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 ی از توليد خرده کااليی تا شيوه
 داری توليد سرمايه

 
 
 
  توليد برای رفع نيازها و توليد برای مبادله-١

در جامعCه بدوی و سپس در جماعات روستايی که انقالب نوسنگی زاده شدند، توليد          
مبادCCله صCCرفًا بCCر حسCCب  . اساسCCًا مبتنCCی بCCر رفCCع نCCيازهای گCCروههای تولCCيد کنCCنده بCCود   

تصCادف انجCام ميگرفCت و فقCط بخCش بسCيار ناچيزی از محصوالت جماعت را شامل                  
 .می شد

 کCCار بطCCور در نتCCيجه، . چنيCCن شCCکلی از تولCCيد مسCCتلزم سCCازمان سCCنجيده کCCار اسCCت    
سCازمان دهCی سCنجيده کCار الCزامًا همCان سCازمان دهCی         . مسCتقيم امCری اجتماعCی اسCت    

ائCCی کCCه هCCيچگونه فشCCاری جهCCت ثCCروت  دقCCيقًا از آنج. نيسCCت) و مسCCلمًا علمCCی(آگاهانCCه 
انCدوزی خصوصی بر فعاليت های اقتصادی اعمال نميگردد، مسائل بسياری به دست        

اخCCالق، عCCرف، رسCCومات، مناسCCک، مذهCCب و جCCادو   . بخCCت و اقCCبال سCCپرده مCCی شCCود 
. ميCتواند در تغيCيرات و آهCنگ فعاليCت هCای تولCيدی نقCش تعييCن کنCنده ای داشCته باشند                  

    Cنها اساسCن ايCای نيازهای مبرم جمعی هستند و هدف نهايی    ليکCرای ارضCواره بCًا و هم
 .آنها مبادله يا ثروت اندوزی نيست

بCه تدريCج از بطCن اين جامعه بدوی شکل ديگری از سازمان اقتصادی پديدار گشت                
در نتيجه پيشرفت تقسيم کار و پيدايش توليد افزونه ثابت نيروی     . کCه متضCاد بCا آن بود       

در واحدهايCCی کCCه مسCCتقل از يکديگCCر بCCه کCCار ميپرداختCCند تقسCCيم   کCCار جمعCCی بسCCرعت  
 و خصوصCی کCCار  خصCلت ). خCانواده هCای بCزرگ، خCCانواده هCای پدرسCاالری     (گCرديد  

مالکيCCت خصوصCCی محصCCوالت کCCار و حتCCی وسCCايل تولCCيد بCCتدريج مCCنجر بCCه جدائCCی       
صادی اين امر خود مانع از آن شد که آنان مناسبات اقت. اعضای جامعه از يکديگر شد   

حCCاال ديگCCر افCCراد و واحدهCCا در . مCCا بيCCن خCCود را عمCCدًا و بCCدون واسCCطه برقCCرار نمايCCند
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از طريق  مناسبات آنان اکنون    . حCيات اقتصادی دارای روابط مستقيم با يکديگر نبودند        
 .واسطه های تبادل محصوالت کارشان شكل می گرفت

 آن بوسCCيله تولCCيد کCCاال محصCCول کCCار اجتماعCCی اسCCت کCCه مقصCCود از تولCCيد آن مبادCCله 
کنCCنده اسCCت، و نCCه مصCCرفش بوسCCيله تولCCيد کنCCنده و يCCا جماعتCCی کCCه تولCCيد کنCCنده عضCCو    

لCذا ايCن شCرايط اجتماعCی اساسCًا بCا شCرايط اجتماعCی ای که در آن کل توليدات                . آنسCت 
البته موارد بينابينی . بCرای مصCرف بالواسCطه جماعCت تولCيد کنCنده است، تفاوت دارد        

ثًال مCزارع باصCطالح خود کفا در عصر ما، که مازاد کوچکی را   مC ( نCيز وجCود دارد    
ليکCن تفCاوت بنCيادی مابيCن جامعCه ای که توليد در آن         ). در بCازار بCه فCروش ميرسCانند        

