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خود را در  ،تولید تنظیم شده توسط ارزش کل آنھا و یا قیمتِ  ،ثابت شد کھ ارزش کاالھا   
  زیر خالصھ می کند:بخشھای 

 ای را کھ در قالب) یک بخش از ارزش کھ سرمایۀ ثابت را جایگزین می کند یا کار گذشتھ١
اند نمایندگی می کند، در یک کالم، آن ارزش یا ابزار تولیدی کھ در ایجاد کاال مصرف شده

لید با آن بھ پروسۀ تولید کاال وارد می شوند. ما در اینجا اصالً از یک قیمتی کھ این ابزار تو
 یعنی آن شکلی کھ محصولِ  ،تک کاال سخن نمی گوئیم بلکھ سرمایۀ کاالیی مد نظرمان است

نمایندگی می کند و تک کاال تنھا عنصری از  ،سرمایھ را در مدتی معین مثالً برای یک سال
  با ارزشش می تواند بھ ھمان اجزاء متشابھ تجزیھ گردد. آن می باشد کھ در ضمن مطابقت

ر را نمایندگی می کند و درآمد کارگر را می سنجد و آن بخش ارزشی ای کھ سرمایۀ متغی )٢
 متغیر برای او مبدل بھ دستمزد می گردد؛ یعنی دستمزدی کھ کارگر در این بخش ارزشیِ 

کار جدیداً افزوده  ھ بخش پرداخت شدۀن بخش ارزشی کبازتولید می نماید؛ خالصۀ کالم؛ آ
  شده بھ بخش ثابت یاد شدۀ باال در تولید کاال را نمایندگی می کند.

) ارزش اضافھ یعنی آن بخش ارزشی از محصول کاال کھ کار پرداخت نشده یا کار اضافھ ٣
ی مرا نمایندگی می کند. این بخش آخری از ارزش بھ نوبۀ خود مجدداً اشکال مستقلی بھ خود 

گیرد کھ ھمزمان اشکال درآمدی نیز ھستند: شکل سود سرمایھ (بھرۀ سرمایھ و منفعت 
صاحبکار سرمایھ بھ مثابۀ سرمایۀ فعال) و شکل اجارۀ زمین کھ بھ مالک زمین کھ در پروسۀ 

، یعنی در مجموع آن عناصری کھ ھمیشھ شکل ٣و  ٢تولید دخیل است تعلق می گیرد. اجزاء 
ن یکی ھمیشھ بعد از اینکھ اول شکل سرمایۀ متغیر بخود گرفتھ بوده درآمدی دستمزد (ای



بدین گونھ مجزا می کنند  ١سود و اجارۀ زمین بخود می گیرند، خود را از جزء ثابت  ،است)
کھ این یکی تمام آن ارزشی را دربر می گیرد کھ در آن کار جدید افزوده شده بھ بخش ثابت، 

در  ،ادیت می یابد. اگر از بخش ارزشی ثابت صرف نظر کنیمیعنی بھ ابزار تولید کاالھا، م
آنصورت صحیح است کھ گفتھ شود کھ ارزش کاال، تا آنجائیکھ کار جدیداً افزوده شده را 

کھ سھ شکل درآمدی را تشکیل می  ،نمایندگی می کند، ھمیشھ بھ سھ بخش تقسیم می گردد
یعنی آن سھم ھای  ،متناسب این ارزشھامقادیر  ۵۵دھند، ھمانا دستمزد، سود و اجارۀ زمین؛

ای کھ در باال شرح شان رفت، متفاوتی کھ از کل ارزش دارند، از طریق قوانین مختلف ویژه
ارزش دستمزد، نرخ سود و  کھ د. اما برعکس این اشتباه است کھ گفتھ شودنتعیین می گرد

کھ از مجموع شان نرخ اجارۀ زمین عناصر ترکیبی مستقلی از ارزش را تشکیل می دھند 
ارزش کاال نشأت می گیرد، اگر از بخش سرمایۀ ثابت چشم پوشی گردد؛ بدیگر بیان این غلط 

  ۵۶آنھا اجزاء سازندۀ ارزش کاال یا قیمت محصول می باشند. کھ است کھ گفتھ شود

  تفاوت را بھ سادگی می توان دید.   

 v١٠٠+  c۴٠٠ برابر باشد با ۵٠٠ای بالغ بر فرض بگیریم کھ ارزش محصول سرمایھ   
 +m١۵٠  =۶۵؛ ٠m١۵در ضمن،  اجارۀ زمین تقسیم گردد. ٧۵سود و  ٧۵می تواند بھ  ٠

کھ ترکیب این سرمایھ میانگین  دشواریھای بی مورد، فرض می گیریمما برای اجتناب از 
 میای کھ قیمت تولید با ارزش مطابق می گردد؛ این مورد ھمیشھ آنجایی رخ است، بھ گونھ

دھد کھ محصول اینچنین سرمایۀ منفردی بتواند بھ عنوان محصول بخشی از کل سرمایھ با 
  حجمی یکسان در نظر گرفتھ شود.

درصد از سرمایۀ گذاشتھ  ٢٠ر، زه گیری شده از طریق سرمایۀ متغیدر اینجا دستمزد، اندا   
درصد  ٣٠شده را تشکیل می دھد؛ ارزش اضافھ، محاسبھ شده از روی کل سرمایھ، شامل 

درصد اجارۀ زمین. مجموع ارزش کاال کھ کار جدیداً  ١۵درصد سود و  ١۵است، یعنی 
ی مقدار آن وابستگ.  ٢۵٠=  m١۵٠+  v١٠٠افزوده شده در آن مادیت می یابد برابر است با 

ای بھ تقسیم آن بھ دستمزد، سود و اجارۀ زمین ندارد. از روابط مابین این بخشھا می بینیم کھ 
، حجم کاری را تحویل می دھد £ ١٠٠پول پرداخت می گردد، بگو  ١٠٠نیروی کار کھ با 

را نمایندگی می کند. در اینجا می بینیم کھ کارگر در مقایسھ با  £ ٢۵٠کھ حجم پولی برابر با 
 ١٠برابر ارزش اضافھ ایجاد می نماید. اگر روز کار = 1,5کاری کھ برای خودش می کند، 

کار کرده است.  دار ساعت را برای سرمایھ ۶ساعت را برای خود و  ۴ساعت می بود، لذا او 
را نمایندگی می کند.  £ ٢۵٠پولی  گردید، ارزشپرداخت  £ ١٠٠پس کار کارگرانی کھ با 

ھیچ چیز دیگری برای توزیع بین کارگر و سرمایھ دار، بین سرمایھ  £ ٢۵٠سوای این ارزش 



دار و مالک زمین پیدا نمی شود. این آن مجموع ارزشی ای است کھ جدیداً بھ ارزش وسایل 
و  ، کھ بدین طریق تولید٢۵٠غ بر افزوده شده است. این ارزش کاالیی بال ۴٠٠تولید بالغ بر 

تعیین شده از مقدار کاری کھ در این ارزش مادیت یافتھ می باشد، حد سھم ھایی را تشکیل می 
دھد کھ کارگر، سرمایھ دار و زمیندار از این ارزش بھ شکل درآمد، یعنی ھمان دستمزد، سود 

  و اجارۀ زمین می توانند بدست آورند.

با ھمان ترکیب ارگانیک، یعنی با ھمان تناسب بین نیروی کار  ایفرض بگیریم سرمایھ   
زنده بکار گرفتھ شده و سرمایۀ ثابتی کھ این نیروی کار بکار می اندازد، برای ھمان نیروی 

 £ ١۵٠می بایستی  ١٠٠را بکار می اندازد بجای  ۴٠٠ای ثابت بالغ بر کاری کھ سرمایھ
با تناسب  را سود و اجارۀ زمین ارزش اضافھپرداخت نماید؛ در ضمن فرض می گیریم کھ 

 ١۵٠ ررض ما بر این بود کھ سرمایۀ متغیدیگری بین خود تقسیم می نمایند. از آنجائیکھ ف
، در نتیجھ انجام می داد قدیم £ ١٠٠پوند استرلینگی ھمان مقدار کاری را بھ راه می اندازد کھ 

 ۶۵٠و مجموع ارزش محصول نیز حاال ھمچون گذشتھ  ٢۵٠ارزش جدیداً تولید شده ھنوز = 
مثالً  m١٠٠؛ و این m١٠٠+  v١۵٠+  c١۵٠خواھد بود، اما ما در عوض خواھیم داشت 

 این ارزش کل تازه تولید شده بھ تقسیم اجارۀ زمین. تناسب ۵۵سود +  ۴۵ود بھ تقسیم می ش
بسیار متفاوت از تناسب گذشتھ خواھد بود؛ مقدار سرمایۀ کل  و اجارۀ زمیندستمزد، سود 

گذاشتھ شده نیز متفاوت خواھد بود، ھر چند کھ آن تنھا ھمان مقدار کل کار را بھ راه می 
درصد از  ١٠و اجارۀ زمین  2/11 8درصد، سود3/7 27 اندازد. مزد کار بالغ خواھد شد بر 

  درصد خواھد بود. ١٨ع اضافھ ارزش بالغ بر کمی بیشتر از سرمایۀ گذاشتھ شده؛ پس مجمو

در نتیجۀ افزایش دستمزد، بخش پرداخت نشده از مجموع کار و لذا ارزش اضافھ نیز تغییر    
ساعت  ۴ساعتش را برای خودش و تنھا  ۶ انھروز کار ساعت ١٠کرد. کارگر در طی  خواھد

سود و اجارۀ زمین نیز متفاوت خواھد بود. را برای سرمایھ دار کار کرده است. تناسب بین 
ارزش اضافۀ تقلیل یافتھ با نسبتھای دیگری بین سرمایھ دار و مالک زمین تقسیم خواھد شد. 

ر یباقی می ماند و ارزش سرمایۀ متغ و نھایتاً، از آنجائیکھ ارزش سرمایۀ ثابت بدون تغییر
یافتھ خود را در نرخ سود ناخالص ھنوز گذاشتھ شده باال رفتھ است، لذا ارزش اضافۀ تقلیل 

ھم پائین تری بیان می کند، منظور از نرخ سود ناخالص در اینجا نسبت بین کل ارزش اضافھ 
  و کل سرمایۀ گذاشتھ شده می باشد.

