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  :مقدمۀ مترجم
  

بر دوش ھمۀ  )اپيتالک(کتاب سرمايۀ مارکس  فارسیِ  کار ناتمام ترجمۀ ادامۀ سالھاست که
من به نوبۀ خود . نيستمدعيون سنگينی ميکند و ضرورت بپايان رساندن آن بر ھيچکس پوشيده 

باميد اينکه جوانه . تالش در آغاز اين مھم کرده ام وپذيرای ھرگونه ھمياری در اين زمينه ميباشم
   .ای باشد در جنبش کارگريمان

  
اين ترجمه از روی متن دانمارکی ترجمۀ کاپيتال که بجرأت يکی از کاملترين ترجمه ھای آن 

، انجام گرفته و با  ۶۶‾١٩٦٢لين ميباشد و خود ترجمه ايست از متن آلمانی انتشارات ديتز، بر
  .در موارد عدم تطابق به متن آلمانی رجوع شده است .شده است ترجمۀ انگليسی مطابقت

  .قرار دارند[] قسمتھايی که توسط فردريش انگلس اضافه شده اند در عالمت
  .قرار گرفته اند{} در عالمت  و دانمارکی فارسی انتوضيحات مترجم

  .گذاشته شده اند«» ن درمت خودِ  نقل و قولھای
  .زيرنويسھای انگلس با اسم خودش مشخص شده اند
  .تأکيدات متن با کلمات پررنگتر برجسته شده اند

  .پرانتزھا از خود متن اصلی ميباشند
  

  .ی که در تايپ ترجمه ھمياری مينمايدسايت کمونيستھای انقالب مسئولبا تشکر از
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 ٢٩فصل 
  

  سرمايۀ بانکی متشکلۀ اجزاء
  

  .ل شده انداجزاء سرمايۀ بانکی از چه تشکي بررسی کنيم کهبدقت حال ديگر الزم است 
داد و ستد  اسطِ و ديگران تفاوت بين پول بعنوان و Fullarton}{ما ھم اکنون ديديم که فوالرتون
ريان طال مورد نظر تا جائيکه ج ھمچنين بعنوان پول جھانی(و پول بمثابۀ وسيلۀ پرداخت را

  .مبدل ميکنندو سرمايه } currency{در جريان پولِ  بينبه تفاوت ) است
، مسبب اين است که به ھمان پافشاری يی که سرمايه در اينجا بازی ميکند نقش غريبی که

رار نيز بکرسی بنشاند، به ھمان اص کوشيد اينکه پول سرمايه نيست رايات روشنفکر اقتصاد 
در واقع قبل از ھر چيز سرمايه است را  را که پول اين اقتصاديات بانکدارانه ميخواھد اين

  .باثبات برساند
پول سرمايه شده در  داد که بدين ترتيب سرمايۀ پولی وھای بعدی نشان خواھيم در بررسی 

با ھم اشتباه گرفته ميشوند، در حالی که سرمايۀ پولی در معنی اولی بر  مفھوم سرمايۀ بھره آور
 مرحلۀ گذاری برای ۀ مولد، فقط شکلِ خالف اشکال ديگر سرمايه يعنی سرمايۀ کااليی و سرماي

  .سرمايه است
اين آخری را . اوراق بھادار −٢پول نقد، طال يا اسکناس  −١مايۀ بانک تشکيل شده است ازسر

اوراق معامالتی، سفته ھا، که معلقند و مقطعأ موعدشان سر  ˸ته تقسيم کرددوباره ميتوان بدو دس
ميدھد؛ ديگری ضمانتنامه ھای رسمی،  ميرسد و تنزيلشان کار واقعی بانکداران را تشکيل

اوراق بھره  خالصهبطور، اوراق قرضۀ دولتی، سھام از ھر نوعشثيقه ھای دولتی، ازجمله و
از اين نوع ميتوان رھن ھا را نيز بحساب . آور که در ضمن عمدتأ از بروات مجزا ميباشند

گذاشته شده  تقسيم ميشود به سرمايۀواقعيست، دوباره سرمايه ای که متشکل از اين اجزاء . آورد
و سپرده ھا ، که سرمايۀ بانکداری يا سرمايۀ استقراضی او را تشکيل  توسط خود بانکدار

ما فعأل از . در مورد بانکھای ناشراسکناس، اينھا را نيزدر ضمن بايد به آنھا افزود. ميدھند
اينکه اجزاء تشکيل دھندۀ واقعی سرمايۀ بانکدارــ . سپرده ھا و اسکناسھا چشم پوشی ميکنيم

نمايانگر سرمايۀ شخصی اويند يا سپرده اند يعنی سرمايۀ کسان ـ ـ پول، بروات، سپرده ھا
اين تقسيمبندی، چه او معامالت خود  .ديگرند، ھيچ تغييری در اجزاء متشکلۀ سرمايۀ او نميدھد

  .را منحصرأ با سرمايۀ خودش و چه با سرمايۀ سپرده انجام دھد، کماکان به قوۀ خود باقی است
  



 5

اينکه  صرفنظراز اين است که ھر درآمد پولی معين و منظمی،شکل سرمايۀ بھره آور مسبب 
نخست درآمد پولی   .، بمثابۀ بھره ای از يک سرمايه جلوه کندحاصل يک سرمايه باشد يا نباشد

برميخيزد را نيز خواھيم مبدل به بھره ميشود، ھمراه با بھره، آن سرمايه ای را که بھره از آن 
مايۀ بھره آور، ھر مبلغ ارزشی ئی، تا آنجايی که بمثابۀ درآمد بھمين منوال ھمراه با سر. داشت

ار ميگردد؛ يعنی بعنوان مبلغ اصلی در تباين با خرج نشده باشد، ھمچنين بعنوان سرمايه نمود
  .ممکن است ببآر آورد بھرۀ احتمالی يا واقعی ئی که
اگر مبلغ . صد استدر ۵فرض بگيريد که ميانگين نرخ بھره ساالنه : موضوع بسيار ساده است

به سرمايۀ بھره آور مبدل  }مشخص ميگردد £از اين به بعد با عالمت { پوند استرلينگ ۵٠٠
ميتواند بعنوان  £٢۵ثابت ساالنه  از اين جھت ھر درآمد .ببار آورد £ ٢۵گردد، ميتواند ساالنه 

انه است و اين بھرحال يک تصورکامأل خيالباف. محسوب شود £۵٠٠يک سرمايۀ  بھره ای برای
سند مالکيتی يا مطالبۀ  آن تنھا حال چه ــ £٢۵ در آن منبع ی کهمورد باستثناءخواھد ماند، 

باشد  يک عنصر توليدی مثأل قطعه ای زمين باشد ــ مستقيمأ انتقال پذيرقرضی باشد و چه واقعأ 
دستمزد را تی و بعنوان مثال ميتوانيم قرض دول. و يا شکلی بخود بگيرد که آنرا قابل انتقال کند

  .در نظر بگيريم
ميزان  ،بابت سرمايۀ وام گرفته از آنھا به اعتباردھندگان خود،ھر ساله  ناچاراستدولت 

در اين مورد بستانکار نميتواند قرض خود را بازفراخواند بلکه  .مشخصی بھره پرداخت نمايد
ديگر بمصرف رسيده است خود سرمايه . فقط ميتواند سند خود را يعنی حق خود به آنرا بفروشد

در تصرف  آنچه که اعتباردھنده. يعنی توسط دولت خرج شده است و ديگر موجوديت ندارد
اين سفته او را به ــ  ٢.  £ ١٠٠يک سفته از دولت مثأل به ميزان  ــ ١دارد عبارت است از 

درصد  ۵ا ي £ ۵ميزان مشخصی از درآمد ساالنۀ دولتی، يعنی عايدات ساليانۀ مالياتی، مثأل 
 ۵اگر نرخ بھره . را به ھر شخص ديگری بفروشد £ ١٠٠ــ او ميتواند اين سفتۀ  ٣. محق ميکند

سفتۀ  قاعدتأ ميتواند Aلتی پيشفرض است، در آنصورت مالک درصد باشد و در اينجا تضمين دو
ھد درصد وام بد ۵را به ساالنه  £ ١٠٠يکسان است که آيا او  Bبفروشد؛ برای  Bرا به  £ ١٠٠

اما . برای خود تضمين نمايد از دولت £ ۵ به مبلغ خراج ساالنه ای £ ١٠٠و يا اينکه با پرداخت 
يک  پرداخت دولتی را ما مد نظر داريم ــ) بھره(در تمام اين موارد، سرمايه ــ که مشتقش 

نتنھا بدين جھت که آن مبلغی که به دولت قرض داده . سرمايۀ تصوری و مجازی باقی ميماند
آن بھيچوجه برای مصرف بشکل سرمايه ده ديگر موجوديت ندارد بلکه در ضمن از اينرو که ش

منظور نشده بود و فقط از طريق سرمايه گذاری شدن بمثابۀ سرمايه قادر ميبود خود را به 
، آن بخش از ماليات ساالنه که به او  Aبرای وام دھندۀ اصلی  .ارزش خودنگھدار مبدل نمايد

بھرۀ سرمايه اش  ثروت ولخرج که به رباخوار تعلق ميگيرد، بمانند آن بخش ازميرسد؛ درست 
ھر چند در ھيچکدام از اين موارد مبلغ پولی قرض داده شده بمثابۀ سرمايه گذاشته . بحساب ميآيد

امکان فروش سفته ای که دولت صادر کرده نمايانگر امکان بالقوۀ بازگشت  Aبرای . نشده بود
و از زاويۀ ديد شخصی او، سرمايه اش بعنوان سرمايۀ بھره   B برای .تسرمايۀ اصلی اوس

تا آنجائيکه : در ترجمۀ انگليسی آمده{ برحسب طبيعت موضوع. آور سرمايه گذاری شده است
. دولت گرفته است قرضۀ او بر درآمدِ  را با خريد سندِ  A جایاو فقط } به معامله مربوط است

تی ھمچنان مجازی باقی خواھد کرار شوند؛ سرمايۀ قرضۀ دولبه ھرتعدادی که اين معامالت ت
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آن نيز ناپديد خواھد  ماند، و ھنگاميکه اين سفته غيرقابل فروش گردد، تصور سرمايه بودنِ 
قوانين حرکتی مختص  ھر چند اين سرمايۀ مجازی، ھمانگونه که بزودی خواھيم ديد،. گشت

  .بخود را داراست
بعنوان سرمايه } منفی يک کميت{ۀ دولتی، جائيکه يک کسریرضدر مقام مقايسه با سرمايۀ ق

جلوه ميکند ــ آنگونه که سرمايۀ بھره آور اصوأل سرچشمۀ تمام اشکال ديوانه وار است، 
اقالم قرضه ميتوانند در تصور بانکدار بصورت کاال جلوه کنند ــ ما حاال ميخواھيم به طوريکه 

بمانند بھره در نظر گرفته ميشود و لذا نيروی کار بمثابۀ  دستمزد در اينجا .نيروی کار بپردازيم
 £ ۵٠ =مثأل اگر دستمزد ساالنه . سرمايه ای محسوب ميگردد که اين بھره از آن نشأت ميگيرد

. £ ١٠٠٠، درآنصورت نيروی کار ساالنه برابر است با يک سرمايۀ درصد باشد ۵و نرخ بھره 
توضيح اينجا به نقطۀ اوج خود ميرسد، زيرا بجای ديوانگِی شيوۀ برداشت سرمايه داری در 

افزايِش ارزِش سرمايه از طريق بھره کشی از نيروی کار، بعکس مولد بودن نيروی کار از 
کيفيت اسرارآميِز سرمايۀ بھره آور به خوِد نيروی کار توضيح داده  طريِق نسبت دادن اين

اما ) }Petty{مثأل نزد پِتی( مار ميآمد م يک ايدۀ مطلوب بشدر نيمۀ دوم قرن ھفدھاين  .ميشود
 ١نبخشأ و عمدتأ توسط آمارشناسان آلماامروزه نيز بطور جدی بخشأ توسط اقتصاد عاميانه و 

ناسازگار موجود است که بطرز  اما با عرض تأسف در اينجا دو فاکتِ  .بکار گرفته ميشود
ه کارگر مجبور است که برای اوأل اينک: نامطلوبی اين تصور نابخردانه را باطل ميگردانند

 دادن کارش را با انتقال نيرویِ  سرمايه ایِ  او نميتواند ارزشِ  أبھره کار کند، و ثانياکتساب اين 
است  با ميانگين دستمزد ساالنۀ او برابر بعکس ارزِش ساالنۀ نيروِی کارش .آن به پول مبدل کند

بران نمايد، خود اين ارزش بعالوۀ ميبايد در جريان کارش برای خريدار آن جو آنچه که وی 
دارای ارزش سرمايه  در نظام برده داری کارگر. اضافه ، يعنی افزودۀ ارزشی آن است ارزشی
و اگر او به کرايه داده شود، مستأجر ميبايست اوأل بھرۀ قيمت خريد را بپردازد و در . ای است

 .ثانی استھالک ساليانۀ سرمايه را جبران نمايد
ھر درآمدی که بطور . مينامند} capitalisation{يۀ مجازی را تبديل بسرمايه کردنايجاِد سرما

، بدينقرار که از روی نرِخ بھرۀ ميانگين، منفعتی را منظم تجديد گردد را به سرمايه تبديل ميکنند
که يک سرمايه در صورت وام داده شدنش به آن نرخ بھره قادر به تحقق بخشيدن ميباشد را 

درصد باشد، در آنصورت  ۵ =و نرخ بھره  £ ١٠٠ = اگر مثأل درآمد ساالنه: ندمحاسبه ميکن
فقط بعنوان ارزش سرمايه اِی  £ ٢٠٠٠باشد و اين  £ ٢٠٠٠ميتواند بھره ای از  £ ١٠٠اين 
سند بدين قرار برای شخصی که اين  .ساالنه، بشمار ميآيد £ ١٠٠مالکيِت حقوقی اين  }سند{حق

درصد  ۵درآمد ساليانه در واقع بھرۀ سرمايه ايست که او به   £ ١٠٠مالکيت را ميخرد، آن 

                                                 
زِش پولِی درآمد ساالنه اش کارگر دارای ارزِش سرمايه ای ميباشد و آن بدينگونه آشکار ميگردد که ار» ١
... بمثابۀ بازده ای از بھره محسوب گردد} ارزِش پولی يا درآمد ساالنه اش: در ترجمۀ انگليسی چنين آمده{

درصد سرمايه گذاری کند، در نتيجه ارزِش ميانگين برای يک  ۴روزمزِد ميانگين را با نرخ ... اگر آدم 
 ٣٧۵٠تالر، انگليس  ١۵٠٠تالر، پروس  ١۵٠٠آلمان ـ اتريش : کارگر کشاورزِی مذکر بدينقرار خواھد بود

-Von Reden,>> vergleichende kultur( «.تالر ٧۵٠تالر، روسيۀ مرکزی  ٢٠٠٠تالر، فرانسه 
statistik<<, Berlin 1848, s. 44( 
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ھر ارتباطی با پروسۀ واقعِی ارزش افزايِی سرمايه کامأل از ميان رفته است و . گذاشته است
  .چيزی با ارزش آفرينِی اتوماتيک قوت يافته است تصور سرمايه بمثابۀ

مثل مورد قرضۀ  ل از سرمايه ای مجازیمتشککامأل حتی در آنجاکه سفته ــ اوراق بھادارــ 
قبأل ديده شد که  .صوری ميباشدبا اين وجود ارزش سرمايه ای اين اوراق کامأل  دولتی نيست،

اوراق بعنوان حِق مالکيت که مشتمل  .سيستم اعتبارات چگونه سرمايۀ مشارکتی بوجود ميآورد
معادن و شرکتھای کشتيرانی و غيره سھاِم راه آھن، . بر اين سرمايه است، دارای اعتبار ھستند

 شامل سرمايۀ واقعی ميباشند، يعنی ھمان سرمايه ای که در اين شرکتھا گذاشته شده و فعال است
. ويا آن مقدار پولی که سھامداران برای استعمال بمثابۀ سرمايه در اين شرکتھا بکارگذاشته اند

اما اين سرمايه دوبار . باشندنبازی  اينھا کامأل حقه اما اين بھيچوجه مانع از آن نيست که
سرمايه اِی حِق مالکيت يا سھام و بارديگر بشکل موجوديت ندارد،مثأل يکبار بشکل ارزش 

آن فقط در اين شکل آخری . سرمايه ای که واقعأ در اين شرکتھا گذاشته شده يا گذاشته خواھد شد
بر مقدار ارزش اضافۀ  مالکيت} سند{موجوديت دارد و سھام چيزی نيست بجز يک حِق 
 Bبفروشد و  Bميتواند اين حق را به  A. متناسبی که از طريق اين سرمايه تحقق خواھد يافت

حق  Bيا  A. تغييری در اصل موضوع نميدھند اين معامالت ھيچ. بفروشد Cميتواند آنرا به 
ارزش  ویِ مالکيت ر حقِ  سرمايۀ خود را منحصرأ به Cخود را بشکل سرمايه دارد در حاليکه 

  .اضافه ای که اين سرمايۀ سھامی انتظار ميرود که ببار آورد، تبديل کرده است
، دولتی بلکه حتی سھام ، نتنھا اوراق قرضۀمالکيت} حق{مستقل اين سندھای  حرکت ارزشیِ 

در جوار سرمايه يا طلبی که احتماأل قابل دسترسی  اين تصور موھوم را قوت می بخشد که اينھا
 ،زيرا آنھا مبدل به کااليی ميگردند که قيمتش .کيل يک سرمايۀ واقعی را ميدھندميکنند، تش

ارزش بازاريشان تعين متفاوتی از ارزش . بخصوص خود را داراست حرکت و نحوۀ تثبيتِ 
) نيزاگر چه حتی ارزش افزوده (اسميشان کسب ميکند، بدون آنکه ارزش سرمايۀ واقعی 

اعتباِر منفعتی که تضمين  و زش بازارشان ھمگام با مقداريکطرف اراز   .تغييری کرده باشد
اگر ارزش اسمِی يک سھام، يعنی مبلغ سرمايه گذاری شده ای که اين . ميکنند، نوسان ميکند

د درص  ١٠درصد،  ۵ و اگر کار و کاسبی بجای باشد £ ١٠٠سھام ابتدائأ نمايندگی ميکند، 
 ۵صرف نظر از ھر چيز و با يک نرخ بھرۀ دھی داشته باشد، در آنصورت ارزش بازارش باز

، حاال }capitalised{درصد به سرمايه تبديل شد ۵، چون با ترقی ميکند £ ٢٠٠درصدی به 
 ۵بخرد، درآمدی  £ ٢٠٠ھرکس که آنرا با . را تشکيل ميدھد £ ٢٠٠سرمايۀ مجازيی بالغ بر 

ر افت کند، شرايط عکس اگر بازدھِی کسب و کا. اين سرمايه گذاری کسب ميکنددرصدی برای 
بخشأ سفته بازانه است، زيرا که نتنھا از طريق درآمد ارزش بازار اين اوراق . اين خواھد بود

اما اگر ارزش . واقعی، بلکه ھمچنين از طريق درآمِد محتمل و از قبل محاسبه شده تعيين ميگردد
که ھيچ سرمايه ای  سرمايۀ واقعی ثابت فرض شود و يا در موردی مثل قرضۀ دولتی افزايیِ 

موجوديت ندارد، منفعت ساالنه قانونأ تثبيت شده و در ضمن کامأل مطمئن فرض گرفته شود، 
 .اوراق بھادار به نسبت عکس نرخ بھره صورت خواھد گرفت اين قيمت آنگاه افزايش و کاھش

وندی را پ ۵درصد افزايش يابد، نتيجتأ يک ورقۀ بھادار که درآمدی  ١٠به  ۵اگر نرخ بھره از 
درصد  ٢٫۵اگرنرخ بھره به  .پوندی را شامل ميشود ۵٠تضمين ميکند، حاال فقط يک سرمايۀ 

ارزشش . خواھد بود £ ٢٠٠کاھش يابد، در آنصورت ھمان ورقۀ بھادار شامل يک سرمايۀ 
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منفعتی که از طريق سرمايه ای  شده است، يعنی تبديل سرمايه به کماکان فقط ھمان منفعت
بازار پول کساد است،  وانی کهدر اَ . سب نرخ بھرۀ جاری محاسبه شده استمجازی و بر ح

به دو دليل افت خواھد : در ترجمۀ انگليسی آمده{ارزش اين اوراق دو چندان افت خواھد داشت
برای تبديل به  و ثانيأ چون در کميتھای عظيم ؛ اوأل زيرا که نرخ بھره افزايش مييابد،}داشت

اين سقوط قيمت بوقوع خواھد پيوست، مستقل از اينکه آيا منفعتی . وندپول به بازار عرضه ميش
نگونه که در مورد اوراق قرضۀ لکشان تضمين ميکنند ثابت است، بدآکه اين اوراق برای ما

دولتی صادق است، و يا اينکه آيا افزايش ارزش سرمايۀ واقعی ای که اينان نمايندگی ميکنند، 
پروسۀ تجديد توليد قرار خواھد گرفت، مانند مورد شرکتھای  احتماأل تحت تأثير اختالالت

. در مورد اخيرعالوه بر افت ارزش يادشده، سقوط ديگری نيز بدنبال خواھد آمد. صنعتی
نمايانگر ورشکستگی و اوراق، تا آنجائيکه  ھنگاميکه طوفان به آرامش ميگرايد، اين

تنزل ارزششان در جريان بحران . يکنندمجددأ به سطح گذشتۀ خود صعود مکالھبرداری نباشند، 
   ٢.بمثابۀ ابزاری نيرومند برای تمرکز ثروتھای پولی عمل ميکند

تا آنجاکه کاھش يا افزايش ارزش اين اوراق مستقل از حرکت ارزشِی سرمايۀ واقعی ای که آنھا 
أ مقدار ثروت يک ملت چه قبل و چه بعد از کاھش يا افزايش ارزش دقيق نمايندگی ميکنند باشد،
  .يکسانی خواھد ماند

 پيش از اينارزش صندوقھای دولتی و سھام کانالھا و راه آھن  ١٨۴٧اکتبر  ٢٣» 
نگليس، شھادت در گزارش مربوط به موريس، مدير بانک ا(«.تنزل کرده بود £ ١١۴٧۵٢٢٢۵

   . )  ] ٣٨٠٠شمارۀ [  ١٨۴٧/۴٨،«يشانِی تجاری پر»
کساد واقعی در توليد و عملکرد راه آھن ھا و کانالھا يا تا زمانيکه کاھش ارزششان نمايانگر 

توقف شرکتھای تازه تأسيس، يا بھدر دادن سرمايه برای شرکتھای ايجابأ بی ارزش، نباشد، آن 
  .ملت از اينکه اين حبابھای سرمايۀ پولِی اسمی ميترکند پشيزی ھم فقيرتر نخواھد شد

که  هآتيی درمطالبات، سند حقوقی، بر توليدمع تمام اين اوراق در واقع چيزی نيستند بجز تج
ارزش سرمايه ای يا پوليش يا اصأل سرمايه ای را نمايندگی نميکند، مانند مورد قرضۀ دولتی، و 

  .ميگردد ند، تنظيمسرمايۀ واقعی ای که نمايندگی ميکيا اينکه مستقل از ارزش 
سرمايۀ بھره آور يا سرمايۀ  وألبق مۀ کشورھای با توليد سرمايه داری، ميزان عظيمی ازدر ھ

از انباشت سرمايۀ پولی  غالبأو  .در اين شکل موجود است } moneyed capital{ پول شده
بر روی توليد، انباشت قيمت بازار، ارزش سرمايه } اسناد{چيزی را بجز انباشت اين مطالبات

  .درک کرداِی مجازِی اين مطالبات نبايد 

                                                 

ترين حد خود بالفاصله پس از انقالب فوريه، زمانيکه قيمت کاالھا و اوراق بھادار در پاريس به پائين ٢[
 .R{زويلشنبارت. در ليورپول، آقای ر  رسيده و کامأل غيرقابل فروش شده بودند، يک تاجر سوئيسی

Zwilchenbart {)ھر چه را که در تملک داشت به پول تبديل کرده و با ) که برای پدرم تعريف کرده بود
. شنھاد کرد که با ھم کاسبی کنندرفت و پي}  Rothschild{او نزد روتشيلد. آنھا به پاريس سفر کرده بود

آيا »:}پرسش به فرانسوی ھم در متن آمده{ روتشيلد خيره باو نگريست و او را از ھر دو شانه گرفته و پرسيد
ــ و ھر « !پس شما ھمان ھستيد که من بدنبالش ميگشتم» ــ « .بله جناب بارون» ــ « پول ھمراه خود داريد؟

  ] انگلس. ــ ف. جام دادنددو کاسبِی پررونقی را با ھم ان
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اين خود . ن در اين باصطالح اوراق بھادار گذاشته شده استبخشی از سرمايۀ بانکداراکنو
. ايفا نميکند بانکداری ھيچگونه نقشی در عملکرد واقعیِ  بخشی از سرمايۀ ذخيره ای است که

قسمت اعظم آن تشکيل شده است ازسفته ھا، که وعده ھای پرداخت سرمايه داران صنعتی و 
ھا اوراقی بھره آورند، يعنی وقتيکه او آنھا را قرض دھندۀ پول اين سفته برای . تجارميباشند

 .اين را نزول کردن مينامند. ميخرد، بھرۀ زمانيکه ازموعد سررسيدشان باقيست را کسر ميکند
به نرخ بھرۀ معتبر در ھر زمان  که چه مقدار از مبلغی که سفته نمايندگی ميکند کسر گردد، اين

  .دارد بستگی
. متشکل است از پول ذخيره اِی او به طال يا اسکناس بانکدارباالخره، بخش پايانِی سرمايۀ 

اختيار گروگذار ميباشند، مگر اينکه طبق يک قرارداد برای زمان طوالنی سپرده ھا ھميشه در 
وقتيکه يکی از حساب خود بيرون ميکشد، ديگری اما . آنھا مدام در حرکتند. تری مقيد شده باشند

يکه در زمانھای با پروسۀ کسب و کار نرمال، مبلغ متوسط به حساب خود واريز ميکند، بنحو
  .عمومی فقط نوسانات ناچيزی دارد

بانکھا در کشورھای با توليد سرمايه داری پيشرفته ھميشه بطور } احتياطیِ {صندوقھای ذخيرۀ
موجود است، و قسمتی از اين } گنج{متوسط نمايانگر حجم مقدار پولی ست که بشکل اندوخته 

وباره خود تشکيل شده از اوراق، حواله ھايی خشک و خالی به طال، که خود دارای اندوخته د
و تشکيل شده است از  بدينقرار بخش اعظم سرمايۀ بانکی کامأل مجازيست. ھيچ ارزشی نيستند

حواله به ( و سھام ھا ) که نمايندۀ سرمايه ھای قبلی اند( ، اوراق دولتی)براتھا(اسناد قرضه
نبايد فراموش کرد که ارزِش پولِی سرمايه ای که توسط اين اوراق در صندوق  ).منفعتھای آتی

تشکيل شده اند ازحواله  ، تا آنجايی که  آنھابانکدار نمايندگی ميشود، خود کامأل مجازی است
مثأل (مالکيت روی سرمايۀ واقعی }سند{يا حق )مثأل اوراق دولتی ( روِی منفعتھای مطمئن

، و اينکه اين ارزش پولی به شکل متفاوتی از ارزش سرمايۀ واقعی ای که اين اوراق )سھام
آنجائيکه آنھا تنھا نمايانگر حواله  ،؛ يادست کم بخشأ نمايندگی ميکنند، تنظيم ميگردد

روی منفعتی } دعوی{ن حوالهايھيچ سرمايه ای ھستند،  بر منفعتھايی و نه }دعاوی{ھايی
و عالوه بر اين، قسمت . پولی يی دائمأ متغير و مجازی نمايانده ميشود يکسان از طريق سرمايۀ

، نه متعلق به خود او بلکه متعلق به عموم است، يعنی سرمايۀ اعظم اين سرمايۀ مجازی بانکدار
  .سپرده گذاران است، حال چه بھره آور باشد چه نباشد

. از حواله ھايی بر اينھا ساخته شده اند اسکناس ويااز يا  ،طال يا ازپول، ميشه يا ازھ اھه سپرد
واقعی، محدودتر يا وسيعتر  احتياج گردشِ  ه مقتضایکه ب} احتياط{باستثناء صندوق ذخيره

بخشأ در دست : يافت ی ذيلگروھھا در واقع امر ھميشه ميتوان نزداين سپرده ھا را  ميگردد،
پيش پرداختھايشان را با ی صنعتی و تجار که با آنھا بروات خود را نزول کرده و سرمايه دارھا

معامله گراِن (معامله ميکنند } ارز{آنھا انجام ميدھند؛ و بخشأ نزد کسانی که با اوراق بھادار
و يا در دست اشخاص خصوصی ايست که اوراق بھادارشان را فروخته اند، و يا نزد ) بورس
خوِد سپرده ھا نقش دوگانه ای را ايفا . )اسکناسھای خزانه ای و وامھای جديدمورد ( اند  دولت
قرض داده باز يکطرف، ھمانگونه که کمی قبل اشاره شد، بعنوان سرمايۀ بھره آور . ميکنند
طلِب سپرده  بمثابۀ بلکه فقط در دفاترشان يافت نشده در صندوق بانکھا نروو از اي ميشوند

از طريق  طلبھای متقابِل سپرده گذاراناز طرف ديگر تا آنجائيکه . ندگذاران منظور گرديده ا
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دند، اين سپرده ھا تنھا چک روی سپرده ھايشان موازنه گرديده و نسبت به يکديگر حذف ميگر
و در اينجا کامأل بی اھميت است که آيا سپرده ھا  مين يادداشتھای دفاتر عمل ميکنند؛بعنوان ھ

رار که او حسابھای مختلف را با آنھا تسويه ميکند و يا اينکه اين امر از نزد يک بانکدارند، بدينق
را با ھمديگر معاوضه کرده و فقط مابه طريق بانکھای متعددی انجام ميگيرد که حواله ھايشان 

  .التفاوت را بيکديگر می پردازند
ه، از طريق تمام سرمايبا توسعۀ سرمايۀ بھره آور و سيستم اعتبارات چنين بنظر ميآيد که 

روشھايی که در آنھا سرمايه ای يکسان و يا حتی سند قرضه ای يکسان در دستھای مختلف به 
قسمت اعظم اين  ٣.ميکند دوبرابر و بعضأ سه برابر اشکال متفاوتی ظاھر ميگردد، خود را

ھمۀ سپرده ھا باستثناء صندوق ذخيره، چيزی بجز طلبھايی . کامأل مجازيست« سرمايۀ پولی»
در مؤسساِت  تا آنجائيکه. بانکدار نميباشند که بھرحال ھرگز بعنوان سپرده موجوديت ندارند نزد

بخدمت گرفته ميشوند، برای بانکدارھا ــ بعد از اينکه آنھا را }  clearing-house{تھاتری
واله با موازنۀ متقابل اين طلبھا با ھم، بيکديگر ح آنھا. بقرض دادند ــ بمثابۀ سرمايه عمل ميکنند

  .سپرده ھای ناموجود پرداخت ميکنند ھای متقابل روی
  :آدام اسميت در مورد نقشی که سرمايه در استقراض پول بازی ميکند ميگويد

  

                                                 

  

و سه برابر شدن سرمايه در سالھای اخير به درجات قابل مالحظه ای وسعت يافته است، مثأل از  اين دو[٣
. طريق تراستھای مالی که ھم اکنون در گزارشات بورس لندن سرصفحۀ مخصوص بخود را کسب کرده اند

 اوراق دولتِی خارجی، اوراق قرضۀ شھری شرکتی خود را برای خريد اوراق بھره آور ويژه ای مثأل
، از طريق £ميليون  ٢سرمايۀ آن، مثأل . انگليسی يا ادارِی آمريکايی، سھام راه آھن و غيره، سازمان ميدھد

با سرمايۀ {اين ارزشھای مورد بحث را خريداری کرده و يا با آنھا ،ھيئت رئيسه. اشتراک سھام تھيه ميگردد
کم و بيش فعالی را انجام ميدھد و منفعت بھرۀ ساالنه را پس }{speculates ه بازانۀمعامالت سفت} ميليونی ٢

ــ در ضمن برخی شرکتھای سھامی اين رسم .از کسر ھزينه ھا، بعنوان سود سھام بين سھامداران تقسيم ميکند
و } preferred{را معمول کرده اند که سھام عمومی را به دو دسته طبقه بندی ميکنند؛ يکی سھام متقدم

درصد، مشروط براينکه  ۵متقدمھا بھره ای ثابت دريافت ميکنند، مثأل . } deferred{ديگری سھام متأخر 
از اين طريق سرمايه گذارِی . سوِد کل اين امکان را بدھد؛ اگر چيزی باقی ماند، متأخرھا آنرا دريافت ميکنند

. در سھام متأخر مجزا ميشود} speculation{ی در سھام متقدم کم و بيش از در حقيقت سفته باز« استوار» 
از آنجائيکه تعدادی شرکتھای بزرگ ، اين روش جديد را تقبل نکرده اند، لذا مصلحت چنين شده است که 
شرکتھايی تأسيس شده اند که يک يا چند ميليون پوند استرلينگ در سھام آن شرکتھا به اشتراک گذاشته و سپس 

اسمِی سھام خريداری شده انتشارميدھند؛ اما اين سھام جديد، نيمی متقدم و نيمی سھامی جديد بالغ بر ارزش 
در اين موارد، سھامھای اصلی دوبرابر ميشوند چون بعنوان مبدأی برای انتشار سھام . ديگر متأخر ميباشند
   ]  انگلس. ــ ف. جديد عمل ميکنند
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که سرمايه ھايی که صاحبان  سند انتقالی ايست ـ اگر بشود چنين گفت ـ حتی در معامالِت پولی، پول فقط» 
 ندنميتوااين سرمايه ھا . ندرا از دستی بدست ديگر منتقل ميک يابند آنھا خود مورد استفاده ای برای آنھا نمی

قطعات پولِی د؛ بعنوان وسيلۀ انتقالشان عمل ميکنآن مقدار پولی باشند که  ھر تناسبی بزرگتر ازتقريبأ به 
 به £ ١٠٠٠بطور مثال  A .يکسانی متواليأ در تعداد زيادی وامھا و خريدھای مختلف بخدمت گرفته ميشوند

W  وام ميدھد وW  فورأ با آن نزدB از آنجايی که . کاالھايی را ميخردB  خود نيازی به اين پولھا ندارد، آنھا
بھمين . خريداری ميکند Cاز  £ ١٠٠٠جا کاالھايی را به مبلغ که اين يکی دوباره جاب بقرض ميدھد Xرا به 

بدين ترتيب ھمان تعداد . ميخرد Dھايی را از وام ميدھد که دوباره کاال Yآنھا را به  Cترتيب و بھمان دليل 
، چه به طال و چه به اسکناس، در مدت چند روز بعنوان وسيله ای برای سه وام و سه خريِد مختلف که پول

،  Aچيزيکه صاحبان پول يعنی . نداين تعداد پول برابرند، عمل ميک ھر کدام بتنھايی از نظر ارزشی با تمام
B  وC  يعنی به قرض کنندگانW  ،X وY اين توانايی ھم . انتقال داده اند ھمانا توانايِی انجام اين خريدھاست

 ، با ارزش کاالھايیرمايۀ وام داده شده توسط اين سه صاحب پولس. را شامل ميشود ارزش و ھم منفعت وامھا
شده است سه برابر برابر است و از ارزش پولی يی که خريدھا با آنھا انجام  که ميتوان با آن خريداری کرد

قرض کنندگان در ضمن تمام اين وامھا ميتوانند کامأل تضمين شده باشند، زيرا کاالھايی که  .بزرگتر است
برابر، چه به سکه و  مختلف خريداری کرده اند، ميتوانند بدين شکل استفاده شوند که در موقع خود، ارزشی

جائيکه بدين ترتيب قطعات پوِل يکسانی ميتوانند بمثابۀ و از آن. چه به اسکناس، بعالوۀ سود بھمراه بياورند
لذا آنھا ھمچنين ميتوانند پی وسيله ای برای وام دادن به سه و يا بھمان دليل به سی برابر ارزششان عمل کنند، 

ابردين، « جستاری در سرشت و علل ثروت ملل» (« .در پی به عنوان وسيلۀ بازپرداخت بخدمت گرفته شوند
  ). ٢٣۶، جلد دوم، فصل چھارم، ص  ١٨۴٨لندن 

  
پول يکسانی، بتناسب سرعت گردشش، ميتواند برای خريدھای مختلف مورد نظر به اينکه مقدار

استعمال قرار گيرد، بھمان منوال ميتواند برای وامھای متفاوت استفاده شود، زيرا خريدھا آنرا 
از يک دست بدست ديگرند که توسط  تنھا انتقالیاز دستی به دست ديگر منتقل ميکنند، و وامھا 

نمايانگر شکل دگرگون شدۀ  پول، برای ھر فروشنده ای، .ھيچ خريدی ميانجی نميشوند
آن کاالھايش ميباشد؛ در اين زمانه ای که ھر ارزشی بعنوان ارزِش سرمايه ای تجلی ميکند، 

اين تنھا شيوۀ بيان  در وامھای مختلف متواليأ سرمايه ھای متفاوتی را نمايندگی ميکند؛} پول{
پی در پی ميتواند ارزش کاالھای مختلفی  }پول{آن ،ديگريست برای اظھار قبلی مبنی بر اينکه

تا سرمايه ھای واقعی را از دستی د بعنوان وسيلۀ گردش خدمت ميکنھمزمان  .را متحقق کند
تا . نميشود ، بمثابۀ وسيلۀ گردش از دستی به دست ديگردر حالت وام. بدست ديگر منتقل کند

بعنوان وسيلۀ گردش نيستند بلکه موجوديِت ارزشِی سرمايۀ زمانيکه نزد وام دھنده باقی بمانند، 
اگر . و او آن را در ھمين فرم واگذار ميکند، وقتيکه آن را به شخص سومی قرض ميدھد. اويند

A  پول را بهB  وB  آنرا بهCرت اين پول ، بدون ھيچ عمل خريد واسطی، وام ميداد، در آنصو
اينکه چه . يکسان نمايندۀ سه سرمايه نبوده بلکه نمايندۀ يک و فقط يک ارزِش سرمايه ميبود

بستگی به تعداد دفعاتی دارد که بعنوان شکِل ارزشی  تعداد سرمايه را در واقع نمايندگی ميکند
  .برای سرمايه ھای کااليِی مختلف عمل ميکند

  
صادق است که فقط نام  ، برای سپرده نيزور کلی ميگويدھمآنکه آدام اسميت در مورد وام بط

تعداد يکسانی از پول ميتواند بعنوان . خاصی برای وامھايی ست که عموم به بانکداران ميدھند
  .وسيله ای برای تعداد دلبخواھی از سپرده عمل کند
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ا ميتواند مصرف پس انداز ميکند، فرد Aنزد امروز که شخصی  £ ١٠٠٠بی شک اين حقيقتی ست که آن » 
تشکيل دھد  Cخرج شده و سپره ای را نزد  Bروز بعد ميتواند توسط . تشکيل دھد Bشده و سپرده ای را نزد 

 ميتواند بدين ترتيب در جريان يکسری انتقاالت پی درپی £ ١٠٠٠ھمان پول . و بھمينگونه تا بينھايت . . .
ه دھم از تمام سپرده ھا از اين نظر ممکن است که ن .ندکامأل نامحدودی از سپرده تکثير کخود را به يک مبلغ 

از جانب خودشان مسئول آنانند، نداشته  بانکداران که پادشاھی موجوديتی بجز ثبت در دفاتر در کشورمتحدۀ
باالتر نرفته، سپردۀ بانکھا به    £ميليون  ٣بدينسان مثأل در اسکاتلند جائيکه پوِل در جريان ھرگز از  . . .باشند
، اگر از  £ ١٠٠٠، ھمان مگر اينکه ھجومی از تقاضا روی بانک رخ دھد .تخمين زده ميشود £ميليون  ٢٧

از آنجائيکه . ھمان راه بازگشت داده شود، ميتواند به ھمان راحتی مجددأ ھمان مبلغ نامحدود را باطل نمايد
قرض فردا و قادر است  کند،ميقرضش را به دکاندار تسويه  امروز که توسط آن شخصی ،£ ١٠٠٠ھمان 

، ھمان را ھموار گرداند و بھمينگونه تا انتھا ادامه يابد دکاندار را به بازرگان و پس فردا قرض تاجر به بانک
ميتواند از دستی بدست ديگر و از بانکی به بانک ديگر منتقل شده و ھر ميزاِن قابل تصوری از  £ ١٠٠٠

                  ). ۶٣و  ۶٢، ص «در جريان پولِ  بازبينی تئوریِ » ( «.سپرده را باطل نمايد
  

ھمانگونه که ھمه چيز در اين سيستم اعتباری دوبرابر و سه برابر ميشود و به تصوری کامأل 
ميباشد، جائيکه آدم الاقل «  صندوق ذخيره ای» وھم آلود مبدل ميگردد، بھمانگونه نيز در مورد 

  .بچنگ آورده استگمان ميکرد که باالخره چيزی استوار را 
  :اجازه بدھيد دوباره به آقای موريس، رئيس بانک انگليس، گوش فرا دھيم 

  
يک سيِل خروِج . . . ذخيره ھای بانکھای خصوصی به شکل سپرده در اختيار بانک انگليس قرار دارند » 

گر، تا آنجا که اما به ذخيره ھای بانکھای دي طال در وھلۀ اول فقط به ذخيرۀ بانک انگليس لطمه ميزند؛
. موضوع بر سر جرياِن خروِج بخشی از ذخيرۀ آنھا که نزد بانک انگليس است ميباشد، نيز ضربه وارد ميکند

 ٣۶٣٩، شمارۀ  ۴٨|١٨۴٧، «يشانِی تجاریرپ» («.تمام ذخيره ھای بانکھای خصوصی لطمه خواھند ديد
،٣۶۴٢ .(  

.انگليس حل ميشوند تمام صندوقھای ذخيره ای نھايتأ در صندوق ذخيرۀ بانک
۴  

                                                 
اينکه اين از آنموقع تا بحال تا چه درجه ای تشديد شده را جدول رسمِی زيرين در مورد پانزده تا از [ ۴

اقتباس شده است،    «Daily News »که از  ١٨٩٢ذخيره ھای بانکِی بانکھای لندن در نوامبر بزرگتزين 
  :نشان ميدھد

 درصد ذخيره ھای نقد £قروض  نام بانک
City ٨.٠١ ٧٤٦,٥٥١ ٩,٣١٧,٦٢٩ 
Capital and Counties ١١.٤٧ ١,٣٠٧,٤٨٣ ١١,٣٩٢,٧٤٤ 
Imperial ١١.٢٢ ٤٤٧,١٥٧ ٣,٩٨٧,٤٠٠ 
Lloyds ١٢.٤٦ ٢,٩٦٦,٨٠٦ ٢٣,٨٠٠,٩٣٧ 
Lon. And Westminster ١٥.٥٠ ٣,٨١٨,٨٨٥ ٢٤,٦٧١,٥٥٩ 
Lon. And S. Western ١٤.٥٨ ٨١٨,٣٥٣ ٥,٥٧٠,٢٦٨ 
London Joint Stock ١٠.٦٢ ١,٢٨٨,٩٧٧ ١٢,١٢٧,٩٩٣ 
London and Midland ١٢.٧٩ ١,١٢٧,٢٨٠ ٨,٨١٤,٤٩٩ 
London and County ٩.٧٠ ٣,٦٠٠,٣٧٤ ٣٧,١١١,٠٣٥ 
National ١٢.٧٧ ١,٤٢٦,٢٢٥ ١١,١٦٣,٨٢٩ 
National Provincial. ٤١.٠١ ٤,٦١٤,٧٨٠ ٤١,٩٠٧,٣٨٤ 

 باقی در زيرنويس صفحۀ بعد  
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 صندوق ذخيره اِی قسمت بانکداری. اما اين صندوق ذخيره ای نيز موجوديت دوگانه ای دارد
برابر است با مازاد اسکناسھايی که آن بانک مجاز است مضاف بر اسکناسھای در جريان، 

آن ھيچ  که برای( ميليون  ١۴است با  قانونی برای انتشار اسکناس مساوی حداکثر .انتشار دھد
باضافۀ حجم ) ذخيرۀ فلزيی الزم نيست؛ اين تقريبأ آن مبلغی ست که دولت به بانک بدھکار است

 ٢٨بانک ميتواند  باشد، در نتيجه £ميليون  ١۴ =لذا اگر اين ذخيره . فلز قيمتِی ذخيره در بانک
أ صندوق ميليون از آن در َدَوران است، نتيجت ٢٠اسکناس انتشار دھد، و وقتيکه  £ميليون 

سرمايۀ بانکدار  طبق قانون اسکناس ميليون ٨اين . ميليون است ٨ =ذخيره اِی قسمت بانکداری 
است که در دسترس بانک ميباشد و ھمزمان صندوق ذخيره ايی برای سپرده ھای آن بشمار 

   .ميآيد
بھمين  ميليون کاھش دھد ــ ۶حال اگر خروج طاليی اتفاق بيافتد که ذخيرۀ فلزی را به ميزان 

ميليون به  ٨دليل ميبايستی ھمين حجم اسکناس نابود گردد ــ در نتيجه ذخيرۀ قسمت بانکداری از 
از يکطرف بانک نرخ بھرۀ خود را بشدت باال خواھد برد؛ از . ميليون تقليل خواھد يافت ٢

 طرف ديگر بانکھای ديگری که سپرده نزد آن دارند و ديگر سپرده گذاران شاھد کاھش شديدی
  .اعتبارات آنھا را تحت پوشش ميگيرد، ميباشند در صندوق ذخيره ايی که

چھار تا از بزرگترين بانکھای سھامِی لندن تھديد کرده بودند که در صورتيکه بانک  ١٨۵٧در 
، سپرده ھای را ندھد ١٨۴۴راجع به تعليق قانون بانکِی " نامۀ حکومتی" انگليس ترتيب يک 

لذا . در اين صورت شعبۀ بانکداری بسوی ورشکستگی ميرفت ۵.دخود را بازپس خواھند خوان
شد، درحاليکه در شعبۀ  ١٨۴٧شعبۀ بانکداری ميتواند ورشکست شود، ھمانگونه که در 

برای تضميِن قابِل تبديل بودن ) ھشت ميليون ١٨۴٧مثأل در ( ميتواند ھر چند ميليون  انتشاری
  .أ مجازی استاما اين مجدد. اسکناسھای جاری، موجود باشد

  

                                                                                                                                                                  

 
Parrs and the Alliance 

١١.٩٨ ١,٥٣٢,٧٠٧ ١٢,٧٩٤,٤٨٩ 

Prescott & Co ١٣.٠٧ ٥٣٨,٥١٧ ٤,٠٤١,٠٥٨ 
Union of London., ١٤.٨٤ ٢,٣٠٠,٠٨٤ ١٥,٥٠٢,٦١٨ 
Williams, Deacon & 
Manchester & Co. 

١٢.٦٠ ١,٣١٧,٦٢٨ ١٠,٤٥٢,٣٨١ 

Total £٢٣٢,٦٥٥,٨٢٣ £٢٧,٨٤٥,٨٠٧ ١١.٩٧ 

 
ميليون نقد در صندوقھای  ٣ميليون در بانک انگليس و  حداکثر  ٢۵ميليون ذخيره، دست کم  ٢٨از اين تقريبأ 

ارِی بانِک انگليس در ھمان ماه نوامبر اما ذخيرۀ نقِد قسمِت بانکد. بانک ديگر پس انداز شده است ١۵خوِد 
  ].  انگلس. ــ ف! ميليون کامل نرسيد ١۶ھرگز به  ١٨٩٢

 
 
به بانک اجازه ميدھد که ھر تعداد اسکناس را بدون پشتوانه ای در ذخيرۀ طالِی  ١٨۴۴تعليق قانون بانکِی [ ۵

  ۀــ پول کاغذِی مجازی، و بدين در دسترس بانک، انتشار دھد؛ يعنی بوجود آوردن ميزانی دلخواه از سرماي
  ].انگلس. ف. ترتيب تأمين مبالغ سرمايه گذاری برای بانکھا و صرافھا و از اين طريق برای تجارت
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 } bill-brokers{ دالالِن سفتهبخش اعظم سپرده ھايی که بانکداران خود نيازی به آنھا ندارند، به دست  »
در عوض ــ بعنوان تضمينی برای تھيۀ مبلغ که » )کلمۀ صراف در واقع بمعنِی نيمه بانکدار است( «ميافتد

که آنھا پيش از اين برای اشخاصی در لندن و نقاط  سرمايه گذاری ــ به بانکداران سفته ھای معامالتی يی،
درخواستش،  بانکدار موظف است که در صورت  دالل سفته در مقابلِ  .نزول کرده اند، را ميدھندمختلف کشور

که رئيس }  Neave{ اين معامالت در چنان وسعتی ست که آقای نيو. پول او را بالفاصله بازپرداخت کند
ميليون بود،  ۵ما بر اين واقفيم که يک دالل دارای : در شھادتش ميگويد» ]انگليسبانک [«کنونِی بانک است

و سومی بيشتر  ٣٫۵ميليون، ديگری  ۴ميليون داشت؛ يکی  ١٠تا  ٨و شواھد دال بر اين دارند که ديگری بين 
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  ٣٠فصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرمايه؛ کارل مارکس ٣٠جلد سوم، بخش ششم، فصل 
  تايپ و تنظيم؛ سايت کمونيستھای انقالبی

  فرخی.مترجم؛ ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   
  І. سرمايۀ پولی و سرمايۀ واقعی

 
    :با سيستم اعتباری بدان ميرسيم عبارتست از سئوال مشکلی که ما اکنون در ارتباطتنھا 
نشانه ای است از انباشت سرمايۀ واقعی  تا چه حد اين .حقيقی اشت سرمايۀ پولیِ انب :اوال ً

؟ آيا اين به اصطالح کثرِت  و تا چه حدی نشانۀ آن نيست ، يعنی باز توليد در مقياس گسترده
}plethora{  سرمايه فقط بيانی است که در مورد سرمايۀ بھره آور يعنی سرمايۀ پولی

پديده ای  ِی محصول صنعتی، و يا کثرتيادمی شود، فقط روش بيانی است برای زاستفاده  
، ، اين عرضۀ بيش از حد سرمايۀ پولی؟ آيا اين کثرت است ويژه که در کنار آن موجود است
توسط پول کاغذی که {شمشھا ، سکۀ طال و اسکناس( با حظورحجمھاِی پولِی راکد مانده

واقعی نمايانگر  پولِ  منطبق است، بطوريکه اين سرشاریِ ) }دبانک مرکزی به جريان می افت
                                                            استقراضی؟ يۀسرما شکل نمودی ای است برای آن کثرتِ  و

، نمايانگر نقصان سرمايۀ ، يعنی کمبود سرمايۀ استقراضیکمبود پول یحدتا چه : دوما ً
 ؟ از جھت ديگر تا چه ميزانی با کمبود پولاست) ايۀ مولدرمايۀ کااليی و سرمس( واقعی 

  يعنی کمبود وسائل گردش ، منطبق است ؟ بھمين عنوان،
در کل مورد انباشت سرمايۀ پولی و ثروت پولی را  در حدی که ما تا به اين جا شکل ويژۀ

خالصه ای مالکيت در مقابل کار ھ ود را در انباشت خواستهمالحظه قرار داده ايم ، آن خ
                               .                   کرده است

ھمانطور که نشان داديم انباشت سرمايۀ قرضۀ دولتی چيزی بجز افزايش طبقه ای از 
در رابطه ای که حتی  ۶.طلبکاران دولتی که بر بخشی از مبلغ مالياتی محق شده اند ، نيست

                                             
 آمدل شده است از آن بخش معينی از درمجازی که تشکي بجز سرمايه ای يستندن اوراق دولتی چيزی» )۶(

ج شده است؛ يک سرمايۀ به ھمان بزرگی خر. پرداخت قرض تعيين شده است یکه برا ساالنه
عمل ميکند، اما اين آن چيزی نيست که اوراق دولتی نمايندگی  بعنوان نامگذارندۀ قرض} سرمايه{اين

در عين حال ثروتھای جديدی می بايست از طريق . بھيچوجه ديگر موجوديت نداردميکنند، زيرا سرمايه 
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ايه جلوه کند، ميتوان اوج وارونگی را که در سيستم وان انباشت سرمانباشت قرض ميتواند بعن
 وام داده شده و مدتھا ا ئأاين اوراق قرضه که برای سرمايۀ ابتد. داعتبار جای دارد، نظاره کر

بمصرف رسيده صادر ميگردند، اين المثنی ھای سرمايۀ نابود شده ، تا زمانيکه کاالھای  پيش
ند مجددا ً به سرمايه مبدل گردند ، برای صاحبانشان قابل فروشی ھستند و از اين طريق ميتوان

  .بعنوان سرمايه عمل ميکنند
 ، راه آھن ھا ، معادن و غيره ھمانطور که ديديم در واقع دولتی سند مالکيت بروی مشاغل 

ن آ. ايه نميشوندموجب ھيچ  دسترسی ای به اين سرم ،عالرغم اين .واقعيند سرمايۀ سند روی
وی ارزش اضافه ای که از را بر ر يی اينھا فقط طلب قانونی. است ریغير قابل بازپس گي

ھا نيز به المثنی ھای سرمايۀ  اما اين سند. ست آورد موجب می شوندمی توان بد طريق آن
شی را در جوار و ھمزمان با د که ارزنمی مان ند، ھمانند بارنامه ایواقعی تبديل می شو

زيرا . يندگان اسمی برای سرمايۀ ناموجود مبدل می شونداينھا به نما. ه باشدکسب کرد محموله
اينھا موجود است و بھيچوجه بدليل اينکه اين المثنی ھا از شخصی به  رسرمايۀ واقعی در جوا

از سرمايۀ بھره آور  یاشکال اينھا. مکان ميدھند ، دست به دست نمی شودشخص ديگر تغيير 
، بلکه ھمچنين به اين ھای معينی را تضمين می کنندآمد  تنھا درآنھا ن زيرا را بخود ميگيرند،

تا . ای حصول نمود يهرا بمثابۀ ارزش سرماق فروش می توان بازپرداختشان از طري دليل که
عادن ، کشتی ھای بخار و غيره اه آھن ھا ، مباشت اين اوراق نمايانگر انباشت ران آنجائيکه

گسترش ليست " که مثال ، ھمانگونهاند ، آنھا بيانگر توسعۀ پروسۀ باز توليد واقعیاست
مثنی ھايی که خود می اما بمثابۀ ال. مالياتی برای اموال منقول نشانگر توسعۀ اين اموال است

 ،سرمايه ای گردش کنند و از اين راه ھمانند ارزش ھای اال مبادله شوندتوانند بعنوان ک
ی حرکت ارزشی سرمايۀ واقعمستقل از  "مجازی ھستند و مبلغ ارزشی شان می تواند کامال

رسمی شان در مبلغ ارزشی شان يعنی مظنۀ . ش يابدافزايش يا کاھ ،سندی بر آنندآنھا ای که 
تا آنجاييکه  ـ  يش خواھد داشتتمايل به افزا" لزوما بھرۀ کاھش يابنده، نرخ بابازار بورس ،

نرخ سود به کاھش از تمايل  مدیتنھا پيآو مستقل از حرکت ويژۀ سرمايۀ پولی ،اين کاھش
 و ریجريان توسعۀ توليد سرمايه دا أ به اين دليل درنقدباشد؛ بدين ترتيب اين ثروت مجازی 

 ،اصلی و مشخص اسمیِ  ھایارزش با ،شتطابق با بيان ارزشی برای ھر کدام از انقسامات در
   ٧.توسعه خواھد يافت

                                                                                                                                               
به کسانی که آن ثروت مصرف شده پيش  بخش ساالنه ای از اين ثروتھا پيشآکار کرد صنعت بوجود آيد؛ 

آن ثروت را  ت از کسانی گرفته ميشود کهاوام داده اند تخصيص داده می شود؛ اين بخش از طريق مالي را
در کشور،   و بھره و بر طبق رابطۀ متداول بين سرمايهشود؛ ميبه طلبکاران دولت داده  ود می آورند وبوج

تصوری مفروض ميشود که به ھمان ميزان سرمايه ايست که ميتواند باعث بھرۀ ساالنه ای  يک سرمايۀ
                                                                             «.که ميبايست به طلبکاران تعلق گيردشود 

( Sismondi ,«Noueaux Principes » II , s. 229 , 230 ). 
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ۀ تمرکز آنھا در دستھای بعالو ،اين اسناد مالکيت نفع و ضرر بدليل نوسانات در قيمتِ 
به  و بيشترراه آھن و غيره  بجھت طبيعت موضوع ھر چه بيشتر }بازرگانان عمدۀ{پادشاھانِ 

بجای کار بعنوان روش اصلی ای که مالکيت تبديل می شود که بنظر ميرسد  قمارینتيجۀ 
. قدرت مستقيم می نشيند}اعمال{وھمچنين بجای سرمايه ای توسط آن کسب می شده، 

قابل مالحظه ای از ثروت پولی افراد تھای پولی مجازی از اين نوع نه فقط بخش ثرو
مالظه ای از سرمايۀ بانکدار  بخش قابل ،ھمانطور که پيشتر نيز گفته شد ،را بلکه خصوصی

            .                                                                                   دنرا نيز تشکيل ميدھ
مايۀ انباشت سر –ما اين را برای اينکه زودتر به اتمامش برسانيم ياد آور می شويم  - می توان

 نيز فھميد، )وام دھندۀ پول بعنوان حرفه ( انباشت ثروت در دستھای بانکدار پولی را بمثابۀ
 و از طرف ديگر بين خصوصی که ميانجيگريی را از يک طرف بين سرمايه داران پولی

عظيم  ده انجام می دھد؛ زيرا تمام گسترۀگيرندگان باز توليد کنن شھرداريھا و وامولت و د
ھمۀ اعتبارات توسط آنھا بمانند سرمايۀ شخصيشان مورد سوء استفاده " باری و کالسيستم اعت

حواله ھای  بشکل اين اشخاص ھميشه دارای سرمايه و درآمد بشکل پول و يا. قرارمی گيرد
در جھت ديگری نسبت " انباشت ثروت اين طبقه می تواند کامال. پول می باشندمستقيم بروی 

به انباشت واقعی صورت گيرد، اما اين الاقل اين را به اثبات می رساند که اين طبقه بخش 
  .                                       قابل مالحظه ای از اين انباشت آخری را به جيب ميزند

  :                              را برای سئوال مطرح شده قرار دھيم ودۀ تنگتریاجازه بدھيد محد
رای سرمايه گذاری ب سھام و اوراق بھادار از ھر نوعی، قلمروی دولتی بعالوۀتضمينھای 

شده  يه ای که برای بھره آور بودن در نظر گرفتهيعنی سرما ،سرمايۀ استقراضی ھستند
اين  اما آنھا خودِ . اين سرمايه بوسيله آنھا وام داده می شود ھستند که آنھا اشکالی. است

ا آنجا که از جھت ديگر و ت.نيستند راضی ای که در آنھا سرمايه گذاری شدهسرمايۀ استق
يا تاجر  آنچه که صاحب کارخانه: وسۀ تجديد توليد بازی ميکندنقش مستقيمی در پر اعتبار

ت و نه اوراق الزم دارد، نه سھام اس ،می را بگيردی را تنزيل کند يا واوقتی ميخواھد برات
طريق ديگری بدست اگر او نتواند پول را از. پول است محتاج است نبدآ چيزی که او. دولتی
سرمايۀ  اينانباشت . اين اوراق بھادار را يا به وثيقه ميگذارد و يا می فروشد ،بياورد

قرض داده شود ، است که مورد  ميتوانداستقراضی و يا دقيقتر انباشت سرمايۀ  پولی ای که 
ديگری  استواردر اينجا موضوع بر سر قرض خانه ، ماشين ھا و يا ھر سرمايۀ . ماست بحث
و بازرگان به شکل کاال  پرداختھايی ھم نيست که صاحب کارخانه موضوع بر سر آن. نيست

اول می بايست اين  پروسۀ تجديد توليد بيکديگر می دھند؛ اگر چه ما در وحلۀ و در قلمروی
                                                                                                                                               

وقتيکه . از سرمايۀ صنعتی  ، در واقع تنھا بيانی استهانباشت شد قابل قرضِ  بخشی از سرمايۀ پولیِ  )٧(
آمده  ١٨٠گليسی به اشتباه در متن ان{ ميليون پوند استرلينگ ٨٠ مبلغ ١٨۵٧انگليس حدود سال " مثال
فقط از  ی کرد ، اين سرمايه گذاری تقريبأھا و شرکت ھای ديگر آمريکايی سرمايه گذار آھن در راه }است

آمريکايی ھا نمی بايست پولی برايشان پرداخت  فت کهطريق فرستادن کاالھای انگليسی يی انجام گر
آمريکا صادر کردند؛ اينھا بوسيله  ن کاال ھا به رویکنندگان انگليسی براتھايی را برای اي صادر. ميکردند

                                             . آمريکا برای پرداخت مبالغ سھام فرستاده شدند سھامداران انگليسی خريداری شد و به
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 از طريق است که يی پولی ی کنيم ؛ موضوع تنھا بر سر آن وامھایِ نکته را نيزدقيقتر بررس
.                                                     و تاجر داده می شود بانکدار بعنوان ميانجی، به صاحب کارخانه

 
 

******** 
يعنی اعتباری که سرمايه  ،ھيد نخست اعتبار بازرگانی را مورد تحقيق قرار دھيمداجازه ب

. را تشکيل ميدھد اعتباریاين پايۀ سيستم . داران دست اندرکاردر تجديد توليد بھمديگر ميدھند
 document of، مايندۀ آن برات است، يک سند قرضه با موعد پرداخت معين شدهن

deferred payment .اعتباری را با يک دست ميدھد و اعتباری را با دست ديگر  ھرکس
                                                . ستانديم

متفاوت و مجزايی را تشکيل  "از اعتبار بانکی که حوزۀ کامال" الکام" اجازه بدھيد ابتدائا
بمثابۀ وسيلۀ پرداخت در بين تجار از ″خود مجددا اتوتا جاييکه اين بر .کنيم ، صرفنظرميدھد

اين تنھا  بميان بياد، تنزيل بدون اينکه ر گردشند،از يکی به ديگری د يسینو طريق پشت
تنھا شخصی با . تغييری در رابطه پديد نمی آوردو ھيچ  Bبه  Aاز است طلب قرضه انتقالِ 

حساب بدون  کن است تصفيۀتی در ھمين حالت نيز ممو ح. شخص ديگر جايگزين می شود
و اين نيز به  B ۀپنبمی بايست براتی را به دالل " مثال Aۀ ريسند. دخالت پول صورت گيرد

ھم "که معموال گونهھمان نخ نيز صادر کند، ھمزمان Cگرا .پرداخت کند Cوارد کنندۀ 
      دالل می تواندA نخ بخرد و ريسندۀ  Aبرات ازيک  زاءِ اِ مرسوم است، لذا او می تواند در

B  خودش با براترا}B{ ،او از  چيزی که پرداخت کندC ه پرداخت دريافت کرد بعنوان
معامله فقط  کل .است که با پول پرداخت می شود موازنۀ حسابفقط يک  بدينقرارحداکثر. بود

ه پنبۀ صادر کننده فقط نمايندۀ ريسنده است و دالل پنبه نمايند. ميانجيگر مبادلۀ پنبه و نخ است
            .کار

                                              :دو چيز قابل توجه است ،انیبازرگ" منحصرااعتبارِ دوِر دراين 
            به ضۀ متقابل بستگی دارد به جريان برگشت سرمايه يعنیاين مطالبات قر تصفيۀ :نخست
W-Gکرده  ساز براتی را دريافتاز چلوار سندهاگر ري. ، که فقط به تعويق انداخته شده است

 در اين فاصله زمانی می تواند پرداخت کند که آن چلواری که در بازار داردباشد، چلوارساز 
خريدار خود براتی داده عامل به } speculator{غله بازِ  بورساگرتاجر. فته باشدبه فروش ر

مت انتظار با قي در اين حين را بپردازد که غالت در صورتی می تواند پولھا ، اين عاملباشد
در باز توليد يعنی  تحرکرابطۀ تنگاتنگی با  اين پرداختھا در لذا .دنرفته بفروش رسيده باش
قدرت پرداخت يکی اما از آنجاييکه اعتبارات متقابلند، لذا . دارند قرار پروسۀ توليد و مصرف

دور برات شخص می ھمزمان وابسته به قدرت پرداخت ديگريست؛ بنا بر اين در موقع ص
خودش حساب کرده باشد و يا روی کسب و کار تواند يا روی جريان برگشت سرمايه به 

بجز . بايد براتی به او بپردازد" برگشت آن به کسب و کار يک شخص ثالث که ضمنا
ادر کنندۀ پرداخت فقط می تواند از طريق سرمايۀ ذخيره ای که ص ،دورنمای جريان برگشت
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جريان برگشت در دسترس دارد، ممکن خير در در صورت تأ م تعھداتشبرات برای انجا
                                                                  .گردد
 اينکه "بخشا. نمی برد  اين سيستم اعتباری لزوم پرداختھای پولی نقد را از ميان ":دوما

. ت و غيرهااخت شوند مانند دستمزد ، ماليھميشه بطور نقد پرد بايد بخش بزرگی از ھزينه ھا
قبل از اينکه  را بعنوان پرداخت دريافت کرده، براتی  Cکه از  B" مثالممکن است " ضمنا

و از  ،بپردازد Dرا به می بايست برات موعد سر رسيد ای  خود  برات سر برسد، موعد اين
فرض گرفته " ليد مانند آنچه قبالباز تو کامل رانوَ يک دَ  .اين بابت بايد پول نقد داشته باشد

ر د" ، فقط می تواند بصورت استثنائی پيش آيد و دائماو بالعکس از پنبه کار تا پنبه ريس ،شد
که توليد ) ٣بخش ٢کتاب ( توليد ديديمبا پروسۀ باز ما در رابطه. گرددميع بسياری نقاط قط

  .کنندبين خود معاوضه مي سرمايۀ ثابت" بخشا ،کنندگان سرمايۀ ثابت
رخ ميدھد  یصعود دِ يخط تولنيز در ھمين. يکسان شوند با ھم نندبراتھا کما بيش ميتوا لذا

ننده و صادر ک ريسنده بر چلوار ساز، اين يکی بر کشد،ميپنبه بر ريسنده برات جاييکه دالل 
عامالتی و به پيامد آن برگشت م ۀاما چرخ). پنبه بازھمشايد ( صادر کننده بر وارد کننده

 ديونبر نساج از طريق  هبطور مثال طلب ريسند. ديون بطور ھمزمان اتفاق نمی افتد سلۀسل
با ديون متقابل د؛ ريسنده در کسب خود ھرگز نمتوازن نمی شو بر ماشين ساز ذغالفروشندۀ 

از پروسۀ باز  عنصرینخ ، ھر گز ،نمی شود زيرا محصول او مواجهدر مقابل ماشين ساز
  .                     گردند يکساننه طلبھا  ميبايست توسط پول لذا اينگو .کيل نمی دھدتوليد آن ديگری را تش

 - ١:از   مرزھای اين اعتبار بازرگانی وقتيکه بتنھايی مورد مالحظه قرار گيرد عبارتند  
ثروت سرمايه داران صنعتی و تجار يعنی سرمايۀ ذخيره ای در دسترشان برای مواقع تاُخير 

، دنخير بيافتأند برای مدتی بتنميتوا ھااين .واگشت ھایھمين جريانخود  -٢اگشت؛ ن وادر جري
يا کاال ميتواند ناگھان بدليل رکود بازار غير و يا قيمت کاالھا ميتواند در اين حين نزول کند 

ھر چه براتھا طوالنی مدت تر باشند به ھمان ميزان اوالً بايد سرمايۀ . قابل فروش گردد
ً امکان افتای بز ذخيره  جريان واگشت بدليل تنزل قيمت يا درتاُخير يا رگتر باشد و ضمنا

بازی روی  بورس اصلی بيشتر مشروط به ھر چه معاملۀ ضمنأ و. اشباع بازار بيشتر است
واضح است که با تکامل  اما. باشد، برگشت ھا نامطمئن ترند ھاکاال افزايش يا کاھش قيمت

د يافت و از محل نتوسعه خواھ ھابازار -١تر گدر مقياس بزر کار و لذا توليد ۀلدنيروی مو
 - ٣ ھمچنين د ونطوالنی مدت تر شو بايد اتاعتبار -٢؛ از اينرو د گرفتنتوليد فاصله خواھ

توليد در مقياس . بايد ھر چه بيشتر و بيشتر بر معامالت حاکم گردد بازانه سبور رکنِ اين 
 "يد را در چنگال تجارت می اندازد؛ اما اين کامالکل تول ،ور دستدبازارھای  برای وسيع و

سرمايۀ ملی دوبرابر شود بگونه ای که تجارت خود با سرمايۀ  يک غير ممکن است که
. و آنرا دوباره بفروش برساند خويش قادر شود که تمام محصول ملی را خريداری کرده

 ً  با حجم ارزشیِ  حجمشکه در اينجا غير قابل اجتناب است؛ اعتباری  اعتبار اينکه نتيجتا
در اينجا يک . فزايندۀ توليد رشد می کند و مدتش با فاصلۀ وسعت يابندۀ بازار زياد ميشود

و اعتبارات موجب  تکامل پروسۀ توليد باعث توسعۀ اعتبارات شده. تاُثير متقابل بوجود ميآيد
                         .                                ت صنعتی و تجاری ميگردداتوسعۀ عملي
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روشن است که آن با  ودر بررسی قرار دھيم،مجزا از اعتبار بانکی ماين اعتبار را وقتيکه  
سرمايۀ استقراضی و سرمايۀ صنعتی در اينجا . حجم خوِد سرمايۀ صنعتی رشد ميکندافزايش 
مصرِف ھستند که يا برای  ای سرمايه ھای کااليی استقراضیستند؛ سرمايه ھای يکی ھ

آنچه که در اينجا . مايۀ مولد معين شده اندرس ثابتايی و يا برای جبران اجزاء انفرادی ِ نھ
نی از پروسۀ يسرمايه ايست که در مرحلۀ مع آن بعنوان سرمايۀ استقراضی نمود ميکند ھميشه

اما از طريق خريد و فروش از دستی به دست ديگر ميرسد، در حاليکه  قرار دارد،باز توليد 
مثالً پنبه در مقابل . دار پرداخت ميگردديتوسط خر شده ایمعادل آن تازه بعداً در موعد مقرر

، چلواردر مقابل يک برات خ در مقابل يک برات به چلوار سازيک برات به ريسنده ميرسد، ن
، از صادر کننده در اختيار يک صادر کننده ميگذاردبه تاجری که در مقابل يک برات آن را 

را می فروشد و با پول آن نيل خريداری ميکند و آنل يک برات به تاجری در ھند که در مقاب
خود را به  گونیِ دست ديگر رخ ميدھند پنبه دگردر حاليکه اين انتقاالت از دستی به  .اال آخر

ا وضه گردد که باچلوار از سر ميگذراند و چلوار دست آخر به ھند حمل ميشود تا با نيل مع
 پروسۀ فازھای مختلف. وارد باز توليد ميگردد دوباره نجاآشده و در  حمل اروپا کشتی به

ميشوند بدون اينکه ريسنده پنبه را پرداخت کند،  پيش بردهی در اينجا توسط اعتبار توليد
فاز از  ،پنبه يعنی کاال مرحلۀ نخسِت پروسه،در. جر چلوار را و غيرهچلوار ساز نخ را ، تا

اما ھمينکه . ميشوند پيش بردهتوسط اعتبارات و اين انتقاالت رد ھای مختلفۀ توليدی ميگذ
از  فقطب کرد، ھمان سرمايۀ کااليی را اکتسا کاالنھايی خود بشکل  فرم ،در توليد ،پنبه
ھای دور وساطت ميکنند و را تا بازار آن حمل ونقل کهستھای تجار مختلف ميگذرد د

  ديگر عوض آن ميخرد که  فروشد و کاالھايیمصرف کنندگان مي آخرينشان آن را باالخره به
 مرحله دو الزم است کهدراينجا  .باز توليد می پيوندند  پروسۀ  به و يا دنميرس  مصرفيا به 

 يکسانی را تاعمتوليد رات فازھای واقعی و پی درپی در اولی اعتبا: کردتفکيک  را از ھم
جر به تاجر ديگر را وساطت ميکنند، فقط انتقال از يک تااعتبارات  وساطت ميکنند؛ دردومی

ھميشه در  اقألنيز کاال  جاايندر  اما.  W-G عمل يعنی نيز ميشود آن که شامل حمل ونقل
  .قرار دارد يعنی در فازی ازپروسۀ باز توليد عمل گردش

که بدين قرار در اينجا به قرض داده ميشود ھر گز سرمايۀ بيکار مانده نيست،  بلکه چيزی  
سرمايه ای که به شکلی موجود  دھد ، شکلتغيير  در دست دارنده اش بايد يست کهسرمايه ا

تغيير   از نو فقط سرمايۀ کااليی است يعنی سرمايه ای که بايد }دارنده اش{او است که برای
ً اين دگر. ل مبدل گرددبايد به پو وھلۀ اولدر يا الاقل  ودقيقتر  و يا د،دھ شکل  گونینتيجتا

و  G-Wبلکه ھمچنين   GــW شوند، نه فقطيتوسط اعتبارات وساطت م ھای کاالست که
  .                                                                                    پروسۀ واقعی توليد

سرمايۀ غير :  که بدين معنی نيست -بجز اعتبار بانکی –در چرخۀ باز توليد  اعتبارفراوانِی 
د يک سرمايه گذاری سود ساز است ، صبعنوان وام عرضه ميشود و متر حجيمیارفعال بسي

اعتبار در اينجا اين وساطتھا . استفادۀ عظيم از سرمايه در پروسۀ بازتوليد است: بلکه بمعنی 
ز به در مورد سرمايه داران صنعتی ، انتقال سرمايۀ صنعتی از يک فا -١را انجام ميدھد 

، رتجا خصوصدر  -٢؛ مرتبط و دخيل در يکديگر ھای توليدیِ قلمرو فازی ديگر، ارتباط بين
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پول يا مبادلۀ  در قبال ھااز دستی به دست ديگر تا فروش نھايی آن ھاحمل و نقل و انتقال کاال
  .يی ديگرھابا کاال ھاآن

منتھی سرمايۀ صنعتی ، يعنی  بکارگيریِ برابر است با باالترين حد حد اکثر اعتبار در اينجا 
مصرفی از   اين محدوده ھای. نيروی باز توليد آن بدون توجه به محدوده ھای مصرفی شِ کش

در آمد را نزد  يک سو مصرفِ زد؛ انپروسۀ باز توليد توسعه می ياب خودِ  کششِ طريق 
 برابرر مصرِف مولد د کششدھد، از سوی ديگر با کارگران و سرمايه داران افزايش مي

  .است
است، اين اعتبار به توسعۀ خود  تضمين شدهوليد پيوسته و لذا واگشت ز تتا زمانيکه پروسۀ با

رکود  زمانيکه يک. خود پروسۀ باز توليد می باشد گسترشِ ه ميدھد و توسعه اش بر مبنی ادام
ک مازاد سرمايۀ ل قيمتھا سر ميرسد، يتنززار و با، اشباع بر اثر تاُخير جريان واگشت

 یِ فراوان. يفا نمايدخود را ا وظيفۀکلی که نميتواند اما در ش يت می يابد،صنعتی موجود
بازتوليد اکثراً  اما بدليل رکودِ  استوارسرمايۀ  یِ فراوان .سرمايۀ کااليی ولی غير قابل فروش

زيرا سرمايه غير فعال است يعنی در يکی از فازھای  -١اعتبارات محدود ميشوند . غير فعال
به  عتمادزيرا ا -٢ی خود را باتمام برساند ؛ گونواند دگرراکد مانده، زيرا نميت باز توليدی خود

زيرا تقاضا برای اين اعتبار بازرگانی کاھش  -٣؛ روسۀ بازتوليد از ميان رفته استپ تداوم
ر دارد، ريسنده که توليد خود را محدود کرده و حجمی نخ بفروش نرفته در انبا. يافته است

کااليی  ھيچ ار خريداری کند؛ تاجر لزومی ندارد کهرا از طريق اعتب احتياجی ندارد که پنبه
  .را از طريق اعتبار بخرد زيرا او خود بيشتر از احتياج از آنھا دارد

 ،پروسۀ بازتوليد ايجاد گردد متداولِ حتی در جريان در اين گسترش و يا  آشفتگی ایاگر 
ً کمبود اعتبار نيز از راه اری خريد کاال اعتبار ميرسد؛ مشکل تر ميتوان از طريقفرا نتيجتا

در رابطه با فروش اعتبار خصيصۀ اين   طقاضای پرداخت با پول نقد و احتيااما بويژه ت. کرد
در خود بحران زمانيکه ھمه . فاز در چرخۀ صنعتی است که در پی ورشکستگی می آيد
نه  ايند، شند که بتوانند بپردازنمجبوربه فروش ھستند و نميتوانند بفروشند و نقداً بايد بفرو

سرمايه ای که در پروسۀ  }حجم{بلکه ،سرمايه گذاری در جستجوی سرمايۀ غير فعالِ حجم 
کمبود  زمانيکه، ھمچنين ود ميرسدبه حد باالی خ ، ميباشد کهشده است توقفخود م باز توليدِ 

ه سرمايه ای ک ).ولذا نرخ تنزيل نزد اعتبار بانکدار باالترين حد را دارد( اعتبارحد اکثراست
و در محدودۀ وسيعی غير فعال است زيرا  ، فی الواقعن سرمايه گذاری شده استپيش از ازاي

کارخانه ھا متوقفند، مواد خام روی ھم انباشته ميشوند، . پروسۀ بازتوليد راکد است
ھيچ چيزی اشتباه آميز تر از اين . بعنوان کاال مملو ميکنند ر راامحصوالت تمام شده باز

ً مازاد سرمايۀ . داد ضعيتی را با کمبود سرمايۀ مولد توضيحنيست که چنين و در اينجا دقيقا
اما اکنون محدوده شده و بخشاً  متداولتوليدی باز به نسبت مقياس "بخشا ،مولد موجود است

  .در مقايسه با مصرف فلج شده
مزد ل شده است از سرمايه داران صنعتی و ياجازه بدھيد فرض کنيم که تمام جامعه فقط تشک

ت بزرگی از کل چشم بپوشيم که قسم نيز قيمتی اتاز نوسان "اجازه بدھيد ضمنا. بگيران
 بھم پيوستگیِ و به دليل  ندکميمنع  نسبت متوسطشخودش در  ايگزين کردنسرمايه را در ج
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بطور مدام باعث رکودھای  ،ليد که مسبب آن بويژه اعتبار استتوزدر کل پروسۀ بامومی ع
انه که سيستم باز سبورو  شيادانهه بدھيد ھمزمان از معامالت اجاز .ددگرمي موقت عمومیِ 

در اين حالت يک بحران را فقط . شان ميشود نيز صرف نظر کنيمبرد اعتباری موجب پيش
و از روی عدم تناسب بين مصرف  ھای مختلف توليدتناسب در شاخه  عدم ميتوان از روی

 در توليد سرمايۀ ايگزينیِ ج ،ع کنونیاوضابا  اما. سرمايه داران و انباشتشان توضيح داد خودِ 
؛ در حاليکه قدرت وابسته استبه قدرت مصرفی طبقات غير مولد  بيشترگذاشته شده 

ً از طريق قوانين دستمزد،  یمصرف از اينکه آنھا فقط تا زمانی مورد  أبخشو کارگران بخشا
محدود  ،قابل بھره برداری باشند ،توسط طبقۀ سرمايه دار ،يرند که با سودگاستفاده قرار مي

واقعی ھميشه فقر و محدوديت مصرفی توده ھا در  ی برای تمام بحرانھا نھايیدليل  .ميشود
که فقط  گويی اند،توسعۀ نيروھای مولده است وخواھد م به یتوليد سرمايه دار با تمايل قابلت

  .تشکيل ميدھد شان رامحدوديت جامعه مطلقِ  یِ فقدرت مصر
ط ميتواند با سرمايۀ مولد فق فتۀ سرمايه داری، يک کمبود واقعیِ کشورھای توسعه يا الاقل در

ترين مواد خام صنعتی مھماصلی يا  یِ غذاييک بدی محصول عمومی، چه در مورد مواد 
  .مطرح گردد

ھای پرداختپيش  .در ضمن اعتبار پولی حقيقی وجود دارد ،عالوه براين اعتبار بازرگانی
انکداران و ب فبه آنھا از طر ھای پولیو تجار با پيش پرداخت یصنعتاران سرمايه دمتقابل 

. جنبۀ اسمی دارد فقط پرداختپيش  ،مورد نزول براتھادر . ميشوند ترکيبپول  دھندگانِ  وام
يک برات ميفروشد و اين برات را نزد دالل  ءازدر ارا صاحب کارخانه ای محصول خود 

 که ش،کداردر واقع تنھا اعتباريست نزد بان ميدھد ه داللپيش پرداختی ک .سفته نزول ميکند
 که را ميدھد، شانسپرده گذار سرمايۀ  پولیِ  دالل،پرداخت به پيش مجدداً بعنوان  او نيز

از مجرای ( کارگران از  اما ھمچنين و و تجار یصنعتسرمايه داران  ازخودِ  متشکل اند
از اين طريق ھر تک . قات غير مولداخواران زمين و ديگر طبب، ر)بانکھای پس انداز

 از يک ذخيرۀ سرمايه ای بزرگ و ھم داشتن صاحب کارخانه يا تاجری ميتواند ھم از لزوم
پيچيده  آنچنان اما از سوی ديگر کل پروسه. واقعی گريز بزند به جريان واگشتِ  یوابستگ
ً  ــ ميشود  ای امالت کااليیاز طريق مع أو بخشھا در سفته  طريق دستکاریازبسادگی بخشا

ر و استوا وانمود کردن به يک کسب و کار ــ که بروات انجام ميشوند که تنھا با ھدف توليدِ 
در واقع تنھا از طريق  براحتی تا مدتھا بعد از اينکه جريان واگشتسرزنده  یتشواگ دارای

ً ت ً  دھندگانِ  وامپول  ضرر بخشا ده انجام دکنندگان فريب خورتولي توسط فريب خورده و بخشا
لذا کسب و کار ھميشه درست قبل از ورشکستگی  بطور مبالغه  .رفته، مقدور ميباشدميگ

گزارش عملکرد » بھترين مدرک برای اين موضوع را ميتوان در  -آميزی سالم بنظر ميرسد
خالصه  ھمۀ  و ، تجارجاييکه ھمۀ رؤسای بانکھا ،يافت ١٨۵٨و  ١٨۵٧در « بانک

بھمديگربخاطر  }lord Overstone{اورستون ردلُ  ر رأسشاند ، کارشناسان دعوت شده
درست يک ماه قبل از اينکه بحران در  –گفتند می  تھنيتمت و شکوفايی کسب و کار سال

تاريخ »  شمجدداً  در کتاب }Tooke{و عجيب اينجاست که توک. دوآغاز ش ١٨۵٧اگوست 
خ نگار در اين تصور باطل بعنوان تاري دوباره خويش را« }History of prices{ھاقيمت
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بطور  رشتۀ اقداماته عميقا ً سالم است و شکاسبی ھمي. سھيم ميکند ارانھحدر مورد تک تک ب
  .مناسبی توسعه می يابد تا زمانيکه فروپاشی بطور ناگھانی آغاز ميگردد

  
********  

  . اکنون به انباشت سرمايۀ پولی باز ميگرديم
سۀ باز نشانی ازانباشت سرمايۀ واقعی يا توسعۀ پرو راضیاستق ھر افزايشی در سرمايۀ پولیِ 

صنعتی که درست بعد از پايان بحران می آيد  چرخۀی از مرحله ااين در آن . توليد نيست
. م بی مصرف ميماندراضی در حجمھای عظيقجاييکه سرمايۀ استآنبوضوح آشکار ميشود ، 

د از بحران عدر نواحی صنعتی انگليس بتوليد ( گشته استکه پروسۀ توليد محدود  ايامدر اين 
 و قيمت کاالھا در پايين ترين حد خود قرار دارند و) کاھش داشت  ١�٣ به ميزان ١٨۴٧
ن ابي ۀ پايين حاکم است که در اينجاج شده است ، يک نرخ بھرلف ات متھورانهاقدام روحيۀ
  ديت و فلج شدگیِ يقا ً بدليل محدودق ۀ استقراضی،افزايش سرماي چيزی نيست بجز کنندۀ

، پايين آمدن داد و ستد و ن است که بدليل کاھش قيمت کاالھااين کامال ً روش. سرمايۀ صنعتی
؛ و ، وسائل گردش کمتری ھم نياز استای که برای دستمزد گذاشته ميشود محدوديت سرمايه

ً از طريق خروج طال ــ رض خارجیاينکه از سوی ديگر بدنبال تسويۀ ق  از أبخش ،بخشا
ی برای انجام عملکرد پول جھانی بيشترديگر لزومی به پول  ــ طريق ورشکستگی ھا

تھا ھمگام با تعداد و بزرگی اين برا ،با نزول برات مرتبطمالت باشد؛ و سرانجام حجم معاينم
ه بشکل وسيلۀ گردش و چه بشکل چ استقراضی ــ ايۀ پولیِ متقاضا برای سر. کاھش می يابد

ھمچنين کاھش  ــ )تی  نيستحبد صھای جدييز در مورد سرمايه گذارھنو( وسيلۀ پرداخت 
 ھم که بعدا ً ھمانطور اما ضمنا ً . می يابد و لذا نسبتا ً مقدار وافری از آن موجود می باشد

  .اشتخواھد د در اينچنين شرايطی افزايش استقراضی عرضۀ سرمايۀ پولیِ ، خواھيم ديد
 حکمفرما بود «يک محدوديت در کاسبی و مازاد بزرگی از پول»  ١٨۴٧بدين ترتيب بعد از بحران 

بسيار پايين بود  نرخ بھره .) <   >١٨۴٧Com. Distress/ ۴٨,  گواھی شمارۀ ١۶۶۴ (
 .«پول  بکارگيریِ تقريبا ً کامل امکان  نقصان از بين رفته و يک کاملتقريباً  بطور یِ بازرگان »بدليل 

). ل ، رئيس بانک سلطنتی ليورپو}Hodgson{ونھاجس گواھی ۴۵ھمان منبع ، ص (
رويھم بافتند که ) شان استھاي بھترينيکی از که ھاجسون ( قايان آاينکه چه ياوه ھايی را اين 

  :اين مسئله را توضيح دھند را ميتوان از جملۀ زير فھميد
خشاً  بدليل لزوم سرمايِۀ پولی در کشور است که ب واقعی در واقع بدليل کم شدن« ) ١٨۴٧(« مشکالت» 

به )  سيال سرمايۀ(  دانا ً از طريق  تبديل  سرمايۀ گرپرداخت واردات از ھمۀ نقاط دنيا به طال و بخش
به استوار چگونه  اناينکه تبديل سرمايۀ گرد] .  ۶٣ھمان منبع ص [  ».سرمايۀ استوار است 

ھا  بطه با مثال ً راه آھن؛ زيرا در رانامفھوم است ،ور را کاھش دھدميتواند سرمايۀ پولی کش
، ھيچ طال يا کاغذی برای پل راه آھن يا گذاشته ميشد در آنھا اکثرا ً زمان در آن که سرمايه

پرداختھا به وديعه برای  منحصرأ ، و پول برای سھام راه آھن تا جاييکهشديريلھا استفاده نم
به وديعه گذاشته  بانک عمل ميکرد که نزد ینند تمام پولھای ديگر، درست ھماگذاشته می شد
استقراضی را افزايش  پولیِ  ۀسرماير که در باال نشان داده شد فورا ًوھمانط حتی شده بودند و
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، بعنوان وسيلۀ خريد يت در کار تأ سيسات بکارمی رفتند؛ اما تا آنجاييکه آنھا در واقعميدادند
، قابل صدور نيست شئر رمايۀ استوافقط تا آنجاييکه س. و پرداخت در کشور در گردش بودند

 که از طريقِ  ،سرمايۀ قابل دسترسی حذفن عدم امکان صدور ھمچنين باعث بصورتيکه اي
، پول نقد و شمش طال تھيه ميگردند لبشک برگشت ھمچنين وصادر شده  متاعی برگشتھا
اما ھمچنين اشياء . ، فقط بدين صورت سرمايۀ پولی ميتواند مورد تأثير قرار گيردميشود
ی اتی انگليسی نيز در آن زمان بصورت حجم ھای غير قابل فروش در بازار ھاصادر

که بخشی از  ،چستر و غيرهصنايع در من صاحبان تجار و .خارجی تل انبار شده بودند
ه سرمايۀ در سھام راه آھن درگير بود و لذا وابسته ب متداولشانجريان کاِر  مربوط به سرمايۀ

بخشی از سرمايۀ سيالشان درگير شده بود  بودند، ارشانسب و کاستقراضی برای ادارۀ ک
اما اين ھمچنان می بود اگر آنھا سرمايه ای را که به . وآنھا می بايست عواقب آنرا تحمل کنند

معادن  در مثال ً بجای راه آھن کسب و کارشان مربوط بود ولی از آن بيرون کشيده شده بود
سرمايه گذاری ھن ، ذغال ، مس و غيره است، که محصوالتشان مجددا ً سرمايۀ سيال ، آ

و  دسترس از طريق بدی محصول ، ورود غالت قابل سرکايۀ پولیِ  کاھش واقعیِ .ميکردند
  . راه آھن نداشت یدغل بازی بود که ھيچ ربطی به خروج طال طبيعتا ً پديده ا

بسختی در راه آھن ھا اری برای سرمايه گذ را کسب و کار خود کم و بيش تخانه ھايبا ً تمام تجاررتق» 
آھن ھا  آنچه راه سرمايه گذاری در مقياس ھای عظيم مانند» ــ  .] ۴٢ھمان منبع ص [ «.بودند کشانده

جستن به بانکھا از  بشدت مجبور به توسل} را  تخانه ھاتجار{ دريافت کردند، آنھا را  تخانه ھاتجار از
) ۶٧ھمان ھاجسون منبع نقل شده ص (  «ن کردمعامالتيشا رھایطريق نزول بروات  برای ادامۀ کا

منبع نقل شده در کتاب (  «.ازيھای راه آھن اتفاق افتادب بورسمنچستر تضررھای عظيمی بدليل  در« 
І  بخشІIІX ٣٫ , C ھمان منبع  ۴٨٨۴ ۀشمار گواھی. گاردنر . و جاھای ديگر، ر .(  
ار و تقلب بسيار زياد در مازاد عرضۀ عظيم به باز ١٨۴٧ از داليل عمدۀ بحران یيک

 تجارتخانه ھایديگری نيز باعث ورشکستگی اما شرايط . ھند شرقی بود معامالت کااليیِ 
  :گرديد ين نوعھم ازثروتمندی 

درگير تصاحب  تمام سرمايه شان. بکارشان بگيرندشتند اما نميتوانستند دا امکانات به اندازۀ کافی آنھا» 
يا نيل و  ،}ھندزيره ای در کنار ماداگاسکار واقع در اقيانوس ، ج Maurtius{ماورتيوس زمين در
  ديگر ھيچ ببار آوردند، £۵٠٠٠٠٠ــ۶٠٠٠٠٠را به ارقام  ديونیزمانيکه آنھا . بود ھای شکره کارخان
ای پرداخت برواتشان کامال به برای پرداخت برواتشان نداشتند و دست آخر معلوم شد که آنھا بر نه اینقدي

در ليورپول ،  یتاجر بزرگ ھند شرق }Ch. Turner{تورنر.  چ( « .ابسته بودندشان واعتبار
  ). ھمان منبع ٧٣٠شمارۀ 
  ) :ھمان منبع ۴٨٧٢شمارۀ ( ادامه ميدھد }Gardner{گاردنر

در معامالتمان با  ای شگرف هافق عظيمی از توسع چنان ، کشور در مقابلدرست بعد از عھد نامۀ چين» 
اين معامله و برای ساختن نوعی لباس نخی  جھتياری کارخانه ھای بزرگ فقط ببس که چين قرار گرفت

ھای از قبل  بر کارخانهد و اين کارخانه ھا عالوه نتأ سيس شد ،بازار چين باشد که ترجيحا ً قابل فروش در
 ای بسيار ويران کننده و به شيوه -چگونه بود؟  تاين معامال انجامِ رس» . ۴٨٧۴-.«موجود تأ سيس شدند

مبلغ ھمۀ مراسالت به چين در   ٢�٣ بيشتر از که من فکر نميکنم ؛که از عھدۀ ھر تشريحی خارج است
و بدليل چشم  است یپرداختباز متاع تريناصلی ی ا؛ زيرا چت کرده باشدشھرگز برگ ١٨۴۵و  ١٨۴۴
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چای حساب  اندازی که برايمان ترسيم کرده بودند، ھمۀ ما کارخانه داران روی يک کاھش زياد گمرکِ 
  « .کرده بوديم 
  :می آيد ــ ساده لوحانه بيان ــ کارخانه داران انگليسی مختصعقيدۀ  و حاال اين

بلکه با  ،برای خريد کاال نمی باشد }بازار{ محدود به امکان آن ،مالت ما با يک بازار خارجیامع» 
يافت ميکنيم محدود مصنوعاتمان در ءمان برا ی مصرف محصوالتی که بازاما در کشور توانايی
  «.ميگردند

کشورھای نسبتا ً فقيری که انگليس با آنھا معامله ميکند طبيعتا ً ميتوانند ھر حجمی از ( 
ثرتمند نميتواند  مصنوعات انگليسی را پرداخت کرده و مصرف نمايند اما متأ سفانه انگليسِ 

  .)محصوالت بازگشتی را ھضم نمايد
؛ اين را با درصدی بفروش رفتند ١۵تقريباً   را فرستادم که با ضررِ  لۀ اول کاالھايیھومن در » .۴٨٧۶

در  ،ن ميتوانستند چای را با آن بخرندباور داشت کامل به اين انجام دادم که آن قيمتی که کارگزاران م
، اما عوض سود در پوشاندهب را آن ضرر ميتواند فروش دوباره در اينجا ميتواند چنان سودی بدھد که

ــ خرج خود صادر ميکنند؟  هآيا کارخانه داران ب» . ۴٨٧٧ - «.درصد ضرر کردم ۵٠ و تا ٢۵مواردی 
 به بنظر ميرسد که تجار خيلی سريع متوجه شدند که از اين چيزی حاصل نميگردد، آنھا حتی. اکثرا ً

  «.دبجای اينکه خود سھمی در آن داشته باشند آن را ارسال کنن که ميکردند توصيهکارخانه داران 
 ـ خانهر، چون اين بار کاضررھا و ورشکستگی ھا بيشتر شامل تجار شد ١٨۵٧ دربر عکس 

  .«خرج خودشان هب» داران حمل محصوالت به بازار بيگانه را به عھدۀ آنھا گذاشتند
خصوصی  ارزشیِ  اندوختۀِ ايجاد ميگردد که آنچه قبال ً  نگونهکه اي ، توسعۀ سرمايۀ پولیيک 

 نمونۀمراجعه کنيد به ( سازمان بانکبدليل گسترش  ،بود ای يا ذخيرۀ سکه
در مدت چند سال  دھندۀ زمينی آيد جاييکه سپردۀ اجاره م زيألکه  }Ipswich{ايپسويچ

 استقراضی ۀشخص به سرمايمھميشه برای مدتی  ،)چھار برابر شد ١٨۵٧درست قبل از 
که رشد سپرده ھا در بانکھای ھمانگونه  –تبديل ميگردد، بيانگر توسعۀ سرمايۀ مولد نيست 

تا . ، ھم اينچنين نيستميکنندپرداخت بھره برای سپرده ھا  آنھا شروع به وقتيکه ندن،سھامی ل
 فقط موجب ميگردد که سرمايۀ پولیِ جاييکه مقياس توليد ھمان باقی بماند، اين توسعه 

  .يينلذا نرخ بھرۀ پا. مولد موجود باشد }سرمايۀ{استقراضی فراوانی نسبت به
 ،قرار دارد تنششکوفايی که پيش از مازاد پروسۀ بازتوليد مجددا ً به وضعيت  ھنگاميکه

خود  «سالم  »در واقع پايۀ اين مجددأگسترش وسيعی کسب ميکند که  اعتبار بازرگانی ،برسد
ه ھنوز در اين وضعيت نرخ بھر. و توليد گسترش يافته دارد روانرا در جريان بازگشت 

ن ازمانی است که ميتو  تنھااين در واقع  .رسدمي باالترازحد مينيمم خود به چندپايين است ھر
گسترش واقعی سرمايۀ  با استقراضیراوانی نسبی سرمايۀ ف لذاگفت که نرخ بھرۀ پايين و 

  .ميشود منطبقصنعتی 
عرضۀ سرمايۀ  ،با يک اعتبار بازرگانی رشد يافته پيوند و منظم در ناوجريانھای بازگشت ر

بھره  پايۀتضمين ميکند و از افزايش  ،تقاضای افزايش يابنده رغمی عل ،را یتقراضاس
، که بدون سرمايۀ ذخيره ای يا شواليه ھايگر تازه حاالست که از طرف د. جلوگيری ميکند

، پول اعتباری عمليات انجام ميدھندبدون ھيچ سرمايه ای کار ميکنند و لذا فقط با اصوأل 
رمايۀ استوار بر اين حاال ھمچنين توسعۀ زياد س هالوع. در می آورندطور قابل توجھی سر ب
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بھره اکنون به ميزان . پديدار ميشوند وسيع و شاملو جديد  سرمايه گذاريھای از ھر نوعی و
حد اکثر خود را زمانی که بحران جديد آغاز ميشود پيدا ميکند . متوسط خود افزايش پيدا ميکند
شود ، پرداختھا قطع ميشوند ، پروسۀ باز توليد فلج ميشود و با ، اعتبار ناگھان متوقف مي
و مازادی از سرمايۀ  یيک کمبود تقريبا ً کامل سرمايۀ استقراض ،استثنائاتی که قبال ً ذکر شد

  .بيکار مانده پديدار ميگردد صنعتیِ 
ونه که در نرخ بھره بيان می يابد، در جھت عکس حرکت سرمايۀ استقراضی آنگ در کل
باالتر از  که ھرچند ،بھرۀ پايين خآن فازی که در آن نر. يباشدسرمايۀ صنعتی م کتحر

 در طبق ميگردد و بخصوصران منحبعد از ب ۀو اعتماد ِ افزايش يابند« بھبودی» با  ،مينيمم
به يک ، يعنی ط، حد متوسميزان ميانگين خود را پيدا ميکند }نرخ بھره{آن آن فازی که

فراوان با  یسرمايۀ استقراض ھاکه درآن ندستھ ھايیاکزيمم، تنھا پريودفاصله از مينيمم و م
چرخۀ صنعتی، نرخ بھرۀ  اما در آغازِ  .يک توسعۀ عظيم در سرمايۀ صنعتی ھمزمان ميشود

پايين با يک انقباض منطبق است و در پايان چرخه، يک فراوانِی سرمايۀ صنعتی با يک نرخ 
  .بھرۀ باال مترادف است

می آيد بيانگر آن است که اعتبار بازرگانی فقط به « بھبودی»ايين که ھمراه با پ ۀنرخ بھر
  .است بخود متکیت چون ھنوز درجات کمی محتاج اعتبار بانکی اس

انگيزش اول داده شد می بايد ھمان برصنعتی که وقتی  چرخۀ اينچنين است در مورد اين
 پائين تر از  ، توليد بهھای کسادضعيتھنگامۀ ودر  ٨.ددوره پريودا ً خود را بازتوليد نماي

                                             
در اين مورد چرخشی >  ۴٠ص  ٢٣ جلد سر ديتنش< ھمانطور که من در جايی ديگر توضيح داده ام [ ٨

سالۀ تا کنونی  ١٠پروسه با سيکل شکل ادوارِی حاِد . ی بزرگ رخ داده استبعد از آخرين بحران عموم
ضعيف  نسبتاً  کوتاه و د يافته بين يک بھبودیامتدا طوالنی، ،بيشتر مزمن نوسانی نظر ميرسد که بااش ب

واين در کشورھای صنعتی مختلف  – جايگزين شده است ومو يک رکود نسبتاً  طوالنی و نامعل در کاسبی
. بوط باشد به طوالنی شدن مدت سيکلاما ممکن است که اين فقط مر. مختلفی پديدار ميگردد یدر برھه ھا
از  ،ساله ای را نشان داد ۵، ميتوان تقريبا ً دوره ھای ١٨١۵- ١٨۴٧، تجاری جھانیمعامالت  در اوان
جھانی  ال در مرحلۀ آمادگی برای يک ورشکستگیِ ده ساله اند؛ آيا ما حا حوضودوره ھا ب  ١٨۴٧- ١٨۶٧
از زمان آخرين بحران عمومی در . ين دارندد باشدت بی اندازه ھستيم؟ بسياری چيزھا داللت براجدي

 –حمل و نقل و ارتباطات بشکل عظيمی گسترش يافته اند وسايل . است تغييرات بسزايی رخ داده ١٨۶٧
بازار جھانی را به يک فاکت  اکنون ديگر -الکتريکی، کانال سوئز راه آھن ھا، تلگراف ،اھاماقيانوس پي

يک سری کشورھای صنعتی رقيب در کنار انگليس که قبال ً صنعت را انحصار . حتمی مبدل کرده اند
وپايی در کرده بود سر برآورده اند؛ مناطق بسيار وسيع و مختلفه ای برای سرمايه گذاری سرمايۀ مازاد ار

پخش ميشود  خيلی بيشتر }سرمايۀ مازاد اروپايی{گشوده شده اند بدين صورت که آن تمام بخش ھای دنيا 
بدليل . محلی راحت تر غلبه ميشود}over-speculation{یو بدين شکل که بر بورس بازی دست باال

ھمزمان . اند يا بسيار ضعيفيا مغلوب شده  ،و داليل بحران سازی بحرانتمام اينھا اکثر منشأ ھای قديمی 
در حاليکه در بازارھای خارجی از   رقابت در بازار داخلی در مقابل کارتلھا و تراستھا عقب نشينی ميکند،

، محدود تثنای انگليس بدور خود کشيده اندطريق گمرک حمايتی يی که ھمۀ کشورھای بزرگ صنعتی باس
 ی لشکرکشِی نھايِی عمومید بجز تجھيز کردن برااما اين گمرکھای حمايتی خود چيزی نيستن. ميگردد

  .را مشخص کندصنعتی که می بايست حاکميت بر بازار جھانی 
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سطحی که در سيکل ھای قبلی بدست آمده بود و پايۀ تکنيکی آن اکنون ديگر گذاشته شده 
به توسعۀ ھمين پايه بر}توليد{ – پريود ميانی  –در دوران شکوفايی . پايين می افتد ،است

وليدی را تا آخرين حد تحت نيروھای ت ،در دورۀ مازاد توليد و کالھبرداری. ميدھد خود ادامه
اينکه . فشار قرار ميدھد يعنی بسيار فراتر از محدوده ھای سرمايه داری برای پروسۀ توليد

قابليت تبديل براتھا . در مرحلۀ بحران کمبود وسائل پرداخت وجود دارد کامال ً روشن است
 ھر چه ،ه ایا ً در چنين مرحلدقيقاين عمل و  شده است ھاکاال خود  یجايگزين دگرگون
گذارِی يک قانون. با اعتبار کار کنند، بيشتر انجام ميشود بيشتر منحصرأ اتاقھای بازرگانی

. را تشديد کند بحران پولی آمد ميتواند اين ١٨۴۴/  ۴۵آنکه در  بانک اشتباه و جاھالنه مانند
  .بانکی نميتواند بر بحرا ن غلبه کند گداریِ اما نوعی از قانون

، يدش بر مبنای اعتبار بنا شده استتوليدی که تمام بھم پيوستگِی پروسۀ بازستم تولدريک سي
بحران،  ، يکه و تنھا پرداخت نقد معتبر استشکی نيست که وقتی اعتبار ناگھان متوقف شد

در نگاه اول بنظر ميرسد . ، اجتناب ناپذير خواھد بوديک يورش شديد برای وسايل پرداخت
 ـو در حقيقت موضوع فقط راجع به تسعير .باری و پولی باشداعت یکه کل بحران فقط بحران

که  اما اکثر اين براتھا نمايانگر خريد و فروشھای واقعی اند. پذيری براتھا به پول است
اما . بنيان کل بحران را تشکيل ميدھد االمرآخرشان بسيار فراتر از احتياج جامعه امتداد

ن عريان ر اعمال کالھبردارانه ای ھستند که اکنوھمزمان حجم وسيعی از اين براتھا نمايانگ
ً بورسندرو ميريزو ف گشته اموفق مانده؛ و نھايتا ً بازی ھا با سرمايۀ ديگران که ن ؛ ضمنا

جريانھای ، يا ش يافته يا غير قابل فروش ميشوندی که ارزششان کاھسرمايه ھای کااليی ا
توسعۀ شديد پروسۀ باز  مصنوعیِ  سيستم اين تمام. تی که ھرگز متحقق نخواھند شدشواگ
به کمک اوراق خود به  و طبيعتا ً نميتواند با اينکه يک بانک مثال ً بانک انگليس بيايد ،توليد

که کم دارند بدھد و ھمۀ کاالھای کم ارزش شده را با ارزش را تمام کالھبرداران سرمايه ای 
ی آيد چون قيمت ژگونه بنظر مبا جااين ضمنا ً ھمه چيز در. عالج يابد ،اسمی يشان بخرد
، پول ، بلکه فقط  طالواقعی آن ھر گز در اين دنيای کاغذی ظاھر نميشود واقعی و لحظات

اين باژگونی مخصوصا ً خود را در مراکزی چون لندن . ، اوراق بھادارطال يا نقره، براتھا
روسه نامفھوم تمام پ که تمام معامالت پولی کشور در آنجا متمرکز شده است نشان ميدھد؛

  .درجات کمتری در مرکز توليدی نشان ميدھد ميگردد، اين خود را نقدا ً به
بايد بحرانھا پيش می آيد نکات زير را  طیضمنا ً در رابطه با مازاد سرمايۀ صنعتی که در

اشد يعنی يک ميزان ؛ سرمايۀ کااليی در خود ضمنا ً سرمايۀ پولی نيز می بمتذکر شويم
کميت مشخصی است از  بمثابه ارزش مصرف. ھادر قيمت کاالن شده ارزشی معين، بيا

اما بمثابۀ سرمايۀ . موجود است از آن مازادی در دوران بحران اشياء مصرفِی مشخص که
. است يعنی بعنوان سرمايۀ پولی بالقوه، مدام در معرض گسترش و انقباض در خود پولیِ 

 ی در ويژگِی سرمايۀ پولِی بالقوه بودنِ ، سرمايۀ کااليدورۀ بحران طیدرست قبل از و در

                                                                                                                                               
در بر گيرندۀ نطفه ای برای  ،بدين سان ھر عنصری که جھت دفع تکرار بحرانھای قديمی بکار ميرود

       ]انگلس. ف  .بحرانھای ھر چه شديد تر آتی می باشد
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و ھمچنين بعنوان ( آن برای صاحبش و برای اعتبار دھنده اش . تحت محدوديت است ،خود
نسبت به آن زمانی  است ــ کمتری سرمايۀ پولی مقدار نمايندۀ) تھا و وامھابرای برا یتضمين

ن بنا شده اند، بانجام مبنای آ که بر مبادالت رھنی، ھا وو زمانيکه نزول ه بودکه خريداری شد
کساد تقليل ۀ پولی يک کشور در دوران که سرماياگربحث بر سر اين باشد  .رسيده بودند ــ

ضمنا ً اينچنين . ته بھمان معناستپس اين که گفته شود قيمت کاالھا کاھش ياف می يابد،
  .فقط تورم ھای قبلی خودشان را يکسان ميکنند در قيمت،  یيھاسقوط
مد ھا نزد طبقات غير مولد و آنھايی که از عايدی ھای ثابت زندگی ميکنند عمدتا ً در در آ

 ـ بی تغيير باقی می ،مترادف استوافر بازی  ا که با مازاد توليد و بورستحت تورم قيمتھ
قدرت مصرفشان و لذا ھمچنين توانائيشان در جايگزينی آن بخشی  نسبتأ از اين جھت. مانند

شان اسما ً ھمان ي اگر تقاضا حتی ــ مصرفشان وارد ميگرددکه معموال ً در  از کل بازتوليد
  .در واقعيت کاھش خواھد يافت باقی بماند ــ

بحران در گير بايد توجه شود که تمام کشورھا بترتيب در  در رابطه با واردات و صادرات
حدی وارد و صادر  که ھمۀ آنھا بجز چند استثناء به ميزان بيش از ميشوند و آشکار ميگردد

اما در واقع مسئله   ؛ی موازنۀ پرداختی نامساعد ميشوندمه داراآنھا ھ کهبشکلی  ،کرده اند
آن بيش . بردجريان خروج طال رنج می  يک ليس ازمثال ً انگ. پرداختی نيستموازنۀ  بر سر

پس  .انداما ھمزمان ھمۀ کشورھای ديگر لبريز از کاالھای انگليسی . از حد وارد کرده است
بھرجھت ( .بيش از حد وارد کرده اند و يا مجبور به واردات بيش از حد شده اند آنھا نيز

تفاوت است بين کشوری که بر مبنای اعتبارات صادر ميکند و کشورھايی که بر مبنای 
ض بر مبنای اعتبارات اين آخريھا در عو. يا خيلی کم ميکنندو  صادر نميکنند يا اعتبارات
 اين است که کاالھا به طريق امانتی ؛ و شرط الزم برای اينکه مورد چنين نباشددوارد ميکنن

بحران ممکن است اول در انگليس بروز کند يعنی در کشوری که ). شده باشند به آنجا فرستاده
پرداختی ، يعنی موازنه  ، زيرا موازنۀبيشترين اعتبار را ميدھد و کمترين را دريافت ميکند

ھر چند  ،است نا مساعدکه فورا ً بايد تسويه شوند،  ای سر رسيده ایپرداختھدر مورد 
 {ی که داده استاين آخری بخشا ً از طريق اعتبار. است مساعدعمومی  موازنۀ مبادالتیِ 
خارج داده  که به يۀ استقراضیشا ً از طريق آن حجم عظيمی از سرماو بخ }توسط انگليس

در کنار واگشتھای  ،جمی از کاالھای برگشتی، بدين طريق که حشده توضيح داده ميشود
بحران در ضمن بعضی از مواقع . ( سرازير ميشوند }انگليس{آنبه سمت  حقيقِی معامالتی،

نخست درآمريکا بروز ميکند يعنی کشوری که بيشترين اعتبار بازرگانی و سرمايه ای  را از 
وج طال آغاز گرديد و ھمراه خرورشکستگی در انگليس که با جريان ). انگليس دريافت ميکند

( ا ً بدليل ورشکستگی واردکنندگانشبخش ،، باالنس پرداختی انگليس را موازنه ميکندبود
می از سرمايۀ کااليی اش با قيمت پايين به خارج طريق که قس و بخشا ً از اين )تفضيل ذيلب

حاال . اش و غيره ، خريد انگليسیتوسط فروش اوراق بھا دار بيگانه سرازير ميگردد و بخشا ً
بود؛ اما حاال  اختی موقتا ً برای اين کشور مساعدباالنس پرد. ی ديگر ميرسدرنوبت به کشو

بين موازنۀ پرداخت و موازنۀ بازرگانی بر قرار است ديگر  آن موعد زمانی ای که معموأل
ام ؛ ھمۀ پرداختھا می بايست يکدفعه انجدست کم توسط بحران کوتاه شده استلغو شده يا 
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ليس دارای جريان ورود  طال اکنون انگ. ھمان قضيه دوباره در اينجا تکرار ميشود. گيرند
که در يک کشور بعنوان مازاد  ھرچه. و کشور ديگر دارای جريان خروج طال ميشود
در . گردد و بالعکسنمايان مي د در کشور ديگر بعنوان مازاد صادراتجلوه ميکن واردات

نه راجع به  در اينجا ما(در تمام کشور ھا اتفاق افتاده است راتضمن مازاد واردات و صاد
؛ يعنی مازاد توليد که )صحبت ميکنيم ای عمومی، بلکه راجع به بحرانھبدی محصول وغيره

  .قيمتھا که ھمراه با آن استعمومِی و تورم  توسط اعتبارات به پيش برده ميشود
ريان خروج طال از انگليس به آمريکا يک ج. بحران در اياالت متحده بروز کرد ١٨۵٧در 

ال با بحران در انگليس و جريان خروج ط ،اما ھمينکه حباب در آمريکا ترکيد. متعاقب آن بود
کشورھای بری در {قاره به ھمين ترتيب در رابطۀ انگليس با. ليس ھمراه بوداز آمريکا به انگ

عمومی برای ھر ملتی  حرانِ موازنۀ پرداختی در دوره ھای ب. }قارۀ اروپا مورد نظر است
البته . استدر ھر حال برای ملتھای از نظر بازرگانی توسعه يافته نامساعد   ،نامساعد است

يکی  ھنگاميکه نوبت پرداخت برایديگری ھمانند آتش تيربار  ھميشه برای يکی متعاقب
را  زمانیرديف اين موعدھای  ،در انگليس وھنگاميکه بحران فراميرسد، مثال ً  ؛ميرسدفرا
ھم مازاد  در نتيجه آشکار ميشود که تمام اين ملل ھمزمان. يک دورۀ کوتاه بھم می فشرددر 

و  ه اند،داشت) يعنی تجارت بيش از حد ( دات و ھم مازاد وار) يعنی مازاد توليد( صادرات 
ھا و نزد ھمۀ آن. ه اندقرار گرفت ه و اعتبارات بشدت تحت تنششد قيمتھا در ھمۀ آنھا متورم

پديدۀ جريان خروج طال بنوبت گريبانگير ھمه ميشود و . ھمان از ھم فروپاشی بدنبال می آيد
بحران و نه دليل آن  جريان خروج طال تنھا يک پديده در - ١با عموميت خود نشان ميدھد که 

ترتيبی که نزد ملل مختلف ظاھر ميگردد فقط بيان کنندۀ اين است که چه موقع نوبت ب -٢است 
، چه }کنايه از اينکه روز قيامتشان فرارسيده است{ساب کنندفلک تسويه ح ت که باآنھاس

  .ه استکرد اصر پنھان آن نزد آنھا بروزو عن موقع موعد بحران آغاز
که  ١٨٣٠بعد از  و ادبيات اقتصادیِ  ــاين خصيصۀ نويسندگان اقتصادی انگليسی است 

  علیکه   ــ ھابحراناجع به پول رايج، اعتبارو رتند از ادبيات رعباارزش ياد آوری دارند کال ً
ويۀ انگليس ، صدور فلزات قيمتی در دورۀ بحران را فقط از زاتغيير جھت نرخ ارز رغم 

چشم خودرا بروی اين فاکت می بندند که  بمثابۀ پديده ای ملِی مختص مد نظر دارند و قصدأ
تمام ديگر بانکھای اروپايی نيز اين  در دورۀ بحران نرخ بھره را باال ميبرد آنھا وقتی بانک

لذا فردا بدليل جريان خروج طال، داد و فغان است،  يکنند و وقتی که امروز نزد آنھا،چنين م
  .آمريکا و پس فردا نزد آلمان و فرانسه بھمين گونه خواھد بود

. شوند جامميبايست ان ») غالت بيشتر برای(  «متداول داشت که انگليس بطور  تعھداتی»  ١٨۴٧در 
انگليس ثروتمند از طريق (  «.متأسفانه در مقياس وسيعی توسط ورشکستگی ھا انجام گرفت

اما تا » ).نسبت به قاره و آمريکا ايجاد فضا کرد }در تعھداتش{ورشکستگی ھا برای خود
( « . ندتی بانجام ميرسيد، توسط خروج فلزات قيمانجام گيرندجاييکه آنھا نميتوانستنداز طريق ورشکستگی 

  ) ١٨۵٧کميتۀ عمليات بانک   گزارش
، اين دليل وضع قوانين بانکی تشديد ميگرددب ييکه بحران در انگليس نيزبديگر کالم، تا آنجا

کنندۀ غله کاله  مواقع قحطی با آن بر سر ملل صادردر  وضع قانون وسيله ای است که
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در اين زمانھا ممنوعيت . تو بعدا ً برای پول آن غال شان، اول برای غالتيشودگذاشته م
ی بسيار منطقی خروج غله برای کشور ھايی که خود کم و بيش از خشکسالی دررنجند، ابزار

در  «از طريق ورشکستگی ھا » اين نقشۀ بانک انگليس که ميخواھد  است برای عقيم گذاردن
يد کنندگان است که تول در ھر حال خيلی بھتر .«خودش عمل کند به تعھدات» مورد واردات غله

بازان بخشی از سودشان را بنفع کشورشان از دست بدھند تا آنکه سرمايه شان  غله و بورس
  .را بنفع انگليس از دست بدھند

کال ً در تمام رکودھای معامالتی، ويژگی  ، سرمايۀ کااليی در بحران ومتابع آنچه گفته شد
ھمين . ميدھدس وسيعی از دست در مقيا ،بعنوان نمايندۀ باقوۀ سرمايۀ پولی بودن را خود

بمثابۀ سھام ، تا زمانيکه اينھا خود در بورس راجع به سرمايۀ مجازی، اوراق بھره آور
دليل ب. ين بھرۀ فزاينده کاھش می يابدبا ا قيمتشان .سرمايۀ پولی در گردشند، نيز صدق ميکند

مھای عظيم به بازار نھا را در حجصاحبانشان را وادار ميکند که آ که ،کمبود عمومی اعتبار
دست آخر در ارتباط با سھام نيز . بيشتر کاھش می يابدنيز قيمتشان  ،برای تھيۀ پول بفرستند

خشا ً بدليل شکل ، بقليل درآمدھايی که اينھا حواله ھايی بر آنانند، بخشا ً بدليل تکاھش می يابد
پولِی مجازی در  سرمايۀاين . شرکتھايی که اينھا اغلب نمايندگی شان ميکنند کالھبردارانۀ

صاحبش در گرفتن وام بر  وھمين نيز متعاقبا ً برای امکانِ  طی بحران بسيار کاھش مييابد
سھام ورس کاھش بيان پولِی اين اوراق بھاداردر ليست ب. ر نيز صادق استحسب آن در بازا

به  سيار زياد، بلکه بر عکس بھيچ ربطی با سرمايۀ واقعی ای که اينھا نمايندگی ميکنند ندارد
             .قدرت پرداختی صاحبانشان مربوط است
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  ٣١فصل
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرمايه؛ کارل مارکس ٣١جلد سوم، بخش ششم، فصل 
  تايپ و تنظيم؛ سايت کمونيستھای انقالبی

  فرخی.مترجم؛ ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  )ادامه( ΙΙسرمايۀ پولی و سرمايۀ واقعی  
  
  

ه در شکل سرمايۀ پولی کارمان با اين سئوال که تا چه حدی انباشت سرماي زھنوما 
ۀ پروسۀ بازتوليد با ھم منطبق ھستند، تمام     انباشت واقعی يعنی توسع واستقراضی 
                                                                                                  .نشده است

استقراضی حکايتی بسيار آسانتر از تبديل پول به  تبديل پول به سرمايۀ پولیِ     
                                      :ا بايد بين دو چيز فرق بگذاريماما ما در اينج. سرمايۀ مولد است

                                              .تبديل محض پول به سرمايۀ استقراضی  -١
               .که مبدل به سرمايۀ استقراضی ميشود یتبديل سرمايه يا درآمد به پول  -٢

بردارندۀ يک انباشت مثبت از سرمايۀ استقراضی است  فقط نکتۀ دوم است که در    
                                                           .ميباشد که مرتبط با انباشت واقعي سرمايۀ صنعتی

  
  تبديل پول به سرمايۀ استقراضی -١
                                                    

که يک تراکم و وفور سرمايۀ استقراضی ميتواند پيش بيايد که با بيش از اين ديديم     
اين  .ا آنجايی مرتبط است که با آن در رابطۀ عکس قرار داشته باشدتانباشت مولد فقط 

نيکه نخست در زما. چرخۀ صنعتی صادق است فازھای وضعيت در مورد دوتا از
محدود شده است  -يیسرمايۀ مولد و سرمايۀ کاال -سرمايۀ صنعتی در ھر دو شکلش

چرخه بعد از بحران؛ و در ثانی در زمانيکه پيشرفت آغاز ميشود اما  يعنی در شروع
در . ازرگانی فقط به درجات پايينی اعتبار بانکی را مورد استعمال قرار ميدھدباعتبار 

استفاده شده بود به شکل  لی يی که قبالً در توليد و تجارتپو مورد اول آن سرمايۀ
بسيارمورد استفاده  ؛ در مورد دوم بشکلجلوه ميکندمانده بيکار استقراضي سرمايۀ
اين سرمايه دار  ظاھر ميگردد اما به يک نرخ بھرۀ بسيار پائين زيرا اکنون شده واقع

مازاد . ميکنند ايط را برای سرمايه دار پولی معينھستند که شر صنعتی و بازرگان
رکود سرمايۀ صنعتی است و در مورد سرمايۀ استقراضی در مورد نخست بيانگر 
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دوم بيانگر استقالل نسبي اعتبار بازرگانی از اعتبار بانکی است که بر پايۀ تحرک در 
سفته . کار با سرمايۀ شخصی ميباشد ، اعتبارات کوتاه مدت و ترجيحواگشت ھایجريان

ده اند؛ بازانی که روی سرمايۀ اعتباری ديگران حساب باز کرده بودند ھنوز آفتابی نش
اً خالص بسيار تقريب ار ميکنند ھنوز از عمليات اعتباریِ آن کسانی که با سرمايۀ خود ک

ً  در مرحلۀ ياد شدۀ نخست،. دورند بيانی  نقطۀ مقابل مازاد سرمايۀ استقراضی دقيقا
در فاز دوم با يک تجديد توسعه در پروسۀ باز توليد . برای انباشت واقعی بودن است

اکنون ازاِد سرمايۀ استقراضی م .اما دليل آن نيست ،آن ھمراه است با ،مترادف ميشود
در ھر دو . آن فقط بشکل نسبی در رابطه با تقاضا موجوديت دارد -تقليل می يابدديگر

که در  -از اين طريق که بھرۀ پائين  ميکند، ترقیی حالت توسعۀ پروسۀ انباشت واقع
ھمراه  افزايش يابنده ا قيمتھای بآھستگیاول با قيمتھای پائين و در مورد دوم ب مورد
 . دآن بخشی از سود را که به منفعت صاحب کار تبديل ميشود بزرگتر ميکن -است 

وقتی که بھره به سطح متوسط خود صعود اين حتی بدرجاِت باالتری رخ ميدھد، 
افزايش  آن در اينجا قرار دارد؛ البته که زمان شکوفايی در اوج خوددر حيني ،ميکند

  .                                                    يافته است اما نه نسبت به سود
ه بيش از اين ديديم که انباشت سرمايۀ استقراضی ميتواند بوقوع بپيوندد بدون اينک    

از طريق ابزارھای تکنيکی يی از جمله توسعه  انباشت واقعی رخ داده باشد، منحصرأ
ر صندوق ذخيره اي ، صرفه جويی در ذخيرۀ پول رايج يا دو تمرکز سيستم بانکی
صی که ھميشه برای مدت کوتاھی مبدل به سرمايۀ استقراضی وسايل پرداخت خصو

که در ضمن بھمين دليل سرمايۀ معلق  ،ھر چند اين سرمايۀ استقراضی. ميگردند
}floating capital{يۀ ميخوانندش، فقط در دوره ھای کوتاھی شکل سرما

ظراضی را استق ھمانطور که ھمچنين فقط برای دوره ھای کوتاھی تنزيل ( ميکند حف
اگر يکی آنرا بيرون بکشد، ديگری . داوم در حال جزر و مد استاما بطور م) ميگردد

به  راجع نه در اينجا ما اصالً ( حجم سرمايۀ پولي استقراضی. واريز ميکندآنرا 
 براتھا و سپرده  اه مدت در عوضِ وتبلکه در مورد وامھای ک وامھای چند ساله،

.                                              در واقع کامالً مستقل از انباشت واقعی رشد ميکند) صحبت ميکنيم
                                                  

آقای ( « شما سرمايۀ معلق را چگونه می فھميد؟ »  ۵٠١سئوال  ١٨۵٧کميتۀ بانک 
پولي اين سرمايه ای است که ميتواند جھت وام » ):رئيس بانک انگليس }Weguelin{وگولين

لی وو شعبات بانکی و آن حجم پ . . .بانک انگليس  ھایاسکناس). ۵٠٢(. . .کوتاه مدت استفاده شود
می از اين اطالعاتی که کميته در اختيار دارد آشکار ن» :]سئوال[« .يی که در کشور موجود است

] اسکناسھای بانک انگليس[ »را ميفھميد پول در گردش فعال ،شما از سرمايۀ معلقگردد که اگر 
ادی اما تفاوت زي( « فعال پيش می آيد؟  در اين پول در گردش یگرگونی ھای بسيارپس آيا د» 

شده يا توسط خود  عال توسط قرض دھندۀ پول پيش پرداختف ھست بين اينکه پول در گردش
که نوسانات قابل توجھی دارد، را من ذخيرۀ بانکدار، » :)ن جواب ميدھدوگولي -دار مولدسرمايه 

  «.نيز شامل در سرمايۀ معلق ميدانم
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که وجود دارد اين بدين معنی است که نوسان چشمگيری در آن بخش از سپرده ھا     
ۀ بمثاب يزن ذخيره شان و برای بخش بزرگتری ثابۀبانکداران به وام نداده اند اما بم

دست آخر ھمين آقا . ذخيرۀ بانک انگليس يعنی جائيکه سپرده شده اند عمل می کنند
اين کامالً حيرت  .)۵٠٣.(باشدشمش يعنی طال و پول فلزی  -سرمايۀ معلق می تواند: ميگويد

در اين وراجی ھای اعتباري  ،انگيز است که چگونه ھمۀ مقوالت اقتصاد سياسی
سرمايۀ معلق در اينجا . بخود ميگيرند و شکلھای ديگری ، معانی ديگربازار پول

ً چيز  ديگری است، و پول کامألاصطالحی است برای سرمايۀ گردشی که طبيعتا
رايج در گردشند، و  سرمايه است، و شمش سرمايه است، و اسکناسھای بانکی پول

در  ، و سرمايۀ استوار پولی است کهھا کاال ھستند است، و قرض سرمايه يک کاال
                               !بسختی قابل فروش گذاشته شده است اوراقِ 

در   £۴٣١٠٠٧٢۴به  ١٨۴٧در  £ ٨٨۵٠٧٧۴سپرده ھايشان را از .... بانکھای سھامی لندن« 
قرار گرفته چنين بر می آيد که  يتۀتاناز اطالعاتی که در اختيار کم.... افزايش داده اند  ١٨۵٧
ً برای اين منظور قابلمبلغ بزرگ از جاھايی سرچشمه مي عظيمی از اينبخش   گيرد که سابقا

به طبقات بيشماری اشاعه  و سپرده گذاشتن نزد بانک حساب گشايش ند؛ و اينکهه ادسترس نبود
رئيس } Rodwell{آقای رودول. را بدين نحو استفاده نمی کردند(!) داده شده که قبالً سرمايه شان

در  که از طرف آنھا برای گواھی] سھامیبر خالف بانکھای [ هی شعباتحاديۀ بانکھای خصوص
اين شيوۀ }Ipswich{ابراز می کند که در حومۀ اطراف ايپسويچ  اين کميته فرستاده شده است

ان در اين ناحيه چھار برابر شده است؛ زمين و مغازه دار عمل در اين اواخر در بين اجاره کنندگان
ھزينۀ اجاره دارند حاال ديگر  £۵٠حتی آنھاکه ساالنه فقط  زمين ه کنندگانو اينکه تقريباً ھمۀ اجار
ً راه استفاده را در تجارت پيدا کرده و بويژه به . سپرده در بانکھا دارند جميع اين سپرده ھا طبيعتا

در تنزيل بروات ابتدائأ سمت لندن که مرکز فعاليتھای بازرگانی است کشيده می شوند جائيکه آنھا 
اما بخش بزرگی که . ش پرداختھای ديگر برای مشتريھای بانکھای لندن استفاده می شوندو پي

ای برای آنھا ندارند بدست دالالن بروات می افتد؛ که در د ھيچ تقاضای بالفاصله بانکداران خو
در لندن و حومه  یعوض به بانکھا بروات بازرگانی يی ميدھند که بيش از اين برای اشخاص

                                           ).٨صفحۀ ۵بخش :   ١٨۵٨کميتۀ بانک ( «.ندتنزيل شده ا
اتھايی که بيش از اين يک بار بربانکدار با دادن پيش پرداخت به دالل بروات برای     
اما در واقع بسياری از اين . دتجديد تنزيل می کن وده، در واقع آنھا رال کرده بنزو
که بانکدار براتھای شده بوده اند و با ھمان پولی  تنزيل تجديد اللتوسط د قبأل اتھابر

اين به چه . ل می کندکند او براتھای جديدی را دوباره نزو ل میدالل را از نو نزو
  :چيزی می انجامد را می توان از مطلب ذيل ديد

                                    
مبادله ای و اعتبارات سفيد بوجود آمده اند چيزی  اعتبارات مجازی زيادی از طريق سفته ھای» 
آنھا اين گونه براتھا را نزول می : آسانتر شده است ز طريق عملکرد بانکھای سھامی شعبهکه ا

کنند و اجازه می دھند که توسط دالالن سفته دوباره در بازار لندن تنھا به اعتبار بانک بدون توجه 
  ). ] ۵۴فصل شماره  ٢١صفحۀ [ مان اثرھ( «.شوندتنزيل  ھا،به کيفيت برات
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لي وکامالً تکنيکي سرمايۀ پ مورد اين تجديد تنزيل و آن حمايتی که اين افزايشِ  در    
جالب » اکونوميست « ازرنقل قول زيات ميکند، يب متقلب اعتبارتقراضی نصاس

        :                                                                   است
در برخی نواحی « ) يعنی ھمان سرمايۀ پولي استقراضی ( » تمرکز سرمايه ،چندين سالطی  »

 ارگيریِ استعمال آن صورت می گرفت در حاليکه در نواحی ديگر وسايل بککشور سريع تر از 
در حاليکه بانکھا در مناطق کامالً . سرمايه افزايش سريعتری از خود سرمايه داشته است

سپرده ھايشان  در تمام کشور پادشاھی وسايل کافی برای بکار اندازی سودمند و مطمئنِ کشاورزی 
در ناحيۀ خودشان را نداشتند، در عوض بانکھای شھرھای بزرگ تجاری و نواحی فابريکی و 
. معدنی در معرض تقاضای سرمايه ي خيلی بزرگتری از آنکه خود می توانستند تھيه کنند بودند

اعث تاُسيس و توسعۀ سريع ت نسبی در نواحی مختلف در سالھای اخير بتاُثير اين وضعي
د در اندازه ر دارند و در واقع بانکھا يی ھستنشده است که با توزيع سرمايه سرو کا بنگاھھايی

ھا و دوره ھا در اين کار اين بنگاھ .ھر چند معموالً دالالن سفته ناميده می شوند ،ھايی بسيار عظيم
انستند که نمی توکه سرمايۀ مازاد بانکھا در نواحی يی اين بود ه مورد توافق بود با بھره ھايی ک

و  عمومی بمصرف نرسيدۀ شرکتھای سھامی موقتأ پولھای چنينھم آنھا را مصرف کنند و
بعنوان پيش پرداخت به  ،بازرگانيھای بزرگ را دريافت کرده و با بھره ای باالتر اين پولھا را

مجدد  ، معموالً بشکل نزولکه تقاضای باالتری برای سرمايه موجود بود بانکھا در نواحی يی
 Lombard{به اين طريق خيابان المبارد.  . .، به آنھا تحويل دھندبروات مشتريھای اين بانکھا

به  }يردجاری در انگليس در آنجا انجام ميگخيابانی در لندن که بزرگترين مبادالت بانکی و ت
که در آنجا نمی تواند به  ،که انتقال سرمايۀ مازاد از يک بخش از کشورمرکز بزرگی تبديل شد 
به قسمت ديگر کشور که به آن احتياج است انجام ميگيرد؛ ھمين نيز در  ،سودمندی مصرف شود

دادن  ، اين مبادالت تنھا محدود بهازدر آغ. ی افتدمورد اشخاص منفرد با ھمين شرايط نيز اتفاق م
و از طريق  اما بتدريج که سرمايۀ کشور بسرعت رشد کرد. بود بانکی مينوام با تض و گرفتنِ 

در کف داشتند چنان » ھای تنزيلبنگاھ«که اين  تأسيس بانکھا بيشتر صرفه جويانه شد، سرمايه ای
ل ضمانت نامه ھای بار نخست در مقاب ،دادن پيش پرداخت متمايل شدند بسمتعظيم شد که آنھا 

نامه ھای مرسوله بار و بعداً ھمچنين در مقابل) ھاروی کاالھا در باراندازھای انباری دسن( انداز
نه  ھر چند بعضی اوقات، اگر -از راه نرسيده بودند  يندۀ محصوالت ھنوزاھای دريايی که نم

اين شيوۀ عملکرد بسرعت تمام . برواتی بروی آنھا نزد دالل کاال کشيده شده بود ،ھميشه
 ،شد بدين طريق در خيابان المبارد حاصلکه  تیتسھيال .تغيير داد خصوصيات تجاری انگليسی را

مرکز  ،خيابانی در لندن  Mincing Lane{ نسينگ لينمي قدرت فراگيری به داللھای کاال در
را به تجار وارد  داد؛ اينان نيز به سھم خود، تمام اين امتيازات} تجاری بزرگ کاالی مستعمراتی

سال پيش برای  ٢۵که در ز اين امتيازات بھره بردند که، در حالياان آنچن و اينھا ،کننده دادند
د يا حتی روی نامه ھای مرسولۀ دريايی خوبار که پيش پرداختی روی بود  ھلکيک تاجر م اعتبارِ 

اما اين عمليات چنان در سالھای اخير معمول شده اشت  ،دريافت کند ،انداز خودضمانتنامه ھای بار
سال پيش  ٢۵آنگونه که در ، فت که قاعدۀ معمول است و نه يک استثناء نادرکه اکنون می توان گ

عظيمی در خيابان المبارد برای براتھايی که  سيستم چنان گسترش يافته که مبالغ بله، اين. بود
پی آمد اين . تعمرات دور کشيده شده بود سرمايه گذاری شده استمس آتی محصولبرداشت روی 
اين بود که آنھا مبادالت خود را در خارج گسترش  شده به تجار وارد کنندهِت اعطاء تسھيال گونه

 - در مسئله دار ،با آن رواج ميدادند را کار خودکه تا آنزمان کسب و ،داده و سرمايۀ معلق خود را
که آنھا ھيچ کنترلی يا کنترل بسيار کمی روی  –يعنی مزارع مستعمراتی  -ترين ارزشھای استوار
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اعتباری را می بينيم که از مجرای  مستقيم اتصال ماو بدين طريق . رمايه گذاری کنند، سآن داشتند
به شکل مان و در مبالغ کوچک روستايِی کشورجمع آوری شده در نواحی  - آن سرمايۀ کشور

د؛ اين سرمايه در خيابان المبارد متمرکز می شود تا در آنجا بکار رو -سپرده ھا در بانکھای شعبه 
ل واز طريق تجديد نز ،مان ادن و فابريکھای نواحیدر مع گسترش عملياتول در اختيار ا ۀوھلدر 

ايجاد تسھيالت بھتر برای  وھله جھت ديگر در قرار گرفت، و ،نواحین برای بانکھا در آبروات 
انداز و اخت در مقابل ضمانت نامه ھای باروارد کردن محصوالت بيگانه از طريق پيش پرد

ھايی که در بازرگانی خارجی و ِی بنگاھراجت" مشروع"ی که سرمايۀ تيبتربارنامه ھا، ب
دين نحو می تواند در غير قابل قبول ترين سرمايه گذاريھا در ، آزاد شده بمستعمراتی دخيلند