اساسCًا بCCرای مصCCرف مسCCتقيم توليدکنCCندگان اسCت، و جامعCCه ای کCCه تولCCيد در آن بCCرای   
اندالسCCال، سوسياليسCCت مبادCCله صCCورت مCCی گCCيرد بخوبCCی در پاسCCخ کيCCنه توزانCCه فردين 
آيا اين حقيقت دارد که  : آلمانCی، بCه يCک اقتصCاددان ليبرال هم عصرش بيان شده است             

آقCCای اسCCميت تCCابوت سCCاز در وهلCCه ی اول بCCرای خCCود و اعضCCای خCCانواده اش تCCابوت     
مCCی سCCازد و فقCCط در صCCورتيکه تCCابوت اضCCافی بCCرايش باقCCی مCCاند آن را بCCه فCCروش             

 ؟.....می رساند
 
 
  توليد خرده کااليی-٢

نخسCتين بCار تولCيد کاالئی در حدود ده تا دوازده هزار سال پيش در خاور ميانه، در              
 يعنی -چCارچوب نخسCتين تقسCيم کCار بنCيادی مابيCن صCنعتگران حرفه ای و روستائيان                 

تولCCيد خCCرده کاالئCCی سCCازمانی اقتصCCادی .  پديCCدار گشCCت-پCCس از پCCيدايش اوليCCن شCCهرها
       Cه در آن تولCت کCه خود            اسCيرد کCی گCورت مCی صCيد کنندگانCط تولCله توسCرای مبادCيد ب

 .کماکان حاآم بر شرايط توليدی خويش باقی مانده اند
اگCCر چCCه اشCCکال متنوعCCی از تولCCيد خCCرده کاالئCCی، خصوصCCًا در عصCCر باسCCتان و         

همچنيCCن در شCCيوه تولCCيد آسCCيائی، وجCCود داشCCت، ولCCی شCCکوفائی اصCCلی ايCCن نظCCام در          
م و شCانزدهم در شCمال و مرکز ايتاليا و همچنين در شمال و جنوب   سCده هCای چهCارده     

ايCCن . بوقCCوع پيوسCCت) و تCCا حCCدود کمCCتری در انگلسCCتان، فرانسCCه و آلمCCان غربCCی (هلCCند 
 رعيتCی در ايCن مناطق و همچنين ناشی از اين      -شCکوفائی نتCيجه انحطCاط نظCام اربCاب         

د اشتغال داشتند، بطور کلی واقعيCت بCود کCه صCاحبان کاالهCا کCه در بازار به داد و ست           
 .آزاد و از حقوق کمابيش برابری برخوردار بودند

 کاالئی است -دقCيقا همين آزادی و برابری نسبی صاحبان کاال در جامعه توليد خرده  
را " اقتصCاد بازار "کCه بCه مCا اجCازه ی درک عملکCرد واقعCی مبادCله، يCا بCه اصCطالح            

 پيشCCCرفته موجCCCود، امکCCCان تCCCداوم تمCCCام     بديCCCن معنCCCی کCCCه، علCCCيرغم تقسCCCيم کCCCار: مCCCيدهد
فعاليCت هCای اساسCی تولCيدی را ميسCر مCی سCاخت، بCی آنکCه ايCن فعاليCت هCا متکی به                           

 .تصميمات سنجيده جماعت يا حکام آن باشد
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جايگزيCن سCازمان کار بر     " آزاد"و  " بCی نظCم   "در ايCن مCرحله، تقسCيم کCار کمابCيش            
  CCار در شCCيروی کCCرنامه ی نCCا بCCيم بCCه ی تقسCCرای  پايCCروری بCCتهای ضCCتلف فعاليCCعب مخ

بخت حاکم بر تخصص کار  " ظاهرا. برآوردن نيازهای شناخته شده ی جامعه ميگردد      
حCCال مبادCCله و نCCتايج آن جايگزيCCن . اسCCت) وسCCايل کCCار" (مCCرده"زنCCده و مCCنابع تولCCيدی 

اما اين چنين تقسيم   . بCرنامه ريزی مرسوم و يا آگاهانه در تخصيص اين منابع ميگردد           
البته حقيقت . ( بايد چنان عمل کند که متضمن تدوام تمام فعاليت های حياتی باشد       کاری

