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  ضميمه ای بر سرمايهضميمه ای بر سرمايه
  جلد سوم

 

که در معرض قضاوت عموم قرار گرفته است، مورد    ی  کتاب سوم سرمايه از هنگام    

در . هRم انتظRار نمRی رفRت     ايRن به جRز  البته . تعبيرات فراوان و گوناگونی قرار می گيرد     

انتشار آن، نکتRه ای کRه بطRور عمRده در نظRر داشRتم، ايRن بRود کRه تRا حRد امکRان کتRاب                  

    ی تهيه گردد، نتايج تRازه ای کRه بRه وسRيله مRارکس فRراهم گرديRده تRا حRد ممکRن                 معتبر

خRRود مRRارکس شRRرح داده شRRود، خRRود مRRن فقRRط آنجRRائی دخالRRت نمRRايم مطلقRRًا      بRRا کلمRRات 

اجتناب ناپذير باشد، و حتی سپس برای خواننده هيچگونRه ابهRامی بRاقی نمانRد کRه چRه               

وع مRورد تأييRد قRرار نگرفتRه اسRت؛ گفتRه        اين موضR  . کسی با او گفتگو می نموده است      

شRRRده کRRRه مRRRی بايسRRRتی مRRRن مRRRواد در دسRRRترس خRRRود را بRRRه کتRRRابی بRRRا يRRRک نثRRRر مRRRنظم  

 تبديل می نمودم؛ به عبارت en faire un livre، يا به قول فرانسوی )سيستماتيک(

امRا ايRن آن طريقRی نبRود کRه       . ديگر، اعتبار کتاب را قربانی راحتی خواننده مRی سRاختم          

من برای چنRين تجديRدنظری بکلRی فاقRد حقانيRت بRودم؛       . ظيفه خود را درک نمودم من و 

مردی چون مارکس حق دارد که خود سخن بگويRد، و کشRفيات علمRی خRود را بRا بيRان           

اضRRافه کRRنم، بنRRابراين مRRن هيچگونRRه تمRRايلی    . کRRامًال خRRالص خRRود بRRه آينRRدگان بسRRپارد   

 تا به ميراث چنان مRرد برجسRته ای   -برازنده من باشد  همانطور که می بايست-نداشتم

 ايRن عمRل کRامًال    ًاثالثR . دست درازی نمايم؛ اين برای من به معنRای عهدشRکنی مRی بRود           

برای کسانی که نمی توانند يا نمی خواهند مطالعه نماينRد، کسRانی کRه،         . بيهوده ای بود  

 حتی در جلد اول، در عوض زحمتی که برای فهم درسRت آن الزم بRود زحمRت بيشRتری         

رفته بيهوده  همی  برای چنين مردمانی، رو-متحمل شدند تا آن را به غلط درک نمايند        

اما برای کسانی که به درکی . است که آدمی خودش را به هر طريقی به زحمت بيندازد         
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تRرين چيRز بRود؛ بRرای آنRان طRرح ريRزی         واقعی عالقمندند، خود کتاب اصلی دقيقًا مهRم  

ر ارزش يک تفسير را می يافت، و نکته ای که عالوه مجدد کتاب به وسيله من، حداکث   

بر اين وجود دارد، اين تفسيری می بود بر اثری که منتشر نشده و قابل دست يابی هم    

کتاب اصلی می بايست در اولين مباحثه، مورد اشاره قRرار گيRرد، و در دومRين              . نيست

  .ر می گرديدو سومين مباحثه، لزومًا انتشار وسيع آن به کلی اجتناب ناپذي

اثRری کRه دربRر گيرنRده موضRوعاتی       دربRاره   اين امری طبيعی است که اين مباحثات،        

است که تازگی هم دارند، و در طRرح اوليRه ای کRه بRدون تأمRل پرداختRه گشRته و هنRوز                 

و در اينجا مداخله من می تواند مفيد . بخشی از آن تکميل نشده است، لگدپرانی نمايند    

ر بر طرف ساختن مشکالتی که در فهم موضوع بوجود می آيد، بخاط: واقع گردد يعنی

بخاطر اينکه جنبه های مهمی از مطلRب را کRه اهميRت آنهRا بطRور قابRل مالحظRه ای در            

کتRRاب آشRRکار نيسRRت، بيشRRتر بRRه پRRيش کشRRم، و مطالRRب مهمRRی را بRRه کتRRاب کRRه در سRRال   

در واقRع، دو  .  منطبRق گRردد  ١٨٩٥ نوشته شده بيفزايم تا با وضRعيت امRور در        ١٨٦٥

  .نکته از قبل وجود دارد که بنظرم می رسد به بحث مفصلی احتياج دارد

 

  

I   قانون ارزش و نرخ سود  
  

می بايستی انتظار داشته باشيم که حل تناقض آشکار ميان اين دو عامل، به بحث و            

جدل های فراوانی پس از انتشار کتاب مارکس منجRر گRردد، يعنRی بRه همRان انRدازه کRه               

بعضی خود را برای يک معجزه کامRل آمRاده سRاخته بودنRد، و         . از آن جريان داشت   قبل  

بRا حRل سRاده و منطقRی     . که به جای آن چيز عجيب و غريبی که انتظار داشRتند      ی  هنگام

آن کسRی کRه خوشRبختانه بRيش از     . تضاد و بيان متين آن روبرو شRدند، مRأيوس گشRتند     

او ). Loria(سRRت، لوريRRای مشRRهور  همRRه مRRأيوس شRRده، البتRRه آدم شRRناخته شRRده ای ا  

بRاالخره آن نقطRRه اتکRاء ارشميدسRRی را يافتRRه اسRت کRRه از روی آن حتRی کوتولRRه ای بRRا     
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استعداد در خور او می تواند بنRای مسRتحکم و غRول پيکRر انديشRه مRارکس را بRه هRوا                    

اين آن چيزی است ! چه: او متغيرانه رجزخوانی می کند. بلند کند و آن را از هم بپاشد    

که اقتصاددانان از ارزش صحبت می کننRد، منظورشRان       ی  وقت! ه بايد حل مساله باشد    ک

با يک ذره شRعور  » هيچ اقتصاددانی «. ارزشی است که واقعًا در مبادله معين می شود        

   وقRت توجRه خRودش را بRه ارزشRی کRه کاالهRا، بRا آن بفRروش نمRی رسRند و هرگRز                      هيچ

سRاخته و بRا   ن، معطRوف  )ne possone vendersimai( نمRی تواننRد بفRروش رونRد     

در اظهار اينکه ارزشRی کRه کاالهRا هرگRز بRا آن      ... وقت نمی خواهد معطوف سازد     هيچ

به جRز  فروخته نمی شوند متناسب با مقدار کاری است که در آنها نهفته شده، مارکس     

اقتصاددانان سنتی در شکل معکوس آن، مبنی بر اينکه ارزشی کRه    ) نظريه(تکرار تز   

ها با آن فروخته می شوند با کRاری کRه صRرف آن شRده متناسRب نيسRت؛ چRه کRاری                 کاال

حتRRی ايRRن گفتRRه مRRارکس هRRم کRRه عليRRرغم دور شRRدن قيمRRت کاالهRRای    ... انجRRام مRRی دهRRد؟

جداگانه از ارزش آنها، قيمت کل تمام کاالها هميشه با ارزش کل آنها، يRا مقRدار کRاری           

زيRرا از  . د، کمکی به اين وضRع نمRی نمايRد   که در کل کاالها نهفته شده، منطبق می باش 

بيش از نسبت مبادله ميان دو کاال نيست، ايRن مفهRوم ارزش کRل    آنجا که ارزش چيزی   

در ابتRدای   ∗»...a Contradictio ...  in adjecto بيهوده و بRی معنRی اسRت   چيزی 

    گويRRد کRRه مبادلRRه تنهRRا بRRه لطRRف يRRک عنصRRر   ی مRRارکس مRR: کتRRاب او بحRRث مRRی کنRRد کRRه 

ابه و از لحاظ مقدار مساوی نهفته شده در دو کاال، يعنRی مقRدار مسRاوی کRار اسRت          مش

    اکنRRون بايسRRتی بRRا اظهRRار اينکRRه کاالهRRا بRRا    و. کRRه مRRی توانRRد آنهRRا را معRRادل قRRرار دهRRد   

از مقدار کار نهفته شده در آنها مبادله مRی گردنRد، موقرانRه خRود      متفاوت  نسبتی کامًال   

 گRRز چنRRين بيRRانی کRRه تRRا حRRد بيهRRوده گRRوئی تنRRزل نمRRوده اسRRت   آيRRا هر«.  انکRRار نمايRRد را

reductio  adabsurdum چنين ورشکستگی کامل تئوريکی، وجود داشته است؟ ،

نRووا آنتولوجيRا   (» !آيا خودکشی علمی ای با شکوه تر و پر وقارتر از اين بRوده اسRت               

NuovaAntologia٤٧٨ -٧٩، صفحات ١٨٩٥، اول فوريه .Pp(  
                                                 

  ∗∗∗∗   .تضاد مضاعف  
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آيا کامًال حق با . لوريای ما از خوشحال هم خوشحال تر است:  کنيممی توانيم تصور

او نبود که با مارکس هم چون يکی از امثال خودش برخورد مRی کRرد، يعنRی مثRل يRک             

، درسRت ماننRد لوريRا دارد    س مارک-شارالتان معمولی؟ می توانيد صحنه را مجسم کنيد    

ائی يR يRت تRرين پرفسRور ايتال   به ملت خودش پوزخنRد مRی زنRد؛ او درسRت ماننRد بRی اهم              

 می توانRد از عهRده   ∗اما، در جائی که دالکامارا  . عبده بازی زندگی می کند    شاقتصاد، با   

کRRار برآيRRد، چونکRRه حرفRRه خRRودش را خRRوب بلRRد اسRRت، شRRمالی خRRام دسRRت يعنRRی         ايRRن

   دگوئی، نوشRتن چيزهRRای بRی معنRRی و مزخRرف انجRRام   نRRچربRRه جRز  مRارکس، هRRيچ کRاری   

  RRا اينکRRد، تRRی دهRRاره ای  نمRRيچ چRRاالخره هRRز  ه بRRه جRRاقی   بRRرايش بRRه بRRی موقرانRRخودکش     

  .نمی ماند

بگذاريد که عبارت کاالها هرگز با ارزشی که به وسيله کار معين شده فروخته نشده 

اجازه بدهيد که در اينجا فقط بRه  . و نمی توانند بفروش رسند را برای بعدها نگاهداريم      

زی بيش از نسبت مبادله يک کاال با کاالی ديگر ارزش چي «اين تضمين آقای لوريا که      

. ..مفهRRوم ارزش کRRل کاالهRRا چيRRزی مزخRRرف و بRRی معنRRی    «و اينکRRه بنRRابراين  » نيسRRت

acontradictio in adjectoديگر   . ، بپردازيم» استRا يکRنسبتی که در آن دو کاال ب

 خارج بر مبادله می شوند، يعنی ارزش آنها، بنابراين چيزی کامًال تصادفی است که از    

. روی آنهRRا برچسRRب شRRده، و ممکRRن اسRRت امRRروز يRRک چيRRز باشRRد و فRRردا چيRRز ديگRRری 

 واحد وزن متريک با يک گرم يا يک کيلوگرم طال مبادله گردد کRوچکترين         ١٠٠اينکه  

هRائی کRه نسRبت بRه هRر       بستگی به شرايط ذاتی آن گندم يا طال ندارد، بلکه به موقعيRت            

صRRورت مRی بايسRتی ايRRن    ايRن غيRر  چRه در .  مRی يابRRد دو آنهRا کRًال بيگانRه اسRRت، بسRتگی    

شرايط خود را در مبادلRه ظRاهر نماينRد، يعنRی کRًال بRر مبادلRه مسRلط کردنRد، و همچنRين                   

موجوديRت مسRتقلی جRدا از مبادلRه داشRته باشRند تRا بتRوان از ارزش کRل کاالهRا صRحبت            

                                                 
منظRRور . مؤلRRف. Donzetti بRRه وسRRيله l,Elisier de Amore  شRRارالتان اپRRرای کمRRدی ∗∗∗∗

  )م.(لورياست
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ممکRن اسRت   نسRبتی کRه دو کRاال    . لوريای مشهور می گويد که اين بی معنی است   . نمود

 و ايRن تمRام آن چيRزی    -در آن با يکديگر مبادله گردنRد، هRر چRه باشRد، ارزش آنهاسRت              

از اينRRرو ارزش بRا قيمRRت شRRناخته مRی شRRود، و هRRر   . اسRت کRRه در ايRRن بRاره وجRRود دارد  

. تواند اختيار کند، دارای ارزش های متعددی استی کاالئی به شماره قيمت هائی که م    

وال ئقاضا معRين مRی شRود؛ و هRر کRس بخواهRد بيشRتر سR              و قيمت به وسيله عرضه و ت      

  .کند، بايد احمق باشد که انتظار جواب هم داشته باشد

در وضعيت عRادی، عرضRه و تقاضRا متRوازن         . اما در اينجا مانع کوچکی وجود دارد      

بخRش  . بنابراين، اجRازه بدهيRد کRه تمRام کاالهRای دنيRا را بRه دو نيمRه تقسRيم کنRيم                 . است

