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 درآمدها و سرچشمه هايشان

  7بخش   -جلد سوم  سرمايه

 کارل مارکس

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 يادداشت مترجم

آن از  48که در اين شماره ترجمۀ فصل  است(ناتمام)  52و  51، 50، 49، 48شامل فصل های  سرمايهجلد سوم  7بخش 

 نظر خوانندگان می گذرد.

فصل، منابع درآمد طبقات مختلف در جامعۀ سرمايه داری مورد بررسی قرار می گيرند. مارکس در جلد اول  5در اين 

روند سرمايه و قوانين حاکم بر آن می پردازد. موضوع اصلی جلد دوم  شيوۀ توليد سرمايه داریبه توضيح و تحليل  سرمايه

مسألۀ توزيع ارزش اضافی و به طور سرمايه مارکس در جلد سوم و يا تحقق ارزش و ارزش اضافی است.  چرخش سرمايه

کلی توزيع درآمد را در جامعۀ سرمايه داری تجزيه و تحليل می کند و قوانين توزيع ارزش اضافی بين سرمايه های مختلف 

(توليدی و تجاری) و بهره (بانک و ديگر مؤسسات   سود بنگاه(سرمايۀ مولد، سرمايۀ تجاری، سرمايۀ بهره زا) به صورت 

مالی) و به شکل اجارۀ زمين و ديگر منابع طبيعی (رانت) به زمينداران مدرن را توضيح می دهد. اما موضوع جلد سوم 

در است که توليد، مبادله و توزيع  توضيح سرمايه داری به مثابۀ يک کلوسيع تر از توزيع درآمد است و هدف آن سرمايه 

اجتماعی را در پيوند متقابل با يکديگر دربر می گيرد. درک ساختار اقتصادی جامعۀ سرمايه  –اين شکل بندی اقتصادی 

داری به فهم ساختار اجتماعی يا طبقاتی آين جامعه کمک می کند و مارکس طبقات جامعۀ سرمايه داری و در حقيقت روش 

 سرمايهيدی و اقتصادی آموزش می دهد. يک مبحث بسيار مهم جلد سوم تحليل طبقاتی اين جامعه را براساس روابط تول

بررسی سود (مفهوم نرخ سود و ارتباط آن با ارزش اضافی، روند برابر شدن نرخ سود، شرايط شکل گيری فوق سود و 

 است. غيره) و به ويژه قانون گرايش نزولی نرخ سود است که يکی از مهم ترين قوانين شيوۀ توليد سرمايه داری

، نه تنها سرچشمۀ درآمد طبقات مختلف در اين سرمايهيعنی آخرين فصول جلد سوم  52و  51، 50، 49، 48فصل های 

جامعه را براساس فهم کنکرت (همه جانبه و مشخص) از سرمايه داری روشن می کنند بلکه يک رشته از مفاهيم و مقوالت 

قالبی آن ضروری اند دوباره روشن می سازند و ارتباط آنها با يکديگر را اقتصادی را که برای شناخت اين جامعه و تغيير ان

نشان می دهند. همچنين برخی از مهم ترين نقدهای مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوائی در اين فصول به صورتی مشخص 

 مورد تإکيد قرار گرفته اند.

 .در شماره های آيندۀ خيزش درج خواهند شد 52تا  49ترجمۀ فصل های 

 1395مرداد  –سهراب شباهنگ 
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 )1( فرمول سه گانه - 48فصل 

1   

، چنين است فرمول سه گانه ای که در مزد – کار، و اجارۀ زمين – زمين(سود بنگاه به عالوۀ بهره)،  سود –سرمايه 

 )2( بردارندۀ تمام رازهای روند توليد اجتماعی است.

از آنجا که بهره همچون محصول حقيقی و شاخص سرمايه ظاهر می ) 3(افزون بر آن، همان گونه که پيشتر نشان داده شد 

شود، برخالِف سوِد بنگاه، که همچون مزد، مستقل از سرمايه جلوه می کند، فرمول سه گانۀ باال را به طور خاص به 

 صورت زير می توان خالصه کرد:

، که در آن سود، همچون شکل ويژۀ  ارزش اضافی متعلق به شيوۀ توليد مزد –کار و  اجارۀ زمين –زمين ، بهره  –سرمايه 

 سرمايه داری خوشبختانه حذف می شود.

 با بررسی دقيق تر اين سه گانۀ اقتصادی به نتايج زير می رسيم: 

سيار ناهمگونی هستند که کوچکترين شباهتی نخست اينکه منابع ادعائی ثروِت قابل دسترسی ساليانه، متعلق به حوزه های ب

 با هم ندارند. نسبت ميان آنها شبيه رابطۀ بين حق الزحمۀ وکيل، چغندر و موسيقی است.

سرمايه، زمين، کار! اما سرمايه شيئی نيست بلکه يک رابطۀ معين اجتماعی توليد است که به شکل بندی تاريخی معينی از 

تجلی می يابد و به اين شيئی ويژگی اجتماعی خاصی می دهد. سرمايه مجموع مواد و جامعه تعلق دارد که در يک شيئ 

وسايل ساخته شده (مصنوع) توليدی نيست. سرمايه مجموع مواد و وسايل ساخته شدۀ توليدی است که به سرمايه تبديل شده 

در معنی اقتصادی کلمه نيستند. سرمايه  اند وسايلی که در نفس خود سرمايه نيستند، همان گونه که طال و نقره فی نفسه پول

عبارت است از وسايل و شرايط توليدی که در انحصار بخش معينی از جامعه است و همچون محصوالت و شرايط کاری 

که مستقل از نيروی کار زنده اند و در مقابل اين نيروی کار قرار می گيرند، وسايلی که به خاطر اين تضاد [تقابل]، در 

يت يافته اند. سرمايه صرفا محصوالت کارگران که به قدرت های مستقلی تبديل شده اند، که بر مولدان آنها سرمايه شخص

حاکمند و آنها را خريداری می کنند نيست، بلکه سرمايه همچنين بيانگر نيروهای اجتماعی کار آنها، شکل اجتماعی شدۀ کار 

ارگران با کارگران مقابله می کند. پس ما در اينجا با يک شکل آنهاست، شکل کاری که به عنوان ويژگی های محصوالت ک

 اجتماعی معين و، در نگاه نخست، راز آلوِد يکی از عوامل روند تاريخاً ايجاد شدۀ توليد اجتماعی مواجهيم.

در تمام توحش کامل تودۀ خام ناهموار در کنار سرمايه، زمين، طبيعت غير ارگانيک، بدان سان که هست، يا به گفتۀ اُويد 

ارزش [از جنس] کار است و بنابراين ارزش اضافی نمی تواند [از جنس] زمين باشد. ). 4(بدوی آن قرار گرفته است 

حاصلخيزی مطلق زمين اثری جز اين ندارد که به کميت معينی از کار امکان می دهد تا محصول معينی بر طبق 

در حاصلخيزی زمين باعث می شود که کميت های يکسانی از کار و حاصلخيزی طبيعی خاک به وجود آورد. اختالف 

سرمايه، يعنی ارزش معين يکسانی، به صورت کميت های متفاوتی از محصوالت کشاورزی متجلی شوند به عبارت ديگر 

 باعث گردند که اين محصوالت، ارزش های انفرادی متفاوتی داشته باشند. برابر شدن ارزش های انفرادی در ارزش
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مزيت های زميِن با حاصلخيزی زياد نسبت به زميِن با حاصلخيزی کم ... از کشاورز يا «بازاری کاال بدين معنی است که 

 ) 5(.) 62، ص 1821لندن،  اصول،(ريکاردو، » مصرف کننده به زميندار منتقل شود.

ف است و به نفسه اصال وجود ندارد. ، شبحی بيش نيست، انتزاع  ِصر»کار«سرانجام، بخش سوم اين فرمول سه گانه يعنی 

اگر کار را در معنی واقعی آن يعنی کل فعاليت توليدی انسان ها در نظر بگيريم که توسط آن با طبيعت وارد مبادله [و 

سوخت و ساز] می شوند، [اين فعاليت] نه تنها از هر شکل اجتماعی و خصلت معينی تهی است بلکه حتی در وجود صرفا 

ستقل از جامعه و جدا از تمام جوامع و همچون بيان و تأييد زندگی انسانی که هنوز اجتماعی نشده با کسی که طبيعی خود، م

 اجتماعی شده در آن مشترک است.  

2 

بهره؛ مالکيت زمين، مالکيت خصوصی کرۀ زمين (در معنی مدرن کلمه، که متناظر با شيوۀ توليد سرمايه داری  –سرمايه 

مزد. فرض بر اين است که پيوند بين منابع درآمد در چنين شکلی نمايان می شود. کاِر مزدی  –و اجاره؛ کاِر مزدی  –است) 

و مالکيت زمين، مانند سرمايه، شکل های اجتماعی تاريخا معينی هستند؛ يکی شکل کار و ديگری انحصار کرۀ زمين، هر 

 ندی اقتصادی يکسانی از جامعه تعلق دارند.  دو شکل در واقع متناظر با سرمايه اند و به شکل ب

نخستين چيز توجه برانگيِز [شگفت آوِر] اين فرمول عبارت است از اينکه در کنار سرمايه، اين شکل از عناصر توليد که 

متعلق به شيوۀ توليد معين، به شکل تاريخی معينی از روند توليد اجتماعی است، درکنار عنصری از توليد که با شکل 

ترجمۀ فرانسوی]  –جتماعی معينی در هم آميخته و توسط آن نمايندگی می شود، به سادگی و بدون زحمت [بدون توضيح ا

دو عنصر ديگر يعنی زمين از يک سو و کار از سوی ديگر قرار گرفته اند، دو عنصر روند واقعی کار که عناصر مادی 

 ند.تمام روندهای توليدند و ربطی به شکل اجتماعی آن ندار

مزد، سرمايه، زمين و کار به تر تيب به صورت منبع  –اجارۀ زمين، کار  –بهره، زمين  –دوم اينکه در فرمول سرمايه 

بهره (به جای سود)، اجارۀ زمين و مزد ظاهر می شوند، همچون محصول و ثمرۀ آن منابع؛ اولی ها [سرمايه، زمين و کار] 

ره، اجارۀ زمين و مزد] عبارتند از اثر و معلول؛ در واقع هر منبِع به طور جداگانه عبارتند از پايه و شالوده و دومی ها [به

به محصول آن به صورتی پيوند می يابد چنانکه گوئی محصول از آن منبع صادر و توسط آن توليد شده است. همۀ درآمدها 

کلی، مؤلفه های ارزش يا مؤلفه های  يعنی بهره (به جای سود)، اجاره و مزد سه مؤلفۀ ارزش محصوالت اند، يا به طور

 –بهره، در واقع يکی از بی معنی ترين [غير قابل فهم ترين  –پولی قيمت اند که بيان پولی ارزش است. فرمول سرمايه 

ترجمۀ فرانسوی] فرمول های سرمايه است ولی هنوز يکی از فرمول های آن است. اما زمين چگونه می تواند ارزش، يعنی 

اعا تعيين شده از کار و افزون بر اين، آن بخشی از ارزش محصوالت را که تشکيل دهندۀ اجاره است به وجود کميتی اجتم

آورد؟ مثال زمين می تواند نقش عاملی از توليد را در ايجاد ارزش مصرفی يک محصول مادی مثال غله بازی کند. اما اين 

رزش توسط غله بيان شود، غله صرفا کميت معينی از کار اجتماعی تا آنجا که ا  ندارد. ارزش غلهامر هيچ ربطی به توليد 

عينيت يافته است فارغ از ماده ای [جسمی] که کار در آن تجلی پيدا کرده و فارغ از ارزش مصرفی آن جسم يا ماده. آنچه 

ايط، به بارآوری ) گرانی يا ارزانی غله، به شرط يکسان بودن ديگر شر1گفته شد به هيچ رو منافی احکام زير نيست: 

[حاصلخيزی] زمين بستگی دارد. بارآوری کار کشاورزی به شرايط طبيعی بستگی دارد و مقدار يکسانی از کار بر حسب 

 36.37بارآوری آن شرايط در ارزش مصرفی بيشتر يا کمتری نمودار می گردد. اندازۀ کميت کاری که در يک بوشل (
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بوشل های غله دارد که همان مقدار کار عرضه می کند. در اين حالت کميتی از غله ليتر) غله بيان می شود بستگی به تعداد 

که ارزش توسط آن بيان می شود به بارآوری زمين بستگی دارد. اما اين ارزش مفروض و مستقل از اين توزيع است. 

انگی است که تضادی ارزش در ارزش مصرفی نمودار می شود و ارزش مصرفی پيش شرط ايجاد ارزش است؛ اما اين ديو

ايجاد شود که در يک سوی آن يک ارزش مصرفی مانند زمين قرار داده شود و در طرف ديگر ارزش و [يا] باالتر از آن، 

 ) ... [در اينجا دست نويس قطع می شود]2بخش معينی از ارزش. 

3 

اقتصاد عاميانه کاری بيش از تفسير، دستگاهمند سازی و توجيه آئين پرستانۀ تصورات کارگزاران توليد بورژوائی که اسير 

روابط توليد بورژوائی اند انجام نمی دهد. پس شگفت انگيز نيست که اين اقتصاد دقيقا در شکل بيگانه شدۀ تظاهر خارجِی 

اما اگر تظاهر خارجی اشيا و  -ض های پوچ [ابلهانه] و کامل است، جا خوش کند روابط اقتصادی که محل بروز آشکار تناق

[همچنين شگفت آور نيست که] هر اندازه پيوندهای درونی  -ماهيت آنها مستقيما برهم منطبق می بودند کل علم زائد می شد 

تر بداند در حالی که اين پيوندهای درونی اين روابط بر اقتصاد عاميانه پوشيده تر باشند، اين اقتصاد آن روابط را بديهی 

برای اذهان عمومی آشنا هستند. اقتصاد عاميانه کوچک ترين سوء ظنی به خود راه نمی دهد که ممکن است سه گانۀ زمين 

مزد يا قيمت کار که نقطۀ آغاز اوست، سه ترکيب آشکارا ناممکن باشند. [در اين ترکيب]  -بهره و کار -اجاره،  سرمايه –

، پس رابطه ای اجتماعی، به مثابۀ اجارهرا داريم که دارای ارزش نيست در کنار ارزش مبادلۀ  زمينخست ارزش مصرفی ن

يک شيئی فرض می شود که در تناسب با طبيعت قرار می گيرد، يعنی چنين انگاشته می شود که دو کميِت متباين [فاقد وجه 

بهره می رسيم. اگر سرمايه  –يگر قرار دارند. سپس به سرمايه ] در نسبت معينی با يکدincommensurableمشترک 

همچون مبلغ معينی ارزش تصور گردد که به طور مستقل با پول بيان می شود، در اين صورت اينکه بگوئيم ارزش معينی 

بينابينی حذف بهره است که تمام پيوندهای  –بيش از خودش می ارزد آشکارا سخن بيهوده ای است. دقيقاً در شکل سرمايه 

می شوند و سرمايه به عام ترين فرمول خود تقليل می يابد و از اين رو فرمولی است که در ذات خود غير قابل توضيح و 

بهره را با کيفيت اسرار آميزش که ارزشی را با خود نابرابر می سازد به  –پوچ است. اقتصاددان عامی فرمول سرمايه 

د دقيقاً به علت اينکه اين آخری به روابط واقعی سرمايه داری نزديک تر است. اين فکر سود ترجيح می ده –فرمول سرمايه 

تالر [سکۀ نقره ای واحد پول در آلمان و برخی کشورهای اروپائی از سدۀ شانزدهم  100نيست و  5برابر  4آزار دهنده که 

ارزش و پناه بردن به مادۀ سرمايه سوق می دهد يعنی  تالر باشد او را به فرار از سرمايه به مثابۀ 110تا نوزدهم] نمی تواند 

[توسل] به ارزش مصرفی آن همچون شرط توليد کار، به ماشين آالت، مواد خام و غيره. بدين سان يک بار ديگر قادر می 

ی در يک فرمول کامال متباينی [نامتجانسی] بنشاند که در آن ارزش مصرفی يا شيئ 4=  5شود به جای فرمول غير قابل فهم 

طرف قرار می گيرد و رابطۀ اجتماعی توليد معينی، يعنی ارزش اضافی، در طرف ديگر، مانند مورد مالکيت زمين [که در 

آن اجاره که بيانگر يک رابطۀ اجتماعی است در طرف قرار می گيرد و زمين به عنوان طبيعت يا ارزش مصرفی در 

ه به اين رابطۀ بين چيزهای مقايسه ناپذير می رسد گمان می کند که طرف ديگر. س. ش.] اقتصاددان عامی به محض اينک

تصور » هستۀ عقالنی«همه چيز برايش روشن شده و ديگر نيازی برای فکر کردن بيشتر احساس نمی کند. زيرا دقيقاً به 

در جلد اول نشان داده  ، يا قيمت کار تعبيری است که، همان گونه کهمزد –کار بورژوائی دست يافته است. سرانجام، فرمول 

همان قدر » ارزش کار) «6(شد، آشکارا با مفهوم ارزش و نيز قيمت که شکل معينی از ارزش است در تناقض قرار می گيرد 

اما اقتصاددان عامی کامال راضی است زيرا به بينش عميق بورژوائی دست يافته که طبق آن  )7( نامعقول است که لُگاريتم زرد
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در مقابل کار پول پرداخت می شود و نيز بدين خاطر که نفس تناقض بين فرمول سه گانه و ارزش او را از هر تکليفی در 

 مورد فهميدن خوِد ارزش آزاد می کند.

**************** 

اين آخری، هم روند  ).8( سرمايه دارانۀ توليد، شکِل تاريخاً معينی از روند اجتماعی توليد به طور کلی استديديم که روند  

اقتصادی ويژه ای صورت می  -توليد شرايط مادی زندگی انسانی است و هم روندی است که درون روابط توليدی تاريخی 

يط مادی هستی آنها و روابط متقابلشان يعنی يعنی شکل بندی گيرد و خود اين روابط و از اين رو حامالن اين روند، شرا

اقتصادی شان را نيز توليد و بازتوليد می کند. زيرا کل اين روابط که در اندرون شان حامالن [کارگزاران]  -ويژۀ اجتماعی

ند دقيقاً جامعه از ديدگاه اين توليد در برابر طبيعت و در مقابل يکديگر قرار می گيرند و در اندرون آن روابط توليد می کن

ساختار اقتصادی آن است. روند سرمايه دارانۀ توليد، مانند همۀ پيشينيان خود، تحت شرايط مادی معينی جريان می يابد که 

در همان حال حامالن روابط اجتماعی معينی هستند که افراد در آن روابط وارد روند بازتوليد زندگی شان می شوند. آن 

اين روابط، از يک سو پيش شرط و از سوی ديگر نتايج و مخلوق روند سرمايه دارانۀ توليدند، آنها توسط اين  شرايط، مانند

و سرمايه دار چيزی جز سرمايۀ شخصيت يافته نيست و در  –روند توليد و بازتوليد می شوند. همچنين ديديم که سرمايه 

در روند اجتماعی توليدی که متناظر  -روند سرمايه دارانۀ توليد صرفاً توليد همچون حامل [کارگزار] سرمايه عمل می کند 

ار اضافی را بدون اوست مقدار معينی کار اضافی [کار رايگان] از مولدان مستقيم يا کارگران بيرون می کشد؛ سرمايه اين ک

هر قدر که همچون محصول توافق قراردادی  –عوض دريافت می کند و اين کار اضافی در ماهيت خود کاری اجباری است 

آزاد نمودار شود. اين کار اضافی به شکل ارزش اضافی ظاهر می شود و اين ارزش اضافی در شکل محصول اضافی 

بۀ کاری که باالتر از سطح نيازهای معينی انجام می شود همواره بايد باقی وجود دارد. کاِر اضافی به طور کلی، به مثا

بماند. تنها در جامعۀ سرمايه داری و نيز نظام برده داری و غيره است که کار اضافی شکل آنتاگونيستی به خود می گيرد که 

اِر اضافی همچون تضمينی در مقابل متقابال با تن آسائی و طفيلی گری قشری از جامعه تکميل می شود. کميت معينی از ک

حوادث و سوانح توليد و نيز برای گسترش تدريجی روند بازتوليد به منظور پاسخگوئی به توسعۀ نيازها و رشد جمعيت که 

از ديدگاه سرمايه داری انباشت ناميده می شود، ضرورت دارد. اين يکی از جنبه های تمدن ساز سرمايه است که اين کاِر 

به شکلی و تحت شرايطی [بر کارگران] تحميل می کند که برای تکامل نيروهای مولد، روابط اجتماعی و ايجاد اضافی را 

عناصری برای شکلی جديد و باالتر از آنچه دراشکال قبلی مانند برده داری، ارباب رعيتی و غيره وجود داشت مساعدتر 

فراهم می کند که در آن از يک سو اجبار و انحصاری کردن است. بدين سان کار اضافی امکان سر برآوردن مرحله ای را 

تکامل اجتماعی (از جمله مزيت های مادی و فکری آن) توسط يک بخش از جامعه به زيان [به هزينۀ] بخش ديگر از ميان 

اين  می رود و از سوی ديگر وسايل مادی و شرايط جنينی وضعيتی را به وجود می آورد که در شکل عالی تری از جامعه

کار اضافی با کاهش زمانی که برای کار مادی به طور کلی تخصيص می يابد پيوند پيدا کند [از سوی ديگر وسايل مادی و 

هستۀ روابطی را ايجاد می کند که اجازه می دهد اين کار اضافی، در شکل عالی تری از جامعه، با کاهش کل زمان کاری 

بارآوری کار، کار اضافی می تواند در روزانۀ  تکاملأم گردد] زيرا برحسب که به توليد مادی اختصاص داده می شود تو

باشد  3و کار اضافی =  3کار کوتاهی مقداری بزرگ و در روزانۀ کار بلندی مقداری نسبتا کوچک باشد. اگر کار الزم = 

و کار اضافی =  9الزم = % خواهد بود. اگر کار 100و نرخ ارزش اضافی برابر  6در اين صورت کل روزانۀ کار برابر 

1و نرخ ارزش اضافی برابر  12باشد در آن صورت کل روزانۀ کار برابر  3
3

اما کميت ارزش ) 9(% خواهد شد 33 

مصرفی توليد شده در زمان معين و بنابراين در زمانی که کار اضافی انجام می شود نيز به بارآوری کار بستگی دارد. از 
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امکان گسترش دائمی روند بازتوليد آن نه به طول زمان کار اضافی بلکه به بارآوری کار و اين رو ثروت واقعی جامعه و 

نيز به پرمايگی و پيشرفتگی کم يا زياد شرايطی که توليد در آن صورت می گيرد بستگی دارد. در واقع، قلمرو آزادی تنها 

نيوی] تعيين می شود [که کاری که توسط در جائی عمال شروع می شود که کاری که با ضرورت و مالحظات معمولی [د

