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 ∗کارل مارکس درباره ی سرمايه

 
، در تحقيقات خود راجع به جريان پول به  )Thomas Tooke(آقای توماس توک 

ايIIن واقعيIIت اشIIاره مIIی نمايIIد کIIه پIIول، در نقIIش ويIIژه خIIود بIIه عنIIوان سIIرمايه دچIIار  

بازگشتی به منشاء صدورش می گردد، در حاليکه اين نکته در مIورد پIولی کIه صIرفًا           

کIه در هIر صIورت    (ايIن وجIه تمIايز    . رايج عمل می کنIد، صIادق نيسIت     به عنوان پول    

به ). عنوان گرديده بودSir James Steuartمدت ها پيش توسط سرجيمز استوارت 

منتشر کننIدگان  « برعيله حلقه رابطی در بحث خود    به عنوان   آقای توک صرفًا    وسيله  

پول کاغذی بIر قيمIت   و اظهارات آنان راجع به تأثير انتشار  » Currency menپول

ايIIن وجIIه تمIIايز را نقطIIه بIرعکس  ، )مIIارکس(نويسIIنده مIIا . کاالهIا بIIه کIIار رفتIIه اسIت  

ماهيIIت خIIود سIIرمايه قIIرار مIIی دهIIد، و بخصIIوص ايIIن   دربIIاره شIIروع تحقيقIIات خIIود 

IIهئسIIد کIIی نمايIIرح مIIه  : وال را مطIIتقل ارزش، بIIودی مسIIکل وجIIن شIIول، ايIIه پIIچگون

  سرمايه تبديل می گردد؟

 در ايIIن نکتIIه مشIIترکند کIIه آنهIIا     - )Turgot( بگفتIIه تورگIIوت -تلIIفهمIIه تجIIار مخ

          خودشIIان بIIاز  فIIروش آنهIIا مسIIاعده ای اسIIت کIIه بعIIدها بIIه     : مIIی خرنIIد تIIا بفروشIIند  

  .می گردد

خريد بخاطر فروش، اين حقيقتًا معاملIه ای اسIت کIه در آن پIول بIه عنIوان سIرمايه           

ش ضروری می نمايد؛ يعنی در تمايز با عمل می کند، و بازگشت آن را به نقطه صدور 

فروش بخاطر خريد، که در اين پروسه ممکن است پول تنها به عنوان پول رايج عمل           

                                                 
∗∗∗∗ مؤلف- مقاله چاپ نشد، اين١٨٦٨ نوشته شده برای فورت ناتيلی رويو در ژوئن    
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به دنبال لذا مشاهده می گردد که ترتيب معکوسی که در آن اعمال خريد و فروش         . کند

بIIرای . يکIIديگر مIIی آينIIد، دو شIIکل حرکIIت مختلIIف گIIردش را بIIر پIIول نقIIش مIIی نمايIIد 

  .ح اين پروسه نويسنده ما فرمول زير ارائه می دهدتشري

 به مبادله گذارده مIی شIود، کIه    M در برابر پول Cيک کاالی  : فروش بخاطر خريد  

     C-M-C:  مبادله می گردد؛ ياC اين پول مجددًا با يک کاالی ديگر 

پول در مقابIل يIک کIاال مبادلIه مIی شIود و ايIن کIاال مجIددًا در                 : خريد بخاطر فروش  

      M-C-M: رابر پول مورد مبادله قرار می گيردب

 نمايشگر گردش ساده کاالهاست، که در آن پIول بIه عنIوان وسIيله             C-M-Cفرمول

ايIن فرمIول در بخIش اول کتIاب مIا مIورد       . گردش، به عنIوان پIول رايIج عمIل مIی کنIد        

اده تجزيه تحليل قرار گرفته است، و اين کتاب در بردارنده يک تئوری جديد و بسيار س

ارزش و پول می باشد که از لحاظ علمی بسيار جالب توجه است، امIا در اينجIا   درباره  

ما از توجه بIدان صIرفنظر مIی کنIيم، چIرا کIه بطIور کلIی نسIبت بIه آنچIه کIه مIا آن را                    

  .سرمايه می شماريم، بی اهميت استدرباره نکات اساسی نظر آقای مارکس 

کل گردشIی اسIت کIه پIIول در آن     ، از طIرف ديگIر نمايIانگر آن شM-C-M    IفرمIول 

  .خود را به سرمايه تبديل می نمايد

 را M-C-Mبديهی است که می توان فرمول : پروسه ی خريدن به منظور فروختن

فIرض  . مستقيم پول بIا پIول مIی باشIد    غير ی مبادلهيک  گنجاند، اين   M-Mدر فرمول   

پIس  . نIد بفروشIم   پو١١٠٠ پونIد بخIرم و آن را بIه    ١٠٠٠کنيد من مقداری پنبه را به   

 يعنIی مبادلIه ی پIول بIا     - پونIد مبادلIه کIرده ام       ١١٠٠ پوند را بIا      ١٠٠٠من در نهايت    

  .پول

حال اگر اين پروسه هميشه به برگشت همان اندازه پول که من پرداخته بIودم منجIر           

 ١١٠٠ پونIد پرداختIه بIود، خIواه          ١٠٠٠امIا تIاجری کIه       .  احمقانه می بIود    -می گرديد 

 پونIد، پIولش از مرحلIه ای کIه     ٩٠٠ پونIد و يIا حتIی    ١٠٠٠خIواه   پوند بدست بيIاورد     

ايIIن .  متفIIاوت مIIی باشIIد گذشIIته اسIIت  C-M-CاساسIIًا بIIا مراحIIل موجIIود در فرمIIول   



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٣١ 

فرمول بIه معنIای فIروختن بIه منظIور خريIدن اسIت، فIروختن چيIزی کIه بIدان احتيIاج                      

بIا هIم   حIال ايIن دو فرمIول را    . نيست، به منظور خريIدن چيIزی کIه بIدان احتيIاج اسIت           

  .مقايسه می کنيم

اين دو عمل . يا مرحله تشکيل شده است) خريدن يا فروختن(هر پروسه از دو عمل 

در . در هر دو فرمول يکسان می باشند ولی تفاوت بزرگی ميان دو پروسه وجود دارد             

 ، پIول صIرفًا نقIش ميIانجی را دارد و کIاال، ارزش سIودمند، نقطIه        C-M-Cپروسه ی 

، کIاال رابIط ميIانی اسIت در       M-C-Mدر پروسIه ی     . شIکيل مIی دهIد     ابتدا و انتهIا را ت     

 پIول يIک مرتبIه و بIرای     C-M-Cدر پروسIه ی  . حالی که پول ابتدا و انتها مIی باشIد      

 ، پول به قصIد وصIول آن   M-C-Mهميشه خرج می شود، در حالی که در پروسه ی   

ن طريق اولين و بدي. صرفًا به مساعده گذاشته می شود و به نقطه صدور باز می گردد

سIرمايه  به عنIوان  تفاوت آشکار ما بين گردش پول به عنوان پول رايج و گردش پول       

  .بدست می آيد

 ، پول فقط بشرطی می توانIد بIه   C-M-Cدر پروسه ی فروختن به منظور خريدن،  

نقطه ی صدورش باز گردد که تمام پروسه تکرار شود، بدان معنی کIه مقIدار تIازه ای        

امIا در  . بنابراين، بازگشIت، مسIتقل از خIود پروسIه مIی باشIد         .  برسد از کاال به فروش   

، اين بازگشت يک ضرورت می باشد چرا که مقصود از ابتIدا همIين       M-C-Mپروسه  

چنانچه اين بازگشت بوقوع نپيوندد، محضوری در کار می باشد و پروسIه             . بوده است 

  .ناتمام باقی می ماند

بوده و هدف از ) ارزش سودمند ( آوردن   هدف از فروختن به منظور خريدن، بدست      

  .خريدن به منظور فروختن بدست آوردن ارزش قابل مبادله می باشد

هر دو کاال می باشند، به .  دو انتها، از لحاظ اقتصادی، همانندند    C-M-Cدر فرمول 

عالوه هر دو دارای ارزش کّمی يکسانی می باشند، چرا که کل تئوری ارزش داللت بر 

  .فقط معادل ها مبادله می شوند  که معموًالاين فرض دارد
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        دو ارزش سIIIودمند بIIIا کيفيIIIت متفIIIاوت  C و Cدر عIIIين حIIIال ايIIIن دو انتهIIIا يعنIIIی  

در نظر اّول، تمام عمليات پروسIه ی  . ت به اين دليل مبادله می گردندسمی باشند و در  

M-C-M  دIIی نمايIIی مIIی معنIIه ی .  بIIا  ١٠٠مبادلIIد بIIد، ١٠٠ پونIIم  پونIIک در آن هIIي  

يک مبلغ پول فقط از لحاظ کمی می تواند با  . پروسه ی پر پيچ و خم، بيهوده می نمايد        

 فقIط بIا تفIاوت کمIی دو     M-C-MبنIابراين، پروسIه ی   . يک مبلغ ديگر متفIاوت باشIد    

بايIد پIول بيشIتری از آنچIه در ايIن گIردش نهIاده        . انتهايش می تواند معنی داشته باشد   

   پونIIد،١١٠٠ پونIIد بIIه  ١٠٠٠خريIIده شIIده بقيمIIت   پنبIIه ی . اسIIت بدسIIت بيايIIد  شIIده 

پوند، بفروش می رسد، بنابراين فرمولی که نمايانگر اين پروسه اسIت   ١٠٠٠+ ١٠٠

يIک مقIدار   به عIالوه   M يعنی M+M=M∆َ در می آيد که در آن       M-C-Mبه شکل   

.  مIی نامIد   ∗يعنIی مبلIغ افIزوده را ارزش اضIافی    M∆ آقIای مIارکس ايIن   . M∆افIزوده 

  ده اسIIت نIIه فقIIط ارزش خIIود را حفIIظ مIIی کنIIد، بلکIIه مقIIدار شIIًال پرداخIIت پIIولی کIIه قIIب

و ايIن آن  . ارزش توليد می کندبه اصطالح افزوده ای هم به خود اضافه می کند، يعنی  

  .پروسه ای است که پول را به سرمايه مبدل می کند

 مطمئنIًا مIی تواننIد دارای    C وC دو انتهIا يعنIی    C-M-Cدر گردش هIائی از نIوع       

مختلف نيز داشته باشIند، ولIی ايIن اهميتIی نIدارد و ايIن فرمIول بIا معIادل                    رزش های   ا

بالعکس اين شرط طبيعی بودن آنست و بايد اين . بودن دو انتهايش بی معنی نمی گردد

  .چنين باشد

    توسIIط شIIرايطی کIIه در رابطIIه بIIا خIIود پروسIIه مبادلIIه   C-M-CتکIIرار پروسIIه ی 

امIا در پروسIه ی   . يازهIای مصIرف، محIدود مIی شIود     کامًال بيرونی می باشIند، يعنIی ن      

M-C-M  نIIل ايIIن دليIIه ايIIت بIIند و درسIIی باشIIان مIIی يکسIIاظ کيفIIا از لحIIدا و انتهIIابت 

 فIرق دارد ولIی    M از لحاظ کمIی بIا        M+∆Mشک نيست   . حرکت می تواند تداوم يابد    

اين هنوز مجموعه ی محدودی از پول است، اگر ايIن پIول خIرج شIود، ديگIر سIرمايه           

انگيIزه ای  . هد بود و چنانچه از گردش خارج شود اندوخته ای راکIد بIيش نيسIت            نخوا
                                                 