فرض کنيم که هر کRدام نمايشRگر قيمتRی معRادل          . ن ميزان بخش تقاضا   عرضه و به هما   

مطRابق  .  بليون مارک، فرانRک، ليRره اسRترلينگ، يRا هRر چRه مRی خواهيRد باشRد                   ١٠٠٠

آقRای  .  بليون را بوجRود مRی آورد  ٢٠٠٠ا ارزشی معادل يرياضيات دبستانی اين قيمت  

دسRته بRا يکRديگر    ممکRن اسRت کRه دو    . لوريا می گويRد بRی معنRی اسRت، مزخRرف اسRت            

ديگRری  بRه صRورت   ارزش دربRاره  امRا  . بليRون باشRند   ٢٠٠٠نشان دهنده قيمتی معادل   

             : امRRRRRا اگRRRRRر بگRRRRRوئيم ارزش ١٠٠٠+١٠٠٠=٢٠٠٠: اگRRRRRر بگRRRRRوئيم قيمRRRRRت . اسRRRRRت

   حداقل در ايRن حالRت، يعنRی جRايی کRه مجموعRه کاالهRا را در بRر              . ١٠٠٠ +١٠٠٠= ٠

 بليRون  ١٠٠٠ای هر يRک از دو بخRش تنهRا بRه ايRن دليRل        زيرا در اينجا کااله   . می گيرد 

دو مRRی توانRRد و مRRی خواهRRد کRRه ايRRن مقRRدار پRRول را بRRرای     مRRی ارزد کRRه هRRر يRRک از آن 

اما اگر مRا مجموعRه کاالهRای دو گRروه را در دسRت      . کاالهای گروه ديگر پرداخت نمايد  

ت او نRه گRروه اول ديگRر در دسR    . شخص سومی به صورت يRک گRروه واحRد در آوريRم       

 در نهايRRت -نRRه گRRروه دوم، سRRومی هRRم مطمئنRRًا ارزشRRی نخواهRRد داشRRت     . ارزشRRی دارد

ی که کاگليوسترو                    تعظمدرباره  و دو مرتبه ما     . هيچيک دارای هيچگونه ارزشی نيست    
∗Cagliostro    هRRRRه کRRRRيوه ای پرداختRRRRان شRRRRوم ارزش را در چنRRRRا آن مفهRRRRوبی بRRRRجن 

                                                 
  Cagliostro, Alessandro (١٧٩٥ -١٧٤٣).∗∗∗∗   
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ايRن نقطRه اوج   . در حيRرت فRرو مRی رويRم    . نمانده اسRت کوچکترين اثری از آن بر جای  

  .∗اقتصاد مبتذل است

                                                 
کسRی  «)  دربRاره او را بRه کRار ببRريم    Heinکه اگر بخواهيم گفتRه هRين   (عد، همين آقا  کمی ب ∗∗∗∗ 

، دو مرتبRه خRود را نRاگزير دانسRت تRا بRه       »که بRا شRهرت خRاص خRود بخRوبی شRناخته شRده اسRت              

 بRه زبRان   ١٨٩٥ در Rassegnaمقدمه من بRر جلRد سRوم يعنRی پRس از اينکRه در اولRين شRماره                  

 فوريRRه ٢٥ بRRه تRRاريخ  Reforma SocialoجRRواب او در. يRRدايتاليRRائی منتشRRر شRRد، پاسRRخ گو   

) و از اينRرو دو چنRدان نپRذيرفتنی   (بعد از اينکه بRا تعارفRات نRاگزير        .  به چاپ رسيده است    ١٨٩٥

خود درباره من ولخرجی نموده، مRی گويRد کRه او هرگRز فکRر کRش رفRتن اعتبRار مRارکس دربRاره                 

او اين نکتRه را خيلRی پRيش از ايRن يعنRی در        . ستمفهوم ماترياليستی تاريخ را، بخود راه نداده ا       

       کRRه بطRRور کRRامًال اتفRRاقی در مقالRRه ای از يRRک مجلRRه از آن مستحضRRر      - تصRRديق مRRی کنRRد  ١٨٨٥

 امRا در عRوض او در موقRع مقتضRی بRا سRکوت توطئRه گرانRه ای ايRن نکتRه را ناديRده            . مRی گRرديم  

شRته شRده، کRه در آن مRارکس اولRين      يعنی در کتRاب او کRه دربRاره همRين موضRوع نو             . می انگارد 

، و بعRدًا تنهRا در رابطRه بRا خRرده مRالکی زمRين در فرانسRه، مRورد اشRRاره          ١٢٩مرتبRه در صRفحه   

و حال در اينجا با کمال شجاعت اظهار مRی دارد کRه مRارکس ابRدًا پديدآورنRده ايRن           . قرار می گيرد  

ن شRRRRک هRRRRارينگتون     بRRRRدو. نظريRRRRه نيسRRRRت؛ اگRRRRر ارسRRRRطو آن را قRRRRبًال پيشRRRRنهاد نکRRRRرده باشRRRRد   

Harringlon ه   ١٦٥٦آن را درRRارکس بRRل از مRRا قبRRدت هRRه مRRن نظريRRت، و ايRRته اسRRالم داشRRاع 

وسيله گروهی از تاريخ دانان، سياستمداران، حقوقRدانان و اقتصRاددانان تکامRل يافتRه اسRت؛ کRه        

. کامRل بطRور خالصRه يRک دزد ادبRی     . تمام آن می بايد در چاپ فرانسوی کتاب لوريا مطالعه شود     

بعد از اينکه برايش غيرممکن ساخته ام تRا بRا دزدی هRای ادبRی اش از مRارکس خودنمRائی کنRد،               

گستاخانه مدعی می شود که مارکس خود را با زينت های عاريتی می آرايد، يعنی درست کRاری      

  .که خود او انجام می دهد

کس هرگز خيال نوشRتن  لوريا از حمالت من به او آن يکی را که راجع به گفته خود او که مار  

و حال انگلس بRا انRداختن جلRد    «. جلد دوم يا حقيقتًا جلد سوم سرمايه را نداشت؛ را بر می گزيند      

و مRن آنچنRان از بابRت ايRن دو     ! مرحبRا .. دوم و سوم به جلوی من، پيروزمندانRه پاسRخ مRی گويRد       

 پيRروزی بRرای مRن    جلد، که لذت فکری خيلی زيادی را به آن مديونم، خشنود گرديدم، کRه هرگRز    

امRا  .  البته اگRر ايRن واقعRًا يRک شکسRت باشRد      -اينچنين دلچسب نبود که امروز اين شکست هست     
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 ، جلRRد هفRRتم،   ∗)Braun( بRRراونArchiv fur soziale Gesetzgebungدر

خالصRRRه ای از سيسRRRتم را  ) Warrner Sombart(، وارنRRRر زومبRRRارت  ٤شRRRماره 

تاد اين اولRين باراسRت کRه يRک اسR         . رفته عالی است   همی  مارکس ارائه می دهد که رو     

دانشگاه آلمانی در مجموع موفق می شود که ببيند مارکس در نوشته هايش واقعًا چRه   

می گويد، و اظهار می دارد کRه انتقRاد از سيسRتم مRارکس نمRی توانRد شRامل تکRذيب آن                   

                                                                                                      
آيا واقعًا هست؟ آيا واقعًا درسRت اسRت کRه مRارکس ايRن تRوده يادداشRت هRای ناپيوسRته ای را کRه               

ًا مRی تRوان   انگلس بنابه دوستی و وفادارانه ترکيب نموده است، به قصد انتشار نوشت؟ آيا واقع         

تکميل و اتمام کارها و سيستم خRود را بRه ايRن صRفحات محRدود نمRود؟       ... فرض نمود که مارکس 

آيا در اينکه مارکس می خواسته اسRت آن بخRش راجRع بRه نRرخ متوسRط سRود را، کRه در آن حRل           

مسRRأله، کRRه ايRRن همRRه سRRال وعRRده داده شRRده بRRود، در حRRد مRRالل انکيزتRRرين شRRعبده بRRازی، در حRRد     

يقRين اسRت؟ حRداقل جRا دارد کRه در ايRن       . ه ترين بازی با کلمات تنزل نمRوده، منتشRر نمايRد         عاميان

بنظRRRر مRRRن ايRRRن ثابRRRت مRRRی کنRRRد کRRRه مRRRارکس بعRRRد از انتشRRRار کتRRRاب عظRRRيم        ... بRRRاره شRRRک کنRRRيم 

)splendido (           تهRی خواسRا مRد، و يRه ببينRال آن تهيRه دنبRری را بRخود، قصد نداشته که اثر ديگ

  ». آسا را به وارثانش و خارج از مسئوليت خود واگذار نمايدکه تکميل اين اثر غول

 نمRRی توانسRRت دربRRاره مRRردم بيRRروح   HeinهRRين .  اينطRRور نوشRRته شRRده بRRود  ٢٦٧در صRRفحه 

مؤلف باالخره به ملRت خRودش   «: آلمانی ها، با کلمات اهانت آميزتر از اين سخن بگويد   . خودش

لوريRای مشRهور فکRر مRی کنRد کRه       . »سRت عادت  می کند، چنانکه گوئی ملتش موجودی معقRول ا     

   ملRRتش چگونRRه چيRRزی اسRRت؟ در انتهRRا، انبRRوه ديگRRری از تمجيRRد و تحسRRين بRRر سRRر مRRن بدشRRانس   

    قRRرار Balaam خRRودش را هRRم تRRراز بRRاالآم   Sganarelleدر ايRRن مRRورد اسRRگانارله  . مRRی بRRارد 

ش را بRRر خRRالف مRی دهRRد، کRRه ايRRن يکRRی در حاليکRه بRRرای ناسRRزاگوئی بRRه پRRيش مRی آيRRد، لRRب هRRاي    

زيرا باالآم خوب ما با ايRن واقعيRت   . می جنباند» کلماتی حاکی از خير خواهی و محبت  «ميلش با   

. مشخص می گردد که او در گذشته بRر خRری سRوار مRی شRد کRه از صRاحب خRود فهميRده تRر بRود                  

 .اين دفعه ظاهرًا باالآم، خرش را در خانه جا گذاشته بود

 
∗∗∗∗  Braun, Heinrich (١٩٢٧-١٨٥٤). 
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بلکه انتقاد صرفًا می تواند  . »بگذار که گردانندگان سياست به اين کار بپردازند       «گردد  

زومبارت هم همانطور که انتظRار مRی رود، بRا     . صورت گيرد در جهت تکامل بيشتر آن      

او اهميRRت ارزش را در سيسRRتم مRRارکس بررسRRی   . منظRRور خRRود مRRا بRRه پRRيش مRRی رود   

ارزش به وسRيله رابطRه مبادلRه کاالهRائی کRه بRه       : نموده، و به اين نتيجه دست می يابد    

) آگRRاهی (شRRيوه سRRرمايه داری توليRRد شRRده انRRد بيRRان نمRRی گRRردد؛ ايRRن ارزش در شRRعور   

تجربRRی نيسRRت، بلکRRه   سRRرمايه داری بسRRر نمRRی بRRرد؛ ايRRن يRRک واقعيRRت   -عوامRRل توليRRد

مRRادی آن از نظRRر مRRارکس،  واقعيتRRی نظRRری و منطقRRی اسRRت؛ مفهRRوم ارزش بRRا قطعيRRت   

چيزی نيست مگر بيان اقتصادی واقعيت نيروی توليدی اجتمRاعی کRار بRه عنRوان پايRه                

سRتم اقتصRاد سRرمايه داری، قRانون ارزش      حيات اقتصادی؛ در تحليل نهائی در يRک سي        

حاکم بر پروسه های اقتصRادی اسRت، و بRرای ايRن سيسRتم اقتصRادی مسRائل زيRرين را              

ارزش کاالها شکل خRاص و تRاريخی اسRت کRه در          : بطور کامًال عمومی در بر می گيرد      

اين شکل نيروی توليدی کار، که در تحليل نهائی بر تمام پروسه هRای اقتصRادی حRاکم                 

بنابراين زومبRارت  . گردد، خود را به عنوان يک عامل تعيين کننده ظاهر می سازد     می  

می گويد که نمی تواند گفته شود که اين درک اهميRت قRانون ارزش بRرای شRيوه توليRد          

اما به نظر مRی آيRد کRه بRيش از حRد کلRی باشRد، و مسRتعد                  . ست است رسرمايه داری ناد  

وجRRه  هRRيچه اسRRت؛ بRRه عقيRRده مRRن ايRRن بRRپRRذيرش فرمRRول بنRRدی محRRدودتر و دقيRRق تRRری 

اهميت کامل قانون ارزش را، برای مراحل اقتصادی تکامل جوامعی کRه ايRن قRانون بRر      

  .آنها حاکم می گردد، کاهش نمی دهد

جلد سوم درباره  Conrad Schmidtمقاله عالی مشابهی به وسيله کزاد اشميدت 

 فوريRRRه ٢٥بRRRه تRRRاريخ  بRRRراون، Sozialpolitisches ZentralblattسRRRرمايه در 

بخصRوص بRرای اينکRه در اينجRا تأکيRد گRردد، اثبRات          .  موجRود اسRت    ٢٢ شماره   ١٨٩٥