فرانسوی] متوقف گردد؛ بنابراين قلمرو آزادی طبيعتاً در  -ضرورت و فرصت های تحميل شده از بيرون تعيين می شود

وحشی بايد با طبيعت کلنجار رود تا نيازهای خود را  انسانورای توليد مادی به معنی اخص قرار دارد. همان گونه که 

و زندگی خود را باز توليد کند، انسان متمدن هم بايد اين کار را در تمام شکل بندی های اجتماعی و تحت تمام برطرف سازد 

شيوه های توليد ممکن انجام دهد. با تکامل انسان قلمرو ضرورت طبيعی گسترش می يابد زيرا نيازهای او نيز تکامل پيدا 

ای اين نيازها نيز تکامل می يابند. آزادی در اين حوزه تنها می تواند می کنند اما در همان زمان نيروهای مولد برای ارض

[آزادی] انسان اجتماعی شده، يعنی [آزادِی] مولدان متحدی باشد که مبادالت خود با طبيعت را خردورزانه تنظيم می کنند، 

شند و با صرف کمترين انرژی طبيعت را به زير کنترل مشترک خود در می آورند به جای آنکه محکوم نيروهای کور آن با

و در مساعدترين شرايط برای سرشت انسانی خود و به گونه ای شايستۀ آن به اين منظور دست می يابند. اما اين هنوز در 

قلمرو ضرورت است. قلمرو حقيقی آزادی، تکامل توانائی های انسانی همچون يک هدف در نفس خود، در ورای اين قلمرو 

 تنها می تواند بر پايۀ اين ضرورت شکوفا گردد. کوتاه کردن زمان کار پيش شرط اساسی آن است.شروع می شود هرچند 

توزيع و صرفاً با در نظر تصادفی در جامعۀ سرمايه داری، اين ارزش اضافی يا محصول اضافی (با انتزاع از نوسانات 

داران به تناسب سهمی که هرکدامشان از سرمايۀ گرفتن قانون تنظيم کننده و مرزهای استاندارد کنندۀ آن)، بين سرمايه 

اجتماعی دارد، به عنوان حق السهم تقسيم می شود. در اين شکل ارزش اضافی به صورت سود متوسط تظاهر می يابد که به 

هر سهم از سرمايه سرازير می گردد، سود متوسطی که به نوبۀ خود شامل سود بنگاه و بهره است و در اين دو مقوله می 

واند به دامن سرمايه داران مختلف ريخته شود. اما اين تصاحب و توزيع ارزش اضافی از سوی سرمايه با مانع مالکيت ت

زمين روبرو می شود. درست همان گونه که سرمايه دار فعال، کار اضافی و از اين رو ارزش اضافی و محصول اضافی 

بۀ خود بخشی از اين ارزش اضافی يا اضافه محصول را از از کارگر به شکل سود بيرون می کشد، زميندار هم به نو

 ) 10(سرمايه دار در شکل اجاره طبق قوانينی که قبال بررسی کرديم تصاحب می کند 

بنابراين هنگامی که از سود به عنوان بخشی از ارزش اضافی که به سوی سرمايه سرازير می شود حرف می زنيم منظور 

ود بنگاه به عالوۀ بهره) که به خاطر کم کردن اجاره از مجموع سود (معادل مجموع ارزش ما سود ميانگين است (معادل س

اضافی)، محدود شده است؛ کاهش اجاره مفروض در نظر گرفته شده است. بدين سان سود سرمايه (سود بنگاه به عالوۀ 

ارزش اضافی توسط آنها بر حسب  بهره) و اجارۀ زمين چيزی بيش از مؤلفه های خاض ارزش اضافی نيستند، مقوالتی که

اينکه به سوی سرمايه سرازير شود يا به سمت مالکيت ارضی، از هم تفکيک می شوند، عنوان هائی که به هيچ رو سرشت 

ارزش اضافی را تغيير نمی دهند. از مجموع اينها [سود بنگاه، بهره و اجارۀ زمين] کل ارزش اضافی اجتماعی به دست می 

قماً از کارگران کار اضافی که به صورت ارزش اضافی و محصول اضافی نمودار می شود بيرون می آيد. سرمايه مست

کشد. در اين معنی می توان آن را مولد ارزش اضافی تلقی کرد. مالکيت ارضی هيچ ربطی به روند واقعی توليد ندارد. نقش 

يب خود است. اما زميندار در روند توليد سرمايه آن صرفا انتقال بخشی از ارزش اضافی توليد شده از جيب سرمايه به ج

دارانه نقشی بازی می کند نه تنها از طريق فشاری که بر سرمايه وارد می آورد و نه صرفاً از اين جهت که مالکيت ارضی 

بزرگ، پيش شرط و شرط توليد سرمايه داری است (مالکيت ارضی سلب کنندۀ مالکيت کارگر از وسايل کارش است) بلکه 

 بويژه از آن رو که زميندار همچون شخصيت يابی يکی از اساسی ترين شرايط توليد ظاهر می شود.
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سرانجام کارگر به عنوان صاحب و فروشندۀ نيروی کار شخصی خود بخشی از محصول را تحت عنوان مزد دريافت می 

يعنی کار الزم برای حفظ و باز توليد اين  کند که در آن بخش آن مقدار از کار که آن را کار الزم می ناميم ظاهر می شود،

 نيروی کار، خواه شرايط اين حفظ و بازتوليد، ناچيز يا مايه دار، مساعد يا نامساعد باشد. 

هر اندازه اين روابط از جنبه های ديگر ناهمگون باشند دارای وجه مشترکی هستند: سرمايه هر سال سودی به سرمايه دار، 

ميندار و نيروی کار، در شرايط عادی و تا زمانی که نيروی کار قابل استفاده ای باشد، مزدی به زمين، اجاره زمينی به ز

اين سه مؤلفۀ کل ارزشی که ساالنه توليد می شود و محصوالت متناظر ساالنۀ آنها (فعال مالحظات مربوط کارگر می دهد. 

مصرف شوند بی آنکه اين امر باعث ته کشيدن منابع به انباشت را کنار می گذاريم) ممکن است هر سال توسط صاحبانشان 

آنها گردد. آنها مانند ميوه های قابل مصرف درختی هميشه بارور يا بهتر بگوئيم سه درخت اند؛ آنها درآمدهای سه طبقه 

ثمارکنندۀ يعنی سرمايه داران، زمينداران و کارگران را تأمين می کنند، درآمدی که توسط سرمايه داِر فعال به عنوان است

مستقيم ارزش اضافی و استخدام کنندۀ کارگر به طور کلی، توزيع می شود. بدين سان سرمايه برای سرمايه دار، زمين برای 

زميندار و نيروی کار يا کار برای کارگر (زيرا او در واقع نيروی کار را تنها هنگامی که تظاهر خارجی می يابد می 

نشان داديم، قيمت نيروی کار در شيوۀ توليد سرمايه داری ناگزير همچون قيمت کار جلوه فروشد و از اين رو، چنانکه قبال 

می کند)، به مثابۀ سه منبع مختلف درآمدهايشان يعنی سود، اجارۀ زمين و مزد نمودار می شود. آنها به يک تعبير در واقع 

اضافی برای سرمايه دار عمل می کند، زمين چنين اند: يعنی سرمايه همچون پمپی دائمی به منظور بيرون کشيدن ارزش 

همچون مغناطيسی دائمی برای زميندار بخشی از ارزش اضافی ای را که سرمايه کشيده به خود جذب می نمايد و سرانجام 

کار شرط و وسيله ای همواره بازسازی شده است که زير عنوان مزد، بخشی از ارزشی را که کارگر توليد کرده يعنی 

صولی را که با اين ارزش سنجيده می شود، به عبارت ديگر ضرورت های بقا را برای او تأمين می کند. بخشی از مح

افزون بر اين آنها همچون منبع درآمد تلقی می شوند بدين معنی که سرمايه بخشی از ارزش و از اين رو محصول ساالنۀ 

اِر مزدی بخش ديگر را در شکل مزد تثبيت می کار را در شکل سود، مالکيت ارضی بخش ديگر را در شکل اجاره و ک

کنند و دقيقا با اين تبديل است که آنها به درآمد سرمايه داران، زمينداران و کارگران مبدل می شوند بی آنکه اين تبديل به 

نی ارزش کل وجود آورندۀ خود ماده ای باشند که به اين مقوالت مختلف مبدل شده است. اما توزيع مستلزم وجود اين ماده يع

محصول ساليانه است که چيزی جز کار اجتماعی ماديت يافته نيست. ولی موضوع به اين شکل برای کارگزاران توليد يعنی 

حامالن عملکردهای مختلف روند توليد، نمودار نمی شود، بلکه [برای آنان] در شکلی تحريف شده جلوه می کند. علت اين 

خواهيم کرد. برای کارگزاران شيوۀ توليد سرمايه داری، سرمايه، مالکيت ارضی و کار امر را در ادامۀ تحليل خود تشريح 

همچون سه منبع مختلف و مستقل نمودار می شوند که از آن منابع به خودی خود سه مؤلفۀ ارزشی که ساالنه توليد می شود 

نه تنها اشکال مختلف اين ارزش  و از اين رو محصولی که در آن اين ارزش حضور دارد سر برمی آورند، و از آنها

همچون درآمد عامل های مختلف روند اجتماعی توليد ناشی می شود بلکه مادۀ اين اشکال هم از آنها [سرمايه، مالکيت زمين 

 و مزد] نشأت می گيرد.

 [در اينجا يک برگ از دستنويس مفقود شده است. فريدريش انگلس]  

... اجارۀ تفاضلی به حاصلخيزی نسبی زمين های مختلف بستگی دارد، به بيان ديگر، وابسته به ويژگی هائی است که فی 

نفسه از خاک ناشی می شوند. اين تعريف تا آنجا درست است که اجاره مبتنی بر ارزش های انفرادی متفاوت محصوالت 

بال خاطر نشان کرديم؛ در حالی که اجارۀ تفاضلی، تا آنجا که مبتنی زمين های با خاک متفاوت باشد، همان ويژگی ای که ق

بر قيمت عام حاکم  بر بازار است که با ارزش های انفرادی فرق دارد، قانونی اجتماعی است که از طريق رقابت به عمل 

 در می آيد و هيج ربطی نه به خاک دارد و نه به درجۀ حاصلخيزی آن. 
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حداقل رابطه ای عقالنی بيان شده است. اما [به لحاظ درجۀ » مزد –کار «د که گويا در فرمول ممکن است چنين به نظر رس

است [اما اين فرمول به همان اندازه نادرست است که » اجارۀ زمين –زمين «عقالنی بودن] اين رابطه هم مانند مورد 

، تا آنجا که در ارزش کاالها بارز می شود، اين ترجمۀ فرانسوی]. تا آنجا که کار ارزش آفرين است –اجاره  –فرمول زمين 

امر هيچ ارتباطی با توزيع اين ارزش بين بخش های مختلف مردم ندارد. تا آنجا که به خصلت ويژۀ اجتماعی کار، يعنی 

مزدی بودِن آن مربوط می شود، اين ويژگی نيست که ارزش آفرين است [کار از جنبۀ ارزش آفرين بودنش که در ارزش 

ها بيان می شود هيچ ربطی با توزيع اين ارزش بين بخش های مختلف مردم ندارد. شکل اجتماعی ويژه ای که کار به کاال

قبال بارها نشان داده ايم که مزد کار يا قيمت کار ) 11(خود می گيرد، يعنی مزدی بودن کار، مولد ارزش نيست. س. ش.] 

وی کار نيست و شرايط ويژۀ اجتماعی ای که تحت آن نيروی کار چيزی جز بيانی غير عقالنی از ارزش يا قيمت نير

فروخته می شود ربطی با کار به عنوان عامل عمومی توليد ندارد. کار همچنين در آن مؤلفه ای از ارزش کاال که به عنوان 

انند بخش های مزد، قيمت نيروی کار را تشکيل می دهد نيز ماديت پيدا می کند؛ کار، اين بخش از محصول را درست م

ديگر محصول به وجود می آورد؛ اما کار در اين بخش نه بيشتر از بخش هائی که اجاره و سود را تشکيل می دهند ماديت 

می يابد و نه به صورتی متفاوت از آن بخش ها. به طور کلی، هنگامی که می پذيريم کار ارزش آفرين است آن را نه در 

 که در ويژگی اجتماعی اش در نظر می گيريم که متمايز از کاِر مزدی است.   شکل مشخص اش همچون شرط توليد، بل

در اينجا نادرست است. زيرا اگر سرمايه را تنها از جنبۀ توليد ارزش اضافی در نظر » سود -سرمايه «حتی عبارت 

بگيريم، يعنی رابطۀ سرمايه با کارگر را که در آن با در اجبار قرار دادن نيروی کار يعنی کارگِر مزدی ارزش اضافی از 

زش اضافی عالوه بر سود (سود بنگاه و بهره)، شامل اجاره هم هست، او بيرون می کشد، مالحظه کنيم، در اين صورت ار

سود، سرمايه تنها به عنوان  –به طور خالصه شامل تمام ارزش های اضافی پيش از تقسيم است. اما در فرمول سرمايه 

ارزش اضافی  منبع درآمد سهمی [از ارزش اضافی] قرار می گيرد که به سمت سرمايه دار سرازير می شود. ولی اين کل

ای که سرمايه بيرون می کشد نيست بلکه صرفا بخشی از ارزش اضافی است که از کارگر برای سرمايه دار استثمار می 

 تبديل شود پيوند درونی بازهم بيشتر از هم گسيخته می شود.  » بهره -سرمايه «به » سود  -سرمايه «کند. اگر فرمول 

دشده در باال را بررسی کرديم اکنون خاطر نشان می کنيم که محصوالت آن منابع، اگر نخست ناهمانندی کامل سه منبع يا

فرزندانشان و يا درآمدها همگی به يک قلمرو تعلق دارند: قلمرو ارزش. اما اين رابطه [ناهماهنگ] (که رابطه ای بين کميت 

تباط با يکديگر است) خنثی می شود، به های متباين [بی وجه مشترک] و نيز بين اشيای ناهمگن، مقايسه ناپذير و بی ار

خاطر اينکه سرمايه، مانند زمين و کار، صرفا همچون جسمی مادی مورد مالحظه قرار می گيرد، يعنی صرفا به مثابۀ 

وسايل توليد مصنوع و در نتيجه رابطۀ بين سرمايه و کارگر و ارزش بودن سرمايه تجريد می شوند [کنار گذاشته می 

 شوند].

مزد به معنائی که در باال گفته شد درک شود، اين  -اجاره و کار –بهره (سود)، زمين  –که اگر فرمول سرمايه سوم اين

فرمول به نحو همشکل و متقارنی نامتوافق خواهد بود. در واقع از آنجا که [بر اساس چنين درکی] کاِر مزدی همچون يک 

هيتاً به صورت کاِر مزدی نمودار می گردد (خود را بدين سان به شکل ويژۀ اجتماعی کار ظاهر نمی شود بلکه هر کاری ما

کسانی که در چنبرۀ روابط توليد سرمايه داری گرفتارند نشان می دهد)، در نتيجه شکل های اجتماعی معين و ويژه ای که 

گونه که برای آنها کاِر (همان  در مقابل کاِر مزدی به خود می گيرند –وسايل ساخته شدۀ توليد و زمين  –شرايط عينی کار 

مزدی از پيش امِر مفروضی است)، مستقيما با وجوِد مادی اين شرايط کار، يا با شکلی که به طور عام در روند واقعی کار 

) 12.  (دارند، فارغ از هر شکل اجتماعی تاريخاً ويژه و حتی مستقل ازهر شکل و روند اجتماعی، منطبق گرفته می شوند

ه از کار جدا شده، نسبت به کار عينيت يافته و بدين سان وسايل ساخته شدۀ توليد را به سرمايه و زمين شکل شرايط کاری ک

را به زمين انحصاری، به مالکيت ارضی تبديل کرده است، اين شکل که متعلق به دورۀ خاصی از تاريخ است بر هستی و 
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عام منطبق فرض شده است. [طبق چنين ديدگاهی] اين عملکرد وسايل ساخته شدۀ توليد و زمين در روند توليد به طور 

آن وسايل توليد، و به طريق » نام اقتصادی«وسايل توليد، در خود و برای خود، سرمايه اند، سرمايه چيزی نيست جز 

مشابه، زمين، در خود و برای خود، طبيعتاً زمين به انحصار درآمده از جانب تعدادی زميندار است. همان گونه که 

به قدرت مستقلی در  -که در واقعيت چيزی جز سرمايۀ شخصيت يافته نيست  –والت در کسوت سرمايه و سرمايه دار محص

بر پاهای او می ايستد و بسان قدرتی مستقل  مقابل توليد کنندگان تبديل می شوند، زمين نيز در زميندار تشخص می يابد.

می شود. بدين سان اين زمين نيست که سهم شايستۀ خود را برای مدعی سهم خود از توليدی که به کمک او صورت گرفته 

بازسازی و بهبود بارآوری اش دريافت می کند بلکه زميندار است که سهمی از محصول را برای حراج کردن ولخرجی به 

ر کار به تصاحب در می آورد. روشن است که کاِر مزدی پيش فرض سرمايه از کار است. به همين اندازه روشن است که اگ

عنوان کاِر مزدی نقطۀ عزيمت گرفته شود طوری که هم هويتی کار و کاِر مزدی امری بديهی به حساب آيد، در آن صورت 

سرمايه و زمين نيز بايد شکل طبيعی شرايط کار در رابطه با کار به طور کلی تلقی شوند. پس، سرمايه بودن همچون شکل 

صلت مادی نابی تلقی می شود که ناشی از عملکرد اين وسايل در روند کار به طبيعی وسايل کار و از اين رو همچون خ

طور کلی است. بدين سان سرمايه و وسايل توليد مصنوع تبديل به اصطالحات يکسانی می شوند. به همين طريق، زمين و 

به عنوان وسيلۀ کار،  زميِن به انحصادر درآمده از طريق مالکيت خصوصی هم هويت می گردند. هنگامی که وسيلۀ کار،

 طبيعتاً سرمايه و در نتيجه منبع سود تلقی گردد، زمين هم به خودی خود منبع اجاره می شود. 

کار به مثابۀ کار، در توصيف سادۀ خود همچون فعاليت هدفمند، با وسايل توليد نه در شکل اجتماعی معين آنها بلکه در ذات 

پيدا می کند؛ خود اين وسايل هم از يکديگر صرفا به صورت مادی، همچون مشخص شان، همچون وسايل مادی کار رابطه 

ارزش های مصرفی، متمايز می شوند، يعنی زمين به مثابۀ وسيلۀ کار ساخته نشده و ديگر وسايل همچون وسايل ساخته شدۀ 

آن شرايط کار با کار  پس اگر کار با کاِر مزدی يکسان گرفته شود در آن صورت شکل اجتماعی معينی که در) 13( کار.

مقابله می کنند با هستی مادی کار يکسان گرفته خواهد شد. در آن صورت وسايل کار در نفس خود سرمايه خواهند بود و 

زمين با مالکيت ارضی يکی خواهد شد. آنگاه استقالل رسمی ای که اين شرايط کار نسبت به کار به دست آورده اند، شکل 

بطه با کاِر مزدی، به ويژگی ای جدانشدنی از آنها به مثابۀ شيئی، به مثابۀ شرايط مادی توليد، ويژۀ اين استقالل در را

همچون ويژگی ای درونی، ذاتی به عنوان عناصر توليد تبديل خواهد شد. خصلت اجتماعی معين آنها در روند توليد سرمايه 

ذاتی و طبيعی شان به مثابۀ عناصر روند توليد داری که توسط يک دورۀ تاريخی خاص تعيين شده، همچون خصلت مادی 

تلقی می شود چنانکه گوئی از ازل متعلق به آنها بوده است. از اين رو چنين به نظر می رسد که مشارکت زمين همچون 

ميدان نخستين فعاليت کاری، قلمرو نيروهای طبيعت، زرادخانۀ از پيش موجود تمام موضوعات کار، و مشارکت  وسايل 

ساخته شده (ابزارها، مواد خام و غيره) در روند کلی توليد است که به صورت سهم های مربوط به مالکيت ارضی و  توليد

سرمايه، به صورت اجاره و سود (بهره) به سوی نمايندگان اجتماعی آنها سرازير می شود همان گونه که سهم کار در روند 

ر می رسد که اجاره، سود و مزد ناشی از نقشی هستند که زمين، وسايل بدين سان چنين به نظتوليد با مزد بيان می گردد. 