صرف نظر از چگونگی  -تغییر در ارزش دستمزد، در نرخ سود و در نرخ اجارۀ زمین    
ی اتنھا می تواند در آن محدوده -عناصر را تنظیم می کند  عملکرد قانونی کھ تناسب بین این

گذاشتھ می شود حرکت داشتھ باشد. تنھا یک  ٢۵٠کھ توسط بخش ارزشی جدیداً ایجاد شدۀ 



استثناء می تواند وجود داشتھ باشد و آن موقعی است کھ اجارۀ زمین مبنی بر یک قیمت 
، بلکھ تنھا باعث پیچیده تر شدن تحقیق انحصاری باشد. این ھیچ تغییری در قانون نمی دھد

می گردد. زیرا اگر ما صرفاً خود محصول را در این مورد در نظر بگیریم، در آنصورت 
در رابطھ با دیگر  را ارزش نسبی آن مااگر فقط تقسیم ارزش اضافھ متفاوت خواھد بود؛ 

 ۀفھ بخشی از ارزش اضایم یافت کرا خواھ ن تفاوتایتنھا  ، در آنصورتبگیریممد نظر  ھاکاال
  .ه استشد ھا بھ این کاالی ویژه منتقلدیگر کاال

  می کنیم: مرور

  

ارزش جدید ارزش محصول نرخ 
ارزش 
 اضافھ

 نرخ سود ناخالص

 = 400c + 100v + 1505  مورد اول
650

250 150% 30%

400c + 150v + 100s = 650 مورد دوم 250 66⅔% 18 2/11%

  

  

. نرخ ١٠٠بھ  ١۵٠مبلغ قبلیش نزول می کند. از  از یک سوم بھ میزانھاوالً ارزش اضافھ    
درصد، زیرا کھ ارزش  ١٨درصد بھ  ٣٠بیش از یک سوم نزول می کند، از  بھ میزانھسود 

اضافۀ تقلیل یافتھ باید نسبت بھ کل سرمایۀ گذاشتھ شدۀ بزرگتری محاسبھ گردد. اما نرخ سود 
بھ   150/100ھمان تناسب نرخ ارزش اضافھ پائین نمی افتد. این آخری ازبھ ھیچ وجھ با 

درصد، در حالیکھ نرخ سود تنھا  2/3 66 درصد بھ ١۵٠نزول می کند، یعنی از  100/150
درصد. پس  2/11 18 درصد بھ ٣٠تقلیل می یابد، یعنی از  100/550بھ   150/500 از

ارزش اضافھ افت دارد، در حالیکھ تقلیلش کمتر از نرخ ارزش  مقدارنرخ سود نسبتاً بیشتر از 
اضافھ است. در ضمن دریافتیم کھ وقتی حجم کار برابری مانند گذشتھ مورد استفاده قرار می 

لیل دگیرد، لذا ارزش و مقدار محصوالت ثابت باقی می ماند، ھر چند کھ سرمایۀ گذاشتھ شده ب
پیش ریز  این باال رفتن سرمایۀالبتھ باشد.  از گذشتھ ر بیشتربزرگتر بودن بخش ارزشی متغی

برای سرمایھ داری کھ تازه بنگاھش را تأسیس کرده ملموس خواھد بود. اما اگر بازتولید  شده
د یر چیزی نخواھد بوآنصورت این باال رفتن سرمایۀ متغرا در کلیتش در نظر بگیریم، در 

 ،سط کار جدیداً افزوده شده ایجاد می گرددکھ تو ،مگر اینکھ بخش بزرگتری از ارزش جدید



در وھلۀ اول مبدل  مبدل بھ دستمزد و لذا بھ ارزش اضافھ و محصول اضافھ، شدنبجای تبدیل 
یر می گردد. ارزش محصول ثابت می ماند، زیرا کھ آن از یک طرف محدود بھ سرمایۀ متغ

کار جدیداً افزوده شده  کھ ٢۵٠و از طرف دیگر بھ عدد  ۴٠٠است بھ ارزش سرمایۀ ثابت = 
ھر دو بدون تغییر می مانند. این محصول، تا آنجائیکھ خودش این را نمایندگی می کند. اما 

دوباره می بایست در سرمایۀ ثابت وارد گردد، ھمچون گذشتھ ھمان مقدار ارزش مصرف را 
ثابت ھمان در ھمان مقدار از ارزش نمایندگی خواھد کرد. پس ھمان میزان از عناصر سرمایۀ 

مقدار ارزش را دارا می باشند. اگر افزایش دستمزد نھ بدلیل اینکھ کارگر سھم بیشتری از کار 
ر کارگر سھم بیشتری از کا بدلیل نزول بارآوری کار باشد کھ بلکھ ،خود را دریافت می کند

کند، در آنصورت موضوع متفاوت خواھد بود. در این مورد کل ارزش، میخود را دریافت 
کھ ھمان کار، ھم پرداخت شده و ھم پرداخت نشده، را نمایندگی می کند، بدون تغییر خواھد 
بود؛ اما مقدار محصولی کھ این میزان کار را نمایندگی می کند، کمتر خواھد بود، در نتیجھ 

صول افزایش پیدا خواھد کرد، زیرا کھ ھر بخش کار قیمت ھر بخش مساوی ای از این مح
محصول بیشتری را در مقایسھ با  ١۵٠بیشتری را دربر خواھد داشت. این دستمزد باالتر 

 در مقایسھ با قبل ١٠٠اضافۀ کاھش یافتۀ  ارزشاکنون نمایندگی نمی کند.  ١٠٠دستمزد قبلی 
درصد از مقدار ارزش مصرف  2/3 66یعنی ھمان  ،از محصول را نمایندگی می کند  2/3تنھا

 ھ این محصول درتا آنجائیک، نمایندگی می شد. در این مورد سرمایۀ ثابت نیز ١٠٠قبلی کھ با 
اً این بلکھ ترجیح ،گرانتر خواھد شد. اما اینھا نتایج افزایش دستمزد نیستند آن ادغام می شود،

کاھش بارآوری ھمان مقدار کار می ای از گرانتر شدن قیمت کاال و افزایش دستمزد نتیجھ
باشد. در اینجا چنین بھ نظر می رسد کھ این افزایش دستمزد است کھ سبب گرانتر شدن 

زش مدی است از تغییر ارآین افزایش دستمزد نھ علت بلکھ پیمحصول گردیده، در صورتیکھ ا
  کھ خود معلولی است از کاھش بارآوری کار. ،کاال

 ٢۵٠ماندن دیگر اوضاع، اگر ھمان مقدار کار مصرف شده کماکان  از سوی دیگر، با ثابت   
اھش افزایش یا ک ،را نمایندگی کند، اما ارزش ابزار تولیدی کھ این کار مورد استفاده قرار داده

یافتھ باشد، در آنصورت ارزش ھمان مقدار محصول متناسباً افزایش یا کاھش خواھد یافت. 
c۴۵٠  +v١٠٠  +m١۵می دھد؛  ٧٠٠ی بالغ بر ارزش محصول ٠c٣۵٠  +v١٠٠  +

m١۵پیشین  ۶۵٠بجای  ۶٠٠در عوض برای ھمان حجم از محصول تنھا ارزشی بالغ بر  ٠
 پیش ریختھ ھماناگر سرمایۀ  ،ثابت بودن تمام دیگر اوضاعفرض ، با خواھد بود. بنابراین

مقدار کار را بھ حرکت درآورد، و خود رشد یا نزول کند، ارزش محصول افزایش یا کاھش 
رشد یا نزول سرمایۀ گذاشتھ شده بدلیل تغییر در مقدار سرمایۀ  در صورتیکھخواھد یافت، 

ییر غت افزایش یا کاھش سرمایۀ ثابت بدلیل آوری کار،با ثابت بودن بار . برعکس اگرثابت باشد



یر باشد، در آنصورت ارزش محصول ثابت خواھد ماند. افزایش در مقدار ارزش سرمایۀ متغ
می گردد. اما در مورد سرمایۀ یا کاھش ارزش سرمایۀ ثابت توسط ھیچ حرکت متقابلی جبران ن

افزایش یا کاھش در ارزش آن توسط حرکت  -با فرض ثابت بودن بارآوری کار  -یر متغ
 ،یر بعالوۀ ارزش اضافھای کھ ارزش سرمایۀ متغدد، بگونھجبران می گرمخالف ارزش اضافھ 

یعنی آن ارزشی کھ جدیداً توسط کار بھ ابزار تولید افزوده می گردد و ھمچون ارزشی جدید 
  در محصول نمایان می گردد، ثابت باقی می ماند.

یر یا دستمزد بدلیل افزایش یا کاھش بھای افزایش یا کاھش ارزش سرمایۀ متغ برعکس اگر   
کاالھا باشد، بدیگر سخن کاھش یا افزایش بارآوری کاری کھ توسط این سرمایھ گذاریھا مورد 
استفاده قرار می گیرد، در اینصورت ارزش محصول تحت تأثیر قرار می گیرد. صعود یا 

  مد است.آدر اینجا نھ علت بلکھ تنھا یک پینزول دستمزد 

 m١۵٠+  v١٠٠، اگر تغییر از c۴٠٠جھتی دیگر با بدون تغییر ماندن سرمایۀ ثابت = از    
ر در مورد باال بدلیل آن بود کھ بارآوری کار ، یعنی افزایش سرمایۀ متغیm١٠٠+  v١۵٠بھ 

شاخۀ کاری بخصوص مثالً پنبھ ریسی، بلکھ شاید در کشاورزیی کھ  اینپائین آمده بود، نھ در 
ر را تأمین می کند، یعنی اگر تغییر پیامدی از گرانتر شدن این وسایل معاش وسایل معاش کارگ

اکنون ھمچون گذشتھ  ۶۵٠بود، در اینصورت ارزش محصول ثابت باقی می ماند. ارزش 
  ای نمایان می کند.ھنوز خود را در ھمان مقدار نخ پنبھ

ھ ھ شده از طریق صرفدر ضمن از بحث باال چنین برمی آید کھ: وقتیکھ سرمایۀ ثابت گذاشت
ھایی از تولید کھ محصولشان مورد مصرف کارگران واقع می شود، جویی و غیره در شاخھ

تقلیل می یابد، لذا این ھمانند افزایش مستقیم بارآوری خود کار مصرف شده، می تواند منجر 
زش بھ کاھش دستمزد کارگران گردد، زیرا وسایل معاش کارگران ارزانتر می شود و لذا ار

ای کھ نرخ سود در اینجا بھ دو دلیل رشد خواھد کرد، اضافھ افزایش خواھد داشت؛ بھ گونھ
ش ارزش ھمانا از یک سو بدلیل کاھش در ارزش سرمایۀ ثابت و از سوی دیگر بدلیل افزای

ی ارزش اضافھ را بھ سود بررسی می کردیم، فرض را بر این دیساضافھ. ھنگامیکھ ما دگر
نکرده و ثابت باقی می ماند، زیرا ما آنموقع می خواستیم نوسانات  پیدا د کاھشگرفتیم کھ دستمز

نرخ سود را مستقل از تغییرات ارزش اضافھ بررسی کنیم. در ضمن قوانینی کھ در آنجا بسط 
داده شد قوانینی عمومی ھستند و برای سرمایھ گذاریھایی کھ محصوالتشان در مصرف 

تغییرات در ارزش محصوالتشان بروی دستمزدھا تأثیری کارگران وارد نمی شوند و لذا 
  نخواھند داشت، نیز صادقند.



***  

نی بھ یع از طریق کار جدید بھ وسایل تولیدکھ ساالنھ  ،پس تفکیک و تجزیۀ ارزش جدید   
بھ درآمدھای مختلف دستمزد، سود و اجارۀ زمین  ،بخش سرمایۀ ثابت، افزوده می گردد

ھای مختلف بھیچوجھ تغییری در محدودۀ خود ارزش، مجموع ارزشی ای کھ بین این مقولھ
تقسیم می شود، ندارد، ھمانگونھ کھ تغییر در تناسب متقابل بین اجزاء این مجموعھ در اندازۀ 

ھ ھمان است، صرفنظر از اینکھ ھمیش ١٠٠کل ارزشی مشخص آن بی تأثیر است. عدد معلوم 
تقسیم کنیم. آن بخش ارزشی از  ۴٠+  ٣٠+  ٣٠یا  ٢٠+  ٧٠+  ١٠یا  ۵٠+  ۵٠آنرا بھ 

محصول کھ بھ این درآمدھا تجزیھ می گردد ھمانند بخش ارزشی ثابت سرمایھ از طریق 
یت ارزش کاالھا تعیین می گردد، یعنی توسط آن کمیت کاری کھ در ھر مورد در کاالھا ماد

ھای معلوم اوالً آن مقدار ارزشی کاال می باشد کھ بین دستمزد، سود و اجارۀ یافتھ است. از داده
زمین تقسیم می گردد؛ بھ دیگر سخن حد مطلق برای مجموع این اجزاء ارزشی از کاالھا. 

