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  بخش سوم
  

  

  توليد ارزش اضافی مطلق
  

  

  پروسه کار و پروسه توليد ارزش اضافی -١
 

     بFFه کFFار گمFFاردن فروشFFنده اش، آن را بFFه مصFFرف   بFFه وسFFيله  خريFFدار نيFFروی کFFار،  

      اينکFFار، بFFرای توليFFد کFFاال، در وهلFFه اول ارزش هFFای مصFFرفی را ظFFاهر       . مFFی رسFFاند 

   وجFFه مسFFتقل از رابطFFه خFFاص بFFين    ، و در ايFFن)محصFFوالتبFFه صFFورت  (مFFی گردانFFد  

     .وصFFف پروسFFه کFFار هFFم بFFر همFFين منFFوال اسFFFت       ... سFFرمايه دار و کFFارگر مFFی باشFFد    

])١٤١-٤٩]١٧٧-٨٥ .PP ( 

  .پروسه کار برمبنای سرمايه داری، دارای دو ويژگی است

  . کارگر تحت نظارت سرمايه دار کار می کند-١

 ای ميان دو چيز اسFت کFه بFه وسFيله      از آنجائی که پروسه کار حاال تنها پروسه       -٢ 

   سFFFرمايه دار خريFFFداری شFFFده؛ يعنFFFی نيFFFروی کFFFار و وسFFFائل توليFFFد، محصFFFول کFFFار بFFFه  

  )P. ١٥٠]١٨٤-٨٥. ([سرمايه دار تعلق می گيرد

اما سرمايه دار ارزش مصرفی توليد شده را برای خودش نمی خواهد، بلکه فقط آن 

         Fرد    را به عنوان منبعی برای ارزش مبادله و بخصFی گيFر مFافی در نظFوص ارزش اض .

 کFار بFه   - جائی که کاال وحدتی از ارزش مصرفی و ارزش مبادله بود         -تحت اين شرايط  

  )P. ١٥١]١٨٨. ([وحدتی از پروسه توليد و پروسه ايجاد ارزش تبديل می گردد
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  .بنابراين مقدار کار نهفته شده در محصول می بايستی بررسی شود

 پنبه برای تابيFدن نFخ الزم باشFد،    ∗ پوند١٠ فرض کنيد که   مثال نخ تابيده،  به عنوان   

 شFFيلينگ، و ابFFزار کFFار، کFFه اسFFتهالک آن در اثFFر چFFرخش  ١٠و فFFرض کنيFFد بFFه قيمFFت 

مشخص ) نخ ريسی( در اينجا بطور خالصه به صورت سهم دوک -اجتناب ناپذير است

يلينگ  شF ١٢ بنابراين، ارزش وسFائل توليFد در محصFول    - شيلينگ٢ فرض کنيد    -شده

 محصFول، يFک ارزش مصFرفی واقعFی گشFته اسFت، در ايFن        -١است، البته تFا آنجFا کFه        

 سهم ابزار کار فقط به صورت زمان کار اجتماعًا الزم نشان داده -٢مورد نخ تابيده؛ و 

    بFFه محصFFول افFFزوده  ) دوک(کFFار چرخانيFFدن بFFه وسFFيله چFFه مقFFدار ارزش . شFFده اسFFت

  می گردد؟

در ارزش .  زاويFه بطFFور کلFی متفFاوتی مجسFFم گرديFده اسFFت    در اينجFا پروسFه کFFار از  

های قابFل مقايسFه و    محصول، کار پنبه، کار دوک ساز و غيره، و کار ريسنده، قسمت   

از لحاظ کيفی مساوی کار الزم و ارزش ساز عمومی بشر می باشFند، و بنFابراين تنهFا         

مFدتی از زمFان،    بFه وسFيله  از لحاظ کّمی قابل تميزنFد، و بخFاطر همFين دليFل بخصFوص          

بطور کمی قابل مقايسه می گردند، با اين فرض که اين مدت شامل زمFان کFار اجتماعFًا            

  .الزم خواهد بود، زيرا فقط اين آخری است که ارزش ساز می باشد

 سFاعت  ٦ شFلينگ باشFد، و ايFن مFدت     ٣با فرض اينکه ارزش يک روز نيFروی کFار       

 ١٠:  سFاعت ٦خ تابيFده شFود، لFذا در     پونFد نF  ١-کار را مجسFم نمايFد، و در هFر سFاعت          

 ٣ سFاعت  ٦تابيFده شFده؛ پFس در مFدت     ) طبFق فFرض فFوق     ( پونFد پنبFه      ١٠پوند نFخ از     

 ٣+٢+١٠( شFFFيلينگ  ١٥شFFFلينگ بFFFه ارزش آن افFFFزوده گشFFFته، و ارزش محصFFFول   

  . شلينگ می باشد٥/١يعنی از قرار هر پوند ) شلينگ

 ايFFن هFFيچ فايFFده ای بFFرای  .امFFا در ايFFن مFFورد هيچگونFFه ارزش اضFFافی وجFFود نFFدارد  

  )P. ١٥٧]١٩٠.[شيادی اقتصاد مبتذل. (سرمايه دار در بر ندارد

                                                 
∗   . گرم٦/٤٥٣پوند، واحد وزن انگليسی معادل  - 
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 سFFاعت در ايFFن کFFاال ترکيFFب شFFده بFFود، مFFا فFFرض ٦ روز کFFار، يFFا ٢/١بخFFاطر اينکFFه 

