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  مالحظات مقدماتی -١
  

شن کرد کھ دشواری واقعی تحلیل بھرۀ ارضی از زاویۀ دید اقتصاد مدرن، بھ عنوان باید رو   
بیان تئوریک شیوۀ تولید سرمایھ داری، در کجاست. تعداد زیادی از نویسندگان جدید ھنوز این 

می توان دید، درک » ای نوبھ شیوه«را، کھ در ھر تالش جدیدی برای توضیح بھرۀ ارضی 
 ری در اکثر مواقع در برگشت بھ مواضعی خالصھ می شود کھ مدتھا پیشنوآو این اند.نکرده

اضافھ محصول و ارزش اضافۀ متناسب با  . دشواری کار بطور کل در توضیح کھنھ شده اند
نیست. این مسئلھ پیش از این توسط آنالیز  ،کھ توسط سرمایھ در کشاورزی ایجاد می گردد ،آن

بھ بار می آورد،  سرمایھ گذاری شودر ھر قلمرویی کھ کھ ھر سرمایۀ مولدی د ،ارزش اضافھ
ای حل شده است. اما دشواری در نشان دادن منشأ آن مازادی از ارزش اضافھ است کھ سرمایھ

پس از اینکھ البتھ کھ در زمین گذاشتھ شده بھ شکل بھرۀ ارضی بھ مالک زمین می پردازد، 
، یعنی بھ سھمی گردید د میانگین متعادلبھ یک سوھای مختلف ارزش اضافھ در میان سرمایھ

اعی در ھمۀ ای کھ کل سرمایۀ اجتممتناسب، مطابق با اندازۀ نسبی سرمایھ، از کل ارزش اضافھ
ای کھ ایجاد می کند، بھ عبارتی دیگر پس از اینکھ کل آن ارزش اضافھ قلمروھای تولیدی یکجا

ھای عملی ای کھ اقتصاد سیاسی انگیزه می تواند تقسیم گردد، تقسیم شده باشد. صرفنظر از آن
سخنگویان سرمایۀ صنعتی برعلیھ مالکیت ارضی برمی انگیخت کھ بھ مدرن را بھ عنوان 

ھا در فصل مربوط بھ تاریخ بھرۀ ارضی خواھیم ما بھ این انگیزه –تحلیل این مسئلھ بپردازند 
د. اگر ادعا می شد کھ پدیدار میت بومسئلھ برای آنھا بمثابۀ تئوریسین نیز واجد اھ –پرداخت 

بسبب عملکرد ویژۀ این قلمرو  ای کھ در کشاورزی گذاشتھ شدهایھبھرۀ ارضی برای سرم شدن
 اک زمین است، این بدین معنیاز سرمایھ گذاریست، یعنی اینکھ بھ دلیل کیفیت ویژۀ خود خ

بی بھ شناختی علمی بود کھ دست از مفھوم ارزش کشیده شود، یعنی از دست دادن امکان دستیامی
در این حوزه. حتی ھمین مالحظۀ ساده کھ بھرۀ ارضی از طریق قیمت محصوالت زمین 



بھرۀ ارضی بھ شکل جنسی پرداخت می شود نیز و این حتی در آنجایی کھ  –پرداخت می شود 
نیز پوچ بودن  –رخ می دھد، اگر سرمایھ دار اجاره دار بخواھد کھ قیمت تولیدش تضمین باشد 

یعنی بیشتر بودن  –توضیح باالتر بودن این قیمت در سنجش با قیمت تولید معمول  ش برایتال
نسبی قیمت محصوالت کشاورزی از طریق این فرض کھ بارآوری طبیعی تولید کشاورزی 

را نشان می دھد، زیرا ھر چھ بارآوری کار  –ھای صنعت است باالتر از بارآوری دیگر شاخھ
مطابق با آن نیز ارزانتر خواھد بود، چون محصول کار  مھسھم برعکس باشد، ھمانقدر  بیشتر

حجم ارزش مصرفی کھ ھمان کمیت کار یعنی ھمان ارزش در آن پدیدار می گردد، بزرگتر 
است. ھمۀ دشواری تحلیل بھرۀ ارضی در توضیح این قضیھ بود کھ چرا در کشاورزی مازادی 

توضیح ارزش اضافی بلکھ مازاد ارزش اضافی  از سود ورای سود میانگین یافت می شود، نھ
بلکھ مازاد این تولید خالص  "تولید خالص"کھ ویژۀ این قلمرو تولیدی ست؛ بھ بیانی دیگر نھ 

 ای ازخود یک محصول است، نتیجھھای دیگر صنعت. سود میانگین ورای تولید خالص شاخھ
 –ای رخ می دھد سیار ویژهاجتماعی کھ تحت مناسبات تولیدی تاریخی ب ای پروسۀ زندگی

 محصولی کھ ھمانگونھ کھ دیدیم مشروط بھ تعدیالت بسیار وسیعی است. برای اینکھ اصوالً 
بھ  باید این سود میانگین قبالً  صحبتی در میان آوردراجع بھ مازادی ورای سود میانگین  بتوان

کھ در شیوۀ تولید سرمایھ  عنوان مقیاس و بمثابۀ تنظیم کنندۀ تولید برقرار شده باشد، ھمانگونھ
سرمایھ نیست کھ عملکرد بیرون  این ھنوز ت. تحت مناسبات اجتماعی ای کھداری صادق اس

کشیدن ھمۀ کار اضافھ را و تصاحب ھمۀ ارزش اضافھ را در وھلۀ اول بعھده دارد، یعنی 
ود کشیده جائیکھ سرمایھ نھ ھنوز و یا تنھا بطور پراکنده ھمۀ کار جامعھ را بھ زیر سلطۀ خ

صحبت از بھرۀ ارضی در مفھوم مدرن آن در میان باشد،  دھنوز نمی توان است، در اینجا کالً 
یعنی بھ عنوان مازادی ورای سود میانگین و لذا ورای آن سھم متناسبی کھ ھر تک سرمایھ از 

 }Passyارزش اضافۀ تولید شده توسط کل سرمایۀ اجتماعی دارد. این ساده لوحی آقای پاسی {
بھرۀ ارضی بمثابۀ مازادی از  کنید) کھ برای جوامع ابتدایی را می رساند (در ادامھ مالحظھ

، یعنی مازادی ورای شکلی از اضافھ ارزش کھ تاریخاً تعیین شده از سخن میراندباالتر از سود 
 a42بدون جامعھ موجودیت داشتھ باشد. مناسبات اجتماعی است، ولی بھ قول پاسی می تواند کامالً 

  
تازه شروع بھ آنالیز شیوۀ تولید سرمایھ داری کھ در آن زمان  برای اقتصاددانان قدیمی کھ کالً    

فقط بسیار اندک تکامل داشت، کرده بودند، تحلیل بھرۀ ارضی یا اصالً دشواری خاصی نداشت 
الً } و کCantillon}، کانتیلون {Pettyپتی {و یا ھم دشواری از نوع کامالً متفاوتی داشت. 
اند، بھرۀ ارضی را شکل نرمال ارزش اضافھ ھمۀ نویسندگانی کھ بھ دورۀ فئودالی نزدیکتر بوده

در حالی کھ سود برای آنان ھنوز بطرز نامشخصی با دستمزد ممزوج  42bبطور کل می دانستند.
است و یا در بھترین حالت بھ شکل بخشی از ارزش اضافھ تلقی می شود کھ سرمایھ دار از 

اینان از آن وضعیتی عزیمت می کردند کھ در وھلۀ اول جمعیت دھقانی  ار اخذ می کند.زمیند
و در ثانی زمیندار {بسبب انحصارش بر زمین} ھنوز آن  یشترین بخش ملت را تشکیل می دادب

                                                 
42a- Passy, “De la conte du sol”  “dictionnaire de l’economie politique”  ص١٨۵۴ جلد دوم، پاریس ، 
 ـ تحریریھ۵١١
42b-  Petty, A treatise of taxes and contribiation”. London 1667, s. 23/24. Richardcantillon,”Essai 

sur la nature du commerce en general”, Amsterdam 1756.  



شخصی است کھ در وھلۀ نخست مازاد کار تولیدکنندگان مستقیم را بھ تصاحب درمی آورد، 
برای این  در مقابل ز بھ عنوان مھمترین شرط تولید پدیدار می گردد.یعنی مالکیت ارضی ھنو
تولید سرمایھ بر حسب زاویۀ دید شیوۀ  ز نمی توانست مطرح باشد کھنویسندگان این مسئلھ ھنو

کھ بخشی از اضافھ قادر است توضیح داد کھ مالکیت ارضی ھنوز  داری چگونھ می توان
ه است (یعنی از تولیدکنندگان مستقیم بیرون کشیده است) ارزش سرمایھ را کھ سرمایھ تولید کرد

  مستقیماً بھ تصاحب خود درآورد.
 انسخنگوینزد فیزیوکراتھا مشکل از نوع دیگری بوده است. از آنجائیکھ آنان در واقع اولین    

را بطور عام بررسی  اضافھ سیستماتیک سرمایھ بشمار می آیند، تالش دارند تا طبیعت ارزش
اضافھ  ارزش برای اینان این بررسی با بررسی بھرۀ ارضی، یعنی تنھا شکل موجودیتکنند. 

ای کھ بھرۀ ارضی آور باشد، یعنی سرمایۀ کشاورزی، برای ، ادغام می شود. سرمایھبرای آنان
اینان تنھا شکلی از سرمایھ است کھ می تواند ارزش اضافھ بدھد. و کار کشاورزی کھ این 

ی آورد، تنھا کاری است کھ ارزش اضافھ ببار می آورد و منطقاً از منظر سرمایھ بھ حرکت درم
سرمایھ دارانھ، تنھا کار مولد محسوب می شود. ببار آوردن ارزش اضافھ برای آنان بطور 

نمایان خواھند  IVدیگر خدماتشان کھ در جلد  ھمترین چیز است. فیزیوکراتھا، سوایمنطقی م
کھ تنھا در قلمروی  ،اند کھ از سرمایۀ تجاریگ را کردهشد، در وھلۀ اول این خدمت بزر

کھ با رئالیسم  سمییلمرکانتگردش عمل می کند، بھ سرمایۀ مولد عودت می کنند، برخالف سیستم 
، و با منافع عملی خود آن آغاز خام خود اقتصادیات عوامانھ را در این زمانھ نمایندگی می کند

ب سوق دادند. ضمناً در این بھ عقرا و پیروانش یافت پتی تحلیل علمی ای را کھ می توان نزد 
از سرمایھ و ارزش اضافھ پرداختھ شده است. قبالً اشاره سیستم مرکانتال تنھا بھ برداشتش  نقد

شد کھ سیستم پولی بھ درستی تولید برای بازار جھانی و تبدیل محصول بھ کاال و لذا بھ پول را 
در   {فکری}ادامۀ این سیستم باسرمایھ داری قلمداد می کند. بھ عنوان پیش فرض و شرط تولید 

است کھ اھمیت  ، بلکھ آفرینش اضافھ ارزشدیگر نھ تبدیل ارزش کاال بھ پول سیستم مرکانتال
ای کھ این بگونھ ،گردش بیان می شود ی، اما این از نظرگاه پوچ و سطحی قلمروقطعی مییابد

می گردد. اما ھمزمان  دی از توازن تجاری، بیانی، مازااضافھ ارزش بمثابۀ اضافۀ پول
نظرگاه تجار ذینفع و کارخانھ داران آنزمان را بھ درستی توصیف کرده و با تکامل  {سیستم}این

سرمایھ داری آن دوران کھ خود آنرا نمایندگی می کردند در این نکتھ ھمراھند کھ دگرگونی 
بین ملتھای صنعتی در بازار جھانی  جامعۀ کشاورزی فئودالی بھ جامعۀ صنعتی و کشمکش

سرمایھ دارد، چیزیکھ نھ از طریق بھ اصطالح طبیعی،  مشددمطابق با آن، بستگی بھ تکامل 
کھ آیا سرمایۀ یک  باشد. این کامأل فرق میکنداعمال جبر قابل دسترسی می  بوسیلۀبلکھ فقط 

یک  ن دگرگونی از طریقتگی بھ سرمایۀ صنعتی مبدل شود، یا اینکھ ایکم کم و بآھس کشور
ً بر مالکان زمین، کشاورزان میانھ  سیستم مالیاتی، کھ بھ کمک گمرکھای محافظتی کھ عموما

بھ یدکنندگان مستقیم و مستقل حال و کوچک و صنعتکاران دستی توسط سلب مالکیت از تول
سط می شود، یعنی بدیگر سخن تو سریع و شدید سرمایھ، گذاشتھتجمع و تمرکز بسیار  کمک

گردد. این  شوند، از نظر زمانی تسریع هسرمایھ داری بسرعت آفریداینکھ شرایط تولید بھ شیوۀ 
بسیار می  تمایز و صنعتی نیروی مولد طبیعی یک مملکت ھمزمان در استثمار سرمایھ داری

این سیستم ورد زبان  سخنگویانگذارد. لذا کاراکتر ملی سیستم تجاری تنھا یک اصطالح کھ 
یست. آنھا در واقع بھ بھانۀ دلنگرانی برای ثروت ملت و منابع دولتی، بیانگر منافع طبقۀ دارند ن

ھدف نھایی دولت می دانند، و لذا آنھا مبلغ جامعۀ بطور عموم را  ثروتسرمایھ دارند و تجمع 
بورژوایی در مقابل دولت ماورائی قدیم ھستند. اما آنھا ھمزمان بھ این واقفند کھ توسعۀ منافع 



و  یھ داری، پایھ و اساس قدرت یک کشورسرمایھ و طبقۀ سرمایھ دار، یعنی منافع تولید سرما
  برتری اش در جامعۀ مدرن می باشد.

، و لذا کل تکامل کل تولید ارزش اضافھ در واقعکھ فیزیوکراتھا ھمچنین در این محقند،    
تا زمانیکھ انسانھا قادر سرمایھ، اساس طبیعی اش بر بارآوری کار کشاورزی بنا شده است. 