اينکه چگونه استنتاج سود متوسط از ارزش اضRافی بRه وسRيله مRارکس، بRرای اولRين        

مرتبه به پرسشی پاسخ می گويد کRه تRاکنون از طRرف اقتصRاددانان حتRی مطRرح نشRده                

 ايRRن نRRرخ متوسRRط سRRود چگونRRه تعيRRين مRRی گRRردد، و   ميRRزان: اسRRت، در آن وجRRود دارد
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 ١٠٠ يRRا ٥٠ درصRRد اسRRت و ١٥ يRRا ١٠چگونRRه مشRRخص مRRی شRRود کRRه ايRRن نRRرخ مRRثًال  

از آنجا که ما می دانيم، ارزشی اضافی که نخست به وسيله سRرمايه دار       . درصد نيست 

صRRنعتی تصRRاحب مRRی گRRردد، منبRRع بنيRRادی و انحصRRاری اسRRت کRRه سRRود و اجRRاره از آن    

اگر اينکار بيهRوده ای نبRود کRه    . می يابد، اين پرسش به خودش پاسخ می گويد   جريان  

       يم، ايRRن بخRRش از مقالRRه اشRRميدت    ئچشRRمان کسRRانی را کRRه نمRRی خواهنRRد ببيننRRد بگشRRا      

  .می توانست مستقيمًا برای اقتصاددانان امثال لوريا نوشته شده باشد

او ايRن قRانون   . ا داراستاشميدت هم راجع به قانون ارزش شبهه های خاص خود ر      

را فرضيه ای علمی می نامد که برای توضيح پروسه واقعی مبادله بنيان شده، و ثابت 

می کند کRه نقطRه شRروع تئوريRک الزم، روشRنگر و واجبRی، حتRی از نقطRه نظRر پديRده               

به گفتRه   قيمت های در حال رقابت، که در تضاد مطلق با آن به نظر می رسد، می باشد    

   Rرمايه داری،          او، بدون قRاد سRين اقتصRک در ماشRای تئوريRرش هRام نگRانون ارزش تم

اشميدت قانون ارزش در شيوه توليد سرمايه داری را در يک کلمه،       . متوقف می گردد  

     کRRه بRRا اجRRازه او اشRRاره مRRی نمRRايم، افسRRانه ای خRRالص، اگRRر چRRه از نظRRر تئوريRRک الزم    

از افسRانه، حتRی بRه    . ادرسRت اسRت  معهذا به عقيده من، اين تصRور بکلRی ن     . می شمارد 

بسيار صورت ضروری آن که بگذريم، قانون ارزش برای توليد سرمايه داری اهميتی       

  .ضيه صرف داردعظيم تر و مشخص تر از يک فر

 من لوريای مشهور را تنهRا بRه عنRوان شمشRير چRوبين        -زومبارت هم مانند اشميدت   

     کRRافی بRRرای ايRRن واقعيRRت بRRاقی   جRRای-تRRذل و مايRRه تفRRريح در نظRRر مRRی گيRRرم  باقتصRRاد م

نمی گذارد که ما در اينجا نه تنها با يک پروسه منطقی خالص سر و کRار داريRم، بلکRه       

با يک پروسه تاريخی و انعکاس تشريحی آن در انديشه، يعنی تعقيب منطقی ارتباطات 

  .درونی آن

  : يافت می شود٢٠٠عبارت مشخصی در اين مورد در جلد سوم صفحه 

کRاال   مشکل از اين واقعيت ناشی می گردد که کاالها تنها به سادگی بRه عنRوان   تمام  «

محصRول سRرمايه هRا مبادلRRه مRی گردنRد، کRه ايRRن       بRRه صRورت  مبادلRه نمRی شRوند، بلکRه     
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    شRRرکت کاالهRRا را در ميRRزان کRRل ارزش اضRRافی بRRه نسRRبت انRRدازه شRRان، و يRRا اگRRر بRRه         

  ».ب می نمايدشان طلاندازه های مساوی اند، به نسبت مساوی 

برای اينکه اين تفاوت را شرح دهيم، فRرض شRده کRه کRارگران مالRک وسRائل توليRد                     

اوی و بRا  هRای طRوالنی مسR      خود باشند، و اينکه آنهRا بطRور متوسRط بRرای مRدت زمRان               

سRپس،  . شان را مسRتقيمًا بRا يکRديگر مبادلRه نماينRد           شدت مساوی کار کنند، و کاالهای       

له کارشRRان، مقRRدار مسRRاوی تRRازه ای از ارزش بRRه     روز دو نفRRر کRRارگر بRRه وسRRي     يRRک

شان اضافه می نمايند، اما بخاطر کRاری کRه از قبRل در وسRائل توليRد نهفتRه              محصوالت

اين بخش اخير ارزش نمايشRگر     . شده، محصول هر کدام ارزش متفاوتی خواهد داشت       

سRRرمايه ثابRRت اقتصRRاد سRRرمايه داری اسRRت، در حاليکRRه آن بخRRش ارزش کRRه بتRRازگی       

فRRزوده شRRده و بRRرای وسRRائل معيشRRت کRRارگران بکRRار مRRی رود نشRRان دهنRRده سRRرمايه       ا

مRRی باشRRد، و قسRRمتی از ارزش جديRRد کRRه هنRRوز بRRاقی مRRی مانRRد، ارزش اضRRافی را غيرمت

بنابراين، پس از کاستن مقداری . نشان می دهد که در اين وضعيت به کارگر تعلق دارد

 به وسيله آنRان توليRد شRده، هRر دو          ارزشی که منحصراً  » ثابت«برای جايگزينی بخش    

نفر کارگر ارزش های مساوی بدست می آورند؛ اما نسبت بخشی کRه نمايشRگر ارزش         

 - که با نرخ سRود سRرمايه داری مطRابق مRی گRردد     -اضافی است به ارزش وسائل توليد  

اما از آنجا که هر يک از آنهRا ارزش وسRائل توليRدی     . در هر مورد متفاوت خواهد بود     

بRی اهميتRی   مسRأله  از طريق مبادله تعويض گرديده بدست می آورد، اين به کلRی            را که   

  .می گردد

شRان، مسRتلزم    شRان، يRا بطRور تقريبRی بRا ارزش      بنابراين، مبادلRه کاالهRا بRا ارزش     «

مرحله خيلی پائين تری نسبت به مبادله با قيمت توليد آنهاست، که اين يک خود سطح  

جRدا از حاکميRت قRانون ارزش بRر        ...  ايجRاب مRی کنRد      معينی از تکامRل سRرمايه داری را       

، کRRامًال بجاسRت کRRه ارزش کاالهRRا را نRRه  )pricemovement( قيمRت و جريRRان قيمRRت  

بر قيمت هRای توليRد   ) Prius(تنها از نظ تئوريک بلکه همچنين از لحاظ تاريخی مقدم       

يل شRRرايطی صRRادق اسRRت کRRه در آن کRRارگر مالRRک وسRRادربRRاره  موضRRوع نايRR. بشRRماريم
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توليد خود است، و اين موقعيRت دهقRان زحمRتکش زمينRدار و پيشRه ور در قRديم، و بRه              

اين نکته همچنين با نظری که قبًال شرح داديم، يعنی . همان نسبت در دنيای جديد است

 اينکه تصور محصوالت به کاالهRا از طريRق مبادلRه ميRان جماعRت هRای مختلRف ظهRور               

ايRن موضRوع نRه    . جماعRت واحRد، در توافRق اسRت        می نمايد و نه از ميان اعضای يRک          

اين شرايط ابتدائی مصداق می يابد، بلکه برای شرايط متعاقRب آن، کRه بRر           درباره  تنها  

پايRRه بRRرده داری و رعيتRRی متکRRی اسRRت، و در مRRورد سRRازمان صRRنفی پيشRRه وران نيRRز     

توليRد  صادق است يعنی تا آنجا که انتقال وسائل توليدی کRه در درون هRر شRاخه ای از           

قرار دارد، از يک حوزه به حوزه ديگر ديگر تنها با اشکال می توانRد صRورت گيRرد و       

بنRRابراين حRRوزه هRRای مختلRRف توليRRد، بRRا محRRدوديت هRRای معينRRی، بRRه عنRRوان کشRRورهای  

مRارکس، جلRد سRوم،      (» .بيگانه يا جماعت های اشتراکی با يکRديگر مربRوط مRی شRوند             

  )٢٠٢ صفحه ی ١بخش 

     Rروری                  بدون شک هر گاه مRوم مRد سRر جلRا بRت تRی يافRت مRر فرصRار ديگRارکس يکب

فعلRی ايRن   بRه صRورت    . او اين قسمت را بطور قابل مالحظه ای گسترش می داد          . بناميد

    تنهRا خالصRه طرحRRی از آنچRه در مRRورد موضRوع مRورد پرسRRش بايRد گفتRRه شRود، ارائRRه       

  .ی نمائيممی دهد، بنابراين اجازه بدهيد که اين موضوع را کمی دقيق تر بررس

          خRRRودبRRRه وسRRRيله  محصRRRوالت ،همRRRه مRRRا مRRRی دانRRRيم کRRRه در ابتRRRدای پيRRRدايش جامعRRRه  

توليد کنندگان به مصرف می رسRد، و اينکRه ايRن توليRد کننRدگان بطRور خودبخRودی در                   

جوامRRع کRRم و بRRيش اشRRتراکی سRRازمان يافتRRه انRRد؛ و مبادلRRه مRRازاد ايRRن محصRRوالت بRRا        

حصول به کاالسRت، متعلRق بRه دوره مRؤخرتری اسRت؛      بيگانگان، که پيشقراول تبديل م    

         مبادلRRه در ابتRRدا تنهRRا ميRRان جماعRRت هRRای جداگانRRه متعلRRق بRRه قبايRRل مختلRRف صRRورت          

می گيرد، اما بعدها در داخل جماعت هم متداول می گRردد، و در تجزيRه بعRدی جماعRت              

            Rهيم اسRی   . تبه دسته های بزرگ و کوچک خانوادگی بطور قابل مالحظه ای سRا حتRام

    پRRس از ايRRن تجزيRRه، سRRران معاملRRه گRRر خRRانواده بRRه صRRورت دهقانRRان زحمتکشRRی بRRاقی   

شRان در مزرعRه خRود    ی می مانند، که تقريبًا تمام احتياجات خود را با کمک خانوده ها   
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اچيزی از احتياجات ضروری خود را، به وسيله مبادله      نو تنها بخش    . توليد می نمايند  

      Rازاد خRوالت مRد         با محصRی کننRأمين مRارج تRاورزی و      . ود از خRه کشRا بRه تنهRانواده نRخ

پرورش دام می پRردازد؛ بلکRه همچنRين روی محصRوالت خRود تRا سRطح اقRالم مصRرفی                

تکميل شده کار انجام می دهد؛ از حاال به بعRد حتRی آرد خRود را بRا آسRياب دسRتی تهيRه               

ی می کند، بRه دبRاغی   می کند؛ نان می پزد، ريسندگی، رنگرزی، کتان بافی و پشم ريس      

   RRر مRRازد و تعميRRی سRRوبی مRRای چRRه هRRردازد، خانRRی پRRرم مRRرف ی چRRزارآالت و ظRRد، ابRRکن      

کRه خRانواده يRا يRک دسRته      ی بطRور . می سازد و غالبًا نجاری و آهنگری انجام می دهRد  

  .خانواده در اصل خودکفاست

ياپای تهيه ده ای می بايست از طريق معامله پااآن مقدار کمی هم که يک چنين خانو      

کند يا از بيگانگان خريداری نمايد، حتی تا ابتدای قرن نوزدهم در آلمان، عمدتًا شRامل      

اشيايی می گرديد که از طريق هنر دستی توليد می شد، يعنی چنان چيزهائی که ماهيت 

هيچوجه برای دهقان ناشRناخته نبRود، و چيزهRائی کRه خRود او تنهRا بRه               ه  سازنده آنها ب  

يد نمی نمود کRه مRثًال مRواد خRام آن را در اختيRار نداشRت، يRا بخRاطر اينکRه          اين دليل تول  

از اينRرو دهقRان   . جنس خريداری شده خيلی بهتر بود و يا خيلی ارزان تر تمام می شRد       

قRرون وسRRطی، زمRان کRRار الزم بRرای سRRاختن اجناسRی را کRRه از طريRق معاملRRه پاياپRRای      

گر و گاری ساز دهکده زيRر نظRر او کRار    آهن. تهيه می نمود، با دقت زيادی می دانست       

می کردند؛ همينطور خياط و کفاش کRه در دوران جRوانی مRن هنRوز بRه دهقانRان راينRی             

Rhine         ش وRه کفRانگی را بRوالت خRما سر می زدند، و آنها يکی بعد از ديگری محص 

دهقانان هم درست ماننRد کسRانی کRه از آنهRا خريRد مRی کردنRد،            . لباس تبديل می نمودند   

برای ساختن . ارگر بودند؛ اجناس مبادله شده، محصوالت توليدی هر يک از آنها بودک

بRرای  تعRويض   : شان، آنها چه چيزی را مصرف می کردند؟ کار و فقط کار       محصوالت

آنها هيچ چيز ابزار، برای توليد مواد خام، و برای تبديل اين مواد به اجناس مصرفی،         

    اينکRRRه بRRRه جRRRز  مRRRی نمودنRRRد؛ بنRRRابراين،   نيRRRروی کRRRار خودشRRRان را صRRRرف ن  بRRRه جRRRز  
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کRه  ی شان را با محصRوالت توليدکننRدگان زحمRتکش ديگRری بRه نسRبت کRار          محصوالت