 ٢/١اما اين واقعيت که تنها به .  شلينگ باشد٣نموديم که ارزش يک روز نيروی کار 

ساعت احتياج است، به هيچوجه مانع کار کردن او  ٢٤برای بقای کارگر در  کار -روز

ارزش نيروی کار و ارزشی که اين نيرو خلق می کند دو ... برای تمام مدت روز نيست

     خاصFFيت مفيFFد نيFFروی کFFار تنهFFا يFFک شFFرط الزم بFFود؛ امFFا آنچFFه کFFه       . کميFFت متفاوتنFFد 

بادله ای منشاء ارزش مبه عنوان ارزش مصرفی خاص نيروی کار  . تعيين کننده است  

  )P. ١٥٩]١٩٣.([بيش از ارزش مبادله خودش می باشد

       شFFيلينگ را ٢٠ پونFFد پنبFFه بFFه ارزش   ٢٠ سFFاعت کFFار مFFی کنFFد،    ١٢پFFس، کFFارگر  

 ٢٧مجموعًا :  شيلينگ است٣ شيلينگ، و قيمت کار او ٤می تاباند و ارزش دوک ها   

دوک و  به شکل  کار-روز ٤: اما در محصول اين ارزش ها نهفته شده است. شيلينگ

 شيلينگ که ٦از قرار روزی  کار -روزنخ تاب، در مجموع پنج  کار -روزپنبه، و يک 

ما دارای يک ارزش اضافی .  شيلينگ ارزش محصول را بوجود می آورد٣٠مجموعًا 

       کليFFFه) P. ١٦٠]١٩٤.([پFFFول بFFFه سFFFرمايه تبFFFديل گشFFFته اسFFFت   :  شFFFيلينگی هسFFFتيم ٣

  )P. ١٦٠]١٩٤[جزئيات . (ستتحقق يافته امسأله شرط های 

به عنوان يک پروسه ايجاد ارزش، در لحظه ای که پروسه کار به ماوراء نقطه ای           

امتداد می يابد که تا آن نقطه صرفًا معادلی در مقابFل ارزش پرداخFت شFده نيFروی کFار            

  .ارائه می دهد، در اين لحظه پروسه تبديل به پروسه توليد ارزش اضافی می گردد

اد ارزش به اين جهت از پروسه ساده کار متمايز می گFردد کFه دومFی از          پروسه ايج 

فقFط تFا حFدودی کFه     آن هFم  و اولی از نظFر کّمFی، و     . لحاظ کيفی در نظر گرفته می شود      

 و P. ١٦١]١٩٥[details. (ايFن پروسFه زمFان کFFار اجتماعFًا الزم را در بFر مFی گيFFرد      

]١٦٢]١٩٦ .P(  

جFاد ارزش، پروسFه توليFد، عبFارت از توليFد      به عنوان وحدت پروسFه هFای کFار و اي         

کاالهاست؛ به عنوان وحدت پروسه کار و پروسه توليد ارزش اضافی، پروسه توليFد،           

  )P. ١٦٣]١٩٧. ([عبارت از پروسه توليد کاال به شيوه سرمايه داری است
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  )P. ١٦٣-٦٥]١٩٧-٩٨. ([تحويل کار مرکب به کار ساده

  

  سرمايه ثابت و متغير -٢
 

ارزش تازه ای بFه کFاالی کFار مFی افزايFد، امFا در عFين حFال ايFن پروسFه               پروسه کار   

بنFابراين، صFرفًا بFا افFزودن ارزش        ارزش کاالی کار را بFه محصFول منتقFل مFی نمايFد،               

خصFلت  : اين نتيجه مضاعف بدين طريق حاصل می گردد     . تازه، آن را ذخيره می نمايد     

 مصرفی ديگر تبFديل مFی کنFد    کيفی و بويژه مفيد کار، يک ارزش مصرفی را به ارزش   

 می نمايد؛ معهذا خصلت ارزش سFاز و مطلقFًا عمFومی کّمFی کFار،        ءابقو لذا ارزش را ا    

  )P. ١٦٦]١٩٩. ([افزايش ارزش را موجب می گردد

بFFه . نFFخ تFFابی شFFش برابFFر شFFود ) رانFFدمان(مFFثًال، فFFرض کنيFFد کFFه ميFFزان بهFFره وری  

اندازه شش برابر ابزار قبلی، کار در ، اکنون در همان مدت به       )کيفی(عنوان کار مفيد    

اما فقط به اندازه همان ارزش جديد سابق افزوده شده است، . محصول ذخيره می گردد

 ارزش جديدی که سابقًا افزوده شده بFود، وجFود   ٢/١يعنی در هر پوند نخ تابيده، تنها  

   اصFFل بFFه عنFFوان کFFار ارزش سFFاز چيFFزی بيشFFتر از آنچFFه قFFبًال بدسFFت آمFFده بFFود ح  . دارد

هر گاه بهره وری کFار نFخ تFابی ثابFت بمانFد، امFا ارزش                ) P. ١٦٧]٢٠١. ([نمی گردد 

  )P. ١٦٨]٢٠١.([ابزار کار افزايش يابد، عکس قضيه فوق صادق خواهد بود

        ابFFزار کFFار، تنهFFا آن ارزشFFی را بFFه محصFFول منتقFFل مFFی نمايFFد، کFFه خFFود از دسFFت           