∗∗∗∗   .بدون توجيه ذکر شد مقصود ارزش مبادله می باشد» ارزش«هر کجا در اين نوشته  - 
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       کIIه زمIIانی موجIIب پروسIIه ی توليIIد ارزش از ارزش گرديIIد، بIIه همIIان انIIدازه بIIرای        

M َ وجود دارد که برای M      انIی پايIداوم و بIرمايه مIت سIوجود داشت، در نتيجه حرک     

انقدر به هدف آن دست نيافته ايم که در آغIاز  می گردد، چرا که در پايان هر معامله هم 

اين پروسه ی بی پايان، صاحب پول را به يک سIرمايه دار تبIديل       . از آن دور بوده ايم    

  .می کند

امIا سIرمايه   .  فقط در مورد سرمايه ی تجاری صدق می کند     M-C-Mظاهرًا فرمول 

و بIا مبIادالت بعIدی    صاحبان کارخانه ها نيز پول می باشد که با کاالها مبادله می شود        

شIک نيسIت کIه در ايIن مIورد اعمIال ديگIری مIا بIين             . به پول بيشتری تبديل می گIردد      

خريد و فروش مداخله می کنند که خارج از محدوده ی گردش صرف پIول مIی باشIند،            

از طIرف  . ولی ايIن اعمIال چيIزی را در جIوهر و طبيعIت ايIن پروسIه تغييIر نمIی دهنIد              

 کوتIاهترين شIکلش بIه هنگIام قIرض دادن سIرمايه بIا         ديگر ما شاهد همIين جريIان در       

 تقليل می يابد، يعنی ارزشی کIه  M-M َ  در اينجا فرمول باال به شکل. بهره می باشيم 

  .گوئی از خودش بزرگتر است

ارزش اضافی، پديدار مIی شIود؟ تحقيقIات قبلIی     اين  ،  Mاما از کجا اين افزايش در       

 خود گردش نه فقط جوابی به ما نمIی دهنIد،     ی جوهر کاالها، ارزش، پول و     درباره  ما  

بلکه به نظر می آيد که حتIی هIر گونIه گردشIی را کIه بIه چيIزی بIه نIام ارزش اضIافی             

 و گIردش پIول بIه     C-M-Cظاهرًا کل تفاوت بين گردش کاال       . منجر شود نفی می کنند    

 عبIIارت از معکIIوس نمIIودن سIIاده ی پروسIIه مIIی باشIIد، M-C-MعنIوان سIIرمايه ی  

  معکIIوس کIIردن مIIی توانIIد قIIادر بIIه وجIIود آوردن چنIIين نتيجIIه ی عجيبIIی   چطIIور ايIIن 

  باشد؟

مIن،  .  معکوس کردن فقط برای يکی از سه جIزء پروسIه وجIود دارد            نبه عالوه، اي  

 B  وA.  مIی فروشIم  B مIی خIرم و آن را بIه          A به عنوان يIک سIرمايه دار کIاالئی از         

 A مIن خIودم در خريIد از    .فروشIنده و خريIدار کIاال ظIاهر مIی گردنIد      بIه عنIوان   صرفًا  

  مالIک يIک کIاال ظIاهر    بIه عنIوان    Bيک مالک پIول، و در فIروش بIه       به عنوان   صرفًا  
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يIک سIرمايه دار، يعنIی نماينIده     بIه عنIوان     می شوم، ولی در هيچيIک از ايIن مبIادالت            

 مبادلIه بIا يIک فIروش شIروع      AبIرای  . چيزی که بيش از پول يا کاال باشد، نمی باشIم   

 اگر از نقطه نظر مIن ايIن بIه منزلIه معکIوس کIردن فرمIول       . خريدبا يک B شد، برای 

C-M-C ه    .  می باشد، برای آنان چنين نيستIدارد کIود نIگذشته از اين هيچ مانعی وج

 بفروشد و در آن صورت موردی برای سود B کااليش را بدون دخالت من بهAنگذارد

  .اضافی وجود نخواهد داشت

ی هايشIIان را بIIه طIور مسIIتقيم از يکIIديگر   هIIر کIIدام نيازمنIد B و AفIرض کنيIIد کIه   

 حتIی ممکIن اسIت      A. از لحاظ ارزش سودمند هر دو ممکن است که نفع ببرند          . بخرند

 می توانIد در  Bبتواند مقدار بيشتری از کاالی ويژه ی خود را نسبت به آن مقداری که        

     همIIان موقIIع ارائIIه نمايIIد، عرضIIه کنIIد، و يIIا بIIالعکس، کIIه در آن صIIورت هIIر دو نفIIع   

در اين مورد خIواه  . در رابطه با ارزش در مبادله فرق می کند   مسأله  اما اين   . می برند 

  .ميانجی باشد يا نه، مقادير مساوی از ارزش مبادله می گردندبه عنوان پول 

حIاالتی، کIه     اگر بطور مطلق در نظر گرفته شود، يعنی بدون در نظر گرفتن همه ی        

استنتاج نگرديIده انIد، در ايIن گIردش سIاده سIوای        از قوانين ذاتی گردش ساده کاالئی       

ارزش سودمند ديگری جايگزين می شIود، صIرفًا   به وسيله اينکه يک ارزش سودمند    

   همIان ارزش در مبادلIه، همIان مقIدار کIار اجتمIاعی         . يک تغيير شIکل کIاال وجIود دارد        

 از فIروش  پولی کهبه شکل خود کاال باشد، يا به شکل  چه -که در اشياء تثبيت گرديده  

 در دسIت مالIک   -کاال بدست آمده، يا کاالی ديگری که بIا آن پIول خريIداری شIده اسIت         

      ايIIن تغييIIر شIIکل بIIه هIIيچ وجIIه شIIامل تغييIIری در کميIIت ارزش      . کIIاال بIIاقی مIIی مانIIد  

 پونIIد سIIکه تغييIIری در ٥ پونIIد اسIIکناس بIIه ٥طريIIق کIIه تبIIديل بIIه همIIان  -نمIIی شIIود

ا که صرفًا تغييری در شکل ارزش در مبادله بوجود تا آنج. ارزش آن بوجود نمی آورد

خIالص و در شIرايط طبيعIی اتفIاق افتIد،      بIه شIکل   می آيد، حداقل هر وقت ايIن پروسIه     

   ممکIIن اسIIت کاالهIIا بIIه قيمتIIی بIIاالتر و يIIا. بايIIد مبادلIIه ی معIIادل هIIا انجIIام يافتIIه باشIIد

مبادله ی کاالهIا    شان بفروش برسند، در اين صورت هميشه قانون          ارزش پائين تر از  
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بنIابراين مبادلIه ی کاالهIا در شIکل خIالص و طبيعIی خIود وسIيله ای                . نقض مIی گIردد    

از اين جاست کIه خطIای اقتصIاددانانی    . برای به وجود آوردن ارزش اضافی نمی باشد   

که سعی مIی کننIد ارزش اضIافی را از مبادلIه ی کاالهIا       ) condillac(نظير کونديالک   

  .ی گردداستنتاج نمايند، ناشی م

بهرجهت ما فرض خواهيم کرد که پروسه در شرايط عادی بIه وقIوع نمIی پيونIدد و           

برای مثال فرض کنيد هر فروشIنده ای کIاالی خIود       . اينکه نامعادل ها مبادله می گردند     

در شرايط مساوی هر کسی دوباره هر چIه  .  در صد باالتر از ارزش آن بفروشد ١٠را  

دقيقًا مانند اين است که . خريدار ضرر می دهدعنوان به فروشنده سود برده به عنوان 

 در ١٠اگر همIه ی خريIداران کاالهIا خIود را     .  در صد کاهش يافته باشد ١٠قيمت پول   

. صد کمتر از ارزش آن می خريدند عکس قضيه هم با همان نتيجه بوقوع مIی پيوسIت   

از ارزش آنهIIا بIا ايIIن تصIIور کIه هIIر مالIIک کاالهIIايش را، در نقIش توليدکننIIده، بIIاالتر    

شIIان بخIIرد يIIک ايIIنچ هIIم بIIه حIIل  بفروشIIد و در نقIIش مصIIرف کننIIده، بIIاالتر از ارزش

  .له نزديکتر نمی شويمأمس

نمايندگان پرو پا قرص اين پندار بيهوده کIه ارزش اضIافی از افIزايش اسIمی قيمIت               

کاالها ناشی می شود هميشه از پيش فرض می کنند يک طبقه وجIود دارد کIه همIواره     

وقت بفروشد و يا هميشه مصرف می کند بIدون آنکIه توليIد         بدون آن که هيچ    می خرد 

    قابIIل توضIIيح غيرمIIان، وجIIود چنIIين طبقIIه ای هنIIوز   در ايIIن مرحلIIه از تحقيIIق . نمايIIد

آن بIه وسIيله   راسIتی ايIن طبقIه از کجIا پIولی را کIه             . می باشد، ولIی تصIديق بفرمائيIد       

با يا  را به عناوين مختلف، قانونی و خريد می کند بدست می آورد؟ بديهی است که آن      

فروش کاال به قيمت بIاالتر از ارزش آن بIه   . زور از توليد کنندگان کاال بدست می آورد 

         بIIاز يIIافتن جزئIIی از پIIول بIIه رايگIIان تسIIليم شIIده       بIIه جIIز  چنIIين طبقIIه ای مفهIIومی   

ادنIد،  در حIالی کIه بIه رومIی هIا بIاج مIی د          غيربدينسان شIهرهای آسIيای صI      . نمی باشد 

اما در . جزئی از اين پول را با کاله گذاشتن بر سر رومی ها در تجارت پس می گرفتند     
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بنIابراين ايIن راه بدسIت آوردن ارزش        . هر صورت اين شهرها بازنده ی بزرگی بودند       

  .اضافی نيست

 پونIد در عIوض   ٤٠ شربتی به مبلIغ  A. اکنون حالت کالهبرداری را در نظر بگيريم 

 پونIد ضIرر   ١٠B پوند سIود بIرده و      ١٠A.  می فروشد  Bوند به    پ ٥٠ت به ارزش    رذ

ارزش انتقIال يافتIه ولIی    .  پونIد دارنIد   ٩٠هم کمIافی السIابق      ی  کرده است ولی آنها رو    

 سIر  کل طبقIه سIرمايه دار يIک کشIور نمIی توانIد بIا کIاله گذاشIتنِ           . بوجود نيامده است  

  .همديگر ثروت جمعی خود را افزايش دهد

ها مبادله کردند ارزش اضافی بوجود نمی آيد و اگIر نامعIادل هIا         بنابراين اگر معادل    

گIردش کاالهIا ارزش جديIدی ايجIاد         . هم مبادله شوند ارزش اضافی پديدار نخواهد شIد        

عمومی تIرين اشIکال سIرمايه،     بدين دليل است که دو شکل از قديمی ترين و. نمی کند 

بIرای  .  نظIر گرفتIه نشIده انIد      ی در اينجIا کIًال در      ئيعنی سرمايه تجاری و سرمايه ی ربا      

از طريIق کالهبIرداری صIرف    بIه جIز   تشريح ارزش اضIافی کIه ايIن دو شIکل سIرمايه         

بخود اختصاص می دهند به تعIدادی مفIاهيم مقIدماتی نيIاز اسIت کIه در ايIن مرحلIه از                    

بعدًا خواهيم ديد که اين دو نIوع سIرمايه فقIط اشIکال     . تحقيق هنوز فاقد آنها می باشيم 

شند و علت اين که چرا هر دوی آنها در تاريخ، مIدت هIای مديIدی قبIل از            ثانوی می با  