  ).  ١٣٣۴، صفحۀ ١٨۴٧، "اکونوميست( "«.بکار برده شوند }خارجی{ء دريايیامزارع ماور
                                                                                      

سپرده گذار داخل کشوری  . می شوند بلعيده" زيبايی"ات بهاينچنين است که اعتبار    
ً  دارميکند که فقط نزد بانک تصور که تصور ميکند خود سپرده گذاری ميکند و ضمنا

او به . د که می شناسدوام ميدھ وقتی بانکدار وام ميدھد به اشخاص خصوصی ای
ار دالل سفته ای در لندن طور نمی کند که اين بانکدار سپردۀ او را در اختيعقلش ھم خ

.                       روی عملياتش کنترلی ندارند }نه سپرده گذار و نه بانکدار{ميگذارد که ھيچکدامشان
عمليات بزرگ دولتی مثالً ساختن راه آھن ھا، گونه ما بيش اين مالحظه کرديم که چ

ً می توا تا  ھميشه ،شده ند، چون مبالغ سپردهند سرمايۀ استقراضی را افزايش دھنآنا
  .باقی ميمانندا  بانکھ مدتی قبل از اينکه واقعاً خرج شوند، نزد

  
**********  

ما در اينجا . کامالً متفاوت از کميت گردشی استدر ضمن حجم سرمايۀ استقراضی 
 ھای فلزی، از جملهاز کميت گردشی مجموع تمام اسکناسھای در گردش و ھمۀ پول

م از اين يک قس .را می فھميم ،شمشھای فلزات قيمتی که در يک کشور موجودند
  .کميت شامل ذخيرۀ بانکھاست که مدام اندازه اش در تغيير است

  
خيره ای بانک انگليس، مجموع ذ» )١٨۴۴زمان تعليق قانون بانک ( «  ١٨۵٧نوامبر  ١٢در »

ميليون  ۵,٢٢بود؛ جمع سپرده ھا ھمزمان شامل  £ ۵٨٠٧۵١ھمۀ شعب بانکی، فقط بالغ بر  شامل
،  ١٨۵٨عملکرد بانک ( «. بود ميليون آن متعلق به بانکداران لندن ۵,۶بود  که نزديک به  £

                                                              )               ۵٧صفحۀ 
                                                                          

ميگيرند يا  يی که در طی مدتھايی طوالنی صورتبجز آنھا( نرخ بھره  تغييرات     
نرخ سود  ابسته اند به تغييراتھا وبجز اختالف در نرخ بھرۀ کشورھای مختلف؛ اولی 

) اعتبارات می باشند ه اختالفات در نرخھای سود و پيشرفتعمومی و آخريھا وابسته ب
و  ديگر، چگونگِی اعتمادشرايط  ھمه( تگی به عرضۀ سرمايۀ استقراضی داردبس

اسکناس وام داده  ه ای که بشکل پول، پول فلزی و، يعنی بستگی به سرماي)بکنار غيره
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بازرگانی  ات؛ بر خالف سرمايۀ صنعتی که در شکل کااليی از طريق اعتبارميشود
  .                                                     به قرض داده ميشود عامالن باز توليد بين خود

ال حجم اين سرمايۀ پولِی استقراضی، نسبت به ميزان پول در گردش، اما بھر ح    
  .متفاوت و مستقل است

 ١٠٠ۀ پولي يسرماھر روز پنج مرتبه قرض داده شود در آن صورت  £ ٢٠مثالً اگر
دست کم چھار   £ ٢٠که اين  مزمان داللت بر اين داردوام داده شده است و اين ھ £

بدون ميانجِی خريد و  رداخت عمل کرده است؛ زيرا اگربار بعنوان وسيلۀ خريد يا پ
ۀ دگرگون ه دست کم چھار بار نمايندۀ سرمايبدين صورت ک ،انجاميد فروش بوقوع می

 £ ١٠٠در آن صورت تشکيل ) کاالھا، از جمله شامل نيروی کار( شده نمی شد 
.                                               £٢٠ھر کدام به قرار  ،بود طلبسرمايه را نمی داد بلکه فقط پنج 

کرد که تمام سرمايۀ پولي ميتوان فرض در کشور ھای با اعتبارات پيشرفته     
اين دست کم . پول يافت ميشوند نِ ابشکل سپرده نزد بانکھا و وام دھندگ استقراضی

 مناسب وقتی که کسب و کار. کسب و کار صادق استبطور کلی در مورد وضع 
بدليل  ،یاکثرعمليات گردش، آغاز گردند است و قبل از اينکه معامالت قماربازانه

ازطريق انتقال سادۀ اعتبارات بدون واسطه  ن اعتبارات و افزايش اعتماد،راحت بود
  .                                                                دنگري  پول فلزی يا کاغذی انجام ميگير

فقط  نسبتأ کم وسائل در گردش ميزان وجود مبالغ عظيم  سپرده با امکان وجود    
                                                                                                  : بستگی دارد به

و پرداخت ھايی که مبلغ پولي يکسانی آنھا را امکان پذير ميکند؛         ھاشمار خريد -١
کند بدين نحو ه در شکل سپرده به بانکھا رجعت شمار واگشتھای آن به طريقی ک -٢
سپرده عملکرد مکررش بعنوان وسيلۀ خريد و پرداخت ازطريق تبديل مجددش به  که

را ھر ھفته نزد بانکدارش  £ ١٠٠ پولیِ  يک کاسبکار جزء مثالً مبلغ. شودپيش برده 
را می  دار بانکدار با اين پولھا بخشی از وديعۀ يک کارخانه. به سپرده ميگذارد

پردازد؛ اينھا نيز آنھا را به کاسبکار جزء می  اين يکی آنھا را به کارگران می .پردازد
کاسبکار   £ ١٠٠ۀ اين سپرد. انک به سپرده می گذاردپردازند که از نو آنھا را در ب

ً در پرداخت وديعۀ کارخانه دار و در ثانی در پرداخت  جزء بدين ترتيب ابتدائا
ً در پرداخت به خودِ . کارگران شرکت کرده است ً در کاسبکار جزء و چ سوما ھارما

او اگر ؛سپرده گذاری بخش جديدی از سپردۀ پولي ھمان کاسبکار جزء شرکت ميکند
را  £ ٢٠٠٠ £ ١٠٠با ھمان  به کشيدن از اين پولھا نباشد، تا پايان ھفتۀ بيستم مجبور

  .            نزد بانکدارش به سپرده ميگذارد
جزرومد درصندوق ذخيره اي  را فقط  تا چه حد سرمايۀ پولی بيکار مانده است، اين    

، رئيس بانک }Weguelin{بانک ميتواند نشان دھد؛ از ھمين جھت آقای وگولين
" تنھا" ود در بانک انگليس چنين نتيجه گيری ميکند که طالی موج ١٨۵٧انگليس  در 
                               :                                                                  ذخيره ای است سرمايه ی
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موجود در کشور  ماندۀاز نظر من نرخ تنزيل در عمل از طريق ميزان سرمايۀ بيکار» ١٢۵٨
از طريق ذخيرۀ بانک انگليس که عمالً يک ذخيرۀ طال  ماندهميزان سرمايۀ بيکار. تعيين ميگردد

در  ماندهميزان سرمايۀ بيکار ،دوقتی طال به خارج جريان پيدا ميکنلذا . ميشودنمايندگی  ،است
ً ارزش آن قسمتی که باقی می ماند را افزايش ميدھد -«.کشور کاھش می يابد و نتيجتا

قيقت ذخيرۀ مرکزی يا ذخيرۀ طال در بانک انگليس در ح» :] }Newmarch{نيومارک.[١٣۶۴
ه يا ذخيره است ھمين گنجين..... ام ميگيردمالت کشور توسط آن انجانقدی است که تمام مع گنجينۀ

).                                   ١٨۵٧ در مورد عمليات بانکی، گزارش( «.که ھميشه از عملکرد نرخ ارز متأثر ميشود
         

**********  
يعنی سرمايۀ مولد  ،واقعی انباشِت سرمايۀ و صادرات معياری برای ارداتمار وآ

د که درسيکلھای ده ساله ای  نھميشه نشان ميدھ }آمار{واينھا. ميباشند ،وسرمايۀ کااليی
 ۀند، آخرين ماکزيمِم دورنحرکت ميک که پريود ھای تکاملی صنعت انگليس در آن

بعدی از بحران ھميشه دوباره بعنوان می نيمم دورۀ شکوفايی متعاقب  قبلشکوفايی 
  .                 کندباالتری صعود  جديد و بسيارماکزيمم  يک بهآنجا از ظھور ميکند، تا

ارزش واقعی يا اعالم شدۀ محصوالت صادراتي بريتانيای کبير و ايرلند در سال     
مبلغ صادرات  ١٨٢۵ھمراه با بحران . بود £ ۴٠٣٩۶٣٠٠بالغ بر  ١٨٢۴شکوفايی 

 با برگشتِ . ميليون در نوسان بود ٣٩و  ٣۵ ساليانه به زير اين مبلغ نزول کرد و بين
و به  هبه باالتر از حد اکثر سطح قبلی صعود کرد ١٨٣۴ در شکوفايیدورۀ 

. صعود ميکند £ ۵٣٣۶٨۵٧١به ماکزيمم جديد  ١٨٣۶در و  ميرسد £ ۴١۶۴٩١٩١
ميليون کاھش می يابد طوريکه می نيمم جديد اکنون ديگر  ۴٢دوباره به  ١٨٣٧در

بازگشت . دميليون نوسان ميکن ۵٣تا  ۵٠بين  بعدأ باالتر از ماکزيمم قديمی است و
 ١٨٣۶جاييکه ماکزيمِم  ،ميدھد ترقی ۵,۵٨را به  ١٨۴۴شکوفايی، مبلغ صادراتي 

ميرسد،  £ ۶٠١١١٠٨٢به  ١٨۴۵در . مراتب پشت سر گذاشته شده استاکنون ديگر ب
ً باالی  ١٨۴۶دوباره در  تقريباً  ١٨۴٧ميليون پائين می افتد، در  ۵٧به چيزی تقريبا

ً  ١٨۴٨ميليون، در  ۵٩ ميليون صعود ميکند،  ۵,۶٣به  ١٨۴٩ميليون در  ۵٣تقريبا
١٨۵٣  ً  ١٨۵۶ميليون،  ۵,٩۴به  ١٨۵۵ميليون،  ٩٧به  ١٨۵۴ميليون،  ٩٩تقريبا
 ً به  ١٨۵٨در  .ميليون ميرسد ١٢٢به ماکزيمم  ١٨۵٧ميليون و در سال  ١١۶تقريبا
 ١٣۶به  تقريبأ ١٨۶٠در  ميليون، ١٣٠به  ١٨۵٩ميليون نزول ميکند، اما در  ١١۶
در اينجا دوباره می نيمم جديد از ماکزيمم قبلی ( ميليون ١٢۵فقط  ١٨۶١، ميليون

  .                     ميليون ميرسد ۵,١۴۶ به ١٨۶٣، )باالتر است
البته ھمين ھم ميتواند در مورد واردات ثابت شود که بيان کنندۀ گسترش بازار     

س در اين البته فقط برای انگلي.[ ر داريماست؛ در اينجا تنھا با مقياس توليد سر و کا
جميع کشورھای با صنعت  واقعی اش صادق است؛ اما کالً  صنعتی پريود انحصار
-.، نيز شامل ميگرددتا زمانيکه بازار جھانی ھنوز وسعت می يابد را، بزرگ مدرن

  ]انگلس.ف
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  مبدل ميشودتبديل سرمايه يا درآمد به پولی که به سرمايۀ استقراضی  -٢
    

 ی باشد برایسرمايۀ پولی را تا آنجايی مد نظر داريم که نه بيانما در اينجا انباشت 
صرفه {ويی، حال چه صرفه ج ی برایتوقف در جريان اعتبار تجاری و نه بيان

در پروسۀ  ی کهسرمايۀ ذخيره اي عاملين عی و چه درواق وسايل گردشیِ  در} جويی
  .باشد دخيلند بازتوليد

سر ريز شدن غير  بجز اين دو مورد انباشت سرمايۀ پولی ميتواند در نتيجۀ يک     
معادن  با متعاقب ١٨۵٣و  ١٨۵٢صورت گيرد، ھمانگونه که در  بداخل عادي طال

اين طال در بانک انگليس به سپرده . جديد طال در استراليا و کاليفرنيا انجام گرفت
نزد  مستقيمأ س دريافت کردند و آنھا راسپرده گذاران بجای آن اسکنا. گذاشته شد
ات غير معمولی در نتيجه ابزار گردش به درج. نگذاشتندبه سپرده  از نو بانکداران

بانک تالش کرد ).  ١٣٢٩، شمارۀ ١٨۵٧. انکبکميتۀ وگولين،  گواھیِ ( افزايش يافت
حجم . استفاده قراردھد درصد مورد ٢طريق کاھش تنزيل به ا را از که اين سپرده ھ
ميليون افزايش  ٢٣ -٢٢به ١٨۵٣ ماه از سال ۶شده در بانک در مدت  طالی انباشت

  .                                                         يافت
ً ھميشه مستقيم ۀ انباشت سرمايه داراِن وام دھندۀ پولھم     شکل پول  أ بهطبيعتا

ان صنعتی ھمانطور که ديديم يه دارسرما صورت ميگيرد، در حاليکه انباشت واقعیِ 
ايجاد سيستم . گيردمي مانجاعناصر سرمايۀ مولد  از طريق افزايش خودِ  معموأل

 دست بانکھای بزرگ بايد بتنھايیپول در  استقراضِ  مرکز عظيم کاسبیِ اعتباری و ت
بعنوان شکل متفاوتی از انباشت نسبت  ،بتواند باعث تسريع انباشت سرمايۀ استقراضی

سريع سرمايۀ استقراضی بدين جھت نتيجه ای ست اين تکامل . گردد ،انباشت واقعیبه 
و سود که سر چشمۀ  ،بازتوليد پروسۀاز انباشت واقعی زيرا آن پيامدی است از تکامل 

اضافه ارزشی است که تنھا کسری از آن  ،انباشت اين سرمايه داران پولی می باشد
بخشی از بھرۀ  و آن ھمزمان تصاحب( آورندی بدست م }سرمايه داران{نوع مولدشان

سرمايه داران صنعتی و ھم  ھم به ھزينۀ سرمايۀ استقراضی). است ديگرانپس انداز 
 ه نرخ بھره چگونه در فاز نامساعدِ ما ديديم ک. تجاری انباشت می شودسرمايه داران 

ويژه ب يش يابد که برای مدتی سود بعضی شاخه ھا،سيکل صنعتی ميتواند چنان افزا
دولتی و اوراق بھادار  ھمزمان قيمت تضمينھای. شاخه ھای صنعتي فلج شده را ببلعد

ای بزرگی از اين لی حجم ھنگام است که سرمايه داران پوھدر اين  .ديگر نزول ميکند
و باالی  بزودی دوباره در فازھای بعد بسطح قبلیکه ارزششان کاھش يافته و اوراق،

بعد آنھا به فروش ميرسند و از اين طريق . ی ميکننديدارآن صعود خواھد کرد، را خر
نميرود بھرۀ آن بخشی که بفروش . بخشی از سرمايۀ پولی عمومی غصب ميشود

ھمۀ آن سرمايه داران پولی اما . قيمت خريداری شده بودند زيرِ بااليی ميدھد چون 
سرمايۀ پولی که صاحب ميشوند و دوباره به سرمايه مبدل ميکنند، نخست به  را سودی
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 مشتقیبر خالف انباشت واقعی ھر چند  -انباشت اين آخری. استقراضی تبديل ميکنند
ھنگاميکه ما فقط خوِد سرمايه داران پولی، بانکداران و غيره را در نظر  -از اين است

و . د آمدھبگيريم بمثابۀ انباشت نزد اين طبقۀ بخصوص از سرمايه داران بدنبال خوا
توسعۀ سيستم اعتباری که توسعۀ واقعی پروسۀ بازتوليد را ھمراھی می بايست با ھر 
          .ميکند، رشد کند

اً به سپرده پائين باشد در نتيجه اين کاھِش ارزِش سرمايۀ پولی عمدتاگر نرخ بھره       
از سپرده ھا  ۴/٣ ،قبل از ايجاد بانکھا ی سھامی .به بانکداران گذاران ضربه ميزند نه

 انبرايشکه اکنون  در حاليکه بھره ای. يچ بھره ای نميدادندی انگليس ھدر بانکھا
در مورد انباشت . بھرۀ روز است درصد کمتر از نرخ ١پرداخت ميشود، دست کم 

ل نزد طبقات ديگر سرمايه دار، ما از آن بخشی که در اوراق بھره آور سرمايه پو
ما فقط آن . ف نظر ميکنيمصر ،گذاری شده اند و در ھمين فرم ھم انباشت ميشوند

.                          بخشی را مد نظر داريم که بمثابۀ سرمايۀ پولي استقراضی به بازار ريخته می شود
  

ود بلکه نمی ش اريم که بعنوان در آمد خرجد ارما در اينجا اوالً آن بخشی از سود     
عتی در اين مقطع به آن ه داران صنبدون اينکه سرماي برای انباشت تعيين شده است،

اين سود بالواسطه درسرمايۀ کااليی موجوديت . جی داشته باشندخود احتيا در کاسبیِ 
و ھمراه با آن به پول  را تشکيل ميدھد }سرمايۀ کااليی{آن ارزش بخشی از دارد و

در  ما( حاال اگر دوباره مبدل به عناصر توليدي سرمايۀ کااليی نگردد. تحقق می يابد
) ميدھيماختصاص  ھاحال حاضر از تجار چشم می پوشيم و بعداً بحث ويژه ای را به آن

 اين حجم با افزايش حجم. ی بماندشکل پول باق ی بهمدت در نتيجه مجبور است که طیِ 
ميبايست بمثابۀ  بخشی که. حتی با نرخ سود کاھش يابنده ،خوِد سرمايه افزايش می يابد

 نزد بانکدار به شکل سپرده ينا در ھمين حبمصرف ميرسد امشود کم کم  در آمد خرج
از سود که بشکل  آن بخشی پس حتی رشدِ . ميدھد راسرمايۀ استقراضی يک تشکيل 

ی و مکرر يک سرمايۀ استقراضی نيز به صورت انباشت تدريج ميشود درآمد خرج
يين شده ديگر که برای انباشت تع و ھمينگونه است در مورد آن بخش .ميگردد ظاھر
يعنی مصرف  ،آمدحتی رشد دربا تکامل سيستم اعتباری و سازمان آن، پس . است

داران صنعتی و بازرگانی، نيز بصورت انباشت سرمايۀ استقراضی جلوه  سرمايه
برای بھرۀ يعنی  يی که تدريجأ مصرف ميشوند،و اين برای ھمۀ درآمدھا. ميکند

. غير مولد و غيره نيز صادق استدرآمد طبقات  ،زمين، کارمزد در شکل بااليش
رند و لذا ميتوانند به سپرده شکل درآمد پولی ميگي برای مدت زمانی مشخص ھمه شان

ز ھنگاميکه به نوعی ا درآمدی ھر. سرمايۀ استقراضی مبدل شوند به و از اين جھت
شکل پولی موجود است، چه برای مصرف و چه برای انباشت تعيين شده باشد، سھم 

تبديل شده است و بدين ترتيب نشان و  به پول هک از سرمايۀ کااليی است ارزشی يی
وقتی که . سرمايۀ مولد باشد اما بدون اينکه خودش ،نتيجه ای است از انباشت واقعی

ريسنده ای نخ خود را با پنبه مبادله کرده باشد اما آن بخشی را که تشکيل درآمد را 
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سرمايۀ صنعتی او نخی است که  وجوديِت واقعیِ دله کرده باشد، لذا مميدھد با پول مبا
رسيده است و نخ بطور مشخص تر ھم  یبه دست بافنده و يا احتماالً به مصرف شخص

ارزش سرمايه و ھم  -چه برای مصرف باشد  حال چه برای بازتوليد و - موجوديِت 
ل شده يبه پول تبد اندازۀ ارزش اضافۀ .که در آن نھفته است می باشد ای ارزش اضافه

 ، اين پولاما ھمينکه به پول مبدل گرديد. موجود در نخ بستگی دارد به ارزش اضافۀ
و بدينگونه لحظه ای ميشود در . فقط موجوديِت ارزشي اين ارزش اضافه ميباشد

، اگر تا دنھا کافيست که به سپرده مبدل گردت منظور اين ایرب. سرمايۀ استقراضی
از جھت ديگر برای تبديل شدن مجدد اما . دباش بحال توسط صاحبش بقرض داده نشده

.                                               دی بايست تا بحال به يک حداقل معين رسيده باشبه سرمايۀ مولد م
  
  
  
  

******************************  
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  ٣٢فصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرمايه؛ کارل مارکس ٣٢جلد سوم، بخش ششم، فصل 
  تايپ و تنظيم؛ سايت کمونيستھای انقالبی

  فرخی.مترجم؛ ف
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)پايان (    III  قعی او سرمايۀ و  سرمايۀ پولی  
 
 

از  سرمايه تبديل شود نتيجه ای استحجم پولی يی که بدين ترتيب بايد دوباره به 
 وان سرمايۀ پولیِ نيعنی بع، ه، اما اگر در خودپروسۀ بازتوليد بسيار گسترد

  .ديباشنم از سرمايۀ مولد یحجم، مورد نظر قرار گيرد، استقراضی
 مھم ترين موضوع بحث شده تا بحال اين است که گسترش آن بخشی از درآمد که       

صرف نظر ميگردد زيرا درآمد او  گراز کار در اينجا( برای مصرف تعيين شده است
در واقع . ۀ پولی نشان ميدھدانباشت سرماي نخست خود را بشکل) يۀ متغيرسرما =

که از انباشت واقعي سرمايۀ صنعتی  در انباشت سرمايۀ پولی وارد ميشود فاکتوری
شده  محصول ساالنه که برای مصرف تعيين از بسيار متفاوت است؛ زيرا آن بخش
سرمايه ميگردد يعنی   ينجانشقسمتی از آن . است بھيچ شيوه ای سرمايه نميشود

 مبدل هثابِت توليد کنندگاِن وسائِل مصرف، اما تا جاييکه بطور واقعی به سرماي ۀسرماي
ھمان . ۀ ثابت موجوديت داردتوليد کنندگاِن اين سرماي ميگردد در شکل طبيعِی درآمدِ 
 ، بطوردن ميانجِی مصرف خدمت ميکند و فقط بعنواپولی که درآمد را نمايندگی ميکن

يکه اين پول آنجاي .دايۀ پولی استقراضی استحاله ميگردبه سرم یمدت مرتب و طی
و آنجاييکه آن  دمان شکل پولي سرمايۀ متغير ميباشھمز ،دکارمزد را نمايندگی ميکن

، شکل پولی ست که وسايل مصرف می شود توليدکنندگانِ  جانشين سرمايۀ ثابتِ 
سرمايۀ ثابت  برای خريد آن عناصری ازميگيرد و  به خود موقتأ سرمايۀ ثابت آنھا

  .جانشين گردندد که بايد با عناصرطبيعی استفاده ميشوشان 
شت نيستند، ھرچند حجم نه در اين و نه در آن شکل اين پولھا در خود مظھر انبا    

عمل  ھا موقتاً بشکل پول استقراضیاما آن. پروسۀ بازتوليد رشد ميکند شان با گسترش
از اين جھت انباشت سرمايۀ پولی می بايست . عنوان سرمايۀ پولیيعنی ب ،ميکنند

ھميشه انباشت سرمايۀ بزرگتری از آنچه که واقعاً موجود است را بازتاب نمايد، زيرا 
بشکل انباشت سرمايۀ  ميشود، چون از طريق پول پيش برده ،انفرادیتوسعۀ مصرِف 



 2

يی برای انباشت واقعی نمايان خود را بشکل پولی  نظر به اينکه ،پولی ظاھر ميگردد
                       .است جديد سرمايه گذاريھای گشایکه راھ یميکند يعنی برای پول

که  بيان نميکندرا  بجز اين حقيقت ۀ پولی استقراضی بخشاً ھيچ چيزانباشت سرماي     
کل نه ش ،تبديل ميگردد عتی در پروسۀ َدورانی خود به آنی که سرمايۀ صنھمۀ پول

قرض بلکه پولی را که آنھا  ،سرمايه گذاری ميکنندپولی را که سرمايه داران مولد 
که بايد در پروسۀ  پولی ای گذاریِ  ، بخود ميگيرد؛ بدين نحو که سرمايهميگيرند

يت بشکل سرمايه گذارِی پول وام گرفته شده نمايان در واقع ،بازتوليد صورت گيرد
يکی به ديگری  ،که بر اساس اعتبار بازرگانی بدين گونه است در واقعيت. ميگردد

اما اين اکنون چنين فرمی . پولی را که او برای پروسۀ باز توليد نياز دارد قرض ميدھد
پولھا را از گروھی از سرمايه داراِن بازتوليدکننده  که ،به خود ميگيرد که بانکدار

و از اين طريق بانکدار  دديگر وام ميدھ بازتوليد کنندۀ ، آنھا را به گروهقرض ميگيرد
امالً بدست بانکدار ھمزمان کنترل اين سرمايه ک به عنوان بانِی خير ظاھر ميگردد؛

  .  افتد می بعنوان واسطه
  

بيان مانده است که بايد ھای ويژه ای از انباشت سرمايۀ پولی شکل حال ديگرفقط    
، سرمايه آزاد اد خام و غيرهمثالً در اثر پائين آمدِن قيمتھای عناصر توليدی، مو. شوند

صنعتی نتواند فوراً پروسۀ باز توليد خودش را گسترش دھد،  اگر سرمايه دار. ميگردد
ميشود و به  بيرون انداخته َدَوران بعنوان مازاد ی از سرمايۀ پولی او از جريانلذا بخش

جر ت ديگرھنگاميکه بويژه نزد تااما از جھ. سرمايۀ پولی استقراضی مبدل ميگردد
اگر تاجر . آزاد ميشود ايجاد ميگردد، سرمايه به شکل پوله ای در کسب و کارش فقو

جديد معامالت بدليل اينچنين وقفه ھايی  معامالتی را به انجام رسانده باشد و سریِ 
فته برای او تنھا ميتوانند بعد ھا آغاز گردند در نتيجه پولھای واقعيت يامتوقف شده و 

 تشکيل آنھا ھمزمان اما .دنميباش هۀ ارزشی يعنی مازاد سرمايتتنھا بمثابۀ يک اندوخ
در مورد اول انباشت سرمايۀ پولی نشانی . را ميدھند ۀ پولی استقراضیيانباشت سرما
بخشی  ، يعنی آزاد سازي واقعيار پروسۀ تجديد توليد در شرايط مساعدتراست از تکر

سترش پروسۀ تجديد امکانی برای گ کالم، ديگر از سرمايه ای که قبالً مقيد بوده، به
اختاللی است در  }نشانۀ{عکس فقطھمان وسائل پولی؛ در مورد دوم برتوليد با 

بدل ميشوند و ملِی استقراضی واما در ھر دو مورد به سرمايۀ پ .جريان مبادالت
ميگذارند،  بر بازار پول و نرخ بھره تاُثير يانگر انباشت آن ھستند و بطور يکسانینما

در مورد ديگر مانعی برای آن را پيشرفت پروسۀ واقعی توليد و  د در يک موردھرچن
ً انباشت سرمايۀ پولی از تعداِد کسانيکهنھ .می نمايانند بار خود را بسته اند و خود  ايتا

در طی  یسود بيشترھر چه که . متأثر ميگردد ،را از پروسۀ بازتوليد بيرون کشيده اند
در اينجا انباشت . ھمان ميزان تعداد آنھا بيشتر خواھد بودبه  ،سيکل صنعتی ببار آيد

بسته به ( سرمايۀ پولِی استقراضی از يک طرف نشانگر يک انباشت واقعی است 
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تبديل سرمايه داران صنعتی به  ؛ از طرف ديگر تنھا نمايانگر ميزانِ )وسعت نسبی آن 
                                                        .                              سرمايه داران پولی ميباشد

در مورد آن بخشی از سود که قرار نيست بعنوان درآمد بمصرف برسد چنين        
قلمروی  نتواند برای توسعۀ رمايۀ پولی تبديل ميشود که فورأاست که تنھا زمانی به س

اين ميتواند به دو دليل . گيردکه از آن برخاسته است، مورد استفاده قرار  ای، توليدی
يا اينکه انباشت برای عملکرد به عنوان  ا اين قلمرو از سرمايه اشباع است،ي. باشد

، بسته به حجم سرمايۀ الزم سرمايه نخست می بايست به يک حد معينی رسيده باشد
به سرمايۀ  يعنی اينکه آن بدوأ. معينجديد در اين کار و کاسبِی  ریسرمايه گذا برای

وليدی بکار گرفته پولی استقراضی مبدل شده و در قلمروھای ديگر برای توسعۀ ت
به  برای تبديل مجدد ، حجم آن بخشی از سود کهصرفنظر از تمام شرايط ديگر. ميشود

آورده شده است و لذا  ببار بستگی دارد به حجم سودی که ،سرمايه معين شده است
يل کمبود لبد گر اين انباشت جديد،اما ا. دبستگی دارد به گسترش خود پروسۀ باز تولي

مسئله  اگر با مشکل روبرو شود، يعنی ، در بکارگيری اشقلمروی سرمايه گذاری
ضۀ بيش از حد سرمايۀ استقراضی رريزی در شاخه ھای توليدی و عناشی از سر

ولِی استقراضی چيزی نيست بجز پ سرمايۀ }plethora{، لذا اين کثرِت باشد
مانع  متعاقب آن ثابت ميکند که ھيچ اعتباریِ  حقه بازیِ . سرمايه داری دمحدوديت تولي

مانعی است بدليل  بالعکس بلکه ی برای بکارگيرِی اين سرمايۀ مازاد وجود ندارد،مثبت
سرمايه چگونه بمثابۀ سرمايه  ، بدليل محدوديتھايی برای اينکهاش قانوِن ارزش افزايی

ً سرمايۀ پولی بدين تِ کثر. واند ارزش خود را بيفزايدميت از مازاد  نشانی گونه لزوما
.                             برای سرمايه ھم نيستری ينشانی از کمبود قلمروی بکارگ  و حتی ،توليد نيست

ی است که پول بمثابۀ پوِل استقراض قرارانباشت سرمايۀ استقراضی بسادگی بدين     
 متفاوت است؛ اين تنھا  از تبديل واقعی به سرمايه اين پروسه خيلی. ميشودته نشين 

 بت شدااما ھمانطور که ث .انباشت پول به شکلی است که بتواند به سرمايه تبديل شود
باين انباشت ميتواند بيانگر  در  .يار از انباشت واقعی متفاوت اندباشد که بس یجوان
سرمايۀ پولی  گستردۀ اين انباشتِ  ر توسعۀ مداوم باشد،صورتيکه انباشت واقعی د

ً نت ً نتيجۀ شرايطی که ھمراه آنميتواند بخشا اما بسيار متفاوت از  يجۀ آن باشد و بخشا
به اين دليل که  نقدأ. در انباشت واقعی باشدآنند و نھايتاً بخشاً حتی ھمچنين نتيجۀ رکود 

که مستقل از  متورم ميشود، شرايطی سرمايۀ استقراضی بخاطر اين شرايط انباشت
مداوم ، لذا می بايستی بطور را ھمراھی ميکنندآن اين وجود انباشت واقعی ھستند اما با

و اين کثرت  سرمايۀ پولی رخ دھد کثرتِ } صنعتی{در فازھای معينی از سيکل 
مراه با آن می بايستی ھمچنين ضرورت ھ. يابد ميبايستی با گسترش اعتبارات تکامل

محدوديتھای {: مايه دارانۀ آن نير بوجود آينددوديتھای سراروِی  پروسۀ توليد از محفر
ھمزمان اين ھميشه . مازاد معامله، مازاد توليد، مازاد اعتبار }ه ھمچونسرمايه داران

            .                                                  ی را فراخواندواکنشبايستی به انحايی رخ دھد که می 
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شود ايۀ پولی از بھرۀ زمين، مزد کار و غيره مربوط ميمتا جاييکه به انباشت سر    
دد که فقط اين وجه بايد برجسته گر. نھا پرداخته شودلزومی ندارد که در اينجا به آ

ً پس انداز کردن وچشم پوشی کردن  مشغلۀ ) ھمانگونه که محتکر پول ميکند( واقعا
ی پد، از طريق تقسيم کار که اصری را برای انباشت تھيه ببينطوری که بتواند عن

د که فقط حد اقلی آمدی است از پيشروِی توليد سرمايه داری، به کسانی محول ميگرد
خود را از دست  اغلب ھم پول پس انداز شدۀدريافت ميکنند و  را از اين عناصر

از . انکھا صادق استورشکستگِی ب ند ھمانگونه که در مورد کارگران در زمانميدھ
او بر  نميگردد بلکه« پس انداز» توسط خودشطرفی سرمايۀ سرمايه دار صنعتی 

رمايه س از طرف ديگر به پس اندار ديگران دسترسی دارد؛ حسب بزرگِی سرمايه اش
ايه داران باز مدار پولی پس انداز ديگران را سرمايۀ خود ميکند و آن اعتباری که سر

 به ھم ميدھند و آنيکه مردم به آنھا ميدھند را به سر چشمۀ ثروتمند متقابالً کننده توليد 
يه داری در مورد مام سيستم سروآخرين تصور موھ. شدن شخصی خود مبدل ميکند

. از است بدين ترتيب به قراضه دانی ميروددثمرۀ کار شخصی و پس ان ،اينکه سرمايه
آن سرمايه ای که توسط آن  نه تنھا سود تشکيل شده است از تصاحب کار غير بلکه

غير  غير به حرکت در می آيد و استثمار می شود نيز تشکيل شده است از مالِ  اين کارِ 
که سرمايه دار پولی در دسترس سرمايه دار صنعتی ميگذارد و توسط آن اين آخری 

                                                                                                    . را استثمار ميکند
  .                           مانده است باقی ه در مورد سرمايۀ اعتباری برای اشارهھنوز چند مالحظ

کند ھمانطور چند بار ھمان قطعه پول ميتواند بعنوان سرمايۀ استقراضی عمل  اينکه
                                                                   :که تا بحال توضيح داده شده بستگی دارد به 

چند دفعه ارزشھای کااليی را از طريق خريد و پرداخت تحقق می بخشد و از اين  -١
. به اينکه چند دفعه درآمد را تحقق می بخشد ال ميدھد و ضمنأطريق سرمايه را انتق

ه بشکل سرمايه چ ،می افتداينکه چند دفعه بعنوان ارزش تحقق يافته به دست ديگری 
  بستگی دارد به وسعت و حجم مبادالت واقعی؛    و چه درآمد، آشکارا

  و پيشرفت و سازماندھی سيستم اعتباری؛      اين بستگی دارد به اقتصاد پرداختی -٢
آن در نقطه ای  بترتيبی که وقتی اعتبارات، و سرعت عملِ  گیسر انجام به پيوست -٣

  . ين ميشود بالفاصله در نقطه ای ديگر بعنوان وام ظھور کندته نش بعنوان سپرده
تشکيل شده است فقط  نراضی از آکه سرمايۀ استق حتی وقتی فرض شود که شکلی    

 - دش بعنوان مقياس ارزش عمل ميکندآن کااليی که موا -يا نقره باشد پول واقعی، طال
ً ھميشه  مجازی است، يعنی يک با اين حال بخش بزرگتر اين سرمايۀ پولی لزوما

در مدار  تا جاييکه پول. بھمانگونه که پول کاغذی استعنوان ارزشی، درست 
ً تشکيل سرمايۀ پولی را ميدھد؛ ولیند، لذا برای لحظه ای حقرمايه عمل ميکس  يقتا
ۀ مولد د، اما يا در مقابل عناصر سرمايبدل سرمايۀ پولی استقراضی نمی شوم

، پرداخت ميگردد و بمثابۀ وسيلۀ گردش ،ق بخشی درآمدد و يا در تحقمعاوضه  ميشو
اما آنجاييکه به سرمايۀ  .دسرمايۀ استقراضی تبديل شو به لذا نمی تواند برای صاحبش
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رمايۀ استقراضی را نمايندگی يکسان بدفعات س ميشود، و ھمان پولِ  تبديل استقراضی

؛ در لزی موجود استنقطه بعنوان پول ف يک در ميکند، در نتيجه واضح است که آن
اين طلبھا، با توجه به  ؛ انباشتفقط بمثابۀ طلِب سرمايه موجوديت دارد تمام ديگر نقاط

ه رتبديل ارزش سرمايۀ کااليی و غي پيش فرض، از انباشت واقعی برميخيزد، يعنی از
ھم از انباشت واقعی که از آن  ،انباشت اين طلبھا وعنوانھا بدين گونه به پول؛ ولی

که از طريق قرِض پول ) پروسۀ توليدی جديد( ه ميگيرند و ھم از انباشت آتی سرچشم
  . وت استايانجی ميشود، متفم

شکل پول موجود يت دارد سرمايۀ استقراضی ھميشه به بادِی امردر     
٩

، بعداً  
 }پول{در اصل در آن }سرمايۀ استقراضی{که آن آن پولیپول، زيرا  بشکل طلبِ 

.                      موجود استپول واقعی نزد وام گيرنده بشکل  موجوديت داشت حاال
ھمان ميزان . دل شده استمب به نشانه ای از مالکيت، ،به طلِب پول دھنده برای وامآن 

پول . بسيار متفاوتی از سرمايۀ پولی باشد پول واقعی ميتواند بدين ترتيب نمايندۀ حجم
وقتی که ما  د،محض، چه نمايندۀ سرمايۀ تحقق يافته و چه نمايندۀ درآمد تحقق يافته باش

از طريق  شکل عمومی را در سيستم اعتبارِی پيشرفته مورد مالحظه قرار ميدھيم،
. مبدل ميشودبه سرمايۀ استقراضی به سپرده،  ، از طريق تبديلسادۀ قرض دادن عملِ 

اما در دستھای بانکدار ميتواند فقط سرمايۀ  .سپرده سرمايۀ پولِی سپرده گذار است
                                                 

٩
 – A.B  ١٨۵بانکدار تولز ، گواھیِ ٧}Twells{   :۴۵١۶ .« پول با آيا شما بعنوان بانکدار 

سپرده ھا در بانک شما » . ۴۵١٧–. «ما با پول معامله ميکنيم  -؟ معامله ميکنيد يا با سرمايه
بشکل پول  - چگونه بازپرداخت ميشوند؟  ».۴۵١٨.«بشکل پول -ميشوند؟ چگونه گذاشته

.                                                               «خير - ا را چيزی ديگری جز پول نام نھاد؟نھميتوان آ. »]۴۵١٩[«
ارزش » . قاطی ميکند« پول» را با« سرمايه » ھميشه) ٢۶جوع کنيد به فصل ر( اُورستون  

» تا آنجاييکه آن از طريق حجم پول تعيين ميگردد؛  تدرس نزد او ھمچنين بھره نام دارد،« پول
تا جاييکه از طريق تقاضا برای سرمايۀ مولد و از طريق آن سودی که ببار می « ارزش سرمايه

بسيار خطرناک " رمايهس"نام  استعمالِ » . ۴١۴٠: او ميگويد. آورد تعيين ميشود، بايد بھره باشد
ً می خروج طال از انگليس يک ت» ۴١۴٨. «است  قليل حجم پول در کشور است و اين طبيعتا

اينچنين  در بازار سرمايه اما. ( «در بازار پول ناشی شودبايست افزايش تقاضای کلی يی را 
در کشور تقليل می  نيز به ھمان ميزانی که پول از کشور خارج ميشود حجم آن« ۴١١٢).نيست
بر  اصوأل(« .ولھا ارزش بيشتری ميدھدپولی که در کشور باقی است به اين پ اين کاھشِ . يابد

 طريق محدود کردن گردش از بمثابۀ پول افزايش ارزِش پول ايجاد يک بمعنیِ  اين اساس تئوری او
کاھش در ارزش = اين افزايش ارزش پولھا  بدينصورت در مقايسه با ارزش کاالست؛ جاييکه

پول در  ثابت شده است که حجمِ  اما چون در اين ميان حتی برای خود او نيز بی ترديد. کاالست
را  ۀ گردش است که بايد ارزششيلتقليل پول بمثابۀ وس، حاال ديگر نميکند قيمتھا را تعيين ،گردش

  ).                       افزايش دھد را بعنوان سرمايۀ بھره آور و لذا نرخ بھره
توقف ميکند و خود را تا و اين ارزش افزوده شدۀ پولھای باقی مانده جريان خروج پول را م» 

ادامۀ  «.زمانيکه آن مقدار پولی که باعث ايجاد مجدد تعادل ميشود را برگشت دھد، نگه ميدارد
               .  در پائينتر می آيد تناقض گويی ھای اُورستون متعاقبأ
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بجای آنکه نزد  صندوق او بی مصرف قرار گرفتهگاوبالقوه ای باشد که در  یِ پول
   ١٠.صاحبش باشد

طبقۀ سرمايه داران پولی رشد ميکند؛ از طرفی تعداد و ثروت  ،با رشد ثروت مادی    
افزايش  ه دارانی که کناره گيری کرده اند، کسانی که از بھره زندگی ميکنند،يسرما

سيستم اعتباری تسريع شده و  ؛ و از طرف ديگر تکاملِ }Rentiers{ھاموجر ،می يابد
با  -و  غيره افزايش می يابد وام دھندگان پول، سرمايه داران مالی لذا تعداد بانکداران،

دولتی، سھام و غيره حجم اوراق بھره آور، اوراق  ،رستوسعۀ سرمايۀ پولِی قابل دست
اما از اين طريق ھمزمان تقاضای . ، ھمانگونه که قبالً توضيح داده شدرشد ميکند

که با اين } jobbers{دالالن طوريکه ،سرمايۀ پولی قابل دسترس افزايش می يابد
اگرتمام . يکننددر بازار پول بازی م ميکنند نقش تعيين کننده ای اوراق سفته بازی
در نتيجه  ،ھای واقعی بودن اوراق فقط بيانگر سرمايه گذارياي ھایخريد و فروش

صحيح بود که گفته شود که آنھا نميتوانستند بروی تقاضای سرمايۀ استقراضی تاُثير 
ً ھمان مقدار  Aھنگاميکه از اين بابت گذار باشند زيرا  اوراق خود را ميفروشد دقيقا

اما حتی اگر اوراق در . ميگذاردبه صورت اوراق  Bکند که پول را تصاحب مي
                                                 

ن سپرده بعنواھم ھستند، « پول » ھر دو بخش  :در اينجا لحظۀ پريشان فکری فرا ميرسد -١٠
بانکدارتولس . آن پولھای سپرده شده در دست بانکدار ھم طلِب پرداخت از طرف بانکدار و

آغاز   £ ١٠٠٠٠من کاسبی ام را با  »؛ اين مثالھا را ارائه ميدھد ١٨۵٧ درمقابل کميتۀ بانک در
ه ديگر را در بانک سپرد  £ ۵٠٠٠. کاال ميخرم و آنھا را در انبارم ميگذارم  £ ۵٠٠٠با . ميکنم

ھمه را بمثابۀ سرمايۀ خود مينگرم  ايناما من ھنوز. لزوم از آن برداشت کنم در موقعميگذارم تا 
از اينجا اين بحث خوشآيند  .)۴۵٢٨( « .آن بشکل پول يا سپرده موجود است £  ۵٠٠٠ھر چند 

. «بله  - خود را بشکل اسکناس به ديگری داده ايد؟ £  ۵٠٠٠پس شما » .۴۵٣١: پيش می آيد
يد؟ سپرده دار  £ ۵٠٠٠و شما ھم  »- ۴۵٣٣ -«بله  -بشکل سپرده دارد ؟ ۵٠٠٠پس او » ۴۵٣٢
اما » ۴۵٣۵-« بله  - پول؟ £  ۵٠٠٠پول دارد و شما £  ۵٠٠٠بدين ترتيب او »  ۴۵٣۴-« بله دقيقأ

 Aبخشاً ناشی است از اينکه  اين اغتشاش فکری. «خير  -پول نيست؟  دست آخر آن چيزی بجز
بکشد و به آنھا دسترسی داشته باشد  بيرون را سپرده گذاشته است ميتواند از آنھا £ ۵٠٠٠که آن 

در تمام . عنوان پول بالقوه عمل ميکنندبدين ترتيب آنھا برای او ب. داردمثل اينکه ھنوز آنھا را 
 اگر او. بين ميبردھمزمان به ھمان ميزان سپردۀ خود را از برداشت ميکند، مواردی که او از آنھا 
نه با پولھای  وام داده شده باشند لذا او بديگری و اگر پولھای او پيش از اين پول واقعی برداشت کند

از طريق  Bرا به  اگر او قرضش. ، پرداخت شده استبلکه با پولھايی که ديگری سپرده است خود
 اين چک را نزد بانک خود سپرده بگذارد و Bيک چک روی بانک خود پرداخت کند و کشيدن 

داشته باشد بگونه ايکه اين دو بانک تنھا اين چکھا را  Bبانِک  ھمچنين چکی از Aاگر بانک 
دو بار به مثابۀ پول عمل کرده اند؛ اول در دستھای  Aيجه پولھای سپردۀ شدۀ معاوضه کنند در نت

در عملکرد دوم موضوع بر . Aدر دستھای خود  را دريافت کرد؛ و دوم Aکسی که پولھای سپردۀ 
روی بانک خود و طلبھای قرضۀ بانک  Aطلبھای قرضۀ ( کردن طلبھای قرضه است  سر موازنه

A  روی بانکB (اينجا سپرده دوباره بمثابۀ پول عمل ميکند اول . بدون اينکه پولی در ميان باشد
تنھا ميتواند در موازنۀ طلب  طلِب محِض پول. بشکل پول واقعی و سپس به عنوان طلِب پول

                                                                       .  پول را بگيرد قرضه جای



 7

) در ھر صورت نه بعنوان سرمايۀ پولی(  موجود باشند اما نه آن سرمايه ای حقيقت
تقاضای جديدی برای اينچنين  تا اين اندازه لذا ھميشه ،اً نمايندگی ميکردندودکه ب

و  Bپولی يی است که قبالً اما به ھر جھت اين سرمايۀ . ندنسرمايۀ پولی يی می آفري
  .                                          در دسترس دارد Aحاال 

.AB ١٨۵نرخ تنزيل  بنظر شما آيا اين تشريح صحيحی است از آن عللی که» :  ۴٨٨۶شمارۀ  ٧
از طريق حجم سرمايۀ موجود در بازار که  }نرخ تنزيل{ بگويم که آن را تعيين ميکنند اگر من 

[  -«د مشخص ميگردد برخالف ديگر اوراق بھادار؟ در نزول بروات تجاری استفاده شو يتواندم
( پذيرد یخير بنظر من نرخ بھره توسط ھمۀ اوراق بھاداِر بسھولت قابل تبديل تاُثير م» ] :چاپمن

 ؛ اشتباه خواھد بود که مسئله تنھا به تنزيل بروات)قابل تبديل شاخص رايج باھمۀ تضمين ھای 
ديون » ] سپرده از [ « تی که تقاضای زيادی برای پول بروِی قمحدود گردد؛ زيرا و

درجۀ بااليی بوده است، و  و بروات خزانه ای ھست، ھمانگونه که اخيراً به  }consols{عمومی
ود که گفته شودکه خواھد ب اری، لذا اين بسيار نامعقولبه نرخ بھرۀ بسيار باالتری از نرخ بھرۀ تج

» ۴٨٩٠ -.«تحت تاُثير آن ميباشدآن بی تاُثير خواھد بود؛ مطمئنأ ما از بازرگانِی  معامالت دنيای
ايل دارند ، آنھايی که بانکدارھا تائيد ميکنند، در بازار ھست و مردم تموراق سالم و رايجوقتی که ا

ً بر بروات تجاری دارد که روی آنھا پول قرض بگيرند، ، مثالً من لذا اين تاُثير خود را مطمئنا
برات تجاری بدھد در  در مقابل درصد ۵انتظار داشته باشم که شخصی پولھای خود را به  منميتوان

 درصد در مقابل ديون عمومی و يا ھر چيز ديگر ۶صورتيکه ھمزمان ميتواند اين پولھا را به 
داشته باشد  اين بر ما بھمان ترتيب تاُثير ميگذارد؛ يک شخص نميتواند از من انتظار قرض دھد؛

ما » ۴٨٩٢. «درصد وام دھم ۶پولھايم را به  مدرصد تنزيل کنم اگر بتوان ۵٫۵که من بروات را به 
پوند استرلينگشان اوراق  ١٠٠٠٠يا  £ ۵٠٠٠ا ي £ ٢٠٠٠ رانی که بادر مورد سرمايه گذا

مورد تاُثير قرار پول را اساساً  بازارميخرند نميگوئيم که آنھا  بھاداری بعنوان سرمايه گذارِی ثابت
من رجوع  ديون عمومی ازمن بپرسند،« ] سپرده ای از[ »روی اگر راجع به نرخ بھره . ميدھند

 ، وناميده ميشوند} jobbers{معامله ميکنند، که دالالنميدھم به مردمی که صدھا ھزار پوند را 
ری کنند تا زمانيکه وامھای عظيمی ميگيرند يا از بازار ميخرند و لذا بايد اين اوراق را نگھدا

  «.به پول احتياج دارند ان خالص شوند؛ اين اشخاص بدين منظوربتوانند با سود از شرش
                                                                                                    

 می آيند، ھمانند ، بازارھای پول متمرکز عظيمی بوجودسيستم اعتبارات با تکامل    
بانکداران مبالغ عظيمی از . لندن که ھمزمان مرکز معامالت با اين اوراق ميباشد

ند و بدين ترتيب مله گر ميگذارارا در اختيار اين پس مانده ھای مع مايۀ پولِی عمومرس
  .رشد ميکنند اين جوجه قماربازان

                                     
 ١٨۴٨، اين را در «بطور معمول از جاھای ديگر ارزان تر است سھام بورس ل دروپ»     

چاپ  ١٨۴٨ D.C(.لردھا ميگويد مقابل کميتۀ محرمانۀرئيس قبلی بانک انگليس در 
  ).٢١٩شمارۀ  ١٨۵٧

                                                                            
خ بھرۀ ميانگين مايۀ بھره آور ثابت شد که نرپيش از اين در بحث در مورد سر    

 سود نرخ ميانگين صرف نظر ازتمام شرايط ديگر در طی ساليان متوالی از طريق
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منفعت صاحب کار که خود چيزی بجز سود منھای  }نرخ ميانگين{نهو  تعيين ميگردد
                                     .                                                              بھره نيست

اين نيز قبالً بحث شد و بعداً ھم بيشتر مورد تحقيق قرار ميگيرد که برای نوسانات     
آن بھره ای که وام دھندگان پول برای تنزيل و وامھا در  –در بھرۀ بازرگانی نيز 

بھره از  که نرخ در طی سيکل صنعتی فازی فرا ميرسد - ندجھان تجارت محاسبه ميکن
که بعداً از اين ھم در ( م خود باالتر ميرود و به سطح ميانگين خود ميرسدمميني

  .                                                          و اين حرکت پی آمديست از افزايش سود) ميگذرد
                      :                                 در ضمن در اينجا دو چيز قابل تذکر است 

ۀ يک راز نرخ بھما در اينجا ( ميماند الوقتی که نرخ بھره در طوالنی مدت با :اول 
صحبت ميکنيم که نرخ بھرۀ متوسط برای مدت طوالنی  کشور معين مثالً انگليس

توان برای وامھای طوالنی مدت نيز که مي مفروض است و خود را در بھرۀ پرداختی
مدرکی است بر اينکه نرخ  در نظر اول اين )اميد، نشان ميدھدرا بھرۀ خصوصی نآن

ً ثابت نميکند که نرخ ،سود دراين پريود باالست منفعت صاحبکار  اما اين لزوما
ً با سرمايۀ خود اين تمايز. باالست کار  آخری کم و بيش برای سرمايه دارانی که غالبا

را به  هی بخشند زيرا اينان بھررا تحقق مميکنند حذف  ميگردد؛ آنھا نرخ سود بااليی 
ما در اينجا در مورد فاِز  -النی مدتوی طامکاِن نرخ بھرۀ باال. ی پردازندخودشان م

اما . است صورِت وجود يک نرخ سود باال مسلم در -با کمبود واقعی صحبت نميکنيم
 ممکن است که اين نرخ سود باال بعد از کسر نرخ بھرۀ باال فقط در صد ناچيزی برای

اين آخری ميتواند تحليل برود در حالی که نرخ سود . منفعت صاحبکار باقی بگذارد
که آغاز } کار صاحبکار صنعتی{کانپذير است زيرا کاریاين ام. باال ادامه دارد

( فقط باسرمايۀ اعتباریدر  اين فاز در مقياس بزرگی . ه شوددگرديد بايد ادامه دا
ً سفته بازانهود باال ميتواند بعضکار ميشود؛ و نرخ س) سرمايۀ ديگران  معطوف به ،ا

يک نرخ بھرۀ باال ميتواند با نرِخ سود باال پرداخت شود . باشد }prospective{آتيه
نه   -مانه ھای سفته بازی رخ ميدھدو اين در ز -ميتواند . نفعت صاحبکاراما با تقليل م

و اين ميتواند تامدت  ،بلکه با خوِد ھمان سرمايۀ قرض شدۀ غير پرداخت شودسود  از
                                                  .زمانی ادامه يابد

که تقاضا برای سرمايۀ پولی و از آنجا نرخ بھره رشد ميکند زيرا اين اظھار: دوم
با اينکه تقاضا برای سرمايۀ صنعتی رشد ميکند و لذا نرخ بھره  ،نرخ سود باالست

                                                                                       .، يکسان نيستباالست
به حد  هتقاضا برای سرمايۀ استقراضی و از آنجا نرخ بھر ،در زمانھای بحران     

. ناپديد ميشوند تقاضا برای سرمايۀ صنعتی عمأل اکثر خود ميرسد؛ نرخ سود و با آن
رفته ميشود فقط بقصد پرداخت، برای رتق و فتق قراردادھای قرض گ در اين زمانھا

سرمايۀ استقراضی  ،رانحبعد از ب برعکس در پريودھای تجديد فعاليت .قبلی بسته شدۀ
و . برای خريد و برای تبديل سرمايۀ پولی به سرمايۀ مولد يا تجاری مورد تقاضا ست
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سرمايه دار . تقاضاست مورد طرف سرمايه داران صنعتی يا تجار در نتيجه يا از
.                                                  صنعتی آنرا در وسايل توليد و نيروی کار سرمايه گذاری ميکند

تقاضای فزاينده برای نيروی کار ھرگز در خود نميتواند دليل افزايش نرخ بھره     
 ھرگز باالتردستمزد . تعيين ميگرددتوسط نرخ سود  }نرخ بھره{ آن باشد، تا آنجاييکه

از سيکل صنعتی ميتواند يکی از  ھرچند آن در فازھای معينیسود باالترنيست  دليل
  .مدھای سود باالتر باشدپيآ

                                                                                         
ميتواند تقاضا  ،گيردويژه ای انجام ب مساعدِ  تحت شرايط اينکه بھره کشی از کار    

اما تقاضای فزاينده برای نيروی کار و لذا ھمچنين  ،برای نيروی کار را افزايش دھد
ايش نميدھد بلکه آنرا بھمان نسبت تقليل برای سرمايۀ متغير به خودِی خود سود را افز

بيشتر شود و ھمچنين  تقاضا برای سرمايۀ متغير به اين ترتيب ميتواند معھذا. ميدھد
لذا قيمت  .تقاضا برای سرمايۀ پولی و اين ميتواند باعث باال رفتن نرخ بھره گردد

کار به باالی ميانگين خود صعود ميکند، تعداد بيشتری کارگر نسبت به  نيرویِ رِ بازا
تعداد ميانگين مشغول به کار ميشوند و ھمزمان نرخ بھره افزايش می يابد زيرا تقاضا 

.                                                                 سرمايۀ پولی تحت اين شرايط افزايش می يابدبرای 
تقاضای فزاينده برای نيروی کار اين کاال را ھمانند ھمۀ کاالھای ديگر گرانتر     

دقيقاً ھمين  ميکند، قيمتش را می افزايد اما نه سود را که غالباً وابسته به ارزانی نسبی
نرخ بھره  را باال می  گرفته شده ــ ضفرتحت شرايط  ــ اما اين ھمزمان.کاال ميباشد
اگر سرمايه دار پولی بجای قرض . تقاضا برای سرمايۀ پولی را می افزايد برد زيرا

لذا آن وضعيتی که او در آن  ،دادن پولھا، خود به يک سرمايه دار صنعتی مبدل گردد
باعث  باعث افزايش سود او بلکه بھمان نسبت گرانتر پرداخت کند، نه ميبايست کار را

وضعيت کسب و کار ميتوانند چنان باشد که سود او عالرغم اينھا . کاھش آن ميگردد
اين وضعيت . پردازد نه به اين دليل که او کار را گرانتر می ھرگز اما ،افزايش بيابد
دن نرخ ييکه تقاضا برای سرمايۀ پولی را می افزايد، نقداً برای باال برآخری تا آنجا

 کسب و کار باال عيِت نامساعدِ اگر دستمزد بدليلی آنھم تحت موق. بھره کفايت ميکند
نرخ  ھد، ولیتمزد ميتواند نرخ سود راکاھش دبرود در آن صورت اين افزايش دس

.                                  باال ببرد ولی را افزايش داده،که تقاضا برای سرمايۀ پ بھره را بھمان ميزان
می نامد، فقط تشکيل شده » تقاضا برای سرمايه« باستثنای کار،آنچه که اِوِرستون     

قيمتشان را باال ميبرد، يا بخاطر  ھاتقاضا برای کاال. است از تقاضا برای کاال
يانگين صعود ميکند و يا به اين سبب که به زير ميانگين می ی مبه باال }تقاضا{اينکه
ی ھمان برا £ ١۵٠پرداخت  بهاگر سرمايه دار صنعتی يا تاجر اکنون مجبور. افتد
بجای حاال مجبورست که  ، پسبرايش می پرداخت باشد £١٠٠زان کااليی که قبالً مي

قبلی  £ ۵يد بجای با اکنون درصد ۵قرض کند و لذا با بھرۀ  £ ١۵٠،  قبلی £ ١٠٠
ا ميزان بھره ای که او بايد بپردازد افزايش می يابد زير. بھره را بپردازد £٧٫۵مبلغ

.                                                                             ته استمبلغ سرمايۀ قرض شده افزايش ياف
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الح سرمايۀ استقراضی و سرمايۀ  تمام تالش آقای اورستون در اين است که مص    
ً بر اين مبناست که اين  صنعتی را يکسان جلوه دھد در حاليکه عملکرد بانک او دقيقا

  .اختالف مصالح را به نفع سرمايۀ پولی مورد استفاده قرار دھد
، در موردی که عرضۀ آنھا  به زير ميانگين امکان دارد که تقاضا برای کاالھا    

ھمان مبلغ شايد ھم . را جذب کند از قبل یبيشتر نتواند سرمايۀ پولیِ ، تنزل کرده باشد
کميت می بايست برای ارزش کلشان پرداخت گردد، اما در ازای ھمان مبلغ،  ،کمتر

ا برای سرمايۀ پولی در اين مورد تقاض. ارزش مصرفی کمتری وصول ميشود
ند تقاضا ت، ھر چاستقراضی ھمان خواھد ماند و لذا نرخ بھره افزوده نخواھد گش

ً قيمت کاال ھا افزايش يافتهآن برای کاال به نسبت عرضۀ  .صعود کرده است ھاو نتيجتا
سرمايۀ استقراضی نرخ بھره فقط زمانی ميتواند متاُثر شود که مجموع تقاضا برای 

                                                              .رشد کند و قضيه تحت شرايط ياد شدۀ باال چنين نيست
ھمچنين ميتواند مثالً در رابطه با بد حاصلی گندم، پنبه وغيره  اما عرضۀ يک متاع    

به زير ميانگين افت کند و تقاضا برای سرمايۀ استقراضی رشد کند زيرا در اين مورد 
اھد ميشود که قيمت ھنوز به باالتر از اينھا صعود خو }speculation{تعمق قماری

 ۀعرضاين است که موقتاً بخشی از  کرد و نزديکترين وسيله برای حصول صعود آن
اما برای پرداخت کاالھای خريده شده بدون اينکه به  .ازار بازنگه داشتب به آن را

در اين . بازرگانی تھيه ميگردد« ارزیِ  اقتصاد» رسانده شوند، پول از طريق فروش 
نرخ بھره بمثابۀ پی آمِد اين  ی افزايش می يابد وحالت تقاضا برای سرمايۀ استقراض
 درآنصورت. ، ميتواند افزايش يابدرسانی به بازارمبادرت به جلوگيری مصنوعِی کاال

  .سرمايۀ کااليی االتر نشانی است از کاھش مصنوعی عرضۀنرخ بھرۀ ب
                                                                                 

آن افزايش پيدا کند  متاع ميتواند بدليل رشِد عرضۀ از جھت ديگر تقاضا برای يک    
  . شودبه زير قيمت متوسط خود فروخته  و متاع

در اين حالت تقاضا برای سرمايۀ استقراضی ميتواند ثابت مانده يا حتی کاھش يابد     
اربازانه نيز قم اما احتکار. داشتميتوان کاالھای بيشتری را زيرا با ھمان ميزان پول 

ً برای استفاده از لحظه ای مناسب برای ھدف توليميتواند پديدار گرد دی و د، بخشا
ً به انتظار افزايش در اين حالت تقاضای سرمايۀ استقراضی ميتواند . قيمت آتیِ  بخشا

ً نرخ بھرۀ افزايش يافته نشانی خواھد بو در  د از سرمايه گذاریزياد شود و نتيجتا
.                      مولداحتکار مازاِد عناصری از سرمايۀ 

ونه که آن از ما در اينجا تنھا تقاضا برای سرمايۀ استقراضی را مد نظر داريم آنگ
ر پروسۀ قبالً بحث شد که موقعيت متغي. سرمايۀ کااليی تاُثير ميپذيرد تقاضا و عرضۀ

تاُثير  رضۀ سرمايۀ  استقراضیعبازتوليد در فازھای سيکل صنعتی چگونه بر 
و  عرضهيق نرخ بھره از طر چنِد بازاریِ آن جملۀ عوامانه که ميگويد؛ در. ميگذارد
وذيانه ای با ادعای تعيين ميگردد، را اورستون بشکل م) استقراضی( سرمايه تقاضای

و . سرمايه بطور کلی برابر است، مخلوط ميکند سرمايۀ استقراضی با خود مبنی بر
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ه دار و سرمايه اش رابه را به تنھا سرماي اين راه تالش دارد که رباه خوار از
                                                                            .کندتنھاسرمايه مبدل 

اضی چيزی بجز تقاضا برای وسيلۀ يۀ استقرما، تقاضا برای سردر دوره ھای کساد    
بدين جھت . ل بعنوان وسيلۀ خريد نيستپرداخت نيست؛ اين بھيچوجه تقاضا برای پو

ايۀ ميا کمبوِد سر و صرف نظر از اينکه مازاد ،دنرخ بھره ميتواند بسيار باال برو
تقاضا برای وسايل پرداخت . در کار باشد -سرمايۀ مولد و سرمايۀ کااليی -واقعی

است، تا آنجاييکه تاجران و  پولتقاضا برای قابليت تبديل به  صرفأ
خوب  ھایبتوانند ضمانت }منظور سرمايه داران در کارھای توليدی است{توليدکنندگان

يعنی وقتی {تا آنجاييکه مورد اين نيست است،سرمايۀ پولی بدھند؛ آن تقاضا برای 
از وسايل پرداخت به  داختیپيش پريعنی تا آنجاييکه  }ضمانتھای خوب در کار نيست

، حال از ھر نوعش که باشد، را معادلبلکه ھمچنين شکل شکل پول آنھا نه فقط 
ای است که ھر دو  هھمان نکت اين .، ميدھدکه برای پرداخت کردن با آن کم دارند

. انھا دارای حق و نا حق ھستنددر مورد قضاوت در بارۀ بحر طرِف تئورِی رايج
صاحباِن ضمانتھای فقط کمبود وسايل پرداخت وجود دارد، يا تنھا به اييکه ميگويند آنھ

نی ھستند که فکر ميکنند که اين می انديشند و يا ابلھا} bona fide{درست و جدی
باشد که با کمک تکه پاره ھای کاغذی ھمۀ متقلبين  بايد در يِد و وظيفۀ بانک

. ل کنددداخت ديون مبورشکست شده را به سرمايه دارانی مستحکم و قادر به پر
زيرا در  ،فقط کمبود سرمايه وجود دارد يا زبان بازانی بيش نيستند آنھاييکه ميگويند

 مازاد واردات و مازاد توليد زياد بسببدر حجم ھای مبادله ناپذير اين ايام سرمايۀ 
اعتباری سخن ميگويند که در واقع حاال در  موجود است ، و يا تنھا از شواليه ھای

 ،برای کار کردن با آن ،به سرمايۀ بيگانه دسترسی تی قرار گرفته اند که ديگروضعي
ندارند و اکنون انتظار دارند که بانک نه تنھا در پرداخت سرمايۀ از دست رفته 

.                                   کمکشان کند بلکه ھمچنين آنھا را قادر گرداند که به کالھبرداری ادامه دھند
ل در مقابل قمست ای اين اساس توليد سرايه داری است که پول بمثابۀ شکل ارزشی    
صورِت مستقلی به خود در پول، ميبايست  ال قرار ميگيرد، يا که ارزش مبادله ایکا

ميشود که  ه ایآن ماد ،بگيرد و اين فقط به اين نحو امکانپذير است که کااليی مشخص
ً بدين نحو  ھمۀ ديگر کاالھا با ارزش آن اندازه گيری کاالی عام ميشوند و آن دقيقا

. ای ديگردر تقابل با ھمۀ کاالھ }par excellence{ميشود يعنی کااليی بتمام معنی
بخصوص در ميان کشورھای پيشرفته  ،نشان دھداين ميبايد خود را به دو جنبه 

ظيمی پول را از طرفی از طريق عمليات اعتباری و از سرمايه داری که به ميزان ع
 اتد که اعتباردر دوره ھای کسا. اعتباری جايگزين ميکنند طرف ديگر از طريق پول

ھا بعنوان يگانه کاال ند، پولھا ناگھان مطلقأ در مقابلمحدود شده يا کامال متوقف ميشو
 عمومیِ  ارزشِ  اھشِ ک و لذا .نندواقعی ارزش قد علم ميک وسيلۀ پرداخت و وجود

به شکل کامالً بی نظير  ،کاالھا، دشواری، بله حتی عدم امکان تبديل آنھا به پول يعنی
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به  را ا آنجايی پول ھستند که پول واقعیتنھا ت خود اما دوماً پولھای اعتباری. خودشان
با جريان خروج طال، عمل تبديل . کامأل جايگزين کنند ارزش اسمِی شان مبلغ

از اين . ه دار ميشودمسئل شناسايی شان با طالی واقعی ــ به پول ــ يعنی پذيريشان
ط اين تبديل اياجباری، افزايش نرخ بھره و غيره برای تضمين شر روست اقدامات

در  اند از طريق قانونگذاری اشتباه که بر مبنای تئوريھای نادرستاين ميتو. پذيری
به خورد  ن پول، اورستون و شرکاء،مورد پول بنا شده و برای ارضاء معامله گرا

پايه و اساسش ضمناً بر پايۀ خوِد . کشيده شود اده شده است، کم و بيش به افراطد ملت
تازه بدون اينکه در مورد ( تقليِل ارزش پول اعتباری. شيوۀ توليد داده شده است

وضاع تمام ا) کاراکترشان بمثابۀ پول صحبتی بميان بياوريم بر خيالیِ  صرفأضايعات 
موجوديت بی  ھا برای حفاظت ازاز اين جھت ارزش کاال. حاکم را خواھند لرزاند

نھا تا ت ان ارزش پولی اصوالً بعنو .نظير و مستقل اين ارزش در پول قربانی ميشود
ميليون پول بايد چند برای يک . ضمانت شده است ،باشندزمانی که پولھا تضمين 

ير قابل گريز است و يکی در توليد سرمايه داری غاين . بسيار ميليون کاال قربانی شود
د، زيرا وه ھای توليد قبلی اتفاق نمی افتاين در شي. از زيبايی ھای آن را تشکيل ميدھد

که آنھا بر آن حرکت ميکنند، به  نه پول اعتباری، بر آن اساس محدود نه اعتبارات و

وديت پولِی موجکار بصورت  اجتماعی تا زمانيکه خصيصۀ. کامل نميرسندت
 ـاز توليد واقعی، ظاھر ميگردد، بحرانھای پولی  خارج شیءو لذا بمثابۀ يک  ھاکاال

از جھت . غير قابل اجتناب ھستند -تشديد کنندۀ بحرانھای واقعی چه مستقل باشند و چه
بانک  ، يکهديگر اين کامالً روشن است که تا ھنگاميکه اعتبارات بانکی لطمه نخورد

و با پس  باری، حالت آشفتگی را آرام کردهموارد با افزايش پول اعت ميتواند در اين
تمام تاريخ صنعت مدرن نشان . حالت آشفتگی را شدت بخشد ،کشيدن پول اعتباری

 أموقت ، ھرگاه توازن آندر واقع فقط برای موازنۀ بازرگانی بين المللی فلز ميدھد که
اينکه بازار داخلی . دارد هالزممباشد، سازمانيافته  خورده باشد، اگر توليد داخلی بھم

فلزی ندارد بوسيلۀ تعليق باصطالح پرداخت نقدی بانک  نيازی به پول حتی حاال ھم
 وسيلۀ کمکی به تمام موارد بسيار حاد بعنوان يگانهدر  ميشود که ھای ملی نشان داده
                                 .                                                آن دستيازيده ميشود

در رابطه با دو شخص، بسيار مسخره است که گفته شود که ھر دو در مبادالت     
اگر آنھا متقابالً اعتبار . ھستند ی باالنِس پرداختِی نامساعدمتقابلشان دارا

در نتيجه واضح است که  ھمديگر باشند، }بستانکار{و اعتبار دھندۀ }بدھکار{گيرنده
 را به }ديون{بايست ماباقیديون آنھا ھمديگر را خنثی نکنند، لذا يکی از آنھا می اگر 

و اينکه اين . صادق نيست در مورد کشورھا اين بھيچوجه. باشدبدھکار ديگری 
پرداختی  باالنس مله تاُييد ميشود کهھمۀ اقتصاد دانان در اين ج توسط، نيستبدينگونه 

اش دست آخر می باشد ھر چند موازنۀ بازرگانی  بر له يا بر عليه يک ملت دميتوان
که  از موازنۀ بازرگانی متمايزاست از اين جھت باالنس پرداختی. بايست تسويه شود
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حاال آنچه که . است که موعدش در مدت معينی سر ميرسد ازرگانی ایآن موازنۀ ب
به يک انی را انجام ميدھند اينست که آنھا تمايز بين موازنۀ پرداختی و بازرگ بحرانھا

؛ و آن اوضاع معين که در آن کشوری که در بحران است و مدت کوتاه تقليل ميدھند
ن اوضاع قبأل نقدأ اينچني اين –می آيد موعد پرداخت برايش سر رسيده است بوجود 

به خارج فرستادن  اوأل. ددار مراهھ را با خود به بھم فشردگی طول مدت تسويه حساب
وش کاالھای ارسالی بھر قيمتی که شده، صدور کاالھا برای فلزھای قيمتی؛ سپس فر

ش در داخل، افزاي به ھر قيمتی و يا برای فراھم کردِن پوِل پيش پرداختشانفروششان 
حراِج اوراق بھادار بيگانه،  ،رات، کاھش در اوراق بھاداراعتبا در نرخ بھره، فسخ

کم ارزش شده، و سر  ھادارِ جلب سرمايۀ بيگانه برای سرمايه گذاری در اين اوراق ب
به آن  ھنوز اغلب ھمزمان فلز. انجام ورشکستگی که حجمی از ديون را ھموار ميکند

 در آن بروز کرده است زيرا حواله ھای کشيده شدهکشوری فرستاده ميشود که بحران 
. صورت پرداخت با فلز قيمتی ميباشد و لذا مطمئن ترين ،روی آن نامطمئن ھستند

ن وضع بدين گونه است که در رابطه با آسيا اغلب کشور ھای سرمايه عالوه بر اي
ھمينکه اين اوضاع . ند، مستقيم و يا غير مستقيم، بدھکاران آن ھستھمزمان داری

به  شروع نيز يکی د، اينديگر کشور درگير اعمال کر تاُثير کامِل خود را بر گوناگون
 هھمان پديدن کوتاه ميگردد و سر رسيد پرداخت آموعد صدور طال و نقره ميکند، 

  .            ميکند خود را تکرارمجدداً 
و قيمت نقد،  }نسيه{یبعنوان تفاوت بين قيمت اعتبار در اعتبارات تجاری، بھره،    

. در قيمت کاال وارد ميگردد ،تری از معمول داردلت طوالنی فقط ھنگاميکه برات مھ
 یاعتبار یضيح داده ميشود که ھر شخصو اين بدين نحو تو. در غير اين صورت نه

اين با تجربۀ من . [ ديگری واگذار ميکندديگر به را با دستی دريافت کرده و با دست 
، در اين شکل وارد ميشود در اينجا اما تا آنجاييکه تنزيل]. انگلس. ف -.ناسازگار است

.                                         بلکه از طريق بازاِر پول تنظيم ميگردد اين اعتبار تجاریاز طريق  نه
ا عرضه و د بنسرمايۀ پولی که نرخ بھره را تعيين ميکن یاگر عرضه و تقاضا     

نگونه که اورستون ادعا ميکند، در نتيجه بھره ند، آبود تقاضای سرمايۀ واقعی برابر
 م کاالھای مختلف را يا ھمانآيا آد می بايست ھمزمان پائين و باال باشد بسته به اينکه

مورد نظر  )مواد خام، نيم ساخته ھا، محصول تمام شده( کاال را در مراحل گوناگون
و  ٢٫۵و) ازژانويه تا سپتامبر( درصد ۴بين  نرخ بھرۀ بانک انگليس ١٨۴۴در . دارد
 ،٢٫۵از ژانويه تا اکتبر  ١٨۴۵در . درصد از نوامبرتا آخر سال نوسان داشت ٣

ميانگين قيمت برای پنبۀ  .بود در صد ۵و  ٣در ماھھای آخر بين  در صد و ٣، ٢٫٧۵
 در. بود ١٨۴۵ در .d ۴ ٨/٧ و ١٨۴۴ در .۶d ١/Orlean{ ۴{رلينبازار مکارۀ ا
بالغ  ١٨۴۵مارس  مبود و در سو عدل ۶٢٧٠۴٢انبار پنبۀ ليورپول ١٨۴۴ سوم مارس

بايست نرخ بھره در  اگر بر طبق قيمت نازل پنبه بسنجيم می. عدل ٧٧٣٨٠٠بر 
اما با سنجش بر . کم باشد، ھمانگونه که در واقع در بخش اعظم اين دوره بود ١٨۴۵

از پنبۀ . اً باال بودمتھا نسبتاً باال بودند و سود مطلقطبق نخ می بايست باال باشد زيرا قي
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سکوندا  ۴٠نخ تاب مرغوب شمارۀ  ( .d ۴ با ھزينۀ ريسندگی .d ۴ پوندی
 ٨ ده شود که برای ريسندهينخی ريس ١٨۴۵در  ميتوانست) } secunda mule{ميول

d. يا    ۵/١٠ به ١٨۴۵و اکتبر و او ميتوانست آنرا در سپتامبر بر ميداشت  خرج
۵/١١  d.  ويلی  گواھی( وند بفروشد برای ھر پ}Wylie {مالحظه کنيد را در زير  .(  

  :                                        شود تمام موضوع ميتواند بدين نحو به نتيجه رسانده    
بطور کلی  هعرضه و تقاضا برای سرمايۀ استقراضی با عرضه و تقاضا برای سرماي

 جملۀ آخری نامعقول است؛ برای سرمايه دار صنعتیھر چند اين ( يکسان خواھد بود
 یاا او ھر گز خواھان سرمايه اش است، اماز سرمايه  ، کاال شکلیتاجر يا

بدين گونه  یمخصوص یکاال نيست بلکه ھميشه فقط خواھان }as such{اينچنين
مستقل از نقش احتمالی  ،گندم يا پنبه، ميخرد و پرداخت ميکند،است، آنرا بمثابۀ کاال 

 در صورتی که ھيچ قرض دھندۀ)د گرفتھده خواھعای که آن در چرخۀ سرمايه اش ب
دارای ماشين  }پولھا{رض دھنده بجای آنھاق انِ پولی وجود نداشت، و اگر سرمايه دار

، ھمانگونه که برای خانه ھا رخ ميدھد، خام و غيره بودند و اين چيزھا راآالت، مواد 
به وام يا اجاره  بخشی از اين چيزھا ھستند،به سرمايه داران صنعتی که خود صاحب 

اجزاء  ۀاينچنين شرايطی ميتوانست عرضۀ سرمايۀ استقراضی با عرض تحت. ميدادند
در نتيجه  اما اين. کاال به تاجر يکی باشد به سرمايه دار صنعتی  يا عرضۀ توليدی

آغاز کامالً وابسته است که تقسيم سود مابين وام گيرنده و وام دھنده در  کامالً آشکار
سرمايه ای که متعلق رابطۀ بين آن سرمايه ای که استقراضی است با آن  خواھد بود به
 .                   آن است به بکار گيرندۀ

»  نرخ بھره بر حسب) عملکرد بانک  ١٨۵٧(  }Weguelin{آقای وگوئلين بزعم    
است برای حجم  آن فقط نشانی» ):٢۵٢( تعيين ميشود «حجم سرمايۀ غير فعال

؛ بعدھا اين سرمايۀ غير )٢٧١( «سرمايۀ غير فعالی که جويای سرمايه گذاری است
» اين را اينچنين می فھمد و او) ۴٨۵(خوانده ميشود « يۀ معلق سرما» فعال به نام 
بانک انگليس و ديگر پولھای رايج در کشور؛ مثالً اسکناسھای بانکھای  اسکناسھای

من ذخيره ھای بانکھا را ھم .  . .ار سکه ای که در کشور موجود است شعبه و آن مقد
عدھا ھمچنين شمشھای و ب)  ۵٠٢ ٫ ۵٠٣( « جزو سرمايۀ معلق بشمار می آورم

ُ  بدين قرار ھمين وگوئلين ميگويد که بانک انگليس). ۵٠٣(طال ثير بسزايی برروی تا
 در واقع بزرگترين بخش از» )بخوان بانک انگليس(«ما» بھره در زمانھايی که  نرخ

آقای  دارد؛ در حاليکه بنابر اظھار) ١١٩٨(«سرمايۀ غير فعال را در دسترس داريم
.                                                    «محلی برای سرمايه نيست» ، بانک انگليسدر باال اورستون

                                                                                    :وگوئلين ادامه ميدھد
. موجود در کشور کنترل ميشود به عقيدۀ من نرخ تنزيل از طريق ميزاِن سرمايۀ غير فعالِ »     

مقدار سرمايۀ غير فعال توسط ذخيرۀ بانک انگليس که عمالً ذخيره ای فلزی است، نمايندگی 
ذخيرۀ فلزی برداشته ميشود، ميزان سرمايۀ غير فعال در کشور کاھش يافته  از لذا وقتی که. ميشود

  )١٢۵٨(  «زايش می يابد ِش آنچه که باقی مانده است افو در نتيجه ارز
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  :استوارت ميل ميگويد. ج

                                                                              
ھر کاری  اخت ديون مجبور استبانکی اش برای پردبانک برای قادر نگه داشتِن شعبه »     

، را می بيند برای پر کردن ذخيرۀ آن شعبه انجام دھد؛ و نتيجتاً ھنگاميکه که دورنماِی سيل خروج
يا اوراق  نمايد،ناچار است که ذخيرۀ خود را تضمين کند و شروع به محدود کردن تنزيلھايش 

         .                                      «بھادار را بفروشد
. ھا ذخيره برای سپرده ھاستتا جاييکه فقط شعبۀ بانکی مد نظر است، ذخيره تن    

توجه عمل کند بدون  شعبۀ بانکی بايد تنھا بصورت بانکدارش بعقيدۀ اورستون و قماش
مستقل از ( اما در دوره ھای کمبود واقعی مُوسسه. «خودکار» به انتشار اسکناسِ 

مراقبت شديدی روی ) که تنھا شامل اسکناس است یبانک ذخيرۀ موجود در شعبه
. ذخيرۀ فلزی اعمال ميکند و اگر نخواھد ورشکسته شود می بايستی ھم که چنين کند

اسکناسھا ھم تحليل  چون به ھمان درجه ای که ذخيرۀ فلزی محو ميشود، ذخيرۀ
ً از طريق قانون بانک اش دميرود، و ھيچ ر کس بھتر از آقای اورستون که دقيقا

  .  نمی بايست از اين مطلع باشد انه ترتيب داده،زيرک اين را اينچنين ١٨۴۴
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 ٣٣فصل

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  سرمايه؛ کارل مارکس ٣٣جلد سوم، بخش ششم، فصل 

  تايپ و تنظيم؛ سايت کمونيستھای انقالبی
  فرخی.مترجم؛ ف

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  وسيلۀ گردش در سيستم اعتباری                               
 
زياد  اين توضيح دھندۀ اين است که چرا فشار. تنظيم کنندۀ برزگِ سرعِت گردش اعتبار است» 

 the currency theory reviewed («.کامل گردشاست با يک  منطبق أبازار پول عموم روی
   ). ۶۵صفحۀ   

از يک طرف ھمۀ روشھايی که باعث صرفه جويی . اين بايد دوگانه درک شود        
اما از طرف ديگر ميتوان يک . در وسائل َدَوران ميشوند، بر اساس اعتبارات ھستند

 Bآنرا امروز بعنوان پرداخِت يک برات به  A. فرض گرفت پوندی را ۵٠٠اسکناس 
اين يکی باز ھم ھمان  ،سپرده ميگذارد شآنرا در ھمان روز نزد بانکدار Bميدھد؛ 

پردازد، بانک به بانک خود می آنرا  Cتنزيل ميکند؛  Cبرای  با آن روز يک برات را
ی که اسکناس در اينجا با سرعت .به دالل سفته ميدھد و غيره آنرا بمثابۀ پيش پرداخت

با آن سرعتی  ،يا پرداختھا بخدمت گرفته ميشود ھاآن گردش ميکند و برای خريد
دوباره و دوباره در شکل يک سپرده به شخص باز  }اسکناس{ ميانجی ميشود که آن 

يی محض در وصرفه ج. ميگردد و مجدداً به صورت وام به ديگری منتقل ميشود
 }clearing house{تھاتری متکامل خود در مؤسسات ش در شکل کامالً وسيلۀ گرد

محِض برواِت موعد سررسيده و عملکرد مسلط پولھا بمثابۀ  نمايان ميگردد، در مبادلۀ
متاثر  مجددأ اين بروات خودِ  اما وجودِ . زادبرای ھموار سازي ماتنھا وسائل پرداخت 

. به ھمديگر ميدھند متقابأل و تجار عتباری است که سرمايه داران صنعتیاز ااست 
دتھا و بدنبال آن اگر اين اعتبار کاھش يابد، تعداد بروات نيز کم ميشود بويژه طوالنی م

که  صرفه جويانه و اين اقتصاد .سازی نيز از کارکرد باز می ايستداين شيوۀ ھموار
و تماماً بر مبنای عملکرد پول بعنوان وسيلۀ  شتن پول از معامالتمتشکل است از بردا

بغير از ( است، ميتواند اتمتکی به اعتبار بنوبۀ خودرداخت قرار دارد، چيزی که پ
: فقط از دو نوع باشد) تمرکز سازِی اين پرداخت ھامتکنيک کم و بيش تکامل يافتۀ 

داری يا نزد ھمان بانک که مود شده توسط بروات و چک ھا،نديوِن قرضۀ متقابل، 
بی به حساب ديگر منتقل ميکند، يا اينکه ن را تنھا از حساود که دينميشو يکسان
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ميليون بروات در  ٨−١٠تمرکز.  ١١ی مختلف آنھا را متقابالً ھموار ميکنندرھاابانکد
 }Gurney{، گورنی}Overend{دستھای يک دالل سفته بطور مثال شرکت آوراِند

 .سازی بودلِی مقياِس اين ھموارو شرکاء، يکی از مھمترين حربه ھا برای توسعۀ مح
نجاييکه حجم کمتری از آن برای تا آ ،از طريق اين صرفه جويی کارآيِی وسيلۀ گردش
از طرف ديگر سرعت پولھايی که  .موازنۀ حسابھا احتياج است، افزايش می يابد

کامالً ) ميشوداز اين طريق نيز صرفه جويی ( بعنوان وسايل گردش در جريانند
ِی پرداختھا تا آنجاييکه  نين به پيوستگبه جريان خريد و فروش و يا ھمچ دارد بستگی

و  اعتبارات سرعت گردش را وساطت کرده اما. پی در پی به پول انجام ميگيرند
را به  يک قطعه پول ميتواند مثالً فقط پنج  َدَوران. افزايش ميدھد آنرا ازاين طريق

ۀ ابزار بتنھا به مثا ماند ــاجرا درآورد و مدت زمان طوالنی تری را نزد ھر شخص ب
از  Bخرد، ب B، صاحب اصلی آن، از Aوقتی که  گردش بدون دخالت اعتبارات ــ

C ،C  ازD ،D  ازE ،E  ازF  انتقالش از يکی به ديگری فقط از يعنی وقتی که 
بصورت  Aپولی را که از  Bاما وقتی که . افتدبي طريق خريد و فروش واقعی اتفاق 

و اين يکی از طريق تنزيل  نکدارش ميگذارد،نزد بابه سپرده  پرداخت دريافت کرده
آنرا نزد بانکدارش به سپرده  Dميخرد،  Dکند، و اين از منتقل مي Cيک برات آنرا به 

 خريداری ميکند، در نتيجه حتی Fقرض ميدھد که او ھم از Eميگذارد و اين آنرا به 
اعتباری عمليات  تنھا از طريق) وسايل خريد( محض سرعتشان بعنوان وسايل گردش

، سپرده Cنزد بانکدارش و تنزيل اين يکی برای  B سپرده گذاریِ : ميشود وساطت
، يعنی از طريق چھار عمليات Eنزد بانکدارش و تنزيل اين يکی برای  D گذاریِ 
بدون اين عمليات اعتباری ھمان قطعه پول نميتوانست در زمان داده شده پنج . اعتباری
اين از دستی به دست ديگر شدن بدون دخالت خريد  .ندلی را به انجام برسااخريد متو

ی به از يک آن در اينجا انتقال -بصورت سپرده و از طريق تنزيل -و فروش واقعی
  .است شدت بخشيده ديگری را در يک سری از معامالت واقعی

قبالً ديديم که چگونه يک و ھمان اسکناس ميتواند سپرده ای را نزد بانکداران     
ا نزد ھمان بانکدار به ھمان صورت ميتواند سپرده ھای مختلف ر. کيل دھدمختلف تش

                                                 
  ادامه در زيرنويس صفحۀ بعد: ميانگين تعداد روزھايی که يک اسکناس در گردش می ماند  -  ١١

 
 ١,٠٠٠£ ٥٠٠-٢٠٠£ £ ٢٠ – ١٠٠ ١٠£ ٥£ سال
٢٢ ٣١ ٢٠٩ ٢٣٦ ? ١٧٩٢ 
١٣ ١٨ ١٢١ ٢٣٧ ١٤٨ ١٨١٨ 
٨ ١٢ ٣٤ ٧١ ٧٩ ١٨٤٦ 
٧ ٩ ٢٧ ٥٨ ٧٠ ١٨٥٦ 

 
،  «در گزارشات مصوبات بانک»گردآوری شده توسط مارشال، صندوق دار بانک انگليس،( 

١٨۵٧  ،II  ٣٠١،  ٣٠٠، مالحظات صفحۀ (  
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 Bگذاشته يک برات را برای  به سپرده Aبا آن اسکناسی که  بانکدار. تشکيل دھد
که  یھمان اسکناس را نزد ھمان بانکدار Cپرداخت ميکند و  Cبه  Bنزول ميکند، 

  .کرده بود به سپرده ميگذارد صادررا نآ
  

                                                 *********  
    

ثابت شد که حجم ) ٢، IIIفصل  ١ جلد( در ارتباط با گردش پول سادهبيش از اين     
ً در گردش با پيش فرض سرعت گردش و صرفه جويی در پرداختھا، از  پول واقعا

برای گردش  ھم ھمان قانون. قيمت کاالھا و حجم معامالت تعيين ميگردد طريق
  .اسکناس صادق است

تا جاييکه در  در ھر سال بانک انگليس ھایاسکناس ساالنۀ تعداد متوسطِ در جدول ذيل 
اسکناسھای  ،یپوند ١٠و  ۵ ھایاسکناسيعنی مبالغ  ثبت شده است، دست عموم بودند

درصدی  پوندی در ضمن ٢٠٠−١٠٠٠درشت  و در اسکناسھای یپوند  ٢٠−١٠٠
  .دنھر کدام از اين ستونھا تشکيل ميدھ که را از کل گردش

  .شده است حذفمبالغ به ھزار است يعنی سه رقم آخر 
 اسکناسھای سال

£١٠−۵ 
 اسکناسھای %

£٢٠−١٠٠ 
 اسکناسھای %

£٢٠٠−١٠٠٠ 
 

 کل %

٢٠,٢٤١ ٢٦.٠ ٥,٢٥٣ ٢٨.٣ ٦,٧٣٥ ٤٥.٧ ٩,٢٦٣ ١٨٤٤ 
٢٠,٧٢٢ ٢٣.٨ ٤,٩٤٢ ٢٩.٣ ٦,٠٨٢ ٤٦.٩ ٩,٦٩٨ ١٨٤٥ 
٢٠,٢٨٦ ٢٢.٦ ٤,٥٩٠ ٢٨.٥ ٥,٧٧٨ ٤٨.٩ ٩,٩١٨ ١٨٤٦ 
١٩,١٥٥ ٢١.٢ ٤,٠٦٦ ٢٨.٧ ٥,٤٩٨ ٥٠.١ ٩,٥٩١ ١٨٤٧ 
١٨,٠٨٥ ٢٣.٨ ٤,٣٠٧ ٢٧.٩ ٥,٠٤٦ ٤٨.٣ ٨,٧٣٢ ١٨٤٨ 
١٨,٤٠٣ ٢٤.٣ ٤,٤٧٧ ٢٨.٥ ٥,٢٣٤ ٤٧.٢ ٨,٦٩٢ ١٨٤٩ 
١٩,٣٩٨ ٢٤.٠ ٤,٦٤٦ ٢٨.٨ ٥,٥٨٧ ٤٧.٢ ٩,١٦٤ ١٨٥٠ 
١٩,٤٧٣ ٢٣.٤ ٤,٥٥٧ ٢٨.٥ ٥,٥٥٤ ٤٨.١ ٩,٣٦٢ ١٨٥١ 
٢١,٨٥٦ ٢٦.٨ ٥,٨٥٦ ٢٨.٢ ٦,١٦١ ٤٥.٠ ٩,٨٣٩ ١٨٥٢ 
٢٢,٦٥٣ ٢٤.٥ ٥,٥٤١ ٢٨.٢ ٦,٣٩٣ ٤٧.٣ ١٠,٦٩٩ ١٨٥٣ 
٢٠,٧٠٩ ٢٠.٥ ٤,٢٣٤ ٢٨.٥ ٥,٩١٠ ٥١.٠ ١٠,٥٦٥ ١٨٥٤ 
١٩,٧٩٣ ١٧.٥ ٣,٤٥٩ ٢٨.٩ ٥,٧٠٦ ٥٣.٦ ١٠,٦٢٨ ١٨٥٥ 
١٩,٦٤٨ ١٦.٩ ٣,٣٢٣ ٢٨.٧ ٥,٦٤٥ ٥٤.٤ ١٠,٦٨٠ ١٨٥٦ 
١٩,٤٦٧ ١٦.٧ ٣,٢٤١ ٢٨.٦ ٥,٥٦٧ ٥٤.٧ ١٠,٦٥٩ ١٨٥٧ 

  
 )VIXX  ،١٨۵٨ص  .A.B(  

                                                                          
ً از      افت کرده ھرچند ١٨۵٧تا  ١٨۴۴مجموع کل اسکناسھای در گردش محققا

، به باالی دميشوشان داده ن، که از طريق صادرات و واردات تجاری کسب و کار
از £ ١٠تا  ۵خرِد  ھایھمانطور که ليست نشان ميدھد، اسکناس. دوبرابر رسيده است
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و اين درست  .افزايش يافتند ١٨۵٧در £ ١٠۶۵٩٠٠٠به   ١٨۴۴در £ ٩٢۶٣٠٠٠
برعکس اسکناسھای با مبالغ . آنزمان در افزايش شديد گردش طالمترادف بود با 

در £   ٣٢۴١٠٠٠به £  ۵٨۵۶٠٠٠از  -دکمتر ميشون) £١٠٠٠تا   ٢٠٠از ( درشت
اين بدين نحو . دو و نيم  ميليون پوند استرلينگی   يعنی يک کاھِش بيشتر از.  ١٨۵٧

                                                                                    :توضيح داده ميشود
سھامی را در ترتيبات مؤسسات تھاتری  خصوصِی لندن بانکھای دارانبانک ١٨۵۴در ژوئن »  

مبادلۀ . پذيرفتند و کوتاه زمانی پس از آن نقل و انتقال بانکی در بانک انگليس انضمام داده شد
حاال از طريق حسابھايی که بانکھای مختلف در بانک  ۀ چکھا و براتھا بصورت تھاترروزان

ابقاً ھا سدارن اسکناسھای درشتی که بانکمتعاقب اين سيستم، آ. انگليس دارند به اجرا در می آيند
)                                     A.B ١٨۵٨ص .V( « . ديگر لزومی نداشتندميکردند  استفادهبرای تصفيۀ حسابھايشان 

ا ميتوان تقليل يافته رميزانی استفاده از پول در بازرگانی بزرگ به حد اقل  هبه چ    
اپ رسيده و به کميتۀ بانک چبه  ١٠٣يادداشت  IIIفصل I جلداز روی جدولی که در 

، يکی از بزرگترين بنگاھھای ءو شرکا }Dillon{، ديلون}Morrison{ريسونوم
از آنجا ھا را الاز انواع کا ذخيره اشخرد ميتواند ھمۀ  معامله گرلندن که يک 
                          .ديد ،ارائه شد ،خريداری کند

شرايط ديگری  ١٧۴١، شمارۀ ١٨۵٧، A.Bنيومارک در مقابل . و گزارشطبق     
پستی تمبر : تنداشرفه جويی در وسايل گردش دخالت ددر ص ھمچنين نيز

خالصۀ کالم بھبود وسايل  ،، تلگرافھا آھن ، راه}penny postage{ارزان
ً با ھمان اسکناِس در گردش، تجارتی پنج ارتباطی؛ بدين ترتيب انگليس ميت واند تقريبا
 معلوِل پس کشيدنِ اين در ضمن به درجۀ بااليی . تا شش بار بزرگتر داشته باشد

در اينجا توضيح  مارکنيو. از گردش نيز بوده است£  ١٠تر از تشکناسھای دراس
 ھایسکناسا جائيکه ،و ايرلند در اسکاتلند گردش اسکناس اينکه ایبر طبيعی يی را
. ( يابدرصد افزايش داشته است، را می د ٣١، تقريباً ندستھدر گردش  نيز يک پوندی

اسکناسھای  نضمام، باانگليس در گردش اياالت پادشاھی ھایکل اسکناس. ) ١٧۴٧
 ٧٠= گردش طال ). ١٧۴٩( دنميليون پوند استرلينگ باش ٣٩بايد بالغ بر  ،يک پوندی

- ١٨٣۴گردش اسکناس در  در اسکاتلند). ١٧۵٠(ميليون پوند استرلينگ 
£ ۴٠۵٠٠٠٠ ــ١٨۵۴و در £  ٣٠٢٠٠٠٠ – ١٨۴۴، در £ ٣١٢٠٠٠٠٠

  ).                                                                                           ١٧۵٢(بود
اسکناس   ۀانتشار دھند بھيچوجه در يد بانکھایاست که اين  واضح ھم ھمينجا تا    

نيست که تعداد اسکناسھای در گردش را افزايش دھند تا زمانيکه اين اسکناسھا در ھر 
غير در اينجا صحبت اصالً بر سر پول کاغذی [ با پول باشندمعاوضه قابل زمانی 

نھا آنجايی ميتوانند وسيلۀ گردش غير قابل تبديل ت اسکناسھایقابل تبديل نيست؛ 
، ھمانگونه که بطور مثال پشتوانه شونددولتی  اتعتباری شوند که از طريق امعمو

ولت قرار داز اين طريق آنھا زير چتر قانون پول کاغذی . االن در روسيه رخ ميدھد
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نشان . سکه:  C، ٢،  IIIفصل  I جلد.( اين توضيح داده شد ميگيرند، که پيش از
                                 ]                                           انگلس. ف–) ارزش

حجم اسکناسھای در گردش از احتياجات کار و کاسبی متابعت ميکند و ھر     
چون در انگليس اين فقط . اسکناس زائدی درجا به صادرکننده اش باز پس ميرود

گردش عمومی بعنوان وسيلۀ پرداخت قانونی  در اسکناسھای بانک انگليس است که
 بی اھميتفقط محلی و  ا در اينجا می توانيم از گردِش اسکناسِ موجود است، لذا م

                                                                                          .صرف نظر کنيم شعبهبانکھای 
چنين اظھار نظر  C.B. ١٨۵٨ ،رئيس بانک انگليس، در مقابل}Neave{نيوآقای 

   :نديکم
، اتخاذ ميکنيدشما  که  ھر مقياسی که صرف نظر از يدئشما ميگو» :)سئوال(٩۴٧شمارۀ     

بنظر  عادیتحت شرايط   -باقی ميماند؟ £  ٢٠٠٠٠٠٠٠يعنی تقريباً  ،اسکناسھای نزد مردم ھمان
ظ. داشته باشد £ ٢٠٠٠٠٠٠٠احتياج به تقريباً  مصرفی مردم می آيد که عادات  دوره ایِ ات لح

. افزايش پيدا ميکند ديگر نيز ١۵٠٠٠٠٠يا  ١٠٠٠٠٠٠ در آنھا وجود دارد که در سال ويژه ای
 «، ميتوانند آنرا ھميشه نزد بانک انگليس بدست آورندبخواھندکه اگر مردم بيشتر  اعالم کردممن 

به شما اجازه نميدھند که حجم  }panic{اضطراب ھراس و شما گفتيد که مردم در حالت» .٩۴٨ -
من فکر ميکنم که  -را کاھش دھيد؛ من از شما ميخواھم که در اين مورد توضيح بدھيد؟  اسکناسھا
رند؛ و تا اضطراب مردم کامالً اين امکان را دارند که اسکناس بدست آوھراس و   در لحظۀ

رده و اسکناسھا را از استفاده ک مسئوليتدارد، مردم ميتوانند از اين  مسئوليتھنگاميکه بانک يک 
ً  ».٩۴٩ -.«سترداد کنندا بانک وسيلۀ £  ٢٠٠٠٠٠٠٠آيا بنظر ميرسد که در ھر زمانی تقريبا

ميتواند . به اسکناس نزد مرم؛ اين نوسان دارد£  ٢٠٠٠٠٠٠٠ -پرداخت قانونی مورد نياز باشد؟ 
و غيره باشد؛ اما بطور ميانگين ميتوان گفت £  ٢٠٠٠٠٠٠٠ ،£ ١٩٠٠٠٠٠٠، £ ١٨۵٠٠٠٠٠

                    « .£ ٢٠٠٠٠٠٠٠تا £  ١٩٠٠٠٠٠٠از 
      Commercial Distress  موردتوماس توک در برابر کميتۀ لردھا در  گواھیِ 

                                                     :٣٠٩۴شمارۀ  ) D.C ١٨۴٨/ ۵٧(  }بازرگانی مضيقۀ {
زياد کند  خود اردۀبه  ست مردمدر دکه حجم  گردشش را بانک ھيج قدرتی در اين مورد »      

 یتاعملي د مردم کاھش دھد،البته نه بدونندارد؛ اما اين قدرت را دارد که حجم اسکناسھا را نز
  «                                                                     .خيلی شديد

ه است، غير ر بودتينگھام بانکداسال در نا ٣٠که  }J.C.Wright{رايت.ث.ج    
مقدار بيشتری اسکناس را از آنچه  قادر باشند زمانی بانکھای ايالتی ممکن بودن اينکه

در جزئيات بحث ميکند؛ و بعد از آن در  نگه دارند، که مردم الزم و تقاضا دارند،
   :                         ٢٨۴۴شمارۀ ) D.C ۵٧/١٨۴٨(مورد اسکناسھای بانک انگليس اينچنين ميگويد

روی بانک انگليس ھست يا نه؟؛ اما ھر مازاِد » )روی چاپ اسکناس( «نميدانم که آيا کنترلی»     
          «     .ميگيرد بخود گردشی به سپرده ھا انتقال می يابد و در نتيجه نام ديگری

ً فقط کاغذ گردش  }پول کاغذی{ھمين نيز برای اسکاتلند صادق است جاييکه تقريبا
اسکاتلنديھا » پوندی استفاده ميشود و  يکمانند ايرلند اسکناس ھنجا آميکند زيرا در 

رئيس يکی از بانکھای اسکاتلندی، اعتراف  }Kennedy{ِکنِدی« .طال ھستندمتنفر
بر اين » ، و او محدود نمايندستند گردش اسکناسشان را ميکند که بانکھا حتی نميتوان
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نياز به اسکناس يا طال  برای اجرايشان که تا ھنگاميکه معامالت داخلی يی ھست کهاعتقاد است 
می بايستی يا از طريق درخواست از سپرده گذارانشان و يا به ھر شکل ديگری  دارانبانک ميباشد،

 اسکاتلند بانکھای . . . امالت نياز دارند تھيه نمايندکه شده، آن مقدار از وسائل گردش را که اين مع
ھمان منبع ( ميتوانند معامالتشان را محدود سازند اما نميتوانند وسايل گردش شان را کنترل نمايند

                            ).٣۴۴٨، ٣۴۴۶شمارۀ 
، رئيس بانک اتحاد اسکاتلند، ميگويد، ھمان }Anderson{نبه ھمين نحو آندرس    

بيش  انتشار »] بين بانکھای اسکاتلند[ «ل بآيا سيستم با معاوضات متقا» :  ٣۵٧٨منبع شمارۀ 
گيرِی قوی تری از سيستم پيشه؛ وسيلۀ لب - از حد نزد بانکھايی منفرد را پيشگيری ميکند؟

که در واقع ھيچ ربطی به اين ندارد، ولی تضمين ميکند که ( «معاوضات نيز موجود است
و آن ھمين عمل معمولِی » )نداسکناسھای ھر بانک منفردی بتوانند در تمام اسکاتلند گردش کن

دارند يک حساب بانکی ھم دارند که  یداشتِن يک حساب بانکی است؛ تمام کسانی که اصوالً پول
ً ھر روز آن پولھايی را که آن آن ميگذارند، طوريکه وقتی کار و کاسبی روزانه  راحتياج ندارند د ا

                                  .«خارج از بانکھا نيست تعطيل شد، ھيچ پولی بجز آنکه مردم در جيب ھايشان دارند در
جعه شود به اظھارات مک ادق است، مراھمين نيز برای ايرلند ص

 يالتیِ رئيس بانک ا }Murray{موری رئيس بانک ايرلند و }MacDonnel{دانل
  .                            ايرلند در مقابل ھمان کميته

زان يبانک انگليس است به ھمان م ارادۀانی که گردش اسکناس مستقل از زبه ھمان مي
اسکناسھا را تضمين  پذيریِ ک که تسعيرنيز از موقعيت ذخيرۀ طال در زير زمين بان

  .                                                                                    ميکند مستقل است
ۀ فلزی گنجينبود و £  ٢٠٩٠٠٠٠٠اسکناِس در گردش بانک انگليس  ١٨۴۶سپتامبر  ١٨در » 

£  ٢٠٨١۵٠٠٠اسکناس در گردش بالغ بود بر  ١٨۴٧آپريل  ۵بود؛ و در £  ١۶٢٧٣٠٠٠بانک 
طال صادرات شده بود  شش ميليون اين کامالً واضح است که  . . . £١٠٢۴۶٠٠٠فلزی  ۀگنجين و

» }J.G.Kinnear{کينير. گ. ج( « .شور ايجاد شودبدون اينکه محدوديتی در وسايل گردش ک
  )        ۵ص  ١٨۴٧لندن «  }The crisis and the currency{و پول رايج بحران

بديھی است که اين فقط در اين شرايطی که امروزه در انگليس حاکم است صدق     
پ ۀ ديگری را بين چاميکند تازه اينجا نيز فقط تا زمانی که قانونگذاری ضابط

  .                                                                     ۀ فلزی مقرر نکرده باشدگنجيناسکناس و 
 کار و کاسبی است که برروی کميت پولھای در گردش خودِ  پس اين فقط احتياجات    
وجه نوسانات نوبتی مورد ت ست کهتازه اينجا .تأثير گذار است ــ و طالاسکناسھا  ــ

قرار ميگيرند که ھر ساله، صرفنظر از اينکه وضعيت عمومِی کسب وکار چگونه 
 .سال گذشته اينگونه بوده ٢٠باشد، خود را تکرار ميکنند، در 

                                                                                         
را بخود  است در حاليکه در ماه سوم حد متوسط گردش در يک ماه زياد و در ماه ديگر کم» 

 )١۶۵٠، شمارۀ ١٨۵٧ B.Aنيو مارش .( «ميگيرد
                                   

از بانک انگليس به  ،اکثراً به طال ،بدين گونه در آگوست ھر سال چند ميليونی    
؛ اشِت خرمنبردگردش داخلی انتقال داده ميشود، بيشتر بخاطر پرداخت ھزينه ھای 
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موضوع اصوالً بر سر پرداخت دستمزد است، اسکناسھای بانک در  در اينجا چون
در پايان سال اين پولھا دوباره بطرف . اين مورد کمتر برای انگليس قابل استفاده اند

تقريباً فقط اسکناسھای پوندی  }سکه{در اسکاتلند بجای ليرۀ زر. اند جريان يافتهبانک 
ً در اينجايافت ميشوند؛ نتيج ميليون،  ۴تا  ٣ن نحو با اگردش اسکناس به ھم نيز تا

ً دو بار در سال در ماه مه و نوامبر، گسترش دا ده ميشود؛ بعد از گذشت تنھا مشخصا
ً بپايان  جريانروز  ١۴ .( ميرسدبازگشت شروع ميشود و بعد از يک ماه تقريبا

).                                      ٣۶٠٠ – ٣۵٩۵شمارۀ ]  ١٨۴٨/  ١٨۵٧ .C.D [آندرسون، ھمان منبع
از  یبانک انگليس نيز ھر سه ماه نوسانی لحظه ای را بمثابه پيامدگردش اسکناس     

ی، از سر ميگذراند، ، يعنی بھرۀ قرضه ھای دولت«سودھای سھام» پرداخت سه ماھۀ
م ومعسوی ه ميشوند و بعد دوباره بکشيدنخست از گردش بيرون  ھاجاييکه اسکناس

اظھار  }Weguelin{وگولين. فرستاده ميشوند؛ اما آنھا بسيار سريع بازگشت ميکنند
که نوسانات ايجاد شده در گردش اسکناس از اين ) ٣٨شمارۀ  ١٨۵٧ .B.A(ميدارد

در صورتيکه آقای چاپمن از شرکت معروف . ميليون ميشود ٢٫۵طريق بالغ بر 
ل ايجاد وتخمين ميزند که اين اختالل که بدين گونه در بازار پ ءورنی و شرکاآوِرند، گ

  .                                                                                 ميشود بسيار بزرگتر از اينھا باشد
سھام از  سود ھای برای پرداخت از درآمدھای دولتی £ ٧٠٠٠٠٠يا   £  ۶٠٠٠٠٠وقتی که » 

 .B.A. ( « گذارد در اختيارا در اين فاصله ی باشد که اين مبلغ رسکشود بايد  برداشتهگردش 
                                                                 ).۵١٩۶، شمارۀ ١٨۵٧

آن نوسانات در حجم وسايل گردشی که متناسب با فازھای مختلف سيکل صنعتی 
اجازه بدھيد که در اينجا به اظھارات . ندمھمتر و طوالنی مدت تر، بسيار ھستند

ترمی از ھمان شرکت گوش فرادھيم،  ساموئل گورنِی شريک ديگر و مح  عض
ن   ):٢۶۴۵، شمارۀ ١٨۴٨/  ١٨۵٧ .C.D (انجم

. £ ٢٠٨٠٠٠٠٠بر  بود بالغ نزد عموم يزان اسکناسھای بانکیم» )١٨۴٧(«در پايان اکتبر »     
اين به سبب ترس از . دسترسی به اسکناسھای بانکی در بازار پول بسيار مشکل بود دورهدر اين 

در حال . بود ،، نتوان به آن دست يافت ١٨۴۴آنکه، در نتيجۀ محدوديت در قانون بانکِی سال 
است؛ £  ١٧٧٠٠٠٠٠بالغ بر  . . . عمومحجم اسکناسھای در دست » ) ١٨۴٨مارس ( «اضر ح

ھيچ . احتياج است موجود است زرگانی يی وجود ندارد؛ خيلی بيشتر از آنکهبا ھشدارگونه  اما ھيچ
تری اسکناس از آنچه که الزم دارند، بيشدر لندن يافت نميشود که حجم  ، ھيچ صرافیداریبانک

خارج شده از تصدِی بانک انگليس برای .  . .حجم اسکناسھای « ٢۶۵٠ –. «نداشته باشند
وضعيِت جھاِن مبادالت . .  .است، اگر ھمزمان به  يی مال ناکافیکا انگرمايوضعيت فعال گردش ن
 نزد عمومت به حجم گردشی کنونی ی که ما نسبتاحساس زياد» ٢۶۵١ -.«و اعتبارات توجه نگردد

در موقعيتی با قيمتھای . داريم، بخش زيادی بسبب وضعيت کنونی مان با اين کساد شديد می باشد
  .«خواھد داد تضييقبه ما احساس £  ١٧٧٠٠٠٠٠   باال و تب مبادالتی، اين

                                               
 پيش پرداختھاان بر گشِت تازمانيکه وضعيت کسب و کار به نوعی است که جري[ 

در معرض تکانھای شديد قرار  اتکه اعتبار ين معنیبد بطور منظم انجام ميگيرد
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داران با احتياجات سرمايه  مطابقتبسادگی در  گردش ط و انقباضنميگيرد، انبسا
 عمدهحد اقل در انگليس در معامالت يکه طال ئآنجا زا. صنعتی و تجار قرار دارد

 ،، صرف نظر از نوسانات فصلیمورد مالحظه قرار نميگيرد، و گردش طال را
ً ثابت فرض کرد، در نتيجۀ گردِش اسکناِس  ميتوان در دراز مدت يک ميزان نسبتا

در . نِک انگليس مقياس به اندازۀ کافی دقيقی برای اين تغييرات را تشکيل ميدھدبا
با احياء تقاضا نياز  است؛ دوراِن سکوِن بعد از بحران کمترين مقدار درَدَوران

بزرگتری برای وسايل گردش نيز پديد ميآيد، و اين نياز با شکوفايِی رشديابنده باال 
مفرط به باالترين  با مازاِد فشار و سفته بازیِ ۀ دور در ميرود؛ حجم وسايل گردش

اسکناسھای تا ديروز  هو يک شب بروز ميکنددر نتيجه بحران  ــ نقطۀ خود ميرسد
نزول کننده ھای سفته ھا، وام  يگردند و ھمزمان با آنھاچنان مفرط از بازار ناپديد م

. }ناپديدميگردند{نيز دھندگان پيش پرداختھا روی اوراق بھادار و خريداران کاالھا
بانک انگليس بايد کمک کند، اما نيروھای آن نيز بزودی ته کش ميکنند، زيرا قانون 

گردش اسکناسش ميکند درست در لحظه ای  آنرا ناچار به محدود سازیِ  ١٨۴٨بانک 
 قادر بفروش نيستندکاالھا  انصاحب اس بانکی فغان ميکنند وکه ھمۀ دنيا به دنبال اسکن

پرداخت کنند و آماده اند ھر چيزی را برای بدست آوردن اسکناس ولی می بايست 
                                              .قربانی کنند

 ۀمسئلۀ شمار، در ھمان منبع ذکر شده، }Wright{بانکدار ياد شده در باال، رايت 
ه مواقع معمولی ، کشور به دو برار وسايل مبادله نسبت باختاللدر ھنگامۀ » ميگويد  ٢٩٣٠

                            «.احتياج دارد زيرا وسايل مبادله توسط بانکداران و بقيه احتکار ميشوند
موضوع ھنوز فقط حول وسايل پرداخت می  بروز ميکندھنگاميکه بحران تازه     

اما چون ھر کسی برای دريافت اين وسايل پرداخت به ديگران وابسته است و . چرخد
ا ھجومی عد قادر به پرداخت ھست يا نه، لذکس نميداند که آيا ديگری سر موھيچ 

کامالً عجوالنه بدنبال وسايل پرداختی که در بازار موجود است يعنی اسکناسھای 
ھر کسی ھر قدر که ميتواند جمع آوری ميکند طوريکه . بانکی بوجود می آيد

. اپديد ميگردندن گردشاز شرين احتياج به آنھا ھست اسکناسھا ھمان روزی که بي
اظھار ميدارد که مبلغ ) ١١١۶شمارۀ  ١٨۵٧/١٨۴٨ .C.D(ساموئل گورنی

داخل گنجه ھا قفل و  رابطضا ھراس و در وضعيت ١٨۴٧اسکناسھايی که در اکتبر 
  ]                                    انگلس. ف  - ميليون پوند استرلينگ ميشد ۴ – ۵بست شد بالغ بر 

شريک گورنی يعنی  از جالب توجه است، بازخواست رابطه زی که در اينچي    
من در . ، می باشد ١٨۵٧در  .B.Aقابل ھمان چاپمن که قبالً نيز ذکر شده بود، در م

ب مطلب او را می آورم، ھر چند اين شامل نکاتی که ما تازه بعد ھا مورد اينجا لَ 
                                                               .         بررسی قرار خواھيم داد نيز می باشد
  :                                                          آقای چاپمن بدينگونه اظھار نظر ميکند

من ھيچ ترديدی برای گفتن اين ندارم که بنظر من اين وضعيت درستی نيست که بازار »  ۴٩۶٣
که قادر ) آنطوری که در واقع در لندن ھست( ۀ معدودی سرمايه دار باشدل تحت حاکميت عدوپ
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بسر می برد، ايجاد فقدان و فشار  نازلیيار باشند در زمانی که گردش در يک موقعيت بس
که بيشتر از يک سرمايه دار موجود باشد که بتواند   . . .امکان دارد . وحشتناک نمايند

، اگر چيزی عايدشان بشود، از وسايل گردش خارج اسکناس را£  ٢٠٠٠٠٠٠يا £ ١٠٠٠٠٠٠
 «                                                  .کنند

ديون ميليون  يک تا دوبه اندازۀ  يک سفته باز بزرگ ميتواند ۴٩۶۵
بفروش برساندو از اين  }ديون عمومِی انگليسی با بھرۀ پائينConsols{عمومی

» ،چيزی شبيه ھمين به تازگی اتفاق افتاده است. رج نمايدطريق پولھا را از بازار خا
                                      «.ايجاد ميکند را زيادی بسيار اين فشار
  .                                               غير مولدند ابراستی که اسکناسھ ۴٩۶٧

ف جامۀ عمل بپوشاند؛ ھد بزرگش به ھدف ک آنبا کم بتواند اوی ندارد اگر ھميتاما اين ھيچ ا» 
را بشکند، يک فقدان ايجاد کند، و او توانايی انجام  قرضه ھای دولتیبزرگ او اين است که قيمت 

  «                                                                                     .دارد کامالً  اين کار را
تقاضای شديدی برای پول در بنگاه بورس بود؛ کسی  ز صبحرو يک: يک مثال    

چاپمن . نمود درصد ٧وام £  ۵٠٠٠٠دليل آنرا نميدانست؛ شخصی از چاپمن تقاضای 
بعد ھمان  کمی. متعجب شد زيرا نرخ بھرۀ او بسيار پائين تر بود؛ او قبول کرد خيلی

درصدی  ٨ £ ١٠٠٠٠٠درصدی و بعداً ٧٫۵£  ۵٠٠٠٠ أشخص دوباره آمد و مجدد
اما ديگر حتی . درصدی ميخواست ٨٫۵و تازه بيشتر از اين ھم به بھرۀ . وام گرفت

بعدھا کاشف بعمل آمد که ناگھان يک مبلغ عظيمی پول . چاپمن را ھم ترس فرا گرفت
درصد  ٨ظيمی را به عمن در واقع مبلغ » ولی چاپمن ميگويد، . از بازار خارج شده بود

                                                «.که ادامه بدھم؛ نميدانستم که چه پيش خواھد آمدقرض دادم؛ من ميترسيدم 
ً ثانبايد ھرگز فرامو     تی تخمين زده ميشود که حدود بش کرد که ھر چند بطور نسبتا
ن ردم است، اما از يک طرف آن بخشی از ايميليون اسکناس در دست م ٢٠تا  ١٩

 ً و از طرف ديگر آن بخشی که دست نخورده  اند گردشدر اسکناسھا که واقعا
د، مداوماً و در عرصۀ قابل توجھی نسبت به يکديگر ندربانکھا بعنوان ذخيره قرار دار

يد اگر ذخيره بزرگ باشد و لذا گردش واقعی کوچک باشد، در نتيجه از د. در تغييرند
 the{فرآوانِی پول است ،گردش آکنده است( بازار پول گردش آکنده است

circulation is full, money is plentiful{( ؛ اگر ذخيره کوچک باشد و لذا
گردش کم است، فقدان پول (گردش واقعی بزرگ باشد، بازار پول آنرا قليل ميخواند

آن بخشی که نمايندۀ  نیيع )}the circulation is low, money is scarce{است
.                      سرمايۀ استقراضِی غير فعال است کم است

 – و مستقل از فازھای سيکلِی صنعتی در گردش يک گسترش يا محدوديت واقعی 
تکنيکی  عللفقط در اثر  -رند ثابت ميماندياج دااحت عموم البته بدين گونه که مبلغی که

  .            رخ ميدھد ،ره ھای قرض دولتیپرداختی مالياتھا يا بھ در موقع سر رسيد موعدمثالً 
با پرداخت مالياتھا طال و اسکناس در مقياسھای بزرگتر از معمول به سمت بانک     

آن  ضرورتبه  بدون توجهانگليس جريان می يابند، و اين در حقيقت گردش را 
سھام قرضه ھای دولتی پرداخت  ھایوقتی که سود اين، عکس .محدود ميگرداند
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ای تھيۀ ردر مورد اول پول از بانک قرض گرفته ميشود ب. ، صادق استدنميگرد
در مورد آخر نرخ بھرۀ بانکھای خصوصی بدليل رشد ناگھانی در . وسايل گردش

ندارد، بلکه فقط  گردشل حجم مطلق وساي هربطی باين ھيچ . شان نزول ميکند ذخيره
آنکه ھم ،گردش می اندازد مربوط است با آن مؤسسۀ بانکی که اين وسايل َدَوران را به

سرمايۀ استقراضی ظاھر ميشود و لذا سود آنرا بجيب  فروشايش بمثابۀ راين پروسه ب
                                     .ميزند

جابجايی موقِت وسيلۀ گردش رخ ميدھد، چيزی که بانک انگليس  طفق د ريک مورد    
سھامھای سه ماھه توسط دادن ھای سه ماھه و قبل از سر رسيد سود کمی قبل از ماليات

داده شدۀ  انتشارميکند؛ اسکناسھای بدينگونه  موازنهبا بھرۀ پائين  مدت ھای کوتاه وام
ند، نسبب آن است پر ميکمت ارداخت ماليبيش از اندازه اکنون اول آن چاله ای را که پ

اخت به بانک کمی بعد از آن، مازاد اسکناسھايی را که پرد ھادر حاليکه باز پرداخت آن
  .                              باز ميگرداند ،فرستاده بود به بيرون مه عموسود سھامھا ب

از ھمان حجم وسايل  یتمتفاو کامل ھميشه فقط تقسيمنازل يا در مورد ديگر گردش     
  .                                وام ابزاری برایيعنی  است، گردش فعال و سپردهَدَوران به 

طال به بانک انگليس  ورود از طرف ديگر اگر بطور مثال از طريق جريان    
در نتيجه  ميشوند بوجود آيد، منتشر اد اسکناسھايی که بر اين اساسافزايشی در تعد

وام برگشت  بازپرداختريق ھا در تنزيل خارج از بانک مشارکت کرده و از طاين
.                                ميکنند، طوريکه حجم مطلق اسکناسھای در گردش فقط موقتاً افزايش می يابد

در موقع پائين حتی چيزی که ( ل باشدامگردش در اثر توسعۀ کسب و کار کاگر     
سرمايۀ  بدليل تقاضا برای ،در نتيجه نرخ بھره ميتواند) ھا ممکن استبودن قيمت

ً باال باشد ،سرمايه گذاريھای جديد فزونیِ  ه وفزاينداستقراضی بر اثر سودھای  . نسبتا
 و يا بدليل اينکه اعتبارات فراوانند کسب و کار د شدندر اثر محدو} گردش{اگر آن 

نگاه کنيد .( دنپائين باشد حتی اگر قيمتھا باال باشدر نتيجه نرخ بھره ميتواند  نازل باشد
  ).                                                   >۵۶۵صفحۀ  ٢۵، جلد سيتدچاپ <وباردھبه 
تعيين کننده  تأثير بروی نرخ بھرهد ساتنھا در دوره ھای ککميت مطلِق گردش     
گنج نندۀ تقاضا برای وسايل بيان کفقط  يا در اينجا لامتقاضا برای گردش ک. دارد
ھمان قطعه  تبديل مدام و پولھا گردش کاھش يافتۀسرعت  صرف نظر از( است سازی

رخ داد که  ١٨۴٧اعتبارات آنطوريکه در سال  فقدانبدليل )پول به سرمايۀ استقراضی
مينه ای برای گسترش گردش فراھم نکرد، اما برای به زتعليق قانون بانک ھيچ 

و يا . دميکر تياندن مجدد پولھای احتکار شده و فرستادنشان به گردش کفمعرض کشا
ً تعداد بيشتری وسايل گردش مقتضی ميباشد، ھمانطور  اينکه در اين جور مواقع واقعا

، جاييکه گردش بعد از تعليق قانون بانکھا برای زمانی بطور ١٨۵٧که در سال 
                                             .              اتفاق افتاد ،واقعی گسترش يافت

يکه ئرخ بھره تأثير نميگذارد، از آنجابروی ن گردشمطلق در غير اينصورت حجم     
توسط قيمت  اوأل -ثابت باشدو سرعت َدَوران  }َدَوران{به شرطی که اقتصاد -آن
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) ميکند خنثیرا اکثراً تأثير ديگری  وهجاييکه يکی از اين وج( مالت اکاالھا و حجم مع
در صورتيکه آن بھيچوجه اين آخری  .عيت اعتبارات تعيين ميگرددضو نھايتاً توسط و

ً به جھتی که قي  ارتباطمت کاالھا و بھره ھا در ھيچ را متقابالً تعيين نميکند؛ و دوما
                         .                                                    با ھمديگر قرار نگرفته اند ضروريی

- ١٨٢٠(}bank restriction act{محدود سازی بانک قانوندر جريان     
دن آزاد برقراری يک نرِخ ارز اجباری برای پولھای اسکناس و ممنوع کر{)١٧٩٧

بھره بطور ثابت نرخ مازادی ازپول رايج موجود بود و  }سازِی آنھا در مقابل طال
با محدود بعداً . مجدد پرداختھای نقد بود ازسرگيریِ ز ار باالتر از زمان بعد ابسي

.                                                              تقليل يافت ارزفزايندۀ  شاخصسازِی نشر اسکناس و 
.           دنرخ بھره پائين بو گردش عمومی و ھمچنين ١٨٣٢، و ١٨٢٣، ١٨٢٢در     

.                  گردش باال بود و نرخ بھره افزايش يافت ١٨٣۶، و ١٨٢۵، ١٨٢۴در 
َوران فھای طال دَ از زمان کش. گردش باال و نرخ بھره پائين بود ١٨٣٠در تابستان 

نتيجه اينکه نرخ بھره  .سترش يافته و نرخ بھره افزايش يافته استگپول در اروپا 
  .                                                             ِل در َدَوران نيستوابسته به حجم پو

سايل َدَوران و استقراض سرمايه به بھترين وجه در پروسۀ انتشار وتفاوت بين     
 مختلفۀ توليدکه اجزاء ) ٣بخش  ٢ جلد(  ديديم نمايان ميگردد، مابازتوليد واقعی 

ل شده است يتغير بطور مثال از لحاظ مادی تشکسرمايۀ م. دبا ھم مبادله ميشون چگونه
به پول به  تدريجأولی اين . محصول خودشاناز وسائل معيشت کارگران، بخشی از 

و اينکه آيا او قادر است که در  تھيه ببيندسرمايه دار بايد اين را . دآنھا پرداخت ميشو
کرده،  ھفتۀ قبل را با آن پرداختل قديمی يی که وھفتۀ آتی سرمايۀ متغير جديد را با پ

به ھمين ترتيب است . داردی کند يا نه بستگی زيادی به سازمان سيستم اعتبار پرداخت
اجتماعی مثالً بين وسايل  سرمايۀکل ء مختلفۀ تشکيل دھندۀ بين اجزا مبادله ایِ عمليات 

ر د گردشبه ل جھت وھمانگونه که ديديم پ. مصرف و ابزار توليِد وسايل مصرف
اينھا در گردش باقی . طرف مبادله گذاشته شود ھر دو يا يکیبايد از طرف  شانآمدن

زيرا  عودت ميکنندی که گذاشته بودشان به سمت کسمبادله   از اتمام  بعد می مانند اما
ً فعالش رجوع کنيد به ( خرج کرده بود که او آنھا را مضاف بر سرمايۀ صنعتی واقعا

                  ) .  ٢٠فصل ٢ جلد
متمرکزند، اينھا ھستند که الاقل  ھابانک دستدر سيستم اعتباری پيشرفته که پولھا در

ً آنھا را سرمايه گذاری ميکنند اين مايه گذاری فقط شامل پولھای در گردش . اسما
 به }پول{ی کهياھاز سرمايه  }مايه گذاری{اين مايه گذاری از گردش است نه. ميشود

                 .      مياندازدگردش 
  :                                                                                                 چاپمن
اما قابل  ندبه فراوانی موجود عموم در بين دوره ھايی ھست که ھرچند اسکناسھا »۵٠۶٢

                «                                           .دسترسی نيستند
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وجودند اما ھمه مواظبند که آنھا را به مھم  اضطراب ھراس و پولھا در وضعيت
پولھا را پنھان ميکنند تا  ھمهپول قابل قرض، تبديل نکنند؛  سرمايۀ استقراضی، به

              .                                                         زمانيکه يک نياز واقعِی پرداخت سر برسد
غير فعال شان را برای شما و ديگر بنگاھھا  آيا شعبات بانکھا در نواحی کشوری مازادِ » ۵٠٩٩

 نزولالنکشير و يورکشير خواھان  صنعتیِ  از سوی ديگر آيا شعبات» ۵١٠٠ -« .بله ميفرستند؟
آيا از » ۵١٠١- «بله  -؟شان مورد استفاده قرار دھندمعامالتتا برای  ھستند سفته ھايشان نزد شما
ل يک قسمت از کشور در دسترس قسمت ديگر برای احتياجاتشان قرار واين طريق مازاد پ

ً  -ميگيرد؟   «                .دقيقا
ديون  شان را در خريديچاپمن ميگويد که عادت بانکھا به اينکه مازاد سرمايۀ پول    

اھش بسيار يافته و اين صرف کنند در اين اواخر ک ھادار خزانه ایاوراق ب عمومی و
از ( از زمانی است که قرض دادن اين پولھا بشکل ضرب االجلی معمول شده است

 او خود). يک روز تا روز ديگر، پولھايی که ميتوان در ھر زمانی باز پس خواندشان
مناسب می شمارد، لذا او خود کامالً نا کسب و کارخريد اينگونه اوراق را برای 

 سرروزانه موعدشان  ھابروات معتبر ميگذارد که بخشی از آنپولھای خود را در 
حساب ھر روز روی چه مقدار پول نقد ميتواند او ھميشه ميداند که ميرسد، بنحوی که 

                                                                             -. ) ۵١٠١ – ۵١٠۵.(کند
بويژه برای  ر،ا برای ھر کشوت کم يا زياد خود ربه درجا افزايش صادراتحتی     

داخلی بازار پول  فزاينده رویر چه کشوری که اعتبار ميدھد، ھمانند درخواست ھ
که وقتي .کساد بدين گونه احساس ميشودچيزی که نخست در دورانھای نشان ميدھد، 

ر اجعموالً براتھای طوالنی مدت روی تم کارخانه دارھا درات فزاينده است،اص
  ).                        ۵١٢۶.(صادر کننده در مقابِل مراسالت کاالھای شرکتھای انگليسی می ِکشند

« نيست که اين سفته ھا بايد در زمانھای معينی تجديد شوند؟ مبنی آيا معموالً قرار بر اين»  ۵١٢٧
تقبل  نبايد اين گونه راه ميدارند؛ ما براتھای از گاين چيزی ست که آنھا از ما پنھان ن» ]چاپمن[

( «.ھا اظھار نظر کنمن نمتوانم راجع به اين چيزاتفاق بيافتد اما م نممکن است که اي.  . .کنيم 
اگر افزايش عظيمی در صادرات کشور رخ دھد، ھمانند سال گذشته با » . ۵١٢٩ -)بيگناه چاپمنِ 
قاضا برای سرمايه جھت نزوِل باعث يک افزايش زياد در تنيست که اين طبيعی  ، آيا£ميليون  ٢٠

تا آنجاييکه » ۵١٣٠ -«بدون شک  -شود؟دۀ اين سفارشات صادراتی ھستند سفته ھايی که نماين
ھمۀ صادرات اعتبار ميدھد آيا اين بمعنای جذب يک  برایبه کشورھای خارجی  عمومأ انگليس

انگليس اعتبارات عظيمی  - ، نمی باشد؟ بطول ميانجامدار در زمانی که اين افزايش سرمايۀ ھم مقد
روزه و  ۶٠از آمريکا ھميشه سفته ھای . ميدھد اما در عوض برای مواد خامش نيز اعتبار ميگيرد

از سوی ديگر اگر ما کاال به آلمان بفرستيم، اعتباری . روزه بروی ما ميکشند ٩٠از جاھای ديگر 
  «              .ماھه ميدھيم ٣يا  ٢

که آيا در مقابل اين مواد خام وارداتی و ) ۵١٣١(سدويلسون از چاپمن می پر    
لشان، سفته ھايی روی انگليس کشيده کاالھای مستعمراتی، درست ھمزمان با ارسا

چاپمن فکر ميکند  بارنامه ھا نمی آيند؟و آيا اين سفته ھا درست ھمزمان با  شود ؟ينم
اند؛ اين را بايد از نميد" تجاری"که اينچنين باشد، اما چيزی راجع به اين معامالت 

کاالھا به » چاپمن راجع به صادرات به آمريکا ميگويد  -.اشخاص کارشناس سئوال کرد
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 معنای اين حرف نا مفھوم اين است که تاجرِ  ؛]۵١٣٣[«شکل نمادگونه در ترانزيت ھستند
صادر کنندۀ انگليسی در مقابل کاالھا يک سفتۀ چھار ماھه بروی يکی از بانکھای 

.                              ميگيرد تضمينين مؤسسۀ بانکی از آمريکا کايی در لندن ميکشد و ابزرگ آمري
مالت دور دست معموالً توسط تاجری که تا فروش کاالھا به انتظار سرمايه اش اآيا مع»  ۵١٣۶

وجود داشته باشد که  عظيم یبا ثروت خصوص بنگاھھايیست ممکن ا -می ننشيند انجام نميگيرند؟ 
ارند؛ اما اکثر ذبگ مايه وسعش را دارند که سرمايۀ خودشان را بدون پيش پرداختی برای کاال ھا

  «.کاالھا از طريق تقبالت يکی از بنگاھھای شناخته شده و معتبر به پيش پرداخت مبدل ميگردند
                                                            

 از اينجھت»  ۵١٣٨« -. در لندن يا ليورپول يا جای ديگر مستقر ھستند . . .اين بنگاھھا » ۵١٣٧
ن د يا يک تاجر در لندن يا ليورپول آخودش ميگذار ش راپول کارخانه دارھيچ تفاوتی نميکند که آيا 

ر ت مبلغ سرمايه گذاری شده ای دميگذارد؛ اين در ھر جھ اورا بعنوان پيش پرداخت برای 
اما در ( « فقط در موارد معدودی دخالتی در اين کار دارد کارخانه دار. أدقيق -انگليس است؟

مصنوعات تجارت ميکند مثالً در منچستر  شخصی که با» ).مامی موارددر ت تقريبأ ١٨۴٨
؛ وقتی که بنگاه ار کشتی کندب در لندن يک بنگاه معتبرآنھا را توسط را بخرد و  ميخواھد کاالھايش

} شخص تاجر{ لندنی اطمينان حاصل کرد که ھمۀ آنھا مطابق با قرار داد بسته بندی شده اند، او
ھند يا چين و يا ھر جا که آنھا بايد بروند، بروات شش ماھه روی اين  بسمت در قبال اين کاالھا

اتھا را برای او تنزيل ميکند، طوريکه بنگاه لندنی ميکشد؛ سپس دنيای بانکی به ميدان می آيد و بر
در ھنگاميکه او بايد برای اين کاالھا پرداخت نمايد، پولھا را به ميمنِت نزول اين براتھا در 

ھر چند او خود پولھا را در اختيار دارد آيا اين بانکدار است که آنھا را » ۵١٣٩ - «.دسترس دارد
يۀ بانکی اش را مااو سر براتھا را خريده است؛ برات دارد؛ بانکدارکدار بانبرای او ميگذارد؟ 

«                                                   .بدين شکل مورد استفاده قرار ميدھد يعنی او براتھای تجاری را تنزيل ميکند
بدين ترتيب چاپمن ھم نزول سفته ھا را بعنوان مبلغ گذاشته شده نمی بيند بلکه [ 
  ]                                                         انگلس. ف  -.دارد شانکاال مد نظر خريد عنوانب

اين ھمان . بدون شک -بازار پول لندن است؟ طلبھای رویاما اين ھنوز يک بخشی از » ۵١۴٠
ً بدان مشغولند دازۀ ما از بانک لندن به ھمان ان. چيزی است که بازار پول و بانک لندن عمدتا

 -« .دريافت اين بروات خرسند است برای اينکه ميداند که اينھا سرمايه گذاريھای خوبی ھستند
 -آيا ھر گاه مبادلۀ صادراتی افزايش می يابد تقاضا روی بازار پول ھم افزايش می يابد؟» ۵١۴١

  »۵١۴٢-«.از آن سھمی می بريم» )ھا  چاپمن(« کشور، ما نيز کاميابیھمگام با افزايش 
طبيعی  ۀن نتيجبعنوا پس افزايش می يابند، ناگھان سرمايه اشتغالھنگاميکه اين حوزه ھای مختلف 

  .«در اين ھيچ شکی نميتوان داشت -؟آن آيا نرخ بھره نيز افزايش می يابد
          « .به طال محتاجيم که ما با صادرات وسيعمان اينچنين بفھمد» چاپمن نميتواند ۵١۴٣ 

آيا اين بدين شکل نيست که ما اعتبار بيشتری روی » :يلسون محترم می پرسدو ۵١۴۴در
 ،مان می ستانيميسفارشات صادراتيمان به نسبت اعتبار کمتری که در قبال سفارشات واردات

کاالی منچسترِی به ھند فرستاده  اگر شخصی بروی. من خود نيز در اين مورد شک دارم - ميدھيم؟
اين کامالً صحيح است که ما . ماه باشد هشدۀ خود اعالم تقبل کند، اين تقبل نميتواند کمتر از د

يک مدت زمان، قبل از اينکه ھند به ما پرداخت کند، به آمريکا برای پنبه اش  طولدرناچاريم که 
وقتی که در شرف يک »  ۵١۴۵«.يردی صورت ميگظريف، اما اين به شيوۀ بسيار پرداخت کنيم