، بحCCCCرانها، گسCCCCيختگی در تولCCCCيد، و ديگCCCCر         "تصCCCCادفات"دارد کCCCCه در آن بسCCCCياری  
، تCا مCردم فعاليCت هCای اساسCی خCود را ادامه       )نمCودار هCای عCدم تCداوم اتفCاق مCی افCتد         

 .دهند
 

 
  قانون ارزش-٣

ادCله از آنها تبعيت ميکند نتيجه فوق را دستکم در دراز مدت، تضمين    قوانينCی کCه مب    
. کاالهCا بCر حسCب مقCCدار کCاری کCه بCرای تولCCيد آنهCا الزم اسCت مبادCله ميشCCوند         . ميکCند 

. محصCول کCار روزانCه يCک کشاورز با محصول کار روزانه يک بافنده مبادله ميشود         
تقسCيم آCار مCا بين صنعت گران و    دقCيقا در بCدو پCيدايش تولCيد خCرده کاالئCی، زمانCيکه                

روسCCتائيان هCCنوز بسCCيار نCCاقص اسCCت، و زمانCCی آCCه هCCنوز بسCCياری از فعاليCCت هCCای          
پيشCه وری در مCزارع انجCام ميگCيرد اسCت کCه بوضوح آشکار می شود که مبادله فقط           

در غير اينصورت اين و يا آن فعاليت     . بCر پايه ی چنين برابری می تواند استوار باشد         
کCه هCنگام مبادCله بCا معادلCی نCازل تCر از ميزان واقعی خود روبرو ميشد فورا                  تولCيدی   

ايCCن کميابCCی  . بديCCن ترتيCCب در آن بخCCش کميابCCی پديCCدار مCCی گCCرديد   . مطCCرود مCCيگرديد
موجب باال رفتن قيمت می شد، و بنابرآن معادلی که توليد کننده مذبور دريافت ميکرد               

ی توليدی در بين بخش های مختلف توليدی در نتيجه فعاليت ها . نCيز افCزايش می يافت     
در ازای مقدار کار انجام .  دوبCاره برقرار می گرديد قCانون برابCری   تغيCير جهCت داده،      

 .شده، مقدار مساوی ارزش مبادله می شد
قانونCی را کCه حاکم بر مبادله کاالها است و نيز از طريق آن حاکم بر توزيع نيروی            

CCيدی در شCCيروهای تولCCام نCCار و تمCCت، کCCيدی اسCCت تولCCاگون فعاليCCای گونCCانون "اخه هCCق
بديCن ترتيCب قCانون مCزبور يCک قانون اقتصادی است که اساسًا بر          . مCی نامCيم   " ارزش

: شCکل ويCژه ای از سCازمان کCار، يعنCی مناسCبات شCكل يافCته بيCن انسانها استوار است                   
    چنيCCCن مناسCCCباتی از مناسCCCبات مCCCتداول در اقتصCCCادی کCCCه بCCCر طCCCبق رسCCCوم يCCCا انCCCتخاب 

 .ی توليد کنندگان هميشه طرح ريزی شده باشد، کامًال متمايز است آگاهانه
قCانون ارزش، شناخت اجتماعی کار را که به کار خصوصی بدل شده است تضمين           

بدين معنی که قانون ارزش بايد بر طبق آن معيارهای عينی عمل کند که برای  . ميکCند 
واهد بود که کفاش تنبلی که نياز به بنابرايCن غCير قCابل تصور خ   . همگCان يکسCان اسCت    
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دو روز کCار جهCت تولCيد يCک جفCت کفش دارد که يک کفاش ورزيده مشابه آن را در                    
اگCCر عملکCCرد . يCCک روز تولCCيد ميکCCند، بCCتواند دوبرابCCر ارزش کفCCاش دومCCی تولCCيد کCCند 

بازار آن چنان ميبود که تنبلی و فقدان مهارت را عوض دهد، در آنصورت جامعه ای    
مبنای تقسيم کار و کار خصوصی استوار بود بسرعت به انحطاط و حتی زوال        که بر   