  .سرمايه ی مدرن پديدار شدند، نيز جويا خواهيم شد

امIIا آيIIا مIIی توانIIد . بنIIابراين ارزش اضIIافی نمIIی توانIIد از گIIردش کاالهIIا ناشIIی شIIود 

منشائی بيرون از اين گردش داشته باشد؟ خارج از حIوزه گIردش، صIاحب کIاال همIان              

ليIIد کننIIده ی کاالسIIت و ارزش آن کIIاال توسIIط مقIIدار کIIاری کIIه در آن نهفتIIه اسIIت       تو

ايIن ارزش بIه   . ن مIی گIردد  يی قIانون اجتمIاعی ثIابتی، تعيI        بIه وسIيله     مشخص شده و    

 پوند در عين حIال  ١٠اما اين قيمت .  پوند بيان می شود    ١٠حساب پولی مثًال با قيمت      

 در کاالست که ارزش بوجود می آورد  پوندی نيست، اين کار نهفته شده١١يک قيمت 

ارزش تازه ای ايجاد نمايد، می توان ارزش جديدی به ارزش ولی نه ارزشی که خود،   

پIس چطIور صIاحب يIک کIاال      . جديIد کIار  صرفًا با اضافه کردن    موجود اضافه کرد ولی     
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می تواند در خارج از محدوده ی گردش، بIدون تمIاس بIا ديگIر صIاحبان کIاال قIادر بIه          

 ارزش اضافی باشد و يIا بIه عبIارت ديگIر کاالهIا و يIا پIول را بIه سIرمايه تبIديل                     توليد

  نمايد؟

پس سرمايه نمی تواند از گردش کاالها ناشIی شIود، و نIه اينکIه مIی توانIد از آن               « 

. می بايست که منشاء خIود را در کاالهIا بيابIد و در عIين حIال نIه از آنهIا               . ناشی نشود 

اساس قوانين ذاتی مبادله ی کاالهIا، کIه در آن مبادلIه ی         تبديل پول به سرمايه بايد بر       

کIرم  (صاحب پول که هنوز صرفًا شIفيره ی  . معادل ها نقطه شروع است، تشريح گردد    

شان بخIرد  ی مجبور است که کاالها را به قيمت واقع   . يک سرمايه دار می باشد    ) نوزاد

داخته در اين پروسه  از آنچه پر∗شان بفروشد و هنوز پول بيشتریی و به ارزش واقع

 مIIی بايسIIت در داخIIل  - پروانIIه-تکامIIل ايIIن صIIاحب پIIول بIIه سIIرمايه دار . بدسIIت آورد

     له أاينهIIا ابعIIاد مسII . محIIدوده ی گIIردش کاالهIIا صIIورت گيIIرد و هنIIوز نIIه در داخIIل آن   

  ∗∗.] ١٦٦-١٦٥.pp[ (Hic rhodus,hic salta) .می باشند

   :لهأ و حاال برای حل مس

      تبIIديل آن بIIه سIIرمايه صIIورت مIIی گيIIرد    بIIه منظIIور  زش پIIول تغييIIری کIIه در ار « 

وسIيله ی خريIد و پرداخIت،    بIه عنIوان   چرا که . نمی تواند در خود آن پول انجام پذيرد      

پول صرفًا قيمت کاالئی را که می خرد و يا برايش پرداخت مIی گIردد بخIود مIی گيIرد،                 

 آنکIه مبادلIه گIردد، هرگIز     نوپولی خود باقی بمانIد، يعنIی بIد      به شکل   در حالی که اگر     

اين تغيير از قسمت دوم اين پروسه، فروش مجدد . نمی تواند ارزش خود را تغيير دهد

کاال نيز نمی تواند پديد آيد، چرا که ايIن پروسIه صIرفًا کIاال را از حIال طبيعIی خIود بIه                      

 اين تغيير بايIد در کIاالئی صIورت گيIرد کIه در قسIمت نخسIتين         . شکل پول در می آورد    

M-C چرا . آن انجام پذيرد» در مبادله«خريداری شده است، ولی نمی تواند در ارزش
                                                 

∗∗∗∗  .  مؤلف-در کتاب، سرمايه، ارزش  
 جلIIد اول، بIIه وسIIيله ی انگلIIس بIIه    -در ايIIن مقالIIه همIIه ی نقIIل قIIول هIIا، از کتIIاب سIIرمايه       ∗∗∗∗∗∗∗∗

 . انگليسی ترجمه شده اند
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ايIن تغييIر   . که ما معادل ها را مبادله می کنيم و کاال به قيمت خود خريداری شده اسIت         

فقط از ارزش کاال در مصرف می تواند بدست آيIد، يعنIی از اسIتفاده ای کIه از آن کIاال            

بIا اسIتفاده از يIک کIاال،     » در مبادلIه «وردن ارزش بIه منظIور بدسIت آ   . می توان نمود  

صIIاحب پIIول مIIی بايسIIت ايIIن خIIوش شانسIIی را داشIIته باشIIد کIIه در درون محIIدوده ی   

گردش، در بازار کIاالئی را کشIف کنIد کIه ارزش سIودمند آن دارای ايIن کيفيIت خIاص                

       Iابراين       واست که منشاء ارزش قابل مبادله بIار و بنIور کIه تبلIر بIرف آن منجIده و مص

: بوجود آوردن ارزش می باشد و صاحب پول در بازار چنين کاالی خاصی را می يابIد            

  .قدرت انجام کار، يعنی نيروی کار

شIاعر فيزيکIی و فکIری اسIت کIه       م کلمنظور از قدرت انجام کار ، يا نيروی کار،        « 

در پيکر زنده ی يک موجود انسانی وجود دارد و به وسيله او به هنگIام توليIد ارزش     

  .د به حرکت در می آيدسودمن

يک کIاال در  به عنوان ولی برای اينکه صاحب پول قادر به برخورد با نيروی کار        « 

  .بازار باشد می بايست شرايط متعددی فراهم گردد

آنهIا کIه از طبيعIت     به جز   مبادله ی کاالها فی النفسه شامل روابط وابستگی ديگری          

       ا ايIIن فIIرض نيIIروی کIIار فقIIط وقتIIی بII. خIIود ايIIن مبادلIIه پديIIدار مIIی شIIوند، نمIIی گIIردد 

کاال در بازار پديدار گردد که توسط صاحبش، يعنی شخصی که اين به عنوان می تواند 

بIرای  . بIرای فIروش ارائIه شIود و يIا فروختIه شIده باشIد        . نيروی کار به او تعلIق دارد    

 يIک کIاال باشIد مIی بايسIت کIه      به عنوان اينکه صاحب اين نيرو قادر به فروش کارش       

او . بتواند آن را عرضه کند و بتواند مالک آزاد نيروی کار خود و شخص خودش باشد

 صIاحبان آزاد و و صاحب پول در بازار مالقات می کنند و بطIور مسIاوی و بIه عنIوان        

فIIرق آنهIIا تIIا بIIدينجا فقIIط در ايIIن اسIIت کIIه يکIIی   . مسIIتقل کIIاال وارد معاولIIه مIIی شIIوند 

ون ادامIه  نبطه ی برابر می بايست در مقابل قا  اين را . خريدار و ديگری فروشنده است    

  .يابد
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. بنابراين صاحب نيروی کار می تواند کIارش را تنهIا بIرای مIدت محIدودی بفروشIد              

اگر او کارش را در بست و يکباره برای هميشIه مIی فروخIت، خIودش را هIم فروختIه          

... ل می شدبود و از يک انسان آزاد به يک برده، يعنی از صاحب يک کاال به کاال تبدي          

يIک  به عنوان دومين شرط الزم برای اينکه صاحب پول بتواند در بازار با نيروی کار          

صاحب نيروی کار بجای فروختن کاالهIائی کIه کIارش    : کاال برخورد نمايد اين است که   

را در بIIر مIIی گيIIرد مجبIIور بIIه فIIروختن خIIود نيIIروی کIIارش، بIIه همIIان گونIIه کIIه در       

  .ش وجود دارد، گردد اشخصيت

نيروی کIارش بفIروش رسIاند، مگIر     به جز يچ توليد کننده ای نمی تواند کاالئی را       ه

مIثًال او نمIی توانIد    . اينکه صاحب وسIائل توليIد، مIواد اوليIه، ابIزار کIار و غيIره باشIد         

. به وسIائل امIرار معIاش نيIز نيازمنIد اسIت         به عالوه   . بدون داشتن چرم، پوتين بسازد    

ارزش هIIIای در آينIIIده توليIIIد خواهIIIد کIIIرد و هIIIيچکس نمIIIی توانIIIد از محصIIIوالتی کIIIه 

انسان مجبور است . اتمام نرسيده است استفاده کنده سودمندی را که توليدشان هنوز ب

ش در  اکه قبل از توليد و در حين آن مصرف کند، همانطور کIه از اولIين روز پيIدايش      

ردنIد  کIاال توليIد گ  بIه عنIوان   اگIر محصIوالت او    . صحنه ی جهانی اين چنين بوده اسIت       

      بايIIIد بعIIIد از توليIIIد فروختIIIه شIIIوند، و فقIIIط بعIIIد از فIIIروش مIIIی تواننIIIد جوابگIIIوی         

 مIIدت توليIIد بواسIIطه ی زمIIانی کIIه بIIرای فIIروش الزم اسIIت       . خواسIIته هIIايش باشIIند  

  .طوالنی تر می گردد

بنابراين تبديل پول به سرمايه، نيازمند مالقات صاحب پول و کIارگر آزاد در بIازار        «

ه دو معنی، که او به عنوان انسانی آزاد بتواند ترتيب فروش کارش را می باشد، آزاد ب

بدهد و اينکه از طرف ديگر هيچگونه کاالی ديگIری بIرای فIروش نداشIته باشIد و بIه           

هيچ وجه وسائلی را کIه بتوانIد نيIروی کIارش را بIه فعاليIت وادارد، در دسIت نداشIته                 

  .باشد

ار مالقات می کند هيچ نفعی برای صاحب    له که چرا کارگر آزاد او را در باز        أاين مس 

      بIIرای او بIIازار کIIار فقIIط يکIIی از بخIIش هIIای متعIIدد بIIازار عمIIومی کاالهIIا  . پIIول نIIدارد
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چIرا کIه مIا بIا ايIن حقيقIت بطIور          . ال فعIًال بIرای مIا هIم نفعIی نIدارد            ئواين سI  . می باشد 

لIی  نظری برخورد می کنيم همانطور کIه برخIورد صIاحب پIول بIا ايIن سIؤال بطIور عم                 

بلکIه در  . ايIن طبيعIت نيسIت کIه توليIد مIی کنIد       . ولی يک چيز کامًال روشن است  . است

نيIروی  بIه جIز   يک طرف صاحبان پIول و کاالهIا و از طIرف ديگIر صIاحبان هIيچ چيIز          

کار، قرار دارند اين رابطه نه به تاريخ طبيعی تعلIق دارد و نIه رابطIه ايسIت اجتمIاعی                

ظاهرًا نتيجه ی يک پروسه ی طوالنی تIاريخی  . که در تمام ادوار تاريخی يکسان باشد  

اسIIت، و نيتجIIه ی انقالبIIات اقتصIIادی متعIIدد و نIIابودی يIIک رشIIته کامIIل از قشIIرهای     

  .قديمی تر توليد اجتماعی می باشد

مقوالت اقتصادی که قبًال تحليل کرده ايم نيز به همIان شIکل مهIر و نشIان منشIاء            « 

ده به شکل يک کاال شIامل شIرايط تIاريخی         وجود يک فرآور  . تاريخ خود را در بردارند    

برای اينکه يک فرآورده تبديل به يک کاال گردد، مIی بايسIت کIه ايIن     . می باشدخاصی  

