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  اضافیارزش تئوري هاي 

  کارل مارکس

  ترجمه علیرضا ثقفی

  

بخش اول

  سر جیمز استوارت

تقسیم کار بین سود از خود بیگانه شده و افزایش مثبت ثروت)(

شد و معنی آن فروش  و صرفا از طریق مبادله توضیح داده می –عبارت بود از سود در شکل سود –ارزش اضافه ها قبل از فیزیوکرات

سر جیمز استوارت به طور کلی فراتر از این محدودیت نظري نرفت؛ او باید به عنوان فردي که التر از ارزش آن بود.کاال به قیمتی با

گویم: در شکل علمی. استوارت داراي این توهم نیست که  آن را در شکل علمی بازتولید کرده است در نظر گرفته شود. من می

ه از فروش کاالها به باالتر از قیمت خود به دست آورده است. او بین سود مثبت و ارزش اضافی متعلق به فرد سرمایه داري است ک

سود نسبی تمایز قائل است و چنین می گوید: 

آید و محصول تورم یا  نتیجه افزایش نیروي کار، صنعت یا از زیرکی به دست میکند؛ این سود مثبت در سود مثبت، چیزي از کسی کم نمی“

ي مختلف  ها رساند؛ این سود نسبی نوسانی از باالنس ثروت بین بخش چیزي است که به کسی ضرر می سود نسبیست ...اضافه شدن عام کاال

که بعضا نسبی و  …ترکیب به سادگی قابل درك است؛ این وضعیت ویژه سود استکند ... است اما هیچ چیزي را به سهم عمومی اضافه نمی

از کارهاي سر جیمز  1(اصول اقتصاد سیاسی جلد ”هر دو بخش ممکن است به طور جداگانه در یک تبادل وجود داشته باشد.…بعضا مثبت است

)276تا  275صفحات چاپ شده، 1850جلد در لندن در سال  6استوارت و دیگران. این کتاب به وسیله ژنرال سر جیمز استوارت پسر، ویرایش شد هو در

آید؟ استوارت  چگونه این سود از این چیزها به وجود می”. آید شدن نیروي کار، صنعت و زیرکی به وجود می از اضافه“مثبتسود 

است، ” و شرایط عام کاالها“کند. بررسی بیشتري که تاثیر این سود مربوط به زیرکی و تورم  هیچ تالشی براي پاسخ به آن نمی

چیزي به جز توده عظیمی از ارزش مصرفی را مد نظر ندارد که در نتیجه  دهنده آن است که استوارت با بیان این مطلب، نشان

داري متفاوت است به طوري که  کند که این سود مثبت از سود سرمایه آید. او فکر می گسترش قدرت تولید نیروي کار به وجود می

  :گوید شود. او می بعدي او تایید میهمواره مستلزم یک افزایش در ارزش مبادله است. این تفسیر به طور کامل با توضیحات 



ارزش واقعی کاال و سود جدا شده از  …در مورد قیمت کاالها من دو چیز را به عنوان واقعیت موجود و کامال مختلف از یکدیگر در نظر دارم“

)244(صفحه” آن.

ست و دومی  ها اند: اولی ارزش واقعی آن است که به طور کامل از یکدیگر متفاوتبدین ترتیب قیمت کاالها شامل دو چیز اساسی 

  سود بیگانه شده، سود به دست آمده در جریان انتقال آن به شخص دیگر، یعنی فروش.

به دست ارزند.  آید که بیشتر از ارزش واقعیشان می یی به دست می ها این سود ِحاصل از بیگانگی همچنین از قیمت کاالاا221ا

آوردن از یک طرف همواره با از دست دادن آن از طرف دیگر همراه است، در نتیجه هیچ افزایشی در ثروت عمومی به وجود 

یک حرکت نوسانی از باالنس ثروت بین “آید. در نتیجه، سود که همان ارزش اضافی است نسبی است و خودش را از درون  نمی

کند. هر  دهد، رد می را که ارزش اضافه را بدین ترتیب توضیح می اي  توارت خودش ایدهاسآورد. به وجود می” هاي مختلف بخش

داند، با این حال به  اهمیت می ، طبیعت و خود ارزش اضافی را کم”ي مختلف ها نوسان باالنس ثروت بین بخش” چند تئوري او 

دهد. ظیر سود، منفعت و اجاره، اهمیت میي مختلف ن ها تقسیم ارزش اضافی در میان طبقات مختلف و در مورد مقوله

:دهد کند و آن را چنین توضیح می و سود بیگانه شده محدود می” سود نسبی“دار را به  استوارت تمام سود افراد سرمایه

گیرد، در یک روز، یک هفته یا یک ماه  میانگین یک کارگر از کشور به طور عام صورت میکاري که روي “ کمیت “ارزش واقعی به وسیله “

ابزار متعلق به حرفه او ]…ي شخصی او و[ ها شود. ثانیا: ارزش زندگی فرد کارگر و ضرورت هزینه چه براي جایگزین کردن خواسته محاسبه می

این سه موردي که شناخته ).” 245تا  244صفحات  همان منبع” (…ارزش مواد …” سوما:“ …که باید به طور میانگین در نظر گرفته شود

کند. این قیمت نباید کمتر از میزان این سه مورد باشد بدین ترتیب این ارزش واقعی است. آن چه که  شده است قیمت محصول را مشخص می

تقاضا خواهد بود و نوسان قیمت بر مبناي وضعیت محیط اطراف ] این مساله متناسب با …برتر از آن است، سود کارخانه است. بدین ترتیب [

] حیات خود را تنظیم …صنایع [ …وري محصوالت است و ظهور ضرورت تقاضاي زیاد، افزایش بهره)” 245صفحه  همان منبع” (است

  )246صفحه  همان منبع“(یابند.  کنند و بر مبناي سود معینی گسترش می می

همواره سود نسبی است، همواره سود بیگانه شده است، همواره از میان  "تولیدکننده"دار منفرد مشخص است که سود ِسرمایه

آید و همچنین از فروش ِبیش از ارزششان. بدین ترتیب اگر همه کاالها به  افزایش قیمت کاالها بیش از ارزش واقعیشان به وجود می

وجود نخواهد داشت.ارزش خودشان فروخته شوند هیچ گونه سودي 

چگونه سودها در ارزش اولیه جاي “دهد:  استوارت یک بخش مخصوص را در این باره نوشته است؛ او به تفصیل چنین توضیح می

  )11صفحه  3همان منبع جلد ” (کنند. خود را پیدا می

ها بیش از ارزششان و به وجود کند. بر طبق نظریه او فروش کاال استوارت از یک طرف پذیرش سیستم پولی و تجاري را رد می

اش  از طرف دیگر او به این نظریه 1شود که در حقیقت افزایش مثبت ثروت است.  آمدن سود از آن، باعث ایجاد ارزش اضافه می

(ارزش اا سودي است بیش از الینه شدن 222ا این اضافه قیمت بیش از ارزش، اکند که سود سرمایه منفرد چیزي نیست ام اکتفا می

شود  بر مبناي نظر او این سود تنها نسبی است. گرفتن از یک طرف منجر به کم شدن از طرف دیگر می. اضافه ناشی از کار. توضیح مترجم)

  ” مختلف نیست. ي ها نوسان باالنس ثروت بین بخش” و در نتیجه حرکت آن هیچ چیز بیش از

                                               
مبادلھ با کشورھای دیگر مورد این سود چنین تصور می کردند کھ درون یک کشور بوجود نمی آید بلکھ تنھا درران نظریھ مالی درحتا طرفدا-١

این ارزش شکل پول را دارد. (طال وجواھر) و ]کھ در نظر می گرفت کھ[ماندند. است کھ در این مورد بھ ھمان تفکر مرکانتیلیستی باقی می
  ترتیب در شکل باالنس تجارت ظاھر می شود، کھ خود را در شکل پولی نشان می دھد.ارزش اضافھ بھ این



  دهد. از سیستم تجاري و مالی می اي  در این قسمت استوارت بیان عاقالنه

دهد چگونه در شرایط تولید، پروسه جدایی بین مالکیت یک طبقه معین و نیروي  خدمت او به تئوري سرمایه این است که نشان می

ارد، بدون آن که به طور مستقیم پیدایش آن را بیان کند. هم د ) او توجه زیادي به این پیدایش سرمایه 13آید.( کار به وجود می

دهد؛ و  بیند. او پروسه مخصوص کشاورزي را نیز مورد بررسی قرار می چنین او این مساله را به عنوان شرایط ایجاد صنایع بزرگ می

ي  ها آیند. در نوشته به وجود میکند که محصوالت صنعتی تنها از درون پروسه جدایی در کشاورزي  هم چنین به درستی توجه می

شود. آدام اسمیت این پروسه جدایی به صورت امري که قبال کامل شده در نظر گرفته می

و تحقیق در باره  1766هاي شکل گیري و توزیع ثروت]در در  در لندن توسط آدام اسمیت نوشته شده، نوشته تورگت [بازتاب 1767(کتاب استوارت در سال 

  ) نوشته شده است. 1775ش ثروت ملل توسط آدام اسمیت در ي طبیعت و ارز

  2بخش

  ها فیزیوکرات

. تبدیل تحقیق در باره اصل ارزش اضافی از حوزه گردش به حوزه تولید مستقیم. در نظر گرفتن اجاره به عنوان 1[

  ]بنیان ارزش اضافی

را تبدیل به پدر واقعی اقتصاد سیاسی  ها ست. این خدمتی است که آن ها فیزیوکراتتحلیل سرمایه در دوران بورژوازي کار اساسی 

مدرن کرده است. در درجه اول تحلیل اجزاء مادي مختلف به طوري که سرمایه، به وجود آمده و سپس خود ِسرمایه در جریان 

یشان در باره این اشکال مادي موجود، سرزنش کرد. در  اه ي موفقیت را با همه ها توان فکر فیزیوکرات شود. نمی کار حل می ي پروسه

دیدند، آن گونه که  همانند سرمایه که آنها آن را در شکل جدا از شرایط اجتماعی می–نظیر ابزار، مواد خام و غیره -مورد مسایلی

روسه کار به طور عام و مستقل از شکل یی از پ ها بنیان ها داري خود را نشان می دهد؛ در یک کلمه در شکلی که آن در تولید سرمایه

اَشکال  ها داري تولید، شکل ذاتی و طبیعی تولید است. براي فیزیوکرات و بدین ترتیب، شکل سرمایه –شان هستند  اجتماعی

ند این شوند. این مساله مربوط به درك آگاهانه آنان بود که معتقد بود بورژوازي تولید ضرورتا به عنوان اَشکال طبیعی ظاهر می

آیند، اَشکالی که مستقل  هاي فیزیولوژیکی جامعه است: همان گونه که اَشکال از بنیان طبیعی خود تولید به وجود می اَشکال، شکل

و غیره هستند. ها از خواست افراد و سیاست

عی به عنوان یک قانون اینها قوانین مادي هستند مشکل تنها مربوط به آن است که قوانین مادي معین یک مرحله تاریخ اجتما

مطلق حاکم پذیرفته شده است که در تمام اَشکال جامعه همان است. عالوه بر آن چنین تحلیلی که اساس مادي دارد و بر طبق آن 

گذاري کردند که  اَشکالی را پایه ها دهد. فیزیوکرات سرمایه در درون پروسه کار به وجود آمده، آنان را در وضعیت خاصی قرار می

ي دیگري به آن دادند) و به طور  ها در آن زمان نام ها گیرد (سرمایه ثابت، سرمایه متغیر، هر چند آن مایه در گردش به خود میسر

  )14عام رابطه بین پروسه گردش و پروسه بازتولید سرمایه. ما به این بخش در قسمت گردش باز خواهیم گشت. (

را به ارث برده است. در این رابطه خدمت او محدود به مشخص کردن  ها زیوکراتدر این دو مساله اصلی آدام اسمیت میراث فی

در  ها دهد. همان مقوالتی که فیزیوکرات ي ثابتی که او به مقوالت متمایز می ها مقوالت انتزاعی است براي ترکیب بزرگتري از نام

  را به وجود آورده بودند. ها تحلیلشان آن



متعلق به  کاالئیاست که  نیروي کارداري به طور عام  ) اساس گسترش تولید سرمایه15ته دیدیم (هم چنان که در گذشاا223ا

کارگران است، در برابر شرایط کار، به عنوان کاالهایی که در شکل سرمایه هستند و به طور مستقل از کار کارگران وجود دارند. 

اهمیت زیادي برخوردار است. این ارزش معادل زمان کاري است که براي تولید وسائل تعیین ارزش نیروي کار، به عنوان یک کاال از 

ضروري زندگی براي بازتولید نیروي کار است یا قیمت وسائل ضروري زندگی براي باقی ماندن کارگر به عنوان یک کارگر. این 

–آورد، قابل مشاهده است روي کار به وجود میمساله تنها بر این پایه است که اختالف میان ارزش نیروي کار و ارزشی که نی

  اختالفی که در کاالهاي دیگر وجود ندارد.

داري است، عبارت است از تصور ارزش نیروي کار به  اش تحلیل تولید سرمایه بدین ترتیب بنیان اقتصاد سیاسی مدرن که وظیفه

  د پراتیکی در هر مورد خاص است. همان گونه که در حقیقت موجو –عنوان ام مشخص، به عنوان میزان معین

گذاري  اند که این مساله را پایه قادر شده ها دهد. آن را تشکیل می ها به طور دقیق محور اساسی تئوري فیزیوکرات حداقل دستمزد

د را به کنند. هرچند که نتوانستند طبیعت خود ارزش را بشناسند. زیرا این ارزش نیروي کار در قیمت ضرروي وسائل زندگی، خو

عنوان حداقل معینی از ارزش مصرف نشان داده است. در نتیجه بدون قرار گرفتن در یک مسیر روشن به عنوان طبیعت ارزش، 

به عنوان مسئله با ارزشی در  ها اند ارزش نیروي کار را درك کنند. بدین ترتیب ضروري بود که این امر در تحقیقات آن توانسته ها آن

در مورد در نظر گرفتن حداقل دستمزد به عنوان موضوع غیرقابل تغییر دچار اشتباه  ها الوه بر آ،ن اگر آننظر گرفته شود. ع

از توسعه تاریخی، چیزي  اي  به طور کامل به وسیله طبیعت معین شده و نه آن که به وسیله مرحله ها چیزي که در نظر آن –اند شده

را تحت تاثیر قرار  ها این مساله به هیچ وجه صحت نتایج آن –ام به جلو استکه به خودي خود موضوع مهمی براي گذاشتن گ

آورد به طور کلی، به ارزشی که خواه بیشتر یا کمتر  دهد. همان گونه که اختالف بین ارزش نیروي کار و ارزشی که به وجود می نمی

  در نظر گرفته شود، بستگی ندارد.

ارزش اضافی از حوزه گردش، به حوزه مستقیم تولید تسري دادند و بدین ترتیب بنیانی را تحقیقاتشان را به اساس  ها فیزیوکرات

  گذاري کردند. داري پایه براي تحلیل تولید سرمایه

مولد است و این که کار موجد ارزش اضافی است. بدین  ،گذاري کردند که تنها کار کامال به درستی، این اصل اساسی را پایه ها آن

بنابراین ارزش مواد خام و سایر آورد. ر جریان تولید ارزشی بیشتر از آن چه که ارزش مصرف آن است،  به وجود میترتیب کار د

آید در حالی که ارزش نیروي کار برابر حداقل دستمزد است. این ارزش اضافی به طور مشخص تنها  مواد مصرف شده به دست می

دار بیشتر و باالتر از معادل کاري که در برابر آن دستمزد  وي کار آن را به سرمایهایجاد شده از افزودگی کار است که دارنده نیر

  دریافت کرده، ارائه داده است.

هنوز ارزش را به طور کلی به اصول ساده خود تعبیر نکرده  ها ارائه نشده، زیرا آن ها اما این مساله به این شکل توسط فیزیوکرات

  تند از کمیت نیروي کار یا زمان کار.که عبار اي  اصول ساده –بودند

از طبیعت ارزش است دیدگاهی که نوع معینی از  ها در توضیح این مساله، ضرورتا تحت تاثیر دیدگاه عمومی آن ها اا شیوه آن224ا

ختلفی از اشیاء زمین طبیعت و انواع م –فعالیت جامعه موجود انسانی را (کار) در نظر ندارد اما از اشیاء مادي ترکیب یافته است

  مادي.