زغFFال . ات مختلفFFی صFFورت مFFی گيFFرد ايFFن وضFFعيت بFFا درجFF .  ) ١٦٩]٢٠٣([مFFی دهFFد

سنگ، روغن ها و غيره، بطور کامل به مصرف می رسند، مواد خام شکل تازه ای به 

 ُخFرد  ردابزارها و ماشين ها و غيره، ارزش خFود را تنهFا بتFدريج و ُخF    . خود می گيرند  

  . منتقFFFFل مFFFFی سFFFFازند، و اسFFFFتهالک آنهFFFFا بFFFFه صFFFFورتی تجربFFFFی محاسFFFFبه مFFFFی گFFFFردد  

])١٦٩-٧٠]٢٠٣.P (               دFل واحFک کFوان يFه عنFداوم بFور مFاما در پروسه کار ابزار بط

يک کل واحد در پروسه کار بFه حسFاب   به صورت بنابراين، همان ابزار    . ماندی  باقی م 

    کFFه در پروسFFه توليFFد ارزش اضFFافی، تنهFFا بخشFFی از آن منظFFور    ی مFFی آيFFد، در صFFورت 
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بFFFه صFFFورت روسFFFه مFFFی گFFFردد؛ بطFFFوری کFFFه مFFFی بينيFFFد، در اينجFFFا تفFFFاوت ميFFFان دو پ   

بFFرخالف ) P.١٧١]٢٠٤. ([مFFنعکس گرديFFده اسFFت) جنسFFی(مFFادی ) عوامFFل(فاکتورهFFا

بFه صFورت کامFل در پروسFه     . را هFم بوجFود مFی آورد   ) توليFد (اين، مواد خام، که زوايد   

    توليFFد ارزش اضFFافی وارد مFFی شFFود، و از آنجFFا کFFه بFFا کسFFر زوائFFد در محصFFول ظFFاهر   

  )P.١٧١]٢٠٥.([روسه کار داخل می گرددمی گردد، تنها بخشی از آن در پ

امFFا ابFFزار کFFار در هFFيچ وضFFعيتی نمFFی توانFFد ارزش مبادلFFه ای بFFيش از آنچFFه خFFود       

 در پروسFه کFار، ابFزار تنهFا بFه عنFوان يFک ارزش            -داراست، به محصول منتقFل نمايFد      

مصرفی عمل می کند و از اينرو تنها آن ارزش مبادله ای را می تواند منتقل نمايد، که   

  )P.١٧٢]٢٠٥-٦٠.([بًال دارا بوده استق

 ارزش برای سرمايه دار بسيار سFودمند اسFت، و هيچگونFه هزينFه ای هFم         ءاين ابقا 

  )PP. ١٧٣-١٧٤]٢٠٥-٢٠٧. ([برايش در بر ندارد

همFه ارزش ذخيFره شFده، صFرفًا مجFددًا ظهFور مFی نمايFد، ايFن ارزش از قبFFل           بFا ايFن  

       در توليFFFد . ه ای بFFFه آن مFFFی افزايFFFد  وجFFFود داشFFFته، و تنهFFFا پروسFFFه کFFFار ارزش تFFFاز     

سFFرمايه دار، ايFFن يعنFFی ارزش اضFFافی، يFFا افزونFFی ارزش محصFFول بFFر بهFFای عناصFFر    

  )PP. ١٧٥-١٧٦]٢٠٨). ([وسائل توليد و نيروی کار(متشکله آن 

 تFFا مرحلFFه اسFFتقرار آن در شFFکل  اوليFFهدر اينجFFا اشFFکال وجFFودی ارزش سFFرمايه ای

 در -٢ در خريFد ابFزار کFار؛    -١: پروسه کار) عوامل(ی ارهپولی، تا تبديل آن به فاکتو    

  .خريد نيروی کار، شرح داده شده است

سرمايه ای کFه در ابFزار کFار نهFاده مFی شFود، مقFدار ارزش آن را در پروسFه توليFد              

  .ما اينرا سرمايه ثابت می خوانيم. تغيير نمی دهد

   Fرمايه کFود،      هبخشی از سFی شFذاری مFرمايه گFار سFروی کFر   در نيFارزش آن را تغيي 

 ارزش اضFافی  -٢ بهFای خFودش را، و      -١: نمی دهد، بلکه اين چيزها را توليد می کنFد         

  )P.١٧٦]٢٠٩.([استغيراين قسمت سرمايه مت
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سرمايه، تنها در رابطه با پروسه توليدی بويژه مشخصی که در آن تغيير نمFی کنFد،        

گFFاهی کمتFFری را در بFFر ثابFFت اسFFت؛ ايFFن سFFرمايه مFFی توانFFد گFFاهی ابFFزار کFFار بيشFFتر و  

مسأله بگيرد، و ارزش ابزار کار خريداری شده ممکن است باال و پائين برود، اما اين 

به همين گونFه،    ) P. ١٧٧]٢١٠-١١([بر رابطهِ  آنها با پروسه توليدی تاثيری ندارد          

تقسيم شده، ممکن است تغييFر  غيردرصدی که يک سرمايه در آن به سرمايه ثابت و مت 

.                     مFFFFFFFFی مانFFFFFFFFد غير متv ثابFFFFFFFFت و c در هFFFFFFFFر وضFFFFFFFFعيت مشFFFFFFFFخص   يابFFFFFFFFد، امFFFFFFFFا 