نباشند کھ در یک روز کار تعداد بیشتری از وسایل معاش، یعنی محصوالت کشاورزی 
فراوانتری از آنکھ ھر کارگر برای بازتولید خود بھ آن نیاز دارد را تولید کنند، تا زمانیکھ 

 ش ۀ ھمۀ نیروی کارش تنھا برای تھیۀ وسایل ضروری معاش مورد نیاز خودمصرف روزان
، تا آن زمان اصوالً نمی تواند صحبتی از اضافھ محصول یا اضافھ ارزش باشد. کفاف می دھد

بارآوری کار کشاورزی ای کھ فراتر از نیاز انفرادی کارگر باشد اساس ھر جامعھ و بخصوص 
تولید سرمایھ داری است کھ مدام بخش بیشتری از جامعھ را از تولید وسایل ضروری معاش 

مبدل بھ دستھای آزاد می کند، یعنی آنھا را برای  e42 ستوارتاو آنھا را بھ گفتۀ  آزاد می کند
  قلمروھا قابل دسترسی می کند.استثمار در دیگر 

و }، پاسی Daire{یسندگان اقتصادی جدید ھمچون دایراما چھ می توان گفت در مورد نو   
ر مرگ آن، طوطی وار ابتدائی حتی در این بست آریغیره کھ در این افول کل اقتصاد کالسیک، 

 ند و بھ گمان خود اضافھ را تکرار می کن ارزش ترین مفاھیم راجع بھ اضافھ کار و اساساً ماھیت
این بھرۀ اند، آنھم مدتھا پس از اینکھ ای را در مورد بھرۀ ارضی ارائھ دادهجدید و برجستھ چیز

این  ؟وضیح داده شده استاضافھ ت ارزش ارضی بھ عنوان شکل ویژه و بخش بخصوصی از
کھ در یک پلۀ تکاملی مشخص جدید، بکر،  دقیقأ ویژگی اقتصادیات عامیانھ است کھ آنچھ را

د. نتکرار می کن ،عمیق و صادق بوده است در زمانیکھ آن مبتذل، کھنھ و نادرست است
سیک را در مورد مسائلی کھ اقتصاد کال را از این طریق جھالت خود {اقتصادیات عامیانھ}آنھا
 در مرحلۀاین مسائل را با سئواالتی کھ تنھا آنھا  ند.ناعتراف می ک ،مشغول کرده بود خودبھ 

ً پائین ھمین منوال آنھا بھ د. ناز تکامل جامعۀ بورژوائی مطرح می شوند اشتباه می گیر ینسبتا
آزاد می نیز بطور پیوستھ و از خود راضی بھ نشخوار تئوریھای فیزیوکراتھا در مورد تجارت 

ندارند، ھر چقدر ھم کھ  یاین تعابیر مدتھاست کھ دیگر ھیچ ارزش قابل توجھ تئوریکد. نپرداز
  این یا آن دولت بھ آنھا دلبستگی داشتھ باشد.

و بخش کامالً ناچیزی از محصول کشاورزی تنھا جائیکھ ھیچ و یا  در اقتصاد طبیعی واقعی ــ   
بھ  ،محصول کھ درآمد مالک زمین را نمایندگی می کرد م ازھسحتی بخش نسبتاً ناچیزی از آن 

آنگونھ کھ بطور مثال در مورد بسیاری از امالک کشاورزی در  ،پروسۀ گردش وارد می گردد
و کم و بیش کالً در طول قرون وسطی کبیر کارلروم باستان صادق بود، برای ویالھای 

ل و اضافھ محصول امالک محصو –») Historie du travail«(رجوع کنید بھ وینکارد 
بزرگ بھیچوجھ تنھا محصولی از کار کشاورزی نبودند، بلکھ ھمچنین شامل محصوالت کار 

اند. کار دستی خانگی و کار مانوفاکتوری بمثابۀ کار جانبی برای کشاورزی، کھ صنعتی بوده
عی در باستان اقتصاد طبی  ند، کاری کھملزومات آن شیوۀ تولیدی بود از پایھ را تشکیل می داد،

و قرون وسطی اروپا ھمانگونھ کھ ھمین امروز در اجتماع روستایی ھندی کھ سازمان سنتی آن 
ھنوز از بین نرفتھ است، بر آن پایۀ دارند. شیوۀ تولید سرمایھ داری این مناسبات را در یک 

بررسی  دھمھیجپروسھ کھ می توان در مقیاسی بزرگ در انگلیس بخصوص در ثلث آخر قرن 

                                                 
42e- } استوارتSteuart ،{»٣٩۶ ، ص١٧٧٠، دوبلین، ١، جلد »تحقیقی در پرنسیپھای اقتصاد سیاسی– 

  ھیئت تحریریھ 



اند ھمچون کرد، از بین می برد. اندیشمندانی کھ کم و بیش در جوامع نیمھ فئودالی رشد کرده
این جدایی کشاورزی و  دھمھیج} ھنوز در انتھای قرن Herrenschwandھرنشواند {

ای متھورانھ برای اجتماع، شکل بسیار مخاطره انگیزی از مانوفاکتور را بھ عنوان حادثھ
ً نزدیکی با کشاورزی . و حتی در کشاورزی عھد باستان کھ تشابھ زیستن، تلقی می کنند نسبتا

با مزرعھ داری دیده  بیشتریو روم، مشابھت  ژکارتاسرمایھ داری از خود نشان می دھد، در 
ً با نوع استثمار سرمایھ دارانھ مطابقت دارد تشابھی  42f.می شود تا با آن شکلی کھ واقعا

اند در موارد مھم و اساسی کھ شیوۀ تولید سرمایھ داری را فھمیدهتشریفاتی کھ برای ھمۀ کسانی 
 }Mommsenتنھا بھ عنوان یک اشتباه پدیدار می شود، ولی نھ برای کسی چون آقای مومسن {

 –کھ در ھر شکلی از اقتصاد پولی بی درنگ شیوۀ تولید سرمایھ داری را کشف می کند  43
ستان در ھمۀ اقلیم ایتالیا یافت نمی شد، مگر احتماالً در تشابھی تشریفاتی کھ اساساً در زمان با

ار در خدمت روم بود و لذا کشاورزی } کھ ھمچون ملک کشاورزی خراجگذSicilyسیسیل {
در آنجا اصوالً جھت صادرات بود. در اینجا ما با کشاورز اجاره دار در معنی مدرن آن روبرو 

  می شویم.
ۀ ارضی مبنی است بر اینکھ بھرۀ ارضی در شکل طبیعی یک دریافت اشتباه از ماھیت بھر   

از اقتصاد طبیعی قرون وسطی نشأت  {طبیعی}آن بھ درون دوران مدرن کشیده شد؛ این شکل
ً توسط  گرفتھ و کامالً در تناقض با شرایط شیوۀ تولید سرمایھ داری می باشد؛ اما این بخشا

 ً توسط کنجکاوی جاودانی شد. از این روی  قراردادھای قدیمی با کلیسا بعنوان عشریھ و بخشا
چنین بنظر می آید کھ بھرۀ ارضی نھ از قیمت محصوالت کشاورزی بلکھ از حجم آنھا 
سرچشمھ می گیرد، یعنی نھ از روابط اجتماعی بلکھ از خود زمین. ما قبالً ثابت کردیم کھ ھر 

این صادق نیست کھ  چند ارزش اضافھ بمثابۀ یک اضافھ محصول پدیدار می گردد، اما عکس
یک اضافھ محصول کھ تنھا یک افزایش حجم محصول را شامل می شود، نمایانگر یک ارزش 
اضافھ باشد. این می تواند شامل یک مقدار منفی در ارزش باشد. صنعت پنبھ می بایست در 

اما در عوض  عظیمی را نمایندگی می کرد،اضافھ  ارزش یک ١٨۴٠در مقایسھ با  ١٨۶٠
از خشکسالی، چون قیمت غلھ  ھایی دوره افت. بھرۀ ارضی می تواند بھ دلیلکاھش یقیمت نخ 

ای از گندم افزایش می یابد، بسیار رشد کند. ھر چند کھ این ارزش اضافھ در حجم کاھش یافتھ
حاصلخیز، چون  . برعکس بھرۀ ارضی می تواند بسبب دوره ھاییگرانقیمت تر پدیدار می گردد

ھر چند کھ بھرۀ ارضی کاھش یافتھ در حجم بزرگتری از گندم  ،، نزول کندقیمت کاھش می یابد
گفت کھ آن  بھرۀ جنسیارزان قیمت تر تظاھر می کند. نخست باید راجع بھ بھرۀ ارضی در فرم 

تنھا یک سنت است. سنتی کھ از یک شیوۀ تولید کھنھ شده بیرون کشیده شده است و توانستھ 
ک بازمانده نگھ دارد، سنتی کھ تناقضش با شیوۀ تولید سرمایھ است کھ موجودیتش را ھمچون ی

 آنجایی داری از آنجا آشکار می گردد کھ بخودی خود از قراردادھای خصوصی محو گردید و 
مثالً در عشیرۀ کلیسایی، بھ عنوان نامتناسب با زمان بھ  ،کھ قانونگذاری می توانست دخالت کند

                                                 
42f -  در مورد آ. اسمیت تأکید می کند کھ چگونھ بھره ارضی و سود در زمان او (و این برای زمان ما نیز

اند، جائیکھ مالک مزرعھ داری در نواحی گرمسیری و زیر استوایی صادق است) ھنوز از ھم مجزا نشده
} در امالک خودش بود. ولی درست ھمین مجزا Catoزمین ھمان سرمایھ دار است ھمانگونھ کھ کاتو {

  قض است، می باشد.برده داری در تنااساس  باسازی شرط شیوه تولید سرمایھ داری کھ مفھومش کالً 
خود اصوالً کلمھ کاپیتالیست را با ھمان معنی ای کھ اقتصاد مدرن و » تاریخ روم«آقای مومسن در  - 43

جامعھ مدرن می فھمند درک نمی کند، بلکھ بھ گونھ دریافتی عوام پسند کھ در انگلیس و آمریکا یافت نمی 
  سپری شده ادامھ حیات می دھد. شود، اما در قاره اروپا ھمچون سنتی کھنھ شده از اوضاع



ً اینکھ آن جاییکھ بھ موجودیت خودش بر پایۀ شیوۀ تولید سرمایھ داری کناری گذاشتھ شد. دوما
ای قرون شد مگر بھرۀ ارضی بھ پول در جامھادامھ می دھد، چیزی نبوده و نمی تواند با

شیلینگ است. از این چارک باید بخشی جایگزین کار  ۴٠وسطایی. قیمت یک چارک گندم مثالً 
بتواند برای کار فرد دوباره گذاشتھ شود؛ بخش نھفتھ در آن باشد، یعنی باید فروختھ شود تا 

دیگری باید فروختھ شود تا مالیات با آن پرداخت گردد. ھر کجا کھ شیوۀ تولید سرمایھ داری و 
ھمزمان با آن تقسیم اجتماعی کار تکامل یافتھ باشد، بذر و بخشی از کود بھ عنوان کاال در 

قسمتی از  دوباره جایگزین خریداری شود و لذا بازتولید وارد می گردند؛ یعنی باید برای آنھا
. در آنجا کھ اینھا نمی بایست بمثابۀ فروختھ شود تھیۀ پول برای این ھدف جھتگندم باید 

شوند تا  محصول بطور طبیعی بیرون کشیده از خودباید کاالھای واقعی خریداری شوند، بلکھ 
چیزی کھ نھ تنھا در  –ارد گردند کھ دوباره در بازتولید آن بھ عنوان شرطی از تولید و

 –کشاورزی بلکھ در بسیاری قلمروھای تولیدی کھ سرمایۀ ثابت تولید می کنند ھم رخ می دھد 
می گردند و بھ عنوان بخشی از ھزینھ  واردرسی در حساب بمثابۀ پول محاسبھ شده در اینجا آنھا

بر حسب پول جبران گردند. و کسر می گردند. فرسایش ماشینھا و سرمایۀ ثابت بطور کل باید 
ھا محاسبھ می گردد و می تواند ھم بھ پول واقعی یا پول باالخره سود کھ بر اساس این ھزینھ

 توسط قیمت این سھم کھ ،این سود توسط سھم مشخصی از تولید ناخالصای بیان گردد. محاسبھ
ۀ ارضی را می دھد. . و آن بخشی کھ باقی می ماند تشکیل بھرمعین میگردد،نمایان می گردد

 میگردد، کھ توسط قیمت تعیین ،اگر بھرۀ ارضی جنسی قرارداد شده بزرگتر از این باقی مانده
بلکھ کسری است از سود. تنھا بھ دلیل ھمین امکان، بھرۀ  آنصورت نھ بھرۀ ارضی درباشد، 

باشد و لذا   یارض پیروی نکرده و می تواند بیشتر یا کمتر از بھرۀ تولیدکھ از قیمت  جنسی ای
کنندۀ سرمایھ  جایگزین می تواند نھ تنھا شامل کسری از سود بلکھ ھمچنین کسری از عناصر

باشد، یک شکل کھنھ شده است. در حقیقت این بھرۀ جنسی تا آنجائیکھ آن ھم در اسم و ھم در 
. ماھیت بھرۀ ارضی است، فقط توسط مازاد قیمت محصول ورای ھزینۀ تولیدش تعیین می گردد

 بیش نیست تنھا پیش شرطش این است کھ این مقدار متغیر ثابت باشد. اما این یک تصور دلپذیر
کھ محصول جنسی اوالً باید کفاف بقای کارگر را بدھد، از این گذشتھ باید بھ اجاره دار سرمایھ 

رۀ ارضی اینکھ باقی مانده باید تشکیل بھدار بیشتر از آنچھ او نیاز دارد غذا برساند و سرانجام 
یارد پارچۀ چلوار تولید می کند. این  ٢٠٠٠٠٠طبیعی را بدھد. درست مثل اینکھ یک نساج 

یارد نھ تنھا برای پوشاک کارگرانش، ھمسرش، تمام اوالدانش و خودش کافی است  ٢٠٠٠٠٠
باالخره بھرۀ ارضی بزرگی بھ چلوار می پردازد.  و بلکھ بھ او چلوار برای فروش می دھد

ھای تولید کسر شوند، باید مازادی یارد چلوار ھزینھ ٢٠٠٠٠٠ر ساده است!! اگر از مسئلھ بسیا
پوند استرلینگ از  ١٠٠٠٠ھای تولید مثالً از چلوار بمثابۀ بھره باقی بماند. اینکھ ھزینھ

یارد چلوار کسر شوند، بدون اینکھ قیمت فروش چلوار شناختھ شده باشد، کسر کردن  ٢٠٠٠٠٠
سر کردن ارزش مبادلھ از ارزش مصرف بدینقرار و سپس مشخص کردن پول از چلوار، ک

این در حقیقت یک تصور اینکھ چھ مقدار مازاد چلوار ورای آن پوند استرلینگ باقی می ماند، 
الاقل بر پایۀ این درک بنا شده است این حتی بدتر از مربع سازی از دایره است کھ خام است. 

ی شوند. در ھم ادغام م محسوسیناراست و منحنی بطور  کھ مرزی موجود است کھ در آن خط
است. پول را از چلوار کسر کن، قبل از اینکھ این چلوار یا در مغز یا  اما این نسخۀ آقای پاسی

در واقعیت بھ پول تبدیل شده باشد! ماباقی بھره است، کھ می بایست بھ شکل طبیعی 



}Naturaliter ً43 نید بھ کارل آرندرجوع ک} بھ چنگ آورده شود (مثالb با حقھ و «) و نھ
تمام نتیجۀ بازسازی بھرۀ جنسی بھ ھمین حماقت تقلیل داده می شود، کسر کردن قیمت »! کلک

 تولید از این و آن مقدار بوشل گندم، کسر کردن مقداری پول از واحدی از حجم.
  