. ∗فرآورده به منظور وسيله ی فوری امرار معIاش توليدکننIده ی آن توليIد نشIده باشIد       

 IIر سIIال اگIIه ئحIIوديم کIIوده بIIوال نم :  IIًال اکثريIIا اقIIه و يIIرايطی همIIه شIIور و در چIIت چط

عظيمIIی از توليIIدات شIIکل کاالهIIا را بIIه خIIود مIIی گيرنIIد؟ در مIIی يIIافتيم کIIه ايIIن صIIرفًا   

        براسIIIاس يIIIک سيسIIIتم خIIIاص توليIIIدی يعنIIIی شIIIيوه ی توليIIIد سIIIرمايه داری بوقIIIوع    

توليد و گردش کاالها ممکن . بيگانه بودبا تحليل کاال ولی اين تحقيق کامًال . می پيوندد

 کIIه بIIرای اسIIتفاده هIIای خIIانگی و   - اکثIIر توليIIدات اسIIت صIIورت پIIذيرد، در حIIالی کIIه  

بنIIابراين پروسIIه ی توليIIد .  هيچگIIاه تبIIديل بIIه کاالهIIا نگردنIIد-شخصIIی توليIIد شIIده انIIد

ی ارزش در به وسيله اجتماعی در تمامی ابعادش هنوز راه درازی را در پيش دارد تا 

    معينIIی ازيIIا در تحليIIل پIIول، در مIIی يIIابيم کIIه وجIIود آن سIIطح       . مبادلIIه تعيIIين گIIردد  

اشIIکال وجIIودی ويIIژه پIIول، ماننIIد شIIکل  . توسIIعه ی گIIردش کIIاالئی را ايجIIاب مIIی کنIIد 

معادل ساده، وسيله ی گردش، وسIيله ی پرداخIت، اندوختIه و يIا پIول جهIانی، در هIر             

. شکل که باشد نمايانگر مراحل کامًال مختلفی در پروسه ی توليIد اجتمIاعی مIی باشIند           
                                                 

)م. (يشه ور برای رفع فوری نيازهای معاشش توليد می کندمانند محصولی که يک پ   ∗∗∗∗   
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يک مرحله ی نسبتًا ابتدائی گردش کاالها بIرای ظIاهر   معذلک تجربه نشان می دهد که     

های مختلف پول کفايت می کند اما در رابطه بIا سIرمايه    نمودن تمام اين اشکال و فرم     

شرايط الزم تاريخی برای وجود سرمايه کامًال از بوجIود  . له ی کامًال متفاوت است  أمس

سIرمايه مIی توانIد    . زمان آن بIا گIردش صIرف پIول و کاالهIا مجIزا مIی باشIد                  آمدن هم 

هنگامی که صاحب وسائل توليد و معاش با کارگر آزادی که نيروی کارش را در بازار 

يIن شIرط بIه تنهIايی سIاليان      ابرای فروش ارائه می دهد مالقات می کند، ناشی شود و   

بIه  بنIابراين سIرمايه يکمرتبIه خIود را     . درازی از توسعه ی تاريخی را در بر می گيرد        

  ] ١٦٧PP-٧٠[» .ی از پروسه ی توليد اجتماعی اعالم می نمايدعصر خاصعنوان 

ايIن کIاال ماننIد    . حال می بايست که اين کاالی ويژه، يعنی نيروی کار را بررسی کنيم  

ايIIن ارزش نيIIز هماننIIد  . مIIی باشIIد » ارزش در مبادلIIه«همIIه ی کاالهIIای ديگIIر دارای  

اری که برای توليIد آن الزم  زمان کبه وسيله يعنی : ارزش ديگر کاالها تعيين می گردد  

ارزش نيIروی کIار همIان ارزش وسIائل زنIدگی      . است که شامل باز توليد نيز می شIود        

ايIن وسIائل   . الزم برای حفظ صاحب آن در شرايط متوسط مناسب بIرای کIار مIی باشIد              

زندگی بر حسب آب و هوا و شIرايط طبيعIی ديگIر و معيارهIائی کIه در طIول تIاريخ در          

ايIن وسIائل تغييIر مIی کنIد ولIی بIرای            . رديده است تنظيم می گردنIد     هر کشور برقرار گ   

شامل وسائل زندگی به عالوه . يک کشور معين، در يک عصر مشخص معين می باشد

برای جانشينان کارگران از کار افتاده و فرزندانشان نيز می گردد، تIا بتوانIد ايIن نIوع                  

سIIائل زنIIدگی شIIامل هزينIIه ی   بIIاالخره ايIIن و . ويIIژه صIIاحبان کIIاال، را جاودانIIه نمايIIد  

  .آموزش کارگران ماهر نيز می باشد

اگIر  . کمترين حد ارزش نيروی کار ارزش احتياجات مطلق جسمانی زندگی می باشد       

قيمت اين کاال تا اين حد کاهش يابد، از ارزش خود پائين تر خواهIد بIود، چIرا کIه ايIن             

  . آن راارزش، کيفيت متوسط نيروی کار در نظر دارد نه کيفيت پست

 طبيعت کار اين حقيقت را روشن می سازد که نيروی کIار تنهIا بعIد از انجIام فIروش          

در همIIه ی کشIIورهائی کIIه دارای شIIيوه ی توليIIد    . آن مIIورد اسIIتفاده قIIرار مIIی گيIIرد   
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بنابراين در همه . سرمايه داری می باشند، پرداخت، بعد از انجام کار صورت می گيرد         

آقIای مIارکس نمونIه هIای جIالبی از نتIايج          .  مIی دهIد    جا کIارگر بIه سIرمايه دار اعتبIار         

عملی اين اعتبار را از اسناد پارلمانی بدست می دهد که برای يافتن آنان می تIوان بIه                

  .کتاب سرمايه مراجعه نمود

به . ارزش اضافی توليد می کند. با مصرف نيروی کار، خريدار آن همزمان با کاالها 

 محدوده ی گردش را رها کرده و محدود توليد منظور بررسی اين مطلب می بايست که

  .را در نظر بگيريم

از . در اينجIIا فIIورًا در مIIی يIIابيم کIIه پروسIIه ی کIIار دارای طبيعتIIی دوگانIIه مIIی باشIIد 

  بIدين طريIق ايIن پروسIه     . يکطرف اين پروسه ی سIاده ی توليIد ارزش سIودمند اسIت             

  .ی وجود داشته باشدمی تواند و می بايست که در همه اشکال تاريخی حيات اجتماع

از طرف ديگر، همانطور که قبًال ذکر شد اين همان پروسه ای است که تحت شرايط              

خاص توليد سرمايه داری ادامه می يابد اينها مطالبی است که حال می بايست بررسی          

  .کنيم

اوًال، کIارگر تحIت   .  پروسه کار بر مبنای سرمايه داری، دارای دو ويژگی می باشد       -

ينکIه  اايه دار کIار مIی کنIد و او مواظIب اسIت تIا هIيچ چيIز تلIف نگIردد، و            کنترل سرم 

. بيش از مقداری که از لحاظ اجتماعی ضروری است برای هر کاال کIار مصIرف نشIود     

ثانيًا، محصول متعلق به سرمايه دار است، اين پروسه خود بين دو چيز کIه متعلIق بIه            

  .يرداوست، يعنی نيروی کار و ابزار کار، انجام می پذ

 سرمايه دار اهميتی برای ارزش سIودمند قائIل نيسIت، مگIر تIا آنجIا کIه مربIوط بIه                 

هIدف او توليIد   . تلفيق بIا ارزش قابIل مبادلIه و بIاالتر از همIه ارزش اضIافی مIی گIردد          

کاالئی است که ارزش آن باالتر از مجموع ارزش سرمايه گذاری شده در توليد آن کاال 

  ند صورت بگيرد؟چطور اين عمل می توا. می باشد

بيائيد کاالی معينی را در نظر بگيريم، مثًال نخ پنبه ای، و مقدار کار نهفتIه در آن را    

 ١٠نخ )  گرم است ٦٩/٤٥٣هر پوند   ( پوند   ١٠فرض کنيد که برای توليد      . تحليل کنيم 
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در اينجIا پنبIه تلIف شIده در نظIر گرفتIه         (∗ شيلينگ الزم اسIت ١٠پوند پنبه به ارزش   

        ماشIIين پنبIIه زنIIیماشIIين بخIIار، بIIه ابIIزار کIIار خاصIIی چIIون، بIIه عIIالوه  ).نشIIده اسIIت

بIIرای سIIاده کIIردن   . و ديگIIر ماشIIين آالت، زغIIال سIIنگ، گIIريس و غيIIره نيIIاز اسIIت      

     ، مIIی نIIاميم و فIIرض مIIی کنIIيم کIIه فرسIIايش،     )دوک(موضIIوع همIIه ی ايIIن ابIIزار را   

بنابراين . يلينگ باشد ش٢ پوند نخ الزم است ١٠ای رسيدن رزغال سنگ و غيره که ب  

 شIيلينگ نمايشIگر     ١٢اگIر   .  شيلينگ پنبIه   ١٠+ » دوک«  شيلينگ   ٢=  شيلينگ   ١٢

باشIد، آنگIIاه پنبIه و دوک در شIIکل نIIخ، دو    کIIار -روز سIIاعت کIار يIIا دو  ٢٤محصIول  

  حال چقدر در کار تابيدن بدان اضافه می شود؟. در خود جای می دهند کار -روز

 شIيلينگ  ٣ شيلينگ باشد و ايIن  ٣کار در هر روز    فرض می کنيم که ارزش نيروی       

      پونIIد١٠فIرض مIIی کنIيم کIIه بIرای ريسIIيدن    بIه عIIالوه  .  سIIاعت کIار باشIIد ٦نمايIانگر  

                در ايIIIن صIIIورت . ی يIIIک کIIIارگر مIIIورد نيIIIاز باشIIIد   بIIIه وسIIIيله   سIIIاعت کIIIار  ٦نIIIخ 

٣ IIIيلينگ بIIIت، ارزش    ه  شIIIده اسIIIافه شIIIول اضIIIه محصIIIار بIIIط کIIIخ  ١٠توسIIIد نIIIپون           

  . شيلينگ می باشد١٥

    و نIه اينکIه  . اين پروسه خيلی سIاده اسIت، ولIی منجIر بIه ارزش اضIافی نمIی شIود                

  .می تواند چنين کند، چرا که در توليد سرمايه داری کارها باين سادگی انجام نمی گيرد

ما فرض کرديم که ارزش نيروی کار برای هر روز سه شيلينگ بوده، و اين مبلغ « 

بIه منظIور بقIاء يIک کIارگر       کIار  -روزامIا اگIر نصIف      ...  سIاعت کIار باشIد      ٦گر  نمايش

 ساعت الزم باشد، هيچ دليلی وجود ندارد تIا مIانع کIار همIان کIارگر در تمIام          ٢٤برای  

ارزش قابIل مبادلIه ی نيIروی کIار، و ارزشIIی کIه مIی توانIد توليIد کنIIد، دو         . روز گIردد 

د که سرمايه دار به هنگام سرمايه گذاری کميت کامًال مختلف می باشند، و اين فرق بو

اين که نيروی کار کيفيت توليد ارزش اضافی را دارا . پولش در آن کاال، در نظر داشت

بIه  بود، از آنجIائی کIه ايIن نيIرو     ) Conditio sine qua non(می باشد، شرط الزم 

ولی . سودمندی سرمايه گذاری شودبه شکل کار می بايست برای توليد ارزش       عنوان  
                                                 

.شيلينگ، واحد قديم پول و معادل يک بيستم يک ليره انگليسی می باشد  ∗∗∗∗   
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سرمايه دار ما به ماوراء آن نظر داشت، چيزی که نظرش را جلب کرد شرايط خاصIی             