  صرف آنها شده مبادله نمايند، چگونه می توانستند معامله کنند؟

نه تنها زمان کار صرف شRده در ايRن کاالهRا تنهRا معيRار مناسRب بRرای انRدازه گيRری               

يا تصور . هيچ معيار ديگری هم به کلی ممکن نبود: مبادله بودکّمی ارزش های مورد 

می شود که دهقان و صنعتگر آنقدر احمق بودند که محصول ده ساعت کارشRان را در          

مقابRRل يRRک سRRاعت کRRار شRRخص ديگRRری بدهنRRد؟ در تمRRام دوره اقتصRRاد طبيعRRی دهقRRانی   

بادله کRاال، بRيش از   معامله ای که در آن مقادير مورد م  به جز   هيچگونه مبادله ديگری    

از لحظRه ای  . ممکRن نيسRت  . پيش طبق ميزان کار نهفته شده در آنها سنجيده می شود          

تمايل بRه جهRت انطبRاق بRا قRانون ارزش      . که پول در اين شيوه اقتصادی وارد می شود      

     از يRRک طRRرف بRRا شRRدت بيشRRتری افRRزايش    ) ∗notabeneدر فرمRRول بنRRدی مRRارکس،   (

دخالRت سRرمايه مRالی    بRه وسRيله   طرف ديگر اين جريان از قبRل   می يابد، در حاليکه از      

و چپRاول ماليRRات هRا، قطRRع مRی گRردد؛ دوره هRRائی کRه در آنهRRا، قيمRت هRRا       ) ربRاخواران (

بطور متوسط به ميزان ارزش نزديک شده و در حاشيه ناچيزی از آن قرار می گيRرد،             

  . می نمايد شدنآغاز به طوالنی

حصوالت دهقان و اجنRاس صRنعتگران شRهری هRم بRه      همين جريان در مبادله ميان م 

در ابتدا اين معامله پاياپای مستقيمًا صورت می گيرد، يعنی بدون . خوبی صدق می کند

وساطت تاجر و در روزهای بازار شهر، موقعی که دهقان می فروشد و در همان حRال      

ر را می داند، در اينجا هم به همچنين، نه تنها دهقان شرايط کار صنعتگ         . خريد می کند  

زيRرا صRنعتگر خRود    . بلکه اين يک هم با شRرايط کRار دهقRان بRه همRان خRوبی آشناسRت            

هنوز يک نيمه دهقان است؛ او نه تنها يک باغچه سبزی و ميوه دارد، بلکRه خيلRی از          

. اوقات صاحب يک تکه کوچک زمين، يک يا دو گاو، خوک، مرغ و خروس هم هست

ی توانستند با دقت قابRل مالحظRه ای بRر هزينRه هRای      بنابراين، مردم در قرون وسطی م     

                                                 
∗∗∗∗   )م. ( خوب دقت کنيد 
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 حRداقل در حRدود اجنRاس    -توليدی يکديگر بRرای مRواد خRام، مRواد کمکRی، و زمRان کRار            

  .مورد مصرف روزانه عموم، نظارت نمايند

محصوالتی که به کار طوالنی تر احتياج دارند و درباره اما در اين معامالت پاياپای، 

 مثًال غّله -ار قطع می گردد و تازه نتيجه آن هم نامعلوم است     در فواصل نامنظمی نيز ک    

مسRتقيم و نسRبی،   غيريا دام، ارزش محصول چگونRه بRر پايRه ميRزان کRار، حتRی بطRور                

محاسبه می گرديد؟ و از ميان مردم، يک مورد بدرد بخور هم که باشد، چRه کسRی بRود      

نی و زيگRRزاک ماننRRد کRRه نتوانRRد حسRRاب کنRRد؟ ظRRاهرًا تنهRRا از طريRRق يRRک پروسRRه طRRوال   

تخمRRين، اغلRRب بRRا راه يRRابی کورمRRال کورمRRال، و بطريRRق معمRRول، يعنRRی تنهRRا بRRه وسRRيله  

امRا احتيRاج هRر کRس بRه تRأمين مخRارج        . اشتباهات مکرر، چنين امری ميسر می گرديRد      

خود در مجموع، هميشه کمک می نمود تا به ميسر درست بRاز گRردد؛ و تعRداد محRدود             

و بRه همRان نسRبت، غالبRًا ماهيRت بRدون تغييRر توليRد آنهRا در                انواع اجناس در گRردش،      

هيچوجRه مRدت   ه و اينکه بR . طول يک قرن، دست يابی به اين هدف را تسهيل می نمود     

درازی طول نکشيد تا حدود نسبی ارزش اين محصوالت را در حد خيلی نزديک نسبت     

   ، کRاالئی کRه بRه نظRر      بيکديگر تثبيت گRردد از قبRل بRا ايRن واقعيRت اثبRات گرديRده کRه دام                   

تر باشد، چRرا کRه مRدت طRوالنی بRرای       او از همه مشکلمسأله درباره   می رسد که اين     

بطRور عمRومی بRه عنRوان پRول       توليد هر رأس الزم است، اولRين کRاالئی بRود کRه تقريبRاً       

برای دست يافتن به چنين نقشی می بايست ارزش دام و نسبت مبادلRه آن       . پذيرفته شد 

معمRول گرديRده،   غيريادی از کاالهای ديگر از قبل دستخوش يک ثبات نسRبتًا        با تعداد ز  

بRه  و مRردم آن دوران مطمئنRًا     . و بدون استثناء در قلمرو قبايل زيادی تأييRد شRده باشRد            

 تRا زمRان کRار صRرف     - هم گله داران و هم مشتريان آنها      -کافی با هوش بوده اند    اندازه  

بRرخالف ايRن هRر چقRدر     . دنمعاملRه پاياپRای ببخشR   شده خود را بدون دريافت معادلی در        

      بRRرای مثRRال روس هRRا و  -مRRردم بRRه مرحلRRه ابتRRدائی توليRRد کRRاالئی نزديRRک مRRی شRRوند        

 و حتی امروز هنRوز وقRت بيشRتری صRرف مRی کننRد تRا از طريRق چانRه زدن                 -شرقی ها 

  .سفت و سخت، جبران کامل زمان کار صرف شده در محصول خود را، بنمايد
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تعيين ارزش بRه وسRيله زمRان کRار، مجموعRه توليRد کRاالئی، و بRه همRراه آن              با آغاز   

روابRRط متعRRددی کRRه مظRRاهر گونRRاگون قRRانون ارزش، خRRود را در آنهRRا بيRRان مRRی سRRازند    

پيدايش يافت، همانطور که در اولين بخRش جلRد اول سRرمايه توضRيح داده شRده اسRت؛          

اينها شرايطی اسRت   .  است يعنی، بخصوص شرايطی که در آن کار بتنهائی ارزش ساز         

که بدون اينکه به آگاهی طرفين مبادله راه يابRد، خRود را حفRظ مRی نمايRد، و خRود آنهRا            

تنها از طريق بررسی پر زحمت تئوريک از اعمال روزمره می تواند اسRتخراج گRردد؛                

بنابراين اين شرايط مانند قوانين طبيعی عمل می کنند، همانطور که مارکس ثابت نمود 

مهمتRRرين و قطعRRی تRRرين   . نماينRRدی نهRRا لزومRRًا از طبيعRRت توليRRد کRRاالئی تبعيRRت مRR    کRRه آ

پيشرفت در اين زمينه، تبديل کاالی پول به پول فلزی بود، که در هر صورت نتيجه آن   

            Rر بRار ديگRان کRيله زمRه وسRين ارزش بRه تعيRطح   ه عبارت از اين بود کRه در سRهيچوج

نظر عملی، پول معيار بی چون و چRرای ارزش  از نقطه . مبادله کاال قابل مشاهده نبود    

شد، هر چقدر گوناگونی کاالهائی که به عرصه تجارت قدم می نهRاد بيشRتر گشRت، هRر            

زمRان کRار الزم بRرای توليRد     . چقدر که اين کاالها از کشورهای دوردسRت تRری مRی آمRد           

ارد شRده  خود پول معموًال در اول از نقاط خارجی و  . آنها کمتر می توانست کنترل گردد     

که فلزات قيمتی از داخل کشور تهيه مRی شRد، دهقانRان و صRنعتگران     ی است؛ حتی وقت  

از يک جهت قادر نبودند، تا مقدار کار نهفته شده در آن را بطور تقريبی تخمين بزنند، 

خاصيت ارزش سنجی کار تRا حRدود زيRادی از    درباره و از جهت ديگر آگاهی خود آنها       

ل رنگ باخته بود؛ در افکار عمومی پRول بتRدريج نمايشRگر       طريق عادت محاسبه با پو    

  .ارزش مطلق می گشت

تا آنجا که قوانين اقتصادی بطور کلRی معتبرنRد، قRانون ارزش مRارکس        : در يک کالم  

بRرای تمRام دوران گRRردش کRاالئی سRRاده معتبRر اسRRت، يعنRی تRRا هنگRامی کRRه ايRن يRRک از        

تا آن هنگام قيمت هRا   . ونی می شود  طريق ظهور شيوه توليد سرمايه داری دچار دگرک       

به سوی ارزش هائی که طبق قانون مارکس تثبيت می گردنRد جRذب شRده و در اطRراف      

که هر چقدر توليد کاالئی ساده توسعه می يابد، ی اين ارزش ها نوسان می کنند، بطور
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قيمRRت هRRای متوسRRطی کRRه در دوران طRRوالنی بRRه وسRRيله اخRRتالالت شRRديد خRRارجی نقRRض  

بنابراين قانون . بيشتر با دامنه بسيار کوچکی بر ارزش ها منطبق می گردندنگرديده، 

ارزش مارکس برای دوره مشخصی که در آن محصوالت از طريق مبادله به کاال تبديل 

می گردند، دارای اعتبار عمومی اقتصادی است؛ اين دوران از بدو پيدايش مبادلRه، تRا         

 اما مبادله کاالها سابقه ای از دوران مRا قبRل         .قرن پانزدهم دوره معاصر ادامه می يابد      

 سRال قبRل از مRيالد بRاز مRی گRردد، و       ٢٥٠٠تاريخ مدرن دارد، کRه در مصRر حRداقل بRه        

م؛ بنRابراين قRانون   .  ق٦٠٠٠و شRايد    . م . ق ٤٠٠٠م، و در بابRل بRه         . ق ٥٠٠٠شايد  

 اجRازه  و حRاال . ارزش در طول دورانی از پنج تا هفت هزار سRال حکمفرمRا بRوده اسRت               

بدهيRRد کRRه جامّعيRRت آقRRای لوريRRا را تحسRRين کنRRيم کRRه ارزشRRی را کRRه بطRRور عمRRومی و         

بالواسRRطه در ايRRن دوره معتبRRر مRRی نامRRد، ارزشRRی اسRRت کRRه کاالهRRا هيچوقRRت نRRه بRRا آن    

فروخته می شوند و نه می توانند هرگز بفروش رسند، ارزشی که هيچ اقتصRاددانی بRا     

         هرگRRRRRز خRRRRRود را بRRRRRا آن مشRRRRRغول) Commonsense(جرقRRRRRه ای از ادراک طبيعRRRRRی 

 !نمی سازد

نقش او را تا ايRن  درباره می بايست رسيدگی . تاکنون ما از تاجر صحبتی ننموده ايم  

زمان به عقب می انداختيم، يعنی تا موقعی که تبديل توليد کاالئی ساده به توليد کRاالئی        

چيRز ديگRری سRاکن بRود،     در ايRن جامعRه کRه هRر         . سرمايه داری را پشت سر نهRاده ايRم        

ساکن، چنانکه گوئی اين سکون به ارث می رسد، تاجر عنصری انقالبی بود؛ در اينجا 

قطعه زمين خود بلکRه موقعيRت اجتمRاعی خRود را بRه عنRوان يRک مالRک         نه فقط  دهقان  

 دهقRRانی آزاد و يRRا دهقRRانی کRRه از بيگRRاری  و خRRدمات بRRه عنRRوان آزاد کسRRب مRRی نمRRود؛ 

 باشد و يا به عنوان رعيت، و صنعتگر شهری که حرفه و صنف   اجباری نظامی معاف  

او از طريق ارث، تقريبًا بدون حق واگRذاری بRه او اعطRا مRی گRردد، و هRر يRک از ايRن              

صRRنعتگران، بRRه اضRRافه مشRRتريانش، بRRازار او و بRRه همRRان نسRRبت مهRRارت فنRRی اش، از   

  ن دنيRا وارد شRد کRه    سRپس تRاجر بRه ايR       . کودکی برای اين حرفه ارثی تعليم داده می شRد         

اما نه به عنRوان يRک انقالبRی بRا وجRدان، بلکRه        . می بايستی با او انقالب آن آغاز گردد       
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ه تRاجر قRرون وسRطی بR    . برعکس، با مايه گذاشRتن از گوشRت و اسRتخوان همRين مRردم        

هيچوجه يک فردگرا نبود؛ او در اصل عضوی از جامعه و مانند تمام هم عصران خود     

 کRRه از دل جماعRRت اشRRتراکی اوليRRه بيRRرون آمRRده بRRود، در روسRRتا     جامعRRه مRRارک، . بRRود