توليد ساخته شده و کار در روند سادۀ کار ايفا می کنند، و روند کار صرفاً روندی بين انسان و طبيعت و جدا از هر گونه 

گفته می شود: محصولی ويژگی تاريخی در نظر گرفته شود. همين درک در شکل ديگری خود را نشان می دهد هنگامی که 

که در آن کار کارگر مزدی برای  خود او به عنوان عايدی يا درآمد او ظاهر می شود، ، صرفاً مزد است، يعنی آن بخش از 

ارزش (و از اين رو محصول اجتماعی ای که با اين ارزش اندازه گرفته می شود) که اين مزد بيانگر آن است. بدين سان 

به طور کلی يکی گرفته شود، در آن صورت مزد هم با محصول کار يکی گرفته خواهد شد و آن اگر کاِر مزدی با کار 

بخش از ارزش که نمايانگر مزد است با کل ارزشی که کار خلق کرده يکی تصور خواهد گرديد. اما با اين فرض، بخش 

ی از منابع ويژۀ خود که مستقل از کار های ديگر ارزش، سود و اجاره نيز مستقل از کار نمودار خواهند شد و بايستی ناش
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هستند ناشی شده باشند؛ آنها بايستی از عناصر شرکت کننده در توليد نشأت گرفته باشند که به سوی صاحبان آن سرازير می 

شوند، به عبارت ديگر سود ناشی از وسايل توليد يعنی عناصر مادی سرمايه، و اجاره ناشی از زمين يا طبيعت که زميندار 

اشتوتگارت و آگسبورگ، ، مبانی اقتصاد ملی، ، 1، ج سيستم اقتصادین را نمايندگی می کند، تلقی گردد. (روشر، آ

 ) 1858ويراستار

در اين معنی که سرمايه بخشی از ارزش اضافی را که از  –بدين سان مالکيت ارضی، سرمايه و کاِر مزدی از منبع درآمد 

جذب می کند، انحصار زمين بخشی از ارزش اضافی را در شکل اجاره به زميندار  کارگر بيرون کشيده برای سرمايه دار

از منابعی که به لطف  –اختصاص می دهد و کار، بقيۀ چيزی را که از ارزش مانده در شکل مزد نصيب کارگر می کند 

به سرچشمه های واقعی  آنها بخشی از ارزش به شکل سود، بخش دوم به شکل اجاره و بخش ديگر به شکل مزد در می آيد،

ای تبديل می شوند که اين ارزش در آنها مستتر است يا در مقابل  آنها مبادله می شود، به عبارت ديگر ارزش کل 

 ) 14( ناشی می شود نهائی محصوالت از آنها به مثابۀ منابع

، در بحث کاال و پول، خصلت به طور کلی توليد کاالئی مقوالت شيوۀ توليد سرمايه داری وقبال در مورد ساده ترين 

رازآلودی [سر در گم کننده ای] را نشان داديم که روابط اجتماعی ای را که عناصر مادی ثروت همچون محمل آن روابط 

در روند توليد عمل می کنند، به خواص خود اين اشيا (کاالها) تبديل می کند و حتی به صورتی آشکارتر روابط توليدی را 

مبدل می سازد. تمام اشکال جامعه، تا آنجا که به مرحلۀ توليد کاالئی و چرخش پول می رسند، در  به يک شيئی (پول)

معرض اين تحريف قرار دارند. اما تحت شيوۀ توليد سرمايه داری و در مورد سرمايه، که مقولۀ مسلط و رابطۀ تعيين کنندۀ 

مقوالت حريف شده بيشتر توسعه می يابد. در مورد ساده ترين توليد در آن شيوه را تشکيل می دهد، اين دنيای افسون زده و ت

حتی توليد کاالئی، در بحث کاال و پول قبال خصلت رازآلودی را نشان داديم که روابط اجتماعی  شيوۀ توليد سرمايه داری و

(کاالها) تبديل می ای را که عناصر مادی ثروت و همچون محمل آن روابط در توليد عمل می کنند، به خواص خود اين اشيا 

کند و حتی به صورتی آشکارتر روابط توليدی را به يک شيئی (پول) مبدل می سازد. تمام اشکال جامعه، تا آنجا که به 

مرحلۀ توليد کاالئی و چرخش پول می رسند، در معرض اين تحريف قرار دارند. اما تحت شيوۀ توليد سرمايه داری و در 

و رابطۀ تعيين کنندۀ توليد در آن شيوه را تشکيل می دهد، اين دنيای افسون زده و تحريف شده مورد سرمايه، که مقولۀ مسلط 

بيشتر توسعه می يابد. اگر سرمايه را در روند مستقيم توليد همچون وسيلۀ بيرون کشيدن ارزش اضافی در نظر بگيريم، در 

امالن اين روند، يعنی خود سرمايه داران، حک می آن صورت اين رابطه بسيار ساده می شود و پيوند واقعی خود را بر ح

کند و در آگاهی شان مستقر می شود. مبارزۀ خشن بر سر حدود زمان کاِر روزانه اين را به نحو چشمگيری به اثبات می 

قی رساند. اما حتی در درون اين قلمرو بی ميانجی، قلمرو عمل مستقيم بين کار و سرمايه، موضوع در اين مرحلۀ ساده با

نمی ماند. با تکامل ارزش اضافی نسبی در شيوۀ توليد ويژۀ سرمايه داری که در آن نيروهای مولد کار اجتماعی تکامل می 

يابند، چنين به نظر می رسد که اين نيروهای مولد و اين روابط متقابل اجتماعی کار در روند مستقيم کار، از کار به سرمايه 

به چيز بسيار اسرار آميزی تبديل می شود، زيرا چنين به نظر می رسد که تمام نيروهای  منتقل شده اند. بدين سان سرمايه

مولد اجتماعی کار ناشی از سرمايه است و نه از نفس کار و به نظر می رسد که از زهدان خوِد سرمايه بيرون آمده است. 

ۀ کشاورزی به همان درجه در آن شرکت سپس روند چرخش سرمايه با تمام شکل های آن وارد عمل می شود که حتی سرماي

می کند. در اين حوزه، شرايطی که ارزش نخست تحت آن شرايط به وجود می آيد کامال به پس زمينه رانده می شوند. حتی 

در روند مستقيم توليد، سرمايه دار همزمان به عنوان مولد کاال و مدير توليد کاالئی عمل می کند. در نتيجه، اين روند توليد 

برای او به هيچ رو همچون روند توليد ارزش اضافی ظاهر نمی شود. اما فارغ از اينکه ارزش اضافی ای که توسط سرمايه 



11 
 

در روند واقعی توليد بيرون کشيده شده و در کاالها تظاهر می يابد چه اندازه باشد، ارزش و ارزش اضافی نهفته در کاالها 

نظر می رسد که هم ارزشی که در توليد پيش ريخته شده و هم به ويژه ارزش  بايد در روند چرخش تحقق يابند. چنين به

به ويژه توسط توهم اضافی موجود در کاالها، نه تنها در چرخش تحقق می يابند بلکه واقعاً از چرخش ناشی می شوند. اين 

هارت و هزار و يک برهۀ دو شرط تقويت می شود: نخست اينکه سود حاصل از فروش به تقلب، فريبکاری، کارشناسی، م

بازار بستگی دارد؛ دوم اينکه عنصر تعيين کنندۀ ديگری در کنار زمان کار دخالت می کند و آن عبارت است از زمان 

چرخش. هرچند زمان چرخش همچون حدی منفی در مقابل تشکيل ارزش و ارزش اضافی عمل می کند اما به ظاهر پايۀ 

عنصر تعيين کننده ای مستقل از کار است که از سرشت سرمايه ناشی می شود. ما در مثبتی مانند خوِد کار است و شامل 

شکل های معينی که به وجود می آورد  تنها در ارتباط با] طبيعتا می بايست اين قلمرو چرخش را سرمايهجلد دوم [کتاب 

ارائه دهيم تا تکامل بعدی شکل سرمايه که در اين قلمرو رخ می دهد نشان داده شود. اما در واقع اين قلمرو، قلمرو رقابت 

است که در هر مورد فردی تصادف برآن حاکم است و بنابراين قانون درونی ای که در اين امور تصادفی غلبه دارد و آنها 

تنظيم می کند تنها هنگامی قابل مشاهده است که شمار زيادی از اين رويدادهای تصادفی با هم در يک گروه باشند،  را

بنابراين قانون درونی برای کارگزاران منفرد توليد قابل مشاهده و قابل فهم نيست. اما افزون بر اين، روند واقعی توليد به 

رخش، پيکر بندی های جديدی به وجود می آورد که در آنها رشتۀ رابطۀ درونی مثابۀ وحدت روند مستقيم توليد و روند چ

بيش از پيش گم می شود، روابط توليدی از يکديگر مستقل می گردند و مؤلفه های ارزش در شکل های مستقل از يکديگر 

 انجماد می يابند.

خش تعيين می شود که توسط روند توليد. ارزش تبديل ارزش اضافی به سود، چنانکه ديديم، به همان اندازه توسط روند چر

اضافی، در شکل سود، ديگر به آن بخش از سرمايه که در کاری که ارزش اضافی از آن به وجود آمده [منظور سرمايۀ 

متغير است. س. ش.] بستگی ندارد بلکه به کل سرمايه وابسته است. نرخ سود با قوانين خودش تنظيم می شود که اجازه می 

حتی می طلبد که اين نرخ تغيير کند در حالی که نرخ ارزش اضافی ثابت بماند. همۀ اينها سرشت حقيقی ارزش  دهد و

اضافی و بدين سان مکانيسم واقعی سرمايه را هرچه بيشتر ناروشن می کند. اين ناروشنی با تبديل سود به سود متوسط و 

در اينجا يک روند پيچيدۀ ) 15(ر را تنظيم می کنند، بيشتر می شود. ارزش به قيمت توليد، يعنی به متوسط هائی که قيمت بازا

اجتماعی دخالت می کند، روند برابر شدن سرمايه ها، که قيمت متوسط نسبی کاالها را از ارزش آنها جدا می کند و نيز سود 

از استثمار واقعی کار توسط متوسط در قلمروهای مختلف توليد (جدا از سرمايه گذاری های منفرد در هر حوزۀ توليد) را 

با ارزش آنها و بدين سان با کاری که در نه تنها به نظر می رسد که سرمايه های خاص جدا می کند. قيمت متوسط کاالها 

آنها تحقق يافته فرق داشته باشد، بلکه در حقيقت نيز چنين است و سود متوسط يک سرمايۀ خاص با ارزش اضافی ای که 

گران استخدامی خود استثمار می کند تفاوت دارد. ارزش کاالها مستقيما و تنها در تأثيری که بارآوری اين سرمايه از کار

متغير کار روی صعود يا نزول قيمت های توليد، روی حرکت آنها و نه حدود نهائی شان می گذارد خود را نشان می دهد. 

تا آنجا که به سرمايه دار امکان  يعنی يم کار تعيين می شود،به نظر می رسد که سود تنها به شکلی ثانوی توسط استثمار مستق

دهد سودی متفاوت از سود متوسط با قيمت های تنظيم کنندۀ بازار، که ظاهراً مستقل از اين استثمار به نظر می رسند، تحقق 

تثمار غيرعادی يا حتی بخشد. چنين به نظر می رسد که سودهای متوسط عادی، ذاتی سرمايه و مستقل از استثمار باشند؛ اس

استثمار عادی تحت شرايط به طور استثنائی مساعد، به نظر می رسد که تنها تعيين کنندۀ انحرافاتی از سود متوسط باشند و 

تقسيم سود به سود بنگاه و بهره (بی آنکه در اينجا سود تجاری و سود ناشی از معامالت پولی را که مبتنی   نه خود اين سود.

بر چرخش اند و به نظر می رسد که کامال ناشی از آن باشند و نه از روند توليد، خاطر نشان کنيم)، مستقل انگاشتن شکل 

ذات و ماهيت آن قرار دارد کامل می کند. بخشی از سود، در  ارزش اضافی و جمود اين شکل را که در نقطۀ مقابل کامل
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تقابل با ديگری [منظور جداکردن بخش سود بنگاه از بهره است. مترجم فارسی]، خود را کامال از روابط سرمايه به مثابۀ 

ناشی از کاِر مزدی سرمايه جدا می کند و به نظر می رسد که نه ناشی از عملکرد استثمار کاِر مزدی بلکه بيرون از آن و 

خود سرمايه دار باشد. در مقابل آن به نظر می رسد که بهره، هم مستقل از کاِر مزدی کارگر و هم مستقل از کاِر خود 

سرمايه دار باشد و از سرمايه همچون منبع مستقل خود ناشی گردد. اگر سرمايه در آغاز در سطح چرخش همچون همچون 

مچون ارزِش ارزش آفرين، ظاهر شد، اکنون در شکل سرمايۀ بهره زا در بيگانه ترين و شيئی جادوئی (فتيش) سرمايه، ه

بهره" همچون جملۀ سوِم از سری   -خاص ترين شکل خود دوباره پديدار می شود. بدين علت است که فرمول "سرمايه 

شأ خود است که نه تنها در بهره سود" است که سود يادآور من –مزد، استوارتر از فرمول "سرمايه  -اجاره و کار –زمين 

 خاموش می شود بلکه در شکلی کامال ضد شکل ابتدائی خود قرار می گيرد.

سرانجام در کنار سرمايه به مثابۀ منبع مستقل ارزش اضافی، مالکيت ارضی ظاهر می شود که همچون مانعی در مقابل 

انتقال دهد که نه خود کار می کند، نه مستقيما کار را  سود متوسط سر بر می آورد و بخشی از ارزش اضافی را به طبقه ای

استثمار می نمايد و حتی نمی تواند نوعی دستاويز اخالقی تسلی بخش مانند سرمايۀ بهره زا مطرح کند که خطر و فداکاری 

نظر می رسد که وام دادن سرمايه به ديگری را توجيهی برای دريافت بهره به حساب می آورد. از آنجا که در اين مورد به 

بخشی از ارزش اضافی مستقيماً با عنصری طبيعی يعنی زمين و نه با روابط اجتماعی پيوند داشته باشد، شکل بيگانگی 

متقابل و جمود بخش های مختلف ارزش اضافی کامل می شود، پيوند درونی کامال می گسلد و منبع آن [ارزش اضافی در 

به اين علت که روابط توليد که وابسته به عناصر مادی گوناگون روند توليدند متقابال شکل اجاره] کامال دفن می شود دقيقا 

 مستقل از هم تلقی می شوند. 

مزد، اين سه گانه [تثليث] اقتصادی که  -اجاره و کار –بهره، زمين  –سود يا بهتر بگوئيم سرمايه  –[فرمول] سرمايه  

ور کلی و منابع آنها ارائه می گردد، رازآلود کردن کامل شيوۀ توليد همچون رابطۀ بين مؤلفه های ارزش و ثروت به ط

سرمايه داری، تبديل روابط اجتماعی به اشيا، ادغام مستقيم روابط توليد مادی با تعين های تاريخی يا اجتماعی شان را تکميل 

شبح وار، هم به مثابۀ شخصيت های  می کند: دنيائی افسون زده، تحريف شده، وارونه که در آن آقای سرمايه و خانم زمين،

اجتماعی و هم مستقيما به مثابۀ شيئی در جوالنند. شايستگی بزرگ اقتصاد کالسيک در اين است که اين ظاهر دروغين و 

توهم [فريب]، اين استقالل متقابل و جمود عناصر مختلف اجتماعی ثروت، اين شخصيت بخشيدن به اشيا و تبديل روابط 

، اين دين زندگی روزانه را در هم شکست. اقتصاد سياسی اين کار را با بيان اينکه بهره جزئی از سود و توليدی به شيئی

اجاره مازادی بر سود متوسط است و بنابراين هر دو در ارزش اضافی همگرائی [انطباق] پيدا می کنند، با ارائۀ روند 

ام با خالصه کردن ارزش و ارزش اضافی کاالها به [ارزش] و سرانجِصرف چرخش همچون روند دگرديسی و تغيير شکل 

کار در روند مستقيم توليد انجام داد. با اين همه، حتی بهترين سخنگويان اقتصاد کالسيک کمابيش در دام دنيای توهمی که 

نا استواری انتقادشان آن را منحل کرده گرفتارند، و از ديگاه بورژوائی جز اين ممکن نيست؛ بدين سان همگی کمابيش دچار 

(ناسازگاری های منطقی)، نيمه حقيقت و تضادهای حل نشده اند. از سوی ديگر، برای کارگزاران واقعی توليد کامال طبيعی 

مزد احساس انس و الفت کنند، زيرا اين  –اجاره و کار  –بهره، زمين  –است که با اشکال بيگانه و غير عقالنی سرمايه 

تند که در آن حرکت می کنند و مشغلۀ روزانۀ خود را در آن می يابند. از اين رو به همان اشکال دقيقاً چارچوب توهمی هس

اندازه طبيعی است که اقتصاد عاميانه، که چيزی بيش از ترجمۀ مکتبی و کمابيش جزم انديشانۀ تصورات روزانۀ 

مول سه گانه، که تهی از هر گونه کارگزاران واقعی توليد نيست و به آن تصورات نوعی نظم عقالنی می دهد، در اين فر

پيوند درونی است، دقيقا پايۀ طبيعی عبارت پردازی های پر طمطراق و تو خالی خود را ببيند. اين فرمول همچنين با منافع 
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طبقات مسلط همخوانی دارد زيرا ضرورت طبيعی و توجيه ابدی منابع درآمد طبقات حاکم را به صورت يک جزم موعظه 

 می کند. 

وصيف چگونگی تبديل روابط توليدی به شيئی و مستقل شدن آنها از کارگزاران توليد، وارد شکل و نحوۀ پديدار شدن در ت

اين پيوندها در نظر آن کارگزاران همچون قوانين طبيعی مقاومت ناپذير، که مستقل از ارادۀ آنان به صورت بازار جهانی، 

عتبار، چرخه های صنعت و تجارت، تناوب رونق و بحران بر آنان حاکم برهه های آن، تغييرات قيمت بازار، دوره های ا

اند و به صورت ضرورت کور نمودار می شوند نخواهيم پرداخت. ما به اينها نمی پردازيم چون حرکت واقعی رقابت در 

يانگين ايده آل آن خارج از طرح ما قرار دارد و ما در اينجا تنها سازمان درونی شيوۀ توليد سرمايه داری را در شکل م

 بررسی می کنيم. 

در اشکال قبلی جامعه، اين رازآلودگی اقتصادی به طور عمده از پول و سرمايۀ بهره زا ناشی می شد. طبيعتاً اين امر 

نخست در جائی که توليد برای ارزش مصرفی يا توليد برای نيازهای مستقيم فردی غلبه دارد و دوم در جائی که برده داری 

رعيتی پايۀ وسيع توليد را تشکيل می دهد، مانند عصر باستان و سده های ميانه، منتفی است. در اين موارد،  –ارباب  و نظام

سلطۀ شرايط توليد بر مولدان توسط روابط قيمومت و بندگی پوشيده می گردد و اين آخری ها همچون نيروی محرک مستقيم 

نخستين که کمونيسم بدوی بر آنها غالب بود، و حتی در جماعت های  روند توليد نمودار می شوند. در جوامع اشتراکی

شهری باستان، خود اين جامعۀ کمونی و شرايط  آن بود که همچون شالودۀ توليد ظاهر می شد و بازتوليد آن همچون هدف 

ه روابط ميان آنها توسط نهائی نمودار می گشت. حتی در نظام صنفی سده های ميانه نه کار و نه سرمايه نامحدود نبودند بلک

سيستم اصناف و روابطی که اين سيستم دربر داشت تعيين می شد و نيز از طريق تعاونی، و مفاهيم متناظر آن مانند تعهد 

حرفه ای، صنعتگری و غيره. تنها هنگامی که شيوۀ توليد سرمايه داری [دستنوشت در اينجا ناتمام است. ويراستار 

 (فريدريش انگلس)]

 يادداشت ها

 ] پيدا شدند. (فريدريش انگلس)سرمايه[جلد سوم  6اين سه تکه در بخش های مختلف دستنوشت برای بخش   -1

) و صفت های مشتق از آن را، هم در انگليسی Trinityفرانسوی و  Trinitéآلمانی،  Trinität» (سه گانه يا سه در يک«مارکس اصطالح  -2

 تثليثه معنی معمولی اين واژه يعنی مجموعه ای مرکب از سه جزء يا سه مؤلفه که با هم عمل می کنند به کار می برد و هم به طور طنزآميز اشاره ب

است، مارکس سرمايه، زمين و کار و  بيان سه شخص در خدای واحد» روح القدس«و » پسر«، »پدر«در مسيحيت دارد: همان گونه که در مسيحيت 

اين سه يعنی سود (بهره)، اجاره و مزد را همچون سه در يک يا تثليثی تصوير می کند که اقتصاد عاميانۀ سرمايه داری همچون » محصوالت«

اقتصادی که خصلت تاريخی  –ی فرمولی مقدس و جزمی به آن چسبيده است. اقتصاد عاميانۀ بورژوائی به جای آنکه به تحليل روابط واقعی اجتماع

رسی کند و دارند بپردازد و وسايل توليد ساخته شده (مصنوع) و وسايل توليد طبيعی و انسان مولد و تأثيرات متقابل آنها را در چارچوب آن روابط بر

ح دهد، هريک از مؤلفه های اين سه روند توليد محصوالت (و از جمله توليد ارزش و ارزش اضافی) و توزيع آنها را در پرتو اين روابط  توضي

 گانه، يعنی سرمايه، زمين و کار را مستقال منبع و آفرينندۀ ثروت و درآمد تلقی می کند. (س. ش.) 

 (فريدريش انگلس) –) سرمايه(جلد سوم  23فصل  -3

يا دگرديسی ميالدی. يکی از آثار او  18يا  17 پيش از ميالد و در گذشته در سال 43اُويد (پوبليوس اويديوس ناسو)، شاعر التين، متولد سال  -4

در   rudis indigestaque moles»تودۀ خام و ناهموار [خشن]«جلد شامل قصه ها و افسانه های التينی است. مارکس عبارت  15در  مسخ

 )7بخش ، جلد اول گر ديسی،مورد زمين را از اويد گرفته است (د
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در توضيح اجارۀ تفاضلی (رانت تفاضلی يا رانت نسبی)، جدول سادۀ زير را که مثالی در بارۀ توليد غله  سرمايهجلد سوم  39مارکس در فصل  -5

 –در چهار نوع زمين با حاصلخيزی های متفاوت است ارائه می دهد. فرض بر اين است که مقدار سرمايه گذاری (ثابت و متغير) در واحد سطح 

ليره  3غله برابر  –کيلو گرم  50.8معادل  -د هر چهار زمين يکسان باشد. قيمت توليد يک کوارتر هکتار در مور 0.4047مثال در يک آکر =  

يک کاال در اقتصاد سياسی مارکس عبارت است از هزينۀ توليد آن کاال (يعنی هزينۀ سرمايۀ ثابت و سرمايۀ  قيمت توليداسترلينگ گرفته شده است. (

الوۀ سود متوسط کل سرمايۀ پيش ريخته متناظر با توليد آن کاال). محصول توليدی زمين های نوع الف، ب، متغيری که صرف توليد کاال شده)، به ع

کوارتر فرض شده است. می بينيم به رغم اينکه سرمايۀ يکسانی در هر يک از آنها به کار افتاده، عملکرد  4و  3، 2، 1پ و ت در هر آکر به ترتيب 

ست. اختالف در عملکرد يا بازده زمين های ب، پ، و ت نسبت به عملکرد زمين الف (زمين با کمترين بارآوری) به يا بازده اين زمين ها متفاوت ا

زمين الف در  اجارۀ تفاضلیآنها نسبت به زمين الف است. (توجه! اينکه  اجارۀ تفاضلیکوارتر در آکر بيشتر است که همان  3و  2، 1ترتيب برابر 

به اين معنی نيست که اين زمين هيچ اجاره ای ندارد بلکه به اين معنی است که چون حاصلخيزی زمين نوع الف از همۀ  جدول برابر صفر گرفته شده

 ای نسبت به زمين های ديگر ندارد.)  مازاد اجاره يا اجارۀ تفاضلیزمين ها کمتر است 

نوع 
 زمين

 آکر

 هکتار)  0.4047( 

 قيمت توليد

 (ليره)

 وزن محصول

 کيلو  50.8کوارتر = 

 اجاره [تفاضلی] بر حسب پول اجاره [تفاضلی] بر حسب غله

 (ليره)
 0 0 1 3 1 الف
 3 1 2 3 1 ب
 6 2 3 3 1 پ
 9 3 4 3 1 ت

 18 6 10  4 جمع

مارکس ضمن مثال های متعدد و پيچيده تری (مثال با متفاوت فرض کردن سطح زمين های زير کشت با حاصلخيزی های متفاوت و نيز متفاوت 

نشان می دهد که در همۀ سرمايه جلد سوم  44تا   40و نيز در فصل های  39در همان فصل گرفتن سرمايه گذاری در زمين های متفاوت و غيره) 

در واقع سود  اجارۀ تفاضلی تفاضلی وجود دارد (مارکس از دو نوع اجارۀ تفاضلی سخن می گويد که ما در اينجا به آنها نمی پردازيم). حاالت اجارۀ

ت اضافی يا فوق سود يعنی سودی باالتر از سود متوسط سرمايه است که مقدمتا (يا موقتا) نصيب سرمايه هائی می شود که در زمين های ب، پ و 

افتاده اند زيرا هزينۀ توليد اين زمين ها کمتر از هزينۀ توليد در زمين نوع الف است ولی محصول خود را به همان قيمت محصول زمين الف به کار 

رد در می فروشند. اما سرمايۀ به کار افتاده در زمين نوع الف هم بايد سود متوسط ببرد (چون اگر سرمايه گذاری در زمين نوع الف سود متوسط نب

از آن زمين سرمايه گذاری صورت نخواهد گرفت). بنابراين در مورد زمين های حاصلخيز تر از زمين نوع الف، چنانکه گفته شد، با سودی باالتر 

اما اين فوق سود در شکل اجارۀ تفاضلی، از سود متوسط يعنی با فوق سود برای سرمايه های به کار افتاده در زمين های ب، پ و ت مواجهيم. 