که عبارت است از ارزش اضافی ایجاد شده به وسیله خرید نیروي  –اختالف بین ارزش نیروي کار و ارزش ایجاد شده به وسیله آن

شود، در تمام  تر ظاهر می تر و مسلم به طور کامال محسوسی مشخص –کننده آن نیروي کار تامین شده است کاري که براي مصرف

ي اولیه تولید. مجموعه وسائل معیشتی که نیروي کار از یک سال تا سال دیگر خریداري  ها تولید، در کشاورزي و شاخهي  ها شاخه

کند. در کارگاه، به طور عام  خرد کمتر از مجموع وسائل معیشتی است که او تولید می کند یا تمام مواد الزم زندگی که می می

کند یا آن که ارزشی اضافه تر از وسائل اعاشه اش به وجود  وسائل اعاشه را تولید میرسد که کارگر مرد  مستقیما به نظر نمی

شود و تبدیل ارزش به طور کلی  گذرد در حالی که اعمال متنوعی از گردش انجام می آورد. پروسه از درون خرید و فروش می می

دهد که به  در افزایش ارزش مصرفی نشان میبراي درك آن ضروري است. در کشاورزي این مساله خودش را به طور مستقیم 

توان بدون آن که  شود و بدین ترتیب می صورت ارزش مصرف تولید شده است که این ارزش به وسیله صاحب کار خریداري می

 تحلیلی از ارزش به طور عام داشت این امر را روشن کرد و بدون درك روشنی از طبیعت ارزش، به آن پرداخت. این هنگامی است

شود. بدین ترتیب براي  یابد و سپس به طور عام به مواد ضروري براي زندگی تبدیل می که ارزش به ارزش مصرف کاهش می

کند و اجاره تنها شکل اضافه  فقط کار کشاورزي، کار مولد است زیرا این تنها کاري است که ایجاد ارزش اضافی می ها فیزیوکرات

دهد او فقط آن را از شکلی به شکل دیگر  گر در صنعت مواد الزم براي اعاشه را افزایش نمی عتشناسند. صن می ها ارزش است که آن

مواد کشاورزي است. این مساله درست است که  ها از نظر فیزیوکرات –مجموعه مواد مورد نیاز براي اعاشه –دهد. مواد تغییر می

ي تولید شده از کار خودش: از  ها ه از طریق کار ِخود بلکه از طریق ارزشکند اما ن نیروي کار ارزش را به مواد الزم زندگی اضافه می

کند که برابر است با حداقل دستمزدي که از کشاورزي دریافت  که او در جریان کارش مصرف می اي  طریق مجموعه وسائل اعاشه

ل اضافه ارزشی که کار کشاورزي را از کار شود، شک کند. زیرا کار کشاورزي به عنوان تنها نیروي کار مولد در نظر گرفته می می

  شود. کند، یعنی اجاره، به عنوان تنها شکل ارزش اضافی در نظر گرفته می صنعتی جدا می

تواند وجود داشته باشد. سود  نمی ها سرمایه به معنی واقعی، که اجاره تنها شاخه اي از آن است، براي فیزیوکرات سودبدین ترتیب 

داران به عنوان درآمد  شود و سرمایه هاي باالتري است که به وسیله صاحبان زمین پرداخت می نوعی از دستمزدتنها  ها براي آن

شود که همانند حداقل دستمزد کارگر ِعادي است)؛ این  کنند (و بدین ترتیب وارد هزینه تولید به همان ترتیبی می مصرف می

داري که همان صنعتگر است، مصرفی است که مولد  شود، سرمایه دار می رمایههاي مصرفی س افزایش ارزش مواد خام که وارد هزینه

  تولید است، که مواد خام را به تولید جدید تبدیل کرده است.

یی  ها مطرح شد، فیزیوکرات ها به وسیله بخشی از فیزیوکرات–شاخه دیگري از  منفعت  –در انتها ارزش اضافی در شکل سود پول

- 1727اقتصاددان فرانسوي TORGOTدانستند. از طرف دیگر تورگات ( ر، که آن را رباخواري و مخالف طبیعت میهمانند میرابوي پی

بخرد تواند زمین را  دار می آورد که پول سرمایه ) توجیه این حرکت را از طریق واقعیتی به دست می.ممدیر اقتصادي لویی پانزدهم 1781

دهد که ارزش اضافی را به دست آورد. همان گونه که  اش به او این اجازه را می ي پولی و این اجاره است، و بدین ترتیب سرمایه

تواند آن سود را کسب کند، اگر آن سرمایه را تبدیل به مالکیت زمین کند. بدین ترتیب مفهوم قضیه آن است که منفعت ارزش  می

دهد که چرا بخشی از ارزش اضافی به  و هم چنین ارزش اضافی تولید نکرده است؛ این تنها توضیح می جدیدي ایجاد نکرده است

کند، درست همان گونه که در  داران به شکل منفعت پیدا می شود و راه خود را به سمت پول سرمایه وسیله صاحبان زمین کسب می

برد و در شکل  از این ارزش اضافی به سمت سرمایه صنعتی راه می چرا یک بخشاا225ي دیگر توضیح داده شده است ا ها زمینه

کند. شکل  زیرا نیروي کار کشاورزي تنها کار مولد است. تنها کاري است که ارزش اضافی تولید میدهد. سود خود را نشان می

عام ارزش اضافی است. سود کند، شکل  ي دیگر کار، مانند اجاره جدا می ها ارزش اضافی که کار کشاورزي را از تمام شاخه

)interest) صنعتی و منفعت (profitکنند، و سهم معینی از دستان  )، صرفا مقوالت مختلفی هستند که اجاره را تقسیم می

شود. این نظریه مستقیما مخالف نظري است که اقتصاددانان بعدي که با آدام  صاحبان زمین به دستان سایر طبقات منتقل می



گیرند که ارزش اضافی است و اساسا  مستقیما سود صنعتی را به شکلی در نظر می ها اند. زیرا آن شوند، بیان کردهاسمیت شروع می

منفعت و اجاره را  ها آن –بنابراین به عنوان شکل عام اساسی ارزش اضافیبه سرمایه اختصاص دارد و شکلی است از ارزش اضافی.

 ها شود و آن صنعتی میان طبقات مختلف تقسیم می dگیرند، چیزي که به وسیله سرمایهبه عنوان فرع بر سود صنعتی در نظر می

  کنند. مشترکا ارزش اضافی را تصاحب می

توان گفت که نیروي کار کشاورزي نیروي کاري است که ایجاد ارزش اضافی به شکل  می –گفته شد عالوه بر دالیلی که قبال 

شماري از مسائل قابل توجه دیگري وجود دارد که نقطه نظر  —پروسه گردش آن است.  شود و جداي از ملموس در آن ظاهر می

  دهد. را توضیح می ها فیزیوکرات

شود و به عنوان شکلی از ارزش اضافی است که در  اول، به این خاطر که اجاره کشاورزي به عنوان سومین عامل اصلی ظاهر می

(منفعت) است تقالی دارد، این ارزش اضافی بوده است که فراتر و باالتر از ارزش اضافیشود، یا آنکه صرفا جنبه ان صنعت یافت نمی

شود. آن طور که کارل آرانت  اي است که به نیروي دوم تبدیل می ترین شکل ارزش اضافی است، ارزش اضافی ترین و واضح و محتمل

ارزش به “این است که “ منظور از کشاورزي“گوید:  ) می462-461صفحه  1845نو سال ها چاپاقتصاددان مهم در کتاب کار طبیعت (

شود؛ ارزشی که فراتر از آن چیزي است که کار و سرمایه به کار  شود چیزي که در صنعت و تجارت دیده نمی وسیله اجاره از زمین ایجاد می

  “گرفته شده را به طور کامل جایگزین کند

ي  تواند در یک مطالعه اند، می به درستی آن را انجام داده ها ن طور که فیزیوکراتآ –دوم: کنار گذاردن تجارت خارجی از محاسبه 

مشغول به کار  ها و سایر مکان ها مشخص است که شماري از کارگران صنعتی در کارگاه -انتزاعی از جامعه بورژوازي انجام گیرد. 

به وسیله انبوهی از  –کند را نامگذاري می ها ر که استوارت آنآن طو”مردان آزاد“–هستند و به طور کامل از کشاورزي جدا هستند

  کند. اش تولید می را فراتر از مصرف شخصی ها شوند که کارگر مزرعه آن تولیدات کشاورزي تغذیه می

اند باید کامال به وسیله نیروهاي تولیدي کشاورزي اندازه  ماندهمشخص است که نسبت تعدادي از آن اشخاص که بدون کار کشاورزي باقی “

  )160-159، صفحه 1831(ریچارد جان در کتاب تقسیم ثروت، لندن ” گرفته شوند

) نه فقط در 16دهد (در این باره نگاه کنید به یادداشت قبلی  بنا بر این کار کشاورزي براي ارزش اضافی پایه طبیعی را تشکیل می

ایجاد  ها ي مستقل دیگر کار و همچنین براي ارزش اضافی که به وسیله آن شاخه ها ش بلکه هم چنین براي تمام شاخهحوزه خود

شود. مشخص است که در اینجا باید به ایجادکنندگان ارزش اضافی توجه شود. به همان گونه که وجود ارزش، به صورت کار  می

  یش. ها گیري شود و نه کار انتزاعی با اندازه میمشخص و زمان کار به طور معین در نظر گرفته 

سوم: تمام ارزش اضافی، نه فقط نسبی بلکه مطلق، وابسته به نیروي کار تولیدي معین است. اگر تولید نیروي کار به آن اا226ا

بیشتر از مقدار  از گسترش برسد که یک کارگر در زمان کار مشخص به اندازه وسائل زندگی خودش کار کند نه اي  چنان مرحله

الزمی که براي زنده ماندش ضروري است، در این صورت هیچ ارزش اضافی وجود نخواهد داشت و هیچ اختالفی به طور کلی بین 

آید. امکان کار اضافی و هم چنین ایجاد ارزش اضافی در جریان تولید به  کند بوجود نمی ارزش نیروي کار و ارزشی که ایجاد می

تواند چیزي بیش  آورد و می آید. شرائط تولید کار امکان ایجاد ارزشی بیشتر از نیروي کار را فراهم می به وجود میوسیله نیروي کار 

از نیازهاي نیروي کار که در جریان زندگی به آن احتیاج دارد، تولید کند و در حقیقت این تولید است که سطحی از تولید را به 

این  –به همان گونه که ما در قسمت دوم مشاهده کردیم –نقطه آغاز باشد، و باید اول باشد زمینه تواند پیش آورد که می وجود می

تولید ارزش اضافی ظهور خودش را در کار کشاورزي نشان داده است. بدین ترتیب ظهور آن به عنوان هدیه طبیعت است یعنی 



 –ن وسیعی از همکاري نیروهاي طبیعی وجود داردنیروي مولد طبیعت است. بدین ترتیب در کشاورزي از خیلی وقت پیش میزا

وري از  کشی از نیروهاي طبیعت است که به طور اتوماتیک انجام گرفته است. این بهره افزایش نیروي کار بشر از درون کاربرد و بهره

ند. مرحله معینی در نیروي طبیعت در سطح وسیعی در مانوفاکتورها ظاهر شدند و تنها با گسترش صنایع بزرگ خود را نشان داد

یی براي گسترش سرمایه است. هنگام  ها گسترش کشاورزي خواه در یک کشور مفروض و یا در کشوري دیگر، ایجادکننده پایه

این مساله را در  –پرداز برجسته فیزیوکرات یک نظریه –شود (بوچانان  رسیدن به این نقطه، ارزش اضافی مطلق با نسبی منطبق می

کند نشان دهد که گسترش کشاورزي منجر به ظهور شهرهاي صنعتی مدرن  کند. آنجا که سعی می اسمیت بیان می مقابل نظر آدام

  شد.)

ست که آنها را به این مساله کشانده است که ارزش و ارزش اضافی ناشی از  ها چهارم: بدین ترتیب شرایط خاص و مهم فیزیوکرات

(طرفداران  ها و مونیتاري ها ضرورتا با مقابله با مرکانتلیست ها ولید است. آنگردش و دست به دست شدن نیست بلکه ناشی از ت

توانست به طور کامل جدا از گردش و مستقل از  حاکمیت پول، م) نظراتشان را آغاز کردند و این تقابل را با آن شاخه تولید که می

پیش زمینه مبادله نه تنها بین انسان و انسان بود بلکه مبادله  آن در نظر گرفته شود و هم چنین از مبادله جدا باشد که این نظرات

  گرفت.  بین انسان و طبیعت را نیز در بر می

  ]: پوسته فئودالی سیستم و محتواي بورژوازي؛ دوگانگی ارزش اضافی ها . تضاد در سیستم فیزیوکرات[2

اولین سیستمی بود که تولید  ها قیقت سیستم فیزیوکرتشود. در ح مشاهده می ها بدین ترتیب تضادهایی در سیستم فیزیوکرات

داري چگونه سرمایه  شود و این که در درون سرمایه داري را تحلیل کرد و بیانگر شرایطی است که سرمایه در آن تولید می سرمایه

ولید بورژازي سیستم فئودالی داند. از طرف دیگر این وضعیت بازت شود و آن را به عنوان قوانین طبیعی درونی تولید می تولید می

کند؛ و در فضاهاي صنعتی که در درون آن سرمایه براي اولین با مستقالنه  است و شرایط حاکمیت مالکیت زمین را بازسازي می

را به عنوان زوائد صرف کشاورزي در نظر  ها نمایاند و آن ي غیرتولیدي نیروي کار می ها گسترش یافته است، به عنوان شاخه

وجود زمین، شرط آغازین نیروي کار به عنوان یک  –یرد. اولین شرط براي گسترش سرمایه، جدایی مالکیت زمین از کار است گ می

صاحبان  ها نیروي مستقل است که باالجبار در اختیار طبقه ي جدا از آن است و در مقابل نیروي کار است. بدین ترتیب فیزیوکرات

دهند. فئودالیسم از نقطه نظر  گیرند که ارزش اضافی را به خود اختصاص می زمین در نظر میداران  زمین را به عنوان سرمایه

کند به  از تولید انجام وظیفه می اي  شود؛ کشاورزي به عنوان شاخه داري به تصویر کشیده شده و توضیح داده می تولید ِسرمایه

شود. در عین حال فئودالیسم  به صورت وسیعی ظاهر می –است که عبارت از تولید ِارزش اضافی –داري طوري که تولید ِسرمایه

  دهد. سازنده بورژوازي است و جامعه بورژوازي صورت ظاهر فئودالیسم را ارائه می

را در میان اشراف فریب داد، کسانی همانند میرابوي پیر بوالهوس و  (QUESNY)این صورت ظاهر، طرفداران دکتر کاسنی

درهم آمیختگی کامال از بین رفت و  (TURGOT)اا به خصوص تورگت227اها پدرساالر. در میان نمایندگان بعدي فیزیوکرات

داري جدیدي نشان داد که در چارچوب جامعه فئودالی حاکم شده است. بدین  سیستم فیزیوکراتیک خود را به عنوان جامعه سرمایه

کرد. نقطه آغازین  که راه خود را از شیوه فئودالی کامال جدا می اي به وجود آمد  ي در دورهترتیب این هماهنگی در جامعه بورژواز

این وضعیت در فرانسه بود در کشوري که کشاورزي در آن مسلط بود و نه در انگلستان که صنایع، تجارت و دریانوردي در آن 

آورد. تولید کاال تنها  در حقیقت این کشور ارزش به وجود میمسلط بود. در کشور اخیر به طور طبیعی توجه به گردش معطوف بود، 

گیرد که کار اجتماعی عمومی، به صورت پول، ظاهر شود. بدین ترتیب همان گونه که مشخص است مساله مربوط  زمانی صورت می

  شود بلکه به میزان ارزش مربوط است. به شکل ارزش نمی



همان چیزي است که نظر را  –است از سود نسبی که استوارت آن را توصیف کرد که عبارت  –و افزایش ارزش، سود سلب مالکیت

کند. اما اگر ارزش اضافی در خود فضاي تولید ایجاد شود، ضروري است که قبل از هر چیز به آن شاخه تولیدي بپردازیم  جلب می

کشاورزي است. بدین ترتیب پیشگامی در گذاري شده است، که همان  که ارزش اضافی به طور مستقالنه بر روي گردش آن پایه

ي قدیمی  ها به صورت اَشکال پراکنده در نوشته ها ي مربوط به این فیزیوکرات ها کشورهایی است که در کشاورزي حاکم هستند. ایده

در خود فرانسه است. اما ) BOISGUILLEBERTي بوزگالبرت ( ها ریزي شده، که بخشی براي مثال در نوشته ارائه دادند پایه ها که آن

  یشان در یک دوره ساخت سیستم فیزیوکراتیک، گسترش یافت. ها بودند که ایده هایی این تنها فیزیوکرات

بازتولیدي بیش از این نیازهاي ضروري، افزایشی   2نیروي کار کشاورزي به خاطر نیازهاي ضروري وابسته به حداقل دستمزد است.

شود.  تصاحب می –ان ارزش اضافه است، که به وسیله صاحبان شرایط اساسی کار یعنی طبیعت، است که همان اجاره است، هم

گویند عبارت از این نیست که: کارگران بیش از زمان کار الزم براي بازتولید نیروي کارشان کار  می ها بدین ترتیب آنچه که آن

دهد که  ار اوست؛ یا آن که نیروي کار در دوره کاري چیزي ارائه میکند بیش از ارزش نیروي ک کنند؛ ارزشی که کارگر تولید می می

گویند این است که: میزان ارزش  می ها کند. اما آن چه آن بزرگتر از کمیت نیروي کاري است که او به شکل دستمزد دریافت می

کند و بدین ترتیب یک  یجاد میکند کمتر از میزان ارزش مصرفی است که او ا مصرفی که کارگر در طی دوره تولید مصرف می

هنگامی که کارگر تنها براي زمان مورد نیاز جهت بازتولید نیروي کارش مصرف  –شود.  افزایشی از ارزش اضافی کنار گذاشته می

امکان را به  اند که توان تولیدي زمین این متمرکز شده اي  تنها به نقطه ها آید اما فیزیوکرات کند، هیچ گونه افزایشی به وجود نمی می

آورد که دارنده نیروي کار، در روز کاریش، که کیفیت معینی در نظر گرفته شده است، بیش از آن چه که براي مصرف  وجود می

شود، بدین ترتیب  کند. ارزش اضافی بدین ترتیب به عنوان هدیه طبیعت ظاهر می مواد الزم جهت ادامه زندگی نیاز دارد، تولید می

سازد تا مواد غیر ارگانیک بیشتري  نیروي کار را قادر می –ي گیاهی، تعدادي حیوان ها دانه –یتی از مواد ارگانیکهمکاري معین کیف

  را به ارگانیک تبدیل کند.