 هر  در ابتدا هر دهقانی دارای قطعه زمين مساوی، و سهمی مساوی از. حکمفرما بود

نوع زمين با هر نوع کيفيت بود، و بر طبق اين سهمی برابر در حقRوق قRانونی مRارک       

ای در آمد و ديگر هيچ پس از اينکه مارک نشين به صورت جامعه بسته . نشين داشت

قطعه زمين تازه ای واگذار نگرديد، تقسيم قطعه زمين ها به قطعات کوچکتر از طريق          

ه، اتفاق افتRاد، ايRن تقسRيم مجRدد بRا تقسRيم حقRوق قRانونی يکسRان افRراد در           رارث و غي 

 واحRد بRاقی مانRد،         مارک نشين همراه بRود؛ يعنRی يRک قطعRه زمRين کامRل بRه صRورت                  

 بRا سRهم نصRف،         نصف، يک چهارم و يک هشRتم زمRين بRرای افRراد             که سهم ی  بطور

 تمRRام جوامRRع    . حقRRوق قRRانونی يRRک فRRرد در مRRارک نشRRين منطبRRق گرديRRد     ٨/١ و ٤/١

ويژه اصناف شهرها، که موقعيت آنان چيزی نبود مگر کاربرد قRوانين    ه  توليدی بعد، ب  

مRين محRدود،   بنيادی مارک نشين در مورد يک حرفه صRنعتی، در عRوض يRک قطعRه ز                 

محRRور تمRRام جامعRRه، شRRرکت مسRRاوی کليRRه   . طRRرح جامعRRه مRRارک را دنبRRال مRRی نمودنRRد  

 مقابل صنف بود،   ميزان تعهد شده دره  در برخورداری از امتيازات و توليد ب   ءاعضا

 Elberfeld andبRارمن   و يعنی همانطور که در پروانه کار حرفه نخ ريسی ِابرفيلRد 

Barmen ت ب  ١٥٢٧ درRRا قاطعيRRت  بRRRده اسRRان شRRRي) .Thun∗ :Industrie am 

Niederrhein Vol.II ١٦٤ff. (   هRين نکتRاره  همRه م دربRاتحادي Rدق   عRز صRدنچيان ني  

 و  که در آن هر سهمی مانند قطعه عضو مارک نشين، شرکتی مسRاوی داشRت    می کند، 

و همين موضRوع، بRدون کRم و کاسRت     . به همراه حقوق و مقررات خود قابل تقسيم بود 

کت های تجاری، که تجارت ماوراء بخار را بوجود آوردند، بخوبی صادق در مورد شر

و ) اسRRRکندريه(ريا دژنRRRوی هRRا در بنRRادر الکسRRان     و ) Venetians(ونتRRی هRRا   . اسRRت 

 سRRکنه، مسRRافرخانه، انبRRار   -خRRودش) fondaco(بRRا مبRRانی  » مليRRت«قسRRطنطنيه، هRRر 
                                                 

∗∗∗∗  Thun, Alphons (١٨٨٥-١٨٥٤) 
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وامRRع تجRRاری  ج-گمRRرک، نمايشRRگاه و حجRRره هRRای فRRروش، بRRه همRRراه ادارات مرکRRزی  

شRان و مشRتری هRا شRکل بسRته و      ی کاملی بوجود آوردند؛ جوامRع آنهRا در مقابRل رقبRا         

نفوذ ناپذيری به خود گرفته بود؛ آنها با قيمت هائی که در ميان خودشان تثبيت گرديده 

بود فروش می نمودند؛ کاالهRای آنRان از کيفيRت معينRی برخRوردار بRود کRه بRا بازرسRی                 

         قيمRRت هRRائی کRRه   دربRRاره مRRی شRRد؛ آنهRRا      سRRيله ُمهRRر تضRRمين   عمRRومی و غالبRRًا بRRه و  

شRRان پرداخRRت گRRردد، مشRRترکًا   محصRRوالت  مRRی بايسRRت بRRه وسRRيله مليRRت هRRا در مقابRRل  

تجRار عضRRو اتحاديRRه سياسRی و تجRRاری شRRهرهای   . تصRميم گيRRری مRی نمودنRRد، و غيRRره  

ن در بRRRRRرگ) TydskeBryggen(نيRRRRRز در ژرمRRRRRن بRRRRRريچ  ) Hanse(ز نآلمRRRRRان هRRRRRا 

)Bergen (  ،انی   به جز   نروژRای آلمRاين عمل نمی کردند؛ همين موضوع در مورد رقب

  تRRر از تRRر و يRRا گRRران حRRال کسRRی کRRه ارزانه وای بRR. و انگليسRRی آنRRان نيRRز صRRادق اسRRت

اگRر مجRازات هRای مسRتقيمی را کRه از طRرف اتحاديRه             ! قيمت های تعيRين شRده بفروشRد       

وريم، تحريمRی کRه در مRورد او     آساب ني چنين شخص خائنی اعمال می شد به ح       درباره  

و حتی جوامع بسته تری . اجرا می گرديد در آن زمان به معنی ورشکستگی حتمی بود

) Maona of Genoa(برای منظورهای معينی پايه گذاری شRد، ماننRد مائونRای ژنRو     

در آسRيای  ) Phocaea(بر معادن زاج فوکRائی  سال ها  در قرون چهارده و پانزده، که       

بيشRRتر آن هRRم حRRاکم بودنRRد؛ از ) Chios( و بRRه همRRين نحRRو بRRر جزيRRره چيRRوس  صRRغير،

کRRه از پايRRان قRRرن چهRRاردهم در   ) Ravensberg(شRRرکت بRRزرگ تجRRارتی راونزبRRرگ   

ايتاليا و اسپانيا فعاليت می نمود و شعباتی در اين کشورها داير ساخت؛ شرکت آلمانی           

 و  HochstetterVohlin ، ولRين   Welser، ِولشRر    FuggerفRوِگر   : (اسکبورگی ها 

 و HirschvogelهيRRرش و وگRRل: (؛ شRRرکت مشRRابه متعلRRق بRRه نRRورنبرگی هRRا)ديگRRران

 دوکات و سه کشRتی در سRفر اکتشRافی پرتقRالی هRا در      ٦٦٠٠٠که با سرمايه   ) ديگران

 درصRد بدسRت آورد، بRه گفتRه     ١٥٠   شرکت نمود و سود خالصی عبRارت از     ١٥٠٥-٦

؛ و تعRRRداد )∗٥٢٤.Heyd:Levantehandel Vol.II P( درصRRRد ١٧٥ديگRRRران 
                                                 

∗∗∗∗  Heyd, Wilhem (١٩٠٦ -١٨٢٣) 
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) Luther(، کRRه لRRوتر )Monopolia(» انحصRRارت«بسRياری از شRRرکت هRRای ديگRر،   

  .آنطور متغيرانه بر آنها خشم می گيرد

کوشRش هRای   . در اينجا ما برای اولين مرتبه با سود و نرخ سRود مواجRه مRی گRرديم             

ی تمRام شRرکايش را در   تاجر بطور مدبرانه و آگاهانه ای هدف تأمين سود مساوی بRرا        

  ، و هRRانزی هRRا در شRRمال، هRRر يRRک همRRان   )Levant( ونتRRی هRRا در لوانRRت  . نظRRر دارد

شRان مRی پرداختنRد؛ هزينRه هRای حمRل و       ی قيمت های خريد يکديگر را در برابر کاالها    

نقRRل هRRر دو يکسRRان بRRود، هRRر يRRک همRRان قيمRRت هRRائی را دريافRRت مRRی نمRRود و کاالهRRای   

     Rری از              متقابل را به همان قيمRاجر ديگRر تRه هRد کRی خريRائی مRت «ت هRه  » مليRاو معامل  

در شRRرکت هRRای بRRزرگ تجRRاری . بنRRابراين نRRرخ سRRود بRRرای همRRه برابRRر بRRود . مRRی نمRRود

) سرمايه گذاری شRده ( سهم سرمايه پرداخت شده     Prorataاختصاص سود بر حسب     

همانقRRRدر معمRRRول اسRRRت کRRRه برخRRRورداری از حقRRRوق قRRRانونی جامعRRRه مRRRارک برحسRRRب     

Prorata دهRRRذاری شRRRام گRRRين نRRRهم زمRRRک(  سRRRک مالRRRم يRRRه اسRRRدن )بRRRود معRRRا سRRRو ي ،

       بنRRRRابراين، نRRRRرخ. معRRRRدن، معمRRRRول مRRRRی باشRRRRد ) مالکيRRRRت( سRRRRهام ProrataبرحسRRRRب

      مسRRRاوی سRRRود کRRRه در شRRRکل کRRRامًال تکامRRRل يافتRRRه خRRRود يکRRRی از نتRRRايج نهRRRائی توليRRRد     

    بRRه عنRRوان يکRRی ازسRRرمايه داری اسRRت، در اينجRRا خRRود را در سRRاده تRRرين شRRکل خRRود  

مبداء هائی که از لحاظ تاريخی سرمايه از آن پيدايش يافRت، يعنRی در واقRع بRه عنRوان          

جامعRه مRارک، خRود را بيRان مRی کنRد، کRه ايRن يRک خRود           ) direct off shoot(نوزاد 

  .جامعه اشتراکی اوليه است) direct off shoot(متقابًال نوزادی از 

بRود، و  ) ريسRک (بازرگانی کار پر خطری . سيار باال بوداين نرخ اوليه سود لزومًا ب    

 RRRم وقتRRRب هRRRای رقيRRRت هRRRه ملRRRول؛ بلکRRRائی معمRRRای دريRRRاطر دزدی هRRRط بخRRRه فقRRه ی نRRRک      

فرصت هائی بدست می آمد، خRود را بRرای هRر نRوع اعمRال زوری مجRاز مRی دانسRتند؛            

     کRRه ازبRRاالخره شRRرايط فRRروش و بازاريRRابی بRRر مبنRRای اجRRازه نامRRه هRRائی قRRرار گرفRRت     

از اينRرو  . طرف شاهزادگان اعطا می شد، و البته غالبًا نقض می شد يا لغRو مRی گشRت         

سپس برگشت سرمايه بُکندی صورت  . می بايستی سود حق بيمه باالئی را در بر گيرد         
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يک تجRارت انحصRاری بRا سRودهای انحصRاری           به صورت   می گرفت، انجام بازرگانانی     

درآمد نرخ های بهره بRاالئی کRه در آن زمRان متRداول اسRت، کRه هميشRه بايسRتی بطRور            

نيز ثابت می کنRد کRه نRرخ سRود بطRور      . کلی از درصد سود عادی تجاری پائين تر باشد   

  .متوسط بسيار باال بوده است

يکسRان بRود و از   ) تجRاری (ع اما اين نرخ باالی سود، که بRرای تمRام اعضRای اجتمRا          

کRRوچکتر (فRRراهم مRRی گرديRRد، در داخRRل جوامRRع ) کRRوچکتر(طريRRق کRRار مشRRترک جوامRRع 

، ونتRی هRا،   »ملRت «يعنRی در ايRن مRورد    . تنها در برخی نقاط مصداق می يافRت    ) تجاری

ژنوی ها، هانزی ها و آلمانی ها هر يک دارای نRرخ سRود ويRژه ای بودنRد، و حتRی در         

برابRر شRدن ايRن    .  بازار جداگانه ای، نرخ های خاصی وجRود داشRت  ابتدا در هر عرصه 

بRه وسRيله   نرخ های متفRاوت سRود شRرکت هRا از طريRق مخRالفی صRورت گرفRت، يعنRی                 

هرگRRاه . نخسRRت نRRرخ هRRای سRRود بازارهRRای مختلRRف يRRک ملRRت واحRRد برابRRر شRRد  . رقابRRت

، )Cyprus(اسRRکندريه در مقابRRل کاالهRRای ونتRRی هRRا سRRود بيشRRتری نسRRبت بRRه قبRRرس    

، ارائه می داد، ونتی ها سرمايه های بيشRتری  Trebizondقسطنطنيه يا طرابوزان        

       را از تجRRRارت بRRRا بازارهRRRای ديگRRRر خRRRارج نمRRRوده و آن را بسRRRوی اسRRRکندريه سRRRرازير 

کRه  ، هRای مختلRف   سپس برابر شدن تدريجی نرخ های سود در ميRان ملRت    . می ساختند 

ر مشRترک صRادر مRی نمRود مRی بايسRت دنبRال        کاالهای يکسان يا مشRابهی بRه يRک بRازا          

گردد، و برخی از اين ملت ها در بسياری از اوقات تحت فشار قرار گرفته و از صRحنه     

حRوادث سياسRی قطRع مRی گرديRد،      بRه وسRيله   اما اين پروسRه بطRور مRداوم    . خارج شدند 

درست همانطور که تمام بازرگانی لوانتی ها بخاطر هجRوم مغRول هRا و تRرک هRا درهRم               

 تنها اين زوال را تشRديد نمRود و      ١٤٩٢ تجاری پس از     -شکست؛ اکتشافات جغرافيايی  

  .باالخره آن را به آخر رساند

آن پيش آمد و انقالب در وسايل ارتبRاطی  به دنبال گسترش ناگهانی عرصه بازار که   

کRRه بRRا آن همRRراه بRRود، در ابتRRدا هيچگونRRه دگرگRRونی اساسRRی در عمليRRات تجRRاری ببRRار      