بود،  مصنوعاتدر صادرات  £ميليون  ٢٠رشد و ترقی ھستيم ھمانند سال گذشته که بالغ بر 
و تا ھمينجا ( «ناچاراً می بايستی قبالً در معرض يک افزايش عظيم واردات مواد خام بوده باشيم
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د مطابق با مازاد مطابق با واردات باال و مازاد تولي الھم بدين طريق صادرات با
ما می » ]۵١۴۶[-« .بدون شک -برای توليد اين ميزان افزايش يافتۀ کاال؟» ،)معامالت می باشد

بوده باشيم يعنی اينکه در اين دوره  موازنه ميزان قابل مالحظه ای برای بايستی ناچار به پرداخت
د بود و ما در نفع ما خواھمبادالت با آمريکا بن . . .توازن بر عليه ما بوده است اما دست آخر 

ويلسون از نزول  ۵١۴٨در « .زمانھايی مقدارعظيمی فلزات قيمتی از آمريکا دريافت کرده ايم
االی خود را بعنوان نشانی از خوار بزرگ چاپمن می پرسد که آيا او بھره ھای ب

چاپمن که از ساده لوحی اين چاپلوس به حيرت . عظيم و سود باال نمی بيند کاميابیِ 
ط زيرين را نيز مد ميکند اما آنقدر صادق ھست که شرآمده بود طبيعتاً اين را تصديق 

  :                                                                                         نظر بگيرد
ند، بانجام برسانکسانی ھستند که نميتوانند از عھده اش بر آيند؛ اينھا وظايفی دارند که بايد »     

ميتواند نشانی از ] نرخ بھرۀ باال[ د چه نباشند؛ اما وقتی که اين ادامه می يابدنحال چه سود آور باش
  «                                                           .شکوفايی باشد

 د،بو ١٨۵٧ھر دوی آنھا فراموش ميکنند که اين ميتواند ھمانطور که در مورد     
ِب اعتبارات که ئن شدن کشور توسط سوارکاران َمرکمطمانشانی باشد از ن ھمچنين

اما از اين ( ميتوانند بھرۀ بااليی را بپردازند چون آنھا از جيب ديگران پرداخت ميکنند
تمالی در خوشی سود اح از در اين حين) ای ھمه دخليندطريق در تعيين نرخ بھره بر

برای  ميتواند در ضمن معامله ای بسيار سودآور ھمين ھمزمان. زندگی ميکنند
کامالً  پيش پرداختبرگشت به دليل سيستم  ھایجريان. و غيره باشد کارخانه داران

بانک ميشوند، اين موضوع عواقب آنرا نيز توضيح ميدھد که در رابطه با  ندهفريب
رخ بھرۀ در شرايط ن} بانک انگليس{انگليس لزومی به توضيح نخواھد داشت زيرا آن

 .                                             پائين تری از ديگران تنزيل می کندباال به ميزان 
ميخواھم بگويم که در شرايطی که ما در طوالنی مدت نرخ بھرۀ بااليی » چاپمن ميگويد ۵١۵۶

                  «.د خود قرار دارندحدر باالترين  ھم اکنون را داشته ايم، تنزيل ھايمان
). گفت يعنی چند ماھی قبل از دوران ورشکستگی ١٨۵٧ژوالی  ٢١چاپمن در  رااين( 

  «.اينچنين زياد نبودند» )زمانيکه بھره پائين بود(١٨۵٢در »  ۵١۵٧
                     .چون کسب و کار در واقع در آن زمان ھنوز خيلی سالمتر بود

 و تنزيل بانکی پائين بود، در اين صورت . . . بود پول زيادی در بازار اگر مازادِ »  ۵١۵٩
چيزھا در يک فاز کامالً متفاوتی قرار  ١٨۵٢در .  . .يک کاھش تعداد بروات را داشتيم  ميبايستی
   «                                                     .صادرات و واردات کشور در آنزمان در مقايسه با حاال ھيچ بود. داشتند
(  «.بودند ١٨۵۴با اين نرخ تنزيل باال، تنزيل ھای ما به ھمان اندازه ای ھستند که در »  ۵١۶١

  ).                                                  صد بودرد ۵ –۵٫۵جاييکه بھره 
در حقيقت  آدمھاه ديده ميشود اين بسيار حيرت بر انگيز است ک چاپمن گواھیدر 

خود تلقی کرده و فکر ميکنند که داراِی يک حق  مالچگونه پولھای مردم را بمثابۀ 
ساده لوحی در پرسش و . تسعير دائم بر بروات تنزيل شده توسط خودشان می باشند

که تضمين کند که  گذاشته ميشود قانون بعھدۀ تصويباين . ر استپاسخ ھا بسيا
مقبوله از طرف بنگاھھای بزرگ در ھر زمانی قابل تبديل بوده و بانک  براتھای
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و . تنزيل نمايدتجديد انگليس بايد در ھر شرايطی اين بروات را برای دالالن سفته 
و در مقام  بدھی ميليون ٨◌ً  تقريبا سه تا از اين دالالن سفته با ١٨۵٧عالزغم اين در 

.                             ، به ورشکستگی کشيده شدندت کوچکبينھاييک سرمايۀ شخصِی  ،مقايسه با اين
 يا}Barings{زبارينگ بروات مقبوله از طرف( «بنا براين آيا بنظر شما آنھا»  ۵١٧٧

بانک  اسکناسنزيل باشند به ھمان طريق که يک می بايستی اجباراً قابل ت» )}Loyds{زلُيد
نھا قابل تنزيل نبودند آمن فکر ميکنم که اگر  -وضه است ؟با طال قابل معاانگليس اکنون اجباراً 

حوالۀ قبول است که اگر شخصی با  عادید؛ اين يک وضعيت بسيار غيرخيلی مايۀ تاسف می بو
 Jons Loyd{يا جونز لُيد و کمپانی }.Smith,Payne&co{اسميت، پاينه و کمپانی از طرف شده

& co.{ لشان نمايدينزتسته که نختھايش را متوقف کند چون او نميتوامجبور باشد که پردا. »
سر رسيد آقاياِن بارينگ تعھدی به پرداخت ميزان مشخصی پول در ھنگام  ضمانت آيا» ۵١٧٨

و يا  ی را امضاء ميکنندضمانتاما ھنگاميکه آقاياِن بارينگ اين کامالً درست است؛  -برات نيست؟
دھد، ھيچگاه بفکرشان ھم خطورنميکند که آنرا با ليرۀ زر آزاد ی را ميضمانتھر تاجر ديگری که 

آيا شما »  ۵١٨٠ -« .حساب ميکنند که بايد آنھا را در مؤسسۀ تھاتری پرداخت کنند اسازند؛ آنھ
ود ميداشت که مردم ميتوانستند از طريق آنھا اين حق را جو یتشکيالتفکر ميکنيد که می بايستی 
ين برات موعدش سر برسد از طريق اينکه شخص ديگری آنرا تنزيل کند، داشتند که قبل از اينکه ا

، ولی اگر منظورتان اين است که آيا ما نمی حواله خير، نه از متقبل - ل نمايند؟ودرخواست پ
ائيم، آنگاه ما می بايستی متنزيل ن را بايستی اين امکان را ميداشتيم که ميتوانستيم براتھای بازرگانی

برات [«بنابراين شما معتقديد که آن »  ۵١٨٢« .تمام چيزھا را عوض کنيم تو تشکيال که نظم
 از بانک انگليس می بايستی قابل تبديل اسکناسروشی که يک می بايستی دقيقاً بھمان » ]بازرگانی

پس شما معتقديد   - ۵١٨۴« .بله، تحت شرايطی چند قطعأ -به پول باشد؟ به طال باشد، قابل تبديل
قابل اطمينان می  مسلم ودون شوند که يک برات پوِل در جريان می بايستی چنان مکه مصوباِت 

بله ھمينطور  -دۀ بانک با پول معاوضه شود؟شبايستی بتواند به ھمان راحتِی يک چک تضمين 
آيا شما از اين طريق ميخواھيد مدعی شويد که يا بانک انگليس يا يک شخص »  ۵١٨۵ -« .است

مدعی آن  در اينجا چيزی که من -می بايستی مجبور به معاوضۀ آن باشد؟ منفرد از طريق قانون
در جريان تنظيم ميکنيم، می بايستی مقرره  ھستم اين است که وقتی که ما قانونی را در مورد پولِ 

وطنی غير قابل تسعير باشند را سد  ی بازرگانیِ ای را بگذارنيم که امکان رخ دادن اينکه براتھا
  «.ط که آنھا قطعاً قابل اطمينان و قانونی باشندکند، به اين شر

                                                            
  .     بانک اسکناس مقايسه با قابليت تبديلاين قابليت تبديل برات تجاری است در 

   - «معامله گراِن پوِل کشور در حقيقت فقط مردم را نمايندگی ميکنند»  ۵١٩٠
-Davidson{در قضيۀ ديويدُسن همقابل ھيئت منصفونه که آقای چاپمن در ھمانگ
case{ رجوع کنيد به کالھبرداريھای شھر بزرگ. انجام داد}  انتشار ستون

سرِی جديدی از کالھبردايھای شھر بزرگ از » :}Seton Laings{گسينال
             .                            }«}Gordon{دن، ديويدُسن و گر}Cole{کل

کامالً يک ضرورت .  . .اين » )که سودھای سھام پرداخت ميشوند( « در مدت سه ماھه» ۵١٩۶
 ٧٠٠٠٠٠٠يا £  ۶٠٠٠٠٠٠اگر از جريان گردش مبلغ . است که ما به بانک انگليس مراجعه کنيم

 خارج گردد، آنگاه می بايستی کسانی ،سودھای سھام موعد بصورت درآمدھای دولتی قبل از ،£
«                                                              .وجود داشته باشند که در اين فاصله اين مبلغ را دردسترس بگذارند
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پول است نه سرمايه يا سرمايۀ  عرضه داشتندر اين مورد موضوع برسر ( 
  .)استقراضی

بشناسد بايد بداند که وقتی ما در اين موقعيت قرار ميگيريم ھر کسی که دنيای تجارت را »  ۵١۶٩ 
که فروش بروات خزانه ای را ناممکن می يابيم، وقتی که ضمانتھای ھندی کامالً غير قابل استفاده 

نزد کسانی  تشويش عظيمی را ، آنگاهاند و وقتی که بھترين بروات تجاری غير قابل نزول ميگردند
در گردش جاری با وسيلۀ مبادلۀ  ،درخواست صورتنند که در موظفشان ميکه مؤسساتشان ک

تأثير اين آن . يافت ميتوان ھمانگونه که برای ھمۀ بانکداران صادق است، ندکشور پرداخت نماي
فقط به اين نمونه بنگريد که نتيجۀ اين در کل کشور . است که ھمه ذخيره شان را دوبرابر ميکنند

ً  چيست وقتی که ھر بانکدار شعبه، ميرسد، مجبور است که به طرف  ۵٠٠که تعدادشان به تقريبا
اگر يک چنين مبلغ . برای او وجه بفرستد اسکناس£  ۵٠٠٠معاملۀ خود در لندن سفارش دھد که 

محدودی را بعنوان ميانگين در نظر بگيريم، چيزی که کامالً نا معقول است، در آنصورت 
  «نھا چگونه بايد جايگزين گردند؟اي  آيا. از گردش خارج شده است£  ٢۵٠٠٠٠٠

از طرف ديگر سرمايه داران خصوصی و غيره که پول دارند نميخواھند برای     
:                                             ھيچ بھره ای آنھا را بيرون بدھند زيرا آنھا ھمگام با چاپمن ميگويند

ما ترجيح ميدھيم که ھيچ بھره ای نصيبمان نشود تا اينکه در اين ترديد بسر ببريم که آيا »  ۵١٩۵ 
ما : سيستم ما اين است» ۵١٧٣« .ما ميتوانيم به پولھا دسترسی پيدا کنيم اگر به آنھا احتياج پيدا کنيم

به سکۀ را ش تکه در يک لحظه ميتوان درخواست پرداخ داريم £ ٣٠٠٠٠٠٠٠٠ضمانتی بالغ بر 
ھر چقدر که  يا£  ٢٣٠٠٠٠٠٠؛ و اگر ما تمام سکۀ کشور را در نظر بگيريم بالغ بر کرد کشور

 «                                                         نيست که ميتواندما ھر لحظه به تنش وادار کند؟ ھست؛ آيا اين وضعيتی
تباری بناگھان به سيستم پولی تغيير بھمين دليل است که در لحظۀ بحران، سيستم اع

  .                                                                                                   ميکند
ميتوان ازکميت پول در مورد  داخلی در بحرانھا، فقط ھراس و اضطرابصرفنظر از 

است که چاپمن آنرا مستثنی  و درست ھمين. صحبت بميان آورد ،پول جھانی ،فلز
  .                                                 صحبت ميکند اسکناسميليون  ٢٣ميکند، او فقط از 

  :                                                                                          ھمان چاپمن
بدون شک در آن » ]١٨۴٧در آپريل و بعداً اکتبر [ « ولدر بازار پ اختاللعلت اصلی »  ۵١٢٨

حجم پولی قرار داشت که برای تنظيم مبادالت ما بر مبنای واردات بی اندازه حجيم امسال 
  «                                                               .ضروری بود

در ثانی . د اقل خود رسيده بودِل بازاِر جھانی در آن ھنگام به حواوالً اين ذخيرۀ پ
از . ، عمل ميکرداسکناسھااعتباری،  ھمزمان بعنوان ضمانِت قابِل  تبديل بودِن پول

اين طريق دو عملکرد کامالً متفاوت با ھم ترکيب ميشدند که ھر دو از طبيعت پول 
پديدار ميشوند، از آنجاييکه پولھای واقعی ھميشه پوِل بازار جھانی ھستند و پوِل 

  .                                               اعتباری ھميشه منوط است به پوِل بازاِر جھانی
ند از عھدۀ وظايف ستمؤسسات تھاتری نميتوان» ١٨۴٧در  ١٨۴۴بدون تعليِق قانوِن بانِک  

      ).                                                                ۵٢٢١(«.خود بر آيند
  :                    را ميتوان از اين ديد  آگاه بوداز بحران قريب الوقوع اينکه چاپمن 
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که پولھا ) شرايط کنونی زياد از آن بدور نيست( شرايطی در بازار پول بوجود می آيد» ۵٢٣۶
  «.بسيار مشکل قابل دسترس ميشوند و آدم دست کمک بسمت بانک دراز ميکند

                                                                                                    
از  ١٨۴٧ اکتبر ٢٢، و ٢٠،  ١٩ د رمورد مبالغی که ما روز جمعه، شنبه و دوشنبه» ۵٢٣٩

شنبۀ بعد ھمان چھار  سپاسگزار باشيم که براتھا بسيارما فقط می بايست  بانک بيرون کشيديم،
پولھا مستقيماً به ما برگشت  ،يافت اضطراب پايانھراس و که وضعيت  نگاميکهم؛ ھيدريافت کرد

  «                                                             .کردند
  .                     اکتبر قانون بانک معلق شد و لذا بحران خاتمه يافت ٢٣در سه شنبه 

ھستند به  جاریھمزمان  در لندن سفته ھايی که غمبل ، که۵٢٧۴چاپمن فکر ميکند 
 ايالتی یمحلِی شرکتھااين شامل سفته ھای . بالغ ميشوند £ميليون  ١٠٠ -  ١٢٠ميزان 
  .                                                                                        نميگردد
شد با  می£  ٢١١۵۵٠٠٠بالغ بر  عمومای نزد حجم اسکناسھ ١٨۵۶ھر چند در اکتبر » ۵٢٨٧
ما نميتوانستيم به  اينھمه پول داشتند، عموم تھيۀ پول بی اندازه مشکل بود؛ با وجودی که لاين حا

  «                                                        .آنھا دسترسی پيدا کنيم
ً بدليل  }Eastern bank{که بانک شرقی ،فشار توسط آمده  بوجود ی بود،ھراس دقيقا

.                                                             خود را در آن يافته بود) ١٨۵۶مارس ( در طی مدتی 
ھمۀ بانکدارانی که سودشان را » ،اضطراب پايان می يابدھراس و ھمينکه حالت  ۵٢٩٠

      «.شروع ميکنند به بکار انداختن پولھايشاناز طريق بھره بدست می آورند، بالفاصله 
کاسته شدِن ذخيرۀ بانکھا بوجود ميآيد را از  که در موقعِ  تشويشیچاپمن آن  ۵٣٠٢

ن ناشی از اين است که ھمۀ آنھايی که ايدھد؛ يطريق ترِس از سپرده ھا توضيح نم
 ممکن است هناگھان می بايستی مبالغ پولی عظيمی را پرداخت کنند بخوبی ميدانند ک

شوند که به مجبور  ،وقتی که بروی بازار پول فشار ھست ،آنھا بعنوان آخرين چاره
  سمت بانک بروند ؛ و 

کوچکی داشته باشند، زياد از پذيرش ما خرسند نخواھند بود،  بسيار ھا ذخيره ھایکاگر بان» 
               «                                                       .درست برعکس

ابۀ يک اندازۀ واقعی در ضمن بسيار زيباست که ديده ميشود که چگونه ذخيره بمث    
حد اقلی را برای معامالت روزانه شان بخشاً نزد خود شان و  دار ھابانک. تحليل ميرود

ً نزد بانک انگليس نگه ميدارند بدون  را« وِل بانکِی آزاد کشورپ» دالالن سفته. بخشا
ده ای اش رسپ تعھداتِ  برای پوشش بانک انگليس و. اختيار دارنددر ه ایھيچ ذخير

و غيره فقط ذخيرۀ بانکدارھا و ديگران را در  }دولتی{ عمومی بجز سپرده ھای
لذا بجز اين . ميليون تنزل کند ٢اختيار دارد، که اجازه ميدھد به پائين ترين نقطه مثالً 

و اين ذخيره را ( کسادکاری در دوره ھای اين فريب تمام ،اوراقميليون به صورت  ٢
کم ميکند زيرا اسکناسھايی که بعنوان جايگزين فلزھايی که خارج شده اند وارد 

بجز ذخيرۀ فلزی ندارند، و از اين جھت  ذخيره ای اصالً ھيچ) ميشوند بايد باطل شوند
جريان خروج طال باعث تشديد بحران  تحت }ذخيرۀ فلزی{ ھر کاھشی در اين 

  .                                                 گرددمي
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راه  تنھا  نگاهد، آاشی برای ترتيب دادن به معامالت نباگر ھيچ پولی در مؤسسۀ تھاتر» ۵٣٠۶
ھای دست  اينست  که متقابالً جمع شويم و پرداختھايمان را با سفتهچارۀ ديگری که من سراغ دارم 

وغيره    }.Smith, Payne & co{ءآقايان اسميت، پاين و شرکاو  ریاول، سفته ھای خزانه دا
ما برای وسيلۀ گردش تھيه کند، آيا ش برای شما قادر نباشداگر دولت » ۵٣٠٧« .ترتيب دھيم

می آيند و وسايل گردش  مردم معمو ؟چکار ميتوانيم بکنيم -؟بينيدمي تدارکخودتان اينچنين چيزی 
کاری را در  پس شما ھمان» ۵٣٠٨ - «.نداردن ديگر موجوديت را از دستھای ما خارج ميکنند؛ اي

«                                               .بله - د؟نھتمام روزھای ھفته در منچستر انجام ميد آنھا لندن انجام خواھيد داد که
و تعليم ديده در  ماھل بيرمنگا( }Cayley{یيلب چاپمن در مقابل سئوالی که کاجوا

در رابطه با درک آورستون از سرمايه ميکند بويژه ) }Attwood{مدرسۀ آتوود
  :                           جالب است

 ١٨۴٧برای اين کميته توضيح داده شده است که تحت شرايط فشار، ھمانند آنچه که در » ۵٣١۵
من  -نظر شما در اين رابطه چيست؟ ل سرمايه ميگردند؛بود، کسی بدنبال پول نميگردد بلکه بدنبا

» ۵٣١۶ -«.اين را نمی فھمم؛ ما فقط با پول مبادله ميکنيم؛ من نميفھمم منظور شما از اين چيست
ش کاسبی اقدار پولی است که شخص خود درآن م» )سرمايۀ تجاری( «اگر منظور شما از اين 

 آنگاه اين در اکثر موارد يک بخش بسيار ناچيزی ازدارا می باشد، اگر آنرا سرمايه می ناميد، 
 ،دمردم به او ميدھند می باش عموم که بر مبنای اعتباری که ر کار و بارشپولی است که او د

  .امثال چاپمن ھا گریِ واسطه از طريق  -«مصرف ميکند
                                                                 

 -کمبود ثروت است که ما را مجبور ميکند پرداختھايمان را با سکه انجام ندھيم؟ آيا اين» ۵٣٣٩
ر يک سيستم اصالً اينطور نيست که ما کمبود ثروت داشته باشيم بلکه اينکه ما د.  . .ابداً خير 

ای بر) دارای فشار زياد( يم؛ و اگرما يک تقاضای بسيار تھديد کنندهحرکت ميکنبسيار مصنوعی 
ميتواند اوضاعی بوجود بيايد که نتوانيم به اين وسيلۀ گردش  نگاهدشمان داشته باشيم، آوسايل گر

آيا بايد تمام تجارت صنعتی کشور فلج شود؟ آيا بايد ھمۀ راھھای اشتغال را . دسترسی پيدا کنيم
 وربه سکه را يا صنعت کش یاگر اين سئوال پيش بيايد که آيا ما بايد پرداختھا» ۵٣٣٨ -« ببنديم؟ 

                « .حفظ کنيم، من ھيچ ترديدی در اينکه بگويم کداميک را بايد رھا کرد نخواھم داشت را
  

به اين منظور که فشار را بدتر کرده و از پی » آوردن برای اسکناسر مورد ھجوم د    
سه . ميگويد، که اين به سادگی ميتواند اتفاق بيافتد )۵٣۵٨( «آمدھای آن فايده ای برده شود

  .                                                بانک بزرگ برای اين کار کافی اند
آيا اين نبايد برای شما بعنوان شخصی که با معامالت بزرگ اين پايتخت آشنايی کامل » ۵٣٨٣

ا از ده و سودھای ھنگفتی ررداريد، آشنا باشد که سرمايه داران در حقيقت از اين بحرانھا استفاده ک
.                                       در اين ھيج شکی نيست - خانه خرابی انسانھايی که قربانی آنھا شده اند به جيب ميزنند؟

  
م و ما بايد در اين مورد آقای چاپمن را باور کنيم ھر چند او دست آخر اگر بخواھي    

ھنگفت از خانه سودھای بدست آوردن » برای  ادرتشمببشيوۀ تجاری بگوئيم، در 
ھر : شريکش گورنی ميگويد کهئيجازيرا . آمدگردن شکسته بيرون  «خرابی قربانيان

، دارای منفعت می باشد، در است رآنکه از آن با خب یتغييری در کسب و کار برا
                                 :                                                 عوض چاپمن ميگويد
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بخشی از جامعه راجع به بخش ديگر ھيچ نميداند؛ شخصی مثالً کارخانه دار است و به قاره »  
و يا مواد خام خود را وارد ميکند؛ او ھيچ چيزی راجع به شخص ديگر که با شمش  دصادرميکن

رسيد که گورنی و  اينچنين بود که روزی فرا و )۵٠۴۶( «.دانديطال تجارت ميکند نم
                                       . يک ورشکستگی فجيع شدند دچار و« آن با خبر نبودند از» چاپمن خود

. رادف با گذاشتن سرمايه نيستما قبالً ديديم  که انتشار اسکناس در تمام موارد مت
 نشان ميدھدفقط  ١٨۴٨  .C.Dلردھا در مقابل کميتۀ }Tooke{زيرين توک واھیگ

که حتی وقتی که بانکی از طريق انتشار اسکناسھای جديد سرمايه گذاری يی را انجام 
 اسکناسھای در گردش افزايشميدھد، لذا اين  فی الواقع بدين معنی نيست که حجم 

  :            يافته اند
دوده ای وسيع حيتواند سرمايه گذاری خود را در مالً ميا فکر ميکنيد که بانک انگليس مثآ» ٣٠٩٩

موجود است  بسياریفاکتھای  -ناسھا بيانجامد؟بدون اينکه اين به افزايش انتشار اسک گسترش دھد
بود که بانک، سپرده  ١٨٣۵بارز در سال  رکه ميتوانند اين را ثابت کنند؛ يکی از مثالھای بسيا

مورد استفاده  عمومسترده برای گسرمايه گذاری  یقی را براو وام کمپانی ھند شر غربیھای ھند 
ً ھمين عدم ه بودم در واقع کاھش پيدا کردعموناسھا نزد در آن زمان حجم اسک. قرار داد ؛ تقريبا

نی به بانک مالحظه کرد؛ اوراق ھدر لحظۀ پرداخت سپرده ھای راه آ ١٨۴۶تطابق را ميتوان در 
ميليون افزايش يافتند، در حاليکه ھيچ اثر قابل  ٣٠به تقريباً » )شکل تنزيل و سپرده هب« بھادار 

             «                               .م ديده نميشدعمونزد حجم اسکناسھا  ھده ای برامش
  

وسيلۀ گردش ديگری و برای او مھمتری را  عمده، تجارت اسکناسھااما در جوار     
کسب و کار منظم چقدر مھم  جرياننشان داد که برای  ما آقای چاپمن به. براتھا: دارد

 :طی بعنوان پرداخت پذيرفته شونداست که براتھای خوب در ھمه جا و در ھر شراي
«Gilt nicht mehr der Tausves Jontof, was soll gelten, Zeter,   

Zeter!»}ای اعتباری ندارد، پس چه چيز باقی می ماندديگر  يُنتف ستاوسف اگر ،
ارتباط اين دو وسيلۀ گردش نسبت به يکديگر چگونه  })مناظرۀ ھاينه.(دگوی پستب

  ؟                                 است
  :                                                                   مينه مينويسدزگيلبارت در اين 

اين بروات از دو . فزايش ميدھدکاھش در حجم گردش اسکناس بطور منظم حجم بروات را ا» 
وقتيکه کمبود پول پيش می آيد وام دھندگان  . . .دارھا اری و بروات بانکبروات تج -نمونه ھستند
ما برات بکش و ما تقبل ميکنيم، و ھنگاميکه يک بانکدار شعبه براتی را برای  یبرو: پول ميگويند

روی نمايندۀ لندنی اش را به او  دخوروزۀ  ٢١مشتری خود نزول ميکند، بجای پول نقد حوالۀ 
گيلبارت، تحقيقی در مورد علل فشار . و.ج( « .اين براتھا بعنوان وسيلۀ گردش عمل ميکنند. ميدھد
  ).٣٧ص «و غيره

شمارۀ   ١٨۵٧.B.Aد ميگردد،اين در شکل تعديل شده اش توسط نيومارک تأيي       
١۴٢۶ :         

اسکناسھای بانکی  نوسانات در گردش گردشی بروات و جمات در حنوسانھيچ ارتباطی بين » 
 که فشاری روی بازار پول ھست، گاهکه ھر.  . .نھا نتيجۀ نسبتاً منظم اين است ت.  . . وجود ندارد
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که خود را با افزايش نرخ تنزيل می نماياند، لذا گردش بروات بشدت افزايش می يابد و بر  چيزی
                   «                          .عکس

  
د بھيچوجه آنطور که گيلبارت ميگويد براتھايی که در اينگونه مواقع کشيده ميشون    

ی ھستند که يبرعکس اکثراً براتھای مبادله ا .براتھای بانکی کوتاه مدت نيستندفقط 
ند نمايانگر ھيچ مبادلۀ واقعی نيستند يا فقط نمايانگر مبادالتی اند که براه انداخته ميشو

 مثال ی اينھازۀ کافی برای ھر دوبرای اينکه براتھايی بر آنھا کشيده شود؛ ما به اندا
 اسکناسھات اينچنين براتھايی ودر مقايسۀ بين ضمان) ويلسون( « اکونوميست» .آورديم

        :                                                                                 اينگونه ميگويد
نگه داشته  بوفور در خارجتند ھرگز نميتوانند اسکناسھايی که عندالمطالبه قابل پرداخت ھس» 

ميگردد، در حاليکه براتھای دو ماھه ھميشه به بانک برای پرداخت بر ھاشوند زيرا زيادت آن
اينکه ميتوانند به تزايد صادر گردند، از آنجاييکه ھيچ وسيله ای برای کنترل صدورشان قبل از 

. وجود ندارد ،جايگزين گردند یديگر} بروات{د که توسط نميتوان موقعی که ،موعدشان سر برسد
ضمانت گردش برواتی را که تازه در آينده قابل پرداخت ميشوند را تصديق ميکنند  اينکه مردمانی

رند ندالمطالبه قابل پرداختند شک و دو دلی داعدر حاليکه در مورد گردش پولھای کاغذی که 
                                    ). ۵٧۵ص  ١٨۴٧« اکونوميست» ( « .برای ما کامالً غير قابل توضيح است

  احتياجاتفقط از طريق  یبانکاسکناسھای لذا حجم براتھای در گردش ھمانند     
 انگليس در سالھای پنجاه در پادشاھی عادیبازرگانی معين ميگردد؛ در دوره ھای 

ميليون  ١٠٠ – ١٢٠از اينھا  ،ميليون برات ٣٠٠حدود  اسکناسميليون  ٣٩ رعالوه ب
 یگردش حجمدر گردش ھيچ تأثيری بر  یبراتھا حجم. درگردش بود ،تنھا در لندن

در دوره ھای کمبود پول متأثر ميشود، جاييکه  فقط اسکناس ندارد و از اين آخری
ً گردش بروات در دوره ھای . بدتر ميشودافزايش يافته و کيفيتشان کميت براتھا  نھايتا
وعده ھای پرداخت ندارد،  برای مورد استفاده ای کسميکند، ھيچ سقوطبحران کامالً 

توانايی اسکناسھا ز پرداخت نقد چيز ديگری را تقبل نميکند؛ فقط جکس بھيچ زيرا
گردش خود را، در ھر شکل در حال حاضر در انگليس، حفظ ميکنند چون مملکت با 

  .روت خود پشتيبان بانک انگليس استجمع ث
                                                                                                       

                                            ********  
   

بود، جزو بزرگاِن بازار پول  ١٨۵٧ديديم که چطور حتی آقای چاپمن که خود در 
بشدت از اين گاليه دارد که در لندن تعدادی سرمايه دار پولی بزرگ وجود دارند که 
آنچنان مقتدر ھستند که در ھر زمانی قادرند بازار پول را به تشنج بکشانند و از اين 

می بايستی  قراربدين . ميکشندمعامله گران کوچک پول را  شيرۀ طريق با بی مباالتی
ونه گرگھا باشند که بتوانند به ميزان قابل توجھی يک فشار را با تعداد بيشتری از اينگ

تشديد کرده و از اين طريق به ھمان  }consols{ديون عمومیميليون  ١ – ٢فروش 
از . از بازار خارج کنند) و ھمزمان سرمايۀ استقراضی در دسترس(  اسکناسمبلغ 
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برای   - مبدل کنند }panic{و اضطرابفشاری را به ھراس  ،طريق مانور مشابه ای
  .                          بزرگ با ھم ھمکاری کنند بانکاين کار کافی است که سه 

ً بانک انگليس است که       نقداً بدليلبزرگترين قدرت سرمايه ای در لندن طبيعتا
اينچنين  حاکميتش را باوضعيت خود بمثابۀ يک مؤسسۀ نيمه دولتی امکان اينکه 

دارد که روشھا و ابزار کافی  آشنايی به ،عالرغم اين .ندارد ش بگذارد،بنمايعيتی بس
.                                                       ١٨۴۴بانک بويژه از زمان قانون  برای خود تأمين آتيه کند

ً  بهمن و در ضدارد £  ١۴۵۵٣٠٠٠ايه ای به ميزان مبانک انگليس سر      ٣تقريبا
به سودھای تقسيم نشده و ھمچنين  يعنی ،دسترسی دارد« کسری»به عنوان  £ون ميلي

و می بايست نزد آن به سپرده  تمام پولھايی که دولت بعنوان ماليات دريافت ميکند
( اگر به اينھا مجموع پولھای سپردۀ ديگر . به آنھا احتياج شود زمانيکهشوند تا گذارده 

ً که  که بدون پشتوانه  اسکناسھايیو ) ميشود £ليون مي ٣٠در اوضاع عادی تقريبا
مارک د که برآورد نيوصادر ميشوند را نيز اضافه کنيم، در نتيجه متوجه خواھيم ش

  ) :١٨٨٩، شمارۀ ١٨۵٧ .B.A(خيلی معتدل است وقتی که او ميگويد
                                                                                         

» ]نلنددر[ « من خود را قانع کرده ام که ميزان وجوھی که دائما در بازار پول مورد استفاده اند» 
بانک انگليس روی بخش £ ١٢٠٠٠٠٠٠٠تخمين زده شوند؛ و از اين £ ١٢٠٠٠٠٠٠٠ميتواند به 

  «.تسلط دارد ،درصد ٢٠تا  ١۵تقريباً  ،قابل مالحظه ای
                                                                                            

موجود در  تا جاييکه بانک اسکناسھايی را منتشر ميکند که توسط ذخائر فلزی    
نه  برای او ھايش پشتوانه نميشوند، آن عالئم ارزشی يی را می آفريند کهزمين زير

را  -ھر چند مجازی -یيه يممضتنھا تشکيل وسايل گردش را ميدھند بلکه سرمايۀ 
و اين سرمايۀ ضميمه ای، . ی بی پشتوانه تشکيل ميدھندبرای مبلغ اسمی اين اسکناسھا

ويلسون از  ١٨۵٧ .B.Aدر  -.يک سود ضميمه ای را برای بانک بھمراه دارد
  :نيومارک می پرسد

                                                                                                      
بطور ميانگين نزد عموم يافت گردش اسکناسھای متعلق به يک بانک يعنی مبلغی که » ١۵۶٣

کامال صحيح  - آيا اينچنين نيست؟. بشمار ميايدن بانکدارآۀ ضميمه ای از سرمايۀ مؤثر ميشود، بمثاب
سودی است که تنھا  أنتيجتعايدش ميشود  از اين گردش آن بانک ھر سودی که» ١۵۶۴- « .است

  « .کامالً درست است -دراختيار دارد؟از اعتبارات نشأت گرفته و نه از سرمايه ای که او واقعاً 
  

ً ھمين ھم برای بانکھا     .                      کنندۀ اسکناس صادق استمنتشر ی خصوصیِ طبيعتا
خود، دوسوم از تمام اسکناسھای  ١٨۶۶ – ١٨۶٨ ۀھای شمار همارک در جوابيوني

انکھا يک سوم آخر می بايستی اين ببرای ( بانکی يی که توسط آنھا صادر ميشوند را 
در نظر « ايجاد ھمان مقدار سرمايه » بعنوان) داشته باشند یپشتوانۀ ذخيره ای فلز

سود بانکدار در نتيجه . پول فلزی اندوخته شده است ،غمبل برابر با ھمين ، زيراميگيرد
حقيقت اين است که . در اين رابطه نمی بايست بيشتر از سود ديگر سرمايه داران باشد
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اينکه يک پس انداز ملی . بيرون ميکشد سود را ملی فلزیِ  پولِ  او از اين پس اندازِ 
ددانان بورژوازی بعنوان سود شخصی ظھور ميکند اصالً باعث ُشکه شدن اقتصا

مثالً آيا چيزی . کار ملی ميباشد، از آنجاييکه سود بطور کلی تصاحب .نميشود
وجود دارد که اسکناسھايش  ١٨١٧تا  ١٧٩٧مضحک تر از بانک انگليس از 

اعتبارشان را مديون دولت ھستند و از طريق بھره ھای وام دولتی، از دولت، يعنی از 
ولت برای تبديل ھمان اسکناسھا از کاغذ به پول به مردم، پرداختی برای قدرتی که د
                                     دريافت ميکند؟  ،وام بدھداو اھداء کرده تا آنھا را به دولت 

بقول ھمان . جاد سرمايه دارندبانکھا در ضمن ابزارھای ديگری نيز برای اي    
اد شد، طبق عادت وجوه مازاد خود را مارک، بانکھای شعبه ھمانگونه که قبالً ھم ينيو
اينھا ھم در  ومی فرستند  ننزد دالالن سفتۀ لند) يعنی اسکناسھای بانک انگليس را ( 

بانک با اين سفته ھا . می فرستند پسعوض سفته ھای نزول شده را برای آنھا باز
ميکند  از اين قانون پيروی} بانک{ مشتريان خود را راه می اندازد، از آنجاييکه آن 

چرا که نبايد سفته ھايی را که از مشتريان محلی خود دريافت کرده دوباره انتشار دھد، 
آن سفته ھای . مبادا کسب و کار اين مشتريان در در و ھمسايه شان شناخته شودکه 

که بايد  ميخورد یمشتريان طرفبدرد صدور مجدد دريافت شده از لندن نه تنھا به 
ر لندن انجام دھند در مواردی که ترجيح ميدھند که نگذارند پرداختھای مستقيمی را د

 ۀر تصفيبکشد، بلکه ھمچنين به کا برای آنھا حواله ای روی لندن بانکخود که 
بانکدار اعتبار محلی  }پشت نويسی{نويسیِ زيرا که ظھر ميايندپرداختھای محلی نيز

مثالً در النکشير ھمۀ بدين طريق } نسفته ھای لند{ آنھا . را برايشان تضمين ميکند
اسکناسھای خود بانکھای محلی و بخش بزرگی از اسکناسھای بانک انگليس را از 

   ).                                                       ١۵٧۴تا  ١۵۶٨ھمان منبع شمارۀ .( گردش بدرکرده اند
 - ١: ايجاد ميکنندسرمايه ما در اينجا می بينيم که بانکھا چگونه اعتبار و بدين قرار    

 ٢١روی لندن با مدت اعتبار  کشيدن حواله ایبا  - ٢با انتشار اسکناسھای خودشان 
از طريق پرداخت سفته  -٣نقداً به آنھا پرداخت ميشوند  صدورروز که درست بعد از 

از  اصأل و عمدتأاعتباريشان  قدرت، مورد اشاره ۀالاقل برای محل ،ھای نزول شده که
  .                                  ميگردد مھيابانک  ھر نويسیِ طريق ظ

. خود را بنمايش ميگذارد ،بازارِی نرخ بھره چندِ در تنظيم در ،قدرت بانک انگليس    
در دوره ھای با پروسۀ کسب و کار عادی ميتواند اينگونه رخ دھد که بانک انگليس 

زيرا ،  ١٢فزايش نرخ تنزيل جلوگيری کندنتواند از خروج  آرام طال از خزانه اش با ا

                                                 
آن آقای  رئيس ١٨٩۴ژانويه  ١٧در مجمع عمومِی سھامداران بانک اتحاد لندن در  – ١٢

درصد در جوالی  ٢٫۵تنزيل را از  ١٨٩٣اعالم کرد که بانک انگليس در سال  {Ritchi}ريچی
را به  £ميليون  ۴٫۵ھفته  ردرصد در اگوست افزايش داد و چون عالرغم اين در چھا ۴تا  ٣به 

 بطرف آن درصد افزايش داد، که از آن پس طال جريان برگشت ۵طال از دست داد، تنزيل را به 
اما اين نرخ . در صد کاھش داده شد ٣درصد و در اکتبر به  ۴پيدا کرد و نرخ بانک در سپتامبر به 
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سفته که در  ننياز به وسايل پرداخت از طريق بانکھای سھامی و خصوصی و دالال
 آن .ميگردد ءسی سال اخير قدرت سرمايه ای بسيار عظيم تری کسب کرده اند، ارضا

اما در . ديگری است ھایاز اين جھت مجبور به استفاده از ابزار }بانک انگليس{
) وريه و شرکاءاز گلين، ميلز، ک( }Glyn{امۀ بحران ھمان چيزی که گلينھنگ

  : سخن گفته بود صادق است  ١٨۴٨/ ١٨۵٧  D .C. بانکدار در مقابل 
                                                     

، بانک انگليس نرخ بھره را تعيين در مضيقۀ بسيار است کشور ی کهتحت شرايط»  ١٧٠٩
بانکداران خصوصی و دالالن  وقتی که تنزيالت ،در زمانھای با مصائب مشدد» ١٧١٠ - «.کندمي

نصيب بانک انگليس ميگردند و در نتيجه اين } تنزيالت{ محدود ميگردند، آنھا أنسبت.  . .سفته 
  «.دبازار را تعيين ميکن  بانک انگليس است که قدرت را در دست دارد و درچندِ 

                                                                                 
دولتی و با برخورداری از  پشتوانۀال بعنوان مؤسسه ای رسمی با با اين ح    

خصوصی بخود اجازه ميدھند، با  امتيازات دولتی نميتواند ھمانگونه که مؤسسات
در مقابل  }Hubbard{بارداز ھمين رو ھو. رحمی از قدرت خود سوء استفاده نمايدبي

  :ميگويد ١٨۵٧. A..Bکميتۀ بانک  
                                                                                                    

ترين محل که نرخ تنزيل باالست، بانک ارزانآيا اينچنين نيست که ھنگامي» :) سئوال(  ٢٨۴۴
(  -پائين است دالالن سفته ارزان ترين ھا ھستند ؟} نرخ تنزيل{ که آن  و وقتی مراجعه ميباشد

گز به حد رقبايش پائين نميرود و ن خواھد بود زيرا بانک انگليس ھرھميشه اينچني» :) ھوبارد
  «.زمانيکه نرخ باالست، ھرگز آنچنان باال نمی رود

       
است وقتی که بانک در اما با اين حال اين يک رخداد خطيری در کسب و کار     

، يعنی }سختگيری کردن{کرده تردوره ھای فشار، بزبان عاميانه پسندش، قافيه را تنگ
  . افزايش ميدھد بيشتر نقداً باالتر از ميانگين است خود اينکه نرخ بھره ای را که

                              
خارجی قطع  صادراتِ  ھتِ ج به ھایِ ۀ خريدھمينکه بانک شروع به سختگيری ميکند، ھم» 

برسد و قيمتھا به پائين ترين سطح  نزول صادرکنندگان منتظر می مانند تا اينکه.  . . ميگردند
ديگر  ی ارزرسيد، نرخ ھانقطه اما وقتی به اين . يدھندسپس، نه قبل از آن، خريدھايشان را انجام م

خريد . ، قطع ميشودفرا برسدنزول  نکه پائين ترين سطحِ صادرات طال قبل از اي د ــتنظيم شده ان
ستاده کاال برای صدور ميتواند اين اثر را داشته باشد که بخشی از طاليی را که به خارج کشور فر

جريان خروج ممانعت از عث با متأخرتر از آن است که آمدن آنھا شده، باز گرداند، اما
                                                                                                                                                 

درصد بود  ٣٫۵درصد بود، نرخ تنزيل  ۵وقتی نرخ بانک » .بانکی در بازار برسميت شناخته نشد
 ٢ ٣�٨ يلتنز نرخدرصد پائين افتاد،  ۴؛ ھنگاميکه نرخ بانک به درصد ٢٫۵پول و نرخ برای 

درصد  ١ ١�٢درصد بود، نرخ تنزيل به  ٣ درصد بود؛ وقتی نرخ بانک ١ ٣�۴نرخ پول و
. ف).  ١٨٩۴ژانويه  ١٨، "روزنامۀ يوميه.("«کاھش يافت و نرخ پول به چيزی کمتر از اين

  انگلس
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اثر » ).٣۵، ص ١٨۴٠لندن  «تحقيق در علل فشار روی بازار پول » گيلبارت،. و. ج(«.گردند
بيگانه اين است که در دوره ھای فشار راه به  ارز نرخھای توسطديگر تنظيم وسيلۀ گردش 
ی ھزينه ھای در رابطه با تنظيم نرخ ھا» -)۴٠ھمان اثر ص ( «.نرخھای بھرۀ عظيم می برد

سه بعنوان ، متوجۀ صنعت مولد کشور است، اما سودھای بانک انگليس در واقع در اين پروارز
قيمتی به پيش می برد، افزايش معامالتش را با مبلغ قليلی از فلز } بانک انگليس{پی آمد اينکه آن

  ).                                                                    ۵٢ھمان اثر ص ( « .می يابد
                                    :                            اما دوست ما ساموئل گارنی ميگويد

ھمۀ  –است  هرفصبانکدارھا و معامله گران پول با اين نوسانات بزرگ در نرخ بھره برای » 
                «.با صرفه ميباشند آگاھندبرای آنھايی که از آنان  نوسانات تجاری

ر از شير موقعيت اضطراری کسب و کا در گارنی نيز با بی مباالتیو ھر چند     
اينکار را با ھمان فراغ بال انجام  خامه ميگيرند، در حاليکه بانک انگليس نميتواند

اگر نخواھيم  -ميگردند} بانک انگليس{نيز نصيب آن بسيار زيبايی اما سود ھای . دھد
که بدامان آقايان رؤسا بدليل امکان  سخن بگوئيم خصوصی يیسودھای  هراجع ب

. اطالع از موقعيت عمومی کسب و کار دارند، می افتداختصاصی يی که برای کسب 
 ١٨١٧به کميتۀ  ی نقد،ھاتمجدد پرداخ در ارتباط با ازسرگيریِ  ،بر طبق اطالعاتی که

از  دورۀ لردھا داده شد، مبلغ اين سودھايی که نصيب بانک انگليس شد در مجموعِ 
  :بالغ بود بر  ١٧٩٧ – ١٨١٧

                                                                        
 انعامھا و سودھای سھام افزايش يافته ٧۴۵١١٣۶
 سرمايۀ جديد تقسيم شده بين سھامداران     ٧٢٧۶۵٠٠
 ارزش افزايش يافتۀ سرمايه   ١۴۵۵٣٠٠٠
 جمع ٢٩٢٨٠۶٣۶

                                                        
. د( سال  ١٩د ر £  ١١۶۴٢۴٠٠ۀ ک سرمايي اين با   

ص  ١٨۴٣چاپ دوم، لندن « بانکدارھا و  بانکھا » ، }D.Harrdcastle{لتکاسھارد
 ١٧٩٧که پرداختھای نقدی را در  ،منفعتی که نصيب بانک ايرلند جمع اگر ما). ١٢٠

                                                 : معلق ساخت، شد را با ھمان پرنسيپ حساب کنيم خواھيم داشت
                                                                                    

بازگشت                ١٨٢١سود سھامی که تا موعد پرداخت  ۴٧٣۶٠٨۵
 انعام اعالم شده  ١٢٢۵٠٠٠
 ش يافتهدارايی افزاي ١٢١۴٨٠٠
 ارزش افزايش يافتۀ سرمايه  ۴١٨۵٠٠٠
 جمع ١١٣۶٠٨٨۵
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).                ٣۶٣ - ٣۶۴ھمان مرجع ص ( ميليون پوند استرلينگی  ٣با يک سرمايۀ     
سيستم اعتباری که مرکزش ھمان باصطالح ! بيا و راجع به تمرکز صحبت کن

ن اطرافشان ميباشد، يک بانکھای ملی و وام دھندگان بزرگ پول و رباخوارا
يم ميدھد نتنھا تمرکزيابی بسيار عظيم است و به اين طبقۀ انگل يک قدرت بسيار عظ

کنند بلکه برای اينکه به  را غارتمايه داران صنعتی سر پريودأبرای اينکه 
ه توليد و اين گروه ھيچ چيز راجع ب -خطرناکترين وجھی در توليد واقعی دخالت کنند

  .                                                               آن ندارد اارتباطی بنميداند و ھيچ 
مدرکھايی ھستند مبتنی بر قدرت فزايندۀ اين اوباشان، که  ١٨۴۵و  ١٨۴۴قانون بانک 

  .                                      بازان ھم به آنھا می پيوندند سرمايه داران مالی و بورس
 بنفعفقط  لی و جھانی راکه اين اوباش محترم توليد م اما اگر کسی ھنوز ترديد دارد    

ً ميتواند از توليد استعمار ميکنند پس او  استعمارشوندگان و خودِ  خودِ  موعظۀ  حتما
  :را ياد بگيرد بھتریان چيز ارزش واالی اخالقی بانکدار زيرين راجع به

                                                                                              
ترس از نگاه ھوشيار و آيا بارھا . مؤسسات اخالقی و مذھبی ھستند . . .تأ سيسات بانکی » 

 و افراط گرا بپيوندد،عياش جوان را از اينکه به جمع دوستان  کاسبکاربانکدار،  گرسرزنش 
 ،گيردناز اينکه در ردۀ بااليی از احترام نزد بانکدار خود قرار ن ااست ؟ و آيا او ھراس بازنداشته

دوستانش متأثر نکرده است  اتو تحقير ريشخندھابانکدار او را بيشتر از   خماآيا .  . .نبوده است ؟ 
 دادن که باعث سوءظن شده و در فريبکاری يا اطالع اشتباه قلمداد شدن از  مقصر انس؟ آيا او ھرا

و آيا اين پند و اندرز دھِی دوستانه با ارزش تر از آنکه .  . .ود؟ نبود يا قطع کند، او را محد وام
فلسفۀ » ، رئيس بانک اسکاتلند}G.M.Bell{بل. م. گ( « کشيش به او ميدھد نبوده است؟ 

  ).۴۶،  ۴٧،ص ١٨۴٠، لندن « سھامی بانکداریِ 
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  انگليس ١٨۴۴ھای پول رايج و قانون بانک  پرنسيپ
 
 

تئوری ريکاردو در مورد ارزش پول در رابطه با قيمت کاالھا  ١٣قبلی  در نوشته ای[ 
( پول  ارزش دورريکا بعقيدۀ. يمبپرداز ما در اينجا ميتوانيم تنھا به اھمبررسی شد، لذا 

ميگردد، اما فقط تا زمانيکه  در آن ماديت يافته تعيين کاری که مدت از طريق) فلزی
ھايی که بايد مبادله شوند قرار ناسب صحيحی با مقدار و قيمت کاالکميت پول در ت

 ش کاھشين تناسب صعود کند، در نتيجه ارزشاگر کميت پول به باالی ا. داشته باشد
، ارزشش نزول کند }تناسب{ن آزير  به اگر. کرد صعود خواھد ھاافته و قيمت کاالي

در . باشند شرايط ديگر يکسان ۀکاالھا پائين می افتد، اگر ھم قيمت وکرده صعود 
مازاد طال در آن يافت ميشود، تمايل به اين دارد که  اين مورد اول، آن کشوری که

                     ارج و کاال وارد کند؛ خکه بزير ارزشش نزول کرده  را يیطال
آنرا باالتر از ارزشش  ، طال به سمت کشورھايی سرازير ميشود کهمورد  دومدر 

از اين کشورھا خارج  شده ارزيابی ه بودند، در حاليکه کاالھای زير قيمتکرد برآورد
 ،کنندد قيمتھای نرمال را کسب ميتوانن بازارھای ديگری که در آنجاسمت شده و به 

خود طال، چه بصورت سکه و چه بصورت » چون در اين شرايط. سرازير ميشوند
 آنچه خود داراستشتر يا کمتر از بي ارزش فلزی با شمش، ميتواند نشان ارزشی يی

در گردش ھمان  ، در نتيجه کامالً روشن است که اسکناسھای بانکِی قابل تبديلِ دوشب
بانکی  قابل تبديلند، يعنی اينکه ارزش  اگر چه اسکناسھای. شته باشندسرنوشت را دا

پولھای در گردش،  کل حجم با اين حال رد،اواقعيشان با ارزش اسمی شان مطابقت د
 the aggregate currency consisting of metal and of(ھاطال و اسکناس

convertible notes(}  ممکن }ای قابل تبديلشامل فلز و اسکناسھمجموع پول رايج
به  ،شد يلی که بحثالبد است افزوده شود يا تقليل يابد، بر حسب آنکه کل کميتشان،

به زير آن سطحی که توسط ارزش مبادله ای کاالھای در گردش و ارزش  اباالی ي
اين تقليل ارزش نه برای .  . .شده است، صعود کرده يا نزول کند طال متعين  فلزیِ 

                                                 
  ١۵٠، ص ١٨۵٩برلين « نقد اقتصاد سياسی » مارکس،   - ١٣ 
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ً و يا برای مجموع  يسه با طال بلکه برای طال و کاغذدر مقا }پول کاغذی{کاغذ جمعا
که لُرد اُورستون و دو ميباشد رپول در گردش يک کشور، يکی از کشفيات اصلی ريکا

يی برای قانون بانک آقای  پرنسيپ اساسی آنرا وده شرکاء به خدمت خود در آور
   )ھمان منبع(» قرار دادند ١٨۴۵و  ١٨۴۴از  }Robert Peel{رابرت پيل

 دريکاردو که در اثر يا ما در اينجا لزومی به تکرار اثبات غلط بودن اين تئوریِ     
تئوريھای  د توجه ماست فقط شيوۀ استعمالآنچه که مور. شده آمده است، نميبينيم

ياد شده در  پيلِ  بانکِ  که قانونِ  کسانی ريکاردو توسط مکتب تئوريسين ھای بانک،
  .دند، ميباشدديکته کرباال را 

ھيچ  ١٨٣۶و  ١٨٢۵بويژه بحرانھای بزرگ  ١٩تجاری در قرن  ھایبحران»      
رای آن جديدی ب ار نياورد بلکه فقط مورد استعمالبب تئوری پول ريکاردو در پيشرفتی
ش فلزات قيمتی نزد زرتقليل ا ه ھای سادۀ اقتصادی ھماننددآنھا ديگر پدي. دبميان کشي

و ابتدای قرن  ١٨و کاھش ارزش پول نزد ريکاردو در قرن  ١٧و  ١۶ھيوم در قرن 
ظيمی بودند در بازار جھانی جاييکه تناقض ع، نبودند؛ آنھا در عوض طوفانھای ١٩

از آن  از می شد، و سر منشا أش و ممانعتبين ھمۀ عناصر پروسۀ توليد بورژوايی آغ
ردش پول، جستجو در ميان سطحی ترين و تجريدی ترين اين پروسه ھا، در قلمرو گ

 اقتصادی پيامبران دمدمی مزاج  مکتب که ک واقعی ایيمفروضات تئور. ميشد
ً از  گم که ريکاردو قوانين ، در واقع چيزی نبود بجز اين دآن پيروی ميکردحقيقتا

که آنھا می بايست  تنھا چيز باقيمانده ای. را کشف کرده است خالص فلزی گردش
قانون  اينرا زير مجموعۀ  عتبارات يا اسکناسھای بانککه گردش اانجام دھند اين بود 

  .نمايند
اری کاھش ناگھانی و عمومی در تجمعمولی ترين و محرزترين پديده در بحرانھای     

يک کاھش . ميآيد فزايش عمومی و طوالنی مدت آنھا، که بدنبال يک اقيمت کاالھاست
در مقايسه با  ،نسبی پولش افزايش در ارز عمومی در قيمت کاالھا ميتواند بعنوان

ومی در قيمت ھمانند تنزل ارزش و در عوض يک افزايش عم ، بيان گردد،ھمۀ کاالھا
  .   پول یبنس

اين . . . توصيف شده و توضيح داده نشده  در ھر دوی اين شيوه ھای بيان پديده
ز ترجمۀ مطلب ا قادر به توضيح مسئله نيستند ھمانگونه کهزيھای مختلف عبارت پردا

پول ريکادو بسيار لذا تئوری . قادر به انجام اين کارنيستزبان آلمانی به انگليسی 
ود علت و معلولی وانم رابطه ای يک رابطۀ اين ھمانی را بمثابۀ بھنگام بود زيرا که

کاھش عمومی و متناوب قيمت کاال از کجا می آيد؟ از افزايش تناوبی ارزش . ميکرد
ش عمومی و متناوب قيمت کاالھا از کجا می آيد؟ از اما در عوض افزاي. نسبی پول
ميشود گفت که صعود و نزول تناوبی  بر ھمين منوال. ناوب ارزش نسبی پولتنزل مت

اين ھمانی به  رابطۀ وقتی که....... قيمت ھا از صعود و نزول متناوبشان ناشی ميشود
قيمت کاال از کاھش  افزايش. بسادگی از پس خواھد آمد باقیماعلت و معلولی بدل شد، 
، تنزل در ارزش پول از ردو ميدانيماما ھمانطور که از ريکا. ارزش پول ناشی ميشود
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در گردش از آن سطحی که  پولِ  نشأت ميگيرد يعنی از اينکه حجم يک وفور گردش
به . ود، باالتر ميرکاالھا تعيين ميگردد توسط ارزش اصلِی خود آنھا و ارزش اصلیِ 

صعود ارزش پول به کس تنزل عمومی در قيمت کاالھا از طريق ھيمن منوال بر ع
نتيجتاً  .اش بمثابۀ پی آمدی از قلت گردش توضيح داده ميشود باالی ارزش اصلی

اينکه قيمتھا بطور متناوب افزايش و کاھش می يابند زيرا که متناوباً ميزان کم تر يا 
با تقليل پول  ش قيمتھا ھمگامثابت شود که افزاي حاال اگر. بيشتری پول در گردش است

در گردش رخ ميدھد و کاھش قيمتھا با افزايش گردش، لذا با اين حال ميتوان مدعی 
ند از نظر ، ھرچکاھش يا افزايش در حجم کاالھای در گردش شد که در نتيجۀ يک

آماری غير قابل اثبات، ميزان پول در گردش افزايش يا کاھش يافته است اگر نه بطور 
دو اين نوسانات عمومی رما ھم اکنون ديديم که طبق نظر ريکا. ا بطور نسبیمطلق ام

 اً متناوب رخ خواھد داد اما آنھا در يک گردش پول فلزی خالص نيزقيمت ھمچنين 
پول درگردش باعث کاھش در قيمت کاالھا  قلت ھمديگر را خنثی ميکنند طوريکه مثالً 

صادرات با  اما اين ميشود خارج کشور به، تنزل در قيمت کاالھا باعث صادرات کاال 
رو به داخل پول  به داخل کشور را به ھمراه دارد و اين جريانِ  ريز طالسرخود 

فزونی پول در گردش  حالتدر اين عکسباعث صعود قيمت کاالھا ميشود؛ دوباره 
حاال نوسانات عام اما چون . }رخ ميدھد{جاييکه کاال وارد شده و طال صادر ميگردد

ريکادو نشأت ميگيرند،  طبيعت گردش پول فلزیِ  عالرغم اينکه آنھا از خودِ  قيمت
از دوره ای که سيستم  ،خود را يعنی صورت بحرانی خود را شکل شديد و مھلک

ھای اسکناسانتشار که  اعتباری توسعه يافته، کسب ميکنند، لذا کامالً روشن ميشود
گردش پول فلزی وسيلۀ . گرددمين از طريق قانون گردش پول فلزی تنظيم بانکی کامأل

بشکل  در َدَورانفلزات قيمتی دارد که فی الفور عالج خود را در صادرات و واردات 
سکه وارد شده و از اين طريق با جريان ورود يا خروجشان باعث کاھش يا ازدياد 

ھمين اثر بروی قيمت کاال اکنون می بايست توسط بانکھا از . قيمت کاالھا ميگردند
از  }طال{اگر پول. ق تقليد از قانون گردش پول فلزی بشکل مصنوعی ايجاد گرددطري

خارج کشور به داخل جريان داشته باشد لذا اين دليلی است بر اينکه پول در گردش کم 
است، ارزش پول باال و قيمت کاالھا بسيار پائين است و اينکه از اين بابت می بايستی 

و آنھا بعکس می . گردد شده اسکناس به گردش تزريقوارد  طالی جديداً به نسبت اين 
به . بايستی از گردش خارج گردند به نسبتی که طال به خارج کشور جريان می يابد

ً از روی واردات و صادرات  زبانی ديگر انتشار اسکناسھای بانکی می بايستی نتيجتا
اينکه طال فقط  ريکادو مبنی بر غلطِ  پيشفرضِ  .فلزات قيمتی يا نرخ ارز تنظيم گردد

طالی وارداتی پول در دوران را افزايش داده و در نتيجه باعث  و اينکه کلِ سکه است 
تی حجم سکه را کاھش داده و لذا اافزايش قيمت ھا ميگردد و اينکه تمام طالی صادر

 اين تجربۀاين پيشفرض تئوريک اکنون تبديل ميشود به   –باعث کنترل قيمتھا ميگردد 
ه داده ميشود آن تعداد سکه گردش کند که در ھر زمانی برای آن طال عملی که اجاز
،کلنل )}Jones Loyd{بانکدار جونز لويد( لرد اورستون . موجود است
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و  }Arbuthnot{نت، آربوت}Clay{، کلی}Norman{، نرمن}Torrens{زتورن
رايج،  پول پرنسيبمکتب ، ليس تحت ناميک سری نويسندگان ديگر که در انگ

. جناب ر قانون بانک نکردند بلکه از طريق ند فقط اين دکترين را موعظهفمعرو
گذاری بانک در برای قانون آنرا مبنايی ١٨۴۵و  ١٨۴۴به تاريخ  }R.Peels{پيل

شکست مفتضح آنھا ھم عملی و ھم تئوريک و بدنبال به  .اسکاتلند و انگليس قرار دادند
ھمان « .بحث اعتبارات پرداختدر مقياس بزرگ کشوری نخست ميتوان در م تجارب

  )  ١۶۵ – ١۶٨اثر ص 
 James{، جيمز ويلسون}Tooke homas{ وکماس تونقد اين مکتب توسط ت    

Wilson{ ) جان فوالرتونو )  ١٨۴۴ – ١٨۴٧ در اکونوميست}John 
Fullarton{ اينھا چقدر کم به ماھيت طال پی برده بودند و  ھم اما اينکه. انجام گرفت
واضح بودند را ما چندين بار در اين کتاب مورد رابطۀ بين پول و سرمايه نا چقدر در

در اينجا ما بايد فقط چند نکته را در رابطه با . مالحظه کرديم ٢٨بويژه در فصل 
) B.C ١٨۵٧(در مورد قوانين بانک پيل اضافه کنيم ١٨۵٧ شھرداریمذاکرات کميتۀ 

  ] انگلس. ف  –
  :بانک انگليس ميگويد اسبق رئيس ،}J.G. Hubbard{ھوبارد. گ.ج

آن يک تأثير  و . ھيچ رابطه ای با قيمت کاالھا ندارد . . .تأثير صدور طال » ٢۴٠٠
بھره آور دارد، زيرا وقتيکه نرخ  آنھم تأثيری بسيار مھم بروی قيمت اوراق بھادارِ 

ً بس يار بھره نوسان ميکند، ارزش کاالھايی که اين بھره را ماديت می بخشند لزوما
  «.متأثر ميشود

ائه ميدھد که نشان ار ١٨۴۵ – ١٨۵۶و  ١٨٣۴ – ١٨۴۴او دو جدول از سالھای     
تا از مھمترين اقالم تجاری کامالً مستقل از  پانزدهقيمتی برای  ميدھند که تغييرات

ً يک رابطۀ متقابالً نشا. جريان خروج طال و نرخ بھره بود ن ميدھند که ضمنا
سرمايه گذاری نمايندۀ پول » ورود و خروج طال، که در واقع بين جريان  تنگاتنگی

  .، و نرخ بھره وجود دارد« نشدۀ ما ميباشد
و روسی به آمريکا  اوراق بھادار آمريکايیميزان عظيمی از  ١٨۴٧در » ] ٢۴٠٢[ 

ی قاره به آن جاھايی منتقل و روسيه رجعت داده شد، و اوراق بھادار ديگر کشورھا
  .«ھا تھيه ميکنيمغلۀ خود را از آنجا موجودیِ  شد که ما

: ند از آمدۀ ھوبارد را تشکيل ميدھند عبارت جداول ذيالً اقالم اصلی که مبنای  ١۵آن 
، ینيلرنگ ، کتان کتان،الياف پنبه ای، پشم، لباسھای پشمی،  پنبه، نخ پنبه، مصنوعات

  .شمع سازی، شکر، قھوه و ابريشم ، قلع، مس، پيۀخامآھِن 
  : ھوبارد در اين باره چنين استتوضيحات 

ت طالی احرکتنيز  ١٨۵٣تا  ١٨۴۴، در سالھای ١٨۴٣تا  ١٨٣۴ ۀده سال ھمانند» 
ً ھمراه بود با کاھش يا افزايش ارزش استقراضی پولھايی که بعنوان پيش  بانک دائما

 کشور يک استقاللشد؛ و تعييرات قيمت ھای کاالھا در ميداده  تنزيلھاپرداخت روی 
از حجم پول در گردش را از خود نشان ميدھند بطريقی که اين خود را در کامل 
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، ص  II، ١٨۵٧گزارش عملکرد بانک . ( نوسانات طالی بانک انگليس می نماياند
  ). ٢٩١و  ٢٩٠

  
                                                 ١٨٣۴ -١٨۴٣I.     

  جنس عمده ١۵از                       

 ذخيرۀ فلزی بانک تاريخ
 
£ 

نرخ تنزيل 
 بازار
% 

  کاھش قيمت افزايش قيمت
 ثابت

٢ ٤/٣ ٩,١٠٤,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٣٤  - - - 
٣ ٤/٣ ٦,٢٧٤,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٣٥  ١ ٧ ٧ 
٣ ٤/١ ٧,٩١٨,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٣٦  ١ ٣ ١١ 
 ١ ٩ ٥ ٥ ٤,٠٧٧,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٣٧
٢ ٤/٣ ١٠,٤٧١,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٣٨  ١١ ٤ - 
مبرسپتا ,١٨٣٩  ٢ ٥ ٨ ٦ ٢,٦٨٤,٠٠٠ ١ 
٤ ٤/٣ ٤,٥٧١,٠٠٠ ١ ژوئن ,١٨٤٠  ١ ٩ ٥ 
٥ ٤/٣ ٣,٦٤٢,٠٠٠ ١ .دسامبر ١٨٤٠  ٢ ٦ ٧ 
 - ٢ ٣ ٥ ٤,٨٧٣,٠٠٠ ١ .دسامبر ,١٨٤١
٥/٢ ١٠,٦٠٣,٠٠٠ ١ .دسامبر ,١٨٤٢  ١٣ ٢ - 
٢ ٤/١ ١١,٥٦٦,٠٠٠ 1 ژوئن ,١٨٤٣  ١٤ ١ - 

     
                                                ١٨۴۴−١٨۵٣II.    

  
  جنس عمده ١۵از                                 

 ذخيرۀ فلزی بانک تاريخ
£ 

 نرخ تنزيل بازار
% 

افزايش 
 قيمت

کاھش 
 قيمت

 
 ثابت

٢ ٤/١ ١٦,١٦٢,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٤٤  - - - 
٥/٤ ١٣,٢٣٧,٠٠٠ ١ دسامبر ,١٨٤٥  ٤ ١١ - 
 - ٨ ٧ ٣ ١٦,٣٦٦,٠٠٠ ١ .سپتامبر ,١٨٤٦
 ٣ ٦ ٦ ٦ ٩,١٤٠,٠٠٠ ١ .سپتامبر ,١٨٤٧

٥/٢ ١٧,١٢٦,٠٠٠ ١ مارس ,١٨٥٠  ١ ٩ ٥ 
 ٢ ١١ ٢ ٣ ١٣,٧٠٥,٠٠٠ ١ ژوئن ,١٨٥١
١ ٤/٣ ٢١,٨٥٣,٠٠٠ ١ .سپتامبر ,١٨٥٢  ١ ٥ ٩ 
 ١ - ١٤ ٥ ١٥,٠٩٣,٠٠٠ ١ .دسامبر ,١٨٥٣

  
  

ار از آنجا که تقاضا و عرضۀ کاالھا، قيمت بازارشان را تنظيم ميکند، در نتيجه آشک
يکه تقاضا برای سرمايۀ پولی ه اورستون تا چه حد در خطاست وقتميگردد ک

گونه که با نرخ تنزيل بيان ، آن)ھتر بگوئيم انحرافات عرضۀ آنو يا ب( استقراضی 
اين ادعا که قيمت کاالھا  .واقعی يکی ميگيرد «سرمايه» ميگردند، را با تقاضا برای 
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نظيم ميگردد حاال خود را در پس اين عبارت پول رايج ت انات در کميتاز طريق نوس
ً مادی متمايز از که نوسانات نرخ تنزيل بيان کنندۀ نوسانات تقاضا  برای سرمايۀ واقعا

ما ديديم که چگونه ھم نُرمن و ھم اورستون در . ن ميکندسرمايۀ پولی ھستند، پنھا
آخری  مبردۀاين نا در حقيقت اين را ادعا کردند و چگونه بويژه ای يکسان کميتهمقابل 

ً کامالً به تنگنا رسيد فلج کنندهمتوسل شدن به طفره رفتن مجبور به  ( .ای شد و نھايتا
کھنه شده است که تغيير در حجم طالی موجود در يک  اين در واقع فريبی .)٢۶فصل 

، با زياد و کم کردن حجم وسايل گردش، قيمت کاالھای کشور را کشور قادر است
، اگر طال صادر شود، قيمت کاالھا رايج پولِ  طبق اين تئوریِ  .دھد افزايش يا کاھش
طال را وارد ميکند ميبايستی افزايش يابد و در پی آمد آن ارزش اين در کشوری که 

ميبايستی افزايش  {صادرات کشور صادر کنندۀ طال در بازار کشور وارد کنندۀ طال
آخری در بازار نام بردۀ نخست ؛ از اين رو بر عکس ارزش صادرات نام بردۀ }يابد 

 به آنجا ميرود افزايش خواھد کاھش خواھد يافت، در حاليکه در کشور مبدأ که طال
اما در واقع کاھش حجم طال فقط باعث افزايش نرخ بھره ميگردد در حاليکه . داشت

نرخ بھره را کاھش ميدھد؛ و اگر اين نوسانات در نرخ بھره در  طال افزايش حجم
، در آنصورت تعيين عرضه و تقاضا محاسبه نميشدندت ھزينه ھا و يا در تعيين قيم
  .ندبود مت کاالھا کامالً بی تأثير میاينھا در قي

گ ، رئيس يک شرکت بزر}N. Alexander{در ھمان گزارش ن، الکساندر    
 ۵٠نقره به ھند و چين در نيمه ھای سالھای  معامله با ھند در مورد سيل جريان بخارج

ً بدليل، بخ  انگليسی در چين}قماش {جنگ داخلی چين که از فروش محصول شا
در  اری کرم ابريشم در اروپا که پرورش ابريشم راجلوگيری ميکرد و بخشاً بدليل بيم

  :اينچنين اظھار نظر ميکند ،شديداً محدود کرده بود ايتاليا و فرانسه
نقره را به ھند  ھند؟ اتفاق می افتد يا بطرف ج بطرف چينآيا جريان بخار» ۴٣٣٧

ً به چين ميرود تا  ميفرستند و با قسمت اعظم آن ترياک می خرند و اين نيز تماما
عالرغم انباشت نقره ( « پشتوانۀ خريد ابريشم را پايه ريزی کند؛ و موقعيت بازار ھند 

بازرگانان اين را سودمندتر ميکند که نقره ارسال کنند تا اينکه برای ») در آنجا 
دن آن آيا برای بدست آور» .۴٣٣٨ -«. ات يا مصنوعات انگليسی را بفرستندمنسوج

» .۴٣۴۴-«.بله بسيار عظيم -عظيمی از فرانسه نبوده است؟  نقره جريان بخارج
از فرانسه و ايتاليا ابريشم وارد کنيم، ميزان عظيمی از آن را چه بنگالی و  بجای اينکه

  «.چه چينی به آنھا صادر ميکنيم
می ديگر، نقره يعنی فلز پولی آن قاره را به جای کاال به آسيا ميفرستند، نه بکال    

افزايش يافته بلکه ) انگليس(کاالھا در کشور توليد کننده شان بدليل اينکه قيمت اين
ا به کشور واردکنندۀ بعلت اينکه کاھش يافته است، کاھش يافته بدليل مازاد واردات آنھ

قعيت است که انگليس اين نقره را از فرانسه دريافت ميکرد ؛ و اين عالرغم اين واآنھا
پول رايج قيمت ھا می  بر طبق تئوریِ  .مجبور بود با طال باز پرداخت نمايد و بخشا
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با اينچنين وارداتی در انگليس کاھش يافته و در ھند و چين افزايش  بايستی در ارتباط
  .دنياب

، يکی از اولين }wylie{، وايلی).C.D ۵٧/١٨۶٨(در مقابل کميتۀ لردھا. مثالی ديگر
  :تجار ليورپول، چنين گواھی ميدھد 

] از پنبه ريسی[ آورتر و با سودتری ھيچ کاسبی ای بار ١٨۴۵در اواخر »  .١٩٩۴
مخفف {d ۴و مفيد را ميشد به  اندوختۀ  پنبه عظيم بود و پنبۀ مرغوب. وجود نداشت

denarius اينچنين پنبه ای نخ سکوندا ميول  برای ھر پوند خريد و از}بمعنی پنی
}secunda mule { آن از مبلغ متشابه ایخوبی درست ميشد که ھزينه  ۴٠ شمارۀ 

ً در  اين نخ پيچ. سنده، متجاوز نبودبرای ري d ٨يعنی کل ھزينه بالغ بر پوندی  وسيعا
خته و يا به قردادھای سفارشی فرو d ١١٫۵و  ١٠٫۵به پوندی  ١٨۴۵سپتامبر و اکتبر 

شد، و در بعضی موارد ريسنده سودی برابر با ھزينۀ خريد اوليۀ پنبه را مي گذاشته
ادامه  ١٨۴۶کسب و کار به بارآوربودن خود تا اوايل » .١٩٩۶ -«.تحقق می بخشيد

بيشتر از دو » ]عدل ۶٢٧٠۴٢[ «اندوختۀ پنبه ١٨۴۴سوم مارس »  ٢٠٠٠- « .داد
بالغ بود بر } اندوخته{که  ١٨۴٨ھفتم مارس [ «برابر مقدار امروزی اش بود

 [« گرانتر بود  ١d ۴/١ و عالرغم اين قيمت آنزمان برای ھر پوند] عدل  ٣٠١٠٧٠
۴⁄١ ۶ d  ۵در مقابل d  [ «مرغوب ۴٠سکوندا ميول شمارۀ  – پيچ ھمزمان، نخ- 

در آواخر دسامبر  d ٧ ۴/٣ در اکتبر و بهd  ۵/٩به  d ۵/١١ – ١٢برای ھر پوند از 
ود با قيمت به ھمان قيمتی فروخته ميشد که برابر ب پيچ يدا کرد؛ نخکاھش پ ١٨۴٧

  .) ٢٠٢٣،  ٢٠٢١ھمان منبع شمارۀ ( «.آن رسيده شده بود خريد پنبه ای که با
اورستون را به نمايش ميگذارد که بر طبق آن پول  اين فراسِت با غرض شخصیِ     

 ١٨۴۴در سوم مارس . ستا «کمياب» که سرمايه  باشد زيرا« گرانتر» می بايستی 
درصد صعود کرد  ٩و  ٨به  ١٨۴٨درصد بود؛ در اکتبر و نوامبر  ٣نرخ بھرۀ بانک 

قيمت پنبه بدليل توقف کامل فروش و . درصد بود ۴ھنوز  ١٨۴٨و در ھفتم مارس 
با  آن، بسيار به زير آن قيمتی کهآمد و اضطراب با نرخ بھرۀ باال بمثابۀ پي ھراس

نتيجۀ اين از يک سو نزول شديد . ه بودل داده شدبق بود، تقليمطاآن  هضروضعيت ع
افزايش  ی ديگر افِت توليد در آمريکا؛ و از آنجابود و از سو ١٨۴٨واردات در سال 

بيش از حد گران  بر طبق نظر اورستون کاالھا .١٨۴٩جديد در قيمت پنبه در سال 
  .بودند زيرا پول بيش از حدی در کشور موجود بود

ين افت در وضعيت صنعت نخ ريسی بدليل کمبود مواد خام نيست جديدتر» ٢٠٠٢
بنظر ميرسد که قيمت پائين  ، اماذخيرۀ مواد خام بسيار کاھش يافته است ھر چندچون 

  «.تر بوده است
 بترتيب در مورد قيمت و چه مغشوش کردن خوش آيندی است نزد اورستون    

قضاوت  ٢٠٢۶ وايلی در جواب به سئوال .ارزش کاالھا با ارزش پول يعنی نرخ بھره
طابق با آن بدست ميدھد، که مپول رايج  کلی خود را در مورد تئوریِ 
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» ١٨۴٧در می }   Sir Charles Wood{رلزوودو جناب چا}  cardwell{کاردول
  :«نمودند تأکيدرا بطور تمام و کمال  ١٨۴۴لزوم به اجرا گذاشتن قانون بانک 

باالی  د که به پول يک ارزشھا دارای چنان خصلتی ھستن نسيبنظر من اين پر به» 
ی و بطور مخربی نازل را مصنوعی و به تمام کاالھا و توليدات يک قيمت مصنوع

  «.ميدھند
در ادامه در مورد اثرات اين قانون بانک بروی کسب و کار بطور عمومی     

  :ميگويد
تجار  ھای صنعتی براز شھر می، که حواله ھای منظهاز آنجا که براتھای چھار ماھ» 

، فقط يی که بسمت اياالت متحده فرستاده ميشوندجھت خريد کاالھا ھستند و بانکداران
سفارشات در محدودۀ وسيعی  ميتوانستند تنزيل گردند، اجرای با قربانی کردن بسيار

که بروات چھار ماھه ] بانک تعليق قانون[ اکتبر دولت ٢۵منع گرديد تا بعد از نامۀ 
  ).٢٠٩٧(«باره قابل تنزيل گرديدنددو
  .عمل کرد نيز بمثابۀ ناجی تعليق اين قانون بانک در اياالت اما

کمتر خريدار آمريکايی را که از اينجا خريد ميکرد » ]١٨۴٧[«اکتبر قبلی» ٢١٠٢
ت محدود نکرده باشد و می يافتی که يکباره سفارشات خود را تا حدی که ميتوانس

مربوط به گرانی پول به آمريکا رسيد، تمام سفارشات جديد  وقتی که رايزنيھای ما
بازار گندم تحت تأثير . رد استثنائی بودندگندم و شکر موا» ٢١٣۴«. متوقف شد

 ٢١۶٣ «.انبار و واردات بی انداره دورنمای برداشت محصول بود و شکر تحت تأثير
کاالھای ارسالی توسط فروش اجباري  بسياری.  . .از بدھکاريھای ما به آمريکا» 

تسويه شد و من از آن بيم دارم که بخش بزرگی از آن بدليل ورشکستگی ھا در اينجا، 
 هدرصد بھر ٧٠ا ت ١٨۴٧در اکتبر اگر درست بخاطر بياورم » ٢١٩۶« . فسخ گرديد

  « .روی بورس سھام ما پرداخت شد
دورۀ پس يک  ١٨۴٢با عواقب طوالنی اش، که در دنباله اش در  ١٨٣٧بحران [     

خود غرِض سرمايه داران صنعتی و تجار که  کامل فرا رسيد، و کوریِ  از بحرانِ 
انان عامی چون از منظراقتصاد د ــ مطلقاً ديدن ھر گونه مازاد توليد را انکار ميکردند
ی را يدست آخر آنچنان اغتشاش فکر ــ!يک چنين چيزی بی معنی و غير ممکن ميباشد

ملی بموقع اجرا  یاجازۀ يافت که دگم ھای خود را در مقياسآفريد که مکتب پول رايج 
  .تصويب شد ١٨۴۵/  ١٨۴۴قانون بانک . در آورد

بانک انگليس را به يک شعبۀ انتشار اسکناس و يک شعبۀ  ،١٨۴۴قانون بانک     
ميليون  ١۴بالغ بر  –اغلب ضمانتھای دولتی  – یاولی تضمين. بانکداری تقسيم ميکند

اشد، را دريافت ميکند و در ب  ۴/١فلزی، که حد اکثر نقرۀ آن ميتواند و جميع ذخيرۀ 
تا آنجاييکه اينھا نزد عموم يافت . اسکناس انتشار ميدھد ،جموع اين دو مبلغزاء ما

نميشوند، در شعبۀ بانکداری قرار دارند و ھمراه با حجم کوچک سکه ای که برای 
. ذخيرۀ ھميشه آمادۀ آنرا تشکيل ميدھد) تقريباً يک ميليون( مصرف روزانه الزم است 

اسکناس و اسکناس در عوض طال  انتشار اسکناس به عموم طال در عوضشعبۀ 
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 .معامالت با عموم مردم از طريق شعبۀ بانکداری انجام ميگيرند باقیِ ما ميدھد؛
مجاز به انتشار  ١٨۴۴در } Wales{که در انگليس و ويلز بانکھای خصوصی ای

بندی  سھميهانتشار اسکناسشان  اما ودند، اين حق را حفظ ميکنند،اسکناسھای خود ب
اگر يکی از اين بانکھا انتشار اسکناس خود را متوقف کند، در آنصورت  ميشود؛

از سھميۀ مقرر شده،  ٣/٢ بانک انگليس ميتواند سھم اسکناس بدون پشتوانۀ خود را با
£  ١۶٫۵به £ ميليون  ١۴ انتشارخود را از ١٨٩٢افزايش دھد؛ از ھمين طريق تا 

  .رسانيد) £ ١۶۴۵٠٠٠٠دقيقاً ( ميليون
براين برای ھر پنج پوند طال که خزانۀ بانک را ترک ميکند، يک اسکناس پنج بنا    

که  یليرۀ زرپوندی به شعبۀ انتشار باز ميگردد و از بين برده ميشود؛ برای ھر پنج 
بدين شيوه، گردش . د ميشودجديد به گردش واربه خزانه ميرود، يک پنج پوندی 

ند، در عمل پياده ايده آل اورستون که اکيداً از قوانين گردش فلزی تابعيت ميک کاغذیِ 
بر ادعای معتقدين به تئوری پول رايج، بحرانھا ديگر برای ھميشه شده و لذا، بنا
  .ناممکن  شده اند

که بتواند  اين امکانمديريت آنرا از  ،اما در واقع تفکيک بانک به دو شعبۀ مستقل    
، بدين ، محروم کرددر مواقع قطعی آزادانه به ھمۀ وسايل ممکنه دسترسی داشته باشد

نست مواردی پيش آيد که شعبۀ بانکداری در شرف يک ورشکستگی اصورت که ميتو
ميليون ضمانت  ١۴طال و در ضمن  نقرار داشت در حاليکه شعبۀ انتشار چندين ميليو

اتفاق بيافتد  و اين ميتوانست با سھولت بيشتری. حفوظ داشتمخود را دست نخورده 
ً در ھر بحرانی دوره ای پيش می آيد که  رخ  طال شديدِ  يک جريان بخارجِ چون تقريبا

ً می بايست توسط ذخيرۀ فلزی بانک جبران گردد اما برای ھر پنج . ميدھد که عمدتا
ک اسکناس پنج پوندی که به خارج جريان می يابد گردش داخلی از ي }طال{پوند

حظه ای که بيشترين ست در لمحروم ميگردد و در نتيجه حجم وسايل َدَوران در
قانون بانک . مصرف از آنھا و بيشترين احتياج به آنھا وجود دارد، تقليل می يابد

که در ھنگام بروز بحران ذخيره  نی جھانی را مستقيماً برمی انگيزدکل بازرگا ١٨۴۴
با يک . حتکار کنند، يعنی در واقع تشديد و تسريع کردن بحرانای از اسکناس را ا

ود پول يعنی برای وسيلۀ پرداخت و محد فزايش مصنوعی تقاضا برای تطبيقچنين ا
بااليی در يک بحران  نشنيدهبھره را به سطح تا کنون  کردن ھمزمان عرضه آن، نرخ

ی تشديد ميکند که يا کل آنھا را تا چنان نقطه ا بعکس ابحرانھبجای رفع  ؛می کشاند
نوامبر  ١٢و  ١٨۴٧اکتبر  ٢۵دوبار، . جھان صنعتی يا قانون بانک بايد متالشی گردد

بحران به يک چنين نقطه ای رسيد؛ سپس دولت بانک را با تعليق قانون بانک  ١٨۵٧
از محدوديت در انتشار اسکناس رھانيد و اين در ھر دو مورد برای فائق آمدن  ١٨۴۴

آگاھی به اينکه ميتوان دوباره در مقابل ضمانتھای  ١٨۴٧در . کفايت ميکردبر بحران 
ميليون اسکناس احتکار شده را  ۴ – ۵درجه يک اسکناس دريافت کرد کافی بود که 

تقريباً يک ميليون اسکناس بيشتر از حد  ١٨۵٧آفتابی کرده و به گردش وارد کند؛ در 
  .ر يافت، اما فقط برای يک مدت خيلی کوتاهقانونی آن انتشا
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ھنوز رد پايی که يادآور بيست  ١٨۴۴اين را نيز بايست متذکر شد که مصوبۀ قانونی 
سال اول قرن بود، زمانيکه بانک پرداختھای نقد را متوقف کرده بود و ارزش 

خود را ترس از اينکه اسکناسھا اعتبار  .را با خود ميکشيد ،اسکناسھا کاھش يافته بود
 نشر بسيار بی اساس، از آنجاييکه یترساز دست بدھند ھنوز بسيار آشکار است، 

پوندی که ازگردش خارج شده بود تازه قديمی ای از اسکناس يک  کشف شدۀ موجودی
 عتمادیِ ات کرد که حتی در زمانه ای با بی ، بحران را متوقف کرد و لذا ثاب١٨٢۵در

و اين کامالً قابل درک است؛ . ستوار باقی ميماندعتبار اسکناسھا اعمومی و عميق، ا
 .ف -.تزيرا گذشته از ھر چيز، تمام ملت با اعتبارش پشتوانۀ اين نشان ارزشی اس

   ]سانگل
. به چند اظھار نظر راجع به تأثير قانون بانک گوش فرا دھيمبگذاريد اکنون     
ته بازی مفرط را سف ١٨۴۴اعتقاد دارد که قانون بانک }  J.ST.Mill{ميل.ست.ج

چھار ماه . گفت ١٨۵٧ژوئن  ١٢خوشبختانه اين فرد دانا اين را در . نازل نگه داشت
« مديران بانک و عموم بازرگانان» او بطور تحت اللفظی به. بعد بحران بروز کرد

  تبريک گفت بخاطر اينکه آنھا
خود و  به که عظيمی راخيلی بھتر از قبل ماھيت بحران تجاری را و آن خسارت » 

.  «وارد ميکنند، درک کرده اندعموم مردم از طريق حمايت از سفته بازی مفرط 
).C. B ١٨۵٢٠٣١شمارۀ  ٧ (  

بعنوان پيش پرداخت » معتقد است که اگر اسکناسھای يک پوندی دانا} Mill{ميل    
لذا .  . .ھا را می پردازند، انتشار يابند برای صاحبان کارخانه و ديگران که دستمزد

بيافتند که آنھا را در مصرف خرج ميکنند، و در  یاسکناسھا ميتوانند به دست ديگران
اين صورت اسکناسھا در واقع در خود تشکيل يک تقاضا برای کاال را ميدھند و 

        ].     ٢٠۶۶شمارۀ .[«افزايش قيمت داشته باشند به ترفيعميتوانند طی مدت زمانی گرايش 
که کارخانه داران دستمزد باالتری را خواھند پرداخت چون  اردپس آيا آقای ميل ميپند

کارخانه دار  اگر است کهاو معتقد  آيا آنھا آن را به کاغذ بجای طال می پردازند؟ و يا
و آنھا را با طال معاوضه پيش پرداخت خود را به اسکناسھای صد پوندی دريافت کند 

نسبت به اينکه اگر آنھا بالفاصله با  اين دستمزد ھا تقاضای کمتری را کند، در نتيجه
ند، بوجود ميآورند؟ و آيا او نميداند که مثالً در اخت ميشداسکناس ھای يک پوندی پرد

برخی نواحی معدنی دستمزدھا توسط اسکناسھای بانکھای محلی پرداخت ميشد 
يا بطريقی که تعدادی کارگر جمعاً يک اسکناس پنج پوندی را با ھم دريافت ميکردند؟ آ

اين باعث افزايش تقاضايشان ميشود؟ يا آيا بانکداران به کارخانه داران مساعدۀ 
  با اسکناسھای ريز ميدھند تا با اسکناسھای درشت؟  را راحترو بزرگتری

اين ترس عجيب و غريب از اسکناسھای يک پوندی نزد ميل توضيح ناپذير می بود [ 
که در مقابل  نداشت اکلکتيسماز يک ھر آنگاه ھمۀ کارھای اقتصاد سياسی اش نشانی 

در }  Tooke{از طرفی در مورد خيلی چيزھا به توک . تأمل نميکندھيچ تناقضی 
مقابل اورستون حق ميدھد، از طرف ديگر معتقد است که قيمت کاالھا توسط حجم 
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او بھيچوجه متقاعد نشده است که صرفنظر از ھر . پول قابل دسترس تعيين ميشود
انتشار يافته، يک ليرۀ زر به خزانۀ بانک  دیِ ای ھر اسکناس يک پونچيز ديگر، بر

ته و در دارد که حجم وسايل گردش افزايش ياف ھراس او از اين. سرازير ميگردد
اين و نه تنھا . يعنی قيمت کاالھا صعود کند. }devaluated{نتيجه قيمتشان تنزل يابد

   ] انگلس. ف. ستياد شدۀ باال نھفته ا ھيچ چيز ديگر در پس ترديد
توک در مورد تقسيم بانک به دو شعبه و احتياط مفرط جھت تضمين نقد شدگي     

  : اظھار نظر ميکند  ناينچني ١٨۴٨/  ١٨۵٧ D .C.اسکناسھا در مقابل
منحصراً بدليل  ١٨٣٩و  ١٨٣٧در مقايسه با  ١٨۴٧نرخ بھره در  نوسانات بزرگترِ 

و نه در  ١٨٢۵ضمانت اسکناسھا نه در  – )٣٠١٠.(تقسيم بانک به دو شعبه ميباشد
تنھا پرکردن  ١٨٢۵تقاضا برای طال در  -)٣٠١۵.(خدشه دار نشد ١٨٣٩يا  ١٨٣٧

وندی بانکھای شعبه پديد آمده خالءيی که توسط بی اعتباری کامل اسکناسھای يک پ
 که بانک انگليس نيزا ميتوانست با طال پر شود تا اينھدف دشت؛ اين خالء تنھ بود را

 ١٨٢۵در نوامبر و دسامبر  - )٣٠٢٢.(مبادرت به انتشار اسکناسھای يک پوندی نمود
زمانيکه بانک » )٣٠٢٣.(کوچکترين تقاضايی برا طال جھت صادرات وجود نداشت

 در خارج ميشود، پی آمد معلق سازی پرداختِ دچار بی اعتباری چه در داخل و چه 
  .)٣٠٢٨(«.پرداخت اسکناسھا ميباشدسود سھام و سپرده ھا بسيار بزرگتر از تعليق 

نيستيد که ھر شرايطی که نھايتاً اين اثر را داشته باشد که تبديل  آيا شما موافق» ٣٠٣۵
اسکناسھا را بخطر بياندازد، به احتمال قوی در ھنگامۀ فشار بر اوضاع  پذيریِ 

  .«تجاری مشکالت جدی ای را ببار خواھد آورد؟ نه، بھيچوجه
چھار کلمۀ آخر فقط در { افزايش انتشار از جانب شعبۀ گردشیيک »  ١٨٣٧ در طی

ميتوانست به پر کردن مجدد خزانۀ بانک } ترجمۀ انگليسی و دانمارکی آمده است
  .)٣٠۵٨(« .کرد ١٨٢۵ياری رساند، ھمانگونه که در 

  :اظھار داشت ١٨۵٧  A.Bنيومارک در مقابل 
به شعبه ھا و نتيجۀ الزامی » )نکھابا(« اين جداسازیِ ... اولين اثر ناھنجار » ١٣۵٧

يعنی آن بخش  بانک انگليس دو بخش کردن ذخيرۀ طال اين بوده که کسب و کار بانکیِ 
از کاسبی بانک انگليس که آنرا در ارتباط مستقيم تری با بازرگانی کشور قرار ميدھد، 

يره آنچنان دن ذخاز اين تقسيم کر. فقط با نيمی از مبلغ ذخيره ای پيشين انجام ميگرفت
قليل،  یببار آمده که ھر گاه ذخيرۀ شعبۀ بانکی کاھش می يابد، ھر چند کاھش شرايطی

لذا اين کاھش . روی نرخ تنزيل را ضروری ميکند اقدامی از طرف بانک انگليس
در نرخ تنزيل  و جھشھا ذخيره از اين بابت باعث ايجاد يک سلسله تغييرات

» )١٨۵٧تا ژوئن  (» ١٨۴۴تا از اين تغييرات از  ۶٠تقريباً تعداد  .١٣۵٨ - «.ميگردد
در يک طول زمانی مشابه  ١٨۴۴رخ داده است در صورتيکه اين تغييرات قبل از 

  «.ميشدند بزحمت به يک دوجين بالغ
رئيس و مدتی ھم مدير عامل بانک انگليس  ١٨١١، که از }  Palmer{اظھار پالمر

  :دھا نيز بويژه جالب توجه استکميتۀ لر ١٨۴٧/  ١٨۵٧ D.Cبوده، در مقابل 
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ً  ١٨٢۵در دسامبر » ٨٢٨ اگر در آن . طال در بانک باقی بود£  ١١٠٠٠٠٠ تقريبا
به  کامالً بدون شک ميبايستی } بانک{موجود بود، آن » )١٨۴۴(«زمان اين قانون 

در  اسکناس ميليون ۶يا  ۵فکر ميکنم که انتشار در دسامبر . ورشکستگی کشيده ميشد
د که آن ھراس و اضطرابی که در آن دوره وجود داشت را تخفيف يک ھفته بو

  «.ميداد
 قانون بانک کنونی در آن که» )١٨٢۵از اول ژوالی («اولين دوره ای » ٨٢۵

، اگر بانک تالش در به انجام رساندن معامالتی که در آنزمان ميتوانست عقيم بماند
تا £  ٣٩٠٠٠٠٠دوره بانک بود؛ در آن  ١٨٣٧فوريۀ  ٢٨ دار شده بود ميکرد، عھده

ه باقی ذخير£  ۶۵٠٠٠٠طال در تصرف داشت، پس برای آن فقط £  ۴٠٠٠٠٠٠
است و از نھم ژوالی تا پنجم دسامبر بطول می  ١٨٣٩دوره ای ديگر در سال . ميماند
ذخيره روی ھمرفته در پنجم  -ميزان ذخيره در اين مورد چقدر بود؟ » ٨٢۶ -«.انجامد

سپس  . )The reserve was minus altogether(فی بودمن£  ٢٠٠٠٠٠سپتامبر 
قانون  »٨٣٠ -« .در پنجم نوامبر به يک ميليون يا يک ميليون و نيم افزايش يافت

.  جلوگيری بعمل می آورد ١٨٣٧از کمک بانک به تجارت آمريکا در سال  ١٨۴۴
تقريباً .  . .از بزرگترين بنگاھھای آمريکايی بودند که ورشکست شدند سه تا»  ٨٣١-«

و اگر بانک در آنزمان ا در وضعيت بی اعتباری بسر ميبرد، ھر بنگاه مرتبط با آمريک
شد، من فکر نمی کنم که بيشتر از يک يا دو بنگاه بتوانستند پايداری ينمبه کمک گرفته 

فشار در سال اولی غالباً . قابل مقايسه نيست ١٨۴٧با  ١٨٣٧فشار در » ٨٣۶ - « .کنند
مديريت بانک بحث  ١٨٣٧در اوان ژوئن (. ٨٣٨ -«.رت آمريکا ميشدامحدود به تج

بعضی از آقايان از اين عقيده دفاع » )ميکرد که چگونه ميتوان بر فشار فائق آمد
که نرخ بھره افزايش داده شود که توسط آن  که پرنسيب صحيح اين است . . . ميکردند

ل را گران و کاالھا را ارزان قيمت کاال کاھش خواھند يافت؛ خالصۀ کالم اينکه پو
 by wich the foreign (ميشد داده  ترتيبات پرداخت به خارج کنند، بدينوسيله

payment would be accomplished  (.   » -٩٠۶«  ک محدوديت استقرار ي
 و طبيعیِ ، بجای محدوديت قديمی ١٨۴۴مصنوعی بر اختيارات بانک در قانون 

اش، گرايش به ايجاد دشواريھای عی ذخيرۀ فلزی م واقاختيارات بانک، يعنی حج
مصوبات اين قانون  الھا دارد که اگر بدليلمصنوعی و لذا تأثيرگذاری بر قيمت کا

عمل ميکند نميتوان  ١٨۴۴که قانون  اينگونه» ٩۶٨ -«.نداشتنبود، ھيچ ضرورتی 
اين . دادبه زير نه و نيم ميليون کاھش  ی بانک را اساسأتحت شرايط عادی ذخيرۀ طال

باعث فشار روی قيمتھا و اعتبارات خواھد شد که مسبب چنان تحول شديدی در 
معامالت با کشور ھای خارجی ميشود که ورود طال افزايش خواھد يافت و بھمان 

با اين محدوديتی که آدم » ٩٩۶«.ميزان طالی شعبۀ انتشارات بيشتر خواھد شد
در موقع که  را حجمی از نقرهاکنون در معرض آن است، آدم چنان » ]بانک[«

ھدف از » ٩٩٩«. ، در اختيار نداردگذاری بر ارز خارجی مورد احتياج استتأثير
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من نميتوانم به  - مصوبه ای که حجم نقرۀ بانک را به يک پنجم تقليل ميداد چه بود؟ 
  «.اين پرسش پاسخ دھم

 که ل رايج،پو صرفنظر از تئوریِ درست ھمانگونه، ھدف گران کردن پول بود،     
برای  آن دو شعبۀ بانکی و اجبار بانکھای ايرلندی و اسکاتلندی به اينکه جدا سازی

ذخيره داشته باشند، نيز ھمان را ايد طال ببيش از يک ميزان معين  انتشار اسکناس
اين با خود يک عدم تمرکز ذخيرۀ ملی فلز را بھمراه داشت که قابليت . ھدف را داشت

بھدف  زيرين تمام اين مصوبات .قليل ميدادت نامناسب ارزِ خھای آنرا برای اصالح نر
ميليون اسکناس انتشار دھد  ١۴که بانک انگليس نبايد بيش از : افزايش نرخ بھره بود

مگر بازای ذخيرۀ طال؛ که شعبۀ بانکی بايد ھمانند يک بانک معمولی اداره شود که 
کمبود پول  زمانھای باآورده و در  نرخ بھره را در زمانھايی که پول بسيار است پائين

آنرا باال ببرد؛ محدود کردن ذخيرۀ نقره، يعنی اصلی ترين وسيلۀ اصالح نرخھای ارز 
و آسيا؛ احکام مربوط به بانکھای ايرلندی و } قاره است وپایمنظور ار{ با قاره

ه بھانۀ اسکاتلندی که ھر گز برای صادرات احتياج به طال نداشتند اما حاال بايد آنرا ب
حقيقت . است، نگه دارند کناسھايشان که در واقع تنھا مجازیاس تبديل پذيریِ  تضمينِ 

باعث ھجوم به بانکھای  ١٨۵٧اولين بار در برای  ١٨۴۴اين است که قانون 
ن ترتيب ھيچ تفکيکی بين جريان قانون بانک جديد بدي. اسکاتلندی بدنبال طال شد

، ھر چند، ھمانگونه که لزوم به گفتن ھم ذاردبخارج طال و ورود آن به داخل نميگ
آن نوسانات عظيم و مداوم  و از اين بابت است. مالً متفاوت ميباشدندارد، تأثيرشان کا
اظھار  ٩٩۴و  ٩٩٢ نقره در دو نوبت در مورد} Palmer{پالمر. در نرخ بازار بھره

خ ارز برای س بخرد که نرميدارد، که بانک فقط وقتی ميتواند نقره بازای اسکنا
  :ناسب باشد، يعنی وقتی که وفور نقره باشد؛ زيراانگليس م
ھيل ھدف از نگه داری يک ذخيرۀ قابل مالحظۀ فلزی از نقره تنھا ميتواند تس»  ١٠٠٣

 . . .نقره» ١٠٠۴«.بر عليه کشور است پرداختھای خارجی باشد، تا زمانيکه نرخ ارز
برای .  . .پول است، مناسب ترين کاالدنيا  نقاط يک کاالست که چون در تمام ديگر

 قط ايالت متحده در اين اواخر منحصرأف» ]پرداخت خارجی[ «. اين منظور ميباشد
  « .طال دريافت کرده است

باالی سطح  به از نظر او بانک در دوره ھای کساد اجباری به افزايش نرخ بھره    
ناسبی طال را به خارج مرد، تا زمانيکه ھيچ نرخ ارز نا درصدی اش ندا ۵ قديمیِ 

نبود، بانک قادر بود ھمۀ براتھای درجه  ١٨۴۴اگر بخاطر قانون . کشور نمی کشاند
را که به آن ارائه ميشدند، بدون دشواری تنزيل )  First class bills(يکی 
تبر و تحت آن شرايطی که بانک در اک ١٨۴۴قانون اما با ).  ١٠٢٠تا  ١٠١٨.(نمايد

  يافته بود خود را در آن ١٨۴٧
تواند از بنگاھھای اعتباری مطالبه کند و بانک نھيچ نرخ بھره ای يافت نميشد که » 

  ].١٠٢٢[«.آنھا بخاطر بانجام رساندن پرداختھايشان راضی به پرداخت آن نباشند
  .و اين نرخ بھرۀ باال دقيقاً ھدف اين قانون بود
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نرخ بھره  بر تقاضای  من خواھانم که تمايز بزرگی را بين تأثير . . .» ١٠٢٩
ام تقاضا روی يک افزايش بھره با ھدِف منع ازدح و» ]برای فلز قيمتی[ «خارجی

 ١٨۴۴قبل از قانون » ١٠٢٣«.بانک در دورۀ کمبود اعتبار داخل کشوری، قائل شوم
و تشويق در  اضطراب مثبتھراس و زمانيکه نرخھای ارز بنفع کشور بودند و... 

وده ای برای انتشار گذاشته نشد چيزيکه تنھا توسط آن ميشد کشور حاکم بود، ھيچ محد
  «.اين اوضاع مضطرب را تخفيف داد

سال پستی را در رياست بانک انگليس اشغال کرده اينچنين  ٣٩کسی که برای     
 ،}Twells{تولزصوصی، اجازه بدھيد حاال به يک بانکدار خ. اظھار نظر ميکند

 ,Spooner{ءک سپونر، آتوود و شرکاشري ١٨٠١گوش فرا دھيم که ازسال 
Attwood & co{ان مقابل از تمام گواھ .ميباشدC.B ١٨۵او تنھا کسی است که  ٧

. ا می بيندچشم اندازی از اوضاع واقعی کشور بما ميدھد و نزديک شدن بحران ر
تولز پروژه ای را در { }little shilling man{نوعی خرده شيلينگگذشته از آن او 
اھل  })little shilling project(طالی موجود در پول مطرح کرد  مورد کاھش

.( شرکايش برادران آتوود، که بنيانگذاران اين مکتب ھستند ام است، ھمانندھنگيمربي
  :او گواھی ميدھد) ۵٩رجوع کنيد به نقد اقتصاد سياسی، صفحۀ 

ان چگونه عمل کرده است؟ اگر بخواھم بعنو ١٨۴۴به نظر شما قانون »  ۴۴٨٨
بانکدار بشما جواب بدھم بايد بگويم که بسيار عالی عمل کرده است چون حاصل 

. آورده است از ھر نوع ببار] پولی[بسيار غنی ای برای بانکداران و سرمايه داران 
نرخ تنزيل احتياج دارد تا کوشا و صادق که به استواری در  اما برای معامله گر

استقراض پول را  . . .بسيار بد عمل کرده است قرارھايش را با اطمينان انجام دھد، 
بانکھای ] قانون بانک[آيا آن » ۴۴٨٩« .به سود آورترين پيشه مبدل کرده است

درصد پرداخت نمايند؟  ٢٢تا  ٢٠از دارانشان ر ميسازد که به سھامسھامی لندن را قاد
اخت؛ درصد می پرد ٢٠درصد و فکر ميکنم که ديگری  ١٨چندی پيش يکی از آنھا  -

ء و معامله گران جز» ۴۴٩٠« .را قوياً حمايت کنند ١٨۴۴آنھا می بايست قانون بانک 
آن در واقع آنھا را در تنگنای عظيمی .  . . تجار آبرومند که سرمايۀ بزرگی ندارند

اين است که  ای که من برای آگاھی يافتن از اين دارم تنھا وسيله.  . .قرار ميدھد 
اين حواله ھا . از حواله ھای آنھا پرداخت نشده اندشگفت آوری بينم معموالً تعداد مي

، بسياری از آنھا پرداخت نميشوند و £ ١٠٠ – ٢٠معموالً کوچکند و شايد چيزی از 
ً نشانی  بصورت پرداخت نشده به تمام نقاط کشور عودت داده ميشوند، چيزيکه غالبا

  «.کاسبکاران جزء.  . .است از شرايط نامساعد در بين 
اظھارات . اعالم ميدارد که کسب و کار ھم اکنون سودمند نيست ۴۴٩۴او در     

زيرين او مھم اند زيرا نشان ميدھند که او وجود پنھان بحران را در حاليکه ديگران 
  . ھيچ اطالعی از آن نداشتند، مالحظه کرده بود

اما ما  نگه ميدارند } Mincing Lane{در مينسينگ لينقيمتشان را  اجناس» ۴۴٩۴
  «.م بفروشيم؛ ما قيمت اسمی را نگه ميدارمنياچيزی نميفروشيم، ما بھيچ قيمتی نمی تو
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يک فرانسوی برای يک دالل در مينسينگ : زيرين اشاره ميکند مورد به او ۴۴٩۵
دالل نمی تواند . ميفرستد کاال برای فروش به يک قيمت معين£  ٣٠٠٠به مبلغ  لين

. و مرد فرانسوی نميتواند به زير اين قيمت بفروشد دبدست آوررا  یقيمت درخواست
بنا براين دالل به او . مانند اما فرانسوی محتاج پول است کاالھا فروش نرفته می

پيش پرداخت ميدھد، بگونه ای که فرانسوی با کاالھا بعنوان ضمانت برات £  ١٠٠٠
ات سر ميرسد اما بعد از سه ماه موعد بر. را برای سه ماه روی دالل ميکشد£  ١٠٠٠

دالل مجبور است که برات را بپردازد و ھر چند او . غير قابل فروشندکاالھا کماکان 
بدين ترتيب . دارد ولی نميتواند آنرا نقد کند و به مشکل برمی خورد£  ٣٠٠٠ضمانت

  .يکی ديگری را با خود بزير ميکشاند
ر در کشور کساد وقتی اوضاع کسب و کا.  . . با توجه به صادرات عمده» ۴۴٩۶

ً يک صادرات عظيم را ناگزير ميگرداند آيا به نظر شما »  ۴۴٩٧«.است، اين لزوما
.  . . بی اندازه.  .. بسيار ھم زياد بله، واقعأصرف داخلی کاھش داشته است؟ م

با اين حال واردات خيلی »  ۴۴٩٨« . کاسبکاران جزء در اينجا بھترين مدرک ھستند
اما اگر بتوان بله ھمينطور است  -نی از مصرف باال نميباشد؟عظيم اند؛ آيا اين نشا

که ھم اکنون  ین مثالدر آ؛ اما بسياری از انبارھا از اين چيزھا مملوند؛ فروخت
  «.کاال وارد شده است که غير قابل فروشند£  ٣٠٠٠آوردم، به مبلغ 

 -ست؟وقتی که پول گران است، پس ميخواھيد بگوئيد که سرمايه ارزان ا»  ۴۵١۴
  «.بله

بنا براين اين مرد بھيچوجه با اين عقيدۀ اورستون که نرخ بھرۀ باال مساوی است با 
  .سرمايۀ گران، ھم رأی نيست

  :شرح زيرين نشان ميدھد که کسب و کار ھم اکنون چگونه اداره ميشود
شگرفی را و معامالت وارداتی و صادراتی  ديگران بسيار وسيع عمل ميکنند» ۴۵١۶
 دھند که بسيار فراتر از حدی که سرمايه شان آنھا را محق ميکند ميباشد؛ درانجام مي

ن است موفق شوند؛ ممکن است اين مردان ممک. اين موارد ھيچ شکی نميتوان داشت
ً خوش شانسی آورده وتصاد . ثروت کالنی را کسب کنند و امورشان را ترتيب دھند فا

 .اره ميشودآن ادبق ز تجارت طبخش بزرگی ا اکنون سيستمی است که اين عمدتأ
درصدی روی محموله شان را تقبل ميکنند؛ شايد که  ۴٠، و ٣٠، ٢٠کسانی خسارات 

اگر در يک مورد بعد از ديگری . مبادلۀ مخاطره آميز بعدی ھمه را به آنھا بر گرداند
اخيراً اغلب شاھد آن  شکست بخورند، ورشکسته ميشوند؛ و اين ھمان چيزيست که

که بدون اينکه يک شاھی از دارايی شان بجا  بنگاھھای تجاريی بوده اند ده ايم،بو
  «.بماند، ور شکست شده اند

ند، بانکداران عمل ميکحقيقتاً بر عليه » ]در ده سال گذشته[ «ۀ پائين رنرخ بھ» ۴٧٩١
که  مشکل استاينصورت بسيار اما مگر اينکه من دفاتر را به شما نشان دھم در غير 

 قبأل که اکنون از آنچه» ]مال خودش[ «ھم که به چه ميزان سودھا دشما توضيح ب
وقتی که بھره بجھت انتشارات بی اندازه، پائين است، ما پس اندازھای . بودند بيشترند
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- « .تی که بھره باالست، در نتيجه ما از اين طريق منفعت ميبريمعظيمی داريم؛ وق
معتدلی بدست آورد، تقاضای بيشتری وقتی که پولھا را ميتوان به نرخ بھرۀ » ۴٧٩۴

» ]برای ما بانکدارھا[ «روی آنھا داريم؛ ما بيشتر وام ميدھيم؛ اينگونه عمل ميکند
ما بيشتر از آنچه که منصفانه است دريافت ميکنيم؛ ما  }نرخ بھره{آنگاه که باال ميرود

  «.بيشتر از آنچه که بايد بدست می آوريم
، محکم و بانک انگليس چگونه توسط تمام متخصصين ما ديديم که اعتبار اسکناس    

ميليون طال را برای  ٩ – ١٠ذا قانون بانک استوار محسوب ميشود، معھ
قدوسيت و مصونيت اين ذخيره بدين ترتيب . پذيريشان کامالً محبوس ميکندرتسعي

براون . و. بسيار فراتر از آنکه نزد محتکران قديمی بود سوق داده ميشود
}W.Brown { )اظھار ميدارد، ) ليورپولD.C ١٨۵١٨/ ٧۴٢٣١١، ٧  :  

درآن زمان ) خزانۀ فلزی در شعبۀ انتشارات( راجع به فايده ای که اين پولھا » 
يچ امکانی برای استفاده از ھمان راحتی به دريا ريخته شوند؛ ھداشتند، ميتوانستند ب

  «.نبودزير پا گذاشتن قوانين پارلمان موجود ھيچکدام از آنھا بدون 
که قبالً ھم ازاو نقل و قول شد و  ،}E.Capps{کپس  .اِ  ،پيمانکار ساختمانی    

ن سازی مدرن در لندن مورد استفاده قرار اظھاراتش برای تشريح سيستم ساختما
بشکل زير جمع بندی  ١٨۴۴، درک خود را از قانون بانک )٢٢جلد دو فصل ( گرفت
  ) : ١٨۵٧ A.B(ميکند
به گونه ای يک ) قانون بانک( شما معتقديد که اين سيستم کنونیرويھمرفته » ۵۵٠٨

 -سود ھای  صنعتی به جيب رباخوار ميباشد؟ ه ایِ رساندن دورتدبير زيرکانه برای 
  «.من ميدانم که در بخش ساختمانی اينگونه عمل ميکرده است. بله ھمينطور است

 ١٨۴۵وسط قانون بانک ھمانگونه که قبالً ھم اشاره شد بانکھای اسکاتلندی ت    
فراتر از  آنھا برای انتشار اسکناس. شدند یشبيه به سيستم انگليس یباجبار وارد سيستم

در مورد  .ملتزم به نگھداری طال در ذخيرۀ خود بودند ،حد مقرر شده برای ھر بانک
  آورده ميشود، ١٨۵٧ C.Bاينکه اين چه اثری داشت در اينجا چند گواھی در مقابل 

  :، رئيس بانک اسکاتلند} Kennedy{کندی
ميشد که بشود نام  يافت ١٨۴۵تصويب قانون آيا چيزی در اسکاتلند قبل از » ٣٣٧۵

ی در آيا از آن ببعد ھيچ افزايش» ٣٣٧۶«.نه بھيچوجه -آنرا گردش طال گذاشت؟
 The people dislike(وجود داشت؟ نه، اصالً؛ مردم از طال بدشان ميآيد گردش طال

gold.( »- ٣۴۵٠  ً  ١٨۴۵طال که بانکھای اسکاتلندی از £  ٩٠٠٠٠٠مجموع تقريبا
 بھمان حجم» و  مضر باشد ميتوانستن شده بودند بنظر او تنھا داريشامجبور به نگھ

  «.از سرمايۀ اسکاتلند را بشکل غير سود آوری تحليل می برد
  .رئيس بانک اتحاد اسکاتلند} Anderson{در ضمن آندرسون

 تنھا روی بانک انگليساز طرف بانکھای اسکاتلندی  برای طال آيا فشار» ٣۵۵٨
طال در  ھمينطور است؛ و اين فشار با نگھداریِ  مربوط به نرخ ارز خارجی ميشد؟

تا زمانيکه ما ھمان ميزان » ٣۵٩٠ -«.تخفيف داده نميشود}  Edinburg{دينبورگاِ 
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داريم، ھمان » )انگليسبانکھای خصوصی  يا در( «اوراق بھادار در بانک انگليس
  «.توانايی قبلی را در بيرون کشيدن طال از بانک انگليس داريم

  ):ويلسون( «اکونوميست» نھايتاً مقالۀ ديگری از
ندی مبالغی پول نقد بکار نيافتاده را نزد عاملين لندنی شان نگه بانکھای اسکاتل» 

به  ،ن مبالغدودۀ آاين، در مح. انگليس نگه ميدارند در بانک راآنھا اينھا . ميدارند
در }فلزی ذخيرۀ{ و آن  سلطی بر ذخيرۀ فلزی بانک را ميدھدبانکھای اسکاتلندی ت

ست که به آن احتياج است،يعنی زمانيکه پرداختھای اينجا ھميشه در آن مکانی 
  :مختل گرديد ١٨۴۵اين سيستم توسط قانون « .خارجی بايد انجام گيرند

ای اسکاتلند در اين اواخر سيل خروج سکۀ بر ١٨۴۵بمثابۀ پيامدی از قانون » 
که ممکن  تدارک يک تقاضای احتمالی در اسکاتلندبمنظور نھا ، تعظيمی از بانک

ان ببعد بطور منظم مبلغ از آن زم.  . .است ھرگز ھم اتفاق نيافتد، بوقوع پيوست
 مبلغ قابل مالحظۀ ديگری مدام بين لندن و اسکاتلند محبوس شده است و ھنگفتی در

ه ای فرا برسد که يک بانک اسکاتلندی ھراگر ب. اتلند در رفت و برگشت استاسک
، از لندن صندوقی طال به آنجا اشته باشددافزايش تقاضا برای اسکناسش را انتظار 

به  ،معموالً گشوده نشده ،فرستاده ميشود؛ وقتيکه آن دوره بسر رسيد ھمان صندوق
  ).١٨۴٧اکتبر  ٢٣، "ميستانونو( "«. لندن بازپس فرستاده ميشود

ھمۀ  رابطه با و پدر قانون بانک، بانکدار ساموئل جونز لويد، الياس لرد اورستون در[
  اين موارد چه ميگويد؟

کمبود پول و نرخ » تکرار کرد که  ١٨۴٨کميتۀ لردھا در ھمان  D.Cاو در مقابل 
سکناس بانکی تخفيف وان با انتشار بيشتر ايتبسبب فقدان سرمايۀ کافی را نمبھرۀ باال 

  ).١۵١۴( «.داد
 ٢۵شده در نامۀ حکومتی مورخۀ  افزايش انتشار اسکناس، صادر اجازۀ ھر چند تنھا

  «.، کافی بود تا بحران تخفيف داده شود١٨۴٧اکتبر 
  :او مصر است بر اينکه

ع کارخانه ھای صنعتی پيامد ضروری کاھش سرمايۀ نرخ بھرۀ باال و کسادی وض» 
  ). ١۶٠۴(«.ه ميتوانست به مصرف اھداف صنعتی و تجاری برسدبود ک ای مادی

کارخانه ھای صنعتی در طول ماھھا از اين بابت بود که  کسادِ  و معھذا اوضاعِ     
را لبريز کرده و صريحاً غير قابل فروش بود، و  انبارھای کاال ،مادی سرمايۀ کااليیِ 

ً بھمين دليل سرمايۀ مولدِ  ً بيکار مانده بودمادی کامالً يا بخ دقيقا ھم باز  مبادا که شا
  .کندغيرقابل فروش توليد  سرمايۀ کااليیِ 

  :ميگويد ١٨۵٧او در مقابل کميتۀ بانک 
ھمه چيز منظم و آسان  ١٨۴۴از طريق توکِل عاجل و اکيد به پرنسيبھای قانون »     

ست، پيش رفته است، سيستم پولی محفوظ و استوار است، رفاه مملکت انکارناپذير ا
روزانه افزايش می يابد، و اگر کميته  ١٨۴۴اعتماد مردم به ھوشمندانه بودن قوانين 

بر آنھا } قانون{ خواھان برھانھای عملی بيشتری برای سالمت پرنسيبھايی که آن 
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پس پاسخ حقيقی و بسنده به کميته  ،استوار است و يا نتايجی که آن ببار آورده ميباشد
 ...مملکت کنونیِ  د، نگاه کنيد به وضع کسب و کارِ رافتان کنينگاه به اط: اينچنين است

خرسندی مرم را نظاره کنيد، به رفاه و ثروتی که بدرون ھر طبقه ای از اجتماع راه 
يافته نظر افکنيد؛ و پس از اينکه چنين کرديد؛ کميته قادر خواھد بود که در مورد 

  C.B«.ه به تصميم گيری بنشينيدکه اين نتايج را موجب شد یقانون توقف ادامه کاریِ 
  ).۴١٨٩شمارۀ  ١٨۵٧
سرود درھم و برھم و پر حرارت يونانيان  dithyrambus{ساقی نامه ای به اين
اردھم ژوالی خواند، در جواب آنتی که اورستون برای کميته در چھ} باستان
نوامبر  ١٢در } تجنيس در تراژدی ھای يونانی صنعت  antistrophi{ ستروفی

که در آن دولت قانون معجزه آسای سال به شکل نامه ای به مديريت بانک رسيد ن ھما
  ].انگلس. ف  -.ای نجات دادن باقی بود، معلق کردرا برای نجات آنچه بر ١٨۴۴

  
  
  

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

 کمونيستھای انقالبی

http://www.k-en.com  

  info@k-en.com  
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  ٣۵فصل 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کارل مارکس :سرمايه ٣۵جلد سوم، بخش پنجم، فصل 
  سايت کمونيستھای انقالبی :تايپ و تنظيم

  فرخی.ف :مترجم
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
 فلز قيمتی و نرخ مبادالت ارزی

 
حرکت ذخيرۀ طال -١  

 
در رابطه با انباشت اسکناس در دوره ھای کساد بايد متذکر شد که اين تکراری     

قيمتی آنطور که در اوقات آشفتگی در جوامع پيش پا افتادۀ  است از گنج سازی فلزات
، از اين موضع که ميخواھد تمام فلزات قيمتی موجود ١٨۴۴قانون . قديمی مرسوم بود

در کشور را به وسيلۀ گردش مبدل نمايد، در تأثيراتش جالب توجه است؛ آن تالش 
با انبساط وسايل  دارد که خروج طال را با انقباض وسايل گردش و ورود طال را

ً خالف آن باثبات رسيد. گردش معادل نمايد باستثناء يک مورد . از اين طريق تجربتا
که ما بزودی بآن اشاره خواھيم کرد، ميزان اسکناسھای در گردش بانک انگليس از 

و از طرف . ھر گز به آن ماکزيممی که بانک حق انتشارش را داشت نرسيد ١٨۴۴
از . کرد که اين ماکزيمم تحت شرايطی معين کفايت نميکندثابت  ١٨۵٧ديگر بحران 

بيشتر از ماکزيمم در £  ۴٨٨٨٣٠بطور ميانگين روزانه  ١٨۵٧نوامبر  ٣٠تا  ١٣
£ ١۴۴٧۵٠٠٠ماکزيمم قانونی در آن زمان ).  ١١ص  ١٨۵٨ A.B(گردش بود 

                      .                                بعالوۀ ذخيرۀ فلزی در زير زمين بانک بود
:                               مورد خروج و ورود فلز قيمتی نکات زير قابل اشاره اند در  
از يک سو بايد بين حرکات رفت و برگشتِی فلز در ناحيه ای که ھيچ توليدی : اوالً     

از طال و نقره ندارد و از سوی ديگر جريان طال و نقره از محل توليدشان به 
 .                                       کشورھای مختلف ديگر و توزيع اين اضافه در بين آنھا تفکيک قائل شد
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اليا، از آغاز اين قرن طالی روسيه، کاليفرنيا و استر معادنگذارِی تأثيرقبل از 
واردات تنھا برای جايگزينی سکه ھای کھنه شده، مصرف عمومی بعنوان مواد 

.                                                                         درات نقره به آسيا کفايت ميکردتزئينی و صا
از آنزمان اوالً صادرات نقره به آسيا بدليل معامالت آمريکا و اروپا با آسيا بطور   

ً توسط افزوده ا. فوق العاده ای افزايش يافت ی از طال نقرۀ صادر شده از اروپا غالبا
وارد شده توسط گردش پول  مضاف بر اين بخشی از طالی جديدأ. جايگزين ميشد

ً  ١٨۵٧تخمين زده ميشود که تا . داخلی جذب ميشد ميليون طال به گردش  ٣٠تقريبا
در ضمن حد متوسط ذخيره ھای فلزی در تمام بانکھای . ١٤داخلی انگليس افزوده شد

ھمزمان در دورۀ رکوِد متعاقب . يش داشتافزا ١٨۴۴مرکزی اروپا و آمريکا از 
ھراس و اضطراب، بدليل خارج شدن و عدم تحرِک حجم عظيمی از سکه ھای طال 
  .از گردش داخلی، توسعه در گردش پول داخلی منتج به رشد سريعتر ذخاير بانکی شد

     ً ريان بين کشورھايی که توليد کنندۀ طال و نقره نيستند فلزات قيمتی مدام در ج ؛دوما
ً صادر ميکند ً آنرا وارد و ھمچنين دائما از . آمد و شدن ھستند، ھمان کشور دائما

خنثی ميکنند، لذا اين آنجاييکه اغلب فقط تحرکات نوسانی و عمدتاً موازی ھمديگر را 
به اين يا آن طرف است که تعيين ميکند که نھايتاً آيا جريان حرکت تعادِل  تنھا سنگينیِ 

تا آنجا که به نتيجه مربوط ميشود،  ،ين دليلاما به ا  .وقوع ميپيونددبخارج يا بداخل ب
ً موازی ھر دو حرکت ن تداوم و مسيرِ  ھميشه فقط اينگونه . ديده گرفته ميشودااساسا

فلز قيمتی تنھا اثريست از و بيانی  ضافه صادراتِ اتعبير ميگردد که اضافه واردات و 
الھا، حال آنکه آن ھمزمان نمايانگر کا ست برای رابطۀ بين واردات و صادرات

  .       درات خود فلز قيمتی، مستقل از مبادلۀ کاال، نيز ميباشدارابطۀ بين واردات و ص
     ً تفوق واردات بر صادرات يا بر عکس بطور کلی توسط افزايش يا تقليل  ؛سوما

س طبيعتاً دقت اين مقيا کم و زيادیِ . ذخيرۀ فلز بانکھای مرکزی اندازه گيری ميشود
زيرا . سيستم بانکی کالً به چه ميزانی تمرکز يافته است اينکهدر اساس بستگی دارد به 

اين به آن بستگی دارد که فلزات قيمتی انباشت شده در بانکھای باصطالح ملی تا چه 
اما اگر فرض گرفته شود که مورد اينچنين . ميزان کالً نمايندۀ ذخيرۀ فلز ملی ميباشند

 مقياس دقيق نيست، زيرا يک واردات اضافی، تحت بعضی شرايط  يجه آنباشد در نت
توسط گردش داخلی و رشد مصرف طال و نقره برای اشياء زينتی جذب ميشود؛ اما 

                                                 
در » ١۵٠٩] ١٨۵٧ AB.[ ان ميدھند؛ مارک نشنيو. و  رات زيرينِ اظھااينکه اين چگونه بروی بازار پول تأثير ميگذاشت را  - ١۴  

اذھان عمومی بطور قابل مالحظه ای پريشان بود، و در سپتامبر آن سال بانک انگليس در سه وھله تنزيلش را افزايش داد  ١٨۵٣اواخر 
اب و ھراس به ميزان وسيعی قبل از اواخر در اوايل اکتبر عموم  به درجۀ  قابل مالحظه ای مضطرب و ھراسان بودند، اين اضطر...  