 }بھرۀ کاری {اجاره بھا بھ شکل کار -٢
  

، در نظر بگیریم جائیکھ یین شکلش، بھ عنوان بھرۀ کاراگر بھرۀ ارضی را در ساده تر   
کھ در واقع مال خود اوست با ابزار کاری  یتولیدکنندۀ مستقیم در بخشی از ھفتھ روی زمین

ً مال اوست کار می کند، در حالیکھ بقیۀ ھفتھ را  و (خیش، گاو و غیره) کھ در واقع یا قانونا
کند، در این وضعیت ھنوز مسئلھ کامال روشن  روی زمین فئودال بدون ھیچ پاداشی کار می

در اینجا آن شکلی کھ کار اضافۀ اینجا یکی ھستند.  در است. بھرۀ ارضی و ارزش اضافھ
(زارع فقیری کھ  کارگر بھرۀ ارضی است نھ سود. اینکھ ،پرداخت نشده در آن تظاھر می کند

ضروری معاشش،  وسایل ورای مایحتاج خود را خود تأمین می کند) در اینجا چھ مقدار مازاد
کامالً  میتواند بدست آوردیعنی ورای آنچھ کھ ما در شیوۀ تولید سرمایھ داری دستمزد می نامیم، 

 بستگی دارد بھ اینکھ ساعت کارش در چھ تناسبی بھ ساعت کار برای خودش و ساعت کار
مازاد ورای وسایل برای فئودال تقسیم می گردد، اگر باقی اوضاع ثابت بمانند. این  اجباری

ضروری معاش کھ منشأ آن چیزی است کھ در شیوۀ تولید سرمایھ داری بمثابۀ سود پدیدار می 
اندازۀ بھرۀ ارضی تعیین می گردد، چیزی کھ در اینجا نھ تنھا یک اضافھ گردد کامال بر اساس 

صاحب  برایکار پرداخت نشده است بلکھ اینچنین نیز تظاھر می کند: اضافھ کار پرداخت نشده 
از زمین  {شرایط تولید} شرایط تولید، کھ در اینجا مساوی است با زمین و در آنجایی ھم کھ

فقط بھ عنوان ضمائم آنند. اینکھ تولید سرف باید عالوه بر معاشش برای جایگزینی  باشند مجزا
 ،دھای تولیدی یکسان باقی می مانشرایط کارش ھم کفایت کند، اوضاعیست کھ در ھمۀ شیوه

طبیعی است  یبلکھ بطور کلی شرط ،از شکل بخصوص شیوۀ تولید نیست پیآمدیزیرا کھ آن 
برای ھر نوع کار مستمر و قابل بازتولید، برای ھر تولید مستمری کھ ھمیشھ یک نوع بازتولید 

ً روشن است کھ در ھمۀ اشکالی کھ  .یعنی بازتولید شرایط عملکرد خودش ،ھم ھست ضمنا
وسایل تولید و شرایط کاری کھ برای تولید وسایل معاش » صاحب«ھنوز کارگر بی واسطھ 

خودش ضروری است می باشد، روابط مالکیتی می بایستی ھمزمان بھ عنوان رابطۀ بین ارباب 
یک عدم آزادی کھ می  ؛و رعیت پدیدار گردد، یعنی تولیدکنندۀ مستقیم ھمچون شخصی غیر آزاد

در اینجا بھ یک رابطۀ باج و خراجی استحالھ داده شود. تواند از یک رعیت با کار اجباری 
فرض بر این است کھ تولیدکنندۀ مستقیم صاحب ابزار تولید خودش است، صاحب شرایط مادی 
کاری کھ برای متحقق کردن کارش و تأمین وسایل معاشش ضروریند؛ او کشاورزی اش و 

استقالل از طریق اینکھ دھقانان  این صنعت خانگی متصل بھ آنرا بطور مستقل اداره می کند.
کوچک مثالً در ھند، در بین خود اشتراک تولید کم و بیش طبیعی ای را تشکیل می دھند، ملغی 
نخواھد شد، زیرا کھ این فقط استقاللی است در مقابل مالک اسمی زمین. تحت چنین شرایطی 

، حال بھ ھر شکلی، می کار اضافھ برای صاحب اسمی زمین تنھا از طریق اجبار غیر اقتصادی
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ای یا زراعی متمایز است، زیرا برده با شرایط تولید این از اقتصاد برده 44تواند تحمیل گردد.
بیگانھ کار می کند و نھ مستقل. پس در اینجا نیاز است بھ مناسبات وابستگی شخصی، عدم 

متصل باشد، ای بھ زمین ای، کارگر باید ھمچون ضمیمھآزادی شخصی، حال بھ ھر اندازه
بندگی بھ معنی واقعی کلمھ. اگر این نھ یک مالک زمین خصوصی بلکھ خود دولت است کھ بھ 

مانند مورد  –قرار می گیرد عنوان صاحب زمین و ھمزمان ھمچون اقتدار سیاسی در مقابلشان 
شکل  ند، یا ھم اینکھ ھیچ مالیاتی کھ از اینمیشو لذا بھرۀ ارضی و مالیات با ھم منطبق –آسیا 

بھرۀ ارضی متفاوت است، در کار نخواھد بود. تحت چنین شرایطی نیازی بھ فشار اقتصادی یا 
سیاسی شدیدتری از آنچھ کھ بطور مشترک بر ھمۀ مقیدین آن دولت وارد می آید نمی باشد. 

تمرکز یافتھ در  خود مالکیت ارضیدولت در اینجا مالک ارشد است. حاکمیت دولتی در اینجا 
ھیچ مالکیت ارضی خصوصی ای  مورد. اما از ھمین جھت نیز در این است ملی یمقیاس

  ھر چند کھ ھم تصاحب و ھم حق استفادۀ خصوصی و مشترک یافت می شود. ،موجود نیست
  

تولیدکنندۀ مستقیم از او  کار اضافۀ پرداخت نشدۀ ،آن تحتی کھ اآن شکل اقتصادی ویژه   
بالواسطھ از  مناسباتی کھ، اب و رعیت استمناسبات بین اربتعیین کنندۀ بیرون کشیده می شود، 
. اما بر دنتأثیر میگذاربر آن ای بنوبۀ خود بھ شکل تعیین کننده متقابأل خود تولید رشد یافتھ و

بنا صوص سیاسی آن، شکل بخ ھمچنینو لذا  ،اجتماع ھمین اساس نیز تمام فرماسیون اقتصادی
 بالواسطۀاسبات تولیدی رشد می کند. ھمیشھ در مناسبات شده است، چیزیکھ از درون خود من

 –مابین صاحبان شرایط تولید از یکطرف و تولیدکنندگان مستقیم از طرف دیگر است کھ 
مناسباتی کھ شکلش در ھر مورد ھمیشھ طبیعتاً مطابق است با یک پلۀ تکاملی مشخص از شیوۀ 

رونی، اساس نھفتۀ کل ساختار اجتماعی و راز د –کار و مطابق با نیروی مولدۀ اجتماعی کار 
از آنجا نیز شکل سیاسی ای کھ رابطۀ حق حاکمیت و وابستگی و بطور خالصھ آن شکل ویژۀ 

در ھر زمان را می توان پیدا کرد. این مانع از آن نمی شود کھ درست ھمان پایۀ اقتصادی  دولت
وت تجربی، شرایط طبیعی، بسبب اوضاع بسیار متفا –نظر شرایط اساسی درست ھمان از  –

یر و گوناگونی در روابط نژادی، تأثیرات تاریخی کھ از بیرون اثر می گذارند و غیره، نتواند تغا
دھد، چیزیکھ تنھا می تواند از طریق آنالیز این اوضاع مشخص تجربی درک نمود خود نشان 

  گردد.
از بھرۀ ارضی، الاقل یک چیز  ، این ساده ترین و ابتدایی ترین شکلیدر رابطھ با بھرۀ کار   

روشن است و آن اینکھ بھرۀ ارضی در اینجا شکل اولیۀ ارزش اضافھ است و با آن منطبق 
است. ضمناً در اینجا لزومی بھ آنالیز این امر آشکار نیست کھ ارزش اضافھ منطبق است با کار 

موجود است، از پرداخت نشدۀ دیگری، زیرا کھ این ھنوز در شکل آشکار و قابل لمس خود 
آنجائیکھ کار تولیدکنندۀ مستقیم برای خودش در اینجا ھنوز ھم در زمان و ھم در مکان مجزا از 

کار برای صاحب زمین بھ شکل بی واسطۀ خشن کار اجباری کار او برای مالک زمین است و 
زمین کھ می تواند بھرۀ » خصوصیت«برای شخص سوم پدیدار می گردد. ھمانگونھ نیز این 

ارضی بدھد، در اینجا بھ رازی آشکار و محسوس تقلیل یافتھ است، زیرا کھ این طبیعت کھ بھرۀ 
ارضی ببار می آورد، در اینجا ھمچنین نیروی کار انسانی کھ بھ زمین زنجیر شده است و آن 
مناسبات مالکیتی کھ دارندۀ نیروی کار را وادار می کند کھ نیروی کارش را سوای آنچھ کھ نیاز 
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ت تا وسایل ضروری معاشش را تأمین کند بکار گیرد را نیز ھمراه خود دارد. بھرۀ زمین اس
ً شامل تصاحب این مصرف نیروی کار توسط مالک زمین می باشد، چونکھ  اضافۀ مستقیما

در اینجایی کھ نھ  تولیدکنندۀ مستقیم سوای این بھرۀ ارضی دیگری بھ صاحب زمین نمی پردازد.
ھنوز شکل محسوس اضافھ  اضافھ بھرۀ ارضی با ھم یکسانند بلکھ ارزش تنھا ارزش اضافھ و

ھای طبیعی بھرۀ ارضی کھ شرایط و کار را دارا می باشد، در اینجا ھم شرایط و محدوده
. تولیدکنندۀ بی واسطھ می می باشندروشن  ، کامالً ھستندھای کار اضافھ بطور کل محدوده
لۀ نخست باید ھدر ویعنی ) شرایط طبیعی کارش، ٢و  ) دارای نیروی کار کافی باشد١بایست 

آن زمینی کھ می کارد بھ اندازۀ کافی ثمربخش باشد، خالصھ اینکھ بارآوری طبیعی کارش باید 
سوای آن کاری کھ برای تأمین وسایل ضروری معاشش  ،ای باشد کھ بتواند کاری مازادبھ اندازه

بھرۀ ارضی را می آفریند، برای این منظور اجبار الزم است، باز پس دھد. این امکان نیست کھ 
الزم است تا امکان را بھ واقعیت برساند. اما نمود این امکان بھ شرایط طبیعی ذھنی و عینی 
وابستھ است. در اینجا نیز چیز عجیبی وجود ندارد. اگر نیروی کار قلیل و شرایط طبیعی برای 

خواھد بود، اما ھمچنین از طرفی وسایل معاش کار ناچیز باشد، در نتیجھ کار اضافھ ھم کم 
تعداد نسبی آنھایی کھ کار اضافھ را استثمار می کنند و سرانجام تولیدکنندگان و از سوی دیگر 

ای کھ این کار اضافۀ ناقابل در آن برای آن قلیل مالکان استثمارگر تحقق بخشیده محصول اضافھ
  می شود نیز اندک خواھد بود.

  
این بدیھی است کھ  یبھرۀ کار در موردگر تمام دیگر اوضاع ثابت فرض شوند، سرانجام، ا   

کھ آیا تولیدکنندۀ بی واسطھ این ،دارد کار اضافھ یا اجباری میزان نسبتبطور کامل بستگی بھ 
قادر باشد وضع خود را بھبود بخشد، خود را متمول کند، مازادی ورای وسایل ضروری 

بخواھیم با عبارات کاپیتالیستی گفتھ باشیم، آیا او می تواند و اگر می معاشش ایجاد کند، و یا اگر 
چھ حد برای خود سودی تولید خواھد کرد، بھ سخنی دیگر مازادی ورای دستمزد خودش  تاتواند 

کھ او خود تولید می کند. اجاره بھا در اینجا شکل نرمال، فراگیر و می توان گفت قانونی کار 
صرفنظر از دیگر  یعنی در اینجا ،دارد بسیار فاصلۀی ورای سود بودن اضافھ است و از مازاد

نچنین سودی بلکھ بر دستمزد بودن، و لذا نھ تنھا بزرگی ای یورای ھر نوعی مازاد اوضاع،
ای کھ دارد یعنی بستگی بھ اندازۀ آن کار اضافھ ی، بستگی بھ اندازۀ بھرۀ کارحتی موجودیت آن

  ک زمین بایست انجام گیرد.ھمچون کار اجباری بنفع مال
از آنجائیکھ تولیدکنندۀ بی واسطھ در اینجا نھ مالک بلکھ فقط تصاحب کنندۀ زمین است و تمام    

اش بطور قانونی متعلق بھ مالک زمین است، لذا برخی تاریخدانان از اینکھ در چنین کار اضافھ
ً برای یک دھقان کھ تحت کار اجباری است یا  سرف امکان توسعۀ مستقل یک شرایطی اساسا

اند. اما این واضح است کھ تحت شرایط ابتدایی دارایی و ثروت نسبی ھست، اظھار شگفتی کرده
ای کھ این مناسبات تولید اجتماعی و شیوۀ تولید منطبق با آن بر آن بنا شده، آداب و تکامل نیافتھ

ً آشکار است کھ در  اینجا ھمچون ھمیشھ در و سنن نقش بسیار بزرگی بازی می کنند. ضمنا
ا تقدیس کرده و محدودیتھایی را کھ از جامعھ این در منفعت حاکمان است کھ قوانین موجود ر

بخشند. ھنگامی کھ بازتولید  اند را ھمچون قانون مشروعیتدهطریق آداب و رسوم ایجاد ش
م و مرتب آن است بھ مرور زمان شکلی منظ اساسپایۀ یک اوضاع معین و مناسباتی کھ  مستمر

این بخودی خود بوقوع خواھد پیوست؛ این نظم  ھای دیگربھ خود بگیرد، صرفنظر از ھمھ چیز 
ھر شیوۀ تولیدی است کھ بخواھد ثبات اجتماعی بخود بگیرد و  ناگزیرو قاعده خود از عناصر 

 است برای شکلیخود را از قید اتفاقی و دلبخواھی بودن خالص کند. قاعده و نظم درست ھمان 



اتفاقی بودن. این شکل را ھنگامیکھ  وثبات اجتماعی آن و برای رھایی نسبی اش از قید تصادفی 
پروسۀ تولید و روابط اجتماعی متناسب با آن در وضعیتی دائمی، دوباره و دوباره خود را 
بازتولید می کنند، کسب می کند. اگر این برای مدتی ادامھ پیدا کند، این نظم خود را ھمچون 

رسم مستحکم کرده و سرانجام ھمچون قانونی آشکار تصویب می شود. از آنجائیکھ  وت عاد
ھمۀ نیروھای بارآور  برایشکل این کار اضافھ، کار اجباری، بر پایۀ اوضاعی تکامل نیافتھ 

طبیعی است کھ آن {اضافھ کار} لذا وۀ کار بنا شده است، تماعی کار و اشکال ابتدایی خود شیاج
تولیدی در مقایسھ با اوضاعی تحت شیوۀ چکتری از کل کار تولیدکنندۀ مستقیم را بخش بسیار کو

. فرض بگیریم کھ کار اجباری برای تحت تولید سرمایھ داری، بھ یغما ببردتوسعھ یافتھ بویژه 
شده بالغ بر دو روز در ھفتھ بوده باشد. لذا این دو روز در ھفتھ کار اجباری مقرر  ابتدائأمالک 

ً انی ثابت اند، میز اند، شده. اما بارآوری  فرمانیا  ثبت شدهِ  تنظیم شده توسط قانونِ حکما
کھ با پیشرفت  متغییر است، میزانیروزھای دیگر ھفتھ کھ تولیدکنندۀ مستقیم در اختیار دارد، 