دار ظاهر شود.  شود تا در برابر صاحب نیروي کار به عنوان یک سرمایه است که به صاحب زمین داده می اي  از طرف دیگر این عطیه

دهد، و در برابر او نه فقط چیز  کند و در برابر، صاحب نیروي کار به او چیزي به نام کاال ارائه می نیروي کار پرداخت میاو براي 

دهد که از به کار گرفتن این نیروي کار ناشی شده است.  کند بلکه ارزش بزرگتري را به خودش اختصاص می معادلی دریافت می

یروي کار خودش در این مبادله مسلم فرض شده است. نقطه آغاز، صاحب زمین فئودال است بیگانه شدن شرایط مادي کارگر از ن

شود، به عنوان یک مالک کامل کاالها، کسی که کاربرد مصرف کاالها را  دار ظاهر می رسد که به عنوان سرمایه اي می اما او به مرحله

بیش از معادل دریافت  اي  کند بلکه اضافه ها معادل آن را دریافت میسازد و نه تن در مبادله با کارگر براي کارش قابل استفاده می

کند زیرا او معادل نیروي کار را به عنوان یک کاال پرداخت کرده است. در اینجا کارفرما با نیروي کار آزاد همانند صاحب یک  می

در نظر گرفتن این که سیستم فیزیوکراتی مارك  دار است. با کند. به زبان دیگر این صاحب زمین اساسا یک سرمایه کاال برخورد می

داري  اا تولید سرمایه 228خود را در این مساله زده است، بدین ترتیب جدایی کارگر از زمین و از مالکیت زمین شرط اساسی براي ا 

  و تولید سرمایه است.

ملک نیروي کار دیگران توضیح داده شد و در بنا بر این تضادها در این سیستم: این اولین بار بود که ارزش اضافی به وسیله ت

ي کاالها داده شد؛ اما این مساله به معناي دیدن ارزش به طور کلی به عنوان شکلی از  حقیقت توضیح این تصاحب بر مبناي مبادله

ارزش مصرف، صرفا کار اجتماعی نیست و این که ارزش اضافی به عنوان کار اضافی باشد. برعکس این تفکر ارزش را صرفا به عنوان 

گیرد که به کار برمی گردد و این در جایی است  از طبیعت در نظر می اي  به عنوان وسیله مادي زندگی، و ارزش را به عنوان هدیه

                                               
  (توضیح ادیتور)–ضروری ترین و واجب ترین -٢



این  –کند دهد. از یک طرف این تفکر اجاره را بخش بخش می که کیفیت ارائه شده از مواد ارگانیک، کمیت بزرگتري را ارائه می

در پیچ و خم فئودالی، و آن را به ارزش اضافی صرف کاهش داده که از دستمزد کارگر به  –ادي مالکیت زمین استشکل اقتص

که از طبیعت بیرون آمده و  اي  شود، به گونه آید. از طرف دیگر این ارزش اضافی مجددا در مسیر فئودالی توضیح داده می دست می

شود و بدین ترتیب به  ، نه از روابط اجتماعی. ارزش خودش صرفا تبدیل به ارزش مصرف میبا خاك ها نه از جامعه، از ارتباط انسان

افزایش ارزش مصرف –کند کمیت آن است کمک می ها ي مادي به فیزوکرات مواد الزم براي زندگی، اما آن چه مجددا در این اعاشه

هاست، که  مبادله صرف آن هاي مصرف با یکدیگر، ارزش ی ارزشتولید فراتر  از آنچه مصرف شده؛ به این معنا که صرفا مناسبات کم

  شود. در نهایت به زمان کار مربوط می

آید و جامعه فئودالی  داري از درون جامعه فئودالی بیرون می داري تولید است و در حالی است که سرمایه تمام اینها تضاد سرمایه

چیزي همانند  –دهد، اما هنوز شکل مخصوص خودش را کشف نکرده استخودش را تنها در مسیر تبدیل به بورژوازي قرار می

کند، در عین حال از  سازد و سپس از طرف دیگر مذهب را تخریب می که ابتدا خودش را در درون شکل مذهبی، آگاه می اي  فلسفه

الیستی شده و تقلیل یافته به  دهکند ای طرف دیگر در محتواي پوزیتیویستی خود، هنوز تنها در درون این فضاي مذهبی حرکت می

  ي تعقلی. ها دوره

خودشان به دست آوردند، ظاهرا با احترام به مالکیت زمین، تبدیل به نفی آن اقتصاد شد و  ها بدین ترتیب در نتایجی که فیزیوکرات

یا به زبان دیگر مالکیت زمین بعضا کرد  بر روي اجاره زمین سنگینی می ها داري است. از یک طرف تمام مالیات تایید تولید سرمایه

توقیف شده است که همان چیزي است که انقالب فرانسه تالش کرد از آن بگذرد و در انتها نتیجه آن گسترش کامل اقتصاد 

–سیاسی مدرن طرفداران ریکاردو بود. با جایگزینی بار مالیات به طور کامل بر اجاره زمین، زیرا آن اجاره تنها ارزش اضافی است

گردد، اما در یک مسیر چرخشی و بدین ترتیب در یک  نتیجتا هر گونه مالیات در اشکال دیگر درآمد نهایتا به مالکیت زمین برمی

مالیات گرفتن و آن چه که متعلق به آن است از اشکال مداخالت دولتی، از خود صنایع  –مسیر سخت اقتصادي، آن موانع تولید

شوند. این ظاهرا براي سود رساندن به مالکان زمین انجام  ترتیب از تمام اشکال مداخله دولتی آزاد می آید و بعدا به همین بیرون می

  شود، نه آن که براي سود رساندن به صنعت درخدمت به صاحبان زمین. می

پاکسازي صنعت از تمام  ؛ رقابت آزاد بالمانع باشد.3)2(خواهد بشود بگذار هر کار میگویند  در ارتباط با این مساله است که می

کند  بینند} هیچ چیزي خلق نمی آن را می ها مداخالت دولت و انحصارات و غیره ... بدین ترتیب صنعت {آن گونه که فیزیوکرات

اضافه  ها بلکه فقط وسیله انتقال ارزش ارائه شده به وسیله کشاورزي به شکل دیگر است؛ بدین ترتیب صنعت ارزش جدیدي به آن

گرداند، هر چند در شکل تغییریافته، به عنوان معادل؛ این مساله به طور طبیعی  باز می ها ي ارائه شده را به آن ها د بلکه ارزشکن نمی

پذیر است؛  مطلوب است که پروسه تبدیل باید بدون تخریب انجام شود و به ارزانترین وسیله؛ و این تنها از میان رقابت آزاد امکان

شود. رهایی جامعه بورژوازي از دیکتاتوري مطلق که بر روي  پذیر می داري با تجهیزات خود امکان ید سرمایهکه با استقرار تول

دار  شود که تبدیل به سرمایه ي صاحب زمینی جایگزین می ها شود تنها با منافع فئودال گذاري می ي جامعه فئودالی پایه ها خرابه

داري است که منافع صاحبان زمین را  داري تنها هنگامی سرمایه شود. سرمایه می ها ن آناا و تنها منجر به ثروتمند شد229اند ا شده

مند به  دارانی بنمامد تنها عالقه را سرمایه ها تواند آن گونه که اقتصاد سیاسی در گسترش اخیر خود می تامین کند، درست همان

  طبقه کارگر.

                                               
حقیقت می خواھد کھ حکومت مداخلھ ای در زندگی بگذار برود ، بگذار عمل کند، (بگذار مردم ھر طور کھ انتخاب می کنند عمل کنند)؛ در-٣

  اجتماعی کشور نکند. (ادیتور)



(که کارهاي  )Herr Eugene Daire(ي مدرن [نظیر] هر ایجین دایر ها اقتصاددان توان مشاهده کرد که تعداد اندکی بدین ترتیب می

ي مخصوص  ها اند، وقتی که تئوري را درك کرده ها در یک مقاله تجلیل کرد)، که فیزیوکرت ها را چاپ کرد و از آن ها فیزیوکرات

در باره گسترش توان تولید از نیروي کار کشاورزي، از اجاره به عنوان تنها منبع ئی  ها تئوري–دهند را مورد بررسی قرار می ها آن

اند  نداشته اي  هیچ رابطه ها که گویا آن اي  به گونه –ارزش اضافی، و از صاحبان زمین به عنوان پیش زمینه اساسی در سیستم تولید

داري است.  اند، که معنی آن تولید سرمایه صنایع بزرگ قرار گرفتهو تنها به طور اتفاقی با اظهاراتشان در مسیر آزادي رقابت در 

کند، به همان ترتیب که اشراف  زمان با آن، این مساله قابل درك است که چگونه فئودالیسم این سیستم را متعادل می هم

ودال به صورت حامیان دانستند که به نفع شماري از لردهاي فئ کردند و وظیفه خود می آریستوکرات صحبت از روشنگري می

احساساتی و تبلیغاتی سیستمی باشند که در اساس آن سیستم، بیان رشد سیستم بورژوازي تولید باشد که مبناي آن نابودي 

  .فئودالیسم است

اساس یک تحلیل به وسیله تورگت: ها همراه با سه طبقه در جامعه. فراتر از گسترش تئوري فیزیوکرات کاسنی. 3 [

  داري] ز مناسبات سرمایهعمیق ا

یی که تزهاي پیش از ما را  ها کنیم بعضا براي روشن کردن و بعضا براي حمایت از آن را بررسی می ها قول ما اکنون شماري از نقل

  :گوید: ملت ترکیب یافته از سه طبقه شهرنشین است اند. کاسنی خودش در تحلیلی که در مورد اقتصاد نوشته است، می ارائه داده

(تمام شهروندانی که مشغول به خدمت دیگران هستند و یا ”طبقه صاحب زمین و طبقه سترون“(کارگران کشاورزي). ” طبقه تولیدکننده“

  ).58قسمت یک، صفحه  1848و دیگران، چاپ پاریس  ها فیزیوکراتکارگران دیگري که متفاوت با کشاورزي هستند) (

که ایجاد ارزش  اي  شوند، به عنوان طبقه ، به عنوان طبقه تولیدکننده در نظر گرفته میتنها کارگران کشاورزي، نه صاحبان زمین

نمایندگان ارزش اضافی هستند که در حقیقت  ها کند. اهمیت طبقه صاحبان زمین آن است که سترون نیستند زیرا آن اضافی می

  کنند.  اضافی را تصاحب می خالق ارزش اضافی نیست بلکه به طور وسیعی در حقیقت ارزش ها وجود آن

هدیه خالص طبیعت عبارت تورگتي اولیه ها با تورگت، سیستم فیزیوکراتیک به طور وسیعی گسترش یافت. در بسیاري نوشته

است از ارزش اضافی و از طرف دیگر ضرورت کارگر آن است که یک افزایشی را ارائه دهد که بیش از دستمزد ضروري اوست. او این 

هستند که از آنها  اي  دهد و اینکه آنها با کارشان به عنوان ملکیت طبقه به وسیله جدایی کارگر از شرایط کار توضیح می مساله را

  کند.  براي خرید و فروش استفاده می

کال اولین دلیلی که چرا نیروي کار کشاورزي به تنهایی مولد است این است که او مبناي طبیعی دارد و پیش شرط تداوم تمام اش

  دیگر کار است.

و به  …کند شود، و در عین حال تقدم خود را حفظ می نیروي کار او (مرد کشاورز) در مسیر کار میان افراد مختلف در جامعه تقسیم می“

کند  کار میدهد. حتی هنگامی که او به تنهایی  عنوان نیروي کاري، غذاي خودش را آماده کرده است؛ با انواع مختلف نیروي کاري که ارائه می

 مجبور است که انواع مختلف چیزهاي مورد نیاز خودش را به دست آورد. بدین ترتیب ما نه تقدم نیروي کار داریم و نه احترام و ویژگی براي

ي شخصی اوست و آن عبارت است  ها شود فراتر از خواست آن چه نیروي کار او باعث تولید در زمین می …آن، این یک ضرورت فیزیکی است

کنند. سپس براي قابل استفاده کردن  از تنها بنیانی براي دستمزدي که تمام اعضاي دیگر جامعه در مبادله براي نیروي کارشان دریافت می

به ئی (به عنوان مواد اولیه)  ها پردازند، تنها برگرداندن دقیقا همان چیزي قیمت این چیزي که در مبادله براي خریدن تولید مرد کشاورز به او می



بررسی ” “(ي مختلفی میان این دو نوع از کار ها اا بنیان230ي مختلفی داریم ا ها کنند. ما در این جا بنیان از او دریافت می ها اوست که آن

  ).10و9صفحه  1844. تورگت چاپ 1766گیري تقسیم ثروت  شکل

آید بلکه در جریان گردش محقق  وجود نمی آید؟ این ارزش اضافی از گردش به بدین ترتیب چگونه ارزش اضافی به وجود می

شود. تولید به ارزش خود فروخته شده است و به باالتر فروخته نشده هیچ افزایش قیمتی بر روي ارزش ایجاد نشده است بلکه از  می

پذیر  امکانآن جا که آن کاال به ارزش خود فروخته شده است، فروشنده یک ارزش اضافی را محقق کرده است. این تنها هنگامی 

است که ارزشش به طور کامل به آن نیروي کار پرداخت نشده است. ارزشی که او آن را فروخته است، این بدان علت است که تولید 

شامل بخشی از ارزش است که به وسیله خریدار پرداخت نشده است، در حقیقت آن نیروي کار به طور برابر جبران نشده است. و 

در ابتدا این افزایش خریداري فروشد که نخریده است. تورگت وي کار کشاورزي است. فروشنده چیزي را میاین امر بر مبناي نیر

یش این هدیه خالص طبیعت  ها نشده را به عنوان هدیه خالص طبیعت در نظر گرفت. در عین حال ما خواهیم دید که در نوشته

  ریداري نکرده است، اما آن را در تولید کشاورزي فروخته است.شود که صاحب زمین آن را خ تبدیل به ارزش اضافی کارگر می

تواند با این افزایش که طبیعت به او به عنوان  کند. او می کند که بیش از آن چه که نیاز دارد تولید می به زودي نیروي کار کشاورز مشخص می“

کند. پس از آن با  وي اعضاء دیگر جامعه این امر را محقق میدهد بیش و فراتر از دستمزدش، محصول تولید کند. خریدن نیر هدیه ارائه می

کند که مستقل  کند؛ اما کشاورز بیش از اعاشه خود ثروتی را جمع می فروش آن نیروي کار به صاحب زمین تنها به میزان اعاشه دریافت می

او تنها منبع ثروت است که با گردش خود تمام است و یک بارمصرف است، چیزي که او نخریده است اما آن را فروخته است. بدین ترتیب 

(همان ” کند نیروي کار جامعه را به حرکت در آورده است. زیرا او تنها کسی است که نیروي کارش بیشتر و برتر از دستمزد کارش تولید می

  ).11منبع ص 

شود، بدون  هنگام فروش محقق می آن چیزي است که ارزشش در –در تصور اولی که ما داریم، براي شناخت اساس ارزش اضافی

اش آن را خریده باشد. اما در مرحله دوم این امر به وسیله  آن که فروشنده معادلی براي آن ارائه داده باشد، بدون این که دارنده

بیعت شود. این افزایشی است برتر از دستمزد نیروي کار؛ زیرا پس از تمام چیزها، این هدیه ط هدیه خالص طبیعت دریافت می

است، آن وابسته به توان تولید طبیعت است که کارگر قادر است آن را در روز کاري خود بیش از آن چه که براي بازتولید نیروي 

کارش الزم است، تولید کند و همچنین بیش از مبلغ دستمزدش. در اولین تصور مجموع تولید هنوز به وسیله خود کارگر تصاحب 

شود اولین بخش شکل دستمزد دارد؛ که به عنوان دستمزد نیروي کار،  لید به دو بخش تقسیم میاما این مجموعه تو …شود می

دهد که ضروري براي بازتولید نیروي کار است. که این  دهد، که خودش را به عنوان بخشی از تولیدي نشان می خود را نشان می

و در شکل ارزش اضافی است. طبیعت ِاین ارزش اضافی، مبلغ براي زندگی است. بخش دوم که وراي بخش اول است هدیه طبیعت 

شود. وقتی که  برداري می این هدیه خالص طبیعت شکل مشخصی دارد، و آن هنگامی است که از جانب مالکان زمین محصول

شود،  میشود و دو قسمت تولید، دستمزد و ارزش اضافی، به دو طبقه متفاوت داده  محصول مالکان از زمینشان کنار گذاشته می

  یکی به عنوان دستمزد کارگر و یکی به صاحب زمین. 

در مرحله اول کارگران مانوفاکتورها  –گیري یک طبقه از کارگران مزدبگیر چه در میان مانوفاکتورها و چه در خود کشاورزي  شکل

نیازمند جدایی  –مالکان مزارع کنند) کارگران مزدبگیر که تنها به عنوان مزدبگیر هستند (کسانی که مزد یا مقرري دریافت می

شرایط کار از نیروي کار است، و مبناي این قضیه عبارت از آن جدایی است که خود زمین تبدیل به مالکیت خصوصی بخشی از 

ي دیگر از این شرایط واقعی جدا شده تا آن که نیروي کار خودشان را مورد استفاده قرار  ها شود، به طوري که بخش جامعه می

  دهند.