اما در . ر آغاز، شرکت های تعاونی بر تجارت با هند و آمريکا هم حاکم بودندد. نياورد
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در تجRارت بRا   . اولين فرصRت ملRت هRای بزرگتRر در پشRت سRر ايRن شRرکت هRا ايسRتادند           

 را کRه در  Cataloniansآمريکا، تمام اسپانيای بزرگ متحRد شRده، جRای کاتRالونی هRا         

شور بزرگ مانند انگلستان و فرانسه، و همراه آن دو که تجار با لوانت بودند گرفت؛ ب  

حتی هلند و کوچکترين آنها يعنی پرتقال، هنوز حداقل به بزرگی و قدرت ونيRز بودنRد،           

اين امRر بRرای تRاجر    . که اين يک بزرگترين و نيرومندترين دولت تجاری دوره قبل بود  

ه کمپRانی  سّيار، ماجراجوی تجارتگر قرون شانزده و هفده، پشتوانه ای بوجود آورد ک  

را، کRه از شRرکاء خRود بRا سRالح پشRتيبانی مRی نمRود، بRيش از پRيش زائRد، و                       ) شرکت(

بعRالوه، ثRروت در دسRت يRک شRخص      . هزينه های آن را بRار اضRافی آشRکاری گردانيRد          

تجRار منفRRرد  بRه زودی  واحRد بطRور قابRل تRRوجهی سRريعتر رشRد مRRی نمRود، بطRوری کRRه        

عRامالت بکRار بيندازنRد کRه سRابقًا تنهRا يRک        توانستند آنچنRان سRرمايه هRای بزرگRی در م      

کمپRRانی هRRای تجRRاری در هRRر کجRRا کRRه هنRRوز  . کمپRRانی مRRی توانسRRت سRRرمايه گRRذاری کنRRد 

تبRديل  ) armed Corporations( موجود بودنRد، معمRوًال بRه اتحاديRه هRای مسRلحی       

     RRه بRRورهايی را کRRام کشRRه تمRRدند کRRت       ه شRRوده و تحRRتح نمRRد فRRده بودنRRف شRRازگی کشRRت    

امRا هRر چقRدر    . و اقتدار کشور مادر به بهRره کشRی انحصRاری از آنهRا پرداختنRد      حمايت  

مستعمره های بيشتری در نواحی جديد پايه گذاری شد، که اکثرًا به وسيله دولت انجام  

گرفت، تجارت کمپانی در مقابل نقش تاجر منفرد زوال يافت، و بدينوسيله برابRر شRدن          

  .ه ای از رقابت گرديدنرخ سود بيش از پيش و منحصرًا مقول

       تRRاکنون مRRا فقRRط بRRا نRRرخ سRRودی آشRRنا شRRده ايRRم کRRه تنهRRا بRRه سRRرمايه تجRRاری مربRRوط   

  زيRRرا کRRه تRRا آن زمRRان تنهRRا سRRرمايه هRRای تجRRاری و ربRRائی وجRRود داشRRتند؛     . مRRی گRRردد

توليRد هنRوز بطRور عمRده در دسRت هRای       . سرمايه صنعتی هنوز می بايستی بوجRود آيRد      

احب وسايل توليد خودشان بودند، و بنابراين کار آنها هنRوز بRرای    کارگرانی بود که ص   

به اگر می بايست بخشی از محصول را  . هيچ سرمايه ای ارزش اضافی ببار نمی آورد       

بالعوض به شخص ثالثی تسليم نماينRد، ايRن بRه شRکل بRاج و خRراج بRه اربRاب          صورت  

ا می توانست سRود خRود را از   تجاری تنهبنابراين حداقل در ابتدا، سرمايه      . فئودال بود 
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بRRومی، و يRRا خRRرداران داخلRRی محصRRوالت خRRارجی  ميRRان خريRRداران خRRارجی محصRRوالت 

   بRRرای ايتاليRRا، ايRRن موضRRوع بRRا زوال   -تحصRRيل نمايRRد؛ تنهRRا در انتهRRای ايRRن دوره بRRود   

 کRه رقابRت خRارجی و مشRکل بازاريRابی توانسRتند پيشRه ور                -تجارت لوانت همراه است   

های صادراتی را مجبور سازند تا کاالها را به قيمتی پائين تر از ارزش کننده کاال توليد

و بنابراين در اينجا مRا در مRی يRابيم کRه در معRامالت           . آنها به تاجر صادرکننده بفروشد    

شRRان  کوچRRک توليدکننRRدگان بRRومی بRRا يکRRديگر، کاالهRRا بطRRور متوسRRط بRRه قيمRRت ارزش   

بRRه نRRين امRRری در تجRRارت بRRين المللRRی فروختRRه مRRی شRRوند، امRRا بRRداليلی کRRه ارائRRه شRRد چ 

درسRت بRرخالف دنيRای امRروز، کRه قيمRت هRای توليRد بخRوبی در              . قاعده نيست صورت  

    تجRRارت بRRين المللRRی و عمRRده پايRRدار مRRی ماننRRد، در حRRالی کRRه شRRکل بنRRدی قيمRRت هRRا در    

تا آنجا کRه مRثًال   . خرده فروشی شهری کامًال در تسلط نرخ های سود ديگری قرار دارد  

وزه، گوشت يک گRاو در مسRير خRود از عمRده فروشRی لنRدن تRا فRرد مصRرف کننRده              امر

لندنی افزايش قيمت بيشتری را تحمRل مRی کنRد تRا از عمRده فروشRی شRيکاگو بRه عمRده                     

  .فروشی لندن، با در نظر گرفتن هزينه حمل و نقل

. وسيله ای که اين انقالب در شکل بندی قيمت را فراهم ساخت، سرمايه صنعتی بود 

 -شRRکل گرفRRت بخRRش مقRRدمات ايRRن يRRک خيلRRی بRRيش از آن در قRRرون وسRRطی و در سRRه    

جمهوری هRای سRاحلی   به وسيله کشتيرانی در مقياسی که . کشتيرانی، معدن و نساجی  

        ايتاليRRايی و هRRانزی انجRRام مRRی گرفRRت بRRدون وجRRود ملوانRRان، يعنRRی کRRارگران مRRزدور          

مانی با سهيم بRودن در سRود نهفتRه    که روابط دستمزدی آنها ممکن است در اشکال پي  (

های آن زمان، ∗ برای گالی-ردهب کارگران مزدور يا -زنان ، و يا بدون پارو  )بوده است 

اصRRنافی کRRه در ابتRRدا در معRRادن آهRRن کRRارگران را گRRرد آوردنRRد،  . غيRRرممکن بRRوده اسRRت

بRه  ير تقريبًا در هر دو مورد از قبل به کمپانی های موادخام برای بهره برداری از ذخRا     

و در صنعت نساجی تاجر شروع کرده بود تا . کارگران مزدور، تبديل شده بودندوسيله 
                                                 

∗∗∗∗ کشتی پاروتی با بادبRانی قRرون وسRطی کRه بيشRتر بRه وسRيله اسRرا بکRار          ) : galley( گالی  

  .گرفته می شد
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اد بافنده را در خدمت خود در آورد، يعنی از اين طريق که نخ مصرفی او را تأمين           تاس

ای دستمزد ثابتی آن را برای استفاده او بRه    زمی نمود و او را وادار می ساخت تا در ا          

، بطRور خالصRه از طريRق تغييRر شRکل خRود از صRورت يRک خريRدار                   پارچه تبديل نمايد  

  .پيمانکاربه اصطالح صرف به صورت 

در اينجا ما با اولين وهله پيRدايش شRکل بنRدی ارزش اضRافی سRرمايه داری روبRرو             

اتحاديه هRای انحصRاری بسRته    به عنوان   ما می توانيم از صنف های معدنچيان        . هستيم

احبان کشRتی بRديهی اسRت کRه سRود آنهRا مRی بايسRتی                بRا توجRه بRه صR       . نظر کنRيم   صرف

حداقل در حد سود معمول در داخل کشRور باشRد، بRه اضRافه يRک مقRدار اضRافی بخRاطر                  

، بر چه منRوال بRود  اما در مورد پيمانکار نساجی وضع     . بيمه، استهالک کشتی و غيره    

ايه دار يعنRRی کسRRی کRRه بRRرای اولRRين بRRار کاالهRRائی را کRRه مسRRتقيمًا بRRرای اسRRتفاده سRRرم    

ساخته شده بود به بازار آورد و آن را در رقابت با کاالهائی از همان نوع قرار داد کRه    

  برای استفاده پيشه ور ساخته شده بود؟

همينطRور، ايRن    .  برای شروع بايد بگوئيم که نرخ سRود سRرمايه تجRاری فRراهم بRود               

متوسطی برابر شRده  نرخ سود از قبل، حداقل برای ناحيه موردنظر، در حد نرخ تقريبًا      

اکنRRون چRRه چيRRزی مRRی توانسRRت تRRاجر را وادار نمايRRد تRRا زحمRRت اضRRافی کRRار يRRک    . بRRود

چشم انداز سود بيشRتر بRا همRان قيمRت هRای      : عهده گيرد؟ فقط يک چيز ه  پيمانکار را ب  

بRRا بکRRار گRRرفتن اسRRتادکار  . و او چنRRين دورنمRRائی را در مقابRRل داشRRت . فRRروش ديگRRران

مرزهRRای سRRنتی توليRRد را کRRه در آنهRRا توليRRد کننRRده تنهRRا        کوچRRک در خRRدمت خRRود، او   

محصRRوالت تکميRRل شRRده خRRود و نRRه هRRيچ چRRز ديگRRری را بفRRروش مRRی رسRRاند، درهRRم         

سرمايه دار تاجر نيروی کاری را خريداری می نمود کRه صRاحب ابRزار توليRد             . شکست

ر دائRم  بنRابراين از طريRق تضRمين کRا    . خود بود، اما ديگر موادخام را در اختيار نداشت       

برای بافنده، او می توانست دستمزد بافندگان را تا چنان سطحی پائين ببرد که قسRمتی   

بنRابراين، پيمانکRار عRالوه بRر سRود      . از زمان کار ارائه شده در مقابRل پرداخRت نگRردد           

       مسRRلمًا او. تجRRاری خRRود بRRه چپRRاولگر ارزش اضRRافی کRRه بيشRRتر هRRم بRRود تبRRديل گشRRت      
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تری بکRار گيRرد تRا نRخ و امثRال آن بخRرد، و ايRن سRرمايه را در         می بايست سرمايه بيش 

دست بافنده نگهدارد تا موقعی که همان جنسی که سابقًا تنها در موقع خريد قيمت تمام 

امRا، اوًال در بسRياری از مRوارد او مRی بايسRت از قبRل        . آن را می پرداخRت، آمRاده گRردد        

چونکه قاعRدتًا   .  بافنده صرف نمايد   سرمايه ای اضافی را به خاطر پرداخت مساعده به        

تنها موقعی که بافنده تحت فشار بدهی قرار گرفت خود را به شرايط تRازه توليRد تسRليم       

  :و ثانيًا جدا از آن، محاسبه سود به شکل زير در می آيد. می کند

دوکRات،  ٣٠٠٠٠فرض کنيد که تاجر ما کار صادراتی خود را با سرمايه ای از قرار    

. استرلينگ و يا هر واحد ديگری که در اين مRورد هسRت، اداره مRی کنRد    سکوين، ليره   

 ٢٠٠٠٠ در خريد کاالهای بومی بکار رفته، در حاليکه ١٠٠٠٠از اين سرمايه، مثًال 

فرض کنيد که بازگشت سRرمايه هRر دو سRال    . در بازار ماوراء بخار مصرف شده است     

ر ما تصميم مRی گيRرد کRه يRک     اکنون تاج . ١٥٠٠٠= يکبار انجام گيرد برگشت ساالنه      

چRRه مقRRدار . پيمانکRRار بشRRود تRRا بRRافتن پارچRRه در جهRRت اسRRتفاده خRRودش صRRورت گيRRرد   

سرمايه اضافی بايستی بکار بيندازد؟ فرض کنيم که زمان توليد قطعه پارچRه ای شRبيه        

ئنRًا ايRن مRدت    مبه آنچه که تاجر می فروشRد بطRور متوسRط دو مRاه طRول بکشRد، کRه مط           

 و عالوه بر اين فرض کنيم که او در مقابل تمام چيزها مRی بايسRت   . تخيلی طوالنی اس  

بنابراين او بايستی سرمايه کافی به جريان بيندازد تا بافندگان . بطور نقدی پرداخت کند

از آنجRا کRه برگشRت سRرمايه سRاالنه او      . خود را از لحاظ نخ برای دو ماه تRأمين  نمايRد         

فRرض کنRيم   .  پارچRه مRی خريRد   ٢٥٠٠ اندازه  می باشد، در طول دو ماه او به  ١٥٠٠٠

 دسRتمزد بافنRدگان؛ بنRابراين    ٥٠٠ از آن نمايشگر ارزش نRخ باشRد، و         ٢٠٠٠که مبلغ   

فRRرض مRRی کنRRيم کRRه ارزش   .  احتيRRاج دارد٢٠٠٠تRRاجر مRRا بRRه سRRرمايه اضRRافی معRRادل   