 .کامل سوق می يافت
بديCن دليل است که برابری روزهای کار که توسط قانون ارزش تضمين شده است،                

در جوامCCع پيشCCا سCCرمايه داری، ايCCن    .  کCCار اسCCت متوسCCط اجتماعCCی معCCادل بCCارآوری  
گان بدان واقفند، چرا که تکنيک های توليدی       بارآوری متوسط معموال ثابت بوده و هم      

کCCه بنابرايCCن ميCCتوان چنيCCن گفCCت . در چنيCCن جامعCCه ای بCCه کCCندی بسCCيار پيشCCرفت ميکCCند
 .ارزش کاال توسط مقدار کار اجتماعی الزم برای توليد آن تعيين ميشود

 
 
  ظهور سرمايه-٤

ل  کاالئCCی، صCCاحبان مCCزارع کوچCCک و صCCنعتگران خCCود محصCCو    -در تولCCيد خCCرده 
ايCCCنان محصCCCول خCCCود را در بCCCازار ميفروشCCCند تCCCا . کارشCCCان را بCCCه بCCCازار مCCCی آورنCCCد

محصCوالتی را کCه بCرای مصCرف بالواسطه الزم دارند و خود آنها را توليد نمی کنند                 
برای  فروش: فعاليCت اقتصCادی آنCان را در بCازار ميCتوان در فCرمول              . خCريداری کنCند   

 .، خالصه کردخريد
 عموم ی مورد قبول   ی مبادله  يک وسيله ئCی بسCرعت وجCود        کاال -ليکCن تولCيد خCرده     

. را بمنظور تسهيل عمل مبادله الزم می آورد) نCيز نامCيده می شود     " معCادل عCام   "کCه   (
ايCن وسCيله مبادCله کCه تمCام کاالهCا در مقCابل آن مسCتقل از يکديگر مبادله ميشوند، پول                   

در پCی پيشرفت جديد در  بCا پCيدايش پCول، موجCود اجتماعCی جديCد، و           . نامCيده مCی شCود     
، مستقل و در تضاد پول صاحبانتقسCيم اجتماعCی کCار، يک طبقه اجتماعی جديد يعنی     

اينان همان رباخواران و يا تاجران خبره در      . بCا صCاحبان کاالهCای ساده پديدار ميشود        
 .تجارت بين المللی هستند

 يا صنعتگر صCاحب پCول در بCازار، فعاليتCی کCامال مCتفاوت با فعاليت دهقان کوچک         
او کCه بCا مبلغCی پCول بCه بCازار مCی آيCد، ديگر برای خريد نميفروشد، بلکه برای             . دارد

صنعتگر و يا روستائی کوچک ميفروشد تا کاالهائی متفاوت با آنچه        . فCروش می خرد   
کCCه خCCود تولCCيد کCCرده بCCود خCCريداری کCCند، امCCا هCCدف از ايCCن عمCCل کماکCCان بCCرآوردن        

      Cطه اسCيش بالواسCيازهای کمابCاحب پول نمی تواند عمل   . تنCورتيکه صCخريد "در ص
برای بانکدار و يا . را صCرفا بCرای بCرآوردن نCيازهای خCود انجCام دهد      " بCرای فCروش   

، تCCنها آن زمCCان مفهومCCی دارد هCCر آيCCنه فCCروش   " خCCريد بCCرای فCCروش "تاجCCر عCCبارت 
ليCCت بنابرايCن فعا . مبلغCی بCيش از آنچCه هCنگام ورود بCه بCازار داشCت، بCرای او بCياورد         
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ارزش افزونه، و تحصيل ثروت ربCاخوار و يCا تاجCر بCرای افزايش ارزش پول توسط         
 . استبعنوان يک هدف

 آن چCيزی که در باره اش صحبت ميکنيم، البته در شکل اوليه و       -بنابرايCن، سCرمايه   
 هCCر ارزشCCی اسCCت کCCه بوسCCيله ی ارزش افCCزونه         -ابتدائCCی خCCود، يعنCCی سCCرمايه پولCCی  