ھای میانگین و تنظیم کننده شان. دادۀ معلوم دیگر در رابطھ با خود ھر تک مقولھ، محدوده
تمزد اساس این محدوده را بنا می نھد. از یک جھت {دستمزد} از طریق قانونی طبیعی دس

 وسایل معاش کھ کارگر برای حفظ فیزیکیتنظیم می گردد؛ حداقل آن از طریق کمترین مقدار 
و بازتولید نیروی کار خود احتیاج دارد مشخص می گردد، بھ دیگر سخن از طریق یک کمیت 

این کاالھا از طریق مدت زمان کاری کھ برای بازتولیدشان الزم  مشخص از کاالھا. ارزش
است تعیین می گردد، یعنی از طریق آن بخش کاری کھ جدیداً بھ ابزار تولید افزوده شده است 
یا آن بخشی از کار روزانھ کھ کارگر باید برای تولید و بازتولید یک برابر نھاد برای ارزش 

نماید. مثالً اگر میانگین روزانۀ وسایل امرار معاشش از  این وسایل معاش ضروری استفاده
ساعت کار میانگین باشد، در آنصورت او می بایست بطور متوسط  ۶نظر ارزشی برابر با 

اش را برای خودش کار کند. ارزش واقعی نیروی کار او با این حداقل ساعت از کار روزانھ ۶
وقعیت تکامل اجتماعی متفاوت است؛ تنھا فیزیکی مغایرت دارد؛ آن بر حسب آب و ھوا و م

وابستھ بھ احتیاجات فیزیکی نیست بلکھ ھمچنین بھ نیازھای اجتماعی تاریخاً توسعھ یافتھ کھ 
می توانند بھ طبیعت دومش مبدل شوند نیز بستگی دارد. اما در ھر کشور در ھر زمان 

ھمۀ درآمدھای دیگر  مشخصی این متوسط تنظیم کنندۀ دستمزد یک مقدار معین است. ارزش
ھای خود ھستند. این ارزش ھمیشھ برابر است با آن ارزشی کھ کل کار نیز دارای محدوده

روزانھ منھای آنچھ کھ دستمزد را نمایندگی می کند خود را در آن مادیت می بخشد؛ (کل کار 
م کاری دارندۀ کل حجنگین کار روزانھ زیرا کھ آن دربرروزانھ در اینجا مطابق است با میا

است کھ توسط کل سرمایۀ اجتماعی بھ حرکت درآورده می شود). حدود آن از طریق حد آن 
ارزشی تعیین می گردد کھ کار پرداخت نشده در آن بیان می گردد، یعنی مقدار این کار 



پرداخت نشده. در حالیکھ آن بخشی از کار روزانھ کھ کارگر باید برای بازتولید دستمزد خود 
الترین حد خود را در حداقل فیزیکی دستمزد دارد، بخش دیگر کار روزانھ کھ کار کند با

ارزش اضافھ و لذا آن بخش ارزشی ای کھ ارزش اضافھ در آن بیان می شود را نمایندگی می 
ی امحدودیت خود را در حداکثر فیزیکی کار روزانھ می یابد، یعنی کل مقدار کار روزانھ ،کند

بھ بازدھی می باشد. از  ری و بازتولید نیروی کارش اصوالً قادرکھ کارگر در جوار نگھدا
در این بررسی توزیع ارزشی کھ نماینده مجموع کاری است کھ ساالنھ جدیداً  ما آنجائیکھ

، پس کار روزانھ می تواند ھمچون مقداری ثابت مد نظر و داریمافزوده می شود را مد نظر 
ادی انحراف آن از حداکثر فیزیکی. پس حد پیش فرض گرفتھ شود، صرفنظر از کم و زی

کھ ارزش اضافھ را تشکیل داده و بھ سود و اجارۀ زمین تجزیھ می  ،مطلق این بخش ارزشی
ورای بخش پرداخت شدۀ کار  هنشدمعین است؛ این {حد} توسط مازاد بخش پرداخت  ،گردد

روزانھ تعیین می گردد، یعنی آن بخش ارزشی ای از کل محصول کھ کار اضافھ در آن تحقق 
کھ توسط این حدود تعیین شده و بھ نسبت کل سرمایۀ  ،ی یابد. اگر ما این ارزش اضافھم

ا این سود ت ام، در آنصورترا سود بنامیم، ھمانگونھ کھ من کرده میشود،گذاشتھ شده محاسبھ 
حدودش  در جائیکھ بھ مقدار مطلق آن برمی گردد، برابر با ارزش اضافھ خواھد بود، و لذا

- . اما اندازۀ نرخ سود نیز مقداری است کھ در محدودهبھ ھمان میزان از قوانین تابعیت می کند
ھایی کھ توسط ارزش کاالھا تعیین شده قرار گرفتھ است. نرخ سود نسبت مجموع ارزش 

 ۵٠٠افھ است بھ کل سرمایۀ اجتماعی کھ در تولید گذاشتھ شده است. اگر این سرمایھ = اض
درصد حق مطلق نرخ سود  ٢٠باشد، در آن صورت  ١٠٠(بگوئیم میلیون) و ارزش اضافھ = 

ھایی کھ در قلمروھای می باشد. توزیع سود اجتماعی بھ تناسب این نرخ در میان سرمایھ
اند، قیمت تولیدی را ایجاد می کند کھ با ارزش کاالھا مغایرت دارد. مختلف تولیدی گذاشتھ شده

تعیین  غایراین ت أضمناین قیمتھای تولیدی قیمتھای میانگین واقعی تنظیم کنندۀ بازار ھستند. 
ھای قانونمند برای سود را منحل نمی کند. بجای اینکھ محدوده و قیمتھا بر اساس ارزشھا
سرمایۀ ھزینھ شده در کاال بعالوۀ ارزش اضافۀ موجود در آن، اکنون  ارزش کاال برابر باشد با

ای کھ بر بعالوۀ آن ارزش اضافھ cدیگر قیمت تولیدی کاال برابر است با سرمایۀ ھزینھ شده 
ای کھ برای درصد از سرمایھ ٢٠اساس نرخ سود عمومی بھ این کاال تعلق می گیرد، مثالً 

 ای کھ تنھا بکار گرفتھای کھ بھ مصرف رسیده و ھم سرمایھھتولید آن گذاشتھ شده، ھم سرمای
ای کھ توسط کل سرمایۀ اجتماعی درصدی خود بر مبنای ارزش اضافھ ٢٠شده. اما این ضمیمۀ 

درصد  ٢٠ایجاد می شود و رابطۀ آن با ارزش این سرمایھ تعیین می گردد؛ بھ ھمین خاطر ھم 
ھای سود را رزشھا بھ قیمتھای تولیدی محدودهی ادیسرصد. پس دگرد ١٠٠یا  ١٠است و نھ 

ھای منفرد مختلف کھ سرمایۀ اجتماعی برطرف نمی کند، بلکھ تنھا توزیع آنرا در بین سرمایھ



را تشکیل می دھد تغییر می دھد، یعنی آنرا یکنواخت و متناسب با سھم ارزشی ای کھ آنھا از 
قیمتھای بازار بھ باال و پائین این قیمتھای  کل سرمایۀ اجتماعی دارند بین آنھا توزیع می کند.

 قابالً خنثی می کنند. اگرتنظیم کنندۀ بازار نوسان می کنند، اما این نوسانات ھمدیگر را مت
کم و بیش طوالنی مورد مطالعھ قرار گیرند و از مواردی کھ  دورۀبرای یک  قیمتھا لیست

تغییر می کنند و ھمچنین مواردی کھ ارزش کاال بطور واقعی بدلیل تغییر در بارآوری کار 
پروسۀ تولید در اثر سوانح طبیعی یا اجتماعی مختل می گردد چشم پوشی گردد، در آنصورت 
اوالً از اینکھ انحرافات در یک محدودۀ باریک رخ می دھند و در ثانی از اینکھ چھ منظم 

ر اینجا ھمان چیرگی ای متقابالً جبران می گردند، متحیر خواھیم ماند. آدم درمی یابد کھ د
ھای اجتماعی } در مورد پدیدهQueteletتوسط میانگین تنظیم کننده اعمال می شود کھ کوتلت {

بھ اثبات رساند. اگر دگرگونی از ارزش کاالھا بھ قیمتھای تولیدی بھ مانعی برخورد نکند، در 
را بھ یکسانسازی آنصورت اجارۀ زمین خود را در اجارۀ تفاضلی تحلیل می برد، یعنی خود 

ای محدود می کند کھ قیمتھای تولیدی تنظیم کننده می بایست بھ بخشی از سودھای اضافھ
حاال زمینداران آنھا را بھ تصاحب خود درمی آورند. پس اجارۀ ، عطا می کردسرمایھ داران 

زمین در اینجا حد ارزشی معین خود را در انحرافات نرخھای سود منفرد داراست کھ این 
خری توسط تنظیم قیمتھای تولید برمبنای نرخ سود عمومی ایجاد می شود. اگر مالکیت ارضی آ

بر سر راه یکسان سازی ارزش کاالھا بھ قیمتھای تولیدی مانع ایجاد کند و اجارۀ زمین مطلق 
را برای خود تصاحب کند، در آنصورت این آخری خود را بھ مازاد ارزشی محصوالت 

ای تھای تولیدی شان محدود می کند، یعنی بھ آن مازاد ارزش اضافھکشاورزی در ورای قیم
ھا تعلق می گیرد، دربر کھ آنھا عالوه بر نرخ سودی کھ بر طبق نرخ سود عمومی بھ سرمایھ

دارند. پس این تفاوت آن مرزی را برای اجارۀ زمین ایجاد می کند کھ اکنون ھمچون گذشتھ 
  وجود در کاالھا را تشکیل می دھد.بخش معینی از ارزش اضافۀ معین و م

نھایتاً اگر یکسان سازی ارزش اضافھ بھ سود میانگین در قلمروھای مختلف تولیدی با مانع    
ای انحصارات مصنوعی یا طبیعی و مشخصاً انحصار در مالکیت زمین مواجھ شود، بگونھ

رد برای کاالھایی کھ کھ یک قیمت انحصاری کھ در باالی قیمت تولید و ارزش کاالھا قرار دا
تحت چنین انحصاری قرار دارند میسر گردد، در آنصورت مرزھایی کھ از طریق ارزش 

اند، منحل نخواھند شد. قیمت انحصاری بعضی کاالھا تنھا بخشی از سود کاالھا اعمال شده
 تولیدکنندگان دیگر کاالھا را بھ سمت کاالھایی کھ قیمت انحصاری دارند منتقل می کند. یک
اختالل محلی در توزیع ارزش اضافھ در بین قلمروھای مختلف تولیدی بطور غیرمستقیم 

 فھ را دست نخورده باقی می گذارد.بوقوع می پیوندد، اما این اختالل خود محدودۀ ارزش اضا
با فرض اینکھ اگر کاالیی کھ قیمت انحصاری دارد وارد مصرف ضروری کارگران گردد، 



در آنصورت دستمزد افزایش  ش نیروی کار خود را دریافت می کند،کارگر ھمچون گذشتھ ارز
می تواند دستمزد را بھ زیر ارزش نیروی این امر و لذا ارزش اضافھ کاھش خواھد داشت. 