تجربۀ او می بایست تکامل پیدا کند؛ ھمانند احتیاجات جدیدی کھ او خواھد شناخت، ھمچون 
مبنی بر اینکھ او این بخش از نیروی ھر چھ بیشتری برای تولیدش و تضمین توسعۀ بازار 

، اینھا او را بھ گسترش بیشتر این نیروی کار تحریک خواھد خواھد داشتکارش را در اختیار 
کرد. ھم زمان نباید فراموش کرد کھ مصرف این نیروی کار محدود بھ کشاورزی نبوده، بلکھ 

می شود. امکان توسعۀ اقتصادی معینی در اینجا فراھم است،  مھ شامل صنعت خانگی روستایی
  و غیره. نژادی موروثیالبتھ بستھ بھ تناسب اوضاع، مشخصات 

  
 بھرۀ محصولی {اجاره بھای جنسی} -٣

  
تبدیل اجارۀ کاری بھ اجارۀ جنسی، از نظر اقتصادی تغییری در ماھیت بھرۀ ارضی نمی    

ی کھ ما در اینجا بررسی می کنیم عبارتست از اینکھ آن دھد. ماھیت بھرۀ ارضی در این اشکال
تنھا شکل حاکم و نرمال ارزش اضافھ، یعنی کار اضافھ، است؛ این مجدداً بدین شکل بیان می 

ایست، کھ تولیدکنندۀ ، یا تنھا محصول کار اضافھایستاضافھ کارگردد کھ بھرۀ ارضی تنھا 
کھ در  شرایط کار مالکولید خویش است باید بھ شرایط کار الزم برای بازت صاحبمستقیم کھ 

بدھد و اینکھ از میان ھمۀ شرایط کار این تنھا زمین  ، یعنی زمین،این اوضاع ھمھ چیز است
است کھ در مقابل او {تولیدکنندۀ مستقیم} بمثابۀ مالکیتی بیگانھ، مستقل از او و شخصیت یافتھ 

سعھ یافتھ ترین شکل و شکل حاکم بھرۀ ارضی در مالک، می ایستد. آنجاییکھ بھرۀ محصولی تو
{بھرۀ ارضی} یعنی بھرۀ کاری کھ باید  است، کم و بیش ھمیشھ ھمراه است با بقایای شکل قبلیِ 

بطور مستقیم بھ صورت کار ارائھ شود، یعنی کار اجباری، صرفنظر از اینکھ مالک زمین 
االتری از مدنیت نزد شخصی خصوصی یا دولت باشد. اجاره بھای جنسی مستلزم پلۀ ب

این  تولیدکنندۀ مستقیم می باشد، یعنی پلۀ باالتری از توسعھ در کارش و در جامعھ بطور کل.
خود را از اشکال پیشین بدینگونھ مجزا می کند کھ اضافھ کار دیگر نمی بایست بشکل طبیعی آن 

مایندگان او انجام ارائھ شود، و در ضمن دیگر تحت نظارت مستقیم و اجبار مالک زمین و یا ن
نمی گیرد؛ او حاال دیگر این اضافھ کار را با مسئولیت خود، تحت اجبار قدرت شرایط بجای 
اجبار مستقیم، از طریق مصوبات قانونی بجای شالق، پرداخت خواھد کرد. اضافھ تولید بمعنی 

لق بھ خود و بروی کشتزاری کھ در واقع متع مستقیمتولیدی ورای نیازھای ضروری تولیدکنندۀ 
اوست، زمینی کھ او خود استفاده می کند، بجای کار ھمچون گذشتھ بروی زمین مالک در کنار 
و جدا از زمین خودش، این اکنون دیگر بھ قانونی بالمنازع تبدیل شده است. تولیدکنندۀ مستقیم 



خشی در این رابطھ بطور کم و بیش آزاد بروی مصرف زمان کار خود تسلط دارد، ھر چند کھ ب
ھمچون گذشتھ بدون ھیچگونھ  –در آغاز تمام بخش مازاد این زمان کار  –از این زمان کار 

؛ تنھا با این تفاوت کھ مالک حاال دیگر این سھم را نھ بھ گیرد جبرانی بھ مالک زمین تعلق می
 عنوان زمان کار مستقیم، بلکھ بھ عنوان آن محصولی کھ کار در آن تحقق بخشیده شده، یعنی در

کار  ترتیبفرم طبیعی آن، دریافت می کند. آن گسست ناگوار، انقطاعی کھ بستھ بھ چگونگی 
، ١اجباری بروی زمین مالک می توانست کم و بیش ایجاد مزاحمت کند (رجوع کنید بھ جلد 

ر شکل خالصش )، در اینجا دیگر متوقف می شود، جائیکھ اجاره بھای جنسی د٢، جزء ٨فصل 
تداوم ھنوز جائیکھ بعضی کارھای اجباری در کنار بھرۀ جنسی آن و یا الاقل،نمایان می گردد، 

. کار تولیدکننده برای خودش اه در طول سال تقلیل داده می شودبھ چند فاصلۀ زمانی کوت ،دارند
و کارش برای مالک زمین دیگر بطور محسوس در زمان و مکان از ھم مجزا نیستند. الزمۀ 

ھای آن می الصش ھنوز اقتصاد طبیعی است، ھر چند کھ باقیماندهاین بھرۀ جنسی در شکل خ
ھای تولید و روابط تولیدی پیشرفتھ تر کشیده شوند، بھ بیانی دیگر، الزمۀ توانند بھ درون شیوه

ً غالب آن این است کھ شرایط تولید ھنوز بطور کامل یا از خود آن اقتصاد ایجاد شوند، از تولید  ا
بران و بازتولید گردند. ھمچنین پیش فرض آن این است کھ صنعت خانگی ناخالص آن مستقیماً ج

را تشکیل می دھد، روستایی در جوار کشاورزی پدیدار گردد؛ مازاد محصول کھ بھره 
تلفیق کار خانوادگی در کشاورزی و صنعت، صرفنظر از اینکھ اجارۀ جنسی  محصولیست از

ھمانگونھ کھ معموالً در قرون  ،ل می شدکم و بیش می بایست از محصوالت پیشھ وری تشکی
وسطی بود و یا اینکھ می بایست فقط بشکل محصول کشاورزی عرضھ می شد. در این شکل از 
بھره، اجارۀ جنسی کھ کار اضافھ در آن مادیت یافتھ، بھیچوجھ الزم نیست کھ تمام مازاد کار 

تولیدکننده در اینجا  کاری بھایاجاره خانوادۀ روستایی را دربر بگیرد. برعکس در مقایسھ با 
فضای بیشتری برای کسب کار مازاد کھ محصولش بھ خود او تعلق می گیرد دارد، بعالوۀ 

ً باوسایل ضرورمحصول کاری کھ بایست  این شکل از بھره  ی معاش او را تأمین کند. ضمنا
 دد، و یا بھیدگران مستقیم پدیدار می گر{جنسی} تفاوتھای بزرگتری در وضعیت اقتصادی تول

امکان آن ایجاد شده است و ھمچنین امکان اینکھ این تولیدکنندۀ مستقیم ابزاری را کسب  حالھر 
کند کھ بتواند خود کار دیگری را مستقیماً استثمار کند نیز موجود است. اما ما با این در اینجا کھ 

ما نمی توانیم بھ سر و کارمان با اجارۀ جنسی در شکل خالص آن است، کاری نداریم؛ کالً 
و آمیختھ شود، بپردازیم. از طریق  تقلبترکیبات بیشماری کھ اجاره می تواند بھ خود بگیرد، 

بھرۀ جنسی کھ با نوع خاصی از محصول و تولید عجین است، توسط ارتباط ضروری آن با 
ً کاملی کھکشاورزی و صنعت خانگی، از  د، بھ خانوادۀ دھقان می دھ طریق خودکفایی تقریبا

و بطور  –توسط استقاللش از بازار و از حرکات تاریخی و تولیدی در قسمتھای دیگر اجتماع 
ای خالصھ از طریق کاراکتر اقتصاد طبیعی در کل، این شکل بسیار مناسبی است بعنوان پایھ

در اینجا ھمچون شکل  .برای اوضاع اجتماعی ایستا، از آن نوعی کھ ما مثالً در آسیا می یابیم
ی، اجاره کاری، بھرۀ ارضی شکل معمول ارزش اضافھ و در نتیجھ اضافھ کار است، یعنی قبل

 ھر چند کھ او دیگر –برای ھمۀ مازاد کاری کھ تولیدکنندۀ مستقیم بدون جبران و در واقع باجبار 
باید بھ صاحب مھمترین شرایط کارش، یعنی  – بھ شکل خشن قدیمی اش مواجھ نیست با اجباری

اگر ما بھ فرض غلط بتوانیم آن سھم از کار تولیدگر مستقیم را کھ  –اخت نماید. سود زمین، پرد
آنقدر در تعیین  –مازادی بر کار ضروری اوست و او برای خودش نگھ می دارد، سود بنامیم 

اجارۀ جنسی کم تأثیر است کھ برعکس در پس پشت اجارۀ جنسی نمو کرده و محدودۀ طبیعی 
بزرگ باشد کھ بازتولید شرایط کار و  می بیند. بھرۀ جنسی می تواند چنانخود را در میزان آن 



حتی بازتولید ابزار تولید در خطر بیافتد. تکامل تولید در چنین وضعی کم و بیش غیرممکن 
خواھد بود و تولیدکنندگان مستقیم بھ حداقل فیزیکی وسایل معاش ضروری تقلیل داده می شوند. 

 کشورموجود باشد و توسط  –اجارۀ جنسی  –می دھد کھ این شکل  این بویژه در آنجایی رخ
  تجاری فاتح مورد سوء استفاده قرار گیرد، مثالً انگلیسی ھا در ھند.

  
  اجاره بھای پولی {نقدی} -۴

  
برخالف بھرۀ ارضی صنعتی و تجاری کھ بر پایۀ شیوۀ تولید در اینجا، ما از اجارۀ پولی،    

ا مازادی بر میانگین سود ھستند، آن بھرۀ ارضی ای را می فھمیم تنھ استوارند وسرمایھ داری 
کھ از اجارۀ جنسی تنھا با یک تغییر فرم برآمده است، ھمانگونھ کھ اجارۀ جنسی در زمان 
خودش یک اجارۀ کاری تغییر یافتھ بود. بجای محصول باید تولیدکنندۀ مستقیم در اینجا بھ 

خصوصی) قیمت محصول را پرداخت کند. مازادی صاحب زمین (چھ دولت باشد و چھ صاحب 
 پولیاز محصول در شکل طبیعی اش دیگر کفایت نمی کند؛ باید از این شکل طبیعی بھ شکل 

تغییر داده شود. ھر چند کھ تولیدگر مستقیم ھنوز خود بھ تولید بزرگترین بخش وسایل معاشش 
ال تغییر داده شود، بھ عنوان کاال ادامھ می دھد، اما اکنون می بایست بخشی از محصولش بھ کا

تولید گردد. ھمۀ کاراکتر شیوۀ تولید بطور کم و بیش دگرگون می گردد. استقالل خود را از 
مخارج  ھای تولید کھ حاال شاملاز ارتباط اجتماعی نیست. سھم ھزینھ د و دیگر رھادست می دھ

ین بسیار قطعی است کھ آن ، سرنوشت ساز می شود؛ در ھر صورت اپولی کم و یا زیادی است
چھ مقدار از بخشی دیگر کھ از یک  ،بخشی از محصول ناخالص کھ باید بھ پول مبدل گردد

طرف دوباره باید بھ عنوان وسیلۀ بازتولید عمل کند و از طرف دیگر بھ عنوان وسیلۀ معاش 
ھمانی است  –کھ بھ تدریج تحلیل می رود  –مستقیم، بزرگتر است. بھ ھر جھت اساس این بھره 

تولیدکنندۀ مستقیم حاال نیز ھمچون آنرا تشکیل می دھد، بود.  سرآغازکھ پایۀ بھرۀ جنسی کھ 
مھمترین  گذشتھ میراث دار یا بھ نحوی سنتاً تصاحب کنندۀ زمین است و باید بھ ارباب کھ مالک

تسلیم شرط تولید اوست، مازادی، کار اجباری ای، یعنی کاری پرداخت نشده و بدون جبران 
تصاحب نماید و او آنرا بشکل یک اضافھ محصولی کھ بھ پول تبدیل شده است تحویل می دھد. 

 ای کشاورزی و دیگر اموال کھ پیش از اینابزارھمانند مانند دیگر شرایط کار، سوای زمین، 
، نخست بھ شکل حقیقی و بعداً اموال تولیدکنندۀ مستقیم شده اند تحت اشکال پیشین مبدل بھ

نین در شکل حقوقی و این امر بھ مراتب باالتری پیش فرض شکل اجاره بھای پولی قرار ھمچ
. تغییر از اجاره بھای جنسی بھ پولی کھ در ابتدا بھ شکل پراکنده رخ می داد و بعدھا می گیرد

اش توسعۀ قابل توجھی از تجارت، صنعت در شھرھا، تولید کم و بیش در مقیاس ملی، الزمھ
ھمچنین پیش فرض آن وجود یک قیمت و در نتیجھ ھمچنین گردش پول می باشد.  کاالیی در کل

ً بھ ارزششان فروختھ شوند می باشد، چیزیکھ تحت  بازار برای محصوالت و اینکھ آنھا تقریبا
اشکال قدیمی تر بھ ھیچوجھ الزامی نبود. در اروپای شرقی ھنوز این دگردیسی بخشاً در جلوی 

کھ این امر بدون میزانی از تکامل بارآوری کار اجتماعی چقدر امکان چشم ما رخ می دھد. این
ناپذیر می باشد را تالشھای ناموفقی بھ اثبات می رساند کھ در زمان قیصر روم در این جھت 
انجام گرفت و بازگشت دوباره بھ اقتصاد طبیعی بعد از اینکھ تالش می شد کھ در ھمھ جا الاقل 

کھ بھ عنوان مالیات دولتی موجودیت داشت بھ اجارۀ پولی مبدل آن بخشی از بھرۀ ارضی را 
کنند. ھمین مشکالت انتقالی را می توان مثالً در فرانسۀ قبل از انقالب مشاھده کرد، جائیکھ 

  ھای اشکال پیشین مخلوط و قلب شده بود.اجاره بھای پولی با باقیمانده



ز اجاره بھای جنسی و در تقابل با آن، ای ااجاره بھای پولی بھ عنوان شکل دگردیس شده   
بھرۀ ارضی می باشد کھ ما تا بھ اینجا ای از آن نوع آخرین شکل و ھمچنین شکل تحلیل رونده

یعنی بھرۀ ارضی بمثابۀ شکل نرمال ارزش اضافھ و کار اضافۀ پرداخت نشده ایم، بررسی کرده
نوع بھره در شکل خالص خود، کھ می بایست بھ صاحب شرایط تولید واگذار می گردید. این 

ھمچون اجاره بھای کاری و جنسی، مازادی بر سود نمی باشد. بھ پیرو مفھومش، سود را در 
ای از کار مازاد در جوار این بھره تا آنجا کھ سود واقعاً بھ عنوان بخش ویژه خود فرا می گیرد.