تعCريف مارکسيسCتی سCCرمايه   . سCCت در تCالش کسCب ارزش افCCزونه  مCی يCابد، ارزشCی ا   
کCامًال مغايCر بCا تعCريف مCتداول در کتCب بورژوائCی است، که بنا بر آن سرمايه بطور                    

بنابراين تعريف . اسCت " هCر جCنس بCا دوام    "سCاده هCر ابCزار کCار يCا بCاز هCم مCبهم تCر،                   
 .........ه دار بوداولين ميمونی که با چوبدستی موز از درخت چيد، نخستين سرماي

" سرمايه"، مقوله   "مقCوالت اقتصCادی   "مانCند تمCام     : بگذاريCد يکCبار ديگCر تأکCيد کنCيم         
روابط اجتماعی مشخص ما تنها زمانی درک ميشود که اگر بفهميم که سرمايه بر پايه            

سرمايه اجازه تصاحب ارزش    صاحب است، روابطی که به      بيCن افCراد انسانی استوار     
 .ط شخصی ديگری توليد شده را ميدهد که توسافزونه ای

 
 
  از سرمايه تا سرمايه داری-٥

بالعکس، . وجCود سCرمايه را نCبايد بCا موجوديت شيوه توليد سرمايه داری اشتباه کرد               
هCزاران سCال قCبل از تولCد شCيوه تولCيد سCرمايه داری در سده های پانزدهم و شانزدهم               

 .بوددر اروپای غربی، سرمايه وجود داشت و در گردش 
 کCCه بCCر پايCCه مناسCCبات        پيشCCا سCCرمايه داری ربCCاخواران و تاجCCران ابCCتدا در جوامCCع    

بCرده داری، فئودالCی و نCيز آنهائCی کCه بCر پايه شيوه توليد آسيائی استوار بودند، ظاهر              
آنان . در ايCن جوامع آنان اساسًا در خارج از حيطه ی توليدی فعاليت می کردند       . شCدند 

بطCور کلCی ايCCن پCول از خCCارج وارد    (طبيعCی را تضCمين کCCردند   ابCداع پCول در جامعCCه   
، و محصCوالت تفننCی را از نقCاط دور دسCت وارد کCردند، و اعتبار حداقلی را               )گCرديد 

 و سCCالطين و - کCCه امCCالک غCCير مCCنقول زيCCاد داشCCتند امCCا پولCCی کCCم   -بCCرای طCCبقات دارا
 .امپراطوران تضمين کردند

سCCCت و در برابCCCر اخCCCاذی، چCCCپاول و  چنيCCCن سCCCرمايه ای از نظCCCر سياسCCCی ضCCCعيف ا 
بديCCن خاطCCر . ايCCن چنيCCن اسCCت سرنوشCCت معمCCول سCCرمايه. مصCCادره حمايCCت نمCCی شCCود

اسCت کCه صCاحبان پCول به حفاظت از سرمايه ی خود پرداخته و حتی بخشی از آن را       
از انظCCار مخفCCی مCCی کنCCند و از تCCرس مCCورد مصCCادره واقCCع شCCدن آن بCCا دقCCت خاصCCی    

در سده های نخستين . های مختلف سرمايه گذاری می کنندسCرمايه خCود را در زميCنه         
برای مثال . قCرون وسCطی امCوال برخی از ثروتمندترين گروهها ضبط و مصادره شد            

بCانکداران ايتاليائی که در   . تمCپالرها در فرانسCه را در سCده چهCادرهم ميCتوان نCام بCرد                
خاطCCر آنکCCه ايCCن سCCده چهCCاردهم هزيCCنه جCCنگهای شCCاهان انگلCCيس را تأميCCن مCCيکردند، ب  
 .پادشاهان ديون خود را نپرداختند سرمايه های خود را از دست دادند
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     تCنها زمانCی کCه تعCادل سياسCی نCيروها بCه آن درجCه ای تغيCير يافCت که مصادره                    
 سرمايه - رشد -مسCتقيم و غيرمسCتقيم سCرمايه هCر چCه دشوارتر گرديد، بود که انباشت               

