قرار دهيم. اوالً درمورد اموری           

 ۱۰۰خريد    ۱۰گيرد. ولی       کوچک وقت نمی      با ارقام درشت بيشتر از حساب با ارقام                   
 ۱۰گرفتن با     گيرد. ارتباط         ای وقت می      ليره   ۱۰۰۰يد  خر  يک ای، ده بار بيشتر از             ليره  

داشتن با يک      کوچک، ده بار بيشتر مکاتبه، کاغذ و تمبر الزم دارد تا رابطه                             بازرگان     
کند،   که يکی دفترداری می          نَحوی   بازرگانی، به   محدودکار دربنگاهتاجربزرگ. تقسيم 

ردازد، يکی خريدها را  پ کار مراسالت می ديگری صندوق را در دست دارد، سومی به
-کند وغيره، امکان صرفه       فروشد وآن ديگر مسافرت می گيرد، ديگری می عهده می به

که تعدادکارگران          ای   گونه   سازد، به     مقياس بزرگی فراهم می          کار را به      جوئی در زمان       
با ابعادکسب                         به      گماشته در بازرگانی بزرگ در نسبت  وجه قابل مقايسه         هيچ  وکار 

که برای انجام وظيفة واحد،               کاری    که در بازرگانی، زمان              ان سبب است   نيست. اين بد 
همين   تر از صنعت است. و نيز به         مراتب يکسان   اعم ازکوچک يا بزرگ، خرج شود به

که تمرکز درکسب بازرگانی تاريخاً زودتر از تمرکز درکارگاه صنعتی                                  سبب است 
شود.   رماية ثابت ايجاب می         که ازحيث س     مخارجی بپردازيم           کند. اکنون به        بروز می    

نبار                        يکصد تجارتخانة کوچک به          مراتب بيش از يک تجارتخانة بزرگ، و يکصد ا
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و  های حمل    دارد. هزينه        مراتب بيشتر از يک انبار بزرگ وغيره، خرج برمی   کوچک به
نتيجة  شوند، در     ريز هزينه در امر بازرگانی وارد می                    مثابه پيش    که به   نقل، الاقلّ آنهائی        

  يابند. ندگی افزايش میپراک
وکار    کسب  شد بابت بخش بازرگانی         دار صنعتی ناگزير می     صورت سرمايه دراين

دورانی صرف نمايد. اگر همان سرماية بازرگانی                       های   نهي کار و هز     خود مبالغ بيشتری      
شد، آنگاه درنتيجة اين             کوچک تقسيم می      واحد ميان تعداد بسياری از بازرگانان                       

داشت، و عالوه برآن،            کارگران بيشتری نياز می           بازرگانی مزبور به     پراکندگی سرماية 
  بود. واگرد همان مقدارکاالـ سرمايه مستلزم سرماية بازرگانی بيشتری می

کاالها     منظور خريدوفروش         ئی را که مستقيماً به       چنانچه مجموع سرماية بازرگانی 
اسبی را که از بابت         و سرماية متغير متن       نمايش دهيم     Bگذاشته شده است، با حرف          

قرار دهيم، آنگاه اگر قرار بود                  bپرداخت دستياران امور بازرگانی نهاده شده است                        
ای   هيچ سرمايه    b  بابت را بچرخاند، ولذا اگر امورخويش دستيار بازرگان خود بی هرگاه

 Bکوچکتر از مجموع سرمايـة بازرگانی                   b    +Bصورت     شد، درآن       گـذاشته نمی   
  ايم.  وجود اين باز هنوز ما مشکلی را که با آن روبرو هستيم حل نکردهگرديد. با  می

  b    +Bکافی باشدکه اوالً سود متوسط را بابت                آن   کاالها بايد برای         قيمت فروش    
طورکلّی عبارت از مقدار             به   b    +Bگفتيم،    که  بپردازد. توضيح اين مطلب ازآنجاست               

که درصورت      کوچکتر ازآن مقداری           ای است    ی ابتدائی و بيانگر سرمايه        Bيافتة  تقليل
که عالوه     کافی باشد    آن   گرديد. ولی ثانياً اين قيمت فروش بايد برای                   الزم می bفقدان 

يابد، بتواند        صورت سودی الحاقی نمايش می            ، که از اين پس به          bبر سود مربوط به       
، جبران    است   bشده، يعنی سرماية متغير بازرگان را که = خود                     کار پرداخت       اُجرت    

ای از قيمت       ) عنصر تازه  bگردد. آيا ( که موجب اشکال می نمايد. همين امر اخير است
است،     b    +Bوسيلة   آمده به  دست دهد يا فقط عبارت از جزئی از سود به را تشکيل می

شود، ولی ازلحاظ خود            صورت دستمزد نموده می          کارگر تجارتی به        که تنها ازلحاظ      
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که   آيد؟ درصورت اخير، سودی              شمار می   سرماية متغير وی به      بازرگان فقط جانشين          
دست آورده است فقط برابر با سودی         ) بهb  +Bاش ( ريخته بازرگان بابت سرماية پيش

افتد و بازرگان اين قسمت اخير                می  bضافة   به  Bشودکه بنا بر نرخ عمومی سود به             می 
  پردازد.  ار میک شکل اُجرت آورد، به وجود نمی را، که خود سودی به

آوريم.      دست  آن) به     را (درمعنای رياضیِ           bکه حدود      درواقع مطلب برسرآنست          
ای را که مستقيماً برای خريد و              بدواً الزم است اشکال را دقيقاً مطرح سازيم. سرمايه                      

منظور   راکه بدين      نمايش دهيم و سرماية ثابتی Bکاال نهاده شده است با عالمت  فروش
و سرماية متغيری را که          Kهای مادی بازرگانی)             ارگرفته است (هزينه        قر مورد استفاده 

  قرار دهيم. bگذارد  بازرگان می
) عبارت    Bآورد. برای بازرگان جانشين (                  وجه اشکالی پيش نمی   هيچ به Bجبران 

را                      از قيمت خريد سامان         يافته يا قيمت توليد برای صاحب صنعت است. اين قيمت 
را مانند جزئی ازقيمت فروش   Bکند  کاالرا بازفروش می که گاهپردازد وآن بازرگان می
گيرد، چنانکه سابقاً توضيح      می تعلّق B که به را ، سودی B براين ستاند. عالوه خود بازمی

ارزد و      استرلينگ می     ليرة   ۱۰۰که کاال     کنيم  آورد. مثالً فرض          دست می   داده شد، به       
فروخته خواهد شد.        ۱۱۰مبلغ   کاال به    گاه % باشد. آن     ۱۰گيرد    که برآن تعلّق می       سودی  

  برآن افزوده است. ۱۰ارزيد و سرماية بازرگانی فقط  می ۱۰۰کاال پيش از فروش 
حداکثر دارای مقداری برابر، ولی درواقع                    K را مورد توجه قرار دهيم.  Kاکنون 

که خود تصدی      که توليدکننده، درصورتی           کوچکتر، ازآن جزء از سرماية ثابتی است      
نمود و عبارت       بايستی برای فروش و خريد صرف می               عهده داشت، می   بازرگانی را به

بودکه وی برای توليد مستقيم خويش الزم داشت. اين                         از افزوده به سرماية ثابتی می              
از        بايد همواره به                  آن نيست     امر مانع  اين جزء  ن       وسيلة قيمت   که  يا       کاال جبرا گردد 

اال دائماً در اين شکل خرج شود، و ــ چنانچه                  ديگرسخن بايد جزِء مشخصی ازک            به 
سرماية کلّ اجتماعی ملحوظ باشد ــ بايد پيوسته در اين شکل بازتوليدگردد. اين                                 
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که در توليدگذاشته شده          ای   ريخته، عيناً مانند تمام سرمايه            جزء از سرماية ثابت پيش          
 است، (درصورت تصدی خود توليدکننده نيز)

نسبت به نرخ    ای    ، تأثير محدودکننده )١(
وکار خود را        سبک  بازرگانی       دار صنعتی، بخش      که سرمايه    نمود. آنگاه    سود اعمال می

جای   ريز اين جزء سرمايه ندارد. به                نمايد ديگر نيازی به پيش           بازرگان واگذار می            به  
گيرد، زيرا        کند. ولی اين عمل تنها اسماً انجام می                 گذاری می       وی بازرگان سرمايه           

های مادی بازرگانی) را نه توليد و نه                     اية ثابت مورد مصرف خود (هزينهبازرگان سرم
وکار و يا الاقلّ جزئی از              کند. بنابراين توليد سرماية مزبور همانندکسب                   بازتوليد می     

کندکه با تحويل سرماية          داران صنعتی جِلوِه می          وکار خاص برخی از سرمايه              کسب 
نمايد. بنابراين بازرگان              نقش را ايفا می       ثابت به توليدکنندگان وسايل زيست، همين               

آورد.      دست می   آنست به    که متعلّق به    کند و ثانياً سودی       اوالً اين سرمايه را جبران می              
تمرکز و     پیِ   پذيرد. ولی در       می کاهش صنعتی داران دو امر سود سرمايه پس درنتيجة اين

شود،   ميزانی می     مترازآن    ک  کاهش سود    دارد، اين        کار بستگی    تقسيم  که به ئی جوئی صرفه
داد. از       دار صنعتی، روی می          ريزی سرمايه از سوی خود سرمايه               که درصورت پيش       
  کمتر است. ريخته سان پيش شودکه سرماية بدين کاسته می جهت تقليل نرخ سود ازآن

  

  K    +Bکه بابت     اضافة سودی     ، به K  +Bاز   تااينجا عبارتست بنابراين قيمت فروش
د. بنا برآنچه تاکنون بيان شد، درمورد اين جزء از قيمت فروش اشکالی     آي دست می به

شود،   ريز می    پيش   وسيلة بازرگان   که به متغيری سرماية ، يعنی bاکنون  آيد. ولی نمی پيش
  گردد. وارد ميدان می

  

،   K    +B  بابت اضافة سود به  b  +K  +Bاز  شود سان قيمت فروش عبارت می بدين
  گيرد. تعلّق می bه به ک اضافة سودی به

                                                
  صيغة شرطی حاصل کاربردن که امکان داشت با به ) مطلب ميان دو هالل برای جلوگيری از ابهامی۱(

 گردد ازجانب مترجم افزوده شده است.
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B            که به    کند ولی غير از سودی          تنها قيمت خريد را جبران میB   گيرد   تعلّق می
افتد بر قيمت      آنها می    تنها سودی را که به         نه    Kافزايد.       اين قيمت نمی     جزِء ديگری به       

، يعنی آن     K+ سود    Kکند. ولی      آن منضم می     را نيز به     Kافزايد بلکه خود          خريد می   
-آن،که در شکل سرماية ثابت پيش های دوران + سود متوسط متعلّق به ز هزينهجزئی ا

شد.  بود بزرگتر ازآن بازرگان می                 دار صنعتی می    ريز شده است، اگر در دست سرمايه
کامل، پس از وضع           که سود متوسط     کند  صورت بـروز می       کاهش سود متوسط بدين      

K  +B بازرگان پرداخت       که به آنچه شود، ولی ريخته محاسبه می سرماية صنعتی پيشاز
از سود متوسط موضوع شده است،          K    +Bکه بابت     شود عبارت ازآن مبلغی است     می
ای ويژه، يعنی سرماية بازرگانی،                  منزلة سود سرمايه       کسرشده به    که اين مبلغ     نَحوی   به 

  يابد. نمايش می
b  10طور مشخص در مورد           ، يا به  bاضافة سود  به  bولی در مورد 

1  +b      بنا برآن)
ای ديگر است. و مشکل واقعی در        گونه % است)، وضع به۱۰که نرخ سود برابربا  فرض
  جاست. همين

کند، بنا بر فرض ما، فقط عبارت ازکار                  خريداری می       bآنچه را که بازرگان با             
،   G – W  و   W – G،  سرمايه    دورانی وظايف انجام برای که است کاری است، يعنی بازرگانی

طورکلّی الزم است تا يک       که به کار بازرگانی عبارت ازکاری است ضرور است. ولی
پول و      کاال به    وسيلة آن تبديل      کند و به    مثابه سرماية بازرگانی عمل           دار بتواند به  سرمايه
ی خود ارزش ساند ولی سامان می هارا به که ارزش است کاری گردد. اين کاال انجام پول به

آنگاه     دهد ــ لذا     وظايف را انجام می   که يک سرمايه اين آورد. وتنهاآنگاه وجود نمی به
اندازد ــ       وسيلة سرماية خويش راه می          کار را، به       دار اين معامالت، اين        که يک سرمايه 

کند و درتنظيم نرخ عمومی سود شرکت       مثابه سرماية بازرگانی عمل می سرمايه به  اين
گويا    رسدکه   نظر می   دارد. ولی چنين به           سهم خود را از سودکلّ برمی           نمايد، يعنی      می 

کندکه    شود (زيرا فرقی نمی          کار پرداخته می         ) بدواً اُجرت        b اضافة سود     + به   b  در (   
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وی بپردازد يا آن را در ازاِءکار                   کار خود بازرگان به دار صنعتی اُجرت را بابت سرمايه
شده بابت     مبلغ پرداخت      که به   )، و سپس سودی     يد رداخت نما    پ بگير   گماشتگان اُجرت     

ن    گيرد و خود بازرگان بايستی به                 کار تعلّق می     اين   شود.   جام رسانده باشد تأديه می           ا
آن را     کند و درثانی سود متعلّق به          را بازيافت می      bازآنجاکه سرماية بازرگانی نخست 

مثابه    وسيلة آن به     را،که به ریبدواً کا مزبور که سرماية آيد برمی نمايد، چنين دريافت می
او   کندکه سود به  پردازاند و درثانی وادار می خود می کند، به عمل می سرماية بازرگانی

که سرماية مزبور        نمايد، يعنی بدان سبب         مثابه سرمايه عمل می        پرداخته شود، زيرا به           
شود.   پرداخت می      کاراُفتاده، سود         مثابه سرماية به   دهدکه در ازاِءآن، به کاری انجام می

  که بايد حل شود. ای بنابراين چنين است مسئله
 Kکه   % باشد. چنين قرار دهيم         ۱۰و نرخ سود =  B  =۱۰۰  ،b  =۱۰که  کنيم فرض

برابر با صفر است تا آن جزئی از قيمت خريد را که با اينجا ربطی ندارد و قبالً مورد                                
صورت   وارد نکرده باشيم. دراين بررسی قرارگرفته است بيهوده دوباره در اين حساب

 ṕکه درآنجا       B    +p    +b    +p     =)B   +  Bṕ    +b    +bṕقيمت فروش برابر خواهد بود با               
  .۱۲۱=  ۱+  ۱۰+  ۱۰+  ۱۰۰نمايندة نرخ سود است) = 

ای خرج نکرده باشد ــ زيرا    صورت دستمزد سرمايه به bولی چنانچه بازرگان در 
b  ،زاِءکار بازرگانیسرماية  که  ای کاالـ سرمايه رسانی ارزش سامان ولذا برای بهفقط درا

قرار خواهد بود: بازرگان       آنگاه مطلب بدين ــ شود می ريزد، پرداخته بازار می صنعتی به
نمايد، و در اينجا          را بخرد يا بفروشد وقت خودش را صرف می                  B    =۱۰۰آنکه    برای   

گردد.     دار می     ورد اختيار سرمايه        که زمان مزبور شامل يگانه وقت م                پذيريم    چنين می  
نمايش يافته است، نه از راه دستمزد بلکه                   ۱۰يا   bکار بازرگانی،که با             اگر پرداخت      

مفروض    ۱۰۰گرديد، آنگاه بايد سرماية بازرگانی ديگری را =  وسيلة سود تأمين می به
 رابر  که ب   ی دوم    Bصورت اين  است. درآن b  =۱۰ای =  % چنين سرمايه۱۰داشت، زيرا 

گرديد.     % آن داخل می       ۱۰شد، ولی     کاال وارد نمی        است خود الحاقاً در قيمت          ۱۰۰با  
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 ۲۲۰= ۲۰+ ۲۰۰ميزان    داد تاکاالها به    ، روی می۲۰۰آنگاه دومعامله يکصد تائی= بنابراين
  خريداری شوند.

يافتة جزئی از سرماية صنعتی،          چون سرماية بازرگانی مطلقاً غير از شکل استقالل   
وران عمل میکه در روکند، چيز ديگری نيست، بنابراين الزم است همة مسائلی                      ند د

گوئی    گرددکه     شوندکه بدواً مسئله درشکلی مطرح    سان حل که با آن پيوند دارند بدين 
اند بلکه     يافته نموده نشده         صورت استقالل     های ويژة سرماية بازرگانی هنوز به                  پديده   

   دارند. درتجارتخانه، برخالف       نعتی باآن پيوند مستقيمای ازسرماية ص مثابه شعبه هنوز به
ای را     کند. بنابراين بايد مسئله           کارگاه، سودا ـ سرمايه پيوسته در روند دوران عمل می              

دار    در برابرما مطرح است، بدواً در دفتر تجارتی خود سرمايه                           bصورت    که اکنون به     
  صنعتی مورد بررسی قرارداد.

 صنعتی کارگاه     به  که دفتر تجارتی مزبور همواره نسبت     است سلّمازآغاز اين نکته م
يافتن مقياس     گسترش   نسبت  که به   گذشته بديهی است     کوچک است. از اين          العاده     فوق  

انداختن سرماية صنعتی الزم است            گردش    که دائماً برای به    ئی توليد، عمليات بازرگانی
کاالـ سرمايه      حصول موجود درشکل      م   فروش  که برای اقداماتی آن يابند، چه می افزايش

توليد وانجام محاسبات         تبديل مجدد پول نقد به وسايل     که برای آنهائی ضروراست وچه
ها، دفترداری، صندوقداری،                 همة اين امور الزم هستند. امور مربوط به حساب قيمت                       

د معامالت   تر باش   توليدگسترده ابعاد که اندازه هر دارند. عرصه تعلّق اين مکاتبات، همه به
وجه    هيچ  بازرگانیِ سرماية صنعتی بزرگتر است (هرچندکه افزايش اين معامالت به                             

رسانی ارزش       منظور سامان   دوران، به های ديگر هزينه کار و همان نسبت نيست.) ولذا به
ارزش، نيز بيشتر است. بدين سبب استفاده ازکارگران مزدبگير بازرگانی، که                      و اضافه

منظور   که بدين     گردد. مخارجی        دهند، الزم می    می تشکيل ويژه معنای بهدفترتجارتی را 
که برای خريدکار          شود، هرچند شکل دستمزد دارد، معذلک با سرماية متغيری                       می 

دار صنعتی و     های سرمايه     شود متفاوت است. مخارج مزبور، هزينه                 بارآورگذاشته می        
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آنکه مستقيماً اضافه       کند، بدون      می  تر ريز شود، سنگين که بايد پيش ای را حجم سرمايه
رسانی     منظور سامان     ارزش را افزايش دهد. زيرا اين مخارج در ازاِءکاری، که فقط به                         

شود. مخارج مزبور         های قبالً ايجادشده مورد استفاده قرارگرفته، پرداخت می                           ارزش    
يرا سرماية  گردند، ز کاهش نرخ سود می هزينة ديگری ازاين نوع، موجب نيز، مانند هر

) mارزش (       شود. اگر اضافه       ارزش زيادتر نمی            يابد ولی اضافه       ريخته افزايش می         پيش 
جای   ترقّی نمايد، آنگاه به          C    +C∆ميزان     ) به  Gريخته (    سرماية پيش     ثابت بماند، ولی       

Cنرخ سود   
 m    ،       صورت   نرخ سودکوچکتری بهC  C

 m


فت. بنابراين       قرار خواهدگر         
که برای     های دورانی را، عيناً مانند مخارجی                   کوشد اين هزينه      دار صنعتی می     سرمايه  

کند، به حداقل محدود سازد. پس برخورد سرماية صنعتی نسبت به                         سرماية ثابت می     
مزدبگيران بازرگانی خود با برخورد آن درموردکارگران مزدبگير بارآورش يکسان                               

کارگران بارآور، بيشتر مورد       که اندازه ديگر، هر ماندن شرايط ن يکسا نيست. درصورت
ارزش يا سود بزرگتر             دارتر باشد، اضافه          استفاده قرارگيرند و هرقدرکه توليد دامنه                     

ارزشی      خواهد بود و بالعکس. هرقدر مقياس توليد بزرگتر و ميزان ارزش ولذا اضافه                                
رکاالـ سرماية توليدشده بزرگتر باشد،               سامان رسد بيشتر، و بنابراين هرقد               که بايد به    

طور مطلق افزايش         همان نسبت، ولی به        مخارج مربوط به دفترتجارتی نيز، هرچند نه به   
دهند. همين امرکه با          کار ميدان می       يابند و بيشتر به پيدايش نوع مشخصی از تقسيم           می

صدی از سود    وسيلة سهم در    افزايش مزد بازرگانی غالباً قسمتی از دستمزد مزبور به                         
که تا چه اندازه سود، شرط مقدم اين  شود، ازجمله خود نيز نمايانگرآنست پرداخته می
که بعضاً    که فقط عبارت از انجام اقداماتی است  دهد. کاری ها را تشکيل می قبيل هزينه

 وسايل   يافته به    آنها وبرخی با تبديل پول سامان    رسانی  ها، قسماً با سامان با محاسبة ارزش
که   هائی است    ، وابسته است و بنابراين وسعت دامنة آن منوط به بزرگی ارزش                             توليد   

مثابه    تواند، مانندکار مستقيماً بارآور، به                    سامان برسند، طبعاً نمی        توليد شده و بايد به        
آنها    منزلة معلول  ها تأثير داشته باشد، بلکه به علّت در مقادير و حجم مربوطة اين ارزش
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آنکه بتوان زياد         دوران نيز همچنين است. برای              های درمورد ديگر هزينهکند.  عمل می
کرد، ناگزير بايد          ونقل   بندی نمود و زياد حمل          کرد، زياد بسته        گرفت، زياد وزن         اندازه

  حجم   وغيره وابسته به         ونقل   بندی وحمل   مقدارکار بسته موجود باشد. کاال مقادير زيادی
  عکس. اين قبيل امور هستند، نه بهکه محمول فعاليت  کاالهائی است

وسيلة   کارش به     کند. ولی قيمت      ارزش توليد نمی         کارگر بازرگانی مستقيماً اضافه   
  گردد، درحالی       کار، تعيين می نيروی  برمخارج توليد اين کار وی، ولذا بنا ارزش نيروی

ل، همانند هرکارگر    نمائی و استعما مثابه توان کُنِش، به مثابه کار، به کاربرد اين نيروی که
کار وی نيست. بنابراين دستمزد او                وجه محدود به ارزش نيروی               هيچ  مزدور ديگر، به        

رساند، تناسب      می سامان به وی باکمک دار که سرمايه سودی وجه ضرورتاً باحجم هيچ به
رساند،    دار می     دارد وآنچه وی به سرمايه              دار خرج برمی        ندارد. آنچه او برای سرمايه               

رساندکه     دار فايده می     جهت به سرمايه مختلفی هستند. کارگر بازرگانی نه ازآنمقادير 
-های سامان کاهش هزينه که وی به جهت کند، بلکه ازآن توليد می خود مستقيماً ارزش

نمايد.    دهد، کمک می      نيافته انجام می        ارزش، تاآنجاکه قسماً کار اُجرت                   يابی اضافه    
که بهتر از     در عداد آن قشری از مزدبگيران است                     معنای اخصّ     کارگر بازرگانی به          
کارشان جنبة تخصصی        آن قشری دارندکه            گيرند، يعنی تعلّق به        ديگران اُجرت می         

حال در اثر پيشرفت شيوة توليد              اين   گيرد. ولی با       دارد و باالتر ازکار متوسط قرار می                   
گرايد. اين تنزل قسماً          یداری مزد مزبور، حتّا در نسبت باکار متوسط، به تنزل م سرمايه

جانبه    که درآنجا استعدادکار تنها بايد يک               کار در درون تجارتخانه است معلول تقسيم
شود، زيرا مهارت         دار قسماً مفت تمام می تکامل يابد و ايجاد اين استعداد برای سرمايه

ارت را    کار اين مه      گردد، و هرقدرکه تقسيم           کارگر از راه انجام خود وظيفه تأمين می  
جهت به    شود. ثانياً دستمزد بازرگانی ازآن       تر می کند، اين تکامل سريع تر می جانبه يک

ای، اطالعات         گرايدکه با پيشرفت دانش وآموزش عمومی، پرورش حرفه                            تنزل می   
و زبان            به       بازرگانی  توليد سرمايه        ميزانی    شناسی وغيره،  اُسلوب        که شيوة  های   داری 
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تر،   دهـد، همواره سريع          های عملی سوق می       سوی هدف    به تعليماتی وغيره را بيشتر          
های مردم،       آموزش توده يافتن شود. عموميت تر بازتوليد می ارزان تر و تر، همگانی آسان

کار جلب شوندکه تاکنون از           کارگران بازرگانی از ميان طبقاتی به                    دهدکه    اجازه می     
شتند. عالوه بر اين، آموزش            شيوة زيست بدتری عادت دا   اين جرگه خارج بودند و به

شود. بنابراين در جريان            کارها و رقابت می         سوی اين    عمومی موجب افزايش هجوم به   
نظر از برخی استثنائات، دچار        کار اين افراد، صرف داری، نيروی سرمايه پيشرفت توليد

که استعدادکارآنان افزايش            آيد درحالی گردد، دستمزد آنان پائين می کاهی می ارزش
کارگران      برتعداد اين       دار يابد، سرمايه بيشتر سامان  وسودی  ارزش بايد که هرگاه يابد. یم

ارزش است و هرگز           کارها همواره معلول افزايش اضافه                 قبيل  افزايد. زيادشدن اين             می 
    )١( علّت آن نيست.

  ٭
  

ايه،  وظايف سرم      ازسوئی     کند.  می پيدا ای مسئله جنبة دوگانه اين شد گفته بنابرآنچه
که بعداً تحت عنوان سرماية            کاالـ سرمايه و پول ـ سرمايه (ولذا آن وظايفی                        مثابه   به 

های عمومی سرماية صنعتی         پذيری    شوند)، عبارت از صورت             بازرگانی تعريف می         
                                                

نوشته شده، تا چه       ۱۸۶۵های فوق راجع به پرولتاريای بازرگانی، که در  گوئی ) اينکه صحت پيش۱(
توانند خود      آلمانی می     که صدهاگماشتة بازرگانی         ای است اندازه ازآن پس تأييدگرديده است، مسئله

دانند، هرچه        آگاهند و سه تا چهار زبان می             که به همة امور بازرگانی             درآن باره شهادت دهند. اينان             
کارگر مکانيک  تر از دستمزد يک شيلينگ درهفته ــ يعنی پائين۲۵ ازاِء خودرا در اند خدمات کوشيده 

  اند. ای نگرفته متخصص ــ در شهر لندن عرضه نمايند نتيجه
بايستی باز هم       رساندکه اين مسئله می         ت می نويس جاگذاشته شده اس        که در دست    دو صفحة سفيدی

کتاب دوم سرمايه، فصل ششم           گرفت. گذشته از اين خواننده را به                 تر مورد بررسی قرار می           گسترده   
دهيم، که درآنجا مسائل مختلفة مربوط به اين                    مراجعه می     ) 1
1( ۱۱۳ـ۱۰۵های دوران)، صفحة  (هزينه

  گرديده است. فريدريش انگلس). مطلب مطرح
 همين بازنويسی] . ۱۹۵تا  ۱۸۴[ازصفحة  ۱۲۴ـ۱۱۸کنيد به جلد دوم سرمايه، ترجمة فارسی، ص ) نگاه۱ـ۱(
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داران،       از سرمايه      خاصی   های رسته های ويژه، ولذا از سرمايه  ديگرعبارت هستند. ازسوی
ا          می  فعاليت می         باشندکه منحصراً در  بدين       ين وظايف  سان وظايف مزبور          کنند، و 

  آيند. های ويژة بارورسازی سرمايه درمی صورت محيط به
  های دورانی فقط درمورد سودا ـ سرمايه                   يابی وظايف بازرگانی و هزينه       استقالل

تنها دائماً در حيات          دوران است نه        که معطوف به      است. آن جهت از سرماية صنعتی          
ئی   کاالـ سرمايه و پول ـ سرمايه وجود دارد، بلکه در دفترتجارتی      مثابه صنعتی به سرماية

استقالل    کارگاه است هستی دارد. ولی جنبة مزبور در سودا ـ سرمايه                           نيزکه درجنب     
دهد.    را تشکيل می      کارگاه سودا ـ سرمايه         کند. دفترتجارتی (تجارتخانه) يگانه     پيدا می

مورد استفاده      دوران نزد بازرگان بزرگ                   های   شکل هزينه  که در     آن جزئی از سرمايه        
رود،     کار می    دار صنعتی به     که نزد سرمايه      است  مراتب بزرگتر از آنی            گيرد، به     قرار می    

جزء    است، آن    که وابسته به هرکارگاه صنعتی ای زيرا عالوه بر دفاتر معامالت جداگانه
انداخت، دردست          می   کار  ازاين بابت به بايستی دار می که تمام طبقة سرمايه ای ازسرمايه

اينکه ادامة وظايف دورانی را تأمين                      يابد و اينان درعين            ای بازرگان تمرکز می            عده  
  گيرند. عهده می گردد به دوران را نيزکه پيوسته ازآن ناشی می های نمايند، هزينه می

رمولّد جِلوِه    صورت مخارج غي        دورانی به         های   از ديدگاه سرماية صنعتی هزينه           
تلقّی          آنها برای بازرگان به              کند و چنين هم هست ولی         می  منزلة سرچشمة سود وی 
متناسب به درشتی مقدار آن                      شوند، که ــ با مفروض          می  نرخ عمومی سود ــ  بودن 

بنابراين سرمايه          هزينه   گذاشته شود،     دورانی        های   هزينه  که بايد برای اين           ای   هاست. 
ئی   کار بازرگانی        همين سبب  گذاری بارآوری است. به               سرمايه    ازلحاظ سودا ـ سرمايه        

  مستقيماً بارآور است.  آن سرمايه کند برای نيزکه سرماية مزبور خريداری می
  

□  
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فصل هجدهم

  

  واگرد سرماية بازرگانی.
  

  ها قيمت
  
  
  

از وحدت زمان توليد و زمان دوران آنست ولذا                             واگرد سرماية صنعتی عبارت          
   ر می           تمام رند توليد را در بکه   جهت  گيرد. بالعکس واگرد سرماية بازرگانی، ازآن                        و

يافتةکاالـ سرمايه چيز ديگری نيست، فقط نخستين مرحلة            درواقع جز حرکت استقالل
ای ويژه نمايش         صورت حرکت بازگشت سرمايه  ) را بهW – G( کاالـ سرمايه دگرسانی

سرماية بازرگانی  از واگرد  عبارتآن،  رگانی، در مفهوم باز G – W   ،W – Gدهد.  می
که   آنگاه     کند و سپس   کاال می    را مبدل به      خرد، پول خود        که می   آنگاه   است. بازرگان

سان اين عمل دائماً تکرار           نمايد و بدين      را از نو مبدل به پول می              کاال   فروشد همين    می 
 G – W۱ W – ۲صورت     به شود. دگـرسانی سرماية صنعتی در درون دوران پيوسته             می

آيد    دست می   کاالی توليدشده، به         ، يعنی    ۱Wکه از فروش        يابد. پول نقدی        نمايش می   
 ۱Wشود. اين عمل مبادلة واقعی             ، يعنی وسايل نوی توليد، مصرف می   W ۲برای خريد 

شود. حرکت آن موجب          دست می   سان همان پول دوباره دست به            و بدين است ۲Wو 
. ولی در مورد سرماية بازرگانی                 گردد    می    ۲Wو  W ۱ی مختلف،    مبادلة دو نوع کاال         
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فقط برگشت      کند.کاال     می   عوض    بار دست   دو G – w – Ǵصورت  به کاال همان عکس به
  نمايد. سوی بازرگان تأمين می پول را به

  

ازاِء     استرلينگ فرض شود و بازرگان به               ليرة   ۱۰۰هرگاه مثالً سرماية بازرگانی             
-استرلينگ بفروشد، درآن           ليرة   ۱۱۰آن را به  کند و سپس کاال خريداری ليره ۱۰۰اين 

تائی وی يک واگرد انجام داده است، وتعداد واگردهای ساالنه   کاالی يکصد صورت 
  شود. چند بار در سال تکرار می G – W – Gکه اين حرکت  آنست بسته به

   

يان قيمت خريد و     که ممکن است در درون تفاوت م                هائی   ما در اينجا از هزينه          
که اکنون    پوشيم، زيرا مخارج مزبور درشکلی قيمت فروش نهفته باشد کامالً چشم می

  دهند. مورد بررسی ماست هيچ تغييری نمی
  

دهد، در      که يک سرماية بازرگانی مشخص انجام می                بنابراين تعداد واگردهائی              
ه وسيلة سادة دوران دارد.       مثاب های پول، به گردی تکرار دوره با کامل مورد همانندی  اين

ده بار بچرخد، ده بار معادل ارزش خودکاال                            ) ١( که اگر همان يک تالر           همانگونه   
اگر ده بار       ۱۰۰مبلغ   خرد، همانگونه نيز همان پول ـ سرماية واحد بازرگان مثالً به                          می 

 ديگرسخن   کند، يا به     واگرد داشته باشد معادل ده بار ارزش خودکاال خريداری می                               
، ارزش دارد.          ۱۰۰۰شودکه ده برابر، =    ای می يابی مجموع کاالـ سرمايه موجب سامان

مثابه وسيلة دوران همان سکّه پول  که درمورد چرخش پول به تفاوت در اين استولی 
گذرد، ولذا مکرراً همان وظيفة واحد را انجام     های مختلف می که از دست واحد است

در   وارد ای از مسکوکات خود جانشين توده ة سرعت دورزنیوسيل دهد و بنابراين به می
از هرمسکوکات        بازرگان، همان پول ـ سرماية واحد، اعم                درمورد اما گردد. می جريان

مبلغ    که مکرراً معادل        است  ـ ارزش     که ازآن ترکيب يافته باشد يعنی همان پول ئی پولی

                                                
)۱ (Taler = Thaler تقريباً معادل  ژرمنی ديگر ازکشورهای برخی و اتريش و آلمان ـ مسکوک قديمی

 يورو] .  ۹۳/۲کنونی [ سه مارک
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به مبدأ     G∆  +Gصورت  مکرراً بهفروشد ولذا  خرد و می ارزشی خود،کاالـ سرمايه می
واگرد آن        گردد. اين امر به          باز می     ارزش     ضميمة اضافه   مثابه ارزش به        حرکت خود به     

بخشد. سرماية مزبور همواره از دوران پولی بيش ازآنچه                              خصلت واگرد سرمايه می         
يافتة    که با واگرد شتاب      است خود روشن خودیِ آورد. اين نکته نيز به ريزد بيرون می می

مثابه    يافته باز وظيفة پول به          سرماية بازرگانی (که آنجا نيز يک سيستم اعتباری تکامل                    
  زند. تر دور می کند)، همان حجم واحد پول نيز سريع وسيلة پرداخت تفوق پيدا می

ولی واگرد مکرر سرماية کاالـ سودائی هرگز چيزی را بجز تکرار خريدها و                                  
بودن    ای   که واگرد مکرر سرماية صنعتی بيانگر دوره         ورتیکند. درص ها بيان نمی فروش

عکس   و تجديد مجموع روند بازتوليد است (که شامل روند مصرف نيز هست). به                              
آنکه    کند. برای      مثابه شرطی خارجی جِلوِه می          برای سرماية بازرگانی، اين امر فقط به                  

نعتی بايد دائماً کاال به بازار            پذير باشد، سرماية ص  واگرد سريع سرماية بازرگانی امکان
کُند باشد آنگاه      طورکلّی    بريزد و دوباره کاال ازآن بيرون آورد. اگر روند بازتوليد به                               

که سرماية بازرگانی واسطة  واگرد سرماية بازرگانی نيز آهسته است. البته درست است
تر   ن را کوتاه      که زمان دوران آ            واگرد سرماية مولّد است ولی اين امر تا حدی است                     

را ازلحاظ زمان           توليد،که خود نيز محدوديتی   سازد. سرماية بازرگانی درمورد زمان می
کند. اين نخستين مرز برای           آورد، مستقيماً تأثير نمی       وجود می واگرد سرماية صنعتی به

وسيلة مصرف    که به   نظر از حدودی         واگرد سرماية بازرگانی است. ولی ثانياً، صرف                      
وسيلة سرعت و    شوند، واگرد سرماية بازرگانی سرانجام به                     يد ايجاد می    برای بازتول        

کاالـ سرمايه       گردد، زيرا تمام آن جزئی از                 ابعاد مجموع مصرف انفرادی محدود می               
آنست. ولی اگر اکنون (از واگردهائی                      گردد وابسته به        که در مصرف ـ مايه وارد می             

گيرد و درآن محيط همواره             ام می  که در درون خود جهان بازرگانی انج     چشم بپوشيم
فروشد و هرچند ممکن است اين نوع            کاال را به بازرگان ديگر می   يک بازرگان همان

سرماية   که   نظرآيد)، آنگاه اوالً بايدگفت                دوران در اوقات سودبازی بسيار شکوفان به      
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  با سيستم  سازد. و درثانی،          کوتاه می      مولّد    را برای سرمايـة         W – Gمرحلـة     بازرگانی      
اعتباری جديد، سرماية بازرگانی جزِء بزرگی ازکلّ سرماية اجتماعی را در اختيار                                       

طور   ازآنکه خريدهای قبلی را به              خود را پيش      تواند خريدهای        که می   ای   گونه   دارد، به    
به                                       قطع به   ه بازرگان مستقيماً  اين، خوا نمايد.گذشته از  فروش رسانده باشد تکرار 

بازرگان ديگر قرارگرفته               ۱۲بفروشد وخواه ميان اين دو نفر                 کننده   آخرين مصرف      
العادة روند          پذيری فوق       انعطاف   آيد. با      وجود نمی     باشند، تفاوتی در اصل مطلب به            

کشيده شود، خود توليد           معينی  آن سوی هر مرز        بازتوليد، که همواره امکان دارد به                    
ايجاد نمی                  داری     کند فقط مانع بسيارکش        کند و يا اگر ايجاد           برای بازرگان مانعی 

گردد،     که از ماهيت خودکاال ناشی می            G – Wو  W – Gاست. عالوه بر جدائی ميان 
شود. حرکت سرماية بازرگانی،              نيز ايجاد می      )  ١(   در اين مورد يک تقاضای مجازی              

رغم استقاللش هرگز غير از حرکت سرماية صنعتی در درون محيط دوران چيز                              علی 
 موانع     از   خود، در درون مرزهای معينی، مستقل            يابی . ولی در اثر استقاللديگری نيست

کندکه از مرزهای          کند ولذا حتّا اين روند را نيز وادار می                      روند بازتوليد حرکت می           
ای سرماية بازرگانی را             خود خارج شود. وابستگی درونی و استقالل برونی تا نقطه                         

  زور، از راه يک بحران، دوباره برقرارگردد. به کشاندکه رابطة درونی قاهرانه و می
فروشی،    شودکه بحران نخست درخرده          ها مشاهده می ازآنجا اين پديده دربحران

های   کند، بلکه در محيط       که مستقيماً با مصرف سروکار دارد، بروز و ترکش پيدا نمی  
روشان قرار     ف  ها، که پول ـ سرماية جامعه را در اختيار عمده                    بازرگانی بزرگ و بانک            

                                                
برلن سال  Dietz Verlagمترجم قرارگرفته است (چاپ که مورد استفادة  ای )  در متن آلمانی نسخه۱(

های فرانسه،       " ذکر شده است. با مقايسة ترجمه   (Aktive Nachfrage)) "تقاضای فعال ۳۱۶، ص۱۹۷۵
کلمات  که در اثر شباهت لفظی ميان است گرديدکه اين فقط يک اشتباه چاپی روسی و انگليسی معلوم

fictif   وactif  رساندکه "تقاضای مجازی" درست          ای مطلب مورد بحث نيز میروی داده است. فَحو
 است نه "تقاضای فعال". (مترجم)



     سومکاپيتال. جلد     ۴۶۲

  

  گيرد. دهند، درمی می
تواند واقعاً به صادرکننده بفروشد و صادرکننده مورد خريداری                             توليدکننده می   

تواند مواد خام خود           های خارجی خويش بازفروش نمايد، واردکننده می         را به مشتری
-نوبة خود محصول خويش را به عمده               دار به     دار منتقل نمايد وکارخانه             کارخانه     را به   

-کاالها فروش      که از ديد پنهان است ای از نقاط وش انتقال دهد وغيره. ولی در نقطهفر

ای ديگر ذخائر همة توليدکنندگان و بازرگانان                      گونه   مانند، يا آنکه به   جای می نرفته به
که مصرف معموالً به         شود. درست در همين هنگام است             واسط تدريجاً آکنده می           

دارصنعتی معينی يک      که سرمايه سبب رسد، قسماً بدين خود می باالترين نقطة شکوفائی
  کارگران     آنکه   آورد وقسماً ازجهت  درمی حرکت داران ديگررا پياپی به سلسله ازسرمايه

وقت خود امکان دارند بيش از حد عادی خرج                      مورد اشتغال اينان درنتيجة کار تمام                
کند.   آنان نيز افزايش پيدا می            داران مخارج           نمايند. همچنين با ازدياد درآمد سرمايه                  

سرماية   عالوه بر اين، چنانکه درکتاب دوم، بخش سوم ديده شد، ميان سرماية ثابت و
دهد،    دائمی روی می     گردش شود) يک پوشی چشم نيز انباشت شتابان از ثابت، (حتّا اگر

 شود، نسبت به مصرف مزبور         که بدواً، تاآنجاکه هرگز وارد در مصرف انفرادی نمی                     
گردد، زيرا توليد سرماية   آن محدود می وسيلة وجود سرانجام به استقالل دارد ولی بااين

گرددکه      گيرد بلکه فقط بدان سبب توليد می           نفسه انجام نمی      ثابت هرگز برای خود به 
گيردکه محصوالت آنها در           ئی مورد استفاده قرار می            های توليدی      بيشتر آن در محيط 

دردسر ادامه         تواند مدتی بی     ند. ولی معذلک اين وضع میشو مصرف انفرادی وارد می
بازرگان و صاحبان              گردد ولذا کسب         وسيلة دورنمای تقاضا تشويق            يابد و به      وکار 

شودکه مطالبات    آغاز می رود. بحران هنگامی ها درکمال خوبی پيش رشته صنايع دراين
آکنده    آنان جنس     انبارهای     که با بازارهای دور معامله دارند (يا در داخل                              بازرگانانی      

ها برای پرداخت مطالبات             اندک برگرددکه بانک            شده است) چنان آهسته و اندک            
که بابت خريدکاالها داده شده است پيش از                   هائی   خود فشار بياورند و يا مهلت سفته            
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اجباری، يعنی فروش برای پرداخت ديون،                      ی اه  آنها سررسيد. آنگاه فروش         بازفروش
کند، که يکباره به رونق ظاهری پايان                  بروز می     )  ١(   همراه آن کراخ        به شود. و آغاز می

  بخشد. می
ولی جنبة سطحی و غيرعقالنی واگرد در سرماية بازرگانی باز هم ازآنجا تشديد    

تواند واگردهای سرماية صنعتی بسيار               گرددکه واگرد سرماية بازرگانی واحد می                     می 
  مايد.مختلفی را همزمان يا متوالياً تأمين ن

های صنعتی     تواند به واگردهای سرمايه               تنها می   اما واگرد سرماية بازرگانی نه                 
کاالـ سرمايه را نيز تأمين       تواند مرحلة دگرسانی معکوس مختلف تحقق بخشد بلکه می

خرد وآن را به سفيدشو          دار می     که بازرگان متقال را ازکارخانه                  کنيم  نمايد. مثالً فرض      
 W – Gاگرد همان سرماية بازرگانی واحد، يعنی درواقـع همان                      فروشد. بنابراين و می

يابی متقال است، دو مرحلة متقابل را در مورد دو سرماية صنعتی                          که عبارت از سامان  
طورکلّی برای مصرف بارآور               بازرگان به        دارد. تاآنجاکه فروش            مختلف مفروض می

* است،
 WGهمواره او ی G – W و صنعتی سرماية يک یG – W   همواره       وی    یW – G   ی

  دارد. سرماية صنعتی ديگری را مفروض می
نمايش    Kهای دوران را که با     ايم، هزينه کرده اگر ما، آنچنانکه دراين فصل عمل

ريز    آن جزئی از سرمايه را که بازرگان زياده بر مبلغ نهاده در خريد پيش   يابد، يعنی می
که وی بابت      ای نيز، يعنی سود افزوده ∆Kکه  کند،کنار بگذاريم، آنگاه مسلّم است می

آنکه ببينيم چگونه       رود. بنابراين برای            آورد، از بين می          دست می   اين سرماية الحاقی به        
شيوة تحقيقی    گذارند، اعمال چنين     ها تأثير می سود و واگرد سرماية بازرگانی درقيمت

  اکيداً ازلحاظ منطقی و رياضی درست است.
                                                

)۱ (Krach معنای فروريزی يا ترکيدن باسروصداست و در اصطالح        که به ای اصالً آلمانی است کلمه
 رود.  کار می المللی برای بحران ناگهانی مالی و اعتباری به اقتصادی بين

 گرفته باشد. (بازنويس)  صحيح بوده، و يک اشتباه چاپی صورت W – Gدراينجا بايد  ٭
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تواند     می   بازرگان       آنگاه     باشد،  ليرةاسترلينگ يک قند فوند هرگاه قيمت توليد يک
فوند قند خريداری نمايد. چنانچه بازرگان در جريان يک                            ۱۰۰استرلينگ  ليرة ۱۰۰با 

صورت   % باشد، درآن       ۱۵سال همين مقدار را بخرد و بفروشد و سود متوسط برابر با                      
 قيمت توليد يک    که   رلينگ است   هر يک ليرة      ليره و به     ۱۵استرلينگ     ليرة   ۱۰۰وی به    

مبلغ يک    صورت وی هر فوند قند را به          افزايد. پس دراين شيلينگ می ۳قند است  فوند
 فوند    عکس اگر فرضاً قيمت توليد يک شيلينگ خواهد فروخت. به ۳استرلينگ و  ليرة

استرلينگ     ليرة   ۱۰۰توانست با      يافت، آنگاه بازرگان می              قند به يک شيلينگ تقليل می 
وچهارپنجم پنی       شيلينگ و يک   ۱وند قند خريداری نمايد و هر فوند آن را به         ف ۲۰۰۰

ای را که در تجارت            ليره سرمايه     ۱۰۰بفروشد. آنگاه بعداً نيز مانندپيش، سود ساالنة                  
که   گرديد. فقط تفاوت در اينست              استرلينگ می     ليرة   ۱۵قندگذاشته شده بود برابر با            

فروش رساند. باالوپائين            فوند قند به ۲۰۰۰يگرو درمورد د ۱۰۰وی بايد در يک حالت
بودن قيمت توليد هيچ دخالتی در نرخ سود ندارد، ولی درمورد اينکه هر فوند قند چه   

شود، دارای تأثير        که به سودا ـ سود منجر می مقدار مقسوم از جزِء قيمت فروشی است
بازرگان روی          که  کننده است، يعنی اهميت آن از جهت مبلغی است                  بسيار و تعيين    

کشد. چنانچه قيمت توليدکاال ناچيز باشد،               کميت معينی ازکاال (محصول) می             قيمت  
که بازرگان بابت قيمت خريد آن، يعنی در ازاِء مقادير معينی از                              صورت مبلغی    درآن    

شدة سود، مبلغ سودی       نمايد ناچيز است و بنابراين، با نرخ داده                    ريز می    کاال، پيش     اين  
آورد ناچيز خواهد بود.         دست می قيمت به کاالی ارزان کميت مشخص ازايننيزکه وی 

تواند درچنين حالت با سرماية              که دارای همان معناست، وی می               عبارت ديگری       يا به  
شده را خريداری نمايد وآنگاه            کاالی ارزان ، مقاديربزرگتری ازاين۱۰۰مفروضی مثالً 

-کوچک ميان هريک از واحد            های   صهاست، باح     ۱۰۰روی   ۱۵سودکلّ او،که بالغ بر       

شود. درحالت عکس نتيجه نيز معکوس خواهد بود.                   های اين تودة کاالئی توزيع می           
بازرگان     داردکه       ئی بستگی   ياکمترآن سرماية صنعتی     همة اينها تماماً با بارآوری زيادتر
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  تثنیکه از اين حکم حالتی را مس            دهد. درصورتی        آن را مورد معامله قرار می          کاالهای
انحصار خود درآورده             حال توليد را نيز به   که بازرگان انحصارگر است و درعين  کنيم

تر از    چيز احمقانه     در زمان خود، آنگاه هيچ              ) ١( است، مانندکمپانی هلندی هند شرقی           
تواند کاالی زيادی           بازرگان بنا به ميل و ارادة خود می   گويا  که اين پندار جاری نيست

کشد،   را با سود بسياری، که روی هر واحدکاال می                       کاال   مقدارکمی    کم يا     را با سود    
که در مورد قيمت فروش وجود دارند از سوئی                        ای   فروش رساند. مرزهای دوگانه                به 

که در اختيار بازرگان نيست و ازسوی ديگر نرخ متوسط                       عبارت از قيمت توليد است
ه منوط به تصميم اوست       ک  است. تنها چيزی      که آن هم از اختيار وی خارج     سود است

ز اينست         آيا وی مايل است با کاالهای ارزان                         عبارت ا يا     قيمت تجارت      که  کند و 
کند، و در اين موارد هم مقدار                 قيمت می   گران    کاالهای     دادوستد خود را مصروف به             

بنابراين                                     ای   سرمايه   رفتار   که در اختيار دارد و شرايط ديگر در تصميم او مؤثرند. 
آنچه    داری است نه منوط به          وابسته به درجة تکامل شيوة توليد سرمايه                بازرگان صرفاً      

که    هلند   قديم هند شرقی     کمپانی     سادة بازرگانی، مانند            کمپانی      دلخواه اوست. يک         
توليد را در دست داشت، می                  نست چنين پندارد           انحصار  است   گويا ممکن       که   توا

کامالً    داری مطابقت داشت، در شرايط               هاُسلوبی را، که دست باال با اوايل توليد سرماي       

                                                
تشکيل شده و انحصار بازرگانی با هند شرقی را                    ۱۶۰۲که در سال      کمپانی هلندی هند شرقی       )  ۱( 

شمار  دست آورده بود، درواقع ابزار بورژوازی هلند برای استعمار اندونزی به                      ازجانب دولت هلند به
  به  بدوِ تشکيل خود با مبارزة سرسختانة رقبائی چون پرتقال و انگلستان دست                رفت. بدين سبب از  می

آورد نقش مهمی در انباشت بدویِ سرمايه در هلند ايفا                        دست  کمپانی به    که اين    بود. منافعی       گريبان   
رحمی تمام سرکوب شد و منجر به مهاجرت بسياری از                    که با بی    های مکرر مردم اندونزی    نمود. قيام

اين    مر  له با رقبای نيرومند                               کشورگرديد از يک          دم  سو، و اُفول قدرت سياسی هلند درجريان مقاب
کمپانی هند شرقی هلند را دچار فروپاشی و ورشکست ساخت و در سال                          ازسوی ديگر، سرانجام          

 گرديد. منحل ۱۷۹۸
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  ١ای ادامه داد. تغييريافته
داوری عامه را، که مانند همة تصورات باطل دربارة سود وغيره                                آنچه اين پيش     

گيرد، همچنين برپا        داوری تاجرانه سرچشمه می            از ديدگاه دادوستد صرف و از پيش                
  دارد، ازجمله معلول عوامل زيرين است: می نگاه

سودا ـ سود ميان تک بازرگانان،      توزيع مربوط به که فقطهای رقابتی، الً: پديدهاو
ای ازکلّ سرماية بازرگانی هستند، چنانکه اگر مثالً     که صاحب حصه کسانی است يعنی

  فروشد تا بتواند رقيب خود را از ميدان درکند. تر می يکی ازآنها ارزان
) ٣( يپزيگ ل تواند در       هنوز می     ) ٢( روشر  فسور   وکوپال پرو       ثانياً: اقتصاددانی با يال              

-اندکه موجب تغيير در قيمت    چنين پنداردکه "خردمندی و بشردوستی" آن عللی بوده

شدن خود شيوة توليد         آمد منقلب    وجه پِی    هيچ  اند و تغيير مزبور به          های فروش شده        
  نبوده است.

                                                
سود جای خود را       ماند.     که بود باقی می       که قيمت باال باشد، سود همواره همان               ـ "اصوالً هرقدر هم     ۱

ها باال    کند. بنابراين تا قيمت          که در معرض جذرومد قرارگرفته است حفظ می                    مانند جسم شناوری      
تا قيمت       روند سوداگر قيمت خود را ترقی می                 می  کنند سوداگر قيمت را پائين            ها تنزل می     دهد و 
             ,"Corbet: " An Inquiry into the causes etc. of the wealth of Individuals) آورد." می

 London, 1841, p. 20.)  
طورکلّی در متن مورد بحث است فقط مربوط به بازرگانی عادی است و از                                که در اينجا و به        آنچه  

طورکلّی مانند همة مسائل مربوط به تجزية سودا ـ سرمايه، خارج از دايرة بررسی ما                       سودبازی،که به
شود  که به سرمايه افزوده می      ست. "سود بازرگانی عبارت از ارزشی استدر ميان ني  قرار دارد، سخنی

و مستقل از قيمت است. دومی (سودبازی) برپاية تغيير ارزش سرمايه يا خود قيمت قرارگرفته است."   
 ). ۱۲۸(همان اثر، ص 

 )۲  (Roscher                                م همين جلد [صفحة ـ دربارة اين اقتصاددان به زيرنويس پيشين مترجم در بخش سو
 همين بازنويسی] مراجعه شود. ۳۴۰

)۳  (Leipzig             جمهوری دمکراتيک آلمان قرار              قلمرو    در   که  يکی از مهمترين شهرهای آلمان شرقی
 کتاب "قرار دارد" آمده.)] [تغييرات پايانیِ اين جمله از بازنويس است. (دراصلداشت. 



           ۴۶۷کارل مارکس    

  

 

رکار تنزل نمايند ولذا           های توليد در پِیِ باالرفتن نيروی بارآو                      ثالثاً: اگر قيمت       
  رود، و همراه        های فروش نيز تنزل يابند، آنگاه تقاضا غالباً تندتر ازعرضه باال می قيمت

های فروش بيش از سود متوسط      کنندکه قيمت ای ترقی می گونه های بازار به آن قيمت
  سازند.   عايد می

  

که در هرحال      لیآورد، (عم فروش را پائين  که بازرگانی قيمت رابعاً: ممکن است
کشد چيز ديگری نيست)، تا            که وی روی قيمت می          آوردن سود متداولی             جز پائين   

  تر نمايد. واگرد سرماية بزرگتری را که وی درکسب خود نهاده است سريع
  

که فقط به رقابت ميان خود بازرگانان مربوط                      تمام آنچه ذکر شد اموری است            
  شوند. می

  

کنندة حجم     کاال نه تعيين     بودن    شدکه باال يا پائين       نموده     ) ١( سابقاً درکتاب اول         
آن، و     ارزش      کند و نه معيِّنِ نرخ اضافه         که سرماية مشخص توليد می ارزشی است  اضافه

که در    ارزشی     اضافه  جهت نيز جزِء      که قيمت هر واحدکاال، و ازآن    اين با وجود آنست
  وسيلة مقدارمشخصی      که به   یکاالئ    کميت نسبی  تواند، برحسب قيمت وارداست، می اين

های هرکميتی ازکاال، تاآنجاکه با                 شود، بزرگتر ياکوچکتر باشد. قيمت            کار توليد می 
کاالها تجسم يافته است      که در اين وسيلة مجموع مقدارکاری ها انطباق دارند، به ارزش

 کاال تجسم پيداکرده باشد،           کار درکميت زيادی           گردند. هرگاه مقدارکمی             تعيين می  
کار   کم است. حاال اينکه        ارزش نهفته درآن  آنگاه قيمت هر واحد ازکاال پائين و اضافه

شود  نيافته تقسيم می     يافته و اُجرت       اُجرت     کار   کاال در چه نسبتی به        يافتة در يک      تجسم 
که با مجموع     ارزش است، امری است             ولذا چه مقداری از اين قيمت نمايشگر اضافه                   

آن مقدار      ارزش به       کاال ربطی ندارد. ولی نرخ اضافه                 راين با قيمت    اين مقدارکار و بناب          

                                                
همين   ۸۱۸تا   ۸۰۲[ازصفحة     ۴۷۹ـ  ۴۷۱سرمايه، ترجمة فارسی، جلد اول، فصل پانزدهم، ص                        )  ۱( 

 بازنويسی] .
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که در قيمت هر واحدکاال نهفته است بستگی ندارد بلکه وابسته به                ارزشی  مطلق اضافه
کاال نهفته است.      که در همان      آن به دستمزد است       نسبت  است، وابسته به       آن   مقدار نسبی    

بودن مقدار مطلق اضافه            با وجودکوچک        تواند،     ارزش می       نرخ اضافه     سبب   همين  به 
  ارزش      اضافه    کاال، خود بزرگ باشد. اين مقدار مطلق                  يک از واحدهای          ارزش در هر     

کار   کاال وجود دارد در مرحلة نخست وابسته به بارآوریِ                           که در هريک از واحدهای    
فته  و مزدنيا     مزديافته     کار برحسب کارِ        که به تقسيم    است و فقط در درجة دوم است              

  بستگی دارد.
اکنون ديگر برای قيمت فروش بازرگانی، قيمت توليد فقط عبارت از شرط                                  

  که از پيش داده شده است. ئی است خارجی
های   قيمت   گرانی    های بازرگانی اوالً معلول    های پيشين سطح باالی قيمت زمان در

ک نرخ عمومی    کار، بود ودرثانی نتيجة فقدان ي بودن سطح بارآوری توليد، يعنی پائين
 نمود  ارزش برداشت می  اضافه راکه از ای حصه که سرماية بازرگانی ای گونه سود بود، به

ها بايد به سرماية        بودکه درصورت تحرک عمومی سرمايه                سهمی  ازآن      بزرگتر     بسيار  
يافتن اين وضع، از هردو جهت مذکور، نتيجة تکامل                        رسيد. بنابراين پايان           مزبور می    

  داری است. ايهشيوة توليد سرم
تر يا    های مختلف دادوستد، طوالنی            واگردهای سرماية بازرگانی، برحسب رشته        

تر ولذا تعداد ساالنة آنها بزرگتر ياکوچکتراست. در درون رشتة واحد دادوستد     کوتاه
نيز، برحسب مراحل مختلفة دور اقتصادی، واگرد تندتر ياکُندتر است. بااين وجود                                     

  آيد. دست می شودکه از راه تجربه به ردها، انجام میتعداد ميانگينی از واگ
که واگرد سرماية بازرگانی با واگرد سرماية صنعتی متفاوت                         پيش از اين ديديم        

ای از مراحل واگرد  است. اين تفاوت ناشی از ماهيت خود امور است. مرحلة جداگانه
کند، يا الاقل         صورت واگردکامل سرماية ويژة بازرگانی بروز می                          سرماية صنعتی به   

سرماية بازرگانی نيز در رابطة        رساند. واگرد انجام می قسمتی از واگرد آن سرمايه را به
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  گيرد. ديگری نسبت به تعيين سود و قيمت قرار می
بنابراين       بودن بازتوليداست و          اَدواری  مبين ازسوئی واگرد درمورد سرماية صنعتی،

آنست. ازسوی        شود وابسته به      زار ريخته می      که در يک زمان معين به با           تودة کاالهائی    
ای است     يابنده    دهدکه درواقع مرزگسترش               ديگر، زمان دوران مرزی را تشکيل می                     

کند،   ارزش ايفا می         ارزش واضافه  ای درمورد تشکيل وکم نقش محدودکننده ولذا بيش
که طی    ارزشی     مورد حجم اضافه        سازد. بنابراين در           زيرا دامنة روند توليد را متأثر می                  

ارزش، واگرد نقش               يک سال توليد شده است ولذا در تشکيل نرخ عمومی اضافه                      
که محدودکننده       صورت عاملی     مثابه عامل مثبت بلکه به        ای دارد، اما نه به             کننده   تعيين 

عکس برای سرماية بازرگانی نرخ متوسط سود مقدار از پيش معلومی است.                         است. به
ارزش مسلّماً دخالتی ندارد و فقط تاحدی در                 جاد سود يا اضافهسرماية بازرگانی در اي

شود که حصة خود را        کننده وارد می        صورت عامل تعيين      تشکيل نرخ عمومی سود به       
که درکلّ سرمايه        نسبت سهمی  است، به  توليد نموده که سرماية صنعتی ازمجموع سودی

  کند. دارد، برداشت می
که درکتاب دوم،          ية صنعتی، تحت شرايطی     هر قدر تعداد واگردهای يک سرما               

آورد     بار می    که آن سرمايه به        بخش دوم ذکر شده است، بيشتر باشد، حجم سودی                  
-کلّ سود ميان سرمايه       نرخ عمومی سود ديگر توزيع    بزرگترخواهدبود. البته با استقرار

، شود  آنها درتوليد مجموع سود انجام نمی های مختلف برحسب نسبت شرکت مستقيم 
های مزبور چه جزِء مشخصی از سرماية کلّ را                  بلکه براين اساس قرار داردکه سرمايه              

هاست. ولی با وجود اين             نسبت درشتی سرمايه      دهند، يعنی توزيع سود به           تشکيل می  
واگردهای کلّ سرماية            قدر تعداد       شود. هر    هيچ تغيير اساسی در اصل مطلب پيدا نمی          

که طی سال توليد شده،         ارزشی     د، حجم اضافه      صنعتی بيشتر باشد، حجم مجموع سو       
که شرايط ديگر يکسان مانده باشند نرخ سود نيز                  بزرگتر خواهد بود ولذا درصورتی                

ای ديگر است. برای اين             گونه   شود. ولی درمورد سرماية بازرگانی وضع به           بزرگتر می
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-سود توليد   وسيلة حجم  سو به است،که از يک سرمايه نرخ سود مقدار از پيش معلومی

کلّ سرماية     وسيلة مقدار نسبی      گردد، و از سوی ديگر به             شدة سرماية صنعتی معين می     
که در روند توليد و در روند                 ای   آن با مجموع سرمايه        وسيلة رابطة کمی      بازرگانی، به       
شود. البته تعداد واگردهای سرماية بازرگانی،                         ريز شده است، تعيين می         دوران پيش      

 ئی  ای در رابطة آن با سرماية کلّ، يا درمقدار نسبی سرماية بازرگانی      کننده تعييننَحوِ  به
که مقدارمطلق سرماية         برای دوران ضرورت دارد، مؤثر است، زيرا روشن است                              که  

نسبت معکوس يکديگر قرار دارند.           واگرد آن، بهکه الزم است و سرعت  ئی بازرگانی
رض شده باشند، مقدارنسبیِ سرماية بازرگانی،          که شرايط ديگر ثابت ف ولی درصورتی

وسيلة مقدار مطلق آن تعيين           دهد، به     که اين سرمايه در سرماية کلّ تشکيل می              جزئی  

10فرض شود و سرماية بازرگانی  ۱۰۰۰۰گردد. چنانچه کلّ سرمايه  می
آن را تشکيل   1

10باشد آنگاه      ۱۰۰۰ايه  کلّ سرم  خواهد بود و اگر          ۱۰۰۰صورت =     دهد، درآن       
آن   1

که سرماية     سرماية بازرگانی بنا بر مقداری                مقدارمطلق    سان   شود. بدين     می  ۱۰۰برابر با     
ماند. ولی در اينجا فرض            آن ثابت می      که مقدار نسبی     کلّ دارد مختلف است، درحالی

10آن معلوم است وآن را مثالً  که مقدار نسبی کنيم می
دهيم. ولی همين مقدار    قرار می 1

شود. اگر واگرد سريع باشد مقدار مطلق                  واگرد معين می         وسيلة  نوبة خود به      به  نسبی 
استرلينگ و در حالت دوم برابر با                  ليرة   ۱۰۰۰سرماية بازرگانی در حالت اول برابر با                    

10  آن =    است ولذا مقدارنسبی          ۱۰۰
توان فرض      واگردکُندتر باشد می         ت. هرگاه     اس  1

 ۲۰۰و درحالت دوم =           ۲۰۰۰کردکه مقدار مطلق سرماية بازرگانی در حالت اول =                         

10آن از سبب مقدار نسبی همين است. به
5به  1

که   سرمايةکلّ ترقی يافته است. شرايطی    1
نسبت خود از مقدار          شوند به   سرماية بازرگانی می          شدن واگرد متوسط        کوتاه    موجب  

گردند     کاهند ولذا موجب باالرفتن نرخ عمومی سود می                    مطلق سرماية بازرگانی می          
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بروز    حالت   (مثالً درمورد تکامل وسائل ترابری)، درصورت عکس، معکوس اين                                 
ای   دوگانه      ثير تأ    اوضاع پيشين      داری، درمقايسه با  توليد سرمايه يافتة کند. شيوة تکامل می

کمتری   مقدارکاال باحجم         قرار: واگرد همان  کند بدين روی سرماية بازرگانی اعمال می
سبب واگرد سريع سرماية          گيرد. به     از سرماية بازرگانی واقعاً وارد درعمل انجام می                          

تر برپاية آن قرار دارد ــ ،                بازرگانی و سرعت بيشتر روند بازتوليد، ــ که واگرد سريع      
  با تکامل    کند. ازسوی ديگر:         کاهش پيدا می      ت سرماية بازرگانی به سرماية صنعتی   نسب

دست   محصول به     همة   ولذا     آيد  درمی توليدکاال صورت سراسرتوليد به داری سرمايه شيوة
کوچک    مقياس   که توليد به     افتد. عالوه بر اين در شيوة توليد پيشين                 عاملين دوران می         

وسيلة   صورت طبيعی به     که مستقيماً به    حجم محصوالتی     نظر از    گرفت، صرف  انجام می
صورت جنسی انجام     که به هائی شد و نيز حجم بيگاری خود توليدکنندگان مصرف می

-مستقيماً به مصرف    را     کاالی خود      گرفت، قسمت بسيار بزرگی از توليدکنندگان                  می 

ابراين هرچند      کردند. بن      آنها کار می      فروختند يا بنا بر سفارش خصوصی           کنندگان می     
يلة سرماية   وس  که به   ای   کاالـ سرمايه     های توليد پيشين، سرماية تجارتی نسبت به    در شيوه

  نمايد بزرگتر است، ولی با اين وجود سرماية مزبور: مزبور واگرد می
صورت   به   کل  محصول از  ناچيزی  العاده فوق زيراجزِء کوچکتراست، طورمطلق ـ به۱

دست سوداگران       گردش درآمده به           کاالـ سرمايه به      مثابه   به شود و بايد      کاال توليد می     
 حال  کمتر است. ولی درعين         کاالـ سرمايه      زيرا    کوچکتراست    بياُفتد. سرماية بازرگانی           

کُندی زياد واگرد آن، و               سبب طور نسبی بزرگتر است، و اين تنها به               سرماية مزبور به      
کند، نيست. بزرگی اين            ان می   که اين سرمايه واگرد           کاالهائی     تنها در نسبت با حجم      

که بايد در      ئی  که قيمت اين تودة کاال، ولذا سرماية بازرگانی                        سبب آنست   سرمايه به   
داری     کار بزرگتر ازآن توليد سرمايه               ريز شود، درنتيجة ضعف بارآوری               پيش  ازاِء آن      

  کند. کاال نمايش پيدا می کمتر است و بنابراين همان مقدار ارزش در حجم
شود (که     توليد می     تنها تودةکاالئی بزرگتری         داری نه ية شيوة توليد سرمايهـ برپا۲
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آورد)، بلکه تودة کاالی               حساب   کاال را نيز به       يافتة اين توده         کاهش   ضمناً بايد ارزش      
دهد، يعنی همواره مقادير              کاالئی بيشتری را تشکيل می           همانندی، مثالً گندم، حجم          

سرماية   تنها حجم    گردد. درنتيجه اين پديده نه               می  کاال در دادوستد وارد           بيشتری ازآن
يابد،    شود، افزايش می        گذاشته می    که در دوران         ای   بازرگانی، بلکه حجم همة سرمايه            

  شود. ها، تلگراف وغيره نهاده می آهن رانی، راه که درکشتی هائی مثالً ازقبيل سرمايه
شود  ها" مربوط می        "رقابت سرمايه          که طرح آن به مسئلة         ـ ولی نکتة ديگری       ۳

داری، سرماية بازرگانی غيرفعال يا نيمه فعال، در اثر                            اينست: با پيشرفت توليد سرمايه          
شود، با ازدياد سودبازی             کوچک پيدا می      کردن آن در تجارت           که برای رخنه سهولتی
  کند. آئیِ سرماية آزاد، رشد می و بيش

ابطه با کلّ سرمايه، معلوم          که مقدار نسبی سرماية بازرگانی، در ر                   اما درصورتی      
دهد   های مختلف دادوستد روی می که در واگردهای رشته فرض شود، آنگاه اختالفی

شود مؤثر است و نه نرخ          که سهم سرماية بازرگانی می            نه در مقدار مجموع سودی            
که وی واگردان           کاالئی    توده     وسيلة  سازد. سود بازرگان به            عمومی سود را متأثر می         

که وی برای انجام          ای است    شود، بلکه منوط به مقدار پول ـ سرمايه               نمی کند تعيين می
 ۱۰۰% باشد و بازرگان         ۱۵نمايد. اگر نرخ عمومی سودساالنه               ريز می    پيش  اين واگرد      

واگرد نمايد         ريز نمايد، آنگاه چنانچه سرماية او يک بار در سال                      استرلينگ پيش     ليرة  
واگرد      بار در سال       هرگاه سرماية وی پنج         فروخته خواهد شد.      ۱۱۵مبلغ  کاالی وی به

است، ساالنه      ۱۰۰ای را که قيمت توليدش           کاالـ سرمايه    صورت وی داشته باشد درآن
را به     ۵۰۰مبلغ   ای به    کاالـ سرمايه     خواهد فروخت ولذا درتمام سال       ۱۰۳مبلغ  پنج بار به

ريختة    پيش   ةاين عمل، در هردو حالت، برای سرماي             فروش خواهد رساند. ولی  به ۵۱۵
بود، آنگاه       آيد. اگر غير از اين می             بار می    ۱۵مبلـغ   ای به    است سود ساالنه     ۱۰۰او که    

آورد     دست می   نسبت تعداد واگردهای خود به                که سرماية بازرگانی به           لزوماً سودی     
که با قانون نرخ عمومی سود           شد، امری     بايستی خيلی باالتر از سود سرماية صنعتی می        
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  تناقض دارد.
های مختلف دادوستد، مستقيماً        دررشته سرماية بازرگانی تعداد واگردهای بنابراين

جزِء   آن    کند. ميزان افزودة تجارتی برقيمت، يعنی      کاالها تأثير می های تجارتی قيمت در
که زياده بر قيمت توليد روی هر واحدکاال                      مقسوم از سود بازرگانی سرماية معلوم                

نسبت معکوس     ديگرسخن به دارد، يابه ردها نسبت معکوسواگ شود، باتعداد کشيده می
وتجارت است. اگر يک           کسب گوناگون های سرعت واگرد سرماية بازرگانی در رشته

سرماية بازرگانی ساالنه پنج بار واگرد داشته باشد، آنگاه آنچه را که  سرماية مزبور                                   

5کشد فقط عبارت از          سرماية برابر ارزشی می             ـ  کاال   عنوان افزودة تجارتی روی                 به 
1 

  واگرد درسال روی       امکان يک سرماية بازرگانی ديگر باای خواهد بودکه يک  افزوده
  کشد. همان مقدار می  ای به کاالـ سرمايه
گوناگون دادوستد، روی              های   ها در رشته     که زمان متوسط واگرد سرمايه            تأثيری   

گرددکه در ارتباط با اين سرعت واگرد،                       می  اين تحويل     گذارد به      قيمت فروش می     
همان حجم واحد سود،که برحسب مقدار معلوم سرماية بازرگانی، برپاية نرخ عمومی    

گردد، ولذا مستقل از خصلت ويژة معاملة بازرگانی اين سرمايه             ساالنة سود، تعيين می
شود.   می  طور متفاوت توزيع          که دارای ارزش واحد است به                  کاالئی     است، ميان توده       

5صورت   اگر مثالً واگرد پنج بار در سال باشد درآن                    
% خواهد بود و بالعکس           ۳=  15

  شود. کاال افزوده می قيمت % به۱۵اگر ساالنه يک واگرد باشد 
  

که در    بنابراين همان  نرخ واحد سود بازرگانی، برحسب طول زمان واگردی                                   
کامالً  کاالها را بنا به درصدهای رد، قيمت فروشگوناگون دادوستد وجود دا های رشته

  دهد. کاالهای مزبور، افزايش می متفاوتی، در نسبت با ارزش
  وجه در مقدار ارزشی واحدهای                 هيچ  بالعکس در سرماية صنعتی، زمان واگرد به  

ئی  ها  ارزش     ها و اضافه   کاالی توليدشده تأثيری ندارد، هرچند زمان مزبور حجم ارزش



     سومکاپيتال. جلد     ۴۷۴

  

که   سبب تأثيری   گردد، به وسيلة يک سرماية مشخص توليد می مدتی معلوم بهرا که در 
-مجردآنکه قيمت      سازد. البته به       کند، متأثر می      کشی اعمال می      کار مورد بهره در حجم

گونة ديگری      ماند و به     پنهان می     ديده     امر از      کنند اين    خود جلب می    توليد نظررا به های 
کاالهای مختلف،       های توليد     که قيمت   ن جهت است   ازآ    ولی اين فقط      ، کند  نمود می   

گردند. هرگاه تمام          های خود منحرف می   که قبالً باز نموده شد، از ارزش بنا بر قوانينی
وسيلة مجموع سرمايةصنعتی توليد شده است مورد             که به   کاالئی    های   روندتوليد وتوده     

  آيد. دست می توجه قرار دهيم، آنگاه فوراً تأييد قانون عام به
که زمان واگرد در رابطه                تر دربارة تأثيری          که يک بررسی دقيق       بنابراين درحالی   

کند، دوباره ما را به قانون عام و به بنياد   آفرينی اعمال می با سرماية صنعتی روی ارزش
کار نهفته در درون          وسيلة زمان     کاالها به     کشاند، که طبق آن ارزش            اقتصاد سياسی می    

-های تجاری پديده         تأثير واگردهای سرماية بازرگانی روی قيمت  گردد، آن تعيين می

های واسط، چنين        دهد،که بدون يک تحليل بسيارگسترده از حلقه                    هائی را نشان می       
طور   اند، يعنی به      ها قرارگرفته       گويا برپاية تعيين صرفاً خودسرانة قيمت   کنندکه نمود می

گيرد ساالنه مقدار معينی           يم می خود تصم     گوئی ناگهان سرمايه         که  ساده چنان است      
رسدگويا     نظر می   که به   سبب همين تأثير واگردهاست          دست آورد. درست به           سود به  

کاالها را تعيين         که، تا حدود معينی مستقل از روند توليد، قيمت                     روند دوران است          
اه نمايد. همة نظرات سطحی و عوضی دربارة روند تام بازتوليد مأخوذ از ديدگ                                     می 

است،که حرکات ويژة سرماية مزبور در دماغ عاملين                     سرماية بازرگانی و از تصوراتی
  انگيزد. دوران برمی

داری امری   که تحليل روابط واقعی و درونی روند توليد سرمايه اگر درست است
همچنانکه خواننده بازحماتی           ــ است اندازه دقيق وکوششی بی کار بسيار بغرنج ومستلزم

که تحويل     اين نکته پِی برده است ــ و اگر درست است                 خود هموار ساخته به         هکه ب  
است، آنگاه  حرکات مرئی و صرفاً ظاهری به حرکات واقعی درونی، يک عمل علمی
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بايد درمخيلة عاملين توليد        شودکه چگونه می خودکامالً فهميده می خودیِ اين مسئله به
رة قوانين توليد پديد آيد، که کامالً منحرف از                    داری پندارهائی دربا              و دوران سرمايه      

باشند و جز بازتاب حرکت ظاهری در ضمير چيز ديگری نيستند.                         قوانين مزبور می        
تصورات يک بازرگان، يک سودباز بورس، يک بانکدار، ناگزيرکامالً وارونه است.            

سود، مغلوط      ترازشدن نرخ عمومی هم دورانی و داران، دراثرعمليات کارخانه تصورات
کند.   ای ايفا می      کننده   کامالً گمراه      رقابت نيز ضرورتاً در اين مغزها نقش                 ١گردد.     می 

شود چگونه رقابت        آسانی ديده می       ارزش معلوم باشد به      چنانچه حدود ارزش و اضافه
های تجاری      های توليد و باز پس ازآن به قيمت                ها را به قيمت      ها، ارزش       ميان سرمايه    

بودن    نمايد. ولی بدون معلوم      ارزش را تبديل به سود متوسط می اضافه و سازد، می مبدل
جای   که چرا رقابت، نرخ عمومی سود را به          اين حدود فهم اين مطلب غيرممکن است

کند. رقابت       ، تبديل می    ۱۵% به   ۱۵۰۰جای    رساند، چرا مثالً به     اين حد به حد ديگر می
تحويل نمايد. ولی در رقابت مطلقاً       واحدیتواند، دست باال، نرخ سود را به سطح  می

  کند. هيچ عنصری وجود ندارد تا بتواند خود سطح مزبور را معين
کنندة قيمت     تعيين  مثابه عامل  سان ازديدگاه سرماية بازرگانی، خود واگرد به بدين
که سرعت واگرد سرماية صنعتی از اين لحاظ                کند. ازسوی ديگر، درحالی              جِلوِه می   

کند   ای اعمال می      کننده ومحدودسازنده تأثيرتعيين سود سود ولذا روی نرخحجم  روی
کشی قرار     کار را مورد بهره           سازد مقدار بيشتر ياکمتری           که سرماية معين را قادر می           

شود و رابطة        دهد، درمورد سرماية بازرگانی، نرخ سود در خارج ازآن تعيين می                                    
                                                

آوريم: "پس اين امر نيزکه                 حال بسيار درستی را می           لوحانه ولی درعين          ـ ذيالً تذکر خيلی ساده        ۱
کلّی متفاوت خريداری شود،            های به    کاال و نوع واحدی ازآن نزد فروشندگان مختلف با قيمت     همان

  "شک در موارد بسيار يک محاسبة نادرست است. بی
(Feller und Odermann, "Das Ganze der Kaufmännischen Arithmetik", 7. Aufl., 1859  
(S. 452.) 

 گيرد. ای نظری و تحريدی انجام می گونه دهدکه چگونه تعيين قيمت صرفاً به اين نشان می 
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. هرگـاه همان سرماية          گردد    یم   والً مح کام   ارزش     درونی نرخ مـزبور با تشکيل اضافه              
خود،    آلی   بودن ترکيب      صنعتی با وجود يکسان ماندن شرايط ديگر و ازجمله با يکسان   

ارزش ولذا دو          جای دو بار چهار بار واگرد داشته باشد آنگاه دو برابر اضافه                           ساالنه به
زبور انحصار اُسلوب       که سرماية م     کند. و اين امر آنگاه و تا زمانی                 برابر سود توليد می       

تری را در دست دارد و اين اُسلوب چنين امکان تسريعی در واگرد را                                  کامل   توليدی   
عکس، اختالف      گردد. به گونة چشمگيری نمايان می سازد، به آن سرمايه ميسر می برای

شودکه سود حاصل      مختلف دادوستد در اين امر ظاهر می     های زمان واگردها در رشته
که موجب     ای   سرماية معين، با تعداد واگردهای پول ـ سرمايه                         ـ  کاال   از واگرد يک        

گيرد. سودکم و واگرد            شود، در نسبت معکوس قرار می             ـ سرمايه می   کاال   واگرد اين      
  جنبة اصولی دارد.) ٢(که تعقيب آن برای دکاندار ، همانا اصلی است)١(سريع

  

ردهای سرماية بازرگانی           که اين قانون واگ       خود مفهوم است گذشته، خودبه ازاين
دادوستد، حتّا اگر از تناوب واگردهای تندتر وکُندتر،که از                               های    در هريک از رشته       

پوشی شود، فقط درمورد متوسط واگردهائی صادق است                       روند، چشم      کم هم درمی     
دهد. ممکن است سرماية         که مجموع سرماية بازرگانی نهاده در رشتة مزبور انجام می             

A     ية  که مانند سرماB        کار افتاده است واگردهائی بيشتر ياکمتر از                      در همان رشته به
کنند. اين      های ديگر بيشتر ياکمتر واگرد می              متوسط داشته باشد. در اين حالت سرمايه

گذاشته شده است تغييری پديد          که در اين رشته       ای   امر در واگرد مجموع توده سرمايه    
ای   کننده   فروش دارای اهميت تعيين             رده  بازرگان يا برای خُ            آورد. ولی برای تک             نمی 

دارد، عيناً مانند   مزبور اضافه ـ سودی عايد می فروش مورد بازرگان ياخُرده است. دراين
ـ سودهائی      متوسط، اضافه      به   نسبت   مساعدتری      شرايط    که تحت   صنعتی داران       سرمايه  

                                                
  Small profits and quick returnsزبان انگليسی:  ) درمتن به۱(

 Shopkeeper)  در متن: ۲(
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تر از    ارزان      تواند    که رقابت مجبور سازد، آنگاه وی می                 آورند. درصورتی          دست می   به 
دهد. اگر       متوسط تنزل     تر از    همکاران خويش بفروشد بدون آنکه سود خود را به پائين

سازند خود، مانند محل           تری را فراهم می          که برای وی امکان واگرد سريع                 شرايطی  
تواند بابت آن شرايط بهرة        صورت وی می خريدی باشند، درآن فروشگاه، شرايط قابل

  گردد. جزئی از اضافه ـ سود او به بهرة زمين مبدل می ای بپردازد، يعنی ويژه
  
  
  
  
  

□  
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  فصل نوزدهم

  

  سرماية پول ـ سودائی
  
  
  

دهد، ــ و ما       که پول در روند دورانی سرماية صنعتی انجام می                       ئی  حرکات فنّی    
سرمايه   آن ضميمه نمائيم (زيرا اين              توانيم سرماية کاالـ سودائی را نيز به                   اکنون می    

عهده   خود به    مثابه وظيفة ويژة متعلّق به           جزئی از حرکت دورانی سرماية صنعتی را به                  
شوند،که حرکات مزبور و فقط    گيرد) ــ ، موجب استقالل عمل سرماية خاصی می می

دهد، و سرماية مزبور را مبدل به                 مثابه معامالت ويژة خود انجام می                آن حرکات را به        
تر جزئی از      گفتة دقيق کنند. يک جزء از سرماية صنعتی، و به ی میسرماية پول ـ سودائ

طور   ـ سرمايه به  صورت پول دارد ولی نه به سرمايةکاالـ سودائی نيز، همواره شکل پول
اکنون جزِء      دهد. پس  را انجام می فنی وظايف که اين ای ـ سرمايه مثابه پول کلّی، بلکه به

 کند  ای استقالل پيدا می      صورت پول ـ سرمايه بهشود و  مشخصی ازکلّ سرمايه جدا می
آن منحصراً عبارت از انجام اين معامالت برای مجموع طبقة                           داری     سرمايه  که وظيفة    

حالت    است. همانند مورد سرماية کاالـ سودائی دراين       داران صنعتی و بازرگانی سرمايه
دوران وجود دارد،               صورت پول ـ سرمايه در روند            نيز جزئی از سرماية صنعتی، که به      

شود و اين عمليات مربوط به روند بازتوليد را برای مجموع بقية سرمايه انجام                جدا می
ای   يافته   دهد. بنابراين حرکات اين پول ـ سرمايه باز هم جز حرکات بخش استقالل         می
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  کند، چيز ديگری نيست. از سرماية صنعتی، که روند بازتوليد را طی می
گذاری نوئی انجام           شکل پول، فقط درصورت وتاآنجاکه سرمايه                  در     سرمايه  

منزلة نقطة آغاز و نقطة انجام             گيرد ــ چنانکه درمورد انباشت نيز چنين است ــ به                  می 
که درجريان روند خود قرار دارد، نقطة       ای شود. ولی برای هر سرمايه حرکت ديده می

زآنجاکه سرماية صنعتی از هنگام          آغاز و نقطة انجام جز مرحلة گذاری بيش نيست. ا                    
را   Ẃ – G – Wهمان محيط بايد استحالة         خروج خود از محيط توليد تا ورود مجدد به      

شد، فقط     درواقع، چنانکه سابقاً درموردگردش سادة کاالها ديده                              Gاز سر بگذراند،  
غاز  عبارت از نتيجة نهائی يک مرحله از دگرسانی است، تا بتواند پس ازآنکه نقطة آ                  

گردد. و يا اينکه در مورد سرمايـة بازرگانی                         برای مرحلة عکس و مکمل مرحلة اول              
W – G    صورت    ی سرماية صنعتی همواره بهG – W – G       کند معذلک     نمايش پيدا می

گرديد روند واقعـی دائماً همان                مجرد اينکه يک بار وارد عمل              آن سرمايه نيـز به برای
W – G – W  رماية بازرگانی معامالت  است. ولی سW – G وG – W  را همزمان انجام

و سرماية ديگر درمرحلة  W – Gسرمايه درمرحلة  يککه  طور نيست اين دهد. يعنی می
G – W                  ند توليد، در يک                قرار داشته باشد، بلکه همان سرماية واحد بهوسبب ادامة ر

و همواره درآن واحد در هردو                  فروشد،     کند و هم دائماً می        زمان هم دائماً خريد می           
شود تا پس از      که يک جزء از اين سرمايه به پول مبدل می                  مرحله قرار دارد. در اثنائی 

شود تا از نو       کاال مبدل می      گردد، جزِء ديگرآن در همان حال به     کاال بدل آن دوباره به
  گردد. به پول تبديل

مثابه وسيلة     کند يا به    دوران عمل می       منزلة وسيلة     که آيا پول در اينجا به اين مسئله
دار    شکل مبادلة کاال بستگی دارد. در هردو حال سرمايه        که به ای است پرداخت، مسئله

بايد دائماً به اشخاص بسياری پول بپردازد و دائماً از بسياری اشخاص پول دريافت                                         
دهد،    يل می نفسه کاری را تشک      دارد. اين عمل صرفاً فنی  پرداخت و دريافت پول، فی

ای وعمليات      موازنه    نمايد، مستلزم محاسبات پرداخت عمل مثابه وسيلة پول به که هرگاه
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آفرين نيست. کار        کار خود يک هزينة دورانی است وکاری ارزش                    تهاتری است. اين
عمليات    داران اين        ای ازعاملين يا سرمايه   شودکه بخش ويژه تر می کوتاه راه مزبور ازاين
  دهند. دار انجام می ة طبقة سرمايهرا برای بقي
بالقوه موجود        ـ سرماية    پول گنج، يعنی صورت ازسرمايه بايد همواره به معينی جزِء

که درشکل     ای کارنياُفتاده خريد، ذخيرة وسايل پرداخت، سرماية به باشد: ذخيرة وسايل
شکل به عقب    کشد، و قسمتی از سرمايه دائماً بدين               افتادن خود را می           پول انتظار راه        

گردد. اين امر عالوه بر اعمال مربوط به وصول، مستلزم اقدامات استحفاظی                                       برمی  
بنابراين درواقع چنين است                  نوبة خود عمل ويژه          که به   گنجينه نيز هست     که   ای است. 