 منشاء ارزش قابل مبادله بIوده و دارای ارزش قابIل   بود که تحت آنها، اين نيروی کار      

ويIژه ای اسIت کIه    » خIدمت «ايIن  . مبادله بيشتری از آنچه که در آن نهفتIه اسIت باشIد       

 دارد و چنIIين انتظIIاری برطبIIق قIIانون ابIIدی مبادلIIه    سIIرمايه دار از نيIIروی کIIار انتظIIار

فروشIنده ی نيIروی کIار، ارزش مبادلIه ی آن را بدسIت آورده و بIا          . کاال هIا مIی باشIد      

او قIIادر بIIه تحصIIيل يکIIی، بIIدون از دسIIت دادن  . ارزش سIIودمند آن متارکIIه مIIی نمايIIد

ارزش سIودمند نيIروی کIار، و خIوِد کIار، همIان انIدازه، متعلIق بIه                . ديگری نمی باشIد   

 تاجر روغIن تعلIق    فروشنده ی آن است که ارزش سودمند روغن فروخته شده به يک           

نيروی  کار را پرداخته است و بنIابر ايIن اسIتفاده از    سرمايه دار قيمت يک روز   . دارد

يعنIی شIرايطی کIه تحIت آنهIا      . کار، متعلق بIه اوسIت  آن در طی روز، در طی يک روز         

را داشIته باشIد، اگIر     کIار  -روزادامه بقای نيروی کار برای يک روز، هزينه ی نصف         

روی کار را همIه ی روز بکIار گرفIت، آنگIاه کIاری کIه بواسIطه ی            چه می توان اين ني    

 -استفاده از آن در يک روز بدست بيابد، دو برابر بيشتر از ارزش روزانه آن می باشد

اين شرايط خوش شانسی ويژه ای برای خريدار می باشد ولIی ابIدًا عمIل بIدی در حIق             

  .فروشنده بحساب نمی آيد

          پونIIد نIIخ مIIی ريسIIد کIIه نمايشIIگر      ٢٠د و  سIIاعت کIIار مIIی کنII   ١٢پIIس کIIارگر  « 

      شIIيلينگ  ٣ شIIيلينگ دوک و غيIIره بIIوده، و هزينIIه ی کIIارش     ٤ شIIيلينگ پنبIIه،  ٢٠

 پونIد  ٢٠ ساعت کار ببIرد  ٦ پوند پنبه   ١٠اما اگر   .  شيلينگ ٢٧ در مجموع    -می باشد 

ايانگر  پوند نخ نم٢٠حال .  شيلينگ می شود٦ ساعت کار خواهد برد که برابر ١٢آن 

کIار  به شکل پنبه و دوک و غيره و يک روز به شکل   روز   ٤است، يعنی    کار   -روز ٥

 پوند ٢٠ شيلينگ خواهد بود، در نتيجه قيمت      ٣٠به پول    کار   -روز ٥ريسندگی، بيان   

       شIIIيلينگ اسIIIت امIIIا ارزش کIIIل کIIIاالئی کIIIه در ايIIIن پروسIIIه    ٣٠نIIIخ کمIIIافی السIIIلبق  

 بIه بIاالتر از     ٩/١بIه انIدازه     ارزش محصIول    .  شIيلينگ اسIت    ٢٧سرمايه گIذاری شIده      

 ٢٧بنIIابراين . ارزش کاالهIIائی کIIه در توليIIد سIIرمايه گIIذاری شIIده افIIزايش يافتIIه اسIIت 
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.  شIيلينگ ارزش اضIافی توليIد کIرده اسIت        ٣ شيلينگ تبديل گرديIده و       ٣٠شيلينگ به   

  .اين حيله باالخره موفق شده و پول تبديل به سرمايه گرديده است

برآورده شده اند و قوانين مبادله ی کاالها بIه هIيچ وجIه نقIض          أله  مستمام شرايط   «

خريIدار، هIر   بIه عنIوان     سIرمايه دار    . معIادل بIا معIادل مبادلIه شIده اسIت           . نگرديده انIد  

بعIد  . کاالئی اعم از پنبه، دوک، نيروی کار وغيره را به قيمتشان خريداری کرده اسIت              

يعنی ارزش سودمند  .اال انجام می دهداز آن همان کاری را انجام داده که هر خريدار ک     

پروسه ی مصرف نيIروی کIار و در عIين حIال پروسIه ی       . آنها را مصرف نموده است    

     سIIرمايه دار .  شIIيلينگ منجIIر گرديIIد٣٠ پونIIد نIIخ بIIه ارزش ٢٠توليIIد کIIاال، بIIه توليIIد 

   شIيلينگ مIی فروشIد، نIه پشIيزی بيشIتر و      ٣٠به بازار بر می گردد و نخ را به قيمIت   

 شIيلينگ بيشIتر از آنچIه درآن سIرمايه گIذاری کIرده       ٣ه کمتIر از ارزش آن، معIذلک      ن

تمام پروسه ی تبديل پول به سرمايه، از حوزه گردش مIی گIذرد   . بود، بدست می آورد   

ی دخالت گردش، به علت اينکIه  به وسيله يعنی . و در ضمن از اين محدوده نمی گذرد     

         Iب آن بIرط واجIازار شIار در بIروی کIت      . ودخريد نيIه علIردش بIدوده ی گIه در محIو ن

 پروسIIه صIIرفًا منشIIاء پروسIIه توليIIد ارزش از ارزش اسIIت کIIه در حIIوزه     کIIه ايIIن اين

) بهترين جهان ممکن، بهتIر از ايIن ميسIر نيسIت    (و بنابراين . گردش انجام يافته است  

]١٩٠، ١٩٣ -١٩٥ .PP[ 

می گIردد، بIه   اضافی توليد ارزش آقای مارکس با نشان دادن نحوه ای که توسط آن     

کار است که فقط يک قسمت از سIرمايه  شاز آنچه قبًال ذکر شد، َآ. تحليل آن می پردازد 

که در هر قIرارداد توليIدی سIرمايه گIذاری مIی شIود مسIتقيمًا در توليIد ارزش اضIافی               

    شIIرکت مIIی کنIIد و آن قسIIمتی از سIIرمايه اسIIت کIIه بIIه مصIIرف خريIIداری نيIIروی کIIار    

سرمايه ئی کIه  . سرمايه است که ارزش جديد توليد می کند  فقط اين بخش از     . می رسد 

در ماشين آالت، مواد اوليه، زغال سنگ و غيره سIرمايه گIذاری مIی شIود دوبIاره در         

اين قسمت باقی می ماند و . پديدار می گردد) pro Tauto(ارزش محصول توليد شده 

    IIد از آن ناشIIی توانIIافه ای نمIIيچ ارزش اضIIی هIIود، ولIIی شIIد مIIاز توليIIودبIIن . ی شIIاي
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       موضIIوع آقIIای مIIارکس را وادار بIIIه پيشIIنهاد يIIک تقسIIIيم بنIIدی جديIIدی از سIIIرمايه        

 يعنی قسمتی که -می نمايد، سرمايه ی ثابت، آن قسمتی که صرفًا دوباره بدست می آيد

 و سIرمايه ی  -در ماشين آالت، مواد اوليه و ديگر ابزار کار سرمايه گذاری شده است          

 نه فقط باز توليد می شود، بلکIه در عIين حIال منشIاء بالواسIطه              متغير، آن قسمتی که   

 يعنی قسIمتی کIه در خريIداری نيIروی کIار يIا در پرداخIت             -ارزش اضافی نيز می باشد    

از اينجIا روشIن مIی گIردد کIه هIر چقIدر سIرمايه         . دستمزدها سرمايه گذاری شده است  

 آن دخالتی نIدارد و بIه   ثابت در توليد ارزش اضافی الزم باشد، معهذا بطور مستقيم در   

 کIوچکترين تIأثيری   عالوه مقدار سرمايه ی ثابت سرمايه گذاری شده در هIر دادوسIتد            

نبايIد در  در نتيجIه  . ∗را دارا نيسIت در مقدار ارزش اضافی توليIد شIده در آن دادوسIتد       

 ايIIن نIIرخ فقIIط بIIا   . تعيIIين نIIرخ ارزش اضIIافی، سIIرمايه ثابIIت بIIه حسIIاب آورده شIIود     

ضIافی و سIرمايه ای کIه مسIتقيمًا در بوجIود آوردن آن نقIش دارد،       مقايسIه ی ارزش ا 

بنIIابراين آقIIای مIIارکس نIIرخ ارزش  . يعنIIی سIIرمايه ی متغيIIر، مIIی توانIIد تعيIIين گIIردد   

اگر قيمت روزانه ی کIار  : تعيين می کندغيراضافی را فقط با نسبت آن به سرمايه ی مت        

 شIيلينگ باشIد،   ٣ نيIز   شيلينگ باشد و ارزش اضافی که در هر روز بدست مIی آيIد           ٣

چIه اشIتباه غريبIی ممکIن اسIت از        . آنگاه نرخ ارزش اضافی را صIد در صIد مIی نامIد             

تصوری که معموًال صورت می گيرد، مبنی بر اينکه سرمايه ی ثابت نقش فعالی را در 

  سIIنيور– و- در مثIIالی از آقIIای ن -توليIIد ارزش اضIIافی دارا مIIی باشIIد، ناشIIی گIIردد    
(N.W.Sonlor)   رای      « اده شده است     نشان دIوقتی که آن پروفسور آکسفورد، که ب

 مIيالدی بIه شIهر    ١٨٣٦تفحصات علمی و بالغIت دلپIذير خIود مشIهور بIود، در سIال           

         IIIه تعلIIIفورد بIIIی در آکسIIIاد سياسIIIيم اقتصIIIای تعلIIIا بجIIIد تIIIوت شIIIتر دعIIIم آن يمنچس             

  .]P. ٢٢٤[» در منچستر بپردازد) از ريسندگان پنبه(

مان کاری را که در آن کارگر بهای نيروی کار خود را توليد مIی کنIد       آقای مارکس ز  

ناميIIده و کIIار انجIIام شIده در مIIاورای آن را کIIه در طIIی آن ارزش اضIIافی  » کIار الزم « 
                                                 

. در اينجا بايد توجه داشت که ارزش اضافی با سود يکی نيست  ∗∗∗∗   
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            مجمIIIوع کIIIار الزم و کIIIار اضIIIافی يIIIک . مIIIی نامIIIد» کIIIار اضIIIافی« توليIIIد مIIIی گIIIردد، 

  .را می سازد»  کار-روز« 

ان الزم بIرای کIار الزم معIين اسIت ولIی زمIانی کIه صIرف کIار                 در يک روز کار، زم    

      اضIIافی مIIی گIIردد توسIIط هIIيچ قIIانون اقتصIIادی تعيIIين نشIIده اسIIت و در حIIدود معينIIی     

چIرا کIه   . ولی هيچگاه اين زمان نمی تواند صفر گردد . می تواند بيشتر و يا کمتر باشد      

و نIه اينکIه بIه    . خواهIد رفIت  آنگاه انگيزه ی سرمايه دار برای استخدام کارگر از بIين        

بIIين يIIک .  سIIاعت برسIIد٢٤مIIی توانIIد بIIه  کIIار -روز، ) جسIIمانی(دالئIل فيزيولوژيIIک  

.  سIIاعته مراحIIل ميIIانی متعIIددی وجIIود دارد٢٤ کIIار -روز سIIاعته و يIIک ٦ کIIار -روز