 قلمرو توليد رسوخ سرمايه در اين زمان است که    از. بCا تCداوم هر چه بيشتر ميسر شد        
 .و نيز تولد شيوه توليد سرمايه داری و ظهور سرمايه داری نوين امکان پذير ميشود

اکCنون ديگCر صCاحب سCرمايه بطور ساده يک رباخوار، يک بانکدار و يا يک تاجر      
ای و کارگCCر اسCCتخدام ميکCCند و تولCCيد کارخانCCه    . او مCCالک وسCCايل تولCCيد اسCCت  . نيسCCت

ديگCر ارزش افCزونه از طCريق حCيطه ی توزيع استخراج             . صCنعتی را سCازمان مCيدهد      
 .توليد ارزش افزونه اکنون بطور کلی در روند توليد انجام می شود. نميشود

 
 
  ارزش افزونه چيست؟-٦

 سCCرمايه داری، يعنCCی وقتCCی کCCه صCCاحبان سCCرمايه اساسCCًا در حCCيطه  -در جامعCCه پيشCCا
رزش افCزونه را فقCط ميتوانCند از طريق استثمار انگل وار در      گCردش فعاليCت دارنCد، ا      

منشCاء ايCن ارزش افCزونه انگلCی تنها ميتواند         . آمCد ديگCر طCبقات جامعCه تصCاحب کنCند           
کCه اشCراف و يا کليسا   ) مCثًال اجCازه فئودالCی   (بخشCی از تولCيد افCزونه کشCاورزی باشCد           

اين ارزش افزونه   . هقانانمCالک آن هسCتند، يCا بخشی از در آمد ناچيز صنعتگران و د              
دزدی دريائی، غارتگری و تجارت برده   . تCا حCدود زيCادی نتيجه خدعه و چپاول است          

در تحصCيل ثCروت اولCيه ی  تاجCران عCرب، ايتاليائCی، فرانسCوی، فالنCدری، آلمانی و              
بعدها، خريد مال التجاره از . انگليسCی در قCرون وسCطی نقشی اساسی بر عهده داشتند         

 دسCت بCه بهائCی نازلCتر از ارزش واقعCی آنهCا و فCروش آنها در نواحی            بازارهCای دور  
مديCترانه ای، اروپCای غربCی و مرکCزی بCه بهايCی گرانCتر از اين ارزش نقش مشابهی                  
در ثروتمCCندتر شCCدن تاجCCران و بCCانکداران پرتقالCCی، اسCCپانيائی، هلCCندی، انگليسCCی، و        

 .فرانسوی ايفا کرد
مجموع . نتيجه انتقال ارزش است" ه، صرفاواضCح اسCت که اين چنين ارزش افزون      

برخCی آنچCه را کCه ديگCران از دسCت داده انCد به       . ثCروت کCل جامعCه افCزايش نمCی يCابد       
در حقيقCت ثCروت سCرانه کCل بشCريت در طCول هCزاران سCال نسبتًا به         . چCنگ مCيآورند   

ری ليکن اين نکته از زمان پيدايش شيوه توليد سرمايه دا   . ميزان ناچيزی افزايش يافت   
از اين زمان به بعد، ارزش افزونه ديگر در فراشد . کامًال به گونه ای ديگر بوده است   

گCردش کCCاال اسCتخراج نمCCی شCود، بلکCCه در طCCول رونCد تولCCيد ظاهCر ميشCCود و بCCنابرآن      
 .پيوسته به ميزان آن افزوده ميگردد
ا، و بCCردگان، سCCرفه( سCCرمايه داری، تولCCيد کنCCندگان -ديديCCم کCCه در تمCCام جوامCCع پيشCCا

ملCزم بودند که کار هفته و يا توليد ساليانه خود را به بخشی که خود مصرف   ) دهقانCان 
توليد افزونه (، و بخشی که توسط طبقه حاکمه غصب ميگرديد       )توليد الزم (می کردند   
در کارخانCCه ی سCCرمايه داری نCCيز پديCCده مشCCابه ای بCCه وقCCوع         . تقسCCيم کنCCند ) اجتماعCCی
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خريد و فروش "پCيدايش روابCط بCازار کCه بCنظر می رسد بر           مCی پCيوندد، هCر چCند کCه           
 .نيروی کار بين سرمايه دار و کارگر حاکم است، آن را پنهان می کند" آزاد