-شود و دوباره درپِیِ پول              می   پرداخت تبديل     دوران و وسايل  وسايل   گنجينه به  پيوسته

گردد.     شود از نو تشکيل می        سررسيده وصول می     های    فروش و پرداخت         که از     هائی   
دارد و از وظيفة خود            صورت پول وجود          که به   اين حرکت دائمی قسمتی از سرمايه             

کند   ای را ايجاب می      کار ويژه که است ازعمل صرفاً فنی سرمايه جداگشته است عبارت
  رود. شمار می ههای دوران ب که در زمرة هزينه و مستلزم مخارجی است

سرمايه، تاآنجاکه          وظايف    به  وابسته فنی عمليات اين کشاندکه می آنجا کار به تقسيم
دارانی       سرمايه    ازعاملين يا     ای ويژه وسيلة بخش دار، به طبقة سرمايه تمام باشد برای امکان

شودکه اعمال مزبور را منحصراً وظيفة خود قرار داده يا در دست خويش                                  تأمين می   
کار دارای معنای           اند. دراينجا نيز مانند مورد سرماية بازرگانی، تقسيم                         ساخته  متمرکز  
آيد، وچون اين           ای درمی      وکار ويژه       کسب  صورت   ای است. وظيفة مذکور به            دوگانه    

گردد تمرکز پيدا        دار انجام می        وکار ويژه برای مکانيسم پولی تمام طبقة سرمايه       کسب  
کسب ويژه      اينجا در درون همين            شود. و باز در        یمقياس بزرگی اداره م             کند و به    می 

های مختلف و مستقل       دهد، خواه از راه تجزية آن به رشته         کار ديگری روی می تقسيم
هائی در داخل همان رشته (ادارات بزرگ،            کارگاه وسيلة تشکيل از يکديگر و خواه به

کار). پرداخت پول،            تقسيم   تر  گسترده    تعداد زيادی دفتردار و صندوقدار، توسعة بازهم     
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تحويلداری، تسوية موازنات، ادارة محاسبات جاری، محافظت وجوه نقد وغيره، جدا           
ی انجام اين       را ب ای را      ، سرمايه   اند    که چنين اقدامات فنی را واجب ساخته                از معامالتی     

  آورد. صورت سرماية پول ـ سودائی درمی ريز شده است به وظايف پيش
وکار ويژه،    کسب صورت دادوستد پول، به يابی استقاللکه ازآنها  عمليات مختلفی

آنست ولذا ناشی از همان          گيرد، ناشی از مشخصات خود پول و وظايف سرچشمه می
  که سرمايه بايد در شکل پول ـ سرمايه انجام دهد. وظايفی نيز هست

ت طورکلّی بدواً با مبادلة محصوال            که چگونه رواج پول به ام من سابقاً نشان داده 
  ١های مختلفه تکامل يافته است. ميان همبودی

المللی    بنابراين تجارت پول، تجارت با پول ـ کاال، بدواً از مبدأ مناسبات بين                                   
نمايند،    مجرد اينکه مسکوکات مختلفة هرکشور هستی پيدا می                 کند. به    تکامل پيدا می     

خود را به      کشور    کنند بايد مسکوکات        که ازکشورهای بيگانه خريد می               سوداگرانی     
مسکوکات محلّی تبديل نمايند و بالعکس، و يا آنکه مسکوکات مختلفه را با نقره يا                             

کسب مبادلة پول        که  کنند. ازآنجاست        مثابه پول جهانی مبادله          طالی غيرمسکوک به       
 ٢پول تلقّی نمود. جديد تجارت طبيعی های ازپايهيکی مثابه به را بايدآن و آيد می وجود به

                                                
  (.Zur Kritik derPol. Ökon.", . 27")ـ۱

ـ "سابقاً در اثر اختالف بزرگی در مورد مسکوکات، چه از جهت عيار و ضرب و چه ازلحاظ مهر و ۲
وکار    که حق ضرب پول داشتند وجود داشت، اين ضرورت درکسب                        نشان شاهزادگان و شهرهائی           

مورد  محلی  پول جا گرديد، همه کوک الزم میوسيلة مس بازرگانی پيدا شدکه هرگاه تصفيه محاسبه به
ها  کردند برای تأمين پرداخت بيگانه سفر می بازارهای از يکی که به گرفت. بازرگانانی استفاده قرار می

ئی  هنگام مراجعت مسکوکات محلی بردند. و همچنين به نيز طال باخود می البته خالص و مقاديری نقرة
پول، مبادلة  تعويض  کسب سبب همين نمودند. به می غيرمسکوک عوض طالیيا گرفته بودند با نقره را که

  وکار بسيارگسترده، و سودآوری نشده درازاِء مسکوکات محلی و بالعکس،کسب فلزات قيمتی ضرب
  (.Hülmann, "Städtwesen des Mittelalters", Bonn, 1826-1829. I. P. 437-438)  گرديد."

 ←را نه... از مبادله يا سند مبادله (حواله)گرفته است بلکه نام آن مأخوذ از  "بانک مبادالت نام خود  
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که درآنجا، برخالف مسکوکات               يابند،    های مبادالتی تکامل می           اس بانک   اس  بر اين   
مثابه پول بانکی يا پول تجاری ــ               مثابه پول جهانی ــ اکنون به            رايج، نقره (يا طال) به            

روند. کار مبادالتی، تاآنجاکه فقط عبارت از حوالة پرداخت برای مسافرين                  کار می به
ر است، سابقاً در رم و يونان از مبدأ کسب                    کشور ديگ     گرکشوری به       ازسوی مبادله      

  گسترش يافته است. معنای خاص صرافی به
کاال (مواد خام برای ساختن اقالم تجملی)، خود پاية                         مثابه   تجارت طال و نقره به     

که وظايف پول را           ، يعنی تجارتی است        ) Bullion tradeطبيعی برای دادوستد شمش (
(کتاب اول، فصل          چنانکه سابقاً توضيح داده شد           نمايد.    مثابه پول جهانی تأمين می           به 

همين بازنويسی])        ۲۴۴[صفحة   ۱۵۸، ج ـ ترجمة فارسی جلد اول، صفحة         ۳سوم، بند 
تسوية     مختلف برای     های دوران ملّیِ   وآمد ميان محيط است: رفت وظايف مزبور دوگانه

                                                                                                       
درشهرهای  ۱۶۰۹از تشکيل بانک مبادالت آمستردام درسال  تعويض انواع پول است. خيلی پيش →

های مبادالتی وجود داشته است...کسب  ها و حتّا بانک گاه کنندگان يا تعويض بازرگانی هلند تعويض
وسيلة بازرگانان  راکه به آنها انواع مسکوکات بسيار مختلفی کنندگان عبارت از اين بودکه اين تعويض

کردند. تدريجاً دايرة تأثيرآنها                  کشور آورده شده بودند با مسکوکات قانوناً رايج عوض می           بيگانه به
مستردام    صورت صرافان و بانکداران زمان خود درآمدند. ولی حکومت آ       يافت... آنها به گسترش می

خطر را مرتفع       آنکه اين     ديد و برای وکار صرافی خطری می شدن فعاليت تحويلداری وکسب در يکی
حال وظيفه داشت تعويض و تحويلداری را  که درعين گرفت مؤسسة بزرگی را بنياد نَهد سازد تصميم

بود.    ۱۶۰۹سال   توأم با قدرت دولتی انجام دهد. اين بنگاه همانا بانک مشهور مبادالت آمستردام                                       
، بنيادگذاری خود را مرهون ضرورت                  هامبورگ    ،  استکهلم ،  ژِن  ،  ونيز  های مبادالت        همچنين بانک   

که هنوز در      اند. از ميان همة اينها فقط بانک هامبورگ است             دائمی معاوضات انواع مسکوکات بوده
ی خاص خود نيست هنوز که دارای سيستم پول روزگار ما باقی مانده است، زيرا در اين شهرِ بازرگانی

  ای محسوس است وغيره." نياز به چنين مؤسسه همواره
  

(S. Vissering, "Handbock van praktische Staathuishoud Kunde", Amsterdam, 1860, I. 

p. 247, 248.) 
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حال،    عين آن. در      وانتقاالت   نقل هنگام به سرمايه برای بهره وجلب المللی بين های پرداخت
های   سوی بازار جهانی وتوزيع ذخائر ميان محيط         حرکت ازمنابع توليد فلزات قيمتی به

از قرن هفدهم هنوز زرگران نقش        مختلف ملّی دوران. درانگلستان طی قسمت بزرگی
المللی در     های بين    پرداخت     که چگونه بعداً تسويه  مسئله نمودند. اين می بانکداری را ايفا

که مربوط به معامالت         يابد وغيره را، مانند همة مسائلی       درون امور مبادالتی تکامل می
گردند و خالصه تمام اشکال ويژة سيستم اعتباری را که در اين مقام                            اسناد بهادار می       

  دهيم. هنوز مورد بحث ما نيستند، در اينجا کامالً خارج از بررسی خود قرار می
مثابه پول جهانی، خصلت ملّی خود را               ور، درکيفيت خود به        پول داخلی هرکش       

سان همه    گردد و بدين       های ديگر بيان می        دهد. يک پول داخلی در پول               از دست می    
که همين فلزات قيمتی نيز،          شود، درحالی        محتَوای طال يا نقرة آن تحويل می               چيز به   

نسبت ارزشی متقابل خود  بايد بهگردش دارند،  منزلة پول جهانی که به مثابه دوکاالئی به
صورت  که تاجر پول به است گری واسطهگردند. همين  که پيوسته درتغييراست، تحويل

وکار مبادالتی و تجارت شمش              کسب   سان  آورد. بدين        وکار ويژة خود درمی             کسب 
مثابه پول داخلی و         ترين اَشکال تجارت پول هستند و از وظايف دوگانة پول به         ابتدائی
  آيند.   هانی بيرون میپول ج

طورکلّی، حتّا از دادوستد              داری و همچنين از دادوستد به               سرمايه    روند توليد     از   
  آيد: دست می داری، نتايج زيرين به پيش از سرمايه مربوط به شيوة توليد

از    آن جزئی     معنای   کنونی به  که از زمان گنج، چيزی صورت اوالًـ گردآمدن پول به
پرداخت وخريد،  مثابه ذخيره ـ مايه وسايل يد همواره درشکل پول، بهکه با است سرمايه

داری از نو         سرمايه    شيوة توليد     که در    سازی است    گنج  موجود باشد. اين نخستين شکل        
سرمايه     اين    الاقل برای    گسترش سرماية بازرگانی يا هنگام طورکلّی به شود و به ظاهر می

المللی    درمورد دوران بين   هم و داخلی د دورانهم درمور  آيد. هردوی اينها وجود می به
ريزد و دائماً          گنج پيوسته روان است، دائماً به درون دوران فرومی                            صادق است. اين      
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کارنرفته  گنج عبارت از سرماية راکد و فعالً به آيد. دومين شکل دوباره ازآن بيرون می
کارنياُفتاده نيز در زمرة آن         نوز بهدر شکل پول است، که پول ـ سرماية تازه انباشته و ه

محافظت،    شامل   بدواً     کند  می   ايجاب     نفسه  فی  اندوزی گنج اين که وظايفی رود. می شمار به
  شود. آن وغيره می حسابداری

خريدها و   هنگام کردن پول به خرج  دارد، يعنی که باحالت اول بستگی ثانياًـ چيزی
ها، تسوية محاسبات       پرداختی   ها ودريافت ختها، انجام پردا هنگام فروش پول به وصول

مثابه يک صندوقدار ساده برای بازرگانان و                      کارها را صراف به         تمام اين    وغيره. بدواً        
  ١دهد. داران صنعتی انجام میسرمايه

                                                
صافی شهرهای    جای ديگر خصلت بدوی و مستقل خود را به                   ـ "نهاد صندوقداری شايد در هيچ              ۱

 ا. لوتساک    کتاب    ند حفظ نکرده باشد. (درمورد منشأ رستة صندوقداران درآمستردام، به                          تجارتی هل
(E. Luzac)   تحت عنوان  "Hollands Rijkdom"                 م مراجعه شود.) وظايف صندوقدارانبخش سو ،

که مشتری وی      قسماً با وظايف بانک مبادالت قديم آمستردام انطباق دارد. صندوقدار از بازرگانانی                          
نمايد. عالوه       کند و در ازاِء آن "اعتباری" در دفاتر خويش باز می              د مبلغ معينی پول  دريافت میهستن

فرستند و وی اين مطالبات را وصول               بر اين بازرگانان مزبور صورت مطالبات خود را برای او می                               
 (Kassiers briefjes)های بازرگانان       گذارد و بالعکس بنا بر حواله آنها می حساب بستانکاری نموده به
آنگاه، بابت  سازد. وی جاری آنان را بابت مبالغ مزبور مديون می دهد و حساب ها را انجام می پرداخت

کند، که فقط دررابطه با              اين اقدامات وصولی و پرداختی، درصدکوچکی برای خود حساب می                               
آورد.      بار می    کار وی به      ای  گيرد، اُجرتی بر         وساطت او ميان طرفين انجام می              که به   اهميت اقداماتی       
کنند برابری داشته باشد، آنگاه              کار می    که با صندوقدار واحدی           های هردو بازرگانی       هرگاه پرداخت

روز مطالبات طرفين           پاکردن روزبه          های مزبور از راه محاسبات متقابل دفتری، از راه پابه                             پرداخت    
گری در     صندوقداری عبارت از همين واسطه         کار ويژة شود. بنابراين وسيلة صندوقداران، تسويه می به

هاست ولذا تصدی امور صنعتی، سودبازی وگشايش اعتبارات آزاد درآن جائی ندارد، زيرا      پرداخت
در اينجا قاعدة کار ضرورتاً بر اين پايه قرار داردکه صندوقدار هيچ پرداختی باالتر از ميزان موجودی 

اثر      Visseringدهد." (      ساب بازکرده است، انجام نمی             که برايشان در دفاتر خويش ح               کسانی   نقدی  
  ←).    ۲۴۳ـ۲۴۴يادشده، صفحة   پيش
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ای و استقراضی       وظايف خود با وظايف قرضه    بر عالوه صرافی عمل اينکه مجرد به
خود،کامالً تکامل        کند، حتّا در نخستين مراحل پيدايش یو معاملة اعتباری پيوند پيدا م

گيرد، در اين         آور مورد بررسی قرار می              آينده، که سرماية بهره           يافته است. در بخش       
نتقال طال يا نقره ازکشوری به                              باره      گفتگو خواهد شد. نفس تجارت شمش، يعنی ا

ی نرخ مبادالت، که       کاالست، که از رو آمد بازرگانی کشور ديگر، فقط عبارت از پی
المللی و نرخ بهره در بازارهای مختلفه است،                      های بين    خود نمودار وضع پرداخت             

پردازد فقط واسطة           گردد. تاجر شمش از حيث اينکه به تجارت شمش می                   تعيين می  
 تحقق اين نتايج است.

  

- هنگام بررسی پول (کتاب اول، فصل سوم)ديديم چگونه حرکات و شکل                             به 
کنند و چگونه حرکت حجم         از مبدأ دوران سادة کاالها تحول پيدا می                 آن  های گيری
کاال،    وسيلة دگرسانی     مثابه وسيلة خريد و وسيلة پرداخت در جريان است به   که به پولی

دانيم،     گردد، و بنا برآنچه اکنون می               وسيلة حجم و سرعت اين دگرسانی تعيين می             به 
يابی    دهد. دست     د بازتوليد کلّ را تشکيل می         ای از رون        اين دگرسانی خود فقط مرحله

صورت مبادلة مستقيم        منابع توليد فلزات مزبور، به   به مصالح پولی، يعنی طال و نقره، از

                                                                                                       
و  جا حملدرآن ،کهونيز: "احتياج و موقعيت محلّی شهر ونيزصندوقداران شهر  های دربارة اتحاديه →

های   هکه اتحادي      نقد دشوارتر از نقاط ديگر است، بازرگانان بزرگ اين شهر را برآن داشت              نقل پول
ای مقدار      صندوقداری تحت شرايط مناسب امنيتی ، نظارتی و اداری برپا دارند. اعضاِء چنين اتحاديه  

خود صادر     کاران   ن سود بستا   هائی به    گذاشتند و برپاية آن حواله             معينی پول در صندوق اتحاديه می             
شد و  افته بود ثبت می     که بدين منظور ترتيب ي  کردند. مبلغ مورد حواله در ستون بدهکاران دفتری می

های   ها نخستين مقدمات بانک         شد. اين اتحاديه         حساب موجودی بستانکار افزوده می                  همان مبلغ به    
ها زياد است، ولی اگر تاريخ تشکيل آنها به               دهند. قدمت اين اتحاديه  اصطالح واريز را تشکيل می به

 ۱۱۷۱سال   که به   های استقراضی دولتی        ه های مزبور با بنگا        کشانده شود، آنگاه اتحاديه         سدة دوازدهم
 )۴۵۴و  ۴۵۳، اثر يادشده، صفحة  Hüllmannاند مشتَبه خواهند شد."  ( تأسيس شده
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گيرد ولذا خود، عيناً            کاال باکاالئی ديگر، انجام می               مثابه   کاالها، مبادلة طال و نقره به              
ز م       زات ديگر     ـن يا فل  ه آ  يابی به    مانند دست    کامالً    بادلة کاالئی است. ولی           ، جزئی ا

مثابه وسيلة خريد و پرداخت وابسته به                 که درگسترة داخلی، حرکت پول به                سان  بدان   
گونه نيز حرکت فلزات پربها در بازار                    همان   کشور است به      کاال در درون          مبادالت    

 که  المللی است، (دراينجا ما از حرکتی                کاالئی در صحنة بين    جهانی وابسته به مبادالت
کاالـ    که باز در شکل       صورت قرضه است، يعنی انتقالی است             بيانگر انتقال سرمايه به         

محيط    بها از   ايم). هرگاه ورود وخروج فلزات  پر         گيرد، چشم پوشيده سرمايه انجام می
کشور باشد و     پول    هی اک  کشور ديگر، معلول ارزش     کشور به محيط دوران دوران يک

 دوران      کاری با    وجه سرو    هيچ  گردد، اين موارد به             ايج ناشی   بودن پول ر       يا از دو فلزی       

روندکه      شمار می   خودسرانة اشتباهاتی به           اصالح    از    نفسه ندارند وتنها عبارت            پول فی   
که خواه اين عمل         سازی بايدگفت      آن بوده است. سرانجام درموردگنج                  دولت مسبب    
دادوستد داخلی يا           ش، اعم از  ای را داشته باشدکه برای خريدوفرو ـ مايه  عنوان ذخيره

فته است و خواه صرفاً شکل موقّت سرمايه                      بيکار        خارجی، تخصيص يا باشدکه  ای 
نشينی ضرور روند         سازی مزبور جز يک تَه          گنج  مانده است، در هردوی اين حاالت                  

  دوران چيز ديگری نيست.
ش، گردش پول درمجموع خود، در اَبعاد، اَشکال و حرکت                          که  اگر درست است     

داری فقط بيانگر         کاال نيست، که خود از ديدگاه سرمايه               چيز ديگری جز نتيجة دوران
                   ران سرمايه است، (ومبادلة سرمايه با درآمد و درآمد با درآمد نيز، تا آن حدوند دور

گنجد)   رسد، در اين مفهوم می          سامان می    فروشی به    که خرج درآمد در تجارت خرده          
  بودن در انجام          که تجارت پول تنها منحصر به واسطه             وم است  خود مفه    آنگاه خودبه      

کاالئی است. خود اين            گردش پول نيست، که خود نتيجة ساده و شيوة بروز دوران                          
کاالئی برای تجارت پول دادة موجودی است.                         مثابه جزئی از دوران             گردش پول به       

وسيلة   که به   پول است   گردش     دهد عبارت از اقدامات فنی               آنچه تجارت پول انجام می
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گنج تشکيل      شود. تجارت پول     تر می تر و ساده گردد، کوتاه تجارت مزبور متمرکز می
که اختياری      سازی را، در حدی          گنج  سازد تا اين    ئی فراهم می ولی وسايل فنی دهد نمی

به  کارنياُفتاد يا ناشی از اختالل در روند بازتوليد نيست)                           است (ولذا بيانگر سرماية به           
منظور وسايل خريد و         کمترين مرز اقتصاداً ممکن برساند. زيرا اگر ذخيره ـ مايه به                           

آن نداردکه         دار يکجا سازمان داده شود، نيازی به                   پرداخت برای مجموع طبقة سرمايه 
داران الزم         بزرگی مقداری باشدکه درصورت تصدی جداگانة هر يک از سرمايه                             به 

مجرد اينکه      کند ولی به     يد فلزات پربها اقدام نمی            بود. سوداگری پول خود به خر               می 
گردد.     آنها را خريداری نمود واسطة تأمين توزيع فلزات مزبور می                              کاالئی     تجارت    

ها را    کند، تجارت پول برابری موازنه                  مثابه وسيلة پرداخت عمل می           تاآنجاکه پول به       
کار   که برای اين       پولی   وسيلة مکانيسم مصنوعی تهاترات از حجم              نمايد و به     تسهيل می  

-حجم پرداخت       نه معيِّنِ  کنندة رابطه و تجارت مزبور نه تعيين کاهد، ولی است می الزم

 )١( ها  هاوس    کليرينگ  ها و در     که در بانک      هائی   ها و چک    های متقابل است. مثالً برات           
آمدهای     مستقل، پی     کامالً   شوند نمايانگرمعامالتی    می بايکديگرمبادله تهاتری) های (اتاق

شود فقط عبارت از         باشند، وآنچه در اين مؤسسات انجام می                  معامالت مشخصی می     
وسيلة   مثابه    به   پول    که  هنگامی   آمدهاست. پی اين تهاتر منظور فنی به وسيلة کاربرد بهترين

کلّی مستقل از تجارت پول          ها به   کند، ابعاد و تعداد خريدها و فروش         خريدگردش می
ئی را که همگام با معامالت مزبور                تواند اقدامات فنی           قط می هستند. تجارت پول ف         

تر سازد و ازآن راه حجم پول نقدی را که برای واگرد آنها الزم است                                      هستندکوتاه    
  کاهش دهد.

که اکنون مورد بررسی ما قرار دارد، يعنی      بنابراين تجارت پول در شکل خالصی
دارد،       کاالئی سروکار       لحظات دوران يکی از فنیفقط با مسئلة اعتباری،  جدا از سيستم

                                                
)۱ (Clearing houses  
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گردش ناشی      که برای پول از اين           ای است    که عبارت ازگردش پول و وظايف مختلفه      
  گردد. می

سازد،که واسطة        طور اساسی ازکاالـ سودائی متمايز می    اين امر پول سودائی را به
صورت   يه را به    کاالـ سرما     کاالئی است و يا حتّا اين روند              کاالها و مبادالت        دگرسانی

که سرماية     نماياندکه غير از سرماية صنعتی است. بنابراين درحالی                     ای می    روند سرمايه     
دهد، شکلی     نشان می     G – W – Gصورت    ای از دوران را به    کاالـ سودائی شکل ويژه

گردد،     دهد و ازآن راه پول دوباره به مبدأ خود برمی         کاال دو بار تغيير جا می که درآن 
سان وسيلة    کند و بدان      که درآن پول دو بار دست عوض می              W – G – Wعکس  بهــ 

توان وجود چنين شکل          شود ــ برای سرماية پول ـ سودائی نمی               کاالئی می     مبادالت    
  اثبات رساند. ای را به ويژه

-ای از سرمايه       هرگاه برای اين وساطت فنی درگردش پول ازجانب بخش ويژه                      

کوچکتر نمودارآن سرماية           مقياسی که به ای ريز شود ــ سرمايه يشداران پول ـ سرمايه پ 
بودند     داران صنعتی مجبور می     صورت بازرگانان و سرمايه که درغيراين ئی است الحاقی

است    G – Ǵ  از    عبارت     که  سرمايه    عام شکل آنگاه ــ ريز نمايند منظور پيش اين خود برای
  – G  ∆Gريـزکننده      ،  برای پيش      Gريخت    شگردد. با پي       در اين مورد نيـز آشکار می  

در اينجا منسوب به عوامل ماهویِ خود دگرسانی      G – Gشود. ولی مداخلة  حاصل می
  آنست. نيست بلکه مربوط به عوامل فنی

که سوداگران پول با آن             ای   که حجم پول ـ سرمايه        و نيز اين نکته بديهی است         
د در دوران بازرگانان و ارباب صنايع است           پول ـ سرماية وارسروکار دارند عبارت از 

  نمايندگیِ    که اينان به      کسانی   دهند جز اقدامات         که سوداگران پول انجام می              و اقداماتی  
  کنند چيز ديگری نيست. می  آنان عمل

ای از اضافه        که سود آنان فقط جزِءکسرشده           همچنين اين مطلب نيز روشن است 
سامان   هائی سروکار دارندکه قبالً به              ط با ارزش     ارزش است زيرا سوداگران مزبور فق                   
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ای سامان     های مزبور فقط در شکل سفته          که ارزش       رسيده است (حتّا نيز درصورتی            
  يافته باشند).

شوند. زيرا      کاال، وظايف به دو پاره تقسيم می                در اينجا نيز، مانند مورد بازرگانی        
وسيلة خود سوداگران         ايد به  گردش پول است ب        که مربوط به     ئی بخشی از اقدامات فنی

  گيرد. کاال وکاالتوليدکنندگان انجام 
  
  
  
  
  

□  
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فصل بيستم

  

  مالحظات تاريخی

  دربارة سرماية بازرگانی
  
  
  

شکل ويژة انباشت پول درمورد سرماية کاالـ سودائی و پول ـ سودائی در بخش          
  بعدی بررسی خواهد شد.

تر از آن      شودکه هيچ چيزی ياوه          نتيجه می   خود   ازآنچه تاکنون بيان شد خودبه             
کاالـ سودائی باشد و خواه در              بودکه سرماية بازرگانی، خواه درشکل سرماية     نخواهد

آنچنانکه      گردد،     تلقّی  ای ازسرماية صنعتی ويژه مثابه نوع سرماية پول ـ سودائی، به شکل
وسيلة   ری وغيره به     مثالً صنايع معدنی، کشاورزی، دامپروری، مانوفاکتور، صنعت تراب                    

گذاری سرماية صنعتی        ای از سرمايه       های ويژه      کار شعبات ولذا محيط        تقسيم اجتماعی    
که در     اين امر که هر سرماية صنعتی، آنگاه   دهند. حتّا يک توجه ساده به را تشکيل می

ـ مثابه کاال     گيرد، کامالً همان وظايفی را به               مرحلة دورانی روند بازتوليد خود قرار می           
عنوان وظايف منحصر سرماية بازرگانی در                 دهدکه به سرمايه و پول ـ سرمايه انجام می

ساخت.   بايستی چنين نگرش خامی را ناممکن می              گردند، می هردو شکل آن تلقّی می
مثابه سرماية بارآور ازسوئی و همين                  که ميان سرماية صنعتی به        هائی   عکس تفاوت     به 
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ديگر وجود دارند بدان سبب در سرمايةکاالـ سودائی          سرمايه درمحيط دوران ازسوی 
که   کنندکه اشکال و وظايف مشخصی          و سرماية پول ـ سودائی وجهة مستقلّی پيدا می             

صورت اشکال و وظايف مستقل جزِء             آورد به      دست می   سرمايه موقّتاً در اين مقام به            
گردند.     جايگزين می      مزبور     جزءِ  ومنحصراً دردرون کنند می ای ازسرمايه جِلوِه جداشده

که   ئی  های مادی   سو و ازسوی ديگر تفاوت ميان شکل تغييريافتة سرماية صنعتی از يک
های   ازماهيت رشته       دارد و    توليدی وجود مختلف های های بارآور درعرصه ميان سرمايه

  خيزد، تفاوت از زمين تا آسمان است. مختلفة صنعت برمی
  

های شکلی    ن اصوالً نسبت به مطالعة تفاوت       که اقتصاددا عالوه بر برخورد خشنی
که توجه او را جلب          های مزبور است       دارد و درواقع فقط طرف وجود مادی تفاوت                        

کند، درمورد اقتصاد عاميانه اين اشتباه برپاية دو علّت ديگر نيز قرار دارد. اوالً                                            می 
گرايش مداحانة         های سود بازرگانی، و ثانياً              ناتوانی اقتصاد عاميانه در ايضاح ويژگی                   

کاالـ سرمايه و پول ـ سرمايه و سپس اشکال سرماية کاالـ                      آن در مورد تلقّی اشکال           
داری هستند،       سودائی و پول ـ سودائی، که ناشی از شکل خاص شيوة توليد سرمايه                        

ـ    دارد)      مثابه پايه مفروض می را به پول کاالئی وگردش از هرچيز دوران که قبل ای (شيوه
  اند. گويا ضرورتاً از نفس روند توليد برخاسته  که هائی بندی زلة صورتمن به

  

ـ   سودائی و سرماية پول           ـ  سرماية کاال      تمايز    وجه    که   شود   پذيرفته     اگر    درواقـع     
گندم و دامپروری و            کشت   که ميان    است  گندم همانند تفاوتی         کشت  به   سودائی نسبت    

گويا توليد و توليد            کندکه   ه بداهت پيدا می       مانوفاکتور وجود دارد، آنگاه اين نکت                      
گويا توزيع       گرددکه     ويژه اين نکته مسلّم می          داری اصوالً يکی هستند و نيز به             سرمايه  

منظور مصرف مولّد باشد يا برای              محصوالت اجتماعی ميان اعضاِء جامعه، خواه به                     
گونه انجام    بايد با واسطة بازرگانان و بانکداران جاودانه همان                              مصرف شخصی، می    

لباس به                 گوشت به     که مثالً مصرف       شود  وسيلـة صنعت   وسيلـة دامپروری و مصرف 
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  ١گردد. دوزی تأمين می لباس
اساسی    شکل  بررسی   وغيره به     ريکاردو  ،اسميثمانند  بزرگ اقتصاديون ازآنجاکه

نی (               سرمايه، يعنی سرماية صنعتی، پرداخته              ند و سرماية دورا ـ پول ـ سرمايه وکاال         ا
ای از روند بازتوليد آن سرمايه                   که خود مرحله       سرمايه) را درواقع فقط از اين حيث                  

ای از      که خود نوع ويژه          اند، در برابر سرماية بازرگانی                  قرار داده        مورد مطالعه      است  
آفرينی، سود وغيره بالفاصله از               که دربارة ارزش            احکامی    اند.    گير افتاده      سرمايه است   

آيند.    شوند مستقيماً با سرماية بازرگانی جور درنمی                  انتزاع می      بررسی سرماية صنعتی    
کنارگذاشته و فقط ازآن           همين جهت اقتصاديون مزبور سرماية بازرگانی را درواقع                       به
از سرماية صنعتی يادآور می                   به  نوعی  که آنان سرماية بازرگانی                شوند. جائی      مثابه 

درمورد بازرگانی خارجی                 که ازآن       ريکاردو     سازند، مانند       بخصوص را مطرح می        
کنندکه سرماية مزبور        کوشند اين نکته را ثابت          گويد، اقتصاديون مزبور می              سخن می 

                                                
که اگر برخی بازرگانی            خردمند از مغز حکيمانة خود چنين بيرون آورده است        (Roscher) روشرـ ۱

توان"  همان خوبی "می نمايند، به نمائی می کننده خصلت مصرف مثابه "وساطت" ميان توليدکننده و را به
کی وکی؟). از اينجا طبيعتاً چنين               کرد (ميان      نمائی   مثابه "واسطه" مصرف خصلت          خود توليد را نيز به        

شودکه سرماية بازرگانی نيز مانند سرمايةکشاورزی وصنعتی جزئی از سرماية بارآور است.            نتيجه می
تواند مصرف خود را تأمين نمايد                که می   که انسان فقط از راه توليد است       گفت انتو بنابراين چون می

کار   هم انجام دهد) و يا اينکه             ليپزيگ   که انسان ناگزير است حتّا بدون معلومات دانشگاه                     (اقداماتی      
صورت نتيجة     برای تمليک طبيعت، واجب است (عملی را که ممکن است "وساطت" ناميد) درآن                               

آمده  اجتماعی ويژة توليد بيرون ازشکلکه  شودکه يک "وساطت" اجتماعی اين می از رتآن عبا طبيعی
است ــ همان خصلت مطلق بايستگی وهمان مرتبت را نيز خواهد داشت.  اينکه وساطت دليل است ــ به

که بازرگانان واسط ميان توليدکنندگان و    چيز است. عالوه بر اين بايدگفت کلمة وساطت حالّل همه
که  کنندگانی توليدکننده، يعنی مصرف کننده درمفهوم مقابل مصرف کنندگان نيستند، (فعالً از رفمص

کنندة محصوالت اين توليدکنندگان با يکديگر و فقط  ايم)، بلکه مبادله کنند، چشم پوشيده توليد نمی
  پذيرد. ای هستندکه همواره در هزاران مورد بدون آنها نيز انجام می واسط مبادله
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  حکمی  آورد). ولی         بارنمی  ارزشی نيز به اضافه آورد (وبالنتيجه هيچ وجود نمی ارزشی به
  بازرگانی خارجی صادق است در مورد بازرگانی داخلی نيز معتبر است.که دربارة 

  
  ٭

  
داری و در درون             ما تاکنون سرماية بازرگانی را از نقطة نظر شيوة توليد سرمايه                        

تنها بازرگانی بلکه سرماية            ايم. ولی نه       قرار داده        مورد بررسی      حدود آن شيوة توليد          
داری است، و درواقع ازلحاظ تاريخی                       تر از شيوة توليد سرمايه          بازرگانی نيز قديمی         

  مايه است.ترين شيوة زيست مستقل سر کهن 
ريز    که از اين بابت پيش         ای   چون چنانکه ديده شد، تکامل تجارت پول و سرمايه  

وجود بازرگانی بزرگ و سپس به سرماية کاالـ سودائی به چيز ديگری            شود جز به می
  دهيم. نياز ندارد، در اينجا فقط سرماية اخيرالذکر را مورد تحقيق قرار می

است و وظيفة آن منحصراً         محيط دوران محبوساينکه سرماية بازرگانی در نظر به
 ای  نيافته   اَشکال رشد     نظراز    صرف   بنابراين      شود،    مبادلةکاالئی    واسطة که اينست از عبارت

شوند ــ هيچ شرط ديگری جزگردش سادة کاال و                 واسطه ناشی می   از دادوستد بی که 
. آنست    شرط وجودی   پول  و کاال گردش پول برای وجودآن الزم نيست. يا بهتر بگوئيم

ران        صورت برپاية آن محصوالت توليد شوند و به که توليدی هرشيوة  از اعموکاال در د
بدوی باشد يا براساس توليد بردگان يا توليد                     های   واردگردند ــ خواه برپاية همبودی                 

داری قرارگرفته باشد ــ در خصلت کاالئی                    بورژوائی يا سرمايه           دهقانی، خرده         خرده   
هائی   کاال روند مبادله و تغييرشکل           مثابه   شود و محصوالت بايد به          نمی  حاصل    ی تغيير  

که در ميان آنها سرماية            های آغاز و انجامی           که همپای آنست از سر بگذرانند. نقطه               
های   کند تعيين شده است عيناً همچنانکه اين نقطه       واسط خودرا ايفا می نقش بازرگانی

که   که ضرورت دارد اينست           شخص است. تنها چيزی     متقابل درمورد پول و حرکت م              
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در اين دو سر، کاال موجود باشد، حاال خواه توليدکاال ازحيث ابعاد خود، تمام توليد                 
را فراگرفته باشد و خواه فقط عبارت از مازادی باشدکه توليدکنندگان خودگردان ،                             

بازار فروريخته          اند به    های مبرم خويش ازآنچه خود توليدکرده                   پس از رفع نيازمندی         
کاالها که شرايط         سرماية بازرگانی فقط در حرکت ميان اين دو منتها، يعنی                          باشند.  

  کند. روند، پادرميانی می شمار می آنها به ای برای شده مقدمتاً داده
گذرد منوط      شود و از دست بازرگانان می  که در دادوستد وارد می حجم توليدی

داری     آوردکه توليد سرمايه            دست می   د را آنگاه به       به شيوة توليد است و حداکثر خو           
شود نه    منزلة کاال توليد می        که محصول فقط به      ای باشد، يعنی هنگامی        کامالً رشديافته

  مثابه وسيلة مستقيم زيست. به
شودکه    که باشد، موجب آن می         شيوة توليدی      ازسوی ديگر، بازرگانی برپاية هر    

آنکه آسايش      الت تخصيص يابند، چه برای          محصوالت بيشتری برای شرکت در مباد              
آنان افزايش يابد.          سازی گنج آنکه امکان بيشتری نصيب توليدکنندگان شود و چه برای

براين                                        بنا  ( توليدکننده مالکين محصوالت مورد نظر هستند. عنوان  ينجا تحت  (درا
سوی ارزش مبادله         گرايش به     شودکه توليد هرچه بيشتر خصلت         بازرگانی موجب می        

  دا نمايد.پي
آنها، اوالً ازلحاظ مادی ــ عبارتست از مبادلة کاالهای        کاالها، حرکت دگرسانی

کاال به پول، يعنی فروش           مختلف با يکديگر، ثانياً از نظر صوری ــ عبارتست از تبديل 
اين اقدامات، يعنی مبادلة      خريد. و وظيفة سرماية بازرگانی به کاال، يعنی و تبديل پول به

گردد. بنابراين سرماية بازرگانی فقط واسط                      از راه خريدوفروش تحويل می                کاالها    
مثابه مبادلة کاال ميان توليدکنندگان مستقيم                    مبادلة کاالهاست، که نبايد از پيش به                 

گذاری (تاآن         تلقّی نمود. در مناسبات بردگی، در مناسبات سرواژ، در مناسبات خراج      
فئودال و دولت       ، اربابدار  گيرند)، برده می رارموردتوجه ق های بدوی حد که همبودی

ها   باشد. بازرگان برای خيلی              که مالک ولذا فروشندة محصول می               ستان است   خراج   
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گردند و درنتيجة         ها در دست او متمرکز می          کند. خريدها و فروش          خريدوفروش می       
ان) وجود     مثابه بازرگ       ميان خريدوفروش و نيازمندی مستقيم خريدار (به   که آن پيوندی

  شود. دارد قطع می
  که بازرگان واسطة مبادلة کاالهای                 ئی  های توليدی      ولی سازمان اجتماعی محيط         

صورت دارائی نقدی وجود             خواهد باشد، باز همواره مکنت وی به    آنهاست هرچه می
کند. شکل سرماية بازرگان همواره همان                 مثابه سرمايه عمل می       دارد و پول او دائماً به     

G – W – Ǵ            يـافتة ارزش       است. سرآغـاز حرکت عبارت از پول، يعنی شکل استقالل
آن سرمايه است. نفس مبادلة کاالها     مبادله است، و افزايش ارزش مبادله هدف مستقل

وسيلة   يافتن به    رسانند، با جدابودن از توليد و انجام                     انجام می     که آن را به        و معامالتی    
لة افزونگری ثروت هستند بلکه ثروت را در شکل                   تنها فقط وسي غيرتوليدکنندگان، نه

دهند. انگيـزة محرک و هدف              که ارزش مبادله است افزايش می                  آن   عام اجتماعی      
،   W – Ǵ و   G – Wمبدل شود. عمليات  G∆ +Gبه   Gکه کننده عبارت از اينست تعيين

،   G∆ + G به Gازدگرسانی،  گذار اين سان لحظات صرفاً به هستند G – Ǵعمل  که واسط
ساز سرماية بازرگانی است حتّا با  که حرکت خصلت G – W – Ǵشوند. اين  نموده می

W – G – W های  ، که دادوستدکاال ميان توليدکنندگان است و درجهت مبادلة ارزش
  کنند، تفاوت دارد. مثابه هدف نهائی خود سير می مصرف به

فته              توليد رشدنايا ئ          هر قدرکه  دارا باشد  نان               تر  بازرگا بيشتر در دست  ی نقدی 
مثابه شکل خاص مکنت بازرگانی            ديگرسخن، دارائی نقدی به            گردد يا به      متمرکز می   

  شود. می گر جِلوِه
مجرد اينکه سرمايه بر خود توليد               داری ــ يعنی به        سرمايه    در درون شيوة توليد          

ـ سرماية بازرگانی         دهد ـ   ای می    کامالً تغييريافته و ويژه            آن شکل   شود و به    مسلّط می  
-است. در همة شيوه       ای   ويژه   گرددکه فقط دارای وظيفة    ای نمودار می منزلة سرمايه به

استحصال مستقيم وسايل زيست خود                              بيشتر جنبة  توليد  توليدگذشته، هر قدر  های 
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وظيفة سرمايه      ) ١( منزلة ممتازترين     توليدکنندگان را داراست، سرماية بازرگانی، بيشتر به
  گردد. ینمودار م

کوچکترين دشواری در درک اين مسئله وجود ندازدکه چرا سرماية                                    بنابراين    
ازآنکه خود توليد تحت استيالی سرمايه درآمده باشد،                       بازرگانی، زمانی دراز پيش               

آن تا سطح معين خود  گردد. وجودآن و تکامل منزلة شکل تاريخی سرمايه ظاهر می به
که   جهت  داری است. اوالً ازآن               ة توليد سرمايه     گسترش شيو   شرط مقدم تاريخی برای          

داری، توليد برای           شرط مقدم تمرکز دارائی نقدی است و ثانياً زيرا شيوة توليد سرمايه   
مقادير     کوچک جداگانه بلکه به         دارد، فروش، نه به مشتريان                بازرگانی را مفروض می         

های شخصی    ن نيازمندی     برآورد      برای داردکه بازرگانی نياز آنست ولذا به الزمة بزرگ
سازد.    خود معامالت بسياری را متمرکز می         درمعاملة خريد کند بلکه نمی خريد خويش

که توليد هرچه       ازسوی ديگر، همة گسترش سرماية بازرگانی در اين امر مؤثر است                            
کاال   از پيش به     آورد و محصوالت بيش     دست بيشتر خصلت معطوف به ارزش مبادله به

با اين وجود، چنانکه ذيالً باز خواهيم ديد، تکامل سرماية بازرگانی                 گردند. ولی مبدل
شيوة ديگر را انجام          گذار از يک شيوة توليد به              که  کافی نيست    آن   خود برای      خودیِ    به 

  داده و ايضاح نمايد.
ذشتة خود به    گ  داری، سرماية بازرگانی از زندگیِ مستقل                    در درون توليد سرمايه  

ترازشدن سودها،        کند و با هم    طورکلّی تنزل می گذاری به سرمايه از ای درجة جزِء ويژه
اين پس ديگر سرماية                  نرخ سود آن به سطح متوسط عمومی تحويل می                از  گردد. 

که با تکامل      ای   بازرگانی فقط عامل سرماية بارآور است و بس. شرايط اجتماعی ويژه     
عکس هرجا     کننده ندارند. به         يينتع   ديگردراينجاجنبة آيند می وجود سرماية بازرگانی به

شده حکمفرما هستند. اين حکم در           کهنه و سپری    که سرماية مزبور تفوق دارد شرايط        

                                                
 ) آمده است.Par excellenceکلمة وصفی با ترکيب قيدی ويژة زبان فرانسه: ( ) در متن، اين۱(
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های   که مثالً شهرهای تجارتیِ صرف شباهت          نحوی   کشور نيز معتبر است به  درون يک
  ١ای. کارخانه گذشته دارند تا شهرهای تری با شرايط بسيار نزديک

که توليد     معناست   اين    مثابه سرماية بازرگانی برابر   متفوق سرمايه به و مستقل تکامل
معنای تکامل سرمايه برپاية شکل اجتماعی               تحت استيالی سرمايه قرار ندارد ولذا به                  

که نسبت به سرمايه بيگانه است و با آن بستگی ندارد. بنابراين تکامل                              توليدی است    
  دارد. اقتصادی جامعه نسبت معکوس مومیع مستقل سرماية بازرگانی همواره با تکامل

-حاکم سرمايه، عبارت از استقالل         مثابه شکل بازرگانی، به دارائی گسترش مستقل

دو منتهای متقابل روند مزبور است و دراين هردو سر متقابل  يابی روند دوران نسبت به 
و منتهای متقابل مزبور        کنند. د    اندکه اقدام به مبادله می      همانا توليدکنندگانی قرارگرفته

مانند همچنانکه اين روند نيز مستقل ازآنهاست. در                     نسبت به روند دوران مستقل می             
که موجب     شود. در اينجا بازرگانی است               وسيلة دادوستد، کاال می           اينجا محصول به     

                                                
آلمانی درنيمة دوم سدة  شناس مورخ وجامعه باخ کيسل ويلهلم( W. Kiesselbach باخ و.کيسلـ آقای ۱

درواقع   (Der Gang des Welthandels in Mittelalter, 1860)عنوان نوزدهم) در اثر خويش تحت 
است.   طورکلّی    شکل سرماية به    سرماية بازرگانی       کندکه درآن        هنوز در پندارهای جهانی زندگی می       

 مومسنکوچکترين اطالعی ندارد وآگاهی او دراين مورد زيادتر ازآقای   دربارة معنای جديد سرمايه

(Mommsen) )1
" از "سرمايه"  Römische Geschichteعنوان "تاريخ رم:  تحت که در اثرش  نيست  )1
گويد. درتاريخ جديد انگلستان رستة ويژة بازرگانان و شهرهای تجارتی      وحکومت سرمايه سخن می

دار و اشرافيت مالی عليه سرماية صنعتی متحد است.                  نيز ازلحاظ سياسی مرتجع و با اشرافيت زمين                
که عوارض      نها از زمانی     مقايسه شود. ت      بيرمنگام    و  منچستر درمقابل      ليورپول    مثالً نقش سياسی شهر   

کامل سرماية صنعتی از سوی سرماية بازرگانی انگليس و                    گرديد، تسلّط      گمرکی غلّه وغيره حذف          
  پذيرفته شد. (Money interest)آريستوکراسی مالی 

) ـ مورخ مشهور آلمانی و محقق مسائل تاريخی دوران باستان                         ۱۹۰۳ـ۱۸۱۷(  Mommsen, Theodor) ۱ـ۱(
ای برای      های تازه      کهن و انتشار اثر معروفش دربارة تاريخ رم باستان زمينه                            های   سياری ازکتيبه     که با بررسی ب      

های   دست داده است. با اين وجود بررسی                 کشورهای اروپای التين، به      تحقيقات درمورد تاريخ باستانی جوامع
 شناسی علمی است. وی در بسياری موارد پندارآميز و مغاير با جامعه
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کاال تحول يابند، کاالهای توليدشده نيستندکه با حرکت                      شکل شود محصوالت به      می 
مثابه    که سرمايه به     شوند. بنابراين نخست در اينجاست   جب پيدايش تجارت میخود مو

صورت سرمايه تحول       گردد. در روند دوران، پول به                    سرمايه در روند دوران وارد می          
کاال   مثابه   صورت ارزش مبادله، به           کند. در دوران برای نخستين بار محصول به              پيدا می

وجودآيد و حتماً هم بايد در              تواند در روند دوران به                 می  آيد. سرمايه      و پول، درمی        
های   وجودآيدکه بتواند دو جهت متقابل روند و محيط                  درون آن روند پيش از آنی به

ئی را که دوران واسطة پيوند آنهاست تحت استيالی خود درآورد. گردش                                  توليدی   
هم   های بسيار مختلفی را به         ا سازمان   های توليدی ب     توانند محيط کاالها می پول و دوران

عمده در جهت ايجاد         طور   به  اپيوند دهندکه بنا بر ساختار داخلیِ خود هنوز توليد آنه     
-محيط آن    يابی روند دوران،که در درون        استقالل کند. اين های مصرف سير می ارزش

ای   نگر وضع دوگانه      کنند، بيا    می سومی بايکديگر پيوند پيدا وسيلة عامل به توليدی های 
که هنوز دوران توليد را زير فرمان خود نگرفته است،                          است. ازسوئی نمايانگرآنست           

 رساندکه    است. ازسوی ديگر می          ای شده عنوان شرط مقدم داده اش با آن به بلکه رابطه
ی عکس هردو     است. به    بر نگرفته خود در مرحلة سادة مثابه را به توليد هنوز دوران روند

دوران تکيه دارد،            اند. روند توليدکامالً بر داری تحقق يافته اين حاالت درتوليد سرمايه
و دوران فقط عبارت از يک لحظة ساده، يک مرحلة گذار توليد است، عبارتست از                       

سازی عناصر توليد       اند و جانشين      توليد شده    کاال صورت که به محصوالتی  رسانی سامان
  ای   سرماية بازرگانی، شکل سرمايه       اند. کاال توليدگشته صورت از بهکه ب  آن محصوالت

                                 ران برخاسته است، ديگر در اينجا جز يکی از اَشکال سرمايه طیوکه بالواسطه از د
  حرکت بازتوليد خود چيز ديگری نيست.

که طبـق آن تکامل مستقل سرماية بازرگانی در نسبت معکوس درجـة                            قانونی   
(داللی)       گری   تجارت واسطه   ويژه درتاريخ گيرد، به داری قرار می مايهتوليد سر پيشرفت

(carrying trade) ها وغيره ديده  ها، هلندی ها، ژِنی گردد، چنانکه نزد ونيزی نمودار می
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کشورهای خودی        شود. دراين تجارت نفع عمده از راه صدور محصوالت خاص                           می 
که ازلحاظ بازرگانی و              جماعاتی   وسيلة مبادلة محصوالتی          شود بلکه به    حاصل نمی  

نکرده                  قتصادی رشد  ا و به      اوضاع ديگر  ند  توليدکننده                ا استثمار هردوکشور  وسيلة 
خود، جدا از هردو منتهای       دراينجا سرماية بازرگانی درحالت خالص ١آيد. دست می به

شود.   که سرماية مزبور ميان آنها واسطه است، ديده می                    ئی  های توليدی     مبادله و محيط
-های تشکيل سرماية بازرگانی است. ولی انحصار واسطه                  ين يکی از عمده سرچشمها

نسبت پيشرفت تکامل اقتصادیِ           رود و با آن خود اين تجارت نيز، به                    گری از بين می       
کرد و عدم رشد آنها پاية زندگی اين  که تجارت آنها را دوسويه استثمار می هائی خلق

گری، اين       رود. درمورد تجارت واسطه                 ل می  گر بود، رو به اضمحال          تجارت واسطه     
شود بلکه اُفول      گر می   ای از بازرگانی جِلوِه              صورت اُفول رشتة ويژه           تنها به   پديده نه    

آنها را که برپاية اين            طورکلّی ثروت بازرگانی      پيشه و به کشورهای صرفاً تجارت تفوق
ای   ده عبارت از شکل ويژه         گرانه استقرار يافته بود در بر دارد. اين پدي                   واسطه تجارت

وسيلة سرماية صنعتی، در جريان پيشرفت              شدن سرماية تجارتی به        که درآن تابع        است 
براين نمونة بارزی از نوع وشيوة عمل سرماية           گردد. عالوه داری، بيان می توليد سرمايه

کلّی  طور   تنها اقتصاد مستعمراتی به          هنگام استيالی مستقيم بر توليد، نه            بازرگانی را به         

                                                
شده و اقالم تجملی        کاالهای ساخته   ترين ن شهرهای بازرگانی ازکشورهای ثروتمند ظريفـ "ساکني۱

کردندکه اينان  دربرابر غرور مالّکان بزرگ زمين عرضه می غذائی کردند وچنان قيمت صادر می گران
ر های خويش را بابت آن واگذا  کرده و مقادير بزرگی از مواد خام زمين کاالها را خريداری حريصانه

خام يک  ازمبادلة محصوالت بزرگی از اروپا دراين ايام عبارت سان بازرگانی قسمت  نمودند. بدين می
اينکه سليقة  محض به تربود... پيشرفته صنعت ازلحاظ بودکه کشوری شدة ساخته دربرابرمحصوالت کشور 

-درهزينه آنکه برای انبازرگان گرديد،آنگاه می مهمی تقاضای برانگيختن وموجب شد می همگانی مزبور

  زدند." جوئی نمايند، دست به تأسيس مانوفاکتورهای مشابهی درکشور خود می ونقل صرفه های حمل
(A. Smith: "Wealth of Nations", Amsterdam, London, 1848, Book III, chap. III, p. 267.) 
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نَحوِکامالً مشخص      را به     نمونه  دهد بلکه اين می دست اصطالح مستعمراتی) به (سيستم به
  دارد.    اقتصادکمپانی قديم هند شرقی هلند عرضه می

است، سود بازرگان   G – W – Ǵازآنجاکه حرکت سرماية بازرگانی عبارت از  
بر    گيرد و بنا     دوران انجام می          که در درون روند            شود  وسيلـة اعمالی حاصل می       اوالً به

دهـد، و ثانياً سود مزبور در               آن در دو معاملة خريد و فروش روی می                      اين حصول     
از انتقال،      رسد. بنابراين عبارت از سود ناشی سامان می آخرين عمل، يعنی درفروش، به

profit upon alienation 

که   ا هنگامی  گويا ت     که،     نمايد   چنين می  )  ٢( است. در نظر اول  )١(
شوند، سود ناب و مستقل بازرگانی غيرممکن               ارزش خود فروخته می محصوالت بنابه

عمل مبادلة      است. پس اين      ترفروختن قانون بازرگانی   منظورگران باشد. ارزان خريدن به
که همة کاالهای مختلف،         ها نيست. اين امر تاآنجا متضمن مفهوم ارزش است                    معادل   

روند.     شمار می   کار اجتماعی به    کيفی همة آنها معرف و ازلحاظارزش ولذا پول هستند 
آن محصوالت با       که طبق ئی آنها دارای مقادير ارزشی يکسانی نيستند. رابطة کمی ولی 

کاالئی     آنهـا شکل   کامالً تصادفی است. هنگامی            شوند بدواً امـری        يکديگـر مبادله می     
باشند، يعنی مبيِّن چيزی هستندکه عيناً در             پذير   طورکلّی مبادله      گيرندکه به     به خود می    

منظور مبادله بيش از پيش اين جنبة              سومی نيز هست. ادامة مبادله و بازتوليد منظّم به                   
کننده بلکه برای        برد. ولی نه بدواً برای توليدکننده و مصرف                       تصادفی را از بين می          

سنجد و تفاوت آن را  ها را برحسب پول می که قيمت دو، يعنی بازرگان واسط ميان آن
  سازد. بودن را برقرار می که وی معادل وسيلة همين حرکت است زند. به جيب می به

گرانه ميان دو طرف           درآغاز سرماية بازرگانی تنها عبارت از حرکت وساطت                         
وجود    وسيلةآن سرمايه به    که به است که برآنها استيال ندارد، ميان شرايط مفروضی  است

                                                
)۱( profit upon alienation سود ناشی) استوارت جيمس که است اصطالحی انتقال) از James Steuart 

  کند. ارزش" مطرح نموده وتحليل می های اضافه کار برده است و مارکس دراثرخود دربارة "تئوری به

  (prima facie)) در متن به التينی: ۲(
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  اند. نيامده
منزلة شکل    مثابه معيار ارزش و وسيلة دوران، بلکه به                     تنها به   نچنانکه پول نه     آ  هم 

،  بيرون  W – G – Wکاالها،  کاال ولذا ثروت وگنج از درون شکل سادة گردش مطلق
،  پول وگنـج       G – W – Ǵنيـز از شکل دورانی سرماية بازرگانی،          آيد، همانگونه می
  پذيرد. شود و افزايش می وسيلة انتقال حفظ می رفاً بهآيدکه ص صورت چيزی درمی  به

کردند     می  جهان زندگی        درفواصل) ١(ابيقورخدايان  مانند  باستانی پيشة تجارت اقوام
زيستند. دادوستد          جامعة لهستان می      های]    [اليه    يا بهتر بگوئيم مانند يهوديان در مسامات                 

مثابه بازرگانی         پيشه، به    قوام تجارت      رشديافته وا  مستقل وکالن تجارتی نخستين شهرهای
کردند     که درشرايط بربريت توليد می      صرف، برپاية معامله بااقوامی قرارداشت وساطتی

  نمودند. اينها نقش واسطة معامالت ميان آنها ايفا می و
داری، بازرگانی حاکم بر صنعت بود، و در جامعة        در مرحلة مقدم جامعة سرمايه

کند، تأثيربيشتر       که عمل می    ه بازرگانی در درون آن جماعاتی آنست. البت جديد عکس
و معيشت را     [رفاه]      که وسايل ترفيه      نمايد. و درحالی          آنها اعمال می       ياکمتری در وضع       

کند تا با استفادة مستقيم از محصوالت، توليد را هرچه بيشتر                        برای فروش وابسته می           
انحالل    را به     کهنه  مناسبات ه بازرگانیک درآورد. ازاينروست مبادله ارزش تحت استيالی

دهد. ديگر تنها به برداشت مازاد توليد اکتفا                       کشاند. گردش پول را افزايش می                  می 
خود   های توليد را به        برد و همة رشته      آرام خود اين توليد را فرومی       کند، بلکه آرام نمی

                                                
 ۱۵۱[صفحة  ۱۰۹ايم (جلد اول ترجمة فارسی سرمايه، زيرنويس صفحة  ) چنانکه سابقاً متذکر شده۱(

(ذيمقراطيس) دموکريت برعقايداساساًمبتنی )که Epicures ابيقور (يا اپيکورسفلسفة  )، بازنويسی] همين
ای  خدايان وظيفه دانَد برای اليتجزّی) می ها (جزِء اتم است، چون تحوالت عالم را نتيجةحرکات اتفاقیِ

توانند  )هستند نمیintermonde العوالم دنياها (بين درفواصلِ آنهاچون که ومعتقداست نيست قائل درجهان
پيشه ذکرشده تقريباً  که درمتن راجع به اقوام تجارت ای درامور جهان ومردم تأثير داشته باشند. انديشه

 ) آمده است. بازنويسی] همين ۱۵۱[صفحة  ۱۰۹ص بندی در جلد اول سرمايه ( با همين فورمول
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به سرشت جماعت    آور تا درجة زيادی بسته  سازد. معذلک اين تأثير انحالل وابسته می
  توليدکننده است.
که سرماية بازرگانی واسطة مبادلة محصوالت جماعات رشدنيافته                             تا هنگامی   

سازی و اغفال دارد، بلکه در قسمت اعظم                    تنها صورت مغبون  است، سود بازرگانی نه
نظر از اينکه سرماية بازرگانی تفـاوت ميان                     شود: صرف     خود از آن منبـع ناشی می          

آورد (واز اين لحاظ در                 تصرف خود درمی         توليدکشورهای مختلفه را به            های   قيمت 
که در    های توليـدی      ، شيوه    کند)   کاالها تأثير می       ساختن و تعيين ارزش          تراز    مورد هم    

که سرمايةبازرگانی بخش سترگی            جماعات مزبور حکمفرماست خود متضمن اينست 
  جماعاتی     بودن ميان        سبب واسطه   سماً به خود درآورد، ق          تملّک  را به  محصول  از اضافه

به         اساسی    که توليدشان هنوز  مصرف است و برای سازمان             ارزش        به   معطوف    طور 
شود ولذا     که درگردش وارد می             طور کلّی فروش جزئی از محصول              آنها به      اقتصادی    

اصوالً خود فروش محصوالت بنا بر ارزششان دارای اهميت درجه دوم است، و قسماً         
بازرگان     که با    محصول   کهن توليد، صاحب اصلی اضافه          های   که در شيوه     جهت  زآن   ا 

فئـودال، دولت (مثالً فرمانروای                   دار، ارباب           گيرد، يعنی برده         طرف معامله قـرار می          
که معطوف به وسايل تجملی و رفاهی است                ، نمايندگان ثروتی هستند           مستبد شرقی)    

که از دوران         درجائی     آدام اسميث     سترد، آنچنانکه      گ  و بازرگان در برابر آنها دام می                  
است.    درستی پِی برده       اين نکته به     ايم به    گويد و ما قبالً ازآن يادکرده                فئودال سخن می  

، ١جا بيانگر يک سيستم غارتگرانه است            سروریِ سرماية بازرگانی همه              تفوق    بنابراين    

                                                
اينکه     از   راهزنان وجود دارد، حاکی       زادگان يا ـ "اکنون نزد بازرگانان شکايت مفصّلی دربارة نجيب۱

- شدن، مضروب تجارت بپردازند و از اين جهت بايد مشقّات زندانی آنان با چه مخاطرة بزرگی بايد به
هائی را     شدن را تحمل نمايند. ولی البته اگرآنان در راه عدالت چنين رنج                              دادن و لخت     گشتن و باج

ناحق و برخالف        که به   بودند... ولی هنگامی            مقدسی می  متحمل شده بودند اين بازرگانان چه افراد                     
 ←وسيلـة بازرگانان در سراسر جهان و حتّا ميان خود آنان                      ها به  ها و راهزنی مسيحيت چنين دزدی
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يم وجديد مستقيماً با چپاول         های قد    پيشة دوران       آن نزد اقوام تجارت      همچنانکه تکامل
است.    درآوردن مستعمرات پيوند يافته                رقيت ربائی وتحت دريائی، برده قهرآميز، دزدی

                                                                                                       
ستانده  ناحق ثروت به آن که خداوند چنين مقدر سازدکه است جای شگفتی چه دهد،آنگاه روی می →

گردند؟... و   ربوده شود وحتّا خود آنان بابت اين ماجرا سر ببازند و يا زندانیدوباره از دست برود ويا 
کنند و مانع ازآن         های غيرعادالنه را با اعمال زور قانونی مجازات             که اين قبيل تجارت بر اميران است

ن آور ازسوی بازرگان سرکيسه شوند. چون آنها چني  های ننگ که زيردستان آنان با چنين شيوه شوند
کيفر دهد.      وسيلة آنان ناحقّیِ بازرگانان را                ها و راهزنان را الزم دارد تا به                    کنند، خداوند شواليه         نمی 

مثابه شياطين پروردگار باشند، همچنانکه او سرزمين مصر و همة جهان را با  ها و راهزنان بايد به شواليه
دست  پس خداوند يک بدکاری را به  سازد. وسيلة دشمنان ويران می کند ويا به دست شياطين تنبيه می

ها کمتر از بازرگانان راهزنند. از                   زند، بدون آنکه خواسته باشد بفهماندکه شواليه                  بدکاری ديگر می     
ها ساالنه يکی دو بار يک يا دو              دزدی مشغولند، شواليه           که بازرگانان هرروز در تمام جهان به      زمانی

تو           کندکه می    تحقق پيدا می      ) 1
1(   (Esaie)  ازايه     کنند" ـ "قضاوت        نفر را لُخت می      گويد: پادشاهان 
آويز     دزديده است حلق        گولدن   يا نيم    گولدن      که يک   کسی  دستور آنان      اند. زيرا به        شريک دزد شده 

کنند،  تر ازديگران دزدی می داستانند ولذا امن دزدند هم شود، ولی ايشان باآنهاکه تمام مردم را می می
آويزند باقی بماند. همچنانکه              دار می     کوچک را به      گويند دزدان بزرگ دزدان         که می تا درستی مثَلی
-پوسند ولی دزدان بيت        اند و می ها نشسته گفته است: دزدان حقير در زندان )2
1(کاتونسانسور رومی 

کالم خداوند در اين باره چه خواهد بود. پروردگار                             گردند. ولی عاقبت         المال با زر و ديبا آزاد می                
گويد: پادشاهان و بازرگانان، دزدی با دزد ديگر، مانند سرب و                          می )3
1(قيلزيچنان خواهدکردکه آن

  بازرگانی." ماند ونه نه شهرياری ديگر می شهر شوند، چنانکه درحريق يک سنگ باهم يکجا ذوب می
(Martin Luther, Bücher von Kaufhandel und Wucher) جارت هائی دربارة ت :کتابمارتين لوتر

  .۱۵۲۷سال  و ربا ـ مربوط به
آمده، که بنا بر تورات نام برادر ارشد يعقوب فرزند اسحق وربقاه است ولی اين                                       ESAUدر چاپ اول        )۱ـ۱(

  است. عيسايه ياازايه  نام قول از يک شخصيت ديگر تورات به نقل
ـ دولتمرد و نويسندة رومی ــ مدافع                قديمی ـ   کاتون      پيش از ميالد) ملقّب به      ۱۴۹ـ ۲۳۴( Catoيا  Caton) ۲ـ۱( 

  دار و زميندار. اشرافيت برده
 ) يکی از چهار پيامبر بزرگ يهود (سدة ششم پيش از ميالد).يزقيل( EZECHIEL) ۳ـ۱(
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  هاوغيره. هلندی ها، پرتقالی ها، ونيزی رم وبعدها نزد و )١(کارتاژ است درمورد چنين بوده
رزش   گيری توليد را بر پاية ا            جا سمت    سرماية بازرگانی همه           تکامل تجارت و      

آن   سازد و به     کند، آن را متنوع می           دهد، ابعاد توليد را بزرگتر می                 گسترش می    مبادله  
پول جهانی می                   شمول می   خصلت جهان     به  مبدل  پول را  جهت        بخشد،  بدين  کند. 

توليد پيشين     های   کنندة سازمان       صورت عامل منحل       جا کمتر يا بيشتر به       تجارت همه    
گون خود عمدتاً متوجه ارزش مصرف هستند.                  گونا   کندکه در همة اَشکال         عمل می  

کند، در     های توليدکهن تأثير می          ولی مسئلة اينکه تا چه اندازه درمورد انحالل شيوه                       
های توليد است. اما اينکه             آن شيوه    مرحلة اول وابسته به استحکام و ساختمان درونی                    

جانشين شيوة قديم       کدام شيوة نوين توليد          انجامد، يعنی      کجا می   اين روند انحالل به          
  خصلت خود شيوة توليد قديم           ندارد، بلکه وابسته به            گردد، با بازرگانی بستگی              می 

اقتصاد مبتنی      است. در جهان باستان تأثير تجارت و توسعة سرماية بازرگانی همواره به      
شود، و يا نيز، بنا بر نقطة آغاز حرکت، فقط سيستم بردگی                         داری منجر می        بر برده    

ری را، که معطوف به توليد وسايل معيشتی مستقيم است، به سيستمی مبدل                       پدرساال   
عکس در جهان معاصر تأثير عمل آن             ارزش است. به        سازدکه متوجه توليد اضافه           می 

آيدکه خود اين          گفته شد چنين برمی     کشاند. ازآنچه         داری می       به شيوة توليد سرمايه       
کامالً غير از تکامل سرماية             اندکه     واحوال ديگری بوده              نتايج نيز وابسته به اوضاع            

                                                
)۱ (Carthage ها در شمال (در حوالی تونس)               فنيقی وسيلة   پيش از ميالد به       ۸۱۴که در سال      ـ شهری

جمهوری مقتدری درآمد  صورت يک بزرگ خود به تجارت دريائیزودی درنتيجة  گرديد وبه تشکيل
رانی و بازرگانی خود را تا                 که در سيسيل و اسپانيا و نقاط ديگر اروپا مستعمراتی تشکيل داد وکشتی  

-کار را به جنگ     کارتاژ و رقابت بازرگانی اين دولت بخش شمالی اقيانوس اطلس توسعه داد. قدرت

که تحت    رفت. اين منازعات   شمار می ه مقتدرترين دولت جهان آن روز بههای خونينی با رم کشاندک 
شکست  پيش از ميالد به ۱۴۶کشيد، سرانجام در سال  سال طول ۱۱۸بيش از  پونيکهای  عنوان جنگ

 گرديد. قطعی و انهدام کارتاژ انجاميد. ازآن پس اين شهر و متصرفات آن جزئی از امپراتوری رم 
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  بازرگانی است.
است           امری سرشتی  به   اين خود  ز صنعت            که  ا گشتن صنعت شهری  مجرد جدا

آنها    کشاورزی، محصوالت آن از همان آغاز جنبة کاالئی داشته باشند ولذا فروش                                   
ی و از    داشتن بازرگانی به تکامل شهر           نيازمند پادرميانی بازرگانی باشد. بنابراين تکيه                     

خود آشکار است. با اين           خودیِ   گسترش بازرگانی به سوی ديگر بستگی اين تکامل به
گسترش بازرگانی حرکت            پای   وجود مسئلة اينکه تا چه اندازه پيشرفت صنعتی پابه                    

دارد. رم باستان در دوران متأخر      که با شرايط ديگری بستگی است کلّی امری کند به می
ای ازگسترش رسانده بودکه قبالً هيچگاه در         ی را به درجهسرماية بازرگان جمهوريت،

صنايع    پيشرفتی درتکامل    که هيچگونه ازآن وجود نداشت، درحالی جهان باستان باالتر
و ديگر شهرهای يونانی اروپا و           )١(کورينتکه در شهر  آن روی نداده بود، درصورتی

همراه بود. ازسوی ديگر          آسيای صغير ترقی بسيار پيشرفتة صنعت باگسترش بازرگانی 
بازرگانی       وگسترش سرماية دادوستد آن، روحية وشرايط شهری تکامل درست برخالف

  نيافته وکوچنده است. غالباً ويژة اقوام اسکان
های شانزدهم و هفدهم،           های بزرگ سده       که انقالب     در اين امر ترديدی نيست            

سرماية بازرگانی       درجة رشد  که همراه با کشفيات جغرافی، در بازرگانی بروز نمود و
نظريات کامالً       موجب پيدايش        که  است  ــ درست همين واقعيت      ) ٢( را سريعاً ترقی داد         

                                                
)۱ (Korinth  ياCorinthe )جزيرة  ترين شهرهای يونان باستان واقع در شبه ) ـ يکی از شکوفاننترکو

گرديد.اين شهرکه باشهرهای  وسيلة روميان ويران پيش از ميالد به ۱۴۶سال که به Pléponnèse پونز پله
-ای از نيرومندی رسيده بودکه مستعمره چنان درجه ورزيد ازلحاظ اقتصاد به آتن و اسپارت رقابت می

بندری است در       کورنت   های بسياری را در نقاط مختلفة يونان تأسيس نموده بود. امروز شهر                           نشينی
  .کورنتکنار خليج 

های شانزدهم       نتيجة کشف جزاير هند غربی و قارة آمريکا و راه دريائی به هندوستان، در سده ) در۲(
 ← خود  وغيره اهميت ژِن ،ونيزقبيل های بازرگانی تغيير نمود. شهرهای شمالی ايتاليا از و هفدهم راه
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توليد فئودالی به           شيوة   گذار از      را درتسريع        ای   عمده    ــ مرحلة    است  آميزگرديده       اشتباه  
شدن توسعة ناگهانی بازارجهانی، چند برابر                  دهند.    می   تشکيل  داری      توليد سرمايه      شيوة 
 برمحصوالت    کشورهای اروپائی برسرتسلّط           چشمی ميان کاالهای درگردش، هم ميزان

پراندن سدهای فئودالی            امور در اين مستعمراتی، همة ذخايرآمريکائی، سيستم و آسيائی
توليد جديد، در دوران بدوی خود،                     اند. با اين وجود شيوة      توليدی سهم اساسی داشته

که شرايط آن در درون            يافت   ، فقط در جاهائی رشد می         يعنی در دوران مانوفاکتوری       
و  ١وجود آمده بود. مثالً خوبست هلند را با پرتقال مقايسه نمود.                             قرون وسطا قبالً به       

اگر توسعة ناگهانی بازرگانی و ايجاد بازار جهانی نوين در سدة شانزدهم و قسماً باز                               
توليد     ة توليدکهنه و رونق شيوة          در سدة هفدهم، تأثير بسيار نيرومندی در اُفول شيو                      

                                                                                                       
اطلس قرار داشتند (پرتقال، هلند،  اقيانوس که درسواحل آنهاکشورهائی جای را از دست دادند و به →

اين    کاپيتال به     دست آوردند. اشارة مصنف             اسپانيا و انگلستان) در بازرگانی جهانی نقش عمده را به                        
  گرديده است. ت بازرگانی جهانیکه موجب دگرگونی در سياد تغييرات مهم است

 

تا چه درجه پايه                            ۱ اينکه  نويسندگان قرن هجدهم، دربارة  هائی چون ماهيگيری، مانوفاکتور و                  ـ 
اند.  کرده اند، مفصّالً تحقيق نظر از شرايط ديگر) سهم مهمی در پيشرفت هلند داشته کشاورزی (صرف

آسيائی،    به ابعاد و اهميت بازرگانی              که  گذشته  ات مراجعه شود. ــ برخالف نظري          )1
1(ماسیمثالً به اثر 
اين بازرگانی پربها داده شود.                 که به   شد، اکنون مد شده است  بها داده می  کم باستانی و قرون وسطائی

بهترين وسيله برای شفايافتن اين پندار بررسی صادرات و واردات انگلستان درآغازسدة هجدهم و                                     
ت امروزی است. با وجود اين ميزان صادرات و واردات انگلستان در                      مقايسة آن با صادرات و واردا

2
1(آندرسونکنيد به  مراتب بزرگتر بود. (نگاه آن زمان از هرکشور بازرگانی ديگری به (  Anderson  �
  و بعد.) ۲۱۱، ص  (History of Commerce)بازرگانی  تاريخ

از نمايندگان اقتصادکالسيک بورژوائی.         گليسی، يکی) ـ اقتصاددان ان۱۷۸۴(وفات: سال Massie, Joseph) ۱ـ۱(
  اثر مورد استناد دارای اين عنوان است:

"An essay on the governing causes of the natural rate of interest", London, 1750.  
ی ) ـ  اقتصاددان اسکاتلندی و صاحب اثری دربارة تاريخ بازرگان                              ۱۷۶۵ـ  ۱۶۹۲( Anderson, Adam) ۲ـ۱(

(History of Commerce) . 
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وجود آمد،       از آنکه به      پس    داری     توليد سرمايه      اعمال نمود، برپاية شيوة             داری     سرمايه  
دهد.    توليد را تشکيل می        خالف اين پديده روی داد. بازار جهانی خود پاية اين شيوة                    

ليد نمايد،    مقياس بزرگتری تو        اينکه دائماً به       ازسوی ديگر، ضرورت ذاتی اين شيوه به                 
که   که ديگر تجارت نيست         نَحوی   کند، به    گسترش دائمی بازار جهانی را ايجاب می                   

که دائماً بازرگانی را دگرگون           نمايد، بلکه اين خود صنعت است صنعت را منقلب می
سازد. سيادت بازرگانی نيز اکنون با تفوق بيشتر ياکمتر صنعت بزرگ پيوند يافته                               می 

که مثالً انگلستان را با هلند مقايسه نمود. تاريخ اُفول هلند                ستاست. در اين مورد خوب
که زير فرمان       منزلة کشور متفوق بازرگانی، عبارت از تاريخ سرماية بازرگانی است                 به

که استحکام درونی و ساختار پيش از       ای از موانعی گيرد. نمونه سرماية صنعتی قرار می
دهند،    آور بازرگانی قرار می              برابر تأثير انحالل         های ملّی توليد در     داری و شيوه سرمايه

شود. در اين        ای چشمگير ديده می         گونه   در مناسبات انگلستان با هندوستان و چين به               
کوچک و صنعت خانگی پاية گستردة شيوة توليد را                 کشاورزی   کشورها وحدت ميان

تنی بر  ای مب    های دهکده      دهد، که درمورد هندوستان بايد شکل همبودی                    تشکيل می  
که بدواً نيز در چين وجود           مالکيت مشترک زمين را نيز برآن افزوده، اين شکلی است

ستانان، قدرت مستقيم         مثابه فرمانروايان و بهرة زمين                ها در هند به     داشته است. انگليسی
 کوچک   های اقتصادی   همبودی  اين مگر کاربردند تا سياسی واقتصادی خودرا يکباره به

ساز داردکه        تجارت آنها فقط تا آن حد در اين مورد تأثير دگرگون           ١.را ويران سازند
العاده  آنان، ريسندگی و بافندگی را که يکی از اجزاِء فوق کاالهای وسيلة قيمت نازل به

                                                
آوری) را        ای (در عمل شرم        ـ اگر تاريخ ملّتی باشدکه تجربيات اقتصادی ناموفّق و واقعاً احمقانه                            ۱

کاريکاتوری از         بنگاله  عرضه نمايد، همانا تاريخ ادارة اقتصادی انگلستان در هندوستان است. آنها در   
مالکی    کاريکاتوری از خرده             شرقی هندوستان    وجودآوردند، در جنوب    زمينداری بزرگ انگلستان به

های اقتصادی هندی برپاية              ايجاد نمودند، در شمال غربی، تاآنجاکه برايشان ممکن بود، همبودی                               
 کاريکاتور اين نهاد مبدل ساختند.  مالکيت اشتراکی زمين را به
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سازد و    دهد، منهدم می       پيوند اين وحدت توليد صنعتی ـ کشاورزی را تشکيل می                     هم 
کننده بسيارآهسته        در اين مورد نيز اين تأثير منحلپاشاند. حتّا  سان همبودها را می بدين

کمتراست.    رساند، اين تأثير باز هم           که قدرت سياسی مستقيماً ياری نمی   است. در چين
کشاورزی و مانوفاکتور             که از پيوند مستقيم        جوئی در وقت        پهناوری اقتصاد و صرفه          

ت بزرگ، (که در         ای در برابر محصوال           گردد، در اينجا پايداری سرسختانه                ناشی می  
دهند.   شوند)، از خود نشان می جا نافذ روند دوران وارد می های همه آن برج های قيمت

های توليد آسيائی را دست نخورده               برخالف بازرگانی انگليسی، تجارت روسی پايه                   
    )١( گذارد. باقی می

بل اقتصاد    گيرد. در نقطة مقا         گذار از شيوة توليد فئودالی به دوگونه انجام می                        
ای است،     که بسته به سيستم رسته     ورانة شهرهای قرون وسطائی              طبيعی و صنعت پيشه   

ساز. يا     شوند. اين راهی است واقعاً دگرگون                  دار می     توليدکننده، بازرگان و سرمايه               
گردد. هرچند راه اخير ازلحاظ تاريخی            اينکه بازرگان خود مستقيماً برتوليد حاکم می

قرن هفدهم، که         انگليسی   ) ٢( فروشان    کند ــ مثالً مانند پارچه        می  گذار ايفا      نقش حالت   
آنها پشم مورد نيازشان را              دادند، به        بافندگی مستقل را تحت نظارت خود قرار می                   

خود راهی نيست        خودیِ خريدند ــ ولی معذلک اين به فروختند و پارچة آنها را می می
مثابه  را به کند وآن شترآن شيوه را حفظ میکهنه را متحول سازد، بلکه بي که شيوة توليد 

دار در  کارخانه دارد. مثالً هنوز در اواسط سدة حاضر وضع شرط مقدم اين راه نگاه می
بافی و توربافی انگلستان اکثراً چنين بودکه                     صنايع ابريشم فرانسه، در صنايع جوراب                

حفظ همان حالت        افقط اسم صنعتگر داشت ولی درواقع بازرگانی بودکه نساجان را ب    
                                                

داری ويژة خود را، که                هد تا توليد سرماي      رب  کار می    آلودی به      های تب    کوشش  که روسيه    ) از زمانی ۱(
آسيائی مجاور اختصاص يافته است،گسترش بخشد، اين امر نيز                        حصراً به بازار داخلی و بازارهای         من

 در شُرف تغييريافتن است. (ف. انگلس)

 ذکر شده است. Clothier ) در متن عين اصطالح انگليسی۲(
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که    شد سان اعمال می       داشت و تسلّط بازرگان بدين              کار وامی       گذشته به   پراکندگی     
سان مانعی در      جا به   اين سيستم همه    ) ١( کردند.     کار می    بافندگان مزبور درواقع برای وی    

رود.     آن شيوه ازبين می         با تکامل     گيرد و    داری قرار می          برابر شيوة توليد واقعاً سرمايه            
کند،   که شيوة توليد را منقلب سازد، تنها وضع توليدکنندگان مستقيم را بدتر می                     آن بی

ازکارگران         بدتر    آوردکه دارای شرايطی     درمی پرولترهائی و مزدبگيران صورت به آنهارا
کارآنان را برپاية شيوة توليدکهن تصاحب    تحت تسلّط مستقيم سرمايه هستند، و اضافه

شيوة  که به   های لندن     سازی  از مبل تفاوت درمورد قسمتینمايد. همين شرايط باکمی  می
مقياس   به  ) ٢( توورهاملتس     وضع ازجمله در      کند. اين می کنند حکومت کار می وری پيشه

وکار    های متعددی ازکسب          تری حکمفرماست. مجموع توليد به رشته              بسيارگسترده      
سازد،    فقط صندلی می   ها   شودکه از يکديگر بسيار جدا هستند. يکی از رشته   تقسيم می

مزبور خودشان        های   کسب  ولی    وغيره.  کند تنهاگنجه درست می وسومی تنها ميز ديگری
شوند.  ورانه اداره می وسيلة يک استادکارکوچک با عدة کمی شاگرد،کمابيش پيشه به

خصوصی    که بتواند مستقيماً برای مشتریِ        است ازآن بزرگ توليد بيش وجود حجم بااين
فروشی هستند. روزهای شنبه            های مبل    مغازه     ها صاحبان    دکّه    خريداران اين         کارکند.      

زنی دربارة        فروشد، و چانه     رود و محصوالت خويش را می ها می اين مغازه استادکار به
گذاشتن اين يا آن تکه          که بابت وثيقه      قيمت، همانند بنگاه رهنی است درمورد مبلغی                

جهت   ور به اين فروش هفتگی الاقل از آن                 شود. استادکاران مزب            چيز قرض داده می        
کرده و دستمزد شاگردان خود               که بتوانند برای هفتة بعـد مواد خام تهيه              احتياج دارند

                                                
 کرِفلد  لمان) نيز صادق بود. وحتّا در          (آ رنسازی ايالت  بافی و ريسمان ) همين وضع درمورد روبان۱(

(Krefeld) داران" شهری ساخته شده،  بافندگان دستی و"کارخانه ای برای ارتباط ميان اين آهن ويژه راه
وسيلة ورود بافندگی مکانيک هم اين مؤسسات تعطيل شده  و هم بافندگان بيکار                            ولی ازآن پس به   

 گرديدند. (ف. انگلس)

)۲ (Tower Hamlets  .نام قسمت شرقی شهر لندن 
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هائی ميـان بازرگانان وکارگران                   را بپردازند. با اين شرايط آنها درواقـع فقط واسطه                         
  قسمت اعظم اضافه     که   دار واقعی همانا بازرگان است                 آيند. سرمايه      شمار می   خود به   

صورت شُعبِ    به   ورانه ويا        پيشه   نيزکه سابقاً    هائی   آن رشته     ) ١( زند.    می   جيب  ارزش را به        
گـذار     اند.    مانوفاکتورگذار يافته         گونة همانندی به  شدند به می اداره صنعت محلّی  فرعی

فنی                   صنعت  به    که هر يک از اين          دهـد   ئی روی می       بزرگ نيـز در رابطـه با تکامل 
که با وجودکاربرد ماشين باز بنا به         هائی کوچک مستقل دارا بود ــ کارگاه هایکارگاه

 قوة   کار افتد با      دست به    آالت با     آنکه ماشين    جای   کردند. به      ورانه عمل می        شيوة پيشه  

 بافی انگلستان روی         جوراب     آنچنانکه مثالً در اين اواخر در صنعت                   گردند،     می   بخار  

  است. داده 
پذيرد: اوالً، بازرگان خود مستقيماً صنعتگر                    گونه انجام می        گذار به سه     نبنابراي    

پيونددکه بر پايـة بازرگانی                وقوع می     هائی به    کارگاه      شود. اين حالت در مورد              می 
وسيلة بازرگانان همراه با مواد                 که به   ئی  اند، ازجمله مانند صنايع تجملی             تأسيس يافته   

شوند، آنچنانکه در سدة پانزدهم از قسطنطنيه به                   یاز خارجه وارد م           کارگران        خام و   
 )٢( های   صورت واسطه     کوچک را به        ايتاليا انتقال يافته بودند. ثانياً، بازرگان استادکاران       

نيـز مستقيماً از توليدکنندة مستقل خريداری می                          خود درمی       -کند. در اين        آورد يا 

گذارد.      می   باقی    تغيير  را بی     ليد تو   شيوة   را اسماً مستقل و       صورت وی توليدکنندة مزبور             
شود و مستقيماً مقادير بزرگی را برای بازرگانی توليد                           ثالثاً، صنعتگر خود تاجر می         

                                                
گسترش يافته است. تفصيل بيشتر          مقياس بزرگتری       باز هم به     ۱۸۶۵که پس از      ) اين سيستمی است  ۱(

  کميسيون خاص مجلس لردها تحت عنوان : توان درگزارش دربارة اين مطلب را می
"First Report of the Select Committee of the House of Lords on the Sweating System", 
London, 1888. 