گر، هر زمینی را که  در این مراحل اولیه، همان گونه که هر صنعت …در مراحل اولیه هیچ نیازي به جدایی مالکان از کشاورزان نیست“

یی  ها کنند، و آن صاحب پیدا می ها بلکه در پایان تمام زمین …توان جهت کار براي دیگران فریب داد او را نمیاا231کند ا خواهد پیدا می می

شود که به صف طبقه  مالکیت ندارند در ابتدا هیچ منبع دیگري به جز مبادله نیروي کار موجود در بازویشان ندارند،  نتیجه آن میکه 

(همان ” براي سهم اضافه تولید از مالکان محصوالت کشاورزي.“(یعنی طبقه استادکاران، کلیه کارگران غیرکشاورزي) ” پیوندند بگیر می مقرري
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به افراد مزد بپردازد تا آن که زمینش را کشت کنند؛ و براي “تواند  دهد، می الک زمین کشاورزي با افزایش قابل توجهی که زمین به کار او میم

 کند. بنابراین مالکان را در شغلشان به اندازه هر کس دیگري منتفع می ها کنند آن چنان مناسب است که آن افرادي که با دستمزد زندگی می

کنند به حرکت در جهت کار  مالکان زمین شروع می …زمین مجبور به جدایی از کار کشاورزي هستند و به همان ترتیب که بوده است

  )13(همان منبع ص” کشاورزي زمین بر مبناي کارمزدي.

از  اي  وجود آمد که عده بدین ترتیب بود که رابطه بین سرمایه و کار مزدي از خود کشاورزي به وجود آمد. این مساله هنگامی به

و هیچ چیز جز فروش  –که سرآمد این وسائل کار زمین بود–مردم خودشان را در شرایطی یافتند که صاحب وسائل کار نبودند

  نیروي کارشان نداشتند.

باید معادل لوازم  تواند کاالیی تولید کند بلکه باید نیروي کارش را بفروشد، حداقل دستمزد هر چند براي کارگر مزدبگیري که نمی

  ضروري زندگی باشد. در نتیجه ضرورتا قانونی به وجود خواهد آمد که ناظر بر مبادله نیروي کار با صاحب شرایط کار است.

تواند از هر نوع  او نمی…کارگر صرف که تنها بازوها و مهارتش را در اختیار دارد و هیچ چیز دیگري جز فروش نیروي کارش به دیگران ندارد“

کاري کوتاهی کند، و به عنوان جوهر حرکت، این کار باید انجام شود، و دستمزد کارگر محدود به آن چیزي است که براي بازیافت نیروي 

  )10(همان منبع ص ” کارش ضروري است.

گیرنده گذران زندگی و انتفاع مرد کشاورز، که به تولید زمین به دو بخش تقسیم شد؛ یک بخش در بر“از هنگامی که کارمزدي به وجود آمد، 

ماند عبارت  پرداخته است. آنچه باقی می شد و شرایطی که در آن شرایط او در حوزه مالکیت به کشاورزي می عنوان دستمزد کار او پرداخت می

کارد که بیش و فراتر از کاري  آن را می است از بخش مستقل و قابل مصرف که زمین به عنوان هدیه خالص به کشاورزي تقدیم کرده است که

تواند بدون کار وجود داشته باشد و هر گونه که بخواهد آن را  است که او انجام داده است و این سهم مالک است و یا درآمدي است که بعدا می

  )14(همان منبع ص "مصرف کند.

کارد مشخص  ه است یعنی براي آن کسی که زمین را میکه قبال براي تو تعیین شد اي  هدیه خالص زمین اکنون به عنوان هدیه

شود، نیروي  آید؛ همان گونه که نیروي مولد کار بر زمین اعمال می است که به وسیله کار به وجود می اي  شده و بدین ترتیب هدیه

اله هنگامی از زمین بیرون اما این مس –آورند تولیدي که دارندگان نیروي کار با کاربرد نیروي طبیعت آن را از زمین بیرون می

آید که نیروي کار اعمال شود. بدین ترتیب در دستان صاحب زمین چیزي بیش از هدیه طبیعت اضافی نیست. اما به عنوان  می

شود وسایل زندگی را بیش از نیازهاي  از نیروي کار دیگران، از میان توان تولید طبیعت، قادر می –بدون یک معادل –مالک زمین

شود به آنچه که براي خودش اختصاص داده است، خارج از تولید کار،  لید کند. به علت آن که آن دستمزد کار محدود میخودش تو

  “وسائل زندگی او” یعنی کارگر).“(که تنها آن چیزي است که براي خریدن آن ضروري است. 

بگیران  گران و سایر مقرري که براي پرداخت به تمام طبقه صنعت کند و عالوه بر آن درآمدي را تولیدکننده کشاورزي دستمزد خود را تولید می“

اا وسائل  232او از صاحب کار ا“ (بدین ترتیب تنها هدیه طبیعت نیست)؛ ” مالک زمین هیچ چیز به جز کار کشاورز ندارد …کند  انداز می پس



کند. کشاورز نیاز به مالک دارد تنها  بگیر دیگر مزدشان را پرداخت می به کارگران حقوقکند و این که آن صاحب کار  اعاشه خود را دریافت می

  )15(همان منبع ص ” …به وسیله قراردادها و قوانین

کند بدون آن که هیچ  بنابراین در این مسیر ارزش اضافی به طور صریح قسمتی از کار کشاورز است که مالک آن را تصاحب می

فروشد بدون آن که آن را بخرد. آن چه که در فکر تورگت است تنها آن نیست  ن بپردازد و مالک تولید کار او را میمعادلی در برابر آ

دهد باالتر از دستمزدي  که ارزش مبادله مربوط به خود زمان کار است. بلکه افزایش تولیداتی که کار کشاورزان به مالک ارائه می

کند که در اختیار  یشی در تولیدات تنها مربوط به میزان زمانی است که کشاورز کار میگیرد؛ در عین حال هر افزا است که می

  کند.  گیرد و بیشتر از زمانی است که او براي بازتولید دستمزدش کار می صاحب زمین قرار می

تی ارزش اضافی را درك به درس ها در کار کشاورزي، فیزیوکرات ها کنیم که چگونه با وجود محدودیت بنابراین ما مشاهده می

باور دارند این کار در  ها بینند که محصول کار کارگران مزدي است، در عین حال آن اي می ارزش اضافی را به گونه ها اند؛ آن کرده

  کند. شکل مشخص خود به صورت ارزش مصرف جلوه می

است. ممکن است گفته شود آن گونه که به وسیله –برداري یا فروش اقساطی زمین  اجازه بهره –دارانه کشاورزي توضیح سرمایه

  )21(همان منبع ص ” ترین متد است اما این امر مستلزم آن است که زمین قبال غنی باشد. پیشرفته“تورگت توصیف شده 

از  توان گفت ارزش اضافی مکان کنیم. می با توجه به مسئله ارزش اضافی، ضروري است که از فضاي گردش به فضاي تولید نقل< 

اي که در جریان تولید اتفاق افتاده و از مبادله بین صاحبان شرایط کار  مبادله کاال به کاال به سادگی استنتاج نشده ، بلکه از مبادله

همچنین مقابله این دو به عنوان صاحب کاال است و در نتیجه هیچ گونه تصوري در اینجا از و خود کارگران به وجود آمده است.

  >از مبادله نیست.تولید مستقل 

ها در تمام  کنندگان مزد) کارگران مانوفاکتور نعمتان هستند (پرداخت در سیستم فیزیوکراتیک، مالکان [صاحبان زمین] ولی< 

  >شوندگان.  اند از حاکمان و حکومت عبارت ها بگیران. در نتیجه آن ي صنعت یا کارگران مزدي هستند و یا مقرري ها شاخه

  کند:  رگر را به این صورت ترسیم میتورگت شرایط کا

 در هر بخش صنعتی ضروري است که کارگر داراي ابزار پیشرفته باشد او باید مقدار کافی موادي را که براي کار الزم دارد در اختیار داشته“

  )34(همان منبع ص ” باشد؛ ضروري است که او بتواند زندگی کند تا زمانی که کاالي نهایی خود را بفروشد.

شرط پروسه کار هستند، به طور  ، شرایطی که نیروي کار باید آن را آماده کند، چیزهایی که بدین ترتیب پیش ها تمام این پیشرفت

  :ارائه شده است“ زمین“اساسی به صورت رایگان از طرف 

، ماهی، شکار و غیره و همچنین ابزاري نظیر  ها در زمینه میوه”اولین پایه کار را براي کشاورزي از قبل آماده کرده است“ این زمین است که 

توان از  شود، عالوه بر آن هر ساله می ي تولید ارائه می ها ، حیوانات اهلی، که از چند طرف به صورت پیش زمینه ها درختان مختلف، سنگ

براي کار کردن در  ها از جنگل اولین پایهي به دست آمده  ها شیر، پوست، پشم و سایر مواد را به دست آورد، در عین حال با چوب“ حیوانات، 

  )34(همان منبع ص ” آید. صنایع به دست می

شود. و این  شود که براي کارگر به وسیله شخص ثالثی ارائه می اي می در کار تبدیل به سرمایه ها اکنون این شرایط کار، این پیشرفت

  نیروي کار خودش نیست.است که در آن کارگر صاحب هیچ چیز به جز  اي  مبنا از لحظه



هنگامی که بخش وسیعی از جامعه تنها صاحب بازوهایی هستند که برایشان باقی مانده است، این مسئله ضروري است که آنها که با “

نند و یا کنند، باید با داشتن چیزي در دستانشان آغاز کنند، چه آنکه موادي به دست آورند که با استفاده از آن کار ک دستمزدشان زندگی می

  )38-37همان منبع صفحات ”(آنکه منتظر در یافت دستمزدشان باشند.

). اساسا صاحبان ملک یا 38داند (همان منبع ص  می” ي قابل حرکت ارزش انباشته شده”را همانند”سرمایه“تورگت اا233ا

در حالی که ریسی کتان. به طور مثال: چرخ نخکنند،  کنند و مواد را عرضه می را مستقیما هر روزه پرداخت می ها کشاورزان دستمزد

یابد. به  کند براي پیشرفت وسیع و تداوم پروسه تولید ضروري است. این مساله با حرکت سرمایه ادامه می صنعت گسترش پیدا می

  و سودمندي ِمعادل آن، کشف شود. ها هزینه تولیدات، باید تمام این پیشرفت

بدون شک اگر “در کنار دستمزدهایش، ”ارزش پول او هنگامی که او آن را براي خرید یک مجموعه به کار گرفته است براي او چقدر است“

” سود همان باشد، او ترجیح خواهد داد که بدون هیچ گونه کوششی با درآمد زمینی زندگی کند که با همان سرمایه به دست آورده است.

  ).39- 38(همان منبع صفحات 

و غیره. ” داران، کارگشایان، کارگران ساده به سرمایه“شود  خودش به چند زیرمجموعه تقسیم می” خور صنعتی طبقه وظیفه“

ي جایگزین شده را به  ها باید تمام پیشرفت ها خوران صنعتی هستند. آن خوران کشاورزي در همان وضعیت وظیفه ) وظیفه39(ص

  ود را به همان گونه که نشان داده شد، کسب کنند. دست بیاورند و در کنار آن س

باید قبل از هر چیز از درآمد تولیدات زمین بیرون کشیده شود؛ افزایش تولید در خدمت کشاورز است براي پرداخت به مالک تا  ها تمام این"

ي آن صرف کند. این قیمت اجاره است، درآمد مالک اش را بر رو اجازه دهد که کشاورز مزرعه او را مورد استفاده قرار دهد تا مجموعه سرمایه

شود، پیشرفت از هر نوع و سودهاي اشخاصی که پیشرفت را  است. تولید خالص؛ براي تمام تولیدات زمین، رسیدن به مقدار آن چه جایگزین می

شود؛ هنگامی که شخص به  شاورز محسوب میتواند به عنوان درآمد محسوب شود، بلکه تنها به عنوان بازگشت هزینه ک آورند، نمی به وجود می

گیري از دیگران  را پس ندهد ممکن است که نتواند منابعش را به خدمت بگیرد و زحمات او در بهره ها کند، اگر کشاورز آن این مساله توجه می

  )40(همان منبع ص” جبران نشود.

  :گیري نتیجه

گیرد، در حالی که این در امدها  همواره از زمین بیرون  امد طبقات کارگر شکل میبعضا از منفعت  ذخیره شده از در ها هر چند سرمایه“

از  ها این مشخص است که سرمایه –که براي تولید درآمد است  اي  شود، یا به عنوان بخشی از هزینه از درآمد پرداخت می ها بیشتر آن –آید می

آوري بخشی از ارزش تولید  چیزي جز جمع ها شود؛ یا به طور نسبی آن صل میشوند درست همان گونه که درآمد از آن حا زمین حاصل می

توانند هر ساله آن را در اختیار بگیرند بدون آن  کنند، می که آن را بین خود تقسیم می ها شده به وسیله زمین نیستند که مالکان درآمد یا آن

  ).66نبع ص (همان م” یشان به کار برند ها که آن را براي ارضاء خواسته

آید. آن چه انباشت  این کامال درست است که اگر اجاره، تنها ارزش اضافی است، انبوه شدن ثروت فقط از اجاره به وجود می

متناسب با آنکه   –، براي مصرفشان است  ها ربایند (درآمد آن از دستمزدها می ها کند، آن است که آن داري را از اجاره جدا می سرمایه

  آید.) کجا می سودشان از

آید، و تنها افزایشی است که درآمد مالک را شکل  همان گونه که سود، شبیه دستمزد، در ارزش محصول کشاورزي به حساب می

در حقیقت این سود از ارزش کشت و کار به دست  –دهند اي که به آن می به رغم وضعیت شرافتمندانه –دهد، به همان ترتیب می

  گویند. ز وجود عامل تولید)، درست همان گونه که طرفداران ریکاردو میآید (و بدین ترتیب ا می



بود. و به خصوص با همهمه و هیاهویی که روي سیستم  (COLBERTISM)در ارتباط با مخالفت با کولبرتیزم ها ظهور فیزیوکرات

  به وجود آمد.  (JOHN LAW)ژان الو

  )]PAOLLITI. مخلوط کردن ارزش با معیشت کافی براي زندگی([4

مخلوط کردن ارزش با وسایل الزم براي زندگی، یا برابر دانستن ارزش با آن و یا ارتباط برقرار کردن بین این نظر و تمام اا234ا

ي فردیناندو پائولیتی روشن  ها اند، به طور مشخص در نقل خالصه زیر در جمله استخراج شده از نوشته گفته ها مطالبی که فیزوکرات

) به 1771اش در باب اصالح اقتصاد سیاسی ( است که در نوشته  (VERRI): نوشته او در بخشی مستقیما در برابرشود می

  کند.  حمله می ها فیزیوکرات

)paoletti of Toscana ,op.cit,t.XX,[publishedby] CusTodi, parte moderna(  

آید و اساسا این امکان وجود ندارد. این  ، مطمئنا هیچ گاه در صنعت به دست نمی”استاز آنجا که تولیدات زمین ” اي چنین مواد چندگانه“

اند. اما این  به وسیله صنعت به وجود نیامده ها محصوالت مادي تنها شکل خاص انواع مواد تولید شده از زمین است؛ در نتیجه هیچ کدام آن

گیرند. بسیار خوب به این  محصول ماده نباشند هرگز یک شکل نمی ها ؛ اما اگر آندهد. سوال ممکن است پیش بیاید که صنعت آنها را شکل می

 …خواهم با این مساله به جدال برخیزم. اما این مساله ایجاد ثروت نیست؛ بلکه برعکس این هیچ چیز جز هزینه کردن نیست ترتیب من نمی

گیرد، مواد و تولید واقعی، که مبنایش تنها در  مسئله واقعی در نظر می گذاریش را به عنوان یی دارد و سرمایه ها اقتصاد سیاسی پیش فرض

صنعت مواد خام را از کشاورزي  …دهد کشاورزي است. بدین ترتیب کشاورزي به تنهایی تکثیر زیربناها و تولیداتی است که ثروت را شکل می

دهد اما هیچ چیز به  این مواد خام را تنها شکل می –که ما قبال گفتیمهمان گونه  –کار کند؛ نیروي کار او ها خرد، براي آن که بر روي آن می

به آشپز مقداري حبوبات بدهید تا براي شما شامی آماده کند؛ او بر ) “197-196(صفحات ” دهد را افزایش نمی ها کند و آن اضافه نمی ها آن

یی که به او داده شده اما از طرف دیگر همان مواد را به باغبان بدهید تا  ها گذارد اما از همان کیفیت اي می روي میز شما غذاي خوب و خوشمزه

ده است. او آن را در زمین بکارد؛ در انتها، هنگامی که وقت مناسب فرا برسد، او به شما چهار برابر آن مقداري را برخواهد گرداند که دریافت کر

کنند. بنابراین ارزش یا افزایش ارزش کاالها  را از میان نیازها ي بشر دریافت می اشیاء ارزش). “197(ص ” این حقیقت دارد و تنها تولید است

مانوفاکتور جدید به سختی از هر نوعش محصوالت خودش را “).198(ص ” نتیجه کار صنعتی نیست، بلکه نتیجه هزینه کارگران است

شود که قیمت به  و خیلی سریع رقابت با سایر صنایع و تجار باعث مییابد؛  سازد، اما این مساله فورا در داخل و خارج یک کشور گسترش می می

-204شود. (صفحات  ي حفظ و بقاي نیروي کار مشخص می ها که آن قیمت به وسیله ارزش مواد خام و هزینه …سطح درستی سقوط کند 

205(  

  در نظرات آدام اسمیت] ها . اصول تئوري فیزوکرات5[

دهد. کاربرد  توجهی مورد استفاده قرار می از صنعت است که نیروهاي طبیعت را در سطح قابل اي  کشاورزي قبل از هر چیز شاخه

دهد که چگونه در  قول زیر نشان می شود. نقل در صنعت مانوفاکتوري تنها در یک مرحله باالتر گسترش صنعتی، آشکار می ها آن

کند، و در همین  حمایت می ها نظرات فیزیوکرات کند و به همین دلیل از  یع بزرگ قدیم استناد میاین ارتباط آدام اسمیت به صنا