 .مايه داران کشاورزی به صاحبان زمين های نوع ب، پ و ت منتقل می شودسر

نشان می دهد که زمين نوع الف يعنی بدترين زمين نيز اگر به زير کشت رود (يعنی به محصول آن نياز باشد) سرمايه جلد سوم  45مارکس در فصل 

می نامد. بنابراين کل اجاره يا رانت يک   اجارۀ مطلقکه مارکس آن را و در شرايط وجود مالکيت خصوصی بر زمين، دارای اجاره ای خواهد بود 

ک زمين عبارت است از مجموع اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی آن. نکتۀ ديگر اين است که اجارۀ تفاضلی الزاماً مربوط به تفاوت در حاصلخيزی خا

 و غيره نيز می توانند زمينۀ اجارۀ تفاضلی باشند. نيست و عوامل ديگری مانند دوری و نزديکی به راه ها و بازارهای مصرف

ند به آنچه در مورد اجارۀ تفاضلی و اجارۀ مطلق زمين های کشاورزی گفته شد در مورد معدن ها، جنگل ها، مراتع و ديگر منابع طبيعی که می توان

 مالکيت خصوصی در آيند نيز صادق است. (س. ش.)

برای مدت معينی است که مزد،  نيروی کارشبلکه  نه کاری دهد که آنچه کارگر به سرمايه دار می فروشد توضيح مسرمايه مارکس در جلد اول  -6

، نيروی سرمايهجلد اول  6اين نيروی کار يا توانائی انجام کار برای آن مدت است. مارکس در فصل  -بيان پولی ارزش  –بيانگر ارزش يا قيمت 

مجموع توانائی های بدنی و فکری ای که در جسم يک انسان و در شخصيت زندۀ او وجود دارد که بايد «کار يا توان کار را چنين تعريف می کند: 

گونه  (منظور از مفيد چيزی است که ارزش مصرف داشته باشد و نيازی را برطرف سازد، بی آنکه هيچ» برای توليد اشيای مفيد به کار اندازد.

انسان در  فعاليت هدفمنددخالت داده شود). کار غير از نيروی کار است: کار عبارت است از » مفيد بودن«پيشداوری يا قضاوت اخالقی در مورد 

ربطی رابطه با طبيعت برای رفع نيازمندی های خود. کار به اين اعتبار، همان گونه که مارکس در متن حاضر و در جاهای ديگر توضيح می دهد، 

تاريخی معين و ويژه از روند کار است. در توليد کاالئی، يعنی توليد برای مبادله و  –به مزد و کاِر مزدی ندارد. کاِر مزدی تنها يک شکل اجتماعی 
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عا الزم برای توليد نه صرفا رفع نيازهای شخصی، و در توليد سرمايه داری که شکل تکامل يافتۀ توليد کاالئی است، تبادل کاالها براساس کار اجتما

قيمت «و نيز » ارزش کار«آنها صورت می گيرد. يعنی ارزش هر کاال عبارت است از کار اجتماعاً الزم برای توليد آن کاال. بدين سان اصطالحات 

رزش تعريف شود که هر دو بی معنی هستند، مانند اينکه گفته شود ارزش ِ ارزش، يعنی ارزش با خود ا –که بيان پولی ارزش کار است  -» کار

ارزش «صرفاً يک همانگويی و پوچ است! اما پوچ بودن اين عبارت در اين تکرار بی معنی خالصه نمی شود. زيرا منظور از آنچه زير عنوان 

روی کارش را در اقتصاد عاميانه و در گفتگوی روزانه به کار برده می شود، ارزش نيروی کار يا مزد است. اما کارگر در طول مدتی که ني» کار

می فروشد مثال در يک روز يا يک هفته يا يک ماه کار، ارزشی بيش از ارزش نيروی کارش در اين مدت، يعنی بيش از مزدش توليد کرده است. 

به صورت  تفاوت بين ارزشی که کارگر در زمان معينی توليد کرده و مزدی که بابت اين زمان دريافت داشته، ارزش اصافی يا کار رايگانی است که

محصول اضافی نصيب سرمايه دار شده است. اما اقتصاد عاميانۀ بورژوائی ارزش نيروی کار (يعنی مزد) و ارزشی را که کارگر در برابر اين 

از عيب ، غير يکسان گرفتن کار و نيروی کارمزد توليد کرده يکسان فرض می کند (يعنی از اين ديدگاه، ارزش اضافی ای وجود ندارد!). بدين سان 

 مفهومی و منطقی اش که باالتر توضيح داديم، در همان حال تالشی برای پوشاندن و مسکوت گذاشتن ارزش اضافی و استثمار کارگر توسط سرمايه

 را گرفته است! (س. ش.)» بهای کارش«را فروخته و » کارش«دار است چنانکه گوئی کارگر 

ين است: يک عدد مثبت در نظر می گيريم، لگاريتم اين عدد در پايۀ معلوم (که اين پايه هم عددی لُگاريتم يک مفهوم رياضی است که معنی آن چن -7

 100برسانيم نتيجۀ اين عمل عدد نخستين خواهد بود. مثال عدد مثبت سوم است که اگر آن پايه را به توان آن عدد  عدد سومیمثبت غير از يک است) 

 = 10×10 = خواهد بود زيرا  2برابر  10در پايۀ  100در اين صورت لگاريتم ، 10نظر می گيريم مثال عدد را در نظر می گيريم و يک پايه هم در 

 =53 خواهد بود زيرا: 3برابر  5در پايۀ  125فرض کنيم لگاريتم  5را را در نظر بگيريم و عدد پايه  125همين طور اگر عدد  102= 100

 (س. ش.)  اصطالحی نامعقول است چون لگاريتم جسم نيست و رنگ ندارد.» لگاريتم زرد«روشن است که  .125 =5×5×5

 طبق دستنوشت. (فردريش انگلس) 48آغاز فصل  -8

1% و % 100نسبت های  -9
3

 چنين به دست آمده اند: 33  

 نرخ ارزش اضافی يا نرخ استثمار عبارت است از نسبت کار اضافی به کار الزم. پس در حالت اول داريم:  

نرخ ارزش اضافی  کار اضافی = 
کار الزم

 = 3
3
 = 1 = %100  

 به همين ترتيب در حالت دوم می توان نوشت:

کار اضافی = نرخ ارزش اضافی
کار الزم

 = 3
9
 = 1

3
 = 331

3
 % 

 (س. ش.)

(تبديل ارزش اضافی به اجارۀ زمين)، ضمن اينکه می گويد انحصار زمين (يعنی مالکيت زمين توسط  سرمايهجلد سوم  37مارکس در فصل   -10

الکيت در بخشی از مردم و طرد بقيه از آن) در تمام شيوه های توليد استثمارگرانه وجود داشته، تفاوت های مالکيت زمين در سرمايه داری با همين م

از جمله بر اين نکته تکيه می کند که در شيوۀ توليد سرمايه داری، زمين هم از دهقان خرده مالک (توليد  شيوه های پيشين را توضيح می دهد. او

عنوان يک کنندۀ مستقيم)، هم از مالک به عنوان بهره بردار و استثمارگر مستقيِم دهقان گشتگر و هم از مالکيت های مشاع و غيره جدا می شود و به 

پيش شرط های شيوۀ توليد سرمايه «ايه قرار می گيرد با اين شرط که اجاره ای بابت آن پرداخته شود. مارکس می نويسد: وسيلۀ توليد در اختيار سرم

 داری [در کشاورزی] چنين اند: کارکنان واقعی کشاورزی، کارگران مزدی اند که توسط سرمايه دار، کشاورز سرمايه دار که در کشاورزی صرفاً 

برداری از سرمايه، برای به کار انداختن سرمايه در يک حوزۀ خاص توليد وارد شده است، استخدام گشته اند. اين به عنوان يک عرصۀ بهره 

به سرمايه دار کشاورز مبلغی پول برای مدت معينی مثال ساليانه طبق قرارداد ثابتی به صاحب زمينی که مورد بهره برداری قرار می دهد يعنی 

نند بهره ثابتی که گيرندۀ سرمايۀ وامی به وام دهنده پرداخت می کند) تا حق سرمايه گذاری در اين عرصۀ خاص را به زميندار می پردازد (درست ما
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دست آورد. اين مقدار پول، اجارۀ زمين ناميده می شود، خواه برای زمين کشاورزی پرداخت شود يا زمين ساختمانی، معادن، محل های ماهی 

برای تمام مدتی که زميندار قرار داد اجاره با سرمايه دار کشاورز بسته است پرداخت می شود. بنابراين اجارۀ زمين  گيری، جنگل و غيره. اين مبلغ

کارگران مزدی،  –آن شکلی است که مالکيت زمين به لحاظ اقتصادی تحقق پيدا می کند، يعنی ارزش ايجاد می کند. پس ما در اينجا با هر سه طبقۀ 

 »مواجهيم که با هم و در تقابلشان با يکديگر، چارچوب جامعۀ مدرن را تشکيل می دهند. –و زمينداران سرمايه داران صنعتی 

اين اجاره، به صورت اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی، بخشی از ارزش اضافی توليد شده توسط کارگران مزدی و استثمار شده توسط سرمايه دار  

ميندار مدرن، يعنی زميندار در جامعۀ سرمايه داری، رابطۀ مستقيمی با کارگر کشاورزی يا توليد کنندۀ است که اين آخری به زميندار می پردازد. ز

 (در باال) داده شده است. (س. ش.) 5مستقيم ندارد. توضيحاتی در بارۀ اجارۀ تفاضلی و اجارۀ مطلق در پانوشت 

ر يا نظام کاِر مزدی تنها باعث می شود که ارزشی که کارگر توليد می کند کار به خاطر مزدی بودن نيست که ارزش آفرين است مزدی بودن کا -11

تماما به او باز نگردد يعنی باعث شکل خاصی از توزيع ارزش می شود که به نفس ارزش آفرينی ربطی ندارد. به همين خاطر است که مارکس در 

 ف مردم بستگی ندارد. (س. ش.)جملۀ قبل می گويد ارزش آفرينی کار به توزيع ارزش بين بخش های مختل

مزد، در معنائی که باالتر مالحظه شد، به نحو همشکل و متقارنی نامتوافق و  –اجاره و کار  –بهره (سود)، زمين  –سوم: فرمول سرمايه  -12

ه کاری ماهيتا همچون کاِر مزدی ناهماهنگ است. در واقع کاِر مزدی همچون شکل معيِن اجتماعاً تعيين شده ای از کار ظاهر نمی شود بلکه هر گون

تماعی نمودار می گردد، (دست کم برای هرکسی که در زندان روابط توليد سرمايه داری گرفتار باشد چنين جلوه می کند). بنابراين، اشکال معين اج

تقابال و به نوبۀ خود، وجود قبلی کاِر مزدی ويژه ای که وسايل مادی کار (وسايل ساخته شدۀ توليد و زمين) نسبت به کاِر مزدی اتخاذ می کنند (که، م

، بدون را امری مفروض می گيرند) بدون هيچ تحليلی با خود اين وسايل کار در وجه مادی وجودی آنها يا با شکلی که در روند کار به خود می گيرند

که روند داشته باشد، هم هويت گرفته می شوند. (ترجمۀ  شکل اجتماعی هرارتباط با هرگونه شکل اجتماعی تاريخاً تعيين شده و حتی بدون ارتباط با 

 فرانسوی)

(توليد ارزش اضافی مطلق) را نقل می کنيم که بيانگر ديدگاه مارکس از روند کلی کار، سرمايه جلد اول  7در اينجا بخش هائی از آغاز فصل  -13

 اجزا و ويژگی های آن، فارغ از شکل اجتماعی ويژه ای است که کار در آن صورت می گيرد. او می نويسد: 

نيروی کار مصرف می کند. بدين سان فروشندۀ نيروی مصرف نيروی کار، خوِد کار است. خريدار نيروی کار اين کاال را با به کارگرفتن فروشندۀ «

ها نمودار کار در واقعيت تبديل به چيزی می شود که بالقوه بود، يعنی کارگر يا نيروی کاِر در حال فعاليت. کارگر برای اينکه کار خود را در کاال

را رفع می کنند، به صورت يک محصول معين درآورد. سازد، بايد قبل از هر چيز آن را به صورت ارزش مصرفی، به صورت اشيائی که نيازی 

اين واقعيت که توليد ارزش مصرف يا محصوالت زير کنترل سرمايه دار و از جانب او صورت می گيرد خصلت عمومی اين توليد را عوض نمی 

 کند. بنابراين روند کار نخست بايد مستقل از هر شکل اجتماعی ويژه بررسی شود.  

روندی است بين انسان و طبيعت، روندی که در آن انسان سوخت و ساز خود را با طبيعت از طريق اعمال خويش حل و فصل  کار در درجۀ اول

و (وساطت)، تنظيم و کنترل می کند. او خود همچون قدرتی طبيعی با مواد طبيعت رو در رو می شود. او نيروهای جسم  خود، بازوان، پاها، سر 

می آورد تا با دادن شکلی به مواد طبيعی که برای زندگی اش مفيد باشد آنها را از آِن خود کند. او در همان حال که بر دست هايش را به حرکت در 

توانائی های نهفته در سرشت خود را تکامل  وروی طبيعت خارجی عمل می کند و آن را تغيير می دهد طبيعت خويش را نيز دگرگون می سازد. ا

رمان خود در می آورد. ما در اينجا به نخستين شکل های غريزی کار که هنوز در سطح حيوانی قرار دارند نمی پردازيم. بين می بخشد و آنها را به ف

وضعيتی که در آن انسان نيروی کارش را همچون کاال به بازار برای فروش می آورد و وضعيتی که کار انسانی هنوز نخستين شکل غريزی خود 

زمانی عظيمی طول کشيد. پيش فرض ما [در اينجا]، کار در شکلی است که منحصراً ويژگی انسانی دارد. عنکبوت  را رها نکرده بود فاصلۀ

معمار را عملياتی شبيه بافنده انجام می دهد، زنبور عسل با ساختن خانه های شانۀ عسل بسياری از معماران را دچار شرم می کند. اما آنچه بدترين 

ايز می کند اين است که معمار پيش از ساختن خانه در موم آن را در ذهن خود می سازد [معمار ساختمان خود را پيش از از بهترين زنبور عسل متم

د يعنی آنکه در واقعيت بنا کند در تخيل خويش می سازد]. در پايان هر روند کار، نتيجه ای سر بر می آورد که قبال توسط کارگر طرح ريزی شده بو

ن او وجود داشت. انسان نه تنها در مواد طبيعت تغيير به وجود می آورد بلکه در حين اين تغيير، هدف خود را در قلمرو به شکل تصور در ذه

ف سازد. طبيعت تحقق می بخشد. هدفی که بدان آگاهی دارد و همچون يک قانون طرز فعاليت او را تعيين می کند و او بايد ارادۀ خود را تابع اين هد

لحظه ای نيست. در روند کار، عالوه بر به کار انداختن اندام ها اراده ای هدفمند ضرورت دارد که خود را به صورت توجه دقيق  اين تبعيت عملی

مچون کارگر نشان می دهد. هر قدر برای کارگر محتوا و نحوۀ انجام يک کار کمتر جذاب باشد، بنابراين هر اندازه اين کار برای او لذت کمتری ه

 نگيختۀ توان های جسمانی و ذهنی اش داشته باشد، به همان اندازه توجه به کار بايد دقيق تر باشد.بازی خود ا
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) شيئی يا موضوعی که کار بر روی آن 2) فعاليت هدفمند، يعنی خوِد کار، 1لحظات مقدماتی [اجزا يا عناصر پايه ای]  روند کار عبارتند از: 

 . ) ابزارهای آن کار3صورت می گيرد و 

مين (که به لحاظ اقتصادی شامل آب هم می شود) در حالت ابتدائی اش برخی چيزهای ضروری و وسايل زنده ماندن را به طور آماده در دسترس ز

انسان می گذارد  بدون اينکه هيچ کوششی از سوی او برای استفاده از طبيعت همچون موضوع عام کار انسانی صورت گرفته باشد. تمام آن 

توسط کار صرفا از پيوند با محيط بالواسطه شان جدا می شوند موضوعات کارند که به طور خود به خودی توسط طبيعت عرضه می چيزهائی که 

شوند مانند ماهی صيد شده که از آب، عنصر زندگی اش، جدا می گردد، الواری که از جنگل بکری قطع می شود و سنگ های معدنی که از رگۀ 

ديگر، اگر بر روی موضوع کار قبال کاری انجام شده باشد آن موضوع کار را مادۀ خام می ناميم، مانند سنگ معدنی که  خود جدا می شوند. از سوی

اما هر موضوع کاری مادۀ خام نيست؛ موضوع کار تنها هنگامی مادۀ خام استخراج شده و آمادۀ شسته شدن است. هر مادۀ خامی موضوع کار است 

 غييری توسط کار در آن رخ داده باشد.به حساب می آيد که قبال ت

ر ابزار کار يک شيئی يا مجموعه ای از اشياست که کارگر بين خود و موضوع کار قرار می دهد که ناقل فعاليت کارگر به موضوع کار است. کارگ

 »طبق هدف خود ايجاد کند. ويژگی های مکانيکی، فيزيکی و شيميائی برخی اشيا را به کار می گيرد تا تغييری بر روی اشيای ديگر بر

 پژوهشی در بارۀ سرشت و علل ثروت ملل،مزدها، سود و اجاره سه منبع اصلی همۀ درآمدها و نيز ارزش های مبادله اند (آدام اسميث)، [  -14

درس (استورچ، [ بدين سان علل توليد مادی در همان حال سرچشمه های منابع اصلی درآمدهای موجودند.  –] 43، ص ،1848لندن، ، آبردين

 ، ( فريدريش انگلس)259، ص 1]، ج 1815سن پترزبورگ، اقتصاد سياسی،

از ديدگاه اقتصاد سياسی مارکس، نرخ سود کل سرمايۀ اجتماعی عبارت است از نسبت کل ارزش اضافی استثمار شده از کل کارگران مولد  -15

ه برای اين مدت. سرمايۀ پيش ريخته مرکب از دو بخش است الف) سرمايۀ متغير مزدی در يک دورۀ معين (مثال يک سال) به کل سرمايۀ پيش ريخت

يعنی آن بخش از سرمايۀ کل که در دورۀ معين صرف خريد نيروی کار کارگران مولد شده است و ب) سرمايۀ ثابت که عبارت است از ارزش کل 

انرژی، هزينه های اطالعات و ارتباطات در امر توليد و غيره که در توليد  ماشين ها و ديگر ابزارهای توليد، تأسيسات توليدی، مواد خام و کمکی،

ضافی (کار سرمايه دارانه به کار افتاده اند. کارگران مولد در جريان توليد عالوه بر توليد ارزشی معادل مزد خود (يعنی کار الزم)، مقداری کار ا

 ارزش اضافی است که منشأ سود، بهره و اجارۀ زمين است.همان . اين کار رايگان پرداخت نشده يا رايگان) برای سرمايه دار انجام می دهند

 فرض کنيم، نرخ ارزش اضافی و نرخ سود چنين خواهند بود:S و  V ،Cاگر سرمايۀ متغير، سرمايۀ ثابت و ارزش اضافی را به ترتيب برابر 

کار اضافی = نرخ ارزش اضافی
کار الزم

ضافیا =  رزشا 
 سرمايه متغير

 = 𝑆
𝑉
 

ارزش اضافی = نرخ سود
کل سرمايه

 = 𝑆
𝐶+𝑉

  

 يعنی سرمايۀ متغير تقسيم کنيم خواهيم داشت: Vحال اگر صورت و مخرج کسری را که بيانگر نرخ سود است به کميت 

𝑆 = نرخ سود
𝐶+𝑉

 = 
𝑆
𝑉

𝐶+𝑉
𝑉

 = 
𝑆
𝑉

𝐶
𝑉+1

نرخ ارزش اضافی = 
ترکيب ارگانيک سرمايه+1

 

𝐶مارکس نسبت 
𝑉

 سرمايۀ ثابت به سرمايۀ متغير را ترکيب ارگانيک سرمايه می نامد.نسبت يعنی  

در تقريب اول نرخ سود با نرخ ارزش اضافی نسبت مستقيم و با ترکيب ارگانيک سرمايه نسبت معکوس با توجه به فرمول باال می توان گفت که 

به  دارد. ترکيب ارگانيک سرمايه بيانگر سرمايۀ سرانۀ کارگر (يعنی ميزان سرمايۀ ثابتی که به ازای يک کارگر به کار انداخته می شود) و يا

به طور بتی (ماشين آالت، مواد خام و کمکی و غيره ای) است که يک کارگر (يا يک واحد نيروی کار) عبارت دقيق تر متناسب با ميزان سرمايۀ ثا

در جريان توليد کاال ها و خدمات به حرکت در می آورد. روشن است که هر قدر اين نسبت بيشتر باشد بارآوری کار بيشتر است. مارکس در متوسط 

ر روند تکامل سرمايه داری ترکيب ارگانيک سرمايه افزايش پيدا می کند که بيانی از افزايش بارآوری نشان داده که د سرمايهجلدهای اول و سوم 

کار است. به عبارت ديگر، گرايش افزايشی ترکيب ارگانيک سرمايه يکی از قوانين عام انباشت سرمايه است. (گرايش افزايشی ترکيب ارگانيک 
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يا بهره برداری خردورزانه و کارآمد از سرمايه مانند استفادۀ بهينه از ماشين آالت و تأسيسات و مواد  سرمايه منافاتی با صرفه جوئی در سرمايه و

وری کار خام و کاهش اتالفات و غيره، ندارد). در همان حال با افزايش بارآوری کار نرخ ارزش اضافی نيز افزايش می يابد. بدين سان افزايش بار آ

افزايش می دهد (به شرط ثابت ماندن سطح مزدهای حقيقی و يا افزايش آنها به نسبتی کمتر از افزايش بارآوری از يک سو نرخ ارزش اضافی را 

کار) که به نوبۀ خود موجب افزايش نرخ سود می شود. از سوی ديگر موجب افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه می گردد که باعث کاهش نرخ سود 

 می گردد. 