این  ز حد و حدود نرمالیمی تر بھره ھنوپدیدار می گردد، این بھرۀ پولی ھمچون شکلھای قد
جنینی سود خواھد بود، سودی کھ تنھا در شرایطی می تواند تکامل یابد کھ امکان استثمار شکل 

ای کھ اجاره بھای و بھره بری از مازاد کار خویش یا کار دیگری، کھ بعد از انجام کار اضافھ
 ً سودی در جوار این بھرۀ  پولی را نمایندگی می کند باقی می ماند، موجود می باشد. اگر واقعا

 بھره است، بلکھ برعکس این بھره است کھ محدودۀپولی پدیدار گردد، لذا این سود نیست کھ 
ذکر شد، اجاره بھای پولی ھمچنین شکل تحلیل  قبألکھ  محدودۀ سود می باشد. اما ھمانگونھ

 ارزشداً با آن بھرۀ ارضی است کھ تا بحال بررسی شده است: بھرۀ ارضی ای کھ مشھو روندۀ
اضافی  ارزشاضافھ و کار اضافھ منطبق است، یعنی بھرۀ ارضی ای کھ شکل نرمال و حاکم 

  است.
صرفنظر از تمامی اشکال  –اجاره بھای پولی می بایست در مرحلۀ بعدی تکامل خود    

یا یا بھ تبدیل زمین بھ ملک دھقان آزاد  –بینابینی، مثالً دھقان خردی کھ کشاورز مستأجر است 
منتھی پرداخت می کند،  سرمایھ داربھ شکل بھرۀ ارضی شیوۀ تولید کاپیتالیستی کھ اجاره دار 

  گردد.
ھمگام با تسلط اجاره بھای پولی، روابط عادی و مرسوم مابین زیردستانی کھ بخشی از زمین    

دی شده و ای کامالً پولی، قراردارا تصاحب کرده و می کارند با مالک زمین اجباراً بھ رابطھ
تعیین شده توسط قوانین تثبیت شدۀ جاری، تبدیل می گردد. مطابق با طبیعت موضوع ھم آن 
کشاورز تصاحب کننده نیز تنھا بھ یک مستأجر تبدیل می گردد. در صورت مزاحم بودن دیگر 
روابط عمومی تولیدی این تبدیالت از یکسو بتدریج باعث سلب مالکیت از دھقانان تصاحب 

تاکنونی زمین و جایگزینی آنھا با مستأجران سرمایھ دار می شود و از سوی دیگر باعث  کنندۀ
ای خود را خریداری کرده و حق مالکیت کامل آن می شود کھ تصاحب کنندۀ تاکنونی دیون بھره

زمینی را کھ می کارد کسب کرده و بھ دھقانی مستقل مبدل شود. در ضمن این دگردیسی بھرۀ 
ای از ھمراه است با بلکھ حتی جلودار تشکیل طبقھپولی نھ تنھا بھ ناچار جنسی بھ بھرۀ 

در کھ خود را برای پول بھ استخدام دیگران درمی آورند.  است یکارگران روزمزد فاقد مالکیت
مایان می گردد، نزد حین این دوران تکوین، جایی کھ طبقۀ جدید ھنوز بھ شکل پراکنده ن

می پردازند مرسوم می شود کھ کارگران مزدی کشاورزی را بھ تر کھ بھره  ھمرفکشاورزان 
تر  ھمرفخودشان بھ استثمار بکشند، ھمانگونھ کھ در دوران فئودالھا سرفھای کشاورز خرج 

خود دارای سرف بودند. از این راه آنھا بھ تدریج امکان جمع آوری ثروت و تبدیل شدن بھ 
ز میان ھمین تصاحب کنندگان زمین کھ خود کار می سرمایھ داران آینده را کسب می کنند. لذا ا

می شود کھ تکاملشان مستلزم تکامل عمومی تولید  ھای اجاره داران سرمایھ دار زدهکنند جوانھ
سرمایھ داری در خارج از کشاورزی می باشد. این طبقھ، ھنگامی کھ شرایط بخصوص و 

ھنگامیکھ پول ارزشش  قرن شانزدھممیکند، ھمانند انگلیس در بھ سرعت رشد  مناسب مدد کنند
کمتر و کمتر می شد و با قراردادھای اجاری دراز مدت کھ مرسوم بود باعث ثروتمند شدن 

  .اجاره داران بھ خرج مالکان زمین شد



بھ عالوه: ھنگامیکھ بھرۀ ارضی شکل اجارۀ پولی بخود می گیرد و لذا رابطۀ بین کشاورز    
تحولی کھ تنھا در  –ای کامالً قراردادی تبدیل می شود بطھبھره پرداز و مالک زمین بھ را

صورتی امکان پذیر است کھ از قبل مرحلۀ نسبتاً باالیی از تکامل در بازار جھانی، بازرگانی و 
ً آغاز  –ھای مانوفاکتوری موجود باشد کارخانھ اجاره دادن زمینھا بھ سرمایھ داران نیز لزوما

ای اند و حاال سرمایھبیرون از کشاورزی مشغول بوده درابحال می گردد، سرمایھ دارانی کھ ت
کسب و کار کاپیتالیستی را کھ از قبل در شھر  از آن نوع و لذااند را کھ در شھر کسب کرده
محصوالت تنھا بھ شکل کاال و  تولید منتقل می کنند، یعنی کشاورزیتکامل یافتھ است بھ مناطق 

این شکل تنھا در آن کشورھایی می تواند قانون عمومی  .اضافھ منحصراً برای کسب ارزش
اند. انتقال از شیوۀ تولید فئودالی بھ سرمایھ داری بر بازار جھانی مسلط بوده ھنگامگردد کھ در 

ھنگامیکھ اجاره دار سرمایھ دار ھمچون رابط میانی بین صاحب زمین و کشتکار واقعی زمین 
کھ از شیوۀ قدیمی تولید روستایی برخاستھ بود از ھم می  پدیدار می گردد، لذا تمام آن روابطی

اجاره دار سرمایھ دار فرماندھی واقعی این کشاورزان را بدست می گیرد و بھ استثمارگر پاشند. 
حال آنکھ صاحب زمین تنھا رابطۀ مستقیمش با اجاره دار واقعی کارشان مبدل می گردد، 
در نتیجھ ماھیت بھرۀ ارضی نیز  پولی و قراردادی. ای کامالً سرمایھ دار می باشد. یعنی رابطھ

چیزیکھ بخشاً حتی برای اشکال قدیمی تر نیز  ،تصادفی کامأل و أواقعمتحول می گردد، نھ تنھا 
از شکل نرمال  کھ در شکل شناختھ شده و غالب آن معمولبلکھ ھمچنین بطور  ،رخ داده بود

آن اضافھ کاری کھ استثمارگر سرمایھ دار بھ ارزش اضافھ و کار اضافھ بودن بھ مازادی از 
شکل سود برای خود کسب می کند سقوط می کند؛ ھمانگونھ کھ اکنون اوست کھ ھمۀ اضافھ 
کار، سود و مازاد سود را بیرون می کشد و آن را در شکل کل اضافھ محصول بھ خود 

کھ او بھ کمک سرمایۀ  اختصاص داده و بھ پول تبدیل می کند. تنھا مازادی از این اضافھ ارزش
خود بھ شکل استثمار مستقیم از کارگر کشاورزی بیرون کشیده است را بھ صاحب زمین بھ 
صورت بھرۀ ارضی تسلیم می کند. کم و زیادی مقدار این تسلیم از جانب سرمایھ دار بھ مالک 

لمرو زمین بھ عنوان یک میانگین و بمثابۀ یک حد، توسط آن سود متوسطی کھ سرمایھ از ق
تولیدی بیرون از کشاورزی ایجاد می کند و توسط قیمتھای تولیدی محصوالت غیرکشاورزی 
کھ توسط این متوسط سود تنظیم می گردند، تعیین می شود. از شکل معمول ارزش اضافی و 

کشاورزی، مازادی ورای  ی ویژۀمازاد است بھکار اضافی اکنون بھرۀ ارضی دیگر تبدیل شده 
اضافھ کھ سرمایھ از قبل و بھ عنوان سھم نرمالش مدعی آن است. اکنون دیگر آن بخش از کار 

نھ سود بجای بھرۀ ارضی شکل نرمال ارزش اضافھ است. بھرۀ ارضی ھنوز بھ موجودیت خود 
بھ عنوان ارزش اضافی بطور عام بلکھ بمثابۀ مشتقی از آن، مازاد سود، ادامھ داده و در 

ب می کند. احتیاجی نیست کھ شرح دھیم کھ مطابق با این مواردی خاص موجودیتی مستقل کس
تحول چگونھ تحولی تدریجی در خود شیوۀ تولید بوقوع می پیوندد. این از قبل بھ وضوح از این 
حقیقت نمایان است کھ برای اجاره دار سرمایھ دار نرمال است کھ محصوالت کشاورزی را بھ 

زی از این کاالھا بھ عنوان ابزار معیشت برای او عنوان کاال تولید کند و تنھا یک بخش ناچی
عمل می کند، حال آنکھ قبالً فقط مازاد وسایل معیشتش بھ کاال مبدل می شدند. حال دیگر این 

  .کھ کار کشاورزی را زیر تسلط و بارآوری خود دارد بلکھ سرمایھ است زمین نیست
  
در خارج از روابط روستایی  وسط}{سود مت سود متوسط و قیمت تولید تنظیم شده توسط آن   

یعنی در بازرگانی و مانوفاکتور شھری ایجاد می شوند. سود کشاورز بھره پرداز بھ عنوان 
چون رابطۀ او با مالک زمین رابطۀ کاپیتالیستی نیست. تا  ،کننده در آن شرکت نمی کند متعادل



ل ضروری معاشش کسب می آنجائیکھ او بھ سودی دست می یابد یعنی اینکھ مازادی ورای وسای
 ر دیگری، این امر در پس پشت مناسباتکند، چھ از طریق کار خود و یا از طریق استثمار کا

اندازۀ این سود نیست کھ بھرۀ ارضی را  ،معمول رخ می دھد، و صرفنظر از چیزھای دیگر
تعیین  تعیین می کند بلکھ برعکس اندازۀ این سود از طریق بھرۀ ارضی کھ حدی برای آن است

می گردد. نرخ باالی سود در قرون وسطی تنھا بدلیل ترکیب پائین سرمایھ، جائیکھ عنصر 
متغییر کھ صرف دستمزد می شد مسلط بود، نبود. بلکھ این ھمچنین بدلیل آن بود کھ شھر با 
کالھبرداری از روستا بخشی از بھرۀ ارضی مالک زمین و درآمد تبعۀ او را بھ خود تخصیص 

اگر روستا در قرون وسطا شھر را از نظر سیاسی استثمار می کرد، در عوض ھر کجا می داد. 
کھ فئودالیسم با تکامل استثنائی شھر از ھم فرو نپاشیده بود، مانند ایتالیا، شھر روستا را در ھمھ 
جا و بدون استثناء از نظر اقتصادی از طریق قیمتھای انحصاریش، سیستم مالیاتیش، سازمان 

  از طریق فریبکاری مستقیم و رباخواری بازرگانان استثمار می کرد. اصنافش و
می توان متصور شد کھ تنھا ورود اجاره دار سرمایھ دار بھ تولید کشاورزی خود دلیل کافی    

است برای اینکھ قیمت محصوالت زمین کھ از دوران دیرین یا الاقل ھمزمان با این ورود، 
، در باالی قیمت تولید کاالھای صنعتی قرار داشتھ رده استشکلی از بھرۀ ارضی را پرداخت ک

قیمت انحصاری خود رسیده است و یا بھ این  رفیعحال چھ بھ این دلیل کھ آن بھ نقطۀ باشد، 
خاطر کھ آن بھ ارزش محصوالت کشاورزی صعود کرده است و این ارزش در حقیقت باالی 

قرار دارد. زیرا کھ اگر اینچنین نبود در نتیجھ  قیمت تولید کھ توسط میانگین سود تنظیم می گردد
اجاره دار سرمایھ دار با این قیمتھای موجود برای محصوالت کشاورزی ھرگز نمی توانست 
نخست سود متوسط را از قیمت این محصوالت مادیت بخشد و از ھمان قیمت نیز مازادی از این 

وان اینگونھ نتیجھ گیری کرد کھ نرخ سود را بھ شکل بھرۀ ارضی پرداخت کند. از اینجا می ت
سود معمول کھ راھنمای اجاره دار سرمایھ دار در ھنگام عقد قرارداد با مالک زمین بوده است، 
در ھنگام تشکیل دربرگیرندۀ بھرۀ ارضی نبوده و لذا موقعی کھ آن {نرخ سود معمول} نقش 

را پیدا کرده و بھ مالک زمین  تنظیم کننده برای تولید کشاورزی را آغاز می کند، این مازاد
  موضوع را با این متد متداول توضیح می دھد، اما: 44a پرداخت می کند. مثالً رودبرتوس

دخول سرمایھ بھ کشاورزی بمثابۀ قدرتی مستقل و رھبر آناً و ھمھ گیر رخ نمی دھد بلکھ  ،اوالً 
 ست کشاورزی واقعیردد. در وحلۀ نختدریجی و در قلمروھای تولیدی بخصوص پدیدار می گ

ھای تولیدی ای ھمچون پرورش احشام، بویژه پرورش گوسفند کھ را احاطھ نمی کند بلکھ شاخھ
تولید اصلی اش، پشم، در مراحل آغازین رشد صنعت مدام قیمت بازاری ورای قیمت تولیدش 

لستان در در انگ ایجاد می کرد ولی بعداً این قیمت ھموار گردید، را دربر می گیرد. آنگونھ کھ
  قرن شانزدھم بود.

 ً ، از آنجائیکھ تولید سرمایھ داری در آغاز تنھا بھ شکل پراکنده پدیدار می گردد، لذا نمی دوما
توان ایرادی بھ این برداشت گرفت کھ آن {تولید کاپیتالیستی} در آغاز تنھا آن نوع زمینھایی را 

کانی ویژه شان در کل قادر بھ دربر می گیرد کھ بدلیل حاصلخیزی بخصوص شان یا موقعیت م
  پرداخت بھرۀ تفاضلی می باشند.

 ً ، حتی اگر فرض بگیریم کھ در ھنگام ورود این شیوۀ تولید بھ کشاورزی قیمت محصوالت سوما
و ملزومۀ این فرض در واقع افزایش تقاضا از جانب  –زراعی در باالی قیمت تولید بوده باشد 

                                                 
44a  -  ١۵١و  ١٠٢-٧، بخش دوم، صفحھ ٢۶تئوریھای ارزش اضافھ، کارل مارکس، جلد  دیتز،چاپ بھ -
  ناشر  –رجوع کنید.  ١٣٩



با این حال  –در انگلیس بود  ١٧در ثلث آخر قرن شھر می باشد، ھمانگونھ کھ بدون شک 
ای کھ سرمایھ تنھا خود را تابع ھنگامیکھ این شیوۀ تولید تا حدودی خود را از آن مرحلھ

ھای تولید کھ ھای کشاورزی و کاھش ھزینھکشاورزی می کند رھانید و زمانیکھ بھبودی شیوه
وقوع پیوست، لذا با یک واکنش، یک افت در الزاماً با تکامل این شیوۀ تولید گره خورده است ب

قیمت محصوالت کشاورزی، تعادل {قیمت} برقرار خواھد شد، ھمانگونھ کھ در ثلث اول قرن 
  در انگلستان رخ داد. ھجدھم

پس با این شیوۀ مرسوم نمی توان بھرۀ ارضی را بھ عنوان مازادی ورای سود میانگین    
رۀ ارضی در آغاز تحت کدامین شرایط تاریخی پدیدار توضیح داد. صرفنظر از اینکھ این بھ

گردد، زمانیکھ ریشھ دواند دیگر بعد از آن تنھا می تواند تحت آن شرایط مدرنی کھ توضیح داده 
  شد موجودیت داشتھ باشد.