  دهد.  نظر صنایع مدرن به او پاسخ می رابطه ریکاردو از نقطه

چنین ] آدام اسمیت با ارجاع به اجاره زمین  ها در کتاب دوم بخش پنجم [یک تحقیق در باره طبیعت و عوامل ثروت ملتاا235ا

  :گوید می



توان آن را محصول کار انسان به حساب آورد. این باقیمانده،  گذارد که می این کار طبیعت است که پس از کسر یا جبران همه، چیزي باقی می“

فاکتور برابر به ندرت کمتر از یک چهارم و به طور طبیعی بیش از یک سوم تمام تولید است. در حالی که کمیت تولید کار استخدام شده در مانو

دهد؛ و بازتولید  شود، کارگر همه چیز انجام می تواند بعضی اوقات بازتولید زیادي داشته باشد. در طبیعت کاري انجام نمی تولید نیست حتی می

 …ها روت ملتآدام اسمیت یک تحقیق در باره طبیعت و علل ث”[باید همواره متناسب باتداوم عواملی باشد که آن فرصت را به وجود آورده اند

  ]. 147ص 1828ادین بورگ  2جلد  , J. R. McCullochبه وسیله

  :گوید چنین می 62- 61یادداشت صفحات  1819چاپ دوم  ]در کتابش به نام اصول اقتصاد سیاسی و مالیات[در این باره ریکاردو 

آورند و به حمل و نقل  د و آب که ماشین ما را به حرکت در میدهد؟ آیا نیروهاي با آیا طبیعت هیچ چیز براي انسان در مانوفاکتور انجام نمی“

هدیه طبیعت  ها آن –کند توانا می ها انگیز ماشین کنند، هیچ چیز نیستند؟ فشار اتمسفر و االستیسیته بخار که ما را براي کار شگفت کمک می

روند که در پروسه تغییر و تحول خود اتمسفر را تجزیه کرده  کار مینیستند؟ آیا هیچ چیز در موادي که براي نرم کردن و ذوب کردن فلزات به 

کنند، تاثیر ندارد؟ هیچ مانوفاکتوري وجود ندارد که بتوان آن را جدا از  ي شیمیایی عمل می ها جات رنگرزي و تجزیه و همچنین در کارخانه

  ”د.شو یی که سخاوتمندانه و بالعوض ارائه می ها کمک طبیعت در نظر گرفت کمک

  :به سود به عنوان تنها چیز برآمده از اجاره توجه دارند ها کند] که فیزیوکرات [یک نویسنده ناشناس تاکید می 

شود که کارگر مصرف کرده است، و  کنند که قسمتی صرفا جایگزین چیزي می قیمت یک قطعه توري، صحبت می” از ها فیزیوکرات“براي مثال 

(یک تحقیق در باره اصول و به جیب دیگري رفته است.  >یعنی صاحب زمین  <حب کار بیرون آمده است بخش دیگر تنها از جیب یک صا

  )96ص  1821طبیعت جهان و ضرورت مصرف که قبال به وسیله مستر مالتوسودیگران  انجام شده. لندن 

داران است  ود محروم کردن سرمایهانداز کردن و خ نظر آدام اسمیت و پیروان او که انباشت سرمایه مدیون خست شخصی و پس

توانند  می ها آنداران. دارد که سود (همراه با منافع) صرفا درآمدي است براي مصرف سرمایه ها یی از نظریه فیزیوکرات ها ریشه

ه این ترتیب گیرند. ب ي زمین را به عنوان در آمد واقعی در نظر می تنها اجاره ها بگویند که این مساله به علت آن است که آن

  در باره منبع تامین انباشت مشروع است. ها صحبت آن

  ).11(تورگت همان منبع ص ” کند کشاورز تنها کسی است که بیش از دستمزد کارش، تولید می“گوید  تورگت می

  شود. در اینجا سود خالص با دستمزد کار محاسبه می

اي  گر چیز اضافه سرمایه مالک؛ و صنعت” از مزد خودش)“(کند  الزم است تولید میکشاورز بیش از آن چه که براي جبران کار خودش “اا236ا

ریخته از هر  تمام تولیدات زمین که بیشتر از میزان جایگزین شدن سرمایه پیش) “16آورد (همان منبع ص  براي خود و یا دیگران به وجود نمی 

تواند به عنوان درآمد در نظر گرفته شود بلکه  اند، نمی صرف شده را تامین کردهي م ها باشد و هم چنین سود اشخاصی که این سرمایه نوعش می

  )40(همان منبع ص ” به عنوان بازگشت هزینه تولید است

در باره  139) در ص 1839BRUSSELSدر کتاب تاریخ اقتصاد سیاسی ( (ADOLPhE BLANQUI)آدولفو بالنکی

  گوید: چنین می ها فیزیوکرات

شود، نباید تنها به عنوان نیروي کار در سراسر  نیروي کاري که در کشاورزي و براي کشت خاك به کار برده می“نظر را داشتند که ]  این ها [آن

تواند به  که می“(ارزش اضافی) ” بر ارزش باید در نظر گرفته شود اي  مدت زمان آن کار در نظرگرفته شود، بلکه همچنین به عنوان افزوده

افزوده را در شکل  ارزش ها (بدین ترتیب آن”. نامند این افزوده را تولید خالص می ها که قبال از ثروت وجود داشته است. آن زوده شود اي اف ذخیره



تولید خالص ضرورتا متعلق به صاحب زمین است و در دستان او “ گیرد)  کنند، ارزش مصرفی که مورد استفاده قرار می مصرف تصور می ارزش

توانیم در نظر بگیریم؟ ...  گیرد که درآمدي کامال در اختیار اوست. از این پس به عنوان تولید خالص در سایر صنایع چه چیز را میقرار می

ي  ها کنند و ناظر هزینه بگیران کشاورزي، کسانی که نوآوري می شوند، مقرري یی که استخدام می ها صاحبان مانوفاکتور، تجار، کارگرها تمام آن

در طول کار مصرف  ها ) تنها معادل آن چه که آن17شود ( تولیدات نیروي کار، اینها بعدا در سیستم اقتصادي ظاهر میثروت هستند.تمام 

کنند، یعنی به محض آن که کارشان تمام شده است، مجموعه ثروت مطلقا همان چیزي بوده است که قبال بوده، به جز آن که کارگر و یا  می

انداز شده است . بنابراین نیروي کار به خاك  اند پس حق مصرف آن را داشته ها ز کرده است، یا آن که بگوییم از آن چه که آناندا گر پس صنعت

کند که تنها کار مولد ثروت است. و کار در سایر صنایع به عنوان یک چیز سترون در نظر گرفته شده، زیرا هیچ گونه  چیزي را عرضه می

  ”شود. مومی از آن نتیجه نمیافزایشی در سرمایه ع

آن را  ها است که فیزیوکرات اي  دانند. این پدیده داري می تولید ارزش اضافی را به عنوان اساس تولید سرمایه ها بنابراین فیزیوکرات<

  اند.م کنند، این مساله باقی می سود بیگانه شده سیستم مرکانتلیستی را نفی می ها پس از آن که آندهند. توضیح می

(Mercier De la Rivere) براي به دست آوردن پول ابتدا شخص باید “گوید  = م) مرسیر می 92-1719(اقتصاد دان مرکانتی لیست فرانسوي

همان شود؛ شخص باید به سادگی همان پولی را که داده است با  تر از آن چه بوده است نمی چیزي را خریده و سپس آن را بفروشد با این امر شخص غنی

  )338ص  2(اساس اقتصاد سیاسی بخش ” ارزش به صورت کاال پس بگیرد.

ي کاال، یا در نتیجه مبادله  ها اا و همچنین براي تمام تبدیل شدن237دهد ا این امر کاال را هم براي خرید و هم براي فروش ارائه می

آید؟ آیا از سرمایه  . بدین ترتیب ارزش اضافی از چه چیز بیرون می ها کاالهاي مختلف به ارزششان، که عبارت است از مبادله معادل

که این بود که افزایش مواد الزم براي زندگی را (ارزش مصرف) ها مطرح بود. اشتباه آن ها آید؟ این مساله براي فیزیوکرات بیرون می

  کردند.  ه طبیعی کشت و تمایز ذاتی کشاورزي و افزایش سرمایه مانوفاکتوري بود، با افزایش ارزش مبادله مخلوط میناشی از پروس

گویند، در یک  می ها یا بد همان گونه که اسکوالستیک بود . و ارزش مصرف هر کاالیی کاهش می ها ي آغاز آن ارزش مصرف نقطه

  >پذیر است.  زایش آن به همان شکل تنها در کشاورزي امکانجهانی که مواد اعاشه از طبیعت است، اف

انداز  است به درستی تئوري پس  (Germain Garnier)مترجم کتاب آدام اسمیت که خودش فیزیوکراتی به نام ژرمن گارنیه

تواند  است، که تنها می گوید که مانوفاکتور به عنوان مرکانتلیست نگهدارنده کل تولید دهد. ابتدا می خودشان را چنین توضیح می

گیرد، بدین ترتیب  ، باالتر از ارزششان صورت می ها ارزش اضافی را از میان سود اختصاص یافته، ایجاد کند، که این امر با فروش کاال

  شود. یي به وجود آمده اضافه نم ها آید، اما هیچ افزایش جدیدي به ارزش ي ایجاد شده به وجود می ها تنها یک تقسیم جدید ارزش

تواند در پیشرفت مبادالت قابل استفاده باشد و تنها یک ارزش نسبی  ها منبع جدید هیچ ثروتی نیست تنها می گر و مانوفاکتور کار صنعت“

(ترجمه تحقیق بر روي طبیعت ” آید، آن هم در صورتی که فرصت بیشتري براي مبادالت نباشد. شود، به دست می صرف، ارزشی که تکرار نمی

برتر از آن چه مصرف کرده، به  ها یی که آن ها کنند، ارزش می ها اندازهایی که آن ) یا پس26615ص  1802پاریس  5ثروت ملل بخش علل 

گران و مانوفاکتورها بدین ترتیب تنها قادر خواهد بود که به مقدار عام  نیروي کار صنعت“ آورند، باید مصرفشان را محدود کرده باشند. وجود می

داران ایجاد شده است که این به مفهوم ثروتمند  انداز به وجود آمده توسط دستمزد کارگران و سرمایه جامعه اضافه شده که به وسیله پس ثروت

  )266(همان منبع ص ” کردن جامعه است.

در مانوفاکتورها و تجارت  کنند: کارگران کارگران در کشاورزي حکومت را به وسیله تولید واقعی کارشان غنی می“و توضیح بیشتر آن که 

کنند به ثروت بیفزایند . این اظهارنظر مثبت اقتصاددانان نتیجه تمایزي است  انداز می توانند بیش از آن چه که از مصرفشان پس برعکس، نمی

تواند هیچ چیز  ها نمی کتورگران و مانوفا باشد. در حقیقت نیروي کار صنعت چون و چرا می اند و به طور کامل بی گذاري کرده پایه ها که آن



توان گفت ارزش دستمزد و سودآوري که این نیروي کار به وجود  دیگري به ارزش مواد بیش از ارزش کار خودشان بیفزایند به طوري که می

 ها تمزد کار است؛ آناابراي این یا آن میباشد  براي این دستمزدها چه آن که کم یا زیاد باشند دس238آورد به نرخ واقعی جاري در کشور ا می

را  ها ي کارشان لذت ببرند، و این لذت بردن تمام آن چیزي است که پاداش آن ها همانند صاحبان کار داراي حق مصرف هستند تا از ثمره

را به پیش  داري این چنین سودهایی چه زیاد باشد یا کم به عنوان امري روزانه در نظر گرفته شده و تداوم مصرف سرمایهدهد. تشکیل می

پردازد. بنابراین از  است که سرمایه از آن درآمدها به او می اي  برد، چیزي که به طور طبیعی سهم او لذت بردن از درآمد در نظر گرفته شده می

ص یافته آن جا که کارگر بخشی از استراحت خود را کنار گذارده، آن استراحتی که حق او است، بر طبق نرخ جاري دستمزدها به او اختصا

دهد زیرا که او سرمایه را آورده است، هم این یک و هم آن یک،  دار  بخشی از درآمد را به خود اختصاص می انداز سرمایه است: با این که پس

ي سهمی که به عنوان بخشی از کار تکمیل شده، یعنی تمام ارزش به دست آمده از این کاراست. مجموع  کننده کننده هستند، مصرف مصرف

بخشی از آن چیزي را  ها یفیت ثروت جامعه بدین ترتیب بعد از کسر کارش چیز بیشتري دارد، از آن چیزي که قبال داشت. در حقیقت آنک

توانستند بدون تعارض، آن کاالها ر ابا مصرف خود از دور خارج کنند. در  می ها انداز کردند که حق مصرف آن را داشتند و آن چه را که آن پس

توان گفت که عوامل مانوفاکتور و  یابد. نتیجتا می اندازها افزایش می ضعیتی مجموع کمیت ثروت جامعه به وسیله ارزش کامل این پسچنین و

  )264- 263توانند در مجموع ،کمیت ثروت موجود در جامعه را با فقر خود به تنهایی افزایش دهند. (همان منبع ص  تجارت تنها می

گوید.  است،  نمی ها انداز که بنیان نظریه فیزیوکرات کامال درستی  از تئوري آدام اسمیت در باره انباشت ناشی از پسگارنیر همچنین هیچ چیز 

تري  در هیچ کجا هیچ چیز برجسته ها که او با انتقادش از فیزیوکرات اي  است، به گونه ها (آدام اسمیت به طور خیلی موثر تحت تاثیر فیزیوکرات

  :گوید ارنیر میگوید). گ نمی

جویی ثروت ملی را افزایش دهند،  توانند با صرفه در نظر بگیرند که تولید مانوفاکتوري و صنعت تجاري فقط می ها در انتها اگر اقتصاددان“

دهد مگر  میاست که عملکرد جزئی دارد و سرمایه کشور را هرگز به طور وسیعی افزایش ن اي  گوید که صنعت به گونه اسمیت همانند آنها می

و همچنین. ” است ها بدین ترتیب اسمیت کامال موافق اقتصاددان“(کتاب دوم بخش سوم) ” انداز خود تکمیل کند. آن که ثروت کشور را با پس

  )270(همان منبع ص 

  ي بزرگ کشاورزي کاپیتالیستی] ها ي موسسه ها به عنوان پارتیزان ها . فیزیوکرات6[

در آن بسط و گسترش یافت و حتی در آن ظاهر شد، آدولف بالنکی، در  ها شرایط تاریخی معینی که تئوري فیزیوکراتدر اا236ا

  :آثاري که قبال منتشر کرده بود، چنین گفت

هم ریختگی و هیچ چیز به جز فساد باقی نمانده است. همچنین به “(قوانین) ” یی که در فضاي ملتهب سیستم گفته شده است ها از تمام ارزش“

به این دلیل آقاي پرودون در کتاب فلسفه  <”رود. از میان نمی ها ورشکستگی محصول آن بوده است. مالکیت زمین به تنهایی در جریان بحران

ه تبدیل کند و به وسیل این یکی حتی موقعیتش را به وسیله دست به دست شدن تحکیم می. “>آورد فقر، مالکیت زمین را تنها پس از اعتبار می

شمار مالکیت که تحت تاثیر  تغییرات بی“) به ویژه، 138(همان منبع ص ” ي بزرگ شاید براي اولین بار از دوران فئودالیسم. ها شدن به بخش

سیستم  یی از آماده سازي اموال  .... مالکیت زمین اولین بار در شرایط مرگ کاذب رشد کرد که ها ي پروسه آید، آغازکننده سیستم به وجود می

(زمین) اکنون از شرایط دست به دست شدن ”. فئودالی آن را براي مدت زیادي حفظ کرده بود. این امر یک بیداري واقعی براي کشاورزي بود

  ).138- 137(همان منبع صفحات ” گذشته و در گردش قرار گرفته است.