زولی نرخ سود اساسا ناشی از افزايش مزدها نيست. همچنين گرايش نزولی نرخ سود را به طور کلی به کاهش بارآوری بايد توجه داشت که گرايش ن

کاهش نرخ سود نه به علت کاهش بارآوری کار بلکه به «می نويسد: سرمايه جلد سوم  14کار نمی توان نسبت داد. مارکس در اين زمينه در فصل 

افزايش نظام سرمايه داری  رۀ افزايش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود چيزی نيستند جز شکل های ويژه ای که ددليل افزايش آن است. دو پديد

 »  بارآوری کار خود را در آنها به نمايش می گذارد.

سرمايه داری در سيستم توليدی «... می افزايد: سرمايه  3جلد  15مارکس در بررسی تضادهای درونی قانون گرايش نزولی نرخ سود در فصل 

حتی بردارندۀ گرايشی است به تکامل مطلق نيروهای مولد، بی توجه به ارزش و ارزش اضافی ای که آنها می توانند در خود نفهته داشته باشند و 

دف سيستم صرف نظر از مناسبات اجتماعی ای که در چهارچوب آن مناسبات، توليد سرمايه داری صورت می گيرد؛ در حالی که از سوی ديگر ه

حفظ ارزش سرمايۀ موجود و ارزش افزائی آن به باالترين درجه است (يعنی رشد شتابان و دائمی اين ارزش). خصلت ويژۀ آن مبتنی است بر 

دف سرمايۀ موجود به عنوان وسيله ای برای ارزش افزائی ماکسيمم همين ارزش. روش هائی که از طريق آنها توليد سرمايه داری به اين ه -ارزش 

شده می رسد مستلزم موارد زيرند: کاهش نرخ سود، ارزش زدائی سرمايۀ موجود و تکامل نيروهای مولد کار به زيان نيروهائی که در گذشته ايجاد 

ان اين جمالت مارکس يکی از مهم ترين تضادهای شيوۀ توليد سرمايه داری و نه تنها تضاد درونی قانون گرايش نزولی نرخ سود را با بي» اند.

 اقتصادی دقيق توضيح می دهند.

اثر متضاد افزايش بارآوری کار بر نرخ سود (افزايش نرخ سود به خاطر افزايش نرخ ارزش اضافی و کاهش نرخ سود به خاطر افزايش ترکيب 

د نامعين است يعنی نمی ارگانيک سرمايه) باعث شده که برخی از اقتصاددانان (مانند پل سويزی و غيره) مدعی شوند که جهت تغييرات نرخ سو

ين توان با قطعيت گفت که آيا در دراز مدت نرخ سود افزايش می يابد يا کاهش. مارکس بر آن است که نرخ سود گرايش نزولی دارد و علت اصلی ا

ضافی و هم ترکيب در واقع می توان نشان داد که هرچند با افزايش بارآوری کار هم نرخ ارزش اامر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه است. 

ارگانيک سرمايه افزايش می يابند اما سرعت افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه در اثر افزايش بارآوری کار نسبت به سرعت افزايش نرخ ارزش 

د در اثر اضافی در اثر افزايش بارآوری کار بيشتر است و در نهايت کاهش نرخ سود در اثر افزايش ترکيب ارگانيک سرمايه بر افزايش نرخ سو

. يک علت ديگر گرايش کاهشی نرخ سود اين است که افزايش نرخ ارزش اضافی با موانع فيزيکی و افزايش نرخ ارزش اضافی غلبه می کند

جهت تغييرات نرخ سود می شوند از يک سو رابطۀ » نامعين بودن«اجتماعی روبرو است و از حد معينی نمی تواند بيشتر شود. کسانی که مدعی 

نرخ ارزش اضافی و ترکيب ارگانيک سرمايه با بارآوری کار و در نتيجه رابطۀ بين نرخ ارزش اضافی و ترکيب ارگانيک سرمايه را نمی ميان 

يا به بينند و آنها را دو متغير مستقل فرض می کنند و از سوی ديگر به محدوديت های (فيزيکی و اجتماعی) افزايش نرخ ارزش اضافی توجه ندارند 

 بها می دهند.آن کم 

نيک عوامل خنثی کننده ای مانند افزايش ساعات کار روزانه (بدون افزايش مزد)، کاهش مزدهای حقيقی، افزايش شدت کار بدون افزايش ترکيب ارگا

ا روند کاهش سرمايه، کاهش ارزش سرمايۀ ثابت به داليل گوناگون، تجارت خارجی، استثمار کار ارزان کارگران مهاجر، صدور سرمايه و غيره ب

عمل کند. اما آثار اين عوامل محدودند و پويائی عواملی که باعث  گرايشنرخ سود مقابله می کنند که باعث می گردند کاهش نرخ سود به صورت 

 کاهش نرخ سود می شوند بر آنها غلبه می کند.

د (مانند سرمايه هائی که در روند چرخش کاال به کار می يک عامل ديگر کاهش نرخ سود سرمايۀ کل عبارت است از حجم فزايندۀ سرمايۀ غير مول

ش افتند يا بخشی از سرمايۀ وامی، سرمايه هائی که در اسپکوالسيون به حرکت در می آيند و غيره) و نيز افزايش کار غير مولد (کاری که ارز

 امل سرمايه داری.اضافی ايجاد نمی کند اما برای تحقق آن الزم است يا کار کنترل و غيره) در روند تک

نرخ سود «در يک کالم می توان گفت که رابطۀ بين نرخ ارزش اضافی و نرخ سود رابطۀ ساده ای نيست. به همين دليل است که مارکس می نويسد: 

يعنی نرخ » بماند.با قوانين خودش تنظيم می شود که اجازه می دهد و حتی می طلبد که اين نرخ تغيير کند در حالی که نرخ ارزش اضافی ثابت 
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افزايش ارزش اضافی می تواند ثابت بماند اما نرخ سود کاهش پيدا کند (يا حتی در شرايطی ويژه افزايش يابد). همچنين نرخ ارزش اضافی می تواند 

نيستند. همۀ اين تغييرات بيان يک يايد ولی نرخ سود ثابت بماند يا کاهش پيدا کند. اين تغييرات متفاوت و ظاهراً متضاد بيانگر نامعين بودن نرخ سود 

نون قانون واحد و پيچيده اند که همان قانون گرايش نزولی نرخ سود است. مطالعات و داده های تجربی زيادی در کشورهای مختلف سرمايه داری قا

 (س. ش.) » گرايش نزولی نرخ سود مارکس را تأييد می کنند.
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 کارل مارکس

  7بخش   -جلد سوم  سرمايه

 (ادامه)

 ترجمۀ سهراب شباهنگ

 يادداشت مترجم

 50در خيزش شمارۀ  48(ناتمام) است. ترجمۀ فصل  52و  51، 50، 49، 48شامل فصل های  سرمايهجلد سوم  7بخش 

 از نظر خوانندگان می گذرد. 49درج شد. در اين شماره ترجمۀ فصل 

فصل، منابع درآمد طبقات مختلف در جامعۀ سرمايه داری مورد بررسی قرار می گيرند. مارکس در جلد اول  5در اين 

روند سرمايه و قوانين حاکم بر آن می پردازد. موضوع اصلی جلد دوم  شيوۀ توليد سرمايه داریبه توضيح و تحليل  سرمايه

به مسألۀ توزيع ارزش اضافی و به  سرمايهو يا تحقق ارزش و ارزش اضافی است. مارکس در جلد سوم  چرخش سرمايه

طور کلی تجزيه و تحليل توزيع درآمد در جامعۀ سرمايه داری می پردازد و قوانين توزيع ارزش اضافی بين سرمايه های 

(توليدی و تجاری) و بهره (بانک و ديگر   بنگاه سودمختلف (سرمايۀ مولد، سرمايۀ تجاری، سرمايۀ بهره زا) به صورت 

مؤسسات مالی) و به شکل اجارۀ زمين و ديگر منابع طبيعی (رانت) به زمينداران مدرن را توضيح می دهد. اما موضوع 

است که توليد، مبادله و توزيع  توضيح سرمايه داری به مثابۀ يک کلوسيع تر از توزيع است و هدف آن سرمايه جلد سوم 

اجتماعی را در پيوند متقابل با يکديگر دربر می گيرد. درک ساختار اقتصادی جامعۀ سرمايه  –در اين شکل بندی اقتصادی 

داری به فهم ساختار اجتماعی يا طبقاتی آين جامعه کمک می کند و مارکس طبقات جامعۀ سرمايه داری و در حقيقت روش 

 سرمايهيدی و اقتصادی آموزش می دهد. يک مبحث بسيار مهم جلد سوم تحليل طبقاتی اين جامعه را براساس روابط تول

بررسی سود (مفهوم نرخ سود و ارتباط آن با ارزش اضافی، روند برابر شدن نرخ سود، شرايط شکل گيری فوق سود و 

 است. غيره) و به ويژه قانون گرايش نزولی نرخ سود است که يکی از مهم ترين قوانين شيوۀ توليد سرمايه داری

، نه تنها سرچشمۀ درآمد طبقات مختلف در اين سرمايهيعنی آخرين فصول جلد سوم  52و  51، 50، 49، 48فصل های 

جامعه را براساس فهم کنکرت (همه جانه و مشخص) از سرمايه داری روشن می کنند، بلکه يک رشته از مفاهيم و مقوالت 

قالبی آن ضروری اند دو باره روشن می سازند و ارتباط آنها را با اقتصادی را که برای شناخت اين جامعه و تغيير ان

يکديگر نشان می دهند. همچنين برخی از مهم ترين نقدهای مارکس بر اقتصاد سياسی بورژوائی در اين فصول به صورتی 

 مشخص مورد تإکيد قرار گرفته اند.

 در شمارۀ آينده درج خواهد شد. 50ترجمۀ فصل 
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  49فصل 

 تحليل روند توليددر بارۀ 

هنگامی که کل محصول  تفاوت ميان آنهاو ارزش را در نظر نمی گيريم، زيرا ) 1(در تحليل زير تمايز بين بهای توليد 

ساالنۀ کار يا محصول کل سرمايۀ اجتماعی مورد مالحظه قرار گيرد، مانند موردی که در اينجا بررسی می کنيم، به طور 

 کلی ناپديد می شود. 

ود بنگاه و بهره) و اجاره چيزی جز شکل های ويژه ای از ارزش اضافی کاالها نيستند. مقدار ارزش اضافی حد سود (س

عالوۀ اجاره. اين ه که اين ارزش می تواند دربر گيرد. پس ارزش اضافی عبارت است از سود متوسط باست اندازۀ اجزائی 

در برابر شدن سود  ی از ارزش اضافی مستتر در کاالها مستقيماً امکان وجود دارد که بخشی از کار اضافی و بنابراين بخش

يا با افزايش اين امر  ميانگين شرکت نکند در اين صورت آن بخش از ارزش کاال اصال در قيمت کاال بيان نشود. اما اوالً 

ه ای از سرمايۀ ش خود به فروش می روند عنصر تشکيل دهندزکاالهائی که به کمتر از ار اگر می شود جبراننرخ سود 

شوند هنگامی که کاالهائی که به کمتر از ارزش خود به  نمودار می بيشتریثابت باشند، يا اينکه سود و اجاره در محصول 

ند. دوم اينکه گردفردی می  یمصرفمحصوالت فروش می رسند وارد آن بخش از ارزش شوند که به صورت درآمد صرف 

ارزش اضافی در تعيين مستقيم نرخ سود ميانگين]، در لحظۀ ميانگين گيری از ميان می اين امر [به حساب نيامدن بخشی از 

تشکيل قيمت ناپديد شود، مجموع  روندش اضافی که در قيمت کاال بيان نشده در زرود. در هر حال، حتی اگر بخشی از ار

 چند می تواند از آن کمتر گردد. سود و اجاره در شکل عادی آن هرگر نمی تواند از کل ارزش اضافی بزرگتر باشد هر

مفروض بر اين است که مزدها متناظر ارزش نيروی کار باشند. حتی اجارۀ انحصاری، تا آنجا  ،شکل عادی ارزش اضافی

که از مزد برداشت نشده، يعنی دستۀ ويژه ای را تشکيل نمی دهد، همواره به صورت غير مستقيم بخشی از ارزش اضافی 

به عنوان اجارۀ  که خود بخشی از آن ی واقعیتوليد کاال هزينۀصاری بخشی از مازاد قيمت نسبت به اگر اجارۀ انح است.

ارزش اضافی خود کاال را که به صورت سود متوسط اندازه گيری می شود به  عالوه بر تفاضلی است نباشد، يا بخشی

کاالهائی ارزش اضافی ، يعنی است ی ديگرارزش اضافی کاالها بخشی از در آن صورتد، هتشکيل ند، عنوان اجارۀ مطلق

 کميتیمجموع سود ميانگين و اجارۀ زمين هرگز نمی تواند بيش از  ).2( که با محصوالت با قيمت انحصاری مبادله می شوند

ما  و پيش از تقسيم وجود داشته اند. از اين رو در اين بحث برای کميت را تشکيل می دهندمؤلفه هائی از آن  دو باشد که اين

مهم نيست که آيا کل ارزش اضافی کاالها، يعنی ارزش اضافی ای که در کاالها وجود دارد، در قيمت آنها تحقق يافته است 

علت تغييرات دائمی در مقدار کار اجتماعا  زيرا بهبه طور کامل تحقق پيدا نمی کند  هرگزکار اضافی از سوی ديگر يا نه. 

اشی از تغييرات در بارآوری کار است، برخی کاالها همواره در شرايطی غيرعادی توليد الزم برای توليد کاالی معين، که ن

عالوۀ اجاره برابر ه می شوند و از اين رو به ارزشی کمتر از ارزش انفرادی خود به فروش می رسند. در هر حال، سود ب

ضافی تحقق يافته را برابر با کل ارزش با کل ارزش اضافی تحقق يافته (کار اضافی) است و در اين بحث می توان ارزش ا

اضافی فرض کرد؛ زيرا سود و اجاره عبارتند از ارزش اضافی تحقق يافته يا به طور کلی ارزش اضافی ای که وارد قيمت 

 کاالها می شود،  بدين سان در عمل کل ارزش اضافی بخشی از اين قيمت است.

بخشی که آن ، برابرند تشکيل می دهند، همواره با بخش متغير سرمايهاز سوی ديگر، مزدها که سومين شکل ويژۀ درآمد را 

برای خريد نيروی کار زنده يعنی برای پرداخت به کارگران کنار گذاشته می شود و نه برای خريد وسايل کار. (کاری که 

صرف پرداخت و بنابراين بخشی از ارزش کاالهائی که  شده استمزد، سود و اجاره پرداخت  باصرف درآمد می شود خود 
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ارزش و اجزای تشکيل دهندۀ آن مورد بررسی قرار نمی گيرد.) مزد عبارت  -از اين رو در تحليل کاال .می شود نيست شان

ين بخشی از کار روزانۀ کارگر که درآن ارزش سرمايۀ متغيرو بد ترجمۀ فرانسوی] – ماديت يابیعينيت يابی [است از 

ارزش که در آن کارگر ارزش نيروی کار خود و يا قيمت کار خود را  –بازتوليد می شود؛ آن بخش از کاال  سان قيمت کار

بازتوليد می کند. کل کار روزانۀ کارگر به دو بخش تقسيم می شود. در يک بخش آن کارگر مقدار کار الزم برای بازتوليد 

و يد می کند که بخش پرداخت شدۀ کل کار اوست، بخش الزم برای حفظ او ارزش وسايل زندگی [بقای] خود را بازتول

نسلش. کل بخش باقی مانده از کار روزانه، کل مقدار کاری که اضافه بر کاری است که در مزد او تحقق يافته، کار اضافی، 

اين رو در کميت اضافی کار پرداخت نشده (رايگان) است که در ارزش اضافی کل توليد کاالئی نمودار می شود (و از 

 کاالها). ارزش اضافی به نوبۀ خود به بخش هائی با نام های مختلف تقسيم می شود سود (سود بنگاه و بهره) و اجاره.

تمام مقدار ارزشی که کل کار کارگران در يک روز يا يک سال به کاالها می افزايد و در آنها تحقق می يابد، يعنی کل 

توسط اين کار ايجاد شده به مزد، سود و اجاره تقسيم می شود. از آنجا که کل کار [روزانه يا  ارزش محصوالت ساالنه که

ساالنه] به کار الزم که توسط آن کارگر بخشی از محصوالت را که به او پرداخت می شود، يعنی مزد، و کار پرداخت نشده 

توليد می کند که در ارزش اضافی نمودار می شوند  محصوالتی را رايگان) اضافی تقسيم می شود که آن بخش ارزشیِ  (کارِ 

که بعد به شکل سود و اجاره تقسيم می گردد. کارگرغير از اين کار، هيچ کار و غير از کل ارزش محصوالتی که به 

صورت مزد، سود و اجاره در می آيد هيچ ارزش ديگری به وجود نمی آورد. ارزش محصول ساالنه که در آن کار جديد 

عالوۀ ارزش اضافی که به نوبۀ خود به سود و اجاره تقسيم می ه رگر وارد کاالها می شود برابر است با مزد بتوسط کا

 گردد.

سه درآمد يعنی مزد، سود  مبلغ ارزشیِ مجموع با پس کل بخش ارزشی محصولی که کارگر در طول سال توليد می کند در 

بخش ثابت سرمايه در ارزش محصوالت ساالنه بازتوليد نمی شود  و اجاره بيان می شود. از اين رو بديهی است که ارزش

برابر ارزش اضافی اند که  معادل بخش متغير سرمايۀ پيش ريخته در توليد هستند و اجاره و سود صرفاً  صرفازيرا مزدها 

عالوۀ ه ابت بارزش سرمايۀ ث ازاست  عبارتعبارت است از مازاد ارزش توليد شده نسبت به کل سرمايۀ پيش ريخته که 

 ارزش سرمايۀ متغير. 

برای مسأله ای که در اينجا به حل آن می پردازيم اينکه بخشی از ارزش اضافی که به صورت سود و اجاره درآمده به 

. آن بخش که به عنوان صندوق ]بی مورد استهيچ اهميتی ندارد[عنوان درآمد مصرف نمی شود و انباشت می گردد، 

ود برای ايجاد سرمايۀ جديد است و نه سرمايۀ قديمی، خواه به صورت مؤلفه ای باشد که برای انباشت پس انداز می ش

بنابراين برای ساده شدن موضوع فرض می کنيم که درآمد کال به . نيروی کار کنار گذاشته می شود يا برای وسايل کار

که در آن درآمدها ای ول ساالنه با مشکل دوگانه ای روبروئيم. از يک سو ارزش محصحال مصرف شخصی می رسد. 

معادل بخشی از ارزش سرمايۀ ثابت است که در آن محصوالت  یيعنی مزدها، سود و اجاره مصرف می شوند شامل ارزش

محصول ساليانه شامل اين بخش از ارزش سرمايۀ ثابت عالوه بر آن بخش از ارزش اين  ، از سوی ديگرمصرف شده است

. پس ارزش محصول ساليانه برابر است با مزد + سود + تبديل شده اندبه شکل سود و اجاره است که به صورت مزد و نيز 

که وارد ارزش محصوالت شده). حال اين پرسش پيش می آيد که است آن بخش از ارزش سرمايۀ ثابت  C )Cاجاره + 

 Cچگونه ارزش توليد شدۀ ساليانه يعنی مزد + سود + اجاره می تواند محصولی که ارزش آن برابر مزد + سود + اجاره + 

 است خريداری کند؟ چگونه ارزش توليد شدۀ ساليانه قادر به خريد محصولی با ارزش باالتر از خودش است؟
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توليد ساالنۀ پيش از با ارزشی کمتر از آنچه  است و ز سوی ديگر، اگر بخشی از سرمايۀ ثابت را که وارد محصول نشدها

به کار افتاده بلکه ) 3( کنار بگذاريم، به عبارت ديگر موقتا نه سرمايۀ پايدارِ  ،حيات خود ادامه می دهدبه کاالها داشت، 

ثابت پيش ريخته در شکل  ی از سرمايۀبريم، در آن صورت ديده می شود که بخشمصرف شده را در نظر بگ سرمايۀ پايدارِ 

به محصول جديد انتقال يافته در حالی که بخشی از وسايل کار کال و بخش ديگر تنها جزئا مصرف تماماً مواد خام و کمکی 

است]. کل سرمايۀ ثابت شده است و از اين رو تنها بخشی از ارزش آن در توليد مصرف شده است [صرف توليد شده 

مصرف شده بايد به طور جنسی جايگزين شود. به فرض ثابت ماندن همۀ شرايط و بويژه نيروی مولد کار [بارآوری کار]، 

برای جانشينی اين بخش [از سرمايۀ ثابت که در توليد مصرف شده] همان مقدار کاری الزم است که قبال برای توليد آن به 

ارزشی معادل قبل جايگزين شود. اگر اين کار صورت نگيرد در آن صورت خوِد باز توليد  طد توسکار رفته بود يعنی باي

 نمی تواند در مقياس پيشين انجام شود. اما چه کسی موظف است اين کار را انجام دهد و چه کسی آن را انجام می دهد؟

شده است بپردازد و با چه چيزی آن را می  بخش ثابت ارزشی را که وارد محصول بايدبه مشکل اول بپردازيم: چه کسی 

پردازد؟ فرض کرده ايم که ارزش سرمايۀ ثابِت مصرف شده در توليد دوباره به صورت بخشی از ارزش محصول نمودار 

) [ترجمۀ انگليسی 5] (فصل سرمايهمی گردد. اين فرض تناقضی با فرض های مشکل دوم ندارد. زيرا قبال در جلد اول [

به  پيشيننشان داده شده که چگونه ارزش  ،»روند کار و روند توليد ارزش اضافی«انگليسی]، ترجمۀ ويراستار  -  7فصل 

افزودن  نيست بلکه صرفاً  پيشينطور همزمان از طريق افزودن کاِر جديد حفظ می شود هرچند اين به معنی باز توليد ارزش 

است؛ اما اين امر ناشی از کار نه به عنوان آفرينندۀ ارزش، کار به  پيشينجاد ارزشی افزون بر ارزش بر آن ارزش و اي

طور کلی، بلکه ناشی از عملکرد آن همچون کار مولد معين است. بنابراين کار اضافی ديگری برای حفظ ارزش بخش ثابت 

 –[به عکس البته  سال هزينه می شود الزم نيست. اماسرمايه در محصولی که در آن درآمد يعنی کل ارزش توليد شده در 

کار الحاقی جديدی برای جانشين کردن ارزش و ارزش مصرف سرمايۀ ثابتی که در سال قبل مصرف ترجمۀ فرانسوی] 

  شده الزم است و بدون اين جانشينی هيچ باز توليدی اصال ممکن نيست. 