])١٧٨]٢١١.P(  

  

  نرخ ارزش اضافی -٣
 

   S٩ +Cپوند ٥٠٠= ٤١٠  =C .          ه در آنFار، کFه کFدر انتهای پروسV   رویFه نيFب 

  c فFرض کنFيم کFه    C٤١٠+ V٩٠+ ٩٠ S= ٥٩٠: کار تبديل گرديFده، خFواهيم داشFت      

 اسFFتهالک ماشFFينی آالت باشFFد کFFه در  ٥٤د کمکFFی، و  مFFوا٤٤ مFFواد خFFام، ٣١٢شFFامل 

هرگاه .  باشد١٠٥٤و فرض کنيم که ارزش تمام ماشين آالت         ؛  ٤١٠مجموع می شود    

. ١٤١٠.  در دو طرف معادله خواهيم داشتcاين رقم يکجا وارد محاسبه گردد، برای        

  )P. ١٧٩]٢١٢. ([ باقی می ماند٩٠ارزش اضافی مانند سابق 

 صFFFرفًا بطFFFور مکFFFرر در محصFFFول ظFFFاهر مFFFی شFFFود، ارزش   C از آنجFFFا کFFFه ارزش

محصولی که بدست مFی آيFد بFا ارزشFی کFه در پروسFه خلFق گرديFده تفFاوت مFی نمايFد؛                     

 Cاز اينرو مقFدار .  خواهد بود  V.S بلکه   C.V.Sبنابراين، مقدار ارزش ايجاد شده نه       

   )P. ١٨٠]٢١٣ ([C= ٠بFFرای پروسFFه توليFFد ارزش اضFFافی فاقFFد اهميFFت اسFFت، يعنFFی

      در عمFFل، ايFFن موضFFوع در حسFFابداری تجFFاری هFFم اتفFFاق مFFی افتFFد، بFFه عنFFوان مثFFال،      

   . در محاسFFFبه سFFFود يFFFک کشFFFور از صFFFنايع آن، مFFFواد خFFFام وارداتFFFی کسFFFر مFFFی شFFFود    

])١٨١] ٢١٥ .P (                  هFوم مراجعFد سFه جلFل، بFرمايه کFه سFافی بFبرای نسبت ارزش اض

  .نمائيد

   ٩٠/٩٠= ١٠٠% در مثال فوق V / Sاز نرخ ارزش اضافی عبارتست : بنابراين
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 در - کارگر در طFول آن ارزش نيFروی کFارش را بFاز توليFد مFی نمايFد           هزمان کاری ک  

 عبFارت از کFار الزم اسFت؛ آنچFه کFه بعFد از ايFن         -شرايط سرمايه داری يا شرايط ديگFر      

     . ارزش اضافی برای سرمايه دار، کار اضافی است       توليد  انجام می گيرد، يعنی     ) زمان(

])١٨٣-١٨٤] ٢١٥-٢١٧  .Pp (   ت، وFFده اسFFور شFFافی متبلFFار اضFFافی، کFFارزش اض

) فرماسFيون هFای   (از يک مقوله واحد، شکل بنFدی هFا   ) بهره کشی(تنها شکل اخاذی   

  .گوناگون اجتماعی را مشتق می سازد

  ):در رابطه نرخ ارزش اضافی(مثال برای نادرست بودن درج  

١٨٥- ٩٦ .Pp].٢١٧-٢٩ )[Senior.(  

  . کار خواهد بود-مجموع کار الزم و کار اضافی، مساوی روز

  

   کار-روز -٤
 

بوده، اما تغييرات آن در حدود معينی غيرکار اضافی مت. زمان کار الزم مشخص است

آن توليFFد بFFه دنبFFال کFFار اضFافی هرگFFز بFFه صFفرکاهش نمFFی يابFFد، چونکFه    . رخ مFی دهFFد 

 ٢٤ر اضFFافی هيچوقFFت تFFا ميFFزان  بFFداليل عملFFی، کFFا . سFFرمايه داری متوقFFف مFFی گFFردد 

ساعت باال نمی رود، و به عالوه، حد باالی آن همواره تحت تأثير زمينFه هFای اخالقFی       

ضFرورت اقتصFادی ايجFاب مFی کنFد کFه       . اما اين حدود بسيار انعطاف پذيرند     . قرار دارد 

روز کار، بيشتر از حد متوسط فرسودگی کارگر نباشد اما حد متوسط چيست؟ تناقضFی      

لFذا مبFارزه ميFان طبقFه     . د مFی آيFد و تنهFا زور مFی توانFد ميFزان آن را تعيFين کنFد         بوجو

.                     متوسFFFFFط آغFFFFFاز مFFFFFی گFFFFFردد   کFFFFFار -روزکFFFFFارگر و طبقFFFFFه سFFFFFرمايه دار بFFFFFر سFFFFFر    

])١٩٨-٢٠٢]٢٣١-٣٥  .Pp(  

تFا مFوقعی کFه ارزش مبادلFه اهميFت بيشFتری       . کار اضافی در اعصار اجتماعی سابق 