ھمين در .... فلز قيمتی از استراليا تقريباً بطور کامل بر طرف شد £  ۵٠٠٠٠٠٠نوامبر فرو نشانده شد، و بعنوان پيامدی از ورود تقريباً 
، که ما اکنون ١٨۵۵وباره در پائيز ھمين پديده د. فلز قيمتی رسيد، رخ داد£  ۶٠٠٠٠٠٠وقتی که در اکتبر و نوامبر تقريباً  ١٨۵۴پائيز 

فلز قيمتی فرا رسيد، اتفاق £  ٨٠٠٠٠٠٠واقفيم که دوره ای از تحريک و ھراس بود، زمانيکه در سه ماھۀ سپتامبر، اکتبر و نوامبر تقريباً 
ً ھمان چيز در حال وقوع است١٨۵۶افتاد؛ و سپس در اواخر سال قبل ،  انم به تجربۀ تک تک من براستی ميتو. ، می بينيم که دقيقا

اعضای کميته رجوع دھم که آيا ما خود را به اين عادت نداده ايم که در ھر اوضاع خراب مالی راه حل طبيعی و کامل را در فرارسيدن 
    .                                                                                               کشتی ای از طال بيابيم
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گردش داخلی ميتواند کاھش يابد  را بازپس کشيدن سکه ھای طال برایدر ضمن زي
                      .                     حتی بدون يک افزايش ھمزمان صادرات

کاھش يابنده برای مدت طوالنی يی ادامه می يابد،  وقتی که حرکتِ  چھارماً؛    
را  به خود ميگيرد، بگونه ای که کاھش ) drain(ان بخارجشکل جري ،صادرات فلز

مثابۀ گرايش حرکت ظھور ميکند و ذخيرۀ فلزی بانک را بطور قابل مالحظه ای به ه ب
 اين حد اقل کم و بيش. ن، بطرف حد اقل متوسط اين ذخيره ميکشاندزير پايۀ متوسط آ

بطور تصادفی معين شده است، از آنجاييکه آن از طريق وضع قانون در مورد داشتن 
پشتوانه برای پرداخت نقد با اسکناس و غيره در ھر مورد بخصوص بشکل مختلفی 

ارجی ميتواند در انگليس کمی يی که اينچنين جريان بخ حدودِ  در بابِ . تعيين ميشود
  :چنين ميگويد ١۴۴٩گواھی شمارۀ  ١٨۵٧ BAبخود بگيرد نيومارک در مقابل 

بنا به تجربه بسيار نا محتمل است که جريان بخارج فلز قيمتی که با ھر نوسانی »    
£  ۴٠٠٠٠٠٠يا  £ ٣٠٠٠٠٠٠در تجارت خارجی بوجود می آيد بخواھد به باالی 

  « .برسد
اکتبر کاھش  ٢٣ترين سطح ذخيرۀ طالی بانک انگليس در  پائين ١٨۴٧در  

نشان ميداد و در مقايسه با باالترين  ١٨۴۶دسامبر  ٢۶را در مقايسه با £  ۵١٩٨١۵۶
                              .را£  ۶۴۵٣٧۴٨کاھشی بالغ بر ) اکتبر٢٩( ١٨۴۶سطح در 

چند تعيينی که بھيچوجه  ذخيرۀ فلز باصطالح بانکھای ملی، ھر تعيينِ  پنجماً؛    
باشد زيرا که اين ميتواند منحصراً با  بتنھايی تنظيم کنندۀ اندازۀ گنجينۀ فلزینميتواند 

صندوق ذخيره ای  -١: فلج شدن تجارت داخلی و خارجی رشد کند، سه جنبه دارد
 -٢نی ديگر صندوق ذخيره ای از پول جھانی ابرای پرداختھای بين المللی به بي

صندوق  - ٣ره ای برای گردش فلز داخلی متناوباً منبسط و منقبض شونده صندوق ذخي
چيزيکه به عملکرد ( ذخيره ای برای پرداخت ھا و برای تسعير پذيری اسکناسھا 

بدين صورت ). بانک مربوط است و ھيچ ربطی به عملکرد پول بمثابۀ پول ندارد
يک از اين سه عملکرد ه با ھر ای ميتواند ھمچنين از ھر وضعيتی کصندوق ذخيره 

مثابۀ صندوق بين ه سر و کار داشته باشد مورد تأثير قرار گيرد؛ بنا براين ب
، صرف نظر از } مورد تأثير قرار گيرد {از طريق موازنۀ پرداختی }ميتواند{المللی

اينکه اين توسط چه فاکتورھايی تعيين ميگردد و صرف نظر ازھررابطه ای که با 
 بمثابۀ صندوق ذخيره ای برای گردش فلزیِ  }ميتواند{باشد؛موازنۀ تجاری داشته 

؛ عملکرد } مورد تأثير قرار گيرد {خلی از طريق بسط يا محدوديت اين آخریاد
ً حرکات مستقل ذخيرۀ فلز را تعيين نميکند، اما  ،سوم بعنوان صندوق ضمانتی، مسلما

فلزی را در گردش اگر اسکناسھايی انتشار يابند که جای پول . دوگانه عمل ميکند
ھمچنين شامل سکه ھای نقره در آن کشورھايی که نقره مقياس ارزشی ( داخلی بگيرند

و بخشی از . ق ذخيره حذف ميگرددصندو ٢در آن صوردت عملکرد شمارۀ ) است
در اين مورد سکه . فلز قيمتی که در خدمت اين وظيفه بود، مرتباً به خارج راه می يابد

خلی باز پس کشيده نميشوند و از اين طريق ھمزمان تقويت ھای فلزی جھت گردش دا
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در گردش حذف  موقت ذخيرۀ فلز از طريق بی حرکت کردن بخشی از سکۀ فلزیِ 
اگر تحت ھر شرايطی يک حد اقل از گنجينۀ فلزی ميبايست برای : در ضمن .ميگردد

مختص يوۀ پذيری اسکناسھا کنار گذاشته شود، اين بش رباز پرداخت سپرده ھا و تسعي
طال را متأثر خواھد کرد؛ اين آن بخش  بداخلِ  جريان يک جريان بخارج يا خود نتيجۀ

از گنجينۀ فلزی را متأثر ميکند که بانک تحت ھر شرايطی موظف به نگھداری آن 
عضی مواقع بعنوان در ب} بانک{که آن  }متأثر ميکند  { آن بخشی را است، يا

در يک گردش کامالً فلزی و يک سيستم . است د خالص شدن از آنبالاستفاده مترص
بانکی متمرکز، بانک نيز ناچار است که ذخيرۀ فلزی خود را بعنوان ضمانتی برای 

فلز ھراس و  باز پرداخت سپرده ھای خود تلقی کند، و با يک جريان بخارجِ 
                                                 .ميتواند رخ دھد اتفاق افتاد، ١٨۵٧اضطرابی بسان آنچه در ھامبورگ در 

بحران واقعی ھميشه تازه بعد از تغيير جھت نرخ ارز  ١٨٣٧شايد باستثناء  ششماً؛    
باال بروز ميکند، يعنی زمانيکه واردات فلز قيمتی نسبت به صادرات آن دوباره دست 

                                                                                                  . ميگيرد
در . واقعی بعد از پايان جريان بخارج طال بروز کرد ورشکستگیِ  ١٨٢۵در     

در . ام يافت و ورشکستگی در اکتبر آمدآپريل اتمجريان بخارج طال در  ١٨۴٧
ھای بيگانه در اوايل نوامبر پايان يافت و بخارج طال به کشور ريانج ١٨۵٧

  .                                                                      ورشکستگی تازه بعداً در نوامبر فرا رسيد
پيش از اين  که جريان بخارج طال آشکار ميگردد ١٨۴٧اين بوضوح در بحران     

ً معتدل شدبعد  در پائيز تمام شده بود و بحران  ،از اينکه باعث يک پيش بحران نسبتا
                                                                           .کسب و کار واقعی تازه در اکتبر بروز کرد

 ١٨۴٨ یتجار گواھی ھای زيرين در مقابل کميتۀ محرمانۀ لردھا برای مضيقۀ    
}secret committe of the House of lords on commercial distress{ 

 D.Cھمچنين بعنوان ( ند دبچاپ رسي ١٨۵٧ارائه شده اند، گواھی ھا تازه در 
  ): ه انددشنقل  ١٨۵٧/١٨۴٨

                                                                                              :  }Tooke{گواھی توک    
به يک وضعيت  ،رکودی بوقوع پيوست که به بيانی صريح ١٨۴٧در آپريل »     

ھمانند بود اما نسبتاً کوتاه مدت بود و با ھيچ } panic{ھراس و اضطراب 
در اکتبر رکود بسيار شديد تر از ھر موقعی در . ھمراه نبوديی تجاری  ورشکستگیِ 
ً تعداد بيشماری ورشکستگیو تقري آپريل بود در آپريل » - ) .٢٩٩۶( « .رخ داد با

نرخھای ارز، بخصوص با آمريکا، ما را وادار کرد که حجم قابل مالحظه ای طال را 
صادر کنيم؛ فقط با تالش بسيار بود که  ،مثابۀ پرداخت واردات فوق العاده بزرگه ب

» -)٢٩٩٧( « .خ ھا را باال بکشدبانک توانست جريان بخارج را متوقف کرده و نر
نرخھای ارز در  تغييرات در» -)٢٩٩٨( « . در اکتبر نرخھای ارز بنفع انگليس بودند

در ژوالی و اگوست نوسان داشتند؛ » -) ٣٠٠٠( « .ع شده بودورھفتۀ سوم آپريل ش
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جريان بخارج طال در  -)٣٠٠١(«.از آغاز اگوست به بعد ھميشه بنفع انگليس بودند
                                    ]. ٣٠٠٣[«. نتيجۀ تقاضا برای گردش داخلی بود» اگوست

                                           : انگليس بانک رئيس }J. Morris{موريس .ج
ابت به بعد بنفع انگليس بودند و از اين ب ١٨۴٧ھر چند نرخھای ارز از اگوست 

  .                      جريان طال بداخل بود، با اين حال اندوختۀ فلزی بانک کاھش داشت
( «.ضای داخلی بدرون کشور ريخته شدمثابۀ پيآمدی از تقاه ب£  ٢٢٠٠٠٠٠»    

اين از يک سو با افزايش اشتغال کارگران در ساختمان راه آھن ھا و از  - . )١٣٧
نکداران ميل دارند که خود را در ھنگامۀ بحران با طال وضعيتی که با» سوی ديگر با 

                                                                    ).   ١۴٧(« .توضيح داده ميشود« تأمين کنند
  :                            مدير بانک انگليس ١٨١١رئيس سابق و از  }Palmer{پالمر 
تا آن روز که بند محدود کنندۀ در  ١٨۴٧آپريل  دروۀ از اواسطدر تمام طول » ۶٨۴

  «                    .معلق گرديد، نرخھای ارز مبادالتی بنفع انگليس بودند ١٨۴۴قانون 
باعث ايجاد يک اضطراب مالی مجزا شد،  ١٨۴٧جريان بخارج فلز که در آپريل     

قبل از اينکه بحران بروز کند تغيير  در اينجا بسان ھميشه فقط يک منادی بحران بود و
در ارتباط با يک رکود شديد در کسب و کار، جريان بخارج  ١٨٣٩در . جھت داده بود

     .         اما بدون بحران و اضطراب مالی -برای گندم و غيره -شديد فلز بوقوع پيوست
ظر از صرفن -ھمينکه قوای بحرانھای عمومی تحليل رفت، طال و نقره ھفتمأ؛    

دوباره به ھمان  -جريان بداخل جديد فلز قيمتی از طرف کشورھای توليد کننده
تناسبھايی که قبالً که بعنوان گنجينۀ بخصوص کشورھای مختلف در ھنگامۀ تعادل 

تمام شرايط ديگر بکنار، ميزان نسبی اش در ھر . موجود بود خود را، تقسيم ميکند
.                                                        نی تعيين ميگرددکشور توسط نقش آن کشور در بازار جھا

از کشوری که بيشتر از سھم معمول خود دارد به سمت کشورھای ديگر جريان آن     
می يابد؛ اين تحرکات جريان بداخل و بخارج فقط توزيع آغازين ذخيرۀ ارزشی را در 

چند  ن توزيع مجدد توسط تأثير شرايطیاي. ميکند مجددأ ايجادبين ممالک مختلف 
ھنگاميکه توزيع . ميانجی ميشود که در بررسی نرخ ارز به آنھا خواھيم پرداخت

بدواً يک رشد و سپس دوباره جريان  –و از اين زمان ببعد  - نرمال دوباره بر قرار شد
رکز مثابۀ مه جملۀ آخرفقط برای انگليس بکه اين بديھی است [ بخارج آغاز ميگردد

                                                                           ]  انگلس . ف . بازار مالی دنيا معتبر است
ً عالمتی است از يک تغجريان بخار أ؛ھشتم    يير در وضعيت تجارت ج فلز غالبا

برای خارجی و خود اين تغيير مجدداً اخطاری است در مورد اينکه اوضاع دوباره 
.يک بحران مھيا شده است

١٥                                                                                        

                                                 
               :                                                               بعقيدۀ نيومارک جريان بخارج طال به کشورھای بيگانه سه دليل دارد – ١۵
 -بود ١٨۴٧و مجدداً در  ١٨۴۴تا  ١٨٣۶داليل کامالً کسب و کاری يعنی اگر واردات بزرگتر از صادرات باشد ھمانطور که در  - ١

برای راه  ١٨۵٧بمنظور تھيۀ وسايل سرمايه گذاری سرمايۀ انگليسی در کشورھای خارجی ھمانند  - ٢اصوالً يک واردات غلۀ عظيم؛ 
  .بمنظور اھداف جنگی در خاور ١٨۵۴و  ١٨۵٣برای مصرف قطعی در خارج بساِن  -٣آھن در ھند 
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.موازنۀ پرداختی ميتواند بنفع آسيا در مقابل اروپا و آمريکا باشد أ؛نھم
١٦               

  ـــــــــــــــــــ   ــــــــــ                                             
 

يک سو در فاز اول با نرخ  از. در دو دوره بوقوع می پيوندد واردات فلز قيمتی غالباً 
و سپس در فاز  يد و نشانی است از محدوديت توليد؛بھرۀ پايين که در پی بحران می آ

. متوسط خود نرسيده استافزايش می يابد ولی ھنوز به سطح دوم وقتی که نرخ بھره 
ين فاز است که در آن جريان برگشت بسھولت انجام ميگيرد، اعتبار بازرگانی ھم

 .تناسب با توسعۀ توليد رشد نميکندتقراضی مرای سرمايۀ اسو لذا تقاضا ب استعظيم 
ً وافر است، می بايست آن مازاد سرمايه که  در ھردو فاز که سرمايۀ استقراضی نسبتا

ه شکلی که در وھلۀ نخست فقط ميتواند بعنوان به شکل طال و نقره يافت ميشود يعنی ب
سرمايۀ استقراضی عمل کند، نرخ بھره را و از آنجا تمام اتمسفر کسب و کار را جداً 

  .                                                                                   تأثيرقراردھد تحت
مدام رخ خواھد داد، تا  ديد فلزات قيمتیاز سوی ديگر، جريان بخارج، صدور ش    

ديگر جريان ندارند، بازارھا اشباع اند و کاميابی ظاھری تنھا از  برگشتھازمانيکه 
تقاضای بسيار زيادی  فظ ميگردد؛ يعنی تا زمانيکه پيش از اينطريق اعتبارات ح
ح يش از اين حد اقل به سطقراضی موجود است و لذا نرخ بھره پبرای سرمايۀ است

ً در جريان بخارج  فلزقيمتی . متوسط خود رسيده است تحت چنين شرايطی ، که دقيقا
مثابۀ سرمايۀ ه سرمايه، بشکلی که مستقيماً باب می يابد، اثر بيرون کشيدن مستمر بازت

اين می بايستی . ميزان قابل توجھی تشديد ميگردده استقراضی ظاھر ميشود، ب پولیِ 
جای محدود کردن اما افزايش نرخ بھره ب. اشته باشداثر مسقيمی روی نرخ بھره د

نھا را گسترش ميدھد و باعث فشار زياد بر تمام امکاناتشان مبادالت اعتباری آ
                                                                   .لذا اين دوره قبل از ورشکستگی می آيد. ميگردد

                                                        ) ١٨۵٧ B.A(از نيومارک سئوال ميشود
بنظر می آيد  -حجم براتھای در گردش با نرخ تنزيل افزايش می يابد؟ آيااما » ١۵٢٠

دفتر کل ابزار واقعی معاوضه  أل عادی،مدر دوره ھای کا»  ١۵٢٢-«.اينچنين باشد
تی مشکلی بوجود ميآيد، مثالً وقتی تحت شرايطی که من اشاره کردم اما وق: است

ً مبادالت بطور طبيعی به برات ....افزايشی در نرخ تنزيل بانک رخ ميدھد نتيجتا
مثابۀ مدرک قانونی برای مبادله ای که ه تنھا به کشيدن ھا مبدل ميشوند؛ اين براتھا ن

عملی کرن خريدھا در جاھای  صورت گرفته، مناسب ترند، بلکه ھمچنين بمنظور
که با آن ميتوان سرمايه  آنھا بويژه بعنوان وسيلۀ اعتباريی ترند، و ديگر نيز مناسب
  «                                                                                     .بپاداشت مناسبند

                                                                                                                                                 
   

اگر ھند و چين در ھم آميخه شوند، اگر مبادالت بين ھند و استراليا و از آن مھمتر مبادالت بين چين و اياالت » .نيو مارک   .١٩١٨  - ١۶
در نتيجه کامالً صحيح است که .... از طريق ما صورت ميگيرند متحده بحساب آورده شوند، جاييکه معامالت سه وجھی است و تعديالت

  )                                      ١٨۵٧ B.A(« .موازنۀ تجاری نه تنھا بر عليه انگليس بلکه عليه فرانسه و عليه اياالت متحده بوده است
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 - يد کننده، نرخ تنزيلش را باال ببرداز اين گذشته، آنگاه که بانک بدليل شرايطی تھد    
احتمال اين ھست که بانک ھمراه با اين، موعد براتھايی را که بايد توسط آن تنزيل 

لذا ھر . شودبر پا مي از باال رفتن تدريجِی اين ھراس عمومی يی -گردند کوتاه نمايد
ھر زمان تا اعتبارات ميکوشد که آينده را نزول کند و در  متقلبِ  کس و بيشتر از ھمه

ياد شده لذا داليل . آنجا که ميتواند بيشترين وسيلۀ اعتباری را برای خود فراھم کند
وارد يا صادر شده نيست که اينچنين عمل  فلز قيمتیِ  محضِ  کميتِ نشان ميدھند که اين 

ه مثابۀ سرمايه در ميکند، بلکه آن در وھلۀ اول از طريق خصيصۀ ويژۀ فلز قيمتی ب
ً شکل پول اثر م ترازو گذاشته شد، عمل ميکند که وقتی روی  بعنوان پریيکند و ثانيا

زيرا در شرايطی  به يک سو کفايت ميکند؛ کارساز است ۀ ترازوبرای کج کردن کف
بدون اين داليل . دزونی در اين يا آن سمت نتيجه ساز ميباشدخيل است که ھر گونه ف

ميليون  ۵ – ٨بخارج طال مثالً کامالً توضيح ناپذير می بود که چگونه يک جريان 
بتواند ھيچگونه تأثير  -تا به امروز تجربه شده است يست کهو اين حد -پوند استرلينگی

 ٧٠محسوسی داشته باشد؛ اين افزايش يا کاھش ناچيز سرمايه، که حتی در مقابل 
بی اھميت  ،ميليون پوند استرلينگ طاليی که بطور متوسط در انگليس در گردش است

ميکند، حجمی است که در مقام مقايسه با توليدی به وسعت آنچه در انگليس است  جلوه
ً گم ميشو ً تکامل سيستم اعتباری و بانکی است که از يک سو  .١٧د  واقعا اما اين دقيقا

تبديل ھمۀ درآمدھای  و يا( تمايل به قراردادن تمام سرمايۀ پولی در خدمت توليد دارد 
از  و از سوی ديگر در فاز معينی) ھمان معنی ميدھد، چيزی که پولی به سرمايه

ديگر قادر  آنچنان حد اقلی کاھش ميدھد که ذخيرۀ فلزی را به} صنعتی چرخۀ{ سيکل 
ھمين سيستم اعتباری و بانکی تکامل يافته  -به ايفای عملکرد ھای مربوطه اش نميباشد

راحل کمتر تکامل در م. فريندرا می آ که حساسيت بيش از حد ھمۀ اين پيکرهاست 
توليد، کاھش يا ازدياد اندوختۀ ارزشی در مقايسه با سطح ميانگينش موضوعی  يافتۀ

ً بی اھميت است يک جريان بخارج طالی بسيار قابل  از طرف ديگر حتی. نسبتا
ً بی تأثير خواھد بود ،انی سيکل صنعتی رخ ندھدردر فاز بح اگر ،مالحظه                   .    نسبتا

، از مواردی که در آنھا جريان فلز بخارج بدليل بدی محصول و در شرحی که رفت
بزرگ و ناگھانی در توازن  در اينجا آن آشفتگیِ . غيره رخ ميدھد، صرفنظر شده است

، ھر توضيح بيشتری را در مورد توليد که توسط اين جريان بخارج تجلی می يابد
نين آشفتگی ای در دوره ای رخ دھد که ھر چه اينچ. تأثيرش غير ضروری ميکند

     .                                              توليد شديداً فعال است، اين تأثير بزرگتر خواھد بود

                                                 
ميليون طال بخارج بمعنای ھمين  ۵ميگويد که جريان  نگاه کرد، جاييکه او} Weguelin{مثالً ميشود به پاسخ مضحک وگولين  –١٧

 ھنگاميکه افزايش قيمتھا ی بی نھايت عظيم يا کاھش مقدار سرمايۀ کمتر است و سپس سعی ميکند که پديده ھايی را توضيح دھد که
اين بھمان ميزان مضحک  از سو ديگر. نمی پيوندند، انبساطھا و انقباضھا يی در سرمايۀ صنعتی واقعی موجود است، بوقوع ارزشھا

از روی ( است که تالش شود تا اين پديده ھا را مستقيماً بعنوان نشانه ھايی از يک انبساط يا انقباض در حجم سرمايۀ واقعی توضيح داد
                                                    )                                                                            عناصر ماديش مورد مالحظه قرار گرفته
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قابليت {ما ھمچنين از عملکردھای ذخيرۀ فلزی به عنوان تضمينی برای تسعير پذيری 
ل کل سيستم اعتباری چشم پوشی اسکناسھای بانکی و به عنوان نقطۀ ثق} تبديل بودن

و ذخيرۀ فلزی بنوبه خود مرکز . بانک مرکزی مرکز ثقل سيستم اعتباری است. کرديم
                                                                                                 ١٨.ثقل بانک است

ضروری است، ھمانطور که من آنرا سيستم اعتباری به سيستم پولی  دگرگون شدن    
اينکه برای حفظ . در بحث وسيلۀ پرداخت تشريح کرده ام ٣فصل  ١پيش تر در جلد 

پايۀ فلزی در لحظات بحرانی، قربانی ھای عظيمی از ثروت واقعی ضرورت دارد را 
اختالف تنھا حول يک عالمت مثبت يا . ھم توک و ھم لويد اورستون تصديق ميکنند

                      ١٩.دمی چرخ ،راه عالج کم و بيش منطقی آنچه اجتناب ناپذير است منفی و حول
ميزان مشخصی از فلز که در مقايسه با مجموع توليد بی اھميت است، بعنوان مرکز 

 ،جھت است آن دوآليسم تئوريک باشکوه و از اين. ميشود ثقل سيستم برسميت شناخته
تا . صوصيتش به عنوان مرکز ثقل در بحرانھاخ صرف نظر از تمثيل خوفناک از
سرو کار « سرمايه»با} ex professo{ خصوصأآنجائيکه اقتصاد روشنفکرمـآب 

دارد، طالو نقره را با بيشترين حقارت خوار می شمرد و آنھا را درزمرۀ بی اھميت 
اما ھمينکه به سيستم بانکی می . و بی مصرف ترين سرمايه ھا بشمار می آوردترين 

 par{ بتمام معنی سرمايه ھای پردازد ھمه چيز عکس ميشود و طال و نقره
exellence{  ِسرمايه و کار  از ديگر ميشوند که برای حفظ و نگھداريشان ھر نوع

اما طال و نقرھچگونه خود را از ديگر ثروتھا مجزا ميکنند؟ نه از . بايد قربانی گردند
ردد؛ ار عينيت يافته در آنھا تعيين ميگحجم ارزششان زيرا اين توسط ميزان ک طريق

. [ ثروت اجتماعی ، بيانی از کاراکتر}خارجی صور{ مستقل  بلکه بعنوان تجسمات
از ثروت نزد افراد منفرد که مالکان خصوصی  است فقط تشکيل شده اجتماع ثروت
آن ، کاراکتر اجتماعی خود را فقط بواسطۀ اينکه اين افراد برای ارضاء  .آنند

ً متفاوتی را متقابالً مبادله ميکنند، محرز ميکند ،ايشاننيازھ . ارزشھای مصرف کيفيتا
لذا ثروت . کمک پول اين کارھا انجام دھنده داری آنھا فقط ميتوانند ب در توليد سرمايه

پول، در اين تی اجتماعی قابل تحقق است؛ در ه مثابۀ ثروافراد منفرد فقط توسط پول ب
وجود ]. انگلس. ف-می يابدعی اين ثروت پيکر شیء است، که خصلت اجتما

يی ظاھر ميشود، يک شیء، جسم، کاال، در جتماعيش بدينقرار بشکل چيزی ماورآا
تا ھنگاميکه توليد جريان دارد، اين . جوار و خارج از عناصر واقعی ثروت اجتماعی

                                                 
١٨

اين صحت دارد که ذخيرۀ فلزی در بانک انگليس ذخيرۀ مرکزی يا اندوختۀ ارزشی ای است » ١٣۶۴): ١٨۵٧. AB(نيو مارک  – 
مرکزی يا يک مخزن بشمار که کل تجارت کشور حول آن می چرخد؛ تمام ديگر بانکھای کشور بانک انگليس را بمثابۀ اندوختۀ ارزشی 

می آورند که ميتوانند ذخيرۀ سکه ای خود را از آنجا بکشند؛ و تأثير نرخ مبادالت خارجی ھميشه بر اين اندوختۀ ارزشی يا مخزن واقع 
  .ميگردد

بھره و  انقباض زودرس اعتبارات بوسيلۀ افزايش نرخ...توسط يک ....بدين ترتيب در عمل ھم جناب توک و ھم جناب لويد»ـ ١٩
قانوناً [اما پرنسيب ھا ی آقای لويد راه به محدوديتھا... محدوديت پيش پرداخت سرمايه ھا، با يک افزايش تقاضای طال روبرو ميشوند

).                                    ١۴١٨ص  ١٨۴٧« اکونوميست» ( « .و فوائدی می برد که باعث جدی ترين درد سرھا ميشود]وضع شده
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 ؛تت اسوراعی يی از ثاعتبار نيز که ھمچنين شکل اجتم. بفراموشی سپرده ميشود
اين اعتماد به کاراکتر اجتماعی  .پول ھا را بيرون رانده و جايشان را غصب ميکند

محصوالت اجازه ميدھد که تنھا بعنوان چيزی ناپديد  توليد است که به شکل پولیِ 
و  - شد اعتبارات متزلزلاما ھمينکه . شونده و ايده آل، فقط چيزی تصوری، جلوه کنند

ً در چراين د بايد تمام ثروت  -خۀ صنعتی مدرن رخ ميدھدوره ھميشه و ضرورتا
خواستی ديوانه وار که  - واقعی ناگھان و حقيقتاً به پول مبدل شوند، به طال و نقره

 ً ه ميبايستی  جوابگوی و ھمۀ آن طال و نقره ای ک. از خود سيستم می رويد ضمناً لزوما
 از .٢٠٢٠ين بانکدر زير زماين تقاضا ی بسيار عظيم باشد، بالغ است بر چند ميليون 

مثابۀ توليد اجتماعی در ه تأثيرات  جريان بخارج طال، اين وضعيت که توليد ب جمله
ثروت  اجتماعیِ  شکلکه طريق  اين واقع تحت کنترل اجتماعی نيست، بدين ترتيب از

اين خصيصه را . شديداً تأييد ميگردد ،موجود است از آن خارج شیء مثابۀ يکه ب
ر حقيقت با سيستمھای توليدی پيشين تا آنجا که به تجارت کاال و د یسيستم سرمايه دار
سيستم   در ،که اينتفاوت  با اين .مربوط ميشود، مشترک داردمبادلۀ خصوصی 

در زننده ترين و عجيب وغريب ترين شکل از تناقضاتی نامعقول و بی  ،سرمايه داری
 مصرفِ  يد ارزشِ در سيستم سرمايه داری، تول -١معنی پديدار ميگردد، زيرا 

و کامالً محو ميگردد؛ بنابراين  أخود توليد کنندگان تمام بالواسطه برای مصرفِ 
توليد و گردش   سه ای اجتماعی که بصورت درھم آميختگیِ ثروت فقط بعنوان پرو

توليد سرمايه  ،زيرا با تکامل سيستم اعتبارات -٢تظاھر می يابد، موجوديت دارد؛ 
و  یبر اين مانع فلزی ميباشد که ھمزمان مانعی حقيقمدن داری مدام مترصد فائق آ

اما دوباره و دوباره سرش به اين مانع بر  ،ثروت و تحرکاتش ميباشد یمجازی برا
  .            ميخورد

اين خواسته سر بر می آورد که ھمۀ بروات، اوراق بھادار و کاالھا بايد  ادربحرانھ    
.      باشند و اين پولھای بانکی نيز قابل تبديل به طالھمزمان قابل تبديل به پول بانکی 

 
                                                    

                                                                        نرخ ارز -٢
                                                                     

اگر انگليس بايد  .معروف است فلزی پولِ  بين المللیِ  حرکتِ  به ميزان سنجِ نرخ ارز [ 
بپردازد تا آلمان به انگليس، در نتيجه قيمت مارک، بيان شده به  بيشتر به آلمان

بيان شده  ،استرلينگ، در لندن صعود ميکند، و در ھامبورگ و برلين قيمت استرلينگ

                                                 
٢٠

شريک در شرکت بزرگ معامالت برات [چاپمن -« آيا شما موافقيد که تنھا راه حل تعديِل تقاضای طال، باال بردن نرخ بھره است؟»  - 
وقتی که طاليمان تا نقطۀ معينی پائين می آيد بھتر است که ...ھمينطور است» ] :}.overend, Gurney § Co{اوراند، گورنی و شرکا 

ين کار را با مسئوليت زنگ خطر را فوراً بصدا در آوريم و بگوئيم که ما در حال غرق شدنيم و ھر کسی که پول به خارج می فرستد ا
)                                                                                                             ۵٠۵٧،گواھی  شمارۀ ١٨۵٧، A.  B[  («.خود انجام ميدھد
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انگليس به آلمان دوباره  تعھدات پرداختیِ  اگر اين افزونیِ . ندبه مارک، نزول ميک
، در آلمان خريد بيشتری از انگليس انجام دھد مثالً از اين طريق که ،ھموار نگردد

که  آلمان به نقطه ای صعود کند بروات مارکیِ استرلينگ  نتيجه ميبايست قيمتِ 
، عنوان پرداخت بجای بروات هاز انگليس به آلمان ب - سکۀ طال يا شمش -فرستادن فلز

                                                            .      وقايع است اين رونِد متعارفِ . قرون بصرفه باشدم
و مدت طوالنی تری بطول  بزرگتی را بخود بگيرد حجم اگر اين صدور فلز قيمتی    

نگليس متأثر ميشود، و بازار پول انگليس بويژه ا ، در نتيجه ذخيرۀ بانکیِ بيانجامد
غالباً  ، ھمانطور که ديديم،اينھا .بانک انگليس، مجبور به اقدامات محافظتی ميشود

قابل توجه  طال که جريان بخارج در مواقع ای. تشکيل شده اند از باال بردن نرخ بھره
ً تحت فشار است، يعنی تقاضا برای سرماياست ۀ استقراضی بشکل ، بازار پول غالبا

 باالتر پيامدی ست طبيعی؛ نرخپول بسيار باالتر از عرضۀ آن است و يک نرخ بھرۀ 
وضع شده توسط بانک انگليس با اوضاع واقعی تطابق دارد و خود را به بازار  تنزيلِ 

بداليلی غير از ترکيبات کسب و  طال اما مواردی ھست که جريان خروج. القاء ميکند
مثالً، از طريق وام به دولتھای بيگانه، سرمايه گذاری ( رت ميگيردمعمولی صو کاریِ 

، و بازار پول لندن بدين صورت يک افزايش نرخ بھرۀ )در کشورھای خارجی وغيره
 مؤثر را ذيحق نمی نمايد؛ در نتيجه بانک انگليس مجبور است نخست از طريق

و سپس « کندپول را کمياب »  بقول معروف« بازارآزاد» وامھای سنگين در 
ً شرايطی را بيآفريند که يک افز گرداند؛ ايش نرخ بھره را ذيحق يا ضروری مصنوعا

].                                                 انگلس.ف-.انجام اينچنين مانوری سال به سال مشکل تر ميشود
گذارد را اظھارات زيرين افزايش نرخ بھره چگونه بر نرخ ارز تأثير مي که حاال اين

نشان  ١٨۵٧در مورد وضع قانون بانکی } مجلس عوام{خانۀ شھرداریدر مقابل 
  ).                                                            ١٨۵٧ CBيا  A.Bنقل شده بعنوان ( ميدھند 

                                   :                                                 جان استوارت ميل
کاھش قابل مالحظه  ...است ھميشه ط کسب و کار دشواردر مواقعی که شراي» ٢١٧۶

خارجی ھا سھام راه آھن در اين کشور ...  وجود دارد ی در قيمت اوراق بھادارا
سھام راه  در کشورھای بيگانه راه آھنِ  سھامِ  انگليسیِ  خريداری ميکنند، يا صاحبانِ 

به ھمان ميزان از صدور طال جلوگيری ... آھن خارجی خود را در خارج ميفروشند
طبقه ای بزرگ و ثروتمند ازبانکداران و مبادله گران اوراق بھادار » ٢١٨٢«.ميشود

سان سازی نرخ بھره و يکسان سازی فشار تجاری بين کشورھای يککه از طريق آنھا 
افزايش    که  احتماالً اوراق  بھاداريند  د خريدھميشه مترص.... مختلف صورت ميگيرد

مناسبترين محل برای خريد اوراق بھادار برای آنھا کشوری است که طال ... می يابند
بوقوع  ١٨۴٧اين سرمايه گذاريھا در محدودۀ وسيعی در » ٢١٨۴« .به خارج ميفرستد

يف حد قابل مالحظه ای تخفه پيوست، در چنان محدوده ای که جريان بخارج را ب
  « .داد
  :                                        بانک انگليس عضو مديريت ١٨٣٨ھوبارد، مدير قبلی و از . گ.ج
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يج که يک پول را... حجم ھای عظيمی از اوراق بھادار اروپايی موجود است» ٢۵۴۵
 در دارد، و ھنگاميکه ارزش اين ضمانتنامه ھا پول مختلفِ  اروپايی در تمام بازارھای

درصدی پيدا کند، فوراً خريداری ميشوند تا به آن  ٢يا  ١کاھشی ...  يک بازار
  » ٢۵۶۵«.بازارھايی منتقل شوند که ارزششان در آنجا ھنوز خود را نگه داشته است

 -ميزان  قابل مالحظه ای مقروض تجار اين کشور نيستند؟ به آيا کشورھای خارجی
ا برای توجيح انباشت بسيار بزرگی از وصول آن قرضھ آيا پس» ٢۵۶۶« بسيار زياد

بدين  موقعيت ما در آخرين فرصت ١٨۴٧در  -سرمايه در اين کشور کفايت ميکند؟
و چندين و مقروض بود وسيله تجديد گرديد که چندين و چند ميليون که آمريکا قبالً 
                                   «                    .چند ميليون که روسيه به انگليس بدھکار بود قلم گرفته شد

برای غله بدھکار بود و « چندين و چند ميليون« ھمزمان انگليس به ھمين کشورھا[    
بخش عظيمی از آنھا توسط ورشکستگی ستون بدھکاران انگليسی « قلم گرفتن» در

صفحۀ  ٣٠فصل  در ١٨۵٧نگاه کنيد به گزارش راجع به قوانين بانک . قصور نکرد
٣١[.                                                                                               

. بين انگليس و ساينت پيترزبورگ بسيار باال بود نرخ ارز ١٨۴٧در »  ٢۵٧٢
که بانک را مجاز ميکرد که عالرغم محدوديت   يی ھنگاميکه نامۀ دولتی

 صادر شد، اسکناس انتشار دھد،] انگلس. ف - از ذخيرۀ طالباالتر [  £ ١۴٠٠٠٠٠٠
درآن ھنگام و با آن نرخ تنزيل اين . درصد باشد ٨شرط بر اين بود که نرخ تنزيل بايد 

لندن را يک عمليات سود آور بود که بار زدن طال از ساينت پيترزبورگ به طرف 
رسيد سفتۀ سه ماھه درصد تا موقع سر  ٨آنرا به  شرسيدندھی و در موقع سفارش ب

در تمام عمليات با طال » ٢۵٧٣«.ای که در مقابل خريد طال کشيده شده بود، وام بدھی
د گيرند؛ اين نرخ ارز و نرخ بھره ھستن چندين نکته است که بايد مورد مالحظه قرار

مقابل آن کشيده  که در[  دورۀ  تا سر رسيد سفته   سرمايه گذاری در طول که بابت
«                                                                                           .می باشند ل دريافتقاب]  شده 

 
 
                                                  ******* 

                                                                         نرخ مبادالت ارزی با آسيا 
                                                                          

نشان ميدھند که چگونه انگليس، زمانی که  نکات زير حائز اھميتند زيرا از يک سو    
نرخ مبادالت ارزی اش با آسيا نامساعد است، به ھزينۀ کشورھای ديگری که 

طۀ انگليس پرداخت ميشوند، خود را مصون از ضرر نگه وارداتشان از آسيا بواس
مجدداً تالش  در اينجا }Wilson{ اما از سوی ديگر زيرا آقای ويلسون. ميدارد

رزی با ات قيمتی بر نرخ مبادالت صادرات فلزا کردن اثرِ  احمقانه ای برای ھمسان
موضوع بر د؛ در ھر دو مورد ن نرخ ھا ميکناي صادرات سرمايه بطور کلی بر اثرِ 

مارکس { سر صادرات، نه بصورت وسيلۀ خريد يا فروش بلکه برای سرمايه گذاری 
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                                                   .ميباشد} در اينجا از صدور سرمايه بحث ميکند
ميليون پوند استرلينگ  و چند چندين در وھلۀ نخست اين کامالً واضح است که اگر     

يا بشکل ريل آھن به ھند فرستاده شوند تا در آنجا در راه آھن خواه بشکل فلز قيمتی 
زان سرمايه اين ھر دو فقط شکلھای متفاوتی از انتقال ھمان مي سرمايه گذاری شوند،

کار  ميباشند؛ و بعالوه انتقالی که در محاسبۀ کسب و از يک کشور به کشور ديگر
جريان باز گشتی  ھيچ ،آن بابت د و کشور صادر کنندهوتجاری معمولی وارد نميش

اگر اين صادرات . اين راه آھن ھا انتظار ندارد درآمدھای ساليانۀ آتی از عايداتبجز 
 آنجا رویپول و از بازار  روی بشکل فلز قيمتی اتفاق بيافتد در نتيجه بطور مستقيم

نه  رد ميکند، تأثير خواھد گذاشت؛ اگرمتی را واين فلزقنرخ بھره در کشوری که  اي
ً تحت ھر شرايطی، الاقل تحت آن شرايطی که قبالً مطرح شد، زيرا اين فلز  لزوما

ً استقراضی و پايۀ کل سيستم پولی  قيمتی است و از اين بابت سرمايۀ پولی مستقيما
ً نرخ مبادالت ار. ميباشد فلز . زی را متأثر ميکنداين صادرات بھمين نحو نيز مستقيما

قيمتی فقط به اين دليل و در آن محدوده ای ارسال ميگردد که براتھای مثالً روی ھند، 
که در بازار پول لندن عرضه ميشوند، کفايت اين وجه رسانی ھای فوق العاده را 

پس تقاضايی برای بروات ھندی موجود است که از عرضۀ آن فراتر ميرود . نميکنند
ً و از اين ب بضرر انگليس بر ميگردد، نه به اين دليل که به ھند  ابت نرخ ارز آنا

مقروض است بلکه به دليل اينکه می بايست مبالغ بسيار عظيمی را به سمت ھند 
باعث  در طوالنی مدت می بايستچنين مرسوالتی از فلز قيمتی به ھند . بفرستد

طور غير مستقيم قدرت ب ای کاالھای انگليسی گردد، زيراافزايش تقاضای ھند بر
اگر سرمايه بر عکس بصورت . مصرف ھند برای کاالھای اروپايی را افزايش ميدھد

يکه ھند مجبور به بازپرداخت چيزی نيست، در ئريل ھا و غيره فرستاده شود، از آنجا
و دقيقأ به ھمين دليل تأثيرگذاری بر  .نتيجه ھيچ تأثيری بر نرخ ارز نخواھد داشت

را  يک چنين تأثيری ويلسون تالش ميکند .برای آن الزامی نيست بازار پول نيز
بدينگونه بميان بکشد که مدعی شود که اينچنين سرمايه گذاری ھای فوق العاده ای 

تقاضای افزوده ای برای مبادلۀ پولی و لذا تأثير بر نرخ بھره باعث ببار آمدن 
ه اين تحت ھر شرايطی رخ ممکن است اينگونه باشد؛ اما اينکه مدعی شد ک. ميگردند

به ھر کجا که ريلھا فرستاده شوند و خواه به روی خاک . ميدھد، کامالً غلط است
انگليس يا ھندوستان قرار داده شوند، در ھر حال آنھا نمايندۀ چيزی بجز توسعۀ معينی 

تی اينکه ادعا شود که توسعۀ توليد، ح. از توليد انگليسی در قلمرويی مشخص نيستند
دوده ای بسيار وسيع، نميتواند بدون باال بردن نرخ بھره اتفاق بيافتد، ابلھانه در مح
ميتواند  يعنی مجموع مبادالتی که عمليات اعتباری را شامل ميشوند، مبادلۀ پولی. است

. رشد کند اما اين عمليات ميتوانند افزايش يابند در حاليکه نرخ بھره يکسان باقی ميماند
 .اينگونه بود در حقيقت ۴٠اه آھن در انگليس در سالھای دھۀ ر نجنو  حينمورد در 

تا آنجا که موضوع بر سر سرمايۀ واقعی ست، در اين مورد . نرخ بھره افزايش نيافت
اين کاالھا بمنظور مصرف  خواهبازار پول،  کاالھا، بديھی است که تأثير روی
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زمانی ميتوانست تفاوت تنھا . ان استين شده باشند، کامالً يکسيعخارجی يا داخلی ت
که سرمايه گذاريھای انگليس در خارج باعث محدوديتھايی در صادرات  ايجاد کند

 - دنعث جريان بازگشت ميشواد و لذا بنصادراتی که بايد پرداخت گرد -تجاريش شوند
بيش از حد  پيش از اين عالئمی از بسطِ کالً  ايا در محدوده ای که اين سرمايه گذاريھ

  .                                                 آغاز عمليات کاله بردارانه باشنداعتبارات و 
.                                        در زير ويلسون سئوال ميکند و نيومارک پاسخ ميدھد  

نرخ مبادالت  قاضای نقره برای شرق گفتيد که معتقديدشما قبالً در رابطه با ت» ١٧٨۶
ً به شرق انتقال می يابد، برای اين ارزی با  ھند عالرغم ميزان عظيم فلزی که دائما

مساعد است؛ آيا شما ھيچ دليلی برای اين پيش فرضتان که نرخ } انگليس{ کشور 
م که ارزش واقعی ه امن دريافت.... بله دارم -مبادالت ارزی بنفع انگليس است داريد؟

بود؛ و مضاف بر اين £  ٧۴٢٠٠٠٠بلغ م ١٨۵١ت پادشاھی به ھند در صادرات اياال
حواله ھای بنگاھھای ھندی ميباشند، يعنی آن وجوھی که توسط کمپانی ھند شرقی مبلغ 

اين حواله ھا در آن . شدمی برای پوشاندن ھزينه ھايش از ھندوستان بيرون کشيده 
غ الت پادشاھی به ھند بالاا مجموع صادراِت اي، ولذ£ ٣٢٠٠٠٠٠سال بالغ بودند بر 

الت اارزش واقعی صادرات کاالی اي...  ١٨۵۵در . £  ١٠۶٢٠٠٠٠د بر ميش
افزايش يافت و حواله ھای بنگاھھای ھندی £  ١٠٣۵٠٠٠٠پادشاھی به ھند به 

ً جميع صادرات از اين کشور £  ٣٧٠٠٠٠٠ حال . بود£ ١۴٠۵٠٠٠٠بودند و نتيجتا
ی واردات کاال از فکر نميکنم امکانی برای ذکر کردن ارزش واقع ١٨۵١در مورد 

ما ذکری از ارزش واقعی در دست  ١٨۵۵و  ١٨۵۴ھند به اين کشور باشد، اما در 
مجموع ارزش واقعی واردات کاال از ھند به اين کشور  ١٨۵۵داريم؛ در 
که من ذکر کردم £  ١۴٠۵٠٠٠٠بود و اگر اين مبلغ با آن مبلغ £  ١٢۶٧٠٠٠٠

در رابطه با تجارت  را£  ١٣٨٠٠٠٠ مقايسه شود موازنۀ باقی مانده ای بالغ بر
  .                    ) ١٨۵٧  A.B («.پادشاھی باقی ميگذارد، به نفع اياالت مستقيم اين دو کشور،

غير مستقيم  پس از آن ويلسون اظھار ميدارد که نرخ مبادالت ارزی نيز از تجارتِ     
اليا و آمريکای شمالی درات از ھند به استرامتأثر ميشود؛ بدين قرار بطور مثال ص

توسط حواله ھايی روی لندن پرداخت ميگردند و لذا نرخ مبادالت ارزی را دقيقاً 
در . ھمانگونه تحت تأثير قرار ميدھند که اگر کاالھا مستقيماً از ھند به انگليس ميرفتند

ميشود، زيرا  موازنه بر عليه انگليس ضمن اگر ھند و چين با ھم در نظر گرفته شوند،
غ ھنگفت به ھند برای ترياک ميباشد و انگليس مجبور لن مدام ناچار به پرداخت مباچي

 ١٧٨٨و١٧٨٧.(به پرداخت به چين است، طوريکه مبالغ از اين کجراه به ھند ميروند
                                                                            (  

رمايه چه س حال يا تأثير روی نرخ مبادالت ارزی،حاال ويلسون می پرسد که آ. ١٧٩١
 .نمی بود، يکسان «و چه بشکل سکه بصورت ريل و لکوموتيو ارسال گردد»

که در سالھای اخير برای  £ميليون  ١٢آن : درجواب آن نيو مارک بدرستی ميگويد
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د رفته که ھنساليانه ای بکار  ساختن راه آھن به ھند فرستاده شد برای خريد مقرریِ 
   .                                             رجه ھای منظمی به انگليس پرداخت کندبايد در ف

سرمايه گذاری  £ميليون  ١٢اما در رابطه با عمل باالفاصله روی بازار فلز قيمتی، » 
 ند که بيرون فرستادن فلز قيمتی برای پرداخت پولیِ شده تنھا تا آنجا مؤثر واقع ميشو

  «                                                                 .نياز باشدواقعی 
» ) ريلھا(« اگر ھيچ بازگشتی در عوض اين آھن ھا » :)وگولين می پرسد(  ١٧٩٧

صورت نگيرد، چگونه ميتوان گفت که نرخ ارز را متأثر ميکند؟ من معتقد نيستم که 
ه بيرون فرستاده ميشوند در محاسبۀ نرخ ارز آن بخش از ھزينه ھا که بصورت کاال ب

از  استميتوان گفت تنھا متأثردو کشور محاسبۀ نرخ ارز بين .... دنتأثير گذار باش
حجم ضمانتھا و براتھای عرضه شده در يک کشور در مقايسه با حجمی که در کشور 

انتقال  و اما در خصوص. ارز است ديگر در مقابل آن قابل ارائه است؛ اين منطق نرخ
حاال ... پرداخت شده اندتعھد  نخست در اين کشور ، پولھا در وھلۀ£ ١٢٠٠٠٠٠٠آن 

ته، کميبايستی در کل£  ١٢٠٠٠٠٠٠اگر طبيعت مبادله بگونه ای می بود که کل اين 
يک تقاضای ناگھانی روی قيمت نقره و .... بمبئی و مدرس به پول فلزی گذاشته شود

ھد کرد، درست به ھمان نحوی که اگر کمپانی ھند بسيار شديد عمل خوا ،نرخ ارز
افزايش £  ١٢٠٠٠٠٠٠به £  ٣٠٠٠٠٠٠ھمين فردا اعالم کند که حواله ھايش را از 

خريد کاالھا در ھمين کشور ... مصرف £  ١٢٠٠٠٠٠٠اما نيمی از آن . خواھد داد
با سرمايۀ  اين ھزينه ايست در اين کشور.... ريلھای آھن و تير و مواد ديگر .. شده اند

دينوسيله موضوع خاتمه بو  انگليسی برای کااليی معين جھت فرستادن به ھندوستان،
اما توليد اين اشياء آھنی و تير که برای راه آھنھا :) وگولين( ١٧٩٨ -«.يافته است

ضروريند، مصرف بزرگی از اشياء خارجی را ايجاد ميکند که ميتواند بر نرخ ارز 
ً تأثير گذار باشد؟ مطمئن «                                                                           .ا  

حاال ويلسون معتقد است که آھن در حد وسيعی کار را نمايندگی ميکند و دستمزد     
ً ن و در ادامه ) ١٧٩٩(مايندۀ کاالھای واردشده استپرداخت شده برای اين کار عمدتا

                                                                                :                می پرسد
ھای وارداتی توليد اگر کاالھايی که از طريق استعمال کاال: اما بطور کلی» ١٨٠١
پرداختی برای آنھا چه بشکل محصوالت و يا اشکال بازھيچ  دريافت بدون شده اند

اين نتيجه را نخواھد داشت که نرخ ارز را به ضرر ا ديگر، به خارج فرستاده شوند، آي
ً ھمان  اين قاعدۀ اساسی -اين کشور برگردان؟ ۀ سرمايه گذاری است که در دوردقيقا

  «                                                    .ھای بزرگ در راه آھن در اين کشور رخ ميداد
در راه آھن خرج £  ٣٠٠٠٠٠٠٠حدوداً  سال برای سه، چھار يا پنج» ].١٨۴۵[    

ً مصرف پرداخت دستمزدھا گرديد ً تماما در طول سه سال گروه . شد که تقريبا
بزرگتری از جمعيت در تأسيسات راه آھن ھا و لکوموتيوھا و واگن ھا و ايستگاھھا 

آن دستمزد ...اين مردم . مشغول بکار بودند تا در کل حوزۀ کارخانجات روی ھمرفته
: در خريد چای، شکر، مشروبات الکلی و ديگر کاالھای خارجی مصرف کردندھا را 
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اين کاالھا وارداتی بودند؛ اما اين مسلم بود که در دوره ای که اين ھزينه ھای بزرگ 
بوقوع می پيوست، نرخ ارز مبادالتی بين انگليس و کشورھای ديگر بطور اساسی 

رخ نداد، تازه بر عکس جريان ورود ھيچ جريان بخارج فلز قيمتی يی . مختل نگرديد
  «.اتفاق افتاد

مصر است که با موازنۀ باالنس مبادالتی و تعادل نرخ ارز بين ويلسون »١٨٠٢      
نرخ مبادالت ارزی با » کوموتيو خواھد توانستگليس و ھند، ارسالِی اضافۀ آھن و لان

ورت سرمايه گذاری تا زمانيکه ريلھا بصنيومارک نميتواند، « .متأثر نمايدھند را 
 ،اين را دريابد مجبور به پرداخت برای آنھا به ھيچ شکلی نيست، ارسال ميشوند و ھند

قاعده را می پذيرم که ھيچ کشور منفردی نميتواند نرخ ارز من اين » : او می افزايد
 نامناسبی را بطور دائم با ديگر کشورھايی که با آنھا مبادله دارد، داشته باشد؛ نرخ

  .                        ميکند نرخ ارزی مناسب با ديگری را ايجادنامناسب با يک کشور لزوماً ارزی 
  :                                                ويلسون ابتذال زير را در جواب او بکار ميبرد

 آن شکل ، يکسان فرستاده شود چه در شکل اما آيا انتقال سرمايه چه در اين» ١٨٠٣
 پس چه فلز قيمتی»  ١٨٠۴-« تا آنجا که به تعھد بدھی مربوط ميشود بله - نمی باشد؟

بنا کردن راه آھن در ھندوستان بروی  و چه مواد ، آيا در ھر حال تأثيرِ  فرستاده شود
 بازار سرمايه در اينجا يکسان خواھد ماند و ارزش سرمايه را افزايش خواھد داد،

  «لز قيمتی ارسال شده باشند؟مثل اينکه ھمه بصورت ف درست
ارزش » آھن باال نرفت، اما در ھر حال گواھی بود بر اينکه  چه قيمت اگر     

آنچه در اينجا مطرح است،ارزش سرمايۀ . نھفته در ريلھا افزايش نيافته بود « سرمايۀ
ويلسون  بسيار مايل است که سرمايۀ پولی را با . پولی، يعنی نرخ بھره، ميباشد

 ١٢اصل مسلم بسادگی در وھلۀ اول اين است که . بطورکل برابر بگيرد سرمايه
اين مسئله ای است که بھيچ . ميليون در انگليس برای راه آھن ھند تھد پرداخت شده بود

ميليون ھم  ١٢عنوان ربط مستقيمی با نرخ معامالت ارزی ندارد، و تخصيص اين 
بسر  زار پول در وضعيتی مناسباگر با. ھمچنين برای بازار پول علی السويه است

برد، در نتيجه تأثير گذاری بر آن به ھيچ وجه برای اين الزامی نيست، ھمانگونه که ب
اگر . بی تأثير بودبر بازار پول  ١٨۴۵، ١٨۴۴تعھد پرداختھای راه آھن انگليس در 

متأثر بازار پول پيش از آن تا حدودی تحت فشار باشد، لذا نرخ بھره فی الواقع ميتواند 
گردد اما ھمانا فقط در جھت يک افزايش، و اين طبق تئوری ويلسون ميبايست به حال 
نرخ مبادالت ارزی انگليس مساعد عمل کند، يعنی اينکه می بايست از تمايل صدور 

آقای ويلسون از . به جايی ديگرمعھذا  فلزات قيمتی جلوگيری نمايد؛ اگر نه به ھند،
 ١٨٠۴نرخھای ارز و در شمارۀ  ١٨٠٢در سئوال . ردمی پ شاخۀ ديگر به شاخه ای

نرخ . می بايست تحت تأثير قرارگرفته باشد، دوچيز کامالً متفاوت« ارزش سرمايه» 
را ا تحت تأثير قرار دھد و نرخھای ارز ميتوانند نرخ بھره ربھره ميتواند نرخ ارز 

ثابت باشد، و با نوسان  متأثر گردانند، اما با نوسان داشتن نرخ ارز، نرخ بھره ميتواند
ويلسون قادر به درک اين نيست که در ارسال . نرخ بھره، نرخ ارز ميتواند ثابت باشد
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گذارِی آن ، اينچنين تفاوتی در تأثيرمرسول ه به خارج، تنھا ھمان شکل فرستادنيسرما
سرمايه، دارای چنين اھميتی است و بخصوص شکل پولی  ھد، يعنی اختالف فرمِ می ن

نيومارک به  .بدرجۀ بااليی بر خالف اقتصاد روشنفکرمآب می باشدزی که آن، چي
نميسازد که او  حدی يک جانبه پاسخ ميگويد زيرا که او ويلسون را متوجهسئوال تا 

ل انيو مارک به سئو. ناگھان و بی دليل از نرخ ارز به نرخ بھره جھش کرده است
                                                            :بصورت نامطمئن و مبھم پاسخ ميگويد ١٨٠۴شماره 

وجود داشته باشد، بدون شک، تا £  ١٢٠٠٠٠٠٠اگر تقاضا يی برای تھيۀ »     
آنجاييکه به نرخ عمومی بھره مربوط ميشود، کامالً بی تفاوت خواھد بود که آيا اين 

با اين حال من . شوندبايد به صورت فلز قيمتی يا مصالح فرستاده £  ١٢٠٠٠٠٠٠
، وقتی که ميخواھد چيز کامالً متضادی را "با اين حال" گذری ظريف، اين ( معتقدم 
بی اھميت است، اما با اين حال بی اھميت ( که اين کامالً بی اھميت نيست) بيان کند
خواھد کرد؛ در مورد ديگر به  در يک مورد فوراً برگشت£ ميليون ۶چون آن) نيست

تفاوت خواھد داشت » چه قطعيتی( «نميکنند؛ از اين جھت قدری  گشتاين سرعت بر
ً به خارج فرستاده شده £ ميليون  ۶که آيا آن  در اين کشور خرج شده اند و يا تماما

  «                          .اند
کرد، چيست؟ تا آنجا ييکه  برگشت خواھندميليون فوراً  ۶منظورش از گفتن اينکه     
کوموتيوھا و غيره موجودند انگليس خرج ميشوند، بصورت ريلھا لن در ميليو ۶آن 

که بايد به ھند ارسال گردند و از آنجا برگشت نميکنند، و ارزششان تازه از طريق 
ميليون فلز قيمتی شايد به  ۶استھالک يعنی خيلی آھسته برگشت ميکند، در حاليکه آن 

ميليون خرج دستمزد شده باشند، آنھا  ۶تا آنجاييکه آن . ت کنندشنوعی خيلی سريع برگ
ً مصرف شده اند؛ اما پولھای مصرف شده برای پرداخت مثل ھميشه در کشور  تماما
درگردشند و يا تشکيل ذخيره ای را ميدھند و ھمين نيز در مورد سود ھای توليد 

ميکند، ميليون که سرمايۀ ثابت آنھا را جايگزين  ۶ کنندگان ريل وآن بخشی از آن
پھلو در مورد برگشت توسط نيومارک تنھا برای اين پس اين جملۀ دو. ق استصاد

که پولھا در کشور مانده اند، و تا زمانيکه : مورد استفاده قرار گرفته که مستقيماً نگويد
( برای بازار پول  اناستقراضی انجام وظيفه ميکنند، تنھا تفاوتش بشکل سرمايۀ پولیِ 

ميتوانست تعداد بيشتری سکه را در خود جذب  صرفنظر از اين امکان که گردش
سرمايه گذاريھای از . خرج شده اند Bبجای  Aدر اين است که آنھا به حساب ) نمايد

اين نوع که در آنھا سرمايه بصورت کاال و نه فلز قيمتی به کشور ديگر انتقال می 
ه نه نرخ ارز البت( يابد، ميتوانند تنھا تا زمانی بروی نرخ ارز تأثير گذار باشند 

که ) التی با کشوری که سرمايۀ صادر شده در آنجا سرمايه گذاری شده است ممعا
پس . توليد اين کاالھای صادر شده، واردات کاالھای خارجی ديگری را الزامی نمايد

در ضمن ھمين اتفاق در . است بنا نشدهاين توليد بمنظور تسويۀ اين واردات اضافی 
رخ ميدھد، حال چه بمنظور سرمايه  ی بر اعتبار باشدی که مبنمورد ھر صادرات

بعالوه اين واردات اضافی ميتواند . عادی باشد تجاریِ  گذاری يا چه بمنظور اھدافِ 
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عفی برای کاالھای انگليسی اباعث تقاضای مض ،ھمچنين به مثابه يک واکنش متقابل
                                                 .         مثالً از طرف مستعمرات يا از طرف ايالت متحده ،گردد

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

گفته بود که بدليل حواله ھای کمپانی ھند شرقی، صادرات ]  ١٧٨۶[ نيومارک قبالً 
 Sir Charls{وود جناب چارلز . انگليس به ھند بزرگتر از واردات می باشند

Wood{  اين صادرات اضافی . می آورددر مورد اين نکته از او باز پرسی بعمل
انگليس به ھند نسبت به واردات از ھند در واقعيت از طريق وارداتی از ھند که 

حواله ھای کمپانی ھند : انگليس ھيچ معادلی برای آن نمی پردازد، عملی شده است
. خراجی مبدل ميگردند که به ھند تحميل ميشونده ب) اکنون حکومت ھند شرقی( شرقی

بود؛ صادرات انگليس به £  ١٢۶٧٠٠٠٠از ھند  ليسواردات انگ: ١٨۵۵بطور مثال 
.                                                           بنفع ھند£  ٢٢۵٠٠٠٠موازنۀ . بود£  ١٠٣۵٠٠٠٠ھند 
به شکلی به ھند £ ٢٢۵٠٠٠٠اگر کل مطلب ھمين بود، پس می بايستی وجه »     

مجلس ھند . فرا رسيدند} India House{ نات مجلس ھنداما سپس اعال. ميرسيد
اعالن داشت که حاضر است حواله ھايی را به مقامات مختلف ھندی بمبلغ 

کمپانی ھند شرقی و  ھای لندنیِ اين مبلغ جھت ھزينه ( « .اعطا نمايد£  ٣٢۵٠٠٠٠
ن و اي» ).برای سود سھامی که می بايست به سھامداران پرداخت ميشد، وضع گرديد

را که در حين مبادله بوجود آمد يکسان ميکند بلکه £  ٢٢۵٠٠٠٠نه تنھا آن 
  ).                                                                           ١٩١٧(« .منفعت ميدھد£  ١٠٠٠٠٠٠

به ھند  پس تأثير اين حواله ھای مجلس ھندی در افزايش صادرات» : ) وود(١٩٢٢
  «                                                        ؟ستبا کاھش آنھا لکه مساویب. نبوده

واردات از ھند با صدور ھمان  جبرانِ  داشتن به مالزا: اينچنين فھميداين را بايد (     
آقای نيومارک اين را به اين صورت توضيح ). کاھش دادن  را کشورن ميزان به آ

به ھند صادر « لوبدولتی مط£ »  ٣٧٠٠٠٠٠بابت ميدھد که انگليسی ھا 
را که « دولت مطلوب» وود که بعنوان وزير اسبق ھند، اين).  ١٩٢۵.(ميکنند

رستی و به طعنه دانگليسی ھا به ھند صادر ميکنند، بخوبی می شناسد، ب
  ):                                                 ١٩٢۶(ميگويد

ی که شما ميگوئيد بدليل حواله ھای ھند شرقی ھستند، صادرات پس اين صادرات»     
  .                                                                   دولتی مطلوبند و نه محصوالت

و بعنوان سرمايه « دولتی مطلوب» برای « به اين روش» از آنجاييکه انگليس    
بدين معنی که وارداتی بدست می  ر ميکند ــکشورھای خارجی، بسيار صادگذاری در 

ً مستقل از جريان معمولی کسب و کار می باش ه د، خراجھا، قسمی بنآورد که تماما
و قسمی به مثابۀ در آمدھای ناشی از سرمايه ھای « دولت مطلوب» جھت صدور

سرمايه گذاری شده در مستعمرات و جاھای ديگر، خراجھايی که برای آنھا ناچار به 
در نتيجه روشن است که نرخھای ارز مبادالتی،  ــداخت ھيچ معادلی نيست پر
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بدون اينکه ھيچ چيزرا در  زمانيکه انگليس بسادگی اين خراجھا را مصرف ميکند
عوض صادر کند، متأثر نخواھد شد؛ و در ضمن اين ھم واضح است که نرخھای ارز 

باره نه در انگليس  بلکه دو ااين خراجھ تحت تأثير قرار نخواھند گرفت وقتی که
بصورت مولد يا غير مولد در کشورھای خارجی سرمايه گذاری ميشوند؛ بطو مثال 

در ضمن تا آنجا که واردات . مھمات می فرستد }Crimea{وقتيکه با آنھا به کريمه 
البته که بايد برای آنھا پرداخت يگانه وارِد درآمد انگليس ميشوند ــ از کشورھای ب

احتياجی به معادل ندارند يا به صورت مبادله در عوض ه شکل خراجھا که کنند، چه ب
به  انگليس ميتواند يا –تجارت متداول  آن خراجھا ی پرداخت نشده و يا در در جريانِ 

در ھيچکدام از اين موارد نرخ . مصرفشان برساند و يا مجدداً سرمايه گذاريشان کند
داخلی و  یچه محصول. دانا نديده ميگيرد ارز متأثر نخواھد گشت، و اين را ويلسون

که اين آخری تنھا مبادلۀ  –بخشی از درآمد را تشکيل دھند محصولی خارجی  چه
استعمال اين درآمد ، چه مولد و چه  –محصوالت داخلی را با خارجی مالزم می نمايد 

. ير دھدمقياس توليد را تغي وانديتغير مولد، ھيچ تغييری در نرخ ارز نميدھد، ھرچند م
:                                             بر اين مبنا ميتوان در مورد آنچه در زير می آيد به قضاوت نشست

وود از او می پرسد که ارسال تجھيزات جنگی به کريمه چگونه بر نرخ ارز . ١٩٣۴
                                    :  ميگويد نيومارک  پاسخ. مبادالتی با ترکيه تأثير ميگذارد

تجھيزات جنگی بايد الزاماً نرخ ارز را  من نميتوانم بفھمم که چگونه تنھا ارسالِ »     
ً نرخ ارز را متأثر خواھد کرد         «     .تحت تأثير قرار دھد، اما انتقال فلز قيمتی مسلما

اما  کال ديگر سرمايه تمايز قائل ميشودلذا او در اينجا بين شکل پولی سرمايه و اش
  :                                                                              حاال ويلسون می پرسد

که آيا ھيچ کااليی ھست که در وسعتی عظيم صادر شود بدون اينکه ھيچ » ١٩٣۵
                                         ،            «واردات معادلی برای آن وجود داشته باشد

آقای ويلسون فراموش ميکند که در مورد انگليس واردات بسيار قابل توجھی پيدا (     
ه شکل ب يا« دولت مطلوب» ميشود که برای آن ھيچ صادرات معادلی مگر به شکل 

يچ قبالً صادر شده، روی نميدھد؛ در ھر حال ھ سرمايه برای سرمايه گذاری که
اما اين واردات مجدداً با مثالً . شودبتواند در جريان منظم بازرگانی وارد  وارداتی که

محصوالت آمريکايی مبادله ميگردند، و اينکه محصوالت آمريکايی بدون ھيچگونه 
واردات متقابلی صادر ميگردند، ھيچ تغييری در اين واقعيت نميدھد که ارزش اين 

به مصرف برسد؛ آنھا  ،ان خروج معادلی به خارجواردات ميتواند بدون ھيچ جري
بدون ھيچ صادرات متقابلی دريافت شده اند و لذا ميتوانند بدون وارد شدن در موازنۀ 

  )                                                                                        برسندمبادالتی به مصرف 
«         ان می آفرينيد، پرداخت نميکنيدرجی يی را که با وارداتتن ديون خابنا براي»     
 بابت اين واردات،  مثالً با دادن اعتبار به کشور ھای خارجی،  از قبل اما اگر( 

ھم  منعقد نشده است و مسئله ھيچ  یپرداخت شده باشد، پس بواسطۀ آنھا ھيچ قرض
ھزينه ھای مولد يا غير مولد تجزيه  ربطی به موازنۀ بين المللی پيدا نميکند؛ آنھا به
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استعمال شده، محصوالت داخلی يا  خارجی گونه اين محصوالتِ ميشوند، حال چه 
               .)باشند

ز اين رو شما ناچاريد که بوسيلۀ آن معامله، نرخھای ارز مبادالتی را با عدم و ا»     
اتتان ھيچ و واردات که صادر پرداخت ديون خارجی، تحت تأثير قرار دھيد، چون

«                  .اين بطور عموم برای کشورھا صادق است -متقابلی را در بر ندارند؟  
اين خطابۀ ويلسون راجع به اين است که ھر صدوری بدون وارد کردنی متقابل،     

ی صادراتی، دوری متقابل؛ زيرا در توليد کاالھمزمان يک وارد کردن است بدون ص
فرض بر اين است که ھر . وارداتی، دخيل ميشوند ه، يعنی کاالھایناکاالھای بيگ

يعنی ديون  ،صادراتی از اين نوع بر مبنای وارداتی پرداخت نشده بنا شده است يا آنرا
اين اشتباه است حتی زمانيکه از اين دو شرط ھم صرفنظر . می آفريند، خارجی را،

ھيچ معادلی نمی پردازد را دريافت واردات مجانی که بابت آنھا  -١شود که انگليس 
اين را ميتواند با واردات آمريکايی مبادله . مثالً بخشی از واردات ھندی اش ؛ميکند

؛ در ھر حال تا آنجاييکه به کند و اين آخری را بدون ھيچ واردات متقابلی صادر نمايد
. ه استارزش بر ميگردد، چيزی را صادر کرده که برايش ھيچ ھزينه ای در بر نداشت

رمايۀ ميتواند بطور مثال واردات آمريکايی را پرداخت کرده باشد که تشکيل س - ٢و 
نھا را بطور غير مولد به مصرف برساند، مثالً تجھيزات افزوده ای را ميدھند؛ اگر آ

جنگی، اين باعث ايجاد ھيچ قرضی به آمريکا نميشود و نرخ ارز مبادالتی با آمريکا 
و  ميکند را نقض ١٩٣۵و  ١٩٣۴در  نيومارک حرف خود. دھدقرار نمي را تحت تأثير

  :                                                    ١٩٣٨اين توسط وود به او گوشزد ميشود، 
که  استعمال ميشوند که در ساختن مصنوعاتی ،الھايیاگر ھيچ قسمی از آن کا»     

، از آن کشوری که اين » )گینتجھيزات ج( «بدون جريان برگشت صادر ميگردند
ونه تحت مصنوعات به آنجا فرستاده ميشود، نمی آيد، پس نرخ ارز با آن کشور چگ

متعادلی  معمولیِ  کنيم که تجارت با ترکيه در وضعيترض تأثير قرار ميگيرد؟ اگر ف
باشد، نرخ ارز  بين انگليس و ترکيه چگونه از صدور تجھيزات جنگی به کريمه 

  «                                                                                       ؟متأثر ميگردد
نيومارک در اينجا تعادل فکری خود را از دست ميدھد؛ او فراموش ميکند که او     

ح داده است، و پاسخ صحي ١٩٣۴پيش از اين، به ھمين سئوال ساده، در شمارۀ 
  :ميگويد

سئواالت کاربردی را بدقت بحث کرده ايم و حاال به قلمروی  نم که مامن فکر ميک»    
  «                                           .بسيار رفيعی از بحثی متافيزيکی عزيمت ميکنيم

 
******* 

 
د بر اين مبنا که نرخ ارز توسط انتقال  ويلسون شرح ديگری نيز از ادعای خود دار[ 

يک کشور به کشور ديگر، صرفنظر از اينکه بشکل فلز قيمتی  ھر سرمايه ای که از
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ارز بوسيلۀ نرخ ميداند که نرخ   البته ويلسون. يا کاال باشد، تحت تأثير قرار ميگيرد
بين نرخھای بھرۀ آن دوکشوری که  بھره متأثر ميشود، بويژه توسط رابطۀ جاریِ 
که سرمايۀ  اند ثابت کندحاال اگر او بتو. نرخھای ارز متقابلشان موضوع بحث است

، بضميمۀ فلز قيمتی، در تأثير ی از کاالدر درجۀ اول از ھر نوع اضافی بطور عموم،
گذاری بر نرخ بھره نقشی ايفا ميکند، در نتيجه او نقداً گامی به ھدف خود نزديکتر 
شده است؛ پس انتقال بخش قابل مالحظه ای از اين سرمايه به کشوری ديگر ميبايستی 

تغيير نرخ بھره در ھر دوی آن کشور ھا گردد، و در ضمن در جھت مخالف، و باعث 
سپس او ]  انگلس.ف. در نتيجه در وھلۀ دوم نرخ ارز بين دو کشور نيز تغيير ميکند

   ۵٧۴ص  ١٨۴٧: ، که خود او آنرا منتشر ميکرد، ميگويد«اکونوميست» در 
مايه که بصورت ذخاير در ضمن آشکار است که اينچنين افزوده ای از سر»     

ً نه  عظيمی از کاال از ھر نوع، بانضمام فلز قيمتی، نمايان ميگردد، ميبايست لزوما
ين باعث نرخ بھرۀ پائين برای تنھا موجب تنزل قيمت کاالھا بطور عموم، بلکه ھمچن

اگر ما انباری از کاال در دست داشته باشيم که برای دو . )١(گردد فاده از سرمايهاست
تی کشور کفايت کند، دسترسی به اين کاالھا برای مدتی معين، با بھره ای بسيار سال آ

 ھمۀ  ).٢(ميشودپائين تر از موردی که اگر انبار تنھا کفايت دو ماه را ميکرد، فراھم 
کاالھا از ط بر سلی انتقال تھر شکلی که صورت گيرند، بسادگه وامھای پولی، ب

تی که وفور کاالست، بھرۀ پول ميبايست پائين لذا وق. شخصی به شخص ديگر ميباشند
وقتی که کاالھا   .)٣(باشد باشد، و زمانی که کمبود کاالست، بھرۀ پول ميبايستی باال

وافر ميشوند، تعداد فروشندگان به نسبت خريداران افزايش می يابد، و به ھمان نسبتی 
بخش اعظمی برای می بايست  ،بيشتر از نياز مصرفی بال واسطه است آنھا که کميت

در چنين اوضاعی آن شروطی که يک مالک، در مقابل . نگه داشته شودمصرف آتی 
پرداختی آتی يا اعتبار، تمايل به فروش پيدا ميکند، پائين تر است از زمانيکه مطمئن 

  «                             .)۴(ج است باشد که به ھمۀ ذخيره اش در طول چند ھفته احتيا
عظيم تری از فلز قيمتی ميتواند جريان بداخل رشد که بايد متذک) ١(جملۀ در مورد

بعد از  زمانِ شه در يه که ھمدر توليد بوقوع بپيوندند، ھمانگون محدوديتھمزمان با 
در فاز متعاقب، فلز قيمتی می توان از کشورھايی که غالباً فلز  .بحران رخ ميدھد

ورود ديگر کاالھا  ،کنند؛ در طی اين مدتقيمتی توليد ميکنند، بداخل جريان پيدا 
در اين دو فاز نرخ بھره پائين است و فقط به کندی . معموالً با صدور موازنه ميشود

اين نرخ بھرۀ نازل ميتواند ھميشه بدون . صعود ميکند؛ ما قبالً ديديم به چه علت
و . ه شودکامالً توضيح داد« ذخائر بزرگ از ھر نوعی» ھرگونه تأثير ن بهمتوسل شد

اين تأثير چگونه قرار است رخ دھد؟ قيمت پائين پنبه بطور مثال سود عظيمی را برای 
حاال چرا نرخ بھره نازل است؟ به ھر حال نه به  .ريسنده امکان پذير ميکند و غيره

اماتنھا و . اين دليل که آن سودی که ميتوان با سرمايۀ استقراضی ببار آورد، باال است
، به نسبت ، تحت شرايط موجودل که تقاضا برای سرمايۀ استقراضیدليبسادگی به اين 

نی سرمايۀ استقراضی حرکتی متفاوت از سرمايۀ صنعتی اين سود رشد نميکند؛ يع
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يعنی : درست بر خالف اين است ،استتش در صدد اثبا« اکونوميست» آنچه که. دارد
  .   يکسان است با حرکت سرمايۀ صنعتی} سرمايۀ استقراضی{ حرکت آن  اينکه

، معقوليت بيابدتقليل دھيم که ذخيرۀ دو ساله را به نقطه ای  بی معنیِ  اگر ما فرضِ     
برای . ميشود اين باعث نزول قيمتھا. ازار استسرريز ب) ٢(در نتيجه مالزمۀ جملۀ 

از اين بھيچوجه چنين نتيجه نميشود که قرض  .يک عدل پنبه بايد کمتر پرداخت شود
اين بستگی به اوضاع بازار . رای خريد يک عدل پنبه ارزانتر تمام ميشودکردن پول ب

اگر استقراض پول ارزانتر باشد، تنھا به اين دليل ميتواند باشد که اعتبار  .دارد پول
از معمول به اعتبار بانکی  ی کمتربازرگانی در چنان موقعيتی قرار دارد که نياز

ازار ميشوند يا وسايل معيشت اند و يا ابزار بطور افزوده وارد ب کاالھايی که. دارد
چرا اين بايد . ودقيمت نازل اين ھردو باعث افزايش سود سرمايه صنتعی ميش. توليد

 ، بين وفور سرمايۀ صنعتی و تقاضانرخ بھره را مگر از طريق تضاد، بجای ھمسانی
دار صنعتی مبادلۀ پولی، پائين بياورد؟ اوضاع بگونه ايست که تاجر و سرمايه  یبرا

راحت تر ميتوانند به ھمديگر اعتبار بدھند؛ بدليل ھمين راحتی اعتبار بازرگانی، ھم 
تجار و ھم سرمايه دار صنعتی نياز کمتری به اعتبار بانکی دارند؛ بدين سبب نرخ 

اين پائينی نرخ بھره ھيچ ارتباطی با جريان بداخل فلز قيمتی . پائين باشد بھره ميتواند
د ھر دو ميتوانند به موازات يکديگر عمل کنند و ھمان عللی که سبب ندارد، ھر چن

نازل بودن قيمت اشياء وارداتی شدند ممکن است ھمچنين افزوده ای از واردات فلز 
اگر بازار واردات واقعاً اشباع بود، لذا اين ثابت ميکرد که تنزلی . قيمتی را ايجاد کنند

پائين غير قابل  یپيوسته و اين با قيمتھادر تقاضا برای کاالھای وارداتی بوقوع 
ما اين داخلی ؛ ا مگر به مثابۀ پيآمدی از محدوديت در توليد صنعتیِ  ،توضيح می بود

. با قيمت نازل موجود است، غير قابل توضيح مينمايد ھم تا زمانيکه واردات عظيمی
ھر . خ بھرهدر نر نزول= نزول در قيمت اينھمه ياوه گويی برای اينکه ثابت شود که 

چنين صورتی نشانی اما اين در . دو ميتوانند ھمزمان در جوار يکديگر ظاھر شوند
 سرمايۀ پولیِ  حرکت سرمايۀ صنعتی با جھتِ  حرکتِ  تضاد در جھتِ  از است

 .                                                                        سانی شاناستقراضی، و نه نشانی از ھم
اينکه چرا بھرۀ پول، زمانی که کاال بوفور يافت ميشود، بايد نازل ) ٣(در مورد     

زمانيکه کاالھا ارزانند، لذا . باشد نيز حتی بعد از اين شرح و تفصيل قابل درک نيست
اما . قبلی ميباشم£  ٢٠٠٠بجای  £ ١٠٠٠من برای خريد کميت مشخصی فقط نيازمند 

آنچه قبالً  مايه گذاری کنم و لذا بابت آنھا دوبرابرِ نيز سر£  ٢٠٠٠حاال شايد من 
کاال دريافت کنم و کسب و کارم را با پيش گذاشتن ھمان سرمايه ای که  ،ستمنواميت

. خريد ميکنم£  ٢٠٠٠من ھمانند گذشته  .ميبايست قرض بگيرم، گسترش دھم احتماال
ر چند تقاضايم روی در نتيجه تقاضای من روی بازار پول يکسان باقی خواھد ماند، ھ

اما اگر اين تقاضا برای کاال کاھش . بازار کاال با تنزل قيمت کاالھا، افزايش يافته است
بيابد، يعنی اينکه اگر توليد در ارتباط با تنزل قيمت کاالھا توسعه پيدا نکند، چيزيکه با 

پولی در تناقض قرار ميگيرد، آنگاه تقاضا برای سرمايۀ « اکونوميست» تمام قوانين
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استقراضی کاھش می يابد، ھر چند که سود افزايش خواھد يافت؛ امااين سود افزايش 
عالوه بر آن قيمت نازل کاال . يابنده باعث ايجاد تقاضا برای سرمايۀ استقراضی ميشود

آنگاه نرخ بھره پائين است زيرا توليد . نخست کمبود تقاضا .ميتواند به سه علت باشد
طر اينکه کاالھا ارزانند، از آنجاييکه اين ارزانی  تنھا نشانی فلج شده است و نه بخا
اين . و يا بدليل اينکه عرضه نسبت به تقاضا بزرگتر است. است از آن فلج شدگی

 ميتواند پيامدی از عرضۀ بيش از حد به بازار و غيره باشد که ميتواند به بحران
ود بحران؛ و يا ميتواند نتيجه بيانجامد و ھمزمان باشد با نرخ بھره ای باال در طی خ

. ای از کاھش ارزش کاالھا باشد، طوريکه ھمان تقاضا با قيمتی نازلتر ارضاء گردد
سود افزايش می  د در مورد آخری کاھش يابد؟ آيا به اين دليل کهچرا نرخ بھره باي

يابد؟ اگر اين بدين علت است که سرمايۀ پولی کمتری برای دستيابی به ھمان سرمايۀ 
ميکند که سود و بھره در وليدی يا سرمايۀ کااليی مورد نياز است، پس اين تنھا اثبات ت
» در ھر صورت اظھار عمومی. اسبی معکوس نسبت به ھم قرار دارندتن

پائين برای کاالھا و نرخ بھرۀ نازل لزوماً  پولیِ  قيمتِ . اشتباه است« اکونوميست
فقيرترين کشورھا  در نرخ بھره يبايستم در غير اينصورت. ارتباطی بھم ديگر ندارند

که قيمتھای پولی محصوالت پائين ترين است، نازل ترين باشد، و نرخ بھره در غنی 
ترين کشورھا، جايی که قيمتھا ی پولی برای محصوالت کشاورزی باالترين است، 

اگر ارزش پول : بطور کلی اقرار ميکند که « اکونوميست» .می بايست باالترين باشد
£  ١٠۵ھمانند ھميشه £  ١٠٠. ھيچ تأثيری روی نرخ بھره نخواھد داشت ول کند،نز

ھم ھمينطور  ۵ارزش کمتری دارد، برای آن بھرۀ £   ١٠٠ببار می آورد؛ اگر آن 
با مد نظر  .مبلغ اصلی تأثير نميگيرد اين رابطه از افزايش يا کاھش ارزشِ . است
اگر ارزش آن  .پول ھمسان است کاال با مبلغ مشخصی صیشتن ارزش، کميت مشخاد

افزايش پيدا کند، لذا آن با مبلغ بيشتری پول ھمسان خواھد بود؛ اگر کاھش پيدا کند، 
درصد مساوی است با  ۵باشد لذا  ٢٠٠٠اگر ارزش مساوی با . عکس آن صادق است

اما اين ھيچ گونه تغييری .  ۵٠ درصد ميشود ۵، پس باشد ١٠٠٠ ؛ اگر مساوی با١٠
منطق موضوع تنھا در اين است که اگر برای فروش ھمان . بھره نميدھددر نرخ 

الزم آيد، لذا معادلۀ پولی بيشتری احتياج است تا اينکه اگر فقط £   ٢٠٠٠کميت کاال 
اما اين تنھا نشانگر آن است است که اينجا سود و بھره در يک . الزم باشد£   ١٠٠٠

ثابت و  سرمايۀ اءاجز که بسته به ارزانیِ زيرا . رابطۀ معکوس با يکديگر قرار دارند
ً ھ. متغير، سود افزايش و بھره کاھش می يابد م اتفاق اما عکس اين ميتواند و غالبا

بطور مثال پنبه ميتواند ارزان باشد زيرا تقاضايی برای نخ و قماش موجود  .افتدمي
ً گران باشد، زيرا سود ھنگفتی در صنعت پنبه باع ث افزايش نيست؛ ميتواند نسبتا

از سويی ديگر، سود سرمايه دار صنعتی ميتواند . عظيمی در تقاضای آن شده است
جدول ھوبارد ثابت ميکند که نرخ . نبه پائين استد، دقيقاً به اين دليل که قيمت پباال باش

بھره و قيمت کاالھا حرکات کامالً مستقلی از يکديگر را بنمايش ميگذارند؛ در حاليکه 
.                                    ه بدقت با حرکات ذخيرۀ فلزی و نرخ ارز ھمخوانی دارندحرکات نرخ بھر
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«                     .يافت ميشوند، نرخ پول بايد پائين باشد بوفور پس زمانيکه کاالھا»     
         

. ن در ھنگام بحران اتفاق می افتددرست عکس اي. ميگويد« اکونوميست»اين را     
 در فاز ديگری از قابل تبديل به پول، لذا نرخ بھره باالست؛ھا بحد وفوراند و غير کاال

 سھولت انجامه برگشت ب سيکل، تقاضا برای کاالھا زياد است و در نتيجه جريان
 ميگيرد، اما ھمزمان قيمت کاالھا افزايش می يابد و بدليل سھولت جريان برگشت،

.                                                                                 نرخ بھره نازل است  
  «                                   .باشند، نرخ پول بايد باال باشد اندک»)کاالھا( «اگر آنھا »

ا به معنای مطلق کاالھ. بعد از بحران صدق ميکند مجدداً عکس اين در دورۀ کسادِ     
  .                            و نرخ بھره پائين است اما نه در مقايسه با تقاضا، اند کلمه اندک

اگر  - يکجایِ  يل به فروشِ اکامالً آشکار است که يک صاحب کاال تم) ۴(درمورد     
ر تا زمانيکه انتظاارزانتری در يک بازار اشباع شده دارد  -اصوالً بتواند بفروشد

واضح است که چرا نرخ بھره بايد اما کمتر . ميرود ذخيرۀ انباريش بزودی تھی شود
  .                                                                                       اين بابت پائين بيافتد از

مثابۀ ه واند، ببھره ميت زار از کاالھايی وارداتی اشباع باشد، در نتيجه نرخاگر با    
برای سرمايۀ استقراضی از جانب مالکان، برای اجتناب از  پيامدی از افزايش تقاضا

واند کاھش يابد زيرا سھولت ميت} نرخ بھره{ آن . ريختن کاالھا به بازار، افزايش يابد
      .      اعتبار بازرگانی ھنوز تقاضای اعتبار بانکی را نسبتاً پائين نگه ميدارد گیِ نقد شوند

 
 ******

 
مثابۀ پيآمدی از ه را ب ١٨۴٧تأثير سريع روی نرخ ارز در « اکونوميست»     

اما نبايد فراموش . افزايش نرخ بھره و ديگر اشکال فشار روی بازار پول، ذکر ميکند
کرد که جريان طال بخارج عالرغم تغيير نرخھای ارز، تاآخر آپريل ادامه پيدا کرد؛ 

ذخيرۀ  ١٨۴٧در اول ژانويۀ . تازه در ابتدای ماه مه ظاھر گرديد تغيير جھت در اينجا
درصد؛ نرخ ارز مبادالتی سه ماھه  ٣٫۵ بود؛ نرخ بھره £  ١۵٠۶۶۶٩١فلزی بانک 

پنجم مارس ذخيرۀ فلز .  ١٢٫٣ ۴/١آمستردام ؛ با ١٣٫١٠؛ با ھامبورگ ٢۵٫٧۵پاريس 
با خ ارز مبادالتی درصد صعود کرد؛ نر ۴سقوط کرد؛ تنزيل به £ ١١۵٩۵۵٣۵به 

کاھش  ١٢٫٢ ٢/١، و با آمستردام به ١٣٫٩ ۴/١، با ھامبورگ به ٢۵٫۶٧ ٢/١به پاريس 
  :جريان طال بخارج ادامه پيداکرد؛ به جدول زير توجه کنيد. يافت
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اين  از £  ٨۶٠٢۵٩٧کل صادرات فلز قيمتی ازانگليس بالغ بود بر  ١٨۴٧در سال 
:                                                                                                    مقدار  

  £  ٣٢٢۶۴١١به اياالت متحده                                                                    
  £  ٢۴٧٩٨٩٢                                  به فرانسه                                         

  £ ٩٨۵٧٨١                 ھانسه ھای آلمان                                                  به
  £  ٢۴٧٧۴٣به ھلند                                                                                 

نرخھای ارز در اواخر ماه مارس، جريان خروج طال يک ماه عالرغم تغيير در     
  .                                                   تمام ديگر ادامه پيدا کرد؛ احتماالً به اياالت متحده

که » ) ميگويد ٩۵۴، ص ١٨۴٧اکونوميست در ( « بنا بر اين ما مشاھده ميکنيم »     
منتجه از آن چه سريع و قابل توجه بود؛ يک  ره و فشارِ تأثير يک افزايش در نرخ بھ

. تغيير جھت داد} انگليس{نرخ ارز نامساعد اصالح شد و جريان طال به سمت کشور 
نرخ بھره ای باالتر مسبب قيمت . اين تأثير کامالً مستقل از موازنۀ بازرگانی ايجاد شد

، و موجب خريدھای نازلتری برای اوراق بھادار شد، ھم خارجی و ھم انگليسی
کشيده ميشد  براتھايی را که از انگليس ميزانِ  ،اين. بزرگی به حساب بيگانه شد

افزايش داد، در حاليکه از سويی ديگر نرخ بھرۀ باال و دشواری در تھيۀ پول چنان 
تقاضا برای اين براتھا فروکش کرد ھمزمان با اينکه ميزانشان افزايش پيدا  بود که
وجوه انگليسی  دليل سفارشات وارداتی فسخ گرديد و سرمايه گذاریِ  به ھمين.... کرد

 Rio de[بطور مثال در . ه شدنددر خارج نقد شدند و برای بکار گيری به اينجا آورد
Janeiro Price Current[ نرخ ارز : ماه مه اينچنين ميخوانيم ١٠ مورخۀ ] برای

ت گرفته از فشار روی بازار أنشتنزل تازۀ ديگری را تجربه کرد، اصوالً ] انگليس
، به حساب ]برزيل[ عايده از فروش عظيم سھام قرضۀ دولتی  برای پرداخت پولِ 

ذخيرۀ فلز قيمتی  ١٨۴٧
 در 

:ماھه در باالترين نرخ ارز سه بازار پول  

£بانک انگليس     آمستردام ھامبورگ پاريس  
۴% تنزيل بانکی  ١١٢٣١۶٣٠ ٢٠ مارس  ٢٥، ٥/٦٧  ۴/١٢، ٥/٢  ١٣، ٩ ٣  

۵%تنزيل بانکی  ١٠٢٤٦٤١٠ ٣ اپريل  ١٢، ٥/٣  ١٣٫١٠ ٢٥٫٨٠  

١٣، ٥/١٠ ٢٥٫٩٠ پول بسيار ناياب  ٩٨٦٧٠٥٣  آپريل ١٠  ١٢، ٥/٤  

۵٫۵%  تنزيل بانکی  ٩٣٢٩٨٤١ ١٧ آپريل   ٢٦، ٥/٠٢  ١٣، ٤٠ ٤/٣  ١٢، ٥/٥  

٩٢١٣٨٩٠  ٢٤ آپريل  ١٢٫٦ ١٣٫١٢ ٢٦٫٠٥ فشار 

١٣، ١٢ ٤/٣ ٢٦٫٤٥ فشار افزاينده  ٩٣٣٧٧٤٦ ٤ مه  ١٢، ٥/٦  

١٦، ٥/٢٧ باالترين فشار  ٩٥٨٨٧٥٩ ٨ مه  ١٣، ٥/١٥  ١٢، ٧ ٤/٣  
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آن سرمايه ھای انگليسی، که ھنگاميکه بھره در اينجا خيلی پائين بود، در . انگليس
بدين ترتيب دوباره  ند،اوراق بھادار دولتی و غيره در خارج سرمايه گذاری شده بود

  «.ه بھره باال رفت، برگردانده شدندھنگاميک
                         

  انگليس موازنه تجاریِ 
                                                                            

، بھره و سود «دولت مطلوب»ميليون باج و خراج بابت  ۵ھندوستان تنھا بايد مبلغ     
يره بپردازد، تازه اين بدون محسوب داشتن مبالغی ست که سرمايۀ انگليسی و غ سھامِ 
دستمزدشان و بخشی توسط  عنوان پس اندازِ ه بخشی توسط صاحب منصبان ب ،ساالنه

تجار انگليسی به مثابۀ قسمی از سودشان برای سرمايه گذاری در انگليس، به خانه 
پرداختھای  ،ی مشابهمستعمرات انگليس مدام به داليل از از ھر کدام. فرستاده ميشوند

اغلب بانکھا در استراليا، ھند غربی و کانادا با سرمايۀ . پولی بزرگی صورت ميگيرد
به ھمين ترتيب . انگليسی تأسيس شده اند و سود ھای سھام در انگليس پرداخت ميشوند

آمريکای شمالی و  ،انگليس دارای بسياری اوراق دولتی خارجی ميباشد، اروپايی
عالوه بر اين سھمش از راه آھن ھا، . بابتشان بھره دريافت ميداردجنوبی، که از 

پرداختھای . است کانالھا، معدنھای خارجی و غيره با سودھای سھام مربوطه شان
ً تماماً  ،پولی بابت تمام اين اقالم گذشته از مبلغ حاصل از صادرات انگليسی، تقريبا
س به خارج بسمت صاحبان ز انگلياز سويی ديگر آنچه که ا. تبديل به محصول ميشوند

، در مقايسه ميرود  ق بھادار انگليسی و بجھت مصرف انگليسی ھای ساکن خارجاورا
  .                                                              با اين، غير قابل رويت است

                    سئوال مربوط به موازنۀ تجاری و نرخ ارز مبادالتی اين است           
.... معموالً « » .بستگی دارد به زمان در ھر لحظۀ مشخص سئوالی است که»     

انگليس اعتبارات طوالنی مدتی برای صادراتش ميدھد، در حاليکه برای واردات نقداً 
در لحظاتی معين، اين تفاوت در عملکرد، تأثيرات بسزايی روی نرخ . پرداخت ميشود

ه ای که صادرات ما به ميزان زيادی افزايش می يابند، بطور مثال در دور. ارز دارد
بدين نحو ... ، بايد افزايش پيوسته ای در سرمايه گذاريھای انگليسی رخ دھد١٨۵٠در 

. صادر شدند ١٨۴٩ميتوانند با کاالھايی مطابقت شوند که در  ١٨۵٠پرداختھای پولی 
باشند، در  ١٨۴٩از صادرات  ميليون باالتر ۶بيشتر از  ١٨۵٠اما اگر صادرات 

نتيجه تأثير عملی آن اين خواھد بود که برای اين مبلغ، پول بيشتری به خارج فرستاده 
و بدين قرار تأثيری روی نرخھای  .خواھد شد تا آنچه که در ھمان سال بازگشت ميکند

زمانيکه بر عکس، تجارت ما بعد از يک  اگر. ارز و نرخ بھره گذاشته خواھد شد
کساد باشد، و ھنگاميکه صادرات ما شديداً کاھش يافته اند، لذا  ،ن تجاریرابح

ته بسيار بزرگتر از ارزش گذشسال  پرداختھای پولی بابت صادرات بزرگترِ 
ً بنفع ما ميشوند، سرمايه سريعاً  وارداتمان خواھد بود؛ در نتيجه نرخھای ارز مطابقا

«                                                               .ددر کشور انباشت ميشود و نرخ بھره کاھش می ياب
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ميتواند تغيير کند                                                  مبادالتی با بيگانهنرخ ارز   
بالفاصله، حال صرفنظر از اينکه ھميشه به  به مثابۀ پيامدی از موازنۀ پرداختیِ ) ١

چه کامالً تجاری، يا سرمايه گذاريھای در خارج يا چه از  :ميگرددلی تعيين چه دالي
طريق ھزينه ھای دولتی برای جنگ و غيره، تا زمانيکه از طريق آنھا پرداختھای نقد 

  .                                                                          به خارج صورت ميگيرد
ل در يک کشور، حال چه پول فلزی يا کاغذی ای از تنزل ارزش پو بعنوان نتيجه )٢

نمايندۀ نصف پولی که قبالً بود باشد، طبيعتاً بايد £  ١اگر . اين کامالً اسمی است. باشد
.                                                        قبلی محاسبه گرددفرانک  ٢۵بجای  فرانک  ١٢٫۵بعنوان 

که يکی از نقره و ديگری  که موضوع در مورد نرخ ارز بين کشورھايی استوقتي) ٣
به نوسانات  دارد استفاده ميکند، نرخ ارز مبادالتی بستگی« پول» عنواناز طال به 

آنھا را تغيير  بين یِ نوسانات آشکارا مشابھت ارزشارزشی نسبی اين دو فلز، زيرا اين 
؛ آنھا برای انگليس ندبود ١٨۵٠ارز در سال  مثالی برای اين آخری، نرخ ھای .ميدھند

شديداً افزايش داشت؛ اما عالرغم اين } انگليس{ نامساعد بودند، ھرچند صادرات آن 
رزش نقره در ذرای ااين نتيجه ای بود از افزايش گ.طاليی رخ نداد بخارج ھيچ جريان

  .                         )١٨۵٠نوامبر  ٣٠، «اکونوميست» رجوع کنيد به  .(مقايسه با ارزش طال
 ٢٠فرانک و  ٢۵پاريس، : عبارتست از£  ١نرخ ارز } Parity{مشابھت ارزشی     

به . سنت ٩٧فلورنس و  ١١شيلينگ؛ آمستردام  ١٠٫۵مارک و  ١٣سنت؛ ھامبورگ 
فرانک افزايش بيابد، برای انگليسی  ٢۵٫٢٠ميزانی که نرخ ارز پاريس به باالی 

در ھردو مورد او .ريدارکاالھای فرانسوی مساعد تر خواھد شدبدھکار فرانسه يا خ
شورھای دوردست تر، که در ک -.نياز به پوند ھای کمتری برای رسيدن به ھدفش دارد

يس واگذار يمتی ھنگاميکه براتھا برای باج و خراجھايی که بايد به انگلتھيۀ فلزات ق
است که قيمت محصوالتی که آسان نيست، واکنش طبيعی اين  گردند کم و ناکافی اند

انگليس بارگيری ميشوند باال برده شود، از آنجائيکه تقاضای بزرگتری  معموالً برای
ارسال آنھا به انگليس بجای بروات بوجود آمده است؛ اين اغلب در مورد ھند  برای

                      .                                                                        صادق است
نرخ ارزی نامناسب و يا حتی جريان طال به خارج ميتواند بوقوع بپيوندد وقتی که     

در انگليس مازاد پول عظيم، نرخ بھرۀ پائين و قيمت بااليی برای اوراق بھادار حاکم 
                            .                                                                           است

انگليس ميزان عظيمی نقره از ھند دريافت کرد، زيرا براتھای  ١٨۴٨ در طول سال
و کمبود شديد  ١٨۴٧خوب ناياب بودند و براتھای متوسط الحال ھم بدليل بحران 

ھمۀ اين نقره ھا ھنوز نرسيده . اعتبار در کسب و کار ھند، بسختی قابل پذيرش بودند
راه بسمت قاره پيدا کردند، جاييکه انقالب باعث احتکار ارزش در ھمه جا بودند که 
برای بخش عظيمی راه بازگشت به ھند را پيمود زيرا  ١٨۵٠ھمان نقره در . شده بود

  .                                                                که حاال نرخ ارز اين را سودمند کرده بود
****** 
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                   .  ستانتستم پولی در اساس کاتوليکی است، سيستم اعتباری اساساً پروسي
موجوديت پولی کاالھا بعنوان کاغذ تنھا « .اسکاتلندی ھا متنفر طال ھستند»    

.                      است که رستگاری می آورد عتقادااين تنھا . موجوديتی اجتماعی ست
ه ارزش پول به مثابۀ روح فراگير کاالھا، اعتقاد به شيوۀ توليد و نظم مقدر اعتقاد ب

سرمايه ای خود  شده اش، اعتقاد به عوامل منفرد توليد فقط بعنوان شخصيت يابیِ 
ھا ستانيسم خود را از بنيان کاتوليسم راما به ھمان ناچيزی يی که پروت. ارزش افزا

.   ی خود را از اساس سيستم پولی ميرھاندميکند، به ھمان قلت نيز سيستم اعتبار

  

***********  

 کمونيستھای انقالبی

http://www.k-en.com  

  info@k-en.com  
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سرمايۀ ربايی،  ،کنيم بشسرمايۀ بھره آور، و يا اگر بخواھيم بشکل قديمی اش خطا
ھمراه با برادر دوقلويش سرمايۀ تجاری، به اشکال کھنسال سرمايه ھايی تعلق دارند 

د و آنھا را ميتوان در گوناگون ترين که بسيار مقدمتر از شيوۀ توليد سرمايه داری ان
  .فرماسيونھای اجتماعی اقتصادی يافت

شی از محصوالت موجوديت سرمايۀ ربايی چيزی الزم ندارد بجز اينکه الاقل بخ    
ھمزمان با مبادلۀ کااليی در اشکال مختلفۀ  ،و اينکه پول به کاال تبديل شده باشند

  .عملکرد ھايش تکامل يافته باشد
گره  ،جاری و بويژه سرمايۀ معاملۀ پولیتمل سرمايۀ ربايی با تکامل سرمايۀ کات    

در روم قديم، ھمزمان با آغاز آخرين سال جمھوری، زمانيکه تکامل . خورده است
سرمايه ھای  مانوفاکتور بسيار پائين تر از حد متوسط دوران باستان قرار داشت،

تکامل  ترين حدتا باال -باستانی آنوب شکل چھارچدر - تجاری، معاملۀ پولی و ربايی
  .يافته بودند

 اما گنج سازِ . پول پديدار ميگرددھمراه با  ديده شد که چگونه گنج سازی لزومأ    
  .حرفه ای تازه زمانی اھميت کسب ميکند که به يک ربا خوار مبدل گردد

ر گيرد سرمايه بکاتاجر، پول قرض ميکند تا با آن سود بدست آورد، تا آنرا بعنوان 
پس در اشکال گذشته نيز قرض دھندۀ پول با او در ھمان رابطه . يعنی آنرا خرج کند

اين رابطۀ ويژه توسط دانشگای . ای قرار داشت که با سرمايه دار امروزی قرار دارد
  .کاتوليک نيز درک شد

ز، کلن و نايو،مفرايبورگ در برايسگا اينگل شتات، ساالمانکا، ،الاالکدانشگاھھای » 
قانونی بودن بھره گرفتن برای وام تجاری را برسميت  يکی پس از ديگری ترير

در آرشيو کنسولگری شھر ليون  ھای از اين قبيل تصديق از نخستين پنج تا. شناختند
، توسط   Teraite de l’usure et des interest بايگانی شدند و در ضميمۀ
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Bruyset-Ponthus ند، ليون، انتشار يافت.» )M.Augier, >> le credit public 
etc.<<   ٢٠۶، ص  ١٨۴٢پاريس (  
            

نه نوع پدر ساالرانه بلکه از نوع ھمانند ( در تمام اشکالی که اقتصاد برده داری     
اندوزی عمل ميکند، جاييکه به مثابۀ وسيلۀ ثروت ) اواخر دوره ھای يونانی و رومی

ين و غيره، ابزاريست برای تصاحب کار از طريق خريد برده ھا، زم پول ھمچنين
به اين دليل  ميشود، دقيقأ بھره آور، يعنی ،ارزش آفرين ،غير، پول، به مثابۀ سرمايه

    .که ميتواند اينچنين سرمايه گذاری شود
رمايه سرمايۀ ربايی در دوره ھای قبل از شيوۀ توليد س شکلھای نھاديِن موجوديت    

 اشکال بر پايۀ ھمان. من ميگويم شکلھای نھادين. اندر حال به دو نوع ھ به داری 
آنھا در . شکلھايی فرعی توليد سرمايه داری خود را تکرار ميکنند اما تنھا به عنوان

اين دو شکل . اينجا ديگر اشکالی نيستند که صفت سرمايۀ بھره آور را تعيين ميکنند
طبقات ممتاز،  ربا از طريق قرض پول به اعضای ولخرج نخست،: عبارتند از 

، ربا از طريق قرض دادن پول به توليد کنندگان خرد که ؛ دوم بخصوص زمينداران
ميشود اما بخصوص  ھم اين شامل پيشه وران صاحب شرايط کار خويش ھستند؛
نان در شرايط پيشا سرمايه داری، تا آنجاييکه اين دھقانان، از آنجاييکه طبقۀ دھقا

 اکثريت قريب باتفاق توليدکنندگان خردِ  مکان ميداد، کألکنندگان ا شرايط به اين توليد
  .مستقل را تشکيل ميدادند

 داران از طريق ربا و ھم بينواسازیِ ، يعنی ھم به تباھی کشاندن زمينھر دو بخش    
ميشود، اما  تمرکز مبالغ عظيمی از سرمايۀ مالیتوليدکنندگان خرد، باعث ايجاد و 

ساخته، آنگونه که در  یی شيوۀ توليد قديمی را ملغاينکه اين پروسه به چه ميزان
اروپای مدرن رخ داد، و بجای آن شيوۀ توليد سرمايه داری را می نشاند، کامالً 

  .بستگی به مرحلۀ تکامل تاريخی و شرايط وابسته به آن دارد
سرمايۀ ربايی به عنوان شکل ويژۀ سرمايۀ بھره آور، با تفوق توليد خرد، دھقانان     
 توليد نجا که کارگر در شيوۀآ .مطابقت دارد قل و پيشه وران استاد کار کوچکتمس

رو سرمايه داری با شرايط کار و محصول کار به مثابۀ سرمايه روب تکامل يافتۀ
اگر او پولی ھم قرض . ميشود، به عنوان توليد کننده لزومی به قرض گرفتن پول ندارد

که کارگر بر اما جايي. ائج شخصی ميباشدکند، مثالً نزد بنگاه رھنی، در جھت حو
ً يا اسمأ  سرمايۀ و محصول کار خويش باشد، در مقابل ، صاحب شرايطعکس، واقعا

ربايی روبرو ميشود، بعنوان توليدکننده  قرض دھندۀ پول که با او به مثابۀ سرمايۀ
 به شکل شرم آوری بيان ميکند وقتيکهاين را } Newman{ نيومن  .ايستاده است

خوار مورد تنفر و انزجار واقع حال آنکه رباگويد که بانکدار مورد احترام است مي
خطابه »نيومن،. و.ف( ميشود زيرا اولی به ثروتمندان قرض ميدھد و دومی به فقرا

 او متوجه نيست که دراينجا ).۴۴ص  ١٨۵١، لندن « ھايی در مورد اقتصاد سياسی 
ی و نظامھای اجتماعی مطابق با آنھا به بين دو شيوۀ توليد اجتماع اختالفِ  موضوع
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عالوه بر . توضيح داده شود ثروتمند و فقير نميتواند با تضاد بينقضيه ميان می آيد و 
توليد کنندگان خرد را می مکد با رباخواری که شيرۀ اين، ربا خواری که شيرۀ 

 یِ زمانيکه رباخوار اشراف .نددست ھم دار زمينداران بزرگ را می مکد، دست در
رومی، کامالً تودۀ مردم روم، دھقانان خرد، را به تباھی کشاند، اين شيوۀ استثماربه 

   .پايان رسيد و يک اقتصاد برده داری خالص جانشين اقتصاد دھقانی گرديد
در اينجا رباخوار ميتواند به شکل بھره، تمام آنچه که مازادی بر وسايل معاش     

( توليد کنندگان است را ببلعد) ا تشکيل ميدھدمقداری که بعدھا کارمزد ر( ضروری
، از ھمين جھت ھم اين بسيار )شکل سود و بھرۀ زمين ظاھر ميگرددچيزی که بعدھا ب
اضافه ارزش را باستثناء آنچه که به دولت  ھمۀه، که بھر اين ميزان بی معنی است که

 که بھره،يجاي ،تعلق ميگيرد، بخود اختصاص ميدھد، را با ميزان نرخ بھرۀ مدرن
از  .الاقل بھرۀ نرمال، فقط بخشی از اين اضافه ارزش را تشکيل ميدھد، مقايسه کرد

بھرۀ زمين را يعنی جميع  بھره و ،اين طريق فراموش ميشود که کارگر مزدی، سود
اده قرار ميدھد، اضافه ارزش را توليد کرده و به سرمايه داری که او را مورد استف

تا از طريق آن  اين مقايسۀ پوچ را بعمل می آورد}  Carey{ ری کَ . واگذار ميکند
. ثابت کند که تکامل سرمايه و تنزل بھرۀ ھمراه آن چقدر برای کارگر سود مند است

ربانيان خود از اين گذشته ھنگاميکه رباخوار ديگر به بيرون کشيدن اضافه ارزش از ق
تصاحب خود ه را ب و غيره حتی شرايط توليد، زمين، خانۀ آنھا قانع نميشود، تدريجأ

در می آورد و بدين ترتيب تمام وقت مشغول سلب مالکيت از آنھاست، پس در اينجا 
کارگر، نتيجه ای نيست  شرايط کارِ  کاملِ  مالکيتِ  دوباره فراموش ميشود که اين سلبِ 

که شيوه توليد سرمايه داری بدنبال کسب آن باشد، بلکه شرط کامل شده ای است که از 
بدليل موقعيتش نميتواند به بردۀ  بردۀ مزدی، ھمانند بردۀ واقعی،. زيمت ميکندآن ع

سرمايۀ ربايی در اين  مقروض تبديل شود، الاقل در خصوصيتش بعنوان توليد کننده؛
شکل، جاييکه در واقع تمام ارزش اضافی توليد کنندگان بالواسطه را بخود تعلق 

ی صورت دھد؛ جاييکه مالکيت و تسلط توليد بدون اينکه در شيوۀ توليد تغيير ،ميدھد
پيش فرضی اساسی  –و توليد خرد و منفرد مطابق با آن   -کنندگان روی شرايط کار 

ست؛ يعنی جاييکه سرمايه بطور مستقيم کار را تحت فرمان خود در نياورده و لذا 
توليد را  اين گونه سرمايۀ ربايی اين شيوۀ -ھمانند سرمايۀ صنعتی با آن روبرو نميشود

به تباھی می کشاند، نيروھای مولد را بجای توسعه دادن فلج ميکند و ھمزمان اين 
آوری اجتماعی کار به ھزينۀ خود که در آن بار را جاودانه ميکند راوضاع رقت آو

  .کار، آنگونه که در توليد سرمايه داری ست، تکامل نميابد
و فئودالی و مالکيت باستانی و ت باستانی ثرو به اين ترتيب ربا از سويی بر    

از سوی ديگر توليد دھقان و . عمل ميکند ی تحليل برنده و ويران کنندهفئودالی بطرز
ننده ھنوز به رد را، يعنی بطور خالصه تمام اشکالی را که توليد کشھروند آزاد خُ 

، تحليل برده و به ورشکستگی را ليد خود پديدار ميگرددعنوان مالک ابزار تو
در شيوه توليد تکامل يافتۀ سرمايه داری، کارگر صاحب شرايط کار خويش . ندميکشا
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اين  .و غيره نيست، کشتزاری که زراعت ميکند، ماده خامی را که پرداخته ميکند
 را از دست ميدھد، در اينجا نقدأ بيگانه سازی که در آن توليد کننده شرايط کار خويش

کارگران منفرد در کارگاھھای  .وۀ توليدمطابق است با يک تحول واقعی در خود شي
، گرد آوری ای به ھم پيوستهتقسيم شده اما  ، برای بانجام رساندن عملياتبزرگ

توليد ديگر اجازۀ پراکندگی  خود شيوۀ. ر مبدل به ماشين ميشوندميشوند؛ ابزارکا
راد ابزارھای توليد که با خرده مالکی مطابقت داشت را نميدھد، ھمانگونه که به انف

ربا در اين توليد سرمايه داری ديگر قادر به تفکيک  .خود کارگران اجازه نميدھد
  .شرايط توليد از توليد کنندگان نميباشد زيرا اين تفکيک پيش از اين اتفاق افتاده است

 ، شيوۀاين. رکز ميکندملی را در جايی که وسايل توليد پراکنده اند، متربا، ثروت ما    
. ا رنجور ميکنديک پارازيت به آن می چسبد و آنر ھمانند نميدھد، بلکهتوليد را تغيير 

ميکند که تحت شرايط مکد و ناتوانش ميکند و باز توليد را مجبور شيرۀ جان آنرا مي
به ھمين جھت انزجار عوام بر عليه رباخوار در . تری صورت گيردبمراتب رقت بار

لط توليد کنندگان روی شرايط دنيای باستان بيشترين شدت را داشت، جاييکه تس
  .اسی و استقالل شھروندان آزاد بوديکارشان ھمزمان پايه و اساس اوضاع س

به ھمان ميزانی که بردگی مستولی ميشود و يا به ھمان ميزانی که ارباب فئودال و     
چنگال  خدم و حشم اش محصول اضافی را می بلعند و برده دار و ارباب فئودال به

ميشوند، شيوۀ توليد نيز ھمان که بود باقی ميماند؛ فقط برای کارگران  رتاخوار گرفربا
يرۀ جان می مکد زيرا بيشتر ش ،مقروض برده دار يا ارباب فئودالِ . سخت تر ميشود

او نھايتاً جا را برای رباخوار که حاال خود به  اينکه يا. ش مکيده ميشودخود شيرۀ جان
. مانند شواليه ھا در روم باستانھ خالی ميکند، لک برده مبدل شده،صاحب زمين يا ما
 رانه بود زيرا آن عمدتأساالقديمی را که استثمارش کم و بيش پدر جای استثمارگر

اما . گيردخشن تری می  ،تازه بدوران رسيدۀ ،ابزار قدرت سياسی بود، حريص پولِ 
   .خود شيوۀ توليد تغييری نميکند

شا سرمايه داری تنھا از اين طريق انقالبی عمل ربا در تمام شيوه ھای توليد پي    
محکم و تجديد توليد  د که اشکال مالکيتی را نابود ساخته و منحل ميکند که بر پايۀميکن

آسيايی، ربا در اشکال . ، بنا شده اندبھمان صورت ساختار سياسی و مستمرشان
اقتصادی و فساد بدون اينکه باعث ھيچ چيز بجز انحطاط  ميتواند مدتھا دوام بياورد

زمانيکه الزامات ديگر شيوۀ توليد سرمايه داری  آن تنھا در آنجاييکه و. سياسی گردد
است که ربا ميتواند به مثابۀ يکی از وسايل برقراری شيوۀ توليد جديد عمل  ،آماده اند

از سويی با به تباھی کشاندن ارباب فئودال و توليد خرد و از سوی ديگر از  –کند 
  .کز شرايط کار به سرمايهطريق تمر

ا از ھمان کليس. در قرون وسطی، نرخ بھرۀ عمومی در ھيچ کشوری حاکم نبود    
قانون و قضا فقط به ميزان کمی . را ممنوع کرده بود آغاز ھر معاملۀ بھره آوری
اين { بھره در ھر تک مورد باالتربود ھر چه که نرخ. وامھا را تضمين ميکردند

الزام به پرداخت نقد در بيشتر موارد،  پول و محدودِ  گردشِ  .}تضمين ھم کمتر بود
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کمتر توسعه يافته  پول ميکرد، و ھرچه معامالت سفته ای مردم را وادار به قرض
ھم در نرخ بھره و ھم در نحوۀ  ،تمايزات فاحشی. بود، بايد بيشتر وام گرفته ميشد

درصد  ١٠٠، اگر کسی بزرگ}  karl{ کارل  در زمانِ . درک از ربا حکمفرما بود
در جوار درياچۀ }  Lindau{ در ليندآو . برميداشت، رباخواری محسوب ميشد

در  .ميگرفتند ٢١۶ ٣/٢تعدادی متمول محلی  ١٣۴۴در }  Constance{ کنستانز 
ً ميبايستی در ايتاليا . را بعنوان بھرۀ قانونی تعيين کرد ۴٣ ٣/١ مجلس ،زوريخ گاھا

درصد  ٢٠از  ١۴تا  ١٢چند نرخ معمول از قرن درصد پرداخت گردد، ھر ۴٠
درصد به عنوان بھرۀ قانونی  ١٢٫۵}  Verona{ در ورونا . تجاوزنکرده بود

اما فقط برای  ،درصد را تثبيت کرد ١٠امپراتور فردريک دوم . برسميت شناخته شد
پيش از اين در  ،درصد ١٠. به سخن گفتن برای مسيحيان نداشت یاو تمايل .يھوديان

 Geschichte desھولمان  ( .در حومۀ راين آلمان معمولی بود ١٣رن ق
stadtewesens  ،II   ۵۵ – ۵٧ص.(  

توليد بھره کشی سرمايه است بدون داشتن شيوۀ  سرمايۀ ربايی دارای ھمان شيوۀ    
در شاخه ھای صنعتی عقب افتاده و يا در  ،ژوايی نيزرواين اوضاع در اقتصاد ب. آن

بطور . قابل گذار به توليد مدرن مقاومت ميکنند، خود را تکرار ميکندآنھايی که در م
مثال اگر آدم بخواھد نرخ بھرۀ انگليس را با ھند مقايسه کند، نبايد نرخ بھرۀ بانک 
انگليس را در نظر بگيرد، بلکه بايد آنرا که مثالً قرض دھندگان ماشين ھای کوچک 

  .ميکنند در نظر گرفترد صنعت داخلی مطالبه به توليدکنندگان خُ 
 شخود ، ربا از نظر تاريخی مھم است، ازآنجائيکهبر خالف ثروت مصرفی    

و ثروت تجاری، تشکيل يک ثروت سرمايۀ ربايی . پروسه ايست که سرمايه می آفريند
ھر چه کاراکتر محصول به مثابۀ  .مستقل از مالکيت زمين را وساطت ميکنند مالیِ 

ھرچه ارزش مبادله کمتر بر طول و عرض توليد مستولی  کاال کمتر تکامل يابد، و
، به مثابۀ ثروت بطور اينچنينی م پول بيشتر به عنوان ثروت واقعیشود، ھمانقدر ھ

اين . ، ظاھر ميگرددبر خالف شکل تظاھر محدودش در ارزش ھای مصرف ،عام
ه، به صرفنظر از پول به عنوان پول جھانی و ارزش اندوخت. پايۀ ارزش اندوزی ست

بصورت شکل مطلق کاالھا } پول{ خصوص در شکل وسيلۀ پرداخت است که آن 
و اين بويژه عملکردش بعنوان وسيلۀ پرداخت است که بھره و از آنجا  .پديدار ميگردد

مثابۀ ه پول ب ،سرف و فاسد ميخواھدمآنچه که ثروت . را توسعه ميدھد يۀ مالیاسرم
آنچه ). ھمچنين برای پرداخت بدھی. ( مه چيزلۀ خريد ھيپول است، پول به عنوان وس

 .ای آن احتياج دارد، پرداخت استپول را باالتر از ھر چيز بر ،ردکه توليد کنندۀ خُ 
زمين و ماليات  به بھرۀ ،به زميندار و دولت ،تبديل پرداختھای طبيعی و اعطاء ھا(

ول ھمچون پول در ھر دو مورد به پ). ايی در اينجا ايفا ميکندبشکل پول، نقش بسز
از سوی ديگر اين تازه در ربا است که گنج سازی به واقعيت می پيوندد و . نياز است

سرمايه  ،آنچه که از يک صاحب گنج درخواست ميشود. ايش را برآورده ميکندروي
سرمايه  اين گنج پولی را به ،نيست، بلکه پول به مثابۀ پول است؛ اما او از طريق بھره
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کار اضافه را و به  أ،کامالً يا بخش ،به وسيله ای که او از طريق آن يعنی -تبديل ميکند
ھمين ترتيب قسمی از خود شرايط توليد را به تصاحب خود در می آورد، ھر چند که 

ربا در منافذ توليد زندگی . آنھا اسماً مدام به عنوان مالکيت ديگری با او روبرو ميشوند
ھر چه صورت . ھا ميزينددر فواصل بين دنيا ان نزد اپيکورميکند ھمانگونه که خداي

از آن . ل تر بدست می آيدکاالھايی کمتر شکل عمومی محصوالت است، پول نيز مشک
و قابليِت مقاومِت شخِص محتاج  خوار ھيچ محدوديتی را بجز قابليت پرداختجھت ربا

ان و شھروند دھق اً ھنگامی در توليدِ تعمد پول به عنوان وسيلۀ خريد،. پول را نميشناسد
از دست  ،يا به علت تحوالت اساسی حتياج است که شرايط توليد، تصادفأرد مورد اخُ 

ً ھنوزمالک آنانند( کارگران  ميروند و يا الاقل در ) که در اين شيوه ھای توليد عمدتا
وسايل معاش و مواد خام بخش اساسی . جريان باز توليد معمولی جايگزين نميگردند

يتواند جايگزينی آنھا را گرانتر شدن آنھا م. توليد را تشکيل ميدھنديی از اين شرايط 
محصول  ھمانگونه که يک بدیِ  ،حاصل از محصول غير ممکن کندآمدھای توسط در

ھمان جنگھايی که از  .ش باز داردبذر طبيعیِ  عادی ميتواند کشاورز را از جايگزينیِ 
ند، آنھا را وادار به خدمت در تودۀ عوام را به تباھی کشاند ،طريقشان، اشراف روم

چيزيکه بنوبۀ خود آنھا را از تجديد توليد شرايط کارشان باز ميداشت و  ،جنگ کردند
و بينواسازی، عجز يا از دست دادن شرايط (  را به بينوايی ميکشاند بدين نحو آنھا

ھمان جنگھا، انبار ھا و زير زمين ھای  –) تجديد توليد در اينجا شکل حاکم است
ً به . ول آنزمان، پر ميکردپشراف را از مس غنيمت گرفته شده، ا بجای اينکه مستقيما

تودۀ عوام کاالھای مورد نيازشان، غله، اسب و احشام را بدھند، اين مسھا را که خود 
 ، ميدادند و از اين موقعيت استفاده کرده و بھره ھای ربايیِ مصرفی برايشان نداشت

کردند و از اين طريق تودۀ عوام را به بردگان مقروض نھا تحميل ميسنگينی را بر آ
نيز  } Frankish{ در دورۀ حکومت کارل کبير، دھقانان فرانکی. خود مبدل ميکردند

شدند، طوريکه تنھا چاره شان اين بود که بجای مبدل ده از طريق جنگھا به تباھی کشان
نه که معروف در امپراطوری روم ھمانگو. شدن به مقروض، مبدل به سرف شوند

که کودکان فروخته ميشدند و  باعث ميشد ست، قحطی و گرسنگی ھای شديد مکررأً ا
 نکاتاين مقدار برای . مردم آزاد خود را به عنوان برده به ثروتمندان ميفروختند

توليدکنندۀ  رد منفرد، نگه داری يا از دست دادن شرايط توليدِ ادر مو. قطعی عمومی
به ھزاران تصادف، و ھر کدام از اين تصادفات يا از دست رد بستگی پيدا ميکند خُ 

خوار ميتواند خود را به ربا دادن ھا داللت بر بينواسازی دارد و نقطه ای ست که انگلِ 
و ديگر قادر نباشد که رد کافی است که اتنھا مرگ گاو يک دھقان خُ  .آن بچسباند
خوار اين بابت او به چنگال رباو از . نمايدتوليدش را در مقياس گذشته آغازدوباره باز

  .گز خالصی نخواھد يافتد، و اگر يکبار به چنگش افتاد، ھرمی افت
  

بھر حال قلمرو واقعی، بزرگ و ويژۀ  ،به مثابۀ وسيلۀ پرداخت عملکرد پول    
پولی، بھرۀ زمينی، خراجی و مالياتی و غيره که موعدش  تعھد ھر. رباخوار ميباشد
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از اين رو  .د، لزوم پرداخت پولی را با خود بھمراه می آورددر مدت معينی بسر ميرس
ً خود را از زمان روم باستان تا دوران مدرن به تحصيلدار  رباخوار عمدتا

تحصيلدار مالياتی، {  Fermiers generuax ، receveurs generauaxمالياتی،
از نظر  یيسپس با بازرگانی و عمومی شدن توليد کاال. متکی کرده است} استانداری

پول می بايست در موعد معينی . زمانی تفکيک بين خريد و پرداخت توسعه می يابد
اينکه اين حتی امروزه ميتواند به شرايطی ختم شود که سرمايه دار  .تحويل داده شود

ھمين ربا . با ھم ممزوج شوند را بحرانھای پولی مدرن نشان ميدھند خوارپولی و ربا
له برای تکامل بيشتر التزام پول به مثابۀ وسيلۀ پرداخت بھر جھت اساسی ترين وسي

ميگردد، از آنجاييکه آن، توليد کننده را ھر چه عميق تر در قرض فرو می برد و 
بين برده و ازاين رو تنھا از طريق سنگينی خود  از وسايل پرداخت مرسوم او را

به عنوان  ،از پول در اينجا ربا. او را غير ممکن ميسازدبھره، تجديد توليد منظم 
  .پول را به مثابۀ قلمروی خود توسعه ميدھد جوانه زده و اين عملکرد ،وسيلۀ پرداخت

اما اين نبايد موجب . مل ميکندتکامل سيستم اعتباری به عنوان واکنشی عليه ربا ع    
عھد باستان، پدران کليسا، فھمی گردد و بھيچ وجه نبايد آنرا به روش نويسندگان بد

عنی تبعيت سرمايۀ بھره آور از اين بم. يا سوسياليستھای قديمی درک کرد لوتر و
  .ط و نيازھای شيوۀ توليد سرمايه داری ميباشد، نه کمتر و نه بيشترياشر
آور در سيستم اعتباری مدرن با شرايط توليد سرمايه  هبه طور کلی سرمايۀ بھر    

وديت خود ادامه ميدھد، بلکه در ربا بدين سان نه تنھا به موج. داری سازگار ميگردد
جوامع با توليد پيشرفتۀ سرمايه داری از قيد و بندھايی که قانونگذاريھای قديمی بر آن 

سرمايۀ بھره آور شکل سرمايۀ ربايی را در مقابل . کرده بودند، آزاد ميگردد تحميل
ی اشخاص و طبقات يا در مناسباتی که از منظر شيوۀ توليد سرمايه داری نه قرض

ھای انفرادی قرض ، حفظ ميکند؛ جاييکه بر حسب نيازميشود ه قرضی دادهميشود و ن
ھمانند بنگاھھای رھنی؛ جاييکه از تتمع ثروت برای ولخرجی قرض  ،گرفته ميشود

ھقان خرد، ميشود؛ يا جاييکه توليد کننده يک توليد کنندۀ کاپيتاليست نيست، دگرفته 
توليد کنندۀ مستقيم صاحب شرايط توليد خويش به عنوان  پيشه ور و غيره که ھنوز

ً جاييکه توليد کنندۀ کا يتاليست خود در چنان مقياس کوچکی توليد پميباشد؛ و نھايتا
  .ميکند که در جوار ھمين توليد کننده ای که خودش کار ميکند قرار ميگيرد

د سرمايه آنچه که سرمايۀ بھرۀ آور را، تا آنجا که عنصر اساسی يی از شيوۀ تولي    
داری را تشکيل ميدھد، از سرمايۀ ربايی تفکيک ميکند بھيچوجه طبيعت يا 

اين فقط شرايط تغيير يافته ای ست که تحت آنھا . خصوصيت خود اين سرمايه نيست
عمل ميکند و بدين جھت ھمچنين خصوصيت کامالً دگرگون شدۀ قرض گيرنده ای که 

تيکه شخصی بدون ثروت به عنوان حتی وق. قرض دھندۀ پول با او روبرو ميشود
کارخانه دار يا تاجر به اعتبار دسترسی پيدا ميکند، اين امر با اطمينان به اين رخ 

با سرمايۀ قرض  ميتواند سرمايه دار عمل کرده وميدھد که او خواھد توانست به مثابۀ 
بالقوه اعتبار به او به عنوان سرمايه دار . کار پرداخت نشده تصاحب کند ،گرفته شده
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و اين وضعيت که به ميزان بااليی مورد تحسين مدافعان اکونوميست واقع  .داده ميشود
ميشود و در آن يک شخص بدون ثروت اما با انرژی، استحکام، توانايی وفراست 

آنچنانکه کالً در شيوۀ  –کسب و کار از اين طريق ميتواند مبدل به سرمايه دار شود 
ری افراد بطور کم و بيش درستی مورد محاسبه قرار توليد سرمايه داری ارزش تجا

حاکميت خود سرمايه را تحکيم می بخشد، پايۀ آن را توسعه ميدھد و آنرا  –ميگيرد 
قادر ميسازد که با گرفتن نيروھای ھر چه تازه تر از طبقات زيرين جامعه خود را 

ۀ دگان ناخواستمدام تعداد جديدی از تعقيب کنن ھرچند ھمين وضعيت، –بازسازی کند 
به ھمان . بخت و اقبال را در مقابل سرمايه داران منفرد پيشين، به ميدان می آورد

نحوی که اين وضعيت که کليسای کاتوليک در قرون وسطی سلسله مراتب خود را از 
تشکيل داد، يکی از  ،بدون توجه به موقعيت، والدت و ثروت ،بھترين مغزھای موجود
ھرچه که طبقۀ . کيم حکومت کشيشان و سرکوب عوام بودمھمترين ابزار برای تح

حاکم بيشتر بتواند مھمترين اشخاص طبقات تحت حاکميت را به خود جذب کند، 
  .ھمانقدر ھم حاکميتش مستحکمتر و خطرناک تر ميباشد

پيشگامان سيستم اعتباری مدرن بجای لعن و نفرين سرمايۀ بھره آور بطور کلی تازه 
  .ريح آن حرکت ميکنندبر عکس از تصديف ص

ما در اينجا از آن واکنشی عليه ربا که تالش در حمايت از فقرا در مقابل آن داشت     
در  ١٣۵٠(}Monts – de- Piete{ سخن بميان نمی آوريم، ھمانند مونتس ِد پيتی 

ساوونا  و} Perugia{ياو سپس در پروج Franche- comteدر }sarlins{سارلينس
}Savona {ۀ توجه به اينھا ارزشمند است زيرا که طعن).  ١۴٧٩ ٫١۴٠٠يا، در ايتال

منشانه در ھنگام تحقق يابی شان درست ، جاييکه آرزوھای پارساتاريخ را نشان ميدھند
درصد  ١٠٠نه حال، طبقۀ کارگر انگليس اطبق تخمينی مي. به ضد خود مبدل ميشوند

ماھمچنين سخنی از آن  21. ، اين وارثان مونتس ی پيتیبه بنگاھھای رھنی ميپردازد
روياھای اعتباری بميان نمی آوريم که نزد اشخاصی ھمچون دکتر ھاگ چامبرلين يا 

الش داشتند که ت ١٧، کسانی که در دھۀ آخر قرن جان برسيکو يافت ميشد
آريستوکراسی انگليس را از طريق يک بانک کشوری با پول کاغذی بر اساس 

  مالکيت ارضی، از 
  22.نجات دھندرباخواری  شر

                                                 
از طريق رھن گذاری يک چيز برای آزاد سازی اين از طريق رھن گذاری ھا و آزاد کردن رھن ھای مداوم در طی يک ماه و »  ٢١

بنگاه رھنی صاحب جواز در  ٢۴٠حدوداً . چيز ديگر، جاييکه مبلغ ناچيزی بدست می آيد، است که پاداش پول اينچنين مضاعف ميشود
ً } لندن{ پايتخت  استرلينگ تخمين زده سرمايۀ بکار گرفته شدن چيزی باالی يک ميليون پوند . تا در کشور يافت ميشود ١۴۵٠و تقريبا
درصد بطور ميانگين بازده دارد؛ طبق اين محاسبه، اليه ھای  ٣٣٫۵و اين سرمايه ھر سال سه بار واگشت دارد و ھر بار حدود : ميشود

ً ساالنه يک ميليون برای استفاده از وامھای موقتی می پردازند، و اين صرفنظر از آنچه که آنان  در پائينی جامعه در انگليس تقريبا
، ١، ١٨۴۶توکت تاريخچه ای از وضعيت گذشته و حال جمعيت کارکن، لندن، .د.ج( «.صورت ھدر رفتن اجناس از دست ميدھند، ميباشد

  ).                                                                                                                  ١١۴ص 
٢٢

مطلوبيت عمومی برای مالکين زمين؛ افزايش عظيم در ارزش زمين؛ معافيت » ن، بعنوان ھدف اصلی، عناوينی مثلحتی در آثارشا -
« و غيره از ماليات، افزايش دارايی ساليانه شان و غيره } مردمی که از حيث اصالت و مقام پائين تر از اشراف بودند{ نجبا، محترمين 
رباخوار است که از دست ميدھد، اين بدترين دشمنان ملت، که ضررشان برای اشراف و خرده  در اين ميان اين فقط. را قرار ميدھند
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در ونيز و ژنو بر پا شد، بر مبنای نياز  ١۴و  ١٢ھای اعتباريی که در قرون اتحاد    

آن بنا شده بود، به رھايی خود از بر اساس  که ،تجارت دريايی و بازرگانی عظيمی
در حاليکه بانکھای . بود ربا و انحصارگری در معامالت مالی حاکميت منسوخ شدۀ
تی اجمھوريھای شھری تأسيس شدند، ھمزمان به عنوان مؤسس واقعی ، که در اين

آتی، پيش  که دولت از آنھا بابت درآمدھای مالياتیِ  ،برای اعتبار عمومی ظاھر ميشدند
پرداخت دريافت ميکرد، اما نبايد فراموش گردد که آن تجاری که اين اتحادھا را بنيان 

آنھا به آزادسازی  و اينکه عالقۀالت بودند، اگذاردند، خود شھروندان برجستۀ آن اي
 23 ،ھمان اندازه ای بود که خواھان رھايی حکومتشان از رباخواری بودند خودشان به

بدين . و ھمزمان از اين طريق کنترل بيشتر و مطمئن تری روی دولت داشته باشند
نيز اعتراض } Tories{اال تأسيس بود، توريھحجھت، ھنگاميکه بانک انگليس در 

بانکھای در حال پيشرفتی در ونيز، . بانکھا مؤسساتی مربوط به عموم ھستند »:کردند
اما چه کسی تا به حال بانک فرانسه يا اسپانيا . و ھامبورگ وجود دارند ژنو، آمستردام

  « .بگوشش رسيده است
  

 در تکامل )١۶١٩(بھمان قلت بانک ھامبورگ ١۶٠٩بانک آمستردام در سال     
چکھايی . آن کامالً يک بانک پس انداز بود. تأثير تاريخی داشتاعتباری مدرن  سيستم

که بانک صادر ميکرد، در واقع فقط رسيدھايی برای فلزات قيمتی سکه ای يا غير 
سکه ای بودند سپرده می شدند و تنھا با ظھرنويسی دريافت کنندگانشان گردش 

اه با تجارت و لی ھمرد، اعتباری بازرگانی و معامالت مااما در ھلن. ميکردند
جريان تکامل به تابعی از  مانوفاکتور تکامل يافته بود و سرمايۀ بھره آور طی خودِ 

اين پيش از اين خود را در نرخ بھرۀ پائين . سرمايۀ تجاری و صنعتی تبديل شده بود
کشور از لحاظ تکامل اقتصادی به عنوان  ١٧ھلند در ضمن در قرن . نمايش داده بود

کھنه شده که  انحصار ربايیِ . شد، ھمانگونه که انگليس حاال استنمونه شناخته مي
  .ايۀ فقر استوار بود، در آنجا خود بخود به اضمحالل کشيده شدبرپ
گذاری نيز در اين راستا عمل ونو قان -دممی آبانگ بر ١٨در تمام طول قرن     

ره آور تحت که، با ارجاع به ھلند، نرخ بھره، برای تابع کردن سرمايۀ بھ –ميکرد 
سخنگوی اصلی . سرمايه ھای تجاری و صنعتی و نه برعکس، بزور کاھش داده شود

                                                                                                                                                 
بيشتر از آنچه که يک لشکر متجاوز از فرانسه ميتوانست انجام > انتشارات ديتس ٧۵٠-٧۵٢صفحۀ  ٢٣مراجعه کنيد به جلد < مالکان

                                                                                                             .                                                   دھد، بود
» )پيشرو بانکدار(«درصد، به زرگر  ٢٠-٣٠مثال چارلز دوم انگليس ميبايستی مبالغ عظيمی بابت بھرۀ ربا و صرافی پول، »   -٢٣

دی، باعث شد که زرگران ھر چه بيشتر و بيشتر مبدل به قرض دھنده به پادشاه شوند ، پيشاپيش يک چنين کسب و کار پر سو. بپردازد
دست روی تمام درآمدھای مالياتی بگذارند، تمام امتيازات پارلمان را، ھمينکه صادر شدند، به رھن بگيرند؛ و در ضمن در خريد و وثيقه 

ر پيشی بگيرند، طوريکه در واقع تمام درآمدھای دولتی از دستان آنھا عبور گرفتن قبض ھا، سفارشات و حسابھای چوبخطی، از يکديگ
دست . تأسيس يک بانک قبالً بارھا پيش نھاد شده بود» ). ٣٠٫٣١، صفحۀI، ١٨۴٨جان فرانسيس، تاريخ بانک انگليس، لندن ( «.ميکرد

ه اش توسط رباخواران مکيده شده بود، يک بانک برای خود حکومت که شير» ). ٣٨ھمان اثر، ص ( «.آخر به ضرورت تبديل شد
 )                               ۶٠،۵٩ھمان اثر، ص ( «.ضرورت بود تا بتواند پول را با نرخ بھره ای مناسب و با تضمين امتيازات پارلمانی، بدست بياورد
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، پدر سيستم بانک خصوصی متداول }Sir Josiah Child{شا چايلداش جناب جا
او بر عليه انحصار رباخواران بھمان شيوه ای سخنوری ميکند که . انگليس است

ھنگاميکه در } Moses & son{ صاحبان کارخانۀ عمدۀ پوشاک موزز و پسر 
ھمين . دادسخن ميدھند، انجام ميدھند« خياطان خصوصی» مبارزه بر عليه انحصار

ند شرقی، اين حاکم مطلق کمپانی ھ. جاشا چايلد ھمزمان پدر سفته بازی انگليس است
 Thomas{بر عليه توماس منلی . ، اينگونه دفاع ميکنداز انحصارش به نام بازار آزاد

Manley{)» Interest of Money mistaken» (ويدميگ:  
به مثابۀ قھرمان دسته ای از رباخواران بزدل و لرزان او نوک تيز حملۀ خود را »     

او کامالً .... متوجۀ نقطه ای ميکند که من آنرا به عنوان ضعيفترين اعالم کرده ام
تنھا نتيجه ای از  انکار ميکند که نرخ بھرۀ پائين مسبب تمول است و اطمينان ميدھد که

 .traites sur le  commerce erc.>> 1669 trade>>(«.آن است
Amesterdam et Berlin, 1754 [s.120] ( .«  اگر اين تجارت است که کشوری

را متمول ميکند و اگر کاھش بھره تجارت را افزايش ميدھد، پس کاھش بھره يا 
وجه  اين به ھيچ. ت استعمدۀ ثروت يک ملمحدود سازی ربا بی شک مسبب مثمر 

ھمزمان در شرايطی معين علت باشد  دياوه گويی نيست که گفته شود که چيزی ميتوان
تخم مرغ علت مرغ است، و  »). ١۵۵ھمان اثر، ص ( «.و در شرايطی ديگر معلول

کاھش بھره ميتواند مسبب ترقی ثروت و افزايش ثروت ميتواند . مرغ علت تخم مرغ
  ).١٧٩ص(«.تر بھره باشددليل کاھش ھر چه بيش

اين نبرد شديد عليه ربا، اين درخواست تابعيت سرمايۀ بھره آور از سرمايۀ     
تنھا در حکم پيش ساختی است برای بنيادھای ساختاريی که آنچنان شرايطی  ،صنعتی

از طرفی انحصار  توليد سرمايه داری در سيستم مدرن بانکی بنا نھند کهبرای را 
از طريق تمرکز تمام ذخاير پولی راکد و ريختن آنھا به بازار، می  ،ربايی را سرمايۀ

تباری عربايد و از طرف ديگر انحصار خود فلز قيمتی را از طريق ايجاد پول ا
  .محدود ميکند

ربا را يت با ربا، درخواست رھايی تجارت و صنعت و ھمچنين دولت از ھمين ضد    
ات در بارۀ سيستم بانکی در انگليس از ثلث آخر جمانند چايلد ميتوان در تمام نوشته به 

، در مورد تأثيرات ھمزمان حجم عظيمی از اوھام. يافت ١٨و آغاز قرن  ١٧قرن 
را  معجزه آسای اعتبار، سلب انحصار از فلزات قيمتی و جايگزينی آنھا با کاغذ وغيره

گليس و اسکاتلندی، مؤسس بانک ان} William Paterson{ويليام پترسن. می يابيم
   . اول است} Law{بانک اسکاتلند، حقا که الو

ھمۀ زرگران و رھن دھندگان فرياد غصب » ليه بانک انگليسبر ع
  ).۴٩٩، ص IVکاوالی، تاريخ انگليس،ما(«.سردادند

                                                 
.پشتوانه ميتواند ثروت کشور را افزايش دھد اقتصاد دان انگليسی جان الو اعتقاد داشت که دولت با انتشار پولھای کاغذی بدون     
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بانک ميبايست در ده سال اول با مشکالت بزرگی مبارزه کند؛ دشمنان بزرگ »    
سيار پائين تر از ارزش اسمی شان پذيرفته می خارجی؛ اسکناسھايش تنھا به ارزشی ب

ھمانھايی که تجارت با فلزات قيمتی در دستانشان به عنوان پايه ( « زرگران... شدند 
به بانک حسادت ميکردند، زيرا که » )ای برای کسب و کار بانکی اوليه عمل ميکرد

ان با دولت به کسب و کارشان تقليل يافته بود، نزولشان کاھش يافته بود و معامالتش
  )٧٣فرانسيس،اثر ياد شده،ص. ج( «.دست مخالفشان افتاده بود

.  
طرحی برای يک بانک اعتباری ، ١۶٨٣ين قبل از تأسيس بانک انگليس، دربيش از ا

  :ملی پيشنھاد شده بود که ھدفش از جمله اين بود
که تجار، زمانيکه حجم قابل توجه ای کاال دارند، بتوانند با کمک اين بانک، »     

کاالھايشان را سپرده بگذارند و روی موجودی ثابتشان اعتبار بگيرند، کارکنانشان را 
مشغول بکار کنند و تجارتشان را افزايش دھند، تا زمانيکه بازا مناسبی پيدا کنند، 

 «.فروشندبجای آنکه کاالھا را با ضرر ب
در } Devonshir{نشايروبعد از تالشھای بسيار اين بانک اعتباری در سرای دو    

در مقابل تضمين کاالھای سپرده شده به کارخانه داران . سگيت داير گرديدپخيابان بيشا
جھت قابل گردش کردن . از ارزششان وام ميداد ٣�۴و تجار به شکل برات، مبلغ 

شاخۀ کسب و کار در مجامعی گرد ھم آمدند که ھر اين براتھا، اشخاصی از ھر 
صاحب اينچنين برواتی از ميان آنھا ميتوانست کاالھا را به ھمان سھولتی تھيه کند که 

دم و دستگاھش بيش . اين بانک کاسبی شکوفايی بدست نياورد. اگر پول نقد ارائه ميداد
  .اال بوداز حد پيچيده بود و ريسکش در صورت تنزل ارزش کاال بسيار ب

اگر به محتوای واقعی نگارشاتی که ايجاد سيستم اعتباری مدرن در انگليس را از     
لحاظ تئوريک ھمراھی کرده و به پيش ميبردند، اکتفا کنيم، چيزی نخواھيم يافت بجز 

ميبايست به مثابۀ يکی  مطالبۀ اينکه سرمايۀ بھره آور و کأل وسايل توليد استقراضی،
اگر تنھا به عبارت . شيوۀ توليد سرمايه داری قرار گيرند ابعيتتحت ت از شرايطش،

پردازی ھا تکيه کنيم، در نتيجه مکررأ از توافق با اوھامات اعتباری وبانکِی سن 
 .سيمونيستھا، که شيوۀ بيان را ھم شامل ميشود، به حيرت خواھيم افتاد

معنی زارع واقعی نزد فيزيوکراتھا نه ب}  Cultivateur{کشتگر ھمانگونه که     
{ بلکه بمعنی اجاره دار بزرگ زمين ميباشد، ھمانگونه ھم زحمتکش  ،زمين

travailleur  { کارگر الً در ميان شاگردانش، نه بمعنی ھم کنزد سن سيمون و ھنوز
  .عتی و تاجر ميباشدبلکه به معنی سرمايه دار صن

به کمکی  دارد نيازيک زحمتکش » }اين قسمت در متن اصلی به فرانسه آمده است{ 
فداکار باشند؛  توانا، ھا، حامی ھا، کارگرھا؛ او در جستجوی آنھايی است که ھوشمند،

، یآئين سن سيمون] ( انفانين[« .او آنھا را به کار ميگمارد و کار آنھا مولد است
  ).١٠۴ص  ١٨٣١اقتصاد سياسی و سياست، پاريس، 
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 Le Nouveauآخرين اثرش  اصالً نبايد فراموش کرد که سن سيمون تازه در
Christianisme  }به عنوان سخنگوی مستقيم طبقۀ کارگر ظاھر } مسيحيت نو

قبلی  ھمۀ نوشته ھای .ميشود و اعالم ميکند که ھدف از تالشھايش رھايی آنان است
بورژوايی مدرن در مقابل فئودالی، و يا از سرمايه  اش در واقع تنھا مداحی از جامعۀ

انکداران در مقابل مارشال ھا و وضع کنندگان قوانين حقوقی دورۀ داران صنعتی و ب
برای  24.چه تفاوت شايانی در مقايسه با نوشته ھای ھمزمان اون. ناپلئون ميباشند

سن سيمون نيز، سرمايه دار صنعتی ھمچنان زحمتکش به تمام معنی باقی  پيروان
که نوشته ھايشان را منتقدانه  وقتی. ماند، ھمانطور که قطعۀ نقل شدۀ باال نشان ميدھد

روياھای اعتباری و بانکی آنھا  ميخوانی، ديگر برايت تعجب آور نيست که تحقق يابیِ 
و  اعتبار دادنِ  بانک سھامی فرانسوی با ھدفِ  Credit Mobilier{ در محرک اعتبار
، بنا شده }بودبيشترين منبع در آمدش از بورس بازی . ١٨۵٢−٧١. تأسيس کارخانه

صورت گرفت، شکلی که } Emile Perieire{اميل پريه  ،سابق یِ سن سيمون توسط
تنھا ميتوانست در کشوری مثل فرانسه مسلط گردد، جايی که نه سيستم اعتباری  اجالتأ

اين در انگليس و آمريکا غير . و نه صنعت بزرگ ھيچکدام به سطوح مدرن نرسيدند
» ز اين در قطعات زيرين از نطفۀ محرک اعتباری را ميتوان بيش ا. ممکن بود

، چاپ سوم، پاريس ١٨٢٨-٢٩سال اول، . Exposition. دکترين سن سيمون
کامالً قابل درک است که بانکدار قادر است که وامھای ارزانتری را . يافت« ١٨٣١

را برای  ميتوانند ابزار» لذا اين بانکداران. نسبت به سرمايه دار و رباخوار بپردازد
نچه صاحبان زمين و از آ کمتر بھرۀتی بسيار ارزانتر يعنی با سرمايه دار صنع

ا آسانتر ميتوانند در انتخاب وام گيرانشان ميتوانند، تھيه نمايند، زيرا اينھسرمايه داران 
 ). ٢٠٢ص ( « .اشتباه کنند

  : اما خود نويسنده در زيرنويس می افزايد
ان بين ثروتمندان بيکاره و ميتوانست از ميانجيگری بانکدار آن امتيازی که»     