 .کار نزول دھد، البتھ فقط در صورتیکھ دستمزد در باالی حداقل فیزیکی خود قرار داشتھ باشد
کسر از دستمزد واقعی (یعنی مقدار ارزش مصرفی در این مورد قیمت انحصاری از طریق 

ای کھ کارگر برای مقدار یکسانی از کار دریافت می کند) و بخشاً از طریق کسر از سود 
ھایی کھ قیمت انحصاری در آنھا بروی تنظیم سرمایھ داران دیگر پرداخت می گردد. محدوده

  .انداند و دقیقاً قابل محاسبھتأثیر می گذارد بطور ثابت تعیین شده ھاقیمت کاال معمول

مرزھای  ،ھمانگونھ کھ تقسیم ارزش جدیداً افزوده شدۀ کاالھا و کالً ارزش قابل حل در درآمد   
تعیین شده و تنظیم کنندۀ خود را در تناسب بین کار الزم و کار اضافھ، دستمزد و ارزش 

اجارۀ زمین از طریق  اضافھ، می یابد، ھمانگونھ نیز تقسیم خود ارزش اضافھ بھ سود و
قوانینی تعیین می شود کھ ھمسطح سازی نرخ سود را تنظیم می کنند. در مورد تقسیم بھ بھره 
و سود صاحبکار این خود سود میانگین است کھ حد و مرز ھر دو را با ھم تشکیل می دھد. 

م آن تقسی سود میانگین آن میزان ارزش معینی را بدست می دھد کھ آنھا می توانند و باید در
شوند. تناسب معین این تقسیم کامالً اتفاقی است یعنی اینکھ صرفاً توسط روابط رقابت تعیین 

بدین معنی است کھ  در دیگر موارد می گردد. در حالیکھ ھم سطح سازی تقاضا و عرضھ
 لانحراف قیمتھای بازار از قیمتھای میانگین تنظیم کننده ملغی می گردند یعنی تأثیر رقابت منح

. اما بھ چھ دلیل؟ زیرا ھمان عنصر تولیدی، تعیین کننده است یگانھدر اینجا این اما می گردد، 
ای را کھ بھ آن تعلق می گیرد بین دو صاحب ھمان عنصر یعنی سرمایھ، باید آن ارزش اضافھ

تولیدی تقسیم کند. اما این واقعیت کھ در اینجا ھیچ حد معین و قانونمندی برای تقسیم سود 
میانگین موجود نمی باشد، باعث الغاء حدود آن بھ مثابۀ بخشی از ارزش کاال نمی گردد؛ 
ھمانگونھ کھ این واقعیت کھ اگر دو شریک در یک کسب و کار بدلیل اوضاع خارجی متفاوت 
سود را بطور نامساوی بین خود تقسیم می کنند، ھیچ تأثیری بروی حدود این سود نخواھد 

  داشت.

کھ آن بخش از ارزش کاال، کھ کار الحاقی بھ ارزش وسایل تولید را نمایندگی  پس ھنگامی   
می کند، بھ قسمتھای مختلفی تجزیھ می شود کھ در ھیبت درآمدھا اشکالی را بھ خود می گیرند 
کھ متقابالً از یکدیگر مستقل اند، لذا این بھ ھیچوجھ دلیل آن نمی شود کھ دستمزد، سود و 

ای تلقی کنیم کھ در ترکیب با یکدیگر و یا در مجموع صر تشکیل دھندهاجارۀ زمین را عنا
ر این ای کھ دیگمنشأ خود قیمت تنظیم کنندۀ کاالھا (قیمت طبیعی، قیمت الزم) باشند؛ بگونھ

ارزش کاال نیست، بعد از کسر بخش ثابت ارزش، کھ بعنوان واحد اصلی بھ این سھ مؤلفھ 



مؤلفھ مستقالً تعیین گشتھ و قیمت  مت ھر کدام از این سھھ برعکس. قیتجزیھ می گردد، بلک
کاال تازه زمانی تشکیل می شود کھ این سھ مقدار مستقل با ھم جمع زده شوند. در واقعیت 
ارزش کاال مقداری است مقدم و برآمده از کل مجموع دستمزد، سود و اجارۀ زمین با ھم، 

ۀ د، سود و بھرستمزدر آن سوء تفاھم، د بھ یکدیگر.صرفنظر از تناسب مقداری آنھا نسبت 
ارضی سھ مقدار ارزشی مستقل ھستند کھ مقدار کلشان اندازۀ ارزش کاال را ایجاد، محدود و 

  تعیین می کند.

اوالً آشکار است کھ اگر دستمزد، سود و اجارۀ زمین قیمت کاالھا را تشکیل بدھند، این می    
سرمایۀ  کھ یی صادق باشد کھ برای دیگر بخشھابایستی ھمانقدر برای بخش ثابت ارزش کاال

. از این بخش ثابت ارزش می توان استفھ را نمایندگی می کنند صادق یر و ارزش اضامتغ
کامالً چشم پوشی کرد، زیرا کھ ارزش کاالھایی کھ این خود از آنھا تشکیل شده را می توان 

زمین تقسیم نمود. ھمانگونھ کھ بھ ھمین منوال بھ مجموعی از ارزش دستمزد، سود و اجارۀ 
  متذکر شدیم این ادراک ھمچنین موجودیت اینچنین بخش ثابت ارزشی را انکار می کند.

ضمناً واضح است کھ در اینجا مقولۀ ارزش بی معنی می شود. تنھا تصوری از قیمت برجا    
داخت می در این معنی کھ مقداری پول بھ صاحب نیروی کار، سرمایھ و زمین پر ،می ماند

گردد. اما پول چیست؟ پول یک شیء نیست، بلکھ شکل مشخصی از ارزش است، پس ارزش 
دوباره پیشفرض گرفتھ شده است. می توان گفت کھ مقداری مشخص از طال یا نقره برای این 
عناصر تولیدی پرداخت می شود، و یا آنھا در ذھن با این مقادیر برابر گرفتھ می شوند. اما 

(و اقتصاددان روشن فکر از بابت این شناخت بسیار بخود می بالد) خود نیز طال و نقره 
کاال ھستند. لذا قیمت طال و نقره نیز از طریق دستمزد،  نوع یک خود ھاھمچون دیگر کاال

سود و بھرۀ ارضی تعیین می شود. پس ما نمی توانیم دستمزد، سود و بھرۀ ارضی را با برابر 
از کاال یا نقره تعیین نمائیم، زیرا کھ ارزش این طال و نقره کھ آنھا  قرار دادن آنھا با مقداری

می بایست بھ عنوان برابر نھادشان با آن برآورد شوند، می بایست خود نخست بھ کمک آنھا 
ً می بایست نتعیین گرد د، مستقل از طال و نقره یعنی مستقل از ارزش ھر کاالیی کھ دقیقا

ارزش دستمزد، سود و اجارۀ  ده باشد. پس اینکھ گفتھ شومحصولی از این سھ جزء یاد شد
زمین عبارتست از اینکھ آنھا، با یک مقدار طال و نقره برابرند، مثل این می ماند کھ گفتھ شود 

  آنھا برابرند با مقداری دستمزد، سود و اجارۀ زمین.

 اززیرا کھ حتی از این منظر نیز ضروری است کھ نخست دستمزد را در نظر بگیریم.    
. پس قیمت تنظیم کنندۀ دستمزد یعنی آن قیمتی کھ قیمتھای بازار در اطراف شودکار عزیمت 

  آن نوسان می کنند چگونھ تعیین می گردد؟



ممکن است گفتھ شود کھ آن از طریق عرضھ و تقاضای نیروی کار تعیین می گردد. اما    
کدام نوع از تقاضای نیروی کار می باشد؟ تقاضای سرمایھ. پس تقاضای کار  موضوعبر سر

مطابق است با عرضۀ سرمایھ. اما برای بحث در مورد عرضۀ سرمایھ می بایستی کھ در 
وھلۀ اول بدانیم سرمایھ چیست. از چھ تشکیل شده است؟ اگر ساده ترین شکلش را در نظر 

از کاالست. پس سرمایھ  شکلیتنھا  خود . اما پولبگیریم؛ تشکیل شده است از پول و کاال
تشکیل شده است از کاالھا. اما طبق پیشفرض ما ارزش کاال در وھلۀ نخست توسط قیمت آن 

یعنی توسط دستمزد تعیین می گردد. دستمزد با آن پیشفرض  ،کاری کھ کاال را تولید کرده
ی شود. پس این قیمت می بایستی گرفتھ شده و با آن ھمچون جزء اصلی قیمت کاال برخورد م

کھ توسط تناسب بین کار عرضھ شده با سرمایھ تعیین گردد. قیمت خود سرمایھ برابر است با 
قیمت کاالھای تشکیل دھندۀ آن. تقاضای سرمایھ برای کار برابر است با عرضۀ سرمایھ. 

ۀ ت در وھلعرضۀ سرمایھ برابر است با عرضۀ کمیتی از کاال با قیمتی مشخص و این قیم
بخش از قیمت  اول از طریق قیمت کار تنظیم می گردد و قیمت کار مجدداً برابر است با آن

مت شود؛ و قیو بھ کارگر در ازای کارش داده مییر از آن تشکیل شده است کاال کھ سرمایۀ متغ
ردد، گ یر است دوباره ابتدائاً توسط قیمت کار تعیین میی کھ تشکیل دھندۀ این سرمایۀ متغکاالی

زیرا کھ قیمت کاال از طریق بھای دستمزد، سود و اجارۀ زمین تعیین می شود. پس برای 
تعیین دستمزد نمی توانیم سرمایھ را پیشفرض بگیریم زیرا کھ ارزش سرمایھ خود نیز از 

  طریق دستمزد تعیین می گردد.

ابت باعث صعود در ضمن بمیان کشیدن رقابت در اینجا برای ما سودی نخواھد داشت. رق   
یا نزول قیمت بازار کار می گردد. اما فرض بگیریم کھ تقاضا و عرضۀ کار با ھم مطابق 
باشند. پس دستمزد چگونھ تعیین می گردد؟ از طریق رقابت. اما ما ھم اکنون فرض گرفتیم 

وی زیرا کھ بین دو نیر ،کھ رقابت دیگر چیزی را تعیین نمی کند و تأثیرش ملغی شده است
ای برقرار شده است. در واقع ما می خواھیم کھ قیمت طبیعی دستمزد ابالً متضاد آن موازنھمتق
یعنی قیمت کار را پیدا کنیم کھ نھ تنھا از طریق رقابت تنظیم نمی گردد بلکھ بھ عکس  ،را

  تنظیم کنندۀ آن است.

ضروری چیز دیگری باقی نمی ماند مگر تعیین بھای الزم کار از طریق وسایل معاش    
کارگر. اما این وسایل معاش کاالھایی ھستند کھ دارای قیمت اند. پس بھای کار از طریق قیمت 
وسایل ضروری معاش تعیین می گردد و وسایل ضروری معاش مانند تمام دیگر کاالھا دارای 

د. لذا بھای کار کھ از طریق قیمت وسایل نقیمت اند کھ از طریق بھای کار تعیین می گرد
عیین می شود بھ کمک بھای کار تعیین می گردد. یعنی بھای کار از طریق خودش معاش ت



تعیین می گردد. بدیگر سخن ما نمی دانیم کھ قیمت کار از کجا تعیین می شود. کار بطور 
زیرا کھ بھ مثابۀ یک کاال محسوب می گردد. برای اینکھ  ،عمومی دارای یک قیمت است

الزم است کھ بدانیم اصوالً قیمت چیست. اما ما از این طریق بتوانیم از قیمت کار صحبت کنیم 
  بھ ھیچ وجھ پی نخواھیم برد کھ قیمت اصوالً چیست.