قIIانون مبادلIIه ی کاالهIIا تقاضIIا مIIی کنIIد کIIه سIIاعات کIIار روزانIIه از انIIدازه ای کIIه بIIا       

ولIی ايIن فرسIايش طبيعIی چيسIت؟      . ر سازگار باشIد تجIاوز نکنIد    فرسايش طبيعی کارگ  

چنIIد سIIاعت کIIار در روز بIIا آن سIIازگار اسIIت؟ اينجIIا نظIIر سIIرمايه دار و کIIارگر بطIIور  

   بIا زور حIل   مسIأله   فاحشی متفIاوت اسIت و چIون مرجIع قIدرت بIاالتری وجIود نIدارد،                   

زه بر سر حدود همان تاريخچه ی مبار کار -روزتاريخچه ی تعيين طول يک  .می شود

بين جمع سرمايه داران و جمع کارگران، ما بين دو طبقه ی سرمايه دار  کار -روزيک 

  .و کارگر می باشد

در . همانطور که قبًال ذکر شد، کتاب سرمايه ارزش اضافی را اختراع نکرده است    « 

 هر کجا که بخشی از جامعه امتياز انحصاری ابIزار توليIد را در دسIت دارد، کIارگران،                 

بردگان، سرف ها و يا آنها که آزادند، می بايست مازاد بر کاری که برای امرار معاش       

خود بدان نياز دارند، مقداری هم کار اضافی به منظIور توليIد وسIائل معيشIتی صIاحب            

آنتIIی باشIIد، خIIواه ) اريسIIتوکرات(خIIواه او يکIIی از اشIIراف . وسIIائل توليIIد انجIIام دهنIIد

روند رومی، بارون نرماندی، برده دار امريکIائی،    شه ∗آتروسکان) تئوکرات(روحانی  

  .]P. ٢٣٥[» اشراف زاده ی روسی، زمين دار مدرن و يا يک سرمايه دار باشد

                                                 
Etruscan اهل :  Etnurla منطقه ای در شمال غربی ايتاليا  ∗∗∗∗   
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در هIر صIIورت روشIن اسIIت کIIه در هIر شIIکلی از جامعIه کIIه در آن ارزش مصIIرفی     

ی نيازهای کمتر و به وسيله محصول از ارزش مبادله ای آن بيشتر باشد، کار اضافی       

شتر اجتماع محدود مIی گIردد و تحIت ايIن شIرايط الزامIًا تمIايلی بIه کIار اضIافی و              يا بي 

بنابراين مشاهده می کنيم که در عصر باستان،   « . صرفًا به خاطر خود آن وجود ندارد      

   ارزش اضافی در شکل نهايی خود يعنی کار کردن تIا حIد مIرگ، صIرفًا بIه معIادن طIال                

    شIکل وجIودی مسIتقل خIود، يعنIی پIول، توليIد       و نقره، جIائی کIه ارزش مبادلIه ای در        

بIIه صIIورت   ولIIی در هIIر جIIا کIIه يIIک ملIIت، کIIه توليIIد آن   . مIIی شIIد، محIIدود مIIی گرديIIد 

بIIه    ابتIIدائی تIIرين اشIIکال بردگIIی و يIIا سIIرواژ بIIوده و در قلIIب يIIک بIIازار جهIIانی کIIه      

ه و بنIابراين در جIائی کI    . ی توليد سرمايه داری احاطه شده است، بسر می برد         وسيله  

 در آنجIا  -فروش محصوالت صادراتيش مضمون اساسی فعاليت او را تشکيل مIی دهIد         

به شهرت وحشيگری برده داری يا سIرواژ، بIدنامی تمIدن نمIای کIار طاقIت فرسIا نيIز            

بنابراين در اياالت جنوبی امريکIا تIا زمIانی کIه توليIد بطIور عمIده             . افزوده گشته است  

امIا  .  شکلی ماليم و پدر ساالری داشتمتوجه مصرف ضروری داخلی بود کار بردگان     

همIIين کIIه صIIدور پنبIIه تبIIديل بIIه يکIIی از منIIافع مهIIم ايIIن ايIIاالت گرديIIد، اضIIافه کIIاری   

فقط هفIت سIال   به دنبال  و حتی در بعضی موارد از پا در آمدن آنان           ) نگروها(سياهان  

در يIIک سيسIIتم حسIIاب شIIده و حسIIابگر تبIIديل     ) عIIاملی اساسIIی (کIIار، بIIه عنصIIری   

   » سIIرف هIIIا در شIIاهزاده نشIIين هIIای دانIIIوب    ) بيگIIاری  (CorveeهماننIIد  . ...گرديIIد 

]٢٣٥-٣٦ .PP[ .            هIرا کIت، چIدر اينجا مقايسه با توليد سرمايه داری بسيار جالب اس

  .در بيگاری، کار اضافی دارای شکلی واضح و مستقل می باشد

 سIاعت کIار اضIIافی   ٦ سIاعت کIار الزم و   ٦شIامل   کIار  -روزفIرض کنيIد کIه يIک     « 

.  سIاعت کIار اضIافه بIرای سIرمايه دار انجIام مIی دهIد          ٣٦باشد، آنگاه کارگر در هفته      

بIه  مسIأله  امIا ايIن   .  روز برای سرمايه دار کIار کنIد   ٣ روز برای خود و      ٣مانند اينکه   

. کار اضافی و کار الزم کIم و بIيش بIا هIم مخلIوط شIده انIد         . يکباره قابل مشاهده نيست   

 ثانيه برای خود ٣٠در هر دقيقه کارگر : بيان کرد کهممکن است اين رابطه را اينطور 
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امIا در رابطIه بIا بيگIاری سIرف هIا، ايIIن       .  ثانيIه بIرای سIرمايه دار   ٣٠کIار مIی کنIد و    

مIثًال کIاری   . اين دو نوع کار در فضا از يکديگر تفکيک گشته انIد          . فرق می کند  مسأله  

است، و کاری را را که يک دهقان روسی برای خود انجام می دهد روی زمين خودش    

دو قسIمت کIار او   . که برای اشراف زاده انجام می دهد در ملک اشراف زاده می باشIد         

. »کار اضافی به صورت بيگاری کامًآل از کار الزم جداست. از هم جدا و مستقل هستند

]٢٣٦ .P[ .  

های جالIب بيشIتری از تIاريخ اجتمIاعی جديIد شIاهزاده نشIين هIای            الثبايد از نقل م   

ها ثابت می کند که در آنجا   اين مثالآقای مارکس با استفاده از. خودداری کنيمدانوبی 

ها، در بدست آوردن کار اضافی کامًال بIه زيرگIی      اشراف زاده ها به ُيمن دخالت روس      

) مقIIIررات سIIIازمانی کIIIار(امIIIا آنچIIIه را کIIIه . هIIIر کارفرمIIIای سIIIرمايه دار مIIIی باشIIIند 

Organique reglement  ِلفIIIرال کيِسIIIه ژنIIIک ،) Kisseleff (لط  وتIIIط آن تسIIIس

        نامحIIدود بIIر کIIار دهقانIIان را بIIه اشIIراف زاده هIIا تقIIديم نمIIود بIIه بيIIان مثبIIت اظهIIار        

     .  بزبIIان منفIIی آن را بيIIان مIIی کننIIد انگلIIيسمIIی دارد، تصIIويب نامIIه هIIای کارخانIIه در 

خالفت نی سرمايه به استثمار نامحدود نيروی کار مواين تصويب نامه ها با تمايل در« 

ده از ايIن اصIطالح فرانسIوی پIوزش مIی طلIبم، ولIی معIادلی در         ا بIرای اسIتف   -کنند می

 يعنی با اعمال زور و قدرت دولIت حIدودی بIرای طIول     -انگليسی برای آن وجود ندارد   

ی مالکان و سIرمايه داران  به وسيله دولتی که آن هم تعيين می نمايند،   کار   -روزيک  

جنبش طبقه کارگر کIه هIر روز ابعIاد وسIيع تIری بIه       بدون اشاره به    . رهبری می شود  

      همIIان ضIIرورتی اعمIIال  بIIه وسIIيله  ايIIن محIIدوديت کIIار در کارخانIIه   . خIIود مIIی گرفIIت 

همان درنIده   . به مزارع انگليسی می آورد      را ∗گوانوی پروئی  ) (guanoمی گرديد که  

     يگIIرخIوئی و غIارتگری کIIه در يIک مIورد زمIIين را بIه نIابودی مIIی کشIيد، در مIورد د        

اپيIIدمی هIIای متنIIاوب در انگلIIيس هIIم بIIه   . بIIه ريشIIه ی حيIIات ملIIت حملIIه ور مIIی شIIد  

                                                 
 Peru ∗∗∗∗ اهل پرو     
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» لزوم پائين آوردن دائمی معيIار قIد سIربازان   : روشنی آلمان و فرانسه سخن می گفت  

]..٢٣٩ P[.  

مIاورای حIدود معقIول آن،    ه برای اثبات تمايل سرمايه به بسط ساعات کار روزانه ب     

زارشات بازرسIان کارخانIه هIا، کميسIيون اسIتخدام کودکIان،         آقای مارکس به فور از گ     

ی تندرسIIتی عمIومی و ديگIIر اسIIناد پارلمIIانی نقIل قIIول مIIی نمايIIد و   دربIIاره گزارشIات  

  :نتايج را بشرح زير جمع بندی می کند

   چيست؟ مIدت زمIانی کIه مIی تIوان بIه سIرمايه اجIازه داد تIا در طIی آن                  کار   -روز« 

      د، چقIIدر اسIIت؟ تIIا چIIه َراخIIت بهIIای روزانIIه آن اسIIتفاده َبII زای پرداز نيIIروی کIIار در ِا

   مIاوراء زمIانی کIه بIرای بIاز توليIد خIود نيIروی کIار         ه را بI  کIار  -روزحد ممکIن اسIت      

   : همIIانطور کIIه مشIIاهده کIIرديم، سIIرمايه پاسIIخ مIIی گويIIد     " الزم مIIی باشIIد، بسIIط داد  

 استراحتی که بدون آن چند ساعتبه جز    ساعت تمام به حساب می آيد،        ٢٤ کار   -روز

واقعيIIت اسIIت کIIه يIIک ايIIن . آن نيIروی کIIار مطلقIIًا قIIادر بIIه تجديIIد خIIدماتش نمIIی باشIIد 

بIه  ازای يک عمر می ماند، چيزی رکارگر، در طی ساعات طوالنی کار روزانه که به د         

حساب نمی آيد و اينکه تمام اوقات قابل عرصه ی او زمان کار بوده ه نيروی کار بجز 

امIIا در ايIIن مسIIابقه سرسIIام آور و    .... يه موجIIد ارزش مIIی باشIIد  و متعلIIق بIIه سIIرما  

کIIار اضIIافی، سIIرمايه نIIه فقIIط از لحIIاظ اخالقIIی بلکIIه از لحIIاظ       بIIه دنبIIال  کورکورانIIه 

سIرمايه اهميتIی بIرای مIدت     ...  کIار تجIاوز مIی کنIد       -جسمانی نيز از حIدود نهIائی روز       

. مIی آورد ه دنبIال  بI و فرسIايش و مIرگ زودرس آن   ... زندگانی نيروی کار قائل نيست    

سIIرمايه در يIIک مIIدت زمIIان محIIدود، زمIIان کIIار را بIIا پIIائين آوردن طIIول عمIIر کIIارگر   

  ]PP. ٢٦٤ -٦٥[افزايش می دهد 

ولی آيIا ايIن امIر مغIاير بIا منIافع سIرمايه نيسIت؟ آيIا سIرمايه مجبIور نيسIت کIه در                       