 دست آورد. (ف. انگلس)  به 

، بين دو هالل ذکر  Zwischenschieberدرکنار واژة آلمانی  Middelmenکلمة انگليسی  ) در متن۲(
 هاست. شده است، که ترجمة آن همان واسطه
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  )١(نمايد. می
شود، در قرون وسطا تاجر فقط عبارت                درستی متذکر می      به  ) ٢( پوپه  آنچنانکه     هم 
وسيلة دهقانان،  وخواه بهها  وسيلة اعضاِء رسته که خواه به است کاالهائی دهندة" از"انتقال

  وری    ويژه صنعت پيشه     شود و يا بيشتر به      اند. بازرگان يا مبدل به صنعتگر می      توليد شده
داردکه برای او کار نمايد. ازسوی ديگر توليدکننده بازرگان                         کوچک محلّی را وامی

مقادير     هباف پشم مورد احتياج خود را تدريجاً ب                 آنکه استاد پارچه جای شود. مثالً به می

                                                
ايران سفر  که در دوران صفوی به Tavernier تاورنيهو  Chardin شاردن چون شهادت سياحانی ) "به۱(

دوران رواج پيداکرده  آن متن ذکر شده درايران که در  اند، شق دومی نموده و مشاهدات خودرا نوشته
ور در     کوچک است. هر پيشه       های مستقل    وری حاکم در اين دوران هنوزکارگاه                      است. سيستم پيشه   

بازرگانان  اين... داست. باوجو کارخود کند ومالک وسايل می دوکارگرکار بايک خود شخصی کارگاه
های ابريشمی  آالت، پارچه فرش، چينی داشتند، مانند  اشتغال شده ساخته اشياء برخی صدور که به بزرگ

ها   کارگاه     ور جداگانه با شاگردان خود درآن                   وغيره، مانوفاکتورهائی سازمان داده بودندکه هر پيشه            
دار (بازرگان)           وسيلة سرمايه    کار به    حلداد. مواد خام و م             کامل را تحويل می        کرد و محصول      کار می   

گرفت و وی      بازرگانان تعلّق می          شده به   که اشياء ساخته     شد، درحالی      گذاشته می    وران     دراختيار پيشه      
کنيد به اثر ايرج اسکندری           کرد." نگاه     طور مقطوع باآنها معامله می پرداخت يا به آنها می دستمزدی به

نسه) تحت عنوان: "کوششی دربارة تاريخ اقتصادی ايران از زمان                                 زبان فرا      (رسالة دکترای اقتصاد به        
  .۲۸۰ـ۲۷۹، ص ۱۹۴۸باستان تا نخستين جنگ جهانی"، 

شوند.   اکنون در ايران وجود دارند اکثراً بر همين پايه اداره می                                که هم   بافی   شمار قالی های بی کارگاه
ويژه در اين         شور ما پديد شده ولی به        اگرچه حاالت اول و سوم از اواسط قرن نوزدهم تدريجاً درک               

که   رغم رونق ناگهانی         بافی و منسوجات داخلی علی           های برک     اواخر رونق نسبی يافته است. کارگاه     
 اند. کاالهای غربی تقريباً تعطيل شده در دهة اخير پيداکرده بودند، درنتيجة رقابت

)۲ (Poppe, Johann Heinrich Moritz von )۱۷۷۶ن توبينتاد تکنولوژی در دانشگاه ) ـ اس۱۸۵۰ـگ 
Tubingen کتابی دربارة تاريخ تکنولوژی تحت عنوان: (آلمان) ـ مؤلّف  

"Geschichte der Technologie seit der Wiederherstellung der Wissenschaften bis an das 
Ende des achtzehnten Jahrhunderts", Götingen, 1801. 

 است. ۷۰کتاب صفحة  گفتة او مربوط به جلد اول اين هکاپيتال ب اشارة مؤلّف
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کوچک از بازرگان بگيرد و با شاگردان خويش برای او کارکند، خود پشم يا نخ را                       
مثابه    فروشد. بنابراين عناصر توليد به              نمايد و پارچه را به بازرگان می                   خريداری می       

گردند و بافندة مزبور            که خود خريداری نموده است وارد روند توليد می                           کاالهائی     
برای جهان                               آنکه برای        جای   به  توليد نمايد اکنون  برای مشتريان معينی  بازرگان يا 

کند. توليدکننده خود بازرگان است. سرماية بازرگانی هنوز فقط                             بازرگانی توليد می        
های   گشتن پيشه   دهد. درآغاز، تجارت شرط مقدم برای مبدل              روند دوران را انجام می

داری بود. بازرگانی               به توليد سرمايه      ای و محلّی ـ خانگی وکشاورزی فئودالی                   رسته 
آن بازاری فراهم              آوردکه برای          کاال درمی       صورت   جهت محصول را به         قسماً بدان    

کند و در توليد مواد           ای عرضه می     کاالئی تازه       های   سازد و قسماً ازآنجاکه معادل              می 
يدکه از    گشا  هائی از توليد را می           سازد و از اين راه رشته             خام وکمکی نوئی وارد می            

حال هم بر مبنای توليد برای بازار و بازار                      اند و درعين       پيش برپاية دادوستد قرارگرفته       
اند.    شده   استوار     گيرند   می   بازارجهانی سرچشمه که از توليدی جهانی و هم برپاية شرايط

پذيرد،     ای تحکيم می     مجرد اينکه مانوفاکتور و بيشتر ازآن صنعت بزرگ تااندازه                            به 
فرمان قرار        خود زير کاالهای وسيلة را به آورند وآن خود بازار پديد می خود برای نوبة به

گسترش   آن     که برای      گردد    دهند. اينک ديگر بازرگانی خادم توليد صنعتی می                       می 
يابنده    گسترش   وار و همواره         دائمی بازار شرط حياتی است. بنابراين يک توليد انبوهه                        

دائماً درکار توسعة اين بازار وشکستن حدود آنست.                 گيرد ولذا  بازار موجود را فرامی
سازد بازرگانی نيست (تاآنجاکه بازرگانی                       وار را محدود می           آنچه اين توليد انبوهه          

فقط بيانگر تقاضای موجود است)، بلکه مقدار سرماية وارد در عمل و نيروی بارآور                         
مواره بازار جهانی          ه   دار صنعتی    که مورد استفاده قرارگرفته است. سرمايه              کاری است

شدة خود را با         های تمام      کند و بايد همواره قيمت           را در برابر خود دارد، مقايسه می                   
آن           ر،  زا با نه   قيمت  در                              هم  بسنجد.  جهان  ر سراسر  زا با با  بلکه  خلی  دا ار  باز با  تنها 

سان  گردن بازرگانان است و بدين                های بدوی اين بخش تقريباً باألنحصار به                  دوران     
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  نمايد. سرماية صنعتی تأمين می ماية بازرگانی را برسيادت سر
لی، ضرورتاً بر         نخستين بررسی نظری شيوة توليد جديد، يعنی سيستم مرکانتی                  

يابند،    های روند دوران، آنچنانکه درحرکت سرماية بازرگانی استقالل می مبنای پديده
ن بينش قسماً ازآنجا       کرد. اي      ها را درک می        قرار داشت ولذا فقط نمود ظاهری پديده              

طورکلّّی است.      آزاد سرمايه به        شدکه سرماية بازرگانی نخستين شيوة زندگی              ناشی می
های   که اين سرمايه در نخستين دوران دگرگونی                     سبب نقش متفوقی است     و قسماً به   

نمايد. دانش حقيقی اقتصاد             توليد فئودالی، در درون خيزش توليد جديد، ايفا می                            
شودکه بررسی تئوريک روند دوران به روند توليد منتقل                          اه آغاز می     جديد فقط آنگ     

نيز شکل بسيارکهن سرمايه است. ولی             ) ١( آور    که سرماية بهره      گردد. درست است        می 
کند، بلکه نسبت      أ آغاز نمی     تنها از اين مبد        ليسم بررسی خود را نه         اينکه چرا مرکانتی       

به     به  له       برخورد می      آميز (پولميک)         نَحوِ مشاجره      آن  مسئ بعداً      ای است     نمايد،  ما  که 
  خواهيم ديد.

  
  

  پايان بخشِ چهارم
  

  
  

 
  

                                                
گيرد. برای جلب توجه            آن تعلّق می     که ربح به     آور سرماية نقدی است          ) مقصود از سرماية بهره          ۱( 

شودکه در اين ترجمه همواره اصطالح بهره را در مورد نفع پول          بار ديگر متذکر می خوانندگان يک
 بريم. (مترجم)  کار می آيد به وجود می که ازمالکيت زمين به ای هرهسو و ازسوی ديگر، دربارة ب از يک
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  ويکم فصل بيست

 

  آور سرماية بهره
  

  
که ما نخستين بررسی خود را دربارة نرخ عمومی يا نرخ متوسط سود                            هنگامی  

کتاب حاضر) هنوز شکل قطعی نرخ مزبور را در برابر خود                       بخش دوم    آغاز نموديم (  
ترازی در       هم  صورت   ترازشدن نرخ سود فقط به          نداشتيم، زيرا درآن بررسی هنوز هم                

ذاشته شده بودند.      گ  های مختلفه که درمحيط شد ئی نمودار می های صنعتی مورد سرمايه
گرديد، اين         زرگانی مطرح       در بخش پيشين، که شرکت سرماية بازرگانی و سود با                    

شد. اکنون نرخ عمومی سود و سود متوسط در درون حدودی         تکميل نخستين بررسی
داشت     را درنظر     نکته ها بايد اين دنبالة بررسی است. در تر از پيش شوندکه دقيق بيان می

گوئيم مقصود     که از اين پس هرگاه ما از نرخ عمومی سود يا سود متوسط سخن می                        
خواهد      به شکل قطعی نرخ متوسط       مربوط    تنها اخيراست ولذا يافتة تکميل تعريف همين

بود. ازآنجاکه اين نرخ متوسط برای سرماية صنعتی و بازرگانی يکی است ديگر                                    
رود، ميان سود صنعتی و         تنهائی سخن از سود متوسط می        لزومی هم ندارد، آنجاکه به     

صنعتی وچه     صورت   ط توليد به   بازرگانی تفاوتی بگذاريم. چه سرمايه در درون محي                         
نسبت بزرگی خود       گذاشته شده باشد ساالنه به         صورت بازرگانی         در محيط دوران به          

  آورد. بازار می همان سود متوسط را به
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گرفته شده است، اعم از          مثابه بيان مستقل يک مبلغ ارزشی        پول ــ که در اينجا به
داری مبدل       تواند برپاية توليد سرمايه        می ــ آن عين پول باشد يا کاال اينکه وجود واقعیِ

که هست بدل به ارزشی           وسيلة اين دگرسانی از ارزش مشخصی               گردد و به      به سرمايه   
زايد، يعنی       گرددکه خوداَفزاست. پول سود می                شودکه بارورساز است، يعنی ارزشی              

اضافه     و  ول محص   نيافته، اضافه      کار اُجرت      سازد مقدار مشخصی       دار را قادر می           سرمايه  
که   سان عالوه بر ارزش مصرفی          کشد و تصاحب نمايد. بدين ارزش، ازکارگران بيرون 

آوردکه همانا عبارت از      دست می مثابه پول داراست، ارزش مصرف ديگری به خود به
که پس از     گشتن است. ارزش مصرف آن در اين مورد عبارت از سودی است           سرمايه

منزلة    مثابه سرماية بالقوه، به    نمايد. با اين خاصيت پول به گشتن به سرمايه توليد می مبدل
است. يا سخن     ) ١( ای   که از نوع ويژه   کاالئی شود ولی ای برای توليد سود،کاال می وسيله

   ٢گردد. کاال می همان معنی است، سرمايه ازحيث آنکه سرمايه است که به ديگری
ارزش     صورت ماشينی به     راين   % باشد. د۲۰که نرخ متوسط ساالنة سود  کنيم فرض

خردمندی      از   که تحت شرايط متوسط ونسبت متوسطی         استرلينگ، درصورتی  ليرة ۱۰۰
بار   استرلينگ به     ليرة   ۲۰افتد، سودی بالـغ بر           کار    صورت سرمايه به      و فعاليت مفيد، به      

 استرلينگ دراختيار دارد، اين توانائی را در دست                        ليرة ۱۰۰که  کسی آورد. بنابراين می
مبلغ   ديگرسخن سودی به      ليره مبدل سازد يا به        ۱۲۰استرلينگ را به  داردکه يکصد ليرة

استرلينگ     ليرة   ۱۰۰مبلغ   ای به    استرلينگ توليد نمايد. اين شخص سرماية بالقوه        ليرة ۲۰
ليرة خود را برای مدت يک سال به شخص ديگری         ۱۰۰در دست دارد. حاال اگر وی

                                                
  Sui generisزبان التينی:  ) در متن به۱(

منوال درک  همين را به آن اقتصاديون مطلب شدکه ضمن قول می مواردی نقل از ـ بد نبود اينجا برخی۲
دهيد؟"     امالت بسيار بزرگی انجام می            اند ــ "آيا شما (يعنی بانک انگلستان) با سرمايه ـ کاال مع                 کرده

 "Report on Bank Acts"گزارش دربارة قوانين بانکی                که طی استماع شهود برای         اين سؤالی است     

 آمده است. عمل )، از يکی از مديران  بانک مزبور به۱۰۴، صفحة ۱۸۵۷(مجلس عوام سال 
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ليره سودکردن        ۲۰صورت توان   درآن کار برد به سرمايه مثابه بهرا واقعاً  آن واگذارکندکه
ارزشی     که اضافه    وی منتقل ساخته است، يعنی برای او اين امکان را فراهم نموده                         را به

پردازد.       دارد و بابت آن هيچ عوضی نمی              توليد نمايدکه برای وی هيچ خرجی برنمی                
است    ليره   ۱۰۰که صاحب   کسی  لينگ بهاستر ليرة ۵سال مثالً  شخص درپايان هرگاه اين

سان وی تحويل دهد، آنگاه وی بدين                آمده را به       دست  بپردازد، يعنی جزئی از سود به              
مصرف مبلغ مزبور را در وظيفة                  استرلينگ، يعنی ارزش            ليرة   ۱۰۰ارزش مصرف        

باشد، پرداخته است. آن           استرلينگ سود می  ليرة ۲۰اش، که عبارت از توليد  ای سرمايه
شود، ولذا چيزی        پردازد بهره خوانده می              ليره می    ۱۰۰ئی از سودکه وی به دارندة       جز

گذاری ويژه و عنوانی خاص برای قسمتی از سود، که سرماية                                نيست جز يک نام      
  جيب خود بريزد به صاحب سرمايه بپردازد. آنکه به جای کاراُفتاده بايد به به

بخشد   را می     توان    اين    آن   دارندة به نگليرةاسترلي ۱۰۰مالکيت که است روشن امر  اين
صورت بهره بستاند. چنانچه دارندة   ازسود حاصل از سرماية خودرا به جزِء مشخصی که

طور   نيز امکان توليد سود نداشت و به   آن ديگری بود، ديگری نداده را به ليره ۱۰۰مزبور 
  ١ار عمل نمايد.د سرمايه صورت به استرلينگ ليرة ۱۰۰توانست در مورد اين  کلّی نمی

کنيد به    گفتن (نگاه     ) از عدالت طبيعی سخن        بارت    جيل همراه (     در اين مورد به         
گيرد بر     که ميان عاملين توليد انجام می             بودن معامالتی       زيرنويس) ياوه است. عادالنه               

آمد طبيعی، از مناسبات توليد ناشی              مثابه پِی    اين پايه قرار داردکه معامالت مزبور، به                      
مانند اعمال ارادی          مزبور آن معامالت اقتصادی درون که در ئی حقوقی شکالاَ شوند. می

                                                
کند تا بدان وسيله         رض می  کسی پول ق     که هرگاه     ـ "اين خود يک اصل بديهی عدالت طبيعی است            ۱

  دهنده تسليم نمايد." ورد بايد جزئی از سود را به وامآ دست سود به
(Gilbart )1
1( , "The History and Principles of Banking", London, 1834, p. 163.) 

متعددی  آثار ـ اقتصاددان وبانکدار انگليسی، صاحب )۱۸۶۳ـ۱۷۹۴( Gilbart, James William) ۱ـ۱( 
 دربارة سيستم بانکی و بانکداری. 
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صورت قراردادهای            مثابه بيان خارجی رضای مشترک آنها و به                  کنندگان، به      شرکت 
زور دولت نياز دارد،       طرفين به يک از آنها هر شوندکه برای انجام گر می ئی جِلوِه قهری

باشند. اشکال      اقدامات       کنندة محتَوای اين  تعيين دتوانند خو نمی هستند چون صرفاً شکل
کنندة اين محتَوا هستند وبس. اين محتَوا تا آنجاکه باشيوة توليد انطباق       مزبور فقط بيان

مجرد اينکه با آن شيوه درتضاد قرار  خورد، عادالنه است. به درد آن شيوه می دارد و به
داری غيرعادالنه است،  شيوة توليد سرمايه گردد. بردگی برپاية گيرد غيرعادالنه می می

  شود. کاال غيرعادالنه تلقّی می درموردکيفيت [پوشاندن عيب] عيناً همچنانکه تدليس
مثابه    آوردکه به       بار می    استرلينگ سود به      ليرة   ۲۰جهت   استرلينگ ازآن        ليرة   ۱۰۰

الزم اين        رط سرمايه صنعتی باشد يا بازرگانی. ولی ش               کند، خواه اين        سرمايه عمل می    
به   ای اينست      وظيفة سرمايه      براين پول صرف              صورت سرمايه مصرف        که  بنا و  گردد 

مصرف شود     خريد وسايل توليدگردد (درمورد سرماية صنعتی) و يا برای خريدکاال                              
آنکه مصرف شود بايد وجود داشته باشد.                  (درمورد سرماية بازرگانی). اما پول برای                        

ترلينگ است مبلغ مزبور را برای مصرف شخصی خود                اس   ليرة   ۱۰۰که دارندة        Aاگر   
دار فعال      که سرمايه    Bمثابه اندوخته نزد خود نگاهدارد، آنگاه                      کند و يا آن را به  خرج

خود بلکه سرماية        نه سرماية    Bمصرف نمايد.        مثابه سرمايه  مبلغ را به آن تواند است نمی
A       تواند سرماية        کند. ولی وی نمی         را خرج میA      ن رضايت    را بدوA       .خرج نمايد

کند،   مثابه سرمايه خرج می        استرلينگ را به       ليرة   ۱۰۰که بدواً      است  Aبنابراين درواقع           
 ۱۰۰اين محدود ساخته باشدکه همين           داریِ خود را به          هرچند وی تمام وظيفة سرمايه        

 رةلي  ۱۰۰مثابه سرمايه خرج نمايد. تاآنجاکه اين امر مربوط به اين                         استرلينگ را به ليرة

 ليرة  A  ۱۰۰کندکه    دار عمل می      جهت مانند سرمايه      فقط ازآن      Bشود،    استرلينگ می   

  نمايد.  مثابه سرمايه خرج می را خود به مبلغ آن گذارد ولذا استرلينگ را دراختيار او می
آور را مورد توجه قرار دهيم. سپس درمرحلة دوم       بدواً گردش ويژة سرماية بهره

جای   شود، يعنی به     می   فروخته     منزلةکاال     سرمايه به     که اين    زيمخاصی بپردا نوع بررسی به
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  شود. صورت وام منتقل می آنکه برای هميشه واگذارگردد به 
مر         پرداخت می       پيش  Bبه   Aکه   نقطة عزيمت عبارت از پولی است              کند. اين ا

 استثنای  گيرد. معذلک، شکل اول، (به              قيد وثيقه باشد يا بدون آن انجام      ممکن است به
پرداخت روی مطالبات از قبيل برات، سهام                       کاال يا پيش      پرداخت روی         مورد پيش    

خورند. سروکار ما در            کار ما نمی     تر است. اين حاالت ويژه در اينجا به                  وغيره) قديم      
  آور در شکل متداول آنست. اينجا با سرماية بهره

 G – W – Ǵ  شود وحرکت  واقعاً به سرمايه مبدل می رسيد Bدست  که به آنگاه پول
که   G ∆    +Gصورت    گردد، يعنی به       برمی   Aبه    Ǵصورت    دهد و سپس به     را انجام می      

که درآن سرمايه          نمايانگر بهره است. برای آسانی بررسی فعالً از حالتی                       ∆ Gدرآن     
شود،   شيوة قسطی پرداخت می        ماند و بهره به       باقی می    Bبرای مدت درازتری دراختيار 

  پوشيم.    چشم می
  G – G – W – Ǵ – Ǵ سان است:    ين حرکت بدينبنابرا

مثابه     شود عبارت است اوالً از خرج پول به                 آنچه در اين فورمول مکرر ديده می       
  . G∆  +Gيا  Ǵرسيده، يعنی  سامان مثابه سرماية به  سرمايه و ثانياً برگشت آن به

دست   به  ست ، کاالی واحد دو بار د              G – W – Ǵدر حرکت سرماية بازرگانی،  
صورت چندين بار دست         شود، يا اگر بازرگانی به بازرگان ديگری بفروشد درآن                 می

نمايانگر يک دگرسانی          کاال قبيل تغييرجاهای همان کند. ولی هر يک ازاين  عوض می
کاال در محيط       کاال است، هرقدر هم اين روند تا افتادن قطعی                      است، خريد يا فروش        

  .پذير باشد مصرف تکرار
کند، ولی نمايانگر         عوض می    پول دوباره جا ، همان W – G – Wديگر، در  ازسوی

به کاالئی     شود و سپس دوباره پول            که بدواً به پول بدل می            کاالست   کامل   دگرسانی   
  گردد. ديگر بدل می

ای از     نمودار هيچ مرحله          Gعکس تغييرجای بدوی          آور به     درمورد سرماية بهره          
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ای از بازتوليد سرمايه             دهد و نه مرحله        کاال را نشان می        ه دگرسانی   دگرسانی نيست، ن      
-که اين    دار وارد در عمل است    دست سرمايه است. تازه در جريان دومين خرج پول به

کار افتاده باشد و خواه به سرماية مولّد               شود، خواه پول مزبور در بازرگانی به چنين می
آن از     گذار يا انتقال         مورد چيز ديگری را جز           در اين     Gگردد. نخستين تغييرجای          بدل  

A  بهB دات مشخص                 کند، انتقالی      بيان نمین حقوقی و تعهکه معموالً طبق اَشکال معي
  گيرد. انجام می

آن فقط عبارت از انتقال پول               مثابه سرمايه، که اولين           اين مصرف دوگانة پول به      
انجام حرکت        از مزبور پس . سرمايةکند تطبيق می آن برگشت دوگانة است، با B به Aاز

دار    گردد. اين سرمايه          برمی   Bدار فعال       سوی سرمايه    به   G ∆    +Gيا   Ǵصورت    خود به   
مثابه    حال آن را با جزئی از سود، به    دهد ولی درعين انتقال می Aاصل پول را دوباره به 

بر با تمام سود     برا   ∆ Gکندکه درآن        همراه می     G ∆    +Gمثابه  رسيده، به سامان سرماية به
 Bسوی   که به   آمده نيست، بلکه فقط جزئی از سود، يعنی بهره است. پولی                          دست  به 

صورت سرمايه وارد در جريان                که وی به     گردد فقط عبارت از همان مبلغی است برمی
است. پس برای اينکه اين بازگشت                Aکه متعلّق به     کرده است، منتها پولی است       خرج

بايد    Bبرگرداند. ولی عالوه بر اصل سرمايه،                   Aل را دوباره به          بايد پو    Bکامل باشد،      
تسليم نمايد،     Aآورده زيرعنوان بهره به    دست وسيلة آن به يک جزء از سودی را که به

تنها خود    که نه   مثابه ارزشی      او داده است، يعنی به           مثابه سرمايه به      پول را فقط به       Aزيرا    
آورد.      وجود می     ارزشی نيز به      صاحب آن اضافه   کند بلکه برای  را طی جريان حفظ می

ماندکه سرمايه درحال عمل است. و با        باقی می Bپول مزبور فقط تا هنگامی در دست 
مثابه سرمايه درحال عمل           که به   آن پس از مهلت مقرر، ديگر از حالت پولی                   بازگشت   

برگردد     Aبه  کند بايد دوباره          که ديگرکار نمی  آيد. ولی همچون پولی است بيرون می
  زيرا وی همچنان مالک حقوقی پول مزبور است.

کاالست ولی درمعامالت        مثابه کاال، يعنی خاص سرمايه به که ويژة اين شکل وام 
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شودکه سرمايه در       آيد، خود از اين ويژگی نتيجه می          جای فروش پيش می ديگر نيز به
مثابه سرمايه صورت       ل به  ديگرسخن پو    شود يا به    کاال وارد ميدان می            سان  اين مورد به      
  کند.  در اينجا بايد تفاوتی قائل شد. کاال پيدا می

ياد   ايم و اينک مختصراً دوباره اين مطلب را به                    ما درکتاب دوم، فصل اول ديده          
کند.   کاالـ سرمايه و پول ـ سرمايه عمل می        مثابه به دوران، سرمايه روند که در  آوريم می

  شود. کاال نمی نفسه ن حاالت سرمايه فیکدام از اي ولی در هيچ
گرديد بايد به بازار ريخته شود    کاالـ سرمايه مبدل  ينکه سرماية بارآور بها  محض به

کاال عمل     صورت   کاال فروخته شود. درهمان سادگی دراينجا سرماية مزبور به     مثابه و به
آنچنانکه     شود، عيناً هم     یمثابه فروشندة کاال ظاهر م          دار فقط به کند. دراينجا سرمايه می

در روند دوران،            کاال   مثابه   کند. محصول بايد به      خريدار نيز مانند خريدارکاال جِلوِه می
خودبپذيرد.       ای به    يافته   شکل سامان رساند و در قالب پول ارزش خود را از راه فروش به

منزلة    ای به    ده کنن  کاالی مزبوررا مصرف         کندکه سبب تفاوتی هم دراين امر نمی همين به
مثابه جزِء  مثابه وسيلة توليد، به داری آن را به وسايل زيست خريداری نمايد و يا سرمايه

کند   می   عمل   کاال   مثابه دورانی،کاالـ سرمايه فقط به درعمل کنندة سرمايه، بخرد. ترکيب
کاالـ   که اوالً      باکاالی ساده از اين جهت است        سرمايهکاالـ  سرمايه. تفاوت نه همچون

حال   آن درعين      يابی ارزش    است وبنابراين سامان ارزش اضافه آبستن سرمايه ازهمان ابتدا
  مثابه   آن به     وجه در امر سادة وجودیِ              هيچ  ارزش است. ولی اين امر به اضافه يابی سامان

جهت   دهد. ثانياً تفاوت ازآن     که قيمت معينی دارد، تغييری نمی محصولی  مثابه کاال، به
مثابه سرمايه      ای از روند بازتوليد آن به                 سرماية مزبور مرحله         که وظيفة کاالئی         است 

سرماية مذکور     که جزئی از روند          کاال، فقط بدين سبب        مثابه   است ولذا حرکت آن به  
مثابه سرمايه است. ولی حرکت مزبور               حال حرکت آن به         دهد، درعين       را تشکيل می    

اين عمل      راه بستگیِ    آورد، بلکه از دست نمی ش بهاين ويژگی را از راه خود عمل فرو
  آيد. وجود می که اين خصوصيت به است مبلغ ارزشی ای اين مجموع حرکت سرمايه به
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منزلة پول عمل       طور ساده فقط به       مثابه پول ـ سرمايه درواقع به              همچنين سرمايه به  
ل مزبور در اينجا درعين     توليد). اينکه پو مثابه وسيلة خريدکاال (وسايل کند، يعنی به می

ئی   حال پول ـ سرمايه و شکلی از سرمايه است، از عمل خريد، يعنی از وظيفة واقعی                             
آيد، بلکه از بستگی و ارتباط اين                  دهد، بيرون نمی         که پول در اين عرصه انجام می              

که سرمايه با پول انجام           گردد زيرا اين عملی           عمل با حرکت جمعی سرمايه ناشی می          
  داری است. آغاز روند توليد سرمايهدهد سر می

طور واقعی وظيفة خود را انجام                 ولی تاآنجاکه کاالـ سرمايه و پول ـ سرمايه به                  
  مثابه   نمايند،کاالـ سرمايه فقط به       طور واقعی نقش خود را در روند ايفا می دهند و به می

ز مراحل دگرسانی        يک ا   کند. در هيـچ      پول عمل می      مثابه   کاال و پول ـ سرمايه فقط به       
مثابه سرمايه به       به دارکاال را          نفسه مورد توجه قرارگيرد ــ سرمايه               که فی   ــ درصورتی    
فروشد، هرچندکاال برای وی بيانگر سرمايه است، همچنانکه وی پولی                             خريدار نمی     

دارکاال را         سرمايه    پردازد. در هردوی اين حاالت            تحت عنوان سرمايه به فروشنده نمی
وسيلة خريد     مثابه   پول، يعنی به       مثابه   طور ساده به      کاال و پول را به          مثابه   به ده   طور سا   به 

  دهد. کاال، به ديگری انتقال می
مثابه سرمايه فقط در چارچوب پيوند مجموع جريان،                     به در روند دوران، سرمايه

يا    G – Ǵکند، در حالت    که نقطة عزيمت مانند نقطة رجعت جِلوِه می ای درآن لحظه
W – Ẃ       ند توليد، سرمايه به              گردد (درحالی         ،  پديدار میومثابه سرمايه با زير         که در ر

شود). ولی       ارزش هويدا می         اضافه  دار و توليد        وسيلة سرمايه    کارگران به         کشيدن   فرمان   
هست    آنچه  .  گردد    است ناپديد می       که واسطه   نقطة عزيمت روندی درلحظة برگشت به

ريختة    ئی برابر با مجموع پول پيش            است، يعنی مبلغ ارزشی        G ∆    +Gيا    Ǵ  عبارت از     
رسيده است (تفاوتی ندارد   سامان ارزش  به که اضافه ای برآن مبلغ اضافة افزوده بدوی به

صورت پول ياکاالباشد   افزايش يافته است به ∆Gکه تا ميزان  ئی که اکنون مبلغ ارزشی
  باشد). و درست در همين نقطة بازگشت استو يا در شکل عناصر توليد وجود داشته 
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ارزش بارورشده وجود دارد. در اين                      مثابه رسيده، به سامان مثابه سرماية به به که سرمايه
ــ هيچگاه    نمود    تثبيت   سکون خيالی ياحقيقی     منزلة نقطة را به آن تاآنجاکه بتوان شکل ــ

مثابه    آيدکه از دوران، به              نظر می   شود بلکه بيشتر چنين به      سرمايه در دوران وارد نمی               
مجرد اينکه سرمايه از نو خرج شود    است. به کشيده شده حصول نتيجة تمام روند بيرون

شخص  کاالی ساده به       مثابه   گردد بلکه به      نمی  منتقل ديگر به شخص سرمايهمثابه  به هرگز
د. سرمايه در روند           گرد   کاال پرداخت می          منزلة پول ساده در ازاءِ              مزبور فروخته يا به         

پول پديدار      يا کاال صورت شود بلکه فقط به نمی مثابه سرمايه ظاهر خود هرگز به دورانی
آن برای ديگران همين است. کاال و پول                 گردد. و در اين مورد تنها شکل وجودی می

ه کاال به پول و پول ب           که  بودن آنها نه برای اينست             در اينجا سرمايه هستند ولی سرمايه            
 آيد،   وجود می     که به   آنها با خريدوفروش است         شود و نه در ارتباط واقعی کاال بدل می 

دار    خود سرمايه      به  آنهاست، خواه نسبت روابط )١(خصلت فقط درجنبة معنوی بلکه اين
مثابه مراحل روند بازتوليد               و خواه به      مورد توجه باشد)         ) ٢( (اگر مسئله از جهت ذهنی           

مثابه سرمايه      به سرمايهواقعی،  گردد). درحرکت ملحوظ )٣(ظ عينیکه ازلحا (درصورتی
کار   کشی از نيروی       روند توليد و روند بهره             در روند دوران وجود ندارد بلکه فقط در             

  مثابه سرمايه هستی دارد. به که سرمايه است
نَحوِ ديگر است و خصلت ويژة آن نيز               آور مطلب به      ولی در مورد سرماية بهره            

                                                
 )۱  (ideall      (آلمانی)    ،ideale            که فقط جنبة نظری، ذهنی و فکری             (فرانسه) ـ مقصود مناسباتی است

داری     خود مناسبات سرمايه       خودیِ    کاال و پول به       دارند زيرا در واقعيت صرف خريد و فروش و تبادل 
 سازند. (مترجم) را منعکس نمی

)۲ (subjektiv آل) ، (مانیsubjectif (فرانسه). 

)۳ (objektiv  ،(آلمانی)objectif وضعی کلمات  اين  (فرانسه)ـ اگرچه اصطالح دقيق منطقی)  (وحملی
ترجمه  دراين است ما نيز شده وعينی متداول آنهاکلمات ذهنی درمقابل زبان فارسی چون در است ولی

  ايم. (مترجم) ازآن تبعيت نموده
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مثابه سرماية      خواهد پولش را به         که می آيد. دارندة پول وجود می جا به  درست از همين
گردش    کند، آن را به        کار اندازد آن پول را به شخص ديگری واگذار می                           بارآور به      

تنها برای خودش بلکه          سازدکه نه     کاالئی مبدل می   مثابه سرمايه به اندازد و پول را به می
دهندة پول سرمايه نيست،       يه است. اين پول تنها برای خود انتقالبرای ديگری نيز سرما
 که ارزش مصرفش دارای خاصيت               مثابه ارزشی      عنوان سرمايه، به       بلکه از همان ابتدا به

که   شود. اين ارزشی است         ارزش و سودزائی است، به شخص ديگر واگذار می                      اضافه
دهندة    نجام رسيد به انتقال    ا کارش به کند و پس ازآنکه خود را ضمن حرکت حفظ می

گردد. بنابراين پول فقط برای مدتی از او دور                         اش، يعنی به صاحب پول، بازمی      بدوی
آيد، ولذا انتقال          دار فعال درمی تصرف سرمايه شود و موقّتاً ازتصرف مالک خود به می

اين    گيرد، فقط به      صورت وام انجام می          نه عنوان پرداخت دارد نه فروش، بلکه فقط به     
 شودکه پس از مدت معينی اوالً به نقطة عزيمت بدوی خود بازگردد  شرط واگذار می

- مصرف اضافه     که ارزش         ای   گونه   يافته برگردد، يعنی به           مثابه سرماية سامان       و ثانياً به    
  رسيده باشد. سامان زای آن بهارزش 

ماية استوار يا  شود برحسب خاصيت سر عنوان سرمايه قرض داده می که به کاالئی
تواند در هردو شکل قرض           گردد. پول می        صورت وام تفويض می         که دارد به       گردانی  

العمر (عمری)       صورت بهرة مادام          که به   مثابه سرماية استوار مثالً هنگامی            داده شود، به       
گردد.  از سرمايه نيز بازمی که باپرداخت بهره همواره جزئی ای گونه شود، به پرداخته می

وام     مثابه سرماية استوار به         توانند همواره به      که دارند فقط می ازکاالها بنابرماهيتیبرخی 
آالت وغيره. ولی هر سرماية استقراضی اعم                    ، ماشين  ها  ها،کشتی    داده شوند مانند خانه    

را درشيوة       آن تغييراتی      مصرف ارزش که ماهيت که داشته باشد و هر اندازه از هرشکلی
رود.     شمار می   ای از پول ـ سرمايه به       نمايد، همواره فقط شکل ويژه بازپرداخت ايجاب

آن    که براساس     شود همواره مقدار معينی پول است   زيرا آنچه دراين موارد وام داده می
شيوة   آنگاه    باشد ونه سرمايةگردان       پول وام نه هرگاه مورد شود. می حساب مبلغ بهره نيز
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ازارزشِ خود         دهنده اَدواراً بهره وجزئی     هدبود. واماستوارخوا آن مانند سرماية بازگشت
کند. و در پايان مهلت،          آن را دريافت می سرماية استوار، يعنی معادل فرسايش اَدواری

صورت   است به   قرارنگرفته     استفاده     موردکه قرض داده شده و جزئی ازسرماية استواری
ه سرماية گردان باشد          شد داده     گردد. چنانچه سرماية قرض            آن برمی     صاحب  جنسی به  

  )١( شيوة برگشت سرمايةگردان خواهد بود. دهنده عيناً مانند سوی وام شيوة بازگشت به

بازگشت، هر بار بسته به دورپيمائی سرماية بازتوليدشونده و انواع                              نوع  بنابراين     
گيرد،    خود می    بازپرداخت به   شکل درمورد سرمايةاستقراضی بازگشت ويژةآنست. ولی

  پرداخت و انتقال آن دارای شکل وام است. شزيرا پي
که اَشکال ديگر سرماية          معنای ويژة آن         در اين فصل ما فقط به پول ـ سرمايه به              

  پردازيم. استقراضی مشتق ازآن هستند، می
بازگشت سرماية استقراضی دوگانه است: در روند بازتوليد سرماية مزبور يک                                

مثابه انتقال به         کند و سپس يک بار ديگر به          یدار فعال بازگشت م           سوی سرمايه    بار به   
حقوقی     مبدأ    صاحب واقعی و       بازپرداخت به         مثابه   به دار،      دهنده، يعنی پول ـ سرمايه        وام

  شود. آن، تکرار می 
کند   کاال و پول تجلّی می        صورت   فقط به    در روند واقعی دوران، همواره سرمايه                 

روند دوران        گردد وخالصه       حويل می  ها ت   يک سلسله خريدها وفروش  وحرکت آن به
شود. اما اگرما روند بازتوليد را درمجموع مورد توجه               کاال تحويل می های دگرسانی به

قرار ديگر است. اگر نقطه عزيمت را پول قرار دهيم (و فرقی هم                              قرار دهيم مطلب به 

                                                
کتاب سرمايه  جلد دوم طورکلّی است، آنچنانکه در ادیِ برگشت سرماية گردان به) مقصود شيوة ع۱(

بازگشت  اند و برای شده جذب توليد روند که در ازقبيل موادخام، ذغال، نخ، پنبه وغيره است. بيان شده
سنگ فرض  آنها بايد عين مواد مزبور را از نو تدارک نمود. بنابراين اگر مثالً مورد وام يک تُن ذغال

ند                             ان مهلت  ي گيرنده بايد در پا          شود وام     يا عيناً يک تُن ذغال و يا قيمت آن را به بستانکار برگردا
 که مقررگشته است). (مترجم) ای انضمام بهره (به
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کاال   ش صورت مبدأ حرکت ارز           کرديم، زيرا درآن             داشت اگر ازکاال شروع می             نمی 
شود  آنگاه ديده می         داديم)،       می   قرار مورد بررسی )١(را هم درمقطع پول شد ولذا آن می

ای به مبدأ خود        انضمام زائده      که مبلغی پول خرج شده و پس ازگذشت مدتی معين به
گردد. مبلغ       ارزش برمی        ريخته همراه با يک اضافه           بازگشته است. جانشين مبلغ پيش          

ا پيمودن حرکت دورانی مشخصی افزايش يافته است. ولی                         مزبور محفوظ مانده و ب           
شود درست بدين منظور قرض داده                مثابه سرمايه قرض داده می              که پول به     هنگامی  

شده است که پولِ مورد وام حفظ شود و افزايش يابد و پس ازگذشت زمان معينی با           
 منزلة پول و     پول نه به      . اينای برگردد و همواره بتواند از نو همان روند را بپيمايد اضافه

مثابه پول     که به   مثابه کاال خرج نشده است ولذا نه باکاال مبادله شده (درصورتی                            نه به  
ريز    کاال پيش    صورت   ازاِء پول فروخته شده (چنانچه به         ريز گرديده باشد) و نه در پيش
ود، يعنی    مثابه سرمايه خرج شده است. رابطة سرمايه به نفس خ                     باشد)، بلکه به       شده 

داری     دهدکه روند توليد سرمايه            که سرمايه آنگاه از خود بروز می                 ای   آنچنان رابطه        
زاينده     مثابه پولِ پول       که درآن سرمايه به         ای   گردد، رابطه        صورت تام و واحد ملحوظ       به

مثابه خصلت وتعريف  شود، در اينجا بدون مداخلة حرکت واسط و صرفاً به نمودار می
 مثابه   که به   که پول، آنگاه         گرفته است. و با همين تعريف است            آن جای    پول در پيکر      

  يابد. شود، انتقال می پول ـ سرمايه قرض داده می
  دارد. آوری ابراز می نگرش شگفت )٢(پرودوندر مورد نقش پول ـ سرمايه 

("Gratuité du Credit.Discussion entre M.F.Bastiat et M.Proudhon", Paris, 1850.) 
 

  

-گويد: قرض     که فروش نيست. وی می ازآن جهت بد است پرودوننظر  دادن به قرض

که پيوسته يک چيز از نو فروخته شود            دادن با بهره "عبارت از داشتن اين اختيار است       

                                                
  Sub specie)در متن به التينی: ۱(

)۲(Pierre-Joseph Proudhod  رنويس صفحة شناس فرانسوی به زي ـ دربارة اين اقتصاددان و جامعه
 همين بازنويسی] مراجعه شود. ۵۳(؟) همين ترجمه [صفحة 
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شود  آنکه هرگز مالکيت آنچه فروخته می               گردد بدون        و همواره قيمت آن دريافت              
  )١( )۹" (ص ابد.يانتقال 

ای چون پول، خانه وغيره مالکين خود را مانند مورد خريدوفروش                               لهمعام مورد
پول درشکل سرماية        هنگام انتقال    بردکه به نمی نکته پِی اين به پرودون دهد. ولی تغييرنمی

روند     خريدوفروش، تاآنجاکه شود. درهرعمل گرفته نمی آن معادلی بابت آور، هيچ بهره
هنگام فروش، کاال         شود. به    د، مورد معامله واگذار نمی       گير طورکلّی انجام می مبادله به

آن،که در شکل پول يا هر شکل ديگری ازآن مانند سفته       شود ولی نه ارزش تسليم می
ارزش      نه   گردد ولی   تسليم می پول نيز خريد شود. درمورد پرداخت بازستانده می وحوالة

دارصنعتی همان      توليد، سرمايهروند باز شود. طی سراسر کاال جبران می آن،که درشکل 
  ارزش). نظر از اضافه های مختلف (صرف ارزش را در دست دارد منتها در شکل

وقوع    گيرد هيـچ تغيير ارزشی به          تاآنجاکه مبادله، يعنی مبادلة اشياء، انجام می                     
دار همواره همان مقدار ارزش را دردست دارد. ولی درمورد      پيوندد. همان سرمايه نمی

که   دهد. آنگاه     نمی روی ای مبادله شود هيچ دارتوليد می وسيلة سرمايه که به زشیار اضافه
را    ای   مبادله    امور   ما ارزش قبالً درکاالها جاگرفته است. اگر شود، اضافه مبادله واقـع می

بنگريم،      ،   G – W – Ǵسرمايه،     بلکه درمجموع دورپيمائی جداگانه عمليات صورت به نه
گردد ومبلغ ارزشی مزبور به            ريز می پيش مشخصی مبلغ ارزشی ستهپيو شودکه ديده می

سادة مبادالتی       شود. البته درامور کشيده می ارزش يا سود از دوران بيرون پيوست اضافه 
  مثابه سرمايه است      به  Gماند. و درست در همين روند     وقوع اين روند از ديده پنهان می

  گيرد. که سرچشمه می جاستل خفته است، و از هميندهندة پو دار وام که بهرة سرمايه
                                                

 پرودونازشاگردان ست،که يکیباستيانقل شده اقتباس ازنخستين نامة خطاب به  پرودون) آنچه از ۱(
 (Voix du peuple)، سردبير روزنامة فرانسوی (Charles-François Chevé)وهوفرانسواش ـ شارل نام به

 ۱۸۵۰سال   کتاب ذکرشدة در متن به          که ضمن  گرديده     ای   نوشته و سرآغاز مباحثه        ۱۸۴۹اکتبر  ۲۲در 
 انتشار يافته است.  
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آن را دريافت          فروشد... ارزش          کاله می     دوز که     کاله   گويد: "درواقع          می پرودون   
تنها تمام سرماية خود را           دهنده... نه         دار وام       کمتر. ولی سرمايه       کند، نه زيادتر و نه           می 

دست   کند، به    د مبادله می    ازآنچه وار        ، بيش  اش    نمايد بلکه بيش از سرمايه          دريافت می     
  )۶۹گيرد." (ص  ای نيز می اش بهره سرمايهآورد، عالوه بر  می

دار    دار توليدکننده است ودرنقطة مقابل سرمايه            دوز در اينجا نمايندة سرمايه کاله
که   اين  راز پِی نبرده است            به  پرودون     که   گيرد. کامالً مشهود است          دهنده قرا می       وام   

ترازشدن     آن بفروشد (هم       تواندکاال را بنا به ارزش               وليدکننده می    دارِ ت     چگونه سرمايه    
حال سودی     های توليد، در نگرش وی خالی از اهميت است) و درعين                           برپاية قيمت    

شودکه قيمت      آورد. فرض         دست   ريخته است به     که در مبادله      ای   هم باالتر از سرمايه         
توليد هم تصادفاً برابر با ارزش               قيمت    استرلينگ باشد و اين     ليرة ۱۱۵ = کاله ۱۰۰توليد

کند دارای ترکيب متوسط اجتماعی               کاله توليد می      که  ای   ها باشد، يعنی سرمايه       کاله   
کاالهای خود را بنا به            که  دوز، ازآنچه         کاله  % باشد آنگاه۱۵فرض شود. هرگاه سود = 

نگ استرلي    ليرة   ۱۵فروشد، سودی بالغ بر           استرلينگ است می      ليرة   ۱۱۵که   ارزششان    
اند.    استرلينگ خرج برداشته         ليرة   ۱۰۰آورد. کاالهای مزبور برای وی فقط  دست می به

ليرة اضافی را به         ۱۵هرگاه وی با سرماية شخصی خويش توليدکرده باشد همة مبلغ                     
ليرة   ۵زند، ولی اگر با سرماية استقراضی توليدکرده باشد شايد مجبور باشد                      جيب می

آورد، بلکه  وجود نمی ها به کاله د. اين امر تغييری در ارزشآن را بابت بهره تسليم نماي
کاالها نهفته است ميان اشخاص مختلف             که در اين      ارزشی    فقط درمورد توزيع اضافه            

-ندارد دراين         ها تأثيری      کاله  کند. بنابراين چون پرداخت بهره درارزش تغيير ايجاد می

  گويد: معناست وقتی می بی پرودونصورت اظهار  
شود تا در     اينکه در بازرگانی، بهرة سرمايه به دستمزدکارگران اضافه می                     ر به"نظ

کار   کارگر بتواند خود محصول               که  کاال واردگردد، غيرممکن است                 ترکيب قيمت   
که تحت حاکميت بهره       کردن باکار، اصلی است          خويش را خريداری نمايد. زندگی                
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  ١ )۱۰۵متضمن تناقض است." (ص 

خاصی    مثابه حرکت     طورکلّی به حرکت سرمايه را به پرودونن که درآ ذيل جملة
دهدکه وی چقدرکم به ماهيت           خوبی نشان می کند، به آور توصيف می از سرماية بهره

  سرمايه پِی برده است: 
ها، پول ـ سرمايه همواره ميان دو مبادله به مبدأ                     وسيلة انباشت بهره      "ازآنجاکه به       

به   هائی   شودکه تکرار وام           گردد چنين نتيجه می        خود برمی      نجام        که  وسيلة يک نفر ا
  )٢(گردد همواره برای همان شخص سودآور است."  می

ماند؟    آور چيستان باقی می         درحرکت ويژة سرماية بهره            پرودون   چه چيزی برای 
ارزش در اينجا پيدا           که اضافه    ای   واسطه مقوالت: خريد، قيمت، انتقال اشياء و شکل بی

صورت   سرمايه، به      مثابه   که در اين مورد سرمايه به           ور خالصه اين پديدهط کند، و به می
  گرديده است. کاال درآمده است ولذا فروش به وام و قيمت به سهمی از سود مبدل

-نمای سرمايه در دور      طورکلّی حرکت خصلت بازگشت سرمايه به مبدأ خود، به

آور نيست. آنچه          سرماية بهره    وجه عالمت مشخصة       هيچ  پيمائی تام آنست. اين امر به             
که آن را از        کند عبارت از شکل خارجی بازگشت است    آور را متمايز می سرماية بهره

کند،   يد می   دهنده از سرماية خود خلع           دار وام       سازد. سرمايه      پيمائی واسط جدا می       دور   

                                                
مثابه "سرمايه" قرض      عقيده دارد، نبايد "يک خانه"، "پول" وغيره به پرودونکه  ـ پس اگر چنان است۱

 پرودون    کمی بيشتر از     لوتر    گردند.     شده منتقل   کاال... بنا به قيمت تمام       صورت داده شوند، بلکه بايد به
صورت  شکل وام باخريد است: "دادوستد را نيز بهکه سودکردن مستقل از  نستدا  فهميده بود. وی می
آنها خيلی زياد است. فعالً بايد دربارة                اند. ولی اکنون يکباره پرداختن به هردوی  رباخواری درآورده

کار را بگيريم        که جلوی اين      ما موفّق شويم    گوئيم. اگر       يکی ازآنهاکه رباخواری در وام است سخن          
: "خطاب  M. Luther م. لوترحساب دادوستد ربائی نيز خواهيم رسيد." ( (پس از روز قيامت) آنگاه به

 ).Wittenberg ، ۱۵۴۰ برگ تن ویکشيشان برای موعظه عليه رباخواری"،  به

 ترجمه شده است. (مترجم)نقل شده از روی متن اصلی فرانسة آن  پرودونکه از  ) مطالبی۲(
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فت  آن دريا      آنکه معادلی درمقابل          نمايد، بدون       دار صنعتی واگذار می          آن را به سرمايه       
-پيمائی سرمايه نيست، بلکه دور            وجه عمل واقعی روند دور               هيچ  يد او به     کند. خلع    

کند. اين نخستين       دارصنعتی انجام شود تدارک می        سرمايهوسيلة  راکه بايد به ئی پيمائی
تغييرجای پول بيانگر هيچ عمل دگرسانی و مبيِّنِ هيچ خريدوفروشی نيست. مالکيت                           

گردد. بازگشت         دريافت نمی      آيد و هيچ معادلی   نمی ای پيش  ادلهشود زيرا مب منتقل نمی
طور ساده عمل بدوی واگذاری                دهنده به    دست وام دار صنعتی  به پول از دست سرمايه
ريز شده است از راه روند               کند. چون سرمايه در شکل پول پيش            سرمايه را تکميل می 

اينکه سرمايه      گردد. ولی نظربه  ی بازمیدار صنعت سرمايه شکل پول به پيمائی دوبار بهدور
وی   تواند به     تعلّق نداشت، در بازگشت هم نمی  دار صنعتی سرمايه شدن به هنگام خرج به

که عبور از روند بازتوليد بتواند سرماية مزبور را به                           تعلّق داشته باشد. غيرممکن است        
ده پس دهد.       وام    که آن را به        دار صنعتی درآورد. پس مجبور است                 مالکيت سرمايه    

سازد عبارت از        ستان منتقل می    دست وام     ده به    که سرمايه را از دست وام     نخستين خرج
که با روند واقعی بازتوليد سرمايه سروکاری ندارد و فقط                             يک معاملة حقوقی است      

  ستان به   که سرماية بازگشته را دوباره از دست وام                      آنست. بازپرداخت           ای برای      مقدمه  
است يکی راهگشای       اولی     نمايد، دومين معاملة حقوقی و مکمل ده منتقل می دست وام

دهد. بنابراين          که پس از انجام آن روند روی می                   روند واقعی و ديگری عملی است             
صورت حرکات      نقطة مبدأ و نقطة بازگشت، تسليم و استرداد سرماية استقراضی، به                        

گردند، قبل و بعد    معامالت حقوقی انجام میوسيلة  شوندکه به ای نمودار می خودسرانه
گونه سروکاری       دهند و با خود حرکت مزبور هيچ              از حرکت واقعی سرمايه روی می          

کرد اگر سرمايه از پيش متعلّق به              ندارند. برای حرکت واقعی سرمايه فرقی هم نمی                     
  گشت. سوی وی برمی بود ولذا مانند ملک طلق او تنها به دار صنعتی می سرمايه

کند. در     ستان واگذار می        سرماية خود را به وام            ده   درنخستين عمل آغازنده، وام         
دهنده    ستان سرمايه را به وام           کار است، وام         دهد و پايان        که بعداً روی می         عمل دوم    
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نظر   گرداند. تاآنجاکه سخن فقط بر سر معامله ميان طرفين است ــ و موقّتاً صرف         برمی
دهنده    ميان وام     که سخن برسرحرکت خود سرماية استقراضی زهاندا از بهره ــ ولذا تاآن

ستان است، همين دو عمل، (که از هم برای مدت دراز ياکوتاهی طی حرکت                                 و وام    
گيرند.    بر می    را در  تمام حرکت سرماية استقراضی واقعی بازتوليد سرمايه، جدا هستند)

دهی و    بارت از حرکت وام         طورکلّی ع      شرط استرداد، به        و اين حرکت: تسليم وجه به          
  گيری و شکل ويژة انتقال مشروط پول وکاالست. وام

به       حرکت خصلت    به                طورکلّی    نمای سرمايه  پول  بازگشت  از  عبارت  سوی  که 
آور سيمائی      سرماية بهره     دار، رجعت پول به نقطة عزيمت خود است، درمورد               سرمايه

که خود شکلی ازآنست.        آورد     دست می   ئی به   حرکت واقعی       کامالً خارجی و جدا از        
A    کند. در اين وضع هيچ          منزلة سرمايه واگذار می           مثابه پول، بلکه به        پول خود را نه به

شود. دگرسانی       دست می   به  آيد. سرمايه فقط دست        تغييری درمورد سرمايه پيش نمی            
گردد. ولی         گيرد انجام می       قرار می      Bواقعی آن مثابه سرمايه، از هنگامی در دست                    

سرمايه شده است. بازگشت واقعـی سرمايه از                  Bول مزبور فقط با انتقال به            پ  Aبرای    
  ، بازگشت درهمان شکلی         Aيابد. اما برای          وقوع می     Bروندتوليد ودوران فقط برای                 

گردد.     بازمی    Aدست   به  Bدهد. پول باز از دست             که انتقال انجام يافته بود روی می                 
پيوست بهره    ی مدت معين و بازيافت همان مبلغ به              آن برا     دادن     واگذارکردن پول، وام       

نفسه تعلّق    آور فی     که به سرمايةبهره       است  حرکتی   ازتمام شکل     ارزش)، عبارت            (اضافه   
که   مثابه سرمايه قرض داده شده است عملی است                که به   گيرد. حرکت واقعی پول            می 

که جنبة    اين عمل حرکتی     ستان قرار دارد. با خود               وام   دهنده و در وراِء معامله ميان وام
شود ومستقيماً درحرکت واقعی وارد نيست. سرمايه،     می محو نامرئی طور واسط دارد به

همين سبب   ای نيز هست. به       يابیِ ويژه       منزلة کاالئی از نوع ويژه، دارای شيوة انتقال                         به 
دی  سلسله رويدادهای اقتصا            آمد ونتيجة يک  صورت پِی مورد نيز به آن دراين بازگشت

آمد يک قرارداد حقوقی ميان فروشنده وخريدار                       مثابه پِی    شود، بلکه به     معين بيان نمی    
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گردد. زمان بازگشت منوط به جريان روند بازتوليد است. ولی درمورد                                      نمودار می     
منزلة سرمايه، فقط به          گويا برگشت آن به         کندکه   طور جِلوِه می       آور اين       سرماية بهره    

که برگشت سرمايه درمورد            نَحوی   ستان بستگی دارد. به         ه و وام     دهند   قرارداد ميان وام            
  که   کند، بلکه آنچنان است        معاملة مزبور ديگر مانند نتيجة معين روند توليد نمود نمی                     

که معامالت      است است. مسلّم نداده ازدست را پول شکل گوئی سرماية استقراضی هرگز
شود.   لی اين امر درخود معامله نمودار نمی   عمالً ملزوم بازگشت واقعی هستند. و مزبور

وجه متداول نيست. هرگاه بازگشت واقعی                     هيچ  چنانکه در عمل هم چنين تذکری به            
تواند     کمکی ديگری وی می        ستان بايد ببيند با چه منابع         موقع روی ندهد، ناچار وام                به 

صورت   ه به ک  دهنده انجام دهد. شکل سادة سرماية نقدی      تعهدات خود را نسبت به وام
A  xمبلغ    صورت   به و   شود  خرج می    Aمبلغ  

1  +A               نی بدون هيچ واسطةدر مدت معي
گردد، جز شکل نامعقول حرکت واقعی                ديگری غير از همين مدت ميانه مقرر بازمی                 

  سرمايه چيز ديگری نيست.
آيد.    شمار می   هاز مراحل روند دوران ب                در حرکت واقعیِ سرمايه، بازگشت يکی  

سازد. از راه         کاال بدل می      شود. روند توليد آن را به              بدواً پول به وسايل توليد مبدل می    
-دست سرمايه    گردد و در اين شکل به          کاال سرماية مزبور از نو به پول مبدل می فروش

د گردد. ولی درمور           ريز نموده بود بازمی           صورت پول پيش      بدواً سرمايه را به         که  داری     
آور، هم بازگشت و هم واگذاری پول عبارت ازنتيجة يک معاملة حقوقی  سرماية بهره

بينيم.   ميان مالک سرمايه و شخص دومی است. ما فقط انتقال پول و بازپرداخت را می        
  شود. گذرد محو می که در اين ميان می همة چيزهای ديگری

خاصيت   ود وسرمايه دارای اين    ش می ريز پيش مثابه سرمايه اينکه پول به سبب ولی به
کند،   می   مصرف    سرمايه    منزلة را به پول آنکه  سوی به يعنی ريزکننده، پيش سوی به که است
همين سبب    است درست به     حرکت سرمايه     شکل ذاتیِ     G – W – Ǵگردد، چون    برمی
که   مثابه چيزی     منزلة سرمايه قرض دهد، يعنی به   تواند آن را به که صاحب پول می است
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گذراند      که از سر می دارای خاصيت رجعت به نقطة عزيمت خود است و طی حرکتی
مثابه    کند و افزايش پذيرد. صاحب پول آن را به                    مثابه ارزش حفظ        تواند خود را به         می 

کار رفت دوباره           سان سرمايه به     ازآنکه پول مزبور به            سازد زيرا پس       سرمايه منتقل می    
تواند پس ازگذشت زمان معينی درست                د، و بنابراين می        گرد   سوی مبدأ خود بازمی   به
  کند. سوی خود او رجعت می ستان مسترد شودکه بدواً پول به اين سبب از جانب وام به

نتقال           دادن پول به         پس قرض    شرط استرداد پس از          آن به    عنوان سرمايه ــ يعنی ا
منزلة سرمايه      قعاً به  گذشت مدتی معلوم ــ برپاية اين شرط مقدم قرار داردکه پول وا                            

مثابه    به   پيمائی واقعی پول       سوی مبدأ خود بازگردد. بنابراين دور                    کار افتد و واقعاً به          به 
دهنده    وام     را به   پول گيرنده بايد وام نآ  طبق که است ئی سرمايه، شرط مقدم معاملةحقوقی

خود اوست.      مربوط به کار نياَندازد مثابه سرمايه به ستان پول را به مسترد سازد. اينکه وام
که پول بايد وظايف           اين عنوان      سان سرمايه قرض داده است و به              دهنده آن را به          وام   

آن در شکل پول       پيمائی پول ـ سرمايه تا رجعت         دور داریِ خود را، که متضمن  سرمايه
  به نقطة مبدأ است، انجام دهد.

ی در قالب پول يا کاال ، که درآن مبلـغ ارزش W – Ǵو     G – Wاعمال دورانی  
کند، تنها عبارت از روندهای بينابينی و مراحل جداگانة حرکت تام مبلغ                                   عمل می  

دهد. مبلـغ  را انجام می  G – Ǵمثابه سرمايه، حرکت تام   ارزشی هستند. مبلغ ارزشی به
صورت   شود و باز به      ريز می پول ياهرشکل ديگری ازمبلغ ارزشی پيش صورت مزبور به

کند، يا      دهندة پول آن را برای خريدکاال مصرف نمی                       گردد. وام         بلغ ارزشی برمی     م 
فروشد، بلکه آن را          کاال وجود داشته باشد آن را نمی               صورت   چنانچه مبلغ ارزشی به       

نقطة    سوی  مهلت معين دوباره به      که در سر ، يعنی ارزشی G – Ǵمثابه  مثابه سرمايه، به به
دهد.    قرض می     يابفروشد،    آنکه بخرد جای کند. به می ريز يشپ گردد، خود برمی عزيمت

انطباق دارد، اما  مثابه سرمايه بهکه با انتقال پول  دادن عبارت از شکلی است بنابراين وام
تواند در       دهی نمی    گويا وام      شودکه   وجه نتيجه نمی     هيچ  مثابه پول ياکاال. از اينجا به    نه به
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  سروکار ندارند. داری روند بازتوليد سرمايهشکل معامالتی نيز درآيدکه با 
  ٭

  

دار    آن سرمايه و سرمايه        ميان صاحب استقراضی را اينجا ما فقط حرکت سرماية تا
  بپردازيم. بهرهايم. اينک بايد به بررسیِ  صنعتی مورد توجه قرار داده

ی که و   ئی  کند. آن مبلغ ارزشی         مثابه سرمايه خرج می        دهنده، پول خود را به             وام   
گردد. ولی اگر           سوی او برمی      سرمايه است ولذا دوباره به               دهد   به ديگری انتقال می         

ودکه   ب  ئی نمی   گرفت ديگر بازگشت مبلغ ارزشی            طور ساده انجام می         بازگشت پول به   
ئی   قرض داده شده است، بلکه فقط عبارت از استرداد مبلغ ارزشی                              مثابه سرمايه     به 

سرمايه بازگردد         مثابه   به   ريخته   پيش   ارزشی مبلغ آنکه ایبود. بر داده شدهوام  به بودکه می
دارد، بلکه بارور            تنها خود را ضمن حرکت محفوظ نگاه             که مبلغ مزبور نه       الزم است    

،   G ∆   +  Gچون     ارزش،   اضافه با همراه ولذا باشد يافته آن افزايش ارزشی مقدار يعنی شود،
که در دست      از سود متوسط است      در اينجا همانا بهره يا جزئی               ∆ Gبرگردد، و اين          

  .شود دار می پول ـ سرمايه ماند، بلکه نصيب دار فعال باقی نمی سرمايه
آنست    معنای   کند به مثابه سرمايه منتقل می پول را به دار همين امر که پول ـ سرمايه

توجه     مورد     نيز را ای ويژه شکل بايد بعداً برگردد. او به G∆  +Gصورت  به بايد وجه آن که
کند،   می   بازگشت   قطعی طور است به بازپرداخت فاصله تا که زمانی طی بهره که قراردهيم

  گيرد. می انجام تری ازگذشت دورة طوالنی آن پس بازگشتکه  سرمايه بدون اصل ولی
دهد؟ و درواقع            دار صنعتی می     ستان يعنی سرمايه     چه چيزی به وام         پول ـ سرمايه    

دادن     قرض   که پول    است   کند؟ و تنها عمل انتقال  قل میستان منت چه چيزی را وی به وام
صورت انتقال سرمايه         آن را به      آورد، يعنی     مثابه سرمايه درمی صورت انتقال پول به را به

  آورد. منزلة کاال درمی به
ديگر    منزلة کاال، يا به       دهندة پول به که سرماية وام تنها از راه شيوة اين انتقال است

  شود. منزلة سرمايه، به شخص ديگری واگذار می ار او بهکاالی تحت اختي سخن
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نتقال می                   چه چيزی است     شود  يابد؟ آنچه منتقل می         که در مورد فروش عادی ا
دهد. ارزش،         می   تغييرشکل   فقط شده نيست، زيرا ارزش کاالی فروخته ارزش از عبارت

طور ذهنی      دست فروشنده برسد، خود به            طور واقعی در شکل پول به            ازآنکه به      پيش 
کاال وجود داشته است. همان ارزش و همان مقدار ارزشی تنها            مثابه قيمت در درون به

کاال    بار درشکل     دهند و بس. ارزش و مقدار ارزشی مزبور يک    در اينجا تغييرشکل می
گردد و     و بار ديگر در قالب پول وجود دارند. آنچه واقعاً ازجانب فروشنده منتقل می               

شود، عبارت از ارزش            شخصی يا مصرف مولّد خريدار وارد می   سپس نيز در مصرف
  مثابه ارزش مصرف است. کاال به ال، يعنیکا مصرف

يعنی   مولّد،     دار    سرمايه   مدت قرضه به دار برای که پول ـ سرمايه مصرفی پس ارزش
که پول ازآنجا          مصرفی است    نمايد چيست؟ اين همانا ارزش               گيرنده منتقل می      به وام    

کار افتد ولذا        مثابه سرمايه به      به  گردد و     تواند به سرمايه مبدل          آوردکه می       دست می   به 
بارآورد عالوه        ارزش معينی، يعنی سود متوسط به ضمن حرکت خود قادر است اضافه

تر از متوسط      کند. (آنچه باالتر يا پائين             مقدار ارزشی بدوی خود را حفظ می                  برآنکه   
که     است   کاالهای ديگر چنين          مورد     رسد)، در      می نظر   مورد تصادفی به          اين    باشد در   

کاال از    آن ارزش  شود ولذا جوهرکاال و همراه سرانجـام صرف می نهامصرف آ ارزش 
  که با صرف ارزش    کاالئی چون سرمايه دارای اين خاصيت است عکس رود. به بين می
  يابد. هم می شود، بلکه افزايش مصرف سرمايه حفظ می وارزش رزشتنها ا نه آن مصرف

کاال ــ يعنی توانائی سود متوسط ايجادکردن را ــ                    مثابه   مصرف پول به    اين ارزش
که وی سرماية استقراضی را تحت             صنعتی برای مدتی       دار    دار به سرمايه       پول ـ سرمايه    

  دهد. اختيار دارد انتقال می
در برابر       کار    ای جهات با وضع نيروی           رفته، از پاره          وام    از اين نقطة نظر پولِ به          

صنعتی فقط ارزش       دار    که سرمايه  صنعتی وجوه مشابهتی دارد. ولی درحالی دار سرمايه
دارد.      پردازد، در مورد سرماية استقراضی تمام ارزش را مستَرِد می                              کار را می      نيروی   
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وسيلة استفاده ازآن          که به   صنعتی اينست    دار    کار برای سرمايه         مصرف نيروی       ارزش     
آن باشد (سود). اين               کار و بهای       شتر از ارزش خود نيروی             ارزشی ايجادکندکه بي           

صنعتی است.    دار    کار برای سرمايه         مصرف نيروی      افزوده بر ارزش عبارت از ارزش                      
ارزش       نمود می                مصرف   همچنين  ارزشی  نيز  استقراضی  بليت        سرماية  قا کندکه هم 

  پذير است. پذيری دارد و هم افزايش ترکيب
جهت آنچه     دهد و از اين        مصرف انتقال می       ک ارزش    دار ي     درواقع پول ـ سرمايه         

کاال منتقل شده است. تا اين اندازه همانندی باکاال ازلحاظ                          مثابه  کند به که واگذار می
شود. درموردکاالی            دست می   به  که دست   کامل است. اوالً پول ارزشی است                الئی  کا 

ريدار و فروشنده       قدر ارزش در دست خ        کاالست، همان کاال ازحيث اينکه ساده، يعنی
ماند، منتها در شکل مختلف. هم فروشنده و هم خريدار بعداً نيز مانند پيش                             باقی می   

کاال وديگری   اند،که يکی درشکل همان ميزان ارزشی در دست دارندکه منتقل ساخته
که   دار است     که درمورد قرضه تنها پول ـ سرمايه    در شکل پول است. تفاوت در اينست

آن را از راه بازپرداخت آينده برای خود                         کند. ولی     يد می ز ارزش خلعدر اين معامله ا
  شود زيرا فقط از يک         سو ارزش دريافت می          نمايد. درمورد وام فقط از يک           حفظ می

شود  می  منتقل   مصرف واقعی      جانب ارزش گردد ــ ثانياً از يک جانب ارزش واگذار می
که با    گيرد. ولی تفاوتی          قرار می     گردد و مورد استفاده            و از جانب ديگر دريافت می             

ای   است، واين همانا افزوده        مصرف خود ارزشی ارزش که اين عادی دارد اينست کاالی
آيد.    دست می   که از پول به       ای   که درنتيجة استفادة سرمايه          است بر مقدار ارزشی بدوی

  مصرف است. همين ارزشسود 
کار افتد     سرمايه به مثابه بتواند بهکه  رفته عبارت از اينست وام مصرف پولِ به ارزش

  ١و بدين عنوان تحت شرايط متوسط، سود متوسط توليد نمايد.

                                                
 ←آن    کسی سودکند يا نکند، بلکه بسته به قابليت     که اين نيست ستانی منوط به ـ "توجيه درستیِ بهره۱



     سومکاپيتال. جلد     ۵۳۶

  

قيمت سرماية       پردازد وبنابراين       چيزی می چه دار صنعتی صورت سرمايه پس دراين
  استقراضی چيست؟

شود تا بتوان آنچه را که قرض شده است مورد  مثابه بهره پرداخته می که به "آنچه
کاراُفتاده       که پولِ به     "جزئی از آن سودی است            ) ١( ماسی گفتة   ده قرار داد" بنا به            استفا 

  ٢واند توليد نمايد." ت می

مصرف آنست      خرد عبارت از ارزش             کاالی عادی می        آنچه را که خريدار يک           
کند نيز ارزش       گيرندة پول خريداری می             آنست. آنچه وام          پردازد ارزش            وآنچه می    

پردازد؟ محقّقاً مانند            چيزی در ازاِء آن می             سرمايه است. ولی چه        مثابه   مصرف پول به      
آنچنان    ستان  وام     ده و   پردازند. ميان وام کاالرا می ارزش يا که قيمت کاالهای ديگرنيست

دهد،    صورت يک تغييرشکل ارزش روی می          گذردکه ميان خريدار و فروشنده به نمی
کاال   در شکل پول و بار ديگر در شکل           که ارزش مزبور يک بار              نَحوی نيست    يعنی به  

نَحوِ   بودگی انتقال و دريافت مجدد پول در اينجا خود را به                            وجود داشته باشد. همان          
شود و   دهد. مبلغ ارزشی، يعنی پول بدون معادل واگذار می                           کامالً ديگری نشان می         

ش دهنده همواره مالک همان ارز                گردد. وام        پس ازگذشت زمان معلومی مستَرِد می             
گيرنده منتقل شده   ماند، حتّا پس ازآنکه ارزش مزبور از دست او به دست وام باقی می

                                                                                                       
  کار رود بتواند سود توليد نمايد." که اگر درست به شده) است (پول قرض →

("An Essay on the Governing causes of the Natural Rate of Interest, wherein the 
sentiments of Sir W. Petty and Mr. Locke, on that head, are considered",   London, 

1750, p. 49.)                                              .است  J. Massie   ماسینام ج.  نويسندة اين نوشتة بی

  چنين:  زبان انگليسی قيد شده است، ) اين جمله در متن تماماً به۱(
“That which men pay as interest for the use of what they borrow” – “a part of the profit 
it is capable of producing”. 

دهند تا     کسان ديگر قرض می        کار اندازند... آن را به       آنکه پول خويش را خود به جای ـ "توانگران به۲
                   صاحب پول تخصيص دهند." (همانجا،              آمده را به       دست  به اينان ازآن سود برند و يک جزء از سود

 ).  ۲۴، ۲۳ص 



           ۵۳۷کارل مارکس    

  

 

دراستقراض،       است. درمبادلة سادةکاالها، پول همواره درجهت خريدار قراردارد، ولی   
که پول را برای مدت            کسی است    پول هميشه در جهت فروشنده است. فروشنده آن                  

کاال دريافت        مثابه   که آن را به       کسی است   مايه آن    کند و خريدار سر       معينی واگذار می       
کند   مثابه سرمايه عمل می       که پول به     پذير است    اين وضع تاآنجا امکان          نمايد. ولی       می 

که خود را بارور          مثابه ارزشی      مثابه سرمايه، به      بهستان پول را  شود. وام ريز می ولذا پيش
ر سرماية ديگری در نقطة عزيمت            کند. ولی پول از ابتدا، مانند ه                 سازد، قرض می       می 

که   کاراُفتادن است        وسيلة به   شدن نفساً سرمايه است. تازه به           ريخته   خود، در لحظة پيش       
که به    ای   عنوان سرمايه   رساند. اما به سامان می مثابه سرمايه به گردد و خود را به بارور می

مثابه ارزش همراه          ا به  گيرنده بايد آن را بازپرداخت نمايد ولذ            ، وامسامان رسيده است
تواند يک جزء از سودی باشدکه                ارزش (بهره) بازگرداند، و بهره فقط می                        با اضافه   

سامان رسيده است. البته يک جزء از سود نه تمام آن. زيرا ارزش                          ستان به وسيلة وام به
که برای وی سود توليدکند. اگر غير از                  دهنده عبارت از اينست       مصرف پول برای وام 

داد. ازسوی        مصرف روی نمی  دهنده درمورد ارزش بود هيچ انتقالی از سوی قرضاين 
صورت وی چيزی       گردد. زيرا درآن             ستان  ديگر امکان نداردکه تمام سود نصيب وام                  

مثابه پول ساده و        ريزشده را فقط به  پرداخت و پول پيش مصرف نمی بابت انتقال ارزش
داد، زيرا سرماية           ده پس می     رسيده، به وام        سامان   به مثابه سرماية      منزلة سرمايه، نه به نه به

  است و بس. G∆  +Gصورت  رسيده فقط به سامان به
کنند. ولی      مثابه سرمايه خرج می را به مبلغ پول گيرنده هردو همان دهنده و وام وام

مناسبت   کند. سود به     می عمل منزلة سرمايه به مزبور مبلغ که است گيرنده وام فقط دردست
شود. پول فقط   که برای دونفر سرمايه است، دو برابر نمی ی دوگانة همان مبلغ پولهست
کندکه سود تقسيم شود. آن          مثابه سرمايه عمل      تواند برای هردو نفر درصورتی به                  می 

  شود. گيرد بهره ناميده می دهنده تعلّق می که به وام سهمی
شود، يعنی ميان پول ـ          می دار واقع        بنا به فرض تمام معامله ميان دو نوع سرمايه                   
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  صنعتی يا بازرگانی. دار دار و سرمايه سرمايه
منزلة سرمايه، در اينجا کاالست             به   هرگز نبايد اين نکته فراموش شودکه سرمايه             

کلّية     رود سرمايه است. بنابراين              که در اينجا از آن سخن می            کاالئی    ديگر سخن   يا به  
نظرکاالی ساده و نيز از ديدگاه                  د، از نقطه    نماين   که در اين مورد بروز می               مناسباتی  

سرمايه عمل    کاالـ    مثابه   سرماية مزبور در روند بازتوليدش به                  که   حيث  سرمايه، (ازآن         
جای فـروش و       گرفتن، به     دادن و قرض         کنند. قرض     ، غيرمعقول نمـود می        ) ١( کند)   می 

ه سرمايه است ــ    که در اينجا از ماهيت ويژة کاال ــ ک                 خريد، عبارت از تفاوتی است             
کاال، بهره      جای قيمت  شود، به گردد. همچنين آنچه در اين مورد پرداخت می ناشی می

بخوانيم، آنگاه اين يک شکل              است. اگر خواسته باشيم بهره را قيمت پول ـ سرمايه                  
 ٢گيرد.   کاال درتضاد قرار می           کلّی با مفهوم قيمت      قيمت خواهد بودکه به    غيرعقالنی از

محتَوای خود تحويل شده است و عبارت               شکل صرفاً انتزاعی و بی        نجا به قيمت در اي     
منزلة ارزش       هرصورت به شودکه به که بابت چيزی پرداخته می از مبلغ معينی پول است

که قيمت، بنا بر مفهوم خود، برابر با ارزش                     آمده است. درصورتی           حساب   مصرف به    
  ست.گرديده ا که در پول بيان مصرف است اين ارزش

است. دراين مورد         کلّی نامعقولی منزلة قيمت سرمايه از همان آغاز تلقّی به بهره به
که غير    شود، يک بار ارزشی دارد و سپس قيمتی         ای می کاال دارای ارزش دوگانه يک

  پول ـ سرمايهاست.  ارزش که قيمت عبارت از بيان پولیِ از اين ارزش است، درصورتی

                                                
   دو هالل از مترجم است.) ۱(

رود دارای سه معناست...  کار می به (currency)درمورد وسيلة دوران  که (Value) ارزش ـ "اصطالح۲
در مقام سنجش با        (currency actualy in hand)اکنون نقداً موجود است  که هم دوم: وسيلة دورانی

شود و  می سنجيده بهره روی نرخآنها از ارزش .آينده برسد که بايد درروزهای مبلغ وسيلة دورانی همان
  گردد. شود تعيين می آن می  که برای وتقاضائی استقراضی نرخ بهره نيز ازروی نسبت ميان حجم سرماية

“by the ratio between the amount of loanable capital and the demond for it”. (Major R. 
Torrens: "on the operation of the Bank Charter Act of 1844 etc.", 2nd ed. 1847/p. 5,6) 
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يافته است     مقداری پول تجسم   صورت کاال که به حجم معينی زشار يا مبلغ پول بدواً جز
منزلة سرمايه قرض داده شده باشد باز جز شکل                    کاال به     چيز ديگری نيست. هرگاه          

شود  منزلة کاال قرض داده می              که به   مستوری از مبلغی پول نخواهد بود. زيرا آنچه                       
مثابه    که درشکل پنبه به      است  عبارت از فالن قدر فوند پنبه نيست، بلکه آن مقدار پولی        

مثابه مبلغی پول  آن وجود دارد. بنابراين قيمت سرمايه در رابطه با خود سرمايه به ارزش
به        نباشد.            تورنس   مثابه وسيلة دوران، آنچنانکه آقای                     است، اگر هم  عقيده دارد، 

 مبلغ  که يک   همين صفحه.) پس چگونه ممکن است          کنيد به زيرنويس اخير در             (نگاه   
که درشکل     پول قيمتی غير از بهای خود دارا باشد، يعنی قيمتی داشته باشد غيرازآنچه      

که با ارزش       کاالست   ويژة پولی خود آن بيان شده است؟ البته قيمت عبارت از ارزش              
آن با ارزش      که تفاوت است آن فرق دارد (و اين درمورد قيمت بازار نيز صادق مصرف

است). قيمتی     صرفاً کمی و فقط مربوط به مقدار ارزشیجنبة کيفی ندارد بلکه تفاوتی 
  ١کلّی باطلی است. کيفی با ارزش فرق داشته باشد تناقض به که ازلحاظ  

  

نماياند. درجة باروریِ              مثابه سرمايه می      که سرمايه خود را به          با بارورشدن است        
که   ارزش يا سودی     همثابه سرمايه است. اضاف آن به يابی سرمايه بيانگر درجة کمی سامان

 آن ــ فقط ازراه مقايسةآن با ارزش                  وجودآمده است ــ نرخ يا ميزان  وسيلة سرمايه به به
گيری است. بنابراين بزرگتر ياکوچکتربودن باروریِ                          ريخته قابل اندازه           سرماية پيش   

                                                
کار رود، تا         تمايز به    که بی   ـ "معنای دوگانة اصطالح ارزش پول يا ارزش وسيلة دوران، درصورتی                      ۱

رمايه را نشان دهد، آنگاه منبع دائمی سرگشتگی                     هم ارزش مبادلة کاالها و هم ارزش مصرف س                      
  (Tooke, "Inquiry into the Currency Principle", p. 77) خواهد بود."  

مثابه    سردرگمی اصلی را (که در نفس امر وجود دارد)، يعنی اين مسئله را که ارزش به                                       ) 1
1(توک  
  د.بين آيد، نمی صورت ارزشِ مصرف سرمايه درمی ارزش (بهره) به

دربارة پول که بنا به قول              ريکاردو    ) ـ اقتصاددان انگليسی و منقّد تئوری ۱۸۵۸ـ ۱۷۷۴( Tooke, Thomas) ۱ـ۱(
 که تاحدودی ارزشمند است."  مارکس "آخرين نفر از اقتصاديون انگليسی است
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که از سودکلّ نصيب آن          آور نيز تنها با مقايسة مبلغ بهره، يعنی سهمی                 سرماية بهره     
گيری است. پس اگر قيمت           ريخته قابل اندازه           شود، نسبت به ارزش سرماية پيش             می 

است ولذا مانند قيمتی نمود     کاالست، بهره نيز مبيِّنِ باروریِ پول ـ سرمايه بيانگر ارزش
شود. از اين مقدمات           پرداخت می       دهنده بابت همان پول ـ سرمايه             کندکه به وام        می 

ای است اگر خواسته باشيم، آنچنانکه               وشش ازآغاز بيهوده      ک آيدکه تا چه اندازه برمی
وسيلة پول ــ يعنی خريد و فروش ــ را             کند، مناسبات سادة مبادله به          عمل می   پرودون   

بنيادی درست در اين است                       مستقيماً در اين مورد به            که پول    کار بنديم. شرط مقدم 
مثابه سرمايه بالقوه        نفسه، به    لة سرمايه فی    منز  به   تواند  می ولذا افتد می کار مثابه سرمايه به به

  گردد. به شخص ديگری منتقل
شود  يابد،که دربازار عرضه می     منزلة کاال نمايش می به  ولی در اينجا خود سرمايه

مصرف   گردد. ولی ارزش           طور واقعی منتقل می        مثابه سرمايه به      مصرف پول به      و ارزش
آنها    وسيلة ارزش      مثابه سرمايه، به       کاال به   آن عبارت از توليد سود است. ارزش پول يا                    

به پول ياکاال معين نمی            به  بلکه به      مثا که آنها برای        ارزشی    وسيلة کميت اضافه      شود، 
که   گردد. محصول سرمايه سود است. تفاوتی                 کنند معين می    صاحبان خود توليد می        

که يا پول     ينست داری درکاربرد پول وجود دارد فقط عبارت از ا                             برپاية توليد سرمايه       
نفسه سرماية بالقوه       گردد. پول وکاال فی           ريز می   منزلة سرمايه پيش شود و يا به خرج می

تواند مبدل به        کار که بالقوه سرمايه است. زيرا اوالً پول می                      هستند، عيناً مانند نيروی         
به  مثا  آنها به    خود بيان تجريدی عناصر مزبور و هستی                 خودیِ    عناصر توليدگردد و به         

شدن هستند، زيرا       ارزش است. ثانياً عناصر مادی ثروت دارای خاصيت بالقوه سرمايه                          
که   داری جهت مخالف و مکمل عناصر مادی مزبور، آن عاملی                         برپاية توليد سرمايه        

  کارمزدور ــ موجود است. آورد ـ يعنی صورت سرمايه درمی آنها را به
مثابه    کار به    ی ــ تضاد آن نسبت به        يابی اجتماعیِ تضاددارِ ثروت ماد                  تخصيص 

بودن نمايش       کارمزدور ــ جدا از روند توليد، قبالً در مالکيت سرمايه ازحيث سرمايه                             
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داری ونتيجة دائمی           ای جدا از خود روند توليد سرمايه                 که لحظه   يافته است. اين وضع       
-رود، بدين  شمار می به آن همواره شرط مقدم روند مزبور مثابه نتيجة دائمی آنست و به 

خود، نهان وبالقوه سرمايه    خودیِ کاال به کندکه پول وهمچنين می پيدا سان صورت بيان 
فروش روند، و در اين شکل برکار غير فرمانروا                        مثابه سرمايه به      توانند به     هستند و می   

شوند   می دليل ارزشی        اين  تصاحب نمايند و به را غير کار کنندکه شوند وحق پيدا می می
شودکه اساس و وسيلة        روشنی ديده می       سازد. و در اينجا  نيز به            که خود را بارور می           

داران در        گويا ازجانب سرمايه         که  کاری    واحوال است نه     کار غير همين اوضاع تصاحب
  گيرد. مقابل آن انجام می

خود،     ة ويژ   معنای سود به بهره و سود به يزکه تقسيمحد ن عالوه بر اين سرمايه تاآن
گردد،     های بازار تنظيم می          وسيلة رقابت همانند قيمت         وسيلة عرضه و تقاضا ولذا به          به 
که   قدر چشمگير است      شود. ولی تفاوت در اين مورد همان                  کاال نمودار می       صورت به

عرضه و تقاضا يکديگر را جبران نمايند، آنگاه قيمت بازار          همانندی ميان آنها. هرگاه 
شودکه قيمت     آنگاه نموده می    کند، يعنی ت توليد آن انطباق پيدا میدرموردکاال با قيم

گردد، زيرا    تنظيم میداری و مستقل از رقابت  توليد سرمايهوسيلة قوانين درونی  کاال به
توليد   های های بازار نسبت به قيمت جز انحرافات قيمت نَوسانات عرضه و تقاضا چيزی

که برای     ای   گونه   کنند، به  ابالً يکديگررا جبران میکه متق سازند ــ انحرافاتی روشن نمی
گردند.     های توليد برابر می         های متوسط بازار با قيمت          های معلوم درازتری قيمت       دوره

رود،    يکديگررا پوشاندند، تأثير نيروهای مزبور از بين میتقاضا  عرضه ومجرد اينکه  به
که در    مثابه قانونی ها به قيمت ام تعيينکنند وآنگاه قانون ع جبران می متقابالً يکديگر را

گردد. آنگاه قيمت بازار در وجود بالواسطة    موارد جداگانه نيز صادق است نمايان می
قوانين      توليد،که طبق   های بازار)،  با قيمت حرکت قيمت مثابه ميانگين فقط به خود، (ونه

است درمورد دستمزد.        کند. همچنين شود، انطباق پيدا می درونی شيوة توليد تنظيم می
شود و   جبران نمايند، آنگاه تأثير آنها برطرف می                     يکديگر را    عرضه و تقاضا    هرگاه    
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گردد. ولی در مورد بهرة پول ـ سرمايه وضع                       کار برابر می        دستمزد با ارزش نيروی           
کنندة انحراف از قانون نيست، بلکه       ای ديگر است. در اينجا ديگر رقابت تعيين گونه به

شود وجود ندارد،          وسيلة رقابت ديکته می        به غير ازآنچه       ونی درمورد تقسيم به        هيچ قان   
ای وجود ندارد. تحت              زيرا چنانکه بعداً خواهيم ديد اصوالً هيچ نرخ "طبيعی" بهره                         

شود.   می   آزاد تعيين      وسيلة رقابت    که به نظراست مورد نرخی بيشتر بهره طبيعی عنوان نرخ
که رقابت تنها معيِّّنِ انحرافات            بهره وجود ندارد.آنگاه     برای نرخ "طبيعی" حدومرز هيچ

که متقابالً     رقابتی    آنجاکه درنتيجة تعادل ميان تمام نيروهای ونَوسانات نيست، و بنابراين
صورت   رود، مورد تعيين به          طورکلّی از بين می  کنند، هر تعيينی به در يکديگر تأثير می

آينده در اين مورد            خودسرانه است. در فصل           قانون و     نفسه بی   آيدکه فی     چيزی درمی     
  گفت. بيشتر سخن خواهيم

ريز سرمايه      پيش   شود:   نمودارمی     برونی ای گونه چيز به آور، همه سرمايةبهره درمورد
-ن  گيرنده، بازگشت سرماية ساما           دهنده به وام  صورت انتقال سادة شیء واحد از وام به

ستان به    همراه بهره ازسوی وام             ازپرداخت به      ب   صورت انتقال سادة مجدد يعنی            به   يافته   
داری     شيوة توليد سرمايه     است درمورد ترتيب تعيين سود، که ذاتیِ   دهنده. نيز چنين وام

آمده ضمن يک واگرد  دست برحسب نسبت ميان سود به آن نرخ سود فقط است وطبق
ين زمان واگرد  شود، بلکه بنابرطول خود ا ريخته تعيين نمی تنها، وارزش ـ سرماية پيش

شودکه سرماية صنعتی در مدت مشخصی           تعيين می   سودی   گردد ولذا بنابه       نيز معين می
گيرد،    می   انجام    برونی     گونة    به آورنيزکامالً سرماية بهره درمورد امر همين دهد. می دست به
  شود. دهنده بهرة معينی پرداخته می وام که بابت موعد زمانی مشخص به نَحوی به

  گويد: که از پيوند درونی اشياء دارد، می ئی رمانتيک با درک عادی )١(لرآدام مو
                                                

)۱ (Adam, Heinrich Müller, Ritter von Nitterdorf )۱۷۷۹ی ) ـ نويسندة سياسی و اجتماع۱۸۲۹ـ
که درواقع مدافع منافع اشرافيت فئودال                     آلمانی، نمايندة مکتب رمانتيک در اقتصاد سياسی، مکتبی                     

 رود. شمار می به آدام اسميثيکی از مخالفان  مولربوده است. 
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طور   شود؛ برای تعيين بهره به  دربارة مدت نمی قيمت اشياء پرسشی هنگام تعيين "به
  آيد." حساب می که به  عمده مدت است

  

("Elemente der Staatskunst", Berlin, 1809, T. III, S. 138)   
  

کاالها وارد         گونه زمان توليد و زمان دوران در تعيين قيمت                      بيندکه چ    وی نمی   
که نرخ سود برای يک زمان واگرد مشخصِ                راه است شوند وچگونه درست ازاين می

که بهره    شود، و درست از طريق تعيين سود برای مدت معين است                      سرمايه تعيين می    
شودکه    ين محدود می     ا  گردد. درک عميق وی مثل هميشه در اينجا فقط به                     تعيين می  

مثابه چيز اسرارآميز          ابرهای غبارآلود سطح را ببيند وآنگاه اين غبار را با پرمدعائی به                        
  بااهميتی توصيف نمايد.