ه جامعۀ سازمان نيافتۀ ما به زحمتکش ھا منتج گردد، اغلب از طريق امکاناتی ک
پرستی اھدا ميکند تا خود را در اشکال گوناگونی از کالھبرداری و شارالتانيزم خود

بازنمود کند، خنثی يا حتی ملغی ميگردد؛ بانکداران اغلب به ميان زحمتکشھا و 
  « .از ھر دوی آنھا بھره کشی کنند بيکاره ميخزند تا به ضرر جامعهثروتمندان 

                                                 
ً دست به تعديل قابل توجه ای در اين قطعه ميزد – ٢٤ الھام گرفته از نقش پيروان . اگر مارکس دستنوشته اش را اصالح ميکرد، يقينا

د که روياھای اعتباری جھان سابق سن سيمون در امپراتوری قيصر دوم فرانسه، درست در زمانی که مارکس جمالت باال را مينوشت، بو
مارکس پس از آن تنھا با . رھا ساز اين مکتب از طعنۀ تاريخ، به عنوان کالھبرداری در مقياسی تا به آن زمان ناشنوده ای، بر مال گرديد

.                                    ديد تحسين راجع به فکر پر نبوغ و جامع سن سيمون سخن ميگفت
در نوشته ھای قبلی اش، تضادبين بوژوازی و پرولتاريا را که تازه داشت در فرانسه پا ميگرفت، ناديده } سن سيمون{وقتی که او 

اين مطابقت دارد با  ميگيرد، ھنگاميکه او آن بخش از بورژوازی را که در توليد فعال عمل ميکند را جزو زحمتکشان محسوب ميکند،
اينکه اون . درک فوريه که تالش داشت سرمايه و کار را آشتی دھد، و اين با شرايط اقتصادی و سياسی آن زمان فرانسه توضيح پذيراست

يد ديد وسيع تری داشت بدليل اين بود که در اوضاع ديگری زندگی ميکرد، در بحبوۀ انقالب صنعتی و در تضاد طبقاتی بيش از اين تشد
                                   انگلس                                                                                                                        .ف. شده
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ضمن اين اشتباه است که  در. زحمتکش در اينجا به معنی سرمايه دار صنعتی است    
که سيستم بانکی مدرن در اختيار دارد را تنھا به عنوان وسايل بيکاره ھا  وسايلی

که سرمايه داران صنعتی و تجار موقتاً اوالً اين آن بخشی از سرمايه است  .قلمداد کرد
ميدارند، به مثابۀ پول ذخيره يا سرمايه ای که بايد سرمايه بشکل پول، بی مصرف نگه 

ً اين آن . گذاری شود؛ لذا آن سرمايۀ بيکارمانده است و نه سرمايۀ بيکاره ھا دوما
ً بر ً يا دائما ای انباشت بخشی از درآمد ھا و پس اندازھا بطور عموم است که موقتا

  .روری اندھردو برای کاراکتر سيستم بانکی ض و اين .اختصاص داده شده است
اوأل پول ـ به شکل فلزات قيمتی ـ  آن  اما اين را ھرگز نبايد فراموش کرد که    

نميتواند خود را از آن  ھرگز سيستم اعتباری بنا بر طبيعت موضوع، اساسی است که
ً اينکه سيستم. کند خالص ( اعتباری مشروط است به اينکه وسايل توليد اجتماعی  ثانيا

در انحصار اشخاص خصوصی قرار داشته باشد، ) به شکل سرمايه و مالکيت زمين
و از طرف  اينکه آن خود از طرفی شکل فراگيری از شيوۀ توليد سرمايه داری ميباشد

  .ديگر نيروی محرکی است در تکامل آن به باالترين و آخرين شکلش
سيستم بانکی، تا آنجا که به سازمان و تمرکز رسمی اش مربوط است، ھمانگونه     

ھم بيان شده بود، « تعمقی چند در مصالح انگليس» در  ١۶٩٧ازاين درکه پيشتر 
مصنوعی ترين و متکامل ترين محصولی است که شيوه توليد سرمايه داری اصوالً 

ھمچون بانک انگليس  یمؤسسه ادليلی است برای قدرت عظيم  ،ھمين. ببار می آورد
روی صنعت و تجارت، ھر چند جريان واقعی آنھا کامالً خارج از قلمرِو آن باقی 

در حقيقت از اين طريق شکل عمومی . ميماند و آن نسبت به آنھا منفعل عمل ميکند
. دفتر داری و توزيع وسايل توليد در مقياس اجتماعی داده ميشود، اما تنھا شکل آن

نه از طريق کار  ھر سرمايه ای منفرد، سود متوسط ھر تک سرمايه دار ياديدم که 
سرمايه در وھلۀ اول تصاحب ميکند بلکه توسط کل کميت کار ھر اضافه ای که 

 اضافۀ تصاحب شده توسط کل سرمايه، تعيين ميگردد، و ھر سرمايۀ منفردی سھم
اين کاراکتر . يافت ميکنداز کل سرمايه در خود را از آن تنھا به مثابۀ بخش متناسبی

که  ،کامالً تکامل يافته است تازه از طريق سيستم اعتباری و بانکیِ  ،اجتماعی سرمايه
تمام . از طرف ديگر اين فراتر نيز ميرود. متحقق ميگردد ه و تمامأوساطت شد

سرمايۀ اجتماعی در دسترس و حتی بالقوه ای که ھنوز بطور فعال بکار گمارده نشده، 
ختيار سرمايه دار صنعتی و تجاری قرار ميدھد، طوريکه نه وام دھنده و نه را در ا

لذا اين، کاراکتر . استفاده کنندۀ اين سرمايه، نه صاحب و نه توليد کنندۀ آن ميباشند
خصوصی سرمايه را لغو ميکند و بنا بر اين در خود، و فقط در خود، انحالل خود 

به مثابۀ کسب و کاری ويژه و عملکردی توزيع سرمايه، . سرمايه را در بر دارد
اجتماعی، توسط سيستم بانکی، از چنگ سرمايه داران خصوصی و رباخواران بيرون 

اما بانک و اعتبار ھمزمان از ھمين طريق، مبدل به نيرومند ترين ابزار  .کشيده ميشود
ناقل برای پيش بردن توليد سرمايه داری به فراتر از محدوديتھای خود، و مؤثرترين 

  .بحرانھا و کالھبرداری ميگردد
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در  در ضمن، سيستم بانکی از طريق جايگزينی پول با اشکال گوناگون اعتبارِ     
گردش، نشان ميدھد که پول در واقع چيزی نيست بجز تجلی ويژه ای از کاراکتر 

ً بر خالف اساس توليد خصوصی، ميبا يست اجتماعی کار و محصوالتش که ضمنا
، به عنوان کااليی ويژه در کنار ديگر کاالھا، به عنوان يک شئ ھميشه دست آخر

  .ظاھر گردد
     ً شکی در اين نيست که سيستم اعتباری، در گذار از شيوۀ توليد سرمايه داری  ،نھايتا

، به عنوان اھرمی قدرتمند خدمت } associated labor{  به شيوۀ توليد کار ھمبسته
عنصری در پيوند با ديگر دگرگونيھای عظيم خواھد کرد؛ معھذا فقط به عنوان 

از جھتی ديگر، توھمات راجع به قدرت معجزه آسای . شيوۀ توليد ارگانيک در خودِ 
سيستم اعتباری و بانکی، از منظر سوسياليستی، برخاسته از کمال عدم معرفت به 

ميکه ھنگا. شيوۀ توليد سرمايه داری و سيستم اعتباری به مثابۀ شکلی از آن، ميباشد
چيزی که الغای مالکيت خصوصی زمين را ( تبديل وسايل توليد به سرمايه متوقف شد

، ديگر اعتبار بدين سان ھيچ معنايی ندارد، چيزی که در ضمن خود )نيز شامل ميشود
از طرف ديگر، تا زمانيکه شيوۀ توليد سرمايه داری . سن سيمونيستھا ھم دريافته بودند

ور به مثابۀ يکی از اشکال آن به موجوديت خود ادامه بھره آ برقراراست، سرمايۀ
تنھا ھمان نويسندۀ شورانگيز، . ميدھد و در واقع پايۀ سيستم اعتباری آنرا تشکيل ميدھد

بود که ) 25(پرودون، که ميخواست توليد کااليی را باقی بگذارد و پول را ملغی سازد 
، اين }Credit gratuit{ن بھره قادر به رويا بافی در مورد ھيواليی چون اعتبار بدو

  .، بودخرده بورژوازی قق آرزوی متقیِ حتجلی ت
» : ه استآمد ۶۵در صفحۀ « آئين سن سيمونيستھا، اقتصاد سياسی و سياست» در    

در جامعه ای که، کسانی مالک ابزار صنعتی اند بدون اينکه قادر يا مايل به بکار 
ری صاحب ھيچ گونه ابزار کار نيستند، گيری آنان باشند، و انسانھای صنعتی ديگ

اعتبار، به ساده ترين صورت ممکن، در خدمت اين ھدف عمل ميکند که اين ابزار را 
گونه از آنھا استفده کنند، انتقال چاز دست اولی ھا، صاحبان، به ديگران که ميدانند 

تشکيل  سب اين تعريف، اعتبار نتيجه ای است از نحوۀحبايد توجه داشت که، بر. دھد
   «.مالکيت

آمده است که  ٩٨بعالوه در صفحۀ . يت ناپديد ميشودکلذا اعتبار با اين نحوۀ ترکيب مال
  بانکھای کنونی : 

خارج از  تھايی که توسط مبادالتِ کخود را تعيين شده برای پيروی از حر»     
ندازند؛ به قلمروشان براه افتاده، در نظر ميگيرند، اما نه اينکه خود آنھا را براه بيا

کالمی ديگر بانکھا در مقابل زحمتکشھايی که از آنھا وام دريافت ميکنند، نقش سرمايه 
  «.دار ايفا ميکنند

                                                 

.                                  ۶۴ص ، «در نقد اقتصاد سياسی» کارل مارکس – ١٨۴٧، بروکسل و پاريس «فقر فلسفه» کارل مارکس،-  ٢٥ 
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از » يشتن را و، که بانکھا خود ميبايست ھدايت را بدست بگيرند و خيهدر اين نظر    
« دطريق تعداد و سودمندی تأسيسات تحت ادارۀشان و کارھايی که براه انداخته ان

به ھمين نحو چارلز پکوير . دارد بطورضمنی نھفته بارزگردانند، محرک اعتباری
}Charles Pequear {که ھواداران سن سيمون آنھا را ( واستار آن است که بانکھاخ

پکوير در اصل سن   «.توليد را فرمانروايی کنند» )سيستم عمومی بانکی می نامند
مؤسسۀ اعتباری » آن است که  و خواھانا. سيمونيست است، اما بسيار راديکالتر

کوشش کن که مؤسسۀ اعتباری ملی ای »  - «.تمام جريان توليد ملی را کنترل کند...
با استعداد و شايسته مساعده بدھد، ولی بدون اينکه  بر پا کنی، که به افراد غير مالکِ 

ود اين قرض گيرندگان را بزور در بھم پيوستگی فشرده در توليد و مصرف، بخ
متصل کند، بلکه بر عکس طوريکه آنھا خود قادر بشوند مبادالت و توليد خود را 

از اين طريق شما فقط ھمان را بدست خواھيد آورد که تا کنون پيش  زيرا .تعيين بکنند
يعنی آنارشی، عدم تناسب بين  از اين توسط بانکھای خصوصی، تحصيل شده است،

يگری؛ طوريکه مؤسسۀ ل ناگھانی دو تمو توليد و مصرف، ورشکستگی ناگھانی يکی
ميزان مشخصی منفعت برای يکی و متقابالً تحميل ھمان ميزان  ،اينکهشما فراتر از

تنھا آن کارگران مزدی يی که شما ... تفواھد رخبيچارگی برای ديگری ببار بيآورد، ن
اند تا بتوانند نھا را حمايت کرده ايد، توسط شما به ابزاری دست يافته ه، آبا دادن مساعد

پکوير، تئوری . چ( «.ھمچون اربابان سرمايه دارشان به رقابت فی مابين بپردازند
  ).۴٣۴، ۴٣٣ص  ١٨۴٢اقتصاد اجتماعی و سياست، پاريس 

اما اين . ديدم که سرمايۀ تجاری و سرمايۀ بھره آور، قديمی ترين اشکال سرمايه اند    
ر اذھان مردم، شکل سرمايه بتمام درطبيعت موضوع است که سرمايۀ بھره آور د

 در سرمايۀ تجاری عملکردی ميانجيگرانه بوقوع می پيوندد،. معنی را بخود ميگيرد
اما در  .صرفنظر از اينکه به عنوان حقه بازی، کار، و يا ھر چيز ديگری تجلی کند

 ارزش افزايش، ارزشِ } يعنی{گرانۀ سرمايه، خودبازتوليد سرمايۀ بھره آور، کاراکترِ 
از . توليد اضافه ارزش، ھمچون کميتی نھفته در شکلی ناب ظاھر ميگردد} يا ھمان{

شورھايی کھمين جھت ھم ھست که حتی بعضی اقتصاددانان سياسی، بويژه در آن 
نيافته است، به سرمايۀ بھره  ھمچون فرانسه که سرمايۀ صنعتی ھنوز کامالً توسعه

بھرۀ زمين را تنھا شکل تعديل اند و مثالً  سرمايه چسبيده آور به مثابۀ شکل پايه ایِ 
يافته ای از آن بحساب می آورند، از آنجاييکه شکل استقراضی در اينجا نيز حکمفرما 

به اين نحو، ساخت درونی شيوۀ توليد سرمايه داری کامالً غلط فھميده ميشود . ميباشد
د، کامالً ناديده و اينکه زمين ھمانند سرمايه به سرمايه داران فقط قرض داده ميشو

کسب  و ساختمانھای محلالبته وسايل توليد بطور طبيعی مانند ماشين ھا . گرفته ميشود
 اما آنھا از اين جھت مبلغ پولیِ . قرض داده شوند کار و غيره ميتوانند بجای پول و

مبلغی نيز جھت استحالک پرداخت  ،معينی را نمايندگی ميکنند، و اينکه عالوه بر بھرۀ
، از ارزش مصرف اين عناصر سرمايه، يعنی از شکل طبيعی ويژه شان، ميگردد

در اينجا نيز تعيين کننده اين است که آيا اينھا به توليد کنندگان مستقيم . عيان ميگردد
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قرض داده ميشوند، چيزيکه مالزمه اش عدم وجود شيوۀ توليد سرمايه داری است، در 
به سرمايه داران  فتد؛ و يا اينکه آيا اينھاھر حال در آن قلمرويی که اين اتفاق می ا

ً فرضی است بر پايۀ شيوۀ توليد سرمايه  صنعتی قرض داده ميشوند، چيزيکه دقيقا
ۀ دادن خانه و غيره برای ط تر و بی معنی تر آن است که اجارھنوز ھم نامربو .داری

طرز اينکه طبقۀ کارگر در اين شکل نيز ب. مصرف شخصی به اين بحث کشانده شود
فجيعی فريب داده ميشود، حقيقتی آشکاراست؛ اما ھمين نيز توسط معامله گر خردی 

اين استثماری است ثانوی که . که وسايل معيشت به او ميفروشد، انجام ميگيرد
تمايز بين . بموازات استثمار اولی که در خود پروسۀ توليد انجام ميگيرد، اتفاق می افتد

مالً بی اھميت و صوری است و ھمانطور که پيشتر فروش و قرض دادن در اينجا کا
 ميتواند ھيچ شناختی از روابط واقعی ندارد، کسی که نشان داده شد، تنھا برای آن

  .ھمچون موضوعی با اھميت جلوه ميکند
  

*******  
  

ربا و تجارت، شيوه ای از توليد را استثمار ميکنند، آنھا آنرا بوجود نمی آورند و     
ً تالش در اين دارد که آنرا حربا مست .آن بيرونی است رابطه شان با که  فظ نمايدقيما

تنھا } شيوۀ توليد را{ ھر دفعه از نو از آن بھره کشی کند؛ محافظه کار است و آنرا 
ھر چه عناصر توليد کمتر به شکل کاال به پروسۀ توليد وارد . رقت انگيز تر ميکند

ھم نشأت گيريشان از پول به عنوان  ھمانقدرو به شکل کاال از آن خارج گردند،  شده
توليد اجتماعی بازی در بازھر چه نقشی که گردش . عملی ويژه، بيشتر نمايان ميشود

  .ميکند، بی اھميت تر باشد، ھمانقدر ھم ربا شکوفاتر ميشود
لی به مثابۀ ثروتی خاص توسعه می يابد، در رابطه با سرمايۀ ربايی اينکه ثروت ما    

ھر چه حجم توليد . ت پولی دارنداشکل مطالب ،نی است که تمام مطالباتشبدين مع
 {ر ھم آن دبيشتر به بازدھی ھای طبيعی، يعنی به ارزش مصرف، محدود باشد، ھمانق

  .در يک کشور بيشتر خود را توسعه ميدھد} سرمايۀ ربايی 
لی وت مااول اينکه بطور عموم، ثر: ندتا جاييکه ربا بصورت دوگانه عمل ميک    

مستقلی را در کنار آنچه تجار دارند، می سازد، و در ثانی اينکه شرايط کار را 
تصاحب ميکند، يعنی اينکه مالکان قديمی شرايط کار را به ورشکستگی ميکشاند، 

  .اھرم قدرتمندی در ايجاد پيش فرضھای سرمايۀ صنعتی ميباشد
  

  بھره در دوران باستان 
  

متی از وتحت آنچنان حک. منحصراً کشاورز بودند ،يتدر دوران باستان جمع»     
وجود داشته  ميتواند نوع سيستم فئودالی، تنھا معامالت ناچيز و لذا فقط سود ناچيزی

يک  در در ضمن. از اين جھت در دوران باستان، قوانين مخالف ربا ذيحق بودند. باشد
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آنگاه که به فقر  کشور کشاورز، به ندرت کسی محتاج به قرض کردن پول است، مگر
. درصد بود ١٠در زمان ھنريک ھشتم، بھره محدود به ... و تنگدستی کشيده شده باشد

درصد رساند؛ در  ۶چارلز دوم آنرا به ... درصد کاھش داد ٨ژاکوب اول آنرا به 
ر، قرض دھندگان پول در در آن ادوا... درصد کاھش داده شد ۵زمان ملکه آنا، به 

عی، ھر چند نه بطور قانونی، داشتند، و بدين سبب الزم بود حقيقت يک انحصار واق
در دورۀ ما اين نرخ سود . ھمانند ھمۀ انحصارگران تحت کنترل قرار گيرند  که آنھا

در آن دوره ھا نرخ بھره نرخ سود را تنظيم . است که نرخ بھره را تعيين ميکند
ست، تاجر می بايست نرخ اگر قرض دھندۀ پول نرخ بھرۀ بااليی به تاجر می ب. ميکرد

مبلغ زيادی پول بدين ترتيب می بايست از . سود باالتری را بر کاالھای خود ميکشيد
» گيلبارت،( «.جيب خريدار گرفته شده و در جيب قرض دھندۀ پول قرار داده شود

  ).١۶۵،١۶۴ص « تاريخ و پرنسيبھای بانکداری
سکۀ طال گرفته  ١٠} Leipzig{زيگام که اکنون ساالنه از ھر بازار اليپ يدهشن»     

را } Neuenberg{ برگ ؛ بعضی ھا بازار نوين a25   تا ١٠٠ھر از  ٣٠ميشود يعنی 
 تا؛ اينکه آيا اين صحت دارد ١٠٠تا از ھر  ۴٠ھم محسوب ميکنند، در نتيجه ميشود 

 ١٠٠ھر کس که ...  آخر و عاقبتش چه خواھد بود؟ ننگ برآن،. را من خبر ندارم
 ۴٠در بازار اليپزيگ داشته باشد، ساالنه } پول انگليس برابر با دو شيلينگ {فلورين

. بلعيدن يک رعيت يا يک شھروند در يک سالتا می ستاند، چيزيکه برابر است با 
تا ميگردد، و اين مطابق است با بلعيدن  ۴٠٠فلورين داشته باشد، ساالنه  ١٠٠٠اگر 

داشته باشد، ساالنه  ١٠٠٠٠اگر . يک ساليک شواليه يا يک نجيب زادۀ ثروتمند در 
اگر . ت ثروتمند را ببلعدنميگيرد و اين مانند آن است که در يک سال يک ک ۴٠٠٠

داشته باشد ھمانند آنچه تجار بزرگ می بايست داشته باشند، ساالنه  ١٠٠٠٠٠
اگر کسی . بر ميدارد که بمعنی بلعيدن يک شاھزادۀ ثروتمند در سال است ۴٠٠٠٠

ميگيرد و اين ھمانند آن است که ھر سال  ۴٠٠٠٠٠داشته باشد، ساالنه  ١٠٠٠٠٠٠
ميشود و نه  و از اين بابت ھيچ خطری نه متوجۀ زندگيش. يک پادشاه بزرگ را ببلعد

اريش می نشيند و سيب گالبی بريان ميکند؛ بخ ، کار نميکند، نزديکمتوجه اموالش
( «. ببلعد را سال تمام دنيا ١٠ر طول يعنی يک سارق رذل ميتواند در خانه بنشيند و د

سال «  An die pfarherrn wider den wucher zu predigen»اقتباس شده از
سال «  Bucher vom kaufhandler und wucher» چاپ اول >  ١۵۴٠
١۵۴٠ <Luthers werke, wittenberg  ١۵٣١٢، ص  ۶، بخش  ٨٩ .(  

  
  

                                                 
٢٥a

زيگ در اليپ.ازار اليپزيگ پرداخت گرددسکۀ طال به اين شرط که بھره در سه قسط در ب ١٠٠در اينجا اشاره شده است به وام  – 
                                                             .                                                                       ساالنه سه بازار بر پا ميشد
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ه دوانده بود که من ھيچ اميدی به بھبودی سال پيش، زمانيکه ربا چنان ريش ١۵»     
فراز شده از آن زمان به بعد آنچنان گردن . نمی ديدم، بر عليه آن دست به قلم بردم

است، که ديگر نه به عنوان يک نقص، معصيت يا ننگ، بلکه خود را ھمچون تقوای 
چه . دناب و شرافتی که برای مردم مرحمت و خدمت مسيحانه انجام ميدھد، می نمايان

( «.که ننگ به شرافت و نقص به تقوا تبديل شده استيد ھنگامنچيز ميتواند ياری ک
An die pfarherrn wider den wucher zu predigen. Wittenburg  

١۵۴٠.(  
  

 کارانِ کاسب ھا اولين بانکدارھای ما بودند،ذيھوديھا، لومباردھا، رباخواران و اخا»    
زرگران لندن به آنھا  ...بسختی کمتر از شنيع بودليه مان، خصوصيت شان وا مالی

جماعتی خيلی بد بودند، آنھا ... بانکداران اوليۀ ما ...  به عنوان يک گروه. ملحق شدند
بانکھا و بانکدارھا، » ھارد کستل،. د( «.انی سنگ دل بودندذحريص، اخا رباخوارانی

  )٢٠و  ١٩، ص ١٨۴٣چاپ دوم لندن 
بزودی مورد » )ايجاد يک بانک( «نشان داد } Venice{ نمونه ای که ونيز »    

تقليد قرار گرفت؛ ھمۀ شھرھای بندری و کالً تمام شھرھايی که توسط استقاللشان و 
بازگشت سفر . بازرگانی شان اسم و رسمی داشتند، اولين بانکھای خود را بنا نھادند

بار را مرسوم کرد؛ اين دادن اعت ،دريايی کشتيھايشان که اغلب دراز مدت بود، ناگزير
اين يک نکتۀ ( «.به دنبال آن معامالت با آن قاره تشديد شد و توسط کشف آمريکا

قراردادھای اجارۀ کشتی، پيش پرداختھای بزرگ را الزامی کرد، » ).اساسی است
 ١٣٠٨در . چيزيکه پيش از اين در دوران باستان در آتن و يونان وجود داشت

} انی آلمانی ھلندی بودنداتحاديۀ بارزگ شھرھايی که جزو{شھرھانسۀ
  )٢٠٣و  ٢٠٢ر، ھمان اثر، ص يآوگ. م(«.دارای شرکت بيمه بود} Bruges{بروگس

در ثلث آخرقرن عياش ھنوز تا چه اندازه دادن وام به مالکان زمين و کالً ثروتمندان    
جمله نزد شايع بود را ميتوان از س، پيش از تکامل سيستم اعتباری،، حتی در انگلي١٧

يافت که نه تنھا يکی از تجار برجستۀ }  Sir Dudley North{جناب دادلی نورت 
  :دوران خود نيز بود انگليس بلکه ھمچنين يکی ازبرجسته ترين اقتصاد دانان تئوريک

درصدش ھم به  ١٠از پولھايی که در اين کشور با بھره وام داده ميشوند، حتی »     
تری گاز اين طريق انجام ميدھند، نميرسد؛ اما بخش بزر که کسب و کارشان را یتجار

اشخاصی که بھر حال مالک زمين ھای  ۀاز آنھا برای تھيۀ اشياء تجملی و تقويت ھزين
بسياری اند اما پولھايشان را سريعتر از آنکه زمين ھا يشان ببار می آورند، خرج 

ترجيح ميدھند که ميکنند، قرض داده ميشوند؛ و چون ميلی برای فروش ندارند، 
و  ۶، ص ١۶٩١در مورد بازرگانی، لندن،  مباحثاتی( «.ان را به وثيقه بگذارنداموالش

٧(  
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  : ١٨در لھستان در قرن 
  

 عمدۀ آنھا، رباخواریِ  کار سفته ای عظيمی داشت اما پايه و ھدفِ  ورشو کسب و»     
درصد و باالتر، وام  ٨ه برای تھيۀ پولی که بتوانند به نجبای ولخرج ب. بانکدارانش بود

می گشتند و بدست می  شور به دنبال بروات معامالتی سفيدکبدھند، در خارج از 
برات گيران  اما برای که ھيچ پايه ای در تجارت کاال ندارند آوردند، يعنی آن برواتی

در خارج ھنوز قابل قبول بودند، تا زمانيکه وجوھی که از طريق اين سفته بازی 
به ھمين دليل ھم جريمۀ سنگينی را می پرداختند زمانيکه . نشوددند قطع بدست می آور
. ج( «.ورشو ورشکست ميشدندبانکداران بزرگ  ديگر و} Tepper{کسی مثل تپر

، ١٨٠٨، چاپ سوم، ھامبورگ «تجارت و غيره نمايش عملی تئوريک » بوش،. گ
  ).٢٣٣و  ٢٣٢جلد دوم، ص 

  
  کليسا می شد متيازاتی که از ممنوعيت بھره نصيبا

  
ک برای کمک به بيرون لگرفتن بھره را ممنوع کرده بود؛ اما فروش م ،کليسا»     

ه حتی تحويل دادن اين ملک به يک قرض کآمدن از موارد اضطراری ممنوع نبود؛ بل
پرداخت وام بدھکار انجام مين برای مدتی معين تا اينکه بازۀ پول به عنوان تضدھند
؛ قرض دھندۀ پول تا زمانيکه ملک را در تصاحب داشت نيز ممنوع نبود ،گيرد

... او قرض گرفته شده، بھره مند شود  ميتوانست از آن، به عنوان جبران پولی که از
منفعتھای بسياری از اين مشی بدست آوردند،  ،کليسا و يا کمونھا و اوقاف متعلقه خودِ 

" را در دستھايی که اين بخش عظيمی از ثروت ملی . بويژه در طی جنگھای صليبی
د، بخصوص چون يھودی ھا نمی توانستند ناميده می شدند، جمع کر"  دستھای مرگ

، از آنجاييکه تصاحب حق رھنی اينچنين ثابت را مشکل اين طريق ربا خواری کنند از
بدون ممنوعيت بھره، کليسا ھا و صومعه ھا ھرگز .... گه داشتبتوان مخفی ن

  ).۵۵ھمان اثر، ص ( « .شوند نميتوانستند آنچنان متمول
  

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

 کمونيستھای انقالبی

http://www.k-en.com  
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  ٣٧فصل  
  بخش ششم 

 تبديل سود اضافه به بھرۀ ارضی
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  کارل مارکس: سرمايه ٣٧جلد سوم، بخش ششم، فصل 
  سايت کمونيستھای انقالبی: تايپ و تنظيم

  فرخی .ف: مترجم
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  مقدمه
  

 ما فقط. راشکال مختلف تاريخی اش، خارج از محدودۀ اين اثر قرار داردتحليل مالکيت ارضی د
به مالک زمين  ،آفريده شده توسط سرمايهبه آن ميپردازيم که بخشی از ارزش اضافۀ  آنجايی ات

ً ھمانند مانوفاکتور، تحت حاکميت شيوۀپس ما فرض ميگيريم که . ميرسد توليد  کشاورزی دقيقا
کشاورزی توسط آن سرمايه دارانی اداره ميشود که اصوالً سرمايه داری قرار دارد يعنی اينکه 

که سرمايه شان و کار مزديی که تمايزشان از ديگر سرمايه داران فقط در آن عنصری است 
برای ما اجاره کنندۀ زمين، . توسط اين سرمايه بجريان می افتد، در آن سرمايه گذاری شده است

اين پيش فرض . گندم و غيره توليد ميکند، ھمانگونه که صاحب کارگاه نخ يا دستگاه توليد ميکند
شيوۀ { ستلزم اين است که آن م ،که شيوۀ توليد سرمايه داری به کشاورزی مستولی شده است

ه شرايط حاکم بر تمام حوزه ھای توليد و جامعۀ بورژوايی باشد، طوريک} توليد سرمايه داری
 يک حوزۀابت آزاد بين سرمايه داران، قابليت انتقال سرمايه ھا از الزمه اش نيز از جمله رق

. املشان موجود باشندتوليدی به ديگری، سطح مشابه ای از ميانگين سود و غيره در بلوغ ک
شکلی که از طريق تأثير شکل تاريخی ويژه ای از آن است،  لکيت ارضی مورد نظر ما،ما

از تملک فئودالی يا از  ل ياسرمايه و شيوۀ توليد سرمايه داری دگرگونی يافته است، حا
 کشاورزی خرده دھقانی که برای امرار معاش است، جاييکه تملک خاک و زمين به مثابۀ يکی

طی نافع برای کاميابی کنندۀ مستقيم و مالکيتش روی زمين به مثابۀ شرتوليد از شرايط توليدِ 
 بنا شده ھمانگونه که شيوۀ توليد سرمايه داری عموماً بر اين اساس. ش، تظاھر ميکندشيوۀ توليد
 رانھمانگونه نيز در کشاورزی زمين را از کارگ توليد کارگران از آنان سلب شود،که شرايط 

را تحت انقياد يک سرمايه دار، که کشاورزی را بدليل سود  کشاورزی سلب ميکند و آنھا
اين ايرادی کامالً نا بجاست، زمانيکه به ما  تحليل ما برایلذا . بجريان می اندازد، در می آورد

ضی و زراعت ھم وجود داشته و ھنوز ھم يشود که اشکال ديگری از مالکيت ارگوشزد م
دانانی شود که شيوۀ توليد سرمايه رادی فقط ميتواند شامل آن اقتصادنچنين اياي .موجود است

ی بلکه بشکل مقوله داری در کشاورزی و شکل مالکيت ارضی منطبق با آن را نه بشکل تاريخ
  .مورد بحث قرار ميدھند ،ھايی جاودانه
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ی آن ۀ ما کالً بررسمالکيت ارضی ضروری است زيرا وظيف ۀ شکل مدرنعبرای ما مطال
زی نشأت سرمايه در کشاور معينی است که از سرمايه گذاریِ  روابط توليدی و گردشیِ 

لذا ما خود را منحصراً به سرمايه . اھد بودما از سرمايه کامل نخو بدون اين، تشريح. ميگيرند
گذاری در کشاورزی واقعی محدود ميکنيم يعنی به توليد مھمترين محصوالت گياھی يی که 

وسيلۀ تغذيۀ  گندم را در نظر بگيريم زيرا کهما ميتوانيم . يق آنھا زندگی ميکنندجماعت از طر
يا بجای کشاورزی، معادن را، (اصلی در کشورھای مدرن سرمايه داری توسعه يافته است،

  .)زيرا قواعد برای ھر دو يکی است
که در توليد  ایه يمااسميت است که ثابت کرد که بھرۀ ارضی سر. آ ارزندۀ اين يکی از خدمات

و  گياھان رنگی و در پرورش خصوصِی دامديگر محصوالت کشاورزی از جمله الياف کتان، 
غيره سرمايه گذاری ميشود، از طريق بھرۀ ارضی حاصله از سرمايۀ گذاشته شده در توليد مواد 

نگرفته در اين زمينه انجام حقيقت از او به بعد ھيچ پيشرفتی در . تغذيه ای اصلی، تعيين ميگردد
بطور اخص مالکيت  ، به مطالعۀ}به آدام اسميت{ای ياد آوری ھر محدوديتی يا افزوده. است

از مالکيت ارضی، تا آنجاييکه  بدين جھت ما بطور خاص. ه در اينجامربوط  ميشود و ن
ارتباطی با توليد گندم نداشته باشد، بحث نخواھيم کرد، اما بايد فقط اينجا و آنجا برای روشن 

  .کينمه آن اشاره ی مطلب بساز
ره کرد که در لوای زمين، ما آب و غيره را نيز مشمول ميکنيم تا  امحض تکميل شدن بايد اش

  .آنجاييکه به عنوان ضمائم زمين، مالکی داشته باشند
به  ،نی از کرۀ خاکیيروی بخشھای مع ی مشروط به انحصار بعضی اشخاصمالکيت ارض

با بنابراين   ٢۶.است محروم سازی ديگران ، ودۀ شخصی آنھاعنوان قلمروی منحصر بفرد ارا
اين  ،يعنی ماديت يابیِ  ،اقتصادیِ  ارزشِ که  مسئله اين خواھد بود اين نکته ، مد نظر داشتن

يا سوء  با قدرت قانونی اين اشخاص برای استفاده .انحصار را بر پايۀ سرمايه داری تشريح کرد
ً به } قدرت{ اين  ده ازااستف. ھيچ چيز قطعی نشده استخاکی،  قطعه ای از کرۀاز استفاده تماما

حقوقی ھيچ چيز بجز  تظاھر خودِ . شرايط اقتصاديی بستگی دارد که مستقل از ارادۀ آنھاست آن

                                                 
٢۶

انسان به عنوان يک شخص ميبايست به خواسته } بر اساس آن { . ھيچ چيز نميتواند مضحک تر از بسط مالکيت ارضی خصوصی توسط ھگل باشد 
" اگر اين سرنوشت . اش به مثابۀ روح طبيعت خارجی، واقعيت ببخشد، و لذا بايد اين طبيعت را به عنوان مالکيت خصوصی به تصاحب خود در آورد

واقعيت بخشيدن به خود به مثابۀ يک شخص،  است ، يعنی انسان به عنوان يک شخص، پس پی آمد آن ميبايست اين باشد که ھر انسانی برای" شخص
از نظر ھگل يک رابطۀ معين اجتماعی نيست، بلکه رابطه  –محصولی بسيار مدرن  –مالکيت خصوصی آزاد بروی زمين . ميبايست مالک زمين باشد

دست ).  ٧٩، ص ١٨۴٠حق، برلين  ھگل، فلسفۀ( « حق تصاحب مطلق انسان بر ھمه چيز » ، « طبيعت» يست ما بين انسان به عنوان يک شخص و 
خودش مدعی مالکيت در مقابل ارادۀ ديگرانی شود که ھمچنين ميخواھند « ارادۀ » کم تا اين حد روشن است که يک شخص منفرد نميتواند از طريق 

در ضمن اين کامالً غير قابل تخمين . است سن اراده الزمبجز حُ برای اين منظور قطعاً چيزھای ديگری . خويشتن را با ھمان قطعه زمين جسميت ببخشند
محدودۀ تحقق بخشی اراده اش را در کجا ميخواھد قرار دھد، آيا موجوديت اراده اش در کل يک کشور خود را تحقق می بخشد، و يا « شخص» است که 

ھگل در اينجا نيز کامالً به تنگنا ] . ٨٠ص [.«برتری اراده اش را بر اشياء بارز گرداند» اينکه محتاج يکسری از کشور ھاست تا از طريق تصاحبشان
اين تصاحب از نوع کامالً ويژه ای است؛ من بيشتر از آنکه با بدن خود لمس کنم به تصاحب خود در نمی آورم، اما بالفاصله اين مطرح » . بر ميخورد

مينکه من چيزی را در تصاحب دارم، پس از اين جھت چيز لذا ھ. ميشود که اشياء خارجی گسترده ای بيشتر از آنکه من بتوانم در بر بگيرم، دارند
اما ).  ٩١،  ٩٠ص ( « . من تصاحب را بوسيلۀ دستم به مورد اجرا در می آورم، اما محدودۀ آن ميتواند گسترش يابد. ديگری نيز با آن در ارتباط است

ارادۀ من به عنوان روح، ميبايست خود را به آن محدود ميکرد، از  اين ديگری خود دوباره در ارتباط با چيز ديگری است و از اين جھت آن مرزی که
 وقتی که من چيزی را در تصاحب دارم لذا فکرم بالفاصله به اين می افتد که نتنھا آنچه که بال واسطه در تصاحبم است بلکه ھر آنچه که در» .بين ميرود

ص ( « .تعينات  خود را بعمل آورد، زيرا که از انديشه چيزی بيشتر از اين نتيجه نميشوددر اينجا حق مثبت بايد . ارتباط با آن است، متعلق به من است
است و ثابت ميکند که اين انديشه، که از ھمان ابتدا مرتکب اين اشتباه ميشود که يک نظريۀ « از جانب انديشه» اين يک اعتراف بسيارساده لوحانه ). ٩١

را در مورد تشکيل واقعی اين « ھيچ چيز » خص و مرتبط به جامعۀ بورژوايی است، را مطلق قلمداد کند، حقوقی راجع به مالکيت ارضی که بسيار مش
بعالوه ھمزمان اين اعتراف نيز در آن  نھفته است که با تغيير ملزومات اجتماعی يعنی ملزومات تکامل اقتصادی، . مالکيت ارضی درک نکرده است

  .يد تغيير کنندنيز ميتوانند و با« حق مثبت» تعينات
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اين معنی نميدھد که مالک زمين ميتواند ھر آنچه را که ھر صاحب کااليی با کااليش انجام 
به مالکيت خصوصی آزاد  تظاھر حقوقی مربوط -تظاھرروی زمينش انجام دھد؛ و اين  ميدھد،

در دنيای کھن تنھا در زمانی که نظم اجتماعی ارگانيک منحل ميشود و در جھان  –ارضی 
ضی جاھا توسط در آسيا اين تنھا در بع .توسعۀ سرمايه داری ظھور ميکند مدرن تنھا با

ديده شد که اين ) ٢۴جلد اول فصل ( در فصل مربوط به انباشت اوليه. اروپائيان وارد شده است
عنوان فقط ه از عملکردشان ب ليدکنندگان مستقيمآزادی تو به شيوۀ توليد چگونه از يک سو

سلب مالکيت زمين  به و از سوی ديگر )به شکل رعيت، سرف، برده و غيره ( منضمات زمين
ش شرط انحصار مالکيت ارضی در اين محدوده يک پي. مشروط است از توده ھای مردم

تاريخی است و اساس شيوۀ توليد سرمايه داری باقی خواھد ماند، درست ھمانند تمامی شيوه ھای 
اما آن شکلی از مالکيت ارضی . توليد قبلی که بر پايۀ استثمار توده ھا به اين يا آن شکل بودند

{ که با آن شکلی . که شيوۀ توليد سرمايه داری آغازين با آن روبرو ميشود، با آن توافق ندارد
 سرمايه درآوردنِ  انقيادِ  مطابقت دارد تازه توسط خودش با تحتِ }شيوۀ توليد سرمايه داری 

کشاورزی، ايجاد ميگردد؛ که از طريق آن ھمچنين مالکيت ارضی فئودالی، مالکيت طايفه ای يا 
وۀ د که با اين شينمالکيت خرده دھقانی با زمين مشترک، تبديل به آن شکل اقتصاديی ميشو

يکی از . صرفنظر از اينکه اشکال حقوقی شان چقدر با ھم متفاوتند ،درتوليدی مطابقت دا
بزرگترين دست آورد ھای شيوۀ توليد سرمايه داری اين است که از يک طرف کشاورزی را از 

تکراری نزد بخش کمتر تکامل يافتۀ جامعه به يک استفادۀ  يک پروسۀ صرفاً تجربی و مکانيکیِ 
دگرگون ميکند، البته تا آنجاييکه اين کالً } agronomy{ه برداری از زمينھرعلمی ب آگاھانه و

 را و اينکه آن از يک طرف مالکيت ارضی ٢٧.تحت روابط مالکيت خصوصی امکان پذير است
کامالً از روابط اربابی و رعيتی جدا ميکند و از طرف ديگر زمين را به مثابۀ شرايط کار کامالً 

مالکی که زمين برايش نمايندۀ چيزی نيست بجز  ند،ی و مالک زمين مجزا ميکاز مالکيت ارض
خراج پولی يی که او از بابت انحصارش ميتواند از سرمايه دار صنعتی، يعنی اجاره کننده 

بين {را قطع ميکند رابطه به آن حدی} توليد سرمايه داریشيوۀ { ]  آن و اينکه[ وصول کند؛ 
که مالک زمين ميتواند تمام عمرش را در قسطنطنيه زندگی کند ، }شرايط کار و مالکيت ارضی

بدين گونه مالکيت ارضی از طريق دور . حال آنکه مالکيت ارضی اش در اسکاتلند قرار دارد
ش را تزئينات و ارتباطات قديمی سياسی و اجتماعی اش، شکل خالص اقتصادی اانداختن تمام 

ھمانگونه که بعداً خواھيم ديد،  ،ۀ محتويات سنتی يی کهاندازی ھمپيدا ميکند، بطور خالصه دور
                                                 

جانسون اعتراف ميکنند که يک کشاورز واقعاً منطقی در ھمه جا با موانع فائق نيامدنی به . شيمی داناِن کشاورزِی بسيار محافظه کارھمچون ب   - ٢٧
ھمينطور ميکنند،  آن نويسندگانی که مدافعان قسم خوردۀ انحصار مالکيت خصوصی بروی کره خاکی اند نيز. شکل مالکيت خصوصی برخورد ميکند

يک ملت » او ميگويد،. بطور مثال آقای چارلز کمته که در يک کتاب دو جلدی دفاع از مالکيت خصوصی را به عنوان ھدف ويژۀ خود قرار داده است 
برای آن ھدفی بکار برده شود  نميتواند به آن درجه از رفاه و قدرت که مطابق با طبعش است برسد، مگر اينکه ھر قطعه از زمينی که او را تغذيه ميکند،

برای توسعه دادن ثروت خود بايد در صورت امکان يک اراده و از ھمه مھمتر اراده ای آگاه، . که به بھترين وجه با عاليق عمومی ھمخوانی داشته باشد
با تقسيم ... اما وجود يک چنين اراده ای. کنترل ھر تک قطعه ای از منطقۀ خود را در دست بگيرد و کاری کند که ھر قطعه در رفاه ھمگان شرکت کند

و با آن حقی که برای ھر صاحبی تضمين شده است که تقريباً به طور مطلق بروی ملکش اختيار .... زمين به قطعات خصوصی ناسازگار خواھد بود 
کمته و ديگران وقتی صحبت از  جانسون،)  ٢٢٨، ص  ١٨٣۴، پاريس  ١، جلد  Traite de la propriete .(«.  }ھم نا سازگار است{ داشته باشد 

اما وابستگی کاشت محصوالت يک . تناقض بين مالکيت و کشاورزی منطقی ميکنند تنھا لزوم زراعت خاک يک کشور به مثابۀ يک کل مد نظرشان است
توليد سرمايه داری که معطوف است به يعنی تمام روح  –کشاورزی ويِژه به نوسانات قيمت بازار و تغييرات مداوم اين کاشت با نوسانات قيمت 

با يک کشاورزی که ناچار به ادارۀ کليۀ انواع ملزومات دائمی زندگی برای زنجيرۀ پی در پی نسلھای انسانی است،  –نزديکترين منفعت پولی بالواسطه 
ت با مصلحت عمومی اداره ميشوند، يعنی درست وقتی که يک نمونۀ بارز آن جنگلھا ميباشند که تنھا گاه گاھی تا اندازه ای در مطابق. در تناقض ميباشد

.                                                                                                                      آنھا نه تحيت انقياد مالکيت خصوصی بلکه در تابعيت مديريت دولتی ميباشند



 4

شان در گرما گرم نبردشان بر عليه کيرمايه داران صنعتی و سخنگويان تئورتوسط خود س
 از طرفی منطقی کردن. و بی معنی ميخورند بی حاصل ھایزيادتمالکيت ارضی، برچسب 

عی امکانپذير ميکند و از طرف آنرا بصورت اجتماکشاورزی که برای اولين بار بکاراندازی 
اينھا بزرگترين کارھای شيوۀ توليد . مالکيت ارضی} ad absurdum{امعقولیِ ديگر کاھش ن
 کاملِ  با بينواسازیِ  مقدمتأ اين را نيز ،تھای تاريخی اشفھمانند ھمۀ ديگر پيشر. سرمايه داريند

  .توليد کنندگان مستقيم بدست می آورد
ع بپردازيم، برای اجتناب از سوء تفاھم، چند پيش اشارۀ ديگر الزم قبل از اينکه به خود موضو

  .است
 ند وکشتکاران واقعی کارگران مزدی ا :پيش شرطھای شيوۀ توليد سرمايه داری عبارتند از

زۀ ويعنی اجاره دار، که کشاورزی را تنھا به عنوان ح استخدام شده توسط يک سرمايه دار،
، گذاشتن سرمايه اش در قلمرو بخصوصی از توليد ه عنوانبسرمايه، برای  استثماری ويژه
 ثابتِ  ساالنه، مبلغ پولیِ  مثأل در موعدھايی مشخص، سرمايه دار اين اجاره دار. بکار می اندازد

يۀ پولی را می درست ھمانگونه که يک گيرندۀ وام، بھرۀ مشخصی از سرما( داد شده ای قرار
مورد استعمال اجاره دار، می پردازد تا برای  زمينِ  يعنی صاحبِ  ،زمين را به مالک) پردازد

اين مبلغ پولی بھرۀ . توليدی کسب اجازه کند بکار گيری سرمايه اش در اين حوزۀ مشخصِ 
يری، ماھيگ منطقۀ ارضی نام دارد، حال چه جھت زمين کشاورزی، زمين ساختمانی، معادن،

اخت ميشود که صاحب زمين قرارداداً تمام آن مدتی پرد یين براا. جنگل و غيره پرداخت گردد
لذا بھرۀ ارضی در اينجا آن شکلی است که مالکيت ارضی . زمين را به اجاره دار، اجاره ميدھد

در ضمن در . تحقق می بخشد، يعنی ارزش خود را افزايش ميدھدخود را بطور اقتصادی درآن 
قابل کيل ميدھند، با ھم و در ترن را تشاينجا ما ھمۀ آن سه طبقه ای را که چھار چوب جامعۀ مد

  .   کارگر مزدی، سرمايه دار صنعتی و مالک زمين -با ھم داريم
گذرا ھمانند بھسازی طبيعت چه د، به آن الحاق شود، سرمايه  ميتواند در زمين تثبيت گرد    
دائمی ھمانند کانالھای زھکشی، آبياری، ھموار سازی، ساختمان چه ايی، کود و غيره، يشيم
-la terre من در جايی ديگر اينچنين سرمايۀ الحاق شده به زمين را. رش دام و غيرهپرو

capital بھرۀ سرمايه ای که در زمين . در زمرۀ سرمايۀ ثابت قرار ميگيرد اين٢٨.خوانده ام
الحاق شده و بھسازی ھايی که آن از اين بابت به عنوان وسيلۀ توليد از سر ميگذراند، ميتواند 

اما  ٢٩رۀ ارضی را که اجاره دار به مالک زمين پرداخت ميکند، تشکيل دھد،بخشی از بھ
نميتواند بھرۀ ارضی واقعی را پايه گذاری کند که برای استفاده از زمين بھمين گونه پرداخت 

در يک بررسی . به حالت طبيعی اش باشد و چه زراعت شود} زمين {حال چه آن  ،ميگردد
ھای مالک زمين بتفصيل تشريح ضی بايست اين بخش از درآمدسيستماتيک در مورد مالکيت ار

اين . در اينجا ميتوان به چند کالم راجع به آن اکتفا کرد. و اين در برنامۀ ما جا ندارد گردد؛

                                                 
فقط بايد در زمينھايی که نقداً مبدل به وسيلۀ » . شده ام تفکيک قائل terre- capitalو   terre-matriereدر آنجا من بين . ١۶۵ص ، « فقر فلسفه» ـ ٢٨

فزوده شده باشد يعنی بدون اينکه توليد شده اند، سرمايه گذاريھای بيشتر انجام دھد تا سرمايۀ ارضی افزايش يابد، بدون آنکه از نظر مادی چيزی به زمين ا
سرمايۀ ارضی، سرمايه ايست ثابت، اما سرمايۀ .... سرمايۀ ارضی، به ھمان ناچيزی ابدی است که ھر سرمايۀ ديگر. گسترش ملکی صورت گرفته باشد

                                                                    >    ١٧٣-١٧۴ص  ۴رجوع شود به چاپ ديتز، جلد < « .ثابت نيز به ھمان شيوۀ سرمايۀ در گردش مستھلک ميشود

تواند ناپديد گردد مثالً ازطريق           زيرا اين بھره در بعضی شرايط توسط قوانين بھرۀ ارضی تنظيم ميگردد و لذا مي« ميتواند» من ميگويم  – ٢٩
  .رقابت از سوی اراضی با ثمر بخشی  طبيعی ايی باالتر
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 ً و  سرمايه گذاريھای موقتی که پروسه ھای عمومی در کشاورزی آنھا را بدنبال دارند، تماما
اين  سرمايه گذاريھا ھمانند کاشتن محض و . ميگيرند بدون استثناء توسط اجاره دار صورت

د و زمين را از ن، توليدش را افزايش ميدھ ٣٠دنبطور عموم باعث بھسازی خاک زمين ميگرد
زمانيکه زراعت کم و بيش بطور منطقی  ،ندنمنحصراً مادی به سرمايۀ ارضی مبدل ميکچيزی 

آنگونه که نزد  ،نميشودز زمين تقليل داده يعنی زمانيکه به يک يغماگری زمخت ا ،انجام ميگيرد
چيزيکه آقايان مالکين ارضی خود را قرداداً در مقابل آن بيمه  - برده داران قديمی آمريکايی بود

ارزشش  ،يک زمين زراعت شده از يک زمين زراعت نشدۀ با ھمان کيفيت طبيعی. ميکنند
دتی طوالنی تر مستھلک ميشوند و به سرمايه گذاريھای ثابت دائمی تر نيز که در م. بيشتر است

. زمين الحاق شده اند، اکثراً و در بعضی حوزه ھا عمدتاً توسط اجاره دار سرمايه گذاری ميشوند
و اين يکی از داليلی است که مالکين  -سر رسيد موعد زمانی قرارداد شدۀ اجارهاما ھمينکه 

وتاه تر کردن ھر چه بيشتر زمان ارضی ھمراه با تکامل شيوۀ توليد سرمايه داری تالش در ک
مادۀ  بھسازی ھای الحاق شده به خاک به عنوان خصائصی تفکيک ناپذير از -اجاره دارند
داد اجارۀ در قرار. مالک زمين در می آيندزمين، به مثابۀ مايملک به تصاحب  اصلی، يعنی

ھرۀ ارضی واقعی جديدی که فسخ ميکند، مالک زمين بھره ای را برای سرمايۀ الحاق شده به ب
می افزايد، حال چه او زمين را به ھمان اجاره کننده ای که بھسازی ھا را انجام داده و يا اينکه 

لذا بھرۀ ارضی اش باد ميکند؛ يا زمانيکه ميخواھد زمين را . اجاره دھد به اجاره دار ديگری
آن حاال باالتر رفته ارزش  -کمی پائين تر خواھيم ديد که قيمتش چگونه تعيين ميگردد -بفروشد
او زمين را به تنھايی نميفروشد بلکه ھمچنين زمين بھسازی شده، سرمايه ای که به زمين . است

 فنظر ازکامالً صر ــ اين يکی از رازھای. }ميفروشد را{، که برای او خرجی نداشتهالحاق شده
ھرۀ ارضی شان و افزايش ثروت مالکان ارضی، بادکردن مداوم ب واقعی ــ حرکات بھرۀ ارضیِ 

لذا آنھا . پولی امالکشان در رابطه با پيشرفت تکامل اقتصادی ميباشدتصاعد مداوم ارزش 
را به جيب شخصی شان می  آنھا ايجاد شده،که بدون دخالت  ،محصولی از تکامل اجتماعی

 اما اين ھمزمان يکی از. }برای بلعيدن ثمرات متولد شده{ fruges consumere natiــ  ريزند
ی است، زيرا اجاره دار از تمام بھبودی ھا و ھزينه ھايی عقالنبزرگترين مانع ھا ی کشاورزی 

ناب ميکند؛ و اين وضعيت که جريان بازگشت کاملشان در مدت اجاره اش ناممکن می نمايند اجت
چسب مانع می يابيم، ھم در قرن گذشته توسط جيمز آندرسون که را ما دوباره و دوباره با بر

 برزاز برجسته ترين و ھمزمان عمالً اجاره دار و يکی  مدرن بھره واقعی تئوری کاشف
مالکيت ارضی  خودمان توسط مخالفان وضعيت کنونیِ  شناسان زمان خود بود، و ھم در دورۀ 

  .  در انگلستان
، ١٨۶۵لندن » تاريخ تصدی ارضی بريتانيای کبير و ايرلند» در } A.A. Walton{والتن .آ.آ

 :ميگويد ٩۶و  ٩٧ورد در صمدر اين 
ھمۀ تالشھای سازمانھای متعدد کشاورزی در سراسر کشور جھت پيشرفت در بھبود » 

ً ملموس يا خيلی چشمگيری بدنبال نخواھد داشت تا زمانيکه اين عکشاورزی ھيچ نتيجۀ واق ا
زمين ک بھبودی ھا عمدتاً به معنی افزايش ارزش مالکيت ارضی و ھزينۀ اجارۀ باالتر بنفع مال

                                                 
  رجوع کنيد به جيمز آندرسون و کری – ٣٠
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اجاره داران بطور . اينکه وضعيت اجاره دار يا کارگر کشاورز را بھبودی بخشند بجای ھستند
ۀ  کشاورزی ميدانند که يک زھکشی مالک زمين يا عاملش و يا حتی رئيس اتحادي عموم، بخوبیِ 

خوب، کود فراوان و مديريت خوب ھمراه با افزايش استفاده از کار برای پاک کردن کامل و 
برای . د بدنبال خواھد داشتاده سازی زمين، نتايج بسزايی ھم در بھسازی زمين و ھم در توليآم

اقفند که صرفنظر تمام اينھا، ضمناً سرمايۀ قابل توجھی الزم است، و اجاره داران به اين و انجام
 قدر زمين را بھبود بخشند و ارزش آنرا افزايش دھند، دست آخر اين مالکاناز اينکه آنھا چ

عنی بھرۀ ارضی باالتر و افزايش ارزش ملکشان، بدست می بزرگترين منفعت را، يزمينند که 
مالکان ارضی و ( «آنھا به اندازۀ کافی زيرک ھستند که ببينند که اين سخن پردازان ... آورند

بدليل يک بی توجھی ساده از گفتن » )عامالنشان که در جشن ھای کشاورزی سخنرانی ميکنند
نھا بعمل می آورند، م بيشتر تمام بھبودی ھايی که آيعنی اينکه سھ - ه آنھا امتناع ميکنندچه چيز ب

ً به جيب مالکان ارضی ميرود ھرچه ھم که اجاره دار قبلی کشتزار را ...  دست آخر مطمئنا
بھبودی داده باشد، اخالف او پی خواھند برد که مالک ارضی ھميشه بھره را به نسبت افزايش 

  «.بدليل بھبودی ھای پيشين، افزايش خواھد داد ارزش زمين
در کشاورزی واقعی، اين پروسه ھنوز بوضوح آنچه که در استفاۀ زمين در ساختمان سازی 

بخش عمدۀ زمينھايی که در انگليس برای اھداف ساختمانی و نه ھمچون . اشدباست، نمايان نمي
در صورت امکان برای  سال و ٩٩مالک ارضی برای ملک مطلق بفروش ميرسند، توسط 

از انقضاء اين مدت، ساختمانھا ھمراه با خود زمين به  بعد. مدتی کوتاھتر اجاره داده ميشوند
  .مالک ارضی ميرسند

موظفند که در موعد انقضاء اجارۀ خانه را با وضعيت مناسبی تحويل » ] اجاره داران[ « آنھا» 
افی را تا سر رسيد موعد اجاره پرداخت مالک ارضی بزرگ دھند، بعد از اينکه بھرۀ ارضی گز

 موعد اجاره تا زمانيکه عامل يا بازبين مالک ارضی نيايد و خانه ات را بازرسی نکند. کرده اند
را در وضعيتی مناسب تحويل ميدھی، ھرگز بسر نميرسد، و پس از اين و مشاھده نکند که تو آن

حقيقت اين است که اگر اين سيستم .. . خود ميکند آن را تحويل ميگيرد و ضميمۀ امالک سرور
ساختمانی و ھمچنين اراضی برای مدت بيشتری اجازۀ عملکرد کامل پيدا کند، لذا تمام امالک 

تمامی انتھای غربی لندن، شمال . قلمروی پادشاھی در دستان مالکان ارضی بزرگ خواھند بود
ً منحصراً متعلق اند که } Temple Bar{و جنوب تمپل بار به نصف دوجين مالکان  تقريبا

ارضی بزرگ، به بھرۀ ارضی عظيمی اجاره داده ميشوند؛ و آنجاييکه موعد اجاره ھا ھنوز 
تقريباً ھمۀ تأسيسات . کامالً بسر نرسيده است، بسرعت يکی پس از ديگری انقضاء موعد ميشوند

بزرگ  اختاپوساندر دستان  ،باراندازی در شھرھای بندريمان از طريق ھمين پروسۀ غصب
  ).٩٣و  ٩٢ھمان اثر صفحۀ ( «.زمينی جمع شده اند

با کل جمعيت  ١٧۶١انگليس و ويلز در  تحت چنين شرايطی آشکاراست که زمانيکه سرشماری
نفر اعالم ميکند، لذا رابطۀ صاحبان با  ٣۶٠٣٢تعداد صاحبان خانه را  ٢٠٠۶۶٢٢۴بالغ بر 

خواھد گرفت، اگر صاحبان بزرگ را در  تعداد خانه ھا و جمعيت، کامالً صورت ديگری بخود
  .طرفی و صاحبان خرد را در طرف ديگر جا دھند

  زيرا که تفاوت بين بھرۀ ارضی و بھرۀ سرمايۀ ثابت الحاقی  - ١اين مثال تملک بناھا مھم است، 
                                                 

  -  leviathan  ترجمه شده است شده در انجيل قديم، در اينجا اختاپوساسم جانوری عظيم دريايی، اشاره.  *  
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بھرۀ . زمين که ميتواند افزوده ای به بھرۀ ارضی را تشکيل دھد را بوضوح نشان ميدھد
رمايه ای که اجاره دار در کشاورزی به زمين الحاق ميکند، بدست سرمايه سند ساختمانھا ھمان
تا زمانيکه قرار داد اجاره ادامه دارد، و خود  ،می افتد ساختمانی يا اجاره دار داللدار صنعتی، 

که ساالنه و در موعد مشخص برای استفاده از زمين بايد  ،بخود ھيچ ربطی به بھرۀ ارضی
الحاق شده به ھد که چگونه زمين ھمراه با سرمايۀ غيرزيرا نشان ميد -٢. ردپرداخت گردد، ندا

د و اينکه بھرۀ حاصل از آن باعث بادکردن بھرۀ ، آخرسر به تصاحب مالک ارضی در می آيآن
  .ارضی اش ميشود

گوی مالکيت ارضی در مقابل حملۀ اقتصاددانان ی نويسندگان، که يا به عنوان سخنبعض
» اينکه تالش دارند تا سيستم توليد سرمايه داری را به سيستمی از يا و يشوندبورژوازی ظاھر م

ن اقضات مبدل کنند، مانند کری، سعی کردند که بھرۀ ارضی را، يعنی بيابجای تن« ھماھنگی ھا
از اين طريق تضاد بين . ويژۀ اقتصادی برای مالکيت ارضی را، با بھره يکسان جلوه دھند

ر عمومی انظادر آن زمان مالکيت ارضی در . محو خواھد شد اراند مالکان ارضی و سرمايه
شکل ابتدايی و قابل احترام مالکيت خصوصی بود، در حاليکه بھرۀ سرمايه بعنوان ربا ھنوز

و ديگران بدين ترتيب بھرۀ } Locke{، لوک}Dudley North{دادلی نرت. تقبيح ميشد
معرفی ميکردند، ھمانگونه که سرمايه را به مثابۀ شکلی مشابه با بھرۀ ارضی 

گذشته از اين که بھرۀ   -.وجود بھرۀ ارضی نتيجه ميگرفت زاتوجيه بھره را }Turgot{گترتو
ارضی بدون بھرۀ سرمايۀ الحاق شده در زمين، بطور خالص امکان وجود دارد و موجود ھم 

ھا بھرۀ سرمايۀ ھست، اين نويسندگان متأخر فراموش ميکنند که مالک ارضی از اين طريق نه تن
غير را که برايش خرجی نداشته، بدست می آورد، بلکه حتی مضاف بر آن اين سرمايۀ ديگری 

ً کسب ميکند توجيه مالکيت ازضی، ھمانند توجيه تمام ديگر اشکال مالکيت در . را نيز مجانا
تاريخی  یمحدودۀ يک شيوۀ توليد مشخص، اين است که خود شيوۀ توليد يک ضرورت گذرا

ھر چند . ، و لذا ھمين ھم برای تمام روابط توليدی و مبادله ای ناشی از آن نيز صادق استاست
که بعداً ھم خواھيم ديد، که مالکيت ارضی خود را از ديگر که اين درست است، ھمانگونه 

اشکال مالکيت بدين نحو تفکيک ميکند که آن در مرحلۀ معينی از تکامل، حتی از منظر شيوۀ 
  .ه داری، زائد و مضر پديدار ميگرددتوليد سرماي

ده بھرۀ ارضی در شکلی ديگر ميتواند با بھره اشتباه گرفته شده و لذا خصوصيت ويژه اش نادي
پولی معينی را بخود ميگيرد که مالک ارضی ساالنه از  بھرۀ ارضی شکل مبلغ. گرفته شود

معينی  ه ھر درآمد پولیِ ديديم که چگون. اجاره داران قطعه ای از کره خاکی بدست می آورد
، يعنی به عنوان بھره ای از يک سرمايۀ تصوری }Capitalised{ميتواند تبديل به سرمايه شود

درصد باشد، درآن صورت يک بھرۀ ارضی ساالنه  ۵اگر مثالً نرخ بھرۀ متوسط . تلقی گردد
ه اينچنين بھرۀ ارضی يی ک. محسوب گردد£  ۴٠٠٠ميتواند به مثابۀ بھرۀ يک سرمايۀ £  ٢٠٠

است که  }category{تبديل به سرمايه شده، متشکل از قيمت خريد يا ارزش زمين، يک مقوله 
و درست ھمانند قيمت کار، غير منطقی است، از آنجا که زمين } Prima Facie{بديھی 

اما از سوی ديگر پشت اين شکل نامعقول يک رابطۀ . محصولی از کار نبوده و ارزش ھم ندارد
برای £ ٢٠٠بخرد که بھرۀ ارضی ساالنه  یاگر سرمايه داری زمين. اقعی پنھان استتوليدی و
را دريافت ميکند، درست £  ۴٠٠٠درصد از  ۵ بدھد، لذا او بھرۀ ساالنۀ ميانگين£  ۴٠٠٠
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ھمانگونه که اگر او اينھا را در اوراق بھره آور سرمايه گذاری ميکرد يا اينکه مستقيماً آنھا را با 
تحت  .ميباشد£  ۴٠٠٠درصدی يک سرمايۀ  ۵اين ارزش افزايی . د وام ميداددرص ۵بھرۀ 

سال از طريق اين درآمد ھا، قيمت خريد ملکش را جبران  ٢٠چنين شرايطی او ميتواند در طول 
درآمد  ــ در انگليس قيمت خريد برای امالک بدين ترتيب از روی تعداد سال. کرده باشد

}year’s purchase {يل به سرمايه بيان ديگری است برای تبد ه تنھاردد، چيزی کمحاسبه ميگ
بھرۀ ارضی يی که } قيمت خريد{ اين در حقيقت نه قيمت خريد زمين بلکه . شدن بھرۀ ارضی

 اين تبديل به سرمايه شدنِ . اول محاسبه شده است، ميباشد که از روی نرخ بھرۀ متدتحويل ميدھد
در حاليکه بھره بر عکس نميتواند از روی تبديل به بھره را پيش شرط دارد،  ،ضمنبھره، در

ً آن قل از فروتمس ،وجودش. خودش توضيح داده شده و نتيجه گردد سرمايه شدنِ  ش، ترجيحا
  .آن حرکت ميشود پيش فرضی است که از

ميزان ثابتی فرض کنيم، لذا قيمت زمين ميتواند  پس چنين نتيجه ميشود که اگر بھرۀ ارضی را
اگر نرخ بھرۀ . افزايش يا کاھش پيدا کنده که نرخ بھره افزايش و کاھش می يابد، بالعکس آنگون

بيانگر ارزش £  ٢٠٠درصد تنزل کند، در نتيجه يک بھرۀ ارضی ساليانه  ۴به  ۵عمومی از 
خواھد بود، و لذا قيمت ھمان قطعه زمين از £  ۴٠٠٠بجای £  ۵٠٠٠افزودۀ يک سرمايۀ 

خالف اين در مورد . خواھد يافت افزايش ٢۵ال درآمد به س ٢٠يا از £  ۵٠٠٠به £ ۴٠٠٠
بھرۀ ارضی مستقل  اين تحرکی است در قيمت زمين که از تحرکات خودِ . صادق است آن عکس

که نرخ سود تحت اما از آنجا که ما ديديم . است و فقط از طريق نرخ بھره تنظيم ميگردد
ين نيز نرخ بھره تا زمانيکه از طريق نرخ ايل به نزول دارد، و ھمچنمپيشرفت تکامل اجتماعی ت

تأثير نرخ سود، در نتيجۀ رشد  من ديديم که نرخ بھره، جدا ازسود تنظيم ميگردد، و در ض
سرمايۀ پولی استقراضی، تمايل به کاھش دارد، در نتيجه قيمت زمين تمايل به افزايش دارد، 

که بھرۀ ارضی جزئی از  ،حتی مستقل از تحرکات بھرۀ ارضی و قيمت محصوالت کشاورزی
  .آن است

 - برای خريدار زمين به خود ميگيرد رۀ ارضی با آن شکلی از بھره، که آنبھ اشتباه گرفتن خودِ 
بايد ھم که به نتيجه  - اشتباه گرفتنی که نتيجۀ کمال عدم شناخت از ماھيت بھرۀ زمين ميباشد

ھای قديمی به عنوان شکل از آنجاکه مالکيت ارضی در تمام کشور. گيريھای پوچ ختم شود
ً ممتازی از مالکيت و  خريد آن بمثابۀ سرمايه گذاريی بسيار مطمئن محسوب ميگردد، لذا ضمنا

ً نازلتر از ديگر سرمايه گذاريھايی  نرخ بھره ای که بھرۀ ارضی با آن خريداری ميشود غالبا
درصد  ۴ر زمين فقط طوالنی تری انجام ميگيرند، به نحوی که مثالَ خريدا ميباشد که در مدت

درصد کسب  ۵از قيمت خريدش را بدست می آورد، در حاليکه او ميتواند برای ھمان سرمايه 
کند، يا چيزی که ھمان معنی را ميدھد، يعنی او سرمايۀ بيشتری برای بھرۀ ارضی ميپردازد تا 

از  .اختی ديگری می پردرآمد پولی ساالنه در سرمايه گذارآنچه که می بايست برای ھمان د
ً بدش در مورددر اثر } Thiers{اينجا آقای تيرز  چاپ شده از روی (  La Propriete تماما

چنين نتيجه ميگيرد ) بر عليه پرودون در مجمع ملی فرانسه ايرد کرد ١٨۴٨سخنرانی يی که در 
  .که بھرۀ ارضی پائين است، در حاليکه اين فقط ثابت ميکند که قيمت خريد آن باالست

به عنوان قيمت يا ارزش زمين ظاھر ميشود و  ،مبدل به سرمايه شده ته که بھرۀ ارضیِ اين نک
زمين بدين ترتيب ھمانند ھر کاالی ديگری خريد و فروش ميشود، برای بعضی مدافعان آن به 
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چرا که خريدار ھمانند ھر کاالی  ،عنوان دليلی برای حقانيت مالکيت ارضی عمل ميکند
به  می پردازد و بخش بزرگتر مالکيت ارضی از اين طريق دست  ديگری، معادلی برای آن

پس اگر چنين باشد، لذا ھمين دليل ميتواند برای حقانيت بخشيدن به برده داری . دست شده است
{ استفاده شود، زيرا که برای برده داری که برای برده پرداخت کرده، منفعت حاصل از کارش 

اينکه حقانيت وجود بھرۀ ارضی . ه در خريدش گذاشته استتنھا بھرۀ آن سرمايه ايست ک} برده
ريد و فروشش نتيجه گرفته شود، کامالً مثل اين است که وجودش از طريق وجودش توجيه از خ
  .گردد

يعنی شکل اختصاصی و مستقل ماليکت  -ھمانقدر که برای يک آناليز علمی از بھرۀ ارضی
است که آنرا بطور خالص و بدور از تمام مھم  -ارضی بر اساس شيوۀ توليد سرمايه داری

اضافاتی که باعث تحريف و ابھام آن ميشوند بررسی کرد، ھمانقدر ھم از سوی ديگر برای 
علی درک اثرات عملی مالکيت ارضی و حتی برای داشتن فھم تئوريک از انبوه حقايقی که  

مثابۀ اشکال بروز بھرۀ ارضی در تناقضند با اين حال به  با مفھوم و ھستی بھرۀ اينکه رغم
اختالالت تئوری از آنھا نشأت که اين  رضی تضاھر ميکنند، مھم است که آن عناصری،ا

  .را شناخت ،ميگيرند
طبيعتاً در عمل ھر چه که به شکل پول کرايه توسط اجاره دار به مالک زمين جھت کسب اجازه 

ز اينکه اين باج صرفنظر ا .بشکل بھرۀ ارضی جلوه ميکند برای کاشت زمين پرداخت ميگردد،
ايی تشکيل شده و از چه منابعی سر چشمه گرفته باشد، با اين حال اين را با و خراج از چه اجز
اشتراک دارد که انحصار بر قطعه ای از کره خاکی اين باصطالح مالک بھرۀ ارضی واقعی 

بھرۀ ارضی واقعی  آن با. زمين را قادر ميسازد که اين باج را وصول کرده و ماليات وضع کند
 ،اين را مشترک دارد که قيمت زمين را تعيين ميکند که ھمانطور که در باال ھم نشان داديم

 .چيزی نيست بجز درآمد مبدل به سرمايه شده ای برای اجاره کردن زمين
قبالً ديده شد که بھرۀ سرمايۀ الحاق شده به زمين ميتواند اينچنين جزء خارجی ای از بھرۀ 

تشکيل دھد، جزئی که با توسعۀ تکامل اقتصادی می بايد افزودۀ مدام افزايش يابنده ای ارضی را 
اما صرفنظر از اين بھره ، امکان دارد که پول اجاره به . را به کل بھرۀ يک کشور تشکيل دھد

قسمی و در برخی موارد کامالً، يعنی در موارد فقدان کامل بھرۀ ارضی واقعی و لذا بی ارزشی 
د معمولی و يا از ھر دو در خود پنھان يی يا از سود متوسط يا از کار مزمين، کسرواقعی ز

اين بخش چه از سود باشد و چه از کارمزد، در اينجا به شکل بھرۀ ارضی تظاھر . داشته باشد
ميکند، زيرا آن بجای اينکه ھمانطور که معمول است بدست سرمايه دار صنعتی يا کارگر مزدی 

از نظر اقتصادی، نه اين و نه آن . پول اجاره به مالک زمين پرداخت ميگرددبيافتد، به شکل 
ھيچکدام بھرۀ ارضی را تشکيل نميدھند؛ اما در عمل درآمدی را برای مالک زمين تشکيل بخش 

زايی اقتصادی انحصارش، درست ھمانگونه که بھرۀ ارضی واقعی برای او ميدھد، ارزش اف
  .قيمت زمين تعيين کننده است که اين آخریھمانقدر برای  آن و عمل ميکند

ما در اينجا از آن شرايطی سخن نميگوييم که در آن بھرۀ ارضی، يعنی مترادف مالکيت ارضی 
ً موجود است بدون اينکه خود شيوۀ توليد سرمايه داری  در شيوۀ توليد سرمايه داری، رسما

ر صنعتی باشد يا بدون اينکه نوع موجود باشد، يعنی بدون اينکه اجاره دار خود يک سرمايه دا
اجاره دار در اينجا معموالً . مورد مثالَ در ايرلند چنين است. کسب و کارش سرمايه دارانه باشد
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لب نه تنھا بخشی اره به مالک زمين پرداخت ميکند اغآنچه که او به مثابۀ اج. خرده دھقان است
ار کار خود، محق بر آن است، بلکه از سودش، يعنی کار اضافه اش که او به عنوان صاحب ابز

، بخشی از کار مزد معمول را که او تحت شرايط ديگر با ھمين ميزان کار ميتوانست کسب کند
ً ھيچ کاری برای بھبودی زمين انجام نميدھد، . را جذب ميکند مالک زمين که در اينجا مطلقا

الحاق کرده است، نيز از او ضمناً سرمايۀ کوچک او را، که او غالباً از طريق کارش در زمين 
داد، با اين تفاوت رباخوار تحت ھمين شرايط انجام خواھد  درست ھمانگونه که يک - سلب ميکند

ادامه دار،  اين چپاولِ . د، سرمايه اش در مخاطره می باشکه ربا خواردست کم در حين اجرا
 ً راجع به اين است که موضوع مجادلۀ مربوط به قانونگذاری ارضی ايرلند می باشد، که اساسا

مالک ارضی ای که اجاره دارش را اخراج ميکند، وادار شود که تاوان بھبودی ھايی که او در 
  .زمين انجام داده است يا سرمايه ای که به زمين الحاق کرده است بدھد

  :عادت داشت که عيب جويانه در اين مورد چنين جواب دھد }Palmerston{پالمرستون
  «.مجلس مالکان ارضی استاين مجلس عوام » 

در کشورھای ما راجع به آن شرايط استثنايی ھم صحبت نمی کنيم که مالک ارضی در آن، حتی 
بسيار باال را که ھيچ ارتباطی ھم با  با توليد سرمايه داری، قادر است که وجه اجاره ایِ 

به کارگران برای مثال اوضاع اجارۀ قطعات کوچک زمين . محصول زمين ندارد، بزور بستاند
ننی در رای باغھای کوچک يا برای زراعت تفکارخانجات در مناطق صنعتی انگليس، يا ب

  ).«گزارشات بازرسان کارخانه ھا» .(اوقات فراغت، اينچنين است
در بين اجاره . ما از بھرۀ ارضی در کشورھای با توليد پيشرفته سرمايه داری صحبت ميکنيم

ايه داران کوچک يافت ميشوند که از طريق تربيت، تحصيل، داران انگليسی مثالً يکسری سرم
سنت، رقابت و شرايط ديگر مقدر و مجبور به سرمايه گذاری در کشاورزی بمثابۀ اجاره دار 

اينھا ناچارند که به کمتر از ميانگين سود قناعت کنند و سھمی از آن را به عنوان بھرۀ . شده اند
ن تنھا شرطی است که تحت آن آنھا اجازه می يابند که اي. واگذار کنند به مالک زمين ارضی

از آنجا که مالکان ارضی در ھمه . سرمايه شان را در زمين، يعنی در کشاورزی، بکار بياندازند
جا و در انگلستان به شدت بر قانگذاری تأثير دارند، ميتوانند از آن بھره برده و به تمام طبقۀ 

نان که بنابر توافق بر کل کشور يک ماليات  - ١٨١۵نون غالت و مثالً قا اجاره داران تعدی کنند
تداوم وجه اجاره ای که در طول جنگ ضد  ،بی مصرف اعمال گرديد تا برای مالکان ارضیِ 

فی الواقع اين تأثير را داشت که  -را تضمين نمايد ،حد افزايش يافته بود بيش از نیبژاکو
رزی يمتھای محصوالت کشاو، قصول ساليانۀ خوبصرفنظر از چند مورد کامالً استثنايی با مح

ً در صورت واردات آزادانه غله به آن سطح  را در باالی آن سطحی نگه ميداشت که آنھا اجالتا
اما آنھا اين نتيجه را که قيمتھا را در آن سطحی که از جانب مالکان ارضی . فرو می افتادند

گه دارند، از اين طريق بدست نياوردند که قانونگذار به عنوان قيمتھای معمول حکم شده بود ن
اما قراردادھای اجاره . تعيين کرده باشند ،غله از خارج مرز قانوناً تعيين شده ای برای واردات

ھمينکه اين جو خيالی می شکست، . در جوی ايجاد شده توسط اين قيمتھای معمول بسته شدند
ھمان اندازۀ نوع قديمی اش تجلی ای قانون جديدی با قيمتھای معمول جديد درست ميشد که ب

تا دھۀ  ١٨١۵اجاره داران از اين طريق از . سترون از قوۀ مخيلۀ مالک ارضی طمعکار بود
ا موضوع مطرح در مورد گرفتاری ھای کشاورزی در تمام و از ھمينج. فريب داده شدند ١٨٣٠
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ل کامل از اجاره داران و از ھمينجا ھم سلب مالکيت و تباھی يک نس. }ناشی ميشود{ اين دوره 
   ٣١.و جانشينی آنھا توسط طبقه ای جديد از سرمايه داران در ھمين دوره

واقعی کارگر کشاورزی به  مزدتر و مھمتر اين است که کار ومیبھر شکل واقعيتی بسيار عم
زير سطح متوسط معموليش کشيده شد، طوريکه بخشی از کارمزد از کارگر گرفته ميشود؛ اين 

ھزينۀ اجاره را تشکيل ميدھد و لذا تحت پوشش بھرۀ ارضی، بجای کارگر به جيب قسمی از 
مثالً در انگليس و اسکاتلند، باستثناء تعدادی شھرستان که در . مالک ارضی سرازير ميشود

گزارش کميته ھای تحقيقی . مناطق مساعدی واقع شده اند، مورد بطور عموم چنين است
 -وانين غله به اجرا گذاشته شدکه در انگليس قبل از تصويب قپارلمانی راجع به سقف کارمزد 

ً کامالً بھره برداری نشده ترين ترين کنون با ارزشتا مساعدت ھا به تاريخ کارمزد در  و تقريبا
آريستوکراسی و بورژوازی انگليس برای خود  که است و ھمزمان قاپوقی ميباشد ن نوزدھمقر

نشان ميدھند که نرخھای باالی بھرۀ ارضی و مترادف با آن  بوضوح و بدون  شبھه -بپاداشته اند
افزايش در قيمت زمين در طی جنگ ضد ژاکوبنی به قسمی فقط بدليل کاھش کارمزد و حتی به 
پائين تر از حد اقل فيزيکی کشاندن آن بود، يعنی اينکه بخشی از کار مزد معمولی تسليم مالکان 

ھش بھای پول، اجرای قانون فقرا در بخشھا و مناطق شرايط مختلفی از جمله کا. ارضی ميشد
اين عمل را ھمزمان با موقعی که درآمدھای اجاره داران بسيار افزايش  ،کشاورزی و غيره

آری، يکی از داليل اصلی . و ثروت افسانه ای به مالکان ارضی رسيد، امکان پذير کرد يافت
و ھم از جانب مالکان ارضی، اين  مطرح کردن گمرک روی غالت، ھم از جانب اجاره داران

اين وضعيت  .غير ممکن بود بطور فيزيکی بود که کاھش بيشتر کارمزد کارگران کشاورزی
تغيير زيادی نکرده است، و در انگليس ھمچون تمام ديگر کشورھای اروپايی حاال ھمانند سابق 

  }Shaftesbury{یزمانيکه کنت شافتسبور. قسمی از کارمزد معمولی وارد بھرۀ ارضی ميشود
سابق، يکی از آريستوکراتھای انسان دوست ، چنان از اوضاع کارگران  }Ashley{لرد اشلی

ساعت به مثابۀ سخنگوی آنان در  ١٠خانجات انگليس بشدت متأثر شده بود و در آژيتاسيون رکا
ر مربوط پارلمان عمل کرد، سخنگوی سرمايه داران صنعتی به عنوان انتقام اقدام به انتشار آما

 ١رجوع کنيد به جلد ( به دستمزد کارگران کشاورزی در روستاھايی زد که متعلق به او بود
؛ اين بوضوح نشان ميداد که بخشی از بھرۀ )انگليس پرولتاريای کشاورزی:  e، ۵، ٢٣فصل 

ارضی اين انسان دوست منحصراً از چپاولی تشکيل شده بود که اجاره دارانش از کارمزد 
اين انتشار ھمچنين از اين زاويه ھم جالب توجه . شاورزی برای او بعمل ميآوردندکارگران ک

است که حقايق محتوی آن جسورانه ميتوانند خود را در کنار بدترين افشاگريھايی که کميته ھا 
افزايش موقتی را در دستمزد  ،ھرگاه شرايط. کردند جايگزين نمايند ١٨١۵و  ١٨١۴در 

ميکند، داد و فغان اجاره داران شنيده ميشود که افزايش کارمزد به  کارگران کشاورزی تحميل
غير ممکن خواھد بود و  آنگونه که شامل حوزه ھای ديگر صنعتی ميشود، کامأل ،سطح معمولی

اين محتوی . مگر اينکه بھرۀ ارضی ھمزمان کاھش داده شود ،باعث ورشکستگی آنھا خواھد شد
اسم بھرۀ ارضی، قسمی از کارمزد را کسر کرده و آنرا به اين اعتراف است که اجاره داران ب

                                                 
اين برای اجاره . بھر حال قوانين غله قيمتھا را ھميشه در سطحی مصنوعاً باال نگه ميداشت.  Anti-corn low prize-essays رجوع کنيد به  –  ٣١

آنھا از اين وضعيت ايستا که گمرک حمايتی، گروه وسيعی از اجاره داران را که با يا بدون دليل به قيمت ميانگين . داران با وضع بھتر مناسب بود
  .دند را درآن نگه ميداشت، سود می بردنداستثنايی اعتماد ميکر
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بطور مثال در انگليس کارمزد کارگران  ١٨۵٩تا  ١٨۴٩از . مالکان ارضی می پردازند
مھاجرت از ايرلند : زراعی به پيرو تصادف اوضاعی خطير افزايش يافت، اوضاعی از جمله

ذب شديد جمعيت روستا از جانب که دسترسی به کارگران کشاورزی از آنجا را کاھش داد؛ ج
( کارخانجات صنعتی؛ تقاضای جنگ برای سرباز؛ مھاجرت عظيم به استراليا و اياالت متحده 

باستثنای برداشت محصول بد ازسال . ، و شرايط ديگری که اينجا جای ذکرشان نيست)کاليفرنيا
. درصد کاھش يافت ١۶، متوسط قيمت گندم در اين دوره ھمزمان با بيشتر از ١٨۵۶ تا ١٨۴۵

در چند مورد موفق به اينکار شدند اما بطور . اجاره داران برای کاھش بھره بانگ برآوردند
آنھا به پائين آوردن ھزينه ھای توليد پناه بردند، از . ميانگين موفق به کسب اين تقاضايشان نشدند

دی جايگزين اسبھا جمله از طريق وارد کردن زياد موتورھای بخار و ماشينھای جديد که تا ح
شدند و آنھا را از اقتصاد بيرون راندند، اما تا حدی ھم از طريق اخراج کارگران روزمزد 

و اين . زراعی باعث ايجاد يک اضافه جمعيت مصنوعی و لذا کاھش جديدی در دستمزد شدند
غم کاھش معمولی نسبی جمعيت روستايی در اين دھه در مقايسه با رشد کل جمعيت و لی رع
  ٣٢ .کاھش مطلق جمعيت روستايی در بعضی بخشھای کامالً کشاورزی بوقوع پيوست رغمی لع

به  ١٨٨۴که در آن زمان در کمبريج پروفسور اقتصاد سياسی بود و در } Fawcett{فاوست 
  : اينچنين گفت ١٨۶۵اکتبر  ١٢عنوان وزير ادارۀ پست وفات يافت، در کنگرۀ علوم اجتماعی 

کارگران زراعی شروع به مھاجرت کردند و اجاره داران شروع به شکايت کردند که آنھا » 
قادر به پرداخت آنچنان بھرۀ بااليی که عادت به پرداخت آن داشتند نيستند، زيرا کار به عنوان 

  .«پی آمد مھاجرت گرانتر شده بود
ً با کارمزد نازل منطبق  و تا آنجا که . گرفته شده استدر اينجا نيز بھرۀ ارضی باال مستقيما

افزا می باشد، لذا افزايش ارزش زمين  ــ بھرۀ ارضی ميزان قيمت زمين مشروط به اين شرايطِ 
  .منطبق با کاھش ارزش کار خواھد بود، لذا بااليی قيمت زمين با نازلی قيمت کار

  .ھمين نيز برای فرانسه صادق است
ن، شراب، گوشت، سبزيجات و ميوه از يک سو اجاره بھا افزايش می يابد زيرا قيمت نا» 

اگر انسانھای مسن حساب . افزايش می يابد و قيمت کار از سوی ديگر بال تغيير باقی ميماند
را تقريبا به صد سال قبل ميرساند، در نتيجه در خواھيم  والدينشان را بررسی کنند، چيزی که ما

ً با آنچه که امروزيافت که قيمت يک روز کار در مناطق کشاورزی آنزما ھست  ن فرانسه دقيقا
. چه کسی قربانی اين تغيير است...  زمان تا بحال سه برابر شدهقيمت گوشت از آن. يکسان بوده

افزايش ... آيا آن متمولی است که صاحب زمين اجاره شده است يا آن فقيری که آنجا کار ميکند؟
   Du mecanisme de la societe en.(اجاره بھا نشانی از يک مصيبت عمومی است

France et Angleterre  توسطM Rubinchon    ١٠١، ص  ١٨٣٧، چاپ دوم، پاريس.(  
  :سود ميانگين و از سوی ديگر از کارمزد ميانگين از به مثابۀ کسریِ  از يکسو ی از بھرهلمثا

                                                 
٣٢

خطابه ای که در انجمن ھنری لندن ايراد شد و بر اساس « نيروھای مورد استعمال در کشاورزی»  ،} John C. Morton{مرتنجان، س، ــ  
  .ار داشتبخش انگليسی جمع آوری شده بود قر٣۵بخش اسکاتلندی و  ١٢اجاره دار در  ١٠٠مدارک معتبری که از تقريباً 
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ر که در باال از او نقل و قول شد، عامل ارضی و مھندس کشاورزی، ميگويد که  د مرتن
بسياری مناطق مشاھده شده است که بھره برای زمينھای اجاره ای بزرگ کمتر از کوچکتر 

  ھاست، زيرا 
دودی از اجاره داران از اولی ھاست و چون فقط تعداد مع رقابت معموالً برای آخريھا بيشتر»

کوچک قادرند که توجه شان را معطوف کسب و کارھای ديگری بجز کشاورزی کنند، لذا 
ن از بدست آوردن پيشه ای مناسب در بسياری از موارد آنھا را به پرداخت بھره ای تشويشا

، لندن « منابع ملکی» .مرتن. جان( « . باالتر از آنچه که منطق شان حکم ميکند، ميکشاند
 ).١١۶، ص ١٨۵٨

اين اختالف ميبايستی که بتدريج در انگليس ناپديد شده باشد؛ از منظر او دليل اساسی اين 
ً طبقۀ اجاره داران کوچک ميباشدمھ ھمين مرتن مثالی می آورد که بوضوح نشان . اجرت دقيقا

اجاره دار و از آن ھم مطمئن تر کار مزد کسانی که او بکار  ميدھد که چگونه کسر دستمزد خودِ 
 ٨٠تا  ٧٠اين در مورد اجاره ھای به وسعت کمتر از . ميگمارد در بھرۀ ارضی وارد ميگردد

که نميتوانند يک خيش دو اسبی را در بر بگيرند، صادق ) ھکتار ۴٠ ات ٣٠( } Acre{ جريب
  .است

مگر اينکه اجاره دار با دستھای خود به ھمان زحمتی کار کند که ھر کارگر ديگری در غير » 
اگر او انجام کارھا را به کارکنان بسپارد و خود فقط . اينصورت زمينش نميتواند او را تأمين کند

به پرداخت  ، قادرند، در آن صورت بسيار محتمل است که او در آينده ای نه چندان دورنظاره ک
  ).١١٨ھمان اثر، ص ( « .بھرۀ ارضی اش نباشد

لذا مرتن نتيجه ميگيرد که مگر آنکه اجاره داران يک منطقه بسيار فقير باشند، در غير 
ه ای که اجاره داران بتوانند جريب باشند، بگون ٧٠اينصورت زمينھای اجاره ای نميبايست زير 

  .دو تا سه اسب نگه دارند
، عضو انستيتوی }Leonce de Lavergne{الورگن . ی.فراستی فوق العاده نزد آقای لئونسن 

نقل و ( « Economie Rurale de L, Angleterre»در اثرش . مرکزی کشاورزی انجمن
بين منفعت ساالنۀ حاصل از دام مطابقت زيرين را ) ١٨۵۵قول از روی ترجمۀانگليسی، لندن 

ھايی که در فرانسه بکار گرفته ميشوند و نه در انگليس، چون در اينجا با اسب جايگزين شده 
  )۴٢ص (اند، انجام ميدھد

 انگليس   فرانسه
£   ميليون             ۴ شير         £       ميليون       ١۶ شير            
£  ميليون           ١۶ گوشت        £       ميليون       ٢٠ گوشت          

£   ميليون             ٨ کار          £      ميليون       --   کار             
     

£  ميليون           ٢٨ جمع کل        £       ميليون       ٣۶    
ا اکنون نتيجۀ باالتری پديدار ميگردد، زيرا طبق اظھار نظر خود او شير در انگليس دو ام

برابرگرانتر از فرانسه است، در حاليکه او قيمت برابری را برای گوشت در اين دو کشور 
کاھش می يابد و £  ٨٠٠٠٠٠٠؛ يعنی اينکه محصول شير انگليس به )٣۵ص(مفروض ميگيرد
اين در واقع بسيار زياده روی است وقتيکه آقای . ھمانند فرانسه£  ٢٨٠٠٠٠٠٠کل محصول به 
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الورگن اجازه ميدھد که حجم محصوالت و تفاضل قيمتھا ھر دو ھمزمان در محاسباتش وارد 
شوند، بگونه ای که وقتی انگليس کاالی بخصوصی را گرانتر از فرانسه توليد ميکند، چيزيکه 

رای اجاره داران و مالکان ارضی است، اين به صورت در بھترين حالت بمعنی سودی بيشتر ب
  .يک مزيت برای کشاورزی انگليس پديدار ميگردد

اينکه آقای الورگن نه تنھا با نتايج کشاورزی انگليس آشنايی دارد، بلکه ھمچنين بر پيش 
  :بنمايش ميگذارد ۴٨داوريھای اجاره داران و مالکان ارضی نيز صحه ميگذارد را او در ص 

ً با انواع غله ھمراه است ا»  آنھا خاکی را که در آن رشد ميکنند از ... شکال بزرگی که عموما
  «.رمق می اندازند

آقای الورگن نه تنھا فکر ميکند که ديگر گياھان اين کار را نميکنند، بلکه ھمچنين معتقد است که 
  :خاک را بارور ميسازند ه و گياھاِن با ريشۀ خوراکی،علوف

صر اساسی رشدشان را از اتمسفر ميگيرند، در حاليکه آنھا به خاک بيشتر از آنکه علوفه عنا» 
از آن بستانند به آن می افزايند؛ بنابراين آنھا ھم بشکل مستقيم و ھم با تبديلشان به کود حيوانی به 
ً ببار می آورند شرکت  دو شکل در بازسازی زيانھايی که غالت و محصوالت رمق کش عموما

ً عوض شوند؛ ذا اين يک قائده است که آنھا الاقل ميبايست با اين محصوالميکنند؛ ل ت متناوبا
  )۵١-۵٠ص (« .ميباشد} Norfalk{ ی چرخۀ نورفالکھمين مبنا

تعجبی ندارد که آقای الورگن که به اين افسانۀ روستايی انگليسی باور دارد، به اين ھم معتقد 
ان زراعی انگليس نابھنجاری خود را از دست باشد که از زمان لغو گمرک غالت، مزد کارگر

 - ٧٠١، ص ۵، ٢٣مراجعه کنيد به آنچه ما قبالً راجع به اين گفتيم، جلد اول، فصل . داده است
 ١٣در بيرمينگھام در } John Brights{س ازه بدھيد که به سخنان آقای جان برايتاما اج. ٧٢٩

ميليون خانوار که اصالً در پارلمان  ۵ه بعد از آنکه او راجع ب. دھيم گوش فرا ١٨۶۵دسامبر 
  :نمايندگی نميشوند سخن گفت، ادامه ميدھد

در زمرۀ آنھا يک ميليون و يا بيشتر از يک ميليون در اياالت پادشاھی ھستند که در ليست بد » 
يک ميليون ديگر ھستند که درست باالی خط فقر قرار دارند،  .اقبالی از بی نوايان ثبت شده اند

شرايط و چشم انداز بھتر از اين ھم . ميشه در معرض اين خطر قرار دارند که فقير شونداما ھ
نگاه کنيد به اوضاع  .حال به اقشار نادان و پائين تر از اين بخش از جامعه نگاه کنيد. نيست

حتی در اياالت متحده، حتی در . فرومايه شان، به فقرشان، به رنجشان، به نا اميدی کاملشان
جنوبی در زمان برده داری ھر سياھی اين واميدواری را داشت که سال شادی او ھم فرا اياالت 

اما برای اين انسانھا، برای اين طبقۀ واقع در پائين ترين قشر جامعه، من در اينجا . خواھد رسيد
آيا آن پراگراف که . اعالم ميکنم که نه اعتقادی به چيز بھتر و نه حتی اميدی به آن جود دارد

، کارگری در درستشاير آمده بود را }John Cross{يداً در روزنامه در مورد جان کراسجد
کارش داشت که  از صاحب خوانده ايد؟ او شش روز در ھفته کارميکرد، توصيه ای بسيار عالی

جان کراس خانواده ای با . رده بودکسال با ھفته ای ھشت شيلينگ کار  ٢۴او برايش به مدت 
ھمسری ضعيف و يک  -ه ميبايست در کلبه اش با اين دستمزد تأمين کندھفت فرزند داشت ک

به ارزش  -منظورم اين است که دزديد طبق قانون -نرده ای چوبی را برداشت او. طفل نوزاد
... روز زندان شد ٢٠يا  ١۴برای اين گناه در مقابل دادگاه قرار گرفت و محکوم به . شش پنس

زاران مورد ھمچون جان کراس در سراسر کشور به ويژه در من ميتوانم برايتان بگويم که ھ
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تا کنون قادر نبوده اند اين معما  ينترين محققاست و اوضاع بقسمی است که با دقتجنوب موجود 
حال نظری به کشور بياندازيد و . را حل کنند ،که آنھا چگونه جان و روحشان را نگه ميدارند

ھا در آن بسر ميبرد، مشاھده نه ای را که اين قشر از آننوميدا اين پنج ميليون خانوارو وضعيت
رنج و زحمت ميکشند تقريباً  ،آيا صحيح نيست که گفته شود که اين گروه فاقد حق رأی .کنيد

 اما اگر من اينکار -طبقۀ حاکم  مقايسه کنيد با بدون اينکه چيزی باسم استراحت بشناسند؟ اين را
اما اين گروه بزرگ زحمتکش بدون حق رأی را با آن دسته ... را بکنم، متھم به کمونيسم ميشوم 

به ثروتش بنگر، به خود . شان کرد، مقايسه کنبه عنوان طبقات حکمران محسوب ای که ميتوان
کسالتش را نظاره کن زيرا کسالت در بين آنان موجود است . تجملش را ببين -نمايی اش نگاه کن

آنھا چگونه از يک جا به جای ديگر سراسيمه ميشوند تا  و ببين که -سيری است اما اين کسالتِ 
  ).١٨۶۵دسامبر  ١۴ستارۀ صبح، ( « .لذات جديدی را کشف کنند

در ادامه اثبات ميشود که چگونه کار اضافه و لذا محصول اضافه اصوالً با بھرۀ ارضی 
 ً ً و کميتا ويژه ای از  مغشوش ميشوند که الاقل بر اساس شيوۀ توليد سرمايه داری بخش کيفيتا

{ بطور عموم يعنی شرط طبيعی ای که آن  اضافه اساس طبيعی کار. ميباشداضافه محصول 
يا در شکل محصوالت زمين،  –بدون آن امکان پذير نيست، آن است که طبيعت } کار اضافه 

وسايل معيشت الزم را با مصرف زمان  -گياھان يا حيوانات و يا به شکل ماھيگيری و غيره
( آوری طبيعی در کار کشاورزیاراين ب. ھمۀ روز کار را در بر نميگيرد، تأمين نمايد کاری که

مبنای ھر کار اضافه ای است، ) از جمله جمع آوری ساده، شکار، ماھيگيری و دامداری
( ھمانگونه که ھر کاری در وھلۀ نخست و منشائا متوجۀ بدست آوردن و توليد مواد غذايی است

ب گرمی باشد؛ در ضمن أمين کند که در آب و ھوای سرد موجد پوست تحيوان ھمچنين ميتوان
  ).غار نشينی و غيره

ديده } Dove{ت نزد آقای داو اضافه و بھرۀ ارضی با بيانی متفاو ھمين اغتشاش بين محصول
در آغاز کار کشاورزی و کار صنعتی از ھم تفکيک شده نيستند؛ اين آخری به اولی . ميشود

افه و محصول اضافۀ قبيلۀ کشاورز، ھم خانی يا خانواده ھم شامل کار کار اض. متکی است
، ماھيگيری و شکار. دست بدست ھم  ميروند ھر دو. ی ميشودتکشاورزی و ھم کار صنع

غيره، نخست به عنوان  و بافندگی، ريسندگی. کشاورزی بدون ابزار مقتضی غير ممکن ميباشند
  .کار جنبی ای از کشاورزی دنبال ميشدند

يشود، ما قبالً نشان داديم که ھمانگونه که کار ھر کارگر منفرد به کار الزم و کار اضافه تقسيم م
ا بگونه ای تقسيم کرد که آن بخش که مجموع حجم وسايل معاش ميتوان کل کار طبقۀ کارگر ر
 کار الزم برای ھمۀ) شامل وسايل توليد الزم برای آن ھم ميشود( طبقۀ کارگر را توليد ميکند

کاری که توسط ما باقی طبقۀ کارگر انجام ميشود را ميتوان بعنوان کار . جامعه را انجام ميدھد
ر کشاورزی نميشود، بلکه اما کار الزم به ھيچ عنوان تنھا شامل کا. اضافه محسوب کرد

ً در ميانگين } شامل{ھمچنين  آن کاری که توليد کنندۀ ھمۀ آن ديگر محصوالتی که لزوما
در ضمن از منظر اجتماعی يکی فقط کار الزم انجام . ن وارد ميشوند، استمصرف کارگرا

به . اين فقط تقسيم کار بين آنھاست. انجام ميدھد و بالعکس هميدھد، زيرا ديگری تنھا کار اضاف
کاراکتر منحصراً . ھمين گونه است تقسيم کار بين کارگران کشاورزی و صنعتی بطور کل
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اين . کشاورزی کار از طرف ديگر است با کاراکتر منحصرا طرف مطابقصنعتی کار از يک 
حتی محصولی  - طبيعی نيست، بلکه خود محصولی استکار منحصراً کشاورزی به ھيچ وجه 

از تکامل اجتماعی و مطابق است با مرحلۀ   -ن که ھنوز در ھمه جا بدست نيامدهبسيار مدر
خود را در محصوالتی ماديت می بخشد  ھمانگونه که بخشی از کار کشاورزی. معينی از توليد

بداً در که يا فقط جنبۀ تجملی دارند و يا مواد خام صنايعند اما بھيچ وجه داخل در امر تغذيه و ا
مانگونه نيز از سوی ديگر بخشی از کار صنعتی در محصوالتی ھتغذيۀ توده ھا نميشوند، 
 رگران کشاورزی و ھمروری ھم برای کامثابۀ وسايل مصرف ضه ماديت می يابد که ب

از منظر اجتماعی اشتباه است که اين کار . رفته ميشودگکارگران بخش غير کشاورزی بخدمت 
اين به قسمی ھمانقدر کاری است ضروری که . صنعتی را به عنوان کار اضافی قلمداد کرد

اين ھمچنين فقط بخشی مستقل شده از کار صنعتی است که قبالً . بخش الزم کار کشاورزی
 أمم ضروری متقابل برای کار منحصرکار کشاورزی متصل بود، يک مت هطور طبيعی بب

بافندۀ مکانيکی به  ۵٠٠از ديدی کامالً مادی مثالً ( کشاورزی که حاال از آن جدا شده است،
درجۀ بسيار باالتری بافتنی توليد ميکنند، يعنی بيشتر از آنچه که برای لباس خودشان 

  .)ضروريست

 ً با مالحظۀ اشکال تجلی بھرۀ ارضی، يعنی اجاره بھا که تحت نام بھرۀ ارضی به  اين نھايتا
مالک ارضی برای بھره وری از زمين چه برای اھداف توليدی و چه مصرفی پرداخت ميشود، 
ميباشد که ميتوان مدعی شد که قيمت چيزھايی که خود بخود دارای ھيچ ارزشی نيستند، يعنی 

نھا را باز توليد آو يا الاقل نميتوان از طريق کار ستند مثل زمين، اينکه محصول ھيچ کاری ني
کرد از جمله عتيقه جات، کارھای ھنری ھنرمندان معين و غيره، ميتواند از ترکيبھای بسيار 

چ چيز بجز اينکه آن قابل انحصار و قابل واگذار يیء ھبرای فروش يک ش. تفاقی معين گرددا
  .کردن باشد احتياج نيست

جتناب کرد و تجزيه و شتباه اساسی وجود دارد که که در بررسی بھرۀ ارضی بايد از آنھا اسه ا
  .مفھوم ميکنندتحليل را نا

مغشوش کردن اشکال مختلفۀ بھره که مطابقند با مراحل متفاوت تکامل پروسۀ توليد  −١
 .اجتماعی

عش در اين مشترکند وانشکل ويژه ای داشته باشد، تمام ا چه }ارضی{ صرفنظر از اينکه بھره
آن شکل اقتصاديست که مالکيت ارضی در آن تحقق می يابد و بھرۀ ارضی از  ،که تصاحب بھره

جانب خود، مالکيت ارضی را پيش فرض دارد، يعنی مالکيت قطعات مشخصی از کرۀ خاکی 
ه توسط افرادی معين، حال چه اين مالک شخصی باشد که اجتماعی را نمايندگی ميکند مانند آنچ

که در آسيا، مصر و غيره است، يا اينکه اين مالکيت ارضی تنھا مالکيت اتفاقی اشخاصی معين 
داری يا رعيتی بود، يا چه اينکه مالکيت  بر خود توليد کنندگان مستقيم باشد، مانند آنچه در برده

تاً چه خصوصی ناب غير توليد کنندگان بر طبيعت باشد، منحصراً حق مالکيت بر زمين، و يا نھاي
مالکيت زمين توسط مستعمره نشينان و دھقانان مورد اينکه رابطه ای باشد با زمين که ھمانند 

ً در تصاحب و توليد  -در کار منفرد و تکامل نيافتۀ اجتماعی - خرد بنظر ميرسدکه مستقيما
  .محصوالت قطعۀ معينی زمين توسط توليد کنندگان مستقيم، ضميمه شده باشد
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اينکه تحقق اقتصادی مالکيت ارضی  - }ارضی{ ر اشکال گوناگون بھرهد عنصر مشترکاين 
يک جعل قانونی که به موجب آن افرادی متفاوت منحصراً بخشھايی از } تحقق اقتصادی{ باشد،

  .ميتواند موجب شود که تفاوتھا ناديده گرفته شوند -کره زمين را بتملک خود در می آورند
حتی در شکل تکامل نيافته . ت، محصولی از کار اضافهام بھرۀ ارضی ارزش اضافه اسمت −٢

ً محصول اضافه است  که} حاصل ميشود{ اين اشتباه و از ھمينجا. اش، بھرۀ طبيعی، مستقيما
که ھميشه اضافه ای است  -که مطابق شيوۀ توليد سرمايه داری است }ارضی{آن بھره ای ميتوان

تشکيل ) کار اضافه( فهخود از ارزش اضا ارزشی از کاال که ورای سود، يعنی ورای آن قسمِ 
تنھا با توضيح شرايط وجودی عام برای  ارزش اضافه را اين جزء ويژه و بخصوصِ  -شده است

توليد کنندگان مستقيم ناچارند : اين شرايط عبارتند از. ارزش اضافه و سود بطورکلی، توضيح داد
. ، يعنی خودشان، الزم است، کار کنندبيشتر از آن مدتی که برای باز توليد نيروی کار خودشان

ً می بايست کار اضافه انجام د نی اين است که عياما شرط . اين شرط ذھنی است. ھندآنھا اساسا
از  بخشیکار اضافه انجام دھند؛ اينکه شرايط طبيعی بگونه ای است که  ميتوانندھا ھمچنين نآ

ن به مثابۀ توليد کننده، کفايت ميکند؛ زمان کار در دسترسشان برای باز توليدشان و بقای خودشا
بخشی طبيعت ثمر. کندياينکه توليد وسايل معيشت ضروريشان تمام نيروی کارشان را مصرف نم

از طرف ديگر تکامل اجتماعی . در اينجا يک مانع، يک نقطۀ آغاز، يک پايه را تشکيل ميدھد
مورد مالحظه قرار گيرد، از اگر دقيقتر . نيروی مولد کارشان مانع ديگری را تشکيل ميدھد

آنجاييکه توليد وسايل معيشت اولين شرط حياتشان و ھر توليدی بطور کلی است، پس کار 
مصرف شده در اين توليد، يعنی کار کشاورزی در وسيع ترين مفھوم اقتصاديش، می بايست به 

ت توليد جذب توليد وسايل معيش ،ترسسر بخش باشد که ھمۀ زمان کار در داندازۀ کافی ثم
 کنندگان مستقيم نگردد؛ بدين معنی که کار اضافۀ کشاورزی و لذا محصول اضافۀ کشاورزی

کار  -بخشی از جامعه اگر بيشتر بسط داده شود، اينکه مجموع کار کشاورزیِ . امکان پذير باشد
می بايست برای فراھم کردن وسايل معيشت ضروری کل جامعه کفايت کند،   -الزم و کار اضافه

اين بدين معنی است که تقسيم کار بزرگ بين . نی ھمچنين برای کارگران غير کشاورزیيع
کشاورزی و صنعت و ھمچنين بين آن زارعينی که وسايل معاش توليد ميکنند و آنھايی که مواد 

ھر چند که کار توليد کنندگان مستقيم وسايل معاش برای خودشان . ممکن باشد ،خام توليد ميکنند
لذا در رابطه با جامعه تنھا نمايندۀ کار الزمی است که . م و کار اضافه تقسيم ميشودبه کار الز

در ضمن ھمين نيز برای ھر تقسيم کاری در درون کل . برای توليد وسايل معاش نياز است
اين کاری ست که برای توليد . جامعه در تقابل با تقسيم کار در درون ھر تک کارگاه صادق است

. برای ارضاء نيازی ويژه در جامعه برای کااليی بخصوص، الزم است ،کاالھايی بخصوص
( گروھای مختلف به ارزششان فروخته ميشوند اگر اين تقسيم متناسب باشد، در نتيجه محصوالتِ 
، و يا ھمچنين به قيمتشان که خود بترتيب تعديلی )در مرحله ای متکامل تر، به قيمتھای توليديشان

اين در واقع قانون . ھای محصوالت، معين شده توسط قوانين عمومیاست از ارزشھا و قيمت
ارزش است، آنگونه که خود را معتبر ميگرداند، نه در رابطه با تک کاال يا ميتاع بلکه در رابطه 
با ھر قلمرو اجتماعی ويژۀ توليدی که از طريق تقسيم کار مستقل شده است، بدانگونه که نه تنھا 

ای ھر تک کاال مصرف ميشود، بلکه فقط حجم متناسبی از کل زمان کار فقط زمان کار الزم بر
زيرا که شرط، ارزش مصرف باقی می . اجتماعی الزم در گروه ھای مختلف مصرف ميشود



 18

اما وقتی که ارزش مصرف ھر تک کاال وابسته به اين است که آيا آن نيازی را ارضاء . ماند
وابسته به آن است که آيا آن برای ھر نوع از  ميکند، لذا ارزش مصرف حجم توليد اجتماعی

معين شده تکافو ميکند، و در نتيجه اينکه آيا کار در  أدر رابطه با نياز اجتماعی کميت محصول
ً تعريف شده، بطور متناسب  رابطه با اين نياز اجتماعی  که در قلمروھای مختلف توليدی کميتا

مايه در درون قلمروھای توليدی مختلف مورد اين نکته بايد در تقسيم سر.( تقسيم شده است
 ). مالحظه قرار گيرد

نياز اجتماعی، يعنی ارزش مصرف در مقياسی اجتماعی، در اينجا برای حجم کل زمان کار 
اما . که نصيب قلمروھای بخصوص توليدی مختلف ميشود، تعيين کننده ظاھر ميشود ای عیااجتم

 ن خود را در مورد ھر تک کاال بظھور رسانده بود،اين فقط ھمان قانونی است که پيش از اي
يعنی اينکه ارزش مصرف کاال پيش شرطی برای ارزش مبادلۀ آن و در نتيجه برای ارزش آن 

 ھيچ ر اضافه مصداق دارد کهاين نکته تنھا تا زمانی برای رابطۀ بين کار الزم و کا. است
ين ارزش اضافۀ آن که ارزش کاال در بر و لذا ھمچن اين تناسب تحقق يابی ارزش کاال ،اختاللی

ً بافت پنبه ایِ . گيرندۀ آن است، را مختل نکرده باشد بيش از حدی توليد  مثالً ممکن است نسبتا
نبه ای تنھا آن زمان کاری ماديت يافته باشد که تحت پ ، ھر چند که در مجموع اين محصولِ گردد

ر کلی کار اجتماعی بيش از حدی در اين اما بطو. شرايط داده شده برای آن ضروری بوده است
از اين . استفاده استشاخۀ بخصوص استفاده شده است، يعنی اينکه قسمی از اين محصول بی 

اين محدوديت . بفروش ميرسد مثل اينکه بتناسب نياز توليد شده بوده است چنانجھت ھمۀ آن 
توليدی مختلف مورد  ۀژکمی برای حجمی از زمان کار اجتماعی که بايد در قلمروھای وي

استعمال قرار گيرد، تنھا بيان تکامل يافته تری برای قانون ارزش بطور عمومی است؛ ھر چند 
فقط فالن مقدار از آن برای ارضاء . که زمان کار الزم در اينجا معنی ديگری بخود ميگيرد

. شوددر اينجا محدوديت از طريق ارزش مصرف واقع مي. نيازھای اجتماعی کفايت ميکند
ع زمان کار خود را برای وفقط اين مقدار از مجم جامعه، تحت شرايط توليدی موجود، ميتواند

کار اضافه و ارزش اضافه  اما شرايط ذھنی و عينیِ . منحصر محصول استفاده نمايد اين نوعِ 
اينھا شامل ارزش اضافه بطور . دنبطور عموم ھيچ ربطی با شکل ويژۀ چه سود و چه بھره ندار

لذا بھرۀ ارضی را توضيح . ميباشند بدون توجه به شکل خاصی که ممکن است بخود بگيرد عام
  .نميدھند

دقيقاً در افزايش ارزش اقتصادی مالکيت ارضی، يعنی با تکامل بھرۀ ارضی، ميباشد که اين  −٣
ويژگی منحصر تظاھر ميکند که مبلغ آن بھيچوجه توسط عمليات دريافت کنند ه اش تعيين 

{ د، بلکه توسط تکامل اجتماعی کار که از عملکرد او مستقل بوده و او در آن نقشی نداردنميگرد
در نتيجه، آنچه که بر اساس توليد کااليی و دقيقتر بگوئيم توليد سرمايه داری، که . }تعيين ميگردد

در تمامی وسعت خود توليد کااليی است، برای ھمۀ قلمروھای توليدی و تمام محصوالتشان 
) و از توليد کشاورزی بطور کلی( ک است، بسادگی بعنوان ويژگی خاصی از بھرۀ ارضیمشتر

 .ادراک ميشود
ھمگام با تکامل اجتماعی منتج از کل کار ) و ھمراه با آن ارزش زمين( ميزان بھرۀ ارضی

تقاضا برای } توسعۀ{ به توسعۀ بازار و  ميگردد اين از يکطرف منجر. اجتماعی توسعه می يابد
بالفصل تقاضا برای خود زمين به عنوان شرط } توسعۀ{والت زمين، و از طرف ديگر محص
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دقيقتر بگويم، . -ھمچنين غير کشاورزی.  -رقيب توليدی برای ھر گونه حوزۀ کسب و کار
ھمگام  -بحث کنيم اگر بخواھيم تنھا از بھرۀ کشاورزی -و از اينرو ارزش زمين }ارضی{بھره

ی و از اينرو با افزايش جمعيت غير کشاورز، با احتياجاتش و با بازار محصوالت کشاورز
شيوۀ  اين در طبيعتِ . تقاضايش قسمی برای وسايل معاش وقسمی برای مواد خام، توسعه می يابد

توليد سرمايه داريست که مدام جمعيت کشاورز را در مقايسه با جمعيت غير کشاورزکاھش دھد، 
د سرمايۀ ثابت در رابطه با سرمايۀ متغير با رشد مطلق رش) در ديدی محدودتر( زيرا در صنعت

تبط است، در حاليکه در کشاورزی سرمايۀ رسرمايۀ متغير، ھر چند بطور نسبی تنزل کننده، م
تضی است بطور مطلق کاھش قرداری از قطعه ای مشخص از زمين ممتغيری که برای بھره ب

کند که زمين جديدی به زير کشت درآورده  می يابد؛ يعنی اينکه آن فقط در صورتی ميتواند رشد
  .بيشتر جمعيت غير کشاورز می باشد دداً مستلزم رشد باز ھمجشود، چيزی که خود م

درست . در واقع در اينجا موضوع بر سر خصلت ويژه ای از کشاورزی و محصوالتش نيست
ھمۀ  یين برامبر عکس، بر اساس توليد کااليی و شکل مطلق آن، يعنی توليد سرمايه داری، ھ

  .ديگر قلمروھای توليدی و محصوالتشان صادق است
اين محصوالت کاالاند، ارزش ھای مصرف، و تنھا در آن محدوده ای دارای ارزش مبادله ای، 
يعنی ارزش مبادله ای قابل تحقق و قابل تبديل به پول، ميباشند که کاالھای ديگر تشکيل يک 

ديگر محصوالت به عنوان کاال و ارزش با آنھا } ا آنجاييکهت{ادل را برای آنھا ميدھند، يعنی مع
 روبرو ميگردند؛ يعنی درآن محدوده ای که آنھا به مثابۀ وسايل معاش بالفصل برای خودِ 

کنندگان توليد نميگردند، بلکه به مثابۀ کاال، به مثابۀ محصوالتی که تنھا از طريق تبديل شدن توليد
.  تبديل به ارزشھای مصرف ميگردند} فروششان{اگذاريشان وۀ ل، بوسي)پول( به ارزش مبادله

بازار برای اين کاالھا از طريق تقسيم کار اجتماعی توسعه می يابد؛ تفکيک کار مولد، 
محصوالت مربوطه شان را بطور متقابل به کاال، به معادل ھايی برای ھمديگر، تبديل ميکند، 

جه مختص محصوالت و اين به ھيچ. بازار عمل کنندآنھا را وادار ميکند که متقابالً به عنوان 
  . کشاورزی نميباشد

تنھا بر پايۀ توليد کااليی، دقيقتر بگوئيم توليد سرمايه داری، ميتواند خود را } بھرۀ ارضی{ بھره
به مثابۀ بھرۀ پولی تکامل بخشد و آن خود را به آن ميزانی متکامل ميکند که توليد کشاورزی به 

بديل شده باشد؛ يعنی بھمان اندازه ای که توليد غير کشاورزی در مقابل توليد توليد کااليی ت
کشاورزی خود را بطور مستقل تکامل داده باشد؛ زيرا به ھمان ميزان محصول کشاورزی کاال، 

به ھمان ميزانی که توليد کااليی و لذا توليد ارزش ھمراه با . ارزش مبادله ای و ارزش ميشود
اما . ی توسعه می يابد، توليد ارزش اضافه و محصول اضافه نيز توسعه می يابدتوليد سرمايه دار

به ھمان ميزانی که اين آخری توسعه می يابد، توانايی مالکيت زمين برای کسب سھم بزرگتری 
از اين ارزش اضافه از طريق انحصارش بر زمين و لذا ھمچنين توانايی اش در باال بردن 

سرمايه دار ھنوز ھم يک عامل  فعال در . ين نيز توسعه پيدا ميکندارزش بھره و قيمت خود زم
سھم باز ھم بزرگتری از  ،اما مالک زمين. ايجاد اين ارزش اضافه و محصول اضافه ميباشد

يژگی خاص اين و. ارزش اضافه و محصول را، بدون انجام کاری، به خود اختصاص ميدھد
زمين } ارزش{اورزی و لذاحصوالت کشکه ارزش م اين واقعيت موقعيت اوست، اما نه

به ھمان ميزانی  باشد که بازارشان توسعه می يابد، تقاضا افزايش می يابد و در مدام  انرشدش
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نتيجه آن جھان کااليی که با محصوالت کشاورزی روبروست يعنی به بيانی ديگر تودۀ 
اما از . }بدايش می ياافز{رزی و توليد کاالی غير کشاورزی توليدکنندگان کاالھای غير کشاو

که حجم ارزش، حجم ارزش  اين از جانب او رخ ميدھد، نزد او ، بدون انجام کاریآنجاييکه اين
اضافه و تبديل بخشی از اين ارزش اضافه به بھرۀ ارضی وابسته است به پروسۀ توليد اجتماعی، 

مثالً  اينجھت ھماز . به مثابۀ چيزی خاص جلوه ميکند ،به تکامل توليد کااليی بطور عموم
او ميگويد که . را از اين طريق استنتاج کند} ارضی{ ميخواھد بھره }  Dove{داو
وابسته به حجم محصول کشاورزی نيست، بلکه وابسته به ارزش آن است؛ در } ارضی{بھره

در ضمن اين برای ھر . حاليکه اين به ميزان و با آوری جمعيت غير کشاورز بستگی دارد
 ،يز صادق است که آن تنھا ميتواند، به قسمی با حجم و به قسمی با گوناگونیمحصول ديگری ن

اين در تشريح . در صف کاالھای ديگری که معادلی را برای آن تشکيل ميدھند به کاال تکامل يابد
و جلد  ٢۶-٢۵ص  ١٣جلد  زرجوع کنيد به چاپ ديت< ثبات رسيدعمومی ارزش پيشتر نقداً به ا

گوناگونی  به دارد رف قابليت مبادلۀ يک محصول بطور عموم بستگیاز يک ط. >١٠٣ص  ٢٣
از طرف ديگر بويژه بستگی به حجمی که اين محصول . وجود دارند نکاالھايی که خارج از آ

  .ميتواند در آن به مثابۀ کاال توليد گردد
توليد  کشاورزی، اگر بطور منفرد مالحظه گردد، ناچيزیِ توليدکننده ای، صنعتی به ھمان ھيچ 

محصول او تازه در يک رابطۀ اجتماعی معين است که ارزش يا کاال . ارزش يا کاال نميکند
اوالً تا آنجايی که آن به شکل بيانی از کار اجتماعی، يعنی زمان کارش به عنوان بخشی . ميگردد

 ً به  ،اين خصيصۀ اجتماعی کارش: از زمان کار اجتماعی بطورعموم، پديدار ميگردد؛ ثانيا
نوان خصيصۀ اجتماعی ای تظاھر ميکند که در محصولش، يعنی در ويژگی پوليش و در ع

  .قابليت عموميش برای مبادله از طريق قيمت آن، نقش بسته است
ارزش اضافه و يا ھنوز ھم محدودتر محصول } ارضی{لذا ھنگاميکه از يک سو به جای بھره 

سوی مرتکب اين اشتباه ميشوند که به  اضافه بطور کل توضيح داده ميشود، در نتيجه از دگر
محصوالت کشاورزی خصيصه ای را منحصراً نسبت دھند که متعلق به تمام محصوالت به مثابۀ 

يک ارزش کاالی  تحقق يابیھنگاميکه از تعيين عمومی ارزش به  ،اين. کاال و ارزش می باشد
يتواند ارزشش را در ھر کااليی تنھا م. مشخص رجعت ميگردد، بسيار بيشتر مبتذل ميشود

بخشد بستگی به شرايط می پروسۀ دوران تحقق بخشد، و اينکه آيا و در چه محدوده ای آنرا تحقق 
  .جاری بازار دارد

پس ويژگی بھرۀ ارضی در اين نيست که محصوالت کشاورزی، خود را به ارزش و به مثابۀ 
اينکه . ان کاال روبرو شوندتوسعه ميدھند، يعنی اينکه آنھا با ديگر کاالھا به عنو ،ارزش

محصوالت غير کشاورزی با آنھا به مثابۀ کاال روبرو شوند و يا اينکه آنھا به عنوان بيان خاصی 
بلکه ويژگی آن است که ھمراه با شرايطی که محصوالت . از کار اجتماعی خود را توسعه دھند

شرايطی که ارزششان در آن توسعه می يابند و ھمراه با )کاال( کشاورزی در آن به مثابۀ ارزش
متحقق ميگردد، توانايی ای نيز نزد مالکان زمين توسعه می يابد که بخش فزاينده تری از اين 

را تصاحب کنند و اينکه بخش فزاينده ای  ،که بدون انجام کاری از سوی آنھا آفريده شده ،ارزش
  .از ارزش اضافه تبديل به بھرۀ ارضی ميگردد
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 مالحظات عمومی: بھرۀ تفاضلی
  

کنيم که محصوالتی که اينچنين بھره ای را  فرض حرکت پيش يد از اينبا در تحليل بھرۀ ارضی
کل اضافه و لذا بخشی از ھا يک بخش ازارزش می پردازند، يعنی محصوالتی که نزد آن

مقصود ما کافی است که محصوالت برای  -تجزيه ميکنند} ارضی{شان را به بھرۀقيمت
يعنی اينکه محصوالت  –کشاورزی يا ھمچنين محصوالت معادن مورد مالحظه قرار گيرند 

يعنی اينکه قيمت . وندھمانند تمام ديگر کاالھا به قيمت توليدشان فروخته ميش ،زراعی يا معدنی
) ر بکار برده شدهارزش سرمايۀ ثابت و متغيي( ء شان ھای فروششان برابر است با ھزينۀ اجزا

 تهشده است و از روی کل سرمايۀ گذاش بعالوۀ يک سود که از طريق نرخ سود عمومی معين
قيمت  پس ما فرض ميگيريم که. چه بکار برده شده باشد و چه نباشد ،محاسبه ميگردد شده

اکنون اين سئوال پيش می آيد که . فروش متوسط اين محصوالت با قيمت توليدشان برابر است
ينکه از سود يعنی  ا ؟ت که يک بھرۀ ارضی شکل بگيردشرايطی چگونه ممکن اس چنين تحت

  از قيمت کاال نصيب مالک ارضی شود؟ ردد و لذا بخشیبه بھرۀ ارضی تبديل گ
می اين شکل از بھرۀ ارضی، فرض ميگيريم که اکثر کارخانه برای نشان دادن خصايص عمو

ھای يک کشور معين با نيروی ماشين بخار بکار انداخته ميشوند، در حاليکه تعداد معدود تری 
حوزۀ  آن اجازه بدھيد فرض بگيريم که قيمت توليد در. با نيروی طبيعی آبشار راه می افتند

 ١١۵ ،برای آن مصرف شده ١٠٠رمايه ای بالغ برکااليی که س برای مقدار }یاول{توليدی 
 کل سببلکه برح ی،تاي ١٠٠ ف شدۀتنھا بر حسب سرمايۀ مصر نه درصدی ١۵اين سود . باشد

ھمانطور  اين قيمت توليد. ار برده شده استآن سرمايه ايست که در توليد اين ارزش کااليی بک
} سرمايه دار{ ھر توليد کنندۀ صنعتی  از روی قيمت ھزينۀ انفرادی برای ،که قبالً ھم ثابت شد

 ميگردد، بلکه از روی آن قيمت ھزينه ای که آن کاال بطور ميانگين تحت شرايط ميانگيننتعيين 
بازار  اين در واقع قيمت توليد برای. ميباشد ،سرمايه در ھمۀ قلمروی توليدی خرج برداشته است

 بازاربرای شکل قيمت  اصوأل بهاين . ات آننوسان در تمايز با بازار برای متوسط ميباشد؛ قيمت
بازار ميباشد که طبيعت  برای تنظيم کنندۀ بازار يا قيمت توليدی و گذشته از آن به شکل قيمتِ 
زمان کاری که برای يک توليد کنندۀ منفرد الزم  ، نه توسطاينکه آن -ارزش کاالھا ظاھر ميشود

ً الزم، يد کند، بلکه توسطتول را کميت معينی کاال يا يک تک کاالاست تا   زمان کار اجتماعا



تماعی ميانگين معينی بتوان کل توسط زمان کاری که الزم است تا تحت شرايط توليد اج }يعنی{
  .که در بازار موجودند را بوجود آورد، تعيين ميگردد واع کاالھای اجتماعاً ضروری ایان مقدار
ھميتند، لذا ما عالوه بر اين فرض ميگيريم که معين در اينجا بی ا عددی ييکه نسبتھایاز آنجا

از . ميشود ٩٠بالغ بر  ١٠٠قيمت ھزينۀ کارخانه ھايی که با نيروی آب کار ميکنند، بجای 
 ١۵با يک سود  ١١۵=  کاالھا تنظيم کنندۀ بازار برای اين مقدار از توليدیِ  آنجاييکه قيمتِ 

با نيروی آب بکار می اندازند نيز به  ، لذا کارخانه دارانی که ماشينھايشان رااست درصدی
در نتيجه . بازار را تنظيم ميکند ميانگينی که قيمتِ  خواھند فروخت، يعنی به آن قيمتِ  ١١۵
 ١٠اجازۀ يک سود اضافۀ  هبالغ خواھد شد؛ قيمت توليدی تنظيم کنند ٢۵به  ١۵شان بجای ودس

بلکه بدليل  ،را باالی قيمت توليدی کاالھايشانميدھد، نه بدليل اينکه آنھا  را به آنھا درصدی
 استثنائأ اينکه آنھا را به قيمت توليديشان ميفروشند، زيرا کاالھايشان يا سرمايه شان تحت شرايط

ی که در اين قلمرو بسيار مناسبی توليد شده و عمل ميکنند، شرايطی که در مافوق شرايط ميانگين
  .قرار دارد حکمفرمايند،

  :ه نمايان ميکننددو چيز خود را بالفاصل
  

سود اضافۀ توليدکنندگانی که آبشار طبيعی را به عنوان نيروی محرکه استفاده ميکنند، در : اوالً 
و ما اين مقوله را قبالً در مبحث قيمت توليد ( ھمانند ھر سود اضافۀ ديگری عمل ميکند ،آغاز

ی از نوسانات اتفاقی يعن ،نتيجه ای اتفاقی از معامالت پروسۀ گردش چيزی که )تشريح کرديم
برابر است با تفاضل بين قيمت توليدی  نمچنيھلذا اين سود اضافه  ،در قيمت بازار نميباشد

 معمومی که بازار را برای تما اجتماعیِ  توليدِ  امتياز و قيمتِ  دارایِ  منفرد برای اين توليدکنندگانِ 
کاالھا  عمومیِ  توليدِ  قيمتِ  داين تفاضل برابر است با مازا. ندتوليدی تنظيم ميک یلمرواين ق
از يک سو قيمت ھزينۀ  آن دو حدود تنظيم کنندۀ اين مازاد،. قيمت توليدی منفرد آنھا فوقِ ما

 ارزش. انفرادی و لذا قيمت توليدی انفرادی و از سوی ديگر قيمت توليدی عمومی ميباشند
کار کمتری  کميتِ  کلِ  تر است، زيرا که برای توليدشانکاالھای توليدشده با نيروی آب نازل

يعنی کار کمتری که در شکل ماديت يافته اش تشکيل بخشی از سرمايۀ ثابت را  ،احتياج است
انفرادی آن بزرگتر از آنی است که  آوریِ بار. ل شده در اينجا، مولدتر استکار استعما .ميدھد

خود را بدين  ،آنبزرگتر  آورِ نيروی بار. ھمنوع استعمال ميگردددر اکثر ديگر کارخانه ھای 
گونه می نماياند که برای توليد حجم مشابه ای از کاال، احتياج به کميت کمتری سرمايۀ ثابت 
دارد، کميت کمتری از کار ماديت يافته در مقايسه با ديگران؛ عالوه بر اين کميت کمتری از 

 کارِ  بزرگترِ  دیِ انفرا آوریِ اين بار. خ آبی احتياجی به گرم کردن نداردکار زنده، زيرا که چر
پائين  ،بکار گرفته شده، ارزش را، در ضمن ھمچنين قيمت ھزينه و در نتيجه قيمت توليد کاال را

ميکند که قيمت ھزينۀ کاال برای او کمتر  ی سرمايه دار صنعتی اينگونه جلوهاين برا. می آورد
کمتری  برای مقداردستمزدی کمتر  يافتۀ کمتری و ھمچنيناو می بايست برای کار ماديت . است

از آنجاييکه قيمت ھزينۀ کاالھای او پائين تر . پرداخت نمايد ،نيروی کار زندۀ مصرف شده
  .است، لذا قيمت توليد انفرادی او نيز کمتر ميباشد

در نتيجه قيمت توليد انفرادی برای او ميبايست . است ١٠٠بجای  ٩٠قيمت ھزينه برای او 
برای انفرادی  تفاضل بين قيمت توليد).  ١٠٠/ ١١۵= ٩٠/ ١٠٣٫۵( باشد ١١۵بجای  ١٠٣٫۵



} قيمت ھزينۀ{برای او و  توسط تفاضل بين قيمت ھزينۀ انفرادی ،عمومی} قيمت توليد{ او و
که محدودۀ سود اضافۀ او را تشکيل  ،يکی از آن اندازه ھايی است ،اين. ميگردد عمومی معين

به عنوان يکی از  ،که نرخ سود عمومی درآن ،ديگری اندازۀ قيمت توليد عمومی است. ميدھد
غال سنگ ارزانتر بشود، در نتيجه تفاضل بين اگر ذ. شرکت ميکند ،فاکتورھای تنظيم کننده
قليل خواھد عمومی و از آنجا سود اضافۀ او ت} قيمت ھزينۀ{ برای او و  قيمت ھزينۀ انفرادی

ديشان و يا به قيمت توليدی تعيين شده اگر او ناچار گردد که کاالھايش را به ارزش انفرا. يافت
اين از طرفی نتيجۀ آن است که . توسط ارزش انفراديشان بفروشد، لذا تفاضل ناپديد ميگردد

يعنی به آن قيمتی که رقابت تمام قيمتھا را به آن يکسان  ،کاالھا به قيمت عمومی بازارشان
که او  ی،ور شدن انفرادی کارارآاز طرفی ديگر نتيجۀ آن است، که ب فروخته ميشوند و ،ميکند

بنفع استعمال  ،بلکه ھمانند نيروی با آور ھمۀ کارھا ،نه به نفع کارگران ،به جريان انداخته است
  .کنندۀ آن تمام ميشود، يعنی اينکه به شکل نيروی بارآور سرمايه جلوه ميکند

که يکی از  ،ومی ميباشديکی از محدوديتھای اين سود اضافه، اندازۀ قيمت توليد عمنجاييکه از آ
بين قيمت فاکتورھايش اندازۀ نرخ سود عمومی است، لذا اين سود اضافه تنھا ميتواند از تفاضل 

 ،و در نتيجه ھمچنين از تفاضل بين نرخ سود عمومی و انفرادی ،انفرادی و توليد عمومی
به باالی و محصوالت  ،مشروط است به اينکه ،مازادی عالوه بر اين تفاضل ھر .حاصل گردد

  .فروخته شوند ،ھمان قيمت توليد تنظيم شده توسط بازاربه نه 
  

 ً سود اضافۀ کارخانه داری که آبشار طبيعی را بجای بخار به عنوان نيروی  ،تا اينجا: دوما
ھر سود . ھر سود اضافۀ ديگری مجزا نميکند ده ميکند، به ھيچ عنوان خود را ازمحرکه استفا

سود اضافه ای که حاصل معامالت اتفاقی يا نوسانات قيمت ھای بازار  اضافۀ معمولی يی، يعنی
نباشد، توسط تفاضل بين قيمت توليد انفرادی برای کاالھای حاصل از اين سرمايۀ بخصوص و 

ی ايجاد شده توسط سرمايه در اين قلمروی توليد ھاکاال بازارِ  که قيمتِ  -قيمت توليد عمومی
ذاری شده در اين قلمروی توليدی  الھايی که با کل سرمايۀ سرمايه گاک بازارِ  بطور عموم يا قيمتِ 
  .تعيين ميگردد - توليد شده اند، ميباشد

  .اما حاال به اختالف ميرسيم
يعنی مازادی را که قيمت توليد تنظيم شده  ،اين کارخانه دار مورد اشاره، سود اضافۀ خود را

  ن کدامين شرايط است؟رھومومی سود به شخص او اھدا ميکند، متوسط نرخ ع
طبيعی موجود است و مانند  ربشار، که بطوحرکۀ آدر درجۀ اول يک نيروی طبيعی، نيروی م

و بايد  ذغال سنگ که آب را به بخار تبديل ميکند، محصولی از کار نيست که ارزشی داشته باشد
ست که طبيعی اعامل توليد يی } آبشار{ آن . يعنی ھزينه داشته باشد ،با معادلی پرداخت گردد

  .است در ايجادش کار استعمال نشده
 ی طبيعی راھاکارخانه داری که با ماشين بخار کار ميکند نيز نيرو. اما اين ھمۀ موضوع نيست

تا آنجا ييکه  آنھا  و برايش خرجی نداشته اند و کار را برايش مولد تر ميکنند، بکار می برد؛ که
وسايل معيشت را که برای کارگران ضروريست توليد  ،از اين طريق} نيروھای طبيعی{ 

اين نيروھا، ھمانند  زش اضافه را و در نتيجه سود را افزايش می دھند؛ لذاارزان تر ميکنند، ار
د، به انحصار کاری، تقسيم کار و غيره بر ميخيزکه از دل ھم ،کار اجتماعیِ  نيروِی طبيعیِ 



اما نه برای خاصيت آب در  ،داخت ميکندغال سنگ پرکارخانه دار برای ذ. درمی آيندسرمايه 
 اين به انحصار در آوریِ . تغيير حالت آن به بخار و نه برای خاصيت انبساط بخار و غيره

ھا، برای ھمۀ سرمايه منتج از آن کارِ  نيرویِ  افزايشِ } وریِ به انحصار درآ{يعنی  ،نيروی طبيعی
که  خش از محصول کار،تواند آن باين مي. مشترک است ،دنھايی که با ماشين بخار کار ميکن

افزايش  را در مقابل آن بخشی  که به کار مزد تبديل ميشود، ،را نمايندگی ميکند هارزش اضاف
اما ھيچ سود  ،تا آنجاييکه اين عمل را انجام ميدھد، نرخ سود عمومی را افزايش ميدھد. دھد

ً تشکيل شده است از مازاد سود  ،اضافه ای مقابل سود ميانگين، را بوجود  انفرادی درکه دقيقا
، نميتواند لذا اينکه استعمال يک نيروی طبيعی، آبشار، در اينجا سود اضافه می آفريند. نمی آورد