ظ درازمدت هزينه ی اين فرسايش بيش از حIد را جبIران کنIد؟ ممکIن اسIت کIه از لحIا                    

عمIًال، تجIIارت سIازمان يافتIه بردگIIان در داخIل ايIاالت جنIIوبی      . نظIری ايIن چنIIين باشIد   

 سال بIه صIورت يIک اصIل اقتصIادی      ٧امريکا از کار افتادن نيروی کار بردگان را در         
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سرمايه دار انگليسی عمًال متکIی بIه تIأمين کIارگر از منIاطق           . تأييد شده در آورده بود    

ه با گنجايش سIرمايه بIرای جIذب نيIروی کIار شIاهد             او در مقايس  « روستائی می باشد    

ولو اينکه اين جمعيت اضافی از يک جريIان مIداوم از   . يک جمعيت اضافی مداوم است 

افراد زمين گير و نسل های ميرنده ای از انسان هIا کIه بIر دوش پيشIينيان خIود فشIار        

طمئنIIًا،  از طIIرف ديگIIر م،آورده و قبIIل از بلIIوغ از بIIين مIIی رونIIد، تشIIکيل شIIده باشIIد  

تجربه به يک ناظر بی عالقه نشان خواهد داد کIه چگونIه توليIد سIرمايه داری، کIه از           

لحاظ تاريخی می تIوان گفIت بIيش از يIک روز از عمIرش نمIی گIذرد، ريشIه ی حيIات                

قدرت ملی را مورد حملIه قIرار داده اسIت، چگونIه تبIاهی جمعيIت کIارگر صIنعتی فقIط                 

ه تعويق می افتد و چطور حتی اين کارگران توسط جذب مداوم عناصر کار کشاورزی ب

زراعIIی، علIIی رغIIم زنIIدگی در هIIوای آزاد و انتخIIاب طبيعIIی کIIه بIIه ويIIژه تIIا آن حIIد در  

سIرمايه، کIه دارای چنIين انگيIزه هIای      . ميانشان قدرتمند است رو به زوال گذارده انIد        

در مهمی بIرای انکIار رنجIی کIه طبقIه کIارگر در ميIان آن زنIدگی مIی کنIد، مIی باشIد،                     

های عملی خود به همان اندازه از نابودی نسل انسان و انهدام نهIايی و حتمIی             فعاليت

   در هIIر کIIاله. جمعيIIت مضIIطرب اسIIت کIIه از افتIIادن احتمIIالی زمIIين بIIه درون خورشIIيد 

 داری بنIIام شIIرکت سIIهامی محIIدود، هIIر صIIاحب سIIهم مIIی دانIIد کIIه ديIIر يIIا زود       ده بIIر

انتظIار دارد کIه رعIد و بIرق آن بIر سIر           صاعقه ای طنين خواهد افکنIد، ولIی هIر يIک             

همسايه اش خواهد کوفت، و بعد از آن خود او وقت خواهد داشت کIه بIاران طالئIی را         

 A pros mols(پس از من هر چه باداباد. جمع آوری کرده و بطور امنی انبارش کند

le delugo(  تIIرمايه داريسIIور سIر کشIIرمايه دار و هIIر سIIی هIره جنگIIابراين . ، نعIIبن

به ه به سالمتی و جان کارگران بی اعتناست، مگر اينکه جامعه وادارش کند که سرماي

اين عمل نمايد و روی هم رفته اين بی اعتنايی نسبت به کIارگران بسIتگی بIه نيIت           جز  

رقابت آزاد، قوانين ذاتی توليIد سIرمايه داری   . فردی خوب يا بد يک سرمايه دار ندارد    

 -٧٠[»  هIIر فIIرد سIIرمايه دار تحميIIل مIIی کنIIد  قIIوانين اجبIIاری برونIIی بIIر بIIه شIIکل را 

٢٦٩PP[.  
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  و. متوسIIط نتيجIIه ی قIIرن هIIا مبIIارزه بIIين کارفرمIIا و کIIارگر اسIIت   کIIار -روزتعيIIين 

مشاهده ی دو جريان مخالف در اين مبIارزه جالIب مIی باشIد در آغIاز مIی بايسIتی کIه                      

                  Iار مجبIتری کIاعات بيشIام سIه انجIارگران را بIود کIودی خIدف وجIور قوانين بخاطر ه

  بIIه تقIIويم ادوارديIIن  ١٣٤٩ مIIاه سIIوم سIIال   ٢٣در (کننIIد، از اولIIين قIIانون کIIارگری    

»Edwardian«  (                 لIدار کامIذ مقIه اخIق بIاه موفIتا قرن هيجدهم، طبقات حاکم هيچگ

مکن از کارگران نشدند، ولIی بIا رواج ماشIين بخIار و ماشIين آالت مIدرن، ورق                  مکار  

سIIرعت تمIIام محIIدوديت هIIای سIIنتی    رواج کIIار زنIIان و کودکIIان آنچنIIان بIIه    . برگشIIت

ساعات کار روزانه را درهم شکست که قرن نوزدهم با يک سيسIتم زيIاده کIاری آغIاز        

 مIيالدی،  ١٨٠٣بود کIه از سIال   مسأله  و اين   . گشت که در تاريخ جهان بی سابقه بود       

آقIای مIارکس   . قانونگذاران را مجبور به قائل شدن حIدودی بIرای سIاعات کIار گردانIد          

از تاريخ تدوين قIانون کارخانIه در انگلIيس تIا قIانون کارگIاه هIا در سIال          شرح جامعی   

  : را بدست می دهد و از آن به شرح زير نتيجه گيری می کند١٨٦٧

در آغIIاز، ماشIIين آالت و ماشIIين بخIIار، در آن بخIIش هIIائی از صIIنعت کIIه بکIIار     ) ١

نونی ابتIدا  گرفته می شوند باعث اضافه کاری می گردند، و بنابراين محدوديت هIای قIا   

در ايIن بخIش هIا اجIIراء مIی گردنIد ولIIی سIرانجام مشIاهده مIی نمIIائيم کIه ايIن سيسIIتم           

اضافه کاری تقريبًا به تمام بخش ها نيز گسترش می يابد، حتی در جائی که هيچگونIه               

ماشين آالتی مورد استفاده قرار نگيرد و يا در جائی که ابتدائی ترين شيوه های توليIد     

  ).»vide«از گزارش کميسيون استخدام کودکان . ( شدهنوز وجود داشته با

بIIا رواج کIIار زنIIان و کودکIIان در کارخانIIه هIIا، يIIک کIIارگر منفIIرد و آزاد قIIدرت     ) ٢

مقاومت خود را در مقابل تجاوز سرمايه از دست می دهد و مجبور به تسليم بدون قيد   

برعيلIه  قIه  مبIارزه طب  : بنابراين مجبور به مقاومIت جمعIی مIی شIود          . و شرط می گردد   

  .جمع سرمايه داران آغاز می گرددبرعيله طبقه، مبارزه ی جمعی کارگران 

حال اگر نگاهی به عقب بيافکنيم، يعنی بIه زمIانی کIه فIرض بIر ايIن بIود کIه کIارگر                     

، قراردادی با سرمايه دار می بنIدد، مشIاهده مIی نمIائيم کIه تحIت        »مساوی«و  » آزاد«
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آن قرارداد تا آنجا که . ل مالحظه تغيير کرده اندپروسه توليد، چيزهای زيادی بطور قاب

 آن، مIدت روزانIه ای کIه در طIی    . به کارگر مربوط می شود يک قرارداد آزادانه نيست       

او در فIIIروش نيIIIروی کIIIار خIIIود آزاد اسIIIت، زمIIIانی اسIIIت کIIIه او در طIIIی آن مجبIIIور            

که   است ای آنو فقط مخالفت کارگران به شکل توده . به فروش نيروی کار خود است

 توسIط    قهرًا تصويب يک قانون عمومی را، که آنها را از فIروش خIود و کودکانشIان            

بجای « . به مرگ و بردگی ممانعت می نمايد، حاصل می گرداند» آزادانه«يک قرارداد 

 Magna(فهرست گزافه وار حقوق غيرقابل واگذاری بشر، حال کارگر قانون اساسی 

Charta (٣٠٢ [» .رخانه را در اختيار داردمنين مقرارت کا .P[.  

حال بايد نرخ ارزش اضافی و رابطه ی آن را با مقدار کل ارزش اضافی توليIد شIده        

در اين بررسی، همانطور کIه قIبًال نيIز چنIين کIرديم، فIرض مIی نمIائيم کIه                  . تحليل کنيم 

  .ارزش نيروی کار کميتی ثابت و تعيين شده باشد

 در عين حال مقداری را کIه سIرمايه دار بIه توسIط      با اين فرض، نرخ ارزش اضافی     

    اگIر ارزش نيIروی کIار،    . يک کIارگر در زمIان معينIی بدسIت مIی آورد، تعيIين مIی کنIد            

 سIIIIاعت در روز را بنمايانIIIIد، و نIIIIرخ ارزش اضIIIIافی ٦ شIIIIيلنيگ در روز باشIIIIد و ٣

 شIيلينگ ارزش  ٣ شIيلينگ سIرمايه ی متغيIر، در هIر روز             ٣صددرصد باشد، آنگIاه،     

  . ساعت کار اضافی انجام می دهد٦ضافی توليد می کند، يا اينکه کارگر هر روز ا

به  کل نيروی کاری است که بطور هم زمان  پولیِ بياِنغير  در حالی که سرمايه ی مت     

ی يک سرمايه دار بکIار گرفتIه شIده باشIد، جمIع کIل ارزش اضIافی کIه توسIط                  وسيله  

در نIرخ ارزش  غيرن اين سرمايه ی متضرب کردبه وسيله نيروی کار توليد شده است    

بIIه عبIIارت ديگIIر ارزش اضIIافی بتوسIIط نسIIبت ميIIان شIIمار      . اضIIافی بدسIIت مIIی آيIIد  

  نيروهای کار که بطور هم زمIان بکIار گرفتIه شIده انIد و درجIه ی اسIتثمار کIار تعيIين                      

هر يک از اين دو عامل ممکن است تغيير کنند، بطIوری کIه کIاهش در يکIی     . می گردد 

کIه  غيIر  يIک سIرمايه ی مت  .  اسIت توسIط ازديIاد در ديگIری جبIران شIود           از آنها ممکن  

 ساعت ٣مثًال ( درصد می باشد ٥٠ کارگر با نرخ ارزش اضافی ١٠٠نيازمند استخدام 
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بIIا غيIIر ارزش اضIIافی بيشIIتری نسIIبت بIIه نصIIف آن سIIرمايه مت    ) کIIار اضIIافه در روز 

کIار اضIافی در    سIاعت  ٦مIثًال  ( درصIد  ١٠٠ کارگر و نرخ ارزش اضافی       ٥٠استخدام  

بنابراين تحت شرايط و حدود معIين ممکIن اسIت عرضIه کIار          . توليد نخواهد کرد  ) روز

  .تحت فرمان سرمايه، مستقل از عرضه ی واقعی کارگران گردد

بIاال بIردن نIرخ وجIود     بIه وسIيله   معذلک حد مطلقIی بIرای بIاال بIردن ارزش اضIافی        

 سIاعت کIار   ١٠سIاعت خIواه    ٢بIه وسIيله   ارزش کار هر چقدر کIه باشIد، خIواه     . دارد

الزم نمايانده شود، ارزش کل کار انجام شده روز به روز بIه توسIط هIر کIارگر، هرگIز         

بIه منظIور بدسIت آوردن    .  ساعت کار باشد بيابIد ٢٤نمی تواند ارزشی را که نمايانگر   