  
  
  
  
  

�  
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ودوم فصل بيست

  

  تقسيم سود . نرخ بهره
  

  نرخ "طبيعی" بهره
  
  
  

که بعداً     ه اعتبار   های مربوط ب     طورکلّی همة پديده موضوع اين فصل و همچنين به
تفصيل مورد بررسی قرارگيرند. رقابت ميان                   توانند در اينجا به         گردند، نمی      بايد مطرح    

شود خارج     می   پول ازآن نتيجه      دربازار که مدتی کوتاه نَوسانات گيرنده و وام دهنده و وام
ی که نرخ بهره طی دور صنعت           ئی  ساختن دورپيمائی       گيرند. مطرح      از تحقيق ما قرار می        

تواند در اينجا          که باز هم نمی      دهد مستلزم طرح خود اين دور صنعتی است                 انجام می    
همين   ترازشدن تقريباً زياد يا کمِ نرخ بهره در بازار جهانی نيز به               موردگفتگو باشد. هم

قرار مطرح نيست. بنابراين ما بايد در اينجا فقط سيمای مستقلّ سرماية استقراضی و                              
  درمقابل سود را مورد بحث قرار دهيم.يابی بهره  استقالل

ازآنجاکه بهره فقط يک جزء از سودی است، که بنا به فرض پيشين ما بايد از                               
که آن    دار پرداخته شود، بنابراين درصورتی                   دار صنعتی به پول ـ سرمايه         جانب سرمايه  
ب                دار فعال       که بايد نصيب سرمايه         جزء از سود       هره گردد برابر با صفر باشد، حداکثر 

که واقعاً هم ممکن  جداگانه موارد نظر از برخی صرف عبارت از خود سود خواهد بود.
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وسيلة سود پرداخت، شايد بتوان              را به     آن    سود باشد ولذا نتوان          است بهره بيشتر از        
که نمايانگر دستمزد مباشرت         را مجموع سود منهای جزئی ازآن دانست                حداکثر بهره

(Wage of superintendence)  اقـلّ بهـره را      است و بعداً ازآن سخن خواهد رفت. حد
هراندازة متصوری تنزّل نمايد.                تواند به     توان تعيين نمود. اين حداقلّ می وجه نمی هيچ به

شوندکه بهره به باالتر از اين حداقلّ نسبی                    واحوالی پيدا می          معذلک همواره اوضاع          
  ترقی نمايد.

  

شده وخود اين سرمايه،    يک سرمايه پرداخت ستفاده ازا که بابت پولی ميان "نسبت
شود." ـ "نرخ بهره وابسته است: اوالً به نرخ                     که با پول سنجيده می   مبيِّنِ نرخ بهره است

ثانياً به نسبتی        شود."    گيرنده تقسيم می       وام     دهنده و      که مجموع سود ميان وام            سود و 
  )  ۱۸۵۳ژانوية  ۲۲ )١(("اکونوميست" 

  

شودکه استفادة ازآن مورد             مثابه بهره بابت چيزی پرداخته می         آنچه به"ازآنجاکه 
که شیِء مورد وام قادر به توليد آنست، بنابراين        نظر است عبارت از جزِء سودی است

الذکر،     همان اثر سابق      ) ٢( ماسی ( گردد."       بهرة مزبور بايد همواره برپاية آن سود تنظيم                    
  )۴۹ص 

  

مثابه بهره به       که بايد به     کلّ سود و جزئی ازآن            ميان  که   انگاريم     ما بدواً چنين می      
که   صورت روشن است      دار پرداخته شود نسبت ثابتی وجود دارد. دراين                  پول ـ سرمايه

نرخ عمومی      رود وکلّ سود نيز وابسته به            کلّ سود باال و پائين می بهره بنابرترقی وتنزل

4% باشد و بهره = ۲۰ابر با سود و نَوسانات آنست. مثالً اگر متوسط نرخ سود بر
سود،  1

صورت نرخ     % باشد درآن      ۱۶شود. اگر متوسط نرخ سود =           % می    ۵آنگاه نرخ بهره =         

                                                
در انگلستان     ۱۸۴۳که از سال  است ئی ـ مجلة هفتگی اقتصادی و سياسی Economist) اکونوميست ۱(

 دة نظريات بورژوازی بزرگ انگلستان است.شود و نماين منتشر می

)۲ (Massie 
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کند،   % ترقی   ۸% ، بهره به    ۲۰ميزان  % خواهد بود. ممکن است با نرخ سودی به۴بهره = 
% ۱۶ميزان  نرخ سودی بهدار صنعتی ازقرار  صورت مثل آن خواهد بودکه سرمايه درآن

برداشته است. هرگاه بهره فقط در  % سود۱۲است ولذا  کرده % عمل۴ميزان  ای به و بهره
کرده باشد آنگاه وی باز هم قسمت بزرگتری از سود را دريافت                        % ترقی۷تا  ۶حدود 

صورت چنين     داشته است. چنانچه بهره برابر با سهم ثابتی از سود متوسط باشد درآن                         
همان ميزان تفاوت مطلق ميان             قدر نرخ عام سود باالتر باشد، به                 شودکه هر    می نتيجه  

شود  فعال می    دار سرمايه شود ولذا جزئی ازکلّ سودکه سهم سودکلّ و بهره بزرگتر می

5که بهره =      کنيم  بزرگتر خواهد بود، و بالعکس. فرض          
5سود متوسط باشد.      1

 ۱۰از    1

5خواهد بود.  ۸است، تفاوت ميان سود کلّ و بهره =  ۲= 
است و تفاوت =  ۴=۲۰از  1

۲۰ - ۴  =۱۶  ،5
 ۲۰= ۵ -۲۰. تفاوت =  ۵=  ۲۵از  1

5  .٭
 ۶  -  ۳۰=   ، تفاوت ۶=  ۳۰ از 1

 =۲۴   .    5
% همواره      ۷،   ۶،   ۵،   ۴های بهره      . نرخ     ۲۸=    ۷  -  ۳۵. تفاوت =        ۷  =   ۳۵  از   1

5فقط 
های سود متفاوت باشند،         کنند. بنابراين هرگاه نرخ            % سودکلّ را بيان می  ۲۰يا  1

ای از سودکلّ        های مختلف بهره بيانگر اجزاِء مقسوم يگانه                 که نرخ    آنگاه ممکن است     
کلّ سرمايه نشان دهند. درصورت             يگرسخن همان سهم درصد را نسبت بهد باشند يا به

ثابتی از بهره، سود صنعتی (يعنی تفاوت ميان                         کلّ سود و بهره)         وجود چنين نسبت 
  نرخ عمومی سود باالتر خواهد بود و بالعکس. تناسب باالبودن به

سود که تمام شرايط ديگر ثابت فرض شود، يعنی نسبت ميان بهره و                       درصورتی    
خواهد بود بهرة باالتر   دار فعال قادر يا مايل گرفته شود، آنگاه سرمايه ثابت کمابيش کلّ

ايم ميزان      چنانچه سابقاً ديده       ١نسبت مستقيم باالبودن نرخ سود بپردازد.                  تری به    يا نازل    
                                                

  بوده، و در اينجا يک اشتباه چاپی رخ داده باشد. (بازنويس)  ۱۵=  ۵ - ۲۰ظاهراً بايستی   ٭

 ) ۵۱، همانجا، صماسیگردد." ( وسيلة سودهای انفرادی متصديان تنظيم می ـ "نرخ طبيعی بهره به۱
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گيرد و بنابراين          داری در نسبت معکوس قرار می                نرخ سود باگسترش توليد سرمايه            
کشور با درجة پيشرفت       بودن نرخ بهره در يک شودکه باالبودن يا پائين چنين نتيجه می

که اختالف در نرخ         کشور نسبت معکوس دارد، و اين البته درصورتی است      آن صنعتی
بهره واقعاً بيانگر اختالف در نرخ سود باشد. بعداً خواهيم ديدکه وقوع چنين امری                                    

وسيلة   وسيلة سود يا دقيقاً به     که بهره به فتگ توان همواره الزامی نيست. در اين معنی می
گردد. و اين نوع تنظيم بهره درمورد سود متوسط آن نيز صادق      نرخ عمومی تنظيم می

  است.
کنندة قطعیِ حداکثر بهره          منزلة تعيين    درهرصورت نرخ متوسط سود را بايد به                

  تلقّی نمود.
در نسبت با سود متوسط   کند بهره  واحوالی را که ايجاب می اکنون آن اوضاع هم

معين مانند سود      کلّ  که بايد يک    دهيم.آنگاه می تر مورد بررسی قرار سنجيده شود دقيق
ميان دو نفر تقسيم شود، طبيعتاً آنچه قبل از همـه اهميت دارد عبارت از مقـدارکلّ                                   

کلّ، يعنی مقدار سود، ملزوم نرخ متوسط است. هرگاه نرخ                        شونده است و اين       تقسيم 
شده فرض    ، داده     ۱۰۰المقداری، مثالً         ومی سود ولذا مقدار سود برای سرماية معلوم عم

گيرد   که تغييريابی بهره در نسبت معکوس با جزئی از سود قرار می                        شود، مسلّم است    
  شرايطی  ماند. و      کند باقی می     کار می    که با سرماية استقراضی      دار فعالی که برای سرمايه

که بايد تقسيم شود، يعنی شرايط مربوط به ارزش ـ        ی استکنندة مقدار سود که تعيين
دار معين      که تقسيم آن را ميان دو سرمايه          نيافته، با شرايطی محصول ناشی ازکار اُجرت

   )١( گذارند. کامالً مخالف تأثير می کند بسيار متفاوتند و غالباً از جهات می
                                                

آيدکه بهتر است       ذيل آمده است: "از جريان اين فصل چنين برمی    نوشته تذکر  ) در اينجا در دست۱(
 کمی به   ن مطلب توضيح داده شودکه چگونه تقسيم            ي گردد بدواً ا        ازآنکه قانون تقسيم سود بيان       پيش

شود فقط الزم است بدواً بهره را               آنکه با فصل پيشين پيوند حاصل          شود. برای      کيفی مبدل می     تقسيم 
 ای از سود مطرح ساخت." نشده مثابه جزِء تعيين به
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رخد مورد توجه قرار         چ  جديد می     آن صنعت  که در درون  اگر دورهای واگردی
وجوشِ فزاينده، رونق، سرريز توليد، ورشکستگی،                   گيرد ــ يعنی وضع آرامش، جنب

که تحليل بيشتری دربارة آنها خارج از بررسی ما  آرامش وغيره، دورهائی رکود، وضع
 های رونق يا سود       ترين وضع بهره با دوران            شودکه غالباً پائين   گيرد ــ ديده می قرار می

گذار ميان رونق و دوران بعدی تطبيق                    همراه است، باالرفتن بهره با دوران                   لعاده   ا  فوق  
رسد. از     درمی    ١. کند، حداکثر بهره، تا باالترين سطح رباخواری، در دوران بحران                      می

2که نرخ بهره هنوز       ۱۸۴۲يک دوران قطعی رونق سررسيد. در بهار ۱۸۴۳تابستان 
1۴ %

2و در سپتامبر حتّا به  ٢% ۲به  ۱۸۴۳بهار و تابستان سال  بود درجريان
% رسيد، سپس   1۱

  % و بيشتر باال رفت. ۸تا  ۱۸۴۷در اثنای بحران سال 
که بهرة نازلی با رکود همراه باشد و بالندگی          معذلک ازسوی ديگر ممکن است

  د.گرد عنان وجوش فزاينده هم بهره نيز تاحدی با جنب
  

گرفته  هرقيمتی شده برای پرداخت ديون قرض که بايد به ها، آنگاه هنگام بحران به
باالترين سطح خود می                   به      شود، نرخ بهره به  تنزل              رسد. نظر  با  ينکه باالرفتن بهره  ا

پول ـ سرماية     افتدکه     کسانی می  دست اوراق بهادار قرين است، فرصت بسيار مناسبی به
آورند.       چنگ  قيمت ناچيزی به   را به آور اوراق بهره قبيل  ا اينموجودی دراختيار دارند ت

                                                
فراوان وبدون سودبازی است.  گيرد، پول از زمان فشار قرار می که بالواسطه پس  ـ "درنخستين دورانی۱

گرايد و     در دوران دوم پول فراوان است و سودبازی شديد. در دوران سوم سودبازی به ضعف می                                          
،  (Gilbart)بارت جيلشود." ( ارآغاز میپول مورد جستجو است. در دوران چهارم پول نادر است وفش

 )۱۴۹، ص  Iهمان اثر 

انباشت سرمايه              اين پديده را چنين توضيح می            توک  ـ  ۲ که   ای   های اضافی، پديده          دهد: "درنتيجة 
افتادن     جريان    گذشته است، درنتيجة به        های   های سودآور در سال گذاری ضرورتاً همپای فقدان سرمايه

  وکار." کسب عتماد درموردگسترشذخائر و استقرار مجدد ا
("History of Prices from 1839 to 1847", London, 1848, p. 54.) 
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که نرخ بهره از نو          نَحوِ عادی بچرخد بايد آنگاه            که اوضاع به      اوراق مزبور، درصورتی   
  ١دست آورند. کم قيمت متوسط خود را به نمايد، دست تنزل می

ل نرخ بهره     کامالً مستقل از نَوسانات نرخ سود،گرايشی به تنز                     ولی در شرايطی      
  وجود دارد، و اين پديده دارای دو علّت عمده است:

های مولّد      گذاری     که سرمايه هرگز جز برای سرمايه     کنيم ـ "حتّا اگر چنين فرض۱
شود، باز ممکن است نرخ بهره تغييرکند بدون آنکه در نرخ سود                           گرفته نمی    وام    به 

گسترش ثروت پيشرفت           ناخالص تغييری حاصل شده باشد. زيرا هرقدر ملتی در راه                       
کار پيشينيان خويش صاحب وجوهی هستند و تنها         پاية که بر  ای از مردم کند، طبقه می

شوند و   توانند زندگی نمايند پيدا می             گيرد می    که به وجوه مزبور تعلّق می            ای   از بهره    
که در دوران جوانی و سالمندی                کنند. بسياری ازکسانی هم نيز             پيوسته بيشتر رشد می    

گيرند تا در زمان سالخوردگی                د فعاالنه در امور شرکت دارند ازکار کناره می                         خو 
اين    گرايشی به     کنند. اين هردوطبقه     است زندگی که انباشته شده راحتی از بهرة مبالغی به

کشور برتعداد خود بياَفزايند، زيرا آنهاکه از ابتدا               سو دارندکه همراه با بالندگی ثروت
اند    کمترآغاز نموده          که با   تر ازکسانی      اند آسان     کارکرده      ع به  با سرماية متوسطی شرو     

آورند. بنابراين درکشورهای قديم             درمی مستقل دارائی  صورت يک سرماية مزبور را به
کار اندازند،         خواهند آن را به   که خود دارندگانش نمی آن بخشی از سرماية ملّی و غنی

درکشورهای        تا   دهد   می   را نشان      بزرگتری   جامعه نسبت  مجموع سرماية مولّد دررابطه با
                                                

 ۲۰۰۰۰۰مبلغ   واست در برابر ورقة بهاداری به      خ  که می ـ "تقاضای يکی از مشتريان قديمی بانکداری۱
های خود  رداختتوقف پ تا رفت می داشت مزبور که مشتری استرلينگ وام بگيرد رد شد. هنگامی ليرة

کنونی  اوگفته شدکه ضرورتی برای مبادرت به اين عمل وجود ندارد زيرا در شرايط را اعالم نمايد به
  ليرة استرلينگ خريداری نمايد." ۱۵۰۰۰۰مبلغ  بانکدار حاضر است ورقة بهادار را به

(H. Roy )1
1( , "The Theory of the Exchanges. The Bank Charter Act of 1844 etc.", 

London, 1864, p. 80) 
 ـ پزشک و اقتصاددان انگليسی. Roy, Henry) ۱ـ۱(
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که طبقة  انگلستان پرعده است! به نسبتی )١(خوار نوخاسته و فقير. تا چه اندازه طبقة بهره
شود، زيرا هردوی آنها از  دهندگان سرمايه نيز زياد می کند تعداد وام خوار نمو می بهره

  (Ramsay, "Essay on the Distribution of Wealth”, p. 201-202) يک قماشند." 
وسيلة بانکداران       که به  آن امکان روزاَفزونی همراه گسترش سيستم اعتباری و به ـ ۲

انداز نقدی همة جامعه را              آمد تا پس     وجود می     برای صاحبان صنايع و بازرگانان به                
ای   صورت انبوهه      اندازها به       تحت اختيار خود درآورند وگردآئی هرچه بيشتر اين پس   

کار افتد، همة اينها نيز عواملی هستندکه بايد روی                      به   منزلة پول ـ سرمايه       اند به   که بتو  
  گفت. نرخ بهره فشارآورند. دربارة اين مطلب بعداً بيشتر خواهيم

گويدکه اين نرخ "قسماً وابسته به نرخ                 می  ) ٢( رمسی  در رابطه با تعيين نرخ بهره،              
بهره و سود تصدی       که سود مزبور به        خالص است و قسماً منوط به نسبتی است          نا   سود 

(profits of enterprise)  دهندگان و      گردد. اين نسبت نيـز به رقابت ميان وام       تقسيم می
بينی سود ناخالص است        ستانان سرمايه بستگی دارد. رقابت متأثر از نرخ قابل پيش                 وام

وسيلة نرخ    اً به  جهت منحصر    رقابت ازآن         ٣گردد.     وسيلة آن تنظيم نمی      ولی منحصراً به     
گيرند بدون آنکه  شودکه از يک سو اشخاص بسياری وام می سود ناخالص تنظيم نمی
که حجم سرماية      سبب ديگر بدين     باشند وازسوی      گذاری داشته      هيچگونه منظور سرمايه

کند."    پذيرکشور بنا به ثروت آن و مستقل از هرتغييری در سود ناخالص تغيير می                             وام 
  )۲۰۷ـ۲۰۶ ، همانجا،  صرمسی(

  

آورد بايد اوالً متوسط نرخ بهره را                  دست  آنکه بتوان نرخ متوسط بهره را به               برای   

                                                
 کرد. (مترجم) ترجمه نيز  زی بر و بهره را رانت آن توان است. می استعمال شده Rentier خوار دربرابرکلمة ) بهره۱(

)۲( Ramsay 

که   بسا ممکن است    شود چه   می وسيلة نرخ متوسط سود تعيين        طورکلّی به     اينکه نرخ بهره به        ـ نظر به  ۳
آهن در     بهره همراه باشد، مثالً اسپکوالسيون (سودبازی) راه                       ای با نرخ پائين        بازانه    های سود    زدوبند    
 % ارتقا يافت.۳به  ۱۸۴۴اکتبر ۱۶. نرخ بهرة بانک انگلستان تازه در ۱۸۴۴تابستان 
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آن طی دورهای بزرگ صنعتی حساب نمود وثانياً نرخ بهره را                      های برحسب تغييريابی
  هائی حساب نمودکه سرمايه برای درازمدت قرض داده شده است. گذاری در سرمايه

کند ــ نرخ متوسط بهره در          کشور حکومت می      يک  که در    ای   نرخ متوسط بهره     
پذير نيست.     های بازارکه دائماً درنَوسان هستند ــ برپاية هيچ قانونی تعيين                           مقابل نرخ    

که اقتصاديون برای نرخ طبيعی سود يا                  نرخ طبيعی بهره، در اين مورد و در مفهومی                    
ع خود باکمال درستی      موق به رمسیيک نرخ طبيعی دستمزد قائل هستند، وجود ندارد. 

  ) :۴۹گردد (ص  دراين باره متذکّر می
ای   که چه حصه    تواند دربارة آن ترديدکند اين است      که هرکس می "يگانه چيزی

طورکلّی     رسد. به    دهنده می     گيرنده و چه سهمی ازآن به وام               از اين سودها حقّاً به وام            
دهندگان     ستانان و وام       وام   غير از رأی        ها هيچ اُسلوب ديگری به         برای تعيين اين حصه       

نبودن فقط عبارت ازآن چيزی                بودن يا عادالنه          مورد عادالنه         وجود ندارد. در اين               
   )١(دارد."  که توافق مشترک مقرر می است

  

معلوم فرض      متوسط نرخ سود  و تقاضاــ با وجودآنکه عرضه در اينجا تعادل ميان 
شوند   می   متوسل   فرمول     اين   ديگر به    رمواردد که ندارد. هنگامی وجه معنائی هيچ ــ به شود

  مثابه فورمولی استفاده          که ازآن به آنست است) برای ازلحاظ عملی نيز درست امر (واين
کنندة   آورندکه تعيين        دست  ئی به   کنندکه مستقل از رقابت باشد وحتّا قاعدة اساسی                  

ا) معلوم دارد. اين کنندة آن يا سرحد مقادير آن ر رقابت بوده باشد (يعنی حدود تنظيم
آن و    های   گرفتار رويدادهای رقابتی و پديده     خوردکه می  دردکسانی فورمول ازجمله به

هرچند سطحی    دهدکه تصوری می آنها امکان خيزد هستند، وبه که ازآن برمی تصوراتی
که در درون رقابت تجلّی               ئی  هم باشد دربارة پيوندهای درونی مناسبات اقتصادی                         

که مالزم     هائی   دهد از تغييريابی        که اجازه می       آورند. اين اُسلوبی است           ستد  کند به   می 

                                                
 زبان انگليسی نقل شده است. در متن عيناً به ماسی) نظرية ۱(
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رقابت است به حدود اين تغييرات پِی برده شود. ولی دربارة نرخ متوسط بهره چنين                                   
گفت چرا شرايط      اُسلوبی مورد ندارد. اصوالً هيچ دليلی وجود نداردکه بتوان برپايةآن

-گيرندگان، موجب شودکه وام   دهندگان و وام محد وسط رقابت، يعنی تعادل ميان وا

گيرد ياآنکه چرا برحسب درصد             % وغيره بهره می  ۵، يا ۴، ۳دهنده روی سرماية خود  
که   گردد. در موردی            % ، در سود ناخالص سهيم می            ۵۰% يا   ۲۰معينی، مثالً درحدود         

اين عرصه نقش تعيين             خود   خودیِ    کند، تعيين نرخ بهره به           کننده ايفا می       رقابت در 
)١( ريک) صرفاً تجربی (آمپی تصادفی و

  پروری است      فروشی و خيال   است و فقط فضل 
های پارلمانی        درگزارش       ٢صورت واجب تشريح نمايد.            تواند اين ممکن را به           که می  

                                                
)۱(empirique  ،  empirisch. 

 A Treatise on Pol. Econ." N-York, 1851"عنوان:     در اثر خود تحت         ) 1
2( اوپدايک     ـ مثالً ج.    ۲

% نرخ بهره را با قوانين جاويدان توضيح دهد.  ۵برد تا عاميت  کار می ای به العاده ناموفّقانه کوشش فوق
  Die naturgemässe Volkswirtschaft":                ربديل است د بی )2
2(آرند کارلتر آقای  لوح ساده

gegenüber dem Monopoliengeist und dem Kommunismus etc.", Hanau, 1845. 
که ــ درکشورهای  است ها فقط يک پديده توليد خواسته خوانيم: "درحرکت طبيعی چنين می اثر دراين

ـ به   از نسبتی  ا نرخ بهره را تاحدودی تنظيم نمايد وآن عبارتشده ت رسد معين نظرمی کامالً بافرهنگ ـ
پذيرند. اين بازروئی،           های جنگلی اروپا از راه بازروئی خود افزايش می آن حجم چوب که طبق است

شود (واقعاً چقدر مضحک است           انجام می     ۱۰۰در   ۴تا  ۳نسبت  کامالً مستقل از ارزش مبادلة آنها، به
شان باشد) بنابراين         هاشان مستقل از ارزش مبادله      کنندکه نهال را تنظيم که درختان آنچنان وضع خود 

مبادلة  مبادلة آنها هستند، هرچند هم ارزش شود (زيرا بازروئی درختان مستقل از ارزش چنين نتيجه می
ز وضعی تر ا پائين آن (يعنی نرخ بهره) به  که باشد)که نبايد انتظار داشت آنها بوده آنها وابسته به بازروئی

آن داردکه اين نظريه              ) ـ جای    ۱۲۵ـ ۱۲۴کشورها دارد تنزل نمايد." (ص                  ترين   که اکنون در متمول       
آن باز هم در همين اثر  ناميده شود وکاشف  (waldursprüngliche Zinsfuss)نژاد"  "نرخ بهرة جنگل

  )۴۲۱ـ۴۲۰(صها" شايستة "دانش ما" ساخته است.  مثابه "فيلسوف ماليات سگ خويشتن را به
  ) ـ کارفرما و اقتصاددان آمريکائی.۱۸۸۰ـ۱۸۰۵( Opdyke, George) ۱ـ۲(
  ) ـ اقتصاددان آلمانی از مکتب ليبرال.۱۸۷۷ـ۱۷۸۸( Arnd, Karl) ۲ـ۲(
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آورتر      راجع به قوانين بانکی و بحران بازرگانی هيچ چيز تفريح         ۱۸۵۸و۱۸۵۷های  سال
ی مديران بانک انگلستان، بانکداران لندن، بانکداران واليات و  ها سرائی از شنيدن ياوه

، (يعنی    "real rate produced" وراست دربارة           که چپ     ای نيست    پردازان حرفه         تئوری   
کنند بدون آنکه هرگز در اين مورد يک قدم هم                      نرخ واقعاً توليدشده)، پرحرفی می               

وسيلة سرماية     که به   از قبيل اينکه "قيمتی        پاافتاده جلوتر رفته باشند، مثالً          از مطالب پيش
شود ممکن است با عرضة اين سرمايه تغيير نمايد" يا "باالبودن                      استقراضی پرداخته می  

توانند در درازمدت درکنار يکديگر بمانند" و                         بودن نرخ سود نمی         نرخ بهره و پائين        
ز مانند خود رقابت        عادت، رسوم قانونی وغيره ني         ١های ديگری از اين قبيل. سرائی ياوه

درمورد تعيين نرخ متوسط بهره دخالت دارند ولی تا آن حد که نرخ متوسط مزبور                                  
منزلة مقدار واقعی وجود داشته باشد. در بسياری از                        مثابه رقَم ميانگين بلکه به         تنها به   نه 

منزلة نرخ     هنگام محاسبة بهره ضرورتاً بايد يک نرخ ميانة بهره به                      دعاوی حقوقی به        
گرددکه چرا مرزهای نرخ ميانة بهره                  انونی پذيرفته شود. اکنون اگر اين سؤال مطرح     ق

طور ساده در ماهينت خود بهره             توان از قوانين عمومی انتزاع نمود، پاسخ آن به   را نمی
نهفته است. بهره فقط يک جزء از سود متوسط است. سرماية واحدی با دو تخصيص               

اية  مثابه سرم    دهنده، و به        پذير در دست وام          استقراض    منزلة سرماية     کند: به    تجلّی می  
دار فعال. ولی سرماية مزبور فقط يک بار عمل                      صنعتی يا بازرگانی در دست سرمايه            

استقراضی     سرماية    مثابه   سرمايه به   خصلت آورد. می بار بار سود به يک تنها کند وخود می
که در مورد اين سود          دو نفری    کند. حاال آن        در خود روند توليد هيچ نقشی ايفا نمی               

                                                
برد، هرچند همواره در اين                ـ بانک انگلستان نرخ تنزيل خود را طبق جذرومد طال باال و پائين می                      ۱

که سودبازی  همين جهت است کند توجه دارد. "به ر بازار آزاد حکومت میکه د مورد طبيعتاً به نرخی
وکاری برای        کسب  صورت نيمه    بينی تغييرات نرخ بانک اکنون به              وسيلة پيش   درمورد نزول بروات به   

  ۲های مراکز پولی درآمده است." ـ يعنی سرجنبانان بازار پول لندن. گنده کلّه
  

(H. Roy, "The Theory of the Exchanges etc.", p. 113)  
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قدر جنبة عملی      خود همان     خودیِ    کنند، به  را ميان خود تقسيم می آن  دارند چگونه ادعا
المثَل تقسيمِ درصد       است،که فی     حکومت امورِتصادفی  اندازه تحت محض دارد، همان

آن. در مورد تقسيم ميان اضافه   سود مشترک يک شرکت ميان صاحبان سهام مختلف 
کامالً مختلف،     آن قراردارد، دوعامل  ارزش و دستمزد،که تعيين نرخ سود ذاتاً براساس 

کنند. اينها تابعی هستند از دو             کننده تأثير می      طور تعيين    کار و سرمايه، به         يعنی نيروی    
تقسيم  که  آنهاست کيفی تفاوتسازند و از  که متقابالً يکديکررا محدود می مستقل متغير

تقسيم    پديده درمورد         که همين ديد آيد. بعداً خواهيم وجود می دشده بهتولي ارزش کمی
کند. ولی دربارة بهرة پول امری از اين        ارزش ميان بهرة زمين و سود نيز بروز می اضافه

از   عکس  به  کيفی  تفاوت   اکنون خواهيم ديد،           دهد. در اينجا چنانکه هم           نوع روی نمی      
  گردد. ش ناشی میارز همان بخش اضافه کمیصرفاً تقسيم 

آيدکه هيچ نرخ "طبيعی" بهره وجود ندارد.                     گفته شد چنين برمی     ازآنچه تاکنون       
، ) ١( ها  نرخ بهره ميانگين يا ميانة بهره سو برخالف نرخ عمومی سود، نرخ اگر از يک ولی

های بهرة بازارکه پيوسته درنَوسان هستند)، در مرزهای خود طبق هيچ                   (متفاوتاً از نرخ
پذير نيست، زيرا فقط مربوط به تقسيم سود ناخالص ميان دو صاحب                             تعيين قانونی    

های مختلف است، ازسوی ديگر نرخ بهره، خواه ميانگين و خواه             سرمايه تحت عنوان
شود،کامالً      صورت مقداری ثابت، معين و ملموس ديده می                   نرخ هربارة بازار باشد، به      

                                                
 های بهره درزمان ازمجموع نرخ ها عبارت گرددکه مقصود از ميانگين نرخ بهره ) توضيحاً متذکر می۱(

تواند عنوان نرخ  وجه نمی هيچ ميانگين به است اين  برتعدادآنهاست. بديهی سال) تقسيم يک (مثالً معين
واحوال مشخص  اوضاع مشخصی نيست وممکنست بنابهخود بگيرد زيرا تابع هيچ قانون  متوسط بهره به

 ها" بهره نرخ ميانگين يا بهره ميانة را "نرخ آن که مصنف است جهت همين دهد. به دست ميانگين ديگری به

که تابع قانون نرخ متوسط نرخ عمومی سود را با آن تفاوت خوانده است. عدم پيروی از قانون مشخص
طور ميانگين درهرمورد مقداری ثابت ومعين  ه خواه در بازار وخواه بهدهد. اما نرخ بهر است نشان می

 که چنين ثابت و چشمگير نيست. (مترجم)  است و اين تفاوت دوم آن با نرخ عمومی سود است
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   ١هد.د برخالف آنچه درمورد نرخ عمومی سود روی می
کاال با ارزش        رابطة ميان نرخ بهره و نرخ سود شبيه به رابطة ارزش بازاری يک                             

آنست. تا آن حد که نرخ بهره وابسته به نرخ سود است، اين وابستگی همواره مربوط            
نه به نرخ              های   که ممکن است در رشته        های سود خاصی      به نرخ عمومی سود است 

دار    سرمايه   که يک تک    ای   العاده     و نه با سود فوق       ای از صنعت رواج داشته باشد،        ويژه
بنابراين  نرخ عمومی سود          ٢آورد.   دست وکار به ای ازکسب ويژه حيطماست در  ممکن

مثابه يک واقعيت تجربی، دوباره در نرخ متوسط                       شده به   منزلة فاکت داده          درواقع به      

                                                
اند. پول برای هر  ها تخصيص يافته کاالها پيوسته درنَوسان است. همة آنها برای انواع استفاده ـ "قيمت۱

رود. کاالها، حتّا از يک نوع، بنا برکيفيت خود متفاوتند. پول نقد هميشه يک                                   ار می  ک  منظوری به    
آن چيزی راکه ما باکلمة  که قيمت پول، يعنی ارزش دارد يا الاقل بايستی چنين بوده باشد. ازآنجاست

  اندازگی بزرگی است." سازيم، بيش از هرچيز ديگر دارای ثبات و يک بهره مشخص می
J. Steuart: "Principles of Pol. Econ.")  ۱۷۸۹، فرانتز، ترجمة ،IV  ۲۷، ص( 

پذير نيست، بلکه       ستانی انفراداً اعمال          دهنده و وام        ـ "معذلک اين قاعدة تقسيم سود درمورد هر وام          ۲
العاده بزرگ ياکوچک نتيجة              گيران صادق است... منافع فوق               دهندگان و وام          درمورد مجموع وام           

اينکه از     وجه سروکاری نيست. نظر به           هيچ  دهندگان را با آن به   دانی هستندکه وامکار زيرکی يا فقدان
شود نيازی ندارندکه از خصلت ديگر منتفع شوند. آنچه را                      خصلت اخير هيچ زيانی متوجه آنها نمی

وکار قابل اعمال         گفته شد درمورد انواع مختلفة کسب           کسب تک افراد در درون يک که دربارة تک
اند بيش از سود       کرده    که قرض    وکار، بازرگانان و متصديان با پولی                    ای ازکسب      در رشته    است. اگر    

آورند، منفعت  دست می کشور به وران همان که ديگر بازرگانان و پيشه ازآن سودی متداول، يعنی بيش
ت عادی غير ازمهار بارآوردن آن به العاده متعلّق به خودآنهاست، اگرچه برای به کردند، اين سود فوق 

کنندة پول  که تدارک ای دهنده العادة مزبور به وام  وکاردانی چيز ديگری الزم نبوده است. و سود فوق
ای از     انداختن رشته      شدند پول خود را برای راه           دهندگان حاضر نمی بوده است تعلّق ندارد... زيرا وام

می بهره باشد و بنابراين هرقدر             تر از نـرخ عمو       که مورد پرداخت آن پائين شرطی قرض دهنـد کار به
از نرخ مذکور دريافت دارند."                آمده باشد نيازی ندارندکه بيش  آنها نفع بيشتری بيرون  که از پول  هم

 ) ۵۱ـ  ۵۰، همان اثر، صماسی( 
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  مومی سود نيست.محقق نرخ ع مزبور بيان محض و شود، هرچندکه نرخ می بهره ظاهر
ستان  های وام       گروه    که از جانب       که بهره خود برحسب تضميناتی           درست است   

های   شود و بنا بر مدت وام پيوسته مختلف است، ولی برای هر يک ازگروه                            داده می     
-اختالف مزبور به خصلت ثابت و يک  است. بنابراين مزبور، در هرلحظة معين يکسان

  )١(رساند. شکل نرخ بهره خللی نمی

رسد،   نظر می   های طوالنی مقدار ثابتی به    نرخ متوسط بهره در هرکشور ودر دوره
که در    های ويژة سود دائماً در حال تغيير هستند ولی چون تغييراتی          زيرا ــ با اينکه نرخ

ــ   شود  می   ديگرجبران   های درمحيط حرکت معکوس وسيلة گيرد به يک محيط انجام می
که درخصلت      آنست کند. وثبات نسبی صل دراز تغيير مینرخ عمومی سود فقط در فوا

ظاهر     (Average rate or Commun rate of interest)کمابيش ثابت نرخ ميانة بهره،            
  شود. می

                                                
  درصد  ۵   نرخ بانکی  ) ۱(

8  روزه ۶۰نرخ بازار، برات   
  درصد 5۳

2  ماهه ۳نرخ بازار، برات   
  درصد 1۳

16  ماهه ۶نرخ بازار، برات   
  درصد 5۳

  درصد ۱ــ۲  وام به دالّالن برای يک روز  
  درصد ۳  ايضاً برای يک هفته  

4ــ ۵  روز، وام به دالّالن سهام ۱۴آخرين نرخ   
  درصد 3۴

2  های بانکی بهرة سپرده  
  درصد 1۳

4  های تنزيل) ايضاً (بانک  
  درصد ۳ ــ 1۳

نيوز ديلیروزنامة  City-Artikelاست و از  ۱۸۸۹دسامبر ۹لندن در که نرخ بهرة بازارپولی صورت فوق
تواند در      دهدکه اين اختالف در نرخ بهره تا چه اندازه می                         گرفته شده، نشان می        مورخ دهم دسامبر       

 % است. (ف. انگلس)۵%  و حداکثرآن ۱روز زياد باشد. حداقلّ يک 
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که اين نرخ در هرلحظه      است بايدگفت پيوسته درنَوسان که اما دربارة نرخ بازاری
کاالها، زيرا در بازار پول             بازاری شود، مانند قيمت ثابتی داده می مثابه مقدار مشخص به

گيرد   مثابه تودة واحدی در برابر سرماية فعال قرار می                         پذير به    پيوسته همة سرماية وام       
ديگر وضع بازاری         آن ازسوی      سو وتقاضای    پذير از يک      ولذا نسبت عرضة سرماية وام          

  دآئی پول     که تکامل سيستم اعتباری وگر      سازند. هر اندازه می مشخص بار بهره را درهر
بخشد   پذير خصلت عمومی می       شود و به سرماية وام         که با آن در پيوند است بيشتر می      

تری   گسترده    مقياس   ريزد، اين پديده به        زمان به بازار فرومی وآن سرمايه را يکجا و يک
منزلة    گرايش، به      صورت   عکس نرخ عمومی سودکه پيوسته فقط به            دهد. به     روی می    

که   داران ــ      های ويژة سود، وجود دارد. رقابت ميان سرمايه                       ترازکنندة نرخ حرکت هم
 ندکه ک  ترازکننده است ــ دراينجا بدين شکل عمل می                 عبارت از همان حرکت هم            
تر از متوسط قرار دارد             که سود در درازمدت پائين              هائی   سرمايه را تدريجاً از محيط           

تدريج انتقال       همچنان به    که سود باالتر از متوسط است       هائی کشد و به محيط بيرون می
ميان اين      های مختلف    نسبت  رفته به    نيز رفته   های الحاقی را          دهد، و يا آنکه سرمايه           می 

به                            ها توزيع می       محيط  کند.اين يک تغييريابی مستمر ورود و خروج سرمايه نسبت 
وار آنچنانکه در مورد             های مختلف مزبور هست، ولی هرگز همزمان و انبوهه                      محيط 

  گردد. دهد، عملی نمی خ بهره روی میتعيين نر
صورت   ای مطلقاً متفاوت ازکاالست به            آور، با اينکه مقوله    که سرماية بهره ديديم

شود و مانندکاالی عادی قيمت             آيد ولذا بهره قيمت آن می            ای درمی    کاالی نوع ويژه 
بهره با اينکه      گردد. بنابراين نرخ بازار     عرضه و تقاضا تثبيت میوسيلة  بازارش هر بار به

هر بار ثابت        کاال در   لحظة معين دائماً مانند قيمت بازاری پيوسته درنَوسان است، در هر
فعال   داران      و سرمايه    کنند  کاال را عرضه می       اين    داران      پول ـ سرمايه   شکل است.  و يک

ترازی     آورند. چنين چيزی درمورد هم                وجود می     آن را به      خرند تقاضای     که آن را می      
تر يا باالتر از        کاالها پائين کند. هرگاه در يک محيط قيمت ومی سود بروز نمینرخ عم
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وکارکه با مراحل           قيمت توليد قرار داشته باشد (با قطع نظر از نَوسانات ويژة هرکسب                  
ترشدن دامنة       وسيلة گسترش يا تنگ ترازی به مختلفة دور صنعتی پيوند دارد) آنگاه هم

سرماية صنعتی به بازار       وسيلة   که به   کاالئی    های   ياکاهش توده توليد، يعنی از راه توسعه 
کشيدن آن     که توسط آوردن سرمايه يا بيرون                گيرد، امری       اند انجام می       فروريخته شده     

گونه در     که بدين    ئی  ترازی     وسيلة هم   پذيرد. به       های مختلفة توليد تحقق می         از محيط   
است، انحرافات  آمده  دست  ليد، بههای تو کاالها، نسبت به قيمت قيمت متوسط بازاری

گردد. اين روند            های ويژة سود نسبت به نرخ عمومی يا متوسط سود اصالح می                     نرخ  
يا              کند و هرگز هم نمی        هرگز چنين نمود نمی        تواند چنين بنمايدکه سرماية صنعتی 

. تا   شمارآيند    آور، کاال به        نفسه در برابر يک خريدار، مانند سرماية بهره                     بازرگانی فی      
-ترازی     وجودش فقط درنَوسانات و هم              کند، عرض وجود می آنجاکه اين روند عرض

کنندة مستقيم     مثابه تعيين    به   توليداست، نه     های قيمت به نسبت های بازارکاالها های قيمت
  وسيلة اضافه    به   شود: اوآلً      می سان تعيين بدين سود عمومی نرخ نرخ متوسط سود. درواقع

کلّ   ارزش به ارزش          وسيلة نسبت اين اضافه       کند وثانياً به     توليد می ةکلّکه سرماي ارزشی
رود    شمار می   که رقابت حرکتی به        حيث  وسيلة رقابت، ولی فقط ازآن              سرمايه و ثالثاً به    

کوشند از اين       های مختلفة توليد می       محيط شده در     گذاشته   های   وسيلة آن سرمايه      که به  
بنابراين                    تنا  های برابری به         ارزش حصه       اضافه   سب مقدار نسبی خود برداشت نمايند. 

تر از    مراتب پيچيده      کلّی ديگر و به       تعيين نرخ عمومی سود درواقع منوط به عللی به                   
عرضه و  وسيلة رابطة ميان        که نرخ بازاری بهره را مستقيماً و بالواسطه به                     جهاتی است   

دة ملموسی مانند     ش نرخ عمومی سود عبارت از فاکت داده                    کند، لذا     تقاضا معين می   
توليد، خودکمابيش نامعين           های مختلف های ويژة سود در محيط نرخ بهره نيست. نرخ

گردد بلکه      که آشکار می   آنها نيست شوند، همگونگی هستند، ولی تاآنجاکه نمايان می
مثابه مرز حداقلّ  شود. ولی خود نرخ عمومی سود فقط به که ظاهر می آنهاست اختالف

  ريک و مستقيماً مرئی نرخ واقعی سود. گردد، نه مانند سيمای آمپی یسود نمايان م
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شويم از دو      که ما اين تفاوت ميان نرخ بهره و نرخ سود را متذکر می                          درحالی    
ـ سبقت ۱قرار:      ايم ، بدين      کرده    پوشی  چشم هستند نرخ بهره تحکيم مشوق که ذيل جهت

مراتب     ـ نفوذ به   ۲ی سنّتی بهره  آور و وجود يک نرخ عموم تاريخی وجود سرماية بهره
که بازار جهانی در تعيين نرخ بهره، مستقل از شرايط توليد يک                        تری بزرگتر و مستقيم

  کند.  کشور، درمقايسه با تأثيرآن درمورد نرخ سود، اعمال می
گردد، بلکه        ای نمودار نمی         شده  مثابه واقعيت مستقيماً داده            نرخ متوسط سود به     

تواند     ها می   وسيلة بررسی    که فقط به  ترازگشتن نَوسانات متضادی نهائی هممثابه نتيجة  به
نَحوِ ديگر است. نرخ        شود. ولی درمورد نرخ بهره مطلب به                  گردد، آشکار می         روشن  

ايست،    شده  الاقلّ از لحاظ محلّی داراست واقعيت روزانة تعيين                   که بهره در قبول عامی
شرط و   مثابه پيش    رماية صنعتی و بازرگانی حتّا به           که برای س     عبارت از واقعيتی است          

استرلينگی دارای         ليرة   ۱۰۰۰رود. هر مبلغِ پولی     کار می رکن محاسبات در معامالت به
های هواشناسی      % فايده بدهد. گزارش              ۵يا   ۴،  ۳،  ۲شودکه    اين خاصيت عمومی می      

بهره را اطالع       های بورسی وضع نرخ         گزارش     که  وضع هواسنج وگرماسنج را با دقّتی            
شناسانند و اين آگاهی تنها برای اين يا آن سرماية مشخص نيست بلکه                         دهند نمی    می 
  که در بازار پول وجود دارد. پذيری است طورکلّی درمورد سرماية استقراض به

گيران هستندکه دربرابر يکديگرقراردارند.                     دهندگان و وام در بازار پول فقط وام
هائی    گذاری     است. همة اَشکال ويژة سرمايه، بنا بر سرمايه              کاال دارای شکل واحد پول

گردند.     اند، در اينجا محو می           های خاص توليدی و دورانی انجام شده                    که در عرصه    
يافته، يعنی در قالب          اختالف و با خود برابر ارزشِ استقالل                  اينجا سرمايه در شکل بی       

شود. تمام     در اينجا موقوف می         های ويژه      پول، وجود دارد و بس. رقابت ميان عرصه                    
اند و سرمايه درمقابل همة آنها در  دست شده گير يک  مثابه وام های ويژه با هم به محيط

تفاوت است.  که درآن شکل هنوز نوع و شيوة کاربرد برايش بی قالبی قرارگرفته است
نفسه   های مختلفه فی  حرکت و رقابت ميان عرصه که سرماية صنعتی را فقط ضمن آنچه
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کند، دراينحا واقعاً با تمام قدرت خود     مشترک طبقه معرفی می مجموع سرمايةمثابه  به
دربازار پول، پول ـ سرمايه                 ديگر  ازسوی گردد. می نمودار سرمايه وتقاضای عرضه ضمن

شودکه درمورد        مثابه عنصر مشترکی نموده می          که درآن به       ای است    واقعاً دارای چهره   
دار بنا بر       های مختلفه، ميان طبقة سرمايه       تفاوت است، ميان محيط کاربرد ويژة خود بی

کردکه با پيشرفت        شود. بايد اضافه       ها توزيع می     عرصه های توليدی هريک از  نيازمندی
گردد، بيش از پيش تعلّق           که در بازار نمودار می              صنعت بزرگ، پول ـ سرمايه، آنگاه          

يا آن جزء از سرماية موجود در بازار از                      داران، به صاحبان اين            سرمايه   خود را به تک    
شود، که     ای وارد ميدان می            يافته   صورت انبوهة متمرکز و سازمان             دهد و به     دست می  

هستند   که نمايندة سرماية اجتماعی        نظارت بانکدارانی تحت  توليد واقعی کامالً برخالف
بقه دربرابر   که مجموع يک ط سان درمورد شکل تقاضا بايدگفت است. بدين قرارگرفته

صورت   مثابه سرماية استقراضی به       گيرد، چنانکه خود عرضه به پذير قرار می سرماية وام
  گردد. نمودار می) ١(انبوهمند

دهد چرا نرخ عمومی سود مانند تصوير                که نشان می     چنين است برخی از عللی        
ه ازلحاظ    گرچ   که  شود، نرخی     می نمودار بهره نرخ معلوم آلودی درکنار ناپديدشوندة مه

کند   گيران نَوسان می        طور يکسان برای همة وام             مقداری نَوسان دارد، ولـی چون به                  
که تغيير    کامالً همانند آنست       اين   رد.  يگ  همواره مانند دادة ثابتی درمقابل آنان قرار می                        

شودکه پول در برابر همة کاالها ارزش يکسانی داشته باشد.    ارزش پول مانع ازآن نمی
کاالها مانع از ثبت آنها در فهرست                که نَوسان روزانة قيمت بازاری                آنچنان    کامالً هم   

مثابه "قيمت      همان نَحو به شود، درمورد نرخ بهره، که منظّماً به ها نمی يوميه اعالم قيمت
که در اينجا خود        همين منوال است. علّت آنست          گردد، نيز حال عيناً به        پول" اعالم می

شود. بنابراين تعيين قيمت آن ولذا ثبت                  کاال عرضه می     مثابه   هدر شکل پول ب       سرمايه  

                                                
 ذکر شده است.  "en masse"زبان فرانسه  در متن به) ۱(
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منزلة نرخ     آن مانند همة کاالهای ديگر است. پس نرخ بهره همواره به                           قيمت بازاری      
گردد.     کمی معين است، معرفی می        که ازلحاظ      مثابه فالن مقدار پولی           عمومی بهره، به      

بودن قيمت      احد و با وجود يکسان  تواند، حتّا در درون محيط و برعکس، نرخ سود می
ها   سرمايه   وسيلة تک  کاال به که در توليد همان رقَم بازارکاال، برحسب اختالف شرايطی

وسيلة قيمت بازاری        دار به     سرمايه   وجود دارد، مختلف باشد. زيرا نرخ سود برای تک                      
ده معين   ش وسيلة تفاوت ميان قيمت بازار و قيمت تمام                   شود، بلکه به     کاال تعيين نمی    

های سود متفاوت، بدواً در درون همان محيط توليد و سپس ميان       گردد. و اين نرخ می
  ترازشدن ندارد. های مختلف، جز از راه نَوسانات دائمی امکان هم محيط

  

 ٭
  

ای از اعتبار: اين نکته دانسته است               کار) شکل ويژه (يادداشت برای تکميل بعدی
گردد    کند،کاال منتقل می       مثابه وسيلة پرداخت عمل  به جای وسيلة خريد که اگر پول به

فروش    کاال مجدداً به       ازآنکه     رسد. هرگاه پرداخت پس         سامان می  آن بعداً به ولی ارزش
شود بلکه از راه        آمد خريد نمودار نمی           مثابه پِی    رفت انجام شود آنگاه اين فروش به                 

صورت وسيلة خريد       فروش به     ديگرسخن   به رسد. يا    سامان می که خريد به فروش است
وام      آيد ــ ثانياً: اسناد مطالباتی، سفته وغيره برای دائن                         درمی    صورت وسيلة     به  دهنده]      [

  شود. آيند ــ ثالثاً: تهاتر اسناد مطالباتی جانشين پول می پرداخت درمی
  

  
�  
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وسوم فصل بيست

  

  بهره و نفع تصدی
  
  
  
  

ارزش،      ازسود، يعنی اضافه    از اصل قسمتی پيشين ديديم، بهره فصل چنانکه در دو
مثابه يک جزء ازسودی باقی        هم هست و درواقع امر هم به ابتدا چنين رسد، از می نظر به

جای سرماية      که به   دار فعال، صاحب صنعت يا بازرگان، درصورتی                    ماندکه سرمايه      می 
ندة اين سرمايه    ده صاحب يا وام را به کار برد، بايدآن سرماية استقراضی بهخود  شخصی

کار اندازدآنگاه چنين تقسيم سودی هم                  سرماية شخصی خود را به       بپردازد. اگر وی            
 که خود صاحبان سرمايه        او تعلّق دارد. درواقع آنگاه هم                   دهد و همة سود به       روی نمی 

دهند، دربارة تعيين نرخ            سرماية استقراضی را در روند بازتوليد مورد استفاده قرار می                        
دهد تا چه اندازه مقولة              خود نشان می      خودیِ    کنند و اين امر به        م رقابت نمی    بهره با ه    

حرکت سرماية صنعتی       نيست ــ نسبت به     بهره ــ که بدون تعيين يک نرخ بهره متصور
  بيگانه است.

دريافت       از   دهنده شودکه وام تعريف مبلغ متناسبی صورت است به "نرخ بهره ممکن
حاضر است آن مبلغ را در مدت يک سال يا مدتی                     گيرنده     آن راضی است و وام           

تر در ازاِء استفاده از ميزان مشخصی پول ـ سرمايه، پرداخت نمايد...                                  درازتر وکوتاه          
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نبايد وی را       بازتوليد نمايد،    [مختصر] ای فعاليت خويش را مقصور هرگاه صاحب سرمايه
کنندة نرخ     گيران، تعيين      دارانی شمرد، که نسبت آنها به تعداد وام                    در زمرة آن سرمايه    

  )١( بهره است."

 (Th.Took, "Hist. of Prices", London, 1838, II. p. 355, 356)  

  است  سرماية صنعتی  دار و   پول ـ سرمايه داران به درنتيجة تقسيم سرمايه درواقع فقط
ورد.    آ  وجود می    طورکلّی مقولة بهره را به کند و به را مبدل به بهره می ازسود که قسمتی

  نمايد. نرخ بهره را ايجاد میکه  دار است و فقط رقابت ميان اين دو نوع سرمايه
کند ــ حتّا فرضاً هم سرماية مزبور          که سرمايه در روند بازتوليدکار می      تا هنگامی
که وی سرماية مزبور را به هيچ               نَحوی   صنعتی تعلّق داشته باشد، به      دار     به خود سرمايه     

مشخص،    فرد    مثابه   سرمايه دراختيار وی، به            اين   خود ــ مستَرِد نمايد ايدنب هم ای دهنده وام
منزلة درآمد        تواند آن را به         که می قرار ندارد، بلکه سود حاصل ازآن دراختيار او است

کند، به روند بازتوليد تعلّق             سرمايه عمل می    مثابه    اش به    که سرمايه  خرج نمايد. تا وقتی
که وی مالک اين سرمايه است ولی اين                  است   است. درست    دارد و درآن روندگير               

منزلة    که سرماية خود را به          تا هنگامی    دهد]    او اجازه نمی         [به   کند  مالکيت وی را مأذون نمی            
نَحوِ ديگری صرف نمايد. رابطة             دهد آن را به       قرار میمورد استفاده استثمارکنندة کار 

وام    به  ش ا  سرمايه  که   گونه است. تا زمانی         همين  دار  نيزکامالً به        سرمايه با پول ـ سرمايه       
کند، برای وی جزئی از سودکه                 پول ـ سرمايه عمل می       مثابه    داده شده است ولذا به           

آورد، ولی خود قادر نيست اصل سرمايه را تحت اختيار داشته باشد.                               بهره است می    
د سال قرض   اش را مثالً برای يک يا چن             شودکه وی سرمايه       آنگاه نمودار می           اين امر    

آنکه بازپرداخت عين سرمايه     کند، بدون موعدهای مشخص بهره دريافت می داده ودر
آورد. آنگاه     وجود نمی حتّا بازپرداخت هم دراين مورد تفاوتی به روی داده باشد. ولی

                                                
که ما ترجمة آن را فوقاً            زبان انگليسی نقل شده است         ـ در متن عيناً به      توک  ) اين قسمت از نوشتة   ۱(

 ايم. داده
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که اين سرمايه بايد         زمانی    را تا    آن  اش مستَرِدگردد وی بايد همواره از نو                      که سرمايه   
که سرمايه در      ول ـ سرمايه ايفا نمايد، همچنان قرض دهد. تا هنگامی                   برای وی نقش پ  

کند، و تا وقتی        مثابه سرمايه عمل نمی  آورد و به ای نمی دست وی قرار دارد، هيچ بهره
کند در دست او قرار ندارد.                مثابه سرمايه عمل می      آورد و به که سرماية مزبور بهره می 

دکه بتوان سرمايه را جاودانه قرض داد. بنابراين                            آي   وجود می     از اينجا اين امکان به           
کلّی نادرست است. وی از            کند به   اقامه می     ) ١( بوزانکت    عليه   توک  که   ايرادات ذيل         

  )٢( کند: قول می سان نقل بدين بوزانکت
گرفته تقريباً با سرماية خودی           آنگاه سرماية وام   نمايد  % تنزل۱ "هرگاه نرخ بهره تا

  واهدگرفت."قرار خ )٣(در يک عرض
  کند: درحاشيه تذکر زيرين را قيد می توک در اين مورد

تر بايد     گفته شود سرماية استقراضی با اين نرخ بهره يا حتّا از اين هم پائين                  "اينکه
تقريباً با سرماية متعلّق به خود در يک عرض قرارگيرد، يکی ازآن نظريات عجيبی                                  

چنين آگاه درمورد يکايک              د و اين   ای چنين هوشمن     که اگر ازجانب نويسنده             ،  است 
بود. آيا وی        زحمت شايان توجه جدی می          مسائل مربوط به اين موضوع نيامده بود، به       

که فرض او متضمن شرط بازپرداخت است و يا آن را قابل                           از نظر دور داشته است          
  )4(اهميت نيانگاشته است؟" 

کرده بود،       سرمايه قرض    عتی،کهصن دار آنگاه سرمايه بود اگر بهره برابر با صفر می
-کند. درآن        که با سرماية شخصی خود کار می           يافت   کسی می   عرض   خويشتن را هم     

زدند. سرمايه خواه استقراضی              جيب می   آنها همان سود متوسط را به           صورت هردوی      
                                                

)۱ (Bosanquet, James Whatman )۱۸۰۴انکدار و اقتصاددان انگليسی.) ـ ب۱۸۷۷ـ 

)۲ (("Metallic, Paper and Credit Currency", p. 73.  

 ).on a parانگليسی بين دو هالل: ( ) در متن به۳(

)۴ ((Th. Took, "An Inquiry into the Currency Principle", 2nd ed. London, 1844, p. 80)  
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با اين                مثابه سرمايه عمل می        باشد يا خودی فقط آنگاه به             کندکه سود توليد نمايد. 
داخت هيچ تغييری نکرده است. بنابراين هر قدر نرخ بهره به صفر                            وضع شرط بازپر     

شده بيشتر با سرماية       همان اندازه سرماية قرض            کند، به    % تنزل   ۱تر شود، مثالً تا       نزديک 
مثابه پول ـ سرمايه       که پول ـ سرمايه بايد به گيرد. مادامی خودی در يک عرض قرار می

نرخ روز، مثالً         هم به   از نو قرض داده شود وآن               وجود داشته باشد، ناگزير بايد پيوسته       
صنعتی و بازرگانی قرض داده            داران       سرمايه    همان طبقه از      % ، و همواره بايد از نو به        ۱

آنکه    کنند تفاوت ميان      دار عمل می سرمايهمثابه  داران اخير به که سرمايه شود. تاهنگامی
يکی   که   است  نمايد فقط دراين  می کار که باسرمايةخودی سرماية استقراضی وديگریبا 

را    p – zزند و ديگری   جيب می را تماماً به pبايد بهره بپردازد و ديگری نه، يکی سود 
صفر نزديک     بيشتر به    zکند. هر قدر  خود می ازآن است که عبارت از سود منهای بهره

ه بيشتر در يک     شود ولذا هردو سرماي          بيشتر می     pبا   p – zهمان اندازه نزديکی  شود به
ديگری    کند و از نو وام بگيرد، ولی   بايد سرمايه بازپرداخت گيرند. يکی عرض قرار می

بازتوليد       روند     برای نو که پيوسته از اش بايد بچرخد ناگزيراست که سرمايه نيز تاهنگامی
فرق  غير روند مزبور دراختيار داشته باشد. تنها                آنکه سرمايه را در ريز نمايد بدون پيش

که يکی مالک سرماية خود هست        ماند و بداهت دارد اينست می که هنوز باقی  ديگری
  و ديگری نيست.

که اين تقسيم صرفاً کمی        گردد اينست: چگونه است          که اکنون مطرح می    سؤالی
چيز باعث     ديگرسخن چه   شود؟ به کيفی می تقسيمی به سود خالص و بهره، مبدل سود به
سرماية متعلّق به خود و نه سرماية استقراضی              که فقط    داری     مايه  شودکه حتّا سر    آن می   

دهد، يک جزء از سود ناخالص خود را  زير ستون ويژة بهره           قرار میمورد استفاده را 
و بنابراين چرا هر          د؟  ي نما  کند وآن را تحت اين عنوان جداگانه حساب می                       ثبت می  

آور از خود همان           ابه سرماية بهره     مث   سرمايه، خواه استقراضی باشد و خواه نباشد، به                  
  گردد؟ آور تفکيک می عنوان سرماية سود خالص سرمايه به
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به تقسيمی             که هرتقسيم تصادفی        بايد دانست       نوع  اين  از  بدل    کمی سود  کيفی 
ای با هم شريک       صنعتی برای چرخاندن مؤسسه        داران       شود. مثالً برخی از سرمايه          نمی 
که ازلحاظ حقوقی تثبيت شده است سود را ميان                 هائی  شوند و سپس بنا به قرارداد           می 

چرخانند،     کسب خودشان را رأساً می داران کنند. برخی ديگر از سرمايه خود تقسيم می
گروه اخير سود خود را به دو شاخه تقسيم                  هرکس برای خودش و بدون شريک. اين   

که   رای شرکائی    مثابه سود شرکت، ب       منزلة سود انفرادی و ديگری به               کند، يکی به     نمی 
شود. تقسيم آنگاه روی          کيفی نمی   کمی مبدل به     وجود ندارند. بنابراين در اينجا تقسيم    

حقوقی با هم مالک باشند. اگرچنين وضعی                ای از اشخاص         دهدکه تصادفاً عده          می 
  دهد. نباشد تقسيم روی نمی

 ورد مبدأ   که بازکمی بيشتر درم         دهيم ناگزيريم       شده پاسخ سؤال طرح آنکه به برای
 دار   که پول ـ سرمايه      آغازکنيم     فرض  کنيم، يعنی بحث را از مبدأ اين تشکيل بهره مکث

که از    مثابه اشخاصی   تنها به اند اما نه دار توليدکننده واقعاً در برابر هم قرارگرفته وسرمايه
کامالً متفاوتی       های   که نقش   منزلة اشخاصی    حقوقی با يکديگر فرق دارند بلکه به  لحاظ

کنند يا سرماية واحدی در دست آنها واقعاً يک حرکت                         در روند بازتوليد ايفا می              
دهد و    دهد. يکی ازآنها فقط سرمايه را قرض می                  دوگانه وکامالً مختلف را انجام می           

  اندازد. کار می نَحوِ مولّد به ديگری آن را به
 )١( سود ناخالص    کند،    کار می    شده  سرماية قرض    که با    دار توليدکننده    برای سرمايه

دهنده بپردازد، و مازادی         راکه وی بايد به وام آنچه شود، بهره يعنی جزء تقسيم می دو به
دهد. چنانچه نرخ عمومی سود معلوم باشد،        بر بهره، که سهم او را در سود تشکيل می

                                                
کار   کلمة سود خام به      کامالً بجا بودکه  profit brutا ي Bruttoprofit) اگرچه در برابرکلماتی چون ۱(

کنونی ايران سود ناخالص، توليد ناخالص وغيره                     شد، ولی ازلحاظ اينکه در زبان اقتصادی                    برده می    
کار برد. چنانکه درجريان توضيحات           گرديده، مترجم ترجيح داده است همين اصطالح را به مصطلح

 برد. کار می آن سود خام است به را که ترجمة لفظی Rohprofit کلمة گاه شود مصنف بعدی ديده می
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مزبور بسته       که نرخ بهره معلوم باشد مازاد   درصورتی است و نرخ بهره به جزِء اخير بسته
نرخ عمومی سود است. عالوه بر اين، هر قدر سود ناخالص، يعنی مقدار ارزشی                                   به 

واقعی مجموع سود، در هر مورد جداگانه، از سود متوسط انحراف داشته باشد، آن                                   
گيرد منوط به بهره است، زيرا بهره از راه نرخ                        دار فعال تعلّق می        که به سرمايه     جزئی  

ازآنکه روند         تعهدات ويژة حقوقی) و پيش            نظر از    گرديده (صرف    عمومی خود تثبيت
ازآنکه نتيجة روند           مثابه شرط قبلی پذيرفته شده و بنابراين پيش                 توليد شروع شود به       

است.   قرارگرفته      [رضايت دوطرف]  شده باشد مورد تَراضی حاصل توليد، يعنی سود ناخالص
تر   ارزش، يا دقيق          فه دهنده و ويژة سرمايه عبارت از اضا                  چنانکه ديديم محصولِ تميز         

کند،   می   کار  گرفته که باسرماية وام داری است. ولی برای سرمايه سود از بگوئيم، عبارت
که پس    آن جزئی از سود است         ويژگی مزبور سود نيست بلکه سود منهای بهره، يعنی             

که سرماية مزبور درکار است             ماند. بنابراين مادامی          از پرداخت بهره برای وی باقی می
کند، و وضع درواقع نيز برای       منزلة محصول سرمايه نمود می جزء ازسود نزد وی به اين

که اين سرمايه       است. تاهنگامی    است زيرا او فقط معرف سرماية وارد درعمل وی چنين
چرخدکه     يافتة آنست و سرماية مزبور تا حدی می                  چرخد وی نمايندة شخصيت         می 
کنندة   مورد استفاده قرارگرفته باشد و استفاده                 نَحوِ سودآور در صنعت يا بازرگانی                به 

کار   وکاراست به      کسب  های   که مالزم هرکدام از رشته  را برای انجام اقداماتی آن سرمايه
جزء   دهنده بپردازد، آن         وام ناخالص به بايد ازسود وی بهره،که برخالفبرده باشد. پس 

خود   يا بازرگانی به         گردد ضرورتاً شکل سود صنعتی         که سهم وی می      ای   مانده    باقی  
دربرگيرندة هردو       )١(آنکه آن را با يک اصطالح آلمانی ديگرسخن برای گيرد. يا به می

آورد. هرگاه          دست می   که شکل نفع تصدی به       نوع سود برجسته سازيم بايد بگوئيم             
                                                

که در زبان فرانسه           است  Unternehmergewinnاصطالح آلمانی مورد اشاره در متن عبارت از    )۱(
تصدی را اختيـار        آن اصطالح نفـع        ترجمه شده است و مـا بـرای    profit d’enterpriseصورت     به

 ايم. نموده
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سود ناخالص برابر با سود متوسط باشد، آنگاه مقدار اين نفع تصدی منحصراً منوط به       
صورت تفاوتی       گردد، درآن  متوسط منحرف سود ه است. اگر سود ناخالص ازنرخ بهر

متوسط پديد آمده است (پس از وضع بهره از هردو سو) وابسته به                             که نسبت به سود    
اند، خواه اين انحرافات               گرديده  که موجب يک انحراف موقّت مجموع مقارناتی است

اشد يا مربوط به سودی باشدکه   از نرخ عمومی سود مربوط به يک محيط ويژة توليد ب
متوسط در همان محيط         دار در عرصة معينی از توليد منحرفاً از سود                   سرمايه   يک تک  

روند    ايم، نرخ سود در درون خود                 دست آورده باشد. ولی چنانکه قبالً ديده                  ويژه به    
ت ارزش نيست، بلکه منوط به شرايط متعدد ديگری اس                    اضافه  توليد هم تنها وابسته به    

های بارآور برتر از اُسلوب متوسط،                   توليد، اُسلوب       های خريد وسايل        از قبيل قيمت    
سرماية ثابت وغيره. گذشته از قيمت توليد، امر خريدوفروش                            جوئی درمورد         صرفه 
ارزش     قيمت مزبور ولذا تصاحب سهم بزرگتر ياکوچکتری از اضافه          از تر پائين يا باالتر

ای است و درمورد انجام هر معاملة                  نوط به مقارنات ويژه  کلّ در درون روند دوران، م
هرحال در اينجا تقسيم          دار است. ولی به         جداگانه وابسته به زيرکی وکاردانی سرمايه                    

جهت بيشتر    شود و اين تبديل باز هم ازآن                کيفی می   کمی سود خام مبدل به تقسيمی          
دار    سرمايه   چگونه  شود و    یتقسيم م   چه که   آنست   کمی، خود وابسته به         که تقسيم   است 

کاراُفتاده برای وی، يعنی درنتيجة انجام                       کند و سرماية به      فعال سرمايه را تصدی می           
دار    آورد. در اينجا سرمايه             بار می    دار فعال، چه سود خامی به             مثابه سرمايه     وظائفش به    

مايندة  او ن    سرمايه نيست. درمقابل        که مالک     است  شده کسی فرض مثابه اندرکار به دست
دار    سرمايه    که  ای   بهره   بنابراين داراست. ـ سرمايه پول يعنی دهنده وام همانا سرمايه مالکيت

شودکه    ای از سود خام نمودار می              صورت حصه    پردازد، به دار می ـ سرمايه فعال به پول
رسد. برخالف آن، جزئی از سودکه نصيب                   مالکيت می      به مالکيت سرمايه ازحيث         

گردد، که منحصراً از           منزلة نفع تصدی نمايان می           شود اکنون به       عال می  دار ف     سرمايه  
سرمايه انجام داده است سرچشمه وسيلة  روند بازتوليد بهکه وی در  اقدامات يا وظايفی
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مثابه متصدیِ     دار فعال به        گرددکه سرمايه        گيرد ولذا مشخصاً از وظايفی ناشی می                می 
مثابه    مبادرت ورزيده است. بنابراين بهره دربرابر وی به    آنها  امورِ صنعت يا بازرگانی به

سرمايه،     روند بازتوليد       نفسه و جدا از        صورت سرماية فی      مالکيت است، به       ثمرة سادة    
که   درحالی     شود.   کار نياُفتاده است، نمايان می              کند" و به     که "کار نمی    ای مثابه سرمايه به

وسيلة سرمايه     کندکه وی به  رِ وظايفی جِلوِه میمنحص مثابه ثمرة او به درمقابل تصدی نفع
 که  ئی  رسد، روندپوئی        نظر می   منزلة ثمرة حرکت و روندپوئی سرمايه به                 انجام داده، به      

صورت فعاليت ويژة خودش، در برابر عدم فعاليت و عدم                           در ديدگاه وی اکنون به             
ن تمايزکيفی ميان دو        گردد. اي        روند توليد، نمودار می             دار در        ـ سرمايه    شرکت پول   

منزلة    خود، به     خودیِ    مثابه ثمرة سرمايه به         سود ناخالص ــ يعنی ازسوئی بهره، به             جزِء   
ثمرة سرماية     که   نفع تصدی     روند توليد، و ازسوی ديگر  نظر از  مالکيت سرمايه، صرف

ر سرمايه د   که چرخانندة       روند توليد ولذا نقش فعالی است              کننده در      روندپو و عمل       
ـ   پول  ساده وصرفاً ذهنی  وجه عبارت از يک نگرش هيچ کند ــ به روند بازتوليد ايفا می

دار صنعتی ازطرف ديگر نيست. اين تمايزکيفی بر                    دار از يک طرف و سرمايه            سرمايه
دهنده    دار، يعنی وام         سوی پول ـ سرمايه  پاية واقعيات عينی قرارگرفته است زيرا بهره به

است ولذا قبل از روند توليد و درخارج ازآن روند            مالک سرمايه جريان داردکه فقط
که  رسد  دار فعال می       فقط نمايندة مالکيت سرمايه است، و نفع تصدی فقط به سرمايه                    

  مالک سرمايه نيست.
کند و هم     کار می    سرماية استقراضی    که با    دار صنعتی    سان هم برای سرمايه         بدين  

اندازد، تقسيم صرفاً کمی           کار نمی    سرماية خويش را بهود دارکه خ برای  پول ـ سرمايه
سود ناخالص ميان دو شخص مختلف،که هردو دارای عنوان حقوقی متفاوتی نسبت                               

کيفی   به همان سرمايه ولذا نسبت به سود حاصل ازآن هستند، مبدل به يک تقسيم                             
در يکی از مفاهيم         شودکه از سرمايه       ای نمودار می   مثابه ثمره شود. جزئی از سود به می

منزلة ثمرة ويژة سرمايه در مفهوم               گردد، و جزِء ديگر به     صورت بهره حاصل می آن به
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شود. يکی از آنها مانند ميوة مالکيت                 گر می   صورت نفع تصدی، جِلوِه          آن، به     مقابل   
ای   مثابه حاصل سرماية روندپو يا وظيفه    سرمايه و ديگر همچون ثمرةکاربرد سرمايه، به

يابی دو جزِء       گردد. و اين تَبلور و استقالل              دهد، نمايان می        که سرماية فعال انجام می           
اند، اکنون       منشأ اساساً مختلف برخاسته  دو از گوئی سود خام درمقابل يکديگر، چنانکه

گردد. اينجا ديگر مسئلة            سرماية کلّ تثبيت    دار و      ضرورتاً بايد برای تمام طبقة سرمايه              
ياسرمايه متعلّق       است يا نيست    استقراضی   دار فعال   ماية مورد استفادة سرمايهآيا سر اينکه

گردد.     تفاوتی می     شود، امر بی       نمی   يا   شود می برده کار او به خود وسيلة ـ سرمايه به پول به
ا ميان  ـه  ترازشدن سرمايه        هم دار ولذا سود متوسط نيز که مبتنی بر                 سود هـر سرمايه     

که دربرابر        گردد، به دوجزئی يفاً مختلف تقسيم يا تجزيه میيکديگر است به دوجزِءک
تصدی،    دو، يعنی بهره ونفع        ريکديگر استقالل دارند و نسبت به هم بستگی ندارند و ه  

کند   که با سرماية خود کار می           داری     سرمايه  شوند.    ای تعيين می     موجب قوانين ويژه          به 
دو جزء تقسيم      ايد، سود خام خود را بهنم عيناً مانند آنکه با سرماية استقراضی عمل می

دهندة سرمايه        منزلة وام       مثابه مالک، به        يکی از آنها نمايندة بهرة وی به                کند که    می 
دار  مثابه سرمايه که نمايانگر سهم وی به تصدی است خود است، و ديگری نفع خودیِ به

دار بايد با         سرمايه   آيا واقعاً      اينکه   کيفی مسئله    تقسيم  سان درمورد اين          فعال است. بدين       
اندازد،       کار می    تفاوت است. آنکه سرمايه را به              کند يا نکند بی     شخص ديگری قسمت    

گرددکه يکی       کند، به دو شخصيت منقسم می        که با سرماية خود کار می         کسی حتّا آن
با            و ديگری چرخانندة سرمايه. و سرمايه                 صرفاً مالک سرمايه است        اش نيز در رابطه 

توليد، که         خارج   آورد به مالکيت سرمايه، يعنی سرماية                  که می    مقوالت سودی       از 
مثابه سرماية روندپيما           درروندتوليدکه به           وارد    آور است وسرماية          خود بهره     خودیِ    به 

  شود. آورد، تجزيه می بار می تصدی به نفع
تفاوت سود     که ديگـر جنبة تقسيم بی         گردد    سان تحکيم می    بنابراين بهره بدين         

دار    سرمايه    دهدکه    می   روی    آنگاه تصادفاً نداردکه را تقسيمی جنبة را ندارد يعنی الصناخ
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کند، سود    که وی با سرماية خود کار می            کند. حتّا آنگاه        صنعتی با سرماية غير کار می 
سان تقسيم صرفاً کمی مبدل به تقسيم           شود. بدين     وی به بهره و نفع تصدی تجزيه می             

دار    سرمايه  که   ئی است   واحوال تصادفی          امر مستقل از اوضاع         گردد و اين         کيفی می  
هائی از سود      صنعتی مالک سرماية خود باشد يا نباشد. اينها ديگر تنها عبارت از حصه         

گردند بلکه عبارت از دو مقولة مختلف                   نيستندکه ميان اشخاص مختلف تقسيم می           
ابطه با تعينات مختلفة        سود هستندکه رابطة متفاوت نسبت به سرمايه دارند ولذا درر                          

  اند. سرمايه قرارگرفته
مجرد   شوند به   برد که موجب می        آن عللی پِی توان به نَحوِ بسيار ساده می اکنون به

خودگرفت،      کيفی به تقسيم سود ناخالص به بهره و نفع تصدی صورت تقسيم آنکه اين
  شود. حفظ می دار کلّ سرمايه و تمام طبقة سرمايه کيفی برای اين خصلت تقسيم

داران      گرددکه اکثر سرمايه  اوالً اين امر خود ازاين واقعيت تجربی ساده ناشی می
به      چند  هر استقراضی                   نسبت  صنعتی،  يا  ية شخصی  با سرما  ، مختلف عددی  کار   های 

های مختلف تغيير      گرفته در دوره          کنند و نسبت ميان سرماية خودی و سرماية وام                   می 
  کند. می

جزء از سود ناخالص به شکل بهره، جزِء ديگرآن را مبدل به                             ثانياً تبديل يک     
که مازاد      کند. درواقع اين جزِء اخير فقط عبارت از شکل متقابلی است        نفع تصدی می

وجود    ای به    مثابه مقولة ويژه        گيردکه بهره به       خود می    سود خام نسبت به بهره آنگاه به            
صورت بهره و نفع تصدی از    اخالص بهآيد. تمام تحقيق دربارة اينکه چگونه سود ن می

شودکه چگونه      اين بررسی منجر می        يکديگر تفکيک شده است، درکمال سادگی به              
صورت بهره متبلوِر شده و استقالل يافته است.                طورکلّی به     قسمتی از سود ناخالص به        

 مثابه شکل آماده و سنّتی وجود دارد ولذا                   آور، به      ولی ازلحاظ تاريخی سرماية بهره              
ازآنکه شيوة       ارزش، مدتها پيش          منزلة شکل فرعی سرماية توليدکنندة اضافه               بهره به   

داری و مفاهيم سرمايه و سود منطبق با آن پيدا شده باشند، وجود داشته                             توليد سرمايه 
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خلقی، پول ـ سرمايه، يعنی سرماية         های هم در انگاره که هنوز سبب است همين است. به
آيد، ازسوی       شمار می   سرمايه به    ) ١( منزلة ممتازترين       نفسه، به اية فیمثابه سرم آور، به بهره

گويا اُجرت خود        نظرية مسلّط اين بودکه         ماسی که تا زمان       رو است    ديگر باز از همين       
گردد. اين امرکه سرماية              صورت بهره پرداخت می           پول ازحيث اينکه پول است، به             

-ل شود يا نشود وحتّا هم اگر برای مصرف     سرمايه مبد استقراضی، اعم ازاينکه واقعاً به

بهره               باشد،  قرض شده  ر مستقل         کردن  تصو است،  تقويت              خيز  را  اين شکل  بودن 
داری،      های شيوة توليد سرمايه        نمايد. بهترين دليل دربارة اينکه در نخستين دوران                         می 

ی نمود  صورت مستقلّ    آور درمقابل سرماية صنعتی به            بهره در برابر سود و سرماية بهره              
وسيلة   (به    کشف شده است    که تازه در ميانة سدة هجدهم اين واقعيت                  کرده اينست    می

رود،     شمار می  سود ناخالص به از که بهره فقط جزئی ))٢(هيوموسيلة  او به از پس و ماسی
  کشفی خود نيز برآن داللت دارد. و اصوالً ضرورت چنين
کارکند     و خواه با سرماية استقراضی          دار صنعتی با سرماية خود         ثالثاً خواه سرمايه       

ای   داران ازنوع ويژه          سرمايهای از  برابر وی طبقهرآيدکه د وجود نمی فرقی دراين امر به
، و   مثابه نوع مستقلّی از سرمايه          به   دار است، و پول ـ سرمايه            قرارگيردکه پول ـ سرمايه          

ة ويژه سازگار است، در           ارزش،که با اين سرماي             منزلة شکل مستقلّی از اضافه         بهره به   
  دار صنعتی واقع شود.  مقابل سرمايه

که صرف  ارزشی است ملحوظ شود، عبارت از اضافه کيفی  چنانچه بهره ازلحاظ
نفسه، با وجود آنکه صاحب آن در خارج از روند                         مالکيت سرمايه، يعنی سرماية فی          

شود  ارزشی می     آن اضافه   دهد ولذا بهره عبارت از بازتوليد قرارگرفته است، تحويل می
  دهد. دست می که سرماية جداگشته از روند خود به

                                                
 ذکر شده است.  Bar excellenceزبان فرانسه: سرماية  متن به ) در۱(

)۲ (Hume, David )۱۷۱۱شناس و اقتصاددان اسکاتلندی، دوست و مشاور  ) ـ فيلسوف، تاريخ۱۷۷۶ـ
 لی. کمی پول و هوادار مکتب مرکانتی ای دربارة تئوری آورندة نظريه ،آدام اسميث
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جزئی از سودکه        آن   گوئی   کندکه   کمی توجه شود چنين نمود می         هرگاه ازلحاظ       
نسبت پول ـ     ای ندارد بلکه به دهد با سرماية صنعتی وبازرگانی رابطه بهره را تشکيل می

ارزش، يعنی نرخ بهره يا پاية بهره                 ز اضافه   شود، و نرخ اين جزء ا            سنجيده می    سرمايه  
ازآن            که اين رابطه را تحکيم می             است  بهره علی        جهت  نمايد. نخست  رغم    که نرخ 

که مانند     گردد و دوم بدان سبب           اش به نرخ عمومی سود ــ مستقالً تعيين می            وابستگی
غييرات  نرخ عمومیِ نامحسوس سود، در برابر همة ت                  کاالها و برخالف         قيمت بازاری      

شود. اگر همة سرمايه در دست             گر می   نسبت معلوم جِلوِه      ثابت، ملموس و پيوسته به         
شکل  ای.    داشت و نه نرخ بهره          ای وجود می        آنگاه نه بهره        داران صنعتی بود         سرمايه  

کيفی   گيرد موجب اين جدائی            خود می    کمی سود خام به       که تقسيم   ای   يافته   استقالل  
دار بسنجد آنگاه         صنعتی خود را با پول ـ سرمايه             دار    که سرمايه    شود. درصورتی        می 

شود فقط در نفع تصدی، يعنی مازاد سود خام بر                    که ميان اولی با دومی پيدا می               فرقی
کند.   صورت مقدار عمالً معلومی نمود می       برکت نرخ بهره به بهرة متوسط است، که به
ار صنعتی ديگری مقايسه نمايد          د  دار مزبور خود را با سرمايه               ازسوی ديگر اگر سرمايه

ديگری     که ميان او وآن         کند، آنگاه فرقی   می خودکار جای وام با سرماية شخصی که به
دار يادشده       داربودن است و بس، زيرا سرمايه                 شود فقط ازحيث پول ـ سرمايه           پيدا می   

 ريزد. در هردو مورد آن جزئی از                   آنکه بهره بپردازد آن را به جيب خويش می   جای به
کند و خود     نظر وی چون نفع تصدی جِلوِه می          که از بهره متمايز است به سود ناخالص

بار   به  [درحد خود]        حد ذاته     گوئی سرمايه فی      گرددکه     ارزشی نمودار می       مثابه اضافه بهره به
وجود    ارزش را به         کار نرود باز همان اضافه             صورت مواد به       آورد ولذا اگر هم به             می 
  آورد. می

صورت   است. خواه سرمايه از ابتدا به       دار درست سرمايه له عمالً برای تکاين مسئ
هرحال    گردد، به  پول ـ سرمايه مبدل  پول ـ سرمايه وجود داشته باشد وخواه بايد بدواً به

آور قرض دهد و يا           مثابه سرماية بهره       که سرماية خود را به         دار مختار است      سرمايه تک



     سومکاپيتال. جلد     ۵۷۴

  

که تعميم اين امر، يعنی            مولّد بارور سازد. بديهی است              منزلة سرماية       خود آن را به        
کاربستن آن درمجموع سرماية اجتماعی، آنچنانکه برخی از اقتصاددانان عامی عمل   به

نمايند، کار      مثابه پاية سود معرفی می          کنند و حتّا نقش مالکيت پول ـ سرمايه را به               می 
آنکه افرادی باشند           ـ سرمايه، بدون       ساختن سرماية کلّ به پول        ای است. مبدل       احمقانه   

که ازآن کلّ         کنند وآن را بارور سازند ــ يعنی در شکلی                  توليد خريداری         که وسايل   
صورت پول وجود دارد ــ مسلّماً                که به   کوچکی ازآن        استثناِء قسمت    سرمايه است به    

  نی بر اينکه   تری نهفته است مب  صورت بازهم انديشة ابلهانه ای است. دراين تصور ابلهانه
داری، ممکن است سرمايه بهره بياورد، بدون آنکه                           گويا برپاية شيوة توليد سرمايه            

ارزشی ايجادکند بهره          کار افتاده باشد، يعنی بدون آنکه اضافه                  سرماية مولّد به       منزلة   به 
گويا شيوة توليد       وجود آورد و نيز اين پندارکه                 رود به     شمار می   را که جزئی ازآن  به           

داری راه خود را بپيمايد، چنانچه بخش                      تواند بدون توليد سرمايه             داری می       سرمايه  
داران بخواهد سرماية خود را مبدل به پول ـ سرمايه نمايد،       بزرگی از سرمايه  العاده فوق

و تنزل بسيار بزرگی          دهد   روی می     کاهی عظيمی در مورد پول ـ سرمايه              آنگاه ارزش       
گيرندکه     ياری ازآنان بالفاصله در وضعی قرار می                   آيد. بس     وجود می     در نرخ بهره به        

نو    شوند از    را ندارند ولذا مجبور می               های خود     بهره   �����  کردن از      ديگر امکان زندگی        
دار    سرمايه    گفته شد برای تک      گردند. ولی همچنانکه فوقاً           داران صنعتی مبدل سرمايه به

ی، حتّا اگر با سرماية متعلّق به            که و     همة اين چيزها امری است واقعی. ازاينرو است                     
کند، ضرورتاً آن جزئی از سود متوسط خود را که برابر با بهرة متوسط                             خود کار می     

آورد، و       حساب می    نظر از روند توليد، به            نفسه، صرف    مثابه سرماية خويش به        است به  
برآن   که فزون       را    آنچه    است، فقط    صورت بهره استقالل يافته که به برخالف اين جزئی

  نمايد. مثابه نفع تصدی تلقی می جزء در سود ناخالص باقی مانده است به
  ]نويس خالی است. جای آن در دست[:  رابعاً

دار    گرددکه آن جزئی از سودکه سرمايه  آشکار می شد اين مطلب بنابرآنچه ذکر
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ز صورت شکل مستقلّی برای قسمتی ا         فعال بايد به صاحب سرماية مورد وام بپردازد به      
آيدکه هر سرمايه، اعم از استقراضی يا غيرآن، بايد تحت عنوان بهره عايد             سود درمی

است. منشأ آن اکنون فقط            سطح نرخ متوسط بهره  جزء بسته به نمايد. ميزان بزرگیِ اين
خود است      که مالک سرماية   اندرکارآنگاه دار دست شودکه سرمايه امر نموده می دراين

طور فعال، شرکتی ندارد. تقسيم صرفاً کمی                 خ بهره، الاقل به        در رقابت برای تعيين نر          
کيفی   دارند، به انقسامی      که بنا بر عناوين متفاوت برآن سود حقّی سود ميان دو شخصی

گردد. زيرا چنانکه ديديم               سود ناشی می  گوئی ازماهيت خود سرمايه و گرديدکه مبدل
که   گيرد، تفاوتی        خود می    ره به  طورکلّی شکل به     اينکه يک جزء از سود به           محض  به 

تصدی   صورت نفع يا جزِء مازاد سود بر بهره، وجود دارد، بهميان سود متوسط و بهره، 
گردد. اين هردو شکل، بهره و نفع تصدی، فقط درتضاد                      شکل مقابل بهره می مبدل به

مرة  ارزشی،که خود آنها در ز              دو با اضافه      همين سبب اين    با يکديگر وجود دارند. به             
روند، سنجيده      شمار می   شدة آن، به       های تثبيت    مقوالت مختلف آن يا اقالم و يا نام                 

گشتن   سبب مبدل   گيرند. به     شوند، بلکه در نسبت با يکديگر مورد سنجش قرار می   نمی
  گردد. مثابه نفع تصدی نمودار می که جزِء ديگر به جزئی از سود به بهره است

که خواه     از سود متوسط است، زيرا انحرافاتی                در اينجا فرض ما از سود عبارت              
که از    آيد، ولذا تغييراتی          های مختلفة توليد پيش می        درمورد سود انفرادی يا در عرصه   

گردد،     ارزش ناشی می       مبارزة رقابتی و يا عوامل ديگر در تقسيم سود متوسط يا اضافه        
ی درمورد سراسر       طورکلّ    برای مسئلة مورد بحث ما کامالً يکسان است. اين تذکر به                      

  بررسی زيرين نيز نافذ است.
که   ، عبارت از سود خالصی است            کند  تعريف می    ) ١( رمسی  پس بهره، چنانکه        

ای   دهنده    آورد، خواه مالک آن وام                  بار می    مالکيت سرمايه ازحيث همين مالکيت به            
ةخويش باشدکه سرماي است وخواه ازآن مالکی که خارج از روند بازتوليد ايستاده باشد

                                                
)1( Ramsay 
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اندازد. ولی حتّا درمورد اخير هم سرماية مزبور برای                             کار می    سان مولّد به     را خود به     
دار وارد در          که وی سرمايه      جهت  آورد، اما نه ازآن              بار می    مالک خود سود خالص به        

سرماية   که   کسی است   دار است، يعنی       آنکه وی پول ـ سرمايه         عمل است بلکه ازحيث      
دار فعال قرض داده است.               عنوان سرمايه     آور، به خودش به بهره منزلة سرماية خود را به

طورکلّی تبديل ارزش به سرمايه نتيجة دائمی روند توليد                          همچنانکه تبديل پول و به         
مثابه سرمايه، شرط مقدم روند توليد                آنچنان نيز وجود پول به            داری است، هم        سرمايه  
توليد    گشتن به وسايل     که پول برای مبدل         انی وسيلة امک    رود. به      شمار می   داری به   سرمايه

کاالها     دهد ولذا روند توليد و دوران   اُجرت را تحت اختيار قرار می کار بی دارد پيوسته
بيانگر               ارزش برای صاحب خود می              را مبدل به توليد اضافه           بنابراين بهره فقط  کند. 