ارزش مصرفی ندارد، کار اضافی معتFدل تFر اسFت، بFه عنFوان مثFال در ميFان               نسبت به   

      توليFFد- طFFال و نقFFره-اقFFوام ابتFFدائی؛ تنهFFا در نقFFاطی کFFه ارزش قابFFل مبادلFFه بالواسFFطه  

در دولFFت هFFای بFFرده داری  ) P. ٢٠٣]٢٣٥. ([مFFی شFFد، کFFار اضFFافی وحشFFتناک بFFود   
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آمريکا، تا هنگامی کFه توليFد انبFوه پنبFه جهFت صFادرات آغFاز گرديFد، وضFع بFه همFين              

  .، مثًال در رومانی)corvee(  همينطور کار بيگاری . منوال بود

کار بيگاری بهترين وسيله مقايسه با استثمار سرمايه داری اسFت، زيFرا ايFن شFيوه                

ان کار ويژه که می بايست انجام پذيرد، تثبيت نموده و کار اضافی را به عنوان يک زم

 )  Waiiachia)    (مقFررات سFازمانی   (Reglment organiqueنمFايش مFی دهFد    

])٢٠٤-٠٦]٢٣٥-٣٦  .Pp(  

 اضFافی را   کFار آزمندی برای) مقرارت سازمانی(نسبت که شيوه های فوق به همان  

ط به کارخانه در انگلسFتان، بيFان   تصويب نامه های مربو. به زبان مثبت بيان می دارد     

  .منفی آن است

)    P. ٢٠٧]٢٣٩ ([-١٨٥٠تصFFويب نامFFه . تصFFويب نامFFه هFFای مربFFوط بFFه کارخانFFه 

     .  سFFFFاعت در هفتFFFFه ٦٠=  در روزهFFFFای شFFFFنبه  ٥/٧ سFFFFاعت کFFFFار روزانFFFFه و   ٥/١٠

  )Pp.   ٢٠٨-١١]٢٤٠-٤٣.. ([کارخانه داران از راه حيله گری سود می برند

صFنعت تFوری سFازی      : شده و يFا تنهFا بعFدًا مهFار شFده           نخش های مهار    استثمار در ب  

])٢٤٣[٢١٢.P(  ،سفالگری])٢٤٤[٢١٣.P(،کبريت سازی ])٢١٤]٢٤٦.P(، کاغذ 

، )Pp.٢١٧-٢٢]٢٤٨-٥١([نFFFFFFFFFFFFانوائی  ،)Pp.٢١٤-١٧]٢٤٦-٤٨([ديFFFFFFFFFFFFواری 

، )Pp.٢٢٣-٢٥]٢٥٤-٥٦([، دوزنFFدگان زن  )P.٢٢٣]٢٥٣([مسFFتخدمين راه آهFFن  

) الFف : (نFوبتی  کFار بFه صFورت      -روز، کارگران شب کار و      )P.٢٢٦]٢٥٦([آهنگران  

  ).Pp.٢٢٧-٣٥]٢٥٦-٦٣([فلز کاری و صنايع فلزی 

نيFروی کFار بFه حسFاب     بFه جFز     که سرمايه، کارگر را چيFزی       می کند   اين حقايق ثابت    

آورد، نيFروی کFاری کFه، تFا آنجFا کFه در يFک لحظFه معFين بطFور کلFی امکFان پFذير              ی  نم

       ش زمFFFان کFFFار اسFFFت، و اينکFFFه طFFFول عمFFFر نيFFFروی کFFFار بFFFرای    اقFFFاتباشFFFد، تمFFFام او

اما آيا اين امFر بFرخالف      ) PP. ٢٣٦-٣٨]٢٦٤-٩٥. ([سرمايه داران بی اهميت است    

    منافع سرمايه دار نيست؟ چFه چيFزی مFی بايFد جFای عFاملی را کFه بFه سFرعت فرسFوده             

 فرسودگی سريع بردگFان  می شود پر کند؟ تجارت برده سازمان يافته در داخل آمريکا،        
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يعنFFی دقيقFFًا ماننFFد تFFأمين کFFارگر از  . را بFFه عنFFوان يFFک اصFFل اقتصFFادی در آورده اسFFت  

دارالمسFFاکين ) کFFار(عرضFFه ) P. ٢٣٩]٢٦٧([منFFاطق روسFFتائی در اروپFFا، و غيFFره    

سرمايه دار، ) P. ٢٤٠]٢٦٧). ([نيروی کاری که به وسيله نوانخانه فراهم می شود(

 کFFه بطFFور مFFداوم در دسFFترس مFFی باشFFد چشFFم داشFFته و آن را   تنهFFا بFFه جمعيFFت اضFFافی 

 سرمايه apres moi le deluge -ها نابود گردد اينکه نسل انسان. فرسوده می نمايد

برای سالمتی و يا عمر کارگر اهميتFی قائFل نيسFت، مگFر اينکFه از طFرف جامعFه تحFت                

قوانين به صورت ی را، و رقابت آزاد قوانين ذاتی توليد سرمايه دار... فشار قرار گيرد

  )P. ٢٤٣]٢٧٠. ([ی خارجی که بر هر فرد سرمايه دار حاکم باشد، ظاهر گرداندجبر

  .ها مبارزه ميان سرمايه دار و کارگر  نتيجه قرن-متوسط کار -روزاستقرار يک 

در ابتFدا قFFوانين بFFه ايFFن خFFاطر وضFFع مFFی شFFد تFFا زمFFان کFFار را افFFزايش دهFFد؛ اکنFFون   