در کشاورزي است. بدین ترتیب تورگت چنین  تورگت به همان خوبی کاسنی و سایر طرفدارانش خواهان تولید کاپیتالیستی

  :گوید می



تر  از  پیشرفته“اند)  گذاري شده ي بزرگ که بر مبناي سیستم مدرن اجاره پایه ها (کشاورزي” اجاره و یا واگذاري زمین... که شیوه اخیر است“

  ).21ع ص (تورگت همان منب” همه هستند اما این مساله در کشوري است که قبال ثروتمند بوده است

 , Maximes Generales Du Gouvernement Economique Dترین اقتصادهاي حکومتی در کشاورزي ( عمومیکاسنی در کتاب 

Un Royaume Agricole... گوید ) می:  

بزرگ قرار بگیرند تا بتوانند به شوند باید هر چه بیشتر به یکدیگر متصل شوند و در مزارع  به کار گرفته می ها قطعات زمین که براي رشد دانه“

 ها کاهش و بدین ترتیب قیمت ها بدین ترتیب هزینه تداوم و تعمیر ساختمان“دارها)  (یعنی سرمایه” دار ثروتمند، مدیریت شوند وسیله مزرعه

  ”دهد. الشعاع قرار می آید و تولید خالص در کشاورزي بزرگ، تولیدات کوچک را تحت پایین می

دهد و بدین ترتیب در درجه  پذیرد که افزایش توان تولیدي کار کشاورزي درآمد خالص را افزایش می می” کاسنی” ه در همین زمین

آید بلکه از  رساند، و این که افزایش نسبی بعدي از زمین به دست نمی اول به صاحبان زمین یعنی صاحبان ارزش اضافی سود می

اا به همین دلیل در همان جا 240ربوط به افزایش توان تولیدي نیروي کار است. اآید که م جامعه و سایر مناسباتی به دست می

  :دهد چنین ادامه می

، قدرت آب و غیره. .. به وجود بیاید به  ها در اقتصاد کار که با کمک حیوانات، ماشین “ >یعنی پیشرفت در تولید خالص <هر پیشرفتی“

  ..و غیره .” رساند، جمعیت منفعت می

گوید که ارزش اضافی  ) چنین می405ص  2(همان منبع بخش (Mercier de La Riviere)مرسیر دو ال ریویرزمان در همان

دهد که این مساله به همان گونه که  رسد. (تورگت توضیح می در تولید مانوفاکتوري چیزي است که به خود کارگران مانوفاکتور می

  :دهد او چنین توضیح می شود) در ادامه قبال ذکر شده شامل تولیدات می

کنید. قبل از آن که شما معجزات آن را ستایش  ي تولیدات صنعتی را تحسین می ها احساسات خودتان را کنترل کنید، شما کورکورانه شکست“

نندگان، کسی هست ي بسیاري در فقر یا حداقل زندگی هستند، در میان این تولیدک ها کنید، چشمانتان را باز کنید و ببینید که چگونه زندگی

برد؟ شما چه  ) چیست و چه کسی از این افزایش عظیم در ارزش، سود میEcus)فهمد که هنر تبدیل بیست سو به ارزش یک هزار اکو  که می

  ”باید آگاهی کسب کرد ها دهد استراحت ناشناخته است. با این تقابل یشان کار انجام می ها یی که دست ها گویید؟ براي آن می

  و انقالب فرانسه] ها . فیزیوکرات ها ادها در نظریه سیاسی فیزیوکرات.تض7[

  به طور کلی وجود دارد  . کاسنی طرفدار مونارشی مطلق است.  ها تضاد در سیستم اقتصاددان ]دراین جا[

شود. این امر صرفا نشانی از ناسازگاري در  حکومت باشد تباه میباید تنها یک قدرت برتر  وجود داشته باشد ... سیستمی که مخالف زور در “

  ).Maximes Generalesدر همان کتاب قبال ذکر شده به نام(”0اکثریت و حذف اقلیت مردم است میان 

قدرتمند  شخص تمایل به زندگی در جامعه را دارد، او تمایل دارد که تحت یک حاکمیت“به طور واقعی  :گوید مرسیر دو ال ریویر می

  ).281همان منبع ص ) (L’ordre Naturet Et Esentiel Des Societs Politiques)”زندگی کند



خواهد بشود، هر  هرچه می"میرابوي پیر، دقیقا مکتبش این است ،  -) مارکوس میرابو19” (دوستان مردم“داشت تمام  و براي گرامی

کند. او  ي جامعه بورژوازي می ها ه و تمام اشکال حکومتی را تبدیل به فعالیتکولبریسم را نابود کرد " كھ خواهد باشد، طور که می

الي جهان، جاي  یش را در البه ها الي این جامعه زندگی کند، همان گونه که اپیکور بت دهد که دولت تنها در البه اجازه می

طور وسیعی بر اجاره زمین بسته شود، [و بر ان شود که مالیات باید به  دادتجلیل از مالکیت زمین در عمل تبدیل به آن می می

شود] توقیف واقعی مالکیت زمین توسط حکومت، درست همانند آن که به وسیله بخش رادیکال طرفداران ریکاردو بیان  اعمال می

و دیگران این تئوري مالیاتی را پذیرفت. (Roederer)شده است. انقالب فرانسه به رغم اعتراض

براي جبران  ها یک وزیر بورژواي رادیکال بود که راه را براي انقالب فرانسه هموار کرد. فیزیوکرات تورگت خودش      

  ).240همکاري کردند. ( ها نویس یشان در جهت نظرات  فئودالی، دست در دست با دایرة المعارف ها شرمندگی

او اصناف را منحل کرد. (فرمان سه ماه بعد پس از  1776بینی کرد. با فرمان فوریه تورگت وقوع انقالب فرانسه را پیش–اا241ا

او سعی کرد که یک مالیات یا اجاره از  4سازي لغو کردهم زمان، او کار اجباري دهقانان را براي جادهاظهارنظر نمایندگان لغو شد)

  )20(زمین را برقرار کند. 

گردیم که این خدمات عبارت بود از مساله تحلیل  انجام شده برمی ها ما دوباره به خدمات بزرگی که به وسیله فیزیوکرات-اا241ا

  )21سرمایه. (

) مدیون توان تولیدي نوع خاصی از کار است که آن کار کشاورزي  ها در حقیقت درست در این نقطه: ارزش اضافی (بر طبق نظر آن

  تولیدي مخصوص، مدیون خود طبیعت است.  است و تمام این توان

آن چیزي است که یک نفر برنده و دیگري بازنده است: سودي که بر روي  –در سیستم مرکانتلیستی، ارزش اضافی تنها در ارتباط با

م ، مجموع شود. همان طور که در درون یک کشور، اگر ما توجه کنی ي مختلف ایجاد می ها بیگانه شدن و یا نوسان ثروت بین بخش

ي بین یک  تواند در رابطه آید که به طور واقعی ایجاد شده است. این ارزش اضافی تنها می اي به وجود نمی سرمایه از ارزش اضافی

ي دیگر به وجود آید و اضافه(افزایش ) به وسیله یک ملت به عنوان ملتی در برابر دیگران که شکل پولی پیدا  ها ملت با ملت

آید (باالنس تجاري)، زیرا این قطعا پول است که به طور مستقیم شکل مستقل ارزش مبادله است. در مقابل این  یکندبه وجود م می

کنند تا ارزش اضافه  تالش می ها فیزیوکرات –شود در سیستم مرکانتلیستی در حقیقت ایجاد ارزش اضافی مطلق انکار می –نظریه

تنها  ها با ارزش مصرف یکی است، کشاورزي براي آن ها تیب تولید خالص در ذهن آنمطلق را توضیح دهند: تولید خالص. و بدین تر

  خالق آن است.

  ]مرتجع پروسی Schmalzبه وسیله ها . عمومیت یافتن نظریات فیزیوکرات [8

س انجمن خصوصی طلب و رئی فریب فرصت یک عوام -- که چقدر دور از تورگت حرکت کرد –ها یکی از نمایندگان تئوري فیزیوکرات

  گوید: براي مثال او  چنین می  .SchmaLzپروسی است 

اش را دو برابر کند، در چه زمینه  حتی اگر منافع قانونی“(اجاره دهنده زمین، صاحب زمین) ” کند اگر طبیعت به فرد پرداخت می”

  )23) (90صفحه 1828(اقتصاد سیاسی. ...پاریس ” کند او را از آن محروم کند؟ کسی جرات می اي  شده پذیرفته

                                               
٤



کنند... و یا  عبارت از مصرف (یا هزینه) نیروي کار در برابر دستمزدي است که دریافت می ها حداقل دستمزد به وسیله فیزیوکرات

  :کند را به صورت عام بیان میآن )SCHMALZکه (آن گونه 

(همان منبع ” کند. خانه برابر میانگین آن چیزي است که یک مرد در این تجارت در طی زمان کارش مصرف می معدل دستمزد در یک تجارت” 

  )120ص 

را تولید  اي  شده تنها اجارهاا و منافع سرمایه به کار گرفته شده و مزد تمام کارهاي انجام 242اجاره زمین تنها اساس درآمد ملی است؛ ا“

  )310-309(همان منبع ص “ رسد  کنند که در گردش به دستان هر شخصی می می

اگر ما ) “310(همان منبع ص ” دهند وري از زمین، توانایی آن، استعداد آن براي بازتولید ساالنه اجاره، تمام اینها ثروت ملی را تشکیل می بهره”

هیچ چیز به جز  ها شویم بپذیریم که این ارزش ست، آن طور که هستند ، ما مجبور می ها صول ارزش از تمام ابژهبه اساسی برگردیم که اولین ا

را  ها بدهد و قیمت آن ها توان گفت، هر چند نیروي کار ممکن است ارزش جدیدي به این ابژه موجود ساده طبیعت نیستند؛ بدین ترتیب می

آورند،  یی است که با یکدیگر این تولیدات طبیعی را به وجود می ها ي مجموعه ارزش این قیمت جدید، سازندهافزایش دهد، این ارزش جدید، یا 

” شود رود یا به وسیله یک کارگر به این شکل یا به شکل دیگر مصرف می شود، از بین می دهد تخریب می می ها زیرا شکل جدیدي که کار به آن

  ).313(همان منبع ص

تواند به نقطه معینی  آورد، و بدین ترتیب تنها کاري است که می تنها کاري است که چیزي را به وجود می“(کشاورزي مناسب) ” اراین نوع از ک“

به سادگی شکل  ها برسد، و به عنوان کار مولد در نظر گرفته شود. همان گونه که کارگران بر روي مواد یا درصنایع  مشغول کارهستند ... آن

  )16-15(همان منبع ص ” را تولید کرده است ها دهند که طبیعت آن ائی میجدیدي به اشی

  ]Verriدر مساله کشاورزي ها یک انتقاد اولیه از توهمات  فیزیوکرات.9[

 Cudtodi,Parte) که به وسیله (1771در کتاب اقتصاد سیاسی (چاپ اول )Pietro) Verriها: ( در برابر توهمات  فیزیوکرات

moderna (: چاپ شده است ،چنین میگوید  

ي جهان چه آن که به وسیله دست انسان ساخته شده باشد و یا از طریق قوانین فیزیکی دنیا به طور کلی خالقیت جدید نیستند  ها تمام پدیده“

ن را پیدا کرده و تحلیل شوند این تنها اصولی است که فکر بشر همواره آ بلکه صرفا شکلی از ماده هستند. با یکدیگر ترکیب شده و جدا می

کند؛ و این درست همان چیزي است که بازتولید ارزش و ثروت است؛ هنگامی که زمین، هوا و آب در  کند و در تصور خود آن را باز تولید می می

را طوري کنار هم  کند، یا بعضی قطعات فلز شوند. یا وقتی که دست بشر ترشح حشرات را تبدیل به ابریشم می تبدیل به ذرت می ها مزرعه

طبقه کارگر مانوفاکتوري را سترون “ها ) . عالوه بر آن: فیزیوکرات22-21(صفحات ” آورد چیند تا آن که کارکرد ساعت را از آن بیرون می می

ور در زمان کار مصرف که کارگران مانوفاکت اي  خوانند زیرا به نظر آنان ارزش تولیدات مانوفاکتوري برابر مواد خامی است که وسایل اعاشه می

  )25(همان منبع ص ” کنند، به آن اضافه شده می

کاران معطوف  توجه خودش را به فقر دائمی جمعیت کشاورز در تقابل با پیشرفت ثروت صنعت)verriاز طرف دیگر وري ( اا243ا

کند، نه فقط مصرف انجام شده را  یگر به قیمتی که دریافت م کند که صنعت این مساله ثابت می“گوید دارد و سپس چنین می می

و این مقدار کیفیت جدید ارزشی است که در تولید ساالنه به وجود کند: کند، بلکه مقدار معینی بیش از آن تولید می جایگزین می

بدین ترتیب ارزش جدید ایجاد شده بخشی از قیمت تولیدات صنعتی و کشاورزي است که )” 26همان منبع ص “(آمده است. 

بیش از ارزش اصلی مواد و ضروریات آن است که در آن جا هزینه شده است. در کشاورزي دانه و مصرف مرد کشاورز  ها ش آنارز



شود، به میزانی که پس  ي جدید ایجاد می ها گونه که در مانوفاکتور ، مصرف کارگر صنعتی: و هر ساله ارزش باید کسر شود، به همان

  )27-26ص  ماند.(همان منبع از محاسبه می

  بخش سوم

  آدام اسمیت

.تعیین دو ارزش متفاوت توسط آدام اسمیت؛ تعیین ارزش به وسیله کمیت کار مصرف شده که در یک کاال وجود 1[

  تواند در مبادله این کاال آن را خریداري کند] دارد و تعیین به وسیله زندگی کارگر که می

گیرد و  ست و دستمزد متوسط را در نظر می ها آدام اسمیت نظیر تمام اقتصاددانان ارزش سخن گفتن دارد ، که فراتر از فیزیوکرات

  داند. آن را قیمت طبیعی دستمزد می

چنین باید انسان باید همواره با کارش زندگی کند و در انتها دستمزدش باید براي او کافی باشد تا او را زنده نگه دارد. هم"

ي بیشتري به او داده شود تا چیز بیشتري داشته باشد در غیر این صورت براي او امکان نخواهد داشت که یک خانواده  ها فرصت

 1928(کتاب آدام اسمیت ثروت ملل دانشگاه آکسفورد ” داشته باشد و نسل کارگران بیش از همان نسل اول ادامه نخواهد یافت

  5)8بخش 130و ص  75ص  1جلد 

او در بخش هشتم به نام رساند. کند که گسترش قدرت تولید نیروي کار به خود نیروي کار سودي نمی آدام اسمیت صریحا بیان می

  گوید: ) چنین می1828(تحلیل طبیعت و علل ثروت ملل، لندن 

یعی اشیاء که مقدم بر مالکیت زمین و انباشت محصول کار در برگیرنده پاداش طبیعی یا دستمزد نیروي کار است. در یک چنین وضعیت طب“

سرمایه است، تمام تولید نیروي کار متعلق به کارگر است. او نه صاحب زمین است و نه صاحب کاري است که با کار مشارکت داشته باشد. این 

آید تکمیل شود تا آن که تقسیم کار  وجود میوضعیت باید ادامه پیدا کند، دستمزد نیروي کار باید با تمام بهبودهایی که در نیروي تولیدي به 

  ”شوند. آورد. تمام کاالها به تدریج ارزانتر می یی را به وجود می ها فرصت

شوند؛ بلکه به صورت  نه فقط ارزانتر می ها به هر میزان تمام آن کاالها نیاز به کمترین کیفیت نیروي کار براي بازتولیدشان دارند. اما آن    <

ي مساوي  ها اند: و به عنوان کاالهایی که به وسیله کمیت  با کمترین کیفیت نیروي کار تولید شده ها آن ">به سمت ارزانی دارند.حقیقی میل 

اا همانند تولیدي که 244شوند ا فروخته می ها شوند، آن مبادله میاز کار تولید شده اند، به طور طبیعی در شرایطی قرار دارند که با یکدیگر 

تواند فراتر  داراي کمترین مقدار کار است. [...] اما این وضعیت اصلی کاالها به طوري که کارگر از تمام تولید نیروي کارش بهره مند شود ، نمی

آورد،  ي قابل توجهی در نیروهاي کار تولیدي به وجود می ها ن حالت پیشرفتبلکه در بهتریاز آغاز اولیه مالکیت زمین و انباشت سرمایه باشد.

-107ص ص  1(جلد “بدون آنکه بتواند  تاثیرگذاري بیشتري بر بهبود پاداش یا دستمزد، داشته باشد .  109.(  

                                               
٥



آغاز شد  اي  یدي، تنها از لحظهکند که گسترش وسیع واقعی نیروي کار تول در این جا آدام اسمیت به طورکامال واقعی خاطرنشان می

که کار مزدي به وجود آمد، و شرایط کار از یک طرف آن را در برابر مالکیت زمین قرار داد و از طرف دیگر در برابر سرمایه. بدین 

ین ترتیب تواند نتایج کار خود را تصاحب کند. بد ترتیب توسعه نیروي کار تولیدي تنها تحت شرایطی انجام شد که خود کارگر نمی

کامال بیهوده خواهد بود که تحقیق کنیم چگونه این رشد نیروهاي تولیدي ممکن است دستمزد ها  را تحت تاثیر قرار داده  یاقرار 

دهد ،که در اینجا دستمزد  معادل نیروي کار در نظرگرفته میشود ، با این فرض که تو لید کار (یا ارزش تو لید آن ) متعلق به خود 

  کارگر است 

آدام اسمیت بسیار زیاد تحت تاثیر افکار فیزیو کرات ها است وغالبا تمام پایه هائی که در کارهاي او مورد برسی قرار میگیرند متعلق 

به همان فیزیو کرات ها است و بطور کامل در تضاد است با نظرات مخصوصی که به وسیله خود او ارتقاء داده شده است . این چنین 

توجه باشیم نظریاتی که به  بی ها توانیم به طور کامل به این نوشته ر تئوري اجاره و غیره . براي منظور فعلی، ما میاست براي مثال د

  )24وسیله خود او بیان نشده بلکه در این نظریات او صرفا یک فیزیوکرات است. (

تناقض آدام اسمیت در زمینه  )25ام که ( هم گفتهایم، من قبال  در بخش اول این کارها هنگامی که ما با مساله تحلیل کاال مواجه

که چگونه او بعضی اوقات مسائل را ]ام  من نشان داده[برخورد او با چگونگی تعیین  ارزش مبادله، مشخص است. به خصوص 

تعیین شدن کمیت ، را با  ها کند و در برخی موارد ، تعیین ارزش کاالها به وسیله کمیت  کار مورد نیاز براي تولید آن مخلوط می

خواهد بخرد، جا بجا میکند   ، یا آن چه که مربوط به چنین چیزي است، کمیت  کاالها را  با   زندگی کارگري که کاالها را می

گیري  کمیت معینی از کار زنده اي که میتوان خرید .  . در این جا او ارزش مبادله کار را به میزانی که براي ارزش کاالهاست، اندازه

، با کمیت معین کاال هائی که با کمیت معین کار  کند؛  دستمزد برابر  است    گیري می را اندازه ها کند. در حقیقت او دستمزدمی

تواند به وسیله یک کمیت معین از کاالها خریده شود. ارزش کار  یا نسبت نیروي  زنده خریداري میشود  یا با کمیت  کاري که می

هر کاالي دیگري، و به هیچ ترتیب مخصوصا متفاوت از ارزش سایر کاالها نیست. در این جا ارزش ،میزان کار، مبادالت ، شبیه 

  که ما یک سیکل نادرست داریم. اي  به گونه –شود براي توضیح ارزش می اي  گیري و پایه اندازه

دلی کامال مربوط به متفاوت بودن تعینات شود که این حرکت نوسانی و این دو آید دیده می هر چند از شرح بیانی که در زیر می

دهد؛ زیرا در حقیقت، بدون آگاه بودن  اضافی تحت تاثیر قرارنمی ارزش است که تحقیقات اسمیت را در باره طبیعت و اساس ارزش

ارت است از که عب –کند  کند. او به درستی تعیینات صحیح ارزش مبادله را مشخص می از آن، او در هر جا این مسئله را مطرح می

  اا242ا ها تعیین کمیت نیروي کار یا زمان کار مصرف شده براي آن

7ا – 283 aتوان ارائه داد که چگونه غالبا در جریان کارهاي او، وقتی که او به طور واقعی عوامل را  ي بسیاري می ها مثال  <ااا

ي ارزش تولید است . بعضی از  کننده به عنوان ارزش و تعییناست که تنها  اي  دهد، برخورد اسمیت با کیفیت کار به گونه توضیح می

) نظریه کامل او در باره تاثیر تقسیم کار و پیشرفت تکنو لوژي بر روي قیمت کاالها بر 26اینها به وسیله ریکاردو نقل شده است. (

آدام اسمیت از ارزان شدن XIدر بخش این مبنا قرار دارد. در اینجا یک نقل قول  براي نشان دادن این مساله کافی خواهد بود.