اجتماعی خود شيئيت       کارکه در شکل عمومی          طورکلّی ــ يعنی     که ارزش به        آنست  
گيرد،    خود می    توليد به    که در روند واقعی توليد صورت وسايل                   يافته است ــ ارزشی      

  ای برای تصاحب        کند ووسيله  مثابه قدرت مستقلّی دربرابرنيروی زندةکار قد علَم می به
گر  کار   آوردکه درمقابل          دست می   را به   اقتدار اين هنگامی گردد، و نيافته می کار اُجرت

ازسوی ديگر اين تضاد باکار مزدور، در شکل                     ايستد. ولی       منزلة مالکيت بيگانه می        به 
 آور است، نه با        اينکه سرماية بهره       آور ازحيث        شود، زيرا سرماية بهره           بهره ناپديد می      

اين عنوان،       ده به    دار وام       گيرد. سرمايه   کار مزدور، بلکه با سرماية فعال درتضاد قرار می
اندرکار طرف است نه با کارگر                 واقعاً دست     دار    بازتوليد مستقيماً با سرمايه          در روند     

گشته   توليد از او سلب        داری مالکيت وسايل           مزدورکه درست بر پاية توليد سرمايه                 
مثابه    است درمقابل سرمايه به         مالکيت  مثابه    آور عبارت از سرمايه به            است. سرماية بهره      

آورکارگر را          کار نرفته است، سرماية بهره            ه سرمايه به   ک  ولی تا هنگامی      ) ١( . کاررفت    
  شود. کند و وارد هيچ تضادی باکار نمی استثمار نمی

  ازسوی ديگر نفع تصدی تضادی باکار مزدور ندارد و فقط با بهره طرف است.
                                                

)1( Fonction – Funktion  
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وسيلة   که سود متوسط معلوم فرض شود،  نرخ نفع تصدی به                   اوالً: درصورتی          
نسبت    شود. نرخ نفع تصدی به          د بلکه بنا بر نرخ بهره معين می           گرد   دستمزد تعيين نمی    

  ١رود. معکوس نرخ بهره باال و پائين می
تصدی، ولذا خود نفع            را نسبت به نفع      اندرکار ادعای خود دار دست ثانياً: سرمايه

کند، بلکه آن را ازکاررفت سرمايه،      مزبور را، از مالکيت خويش بر سرمايه انتزاع نمی
که فقط در بيگانگی زندگی            صورت مالکيتی     يابی سرمايه به      نقطة مقابل تخصيص     در  
صورت تضادی مستقيم و موجود نمايان                 گيرد. اين امر آنگاه به              کند، نتيجه می      می 
کند ولذا بهره و نفع تصدی            کار می    دار استقراضی       دار با سرمايه        گرددکه سرمايه        می 

ی ازکاررفت سرمايه در روند بازتوليد                    شوند. نفع تصد     نصيب دو شخص مختلف می     
وسيلة آنها     آيدکه به     وجود می     گيرد ولذا درنتيجة اقدامات و فعاليتی به                    سرچشمه می  

دهد. ولی       دار وارد درکار اين وظايف سرماية صنعتی و بازرگانی را انجام می                              سرمايه
-آورکار بی       وجه مانند نمايندگی سرماية بهره             هيچ  نمايندگی سرماية وارد در عمل به              

روند توليد و روند دوران را                    دار    داری، سرمايه         دردسری نيست. برپاية توليد سرمايه              
کار وکوشش      است، خواه اين         کوشش  کشی ازکار بارآور مستلزم کند. بهره رهبری می

دار انجام شود و خواه ديگران ازجانب او انجام دهند. بنابراين نفع                          وسيلة خود سرمايه
ن       مالکيت سرمايه، يا بهتر           مثابه چيزی مستقل از         عکس بهره، به       ظر وی به   تصدی در 

  کند. ، نمود میکارگرمنزلة ـ  منزلة غيرمالک، به مثابه نتيجة اقدامات او به بگوئيم به
تنها   نه   وی    تصدیِ   آيدکه نفع    وجود می تصوری به بنابراين ناگزير در دماغ او چنين

شود، بلکه خود يک پا        نيافتة غير تشکيل نمی ار اُجرتازک ندارد و تضادی مزدور باکار
اين دليل باالتر         به  ) ٢( آيد، و دستمزد مراقبت، اُجرت مباشرت کار                   شمار می   به  دستمزد  

                                                
نفع تصدی بستگی       اينکه سود خالص سرمايه به         "نفع تصدی وابسته به سود خالص سرمايه است نه  ـ۱

 همواره = بهره است.) رمسی ـ سود خالص نزد ۲۱۴، همان اثر، ص رمسیداشته باشد." (

  Wages of Superintendence of labourزبان انگليسی:  ) در متن به۲(
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ـ برای اينکه خود او دستمزد            ۲تری است     ـ کارِ بغرنج    ۱که   از مزدکارگر عادی است            
ارزش،       اضافه    توليد    از    عبارت    دار مايهسر مثابه به وظيفة وی اينکه پردازد. اما می را خويش

بهانة اين      ترين شرايط است، کامالً به           جويانه    هم تحت صرفه    نيافته آن     کار اُجرت      يعنی 
دار انجام       مثابه سرمايه   ای هم به هيچ وظيفه دار سرمايه شودکه حتّا اگر تضاد فراموش می

عکس،   که به   يرد، درصورتی    گ او تعلّق می ندهد، بلکه فقط مالک سرمايه باشد، بهره به
که   ای   گرددکه وی مالک سرمايه           دار فعال می     نفع تصدی حتّا آنگاه هم نصيب سرمايه

ارزش به دو جرِء متقابل              اين امر که سود ولذا اضافه            کند نباشد. برپاية        با آن کار می      
د هستن  ارزش    گرددکه اين هردو فقط اجزاءِِ اضافه شود، اين نکته فراموش می تقسيم می

  آن را تغيير دهد. تواند ماهيت، منشأ و شرايط وجودیِ وجه نمی هيچ آن به و تقسيم
ای   دار فعال در برابرکارگران مزدور نمايندة سرمايه                            در روند بازتوليد، سرمايه              

اندرکار دراستثمار          دست دارِ  دار از راه نمايندگی سرمايه پول ـ سرمايهازآن غيراست و 
کاررفت سرمايه در روند بازتوليد با صرف                   که ميان    د. تضادیکن کارگران شرکت می

آيد، اين نکته را از ديده دور                  وجود می     مالکيت سرمايه درخارج از روند بازتوليد به                     
تواند     کارگران می       توليد درمقابل      مثابه نمايندة وسايل دارفعال فقط به سازدکه سرمايه می

  کار وادارد و يا وسايل     حساب خود به ران را بهکارگ وظيفة خويش را انجام دهد، يعنی
  کار برد. مثابه سرمايه به توليد را به

تصدی   ارزش، در قالب بهره و نفع    که هردو جزِء سود، يعنی اضافه درواقع شکلی
   که فقط ميان   است ای رابطه ای باکار نيست، زيرا اين ند، بيانگر هيچ رابطهريگ د میخو  به

منزلة تماميت      مثابه مجموع، به       ارزش، به       کار و اضافه        بهتر بگوئيم ميان      کار و سود، يا      
شود وعناوين  آن سود تقسيم می که برحسب وحدت اين هردو جزء وجود دارد. نسبتی

گردد، همه حضور و وجود قبلی سود               که اين تقسيم ميان آنها واقع می              کسانی حقوقی
که   ای است    دار خود مالک سرمايه          رمايه  سبب چنانچه س   همين  دارند. به       را مفروض می      

  کارگران      زند. برای       جيب می   ارزش را به        صورت تمام اضافه       کند، درآن       کار می    با آن    
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دارد و يا بايد قسمتی ازآن را        دار همه را برای خود بر که سرمايه تفاوت است کامالً  بی
به      لثی  ثا بدين                        به شخص  يد.  نما خت  پردا حقوقی سرمايه  مالک  به  عللی  س مثا ن  که   ا

طور نهانی مبدل به علل           شود به   داران می       موجب تقسيم سود ميان دو دسته از سرمايه              
نفسه، پيش از هر        گردد، که فی       ای می    شونده   ارزش بخش      وجودی خود سود يا اضافه          

آورد. اگر بهره در نقطة مقابل نفع تصدی و                    تقسيم بعدی، از روند بازتوليد بيرون می                  
، کار   گيرد ولی هردوی اينها نه درنقطة مقابل                  طة مقابل بهره قرار می        نفع تصدی در نق      

اضافة بهره، يعنی سود ولذا اضافه        بلکه درمقابل يکديگر قراردارند، پس نفع تصدی به
گردند؟ اينها برپاية شکل متقابل دو جزء سود استقرار               ای استوار می ارزش، بر چه پايه 

تقسيم    اين    ازآنکه بتوان از   گيرد، و پيش تقسيم انجام  ازآنکه اين کنند! ولی پيش پيدا می
  شود. سخنی هم در ميان آورد، سود توليد می

کندکه پولِ مورد وام واقعاً به                 آور هنگامی عنوان خود را حفظ می                سرماية بهره    
-هيچ  گردد و مازادی توليد نمايدکه بهره جزئی ازآن است. ولی اين امر به    سرمايه بدل

مثابه خصلتی برای پول، مستقل از روند توليد،                    آوری به      که بهره    زآن نيست    وجه مانع ا      
دهدکه     آفرين خود را فقط هنگامی بروز می     کار نيز نيروی ارزش رشد پيداکند. نيروی

  که نيروی     آن نيست    سامان برساند، ولی اين امر نافیِ               در روندکار وارد باشد وآن را به               
آفرينی است و از اين حيث   ازلحاظ امکانی، فعاليت ارزش خود و بالقوه، خودیِ کار به

کار   رود. نيروی        شمار می   شود بلکه حتّا شرط مقدم آن به          تنها از روندکار ناشی نمی           نه 
آن را     کسی  شود. ممکن است     آفرينی دارد فروخته می        که خاصيت ارزش مثابه چيزی به

های   کار وادارد، مثالً آن را برای هدف                     نَحوِ مولّد به   آنکه آن را به کند بدون خريداری
کار اندازد. همچنين است درمورد                 صرفاً شخصی خود، ازقبيل خدمتگزاری وغيره، به          

مثابه سرمايه مورد استفاده      گيرنده که آيا آن را به سرمايه. اين امری است مربوط به وام
ردن است واقعاً       توليدک   ارزش آن را که عبارت از اضافه دهد ولذا خصلت ذاتیِ قرار می

ارزشی     پردازد در هردو مورد بابت اضافه                    گيرنده می     . آنچه وام      نه   اندازد يا       کار می    به 



     سومکاپيتال. جلد     ۵۸۰

  

  که بالقوه در سرمايه ـ کاال وجود دارد. است
  

  ٭
  

  اکنون نزديکتر به بررسی نفع تصدی بپردازيم.
 داری تثبيت      يابی اجتماعی ويژة سرمايه در شيوة توليد سرمايه              که تخصيص آنگاه

شود، يعنی مالکيت سرمايه که خصلت فرمانروائی برکار ديگران را دارد، تحکيم                          می
گرددکه سرمايه در اين            ارزشی نمودار می         مثابه جزئی از اضافه         پذيرد، ولذا بهره به         می

ارزش، يعنی نفع تصدی، لزوماً چنين ديده                    نمايد، جزِء ديگر اضافه           شرايط توليد می     
ثابه سرمايه بيرون نيامده بلکه از روند توليد برخاسته است و                       م  شودکه از سرمايه به        می 

که قبالً شيوة زيست خاص خود را در               جدا از تخصيص اجتماعی ويژة سرمايه است               
روند      از   توليد، جدا از سرمايه، عبارت است. ولی روند آورده دست قالب بهرة سرمايه به

صورت   صنعتی، متفاوتاً از مالک سرمايه، به             دار     طورکلّی است. بنابراين سرمايه            کار به   
منزلة کارمند،  پوشی از سرمايه، به کند، بلکه حتّا با چشم سرماية وارد درعمل نمود نمی

نظر   کارگر مزدبگير، به          طورکلّی، مانندکارگر و حتّا           کارگران سادة روندکار به  مثابه به
  آيد. می

مثابه سرمايه است،        کار به    طخود، درست حاکی از وجود شراي                  خودیِ    بهره به   
فرمانروائی        شرايط به     آن   گشتن  کار، ونمايانگرمبدل  به آن شرايط نسبت اجتماعی اختالف

ای   مثابه وسيله     باشد. بهره نمايندة مالکيت سادة سرمايه، به                 کار برکار می       شخصی عليه 
زی کار ديگری است. ولی بهره اين خصلت سرمايه را مانند چي                       برای تملّک محصول      

وجه نتيجة     هيچ  آن پيدا شده است و به         گوئی بيرون از روند توليد برای    دهدکه نشان می
در نقطة      طور مستقيم نمودار سرمايه          يابی خود اين روند توليد نيست. بهره به           تخصيص

رابطة يک       مثابه   عکس خود را بدون رابطه باکار وتنها به                     کار نيست، بلکه به        مقابل  
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ب       سرمايه   بنابراين مانند مفهومی خارج و بی                          ه سرمايه  دار نسبت  تفاوت    دار ديگر، و 
ای از سود،       دهد. در بهره، يعنی در قالب ويژه                   نسبت به رابطة سرمايه وکار نشان می              

يابد، آنچنانکه اين تضاد در درون      خصلت تضاددار سرمايه برای خود بيان مستقلّی می
ای است ميان      ع شود. بهره عبارت از رابطه              کلّی ناپيداست و بايدکامالً ازآن انتزا آن به

  دار وکارگر. سرمايهای ميان  دار، نه رابطه دو سرمايه
تصدی و سپس  کيفی نفع ازسوی ديگر همين شکل بهره به جزِء ديگر سود شکل

داربودن بايد انجام دهد و                که سرمايه    ای   بخشد. وظايف ويژه         شکل اُجرت مراقبت می       
صورت وظايف سادة        عهدة او قرار دارد، به               کارگران به      درست متفاوت و درتضاد با            

مثابه    که به     جهت  آن     آورد نه از        ارزش پديد می        گـوئی او اضافه        شوند.   کار نموده می      
داربودنش        نظرازخصلت سرمايه     صرف نيز  وی که سبب کند بلکه بدان می کاردار سرمايه

ارزش نيست بلکه        اضافه   وجه   هيچ  ارزش ديگر به        کند. پس اين جزء از اضافه             کار می   
شدة  يافته. ازآنجاکه خصلت ازخودبيگانه         است دربرابرکار انجام معادلی آن يعنی عکس

کشی   سوی روند واقعی بهره           آن   آور به     سرمايه، تضادآن باکار، درقالب سرماية بهره                     
که  کند،    کشی نيز مانند روند سادة کار جِلوِه می               رانده شده است، خود اين روند بهره

فعال هم        در درون آن سرمايه             نجام می                       دار  دهد.    کاری منتها متفاوت ازکارگران ا
شوند. کار استثمارگر          کار استثمارکننده و استثمارشونده هردو يکسان می                     آنچنانکه   

به                         که  جورکار است       همان   را  يه  اجتماعی سرما بهره شکل  استثمار.  خود   کار مورد 
گردد. وظيفة اقتصادیِ سرمايه               تفاوت بيان می       طرفانه و بی      گيرد ولی در شکلی بی        می 
داری منتزع       که ازآن خصلت معين سرمايه           ای   افتد ولی وظيفه       نفع تصدی می      گردن    به 

  شده است.
که در بخش دوم        دار در اينجا عيناً همان است             بازتاب اين امر در ضمير سرمايه             

گرديده     متوسط بيان    هنگام سود    ترازشدن به      يابی درهم      کتاب درمورد علل جبران             اين  
شوند،   می   ارزش وارد         اضافه    درتقسيم ای کننده تعيين نَحوِ که به يابی جبران علل است. اين
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داليل توجيه خود سود         طور ذهنی) به داری به علل پيدايش و (به در شيوة انگار سرمايه
  گردند. مبدل می

آن با بهره ناشی شده       کار، که از مقابلة          مثابه اُجرت مراقبت         تصور نفع تصدی به      
منزلة    تواند به     گرددکه جزئی از سود می            است، درنتيجه اين واقعيت بيشتر تقويت می               

-شود، يا بهتر بگوئيم برپاية شيوة توليد سرمايه           دستمزد جداگردد، و واقعاً هم جدا می

گردد.     دهندة سود نمودار می           مثابه رکن تشکيل      عکس به   داری، جزئی از دستمزد به              
صورتی مستقل و     درستی متذکر شده است، اين جزء به               قبالً به    آ. اسميث       نکه همچنا 

سو و از سوی       جمـع بهره و نفـع تصدی) از يک              مثابه حاصل    کامالً جدا از سود (به          
اصطالح نفع تصدی      منزلة به    ديگر مجزّا ازآن قسمت از سودکه پس از وضع بهره به                      

پوست              باقی می     حالت صاف و  ند، در در سيمای مديرآن رشته             کندة    ما ئی    خود  ها
  کار و ديگر شرايط امکان چنان تقسيم                کندکه وسعت دامنه        می  وکار تجلّی      ازکسب   

ای را برای يک نفر مدير              آوردکه تعيين دستمزد ويژه             وجود می     ای را به      کارگسترده     
  سازد. ميسر می

ند  واسطة توليد صورت يک رو            کار مراقبت و مديريت در هرجاکه روند بی                      
ای دارد وکار جداگانة توليدکنندة مستقلّی نيست، منطبق با ضرورتی                             اجتماعاً پيوسته    

  ای است. کار مراقبت و مديريت دارای طبيعت دوگانه ولی ١است.
کنند،   که برای انجام آن افراد متعددی همکاری می                       سو در همةکارهائی        از يک   

شودکه    و در وظايفی تعبير می        پيوستگی و وحدت روند ضرورتاً در ارادة فرماندهی                         
گيرد، مانند       مجموع خود در بر می          در    کارگاه را       کارهای جزء نيست بلکه          مربوط به    

که ناگزير بايد در         کار مولّدی است       نمايد. اين      که رهبر يک ارکستر ايفا می            ای   وظيفه  
  ای انجام شود. بسته هم هر شيوة توليد به

                                                
  کلّی غيرالزم است." لکيت ارضی دهقانی) بهـ "مراقبت در اينجا (درمورد ما۱

(J. E. Cairnes, "The Slave Power", London, 1862, p. 48, 49)  
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کار مراقبت در هر           بازرگانی ــ اين        نظرکامل از بخش        ازسوی ديگر ــ با صرف       
مالک وسايل       مثابه توليدکنندة مستقيم و          به  کارگر    که مبتنی برتضاد ميان        شيوة توليدی    

که اين     همان اندازه نيز نقشی          توليد باشد، ضرور است. هر قدر اين تضاد بيشتر است به      
اين نقش به     که   کند بزرگتر است. بنابراين در نظام بردگی است                     کار مراقبت ايفا می         
کار مراقبت غيرقابل          داری نيز اين       ولی درشيوة توليد سرمايه ١رسد. حد اعالی خود می

کار    ال روند مصرف نيروی           ح   اين شيوه روند توليد درعين                اجتناب است، زيرا در            
گذردکه در   می )٢(های استبدادی دار نيز هست. عيناً مانندآنچه دردولت وسيلة سرمايه به

ئی   کارهای عمومی      مراقبت و مداخلة حکومت دارای دو جنبه است: هم انجام آنهاکار
خيزد و هم محتَویِ وظايفی            گيردکه از ماهيت هر زندگی همبودی برمی                  را در بر می      

  گيرد.  های خلق سرچشمه می که از تضاد حکومت با توده است
اشتند، هم در     که نظام بردگی را در برابر ديدگان د                      ئی  نزد نويسندگان باستانی         

توان    تئوری و هم آنچنانکه در عمل با آن مواجه بودند هردو جنبة کار مراقبت را می                     
که نزد اقتصاددانان جديد، که شيوة توليد                     نشده يافت     عيناً همانگونه يکجا و تفکيک       

اکنون    براين، چنانکه هم      نمايند. عالوه مثابه شيوة مطلق توليد تلقی می داری را به سرمايه
کار   مثالی نشان خواهم داد، ستايشگران نظام بردگی جديد نيز عيناً همانگونه                              ضمن 

دهندکه اقتصاددانان           قرار می  مورد استفاده کنندة بردگی  مثابه علّت توجيه مراقبت را به
 برند. کار می منزلة دليل برای نظام مزدوری به ديگر آن را به

                                                
ای توزيع       کارگران (مقصود بردگان است) در عرصة گسترده                        ِکار اقتضاکندکه        ـ "هرگاه طبيعت     ۱

رود."      قبت است باال می     که مستلزم اين مرا        تناسب آن تعداد مراقبين ولذا هزينة کاری           شوند، آنگاه به
)Cairnes ۴۴، همان اثر، ص( 

که در    ئی است   های استبدادی     شود، دولت ) مقصود مارکس، چنانکه ازآثار ديگرش نيز مستفاد می۲(
 وجود   گرديده و نظامی را به  دنبال فروپاشی مناسبات همبودی بدوی تشکيل کشورهای شرق باستان به

 وليد آسيائی" ناميده است. (مترجم)که مارکس آن را "شيوة ت ورده استآ
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  : ) ٢(کاتندر زمان  )١(کوس ويلیدربارة 
مشتق ازکلمـة  کوس ويلیمباشر (  (familia rustica)سر بندگان روستـائی  "باالی

فروشد،    خرد و می     کننده است، می       کننده و خرج       که دريافت       ) ايستاده است       ) ٣( ويال  
نمايد...      دهد و مجازات می     او فرمان می کند ودرغياب را دريافت می خواجه دستورهای

او   دهندکه به     اندرز می      ) 4(   ماگون   های    د. کتاب    طبيعتاً مباشر آزادتر از ديگر بندگان بو             
عقيده داشت      کاتون   داشتن داده شود و           اجازة ازدواج، فرزندداشتن و صندوق ويژه                        

توانست اميد داشته         کند. مباشر تنهاکسی بودکه می          که او بايد با زن ـ مباشری ازدواج                
قية امور، همـة      کند. درمورد ب           باشدکه درصورت رفتار پسنديده، خواجه او را آزاد                           

-کردند... هر بنده و نيز خود مباشر نيازمندی     صورت همبودی زندگی می آنها يکجا به

کردند و بايد        حساب خواجه دريافت می           های مقرر به      های خويشتن را در رأس مدت            
 جهت  همين   يافته بود. به       کار انجام      نمودند... مقدار دريافتی برحسب                  می  آن قناعت      به 

کمتر از ديگران دريافت              تر از بندگان ديگر داشت ميزانی               کاری آسان      که  مباشر   مثالً  
  نمود."   می

  

(Mommsen,"Römische Geschichte", zweite Auflage, 1856, I. p. 809, 810.) 

                                                
)۱ (Villicus 

)۲ (Caton  ياCato م پيش۳۶۳ زيرنويس ص از ميالد به ـ دربارة اين دولتمرد و نويسندة رومی سدة دو 
 کنيد. همين بازنويسی] جلد سوم مراجعه ۵۰۲[صفحة 

)۳ (Villa معنای ملک است. در زبان التين به 

)۴ (Magon  ياMago  داری     ويژه درموردکشت      هائی دربارة کشاورزی به کتاب که کارتاژیـ نويسندة
آثار  دست روميان، اين کارتاژ به نشانی تحت نظام بردگی تأليف نموده است و پس از ويرانی و درخت

کشاورزی  دادن ای برای سازمان منزلة نمونه زبان التينی ترجمه شده و ازآن پس به دستور سنای رم به به
ثار اطالعی      آ  استفاده قرارگرفته است. از تاريخ زندگی اين شخص و زمان تأليف اين                                در رم مورد       

 دردست نيست.
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  :ارسطو
دهد    می   انجام     لحاظ   ازاين    خودرا نه خواجگی دار) "زيراکه خواجه (بگوئيم سرمايه

که مالکيت سرمايه توانائی خريدکار را               ه از اين لحاظکه صاحب بنده است (بگوئيم ن
دهد (استفاده ازکارگران   قرار میمورد استفاده که بندگان را  دهد) بلکه ازآن حيث می

چيز بزرگ و متعادلی          و امروزکارگران مزدور در روند توليد). ولی در اين دانش هيچ  
داشته باشد، هرکسی بايد بتواند              وجود ندارد. آنچه را که بنده بايد فهم انجام آن را                           

دادن آن را نيز بفهمد. آنجاکه خواجگان الزم نشمرندکه خود را گرفتار اين                                       فرمان   
گيرد، ولی خواجگان خود            می   عهده   به  (epitropos)را ناظر      افتخار   دردسر نمايند، اين    

  )١( ، "جمهوريت" کتاب اول)ارسطوپردازند." (  به امور دولتی يا به فلسفه می
(Arist. "Respubl.", ed. Bekker, lib. I, 7) 

گويدکه حاکميت در عرصة سياسی و        باکلماتی خشک اين مطلب را می ارسطو
گيرند،    عهده   که وظايف حکمرانی را به             سازد   اقتصادی، صاحبان قدرت را وادار می                    
دانند، و    کار را ب      نمودن نيروی       آنها فن مصرف      يعنی بنابراين در زمينة اقتصادی بايستی                

همين   کندکه نبايد به اين افکار نظارت ومراقبت اهميت زيادی داد. به               سپس اضافه می
هم زد "افتخار" اين دردسر را به يک ناظر       کافی به محض اينکه خواجه دارائی جهت به

  کند. محول می
که از طبيعت هرکار         ای نيست    کار مديريت يا مراقبت، تاآنجاکه وظيفة ويژه                       

توليد وآنکه       گردد، بلکه از تضاد ميان صاحب وسايل                  بسته ناشی می    هم  اجتماعی به    

                                                
آمد است. مترجم آوردن عين متون  زبان يونانی شده در متن عيناً به ارسطو که از هائی قول ) همة نقل۱(

ترجمة    سبب فقط به     همين  زبان تجمل زائدی تشخيص داده است و به                 يونانی را برای خوانندة فارسی
که ترجمة حاضر بتواند با وسايل بهتر فنی  آنها از روی زبان آلمانی اکتفا نموده است. البته درصورتی

شده به زبان يونانی هم بايد در متن                 های نقل    کامل به متن جمله       چاپ شود، لزوماً از لحاظ وفاداری                  
 گنجانده شود.
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کار، مانند نظام         خيزد ــ اعم از اينکه نيروی              کار خود است برمی         فقط مالک نيروی       
کارش را      کارگر خود نيروی          بردگی، يکجا با خودکارگر خريداری شود و يا اينکه                       

وسيلة سرمايه جِلوِه      کار وی به  مصرف ������ مثابه به حال  بفروشد ولذا روندتوليد درعين
منزلة دليل      توليدکنندة مستقيم است، غالباً به            �����  که ناشی از      ای   نمايد ــ يعنی وظيفه     

نيافتة    کار اُجرت      کشی و تصاحب     رود و بهره       کار می    برای توجيه خود اين مناسبات به             
مالکيت سرمايه است. ولی گرددکه حق  مثابه دستمزدی معرفی می ديگری نيز اغلب به

-، مدافع  برده  )١(اوکُنُر نام هيچگاه دراين باره توجيهی بهتر از يک نفر وکيل دعاوی به

در نيويورک تحت          ۱۸۵۹دسامبر   ۱۹که در     داری در اياالت متحده، ضمن ميتينگی                
  عمل نيامده است. شعار "عدالت برای اياالت جنوبی" برگزار شد، به

گرديدگفت: "بله آقايان، طبيعت خود،                     ممتد استقبال   های    زدن    که با کف    وی  
کار   است و برای       وضع بندگی تعيين نموده است. وی نيرومند    چنين را برای پوستسياه

را از دانائیِ           حال او     است درعين وی عطاکرده که چنين نيروئی به تواناست. ولی طبيعت
اين هردو خصلت را         ها)،    زدن    کرده است. (کف        کارکردن محروم         حکمرانی و ميل به  

کارکردن محروم ساخته           که او را از ميل به          وی ارزانی نکرده است! و همين طبيعتی               به
آن خلق     که برای     ميل وادارد و در اقليمی  تا او را قهراً به  وی صاحبی عطا نموده است به

را   که او  ای خودش و هم ربای خواجه شده است از وی خدمتگزاری بسازدکه هم برای
پوست در وضعی      که قراردادن سياه          رمان دارد سودمند باشد. منظور من اينست         تحت ف

وجه    هيچ  که بر او فرمان رانَد، به              که طبيعت برای او مقرر داشته است و تعيين موالئی                  
کنند تا باکار خويش جبران        کار می که او را قهراً وادار به عدالتی نيست، و نيز آنگاه بی

اش برای فرمانروائی بر وی                عدادهائی را بنمايدکه خواجه             کوشش و است    عادالنة زيان       
صرف نموده تا او را هم برای خودش و هم برای جامعه سودمند سازد، هيچ حقّی از                        

                                                
)۱ (O’Conor, Charles )۱۸۰۴آمريکائی.  ن و مرد سياسی) ـ حقوقدا۱۸۸۴ـ 
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  )١(شود."  او زايل نمی
کار وادارد      باشد تا اورا به اکنون نيزکارگر مزدور مانند برده بايد موالئی داشته هم

امر     گرديد اين      مفروض  سروری وچاکری مناسبات اين که وآنگاه ٭وی فرمان رانَد. و بر
مثابه   را به برآن اُجرت مراقبت مجبور باشد دستمزد خويش وعالوه ٭٭که کارگر مزدور

نظارت بر خويش توليد نمايد جنبة قانونمند پيدا می                             جبران    تا     کار سروری و  کند "
اش برای فرمانروائی بر          واجهکوشش و استعدادهائی را بنمايدکه خ جبران عادالنة زيان

  وی صرف نموده تا او را هم برای خودش و هم برای جامعه سودمند سازد."
کار نظارت و مديريت، تا آن حد که از خصلت تضاددار جامعه و ازجمله از                                    

که   های توليدی      گيرد، (ولذا از اين حيث همة شيوه       سيادت سرمايه برکار سرچشمه می
داری وجه مشترک دارند)، در                  وار هستند با شيوة توليد سرمايه  برپاية تضاد طبقاتی است

ناپذير با وظايف مولّدی جوش                ای جدائی       گونه   داری نيز مستقيماً و به           نظام سرمايه     
کاری از نوع ويژه به برخی از افراد                   مثابه بسته، به هم خوردکه در هرکار اجتماعی به می

، چنانکه در فرانسة فئودال             ) ٣( رژيسور    يا   ) ٢( اپيتروپوس     گردد. دستمزد يک         محول می   

                                                
 دسامبر ۲۰مورخ  (New-York Daily Tribune) تريبون نيويورک ديلی) اظهارات فوق از روزنامة ۱(

يافت طی     انتشار می     ۱۹۲۴تا   ۱۸۴۱نقل شده است ـ روزنامة آمريکائی مزبورکه از سال                      ۱۸۵۹سال  
مبارزه پرداخت.          گرفت و عليه بردگی به         ای در پيش  گذشته روِشِ ترقّيخواهانه قرن ۵۰و  ۴۰های  سال

قلم بنيانگذاران   آغاز شد ومقاالت متعددی به ۱۸۵۱و انگلس با اين روزنامه از اوت همکاری مارکس
آمريکا     طی جنگ داخلی    ۱۸۶۲که در مارس سال  سوسياليسم علمی درآن انتشار يافت. اين همکاری

های   راکسانی باگرايش         آن   رفته شورای نويسندگان       جهت متوقّف شدکه رفته ويژه ازآن گرديد، به قطع
  دار جنوبی اشغال نموده بودند. ارتجاعی و هوادار سازش با اياالت برده

�$��#  ٭%".'(�� )��� *�+ , ..." (.�/("�+) .1�� �'2 3�4  

�$��#  ٭٭%" �,%5� ��$"   .1�� �'�6(.�/("�+) 

)۲ (Epitropos .(ناظر بندگان در يونان باستان) 

)۳ (Regisseur .(مباشر) 
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بعاد         مجرد آنکه دامنة کار به             شد، کامالً از سود جداست و به             ناميده می      قدرکافی ا
) را بپردازد،         Managerچنين مديری (مناجر        آورد تا بتواند مزد يک   دست می بزرگی به

صنعتی  داران      گيرد، اگرچه سرمايه  خود می را به ماهر شکل دستمزدکار يک نفرکارگر
  )١(امور دولتی يا به فلسفه بپردازند."  ما هنوز بسيار دورتر ازآن هستندکه "به

داران صنعتی "روح نظام صنعتی ما" هستند،          که مناجرهای صنعتی و نه سرمايه اين
آنچه مربوط به قسمت           ٣قبالً مورد توجه قرار داده ا ست.          )٢(يورکه آقای   مطلبی است

  گفته شده است. شود هرچه الزم بود در بخش پيشين وکار می کسب بازرگانی
کامالً جدا     که کار مديريت       جائی رسانده است   داری خود، کار را به توليد سرمايه

ها ريخته شده است. بنابراين ديگر لزومی نداردکه کار                         از مالکيت سرمايه، درکوچه            
که يک    نکرده است    وجه الزم       يچه  گردد. به      داران انجام         وسيلة خود سرمايه    مديريت به

ارکستر خود مالک آالت موسيقی ارکستر مورد رهبری خود باشد و ازحيث       مدير نفر
ديگرکارکنان ارکستر             مثابه رهبر ارکستر هيچ سروکاری هم با "مزد"                       وظيفة خود به     
کارمند    عنوان دار، به کنندکه سرمايه اين نکته را اثبات می )4(های تعاونی ندارد. کارخانه

-که، بنا به نظر نمايندگان برجستة خودش، زمين                   همان اندازه زائد شده است      هتوليد، ب

داری     دار فقط از خصلت سرمايه          روند. تاآنجاکه سرمايه           شمار می   داران بزرگ زائد به
  که  رود، تا آن اندازه              يافتن سرمايه از بين نمی          شود ولذا با پايان          روند توليد ناشی نمی       

                                                
 .ارسطويادشدة  گفتة پيش اشاره به  )۱(

)۲( Ure  

 ۶۸ـ  ۶۷، جلد اول، ص       Philos. of Manufactures"   ،۱۸۳۶"در"فلسفة مانوفاکتورها"              آ. يور       ـ۳
شاعر غزلسرای يونانی قرن ششم يا پنجم قبل از                   Pindarداران (       کارخانه    پيندار     که درآن اين         اثری    

دهدکه اغلب اين افرادکوچکترين         آنها می ن غزلسرائی دربارة آنان اين تصديق را هم بهميالد) در عي
 دهند ندارند. که مورد استفاده قرا رمی آگاهی از مکانيسمی

)۴ (Les fabriques cooperatives - Kooperativfabriken  
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مثابه عمل     کار به    شکل  کشی ازکار غير نيست ولذا از              بهره   دار محدود به         کار سرمايه    
ای   بست و همکاری افراد متعدد برای حصول نتيجه                    آيد و از هم       اجتماعی بيرون می        
اينکه    محض  که داراست، به         گيرد، هم خود کار و هم اين شکلی              واحد سرچشمه می     

وردکه کامالً مستقل از         آ  دست می   ای به    دور افکند، جنبه داری خود را به پوستة سرمايه
منزلة وظيفة       داری، به        کار سرمايه     مثابه   کار مزبور به        که  سرمايه است. گفتن اين نکته         

گفته باشيم اقتصاد عاميانه           دار، ضرور است، معنای ديگری جز اين نداردکه                         سرمايه  
صورت   يابند، به     داری پرورش می          سرمايه    تواند اشکالی را که در دامن شيوة توليد نمی

يافته از خصلت متضاد اين شيوه درک نمايد. در مقايسه با پول ـ                             داگانه و رهائی        ج 
دار،     سرمايه    مثابه است به است و لی زحمتکشی دارصنعتی زحمتکش دار، سرمايه سرمايه

کند و دريافت        کار مطالبه می   که وی بابت اين است. اُجرتی يعنی استثمارکنندة کارغير
که او تصاحب نموده است و درصورتی  قدارکار غيری استدارد، درست برابر با م می

-درجة بهره      به   مستقيماً منوط    باشد، گرفته عهده را به کشی بهره الزم برای زحمت که وی 

کشی   بهره     کوششی نيست که وی بابت اين       کشی ازکار غير است ولی وابسته به درجه 
  عهدة مديری واگذارد. بهتواند درمقابل پرداخت مبلغی جزئی  دهد و می خرج می به

داران      ای ازکارخانه    توان غالباً عده از هر بحران می صنعتی انگلستان پس درنواحی
که اغلب     سابق را ديدکه درکارخانة پيشين خود به سمت مديرِ مالک جديد کارخانه                    

  اند.  کمی استخدام شده ، درمقابل اُجرت)١(آنهاست بستانکار
صنعتی،  بازرگانی و هم درمورد مديران            مديران امور درمورد مباشرت هم اُجرت 

داری، کامالً         کارگران و چه در مؤسسات سهامی سرمايه                های تعاونی      چه درکارخانه       
نفع تصدی، که در موارد ديگر                 مباشرت از      جدا از نفع تصدی است. جدائی اُجرت                 

                                                
دار ورشکسته      انهکارخ ، يک۱۸۶۸از بحران سال  دارم، پس آگاهی ) در يک موردکه من خود ازآن۱(

وسيلة يک تعاونی       بگيرکارگران سابق خويش شده بود. کارخانه پس از ورشکست به                           خود حقوق    
 سمت مديرگماشته شده بود. ف. انگلس. کارخانه به گرفته شده و صاحب قديمی دست کارگری به 
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تعاونی      های   انه است. درکاخ      مؤسسات امری دائمی اين رسد، درمورد می نظر تصادفی به
آنکه در برابرکارگران              جای   رود، زيرا مدير به            کار نظارت از بين می           خصلت متناقض   

که همراه با        شود. مؤسسات سهامی،       نمايندة سرمايه باشد خود مزدبگيرکارگران می                   
کار مباشرت     هستندکه   گرايشی    چنين   دارای      طورکلّی  يابند، به گسترش می اعتباری سيستم

ازمالکيت سرمايه، خواه خودی باشد يا استقراضی، جدا سازند. اين امر       را هرچه بيشتر 
که درآن وظايف قضائی و اداری از مالکيت                       عيناً مانند تکامل جامعة بورژوائی است               

زمرة اختيارات          که درعصرفئودالی وظايف مزبور در  گردند، درصورتی ارضی جدا می
دار فعال درنقطة مقابل             وئی سرمايه   که ازس    رفت. ولی درحالی           شمار می   داری به      زمين  

گيرد و با تکامل سيستم اعتباری، اين                دار قرار می         صاحب سرمايه يعنی پول ـ سرمايه         
شود  ها گردآوری می         کند، در بانک       خود نيز خصلت اجتماعی پيدا می            پول ـ سرمايه    
داده     ها قرض    وسيلة بانک    بلکه به    وسيلة صاحبان مستقيم پول ـ سرمايه          و ديگر نه به      

دهی    شود، و ازسوی ديگر مدير محض، که خود تحت هيچ عنوانی، نه از راه وام                             می
دار    عهدة سرمايه    راکه به ئی ديگر، مالک سرمايه نيست، همة وظايف واقعی ازطريق نه و

است    ماند هماناکارمند        می   دهد، آنچه باقی  فعال از اين حيث قرارگرفته است انجام می
  گردد. شخصيت زائد از روند توليد ناپديد می دار مانند ولذا سرمايه

مربوط به مؤسسات تعاونی انگلستان             ) ١( های انتشاريافته       حساب از بررسی صورت
مانند دستمزد بقيةکارگران،             عيناً که خود از وضع حقوق مدير ــ آيدکه پس چنين برمی

مده از متوسط      آ  دست  دهد ــ سود به     شده را تشکيل می      جزئی از سرماية متغيرگذاشته          
مراتب باالتر        ای به    سود بيشتر بوده است، با اينکه مؤسسات مزبور در برخی موارد بهره

موارد همواره عبارت       اند. سبب سودهای باالتر دراين خصوصی پرداخته های ازکارخانه

                                                
 ۱۸۶۴تا سال  که در اينجا مورد استفاده قرارگرفته است حداکثر  هائی حساب ) مستخرجات صورت۱(

 نوشته شده است. ف. انگلس. ۱۸۶۵گيرد زيرا مطالب فوق در سال  را در بر می
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  بحث   ميان برای      آنچه ازآن       است. ولی   جوئی بيشتر درکاربرد سرماية ثابت بوده از صرفه
نفع تصدی) عمالً و        که در اينجا سود متوسط (= بهره +              ا جالب است اينست     کنونی م 

کلّی مستقل از حقوق مديريت است.             دهدکه به     طور محسوس مقداری را نشان می               به 
تصدی نيز نسبت به جاهای        اينکه سود در اينجا بزرگتر از سود متوسط بوده، نفع نظر به

  ديگر بيشی داشته است.
شود، مثالً در      داری نيز ديده می           از مؤسسات سهامی سرمايه        همين امر در برخی       

 ۱۸۶۳در     ) ١( مينستر  وِست  آند  لُندن   . بانک      (Joint Stock Banks)های سهـامی     بانک  
ها   و ديگر بانک      ) ٢( يونيون بانک آف لُندن          پرداخته است،        % سود سهام می    ۳۰ساالنه   

گردد،     ها پرداخت      بايد بابت سپرده       که  ای % . در اينجا عالوه بر حقوق مديران، بهره۱۵
که ميان    شود. باالبودن سود در اين مورد از نسبت ضعيفی                      کسر می   از سود ناخالص       
-لُندن آند وست     گردد. مثالً در         ها وجود دارد ناشی می           شده و سپرده     سرماية پرداخته      

شده  قرار بوده است: سرماية پرداخت                  بدين   ۱۸۶۳اين نسبت در سال         بانک    مينستر  
يونيون بانک آف       استرلينگ. در        ليرة   ۱۴۵۴۰۲۷۵ها   استرلينگ، سپرده       ليرة   ۱۰۰۰۰۰۰

ن   خت          ۱۸۶۳در سال       لُند پردا ية  ه         ليرة   ۶۰۰۰۰۰شده   : سرما ، سپرد ها   استرلينگ
  استرلينگ بوده است. ليرة ۱۲۳۸۴۱۷۳

که   شدن نفع تصدی با حقوق نظارت يا مديريت، بدواً از شکل متضادی                      مخلوط
است. بعداً اين اختالط       گرديده گيرد ناشی خود می ر بهره، درمقابل بهره، بهمازاد سود ب

  اضافه  گويا سود عبارت از           کار رفت تا چنين وانمود شودکه               منظور ستايشگرانه به        به 
دار درازاِءکاری       دستمزد خود سرمايه از عبارت اُجرت، نيست بلکه کار بی ارزش، يعنی

ها اين خواست را        فته است. در برابر اين ادعا، سوسياليست     وسيلة او انجام يا که به است
که نظراً مورد ادعاست يعنی فقط تا ميزان دستمزد                   حدی کردندکه سود عمالً به مطرح

                                                
)۱( London and Westminster Bank 

)۲(  Union Bank of London 
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روز    های تئوريک، روزبه            نظارت تقليل يابد. طرح اين خواست در مقابل زيباسازی                        
صنعتی  قشری از مديران       دايشسو دستمزد نظارت با پي يک شد، زيرا از ناخوشايندتر می

، مانند دستمزدهای ديگر، دارای سطح معين و قيمت بازاری مشخصی                            ١و بازرگانی      
کار ويژه      که مخارج توليد نيروی ئی گرديد و ازسوی ديگر، در اثر پيشرفت عمومی می

آورد، دستمزد نظارت نيز مانند اُجرت همة کارهای تخصصی تنزل                         تعليم را پائين می
کارگران و مؤسسات سهامی ازسوی بورژوازی،                      ها ازسوی   با توسعة تعاونی ٢.نمود می

کردن نفع تصدی با دستمزد مديريت از ميان برداشته شد و                       آخرين بهانه برای قاطی           
ارزش،      مثابه اضافه     که ازلحاظ تئوری قابل انکار نبود، به                    سود در عمل نيز، همانگونه          

يافته    اُجرت سامان      شود وکار بی       داخته نمی    که بابت آن هيچ معادلی پر            يعنی ارزشی    
کشی ازکار      طور واقعی به بهره         که به   دار فعال      است، آشکارگرديد و معلوم شد سرمايه

اش به بهره و   کشی کارکند، ثمرة بهره که با سرماية استقراضی مشغول است، درصورتی
                                                

ـ "استادکاران مانند شاگردان خودکارند. در اين نقش منافع آنها درست همانند افراد تحت نظر                                            ۱
ين           نقطة                دار و يا نمايندگان سرمايه              يا سرمايه    گذشته آنها    آنهاست. ولی از ا از اين  داران هستند و 

کارگران     آموزش ميان ). "گستردگی۲۷گيرد." (ص کارگران قرار می آنان قطعاً درمقابل منافع نظرمنافع
کاهد،    کار و از مهارت تقريباً همة استادکاران و متصديان می                         روز از ارزش          کشور روزبه     صنعتی اين

 ).۳۰افزايد." (ص که دارای همان اطالعات تخصصی هستند می دادکسانیزيرا بر تع

, "Labour defended against the Claims of Capital etc.", London, 1825. )1
1( (Hodgskin 

) ـ اقتصاددان انگليسی، مدافع نظريات پرولتری در اقتصاد سياسی در ۱۸۶۹ـ۱۷۸۷(  Hodgskin, Thomas) ۱ـ۱(
  داری برپاية سوسياليسم تخيلی. کالسيک بورژوائی. انتقادکنندة سرمايه ت اقتصاديونمقابل نظريا

-جای باال شدن عمومی مرزهای سنّتی و باالرفتن تسهيالت آموزشی اين تأثير را دارندکه به ـ "سست۲

  آورند." بردن مزدکارگران غيرمتخصص مزدکارگران متخصص را پائين می
(J. St. Mill )2
1( , "Princ. of Pol. Econ.", 2nd. ed., London, 1849, I. p. 479.)  

و هوادار       ريکاردو) ـ  اقتصاددان و فيلسوف انگليسی، مبلّـغ آموزش  ۱۸۷۳ـ  ۱۸۰۶(   Mill, John Stuart) ۱ـ۲(
داری از راه          کردن منافع سودجويانة بورژوازی و منافع حياتی طبقة کارگر و حلّ تضادهای سرمايه                            آهنگ هم

 تعديالت در مناسبات توزيعی. برخی
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  گردد. نفع تصدی، يعنی مازاد سود بر بهره، تقسيم می
ای درمورد مسئلة          داری در زمينة مؤسسات سهامی ترفند تازه     يد سرمايهبر پاية تول

که درکنار و در باالی سر مديران     شود وآن عبارت از اينست دستمزد مديريت پيدا می
کنند   مديره و هيئت نظارت ظهور می         عنوان اعضاء هيئت تحت اشخاص تعدادی واقعی

منظور غارت صاحبان سهام و  ای به هکه درواقع عنوان مديريت و نظارت آنها فقط بهان
توان جزئيات جالبی در اثری تحت                 دولتمندترکردن خود است و بس. در اين باره می 

  عنوان زيرين يافت:
"The City or the Physiology of London Business; with Sketches on Change, 

and at the Coffee Houses", (London, 1845)  
  

مديرة    که در هيئت     که بانکداران و بازرگانانی                توان دريافت        ل می های ذي     "با مثال    
آورند:      دست می   راه چه منافعی به         هشت يا نُه شرکت مختلف عضويت دارند از اين                

مناسبت ورشکست به دادگاه          که به   ) ١( کرتيس   آبراهام      تيموتی  آقای     ترازنامة خصوصی      
 ۹۰۰تا   ۸۰۰مبلغ   ای به    االنه  گرديده است، درآمد س            تقصير تسليم   امور ورشکستگان به       

توانست     که می   ئی  سهامی  دهد. هرشرکت      می   نشان امورمديريت اقالم تحت استرلينگ ليرة
است،    شرقی بوده    هند راکه مديريت بانک انگلستان وکمپانی کسی ، يعنیکرتيس آقای

  )۸۲و ۸۱نمود." (ص يار تلقّی می آورد خود را بخت چنگ عنوان مدير به به
گينه   ها برای هر جلسة هفتگی حداقلّ به يک                ن اين قبيل شرکت      حقوق مديرا      

تقصير نشان    شود. جريان دعوا در دادگاه امور ورشکستگان به                          مارک) بالغ می         ۲۱( 
نسبت معکوس نظارتی قرارداردکه اين مديران           دهدکه اين حقوق نظارت عموماً به می

  اند. اسمی واقعاً انجام داده
�  

  

                                                
)۱ (Timothy Abraham Curtis  
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وچهارم فصل بيست

  

  داری گشتن رابطة سرمايه خودبيگانهاز
  

  آور در شکل سرماية بهره
  
  
  

خود   شکل  ترين   گونه   فتيش   و  ترين خارجی داری به رابطة سرمايه آور سرماية بهره با
که پول بيشتر توليد       است از پولی را داريم،که عبارت G – Ǵرسد. در اينجا فورمول  می
که واسطة ميان      سازد، بدون روندی   ر میکه خود خويشتن را بارو است کند، ارزشی می

الاقل شکل     است  G – W – Ǵکه  دو نقطة متقابل آنست. در فورمول سرماية بازرگانی
محيط دوران       است، هرچند حرکت مزبور فقط به         داری موجود حرکت سرمايه عمومی

وجود   کند. با     ای نمايش پيدا می        يافته   صورت انتقال      شود ولذا سود فقط به        محدود می    
شود، نه     اجتماعی نموده می        رابطة   مثابه حاصل يک      اين سود در سرماية بازرگانی به              

است،    همواره نمايانگر روندی     باز . شکل سرماية بازرگانیچيزمانند حاصل سادة يک 
که به دو عمل متقابل يکديگر، يعنی خريد  است وحدت مراحل متقابلی است، حرکتی

آور، ناپديد       سرماية بهره ، شکل G – Ǵدر  حالتی د. چنينگرد می کاالها، تقسيم فروش و
سود   نرخ  و   باشد   داده      استرلينگ قرض   ليرة ۱۰۰۰دار سرمايه است. مثالً اگر يک نفر شده

سال =    مثابه سرمايه، برای يک          استرلينگ، به      ليرة   ۱۰۰۰% فرض شود، آنگاه ارزش                ۵
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C + Cz '      خواهد بودکه درآنC          نمايندة سرمايه و  z '              نمايندة نرخ بهره است. پس در

100%  نرخ بهره است  ( =           ۵اين مثال چون 
5   =  20

1   ، (۱۰۰۰   +20
1    *۱۰۰۰    =۱۰۵۰ 

ای نيست و سرمايه        ساده   سرمايه مقدار که آنست معنای گردد، واين به استرلينگ می ليرة
شده،   مثابه ارزشِ داده     است ميان مبلغ اصلی، به است مقداری، نسبتی یا رابطه از عبارت

که   ئی  منزلة مبلغ اصلی     که خود را بارور ساخته است، به مثابه ارزشی و خود آن مبلغ، به
-سان برای همة سرمايه    شد، سرمايه بدين وچنانکه ديده است. توليد نموده ارزشی اضافه

-سازد، اعم از اينکه سرمايه        کندکه خود را بارور می یفعال مانند ارزشی نمود م داران 

  کنند. مزبور با سرماية شخصی خود و يا با سرماية استقراضی عمل داران 
  

G – Ǵ         دوی       : ما در اينجاکه در    سرمايه را در دست داريم. پولی               نقطة عزيمت ب
=  Ǵه درآن ک شده تحويل G – Ǵوجود دارد به دو سر خود يعنی  G – W – Ǵفورمول 

G ∆    +G       که پول بيشتری زائيده است. اين عبارت از فورمول                         است، يعنی پولی است
است.   شده وجور معنائی جمع صورت خالصة عاری از که به ابتدائی و عام سرمايه است

روند توليد و دوران است      آمادة خود عبارت از وحدت  اين عبارت از سرماية درشکل
آورد.      بار می    ارزش به      اضافه  که در مواقع معينی مقدار مشخصی              ای است    سرمايه  ولذا    

روند توليد و دوران              طور مستقيم و بدون واسطة           آور به     اين خصلت در سرماية بهره          
صورت منبع     صورت اسرارآميز و سرچشمة مستقيم بهره، به                 سرمايه به   کند.    جِلوِه می   

مثابه صرف شیء، خود         ) به  شود. شیء (پول،کاال، ارزش                 خودافزونگری نموده می            
روند    کند. نتيجه مجموع       منزلة شیِء صرف تجلّی می       اکنون سرمايه است و سرمايه به           

نفسه متعلّق به يک شیء است. و         گوئی فی    کندکه   بازتوليد همچون خاصيتی نمود می           
صورت همواره قابل  کاال به که پول، يعنی اين امر وابسته به ميل خود صاحب پول است

سرماية   صورت سرمايه اجاره دهد. بنابراين در وجود   بهرا  آن کند يا را، خرج ادلة آنمب
که پول    که اين فتيش خود کار، اين ارزش خودبارورساز، اين پولی                                آور است     بهره  
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صورت خالص وآمادة خود              به ماند،     زايد و هيچ نشانی هم از منشأ آن باقی نمی                    می 
خودش    چيز، يعنی پول، نسبت به    صورت رابطة يک هگردد. رابطة اجتماعی ب نمايان می

سرمايه فقط شکل خالی        پول به   واقعی دگرسانی سرانجام يافته است. در اينجا درعوض
- کار، در اينجا ارزش مصرف پول ارزش                     شود. همانند نيروی        آن نموده می       از محتَوی
وجود دارد ايجاد           تواند ارزشی بزرگتر ازآنچه در خود آن شود، چنانکه می آفرين می

عنوان    که بارورساز است و بدين     است است بالقوه ارزشی نمايد. پول ازحيث اينکه پول
رود.     شمار می   کاالی ويژه به        که شکل فروش اين       شود، عملی    که قرض داده می         است 

آفرينی،     آنچنان ارزش  گالبی است، هم خاصيت درخت ْدادن گالبی که سان کامالً بدان
ده پول   که وام است آوری مثابه چنين شیِء بهره گردد. و به خاصيت پول می آوری، بهره

ديديم سرماية        کند. چنانکه     نمی   پيدا    خاتمه  امر همين به مطلب فروشد. ولی را می خويش
سرماية فعال   عنوان  گوئی بهره را نه به  شودکه صورتی نمايان می واقعاً وارد درکار نيز به

  آورد. بار می سرمايه، بهمنزلة پول ـ  خود، به خودیِ به مثابه سرمايه بلکه به
که بهره فقط جزئی از سود، يعنی             کند اينست: درحالی    جِلوِه میآنچه باز وارونه 

که  عکس بهره است ربايد، اکنون به فعال ازکارگر می دار سرمايهکه  ارزشی است اضافه
شکل  کند، و سودکه اکنون به می مثابه عنصرمقدم، نمود منزلة ثمرة خاص سرمايه، به به

شودکه طی     اضافی ديده می       و صورت چيزی فرعی بهنفع تصدی تبدل يافته است فقط 
آسای سرمايه و انگارة           روند بازتوليد ضميمه شده است. در اينجا ديگر چهرة فتيش                      

 شکل عاری از محتَوی سرمايه،      G – Ǵ رسد. با  سرمايه ـ فتيش به درجة کمال خود می
يافتن مناسبات توليد را در حد اعالی خود در برابر داريم وآن                شدن و شيئيت واژگونه

صورت شرط    سرمايه به   که درآن       ای از سرمايه است     آوری يعنی چهرة ساده قالب بهره
آيد. توانائی پول وکاال در بارورساختن ارزش                          روند بازتوليد خود درمی             مقدم برای      

  آنست. ترين شکل درخشان سرمايه در پوشاندن] [ ــ همانا تلبيس خود، مستقل از بازتوليد
آفرينی     مثابه منبع ارزش و ارزش              خواهد سرمايه را به         که می   برای اقتصاد عاميانه         
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ای است زيرا در اين             آمده    چنگ  ی به  [خوان، سفره]         گر سازد طبيعتاً اين شکل مائده           جِلوِه  
داری جدا از خود           روند توليد سرمايه      شکل ديگر سرچشمة سود نمايان نيست و نتيجة 

  آورد. دست می روند، زندگی مستقل به
که خاصيت    کاالئی درآمده است          صورت   به  سرمايهکه  بدواً با پول ـ سرمايه است

که هر بار در نرخ بهرة روز               آن رأساً دارای قيمت ثابتی است، قيمتی                بارورسازی ْخود
  گردد. تثبيت می

آور و درست در شکل بالواسطة آن، يعنی پول ـ سرماية                         ره سرماية به   مثابه    به 
 G – Ǵ    آورد، يعنی       دست می   سرمايه شکل فتيشی ناب خود را به          ، که    آور است   بهـره

آورکه      سرماية بهره    که قابل فروش است. (اَشکال ديگر         منزلة چيزی موضوع، به مثابه به
شوند وآن را       سرمايه متفرع میـ در اينجا مورد بحث ما نيستند، باز از همين شکل پول 

سرمايه دائماً در شکل پول هستی دارد، يعنی در شکلی                     اوالً    دارند.) زيرا        مفروض می
هستند.     آن نامرئی      واقعی  شود وعناصر مشخصات سرمايه ناپديد می همة آن درون که در 

ده های مصرف محو ش      مثابه ارزش       کاالها به     که درآن تفاوت         پول درست شکلی است
کاالها وشرايط توليدآنهاست          های صنعتی نيزکه عبارت ازاين ولذا تفاوت ميان سرمايه

منزلة    سرمايه ــ به   که درآن ارزش ــ و در اينجا                 ناپديدگرديده است. اين شکلی است             
سرمايه شکل پول فقط عبارت از          روند بازتوليد        ارزش مبادلة مستقل وجود دارد. در                    

عکس دربازار پول، سرمايه همواره دراين          ده است. ولی بهيک لحظة گذار ناپديدشون
آورد و باز در اينجا شکل              بار می    سرمايه به   که   ارزشی    اضافه    ثانياً  شکل وجود دارد. ـ          

 ْکند. همچنانکه روئيدن          که ناشی از خود آنست جِلوِه می             پول دارد، مانند محصولی            
ويژگی     )١()توخوس ( زائی لرسدکه پو می نظر آنچنان نيز به هم است خصوصيت درخت

                                                
معنای زادن  قيد شده است. اين واژه در زبان يونانی هم به toxós (Tokhos)خط يونانی  ) در متن به۱(

 معنای بهرة پول است. و زادورود و هم به
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  پول ـ سرمايه است.سرمايه در اين شکل 
است.    شده   خالصه   خود    ترين فورمول کوتاه سرمايه بهحرکت  آور در سرماية بهره

مثابه شیِء  به ۱۰۰۰که يک سرماية =  ای گونه روند واسط از ميان برداشته شده است، به
گردد،     می  ۱۱۰۰معين مبدل به      است پس از مدت        ۱۰۰۰خود =     خودیِ    که به   ثابتی  

که در سرداب است پس ازگذشت زمان معينی ارزش مصرف خود را                      چنانکه شرابی
که سرمايه     کند. اکنون سرمايه شیء است ولی همچون شيئی است                  بهتر از پيش می      

مجرد اينکه پول به وام داده شد يا حتّا                   به  ) ١( است. اکنون پول شور عشق در دل دارد.                   
دار فعال صاحب سرمايه           که برای سرمايه        د بازتوليدگذاشته شد (ازآن لحاظ               رون   در   
رويد، خواه خوابيده باشد يا                آورد)، بهره برآن می              بار می    تصدی به    ای جدا از نفع   بهره

که دعای     سان است   بيدار، خواه در خانه باشد يا در سفر، خواه شب باشد يا روز. بدين   
ای   شود (و هر سرمايه       آور مستجاب می       سرماية بهره     پارسايانة گنجور در وجود پول ـ              

مثابه بيان پول ـ سرمايه           بر حسب بيان ارزشی خود، پول ـ سرمايه است يا اکنون به                        
  آيد). شمار می به

مثابه رستَن در بطن يک شیء است            همين رويِشِ بهره در دل پول ـ سرمايه به                  
را   لوتر  کند) ــ که     سرمايه، نمود می      وسيلة   ارزش به      (آنچنانکه اکنون نيز توليد اضافه             

پس از بيان  لوتر دارد. اش عليه رباخواری سخت مشغول می لوحانه ضمن هياهوی ساده
کردکه درنتيجة عدم استرداد پول در                  توان درصورتی مطالبه          که بهره را می       اين مطلب   

هائی    هزينه  هائی نمايد،       نوبة خود بايد پرداخت            دهنده، که او هم به           مهلت مقرر به وام       
توانست درنتيجة خريد مثالً يک باغ               که می   گردد و يا چنانچه وی از سودی                تحميل 

  دهد: دست آورد بدين سبب محروم شود، چنين ادامه می به

                                                
اثر معروف  فاوستايشنامة از نم ای جمله اشاره به  "Das Geld hat jetzt Lieb' im Liebe") درمتن: ۱(

  ").اليپزيگدر  آورباخ، قسمت اول، صحنة پنجم "دخمة گوته
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من دو بار      ام تو به     گولدن را) قرض داده             ۱۰۰تو آنها را (        "خوب حاالکه من به         
توانم بخرم      پردازم و نه آنجا می         توانم ب     که نه اينجا می      نَحوی   کنی، به    خسارت وارد می   

گردم. نام اين عمل (خسارت دوگانه است:                     ولذا از هردو جهت بايد متحمل خسارت      
 ۱۰۰دادن      با وام    هانس   که   ... پس از استماع اين مطلب     )١(النفع) و عدم سازی]  [سبب تسبيب

آنان هائی متحمل شده و خواستار ترميم عادالنة خسارات خود است،  گولدن چه زيان
کنند، يعنی پرداخت        می يکصدگولدن تحميل هر را به خسارت دوگانه باعجلة تمام اين

اين دو نوع خسارت          گويا  اينکه دادن فرصت خريد باغ، درست مثل مخارج و از دست

. هرجاکه يکصدگولدن وجود داشته               ولدن روئيده است       گ طور طبيعی روی يکصد        به 
آن   اند روی      که متحمل نشده     ای را هم      وگانه   های د    کنند و زيان      باشد همين عمل را می      

که خسارات موهوم خود را از                شوی  جهت رباخوار محسوب می           کشند... تو ازآن           می 
کس به تو وارد نياورده و تو نه                   هائی را که هيچ       ستانی، زيان      نوع خويش می      پول هم   

های واقعی       ان شمارآوری. فقها اين خسارات را (نه زي   کنی و نه به آنها را ثابت توانی می
خود خواب ديده          صْکه شخ    اين خسارتی است        نامند.     می   ) ٢( های موهوم)        بلکه زيان    

که نه    شدم  گفتن اينکه ممکن بود من فالن ضرر را بدان سبب متحمل می                   است... پس     
داشتم نادرست است. واالّ اين عمل عبارت از                     امکان پرداخت و نه امکان خريد می                

که وجود ندارد چيزی بسازندکه                 شود، يعنی از چيزی        می  ) ٣( (تبديل ممکن به واجب)         
محتوم نمايند. چگونه ممکن است           چيز    داشت، چيز محتمل را مبدل به           بايد وجود می 

کمی درکام خود فرو نَبرد؟... اين بدآمدی                         گونه رباخواری جهان را در مدت                   اين  
الزم     کند و  ردن میک رغم ميل خودش دچار قرض گيرنده را علی که وام تصادفی است

که آن بدآمد را از سر بگذراند. ولی در دادوستد ربائی عکس اين وحتّا درتضاد    است
                                                

 ."duplex interesse, damni emergentis et lucri cessantis") در متن به التينی: ۱(

 "non verum sed phantasticum interesse") در متن به التينی: ۲(

 "ex contingente necessarium") در متن به التينی: ۳(
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گردن    کنند تا به    خسارتی را درست می          گردند و     عرصه می   دهد. دراين        با اين روی می       
کنند و توانگر شوند، در          خواهند از اين راه ارتزاق                 نوع محتاج خود بار نمايند، می              هم 

کار، غم و غصّه، مخاطرات و زيان  حساب بيکارگی زندگی خوش و راحتی به تنبلی و
گولدن من در روستا         ۱۰۰کنار بخاری بنشينم و بگذارم              ديگرمردمان بگذرانند، تا من              

  خطر و بی    که آن پول بی       عنوان اينکه پول وام است محقق بدانم                 کارکند و به  برای من
  را نخواهد؟" که دلش چنين وضعی کيستم،خواهد ماند. جان نگرانی درکيسة من باقی

  

(M. Luther: "An die Pfarrherrn wider den Wucher zu predigen etc.", 

Wittenberg, 1540.) 
  

شود و در اين        نفسه بازتوليد می     که خود به مثابه ارزشی نگرانی نسبت به سرمايه به
ودانه پاينده و روينده است   که جا منزلة ارزشی خود به  برکت خاصيت ذاتی بازتوليد، به

-گردد، کار را به الهامات افسانه                  ــ زيادتر می    )١(کرامت نهائی مکتبيون برکت ــ ولذا به

کيمياگران را       های   مراتب دست خيالبافی         که به   کشاند، الهاماتی         ) ٢( پرايس   مانند دکتر      
را ضمن   آن باور داشت وآنها            سخت به  ) ٣( پيت  که  بندد. اين الهاماتی است           عقب می   به 

مثابه ارکان سياست مالی  دولت) به ديون استهالک (ذخيرة sinking fundقوانين دربارة 
  کار برد. خود به

رويد، ولی ازآنجاکه آهنگ                آورد درآغاز آهسته می              که ربح مرکّب می       "پولی   
دور    گرددکه از هرتصوری به             شود، پس از مدتی چنان تند می             رشد دائماً تسريع می        

%   ۵دهندة ما (عيسی مسيح) به ربح مرکّب                 ه در زمان ميالد نجات          ک  است. يک پنی    
کرة   ميليون   ۱۵۰قرض داده شده باشد، ممکن بود همين امروز به مبلغی بيشتر ازآنچه                           

                                                
)۱ (Scholastiques - Scholastiker  
)۲(Dr. Price, Richard  )۱۷۲۳ـ روزنامه۱۷۹۱ـ  انگليسی، اقتصاددان وفيلسوف اخالق. نگار راديکال )

)۳ (Pitt, William  )۱۷۵۹  وزير     کار) و نخست      ) ـ دولتمرد انگليسی از حزب توری (محافظه     ۱۸۰۶ـ
 .۱۸۰۶ـ۱۸۰۴،  ۱۸۰۱ـ۱۷۸۳های  انگلستان در سال
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اگر با بهرة ساده نهاده   گنجايش دارد و تماماً از زر ناب بوده باشد برسد. ولی مثل زمين
2شيلينگ و ۷مان مدت به پنی مزبور فقط ممکن بود دره بود، يک شده

افزايش    پنی 1۴
گرفتن راه اول         آنکه با پيش     جای   يافته باشد. تاکنون حکومت ما ترجيح داده است به                    

  ١اوضاع مالی خود را بهبود بخشد، امور مالی خود را برپاية راه اخير استوار سازد." 
  ر خويش تحت عنوان:کند و در اث وی باز از اين هم بلندتر پرواز می

"Observation on revisionary payments etc.", London, 1772  
                                                

Richard Price, "An Appeal to the Public on the subject of the National Debt“,             ۱ـ  

London, 1772 [p. 19]. 

کرد تا آن را با          نويسد: "بايد پول بنا بر بهرة ساده قرض                  کندکه می    ای می    لوحانه    شوخی ساده    پرايس   
   کنيد به: ربح مرکّب افزايش داد." نگاه

(R. Hamilton, "An Inquiry into the Rise and Progress of the National Debt of Great 
Britain", 2nd ed. Edinburgh 1814 [p. 133]. 

ترين وسيله برای توانگرشدن             طورکلّی و نيز درمورد افراد عادی مطمئن                     کردن به     از اين قرار قرض          
ليرة   ۵کنم در پايان سال بايد            % قرض   ۵ينگ با بهرة ساليانه      ليرة استرل     ۱۰۰بود. ولی اگر من مثالً           می 

که اين قرضه صد ميليون سال هم دوام داشته باشد باز من در اين فاصله                     فرض استرلينگ بپردازم و به
ليرة   ۵دادن دراختيار ندارم و همچنين بايد ساليانه                       ليرة استرلينگ برای قرض           ۱۰۰هرسال بيش از      

ليره وام دهم.         ۱۰۵کردن هرگز نخواهم توانست              ليره قرض     ۱۰۰از اين راه         استرلينگ بپردازم. پس   
گرفتن و يا اگر من دولت باشم ازطريق ماليات. ولی  % را بايد ازکجا بپردازم؟ از راه وام۵وانگهی اين 

آن    % ۵% باشد بايد     ۱۵کنيم  که فرض کند، آنگاه وی روی سودی قرض دار صنعتی پول  هرگاه سرمايه
% ۵کند) و     % ديگر را مصرف نمايد (هرچند اشتهای وی با درآمد او رشد می       ۵بهره بپردازد،  ا بابتر

  % سود فرض    ۱۵شود،     % پرداخته     ۵مرتباً بهرة  اينکه دهد. پس برای تخصيص افزائی سرمايه را برای آن
کند.   نزل می  که قبالً بيان شده است نرخ سود ت           شده است. ولی چنانچه اين روند ادامه يابد طبق عللی

% مقدمتاًً    ۵کندکه يک بهرة       کامالً فراموش می        پرايس   نمايد. ولی       % تنزل می  ۱۰% به ۱۵کنيم از  فرض
دهد. وی ابداً          دارد وآن را با انباشت سرمايه همچنان ادامه می                         % را مفروض می        ۱۵يک نرخ سود     

دن است و بس تا پول همراه           دا   قرض   کاری با روند واقعی انباشت ندارد، بلکه سروکار او فقط با پول   
اهميت    تواند انجام شود برای او کامالً بی                 سوی او برگردد. حاال اين امر چگونه می                  با ربح مرکّب به

 آور است. است زيراکه اين امر خود خاصيت ذاتی سرماية بهره
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  نويسد: می
هنگام والدت رهانندة ما عيسی               % با ربح مرکّب به         ۶"اگر يک شيلينگ از قرار           

گذاشته شده بود" (محتمالً در پرستشگاه اورشليم)، افزايش آن ممکن بود به                                  مسيح 
که منظومة     يش تمام منظومة شمسی باشد، درصورتی             مبلغی برسدکه بزرگتر ازگنجا          

همين سبب   بود"ــ به     آن برابر با مدار مشتری می               شدکه قُطر   ای می    کره   مزبور مبدل به      
تواند     اندازها می       يک دولت لزومی نداردگرفتار مشکالت شود، زيرا باکمترين پس                            

  (p. XIII, XIV)."که منافعش اقتضاکند بپردازد کوتاهی هارا درهرمدت بزرگترين بدهی
  واقعاً چه مقدمة تئوريک زيبائی برای حلّ مسئلة ديون دولتی انگلستان!

کرده    را خيره     پرايس   شود چشمان     که از تصاعد هندسی ناشی می      عظمت ارقامی
مثابه خودکار       است. ازآنجاکه وی سرمايه را، بدون توجه به شرايط بازتوليد وکار ، به       

که   ديد (عيناً همانگونه        منزلة عدد سادة خوداَفزائی می               به  کرد وآن را        مستقلّی تلقّی می   
که   کند)، چنين انگاشت       برد نفوس بنا بر تصاعد هندسی او رشد می               گمان می    مالتوس   

 S = c (1 + z)فورمول  قانون رشد سرمايه را در
n است. دراين فورمول  کرده کشفS   =
= نرخ بهره (که برحسب           z،  ريخته   = سرماية پيش     cمبلغ سرمايه است + ربح مرکّب،           

که   هائی است    عبارت از سلسله سال        nبيان شده است) و        ۱۰۰نسبت اجزاِء سرمايه به         
  طی آن روند مزبور جريان دارد.

مجلس   ۱۷۸۶گيرد. در سال        را کامالً جدی می        پرايس   کاری دکتر       مغالطه   پيت 
اليات برای مصارف         از راه م        ليرة استرلينگ    ميليون   که مبلغ يک     گرفت   عوام تصميم    
وی باور داشت، هيچ چيزی البته                به  پيت که   پرايس   عقيدة    آوری شود. به         دولتی جمع    

 گردد   ه از اين راه جمع می          ک  گرفته شود تا مبلغی      بهتر از اين نبودکه از مردم ماليات                  
سان ديون دولتی را به برکت قوة اَسرارآميز ربح مرکّب از ميان                              "انباشته" شود و بدين

قانونی مبنی بر       پيت  زودی در دنبال آن تصميم، مجلس عوام بنا به طرح                         . به  بردارد     
  که اين انباشت "تاهنگامی   تصويب نمود و مقرر داشتاسترلينگ  ليرة ۲۵۰۰۰۰انباشت 
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ميليون   ۴العمر، مبلغ مزبور تا           های مادام       ادامه يابدکه در موعد پرداخت منافع قرضه                    
  ).۳۱سوم، فصل  جرج، ۲۶باشد." (قانون شمارة  در سال ترقی نمودهاسترلينگ  ليرة

پيشنهاد افزايش ذخيرة استهالک تخصيص يافته بود،                    خودکه به     ۱۷۹۲در نطق    
آالت، اعتبارات وغيره              ضمن برشماری علل تفوق بازرگانی انگلستان به ماشين                   پيت 

صل در  ها انباشت است. اين ا         ترين و پايدارترين علّت           گفت: "گسترده    اشاره نمود ولی
گرديده است... اين            قدرکافی روشن       کامالً بسط يافته و به    ، اين مرد داهی،اسميث آثار

کنارگذاشته      گيردکه الاقلّ جزئی از سود ساالنه              ها درصورتی انجام می انباشت سرمايه
کرد تا     همين نَحو در سال بعد نيز عمل          شود تا بتوان مبلغ اصلی را افزايش داد و به                      

  د مستمر بدهد."سان يک سو بدين
را به توانگرساختن         اسميث  تئوری انباشت      پيت ،  پرايس  سان باکمک دکتر  بدين

ها   انتهای قرضه     تصاعد بی   مطبوع سازد و به دورنمای راه انباشت ديون مبدل می ملّتی از
  کردن برای پرداخت قروض. رسد ــ قرض می

  :که گفته است ، پدر بانکدار جديد خيلی پيش)١(جوزای چايلد
 ليرة   ۱۰۲۴۰۰سال با ربح مرکّب،          ۷۰، طی     % ۱۰از قرار      استرلينگ     ليرة    ۱۰۰" 

  توليد خواهدکرد."استرلينگ 
  

("Traité sur le commerce etc. par J. Child, traduit etc.", Amsterdam et Berlin, 

1754, p. 115.) 
  نوشته شده است.) ۱۶۶۹کتاب در سال  (اين

دهدکه تا چه اندازه            کنيم نشان می     که ذيالً نقل می      مجلّة اکونوميست در قسمتی        
  کند: ناخودآگاه در اقتصاد جديد رسوخ می پرايس نگرش دکتر

ای   شده دارای چنين جاذبه        جوئی درمورد هرجزئی ازسرماية صرفه "سرمايه با ربح
                                                

)۱ (Child, Sir Josiah (Josias)  )۱۶۳۰  دار مکتب     ) ـ  بازرگان و اقتصاددان انگليسی هـوا                  ۱۶۹۹ـ
 ليسم و يکی از پيشقدمان مبارزة سرماية صنعتی و بازرگانی با سرماية ربائی. مرکانتی
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که تمام ثروت درآمدآور جهان از ديرباز                        سوی خود دارد         چيز به   کشيدن همه    برای   
رة سرمايه درآمده است... امروز هر بهرة زمين عبارت از پرداخت بهرة                                   صورت به    به 

ژوئية     ۱۹گذاشته شده است." (اکونوميست،               که درگذشته روی زمين          ای است    سرمايه
۱۸۵۱.(  

که روزگاری ممکن است توليد شود ازآن سرمايه            طورکلّی هر ثروتی خالصه به
دست آورده فقط         تاکنون به     يه آنست و هرآنچه را که سرما           آوری     درخصوصيت بهره     
چيز بلعندة آن. بنا بر قوانين ذاتی خود هر   برای اشتهای همه  ای است عبارت از مساعده

همان   سرمايه  است.    سرمايه  تواند تحويل دهد متعلّق به            که نوع انسان می         کاری    اضافه  
  است. )١(مولوخ

  کنيم: ا نقل"رمانتيک" ر )٢(مولرهای  گوئی در پايان باز قسمتی از پريشان
نيروهای      کند، يا    می   توصيف  پرايس  دکتر آنچنانکه عظيم ربح مرکّب، "رويندگی

بارآورند بدواً با آن             آنکه بتوانند چنين آثار عظيمی را به       يابندة انسانی، برای خودشتاب
مالزمه دارندکه يک انتظام يکجا يا نظمی ناگسيخته و يکپارچه را طی قرون متعددی               

گردد    شود و به اجزاِء بسياری منقسم می              مجرد اينکه سرمايه تقسيم می         هحفظ نمايند. ب
نيروها از نو آغاز           دهند، تمام روند انباشت    که هر يک جداگانه به خودروئی ادامه می

 ۲۵تا   ۲۰که تقريباً ميان       شود. طبيعت طول تصاعد نيروها را در مداری قرار داده                             می 
رسد.   ای می    هرکارگر(!) جداگانه    طور متوسط به به که تقريباً است است واين مدتی سال

ای را که         کند و بايد سرمايه        کارگر مدار خود را رها می                 پس ازگذشت اين مدت         
کارگر ديگری منتقل نمايد و غالباً آن را                   آورده به        دست  کار به    وسيلة ربح مرکّب      به 

نند از           کند. اينان مجبورند پيش            کارگران متعدد يا فرزندان تقسيم                  ميان    از آنکه بتوا
                                                

)۱ (Moloch ها به کنعانيان قديم وفنيقی که است ، نامی اعظم خود تب  رين را مقتدرت دادند وآن می علْب
 دانستند. چيز در جهان می ترين خدايان و صاحب همه و منزّه

)۲ ( Müller 
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اندازی وکاربرد آن             معنای ويژه بيرون آورند طريقة راه              سرماية دريافتی ربح مرکّبی به
آورده      دست  به   بورژوائی   جامعة که یا سرمايه از عظيمی اينکه مقدار مضافاً بر را بياموزند.

شته شده است   رفته انبا     های اجتماعی ــ ساليان دراز رفته               گروه    ترين   ــ حتّا در متحرک     
اينکه    محض  کار مورد استفاده قرارگرفته باشد. به                   گسترش مستقيم    بدون آنکه در راه           
کارگر، به يک         شود اغلب به شخص ديگری، به يک            ای جمع می     مبلغ قابل مالحظه     

کننده هرگاه سرمايه         گردد. دريافت       بانک، به يک دولت تحت عنوان قرضه منتقل می
دهنده   وام  تواند به می سهولت به آورد و بيرون می مرکّب زآن ربحراه اندازد، ا را واقعاً به

بهرة ساده بپردازد. سرانجام در برابر اين تصاعد عظيم، که طبق آن نيروهای انسانی و                      
انداز     داشتندکه فقط قانون توليد يا پس              محصول آن درصورتی امکان افزايش می                    

کند وآن عبارت از قانون               حکمفرما بود، قانون ديگری در جهت عکس تأثير می                      
  (A. Müller, I. C. III. p. 147 – 149) مصرف، حرص و اسراف است."  

آوری     جمع   آور   سرسام  مهمالت وبيش ازاين کم نيست ضمن سطوری واقعاً ممکن
دار، ميان ارزش نيروی               کارگر و سرمايه       که ميان    نظر از اختالط مضحکی        نمود. صرف 

خواهدکاهش ربح مرکّب را ازجمله   میمولر وجودآورده،  به بهرة سرمايه وغيره کار و 
که سرمايه     شود و از همانجاست        سرمايه "قرض داده" می           با اين مطلب توضيح دهدکه       

نمای رمانتيسم در همة        ، خصلتمولرآورد. نَحوِة برخورد  بار می "سپس ربح مرکّب" به
ترين    که از سطحی    ه است های يومي     داوری      آن عبارت از پيش          هاست. محتَوای      عرصه 

وسيلة   پاافتاده بايد به         نمودهای اشياءگرفته شده است. سپس اين محتَوای غلط و پيش                     
  شيوة بيانی فريبنده "ارتقا" پيدا کند و صورت شاعرانه يابد.