در » قFFانون کFFارگران« اولFFين ) P. ٢٤٤] ٢٧١([مFFی گيFFردبخFFاطر کFFاهش آن صFFورت 

، بFا ايFن بهانFه بFه     )Edwardian( از تقويم ادوارديFن  ١٣٤٩ از سومين ماه     ٢٣روز  

. تصويب رسيد که، طاعون آنقدر تلفات وارد ساخته که همه مجبورند بيشFتر کFار کننFد         

در . گرديFFد قFFانون تثبيFFت   کFFار بFFه وسFFيله   -روزاز اينFFرو حFFداکثر دسFFتمزدها و حFFدود    

       ، کار روزانه کFارگران مFزارع و تمFام    )Henry Vll(، در حکومت هنری هفتم ١٤٩٦

  بعداز ظهر در تابستان از ماه مارس تا سپتامبر٨ تا ٧ صبح تا حدود ٥پيشه وران از 

 ساعت و يا نيم ساعت استراحت در بين هر سه ٥/١با يکساعت، ) اسفند تا شهريور( 

.  صFبح تFا تاريFک شFدن هFوا بFود      ٥در زمستان، مدت کFار از  . اشتساعت کار، ادامه د   

 هنFوز کFار تمFام    ١٨در قرن  . اين مقرارت هيچوقت صورت اليحه قانونی بخود نگرفت       

کFار  به اسFتثناء  (هنوز در دسترس سرمايه قرار نگرفته بود ) با روزهای تعطيل (هفته  

تنها با ) PP. ٢٤٨-٥١]٢٧٤-٧٧.   ([مباحثات آن عهد را مقايسه نمائيد). کشاورزی

صنايع عظيم جديد اين امر، و بيش از آن، حاصل گرديد؛ صنايع جديد تمام قيد و بندها           

پرولتاريFا  . را درهم شکست و کارگران را به بيشرمانه ترين وجهی بFه اسFتثمار کشFيد              

پFنج تصFويب   . محض آنکه دوباره خود را جمع و جFور نمFود بFه مقاومFت برخاسFت                ه  ب
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، از آنجFFا کFFه بازرسFFی در کFFار نبFFود، فقFFط اسFFمی از خFFود    ١٨٠٢-٣٣سFFال هFFای نامFFه 

متوسطی را در چهار بخش صنعت نساجی    کار   -روز ١٨٣٣تنها تصويب نامه    . داشت

 تا ١٣های   شب، که در طول اين مدت جوان٥/٨ صبح تا    ٥/٥يعنی از : ايجاد نمود 

کFار گرفتFه شFوند،     ساعت، وقفFه مFی توانسFتند بFه      ٥/١ ساعت و با     ١٢ ساله تنها    ١٨

 سFاعت، در حاليکFه شFب کFاری کودکFان و نوجوانFان          ٨ سFال تنهFا      ١٣ تا   ٩کودکان از   

  ).PP. ٢٥٣-٥٥]٢٧٨-٨٠.   ([ممنوع گرديده بود

) p. ٢٥٦]٢٨١([ سيسFFتم جانشFFين و تجFFاوزات بFFه آن بFFه خFFاطر مقاصFFد شFFيادانه      

وانFان قFرار    که زنان از هر سن و سFال را همرديFف نوج         ١٨٤٤باالخره، تصويب نامه    

از .  ساعت محدود شد؛ سيستم جانشين اين امر را کنترل نمود٥/٦کار کودکان به . داد

 اليحه ده ساعت ١٨٤٧باالخره در .  سال به باال مجاز بودند٨طرف ديگر، کودکان از 

هFای سFرمايه داران    کوشFش ) ٢٥٩P]٢٨٣.([کار برای زنان و نوجوانان، تحميل شFد     

 بFFFFه ١٨٤٧رخنFFFFه ای در تصFFFFويب نامFFFFه   ) Pp.  ٢٦٠-٦٨]٢٨٣-٩٢([آن برعيلFFFFه 

 -روزاين تصويب نامه ) P. ٢٦٩]٢٩٢([ منجر گرديد ١٨٥٠تصويب نامه ميانه حال 

 ٦٠=٥/٧ سFاعته، يکFروز   ٥/١٠ روز ٥ -را برای نوجوانان و زنFان تثبيFت نمFود        کار  

  . بعد از ظهر٦ صبح تا ٦ساعت در هفته، و بين 

. صنايع ابريشم مسFتثی بFود  . کودکاندرباره د ، با تأکي ١٨٤٧بر خالف تصويب نامه     

 صبح تا ٦ زمان کار برای کودکان هم به   ١٨٥٣در  ) P. ٢٧٠]٢٩٣[مقايسه کنيد با    (

  )P. ٢٧٢]٢٩٤. ([ بعد از ظهر محدود شد٦

 کودکان و - تقريبًا هيچ چيزی را محدود نمی کند١٨٤٥تصويب نامه چاپخانه ها در 

  ! ساعت کار کنند١٦زنان می توانند 

 کارخانFFFه هFFای تFFوری سFFFازی   ١٨٦٠کارهFFای سFFفيد کFFFردن پارچFFه و رنگFFرزی در     