نھایتاً، در رابطھ با تبدیل اجاره بھای جنسی بھ اجارۀ پولی باید متذکر شد کھ ھمگام با آن،    
ری شدن بھره، قیمت زمین و قابلیت انتقال و بیگانھ شدن زمین عنصری اساسی است سرمایھ دا

و بواسطۀ آن نھ تنھا کشاورز بھره پرداز قدیمی می تواند بھ کشاورزی مستقل و مالک تبدیل 
گردد، بلکھ ھمچنین شھرنشینان و دیگر کسانی کھ پول در بساط دارند می توانند زمین خریداری 

کشاورزان و سرمایھ داران اجاره دھند و از بھرۀ زمین بمثابۀ بھرۀ کاپیتال  کرده و آن را بھ
سرمایھ گذاری شده شان بھره مند شوند. لذا این شرایط نیز بھ دگرگونی شکل قدیمی استثمار، 

  رابطۀ بین مالک و کشاورز واقعی زمین و خود بھرۀ ارضی کمک می کند.
  

  زیو مالکیت قطعھ زمین کشاور *پنج یک کاری -۵
  

  ایم.در اینجا بھ پایان تقسیم بندی مراحل تکامل تاریخی بھرۀ ارضی رسیده   
اجارۀ کاری، اجارۀ جنسی، اجارۀ نقدی (کھ تنھا شکل  –در تمام این اشکال بھرۀ ارضی 

ھمیشھ مفروض است کھ آنکھ بھرۀ ارضی می پردازد،  –ای از بھرۀ جنسی است) دگرگون شده
ً بھ دۀ واقعی زمین است کھ کار اضافۀ پرداخت نشدهتصاحب کننده و زراعت کنن اش مستقیما

مالک زمین می رسد. حتی برای آخرین شکل یعنی بھرۀ نقدی تا آنجا کھ در قالب اصیل خود 
ای از اجارۀ جنسی، این نھ تنھا ممکن است پدیدار می گردد یعنی ھمچون شکل دگرگون شده

فرمی انتقالی از شکل آغازین بھرۀ ارضی بھ شکل  بلکھ واقعاً در عمل رخ می دھد. بھ عنوان
زارع (پنج  تم قطعھ مالکی نام برد کھ در آنکاپیتالیستی آن می توان از پنج یک کاری و سیس

یک کار) عالوه بر کار (چھ از خودش چھ از دیگری) بخشی از سرمایۀ کار را نیز می گذارد و 
ثالً احشام) را می گذارد و محصول در مالک زمین عالوه بر زمین ماباقی سرمایۀ کار (م

تناسبھای معین بین زارع و مالک تقسیم می شود کھ می تواند در کشورھای مختلف متفاوت 
باشد. در اینجا پنج یک کار برای ادارۀ سرمایھ دارانۀ کار از یک سو فاقد سرمایۀ کافی است و 

ل خالص بھرۀ ارضی را از سوی دیگر سھمی کھ مالک زمین در اینجا دریافت می کند شک
اش و یک بھرۀ ارضی ای از سرمایۀ گذاشتھ شدهندارد. سھم او در واقع می تواند شامل بھره

اضافھ باشد. در حقیقت او می تواند تمام کار اضافۀ زارع را تصاحب کند و یا اینکھ بھ او اجازه 
ۀ مھم در اینجا این است کھ بدھد کھ مقدار کم و زیادی از این کار اضافھ را داشتھ باشد. اما نکت

                                                 
ز پنج یک کاری نوعی اجاره داری است کھ رعیت را وا می دارد کھ با گرفتن بذر و گاو و غیره نیمی ا *

 فرخی –درآمد زمین را بھ مالک بدھد 



بھرۀ ارضی دیگر بمثابۀ شکل متداول اضافھ ارزش بطور عموم در اینجا ظاھر نمی شود. از 
بر بخشی از محصول  ،چھ خود کار کند و چھ کار دیگران را استفاده کند ،یک سو زارع سھم بر

بزار کار، بھ محق است، نھ بخاطر خصوصیتش بھ عنوان کارگر بلکھ بمثابۀ مالک بخشی از ا
عنوان سرمایھ دار خویشتن. از سوی دیگر وقتی کھ مالک زمین خواستار سھم خویش می 
گردد، این نھ تنھا بدلیل حق مالکیتش بر زمین بلکھ ھمچنین بھ عنوان کسی کھ سرمایھ وام می 

ای از مالکیت اشتراکی زمین قدیمی کھ بعد از گذار بھ باقی مانده 44b دھد نیز می باشد.
ای برای مثالً در لھستان و رومانی بمثابۀ بھانھ ،مستقل ھنوز برجا مانده بود شاورزی دھقانیِ ک

زمین تعلق بھ تری از بھرۀ ارضی مورد استفاده قرار گرفت. بخشی از  پایینانتقال بھ اشکال 
و توسط آنھا مستقالً کاشتھ می شود. بخشی دیگر بھ اشتراک کشت می  کشاورزان منفرد دارد

ھای مشترک می شود و قسمی ای را ببار می آورد کھ بخشاً صرف ھزینھو محصول اضافھ شود
ھم برای ذخیره در صورت خشکسالی و غیره استفاده می شود. این دو قسم آخری از اضافھ 
محصول و نھایتاً کل اضافھ محصول و زمینی کھ آنرا ببار می آورد اکنون دیگر بتدریج توسط 

خصوصی غصب می شود و لذا کشاورزان آزاد مالک اولیھ کھ وظیفۀ دولتمردان و اشخاص 
کاشت مشترک این زمین برایشان برجا باقی می ماند، مبدل بھ رعایای کار اجباری کن و بھرۀ 

اند نھ تنھا صاحب زمینھای مشترک را غصب کرده کھ در حالیکھ آنھا ،جنسی پرداز می شوند
  خود کشاورزان ھم می شوند. زمینھای مشترک شده بلکھ صاحب زمینھای

  
در اینجا لزومی ندارد کھ بھ بررسی بیشتر سیستم برده داری واقعی (کھ ھمچنین دگرگونی    

ً برای مصرف خود تولید می کند بھ سیستم مزرعھ  تکاملی از برده داری پدرساالرانھ کھ غالبا
یستم زمینداری بزرگ کھ داری کھ برای بازار جھانی کار می کند را از سر می گذراند) و یا س

در آن مالک زمین کسب و کار را بھ خرج خود اداره می کند، تمام ابزار تولید را صاحب است 
چھ آزاد و چھ غیرآزاد کھ یا بشکل جنسی و یا پولی پرداخت می  ،ھا یا رعایا راو کار برده

ذا ھمچنین را استثمار می کند، بپردازیم. صاحب زمین و صاحب ابزار تولید و ل ،شوند
استثمارگر مستقیم کارگرانی کھ متعلق بھ این عناصر تولیدی اند در اینجا یک شخص است. بدین 
قرار بھرۀ ارضی و سود برھم منطبق خواھند بود؛ ھیچ تفکیکی بین اشکال مختلف ارزش 

مجموع کل کار اضافۀ کارگران کھ در اینجا توسط محصول اضافھ  .اضافی وجود ندارد
شود، مستقیماً توسط صاحب مجموع وسایل تولید، کھ زمین و در شکل اولیۀ برده  نمایندگی می

داری ھمچنین تولیدکنندگان مستقیم نیز جزو آنانند، از آنان بیرون کشیده می شود. جائیکھ چشم 
انداز کاپیتالیستی حکمفرماست، مثالً در مزارع آمریکایی، ھمۀ این ارزش اضافھ بھ عنوان سود 

آنجا کھ نھ خود شیوۀ تولید سرمایھ داری موجودیت دارد و نھ این طرز تفکر نیز  درک می شود؛
ارزش اضافھ ھمچون بھرۀ ارضی پدیدار می  ،از کشورھای کاپیتالیستی بھ آنجا منتقل شده است

گردد. در ھر حال این فرم ھیچ مشکلی ببار نمی آورد. درآمد مالک زمین، صرفنظر از اینکھ 
ای کھ او تصاحب می کند، در اینجا آن شکل معمول و آن محصول اضافھ چگونھ نامیده شود،

ً بھ آن صورت تصاحب می شود و  حاکمی است کھ تمام کار اضافۀ پرداخت نشده مستقیما
  مالکیت زمین اساس این تصاحب را تشکیل می دھد.

  

                                                 
44b –  بوره {بھBuret} توکھ ویلھ ،{Tocqueville} سیسموندی ،{Sismondi{ .مراجعھ کنید  



نیز می . در اینجا کشاورز ھمزمان صاحب آزاد زمین خود مالکیت قطعھ زمین کشاورزی ضمنأ
باشد کھ ھمچون مھمترین وسیلۀ تولید او پدیدار می گردد، قلمرویی ضروری برای بکارگیری 

ای پرداخت نمی گردد؛ لذا بھرۀ ارضی اش. تحت چنین فرمی ھیچ ھزینۀ اجارهکارش و سرمایھ
ھر چند کھ آن در کشورھایی با شیوۀ  ،ای از ارزش اضافھ پدیدار نمی گرددھمچون شکل ویژه

ھای تولید خود را ھمچون سود اضافھ د سرمایھ داری متکامل در مقایسھ با دیگر حوزهتولی
ای کھ ھمانند تمام منفعت کار او بطور عموم، بھ تظاھر می دھد؛ اما ھمچون سود اضافھ

  کشاورز تعلق می گیرد.
معیت اش این است کھ جاین شکل از مالکیت زمین، ھمانند اشکال قبلی و قدیمی تر، ملزومھ   

روستایی اکثر جمعیت را در مقایسھ با جمعیت شھری دربر بگیرد، شیوۀ تولید سرمایھ داری 
ً اندکی تکامل یافتھ باشد، علیرغم اینکھ حکمفرماست، اینکھ تمرکز سرمایھ ھا در تنھا نسبتا

ھا مسلط باشد. قلمروھای تولیدی دیگر نیز در محدودۀ باریکی حرکت کنند و پراکندگی سرمایھ
ر طبق طبیعت موضوع باید بخش عظیم تر محصول کشاورزی در اینجا بھ عنوان وسیلۀ ب

معاش تولیدکنندگان مستقیم، خود دھقانان، بمصرف برسد و تنھا مازاد بر این مصرف راه خود 
را ھمچون کاال بھ معاملھ با شھرھا باز کند. صرف نظر از اینکھ قیمت بازار متوسط 

چگونھ تنظیم می گردد، می بایست در اینجا عجالتاً بھرۀ تفاضلی  محصوالت کشاورزی در اینجا
ای از قیمت کاالھا از زمینھای مرغوبتر و یا با موقعیت مکانی بھتر، ای، یعنی بخش اضافھ

موجود باشد، ھمانگونھ کھ در شیوۀ تولید کاپیتالیستی است. حتی اگر این فرم در یک موقعیت 
نوز قیمت بازار عمومی تکامل نیافتھ باشد، با این حال این بھرۀ اجتماعی پدیدار گردد کھ کالً ھ

تفاضلی موجود می باشد و در اینجا بھ شکل اضافھ محصول پدیدار می گردد. اما در اینصورت 
آن {بھرۀ تفاضلی} بھ جیب دھقانی می رود کھ کار خود را تحت شرایط طبیعی مناسبتری تحقق 

یعنی اینکھ  ،این است کھ ھیچ بھرۀ مطلقی موجود نمی باشد داده است. در اینجا فرض عموماً بر
درست در این شکل است کھ قیمت زمین بھ  –بدترین زمین ھیچ بھرۀ ارضی ای نمی دھد 

ھای تولیدی واقعی دھقان بحساب می آید، چرا کھ در تکامل بعدی این عنوان جزئی از ھزینھ
ی معینی انتقال داده می شود، یا اینکھ در شکل، زمین، یا از طریق تقسیم توارث با ارزش پول

جریان عوض شدن مدام مالکان، چھ تمام ملک و چھ اجزائی از آن، توسط خود زارع خریداری 
ً از طریق رھن کردن پول انجام می گیرد، جائیکھ قیمت زمین کھ چیزی  می شود. این غالبا

بنظر می رسد کھ مستقل از ھر نیست بجز بھرۀ ارضی کاپیتالیستی، یک جزء ناگزیر است و لذا 
زیرا کھ الزمۀ بھرۀ ارضی مطلق این  –گونھ تفاوت در ثمربخشی و موقعیت زمین موجود باشد 

حال چھ مازادی از ارزش محصول ورای قیمت تولید و چھ از  ،است کھ مازادی متحقق گردد
ا غالباً طریق قیمت انحصاری ای ورای ارزش محصول. اما از آنجائیکھ کشاورزی در اینج

بمثابۀ زراعتی کھ وسایل معاش را تأمین می کند موجود است و چون زمین برای اکثر اھالی 
نقش زمینۀ اجتناب ناپذیر بکارگیری کار و سرمایھ شان را دارد، لذا قیمت تنظیم کنندۀ بازار 
 محصول تنھا تحت شرایط بسیار استثنائی می تواند بھ سطح ارزشش برسد؛ این ارزش معموالً 

در باالی قیمت تولید قرار دارد زیرا کھ کار زنده برتری دارد، ھر چند کھ این اضافۀ ارزش 
ھا محدود خواھد بود، حتی برای باالتر از قیمت تولید نیز بدلیل پائین بودن ترکیب سرمایھ

سرمایۀ غیرکشاورزی در کشورھایی کھ قطعھ مالکی زمین کشاورزی حکمفرماست. از یک 
قطعھ زمین ، تا آنجائیکھ او یک سرمایھ دار کوچک است، سود متوسط  مالکِ  سو برای دھقانِ 

تا سرمایھ محدودیتی برای بھره وری از زمین نیست؛ و از سوی دیگر بھرۀ ارضی نیز 
یک ضرورت نیست. ھمچون یک محدودیت مطلق برای او آنجائیکھ او یک مالک زمین است 



ھای واقعی بھ خود است کھ او بعد از کسر ھزینھ دکارمزیک سرمایھ دار کوچک تنھا  بھ مثابۀ
پرداخت می کند. تا زمانیکھ قیمت محصول بتواند کارمزد را بپوشاند، او زمین را خواھد کاشت 
و غالباً با دستمزدی تا پائین ترین حد فیزیکی ممکن. تا آنجائیکھ بھ خصوصیتش بھ عنوان مالک 

رفع شده است؛ و تنھا زمانی می تواند مطرح  محدودیت مالکیت برای او ،زمین برمی گردد
ای (ھمچنین کار) مجزا از مالکیت قرار گیرد، چون در اینصورت باشد کھ در تقابل با سرمایھ