ر طی سال نمودار می شود و اين ارزش به نوبۀ خود به سه درآمد يعنی افزوده شده به صورت ارزشی جديد د هر کار جديداً 

مزدها، سود و اجاره تقسيم می گردد. بدين سان، از يک سو هيچ کار اجتماعی مازادی برای جانشينی سرمايۀ ثابت مصرف 

گزين شود، (مانند بر طبق ارزش آن جاي شده که بايد بخشی هم به صورت جنس و هم مطابق ارزش آن و بخشی ديگر صرفاً 

استهالک سرمايۀ پايدار)، باقی نمی ماند. از سوی ديگر، ارزشی که ساالنه توسط کار به وجود می آيد و به صورت مزدها، 

سود و اجاره تقسيم می شود و بايد به اين صورت مصرف شود به نظر نمی رسد که برای خريد بخش ثابت سرمايه 

 ه نهفته باشد کفايت کند.[مصرف شده] که بايد در محصول ساالن

حل شده  – 3بخش  سرمايه 2جلد  –از توليد کل سرمايۀ اجتماعی بدر بررسی قبال می بينيم مسأله ای که در اينجا مطرح شد 

نجا به شکل درآمد يعنی سود (سود بنگاه و آاست. ما در اينجا به آن برمی گرديم نخست به اين علت که ارزش اضافی در 

شريح نشده بود و از اين رو نمی توانست به اين اشکال بررسی شود؛ و سپس بدين علت که در تحليل شکل بهره) و اجاره ت

مزد، سود و اجاره اشتباهی باور نکردنی وجود دارد که در کل اقتصاد سياسی از زمان آدام اسميث تا کنون سيطره [رواج] 

 يافته است. 

 بخشتوليد وسايل توليد و ]، 1[دپارتمان  1 بخشو بخش بزرگ تقسيم کرديم: ] کل سرمايه را به دسرمايه 2ما در آنجا [جلد 

توليد اشيای مصرفی شخصی. اين واقعيت که برخی محصوالت هم می توانند به مصرف شخصی برسند و ] 2[دپارتمان  2



24 
 

ايجاد نمی کند. اين تقسيم  هم وسيلۀ توليد باشند (مانند اسب، غله و غيره) به هيچ رو خللی در درستی مطلق اين تقسيم بندی

محصول ساالنۀ يک کشور را در نظر می گيريم. يک بخش از اين  بيان يک واقعيت است. بندی فرض نيست بلکه صرفاً 

است  یمحصول، فارغ از هر قابليتی که به عنوان وسيلۀ توليد داشته باشد، صرف مصرف شخصی می شود. اين محصول

ممکن خاصی از سرمايۀ اجتماعی است.  بخش زينه می شوند. اين محصول، محصولِ سود و اجاره برای آن ه که مزدها،

هم هستند توليد کند. تا آنجا که اين کار را می کند، ديگر بخشی از  1 بخش به که همين سرمايه محصوالتی که متعلق است

الت مصرفی فردی مصرف می شود، بخشی که در واقع مربوط به محصو 2سرمايه ای که در توليد محصوالت بخش 

 2کل محصول بخش مصرف می شوند.  1است، نيست و تأمين کنندۀ بخشی از محصوالتی است که به طور مولد در بخش 

که وارد مصرف شخصی می شود و موضوع مصرف درآمد است، بيانگر سرمايۀ مصرف شده به عالوۀ محصول اضافی 

به همين طريق توليد وسايل مصرفی به کار افتاده است.  است. بدين سان اين محصول، محصول سرمايه ای است که در

تأمين می کند، فارغ از اينکه اين محصول تا چه  -مواد خام و ابزارهای کار  –محصول ساالنه که وسايل توليد  1 بخش

به کار در توليد وسايل توليد  اندازه به طور طبيعی بتواند به مصرف شخصی هم برسد، محصول سرمايه ای است که صرفاً 

افتاده است. بخش اعظم محصوالتی که سرمايۀ ثابت را تشکيل می دهند به لحاظ مادی به صورتی هستند که نمی توانند به 

يا را بخورد تا آنجا که يک دهقان بتواند بذر خود  نين امری امکان پذير باشد، يعنی مثالً چکه  مصرف فردی برسند. تا آنجا

طوری عمل می کند که گوئی اين  اوو غيره؛ مانع اقتصادی در مقابل بُکشد  وشت آن][به خاطر گحيوان بارکش خود را 

 است.مصرفی غير  التمحصو دقيقاً شاملبخش 

دو بخش به  نۀ هرسرمايۀ ثابتی را که مستقل از محصول ساالبخش پايداِر همان گونه که اشاره شد در هردو بخش سرمايه، 

 صورت جنس و ارزش باقی می ماند [وارد محصول نمی شود]، مورد بررسی قرار نمی دهيم. 

آنها می شوند، تا آنجا که به ارزش شان صرف که مزدها، سود و اجاره و يا به طور خالصه درآمدها  2محصوالت بخش 

زش سرمايۀ ثابتی که در توليد آنها مصرف شده مربوط می شود، از سه مؤلفه تشکيل شده اند. يک مؤلفه عبارت است از ار

سرانجام مؤلفۀ سوم برابر  ،مؤلفۀ دوم عبارت است از ارزش سرمايۀ متغيری که صرف پرداخت مزدها گرديده است ،است

، يعنی ارزش سرمايۀ ثابت [مصرف 2محصوالت بخش  است با ارزش اضافی توليد شده يعنی سود و اجاره. مؤلفۀ نخستِ 

، نه کارگران اين بخش و نه زمينداران مصرف شود.  اين مؤلفه 2خش نه می تواند توسط سرمايه داران بخش شدۀ] اين ب

بخشی از درآمد آنها نيست بلکه بايد به صورت جنس جايگزين شود و بايد به فروش رسد تا اين امر بتواند رخ دهد. از سوی 

] برابرند با ارزش درآمدهای ايجاد شده در اين بخش 2دی بخش ديگر، دو مؤلفۀ باقی ماندۀ اين محصوالت [محصوالت تولي

 مزدها + سود + اجاره. عبارتند از:که 

نيز به لحاظ شکل [ارزشی] مرکب از همين سه مؤلفه است. اما آن بخش که درآمد يعنی مزدها، سود و  1محصول بخش  

ر + ارزش اضافی نمی تواند در اين بخش به در اين بخش تشکيل می دهد يعنی به طور خالصه سرمايۀ متغيرا اجاره 

می گردد. بنابراين ارزش درآمد  2صورت طبيعی محصوالت مربوط به آن مصرف شود بلکه صرف محصوالت بخش 

شود. آن بخش از  2باشد که بايد صرف جانشنی سرمايۀ  ثابت بخش  2بايد معادل آن بخش از محصوالت بخش  1بخش 

جانشينی سرمايۀ ثابت [مصرف شدۀ] اين بخش شود به صورت جنس توسط کارگران، که بايد صرف  2محصوالت بخش 

می کنند. از سوی  2مصرف می گردد. آنها درآمد خود را صرف اين محصوالت بخش  1سرمايه داران و زمينداران بخش 

رت جانشينی سرمايۀ به صو 2تا آنجا که بيانگر درآمد در اين بخش است، به طور مولد در بخش  1ديگر، محصوالت بخش 

، با محصوالت خود اين بخش که 1ثابت به شکل جنس در اين بخش مصرف می شود. سرانجام سرمايۀ مصرف شدۀ بخش 
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عبارتند از وسايل کار، مواد خام و کمکی جانشين می گردد، اين سرمايه داران می توانند مستقيما محصوالت خود را بار 

 ند.  ديگر همچون وسايل توليد به کار بند

 ) را در نظر بگيريم:2، قسمت 20، فصل سرمايهبگذاريد ِشمای قبلی بازتوليد ساده (جلد دوم 

6000 +3000 
= 9000 

4000C +1000V + 1000S = 6000  1بخش 
2000C +500V + 500S = 3000    2بخش 

 ارزش اضافی است. م] sسرمايۀ متغير و  v سرمايۀ ثابت، c[در فرمول های باال  

500vمعادل  2ما، توليدکنندگان و زمينداران بخش اين ِشِ طبق  + 500s  2000به عنوان درآمد مصرف می کنند؛c 

باقی می ماند که بايد جانشين شود. اين مبلغ توسط کارگران، سرمايه داران و [سرمايۀ ثابت مصرف شده در اين بخش] 

. محصول 1000v + 1000s = 2000اجاره می گيرند مصرف می شود که درآمدشان برابر است با:  1کسانی که در بخش 

 شود نمودار می محصول غير مصرفی درکه  1مصرف می شود و درآمد بخش  1توسط درآمد بخش  2مصرفی بخش 

 1را بررسی کنيم. اين مبلغ با محصول خود بخش  1بخش   4000c. حال بايد حساب گرددمی  2صرف سرمايۀ ثابت بخش 

 6000گرديد باقی ماندۀ اين توليد يعنی  2صرف سرمايۀ ثابت بخش  2000معادل  1توليد بخش  6000جانشين می شود: از 

می شود. البته بايد توجه شود که اين اعداد به دلخواه انتخاب  1ش صرف جايگزينی سرمايۀ ثابت خود بخ 4000 = 2000 –

دلبخواهی باشد. اما  2و سرمايۀ ثابت بخش  1شده اند و بدين سان به نظر می رسد که  رابطۀ ميان ارزش درآمدهای بخش 

ت ماندن ديگر شرايط، بديهی است که تا آنجا که روند بازتوليد به طورعادی و تحت شرايط يکسان صورت گيرد به شرط ثاب

باشد. در  2معادل ارزش سرمايۀ ثابت بخش  1يعنی با کنار گذاشتن انباشت، بايد مجموع ارزش مزدها، سود و اجارۀ بخش 

نخواهد توانست درآمد ناشی از  1ر به جانشينی سرمايۀ ثابت خود نخواهد بود يا بخش دقا 2غير اين صورت بخش 

  .)4(آمد قابل مصرف درآوردمحصوالت غير مصرفی را به شکل در

محصول توليد شده توسط يک سرمايۀ خاص، و مانند  –محصول ساليانه، درست مانند ارزش کاال  –بدين سان ارزش کاال 

ارزش هر کاالی منفرد به دو مؤلفه تجزيه می شود: الف) مؤلفه ای که جانشين ارزش سرمايۀ ثابت پيش ريخته می گردد و 

اره نمودار می شود. مؤلفۀ دوم يا (ب) به دو جهت در تقابل با مؤلفۀ ب) مؤلفه ای که در شکل درآمد يعنی مزد، سود و اج

) همواره برای تشکيل سرمايه يا در واقع 2هرگز شکل درآمد به خود نمی گيرد و به اين خاطر که ) 1(الف) قرار می گيرد: 

کند. وجه مشترک سود و سرمايۀ ثابت به عقب برمی گردد. اما مؤلفۀ (ب) به نوبۀ خود تضادی در درون خويش حمل می 

سه اشکالی از درآمد هستند. اما تفاوت آنها ماهيتا در اين است که سود و اجاره بيانگر ارزش  اجاره با مزد اين است که هر

اضافی يعنی کار رايگان (پرداخت نشده) اند در حالی که مزدها نمودار کار پرداخت شده اند. آن بخش از ارزش محصول 

نه شده است جانشين مزد می شود و بنا به مفروضات ما مبنی بر اينکه بازتوليد در مقياس و در شرايط که بيانگر مزد هزي

بايد  که سابق صورت می گيرد، اين بخش دوباره به مزد تبديل می شود و به صورت سرمايۀ متغير، مؤلفه ای از سرمايه ای

اينکه شکلی از سرمايه  نخست بخش عملکردی دوگانه دارد.از نو برای بازتوليد پيش ريخته شود به عقب برمی گردد. اين 

است و به اين عنوان با نيروی کار مبادله می شود. [اما] در دست کارگر به درآمدی تبديل می شود که از فروش نيروی 

ردش کارش حاصل شده، درآمدی که به وسايل زندگی تبديل گشته مصرف می شود. اين روند دوگانه از طريق ميانجيگری گ

پول آشکار می شود. سرمايۀ متغير به صورت پول که صرف پرداخت مزد می گردد پيش ريخته می شود. اين نخستين 

در تظاهر خارجی خود [در عملکرد آن به عنوان سرمايه است. سرمايۀ متغير با نيروی کار مبادله می شود و نيروی کار 
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ابد. اين روندی است که به سرمايه دار مربوط می شود [يعنی به کار تحول می يترجمۀ فرانسوی]  –تظاهر مشخص خود 

اينکه کارگران با اين پول بخشی از محصوالتی  دومروند تبديل نيروی کار به کار و تحول سرمايۀ متغير در اين روند. م.]. 

مصرف می گردد. اگر  را که خود توليد کرده اند می خرند که با اين پول اندازه گيری می شود و توسط آنان همچون درآمد

تصور کنيم که گردش پول حذف شده است در آن صورت بخشی از محصوالت کارگر در دست سرمايه دار به صورت 

سرمايۀ قابل دسترسی قرار دارد. او اين بخش را به عنوان سرمايه پيش ريز می کند آن را در مقابل نيروی کار جديد به 

به طور مستقيم يا غير مستقيم از طريق مبادله با کاالهای ديگر مصرف می کند. کارگر می دهد در حالی که کارگر آن را 

پس آن بخش از محصول که در سير بازتوليد قرار است به مزد و يا درآمد برای کارگران تبديل شود نخست به دست سرمايه 

که کار به صورت کاِرمزدی، دار به صورت سرمايه يا دقيق تر بگوئيم به صورت سرمايۀ متغير برمی گردد. برای اين

وسايل توليد به شکل سرمايه و روند توليد به شکل روند توليد سرمايه داری به طور دائم از نو بازتوليد شوند، بازگشت اين 

 بخش به دست سرمايه دار ضروری است.

آمد خالص تمايز برای پرهيز از دشواری غير ضروری بايد بين محصول ناخالص و محصول خالص و درآمد ناخالص و در

 قايل شد.

محصول ناخالص يا توليد ناخالص عبارت است از کل محصول بازتوليد شده بجز بخشی از سرمايۀ پايدار که به کار افتاده  

اما مصرف نشده، ارزش توليد ناخالص يا محصول ناخالص برابر است با سرمايۀ پيش ريخته و مصرف شده در توليد، 

عالوۀ ارزش اضافی که به سود و اجاره تجزيه می شود. يا اگر محصول کل سرمايۀ ه ۀ متغيربيعنی سرمايۀ ثابت و سرماي

تشکيل دهندۀ سرمايۀ ثابت و  اجتماعی را بجای سرمايۀ منفرد در نظر بگيريم، توليد ناخالص برابر است با عناصر مادی

 مودار شده اند. عالوۀ عناصر مادی محصول اضافی که در آن سود و اجاره نه سرمايۀ متغير ب

توليد ناخالص عبارت است از آن بخش از ارزش و آن بخش از محصول ناخالص متناظر آن که پس از کم کردن ارزش 

سرمايۀ ثابت پيش ريخته و مصرف شده و محصول متناظر آن از کل ارزش محصول ناخالص، باقی می ماند. پس درآمد 

قرار است به درآمد کارگران تبديل شود) + سود + اجاره. درآمد  ناخالص برابر است با مزدها (بخشی از محصول که

خالص، از سوی ديگر، عبارت است از ارزش اضافی و يا محصول اضافی ای که پس از کم کردن مزدها [از درآمد 

با  ناخالص] باقی می ماند و بيانگر ارزش اضافی و محصول اضافی متناظر آن است که توسط سرمايه تحقق يافته و بايد

 زميندار تقسيم شود.

کاالی هر سرمايۀ منفرد از دو جزء تشکيل شده است:  –بدين سان ديديم که ارزش هر کاالی منفرد و ارزش کل محصول 

يعنی در  -يکی صرفا جانشين سرمايۀ ثابت می شود و جزء ديگر هرچند بخشی از آن به عنوان سرمايۀ متغير بر می گردد 

م] به درآمد ناخالص  -همه کل آن [يعنی کل ارزش کاال منهای ارزش سرمايۀ ثابت  با اين ،-سرمايه بر می گردد  شکل

اين ديديم که  تبديل می شود و شکل مزد، سود و اجاره می گيرد که مجموع آنها درآمد ناخالص را تشکيل می دهد. افزون بر

بين محصول سرمايه دار منفرد و که ی تفاوتتنها همين موضوع در بارۀ کل محصول ساالنۀ جامعه نيز صادق است. 

زيرا محصول جامعه وجود دارد اين است که از ديدگاه سرمايه دار منفرد محصول خالص با محصول ناخالص فرق دارد، 

ه دومی شامل مزدها هم هست در حالی که اولی نيست. از نظر درآمد کل جامعه، درآمد ملی يا درآمد ناخالص شامل مزدها ب

موضع  از ،کل جامعه بر پايۀ توليد سرمايه داری زيراعالوۀ بهره است. اما حتی اين نوعی تجريد است  هعالوۀ سود ب
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و از اين رو تنها درآمدی را که شامل سود و اجاره است، درآمد خالص به  گيردقرار می مورد بررسی سرمايه دارانه 

 حساب می آورد.

کل  يا کلبه اينجا می کشاند که بگويد در آمد  او را) J. B. Sayسه ( [ژان باتيست] مانند آدمیاز سوی ديگر خيال پردازی 

بين  تشخيص و تمايز خالصه می شود يا از آن قابل تمايز نيست و اينکه نتيجتاً  اودر درآمد خالص يک ملت  توليد ناخالصِ 

اب ناپذير و نهائی جزم پوچی است که از زمان صرفا بيان اجتناين  گردد.از ديدگاه ملی ناپديد می  درآمد خالص و ناخالص

آدام اسميث در اقتصاد رايج است و آن اينکه در تحليل نهائی ارزش کاالها در درآمد، در مزدها، سود و اجاره خالصه می 

  .)5( شود

هر سرمايه دار منفرد بايد دوباره به سرمايه تبديل شود  بخشی از محصولِ که  تشخيص اين موضوع فوق العاده آسان است

سرمايۀ متغير که به نوبۀ خود به درآمد کارگران يا شکلی از درآمد  به(حتی جدا از توسعۀ توليد و انباشت)، در واقع نه تنها 

ترين مشاهدۀ روند توليد  . سادهخود بگيردبه شکل درآمد ، بلکه همچنين به سرمايۀ ثابت که هرگز نمی تواند تبديل می شود

که توليد به طور کلی در نظر گرفته شود. در واقع  آغاز می گردد هنگامی مشکل. به روشنی نشان می دهدگفته شد را  آنجه

ارزش کل آن قسمت از محصول که به صورت مزدها، سود و اجاره مصرف می شود (مهم نيست تحليل نشان می دهد که 

عالوۀ اجاره اند ه عالوۀ سود به مجموع ارزش هائی که شامل مزدها بکامل در لد) به طور به صورت فردی يا به شکل مو

وارد درآمد  ارزشی کهمانند  هرچند ارزش اين قسمت از محصول، دقيقاً  ؛سه درآمد خالصه می شود اينمجموع  دريعنی 

 –[نهفته در دو قسمت آن قسمت ها  نهفته در اين C شامل يک بخش معادل سرمايۀ ثابت [شکل درآمد ندارد]، نمی شود

 از يک سو، واقعيتی عمالً  ،هم هست و آشکارا نمی تواند به ارزش درآمد محدود گردد. اين وضعيت کهترجمۀ فرانسوی] 

 گفتنبا  با کلک آن را دور زدمی توان تمام انکارناپذير است، از سوی ديگر تناقض نظری انکارناپذيری است که به آسانی 

از ديدگاه سرمايه دار تنها است که اين ارزش [غير از درآمد] بدين خاطر شامل ارزش ديگری  صرفاً کاال ش اينکه ارز

که آنچه برای يکی درآمد است برای ديگری سرمايه است،  گفتن اينکهمنفرد با بخشی که به صورت درآمد است فرق دارد. 

در اين اگر تمام محصول به صورت درآمد مصرف شود  می کند. اما بررسی بيشتِر [عميق تِر] موضوع را غير ضروری

با ارزش  برابرارزش محصول هر سرمايۀ منفرد  در حالی که چگونه می شود؟ يگزينجاپيشين صورت چگونه سرمايۀ 

مجموع ارزش های محصوالت همۀ سرمايه ها برابر با مجموع ارزش  استسرمايۀ ثابت  Cعالوۀ ه مجموع سه درآمد ب

اينکه تحليل  ادعایبايد با ظاهراً و  دمعمای غير قابل حلی به نظر می رس همۀ اينها می گردد؟عالوۀ صفر ه های سه درآمد ب

رسند سازد، توضيح داده و سيری قهقرائی خود را خناتوان از گره گشائی عناصر قيمت است و بايد با گردش در دور باطل 

ارزشی که در  -. بدين سان آنچه همچون سرمايۀ ثابت نمودار می شود قابل تجزيه به مزدها، سود و اجاره است اما کاالشود

 . )6( آن مزدها، سود و اجاره نمودار می شوند به نوبۀ خود با مزد، سود و اجاره تعيين می شوند و الی غير النهايه

ارزش کاالها که در تحليل نهائی به مزد + سود + اجاره خالصه می شود همچنين می تواند با  کهادرست جزم از پايه ناين 

اين گزاره بيان شود که مصرف کننده بايد در نهايت ارزش کِل محصول کل را بپردازد؛ يا اينکه گردش پولی بين توليد 

احکامی که همان قدر نادرست ) 7( ود توليد کنندگان باشدکنندگان و مصرف کنندگان بايد در نهايت برابر گردش پولی بين خ

 اند که اصول پايه ای شان.   