تحت تصFويب نامFه مربFوط      (١٨٦٣، سفالگری و بسياری از بخش های ديگر         ١٨٦١

به کارخانه ها، تصويب نامه های ويژه ای بFرای سFفيدگری در هFوای آزاد و نFانوائی،                

  )P. ٢٧٤]٢٩٦ -٩٧). ([در همان سال مقرر شد
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FFFابراين، صFFFود  بنFFFار را بوجFFFان کFFFاختن زمFFFدود سFFFه محFFFاز بFFFدا نيFFFزرگ در ابتFFFنايع ب         

می آورد، اما بعدًا معلوم می گردد که اضافه کار يکسانی بتFدريج بFر تمFام بخFش هFاس        

  )P. ٢٧٧]٢٩٨. ([ديگر سايه افکنده است

   منفFرد، در مقابFل سFرمايه دار   » آزاد«کFه کFارگر   مFی دهFد   عالوه بر آن تFاريخ نشFان    

دفاع بوده و از پای در می آيد، بخصوص با عرضFه کFار زنFان و کودکFان، بطFوری      بی  

.        که در اينجاسFت کFه مبFارزه طبقFاتی ميFان کFارگران و سFرمايه دارهFا توسFعه مFی يابFد               

])٢٧٨]٢٩٩ .P(  

 سFاعت کFار روزانFه بFرای تمFام سFنين و انFواع کFار، تنهFا در                ١٢در فرانسه، قانون    

 پاورقی مربوط بFه  P. ٢٥٣ -٢٧٨(بهرحال مقايسه کنيد با    ( به تصويب رسيد     ١٨٤٨

 واقعFًا صFورت قFانونی    ١٨٥٣، کFه تنهFا در سFال      ١٨٤١ کار کودکان فرانسه در      قانون

بطFور کامFل در   » آزادی کFار «) Deparement du NordبخFود گرفFت، و تنهFا در    

  )P. ٢٧٩]٣٠١. ([ ساعت کار در آمريکا٨بلژيک، جنبش 

صورت کامًال متفاوتی نسFبت بFه موقFع ورودش، از پروسFه کFار               بنابراين، کارگر به    

قرارداد کار، پيمFان يFک عنصFر آزاد نبFود؛ مFدت زمFانی کFه در آن، او         . خارج می شود  

مدت زمانی است که در آن او مجبور به فروش        . برای فروش نيروی کارش آزاد است     

ی  تصويب قFانون نيروی کارش می باشد، و تنها مقاومت دسته جمعی کارگران است که   

شان بر طبق يک  را برايشان به ارمغان می آورد که آنها را از فروش خود و فرزندان  

اب تبجای فهرست بر آب و . قرارداد داوطلبانه با سرمايه، بردگی و مرگ بار می دارد        

حقوق غيرقابل واگذاری بشر، قانون اساسی متين مربوط به تصويب نامه کارخانجات، 

  )Pp. ٢٨٠-٢٨١]٣٠٢[. (مقرر می گردد
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  نرخ و جحم ارزش اضافی -٥
 

 ٣هرگFاه ارزش روزانFه يFک نيFروی کFار        . با دانستن نرخ، حجم نيز معين مFی گFردد         

 شيلينگ برای هر ٣= باشد، حجم روزانه آن % ١٠٠شيلينگ، و نرخ ارزش اضافی   

  .، خواهد بودگرکار

اری اسFت کFه مقFارن    بيان پولی ارزش تمام نيروهای کغير  از آنجا که سرمايه مت    -١

سرمايه دار بکار گرفته شده اند، حجFم ارزش اضFافی توليFد شFده            به وسيله   با يکديگر   

هFFر دو . ضFربدر نFFرخ ارزش اضFافی  غيFFر آنFان، مسFFاوی اسFت بFFا سFرمايه مت   بFه وسFFيله  

حجم ارزش اضافی، حتFی بFا   . های مختلفی بوجود می آيد عامل تغيير پذيرند، لذا حالت  

 تواند افFزايش يابFد، بشFرط آنکFه نFرخ آن بFاال رود، يعنFی اگFر                 میغيرکاهش سرمايه مت  

  )P.٢٨٢]٣٠٣-٠٥. ([ کار طوالنی شود-روز

 - اين افزايش نرخ ارزش اضافی، حد مطلق خود را در اين وجه می يابد که روز           -٢

 سFFاعت تمFFام ادامFFه پيFFدا کنFFد؛ از اينFFرو ارزش کFFل توليFFد   ٢٤کFFار هرگFFز نمFFی توانFFد تFFا  

لFذا، بFرای   .  سFاعت کFار برابFر گFردد    ٢٤رگز نمFی توانFد بFا ارزش        روزانه يک کارگر ه   

  تنهFا مFی توانFد در بFين    غيFر  بدسFت آوردن حجFم مشFابهی از ارزش اضFافی، سFرمايه مت     

  ايFFن امFFر بFFرای توضFFيح. افFFزايش اسFFتثمار کFFار، جFFايگزين شFFودبFFه وسFFيله ايFFن حFFدود، 

 گيFرد، بFا اهميFت    پديده های گونFاگونی کFه از تمFايالت متنFاقض سFرمايه سرچشFمه مFی         