مالکیت محدودیتی در برابر سرمایھ گذاری ایجاد می کند. این درست است کھ بھرۀ روی قیمت 
یک محدودیت است. اما  –تانکار رھن بس –زمین، کھ غالباً باید بھ شخص سومی پرداخت گردد 

این بھره دقیقاً می تواند با آن بخشی از کار اضافھ کھ تحت روابط کاپیتالیستی ایجاد کنندۀ سود 
ای کھ برای آن می باشد، پرداخت گردد. آن بھرۀ ارضی ای کھ در قیمت زمین و در بھره

مگر بخشی از کار اضافۀ  پرداخت می شود از پیش انتظارش می رود چیزی نمی تواند باشد
ای کھ کشاورز عالوه بر آن کاری کھ برای امرار معاشش ضروری است انجام کاپیتالیزه شده

می دھد. اما این کار اضافھ در سھم ارزشی ای از کاال مترادف با سود متوسط و تازه از آن ھم 
 ،یعنی سود اضافھ ،ای کھ در سود میانگین تحقق یافتھکمتر در مازادی ورای آن کار اضافھ

متحقق نمی گردد. بھرۀ ارضی می تواند کسری از سود متوسط باشد، حتی می تواند تنھا بخشی 
از سود میانگین باشد کھ عینیت می یابد. برای کشاورز قطعھ زمین دار کھ زمین اش را می 

ھ داری شیوۀ معمول در تولید سرمای ھمانند –کارد یا زمینی برای کاشت می خرد لزومی ندارد 
کھ قیمت بازار محصوالت کشاورزی چنان باال برود کھ برای او سود متوسط ببار  – است

بیآورد و حتی از آن ھم کمتر ضروری است کھ مازادی ورای سود میانگین، تثبیت شده در 
چھ صعود بھ ارزش شکل بھرۀ ارضی ایجاد کند. لذا ضرورتی ندارد کھ قیمت بازار صعود کند 

. این یکی از دالیلی است کھ قیمت غلھ در کشورھایی کھ باشد یمت محصولمحصول یا بھ ق
قطعھ زمین کاری حاکم است کمتر از کشورھای با شیوۀ تولید سرمایھ داریست. بخشی از کار 
اضافۀ آن کشاورزانی کھ تحت نامناسب ترین شرایط کار می کنند، بطور رایگان بھ جامعھ 

ولید و بطور کل در تشکیل ارزش شرکت نمی کند. این پائین اعطاء می گردد و در تنظیم قیمت ت
ای است از فقر تولیدکنندگان و بھیچوجھ نشانی از مولد بودن کارشان بودن قیمتھای تولیدی نتیجھ

  نیست.
این شکل کھ دھقانان مستقل قطعھ زمینھای آزاد خود را زراعت می کنند فرم حاکم و معمول    

قتصادی جامعھ را در دوران کالسیک باستان تشکیل می دھد، و از از یک سو بنیان ا کھ است،
سویی دیگر آنرا نزد ملتھای مدرن بمثابۀ یکی از آن اشکالی کھ با تحلیل رفتن مالکیت فئودالی 

} در انگلیس {خرده دھقانان Yeomanryزمین بپا می خیزد می یابیم. این در مورد یومانری {
دھقانان در فرانسھ و در بخش غربی آلمان صادق است. ما در آزاد}، جماعت دھقانی در سوئد، 

اینجا از مستعمرات صحبت نمی کنیم، زیرا دھقان مستقل در آنجا تحت شرایط دیگری تکامل 
  می یابد.

نرمال ترین شکل مالکیت زمین برای کسب و کار در مقیاس  مستقلدھقان  خود مالکیِ    
 کھ برای آن ن مالکیت زمین پیش شرطی استر آکوچک است، یعنی برای شیوۀ تولیدی کھ د

کارگر صاحب محصول کار خود باشد، خواه او مالکی آزاد یا رعیت فئودال باشد باید ھمیشھ 
اش تولید کند. زمین وسایل معاش خود را بطور مستقل، بھ عنوان فردی کارگر، ھمراه با خانواده

ر ھمانقدر ضروری است کھ تصاحب در تصاحب زارع برای تکامل کامل این شیوۀ کسب و کا
پیشھ ور بر ابزار کار برای تکامل آزاد پیشھ وری ضرورت دارد. این پایھ و اساس استقالل 
شخصی می باشد. این نقطۀ گذار ضروری ای است برای تکامل خود کشاورزی. آن عللی کھ 



ند. این علل در نابودی این شکل از مالکیت دست دارند، محدودیتھای آنرا بنمایش می گذار
عبارتند از: نابودی صنعت خانگی روستایی کھ مکمل نرمال این شکل از کشاورزیست، بدلیل 
توسعۀ صنعت بزرگ؛ فقیر و فرسوده کردن تدریجی زمینی کھ با این نوع زراعت کاشت می 
شود؛ غصب زمینھای مشترک توسط بزرگ مالکان، زمینھایی کھ ھمھ جا مکمل ثانوی قطعھ 

و پرورش احشام را بتنھایی ممکن می کنند؛ رقابت از جانب کشاورزی بزرگ  مالکی ھستند
صرفنظر از اینکھ بشکل مزرعھ داری باشد یا کشاورزی بزرگ سرمایھ داری. بھبودی در 
متدھای کشاورزی کھ از سویی باعث کاھش قیمت محصوالت کشاورزی می شود و از سویی 

تولید مادی غنی تر است نیز بھ این امر کمک می  ھای باالتر و شرایطاش ھزینھدیگر ملزومھ
  .بوددر انگلیس  ١٨کند، ھمانگونھ کھ در اولین نیمۀ قرن 

مالکیت قطعھ زمین کشاورزی بر طبق ماھیتش نیروی مولد اجتماعی کار، اشکال اجتماعی    
م را ھا، پرورش احشام در مقیاس بزرگ و استفادۀ تصاعدی از علکار، تمرکز اجتماعی سرمایھ

  مانع می شود.
رباخواری و سیستم مالیاتی می بایست در ھمھ جا باعث فقر آن گردند. سرمایھ گذاری در قیمت 
زمین این سرمایھ را از امر زراعت خارج می کند. تجزیۀ بی حد وسایل تولید و بھ انزوا 

یط تولید و کشاندن خود تولیدکنندگان. ھدر دادن بسیار زیاد نیروی انسانی. زوال تصاعدی شرا
گرانی وسایل تولید قانونی الزامی برای مالکیت قطعھ زمینی است. یک سال پرمحصول برای 

  ۴۵.این شیوۀ تولید یک مصیبت است
است  مالکیت آزاد زمین ھمراه است آن یکی از مصائب ویژه برای کشاورزی خرد وقتی با   

آن اشکال گذاری صادق است کھ  (ھمین نیز برای .کھ زارع برای خرید زمین سرمایھ می گذارد
ً آن را ھمچون  مالک بزرگ در آن سرمایھ گذاری می کند برای اینکھ اوالً زمین بخرد و ثانیا

بھ  حرکتممستأجر خود زراعت کند). از آنجائیکھ زمین در اینجا بھ عنوان کاالیی ساده ماھیتی 
ای کھ زمین از منظر دھقان بھ گونھ ۴۶خود می گیرد، لذا تعویض مالک مکرراً انجام می گیرد

با ھر نسل جدیدی و ھر تقسیم وراثتی بمثابۀ سرمایھ گذاری ای جدید تظاھر می کند یعنی زمینی 
ھای تولیدی می شود کھ او خریداری می کند. در اینجا قیمت زمین عنصری مؤثر در ھزینھ

  شکیل می دھد.ھزینۀ محصول برای تولیدکنندۀ منفرد را ت یا قیمت ـ انفرادی غیرمولدِ 
قیمت زمین چیزی نیست بجز بھرۀ ارضی سرمایھ دارانھ شده و در نتیجھ از پیش مقرر شده.    

اگر کشاورزی بشکل سرمایھ داری اداره شود، و لذا مالک زمین تنھا بھرۀ ارضی کسب کند و 
ت اجاره دار چیزی بجز این بھرۀ ارضی ساالنھ برای زمین پرداخت نکند، در نتیجھ واضح اس

ای کھ صاحب زمین خود برای خرید زمین سرمایھ گذاری کرده برای او در واقع کھ سرمایھ
ای کھ در زراعت گذاشتھ شده یک سرمایھ گذاری بھره آور است و ھیچ ارتباطی با آن سرمایھ

کھ در خود  ۴٧ ندارد. آن نھ بخشی از سرمایۀ ثابت و نھ بخشی از سرمایۀ در گردش است

                                                 
  } مراجعھ کنید.Tookeبھ سخنرانی تاجگذاری پادشاه فرانسھ نزد توک { -۴۵
  } رجوع کنید.Rubichon} و روبیکن {Mounierبھ مونیر { -۴۶
) [ھیچ اطالعات دیگری راجع بھ این Dr. H. Maron) {Extensiv oder Intensiv{دکتر ه. مارون  -۴٧

جزوه درج نشده است] با پیشفرضھای اشتباھی نزد مدعیانی کھ او با آنھا مجادلھ می کند، آغاز می کند. او 
الی در است و تنھا در جد »سرمایھ گذاشتھ شده«ای کھ در خرید زمین گذاشتھ شده فرض می گیرد کھ سرمایھ

مورد تعیین اصطالح مربوطھ در مورد سرمایھ گذاشتھ شده و سرمایھ در کار یعنی سرمایھ ثابت و در گردش 
کھ ممکن است عذری قابل  –ای او در مورد سرمایھ بطور کل وارد می گردد. تمام تصورات بچھ مدرسھ

ین را کھ این سرمایھ نھ سرمایھ ا –اقتصاددان نیست » آموزش اقتصاد ملی«قبول باشد نزد کسی کھ از منظر 



فتھ شده؛ آن فقط برای خریدار حق دریافت بھرۀ ارضی ساالنھ را تضمین کشاورزی بکار گر
می کند، اما اصوالً ھیچ ارتباطی با ایجاد این بھرۀ ارضی ندارد. خریدار زمین سرمایۀ خود را 
بھ فروشندۀ زمین واگذار می کند و فروشندۀ زمین نیز در عوض از حق مالکیت خود بر زمین 

یگر بھ مانند سرمایۀ خریدار موجودیت ندارد، او دیگر صاحب آن می گذرد. پس این سرمایھ د
ای تعلق ندارد کھ او بھ نحوی می تواند در خود زمین سرمایھ نیست، یعنی آن دیگر بھ سرمایھ

گذاری کند. اینکھ زمین ارزان یا گران خریداری شده و یا اینکھ آنرا مجانی کسب کرده ھیچ 
ه دار در کار سرمایھ گذاری می کند نمی دھد، و این ھیچ ای کھ اجارتغییری در آن سرمایھ

تغییری در بھرۀ ارضی ھم نمی دھد، اما تنھا در این تغییر ایجاد می کند کھ آیا آن برای او بمثابۀ 
  ای باال یا پائین باشد.بھره تظاھر می کند یا نھ و اینکھ متناسباً بھره

ی کھ برای برده داده می شود چیزی نیست بجز مثالً بھ سیستم برده داری نگاه کنید. قیمت   
ارزش اضافھ یا سود از پیش کاپیتالیزه شده کھ می باید از برده بیرون کشیده شود. اما آن 

ای کھ باید برای استخراج سود، ای کھ برای خرید برده صرف شده است بھ آن سرمایھسرمایھ
ایست کھ برده غ خرید برده سرمایھکار اضافھ، از برده مصرف شود تعلق ندارد. برعکس؛ مبل

دار از خود تفکیک کرده است، یعنی کسری از آن سرمایھ کھ او برای تولید واقعی در اختیار 
ھمانگونھ کھ آن  دیگر برای او موجودیت ندارد، {سرمایۀ صرف خرید برده شده}. آندارد

 بودن دست کشیده است. شود از در اختیار کشاورزیای کھ برای خرید زمین استفاده می سرمایھ
بھترین مدرک این است کھ این سرمایھ فقط زمانی دوباره برای برده دار یا زمیندار موجودیت 
می یابد کھ او دوباره برده را یا زمین را بفروشد. اکنون ھمان رابطھ برای خریدار صادق است. 

د. این تنھا با گذاشتن سرمایۀ قادر بھ استثمار برده نمی کن آنأاینکھ او برده را خریده است او را 
  دیگری در استفاده از برده برای او مقدور خواھد شد.

ھمان سرمایھ دو بار موجودیت نخواھد داشت، یکبار در دست فروشندۀ زمین و بار دیگر در    
دست خریدار زمین. آن از دست خریدار بھ دست فروشنده منتقل می شود و لذا موضوع اختتام 

ر اکنون دیگر سرمایھ را ندارد بلکھ در عوض یک قطعھ زمین دارد. اینکھ اگر می یابد. خریدا
بھرۀ ارضی ای کھ از گذاشتن سرمایۀ واقعی در زمین کسب می گردد، نزد مالک جدید زمین بھ 

ای کھ برای بدست بلکھ از سرمایھ ،ای کھ در زمین گذاشتھای کھ او نھ از سرمایھعنوان بھره
ه تلقی شود، کوچکترین تغییری در ماھیت اقتصادی فاکتور زمین نمی آوردن زمین خرج کرد

ھم ھیچ  ، و ایندرصد اوراق دولتی بپردازد ٣برای  £١٠٠٠اگر شخصی  است دھد، ھمانگونھ
  بازدھی قرض دولتی پرداخت می شود ندارد. بھره ھایای کھ از آن ارتباطی با آن سرمایھ

ده می شود ھمانند پولی است کھ برای اوراق دولتی در واقع پولی کھ برای خرید زمین دا   
دیگری کھ بر پایۀ شیوۀ  ارزشی قدار، ھمچون ھر مدر خودای پرداخت می گردد، فقط سرمایھ

تولید سرمایھ داری یک سرمایۀ در خود است، سرمایۀ بالقوه. چیزی کھ برای زمین یا برای 
 پولیھا، مبلغی از پول است. این مبلغ اوراق دولتی پرداخت شده، ھمچون برای خرید دیگر کاال

مبدل گردد. این بستگی بھ نوع مصرفی کھ  سرمایھایست در خود زیرا کھ می تواند بھ سرمایھ
کھ دریافت کرده واقعاً بھ سرمایھ تبدیل می شود یا  پولیفروشنده از آن می کند دارد کھ آیا آن 

آن دیگر  تمامھمانند  ،ابۀ سرمایھ عمل کندھرگز دیگر نمی تواند بمث ین پولنھ. برای خریدار ا

                                                                                                                                                                  
ای کھ کسی در بورس برای خرید گذاشتھ شده و نھ در جریان است از او پنھان می کند؛ ھمانگونھ کھ سرمایھ

سھام یا اوراق دولتی بکار می برد و برای او شخصاً یک سرمایھ گذاری می باشد، در قلمرویی از تولید 
  است.» سرمایھ گذاری شده«



پولھایی کھ او یکبار برای ھمیشھ خرج کرده است. در محاسبات او پولھا بھ عنوان سرمایۀ بھره 
آور عمل می کنند، زیرا کھ او آن درآمدی را حساب می کند کھ او بھ عنوان بھرۀ ارضی از 