کار در اينجا بدليل استعمال يک  نيروی مولدِ  افزايش تنھا از اين حقيقت سر چشمه بگيرد که
  .باشند بايد شرايط تعديل کنندۀ ديگری دخيل. نيروی طبيعی ميباشد

بکار گيری منحصر نيروھای طبيعی در صنعت ميتواند بر اندازۀ نرخ سود عمومی  .بر عکس
. تأثير ميگذارد ه برای توليد وسايل معيشت ضروريست،ک یتأثير گذار باشد، زيرا بر حجم کار

ھيچ انحرافی را از نرخ سود عمومی ايجاد نميکند و در اينجا  ،بخودی خود ،حال آنکه آن
منفرد در محدودۀ  ، که سرمايه ایآن مازاد سودی: در ضمن .برسر ھمين است درست موضوع

ت در نرخھای سود بين قلمروھای ازيرا انحراف -متحقق ميکند ،يک قلمروی توليدی مشخص
صرف نظر از انحرافات اتفاقی،  -توليدی مجزا مدام در جھت نرخ سود متوسط ھموارميگردند

در ھزينه ھای توليد، که يا از اين } کاھش{ يعنی از  ،گيرداز يک کاھش ھزينه سر چشمه مي
بکار برده شده و از اين طريق ھزينه ھای متوسط  ت است که سرمايه ای بزرگتر از مقدارباب

ھمکاری، ( آوری کارافزايش بار توليد کاھش داده ميشوند، در حاليکه علل عمومیِ  غير حقيقیِ 
وسيع تری و با شدت بيشتری عمل کنند زيرا که ميدان  ميتوانند به ميزان) تقسيم کار و غيره

سرمايۀ بکار گرفته شده،  ھم از اين بابت که صرفنظر از مقدار فعاليتشان وسيع تر شده است؛ يا
روشھای کاری بھتر، اختراعات جديد، ماشينھای پيشرفته، مصنوعات شيميايی محرمانه و 

ار رکه باالتر از سطح ميانگين ق ،بطور خالصه ابزار توليد و روشھای توليدی بھبود يافته ،غيره
از آن نوع و  ،کاھش قيمت ھزينه و به پيامد آن مازاد سود در اينجا .دارند، بکار برده ميشود

آنھا يا از اين . رچشمه ميگيردنحوه ای که سرمايۀ بکار گرفته شده سرمايه گذاری ميشود، س
 - در يک دست متمرکز شده است فوق العاده در مقاديری} سرمايه{ يگيرند که آن مه مچشسر

 ،بکار گرفته شود بطور ميانگين محضی که حجمھای مساوی ای از سرمايهه ب ،اوضاعی که
 - ويژه ای بکار گرفته شود مولدِ  جمی معين به روشِ يا اينکه يک سرمايه با ح -ملغی ميگردد
روشی بازھم و يا توسط  ويژه عمومی شود توليدیِ  که آن روشِ به محض اين ،اوضاعی که

  .- ، ملغی ميگرددپيشرفته تر جايگزين شود
که کاری که توسط آن بحرکت در ( سرمايه نشأت ميگيرد لذا علت مازاد سود در اينجا از خودِ 

ود سرمايه ای که بکار گرفته ميش حال چه بدليل تفاوت بزرگیِ ) می آيد را نيز شامل ميگردد
برای اينکه تمام سرمايۀ  ،دليلیباشد و چه بدليل بکارگيری ھر چه مؤثرتر آن؛ و در حقيقت ھيچ 

بر عکس، . وجود ندارد ،دواند به يک شيوه سرمايه گذاری شوموجود در يک قلمروی توليدی نت
د؛ ندارد که اين تفاوتھا را ھر چه بيشتر و بيشتر ھموار ک اين بين سرمايه ھا تمايل به رقابتِ 

ً الزمتعيين ارزش از طريق  خود را از طريق ارزان سازی کاالھا و اجبار  ،زمان کار اجتماعا



برای مازاد سود  ،اما قضيه. به ثبوت ميرساند ،تحت شرايط مناسب يکسان ھابرای توليد کاال
ط او که توس ،نيروی مولد افزايش يافتۀ کار .فرق دارد ،کارخانه داری که از آبشار استفاده ميکند

نه از خود سرمايه و کار و نه از بکارگيری منحصر يک نيروی طبيعی  ،استعمال می شود
آوری طبيعی آن از بار. درنشأت نميگي ،ولی ادغام شده در سرمايه ،متفاوت از سرمايه و کار

سرچشمه ميگيرد، اما نه آن  ،نيروی طبيعی گره خورده استکه به بکارگيری  ،بزرگتر کار
 ،لمروی توليدی يکسان قرار داشته باشدای که در دسترس تمام سرمايه در ق نيروی طبيعی

استعمالش به محض اينکه کالً سرمايه ای در اين   است؛ آنيکه آنگونه که بطور مثال انبساط بخار
بلکه يک نيروی طبيعی قابل انحصار ھمچون . سرمايه گذاری شود، به نظر نمی آيد قلمرو

بخصوصی از زمين و از آن طريق  کسانی ميباشد که قطعه ھایا در دسترس آبشار که تنھ
يچ وجه در قدرت سرمايه نيست که اين شرايط اين به ھ. را در اختيار دارند ھاآن مزايای ھمراه

ه بخار تبديل کند، که ھر سرمايه ای ميتواند آب را ب آنگونه ،طبيعی برای بارآوری بيشتر کار را
نطقه ای در طبيعت يافت ميشود و آنجاييکه که موجود نيست اين تنھا بطور م. ايجاد نمايد

آن به محصوالتی که از طريق کار . کرد ريق گذاشتن سرمايه ای معين ايجادنميتوان آنرا از ط
بلکه مرتبط است به شرايط طبيعی  ،غال و غيره بستگی نداردا و ذھنايجاد ميشوند مانند ماشي

از کارخانه دارانی که آبشارھا را در اختيار دارند، آن  آن بخش. مناطق معينی از زمين معين در
 ،از استفاده از اين نيروی طبيعی محروم ميکنند ،را در دسترس ندارند بخش ديگر را که آنھا

اين مانع از اين نمی شود که . به نيروی آب محدود استيرا که زمين و خصوصاً زمين مجھز ز
ھر چند تعداد آبشارھای طبيعی در  ،فزايش پيدا کندحجم نيروی آب بکار گرفته شده در صنعت ا

روی محرکه اش بطور برای استفادۀ تمام و کمال از ني آبشار را ميتوان. يک کشور محدود است
 طوريکه بھبود داد، انميتو ی راموجود باشد، چرخ آب} آبشار{د؛ اگر اين مصنوعی مھار کر

نجاييکه چرخھای معمولی برای تأمين آب آ. يشتری را بکار بگيردنيروی آب ھر چه ب بتواند
ی در در اختيار داشتن اين نيروی طبيع. مناسب نيستند، ميتوان از توربينھا و غيره استفاده کرد

باالی سرمايۀ  برای بار آوریِ  شرطی} يعنی{، انحصار را ميدھددستھای صاحبش تشکيل يک 
نيروی  اين . ٣٣ايجاد گردد سرمايه از طريق خود پروسۀ توليد  دگذاشته شده، چيزی که نميتوان

اينچنين . که ميتواند اينگونه به انحصار درآورده شود، ھميشه به زمين وابسته است ی،طبيع
 ،شرايطی از آننيروی طبيعی ای متعلق به شرايط عمومی قلمروی توليدی مورد نظر و به آن 

  .که به طور عموم ميتوانند ايجاد گردند، نميباشد
متعلق اند را در دستھای افرادی در نظر بگيريم که صاحبان  آن رھا و زمينی که بهاگر حاال آبشا

اين قطعات از کره خاکی اند، يعنی مالکان زمين، لذا اينھا سرمايه گذاری در آبشار و استفادۀ 
ند اما سرمايه نميتوا. آنھا ميتوانند استفاده از آن را مجاز يا منع کنند. منع ميکنندسرمايه از آن را 
آن سود مازادی که از اين استفاده از آبشارھا سرچشمه لذا . آبشار ايجاد کند ،از درون خود

بلکه از استفادۀ سرمايه از يک نيروی طبيعی که  ،از خود سرمايه بيرون نمی آيد ،ميگيرد
تحت چنين شرايطی سود . }نشأت ميگيرد{ميتواند به انحصار در آيد و انحصار ھم شده است

اگر صاحب . بھرۀ ارضی مبدل ميگردد، يعنی اينکه به صاحب آبشار تعلق ميگيرداضافه به 
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 ١۵ .خواھد بود £١۵پرداخت کند، در نتيجه مبلغ سودش   £ ١٠کارخانه به مالک آبشار ساالنه 
يا  ،با و او در موقعيتی درست برابر ؛ميباشدکه مبلغ ھزينه ھای توليدی اش  £١٠٠درصد از 

اگر . ميباشد ،بخار کار ميکنند ھمان قلمرو توليدی و با در ی کهسرمايه دارانديگر  ،شايد بھتر از
سود  £١٠قبالً او مثل . ھيچ تفاوتی در موضوع نميکرد ،خود مالک آبشار می بود ،سرمايه دار

ين علت بعنوان مالک آبشار؛ و دقيقاً به ھمبلکه  ،اضافه بدست می آورد، نه به مثابۀ سرمايه دار
که از  ،نه از سرمايه اش بلکه از اختيارش روی يک نيروی طبيعی ،از اين قرار، دکه اين مازا

در وسعتش محدود است، سرچشمه ميگيرد، ميباشد که  نيز مجزا و قابل انحصار وسرمايه اش 
  .آن به بھرۀ ارضی مبدل ميگردد

  
مل تعيين به مثابۀ يک عا ه يک بھرۀ تفاضلی است، زيراروشن ست که اين بھره ھميش: اوالً 

 }بھرۀ تفاضلی{آن. کننده وارد قيمت توليد عمومی کاال نميگردد، بلکه آن را مشروط ميکند
که نيروی طبيعی انحصار  ،ھميشه از تفاضل بين قيمت توليد انفرادی برای سرمايه ای منفرد

و قيمت توليد عمومی برای سرمايه ای که بطور کلی در قلمروی  ،شده را در تصاحب دارد
  .ی مورد نظر گذاشته شده است، سر چشمه ميگيردتوليد

  
 ً از کار  ھمچنين آوری سرمايۀ گذاشته شده و لذاين بھرۀ ارضی از افزايش مطلق بارا: دوما

دھند، منشأ نمگيرد، بلکه از  که فقط ميتوانند ارزش کاال را کاھش ،تصاحب شده توسط آن
در  شته شده در يک قلمروی توليدی،گذا بزرگتر سرمايه ھای انفرادی معين، نسبتأ آوریِ بار

آوری سب، طبيعی و منحصر بفرد برای باربا سرمايه گذاريھايی که از اين شرايط منا مقايسه
مزيتھايی ببار می آورد که در بکار  مثالَ اگر بکار گيری بخار .محروم اند، سرچشمه ميگيرد
غال ارزش دارد و ند که ذ، ھرچاز جبران ھزينه ھا فراتر ميرفت گيری آبشار وجود نداشت و

در بکار برده نمی شد و نميتوانست ھيچ سود اضافه ای و  نيروی آبديگر  لذانيروی آب ندارد، 
  .بيآفريند ای ھيچ بھرۀ ارضی نتيجه

  
 ً طبيعی برای آن، زيرا اين  است بلکه فقط پايه ای ،نيروی طبيعی منشأ سود اضافه نيست: سوما

 به ھمين نحو ھم ارزش. امکانپذير ميکندبارآوری کار را منحصربفرد  افزايش ،پايۀ طبيعی
اگر ھمان ارزش مصرف ميتوانست بدون . مصرف کالً حامل ارزش مبادله است اما نه علت آن

را ی نميداشت، اما ھمانند گذشته سودمندی طبيعی خود يکار بدست آيد، لذا ھيچ ارزش مبادله ا
ارزش مصرف، يعنی بدون اينکه حامل  بدون داشتن از سوی ديگر يک شئ،. حفظ ميکرد

توليدی اگر ارزشھای متفاوت به قيمتھای . ھيچ ارزش مبادله ای نخواھد داشتطبيعی کار باشد، 
تنظيم کنندۀ بازار ھموار نمی  عمومیِ  توليدِ  متفاوت به يک قيمتِ و قيمت ھای توليدی منفرد 

تنھا ميتوانست قيمت  ،ری آبشاربکارگي از طريق ،فقط يک افزايش بارآوری کار شدند، آنوقت
بدون اينکه محتوای بخش سودی اين کاالھا را  ،کاالھای توليد شده با آبشار را کاھش دھد

افزايش دھد، درست ھمانگونه که از سوی ديگر اين افزايش بارآوری کار کالَ به ارزش اضافه 
د را فته شده توسط خوبارآوری طبيعی و اجتماعی کار بکارگر ،تبديل نخواھد شد، اگر سرمايه

  .تصاحب نميکرد ،خود به نفع



 ً بخودی خود ھيچ ارتباطی با آفرينش اين بخش از ارزش  ،مالکيت ارضی روی آبشار :چھارما
و اين سود  ندارد ،و از اين قرار کالً قيمت کااليی که به کمک آبشار توليد ميگردد) سود( اضافه

اگر آن ملک که آبشار  ھم وجود ميداشت، مثالً  ،اضافه، اگر ھيچ مالکيت ارضی ای در کار نبود
. مثابۀ ملک فاقد مالک، مورد استفاده قرار ميگرفته رار دارد، توسط کارخانه دار بدر آن ق

را نمی آفريند، بلکه  ،که به سود اضافه تبديل ميشود ی،حقيقت آن بخش ارزشمالکيت ارضی در 
مقدور ميکند که اين سود اضافه را از صاحب آبشار، فقط اين را برای مالک ارضی، يعنی 
اين علتی نيست برا آفرينش اين سود اضافه، بلکه علتی . جيب کارخانه دار به جيب خود بکشاند

صاحب اين بخش از سود يا بھرۀ ارضی و لذا علتی است برای ت است برای تبديل آن به شکل
  .قيمت کاال توسط مالک زمين يا آبشار

ً جنپ مت آبشار، يعنی قيمتی که مالک ارضی در صورت فروش آن به روشن است که قي: ما
بدست خواھد آورد، در وھلۀ نخست در قيمت توليدی کاال  ،شخص سوم يا خود کارخانه دار

که در قيمت ھزينۀ انفرادی کارخانه دار وارد ميشود؛ زيرا در اينجا بھره  دداخل نميشود، ھر چن
که مستقل از آبشار  وليد شده توسط ماشينھای بخار،ت از قيمت توليدی کاالھای از ھمان نوع،

که  ،در ضمن اين قيمت آبشار کالً بيانی است غير منطقی. تنظيم ميگردند، ، سرچشمه ميگيرد
ھمانند زمين بطور کلی و ھمانند آبشار . تصادی واقعی پنھان شده استاق روابط ،آن در لوای
يچ کاری را که در آن ماديت يافته باشد زيرا ھ ،ی طبيعی، ھيچ ارزشی نداردھاتمام نيرو

بجز ارزش بيان شده در پول، نيز  نمايندگی نميکند و لذا ھيچ قيمتی را، که معموالً چيزی نيست
ھيچ چيز که بتواند به پول بيان گردد ھم وجود جاييکه ارزشی موجود نباشد، . کندمايندگی نمين

مالکيت ارضی مالک را . ايه تبديل شدهاين قيمت چيزی نيست بجزبھرۀ به سرم. نخواھد داشت
قادر ميسازد که به تفاضل بين سود انفرادی و سود ميانگين دست يابد؛ اين سود که اينگونه 
بدست می آيد و ساالنه تجديد ميشود، ميتواند به سرمايه تبديل گردد و لذا به مثابۀ قيمت خود 

ی آبشار به کارخانه دار ميرساند، گيراگر سود اضافه ای، که بکار. ر کندنيروی طبيعی تظاھ
 ، بھرۀ ساالنۀ يک سرمايۀ£١٠در نتيجه اين  درصد باشد، ۵باشد و بھرۀ ميانگين  £١٠ساالنه 
که آبشار مالک خود را  ،£١٠ساالنه  را نمايندگی ميکند؛ و اين به سرمايه تبديل شدنِ  £ ٢٠٠

خود آبشار  نوان ارزش سرمايه ایِ قادر ميسازد که از کارخانه دار تصاحب کند، بدين قرار به ع
قيمتش تنھا بازتابی است از سود بلکه  ،ارزشی ندارد خود ھيچ} آبشار{ اينکه اين . دتظاھر ميکن

بالفاصله از اين واقعيت آشکار ميگردد که  ه، بگونۀ کاپيتاليستی محاسبه شده،اضافۀ کسب شد
سال، حال آنکه  ٢٠در  £ ١٠بدست آمده از ضرب سود اضافۀ  ،تنھا حاصلی است £ ٢٠٠قيمت

در مدتی  £١٠قادر به تصاحب ساليانۀ اين يطی مشابه، مالک خود را ھمان آبشار تحت شرا
، و حال آنکه از سويی ديگر اگر يک شيوۀ توليد جديد که ميگرداند  ــ سال x،٣٠،١٠٠ نامعين ــ

 ٩٠به  ١٠٠خار را از بر پايۀ آبشار نباشد، قيمت ھزينۀ کاالھای توليد شده توسط ماشينھای ب
  .جا قيمت آبشار ناپديد خواھد شدپی آمد آن بھره و از آنکاھش دھد، لذا سود اضافه و به 

ص کرديم، به سراغ مالحظۀ آن حال که ما بدين صورت مفاھيم عمومی بھرۀ تفاضلی را مشخ
يز در مورد معادن ن ،چه در مورد اين گفته ميشودھر آن. در کشاورزی واقعی خواھيم رفت

  en.com-http://www.k      en.com-info@k.    ميباشد ، صادقبطور عمومی
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  ٤٣ فصل
  سوممورد  – IIتفاضلی  بھرۀ

  نتايج. يابنده فزايشاقيمت توليد 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرمايه؛ کارل مارکس ٤٣جلد سوم، بخش ششم، فصل 
  کمونيستھای انقالبی تايپ و تنظيم؛ سايت

  فرخی .مترجم؛ ف
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  
که بارآوری نامرغوبترين نوع زمين که است  به اين مت توليد افزايش يابنده مشروط قي [  

ی که تنظيم کننده فرض گرفته شده  تنھا يديتولقيمت . ھيچ بھرۀ ارضی ای نميدھد، کاھش يابد
سرمايه  Aکه در  £ ٢ ٢/١برای ھر چارک صعود کند که آن £٣زمانی ميتواند به باالی 
  .}توليد کند{چارک  ٢کمتر از  £۵، يعنی دچارک توليد کنن ١گذاری شده اند، کمتر از 

ری دوم تنھا در ايه گذاسرم برای بارآوری ثابت يا حتی صعودیِ } صعود قيمت توليد{اين   
اين . بود می ، نزولی£ ٢ ٢/١آوری اولين سرمايه گذاری، امکان پذير ميشد که بار صورتی

سطحی از رمق افتاده  مثالَ اگر اليۀ بااليی خاک با شخمھای. مورد اغب  بوقوع می پيوندد
 سپس باشد و تحت شيوۀ قديمی کشت و زرع بازدھی ھر چه کمتری را از خود نشان دھد، و

تر به باال آورده شود و از طريق کشت و  تری از خاک با شخمھای عميق اليۀ عميق اگر
اما اگر . زرعی منطقی تر دوباره بازدھی محصولی صعودی و بيشتر از قبل را داشته باشد

  نخستينآوری ھمراه با تنزل در بار. نجا نميگنجدبخواھيم دقيق بگوييم، اين مورد ويژه در اي
برای بھترين انواع زمين کاھش می يابد،   I،  بھرۀ تفاضلی £ ٢ ٢/١اری بالغ بر سرمايه گذ

د؛ در ضمن در اينجا ما فقط بھرۀ در آنجا يکسان فرض گرفته شده باشھر چند که اوضاع 
 ئيکه اين مورد ويژۀ نامبرده بدون پيشفرضِ اما از آنجا. را بررسی ميکنيم IIتفاضلی 

وع نخواھد پيوست، و از آنجائيکه اين در واقع نشانگر واکنش بوق IIموجوديت بھرۀ تفاضلی 
می باشد، لذا ما در اينجا مثالی می  IIبر بھرۀ تفاضلی  Iشکل تعديل شده ای از بھرۀ تفاضلی 

  .آوريم
افزايش در قيمت توليد . بود IIبھرۀ ارضی پولی و بازدھی به پول ھمان است که در جدول    

ً کاھش  قيمت و { در حجم توليد را يکسان ميکند؛ از آنجائيکه اين ھر دوتنظيم کننده دقيقا
در تناسب معکوس با يکديگر تغيير ميکنند، کامالً واضح است که حاصل ھر دو بدون } حجم

  .تغيير باقی می ماند
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 VII جدول

نوع 
 زمين

 سود £ سرمايه جريب
£ 

ھزينۀ 
 توليد
£ 

 چارکمحصول  
 

قيمت 
فروش

£ 

 بازدھی
£ 

بھرۀ 
ضیار  

 چارک

بھرۀ 
 ارضی

£ 

نرخ بھرۀ 
 ارضی

A ١ 

2
12  + 2

12  ٦ ١ 
2
1  + 4

11  = 4
31  7

33  ٠ ٠ ٠ ٦% 

B ١ 

2
12  + 2

12  ١ ٦ ١ + 2
12  = 2

13  7
33  ١٢ 

4
31  ١٢٠ ٦%

C ١ 

2
12  + 2

12  ٦ ١ 
2
11  + 4

33  = 4
15 7

33  ١٨ 
2
13  ٢٤٠ ١٢%

D ١ 

2
12  + 2

12  ٧ = ٥ + ٢ ٦ ١ 
7
33  ٢٤ 

4
15  ٣٦٠ ١٨%

  ٢٠   
2
117   ٦٠ 

2
110  ٢٤٠% ٣٦

  
در مورد باال از اين پيشفرض عزيمت ميشود که بارآوری سرمايه گذاری دوم بزرگتر از    
اما اين ھيچ تغييری در موضوع نميدھد اگر ما . باشد ذاریوری اوليۀ نخستين سرمايه گبارآ

گذاری  برای سرمايه گذاری دوم تنھا بارآوری ای يکسان با بارآوری اوليۀ نخستين سرمايه
  :در جدول زير آمده استنچنانکه را بحساب آوريم، آ

 
 
  

 VIII جدول

نوع 
 زمين

جريب  سود £ سرمايه
£ 

ھزينۀ 
£ توليد

 محصول
 چارک

قيمت 
 £ فروش

نرخ سود  بھرۀ ارضی £ بازدھی
 اضافه

  £ چارک        
A ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

2
1

+ 2
11  = 2

12 ٠ ٠ ٠ ٦ ٤% 

B ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
١٢ ٤ ٣ = ٢ + ١ ٦ ١ 

2
11  

١٢٠ ٦% 

C ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

2
11  + ٣ = 2

14 ٢٤٠ ١٢ ٣ ١٨ ٤% 

D ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٢٤ ٤ ٦ = ٤ + ٢ ٦ ١ 

2
14  

٣٦٠ ١٨% 

  ٢٤٠ ٣٦ ٩ ٦٠  ١٥   ٢٠% 
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در اينجا نيز قيمت توليد افزايش يابندۀ متناسب باعث جبران کامل بارآوری کاھش يابنده    

  .ميشود، ھم در مورد بازدھی و ھم در مورد بھرۀ ارضی به پول
آوری دومين سرمايه شکل خالص خود ظھور ميکند که بار سومين مورد تنھا زمانی در   

اند، ھمانگونه که مايه گذاری ثابت باقی می متين سره باآوری نخسکگذاری تنزل يابد، در حالي
شود؛ يمتأثر نم Iدر اينجا بھرۀ تفاضلی . رد اول و دوم پيشفرض گرفته بوديماما ھمه جا در مو

: و مثال می آوريمما در اينجا د. ميخيزدبر IIۀ تفاضلی بخشی تغيير ميکند که از بھرآن تنھا 
 .ليل داده شده و در مثال دوم به يک چھارمه نصف تقاولی بارآوری سرمايه گذاری دوم ب در
 
 
  

 IX جدول

نوع 
 زمين

 سود £ سرمايه جريب
£ 

ھزينۀ 
 £ توليد

 محصول  
 چارک

قيمت 
£ فروش

 بازدھی
£ 

نرخ بھرۀ  بھرۀ ارضی
 ارضی

  £ چارک        
A ٥ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

١ + 2
1

 = 2
11  

٦ ٦ ٠ ٦ ٤ 

B ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
١٢ ٤ ٣ = ١ + ٢ ٦ ١ 

2
11  

١٢٠ ٦% 

C ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

٣ + 2
11  = 2

14  
٢٤٠ ١٢ ٣ ١٨ ٤% 

D ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٢٤ ٤ ٦ = ٢ + ٤ ٦ ١ 

2
14  

٣٦٠ ١٨% 

  ٢٤٠ ٣٦ ٩ ٦٠  ١٥   ٢٠% 
           

  
 
 
 

 در  VIIIميباشد تنھا با اين تفاوت که کاھش بارآوری در جدول  VIIIھمان جدول  IXجدول 
 .در سرمايه گذاری دوم IXسرمايه گذاری نخستين رخ ميدھد و در جدول 
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   X جدول

نوع 
 زمين

جريب  سود £ سرمايه
£ 

ھزينۀ 
 £ توليد

 محصول
 چارک

قيمت 
£ فروش

 بازدھی
£ 

ضینرخ بھرۀ ار بھرۀ ارضی

  £ چارک        
A ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

١ + 4
1

 = 4
11  5

44  
٠ ٠ ٠ ٦% 

B ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

٢ + 2
1

 = 2
12  5

44  
١٢ 

4
11  

١٢٠ ٦% 

C ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٦ ١ 

٣ + 4
3

= 4
33  5

44  
١٨ 

2
12  

٢٤٠ ١٢% 

D ١ 

2
12  + 2

12  = ٥ 
٥ = ١ + ٤ ٦ ١ 

5
44  

٢٤ 

4
33  

٣٦٠ ١٨% 

  ٢٤  ٢٠ 

2
112  

 ٦٠ 

2
17  

٢٤٠ ٣٦% 

، کل بازدھی، اجاره بھا به پول و نرخ VIIIو  II ،VIIدر اين جدول نيز ھمچون جداول     
بھرۀ ارضی بدون تغيير می مانند، زيرا که قيمت توليد و فروش مجدداً به نسبت عکس 

  .يکديگر تغيير ميکنند، در حاليکه سرمايۀ گذاشته شده ثابت است
رت قيمت توليد صعودی پديدار گردد، يعنی که ميتواند در صو ،اما اوضاع در مورد ديگر   

، بزير کشت کشيده مقرون به صرفه نبودجائيکه يک نوع زمين نامرغوبتر که کشتش تا بحال 
  ميشود، چگونه خواھد بود؟

در . شودمشخص ميکنيم، به رقابت وارد  aفرض بگيريم که يک چنين زمينی، که آنرا با    
ارضی بود، بھرۀ ارضی خواھد داد و جدول ھای  که تا کنون فاقد بھرۀ Aآنصورت زمين 

VII  ،VIII و X  لی به خود خواھند گرفتاشکاباال اينچنين:  
 VIIa جدول
£ سود £ سرمايه جريب نوع زمين £ ھزينۀ توليد  چارکمحصول  

 
 افزايش بھرۀ ارضی £بازدھی £ قيمت فروش

چارک         £  
a ٦ ١ ٥ ١ 

2
11  

٠ ٠ ٠ ٦ ٤ 

A ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

2
1

 + 4
11  = 4

31  
٧ ٤ 

4
1

 
١ ١ 

B ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

١ + 2
12  = 2

13  
٧ + ١ ٨ ٢ ١٤ ٤ 

C ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

2
11  + 4

33  = 4
15  

٢١ ٤ 

4
33  

٢ + ١ ١٥ 
× ٧ 

D ١ 

2
12  + 2

12  
٢٨ ٤ ٧ = ٥ + ٢ ٦ ١ 

2
15  

٣ + ١ ٢٢ 
× ٧ 

    ٧٦  ١٩ ٣٠ 

2
111  

٤٦  
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 VIIIa جدول
نوع 
 زمين

£ سود £ سرمايه جريب  محصول   £ ھزينۀ توليد
 چارک

قيمت 
 £ فروش

 بازدھی
£ 

بھرۀ 
 ارضی

 افزايش 

  £ چارک        
a ٦ ١ ٥ ١ 

4
11  5

44  
٠ ٠ ٠ ٦ 

A ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

2
1

 + ١ = 2
11  5

44  5
17  4

1
 5

11  5
11  

B ١ 

2
12  + 2

12  
٣ = ٢ + ١ ٦ ١ 

5
44  5

214  4
31  5

28  5
11 + 5

17  

C ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

2
11  + ٣ = 2

14  5
44  5

321  4
13  5

315
 

5
11 + ٢ × 5

17

D ١ 

2
12  + 2

12  
٦ = ٤ + ٢ ٦ ١ 

5
44  5

428  4
34  5

422
 

5
11 + ٣ × 5

17

 ٣٠   ٥ 

4
116  

 ٤٨ ١٠ ٧٨  

  
 Xa جدول

نوع 
 زمين

 چارکمحصول   £ ھزينۀ توليد £ سود £ سرمايه جريب
 

 افزايش  بھرۀ ارضی  £بازدھی  £فروشقيمت

  £ چارک        
a ٦ ١ ٥ ١ 

8
11  3

15  
٠ ٠ ٠ ٦ 

A ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

١ + 4
1

 = 4
11  3

15  3
26  3

2
 3

2

 

 

B ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

٢ + 2
1

 = 2
12  3

15  3
113  8

31  3
17

 
3
2

 + 3
26  

C ١ 

2
12  + 2

12  
٦ ١ 

٣ + 4
3

 = 4
33  3

15  
٢٠ 

8
52  

١
٤ 3

2
 + ٣ × 3

26  

D ١ 

2
12  + 2

12  
٥ = ١ + ٤ ٦ ١ 

3
15  3

226  8
73  20

 
3
2

 + ٣ × 3
26  

    ٣٠ 

8
513  

 

3
272  

٨* 42
 

 

  
  }ميباشد ٨ ٢/١آن تقريبأ در صورتيکه عدد صحيح  ٨در جدول مجموع بھرۀ ارضی به چارک آمده است {٭
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جديدی بوجود خواھد آمد؛ بر پايۀ اين  Iبه صحنه، بھرۀ تفاضلی  aبا وارد شدن زمين    
در ھرکدام از سه  aزمين . نيز بشکل متفاوتی ايجاد ميگردد IIۀ جديد، بھرۀ تفاضلی نزمي

، رديف درجات متناسبأ افرايش يابندۀ حاصلخيزی متفاوتی دارد؛ باال حاصلخيزیجدول 
. رديف بھره ھای ارضی افزايش يابنده نيز به ھمين منوال ميباشد. شروع ميشود Aنخست با 
کنون فاقد بھرۀ ارضی بود، اما حاال پائين ترين بھرۀ ضی نامرغوبترين زمين که تابھرۀ ار

ای ارضی باالتر افزوده ازۀ ثابت است که بسادگی به تمام بھره ھارضی را داراست، يک اند
اندازۀ ثابت است که رديف تفاضلھای مابين بھره ھای ارضی  ميشود؛ تازه بعد از کسر اين

 بهآنھا باالتر متقابالً به وضوح و روشنی آشکار ميگردد، و ھمزمان عيان ميگردد که 
در ھمۀ  Dتا  Aدرجۀ حاصلخيزی از . ستندموازات رديف حاصلخيزی انواع مختلف زمين ھ

  :اً بھره ھای ارضی اينگونه اندفد، و مترادميباش ٤: ٣: ٢: ١جدولھا متناسب با 
  

  VIIaدر جدول 
  
٧ × ٣+١:  ٧ × ٢+ ١:  ٧+١: ١   
  

  VIIIaدر جدول 
 

5
11   :5

11   +5
17  :5

11 +٢ × 5
17  :5

11 +٣ × 5
17  

  
 aXدر جدول 

  

3
2 :3

2  +3
26  :3

2  +٢ × 3
26 :3

2 +٣ × 3
26  

  
با حاصلخيزی باالتر بعدی  و بھرۀ ارضی زمينِ  A=nاگر بھرۀ ارضی زمين : بطور خالصه

 =m+n باشد، لذا رديف آنھا اينگونه خواھد بود :  
m٣+n  :m٢+n  :+mn :n  

  . ] انگلس. ف –و االآخر 
**************  

  
تنھا سر  –بود  نشده ياد شده در باال در نسخۀ خطی شرح داده از آنجاييکه اين مثال سوم[ 

که آنرا به بھترين نحو ممکنه، آنگونه که در  لذا اين به عھدۀ ناشر بود –تيتر آن موجود بود 
در ضمن ھنوز باقی است تا نتايج عمومی کل بررسی تا کنونی بھرۀ . باال آمد، تکميل نمايد
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اما مثالھای آورده شده . زير مورد آن را بيرون بکشيم ٩مورد اصلی اش و  ٣با  IIتفاضلی 
قطعات } طیخدر نسخۀ { اوالً اينکه . در نسخۀ خطی برای اين منظور زياد مناسب نيستند

 ٤:  ٣:  ٢: ١ی باھم مقايسه شده اند که بازدھی شان برای مساحتی يکسان تناسبھای ھايزمين
د و در مسير بررسی با نمبالغه آميز جلوه ميکن را دارند، يعنی تفاضلھايی که از ابتدا بسيار

 کالن بيش از حد اساس بسط داده ميشوند به ارقامی پيشفرضھا و محاسباتی که بر اين
اگر درجات حاصلخيزی . نجاميداما دوماً اينکه به برداشتی کامالً اشتباه آميز خواھد ا. دنميرس
و اال آخر گرفته  ٣:  ٢:  ١:  ٠رضی مترادف با رديف بھره ھای ا ٤:  ٣:  ٢:  ١اسب با تن

ً رديف دوم را از اولی اقتباس کند، يعنی اينکه دو برابر،  شوند، آدم وسوسه ميشود تا سريعا
سه برابر شدن بھرۀ ارضی و غيره را از طريق دو برابر، سه برابر شدن کل بازدھی و غيره 

 ٤:  ٣:  ٢:  ١:  ٠ره ھای ارضی تناسبھای بھ. اما اين کامالً اشتباه خواھد بود. دھدبتوضيح 
 n  :n+ ١:  n+ ٢:  n+ ٣:  n+ ٤خواھند بود حتی اگر  تناسب  درجه ھای  حاصلخيزی 

تفاضل حاصلخيزی بلکه ھمچون  درجات باشند؛ ارتباط بھره ھای ارضی با ھم نه به مثابۀ
  . ، با زمين فاقد بھرۀ ارضی ھمچون نقطۀ عزيمتدحاصلخيزی می باش ھای

اما جھت بدست آوردن . سخۀ اصلی برای توضيح متن می بايست درج ميشدندای نجدولھ   
 يیاجديد از جدولھ آمده، من در ادامه يک رديف  زمينه ای قابل فھم برای نتايج تحقيق که ذيالً 

( =  و  شيلينگ )  ليتر ٣۶ ,٣۵چارک  يا  ٨/١(  آورم که در آنھا بازدھی با بوشل را می
  .است نشان داده شده) کرما
اين جدول بازدھی و بھرۀ پنج کيفيت . Iمطابق است با جدول قديمی ) XI(اولين جدول    

شيلينگ  ١٠شيلينگی که با  ۵٠يه گذاری اسرم نخستين را نشان ميدھد که با Eتا  Aزمين از 
کم گرفته   بازدھی ھا به غله  .کل ھزينۀ توليد برای ھر جريب را ميسازد شيلينگ ۶٠= سود 
اين قيمت توليد تنظيم کننده ای بالغ . بوشل برای ھر جريب ١٨، ١۶، ١٤، ١٢، ١٠: دشده ان

  .شيلينگ را بدست ميدھد ۶بر بوشلی 
که در اين فصل  IIبا سه مورد بھرۀ تفاضلی  ھستندجدولی که بدنبال می آيد مطابق  ١٣اين    

شيلينگ برای ھر  ۵٠در ھمان زمين بالغ بر  افزودهبا سرمايه گذاريی ، و دو فصل قبلی
در ھر يک از اين موارد . بررسی شدند قيمت توليد ثابت، نزولی و صعودی مواردجريب در 

ً نشان داده ميشود که با ب صعودی برای دومين ) ٣نزولی و ) ٢ثابت )  ١آوری ارضمنا
بدين ترتيب تعدادی متغير که بويژه . سرمايه گذاری در مقايسه با نخستين، چگونه خواھد شد

  .ای فھم قضيه مفيدند، بدست می آيدبر
  :، قيمت توليد ثابت، داريمIما در مورد 

  ).XIIجدول ( برای دومين سرمايه گذاری  ثابتبارآوری : ١متغير 
ھيچ دومين  Aاين تنھا در صورتی ميتواند پيش آيد که در زمين . بار آوری نزولی: ٢متغير 

  :يا بدينگونه که . سرمايه گذاريی نشود
  ، يا در صورتيکه )XIIIجدول (ی ای ندھدضنيز ھيچ بھرۀ ار Bين زم) الف
  ).XIVجدول ( به يک زمين کامالً فاقد بھرۀ ارضی مبدل نگردد Bزمين  )ب
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اين مورد نيز دومين سرمايه گذاری را در زمين ). XVجدول ( بارآوری صعودی : ٣متغير 
A مستثنی ميکند.  

  :اشت، قيمت توليد نزولی، خواھيم دIIدر مورد 
  ).XVIجدول ( آوری ثابت برای سرمايه گذاری دومبار : ١متغير 
  ).XVIIجدول ( بار آوری نزولی : ٢متغير 

فاقد بھرۀ  Bاز رقابت بيرون رانده شود و زمين  Aاين دو متغير مشروطند به اينکه زمين 
  .ارضی گرديده و قيمت توليد را تنظيم کند

  .ھنوز تنظيم کننده است Aدر اينجا زمين . )XVIIIجدول ( آوری صعودی بار: ٣متغير 
ميتواند زمين فاقد بھرۀ  Aزمين : ، قيمت توليد صعودی، دو امکان وجود داردIIIدر مورد 

وارد رقابت  Aارضی باقی مانده و کماکان تنظيم کنندۀ قيمت باشد، يا اينکه زمين بدتری از 
  .دھدۀ ارضی باز اين به بعد بھر Aکند، و زمين شود و قيمت را تنظيم 

  .ھنوز تنظيم کننده است Aزمين : انکاولين ام
شرايط مفروض تحت ). XIXجدول ( برای دومين سرمايه گذاری  ثابتبار آوری : ١متغير 
  .آوری نخستين سرمايه گذاری کاھش يابدط در صورتی اتفاق می افتد که باراين فق

؛ اين ثابت بودن )XXل جدو( آوری نزولی برای دومين سرمايه گذاری بار: ٢متغير 
  .آوری نخستين سرمايه گذاری را مستثنی نميکندبار

ن دوباره مشروط ؛ اي)XXIجدول (مين سرمايه گذاری آوری صعودی برای دوبار: ٣متغير 
  .آوری نخستين سرمايه گذاری کاھش بيابداست به اينکه بار

 Aرد رقابت شده و زمين وا) مشخص شده aدر اينجا با ( يک زمين با کيفيت بدتر: امکان دوم
  .بھرۀ ارضی ميدھد

  ).IIXXجدول ( آوری ثابت برای دومين سرمايه گذاری بار: ١متغير 
  ).XXIIIجدول ( بار آوری نزولی : ٢متغير 
  ).XXIVجدول ( بار آوری صعودی : ٣متغير 

  .اين سه متغير از شرايط عمومی مسئله پيروی ميکنند و لزومی به توضيح بيشتر ندارند
 :نون در ادامه جدولھا می آيندکا
  

 XI جدول

قيمت توليد  نوع زمين
 شيلينگ

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

A ٠ ٠ ٦٠ ٦ ١٠ ٦٠ 
B ١٢ ١٢ ٧٢ ٦ ١٢ ٦٠ 
C ١٢ × ٢ ٢٤ ٨٤ ٦ ١٤ ٦٠ 
D ١٢ × ٣ ٣٦ ٩٦ ٦ ١٦ ٦٠ 
E ١٢ × ٤ ٤٨ ١٠٨ ٦ ١٨ ٦٠ 
     ١٢ × ١٠ ١٢٠ 
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  :با دومين سرمايه گذاری در ھمان زمين

  .اندبدون تغيير باقی می م دقيمت تولي: مورد اول
  .آوری ثابت برای دومين سرمايه گذاریبار: ١متغير 

  
 XII جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت 
فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

 بھرۀ ارضی
 شيلينگ

رۀ ارضیافزايش بھ  

A ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٠ ٠ ١٢٠ ٦ ٢٠ = ١٠ + ١٠ 
B ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢٤ ٢٤ ١٤٤ ٦ ٢٤ = ١٢ + ١٢ 
C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢٤ × ٢ ٤٨ ١٦٨ ٦ ٢٨ = ١٤ + ١٤ 
D ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢٤ × ٣ ٧٢ ١٩٢ ٦ ٣٢ = ١٦ + ١٦ 
E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢٤ × ٤ ٩٦ ٢١٦ ٦ ٣٦ = ١٨ + ١٨ 
     ٢٤ × ١٠ ٢٤٠ 

  
  

بار آوری کاھش يابنده برای دومين سرمايه گذاری؛ ھيچ سرمايه گذاری دومی در : ٢متغير 
A صورت نميگيرد.  
  :فاقد بھرۀ ارضی گردد Bاگر زمين  .０
１.   

 
TABLE XIII 

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت 
فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

 افزايش بھرۀ ارضی

A ٣ ٠ ٦٠ ٦ ١٠ ٦٠ 
B ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٣ ٠ ١٢٠ ٦ ٢٠ = ٨ + ١٢ 
C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠

١٤ + 3
19  = 3

123  
٢٠ ٢٠ ١٤٠ ٦ 

D ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠
١٦ + 3

210  = 3
226  

٢٠ × ٣ ٤٠ ١٦٠ ٦ 

E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢٠ × ٣ ٦٠ ١٨٠ ٦ ٣٠ = ١٢ + ١٨ 
     ٢٠ × ٦ ١٢٠ 

  
  :کامالً فاقد بھرۀ ارضی نگردد Bاگر زمين . ٢
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 XIV جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت 
فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

 افزايش بھرۀ ارضی

A ٠ ٠ ٦٠ ٦ ١٠ ٦٠ 
B ٦ ٦ ١٢٦ ٦ ٢١ = ٩ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٤ + 2
110  = 2

124  
٢١ + ٦ ٢٧ ١٤٧ ٦ 

D ٢١ × ٢ + ٦ ٤٨ ١٦٨ ٦ ٢٨ = ١٢ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٨ + 2
113  = 2

131  
٢١ × ٣ + ٦ ٦٩ ١٨٩ ٦ 

     ٢١ × ٦ + ٦ × ٤ ١٥٠ 

سرمايه  Aمايه گذاری؛ در اينجا نيز در زمين آوری صعودی برای دومين سربار: ٣متغير 
  .صورت نميگيرد گذاری دومی

 XV جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت 
فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

A ٠ ٠ ٦٠ ٦ ١٠ ٦٠ 
B ٤٢ ٤٢ ١٦٢ ٦ ٢٧ = ١٥ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٤ + 2
117  = 2

131  
٢٧ + ٤٢ ٦٩ ١٨٩ ٦ 

D ٢٧ × ٢ + ٤٢ ٩٦ ٢١٦ ٦ ٣٦ = ٢٠ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٨ + 2
122  = 2

140  
٢٧ × ٣ + ٤٢ ١٢٣ ٢٤٣ ٦ 

     ٦ + ٤٢ × ٤ ٣٣٠ × 
٢٧ 

  قيمت توليد کاھش می يابد: مورد دوم
ون می افتد و زمين راز رقابت بي Aبارآوری ثابت برای سرمايه گذاری دوم؛ زمين : ١متغير 

B فاقد بھرۀ ارضی ميگردد.  
 XVI جدول

نوع 
 زمين

قيمت توليد 
 شيلينگ

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

 بھرۀ ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

B ٠ ٠ ١٢٠ ٥ ٢٤ = ١٢ + ١٢ ١٢ = ٦٠ + ٦٠ 
C ٢٠ ٢٠ ١٤٠ ٥ ٢٨ = ١٤ + ١٤ ١٢ = ٦٠ + ٦٠ 
D ٢٠ × ٢ ٤٠ ١٦٠ ٥ ٣٢ = ١٦ + ١٦ ١٢ = ٦٠ + ٦٠ 
E ٢٠ × ٣ ٦٠ ١٨٠ ٥ ٣٦ = ١٨ + ١٨ ١٢ = ٦٠ + ٦٠ 
     ٢٠ × ٦ ١٢٠ 
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ن از رقابت خارج شده و زمي Aآوری نزولی برای دومين سرمايه گذاری؛ زمين بار: ٢متغير 

B فاقد بھرۀ ارضی ميگردد.  
 XVII جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

B ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢١ = ٩ + ١٢ 

7
55  

٠ ٠ ١٢٠ 

C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠
١٤ + 2

110  = 2
124  7

55  
٢٠ ٢٠ ١٤٠ 

D ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ ٢٨ = ١٢ + ١٦ 

7
55  

٢٠ × ٢ ٤٠ ١٦٠ 

E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠
١٨ + 2

113  = 2
131  7

55  
٢٠ × ٣ ٦٠ ١٨٠ 

     ٢٠ × ٦ ١٢٠ 

  
  

در رقابت می ماند و  Aآوری صعودی برای دومين سرمايه گذاری؛ زمين بار: ٣ر متغي
  .بھرۀ ارضی ميدھد Bزمين 

 XVIII جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

A ٢٥ = ١٥ + ١٠ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

5
44  

٠ ٠ ١٢٠ 

B ٣٠ = ١٨ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

5
44  

٢٤ ٢٤ ١٤٤ 

C ٣٥ = ٢١ + ١٤ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

5
44  

٢٤ × ٢ ٤٨ ١٦٨ 

D ٤٦ = ٢٤ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

5
44  

٢٤ × ٣ ٧٢ ١٩٢ 

E ٤٥ = ٢٧ + ١٨ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

5
44  

٢٤ × ٤ ٩٦ ٢١٦ 

     ٢٤ × ١٠ ٢٤٠ 

  
  .قيمت توليد افزايش می يابد:  مورد سوم

  .ھنوز فاقد بھرۀ ارضی  و تنظيم کنندۀ قيمت است Aزمين . الف
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آوری کاھش ايه گذاری؛ اين مشروط است به باربرای دومين سرم بارآوری ثابت: ١متغير 
  .يابنده برای نخستين سرمايه گذاری

  
 XIX جدول

 قيمت توليد نوع زمين
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت 
فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش 
بھرۀ 
 ارضی

A ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  + ١٠ = 2

117  7
66  

٠ ٠ ١٢٠ 

B ٢١ = ١٢ + ٩ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

7
66  

٢٤ ٢٤ ١٤٤ 

C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
110  + ١٤ = 2

124  7
66  

٢٤ × ٣ ٤٨ ١٦٨ 

D ٢٨ = ١٦ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

7
66  

٢٤ × ٣ ٧٢ ١٩٢ 

E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
113  + ١٨ = 2

131  7
66  

٢٤ × ٤ ٩٦ ٢١٦ 

     ٢٤ × ١٠ ٢٤٠

  
  

آوری ثابت برای نخستين رای دومين سرمايه گذاری؛ اين بارآوری نزولی ببار: ٢متغير 
  .کنديسرمايه گذاری را مستثنی نم

  
  
  

 XX جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

A ٠ ٠ ١٢٠ ٨ ١٥ = ٥ + ١٠ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
B ٢٤ ٢٤ ١٤٤ ٨ ١٨ = ٦ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
C ٢٤ × ٢ ٤٨ ١٦٨ ٨ ٢١ = ٧ + ١٤ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
D ٢٤ × ٣ ٧٢ ١٩٢ ٨ ٢٤ = ٨ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
E ٢٤ × ٤ ٩٦ ٢١٦ ٨ ٢٧ = ٩ + ١٨ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
     ٢٤ × ١٠ ٢٤٠ 

  
  

وجود مشروط به تحت شرايط م اينآوری صعودی برای دومين سرمايه گذاری؛ بار: ٣متغير 
  .آوری برای نخستين سرمايه گذاری کاھش يابدکه باراست  اين
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 XXI جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

A ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
٥ + 2

112  = 2
117  7

66  
٠ ٠ ١٢٠ 

B ٢١ = ١٥ + ٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

7
66  

٢٤ ٢٤ ١٤٤ 

C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
٧ + 2

117  = 2
124  7

66  
٢٤ × ٢ ٤٨ ١٦٨ 

D ٢٨ = ٢٠ + ٨ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

7
66  

٢٤ × ٣ ٧٢ ١٩٢ 

E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
٩ + 2

122  = 2
131  7

66  
٢٤ × ٤ ٩٦ ٢١٦ 

     ٢٤ ×١٠ ٢٤٠ 

 
تنظيم کنندۀ قيمت ميگردد و ) مشخص شده است aدر اينجا با ( زمانيکه زمينی نامرغوبتر . ب

آوريی ثابت برای دومين رھا، بااين برای ھمۀ متغير. بار می آوردبھرۀ ارضی ب Aزمين 
  .مجاز ميکندرا سرمايه گذاری 

  .بار آوری ثابت برای دومين سرمايه گذاری: ١متغير 
 XXII جدول

 قيمت توليد نوع زمين
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

افزايش بھرۀ 
 ارضی

a ١٦ ١٢٠ 

2
17  

٠ ٠ ١٢٠ 

A ٢٠ = ١٠ + ١٠ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  

٣٠ ٣٠ ١٥٠ 

B ٢٤ = ١٢ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  

٣٠ × ٢ ٦٠ ١٨٠ 

C ٢٨ = ١٤ + ١٤ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  

٣٠ × ٣ ٩٠ ٢١٠ 

D ٣٢ = ١٦ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  

٣٠ × ٤ ١٢٠ ٢٤٠ 

E ٣٦ = ١٨ + ١٨ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  

٣٠ × ٥ ١٥٠ ٢٧٠ 

     ٣٠ × ١٥ ٤٥٠ 
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  .ری نزولی برای دومين سرمايه گذاریبار آو: ٢متغير 
  

 XXIII جدول

 قيمت توليد نوع زمين
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت 
فروش 
 شيلينگ

 بازدھی
 شيلينگ

بھرۀ 
 ارضی
 شيلينگ

 افزايش بھرۀ ارضی

a ٠ ٠ ١٢٠ ٨ ١٥ ١٢٠ 
A ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٠ + 2
17  = 2

117  
٢٠ ٢٠ ١٤٠ ٨ 

B ٢٨ + ٢٠ ٤٨ ١٦٨ ٨ ٢١ = ٩ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٤ + 2
110  = 2

124  
٢٨ × ٢ + ٢٠ ٧٦ ١٩٦ ٨ 

D ٢٨ × ٣ + ٢٠ ١٠٤ ٢٢٤ ٨ ٢٨ = ١٢ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

١٨ + 2
113  = 2

131  
٢٨ × ٤ + ٢٠ ١٣٢ ٢٥٢ ٨ 

     ٢٨ × ١٠ + ٢٠ × ٥ ٣٨٠ 

  
  

 .آوری صعودی  برای دومين سرمايه گذاریبار: ٣متغير 
 

 XXIV جدول

نوع 
 زمين

 قيمت توليد
شيلينگ   

 محصول
بوشل   

قيمت فروش 
 شيلينگ

بازدھی
شيلينگ

 بھرۀ ارضی
 شيلينگ

 افزايش بھرۀ ارضی

a ١٦ ١٢٠ 

2
17  

٠ ٠ ١٢٠ 

A ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
١٠ + 2

112  = 2
121 2

17  4
3168 4

348  ١٥ + 4
333  

B ٢٧ = ١٥ + ١٢ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  2

1202  2
182  ٢ + ١٥ × 4

333  

C ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
١٤ + 2

117  = 2
131 2

17  4
1236 4

1116  ٣ + ١٥ × 4
333  

D ٣٦ = ٢٠ + ١٦ ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 

2
17  

١٥٠ ٢٧٠ 
٤ + ١٥× 4

333  

E ١٢٠ = ٦٠ + ٦٠ 
١٨ + 2

122  = 2
140 2

17  4
3303 4

3183  ٥ + ١٥ × 4
333  

     

4
1581  ١٥ + ١٥ × ٥ × 4

333  

  
  :دناين جدولھا نتايج زيرين را ميدھ
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ند که رديف تفاضلھای نخست اينکه رديف بھره ھای ارضی درست ھمانگونه رفتار ميکن    
. ھنگاميکه زمين فاقد بھرۀ ارضی تنظيم کننده به مثابۀ نقطۀ صفر گرفته شود حاصلخيزی،

رۀ ارضی ين کنندۀ بھمی باشد که تعي ھا اين نه بازدھی مطلق بلکه تنھا تفاوتھا در بازدھی
، ١٢، ١١، بوشل يا ۵، ٤، ٣، ٢، ١است که انواع مختلف زمين،  اين کامالً بی اھميت. است
بھرۀ ارضی در ھر دو } زيرا{بوشل برای ھر جريب بازدھی ببار آورند،  ١۵، ١٤، ١٣
  . بازدھيشان به  پول می باشد بوشل، ھمانگونه که ٤، ٣، ٢، ١، ٠ورد م

 ی يکسانزمين با سرمايه گذاريھای پياپی درھی بھرۀ ارضی در رابطه نتيجۀ کل بازداما 
  .بسيار مھمتر است

در پنج مورد از سيزده مورد بررسی شده، کل بھرۀ ارضی نيز ھمگام با سرمايه گذاری 
  .ميشود شيلينگ ٢٤٠= شيلينگ  ٢٤×١٠ شيلينگ ١٢ ×١٠ بجایميشود؛  دوبرابر
  :رد اينانندااين مو

  )XIIجدول( } با سرمايه گذاری{ افزايش توليد يکسان: ١ت ثابت، متغير ، قيم١مورد     
  ).XVIII(افزايش توليد صعودی جدول : ٣، قيمت نزولی، متغير ٢مورد
کماکان تنظيم کننده است، در ھر سه  A، قيمت صعودی، امکان اول جاييکه زمين ٣مورد

  ).XXI  ،XX ،XIXجداول ( متغير 
  :صعود ميکند، عبارتند از بيشتر از دوبرابره در چھار مورد بھرۀ ارضی ب

مبلغ بھرۀ ارضی به ). XVجدول ( ، قيمت ثابت اما افزايش توليد صعودی ٣، متغير ١مورد
  .شيلينگ ارتقاع می يابد ٣٣٠

جدول ( ھا رۀ ارضی می دھد، در ھمۀ سه متغيربھ A، امکان دوم جائيکه زمين ٣مورد 
XXII جدول(نگ؛ شيلي ٤۵٠=٣٠×١۵= ، بھرۀ ارضیXXIII( ٢٠×۵= ، بھرۀ ارضی  +
 ٤/١=  ٣٣ ٤/٣×١۵+  ١۵×۵= ، بھرۀ ارضی )XXIVجدول ( شيلينگ؛ ٣٨٠=  ٢٨×١٠
  ).شيلينگ ۵٨١

دو برابر بھرۀ ارضی ای که در نخستين  بهمی يابد، اما نه  افزايشدر يک مورد بھرۀ ارضی 
  :سرمايه گذاری وجود داشت

ری نزولی برای سرمايه گذاری دوم مشروط به اينکه آوبار: ٢، قيمت ثابت، متغير ١مورد 
 ١۵٠=  ٢١×۶+  ۶×٤= ، بھرۀ ارضی XIVجدول ( کامالً فاقد بھرۀ ارضی نگردد Bزمين 
  ).شيلينگ

انجام تنھا در سه مورد است که کل بھرۀ ارضی دومين سرمايه گذاری برای مجموع سر   
؛ اين آن )XIجدول ( قی می ماندھمۀ انواع زمين در ھمان سطح سرمايه گذاری نخستين با

تنظيم کننده و لذا فاقد  Bاز رقابت خارج شده و زمين  Aکه زمين موردی را شامل ميشود 
فقط ملغی نميگردد بلکه بايد ھمچنين از تمام رديف  Bلذا بھرۀ ارضی . بھرۀ ارضی ميگردد
اين موارد . کندميتعيين  را نتيجه ی که بدنبال می آيند کسر گردد؛ اينبھره ھای ارضی ا

  :عبارتند از
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جدول (بيرون گذاشته شده باشد Aه شرايط بگونه ايست که زمين ک، زماني٢، متغير ١مورد 
XIII .(جدول است، ھمانند آنچه در  ١٢٠=  ١٢×١٠، يعنی ٢٠×۶ مبلغ بھرۀ ارضیXI 
  .است

ً بنابر پيشفرضھای قبلی  Aدر اينجا زمين . ٢و  ١، متغير ٢مورد  و  XVIجدول ( لزوما
XVII (١٢٠=  ١٠×١٢=  ۶×٢٠رده خارج ميگردد و مبلغ کل بھرۀ ارضی مجدداً  از 

  .شيلينگ خواھد بود
لذا اين بدين معنی است که در غالب اين موارد ممکنه بھرۀ ارضی بسبب افزايش سرمايه    

چه برای ھر جريب از زمين که ناقل بھرۀ ارضی باشد  خواھد داشت، ترقی ،گذاری در زمين
آن ثابت  ز سيزده مورد بررسی شده، مبلغ کلتنھا در سه مورد ا. چه خصوصاً مبلغ کل آن و

نھا نامرغوبترين زمين که تا آن زمان فاقد اين آن مواردی می باشند که در آ. باقی می ماند
بھرۀ ارضی و تنظيم کنندۀ قيمت بوده، از رقابت خارج ميشود و زمين بعدی در رديف جای 

اما حتی در اين موارد نيز بھره ھای ارضی  .فاقد بھرۀ ارضی ميگرددآنرا گرفته و 
 یدر مقايسه با بھره ھای ارضی ای که بسبب نخستين سرمايه گذار ،مرغوبترين زمينھا

کاھش يابد، در نتيجه بھره  ٢٠به  ٢٤از  C؛ اگر بھرۀ ارضی ، افزايش پيدا کرده اندبودند
  .۶٠به  ٤٨و از  ٤٠به  ٣۶ه ترتيب از ب ،افزايش خواھند يافت Eو  Dھای ارضی 

نھا ت) XIجدول ( کاھش کل بھرۀ ارضی به زير سطح آنچه در نخستين سرمايه گذاری بود    
تنظيم  Cاز رقابت خارج شده و زمين  Aھمچون زمين  Bزمانی ممکن ميگردد که زمين 
  .کننده و فاقد بھرۀ ارضی گردد

ته شود و ھرچه کشاورزی و تمدن بطور عموم پس ھر چه سرمايه بيشتری در زمين گذاش   
، ھم برای ھر ترقی پيدا ميکند در يک کشور پيشرفته تر باشد، ھمانقدر ھم بھرۀ ارضی بيشتر

جريب و ھم برای کل مجموع بھره ھای ارضی، و ھمانقدر ھم آن باجی که جامعه به شکل 
نجائيکه آن زمينھايی که تا تا آ ،اضافه سود به زمينداران بزرگ ميدھد، عظيم تر خواھد بود

  .قادر به ادامۀ شرکت در رقابت باشند هکنون زير کشت بوده اند، ھم
ھيچ طبقۀ . قدرت بقاء خارق العادۀ طبقۀ زمينداران بزرگ را توضيح ميدھد ،یاين قانون   

ی مثال اين طبقه دعوی تجملی اجتماعی ديگری به اين مجللی زندگی نميکند، ھيچ طبقۀ ديگر
از اينکه پول اين تجمل داشته را نکرده است، صرفنظر « موقعيت اجتماعی»  تاً بر پايۀکه سن

و عالرغم . از کجا بيايد، ھيچ طبقه ای چنين سبکبارانه قرض روی قرض انبار نکرده است
اين به شکرانۀ آن سرمايه ايست که ديگران در  و -ه ھميشه روی دو پا فرود می آيداين ھم

رای زميندار بھرۀ ارضی می آورد که کامالً با آن سودی که سرمايه دار زمين ميگذارند و ب
  .از آن بدست می آورد نامتناسب است

اما ھمين قانون ھمچنين توضيح ميدھد که چرا اين قدرت بقاء زمينداران بزرگ بتدريج در 
  .حال تھی شدن است

 انگليسی تصور ایھ خانهکار گمرک غالت انگليس لغو شد، صاحبان ١٨٤۶ھنگاميکه در    
در عوض اشراف . از اين طريق اشراف زميندار را به بينوايان تبديل کردند ميکردند که آنھا

نخست اينکه از آن به بعد . اين چگونه بوقوع پيوست؟ بسيار ساده. از ھميشه ثروتمند تر شدند
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ساليانه برای ھر جريب  £١٢تا کنونی  £٨داد از اجاره داران خواسته شد که عوض در قرار
سرمايه گذاری کنند، و دوماً اينکه زمينداران که در مجلس قانونگذار بسيار قوی نمايندگی می 
شدند، برای خود کمک ھزينۀ دولتی محکمی جھت زھکشی ھا و ديگر بھبوديھای دائمی 

حد  ، بلکهاز آنجاييکه بدترين زمين کامالً بکنار گذاشته نشد. شان بتصويب رساندندھايملک
در نتيجه بھره ھای  –آنھم غالباً فقط بطور موقت  –رای اھداف ديگری بکار گرفته شد اکثر ب

و اشرافيت زميندار موقعيتی بھتر از  افزايش يافت اسرمايه گذاريھ ترقیارضی متناسب با 
  .ھميشه کسب کرد

ن ھا در آمريکای شمالی و ھکشتی ھای بخار اقيانوس پيما و راه آ. اما ھمه چيز گذراست   
ند که در کان پذير کردجنوبی و ھندوستان اين را برای بعضی زمينھای منحصر بفرد ام

از يک سو مرغزارھای آمريکای شمالی و مراتع و جلگه . اروپايی رقابت کنند ھای غلۀبازار
طی ھای آرژانتينی که توسط خود طبيعت آمادۀ شخم زدن شده بودند، زمينھايی بکر که 

. بودند متضمن حاصلھای غنی ،و بدون کود دادنکاشت ابتدايی  عالرغم شيوه ھای ،ساليان
بودند که مجبور به  به ھمبوديھای کمونيستی روسی و ھندیمتعلق  یزمينھااز سوی ديگر سر

ً فزاينده ای از آن جھت تھيۀ پول  فروش بخشی از محصولشان شدند و در ضمن بخش دائما
اين . بر آنھا اغلب توسط شکنجه تحميل ميشد دبرای مالياتھايی که از طرف دولت ظالم و مستب

پيشنھاد ميداد، فروخته  به ھمان قيمتی که خريدار دمحصوالت بدون توجه به ھزينه ھای تولي
و اجاره دار و . برای موعدھای پرداخت پول تھيه کند ، زيرا دھقان می بايست مطلقأميشدند

ھم از جھت جلگه ھای بکر و  - ن رقابتبر ايدھقان اروپايی با بھرۀ ارضی قديمی نميتوانستند 
. مستولی شوند - کن قرار داشتھم از طرف دھقان روسی و ھندی که زير ماليات کمر ش

بخشی از زمينھای زراعی در اروپا بطور قطع از رقابت کشت غله بيرون گذاشته شد، بھره 
يابنده  آوری کاھشقيمت و بار: ٢ما، متغير  IIھای ارضی در ھمه جا نزول کرد؛ مورد 

برای سرمايه گذاريھای افزوده در اروپا بشکل قاعده در آمد، و از اين جھت مرثيه خوانی 
. ھای مالکان زمين از اسکاتلند تا ايتاليا، از جنوب فرانسه تا پروس شرقی را داريم

خوشبختانه ھنوز خيلی مانده تا تمام زمينھای جلگه ای به زير کشت رفته باشد؛ ھنوز بسياری 
باقی است، به اندازه ای که کفايت ميکند تا کل مالکيت ارضی بزرگ و حتی کوچک  از آن

 ].انگلس. ف. اروپايی را به تباھی بکشاند
 

************ 
  :سر فصلھايی که بھرۀ ارضی تحت آنھا بايد بررسی شوند، عبارتند از

  بھرۀ تفاضلی. الف
ی آب، گذار به بھرۀ کشاورزی مقولۀ بھرۀ تفاضلی، به تصوير کشيدن توسط مثال نيرو -١

  .واقعی 
  .، برخاسته از حاصلخيزی متفاوت انواع مختلف زمينIبھرۀ تفاضلی  -٢
  .، برخاسته از سرمايه گذاريھای پياپی در ھمان قطعه زمينIIبھرۀ تفاضلی  -٣

  :قيمت توليد: بايد در موارد زير بررسی شود IIبھرۀ تتفاضلی 
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a (ثابت  
b (نزولی  
c (صعودی  

  مندر ض
d (تبديل سود به بھرۀ ارضی  
  تأثير اين بھرۀ ارضی بر نرخ سود -٤
  بھرۀ ارضی مطلق. ب
  قيمت زمين. پ
  مالحظات پايانی در مورد بھرۀ ارضی. ت
  

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

  : به مثابۀ نتايج عمومی مالحظات در مورد بھرۀ تفاضلی بطور کلی داريم
از يک سو بر پايۀ بھرۀ تفاضلی . پذير استايجاد سودھای اضافه از طرق مختلف امکان :اوالً 

Iبا ی که از زمينھاي ، يعنی بر اساس گذاشتن تمام سرمايۀ کشاورزی در يک مساحت
بر پايۀ  IIدر ضمن به مثابۀ بھرۀ تفاضلی . حاصلخيزی ھای متفاوت تشکيل شده است

عنی در اينجا ي آوری تفاضلی گوناگون برای سرمايه گذاريھای پياپی در ھمان قطعه زمين،بار
آوری بزرگتر، مثالً بر حسب چارک گندم، از آنچه که ميتوانست با ھمين سرمايه گذاری بار

اما . در نامرغوبترين زمين، که فاقد بھره است و ضمناً قيمت توليد را تنظيم ميکند، بدست آيد
، ۀ ارضیه بھر، تبديل آنھا بايجاد شده باشند چگونه سودھا ی اضافه اين صرف نظر از اينکه

بديگر بيان انتقال آنھا از اجاره دار به مالک زمين، ھميشه مشروط به اين است که آن قيمت 
يعنی مستقل از قيمت توليد عمومی که بازار را کنترل ( ھای توليد واقعی منفرد گوناگونی 

نخست به قيمت توليد  ،دارند گذاريھای متوالیکه محصول ھر کدام از سرمايه ) ميکند
از آن مازادی که قيمت توليد  ،بھرۀ ارضی برای ھر جريب .ن انفرادی ھموار گردندميانگي

اين قيمت توليد ميانگين انفرادی  ۀ عمومی برای محصول يک جريب افزون برتنظيم کنند
قابل ، تفاوت نتايج خود به خود Iتفاضلی  در مورد بھرۀ. و اندازه گيری ميشود تشکيل ،دارد

د، زمينھايی مجزا که ھر يک برای خود و در جوار يکديگر واقع شده انتفکيکند زيرا آنھا در 
يی برای ھر جريب و کشت و زرعی متناسب با آن که نرمال در پديد می آيند با سرمايه گذار

می بايست نخست قابل } تفاوت نتايج { آنھا  IIدر مورد بھرۀ تفاضلی . نظر گرفته ميشوند
برگردانده شوند، و اين تنھا ميتواند  Iست به بھرۀ تفاضلی تفکيک شوند؛ در واقع آنھا می باي

 ٤١فصل { را در نظر بگيريم  ٢٢۶صفحۀ  IIIمثالً جدول . به روش ياد شده انجام گيرد
  .}IIIجدول 

چارک ميدھد  ٢برای ھر جريب  نخست پوند استرلينگی ٢ ٢/١در سرمايه گذاری  Bزمين    
. چارک برای ھمان جريب ٣ ٢/١ميدھد؛ در کل  چارک١ ٢/١دومی با ھمان بزرگی و برای 

محصول چارک که از زمينی يکسان روئيده اند نميتوان ديد که چه بخشی  ٣ ٢/١از روی اين 
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نھا محصولی از در واقع آ. می باشد IIو چه بخشی محصول سرمايه گذاری   سرمايه گذاری
 ٢ ٢/١اين است که سرمايه ای ميباشند، و واقعيت تنھا  استرلينگیپوند  ۵مجموع سرمايه ای 

 ٣ ٢/١نداده بلکه  چارک ٤ پوند استرلينگی ۵} سرمايه ای{ چارک داد و  ٢ پوند استرلينگی
موضوع کامالً يکسان باقی می ماند، بگونه ای که  چارک ميداد ٤ £۵اگر . چارک داد

چارک  ٢قيمت توليد برای . چارک بوجود می آورد ١سرمايه گذاری دوم مازادی بالغ بر 
چارک  ٣ ٢/١لذا تمام .  £٢چارک بعدی چارکی ١ ٢/١است و برای  £١ ٢/١نخست چارکی 

 £١اين قيمت توليد انفرادی کل محصول می باشد و بطور متوسط بالغ است بر . می ارزد ۶£
که از  - £٣با قيمت توليد معمولی . £١ ٤/٣برای ھرچارک، بطور تقريبی شيلينگ   ١٤ ٧/٢ و

برای ھر چارک ميدھد و لذا  £١ ٤/١ بالغ بر سود اضافه ای ين ميشود ـتعي Aطرف زمين 
چارک ١ ٢/١بطور تقريب  Bبا قيمت توليد ميانگين برای . £٤ ٨/٣چارک در کل ٣ ٢/١برای 

ظاھر ميگردد، يعنی آن  Bبه مثابۀ بخشی از محصول  Bلذا سود اضافۀ . را بنمايش ميگذارد
ه به غله، که طبق قيمت توليد معمولی دميدھد، بيان ش چارکی که تشکيل بھرۀ ارضی را١ ٢/١

محصول يک  بر Bمازاد محصول يک جريب از  ،عوضدر. فروخته شود £٤ ٢/١ميتواند به 
بر طبق  .آنجا محصول اضافه را نمايندگی نميکندو از  هخودبخود سود اضاف Aجريب از 

. چارک توليد ميکند ١ تنھا Aچارک و يک جريب از  ٣ ٢/١ Bپيشفرض ما، يک جريب  از 
 ١ ٢/١چارک ميباشد، حال آنکه محصول اضافه تنھا  ٢ ٢/١در نتيجه  Bمحصول مازاد 

گذاشته شده ميباشد  Aدو برابر آنچه که در  Bچارک است، زيرا که سرمايۀ گذاشته شده در 
خ سرمايه گذاری می شد و نر £۵نيز  Aاگر در . و لذا ھزينه ھای توليد نيز دوبرابر ھستند

چارک می بود، سپس ديده می شد  ٢چارک  ١آوری ثابت باشد، در نتيجه محصول بجای بار
؛ ١و  ٣ ٢/١تعيين ميگرديد و نه با مقايسۀ  ٢و  ٣ ٢/١ مقايسۀواقعی با  هکه محصول اضاف

عالوه بر اين اگر سرمايۀ سومی . چارک است ١ ٢/١بلکه فقط  ٢ ٢/١نه  هاينکه محصول اضاف
 £٣  Aچارک ھمانند  مورد  اينچارک بدھد و  ١گذاشته شود که تنھا  Bدر  £ ٢ ٢/١بالغ بر 

پوشاند، تنھا  ھا ھزينه ھای توليد را خواھدنت پوند استرلينگی ٣بيارزد، در نتيجه قيمت فروش 
اضافه ای، لذا ھيچ چيزی که بتواند به بھرۀ ارضی تبديل سود ميانگين ميدھد، نه ھيچ سود 

يک جريب از ھر نوعی از زمين در مقايسه با محصول يک  ولمحص .}موجود نيست{گردد
، نه نشان ميدھد که اين محصول سرمايه ای مساوی يا بزرگتر است و نه نشان  Aجريب از 

آيا آن معلول بارآوری ميدھد که  آيا محصول افزوده تنھا قيمت توليد را می پوشاند و يا اينکه 
  .سرمايه گذاری افزوده می باشد باالتر

افزوده کاھش يابد، و اگر محدوديتشان، تا آوری باالتر سرمايه ھای اگر نرخ بار :دوماً    
مربوط ميشود، آن سرمايه گذاريی باشد که تنھا ھزينه ھا  دآنجائيکه به تشکيل سود اضافۀ جدي

را می پوشاند، يعنی اينکه يک چارک را به ھمان گرانی ای توليد کند که  سرمايه گذاريی 
، لذا از آنچه که گفته شد چنين  £٣ميکند، طبق پيشفرض ما  Aيک جريب از  يکسان در

يگر بھرۀ د Bآن مرزی که مجموع سرمايه گذاری در ھر جريب از زمين : که نتيجه ميشود
قرار دارد که ميانگين قيمت توليد انفرادی محصول يک جريب از  ارضی ای نميدھد آنجائی

B به قيمت توليد محصول يک جريب از A صعود ميکند.  
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د، يعنی ھيچ سود نتنھا سرمايه گذاريھايی انجام گيرد که ھزينۀ توليد را می پرداز Bاگر در    
اضافه ای و لذا ھيچ بھرۀ ارضی جديدی، در نتيجه اين در واقع ميانگين قيمت توليد انفرادی 

مچنين بر بھرۀ برای ھر چارک را افزايش خواھد داد، اما تأثيری بر سود اضافه و از آنجا ھ
زيرا که قيمت توليد . ارضی ای که از سرمايه گذاريھای پيشين ايجاد شده اند نخواھد داشت

قرار دارد، و اگر مازاد قيمت برای ھر چارک کاھش  Aزير قيمت توليد  در ميانگين ھميشه
قيمت يابد، در نتيجه تعداد چارکھا بطور متناسب افزايش خواھد يافت، بگونه ای که کل مازاد 

  .ثابت باقی می ماند
 ٣ ٢/١ Bنخستين در زمين  پوند استرلينگی ۵ ، آن سرمايه گذاريھایمفروضدر مورد    

اگر عالوه بر . £ ٤ ٢/١چارک بھرۀ ارضی  ١ ٢/١چارک توليد ميکنند، يعنی بنا بر فرض ما 
، لذا ندنھا يک چارک اضافه توليد کشود، که ت £ ٢ ٢/١اين يک سرمايه گذاری سوم بالغ بر 

است،  £٩= چارک  ٤ ٢/١برای آن ) در صد سود ھم ميشود ٢٠شامل ( مجموع قيمت توليد 
 Bمت توليد ميانگين برای ھر چارک از پس قي. £٢= يعنی قيمت ميانگين برای ھر چارک 

صعود کرده است، لذا سود اضافه برای ھر چارک در مقايسه با قيمت  £٢به  £١ ٧/۵از 
ھمانند قبالً که  £ ٤ ٢/١=  ١× ٤ ٢/١اما . تنزل کرده است £١به  £١ ٧/٢ از  Aتنظيم کنندۀ 

  .بود £ ٤ ٢/١= ١ ٧/٢× ٣ ٢/١
در  £ ٢ ٢/١ھای افزودۀ چھارم و پنجمی نيز ھر کدام بالغ بر فرض بگيريم که سرمايه گذاري   
B،مجموع در نتيجه  ، که يک چارک را فقط به قيمت توليد معمولی توليد ميکند، انجام بگيرند

قيمت توليد .  £ ١۵چارک ميباشد و ھزينه ھای توليد  ۶ ٢/١محصول برای ھر جريب اکنون 
، و سود اضافه برای £٢ ١٣/٤ به £٢مجددأ افزايش يافته، از  Bميانگين برای ھر چارک از 

اما . تنزل مييابد £ ١٣/٩به  £١دوباره از  Aھر چارک در مقايسه با قيمت توليد تنظيم کنندۀ 
=  ١٣/٩ × ۶ ٢/١چارک محاسبه گردد و  ٤ ٢/١چارک بجای  ۶ ٢/١حاال بايد در   £ ١٣/٩اين 
٤ ٢/١=  ١× ٤ ٢/١ £ .  

برای امکانپذيری سرمايه گذاری افزوده در انواع  ،، تحت چنين شرايطیبنابر اين اوأل   
تا آن  لزومی به افزايش قيمت توليد تنظيم کننده نيست، حتی ،آورند زمينھايی که بھرۀ ارضی

. يآوردنقطه ای که سرمايۀ افزوده ديگر سود اضافه ای نميدھد و تنھا سود ميانگين ببار م
سود اضافه برای ھر جريب در اينجا ثابت باقی ميماند،  بعالوه بر ھمين مبنا مجموع

صرفنظر از اينکه سود اضافه برای ھر چارک چه مقدار تنزل کند؛ اين کاھش مدام از 
برای . سب تعداد چارکھايی که در ھر جريب توليد ميشود يکسان ميشودطريق افزايش متنا

در اينجا يعنی ( اينکه قيمت توليد ميانگين بتواند به سطح قيمت توليد معمولی صعود کند 
، می بايستی سرمايه گذاری متممی انجام گيرد که محصولش )Bبرای زمين  £٣صعود به 

که  آنچه از اما. داشته باشد پوند استرلينگی ٣م کنندۀ قيمت توليد باالتری از قيمت توليد تنظي
ديده خواھد شد که حتی اين نيز بتنھايی برای باال آوردن قيمت توليد ميانگين  بدنبال ميآيد

  .، کفايت نميکند£٣ به به سطح قيمت توليد، يعنی Bبرای ھر چارک از 
  :اينچنين توليد شده است Bفرض بگيريم که در زمين 
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      ؛ يعنی دو سرمايه گذاری ھر کدام بالغ £۶چارک ھمچون گذشته به قيمت توليد  ٣ ٢/١ـ  ١
 .که ھر دو سود اضافه ايجاد ميکنند، اما در اندازه ھايی کاھش يابنده £ ٢ ٢/١بر 
؛ سرمايه گذاريی که در آن قيمت توليد انفرادی با قيمت توليد تنظيم £٣چارک به  ١ ـ ٢

 .کننده برابر است
باال تر از  صددر٣٣ ٣/١؛ سرمايه گذاريی که در آن قيمت توليد انفرادی £٤ارک به چ ١ ـ ٣

 .قيمت تنظيم کننده قرار دارد
خواھيم داشت با سرمايه گذاريی بالغ بر  £١٣به  چارک در ھر جريب را ۵ ٢/١ مالذا 
، که چھار برابر سرمايه گذاری اوليه است، در حاليکه ما محصولی درست سه £ ١٠/١٠٧
  .رابر محصول سرمايه گذاری اوليه بدست نمی آوريمب
برای ھر چارک ميدھد، که با  £٢ ١١/٤قيمت توليد ميانگينی بالغ بر  £١٣چارک به  ۵ ٢/١

به بھرۀ  در ھر چارک ميدھد که ميتواند £١١/٧، مازادی بالغ بر £٣کنندۀ  تنظيم قيمت توليد
 £ ١۶ ٢/١فروخته شود  £٣ظيم کنندۀ چارک که به قيمت توليد تن ۵ ٢/١ .ارضی مبدل گردد

 £ ٣ ٢/١، سود اضافه يا بھرۀ ارضی ای £١٣بعد از کسر ھزينه ھای توليد بالغ بر . ميدھد
چارک را نمايندگی ميکند، اگر بر حسب قيمت توليد ميانگين در حال ١ ۵٢/٢۵بدست ميآيد که 

  .اسبه گرددبرای ھر چارک مح £١١/٢٤يعنی  Bچارک از زمين  ١حاضر معمول برای 
ً  £١بھرۀ ارضی پولی با     چارک تنزل ميکند، اما ٢/١و بھرۀ ارضی به غله با تقريبا

نه تنھا سود اضافه ای توليد نميکند بلکه به  Bعالرغم اينکه سرمايه گذاری افزودۀ چھارم در 
، با اين وصف اکنون ھمچنان گذشته سود اضافه و بھرۀ }توليد ميکند{زير سود ميانگين 

نيز به  IIسرمايه گذاری  IIIفرض بگيريم که عالوه بر سرمايه گذاری . ی موجود استارض
 ٣ ٢/١: باشد باالی قيمت توليد تنظيم کننده توليد ميکند، بگونه ای که محصول کل اينگونه

قيمت توليد . ھزينۀ توليد £١٤چارک به  ۵ ٢/١در مجموع  ،£ ٨چارک به  ٢+  £۶چارک به 
 ۵ ٢/١آن . ميدھد £١١/۵خواھد بود که مازادی بالغ بر £٢ ١١/۶رک ميانگين برای ھر چا

 £ ٢ ٢/١ھزينۀ توليد،  £١٤ميدھد؛ بعد از کسر  £١۶ ٢/١فروخته شوند  £٣چارک که به 
چارک B ۵۶/۵۵اين با قيمت توليد ميانگين جاری برای . برای بھرۀ ارضی باقی می ماند

  .ھر چند که کمتر از قبل لذا کماکان بھرۀ ارضی ای بدست ميآيد،. ميدھد
با سرمايه گذاريھای  ميدھد که بھرۀ ارضی در زمينھای مرغوبتردر ھر حال نشان  ناي   

افزوده ای که بھای محصولشان بيشتر از قيمت توليد تنظيم کننده باشد، الاقل در محدودۀ 
از يک سو } بھرۀ ارضی{ ، و بعالوه اين عمل مجاز، از بين نرفته بلکه فقط تنزل می يابد

تشکيل ميدھد و  را آور از کل سرمايۀ گذاریآن بخشی که اين سرمايۀ کمتر بار متناسب با
قيمت ميانگين محصول . آوری کاھش يابنده، تنزل می يابدی ديگر متناسب با باراز سو

کماکان در زير قيمت تنظيم کننده قرار خواھد داشت و لذا کماکان مقداری سود اضافه باقی 
  .ه ميتواند به بھرۀ ارضی تبديل شودميگذارد ک

با   )£۵و  ۵،  ٢ ٢/١،  ٢ ٢/١(پياپی   حاال فرض بگيريم که بدنبال چھار سرمايه گذاری   
با قيمت توليد معمول منطبق  Bبار آوری کاھنده، قيمت ميانگين برای ھر چارک از زمين 

  .ميشود
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يد انفراديش و لذا مجموع اعداد چارکھا را اجاره دار در اينجا ھر چارک را به قيمت تول   
. £٣قيمت توليد ميانگين برای ھر چارک می فروشد که منطبق است با قيمت تنظيم کنندۀ 

بدست  £٣=در صد ٢٠سودی بالغ بر  £١۵پس او ھمچون گذشته از سرمايه اش بالغ بر 
فرادی برای ھر در اين انطباق قيمت توليد ان. است اما بھرۀ ارضی ناپديد شده. ميآورد

  چارک با قيمت توليد معمول، مازاد کجا رفته است؟
بود، در کل سود اضافه ای  £ ١ ٢/١بعدی  £ ٢ ٢/١بود؛  £٣، £ ٢ ٢/١سود اضافه اولين    

در سرمايه  .درصد ٩٠=  £ ٤ ٢/١=  £۵ از سرمايۀ گذشته شده، يعنیاز  ٣/١بالغ بر
چارکی اش که به قيمت  ١ ٢/١بلکه محصول نه تنھا سود اضافه ای نميدھد  £۵گذاری سوم 

سر انجام در سرمايه . ميدھد پوند استرلينگی ١ ٢/١توليد معمول بفروش ميرسد، کسريی 
چارکی اش که به قيمت توليد معمول  ١چھارم که محصول  پوند استرلينگی ۵گذاری 

جموع ھر دو سرمايه گذاری بنابراين در م. ميدھد £٣بفروش ميرسد، کسريی بالغ بر 
که از طريق سرمايه گذاری ھای  £ ٤ ٢/١ميدھند که با سود اضافه  £ ٤ ٢/١کسريی بالغ بر 

و از اين . سود اضافه و کسر سود ھمديگر را خنثی ميکنند. يک و دو بدست آمد برابر است
اما اين در واقع فقط از اين جھت امکان پذير است که آن . جھت بھرۀ ارضی ناپديد ميگردد

ارزش اضافه که سود اضافه يا بھرۀ ارضی، را تشکيل ميدھند، اکنون در  عناصری از
 £١۵روی  پوند استرلينگی ٣اجاره دار اين سود ميانگين . ايجاد سود ميانگين دخيل ميشوند

  .درصدی را به خرج بھرۀ ارضی بدست می آورد ٢٠يعنی 
که قيمت  Aمعمول  با قيمت توليد Bيکسان سازی قيمت توليد ميانگين انفرادی زمين    

بازار را تنظيم ميکند به اين مشروط است که تفاضل قيمت توليد انفرادی اولين سرمايه 
سرمايه  توليد انفرادی تفاضل قيمتکه در زير قيمت تنظيم کننده قرار دارند با  اگذاريھ
جبران يکديگر را  و بيشتر قيمت تنظيم کننده قرار دارند، بيشتر ی بعدی که در باالیگذاريھا

 مازاد برای بھرۀ ارضی   ھزينه ھای توليد   

  سرمايه
£ 

 سود
£ 

 محصول
 چارک

برای ھر 
 £چارک

 

کل
£ 

قيمت 
£فروش

بازدھی
£ 

 £ چارک

١) 

2
12  2

1
 

٢ 

2
11  

٣ ١ ٦ ٣ ٣ 

٢) 

2
12  2

1
 2

11  
٣ ٣ ٢ 

2
14  2

1
 2

11  

١ ٥ (٣ 

2
11  

٣ ٦ ٤ 

2
14  - 2

1
 - 2

11  

٣- ١- ٣ ٣ ٦ ٦ ١ ١ ٥ (٤ 
 ٠ ٠ ١٨  ١٨  ٦ ٣ ١٥ 
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 اآنچه تا زمانيکه محصول اولين سرمايه گذاريھ. کرده و در نھايت يکديگر را خنثی کنند
برای خود بفروش ميرسند، بنظر سود اضافه می آيد، از اين طريق بتدريج مبدل به بخشی 
از قيمت توليد ميانگين شان ميگردد و لذا در تشکيل سود ميانگين وارد ميگردد تا اينکه 

  .ر کامل جذب آن گرددنھايتاً بطو
اضافه چارک  ٢ ٢/١سرمايه گذاری گردد و اگر آن  Bدر زمين  £۵فقط  £١۵اگر بجای    

 £ ٢ ٢/١با سرمايه گذاری  Aجريب از زمين  ٢ ٢/١در جدول پيشين از طريق کاشت دوبارۀ 
خواھد  £ ۶ ٤/١برای ھر جريب انجام گيرد، در آن صورت سرمايه گذاشته شده افزوده تنھا 

 £١۵بجای  £ ١١ ٤/١چارک فقط  ۶برای توليد اين  Bو  Aبود، پس کل سرمايه گذاری در 
چارک اکنون  ۶. ميشود £ ١٣ ٢/١بعالوۀ سود  برای آنھا ميباشد و مجموع ھزينه ھای توليد

کمتر  £ ٣ ٤/٣فروخته ميشوند، در حاليکه سرمايه گذاری  £١٨ھمچون گذشته به مجموع 
موضوع . برای ھر جريب خواھد بود £ ٤ ٢/١ھمچون گذشته  Bشده است و بھرۀ ارضی 

چارک اضافه ميبايستی که به زمين بدتر از  ٢ ٢/١بگونه ای ديگر می بود اگر برای توليد آن 
A  ً١، مثال-A  ٢يا-A ١چارک از زمين  ١ ٢/١ميشد؛ طوريکه قيمت توليد برای  توسل- A 
قيمت توليد  £۶در مورد آخری . دبو A  =۶£- ٢و برای آخرين چارک از  £٤چارکی = 

 £١٠ ٢/١بجای   £٢١به  Bچارک از زمين  ٣ ٢/١آن. تنظيم کننده برای ھر چارک ميشد
چارک  ٢ ٢/١ميداد و برحسب غله  £ ٤ ٢/١بجای  £١۵فروخته ميشد که بھرۀ ارضی ای 

اکنون بھرۀ ارضی ای بالغ بر  Aھمانگونه نيز يک چارک از . چارک ميشد ١ ٢/١بجای 
  .چارک حاصل می آورد٢/١=£٣

  .تر توضيح دھيم ھنوز يک نکتۀ ديگرقبل از اينکه اين نکته را بيش
بالغ  Aزمانی با قيمت توليد معمول تنظيم شده توسط  Bقيمت ميانگين ھر چارک از زمين    
چارک اضافه را توليد ميکند  ١ ٢/١که   مطابقت خواھد کرد که آن بخش از کل سرمايه £٣بر 

اينکه اين يکسان . ا توليد ميکند يکسان گرددباقيمانده ر ١ ٢/١ش از کل سرمايه که با آن بخ
کم بايد برای اين آوری و اينکه چه مقدار سرمايه با بار سازی با چه سرعتی عملی گردد

با فرض بارآوری باالی نخستين سرمايه  –گذاشته شود بستگی دارد به  Bمنظور در 
ارآوری سرمايه گذاريھای بعدی در مقايسه با ھمان مقدار نسبت پائين بودن ب  -گذاريھا

به قيمت توليد انفرادی  }به ديگر بيان{، ياAسرمايه گذاری در بدترين زمين تنظيم کنندۀ 
  .  محصوالتشان در مقايسه با قيمت تنظيم کننده

  
  

************************  
  :از آنچه تا کنون گفته شد چنين بر ميآيد 

نجام گيرند، آنجاييکه سرمايه ھای افزوده در ھمان زمين با بارآوری اضافه ا تا: نخست   
مطلق برای ھر جريب به غله و به  کاھنده باشد، بھرۀ ارضی} اضافه بارآوری{ ھر چند که 

شده، ھر چند که بطور نسبی، يعنی به نسبت سرمايۀ گذاشته  ،ول افزايش خواھد يافتپ
حد و حدود در اينجا توسط سرمايۀ ). يا بھرۀ ارضی فهيعنی نرخ سود اضا( کاھش يابد
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يمت توليد افزوده ای که تنھا سود ميانگين ميدھد يا آنکه قيمت توليد انفرادی محصولش با ق
تحت اين شرايط قيمت توليد ثابت باقی می ماند، تا . ميگردد معمول مطابقت دارد، ايجاد

اين سرمايه ھای . عرضه زائد گردندزمانيکه محصول زمينھای نامرغوبتر بدليل افزايش 
افزوده حتی زمانيکه قيمت ھا کاھش می يابند ميتوانند در محدوده ای معين کماکان سود 

  .اضافه ايجاد کنند، ھر چند که به ميزانی کمتر
آوری اضافه د ميانگين ايجاد ميکند، يعنی بارگذاشتن سرمايۀ افزوده ای که فقط  سو: دوم   

ھيچ تغييری در سود اضافه و لذا در مقدار بھرۀ ارضی قبالً تشکيل  اش مساوی صفر است،
از اين جھت قيمت ميانگين انفرادی برای ھر چارک از زمينھای مرغوبتر . شده نميدھد

صعود ميکند؛ مازاد برای ھر چارک نزول ميکند، اما تعداد چارکھايی که اين مازاد نزول 
  . ل يکسان  باقی ميماندکه حاص ميکنند چنان افزايش می يابد کرده را حمل

قيمت تنظيم  سرمايه گذاريھای افزوده، که قيمت توليد انفرادی محصولشان باالتر از :سوم   
ی يعن ،آوری اضافه حتی مساوی صفر نبوده بلکه از صفر ھم کمتر استکننده است و لذا بار

ھم کمتر  Aم کنندۀ ی در زمين تنظيآوری سرمايه گذاريھامنفی است، بدين معنی که از بار
است، قيمت ميانگين انفرادی مجموع محصول زمينھای مرغوبتر را ھر چه بيشتر به قيمت 
توليد معمول نزديکتر ميکند، يعنی اينکه تفاضل بين آنھا را که ايجاد سود اضافه يا بھرۀ 

اد يشتر از آنچه که ايجھر چه بيشتر و ب} يعنی اينکه{. کمتر و کمتر ميکند نندارضی ميک
با اين حال کل .  بھرۀ ارضی ميکرد به تشکيل سود ميانگين وارد ميگردد سود اضافی يا

{ کماکان سود اضافه خواھد داد، ھر چند که اين  Bسرمايۀ گذاشته شده در ھر جريب از 
نازل و ھمگام با  بتدريج با بيشتر و بيشتر شدن سرمايه گذاری با بارآوری} سود اضافه دادن

با افزايش سرمايه و افزايش محصول در . رآوری نازل، کاھش خواھد يافتاندازۀ اين با
نه ھمچون مورد دوم تنھا بطور نسبی در  و ،نجا بھرۀ ارضی برای ھر جريب بطور مطلقاي

  .، کاھش می يابدمقايسه با افزايش اندازۀ سرمايۀ گذاشته شده
د ميانگين انفرادی برای کل بھرۀ ارضی تنھا زمانی کامالً ناپديد ميگردد که قيمت تولي   

با قيمت تنظيم کننده منطبق گردد، يعنی زمانيکه کل محصول  Bمحصول زمين مرغوبتر 
  .اضافۀ سرمايه گذاريھای بارآورتر نخستين در تشکيل سود ميانگين دخيل گردند

حد پائين تنزل بھرۀ ارضی برای ھر جريب آن نقطه ايست که بھرۀ ارضی کامالً محو    
 شروع به آوری نازلگذاريھای افزوده با بار سرمايه کهمحضی  ما اين نقطه بها .ميگردد

توليد کنند بدست نمی آيد، بلکه زمانيکه بخش سرمايه گذاريھای افزودۀ با بارآوری نازل 
آوری مازاد نخستين سرمايه گذاريھا را يکسان کند، بگونه آنقدر بزرگ شود که تأثيرش بار

گردد  Aآوری سرمايۀ زمين ايه ھای گذاشته شده مساوی با بارمآوری مجموع سررای که با
با قيمت ميانگين انفرادی برای ھر  Bو لذا قيمت ميانگين انفرادی برای ھر چارک از 

  .برابر گردد Aچارک از 
برای ھر چارک ، يکسان باقی می ماند،  £٣در اين مورد نيز قيمت توليد تنظيم کننده،    

نقطه است که قيمت توليد ميتواند  در فرای اينتنھا . ناپديد شده استھر چند که بھرۀ ارضی 
و چه  آوری نازلتری را بنمايش ميگذاردر مبنای اينکه سرمايۀ افزوده بارافزايش يابد، چه ب
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برای مثال اگر در . اينکه سرمايۀ افزودۀ بيشتری با ھمان بارآوری نازل گذاشته ميشود
برای  £٤چارک به  ٢ ٢/١چارک  ١ ٢/١بجای } کر شدهذ در متن اصلی صفحه{ جدول باال

ھزينۀ توليد  £٢٢چارک به  ٧ھر چارک در ھمان زمين توليد ميگرديد، لذا ما در کل 
باالتر از قيمت توليد معمول، که  ٧/١می ارزيد، يعنی  £ ٣ ٧/١ميداشتيم؛ يک چارک 

  .ايش يابدزميبايست اف
با بارآوری  مايۀ افزوده با بارآوری نازل و حتیسر ،بنا براين در يک مدت زمان طوالنی   

ميتوانداستفاده گردد قبل از اينکه قيمت ميانگين انفرادی برای ھر  ه،ھر بيشتر نازل شوند
قبل از اينکه مازاد } يعنی{چارک از مرغوبترين زمينھا با قيمت توليد معمول برابر گردد، 

  .ی کامالً ناپديد گردندو بھرۀ ارض هآخری در مقابل اولی و لذا سود اضاف
و حتی در اين مورد با ناپديد شدن بھرۀ ارضی برای زمينھای مرغوبتر ميبايستی که    

نخست قيمت ميانگين انفرادی محصوالتشان با قيمت توليد معمول مطابق شود، بنا براين 
  .افزايشی در اين آخری ھنوز لزومی نخواھد داشت

بھرۀ ارضی  یيا زمينھا تربھ ، که در رديف زمينھایBدر مثال باال در زمين مرغوبتر    
 ٢ ٢/١آوری اضافه و با بار £۵چارک با سرمايه ای بالغ بر   ٣ ٢/١ آور پائين ترين است،

از  ١٢/۵چارک و لذا  ۶آوری نازل بدست آمد، يعنی در کل با بار £ ١٠چارک با سرمايۀ 
در اين مقطع است که قيمت توليد  و تازه. طريق آن آخرين سرمايه گذاری با بارآوری نازل

برای ھر چارک صعود ميکند، يعنی با قيمت  £ ٣چارک به  ۶ميانگين انفرادی برای اين 
  .منطبق ميگردد توليد معمول

چارک آخری نميتوانست بدين شيوه به  ٢ ٢/١آن  ،با اين ھمه تحت قانون مالکيت ارضی   
جريب جديدی از  ٢ ٢/١در موردی که آند، باستثنای برای ھر چارک توليد گرد £ ٣ازای 
آن موردی که سرمايۀ افزوده تنھا ميتواند به قيمت توليد معمول توليد . دتوليد گرد Aزمين 

ورای اين محدوده، سرمايه گذاری افزوده در ھمان زمين . کند، محدوده را تشکيل ميدھد
   .ميبايست متوقف گردد

بھرۀ  £ ٤ ٢/١ شروع به پرداخت رمايه گذاريھافی الواقع اگر اجاره دار برای اولين س   
، و ھر سرمايه گذاريی که بيشتر بپردازددر نتيجه مجبور است کماکان آن را  ،کندارضی 

aی قيمت ميانگين يکسان ساز. توليد کند بمعنی کسری در سود او خواھد بود  £٣ از  *٣٤
  . آوری نازل از اين طريق منع ميگرددانفرادی توسط بار

  ،برای ھر چارک £ ٣، Aيد اين آخرين مثال را که در آن قيمت توليد برای زمين بگذار
  .تنظيم ميکند، در نظر بگيريم Bقيمت را برای 

  
  
  
  

                                                 
ناشر -  £٣کمتر از  :در متن آلمانی آمده است  * ٣٤  a 
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   قيمت فروش     

 سرمايه
£ 

 سود
£ 

 ھزينه ھای توليد
£ 

بازدھی
 چارک

 قيمت توليد برای
₤ ھرچارک    

 

چارک برای ھر
£ 

 کل
£ 

 سود اضافه
£ 

 زيان
£ 

2
12  2

1
 

٢ ٣ 

2
11  

٣ ٦ ٣ — 

2
12  2

1
 

٣ 

2
11  

٣ ٢ 

2
14  2

11  
— 

٦ ١ ٥ 

2
11  

٣ ٤ 

2
14  

— 

2
11  

٣ — ٣ ٣ ٦ ١ ٦ ١ ٥ 
١٨    ١٨ ٣ ١٥ 

2
14  2

14  

  
  

 ٣چارک از دو سرمايه گذاری نخستين برای اجاره دار ھمچنين  ٣ ٢/١ھزينه ھای توليد آن    
 پوند استرلينگی ٤ ٢/١ارضی  د، از آنجاييکه او ميبايست بھرۀنبرای ھر چارک ميباش £

. زنديول را به جيب نممپرداخت کند، لذا او تفاضل بين قيمت توليد انفراديش با قيمت توليد مع
پس مازاد قيمت توليد دو سرمايه گذاری نخست نميتواند برای او به مثابۀ يکسان ساز کسری 

  .توليدات سرمايه گذاری سوم و چھارم عمل کند
ضميمۀ سود، اما ه خرج بر ميدارد، ب £ ۶برای اجاره دار  IIIگذاری چارک سرمايه  ١ ٢/١

لذا . ميتواند بفروش برساند £ ٤ ٢/١را تنھا به  او آنھاپوند استرلينگی،  ٣با قيمت تنظيم کنندۀ 
پوند  ۵درصد از سرمايۀ گذاشته شدۀ  ١٠يا  £ ٢/١او نه تنھا تمام سود را بلکه ھمچنين 

و سرمايه  £ ٤ ٢/١ IIIسرمايه گذاری  زيان سود و سرمايۀ. د دادھرا از دست خوا استرلينگی
، درست ھمانقدر که بھرۀ ارضی سرمايه £ ٤ ٢/١خواھد بود، در کل  £٣ IV گذاری

گذاريھای مرغوبتر است، اما قيمت توليد انفرادی اينھا نميتواند در يکسان سازی قيمت توليد 
زيرا که مازادش به مثابۀ بھرۀ ارضی قبالً  شرکت کند Bميانگين انفرادی کل محصول زمين 
  .به شخص سومی پرداخت شده است

چارک اضافه توسط سرمايه گذاری سوم  ١ ٢/١ر برای ارضاء تقاضا ضروری شود که اگ   
. کند ترقیبرای ھر چارک  £ ٤توليد گردد، در نتيجه قيمت بازار تنظيم کننده می بايست به 

و دومين  برای اولين Bت بازار تنظيم کننده، بھرۀ ارضی از پی اينچنين افزايشی در قيم
  .تشکيل خواھد شد Aسرمايه گذاری افزايش يافته و بھرۀ ارضی برای 

پس ھر چند که بھرۀ تفاضلی فقط تبديل رسمی سود اضافه به بھرۀ ارضی است و مالکيت    
ار را به سوی خود ارضی در اينجا تنھا مالک زمين را قادر ميسازد که سود اضافۀ اجاره د

انتقال دھد، با اين حال معلوم شد که سرمايه گذاريھای متوالی در يک مساحت از زمين يا 
آوری نزولی برای سرمايه و قيمت رافزايش سرمايۀ گذاشته شده در ھمان زمين با نرخ با

، بسيار سريع تر به حد و مرز خود ميرسد چيزی که به ھمان معنی است،  ،ۀ ثابتدتنظيم کنن
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در واقع آن به مانع کم و بيش مصنوعی ای برخورد ميکند که مسبب آن ھمان تبديل منحصراً 
. است ،که خود پی آمدی از مالکيت ارضی ميباشد ،به بھرۀ ارضی هرسمی سود اضاف

ضروری شده است، افزايش قيمت توليد معمول که در اينجا در محدوده ای تنگ تر از ھميشه 
موجوديت بھرۀ تفاضلی  مسبب سبب افزايش بھرۀ تفاضلی بلکه ھمچنيندر اين مورد نه تنھا م

ھمانگونه که بھرۀ ارضی مسبب افزايش زودتر و سريعتر قيمت معمول است تا از  ،ميباشد
  .اين طريق عرضۀ بزرگتری از محصول را که الزم است تضمين نمايد

  :بعالوه الزم است که اشاره شود که
، آنگونه که در باال Bاز طريق سرمايه ای افزوده در زمين نست قيمت تنظيم کننده نميتوا   

در سرمايه گذاری دوم محصول اضافه را به  Aزمين  اگر افزايش يابد £ ٤به  ،اشاره شد
و پائين  £ ٣با قيمت توليدی باالتر از  Aتحويل ميداد، يا اگر زمينی جديد و بد تر از  £ ٤زير

و بھرۀ تفاضلی  Iپس ديده ميشود که چگونه بھرۀ تفاضلی  .به رقابت وارد ميگرديد £ ٤تر از 
II  ھر چند که اولی مبنای دومی است، ھمزمان حد و مرز يکديگر را تشکيل ميدھند، که به ،

موجب آن گاھی سرمايه گذاری متوالی در ھمان مساحت زمين، گاھی سرمايه گذاری در 
به ھمين منوال آنھا يکديگررا در موارد . ۀ جديد انجام ميگيردفجوار يکديگر در زمينھای اضا

  .تر ميرسدرغوبديگر محدود ميکنند، مثالً جائيکه نوبت به زمينھای م
  
  
  
  
  

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

 کمونيستھای انقالبی

http://www.k-en.com  

  info@k-en.com  
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  در لندن ١٨٨٣مارس  ١۴بمناسبت در گذشت مارکس در 
 

  ٤٤ فصل
  ترين زمين کاشته شدهبھرۀ تفاضلی ھمچنين روی بد

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  رمايه؛ کارل مارکسس ٤٤جلد سوم، بخش ششم، فصل 

  تايپ و تنظيم؛ سايت کمونيستھای انقالبی
  فرخی مترجم؛ ف.

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

باال رفته و عرضه تنھا ميتواند از  غله اجازه بدھيد اکنون فرض بگيريم که تقاضا برای   
سرمايه گذاريھای متوالی با بارآوری نازل در زمينھايی که بھرۀ ارضی آورند، يا به  طريق

و يا از طريق سرمايه  Aآوری نازل در زمين ھمچنين با بار کمک سرمايه گذاريھايی افزوده
  است، ارضاء گردد. A از ترر زمينھای جديدی که کيفيتشان بدگذاری د

  بھرۀ ارضی آور فرض بگيريم.را به عنوان نمايندۀ زمينھای  Bزمين 
پذير کردن محصول  ملزومۀ سرمايه گذاری افزوده اين است که قيمت بازار، برای امکان   

ميليون چارک ذکر گردد ھمانگونه که يک جريب  ١چارکی ( اين ميتوانست  ١اضافه ای 
ت {منظور از قيم، به باالی قيمت توليدBميليون جريب ذکر شود) در زمين  ١ميتوانست 
برای ھر چارک صعود  £٣تنظيم کنندۀ تاکنونی  ۀ ترجمه ھزينۀ توليد ميباشد}توليد در ھم

و غيره، يعنی زمينھای با باالترين بھرۀ ارضی، نيز ميتواند محصول  C ،Dکند. در زمينھای 
برای  Bآوری اضافۀ نزولی؛ اما آن يک چارک از ، البته فقط با باراضافه ايجاد گردد

چارک بتواند در يک ضروری پيشفرض گرفته شده است. اگر اين  ،اضاابگويی به تقوج
ارزانتر توليد  ،Aاضافه در سرمايۀ  مقدار بجای ھمان ،از طريق سرمايۀ اضافه Bزمين 

توليد  £٤ ر چارک را بهھ، که مثالً تنھا ميتواند A-١ل به زمين تنزگردد يا اينکه از طريق 
4چارکی  به Aکند در حاليکه سرمايۀ اضافه در 

قيمت  Bميکند، لذا سرمايۀ اضافه در  33

  بازار را تنظيم خواھد کرد.
   A  توليد کرده است.  £٣چارک را به  ١تا کنونB  چارک را  ۵/٣نيز تا بحال در مجموع

اکنون برای توليد يک چارک  Bتوليد کرده است. اگر در  £۶به قيمت توليد انفرادی در کل 
ھمان يک چارک  A( بضميمۀ سود) لزوم پيدا کند، در حاليکه در  ھزينۀ توليد £٤بيشتر، 

4بتواند با 
توليد خواھد شد. فرض بگيريم  Bو نه در  Aدر  ، در نتيجه طبيعتأتوليد گردد 33£
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قيمت تنظيم  £٣ ٢/١توليد گردد. در اين مورد  £۵/٣ با ھزينۀ توليد اضافیِ  Bکه آن ميتواند در 
 ٤/٣چارک است به ۵/۴محصول خود را که  Bخواھد شد. اکنون کننده برای کل محصول 

چارک بالغ بر ۵/٣خواھد فروخت. از اين مبلغ می بايست ھزينه ھای توليد برای اولين ١۵£
برای بھرۀ ارضی   کسر گردد. سود اضافه  £۵/٩، در کل £۵/٣و برای آخرين چارک به  ۶£

  خواھد بود. £۵/۴بجای قبالً فقط  £۶ ٤/١باقی مانده =
خواھد داد؛ البته اين نه  £۵/٠نيز بھرۀ ارضی ای بالغ بر Aدر اين حالت يک جريب از    

 £۵/٣خواھد بود که قيمت توليد را روی  B يعنی بلکه تنھا زمين کمی بھتر Aبدترين زمين 
با زمين جديدی  ھيچ تنظيم خواھد کرد. البته در اينجا اينچنين پيشفرض گرفته ميشود که

اينکه يا  شده، در دسترس نمی باشد، ومناسب که تا کنون کاشت يت و با ھمان موقع  Aکيفيت 
با ھزينۀ توليدی باالتر الزم است يا اينکه  Aسرمايه گذاريی جديد در زمين از پيش کشت شدۀ 

از طريق  IIبايد بکار گرفته شود. به مجرد اينکه بھرۀ تفاضلی  A-١زمين ھنوز بدتر 
قيمت توليد افزايش يابنده ميتواند از طريق زمين  يافتد، حدودذاری پياپی به جريان بسرمايه گ

د ميتواند را تشکيل ميدھ Iمرغوبتر تنظيم گردد، و بد ترين زمين که پايۀ بھرۀ تفاضلی 
منحصراً  ،آورد. از اين طريق ھمۀ نواحی زير کشت ميتوانندھمچنين بھرۀ ارضی ببار
ترتيب زيرين  ی ببار آورند. در نتيجه ما اين دوفاضلی، بھرۀ ارضھمچون پيامدی از بھرۀ ت

 ٢٠ باجمع سرمايۀ گذاشته شده حاصل را داريم که در آنجا منظور ما از ھزينه ھای توليد 
  .£٣در کل  £ ۵/٠ ،سرمايه £٢ ٢/١درصد سود ميباشد، يعنی برای ھر 

   
 قيمت توليد جريب نوع زمين

£ 
 محصول
 چارک

 قيمت فروش
£ 

اصل فروشح
£ 

بھرۀ ارضی 
 چارک

 بھرۀ پولی
£ 

A ٠ ٠ ٣ ٣ ١ ٣ ١ 
B ٦ ١ ۵/٣  ٦/١٠ ٣  ٥/١  ٥/٤  
C ٦ ١ ٥/٥ ٣ ٥/١٦ ۵/٣  ٥/١٠
D ٦ ١ ٥/٧ ٣ ٥/٢٢ ٥/٥  ٥/١٦
٥/١٧ ٢١ ٤ کل   ٥/٥٢  ٥/١٠  ۵/٣  
        

 
 
 
   

چارک باز دھی  ١که فقط  Bدر  پونداسترلينگی ۵/٣قبل از سرمايه گذاری جديد  ،وضعيت   
  از اين سرمايه گذاری اوضاع بدينقرار خواھد بود:است. بعد  دارد، اينگونه
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 قيمت توليد جريب نوع زمين
£ 

 محصول
 چارک

 قيمت فروش
£ 

حاصل فروش
£ 

بھرۀ پولی بھرۀ ارضی چارک
£ 

A ٠ ٠ ٣ ٣ ١ ٣ ١ 
B ٦ ١ ۵/٣  ٥/١٠ ٣  ٥/١  ٥/٤  
C ٥/٥ ٦ ١  ٥/١٦ ٣  ۵/٣  ٥/١٠  
D ٥/٧ ٦ ١  ٥/٢٢ ٣  ٥/٥  ٥/١٦  
٥/١٧ ٢١ ٤ کل   ٥/٥٢  ٥/١٠  ٥/٣١  

  
 چارک اوالً ۵/۴آن Bکامالً درست محاسبه نشده است. برای اجاره دار زمين  اين بازھم [    

ً  £۵/٩ھزينۀ توليد  ؛ ميانگين برای £١٤خرج دارد، در مجموع  £۵/۴  بھرۀ ارضی و دوما
9ھر چارک = 

. اين قيمت ميانگين برای کل محصولش، قيمت بازار تنظيم کننده 13£

9بر  بالغ Aضی خواھدشد. لذا بھرۀ ار
 ھمچون گذشته  Bخواھد بود و برای  £٢/١بجای  1£

9چارک، چارکی ۵/۴ : ۵/۴£
 £ ۵/۴ھزينۀ توليد، باقی ميماند  £۵/٩، منھای £١٤=  13£

مثال نشان ميدھد که  ،که اعداد بايد تغيير کننداضافه. ديده ميشود که عالرغم اينبرای سود 
ميتواند قيمت را تنظيم  IIضی ميدھد، به کمک بھرۀ تفاضلی چگونه زمينی بھتر که بھرۀ ار

زمينھا، حتی آنھا که تا بحال فاقد بھرۀ ارضی بوده اند را به زمينھای بھرۀ  ھمۀکرده و لذا 
 ف انگلس] –ارضی آور تبديل کند 

ی بھرۀ ارضی به غله بايد، به مجردی که قيمت توليد تنظيم کننده برای غله  افزايش يابد يعن   
نده در يکی زمانيکه قيمت يک چارک غله از زمين تنظيم کننده يا از سرمايه گذاری تنظيم کن

کند، افزايش يابد. اين درست مشابه اين است که اگر ھمۀ انواع زمين از انواع زمين ترقی 

سرمايه گذاری جديد تنھا  £۵/٢ و ھمۀ آنھا با کمک  حاصلخيزی کمتری ميداشتند
7
چارک  5

توليد  يی برابرسرمايه گذار چارک توليد ميکردند. ھر مقدار بيشتری از غله که بايک بجای 
گردد، تبديل به محصول اضافه ميشود که سود اضافه را و لذا بھرۀ ارضی را نمايندگی 

اگر فرض بگيريم که نرخ سود ثابت باشد، در نتيجه اجاره دار ميتواند غلۀ کمتری را  ميکند.
افزايش نيابد  کار مزدواند ثابت باقی بماند، زمانيکه مايد. نرخ سود ميتبا سود خود خريداری ن

زير ارزش نرمال نيروی کار؛  يا بدليل اينکه به حد اقل فيزيکی کاھش يافته است، يعنی به –
که در صنعت توليد ميشوند نسبتاً ارزانتر بدليل اينکه ديگر اشياء مورد مصرف کارگران  يا

کار طوالنی تر يا تشديد شده باشد بگونه ای که سود در شاخه ھای  شده اند؛ يا اينکه روز
ً سود کشاورزی را تنظيم ميکنند، ثابت باقی مانده يا احتماالً  خارج از کشاورزی، که ضمنا
ً بدليل اينکه سرمايه ثابت بيشتر يا سرمايۀ متغير کمتری در  ترقی کرده باشد؛ يا نھايتا

  د حجم سرمايۀ گذاشته شده ثابت باقی مانده باشد.کشاورزی گذاشته شده باشد، ھر چن
که توسط آن بھرۀ ارضی ميتواند در زمين بررسی کرديم اکنون نخستين شيوۀ ای را تما    
Aزير کشت کشيده شود، بوجود آيد؛  ، بدون اينکه زمين بدتری بهی، بدترين زمين تا کنون
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 ،نندۀ انفرادی و قيمت توليد باالتر جديدتنظيم ک قيمت توليد تابحالاز طريق تفاضل مابين  يعنی
مورد  ه با بارآوری کم در زمينھای بھتر محصول اضافۀکه توسط اينکه آخرين سرمايۀ افزود

  آيد.مينياز را فراھم ميکند، پديد 
چارک را به  ١که تنھا ميتواند  A- ١اگر قرار باشد که محصول افزاينده از طريق زمين    
 عود خواھد کرد.ص £١به  A، در نتيجه بھرۀ ارضی ھر جريب از فراھم کند، بدست آيد £٤

 Aبه عنوان بدترين زمين زير کشت ظاھر خواھد شد و  Aبجای  A-١اما در اين حالت 
 Iبعنوان پائين ترين عضو به رديف زمين ھای بھره آور منتقل خواھد شد. بھرۀ تفاضلی 

قرار ميگيرد که  IIبھرۀ تفاضلی تغيير خواھد. لذا اين مورد در خارج از حوزۀ بررسی 
  آوری متفاوت برای سرمايه گذاريھای متوالی در ھمان مساحت زمين ميباشد.حاصِل بار

  به دو روش متفاوت ديگر نيز امکانپذير است: Aاما ضمناً بھرۀ تفاضلی در زمين 
اھش يافته ھر قيمت داده شده ای که حتی در مقايسه با قيمت قبلی ميتواند ک –با قيمت ثابت    

رند، چيزيکه مشھوداً و تا آوری اضافه ببار آورزمانيکه سرمايه گذاريھای افزوده با –باشد 
  در بدترين زمين ھميشه صادق باشد. حدی معين می بايست دقيقأ

ً زمانيکه بر عکس    کاھش می  Aبارآوری سرمايه گذاريھای متوالی در زمين  ،اما دوما
  يابد.

رض  اين است که افزايش توليد از طريق تقاضا ضروری گشته پيشف ،در ھر دو مورد   
  است.

مشکل منحصری پديدار ميگردد که منشأ در قانون  ،گاه بھرۀ تفاضلیاما در اينجا از نظر   
که ميگويد ھميشه اين قيمت توليد ميانگين انفرادی برای ھر چارک  ،قبالً بسط داده شده دارد

ۀ گذاشته شده) است که تعيين کننده است. اما در مورد در کل توليد ( يا در مجموع سرماي
، ھمچون مورد زمينھای بھتر، ھيچ قيمت توليد ديگری سوای قيمت توليد ميانگين Aزمين 

انفرادی که يکسان سازی قيمت توليد انفرادی با { قيمت توليد} معمولی را در صورت 
دقيقاً آن  Aه قيمت توليد انفرادی سرمايه گذاريھای جديد محدود ميکند، موجود نيست. زيرا ک
  قيمت توليد معمولی ای است که قيمت بازار را تنظيم ميکند.

  
  ،آوری سرمايه گذاريھای متوالی افزايش يابنده استزمانيکه بار -١
 

، £۶مترادف با ھزينۀ توليدی  پونداسترلينگی۵ميتوان با سرمايه ای  Aدر يک جريب از    
چارک  ١ پونداسترلينگی ۵/٢اولين سرمايه گذاری  رد.چارک توليد ک ٣چارک  ٢بجای 

چارک ميدھد، لذا يک چارک بطور  ٣ھزينۀ توليد  £۶در اين مورد  چارک.  ٢ميدھد، دومی 
اکنون  Aد، در نتيجه بفروش برس £٢چارک به  ٣خرج بر ميدارد؛ اگر اين  £٢متوسط 

 £٢. ر ميکندتغيي IIھرۀ تفاضلی بھرۀ ارضی ای نميدھد، بلکه تنھا پايۀ بھمچون گذشته ھيچ 
بروی بدترين  £ ۵/٢قيمت توليد تنظيم کننده شده است؛ اکنون سرمايه ای بالغ بر  £٣بجای 

بخشی رسمی ارک توليد ميکند، و اين حاال ثمرچ ١چارک بجای  ۵/١زمين بطور ميانگين 
می باشد. از حاال  پونداسترلينگی ۵/٢ ھمۀ انواع زمينھای بھتر در صورت سرمايه گذاری 
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و به  به بعد بخشی از اضافه محصول تاکنونی شان در ايجاد محصول ضروری دخيل ميگردد
  ھمين گونه بخشی از سود اضافه شان در ايجاد سود ميانگين.

رعوض اگر محاسبه به ھمان نحوی که در زمينھای بھتر انجام ميگيرد انجام شود، د   
زيرا که در اينجا توليد معمول  ،در مازاد مطلق نميدھد جاييکه محاسبۀ ميانگين ھيچ تغييری

و  £٣بعنوان حد و حدود سرمايه گذاری ميباشد، لذا يک چارک از اولين سرمايه گذاری 
می ارزند. در نتيجه بھرۀ ارضی ای  £ ۵/١چارک از { سرمايه گذاری} بعدی ھر کدام فقط ٢
 ٣ايجاد خواھد شد، اما  Aه پول در ب پونداسترلينگی ٣چارکی  به غله و بھرۀ ارضی  ١

با  £ ۵/٢فروخته خواھد شد. اگر سرمايه گذاری سومی بالغ بر  £٩چارک به قيمت قديمی 
توليد خواھد کرد.  £٩چارک با ھزينۀ توليد  ۵ھمان بارآوری دومی انجام گيرد، لذا در کل 

5چارک به  ١کنون ھنوز تنظيم کننده باشد، لذا ا Aاگر قيمت توليد ميانگين انفرادی 
41£ 

ل خواھد کرد، نه بخاطر افزايش تازه ای در تنزقيمت ميانگين مجدداً  بفروش خواھد رسيد.
بارآوری سرمايه گذاری سوم، بلکه فقط بدليل سرمايه گذاريی اضافه با بارآوری ای  ھمچون 

اما ثابت در  بارآوری اضافۀ {سرمايۀ} دومی . سرمايه گذاريھايی متوالی با بارآوری باالتر
د، باعث نبجای اينکه بھرۀ ارضی را ھمانند زمينھای بھرۀ ارضی آور افزايش دھ  ،Aزمين 

ر، بھرۀ تفاضلی را در د و در نتيجه، صرفنظر از چيزھای ديگنکاھش در قيمت توليد ميگرد
  د.نتنزل ميدھ ناسبأتزمينھای ديگر م

توليد ميکند، در  £٣را به قيمت توليد چارک  ١از سويی ديگر اگر اولين سرمايه گذاری که    
فروخته شود، و بھرۀ  £١۵چارک بايد به قيمت  ۵خود تعيين کننده باقی بماند، در نتيجه 

د. در اينجا بکارگيری بالغ ميشو £۶به  Aبعدی در زمين  تفاضلی برای سرمايه گذاری
، به ھر شکلی که انجام گيرد، بعنوان بھبودی می Aزمين  سرمايۀ افزوده در ھر جريب از

آور ميکند. کامالً بی معنی بخش سرمايۀ نخستين را بيشتر بار باشد و سرمايۀ افزوده نيز
چارک توليد کرده  ٤از آن  ٣/٢چارک و ماباقی  ١ازسرمايه  ٣/١خواھد بود که گفته شود که 

چارک  ١تنھا  £٣د، در حاليکه چارک توليد خواھد کر ۵برای ھر جريب ھميشه  £٩است. 
توليد خواھد کرد. اينکه آيا بھرۀ ارضی ای، يا سود اضافه ای در اينجا تشکيل خواھد شد، 
ن کامالً بستگی به اوضاع دارد. معموالً بايد قيمت توليد تنظيم کننده کاھش يابد. مورد اينچني

ھا به اين سبب رخ دھد که تن ،Aزمين  ت بھبود يافته اما پر خرج ترشخواھد بود اگر اين ک
ھمين واقعه در زمينھای بھترنيز اتفاق می افتد، يعنی انقالبی فراگير در کشاورزی؛ بگونه ای 

ود، فرض بر آن است که آن با شصحبت مي Aزمين که زمانی که از ثمر بخشی طبيعی 
است  کاشته ميشود. اين بويژه در آنجايی صادق £٣بجای  £٩و  £۶سرمايه گذاريی بترتيب 

که حجم بزرگی از بازدھی کشوری معين را تحويل  Aکه اکثر جريبھای زير کشت از زمين 
 Aميدھند، مشمول اين شيوۀ نوين باشند. اما اگر بھبودی در ابتدا تنھا در منطقۀ محدودی از 

سود اضافه ای خواھد داد که مالکان بسرعت  ،صورت بپذيرد، لذا اين بخش بھتر کاشته شده
ھند بود که آنرا کامالً يا بخشاً به بھرۀ ارضی تبديل کرده و به عنوان بھرۀ ارضی آماده خوا

ھر چه که زمين  –با رشد عرضه مطابقت داشته باشد  اگر تقاضا –ثابت نمايند. بدين ترتيب 
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A ريج در تمام دبيشتر و بيشتر تحت شيوۀ جديد درآيد{ کشت شود}، بھرۀ ارضی بت
چگونگی اوضاع  حسب بر خواھد آمد و بارآوری اضافه، بوجود Aمساحتھای با کيفيت 

به قيمت ميانگين  Aقيمت توليد بازار، بخشاً يا کامالً مصادره خواھد شد. يکسان شدن 
ت نمودن بيثترا ميتوان بدين ترتيب با  ،که با سرمايۀ افزوده بدست می آيد ،محصولی از آن

  ۀ ارضی، مانع شد. اين سود اضافۀ سرمايه گذاری افزوده به مثابۀ بھر
آوری سرمايۀ بالً ھم در مورد زمينھای بھتر مشاھده شد، ھنگاميکه بارھمانگونه که ق   

بديگر کالم مداخلۀ مالکيت  ،افزوده کاھش يافت، اين مجدداً تبديل سود اضافه به بھرۀ ارضی
ای باشد از بجای اينکه بھرۀ تفاضلی فقط نتيجه  ،ارضی، بود که قيمت توليد را افزايش ميداد

مانع از آن ميشود که اين دو  ،تفاوت بين قيمت توليد انفرادی و { قيمت توليد} عمومی. اين
از تنظيم قيمت توليد توسط قيمت که زيرا  ،بر يکديگر منطبق گردند Aقيمت در مورد زمين 

جلوگيری بعمل می آورد؛ لذا قيمت توليد باالتری از آنچه که ضروری است را  Aميانگين 
بقاء ميکند و در نتيجه بھرۀ ارضی بوجود می آيد. حتی در صورت واردات آزاد غله از ا

دار مجبور بود که آن  خارج، ھمين نتيجه ميتوانست بدست آيد يا ثابت گردد، زيرا اجاره
ھنوز بتواند در کشت غله رقابت کند، بدون  ،که با قيمت توليد تعيين شده از خارج ،زمينی را

مثابۀ چراگاه، بگونه ای ه ی ببار آورد، برای مقاصد ديگر بکار گيرد، مثالً باينکه بھرۀ ارض
يعنی زمينھايی که قيمت  ،برای کشت غله استفاده ميشدندکه تنھا زمينھای بھرۀ ارضی آور

توليد ميانگين شان برای ھر چارک پائين تر از قيمت توليد تعيين شده از خارج باشد. در کل 
کاھش خواھد يافت، حال نه به  ،ردد که قيمت توليد در مورد ياد شدهبايد اينگونه مفروض گ

ھنوز در زير قيمت توليد بدترين که ھر چند يمت ميانگين اش، بلکه به سطحی کمی باالتر، ق
  محدود گردد. Aبه گونه ای که رقابت از طريق زمينھای جديد  ،Aزمين کشت شدۀ 

  
  ابنده استآوری سرمايه ھای افزوده کاھش يمانيکه بارز -٢

  
توليد نمايد، در  £٤ تنھا قادر است که آن چارک اضافه را به  A-١فرض بگيريم که زمين    

4 ميتواند آنرا به Aحاليکه زمين 
گرانتر از آن  £ ٤/٣يعنی ارزانتر، اما  ،دھد انجام  33£

ی که و در اينحالت مجموع قيمت دو چارک شدمی چارکی که با نخستين سرمايه گذاريش توليد 
4توليد شده اند =  Aدر 

. قيمت £833ميشود؛ يعنی ميانگين قيمت برای ھر چارک =   £ 36

، در حاليکه اگر سرمايۀ افزوده در زمين جديدی £٨/٣توليد افزايش خواھد داشت اما تنھا با 
  بيشتر يعنی تا £٨/٣{ قيمت توليد} باز ھم توليد ميکرد، آنگاه آن £٣ ٤/٣گذاشته ميشد که به 

4
  يد.ھمۀ بھره ھای تفاضلی پديدار ميگرد افزايش ميداشت، لذا افزايش متناسبی در 33£

سرمايه گذاری  بدينقرار با افزايش Aبرای ھر چارک از زمين  £٣ ٨/٣قيمت توليد بالغ بر    
 سان ميشد و قيمت تنظيم کننده می گرديد؛ از ھمين جھتبا قيمت توليد ميانگين اش يک

  د.کر آورد زيرا که ھيچ سود اضافه ای را ايجاد نمی رضی ای ببار نمیونه بھرۀ اھيچگ
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فروخته  £٣ ٤/٣به  ،که با کمک سرمايه گذاری دوم توليد ميگردد اما اگر اين يک چارک،   
ً اين  پونداسترلينگی ٤/٣بھرۀ ارضی ای  Aشود، لذا اکنون زمين  ببار خواھد آورد و ضمنا

سرمايه افزوده ای گذاشته نشده و ھمانند قبالً چارکی را به  که در آنھا ،Aدر تمام جريبھای 
موجود  Aبوقوع خواھد پيوست.  تا زمانيکه مساحتھای کشت نشده ای از  ،توليد ميکنند  £٣

4 باشند، قيمت تنھا ميتواند بطور موقت به 
، Aمساحتھای جديدی از  صعود کند. رقابتِ  33£

که موقعيت مکانی  ،Aتا زمانيکه تمام زمينھای نگه ميدارد،  £٣قيمت توليد را در حد 
4 مناسبشان اجازۀ توليد به قيمت ارزانتر از 

را ميدھد، بکار گرفته شوند. اين چيزی  33£

است که بايد پيشفرض گرفته شود، ھر چند که مالک زمين تا زمانيکه يک جريب از زمين 
را داشته بھرۀ ارضی ديگری بھرۀ ارضی ميدھد، اجازه نميدھد که اجاره دار جريب بدون 

  باشد.
بستگی دارد که آيا قيمت توليد  Aاين مجدداً به وسعت سرمايه گذاری دوم در زمين موجود    

دوم تنظيم کننده  یبا قيمت ميانگين ھمسان گردد يا اينکه قيمت توليد انفرادی سرمايه گذار
  گردد.

تا موقعی که تقاضا  ،ين فرصت رااين دومی تنھا زمانی اتفاق می افتد که مالک زمين ا   
می  برای ھر چارک بدست £٣ ٤/٣که از قيمت  ، پيدا کند که آن سود اضافه ای،شود ارضاء

  ت گرداند.يبآيد، را به عنوان بھرۀ ارضی تث
  

**********************  
           Liebig{ليبيگبه نزولی زمين در صورت سرمايه گذاريھای متوالی  در مورد بارآوری   

، تا زمانيکه اريھرآوری اضافۀ سرمايه گذا}مراجعه شود. ديده شد که تنزل پی در پی  در با
ً بھرۀ ارضی برای جريب را افزايش ميدھد و اين حتی در  ھر قيمت توليد ثابت باشد، دائما

  صورت قيمت توليد کاھش يابنده نيز ميتواند رخ دھد.
  قرار گيرند:اما بطور کلی نکات زيرين بايد مورد اشاه 

پديد آوردن ھمان محصول بايد ھزينه  ی، ھنگاميکه برایشيوۀ توليد سرمايه دار از منظر   
ای شود، چيزی پرداخت گردد که قبالً پرداخت نميشد، مدام گرانی نسبی محصول بوقوع می 
پيوندد. منظور از جبران سرمايه ای که در توليد به مصرف رسيده تنھا جبران ارزشھايی 

که به شکلھای معينی از وسايل توليد پديدار ميگردند. عناصر طبيعی که بعنوان است 
حال ھر نقشی که در توليد  –فاکتورھايی که ھزينه ای در بر ندارند در توليد وارد ميگردند 

بلکه به عنوان نيروی طبيعی مجانی برای سرمايه  ،ايی از سرمايهنه به مثابۀ اجز –ايفا کنند 
ضمناً ھمانند ھر گونه  آور طبيعی مجانی نزد کار کهبارميشوند، يعنی نيروی در توليد داخل 

آور نزد سرمايه ه مثابۀ نيروی بارآور ديگری تحت شيوۀ توليد سرمايه داری، بنيروی بار
ھزينه ای در بر نداشته، در  ينگونه نيروی طبيعی ای که ابتدائأپديدار ميگردد. لذا ھنگاميکه ا

تا زمانيکه محصولی که به کمک آن توليد شده تقاضا را ارضاء ميکند،  توليد وارد ميگردد،
می بايست محصول بزرگتری از  ،ترش تکاملقيمت دخيل نميگردد. اما اگر با گسدر تعيين 
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 ارائه گردد، در نتيجه اين محصولِ  ،آنچه که به کمک اين نيروی طبيعی ميتوان توليد کرد
طبيعی و يا در ھر صورت با ھمکاری دخالت انسان، بايست بدون کمک اين نيروی بيشتر مي

لذا عنصر جديدی به سرمايه اضافه ميشود. سرمايه گذاری نسبتاً  ،کار انسانی، ايجاد گردد
و در صورت ثابت بودن ديگر  بزرگتری الزم خواھد بود تا محصول يکسانی ايجاد شود

  گرانتر شدن توليد بوقوع خواھد پيوست. ،يطشرا
  

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

  «]آغاز شد ١٨٧۶از اواسط فوريۀ » [ از دفتر يادداشت 
  

بھرۀ تفاضلی و بھرۀ ارضی تنھا به مثابۀ بھره ای از سرمايه ای که در زمين 
  الحاق شده است.

                               

ً ھمۀ آنچه که بھبوديھای دائمی زمين ناميده ميشود     که وضعيت فيزيکی و تا حدی – تقريبا
شيميايی زمين را به کمک عملياتی که ھزينۀ سرمايه گذاری دارند و ميتوانند بمثابۀ الحاق 

آن است که به قطعۀ معينی از بمنظور  – در زمين محسوب شوند، عوض ميکنند سرمايه
، زمينی در جايی مشخص، آن خصوصياتی عطاء شود که زمين ديگری در جای ديگر، زمين

طور طبيعی دارا ميباشد. نوعی از زمين بطور طبيعی ھموار است، و غالباً در نزديکی آن، ب
 زمينی ديگر بايد ھموار گردد؛ يکی دارای زھکشی طبيعی است ديگری بايد بطور مصنوعی

ی بايد اين را مصنوعاً داراست، ديگر را خاک از طبيعتاً يک اليۀ ضخيم یزھکشی شود؛ يک
در ديگری  ،اسبی از شن مخلوط استمتنبدست آورد؛ نوعی از خاک بطور طبيعی با حجم 

ل اين تناسب ميبايست ايجاد گردد؛ يک مرغزار بطور طبيعی مرطوب است يا با اليه ای از گِ 
پوشيده شده است، ديگری تازه می بايست به کمک کار به آن دست يابد يا به زبان اقتصاد 

  به کمک سرمايه. ،بورژوايی
بھرۀ ارضی در مورد زمينی که  ت که طبق آن،يک تئوری خنده آور اس اين حقيقتاً    

، اما نه برای آن  ديگری که اين } استzins، بھرۀ پولی {طبيعی اش اکتسابی استمزيتھای 
د که از وداراست. ( در حقيقت موضوع بدين ترتيب تحريف ميش یمزايا را بطور طبيع

ً با  ديگر نيز که  در مواردبھرۀ پولی منطبق ميشود، آنجاييکه بھرۀ ارضی در موردی واقعا
 ،اين اتفاق نمی افتد، بھرۀ پولی خوانده شود، نام بھرۀ پولی به آن نسبت داده شود). اما زمين

به سبب اينکه سرمايه در آن  ، بھرۀ ارضی ببار می آورد، نهبعد از سرمايه گذاری در آن
آورتری از بار یِ بلکه بدليل اينکه آن سرمايه گذاری زمين را به منطقۀ کار ،گذاشته ميشود

آنچه قبالً بود تبديل ميکند. فرض بگيريم تمام زمينھای يک کشور محتاج اين سرمايه گذاری 
باشند، در نتيجه ھر قطعه زمينی که آن را کسب نکرده باشد نخست بايد از اين مرحله بگذرد، 

که سرمايه شده ببار می آورد) که آن زمينی  رضی ای ( بھره ای که در مورد يادو آن بھرۀ ا
گذاری را پيش از اين کسب کرده است ببار می آورد، به خوبی يک بھرۀ تفاضلی ميباشد، تو 
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گويی که اين زمين اين امتياز را طبيعتاً داراست و آن زمين ديگر تازه می بايست آنرا بشکل 
  مصنوعی اکتساب نمايد.