مثابه انباشت ربح مرکّب       روند انباشت سرمايه را فقط تا آن اندازه ممکن است به
ارزشی) ناميدکه از نو به سرمايه مبدل       را جزئی از سود (اضافه تلقی نمودکه بتوان بهره

  گيرد. ولی: کار اضافی مورد استفاده قرار می منظور جذب گردد يعنی دوباره به می
نظر از همة اختالالت تصادفی، در جريان روند بازتوليد دائماً قسمت                                 ـ صرف ۱
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کاالها     ، زيرا ارزش          شود  کاهی می    بزرگی از سرماية موجودکمابيش دچار ارزش                       
گردد، بلکه       هنگام توليد مصرف شده است تعيين نمی           که ابتدائاً به       کاری  وسيلة زمان به

کار برای بازتوليد نيز             که بازتوليد آنها الزم دارد، و زمان                      کاری است     وابسته به زمان       
 کند. بنابراين در         کار مستمراً کاهش پيدا می           درنتيجة تکامل نيروی بارآور اجتماعی                  

آنکه    جای   های موجود به       درجة باالئی از تکامل نيروی بارآور اجتماعی، کلّية سرمايه                   
نتيجة زمان بازتوليد          مثابه    انداز سرمايه نمايش يابند، به              منزلة نتيجة روند طوالنی پس           به 

  ١کنند. نسبتاً کوتاهی جِلوِه می
بت باالرفتن     نس  کتاب نشان داده شد، نرخ سود به                ـ چنانکه در بخش سوم اين         ۲

پذيرد و     کاهش می    انباشت سرمايه و ترقی نيروی بارآورکار اجتماعیِ منطبق با آن                            
سرمايه درمقابل         متغير   جزءِ  نسبی ترقی بارآوری درست درکاهش چنانکه ديده شد اين

که   آنکه بتوان درصورت ده برابرشدن سرماية ثابتی      شود. برای جزِء ثابت آن نموده می
کار  آيد همان نرخ سود را حاصل نمود، بايد زمان حرکت درمی گر بهکار وسيلة يک به

ساعت در روز       ۲۴کار، يعنی      زودی حتّا تمام زمان           اضافی نيز ده برابرگردد وآنگاه به              
کافی نخواهد بود، اگر هم فرضاً سرمايه همة آن را نيز تصاحب نموده باشد.                              آن   برای   

نمی                پيدا  ينکه نرخ سودکاهش  پا   تصور ا نظرية تصاعدی        کند  را تشکيل     پرايس   ية 
  ٢وسيلة ربح مرکّب" است. دهد و اصوالً مبنای "سرماية همه بلعنده به می

  

نباشت سرمايه يک حد کيفی ايجاد                   ارزش و اضافه         يگانگی اضافه      کار برای ا
                                                

 مراجعه شود. روشرو همچنين به تفسير مبهم  کریو  ميل دربارة اين موضوع بهـ ۱

خواست  جوابگوی تواند نمی هنری هيچ و زرنگی بارآور، هيچ کار، هيچ نيروی هيچ که است ـ "روشن۲
که واقعاً      نَحوی    شود، به    دار ناشی می     اندازی از درآمد سرمايه بلعی ربح مرکّب باشد. ولی هر پس همه
گيرد.    خواست دائماً مطرح است ولی نيروی بارآور هم دائماً جلوی ارضاِء اين خواست را می                                      اين  

  شود." بنابراين نوعی موازنة دائمی ايجاد می
  ("Labour defended against the Claims of Capit", p. 23 Hodgskin. 

 



           ۶۰۷کارل مارکس    

  

 

های  نيرو    موجود   ترقی وسيلة به بار که هر است کلّ روزانة کار مرز از عبارت وآن کند می
کار را که در زمان واحد                های   شود و تعداد روزانه            توسعة جمعيت داده می        بارآور و      
ارزش در شکل        عکس اگر قرار باشد اضافه سازد. به کشی هستند، محدود می قابل بهره

شود وآنچه      کمی می   عاری از مفهوم بهره مورد توجه قرارگيرد آنگاه حد آن فقط                              
  اندر وهم نايد آن شود.

رسد، يعنی     آور نگرش سرمايه ـ فتيش به سرحد کمال می                ه ولی در سرماية بهر        
صورت   که به   کاری    کارِ انباشته و ازآن باالتر برای محصول                    که برای محصول       نگرشی 

وسيلة خاصيت ذاتی و پنهانی خود،             شودکه به    پول تثبيت شده است قدرتی قائل می            
برتصاعد هندسی اضافه                       بنا نند يک دستگاه صرفاً خودکار  کند،   توليد می    ارزش       ما

کارِ انباشته تمام ثروت جهان و همة                نظر اکونوميست، اين محصولِ            که، بنا به     نَحوی   به 
خَرکرده     رسد از مدتها پيش پيش        او می    که حقّاً مال اوست و به     مثابه چيزی اعصار را به

ای از     خود با قطعه     خودیِ    کارگذشته وحتّا خودکارگذشته در اينجا به                 است. محصول    
که   عکس اين نکته برای ما روشن است              گردد. به       ار حال يا آينده بارور می              ک  اضافه  

آنها باکار      نتيجة تماس    فقط کارگذشته     درواقع حفظ ولذا بازتوليد ارزش محصوالت                      
کار زنده      کارگذشته بر اضافه       محصوالت    که فرمانروائی        دانيم    زنده است و درثانی می          
داری ادامه دارد، يعنی مناسبات معين         رمايهماندکه مناسبات س فقط تا آن زمان باقی می

  گيرد.   کارگذشته مستقل و توانا در برابرکار زنده قرار می که درآن ئی اجتماعی
  
  

�  
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وپنجم فصل بيست

  

  اعتبار و سرماية مجازی
  
  
  
  

آورد (پول     وجود می که برای خود به تحليل عميق سيستم اعتباری وکاراَفزارهائی
چند نکته را متذکّر         گيرند. ما دراينجا فقط         می ما قرار کار نقشة از خارج وغيره) اعتباری

طورکلّی الزم است. از           داری به      شيوة توليد سرمايه     نمائیِ    که ازلحاظ خصلت       شويم  می 
اعتبارات      گسترش   است. رابطة ميان اعتبار بانکی وبازرگانی با گذشته سروکارما فقط اين

  بيرون از بررسی ماست.مزبور با تکامل اعتبارات عمومی 
که چگونه     ام   ، فقرة ب) اين نکته را باز نموده      ۳ ، بند۳من سابقاً (کتاب اول، فصل

آيد و ازآن راه            منزلة وسيلة پرداخت بيرون می             ازگردش سادة کاالها وظيفة پول به                 
شود.   کاال ايجاد می       مناسبات بستانکاری و بدهکاری ميان توليدکنندگان و سوداگران                 

کند،   منظور دوران توليد می     داری، که فقط به ت بازرگانی و شيوة توليد سرمايهباپيشرف
يابد و تکميل    کند، عموميت می اعتباری توسعه پيدا می سيستماين پاية خودرو وطبيعی 

کند،   منزلة پرداخت عمل می         طورکلّی و درمجموع، پول در اينجا فقط به                   گردد. به  می
شود بلکه در برابر يک قولنامة پرداخت برای                      ته نمی کاال در مقابل پول فروخ              يعنی 

ها را    توانيم همة اين قولنامه    کالم می کردن يابد. ازلحاظ خالصه  موعدی معين انتقال می
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ها   گونه سفته   کنيم. تا رسيد موعد يا روز پرداخت، اين                  تحت مقولة عمومی سفته جمع
دهند.    ويژة دادوستد را تشکيل می    پول دارند و پرداخت جريان  منزلة وسايل خود نيز به

کنند،   ها سرانجام از راه موازنة مطالبات و ديون يکديگر را جبران می                               تاآنجاکه سفته    
ها به    نمايند، زيرا در چنين مواردی ديگر تبديل سفته                    منزلة پول عمل می       آنها مطلقاً به    

ن و بازرگانان        های متقابل ميان توليدکنندگا       دهد. همچنانکه اين آوانس پول روی نمی
کاراَفزارآنهاکه سفته است            دهند، همانگونه نيزگردش           پاية واقعی اعتبار را تشکيل می             

دهد. وسايل اخير         معنای ويژه، اوراق بانکی وغيره را تشکيل می                       پاية پول اعتباری به          
کاغذی دولتی، قرار ندارند بلکه مبتنی                برپايةگردش پول، خواه پول فلزی باشد يا پول

  ها هستند. فتهبرگردش س
  است: )٢( )يورکشاير(بانکدار  )١(تهام و. لیقول ذيل از  نقل

"Letters on the Currency", 2nd edit., London, 1840. 

 ۵۲۸۹۴۳۸۴۲درحدود  ۱۸۳۹تمام سال برای ها کلّ سفته که مبلغ "گمان من اينست

7را تقريباً درحدود     خارجی های است." (وی سفته بوده ليرةاسترلينگ
گيرد)    می   مجموع  1

ليرةاسترلينگ      ۱۳۲۱۲۳۴۶۰به بود درجريان سال باهم همين درعرض که  هائی "ومبلغ سفته
روندکه ازلحاظ مبلغ     شمار می ها رکنی از دوران به ) سفته۵۶ـ ۵۵گرديد." (ص  بالغ می

ای قرارگرفته         پايه  عظيم بر   ) ـ "اين روبنای   ۳،۴از بقية عوامل ديگرجمعاً بزرگترند." (ص
شود. و اگر در جريان حوادث             ها و طال تشکيل می وسيلة مبلغ اسکناس است (!) که به

افتد."     خطر می   اين پايه زياده از حد تنگ شود، استحکام وحتّا وجود اين روبنا به                                 
) ـ "اگر مجموع دوران را تخمين بزنيم (مقصودش اسکناس درگردش است) و            ۸(ص

است مطالبه شود، درنظر   ها را، که پرداخت فوری آنها ممکن ة بانکمبلغ تعهدات هم
                                                

)۱(Leatham, William Henry   )۱۸۱۵ انگليسی از حزب راديکال         ) ـ بانکدار و مرد سياسی ۱۸۸۹ـ
 و عضو پارلمان انگلستان.

)۲( Yorkshire 
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ميليون خواهد شدکه قانوناً            ۱۵۳گمان من مبلغی در حدود            صورت به    گيريم، درآن        
ميليون  ۱۴توان تبديل آن را به طال مطالبه نمود و درمقابل برای ارضاِء اين خواست   می

کنترل درآورد، مگراينکه جلوی       ن تحتتوا را نمی ها ـ "سفته )۱۱(ص دارد." طال وجود
آورد     وجود می  ها را به از سفته اندازه ونرخ نازل بهره يا تنزيل را،که قسمتی پول زائد بر

کند، بگيريم. غيرممکن است تشخيص داد چه                گسترش خطرناک را تشويق می         و اين
ه قسمتی  ها ناشی از معامالت واقعی مثالً از خريدوفروش است وچ      قسمتی از اين سفته

ای   سفته  است يعنی  سفتة سواره از وفقط عبارت وجودآمده به (fictitious)ازآن مصنوعاً 
 سان شود، تا بدين  از سررسيد موعد صادر می گرفتن سفتةديگری قبل پس که برای است

های   دوران       در    که  دارم      اطالع     من   وجودآورند.         مصنوعی به     سرماية   گردش، سادة باايجاد
  ).۴۴، ۴۳شود." (ص  ميزان هنگفتی انجام می یِ پول اين عمل بهفراوانی و ارزان

  :  در)  ١(ج. و. بوزانکتاز 
"Metallic, Paper, and Credit Currency", London, 1842. 

  

(اتاق     ) ٢( هاوس    رينگ يکل شده طی هرروزکار در  های انجام "مبلغ متوسط پرداخت
های موعدسرآمده        وسفته شده پرداخت یها چک متقابالً لندن بانکداران که (محلّی تهاتر)

که بدين منظور      ميليون ليرةاسترلينگ متجاوز است وذخيرة پولی    ۳کنند) از را مبادله می
 ۱۸۸۹(درسال      ) ۸۶استرلينگ است." (ص     ليرة ۲۰۰۰۰۰کمی بيشتراز است روزانه الزم

4به  هاوس    کليرينگ  مجموع معامالت      
گرديد     رلينگ بالغ   است   ليرة  ميليون    3۷۶۱۸

2طور متوسط روزانه درحدود                روزکار به       ۳۰۰يعنی در   
1

. ميليون ـ ف. انگلس)        ۲۵
به                  مسلّماً سفته  از دستی  ه پشت            ها تا آن حد که مالکيت را  از را نويسی    دست ديگر 

طور   "به  )  ۹۳،  ۹۲از پول." (ص     مستقل (Currency)هستند  دورانی سازند وسايل منتقل می
هرسفته    است ولذا     نويسی   پشت   که هرسفتة درجريان دارای دو  توان پذيرفت متوسط می

                                                
)۱( Bosanquet 

)۲( Clearing House 



           ۶۱۱کارل مارکس    

  

 

گفته شد  دهد. بنابرآنچه طور متوسط دو پرداخت را انجام می پيش از سررسيد موعد به
پشت]    رسدکه فقط از راه ظَهر            نظر می   چنين به    ۱۸۳۹ها درجريان سال          نويسی، سفته     [

نتقال مالکيتی ب          استرلينگ     ليرة  ميليون    ۱۰۵۶ميليون يا     ۵۲۸ارزش دو برابر            هواسطة ا
ها با    ها و سپرده     که سفته  ميليون در روز بيشتر است. بنابراين مسلّم است   ۳اندکه از  بوده

کمک پول، وظيفة پول را در             ديگر و بدون       دست هم از راه انتقال مالکيت از دستی به
  ).۹۳دهند." (ص  ر روز انجام میاسترلينگ د ليرةميليون  ۱۸حدود الاقلّ 

  گويد: طورکلّی چنين می دربارة اعتبار به )١(توک
که موجب     است  نادرستی     يا  درست اعتماد از ترين بيان خود عبارت "اعتبار درساده

شکل پول ياکاال،که بنا بر ارزش پولی مشخصی                    شودکسی مبلغ معينی سرمايه، به          می 
د و مبلغ مزبور همواره پس از انقضاِء مهلت                    تخمين زده شده است، به ديگری بسپار              

صورت   شود، يعنی به     پول قرض داده می  که سرمايه به آنگاه معينی قابل پرداخت است.
به       يا به           اسکناس، يا  به        شکل اعتبار نقدی و  نجام           صورت حواله  روی شخص ثالث ا

ابت استفادة    که بايد مسترِدگردد ب          فالن مقدار درصد روی مبلغی            ای به    گيرد، اضافه می
آنها ميان طرفين معين شده         شود. در مورد کاالهاکه ارزش پولی                   کشيده می    از سرمايه    

گردد متضمن      پرداخت بايد شده و که معين است، مبلغی منزلة فروش آنها به وانتقال است
که تا انقضاِء مهلت        ئی بابت استفادة از سرمايه و بابت خطر احتمالی  است ئی زدائی زيان

کتبی پرداخت برای         قبيل اعتبارات تعهدات           گرفته شده است. غالباً درمورد اين     عهده به
نتقال يا قولنامه، وسيله                         روز مقرر داده می            وجود    ای را به       شود. و اين تعهدات قابل ا

که فرصتی برای استفاده    توانند درصورتی دهندگان می آورندکه با استفادة ازآن وام می
نَحوِ   انقضاِء موعد سفته به       از پول باشد ياکاال، قبل صورت تند، خواه بهسرماية خود ياف از

که در    آنها باوجود نام دومی          کنند ياخريد نمايند، زيرا اعتبار شخصی مساعدتری قرض
  (Inquiry into the Currency Principle", p. 87") شود."  روی سفته است تقويت می

                                                
)1( Took  
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  Du Credit et des Banques dans l’Industrie", Revue des": ) ١(ش. کوکلن  از

, 1842 , tome 31 [p. 797] . 

)٢(
deux Mondes  

تعداد معامالت اعتباری دردايرة خود مناسبات صنعتی        "درهمةکشورها بزرگترين
کار    که بايد روی آن ماده  داری کارخانه گيرد... توليدکنندة مادة خام آن را به انجام می

ن نسيه می   کند در برابر تعهدهد. اين نفر اخير نيز پس ازآنکه                 د پرداخت در موعد معي
نوبة خود محصول خود را با همان شرايط                  کاری را که مربوط به او است انجام داد به     

طور   که بايد روی محصول مزبور اقدامات ديگری انجام دهد به                  دار ديگری کارخانه به
ای به توليدکنندة        ه ديگری، از توليدکننده           سان اعتبار از يکی ب          سپارد و بدين      نسيه می  

فروش    فروش نيز به خرده         کننده برسد. تاجر عمده         يابد تا به مصرف       ديگرگسترش می     
گرفته است. هرکس  نسيه دار يا از دالّل به دهدکه خود آن را ازکارخانه کاالی نسيه می 

محصول.   دهد، بعضاً پول و اغلب            کند و از دست ديگر قرض می            از دستی قرض می      
گيردکه با هم       ها انجام می      پرداخت     سان در مناسبات صنعتی، مبادلة دائمی پيش               بدين  

ويـژه    سيستم اعتباری به     کنند. تکامل      بستگی دارند و در همة جهات با هم تالقی می                  
آن در همين        است و پاية واقعی قدرت      های متقابل  کاری در توسعه و افزايش اين نسيه

  است." 
کندکه طبيعتاً     تم اعتباری باگسترش تجارت پول ارتباط پيدا می          طرف ديگر سيس

داری همپای پيشرفت دادوستدکاالئی است. در بخش پيشين (فصل                           سرمايه  در توليد     
وکار، عمليات فنی          کسب  ذخيره ـ ماية اهل         ه چگونه نگاهداری        ک  نوزدهم) ديديم         

همراه آنست در   که المللی و تجارت شمش های بين دريافت و پرداخت پول، پرداخت
که جهت ديگر      گردد. در ارتباط با اين تجارت پول است                      دست صرافان متمرکز می       

                                                
)۱ (Coquelin, Charles )۱۸۰۳ـ اقتصاددان فرانسوی هوادار تجارت آزاد.۱۸۵۲ـ ( 

فته در پاريس هردو ه   ۱۸۲۹که از  مجلة معتبری است Revue des deux Mondes) مجلة دوجهان ۲(
 گرديد. يافت و درآن مسائل مربوط به تاريخ، سياست، ادبيات و هنر مطرح می يکبار انتشار می



           ۶۱۳کارل مارکس    

  

 

مثابه وظيفة      به   سرمايه  آور يا پول ـ        سيستم اعتباری، يعنی اداره و مباشرت سرماية بهره                   
وکار    کسب  صورت   دادن پول به        کردن و قرض       کند. قرض     ويژة صرافان تکامل پيدا می

مثابه    گيرندة پول ـ سرمايه به          دهندة واقعی و وام            آيد. اينان ميان وام             ويژة آنها درمی         
کسب بانکدار در اين مقطع عبارت از اينست                    کلّی  بيانی   شوند. به    واسطه وارد عمل می     

که   نَحوی   پذير را به مقادير بزرگ در دست خود جمع نمايد، به                       که پول ـ سرماية وام         
دهندگان، در برابر            قرض   پول   منزلة کلّية   کداران بهدهندگان منفرد، بان قرض جای پول به

صورت مباشرکلّ همة پول ـ          گيرند. آنها به       داران صنعتی و بازرگانی قرار می                  سرمايه  
که برای مجموع جهان دادوستد                ديگر آنها درحالی          آيند. ازسوی         ها درمی      سرمايه  

سازند. يک      رکز می  دهان متم     گيران را درمقابل همة وام               کنند، همة وام       استقراض می    
دهندگان، وازسوی ديگرنمايندة              بانک ازسوئی نمايندة تمرکز پول ـ سرمايه، يعنی وام

کمتر از    ای   که با بهره     طورکلّی عبارت از اين است            گيران است. سودآنها به          تمرکز وام  
  کنند. دهند قرض می آنچه وام می

آنها روان     سوی ی مختلف بهها راه ها دراختيار دارند از که بانک پذيری سرماية وام
داران صنعتی هستند، پول ـ            گردد. نخست ازآنجاکه بانکداران صندوقدار سرمايه                         می 

عنوان    دارد و يا به         می  مثابه ذخيرة مايه نگاه           بازرگان به       که هرتوليدکننده و          ای   سرمايه  
زبور سان مبالغ م گردد. بدين شود، در دست آنها جمع می سوی او روانه می پرداخت به

وکار، چون      کسب شوند. ازاين راه ذخيره ـ ماية جهان پذير مبدل می پول ـ سرماية وام به
گردد و قسمتی از         يابد به حداقلّ الزم محدود می                مثابه ذخيرة مشترک تمرکز می            به 

خوابيد به وام داده              ذخيره ـ ماية فردی می           منزلة   صورت به    که در غيراين       پول ـ سرمايه    
ـ   پول    های   سپرده   پذير از افتد. ثانياً سرماية وام می کار آور به بهره سرماية مثابه به شود و می

ها واگذار       خود بانک    ها را به      دادن آن سپرده         شود، که قرض      داران تشکيل می        سرمايه  
با پيشرفت سيستم بانکی و ازجمله ازآن هنگام                      می  ها   ها بابت سپرده       که بانک    کنند. 

کارنياُفتادة همة طبقات          های موقّتاً به      اندازهای نقدی و پول کنند، پس بهره پرداخت می
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کاراُفتادن        که هرکدام جداگانه امکان به                 کوچکی   شود. مبالغ      ها سپرده می      به بانک   
سان يک    شوند و بدين     کاسه می   صورت مقدار بزرگی يک           سرمايه ندارند، به         مثابه    به 

آمد    مثابه پِی    ک را بايد به     کوچ   گردآوری مبالغ          آورند. اين         وجود می     قدرت پولی به      
ازيک     معنای واقعی    داران به گرانة آن ميان سرمايه خاص سيستم بانکی، از عمل واسطه

که بايد تدريجاً به          گذاشت. سرانجام درآمدهائی              گيران ازسوی ديگر فرق            سو و وام    
  شوند. ها سپرده می مصرف برسند به بانک

  

وسيلة   پردازيم)، به          معنای خاص می      به  وام (ما در اينجا فقط به اعتبار بازرگانی                     
گيرد،    پول پيش از سررسيد موعدآنها ــ انجام می         ها به تنزيل سفته ــ يعنی تبديل سفته

ه پيش           ز را به    پرداخت       ونيز ا های   پرداخت       يابد:پيش      اشکال مختلف وقوع می          هائی 
آور،     بهره   اسناد   ) ١( بر پايةگروگذاری            پرداخت      حساب اعتبار شخصی، پيش        مستقيم به  

و ديگر اسناد مصدق        ) ٢( ها  ها، انبارنامه        ويژه بارنامه        اسناد قرضة دولتی، انواع سهام و به         
  ها وغيره. وسيلة تفويض حق استفادة باالتر از ميزان سپرده کاالها، و همچنين به مالکيت

  

گيرد، مثالً       اشکال مختلف صورت       دهد ممکن است به       که بانکدار می        اعتباری    
های اعتبار از         شکل چک بانکی،گشايش        های ديگر، به        واله روی بانک        صورت ح    به 

صورت   ، به  ) ٣( های بانکی     های انتشاردهندة بليط           همين نوع و سرانجام درمورد بانک                

                                                
ذکر    Lombardvorschüsseپرداخت لومباردی           پرداخت در متن تحت عنوان پيش       ) اين نوع پيش۱(

 ست.کنونی) پديد آمده ا که از شيوة عمل صرافان لومباردی (ايالت شمالی ايتاليای شده، اصطالحی

)۲ (Dockwarrants 

های بانکی عبارت از اوراق تعهد يک                   که بليط   کنيم  اين نکته جلب می      ) لزوماً توجه خواننده را به ۳(
های مزبور مانند         اعتبار بانک      دادند و به     های عمده درگذشته انتشار می که برخی از بانک شکلی است

کاغذی   ی بانکی مزبور از جهات بسياری به پولها نمود. با اينکه بليط پول در معامالت جريان پيدا می
داشتن و رسميت  (اسکناس) شباهت دارند معذلک هنوز فاقد خصلت اساسی اسکناس يعنی عموميت

 دولتی هستند.
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های ويژة بانک مزبور. بليط بانک درواقع چيز ديگری غير از يک حواله                                   همان بليط   
پذير است و     بانک پرداخت        که هميشه به حامل بليط        ای   روی بانکدار نيست، حواله              
نظر  ويژه شکل اخير اعتبار به های خصوصی نموده است. به بانکدار آن را جانشين سفته

کند زيرا اوالً اين نوع پول اعتباری                   آور و بااهميت جِلوِه می  اشخاص غيروارد شگفت
کند.   می   عمل   پول    مثابه شود و دراينجا به  عمومی می از دوران سادة تجارتی وارد دوران

صورت  که ناشر بليط هستند، به ای های عمده کشورها بانک که در اغلب و نيز اين علّت
اند و درواقع اعتبار دولتی را                   آميزة غريبی از بانک ملّی و بانک خصوصی درآمده                      

گردد. و     آنهاکمابيش وسايل پرداخت قانونی تلقّی می های پشت سر خود دارند و بليط
گرددکه موضوع تجارت          طور محسوس اين نکته عيان می           مورد به     بدين سبب در اين    

دهد، زيرا بليط بانک فقط عبارت از عالمت                    بانکدار را همانا خود اعتبار تشکيل می                
نکدار باکلّية اشکال ديگر اعتبار              گذاشته شده است. ولی با         جريان    که به   اعتباری است     

صورت نقد از      که بانکدار به ستکند، و اين حکم حتّا هنگامی هم صادق ا تجارت می
کندکه نزد او سپرده شده است. درواقع بليط بانکی فقط پول                         پرداخت می       پولی پيش   

ها عامل اساسی      ها هستندکه همواره برای بانک              رايج بازرگانی بزرگ است و سپرده                
ر را  نمايند. بهترين دليل اين ام            روند و ازلحاظ اهميت مقام اول را احراز می شمار می به

  دهند. دست می های اسکاتلندی به بانک
يافته و همچنين دربارة اشکال ويژة                های اعتباریِ اختصاص           بررسی دربارة بنگاه         

  کنونی ما خارج است. بحث  ها از حدود هدف بانک
که برای     گردآوری سرمايةکسانی          ـ ۱ای هستند...  فعاليت دوگانه "بانکداران دارای

که امکان استفاده        کسانی   آن سرمايه به      و توزيع يا انتقال        ندارند محل استفادة فوریآن 
پرداخت مبلغ مزبور         صورت سپرده و ـ دريافت درآمد مشتريان خود به۲دارند.  را ازآن

کنند. فعاليت اولی عبارت از             که برای مصرف خود احتياج پيدا می      آنان بنا بر ميزانی به
عبارت ازگردآئی        است."ـ "يکی (currency)گردش پول  گردش سرمايه است وآخری
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آن ازسوی ديگر است. ديگری عمل مباشرت درگردش                       سو و توزيع     سرمايه از يک     
  های محلّی اطراف است." برای نيازمندی

Took, "Inquiry into the Currency Principle", p. 36-37.  
  گرديم. اين مطلب برمی  وهشتم ما باز به در فصل بيست 
" ، جلد  Commercial Distressهشتم " " ،  جلد Reports of Commiteesاز   "نقل  

ـ  (از اين پس تحت عنوان               Minutes of Evidence،  ۱۸۴۷ـ  ۴۸يکم ،    دوم ،  بخش 
"Commercial Distress "۴۸  هنگام تنزيل      به )  ١(   ۴۰ های شود) . در سال ، نقل می۱۸۴۷ـ

ای بليط بانک، سفتة بانکی را روی            ج  که به ها درلندن موارد بسياری وجودداشت سفته
بانکدار ايالتی، شمارة           ) ٢( ج. پيز   پذيرفتند. (شهادت         روزه می      ۲۱بانک ديگر به مهلت       

کمياب   بودندکه تا پول     گزارش بانکداران اين عادت را يافته ). بنابرهمين۴۶۴۵و  ۴۶۳۶
دادند. چنانچه          منزلة پرداخت می         خود منظّماً به      مشتريان    هائی را به       شد چنين سفته  می 

کننده بليط بانک الزم داشت مجبور بود اين سفته را از نو تنزيل نمايد. اين                                 دريافت    
"از    ) ٣( لويد اندکمپانی        جونس  سازی بود. آقايان            منزلة امتياز پول         ها به   امر برای بانک        

%   ۵شد و نرخ بهره از          کمياب می    محض اينکه پول      ياد ندارد" به          کس به   که  هائی   زمان   
های بانکی      نمودند. مشتری ازدريافت چنين سفته     سان پرداخت می کرد بدين می تجاوز

(Banker’s Bills)   خود   تر از سفتة  آسان کمپانی لويد اند  جونسخرسند بود زيرا سفتة
گذشت.   دست می   ۳۰تا   ۲۰ها از شدکه اين سفته پذير بود. و نيز غالباً چنان می او تنزيل

  ).۹۹۲و  ۹۰۵،  ۹۰۴تا  ۹۰۱(همانجا، شمارة 
  پذير نمايند. که مطالبات را انتقال آنست تمام اين اشکال برای

گاه وظيفة پول را          به  گاه   که  توان شکلی از اشکال اعتبار را يافت                 زحمت می    "به  
                                                

 قرن نوزدهم است. ۴۰های  ) مقصود سال۱(

)۲ (J. Pease 

)۳ (Jones Loyd and Co. 
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انجام نداده باشد. خواه اين شکل بليط بانک يا سفته و يا چک باشد، روند ذاتاً يکی                              
  ست."است و نتيجه نيز ماهيتاً همان

)1(
(Fullarton,"on the Regulation of Correncies", 2nd édit., London, 1845, p. 38. 

  ).۵۱روند." (ص  شمار می های بانک، پول خُرد اعتبار به "بليط
  

  تحت عنوان: )٢(بارت ج. و. جيلآيد ازکتاب  آنچه ذيالً می
  

"The History and Principles of Banking", London, 1834  
  فته شده است:گر

 invested)شده  شود، سرماية گذاشته "سرماية يک بانک از دو قسمت تشکيل می

capital)   و سرماية بانکی(banking capital)  ۱۱۷که سرماية استقراضی است." (ص .(
ها   ـ از راه قبول سپرده         ۱آيد:     دست می   شده از سه راه به    "سرماية بانکی يا سرماية قرض

ها. اگرکسی بخواهد           ـ از راه صدور سفته        ۳های خاص بانک         ار بليط  وسيلة انتش    ـ به ۲
ليره را به شخص ديگری با            ۱۰۰من وام دهد و من اين             استرلينگ به     ليرة   ۱۰۰مجاناً   
با اين معامله من ساليانه               % قرض دهم درآن          ۴بهرة    استرلينگ منفعت      ليرة   ۴صورت 

دهم    بپذيرد (من قول می          ام. همچنين اگرکسی حاضر شود قول پرداخت مرا                     کرده    
های بانکی انگلستان) و در پايان سال                 فورمول عادی بليط          I promise to payبپردازم       

استرلينگ قرض      ليرة   ۱۰۰او    که من به    آنست   % بپردازد، عيناً مثل          ۴اضافة    آن مبلغ را به      
اگرکسی      استرلينگ نفع برده باشم. و باز چنين است                ليرة   ۴داده باشم و در اين معامله 

که   استرلينگ برای من آورده باشد با اين شرط                   ليرة   ۱۰۰در يکی از شهرهای واليات  
صورت   روز اين مبلغ را به شخص ثالثی در لندن پرداخت نمايد درآن                            ۲۱من پس از  

آورم سود من خواهد           دست  که من در درون اين مهلت بتوانم ازآن پول به                       ای هر بهره
                                                

)۱ (Fullarton, John  )۱۷۸۰  ان انگليسی، مؤلّف رساالتی دربارة گردش پول و                     ) ـ اقتصادد ۱۸۴۹ـ
 کمی پول. اعتبارات و يکی از مخالفان تئوری

)۲ (J. W. Gilbert 
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آن سرماية       وسيلة  که به ای يک بانک و شيوه معامالت زبود. اينست يک خالصة عينی ا
طور   ). "به    ۱۱۷شود." (ص      ها تشکيل می    های بانکی و سفته      ها، بليط    بانکی از راه سپرده     

شود.   گرفتة آن يا سرماية بانکی سنجيده می  نسبت مبلغ وام کلّی سودهای يک بانک به
ای را     بايد از سود خالص، بهره   برای اينکه بتوان سود واقعی يک بانک را تعيين نمود، 

ماند سود بانک است."    می  گيردکسرنمود.آنچه باقی سرماية اصلی بانک تعلّق می که به
اشخاص ديگر انجام        پول مشتری خود با های يک بانکدار به پرداخت "پيش). ۱۱۸(ص

هائی    کنند بانک    که بليط بانکی صادر نمی        ). "همانا آن بانکدارانی             ۱۴۶(ص گيرد." می
های   آورند. اينان سپرده            وجود می     ها به   هستندکه سرماية بانکی را از راه تنزيل سفته                 

دهند. بانکداران لندن فقط سفتة مؤسساتی                 خود را ازطريق عمليات تنزيلی افزايش می 
که   ای   ). "يک مؤسسه     ۱۱۹کنندکه نزد آنها حسابِ سپرده دارند." (ص                       را تنزيل می     

کرده و بابت تمام مبلغ سفته بهره پرداخته     د سفته تنزيلوسيلة بانک طرف معاملة خو به
بهره نزد بانک باقی بگذارد. از اين                     است مجبور است الاقلّ جزئی از اين مبلغ را بی                   

آورد و  دست می پرداختة خود نرخ بهرة باالتر از نرخ جاری به راه بانکدار از پول پيش
آورد."       وجود می     سرماية بانکی به      که نزدش باقی مانده است برای خود از طريق مبلغی

  ).۱۳۰(ص 
  ها: ها، چک ـ مايه، سپرده  جوئی در اندوخت صرفه

ها، در استفاده از وسايل دوران                   وسيلة انتقال موجودی          کار به    های سپرده     "بانک   
دهند.    کنند و معامالت درشتی را با مبلغ ناچيزی پول واقعی انجام می                         جوئی می    صرفه 

سان آزاد شده است به مشتريان خود از راه تنزيل وغيره                            ه بدين  بانکدار پولی را ک          
کاری    ها درجة تأثيرسيستم سپرده  که انتقال موجودی کند. ازآنجاست پرداخت می پيش

کننده هردو در همان          کندکه دو مشتری معامله   ). "تفاوتی نمی۱۲۳برد." (ص  را باال می
زد بانکدار ديگری نگاهداری              بانک حساب داشته باشند يا هر يک حساب خود را ن                   

(اتاق تهاتر) با هم مبادله             اوس  ه  کليرينگ  های خود را در          نمايد. زيرا بانکداران چک     
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ای   کاری به چنان درجه          وانتقال ممکن است سيستم سپرده         کنند. بنابراين از راه نقل         می
 کلّی عقب براند. اگرهرکس يک سپردة    ازگسترش برسدکه استفاده از پول فلزی را به

- داد، آنگاه چک وسيلة چک انجام می های خود را به داشت وکلّية پرداخت بانکی می
حالت بايستی اين امر مفروض          دادند. دراين های مزبور تنها وسيلة دوران را تشکيل می

داشتند."     ها هيچ ارزشی نمی       باشدکه بانکداران واقعاً پول را دراختيار دارند واالّ چک                 
  ).۱۲۴(ص 

ـ از  ۱گيرد:     های ذيل انجام می          ها از راه       مالت محلّی در دست بانک         تمرکز معا   
کوچک منطقة خود      های استانی دارای شعبی در شهرهای               های بانکی. بانک        راه شعبه   

بانک      و  لندن در بخش          هستند  رند.               های  لندن شعبه دا به ۲های مختلفة شهر  وسيلة   ـ 
  ها. نمايندگی

های بانک ايالتی يا           ارد تا درآنجا بليط          ای در لندن د         "هر بانک ايالتی نماينده            
پردازندکه در         حساب مردمی می       آن را بپردازد و پولی را که ساکنين لندن به        های سفته

). "هر بانکدار برگ تعهد بانک ديگر          ۱۲۷کنند دريافت دارد." (ص  ايالت زندگی می
بزرگ بانکداران         اندازد. در هر شهر نسبتاً            جريان نمی     پذيرد ولی ديگر آن را به              را می   

کنند.   ها) را مبادله می        های تعهد (بليط      شوند و برگ   ای يک بار يا دو بار جمع می هفته
ها   ). "هدف بانک       ۱۳۴شود." (ص       وسيلة واريز روی لندن پرداخت می               تتمة حساب به

کند، سودبازی را نيزآسان       وکار را تسهيل می کسب آنچه اين  وکار است. کسب تسهيل
اندکه دشوار       هم بسته   وکار و سودبازی در موارد بسياری چنان تنگ به سازد. کسب می
شود... هرآنجاکه          آغاز می   يابد وکجا سودبازی وکار پايان می کجا کسب گفت توان می

بودن سرمايه       تر است. ارزان         تر و ارزان  يابی به سرمايه آسان ها وجود دارند دست بانک
گوشت وآبجو براَنگيزندة پرخوری            بودن انمحرک سودبازی است عيناً همچنانکه ارز

بليط بانکی ويژة خود را انتشار              که   هائی   ). "چون بانک       ۱۳۸،  ۱۳۷و مستی است." (ص    
دهند، ممکن      های مزبور انجام می          وسيلة بليط   های خود را به        دهند همواره پرداخت می
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که از اين       ای   ايه وسيلة سرم   آنها منحصراً به      گويا امور تنزيلی           که   آيد    نظر  است چنين به   
که يک    شود، ولی چنين نيست. کامالً ممکن است          ها تشکيل شده است انجام می بليط

با اين بليط         های تنزيل     بانکدار همة سفته      ها پرداخت نمايد ولی با وجود اين                   شده را 
10امکان داردکه        

د. زيرا    که در دست او هستند نمايندة سرماية واقعی باشن                  هائی   سفته9
که   کاغذی داده است ولی الزم نيست                 ها فقط پول     اگرچه خود او در برابر اين سفته                

ها ممکن    ها درجريان باقی بمانند. سفته             های مزبور حتماً تا سررسيدن موعد سفته             بليط 
های بانک پس از سه روز به               ماه مهلت داشته باشند ولی احتمال دارد بليط                    ۳است  

وسيلة مشتری يک امر عادی معامالت             "پوشش حساب به  ).۱۷۲بانک برگردند." (ص
تنها   ... اعتبارات نقدی نه              است. درواقع تضمين يک اعتبار نقدی بدين منظور است                      

اعتماد شخصی تضمين می        به  نجام                         وسيلة  ا نيز  بهادار  اسناد  ه سپردن  از را بلکه  شود 
شود دارای       داخت می    پر  پيش کاال که روی وثيقة ای ). "سرمايه۱۷۵ ـ۱۷۴گيرد." (ص می

شده پرداخته شده باشد. اگرکسی              همان اثر است، عيناً مثل اينکه در برابر سفتة تنزيل                  
که وی    کند اين عمل عيناً مانند اينست           ی خود قرض     کاال    وثيقة  استرلينگ با      ليرة   ۱۰۰

ای فروخته باشد و اين سفته را نزد بانکدار         ليره ۱۰۰کاالی خود را درمقابل يک سفتة 
کاالهای خودرا برای وضع           سازدکه پرداخت اورا قادر می يل نموده باشد. ولی پيشتنز

صورت   که درغير اين       شود، اقدامی   تر بازار نگاهدارد و مانع از فداکردن آن می مناسب
کرده    وفوتی پول فراهم         بود تا بتواند برای منظورهای فوری         آن می مجبور به مبادرت به

  .The Currency Theory Reviewed etc.", p. 62, 63" ).  ۱۸۱، ۱۸۰باشد." (ص
استرلينگ نزد      ليرة   ۱۰۰۰که اگر من امروز          وچرا درست است       چون   "اين امر بی       

A                    ای نزد      سپرده باشم ممکن است اين مبلغ فردا خرج شود و سپردهB     .تشکيل دهد
ودآورد     وج به Cای را نزد  نيز خرج شود و سپرده Bپس امکان داردکه مبلغ سپرده نزد 

وسيلة يک    تواند به     استرلينگ می     ليرة   ۱۰۰۰نهايت. پس همين       همين قياس تا بی      و به  
ها، چند برابر شود.      تعيينی از سپرده صورت جمع مطلقاً غيرقابل وانتقاالت، به سلسله نقل
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های حسابداری   ها در انگلستان جز در ستون کلّية سپرده که نُه دهم بنابراين ممکن است
خود اين واقعيت  سهم که هريک به باشد، دفاتری داران وجود خارجی نداشتهدفاتر بانک

ميليون   ۳سان در اسکاتلندکه پولِ وارد درگردش هرگز از                        کند... بدين    را تصديق می
ميليون   ۲۷ها بالغ بر     کاغذی] سپرده       هم فقط پول  آن کند [تازه استرلينگ تجاوز نمی  ليرة

بانکها     ها، يک هجوم به   بة عمومی و ناگهانی سپردهکه هنوز يک مطال است. تا هنگامی
(a run on the Banks)  استرلينگ درحرکت رجعی  ليرة ۱۰۰۰روی نداده است، همين

کند. نظر به      ها را تسويه      همان آسانی نيز مبلغ غيرقابل تعيينی از حساب       تواند به خود می
کنم،   بازرگان تسويه می         يک  هخودرا ب امروز باآن بدهی که من  ای ليره ۱۰۰۰اينکه همين

فردا حساب  بازرگان ديگر تسويه نمايد و پس است فردا بدهی اين بازرگان را به ممکن
گونه نيز امکان       همان   نهايت ادامه يابد به            سان تا بی    کند، و بدين      وی را با بانک تسويه          

ديگر    استرلينگ از دستی به دست ديگر و از بانکی به بانک                 ليرة ۱۰۰۰داردکه همين 
  هاگردد." پذيری هرتعداد متصوری از سپرده برود و موجب تسويه
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)۱ (Konsignation  ياConsignation          که    ايم عبارت از عملی است          که ما آن را توديع ترجمه کرده

گذارد  امانت می  گمرکرسمی مثالً مقام يک ديگر يا خودرا نزد شخص آن بازرگان محمولة وسيلة به
 کند. اعتبار آن پول قرض می و به
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 ۱۸۳۹که درنتيجة حملة تجاوزگرانة انگلستان به چين آغاز شد از سال              ) جنگ معروف به ترياک۱(
کشور نيمه     ادامه يافت و به شکست چين منجرگرديد. اين جنگ مقدمة تبديل چين به يک               ۱۸۴۲ا ت

وسيلة واردکردن قاچاقی ترياک                 کوشيدند به    قرن نوزدهم می         ها که ازآغاز         مستعمره بود. انگليس        
ساخت هندوستان موازنة منفی تجارتی خود را با چين صاف نمايند با مقاومت شديد مقامات دولتی                

های خارجی را در          کشتی  مقامات دولتی چين تمام ذخائر ترياک   ۱۸۳۹گرديدند. درسال  چين مواجه
دست انگليسيان داد تا با چين وارد       ای به زدند و همين امر بهانه تشضبط نموده آنها را آ کانتونبندر 

 نانکنکرده قرارداد يغماگرانة صلح  ها ازاين فرصت استفاده چين انگليس از شکست جنگ شوند. پس
روی    بندر مهم چين به      ۵) به چين تحميل نمودند. در اين قرارداد عالوه برگشايش                           ۱۸۴۲را (اوت       

نيز "برای هميشه" به انگلستان واگذار شد و مبالغ هنگفتی غرامات به  کونگ نگهوکاالهای انگليس،  
کاپيتوالسيون را  ها مجبور شدند حقوق ، چينینانکنگرديد. در پروتوکل الحاقی قرارداد  چين تحميل

 رسميت بشناسند. نيز برای خارجيان به
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برای رفع اشکاالت  ۱۸۴۴ن درسالکه مجلس انگلستا است ازقانونی عبارت (Bankact)) قانون بانک۱(

تبديل اسکناس به طال برای اصالح بانک انگلستان تصويب نمود. اين قانون بانک انگلستان را به دو          
پرداخت و ديگری         کارهای عمومی بانکی می          کامالً مستقل از يکديگر تقسيم نمودکه يکی به             بخش

صورت   ها بايد پشتوانة محکمی به         کناس موجب اين قانون، اس          فقط مربوط به انتشار اسکناس بود. به               
 ←بود. طبق قانون  بايستی همواره قابل دسترسی و تحت اختيار بانک می داشتندکه می ذخيرة طال می
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فته است دربارة                         ۱۸۴۸که در سال       ـ سندی ۱ يا نتشار  لُردها ا ازجانب مجلس 
دست   ، اطالعاتی به      ۱۸۴۷ق بهادار دولتی و اسهام درجريان بحران                      کاهی اورا       ارزش    

درمقايسه با وضع فورية همان            ۱۸۴۷اکتبر    ۲۳موجب سند، تنزل ارزش در   دهد. به می
  شرح زير بوده است: سال به

                                                                                                       
ليرة     ۱۴بايست از      شد نمی  که زائد بر پشتوانة طال صادر می               هائی   مزبور ميزان اسکناس          →  ميليون 

شد وابسته به ميزان احتياجات  گذاشته می جريان به که هائی استرلينگ تجاوز نمايد. ولی چون اسکناس
توانست در چهارچوب مقررات قانونی پشتوانه باقی بماند و لذا بانک انگلستان     نمی محيط دوران بود 

ويژه  کمبود پول به که هنگام بحران اقتصادی همين سبب به نمود. به را وادار به تخلّف ازآن مقررات می
بود دولت انگلستان ناچار موقتاً اجرای قانون بانک را متوقّف ساخت وميزان   صورت حادی پيداکرده

 پشتوانه را باال برد. نشر اسکناس بی
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  ليرة استرلينگ     ۹۳۸۲۴۲۱۷  تنزل در اسناد بهادار دولت انگليس
  ليرة استرلينگ        ۱۳۵۸۲۸۸  ها تنزل در اسهام باراَندازها وکانال

  ليرة استرلينگ     ۱۹۵۷۹۸۲۰  آهن تنزل در سهام راه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       

  ليرة استرلينگ  ۱۱۴۷۶۲۳۲۵جمع :                                               
  

آن سفته نه     گرفت و طبق     ت هند شرقی انجام می       درمعامال     که  ـ دربارة نيرنگی        ۲
تا   شد می   خريده     آن   برای     کاال   بود بلکه    خريده شده     کاالئی    شدکه  بدان سبب صادر می      

 )١( منچسترگاردين       پول صادرنمود، در          تبديل به پذير وقابل وسيلة آن بتوان سفتة تنزيل به
  چنين آمده است: ۱۸۴۷نوامبر  ۲۴مورخ 

A      وسيلة   در لندن بهB          کاالهائی را ازC     کندکه از راه        خريداری می       منچستر  در
های  وسيلة سفته به  Cبه   Bدر هند شرقی فرستاده شود. پرداخت قيمت از  Dدريا برای 

ای   ماهه   باسفتة شش   خودرا     نيز B گيرد. می انجام بکشد Bروی  بايستی C که ای ماهه شش
نوبة خود     به   نيز  Aکشتی بار شدند،       به مجرد اينکه کاالها         کند. به    تضمين می   Aروی     به 

  کشد. درمقابل بارنامه می Dروی  ای به ماهه سفتة شش
کاالها     ازآنکه واقعاً قيمت          "بنابراين خريدار و فروشندة کاال هردو، مدتها پيش                         

هنگام سررسيد موعد       ها به   آورند، و چه بسا اين سفته            دست می   پرداخت شود پول به         
که برای برگشت پولِ اين دادوستد دور و دراز فرصت                           بهانه  اين    شوند، به    تجديد می   

دست آورند. ولی متأسفانه زيانکرد چنين سودائی به محدوديت آن منتهی                                کافی به    
کنندگان دراين معامله     که شرکت گردد. هراندازه آن می گسترش شود بلکه موجب نمی

های  پرداخت     وسيلة پيش   به راه      ازآن      شد تا  خريد بيشتر می     شدند نيازآنها به        فقيرتر می   
های پيشين خود ازدست           ای بيابندکه درنتيجة سودبازی              جديد جانشينی برای سرمايه          

                                                
)۱ (Manchester Guardian  
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ترين    صورت مهم    شدند بلکه به   نمی تنظيم وتقاضا عرضه برپاية داده بودند. خريدها ديگر
آمدندکه دچار اشکال شده بود. ولی اين فقط                     ای درمی     قسمت معامالت مالی مؤسسه

افتاد عيناً      شده دراينجا اتفاق می          مسئله است. آنچه درموردکاالهای ساخته           يک جانب
که در    داد. مؤسساتی       سوی دريا نيز روی می          درمورد خريد و بارزنی محصوالت ازآن         

های خود را به نزول           توانستند سفته    آن اندازه صاحب اعتبار بودندکه می                  هندوستان به    
های   آنکه قيمت    کردند ــ نه برای         خريداری می       رسانند، قند، الجورد، ابريشم و پنبه                 

-که وعدة برات     داد، بلکه بدان سبب های لندن، سودی وعده می خريد نسبت به قيمت

رسد و الزم بودکه پوشش داشته باشد.  زودی سرمی گذشتة آن مؤسسه در لندن به های
ماهه     ده تبرا آن با کشتی قند خريداری شود وقيمت بودکه يک تر ازآن آسان چيزی چه
گردد و بارنامه با پست ماوراء بحار به لندن فرستاده                           عهدة مؤسسة لندنی پرداخت           به 

کشتی بار شده     که تازه به      کاالهائی     های   شود؟ کمتر از مدت دو ماه پس ازآن، بارنامه                      
مؤسسة    شد و  گذاشته می    وثيقه   به  ) ١( لومبارد استريتهمچنين خودکاالها نيز در  بودند و

رسيد. و همة اين        های صادره به پول می          ماه پيش از سررسيد موعد برات       لندنی هشت 
که مؤسسات    رفت   يابی دشواری تا هنگامی پيش می            گسست  امور صاف و پرداخته بی       

ريز    ها پيش   ها و انبارنامه        گر پول فراوان دراختيار داشتند تا آن را درمقابل بارنامه                 نزول
های "آراسته"ی          عهدة بنگاه     وستان را که به      های مؤسسات بازرگانی هند            کنند و سفته  

  بود نزول نمايند." )٢(الين سينگ مين
 ]    2	     3�0�� �+�5            � �D�� �90, ��N-1 �& �� *��     ��L� ��
��   � �1    ���	��

�I� �� �� �+@ 
#'     �'�  � ��� =:�� .��,'
-1 )+,         .#*  .
-�(�    .�*   ��L� ��-

     �� (p%6 )�1           +, W���� *  ��H� � p+D    � �+CV (A         .'0�� �+�5 2	  
--�         W+9 .��'#

                                                
)۱ ((Lombard street) ها و مؤسسات بازرگانی و مالی  که مهمترين بانک خيابانی است واقع در لندن

 انگلستان درآنجا مرکز دارند.

)۲ (Mincing Lane کاالهای مستعمراتی است. که مرکز معامالت عمده روی خيابانی در لندن 
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 Commercial"يادشدة     آيد مستخرجی است ازگزارش پيش              ـ آنچه در زير می ۳

Distress"  ،۱۸۴۷  ۴۸ـ :  
 )١( ليوِرپول    بانک اف      رويال    بانک انگلستان به  ۱۸۴۷آخر ماه آوريل  های "درهفته

گذشته تقليل    را به نصف مبلغ      اعالم نمودکه ازآن پس معامالت نزولی بانک مزبور                         
که   هائی   دهد. اعالم اين مطلب اثر بسيار بدی داشت، زيرا در اين اواخر پرداخت                                     می 
که   صورت سفته بود تا پول نقد و نيز بدان سبب               گرفت بيشتر به     انجام می      ليوِرپول    در   

را   آوردند تا با آن تعهدات خود                که معموالً پول نقد بسياری به بانک می               بازرگانانی      
هائی را به       های خود فقط سفته      توانستند برای پرداخت           بپردازند در اين اواخر فقط می                

بانک بدهندکه خود آنها بابت پنبه و محصوالت ديگرشان دريافت داشته بودند. اين                      
هائی    های معامالتی افزايش پيداکرده بود. حواله   شيوه بسيار قوت يافته و باآن دشواری

نمود غالباً ازخارج صادر شده    به حساب بازرگانان پرداخت می بايست را که بانک می
گرديد.     شد تسويه می    کاال پرداخت می        که بابت    وسيلة پولی    بود و تا اين تاريخ اکثراً به

هائی با     آوردند عبارت از سفته       جای پول نقد سابق می بازرگانان به که اکنون هائی سفته
های بانکی با مهلت سه ماهه و          ی ازآنها سفته     های مختلف و متنوع بودند. بسيار           مهلت

ها بانکی بودند بانکـداران لندن                 هائی در مقابل پنبه بودند. اگـر سفته                اکثر آنها سفته    
که در دادوستد با برزيل،   گونه بازرگانانی پذيرفتند، ولی عالوه بر اين از جانب همه می

بازرگانان روی           شد...    ه می آمريکا، کانادا، هند غربی وغيره دست داشتند، پذيرفت                          
                                                

)۱ (Rpyal Bank of Liverpool  
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خريداری       ليوِرپول    که اجناسی در       کشيدند، ولی مشتريان داخلی             يکديگر برات نمی      
روی  هائی به های لندن يا حواله هائی روی بانک وسيلة برات کرده بودند قيمت آن را به 

پرداختند. اعالم بانک              وسيلة حواله به هرکس ديگر می             ديگر مؤسسات لندنی يا به         
هائی را که در برابر فـروش                که مهلت پرداخت سفته         تان دارای اين نتيجه بود            انگلس  

که سابقاً اين مهلت        ساخت درصورتی       محصوالت خارجی داده شده بودکوتاه می                    
  ).۲۷ـ۲۶اغلب بيش از سه ماه بود." (ص

در انگلستان با نخستين          ۱۸۴۷ـ۱۸۴۴چنانکه فوقاً متذکر شديم، دوران رونق                    
آهن بستگی داشت.گزارش يادشده تأثيری را که سودبازی          راه سودبازی بزرگ روی

  کند: شرح زيرين بيان می وکار اعمال نموده است به کسب طورکلّی روی مزبور به
اين امر رو نهادندکه از راه                  تقريباً همة مؤسسات بازرگانی به             ۱۸۴۷"درآوريل         

ی خود را کمابيش       آهن، کار وکاسب        گذاشتن قسمتی از سرماية بازرگانی خود در راه              
- گيری   عالوه وام       ) ـ "به   ۴۲ـ۴۱. (ص   (to starve their business)دچارگرسنگی نمايند 

های بيمه، روی        % نزد افراد خصوصی، بانکداران و شرکت ۸هائی نيز با بهرة زياد مثالً 
آهن    ها درمورد راه          پرداخت     چنين پيش ). "اين۶۷ـ  ۶۶آهن انجام يافت." (ص اسهام راه

-وکار خويش سرمايه    آنها برای ادامة کسب گرديدکه انب بازرگانان مزبور موجبازج

نظر   ) ـ (سؤال:) "آيا به          ۶۷وسيلة تنزيل سفته بگيرند." (ص          ها به   های زيادی را از بانک             
که   آهن پرداخت شده تأثير زيادی درمورد فشاری                         که بابت سهام راه         هائی   شما پول  

گمان   ر روی بازار پول) داشته است؟ (پاسخ:) "من          وجود آمد (فشا درآوريل و اکتبر به
نظر من    زحمت تأثيری درمورد فشارِ آوريل داشته است. به                         که اين جريان به         کنم  می 

جريان مزبور تا آوريل وشايد هم تا تابستان بيشتر موجب تقويت بانکداران تا تضعيف  
ها پيش  سرعت پرداختوجه با همان  هيچ آنها شده است. زيرا استفادة واقعی از پول به

دردست      را    آهن  راه وجوه از نسبتاً بزرگی مبلغ ها اغلب بانک امر اين نرفته است. درنتيجة
 ۱۸۵۷ـD. D.  ۱۸۴۸وسيلة اظهارات عدة کثيری از بانکداران در مطلب به [اينداشتند." 



     سومکاپيتال. جلد     ۶۳۰

  

اچيزتر   مراتب ن     دسامبر به    ۳۱آب شد و در مبلغ تدريجاً درتابستان "اين  است.] تأييد شده
آهن در دست       بود. يکی از علل فشار در اکتبر عبارت ازکاهش تدريجی وجوه راه                                

که دست ما     آهنی   دسامبر باقی فاضل وجوه راه             ۳۱آوريل و       ۲۲بانکداران بود. ميان             
  آهن در سراسر بريتانيای          های راه      سوم تقليل يافته بود. اين تأثير را پرداخت      بود به يک

  ).۴۴ـ۴۳اند." (ص پايان رسانده ها را به های بانک رفته سپرده فتهکبير اعمال نموده و ر
)١(گيورنی ساموئلرا  مطلب اين

) ) ٢( اندکمپانی     اورندگيورنی    معروف  مؤسسة (رئيس 
  گويد: نيز می

موجب باالرفتن        ولی    بود مراتب بزرگتر آهن، به راه برای تقاضای سرمايه ۱۸۴۶"در
داد     روی    بزرگ صورت يک انبوهة کوچک به غآميختگی مبال نرخ بهره نگرديد. درهم

رفته تأثير   که رويهم ای گونه و اين حجم بزرگ در بازار ما مورد استفاده قرارگرفت، به
شد بيشتر از پولی بودکه ازآن             وارد می      ) ٣( سيتیکه به بازار پول          آن چنين بودکه پولی      

  ] .۱۵۹گرديد." [ص  خارج می
  دهد تا چه اندازه          نشان می    ) 5( بانک     ت ستوک جواين    ليوِرپول      مدير   ) 4( سن آ. هوج    

  کار روند: صورت ذخيره به توانند برای بانکداران به ها می سفته

10"عادت ما اين بودکه الاقلّ 
هامان و تمام پولی را که از اشخاص               همة سپرده 9

ذخيره   رسيد در میروز موعدآنها سر که روزبه کرديم هائی دريافت می ديگر بابت سفته
های روزانة سررسيده تقريباً             هنگام بحران، مبلغ سفته        که به   ای   اندازه    داشتيم... به می نگاه

  ).۵۳آمد." (ص شد برابر درمی که روزانه از ما مطالبه می هائی با مجموع پرداخت
                                                

)۱ (Samuel Gurney 

)۲ (Overend, Gurney and Co. 

)۳ (city .محلّة قديمی لندن مرکز دادوستد و معامالت مالی 

)۴ (A. Hodgson 

)۵ ( Liverpool Joint Stock Bank 
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  های سودبازانه. سفته
ابر پنبة فروخته       ها (سفته دربر  طورعمده سفته کسی به . "ازجانب چه ۵۰۹۲"شمارة 

راً در اين امر از او            که مکر   ريسی   دار پنبه     ، کارخانه    )١(ر.گاردنرشد؟" [ شده) پذيرفته می
دهد    دالّلی می   را به وآن خرد کاال. تاجری پنبه می دالّالن "ازجانب ٭ ].است شده نام برده

د." ـ   رسان   ها را به نزول می          کشد وآن برات         هائی می    وآنگاه روی دالّل مزبور برات                  
شوند؟   روند وآنجا نزول می می ليوِرپولبانکهای   ها به . "وآنگاه اين برات ۵۰۹۴شمارة 

های   بانک   ويژه ازطرف         آنجا و درجاهای ديگر... اگر چنين تسهيالت اعتباری به          ـ بلی

2نظر من قيمت پنبه در سال پيش         صورت به    شد درآن    داده نمی ليوِرپول
پنی   ۲  پنی يا   1

. "شماگفتيدکه تعدادکثيری سفته درگردش                ۶۰۰بود." ـ شمارة  تر می فوند ارزان درهر
بود، آيا درمورد           کشيده شده ليوِرپولهای پنبه در بودندکه ازسوی سودبازان روی دالّل

کشيده   هائی نيزکه غير از پنبه بابت ديگر محصوالت مستعمراتی                   ها سفته پرداخت پيش
] . "اين امر مربوط به             ليوِرپول    بانکدار      سن آ. هوج    قرار بود؟" ـ [          همين  شد وضع به   می 

مثابه    . "آيا به      ۶۰۱ويژه درمورد پنبه."ـ شمارة           است ولی به نوع محصول مستعمراتی همه
ها دور نگاهداريد؟ ـ ابداً، ما اين                     ايدکه خودتان را از اين قبيل سفته                بانکدارکوشيده      

ميزان    اينکه تعدادآنها به       شرط  کنيم به امالً درستی تلقّی میک های مثابه سفته ها را به سفته
  شوند."   ها غالباً تمديد هم می ای محدود بماند... اين نوع سفته شايسته

(رئيس يکی از        ) ٢( چارلز تيورنر       ـ  ۱۸۴۷بازی در بازار هند شرقی و چين                 حقّه 
  :  )ليوِرپول نخستين مؤسسات هند شرقی در

و دادوستدهای مشابه            موريس   درمورد دادوستد با جزيرة                که  وقايعی   "ما همه از      
کاالها     ها عادت داشتند نه تنها پس از رسيدن               آن روی داده است آگاهی داريم. دالّل    
                                                

)۱ (R. Gardner 

  شده است. (بازنويس) )[( جای آنکه بسته شود، مجدداً باز به  ] نشانة درکتاب ٭

)۲ (Charles Turner 
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کاالهای مزبورکشيده شده بود              که درمقابل      هائی   به مقصد وتأمين پوشش برای برات             
است...     کامالً درست     مه پرداخت درمقابل بارنا  که مانندپيش پرداخت نمايند، عملی پيش

ازآنکه بارگيری شده وحتّا در برخی موارد قبل ازآنکه ساخته                   بلکه بابت اجناس پيش
 ۶۰۰۰مبلغ   هائی به    اند. مثالً من درموردی خاص برات                  پرداخت نموده      شده باشند پيش

جزيرة    ها به   کردم. پول حاصل از اين برات       خريداری کلکتهاسترلينگ در ليرة  ۷۰۰۰تا 
ها به انگلستان آمد و بيش از            کشت قندکمک نمايد. برات          رفت تا درآنجا به         سموري
های   برات     وسيلةآن   به بايد که قندی بار سرانجام که آنگاه سپس شد. واخواست ازآنها نيمی

شد رسيد معلوم شدکه اين قند قبالً نزد شخص ثالثی گروگذاشته                   مزبور پرداخت می        
).  ۷۸محصول." (ص    از برداشت درواقع تقريباً پيش هم پيش از بارگيری و شده بود آن
داران نقداً پرداخت شود، ولی    کارخانه اکنون بايد به شرقی هند مقصد بازار "کاالهای به

اين امر معنای زيادی ندارد زيرا اگر خريدار در لندن اعتباری داشته باشد براتی روی                           
کند و   قدر پائين است نزول می          که نرخ تنزيل اکنون اين  کشد وآن را در لندن لندن می
 ۱۲نمايد... الاقلّ          دار پرداخت می         کارخانه     دست آمده است به       سان به   که بدين    با پولی   

کشد تا يک بارکنندة کشتی به مقصد هند بتواند ازآنجا وجوه برگشتی                            ماه طول می     
 استرلينگ در دادوستد با           ليرة   ۱۵۰۰۰تا   ۱۰۰۰۰که با    خود را دريافت دارد... شخصی     

بل                            هندوستان وارد می           اعتبار قا شود ممکن است با يکی از مؤسسات لندن دربارة 
هائی روی مؤسسة مزبور         % بهره برات۱تواند با پرداخت  کند، وی می ای توافق مالحظه

با اين شرط        ارسالی به هندوستان به اين مؤسسة                            بکشد،  ازکاالهای  که پول حاصل 
تلويحاً                  ولی طرفين  فق می      لندنی فرستاده شود.  لندن هيچگونه           توا کنندکه مؤسسة 

ها تا رسيدن     که برات     پرداخت نقدی واقعی نخواهد داشت. و اين بدان معناست                         پيش 
ها در ليوِرپول، منچستر، لندن نزول                   شوند. برات       وجوه حاصل از فروش تمديد می              

.  ۷۸۶گيرند."ـ شمارة      های اسکاتلندی قرار می شوند و برخی ازآنها دراختيار بانک می
هنگام رسيدگی      است. به    لندن ورشکست شده    که اخيراً در ای است "اين دربارة مؤسسه
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کشف شده است: يک مؤسسه در منچستر و مؤسسة ديگری در                   به دفاتر مسائل ذيل         
استرلينگ تأمين       ليرة    ۲۰۰۰۰۰مبلغ   کلکته برای خود نزد يک مؤسسة لندن اعتباری به           

گالسکو و منچستر را      کاالهای     که  ة منچستری  کرده بودند، يعنی همکاران اين مؤسس                 
ليره روی     ۲۰۰۰۰۰هائی تا مبلغ فرستادند، برات صورت توديعی نزد مؤسسةکلکته می به

ای نيز تا      حال چنين مقرر شده بودکه مؤسسة کلکته             کشيدند. درعين       مؤسسة لندنی می    
کته فروخته    ها درکل     عهدة مؤسسة لندنی بکشد. اين برات              ليره برات به ۲۰۰۰۰۰حدود 

های ديگری خريداری شده و به لندن فرستاده                     شده بود و با پول حاصل ازآن برات                 
وسيلة گالسکو و منچستر       هائی را که بدواً به            شده بود تا مؤسسة لندنی بتواند برات                

 ليرة  ۶۰۰۰۰۰مبلغ   هائی به    سان با همين عمل تنها، برات          کشيده شده بود بپردازد. بدين       

که يک    . "درحال حاضر هنگامی          ۹۷۱ـ شمارة   گذاشته شده بود."      استرلينگ درجريان
کند [برای انگلستان] و پرداخت آن                  ای يک بارکشتی را خريداری می                مؤسسة کلکته

ها   کشد و بارنامه       های خود در لندن می          نمايدکه روی طرف         هائی تأمين می      را با برات      
های مزبور قابل استفاده      برای طرفهای مزبور  شوند، بالفاصله بارنامه اينجا فرستاده می
بنابراين      آورند.      دست  به  مبارد استريت     ول هائی در      پرداخت     پيش آن    است تا بر اساس     

ها   مؤسسات مزبور هشت ماه وقت دارندکه بتوانند قبل ازآنکه موعد پرداخت برات                                   
  سررسد از پول استفاده نمايند."

داد تا علل بحران         تشکيلای  لردها جلسه کميتة سری مجلس يک ۱۸۴۸ـ درسال ۴
 ۱۸۵۷کميته تازه در        را بررسی نمايد. با اين وجود اظهارات شهود در برابر اين                        ۱۸۴۷

  انتشار يافته است:
"Minutes of Evidence, taken before the Secret Committee of the H. of L. 
appointed to inquire into the causes of Distress etc.", 1857.  

  يونيون  ، مديرعامل ليستر نقل شده است). در اينجا آقای  .C. D ,1848-1857صورت ه(ب
  گفته است: ، ازجمله چنينليوِرپولاف  بانک

ای از اعتبارات           نشنيده   گسترش تاکنون      يک  ۱۸۴۷. "در بهار سال          ۲۴۴۴شمارة   
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د و در   ها منتقل ساختن    آهن   وکار سرماية خود را به راه               کسب  وجودآمد... زيرا اهل               به 
دهند. محتمالً هرکس  خواستندکسب خود را نيز با همان ابعادگذشته ادامه حال می عين

نو  را از سان پول آهن را دوباره با سود بفروشد و بدين تواند سهام راه که می باور داشت
گرفتن    کسب خود به     امر شدنی نبود، لذا برای             وکار بگذارد. شايد ديدکه اين  درکسب

گسترش اعتبار      که پرداخت. ازاينجاست که درگذشته نقد می شد درحالیاعتبار متوسل 
  آغازگرديد."
گندم   ديده پذيرفته بودند بابت             های زيان      که بانک    هائی   . "اين سفته     ۲۵۰۰شمارة   

هائی در برابر همه نوع محصوالت بودند،گندم، پنبه، قند و                             بود ياپنبه؟... اينها سفته           
استثناِء روغن هيچ چيزی نبودکه قيمتش پائين                 ام به انواع محصوالت ديگر. درآن هنگ

کند آن را بدون تضمين    که يک سفته را قبول می . "دالّلی ۲۵۰۶نيامده باشد." ـ شمارة 
  پذيرد." است، نمی وسيلةپوشش سفته که کاالهائی قيمت تنزل درمقابل تضمين کافی، حتّا  

شود. نوع اول شامل           یکشيده م    . "درمقابل اجناس دو نوع سفته                ۲۵۱۲شمارة   
که در    هائی   شود... سفته     کشيده می    که از خارج روی واردکننده                 های بدوی است       سفته

مقصد رسيده باشد موعدشان        کاالها به     شوند غالباً پيش ازآنکه     کشيده می مقابل اجناس
که کاال برسد و بازرگان سرماية کافی نداشته                     اين جهت درصورتی         . به  ٭ رسد  سرمی 

فروش    که بتواندکاالها را به            گرو بگذارد تا زمانی            ر است آن را نزد دالّل            باشد مجبو  
عهدة دالّل بر اساس         رساند. سپس فوراً سفتة نوع ديگری ازجانب بازرگان ليوِرپول به         

که از دالّل تحقيقات         کار بانکدار است        شود... آنگاه        کاالهای مزبورکشيده می         تضمين
کاال را دراختيار دارد و در چه حدودی از                           ا وی  آورد و بداندکه آي             عمل  الزم را به       

دالّل پوشش       کندکه   ريزکرده است. بانکدار بايد اطمينان حاصل                     کاال پيش    آن   بابت  
  الزم را داردکه بتواند درصورت زيانکرد خود را سر پا نگاهدارد."

  سوی  کنيم... مثالً کسی درآن . "ما نيـز از خارجه سفته دريافت می ۲۵۱۶شمارة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  رود" آمده است. (بازنويس) درکتاب "سرمی ٭
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فرستد.   ای در انگلستان می         خرد وآن را به تجارتخانه  عهدة انگلستان می درياها براتی به
که آيا درست يا نادرست صادر شده است، آيا                   م از روی برات، پِی ببريم           تواني ما نمی

  واقعاً معرف اجناسی است يا باد هواست."
کاالهای خارجی تقريباً از همه نوع با زيان                       که   گفتيد  . "شما می    ۲۵۳۳شمارة   

های ناروا روی    کنيدکه چنين وضعی پيامد سودبازی فراوان فروخته شده بود.گمان می
است؟ ـ اين وضع از واردات بسيار زياد ونبودن مصرف متناسب برای        اجناس بودهاين 

طور   کنندکه درآن هنگام مصرف به            جذب آن ناشی شده است. همة ظواهر حکم می    
ناپذير     تقريباً فروش      ـ "دراکتبر... اجناس      ۲۵۳۴ای تقليل يافته بود."ـ شمارة  قابل مالحظه
  شده بودند."

وجود    به  ) ١( درجه در نقطة حاد کراخ يک نوع بزن و درروئی    دربارة اينکه تا چه 
 )٢( اکر  وک گويد وآن       کارشناس درجه اول سخن می            گزارش يک      آمده بود در همين         

  ، گيورنی وکمپانی، است:)4(اورنداز  )٣( گيورنی ساموئلوکارکشته  محترم
-شود ديگر يک مرد دست        که سراسيمگی حکمفرما می . "هنگامی ۱۲۶۲شمارة 

کار اندازد،  خودرا به های  تواند اسکناس پاية بلندی می پرسد تا چه  اندرکار ازخود نمی 
هنگام فروش اندوختة خويش يک يا دو و يا سه درصد زيان خواهدکرد.                               يا اينکه به    

که تحت استيالی ترس قرارگرفت ديگر برای وی سود و زيان مطرح نيست، او         همين
  خواهد بکند." هد، بقية جهان هر غلطی مید فقط خودش را در پناه قرار می

                                                
 sauve qui peutزبان فرانسه:  ) در متن به۱(

)۲ (Quaker لک مذهبی منزّهس طلب وخشکه نام يک سآن بيشتر درانگلستان و اياالت  که پيروان مقد
 متحده آمريکا  هستند.

)۳ (Samuel Gurney 

)۴ (Overend 
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شرقی    امور هند      ، بازرگان در آلکساندر آقای ـ دربارة اشباع متقابل هردو بازار، ۵
 .B. C   صورت   (به   ۱۸۵۷هـا   کميسيون مجلس عوام مأمور بـررسی قانون بانک              در برابر

  گويد: نقل شده است) چنين می ۱۸۵۷
شيلينگ  ۶که اگر من درمنچستر        است  ن. "درلحظةکنونی وضع چني          ۴۳۳۰شمارة 

شيلينگ در هند     ۶گردد، و اگر        من برمی    شيلينگ به ۵کنم از هندوستان  گذاری سرمايه
  آورم." دست می شيلينگ به ۵بگذارم در لندن 

وسيلة انگلستان وبازار انگلستان  که بازارهندوستان به است ای گونه بنابراين وضع به
، ۱۸۵۷که در تابستان        است. و اين همان وضعی است           وسيلة هندوستان آکنده شده         به 
  ، اتفاق افتاد.۱۸۴۷زحمت ده سال پس از تجربة تلخ  به
  
  
  
  
  

�  
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وششم فصل بيست

  

  انباشت پول ـ سرمايه، 
  

  تأثيرآن در نرخ بهره
  
  
  

دهدکه سرانجام       می   "درانگلستان يک انباشت دائمی درمورد ثروت اضافی روی  
پول، خواست معجل      ازآرزوی دستيابی به گرايش دارد. پس شکل پولسوی پذيرش  به

آور يا سودآور از نو پول از دست                   گذاریِ بهره    وسيلة نوعی سرمايه که به بعدی اينست
آورد. بنابراين اگر همراه با اين افزايش                        خود چيزی نمی      خودیِ    داده شود. زيرا پول به    
ما   گاه ن رای ميدان فعاليت پيدا نشود آ             گسترش تدريجی وکافی ب         مستمر سرماية اضافی

گذاری     که درجستجوی محلّ سرمايه         گيريم   ناگزير در برابر يک انباشت پولی قرار می 
است. طی يک سلسلة     دارای اهميت زيادتر ياکمتری که برحسب شرايط است، انباشتی

ود.  ها ديون دولتی بزرگترين وسيلة جذب ثروت اضافی در انگلستان ب            طوالنی از سال
کنندة   جذب   به حداکثر خود رسيد و تأثير           ۱۸۱۶که ديون دولتی در سال          هنگام  ازآن

ميليون درکمين فرصت برای           ۲۷ميزان     خود را از دست داد، ساليانه حداقلّ مبلغی به                    
مؤسساتی     وجود     داد... مختلف سرمايه روی استردادهای براين گذاری بود. عالوه سرمايه

گاه   به  کالن دارند حتماً الزم است تاگاه                های   د نياز به سرمايه      که برای انجام امور خو            
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کشور ما اين ضرورت مطلق است             سرماية اضافی بيکار را جذب نمايند... الاقل برای                       
تواند     گذاری نمی      های عادی سرمايه        تا انبارشدن اَدواری ثروت جامعه را،که در محل               

  کند." جائی برای خود بيابد، جذب
  

("The Currency Theory Reviewed", London, 1845, p. 32-34)  
  گفته شده است: در همين قسمت ۱۸۴۵دربارة سال 

سرعت باال    ترين نقطة فروکش به        ها از پائين      "پس از دوران بسيارکوتاهی قيمت                
ذخائر      اند...      رسيده   (al pari) برابری سطح به تقريباً درصد دولتی اند... اسناد قرضة سه رفته

های بانک جمع شده بود         که درگذشته در سرداب          انگلستان از هر مبلغی       طالی بانک     
اندکه تقريباً هيچگاه آنچنان شنيده نشده بود و                  هائی رسيده     قيمت  بيشتر است. اسهام به   

دهدکه     چيز نشان می     که تقريباً جنبة اسمی دارد... همه               آمده    ای پائين     اندازه      نرخ بهره به  
کار نياُفتاده پديدار شده است و بار                 شديدی از ثروت       اکنون باز در انگلستان انباشت              

  ).۳۶آلود سودبازی مواجه هستيم." (همانجا، ص ديگر با يک دوران تب
"اگرچه واردات طال نشانة مطمئنی برای سودبری در تجارت خارجی نيست، با                            

گونة    چنين سودی هست زيرا به     وجود درنظراول قسمتی از اين واردات طال بيانگر اين
  توان اين پديده را توضيح داد."  ديگری نمی

  

(J. G. Rubbard, "The Currency and the Coubtry", London, 1843, p. 40, 41).    
ن            کنيم  "فرض    قيمت        ارها  ک    که    در يک دورا پول     ها دل    مرتباً خوب،  و  پسند 

ميليون طال     ۵فراوانی درگردش است، يک بدحاصلی روی دهد و موجب صدور                             به 
کاهش خواهد يافت          همان ميزان      گندم وارد شود. گردش به                 همان ميزان      د تا به   گرد  

]�j��-4         2H, �j>� ���� . ��'�� �	�,' �6-	 �� k�08*  �+aF 
	� ��1 +@ Y �+I
�� =	�0, b W+9 0, 0�   ]>N�  .o .�,  <���I������� [            ی ممکن است هنوزمردم عاد .