فقIط مIی توانIد در ايIن حIدود       کIار  -روزمقادير مساوی ارزش اضافی، طوالنی ساختن      

ملی مهم برای تشريح پديده های ااز اين به بعد اين ع. گرددغير يه ی متجايگزين سرما

  :گوناگونی که از دو تمايل متضاد سرمايه ناشی می گردد، خواهد بود يعنی

  .غيرکاهش تعداد کارگران استخدام شده، يا مقدار سرمايه ی مت )١

  .با اين وجود توليد باالترين مقدار ممکن کار اضافی )٢

اگIIر ارزش کIIار معIIين بIIوده و نIIرخ ارزش اضIIافی    «:  شIIود کIIه از اينجIIا نتيجIIه مIIی 

ی دو سIIرمايه ی مختلIIف بIIه وسIIيله مسIIاوی باشIIد، مقIIادير ارزش اضIIافی توليIIد شIIده 

اين قانون بIا  ... نهفته در آنها می باشد غيردارای نسبت مستقيم با مقادير سرمايه ی مت       

ر کسی می دانIد کIه   ه .واقعيات تناقض مستقيم دارد  » ظاهر« تجارب بنا شده براساس     

نسبتًا انIدکی  غير نسبتًا بزرگ و سرمايه ی متيک ريسنده ی پنبه که با سرمايه ی ثابتِ        

 نسIIبتًا کوچIIک و ثابIIِتی کIIار مIIی کنIIد، سIIهم سIIود کمتIIری از يIIک نIIانوا کIIه سIIرمايه     

برای حل اين تضIاد  . نسبتًا وسيعی به کار می اندازد، بدست نمی آوردغيرسرمايه ی مت 

 همانطور که با شروع از جبر مقدماتی ،ر واسطه ی متعددی نياز استآشکار به عناص

 ممکن است عIددی  )+( متعددی برای فهميدن اينکه صفر روی صفررابطه های ميانیِ  

  .  ]P. ٣٠٧ [».حقيقی را بيان کند، مورد نياز می باشد



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٥ 

معين، ارزش اضافی فقط با زياد کIردن تعIداد         کار   -روزبرای يک کشور مشخص با      

ايIن افIزايش، حIّد    : ی افIزايش جمعيIت  بIه وسIيله   گران می تواند ارتقاء يابIد، يعنIی      کار

       . رياضIIی توليIIد ارزش اضIIافی توسIIط سIIرمايه جمعIIی آن کشIIور را تشIIکيل مIIی دهIIد        

   طIIوالنی شIIدنبIIه وسIIيله از طIIرف ديگIIر هIIر گIIاه تعIIداد کIIارگران معIIين باشIIد، ايIIن حIIد  

اينجا به بعIد خIواهيم ديIد کIه ايIن قIانون فقIط        از . تعيين می گردد کار  -روزامکان پذير   

  .برای آن شکل ارزش اضافی که تا بحال تحليل شده است اعتبار دارد

در ايIن مرحلIه از تحقيقمIان مشIاهده مIی کنIيم کIIه هIر مبلغIی از پIول قابIل تبIديل بIIه            

يعنIی هزينIه ی يIک واحIد     : سرمايه نيست، و اينکIه يIک حIداقلی بIرای آن وجIود دارد           

فIرض کنيIد نIرخ ارزش    . و ابزار کاری که برای بکIار گIرفتن آن الزم اسIت   نيروی کار  

 به اسIتخدام دو کIارگر دارد تIا        حتياج در صد باشد، سرمايه دار نوخاسته، ا       ٥٠اضافی  

ولIی ايIن امIر مIانع از ايIن اسIت کIه او           . بتواند خود نيز همانند يIک کIارگر زنIدگی کنIد           

رفًا بقIIاء نيسIIت بلکIIه عمIIدتًا ازديIIاد   توليIIد سIIرمايه داری صIIزد، و هIIدِفوچيIIزی بيانIIد

برای اينکه سرمايه دار دوبار بهتر از يIک کIارگر معمIولی زنIدگی       « . ثروت نيز هست  

 مجبIور بIه اسIتخدام    . کند، و نصف ارزش اضافی توليد شده را به سرمايه تبIديل نمايIد          

هIد  ممکن است که او نيز سهم کار خود را همIراه کIارگران انجIام د            .  کارگر می باشد   ٨

ولIIی هنIIوز يIIک کارفرمIIای کوچIIک بIIاقی مIIی مانIIد، يعنIIی حIIد واسIIطی ميIIان کIIارگر و     

حIIال درجIIه ی معينIی از توسIIعه توليIIد سIرمايه داری، سIIرمايه دار را بIIه   . سIرمايه دار 

تجسIم  بIه عنIوان   يIک سIرمايه دار،   بIه عنIوان   اختصاص تمام اوقاتی که او در طی آن  

و فIروش محصIوالت آن مIی پIردازد،     فردی سIرمايه، بIه کنتIرل و غIارت کIار مردمIان          

ی تعيين حداکثری به وسيله ملزم مينمايد، اتحاديه های محدود کننده ی قرون وسطی، 

بسيار اندک برای تعداد کارگرانی که هر کارفرمIا مIی توانسIت اسIتخدام کنIد، سIعی در                

صIاحب پIول، يIا کIاال     . جلوگيری از تبديل کارفرمای کوچک به يک سرمايه دار داشIتند   

ط هنگامی به يک سرمايه دار واقعی تبديل مIی گIردد کIه بIه منظIور توليIد، قIادر بIه                      فق

و در اينجIا  . تأمين حداقلی که بسيار بيشتر از حداکثر قرون وسطائی مزبور است باشد    
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نيز همانند علوم طبيعی، صحت قانونی که توسط هگل کشف شIد، در ايIن کIه تغييIرات               

IIت بIIاص داللIIه ی خIIک نقطIIی در يIIرفًا کمIIرددصIIی گIIات مIIد، اثبIIی دارنIIاوتی کيفIIر تف. «

]٣٠٨ -٠٩ .P[         هIاال بIمقدار حداقل ارزش مورد نياز برای تبديل يک صاحب پول يا ک 

يIIک سIIرمايه دار، در مراحIIل مختلIIف توسIIعه سIIرمايه داری متفIIاوت اسIIت، و بIIرای       

  .مرحله معينی از توسعه، برای شعب مختلف صنعت، تغيير می کند

ر باال بطور مفصل ذکر شد، رابطه ی سرمايه دار و کIارگر  طی پروسه ی توليد که د    

اوًال، سرمايه دار به حاکم بر کار تبديل شده « . بطور قابل مالحظه ای تغيير يافته است

سرمايه دار، يعنی تجسم فردی سرمايه، مواظب است . است، يعنی حاکم بر خود کارگر     

گذشIته از ايIن،   . زم انجIام دهIد  که کارگر کار خود را بطور منظم، بIا دقIت و بIا شIدت ال         

سرمايه به يک رابطه ی اجباری تبديل شده است که طبقه ی کارگر را مجبور به انجام 

      ی محIIدوده ی کوچIIک نيازمنIIدی هIIای آنهIIا تعيIIين     بIIه وسIIيله  کIIاری بيشIIتر از آنچIIه   

 توليد کننده ی صنعت ديگران و باج گير کار اضافی وبه عنوان و . می گردد، می نمايد

 نيروی کار، سرمايه در انرژی، بی پروائIی و کIارائی از همIه ی نظIام هIای        گراستثمار

توليدی گذشته بسيار پيشی می گيرد، اگر چه آن نظام ها بIر پايIه کIار اجبIاری مسIتقيم        

  .بنا شده بودند

      بIIه عهIIده  ) تکنيکIIی(در آغIIاز، سIIرمايه حاکميIIت بIIر کIIار را تحIIت آن شIIرايط فنIIی      

بنIابراين، الزامIًا شIيوه ی توليIد را     . حIاظ تIاريخی اسIتقرار يافتIه اسIت     می گيرد که از ل  

توليد ارزش اضافی، بطوری که تاکنون تحليل شده است، يعنی صIرفًا  . عوض نمی کند  

به توسط طوالنی کردن روز کار، مستقل از هرگونه تغييری در خود شيوه ی توليد بIه       

نانوائی اوليه کارائی داشت که در نخ اندازه در حرفه ی    به همان   سرمايه  . نظر می آيد  

  .ريسی مدرن

پروسه ی کIار در نظIر گرفتIه شIد، رابطIه      به عنوان  در پروسه ی توليد که صرفًا       « 

بIIه بIIين کIIارگر و وسIIائل توليIIدش هماننIIد رابطIIه ی کIIار و سIIرمايه نمIIی باشIIد، بلکIIه     

ای مثIال  بIر . رابطه ی کار و صرفًا وسائل و مواد اوليه ی فعاليت توليدی است صورت  



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ٥٧ 

     در يIIک دبIIاغ خانIIه، دبIIاغ، پوسIIت هIIا را بIIه عنIIوان يIIک موضIIوع صIIرف کIIار دبIIاغی    

 ولی به محIض اينکIه   -اين سرمايه دار نيست که او پوستش را دباغی می کند   . می کند 

پروسه ی توليد را به عنوان پروسه ی بوجود آوردن ارزش اضافی بنگريم، موضوع          

. ه ابزار جذب کار انسان های ديگر تبIديل مIی شIوند    ابزار توليد ناگهان ب-فرق می کند 

اين ديگر کارگر نيست که وسائل توليد را بکIار مIی گيIرد، بلکIه ابIزار توليIد اسIت کIه              

بIIه عنIIوان ايIIن کIIارگر نيسIIت کIIه آنهIIا را   . کIIارگران را بIIه اسIIتخدام خIIود در مIIی آورد 

به  که او را عناصر مادی فعاليت توليدی خويش به مصرف می رسند، اين آنها هستند           

د؛ و پروسIIه ی حيIIات نIIخميIIر مايIIه ی پروسIIه ی حيIIات خIIود مصIIرف مIIی نماي عنIIوان 

ی بIه وسIيله   توليIد ارزش  بIه عنIوان   حرکت پIيش رونIده اش   به جز سرمايه چيزی را  

کوره ها و کارگاه ها که مجبور به بيکار ماندن در شب هستند . ارزش شامل نمی گردد

بنIابراين  .  برای سرمايه دار بشIمار مIی رونIد      ضروری خالص . و کاری حذب نمی کنند    

بخود اختصاص » کار شبانه ی کارگران کمکی« کوره ها و کارگاه ها عنوانی را تحت 

 - ميالدی١٨٦٥از گزارش کميسيون استخدام کودکان، گزارش چهارم، سال [می دهند 

 تغييIIر صIIرف پIIول بIIه وسIIائل توليIIد، ايIIن وسIIائل را بIIه عنIIاوينی  ]. ٨٥ تIIا ٧٩صIIفحه 

   » ديگIIر و ارزش اضIIافی، تبIIديل مIIی کنIIد  یهIIا قIIانونی و اجبIIاری حIIاکم برکIIار انسIIان  

]٣٠٩ -١٠ .PP[.  

هنگIامی کIه سIرمايه دار بIه حIّد      . اما شکل ديگری از ارزش اضافی نيIز وجIود دارد     

نهائی ساعات کار روزانه می رسIد راه ديگIری بIرای افIزايش ارزش اضIافی بIرای او         

ه افزايش بهره وری کIار و در نتيجIه کIاهش بهIای کIار و           يعنی به وسيل  . باقی می ماند  

بنIIابراين کوتIIاه کIIردن زمIIان کIIار الزم، ايIIن شIIکل ارزش اضIIافی در مقالIIه ی ديگIIری    
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