انيکه سرمايه گذاشته شده اين بھرۀ ارضی نيز، که ميتواند به بھرۀ پولی تجزيه شود، زم   
بھرۀ تفاضلی خالص ميگردد. در غير اينصورت ھمان سرمايه ميبايست  تبديل به ،گرديدوقف 

  مثابۀ سرمايه دوبرابرموجوديت داشته باشد.ه ب
تنھا بر  ن ارزشيتعي با که ،ريکادواين يکی از مسخره ترين پديده ھاست، که ھمۀ مخالفين    

چشمه انواع زمين سر که از تفاوت ،در رابطه با بھرۀ تفاضلی، داساس کار مخالفت ميکنن
طبيعت است که به عنوان تعيين کنندۀ ارزش  بلکه ،که اين نه کار ، به اين اشاره دارندميگيرد

کانی نسبت ميدھند، يا ھنوز ھم متداولتر، را به موقعيت م اين ظاھر می گردد؛ آنھا ھمزمان
ارزش  ،گذاشته شده است.  کاری برابر ت زمينکاش که درآن سرمايه ای  به بھرۀ پولیِ 

يا حجم اين برابری را در محصولی که در زمانی معين آفريده شده، ايجاد ميکند؛ اما بزرگی 
 در ــ است شی که با بخشی از اين محصول منطبقمحصول، و لذا ھمچنين آن جزء ارز

دارد و اين آخری  به حجم اين محصولمنحصراً بستگی  –صورت مشخص بودن حجم کار 
. اينکه اين آن حجم به اندازۀآوری آن حجم کار مشخص دارد و نه دوباره بستگی به بار

يت است. تنھا در موردی که خود کامالً بی اھم ،آوری بدليل طبيعت است يا جامعهبار
رآوری ھزينۀ کاری و در نتيجه ھزينۀ سرمايه ای داشته باشد، ھزينه ھای توليد را با با

ت تنھا صادق نيست. { يعنی اگر جديدی افزايش ميدھد، چيزی که در مورد طبيععنصر 
آوری تنھا به دليل طبيعت باشد}.بار
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  ٤٥ فصل
   مطلق}اجاره بھای {  ارضی بھرۀ

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
   سرمایھ؛ کارل مارکس٤٥جلد سوم، بخش ششم، فصل 

  تایپ و تنظیم؛ سایت کمونیستھای انقالبی
  فرخی . فمترجم؛

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
در تحلیل بھرۀ تفاضلی از این پیشفرض حرکت کردیم کھ بدترین زمین بھرۀ ارضی نمی 

نفرادی  یا بھ بیانی کلی تر، تنھا آن زمینی بھرۀ ارضی میپردازد کھ قیمت تولید ا،پردازد
 ای کھ سود محصولش پائین تر از آن قیمت تولیدیی باشد کھ بازار را تنظیم میکند، بگونھ

  بھرۀًباید بدوا اشاره گردد کھ قانون.  کھ بھ بھرۀ ارضی تبدیل میشوداضافھ ای ایجاد شده
  .ًتقاضلی، کامال مستقل از صحت یا عدم صحت این پیشفرض است

  در اینجاP ھیم، در نتیجھ نشان دP با ، را بازار را تنظیم میکند کھی، عمومِ تولیدِاگر قیمت   
 :؛ بھ بیانی دیگر محصول قیمت تولید انفرادی آن وAمنطبق است با محصول بدترین زمین 

منفعت = ( قیمت، سرمایۀ ثابت و متغیریرا کھ در تولید مصرف شده اند بعالوۀ سود میانگین
  .ندرا جبران میک) صاحبکار بعالوۀ بھره

 = Bقیمت تولید انفرادی برای زمینی کمی بھتر. بھرۀ ارضی در اینجا برابر با صفر است   
'P و ، 'P>P ؛ یعنی P از قیمت تولید واقعی برای محصول زمین Bبیشتر پرداخت میکند  .

سرمایھ {  ، آن سود اضافھ ای است کھ P' نسبت بھ P، مازاد d باشد، لذا d = 'P – Pاگر 
 بھ بھرۀ ارضی مبدل میشود کھ باید dاین مبلغ .  بدست می آوردB دار از زمین اجاره} دار

 -  d2 =''P است و P'' ، قیمت تولید واقعی Cبرای زمین سوم . بھ مالک زمین پرداخت گردد
P ؛ پسd2 بھ بھرۀ ارضی تبدیل میشود؛ بھ ھمین منوال قیمت تولید انفرادی برای زمین 

حال .  کھ بھ اجاره بھای ارضی مبدل میگردد و غیرهd3= '''P – P است، و D  '''Pچھارم 
صفر و لذا قیمت =  مبتنی بر بھرۀ ارضی Aدر نظر بگیریم کھ آن پیشفرض برای زمین 

.  ببار می آورد r=  بر عکس بھرۀ ارضی ای Aو اینکھ زمین .  غلط باشدP  +0=محصول 
  :در این صورت دو چیز بدنبال می آید

 ی از طریق قیمت تولید آن تنظیم نمیگردد، بلکھ مازادA محصول زمین نوع قیمت: ًاوال    
اری را در زیرا اگر ما شیوۀ تولید سرمایھ د.  خواھد بودr + P= بر آن خواھد داشت و لذا 

 کھ اجاره دار بھ مالک rگیریم، یعنی اگر فرض کنیم کھ مازاد روال عادی آن پیشفرض ب
ستمزد است و نھ کسری از سود میانگین سرمایھ، لذا او تنھا زمین می پردازد، نھ کسری از د

 
 



تولیدش می فروشد،  بھ این دلیل قادر بھ پرداخت آن است کھ او محصولش را بھ باالی قیمت
د، برای او سود میدابگونھ ای کھ اگر او نمی بایست کھ این مازاد را بھ مالک زمین تحویل 

 برای مجموع ھمۀ زمینھا در ولید تنظیم کننده این صورت قیمت تدر. اضافھ ببار میآورد
بازار، آن قیمت تولیدی کھ سرمایھ بطورکلی در تمام قلمروی تولید ایجاد میکند، یعنی قیمتی 
برابر با سرمایۀ گذاشتھ شده بعالوۀ سودمیانگین، نمیباشد، بلکھ برابر با قیمت تولید بعالوۀ 

نگر یا بطور کلی نماAزمین محصول  قیمت زیرا کھ. P و نھ r + Pبھرۀ ارضی خواھد بود، 
 کھ بھ ازاء آن مجموع محصول میتواند تحویل داده ی، قیمتد قیمت عمومی تنظیم کنندۀ بازارح

  .ا تعیین کندد میتواند قیمت این مجموع محصول رشود و لذا در این ح
حظھ ای  بطور قابل مالمحصوالت کشاورزی در این موردھر چند کھ قیمت عمومی : ًدوما   

.  بھ ھیچ عنوان اعتبار خود را از دست نخواھد داد تفاضلیتعدیل خواھد شد، اما قانون بھرۀ
 باشد، در نتیجھ r + P=  و لذا قیمت عمومی بازار Aزیرا کھ اگر قیمت محصولی از زمین 

 = dاما از آنجایی کھ  .   خواھد بودr + P و غیره نیز B ،C ،Dقیمت برای زمینھای نوع 
'P – P برای نوع B است، لذا )r + 'P (-) r + P ( نیز =d خواھد بود و برای C   

d2 = )r + ''P (-) r + P( = ''P – P برای  و سر انجامD   d3) = r + '''P ( -) r + P( ='''P – P  و
 بود و از ھمان قانون ھمچون گذشتھ بدون تغییر خواھدبھرۀ تفاضلی حاال  .اال آخر می باشد

 کھ مستقل از این قانون  بود کرد، ھر چند کھ بھرۀ تفاضلی شامل جزئی خواھددپیروی خواھ
بھ پیوست این، . است و ھمراه با قیمت محصول زمین رشد عمومی ای را تجربھ خواھد کرد

صرفنظر از چگونگی بھرۀ ارضی روی زمینھای با کمترین حاصلخیزی، نھ تنھا قانون بھرۀ 
بلکھ تنھا راه درک خود بھرۀ تفاضلی در تطابق با ماھیت آن تفاضلی غیر وابستھ بھ آن است، 

صفر >صفر یا =اینکھ آیا آن . صفر قرار داده شود = Aاین است کھ بھرۀ ارضی زمین نوع 
پس  .است، در رابطھ با بھرۀ تفاضلی، بی اھمیت است و در حقیقت در محاسبھ وارد نمیشود

  .قل است زیرین مست بررسیقانون بھرۀ تفاضلی از نتایج
 بھرۀ A سئوال شود کھ چرا ما فرض میگیریم کھ محصول بدترین زمین  عمیقتراگر   

ً زمین مثال ِ محصولِ بازارِاگر قیمت: ًتفاضلی نمیپردازد، جواب ضرورتا اینچنین خواھد بود
 قیمت تولید عمومی را  گذاشتھ میشود،Aغلھ، بحدی برسد کھ سرمایۀ اضافھ ای کھ در 

 گذاشتن سرمایۀ را ایجاد کند، لذا این وضعیت برای سود میانگین سرمایھ ، یعنیبپردازد
بھ بیانی دیگر، این وضعیت برای اینکھ سرمایھ دار سرمایۀ .  کفایت خواھد کردAاضافی در 

جدیدی را با سود معمولی سرمایھ گذاری کند و ارزش سرمایھ را از راه نرمال افزایش دھد، 
  .بسنده میکند

 باالتر Aباید متذکر شد کھ قیمت بازار در این مورد نیز باید از قیمت تولید زمین در اینجا    
ًزیرا بھ محض اینکھ عرضۀ اضافی ایجاد گردید، دیگر کامال روشن است کھ رابطۀ . باشد

لذا قیمت باید . ًقبال عرضھ ناکافی بود اآلن کافی است. بین عرضھ و تقاضا تغییر کرده است
اما با .  باالتر بوده باشدAینکھ بتواند کاھش یابد میبایستی کھ از قیمت تولید برای ا. یابد کاھش

کمتر حاصلخیز است، لذا  Aتوجھ بھ این واقعیت کھ خاک زمین بتازگی زیر کشت رفتۀ نوع 
قیمت .  بازار را تنظیم میکرد پائین نخواھد افتادB کھ قیمت تولید زمین ی حد آنزمانقیمت بھ

 
 



ندۀ حد افزایش قیمت بازار است، البتھ نھ برای افزایش موقت بلکھ برای  تشکیل دھAتولید 
 حاصلخیز تر از زمین تا کنون ،ر زمین تازه کشت شدهاز سوی دیگر اگ. ًایش نسبتا دائمیافز

 در نتیجھ ، و در عین حال فقط مکفی برای پاسخگویی بھ افزایش تقاضا باشدAتنظیم کنندۀ 
بررسی این سئوال کھ آیا بھترین نوع زمین اجاره بھای  .  میماندقیمت بازار بدون تغییر باقی

ارضی میدھد، در این مورد نیز منطبق است با آن بررسی ای کھ باید در اینجا انجام دھیم، 
خواھد داد را میتوان با این واقعیت  اجاره بھایی نAزیرا در اینجا نیز این پیشفرض کھ زمین 

ً است کھ اجاره دار سرمایھ دار با این قیمت دقیقا سرمایۀ توضیح داد کھ قیمت بازار کافی
گذاشتھ شده و سود متوسط خود را پوشش دھد؛ بطور خالصھ قیمت بازار بھ او قیمت تولید 

  .کاال را تحویل میدھد
 را زراعت کند Aدر ھر حال مستأجر سرمایھ دار میتواند تحت چنین شرایطی زمین نوع    

شرط الزم برای افزایش ارزش سرمایھ در . کندمیسرمایھ دار عمل تا آنجاییکھ او بعنوان 
 تحت شرایط متوسط A در زمین داین شرط کھ اجاره دار حاال میتوان. میباشد موجود Aزمین 

ارضی ای بپردازد، بھیچوجھ بھ بھرۀ بدون اینکھ ،ارزش افزایی سرمایھ سرمایھ گذاری کند
این . ون ھیچ مشغلھ ای در اختیار اجاره دار باشد بدAاین معنی نیست کھ این زمین از نوع 

واقعیت کھ اجاره دار میتواند سرمایۀ خود را گذاشتھ و سود معمولی را اکتساب نماید بشرط 
اینکھ اجاره بھای ارضی نپردازد، بھیچوجھ دلیلی برای مالک زمین نیست کھ زمینش را 

ش بشردوستانھ عمل کند کھ بھ او  اجاره دھد و آنچنان در مقابل این طرف معاملھ امجانی
 ارضی، یعنی لغو مبتنی است بر انتزاع از مالکیتچنین فرضی .  بھره بدھددوناعتبار ب

مالکیت بر زمین، و درست وجود ھمین دومی است کھ محدودیتی است برای سرمایھ گذاری 
 دیناپد لیلدھ این  ببھیچ عنوان تنھا محدودیتی کھ –و ارزش افزایی آزاد سرمایھ در زمین 

الحظھ میکند کھ سطح قیمت غالت او را قادر بھ کسب سود  کھ مستأجر سرمایھ دار مشودینم
 خواھد کرد، اگر او مجبور بھ پرداخت بھرۀ ارضی Aمعمولی روی سرمایھ اش در زمین 

 مالکیت ارضی  انگارکھ نمی بود، بھ عبارت دیگر اگر او میتوانست چنان عمل کند
کن انحصار بر مالکیت زمین، مالکیت ارضی بھ مثابۀ محدودیتی برای لی. موجودیت ندارد

 اضافھ سود بھ بھرۀ ،سرمایۀ، پیشفرضی است برای بھرۀ تفاضلی، زیرا بدون مالکیت ارضی
 بھ مالک زمین بجای مستأجر سرمایھ دار تعلق نخواھد لذاارضی تبدیل نخواھد گشت و 

بھ موجودیت خود ادامھ خواھد داد، حتی و مالکیت ارضی بھ عنوان یک محدودیت . گرفت
. Aدر آنجایی کھ اجاره بھای ارضی بھ عنوان بھرۀ تفاضلی ناپدید میگردد، یعنی در زمین 

ھنگامیکھ ما مواردی را بررسی میکنیم کھ در یک کشور با تولید سرمایھ داری سرمایھ 
ابیم کھ ھمۀ این گذاری در زمین میتواند بدون پرداخت اجاره بھا صورت گیرد، در می ی

وی کھ ، از مالکیت ارضی بنا شده اند، لغاگر نھ لغوی قانونی براساس یک لغو، ًعمالموارد 
  .ًتنھا میتواند تحت شرایطی بسیارخاص کھ بنا بھ طبیعتشان تماما اتفاقی ھستند، بوقوع بپیوندد

  

 
 



خود مالک ھنگامیکھ مالک زمین خود سرمایھ دار است یا زمانیکھ سرمایھ دار نخست    

 کھ زمانی ، بھ کشاورزی در زمین اش بپردازدخودش در این مورد او میتواند  .زمین است
 یعنی ،قیمت بازار آنچنان افزایش پیدا کرده باشد کھ او بتواند قیمت تولید را بدست بیاورد

اما چرا؟ زیرا .  استAجایگزینی سرمایھ بعالوۀ سود میانگین بر زمینی کھ حاال زمین 
او میتواند . ت ارضی برای او محدودیتی برای سرمایھ گذاری سرمایھ اش تلقی نمیشودمالکی

ًین میتواند صرفا با ابا زمین اش بسادگی بھ عنوان یک عنصر از طبیعت رفتار کرده و بنا بر
چنین مواردی در عمل . ارزش افزایی سرمایھ یعنی با مالحظات سرمایھ دارانھ ھدایت شود

  .ا تنھا بھ عنوان استثناءاتفاق می افتند ام
ھمانگونھ کھ کشاورزی بھ شیوۀ سرمایھ داری جدایی سرمایۀ فعال از مالکیت زمین را    

ًد، ھمانگونھ نیز قاعدتا مانع از آن میشود کھ مالک زمین خود بھ مدیریت  دارفرضپیش
زمانیکھ .  کامأل اتفاقیستبالفاصلھ دیده میشود کھ این مورد. کشاورزی در زمین اش بپردازد

 بزرگتری از آنچھ کشاورزان خود مدیر در افزایش تقاضا برای غلھ ایجاب میکند کھ مساحت
ً کاشتھ شود، یعنی ھنگامی کھ بخشی از آن اصوال میبایست برای Aاختیار دارند از زمین 

 مالکیت ارضی بھ مثابۀ محدودیتی ،کشت شدن اجاره داده شود، لذا این تئوری کھ میگوید
این یک تناقض پوچ است کھ فرض . ًلغو شده است، کامال فرو میریزد مایھ گذاریبرای سر

با جدایی سرمایھ از زمین و اجاره دار از مالک زمین گذاشتھ  بر شیوۀ تولید سرمایھ داری
 در  بھ عنوان یک قاعده مالک زمیند کھ سپس چرخشی کامل زده و فرض گرفتھ شو،شود
کشت از  ارضی ای بھرۀزمین از آن مستقل و مجزا نبود، کھ سرمایھ، اگر مالکیت کجا ھر 

رجوع کنید بھ نقل و قول از آدام ( ، دست بھ مدیریت زمین خود خواھد زدایجاد نکندزمین 
. این الغاء مالکیت زمین اتفاقی است). اسمیت در مورد اجارۀ معادن کھ در ادامھ آورده شده

  .میتواند رخ دھد یا رخ ندھد
مجموع یک مال االجاره ممکن است بخشھای خاصی موجود باشد کھ با سطح در : ًثانیا   

قیمتھای موجود در بازار ھیچ اجاره بھای ارضی ای ندھند، یعنی در واقع بھ رایگان اجاره 
ل  زیرا او بھ اجاره بھای ارضی کل ما،شوند؛ اما مالک زمین این را بدینگونھ نمی نگرد

و در این مورد برای اجاره دار، تا   یک قطعۀ خاصارضیاالجاره نظر دارد نھ بھ بھرۀ
آنجایی کھ بھ زمینھای فاقد اجاره بھا مربوط میشود، مالکیت ارضی بھ عنوان محدودیتی 
برای سرمایھ گذاری حذف میگردد و این از طریق عقد قرار داد با خود صاحب زمین رخ 

 بھا نمی پردازد کھ برای طعات خاص اجارها او تنھا بھ این دلیل برای این قام. میدھد
در اینجا یک ترکیب . کندمیزمینھایی کھ مرتبط با آنھایند اجاره بھای ارضی پرداخت 

 نھ بعنوان یک ناحیۀ تولیدی جدید برای جبران Aپیشفرض گرفتھ میشود کھ در آن زمین بدتر 
فاده قرار تحت استشی جدایی ناپذیر از زمینھای بھتر، ًبلکھ صرفا بھ منزلۀ بخ ،کسری عرضھ

 باید Aیرد درست ھمانی است کھ زمین گاما این موردی کھ باید مورد بررسی قرار . گیرد
 یعنی تحت شرایط عمومی شیوۀ تولید سرمایھ داری باید بطور رود،بطور مستقل زیر کشت 

  .مستقل اجاره داده شوند

 
 



ل االجاره سرمایھ اجاره دار سرمایھ دار میتواند سرمایۀ اضافی ای در ھمان ما: ًثالثا   
تھای غالب بازار تنھا برای م حتی اگر محصولی کھ بدست می آورد با توجھ بھ قی،گذاری کند

 اما او را قادر بھ ، یعنی اینکھ بھ او سود معمولی را بدھد،او قیمت تولید را جبران کند
 بھرۀ  از سرمایھ گذاریش در زمینبنابرین او برای بخشی. پرداخت اجاره بھای ارضی نکند

ھر چند این پیش فرض کمک شایانی بھ حل .  دیگر نمی پردازدارضی پرداختھ و برای بخش
او را قادر سازد ) و حاصلخیزی زمین( اگر قیمت بازار :  اما نشان میدھد کھ ،مسئلھ نمیکند

 مورد سرمایۀ قدیمی، سود اضافھ دکھ با سرمایۀ اضافی محصول اضافی کسب کند کھ ھمانن
ازاد سود را بھ م قیمت تولید بدھد، لذا او میتواند تا زمان انقضای قراردادش این ای مازاد بر

اما بھ چھ دلیل؟ زیرا محدودیت ھایی کھ مالکیت زمین بر سر راه سرمایھ گذاری . جیب بزند
اما تنھا این واقعیت ساده کھ زمین . سرمایھ می نھد تا موعد اجاره قرارداد حذف شده است

تر باید بطور مستقل کشت شده و اجاره داده شود تا بتواند آن مازاد سود را اضافۀ از نوع بد
فراھم کند، بدون شک نشان میدھد کھ سرمایھ گذاری سرمایۀ اضافی در زمینھای قدیمی برای 

حاال . یک فرض مانع فرض دیگر میشود.  مورد احتیاج کفایت نمیکند عرضۀارضای افزایش
در مقایسھ با   بھرۀ تفاضلی است،A بھرۀ ارضی زمین بدتر دیگر بھ حق میتوان گفت کھ خود

ًاین البتھ فقط بعنوان استثناء کامال اتفاقی رخ ( زمینی کھ توسط خود مالک کاشتھ میشود 
یا در مقایسھ با سرمایھ گذاریھای اضافی در مال االجاره ھای قدیمی کھ بھرۀ ارضی ) میدھد

ھرۀ تفاضلی یی خواھد بود کھ از تفاوت در ب) ١ :با این حال، این امر. یی نمیدھند
 نباید Aخیزد و لذا این پیشفرضھا را ھم ندارد کھ زمین ی حاصلخیزی خاکھای متفاوت بر نم

این اوضاع کھ آیا  ) ٢ ؛ وبھرۀ ارضی بدھد و محصول باید بھ قیمت تولید بفروش برود 
د یا نھ ھمانقدر نمی آورسرمایھ گذاریھای اضافی در ھمان مال االجاره بھرۀ ارضی ببار 

 بھرۀ ارضی میدھد یا نھ، Aبرای موضوع بی ربط است کھ آیا زمین تازه کاشتھ شده
ً کامال بی اھمیت است کھ آیا ،ًھمانگونھ کھ مثال برای تأسیس یک کارخانۀ جدید و مستقل

 از سرمایھ اش را در اوراق بھره آور  بخشیقلمرو صنعتی دیگری در ھمان کارخانھ دار
 چون بھ ھمۀ سرمایھ در کارخانھ اش احتیاج ندارد، یا اینکھ آیا او توسعھ ھایی ،گذاردمی

 ببار  اما با این حال بیشتر از بھرۀ تثبیت شده،ھندخاص انجام میدھد کھ سود کامل بھ او نمید
در عوض کسب و کارھای جدید باید سود . این برای او اھمیت کمتری دارد. می آورند

این درست است کھ سرمایھ گذاریھای . و آنھا بھ ھمین امید تأسیس میشوند رندمتوسط ببار بیآو
 بطور متقابل ھمدیگر را Aاضافی در مال االجاره ھای قدیمی و کاشت زمین جدیدی از نوع 

و آن مرزی کھ سرمایھ اضافی تا آن حد میتواند در ھمان مال االجاره در  محدود میکنند
 تعیین Aشود، توسط سرمایھ گذاریھای جدید رقیب در زمین شرایط نامساعد تولید گذاشتھ 

میگردد؛ از طرفی دیگر، آن بھرۀ ارضی ای کھ این زمین میتواند بدھد، توسط سرمایھ 
  .گذاری جدید رقیب در مال االجارۀ قدیمی محدود میگردد

 کرد کھ بسادگی عبارت است  مشکوک مسئلھ را حل نخواھند زنی ھایهطفراما ھمۀ این    
 را زمین محصوالت کھ در این تحقیق تمام( ھض میگیریم کھ قیمت بازار برای غلما فر: از

و آن سرمایھ ای کھ   کاشتھ شود،Aبھ اندازۀ کافی باالاست تا بخشی از زمین  )نمایندگی میکند

 
 



در این مساحتھای جدید گذاشتھ میشود بتواند قیمت تولید محصول را برگرداند، یعنی سرمایھ 
وۀ سود متوسط جبران کند؛ ما ھمچنین فرض میگیریم کھ شرایط برای ارزش را بعال
ًھیا است، آیا این کافیست؟ آیا سرمایھ واقعا  مAنرمال سرمایھ در زمین } توسعھ{افزایی

اید آنچنان صعود کند تا یا اینکھ قیمت بازار ب میتواند تحت این شرایط سرمایھ گذاری شود؟
آیا انحصار : آوردن بھرۀ ارضی گردد؟ بھ بیانی دیگرادر بھ ببار نیز قAترین زمین اینکھ بد

ًمالک زمین محدودیتی است بر سر راه سرمایھ گذاری، محدودیتی کھ از یک دید کامال 
کاپیتالیستی نمیتوانست موجودیت داشتھ باشد، اگر این انحصار موجودیت نمیداشت؟ از نحوۀ 

ل االجاره ھای قدیمی سرمایھ گذاریھای اضافھ طرح خود این مسئلھ پیداست کھ اینکھ در ما
، بلکھ فقط سود متوسط بازار ھیچ بھرۀ ارضی ای نمیدھندکنونی ای یافت میشوند کھ با قیمت 

ًار می آورند، بھیچوجھ پاسخی برای این مسئلھ نمیدھد کھ آیا سرمایھ میتواند واقعا در زمین بب
Aمی آورد و نھ ھیچ بھرۀ اضافھ ای  سرمایھ گذاری شود کھ فقط سود متوسط بھ بار .  

  .مسئلھ ای است کھ پیش روی ماستھمان ًاین اما دقیقا 
 ،اینکھ سرمایھ گذاریھای اضافی کھ بھرۀ ارضی نمیدھند، نمیتوانند تقاضا را ارضاء کنند   

اگر زیر کشت .  مشخص میگرددA کشیدن زمینھای جدیدی از نوع  کشتاز لزوم بھ زیر
 یعنی د،نیسر باشد کھ بھرۀ ارضی ببار آور تنھا زمانی مAیدی از نوع کشیدن زمینھای جد
یا اینکھ قیمت بازار بھ .  فقط دو امکان موجود استدر آنصورت،  بدھندبیشتر از قیمت تولید

االجاره ھای قدیمی ھم سود گونھ ای است کھ حتی آخرین سرمایھ گذاریھای اضافی در مال 
این افزایش قیمت و سود . دن بھ جیب اجاره داریا مالک برودھند، صرفنظر از اینکھاضافھ می

 دھدی نمی ای ارضۀکھ بھرزمانی Aاضافھ بروی آخرین سرمایھ گذاریھا معلول آنند کھ زمین 
راه اندازی  زیرا چنانکھ قیمت تولید، یعنی تنھا کسب سود متوسط، برای .نمیتواند کشت شود

ست چنین باال برود، و رقابت از جانب زمینھای بود، در نتیجھ قیمت نمیتوانمی کشت کافی 
لذا  سرمایھ . رسید قیمت تولید می بھ مرز  میگشت زمانیکھ بازدھیشانپدیداراز پیش جدید 

 کھ ھیچ بھرۀ ارضی ای ببار نمی آورد، با سرمایھ گذاریھای اضافی در Aگذاری در زمین 
 یا –. ند، بھ رقابت خواھد پرداختمال االجاره ھای قدیمی کھ آنھا نیز بھرۀ ارضی ای نمیدھ

اما  ھم اینکھ آخرین سرمایھ گذاریھا در مال االجاره ھای قدیمی بھرۀ ارضی ای نمیدھند،
در .  میتواند کشت شود و بھرۀ ارضی بدھدAقیمت بازار چنان صعود داشتھ است کھ زمین 

میتوانستند نجھت این مورد سرمایھ گذاریھای اضافھ کھ بھرۀ ارضی ای نمیدھند، تنھا از آ
، تا زمانیکھ قیمت بازار بھ آن اجازه بدھد کھ بھرۀ ارضی ببار آورد، A کھ زمین باشندممکن 

در غیر اینصورت کشت قبل از از اینھا با قیمتی پائین تر شروع شده بود، . ند کشت شودانتو
دون بھرۀ  ب،و سرمایھ گذاریھا در مال االجاره ھای قدیمی کھ برای بازدھی با سود معمول

با قیمت باالی بازار آنھا .  محتاج قیمت بازار باال میباشند، نمیتوانستند محل پیدا کنند،ارضی
 زیر A کھ از زمانیکھ زمین ،با قیمت بازار پائین تر. تنھا قادر بھ دادن سود متوسط میباشند

ود؛ یعنی اینکھ  تنظیم کنندۀ قیمت خواھد بود، قادر بھ ببار آوردن این سود نخواھند بکشت رود
از این طریق بھرۀ ارضی . با این شرایط این سرمایھ گذاریھا نمیتوانند موجودیت داشتھ باشند

 در مقایسھ با سرمایھ گذاریھا در مال االجاره ھای قدیمی کھ بھرۀ ارضی ای Aزمین 

 
 



د  بوجوAبھرۀ تفاضلی در زمین ھای نوع اما اینکھ این . د بودتفاضلی خواھنمیدھند، بھرۀ 
 تنھا از این جھت است کھ این زمینھا بھ زیر کشت گذاشتھ نمیشوند مگر اینکھ بھرۀ ،می آید

یعنی اینکھ لزوم این بھرۀ ارضی موجود باشد، بھرۀ ارضی ای کھ در خود ارضی بدھند؛ 
متعین از اختالف در کیفیت زمین نیست و برای امکان سرمایھ گذاری سرمایۀ اضافھ در مال 

 Aدر ھر دو مورد، بھرۀ ارضی روی زمین . دیمی محدودیتی را تشکیل میدھداالجاره ھای ق
قعیت کھ بدترین زمین نیز  غلھ نمیباشد، بلکھ بر عکس؛ این وافزایندۀنتیجۀ ساده ای از قیمت 

ًکھ کاشتش اصوال ممکن باشد باید بھرۀ ارضی ببار آورد، دلیلی است کھ قیمت غلھ برای این
  . بیابدی یابد کھ این شرط تحققی افزایش مبھ آن نقطھ ا

 را دارد کھ مالکیت زمین در اینجا تنھا آن سود اضافھ ای  خاصبھرۀ تفاضلی این ویژگی   
زند و در واقع تحت  میتوانست بھ جیب برا میقاپد کھ اجاره دار زمین در غیر اینصورت

لکیت زمین در ما. ، بھ جیب میزندهبعضی شرایط نیز تا زمانیکھ موعد قرارداد سر نرسید
فی ( اینجا فقط دلیلی است برای اینکھ بخشی از قیمت کاال، کھ بدون دخالت آن بوجود آمده

الواقع ھمچون پی آمدی از اینکھ قیمت تولیدی کھ قیمت بازار را تنظیم میکند، توسط رقابت 
و در سود اضافھ تحلیل میرود، از شخصی بھ شخص دیگر منتقل گردد، از ) تعیین میگردد

 – دلیلی کھ این بخش از قیمت را  در اینجا آناما مالکیت ارضی. رمایھ دار بھ مالک زمینس
زمانیکھ بر عکس زمین .  نیستمی آفریند – آن است کھ شرط الزمۀ  رایمتییا آن افزایش ق

A مگر اینکھ – ھرچند کھ کاشتش قیمت تولید را بتواند ببار آورد – نمیتواند کشت شود 
، آنگاه مالکیت ببار آورددھد، یعنی بھرۀ ارضی  بر قیمت تولید را بازه ای عالوهافزود

 بھرۀ ارضی شمالکیت ارضی خود.  افزایش قیمتاینارضی دلیلی است برای آفرینش 
 A آن بھرۀ ارضی ای کھ  نمونۀ دیگری کھ بررسی کردیم، اینکھھمانند آن .را پدید آورد

ی اضافی در مال االجاره ھای قدیمی کھ تنھا می پردازد، در مقایسھ با آخرین سرمایھ گذار
. دھد، ھیچگونھ  تغییری در موضوع نخواھد گذاشتاضلی میقیمت تولید را میدھند، بھرۀ تف

کھ قیمت تنظیم کنندۀ بازار  نمیتواند کشت شود مگراینAدر خصوص آن شرایطی کھ زمین 
ت سدھد، تنھا این شرط ا اجازۀ پرداخت بھرۀ ارضی Aآنچنان صعود کرده باشد کھ بھ زمین 

کھ اساس این واقعیت است کھ قیمت بازار بھ نقطھ ای صعود میکند کھ آخرین سرمایھ 
گذاریھا در مال االجاره ھای قدیمی را قادر میسازد کھ فقط قیمت تولید را بازپس دھند، اما 

ین کھ در این مورد، ا. د بھرۀ ارضی ببار می آورAقیمت تولیدی ای کھ ھمزمان از زمین  
 و Aً اصوال بھرۀ ارضی میدھد، دلیلی است کھ یک بھرۀ تفاضلی بین زمین نوع این آخری

  .اجاره ھای قدیمی بوجود بیاید آخرین سرمایھ گذاریھا در مال
 با فرض اینکھ – بھرۀ ارضی نمی پردازد صحبت میکنیم Aًوقتی کھ ما کال از اینکھ زمین    

.  بھرۀ ارضی در معنی مطلق کلمھ است منظور ما–ردد گد تنظیم قیمت غلھ توسط قیمت تولی
 سود متوسط ای از دستمزد معمول کارگرانش یکسریا ، کھ اجاره بھا رااگر اجاره دار 

 مستقل از  لذا او بھرۀ ارضی، یعنی جزیی،بپردازد  بھ پولدھد،ی ملیمعمول خودش را تشک
ًما قبال ھم اشاره کردیم . می پردازدقیمت کاالیش را کھ متفاوت از کارمزد و سود باشد را، ن

 
 



تا زمانیکھ دستمزد کارگران کشاورزی در یک کشور . ًکھ این دائما در عمل رخ میدھد
 ک کسرمشخص بطور کلی پائین تر از متوسط معمول دستمزد کارگر باشد، بگونھ ای کھ ی

تثنایی نمیباشد پیوندد، لذا این اسب از دستمزد، بخشی از دستمزد، بطور کلی بھ بھرۀ ارضی 
در درون ھمان قیمت . کھ فقط مختص اجاره داری کھ بدترین زمین را کشت میکند باشد

 امکانپذیر میکند، این دستمزد  پائین پیشاپیش جزء ولیدی کھ کشت بدترین زمین را اصوألت
 اجاره دار را قادر بھ پرداخت ،میباشد، و فروش محصول بھ قیمت تولیدتشکیل  دھنده ای 

مالک زمین ھمچنین میتواند زمین خود را بھ یک کارگر کھ حاضر است .  ارضی نمیکندبھرۀ
تمام و یا اکثریت قیمت فروش را بجز دستمزد بھ مثابۀ بھرۀ ارضی بھ مالک بپردازد، اجاره 

 ھر چند در تمام این موارد بھرۀ ارضی واقعی پرداخت نمی شود ھر چند کھ اجاره. بدھد
ت  مطابقی کاپیتالیستضاعش با شیوۀ تولید کھ اوھر جااما در  .یشود پرداخت م}بھ پول{بھا

و درست ھمین اوضاع .  باید با ھم منطبق باشند}بھ پول{دارد، بھرۀ ارضی و اجاره بھا
  .معمول است کھ ما باید بررسی کنیم

 – در محدودۀ شیوۀ تولید سرمایھ داری – مثالھای مطرح شدۀ باال ردھمچون زمانیکھ حتی    
ًکھ واقعا سرمایھ گذاری در زمین رخ میدھد بدون اینکھ بھرۀ ارضی ای ببار آورد، آنجا 
 بھ  اگرد، لذا کمک باز ھم کمتری خواھد کردند کمکی بھ روشن شدن مسئلھ ما بکنانمیتو

در اینجا ما فقط بھ  -کلنی تبدیل میکندآنچھ کھ کلنی ھا را بھ . شرایط در کلنیھا اشاره گردد
 مساحتھای ثمر بخش طبیعی دست گسترۀ تنھا -شاورزی واقعی اشاره داریمکلنی ھای ک

نخورده نیست، بلکھ ھمچنین این شرایط کھ مساحتھا متعلق بھ کسی نیستند، یعنی تحت 
 چنین فاحشی است بین زمینھای این است کھ تشکیل دھندۀ تفاوت. دمالکیت ارضی نرفتھ ان

لکیت زمین، ھمانگونھ کھ  وجود قانونی یا واقعی ماعدم. قدیمی و کلنی ھا در رابطھ با زمین
انان د و دیگر اقتصادفیزیوکرات پیردارد و میر آبو، این بدرستی اشاره ) 35* (ویک فیلد

ًدر اینجا کامال بی اھمیت است کھ مستعمره داران زمین را  .قدیمی قبل از او کشف کردند
ًت زمین کامال اسمی، در واقع تنھا بسادگی تصاحب میکنند یا اینکھ بھ دولت تحت یک قیم

این ھمچنین بی اھمیت . شھریھ ای را برای بدست آوردن حق روی زمین پرداخت میکنند
است کھ آیا مستعمره نشینانی کھ پیشاپیش در آنجا مستقراند از نظر حقوقی صاحبان زمین 

گذاری سرمایھ در واقع مالکیت ارضی در اینجا ھیچ محدودیتی را برای سرمایھ . خود ھستند
ند، بخشی ًکھ قبال مستقر شده اد؛ اینکھ مستعمره نشینانی ا کار بدون سرمایھ بوجود نمی آوری

 این نمیشوند کھ مستعمره نشینان جدید بتوانند سرمایھ  ازاز زمین را تصاحب کرده اند، مانع
 بررسی از این جھت زمانیکھ موضوع بر سر. شان یا کارشان را در زمین جدید بکار گیرند

 بر قیمت محصوالت زمین و بر بھرۀ ارضی باشد، آنجاییکھ چگونگی تأثیر مالکیت ارضی
ًزمین بھ مثابۀ قلمروی سرمایھ گذاری برای سرمایھ محدود است، کامال بی مورد است کھ 

 تولید سرمایھ داری در ورژوایی صحبت شود، جاییکھ نھ شیوۀراجع بھ کلنی ھای آزاد ب
ً نھ شکل مالکیت ارضی منطبق با آن، چیزی کھ در واقع اصوال ،کشاورزی موجود است
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 او در مقدمھ میگوید. این کار را ریکادو در بخش مربوط بھ بھرۀ ارضی میکند. رداوجود ند
کھ میخواھد تأثیر تصاحب زمین را بر ارزش محصوالت زمین بررسی کند، و بالفاصلھ 

 در دائیشعقیده است کھ زمین در شکل ابت زیرا او بر این ،کلنی ھا را مثال قرار میدھد
  .و بھرۀ برداری از آن از طریق انحصار مالکیت ارضی محدود نشده است دسترس است

.  بر زمین بتنھایی ھیچ بھرۀ ارضی ای را برای مالک فراھم نمی آوردحقوقیحق مالکیت    
ینکھ شرایط اقتصادی اما بھ او این قدرت را میدھد تا زمین خود را دست نزده نگھ دارد تا ا

، حال چھ زمین در کشاورزی .دبا داشتن منفعتی برای مالک بدھاجازۀ استفاده از آن را 
{ او . واقعی و یا دیگر پروسھ ھای تولیدی مثل ساختمان و غیره مورد استفاده قرار گیرد

  اما او میتواند،نمیتواند حجم مطلق این قلمروی مصرف را کاھش یا افزایش دھد} مالک
از این بابت، و ھمانگونھ . مساحت زمینی کھ در بازار موجود است را کاھش یا افزایش دھد

ًکھ فوریر نیز قبال مالحظھ کرده است، این یک واقعیت ویژه است کھ در تمام کشورھای 
  .متمدن، یک بخش قابل توجھ ای از زمین ھمیشھ کشت نشده باقی می ماند

 آیا مالک حاضر -  کھ زمینھای جدیدی زیر کشت روندفرض بگیریم کھ تقاضا طلب میکند   
 فقط باین ،تیار اجاره دار سرمایھ قرار دھدخمیشود کھ این زمینھا را بھ طور مجانی در ا

خاطر کھ قیمت بازار محصوالت زمین آنچنان افزایش یافتھ اند کھ سرمایھ گذاری در این 
 لذا سود معمول را بھ بار می آورند؟ زمینھا بھ اجاره دار قیمت تولید را باز پس میدھند و

او زمین اش را تا . بھرۀ ارضی ببار آورد} مالک{سرمایھ گذاری باید برای او . بھیچوجھ
لذا قیمت بازار باید بھ باالی قیمت تولید صعود . زمانیکھ اجاره بھا داده نشود اجاره نمیدھد

از . ھرۀ ارضی پرداخت شود باشد، بگونھ ای کھ بھ مالک زمین بr + Pکرده باشد، باید 
 زمین تحت شرایط فرض شده مثمر ثمر نمیباشد، یعنی از نظر اقتصادی بی یتآنجاییکھ مالک

ارزش است، اگر بھ اجاره داده نشود، لذا افزایش ناچیزی از قیمت بازار بھ باالی قیمت تولید 
  .کافی است تا بدترین نوع زمین بھ بازار کشیده شود

 ای کھ  بھرۀ ارضی- بھرۀ ارضی بروی بدترین زمین} وجود{آیا :  است اکنون سئوال این   
ًما در  معنی است کھ قیمت محصول زمین لزو  بدین-بخشی ببارآید نمیتواند از تفاوت در ثمر

 یعنی قیمتی کھ بھرۀ ارضی در آن ھمچون ،معنی معمول کلمھ یک قیمت انحصاری است
 کھ این مالک زمین است کھ بجای دولت این مالیات  میگردد، تنھا با این تفاوت داخلمالیات

را وضع میکند؟ در اینکھ این مالیات محدودیتھای اقتصادی خود را داراست ھیچ شکی 
آن از طریق سرمایھ گذاریھای اضافی در مال االجاره ھای قدیمی، از طریق رقابت . نیست

قابت فی مابین ، از طریق  ر-  در صورت واردات آزاد–محصوالت کشاورزی خارجی 
مالکان زمین و سر انجام از طریق احتیاجات و قدرت پرداخت مصرف کنندگان محدود 

موضوع بر سر این است کھ آیا بھرۀ ارضی . اما این در اینجا موضوع بحث نیست. میگردد
 قیمت  ما این قیمت طبق فرض-ھمانگونھ وارد قیمت محصول میگردد بدترین نوع زمین
 میشود  بستھ کھ یک مالیات وارد قیمت یک کاال کھ بھ آن مالیات-کندبازار را تنظیم می

  ؟ستمیگردد، یعنی بھ مثابۀ یک جزء کھ مستقل از ارزش کاال

 
 



ًموضوع بھیچوجھ لزوما بدینگونھ نیست و این ادعا تنھا از این جھت مطرح شده است کھ    
ا دیدیم کھ قیمت تولید یک م.  درک نشده استکاالھاقیمت تولید تفاوت بین ارزش و تا بحال 

کاال بھیچوجھ با ارزش کاال منطبق نیست، ھر چند کھ قیمتھای تولیدی کاالھا، اگر بعنوان یک 
د، و ھر چند کھ تحرکات ن میگردتعیینکل در نظر گرفتھ شوند، فقط توسط کل ارزش کاالھا 

ر در ارزششان توسط تغیی قیمتھای تولید کاالھای متفاوت، صرفنظر از چیزھای دیگر، فقط
قرار گیرد ثابت گردید کھ قیمت تولیدی یک کاال میتواند زیر یا باالی ارزشش . تعیین میگردند

این واقعیت کھ محصوالت زمین بھ باالی قیمت .  با ارزش کاال میگرددًئا منطبقو تنھا استثنا
توسط تولیدیشان فروختھ شوند؛ ھمانگونھ نیز کھ این واقعیت کھ محصوالت صنعت بطور م

بھ قیمت تولیدیشان فروختھ میشوند، بھیچوجھ اثبات نمیکند کھ آنھا بھ ارزششان فروختھ 
ممکن است کھ محصوالت کشاورزی بھ باالی قیمت تولیدشان و پائین ارزششان . میشوند

 قیمت د تنھا میتواننیفروختھ شوند، ھمانگونھ کھ از سویی دیگر بسیاری محصوالت صنعت
   .آنھا بھ باالی ارزششان فروختھ میشوندد، زیرا کھ دھنشان را بازتولید

ش متغیر آن سرمایھ ای رابطۀ بین قیمت تولید یک کاال و ارزشش تنھا توسط رابطۀ بین بخ   
 ترکیب ارگانیک  توسطانی دیگریبردد و بخش ثابت ھمان سرمایھ، بھ  آن تولید میگکھ کاال با

مروتولیدی پائین تر از آنچھ کھ متوسط سرمایۀ اگر ترکیب در یک قل. سرمایھ تعیین میگردد 
ازبخش ، یری، کھ برای دستمزد گذاشتھ میشوداجتماعی است باشد، یعنی اینکھ اگر بخش متغ

 در مقایسھ با آنچھ کھ برای متوسط سرمایۀ ، کھ برای شرایط مادی کارگذاشتھ میشودی،ثابت
 میبایست باالتر از قیمت تولیدش  در نتیجھ ارزش کاال بزرگتر باشد،اجتماعی بطور کل است،

یعنی اینکھ یک چنین سرمایھ ای ارزش اضافۀ بیشتری، یعنی سود بیشتری . قرار داشتھ باشد
تولید میکند، زیرا کھ آن کار زندۀ بیشتری را با ھمان درجۀ استثمار در مقایسھ با ھمان مقدار 

 شباالی قیمت تولید محصولارزش  .از سرمایۀ اجتماعی متوسط، مورد استفاده قرار میدھد
قرار دارد، زیرا کھ این قیمت تولید برابر است با جبران سرمایھ بعالوۀ سود متوسط، و سود 

ارزش اضافھ ای کھ توسط .  سودی است کھ در این کاال تولید شده استنمتوسط پائین تر از آ
ط سرمایھ ای تولید میگردد کمتر از ارزش اضافھ ای است کھ توسسرمایۀ متوسط اجتماعی 

زمانی کھ آن سرمایھ ای کھ در یک قلمرو تولیدی . با این ترکیب پائین تر تولید میگردد
بخصوص گذاشتھ شده ترکیب باالتری از آنچھ کھ متوسط سرمایۀ اجتماعی است داشتھ باشد، 

ارزش کاالھایی کھ از اینچنین سرمایھ ای تولید میگردند در زیر . قضیھ عکس آن میباشد
  . صادق استبرای محصوالت اکثر صنایع پیشرفتھً ولیدشان قرار دارد و این معموالقیمت ت

اگر سرمایھ در یک قلمروی تولیدی بخصوص دارای ترکیبی پائین تر از متوسط سرمایۀ    
آوری ۀ بیان دیگری است برای اینکھ باراین در وھلۀ نخست تنھا شیو اجتماعی باشد،

؛ زیرا کھ آن سطح یدی ویژه در زیر سطح متوسط قرار داردی تولاجتماعی کار در این قلمرو
آوری بدست آورده است خود را در فزونی نسبی بخش ثابت سرمایھ در مقابل پیشرفتی کھ بار

بخش متغیر آن، یعنی در نزول دائم آن بخشی کھ یک سرمایۀ مشخص برای دستمزد بکار 
 قلمرو معین تولیدی دارای ترکیب  اگر سرمایھ در یک،از دیگر سوی. می برد، نشان میدھد

  .آوری در باالی سطح متوسط قرار داردبیانگر این است کھ پیشرفت بارباالتری باشد، لذا 

 
 



ًاگر کار ھنری واقعی را کنار بگذاریم کھ بررسیش طبیعتا در حوصلۀ این نوشتھ نیست،    
 تکنیکی شان، خود بخودآشکار است کھ قلمروھای مختلف تولیدی با توجھ بھ ویژگی ھای

کار زنده در بعضی  متفاوتی بین سرمایۀ ثابت و متغیر میباشند، و اینکھ مستلزم تناسبھای
  . مکان بیشتری را و در دیگران مکان کمتری را اشغال کند

د، مواد خام بھ نًمثال در صنایع استخراجی کھ باید از کشاورزی بطور صریح تمیز داده شو   
ش یشوند، حتی مواد کمکی ھم بندرت نقت بطور کامل حذف معنوان جزئی از سرمایۀ ثاب

 در صنعت معادن در عوض آن بخش دیگر سرمایۀ ثابت، سرمایۀ .مھمی بازی خواھند کرد
با این حال پیشرفت رو بھ جلو در اینجا نیز میتواند از . استوار، نقش مھمی را بازی میکند

  .مایۀ متغیر اندازه گیری شودطریق رابطۀ بین رشد سرمایۀ ثابت در مقایسھ با سر
ھنگامیکھ ترکیب سرمایھ در کشاورزی کمتر از ترکیب سرمایۀ متوسط اجتماعی است، لذا    
کشورھای با تولید پیشرفتھ ھمچون پروسۀ در  کشاورزی  نشانگر این است کھً بدیھااین

ًشا شرایط  دیگر شرایط و بخ صرفنظر از–این واقعیت میتواند . صنعتی پیشرفت نداشتھ است
 تکامل قبلی و سریعتر علم مکانیک، و بویژه در کاربردشان، در مقایسھ با –قطعی اقتصادی 

ًتکامل دیرتر و بخشا جوان علم شیمی، زمین شناسی و فیزیولوژی و بویژه در کاربردشان در 
  است کھ )†36(ًضمنا این یک واقعیت بدون تردید و دیر آشنایی . کشاورزی توضیح داده شود

ابت در مقایسھ با سرمایۀ متغیر  رشد نسبی سرمایۀ ثیشرفت در خود کشاورزی از طریقپ
اینکھ آیا ترکیب سرمایۀ کشاورزی در یک کشور معین با تولید سرمایھ . نمایانگر میشود

ھا نًداری، مثال انگلیس، پائین تر از سرمایۀ متوسط اجتماعی است یا نھ، مسئلھ ایست کھ ت
 جزئیاتوارد بخواھیم ًمیتواند با آمار بھ آن جواب داد و برای ھدف ما کامال سطحی است کھ 

کشاورزی تنھا  بھ ھر جھت از نظر تئوریک ثابت شده است کھ ارزش محصوالت. آن شویم
د؛ بدیگر سخن، سرمایھ ای با حجم ند باالتر از قیمت تولیدشان باشنتحت این شرایط میتوان

رزی در مقایسھ با سرمایۀ متوسط اجتماعی بھمان بزرگی، ارزش اضافۀ مشخص در کشاو
و یا چیزی کھ بھمان معنی است، اینکھ کار اضافھ ای کھ این  .بیشتری ببار خواھد آورد

) و ھمچنین کار زندۀ بکار گرفتھ شده در کل( سرمایھ بھ حرکت در می آورد و فرمان میراند
 .بیشتر خواھد بود

م کافی است کھ از این  ارضی کھ ما در اینجا بررسی میکنیکل از بھرۀپس برای این ش   
آنجایی .  خواھد داشت کھ این فرض صادق استیتفرض حرکت گردد، و تا زمانی موجود

  . خواھد گشتحذفکھ این فرضیھ صادق نیست، شکل بھرۀ ارضی منطبق با آن نیز 
د آن بھیچوجھ کافی نخواھد بود باالتر بودن ارزش محصول کشاورزی از قیمت تولیتنھا    

کھ موجودیت بھرۀ ارضی ای را توضیح دھد کھ مستقل از تفاوت در حاصلخیزی انواع زمین 
ھای متوالی در ھمان زمین باشد، خالصھ اینکھ بھرۀ ارضی ای کھ مایھ گذارییا مستقل از سر

.  بنامیم ارضی مطلقبھرۀاز نظر مفھومی از بھرۀ تفاضلی متفاوت باشد و لذا ما بتوانیم آنرا 
عتی این ویژگی را دارند کھ ارزششان از قیمت تولیدشان باالتر بسیاری از محصوالت صن
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کھ از این بابت مازادی عالوه بر سود میانگین، یعنی یک سود مازاد کھ بتواند ناست بدون آ
ود  و نرخ سبر عکس، موجودیت و مفھوم قیمت تولید. ببار آورند را بھ بھره تبدیل شود،

کھ کاالھای منفرد بھ میباشد منوط بھ این واقعیت  معمولی ای را کھ در خود شامل دارد،
مھ سازی ارزش کاالھا سر چش سان ھمقیمت ھای تولیدی از. ارزششان فروختھ نمیشوند

ای مربوطھ ای کھ در قلمروھای تولیدی مختلف ھ سرمایھ میگیرند؛ بعد از اینکھ ارزش
ل ارزش اضافھ از طریق این پروسۀ تعدیل تقسیم میگردد، نھ مصرف شده جبران گردید، ک

تلفیق شده در  ھای تولیدی انفرادی و از آنطریقتناسب با حجم تولید شده در قلمروم
محصوالت این قلمروھای تولید، بلکھ متناسب با بزرگی سرمایھ ھای گذاشتھ شده و تنھا از 

  کھ عنصر ویژه اش سود میانگین،ھامیانگین و قیمت تولید کاالاین طریق است کھ سود 
  .است، بنا گذاشتھ میشوند

 کل دارند کھ از طریق رقابت، ارزش اضافۀ ببار آمده از  اینسرمایھ ھا گرایش دائمی بھ   
از این جھت . سرمایھ را یکسان سازند و بر ھر چھ مانع این یکسان سازی میگردد غلبھ یابند

ارزش ھای اضافھ ای را تحمل کنند کھ تحت تمام شرایط نھ بھ این تمایل دارند کھ تنھا آنچنان 
از اختالف بین ارزش کاالھا و قیمت ھای تولیدشان بلکھ از تفاوت بین قیمت معمول کھ بازار 
را تنظیم میکند و قیمتھای تولید انفرادی کھ از آن متمایزند، سرچشمھ بگیرند؛ ارزش ھای 

و   نھ از دو قلمروی تولیدی مختلف بدست آیند،اضافھ ای کھ از درون ھر قلمروی تولیدی و
لذا تأثیری ھم بروی قیمت ھای تولیدی معمول در قلمروھای مختلف، یعنی نرخ سود معمول، 
نمیگذارند، بلکھ بر عکس تبدیل ارزش ھا را بھ قیمت ھای تولید و نرخ سود معمول 

  متغیرًتناسب دائما از أثریم، مت کردبحثھم ًاین پیشفرض ھمانگونھ کھ قبال . دارند پیشفرض
 از جریان بداخل و بھ قلمروھای تولیدی مختلف، متأثر در بین  کل سرمایۀ اجتماعیتقسیم

 یک قلمرو بھ قلمرویی دیگر، خالصھ از حرکت ، از انتقال پذیریشان ازخارج دائم سرمایھ ھا
سترس برای حوزه ھای قابل د آزادشان بین این قلمروھای مختلف تولیدی کھ ھمان تعداد

در اینجا فرض بر . ، میباشدسرمایھ گذاری اجزاء مستقل سرمایۀ اجتماعی را نمایندگی میکنند
، مانع از آن نشود کھ  و موقتیاتفاقیتی  یا الاقل تنھا محدودی، محدودیتیگونھاین است کھ ھیچ

 یا استدش  قیمت تولی ازً مثال از قلمروی تولید ای کھ ارزش کاال باالتر– رقابت سرمایھ ھا
 ارزش را بھ قیمت تولید تقلیل دھد – داردارزش اضافۀ ببار آمده در باالی سود میانگین قرار 

توسط و لذا ارزش اضافۀ مازاد این قلروی تولید را بطور متناسب بین تمام قلمروھایی کھ 
تی دھد یعنی اگر سرمایھ با قدر اما اگر عکس این رخ. دسرمایھ استثمار میشوند، تقسیم کن

ًانھ مواجھ شود کھ یا اصال نتواند و یا فقط بخشا بتواند بر آن غلبھ کند، قدرتی کھ سرمایھ بیگ ً
گذاریش را در قلمروھای تولیدی بخصوصی محدود کند و تنھا سرمایھ گذاری مشروط را 

ًاجازه دھد، و کامال یا بخشا مانع از یکسان  سود میانگین  سازی عمومی ارزش اضافھ بھً
 نتیجھ مازاد ارزش کاالھا باالتر از قیمت تولید در چنین قلمروھای تولیدی ای سود گردد، در

مالکیت . اضافھ ای میآفریند کھ میتواند بھ بھره تبدیل شود و بدینگونھ مستقل از سود باشد
ارضی یک چنین محدودیتی و قدرت بیگانھ ای را در مقابل سرمایھ ای کھ باید در زمین 

 
 



 مقابل سرمایھ مین ھمچون چنین قدرت بیگانھ ای درگی میکند؛ مالک ز، نمایندگذاشتھ شود
  .دار ظاھر میگردد

مالکیت ارضی در اینجا آن مانعی است کھ اجازۀ ھیچ سرمایھ گذاریی در زمینھای تا بحال    
 بدون نی یع نمیدھد، خراجی نبندد،آنھا بدون اینکھ بروی شده یا اجاره داده نشده را،کاشتھ ن
ۀ ارضی ای ادعا نکند، ھر چند کھ این زمین تازه کاشتھ شده از آن نوعی باشد کھ راینکھ بھ

بھرۀ تفاضلی نمیدھد، و بدون واسطۀ مالکیت ارضی میتوانست با کمترین افزایش قیمت بازار 
بھ زیر کشت برود، بگونھ ای کھ قیمت تنظیم کنندۀ بازار بھ کشت کنندۀ این بدترین زمین تنھا 

 قیمت بازار بایستی بھ ، مانعی کھ مالکیت ارضی ایجاد میکنددلیلھ اما ب. بدھد قیمت تولید را
، ببار ینقطھ ای صعود کند تا اینکھ زمین مازادی عالوه بر قیمت تولید، یعنی بھرۀ ارض

 اما بنابر پیشفرضمان، از آنجایی کھ ارزش آن کاالھایی کھ سرمایۀ کشاورزی تولید .آورد
بھ استثنای یک مورد کھ ھم ( تولیدشان میباشد، لذا این بھرۀ ارضی میکند باالتر از قیمت 

مازاد ارزشی باالتر از قیمت تولید را یا بخشی از آن را تشکیل ) اکنون بررسی خوھیم کرد
اینکھ آیا بھرۀ ارضی تمام تفاضل بین ارزش و قیمت تولید را شامل میشود یا تنھا . میدھد

ضا و اینکھ چھ ً کامال بستگی بھ نسبت بین عرضھ و تقاآنرا، از بخشی بزرگتر یا کوچکتر
تا آنجاییکھ بھرۀ ارضی بھ .  زیر کشت کشیده میشوند، داردمیزانی از مساحتھای جدید بھ

بزرگی مازاد ارزش محصوالت کشاورزی در مقابل قیمت تولیدشان نباشد، لذا بخشی از این 
کل ارزش اضافی در بین سرمایھ ھای مازاد ھمواره بھ یکسانسازی عمومی و تقسیم متناسب 

 قیمت تولید ورای با مازاد ارزش یبھ محضی کھ بھرۀ ارض. انفرادی مختلف داخل میگردد
برابر گردد، تمام این بخش از اضافھ ارزش کھ در باالی سود میانگین قرار دارد، از 

بر با کل صرفنظر از اینکھ این بھرۀ ارضی مطلق برا. یکسانسازی بیرون کشیده خواھدشد
 قیمت تولید یا تنھا بخشی از آن باشد، محصوالت کشاورزی ھمواره بھ ورایارزش مازاد 

خاطر کھ قیمتشان باالتر از ارزششان د شد، نھ بھ این ننوعی قیمت انحصاری فروختھ خواھ
است، بلکھ بر عکس بدلیل اینکھ قیمتشان برابر با ارزششان میباشد یا کمتر از ارزششان، اما 

انحصار محصوالت کشاورزی عبارت . ین حال ھنوز در باالی قیمت تولیدشان میباشدبا ا
است از اینکھ آنھا ھمانند دیگر محصوالت صنعت کھ ارزششان در باالی قیمت تولید عمومی 

از آنجاییکھ ھم بخشی از ارزش و ھمانگونھ . قرار دارد، بھ سطح قیمت تولید کشیده نمیشوند
 میباشد، یعنی قیمت ھزینھ کھ  مشخص واقعیاندازه ای ثابتد، نیز بخشی از قیمت تولی

، لذا تفاوت در دیگری، بخش متغیر، K= سرمایۀ مصرف شده در تولید را نمایندگی میکند 
 میباشد، سود، یعنی برابر با کل ارزش P= ارزش اضافھ، پدیدار میگردد کھ در قیمت تولید 

مثابۀ بخشی از ھ ک سرمایھ ب ھر تی و بر مبنای محاسبھ شده برمبنای سرمایۀ اجتماع،اضافھ
 کھ این سرمایۀ ویژه  ایسرمایۀ اجتماعی؛ این در ارزش کاال برابر با ارزش اضافۀ واقعی

.  میباشد، کھ این سرمایھ ایجاد میکند ایببار میآورد میباشد و بخش تابعی از ارزش کاالیی
 d=  و ارزش P + K= قیمت تولید اگر ارزش کاال باالتر از قیمت تولید آن باشد، لذا 

+P+K بگونھ ای کھ d+ Pلذا تفاوت بین ارزش و .  آن ارزش اضافھ ایست کھ در آن است
 آن ورای ایجاد شده توسط آن سرمایھ ، میباشد کھ مازاد ارزش اضافھ ایستd= قیمت تولید 

 
 



قیمت بدنبال این، .  اضافھ ای کھ بر طبق نرخ سود عمومی بھ آن تعلق میگیردارزش
 بدون اینکھ بھ سطح ،داالتر از قیمت تولیدشان قرار گیرمحصوالت کشاورزی میتواند ب

عالوه بر این در قیمت محصوالت کشاورزی میتواند افزایش دائمی ای تا . ارزششان برسد
ًمتعاقبا ھمچنین اینکھ . نقطھ ای خاص رخ دھد، پیش از اینکھ قیمتشان بھ ارزششان برسد

 ارضی یتانحصار مالک ت کشاورزی ورای قیمت تولیدشان تنھا بسببمازاد ارزش محصوال
سر انجام در پی آمد اینکھ در . میتواند عنصری تعیین کننده برای قیمت عمومی بازار گردد

ًاین مورد این گرانی قیمت محصول نیست کھ باعث بھرۀ ارضی میگردد، بلکھ ترجیحا این 
اگر قیمت محصول بدترین نوع . ول میشودبھرۀ ارضی است کھ باعث افزایش قیمت محص

 افزایش پیدا r باشد، در نتیجھ تمام بھره ھای تفاضلی با مضرب متناسبی از r + P= زمین 
  . طبق پیشفرض قیمت تنظیم کنندۀ بازار خواھد بودr + Pخواھند کرد، زیرا 

اضافھ  و نرخ ارزش v15+ c85= اگر میانگین ترکیب سرمایۀ اجتماعی غیر کشاورزی    
= اگر ترکیب سرمایۀ کشاورزی .  خواھد بود115= درصد باشد، در نتیجھ قیمت تولید 100

v25 + c75 با ھمان نرخ ارزش اضافھ باشد، لذا ارزش محصول و قیمت تنظیم کنندۀ بازار 
اگر محصوالت کشاورزی و غیر کشاورزی میبایست بھ یک قیمت متوسط .  خواھد بود125

کار در نظر بگیریم کھ سرمایھ در ھر دوی این قلمروھای تولیدی برابر برای راحتی ( برسند 
 200 درصد از سرمایۀ 20 خواھد بود، یعنی 40= ، در نتیجھ مجموع ارزش اضافھ )است
در یکسانسازی .  فروختھ خواھند شد120محصوالت این یکی و آن دیگری قلمرو بھ . تایی

ای محصوالت غیر کشاورزی در باالی قیمت ھای تولیدی، قیمت ھای متوسط بازار بر
اگر .  ارزششان قرار خواھند گرفترارزششان و قیمتھای بازار محصوالت کشاورزی در زی

 تا باالتر و محصوالت 5نھا آمحصوالت کشاورزی بھ ارزش کاملشان فروختھ میشدند، لذا 
 شرایط بازار اگر.  قرار میگرفتند، تا پائین تر از آنچھ کھ در یکسانسازی بودند5صنعتی 

اجازه نمیدھد کھ محصوالت کشاورزی بھ ارزش کاملشان، یعنی بھ تمام مازاد باالتر از قیمت 
بین این دو نھایت قرار خواھد گرفت؛  نتیجھ در در آنصورتتولیدشان فروختھ شوند، 

محصوالت صنعتی بھ چیزی باالی ارزششان و محصوالت کشاورزی بھ چیزی باالی قیمت 
  .ختھ خواھند شدتولیدشان فرو

ھر چند کھ مالکیت ارضی میتواند قیمت محصوالت کشاورزی را بھ باالتر از قیمت    
ند بھ باالی قیمت تولید صعود  اما اینکھ  قیمت بازار بھ چھ میزانی میتواد،تولیدشان سوق دھ

ی کھ در کشاورزی باالتر از سود  شود و اینکھ آن ارزش اضافھ اکرده و بھ ارزش نزدیک
 یا بھ بھرۀ ارضی تبدیل میشود و یا بھ یکسانسازی ،انگین ببار آورده میشود بھ چھ میزانیمی

 بلکھ بستگی بھ شرایط عمومی ،عمومی اضافھ ارزش داخل میگردد، بستگی بھ این ندارد
در ھر حال این بھرۀ ارضی مطلقی کھ از مازاد ارزش بر قیمت تولید سر چشمھ . بازار دارد

ی از اضافھ ارزشی است کھ در کشاورزی ایجاد میشود، بھ بھرۀ ارضی  تنھا بخش،میگیرد
 از اینکھ سود ضلیتبدیل میشود و توسط زمیندار تصاحب میگردد؛ ھمانگونھ کھ بھرۀ تفا

اضافھ تبدیل بھ بھرۀ ارضی شده و از طریق قیمت تولید عمومی تنظیم کننده توسط صاحب 
ل از بھرۀ ارضی تنھا اشکال نرمال آن این دو شک. زمین غصب میگردد، ایجاد میشود

 
 



سوای اینھا بھرۀ ارضی فقط میتواند مبتنی بر قیمت انحصاری واقعی باشد، کھ نھ از . میباشند
 خریدار تعیین ِ خریدِطریق قیمت تولید و نھ از ارزش کاال بلکھ تنھا از طریق احتیاج و قدرت

 جائیکھ تحرکات واقعی قیمت بررسی این اشکال مربوط بھ تئوری رقابت میشود. میگردد
  .سی قرار میگیردورد برربازار م

 و با فرض -اگر تمام زمینھای مساعد کشاورزی در یک کشور معین اجاره داده شده باشند   
زمینی پیدا نخواھد شد کھ   در نتیجھ ھیچ–شیوۀ تولید سرمایھ داری و اوضاع عمومی نرمال 

 بخشی از ھایی پیدا شوند،ر کرد کھ سرمایھ گذاریمیتوان تصوبھرۀ ارضی ببار نیاورد، اما 
 ، میشودسرمایھ ای کھ در زمین بکار گرفتھ شده است، زیرا زمانیکھ زمین بھ اجاره داده

 الزم از دست ِاریان مانع مطلق  در مقابل سرمایھ گذمالکیت ارضی نیز نقش خود را بھ عنو
 زیرا اینکھ سرمایھ ای کھ در زمین ،داما ھمچنان بھ مثابۀ مانع نسبی عمل خواھد کر. میدھد

گذاشتھ شده بھ مالک زمین برگشت میخورد، در اینجا محدودیتھای بسیار معینی را برای 
تنھا در این مورد ھمۀ بھرۀ ارضی تبدیل بھ بھرۀ تفاضلی . اجاره دار سرمایھ دار بدنبال دارد

 بلکھ آنکھ ،واع زمین استبخشی ان تفاضلی ای کھ حاصل تفاوت در ثمرمیگردد، اما نھ بھرۀ
نتیجۀ تفاوت در سود اضافھ ھای بدست آمده از آخرین سرمایھ گذاریھا در یک نوع مشخص 

. ن نوع زمین بایست پرداخت شود، میباشدزمین با بھرۀ ارضی ای کھ برای اجارۀ بدتری
  بھ عنوان مانع مطلق عمل میکند کھ دسترسی بھ زمین بطورمالکیت ارضی تنھا تا زمانی

. کلی، بھ مثابۀ قلمرویی برای سرمایھ گذاری، باج و خراجی بھ مالک زمین را الزم میکند
ی ّی حجم کمور مالک زمین نمیتواند مانع مطلق بزمانیکھ این دسترسی کسب شد، دیگر

برای ساختمان سازی بطور عموم . سرمایھ گذاری در یک مساحت مشخص زمین بنھد
ھ آن زمینی کھ ساختمان باید بروی آن بنا شود، متعلق بھ  بگونھ ای ک،محدودیتی موجود است

اما ھمینکھ این زمین جھت ساختمان سازی بھ اجاره داده شد، دیگر بھ . شخص سومی است
  .جا بسازدناجاره دار مربوط است کھ بخواھد خانھ ای رفیع یا کوتاه در آ

ط سرمایۀ اجتماعی  از متوساگر ترکیب متوسط سرمایھ در کشاورزی مساوی یا بیشتر    
میشد؛  ناپدید -  بحث شدنجا کماکان بھ ھمان معنی ای کھ در ای لذا بھرۀ ارضی مطلق ـ،میبود

 بھرۀ تفاضلی و ھم از بھرۀ ارضی ای کھ مربوط بھ قیمتھای یعنی بھرۀ ارضی ای کھ ھم از
 در نتیجھ ارزش محصول کشاورزی از قیمت تولیدش. انحصاری واقعی است، متفاوت است

باالتر نمی بود، و سرمایۀ کشاورزی کار بیشتری را بھ حرکت در نمی آورد، و لذا کار 
اگر .  نمودنمیاضافۀ مازادی را ورای آنچھ کھ سرمایۀ خارج از کشاورزی میکند، متحقق 

ترکیب سرمایۀ کشاورزی بدلیل پیشرفت فرھنگ و تمدن با متوسط سرمایۀ اجتماعی برابر 
  .واھد دادگردد، ھمین اتفاق رخ خ

این در نظر اول متناقض بھ نظر میرسد کھ فرض گرفتھ شود کھ ترکیب سرمایۀ کشاورزی    
از یک سو افزایش پیدا میکند، یعنی اینکھ بخش ثابت در مقایسھ با بخش متغیر رشد میابد، و 

 کھ زمین جدید کھ  کردرزی آنچنان افزایش پیدا خواھنداز سوی دیگر قیمت محصوالت کشاو
 از زمینھای تا بحال کاشتھ شده است، قادر بھ پرداخت بھرۀ ارضی میگردد، چیزی کھ بدتر

 
 



 و قیمت تولید سرچشمھ بگیرد، یعنی از مازاد قیمت بازار در مقابل ارزشتنھا میتواند از 
   .روی محصولب یقیمت انحصار

  .الزم است در اینجا تمایزی انجام گیرد
ھ ھایی ی سود چگونھ تشکیل میگردد، دیدم کھ سرماکردیم کھ نرخمی بررسی ھنگامیکھ ما   

 حجم ، خامکھ ترکیبشان از نظر تکنولوژی یکسان است، یعنی در رابطھ با ماشینھا و مواد
 مختلفی در رابطھ با ارزش متفاوت اتترکیب ، میتواننددآورن میکار یکسانی را بحرکت در

 توانند بھ نوبت در مواردی گرانتر ازماشینھا یا مواد خام می. بخش ثابت سرمایھ داشتھ باشند
 پیشفرض ما و این طبق(  کار  میزان یکسانی ازآوردنبرای بحرکت در. مورد دیگر باشند

 سرمایۀ بزرگتری باید در یک مورد) برای عمل آوردن ھمان میزان مادۀ خام ضروری است
ن کار را بھ حرکت  نمیتوانم ھمان میزا100ًاز دیگر مورد گذاشتھ شود؛ من با سرمایۀ مثال 

و باید با   قیمت داشتھ باشد20 و در مورد دیگر 40 زمانیکھ مادۀ خام در یک مورد ،درآورم
ِوژی ترکیب  نظرتکنول از حالنی اۀبا ھم اینکھ این دو سرمایھ.  پرداخت گردد100ھمان 

 قیمت طح قیمت مادۀ خام گرانتر بھ ھمان س کھخود را نشان خواھد داد یکسانی دارند، زمانی
رابطۀ ارزشی مابین سرمایۀ متغیر و ثابت برابر خواھد بود، ھر . کندمادۀ خام ارزانتر نزول 

چند کھ در نسبت تکنیکی بین کار زندۀ بکار گرفتھ شده و حجم و نوع شرایط کار استفاده شده 
   .تغییری رخ نداده است

واند بھ ھمان سطح یک ً ظاھرا میت،یک سرمایھ با ترکیب ارگانیک پائین از سوی دیگر   
سرمایھ با ترکیب ارگانیک باالتر برسد، تنھا با افزایش ارزش بخش ثابت آن اگر فقط از 

 v 40 + c 60= فرض بگیریم کھ یک سرمایھ . زاویۀ ترکیب ارزشی اش بررسی گردد
چون ماشین آالت و مواد خام بیشتری در مقایسھ با نیروی کار زنده استفاده میکند، و سرمایۀ 

فرض ( و ماشین کمتری )  درصد60(، چون میزان بیشتری کار زنده v60 + c40=دیگری 
 30ئیم وبگ( و در مقایسھ با نیروی کار مواد خام کمتر و ارزان تری )  در صد10بگیریم 
 80 بھ 30مصرف میکند؛ لذا یک افزایش ساده در ارزش مواد خام و کمکی از ) درصد

 60 مواد خام و 80، بگونھ ای کھ اکنون سرمایۀ دوم شامل میتواند ترکیب را یکسان گرداند
 v40 +c60 میشود  بیان شده بھ درصدv60 + c90 ماشین آالت، یعنی 10نیروی کار برای 

  .بدون آنکھ در ترکیب تکنیکی تغییری رخ داده باشد
شتھ بدیگر سخن، سرمایھ ھای با ترکیب ارگانیک یکسان میتوانند ترکیب ارزشی متفاوتی دا   

ح ر حسب درصد ھمسان میتوانند معرف سطوباشند، و سرمایھ ھای با ترکیب ارزشی ب
د اجتماعی  ھای تکاملی متفاوتی از نیروی مول یعنی پلھ،متفاوتی از ترکیب ارگانیک باشند

سطح عمومی قرار داشتھ درینکھ سرمایۀ کشاورزی از نظر ترکیب ارزشی تنھا ا. کار باشند
. ھ نیروی مولد اجتماعی کار نیز بھ ھمان میزان در آنجا توسعھ یافتھ باشدباشد، ثابت نمیکند ک

کشاورزی را  کھ بخشی از شرایط تولید ، نشان دھندۀ این است کھ محصول کشاورزیفقطاین 
ًقبال کامال درکھ ًکمکی مثال کود تشکیل میدھد، گرانتر است، یا مواد   دسترس بود حاال باید از ً

   .و نظایر اینھادور دست تھیھ گردد 

 
 



.  مورد مالحظھ قرار گیرد نیزاما صرفنظر از این موارد، باید خصیصۀ ویژۀ کشاورزی   
ایی و غیره جای بیشتری یشینھای صرفھ جو کننده در کار، مواد کمکی شیمابھ فرض اینکھ م

 پیدا کند، نھرا در کشاورزی اشغال کنند و در نتیجھ سرمایۀ ثابت از نظر تکنیکی افزایش 
کھ ھمچنین از نظر حجمی، در مقایسھ با نیروی کار مصرف شده، لذا تنھا از نظر ارزش بل

حول بار آوری اجتماعی کار بلکھ ھنوز موضوع نھ تنھا ) ھمانند معادن( در کشاورزی 
ممکن .  نیز میباشد، کھ بستگی بھ شرایط طبیعی کار دارد،ھمچنین حول بارآوری طبیعی کار

لد اجتماعی در کشاورزی، کاھش نیروی طبیعی را بزحمت جبران است کھ رشد نیروی مو
 بگونھ ای – این جبران ھمیشھ فقط برای محدود زمانی مؤثر است -کند یا شاید ھم حتی نکند

ن بیشتر کھ محصول در اینجا عالرغم توسعۀ تکنیکی ارزانتر نشده بلکھ تنھا از گرانتر شد
فزایش ست کھ حجم مطلق محصول ھمراه با اھمچنین ممکن ا. قیمت جلوگیری بعمل بیاید

 و این درست در لھ کاھش پیدا کند، در حالیکھ محصول اضافۀ نسبی افزایش می یابد،قیمت غ
ًایۀ ثابت بطور نسبی افزایش پیدا کرده باشد؛ این سرمایھ عمدتا تشکیل کھ سرمموردی است 

ان گردد، با سرمایۀ متغیری کھ ان جبرتھالکششده است از ماشین ھا یا احشام کھ تنھا باید اس
 بطور ًمتناسبا کاھش پیدا میکند، سرمایھ ای کھ برای کارمزد مصرف میشود و ھمیشھ باید

  .رددکامل از طریق محصول جبران گ
اما ھمچنین ممکن است کھ ھمراه با تکامل کشاورزی تنھا نیاز بھ افزایش کمتری در قیمت    

صورت پائین بودن سطح تکنیکی مواد وبتر، کھ در امرغ ورای میانگین باشد تا زمین نبازار
کمکی احتیاج بھ افزایش بزرگتری در قیمت بازار میداشت، کشت شده و حتی بھرۀ ارضی 

  .ببار آورد
 بکار برده میشود در عمده ِاین واقعیت کھ بطور مثال آن نیروی کاری کھ در دامپروری   

نمایندگی میشود بسیار کوچک میباشد، میتواند مقایسھ با سرمایۀ ثابت کھ توسط خود احشام 
بمثابۀ نقض این نقطھ نظر کھ میگوید سرمایۀ کشاورزی، بر حسب درصد، نیروی کار 
بیشتری را در مقایسھ با سرمایۀ متوسط اجتماعی خارج از کشاورزی بھ حرکت در می 

ی، این بخش از در اینجا باید متذکر شد کھ ما در بررسی بھرۀ ارض. آورد، بکار برده شود
سرمایۀ کشاورزی را کھ مواد غذایی گیاھی مھم را یعنی بطور کلی مواد غذایی عمده را نزد  

 و این –ًآدام اسمیت قبال ثابت کرده بود  . میکند، تعیین کننده در نظر گرفتیم تولیدتمدنمملل 
ایھ ھایی کھ ً کھ تعیین قیمت برای دامپروری و کال برای تمام سرم–یکی از خدمات او بود 

ًدر کشاورزی برای تولید مواد غذایی عمده مانند غلھ بکاربرده نمیشوند کامال بگونۀ دیگری 
ًدر این مورد قیمت اینگونھ تعیین میشود کھ قیمت محصول یک مساحت کھ مثال برای . است

زمین زراعتی با  ولی میتوانست بخوبی بعنوان ،چراگاه احشام مورد استفاده قرار میگیرد
 یفیتی بخصوص مورد استفاده قرار گیرد، باید آنچنان افزایش پیدا کند کھ بتواند ھمان مقدارک

بھ .  ببار آورد کھ زمینی زراعتی با ھمان کیفیت میتوانست ببار آورد را بھرۀ ارضیاز
عبارت دیگر، بھرۀ ارضی کشتزارھای غلھ عنصر تعیین کننده ای برای قیمت احشام 

 بدرستی متذکر میگردد کھ قیمت احشام بطور }Ramsay{مزیر میگردند؛ از ھمین جھت

 
 



مصنوعی از طریق بھرۀ ارضی یعنی این بیان اقتصادی مالکیت ارضی، باال برده میشود 
  .یعنی از طریق مالکیت بر زمین

 .کفاف عرضۀ گوشت احشام را نمیدھندبھ سبب توسعۀ زراعت، زمین ھای بایر دیگر    "
راعی باید برای پروراندن احشام بکار برده شود، کھ قیمتشان باید بخش بزرگی از زمینھای ز

چنان باال باشد تا نھ تنھا کاری را کھ برای پرورش شان استفاده شده بپردازد بلکھ ھمچنین آن 
بھرۀ ارضی ای را کھ زمین دار میتوانست بدست آورد و آن سودی را کھ سرمایھ دار 

 بعنوان زمین زراعتی مصرف میشد بدست آورد،  اگر،کشاورزی میتوانست از ھمان زمین
ھا پرورش داده میشوند در ھمان بازارترین زمینھا نین احشامی کھ در بایرھمچ. بپردازد

ی فروختھ میشوند کھ در سب وزن و کیفیت بھ ھمان قیمت احشامبفروش میرسند و بر ح
ن بابت سود برده و بھرۀ صاحبان این زمینھای بایر از ای. بھترین زمینھا پرورش داده میشوند

 11 فصل 1سمیت کتاب . آ( ."یشان را متناسب با قیمت احشام باال می برندارضی زمینھا
   .)1 بخش

  .در این مورد نیز بر خالف بھرۀ غالت، بھرۀ تفاضلی بھ نفع زمین نامرغوبتر میباشد
ینگونھ ھایی را توضیح میدھد کھ در نگاه اول ممکن است ادیده بھرۀ ارضی مطلق پ   

 صاحب یک جنگل را در نروژ در نظر مثأل. یمت انحصاری مسبب بھره استبنمایانند کھ ق
 جنگلی کھ مستقل از فعالیت آدمی است یعنی حاصل تمدن -  در ارائۀ مثال آدام اسمیت-بگیریم
اگر صاحب این جنگل بھرۀ ارضی ای از یک سرمایھ دار کھ درختھا را برای عرضھ . نیست

برد بدست آورد و یا اینکھ این صاحب جنگل خود در مقام یک سرمایھ دار بھ انگلیس می
درختھا را ببرد، در نتیجھ او عالوه بر سود سرمایۀ گذاشتھ شده، بھرۀ ارضی کمتریا بیشتری 

ًاین بعنوان ھزینھ ای ویژه از یک محصول کامال طبیعی بنظر . بر حسب الوار بدست میآورد
ً در اینجا تقریبا منحصرا از سرمایۀ متغیر تشکیل شده است کھ ھاما در حقیقت سرمای. میرسد ً

بھ خرج دستمزد میرود و لذا میزان بیشتری کار اضافھ را در مقایسھ با سرمایھ ھای دیگر با 
در نتیجھ ارزش الوار مازاد بیشتری از کار پرداخت نشده، . ھمان حجم بحرکت در می آورد

از . محصول سرمایھ ھای با ترکیب باالتر دارا می باشدیعنی ارزش اضافھ، را در مقایسھ با 
این جھت قیمت الوار میتواند سود متوسط را پرداخت کرده و مازاد قابل توجھی ھم بھ شکل 

بر عکس، از آنجاییکھ قطع درختان جنگل بآسانی  .بھرۀ ارضی نصیب صاحب جنگل نماید
دا کند، لذا میتوان مفروض داشت کھ میتواند توسعھ داده شود، یعنی تولید بسرعت افزایش پی

 با ارزش یکسان گشتھ و تقاضا بایستی بھ میزان باالیی افزایش پیدا کند تا قیمت الوار بتواند
ن نصیب سرمایھ  بجزآن بخشی کھ بعنوان سود میانگی(در نتیجھ تمام مازاد کار پرداخت نشده 

  . گرددمیتواند بھ مثابۀ بھرۀ ارضی نصیب صاحب جنگل) دار میگردد
ًما مفروض داشتیم کھ زمینی کھ جدیدا زیر کشت میرود کیفیت نامرغوبتری از بدترین    

. اگر آن بھتر باشد، بھرۀ تفاضلی ببار خواھد آورداما .  دارد راشت رفتھ از پیش زیر کِزمین
رضی بھ شکل بھرۀ تفاضلی پدیدار اما ما در اینجا درست موردی را بررسی میکینم کھ بھرۀ ا

زیر کشت رفتھ یا بدتر از و یا ھم کیفیت زمین تازه : فقط دو امکان وجود دارد. گردد یمن

 
 



. ًاگر بدتر باشد کھ موردی است کھ ما قبال بررسی کردیم. است با زمین تا کنون کشت شده
  .تنھا باقی است کھ آن موردی را کھ زمینھا ھم کیفیت اند را بررسی کنیم

ۀ زراعت، زمین با ا بھرۀ تفاضلی نشان دادیم، ھمراه با توسعًھمانگونھ کھ قبال در رابطھ ب
وارد بی زمین نامرغوب تر در کشت جدید ھمان کیفیت و یا حتی با کیفیت بھتر میتواند بخو

  .گردد
و در ھر شکل دیگری از بھرۀ ارضی بطور کل چون ( در بھرۀ تفاضلی   از آنجاییکھً:اوال   

ھمیشھ سئوال این است کھ آیا از یک طرف نوع خاک و حتی در مورد بھرۀ غیر تفاضلی ھم 
از طرف دیگر موقعیت مکانی امکان کاشت زمین را، با توجھ بھ قیمت تنظیم کنندۀ بازار، 

دو وضعیت در دو جھت مخالف تأثیر ) بگونھ ای کھ سود و بھرۀ ارضی بدھد میدھد یا نھ
افزایش در . ک یکدیگر میشوندًمیکنند، کاھی ھمدیگر را خنثی کرده و گاھی متناوبا محر

 یعنی تکامل تکنیکی ، بھ شرط اینکھ ھزینۀ کاشت کاھش نیافتھ باشد–قیمت بازار میتواند 
ً آن زمین حاصلخیزی را کھ قبال بدلیل –موجب انگیزۀ جدیدی برای کاشت بیشتر نشده باشد 

 موقعیت یا ارجحیت. موقعیت مکانی اش از رقابت خارج شده بود، بھ زیر کشت بکشاند
بخشی پائین تر را ثمرمکانی میتواند حتی در مورد زمینھای نامرغوب چنان زیاد شود کھ 

یا حتی بدون افزایش قیمت بازار میتواند چنین رخ دھد کھ زمینھای بھتر بھ جھت . جبران کند
بھبود وسایل حمل و نقل بھ رقابت وارد گردند، ھمانگونھ کھ ما در مقیاس بزرگی در 

 قدیمی تر نیز ھمین کشورھای متمدندر .  ایاالت آمریکای شمالی مشاھده میکنیمھایرچمنزا
عیت مکانی قیاس ھمچون مستعمره ھا جائیکھ موقخ میدھد، ھر چند کھ نھ در ھمان ممدام ر

 اول  لۀھ وپس در.  بیان داشتھ، قطعی استتی بدرس}Wakefield{دویک فیلھمانگونھ کھ 
 و نوسانات فاکتورھای موقعیت مکانی کھ  حاصلخیزیت مخالف موقعیت مکانی وتأثیرا

ًبطور مدام متعادل گشتھ و مداوما در معرض تغییرات شدیدی قرار میگیرند کھ تمایل بھ 
 رقابت با زمینھای زیر کشت یً دارند، متناوبا زمین ھای خوب، بھتر یا بدتر را براتعادل

  .قدیمی وارد میکنند
یی ابخشی زمین نیز ھمراه با تغییر ابزار ھو کشاورزی، ثمر با تکامل علوم طبیعی ً:  دوما 

.  تغییر خواھد کردکھ توسط آنھا میتوان عناصر زمین را بالفاصلھ مناسب بھره برداری کرد،
ً در فرانسھ و در مناطق شرق انگلیس کھ قبال نامرغوب ضعیفی زمینھای بدین نحو بتازگ

از طرف  ). }Passy{ رجوع کنید بھ پاسی. ( دمحسوب میشدند، بھ ردۀ نخست ارتقاء یافتھ ان
ایی شان بلکھ بخاطر یدیگر خاکھایی کھ نامرغوب محسوب میشوند نھ بخاطر ترکیب شیم

 فیزیکی و مکانیکی غیر ممکن بود، بھ محض اینکھ اسباب فائق  موانعاینکھ کاشتشان بدلیل
  .ندآمدن بر این مشکالت فراھم آمد، تبدیل بھ زمینھای زراعی خوب شد

در تمام کشورھای متمدن قدیمی، شرایط سنتی و تاریخی کھن بطور مثال در شکل : ًسوما   
مساحتھای بزرگی از ًزمینی کھ متعلق بھ دولت یا اشتراک روستا بود، بطور کامال تصادفی 

سلسلھ . ًزمین را از کاشت منع می نمود، مساحتھایی کھ بعدا کم کم بھ زیر کشت کشید میشدند
ًشت این زمینھا نھ بستگی بھ نوع و نھ بھ موقعیت مکانی آنھا داشت، بلکھ کامال مراتب ک

 مشاھده  زمینھای مشترک انگلیس دقیق شویم واگر بھ تاریخ. وابستھ بھ شرایط خارجی بود

 
 



ریج توسط قوانین حصارکشی تبدیل بھ ملک خصوصی شده و کاشتھ دکنیم کھ آنھا چگونھ بت
از این نیست کھ این خیال پرورانده شود کھ یک شیمی دان   تر  ھیچ چیز مضحکشدند، پس

زمین را مدیریت کرده،  نوع انتخاب سلسلھ مراتب این} Liebig{گ لیبیًکشاورزی مثال 
 برگزیده یل خصوصیات شیمیائیشان برای کاشت آنھا بدل باقیبعضی زمینھا را از بین ما

ست کھ اجازۀ دزد شدن را میداد، یعنی آن آنچھ کھ در اینجا قطعی بود ھمانا آن امکانی ا. است
 مالکان بزرگ توجیھ ی زمینھا را برا کھ تملکتملبیش قانونی محھای کم و  طفره زنی

  .میکرد
 مرحلھ ای از تکامل کھ توسعۀ جمعیت و سرمایھ در ھر ،صرفنظر از اینکھ: ًچھارما   

 کاشت ایجاد میکند؛ و ، محدودیتی ، ھر چند انعطاف پذیر، برای توسعۀکسب میکندزمانی 
ًصرفنظر از تأثیر اتفاقات کھ بطور موقت بروی قیمت بازار اثر میگذارد، مثال یک سری 
وضع آب و ھوایی مناسب و نامناسب در مواقع مختلفی از سال، با اینھمھ توسعۀ کشاورزی 
در مساحتھای بزرگتر بھ مجموع آن وضعیتی بستگی دارد کھ بازار سرمایھ و کسب و کار 

در دوره ھای کساد، برای کشاندن سرمایۀ اضافی بھ . در یک کشور درآن قرار دارد
کشاورزی، کفایت نمیکند کھ زمین کشت نشده سود میانگین برای اجاره دار ببار آورد، 

 در دیگر زمانھا کھ ازدیاد سرمایھ .صرفنظر از اینکھ او باید بھرۀ ارضی بپردازد یا نھ
فقط سرریز میشود، حتی بدون افزایش قیمت بازار، رزی موجود است، سرمایھ بھ کشاو

زمین بھتر از زمینھای تا بحال زیر کشت در واقع تنھا یا بدلیل . شرایط معمولی برقرار باشد
نامناسبی موقعیت مکانی اش و بعضی محدودیتھایی کھ تا کنون رفع ناشدنی بوده اند و یا 

لذا ما فقط باید بھ زمینھایی . گاه داشتھ شودًبطور کامال اتفاقی میتواند خارج از رقابت ن
با این حال بین کاشت زمین . بپردازیم کھ الاقل بھ خوبی زمینھای تا بحال کاشتھ شده باشند

 زمین موجود است،  کردنشته ھنوز اختالف ھزینھ برای قابل کجدید و زمین تازه کشت شد
زمانیکھ این .  بھ وقوع بپیوندد یا نھو بستگی بھ قیمت بازار و موقعیت اعتبارات دارد کھ این

کرده و  قیمت بازار دوباره بھ سطح قبلی نزول ،زمین بطور واقعی وارد رقابت گردد
. مساحتھای تازه وارد شده ھمان بھرۀ ارضی ای را کھ زمینھای قدیمی میدھند خواھند داد

یزی کھ باید د، با فرض ھمان چ کھ این زمین بھرۀ ارضی ای نمیدھطرفداران این تئوری
با ھمین . ثابت کنند حرکت میکنند، یعنی اینکھ آخرین زمین بھرۀ ارضی ببار نیآورده است

ھیچ بھرۀ ارضی ای سوای روش ممکن است ثابت کرد کھ آخرین خانھ ھای ساختھ شده 
واقعیت این است کھ آنھا . شوندبھ اجاره داده  واقعی ببار نخواھند آورد ھر چند کھ اجاره خانۀ

ۀ ارضی میدھند، قبل از اینکھ اجاره خانھ بدھند، چون آنھا در زمانھای طوالنی خالی بھر
 متناسب و متوالی در یک قطعھ زمین میتوانند مازادھمانگونھ کھ سرمایھ گذاریھای . ھستند

 آخرین ِد، ھمانگونھ نیز زمینھای ھم نوعنلذا بھرۀ ارضی ای ھمسان اولین سرمایھ گذاری بدھ
ًدر غیر اینصورت کامال . د ھمان نتیجھ را با ھمان ھزینھ ببار آورندنده میتوانزمین کاشتھ ش

بطور متوالی زیر ًغیر قابل توضیح خواھد بود کھ چرا مساحتھای با خاک ھم نوع اصوال 
 اینکھ رقابت ھمۀ ًا نھ اصال ھیچ کدامشان، مباداکشت برده میشوند و نھ ھمھ بھ یکباره و ی

مالک زمین ھمیشھ خواھان کسب بھرۀ ارضی است، یعنی کسب . ورددیگران را بدنبال بیا

 
 



 
 

لذا . ًچیزی مجانا؛ اما سرمایھ مستلزم یکسری شرایط برای ارضاء این خواستۀ او میباشد
رقابت مابین زمینھا بستگی بھ این ندارد کھ مالک زمین اجازۀ رقابت بھ آنھا میدھد، بلکھ 

میشود کھ بخواھد با دیگران بر سر مساحتھای جدید بستھ بھ آن است کھ آیا سرمایھ ای یافت 
  .رقابت کند یا نھ

 فقط میتواند کوچک باشد، ، آنجایی کھ بھرۀ کشاورزی تنھا یک قیمت انحصاری استتا   
ھمانگونھ کھ بھرۀ ارضی مطلق در اینجا تحت شرایط معمولی فقط میتواند کوچک باشد، 

لذا ماھیت . یمت تولید چھ میزانی داشتھ باشدصرفنظر از اینکھ مازاد ارزش محصول ورای ق
، م حجم در قملروھای مختلف تولیدیسرمایھ ھای ھ: بھرۀ ارضی مطلق شامل این است کھ 

 یعنی با ھمان  یکساننرخ اضافھ ارزشفرض تلفشان و با خبستھ بھ ترکیبھای متوسط م
صنعت این حجمھای در .  را تولید میکنند اضافھ ارزشی ازاستثمار کار، حجمھای متفاوت

 بھ سود میانگین ھموار گشتھ و بطور مساوی بین سرمایھ ھای منفرد بھ متفاوت اضافھ ارزش
اما آنجائیکھ تولید احتیاج بھ زمین . مثابۀ بخشھای مترادف سرمایۀ اجتماعی تقسیم میگردند

 را دارد، چھ برای کشاورزی و چھ برای استخراج مواد خام، مالکیت زمین این ھموارسازی
 سرمایھ ھایی کھ در زمین گذاشتھ شده اند منع میکند و از این طریق مقداری از ارزش یبرا

اضافھ را کھ در غیر اینصورت در ھموارسازی بھ نرخ سود عمومی شرکت میکرد برای 
بھرۀ ارضی تنھا بخشی از ارزش را، یا دقیقتر بگوئیم بخشی از اضافھ . خود تصاحب میکند
کیل میدھد، و این بخش نصیب طبقۀ سرمایھ دار کھ ارزش اضافھ را از ارزش کاالھا را تش

 کھ اضافھ ارزش را از نصیب مالکان زمین میگرددکارگران بیرون میکشد نمیگردد، بلکھ 
 با سھیدر مقا ،در اینجا مفروض است کھ سرمایۀ کشاورزی. ان بیرون میکشندسرمایھ دار
اینکھ این اختالف . ری را بحرکت در می آورد کار بیشت،ی از کشاورزرونی بھیھمان سرما

بی کشاورزی در د است بستگی دارد بھ تکامل نسًبھ چھ میزانی است و یا اصوال آیا موجو
ریج کھ کشاورزی توسعھ دبر اساس طبیعت موضوع، این اختالف باید بت. مقایسھ با صنعت

ھ با بخش ثابت آن در می یابد، کاھش یابد، بھ این شرط کھ بخش متغیر سرمایھ در مقایس
  .صنعت ھنوز ھم با سرعت بیشتری از کشاورزی کاھش نیابد

 ،این بھرۀ ارضی مطلق نقش ھنوز ھم بزرگتری را در صنایع استخراجی بازی میکند   
 

                                                

ًجائیکھ یکی از عناصر سرمایۀ ثابت، مادۀ خام، کامال غایب است و جائیکھ پائین ترین
 بجز در آن رشتھ ھایی کھ آن بخش کھ شامل ،ط استترکیب سرمایھ بدون قید و شرط مسل

درست در این مورد . ماشین آالت و دیگر فرمھای سرمایھ استوار است نقش مسلط دارند
 سر چشمھ میگیرد، یک قیمت انحصاریجائیکھ بنظر می آید کھ بھرۀ ارضی بتنھایی از 

ند، یعنی اینکھ بھرۀ مستلزم شرایطی بسیار مناسب است تا کاالھا بھ قیمتشان بفروش برس
. ارضی مساوی باشد با تمام مازادی از اضافھ ارزش  کھ در ورای قیمت تولید کاال قرار دارد

ًاین مثال در مورد بھرۀ آبھای قابل ماھیگیری، معادن سنگ، جنگلھای طبیعی و غیره مصداق 
  )‡37. (دارد

 
درست در « اصول» . با آدام اسمیت در مورد بھرۀ جنگلھای نروژش رجوع کنید بھ پلیمیک.  ریکادو این را بطور بسیار سطحی بررسی میکند) 37(

ای فصل یازده دابت  
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  ٤٦ فصل

  قیمت زمین –بھرۀ معدن  –بھرۀ زمین ساختمانی 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  سرمایھ؛ کارل مارکس ۴۶جلد سوم، بخش ششم، فصل 
  نقالبیتایپ و تنظیم؛ سایت کمونیستھای ا

  فرخی مترجم؛ ف.
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ھر کجا کھ کأل بھرۀ ارضی موجود باشد، بھرۀ تفاضلی پدیدار می گردد و این ھمھ جا از    

کجا کھ نیروھای طبیعی  ھمان قوانینی پیروی می کند کھ بھرۀ تفاضلی در کشاورزی. ھر
ای کھ آن سرمایھ دار صنعتی ای کھ آنرا بکار می بتوانند بھ انحصار درآورده شوند، بگونھ

ای دست یابد، حال می خواھد آبشار، یک معدن غنی، آب پر ماھی و یا گیرد، بھ سود اضافھ
وقی در ھمھ جا آن شخصی کھ بھ پیرو امتیاز حق –زمین ساختمانی با مکان مناسب باشد 

مورد بخشی از کرۀ خاکی بھ عنوان صاحب این موضوعات طبیعی شناختھ می شود، این 
سود اضافھ را بھ عنوان بھرۀ ارضی از سرمایۀ فعال می قاپد. در مورد زمین برای ساختمان 
سازی آ. اسمیت توضیح داده است کھ چگونھ اساس بھرۀ بر روی این زمینھا، ھمانند تمام 

ھ جھت کشاورزی استفاده نمی شوند، از طریق بھرۀ واقعی کشاورزی زمینھای دیگری ک
 خود را ). این نوع از بھرۀ ارضی در وھلۀ اول٣و  ٢،  XI، فصل ١تنظیم می گردد (کتاب 

از طریق آن تأثیر بسزایی کھ بر بھرۀ تفاضلی دارد متمایز می کند (مثال در تاکستانھا و 
ار با اھمیت است)؛ در ثانی از طریق انفعال کامأل زمینھای ساختمانی در شھرھای بزرگ بسی

ً در معادن) پیشرفت تکامل  –مشھود مالک  کھ فعالیتش تنھا در این است کھ (مخصوصا
اجتماعی را استثمار می کند، تکاملی کھ او نھ برای آن اقدامی انجام می دھد، نھ بابت آن 

سرانجام از طریق اینکھ قیمت ریسکی را متحمل می گردد، برخالف سرمایھ دار صنعتی؛ و 
انحصاری در بسیاری موارد نقش بسزایی ایفا می کند، بھ ویژه در مورد بی شرمانھ ترین 

برای  iPotos{37aپوتوسی {استثمار و فقر (فقر برای اجاره خوار بسیار سودمندتر از معادن 
کند وقتی کھ با  ) و از طریق قدرت عظیمی کھ این مالکیت زمین اھدا میبود 38اسپانیائی ھا

ای کھ می تواند در مبارزه بروی دستمزد سرمایۀ صنعتی در یک شخص ادغام گشتھ بگونھ
در اینجا بخشی از جامعھ  39در حقیقت کارگران را از روی زمین بمثابۀ محل اقامتشان براند.

                                                 
37a کشف شدند (مترجم دانمارکی). ١٥٤٥معادن غنی نقرۀ در بولیوی کھ در سال  –: معادن پوتوسی 
  }Laing, Newman، نیومن {: الیینگ38
ص » وضع طبقۀ کارگر در انگلیس«}. انگلس، Crowlington Strike: کراولینگتون سترایک {39

٣٠٧ .  
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ھ باج و خراج می کند، ھمانگونھ ک ادعایاز بخشی دیگر بابت اجارۀ زندگی بروی کرۀ خاکی 
مالکیت ارضی اصوال شامل حق مالک برای استثمار کرۀ خاکی و محتوای درونی زمین، 

  ھوا و لذا بقا و تکامل ھر آنچھ موجود زنده است می باشد.
این تنھا افزایش جمعیت و افزایش نیاز برای محل سکونت نیست کھ باعث ازدیاد بھرۀ    

ثابت کھ در زمین آمیختھ می شود یا  زمین ساختمانی می گردد، بلکھ ھمچنین توسعۀ سرمایۀ
در آن ریشھ می دواند و یا بروی آن قرار می گیرد مانند ھمۀ ساختمانھای صنعتی، راھھای 

ھا، لنگرگاھھا و غیره نیز می باشد. اشتباه گرفتن اجاره خانھ، کھ بھره آھن، انبارھا، کارخانھ
ا نمایندگی می کند، با بھرۀ ارضی ای را کھ در خانھ سرمایھ گذاری شده رو استھالک سرمایھ

مختص زمین ساختمانی در اینجا امکانپذیر نیست، حتی با آن کمال تمایلی کھ نزد کری 
}Carey پیدا می شود، بھ ویژه وقتی کھ مالک زمین و معاملھ گر ساختمانی دو شخص {

تور را مد نظر کامأل متفاوت باشند، ھمانگونھ کھ در انگلیس صادق است. در اینجا باید دو فاک
داشت، از یکسو زمین کھ برای بازتولید و یا برای استخراج مورد بھره برداری قرار می 
گیرد، و از سوی دیگر مکانی کھ بمثابۀ عنصری از ھمۀ تولیدات و ھمۀ فعالیتھای انسانی 
مورد احتیاج است. مالکیت ارضی خواھان باج و خراج از ھر دوی اینھاست. تقاضا برای 

اختمانی ارزش زمین را بھ عنوان مکان و زیربنا افزایش می دھد، در حالیکھ زمین س
ھمزمان تقاضا برای عناصری از خاک زمین کھ بھ عنوان مصالح ساختمانی مورد استفاده 

  40قرار می گیرند رشد پیدا می کند.
مثالی آوردیم برای اینکھ این بھرۀ ارضی  ٢١٥-٢١٦، صفحۀ  XIIدر جلد دوم، فصل    

ست و نھ خانھ کھ پایۀ اصلی معامالت ساختمانی را در شھرھای بھ سرعت گسترش یابنده ا
تشکیل می دھد، بھ ویژه آنجایی کھ ساختمانسازی در ابعاد وسیعی رخ می دھد، بھ شکل 

 Edwardای، ھمانند لندن. ما شھادت یک معاملھ گر بزرگ لندنی، ادوارد کپس {کارخانھ
Capps می گوید: ٥٤٣٥را آوردیم. او در شمارۀ  ١٨٥٧بانک در } در مقابل کمیسیون  

بھ نظر من کسی کھ بخواھد خودی در دنیا نشان دھد، نمی تواند این کار را از طریق یک «   
کسب و کار منصفانھ انجام دھد، ... او در ضمن می بایست متوسل بھ معاملھ گری در 

ان سود بسیار ناچیزی از خود ساختمان ساختم عامالنساختمان در ابعاد وسیع گردد، زیرا کھ 
نصیبشان می گردد، او قسمت اعظم سودش را از بھرۀ ارضی تصاعدی کسب می کند. او 

برای آن پرداخت می کند، وقتی کھ  با یک نقشۀ  £ ٣٠٠مثأل زمینی را می گیرد و ساالنھ 
نھ از آن ساال £ ٤٥٠یا  ٤٠٠حساب شده ساختمان مناسبی را روی آن بنا کرد، می تواند 

پوند استرلینگی خواھد  ١٥٠یا  ١٠٠کسب نماید و سودش شامل بھرۀ ارضی افزایش یافتۀ 
  »بود و نھ سود از ساختمانھایی کھ او در بسیاری از موارد حتی بھ حسابشان ھم نمی آورد.

                                                 
ھای لم یزرع ساحل اسکاتلند امکانپذیر کرد کھ بھ سنگفرش کردن خیابانھای لندن برای مالکان تپھ: «40

  . ٢،  XI، فصل ١آ. اسمیت، کتاب » یابند.بھرۀ ارضی برای زمینھای تاکنون کامأل بی مصرفشان دست 
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با تمام  –سال  ٩٩غالباً  –در ضمن نباید فراموش کرد کھ زمین پس از اتمام قرارداد اجاره 
تمانھای روی آن و بھرۀ ارضی ای کھ تا آن زمان بھ دو تا سھ برابر افزایش یافتھ، از ساخ

  ساختمانی و یا وارثان او بھ مالکان ارضی اولیھ و اصلی برگشت خواھد کرد. عامل
  بھرۀ معادن در واقع بھ ھمان روش بھرۀ کشاورزی تعیین می گردد.

ی پرداخت کار، جبران سرمایۀ گذاشتھ شده و معادنی یافت می شوند کھ تولیدشان تنھا برا«   
سود معمول کفایت می کند. آنھا سودی را بھ صاحب کار می رسانند اما ھیچ بھرۀ ارضی ای 
بھ مالک زمین نمی رسانند. آنھا تنھا می توانند توسط خود مالک زمین با صرفھ بکار گرفتھ 

ول را از سرمایۀ گذاشتھ شوند؛ چون او خود صاحب کار ھم ھست، پس می تواند سود معم
اش بھ دست آورد. بسیاری معادن ذغال سنگ در اسکاتلند از این طریق بکار انداختھ می شده

شوند و نمی توانند بھ طریق دیگری بکار گرفتھ شوند. مالک زمین حاضر نیست کھ کس 
دیگری آنھا را بدون بھرۀ ارضی بکار گیرد و کسی نمی تواند بھرۀ ارضی آنھا را 

  ).٢آدام اسمیت، کتاب اول، فصل یازده، »(دازد.بپر
باید بین اینکھ یک بھرۀ ارضی از یک قیمت انحصاری نشأت می گیرد چون یک قیمت    

انحصاری برای محصوالت یا برای خود زمین بطور مستقل موجود است، با اینکھ 
ت قائل محصوالت بھ قیمت انحصاری فروختھ می شوند چون بھرۀ ارضی موجود است، تفاو

شد. وقتی کھ ما از قیمت انحصاری صحبت می کنیم منظورمان قیمتی است کھ توسط عالقۀ 
خریدار بھ خرید و قدرت پرداخت او تعیین می گردد، مستقل از قیمتی کھ از طریق قیمت 
تولید معمول و ارزش محصوالت تعیین می گردد. یک تاکستانی کھ شرابی با کیفیتی استثنایی 

، شرابی کھ تنھا می تواند در حجم قلیلی تولید گردد، یک قیمت انحصاری کسب تولید می کند
می کند. شرابساز سود اضافۀ قابل توجھی را از طریق این قیمت انحصاری محقق می کند کھ 

تنھا بھ جھت ثروت و عالقۀ شراب شناس بسیار باالتر از قیمت تولید محصول قرار دارد، 
ز یک قیمت انحصاری سرچشمھ می گیرد، تبدیل بھ بھرۀ این سود اضافھ کھ در اینجا ا

ارضی شده و نصیب مالک زمین می گردد، بھ جھت حق قضایی او بھ این تکۀ کوچک زمین 
اینجا این قیمت انحصاری است کھ بھرۀ ارضی را می  کھ دارای خاصیتی ویژه است. لذا در

اگر غلھ ھم باالی قیمت بھرۀ ارضی ایجاد قیمت انحصاری خواھد کرد ، آفریند. برعکس
تولیدش و ھم ورای ارزشش فروختھ شود، بھ دلیل آن محدودیتی کھ مالکیت ارضی بر سر 
راه سرمایھ گذاری بدون بھرۀ ارضی روی زمین بایر می گذارد. این تنھا حق قضایی بعضی 
 اشخاص بھ مالکیت کرۀ خاکی است کھ آنھا را قادر می سازد کھ بخشی از کار اضافۀ جامعھ

این کار را با توسعۀ تولید با شدت بھ مراتب  سازند؛ آنھارا بھ عنوان خراج از آِن خود 
بیشتری انجام می دھند و این واقعیت از این بابت برمال می گردد کھ این بھرۀ ارضی سرمایھ 
داری شده، یعنی درست ھمین باج و خراج سرمایھ داری شده، بعنوان قیمت زمین پدیدار می 

ا زمین نیز ھمانند تمام دیگر اشیاء تجاری می تواند بفروش رسد. از این جھت گردد و لذ
ً و بدون کار،  برای خریدار این گونھ بھ نظر نمی رسد کھ او حق بھرۀ ارضی را مجانا
ریسک و روح خطیر سرمایھ بدست آورده باشد، بلکھ بھ نظرش می رسد کھ او برای آن 

ھ کھ قبال ھم گفتھ شده برای خریدار اینگونھ پدیدار معادلش را پرداخت کرده است. ھمانگون
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ایست کھ او با آن زمین را و در نتیجھ ای از آن سرمایھمی گردد کھ بھرۀ ارضی تنھا بھره
حق بھ بھرۀ ارضی را خریداری کرده است. ھمینگونھ نیز برده دار بھ سیاھی کھ خریده می 

ده داری او را بھ آن سیاه محق کرده است، نگرد، بمثابۀ مالش، نھ بخاطر اینکھ تشکیالت بر
بلکھ بخاطر اینکھ او او را ھمانند تمام دیگر کاالھا از طریق خرید و فروش بھ دست آورده 
است. اما خود این حق قضایی با فروش آفریده نمی شود بلکھ بھ سادگی منتقل می گردد. این 

و نھ تعداد زیادی از آنھا حق می بایست قبل از فروشش موجود باشد و نھ یک تک فروش 
اند. ھنگامی کھ اینھا قادر بھ آفریدن آن نیستد. این کأل روابط تولیدی اند کھ آن را ایجاد کرده

ای رسیدند کھ می بایست پوست بیاندازند، منبع مادی، اقتصادی و {روابط تولیدی} بھ نقطھ
ی افتد و با آن تمام تاریخی این حق کھ از پروسۀ زندگی جامعھ سرچشمھ گرفتھ بود برم

معامالتی کھ بر پایۀ آن بنا شده بودند نیز فرو می ریزند. از نقطھ نظر یک جامعۀ با 
فرماسیون اقتصادی باالتر، حق مالکیت افراد منفرد بر کرۀ خاکی ھمانقدر بی اساس می نماید 

ک کھ آن وضعیتی کھ یک انسان مالک خصوصی انسانی دیگر می شود. نھ کل یک جامعھ، ی
ملت، بلھ حتی نھ کل تمام جوامع یکجا مالک کرۀ خاکی نیستند. آنھا فقط تصاحب کنندگان 
آنند، حق استفاده از آن را دارند، و باید ھمچون اجدادی خوب آن را با وضعیتی بھتر تحویل 

  نسلھای بعدی دھند.
  

*** 
  

ت قماری و ھمچنین در بررسی زیرین قیمت زمین ما از تمام نوسانات رقابتی، تمام معامال   
از آن تکھ زمین کوچکی کھ نقش ابزار اصلی را برای تولیدکنندگانشان دارد و لذا بھ ھر 

  قیمتی کھ شده باید توسط آنھا خریداری گردد صرفنظر می کنیم.
  
I. قیمت زمین می تواند بدون افزایش بھرۀ ارضی افزایش پیدا کند؛  
د کھ بھرۀ ارضی بتواند گرانتر بھ فروش برسد ) بھ دلیل کاھش نرخ بھره؛ این باعث می شو١

  و لذا بھرۀ ارضی سرمایھ دارانھ شده یا قیمت زمین افزایش یابد.
  ای کھ در زمین گذاشتھ شده افزایش می یابد.) بھ دلیل اینکھ نرخ بھرۀ سرمایھ٢
  
II.قیمت زمین می تواند افزایش یابد زیرا بھرۀ ارضی افزایش می یابد .  
می تواند افزایش یابد چون قیمت محصوالت کشاورزی صعود می کند؛ در بھرۀ زمین    

چنین موردی نرخ بھرۀ تفاضلی ھمیشھ افزایش خواھد داشت، صرفنظر از اینکھ بھرۀ ارضی 
ای می دانیم باشد یا اصأل موجود نباشد. ما نرخ را رابطھ شده زیاد یا کمبدترین زمین کاشتھ 

بھرۀ ارضی تبدیل می شود و سرمایۀ گذاشتھ شده کھ بین بخشی از ارزش اضافھ کھ بھ 
محصوالت کشاورزی را تولید می کند. این از رابطۀ بین محصول اضافھ با کل محصول 
متفاوت است، زیرا محصول کل ھمۀ سرمایۀ گذاشتھ شده یعنی سرمایۀ ثابت را کھ پھلو بھ 

این را شامل می شود  پھلوی محصول موجودیت دارد را شامل نمی گردد. از سوی دیگر آن
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ای از محصول تبدیل بھ محصول اضافۀ مازاد روی آن زمینھایی کھ بھرۀ کھ بخش فزاینده
گردد. افزایش قیمت محصوالت کشاورزِی زمینھای بدتر نخست بھرۀ تفاضلی آور ھستند می 

  ارضی و از آنجا قیمت زمین را می آفریند.
حصوالت کشاورزی نیز رشد کند. قیمت می اما بھرۀ ارضی می تواند بدون افزایش قیمت م

  تواند ثابت بماند یا حتی نزول کند.
وقتی کھ ثابت بماند، بھرۀ ارضی فقط می تواند افزایش پیدا کند (صرفنظر از قیمتھای    

انحصاری)، از سویی بھ این دلیل کھ در صورت ثابت ماندن سرمایۀ گذاشتھ شده در زمینھای 
بھتر زیر کشت برده می شوند و اینھا تنھا برای پوشش تقاضای پیشین، زمینھای با کیفیت 

ای کھ قیمت تنظیم کنندۀ بازار بدون تغییر می ماند. در این افزایش یافتھ کفایت می کنند، بگونھ
مورد قیمت زمینھای قدیمی افزایش نخواھد داشت، اما قیمت در زمینھای تازه کشت شده بھ 

  خواھد کرد.صعود باالی قیمت در زمینھای قدیمی 
ای کھ زمین را مورد استفاده یا ھم اینکھ از دگرسو بھرۀ ارضی بدلیل رشد حجم سرمایھ   

قرار می دھد، افزایش می یابد، در حالی کھ ثمربخشی نسبی و قیمت بازار ثابت می مانند. 
 پس ھر چند کھ بھرۀ ارضی بھ نسبت سرمایۀ گذاشتھ شده ثابت باشد، اما حجم بھرۀ ارضی
مثأل دو برابر می شود وقتی کھ خود سرمایھ دو برابر شده باشد. از آنجایی کھ ھیچ نزول 
قیمتی رخ نداده است، لذا سرمایھ گذاری بعدی اضافھ سودی بھ ھمان خوبی سرمایھ گذاری 
اولی خواھد داد، و این اضافھ سود نیز بعد از سررسید قرارداد اجاره بھ بھرۀ ارضی تبدیل 

ای کھ بھرۀ ارضی ببار می جم بھرۀ ارضی در اینجا بھ دلیل رشد سرمایھخواھد گشت. ح
آورد، افزایش پیدا می کند. این بحث کھ سرمایھ گذاریھای مختلف پیاپی در ھمان قطعھ زمین 
تنھا زمانی می توانند بھرۀ ارضی بدھند کھ بازدھی شان متفاوت باشد و در اینجا بھرۀ 

پوند  ١٠٠٠ث کشیده می شود کھ زمانی کھ دو سرمایۀ تفاضلی ببار می آید، بھ این بح
استرلینگی ھر کدام در دو زمین با حاصلخیزی یکسان سرمایھ گذاری شوند فقط یکی از آنھا 
می تواند بھرۀ ارضی ببار آورد، ھر چند کھ ھر دو زمین بھ زمینھای مرغوبی تعلق دارند کھ 

رضی یک کشور وقتی کھ حجم سرمایھ بھرۀ تفاضلی می دھند (حجم بھره، یعنی کل بھرۀ ا
گذاریھا رشد می کند، افزایش می یابد بدون اینکھ قیمت تک زمین یا نرخ بھرۀ ارضی یا حجم 
بھرۀ ارضی برای ھر قطعھ زمین لزوماً افزایش داشتھ باشد؛ حجم بھرۀ ارضی ببار آمده در 

حتی می تواند ھمزمان  این مورد بدلیل توسعۀ مساحتھای زیر کشت افزایش پیدا می کند. این
صورت این بحث معنی با تنزل بھرۀ ارضی در بعضی ملکھا بھ وقوع بپیوندد). در غیر این 

دیگری خواھد داشت و آن اینکھ سرمایھ گذاریھا در دو زمین مختلف در جوار یکدیگر در 
ال ح مقایسھ با سرمایھ گذاریھای پیاپی در ھمان زمین از قوانین دیگری متابعت می کنند،

آنکھ بھرۀ تفاضلی درست از ھمسانی قانون در ھر دو مورد نشأت می گیرد، از رشد 
بارآوری سرمایھ گذاریھا ھم در ھمان قطعھ زمین و ھم در زمینھای مختلف. تنھا تغییر 
موجود در اینجا کھ نادیده گرفتھ شده است این است کھ سرمایھ گذاریھای پیاپی، زمانیکھ در 

گذاشتھ می شوند، بھ محدودیت مالکیت ارضی برخورد می کنند ولی  زمینھای مختلف بکار
این در مورد سرمایھ گذاریھای پیاپی در یک قطعھ زمین صادق نیست. آن تأثیر متقابلی کھ 
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این دو شکل سرمایھ گذاری با آن یکدیگر را در عمل محدود می کنند نیز از ھمین رو است. 
ا پدیدار نمی گردد. اگر ترکیب سرمایھ بدون تغییر ھرگز ھیچ تفاوتی برای سرمایھ در اینج

باقی بماند و ارزش اضافھ ھم ھمچنین، لذا نرخ سود بدون تغییر می ماند، در نتیجھ با دو 
برابر شدن سرمایھ، حجم سود نیز دو برابر می گردد. بھ ھمین گونھ نیز نرخ بھرۀ ارضی 

 Xپوند استرلینگی  ١٠٠٠گر سرمایۀ نیز با فرض ھمان شرایط بدون تغییر باقی می ماند. ا
پوند استرلینگی تحت ھمان شرایط  ٢٠٠٠مقدار بھرۀ ارضی بدھد، در نتیجھ یک سرمایۀ 

Xبھرۀ ارضی خواھد داد. اما بھ نسبت مساحت، کھ ثابت است چون ما فرض گرفتیم کھ  ٢
بجھت سرمایۀ دو برابر شده در ھمان مساحت بکار برده می شود، میزان بھرۀ ارضی نیز 

پوند استرلینگ بھرۀ ارضی می  ٢افزایش حجم آن افزایش پیدا کرده است. ھمان جریبی کھ 
  41پوند استرلینگ می دھد. ٤داد، حاال 

چون پول بیان مستقل ارزش می  –قراردادن بخشی از ارزش اضافھ، بھرۀ ارضی بھ پول    
زیرا کھ مقادیری کھ در  در رابطھ با زمین بھ خودی خود پوچ و نامعقول می باشد؛ –باشد 

یک ارزش مصرفی مشخص،  –اند با ھم غیرقابل قیاس می باشند اینجا با ھم اندازه گرفتھ شده
یک قطعھ زمین با این یا آن مقدار مساحت از یک سو و ارزش، بخصوص ارزش اضافھ از 

مقدار سویی دیگر. این در واقع ھیچ چیز را بجز این بیان نمی کند کھ حق مالکیت بر این 
ای می مساحت تحت این شرایط مشخص مالک را قادر بھ تصاحب مقداری کار پرداخت نشده

سازد کھ سرمایھ کھ ھمچون خوکی در سیب زمینی در این مساحت زمین می غلتد، متحقق 
} اما خط Liebigساختھ است [در اینجا در دستنوشتھ در پرانتز نوشتھ شده است لیبیگ {

کھ این اصطالح مثل این می ماند کھ آدم بخواھد راجع بھ رابطۀ  خورده است]. بدیھی است
یک اسکناس پنج پوندی با قطر زمین بحث کند. اما چگونگی انطباق اشکال نامعقولی کھ 
بعضی روابط مشخص اقتصادی با آنھا پدیدار و درک می شوند، ھیچ ارتباطی با عنصر فعال 

آنجائیکھ آنھا با حرکت در این اشکال خو این روابط در روال روزمره شان ندارد. و از 
اند، منطقشان ھیچ ایرادی در آن نمی بیند. یک تنافض آشکار اصأل برایشان عجیب نمی گرفتھ

                                                 
} در اثر با ارزشش در مورد بھرۀ ارضی Rodbertus: بسط این نکتھ یکی از خدمات رودبرتوس {41

می باشد کھ ما در جلد چھارم {تئوریھای ارزش اضافی} بھ آن بازخواھیم گشت. او تنھا این اشتباه را 
ی کند کھ رشد سود سرمایھ ھمیشھ منجر بھ افزایش مرتکب می شود کھ اوأل از این موضوع حرکت م

ای کھ نسبت ثابت باقی می ماند ھنگامی کھ سود افزایش پیدا می کند. اما این یک سرمایھ می گردد بگونھ
اشتباه است، زیرا علیرغم ثابت ماندن استثمار کار، نرخ سود می تواند بھ جھت تنزل نسبی ارزش بخش 

تغییر، افزایش یابد. از سویی دیگر او مرتکب این اشتباه می شود کھ رابطۀ ثابت سرمایھ نسبت بھ بخش م
ای بحث می کند کھ بین بھرۀ ارضی بھ پول با یک قطعۀ مشخص از زمین مثأل یک جریب را بھ گونھ

گویی این اساس منطق اقتصاد کالسیک در بررسی ھایش راجع بھ صعود و نزول بھرۀ ارضی بوده است. 
شتباه می باشد. اقتصاد کالسیک ھمیشھ نرخ بھرۀ ارضی را بحث می کند و این را تا جائیکھ و این باز ھم ا

بھرۀ ارضی را در شکل طبیعیش مد نظر دارد در رابطھ با محصول و آنجائیکھ بھرۀ ارضی بھ پول مد 
قی بیان واقع شکل منط زیرا اینھا درنظرش باشد آن را در رابطھ با سرمایۀ گذاشتھ شده بررسی می کند، 

  موضوع ھستند.
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اند و بطور مجزا پوچ و بی نماید. در اشکال تظاھری کھ برای پیوستگی درونی بیگانھ شده
ساس می کنند. در اینجا آنچھ کھ معنی می باشند، آنھا خود را ھمچون ماھی در آب در خانھ اح

رخی فرمولھای ریاضی بیان می کند صادق است: آنچھ کھ با عقل سالم با بھگل در رابطھ 
 عیِن غیرمعقولیانسانی نامعقول است، معقول می نماید و آنچھ کھ معقول بھ نظر می رسد، 

  41aاست.
زمین در نظر گرفتھ  افزایش در حجم بھرۀ ارضی، ھنگامی کھ در رابطھ با خود مساحت   

شود، ھمانند افزایش در نرخ بھرۀ ارضی بیان می گردد و لذا ھنگامی کھ آن شرایطی کھ می 
  .ببار می آیدتواند یک مورد را توضیح در مورد دوم پنھان است، شرمساری 

  اما قیمت زمین علیرغم اینکھ قیمت محصول زمین کاھش می یابد می تواند افزایش یابد.
ورد بھرۀ تفاضلی و لذا قیمت زمین برای زمینھای بھتر می تواند از طریق تفاضل در این م   

بیشتر افزایش یابد. و یا چنانچھ مورد اینگونھ نباشد، قیمت محصوالت زمین می تواند بھ 
ای کھ میزان افزایش تولید چیزی بیشتر موجب افزایش نیروی مولد کار کاھش یابد، اما بگونھ

شیلینگ ھزینھ داشتھ است. اگر با  ٦٠باشد. فرض کنیم کھ یک چارک  قیمت از میزان کاھش
 ٤٠ھمان سرمایھ در ھمان جریب دو چارک بھ جای یک چارک تولید گردد و قیمت بھ 

شیلینگ می دھد و در نتیجھ ارزش محصول ھمان  ٨٠شیلینگ کاھش یابد، لذا دو چارک 
کھ قیمت ھر چارک یک سوم  سرمایھ در ھمان جریب یک سوم صعود داشتھ است، ھر چند

کاھش داشتھ است. اینکھ چگونھ این ممکن می شود بدون اینکھ محصول بھ باالی قیمت تولید 
یا ارزش خود فروختھ شود در رابطھ با بھرۀ تفاضلی توضیح داده شد. در واقع این فقط بھ دو 

ھ قیمت بھترین شکل ممکن می شود: یا اینکھ بدترین زمین از رقابت خارج می شود در حالیک
زمین ھنگامی کھ بھرۀ تفاضلی افزایش یافت افزایش می یابد، یعنی اینکھ بھبودی عمومی 
روی زمینھای گوناگون متفاوت عمل می کند. و یا اینکھ ھمان قیمت تولید (و ھمان ارزش، 
اگر بھرۀ ارضی مطلق پرداخت شود)، بدلیل افزایش نیروی مولد کار، در حجم محصول 

ز بدترین زمین بیان پیدا می کند. محصول حاال ھمچون گذشتھ بیانگر ھمان ارزش بزرگتری ا
است، اما قیمت عناصر منفردش کاھش داشتھ در حالیکھ تعدادشان افزایش داشتھ است. اگر 
ھمان سرمایھ بکار گرفتھ شود این امر امکان پذیر نیست؛ زیرا در این مورد ارزشی یکسان 

شخصی از محصول بیان می کند. اما این امکان پذیر خواھد بود ھمواره خود را در حجم نام
ای برای سنگ گچ، کود حیوانی و غیره، بطور خالصھ برای بھبودی کھ اگر سرمایۀ اضافھ

تأثیرش برای سالھا باقی می ماند، خرج شود. این مشروط بھ این است کھ ھر چند قیمت یک 
  تعداد چارکھا افزایش می یابد نیست.چارک کاھش دارد، اما این بھ ھمان تناسبی کھ 

III    این شرطھای مختلف برای افزایش بھرۀ ارضی و از آنجا نیز برای افزایش قیمت .
زمین بطور عام یا برای زمینھای مشخص، می توانند بخشاً با ھم رقابت کنند، بخشاً ھمدیگر 

ھ کھ گفتھ شد اینچنین برمی کنند و تنھا می توانند بطور متناوب عمل کنند. اما از آنچ را منع

                                                 
41a: Hegel, « Encyclopädie der philosophischen wissenschaften im grundrisse », 1. 
Del, « die logik », I: Werke, bd.6, berlin 1840, S 404. - ناشر 
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آید کھ افزایش در قیمت زمین بھ ناچار منجر بھ افزایش بھرۀ ارضی نمی گردد، یا اینکھ 
افزایشی در بھرۀ ارضی کھ ھمیشھ افزایش قیمت زمین را با خود ھمراه دارد، الزاماً منجر بھ 

  42افزایش محصول زمین نخواھد شد.
  

*** 
  

و طبیعی بی رمقی زمین، دالیلی کھ ھمچنین بھ سبب وضعیت  بجای ارجاع بھ دالیل واقعی   
شیمی کشاورزی برای تمامی اقتصاددانانی کھ در مورد بھرۀ تفاضلی قلم می زدند ناشناختھ 

ای را نمی توان در مقدار محدودی بود، بھ این درک سطحی پناه آورده شد کھ ھر سرمایھ
} Edingburg Review» {ادینگبورگمجلۀ «زمین سرمایھ گذاری کرد؛ بھ ھمین منوال 

} اذعان می کند کھ تمام انگلیس را نمی توان با Richard Jonesدر بحثی با ریچارد جونز {
تغذیھ کرد. اگر این بھ عنوان زیانی  در لندن} Soho Squareکشت سوھو سکویر {

بخصوص برای کشاورزی فھمیده شود، در نتیجھ درست عکس آن صادق است. در 
سرمایھ گذاریھای پیاپی را می توان بطور ثمربخش بکار گرفت، زیرا کھ زمین کشاورزی 

یا در  –خود بھ عنوان یک وسیلۀ تولید عمل می کند، چیزی کھ در یک کارخانھ صادق نیست 
زیرا زمین در اینجا تنھا بھ عنوان یک پایھ، یک جا و مکان  –یک محدودۀ بسیار باریک 

است کھ می توان تولیدی بزرگ را در مکانی نسبتاً  برای عملیات عمل می کند. درست
کوچک تمرکز داد، و صنعت بزرگ این عمل را برخالف پیشھ وران متفرق انجام می دھد، 
اما در ھر مرحلۀ تکاملی مشخصی از نیروھای مولده، مکانی معین ھمواره مورد نیاز است 

ت. عالوه بر این توسعۀ تولید و ساختمان سازی مرتفع محدودیتھای عملی ویژۀ خود را داراس
نیازمند توسعۀ مساحت زمین است. سرمایۀ ثابت کھ در ماشینھا و غیره سرمایھ گذاری شده، 
در طول استفاده بھتر نمی شود، بلکھ برعکس فرسوده می گردد. اختراعات جدید در اینجا 

ولده، ماشین اند، اما در ھر دورۀ مشخص تکاملی از نیروھای منیز موجب بھبودیھایی شده
تنھا می تواند زوال یابد. در صورت تکامل سریع نیروی مولده، تمام ماشینھای کھنھ می 
بایست با نوع مناسبتر جایگزین گردند، یعنی اینکھ ضایع میشوند. اما زمین ھمواره بھبودی 
می یابد بھ شرط اینکھ درست با آن رفتار شود. مزیت زمین کھ سرمایھ گذاریھای پیاپی را 

ادر می سازد کھ منفعت برسانند بدون اینکھ قبلی ھا از بین بروند، این امکان را نیز شامل ق
  می شود کھ این سرمایھ گذاریھای پیاپی بتوانند بازدھی ھای متفاوت داشتھ باشند.

                                                 
  } مراجعھ کنید.Passy: در مورد کاھش واقعی قیمت زمین در صورت افزایش بھرۀ ارضی بھ پاسی {42



  
انقالبی ای پر شور کھ تا آخرین  یاوریان، آموزگار دھھا کمونیست، تقدیم بھ رفیق منوچھر

لحظات زندگی پر بارش بھ آرمانھای سرخ رھایی طبقۀ کارگر وفادار ماند. یادش گرامی و 
  راھش پر رھرو باد.

  ف. فرخی
 

۴٧فصل   
  کاپیتالیستیپیدایش بھرۀ ارضی {اجاره بھای زمین} 

  
   کارل مارکس ؛۴٧ششم، فصل   جلد سوم، بخش

سایت کمونیستھای انقالبی ؛تایپ و تنظیم  
  فرخی .ف مترجم؛

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

  مالحظات مقدماتی -١
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ھیئت تحریریھ 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

 }بھرۀ کاری {اجاره بھا بھ شکل کار -٢
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

، حال بھ ھر شکلی، می کار اضافھ برای صاحب اسمی زمین تنھا از طریق اجبار غیر اقتصادی

                                                 
43b- Arnd, “Die Naturgemässe Volkswirtschaft gegenübes dem monopoliengieste 
und dem communismus”, Hanau 1845, S. 461-462. ھیئت تحریریھ 



ای یا زراعی متمایز است، زیرا برده با شرایط تولید این از اقتصاد برده 44تواند تحمیل گردد.
بیگانھ کار می کند و نھ مستقل. پس در اینجا نیاز است بھ مناسبات وابستگی شخصی، عدم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ارضی بدھد، در اینجا بھ رازی آشکار و محسوس تقلیل یافتھ است، زیرا کھ این طبیعت کھ بھرۀ 
ارضی ببار می آورد، در اینجا ھمچنین نیروی کار انسانی کھ بھ زمین زنجیر شده است و آن 
مناسبات مالکیتی کھ دارندۀ نیروی کار را وادار می کند کھ نیروی کارش را سوای آنچھ کھ نیاز 

                                                 
پس از تسخیر یک کشور ھمیشھ قدم بعدی تسخیر کننده این بوده کھ انسانھا را نیز بھ تصاحب خود  - 44

 Mӧserمقایسھ گردد. ھمچنین رجوع شود بھ  Linguetرآورد. با د



ت تا وسایل ضروری معاشش را تأمین کند بکار گیرد را نیز ھمراه خود دارد. بھرۀ زمین اس
ً شامل تصاحب این مصرف نیروی کار توسط مالک زمین می باشد، چونکھ  اضافۀ مستقیما

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

  
 بھرۀ محصولی {اجاره بھای جنسی} -٣

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

  
  اجاره بھای پولی {نقدی} -۴

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  .اجاره داران بھ خرج مالکان زمین شد



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

  زیو مالکیت قطعھ زمین کشاور *پنج یک کاری -۵
  

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

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

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

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

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

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

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

اضافھ باشد. در حقیقت او می تواند تمام کار اضافۀ زارع را تصاحب کند و یا اینکھ بھ او اجازه 
ۀ مھم در اینجا این است کھ بدھد کھ مقدار کم و زیادی از این کار اضافھ را داشتھ باشد. اما نکت
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بھرۀ ارضی دیگر بمثابۀ شکل متداول اضافھ ارزش بطور عموم در اینجا ظاھر نمی شود. از 
بر بخشی از محصول  ،چھ خود کار کند و چھ کار دیگران را استفاده کند ،یک سو زارع سھم بر

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ً بھ آن صورت تصاحب می شود و  حاکمی است کھ تمام کار اضافۀ پرداخت نشده مستقیما
  مالکیت زمین اساس این تصاحب را تشکیل می دھد.
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نیز می . در اینجا کشاورز ھمزمان صاحب آزاد زمین خود مالکیت قطعھ زمین کشاورزی ضمنأ
باشد کھ ھمچون مھمترین وسیلۀ تولید او پدیدار می گردد، قلمرویی ضروری برای بکارگیری 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

  قیمت بازار.

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

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

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

  فراموشی سپرده می شود.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



صنعتی ھمچنین در روستا کارگران را بی رمق کرده، و صنعت و تجارت نیز بھ نوبۀ خود 
 وسایلی را برای کشاورزی فراھم می کنند کھ بتواند رمق زمین را بکشد.
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دستمزد، این آن  -بھرۀ ارضی، کار  -سود (منفعت صاحب کار بعالوۀ بھره)، زمین  - سرمایھ    
  فرمول سھ وجھی است کھ تمام اسرار پروسۀ تولید در جامعھ را دربرمیگیرد.

، بھ مثابۀ محصول بخصوص و واقعی سرمایھ 48aنشان داده شد چون بھره ھمانطور کھ قبال    
تظاھر می کند در حالیکھ منفعت صاحب کار برخالف آن بھ عنوان مزد کار مستقل از سرمایھ 

  پدیدار میگردد، این شکل سھ گانھ بھ فرم زیرین تقلیل داده می شود:
ای کھ سود، شکل ویژۀ ارزش دستمزد، بھ گونھ -بھرۀ ارضی، کار  -بھره، زمین  -سرمایھ    

  اضافھ در شیوۀ تولید سرمایھ داری، سعادتمندانھ حذف میگردد.
                                                 

  اند. ف. انگلسگرفتھ شده ۶زء کھ در ادامھ می آید از جاھای متفاوتی از دستنوشتھ بخش این سھ ج - 48
48a-  ناشر٢٣رجوع کنید بھ جلد سوم، کتاب دوم، فصل .  



  اگر حاال این سھ گانۀ اقتصادی از نزدیک بررسی شود، بھ نکات زیرین می رسیم:
کامالً بھ قلمروھای  ساالنۀ در دسترس قلمداد میگردند، ثروتِ  یکھ بقولی منابعِ ھاچیز آناوالً،    

ای را با ھم دارند کھ لق دارند و ھیچ تشابھی با ھمدیگر ندارند. آنھا تقریباً ھمان رابطھمتفاوتی تع
  وکیل، چغندر قرمز و موزیک با ھم دارند. کارمزدِ 

است  معین اجتماعیِ  نیست، بلکھ یک رابطۀ تولیدیِ  شئسرمایھ، زمین، کار! اما سرمایھ یک    
؛ یک رابطۀ تولیدی کھ در یک شخص میباشداجتماعی تاریخی م صورتبندیمتعلق بھ یک  کھ

اجتماعی می بخشد. سرمایھ، حاصل جمع مواد و  خصلتیک  شئبازنمود می یابد و بھ آن  شئ
 ی خودبھ خود بھ سرمایھ تبدیل شده است کھ تولید شده نیست. سرمایھ ابزار تولیدِ  وسایل تولیدِ 

یستند. {سرمایھ} آن وسایل تولید ھمانقدر سرمایھ نیستند کھ طال و نقره خود بھ خود پول ن
انحصاری شده توسط قشری از جامعھ است، کھ در مقابل نیروی کار زنده بھ مثابۀ محصوالتی 
مستقل قرار میگیرند و شرایط اشتغال ھمین نیروی کار ھستند و از طریق این تضاد در سرمایھ 

ان کھ بھ نیروی کارگر ی ازمحصوالت {سرمایھ} منحصرأ آن شخصیت داده می شوند. این
اند، بلکھ اند نیستند کھ بھ حاکمان و خریداران تولیدکنندگانشان مبدل شدهمستقلی تبدیل شده

این کار نیز ھستند کھ در مقابل آنھا بھ مثابۀ   48bھمچنین نیروھای اجتماعی و فرم آتیھ [ناخوانا]
م اجتماعی معین و در پس ما در اینجا سر و کارمان با یک فرمحصوالتشان قد علم می کنند. 

  نظر اول بسیار اسرارآمیز از یکی از فاکتورھای تاریخاً ساختھ شدۀ پروسۀ تولید اجتماعی است.
  