های بازرگانان نزد             ر داشته باشند ولی سپرده         مقدارگذشته وسايل دوران دراختيا                   به 
آنها و ذخائر         ها نزد دالّالن پولی           های طرف معاملة خود، ماندة حساب بانک                    بانک  
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-درمورد سرمايه        کاهش   کاهش خواهند يافت و پيامد مستقيم اين  ها همه صندوق بانک

اينکه    % . نظر به      ۶% به   ۴کارنرفته عبارت از ترقی نرخ بهره خواهد بود، مثالً از                      های به 
شود."    تر برآورد می     شود ولی اعتبارگران است اعتماد متزلزل نمی وکار تندرست کسب 

صورت   اضافی به     آنگاه پول       تنزل نمايد، طورکلّی کاالها به قيمت ). اگر۴۲(همانجا، ص
کارنرفته نرخ       شود. ازدياد سرماية به           ها سرازير می      سوی بانک    ها از نو به  افزايش سپرده

ها   کندکه يا قيمت     دهد و اين وضع تا زمانی ادامه پيدا می       حداقلّ کاهش می  هره را بهب
وسيلة   خدمت بگيرد و يا آنکه به      تری پول خُفته را به وکار متحرک باال روند ويا کسب

گذاری در اسناد بهادار خارجی ياکاالهای خارجی پول زائد جذب شود."                                       سرمايه  
  ).۶۸(ص 

 Commercial"بازرگانی" دربارة "بحران پارلمانی باز ازگزارش مستخرجات زيرين 

Distress"  ـ ۱۸۴۶گرفته شده است. ـ در پی بدحاصلی و قحطی ۱۸۴۸ـ ۱۸۴۷های سال
  واردکردن مقادير زيادی خواربار ضرورت يافته بود. ۱۸۴۷

... درنتيجه پول بسياری           گرفت   مقدار زيادی پيشی        "ازآنجا واردات بر صادرات به
رساندند نزد      که بايستی سفته به نزول می         ها خارج شد و هجوم فزايندة کسانی     بانکاز 

بين بگذارند.       ذره     ها را زير   اينکه سفته کردند به داد. دالّالن شروع روی  گر دالّالن تنزيل
هائی    طور بسيارجدی محدودگرديد و ورشکست    داشتند به که تا حال روا می تسهيالتی

وقوع پيوست. آنهاکه تکية خود را منحصراً بر اعتبار قرار داده       يه بهبن کم ميان مؤسسات
گرديد. بانکداران و             گذشته  فنا رفتند. اين امر مزيد بر نگرانی محسوس                     بودند رو به       

ها و   گذشته انتظار داشته باشندکه سفته         توانند با اطمينان        ديگران دريافتندکه ديگر نمی         
س تبديل شود تا جواب تعهدات خودرا بدهند. اينان                  بهادار آنها به اسکناديگر اوراق 

تسهيالت را هرچه بيشتر محدود ساختند و غالباً  آنها را دربست ردکردند. در بسياری        
های خود را برای پوشش تعهدات آيندة ويژة خويش در درون                              موارد آنها اسکناس        

نکنند. نگرانی و      دادندکه آنها را از خود جدا                  ها محدود ساختند و ترجيح می صندوق
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نبود ورشکستگی عمومی         ) ١( لرد جان راسل       گرديد و اگر نامة           سرگيجه روزاَفزون         
  ).۷۵،  ۷۴آمد." (ص وجود می به

الذکر چنين      سابق  چارلز تيورنر      گذاشت ــ    ها را معلّق می      نامة راسل قانون بانک          
  کند: اظهار می

ود. تمام سرماية       صورت نقد نب     "برخی از مؤسسات تمکّن بزرگی داشتند ولی به                 
سازی يا قندسازی حبس بود.            های نيل    يا درکارخانه         موريس   آنها در امالک جزيرة            

پذيرفتند هيچ وسيلة       استرلينگ می     ليرة   ۶۰۰۰۰۰هزار تا ۵۰۰مبلغ ازآنکه تعهداتی به پس
گرديدکه      های مربوط را بپردازند و سرانجام نمايان                       نقدی دراختيار نداشتند تا سفته           

هم تا حدی     توانستند پرداخت نمايند وآن       وسيلة اعتبار می ای خود را تنها بهه آنها سفته
  ).۸۱ آمد." (ص کافی درمی که اين اعتبار برای پرداخت

  گويد: که در باال ياد شده می س.گيورنی
العادة پول       ) معامالت محدود است و فراوانی فوق     ۱۸۴۸] "درحال حاضر (۱۶۶۴[

چنين   کمبود سرمايه موجب اين      که کنم گمان نمی "من .۱۷۶۳حکمفرما است." ـ شمارة 
و دشواری      (the alarm)نظر من سراسيمگی  ترقی در نرخ بهره بوده است. علّت آن به

  در دريافت اسکناس بوده است."
صورت طال برای واردات           استرلينگ به ليرة ميليون۹انگلستان الاقلّ  ۱۸۴۷درسال 

ونيم اين مبلغ از بانک انگلستان صادر شده             ميليون ۷به خارجه پرداخته است.  خواربار
کلّ   رئيس   موريس   ). ـ   ۳۰۱ونيم آن از منابع ديگر تأمين شده است. (ص           و يک ميليون

  گويد: بانک انگلستان چنين می
                                                

)۱ (Lord John Russel )۱۷۹۲ ـ دولتمرد انگليسی رهبر ۱۸۷۸ـ (ها ووايگ whigs  هواداران آزادی)
از سال    راسل  اند).      کار و طرفدار اعمال قدرت بوده          که محافظه Toriesها  در انگلستان در برابر توری

های   وزير انگلستان بود و دو بار نيز در سال                     نخست  ۱۸۶۶تا   ۱۸۶۵و بار ديگر از          ۱۸۵۲تا   ۱۸۴۶
 عهده داشت. کشور را به وزارت خارجة آن ۱۸۶۵ـ ۱۸۵۹و  ۱۸۵۲/۵۳
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و سهام                    ۱۸۷۴"دراکتبر       دولتی  دار  بها ق  ورا نال     ا ه       کا ا و ر به   آهن   ها  ميزان    ها 
  ).۳۱۲از دست داده بودند." (صاسترلينگ قيمت خود را  ليرة ۱۱۴۷۵۲۲۲۵
  :) ١(کتين لرد ج. بندر پاسخ به سؤاالت  موريسهمين 

که در اوراق          هائی   ] "آيا شما از اين مطلب اطالع نداريدکه همة سرمايه                      ۳۸۴۶[ 
گشته   کاهی   گونه دچار ارزش           همين  گذاشته شده بود به       بهادار و همه نوع محصوالت            

های ناچيز    خام، پنبه، ابريشم، پشم باچنين قيمتبودند، آيا شما آگاهی نداريدکه مواد 
بود؟    رفته فروش صورت حراج به به قارة اروپا فرستاده شده بود و قند و قهوه و چای به

داد تابتواند طالهائی          فداکاری می بايستی تن به ـ اين امری احترازناپذير بودکه ملّت می
کنيد   رفته بود برگرداند. ـ گمان نمی             العادة خواربار به خارج  را که درنتيجة ورود فوق

 ۸آن    ها به   چنين قربانی     کوشش در راه بازگرداندن طال با اين      جای بودکه به بهتر اين می
شد؟ ـ من    های بانک خفته بود دست زده می              که درگاوصندوق        استرلينگی    ميليون ليرة  

  گمانی ندارم." چنين
مدير ومديرکلّ         ) ٣( و.کوتون   ای آق )٢(ديسرائلیقهرمانی.  اينک تفسيری دربارة اين

  دهد: سابق بانک انگلستان را مورد پرسش قرار می
کردند چقدر بود؟ ـ سود          دريافت می  ۱۸۴۴که سهامداران بانک در "سود سهامی

جاری بابت  %. ـ آيا بانک درسال۹؟ ـ ۱۸۴۷% درسال بود. ـ و سود سهام درسال۷سهام 
کار را     نيز همين   ۱۸۴۴؟ ـ بلی. ـ آيا درسال پردازد سهامداران خود ماليات بر درآمد می

                                                
)۱ (Lord George Bentinck )۱۸۰۲  ـ سياستمدار انگليسی از حزب ۱۸۴۸ـ (whigs       عضو پارلمان ،

 گمرکی (پروتکسيونيسم).  های انگلستان و از هواداران حمايت

)۲ (Disraeli, Benjamin با لقب  ۱۸۷۶ازEarl of Beaconsfield )۱۸۰۴از دولتمردان  )ـ يکی ۱۸۸۱ـ
کار.    و سياستمداران معروف انگلستان در قرن نوزدهم، نويسنده و يکی از رهبران حزب محافظه                                         

 کشور. وزيرآن نخست ۱۸۸۰ـ۱۸۷۴، ۱۸۶۴های  چندين بار وزير دارائی انگلستان و سپس درسال

)۳ (Cotton, William )۱۷۸۶مديرة بانک انگلستان. ) ـ مديرکل و سپس عضو هيئت۱۸۶۶ـ 
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سود سهامداران   ) تأثير زيادی به۱۸۴۴ها (قانون  . پس اين قانون بانک)١(کرد؟ ـ خير می
جديد سود سهام     که اززمان ورود قانون     آنست است... و بنابراين نتيجه سهامداران داشته

بر درآمد       کرده است و عالوه بر اين اکنون ماليات                       % ترقی   ۹% به   ۷سهامداران از         
خت              به  ا د پر نک  با د  می   وسيلة  تی         شو ر رصو می     که  د بقاً  يستی    سا نب         با جا ز ا

  ).۴۳۶۱ـ۴۳۵۶های  ." (شمارهکامالً درست است  اينگرديد؟ ـ  می پرداخت سهامداران 
يک بانکدار      ) ٢( ميستر پيز  ،  ۱۸۴۷هنگام بحران سال ها به سازی دربانک دربارةگنج
  گويد: ايالتی چنين می

اينکه بانک مجبور بود نرخ بهرة خودرا همواره بيشتر ترقی             ظر به. "ن۴۶۰۵شمارة 
های ايالتی بر مبالغ پول طالی تحت اختيار خود و                      گيرند. بانک      ها همه   دهد، نگرانی      

های خود افزودند. و بسياری از ما که معموالً شايد بيش از                           ميزان اسکناس      همچنين به  
داشتيم بالفاصله هزاران ليره    نگاه نمی صورت طال يا اسکناس نزد خود صد ليره به چند

ها   گردش سفته    های خود انباشتيم، زيرا دربارة نزول و امکان                        ها و جعبه درگاوصندوق
  اندوزی عمومی روی داد." سان يک پول در بازار عدم اطمينان حکمفرما بود، و بدين

  گردد: يکی از اعضاِءکميسيون متذکر می
سال اخير     ۱۲آيد در هرصورت طی          نين برمی  . "از اين مقدمات چ           ۴۶۹۱شمارة   

سود يهوديان و سوداگران پول درآمده است تا            که بوده باشد، نتيجه بيشتر به هرعلّتی به
  طورکلّی." نفع طبقة مولّد به به

                                                
هنگام پرداخت، ماليات بر              کردند و سپس به      ) يعنی سابقاً چنين بودکه بدواً سود سهام را تعيين می  ۱(

بدواً ماليات از مجموع سود بانک                ۱۸۴۴نمودند. ولی پس از           کسر می   صاحب سهم   درآمد را از هر         
توزيع  "free of Income Tax"صورت معاف ازماليات بردرآمد  پس سود سهام بهشد و س پرداخته می

نمود.    ميزان مبلغ ماليات افزايش پيدا می                گرديد. بنابراين درمورد اخير همان درصدهای اسمی به                     می
 (ف. انگلس)

)۲ (Mr. Pease 
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 توک کند،    موردکه تا چه اندازه سوداگر پول از شرايط بحران استفاده می        دراين
  گويد:   چنين می

بسياری ازسفارش         )٢(استافوردشير و )١(يرش يوريکهای  ازیدرفلزس ۱۸۴۷"درسال 
کردن    بايستی برای نزول         دار می     کارخانه     که  ای   ازسفارش کاالها رد شد، زيرا نرخ بهره       

  ).۵۴۵۱بلعيد." (شمارة  پرداخت بيش از تمام سود او را می های خود می سفته
  الذکر، تحت عنوان : های پارلمانی سابق اکنون به يکی ديگر ازگزارش

  

"Report of Select Committee on Bank Acts, Communicated from the Commons 

to the Lords, 1875" 
گزارش  نام برده شده است) بپردازيم. دراين B. C.  ۱۸۵۷(که از اين پس تحت عنوان 

- کارنسی   مدير بانک انگلستان و يکی از مشعلداران نظرية                      ) ٣( نورمن   اظهارات آقای          
  شرح زير: مندرج است به )4(پل سی پرين

                                                
)۱ (Warwickshire 

)۲ (Staffordshire 

)۳ (George Warde, Norman )۱۷۹۳ـ اقتصاددان انگليسی. )۱۸۸۲ـ 

)۴ ("Currency principle"      که در    ای است    عبارت از نظريه         تئوری     کارنسی   يا    پل  سی پرين   کارنسی
کمی پول ناشی شده بود. هواداران مکتب  نيمة اول قرن نوزدهم در انگلستان رواج داشت و از تئوری

گردد. هواداران اين نظريه  رگردش تعيين میکاالها بنا بر ميزان پول د کمی پول معتقد بودندکه قيمت 
دوران) عالوه  ل(وساي کارنسی عنوان دهند وتحت را تغيير گردش فلزات قانون خواستند می خود خيال به

وسيلة يک پشتوانة       توان به     کردندکه می      آوردند و تصور می          شمار می   بر پول فلزی اسکناس را هم به        
نظر آنها نشر اسکناس بايستی برحسب              تثبيت نمود. بنا به         گردش پول را         کامل طال برای اسکناس         

کردن    های دولت انگلستان در زمينة پياده                 شد. کوشش   بها تنظيم می    گران    واردات و صادرات فلزات               
تنها نتايج مورد انتظار را برآورده نساخت بلکه عمالً جنبة                          نه  ۱۸۴۴وسيلة قانون بانکی        ن تئوری به  اي

کتاب مشروحاً       وچهارم همين      اثبات رساند. دربارة اين تئوری در فصل سی                     به  غيرعلمی اين نظريه را   
شده) درقسمت دوم جلد سوم کاپيتال  آن اشاره (که فوقاً به کتاب وچهارم همين [فصل سیاست.  بحث شده

 است. ـ بازنويس] فارسی ترجمه نشده  قرار دارد. اين قسمت ازکاپيتال و نيز جلد چهارم آن تاکنون به
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نظر شما نرخ بهره وابسته به ميزان اسکناس نيست                   گفتيدکه به    . "شما می    ۳۶۳۵
نظر   چيزی به    وتقاضای سرمايه است. خواهشمند است بگوئيد چه                بلکه منوط به عرضه     

عقيدة من تعريف       محتَویِ سرمايه است؟ ـ به   پول فلزی داخل در از اسکناس و شما غير
گيرند."     که در توليد مورد استفاده قرار می مايه عبارت ازکاال وخدماتی استعادی سر

ز نرخ بهره صحبت می           . "آيا شما هنگامی        ۳۶۳۶ـ  کنيد همة کاالها را مشمول            که ا
.  ۳۶۳۷که در توليد مورد استفاده است." ـ                 دانيد؟ ـ همة کاالهائی    اصطالح سرمايه می

شماريد؟    يد همـة کاالها را در زمـرة سرمايه می               گوئ  "وقتی شما از نرخ بهـره سخن می
کارخانة خود احتياج به پنبه دارد.             ريسی برای دار پنبه کارخانه که يک کنيم ـ بلی. فرض

کندکه از بانکدار طرف           صورت محتمالً وی پنبة مورد نياز را از اين راه تهيه می     درآن
دست آورده       سان به   که بدين    یهائ کند و با اسکناس ای دريافت می معاملة خود مساعده

کند. آنچه وی واقعاً الزم دارد پنبه است.                     و پنبه خريداری می         شود  روانة ليوِرپول می         
آوردن پنبه. يا وی           دست  ای برای به       مثابه وسيله     به اسکناس يا طال نيازی ندارد مگر به               

و اسکناس  صورت از ن      اين وسايل را الزم دارد تا مزدکارگران خود را بپردازد. درآن                     
نوبة    پردازد، وکارگران نيز به  ها می اسکناس اين مزدکارگران خود را با کند و قرض می

آن اقالم      آنکه بابت     ای است برای       خود احتياج به خواربار و مسکن دارند و پول وسيله   
شود؟ ـ البته قبل از هرچيز.           . "ولی بابت پول بهره پرداخته می                 ۳۶۳۸پرداخت شود." ـ  

دار پنبه را نسيه بگيرد بدون           کارخانه که کنيم حالت ديگری را بگيريد. فرض ولی بيائيد
ای دريافت دارد. آنگاه تفاوت ميان قيمت فروش نقد و فروش                             آنکه از بابت مساعده 

اصالً پولی   هم نسيه تا سررسيد مهلت مقرر پاية احتساب بهره خواهد بود. بهره حتّا اگر
  داشت." درميان نبود وجود می

است.   ) 1( پل  سی پرين   کارنسی  ستون کامالً زيبندة اين کن بافی خودراضی ين درهما

                                                
)۱ (Currency principle   
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که اسکناس يا طال وسايلی برای خريد چيزی هستند وآنها را                       کشف داهيانه      بدواً اين     
آيدکه پس نرخ بهره بر            آن اين سؤال پيش           کنند. در پِیِ      خاطر خودشان قرض نمی          به 

که ما تاکنون فقط         کاالها، درصورتی          وتقاضای    ضهشود؟ برپاية عر        چه پايه تنظيم می     
قيمت بازاری           که عرضه   دانستيم    می  را تنظيم می          وتقاضا  با وجود            کاالها  نمايد. ولی 

های بهرة کامالً متفاوتی وجود                کاالها امکان دارد نرخ               ماندن قيمت بازاری           يکسان  
که "ولی      اين تذکر صحيح     رود. در برابر  داشته باشد. ـ اما موشکافی باز از اين فراتر می

ای   دارد: پس بهره        بر سؤال را در که خود اين شود"، تذکری بابت پول بهره پرداخته می
کاالها     اين   آنکه سروکاری باکاال داشته باشد، چه ربطی به                   ستانَد، بدون که بانکدار می 

د ولذا   کنن  کلّی مختلف خرج می      داران پولی را که در بازارهای به                     دارد؟ آيا کارخانه           
بازارهائی می            به      گذارندکه درآنها شرايط عرضه                در  کاالهای مورد         وتقاضا نسبت 

کنند؟ ـ در پاسخ       استفاده درتوليدکامالً متفاوت است، با نرخ بهرة واحد دريافت نمی                  
  را نسيه خريداری          دار پنبه شودکه اگرکارخانه می بلندپايه متذکر نابغة پرسش، اين اين به

ميان قيمت فروش نقد و فروش نسيه تا سررسيد مهلت مقرر پاية                       کند "آنگاه تفاوت         
 نورمن   است. نرخ جاری بهره،که    احتساب بهره خواهد بود". مطلب درست عکس اين

را روشن سازد، خود معيار تفاوت ميان پرداخت نقد و قيمت نسيه          آن داهی بايد تنظيم
شود و   گذاشته می    فروش    هتا سررسيد مهلت است. بدواً پنبه برحسب قيمت نقد خود ب                 

و  وسيلة عرضه    نوبة خود به      نيز به    آن   گرددکه     وسيلة قيمت بازار تعيين می          اين قيمت به    
استرلينگ باشد. معامله           ليرة    ۱۰۰۰که قيمت برابر با        کنيم  شود. فرض     تقاضا تنظيم می   

 شود.  دار و دالّل پنبه تمام می              کارخانه     تاآنجاکه مربوط به خريدوفروش است ميان                    
دهنده و     ای است ميان وام         شود. اين معامله        اين معامله اضافه می         اکنون معاملة دومی به         

شود  نَحوِ مساعده داده می          دار به     کارخانه   صورت پنبه به ليره به ۱۰۰۰گيرنده. ارزش  وام
 ۱۰۰۰های    پول پس دهد. وسپس بهره          شرط اينکه فرضاً پس از سه ماه آن مبلغ را به    به

گردد، باالبودی          وسيلة نرخ بازاری بهره معين می              که به   در مدت سه ماه    استرلينگ ليرة
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گردد. ولی        وتقاضا تعيين می    وسيلة عرضه دهد. قيمت پنبه به را بر قيمت نقد تشکيل می
وسيلة نرخ بهره معين        استرلينگ بابت ارزش پنبه، به           ليرة ۱۰۰۰قيمت مساعدة سه ماهة 

  نورمن    شود آقای     سان مبدل به پول ـ سرمايه می           ين شود. و اين امرکه خود پنبه بد              می 
داشت. اگر        گويا اگر پول هم اصالً نبود بهره وجود می                    رساندکه    اين نتيجه می     را به   

  داشت. بود درهرصورت نرخ عمومی بهره هم وجود نمی اصالً پول نمی
عاميانة سرمايه به                        به "کاالهائی          بدواً دربارة اين تصوير  توليد مو        مثا رد  که در 

آنها    کنند ارزش      مثابه سرمايه عمل می       کاالها به     گيرند." تاآنجاکه اين            استفاده قرار می       
گرددکه از استفادة          ، در سودی بيان می        کاال  آنها مانند     ، برخالف ارزشسرمايه منزلة به

آيد. نرخ سود مسلّماً همواره ارتباطی با قيمت                       دست می   مولّد يا سوداگرانة آنها به             
خود برحسب شرايط         آنها دارد، ولی           وتقاضای    شده و عرضه    ای فروخته    ه کاال   بازاری     

طورکلّی     امرکه نرخ سود حدومرز نرخ بهره به گردد. و دراين کلّی ديگری تعيين می به
  بايد درست اين مطلب را برای ما روشن                 نورمن   است ترديدی وجود ندارد. اما آقای             

وتقاضای    وسيلة عرضه   اين حدومرز به       گردد. و       کندکه چگونه اين حدومرز تعيين می             
گردد. اکنون        که با اَشکال ديگر سرمايه دارد، تعيين می           ازلحاظ تفاوتیپول ـ سرمايه، 

و تقاضای پول ـ سرمايه چگونه تعيين              ممکن است باز اين سؤال مطرح شود: عرضه               
ود شود؟ دراينکه ميان عرضة سرماية مادی و پول ـ سرمايه يک پيوند ضمنی وج                            می 

داران صنعتی برای         که تقاضای سرمايه        دارد ترديد نيست و نيز در اين امر شکّی نيست       
آنکه اين مطلب را برای ما روشن نمايد        جای است. به  شرايط توليد واقعی پول وابسته به

با تقاضا برای                   اين خردمندی را تحويل می              نورمن    دهدکه تقاضا برای پول ـ سرمايه 
دهدکه     جهت تحويل می     ندارد. و اين دانائی را وی فقط ازآن                        نفسه همانندی     پول فی   

همواره اين ناراحتی وجدانی وجود دارد                       کارنسی   و ديگر پيامبران         رستون اُوِنزد او و 
خود سرمايه  خودیِ گذاری از وسايل دوران بهخواهند با مداخلة مصنوعی قانون که می

  ساموئل  ديگر سخن به     يا به   رد اُوِرستون      ل بسازند و نرخ بهره را باال برند. اکنون به                        
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شود توضيح دهدکه وی اگر           پردازيم تاببينيم چگونه وی مجبور می           می )١(لويد جونس
  که"سرمايه"درکشور نادرشده است.  است جهت گيرد ازآن % برای"پول" خودش می۱۰

است:   از دو علّت يکی از آيد ناشی وجود می که در نرخ بهره به نَوساناتی . " ۳۶۵۳
  گيرد"، يا از تغييری در ارزش سرمايه سرچشمه می

گفته باشيم، ارزش        طورکلّی    (واقعاً که دست مريزاد! آخر، اگر خواسته باشيم به                     
آيدکه تغيير درنرخ        سرمايه درست عبارت از نرخ بهره است! پس از اينجا چنين درمی

اً نشان داده شد "ارزشِ            ! چنانکه سابق    آيد   وجود می     بهره از تغيير در خود نرخ بهره به               
شود. مگر اينکه مقصود         نَحوِ ديگری فهميده نمی         سرمايه" ازلحاظ تئوريک هرگز به               

صورت انديشگر       همانا نرخ سود باشد، دراين             ارزش سرمايه      از عنوان       اُوِرستون     آقای   
  شود!) وسيلة نرخ سود تنظيم می گرددکه نرخ بهره به اينجا برمی بين به ژرف

شود. همة نَوسانات       موجوداست ناشی می     که درکشور مجموع پولی"يا ازتغيير در
بزرگ در نرخ بهره، خواه اين نَوسانات از جهت طول مدت خود بزرگ باشند وخواه 

گستردگی اهميت داشته باشند، با وضوح تمام به تغييرات در ارزشِ سرمايه                               ازلحاظ    
و  ۱۸۴۷ا ترقی نرخ بهره در         های عملی اين واقعيت ر       گردند. چشمگيرترين نمونه برمی

کوچکتر نرخ بهره       دهند. نَوسانات       دست می   ) به  ۱۸۵۶ـ۱۸۵۵دوباره طی دو سال اخير (
گستردگی و ازلحاظ طول       گردند هم ازجهت که از تغيير درمبلغ موجود پول ناشی می

دهند     روی     زيادتر      هرقدر دهند و می اغلب روی نَوساناتکوچک هستند. اين  شان مدت
  دفشان مؤثرتر هستند."برای ه

در   گيورنی    ساموئل  را پولدارکنند. دوست ما      اُوِرستونيعنی بانکدارانی از قماش 
  : ]C.D. ۱۸۴۸ /]۱۸۵۷دارد.  ای لوحانه لردها بيان ساده مجلس برابرکميسيون در اين باره

                                                
)۱ (Overstone, Samuel Jones Loyd )۱۷۹۶ـ بانکدار و اقتصاددان انگليسی، عضو مجلس ۱۸۸۳ـ (

 .پل سی پرين کارنسی های مکتب  )، يکی از مهمترين چهره۱۸۶۰ازبارون لردها (دارای لقب 
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گذشته روی داد، برای            نظر شما نَوسانات بزرگ نرخ بهره،که درسال              . "به ۱۳۲۴
نظر من نَوسانات مزبور         ان و سوداگران پول سودمند بوده يا نبوده است؟ ـ به                        بانکدار    

آگاه    که   کسی  برای    وکار    کسب  ت  است. همـة نَوسانا       مفيد بوده      برای سوداگران پول           
بهره،  نرخ "آيا سرانجام با باالبودن . ۱۳۲۵باشد."ـ  می مفيد (to the knowing man) است

های خود دچار زيان شود؟ ـ خير، من                   يرشدن بهترين مشتری     علّت فق   بانکدار نبايد به       
  ای وجود داشته باشد." درجة قابل مالحظه که اين تأثير به گمان ندارم 

  )١( زدن! گويند حرف اين را می
کرد.    گفتگو خواهيم    نرخ بهره ازميزان پول موجود بعداً دوبارهدرمورد متأثرشدن 

گوئی    باز هم در اينجا مرتکب درهم              وِرستون   اُ  اکنون متذکر بودکه           ولی بايد از هم        
نظر به علل مختلف افزايش يافت (پيش از                 ۱۸۴۷شود. تقاضای پول ـ سرمايه در            می 

در باال     اُوِرستون    کمبود پول، يا "کميت پول موجود"، چنانکه                     ئی بابت    اکتبر نگرانی     
-فروش    ، به  گندم، باالرفتن قيمت پنبه   شدن کرده است، وجود نداشت).گران نامگذاری

آهن و ترکش (کراخ)، آکندگی        توليد، سودبازی در مورد راه  علّت اضافه نرفتن قند به
ای، صادرات زورکی به هند و واردات زورکی از هند  بازارهای خارج ازکاالهای پنبه

بازی، چنانکه فوقاً توصيف شد، همة اين چيزها که سبب پيدايش اضافه          منظور سفته به
گرديدند ولذا علل مختلفی باعث        کشاورزیاضافه توليد در مچنينه توليد درصنعت و

تقاضای پول ـ سرمايه، يعنی تقاضای اعتبار و پول شدند. جريان روند توليد                             باالرفتن     
مورد پول ـ سرمايه شده بود. ولی سبب هرچه باشد،                      خود باعث افزايش تقاضا در             

مورد پول ـ        برد همانا تقاضا در       میکه نرخ بهره، يعنی ارزش پول ـ سرمايه را باال  آنچه
خواهد بگويدکه ارزش پول ـ سرمايه باال رفت ازآن                         می  اُوِرستون    سرمايه است. اگر       

که باال رفت، اين يک همانگوئی است. ولی اگر تحت عنوان "ارزشِ سرمايه"                                 جهت 

                                                
 voilà ce que parler veut direزبان فرانسه:  ) در متن به۱(
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صورت اين نظر از        مثابه علّت ترقی نرخ بهره است درآن                مقصودش ترقی نرخ سود به     
که   تواند درحالی هم          خ غلط است. تقاضای پول ـ سرمايه ولذا "ارزشِ سرمايه" می                        بي 

کند،   مجرد اينکه عرضة نسبی پول ـ سرمايه تنزل می               کند ترقی نمايد. به        سود تنزل می    
که بحران     کند اينست    خواهد ثابت      می  اُوِرستون     رود. آنچه را که           "ارزش" آن باال می           

موجود" نداشته         پول    "کميت    وجه سروکاری با        هيچ  آن به    عنان   بهرة هم     نرخ وترقی۱۸۴۷
دهندة آن بوده مربوط نبوده است.                    که وی الهام        ۱۸۴۴است، يعنی به قانون بانک           

های   کشيدن ذخيره      که ترس از تَه       جهت در بحران مؤثر افتاده   درواقع قانون مزبور ازآن
افزوده است. ولی         ۱۸۴۷/۴۸ ــ سراسيمگی پول را به بحران اُوِرستون بانکی ــ آفريدة 

که باعث     کمبود پول وجود داشت          هنگام يک    در اينجا مسئلة اساسی اين نيست. درآن     
وسيلة اختاللی      آن مقدار خارج از اندازة معامالت درمقايسه با وسايل موجود بود و به              
، آهن   العاده در راه           های فوق     گذاری     درنتيجة بدحاصلی، سرمايه           بازتوليد      روند     که در    

ای، در اثر معامالت تقلّبی در هندوستان و                   ويژه درکاالهای پنبه           توليد به    دنبال اضافه      به 
حالت انفجار رسيد.        وجود آمده بود به          چين، سودبازی، واردات زيادی قند وغيره، به                

بودند      خريده    را زمانی       گندم    که  کردکسانی   شيلينگ تنزل ۶۰گندم به که قيمت هنگامی به
شيلينگی را که زيادتر پرداخته بودند                 ۶۰شيلينگ قيمت داشت     ۱۲۰که هرکوارترآن 

آورده بودند    دست به )١(که روی وثيقة گندم همان ميزان در اعتباری از دست دادند و به
گندم   گذشته وتبديل     شيلينگ۱۲۰قيمت  گندم به  آنها برای فروش کردند. آنچه مانع زيان

که زياده      آنهائی     است درمورد      . همچنين  کمبود اسکناس نبود وجه هيچ شد به به پول می
آن تقريباً از بين رفته بود. و نيز                   از حد قند واردکرده بودند و درنتيجه امکان فروش                          

را در      (floating capital)که سرمايـة درگـردش خود             همين قرار بود وضع آقايانی            به 
اعتبار دل بسته        آن درکسب "مشروع" خويش به               آهن راکد ساخته و برای جانشينی              راه 

                                                
 آمده است. لومباردپرداخت  تن: پيش) در م۱(
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  پولش"     ارزش    ترقی صورت يک"درک معنَوی به اُوِرستون چيزها را  بودند. همة اين
 )١( 

کند. ولی ازسوی ديگر همين ترقی ارزش پول ـ سرمايه مستقيماً مربوط به                               تعبير می  
تنزل ارزش پولی سرماية واقعی بود (کاالـ سرمايه و سرماية بارآور). ارزش سرمايه در 

ال خود ترقی نموده بود زيرا ارزش سرمايه در شکل ديگر تنزل نموده                               يکی از اشک    
کوشد اين دو ارزش را که به دو نوع مختلف از سرمايه تعلّق                          می  اُوِرستون     بود. ولی      

سان انجام     طورکلّی يکی بگيرد، و اين عمل را بدين                  دارند صرفاً با ارزشِ سرمايه به               
نقد موجود،       پول برابرکمبود يلة دوران درنقصان وس را درمقابل ارزش دهدکه هردو می

متفاوتی      بسيار    مقادير     است توسط   ـ سرمايه ممکن     پول از مبلغ واحدی دهد. ولی می قرار
  از وسايل دوران قرض داده شود.

بگيريم. نرخ رسمی بهرة بانکی   ۱۸۴۷اکنون بيائيم و مثال خود اورا درمورد سال 
2ـ  ۳بدين قرار بود: ژانويه  

2ـ  ۴% . فوريه      1۳
% . آوريل       ۴% . مارس بيشتر درحدود            1۴

2ـ  ۴(سراسيمگی)    
2ـ  ۵% . مه    1۷

تا   ۵% . اوت        ۵% . ژوئيه        ۵% . سراسر ماه ژوئن            1۵

2
4نَوساناتی ميان  %  با 1۵

1۵  ،2
2،  ۵% . اکتبر  ۶،  1۵

% . دسامبر     ۱۰تا ۷% . نوامبر۷،  1۵
کرده بودکه سودها کاهش يافته و ارزش          سبب ترقی مثال بهره بدان % . ــ دراين ۵تا  ۷

گويد    دراين مورد می         توناُوِرس ميزان هنگفتی تنزل نموده بود. پس اگر  کاالها به پولی
آنکه ارزشِ سرمايه باال رفته بود اين بدان                  جهت ترقی نمود به ۱۸۴۷که نرخ بهرة سال 

تواند ارزش پول ـ سرمايه        عنوان ارزشِ سرمايه در اينجا فقط می که وی تحت معناست
را منظور نظر داشته باشد، و ارزش پول ـ سرمايه درست همان نرخ بهره است و جزآن 

سود يکی     سرمايه با نرخ ارزشِ شود و ديگری نيست. ولی بعداً دم خروس پيدا می چيز
  شود. گرفته می 

 اُوِرستون   شد درواقع       پرداخت می      ۱۸۵۶که در سال      اما دربارة نرخ بهرة باالئی               
                                                

)۱ ("a moral sense of the enhanced value of his money" 
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سوارِ اعتبار      هيچ بوئی ازآن نبرده بودکه اين پديده قسماً نشانی از روآمدن نوعی يکّه                           
دو  پردازد. درست يکی که بهره را نه از سود بلکه از سرماية غير می استکسی  آن يعنی

  طورکلّی سالم است". وکار به داردکه "کسب وی اعالم می ۱۸۵۷ماه پيش از بحران 
  گويد:   وی عالوه بر اين می

وکار دچار اختالل          کسب   . "تصور اينکه درنتيجة باالرفتن نرخ بهره، سود              ۳۷۲۲
است. اوالً ترقی نرخ بهره نُدرتاً برای مدت درازی است، ثانياً          شود، خطای بزرگی می

اگر نرخ مزبور مدت درازی طول بکشد و مهم باشد آنگاه بنا بر تعريف چنين معنی                                 
رود؟ برای        دهدکه ارزشِ سرمايه ترقی نموده است و ارزشِ سرمايه چرا باال می                               می 

  آنکه نرخ سود باال رفته است."
"ارزشِ سرمايه" دارای چه معنائی                  که   شويم  سرانجام آگاه می       که ما   در اينجاست

تصدی   است نرخ سود برای مدت درازی باال بماند ولی نفع       گذشته ممکن است. از اين
  نَحوی ترقی نمايدکه قسمت اعظم سود را ببلعد. کند و نرخ بهره به تنزل

ما و  وکار درکشور          کسب    . "باالرفتن نرخ بهره نتيجة گسترش شگرف                 ۳۷۲۴
شودکه ترقی نرخ بهره موجب اخالل               گله می   که  ترقی بزرگ نرخ سود است. وآنگاه          

اند اين ازلحاظ         شودکه خودشان علّت ويژة ترقی نرخ بهره بوده درآن هردو چيزی می
  که دربارة آن معلوم نيست چه بايدگفت." منطقی حرف باطلی است

گفته بودکه نرخ       لمثَل  ا  فی  که اگر    همان اندازه منطقی است           گفتار درست به      اين  
گله    بازی بوده است و اگر            وسيلة سفته  کاالها به     يافتة سود معلول ترقی قيمت          افزايش    

گردد آنگاه        بازی می     سفتهها موجب اخالل در علّت آن، يعنی                 شودکه ترقی قيمت      
گويا باطل منطقی است وغيره. اينکه چيزی بتواند سرانجام سبب ويژة خود را ويران                                  

که دلدادة نرخ باالی بهره است يک باطل منطقی است.                        ازد فقط برای رباخواری             س
شان  رفتن بزرگی سبب ازدست  آنان گرديد وفتوحات آنان فتوحات روميان سبب بزرگی

ای نسبت به دارائی اعمال              کننده   شد. توانگری سبب تجمل است و تجمل تأثير ويران                
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که "منطق"     تواند بهتر از احترامی           ای نمی    وسيله   کند. شگفتا از اين هوشمندی! هيچ           می 
در سراسر انگلستان برانگيخت،           ) ١( دوران رسيده        به  اين ميليونر، اين آريستوکرات تازه               

گذشته اگر هم نرخ باالی           کنونی را توصيف نمايد. از اين               حماقت جهان بورژوائی            
اين دليل نرخ       به وکار ممکن است علّت ترقی نرخ بهره باشند، باز سود و توسعة کسب

که مطرح    گردد. سؤالی       وجه علّتی برای باالبودن سود تلقی       هيچ تواند به باالی بهره نمی
که آيا ادامة اين بهرة باال (آنچنانکه واقعاً در دوران                                ت عبارت از اينست        است درس   

که نرخ باالی  بحران نمودار شد) يا صعود آن به برترين قلّة خود در زمانی انجام نيافت
  سود از مدتی پيش اين جهان فانی را وداع نموده بود؟

کامالً از     که  العادة نرخ تنزيل سروکار با وضعی است                . "درمورد ترقی فوق        ۳۷۱۸
که سبب اين افزايش سرمايه را            کنم  گردد وگمان می        افزايش ارزشِ سرمايه ناشی می             

که   ام   را متذکر شده      تواند درکمال روشنی پيدا نمايد. من سابقاً اين واقعيت  هرکس می
           کمفرما بوده از           که اين قانون بانک          سالی  ۱۳بازرگانی انگلستان طی۱۲۰به   ۴۵ها ح 

را که اين دادة کوتاه                استرلينگ ترقی نموده است. بايد همة رويدادهائی                       ميليون ليرة    
زمة   که ال   ميزان عظيم تقاضای سرمايه         رقَمی متضمن آنست مورد تأمل قرار داد. بايد به 

که منبع    حال درنظر داشت         آسای تجارت است انديشيد و درعين                چنين افزايش غول        
انداز ساليانة کشور، در جريان                طبيعی عرضه در برابر اين تقاضای هنگفت، يعنی پس                

کنم   های جنگی غيرسودآور شده ا ست. من اقرار می                 چهار سال اخير صرف هزينه سه
ديگرسخن از اين تعجب      يا به  اتب باالتر از اين نيستمر درشگفتم از اينکه نرخ بهره به

ايد    که شما تاکنون يافته       دنبال اين معامالت عظيم مشکالت سرمايه ازآنچه      که در دارم
  شديدتر نيست."

بار   کند! باز يک      می   را سرهم     کلمات ما شناسِ عجيبی رباخوارِ منطق چه تَردستی با

                                                
 dung – hill aristocratزبان انگليسی:  ) در متن به۱(
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بالندة سرمايه                  ينجا  با ارزش  رسدکه وی     نظر می   شود! چنين به      اش ظاهر می       ديگر ا
سوگسترش عظيم روند بازتوليد ولذا انباشت سرماية واقعی انجام                           پندارد از يک         می 
آن "تقاضای عظيمی"        ای" وجود داردکه برای                گيرد و ازسوی ديگرگويا "سرمايه               می 

آخر مگر    افتد تا اين افزايش شگرف بازرگانی را به سرمنزل مقصود برساند!                              راه می    
توليد موجد تقاضا        سرمايه نبود واگر اين افزايش            عظيم توليد افزايش خود اين افزايش
پول ـ     عرضة   حتّا موجب افزايش  آورد و وجود نمی حال عرضه را نيز به بود مگر درعين

که    جهت بود    اين اندازه زياد ترقی نمود فقط ازآن                      شد؟ اگر نرخ بهره به         سرمايه نمی   
  معنای   ديگر سخن به    تر از عرضه رشدکرده بود و اين به                 مايه سريع   تقاضای پول ـ سر    

. گرفت   اعتباری انجام می           پاية سيستم    از پيش بر   توليد صنعتی بيش  گسترش  که  آنست
واقعی صنعت باعث آن شدکه تقاضا برای                     گفت  توان    عبارت ديگر می        به  که رونق 

دار ما تحت عنوان "تقاضای عظيم            که بانک    افزايش يافت و ظاهراً آنچه              ) ١( "تسهيالت"   
که توسعة    اينست   فهمد عبارت از همين تقاضای اخيرالذکراست. مسلّم   برای سرمايه"می

ميليون باال نبرده است. مقصود  ۱۲۰به  ۴۵تجارت صادراتی را از  تقاضای سرمايهسادة 
 يمه کر وسيلة جنگ    اندازهای ساليانة کشورکه به              که پس   گفته چيست   از اين     اُوِرستون    

دهد؟ اوالً پس در          شد منبع طبيعی عرضه را برای اين تقاضای برگ تشکيل می       بلع می
جريان داشت،        کريمه   کوچک   کامالً غير از جنگ        که جنگی  ۱۸۱۵ـ ۱۷۹۲های    سال 

خشک شده بود پس سرمايه         طبيعی منبع نمود؟ ثانياً اگر چه نَحو انباشت می انگلستان به
که معلوم است انگلستان ازکشورهای خارجه                     طوری    ازکدام منبع جريان داشت؟ به               

ای نگرفته بود. ولی اگر درکنار منبع طبيعی يک منبع مصنوعی هم وجود                               مساعده   
قعاً چه وسيلة دل                می  وا برای يک          داشت آنگاه  نگيزی  بودکه سرچشمة       کشور می     ا

ولی  وکار مورد استفاده قرار دهد.  کسب طبيعی را برای جنگ و منبع مصنوعی را برای

                                                
)۱ (Accommodation گشايش اعتبارات. يعنی 



     سومکاپيتال. جلد     ۶۵۴

  

موجود بودآيا ممکن بودکه ازراه نرخ باالی بهره           اگر فقط همان پول ـ سرماية قديمی
اندازهای ساليانة          که پس   ظاهراً معتقد است      اُوِرستون    تأثير خود را دو برابرکند؟ آقای                

کشور (که دراين مورد بنا بر ادعای وی مصرف شده بود) تنها به پول ـ سرمايه تبديل           
توليد، وقوع       هيچ انباشت واقعی، يعنی ترقی توليد و افزايش وسايل                    شود. ولی اگر    می

  ای داشت؟ صورت پول چه فايده يافت آنگاه انباشت مطالبات روی اين توليد به نمی
شود با    آن ترقی "ارزشِ سرمايه" را که از باالبودن نرخ سود ناشی می                              اُوِرستون    

کند. تقاضای     شود باهم مخلوط می     یکه ازتقاضای فزايندة پول ـ سرمايه پيدا م ئی ترقی
 کامالً مستقل از نرخ سود هستند باال رود. خود                     که  مزبور ممکن است درنتيجة عللی          

کاهش ارزشِ سرماية           درنتيجة ۱۸۴۷اينکه درسال  کند مبنی بر مثالی ذکر می اُوِرستون
رمايه   واقعی تقاضای پول ـ سرمايه ترقی نموده بود. وی بنابرمصلحت خويش ارزشِ س    

  سنجد وگاه با پول ـ سرمايه. را گاه با سرماية واقعی می
که استادمآبی وی آن          ای   نادرستی لُرد بانکدار ما، همراه با ديد محدود بانکدارانه  

  گردد: آوريم باز نمايان می سازد، درآنچه ذيالً می را بارِزتر می
اهميت اساسی    نظر شما نرخ تنزيل برای بازرگان                . (پرسش:) "گفتيدکه به         ۳۷۲۸

  کنيد؟" مثابه نرخ عادی سود تلقی می چيزی را شما به ندارد. لطفاً بگوئيد چه
  اين سؤال "غيرممکن است". داردکه پاسخ به اظهار می اُوِرستون آقای 
صورت آيا چنين نيست        % باشد درآن      ۱۰ـ  ۷که متوسط سود     کنيم  . "فرض ۳۷۲۹

طور اساسی     % ناگزير بايد درنرخ سود به        ۸يا  ۷% به۲درنرخ تنزيل مثالً از که يک تغيير
  تأثير داشته باشد؟"

اين نکته توجه       کند و به    تصدی و نرخ سود را مخلوط می             (خود سؤال نرخ نفع         
تواند نرخ سود       تصدی است. نرخ بهره می          نداردکه نرخ سود منبع مشترک بهره و نفع         

  اينک ٭ين امکان را ندارد.)را دست نخورده باقی بگـذارد ولی در مورد نفـع تصدی ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  درکتاب، اين پرانتز بسته نشده است. (بازنويس) ٭
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  : اُوِرستونپاسخ  
پردازد.       اس سود آنان لطمه زند نمی          ه به اس  ک  وکار نرخ تنزيلی         کسب  "اوالً اهل      

  کنند." کسب خود را تعطيل دهند ترجيح میآنها 
آنکه بتوانند بدون ورشکست خويش دست به چنين                  شرط  (البته درست است به       

آن   پردازند زيرا خود مايل به که سود آنها باالست تنزيل را می اقدامی بزنند. تا هنگامی
  کنند.) کار مبادرت می اين ست اضطراراً بهمحض اينکه سود پائين ا هستند و به

خواهد سرماية       آنکه می    کند؟... برای         "تنزيل يعنی چه؟ چرا کسی سفته تنزيل می    
  آورد." دست بزرگتری به

که راکد مانده        اش   حساب برگشت پولِ سرمايه          خواهد به     آنکه می    (ايست! برای       
آنکه مجبور است بدهی          وکار خود شود. برای            کسب   مساعده بگيرد و مانع از تعطيل            

و  کسب   کندکه   کند. وی فقط آنگاه سرماية بيشتری طَلَب می                ای را پرداخت         سررسيده  
- که روی سرماية غير سفته        وکار بد باشد آنگاه کسب کارش خوب باشد يا حتّا اگرهم

  وکار نيست.) کسب گسترش وسيلة ساده برای از وجه عبارت هيچ تنزيل به کند. بازی می
آورد؟ برای         دست   سرماية بزرگتری را به            خواهدکه فرمانروائی بر             می "برای چه      

کار   خواهد اين سرمايه را به            کار اندازد. و چرا می               خواهد اين سرمايه را به            آنکه می    
کار برای      کار سودآور است. ولی اگر تنزيل سود را ببلعد اين                       آنکه اين     اندازد؟ برای         

  وی سودآور نخواهد بود."
شودکه    جهت تنزيل می     پنداردکه سفته فقط ازآن           ازخودراضی می    آورِ اين منطق

کندکه سودآور است.          آن توسعه پيدا می       وکار برای        وکار توسعه يابد وکسب          کسب 
طور پيشکی     کندکه به    آن سفته تنزيل می کار معمولی برای کاسب اول غلط است. حکم

د بازتوليد را در جريان            آورد و بدان وسيله رون                دست  شکل پولی سرماية خود را به          
ای پيداکند و يا          وکار دامنة گسترده           کسب    که  آن نيست    نگاهدارد. تنزيل سفته برای             

که اعتباری را که خود به ديگری                اين منظور است      آيد بلکه به     دست  سرماية الحاقی به      



     سومکاپيتال. جلد     ۶۵۶

  

وکار    کسب   و اگر وی بخواهدکه           ) ١( گيرد جبران نمايد.          که می   داده است با اعتباری           
او نخواهدکرد زيرا           ها کمک زيادی به        برمبنای اعتبار توسعه دهد، تنزيل سفته       خود را

ای را که در شکل معينی در           اين عمل فقط عبارت از اين خواهد بودکه پول ـ سرمايه          
-دهد وام ثابت دراز            شکل ديگری درآورد. قطعاً وی ترجيح می      قرار دارد بهدست او 

کند   کوشدکه سفتة مورد سواری خود را تنزيل      اً میسوار اعتبار مسلّم مدتی بگيرد. يکّه
وکار خويش را توسعه بخشد، کار ناپاکی را با کارکثيف ديگری بپوشاند، نه    کسب تا

  تصرف خويش درآورد. آنکه سرماية غير را به آنکه سودکند بلکه برای برای
با استقرار سرماية الحا                آنکه بدين     از   پس اُوِرستون     آقای     قی يکی   سان تنزيل را 

که نمايندة سرمايه هستند، به پول             هائی   شدن سفته  آنکه آن را تبديل          جای   گيرد (به     می 
  نشيند. شود فوراً عقب می محض اينکه بيشتر تحت فشار واقع می کند) به نقد تلقی

  از ورود خود به     . (سؤال:) "آيا بازرگانان در اين امر اجباری ندارندکه پس ۳۷۳۰
معامالت    گذرا در نرخ بهره، تامدتی همچنان مانندگذشته به رغم يک ترقی کسب علی

مورد يک معاملة تنها و           که در    "البته ترديدی نيست           :) اُوِرستون    خود ادامه دهند؟ ـ (            
دست   جای بهرة باالتر به          ای را با نرخ بهرة کمتر به             جداگانه، اگرکسی بتواند سرمايه              

  است." تر آورد، از همين ديدگاه محدود برای وی مطبوع 
تحت عنوان "سرمايه" ناگهان فقط سرماية                  اُوِرستون    که آقای      برعکس، آنگاه       
مثابه آدم      کند به   بيند ولذا شخصی را که نزد وی سفته تنزيل می                بانکی خويش را می       

  کاال وجود دارد يا شکل پولی              نمايد زيرا، سرماية وی در شکل              ای تلقی می     سرمايه  بی
ديگر پول     شکل به  اُوِرستون    که جناب     مايش يافته است ن یا صورت سفته اش به سرمايه

  گردد. کند، يکباره اين ديدگاه نامحدود می بدل می

                                                
از   کاالی خود      وکار بابت فروش         کسب  که صاحب   ای است    ) خواننده توجه داردکه مقصود سفته               ۱( 

 آورد. دست کند تا پول نقد به آن را در بانک يا نزد شخص ثالثی تنزيل می گيرد و سپس خريدار می
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کنيدکه نسبت     توانيد معين     ، آيا می    ۱۸۴۴های سال . "دررابطه با قانون بانک ۳۷۳۲
که   چه ميزان بوده است؟ آيا درست است                 تقريبی نرخ بهره با ذخيرة طالی بانک به                 

که   % بود و هنگامی       ۷يا   ۶شد نرخ بهره      ميليون بالغ می      ۱۰تا   ۹بانک به     وقتی طالی    
  % قرارگرفت؟"۴تا  ۳ميليون رسيد نرخ بهره تقريباً درحدود  ۱۶طالی بانک به 

که   را وادارکند نرخ بهره را ازلحاظ تأثيری                         اُوِرستون    خواهد     کننده می    (سؤال   
د و ازسوی ديگر معلوم داردکه               کند توضيح ده     آن اعمال می   ميزان طالی بانک روی

  نرخ بهره تا چه حد متأثر از ارزشِ سرمايه است.)
نظر   صورت به    سان باشد درآن       اگر بدين  است... ولی که وضع چنين گويم "من نمی

درنظرگرفت. زيرا اگر اين مسئله حقيقت                   ۱۸۴۴تری نسبت به  من بايد مقررات سخت
تر خواهد      همان نسبت پائين      ت نرخ بهره به     داشته باشدکه هرچه ذخيرة طال بزرگتر اس           

کار شويم تا ميزان ذخيرة طال را               به  صورت ما بايد براساس اين نگرش دست  بود درآن
  اندازه باال بريم تا بتوانيم بهره را به صفر تنزيل دهيم." بی

)١(لی که بازپرس
  دهد: خود ادامه می تحقيق افتد به او مؤثر در شوخی آنکه اين بدون 

سان  گشت و بدين     ميليون طال به بانک برمی         ۵بود و  . "فرضاً اگر چنين می ۳۷۳۳
گرديد و اگر فرضاً         ميليون بالغ می      ۱۶ذخيرة طال در جريان شش ماه آينده تقريباً به                    

نرخ بهره از      که تنزيل     شدگفت  نمود آنگاه چگونه می          % تنزيل می    ۴تا   ۳نرخ بهره از       
بهره،     نرخ   اخير که ترقی شگرف ام گفته ست؟ ـ منا شده وکار ناشی کسب کاهش ميزان

  وکار داشته است." کسب ولی نه تنزل بهره، پيوند بسيار نزديکی باگسترش بزرگ
ذخيرة     گويد اينست: اگر باالرفتن نرخ بهره همراه باکاهش         می )لی که(  آنچه ولی

همراه   صورت ضرورتاً بايد تنزل نرخ بهره        وکار است درآن کسب گسترش طال عالمت
جوابی     اُوِرستون    وکار باشد. در اين باره                کسب  با افزايش ذخيرة طال نشانة کاهش                

  که بدهد. ندارد
                                                

)1(  Cayley 
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که حضرتعالی (در متن همواره خطاب                دهم   . (سؤال:) "چنين تشخيص می      ۳۷۳۶
گويا پول افزاری است برای                   ايدکه    است) فرموده         ) ١( صورت حضرت لردمقامی           به 
  آوردن سرمايه." دست به

  سرمايه است.) شکلشود. پول  مثابه افزار تلقی  که پول به تباه درست دراينست(اش
کاهش ذخيرة طال (ذخيرة طالی بانک انگلستان) دشواری بزرگ                            هنگام   "آيا به    

:) اُوِرستون  پول ندارند؟" ـ ( يابی به امکان دست داران سرمايهکه  عکس دراين نيست به
 داران     سرمايه    رداران نيستند بلکه اين غي           د سرمايهکه درجستجوی پول هستن  نه. آنهائی "

اينان درصدد دست                    دست  کوشند پول به      که می    باشند  می  پول     يافتن به    آورند. چرا 
دار دست يابند        وسيلة پول بر سرماية سرمايه         خواهند به     آنکه آنها می  آيند؟... برای برمی

  ند."دار نيست کسانی درآيدکه سرمايه وکار تحت رهبری کسب تا
دار نيستند و      داران و بازرگانان سرمايه                کارخانه     گويدکه    وی در اينجا آشکارا می  

  دار فقط پول ـ سرمايه است و بس. سرماية سرمايه
ر نيستند؟ ـ کسانی         کشند سرمايه    که برات می       . "مگرکسانی       ۳۷۳۷ که برات     دا

  شند."دار نبا دار باشند و نيز ممکن است سرمايه کشند ممکن است سرمايه می
  نشيند.   اينجا ديگر محکم می

اند   که فروخته نيست شودکه آيا برات بازرگانان نمايندةکاالهائی  از وی سؤال می
که   ها بتوانند مانند اسکناس          شودکه اين برات         اند. وی منکر می         و يا بارگيری نموده          

 کمی   کاال باشند. اين ديگر          ) کامالً معـرف ارزش           ۳۷۴۱،   ۳۷۴۰نمايندة طالست (      
  شرمی است. بی

کشی   آوردن نيست؟ ـ نه. هدف برات                 دست  به  . "آيا هدف بازرگان پول               ۳۷۴۲
  درآری هدف تنزيل برات است." آوردن نيست. پول دست به پول

آنچنانکه     است، هم     اعتباری      پول   اَشکال    از    کاالبه شکلی ازتبديل عبارت کشی برات
                                                

)1( Your Lordship 
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آن يعنی بليط بانک است.          ديگر   تنزيل برات عبارت از تبديل اين پول اعتباری به نوع     
درآری      گيری پول     هدف تنزيل      داردکه      اينجا تصديق       در   اُوِرستون    هرحال آقای          در  

گيردکه سرمايه را از شکلی           است. قبالً وی برآن بودکه تنزيل بدين منظور انجام نمی                   
  آوردن سرماية الحاقی است. دست به شکل ديگر مبدل سازد بلکه فقط هدف آن به

اند    فشار سراسيمگی قرارگرفته   وکارکه تحت کسب . "خواست اساسی اهل ۳۷۴۳
روی داده است.          ۱۸۳۹و   ۱۸۳۷،   ۱۸۲۵که بنا به اظهارات شما در            ای   چيست؟ پديده     

آيد ياآنکه مقصود ازآن             دست  که سرمايه به     آن است    آيا خواست مزبور معطوف به           
که سرمايه دراختيار          نستپرداخت است؟ ـ مقصودآنها اي              آوردن پول قانونی            چنگ  به 

  وکار خود ادامه دهند." کسب داشته باشند تا به
که روی خود آنهاکشيده شده و             هائی که برای برات هدف آنها عبارت از اينست

آورند تا       دست  رسد وسيلة پرداخت به        مهلت آنها ازلحاظ موجودنبودن اعتبار سر می                  
ای   کنند. اگر خود آنها سرمايه            هکمتر از قيمت تصفي      مجبور نشوندکاالهای خود را به              

معادل ارزش        آورند زيرا بی        می  دست سرمايه بهبرکت وسايل پرداخت  ندارند مسلّماً به
که   نفسه همواره فقط بازتابی از اين خواست است                   کنند. تقاضای پول فی        دريافت می     

 ر از نظ  گردد. ازآنجا، حتّا با قطـع                شکل پول تحويل      طلب به    يا   کاال   ارزش از شکل       

شود. تنزيل      که ميان وام سرمايه و تنزيل وجود دارد نتيجه می           ها، تفاوت بزرگی بحران
فقط باعث تبديل مطالبات پولی از شکلی به شکل ديگر يا موجب تبديل مطالبات به                           

  گردد. پول واقعی می
  
] �� g��� 05�� $��6-	  � <*��  �+@ .�1
� )0�[& �6-	  �� �� �1�  
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-��    R'�  
	+G  .+�,� )2 (                  <� +Q1 �� �,  ��� *  ���CV � 
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)1( Norman 
)2( Loyd Overstone 
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 داشته است.
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کنيد   . "ممکن است لطفاً آنچه را که واقعاً تحت عنوان سرمايه تلقّی می                         ۳۷۴۴
وسيلة   هکه ب است :) "سرمايه عبارت ازکاالهای مختلفیاُوِرستونتوضيح دهيد؟ ـ (پاسخ 

 capital consists of various commodities by the means)افتد  وکار راه می آنهاکسب

of which trade is carried on)  های وسرمايةگردانی،کشتی دارد وجود استواری سرماية
زيست شما،    استوار هستند، وسايل های شما سرماية سازی شما، باراَندازهای شما، کشتی

  ند."ا غيره سرمايةگردانالبسة شما و
انگلستان دارد؟ ـ خير،           برای آوری زيان خارج پيامدهای . "آياحرکت طال به۳۷۴۵
  کلمه معنائی عقالنی پيوند داشته باشد."  که با اين تا هنگامی

  شود) ئیِ پول وارد میريکاردوکهنة  (حاال ديگر تئوری
کشورهای مختلف       يان که درجهان وجود دارد م  ... "درحالت عادی اوضاع، پولی

که در اثر وجود         نَحوی است    ها به   شود. اين نسبت      های معينی توزيع می        نسبت  جهان به   
سو و ديگرکشورهای        کشور معينی از يک       چنين توزيعی (توزيع پول) دادوستد ميان                   

ز      ا ن  به      جها ديگر فقط  مبادلـه          سوی  مناسبات  ت  درمی       صور مل             ای  آيـد. ولی عوا
                                                

)۱ ((David Barcly) Chapman  بانکدار انگليسی و يکی از شرکایDiskontbank .لندن 
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کند و هرگاه عوامل           گاه در اين توزيع تأثير می               به  گاه   اردکه    ای وجود د        کننده   مختل 
شود."    کشورهای ديگر روان می       سوی مشخص به کشور پول از مزبور بروز نمايد قسمتی

را درست       جنابعالی   بريد. اگرمن کار می . "اکنون حضرتعالی اصطالح پول را به ۳۷۴۶ـ 
چيزی را من زيان سرمايه             ـ چه  خوانديد؟      فهميده باشم اين مورد را زيان سرمايه می                  

ام. اگر شما طال را         . "صدور طال را. ـ نه من چنين چيزی نگفته                ۳۷۴۷خواندم؟ " ـ        می 
 ای است.    ترديد صدور طال يک زيان سرمايه صورت بی کنيد درآن مثابه سرمايه تلقی به

آن  که پول جهانی از         دادن مقدار معينی از فلز بهادار است                   ولی مطلب برسر ازدست        
که يک تغيير در       فرموديد     از اين نمی      . "آيا جنابعالی پيش           ۳۷۴۸شود." ـ     تشکيل می  

.  ۳۷۴۹ای از تغيير در ارزشِ سرمايه است؟ ـ بله درست است. ـ        نرخ تنزيل نشانة ساده
طورکلّی نرخ تنزيل با تغيير در اندوختة طالی بانک انگلستان                          فرموديدکه به        "و نمی   

که نَوسانات     ام   درست است، ولی اين نکته را نيز قبالً متذکر شده                 کند؟ ـ بله      تغيير می  
اندازه ناچيز است..."              شود بی   کشور ناشی می     که از تغيير درکميت پول يک            نرخ بهره    

  ا در نظر دارد.)کميت طالی واقعی ر کند (پس دراينجا وقتی از پول صحبت می
رخ تنزيل برای مدت دراز             خواهيد بگوئيدکه هرگاه ن            . "بنابراين شما می        ۳۷۵۰

کاهشی در سرمايه روی داده           ولی موقّت به باالتر از نرخ عادی خود ترقی نمايد آنگاه
سرمايه و تقاضا       ای ازکلمه. ازآن پس نسبت ميان                کاهش در معنای ويژه          است؟ ـ يک

  یِپِ   درنتيجة افزايش تقاضا وقوع يابد نه در          امر که اين است ممکن است. ولی  يافته تغيير
  کميت سرمايه." کاهش 

ازآن  (ولی همين حاال گفته شده بودکه سرمايه = پول يا طالست و بازکمی پيش
که خود از      توضيح داده شده بودکه باالرفتن نرخ بهره ناشی از نرخ باالی سود است                             

  گيرد.) وکار يا سرمايه و نه از محدوديت آن سرچشمه می کسب گسترش
کامالً بسته     ويژه درنظر داريد؟ ـ اين     جنابعالی اکنون به. "چه نوع سرمايه را  ۳۷۵۱

شور ک  که  تاس   ای    من سرمايه   که هر شخص الزم دارد. منظور               ای است    به نوع سرمايه     
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دراختيار دارد تا بتواند به دادوستد خود ادامه دهد. و هرگاه اين تجارت دو برابر شود        
بايد امور ادامه يابد افزايش بزرگی                     وسيلة آن     که به   ای   ناچار بايد در تقاضای سرمايه            

  حاصل شود."
کند و سپس از تقاضای        وکار را دو برابر می              کسب  (اين بانکدار مکّار نخست            

وکار دو برابرگردد. وی همواره                    کسب    وسيلة آن    گويدکه بايد به       سخن می  ای   سرمايه   
کند   اضا می ) سرماية بزرگتری تق     لويدگيردکه نزد آقای (  نظر می ئی را در فقط مشتری

  وکار خود را دو برابر نمايد.) تا بتواندکسب
) سرمايه    لويد  "سرمايه مانند هرکاالی ديگر است" (ولی درست بنا به نظر آقای (    

کاالها چيز ديگری نيست) "قيمت سرمايه بنا به عرضه و تقاضا متغير                         غير از جميع     به 
کاالبودن     بار ازحيث يک د،کن پيدا می تغيير عنوان کاالها برحسب دو قيمت است" (پس

  خود و ديگربار ازلحاظ اينکه سرمايه است.)
طورکلّی با نَوسان درميزان             شوند به   می حاصل نرخ تنزيل که در نَوساناتی . " ۳۷۵۲

دارند. آيا سرماية منظور شما همين است؟            که در ذخيرة بانک قرار دارد بستگی طالئی
دست دهيدکه در بانک انگلستان ذخيرة                 نمونه به   توانيد يک      . "آيا می      ۳۷۵۳ـ نه." ـ    

حال نرخ تنزيل باال قرارگرفته باشد؟ ـ در                   بزرگی از سرمايه جمع شده باشد و درعين               
. "شما اظهار      ۳۷۵۴آيد." ـ      شود بلکه پول گرد می         بانک انگلستان سرمايه جمع نمی          

ت لطفاً بفرمائيد     کميت سرمايه است. خواهشمند اس           ايدکه نرخ بهره وابسته به              داشته  
آن اندوختة بزرگی        توانيد مثالی بزنيدکه طبق است وآيا می ای نوع سرمايه چه منظورتان

نرخ بهره باال قرارگرفته باشد؟ ـ بسيار  حال از طال در بانک وجود داشته باشد و درعين
نباشت طال در بانک با نرخ بهرة نازلی همراه باشد زيرا                                      محتمل است (آهان!) که ا

پول ـ سرمايه. در اينجا از زمانی صحبت                 سرمايه (يعنی       بودن تقاضای      ن ضعيف دورا    
آن    که طی   ) دورانی است        ۱۸۴۵و   ۱۸۴۴شودکه دوران رونق بوده است يعنی                    می 
افزاری را که به                    توان به      می  امکان تسلّط بر سرمايه              طور طبيعی اسباب يا  وسيلة آن 
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نرخ  ای ميان      ه داريدکه هيچ رابطه           . "پس شما عقيد     ۳۷۵۵وجود داردگردآورد." ـ                  
تنزيل و مقدار طالی اندوختة بانک وجود ندارد؟ ـ ممکن است ارتباطی وجود داشته          

وی درست اين اصل     ۱۸۴۴باشد ولی اين يک رابطة اصولی نيست"، (ولی قانون بانک
ار که دراختي      کرده بودکه نرخ بهره را بنا بر ميزان طالئی                     را برای بانک انگلستان معين         

بانک قرار دارد تنظيم نمايد) "ممکن است آنها ازلحاظ زمانی تصادف داشته باشند."                            
(there may be a coincidence of time)  که   خواهيد بگوئيد مشکلی       . "پس می     ۳۷۵۸ـ

دهد    کمبود پول در پِیِ ترقی نرخ تنزيل روی می                    هنگام   کشور به    برای بازرگانان اين            
پول نيست؟ ـ شما دو مسئله  يابی به عبارت از دست ست ولیسرمايه ادريافت  عبارت از

آوردن      دست  در به    ٭ آورم. شکل      اين نَحو باهم نمی       کنيدکه من به     را با هم مخلوط می       
آوردن نيز دشواری وجود دارد... مشکل                          دست  به  سرمايه است و همچنين برای پول           

شودکه    احدی می    آوردن سرمايه درصورتی مشکل و               دست  به  دريافت پول و دشواری  
  گردد." در دو پلّة مختلف روند خود ملحوظ

ای را     که سفته  دام افتاده است. نخستين مشکل اينست               اينجا ديگر ماهی سخت به       
عبارت از دشواری          کرد. اين       ای دريافت       کاال مساعده      گذاشتن   تنزيل نمود يا با وثيقه         

جای سرمايه است. و        به  دار تجارتی       سرمايه به پول يا تبديل يک عالمت ارزش          تبديل 
ازآنکه پول دريافت     گردد. ولی پس نرخ بهره بيان میاين دشواری ازجمله درباالبودن 

صورت آيا       شد مشکل دوم درکجاست؟ اگر سخن فقط برسر پرداخت است درآن                        
کسی در رهاکردن پول خود دچار اشکال شده است؟ و اگر غَرض دشواری درخريد  

شود؟ حتّا      هنگام بحران خريد دچار اشکال می                کسی به   هباشد آنگاه معلوم نيست چ         
گندم، پنبه      شدن قيمت   حالت ويژة گران           مسئله مربوط به         شودکه اين      اگر هم فرض     

نرخ  سرمايه يعنی    تواند در ارزشِ پول ـ              صورت اين دشواری نمی           وغيره است درآن         
  مشکل هم درست از  گردد. و اين کاال نمايان می بهـره نموده شود بلکه فقط در قيمت

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  دست دارد. خريداری در ما اکنون پول برای که شخص مفروض است آن راه حل شده
. "ولی مگر ترقی نرخ تنزيل خود يک مشکل اضافی برای دريافت پول                              ۳۷۶۰

آوردن پول اين يک مشکل اضافی است ولی اين مربوط                       دست  به  نيست؟ ـ البته برای        
که در درون آن مشکل             آيد نيست. اين فقط شکلی است          تصرف درمی      که به   به پولی   
  کند." می پيدا نمايش امروزی تمدن سرمايه درشرايط بغرنج آوردن دست به رای باضافی 

پذيرد   هارا می که ازسوئی سپرده است :) "بانکدار واسطیاُوِرستون(جواب .  ۳۷۶۳
شکل  به دهدکه آنها را         قرار می    سان مورد استفاده  بدين را ها سپردهديگر اين  و ازسوی

  سپاردکه غيره وغيره." میامانت  اشخاصی به دست به سرمايه
سان فهميم. وی پول را بدين      سرمايه میکه ما درک او را از  باألخره در اينجاست

-کمتر بدين    زبانی]     [چرب    سپارد" يا با مجاملة        امانت می  کندکه آن را "به به سرمايه بدل می

  دهد. که آن را با بهره قرض می سان
نرخ تنزيل ارتباط اساسی با تغيير در        در که تغيير  گفت ازآنکه پس اُوِرستونآقای 

مبلغ ذخيرة طالی بانک يا انبوه پول موجود ندارد بلکه دست باال ممکن است با هم                                
  گويد: تقارن زمانی داشته باشند باز می

پول                         ۳۸۰۵ بد ارزش           . "اگر درکشوری درنتيجة صادرات،  باال     کاهش يا آن 
  اين تغيير در ارزش پول تطبيق دهد."رود و بانک انگلستان مجبور است خود را با  می

نرخ بهره، زيرا ارزش پول    ديگرسخن در  يا به سرمايهمثابه  به(پس در ارزش پول 
  ماند.) در نسبت باکاالها يکسان باقی می مثابه پول به

  نرخ بهره را باال برده است."شودکه بانک  سان بيان میبدين"ازلحاظ فنی 
  کنم." ا با هم مخلوط نمی. "من هرگز اين دو موضوع ر ۳۸۱۹

کندکه هرگز ميان آنها       اين دليل ساده با هم مخلوط نمی سرمايه را بهيعنی پول و 
  تفاوتی قائل نيست.

کشور ضرورت      که برای تأمين وسايل زندگی             . "خرج مبلغ بسيار بزرگی            ۳۸۳۴
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  ."درواقع سرمايه بود) ۱۸۴۷که درسال  داشت (مقصودگندم است
ترديد در رابطة بسيار نزديکی با وضع اندوختة                       نرخ تنزيل بی     . "نَوسانات       ۳۸۴۱

طال (ذخيرة طـالی بانک انگلستان) هستند، زيرا وضع اندوختة نمودار افـزايش يا                                       
که درکشور پول          نسبتی  کشور وجود دارد. و به              که در يک     کاهش مقدار پولی است         

نرخ     رود، و      می   د يا باال   کن می تنزل پذيرد، ارزش پول کند ياکاهش می افزايش پيدا می
  سازد." تنزيل بانک خود را باآن منطبق می

طور قطع انکار       به  ۳۷۵۵کندکه در شمارة        پس دراينجا وی به چيزی اعتراف می      
  نموده بود.

  دهد." . "ميان اين دو رابطة بسيار نزديکی روی می ۳۸۴۲
ندوختة    وجود دارد و ا           ) ١( که در بخش صدور اسکناس          يعنی ميان مقدار طالئی         

. بنابراين وی دراينجا تغيير در نرخ بهره را از راه                           ) ٢( اسکناس در بخش عمليات بانکی   
گويد غلط است.      آنچه وی در اين مورد می              دهد. ولی      تغيير در مقدار پول توضيح می        

کندکاهش     کشور افزايش پيدا می           آنکه پولِ درگردش           سبب ممکن است اندوخته به        
کندکه مردم اسکناس بيشتری بگيرند و اندوختة                   پيدا می آنگاه مورد يابد. چنين چيزی

سرماية بانکی     رود زيرا         صورت نرخ بهره باال می           کاهش پيدا نکند. ولی درآن               فلزی  
تواند در اين         نمی  اُوِرستون    محدود شده است. اما           ۱۸۴۴بانک انگلستان بنا بر قانون            

  يچ ارتباطی با هم ندارند.کند، زيرا درنتيجة اين قانون دو بخش بانک ه باره صحبت
. "يک نرخ باالی سود همواره موجب پيدايش تقاضای بزرگ سرمايه                               ۳۸۵۹

  برد." سرمايه را باال میارزش  شود، و تقاضای بسيار سرمايه می
 اُوِرستون   آنچنانکه      نرخ بهره وتقاضای سرمايه،  پس باألخره دراينجا بستگی ميان 

                                                
 (بخش صدور اسکناس در بانک انگلستان).  issue department) در متن: ۱(

)۲ (Banking department .(ات بانکیبخش عملي) 
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در صنايع پنبه نرخ سود باالئی             ۴۵/ ۱۸۴۴سال  شود. مثالً در      کند، مطرح می      تصور می   
ای بود، پنبة خام         که درموردکاالهای پنبه             وجود داشت زيرا با وجود تقاضای زيادی                    

 اُوِرستون   خود    ازمواضع قبلی      سرمايه (ودريکیمانده بود. ارزش  ارزان بود و ارزان باقی
د) ولذا دراينجا         نام   وکار خود احتياج دارد سرمايه می                 کسب  آنچه را که هرکس برای        

داران ترقی نکرده بود. امکان داردکه نرخ سود وافر،                                کارخانه     ارزش پنبة خام برای           
وکار خود پول        کرده باشدکه برای توسعة کسب          يکی از صاحبان صنايع پنبه را تشويق

کرده است نه برای      سرمايه ترقیـ  پولتقاضای وی برای قرض نمايد. درنتيجة اين امر 
  چيز ديگر.

است اسکناس    ممکن   کاغذ   نباشد چنانکه   باشد وهم تواند هم پول . "طال می ۳۸۸۹
  باشد و هم نباشد."

 ۱۸۴۰ايدکه در      کرده    که شما از اصلی عدول         فهمم  . "آيا من درست می          ۳۸۹۶
بانک انگلستان     های درگردش          داشتيد مبنی برآنکه نَوسانات در اسکناس                معمول می   

  حد ازآن اصل عدول بلغ اندوختة طال باشد؟ ـ من تا ايننَوسانات مبايستی وابسته به  می
های درگردش        که بنا بر درجة اطالعات امروزی ما بايد به زمرة اسکناس                          … ام   کرده   

  اند." بانک انگلستان خوابيدهکه در اندوختة  کنيم هائی را اضافه همچنين آن اسکناس
  اسکناسنک بايد آنقدر آن با که طبق ای اين ديگر باالبود ندارد. حکم خودسرانه

شودکه صدور     ميليون، طبيعتاً موجب می         ۱۴اضافة    کندکه پشتوانة طال دارد به              چاپ  
های بانک با  نَوسانات اندوختة طال  نَوسان پيداکند. ولی "درجة اطالعات                                 اسکناس  

تواند     که بانک بر طبق اين حکم می          هائی   اسکناس  که ميزان      امروز ما" نشان داده است          
منتقل            آنچه را که بخش صدور اسکناس              کند (يعنی    چاپ   بانکی  به بخش عمليات 

نمايد) و ميان دو سرويس بانکی درگردش است و با  نَوسانات اندوختة طال تغيير                         می
به     می  تعيين     هيچ  کند،  از ديوارهای                    کنندة گردش اسکناس          وجه  نک   در خارج  با

است اکنون برای ادارة بانک               عیگردش واق که خارج گردش سان انگلستان نيست. بدين
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که اختالف آن باگردش واقعی در                 گردد وگردش ميان دو بخش بانک          تفاوت می بی
کند. برای دنيای خارج اين                کننده پيدا می      شود، جنبة تعيين     ميزان اندوخته نموده می            

دهد تا چه حد بانک         جهت اهميت داردکه اندوختة بانک نشان می            گردش فقط ازآن
شود و هنوز تا چه اندازه            نزديک می      اسکناس  ثر قانونی خود درمورد صدور           به حداک
  .٭توانند از بخش عمليات بانکی پول دريافت نمايند های بانک می مشتری

  دهد: را مثال درخشان ذيل نشان می اُوِرستونسوِء نيت  
نَ                                 ۴۲۴۳  بنا به نظر شما مقدار سرمايه از ماه تا ماه ديگر تا آن حد وسان . "آيا 

های اخير      گرددکه نظيرآن را در سال              کندکه موجب چنان تغيير در ارزش سرمايه                 می 
وتقاضای    شک رابطه ميان عرضه       ايم؟ ـ بی     کرده   نرخ تنزيل مشاهدههای  نَوساندرمورد 

کوتاه نيز نَوسان داشته باشد... اگر فردا فرانسه           های تواند حتّا درعرض مدت سرمايه می
شک فوراً    بی  واهد يک قرضة بسيار بزرگ بگيرد، درآن صورت                    خ  کندکه می    اعالم   

   نمايد." ، درانگلستان ايجاب میارزش پول، يعنی در ارزش سرمايهتغيير بزرگی را در 
  ميليون   ۳۰ناگهان برای منظور معينی احتياج به                کندکه   اگر فرانسه اعالم        .    ۴۲۴۵

علمی                      هيم  بخوا اگر  ه  رد، آنگا ده       کاال دا به      تري   ترين و سا را  ن  بيا يد          ن  با بريم  ر  کا
  پديد خواهد شد." سرمايهکه تقاضای بزرگی برای  بگوئيم

يک  کند   خواهد با قرضة خود خريداری              که فرانسه فرضاً می   ای سرمايه . " ۴۲۴۶

ديگراست.      چيز   کند  می   خريداری    را وسيله اين سرمايه که فرانسه بدان پولی است و چيز
گرديم که      ای برمی     کند يا نه؟ ـ ما باز به مسئلة کهنه            که تغيير می    آيا ارزش پول است          

  کميسيون."   تر است تا اين اتاق کنم برای دفتر مطالعاتی يک دانشمند مناسب گمان می 
  )١( شود ولی نه برای رفتن به اتاق مطالعات. و با اين جمله وی خارج می

                                                
� ٭+ #��$�%  *�I"'���J(" C" '�K�J(" (.�/("�+) .1�� �'2 3�4   
ودوم خواهد         درمورد سرمايه در پايان فصل سی               اُوِرستون    دربارة درهمی فکری            ) جزئيات بيشتر      ۱( 

 آمد. (ف. انگلس).
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وهفتم فصل بيست

  

  داری نقش اعتبار در توليد سرمايه
  
  
  
  

ايم    ساختن داشته    اعتبار، مجال مطرح       که تاکنون، دربارة سيستم  ئی کلّی اتمالحظ
  شرح زير است: به

I  .      ترازسازی نرخ         بودن در هم        اعتباری برای واسطه           ت پيدايش سيستم     ضرور
  داری بر پاية آن قرار دارد. که مجموع توليد سرمايه ترازی سود يا درحرکت اين هم

II . را کاهش هزينهون.های د  
که خود دارای         های اساسی دوران خود پول است ازآن لحاظ                      ـ يکی از هزينه     ۱

  شود. جوئی می وسيلة اعتبار صرفه ای به گانه نَحوِ سه ارزش است. پول به
  کامل پول در قسمت اعظمی از معامالت. الف. از راه غيبت

 ۲مارة   آنچه ضمن ش    اين مطلب با     ١وسيلة تسريع درگردش وسيلة دوران.                 ب. به   
                                                

 ۱۸۱۸فرانک و در        ۱۰۶۵۳۸۰۰۰بالغ بر    ۱۸۱۲ـ "متوسط اسکناس درگردش بانک فرانسه درسال                   ۱
 ۱۸۱۲ها در    ها و پرداخت       گردش پول، مجموع وصولی     که شد درحالی فرانک می ۱۰۱۲۰۵۰۰۰بالغ بر

شد. بنابراين فعاليت اين           فرانک می     ۹۶۶۵۰۳۰۰۰۰بالغ بر     ۱۸۱۸بود و در       ۲۸۳۷۷۱۲۰۰۰از عبارت 
 ←است. ناظم بزرگ سرعت دوران اعتبار  ۱:  ۳مانند  ۱۸۱۲سال نسبت به ۱۸۱۸دوران درفرانسة سال
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کند. تسريع ازسوئی جنبة فنی دارد، يعنی هرگاه ميزان            بيان خواهد شد قسماً تطبيق می
که واسطة مصرف آنها اعتبار است يکسان               و مقدار معامالت واقعی درموردکاالهائی              

کفايت    باقی بماند، آنگاه مقدارکمتری پول يا عالئم پولی برای انجام همان خدمت                                  
کنيک سيستم بانکی پيوند دارد. ازسوی ديگر اعتبار بر شتاب                     کند. اين مسئله با ت          می 

  کند. گردش پول را تسريع می افزايد و بدين وسيله کاالها می سرعت دگرسانی
  جای پول طال. کاغذ به سازی ج. از راه جانشين

وسيلة اعتبار و عالوه         کاال به    های   ـ تسريع در مراحل مختلفة دوران يا دگرسانی               ۲
طورکلّی. (از        وسيلة آن تسريع در روند بازتوليد به                 به های سرمايه و      انیبرآن در دگرس

که اعمال خريدوفروش برای مدت درازتری از هم                            دهد   سوی ديگر اعتبار امکان می          
 ٭سازد.) موجب تُرنجش         جدا نگاهداشته شوند و از اين راه پاية سودبازی را فراهم می    

نقباض) ذخيره ـ مايه می               امری       (ا نظر ملحوظ               می  که  شود،  از دو نقطه  گردد:     تواند 
آن   گردش و ازسوی ديگر ازلحاظ محدودساختن                    مثابه تقليل ميزان واسط         ازسوئی به    

  ١که همواره بايد در شکل پول وجود داشته باشد. جزئی از سرمايه

                                                                                                       
توان توضيح داد چرا يک فشار شديد روی بازار پول معموالً با يک                              که می   است... از اينجاست →

  (The Currency Theory reviewed etc., p. 65)کالن تقارن دارد."   دوران
های  وجودآمدندکه بليط بانک به ۳۰۰کبير تقريباً در بريتانيای ۱۸۴۳و سپتامبر ۱۸۳۳ـ ميان سپتامبر سال 

و  های بانک درحدود دو ميليون               گردش بليط     بانکی ويژة خود را صادر نمودند. نتيجة آن اين شدکه         
 ۱۸۴۳ليرة استرلينگ و در پايان      ۳۶۰۳۵۲۴۴گردش بالغ بر اين ۱۸۳۳کاهش يافت. درآخر سپتامبر  نيم

انگيز دوران اسکاتلندی          ) ـ "فعاليت شگفت۵۳ (همانجا، ص گرديد ليرة استرلينگ ۳۳۵۱۸۵۴۴بالغ بر 
دهدکه در انگلستان        کار پولی انجام         ليرة استرلينگ همان ميزان  ۱۰۰سازدکه با  اين دوران را قادر می

 جنبة فنی عمل است.) ). اين مطلب اخير فقط مربوط به۵۵ليرة استرلينگ الزم دارد. (همانجا، ص ۴۰۰
�� 3�4 2'� ��1. (+�")/�.) ٭+< #��$�%  

 

يفة واسط الزم بود همواره بيشتر از               که برای انجام وظ           ای   ها مبلغ سرمايه     ـ  "پيش از تأسيس بانک        ۱
 (Economist", 1845, p. 238")کاالها الزم داشت."   ن واقعیمبلغی بودکه دورا
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III .  های سهامی. پيامد: تأسيس شرکت  
جداگانه      های   ی سرمايه   که برا    هائی   العادة مقياس توليد و تصدی             گسترش فوق    ـ ۱
  گرديد. دولت بود شراکتی تصدی که سابقاً تحت حال مؤسساتی پذيرنبود. درعين امکان

جمعی توليد قرار دارد وگردآئی اجتماعی                       که ماهيتاً بر اساس شيوة         ـ سرمايه  ۲
سرماية اجتماعی        دارد، دراينجا مستقيماً شکل       می مفروض را کار توليد ونيروهای وسايل

که مستقيماً شريک     گيرد (سرماية افرادی            خود می    مقابل سرماية خصوصی به       در نقطة   
به           اجتماعی در نقطة مقابل مؤسسات              صورت مؤسسات      هستند) و مؤسسات سرمايه 

مثابه مالکيت خصوصی در        آيند. اين امر عبارت از حذف سرمايه به                    خصوصی درمی    
  داری است. درون مرزهای خود شيوة توليد سرمايه

شدن  مبدل    غير و    سرماية    ياکارگذار    مدير دار واقعاً وارد درکار به يل سرمايهـ تبد۳
با اينکه منافع      داران صرف. حتّا          پول ـ سرمايه    داران مالک به مالکين ساده يا به            سرمايه
تصدی يعنی مجموع      کنند متضمن بهره و نفع       دريافت می      داران      که اين سرمايه      سهامی 

عبارت است، يا بايد عبارت باشد، از يک دستمزد ساده            سود است (زيرا حقوق مدير 
آن مانند قيمت هرکار ديگر در بازار       که قيمت يافته ای ازکار تخصص در ازاِء نوع ويژه

شود، يعنی     کلّ سود فقط در شکل بهره وصول می            گردد) معذلک اين          کار تنظيم می    
ديگرکامالً از عمل در          گرددکه اکنون        ای پرداخت می        مثابه پاداش مالکيت سرمايه           به 

از مالکيت      صورت مديرعامل        روند واقعی توليد جدا شده، همچنانکه اين وظيفه به                      
که جزئی از سود است و         تنها بهره    گرديده است. سود، (ولی ديگر نه                سرمايه تفکيک   

کار   صورت تملّک سادة اضافه        آورد) به       دست می   گيرنده به     توجيه خود را از سود وام      
-از بيگانگی      شود يعنی   می   سرمايه ناشی   توليد به وسايل تبديل گرددکه از ان میغير نماي

مثابه ملک غير در        توليد نسبت به توليدکنندگان واقعی، از تضاد آن به                        يافتن وسايل    
  ٭گرفته تا آخرين روزمزد) هستند از مديرعامل  درتوليد فعال واقعاً که افرادی مقابل همة

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ست. (بازنويس)ز نامعلوم ااين پرانت رکتاب، محلِّ بازشدند ٭
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های سهامی، عمل از مالکيت سرمايه جدا شده است                   گيرد. در شرکت        سرچشمه می  
که نتيجة     کارکامالً جداست. اين امر              توليد و اضافه       مالکيت وسايل       ولذا کار نيز از         

دهد برای      را تشکيل می     گذار الزمی        داری است، نقطه         باالترين تکامل توليد سرمايه           
مثابه مالکيت خصوصی      بازآمدن سرمايه تحت مالکيت توليدکنندگان، ولی ديگر نه به

که با هم شريک هستند،        مثابه مالکيت توليدکنندگانی            توليدکنندگان منفرد بلکه به           
اجتماعی بالواسطة آنها. ازسوی ديگر اين امر نقطة گذاری است برای     مثابه مالکيت به

ت سرمايه بستگی داشت                        شدن تمام وظايفی  لمبدند بازتوليد تاکنون با مالکيوکه در ر
  به وظايف توليدکنندگان مشارک، به وظايف اجتماعی.

ازآنکه جلوتر رويم اين نکته را که ازلحاظ اقتصادی اهميت دارد متذکر                                    پيش 
  شويم:

اين مورد سود صرفاً شکل بهره به                  نظر به   رد، حتّا آنچنان       گي  خود می    اينکه در 
اين يکی از عللی است        آورند. و        بار می    که فقط بهره به      پذير است    هائی امکان      تصدی  

که درآنها        کند زيرا اين قبيل مؤسسات           که از تنزل نرخ عمومی سود جلوگيری می                  
که   سرماية ثابت با اين عظمت نسبت به سرماية متغير قرارگرفته است حتماً الزم نيست         

  ختن نرخ عمومی سود واردگردند.ترازسا در هم
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داری در درون خود شيوة توليد                    شيوة توليد سرمايه        اين امر عبارت از جذب             
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آورد و      که انتفاِء خود را خود پيش می  داری است ولذا عبارت از تضادی است سرمايه
گردد. با       ايان می   سوی شکل توليد جديد نم       ای به     مثابه نقطة گذار ساده         در نظر اول به       

ها   کند. در برخی از محيط           که تضاد مزبور در عمل نيز تظاهر می               همين خصلت است   
مالی     آريستوکراسی       کند. يک    آورد ولذا مداخلة دولت را ايجاب می   انحصار پيش می

که   ريزان، مؤسسين و مديرانی             ها را در سيمای طرح          تازه، يک نوع جديدی از انگل               
شيادی و     وعيار    يک سيستم تمام     آورد.      وجود می     هستند، به     دارا     را    سمت  اسماً اين     فقط 

نمايد.    نيرنگ در رابطه با مسئلة بنيادگذاری، صدور سهام و دادوستد سهام، ايجاد  می          
  کنترل مالکيت خصوصی. اين وضع عبارت از توليد خصوصی است بدون

IV که نوع حذف صنعت خصوصی بر مب .  قطع نظر از سيستم سهامی ــ نای خود
های توليدی نوئی را          يابد و محيط     گسترش می    که  ميزانی    داری است و به     سيستم سرمايه

دار ياکسی       سرمايه   سازد ــ اعتبار برای تک           گيرد صنعت خصوصی را نابود می           فرامی   
يابی مطلق     شود، در درون مرزهای مشخص، دست        دار تلقی می مثابه يک سرمايه که به

١غير ولذا برکار غير ومالکيت سرماية غير بر
سرماية خود،       بر  سازد. استيال نه را فراهم می 

                                                
کنيد و دارائی         در تايمز توجه       ۱۸۵۷های يک سال بحرانی مانند سال             ـ مثالً به سياهة ورشکستگی     ۱

و آنان مقايسه نمائيد. ـ "درحقيقت قوة خريد دارندگان سرمايه  شخصی ورشکستگان را با مبلغ قروض
  کند." بازی آشنائی ندارند تجاوز می که با بازارهای سفته مراتب از تصورکسانی اعتبار به

(Tooke, "Inquiry into the Currency Principle", p. 79)  
وکار عادی خود شهرت دارد و در رشتة خويش از                       کسب  که به داشتن سرماية کافی برای             کس  "آن  

کاالهای خود داشته باشد و اگر   که شامة خوبی درمورد ترقی بار خوبی برخوردار است درصورتیاعت
-خريد تواند دست به واحوال مساعدی برخوردار شود می درآغاز ودرجريان سودبازی خود از اوضاع

داران،  ) "کارخانه۱۳۶باشند." (همانجا، ص ای داشته العاده فوق وسعت سرماية وی به نسبت بزندکه هائی
آنکه  جای کنندکه خيلی باالتر از سرمايةآنهاست... امروز سرمايه به عامالتی میبازرگانان وغيره همه م

شود."  آن اعتبار خوب ساخته می که برروی است ای حدود معامالت يک بنگاه تجارتی باشد بيشتر پايه
 ).۱۳۳۳، ص۱۸۴۷(اکونوميست 
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بخشد. خود سرمايه،         او می    سرماية اجتماعی، تسلّط برکار اجتماعی را نيز به                      بلکه بر  
 که واقعاً شخص دراختيار دارد ويا در پندار و باور عمومی صاحب   ای خواه آن سرمايه

درمورد      ويژه     به   امر   آيد. اين       درمی     اعتبار     ای زيربن     ت صور  به   رود، فقط      می   شمار  به   آن   
گذرد،     که قسمت اعظم محصول اجتماعی از زير دست آن می                فروشی، تجارت عمده

بيش در درون شيوة          و  که هنوزکم     کند. همة موازين، کلّية داليل ايضاحی                  صدق می  
سودباز    شود. آنچه عمده بازرگان            داری توجيه داشت دراينجا ناپديد می         توليد سرمايه

سان  نيست بلکه دارائی اجتماعی است. بدين                 خود  اندازد عبارت از مال                خطر می   به 
شود، زيرا سودباز مزبور،             انداز نيز پوچ می         آمدن سرمايه از پس         حکم مربوط به بيرون

�-4�Y 0�@  �j     [ انداز نمايند.         کندکه ديگران برای وی پس              عکس، طَلَب می     درست به   

        ���>� U	 ��� 0I Z�Q&            )��p�5 ) 0� U� 0I ���'�   ����9 )١ (
   ]9            �� .�,  <�+Q� * 
� 
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کشد واکنون خود وسيلة اعتبار    رخ می که سودباز به تجملی ] 5

پرهيز. تصوراتی   امساک واست بر حکم ديگر مبنی بر  آشکاری گرديده است تکذيب
هنوز معنائی دارند در اينجا کامالً                  داری      تر توليد سرمايه      که در مرحلة کم رشديافته          

ها   گردند. کاميابی يا عدم موفقيت هردو در اينجا به تمرکز سرمايه                           خالی از معنی می      
                                                

رن نوزدهم روی داده و در که در فرانسة اواخر ق عبارت ازکالهبرداری بزرگی است پاناما) شيادی ۱(
که  اند. داستان از اين قرار است رتبه، کارمندان و مطبوعات دست داشته ای از دولتمردان عالی آن عده

(عامل حفرکانال        Ferdinand de Lesseps  دولوسپس    فردينان    ديپلمات، مهندس و پيمانکار معروف        
ده و مقادير هنگفتی از اين بابت سهام     سهامی تشکيل داشرکت  پانامابرای حفرکانال  ۱۸۷۹سوئز) در

که شرکت    کشيد و معلوم شد  کار شرکت مزبور به ورشکست يکباره ۱۸۸۸فروخته بود. در پايان سال 
سهامداران     پول از زيادی ورشکست مبالغ وجلوگيری از خود مالی بد وضع پوشاندن برای مزبور سهامی

رتبة دولتی رِشوِه داده است. اين رسوائی بزرگ                     لیوزير فرانسه و ديگر مأموران عا را به چند نخست
و چند نفر از اشخاص درجة دوم ازسوی دادگستری    لوسپسمالی شد و فقط  عناوين مختلفه ماست به

 گذاشته شد. سان روی اين رسوائی سرپوش فرانسه محکوم شدند و بدين
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ت از  گردد. در اينجا سلب مالکي           يد در بزرگترين ابعاد می         انجامد ولذا موجب خلع می
کند.   کوچک و متوسط سرايت می         داران      توليدکنندگان مستقيم فراتر رفته به سرمايه                

دادن     داری است و هدف آن تحقّق            اين سلب مالکيت مبدأ عزيمت شيوة توليد سرمايه
توليد از همة افراد سلب        که سرانجام مالکيت وسايل نَحوی اين سلب مالکيت است به به

توليد خصوصی و     تکامل توليد اجتماعی ديگر از صورت وسايل                 که با    شود، وسايلی    
توليدی    صورت وسايل  توانند به شوند و فقط می بودن خارج می حاصل توليد خصوصی

اجتماعی     ولذا همچنانکه محصول        دارند توليدکنندگان مشارک قرار دردست  باشندکه
لکيت در درون خود          شمارآيند. ولی اين سلب ما           آنان به     آنها هستند ملک اجتماعی         

يابدکه درآن مالکيت اجتماعی                 داری با سيمای متناقضی نمايش می              سيستم سرمايه  
اين عدة معـدود         از پيش به       شود، و اعتبار بيش         وسيلة عدة معـدودی تصاحب می            به 

اينکه در اينجا مالکيت در قالب سهام                دهد. نظر به       آزمايان محض می         خصلت بخت  
های   شودکه درآن ماهی         می  بازی بورس آن صرفاً نتيجة وانتقال نقلوجوددارد، حرکت و

شوند. درسيستم      گرگان بورس بلعيده می وسيلة نهنگان وگوسفندان ازسوی کوچک به 
  صورت مالکيت     توليد اجتماعی به       درآن وسايل       که  قديم،    سهامی ازابتدا تضاد با شکل          

کل سهامی خود باز در درون            ش کنند، وجود دارد ولی تحول به                تظاهر می    خصوصی 
ثروت    اجتماعی    آنکه تضاد ميان خصلت        جای گرفتار است ولذا به داری سرمايه  مرزهای

  ريزد. و دارائی خصوصی را حلّ کند آن را فقط در قالب نوئی می
گسست با شکل    نخستين  کارگران       های تعاونی       در درون شکل قديم، کارخانه               

های واقعی خود تمام نقائص     جا در سازمان عتاً همهآنکه آنها طبي رغم قديم هستند، علی
کنند و لزوماً بايد هم بازسازی نمايند. ولی تضاد ميان                        سيستم موجود را بازسازی می           

ها حذف شده است، ولواينکه اين امر بدواً فقط در   کارخانه سرمايه وکار در درون اين
ار خود هستند، يعنی         د  سرمايه  صورت شرکت،      کارگران به          يابد که    شکلی تحقّق می  

بارورساختن                  وسايل   دهند.    خود مورد استفاده قرار می                کار متعلّق به        توليد را برای 
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تکامل نيروهای        دهند چگونه درمرحلة معينی از    کارگران نشان می تعاونی های کارخانه
 مادیِ بارآور و اَشکال توليد اجتماعی منطبق با آن، طبيعتاً از يک شيوة توليد معين                                  

که از    داری     کارخانه      پذيرد. بدون سيستم        آيد و تکامل می       وجود می     شيوة توليد نوئی به 
وجودآيد همچنانکه         توانست به  نمی خيزد،کارخانة تعاونی برمی داری سرمايه توليد شيوة

شود امکان بروز نداشت.     که از همين شيوة توليد ناشی می اعتباری اين امر بدون سيستم
های خصوصی     درعين اينکه پاية اساسی تبديل تدريجی تصدی                  اين سيستم اعتباری       

مؤسسات   تدريجی    است، وسيلةگسترش      داری   سرمايه های سهامی شرکت به داری  سرمايه
داری و      دهد. مؤسسات سهامی سرمايه         دست می   کمابيش ملّی نيز به      مقياس  تعاونی را به

داری به       ر از شيوة توليد سرمايه        گذا   مثابه اَشکال     های تعاونی را بايد به       کارخانه همچنين
صورت منفی و     شيوة اشتراکی تلقی نمود با اين تفاوت که در مؤسسات اولی تضاد به             

  نَحوِ مثبت از ميان برداشته شده است. در مؤسسات دومی به
نَحوِ نهان    ما تاکنون تکامل سيستم اعتباری و الغاِء مالکيت سرمايه را که درآن به        

آينده      ايم. در فصول        دررابطه با سرماية صنعتی مورد توجه قرار داده                       جا دارد، عمدتاً        
آور    خود و تأثير اعتبار را بر سرماية بهره           خودیِ آور به اعتبار را در رابطه با سرماية بهره

آورد مورد بحث قرار خواهيم داد. و در اين باره           دست می که در اين مورد به و شکلی
  اقتصادی داده شود. باز بايد برخی تذکرات صرفاً

  بدواً اين تذکر:
توليد و افراط در سودبازی تجاری           مثابه محور عمدة اضافه اگر سيستم اعتباری به

روند بازتوليدکه بنا بر سرِشت خود قابل انعطاف                  که   جهت است   آمد فقط ازآن        درمی 
دان سبب اين     شود، و درواقع ب           پيش رانده می       است در اينجا تا منتها حد خود قهراً به              

کار برده      وسيلة کسانی به     گيردکه جزئی از سرماية اجتماعی به                روی انجام می         زياده    
نَحوِ ديگری غير از روِش مالک خصوصی                شودکه مالک آن نيستند ولذا کامالً به               می 

 سنجد. را می     اش   اندرکار باشد با احتياط حدود سرمايه کنندکه اگرخود دست عمل می



     سومکاپيتال. جلد     ۶۸۰

  

که بر پاية خصلت متناقض توليد              که باروریِ سرمايه آنگاه              آيـد   یاز اينجا چنين برم        
سازد   داری قرارگرفته است،گسترش واقعاً آزاد را فقط تا نقطة معينی مجاز می                 سرمايه

وسيلة سيستم   دهدکه پيوسته به      توليد تشکيل می  برابر ولذا درواقع مانع و سدی ذاتی در
سيستم اعتباری، تکامل مادی نيروهای بارآور و                      بنابراين      ) ١( شود.   اعتباری شکسته می     

های مادی شکل جديد توليد را             که پِی   کند. عواملی      تشکيل بازار جهانی را تسريع می             
-ريزند و راندن آنها تا درجة معينی از تکامل، وظيفة تاريخی شيوة توليد سرمايه                                  می 

  داری است. 
عتباری در اينست                 نبة سيستم ا از      خصلت دوجا ئی سيستم مزبور موتور        سو  که 

کشی ازکار غير، تبديل آن به                شدن از راه بهره          داری، متمول         پيشرفت توليد سرمايه       
ترينسيستم سودبازی و شيادی، و محدودساختن هرلحظه بيشتر تعداد          ترين و عظيم ناب

دهندة    کنند، ولی ازسوی ديگرتشکيل            ه ثروت اجتماعی را غارت می              ک    اقليتی است   
که به مدافعان   سوی يک شيوة توليد نوين. ـ اين دو جنبگی است است بهگذاری  شکلِ

نَحوِ مطبوعی خصلت مختلط شياد و        ، به  ) ٣( پرر   ايزاک    گرفته تا      ) ٢(   الو  عمدة اعتبار از        
  بخشد. پيامبر می

  
�  

  
  

                                                
)۱ (Th. Chalmers 

)۲ (Law, John of Lauriston )۱۶۷۱ بازرس ۱۷۲۰تا  ۱۷۱۹که از سال  صاددان انگليسی) ـ اقت۱۷۲۹ـ  
بود و درنتيجة اقدامات سودجويانه در مورد صدور پول                                     به              کلّ مالية فـرانسه  نسه را  کاغذی فـرا

 کشاند. ورشکست

)۳ (Péreire, Isaac )۱۸۰۸ـ بانکدار و مرد سياسی فرانسه.۱۸۸۰ـ ( 
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وهشتم فصل بيست

  

  وسايل دوران و سرمايه 
  

  فوالرتون وتوک نگرش 
  
  
  

گذارند و      تفاوت می     وغيره ميان دوران و سرمايه              ن  ويلسو   ، ١توک  که   سان  بدان   
                                                

وپنجم همين جلد      (به فصل بيست   ۳۹۰صفحة را که در  توکـ  ما در اينجا آن قسمت از مستخرجة ۱
 کنيم: صورت اصلی ذکر می ايم به آورده زبان آلمانی رجوع شود) به

 

"The business of bankers, setting aside the issue of promissory notes payable on 

demand, may be divided into two branches, corresponding with the distinction pointed 

out by Dr. (Adam) Smith of the transactions between dealers and dealers, and between 

dealers and consumers, one branch of the bankers’ business is to collect capital from 

those who have not immediate employment for it, and to distribute or transfer it to those 

who have. The other branch is to receive deposits of the incomes of their customers, 

and to pay out the amount, as it wanted for expenditure by the latter in the objects of 

their consumption… the former being a circulation of capital, the latter of currency." 