فرض بگیریم کھ قیمت الزم کار بھ ھمین نحو مطبوع تعیین می گردد. پس میانگین سود را    
سودی کھ  دھد،چگونھ باید تعیین کنیم، میانگینی کھ جزء دیگری از قیمت کاال را تشکیل می 

ای تعلق می گیرد؟ میانگین سود می بایستی کھ از طریق یک در اوضاع عادی بھ ھر سرمایھ
نرخ سود میانگین تعیین گردد. این چگونھ تعیین می شود؟ از طریق رقابت مابین سرمایھ 
داران؟ اما این رقابت پیش شرطش موجودیت سود از پیش می باشد. رقابت نرخھای مختلف 

حال چھ در یک و یا در قلمروھای مختلف  -ذا سودھای متفاوت را پیشفرض دارد سود و ل
تولیدی. رقابت تنھا تا آنجائیکھ بروی قیمتھای کاالھا تأثیر داشتھ باشد می تواند بروی نرخ 
سود تأثیرگذار باشد. رقابت تنھا می تواند باعث شود کھ تولیدکنندگان در یک قلمروی تولیدی 

یمت ای متناسب با قھ قیمتھایی بفروشند کھ بھ آنھا سودی برابر بدھد، اضافھکاالھایشان را ب
کاال کھ از پیش توسط دستمزد بخشاً تعیین شده است. پس رقابت تنھا می تواند نابرابریھای 
نرخ سود را یکسان نماید. برای اینکھ بتوان نابرابریھای نرخ سود را ھموار ساخت باید سود 

صری از قیمت کاال موجود باشد. رقابت آن را بوجود نمی آورد. می تواند از قبل بھ مثابۀ عن
سطح آنرا باال یا پائین ببرد اما آن سطحی را کھ بالفاصلھ بعد از ھموارسازی پدیدار می گردد 
ً آن نرخ  را ایجاد نمی کند. و ھنگامیکھ ما راجع بھ نرخ الزم سود بحث می کنیم، ما دقیقا

نوسانات رقابت است و خود رقابت را تنظیم می کند مد نظر داریم. سودی را کھ مستقل از 
نرخ سود میانگین ھنگامی پدیدار می گردد کھ موازنھ بین نیروھای سرمایھ داران رقیب 

اما نمی تواند باعث بروز نرخ برقرار شده باشد. رقابت می تواند این موازنھ را برقرار کند 
وقتی کھ این موازنھ برقرار شد، چرا نرخ  گردد شود.میر با این موازنھ پدیداھمراه سودی کھ 

درصد می باشد؟ بدلیل رقابت؟ خیر، بھ عکس، رقابت آن  ١٠٠یا  ٢٠یا  ١٠عمومی سود 
درصد می شدند ملغی ساختھ است. {رقابت}  ١٠٠یا  ٢٠، ١٠دالیلی را کھ باعث نوساناتی در 

دی را ببار می آورد کھ متناسب است با ای ھمان سوقیمت کاالیی را پدید آورد کھ ھر سرمایھ
بزرگی اش. اما اندازۀ خود این سود بھ رقابت وابستگی ای ندارد. رقابت تنھا انحرافات از این 
اندازه را دوباره و دوباره تنزل می دھد. شخصی با دیگران رقابت می کند و رقابت او را 

 ١٠ش برساند. اما چرا این قیمت مجبور می کند کھ کاالھایش را بھ ھمان قیمت دیگران بفرو
  است؟ ١٠٠یا  ٢٠یا 



پس راه دیگری بجز توضیح نرخ سود و لذا سود باقی نمی ماند کھ بنحو غیرقابل درکی    
قیمتی کھ تاکنون توسط دستمزد تعیین می شد. تنھا  ،مقدار مشخصی مازاد بر قیمت کاالست

سود باید یک مقدار مشخص باشد.  این است کھ این نرخ کھ رقابت بما توضیح می دھد چیزی
سود سر » قیمت ضروری«اما ما این را از قبل می دانستیم، زمانی کھ با نرخ عمومی سود و 

  و کار داشتیم.

کامالً غیرضروری است کھ این پروسۀ مشکل را دوباره در مورد اجاره بھای زمین از سر   
در  ،مار را کم و بیش با ثبات انجام دھیبگذرانیم. پیشاپیش کامالً قابل رؤیت است کھ اگر این ک

ای بر قیمت کاال تظاھر می کنند کھ از طریق نتیجھ سود و اجارۀ زمین تنھا ھمچون اضافھ
، قیمتی کھ در وھلۀ اول توسط دستمزد تعیین می گردد. میشوندقوانینی غیرقابل درک اعمال 

اه اقتصاددانان از خود مایھ خالصھ کالم اینکھ رقابت می بایستی کھ برای ھمۀ نظرات اشتب
  بگذارد، در حالیکھ اقتصاددانان در عوض می بایستی رقابت را توضیح دھند.

اگر از این نظر خیالبافانھ صرفنظر کنیم کھ می گوید بعضی از اجزاء قیمت، یعنی سود و    
 و -بھرۀ ارضی، از طریق گردش آفریده می شوند، یعنی اینکھ از فروش نشأت می گیرد 

وع در نتیجھ موض -دش ھرگز نمی تواند چیزی را تحویل دھد کھ قبالً دریافت نکرده باشد گر
  بھ سادگی اینگونھ می شود:

؛ نرخ سود ١٠٠فرض کنیم کھ قیمت یک کاال تعیین شده از طریق دستمزد برابر باشد با    
ده عیین شدرصد نسبت بھ دستمزد باشند. در نتیجھ قیمت کاال ت ١۵درصد و اجارۀ زمین  ١٠

نمی تواند از  ٢۵است. این اضافۀ  ١٢۵از طریق مجموع دستمزد، سود و اجارۀ زمین = 
فروش کاال ببار آید. زیرا کھ ھمۀ کسانی کھ بھ یکدیگر کاال می فروشند آنچھ را کھ برایشان 

می فروختند دقیقاً  ١٠٠می فروشند. و اگر ھمھ بھ  ١٢۵بابت دستمزد خرج داشتھ را بھ  ١٠٠
  گونھ بود. پس این عملکرد می بایست مستقل از گردش مورد بررسی قرار گیرد.ھمین

و این ھیچ تفاوتی در  -می ارزد بین خود تقسیم کنند  ١٢۵کاال را کھ  ،اگر این سھ {عامل}   
، ١٠٠بفروشد و بعد بھ کارگر  ١٢۵اگر سرمایھ دار کاال را نخست بھ  ،موضوع نمی کند

از ارزش کاال دریافت  ١٠٠= 4/5 لذا کارگر -بدھد  ١۵مین و بھ مالک ز ١٠برای خودش 

از ارزش محصول را دریافت خواھد کرد. 3/25و مالک زمین 2/25 خواھد کرد. سرمایھ دار

از  4/5می فروشد در نتیجھ بھ کارگر تنھا  ١٢۵بھ  ١٠٠از آنجائیکھ سرمایھ دار بھ جای 
محصولی را می دھد کھ نمایانگر کار کارگر می باشد. پس این درست ھمینگونھ می بود اگر 

بھ مالک زمین  ١٢از آن بھ خود او و  ٨را نگھ می داشت کھ  ٢٠می داد و  ٨٠او بھ کارگر 



می رسید. و در این صورت او کاال را بھ ارزشش می فروخت، از آنجائیکھ در واقع افزودۀ 
است مستقل از ارزش کاال کھ طبق مفروضات ما از طریق ارزش دستمزد قیمت مازادی 

 عبارتِ تعیین می گردد. از طریق این کجراه بھ این نتیجھ می رسیم کھ طبق این نظرگاه 
یعنی برابر است با آن حجم پولی کھ این  ،، برابر است با ارزش کاال١٠٠ آن دستمزد، یعنی

این ارزش دوباره از دستمزد واقعی متفاوت است و لذا مقدار کار را نمایندگی می کند؛ اما 
مازادی بر جای می گذارد. در اینجا فقط این مازاد بھ کمک یک افزودۀ قیمتی صوری نمایان 

باشد و  ١١می بود، بنابراین سود می بایست =  ١١٠دستمزد  ١٠٠می گردد. اگر بھ جای 
ولید کماکان بدون تغییر باقی می می بود. ت ½137و لذا قیمت کاال =  ½16بھرۀ ارضی = 

ماند. اما چون تقسیم ھمیشھ با افزودن یک درصد صوری بھ دستمزد حاصل می گردد، در 
خواھد کرد. دستمزد در اینجا ابتدائاً با ارزش کاال  مت ھمراه دستمزد صعود و نزولنتیجھ قی

یک کجراه نامفھوم دوباره برابر گرفتھ می شود و بعداً مجدداً از آن جدا می گردد. در واقع از 
بھ این نتیجھ می رسیم کھ ارزش کاال از طریق حجم کاری کھ در آن شامل است تعیین می 
گردد، حال آنکھ ارزش دستمزد از طریق قیمت وسایل معاش تعیین شده و مازاد ارزش ورای 

  دستمزد تشکیل دھندۀ سود و اجارۀ زمین می باشد.

کسر ارزش وسایل تولیدی کھ در تولیدشان بھ مصرف رسیده بعد از  -تفکیک ارزش کاالھا    
تفکیک این مقدار مشخص ارزش، کھ از طریق آن میزان کاری تعیین می گردد کھ در کاالی  -

تولید شده ادغام گردیده، بھ سھ جزء کھ بمثابۀ دستمزد، سود و اجارۀ زمین شکل درآمدھایی 
یھ این تفکیک در سطح ظاھری تولید سرما -ند مستقل و بی ارتباط بھ یکدیگر را بخود می گیر

خود را بھ شکلی وارونھ  رندمحسو داری و در نتیجھ ھمچنین در نظر عامالنی کھ در این تولید
  نمایان می گرداند.

تا از آن ارزش وسایل تولیدیی  ٢٠٠باشد و  ٣٠٠فرض بگیریم کھ ارزش کل یک کاال =    
باقی مانده مقدار ارزش  ١٠٠کھ در تولید آن بمصرف رسیده، یعنی جزء سرمایۀ ثابت، باشد. 