کھ کسب این امتیاز برای درآمد برایش  زمین و یا بھره از قرضۀ دولتی، بمثابۀ بھرۀ آن پولی
می تواند این پول را بھ سرمایھ تحقق در صورت فروش خرج برداشتھ، دریافت می کند. او تنھا 

اما در این صورت شخص دیگری، خریدار جدید، در ھمان وضعیتی کھ فروشنده قبالً در . بخشد
چند دست بگردند ھرگز نمی آن قرار داشت، داخل می گردد و صرفنظر از اینکھ این پولھا 

  توانند برای شخصی کھ آنھا را می پردازد بھ سرمایۀ واقعی تبدیل گردند.
رد این وھم از این ھم بیشتر پرورانده می شود، کھ زمین خود در مورد مالکیت ارضی خُ    

 بھ ھمانگونۀ ،دارای ارزش است و لذا بمثابۀ سرمایھ در قیمت تولید محصول وارد می شود
ن و مواد خام. ما پیش از این دیدیم کھ بھرۀ ارضی و در نتیجھ بھرۀ ارضی کاپیتالیزه شده، ماشی

قیمت زمین، تنھا در دو مورد می تواند بھ عنوان شاخص تعیین کننده در قیمت محصول 
کشاورزی وارد گردد. اوالً زمانی کھ ارزش محصول کشاورزی بدلیل ترکیب سرمایۀ 

 –یچ ارتباطی با آن سرمایھ کھ برای خرید زمین داده شده ندارد ای کھ ھسرمایھ –کشاورزی 
باالتر از قیمت تولید آن است و ھمزمان اوضاع بازار مالک زمین را قادر بھ متحقق کردن این 
ً وقتی کھ قیمت انحصاری موجود است. و ھر دو مورد بھ ھیچ وجھ  تفاوت می کند. ثانیا

رد نمی باشند، زیرا کھ تولید درست در اینجا ی خُ موضوعی برای قطعھ مالکی و مالکیت ارض
ً برای ارضاء حوائج خود تولیدکننده است و مستقل از تنظیم از طریق نرخ عمومی سود  عمدتا
اتفاق می افتد. حتی در آنجا کھ کشاورزی قطعھ زمینی بر اساس اجارۀ زمین صورت می گیرد، 

خشی از سود و حتی کسری از کارمزد را ب –از دیگر روابط  معمول تربسیار  –ھزینۀ اجاره 
ای مستقل شامل می شود؛ این پول فقط اسماً بھرۀ ارضی است و نھ بھرۀ ارضی ای بمثابۀ مقولھ

  تفکیک شده از کارمزد و سود.
برای خرید زمین یک سرمایھ گذاری در کشاورزی نیست.  سرمایۀ پولی خرج کردن بنابراین   

رد می توانست در خود قلمرو تولید در ای کھ دھقان خُ آن کاھش مشابھی است از سرمایھ
دسترس داشتھ باشد. آن ھمزمان گسترۀ وسایل تولید او را کاھش می دھد و در نتیجھ پایۀ 

زیرا  ،را بھ زیر یوغ رباخوار می کشاند ید را محدود می کند. آن دھقان کوچکاقتصادی بازتول
اعتبارات واقعی موجود است. آن مانعی است بر سر  کھ در این قلمرو کالً تنھا بھ میزان ناچیزی

راه کشاورزی حتی آنجا کھ موضوع بر سر خرید اراضی بزرگ است. آن در حقیقت در تقابل 
ً بھ اینکھ مالک زمین مقروض است و یا اینکھ او  با شیوۀ تولید سرمایھ داری است کھ قاعدتا

اینکھ آیا او خود بھرۀ ارضی را بھ جیب زمین را بھ ارث برده یا خریده است، بی تفاوت است. 
می زند و یا اینکھ او می بایست آنرا دوباره بھ مرتھن تحویل دھد ھیچ تغییری در ادارۀ مزرعۀ 

  اجاره شده ندارد.
دیدیم کھ ھنگامی کھ بھرۀ زمین معلوم باشد، قیمت زمین از طریق نرخ بھره تنظیم می گردد.    

زمین باالست و بالعکس. پس معموالً باید قیمت باال و نرخ پائین  اگر نرخ بھره پائین باشد، قیمت
بدنبال ھم بیایند، طوریکھ دھقان زمانیکھ بدلیل پائین بودن نرخ بھره، بھای گزافی برای زمین 

با شرایط مناسبی برای کسب و  بھمان دلیل پائین بودن نرخ بھره ھمچنین بتواندمی پردازد باید 
. اما در واقع آنجا کھ مالکیت قطعھ زمینی حاکم است، بدست آورد مایھسر کار از طریق اعتبار

زیرا  ،اعتبار برای دھقانان صادق نیستند اوضاع بھ گونۀ دیگریست. اوالً اینکھ قوانین عمومیِ 
کھ آنھا {قوانین} سرمایھ دار بودن تولیدکننده را پیش فرض دارند. ثانیاً در ھر کجا کھ مالکیت 

و کشاورز قطعھ زمین دار  –در اینجا صحبت از مستعمرات نیست  –است قطعھ زمینی حاکم 



ھستۀ اصلی ملت را تشکیل می دھد، ایجاد سرمایھ یعنی بازتولید اجتماعی، نسبتاً ضعیف بوده و 
تشکیل سرمایۀ پولی برای قرض دادن در آن معنی ای کھ قبالً شرح داده شد، از این ھم ضعیفتر 

ۀ پولی برای قرض دادن وجود و تمرکز یک طبقۀ غنی و غیرفعال از است. ملزومۀ ایجاد سرمای
}). سوماً در اینجا کھ مالکیت زمین شرطی حیاتی برای Massieسرمایھ داران است (ماسی {

غالب تولیدکنندگان و میدان سرمایھ گذاری اجتناب ناپذیری برای سرمایھ شان می باشد، قیمت 
چون تقاضا برای  ،می شود و اغلب در تناسبی معکوس با آنزمین مستقل از نرخ بھره باال برده 

از عرضۀ آن است. اگر زمین قطعھ قطعھ فروختھ شود قیمت بسیار  باالترزمین کشاورزی 
رد زیرا کھ تعداد خریداران خُ  ،باالتری خواھد داشت تا اینکھ در مساحتھای عظیم فروختھ شود

، روبیکن نیومن). بھ تمام این دالیل 47a دھای سیاهباال و تعداد خریداران کالن کم می باشد (بان
ً پائینی کھ دھقان در  ً باال صعود می کند. آن بھرۀ نسبتا در اینجا قیمت زمین با نرخ بھرۀ نسبتا

}) از دگر Mounierای کھ برای خرید زمین گذاشتھ کسب می کند (مونیر {اینجا از سرمایھ
ای کھ او خود می بایست بھ مرتھن پرداخت رانھسوی مطابق است با نرخ بھرۀ باالی رباخوا

  کند. سیستم ایرلندی نیز ھمین چیز را نشان می دھد البتھ در شکلی دیگر.
ھیچ ارتباطی با تولید ندارد، می تواند در اینجا چنان باال  در خوداین عنصر، قیمت زمین، کھ 

  }).Dombasleبرود کھ تولید را امکان ناپذیر کند (دومباسلھ {
اینکھ قیمت زمین چنین نقشی را بازی می کند، یعنی اینکھ خرید و فروش زمین، داد و ستد    

ای از تکامل شیوۀ تولید کاپیتالیستی زمین بھ عنوان کاال، تا این حد توسعھ پیدا کرده، عمالً نتیجھ
بخود است، تا آنجائیکھ کاال در اینجا شکل عمومی ای کھ ھمۀ محصوالت و وسایل تولید 

باشد. از جھتی دیگر این تکامل فقط در جایی صورت می گیرد کھ شیوۀ تولید سرمایھ  گیرندمی
؛ این دقیقاً بر این باشدداری تنھا بطور محدود تکامل یافتھ و ھمۀ ویژگیھایش را آشکار نکرده 

بلکھ  ،فاکتور استوار است کھ کشاورزی نھ دیگر و یا نھ ھنوز بر پایۀ شیوۀ تولید سرمایھ داری
ای بھ ارث رسیده است بنا شده بر اساس شیوۀ تولید دیگری کھ از فرماسیون اجتماعی نابود شده

است. نقایص شیوۀ تولید سرمایھ داری با وابستگی تولیدکننده بھ قیمت پولی محصول، در اینجا با 
ھقان آن نقایصی کھ منتج از توسعۀ ناکامل شیوۀ تولید سرمایھ داریند با ھم ھمزمان می شوند. د

بدون داشتن الزاماتی کھ او را قادر می کند کھ محصول خود را  ،تاجر و صنعتگر می شود
  بصورت کاال تولید کند.

اما نھ جزئی از قیمت تولید  ،تضاد بین قیمت زمین بمثابۀ جزئی از ھزینھ برای تولیدکننده   
مت محصول برای محصول (ھر چند کھ بھرۀ ارضی بھ عنوان عنصری تعیین کننده در قی

سال یا بیشتر پیش  ٢٠کشاورزی وارد می گردد، اما بھرۀ ارضی کاپیتالیزه شده کھ برای 
ای در آن نمی باشد) تنھا یکی از آن اشکالی پرداخت می گردد بھیچ عنوان عامل تعیین کننده

با استفادۀ مشترک نرمال از  منطقیاست کھ تضاد بین مالکیت خصوصی زمین و کشاورزی ای 
خود را در آن آشکار می کند. اما از سویی دیگر ھمین مالکیت خصوصی زمین و لذا  زمین،

 یک جانبمالکیت خصوصی زمین از  –سلب مالکیت از تولیدکنندگان مستقیم از زمین شان 
  پایۀ شیوۀ تولید سرمایھ داری است. –اش فقدان مالکیت دیگران است ملزومھ شخص

                                                 
47a- Bandes Noires  (باندھای سیاه)–  بھ گروھھای سفتھ بازی اتالق می شد کھ در فرانسھ در آغاز قرن
ھای بزرگ را کھ تحت انقالب فرانسھ بھ عنوان ملک ملی اعالم شده بودند ایجاد شدند؛ آنھا مزرعھ ١٩

  ناشر  –خریداری می کردند، آنھا را قطعھ قطعھ کرده و با منفعت فراوان می فروختند 



رد مالکیت خصوصی بر زمین، در اینجا در کشاورزی خُ ای از بھای زمین، شکل و نتیجھ   
محدودیتی برای خود تولید است. برای کشاورزی بزرگ و مزرعھ داری بزرگ بر پایۀ سرمایھ 
داری این روابط مالکانھ ھمچنین محدودیتی است، زیرا کھ سرمایھ گذاری مولد اجاره دار 

نفع خود او بلکھ تنھا بنفع مالک زمین سرمایھ دار را محدود می کند، چیزیکھ دست آخر نھ بھ 
است. این ھر دو شکل باعث می شوند کھ بجای یک رفتار آگاھانھ و منطقی با زمین بمثابۀ مال 
مشترک و ھمیشگی، ھمچون موجودیتی الیتجزا و شرط بازتولید نسل بعد از نسل انسانھا، یک 

م پوشی از اینکھ سوء استفاده از سوء استفاده و بھ ھدر دادن نیروھای زمین رخ می دھد (با چش
زمین را نھ وابستھ بھ آن پلۀ تکاملی ای کھ جامعھ بھ آن رسیده بلکھ وابستھ بھ شرایطی کامالً 

رد این د). در مورد مالکیت خُ یدکنندگان مختلف متفاوت باشند، میکناتفاقی کھ می توانند برای تول
مولد اجتماعی کار می باشد. در مورد در اثر فقدان وسایل و دانش جھت استفاده از نیروی 

مالکیت بزرگ این بھ این دلیل اتفاق می افتد کھ این ابزار برای ھر چھ سریع تر ثروتمند شدن 
بھ  شاناجاره دار و مالک مورد استفاده قرار می گیرند. و در ھر دو مورد از طریق وابستگی 

  قیمت بازار.

مالکیت خصوصی بمنزلۀ محدودیت و  بر نقد سرانجام در کل نقد بر مالکیت ارضی کوچک   
 مالکیت ارضی شود. ھمینگونھ است در مورد نقد برمانعی برای کشاورزی خالصھ می 

. البتھ در ھر دو مورد در اینجا کامالً از مالحظات سیاسی چشم پوشی می شود. این بزرگ
برعلیھ رفتار محدودیت و مانع کھ کل مالکیت خصوصی بر زمین برعلیھ تولید کشاورزی و 

مورد تنھا در فرمھای متفاوت  دومنطقی، نگھ داری و بھبود خود زمین اقامھ می کند، در ھر 
مورد این فرمھای بخصوص شرارت دلیل نھایی آن بھ  درپرورانده می شود و در مشاجره 

  فراموشی سپرده می شود.

این  .ا زندگی کنندمالکیت ارضی کوچک مستلزم آن است کھ اکثریت غالب جمعیت در روست   
تکامل  ونھ کار اجتماعی بلکھ کار منفرد است کھ حاکم باشد. در تحت چنین اوضاعی غنی 

می گردد. از دگر  منعبازتولید شرایط مادی و معنوی و لذا شرایط برای یک کشاورزی منطقی 
ابل در تق میدھد،سوی مالکیت ارضی بزرگ جمعیت روستایی را کماکان بھ حداقل ممکن تقلیل 

اوضاعی  قراربا یک جمعیت صنعتی رو بھ رشد کھ در شھرھای بزرگ متراکم می گردد؛ بدین 
را ایجاد می کند کھ باعث شکافی غیرقابل ترمیم در سوخت و ساز اجتماعی تعیین شده از 

می گردد، و این اتالف توسط  زمینقوانین طبیعی زندگی و در نتیجھ بھ ھدر دادن نیروھای 
  }).Liebig{ لیبیگاز مرزھای کشور انتقال می یابد ( تجارت بھ خارج

بیرون از  راهای از بربرھایی را می آفریند کھ در نیمھ رد طبقھدر حالیکھ مالکیت ارضی خُ    
کھ مختص  ای اند و زمختی اشکال اجتماعی اولیھ را با اضطراب و بیچارگیجامعھ قرار گرفتھ

مالکیت ارضی بزرگ نیروی کار را در آخرین  کشورھای متمدن است، با ھم درمی آمیزند،
جائیکھ بھ عنوان منبع ذخیره برای  و اش مأوا می گیرداش، جایی کھ انرژی طبیعت دادهناحیھ

بازسازی نیروی حیات مملکت انبار می گردد، یعنی در روستا بھ تحلیل می برد. صنعت بزرگ 
ً این تفاوت را با ھم دارند کھ و کشاورزی بزرگ صنعتی شده با ھم عمل می کنند. اگر اب تدائا

صنعت بزرگ عمدتاً نیروی کار را و در نتیجھ نیروی طبیعی انسانی را ضایع کرده و از بین 
، در حالیکھ کشاورزی بزرگ بیشتر بطور مستقیم نیروی طبیعی زمین را ضایع کرده و میبرد

ای کھ سیستم ی دھند، بھ گونھاز بین می برد، اما آنھا در مراحل بعدی تکامل دست بھ دست ھم م



صنعتی ھمچنین در روستا کارگران را بی رمق کرده، و صنعت و تجارت نیز بھ نوبۀ خود 
 وسایلی را برای کشاورزی فراھم می کنند کھ بتواند رمق زمین را بکشد.
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