(Tooke, "Inquiry into the Currency Principle", p. 36) 
بانکداران  آنگاه امور کنارگذاريم هستند پرداخت تقاضا قابل محض به راکه های بانک (هرگاه صدور بليط

 ←معامالت ميان      درمورد اسميث) آدام بندی دکتر ( است به دو شعبه تقسيم شودکه با تقسيم ممکن
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طور   منزلة پول ـ سرمايه به    مثابه پول و به که ميان وسايل دوران به آن اختالفاتی را همراه
گويند) وجود     آنچنانکه انگليسيان می ، Moneyd capital( آور چون سرماية بهره کلّی و
  کند. ای را ايجاب می گانهريزند، تشخيص دو می طور مغشوش درهم دارد به

  

 مسکوک مثابه    که واسطة خرج درآمد قرارگيرد به                 از سوئی وسيلة دوران آنگاه             
بازرگانان        کنندة خصوصی و     رابطة معامله ميان مصرف          بنابراين کند و می  (پول)گردش

                                                                                                       
بانکداران  از فعاليت رشته کند. يک می کنندگان تطبيق بازرگان ومصرف  وبازرگان وميان ازرگانب →

که برای آن محل استفادة فوری ندارند و توزيع يا انتقال آن  عبارت ازگردآوری سرماية کسانی است
مشتريان خود     که امکان استفادة ازآن را دارند. رشتة ديگر عبارت از دريافت درآمد     کسانی سرمايه به

کنند...  می احتياج پيدا خود که برای مصرف ميزانی بر آنان بنا پرداخت مبلغ مزبور به سپرده و صورت به
  گردش پول است.) فعاليت اولی عبارت ازگردش سرمايه است وآخری

  اولی عبارت است از:
 "the concentration of capital on the one hand and the distribution of it on the other"  

 آن ازسوی ديگر) و دومی عبارت است از: سو و توزيع (گردآئی سرمايه از يک

   administering the circulation for local purposes of the district", (p. 37"همانجا (
  های اطراف). (مباشرت درگردش برای نيازمندی

ی دارای اثری دربارة سيستم بانکی) به نگرشِ                      ، نويسندة انگليس        Kinnear(   نير  کی در قسمت ذيل      
مثابه    رود تا دو عمل اساساً متفاوت را انجام دهد. به         کار می شود: "پول به مراتب نزديکتر می درست به

وسيلة آن انتقاالت سرمايه           که به وسيلة مبادله ميان بازرگانان و بازرگانان، پول عبارت از افزاری است
که   کاال. ولی پولی        ادلة مبلغ معينی سرمايه به پول در ازاِء همان مبلغ سرمايه به        گيرد، يعنی مب انجام می

است سرمايه نيست بلکه  کاررفته کنندگان به برای پرداخت دستمزد يا فروش ميان بازرگانان و مصرف
ت صور  رود. اين پول به          کار می    منظور مخارج روزانه به    که به  درآمد است، يعنی جزئی از درآمدکلّ

تواند وسيلة دوران           که در معنای دقيق می         کند و تنها اين پول است          استفادة مدامِ روزانه گردش می                
(currency)           بسته به ارادة بانک يا ديگر صاحبان                        های سرمايه     خوانده شود. مساعده ای منحصراً وا

ا قرض           زير است ـ  يه  می           سرما هميشه پيدا  ن                  دهندگان  ا ور د يل  وسا ن  ولی ميزا به       شوند ـ  بسته  ا و
  منظور هزينة روزانه درگردش است." که ميان آن پول به های جامعه است نيازمندی

  

(J. G. Kinnear: "The Crisis and the Currency", London, 1847, p. 3, 4) 
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بازرگانانی می            که شامل همه     فروش است،       خُرده    کنندگان    که به مصرف       شود  جور 
کنندگان    متفاوت بامصرف       خصوصی درمفهومی     کنندگان مصرف عنی بهفروشند ــ ي می

، در وظيفة      شود  جانشين سرمايه میمولّد يا توليدکنندگان. در اينجا پول، با اينکه دائماً 
کشور همواره برای انجام اين وظيفه             جزِء معينی از پول يک کند. گردش می مسکوک

شودکه هيچگاه همان       کاتی تشکيل می    مسکو  رود با اينکه اين جزء از تک               کار می    به 
مثابه    شود، خواه به        می  انتقال سرمايه     که پول واسط       آنگاه    عکس  مسکوکات نيستند. به      

گردد. بنابراين          مثابه وسيلة پرداخت، سرمايه می            وسيلة خريد (وسيلة دوران) وخواه به              
يلة خريد   عنوان وس     سازد نه وظيفة آن به          آنچه پول مزبور را از مسکوک متفاوت می                   

مثابه وسيلة پرداخت، زيرا ممکن است پول ميان بازرگان و بازرگان نيز                                 است و نه به    
مثابه وسيلة خريد عمل        که بازرگانان مزبور نقداً از يکديگر خريد نمايند به                     درصورتی

منزلة وسيلة پرداخت        کننده نيز به که ميان بازرگان ومصرف است همچنين ممکن کند و
شود و سپس    شود و درآمد بدواً صرف می             نسيه معامله می      صورت   به که   درآيد آنگاه       
تنها جانشين     که درمورد دوم پول مزبور نه                 گردد. لذا تفاوت در اينجاست     پرداخت می

مثابه    شود بلکه ازسوی ديگر يعنی در طرف خريدار نيز به                    سرماية طرف فروشنده می        
شکل تفاوت از اختالف ميان           گردد. پس درواقع            ريز می    شود و پيش    سرمايه خرج می

جزئی     سرمايه، زيرا    ميان دوران و اختالف است نه از پولی سرمايه شکل و پولی درآمد
منزلة     مثابه واسط ميان بازرگانان و همچنين به       است به کميت مشخص که ازلحاظ از پول

 وظيفة   دو    کند و بنابراين در هر           گردش می     کنندگان و بازرگانان            مصرف  واسط ميان     
انواع     توک  کند. پس در نگرش        می صورت يکسان عمل به ازلحاظ دوران مزبور، پول

  ها جاگرفته است: مختلفی از درهمی
  ای، سبب اختالط تخصيصات وظيفه ـ به۱
  دادن مسئلة کميت پولِ درگردش در هردو وظيفه با هم. ـ از جهت مداخله۲
۳                     رانی       ـ درنتيجة واردساختن مسئلة رابطة نسبی درموردکميوکه در    ت وسايل د
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  هردو وظيفه ولذا در هردو محيط روند بازتوليد درگردش هستند.
که پول در يک         اين معنی    ای، به     درمورد اول ـ اختالط در تخصيصات وظيفه                    

و در شکل ديگر سرمايه است. تا آنجاکه پول در اين                (currency)شکل وسيلة دوران 
کار   منظور صرف درآمد و يا برای انتقال سرمايه به                   هکند، خواه ب يا آن وظيفه عمل می

مثابه وسيلة خريد و يا در مقام            رود، چه در خريد و فروش يا در پرداخت باشد، چه به    
بودن    کلمه عبارت از وسيلة دوران              معنای وسيع    کار رود، عمل آن به    وسيلة پرداخت به
کننده دارد مبنی بر اينکه       يافتکننده و يا در پرداخت که پول در ذهن است. تخصيصی

منزلة سرمايه يا درآمد است، مطلقاً تغييری در اين مطلب                       پول برای شخص مزبور به          
  محيط   دو    که در    هائی   آيد. بااينکه انواع پول         درمی دو صورت نيز به دهد واين وضع نمی

ز ای، ا     کنند مختلف هستند، همان قطعه پول، مثالً يک اسکناس پنج ليره                    گردش می    
دهد. اين امر         شود و متناوباً هردو وظيفه را انجام می                  محيطی به محيط ديگر منتقل می       

تواند     فروش شکل پولی سرماية خود را فقط می               ناپذير است زيرا تاجر خُرده              اجتناب   
گفت   توان    کند. می    های خود دريافت می          صورت پول خُردی درآوردکه از مشتری                به

-فروشی است. خُرده   معنای خاص همانا محيط خُرده گردشِ پول خُرد به که مرکز ثقل

فروش برای مبادله همواره به پول خُرد نياز دارد و دائماً نيز از خريدکنندگان خود                                           
شده درفلزی      فروش پول، يعنی سکّة ضرب      کند. ولی تاجر خُرده پول خُرد دريافت می

ای   های يک ليره      هدارد، مثالً در انگلستان سکّ             نيزکه واحد ارزش است، دريافت می                  
های   ای. اين سکّه      ليره   ۱۰يا   ۵های    ويژه اسکناس      مبالغ پائين به      وحتّا اسکناس، منتها به       

اضافة مقداری پول خُرد زائد هرروز يا هر هفته به بانک مورد                               ها به   طال يا اسکناس    
خويش    های  شود وخريدهای خودرا باحواله روی موجودی سپرده اش سپرده می معامله

وسيلة افراد مردم در خصلت              ها نيز به    های طال و اسکناس       ازد. ولی همين سکّه       پرد   می 
طور مستقيم يا      ها به   صورت شکل پولیِ درآمد آنها دائماً از بانک              شان به کننده مصرف

وسيلة   های ريز برای پرداخت دستمزد به                 شود (مثالً پول      کشيده می    غيرمستقيم بيرون     
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سان  کندکه بدين     فروش جريان پيدا می          سوی تجار خُرده       داران) و دائماً باز به              کارخانه
حال از نو درآمد خود را نيز سامان                    يک بار ديگر قسمتی از سرمايه خود و درعين                   

  دهند. می
هنگامی    کلّی دور افتاده است. فقط به         به توکاين وضع اخير مهم است و از نظر 

شود (کتاب     گذاری می      ه سرمايه  مثابه پول ـ سرماي       که درآغاز روند بازتوليد، پول به                   
صورت خالص وجود دارد و بس. زيرا کاالهای                        سرمايه به   دوم بخش يکم) ارزش ـ            

پنهان است.کاالی         آن   نيز درالی ارزش سرمايه نيست بلکه اضافه توليدشده تنها متضمن
ست اي   است، سرمايه     قبالًبوده    که ايست است بلکه سرمايه نفسه سرمايه تنها فی توليدشده نه

فروش در      که منبع درآمد نيز در پيکر آن تجسم يافته است. بنابراين آنچه را که خُرده          
کند   کاالی خود، واگذار می     گردد، يعنی در مقابل سوی او برمی که از نو به مقابل پولی

  اضافة درآمد است. اضافة سود، سرمايه به برای وی سرمايه به
گردد    فروش برمی      سوی تاجر خُرده يان بهکه پول وارد درجر گذشته آنگاه از اين 

  سازد. شکل پولی سرماية وی را دوباره برقرار می
گردش    مثابه   درآمد و به        گردش مثابه که ميان دوران به تفاوتی ساختن بنابراين مبدل

سرمايه وجود دارد به اختالف ميان دوران و سرمايه، از بنياد غلط است. اين شيوة بيان   
گيردکه وی تنها مسئله را از ديدگاه بانکداری نگاه                           جا سرچشمه می  ازآن     توک  نزد   
های بانکدار مزبور          های ويژة بانکی خود است. مبلغ بليط                کندکه صادرکنندة بليط        می 

کند (ولواينکه همواره  وسيلة دوران عمل می مثابه که همواره در دست مردم است و به
-دارد. بليط   چاپ برای وی خرج برنمی های ديگری باشد)، جزکاغذ و مرکّب از بليط

  نام خود صادر نموده و به            طلب (سفته)هائی هستندکه وی به           های مزبور عبارت از فتَه            
ای برای      مثابه وسيله     سان به   آورند و بدين         جريان انداخته است ولی برای او پول می                     

فرق دارند، اعم از         ها با سرماية وی اين بليطرود. اما  کار می اش به بارورساختن سرمايه
که برای وی       آنکه سرمايه مال خود او باشد يا نزد او سپرده شده باشد. از اينجاست                             
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وجه    هيچ که به است آيد، ولی اين تفاوتی ای ميان دوران و سرمايه پديد می تفاوت ويژه
  گويد سروکاری ندارد. می توک ويژه با آنچه نفسه و به با تعاريف مفهومی فی

سان شکل نقدیِ درآمد عمل          که پول به     بی مختلف ــ يعنی اين مسئله    يا تخصيص
مثابه وسيلة دوران      پول به درخصلت تغييری  سرمايه ــ بدواً هيچ پولی  شکل کند ويا به می

دارد. درست         دهد. پول اين خصلت را در اجرای هرکدام از اين وظايف نگاه می              نمی
منزلة    شود بيشتر به    دی درآمد وارد جريان می              مثابه شکل نق    که به که پول هنگامی است

کند و اين درنتيجة     کلمه (مسکوک، سيلة خريد) عمل می معنای خاص وسيلة دوران به
کنندگان درآمد،         که اکثر خرج        جهت است   ها و نيز ازآن پراکندگی خريدها و فروش

اسبات جهان   که در من     کارگران، نسبتاً کمتر امکان خريد نسيه دارند، درحالی                            يعنی 
گردآئی    سرمايه است، قسماً ازجهت که وسيلة دوران شکل پولی بازرگانی، يعنی جائی

مثابه وسيلة پرداخت عمل           طور عمده به        علّت سيستم اعتبار حاکم، پول به             و قسماً به   
مثابه وسيلة خريد   وسيلة پرداخت است باپول به کند. ولی تفاوت پول ازحيث اينکه می

تفاوت ميان پول و  که ذاتی پول است و دخلی به است ان) عبارت از تفاوتی(وسيلة دور
و در بازرگانی         ای     هفروشی بيشتر مسکوک مسی و نقر سرمايه ندارد. از اينکه در خُرده

سو و طال را     توان تفاوت ميان نقره و مس را از يک                   عمده بيشتر طال دوران دارد نمی               
  سرمايه تلقی نمود. ازسوی ديگر تفاوت ميان دوران و

دادن مسئلة کميت پولِ درگردش در هردو وظيفه با هم:                          درمورد دوم ـ دخالت            
عنوان وسيلة      مثابه وسيلة خريد و خواه به           تاآنجاکه پول وارد درگردش است، خواه به           

-سامان   کند ــ چه دراين محيط يا محيط ديگر بگردد و چه در وظيفة به        پرداخت عمل

کميت ميزان موردگردش، تابع همان قوانينی          ا سرمايه باشد ــ ازلحاظرساندن درآمد ي 
هنگام مطالعة دوران سادة کاالها درکتاب اول، فصل سوم، بند دوم،                       که سابقاً به است

مثابه خريد و      گردش ولذا تعداد تکرار همان وظيفه به                    بيان شده است. درجة سرعت          
نيز     عين، حجم خريدوفروش          کمک مسکوکات واحد در زمان م                 پرداخت به       و  ها 
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کننده و سرانجام موازنة             کاالهای دوران           های   زمان، مجموعة قيمت         های هم    پرداخت    
کنندة حجم     پا شوند، در هردو حالت تعيين             که بايد در زمان واحد پابه               هائی   پرداخت    

سان عمل    که بدين    ). مسئلة اينکه آيا پولی          کارِنسی   پولی هستندکه درگردش است (             
اهميت    درآمد، بی      است يا دارنده معرف سرمايه کننده يا دريافت کند برای پرداخت می

برحسب     ساده    طور   درگردش به    پولِ حجم دهد. نمی تغييری مطلب اصل است ومطلقاً در
  گردد. مثابه وسيلة خريد و پرداخت تعيين می اش به وظيفه

دو    که در هر     ورانی    کميت وسايل د      مورد     مورد سوم ـ مسئلة رابطة نسبی در              در  
دوران ازلحاظ           محيط   هستند. هردو   محيط روند بازتوليد درگردش وظيفه ولذا درهردو

شوند مبيِّن    که خرج می     درونی با هم پيوستگی دارند زيرا ازسوئی حجم درآمدهائی                          
که در توليد و بازرگانی             هائی   دامنة مصرف هستند و ازسوی ديگر مقدار حجم سرمايه

و  باشند. با وجود اين، اوضاع              ارند نمايانگر ابعاد و سرعت روند بازتوليد می                     دوران د      
که در هردو وظيفه يا محيط درگردش است يا بر     کميت حجم پولی احوال واحد روی

طور متفاوت      کنند) به    کميت دوران (آنچنانکه انگليسيان در زبان بانکی بيان می                          روی   
توک  دست   کند. و اين خود بهانة ديگری به               ير می وحتّا در جهات مقابل يکديگر تأث             

امرکه آقايان          را دربارة دوران و سرمايه توجيه نمايد. اين          خود دهد تا تفکيک باطل می
شود  آن نمی    وجه دليل    هيچ کنند به دوچيز مختلف را باهم مخلوط می )١(تئوری کارنسی

  که، مسائل مزبور را ازلحاظ مفهومی مختلف تلقّی نمائيم.
يابی و پرتوانی روند بازتوليد، اشتغال       رونق، بسط وتوسعة بزرگ، شتاب اَدوار در

تر   را به پائين       آن     تنزل   رود و افتدکه دستمزد باال می است. غالباً اتفاق می کامل کارگران 
حال   کند. درعين      می   است جبران  داده اَدوار ديگر بازرگانی روی که در ازسطح متوسط

  کند، قيمت    طورکلّی ترقّی می       به داران نيز رشد بسيار دارد. مصرف        درآمدهای سرمايه
رود. نتيجتاً کميت پول         وکار باال می       کنندة کسب    های تعيين    کاالها نيز، الاقل در رشته       

                                                
)1( Currency – Theorie 
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که سرعت بيشتر دوران   کند درحالی درگردش، الاقلّ در درون مرزهای معين، نمو می
اينکه    نمايد. نظر به گردنده ايجاد می حجم وسايلنوبة خود حدودی درمقابل افزايش  به

بتدا به                     آن جزئی از درآمد اجتماعی                 از دستمـزد تشکيل يافته است، از ا وسيلـة   که 
شود،   ريز می    صورت پول پيش     داران صنعتی در شکل سرماية متغير و همواره بهسرمايه

نبايد اين را دو بار           گردش خود است. ولی ما           اَدوار رونق مستلزم پول بيشتری برای     در
گردش سرماية متغير الزم است و            که برای  مثابه پولی ساب آوريم، يعنی يک بار بهح به

عنوان    که به   گردش درآمدکارگران ضرور است. پولی                    که برای     مثابه پولی     بار ديگر به     
از   شود و پس    کارگران پرداخت شده است در دادوستدکوچک خرج می                         دستمزد به   

شود، تقريباً      کوچک واسطه انواع معامالت بينابينی می                های   دورپيمائی     آنکه در درون     
رونق، برگشت   اَدوار گردد. در ها برمی بانک بازرگانان به خُرده صورت سپردة هرهفته به
تسهيالت   به  هان شود و بنابراين نياز آ          دردسر انجام می   داران صنعتی بی سرمايه پول برای

يد پول بيشتری برای دستمزدهای خود بپردازند، به                        شودکه با    پولی ازآنجا ناشی نمی         
  سرماية متغيرخود نيازمند هستند. پول بيشتری برای دوران

که برای     رونق، حجم وسايل دورانی                اَدوار       که در    نتيجة کلّی عبارت از اينست          
  کند. طور قطع نمو می کردن درآمد الزم است به خرج

سرمايه الزم است ولذا تنها ميان            برای انتقال        که  اما درمورد آن قسمت از دوران          
دارترين       کش  حال   درعين    رين معامالت    ييرد، اين دورة ش       گ داران انجام می سرمايه خود

مستقيماً   دار    و سرمايه   دار     ترين دوران اعتبار است. سرعت دوران ميان سرمايه                         آسان    و 
ها   تسوية پرداخت       که برای  رانیدو حجم وسايل گردد و بنابراين تنظيم می وسيلة اعتبار به

کند. اين حجم ممکن         کاهش پيدا می      وحتّا برای خريدهای نقدی الزم است بِالنِسبِه                   
طور مطلق افزايش يابد ولی درهرصورت بِالنِسبِه و درمقايسه با توسعة روند                                  است به  

های هنگفت و بسيار بزرگ بدون مداخلة                  پذيرد. ازسوئی پرداخت بازتوليدکاهش می
روند وجود دارد همان   که در تحرک بزرگی ديگر نظر به گيرد، و ازسوی ول انجام میپ
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تری   ، حرکت سريع     مثابه وسيلة پرداخت        مثابه وسيلة خريد و چه به          مقدار پول، چه به         
ها   سرمايه  آورد. حجم واحدی از پول واسطة برگشت تعداد بزرگی از تک دست می به

  .گردد می
گيرد. بااينکه       انجام می (full)وکمال  گردش پول تمام ها دورهقبيل  مجموعاً دراين

شود، در     طور نسبی ترنجيده می        ای) گردش پول الاقل به              (انتقال سرمايه       IIدر قسمت    
  کند. گسترش پيدا می  مطلق طور درآمد) به (خرج Iقسمت 

ها   روندبازتوليد ديديم، برگشت هنگام بررسی به)١(يکم دوم بخش چنانکه درکتاب
موجب     . اعتبار     G – W – Ǵصورت  به هستند، پول به استحالة مجددکاالـ سرمايه نمايانگر

شکل پول از وابستگی به زمان واقعیِ بازگشت رهاگردد، و                            شودکه بازگشت به        می 
داران صنعتی و هم دربارة بازرگانان صادق است. هرکدام از                               اين هم درمورد سرمايه     

او به پول بدل شده         ازآنکه برای شخص    کاالی او پيش نابراينفروشند. ب اين دو نسيه می
يابد.    سوی او بازگشت نموده باشد، انتقال می                 باشد ولذا قبل ازآنکه در شکل پول به               

صورت سرماية      کااليش خواه به        خرد ولذا ازلحاظ او ارزش   ازسوی ديگر وی نسيه می
رزش مزبور واقعاً به پول تبديل                ازآنکه ا      کاالـ سرمايه، پيش        صورت   بارآور و خواه به           

است.   يافته   موقع پرداخته شده باشد دوباره استحاله   کاال به  ازآنکه قيمت شده باشد، پيش
بازرگان      خُرده     گيرد.    دردسر انجام می        آسانی و بی      های رونق بازگشت به          در اين دوره        

واردکنندة مواد          دار به     دار وکارخانه         کارخانه به فروش عمده فروش، با اطمينان به عمده
   پس های سريع و مطمئن همواره مدتی             کنند. ظاهر بازگشت        خام وغيره، پرداخت می        

جريان افتاده دوام پيدا               که به   وسيلة اعتباری      از آنکه واقعيت آن منتفی شده است، به                
ها   کنند. بانک     پر می  های واقعی را         بازگشت   های اعتباری جای          کند زيرا بازگشت        می 
برند. مراجعه        می   مطلب بو    نقد، به    دهند تا پول     که مشتريانشان بيشتر سفته میاين محض به

                                                
 يسی] .عد همين بازنوب به ۵۶۹و بعد [ازصفحة  ۳۲۹سرمايه، ترجمة فارسی، جلد دوم، ص  ) ۱(
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  آورده شده است. )١( ۳۹۸که فوقاً در صفحة  ليوِرپولکنيد به اظهارات رئيس بانک  
  

 هائی   ايم بياوريم: "در دوران           راکه سابقاً متذکّرشده که باز آنچه است دراينجا الزم
که   کند، درحالی       کاالها نمو می    قيمت از گردش پول تندتر دارد سرعت که اعتبار تفوق

نمايد." ["دربارة انتقاد                کاالها کُندتر از سرعت دوران تنزل می                    کاهش اعتبار قيمت        با 
   )٢( ] .۸۴،  ۸۳، ص۱۸۵۹اقتصاد سياسی"، 

ها   ترنجد، قيمت     می  Iشمارة     آيد.گردش  وجود می عکس به حالت بحران دورة در
شود،   آيند. عدة کارگران شاغل محدود می                  ها پائين می     و نيز دستمزد    کنند   تنزل می   

اثر اعتبارِکاهنده          در    IIکند. بالعکس درگردش شمارة      کاهش پيدا می حجم معامالت
 نآ  اکنون نزديکتر به         که ما هم    ای است    شود. اين نکته       نيز به تسهيالت پولی زياد می           

  پردازيم. می
که باکُندیِ     کاهش اعتبار،کاهشی    هنگام که به يستدراين باره هيچگونه ترديدی ن

، يعنی خرج درآمد،           Iکه برای شمارة         گردد، حجم دورانی            روند بازتوليد قرين می           
، يعنی انتقال سرمايه،        IIکه درمورد شمارة  کند، درحالی ضرورت داردکاهش پيدا می

 فوالرتون    حکم باآنچه    يناندازه ا نمايد. ولی اکنون بايد ديد تاچه حجم مزبور ترقی می
  اند همانی دارد: کرده و ديگران مطرح

کامالً    "تقاضا برای استقراض سرمايه و تقاضا برای وسايل دوران اضافی چيزهای             
  ٣شوند."  مختلفی هستند و اغلب با يکديگر جمع نمی

                                                
 وپنجم همين بخش. کنيد به فصل بيست ) نگاه۱(

 است.  "Zur Kritik der politischen Ökonomie") اشاره به اثر مارکس تحت عنوان: ۲(

    A demand for capital on loan and a demand for additional circulation are quite"ـ         ۳
   distinct things, and not often found associated", (Fullarton, I. C. p. 82  ـ (عنوان فصل پنجم ـ

گرفتن اعتبار (يعنی تقاضای وام سرمايه)  شودکه تقاضا برای اگـر تصور  "درواقـع خطای بزرگی است
 ←آيند.     می   با تقاضا برای وسايل دوران اضافی يکسان است يا اينکه اين دو تقاضا غالباً با هم پيش                
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چيز   که همه   که با يکديگر اختالف بسيار دارند. آنگاه                   ناشی از شرايط ويژة خود است             هرتقاضا    → 

صورت  کارند، درآن ها مشغول کنند، وکارخانه ها ترقی می است، دستمزدها باال هستند، قيمت شکوفان
را   ئی  وارد جريان شود تا وظايف اضافی  وسايل دورانگرددکه يک مقدار اضافی از  معموالً الزم می

طور عمده در مرحلة          پذيرنيست انجام دهد. ولی به           ها تفکيک که از ضرورت بسط و ازدياد پرداخت
 [پر]   کنند، بازارها ممتَلی         خودنمائی می       ها شروع به که دشواری متأخری از دور بازرگانی است، آنگاه

گيری سرمايه     رای مساعدهها ب رود و فشار بر بانک اند،که نرخ بهره باال می هاکُند شده است و برگشت 
وسيلة ديگری     های بانکی خود به        که بانک عادت ندارد جز از طريق بليط          کند. درست است بروز می

معنای امتناع از دادن            دادن سرمايه متوسل شود و بنابراين امتناع از صدور بليط بانک به                 برای مساعده
چيز بنا بر مقتضيات بازار          ارگرفت ديگر همه  که اعطای اعتبار مورد موافقت قر آنگاه اعتبار است. ولی

باشد دوباره  ماند واگر وسيلة دوران مورد استفاده قرار نگرفته می خود باقی حال گيرد. قرضه به انجام می
تواند هرکس  پارلمانی می های گزارش بسيارسطحی مطالعة ازاينرو يک يابد. سوی صادرکننده راه می به

که در اختيار بانک انگلستان است بيشتر درجهت  زدکه مقدار اوراق بهاداریرا در اين باره متقاعد سا
کند تا در همگامی با آن. بنابراين، مثال اين                       های درگردش بانک مزبور حرکت می                  معکوس بليط   

های ايالتی برای آن چنان اهميت زياد قائل هستند،                        که بانک      ای نيست    بنگاه بزرگ استثنا بر قاعده           
های  که بليط های درگردش خود، مادامی تواند برحجم بليط آن هيچ بانکی نمی که طبق یا يعنی قاعده

حد تجاوز نمايد  چنانچه ازاين سازند، بياَفزايد واالّ گردش بليط را برآورده می های عادی مزبور هدف
اوراق     کند وآنها را ازفروش مقداری از                    مجبور است تمام مساعدات اضافی را ازسرماية خود تقبل                      

گذاری بيشتر در اوراق بهادار تأمين نمايد.  که در اندوخته دارد و يا از راه انصراف از سرمايه بهاداری 
ام   ترتيب داده       ۱۸۴۰و ۱۸۳۳های پارلمانی برای فاصلة زمانی ميان سال  گزارش که من از روی جدولی

رسانند  بات میاث که اين حقيقت را به  هائی رتباً مثالام م  آن استناد نموده و در يکی از صفحات پيشين به
جای ديگر معاف   که مرا از مراجعه به دهد. ولی از ميان آنها دو مورد چنان چشمگير است دست می به

نقدی بانک برای نگاهداری اعتبار و مواجهه با                         وسائل   ۱۸۳۷که در سوم ژانوية           دارد. هنگامی         می 
که بابت قرضه و تنزيل          هائی   پرداخت      يده بود، پيش     حداکثر وخامت رس         های بازار پول به           دشواری    

که از زمان       داد، مبلغی      ليرة استرلينگ نشان می        ۱۷۰۲۲۰۰۰انجام شده بود مبلغ وحشتناکی را معادل         
به   با                ۱۸۱۵ـ ۱۷۹۳بعد هرگز ديده نشده بود (مقصود جنگ                   جنگ  بر  برا است. مترجم) و تقريباً 

 ←ليرةاسترلينگ  ۱۷۰۷۶۰۰۰و دراين مدت درسطح نازلشدکه صادرشده بود  هائی می مجموع بليط
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هنگام   که درمورد اولين حالت مذکور در باال، يعنی به     بدواً اين نکته روشن است
گردان بايد افزايش يابد، تقاضا نسبت به وسايل دوران                          که حجم وسايل     ونق، آنگاه      ر 

که در    دار از حسابی        کارخانه     که هرگاه يک   کند. ولی اين نکته نيز روشن است نمو می
کند، زيرا بايد سرماية بيشتری             بانک دارد مقدار بيشتری طال يا اسکناس برداشت می                     

که تقاضای او برای سرمايـه               آن نيست      معنای   امر به   در شکل پول صرف نمايد" اين            
اش را     که سرمايه    ای   افزايش يافته است بلکه فقط تقاضای وی درمورد اين شکل ويژه              

شودکه    ئی می   کند فزونی پيداکرده است. تقاضا فقط مربوط به شکل فنی                      خرج می   
پيشرفت مختلف    نسبت   ريزد. همچنانکه به         دوران می        سان به   اش را بدان         وی سرمايه    

                                                                                                       
از              بی  →  بود.  با        گردش اسکناسی می       ۱۸۳۳ژوئن     ۴ديگر در      سوی    تغيير باقی مانده  بر  بينيم برا

ليرة استرلينگ       ۹۷۲۰۰۰مبلغ   که فقط متکی بر اوراق بهادار خصوصی به                 ليرة استرلينگ   ۱۸۸۹۲۰۰۰
، فوالرتون       کند." (     نگوئيم با حداقلّ نيم قرن اخير، تطبيق می                ترين حد، اگر       است ولذا تقريباً با پائين

اعتبار)  اعطای (تقاضای "demand for pecuniary accomodation"يک  ) ـ اينکه۹۸ ،۹۷همانجا، ص
وغيره    توک، ويلسون (آنچه "demand for gold"بودن در تقاضای طال   وجه مالزمه با يکسان هيچ به

رئيس  ، (Weguelin) وِگلينآقای  زيرين از اظهارات توان می که است رد، امری خوانند) ندا سرمايه می
روز متوالی)  ها تاحدود اين مبلغ (روزانه يک ميليون طی سه لّ بانک انگلستان دريافت: "تنزيل سفتهک 

بيشتر  مبلغ   داد اگر مردم خواستار دوران فعالی به                      اندوختة بانک (اندوختة اسکناسی) را تقليل نمی                   
ها و   صورت با پادرميانی بانک           شد درغيراين      ها داده می    که بابت تنزيل سفته هائی بودند. اسکناس نمی

که هدف اين معامالت صدور طال نباشد و اگر در                   گشت. درصورتی       ها دوباره برمی         وسيلة سپرده    به 
به          آنکه اسکناس     جای   که مردم به      نَحوی   شد به  کشور سراسيمگی حکمفرما نمی        داخل    های خود را 
نمی               بانک   نگاه  تأثير                        ها بسپارند آنها را محکم  ندوخته  ا داشتند آنگاه چنين معامالت هنگفتی در 

گيرد بدون  کند و اين امر مستمراً انجام می تواند روزی يک ميليون و نيم تنزيل کرد." ـ "بانک می نمی
برمی       ص ها به   کوچکترين تأثيری در اندوخته داشته باشد. اسکناس                      آنکه   تنها        ورت سپرده  گردند و 

  دهد عبارت از واريز پول از حسابی به حساب ديگر است."  که روی می تغييری
("Report on Bank Acts, 1857", Evidence Nr. 241, 500) 

 ها در اينجا فقط وسيلة انتقال اعتبارات هستند. بنابراين اسکناس



           ۶۹۳کارل مارکس    

  

 

حجم بيشتری    کشور به    سيستم اعتباری مثالً همان سرماية متغير، همان دستمزد، در يک   
دوران احتياج دارد تاکشور ديگر، مثالً درانگلستان بيشتر از اسکاتلند، درآلمان             وسايل

که همان سرماية فعال در روند بازتوليد                 بيشتر از انگلستان. همچنين درکشاورزی است
  سب فصول مختلف برای انجام وظايف خود به مقادير متفاوتی پول نياز دارد.برح

وجه    هيچ  کند نادرست است. به        اين تقابل را مطرح می          فوالرتون     طورکه     آن   ولی  
گفتة او دورة رکود           که بنا به    تقاضای خيلی زياد برای قرضه عبارت ازآن چيزی نيست 

دست   که اين تقاضا در دورة رونق به                سازد بلکه سهولتی     را از دورة رونق متفاوت می                
آيد    وجود می     که پس از پيدايش رکود برای ارضاِء تقاضا به                     ئی  آورد و دشواری           می 

-آنست. توسعة شگرف سيستم اعتباری طی دوران رونق ولذا باالرفتن فوق                               مشخّص 

که عرضه در اين قبيل          ای   العادة تقاضا برای سرماية استقراضی وآمادگی داوطلبانه                           
که موجب انسداد اعتبار در              دهد، درست آن چيزی است            ها در اختيار قرار می            وره   د 

که مشخّص اين      گردد. بنابراين تفاوت در ابعاد تقاضا برای وام نيست                           زمان رکود می       
  دو دوره است.

که در زمان رونق،      ايم تمايز اين دو دوره بدواً دراينست چنانکه سابقاً متذکّر شده
کند و در     کنندگان و بازرگانان تفوق پيدا می                 دوران ميان مصرف            تقاضا برای وسايل      

کند. در     داران برتری پيدا می             دوران ميان سرمايه           رفت، تقاضا برای وسايل            دورة پس     
  پذيرد. يابد و دومی افزايش می کاهش می وکار، اولی دورة رکودکسب
به        فوالرتون      حاال آنچه       ن  به مسئله      و ديگـرا هميت       کنند  ی می ای تلقـ    مثا ا کـه 

که   سان  کند بدين    ها بروز می       که در اين قبيل دوره             ای است    کننده دارد پديده            تعيين 
يابد    انگلستان افـزايش می          ها در نزد بانک        و سفته   ها  يعنی وثايق وام         securitiesوقتی   

ز   نک      گـردش اسکناس        ا با می     های  تضمينات                 کاسته  ميـزان  لعکس. ولی  با و  شود 
پولی، يعنی سفته             نمايا   منـة تسهيالت  تنزيل      نگر دا بل                های  شده و مساعدات در مقا

در صفحة    ۹۰که فوقاً ضمن زيرنويس        در قسمتی    فوالرتون     اوراق بهادار رايج است.                
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در اختيار     که     (securities)  مقدار اوراق بهاداری              :  گويد   ايم چنين می کرده نقل)  ١( ۴۳۶
و اين     ندنک  می  تغيير   آن    های   بليط  گردش معکوسدرجهت  غالباً ندستبانک انگلستان ه

براينکه     شده مبنی    پذيرفته    خصوصی های مدتهاست نزد بانک که است ای امر مؤيد قاعده
 های   که بنابرنيازمندی        خود ازحدود معينی       های بليطتواند درمورد صدور  نمی بانکی هيچ

باالتر از اين ميزان اعتبار    شود تجاو نمايد، ولی هرگاه بخواهد مشتريان بانک تعيين می
که اين اعتبارات را از سرمايه خود بردارد ولذا يا بايد اوراق بهادار را  بدهد ناچار است
گذاری روی        صورت صرف سرمايه      هائی استفاده نمايدکه درغيراين                نقدکند يا از پول       
  شد. اوراق بهادار می

فهمد.   وان سرمايه چه می  عن تحت فوالرتونشودکه  نکته نيز روشن می دراينجا اين
-بليط وسيلة  از اين به تواند بيش اين معناکه بانک نمی چه معناست؟ به دراينجا سرمايه به

های پرداخت است و طبعاً برای او خرجی ندارد،  بانکی ويژة خود،که فقط وعده های 
وش که ازفر دهد؟ با پول نقدی پس باچه وسيله اعتبار می ازآن پرداخت نمايد. ولی پيش

شود، يعنی با فروش اوراق قرضة دولتی، سهام                    اندوختة بانک حاصل می       )٢(تضمينات
فروشد؟    چيزی می    آورند. اما اين اوراق را در برابر چه                        که بهره    و ديگر اوراق بهاداری

شوند مانند     که قانوناً وسيلة پرداخت تلقی می              های بانکی      در برابر پول، طال يا بليط             
دهد درکلّية حاالت         که بانک مساعده می        ستان. بنابراين آنچه        های بانک انگل    اسکناس

دهد. چنانچه   پول است. ولی اين پول اکنون جزئی از سرماية خود بانک را تشکيل می
است. درصورتی   ملموس بودن اعتباری صورت پول باشد درآن پرداخت بانک طال پيش

اند زيرا بانک         مايندة سرمايه    های مزبور ن آنگاه بليط اعتبار درشکل بليط بانک باشد که 
                                                

به چاپ اول کاپيتال است. در اين ترجمه                     کتاب ذکر شده مربوط          که در متن     ) شمارة صفحاتی    ۱( 
 همين بازنويسی] . ۶۹۰[صفحة  ۴۹۱صفحة 

صورت   که ما ترجمة آن را به    در متن ذکر شده  securitiesجا کلمة انگليسی  ) در اين قسمت همه ۲(
 ايم. تضمينات آورده
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های   آوری را انتقال داده است. بليط                  در برابر آن يک ارزش واقعی يعنی اوراق بهره                         
شود قسمت  های خصوصی روان می سوی بانک اوراق بهادار به  که از راه فروش بانکی

 های ويژة     های بانک انگلستان يا بليط           تواند از چيز ديگری غير از بليط               اعظم آن نمی     
باشد زيرا به               آنها تشکيل شده  بليط   دشواری ممکن       خود  بل            است  های ديگر درمقا

اوراق بهادار پذيرفته شوند. ولی اگر اين عمليات مربوط به خود بانک انگلستان باشد               
گردند مستلزم خرج سرمايه            سوی بانک برمی      که به   های ويژة آن         بليط   صورت  درآن    
های خاص     اين بانک انگلستان بدين وسيله بليط             آور است. عالوه بر           اوراق بهره     يعنی 

  ها را مصرف      آورد. هرگاه بانک انگلستان دوباره اين بليط       خود را ازگردش بيرون می
  صورت  های پيشين بدهد درآن           جای بليط    های نو به     کند و يا معادل همان مبلغ بليط            

نمودار سرمايه       های مزبور هم درصورتی             های مزبور نمودار سرمايه هستند. بليط                بليط 
که پس از     داران پرداخت شوند و هم بعداً آنگاه                    طور مساعده به سرمايه          هستندکه به   

گذاری جديد در اوراق               کاهش تقاضا، برای سرمايه           هنگام   چنين تسهيالت پولی و به       
. درتمام اين مواردکلمة سرمايه در اينجا فقط در مفهوم     بهادار مورد استفاده قرارگيرند

که بانکدار مجبور است بيش از اعتبار سادة خود        اين معنی کاررفته است به آن به بانکی
  وام دهد.

های   که بانک انگلستان تمام اعتبارات خود را با اسکناس           اين مطلب دانسته است
القاعده به       های بانک علی      دهد. حاال اگر با وجود اين،گردش اسکناس              خود انجام می

نسبت اعتباراتی       آنست ولذا به دست که در و وثايقیشده  های تنزيل نسبت افزايش سفته 
که درجريان است         هائی   سرنوشت اسکناس     صورت  که داده است، کاهش يابد، درآن       

  گردند؟ سوی بانک برمی چه خواهد بود و چگونه به
-که اگر تقاضا برای تسهيالت پولی از يک موازنة نامساعد پرداخت    بدواً بگوئيم

مطلب    صورت  باشد ولذا موجب صدور طال گردد، درآن                   گرفته    های ملّی سرچشمه     
ها در خود بانک       شوند. اسکناس ها نزول می ها در ازاِء اسکناس بسيار ساده است. سفته
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گردد. اين عمل عيناً           شوند و طال صادر می       به طال بدل می       در بخش صدور اسکناس        
طال    ون واسطة اسکناس       ها مستقيماً و بد     هنگام نزول سفته       که بانک به     همانند آنست    

 ۱۰تا   ۷که در برخی موارد از             ای از اين قبيل ــ        پرداخت نموده باشد. تقاضای فزاينده             
  ای هم درگردش داخلی             ليره   ۵رسد ــ طبيعتاً يک اسکناس       ميليون ليرة استرلينگ می       

کند نه    ريز می    کند. اگر در اين موردگفته شودکه بانک سرمايه پيش     کشور اضافه نمی
اينکه بانک نه اعتبار بلکه ارزش               ای دارد. يکی         گفتار معنای دوگانه         لة دوران، اينوسي

نزد   که  ای   کند، يعنی با جزئی از سرماية ويژة خود يا از سرمايه                         ريز می    واقعی پيش    
کند برای     ريز می    که بانک پيش     نمايد. ديگرآنکه پولی          بانک سپرده شده پرداخت می       

المللی است، يعنی پول جهانی است و  لکه برای دوران بينکشور نيست ب  دوران داخلی
ای خود، در ماديت فلزی خود                 گنجينه    برای اين منظور پول بايد همواره در شکل                    

که پول فقط شکل ارزش ندارد بلکه خودش عين                    وجود داشته باشد، يعنی در شکلی    
طال هم برای بانک        که در شکل پول تجلّی يافته است. با اينکه اکنون اين  ارزش است

سرماية   هم برای تاجر صادرکنندة طال معرف سرمايه است، يعنی سرماية بانکی يا                             
مثابه    سرمايه نيست بلکه به     مثابه    شود به   آن مربوط می        که به   بازرگانی است، تقاضائی          

کندکه بازارهای         ای بروز می       تقاضا درست درلحظه     است. اين مطلق پول تقاضای شکل
اند. بنابراين آنچه مورد              پذير پرآکندگی يافته         سرماية انگليسی سامان      کاالـ   خارجی از     
عمومی     کاالی  شکل در پولمثابه  بلکه به سرمايهمثابه  است ولی نه به سرمايهتقاضاست 

خروج   بهاست. پس     گران     صورت فلز    آن به    بازار جهانی، و اين عبارت از شکل بدویِ         
 A mere questionوغيره تحت عنوان توک ،فوالرتونکه  نيست چيزی ازآن طال عبارت

of capital از   عبارت     بلکه  کنند می قلمداد سرمايه) سادة مسئلة (يکa question of money 

دارد.       عهده   را به     انجام وظيفة خاصی         پول    است ولو اينکه در اينجا            مسئلة پول)      (يک  
کشور نيست      ن داخلی    ، مسئلة دورا      تئوری    کارِنسی   اينکه اين امر، بنا به نظر هواداران                    

کندکه آن را يک مسئلة سادة            و ديگران را ثابت نمی             فوالرتون      وجه ادعای         هيچ  به 
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که پول وسيلـة پرداخت          است در شکلی     پولی      مسئلة   امر يک     اين      انگارند.      سرمايه می   
  است. المللی  بين

کوارترگندم خارجی پس از يک                  که اين سرمايه (قيمت خريد يک ميليون                 " 
 که   است  ای   کاال يا پول نقد منتقل شده باشد مسئله         صورت شور) بهک حاصلی درداخلبد

  ).۱۳۱، همانجا، صفوالرتون کند." ( درماهيت معامله تأثيری اعمال نمی وجه هيچ به
که تأثير بسزا دارد.           ای است    که آيا طال خارج شده است يا نه مسئله           ولی اين امر

کالن   های   که بدون زيان         انتقال يافته است        بها  گران     فلز جهت در شکل       سرمايه ازآن       
که سيستم جديد بانکی در مقابل خروج              گردد. وحشتی       کاال منتقل    تواند در شکل      نمی 

بهارا تنها ثروت واقعی            فلزگران    که   مراتب ازحدود پندارهای سيستم پولی   طال دارد، به
مديرکلّ بانک        ) ١( موريس   را که از جانب           رود، اظهارات ذيل              شمارد، فراتر می         می 

شده است،    ۱۸۴۸/ ۱۸۴۷کميسيون پارلمانی راجع به بحران سال                   انگلستان در برابر         
  طور مثال مورد توجه قرار دهيم: به

وسرماية     (stocks)آذوقه      ارزش      کاهش  به من راجع "درزمينة سخنِ (سؤال:) . ۳۸۴۶
ه برای آذوقه و         ک  هائی   استوار، آيا شما بر اين مسئله آگاهی نداريدکه همة سرمايه                          

کاهی شده بودند؟ که          همين ترتيب دچار ارزش           گذاشته شده بود به       انواع محصوالت       
های ناچيز باز به قارة اروپا فرستاده شده و قند و  پنبه، ابريشم و پشم خام با همين قيمت

کشور      که   اند؟ ـ اين امر        فروش رفته      قهوه و چای با زيان بسيار، مانند قيمت حراج، به                      
که در    ناپذير بود تا بتواند با صدور طالئی                دردهد اجتناب         تن  قربانی زيادبايست به  می

. "آيا شما گمان       ۳۸۴۸پِیِ واردات هنگفت خواربار وقوع يافته بود مقابله نمايد." ـ                               
که درخزانة بانک وجود داشت دست     استرلينگی ليرةميليون  ۸بود به  کنيد بهتر می نمی

هائی از نو طالها را برگردانيم؟ ـ خير،   صدد برآئيم با چنين زيانشد تا اينکه در زده می
  من چنين نظری ندارم."

                                                
)1(  Morris 
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  شود. مثابه ثروت واقعی تلقی می که طال به از اينجا پيداست
  کند مبنی بر اينکه: نقل می توکازکشف  فوالرتون که  آنچه

ای دارند،        کننده که خود توضيح قانع نظر از يکی دو مورد استثنائی "فقط با صرف
خروج طال رخ داده است           دنبال که در نرخ مبادالت به  طی نيم قرن اخير هرتنزل مهمی

، فوالرتون    دوران بوده است و بالعکس." ( از وسايل همواره مصادف باسطح نسبتاً نازلی
وجوش    دورة جنب     از يک های طال غالباً پس رفتن کندکه اين بيرون )، ثابت می۱۲۱ص

کراخ... عالمتی است           ای است ازآغاز يک          مثابه "نشانه      نمايد و به     بروز می    و سودبازی      
ها   کشيدن بازگشت     خارجی محصوالت ما، ازطول درتقاضای بازار، ازتوقف ازآکندگی

ها،   کارخانه     شدن  اعتمادی در معامالت، بسته              مثابه نتيجة همة اينها، حاکی از بی               و به  
  ).۱۲۹وکار است." (ص بکارگران و رکود عمومی صنعت وکس گرسنگی

حال بهترين رد نظرات هواداران "مکتب                        قول درعين      که اين نقل     بديهی است    
  گويد: که می است )١( پول"

شود و يک دوران         بها می   گران     موجب خروج فلز       [آکنده]      "يک دوران پروپيمان            
  کند." نازل آن را جلب می

ستان غالباً دارای ذخاير طالی              های رونق، بانک انگل           بالعکس، با اينکه در دوره             
شوندکه    نيرومندی است، اين ذخاير همواره در زمان آرامش و رکودی تشکيل می                                   

  کند. متعاقب توفان بروز می
شودکه تقاضا     آنها درمورد خروج طال در اين خالصه می      بنابراين همة خردمندی

وران و پرداخت           المللی با تقاضا برای وسايل د            دربارة وسايل دوران و پرداخت بين                    
 فوالرتون    گفتة   رسدکه بنابه  اين نتيجه می خود به که خودبه است [حکمی متفاوت داخلی

تقاضای دوران در درون                     : "خروج طال حتماً مستلزم            ۱۱۲درصفحة   کشور   کاهش 
المللی با     خارج ازکشور و ورود آن درگردش بين                      بها به گران نيست."] و صدور فلزات

                                                
)1(  Currency 
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 )١( کات در دوران داخلی همانی ندارد. عالوه بر اين من سابقاً      ورود اسکناس و مسکو
المللی    بين   های   پرداخت     ذخيره ـ مايه برای     مثابه به که ای اندوخته حرکت که ام متذکّرشده

مثابه وسيلة دوران          خود هيچ سروکاری با حرکت پول به               خودیِ    تمرکز يافته است به      
گنج، که من از       شودکه انجام وظايف مختلف          یندارد. البته اين امر بدان سبب بغرنج م 

مثابه اندوخت ـ مايه برای وسيلة پرداخت،                    ام: (وظيفة آن به           ماهيت پول انتزاع نموده            
سرانجام     دوران و   مثابه ذخيره ـ ماية وسايل وظيفةآن به داخلی و های سررسيدة پرداخت

شوند. ازآنجا        دی تغذيه می   جهانی)، از اندوخت ـ ماية واح منزلة اندوخت ـ ماية پول به
  و احوال معين خروج طالئی از بانک به              است در اوضاع شودکه ممکن چنين نتيجه می

هم تالقی پيداکنند. ولی بغرنجی ديگری    مقصد خارج با مقصد داخلی با خروج طال به
که سيستم اعتباری تکامل يافته است،              شودکه درکشورهائی          نيز از اين امر ناشی می          

های   پذيری بليط     تبديل   مثابه پشتوانه برای           کامالً خودسرانه وظيفة ديگری به               ی نَحو  به 
گفته شد امور ذيل اضافه           است. سرانجام برآنچه          شده   گنجينة مزبور بار       دوش    بانک به   

يافتن    شوند: اوالً تمرکز اندوخت ـ ماية ملّی در درون يک بانک عمده، ثانياً تقليل                    می
گويد    گذارد و می        شکايت می   سر به  فوالرتون      که   جاستآن به حداقلّ ممکن. ازآن              

  : )۱۴۳(صفحة 
کامل و سهولتی را که کشورهای قاره معموالً تغييرات نرخ مبادالت را                      "آرامش

ئی، که همواره        آلود و سراسيمگی      توان درمقايسه با نگرانی تب      گذرانند نمی از سر می
خود    کامل   انتهای   دارد به بانک خيرةرود ذ می گمان کندکه درانگلستان هنگامی بروز می

که در اين موردگردش فلزی داراست       کرد و به فايدة بزرگی شود، مشاهده نزديک می
  پِی نبرد."

  

کند،   که بليط صادر می      ازمسئلة خروج طال ببينيم چگونه بانکی        نظر اکنون صرف

                                                
 . بازنويسی] همين ۲۴۹تا ۲۲۵[صفحات  ۱۶۱ـ۱۴۷صترجمة فارسی،  جلداول سرمايه، کنيد به ) نگاه۱(
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بدون آنکه       تواند به افزايش تسهيالت پولی خود دست بزند                   مثالً بانک انگلستان، می        
  های خود بياَفزايد؟ بر ميزان صدور اسکناس

که جريان دارند       که خارج از محوطة بانک هستند، چه آنهائی هائی تمام اسکناس
های وارد       اند، ازلحاظ خود بانک بليط              های خصوصی خُفته که درگنجينه و چه آنهائی

صورت هرگاه      روند، يعنی تحت تصرف بانک نيستند. دراين                    شمار می   درگردش به       
دهد،     را توسعه   بهادار پرداخت روی اوراق ای، پيش های وثيقه ها، وام بانک ميزان نزول

بانک    تسهيالت دوباره به  شده در ازاِء اين های پرداخت که بليط اين امور مستلزم آنست
يابد و اين درست          صورت ميزان پول درگردش افزايش می                     برگردد زيرا درغيراين              

اين برگشت ممکن است به دو صورت            ) ١( ه نبايد وقوع يافته باشد.         ک  همان امری است  
  انجام يابد:

  

های   با اسکناس    A  پردازد.  می A به بهادار اوراق ازاِء در را هائی اسکناس اوالً: بانک
صورت سپردة  را به ها از نو اسکناس Bکند و  پرداخت می Bرا به  سفتة سررسيده مزبور

يابد ولی      های مزبور پايان می        گردش اسکناس عمل . باايندهد خود به بانک تحويل می
  ماند. وام باقی می

که الزم باشد راه برگشت خود را                ماند و وسيلة دوران درصورتی               ("وام باقی می    
  ).۹۷، صفوالرتونکند."   سوی صادرکنندة بليط پيدا می به

اند.    و بازگشته    ا سوی است اکنون به نموده پرداخت پيش A راکه بانک به هائی بليط
سفتة او را تنزيل نموده است بستانکار است و    Aکه  ياکسی Aعکس بانک نسبت به  به

 Bبدهکار است و       Bهای مزبور نمايندة آن هستند به                که بليط   معادل مجموع ارزشی         
  وسيله جزئی از سرماية بانک برابر با مبلغ مزبور را دراختيار دارد. بدين

  

های مزبور پرداخت            وسيلة بليط   که به   Cخودش يا      Bد و  پرداز     می  Bبه   Aثانياً:    

                                                
 گرفته باشد. (مترجم) که تسهيالت مالی بدون صدور اسکناس اضافی انجام ) زيرا فرض اينست۱(



           ۷۰۱کارل مارکس    

  

 

پردازد. در اين             طور مستقيم يا غيرمستقيم به بانک می            شده است سفتة سررسيده را به       
های خودش پرداخت شده است. آنگاه با اين عمل معامله                           مورد طلب بانک با بليط         

  نمايد). بدهی خود را با بانک تصفيه Aکه  پايان پذيرفته است (تا هنگامی
پرداخت      پيش  A  به  را بانک مساعدة حد بايد آيدکه تاچه سؤال پيش می اکنون اين

    )١(سرمايه يا فقط مساعدة مقداری وسيله پرداخت تلقّی نمود؟ 
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های   که هرگاه بليط    درمورد بانک خصوصی صادرکنندة بليط، تفاوت در اينست

 های سررسيده پرداخت سفتهصورت سپرده يا  نه به آن نه در دوران محلّی باقی مانده و
افتدکه بانک خصوصی مزبور          به بانک باز نگشته باشد، آنگاه در دست اشخاصی می               

صورت   های بانک انگلستان بپردازد. دراين               های خود طال يا اسکناس بليطبايد در ازاِء 
با بليط           ای   مساعده    از                             که بانک مزبور  عبارت  ده است درواقـع  نجام دا های خود ا
که با آن فرقی ندارد ولذا جزئی از سرماية                        های بانک انگلستان يا طالست           اسکناس  
که بانک انگلستان يا         آيد. همين حکم دربارة موردی نيز معتبر است                  شمار می بانک به

بهادار      دارد مجبور به فروش اوراق    ليطبکه محدوديت قانونی صدور  بانک ديگری هر
مثابه مساعده      آنها را باز به        کند و سپس   های خود را ازگردش خارج       شود تا بتواند بليط

های خود بانک معرف جزئی از سرماية بانکی                   مورد استفاده قرار دهد. در اينجا بليط                  
  جريان افتاده است. رودکه به شمار می آن به 

  

فلزی هم می            حتّا اگر دوران به            زمان    داشت امکان بروز هم            طور خالص جنبة 
کرد (بديهی       که خزانة بانک را خالی می             اوالً خروج طالئی         شد:  حاالت ذيل پيدا می        

رود. ـ      خارج می     که الاقلّ قسمتی ازآن به که مقصود در اينجا خروج طالئی است است
طورعمده فقط برای تسوية          بهف. انگلس). وثانياً چون الزام استفاده از طال برای بانک 

مساعدات      بانک    اينکه   امکان صورت گذشته)، دراين معامالت (تصفية بود می ها پرداخت
يافت، ولی اين مساعدات در               خود را روی اوراق بهادار انجام دهد بسيار افزايش می                              

نَحوی   گشت، به    های سررسيده دوباره به بانک برمی                شکل سپرده يا بازپرداخت سفته         
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کاهش    بانک مجموعه ذخيرة آن          ) ١( فوی   پورت  زسوئی با افزايش اوراق بهادار در که ا 
مثابه مالک دراختيار داشت             را که بانک سابقاً به       يافت و ازسوی ديگر همان مبلغی می

داشت و سرانجام مجموع        اکنون همچون بدهکار، نسبت به سپارندگان، درتصرف می
  پذيرفت. کاهش می حجم وسايل دوران

شود ولذا     وسيلة بليط بانک انجام می         که مساعدات به  ايم کرده حال چنين فرض تا
های   که بليط   اين امر متضمن افزايش الاقلّ آنی صدور بليط بانک است، هرچند هم                           

  جای بليط    تواند به     مزبور فوراً جذب شوند. ولی اين عمل ضرورت ندارد. بانک می                             
که بدهکار است مجازاً         Aکه   نَحوی   به يک حساب اعتباری بگشايد           Aکاغذی، برای    

هائی    بستانکاران خود را با چک         A ای دارد. آيدکه نزد بانک سپرده کسی درمی مثابه به
نوبة خود     ها را نيز به      کنندگان، اين چک        پردازد و دريافت         کشد می که روی بانک می

که   هائی   چک  دهند و بانک مزبور نيز آنها را درمقابل   به بانک مورد معاملة خويش می
کند. دراين حالت هيچگونه      ) مبادله میوساه کليرينگعهدة آنست در اتاق تهاتر (  به

شودکه طَلَب بانک       دهد و تمام معامله محدود به اين می            مداخلة بليط بانک روی نمی
ازطَلَب اعتباری        آن فقط عبارت شود وجبران خود بانک تصفيه می وسيلة چکی روی به

 A. در اين حالت بانک با جزئی از سرماية بانکی خود به                     دارد Aکه بانک روی  است
  مساعده داده است. زيرا در اينجا از مطالبات ويژة خود مايه رفته است.

تواند     ای است فقط می       تاآنجاکه اين تقاضای تسهيالت پولی تقاضای سرمايه                   
است يعنی    که از نقطة نظر بانکدار سرمايه              پول ـ سرمايه باشد، يعنی چيزی          تقاضای   

که بانک خصوصی فقط       اسکناس بانک ملّی     طال (درصورت صدور طال به خارج) يا          
آورد ولذا برای بانک مزبور عبارت از                      دست  تواند از راه خريد در ازاِء معادلی به                       می 

                                                
)۱( Portefeuille بهادار  مجموعة اوراق کيف است، دراصطالح مالی به معنای که به ـ اين واژة فرانسوی

مؤسسه يا   شودکه دراختيار يک          ها و اوراق قرضه و سهام وغيره)ئی اطالق می        ها، برات (اعم از سفته
 رود. شمار می آن به بانک قرار دارد و در زمرة ذخيره و پشتوانة مالی
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قرضة دولتی،     اوراق آور، ازقبيل سر اوراق بهادار بهره سرانجام سخن بر است. يا سرمايه
سوی خود    را به     ها  اسکناس يا طال بانک بتواند تا روند فروش به بايد که سهام وغيره است

که   کسی  جلب نمايد. ولی اگر اسناد مزبور اوراق دولتی باشند، اين اسناد فقط برای                                   
که خريداری    روند. بنابراين آنها برحسب قيمتی شمار می سرمايه بهرا خريده است  آنها
نفسه سرمايه نيستند بلکه فقط        اوراق مزبور فی    گردند.  اند سرماية وی محسوب می شده

لباتی می        به رهـن باشند، درآن                        اسناد مطا اسناد مزبور  صورت فقط        باشند. چنانچه 
صورت فقط عبارت       هائی روی بهرة آيندة زمين هستند و اگر سهام باشند درآن              حواله

آينده    ارزش     دهند در دريافت اضافه            از اسناد مالکيتی هستندکه به دارندة آن حق می                    
روند، هيچ جزئی از سرمايه را    شمار نمی باشد. همة اين چيزها سرماية واقعی بهشريک 

وسيلة اين قبيل      دهند و نيز دارای ارزشی نيستند. و نيز امکان داردکه به                              تشکيل نمی  
جای   که بانک به     ای   گونه   گردد به   که به بانک تعلّق دارد مبدل به سپرده معامالت، پولی

مثابه مال غير در دست دارد. هر                 شود و پول را به        ودن پول خود بدهکارآن می        ب مالک
قدر اين عمل برای خود بانک پراهميت باشد معذلک هيچگونه تغييری در حجم                                

آورد. بنابراين            وجود نمی     پول ـ سرمايه به     کشور و حتّا خود         شدة يک   سرماية ذخيره     
شکل  که به   شود و درصورتی       مودار می    پول ـ سرمايه ن     صورت    سرمايه دراينجا فقط به        

کند. اين مطلب دارای          ای تجلّی می مثابه اسناد سرمايه پول واقعی وجود نداشته باشد به
بانکی    اهميت بسيار است زيرا ندرت               و تقاضای مبرم آن، باکاهش سرماية                  سرماية 

وسايل   عکس در شکل     شود، که در چنين موارد به             ای مشتَبه می     واقعی، يعنی سرمايه       
  آورد. مقادير زياد موجود است و بر بازارها فشار وارد می توليد و محصوالت به

شودکه چگونه ممکن است حجم         طور خيلی ساده اين نکته روشن می بنابراين به
فزاينده      تقاضای    يابد ولذا  دارد افزايش عنوان پشتوانه دردست بانک به که بهاداری اوراق

کلّ وسايل دوران     که حجم ک برآورده شود، درحالیبرای تسهيالت نقدی ازسوی بان
کمبود پول اين حجم         های زمان درحقيقت در يکسان باقی مانده ياکاهش يافته است. و
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وسيلة خروج طال،       ـ به ۱ماند:     ای در حدود خود محفوظ می              مدد وسايل دوگانه   کلّ به 
های   توسط بليط    تقاضا   انجام پرداخت صرف، خواه مثابه وسيلة ـ از راه تقاضای پول به۲

وسيلة آن  اعتبارکه به وسيلة گشايش  گردند و خواه به بانک باشدکه فوراً به بانک برمی
گردد ولذا يک معاملة اعتباری صرف،                 های بانکی انجام می         معامله بدون صرف بليط        

انجام آن يگانه منظور معامله بوده است. اين يک                         گرددکه     هائی می    وسيلة پرداخت     
کند، حتّا اگر اين         می   ها عمل   تصفية پرداخت   منظور که هرگاه فقط به است پول ژگیِوي

گردش     وسيلة معاملة اعتباری و بدون دخالت پول انجام نشود، دارای                 تصفية حساب به
شود نه برای خريد،        گرفته می ناچيزی است (ودر ازمنة بحرانی، مساعده برای پرداخت

ای تأسيس     شود نه برای اينکه بنگاه تازه              گرفته می    ديم برداشتن مؤسسات ق    برای ازميان
هنگام وجود تقاضای بسيار درمورد تسهيالت پولی،                      د). بنابراين ممکن است به           گرد   

گردد.     آنکه موجب توسعة دوران           گيرد بدون      حجم عظيمی از اين نوع معامالت انجام        
ماند و يا حتّا کاهش          می که در بانک انگلستان دوران ثابت                    ولی صرفاً اين واقعيت         

کند،   زمان با آن تسهيالت پولی بانک مزبور قوياً گسترش پيدا می                            پذيرد و هم       می 
  کندکه (درنتيجة اين اشتباه           و ديگران را ثابت نمی           توک   ، فوالرتون     وجه نظرية  هيچ به

گيرند) معتقدند       سرمايه يا سرماية الحاقی يکی می           که تسهيالت پولی را با استقراض             
پرداخت نه      مثابه وسيلة     های بانک) در وظيفة خود به              گردش پول (گردش بليط              که 

که   کُندشدن معامالت،       هنگام   اينکه به   پذيرد. نظربه گسترش می کند و نه افزايش پيدا می
مثابه وسايل      های بانک به      گيرد،گردش بليط     می تسهيالت باال  قبيل  خواست اين طی آن

يابد    پرداخت افزايش     وسيلة  مثابه بهآنها  گردش که ستا کند ممکن می خريدکاهش پيدا
خريد و هم     مثابه وسيلة     به های بانک هم       که بليط کلّ دوران يعنی جمع مبلغی ولذا مبلغ

های   کاهش پذيرد.گردش بليط   کنند ثابت بماند ويا حتّا می عمل پرداخت مثابه وسيلة به
گردند در      انک صادرکنندة بليط برمی        سوی ب   پرداخت فوراً به        وسيلة    مثابه   به که   بانکی  

  رود.  شمار نمی نظر اين اقتصاديون دوران به
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مراتب بيشتر ازکاهش دوران               ميزانی به     پرداخت، به      وسيلة    مثابه   به چنانچه دوران        
مثابه    به که   خريد، افزايش پيدا کند آنگاه، با وجود اينکه از حجم پولی                           وسيلة    مثابه   به 

به  ن  خريد عمل می     وسيلة   قابل مالحظه          مايد  ن            ای   ميزان  کلّ   کاسته شده است، دورا
کند، ازجمله         يابد. و اين امر واقعاً در برخی از لحظات بحران بروز می                                افزايش می     

کاالها و اوراق بهادار قابل                     تنها  که نه   کامل اعتبار يعنی هنگامی          هنگام فروريزی         به 
چيز   اند و ديگر هيچ       را ازدست داده           پذيریِ خود      ها نيز تنزيل     فروش نيستند بلکه سفته     

غير از صندوق معتبر نيست. ازآنجاکه                اصطالح تجاری به       جز پرداخت نقدی يا بنا به           
 مثابه   به های بانک      گردش بليط      که   کنند  و ديگران اين مسئله را درک نمی                  فوالرتون     

ای  رود، بر      شمار می   کمبود پول به      های   های چنين زمان       پرداخت يکی از ويژگی  وسيلة 
  اين پديده خصلت تصادفی قائلند.

ای   بانک، مبارزه    های داشتن بليط دردست های مبارزة شديد برای نمونه "دربارة اين
  به  ۱۸۲۵های سراسيمگی است و ممکن است مانند پايان سال                نمای دوره       که خصلت   

ی هنگام   های بانکی را، حتّا به          طور موقّت صدور بليط      آنجا بکشدکه ناگهان وگرچه به
های مذکور را        که نبايد نمونه    که هنوز خروج طال ادامه دارد، توسعه دهد، عقيده دارم 

شمار آورد. در چنين موارد               مثابه همراه طبيعی يا الزمة يک نرخ نازل مبادالت به                         به 
خريداست) بلکه مقصود        مثابه وسيلة   بهدوران نيست (مقصودگردش تقاضا برای وسيلة 

داران مضطرب است  اين تقاضا ناشی از بانکداران و سرمايه گری است. ازآن اندوخت
های   بليط   کند (پس سخن بر سر تقاضای        وز می   خرين مرحلة بحران بر         آ و عموماً در     

پرداخت است) و پس از يک دورة طوالنی خروج طال،                         مثابه ذخيرة وسايل         به بانک   
  ).۱۳۰، صفوالرتونتقاضای مزبور پيشگام پايان بحران است." ( 

اول، فصل       ايم (کتاب داده پرداخت توضيحوسيلة مثابه بهپول  بررسی هنگام قاً بهساب
ها،   گسيختگی شديد در سلسلة پرداخت         ، فقرة ج) چگونه با پيدايش يک             ۳سوم، بند    

شکل   حال به    درعين     جسمانی و   صورت که داشت به ئی ذهنی برابرکاالها ازشکل پول در



     سومکاپيتال. جلد     ۷۰۸

  

 ۱۰۱  و  ۱۰۰های    اين باره در همانجا (زيرنويس                   در   ) ١( شود.   ارزش مبدل می         مطلق   
)  همين بازنويسی]       ۲۳۹در صفحة    ۱و زيرنويس شمارة         ۲۳۸در صفحة   ۲[زيرنويس شمارة 

-گسيختگی جزئاً معلول و قسماً علّت متزلزل            ها داده شده است. خود اين            برخی نمونه

کاهی    ارزش     آکندگی بازارها،           عنان آن، يعنی        واحوال هم       گشتن اعتبارات و اوضاع           
  کاالها، انقطاع توليد وغيره است. 

خريد و   مثابه وسيلة     به تفاوت ميان پول         فوالرتون     که   ولی اين نکته روشن است         
سرمايه   و   ) ٢( دوران     وسيلة  گذاری غلطی ميان         پرداخت را به تفاوت          مثابه وسيلة     به پول   

نکدار درمورد         مبدل نموده است. در اينجا نيز يک بار ديگر محدودانديشی ويژة با                               
  دهد. که پاية نظريات مزبور را تشکيل می دوران است

  

آيد    های تنگنا کم می      قبيل دوره    آيد: آنچه دراين باز ممکن است اين سؤال پيش
پرداخت؟ واين مطلب      وسيلة  مثابه سرمايه است يا پول در وظيفة خاص آن بهچيست؟ 

  چنانکه دانسته است مسئلة مورد اختالفی است.
  

-صورت خروج طال بروزکند درآن                که اگر تنگنا به      اين نکته روشن است       بدواً   

المللی است. اما پول در           صورت آنچه مورد تقاضا است عبارت از وسيلة پرداخت بين   
المللی عبارت از طالست در واقعيت فلزی                 پرداخت بين     وسيلة    مثابه   به تخصيص خود    

رارزش است، جسم ارزشمندی            که خود ازلحاظ جوهری پ             مثابه چيزی است      به آن،    
کاالـ سرمايه بلکه       صورت   حال سرمايه است ولی نه سرمايه به             است. اين پول درعين          

پول ـ سرمايه، يعنی سرمايه است نه در شکل                   به  بلکه سرمايه       مثابه  ای است در       کاال 
کاالی    صورت   کلمه، آنچنانکه به        بهترين معنای     هم در شکل پول به        (وآن     شکل پول  
مثابه وسيلة     ار جهانی وجود دارد). دراينجا تضادی ميان تقاضا برای پول به                    عمومی باز

                                                
 . بازنويسی] همين ۲۳۹تا  ۲۳۷[صفحات ۱۵۴ـ۱۵۳فارسی، ص سرمايه، ترجمة  جلد اول کنيد به ) نگاه۱(

 currency) در متن: ۲(
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آن و    سرمايه در بين نيست. تضاد ميان سرمايه در شکل پولی                   پرداخت و تقاضا برای           
تقاضا و يگانه شکلی                            کاالئی    سرمايه در شکل      ينجا مورد  که   آن وجود دارد و در ا

  آنست. از شکل پولیِ تواند با آن وارد عمل شود عبارت سرمايه می
که در اين       گفت  توان    قطع نظر از اين تقاضا که مورد آن طال (يا نقره) است نمی                  

کمبود سرمايه وجود دارد. تحت شرايط                     نَحوی از اَنحاء         های بحـرانی به        قبيل دوره     
کمبود سرمايه      شدن قيمت غلّه يا قحط پنبه وغيره، ممکن است              العاده، مانندگران            فوق  

وجه ضرورتاً يا منظّماً همپای اين قبيل اَدوار نيست.                      هيچ  اين پديده به       روی دهد ولی       
نتيجه رسيد     اين   يکباره به      توان    نمی   پولی  مبرم دربارة تسهيالت تقاضای وجود بنابراين از
اند و غَرق در        عکس، بازارها آکنده           کمبودی درمورد سرمايه وجود دارد. به          که چنين

است.   تنگناگرديده       موجب که نيست کمبودکاالـ سرمايه تهرجه به پس اند. سرمايه کاالـ
  گرديم. اين مسئله برمی ما بعداً باز به

  
  

  لپايان قسمت او
  

  
  

  
 

  
  د.گير می پايانجا  همين اينجا، بازنويسیِ ما هم در با قطع ترجمة کاپيتال در

در انتظار ترجمة قسمت دوم از جلد سوم و نيز جلد چهارم کاپيتال 
  مانيم! اضافی) می ی ارزشها (تئوری
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 فهرست برخی اصطالحات
  

فارسی        فرانسه آلمانی انگليسی
  

Waste (of production) Abfall (der Produktion   Dechets(de la production) آشغال(توليد)،آفت 
Advance Vorschuss Avance                   آوانس (پيشکی)، مساعده 
Overstocking (market) Überfüllung Saturation                   (اشباع) (بازار) ابرآکنگی 
Market-value Marktwert Valeur du marché                          ارزش بازار 
Actual-value Innerer Wert, Eigenwert Valeur intrinsèque                        ارزش ذاتی 
Wage of management Verwaltungslohn Salairs d’administration       اُجرت مديريت    

Externalization-alienation Veräußerlichung Alienation                                  ازخودبيگانگی 
Titles to debts Schuldtitel Titres de credit طلب)         اسناد مطالباتی (فته  

Surplus-profit Surplusprofit Surprofit سود (سوداضافی)، اَبرسود           اضافه  

Credit Kredit Credit                                                       اعتبار 
Securities Wertpapier titres                                            اوراق بهادار       

Dockwarrants Lagerhausschein Bulletin d’entrepôt                            انبارنامه 
Bills of lading Ladeschein Connaissement                                      بارنامه 
Self-expanding value Verwertung mise en valeur                                بارورسازی   

Return payment Rückzahlung remboursement             بازپرداخت بانک (بهره)

Banknotes Banknote Billet de banque بانک (بهره)                   بليط   

Interest Zins Interêt                                                         بهره 
Interest-bearing capital Zinstragendes Kapital Cap. productif d’interet آور (سرماية)      بهره  

Differential rent Differentialrente Rente differentielle                    بهرة تفاضلی 
Rentier Rentner Rentier بر)                     زی، رانت خوار (بهره بهره  

Ground-rent Grundrente Rente foncière                                  بهرة زمين 

Excess population Überfluss an Bevölkerung Population excedentaire آئی (جمعيت)   بيش  

Excess capital Überfluss an Kapital Excedent de capital آئی (سرمايه)             بيش  

Tendency of the Rate  Sinkende Tendenz der Baisse tendancielle du گرائی(نرخ سود)  پائين   

   of profit to fall     Profitrate     taux de profit 
Tie-up (capital) Bindung (Kapitals) Fixation (du capital) پابندسازی (سرمايه)        

Bullion trade Barrenhandel Commerce de lingot تجارت شمش                   

Carring trade Zwischenhandel Commerce de  
       Commission گری (داللی)     تجارت واسطه   

Higher composition Höhere Zusammensetzung Composition ها)               ترکيب برتر (سرمايه  

        superieure 
Lower composition Niedrigere Zusammen- Composition ها)          ه(سرماي  تر ترکيب پست   

       setzung        inferieure 
Average composition Durchschnittliche Zu- Composition  ها)             ترکيب ميانه (سرمايه  

    sammensetzung        moyenne    
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 فارسی        فرانسه آلمانی انگليسی
 
Contraction Kontraktion Contraction قباض)                           ترنجش (ان   

Obligation Verpflichtung Engagement تعهد                                               

Variation Variation Variation                                           تغييريابی 
Consignment Konsignation Consignation                     گذاری) توديع (وديعه

Compensation Kompensation Compensation پاشوی)   يابی، پابه تهاتر (جبران  

 Balance Bilanz Bilan                                                      ترازنامه 
Discount Diskonto Escompte                                                تنزيل 
Cost Kost Cout برداری)                              چنددرآئی (خرج  

Wage of superintendence Aufsichtslohn Salaire d’administration     دستمزد مباشرت 

Broker Makler Courtier دالل                                                       

Usury Wucher Usure                                                      رِبا         

Compentition Konkurrenz Concurrence رقابت                                             

Process of cap. production Gesamtprozess (derkap. Procès d’ensemble (de روند تام (توليد            

    as a whole    Produktion)    la production capitaliste) داری)  سرمايه   

Prosperity Prosperität Prosperité رونق                                                   

Release (of capital) Freisetzung ( des Liberation (du capital) رهاسازی (سرمايه)       

      Kapitals)  
Repaid Entschädigung Dédomagement زدائی (رفع خسارت)       زيان   

Realization Realisation Realisation دهی،               رسانی (سامان سامان   

بخشی)                                                  سامان         

Deposit Deposit Depôt                  سپرده                                      

Loaned capital Verliehenes Kapital Capital prêté                        سرماية استقراضی 

Merchant’s capital Kaufmännisches Kapital Capital marchand سرماية بازرگانی                    

     (سوداسرمايه)                                               

Interest-bearing capital Zinstragendes Kapital Capital porteur d’interêt آور        سرماية بهره
 Money-dealing capital Geldhandlungskapital Capital financier              سرماية پول سودائی 

Stock capital Aktienkapital Capital par action                سرماية سهامی      

Commercial capital Warenhandlungskapital Capital commercial          سرماية کاالسودائی 

Fictitious capital Fiktives Kapital Capital fictif                             جازیسرماية م 

Bills of exchange Wechsel Traite                             سفته (برات)                  

Running bill Reitwechsel Traite de Cavalerie سفتة سواره                        

Merchant Warenhändler Commerçant                           سوداگر، بازرگان 

Commercial profit Der merkantile Profit Profit mercantile                   سودا ـ سود         

Surplus profit Surplusprofit Surprofit                             رسودسود اضافی، اَب 

Commercial profit Der kommerzielle Profit Le profit commercial                سود بازرگانی 

Net profit Nettoprofit Profit net                     سود خالص (ويژه)            

Gross profit Bruttoprofit (Rohprofit) Profit brut                (خام، ناويژه) سود ناخالص 
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 فارسی        فرانسه آلمانی انگليسی
 
Dividends Dividenden Dividendes  السهم)                   سود سهام (حق

Share       Aktion Action                                            سهم              

Stock company Aktiengesellschaft Societé par action شرکت سهامی                      

Bullion Barren Lingot شمش                                                        

Money-dealer Geldhändler Banquier                                     صراف              

Account Rechnungsablage Relevé de comptes حساب                    صورت   

Indossment Übertragung Endossement نويسی)           ظَهرنويسی (پشت   

Annuity Leibrente Rente viagerè عمری                                           

Depression Depression Depression                                           فروکش 
Over-accumulation Überakkumulation Suraccumulation انباشت                          فزون  

Over-production (of Überproduktion (vom Kap.) Surproduction (du توليدی (سرمايه)        فزون  

    Capital)      capital) 
Excretions (of production) Exkremente (der Produktion) Residus (de la produc.) فضوالت (توليد)          

Promissory Schuldverschreibung Promesse قولنامه                                                 

Price raising Preisaufschlag Majoration کشی)        افزائی (روی قيمت قيمت   

Market-price Marktpreis Prix du marché                               قيمت بازار
  Cost-price Kostpreis Prix de revient, coût de شده          قيمت تمام  

       production 
Production-cost Produktionspreis Prix de production                       قيمت توليد 
Co-operative factory Kooperativfabrik Fabriques cooperatives          کارخانة تعاونی 

Co-operative labour Gemeinschaftliche Arbeit Travail Collectif                              کار جمعی 

Universal labour Allgemeine Arbeit Travail general                               کار عمومی 

Krash Krach Krach                                           (ترکش) کراخ 

Under-production Unterproduktion Sous-production توليدی                              کم  

Tendency of the rate  Sinkende Tendenz der  Baisse tendancielle du سود  نرخ نزولیِ گرايش  

   of profit to fall     Profitrate     taux de profit 
Salesman Kommis Commis                                                گماشته 

Rate of interest Zinsfuß Taux d’interêt        نرخ بهره                              

General rate of profit Allgemeine Profitrate Taux general de profit         نرخ عمومیِ سود 
Average rate of profit Durchschnittsprofitrate Taux moyen du profit         نرخ متوسط سود 
Particular rate of profit Besondere Profitrate Taux particulier de profit        نرخ ويژة سود 
Average rate (common  Mittlerer Zinsfuß Taux moyen d’interêt             نرخ ميانة بهره 
     rate) of interest  
Rate of exchange Wechselkurse Cours des changes ارز)  نرخ مبادلة ارز (تعويض  

Profit of enterprise Unternehmergewinn Profit d’intreprise                          ینفع تصد 
Conjuncture Konjunktur Conjoncture                                         مقارنات 
Consignment Anweisung Virement                                                   واريز 

Equalization Ausgleichung Egalisation سطحی)                      ترازی (هم هم
    