 تمام آن ١٠٠جدیدی است کھ در طول پروسۀ تولید بھ کاال افزوده شده است. این ارزش جدید 
بگیریم و  x. اگر دستمزد را است دسترسدر  سیم بین آن سھ شکل درآمدبرای تقکھ  چیزیست
خواھد  ١٠٠در این مورد ھمیشھ برابر با  x  +y  +z، لذا  zو اجارۀ زمین را  yسود را 

ی ابود. اما برای سرمایھ دار صنعتی، تاجر و بانکدار و برای اقتصاددان عامیانھ این بھ گونھ
دیگر پدیدار می گردد. برای اینان ارزش کاال بعد از کسر وسایل تولید مصرف شده در آن، 

تقسیم شود، بلکھ برعکس، قیمت کاال تشکیل  zو  x  ،yنمی باشد کھ بعد بین  ١٠٠برابر با 
شده است از مجموع مقدارھای ارزشی دستمزد، سود و اجارۀ زمین کھ مستقل از ارزش کاال 



اند ھمھ مستقالً مشخص و تعیین شده zو  x  ،yای کھ تعیین می گردند، بھ گونھ و از یکدیگر
باشد، است کھ مقدار  ١٠٠و تنھا از مجموع این مقادیر، کھ ممکن است بزرگتر یا کوچکتر از 

ھای ارزشی بھ یکدیگر. این ملغمھ یعنی با اضافھ کردن این مؤلفھ ،ارزشی کاال بدست می آید
  ست:اجتناب ناپذیر ا

اوالً، اجزاء ارزشی کاال بھ مثابۀ درآمدھای مستقل در ارتباط با یکدیگر قرار گرفتھ و بھ    
ھمین گونھ نیز در رابطھ با سھ فاکتور بسیار متفاوت، یعنی کار، سرمایھ و زمین قرار داده 

ھ یشده و در نتیجھ بنظر می رسد کھ از آنھا نشأت گرفتھ باشند. مالکیت بر نیروی کار، سرما
و زمین باعث می شود کھ این اجزاء مختلف ارزشی کاال بھ ترتیب بھ تملک صاحبانشان 

 ،درآمده و برایشان بھ درآمد تبدیل شوند. اما ارزش از تبدیل شدن بھ درآمد سرچشمھ نمی گیرد
ھ خود ببلکھ برعکس باید قبل از اینکھ بھ درآمد تبدیل شود موجود باشد تا بتواند این شکل را 

با اینکھ تعیین مقدار نسبی این  جوارھم ،کھ می گوید خالف این حقیقت دارد ،د. این وھمبگیر
ود، ھر چھ بیشتر تقویت می ش ،سھ جزء نسبت بھ یکدیگر از قوانین متفاوتی پیروی می کند

قوانینی کھ ارتباطشان با و محدودیتشان توسط خود ارزش کاالھا بھیچوجھ در سطح ظاھر 
  .پدیدار نمی گردد

دوماً، دیدیم کھ بھ فرض ثابت ماندن ھمۀ دیگر اوضاع، یک صعود یا نزول عمومی در    
دستمزدھا ھمراه است با اینکھ نرخ سود عمومی در جھت عکس حرکت کرده، قیمتھای تولیدی 

کیب متناسب با تر ،کاالھای مختلف تغییر کند، بعضی ھا افزایش و برخی کاھش پیدا کنند
مرو تولیدی مورد نظر. پس الاقل در بعضی از قلمروھای تولیدی اینگونھ میانگین سرمایھ در قل

تجربھ می شود کھ متوسط قیمت کاال با باال رفتن دستمزد افزایش می یابد و با پائین آمدن آن 
نمی شود این است کھ این تغییرات در خفا از طریق » تجربھ«کاھش می یابد. اما آنچھ کھ نقداً 

گردند کھ مستقل از دستمزد است. اما اگر افزایش در دستمزد کامالً ارزش کاال تنظیم می 
محلی باشد و تنھا در قلمروھای بخصوصی بدلیل شرایطی ویژه رخ دھد، در نتیجھ افزایش 
اسمی در قیمت این کاالھا می تواند ایجاد گردد. این افزایش ارزش نسبی یک قلم کاال بھ نسبت 

ھا ثابت باقی مانده است، تنھا عکس العملی است در مقابل کاالھای دیگر کھ دستمزدھا در آن
اختالط محلی در توزیع متساوی ارزش اضافھ در بین قلمروھای تولیدی مختلف، ابزاری برای 

کھ از اینجا کسب می شود  "ایتجربھ"رخ سودی ویژه با نرخ سود عمومی. ھم سطح سازی ن
یین می گردد. پس در ھر این دو مورد مجدداً نشان می دھد کھ قیمت از طریق دستمزد تع

 تجربھ نشان می دھد کھ دستمزد تعیین کنندۀ قیمت کاالست. آنچھ کھ در اینجا تجربھ نمی شود
توسط  ،دلیل نھان این ارتباط است. در ضمن قیمت میانگین کار، یعنی ارزش نیروی کار ھمانا



ا ری افزایش یا کاھش پیدقیمت تولیدی وسایل ضروری معیشت تعیین می گردد. اگر این آخ
کند در نتیجھ ارزش نیروی کار افزایش یا کاھش می یابد. در اینجا دوباره اینگونھ تجربھ می 

ای بین دستمزد و قیمت کاال وجود دارد، اما سبب می تواند بھ عنوان نتیجھ و شود کھ رابطھ
 ،بازار صادق است نتیجھ بھ مثابۀ سبب پدیدار گردد، ھمانگونھ کھ در مورد حرکت قیمتھای

جائیکھ افزایش دستمزد باالی میانگین منطبق می شود با افزایش قیمت بازار ورای قیمتھای 
تولیدی کھ با دورۀ رونق اقتصادی پیوند دارد، در حالیکھ کاھش متعاقب دستمزد بھ پائین تر 

یمتھای ھ قاز میانگین اش منطبق است با کاھش قیمتھای بازار بھ زیر قیمتھای تولیدی. اینک
اند، صرفنظر از نوسانات قیمتھای بازار، باید بدیھاً با این تجربھ تولیدی بھ ارزش کاالھا وابستھ

منطبق باشد کھ نرخ سود با افزایش دستمزد کاھش می یابد و برعکس. اما ما دیدیم کھ نرخ 
کات ربدون وابستگی بھ ح ،دسود می تواند از طریق حرکات ارزش سرمایۀ ثابت تعیین گرد

 در یک بجای حرکت در جھات متضادای کھ دستمزد و نرخ سود می توانند دستمزد؛ بھ گونھ
یعنی می توانند با ھم افزایش یا کاھش داشتھ باشند. این امر کامالً غیرممکن  ،کنندجھت حرکت 

می بود اگر نرخ اضافھ ارزش ھمگام با نرخ سود کاھش می یافت. ھمچنین ھنگامیکھ دستمزد 
صعود قیمت وسایل معیشت افزایش می یابد، نرخ سود می تواند بدون تغییر باقی بماند  بدلیل

و یا حتی بدلیل تشدید شدت کار و یا طوالنی تر شدن روزکار افزایش داشتھ باشد. ھمۀ این 
تجربیات حامل این توھمی است کھ توسط شکل مستقل و وارونۀ اجزاء ارزش ایجاد می گردد، 

ھ یا دستمزد بتنھایی و یا دستمزد و سود با ھم تعیین کنندۀ ارزش کاالھا ھستند. ھمانا این توھم ک
و ھنگامیکھ چنین چیزی بنظر برسد کھ در مورد دستمزد بوقوع پیوستھ است، یعنی اگر بنظر 

رای باشند، لذا این ب داشتھ برسد کھ قیمت کار و ارزشی کھ توسط کار آفریده شده با ھم کاھش
سود و بھرۀ ارضی یک امر مبرھن خواھد بود. در آنصورت قیمتھایشان، یعنی بیان پولیشان، 

  د.نمی بایستی کھ مستقل از کار و مستقل از ارزشی کھ توسط کار آفریده می شود تنظیم گرد

اند،  آنھا مستقل سوماً: فرض بگیریم کھ ارزش کاالھا یا قیمتھای تولیدیی کھ تنھا ظاھراً از   
دائماً با قیمتھای بازار کاالھا منطبق می شوند، بجای اینکھ آنھا برعکس تنھا بھ مثابۀ قیمتھای 
میانگین تنظیم کننده خود را توسط جبران سازی دائمی نوسانات ھمیشگی قیمتھای بازار، 

رت می ومستولی گردانند. ھمچنین فرض بگیریم کھ بازتولید ھمیشھ تحت شرایطی یکسان ص
یعنی بارآوری کار در تمام عناصر سرمایھ یکسان باقی می ماند. سرانجام فرض بگیریم  ،گیرد

از  جدیدی کمیتکھ آن بخشی از ارزش تولید کاال کھ در ھر تک قلمروی تولیدی با افزودن 
یعنی ارزشی جدیداً تولید شده بھ ارزش وسایل تولید، ھمیشھ بھ تناسبھای  ،کار ایجاد می گردد

ای تقسیم گردد کھ دستمزد واقعاً پرداخت شده، ثابتی از دستمزد، سود و اجارۀ زمین بھ گونھ
سود واقعاً تحقق یافتھ و اجارۀ زمین واقعی بھ ترتیب ھمیشھ با ارزش نیروی کار، با آن بخش 



از اضافھ ارزش کل کھ برمبنای نرخ سود میانگین بھ ھر بخش مستقالً فعال سرمایۀ کل تعلق 
یرد، و با آن محدودیتھایی کھ اجارۀ زمین را بر این مبنا محدود می کنند، منطبق گردند. می گ

خالصۀ کالم، فرض بگیریم کھ تقسیم تولید ارزش اجتماعی و تنظیم قیمتھای تولیدی برمبنای 
  سرمایھ داری صورت می گیرد، اما با حذف رقابت.

د و اینچنین نیز پدیدار می نمی باشپس تحت چنین شرایطی کھ در آن ارزش کاالھا ثابت    
گردد، جائیکھ آن بخش ارزشی از تولید کاال کھ در درآمدھا تحلیل می رود مقداری ثابت باشد 
و اینچنین نیز تظاھر کند، و سرانجام جائیکھ این مقدار ارزشی ثابت و مشخص ھمیشھ در 

اتی حت اینچنین مفروضتناسبھایی ثابت بھ دستمزد، سود و اجارۀ زمین تقسیم گردد، حتی ت
حرکت واقعی ضرورتاً در پیکری وارونھ پدیدار خواھد گشت: نھ ھمچون تقسیم مقدار از قبل 
مشخصی از ارزش بھ سھ قسمت، کھ شکل درآمد بخود می گیرند، مستقل از یکدیگر، بلکھ بھ 

زد، معکس اینگونھ بھ نظر می رسد کھ این مقدار ارزشی از جمع این عناصر غیر وابستۀ دست
سود و اجارۀ زمین کھ ھر یک بطور جداگانھ و مستقل تعیین می گردد، تشکیل شده است. این 

ھا و کاالھای تولید شده وھم ضرورتاً ایجاد خواھد شد، زیرا کھ در حرکت واقعی تک سرمایھ
توسط آنھا، ارزش کاالھا بنظر نمی رسد کھ پیشفرضی برای تقسیم شان باشد؛ بلکھ برعکس 

اند بنظر می رسد کھ بھ مثابۀ پیش شرط ارزش کاالھا عمل ی کھ آنھا بدان تقسیم شدهآن اجزائ
کنند. ما دیدیم کھ برای ھر تک سرمایھ دار قیمت ھزینۀ کاال مقداری مشخص بنظر می رسد 
کھ در پروسۀ واقعی تولید ھمیشھ ھمچون قیمت واقعی تولید پدیدار می گردد. اما قیمت ھزینھ 

 بعالوۀ ارزش نیروی کار کھ -وسایل تولید گذاشتھ شده  -زش سرمایۀ ثابت برابر است با ار
ای کھ دستمزد ھمزمان برای عامالن تولید در شکل نامعقول بھای کار پدیدار می گردد، بگونھ

بھ مثابۀ درآمد کارگران نمودار می گردد. بھای متوسط کار مقداری است مشخص، زیرا کھ 
از طریق مدت زمان کاری کھ برای  کاالی دیگریھر ارزش نیروی کار ھمچون ارزش 

بازتولید آن ضروری است تعیین می گردد. اما در باب آن بخش ارزشی از کاال کھ در دستمزد 
تحلیل می رود باید گفت کھ آن منشأ اش در این نیست کھ این شکل دستمزد را بخود می گیرد، 

کھ بھ صورت  ،ش بھ او پرداخت می کنداینکھ سرمایھ دار بھ کارگر سھمی را از محصول خود
دستمزد پدیدار می گردد، بلکھ منشأ اش در این است کھ کارگر برابر نھادی را تولید می کند 
کھ مطابق است با دستمزد او، یعنی بخشی از کار روزانھ و یا ساالنۀ او ارزشی را تولید می 

ر براب تمزد قبل از اینکھ ارزِش دس قراردادِ  کند کھ قیمت نیروی کارش را شامل می شود. اما
ھمچون عنصری از قیمت کھ مقدارش مشخص است قبل از بستھ می شود.  نھادش تولید گردد