 مشکالتی که به اين تحليل نادرست و آشکارا پوچ منجر می شوند به طور خالصه چنين اند:
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د سرمايه داری ) رابطۀ بنيادی سرمايۀ ثابت و سرمايۀ متغير و نيز سرشت ارزش اضافی و از اين رو کل شالودۀ شيوۀ تولي1

فهميده نشده است. ارزش هر محصول جزئی سرمايه، هر کاالی منفرد شامل بخشی از ارزش سرمايۀ ثابت و بخشی از 

ارزش سرمايۀ متغير است (که به مزد کارگران تبديل شده است) و بخشی از ارزش اضافی (که بعد به سود و بهره تقسيم 

با مزدش، برای  سرمايه دار با سودش و برای زميندار با اجاره اش امکان می شود). بدين سان چگونه برای يک کارگر 

سه عنصر را دارا  را خريداری کند که هر کدام از آنها نه تنها يکی از اين سه عنصر تشکيل دهنده بلکه هرکاالهائی دارد 

را تشکيل می دهند، اين بر روی هم سه سرچشمۀ درآمد  که ،و چگونه برای مجموع ارزش مزدها، سود و اجاره ؟هستند

[و  دارد که بتوانند کاالهائی را خريداری کنند که کل مصرف دريافت کنندگان اين درآمدها را تشکيل می دهندوجود امکان 

 3با ارزش سه مؤلفۀ ارزش اند؟ چگونه می توانند  شامل يک مؤلفۀ ديگر ارزش يعنی سرمايۀ ثابت عالوه بر در عين حال]

 ) 8(خريداری کنند؟ 4ارزشی معادل 

 ارائه داديم.  ی در اين بارهتحليل سرمايهجلد دوم  3ما در بخش 

موجود را در شکل جديد حفظ می کند بی  کار ضمن افزودن ارزش جديد، ارزش قبالً چگونه فهميده نشده که  موضوع) اين 2

 باشد.پيشين آنکه از نو توليدکنندۀ اين ارزش 

روند بازتوليد نه از ديدگاه سرمايۀ منفرد بلکه از ديدگاه کل سرمايه فهميده ] Zusammenhangسجام و روابط متقابل [ان) 3

نشده است؛ اين مشکل فهميده نشده که چگونه محصولی که در آن مزد و ارزش اضافی، يا به طور خالصه کل ارزش توليد 

و در را جايگزين کند بخش ثابت ارزش خود  قادر است ،طول يک سال تحقق يافته جديداً افزوده شده در شده توسط کل کار

و افزون بر اين چگونه سرمايۀ ثابت مصرف شده  ؟به درآمد محدود می شود، خالصه گردد عين حال در ارزشی که صرفاً 

افزوده شده تنها در مزد  ديداً ماده و ارزش توسط سرمايۀ جديدی جانشين می شود هرچند مقدار کل کار ج به لحاظ ،در توليد

 مشکل اصلی دقيقا در همين ؟ع ارزش های اين دو نمودار می گرددوو ارزش اضافی تحقق می يابد و به طور کامل در مجم

 مختلف آن، هم به لحاظ خصلت مادی آنها و هم روابط ارزشی شان. ۀمؤلفمتقابل جاست، در تحليل بازتوليد و روابط 

که مؤلفه های گوناگون ارزش اضافی به صورت درآمدهای  نگامیين مشکالت اضافه می شود که هديگری به ا سألۀ) م4

سرمايه درآمد و  از اينکه تعيّن های ثابت و محکم عبارت است مسأله. بغرنج تر می گرددمستقل نمودار می شوند  متقابالً 

نسبی متناسب با ديدگاه سرمايه دار منفردند و تغيير مکان می دهند و تعويض می شوند چنانکه گوئی صرفاً تعيّن هائی 

از اينجا سر بر می آورد که گويا تعاريف دقيق درآمد و  [مشکلد شونناپديد می در مد نظر باشد کل روند توليد هنگامی که 

منفرد  تعويض می شوند و تغيير مکان می دهند چنانکه گوئی صرفا چيزهائی کامال نسبی از نظر ديدگاه سرمايه دارسرمايه 

درآمد کارگران و سرمايه داران  . مثالً . ترجمۀ فرانسوی]دشونناپديد می در مد نظر باشد کل روند توليد اند و هنگامی که 

می شود که توليد کنندۀ  2که سرمايۀ ثابت توليد می کنند به لحاظ ارزش و ماده جانشين سرمايۀ ثابت بخش  1بخش 

اينکه آنچه برای يکی درآمد است برای ديگری سرمايه  تصوررا با  مسأله نمی توامحصوالت مصرفی است. از اين رو 

. افزون بر اين کاالهائی که ، کنار زددنواقعی مولفه های ارزشی کاالها ندار تمايزاتربطی به  تعاريفاين  در نتيجهاست و 

طول سال از مراحل  در نهايت شکل مادی عناصر مصرف  درآمد، يعنی محصوالت مصرفی، را تشکيل می دهند در

بخشی از سرمايۀ ثابت اند و در مرحلۀ ديگر به صورت  ،. در يک مرحله، پارچه و غيرهمختلفی می گذرند مانند نخ پشمی

که سرمايۀ  چنين پنداشتمی توان مانند آدام اسميث  از اين روبه درآمد تبديل می گردند.  انفرادی مصرف می شوند و کالً 

سرمايۀ متغير در مقابل  به همين ترتيبارزش است که در طرح کلی ناپديد می شود.  –کاال عنصر ظاهری  ثابت صرفاً 
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 بدين طريقد خريداری می کند. او ن. کارگر با مزدش آن بخش از کاالها که درآمد او را تشکيل می دهمبادله می شوددرآمد 

ش از محصوالتی که سرمايۀ ثابت را تشکيل می . سرانجام يک بخبرمی گرداندسرمايه دار  بهشکل پولی سرمايۀ متغير را 

به نظر می رسد د، روندی که نمی شوجابجا دهند به صورت جنس يا از طريق مبادله توسط خود توليد کنندگان سرمايۀ ثابت 

به وجود می آيد که درآمد مصرف  توهم. هنگامی که از اين صرف نظر شود اين شته باشذهيج ربطی به مصرف کننده ندا

 گان جانشين کل محصول از جمله بخش ثابت ارزش می گردد.کنند

، اشتباه ديگری از تبديل ارزش اضافی به اشکال به وجود آيدتبديل ارزش به قيمت توليد از ) جدا از اشتباهی که می تواند 5

سر برمی آورد. اين  ند،ربط پيدا می کنعناصر مختلف توليد  بهمستقل درآمد مانند سود و اجاره که  متفاوت، ويژه و متقابالً 

ارزش به مؤلفه های جداگانه اش و  –واقعيت فراموش می شود که ارزش کاالها پايه را تشکيل می دهد و تقسيم اين کاال 

شان به روابط ميان مالکان عوامل مختلف توليد و اين درآمدها، توزيع آنها بين  تحول اين مؤلفه ها به اشکال درآمد و تبديل

بر حسب دسته بندی ها و حقوق مالکيت مختلف تغييری در تعيين ارزش و قانون آن ايجاد نمی کنند. همچنين مالکان مختلف 

يکسان شدن سود، يعنی توزيع ارزش اضافی کل بين سرمايه های مختلف و مانعی که مالکيت زمين (از اين واقعيت که 

و ارزش  ۀ کاالتفاوتی بين قيمت های ميانگين تنظيم کنند باعث ،طريق اجارۀ مطلق) در برابر اين برابر شدن ايجاد می کند

افزايش ارزش اضافی به قيمت های  روی . اين امر تنهابه وجود نمی آورد قانون ارزشدر  یتغيير می شودانفرادی کاالها 

که ارزش کل کاالها منبع اين اجزای مختلف قيمت را اما خود ارزش اضافی و يا اين واقعيت  اثر می گذاردمختلف کاال 

 .است، ملغی نمی کند

اين بده بستانی است که در فصل بعد به آن خواهيم پرداخت و ناگزير با اين توهم پيوند دارد که ارزش از اجزای تشکيل 

مستقلی به عنوان درآمد  مؤلفه های گوناگون ارزش کاالها اشکال نخست اينکه [به عبارت ديگر]دهندۀ خود ناشی می شود. 

پيدا می کنند و اين درآمدها فی نفسه به عناصر مادی توليد خاص به عنوان سرچشمۀ خود مربوط می شوند بجای آنکه 

اما نه به عنوان  –سرچشمۀ آنها مورد مالحظه قرار گيرد. آنها در واقع  به آن منابع ربط دارند تنها ارزش کاال همچون 

که سهم دسته های مختلف کارگزاران از ارزش ش بلکه به عنوان درآمد، به عنوان اجزائی زار دۀ][تشکيل دهن مؤلفه های

لفه ها ؤتوليد يعنی کارگر، سرمايه دار و زميندار می شوند. اما درآن حالت آدم ممکن است دچار اين خيالبافی شود که اين م

هستند  يکديگرتشکيل دهندۀ ارزش از طريق ترکيب با  ارزش به بخش های مختلف بلکه به عکس -نه ناشی از تقسيم کاال 

د: ارزش کاالها ناشی از مجموع ارزش مزد، سود و اجاره است و ارزش مزد، نخوشگل می شو که منجر به اين دور باطلِ 

  ).9( سود و اجاره به نوبۀ خود توسط ارزش کاالها تعيين می گردد و غيره

اضافه شده در توليد و بدين سان در جانشينی  ظه کنيم، تنها بخشی از کار جديداً اگر بازتوليد را در حالت عادی آن مالح

آن جزئی که جانشين سرمايۀ ثابِت مصرف شده در توليد اشيای مصرفی و يا  سرمايۀ ثابت به کار گرفته می شود: دقيقاً 

مصرف شده به کار  2بتی که در بخش سرمايۀ ثا ندرو بدين سان تعادلی به وجود می آيد زيرامی شود.  ِی درآمددماعناصر 

 2و  1ياد شدۀ بخش های  تعادلاضافی جديدی نياز ندارد. اما سرمايۀ ثابت (با در نظر گرفتن کل روند بازتوليد که در آن 

اضافه شده نيست اما اين محصول جديد نمی تواند بدون آن به وجود  ملحوظ شده)، هرچند بيانگر بخشی از محصول جديداً 

اين سرمايۀ ثابت در روند بازتوليد به لحاظ ماده در معرض يک رشته سوانح و خطراتی قرار دارد که می توانند آن را  –آيد 

کار ارزش زدائی شود؛ اما اين  تباه سازند (افزون بر اين از ديدگاه ارزشی هم اين سرمايۀ ثابت می تواند در اثر بارآوری

مربوط به سرمايه دار منفرد است). بدين ترتيب بخشی از سود و در نتيجه از ارزش اضافی و بدين طريق از  صرفاً 

همچون صندوق بيمه به خدمت گرفته می شود. اينکه  استکار جديد (به لحاظ ارزشی) بيانگر  صرفاً که  ،محصول اضافی
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. اين تنها بخشی از درآمد تغييری در اين زمينه ايجاد نمی کند ت های بيمه اداره می شود يا نهآيا صندوق بيمه توسط شرک

به  د و نه در خدمت صندوقی برای انباشت به کار گرفته می شود. اينکه اين صندوق بيمه واقعاً گرداست که نه مصرف می 

بران کند تابع تصادف است. اين [صندوق بيمه] همچنين زيانی در بازتوليد را ج اين عنوان به خدمت گرفته شود و يا صرفاً 

بخشی که برای انباشت و از اين رو توسعۀ روند بازتوليد به  عالوه برتنها بخش ارزش اضافی و محصول اضافی است که 

بر آن  اين البته مفروض .)10( کار برده می شود، حتی پس از الغای شيوۀ توليد سرمايه داری به حيات خود ادامه می دهد

سطح محدود حداقل کنونی باقی نماند.  است که بخشی که به طور منظم از سوی توليدکنندگان مستقيم مصرف می شود در

جدا از کار اضافی ای که به خاطر کسانی که به سن کار نرسيده اند يا ديگر قادر به کار نيستند، ديگر کاری که برای تأمين 

جامعه بيانديشيم می بينيم که هيچ وسيلۀ توليد شکل گيری نخواهد داشت. اگر به آغاز زندگی کسانی که کار نمی کنند وجود 

مصنوع و در نتيجه سرمايۀ ثابتی که ارزش آن وارد محصول شود وجود نداشت تا در روند بازتوليد در مقياس سابق، 

[در جامعۀ بدوی]، طبيعت  جانشينی آن به صورت جنس و تا درجه ای براساس ارزش از محصوالت توليدی الزم باشد.

وسايل معيشت را تأمين می کند و نيازی به توليد آنها نيست. طبيعت همچنين به انسان وحشی که نيازهای محدودی  مستقيماً 

کار  عالوه برابزارهائی را که هنوز به وجود نيامده اند به کار گيرد بلکه  برای اينکه برای ارضا دارد فرصت می دهد نه

به وسايل توليد تبديل کند مانند کمان، چاقوی  محصوالت ديگری از طبيعت را صاحب وسايل طبيعی توليد،الزم برای ت

به لحاظ ماده در نظر گرفته شود، متناظر تبديل کار  سنگی، قايق و غيره. اين روند در ميان انسان های وحشی، اگر صرفاً 

محصوالت اضافی به سرمايه به طور دائم صورت می گيرد؛ اضافی به سرمايۀ جديد است. در روند انباشت، تبديل چنين 

اين وضعيت که هر سرمايۀ جديدی ناشی از سود، اجاره يا ديگر اشکال درآمد است، يعنی ناشی از کار اضافی است به اين 

ود به انگارۀ نادرست منجر می شود که هرگونه ارزش کاال ناشی از نوعی درآمد است. به عکس، تحليل دقيق تر تبديل س

نه برای نگهداری، يا بازتوليد ارزش  –که همواره به شکل درآمد نمودار می شود  –سرمايه نشان می دهد که کار الحاقی 

 سرمايۀ قديمی بلکه برای ايجاد سرمايۀ اضافی جديد به کار می رود تا آنجا که همچون درآمد مصرف نشده باشد.

اضافه شده، تا آنجا که ارزش به وجود آمده توسط آن به مزد  کار جديداً  کل مشکل از اين واقعيت سر برمی آورد که تمام

، يعنی ، سود در اينجا به مفهوم ارزش اضافی به طور کلی در نظر گرفته شدهمی گردد نمودار ، به شکل سودخالصه نشود

پيش ريزی يا سرمايه گذاری ارزشی که برای سرمايه دار هيچ هزينه ای نداشته و بنابراين مجبور نيست چيزی در قبال آن 

اين ارزش در شکل ثروت اضافِی در دسترس، و به طور خالصه از ديدگاه سرمايه دار منفرد به مثابۀ درآمد وجود پس کند. 

می تواند يعنی  ،د مصرف شود و هم به صورت فردیايجاد شده می تواند هم به صورت مولّ  دارد. اما اين ارزش جديداً 

د . بخشی از اين ارزش با توجه به شکل طبيعی آن بايد به صورت مولّ مصرف گردد درآمد همچونسرمايه يا  همچون

. بنابراين بديهی است که کار جديدی که ساليانۀ اضافه می شود هم موجد سرمايه است و هم درآمد؛ چنانکه در دمصرف گرد

به کار گرفته می شود (مانند بخشی از کار  روند انباشت آشکار می شود. اما بخشی از نيروی کارکه در ايجاد سرمايه

صرف می شود) در کل محصول از نظر  آنبلکه در ساختن ابزار برای  به دست آوردن غذاروزانۀ انسان وحشی که نه در 

ترجمۀ  –[تعريفی که دور می ماند و در نتيجه کل محصول کار اضافی به صورت سود جلوه می کند؛ نام گذاری ای که 

با ارزش اضافی ای  ناظر بر رابطۀ فردی سرمايه دار واقعيت ربطی با محصول اضافی ندارد بلکه صرفاً  درفرانسوی] 

است که به جيب زده است. در واقع، ارزش اضافی ای که کارگر به وجود می آورد به درآمد و سرمايه تبديل می شود؛ يعنی 

مايۀ ثابت قبلی که از سال پيش گرفته شده توسط ارزشی به محصوالت مصرفی و به وسايل توليد اضافی [الحاقی]. اما سر

ضايعات و يا تخريب تدريجی، يعنی تا آنجا که نيازی به  بخشکه کار جديد ايجاد می کند بازتوليد نمی شود (صرف نظر از 

  .ند)گردچنين اختالالتی در روند بازتوليد ذيل بيمه مالحظه می  –بازتوليد ندارد 
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افزايش يافته همواره جذب بازتوليد و جانشينی سرمايۀ ثابت مصرف شده می  يم که بخشی از کار جديداً افزون بر اين می بين 

ناديده گرفته می  دو نکته. اما در اينجا استتجزيه قابل گردد، هرچند اين کاِر جديد خوْد صرفا به درآمد، مزد، سود و اجاره 

اضافه شده، بلکه ناشی از سرمايۀ ثابت از پيش  کاری که جديداً محصول  نه) اينکه بخشی از محصول اين ارزش، 1شوند: 

موجودی است که [در توليد جديد] مصرف شده است. آن بخش از محصول که در آن اين بخش از ارزش نمودار می شود به 

ارزش  مؤلفۀ) آن 2درآمد تبديل نمی گردد بلکه جانشين وسايل توليد سرمايۀ ثابت مصرف شده به صورت جنس می شود؛ 

اضافه شده واقعا نمودار می گردد به عنوان درآمد جنسی مصرف نمی شود بلکه جانشين سرمايۀ ثابت  جديداً  که در آن کار

در حوزۀ ديگر می گردد که در آن به شکلی طبيعی تحول می يابد که به صورت درآمد قابل مصرف باشد اما اين هم به نوبۀ 

 اضافه شده نيست.   اً محصول کاری که جديد خود کامالً 

مترجم]، هر عنصری از سرمايۀ  -تا آنجا که توليد در مقياس يکسانی صورت می گيرد [توليد کاالئی ساده و نه گسترده 

اگر نه از نظر کميت و شکل اما دست کم  –ثابت که مصرف شود بايد به صورت جنس توسط عنصر جديدی از همان نوع 

گر بارآوری کار ثابت بماند اين جانشينی در جنس به معنی جانشينی ارزش يکسان سرمايۀ جانشين شود. ا –از جهت کارآئی 

طوری که همان عناصر مادی با کار کمتری قابل يابد به ثابت در شکل قديمی آن است. اما اگر بارآوری کار افزايش 

يۀ ثابت مصرف شده به صورت جنس جانشين سرما بازتوليد باشند، در آن صورت محصولی با ارزش کمتر می تواند کامالً 

گردد. مازاد می تواند به شکل سرمايۀ جديد الحاقی به کار گرفته شود، يا بخش بيشتری از محصول [توليد] به شکل 

محصوالت مصرفی درآيد يا کار اضافی کاهش يابد. از سوی ديگر، اگر بارآوری کار کاهش يابد، در آن صورت بخش 

 [مصرف شده] گردد و محصول اضافی کاهش می يابد.پيشين بايد صرف جانشينی سرمايۀ بزرگتری از محصول [توليد] 

اگر از شکل تاريخی ويژه [توليد] انتزاع به عمل آوريم و تنها شکل گيری وسايل توليد جديد را در نظر بگيريم در آن 

که  ی وجود داردوضعيت هموارهتبديل سود يا به طور کلی هر شکل از ارزش اضافی به سرمايه نشان می دهد که صورت 

تبديل  .کار انجام می دهد زندگی اش، برای توليد وسايل توليد نيزمستقيم کارگر عالوه بر توليد برای تأمين وسايل در آن 

وجود داشت، از پيش مصرف بخشی از کار اضافی برای ايجاد وسايل توليد جديد عالوه بر آنچه  جزسود به سرمايه چيزی 

بدين معنی است که کار اضافی در اختيار  چنين روندی شکل تبديل سود به سرمايه به خود می گيرد صرفاً نيست. اينکه 

سرمايه دار است و نه کارگر. اينکه کار اضافی نخست بايد از مرحله ای بگذرد که در آن به شکل درآمد ظاهر شود (در 

به توليد وسايل توليد اختصاص  دار می شود که مستقيماً در مورد انسان وحشی به صورت کار اضافی ای نمو حالی که مثالً 

به  به اين معنی است که اين کار اضافی يا محصول آن توسط غير کارگر تصاحب شده است. اما آنچه واقعاً  می يابد) صرفاً 

ش اضافی به اين معنی است که ارز سرمايه تبديل می شود، سود همچون سود نيست. تبديل ارزش اضافی به سرمايه صرفاً 

بدين صورت تبديل می واقعاً و محصول اضافی به عنوان درآمد توسط سرمايه دار به مصرف فردی نرسيده اند. اما آنچه 

در آن نمودار می شود يا پس از آنکه به پول تبديل  شود، ارزش است يعنی کار ماديت يافته يا محصولی که اين کار مستقيماً 

نيست که د، اين شکل معين از ارزش اضافی يا سود وهنگامی که سود به سرمايه تبديل شحتی شد برای آن مبادله می گردد. 

 دگرديسیيک شکل به شکل ديگر تبديل می شود. اما اين  از ست. در اين روند ارزش اضافی صرفاً امنبع سرمايۀ جديد 

يل] همچون سرمايه عمل می کنند. اما نيست که آن را به سرمايه تبديل می کند. کاال و ارزش آن است که اکنون [پس از تبد

ربطی به  –و تنها بدين وسيله است که به ارزش اضافی مبدل گرديده  –اينکه چيزی در مقابل اين ارزش پرداخت نشده 

 کار و خود ارزش ندارد. [عينيت يابی] موضوع ماديت يافتن 
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کاالهائی که سرمايۀ ثابت را تشکيل می  می شودگفته  بدفهمی موضوع خود را به شکل های گوناگون بيان می کند. مثالً 

شامل عناصر مزد، سود و اجاره هستند. اما از سوی ديگر، آنچه برای يکی درآمد است برای ديگری سرمايه  خوددهند 

بدين سان نخ ريسنده  شامل بخشی از ارزش است که بيانگر سود اوست.  روابطی ذهنی هستند. است و بنابراين اينها صرفاً 

بخشی از سرمايۀ ثابت  ر بافنده نخ را بخرد با اين کار سود ريسنده را تحقق بخشيده است، اما برای خود او اين نخ صرفاً اگ

 است. 

آنچه پيش تر در مورد روابط بين درآمد و سرمايه بيان شد نکات زير شايستۀ توجه است: تا آنجا که به ارزش  عالوه بر

يک عنصر يا مؤلفه، وارد سرمايۀ بافنده می شود، ارزش نخ است. اينکه ارزش نخ  مربوط می شود آنچه همراه نخ همچون

به چه صورتی برای ريسندۀ نخ به صورت درآمد يا سرمايه يا به عبارت ديگر به شکل کار پرداخت شده و پرداخت نشده 

همواره متوسط شدن نرخ سود است). تقسيم می شود برای تعيين ارزش خود کاال اهميتی ندارد (جدا از تغييراتی که ناشی از 

ارزش کاالست که تنها می تواند از  مازادی بر ،ارزش اضافیبه طور کلی نهفته است که سود يا در پس زمينه اين ايده 

باشد. هنگامی که بهای توليد [هزينۀ توليد يک کاال به عالوۀ  فروشتقلب متقابل يا منفعت از طريق  ،طريق هزينۀ اضافی

مترجم] يا حتی ارزش کاال پرداخت شود، آن بخش از  -ن سرمايه ای که برای توليد آن به حرکت در آمده است سود ميانگي

ارزش کاال که برای فروشنده به شکل درآمد جلوه می کند نيز پرداخت شده است. البته قيمت های انحصاری در اينجا مورد 

 نظر نيستند.

می  ،ارزش ديگر - د هر کاالنکه تشکيل سرمايۀ ثابت می دهند، مان ئی ایکاالکامال درست است که گفته شود مؤلفه های 

ند. اين گردسود و اجاره تبديل  توانند به بخش هائی از ارزش تجزيه شوند که برای مولدان و صاحبان وسايل توليد به مزد،

الزم موجود در يک کاال  اجتماعاً  ز کارهر کاال چيزی جز اندازه ای اارزش بيان سرمايه دارانۀ اين واقعيت است که  صرفاً 

محصول هر  -نشان داده شده که اين امر به هيج رو مانع از آن نيست که بتوان هر کاالسرمايه اما قبال در جلد اول  نيست.