 درصد ارزش ٥اضافی را که او به روش جديد از بافنده غصب می نمايد مجموعًا فقط 

 Rارت از          پارچRه عبRادلی کRی متعRافی خيلRرخ ارزش اضRًا نRه مطمئنRد، کRد  ٢٥ه باشRدرص 

 .است تشکيل می دهد
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              ١٢٥                              ١٢٥  

)٥         = % =`p ٢٥  و          = %    Ś =S  : ١٢٥  + ν٠٠٠/٢٠ +   ٥٠٠(  
          ٥٠٠                         ٢٥٠٠   

 برگشRRت سRRرمايه سRRاالنه خRRود سRRود  ١٥٠٠٠ شRRخص مRRورد نظRRر مRRا سRRپس در مبلRRغ   

سال ٢ ⅔بنابراين سرمايه اضافی اش در مدت         . .  بدست می آورد   ٧٥٠اضافی معادل   

  .برگشت می شود

      Rه بRی  ه اما بخاطر سرعت بخشيدن به فروش ها و از اين رو برگشت سرمايه، کRمعن

مRRدت کوتRRاه تRRر، و از اينRRرو تحصRRيل سRRود تحصRRيل همRRان سRRود و بRRا همRRان سRRرمايه در 

بيشتر در يک مدت معRين اسRت، او جRزء کRوچکی از ارزش اضRافی اش را بRه خريRدار          

رقبRای او نيRز بRه تRدريج بRه      . تر می فروشد  يعنی از رقبايش ارزان-اختصاص می دهد 

پيمانکار تبديل می شوند، و سپس سود اضافی برای تمام آنها تا حRد سRود رايRج، و يRا            

RRت  حتRRه اسRRزايش يافتRRا افRRام آنهRRورد تمRRه در مRRرمايه ای کRRه سRRبت بRRر از آن، . ی نسRRکمت

برابری نRرخ سRود مجRددًا بRر قRرار مRی گRردد، اگرچRه بخRاطر جزئRی از             . کاهش می يابد  

ارزش اضافی توليد شده در داخل، که به خريداران خRارجی واگRذار مRی گRردد، احتمRاًال         

  .در سطح ديگری صورت می گيرد

در بRRه اطاعRRت آوردن صRRنايع بRRه وسRRيله سRRرمايه از طريRRق ارائRRه کارگRRاه   قRRدم بعRRدی 

اين نکته همچنين صاحب کارگاه را که در قرون هفده و هجده غالبRًا         . صورت می گيرد  

، و امRروزه هنRوز بطRور    ١٨٥٠ عمومًا در آلمRان تRا   -صادرکننده کاالهای خودش است 

    ديمی اش يعنRRی پيشRRه وران،  قRRادر مRRی سRRازد تRRا توليRRد خRRود را از رقبRRای قRR      -پراکنRRده

  همRRان پروسRRه تکRRرار مRRی شRRود؛ ارزش اضRRافی کRRه بRRه وسRRيله        . تRRر تمRRام کنRRد   ارزان

غصRRب ) يRRا تRRاجر صRRادرکننده ای کRRه بRRا او شRRريک اسRRت  (سRRرمايه دار صRRاحب کارگRRاه  

گرديده، او را قادر می سازد که تا هنگامی که شيوه توليدی جديد بطور عمRومی رايRج       

نRرخ  . تRر بفروشRد    رقبRای خRود ارزان  ز برابری صورت مRی گيRرد، ا   می گردد، و مجدداً   

بRه  سود تجاری که از قبل وجود دارد، حتی اگر در نقاط معينی يکنواخRت گشRته باشRد،             
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 بRاقی مRی مانRد کRه دسRت و پRای ارزش اضRافی سRنگين         ∗تختخRواب پروکرسRتی   صورت  

  .صنعتی در آن بدون ترحم بريده می شود

ان ساختن محصوالت خود به پيش می جهد، اين نکته حتRی   اگر کارگاه از طريق ارز    

خيلی بيشتر در مورد صنايع جديد صادق است، صنايع جديد از طريRق انقالبRات مکRرر           

خRRود در توليRRد، هزينRRه توليRRد کاالهRRا را پRRائين تRRر و پRRائين تRRر مRRی رانRRد، و تمRRام اشRRکال  

ع بRRزرگ اسRRت کRRه  همچنRRين ايRRن صRRناي . توليRRدی پيشRRين را بيرحمانRRه از ميRRان مRRی بRRرد  

بRاالخره بRRازار بRومی را بRRرای سRRرمايه فRتح مRRی کنRد، نقطRRه پايRRانی بRر توليRRد کوچRRک و      

اقتصاد طبيعی خودکفای خRانواده دهقRانی مRی نهRد، مبادلRه مسRتقيم ميRان توليدکننRدگان               

 همRين . کوچک را از ميان برمی دارد، و تمام ملت را در خدمت سرمايه قRرار مRی دهRد             

بRه صRورت   ه های مختلف صنعتی و تجاری فعاليت اقتصادی را طور او نرخ سود شاخ   

يRRک نRRرخ سRRود عمRRومی برابRRر مRRی سRRازد، و بRRاالخره منصRRب قRRدرتی را کRRه در ايRRن           

از ميان بردن اکثر موانعی که در گذشته به وسيله برابرسازی به صنعت تفويض شده، 

ختنRد، تضRمين   انتقال سرمايه از يک رشته اقتصادی به رشته ديگر را به عقب می اندا       

از اين طريق تبديل ارزش ها به قيمت های توليRد بRرای تمRام مبRادالت بطRور      . می نمايد 

پس، اين تبديل بر طبRق قRوانين عينRی، و بRدون آگRاهی و يRا اراده             . کلی تأمين می گردد   

از نقطه نظر تئوری هيچگونه ايRرادی در ايRن واقعيRت    . طرفين ذينفع، به پيش می رود  

سودهائی را کRه از نRرخ عمRومی تجRاوز مRی کننRد، تRا سRطح عمRومی          نيست که رقابت،    

سود کاهش می دهد، و بنابراين بر همين منوال، اولين غارتگر صنعتی ارزش اضافی              

اگRر چRه در عمRل اکثRرًا     . را که از حد ميانگين تجاوز نمايد، به جای خود بر می گردانRد        

فی بRی انRدازه، بRا ميRزان      زش اضRا  راينطور است، معهRذا، در عرصRه هRای توليRدی بRا ا             

خصRوص  ه بRاال، يعنRی بRا ترکيRب سRرمايه پRائين، بR            غيرسرمايه ثابت پائين و سرمايه مت     

   رين بخRRش هRRائی مRRی باشRRند کRRه ضRRمنًا در   خRRکشRRاورزی، بخRRاطر طبيعRRت خRRاص خRRود آ  
                                                 

∗∗∗∗ آنهRا  غول افسانه ای که قامت قربانيان خود را با کشيدن دست و پا و پا بريدن :  پروکرست 

  )م. (به اندازه تختخواب خود در می آورد
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از طRرف  . پائين ترين حد بطور کامل تحRت سRلطه توليRد سRرمايه داری قRرار مRی گيرنRد          

مت های توليد بRه بRاالتر از ارزش کاالهRا، کRه بخRاطر صRعود ارزش       ديگر، باال بردن قي  

اضافی نRاچيزی کRه در محصRوالت بخRش هRائی از توليRد نهفتRه اسRت کRه دارای ترکيRب              

سرمايه ای باالئی هستند تا سطح نرخ سود متوسط، مورد نيRاز اسRت، از نظRر تئRوری           

ه مشاهده نمRوده ايRم،   خود را بی نهايت مشکل جلوه می دهد، اما در عمل، همانطور ک         

زيرا هنگامی که . نخستين و تأثيرپذيرترين نتيجه ای است که از اين امر عايد می گردد

 توليRRد شRRده و وارد یکاالهRRائی از ايRRن قبيRRل بRRرای اولRRين مرتبRRه بRRه شRRيوه سRRرمايه دار  

تجارت سرمايه داری می شوند، آنها با کاالهائی از همان نوع که با روش های ما قبل        

بنRابراين،  . ترنRد، بRه رقابRت مRی پردازنRد      ه داری توليد گشRته و از ايRن رو گRران           سرماي

حتی اگر توليدکننده سرمايه دار از بخشی از ارزش اضافی چشم بپوشد، هنوز هم قادر 

زش راست که نرخ سود متداول در ناحيه خود را، که در اصRل هيچگونRه ارتبRاطی بRا ا            

اينکRه ايRن نRرخ سRود خيلRی پRيش از آنکRه اصRًال             اضافی او ندارد، تحصيل نمايد؛ بدليل       

توليRRد سRRرمايه داری وجRRود داشRRته باشRRد، و بنRRابراين قبRRل از اينکRRه نRRرخ سRRود صRRنعتی  

  .ممکن باشد، از سرمايه تجاری ظهور نموده بود

  

  

II   بورس  
  

ه  و ب٥RR موقعيRRت بRRورس در توليRRد سRRرمايه داری بطRRورکلی از جلRRد سRRوم، بخRRش  -١

 يعنRی موقRع نوشRتن کتRاب، تغييRری      ١٨٦٥امRا از  . ی گردد  معلوم م  ٢٧خصوص فصل   

 رخ داده که امروزه نقش کRامًال افRزايش يافتRه و دائRم التزايRدی را بRرای بRورس تعيRين                      

نسRبت  بRه همRان   همانطور که بورس توسعه می يابد، تمام کاالهRا، صRنعت و          . می نمايد 

       مبادلRRRه را درنسRRRبت عمليRRRات  بRRRه همRRRان  کشRRRاورزی، بازرگRRRانی، وسRRRائل ارتبRRRاطی و   
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       دسRRRت هRRRای گرداننRRRدگان بRRRورس متمرکRRRز مRRRی سRRRازد، بطRRRوری کRRRه بRRRورس تبRRRديل بRRRه  

  .عمده ترين مظهر توليد سرمايه داری می گردد

، در سيستم سرمايه داری بورس هنRوز يRک عامRل درجRه دوم بشRمار      ١٨٦٥ در  -٢

داد، و حتRی  قرضه هRای دولتRی قسRمت اعظRم سRهام مبRادالتی را تشRکيل مRی                   . می رفت 

عRالوه بRر آن بانRک هRای تجRارتی هRم وجRود              . کل آنهRا هنRوز نسRبتًا نRاچيز بRود          مجموع  

کRRه بRRر اروپRRا و آمريکRRا مسRRلط بودنRRد و تRRازه شRRروع بRRه بلعيRRدن بانRRک هRRای          داشRRتند 

     en massخصوصRRی اشRRرافی در انگلسRRتان نمودنRRد، امRRا هنRRوز نسRRبتًا بRRی اهميRRت         

      هنRRوز فقRRط  . ودبRR امRRروز هنRRوز نسRRبتًا ضRRعيف    سRRهام راه آهRRن در مقايسRRه بRRا   . بودنRRد

) نامحRدود (تعداد محدودی مؤسسات بالواسطه توليRدی در شRکل شRرکت هRای سRهامی              

)stock company (تRRود داشRRورهای -وجRRه در کشRRيش از همRRا، بRRک هRRد بانRRو مانن 

) ministers eye(چشRم و گRوش شRاه     » .آلمRان، اسRتراليا، آمريکRا و غيRره    : فقيرتRر 

  .رافه رايجی بودهنوز خ

در آن زمان بورس هنوز محلی بود کRه سRرمايه داران در آن سRرمايه هRای انباشRته               

  دليRل بRه عنRوان   شده يکديگر را مRی ربودنRد، و در نظRر کRارگران بطRور مسRتقيم، تنهRا             

تازه ای بر تاثير عمومی اقتصاد سرمايه داری در فساد اخالقی جلوه گر می شد، و بRه    

بر نظريه کالوين مبنی بر اينکه حتی در اين دنيا سعادت و عذاب را عنوان تأييدی بود    

مقRRرر مRRی سRRازد، ثRRروت، يعنRRی منزلRRت و   ) کRRه نRRام ديگRRر آن شRRانس اسRRت (سرنوشRRت 

  .نيکبختی، و فقر، يعنی محروميت و بردگی

 انباشRRت سRRرمايه بRRا سRRرعت  ١٨٦٦از بحRRران سRRال .  اکنRRون طRRور ديگRRری اسRRت -٣

، بطوری که در هيچ کشور صنعتی، و از همه بيشRتر در   فزاينده ای به پيش رفته است     

انگلستان، گسترش توليد نمی تواند با سرعت انباشت سرمايه همراهRی کنRد، يRا اينکRه      

ذخيRRره هRRای يRRک سRRرمايه دار بتوانRRد بطورکامRRل در توسRRعه فعاليRRت اقتصRRادی خRRودش    

. کننده است؛ آمار راه آهن گمراه ١٨٤٥مصرف گردد؛ صنايع پنبه انگلستان، از سال        

، يعنی مردمانی که با تمايل رايج )rentiers(اما با اين انباشت سرمايه تعداد موجران 
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در دنيای کسب پرورش می يافتند و بنابراين تنها می خواستند خRود را سRرگرم سRازند      

و يا تنها به کار راحتی مثل مديريت و يا رياست شرکت ها بپردازند، همچنRين افRزايش         

سRرمايه  بRه صRورت   ، بخاطر تسهيل در سRرمايه گRذاری ايRن تRوده شRناور               و ثالثاً . يافت