اینکھ کاال و ارزش کاال تولید گردند، یعنی بھ مثابۀ جزئی از قیمت ھزینھ، از این جھت دستمزد 
رعکس می کند، بلکھ بنھ بھ عنوان بخشی کھ خود را بھ شکل مستقل از ارزش کل کاال تفکیک 



ھمچون مقداری مشخص، کھ از قبل قیمت کاال را تعیین می کند، پدیدار می گردد، یعنی بھ 
نقش مشابھی را کھ دستمزد در قیمت  ،مثابۀ عنصر آفرینندۀ قیمت یا ارزش. سود میانگین

است با  رھزینۀ کاال بازی می کند در قیمت تولید کاال بازی می کند؛ زیرا کھ قیمت تولید براب
قیمت ھزینھ بعالوۀ سود میانگین سرمایۀ گذاشتھ شده. این سود میانگین در عمل، در تصور و 
حساب و کتاب خود سرمایھ دار، بھ عنوان عنصری تنظیم کننده شمرده می شود، نھ تنھا آنگاه 

ھ کھا از یک قلمروی سرمایھ گذاری بھ قلمرویی دیگر را تعیین می کند، بلکھ انتقال سرمایھ
ھمچنین در تمام فروشھا و قراردادھایی کھ شامل پروسۀ بازتولیدی می گردد کھ در یک مدت 

د. اما تا ھنگامیکھ بدین سان بشمار آورده شود یک مقدار از پیش موجود نطوالنی بسط می یاب
است کھ در واقع مستقل از ھر ارزش و اضافھ ارزشی است کھ در ھر قلمروی تولیدی خاصی 

ھنوز ھم بیشتر در مورد ھر گونھ سرمایھ گذاری در ھر کدام حتی ببار آورده می شود و لذا 
ن از طریق تقسیم ارزش برعکس بھ مثابۀ یک مقداری کھ از از این قلمروھا. بجای پدیدار شد

ارزش کاالی تولید شده مستقل است نمودار می شود کھ از قبل در پروسۀ تولید کاال مشخص 
شده است و خود قیمت متوسط کاال را تعیین می کند، یعنی اینکھ ھمچون عنصری ارزش 

جزاء مختلفش بھ اشکالی کامالً غیر آفرین تظاھر می کند. تازه ارزش اضافھ بدلیل تجزیۀ ا
وابستھ از یکدیگر، در شکلی ھنوز ھم معین تر بھ مثابۀ پیش شرطی برای ایجاد ارزش کاالھا 
پدیدار می گردد. بخشی از سود میانگین بھ شکل بھره در مقابل سرمایھ دار فعال بھ مثابۀ 

لم می کند. ھر چقدر عنصری مستقل کھ پیش شرطی است برای تولید کاال و ارزش آن قد ع
ھم کھ اندازۀ بھره نوسان داشتھ باشد، در ھر لحظۀ مشخص و برای ھر سرمایھ دار مقداری 
است مشخص کھ در قیمت ھزینۀ کاالیی کھ او بھ مثابۀ تک سرمایھ دار تولید می کند وارد 

رای ب ای تثبیت شده از طریق قراردادمی گردد. ھمین نقش را نیز اجارۀ زمین در شکل کرایھ
سرمایھ دار کشاورزی و در شکل اجاره برای دیگر صاحبان مؤسسات بازی می کند. این 
اجزائی کھ ارزش اضافھ بدانھا تجزیھ می گردد از آنجائیکھ برای ھر تک سرمایھ دار ھمچون 

ھایی پدیدار می گردند کھ عناصری مشخص از قیمت ھزینھ ھستند، برعکس بھ عنوان مؤلفھ
ھایی کھ قسمتی از قیمت کاال را می آفرینند، ھمانگونھ یجاد می کنند، مؤلفھارزش اضافھ را ا

کھ دستمزد بخش دیگرش را ایجاد می کند. راز اینکھ نتیجۀ تجزیۀ ارزش کاالھا مدام بصورت 
پیشفرض ھای ایجاد خود ارزش آنھا نمودار می گردند بسادگی در این است کھ شیوۀ تولید 

بلکھ ھمچنین  ،ھای تولید، نھ تنھا مدام محصول مادی رادیگر شیوهسرمایھ داری ھمانند تمام 
د می لیھم بازتو ،آن مناسبات اقتصادی اجتماعی، اشکال اقتصادی بخصوص برای ایجادش را

ھمچون ملزومات آن جلوه می کنند کھ ملزومات آن بمانند  ھمواره ھمانقدر کند. لذا نتیجۀ آن
بازتولید مداوم مناسباتی ھمسان است کھ ھر سرمایھ داری  نتایج آن پدیدار می گردند. و ھمین



از پیش بھ عنوان امری بدیھی کھ قابل شک نیست در نظر می گیرد. تا زمانیکھ تولید سرمایھ 
بھ موجودیت خود ادامھ می دھد، بخشی از کار جدیداً افزوده شده کماکان داری از این نوع 

ره و منفعت صاحبکار) و بخش سومی در اجارۀ خود را در دستمزد، بخش دیگری در سود (بھ
زمین تحلیل می برد. در ھمۀ قراردادھایی کھ مابین صاحبان عوامل مختلف تولید بستھ می 
شود این ھمیشھ پیشفرض گرفتھ می شود و این شرط درستی است، ھر چند کھ تناسب مقداری 

بخش ھای ارزش در در ھر مورد می تواند نوسان داشتھ باشد. شکل بخصوصی کھ در آن 
آن  زیرا کھ مدام بازتولید می گردد، و ،مقابل یکدیگر قرار می گیرند پیشفرض گرفتھ می شود

  مدام بازتولید می گردد زیرا کھ ھمیشھ پیشفرض گرفتھ می شود.

تجربھ و شکل تظاھر نیز اکنون دیگر نشان می دھد کھ قیمتھای بازار، کھ برای سرمایھ    
ھ ، تا آنجا کھ بدنزی کھ واقعاً در تعیین ارزش تأثیر دارد پدیدار می گرددار بعنوان تنھا چی

 ا؛ اینکھ آنھگی ای بھ این پیش بینی ھا ندارنداندازه شان مربوط می شود، بھیچوجھ وابست
{قیمتھای بازار} بھ باال یا پائین بودن بھره یا اجارۀ زمین ھمخوانی نشان نمی دھند. اما قیمتھای 

د ای طوالنی دقیقاً منتج می شونوساناتشان ثابت اند، و میانگین شان در طی دوره درتنھا بازار 
بھ میانگین ھای مربوطھ برای دستمزد، سود و اجارۀ زمین بھ عنوان مقادیری ثابت کھ در 

  تحلیل آخر بر قیمتھای بازار تسلط دارند.

مزد، سود و اجارۀ بنظر می رسد کھ اگر دست سرراستای بسیار از سوی دیگر این مالحظھ
زیرا کھ بھ نظر می رسد کھ در تولید ارزش پیشفرض گرفتھ  ،زمین ایجاد کنندۀ ارزش باشند

ند، در او توسط سرمایھ دار منفرد در قیمت ھزینھ و قیمت تولید پیش شرط گرفتھ شدهاند، شده
د نیز ودر تولید ھر کاالیی وارد می شمتعین  نتیجھ بخش ثابت سرمایھ کھ ارزشش بصورتی

ای از کاالھا و لذا یک آفرینندۀ ارزش باشد. اما بخش ثابت سرمایھ چیزی نیست مگر مجموعھ
از ارزشھای کاالیی. از این طریق ما بھ این ھجو نامفھوم می رسیم کھ ارزش کاال ایجاد کننده 

  و سبب ارزش کاال می باشد.

و مالحظات او بھ  -مورد را داشت ای بھ اندیشھ در این اما اگر سرمایھ دار کمترین عالقھ   
ھای خودخواھانھ تعیین می گردند عنوان سرمایھ دار منحصراً از طریق نفع شخصی و انگیزه

تجربھ بھ او نشان داده است کھ محصولی را کھ او خود تولید می کند بھ عنوان در آنصورت  –
 تولیدی ھمچون بخش سرمایۀ ثابت در قلمروھای دیگر تولیدی و محصول این دیگر قلمروھای

ھ تا آنجائیک -سرمایۀ ثابت در محصول خود او وارد می گردند. از آنجائیکھ ارزش افزوده شده 
از دیدگاه او بنظر می رسد کھ از مقادیر دستمزد، سود و  -بھ محصول جدید او برمی گردد 

ز باید نیاجارۀ زمین تشکیل شده باشد، پس این برای بخش ثابت محصول سرمایھ داران دیگر 



صادق باشد. در نتیجھ قیمت بخش ثابت سرمایھ و لذا کل ارزش کاالھا دست آخر خود را بھ 
ای است از افزودن عناصر ارزش آفرین مستقلی یک مجموعۀ ارزشی تقلیل می دھد کھ نتیجھ

کھ توسط قوانین متفاوتی تنظیم گردیده و از منابع  -یعنی دستمزد، سود و اجارۀ زمین  -
  سرچشمھ می گیرند. متفاوتی

چھارماً: اینکھ کاالھا بھ ارزششان فروختھ می شوند یا نھ و چگونگی تعیین خود ارزش    
در پشت سر او  در خفا برای سرمایھ دار منفرد کامالً بی اھمیت است. از ھمان ابتدا فرآیندی

نھ  رخ می دھد کھ از طریق نیروی شرایط و مستقل از او کنترل می شود، زیرا کھ این
ارزشھا، بلکھ قیمتھای تولیدی متفاوت از آنھا در ھر قلمروی تولیدی می باشند کھ قیمتھای 
تنظیم کنندۀ میانگین را تشکیل می دھد. خود تعیین ارزش تنھا تا آنجایی مورد توجھ و تأثیرگذار 
 بر سرمایھ دار منفرد و سرمایھ در ھر قلمرو تولیدی بخصوص می باشد کھ آن حجم کار کمتر

بھ مثابۀ پیامدی از بارآوری کار فزاینده یا  -یا بیشتری کھ برای تولید کاالھا ضروری است 
در یک مورد او را قادر می سازد کھ با قوانین حاکم بر قیمتھای بازار سود  -کاھش یابنده 

مضاعفی را بھ جیب بزند و در موردی دیگر او را وادار می کند کھ قیمتھای کاالھایش را 
بھ ھر  یرد، زیرا کھ اکنون دستمزد بیشتری، سرمایۀ ثابت بیشتری و لذا بھرۀ بیشترباال بب

قسم از محصول و یا کاالی منفرد تعلق می گیرد. این چیزھا تنھا تا آنجایی برای او اھمیت 
و د، یعنی فقط تا آنجائیکھ اندارند کھ ھزینۀ تولید کاال را برای خود او افزایش یا کاھش می دھ

  قعیتی استثنایی قرار می دھند.را در مو

از سوی دیگر دستمزد، بھره و اجارۀ زمین نزد او ھمچون حدودی تنظیم کننده پدیدار می    
نھ تنھا برای آن قیمتی کھ او با آن منفعت صاحبکار را بھ عنوان سرمایھ دار فعال  ،گردند

واند بھ تی کاالیش را بتبرای خود تحقق می بخشد، بلکھ ھمچنین برای آن قیمتی کھ او می بایس
اگر اصوالً می خواھد کھ قادر بھ ادامۀ بازتولید باشد. این کامالً برای او بی اھمیت  ،آن بفروشد

را کھ در کاال نھفتھ است تحقق  اضافھ ای فروش می تواند ارزش و ارزشاست کھ آیا او با 
 عمولیم فعت صاحبکارمشخص منبخشد یا نھ، مشروط بھ اینکھ او قادر باشد از طریق قیمتی 