بخش سرمايۀ ثابت، ديگری بخش سرمايۀ متغير سرمايه و  سرمايه ای را به بخش های مختلف تقسيم کرد که يکی صرفاً 

 نها ارزش اصافی را نمايان سازد. سومی ت

 بيان می کند هنگامی که می گويد: ترجمۀ فرانسوی]  –[نظر بسيار رايجی را استورچ نظر بسياری را 

که درآمد ملی را تشکيل می دهند بايد در اقتصاد سياسی به دو صورت بررسی شوند: در ارتباط  یوالت قابل فروشصمح«

با افراد به مثابۀ ارزش و در ارتباط با ملت به مثابۀ محصول؛ زيرا درآمد يک ملت، مانند در آمد فرد با ارزش آن حساب 

مالحظاتی در بارۀ  » (ند مورد ارزيابی قرار می گيرد.نمی شود بلکه با مفيديت آن و يا با نيازهائی که می تواند ارضا ک
 )19، ص درآمد ملی

تصور شود ملتی که توليد آن مبتنی بر ارزش است و افزون بر آن به استدالل باال انتزاع نادرستی است: اينکه نخست اينکه 

ملی کار می کند انتزاع  برای رفع نيازمندی های صرفاً يک پارچه  یصورت سرمايه داری سازمان يافته همچون پيکر

 غلطی است.

توليد اجتماعی، تعيين ارزش غلبه خواهد داشت به اين معنی که در دوم اينکه پس از الغای شيوۀ توليد سرمايه داری، هنوز 

د، در نهايت حسابداری ای که همۀ اينها را دربر گيرد بيش تنظيم زمان کار و توزيع کار اجتماعی بين گروه های مختلف مولّ 

 .)11( از هر زمان ضروری خواهد گرديد
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 پانوشت ها

سرمايۀ به کار افتاده (و نه صرفا سود ميانگين آن کاال به عالوۀ  هزينۀ توليديک کاال در اقتصاد سياسی مارکس عبارت است از  بهای توليد -1

 توضيح می دهد:اين موضوع را چنين سرمايه جلد سوم  9مصرف شده) برای توليد آن کاال. مارکس در فصل 

[در اين  از آنجا که ترکيب ارگانيک سرمايه هائی که در شاخه های مختلف توليد به کار افتاده اند متفاوت است، از آنجا که سرمايه های هم اندازه« 

ميت يکسان در رشته های رشته ها] کميت های بسيار متفاوتی از کار را به حرکت در می آورند (زيرا نسبت سرمايۀ متغير به کل سرمايه ای با ک

ند. از مختلف، بسيار متفاوت است)، اين سرمايه ها کار اضافی بسيار متفاوتی به چنگ می آورند و يا حجم ارزش اضافی بسيار متفاوتی توليد می کن

نرخ متفاوت در اثر رقابت در يک  اين رو در آغاز، نرخ های سود سرمايه های به کار افتاده در شاخه های مختلف توليد متفاوتند. اين نرخ سود های

سودی است که بر طبق اين نرخ سود عمومی به سرمايه  سود ميانگينيکسان می شوند که ميانگين تمام اين نرخ سودهای متفاوت است.  سود عمومی

ی است که از افزودن سود ميانگين قيمت بهای توليد يک کاالای با کميت معين تعلق می گيرد فارغ از اينکه ترکيب ارگانيک آن چه اندازه باشد. 

، ساليانه آن بخش از سرمايۀ پيش ريخته (و نه صرفا مصرف شده) که برای توليد آن کاال با توجه به شرايط گردش سرمايه اختصاص داده می شود

باشد و در زمان  100ار آن برابر با را در نظر می گيريم که بخش پايد 500به هزينۀ توليد آن کاال به دست می آيد. برای مثال سرمايه ای معادل 

% فرض می کنيم. اگر [نرخ] سود 10گردش سرمايۀ گردان [ارزش مواد خام و کمکی + سرمايۀ متغير]، استهالک اين سرمايۀ پايدار را برابر 

برای استهالک   10cت با% باشد. هزينۀ توليد محصول ساخته شده در طول گردش سرمايۀ گردان برابر اس10ميانگين در اين مدت هم برابر 

می شود (هزينۀ توليد). حال اگر به هزينۀ توليد سود ميانگين کل سرمايۀ پيش ريخته  410برای سرمايۀ گردان که مجموعا  400[سرمايۀ پايدار] و 

 (تأکيدها از من است. س. ش.)» خواهد شد. 460و يا  50+  410) را اضافه کنيم، بهای توليد برابر  500 ×% 10(يعنی 

همان کتاب آمده، اجارۀ زمين  47تا  37، و نيز در فصل های فرمول سه گانه سرمايه،، جلد سوم 48طبق ديدگاه مارکس، همان گونه که در فصل  -2

است که اجارۀ مطلق و اجارۀ تفاضلی ناميده می شوند. اجارۀ تفاضلی زمين (يا معدن يا ديگر منابع طبيعی) يا يا ديگر منابع طبيعی شامل دو بخش 

طبيعی  ناشی از تفاوت در حاصلخيزی آنها ويا ناشی از سرمايه گذاری متوالی در زمين يا ديگر منابع طبيعی است. اجارۀ مطلق زمين يا ديگر منابع

) و صرفا ناشی از مالکيت خصوصی بر زمين است. سرمايهجلد سوم  45يه گذاری متوالی در آن بستگی ندارد (فصل به حاصلخيزی زمين يا سرما

يگر، به همين جهت، بدترين زمين قابل کشت يا بدترين معدن يا جنگل قابل بهره برداری هم دارای اجاره اند: اجارۀ مطلق زمين يا منبع طبيعی د

بيعی است. در شيوۀ توليد سرمايه داری اجارۀ زمين يا ديگر منابع طبيعی که در توليد به کار گرفته می شوند، خواه اجارۀ بدترين زمين يا منبع ط

کل  اجارۀ مطلق و خواه اجارۀ تفاضلی، بخشی از ارزش اضافی را تشکيل می دهند. اجارۀ تفاضلی بخشی از بهای توليد (هزينۀ توليد + سود متوسط

تشکيل می دهد و اجارۀ مطلق مازادی بر بهای توليد است زيرا محصوالت کشاورزی به بهای محصول بدترين زمين (که سرمايۀ پيش ريخته) را 

د، يعنی باالترين هزينۀ توليد را دارد) به فروش می رسند. بدين سان در حالت عادی اجارۀ تفاضلی بخشی از مازاد بهای توليد نسبت به هزينۀ تولي

و اجارۀ مطلق بخشی از ارزش اضافی، عالوه بر سود متوسط است. حال اگر اجاره فراتر از اجارۀ تفاضلی و اجارۀ  بخشی از سود متوسط است

معنی انتقال بخشی از ارزش مطلق باشد، که مارکس آن را اجارۀ انحصاری می نامد، چنين اجاره ای ناشی از قيمت های انحصاری است که به 

 )که قيمت انحصاری دارد مبادله می شوند. (س. ش. کاالهائی است که با کاالئی اضافی

به فرانسوی، بخشی از سرمايۀ ثابت است که بيش از يک دورۀ گردش  capital fixeبه انگليسی و   fixed capitalمنظور از سرمايۀ پايدار، -3

ل حمل سرمايۀ گردان (سرمايۀ متغير + مواد خام و کمکی، انرژی و غيره)  دوام می آورد مانند ساختمان ها و تأسيسات توليدی، ماشين آالت، وساي

ن و غيره. به طور کلی می توان گفت سرمايۀ پايدار عبارت است از کل سرمايۀ و نقلی که در توليد کاالها و يا خدمات به کار گرفته می شوند، راه آه

 ثابت منهای مواد خام کمکی، انرژی و مانند آن. (س. ش.)

نماينذۀ اعدادند ولی نه اعدادی خاص و ثابت، بلکه متغيرهائی هستند که می توانند مقادير متفاوت ، که خود –اگر بجای اعداد از حروف جبری  -4(

 به صورت زير در خواهند آمد: 2و  1استفاده کنيم، معادالت مربوط به بخش های  –شماری اتخاذ کنند  بی

:1 بخش� C1 + V1 + S1 = Y1 
:2 بخش C2 + V2 + S2 = Y2
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و  V2 ،S2هستند و   1بخش  سرمايۀ متغير و ارزش اضافی سرمايۀ ثابت،به ترتيب (از چپ به راست)  V1 ،S1 و C1در فرمول های باال 

 C2 را نمايندگی می کنند؛ 2بخش  سرمايۀ متغير و ارزش اضافی ثابت، سرمايۀY1   و  1کل توليد ساليانه بخشY2  2 کل توليد ساليانه بخش ،

V1فرض شده است. ( + S1 و ( 1) مجموع درآمد کارگران، سرمايه داران و زمينداران بخشV2 + S2 مجموع درآمد کارگران، سرمايه داران و (

طبق فرض مارکس درآمدهای کارگران، سرمايه داران و زمينداران در هردو بخش صرف مصرف می شود يعنی صرف است.  2زمينداران بخش 

 توليد شده اند. بنابراين می توان نوشت: 2خريد کاالهائی که در بخش 

V1 + S1 + V2 + S2 = C2 + V2 + S2 

 را حذف کنيم خواهيم داشت: S2 و V2اگر از دو سوی معادلۀ باال 

V1 + S1 = C2 

جبران (جانشين) می شود. همچنين  V1 + S1است و اين سرمايۀ مصرف شده با  2معادل سرمايۀ ثابت (مصرف شدۀ) بخش  1يعنی درآمد بخش 

 که در شکل وسايل توليدند صرف جانشينی سرمايه های مصرف شده در دو بخش می شوند يعنی: 1می توان گفت که محصوالت توليد شده در بخش 

C1 + V1 + S1 = C1 + C2 

V1از دو طرف معادله خواهيم داشت:  C1با حذف  + S1 = C2  .که همان معادله ای است که در باال به دست آورديم 

است به اندازه های عددی خاص سرمايه ها و ارزش  2معادل سرمايۀ ثابت مصرف شدۀ بخش  1بدين سان ديده می شود اين حکم که درآمد بخش 

 و در شرايطی که مارکس فرض کرده (باز توليد سادۀ سرمايه) شمول عام دارد. های اضافی دو بخش بستگی ندارد

V1همچنين رابطۀ  + S1 = C2  بستگی ندارد. در مثال مارکس که در  متن باال  2و  1به رابطۀ کّمی بين ترکيب های ارگانيک سرمايه در دو بخش

2000 =  4 = اند:برابر فرض شده  2و  1آمده ترکيب ارگانيک متوسط سرمايۀ بخش های 
500

 4000
1000

. اما اين فرض الزامی نيست و ترکيب ارگانيک  

 متوسط اين دو بخش می توانند برابر يا نابرابر باشند. (س. ش.)

 ، اقتصاد دان فرانسوی. م] مطرح1767-1832ريکاردو نکتۀ بسيار بجائی در مورد [ژان باتيست] سه ی بی فکر [بی توجه]  [ژان باتيست سه  – 5

آقای سه در مورد محصول ناخالص و محصول خالص چنين می گويد: "کل ارزش توليد شده محصول ناخالص است، اگر از «می کند. او می نويسد: 

). 1819، پاريس، 2، چاپ چهارم، ج رسالۀ اقصاد سياسی – 491ص  2همين ارزش هزينۀ توليد را کم کنيم محصول خالص به دست می آيد" (جلد 

در اين صورت محصول خالصی نمی تواند وجود داشته باشد زيرا طبق نظر آقای سه هزينۀ توليد عبارت است ازاجاره، مزدها و سود. او [ژ. پس 

می گويد: "ارزش يک محصول، ارزش يک سرويس مولد، ارزش هزينۀ توليد، همگی هنگامی که اشيا در مسير طبيعی  508ب. سه] در صفحۀ 

پانوشت.) در  512، ص 22فصل اصول، (ريکاردو، » های مشابهی هستند". از کل، کل را برداريد چيزی باقی نمی ماند.خود رها شوند ارزش 

 ،می کندنآن به مجموع ارزش درآمدها را رد  تجزيۀدر مورد قيمت کاال يعنی  اسميثتحليل نادرست  هرگزخواهيم ديد که ريکاردو  ضمن بعداً 

 .اسميث درمی غلتداو گاه گاه به همان نگرش  درستی آن را می پذيرد. »از بخش ثابت ارزش کاالهاتجريد «با دغدغه ای در بارۀ آن ندارد و 

خالصه می شود... يک جزء چهارم  )يعنی مزدها، سود و اجاره(در هر جامعه بهای هر کاال سرانجام به مجموع اين يا آن و يا هرسه جزء « – 6 

رای جانشينی انبار زارع و جبران فرسايش حيوانات کاری مانند اسب کاری و ديگر ابزارهای کشاورزی و نيز شايد بتوان در نظر گرفت که ب

: اجارۀ زمينی ستخود از اين سه جزء تشکيل شده ا . اما بايد در نظر داشت که قيمت هرگونه ابزار کشاورزی مانند اسب کاریدامداری الزم است

و پرورش او و سود کشاورز که هم اجارۀ زمين و هم مزد کار را می پردازد. از اين رو هرچند بهای  که روی آن پرورش می يابد، کار نگهداری

غله ممکن است هم بهای اسب و هم نگهداری اسب را جبران کند، کل اين بها خود در همين سه جزء يعنی اجاره، کار [منظور مزد است] و سود 

نشان خواهيم داد که خود آدام  ). بعداً 60-61، ص 1776، لندن، 1ج سرشت و علل ثروت ملت ها، پژوهشی در بارۀ خالصه می شود. (آدام اسميث، 

و ناکافی بودن اين طفره روی را حس می کند زيرا اينکه ما را از پونس به پيالت (*) ارجاع می دهد [ارجاع از کسی به خود همان  تناقضاسميث 

که در آن قيمت محصول در ه روی نيست، او هيچ جا سرمايه گذاری واقعی را نشان نمی دهد کس يا از چيزی به خود همان چيز] چيزی جز طفر

 .نمی بردتحليل را از اين تکرار جلوتر  باشد وسه جزء ياد شده تشکيل شده تحليل نهائی از 
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ی شود فرمان به صليب کشيدن عيسی مسيح (*) پونس پيالت (پونتيوس پيالتوس) حاکم رومی يهوديه [نام توراتی کنارۀ غربی رود اردن] که گفته م

 را صادر کرد. (س. ش.)

 36، ص 1844چاپ دوم، لندن، پژوهشی در بارۀ اصل پول، ،  Tookeتوماس توک  -7

کارگر نمی تواند محصول خود را خريداری کند «نشان می دهد:  کوته نظرانهپرودن ناتوانی خود را در فهم اين موضوع با ارائۀ اين فرمول  -8 

) چگونه او را برای دانش *. اما ببينيم آقای اوژن فورکاد (*(*)»در [بهای] اين کاال نهفته است شودبه هزينۀ توليد اضافه بايد زيرا بهره ای که 

د بلکه حتی فعاليت صنعتی را برضربه می ُرا زير ه تنها سود سرمايه اگر اعتراض پرودن درست می بود، ن«بيشتر آموزش می دهد؟ او می نويسد: 

دريافت کرده، اگر مزد او تنها برای  80بپردازد در حالی که بابت آن  100باشد برای هر محصولی معادل  . اگر کارگر مجبورناممکن می کرد

چيزی نمی توان خريد. در  چبه خريد هيچ چيز نيست و اينکه با مزد هيبازخريد ارزشی که در کاال نهاده کافی باشد، می توان گفت که کارگر قادر 

ی که واقع همواره هزينۀ توليد چيزی بيش از مزد کارگر در بر دارد و همواره بهای فروش شامل چيزی بيش از سود بنگاه است مثال بهای مواد خام

همۀ کارگران را را فراموش کرده است؛ فراموش کرده که اين رشد  از کشورهای خارجی خريداری می شود. ... پرودن رشد دائمی سرمايۀ ملی

). در اينجا با خوش بينی خالی از فکر بورژوائی در 998، ص 24، ج 1848مجلۀ دو جهان، .» (کارگر يدیباشند يا دار خواه بنگاه مالحظه می کنند 

م که ناشی از بی فکری بورژوائی و فرزانگی دروغينی است که خود را [در اينجا با خوش بينی ای مواجهي مناسب ترين شکل فرزانگی آن روبروئيم

آنچه توليد می کند دريافت ننمايد  . آقای فورکاد نخست براين باور است که کارگر اگر ارزشی باالتر ازدرآن می پوشاند. ترجمۀ فرانسوی]

می کند دريافت دارد شيوۀ توليد سرمايه داری نمی تواند وجود داشته  مرد، در همان حال به عکس، اگرکارگر واقعا تمام ارزشی را که توليدخواهد ُ

پرودن تنها از ديدگاه محدودی مطرح کرد تعميم می دهد. قيمت کاالها نه تنها شامل مازادی نسبت به که باشد. دوم اينکه او به درستی مشکلی را 

مزدهاست بلکه نسبت به سود هم هست و آن بخش ثابت ارزش است. طبق استدالل پرودن، سرمايه دار هم نمی تواند با سودش کاالها را بازخريد 

: رشد سرمايه. بدين سان رشد دائمی سرمايه، ضمن ساير چيزها، به اين معنی است پوچ ادعائیکند؟ با کند. اما فورکاد چگونه اين معما را حل می 

زايد خواهد  10000است تحليل هزينه برای سرمايه ای معادل  100که وقتی اقتصاددان سياسی ناتوان از حل مسألۀ قيمت برای سرمايه ای معادل 

دارند چنين پاسخ ترجمۀ فرانسوی]  –[اسيد کربنيک که چرا محصوالت زمين بيش از خود زمين کربن  بود. به شيمی دانی که در مقابل اين پرسش

نيای دهد که علت اين امر افزايش دائم محصوالت کشاورزی است، چه بايد گفت؟ در اقتصاد سياسی عاميانه تمايل خوش نيتانه برای يافتن بهترين د

قيقت و هرگونه تپش برای حقيقت و گرايش به پژوهش علمی می شود. [اقتصاد سياسی عاميانه، تمايل ممکن در دنيای بورژوائی جانشين ميل به ح

 خوش نيتانه برای يافتن بهترين دنيای ممکن در دنيای بورژوائی را جانشين هرگونه نياز به عشق حقيقت و گرايش به پژوهش علمی می کند.]

   201-202، ص 1841پاريس  در بارۀ اصل حقوق و حکومت، مالکيت چيست؟ يا پژوهشی(*) پی ير ژوزف پرودن، 

بود. مجلۀ دو جهان و عضو هيأت نويسندگان  1854در سال  هفتۀ مالی)، روزنامه نگار فرانسوی، بنيانگذار مجلۀ 1820-1869) اوژن فورکاد (*(*

 پشتيبانی می شد. اين مجله در دورۀ –از جمله روتشيلد  –از سوی بخشی از بزرگترين سرمايه داران صنعتی و بانکداران بزرگ هفتۀ مالی مجلۀ 

 اپوزيسيون بورژوائی بود. ناپلئون سوم منعکس کنندۀ مواضع

تأسيس شد و هنوز داير است. در آغاز مجله ای ادبی بود که بخشی از مهم ترين  1829قديمی ترين مجلۀ فرانسوی است که در سال  مجلۀ دو جهان،  

به بعد به مجله ای اقتصادی و سياسی مبدل شد که به هنرهای زيبا هم  1848وشنفکران فرانسه در آن می نوشتند. از سال نويسندگان، شاعران و ر

 (س. ش.) مواضع ليبرالی داشت پس از آن به موضع محافظه کارانه درغلتيد. 1848می پرداخت. اين مجله که سال 

کاالهای ساخته شده سرمايه گذاری می شود خود ترکيبی از کاالهاست که بهای الزم آن توسط همان سرمايۀ گردانی که در مصالح، مواد خام و « -9 

به همچون عنصری برای محاسبۀ بهای الزم کاال اين سرمايۀ گردان  مالحظۀ ،عناصر تعيين می گردد، از اين رو از ديدگاه کل کاالها در يک کشور

) منظور استورچ از عناصر سرمايۀ گردان، بخش ثابت ارزش 140ص  2، جسنامۀ اقتصاد سياسیدر(استورچ *، » معنی دوبار حساب کردن است.

درحقيقت مزد کارگر، همان گونه که آن بخش از سود بنگاه دار که در شکل مزد « شکلی ديگر از سرمايۀ گردان است).  است (سرمايۀ پايدار صرفاً 

ب آوريم نيز همگی عبارتند اند از کاالهای خريداری شده به بهای جاری و آنها نيز شامل است، اگر آن را همچون بخشی از وسايل معيشت به حسا

آن ناممکن مزد اجارۀ سرمايه ها، اجارۀ زمين و سود بنگاه داران هستند... اين مالحظه تنها ثابت می کند که تجزيۀ بهای الزم به ساده ترين عناصر 

)، در جدل به ضد [ژان باتيست] سه، می پذيرد 1824(پاريس،  الحظاتی در بارۀ سرشت درآمد ملیم(همان جا، پانوشت). استورچ در کتاب » است

 -درآمد را تشکيل می دهند به چه نتايج پوچی می انجامد؛ او به درستی بی معنی بودن اين نتايج را  که تجزيۀ نادرست ارزش به عناصری که صرفاً 
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خود می  درسنامۀپيش نمی رود و در »** تحليل بهای الزم«افشا می کند اما خود او ذره ای در  -منفرداز ديدگاه ملی و نه از ديدگاه سرمايه دار 

روشن است که «گويد بجای ادامۀ پژوهش در دور و تسلسل بی انتها [بايد پذيرفت] که تجزيۀ بها به عنصر واقعی تشکيل دهنده اش ناممکن است. 

صرف خريد  ارزش محصول ساالنه مرتباً  شی در سود توزيع می شود و هريک از اين بخش هاارزش محصول ساالنه بخشی در سرمايه و بخ

). 135و  134(ص » محصوالتی می شود که ملت به آنها هم برای حفظ سرمايه اش و هم برای تجديد انبار محصوالت مصرفی اش نيازمند است

د کفاست) آيا می تواند در انبار يا اصطبل خود ساکن شود، بذر يا خوراک دام خود خانواده ای که از طريق کاِر خود برای رفع تمام نيازهايش خو«(

بايد را بخورد، از پوست حيوانات کاری اش برای پوشاک استفاده کند، ابزار و ادوات کشاورزی را به وسيلۀ سرگرمی مبدل سازد؟ طبق تز آقای سه 

. اگر بپذيريم که درآمد يک ملت برابر با محصول ناخالص اوست، يعنی اصال سرمايه ). «..136و  135(ص » به همۀ اين پرسش ها پاسخ آری داد

نۀ خود را صرف مصرف غير مولد کند بی آنکه اين کار ای از آن نبايد کسر نمود، بايد اين را هم بپذيريم که ملت می تواند تمام ارزش توليد شدۀ ساال

 ).150(ص » والتی که سرمايۀ يک ملت را تشکيل می دهند محصوالت مصرفی نيستندمحص). «147(ص » رآمد آيندۀ او بزنددلطمه ای به 

 ، اقتصاددان، آمارگر و مورخ روس.1766-1835* آندره ئی کارلوويچ استورچ، 

   l’analyse du prix nécessaire** اين اصطالح در متن به فرانسوی آمده است: 

 .( س. ش.)گوتا نقد برنامۀبرای توضيح بيشتر رجوع شود به  -10

 .( س. ش.)نقد برنامۀ گوتابرای بررسی بيشتر رجوع شود به  -11
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