، ارزش جديدی در مواد )يCا هفتگCی  ( روزانCه  -در کارخانCه، کارگCران از آغCاز کCار        
 معينی،  )يا روزهای   (کارگر پس از طی ساعات      . خامCی کCه بکCار ميگيرند، ميآفرينند       

هر آينه . او) يا هفتگی(ارزشCی تولCيد ميکCند کCه معادل است با ميزان دستمزد روزانه           
کارگCر در ايCن لحظCه مشCخص از کار دست بکشد سرمايه دار هرگز نخواهد توانست                 

تحCت چنين شرايطی خريد نيروی کار در  . کCه يCک ريCال ارزش افCزونه تصCاحب کCند       
 رباخوار و يا تاجر قرون وسطی سرمايه دار         همانند. خدمCت مCنافع سCرمايه دار نيست       

سCرمايه دار نيروی کار را فقط بدان جهت خريداری ميکند که            ". مCيخرد کCه بفروشCد     "
بCتواند آن چCيزی را که در نتيجه نيروی کار توليد شده است به بهايی گرانتر از هزينه     

 اضافی،  اين مقدار . خCريد اجزاء متشکل محصول، منجمله نيروی کار بفروش برساند         
بنابرايCن قرار بر اين است که اگر  . ارزش افCزونه اسCت، يعنCی سCودی کCه او مCی بCرد          

تعCداد سCاعات کCار معCادل دسCتمزد يCک کارگر برابر چهار ساعت باشد، کارگر را نه                  
بCرای مCدت چهCار سCاعت بلکCه بCرای مCدت شCش، هفت،هشCت و يCا نCه سCاعت بCه کار                         

است که " اضافی" چهار و يا پنج ساعت کار در طول اين دو، سه،. وا خواهCند داشCت   
هيچ چيز کارگCران را بCرای سCرمايه داران ارزش افCزونه تولCيد کCرده و در مقCابل آن               

 .دريافت نمی کنند
کCه سCرمايه دار غصب می کند،     " مجانCی "بديCن ترتيCب جوهCر ارزش افCزونه، کCار            

است و هم " آری"پاسخ آن هم . است" دزدی"يقيCنا خواهCيد گفCت کCه ايCن           . نهفCته اسCت   
 .از نقطه نظر کارگر پاسخ مثبت و از ديگاه سرمايه دار منفی است". نه"

ارزشCی را کCه توسط کارگر توليد شده و يا قرار است که         "در حقيقCت، سCرمايه دار       
آنان، يعنی کاری که کارگر به انجام       " کار"او  . در بازار خريداری نميکند   " توليد شود 

 او برای -در اين صورت دزدی واضح و مستقيم بود       ( د  خواهCد رسCانيد را نCيز نميخر       
 کارگر را نيروی کاراو ).  ريCال پرداخCته بود     ١٠٠ ريCال فقCط      ٢٠٠چCيزی بCه ارزش      
نCيروی کCار در سCرمايه داری بCه کCاال بCدل شCده و هCم چون ديگر               . خCريداری مCی کCند     

ديCCد ارزش نCيروی کCCار توسCط مCيزان کCCار الزم بCرای تج    . کاالهCا دارای ارزشCی اسCCت  
) به معنی وسيع کلمه(تولCيد آن تعييCن مCی شود، يعنی آن چيزی که برای امرار معاش           

 .کارگر و خانواده اش ضروری است
واقعيCCت ايCCن اسCCت کCCه مCCا بيCCن ارزش تولCCيد شCCده توسCCط کارگCCر و ارزش کاالهCCای       
ضCروری کCه امCرار معCاش کارگCر را تضCمين ميکCند تفاوتCی وجCود دارد، ايCن تفاوت                      

 CCبع ارزش افCCت     منCCر اسCCار کارگCCارآوری کCCن بCCاال رفتCCتج از بCCوده، و منCCاز آن . زونه ب
از آنجائيکه کارگران در آن چنان موقعيتی قرار جائيکه نيروی کار به کاال بدل شده و    