:گیرد ي گذشته چنین نتیجه می ها کند و در مقایسه با قرن بسیاري از کاالهاي مانوفاکتورها در دوران خودش صحبت می

آیند این کاالها  زار میهنگامی که کاالها را به بازار بیاوریم. بدین ترتیب وقتی کاالها به بااا 283bاین ارزش بزرگتر از کمیت نیروي کار است ا“

 >)156ص  2گارنیر بخش “ 284ص  1جلد  o.u.p(ثروت ملل چاپ” .باید خریده شوند و یا با یک قیمتی مبادله شوند، با یک کمیت بزرگتر

– VIIا 283b ا ا  



تر دارد، همان  توضیح به نوعی دیگر ریشه در مسائلی عمیقدر ثانی، این تضاد در نوشته آدام اسمیت و گذر او از نوعی از ااVI-245ا

کند و بدین ترتیب این تضاد حل  گیرد و یا به درستی آن را تصدیق نمی گونه که ریکاردو در توضیح این تضاد یا آن را نادیده می

را  ها کنند بلکه آن هایشان را تولید میشود. اجازه بدهید در نظر بگیریم که تمام کارگرها تولیدکننده کاال هستند و نه فقط کاال نمی

شود که آن کاالها شامل آن هستند. اگر بدین ترتیب کاالها به  فروشند. ارزش این کاالها به وسیله زمان کار الزمی تعیین می می

ار دیگري را، ساعته ک 12ساعت تولید شده، یعنی در زمان کار  12ارزش خودشان فروخته شوند کارگرها با خرید یک کاال که در 

ساعت زمان کاري است که در ارزش  12توان گفت  کنند، می زمان کار مصرف شده براي به وجود آوردن کاالي دیگر را، مصرف می

ساعت کار یعنی زمان  12مصرف دیگري نمایش داده شده است. ارزش این کار برابر است با ارزش این کاال؛ این برابر است با تولید 

د مجدد . در یک کالم، تمام پروسه مبادله، دگردیسی است  از کاال، بدون ایجاد تغییر در آن. این تغییر تنها شکل کار. فروش و خری

بدین ترتیب ارزش کار برابر است با ارزش تولیدي کار. در مرحله اول برابر ساعت کار ظاهر شده. 12ارزش مصرفی است که در این 

اند. هر چند از جهت دیگر یک  با ارزششان مبادله شده ها در نتیجه آن – مبادله شده استاست با کیفیت کار مادي شده که در کاال

کمیت معین از زندگی کارگر براي کمیت برابري از کار مادیت یافته مبادله شده است. در مرحله اول، کمیت برابري از کار مادیت 

اند. در ثانی کمیت معینی از کار زنده در برابر  به ارزششان مبادله شده اه که آن اي  به گونه –اند  یافته به صورت کاالها مبادله شده

یک کمیت معین از کار مادیت یافته مبادله شده .  بدین ترتیب در مرحله اول، کار زنده در یک تولید مادیت یافته، به کاالیی 

کاالي دیگري مبادله شده که دارنده میزان برابري  تبدیل شده که متعلق به کارگر است و در مرحله دوم، این کاال در گردش خود با

از کار است. بدین ترتیب، در حقیقت کمیت معینی از کار زنده با مقدار برابري از کار مادیت یافته مبادله شد. بدین ترتیب این فقط 

مادیت یافته هستند، بلکه کمیتی از  بیانگر کمیت برابري از زمان کار ها کاال نیست که در برابر کاال مبادله شده، در نسبتی که آن

  شوند در برابر کاالیی که بیانگر همان مقدار از کار مادیت یافته است. کار زنده است که مبادله می

توان با دادن کمیتی از کار یا کمیتی از کاالیی که بتواند به وسیله کمیتی از کار  در این نظریه، ارزش کار (کمیت کاالهایی که می

تواند به عنوان میزان ارزش یک کاال، درست همانند کمیت کاري که شامل آن است ارائه شود .  ه شده خریداري شود) میارائه داد

بدین ترتیب ارزش کار همواره بیانگر همان کمیتی از کار مادیت یافته به عنوان کار زنده مورد نیاز براي تولید این کاالست؛ به کالم 

تواند همواره کمیت کاالیی را معین کند که بیانگر مقدار برابري از زمان کار مادیت یافته  ده میدیگر تعیین کمیت ساعت کار زن

که در آن شرایط مادي(ایجادشرائط کار) نیروي کار متعلق  –داري تولید و به خصوص در نوع سرمایه –است. اما در تمام انواع تولید

روي کار تنها متعلق به طبقه دیگر، یعنی طبقه کارگر است .  آن چه انجام به یک یا چند طبقه است، در حالی که از طرف دیگر نی

ي همان  کننده شود مخالف این است. تولید یا ارزش تولید نیروي کار متعلق به کارگر نیست. کمیت معینی از کار زنده تعیین می

ال بیانگر کمیت بزرگتري از کار زنده است به کمیت از کار مادیت یافته نیست، یا یک کمیت معین از کار مادیت یافته در یک کا

  نسبت به آن چه که در خود کاال وجود دارد.

کند و بنابراین تولیدکنندگان در ابتداي  اما همان گونه که آدام اسمیت به درستی نقطه آغاز خود را از کاال و مبادله کاالها آغاز می

ند، فروشنده و خریدار کاالها، بدین ترتیب کشفیات آدام اسمیت (به نظر او کننده کاالها هست مواجه شدن با یکدیگر تنها رد و بدل

ماند، و  اا کار مادیت یافته و کار زنده، قانون عمومی به یک باره از پاسخ باز می246چنین است) که مبادله بین سرمایه و مزد کار، ا

شوند، مبادله  متناسب با کمیت کاري که ارائه میشود)کاالها (نیروي کار کاالیی است که به همان ترتیب خریده و فروخته می

که شرائط کار در برابر کار مزدي در شکل مالکیت زمین و  اي  گیرد که از لحظه شوند. بنابراین آدام اسمیت چنان نتیجه می نمی

را تنظیم کند. آدام اسمیت گیري ثابت نیست که بتواند ارزش مبادله کاالها  گیرد، زمان کار داراي یک اندازه سرمایه قرار می

” ارزش کار“و ” کمیت کار“رسد که نمادهاي  کند، به نتایج مخالف آن می برعکس، بدان گونه که ریکاردو به درستی اشاره می

شود و  نهفته است معین می ها هستند، که اکنون یکسان نیستند، و بدین ترتیب ارزش نسبی کاالها، به وسیله زمان کاري که در آن



بعدها، وقتی که ما شود، بدین ترتیب این تنها زمانی درست است که نماد دومی  مساوي اولی باشد. وسیله ارزش کار تعیین نمیبه 

تواند غلط و مهمل باشد، حتی وقتی که کارگر  توانیم نشان دهیم که چگونه این مساله می شویم ما می ) مواجه می27با مالتوس (

ص دهد یعنی ارزش تولید خودش را، که این ارزش یا ارزش کارش را میزان ارزش قراردهد، به تولید خودش را به خودش اختصا

آفرینی را میزان قرار می دهد. به هر ترتیب در چنین وضعیتی نیروي کاري  که زمان کار یا خود کار و عوامل ارزش همان مفهومی 

گیري به همان مفهومی باشد که به عنوان کاري که در آن وجود  اندازهتواند به عنوان میزان  که بتواند با یک کاال خریداري شود نمی

  گیري دیگري باشد. دارد درنظر گرفته شود  . یکی باید شاخص براي اندازه

کند، مشکل  کند استنتاج مبادله بین سرمایه و کار از قانونی که مبادله را در کاالها معین می به هر ترتیب آدام اسمیت احساس می

کند و در حقیقت تضاد تا هنگامی که سرمایه  مانده کامال مخالف و متضاد اصول جلوه می ین ترتیب اشکال ظاهري باقیاست، بد

تواند حل شود. آدام اسمیت به خوبی آگاه  مستقیما در برابر کار قرار دارد به جاي آن که در برابر نیروي کار قرار داشته باشد، نمی

تواند به  که خودش میبازتولید و بقاء نیروي کار کامال متفاوت از کاري است (یعنی نیروي کار)بود که زمان کار صرف شده براي 

  :گوید چنین می (CANTILLON)”طبیعت تجارت“انجام برسد. بنا بر این او خودش در مقاله 

تواند کمتر از  ترین کارگر نمی کند که متوسط فکر میکند، کار یک برده توانمند، اجبارا باید دو برابر مخارج او باشد؛ او  همان نویسنده اضافه می“

  ).137ص  8بخش  1). (گارنیر جلد 75ص  1جلد ) o.p.u(ثروت ملل، چاپ ( ” یک برده توانا ارزش داشته باشد

بادله کننده م کند که اعتراض او به قانونی که تعیین از طرف دیگر این مساله عجیب است که آدام اسمیت به این مساله توجه نمی

شوند به هیچ وجه به  که به نسبت زمان کاري که دارا هستند مبادله می Bو Aکاالها با یکدیگر است، چقدر ضعیف است. کاالهاي

شود، یا به نسبت ارزشی که بین خودشان وجود دارد. اگر یک  را تقسیم کردند بررسی نمی  Bیا Aیی که تولیدات ها وسیله نسبت

دار و بخش سوم به کارگر ،بدون توجه به اینکه سهم هر یک چقدر  به صاحب زمین برسد و بخش دیگر به سرمایه Aبخش از کاالي

شود. رابطه بین زمان کار موجود در کاالهاي بر مبناي ارزشش مبادله می Bبا Aدهد که باشد  ،، این مساله واقعیتی را تغییر نمی

A وB  ار درمتاثر از چگونگی قرار گرفتن زمان کA وB وقتی مبادله “.نیست که به اشخاص مختلف اختصاص داده شده است

گیرند که به نسبت برابر آن چیزي است که  ماهوت براي پارچه کتانی در حال اجراست، تولیدکنندگان ماهوت؛ پارچه کتانی می

له بعدا طرفداران ریکاردو را در برابر آدام همچنین این مسا 28) 29(کتاب فقر فلسفه ص ” اند. قبال در ماهوت قرار داده ها آن

  :چنین گفت (JOHN CAZENOVE)بدین ترتیباا247اسمیت قرار داد ا

دهد. براي مثال  دهد، همواره دیگران را تحت تاثیر قرار نمی شرایطی که شخص را تحت تاثیر قرار می …مبادله، دادن و گرفتن از یکدیگر …“

دهد و همچنین  دهد: اما این ضرورتا سهم صاحبش را تغییر نمی ي آن کاال را با دیگر کاالها تغییر می  رابطهکاهش ارزش تولید هر بخش از کاال

دهد اما  را به یکسان تحت تاثیر قرار می ها دهد. مجددا کاهش عمومی ارزش کاالها همه آن را تحت تاثیر قرار نمی ها به هیچ ترتیبی آن

مقدمه چاپ مقاله ) (john cazenove)”را تحت تاثیر قرار دهد و یا ندهد ها دهد. ممکن است سهم آن غییر نمیرا با یکدیگر ت ها مناسبات آن

]).7[ ص  1853مالتوس در باره اقتصاد سیاسی لندن 

ال و نیروي کا–گذاري شده است داران و کارگران بر مبناي مبادله کاالها پایه ي تولید بین سرمایه ها اما بدین ترتیب تقسیم ارزش

آدام اسمیت در این مورد مبهوت است . حقیقت آن است که او ارزش کار را کشف کرده است یا آن که تاچه حد کاال (یا پول) –کار

پردازد، که بیانگر تاثیر رقابت بر روي نرخ سود،  می ها تواند خریدار نیروي کار باشد، میزان ارزش، هنگامی که او به تئوري قیمت می

ي  ها کند، و حتی شماري از سوال ؛ این مساله کار او را از هماهنگی خارج می…است تاثیر مخربی بر بحث اسمیت دارد  و غیره

گذارد. به همان گونه که ما به زودي خواهیم دید این مساله بحث او را در باره ارزش اضافی به طور  اساسی را از تحلیل او کنار می



دهد که مربوط به زمان کار موجود در  دهد زیرا در این جا او مداوما تعینات درستی از ارزش ارائه می قرار نمیکلی تحت تاثیر 

باشد.  کاالهاي مختلف می

اکنون برخورد او با این سوال. 

کند. ابتدا او در کتاب اول  مختلف را با هم ترکیب میاما ابتدا ما باید به یکی  دیگراز مسائل توجه کنیم. آدام اسمیت چیزهاي 

  :گوید بخش پنجم چنین می

ي زندگی لذت ببرد، استراحت کند و به تفریحات  ها تواند هزینه کند تا از ضرورت هر شخصی فقیر یا غنی است، بر مبناي میزانی که می“

سري در امد ، بخش کوچکی از آن مردان صاحب نیروي کار هستند به صورت سرا زندگی انسانی بپردازد. اما پس از آن که تقسیم کار

باید کار دیگران را رهبري کنند و بر مبناي آن که از چه مقدار کاري بتواند استفاده  ها توانند آن را  را عرضه کنند. بخش بزرگتري از آن می

ید فقیر یا غنی باشد؛ ارزش هر کاال، بدین ترتیب، براي شخصی که آن اي که بتواند براي خرید آن  پرداخت کند، آن فرد با کند، یا میزان هزینه

کند،  کند  یا آن را خریده است اما آن را با کاالهاي دیگري مبادله می را در اختیار دارد و کسی که ابزار را در اختیار دارد و از آن استفاده نمی

یده یا به کار گیرد. بدین ترتیب کار میزان واقعی ارزش قابل مبادله تمام سازد که آن را خر برابر با کمیت کاري است که او را قادر می

32صفحات  1جلد  OUPثروت ملل چاپ)”کاالهاست. – )60–59صفحات  1گارنیر جلد ) (33

ن چه که در نظر گرفته اا در برابر آ248کنیم ا را مبادله می ها شامل ارزش کمی معینی از کار هستند که ما آن“(کاالها) ” ها آن“همچنین: 

شود بلکه به وسیله کار سنجیده  که به وسیله طال یا نقره سنجیده نمی …شود در زمانی که در بر گیرنده ارزشی برابر همان کمیت است می

ر دارند، و که آن ارزش را در اختیا ها شود به گونه اي که  تمام ثروت جهان به طور اساسی خریداري شده است؛ و ارزش آن، براي آن می

خواهند آن را با مقداري تولیدات جدید مبادله کنند، به طور قطع با کمیتی از کاري برابر است که بتواند آن را خریداري کرده و  یی که می ها آن

.)61-60ص  5) [گارنیر] بخش 33(همان منبع ص ” یا در اختیار بگیرد.

شود بخش  آورد و یا موفق می د عبارت است از قدرت. اما شخصی که آن را به دست میگوی پس می هاثروت بدان گونه که آقاي“و در انتها؛ 

قدرتی که به دست  …بزرگی از آن را در اختیار داشته باشد، ضرورتا موفق به کسب قدرت سیاسی نیست، چه  یا نظامی غیرنظامی باشد

قدرت خرید و به کارگیري مقدار معینی از کار یا حاکمیت بر روي تمام شود و عبارت است از  آورد بالفاصله  یا مستقیما به او منتقل نمی می

)61(همان منبع گارنیر ص ” تولیدات کار که از این پس در بازار موجود است.

ی کند. ارزش مبادله کاالی آدام اسمیت کار مردم دیگر را با تولید این کار مخلوط می ها قول توان مشاهده کرد که در تمام این نقلمی

توانند  کاالهایی که متعلق به افراد دیگري هستند که می–پس از مقدار کار –که هر شخصی در اختیار دارد ترکیب یافته است از 

که در آن تبلور یافته است. و این اند، کمیت کار دیگرانی  آنها را بخرند، یعنی در کمیت کار دیگرانی که در آن کاال جاي گرفته

:گوید به طوري که او موکدا میکمیت کار دیگران با کمیت کاري برابر است که در کاالي او تبلور یافته است.