یا بیشتر از آن را در ورای قیمت ھزینۀ شخصی اش کھ از طریق دستمزد، بھره و اجارۀ 
زمین تعیین می گردد، بدست آورد. پس صرفنظر از بخش ثابت سرمایھ برای او دستمزد، 
بھره و اجارۀ زمین ھمچون عناصری محدود کننده و لذا خالق و تعیین کننده برای قیمت کاال 
بنظر می رسند. اگر او مثالً موفق شود کھ دستمزد را بھ زیر ارزش نیروی کار بکشاند، یعنی 
بھ زیر ارزش معمول آن، یا سرمایھ را با نرخ بھرۀ کمتری کسب کند و یا کرایۀ کمتری از 
مقدار معمول برای اجارۀ زمین پرداخت نماید، در آنصورت برای او کامالً بی اھمیت است 



حصول را بھ زیر ارزشش و یا حتی بھ زیر قیمت تولید معمول آن بفروشد و در کھ آیا او م
نتیجھ قسمتی از کار اضافۀ نھفتھ در کاال را بطور مجانی تحویل دھد. این حتی برای بخش 
ثابت سرمایھ نیز صادق است. مثالً اگر یک سرمایھ دار صنعتی مواد خامش را بھ زیر قیمت 

ر نتیجھ این امر او را در مقابل ضرر مصون نگھ می دارد، حتی تولید آن خریداری نماید، د
اگر او کاالی کامل شده را بھ زیر قیمت تولید آن بفروشد. سود صاحبکار می تواند بدون تغییر 
بماند و یا حتی افزایش یابد، بشرط اینکھ مازاد قیمت کاال در ورای عناصری از آن کھ باید 

رابر نھادی جایگزین گردند، بدون تغییر بماند یا افزایش یابد. پرداخت شوند، یعنی باید توسط ب
اما گذشتھ از ارزش ابزار تولیدی کھ ھمچون مقادیر مشخصی کھ مرتبط با قیمت اند در تولید 
کاال وارد می گردند، این درست ھمین دستمزد، بھره و اجارۀ زمین ھستند کھ بھ مانند مقادیری 

اند در این تولید وارد می شوند. در نتیجھ برای و تنظیم کننده مرتبط با قیمت کھ محدود کننده
او بھ مثابۀ عناصری جلوه می کنند کھ قیمت کاال را تعیین می کنند. سود صاحبکار از این 

ورای ارزش اصلی کاال کھ از  ـ زاویۀ دید اینگونھ بنظر می رسد کھ یا از طریق مازادی
بر قیمت بازار کھ بھ شرایط تصادفی  ـ مشخص می شد ھای قیمت ذکر شده در باالطریق مؤلفھ

؛ و یا تا آنجائیکھ این سود خود بر قیمت بازار تعیین کننده  رقابت وابستھ است تعیین می گردد
  اثر می گذارد، خود آن مجدداً وابستھ بھ رقابت متقابل خریدار و فروشنده جلوه می کند.

ھم در رقابت بازار جھانی این مقادیر مشخص و ھم در رقابت بین سرمایھ داران منفرد و    
مفروض گرفتھ شدۀ دستمزدھا، بھره و اجارۀ زمین ھستند کھ در محاسبھ ھمچون مقادیری 
ثابت و تنظیم کننده وارد می گردند، ثابت نھ بھ این معنی کھ مقادیری غیرقابل تغییر باشند، 

ت و حد ثابتی را برای قیمتھای بلکھ بھ این معنی کھ در ھر مورد خاص مقدارشان مشخص اس
بازار مدام نوسان کننده تشکیل می دھند. مثالً در رقابت در بازار جھانی موضوع منحصراً 
بر سر این است کھ آیا کاالھا با این دستمزد، بھره و اجارۀ زمین مشخص می توانند با منفعت 

ینکھ سود صاحبکار بھ قیمتھای معمول یا زیر قیمت معمول بازار بفروش برسند، یعنی ا
بدین  ،ر یک کشور پائین اما بھرۀ سرمایھمتناسبی متحقق گردد. اگر دستمزد و قیمت زمین د

وری ، در حالیکھ در کشباال باشد ،یھ داری کامالً توسعھ نیافتھ استدلیل کھ شیوۀ تولید سرما
ر سرمایھ دار ددیگر دستمزد و قیمت زمین اسماً باال و بھرۀ سرمایھ پائین باشد، در آنصورت 

یک کشور نسبتاً کار و زمین بیشتر و در کشور دیگر نسبتاً سرمایۀ بیشتری را بکار خواھد 
 ھا بھ عنوان عناصری تعییناین مؤلفھ ،ی کھ رقابت بین این دو ممکن باشددر صورتگرفت. 

ۀ ن. پس در اینجا تجربھ بطور تئوریک و محاسبۀ خودخواھاکننده در محاسبھ وارد خواھند شد
سرمایھ دار در عمل نشان می دھد کھ قیمت کاال از طریق دستمزد، بھره و اجارۀ زمین تعیین 

و اینکھ این اجزاء قیمت در حقیقت  ،می گردد، یعنی از طریق بھای کار، سرمایھ و زمین



  ھای تنظیم کننده و تشکیل دھندۀ قیمت ھستند.مؤلفھ

ای یجھبلکھ نت ،کھ پیشفرض گرفتھ نمی شودالبتھ در اینجا ھمیشھ عنصری باقی می ماند    
است از قیمت بازار کاالھا و آنھم مازاد قیمت بازار در ورای قیمت ھزینھ است کھ از طریق 

و اجارۀ زمین تشکیل می گردد. این عنصر چھارم بنظر  بھرهھای مذکور دستمزد، جمع مؤلفھ
از  ،ین در نظر گرفتھ شودو اگر میانگ ،می رسد کھ در ھر مورد منفرد از طریق رقابت

طریق سود متوسط تعیین می گردد کھ خود مجدداً از طریق رقابت تعیین می گردد فقط در 
  ھای زمانی طوالنی تر.دوره

پنجماً: بر اساس شیوۀ تولید سرمایھ داری این کھ آن ارزشی کھ کار افزوده را نمایندگی می    
تجزیھ گردد آنچنان بھ یک امر طبیعی تبدیل کند بھ درآمدھای دستمزد، سود و اجارۀ زمین 

ھای گذشتۀ تاریخ کھ ما در بررسی مان شده کھ این روش حتی آنجا کھ (صرفنظر از مرحلھ
از اجارۀ زمین مثالھایی از آنھا آوردیم) پیش شرطھای این نوع از درآمدھا موجود نیستند نیز 

تحت این روش پرداختھ طریق قیاس از این بدین معنی است کھ ھمھ چیز بکار برده می شوند. 
  می شود.

وقتی کھ یک کارگر مستقل (بگوئیم یک دھقان زیرا کھ ھمۀ سھ نوع درآمد می توانند در    
اینجا بکار روند) برای خود کار می کند و محصول خود را بفروش می رساند، لذا او در وھلۀ 

ود کھ خود را بھ مثابۀ نخست ھمچون کارفرمای (سرمایھ دار) خود در نظر گرفتھ می ش
کارگر مورد استفاده قرار می دھد، و ھمچون مالک زمین خود کھ خود را بھ مثابۀ اجاره دار 
مورد استفاده قرار می دھد. ھمچون کارگر مزدی او بھ خود مزد پرداخت می کند، ھمچون 

اگر سرمایھ دار ادعای سود دارد و ھمچون مالک زمین بھ خود اجارۀ زمین می پردازد. 
فرض بگیریم کھ شیوۀ تولید سرمایھ داری و مناسبات منطبق با آن اساس عمومی جامعھ را 
تشکیل می دھند، در آنصورت این استنتاج تا آنجایی صحیح است کھ این نھ بدلیل کارش بلکھ 

می  -کھ در اینجا شکل عمومی سرمایھ را بخود می گیرد  -بدلیل مالکیتش بر وسایل تولید 
قادر می شود کھ کار اضافۀ خود را تصاحب کند. و در ضمن تا آنجائیکھ او  باشد کھ او

محصول خود را بھ مثابۀ کاال تولید می کند، و لذا وابستھ بھ قیمت آن است (و حتی اگر اینگونھ 
 ای کھ او می تواند تحقق بخشدنیز نباشد این قیمت قابل محاسبھ است) آنگاه حجم کار اضافھ

بلکھ وابستھ بھ نرخ عمومی سود می باشد؛ بھ ھمین منوال نیز  ،د آن نبودهمتکی بھ میزان خو
ای کھ از طریق نرخ عمومی سود تعیین می گردد ھر مازاد احتمالی بر میزان ارزش اضافھ

توسط حجم کاری کھ او انجام می دھد تعیین نشده و او تنھا بھ این دلیل می تواند آنرا تصاحب 
. از آنجائیکھ اینچنین شکلی از تولید کھ انطباقی با شیوۀ تولید کند کھ او صاحب زمین است



می تواند بھ اشکال درآمدی آن ارجاع شود، در  -و تا حدی ھم بھ حق  -سرمایھ داری ندارد 
نتیجھ این توھم بیشتر قوت می گیرد کھ مناسبات سرمایھ داری مناسباتی طبیعی برای ھر شیوۀ 

  تولیدی می باشند.

یعنی بھ آن بخشی از محصول کار خود تولید کننده  ،دستمزد بھ پایۀ عمومی اش البتھ اگر   
تقلیل داده شود، اگر این بخش را از  ،کھ بھ مصرف فردی کارگر اختصاص داده می شود

محدودیتھای سرمایھ داری اش رھا سازیم و آنرا بھ میزان مصرفی گسترش دھیم کھ از 
موجود (یعنی نیروی بارآور اجتماعی کار انفرادی  یکطرف از جانب نیروی بارآور اجتماعی

اش بھ عنوان اجتماعی واقعی) اجازه داده می شود و از سوی دیگر کمال تکامل فردیت آنرا 
نیاز دارد؛ و در ضمن اگر کار اضافھ و محصول اضافھ تقلیل داده شوند بھ آن مقداری کھ 

خشاً ای و بیرۀ پس اندازی و بیمھبرمبنای شرایط مشخص تولیدی نیاز است، بخشاً برای ذخ
برای گسترش مداوم بازتولید در آن حدی کھ از طرف نیاز جامعھ تعیین می گردد؛ اگر نھایتاً 

، کار اضافھ، آن حجم کاری را مشمول گردانیم کھ ٢، کار الزم و در شمارۀ ١در شمارۀ 
قادر بھ کار نیستند  اعضای قادر بھ کار در جامعھ باید بجای آن اعضایی کھ ھنوز یا دیگر

انجام دھند، یعنی اگر ھم دستمزد و ھم ارزش اضافھ، ھم کار الزم و ھم کار اضافھ را از 
خصوصیات ویژۀ سرمایھ دارانھ شان برھنھ کنیم، در آنصورت دقیقاً دیگر نھ این اشکال بلکھ 

  .ھای تولید اجتماعی مشترک استتنھا اساس شان باقی می ماند کھ برای تمام شیوه

ھای تولید حاکم پیشین مثالً فئودالی نیز دیده می شد. در ضمن این روش استنتاج در شیوه   
مناسبات تولیدی ای کھ اصالً بھ آنھا مربوط نبوده و کامالً خارج از آنھا قرار داشت تحت 

ی امناسبات فئودالی مشمول می گردیدند، مثالً در انگلیس، حق اجاره داری در زمینھای اجاره
ای) کھ تنھا شامل ضمانتھای مالی خدمت شوالیھ برایشترک (در تقابل با حق اجاره داری م

 می شد و فقط اسماً فئودالی بود.
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