معاششان  دارنCد کCه ديگCر هيچگونه دسترسی به وسايل توليدی خود و يا وسايل امرار             
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 رشد در بارآوری کار را به تصاحب ، سCرمايه دار قCادر ميگردد که مزايای     را ندارنCد  
 .خود در آورد

 
 
  شرايط پيدايش سرمايه داری نوين-٧

 .سرمايه داری جديد نتيجه سه تحول بنيادی اقتصادی و اجتماعی است
اين جدائی .   جدائCی تولCيد کنCندگان از وسCايل توليد و وسايل امرار معاش خود     -الCف 

 زميCCCن هايCCCی کCCCه در اختCCCيار         در کشCCCاورزی از طCCCريق اخCCCراج دهقانCCCان کوچCCCک از   
و در بين صنعتگران با  . تCيول داران بCود و تCبديل ايCن زميCنها بCه مCراتع انجام پذيرفت                 

تالشCی تعاونCی هCای سCده هCای ميانCی، و از طCريق تصCاحب زمينهای بکر کشورهای                    
 .خارجی، و تصاحب خصوصی زمين های اشتراکی در روستاها و غيره

ماعCی که مالکيت بر وسايل توليد را به انحصار خود   شCکل بCندی يCک طCبقه اجت         -ب
پCيدايش ايCن طCبقه قCبل از هCر چCيز مسCتلزم انباشت                . يعنCی بCورژوازی جديCد     : در آورد 

سCرمايه در شCکل پولCی آن اسCت و نCيز بعCد تحCول وسCايل توليد که قيمت آنها را چنان                       
 اختCCيار دارنCCد  پCCول در-بCCاال بCCرد کCCه فقCCط کسCCانيکه مCCبالغ قCCابل مالحظCCه ای از سCCرمايه

انقالب صنعتی در سده هيجدهم که توليد آتی را بر        . ميCتواند بCه ايCن وسCايل دسCت يابند          
پايCه ی مکانيکCی کCردن صCنعت قCرار داد، تحCول مذکCور را بCه نحوی قطعی به انجام                       

 .رسانيد
ايCن دگرگونCی نتيجه ظهور طبقه ای است که به جز       :  تCبديل نCيروی کCار بCه کCاال          -ج

ز ديگCCری در مالکيCCت خCCود نCCدارد، و مجCCبور اسCCت کCCه بCCرای ادامCCه  نCCيروی کCCارش چCCي
 .زندگی خود نيروی کارش را به صاحبان وسايل توليد بفروشد

به تحرير در آمد شرح ) در هلند(عريضCه ای کCه در اواخCر سCده شCانزدهم در لCيدن        
مردمی تهيدست و محتاج که تعداد کثيری از آنان  : "گويايCی از پرولCتاريای جديد است      

سCختی بCار معيشCت زن و فCرزندان را نيز به دوش ميکشند، و جز آنچه از طريق کار       
 ."دست ها عايدشان ميشود، دارائی ديگری ندارند

 به جز آزادی انتخاب بين -از آنجائCيکه ايCن تCوده پرولتاريائCی آزادی انCتخاب ندارنCد            
که توسط فCروش نCيروی کCار خCود و زندگCی در گرسCنگی دائمی ناچارند که بهائی را            

بعCCنوان دسCCتمزد بCCه آنهCCا تحمCCيل ميشCCود،    " بCCازار کCCار "شCCرايط عCCادی سCCرمايه داری  
نيازهای "يعنCی آن مCبلغ پولCی کCه صCرفا کفCاف بهCای کاالهائCی اسCت که فقط              . بCپذيرند 
پرولتاريا آن . را بCر آورده مCی کنCند و جامعCه آن را بCه رسميت شناخته است               " ابتدائCی 

 CCه محدوديCCت کCCراد اسCCبقه از افCCيروی   طCCه نCCت کCCرده اسCCبور کCCا را مجCCور آنهCCتهای مذک
 .کارشان را بطور کمابيش مداومی بفروش برسانند