ای خام و سردرگم و حاال در جوار این ما زمین را داریم، این بقولی طبیعت غیرآلی، توده   
}rudis indigestaque moles نقل قول از ،Ovidی اش. ارزش کار } در تمام توحش ابتدائ

جز این ندارد ثمربخشی مطلق زمین ھیچ تأثیری  باشد.است. لذا ارزش اضافھ نمی تواند زمین 
کھ یک کمیت مشخص از کار مقدار معینی محصول میدھد، مشروط بھ حاصلخیزی طبیعی 
زمین. تفاوت در ثمربخشی زمین باعث می شود کھ ھمان میزان کار و سرمایھ، یعنی ھمان 

زش، در مقادیر متفاوتی از محصوالت کشاورزی تظاھر کند؛ یعنی باعث می شود کھ مقدار ار
ارزشھای انفرادی بھ سازی این  ھای انفرادی مختلفی باشند. ھمساناین محصوالت دارای ارزش

مزیت زمین حاصلخیز بر زمین نامرغوب ... از کشاورز یا «ارزشھای بازار باعث می شود کھ 
  ).۶٢ریکاردو، پرنسیپھا، ص »(ین انتقال داده شود.مصرف کننده بھ مالک زم

، کھ تنھا یک تجرید است و بتنھایی مین بخش از این رابطھ، تنھا یک شبح، "کار"و نھایتاً سو   
اصالً موجودیتی ندارد، و یا اگر ما ... [ناخواناست] {اما در دوباره خوانی اینگونھ خوانده شده} 

ر نظر بگیریم، یعنی فعالیت مولد انسانی در کل، کھ انسان با آنچھ را کھ در پس آن نھان است د
ین عاری شده ازھر گونھ شکل و تعنھ تنھا بیعت بھ پیش می برد، آن سوخت و سازش را با ط

بدون ارتباط خصوصیت اجتماعی، بلکھ حتی تنھا در موجودیت طبیعی اش مستقل از اجتماع، 
ھنوز غیراجتماعی در کل با  ای کھ انسانِ  با ھیچ اجتماعی، ھمچون تجلی و تصدیق زندگی

  انسانی کھ بھ نحوی اجتماعی شده مشترک دارد.
بھره؛ مالکیت ارضی، مالکیت خصوصی کرۀ زمین، و البتھ مالکیت خصوصی  -سرمایھ    

دستمزد. در این شکل  -مزدی  کاربھرۀ ارضی؛  - مدرن، و مطابق با شیوۀ تولید سرمایھ داری 
مزدی و مالکیت ارضی  ارتباطی مابین منابع درآمدھا موجود باشد. کار پنداشتھ می شود کھ

                                                 
48b -  انگلس این کلمھ را آتیھ خواند اما نوشت کھ ناخواناست. در خوانش بعدی این کلمھ را

Zusammenhängende رداکتور –دند بھ معنی بھ ھم پیوستھ خوان  



ً معینی ھستند؛ یکی از آنھا برای کار {شکل اجتماعی  اجتماعیِ  ھمانند سرمایھ اشکالِ  تاریخا
تاریخاً معینی برای کار}، دیگری برای کرۀ خاکی انحصاری شده، و این ھر دو دقیقاً اشکالیند 

  اجتماعی اقتصادی. صورتبندیلق اند بھ ھمان مطابق با سرمایھ و متع
نظر را بھ خود جلب می کند این است کھ در کنار  اولین چیزی کھ در مورد این فرمول   

سرمایھ، با این جزء تولیدی در شکلی کھ متعلق بھ شیوۀ تولیدیی معین است، شکلی تاریخاً معین 
کھ با یک شکل اجتماعی معین آمیختھ در کنار عنصری تولیدی  –از یک پروسۀ تولید اجتماعی 
با بی توجھی زمین را در یک طرف و کار را در طرف دیگر  –شده و در آن نمایان می شود 

ھای مادی برای ھمۀ شیوه از پروسۀ واقعی کار کھ در این شکلجایگزین می کنند، دو عنصر 
ی با شکل اجتماعی این تولیدی مشترکند و از عناصر مادی ھر پروسۀ تولیدی اند و ھیچ ارتباط

  پروسۀ تولید ندارند.
دستمزد، سرمایھ، زمین و کار  - بھرۀ ارضی، کار  -بھره، زمین  -دوماً: در فرمول سرمایھ    

بترتیب بھ مثابۀ منابع بھره (بھ جای سود)، بھرۀ ارضی و دستمزد، ھمانند محصولشان یا 
د، بعدی ھا تأثیرشان؛ جشان، قبلی ھا علتنثمرشان تظاھر می کنند؛ قبلی ھا اساسند، بعدی ھا نتای

ای قرار داده می شود کھ ایست کھ ھر منبعی با محصول خود در آنچنان رابطھگونھو این بھ 
گویی از آن برون جھیده و تولید شده است. ھمۀ این سھ درآمد، بھره (بھ جای سود)، بھرۀ 

ر کل بخشھایی ارزشی یا ارضی و دستمزد سھ بخش از ارزش محصول می باشند، یعنی بطو
بھره در واقع بی معنی  - اجزائی پولی، اجزائی از قیمت. فرمول سرمایھ اگر بھ پول بیان شود، 

ترین فرمول برای سرمایھ است، اما بھرحال یکی از فرمولھای آن است. اما زمین چگونھ می 
یک جزء ارزشی  و تازه آنھم ایجاد کند نی یک کمیت مشخص از کار اجتماعی،، یعتواند ارزش

ویژه از محصوالت خود زمین کھ بھرۀ ارضی را شکل میدھد؟ زمین مثالً در ایجاد یک ارزش 
مصرفی، یک محصول مادی، گندم، بھ عنوان عاملی تولیدی شرکت می کند. اما زمین ھیچ 

نوان عندم پدیدار میگردد، گندم تنھا بندارد. تا آنجائیکھ ارزش در گ ارزش گندمارتباطی با ایجاد 
از آن مادۀ  ، با صرفنظر کاملمادیت یافتھ در نظر گرفتھ می شود کمیت معینی از کار اجتماعیِ 

مشخصی کھ این کار در آن تظاھر می کند، یا ارزش مصرفی ویژۀ آن ماده. این بھیچوجھ در 
ارزانی یا گرانی گندم بستگی بھ بارآوری ) صرفنظر از دیگر شرایط ، ١تناقض با این نیست کھ 

زمین دارد. بارآوری کار کشاورزی با شرایط طبیعی گره خورده است و بنا بھ بارآوری آنھا 
{شرایط طبیعی} ھمان کمیت کار در محصولی، ارزش مصرفی ای، بیشتر یا کمتر نمایان 
میگردد. اینکھ چھ میزانی از کار در یک بوشل گندم نھفتھ است، بستگی بھ این دارد کھ ھمان 

بتواند تحویل دھد. در این مورد بستگی دارد بھ بارآوری  را بوشل گندم انی ازمیزکمیت کار چھ 
زمین کھ ارزش در چھ حجمی از محصول پدیدار گردد؛ اما این ارزش داده شده است بدون 

-وابستگی بھ این توزیع. ارزش در ارزش مصرف پدیدار می گردد، و ارزش مصرفی ملزومھ
کامال بی معنی است کھ تضادی را خلق کرد کھ در یک سو  ای برای ایجاد ارزش است؛ اما این

ارزش مصرفی، زمین، قرار داده شود و در سوی دیگر یک ارزش و بعالوه یک جزء ارزشی 
  بخصوص.

  ) [دستنوشتھ در اینجا ناتمام گذاشتھ شده است]٢
  

٣  
  



امالن تولیدی بھ سبک نظری، مفاھیم ع عامیانھ در حقیقت کاری بجز این ندارد کھ اقتصادیات   
کرده و از  اند را تفسیر و سیستماتیکای کھ در این روابط تولیدی بورژوایی کامالً اغفال شده

بدین سبب تعجب برانگیز ھم نیست کھ اقتصادیات عامیانھ خود را در شکل  .آنھا دفاع کنند
ناقض ھستند، غیرمنطقی و کامالً مت بطور بدیھی تظاھر بیگانھ شدۀ روابط اقتصادی، جائیکھ آنھا

، دیگر علم بودیمو اگر شکل تظاھر چیزھا و ذاتشان مستقیماً برھم منطق  –در خانھ احساس کند 
کامالً زائد می شد؛ برای اقتصادیان عامیانھ ھر چھ ارتباط فی مابین این روابط پنھان تر باشد، 

د، ھر چند ساس می کند و او خود را بیشتر در خانھ احنھمانقدر ھم بیشتر برای او بدیھی می نمای
ھم  ظن ضعیفی یچقابل فھم باشند. از ھمین جھت ھم اقتصادیات عامیانھ ھ کھ آنھا در پندار عام

بھرۀ ارضی، سرمایھ  -کھ آن فرمول سھ وجھی کھ او از آن عزیمت می کند، یعنی: زمین  ندارد
را داریم  زمینخست آشکاراً ترکیباتی غیر ممکن ھستند. ن ،دستمزد یا قیمت کار - بھره، کار  -

؛ بھ این بھرۀ ارضیکھ یک ارزش مصرف است کھ ھیچ ارزشی ندارد و سپس ارزش مبادلۀ 
در نظر گرفتھ شده در ارتباط با طبیعت قرار  شئاجتماعی کھ بھ صورت  کھ مناسبتی ترتیب

از  داده می شود؛ یعنی دو اندازۀ سنجش ناپذیر می بایست در تناسب با یکدیگر قرار گیرند. بعد
. اگر سرمایھ بھ مثابۀ یک حجم مشخص ارزش در نظر گرفتھ شود کھ بھره -سرمایھ آن 

بی معنی است کھ یک ارزش  آشکارابصورت مستقل بھ عنوان پول پدیدار می گردد، لذا این 
بھره، ھر  -بتواند ارزش بیشتری از آنچھ می ارزد داشتھ باشد. درست در ھمین فرمول سرمایھ 

ای حذف می گردد، و سرمایھ بھ عام ترین و در نتیجھ نامفھوم ترین فرمول خود  پروسۀ بینابینی
تقلیل داده می شود کھ بخودی خود غیرقابل توضیح می باشد. و درست بھ ھمین دلیل نیز 

جائیکھ ارزش با خصوصیت پنھانش می تواند با  ،بھره –اقتصادیات عامیانھ فرمول سرمایھ 
بھ روابط  زیرا کھ در آخری دھد،ترجیح می  سود –مول سرمایھ فر بر را خود نابرابر باشد،

و دوباره با یک پریشان خاطری از اینکھ چھار بھ اندازۀ پنج  واقعی سرمایھ نزدیکتر می شویم.
تالر باشد، اقتصادیات عامیانھ از سرمایھ بھ مثابۀ  صد و دهنیست و لذا صد تالر ھرگز نمی تواند 

، یعنی بھ ارزش مصرف سرمایھ بھ عنوان شرایط ادی سرمایھش گریختھ و بھ ماھیت مارز
بدین گونھ او دوباره موفق می  .رو می آورد تولیدی برای کار، ماشین آالت، مواد خام و غیره

ای کامالً غیرقابل سنجش مابین بود، رابطھ ۴=۵شود کھ بجای اولین تناسب نامفھوم کھ در آن 
و از سوی دیگر یک رابطۀ اجتماعی تولیدی  شئاز یک سوی یک ارزش مصرفی یعنی یک 

معین، یعنی ارزش اضافھ، بنشاند؛ درست ھمانند مالکیت ارضی. ھنگامیکھ اقتصاددان عامیانھ 
بھ این نقطۀ غیرقابل سنجش می رسد، ھمھ چیز برای او آشکار میگردد و او دیگر ضرورتی 

گاه بورژوایی رسیده است. و نظر ر نمی بیند. زیرا کھ او درست بھ "منطق"برای تفکر بیشت
یا قیمت کار، کھ ھمانگونھ کھ در جلد یک ثابت شد، بیانی است کھ در نظر  دستمزد -کار نھایتاً 

ً خود تنھا بیان مشخصی است برای  اول در تناقض با مفھوم ارزش و ھمچنین قیمت کھ عموما
تم زرد. اما در اینجا ارزش، بنظر می رسد؛ و قیمت کار ھمانقدر غیرمنطقی است کھ یک لگاری

اقتصاددان عامیانھ کامالً راضی است، زیرا کھ او بھ درک عمیق بورژوایی نائل آمده، اینکھ او 
برای کار پول پرداخت می کند و او لذا موظف بھ درک کردن مفھوم ارزش نیست چون فرمول 

  در تناقض با مفھوم ارزش است.
ی بطور تاریخی معین شده از پروسۀ تولید کھ پروسۀ تولید سرمایھ داری شکل 49دیدیم   

ً پروسھ ایست کھ شرایط مادی موجودیت اجتماعی بطور کل است. پروسۀ تولید اجتماعی بخشا
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ً پروسھ ایست کھ تحت مناسبات تولیدی تاریخی زندگی انسانی را فراھم می آورد و بخشا
مچنین حامالن این اقتصادی مشخصی رخ می دھد، و خود این مناسبات تولیدی را و لذا ھ

اجتماعی  صورتبندیو روابط متقابلشان را، یعنی  پروسھ را، شرایط مادی موجودیتشان
اقتصادی معین شان را تولید و بازتولید می کند. مجموعۀ این مناسبات، جائیکھ حامالن تولید 

یت ھمان خود را با طبیعت و با یکدیگر می یابند و جائیکھ آنھا تولید می کنند، ھمانا این کل
جامعھ است کھ از منظر ساختار اقتصادیش مالحظھ میگردد. پروسۀ تولید سرمایھ داری نیز 
ھمچون پیشینیانش تحت شرایط مادی معینی رخ میدھد، شرایط مادیی کھ حامل مناسبات 
اجتماعی مشخصی است؛ مناسباتی کھ افراد در حین بازتولید زندگیشان بھ آنھا داخل می شوند. 

دیگر نتایجی اند  سوییاد شده ھمانند این مناسبات از یک سو پیش شرطھایی اند و از آن شرایط 
وند. ما اند؛ آنھا توسط این تولید و بازتولید می شآفریده شده سرمایھ داریکھ توسط پروسۀ تولید 

ای شخصیت یافتھ است کھ در پروسۀ تولید سرمایھ دار تنھا سرمایھ ھمچنین دیدیم کھ سرمایھ ــ و
در جریان پروسۀ تولید اجتماعی کھ منطبق با  –تنھا بھ عنوان حامل سرمایھ عمل می کند 

از تولیدکنندۀ مستقیم، یعنی کارگر، بیرون  را خواست سرمایھ است، میزان مشخصی کار اضافھ
ای کھ سرمایھ بدون ھیچگونھ معادلی کسب می کند و در ماھیت خود می کشد، کار اضافھ

ی از یک قرارداد اھتا چھ اندازه نتیج باقی می ماند، صرفنظر از اینکھاری ھمیشھ یک کار اجب
بنظر بیاید. این کار اضافھ در یک ارزش اضافھ پدیدار می گردد و این ارزش اضافھ در آزادانھ 

یک محصول اضافھ موجودیت دارد. کار اضافھ بطور کل، در معنی کاری ورای احتیاجات 
ند. تحت سیستم سرمایھ داری ھمانند برده داری و غیره این کار جاری، ھمیشھ باید باقی بما

 کمیت. محض قشری از جامعھ است مکملش بیکارگی اضافھ شکل آنتاگونیستی بخود میگیرد و
از کار اضافھ بھ عنوان تضمینی در مقابل حوادث و برای توسعۀ ضروری و تصاعدی  یمعین

، چیزیکھ از ضروری است و افزایش جمعیتپروسۀ بازتولید جھت ارضاء احتیاجات فزاینده 
سرمایھ است کھ  متمدنانۀزاویۀ دید سرمایھ دارانھ انباشت نامیده می شود. این یکی از وجوه 

بیرون کشیدن این کار اضافھ را بنحوی و تحت شرایطی انجام میدھد کھ برای گسترش نیروھای 
و متعالی تر، در مقایسھ با اشکال تولیدی، روابط اجتماعی و ایجاد عناصری برای اشکال جدید 

- پیشین تحت برده داری، رعیتی و غیره، مناسب تر است. بنابراین از یک سوی سرمایھ مرحلھ
انحصار بر تکامل اجتماعی (کھ شامل مصالح مادی و معنوی ای را ایجاد می کند کھ اجبار و 

؛ از سوی دیگر وسایل آن میشود) توسط بخشی از جامعھ بزیان بخش دیگر جامعھ منحل میگردد
مادی و نطفۀ مناسباتی را ایجاد میکند کھ در شکل اجتماعی ای باالتر امکان پذیر می کند کھ این 
کار اضافھ بتواند با محدودسازی ھر چھ بیشتر زمانی کھ کالً برای کار مادی استفاده می شود 

مدت کار روزانھ در کل یک  کار اضافھ می تواندتلفیق گردد. زیرا کھ بستھ بھ نیروی مولد کار، 
بزرگ نسبتاً کوچک باشد. اگر ساعت کار الزم مدت کار روزانھ بزرگ باشد و در کل یک  قلیل
 ١٠٠و نرخ کار اضافھ =  ۶=  مدت کار روزانھباشد، بنابراین کل  ٣و کار اضافھ =  ٣= 

 ١٢= وزانھ مدت کار ر باشد، لذا کل ٣و کار اضافھ =  ٩درصد است. اگر ساعت کار الزم = 
درصد است. بعالوه بستگی بھ بارآوری کار دارد کھ چھ  ٣/٣٣ولی نرخ کار اضافھ تنھا = 

ای معین میزان ارزش مصرفی بتواند در مدت زمانی مشخص و لذا ھمچنین در مدت کار اضافھ
 یزانبھ م ۀ فزایندۀ پروسۀ بازتولید آن بستگیتولید گردد. پس ثروت واقعی جامعھ و امکان توسع

بھ بارآوری آن و فراوانی کم و بیش شرایط تولیدی کھ تحت آن انجام  کار اضافھ نداشتھ بلکھ
دارد. در واقع قلمرو آزادی نخست آنجایی شروع می شود کھ آن کاری کھ از  بستگی میگیرد

ر طریق ضرورت و فراخور دنیوی تعیین میگردد لغو گردد؛ و این بنابر طبیعت موضوع د



قرار دارد. ھمانند انسان اولیھ کھ می بایست برای ارضاء  ولید مادی واقعیخارج از قلمرو ت
احتیاجاتش و بقاء و بازتولید زندگیش با طبیعت مبارزه کند، ھمانگونھ نیز انسان مدرن در تمام 

. با تکامل انسان این قلمرو بایست رفتار کندھای تولیدی می اشکال اجتماعی و تحت تمام شیوه
یز گسترش می یابد، زیرا احتیاجات افزایش می یابند؛ اما ھمزمان نیروھای ضرورت طبیعی ن

ای کھ این نیازھا را ارضاء می کنند نیز توسعھ می یابند. آزادی در این شیوه تنھا می تواند مولده
اجتماعی شده، تولیدکنندگان ھمبستھ، سوخت و ساز خود را با  ھایشامل این باشد کھ انسان

، بجای اینکھ توسط دنآوردری انجام داده و آنرا بھ زیر کنترل مشترک خود طبیعت بشکل منطق
آنھا این را با صرف کمترین انرژی و تحت  ھمچون قدرتی کور؛  ،آن حکمروایی شوند

شرایطی بھ انجام می رسانند کھ الیق طبیعت انسانی شان و با آن مطابق است. اما این ھمیشھ 
آغاز میگردد  ای این آن تکامل انرژی انسانیدر ورای  ند.قلمرویی از ضرورت باقی خواھد ما

کھ مقصدش در خودش است، قلمروی واقعی آزادی، کھ ضمناً تنھا با قلمرو ضرورت بھ عنوان 
  ای آن است.شرط پایھ تواند شکوفایی یابد. کاھش مدت کار روزانھ اش میپایھ
اگر از نوسانات اتفاقی در  –اضافھ در جامعۀ سرمایھ داری این ارزش اضافھ یا این محصول    

بین سرمایھ داران بھ  –تقسیم آن چشم پوشی کنیم و تنھا قانون تنظیم کنندۀ آن را مد نظر بگیریم 
مثابۀ سھم بران، متناسب با سرمایۀ اجتماعی کھ ھر کدام در تصرف دارند، تقسیم می گردد. 

ی گردد کھ بھ سرمایھ تعلق میگیرد، سود میانگین پدیدار مارزش اضافھ در این فرم بھ مثابۀ 
سود میانگینی کھ خود دوباره بھ منفعت صاحبکار و بھره تقسیم میگردد و ھر یک از این 
زیرگروھھا بھ سرمایھ داران مختلفی تعلق میگیرند. این تصاحب و توزیع ارزش اضافھ و لذا 

بد. ھمانگونھ کھ محصول اضافھ بواسطۀ سرمایھ، محدودیت خود را در مالکیت ارضی می یا
کار اضافھ و لذا ارزش اضافھ و  ،در تطابق با قوانینی کھ قبالً بررسی شد ،سرمایھ دار فعال

محصول اضافھ را از کارگر در شکل سود بیرون می کشد، ھمانگونھ نیز مالک زمین مجدداً 
یرون بخشی از این ارزش اضافھ و لذا محصول اضافھ را بھ شکل بھرۀ ارضی از سرمایھ دار ب

  می کشد.
پس وقتی کھ ما از سود بھ مثابۀ بخشی از ارزش اضافھ کھ بھ سرمایھ تعلق میگیرد صحبت    

می کنیم، منظورمان سود میانگین است (برابر با منفعت صاحبکار بعالوۀ بھره) کھ از پیش 
محدود توسط کسر بھرۀ ارضی از کل سود (کھ در حجمش با کل ارزش اضافھ برابر است) 

ه است؛ یعنی کسر بھرۀ ارضی از پیش مفروظ گرفتھ می شود. پس سود سرمایھ (منفعت گردید
صاحبکار بعالوۀ بھره) و بھرۀ ارضی چیزی بجز اجزائی بخصوص از ارزش اضافھ نیستند، 
رده بندیھایی اند کھ ارزش اضافھ بر حسب اینکھ بھ سرمایھ یا بھ مالکیت ارضی تعلق میگیرد 

آنھا ستون بندی اند و این ھیچگونھ تغییری در ماھیت ارزش اضافھ نمی  بھ آنھا تقسیم می شود،
کھ بھ  ،دھد. ترکیبشان مجموع ارزش اضافھ در جامعھ را تشکیل می دھد. سرمایھ کار اضافھ را

شکل ارزش اضافھ و محصول اضافھ تجلی می کند، مستقیماً از کارگران بیرون میکشد. در این 
نوان تولیدکنندۀ ارزش اضافھ تلقی گردد. مالکیت ارضی ھیچ ربطی معنی سرمایھ می تواند بھ ع

با پروسۀ واقعی تولید ندارد. نقش آن محدود بھ این است کھ بخشی از ارزش اضافۀ تولید شده را 
از جیب سرمایھ بھ جیب خود انتقال دھد. معھذا مالک زمین نقشی را در پروسۀ تولید سرمایھ 

آن فشاری کھ او بر سرمایھ وارد میکند، و نھ تنھا از این زاویھ کھ  داری بازی میکند، نھ تنھا با
، زیرا کھ آن سرمایھ داریای ست برای تولید و الزمھمالکیت ارضی بزرگ یک پیش شرط 

پیش نیاز و شرطی است برای اینکھ کارگر دیگر صاحب شرایط کار خود نباشد، اما بویژه از 



یکی از مھم ترین شرایط تولید تظاھر می  شخصیتیِ م این طریق کھ مالک زمین بھ مثابۀ تجس
  کند.
و سرانجام کارگر، کھ صاحب و فروشندۀ نیروی کار خود است، تحت نام کارمزد {دستمزد}    

بخشی از محصول را کھ نمایندۀ جزئی از کار اوست کھ ما آن را کار الزم مینامیم یعنی کاری 
ار احتیاج است صرفنظر از اینکھ شرایط این نگھ کھ برای نگھ داری و بازتولید این نیروی ک

  داری و بازتولید قلیل تر یا غنی تر، مناسب تر یا نامناسب تر باشد را دریافت می کند.
اما ھمھ یک چیز را مشترک  ،ھر چند کھ این مناسبات می توانند بھ طرق مختلف پدیدار شوند   

ی آورد، زمین سال بھ سال برای مالک دارند: سرمایھ سال بھ سال برای سرمایھ دار سود م
تحت شرایط متعارف و اگر این نیروی کار  –زمین بھرۀ ارضی ببار می آورد، و نیروی کار 

برای کارگر دستمزد می آورد. این سھ جزء ارزشی از کل ارزش ایجاد  –قابل مصرف باشد 
ً از انباشت چشم چون ما موقت –شده در سال و کل محصول تولید شده در سال مطابق با آن  ا

می توانند توسط صاحبانشان ھر سالھ بھ مصرف برسند بدون اینکھ منبع  –پوشی می کنیم 
سھ درخت   از یا بھتر بگوئیم ،ھایی می مانند از درختیبازتولیدشان تھی گردد. آنھا ھمانند میوه

ند، می دھ تشکیلکھ ھر سالھ بھ مصرف می رسند؛ آنھا درآمدھای ساالنۀ سھ طبقھ را  ،ابدی
سرمایھ داران، زمینداران و کارگران، درآمدھایی کھ سرمایھ دار فعال در مقام کسی کھ کار 

  اضافھ را مستقیماً بیرون می کشد و یا عموماً کار را بکار میگیرد، توزیع می کند.
نیروی کارش و یا  ار زمینش و برای کارگراش، برای زمیندسرمایھ سرمایھ دارپس برای    

اً خود کارش (زیرا کھ او در واقع فقط نیروی کار را بھ عنوان بروز آن می فروشد و لذا ترجیح
 سرمایھ داری ار بھ سبب شیوۀ تولیدھمانگونھ کھ قبالً ھم نشان داده شد، برای او بھای نیروی ک

 ن،لزوماً بھ عنوان بھای کار پدیدار می گردد) بھ مثابۀ سھ منبع مختلف برای درآمدھای ویژه شا
، بھ نظر می رسد. آنھا در حقیقت نیز چنین اند بدین معنی کھ یعنی سود، بھرۀ ارضی و دستمزد

سرمایھ برای سرمایھ دار یک ماشین ابدی برای تخلیۀ کار اضافھ است؛ زمین برای مالک زمین 
ھمچون مغناطیسی جاودانھ کھ بخشی از ارزش اضافھ را کھ سرمایھ دار از کارگر مکیده است، 

و آن وسیلۀ دائماً خود تجدیدگر کھ تحت  احیاگر ی کند و سرانجام کار، آن شرط دائماً خودجذب م
نام مزد کار بخشی از آن ارزشی را کھ کارگر خود آفریده و لذا بخشی از محصول اجتماعی، 

را بھ خود اختصاص  یارزشبخش شده توسط ھمین  اندازه کیری، یعنی وسایل ضروری معاش
ھا چنین اند در این معنی کھ سرمایھ بخشی از ارزش را و لذا بخشی از در ضمن آن میدھد.

محصول کار ساالنھ را در شکل سود، مالکیت ارضی بخش دیگری را در شکل بھرۀ ارضی و 
کار مزدی بخش سومی را در شکل دستمزد ثابت می کنند و دقیقاً بواسطۀ ھمین دگرگونی آنھا 

ار، مالک زمین و کارگر می کنند، معھذا بدون اینکھ خود را مبدل بھ درآمدھایی برای سرمایھ د
این توزیع  ،ھای مختلف تبدیل می شود، بیافرینند. برعکسآن مادۀ اصلی ای را کھ بھ این مقولھ

از پیش موجود بودن این مادۀ اصلی، یعنی کل ارزش محصول ساالنھ کھ مشروط است بھ 
این وجود موضوع در این شکل در مقابل چیزی نیست مگر کار اجتماعی مادیت یافتھ. با 

عامالن تولید، دارندگان عملکردھای مختلف در پروسۀ تولید، پدیدار نمی گردد، بلکھ در شکلی 
تحریف شده. ما در بررسی بعدی توضیح خواھیم داد کھ چرا اینگونھ رخ میدھد. سرمایھ، 

ستقل مختلف تظاھر می کنند مالکیت ارضی و کار برای این عامالن تولید بھ عنوان سھ منبع م
کھ سھ جزء مختلف ارزش تولید شدۀ ساالنھ از اینقرار از آنھا و لذا از محصولی کھ در آن 
موجودیت دارند، بپامیخیزند؛ بنابراین از آنھا نھ تنھا اشکال مختلف این ارزش بھ مثابۀ 



بلکھ ھمچنین خود درآمدھایی کھ بھ فاکتورھای مشخصی در پروسۀ تولید اجتماعی تعلق دارند، 
  این ارزش و لذا مادۀ اصلی اشکال درآمدھا نیز از آنھا برمی خیزد.

  
  [در اینجا یک برگ از دستنوشتھ کم است]                              

  
حاصلخیزی نسبی زمینھا مرتبط است، یعنی با آن خصوصیاتی کھ از خود  ... بھرۀ تفاضلی با

محصوالت زمینھای مختلف  کھ اول تا آنجایی کھ بھ این برمیگرددزمین برمیخیزند. اما در وھلۀ 
تا  ؛ اما در وھلۀ بعداست نامبردۀ باال اصلدارای ارزشھای منفرد گوناگونند، این منحصراً ھمین 

مربوط می شود کھ از آن ارزشھای منفرد متفاوت  ارزش بازار کنندۀ عمومی آنجائیکھ بھ تنظیم
اجتماعی است کھ در سایۀ رقابت عمل می کند و ھیچ ارتباطی نھ با است، دیگر اینجا یک قانون 

  .درجات متفاوت حاصلخیزی زمینو نھ با  دارد زمین
اینگونھ بنظر برسد کھ یک رابطۀ منطقی بیان شده  "دستمزد –کار "ممکن است کھ الاقل در   

آنجائیکھ کار ارزش  تاموضوع چنین نیست.  "اجاره بھا -زمین "است. اما در اینجا نیز ھمانند 
ھای آفرین است و در ارزش کاالھا نمایان میگردد، ھیچ ارتباطی با توزیع این ارزش در مقولھ

مختلف ندارد. تا آنجائیکھ کار دارای کاراکتر اجتماعی ای مشخص بھ مثابۀ دستمزد است، 
انی است ارزش آفرین نمی باشد. کالً قبالً ثابت شد کھ کارمزد یا قیمت کار تنھا یک بی

این نیروی کار غیرمنطقی برای ارزش یا قیمت نیروی کار؛ و آن شرایط اجتماعی معینی کھ 
تحت آن بفروش می رسد ھیچ ارتباطی با کار بھ عنوان عامل عمومی تولید ندارد. کار ھمچنین 
خود را در آن بخش ارزشی ای از کاال کھ ھمچون کارمزد قیمت نیروی کار را تشکیل می دھد 

مادیت میدھد؛ کار این بخش را ھمانگونھ کھ بخشھای دیگر محصول را ایجاد میکند می نیز 
ای مادیت می یابد کھ در بخشھای دیگری کھ بھرۀ آفریند؛ اما کار در این بخش بھ ھمان شیوه

ارضی و سود را ایجاد میکنند، نھ بیشتر و نھ متفاوت تر. و کالً وقتی کھ ما کار را ھمچون 
بھ مثابۀ شرطی از تولید،   مشخص اششکل ثبیت می کنیم، ما آنرا نھ بھ عنوان ارزش آفرین ت

  بلکھ بھ عنوان کاراکتر اجتماعی اش کھ از کار مزدی متفاوت است، در نظر می گیریم.
-وقتی کھ سرمایھ در تنھا رابطھنیز صحیح نیست.  "سود –سرمایھ "در اینجا حتی اصطالح    

 ،مورد مالحظھ قرار گیرد اش با کارگر،، ھمانا در رابطھکندای کھ ارزش اضافھ تولید می 
بوسیلۀ اجباری کھ بر نیروی کار یعنی بر کارگر مزدی وارد می کند، کار  {سرمایھ}جائیکھ آن

اضافھ را از آن اخاذی میکند، لذا این ارزش اضافھ عالوه بر سود (منفعت صاحبکار بعالوۀ 
در  گردد، بدیگر کالم کل ارزش اضافۀ تقسیم نشده.بھره) ھمچنین شامل بھرۀ ارضی نیز می

فقط در رابطھ با آن بخشی قرار داده می شود  در اینجا، بمثابۀ منشأیی از درآمد، سرمایھ عوض
ای کھ سرمایھ بیرون می کشد نیست، بلکھ کھ بھ سرمایھ دار می رسد. این تمام ارزش اضافھ

 –سرمایھ "راج می گردد. وقتی کھ فرمول بھ فقط بخشی از آن است کھ برای سرمایھ دار استخ
  مبدل می گردد، ھر گونھ ارتباطی بیش از پیش از بین می رود. "بھره

اگر ما در وھلۀ نخست مالحظھ کردیم کھ آن سھ منبع یاد شده ناھمگون ھستند، حاال می بینیم    
لمرو ارزش، کھ محصولشان، مشتقاتشان، یعنی درآمدھا، برعکس ھمھ بھ یک قلمرو، یعنی ق

ھایی تعلق دارند. این در ھر حال از این طریق جبران می شود (این رابطھ نھ تنھا بین اندازه
غیرقابل قیاس بلکھ ھمچنین بین چیزھایی کھ کامالً ناھمگون اند، بدون ھیچگونھ ارتباط متقابلی 

ی مادی ) کھ سرمایھ در واقع ھمچون زمین و کار بسادگی ھمچون ماھیتغیرقابل مقایسھو 



تولید شده، جائیکھ ھم از رابطۀ سرمایھ با کارگر و  مالحظھ میگردد، یعنی ھمان ابزار تولیدیِ 
  ھم از رابطۀ سرمایھ با ارزش انتزاع میگردد.

دستمزد یک  -بھرۀ ارضی، کار  -بھره (سود)، زمین  -سوماً. با این برداشت، فرمول سرمایھ    
یش می گذارد. در واقع، از آنجائیکھ کار مزدی بھ عنوان ناسازگاری ھمگون و متقارن را بھ نما

یک شکل اجتماعی معین از کار پدیدار نمی گردد، در حالیکھ کل کار در عوض بھ سبب 
طبیعتش بھ مثابۀ کار مزدی نمایان می شود (برای آنان کھ در تصورات مناسبات تولیدی 

اشکال اجتماعی مشخص و معینی کھ اند اینگونھ بھ نظر می رسد)، کاپیتالیستی گرفتار شده
در رابطھ با کار مزدی بھ خود می گیرند  –ابزار کار تولید شده و زمین  –شرایط مادی کار 

(ھمانگونھ کھ برعکس آنھا خود ملزومۀ کار مزدی اند) بی واسطھ با موجودیت مادی این 
منطبق می شوند،  ،رند، یعنی با آن فرمی کھ این شرایط کار در پروسۀ واقعی کار داشرایط کار

ً معینی، آری مستقل از  شکل اجتماعی ای برای  ھر گونھمستقل از ھر شکل اجتماعی تاریخا
استقالل داده شده پروسۀ کار. فرم دگرگون شدۀ شرایط کار کھ از کار بیگانھ شده و در مقابل آن 

 ین انحصاری شدهتولید شده مبدل بھ سرمایھ و زمین مبدل بھ زم ، جائیکھ ابزار تولیدیِ است
از این  ،کھ متعلق بھ یک دورۀ تاریخی معین است شکل ، یعنی بھ مالکیت زمین، اینگرددمی

تولید شده و زمین در پروسۀ تولید بطور کل منطبق  قرار با موجودیت و عمل ابزار تولیدیِ 
ً سرمایھ در خودمیگردد. این ابزار تولید  نام «اند؛ سرمایھ چیزی نیست بجز یک و طبیعتا

، بر طبق طبیعتش، زمین در خودو ھمینگونھ است زمین برای ابزار تولید؛ » اقتصادی
انحصاری شده توسط چند تن مالک. ھمانگونھ کھ محصوالت در مقابل تولیدکنندگان بھ عنوان 

کھ در واقع چیزی نیست بجز سرمایۀ شخصیت یافتھ  –قدرتی مستقل در سرمایھ و سرمایھ دار 
انگونھ نیز زمین در زمیندار شخصیت می یابد و دو پای خود را در یک کفش می ایستند، ھم –

کرده و ھمچون قدرتی مستقل خواھان سھم خود از آن محصولی می شود کھ با کمک او ایجاد 
شده؛ بدین قرار این زمین نیست کھ آن سھمی از محصول را کھ بھ آن تعلق دارد در ازای 

در عوض این مالک زمین است  ش بدست می آورد، بلکھازدیاد نیروی بارآور جھت جبران و
بھ دست می آورد. این آشکار  رافاسسھمی از محصول را برای بھ غارت بردن یا برای  کھ

است کھ سرمایھ پیشفرضش کار بھ مثابۀ کار مزدی است. در ضمن این ھمانقدر واضح است کھ 
ای کھ این ھمچون امری بگونھ ،شوداگر کار بھ مثابۀ کار مزدی بھ عنوان نقطۀ عزیمت گرفتھ 

مسلم فرض شود کھ کار بطور عام با کار مزدی ھم معنی است، در آنصورت باید سرمایھ و 
شرایط کار پدیدار گردند. زمین انحصاری شده نیز در مقابل کار بطور کل ھمچون فرم طبیعی 

ھمچون یک  یعنی پدیدار میگردد، وسایل کار سرمایھ بودن اکنون دیگر ھمچون شکل طبیعیِ 
در . است از عملکردشان در پروسۀ کار بطور کل برآمدهگونھ، خصوصیتی کھ  شئخصوصیت 

تولید شده اصطالحاتی ھمسان می شوند. ھمینگونھ نیز زمین و  اینصورت سرمایھ و وسایل تولیدِ 
زمینی کھ توسط مالکیت خصوصی انحصاری شده بیاناتی یکسان می شوند. ابزار کار از این 

اند، مبدل بھ منبع سود می شوند ھمانگونھ کھ زمین از ھمین کھ بنا بھ طبیعتشان سرمایھ بیلق
  قرار منشأ بھرۀ ارضی می شود.

اش بھ عنوان فعالیتی مولد و ھدفمند، در ارتباط با وسایل کار از این قبیل، در خصوصیت ساده   
ھ در جسم مادی شان، ھمچون تولید قرار داده می شود، نھ در شکل معین اجتماعی شان بلک

ابزار و مواد کار کھ تنھا بر حسب مادیتشان از یکدیگر متمایز می شوند، ھمچون ارزش ھای 
مصرفی، زمین چون وسیلۀ کار تولید نشده و دیگران چون وسایل کار تولید شده. اگر کار با کار 

نون در مقابل کار مزدی برابر است، پس آن شکل معین اجتماعی ای کھ در آن شرایط کار اک



از این قبیل سرمایھ  می باشند. پس ابزار کارِ  سانھممادیشان اند نیز با موجودیت قرار گرفتھ
شرایط کار در  تشریفاتیِ  پس آن استقاللِ از این قبیل مالکیت ارضی می باشد.  ھستند و زمینِ 

دارا ھستند، مبدل بھ  ای از استقالل کھ ابزار کار در مقابل کار مزدیمقابل کار، آن شکل ویژه
خصوصیتی می شود کھ نمی تواند از آنھا ھمچون اشیاء، بھ مثابۀ شرایط مادی تولید، تفکیک 
ً بھ عنوان عناصر تولید با آنھا ھمراه است و ماندگار و ذاتی  گردد، یک ویژگی ای کھ الزاما

یک دورۀ تاریخی . کاراکتر اجتماعی شان در پروسۀ تولید سرمایھ داری، تعیین شده توسط است
مادی طبیعی و برآمده از ذات آنھا می شود کھ آنھا بھ مثابۀ عناصری از  خصلتمشخص، یک 

بھ  –پروسۀ تولید دارا می باشند. از ھمین جھت آن سھم متناسبی کھ در پروسۀ تولید بھ زمین 
و سھم  –مثابۀ میدان عمل اصلی کار، ثروت نیروھای طبیعی، منشأ اولیۀ تمام موضوعات کار 

متناسب دیگری کھ در پروسۀ تولید بطور کل بھ وسایل تولید تولید شده (ابزار، مواد خام و 
غیره) تعلق میگیرد، از قرار معلوم می بایست بیان خود را در آن سھم ھای متناسبی بیابند کھ بھ 

(بھره) و شکل سود در  ،آنھا بھ مثابۀ سرمایھ و مالکیت ارضی، یعنی بھ نمایندگان اجتماعی شان
بھ کارگر سھمی تعلق  ق میگیرد؛ ھمانگونھ کھ در دستمزدبھرۀ ارضی {اجاره بھای زمین} تعل

میگیرد کھ کارش در پروسۀ تولید داراست. لذا بھرۀ ارضی، سود و دستمزد بنظر می آید کھ از 
ند، آن نقشی کھ زمین، وسایل تولید تولید شده و کار در پروسۀ سادۀ کار بازی می کنند برخیز

ای کھ تنھا بین انسان و طبیعت رخ می دھد در نظر حتی اگر کھ این پروسۀ کار ھمچون پروسھ
این مجدداً ھمان معنی را میدھد،  گرفتھ شود و از ھر خصوصیت تاریخی ای صرفنظر گردد.

فقط در شکلی متفاوت، وقتی کھ بحث می شود کھ: آن محصولی کھ کار کارگر برای خویشتن 
میکند، دستاوردش یا درآمدش، فقط دستمزد اوست، یعنی آن بخشی از ارزش (و در آن تظاھر 

کھ دستمزد او را نمایندگی می کند. لذا آن محصول اجتماعی کھ با این ارزش میزان می شود) 
پس اگر کار مزدی با کار بطور کل برابر باشد، در آن صورت مزد کار نیز برابر است با آن 

رزش کھ مزد کار نمایندگی میکند، {برابر است با} ارزش کار محصول کار و آن بخش از ا
نیز  در مقابل دستمزد  ،، سود و بھرۀ ارضیآفریده بطور کل. با این روش دیگر بخشھای ارزش

مستقل ظاھر می شوند و باید از منابع خودشان، کھ از کار بطور اخص متفاوت و مستقل ھستند 
کھ بھ صاحبانشان  ایشرکت کنندهز آن عناصر تولیدی سرچشمھ گرفتھ باشند؛ آنھا می بایست ا

، و بھرۀ سرمایھتعلق دارند، سرچشمھ گرفتھ باشند، یعنی سود از ابزار تولید، عناصر مادی 
  )Roscherارضی از زمین یا از طبیعت کھ توسط مالک زمین نمایندگی می شود.(

  
بدین معنی کھ سرمایھ بخشی از  ــ پس مالکیت ارضی، سرمایھ و کار مزدی از منابع درآمد   

ای کھ سرمایھ دار از کار بیرون می کشد را در شکل سود بھ او میرساند، و آن ارزش اضافھ
انحصار بر زمین برای مالک بخش دیگری از آن را در شکل بھرۀ ارضی جذب می کند و کار 

می کند، برای کارگر بخش باقی مانده از آن ارزش در دسترس را بصورت کارمزد تضمین 
ھ بھرۀ ارضی و کھ باعث می شد بخشی از ارزش مبدل بھ سود، بخشی ب یعنی از منبع بودن

کھ این بخشھای ارزش و قسمتھای  ای مبدل میگردند بھ منشأھای واقعی بخش سوم بھ دستمزد ــ
 ، از آنھا دربھ آن قابل تبادلندمتناسبشان از محصول کھ آنھا در آن موجودیت دارند و یا آنھا 



واقع سرچشمھ می گیرند و در نتیجھ در تحلیل آخر خود ارزش محصول نیز از آنھا منتج می 
  50گردد.

ھای شیوۀ تولید سرمایھ داری، و حتی تولید کاالیی، یعنی در مورد در مورد ساده ترین مقولھ   
 ای را کھ مناسبات اجتماعی، کھ عناصرکاال و پول، ما پیش از این آن خصوصیت رازآلوده

مادی ثروت در تولید برایشان ھمچون حامل عمل میکنند، را مبدل بھ خصوصیاتی در خود این 
(پول) می کند،  شئاشیاء (کاال) می کند، تازه از این ھم بدتر خود مناسبات تولیدی را مبدل بھ 

نشان دادیم. تمام اشکال اجتماعی کھ بھ تولید کاال و گردش پول می رسند، در این موھوم سازی 
سھیمند. اما در شیوۀ تولید سرمایھ داری و سرمایھ کھ مقولۀ حاکم آن است و مناسبات تولیدی 
تعیین کنندۀ آنرا تشکیل می دھد، این دنیای سحر شده و واژگونھ ھنوز ھم بیشتر خود را توسعھ 

ای برای بیرون اگر سرمایھ در وھلۀ نخست در پروسۀ تولید واقعی ھمچون وسیلھمی دھد. 
کار اضافھ در نظر گرفتھ شود، در آن صورت این مناسبات بسیار ساده می باشند و کشیدن 

رابطۀ واقعی برای حامل این پروسھ، یعنی خود سرمایھ دار، آشکار خواھد بود و در آگاھیشان 
ای نشان می دھد. اما خواھد ماند. نبرد خصمانھ در مورد طول روزکار این را بطرز برجستھ

بین کار و سرمایھ رخ میدھد،  عملکردبی واسطھ، جائیکھ پروسۀ مستقیم  حتی در این قلمروی
با تکامل ارزش اضافۀ نسبی در شیوۀ تولید واقعی و  نیز موضوع بھ این سادگی نخواھد بود.

بخصوص سرمایھ داری، جائیکھ نیروھای مولدۀ اجتماعی کار تکامل می یابند، بنظر می رسد 
اجتماعی کار در پروسۀ مستقیم تولید از کار بھ سرمایھ انتقال  کھ این نیروھای مولده و ارتباط

داده شده است. لذا سرمایھ پیش از این مبدل بھ یک ھستی رازآلود می گردد، زیرا تمام نیروھای 
مولدۀ اجتماعی کار بھ مثابۀ نیروھایی کھ نھ از کار بلکھ از سرمایھ، یعنی ھمچون نیروھایی کھ 

یان می آید، کھ ھمۀ پدیدار می گردند. سپس پروسۀ گردش بم ،اندهاز دامن سرمایھ ناشی شد
خود را  ،شیوۀ تولید سرمایھ داری بھ نسبت درجۀ تکامل کشاورزی، سرمایۀحتی  اجزاء سرمایھ

. این آن قلمرویی است کھ آن مناسباتی کھ تولید آن می یابنددر زیر سیطرۀ تغییر ماھیت و شکل 
یرد، کامالً بھ عقب صحنھ رانده می شوند. پیش از این در ارزش اصیل تحت آن صورت می گ

پروسۀ تولید مستقیم، سرمایھ دار ھمزمان ھمچون تولیدکنندۀ کاال و مدیر تولید کاال فعال است. 
یک پروسۀ سادۀ تولید ارزش اضافھ نمایان لذا این پروسۀ تولید بھ ھیچ وجھ برای او بھ مثابۀ 

تحت پروسۀ مستقیم تولید  ای کھ سرمایھآن ارزش اضافھ گینمی گردد. اما صرفنظر از بزر
کھ در کاالھا جای دارند  اضافھ ، این ارزش و ارزشابدی میبیرون میکشد و در کاالھا تظاھر 

می بایست بھرحال نخست در پروسۀ گردش متحقق گردند. و ھم جبران آن ارزش ھایی کھ در 
ود در کاالھا بنظر نمی رسد کھ فقط در تولید گذاشتھ شده و ھم باالخص ارزش اضافۀ موج

بلکھ بنظر می رسد کھ ھمچنین از آن سرچشمھ گرفتھ باشند؛  ،پروسۀ گردش متحقق گردند
ای کھ باالخص از طریق دو شرط مستحکم می گردد: نخست آن سودی کھ در فروش پوستھ

قتصادی در کسب می شود و بستگی دارد بھ تقلب، حیلھ، کاردانی و زرنگی و ھزار اوضاع ا
بازار؛ و دیگر اینکھ در اینجا عنصر تعیین کنندۀ دیگری غیر از مدت کار بمیان می آید و آنھم 

ای منفی برای ایجاد ارزش و اضافھ مدت گردش است. این یکی در واقع تنھا ھمچون محدوده
ای ایھپ ،بھ ھمان میزان کھ خود کار است ،ارزش عمل می کند، اما اینگونھ بنظر می رسد کھ آن
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ای را بمیان می کشد کھ از ماھیت سرمایھ عنصر تعیین کنندهمثبت باشد و بنظر می رسد کھ آن 
ما می بایست این قلمرو گردش را تنھا با نظر  ٢نشأت گرفتھ و مستقل از کار می باشد. در جلد 

سرمایھ  بھ تعینات شکلی ای کھ با خود بھ ھمراه می آورد در نظر بگیریم و تکامل بعدی ساختار
را کھ در این قلمرو بوقوع می پیوندد نشان دھیم. اما در واقع این قلمرو قلمروی رقابت است کھ 
اگر موارد انفرادی مورد نظر قرار گیرند، از طریق اتفاقات تعیین می گردد؛ جائیکھ قوانین 

یان می گردند کھ درونی ای کھ بر این اتفاقات مستولی اند و آنھا را تنظیم می کنند تنھا زمانی نما
این تصادفات در گروھھای بزرگ در نظر گرفتھ شوند،  جائیکھ قوانین برای خود عامل تولید 

 اتحادیمنفرد ناپیدا و نامفھوم ھستند و باقی می مانند. اما بیش از این: پروسۀ واقعی تولید کھ 
جائیکھ  ،می آورداست از پروسۀ مستقیم تولید و پروسۀ گردش، تعینات شکلی جدیدی را بھ پیش 

رگۀ اصلی وحدت درونی ھر چھ بیشتر و بیشتر ناپدید می گردد، مناسبات تولیدی خود را از 
  یکدیگر مستقل می سازند و اجزاء ارزشی در اشکالی مستقل از یکدیگر فسیل می شوند.

ھمانطور کھ دیدیم، دگرگونی ارزش اضافھ بھ سود ھمانقدر از طریق پروسۀ گردش تعیین    
ای کھ شود کھ از پروسۀ تولید. ارزش اضافھ در شکل سود دیگر نھ بر حسب آن سرمایھمی 

برای کار گذاشتھ شده و از آن نشأت میگیرد، بلکھ بر حسب مجموع سرمایھ محاسبھ میگردد. 
ملزوم می خود تنظیم میگردد، قوانینی کھ نھ تنھا اجازه میدھند بلکھ نرخ سود از طریق قوانین 

ھر چند کھ نرخ اضافھ ارزش ثابت باشد. تمام اینھا ھر چھ بیشتر و  ،سود تغییر کندکھ نرخ  کنند
بیشتر ماھیت حقیقی ارزش اضافھ را و لذا مکانیسمھای واقعی سرمایھ را مبھم می کنند. این 
{مبھم شدن} بیشتر از اینھا ھم بوقوع می پیوندد ھنگامیکھ سود مبدل می شود بھ سود متوسط و 

. در اینجا یک پروسۀ پیچیدۀ بازار تنظیم کنندۀمتھای تولیدی، بھ میانگین قیمت ارزشھا بھ قی
ھا، کھ قیمت متوسط نسبی کاالھا را از اجتماعی بھ میان میآید، پروسۀ یکسان سازی سرمایھ

ارزش کاالھا و سود میانگین در قلمروھای مختلف تولیدی را (بجز سرمایھ گذاریھای انفرادی 
دی بخصوص) از بھره کشی واقعی ای کھ ھر تک سرمایھ بر کار روا در ھر قلمرو تولی

میدارد، تفکیک می کند. نھ تنھا اینگونھ پدیدار می گردد بلکھ در واقع ھم اینچنین است کھ قیمت 
متوسط کاالھا از ارزششان و لذا آن کاری کھ در کاالھا متحقق شده است، متفاوت است و سود 

این سرمایھ از کارگرانی کھ در استخدام ای کھ آن ارزش اضافھ میانگین یک سرمایۀ منفرد از
یر م تنھا در تأثیری کھ بارآوری متغارزش کاالھا بطور مستقی دارد بیرون میکشد، متفاوت است.

کار بر کاھش یا افزایش قیمت ھای تولیدی، یعنی بر تحرکاتشان، دارد پدیدار میگردد و نھ بر 
نظر می آید کھ سود تنھا بشکل ثانوی از طریق استثمار مستقیم مرزھای نھایی شان. اینگونھ ب

کھ  ادر بھ تحقق سودی میکندآنھم تا آنجائیکھ این استثمار سرمایھ دار را قکار تعیین می گردد، 
کھ ظاھراً مستقل از این  تنظیم کنندۀ بازار از سود میانگین انحراف داشتھ باشد با قیمتھای

د کھ ذاتی سرمایھ ھستند و نسودھای متوسط نرمال بنظر می آی دِ خو استثمار موجودیت دارند.
مستقل از استثمار؛ بھره کشی غیرنرمال و یا حتی میانگین استثمار تحت شرایط فوق العاده 
مناسب بنظر می رسد کھ فقط انحراف از سود میانگین را تعیین کند و نھ خود سود میانگین را. 

ره (تازه اگر نخواھیم راجع بھ تلفیق سود تجاری و سود تفکیک سود بھ منفعت صاحبکار و بھ
معامالت پولی، کھ مرتبط با گردش اند و بنظر می رسد کھ کامالً از آن نشأت گرفتھ باشند و نھ 

را، یعنی فسیل  اضافھ از خود پروسۀ تولید، صحبت بھ میان آوریم) مستقل سازی شکل ارزش
در تقابل با بخش کمیل می کند. بخشی از سود، شدن فرمش در تقابل با ماھیت و ذاتش را ت

دیگر، کامالً از مناسبات سرمایھ مجزا شده و ھمچون چیزی پدیدار می گردد کھ نھ از عملکرد 
سرمایھ در بھره کشی از کار مزدی، بلکھ از کار مزدی خود سرمایھ دار نشأت گرفتھ باشد. در 



از کار مزدی کارگران و ھم مستقل از کار  تقابل با این بنظر می رسد کھ بھرۀ پولی ھم مستقل
خود سرمایھ داران باشد؛ بنظر می رسد کھ آن از سرمایھ بھ مثابۀ منشأ مستقل خود، سرچشمھ 
گرفتھ باشد. اگر سرمایھ ابتدائاً در سطح گردش بھ مثابۀ بتوارۀ سرمایھ، ھمچون ارزش، ھمچون 

سرمایۀ بھره آور دوباره در بیگانھ شده ارزشی ارزش آفرین پدیدار میگردد، اکنون آن در فرم 
بھره بھ عنوان  -ترین و ویژه ترین شکل خود ظاھر میگردد. بھ ھمین دلیل نیز فرمول سرمایھ 

 - دستمزد بسیار نامتناقض تر از فرمول سرمایھ  - بھرۀ ارضی و کار  -سومین جزء از زمین 
پابرجاست کھ در بھرۀ پولی نھ تنھا سود می باشد، زیرا کھ در سود ھنوز یادبودی از سرمنشأ آن 

  از بین رفتھ، بلکھ در شکلی جایگزین شده کھ درست در تناقض با منشأ اش قرار میگیرد.
سرانجام در کنار سرمایھ کھ ھمچون منبعی مستقل برای ارزش اضافھ است، مالکیت ارضی    

مل می کند کھ ای عپدیدار می گردد کھ محدودیتی است برای سود متوسط و ھمچون وسیلھ
ای منتقل می کند کھ نھ خودش کار می کند و نھ کارگران را بخشی از ارزش اضافھ را بھ طبقھ

بطور مستقیم استثمار می کند و در ضمن نمی تواند ھمچون سرمایۀ بھره آور مثالً در مورد 
از ریسک و ضرر در صورت وام دادن سرمایھ تسلی خاطر اخالقی و عقالنی برای خود بیابد. 

اضافھ بنظر می آید کھ نھ بھ روابط اجتماعی بلکھ بھ یک آنجائیکھ در اینجا بخشی از ارزش 
عنصر طبیعی، یعنی زمین، متصل باشد، لذا بیگانھ سازی و فسیل سازی بخشھای مختلف 
ارزش اضافھ در مقابل یکدیگر بھ کمال رسیده، ارتباط درونی کامالً از ھم گسستھ شده و منبع 

پوشانده می شود و این دقیقاً از این طریق رخ میدھد کھ روابط تولیدی مختلفی کھ در آن کامالً 
ارتباط با اجزاء مختلف مادی در پروسۀ تولید گذاشتھ می شوند، کامالً در مقابل یکدیگر مستقل 

  گردانده می شوند.
بھرۀ  -ن بھره، زمی -سود، و یا حتی بھتر از این در فرمول سرمایھ  -در فرمول سرمایھ    

دستمزد، در این سھ وجھی اقتصادی، کھ می بایستی ارتباط فی مابین اجزاء  -ارضی، کار 
 شئمتشکلۀ و کالً ثروت و منبع شان را نمایان کند، رازآلودگی شیوۀ تولید سرمایھ داری، یعنی 
یخی وارگی روابط اجتماعی، یعنی بھم آمیختگی مستقیم روابط مادی تولید با تعین اجتماعی تار

کھ در آن جناب سرمایھ و بانو  ایواژگونھ شان، بھ کمال می رسد: دنیای سحر شده، وارونھ و
زمین ھمچون کاراکترھای اجتماعی و ھمزمان مستقیماً فقط ھمچون اشیاء بھ تحرک اشباح خود 

. این از خدمات بزرگ اقتصاد کالسیک است کھ این پوستۀ غلط و فریبکارانھ، این مشغولند
سازی و فسیل سازی اجزاء مختلف اجتماعی ثروت از یکدیگر، این شخصیت دادن بھ مستقل 

صاد او {اقتوارگی روابط تولیدی، این مذھب زندگی روزمره، را منحل کرد.  شئاشیاء و 
کالسیک} این کار را با کاھش دادن بھره بھ جزئی از سود و بھرۀ ارضی بھ مازادی بر سود 

ای کھ ھر دو آنھا در ارزش اضافھ ھمگرایی می کنند، و ھمچنین با میانگین انجام داد، بھ گونھ
نمایان کردن پروسۀ گردش تنھا بھ عنوان دگردیسی ای در اشکال و سرانجام با تقلیل دادن 

ویان این حتی بھترین سخنگ علیرغم .کاال بھ کار در پروسۀ مستقیم تولید اضافۀ ارزش و ارزش
ابھام دنیایی کھ خود با نقدش موجب انحالل آنرا فراھم  الۀاقتصاد کالسیک کم و بیش در ھ

، محدود باقی ماندند و در محدودۀ زاویۀ دید بورژوایی چیز دیگری نیز ممکن نخواھد ندآورد
ھا و تناقض از ھمین جھت نیز ھمۀ آنھا کم و بیش بھ تناقض درمی غلتند، نصف و نیمھبود؛ 

ست کھ عوامل واقعی تولید در این اشکال بیگانھ ھای حل ناشده. از جھت دیگر بسیار طبیعی ا
دستمزد، خود را در خانھ  -بھرۀ ارضی، کار  -بھره، زمین  -شده و غیر منطقی: سرمایھ 

الۀ موھوم حرکت می کنند و روزانھ در آن نند، زیرا کھ آنھا درست در ھمین ھاحساس ک
یک ؛ کھ چیزی نیست مگر لذا این نیز ھمانقدر طبیعی است کھ اقتصاد عامیانھ مشغولند.



ای دکترین شده از تصورات روزمرۀ عامل واقعی تولید کھ او آنھا را در تعلیمات، یک ترجمھ
یک ترتیب منطقی قرار میدھد؛ درست در ھمین سھ وجھی جائیکھ تمام ارتباطات درونی منحل 

این  اند، اساس طبیعی و بی چون و چرای شکوھمندی سطحی خویشتن را می یابد.گردیده
فرمول ھمچنین مطابق با منافع طبقات حاکم می باشد، زیرا برای الزام طبیعی و حق جاودانۀ 

  منابع درآمد آنھا تبلیغ می کند و آنھا را بھ یک دگم ترفیع می دھد.
وارگی روابط تولیدی و استقالل یابی آنھا در مقابل عوامل تولید  شئما در تشریح مان از    

ی نمی شویم کھ این پیوستگی ھا از طریق بازار جھانی، اوضاع اقتصادی اوارد آن نحوۀ ویژه
صنعتی و تجاری، تناوب بین رونق  سیکلھای آن، تحرکات قیمتھای بازار، مدت اعتبارات،

نھا حکمروایی کرده و مچون قوانین طبیعی مقتدر کھ بر آاقتصادی و بحران برای عوامل تولید ھ
مقابل آنھا ھمچون الزامی کور قرار می گیرد. ما این کار را از اختیار آنھا خارج است و در 

نمی کنیم زیرا تحرکات واقعی رقابت در خارج از نقشۀ ما قرار دارند و ما تنھا در نظر داریم 
  کھ سازمان درونی شیوۀ تولید سرمایھ داری را، بدیگر بیان میانگین ایده آل آنرا تشریح نمائیم.

ً تنھا در رابطھ با پول و سرمایۀ  در اشکال اجتماعی پیشین    این رازآلودگی اقتصادی عمدتا
بھره آور پدیدار می گردید. بنا بھ طبیعت موضوع، اینچنین رازآلودگی ای در وھلۀ نخست در 
آنجاھائیکھ عمدتاً ارزش مصرف تولید می گردد، یعنی تولید برای احتیاج شخصی، موضوعیتی 

نند دوران باستان و قرون وسطی برده داری و رعیتی اساس و ماندارد؛ و ثانیاً در آنجاھائیکھ 
پایۀ تولید اجتماعی را تشکیل می دھند؛ در اینجا حاکمیت شرایط تولید بر تولیدکنندگان در زیر 

پروسۀ تولید  مستقیمِ  محرکِ  روابط بین صاحب و بنده پوشیده می ماند، روابطی کھ ھمچون فنرِ 
جوامع اولیھ جائیکھ کمونیسم طبیعتاً رشد یافتھ حاکمیت می کند و پدیدار گشتھ و نمایان است. در 

حتی در جوامع شھری دوران باستان این خود جامعھ با شرایطش است کھ ھمچون اساس تولید 
حتی در اصناف قرون  پدیدار گشتھ و بازتولید آن ھمچون ھدف نھایی تولید نمایان می گردد.

دودیت پدیدار نمی گردند، بلکھ مناسباتشان از طریق وسطی یی نھ سرمایھ و نھ کار بدون مح
ھایشان و از طریق خود مناسبات بھم پیوستھ و تصورات مطابق با آن در مورد وظیفۀ اتحادیھ

      ای، پیشھ وری و غیره تعیین می گردد. تازه با شیوۀ تولید سرمایھ داری ... حرفھ
 {دستنوشتھ در اینجا قطع می شود}.
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  ۴٩فصل 
  

  در باب تحليل پروسۀ توليد
  کارل مارکس   ؛۴٩، فصل  هفتمجلد سوم، بخش 

 سايت کمونيستهای انقالبی ؛تايپ و تنظيم
 فرخی .ف مترجم؛

  
در تحليلی که در زير می آيد ما می توانيم از تفاوت بين قيمت توليد و ارزش چشمپوشی کنيم،    

ساالنۀ کار يعنی محصول کل سرمايۀ اجتماعی، زيرا که اين تفاوت زمانيکه ارزش کل محصول 
  مد نظر باشد، مانند اکنون، اصوالً ناپديد می گردد.

ای که هره) و اجارۀ زمين چيزی نيستند مگر اشکال ويژهسود (منفعت صاحبکار بعالوۀ ب   
حد مجموع  ود می گيرند. مقدار ارزش اضافهبخشهای بخصوصی از ارزش اضافۀ کاالها بخ

معين می کند. لذا سود متوسط بعالوۀ  راه ارزش اضافه می تواند به آنها تقسيم گردد بخشهايی ک
-لذا ارزش اضافهبخشی از کار اضافه و  ی است با ارزش اضافه. ممکن استاجارۀ زمين مساو

ای ای که در کاال نهفته است بطور مستقيم در همسان سازی سود ميانگين شرکت نکند، بگونه
کاال اصالً در قيمت کاال تجلی نيابد. اما اوالً اينکه اين يا با افزايش نرخ سود که بخشی از ارزش 

جبران می گردد، در صورتی که آن کااليی که زير ارزشش فروخته شده جزئی از سرمايۀ ثابت 
در حجم بزرگتری از محصول تجلی می يابند، اجارۀ زمين را تشکيل می دهد، و يا اينکه سود و 

در آن بخش از ارزش  فردیاز مصرف  قسمیکه زير ارزشش فروخته می شود اگر آن کااليی 
محو   ميانگين حرکت بسوی هنگامباشد که همچون درآمد مصرف می گردد. ثانياً اينکه اين در 

می گردد. هر چند که قسمی از ارزش اضافه در قيمت کاال تجلی نمی يابد، و از گردونۀ تشکيل 
ل متعارفش اجارۀ زمين در شکال مجموع سود متوسط بعالوۀ قيمت خارج می شود، با اين ح

هرگز نمی تواند بزرگتر از کل ارزش اضافه باشد، اما می تواند کوچکتر باشد. شکل متعارف 
انحصاری تا زمانيکه  اجارۀ زمينمستلزم دستمزدی است مطابق با ارزش نيروی کار. حتی 

ژه نباشد، می بايست هميشه بطور غيرمستقيم کسری از دستمزد نباشد، يعنی اينکه يک مقولۀ وي
ورای  اجارۀ زمين انحصاری بخشی از مازاد قيمتاگر بخشی از ارزش اضافه را تشکيل دهد. 

(همانگونه که در مورد  که او خود بخشی از آن است را تشکيل ندهد کااليی های توليدهزينه
ود دهد که خنآن کااليی را تشکيل و يا اينکه اگر مازادی از ارزش اضافۀ بهرۀ تفاضلی است) 

ی از ارزش اضافۀ خود کاال که با سود ميانگين اندازه در ورای آن بخش ،بخشی از آن است
ی از ارزش اضافۀ کاالهای د بهرۀ ارضی مطلق)، در هر حال بخش(همانند مور ،گيری می شود

 مبادله می شوند.ديگر است، يعنی ديگر کاالهايی که با اين کاال که قيمت انحصاری دارد 
هرگز نمی تواند بزرگتر از آن مقداری باشد که اينها  اجارۀ زمينمجموع سود متوسط بعالوۀ 

ا کل ارزش اضافۀ خود جزئی از آنند و قبل از اين تقسيم بندی موجوديت داشته است. لذا اينکه آي
ی يابد يا نه برای ای که در آن نهفته است، در قيمت آن تحقق ميعنی تمام آن کار اضافهکاال، 

که  اگر تنها به اين علت بطور کامل تحقق نخواهد يافت،تحليل ما بی اهميت است. کار اضافه 
ً الزمی که برای توليد کااليی مشخص  مقدار ضروری است، به دليل تغيير دائم کار اجتماعا

ً متغيير است، لذا بعضی کاالها هميشه تحت  نيروی بارآور کار، شرايطی يک اندازۀ دائما



. در هر حال بفروش ميرسندزير ارزش انفراديشان  بهنامتعارف توليد می گردند و در نتيجه 
برابر است با کل ارزش اضافۀ (کار اضافۀ) تحقق يافته و برای اين  اجارۀ زمينسود بعالوۀ 

ش تحليلی که ما با آن سر و کار داريم می توانيم ارزش اضافۀ تحقق يافته را برابر با کل ارز
اند، يعنی کالً آن ارزش ارزش اضافۀ تحقق يافتهاجارۀ زمين زيرا که سود و اضافه قرار دهيم، 

ای که بخشی از اين ای که در قيمت کاال داخل می گردد، يعنی در عمل تمام ارزش اضافهاضافه
  قيمت را تشکيل می دهد.

ت با بخش متغيير سرمايه، درآمد، هميشه برابر اس ويژۀ، سومين نوع از سويی ديگر دستمزد   
يعنی آن بخشی که نه برای ابزار کار بلکه برای خريد نيروی کار زنده، برای پرداخت 

د پرداخت می گردد، خود با کارگران، گذاشته می شود.( کاريکه با صرف هزينه از درآم
وسط کاالهايی که ت از ارزش یپرداخت می شود و در نتيجه جزءاجارۀ زمين ، سود يا دستمزد 

تشکيل دهندۀ ارزش کاال و اجزاء   تحليلما می توانيم آنرا در  نيست. لذاآنها پرداخت می گردد 
کارگران است که ارزش  روزانۀ کارماديت يابی آن بخش از کل  مزد. دستناديده بگيريم) آن

در سرمايۀ متغيير و لذا قيمت کار در آن بازتوليد می گردد؛ آن بخشی از ارزش کاال که کارگر 
را بازتوليد می کند. کل يک روز کاری کارگر  ،يعنی قيمت کارش ،آن ارزش نيروی کار خود

به دو قسم تقسيم می گردد. يک قسم که او در آن مقدار کاری را به انجام می رساند که برای 
بازتوليد ارزش وسايل معيشت خودش الزم است؛ بخش پرداخت شده از کل کارش، بخشی از 

، تمام ودش ضروری است. تمام قسم ديگر کار روزانهنگه داری و بازتوليد خکارش که برای 
مقدار کار مازادی که او در ورای کار تحقق يافته در دستمزد خودش انجام می دهد، کار اضافه 

جايگزين شده در کل توليد کااليش (و لذا در  ،ایاست، کار پرداخت نشده، که در ارزش اضافه
پديدار می گردد، ارزش اضافه، که مجدداً می تواند به بخشهای مختلف  ،مقداری کاالی مازاد)

  تقسيم گردد. اجارۀ زميننامبرده، يعنی سود (منفعت صاحبکار بعالوۀ بهره) و 
در   می افزايد وبه کاال کار کارگر در طول يک روز يا يک سال کلکه ای  ارزش تمام بخش  

که اين کار ايجاد می کند، به ارزش  صولیحمآن تحقق می يابد، يعنی کل ارزش ساالنۀ 
کار  :که کل اين کار تقسيم می شود بهتقسيم می شود. از آنجايياجارۀ زمين  سود و دستمزد،

که او خود با آن پرداخت از محصول را می آفريند بخش ارزشی ای الزم، که کارگر توسط آن 
از  بخش ارزشی ایوسيلۀ آن کار اضافۀ پرداخت نشده، که او ب مزد؛ ودست، يعنی می گردد

اجارۀ های سود و محصول را می آفريند که ارزش اضافه را نمايندگی می کند، که بعداً به شاخه
اين کار کار ديگری را انجام نمی دهد، و بجز کل ارزش  غيرتقسيم می شود. کارگر  زمين

زش ديگری را را بخود می گيرد، او هيچ اراجارۀ زمين ، سود و مزددستمحصول که اشکال 
نمی آفريند. ارزش محصول ساالنه، که کار جديد کارگران در طول سال در آن ماديت يافته، 

، يعنی ارزش سرمايۀ متغيير، بعالوۀ ارزش اضافه که دوباره به اشکال دستمزدبرابر است با 
  تجزيه می شود.اجارۀ زمين سود و 

ر طول سال می آفريند، در مجموع ای که کارگر دمحصول ساالنه ارزشیِ مجموع بخش پس    
، بيان می گردد. لذا آشکار اجارۀ زمين، سود و دستمزدساالنۀ سه درآمد، يعنی ارزش  ارزشیِ 

در طول سال بازتوليد نگرديده  محصول ايجاد شدهِ  بخش سرمايۀ ثابت در ارزِش  ارزِش است که 
ه در توليد گذاشته می شود و است، زيرا که دستمزد تنها برابر است با ارزش سرمايۀ متغييری ک

شده در ورای کل  توليد مازاد ارزِش  و سود تنها برابرند با ارزش اضافه، يعنیاجارۀ زمين 
  ارزش سرمايۀ گذاشته شده که برابر است با ارزش سرمايۀ ثابت بعالوۀ ارزش سرمايۀ متغيير.



ای که مبدل رزش اضافهبرای فائق آمدن بر اين معضل، کامالً بی اهميت است که بخشی از ا   
، به عنوان درآمد مصرف نشده بلکه انباشت شده باشد. آن قسم از اجارۀ زمينمی شود به سود و 

ارزش اضافه که بمثابۀ وجه انباشتی ذخيره می شود برای ايجاد سرمايۀ افزودۀ جديد بکار برده 
ز سرمايۀ قديمی که می شود، اما نه برای جايگزين کردن سرمايۀ قديمی، نه برای آن جزئی ا

برای آن قسم که برای ابزار کار گذاشته شده بود.  همچنين نه برای نيروی کار گذاشته شده بود و
برای ساده تر کردن موضوع می توان در اينجا فرض گرفت که درآمدها کامالً برای مصرف 

رزش شخصی استفاده می شوند. اين معضل خود را به دو شکل نشان می دهد. از يک سو: ا
، ندمصرف می شو، در آن اجارۀ زمين، سود و مزددستدرآمدها، يعنی  ای کهساالنه محصولِ 

محصول . را شامل ميشود سرمايۀ ثابت که در محصول ساالنه وارد شده است ارزشیِ بخش 
حل می شود و آن بخشی که در سود  مزددست که در ارزشی ایساالنه اين بخش بعالوۀ آن بخش 

+ سود +  مزددستشامل می شود. لذا ارزش محصول ساالنه =  ليل می رود راتحاجارۀ زمين و 
را نمايندگی می کند. حاال يک ارزش توليد شده در طول  ارزش ثابت که بخش c+ اجارۀ زمين 

چگونه می تواند محصولی را بخرد که باشد اجارۀ زمين + سود +  مزددستسال که تنها = 
می  يانهسال باشد؟ چگونه ارزش توليد شدۀ cرضی) + + سود + بهرۀ ا مزددست(ارزشش = 

  تواند محصولی را بخرد که ارزشی باالتر از خودش دارد؟
کنيم که در محصول از سوی ديگر: هنگاميکه ما از آن بخش از سرمايۀ ثابت صرفنظر می    

می  توليد کااليی ساالنه همچنان به موجوديت خود ادامه وارد نشده و همچون پيش از رخداد
ً از سرمايۀ استواری که  دهد، هر چند با کاهش در ارزش؛ به ديگر سخن هنگامی که ما موقتا
بکار گرفته شده اما مصرف نشده چشم پوشی می کنيم، در نتيجه بخش ثابت سرمايۀ گذاشته شده 

در حاليکه بخشی از وسايل  اند؛مالً در محصول جديد وارد شدهدر شکل مواد خام و کمکی کا
اند اند، بخش ديگری در عوض تنها بخشاً مورد استفاده قرار گرفتهامالً به مصرف رسيدهکار ک

در نتيجه تنها بخشی از ارزششان در توليد به مصرف رسيده است. تمام آن بخشی از سرمايۀ و 
ثابت که در توليد به مصرف رسيده است بايد بطور مادی جايگزين گردد. اگر ما فرض بگيريم 

گر شرايط از جمله بارآوری کار بدون تغيير باقی بمانند، در نتيجه اين بخش به همان که تمام دي
کميت کار همچون گذشته احتياج دارد تا جايگزين گردد، يعنی آن بايد با يک ارزش همسان 
جايگزين گردد. اگر اين به وقوع نپيوندد، لذا بازتوليد خود نمی تواند در مقياس گذشته رخ دهد. 

  ی می بايست اين کارها را به انجام برساند و چه کسی انجام شان می دهد؟اما چه کس
که در محصول جای دارد را  ارزشی در مورد معضل اول: چه کسی بايست آن بخش ثابت   

که در توليد  یبپردازد و با چه {پرداخت می شود}؟ فرض بر آن است که ارزش سرمايۀ ثابت
حصول دوباره تظاهر می يابد. اين در تعارض با مارزش از  یبخش مصرف گرديده، همچون

(پروسۀ کار و پروسۀ  ۵فصل  ،١پيشفرضهای معضل دوم نيست. زيرا پيش از اين در جلد 
ارزش افزايی) نشان داده شد که چگونه تنها از طريق افزودن کار جديد، هر چند که اين آن 

يعنی تنها ارزشی  ،را می آفريند ای بر آنارزش قديمی را بازتوليد نمی کند بلکه فقط افزوده
نه از اين امر  وافزوده ايجاد می کند، همزمان ارزش قديمی در محصول نگه داری می شود، 

يک  طريق کار بمثابۀ آفرينندۀ ارزش، يعنی کار بطور عموم، بلکه از طريق عملکرد آن بمثابۀ
محصولی که  درخش ثابت ارزش ب برای حفظ بنابراينمعين، به وقوع خواهد پيوست.  کار مولد

، نيازی به کار اضافۀ هزينه شده است در آن ،تمام ارزش آفريده شده در طول سالدرآمد، يعنی 
نی سرمايۀ ثابتی که در طول سال جديد برای جايگزي نيست. در عوض يک کار اضافۀ ديگری



 هم از لحاظ ارزش و هم ارزش مصرف به مصرف رسيده است، ضروری می باشد؛ اگر قبل
  چنين جايگزينی ای به وقوع نپيوندد، بازتوليد اصوالً غيرممکن است.

شده وارد آن ارزشی می شود که در طول سال جديداً آفريده شده است و  فزودها همۀ کار جديدأ   
 –مزد، سود و بهرۀ ارضی تقسيم می کند. خود را به آن سه بخش درآمدی: دست اين ارزش مجدداً 

ای باقی نمی ماند تا بتواند جايگزين سرمايۀ ثابت اضافه جتماعیِ پس از يک سو هيچ کار ا
ارزشش بازآفرينی شود و  بخشش می بايست بطور مادی و مطابق بامصرف شده گردد که يک 

بخش ديگرش تنها در توافق با ارزشش (برای استحالک سرمايۀ استوار). از سوی ديگر آن 
 تقسيم می شود مزد، سود و بهرۀ ارضیبه دست وارزشی که در طول سال توسط کار آفريده شده 

و در همين فرمها می بايست مصرف گردد، بنظر می رسد که برای پرداخت يا خريد آن بخش 
می بود،  نهفتهکار در محصول ساالنه  از سرمايۀ ثابت که می بايست مضاف بر ارزش خودِ 

  کفايت نکند.
نجا، قبالً در تحليل بازتوليد کل سرمايۀ مالحظه می گردد که اين مسئلۀ مطرح شده در اي   

ايم در وهلۀ ، حل شده است. ما دوباره به اين مسئله بازگشته III، فصل  IIاجتماعی در جلد 
ارزش اضافه در آن زمان هنوز در شکل های درآمدی اش: سود (منفعت نخست به اين دليل که 

لذا نمی توانست در اين اشکال هم  بسط داده نشده بود وبهرۀ ارضی صاحبکار بعالوۀ بهره) و 
مزد، سود و بهرۀ دست اشکالدقيقاً در  تحليل اين دليل کهمورد بررسی قرار گيرد؛ اما همچنين به 

ارضی دربر دارندۀ اشتباهی باور نکردنی می باشد که شامل تمام اقتصاد سياسی از زمان آدام 
  اسميت تاکنون می گردد.

که وسايل توليد ايجاد  I: قلمروی کرديمدو قلمروی بزرگ تقسيم  در آنجا ما کل سرمايه را به   
برای مصرف انفرادی اند. اينکه بعضی محصوالت  شياءکه توليد کنندۀ ا IIمی کنند و قلمروی 

می توانند هم برای مصرف شخصی و هم بمثابۀ ابزار توليد مورد مصرف (اسب، غله و غيره) 
ن تقسيم را ملغی نمی کند. در واقع اين يک فرضيه قرار گيرند به هيچوجه درستی مطلق اي

نيست بلکه فقط بيان واقعيات می باشد. توليد ساالنۀ يک کشور را در نظر بگيريم. بخشی از 
می گردد.  شخصی، وارد مصرف قابليت عملکردش به عنوان ابزار توليدمحصول صرفنظر از 

محصول، اند. اين ی آن خرج شدهبرااجاۀ زمين ، سود و مزددستاين همان محصولی است که 
. ممکن است که همين سرمايه است محصولی از يک بخش معين از سرمايۀ اجتماعی

باشند. جائيکه چنين رخ دهد، موضوع بر سر  Iمحصوالتی را ببار بياورد که متعلق به قلمروی 
می  فردیکه وارد مصرف  IIآن بخش از اين سرمايه که برای توليد محصوالت در قلمروی 

محصوالتی را ارائه می دهد ديگری از اين سرمايه است که  بخشبلکه راجع به  ،شوند نيست
 IIاين محصول  کلاستفاده شوند.  مولدمی باشند و می بايستی به شکل  Iکه متعلق به قلمروی 

هستی نمايانگر می شوند،  هزينهکه در مصرف انفرادی وارد می گردد و درآمدها برای آن 
ای که در آن خرج شده بعالوۀ مازاد توليد شده می باشد. پس اين محصول سرمايهای سرمايه

از محصول  Iاست که تنها در توليد وسايل مصرف استفاده شده است. و به همين نحو هم بخش 
ای است ساالنه که بمثابۀ ابزار بازتوليد عمل می کند، مواد خام و ابزار کار، محصول سرمايه

د وسايل توليد سرمايه گذاری می شود، هر چند که اين محصول بطور طبيعی که تنها برای تولي
بتواند به عنوان وسايل مصرف نيز مورد استفاده قرار گيرد. بخش اعظم محصوالتی که سرمايۀ 
ثابت را دربر می گيرند از لحاظ مادی به شکلی اند که نمی توانند به مصرف انفرادی برسند. در 

مثالً اگر يک کشاورز بذر برای کاشت خودش را بخورد و  ،پذير است جائيکه اين امر امکان



ای عمل می اقتصادی برای او به همان گونه موانعحيوان بارکش خود را قصابی کند و غيره، 
  موجوديت نداشته است.انگار اين بخش در شکل قابل مصرف  که کنند
که از بخش استوار سرمايۀ ثابت  ما در مورد هر دو قلمرو از ،همانگونه که پيشتر ذکر شد   

به موجوديت خود مستقل از محصول ساالنۀ هر دو قلمرو ادامه  نظر مادی و از نظر ارزشی
  می دهد، چشم پوشی می کنيم.

کوتاه  ،، که دستمزد، سود و بهرۀ ارضی برای محصوالت آن خرج می شوند IIدر قلمروی    
محصول از نظر ارزشش شامل سه جزء می  درآمدها در آن به مصرف می رسند، خودِ کالم، 

باشد. يک جزء برابر است با ارزش سرمايۀ ثابتی که در توليد به مصرف رسيده است. جزئی 
ديگر برابر است با ارزش سرمايۀ متغييری که برای دستمزد در توليد گذاشته شده است. نهايتاً 

اولين جزء از + بهرۀ ارضی.  سومين جزء برابر است با ارزش اضافۀ توليد شده، يعنی = سود
ارزش بخش سرمايۀ ثابت، نمی تواند نه توسط سرمايه داران و نه  يعنی،  IIمحصول قلمروی 

بخشی از درآمد آنها  اين بخش،و نه توسط زمينداران به مصرف برسد.  IIکارگران در قلمروی 
ً جايگزين گردد و برای اين منظور نيز بايد بفروش  را تشکيل نمی دهد ولی می بايست عينا

برسد. در عوض آن دو جزء ديگر از اين محصول برابرند با درآمدهايی که در اين قلمرو ايجاد 
محصول از نظر فرم از همان  Iمی گردند، = دستمزد + سود + بهرۀ ارضی. در قلمروی 

اجزاء تشکيل شده است. اما آن بخشی که در اينجا درآمد را شامل می شود، يعنی دستمزد + 
سود + بهرۀ ارضی، به اختصار بخش سرمايۀ متغيير + ارزش اضافه، در اينجا در شکل 

بلکه در محصوالتی از  نميرسد،دارند، به مصرف  Iطبيعی ايی که محصوالت در قلمروی 
می بايست در بخشی از  I. پس ارزش درآمدها در قلمروی می رسدبه مصرف  IIقلمروی 

را تشکيل می دهد و بايد جايگزين گردد، به  IIقلمروی که سرمايۀ ثابت  IIمحصول قلمروی 
 کندکه می بايست سرمايۀ ثابت را جايگزين  IIمصرف می رسد. آن بخشی از محصول قلمروی 

به مصرف می رسد. آنها درآمدهای  Iعيناً توسط کارگران، سرمايه داران و زمينداران قلمروی 
 I، تا آنجا که درآمد قلمروی  Iگر محصول می کنند. از سويی دي IIخود را خرج اين محصول 

بصورت جايگزين  IIمولد توسط قلمروی  صورتاش ب مادیرا نمايندگی می کند، در شکل 
ً اينکه بخش مصرف شدۀ سرمايۀ ثابت سرمايۀ ثابتش ، مورد استفاده قرار می گيرد. نهايتا

، مواد کمکی و خام و غيره با محصوالتی از خود اين قلمرو که دقيقاً شامل ابزار کار Iقلمروی 
و بخشاً  Iبخشاً از طريق تبادالت مابين سرمايه داران  امر می گردد، جايگزين خواهد شد؛ اين

محصول خود را مجدداً مستقيماً بمثابۀ  از اين طريق که بخشی از اين سرمايه داران می توانند
  وسايل توليد مورد استفاده قرار دهند، انجام خواهد گرفت.

) در ارتباط با بازتوليد ساده را مورد نظر ٢٠، فصل ٢ازه بدهيد که جدول پيشين (جلد اج   
 قرار دهيم:

  

} = ٩٠٠٠ 
I. ۴٠٠٠c + ١٠٠٠v + ١٠٠٠m = ۶٠٠٠ 
II. ٢٠٠٠c + ۵٠٠v + ۵٠٠m = ٣٠٠٠ 

 
را به عنوان  v۵٠٠+  m۵٠٠=  ١٠٠٠  IIطبق اين جدول توليد کنندگان و زمينداران در    

باقی می ماند که بايد جايگزين گردد. اين محصول توسط  c٢٠٠٠ مصرف می رسانند؛درآمد به 
 ٢٠٠٠=  m١٠٠٠+  v١٠٠٠که درآمدشان =  Iکارگران، سرمايه داران و زمينداران قلمروی 

 Iبمثابۀ درآمد در قلمروی  IIمی باشد، به مصرف می رسد. محصول مصرف شدۀ قلمروی 



که در محصولی نمايان می گردد که نمی تواند مورد  مصرف می گردد و آن بخش از درآمد
مورد استفاده قرار می گيرد. تنها  IIمصرف قرار گيرد، به عنوان سرمايۀ ثابت در قلمروی 

=  Iتوضيح داده شود. اين توسط محصول خود قلمروی  Iدر قلمروی  c۴٠٠٠باقی است که 
پيش  ٢٠٠٠دد، زيرا که اين جايگزين می گر ۶٠٠٠ – ٢٠٠٠و يا درست تر بگوييم =  ۶٠٠٠

. البته بايد متذکر شد که عددها کامالً استبه سرمايۀ ثابت مبدل شده IIاز اين برای قلمروی 
و ارزش سرمايۀ  Iاند و همچنين نيز تناسب بين ارزش درآمدها در بطور دلخواه اختيار شده

رزشی دستمزد، سود و اختياری به نظر می آيند. اما اين واضح است که مجموع ا IIثابت در 
تا زمانی که پروسۀ بازتوليد بطور نرمال و تحت شرايطی ثابت رخ دهد،  Iبهرۀ ارضی در 

. در غير اين IIيعنی صرفنظر از انباشت، بايد برابر باشد با ارزش بخش سرمايۀ ثابت در 
 I و يا اينکه قلمروی کندنخواهد توانست سرمايۀ ثابتش را جايگزين  IIصورت يا قلمروی 

توانست که درآمدش را از فرمی که نمی تواند به مصرف برسد به فرمی که قابل نخواهد 
  مصرف باشد، مبدل گرداند.

پس ارزش ساالنۀ محصول کااليی همانند ارزش محصول کااليی هر سرمايه گذاری منفردی    
ثابت که ارزش سرمايۀ  Aو ارزش هر تک کااليی، به دو جزء ارزشی تقسيم می گردد؛ يکی 

اجاۀ مزد، سود و دستکه بمثابۀ درآمد همچون  Bگذاشته شده را جايگزين می کند و ديگری 
در تضاد با جزء ارزشی ياد شدۀ اولی  Bتظاهر می کند. اين جزء ارزشی ياد شدۀ آخری زمين 

A  قرار می گيرد. زيرا اينA  هرگز شکل درآمد به خود نمی ١صرفنظر از ديگر شرايط (
در  Bشه در شکل سرمايه، آنهم سرمايۀ ثابت، سير برگشتی دارد. اما جزء ديگر ) همي٢گيرد، 

عوض در خود حامل يک آنتی تز است. سود و بهرۀ ارضی وجه مشترکشان با دستمزد اين 
ً از هم متفاوتند، زيرا سود و بهرۀ  است که هر سه شکلی از درآمد هستند. با اين همه اساسا

ار پرداخت نشده را، نمايندگی می کنند. حال آنکه دستمزد کار يعنی کارضی ارزش اضافه را، 
را نمايندگی می کند،  دستمزدکه پرداخت شده را نمايندگی می کند. آن بخشی از ارزش محصول 

يعنی بديگر بيان دستمزد را جايگزين می کند و تحت مفروضات ما يعنی تحت شرايطی که 
می گردد و  مزددستان رخ می دهد، مجدداً مبدل به بازتوليد در مقياسی ثابت و در شرايطی يکس

يعنی همانند جزء ارزشی ای از سرمايه  ،در وهلۀ نخست همانند سرمايۀ متغيير بازگشت می کند
که دوباره بايد در بازتوليد گذاشته شود. اين جزء دارای دو عملکرد است. نخست اينکه بمثابۀ 

نيروی کار مبادله می گردد. در دستان کارگر به  سرمايه موجوديت دارد و به همين نحو نيز با
درآمدی تبديل می شود که کارگر در ازای فروش نيروی کارش دريافت می کند و به عنوان 

اين پروسۀ دوگانه خود را بواسطۀ درآمد به وسايل معيشت تبديل شده و مصرف می گردد. 
شته می شود و برای دستمزد گردش پول نمايان می گرداند. سرمايۀ متغيير به شکل پول گذا

پرداخت می گردد. اين اولين عملکرد آن بمثابۀ سرمايه است. آن با نيروی کار معاوضه شده و 
نه پروسه برای سرمايه دار اينگوبه عملکرد اين نيروی کار، يعنی به کار، مبدل می گردد. 

خريداری می را  خودشانط کارگران بخشی از کاالهای توليد شده توس است. اما ثانياً: با اين پول
اندازه گيری می شوند و به عنوان درآمد توسط آنها به مصرف می رسند.  کنند که با همين پول

اگر گردش پول را حذف شده مفروض بگيريم، لذا بخشی از محصول کارگران به شکل سرمايۀ 
رد، آن را در دسترس در تصاحب سرمايه دار می باشد. او اين بخش را همچون سرمايه می گذا

برای به دست آوردن نيروی کار تازه به کارگر می دهد، در حاليکه کارگر آنرا به عنوان 
 از . پس آن بخش، به شکل مستقيم و يا از طريق مبادله با کاالهای ديگر، خرج می کنددرآمد
، در مبدل شوددر بازتوليد به دستمزد، به درآمد کارگران،  قرار است که محصول که ارزش



به شکل سرمايۀ متغيير، به سمت سرمايه دار بازپس  ،ۀ نخست به شکل سرمايه، يا دقيق تروهل
اينکه اين بدين شکل بازگشت می کند يک شرط اساسی است برای اينکه کار مجدداً می گردد. 

بمثابۀ کار مزدی، وسايل توليد بمثابۀ سرمايه و خود پروسۀ توليد بمثابۀ توليد سرمايه داری خود 
  دداً بازتوليد کنند.را مج

برای پرهيز از دشواريهای غيرضروری می بايستی که بين بازدهی ناخالص و بازدهی    
خالص از يک سوی و بين درآمد ناخالص و درآمد خالص از سوی ديگر تمايز قائل شد. بازدهی 
ناخالص يا محصول ناخالص کل محصول بازتوليد شده است. با صرفنظر کردن از آن بخشی از 
سرمايۀ استوار که بکار گرفته شده ولی مصرف نشده، ارزش بازدهی ناخالص يا محصول 
ناخالص برابر است با ارزش سرمايۀ گذاشته شده و مصرف شده در توليد، ثابت و متغيير، 

بجای محصول يک  زمين تقسيم می گردد. و يا اگر اجارۀبعالوۀ ارزش اضافه که به سود و 
در نظر بگيريم، لذا بازدهی ناخالص برابر است با آن اجتماعی را کل سرمايۀ  سرمايۀ منفرد

عناصر مادی ای که سرمايۀ ثابت و متغيير را تشکيل می دهند بعالوۀ آن اجزاء مادی ای از 
  را نمايندگی می کنند. ارضیارزش اضافه که سود و بهرۀ 

ص است که پس از از محصول ناخالو لذا آن بخش معين  ارزش از درآمد ناخالص آن بخش   
از کل محصول که جايگزين سرمايۀ ثابت گذاشته شده و  ،یمحصولو لذا  ی،ارزش بخش کسر

مصرف شده در توليد می شود برجای می ماند. پس درآمد ناخالص برابر است با دستمزد (يا آن 
قسمتی از محصول که برای تشکيل مجدد درآمد کارگر مقدر گرديده) + سود + بهرۀ زمين. 

ای است که بعد از کسر مد خالص در عوض آن ارزش اضافه و لذا آن محصول اضافهدرآ
ای را نمايندگی می کند که سرمايه دستمزد برجای باقی می ماند و در واقع آن ارزش اضافه

  ای که با آن مطابقت دارد.تحقق می بخشد و بايد با مالک زمين تقسيم گردد و آن محصول اضافه
  

رزش هر تک کاال و ارزش مجموع محصول کااليی هر سرمايۀ منفرد به دو پس ديديم که ا   
بخش تقسيم می گردد: يکی که فقط جايگزين سرمايۀ ثابت می گردد و ديگری، هر چند که قسمی 

ل سرمايه بازگشت می کند، از آن به شکل سرمايۀ متغيير بازگشت می کند يعنی همچنين به شک
ه درآمد ناخالص گردد و شکل دستمزد، سود و بهرۀ ارضی را است که کامالً مبدل ب اما قرار

بخود بگيرد که مجموعاً تشکيل درآمد ناخالص را می دهند. از اين گذشته ديديم که همين برای 
يک جامعۀ معين نيز صادق است. تنها يک تفاوت است بين محصول ارزش کل محصول ساالنۀ 

ن اينکه: از منظر يک سرمايه دار منفرد بين يک سرمايه دار منفرد با محصول کل جامعه و آ
درآمد خالص و درآمد ناخالص تفاوت است، زيرا که درآمد ناخالص شامل دستمزد نيز می باشد، 
حال آنکه اولی آنرا شامل نمی شود. اگر کل درآمد جامعه در نظر گرفته شود، لذا درآمد ملی 

يعنی درآمد ناخالص. اما حتی اين هم  شامل دستمزد بعالوۀ سود بعالوۀ بهرۀ ارضی می گردد،
يک تجريد است تا آنجايی که کل اجتماع، بر اساس توليد سرمايه داری، خود را بر پايۀ ديدگاه 
سرمايه دارانه بنا می نهد و لذا تنها درآمدی را مد نظر دارد که به سود و بهرۀ ارضی تقسيم می 

  .را شود يعنی درآمد ناخالص
}، اينکه تمام بازدهی، کل محصول Say{پردازی کسانی چون آقای سهيالاز سوی ديگر اين خ   

ناخالص، خود را در بازدهی خالص ملی حل می کند و قابل تمايز از آن نيست، يعنی اينکه اين 
تمايز از زاويۀ ديد ملی ناپديد می گردد، تنها بيانی ناگزير و نهايی برای آن دگم بی معنی ای 



: اينکه ارزش کاال در تحليل ميت در کل اقتصاد سياسی شايع بوده استاست که از زمان آدام اس
  51آخر خود را بطور کامل در درآمد، يعنی در دستمزد، سود و بهرۀ زمين، حل می کند.

    ً زمانيکه صحبت بر سر سرمايه دار منفرد  –است  آسانبسيار  اين موضوع تشخيص طبيعتا
رفنظر از گسترش به سرمايه تبديل شود (حتی صکه بخشی از محصولش بايد دوباره  –است 

انباشت) و البته نه تنها به سرمايۀ متغيير، که مقدور است که مجدداً به درآمد  بازتوليد، يا
کارگران مبدل گردد، يعنی شکلی از درآمد، بلکه همچنين به سرمايۀ ثابت که هرگز نمی تواند 

اين را به وضوح نشان می دهد. مشکل زمانی پروسۀ توليد  مالحظۀ سادۀ به درآمد تبديل شود.
آغاز می گردد که کليت پروسۀ توليد مورد مالحظه قرار گيرد. ارزش همۀ آن بخش از محصول 
که بمثابۀ درآمد مصرف می گردد، يعنی به شکل دستمزد، سود و بهرۀ ارضی (کامالً بی اهميت 

قع در طول اين بررسی خود را است که اين به شکل انفرادی يا مولد به مصرف برسد) در وا
که از دستمزد + سود + بهرۀ زمين يعنی از کل ارزش اين سه  ارزشکامالً در آن مجموع 

اما ارزش اين بخش از محصول همانند آن بخش از  درآمد تشکيل می شود، تحليل می برد.
ش ارزمی باشد، برابر با  cبخش ارزشی = يک ارزش که در درآمد وارد نمی شود، شامل 

ً  سرمايۀ ثابت موجود در آن، و نمی تواند محدود به ارزش درآمدها باشد: از يک سوی ما  بديها
واقعيتی را داريم که در عمل نمی توان انکارش کرد و از سوی ديگر يک تضاد تئوريک که 
همانقدر غيرقابل انکار است. اين مشکل را می توان به سادگی از اين طريق دور زد که ادعا 

 ارزشی بخش يک ارزش کاال تنها ظاهراً و تنها از ديدگاه سرمايه دار منفرد شامل گردد که
ديگری است که متفاوت از آن بخشی است که درآمدها را دربر می گيرد. اين اصطالح که می 

آنچه که برای يکی درآمد است، برای ديگری سرمايه می باشد، شخص را از پرداختن به  ؛گويد
کند. چگونه سرمايۀ قديمی می تواند جايگزين گردد، اگر تمام ارزش  مابقی موضوع خالص می

محصول در شکل درآمد به مصرف برسد؛ و چگونه ارزش محصول هر تک سرمايه دار می 
يعنی سرمايۀ ثابت، حال آنکه ترکيب مجموع  cآن سه درآمد بعالوۀ تواند برابر باشد با مجموع 

 –ت با مجموع ارزش آن سه درآمد بعالوۀ صفر ارزش محصول همۀ سرمايه داران برابر اس
اين البته همچون معمايی حل ناشدنی تظاهر می کند و بايد بدين شکل توضيح داده شود که اين 
آناليز قادر به تحليل عناصر سادۀ قيمت نمی باشد و ناچار است که در يک دور تسلسل معيوب 

ای که آنچه که به شکل نمايد. به گونهگرفتار شده و به طی طريق در آن تا بی نهايت اکتفا 
سرمايۀ ثابت تظاهر می کند، می تواند به دستمزد، سود و اجارۀ زمين تجزيه گردد، در حاليکه 
آن ارزشهای کااليی که دستمزد، سود و اجارۀ زمين در آنها پديدار می گردند به نوبۀ خود مجدداً 
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های توليدی اين ناخالص آقای سه چنين می گويد: کل ارزش توليد شده توليد ناخالص است؛ بعد از کسر هزينه
). در نتيجه هيچ محصول خالصی نمی تواند موجوديت ۴٩١ص  IIارزش محصول خالص می شود؛ (جلد 

های توليد شامل بهرۀ زمين، دستمزدها و سود می شوند. او در هزينه زيرا که طبق نظر آقای سه ،داشته باشد
های توليد همه ارزشهای ارزش يک محصول، ارزش يک خدمت مولد، ارزش هزينه«می گويد: ۵٠٨صفحۀ 

اگر يک کليت را از » همسانی هستند، تا زمانی که اجازه داده شود که چيزها روال عادی خود را طی کنند.
، يادداشت). ۵١٢، ص XXXII(ريکاردو، پرنسيپها، فصل "ديگر چيزی باقی نمی ماند. ،يمکنيک کليت کم 

در مورد قيمت کاال، سميت اتحليل اشتباه در ضمن بعداً خواهيم ديد که ريکاردو هم در هيچ کجا تکذيبی بر 
يل خود، تا زمانی درآمدها، نياورده است. او توجهی به آن ندارد و آنرا در تحل ارزشیِ  حل شدن آن در مجموع

می گيرد، مورد پذيرش قرار می دهد. گاه و بی گاه او نيز به همين » ناديده«که بخش ارزشی ثابت کاال را 
  ديدگاه عقب گرد می کند.



د و به همين نحو تا بی نهايت ادامه پيدا می از طريق دستمزد، سود و اجارۀ زمين تعيين می گردن
  52کند.
ً نادرست که می گويد ارزش کاالها در نهايت می تواند به     دستمزد + سود + اين دگم اساسا

اجارۀ زمين تجزيه گردد، به اين نحو نيز بيان می گردد که می گويد مصرف کننده در نهايت می 
يا همچنين به اين شکل که می گويد گردش پول بايست ارزش کل همۀ محصول را بپردازد، و 

مابين توليدکنندگان و مصرف کنندگان در نهايت می بايست برابر باشد با گردش پول مابين خود 
})؛ تمام اين جمالت همانقدر نادرستند که قاعدۀ کلی ای که بر آن Tookeتوليدکنندگان (توکه {

  اند نادرست است.بنا شده
تصار عبارتند از: های غلط و آشکارا بی معنی می شوند به اختحليلمشکالتی که منجر به اين    
اساس مناسبات مابين سرمايۀ ثابت و متغيير و همچنين ماهيت ارزش اضافه و  ) اينکه پايه و١

لذا تمام پايۀ شيوۀ توليد سرمايه داری ادراک نشده است. ارزش هر جزء محصولی از سرمايه، 
= سرمايۀ  از ارزش= سرمايۀ ثابت، يک بخش  ارزش از ی منفردی، شامل يک بخشهر کاال

= ارزش اضافه (بعداً به  از ارزش متغيير (به دستمزد کارگران تبديل می شود) و يک بخش
سود و اجارۀ زمين تقسيم می شود) می باشد. چگونه ممکن است که کارگر با دستمزدش، 

ا بهرۀ ارضی اش بتوانند کاالهايی را بخرند که نه تنها سرمايه دار با سودش و زميندار ب
دربردارندۀ يکی از اين سه جزء بلکه همۀ آنها باشد؛ و چگونه ممکن است که مجموع ارزشی 

که کاالهايی را بخرند دستمزد، سود و اجارۀ زمين، يعنی مجموع هر سه منبع درآمدها، 
باشد، کاالهايی که عالوه  گان اين درآمدهايعنی کاالهای، دريافت کنند ،دربردارندۀ کل مصرف

چگونه آنها ، همانا سرمايۀ ثابت می باشند؟ یديگرارزشی بر اين سه جزء ارزشی شامل جزء 
  53را خريداری کنند؟ یچهار جزء ، ارزشیسه جزء می توانند با ارزشی بالغ بر

                                                 
دستمزد، سود و بهرۀ  (اين اجزاء اين يا آن و يا هر سۀ در ی در نهايت قيمت هر کاالادر هر جامعه« - 52

ۀ اجاره دار و يا ظر می رسد که برای جايگزينی ذخيريک جزء چهارم هم بن«:...» ) تجزيه می شودارضی
جايگزينی استهالک حيوان بارکشش و استهالک ديگر وسايل کشاورزی اش ضروری باشد. اما اين بايد در 
نظر گرفته شود که قيمت هر نوع ابزاری از کشاورزی مثالً يک اسب بارکش، خود دوباره ترکيبی است از 

 کار نگه داری و پرورش آن و سود، ميشودزمينی که اسب در آن پرورش داده  اجارۀ: زء ياد شدهآن سه ج
را سرمايه گذاری می کند،. هر چند که قيمت غله هم  (اجارۀ زمين  و دستمزد کار)اجاره دار که اين هر دو

را بالفاصله يا در نهايت قيمت اسب را و هم نگه داری آن را جايگزين می کند، اما کل اين قيمت کماکان خود 
تحقيقی در «م اسميت، آدا»(به همان سه جزء تجزيه می کند، اجارۀ زمين، کار (بايد دستمزد باشد) و سود.

). ما بعداً خواهيم ديد که چگونه خود آ. اسميت به ۴٢، ص ١٨۴٨، آبردين، لندن »مللثروت  ماهيت و علل
} به پيالتوس Hrodesاو ما را از هرودس { کهبرد و اين تناقضات و نارسايی های اين طفره زنی ها پی می

}Pilatusحال آنکه او هيچ کجا سرمايه گذاری واقعی ای را  چيزی نيست مگر يک طفره روی } می فرستد ،
ای خود را کامالً در اين سه جزء نشان نمی دهد که در آن قيمت محصول در نهايت و بدون هر گونه پروسه

  تجزيه نموده باشد.
بينانه بيان می بندی باريک  توانايی خود در درک اين موضوع را اينگونه در اين فرمولنا پرودون - 53

کارگر قادر نيست که محصول خودش را بازپس خريداری کند، زيرا که آن دربردارندۀ بهره می باشد «کند:
} چگونه موضوع را Eugene Forcadeد {ارکواما آقای اوژن ف» هزينه افزوده گردد. -که بايد به قيمت 

اگر ادعای پرودون درست می بود، در نتيجه اين نه تنها به سودهای سرمايه ضربه «برای او تشريح می کند؟ 
برای آنچه  ١٠٠وارد کرده بلکه باعث نابودی امکان موجوديت صنعت می شد. اگر کارگر ناچار به پرداخت 

 ول تنها بتواند آن ارزشی را بازبرای يک محصاو  برايش کسب کرده بود باشد، اگر دستمزد ٨٠که او تنها 
 ی تواند چيزی را بازخريد نمايد که او خود به آن افزوده است، در نتيجه اين بدين معنی است که کارگر نم

هميشه شامل چيزی فرای  ۀ توليدهزينخريد نمايد، يعنی دستمزد نمی تواند چيزی را پرداخت نمايد. در واقع 



  ارائه داديم. IIIفصل  IIما بررسی خود را در جلد 
کار چگونه در عين حال که ارزش جديدی می افزايد، ارزش قديمی را  ) درک نشده است که٢

  در شکلی جديد حفظ کرده بدون اينکه آنرا از نو توليد کند.
) پيوستگی پروسۀ بازتوليد آنگونه که پديدار می گردد فهميده نشده است. نه از زاويۀ ديد يک ٣

اند که محصولی که ا ادراک نکردهسرمايه دار منفرد بلکه از ديدگاه کل سرمايه؛ اين مشکل ر
دستمزد و ارزش اضافه، يعنی تمام آن ارزشی که کل کار انجام شده در طول سال ايجاد کرده، 

خود را جايگزين کرده و با اين حال  ارزش در آن ماديت می يابند چگونه می تواند بخش ثابت
و ضمناً سرمايۀ ثابت  ردد؛همزمان خود را در ارزشی حل کند که تنها به درآمدها محدود می گ

که در توليد مصرف گرديد چگونه هم بطور مادی و هم از نظر ارزشی می تواند توسط 
اضافه شده تنها خود را در  أدر حاليکه جمع کل کار جديد ،ای جديد جايگزين گرددسرمايه

دار می و ارزش اضافه ماديت بخشيده و بطور تمام و کمال در مجموع اين دو ارزش پدي مزددست
گردد. مشکل اصلی درست در اينجا قرار دارد، در بررسی بازتوليد و روابط بين اجزاء مختلف 

  ماديشان و هم از نظر روابط ارزشی شان. ويژگیآن، هم از نظر 
) عالوه بر اينها مشکلی ديگر نيز اضافه می شود، مشکلی که زمانی که اجزاء مختلفۀ ارزش ۴

از يکديگر مستقل اند پديدار می گردند، بيشتر هم می شود. همانا اضافی در شکل درآمدهايی که 
اين مشکل که تخصيصات معين برای درآمد و سرمايه با هم معاوضه شده و تغيير مکان می 

ای که آنها تنها تعيناتی نسبی از زاويۀ ديد سرمايه دار منفرد بنظر می آيند که با بگونه ،دهند
سۀ توليد ناپديد می گردند. مثالً درآمد کارگران و سرمايه داران مورد مالحظه قرار دادن کل پرو

که سرمايۀ ثابت توليد می کند، به لحاظ ارزش و به لحاظ مادی سرمايۀ ثابت سرمايه  Iدر قلمرو 
را جايگزين می کنند که وسايل مصرف توليد می کنند. می توان اين مشکالت را  IIداران قلمرو 

زد که آنچه برای يکی درآمد است برای ديگری سرمايه است و اينکه همچنين با اين تصور دور 
کاالهايی  :اين تخصيصات هيچ ربطی با ويژگيهای واقعی اجزاء ارزشی کاال ندارند. در ضمن

درآمد، يعنی وسايل مصرف، را تشکيل دهند، در طول  مصرف اند تا اجزاء مادیشدهکه مقدور 

                                                                                                                                                                  
يمت فروش هميشه شامل چيزی ورای منفعت صاحبکار می باشد، مثالً قيمت مواد خام که دستمزد کارگر و ق

اغلب به کشورهای خارجی پرداخت می گردد. پرودون رشد بالانقطاع سرمايۀ ملی را فراموش کرده، او 
» فراموش کرده که اين رشد برای همۀ کارکنان ثابت است، هم برای صاحبکاران و هم برای کارگران.

). در اينجا ما با خوش بينی در بی مغزی بورژوازی ٩٩٨،٩٩٩، ص ٢۴، جلد ١٨۴٨، »جلۀ دو جهانم«(
د معتقد است که کارگر در صورتی که ارزشی ارکواول اينکه آقای ف در موفق ترين شکلش روبرو هستيم.

کس اين شيوۀ توليد بيشتر از آنچه که توليد می کند دريافت نمی کرد، قادر به زيستن نمی بود، در حاليکه برع
سرمايه داری است که کامالً غيرممکن می بود اگر کارگر واقعاً آن ارزشی را که توليد کرده بود دريافت می 

می بخشد. قيمت  تعميمبيان کرده بود را  کوته نظریکرد. دوم اينکه او به درستی آن مشکلی که پرودون با آن 
 بلکه همچنين ورای سود نيز می باشد، همانا بخش ثابت ،نبوده کاال تنها دربردارندۀ يک مازاد ورای دستمزد

خريد نمايد. و  د محصول را باز. طبق استدالل پرودون حتی سرمايه دار نيز نمی توانست با سود خوارزش
رشد سرمايه. يعنی اينکه رشد مدام  –کمک يک عبارت بی معنی  اد چگونه معما را حل می کند؟ بهرکوف

در مورد يک سرمايۀ  کهآنجااز قيمت کاال  در تحليلکه  له در اين نکته نيز بيان گردداز جمسرمايه می بايست 
تايی می شود  ١٠٠٠از انجامش ناتوان بود، زمانيکه در مورد يک سرمايۀ  بود اقتصاد سياسی ١٠٠بالغ بر 

 ه ممکن است کهچگون: چه می شود گفت به يک شيمی دان که در جواب اين سؤال که کامالً زائد می گردد.
ليد باشد؟ بگويد: اين به دليل رشد بی انقطاع توداشته مقدار بيشتری کربن از خود زمين  ی از زمينمحصول

کشاورزی می باشد. يک خوش نيتی برای دريافتن دنيای بورژوايی بمثابۀ بهترين دنيای ممکن نزد اقتصاد 
  را می گيرد.علمی  رت عشق به حقيقت و تمايل به پژوهشعاميانه جای ضرو



بخشی از سرمايۀ  يک مرحلهمثالً نخ پشمی، لباس. در سال دستخوش مراحل مختلفی می گردند 
ای ديگر به شکل انفرادی به مصرف می رسند و لذا کامالً در ثابت را تشکيل داده و در مرحله

درآمد جای می گيرند. می توان همچون آ. اسميت به خود اينگونه وانمود کرد که سرمايۀ ثابت 
که در مناسبات کلی ناپديد می گردد. لذا معاوضۀ  تنها به ظاهر جزئی از ارزش کاالست، جزئی

ديگری بين سرمايۀ متغيير و درآمد بوقوع می پيوندد. کارگر با دستمزد خود آن بخش از کاالها 
 می خرد. در نتيجه او همزمان شکل پولی سرمايۀ متغيير را او هستندرا که دربردارندۀ درآمد 

: بخشی از آن محصوالتی که سرمايۀ ثابت را تشکيل ند. در پايانبرای سرمايه دار جايگزين ميک
ً يا از طريق مبادلۀ متقابل بين محصوالت سرمايۀ ثابت جايگزين می گردند،  می دهند عينا

ای که مصرف کنندگان هيچ ارتباطی با آن ندارند. هنگامی که اين ديده نشود، می تواند پروسه
ثابت ايگزين می کند يعنی حتی بخش ج بنظر برسد که درآمد مصرف کنندگان همۀ محصول را

  را.ارزش 
جدا از آن سردرگمی ای که از تبديل ارزشها به قيمتهای توليدی ايجاد می گردد، در ضمن ) ۵

سردرگمی ديگری از طريق تبديل ارزشها به اشکال ويژه و مختلفی از درآمدها يعنی به سود و 
با اجزاء توليدی مختلفی هستند نيز بوجود  اجارۀ زمين که در مقابل يکديگر مستقل اند و مرتبط

می آيد. فراموش می شود که ارزش کاالها پايه و اساس است و اينکه با تقسيم ارزش کاال به 
عناصر متشکلۀ معين و با بسط و گسترش اين اجزاء متشکلۀ ارزش به اشکالی از درآمد، يعنی 

تفاوت را با اين اجزاء متشکلۀ ويژۀ توليدی م عواملمختلف  مالکانتبديلشان به مناسباتی که 
طبق دسته بنديها و عناوين معين تقسيم می گردد،  مالکانارزش مرتبط می سازد و در بين اين 

که  اين واقعيتهيچ تغييری در تعين ارزش و قوانين آن داده نمی شود. به همين منوال نيز 
و محدوديتهايی که  –مختلف  هایيعنی تقسيم ارزش اضافۀ کل بين سرمايه –سازی سود  يکسان

باعث  می گذارد سازی مالکيت ارضی بخشاً (در شکل اجاره بهای مطلق) بر سر راه اين يکسان
هيچ تغييری  ،و ارزشهای انفراديشان ميشود کاالها قيمت ميانگين تنظيم کننده ايجاد تقاوتی بين
يمت کاالهای مختلف را تحت . اين مجدداً تنها افزونی ارزش اضافه بر قهددنمي در قانون ارزش

تأثير قرار می دهد، اما خود ارزش اضافه را و کل ارزش کاال را که منشأ اجزاء متشکلۀ قيمت 
  می باشد ملغی نمی کند.

همين ملغمه است که ما بايد در فصل آينده مورد بررسی قرار دهيم، چيزيکه البته با اين وهم    
کيل دهندۀ خود سرچشمه می گيرد. نخست اجزاء عجين شده که می گويد ارزش از اجزاء تش

مختلف متشکلۀ ارزش کاال اشکال مستقلی به عنوان درآمد به خود می گيرند، و بمثابۀ اينچنين 
درآمدهايی آنها در ارتباط با عناصر توليدی مادی بخصوصی که منشأشان به حساب می آيند 

ای هم بين آنها موجود د. در واقع رابطهقرار داده می شوند بجای اينکه ارزش کاال منشأشان باش
است، اما نه همچون اجزاء ارزش بلکه بمثابۀ درآمدها، يعنی بمثابۀ اجزاء ارزشی ای که به 

ای از عوامل توليدی تعلق می گيرند: کارگر، سرمايه دار و زميندار. حاال می های ويژهدسته
اينکه از تجزيۀ ارزش کاال سرچشمه توانند به خود وانمود کنند که اين اجزاء ارزشی بجای 

زيبا و  باطل بگيرند، برعکس با ترکيبشان ارزش کاال را تشکيل می دهند، از اين طريق دور
اجارۀ زمين بدطينتی ايجاد می گردد که در آن ارزش کاال از جمع ارزشی دستمزد، سود و 



يق ارزش کاال سرچشمه گرفته و برعکس ارزش دستمزد، سود و اجارۀ زمين مجدداً از طر
  54تعيين می گردد و الی آخر.

تنها بخشی از کار اضافه شده برای توليد و لذا جايگزينی سرمايۀ  عادیدر وضعيت بازتوليد    
قرار می گيرد؛ همانا آن بخشی که برای جايگزينی سرمايۀ ثابتی که برای ثابت مورد استفاده 

ای  ينگونه موازنهبد قرار می گيرد.رآمد مورد مصرف توليد وسايل مصرف و عناصر مادی د
اما اين سرمايۀ ثابت هزينۀ کار اضافه ندارد.  IIکه اين بخش ثابت قلمروی  ، زيرامی شود ايجاد

هر چند که اين محصول بدون آن نمی توانست  ،که محصول کار به تازگی افزوده شده نيست
جائيکه يکسان سازی بين  ايجاد گردد (ما در اينجا کل پروسۀ بازتوليد را مد نظر داريم

اين سرمايۀ ثابت در پروسۀ بازتوليد در معرض اتفاقات و  ،نيز مشمول است) IIو  Iقلمروهای 
خطراتی قرار می گيرد که می توانند به طبيعت مادی آن آسيب برسانند (در ضمن اين می تواند 

د: اما اين تنها به کار دستخوش تنزل گرد بارآور از نظر ارزشی نيز در اثر تغيير در نيروی
بخشی از سود و لذا بخشی از ارزش اضافه و  بدين ترتيبسرمايه دار منفرد برمی گردد). 
) جائيکه فقط کار جديداً اضافه شده پديدار می (از نظر ارزشینتيجتاً بخشی از محصول اضافه 

اين  آياعمل می کند. هيچ تفاوتی در طبيعت موضوع نمی کند که  صندوق بيمهگردد، بمثابۀ 
ای از کاسبی اداره شوند يا نه. اين تنها توسط شرکتهای بيمه به عنوان شاخۀ ويژهصندوق بيمه 

بخشی از درآمد است که نه بمثابۀ درآمد مصرف می گردد و نه لزوماً به عنوان ذخيرۀ انباشتی 

                                                 
شده گذاشته می شود، خود ترکيبی است  در مصالح، مواد خام و محصول ساخته سرمايۀ در گردشی که« - 54

ای که اگر کل محصوالت يک به گونه از کاالها که قيمت ضروريش تشکيل شده از همين عناصر است؛
سرمايۀ در گردش را در  نظر بگيريم اين يک تکرار غيرضروری خواهد بود که اين بخش از درکشور را 

از  چستور –) 140 ،ص ٢جلد، درسنامۀ اقتصاد سياسی،چستور.»(محاسبۀ عناصر قيمت ضروری وارد کنيم
را می فهمد (سرمايۀ استوار همان سرمايۀ در گردش  ارزش عناصر سرمايۀ در گردش همان بخش ثابت

ال نيز آن بخشی از سود صاحبکار که درست است که دستمزد کارگر و به همين منو«تغيير شکل داده است). 
ترکيبی از کاالهايی  –اگر آنها را بمثابۀ بخشی از وسايل معاش در نظر بگيريم  –تشکيل دستمزد را می دهد 

اند و خود دربردارندۀ دستمزد، بهرۀ سرمايه، اجارۀ زمين و سود هستند که به قيمت بازار خريداری شده
تنها بکار اثبات اين نکته می آيد که غيرممکن است که قيمت ضروری را  ... اين دريافت می باشندصاحبکار 

) مالحظاتی در مورد ماهيت درآمد ملیدر اثرش (  چستورهمانجا) »(اش تجزيه کنيم.به اجزاء تشکيل دهنده
که بررسی ارزش کاال به چه چيز مضحکی می  متوجه می شود} Say) در پلميک با سه {١٨٢۴(پاريس 

 –ارزش کاال منحصراً به درآمدها تجزيه گردد و او به درستی از ياوه بودن اين نتايج ياد می کند انجامد اگر 
قيمت اما او خود نيز در بررسی اش از  –از ديد يک سرمايه دار منفرد بلکه از ديد تمام يک ملت  نه

رد که ناممکن است اذعان می داخود » درسنامۀ«هيچ قدمی به جلو برنمی دارد و در اين باره در  ضروری
روشن است «چرخه زد. که بتوان آنرا به اجزاء واقعی اش تجزيه نمود بدون اينکه در يک دور باطل بی پايان 

محصول  ارزشیو هر يک از اين اجزاء  تقسيم می شود که ارزش محصول ساالنه بخشاً به سود و به سرمايه
اش و هم هم برای حفظ سرمايه که يک کشور ساالنه بطور منظم آن محصوالتی را خريداری خواهند کرد

(يک خانوادۀ کشاورز که از » آيا آنها) «١٣۵، ١٣۴ص .»(احتياج دارد به آنها برای احياء انبار مصرفی اش
می توانند در انبار غله و طويلۀ خود زندگی کنند، بذر کاشتنی و علوفۀ «کار خود امرار معاش می کنند) 
حيوان بارکش خود بپوشانند، از ابزار کشاورزی خود  پوست ، خود را باحيوانات خود را مصرف نمايند

) ... ١٣۶، ١٣۵ص »(صرف نظر کنند؟ بر طبق تئوری آقای سه جواب تمام اين سؤاالت بايد مثبت باشد.
ای نبايد از که درآمد يک کشور برابر است با محصول ناخالص آن، يعنی اينکه هيچ سرمايه پذيرفته شوداگر «

تواند ارزش کل محصول ساالنۀ خود را به ميکه اين کشور پذيرفتر گردد، در نتيجه بايد همچنين آن کس
) ١۴٧ص »(صورت غيرمولد به مصرف برساند بدون اينکه هيچ آسيبی به درآمدهای آتی آن وارد آيد.

  ).١۵٠ص »(محصوالتی که سرمايۀ يک کشور را شامل می شوند، نمی توانند مصرف شوند.«



ی را در عمل می کند. اينکه آيا آن در واقع بمثابۀ چنين چيزی عمل می کند و يا تنها خسارت
سوای آن قسمی که به عنوان انباشت و  ،بازتوليد می پوشاند، امری تصادفی است. اين همچنين

تنها بخشی از ارزش اضافه و محصول اضافه  گسترش پروسۀ بازتوليد عمل می کند،لذا جهت 
به موجوديت خود حتی پس از الغاء شيوۀ توليد سرمايه داری ادامه و لذا کار اضافه است که 

هد داد. البته با اين پيش فرض که آن بخشی که بطور منظم توسط توليدکنندگان مستقيم به خوا
ای که مصرف می رسد محدود به حداقل تاکنونی خود باقی نماند. صرف نظر از آن کار اضافه

برای کسانی است که به دليل سن و سال هنوز نمی توانند و يا ديگر نمی توانند در توليد شرکت 
ۀ آن کاری که خرج کسانی می شود که کار نمی کنند متوقف خواهد شد. اگر به جوامع کنند، هم

ای يافت نمی شود، بديگر سخن هيچ آغازين نظر افکنيم در آنجا هيچ ابزار توليد توليد شده
سرمايۀ ثابتی موجود نيست که ارزشش بايستی در توليد دخيل بوده باشد و در بازتوليدی در 

ً در حدی که توسط ارزشش تعيين می گردد مقياس ثابت می با يستی توسط محصول عينا
جايگزين شده باشد. طبيعت در آنجا وسايل معاش مستقيم را که احتياجی به توليد شدن ندارند در 
دسترس قرار می دهد. به همين دليل هم طبيعت به انسان اوليه که تنها می بايست احتياجات قليلی 

موجود را در توليد جديد استفاده نانه برای اينکه ابزار توليد هنوز  دهدرا ارضاء کند، وقت می 
در کند بلکه برای اينکه در جوار آن کاری که برای بدست آوردن وسايل معاش از قبل موجود 

طبيعت هزينه می کند بتواند محصوالت طبيعی ديگر را به وسايل توليد مثل کمان، چاقوی 
مطابق کامأل اين پروسه نزد انسان اوليه، تنها از نظر مادی،  سنگی، قايق و غيره مبدل نمايد.

ً تبديل اينچنين  است با تبديل مجدد کار اضافه به يک سرمايۀ جديد. در پروسۀ انباشت دائما
ای از کار به سرمايه به وقوع می پيوندد؛ و اين اوضاع که تمام سرمايۀ جديد محصوالت اضافه

و يا ديگر اشکال درآمد، يعنی کالً از کار اضافه می باشد، اين نشأت گرفته از سود، اجارۀ زمين 
تصور غلط را تلقين می کند که تمام ارزش کاال از درآمد سرچشمه می گيرد. اين بازتبديل سود 

کار اضافه، که هميشه به شکل درآمد  تر نشان می دهد که برعکس،به سرمايه در بررسی دقيق 
نه برای نگه داری و بازتوليد ارزش  ،درآمد به مصرف نرسد تا جائيکه بمثابۀ تظاهر می کند،

  .يۀ اضافۀ جديدی بکار برده می شودسرمايۀ قديمی، بلکه جهت تشکيل سرما
تمام مشکل از آنجا منشأ می گيرد که همۀ کار اضافه شدۀ جديد، تا جائيکه ارزشی که می    

د؛ که در اينجا به شکل عمومی به شکل سود پديدار می گردآفريند در دستمزد تحليل نرود، 
ای دربر نداشته و لذا ارزش اضافه ادراک می شود، يعنی ارزشی که برای سرمايه دار هزينه

اين ارزش بمثابۀ ثروتی بدين جهت ای را جبران نمايد. نمی بايستی برای او سرمايۀ گذاشته شده
موجوديت  شکل درآمدشمنظر سرمايه دار منفرد به  از خالصه بطور ودسترس، مازاد و در 

. اما اين ارزش تازه ايجاد شده هم می تواند مولد و هم به شکل انفرادی، يعنی به شکل دارد
سرمايه و يا به صورت درآمد مورد مصرف قرار گيرد. به موجب شکل طبيعی اش بخشی از 

ساالنه  آن می بايستی که به صورت مولد استفاده گردد. لذا اين آشکار است که کار اضافه شدۀ
هم سرمايه و هم درآمد ايجاد می کند؛ اين خود را در پروسۀ انباشت نيز نشان می دهد. آن 

ی شود (مطابق با آن بخشی از کار بخشی از نيروی کار که برای ايجاد سرمايۀ جديد مصرف م
اند غذا بلکه برای ايجاد ابزارهايی که به کمکشان می توکه انسان ابتدايی نه برای تهيۀ  روزانه

محصول کار اضافه در وهلۀ  کل، زيرا که از نظر دورميماندغذا تهيه کند بمصرف می رساند) 
نخست به صورت سود پديدار می گردد؛ تعيينی که در واقع هيچ ارتباطی با خود اين محصول 

ای که به اضافه ندارد، بلکه تنها مربوط است به ارتباط شخصی سرمايه دار با ارزش اضافه
ای که کارگر می آفريند به درآمد و سرمايه تجزيه می ند. در واقع ارزش اضافهجيب می ز



گردد، يعنی به وسايل مصرف و ابزار توليد اضافه. اما سرمايۀ ثابت قديمی اخذ شده از سال قبل 
(صرفنظر از آن بخشی که خسارت ديده و در همان مقياس از بين رفته است، تا آنجائيکه آن 

و اينچنين اختاللهايی در پروسۀ بازتوليد تحت پوشش بيمه قرار  –زتوليد گردد نمی بايستی که با
  می گيرند) از نظر ارزشی از طريق کار جديداً اضافه شده بازتوليد نمی گردد.

ً جذب بازتوليد و جايگزين سرمايۀ     در ضمن ما می بينيم که قسمی از کار جديداً افزوده دائما
دستمزد،  –چند که اين کار جديداً اضافه شده تنها به درآمدها ثابت مصرف شده می شود، هر 

 ازبخش ) يک ١تجزيه می گردد. اما در اينجا از ديده مستور می ماند که  –سود و اجارۀ زمين 
اين محصول کار از کار تازه افزوده شده توليد نشده بلکه سرمايۀ ثابت از قبل موجود و  ارزش

در آن تظاهر می کند به  از ارزشبخش سم از محصول که اين مصرف شده می باشد؛ و لذا آن ق
از بخش ) آن ٢بلکه ابزار توليد اين سرمايۀ ثابت را عيناً جايگزين می کند؛  ،درآمد تبديل نشده

که واقعاً اين کار تازه افزوده شده را نمايندگی می کند بمثابۀ درآمد عيناً به مصرف نمی ارزش 
در قلمرويی ديگر جايگزين می کند، قلمرويی که آن در آنجا به يک بلکه سرمايۀ ثابت را  ،رسد

شکل طبيعی تبديل می گردد و می تواند به عنوان درآمد به مصرف برسد، اما در اينجا نيز 
  منحصراً محصولی از کار جديداً افزوده شده نمی باشد.

ايستی که هر جزء تا جائيکه بازتوليد در يک مقياس بدون تغيير صورت بپذيرد لذا می ب   
ای از سرمايۀ ثابت عيناً توسط جزء جديدی از همان نوع، اگر نه در کميت و شکل مصرف شده

اما الاقل در کارآيی، جايگزين گردد. اگر نيروی بارآور کار ثابت بماند لذا اين جايگزينی طبيعی 
د. اگر نيروی جايگزينی همان ارزشی که سرمايۀ ثابت در شکل قديمی داشت نيز می گردشامل 

ای که همان اجزاء مادی بتوانند با کار کمتری بازتوليد بارآور کار افزايش داشته باشد بگونه
محصول می تواند بخش ثابت را عيناً جايگزين نمايد.  ارزش گردند، در نتيجه بخش کمتری از

ری از مازاد می تواند به صورت سرمايۀ افزوده شدۀ جديد بکار گرفته شود، يا بخش بزرگت
محصول می تواند شکل وسايل مصرفی بخود بگيرد، يا کار اضافه می تواند کاهش پيدا کند. 

اگر بارآوری کار کاهش بيابد، در آن صورت بايد بخش بزرگتری از محصول صرف  ،برعکس
  جايگزينی سرمايۀ قديمی گردد؛ محصول اضافه کاهش پيدا می کند.

رف نظر کرده و تنها شکل گيری ابزار توليد بطور کلی اگر از شکل اقتصادی تاريخاً ويژه ص   
را مد نظر داشته باشيم در آن صورت بازتبديل سود و يا هر شکل ديگری از ارزش اضافه به 
سرمايه نشانۀ تداوم آن اوضاعی می باشد که در آن کارگر عالوه بر مصرف کار برای تهيۀ 

کار مصرف می کند. تبديل سود به سرمايه  ، برای ايجاد ابزار توليد نيزشوسايل مستقيم معاش
چيزی نيست مگر مصرف بخشی از کار افزوده برای ايجاد وسايل توليد اضافۀ جديد. اينکه اين 
روند صورت تبديل سود به سرمايه را به خود می گيرد تنها بدين معنی است که اين سرمايه دار 

که اين کار اضافه نخست می بايست از است و نه کارگر که کار اضافه را در اختيار دارد. اين
ای بگذرد که در آن بمثابۀ درآمد جلوه کند (در حاليکه مثالً نزد انسان ابتدايی مستقيماً به مرحله

ای که هدفش ايجاد ابزار توليد است ظاهر می گردد) صرفاً مبين اين است که شکل کار اضافه
. اما آنچه که در واقعيت به سرمايه اين کار يا محصولش به تصاحب غيرکارگر درآمده است

تبديل می گردد سود به معنی سود نيست. تبديل ارزش اضافه به سود تنها به اين معنی است که 
توسط سرمايه دار به مصرف انفرادی نمی ارزش اضافه و محصول اضافه به عنوان درآمد 

ً به سرمايه تبديل می گردد ارزش است، کار ماديت يافته، يعنی آن  رسند. اما آنچه که واقعا
ً در آن تظاهر می کند يا بعد از آنکه به پول تبديل شد با آن  محصولی که اين ارزش مستقيما
مبادله می گردد. و حتی هنگامی که سود دوباره به سرمايه تبديل می گردد اين شکل معين از 



رزش اضافه ارزش اضافه، يعنی سود، نيست که منشأ سرمايۀ جديد است. تحت اين پروسه ا
صرفاً از شکلی به شکل ديگر مبدل می گردد. اما اين تغيير شکل نيست که آنرا سرمايه می کند. 

. اما اينکه ارزش کاال پرداخت که اکنون بمثابۀ سرمايه عمل می کنند هستند اين کاال و ارزش آن
بی يت يابه هيچ وجه ربطی به ماد –و تنها از اين طريق ارزش اضافه می شود  – است نشده

  کار، يعنی به خود ارزش، ندارد.
کاالهايی که سرمايۀ ثابت را  گفته ميشود که کج فهمی به اشکال متفاوتی بيان می شود. مثالً    

و يا  تشکيل می دهند همچنين شامل عناصری از دستمزد، سود و اجارۀ زمين نيز می باشند.
ی سرمايه است، پس تمام اينها روابط اينکه آنچه که از سويی برای يکی درآمد است برای ديگر

است که سود را برای او  از ارزشبخش ذهنی ای بيش نيستند. بدين گونه نخ ريسنده شامل يک 
نمايندگی می کند. اگر بافنده نخ او را بخرد در نتيجه او سود ريسنده را تحقق می بخشد، اما 

  .تنها بخشی از سرمايۀ ثابت او می باشدبرای خود او اين نخ 
سوای آنچه که ما قبالً در مورد رابطۀ بين درآمد و سرمايه بيان کرديم، نکات زير می بايست    

متذکر شوند: آنچه که از نظر ارزشی به همراه نخ تشکيل دهندۀ سرمايۀ بافنده می باشد، ارزش 
ت نخ است. اينکه اجزاء اين ارزش چگونه به سرمايه و درآمد، به عبارتی ديگر به کار پرداخ

شده و پرداخت نشده برای خود ريسنده تقسيم می گردند، برای تعيين ارزش خود کاال کامالً بی 
اهميت است (صرف نظر از تعديالت ناشی از سود ميانگين). در پس زمينۀ اين همواره اين 
ً از  تصور نهفته است که سود، يا کالً ارزش اضافه، مازادی است بر ارزش کاال که صرفا

اضافه، تقلب متقابل و يا منفعت فروش بدست می آيد. هنگامی که قيمت توليد و يا طريق بهايی 
کاال که برای فروشندۀ کاال حکم  ارزش حتی ارزش کاال پرداخت گردد، در نتيجه آن جزء از

  شده است. البته در اينجا به قيمتهای انحصاری اشاره نشده است.درآمد را دارد نيز پرداخت 
ً اينکه اي    ن کامالً درست است که اجزاء کااليی که سرمايۀ ثابت را تشکيل می دهند، دوما

تقليل داده شوند که برای  از ارزشی يبخشهاهمانند تمام ارزشهای کااليی ديگر، می توانند به 
توليدکنندگان و صاحبان ابزار توليد به دستمزد، سود و اجارۀ زمين تجزيه گردند. اين فقط بيان 

ً مقياسی است برای مقدار کار سرمايه دارانۀ ا ين حقيقت است که هر ارزش کااليی صرفا
به اثبات رسيد که اين به هيچ وجه  Iاجتماعاً الزمی که در کاال موجود است. اما اين قبالً در جلد 

د به بخشهای مجزايی تفکيک گشته نای بتوانمانع از آن نيست که محصوالت کااليی هر سرمايه
سرمايۀ ثابت، دومی بخش سرمايۀ متغيير و سومی صرفاً ارزش اضافه  که يکی منحصراً بخش

  را نمايندگی کنند.
  } نظر بسياری ديگر را بيان می کند وقتيکه می گويد:Storchاستورچ {

محصوالت قابل فروشی که درآمد ملی را تشکيل می دهند می بايستی که در اقتصاد سياسی به «
در رابطه با افراد به عنوان ارزش و در ارتباط با ملت ند: دو گونۀ متفاوت مورد نظر قرار گير

همچون محصول، زيرا که درآمد يک ملت مانند درآمد يک فرد بر حسب ارزش آن محاسبه نمی 
گردد، بلکه بر حسب سودمندی آن، بر حسب احتياجاتی که می تواند ارضاء نمايد مورد بررسی 

  ).١٩ص ،  یمالحظاتب در مورد درآمد مل»(قرار می گيرد.
نخست اينکه در نظر گرفتن ملتی که شيوۀ توليدش مبتنی بر ارزش بوده و در ضمن به شيوۀ    

سرمايه داری سازمان يافته و همچون ارگانيسمی منسجم تنها برای ارضاء احتياجات ملی کار 
  می کند، يک انتزاع غلط است.

داری، اما با حفظ توليد اجتماعی، در ثانی تعيين ارزش پس از انحالل شيوۀ توليد سرمايه    
هنوز در اين معنی غالب خواهد بود که تنظيم زمان کار و تقسيم کار اجتماعی در بين گروههای 



مختلف توليدی و سرانجام کار دفترداری همۀ اينها بيشتر از هر زمان ديگری اهميت پيدا خواهد 
 کرد.
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