پRRولی، اشRRکال قRRانونی جديRRد شRRرکت هRRای بRRا مسRRئوليت محRRدود، در هRRر کجRRا کRRه سRRابقًا   

کRم  [بوجود نيامده بود، تأسيس شدند، و مسئوليت سهامدار هRم کRه قRبًال نامحRدود بRود                   

  !). درصد٤٠اشتراک  -١٨٩٠شرکت های سهامی در آلمان، (کاهش يافت ] وبيش

به دنبال يک شاخه صنعتی   .  سپس، تبديل تدريجی صنايع به شرکت های سهامی        -٤

اول صنايع آهن، که اکنون مجتمع هRای عظRيم   . شاخه ديگر بدين سرنوشت دچار شدند  

پRيش از آن، معRادن، کRه در سRابق برمبنRای سRهام سRازمان نيافتRه                (ضرورت يافته بود    

در اروپا، صنايع .  و همينطور مجتمع های ماشين سازی      سپس صنايع شيميايی،  ). بود

کارخانRه  ) (Lancshire(نساجی؛ در انگلستان تنها در نواحی محدودی در النکشRاير      

و غيRRRره، " Burnley"، کارخانRRه بافنRRدگی بRRورنلی    "Oldham"ريسRRندگی الRRدهام   

بعRدی  تعاونی های خياطان، اما ايRن يRک تنهRا مرحلRه ای مقRدماتی اسRت کRه در بحRران          

آبجوسازی های آمريکائی چند سال (، آبجوسازی ها )بدست اربابان شرکت ها می افتد

 ، Bass، بRاس  Guinnessقبل به سرمايه های انگليسی فروخته شRد، سRپس گيRنس             

سپس تراست ها، کRه تشRکيالت اقتصRادی غRول آسRائی بRا مRديريت          ). Allsoppآلسوپ

شRرکت هRای منفRرد    ). United AlkaliماننRد يونايتRد آلکRالی   (مشترک بوجود آوردنRد  

مرحلRRه ای مقRRدماتی در مRRی آينRRد تRRا فعاليRRت     بRRه صRRورت  معمRRولی بRRيش از پRRيش تنهRRا   

      » پايRRRه گRRRذاری«اقتصRRRادی را بRRRه نقطRRRه ای از وسRRRعت ارتقRRRاء دهنRRRد کRRRه تRRRازه بRRRرای    

  .فعاليت های وسيع آماده گردد

، Morleys، مRRRورليز  Parsons، پارسRRRونز LeafsليفRRRز  : همينطRRRور در تجRRRارت 

در خرده فروشRی هRا هRم       .  همگی برپا شدند   - Dillon، ديلون   Morrisonموريسون  

بRRه صRRورت  شRRکل، و ديگRRر نRRه فقRRط در پوشRRش تعRRاونی هRRا، بلکRRه       بRRه همRRين  اکنRRون 

  .»فروشگاه های بزرگ«
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تعداد بی شRماری    . همينطور بانک ها و ديگر مؤسسات اعتباری، حتی در انگلستان         

حتRRی بانRRک هRRای قRRديمی ماننRRد   . سRRهام آنهRRا محRRدود اسRRت  انRRک هRRای تRRازه، کRRه تمRRام   ب

   ، و ديگRRران، بRRا هفRRت سRRهامدار بRRه شRRرکت هRRای سRRهامی محRRدود تبRRديل      GlynsگلينRRز

  .يافته اند

بانRک هRای بRی انRدازه گسRترش      . ترتيRب اسRت  بRه همRين    در زمينه کشRاورزی هRم    -٥

ش مالRک  يافته، بخصوص در آلمان تحت همه نRوع عنRاوين بوروکراتيRک، بRيش از پRي          

مالکيRت واقعRی دسRت اول زمRين بRه      بRه عنRوان   رهن نامه ها می گردند؛ که سRهام آنهRا         

   اردهنRدگان بو ايRن نکتRه هنگRامی کRه مRزارع بدسRت اعت         . بازار بورس منتقRل مRی گRردد       

   در اينجا انقالب کشاورزی کشRت چمنزارهRا بسRيار    . می افتد، باز هم بيشتر صحت دارد    

ن امری ادامه يابد، موقعی را مRی تRوان پRيش بينRی نمRود            وسوسه انگيز است؛ اگر چني    

  .که زمين های انگلستان و فرانسه نيز در بازار بورس قرار گيرد

تنها به انگلستان . صورت سهام استه  اکنون تمام سرمايه گذاری های خارجی ب-٦

، )يRRدئبRRه فهرسRRت بRRورس مراجعRRه نما(اشRRاره کنRRيم؛ راه آهRRن آمريکRRا، شRRمال و جنRRوب 

  .، و غيرهGoldbergerرگرگلدب

صورت تابع خالصی از بورس اسRت، کRه   ه امروزه اين ب.  سپس مستعمره سازی   -٧

در پی منافع آن قدرت های اروپايی آفريقRا را چنRد سRال قبRل تقسRيم کردنRد، و فرانسRه،             

آفريقRا مسRتقيمًا در اجRاره شRرکت هRا قRRرار      .  را فRتح نمRود  TonkinتRونس  و تRونکين   

، و )قای جنوبی، آلمان آفريقای جنوب غربی و آلمان آفريقای شرقی نيجر، آفري (گرفت  

 بRRرای بRRازار Rhodesرودز بRRه وسRRيله  Natal و ناتRRالMashonalandماشRRوناالند

 .بورس تصرف گرديد
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  ضميمه
  

  XXVIIملحقاتی بر بخش 
 III ∗∗∗∗سرمايه، کتاب

  

شRRکال از هنگRRامی کRRه مRRارکس عبRRارت فRRوق را نگاشRRت، همRRانطور کRRه مRRی دانRRيم، ا   

جديRRدی از مؤسسRRات بRRزرگ صRRنعتی بوجRRود آمRRده انRRد، کRRه مراحRRل دوم و سRRوم توسRRعه 

سRرعت روزافزونRی کRه امRروزه بRا آن، توليRد       . شرکت های سهامی را نمايش می دهند   

ُکنRدی فزاينRده ای   به وسRيله  در تمام رشته های صنايع بزرگ، می تواند گسترش يابد،     

محصولی .  آن توسعه می يابد، خنثی می گرددکه بازار اين محصوالت افزايش يافته با      

را که اين صنايع در مدت چند ماه بيرون می دهد، بندرت می توانRد در طRول چنRد سRال        

به اينها سياست حمايتی تعرفه های گمرکی را هم اضافه . بازارها جذب گرددبه وسيله  

            Rران،  ره نمائيد، که به وسيله اين تعرفه ها هر کشور صنعتی درهای خود را بRوی ديگ

روی انگلستان می بندد، و حتی بطور مصRنوعی ظرفيRت توليRد داخلRی         ه  و بخصوص ب  

نتايج آن عبارت است از اضRافه توليRد عمRومی شRديد، قيمRت هRای             . را افزايش می دهد   

پائين افتاده، کاهش و يا حتی ناپديد شدن کامل سRودها؛ خالصRه، کفگيRر آزادی رقابRت             

ه مRRی زدنRRد، بRRه تRRه ديRRگ خRRورده، و خRRود او مRRی بايRRد    کRRه از قRRديم طبRRل آن را بRRه سRRين 

و در تمRام کشRورها، ايRن امRر از     . ورشکستگی آشکار و مفتضحانه اش را اعالم نمايد    

بRRه پيوسRRتن صRRاحبان بRRزرگ صRRنايع يRRک رشRRته توليRRدی در يRRک کارتRRل،  بRRه هRRم طريRRق 

سRيله  بRه و يک کميته مقRداری را کRه مRی بايRد     . تنظيم توليد، در حال وقوع است   منظور  

د گRردد معRين مRی سRازد و عRالی تRرين مرجRع تصRميم گيRری در مRورد                     يتولمؤسسه  هر  
                                                 

 ملحقات انگلس در توافق با توضيحات مارکس درباره نقش شرکت هRای سRهامی و پروسRه         ∗∗∗∗

  ).مولف(گسترش آنها می باشد 



                                                             نشر کارگری سوسياليستی
 

 ١٥٤ 

بندرت حتی کارتRل هRای بRين المللRی هRم      . توزيع سفارشات انجام شده، شمرده می شود    

اما . بوجود آمده اند، مانند کارتلی که از صنايع آهن انگليس و آلمان تشکيل شده است

  .  کفايت ننموده استحتی اين شکل همکاری در توليد هم

تضاد منافع ميان شرکت هRای واحRد، تنهRا بRه دفعRات بيشRتری بRه آن يRورش بRرد، و             

در برخی از رشته ها که مقيRاس توليRد اجRازه مRی داد،      . رقابت را مجددًا برقرار ساخت    

اين امر به تمرکز کل توليد آن رشته صنعتی در يک شرکت سRهامی بRزرگ بRا مRديريت         

 اين امر مکRررًا در آمريکRا بRه انجRام رسRيده؛ در اروپRا، بزرگتRرين                 .واحد، منجر گرديد  

)  قليRRا-سRRود(نمونRRه تRRاکنون تراسRRت يونايتRRد آلکRRالی مRRی باشRRد، کRRه تمRRام توليRRد آلکRRالی  

 واحد ٣٠صاحبان پيشين بيش از . انگلستان را در يک شرکت تجاری واحد جمع نمود  

ام دريافت نموده اند، که در صنعتی در مقابل ارزش برآورد شده کل مؤسسات خود سه

مجموع مبلغ پنج ميليون ليره استرلينگ را تشکيل می دهRد کRه سRرمايه ثابRت تراسRت              

مديريت صنعتی مانند سابق در اختيار همان صاحبان پيشين آنهاسRت،   . بشمار می رود  

     سRRرمايه پرداخRRت . امRRا کنتRRرل اقتصRRادی آن در مRRديريت عمRRومی متمرکRRز شRRده اسRRت       

بRه مجمRوع تقريبRی يRک ميليRون ليRره، بRرای تشRکيل         ) floating capital(نشRده ای  

بنابراين سرمايه کRل آن بRه مجمRوع شRش ميليRون      . سهام در اختيار مردم قرار داده شد 

پس، در اين رشته که پايه تمام صنايع شيميايی انگلستان را       . ليره استرلينگ می رسد   

 و بRا کمRال خوشRوقتی، راه بRرای     تشکيل می دهد، رقابت جای خود را به انحصRار داده     

 .کل جامعه، يعنی ملت هموار گشته استبه وسيله خلع يد از آن 
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  فهرست اصطالحات  فهرست اصطالحات  
  

 absolute commodity                                                  کاالی مطلق 

  abstract labour                                                   )مجرد(کار مطلق 

  alienation                                                                        بيگانگی

  aristocratic private banks                      بانک های خصوصی اشرافی 

                      combined collective worker )ماشينی(کارگر مجتمع مرکب 

  combined worker or collective worker     )  غيرماشينی(ر مرکب کارگ

  co- operation                                                                   تعاون   

    co- operativa                                                                   تعاونی  

  cost price                                                                قيمت تمام شده 

  credit money                                                            پول اعتباری  

    exchange securities                                                 سهام مبادالتی 

  exchange value                                                       ه  ارزش مبادل

  Factory Acts                            تصويب نامه های مربوط به کارخانه ها  

  government bonds                                               قرضه دولتی     

  industrial capital                                                   سرمايه صنعتی 

  interest – bearing capital                              ) بانکی(سرمايه ربائی 

  joint – stock bank                                                   بانک تجاری  

                                                             labour – forceنيروی کار   

  labour - power                                                               نيروی کار

   labour - time                                                               زمان کار  

   limited liability company                               شرکت سهامی محدود 
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  Manufacture                                                  )   مانوفاکتور(کارگاه 

  measure of values                                                   معيار ارزش   

   medium of circulation                                              وسيله گردش 

  money of account                                                   پول محاسباتی   

                                      particular commodity)غيرعمومی(کاالی ويژه 

                                     particular equivalent)غيرعمومی(معادل ويژه 

  private owner                                                                   مالک  

  productivity                                                               بهره وری   

     relative value                                                          ارزش نسبی   

  reproduction                                                             باز توليد      

  saturated circulation                                              گردش اشباع شده

  securities                                                                 سهام معمولی  

  self- expansion of capital                                     خودگستری سرمايه

  shares                                                                     سهام معمولی   

  socially necessary labour- time                    زمان کار اجتماعًا الزم   

  salndard of price                                                         معيار قيمت  

  stock                                                                       سهام بورس    

  stock company                                            ) نامحدود(شرکت سهامی 

  stock exchange                                                             بورس     

  surplus- value                                                         ارزش اضافی   

  universal commodity                                                 کاالی عمومی   

  universal equivalent                                                معادل عمومی  

  unpaid- labour                                     کار بی مزد  -کار پرداخت نشده

  useful labour                                               کار سودمند       -کار مفيد
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  useful value                                          ارزش سودمند    -ارزش مفيد

  use- value                                                              ارزش مصرفی   

  usurer.s capital                                             )  بانکی(سرمايه ربائی 

  value in exchange                     ارزش مبادله ای        -ش در مبادلهارز

  value in use                                                     ارزش در مصرف      

  working- day                                                                   کار -روز

    working machine                                                            ماشين کار 
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