در ) ٢(و تعداد کارکنان استخدام شده؛ غير تمايل به کاهش سرمايه مت) ١: (است، يعنی

-٢٨٤] ٣٠٥-٠٦. ([عFFين حFFال، تمايFFل بFFه توليFFد حFFداکثر حجFFم ممکFFن ارزش اضFFافی   

٢٨٣ .PP(  

سFرمايه هFای مختلFف، بFرای     بFه وسFيله    حجم ارزش و ارزش اضافی توليد شFده         -٣

بFه وسFيله   و درجه استثمار به يک نسبت باالی آنها، مستقيمًا        ارزش معين نيروی کار     

.                  بFFFFه يکFFFFFديگر نسFFFFFبت داده مFFFFFی شFFFFFود ) ٧(اين سFFFFFرمايه هFFFFFا غيFFFFFرانFFFFدازه جFFFFFزء مت 

])٢٨٥]٣٠٦-٠٧ .P (بنظر می رسد که اين تمام امور مسلم را نقض می نمايد.  
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ا بFFه وسFFيله مشFFخص، ارزش اضFFافی تنهFF کFFار -روزبFFرای يFFک جامعFFه معFFين و يFFک  

افزايش تعداد کارگران افزوده می گFردد، يعنFی، افFزايش جمعيFت؛ و بFا تعFداد معينFی از         

معهFذا، ايFن امFر تنهFا بFرای ارزش اضFافی          . کارگران، تنها با طوالنی سFاختن روز کFار        

  .مطلق اهميت دارد

اکنون مشخص مFی شFود کFه هFر مجموعFه ای از پFول نمFی توانFد بFه سFرمايه تبFديل                 

نيFروی کFار واحFد و    يFک  يعنFی قيمFت تمFام شFده       : ی اينکه حداقلی وجود دارد     يعن -گردد

   برای اينکه يFک سFرمايه دار بتوانFد ماننFد يFک کFارگر زنFدگی کنFد، بايسFتی           . ابزار الزم 

در اختيFFار داشFFته باشFFد و بFFا ايFFن وجFFود   % ٥٠دو نفFFر کFFارگر بFFا نFFرخ ارزش اضFFافی  

بFه همFين   . ، هنوز اربFاب کFوچکی اسFت        کارگر ٨او حتی با    . ذخيره ای هم نداشته باشد    

محFدود سFاختن   به وسيله جهت، در قرون وسطی از تبديل پيشه وران به سرمايه دار،    

     زور جلFFوگيری  تعFFداد کFFارگران مFFزدوری کFFه بFFه اسFFتخدام يFFک اربFFاب در مFFی آمدنFFد، بFFا

حFداقل ثروتFی کFه بFرای بوجFود آمFدن يFک سFرمايه دار واقعFی الزم اسFت، در               . می شFد  

. ه هFFFFای مختلFFFFف و شFFFFاخه هFFFFای گونFFFFاگون صFFFFنعت و تجFFFFارت، متفFFFFاوت اسFFFFت   دور

])٢٨٨]٣٠٩ P(  

      حFFاکم بFFر کFFار در آمFFده، و بFFر نظFFم و شFFدت انجFFام کFFار نظFFارت     بFFه صFFورت  سFFرمايه 

عالوه بر آن، سFرمايه کFارگران را مجبFور مFی سFازد تFا بFيش از مقFدار الزم          . می نمايد 

کيFFدن ارزش اضFFافی، تمFFام سيسFFتم هFFای   شFFان کFFار کننFFد، و در م ی بFFرای تFFأمين زنFFدگ 

  .توليدی پيشين را که بر کار اجباری مستقيم متکی بود، پشت سر می گذارد

سرمايه، کار را با شرايط فنی مشخص در اختيار مFی گيFرد، در ابتFدا ايFن شFرايط را             

يFک پروسFه کFار،    بFه عنFوان   از اينرو، با در نظر گرفتن پروسFه توليFد       . تغيير نمی دهد  

ر رابطFه بFا وسFائل توليFد، نFه در مقابFل سFرمايه، بلکFه در برابFر وسFائل بکFار                    کارگر د 

پروسFه  بFه عنFوان   اما بFا در نظFر گFرفتن آن    . گرفتن قوه دماغی خودش، قرار می گيرد 

وسFائل توليFد بFه وسFائل جFذب کFار ديگFران         . ايجاد ارزش اضافی بگونFه ديگFری اسFت        

   توليFFد را بکFFار مFFی گيFFرد، بلکFFه ايFFن ديگFFر کFFارگر نيسFFت کFFه وسFFائل . تبFFديل مFFی شFFوند
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بFFه جFFای ) P ٢٨٩]٣١٠([.  بFFه اسFFتخدام خFFود در مFFی آورد وسFFائل توليدنFFد کFFه کFFارگر 

آنها کارگر را به عنوان خمير مايه ای ... مصرف برسندوسيله کارگر به   به  اينکه آنها   

شان ضروری اسFت، بFه مصFرف مFی رسFانند، و پروسFه حيFات             که برای پروسه حيات   

... رکت آن تنها عبارت از ارزشی است که دائمًا خود را افزايش مFی دهFد      سرمايه در ح  

 پFول بFFه وسFائل توليFFد، دومFی را بFFه داعيFه مالکيFFت و حقFی بFFر کFار و کFFار        سFFادهتبFديل 

  . اضافی ديگران تبديل می سازد

  

 