ده ارزش گیریم که در برگیرن یعنی کاالها در برگیرنده ارزش یک مقدار معینی از کار هستند که ما آن را به عنوان زمان کاري در نظر می ها آن“

”.کمی برابر است

توان گفت که ثروت ترکیب یافته از تولید صاحب  در این جا تاکید بر روي تغییر به وجود آمده بر روي تقسیم کار است: می

تواند خریده  نیروي کار نیست، بلکه کمیتی از کار دیگران است که این تولید را در اختیار گرفته اند ، کار اجتماعی که می(خریدار)

شود. در حقیقت، تنها مفهوم ارزش مبادله در  شود، کمیتی که به وسیله کمیت کاري که در درون خودش جاي گرفته معین می

شود، و در نتیجه، تولید آن ،ثروت مرا معین  که کار من اکنون به عنوان کار اجتماعی در نظر گرفته می –این جا در نظر گرفته شده



روي مقدار برابري از کار اجتماعی است. کاالي من که شامل یک مقدار معین از زمان کار ضروري کند که به وسیله حاکمیت بر  می

دهد که بتوانم تسلطی بر سایر کاالهایی با ارزش برابر آن داشته باشم، و بدین ترتیب بر روي کمیت  است، به من این امکان را می

ف دیگري عینیت یافته است . تاکید در اینجا روي برابري است که در ي مصر ها برابري از کار دیگران مالکیت دارم که در ارزش

ارتباط با تقسیم بین کار و ارزش مبادله است، یعنی در حقیقت کار من با کار دیگران، به کالمی دیگر با کار اجتماعی (حقیقتی که 

ده است، و اساسا کاراکترش تغییر کرده است که کار من یا کاري که در کاالهاي من تبلور یافته است، قبال از نظر اجتماعی معین ش

دهد) و نه آن که به طور کلی  اختالفی بین کار مادیت یافته و کار زنده، و قوانین مخصوص  این مساله آدام اسمیت را نجات می

ه زمان کار تبلور یافته گوید که ارزش کاالها به وسیل مبادله آن باشد . در حقیقت آدام اسمیت در اینجا هیچ چیز بیشتر از این نمی

شود و این که ثروت صاحب کاال، ترکیب یافته از کمیت کار اجتماعی است که در اختیار او قرار دارد. در آن مشخص می

اا در حقیقت اولین فرصت را براي مخلوط کردن تعیین ارزش کاالها به وسیله کمیت 249گرچه مساوي دانستن کار و تولید کار ا

به کالم دیگر تعیین .کند توانند بخرند، فراهم می می ها که آن اي  به وسیله کمیت کار زنده ها ، وتعیین ارزش آنکار موجود در آن

:گوید آمیزي هنگامی است که آدام اسمیت چنین می به وسیله ارزش کار. این درهم ها ارزش آن

(که در ” ت است. یا در ارتباط با کمیت کار دیگران است و یا چیز دیگراین که ثروت زیاد باشد یا کم به طور قطع در ارتباط با گسترش قدر“

 oup(ثروت ملل چاپ” را بخرد. ها کند آن چیزهاي دیگري از تولید کار سایرین که کارگر را قادر می“برد)  اینجا تعیینات غلطی را به کار می

) 61) (گارنیر همان منبع ص 33ص  1جلد 

ن گفته شود : این مساله متناسب با کمیت کار اجتماعی تبلور یافته در صاحب کاال یا صاحب ثروت ممکن است به طور صریح چنی

:گوید است؛ و در حقیقت او نیز چنین می

ي کنیم (که شامل) ارزش برابر گیریم مبادله می را با زمانی که در نظر می ها شامل ارزش کمی معینی از کار هستند که ما آن“(کاالها) ” ها آن“

”از کمیت هستند.

آورده شده و آن  5آید همانی است که قبال در این بخش  معنی است) نتیجه غلطی که به دست می کلمه ارزش در اینجا زائد و بی(

:گوید هنگامی است که براي مثال چنین می

اقعی و نهایت ارزش تمام کاالهایی است که شود، بلکه به تنهایی استاندارد و بدین ترتیب کار به خودي خود هرگز به ارزش خودش ظاهر نمی“

)66گارنیر] ص [))36(همان منبع ص ” با آن تخمین زده شده و مقایسه شود. ها و مکان ها تواند در همه زمان می

و متناسب است   ها این که ارزش کاالها همواره با زمان کار عینیت یافته در آن –حقیقت کار و در نتیجه میزان زمان کار چیست

کند.  واقعیت آن است که خود ارزش نیروي کار تغییر می –ارتباطی به چگونگی ارزش کاري که ممکن است تغییر کند، ندارد 

کند: طبیعت ارزش مبادله. مربوط به سهم کار و پول است.  در این جا آدام اسمیت تنها مبادالت کاال را به طور عام بررسی می

کار دیگران را در شکل  ها گیرند که تنها به عنوان صاحبان کاالها هستند. آن برابر یکدیگر قرار میکنندگان در  ي از مبادله ها بخش

ها در اختیار  کنند، درست همانند کار خودشان که به شکل کاال درآمده است. کمیت کار اجتماعی که آن یک کاال خریداري می

کنند. اما هنگامی که  خریداري می ها تبلور یافته است. همان کاالیی که آن دارند، در این شرایط با کمیت کاري برابراست که در کاال

کند که ارزش  پردازد، تاکید می دار و کارگر می ي بعدي او به مسئله مبادله بین کار مادیت یافته و کار زنده بین سرمایه ها در بخش

کار زنده دیگرانی  –که متفاوت با آن است –به وسیله کمیتشود که در آن وجود دارد، بلکه  کاال به وسیله کمیت کاري تعیین نمی



گوید که کاالها خودشان به  تواند در اختیار بگیرد، یعنی بخرد. آدام اسمیت در حقیقت به این وسیله نمی شود که او می تعیین می

رزشی که در کاال تبلور یافته است و به کار رفته؛ بلکه افزایش ثروت، افزایش ا ها شوند که در آن بیش از زمان کاري مبادله نمی

گیرد. و آدام اسمیت هر چند در این  که کار مادیت یافته را به کار می اي بستگی دارد  مقدار این افزایش، به میزان کمیت کار زنده

یش مبهم است. ها رود اما در این نقطه گفته زمینه مسیر درستی را می

عمومی آدام اسمیت از ارزش اضافه. بینش او در باره سود، اجاره و بهره به عنوان محصول تولید کار کارگر]تصور . 2 [

کتاب اول، آدام اسمیت از آن روابطی که در نظر گرفته است که در آن تولید کنندگان تنها به عنوان فروشندگان  6در بخش اا250ا

که  ها که دارندگان شرایط کار هستند و آن ها کند و به روابط مبادله بین آن عبور می کنند و صاحبان کاالها با یکدیگر برخورد می

  گوید: رسد. او می تنها صاحب نیروي کار هستند، می

در وضعیت اولیه و خشن جامعه که پیش درآمد انباشت سرمایه و مالکیت زمین است، مالکیت میان کمیت کار ضروري براي به دست آوردن “

این مساله  …با یکدیگر فراهم کند، آماده است ها تواند هر نقشی را براي مبادله آن رسد که تنها شرایطی که می ي مختلف، به نظر می ها ابژه

شود باید دو برابر آن چیزي ارزش داشته  آید یا در دو ساعت کاري تولید می طبیعی است که آن چه که به طور عادي در دو روز به وجود می

  گارنیر). 95–94بخش ششم صفحات  .52T. I(همان منبع ص ” شود، ه طور عادي در یک روز یا یک ساعت کاري تولید میباشد که ب

شوند یا  کننده نسبتی است که آن کاالها با یکدیگر مبادله می توان گفت که زمان کار الزم براي تولید کاالهاي مختلف، تعیین می

  شود. اسب سنجیده میبا این تن ها آن که ارزش مبادله آن

هر در این وضعیت، تمام تولید نیروي کار متعلق به کارگر است؛ کمیت کاري که به طور عادي به کار گرفته شده تا مورد استفاده قرارکیرد یا “

کار گرفته شده و یا در  تواند کمیت کاري را تنظیم کند که باید به طور عادي خریداري یا به کاالئی را تولید کند. این تنها شرائط است که می

  .96) گارنیر ص 53همان منبع ص  )معرض مبادله قرار گیرد. 

گیرد تنها خریدار کاالي  در نتیجه در چنین وضعیتی کارگر صرفا یک فروشنده کاالست و کسی که کار ِفرد دیگري را در دست می

ت تنها میزانی از کاالي دیگران است که متعلق به دیگران است، با کاالي خودش. بدین ترتیب او به وسیله کاالي خودش سرپرس

آنها است، و در این صورت هر دو، مبادله کاالهایی در برابر یکدیگر هستند و ارزش مبادله کاالها به وسیله زمان کار و یا کمیت 

  شود. در خود دارند، معین می ها کاري که آن

  :دهد اما آدام اسمیت چنین ادامه می

گر به کار  به طور طبیعی آن ثروت را در ایجاد کار براي مردم صنعت ها شود، بخشی از آن در دستان اشخاص خاصی جمع میبه زودي دارایی “

آیند، براي آن که به وسیله فروش کارشان و یا خرید آن چه  گري که به بوسیله مواد و وسایل زندگی به خدمت در می گیرند، مردم صنعت می

  ).56گارنیر ص  53(همان منبع ص ” کند، سودآوري دارند واد اضافه میبه ارزش م ها که کار آن

یی که مالک ابزار  ها آیند، آن از کجا می” گر مردم صنعت“کنیم. در مرحله اول   تر برویم توقف می در این جا قبل از آن که ما پیش

اش جدا کنیم، این مسئله  میت را از عبارات سادهمردمی که در زمین و هوا معلقند؟ اگر ما آدام اس –تولید و وسایل کار نیستند

شود که کار متعلق به یک طبقه است و طبقات  آغاز می اي  داري از لحظه هیچ چیز بیشتر از آن نیست که بگوییم: تولید سرمایه

  .داري است دیگر نیروي کار را در اختیار دارند. این جدایی نیروي کار از شرایط کار پیش شرط تولید سرمایه



 ها براي آن که با فروش کار آن“ گیرند  کنندگان کارگر، کارگران را به کار می گوید استخدام ثانیا آدام اسمیت منظورش از این که می

  دهد؟ ارزش کاالها را افزایش می ها اا یا چرا کار آن251سود ببرند چیست؟ ا

 –شود  آید، و این که کاال بیش از ارزش خودش فروخته می می آیا منظور او از گفتن این مسایل آن است که سود از فروش به دست

 6ي مختلف ها نامد، که چیزي نیست به جز انتقال ثروت بین بخش این همانی است که استوارت آن را سود حاصل از بیگانه شدن می

  اجازه بدهید که خودش به این سوال جواب دهد. 

و یا براي کاالهاي دیگر باشد، “(در این جا مجددا یک مبناي خطاي جدید است) ” پول  یا کاردر مبادله کامال مانوفاکتوري، چه به خاطر “

بیشتر و فراتر از آن چه که ممکن است براي پرداختن قیمت مواد کافی باشد و همچنین پرداخت دستمزد کارگر، بعضی چیزهایی باید براي 

  گارنیر همان صفحه)53(همان منبع ص ” اندازد. این ماجراجویی به خطر می سودهاي به دست آمده از کار پرداخت شود که درآمد را در

را مالحظه کنید) در بخش عذر تقصیر در پیشگاه  173ي جلد سوم ص  ها گردیم (یادداشت ما بعدا به این به خطر انداختن برمی

مبادله شده است، آیا از طریق فروش کاال  شود که کار کامال ). این چیزها براي سودهاي به دست آمده هنگامی ارائه می29سود (

  آید؟ آیا این مساله همان بیگانگی سود استوارت نیست؟ باالتر از ارزشش به دست می

کند. بدین ترتیب خودش را در آن  عبارت از چیزي است که کارگر به مواد اضافه می“دهد  آن طور که آدام اسمیت بالفاصله توضیح می” ارزش“

کننده بیشتر از مواد  در دو بخش، یکی پرداخت دستمزدها و دیگري سودهاي استخدام“داري آغاز شد)  می که تولید سرمایه(هنگا” کند حل می

  )97–96گارنیر ص  53(همان منبع ص ” اولیه و دستمزدي است که او قبال پرداخته است.

ي فروش محصو الت کامل مانوفاکتوري به دست گوید: سود که بر مبنا بدین ترتیب در این جا آدام اسمیت به صراحت چنین می

آید، از خود فروش نیست، از فروش کاال باالتر از ارزشش نیست و همچنین سود از خود بیگانه  نیست. این ارزشی است که  می

زد یا شود. یک بخش به پرداخت دستم شود که کارگر به مواد اضافه کرده است و به دو بخش تقسیم می مربوط به کمیت کاري می

کند. بخش  شود و با این تبادل کارگر به همان میزان کارکردش به شکل دستمزد دریافت می آن که براي دستمزدشان پرداخت می

دار است که آن بخش کمیت کاري است که او فروخته است بدون آن که مزدي براي آن پرداخت کرده  دیگر سازنده سود سرمایه

به ارزش خود بفروشد به خاطر زمان کاري است که در آن نهفته است. به زبان دیگر اگر او آن را با  باشد. بدین ترتیب اگر او کاال را

دار براي بخشی از کار  کاالهاي دیگر مبادله کند و بر مبناي قانون ارزش رفتار کند، این سود ریشه در این حقیقت دارد که سرمایه

کند که  را نقض می اي  ن را فروخته است. آدام اسمیت بدین ترتیب خودش ایدهکارگر چیزي پرداخت نکرده است، اما با این وجود آ

شود که آن کاال و یا ارزش آن را با صاحب سرمایه تقسیم کند، و قانون  در آن تمام تولید کار متعلق به کارگر نیست. او مجبور می

ه ارزش مبادله در آن به وسیله کمیت زمان کار مادیت تملکی را نقض کند که در مبادله کاالها بین یکدیگر وجود دارد. قانونی ک

دار بخشی از کاري را  داند که سرمایه دار را محصول این حقیقت می شود. در حقیقت برعکس، او سود سرمایه یافته در آن معین می

است. ما خواهیم دید که نپرداخته که به کاال اضافه شده است، و این بدان خاطر است که سود او در فروش کاال افزایش یافته 

داند که به وسیله کارگر شکل گرفته و آن فراتر و باالتر از  چگونه آدام اسمیت فراتر از آن به صراحت، سود را متعلق به کاري می

توان گفت که آن کار را با یک معادلی جایگزین کرده  که می اي  کمیتی است که کارگر براي مزدش دریافت کرده است. به گونه

ي  ها کند که سود از انباشت شناسد و در همان زمان او تاکید می . بدین ترتیب آدام اسمیت ریشه واقعی ارزش اضافی را میاست

صرفا در تولید مجدد ظاهر  –ي واقعی کار مفید باشد هر چند که ممکن است در پروسه –قبلی به وجود نیامده است . ارزش آن
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آید که کارگر به مواد اولیه در پروسه تولید اضافه کرده است به طوري که  دي به دست میشود؛ اما به طور وسیعی از کار جدی می

  ي اول همانند ابزار کار  یا وسایل کار هستند.  ها آن انباشت

شود به مغشوش  غلط است (و مربوط می” …در تبادل کامل مانوفاکتوري چه با پول یا کار یا سایر کاالها “از طرف دیگر، عبارت 

   .نی که قبال تذکر داده شد)بود

اگر مبادله کاال در برابر پول یا در برابر کاال، به وجود آورنده سود از فروش بیشتر کار به نسبت خرید آن است، از این حقیقت ناشی 

نباید مبادله  شود. بدین ترتیب آدام اسمیت شود که یک کمیت برابر مادیت یافته از کار با یک کمیت برابر کار زنده مبادله نمی می

قرار دهد که مبادله کامل مانوفاکتور در برابر کار. براي این تبادل اولیه، ارزش  اي  براي پول یا براي کاالهاي دیگر را به همان پایه

نهفته  ها اند، متناسب با زمان کاري که در آن اضافه از این حقیقت به وجود آمده است که کاالها به ارزش خودشان مبادله شده

دار کمیت برابري را  است، در حالی که به هر ترتیب بخشی از کار پرداخت نشده است. در این جا چنین فرض شده است که سرمایه

شود بیش از کمیت  کند؛ که کمیتی از کار زنده که به وسیله او تصاحب می مبادله نمی از کار گذشته با کمیت برابري از کار زنده

بتش پرداخت کرده است. در غیر این صورت مزد کارگر برابر با ارزش تولید اوست. سود مبادله محصوالت است که او با اي  کار زنده

شود که مبادله بین مانوفاکتور و کار  به ارزش خودشان مبادله شوند، از این حقیقت ناشی می ها کامل در برابر پول یا کاالها، اگر آن

شوند. بدین ترتیب در این مورد نباید مسائل با یکدیگر در هم  ها در این جا مبادله نمیزنده نیاز به قوانین دیگري دارد؛ که برابر

آمیخته شوند. 

اند  به مواد اضافه کرده ها سود هیچ چیز به جز محصول ارزشی نیست که کارگر به مواد کار اضافه کرده است. هر چند آن چه که آن

ر بدین ترتیب به دو بخش تقسیم میشود: یک بخش که بابت آن دستمزد از زمان کار کارگچیزي به جز کمیتی از کار نیست.

سازد. آدام اسمیت به درستی  دار را می دهد و سود سرمایه دار می کند؛ و بخش دیگري که او به سرمایه دار دریافت می سرمایه

شود ، که  به دستمزد و سود تبدیل می کند کند که تنها بخشی از (ارزش) کار که کارگر جدیدا به مواد اضافه می خاطرنشان می

ریخته شده است (به  که از پیش اي ندارد  خود هیچ کاري با بخشی از سرمایه توان گفت ارزش اضافی جدیدا خلق شده به خودي می

  :گویدداند به یک باره می عنوان مواد و ابزار). آدام اسمیت که بدین ترتیب سود را به کار پرداخت نشده دیگران مربوط می

(همان منبع ص ” ممکن است چنین فکر شود، که سود سرمایه فقط نام دیگري از دستمزد نوع مخصوصی از کار است، کار معین و مشخص.“

  )97گارنیر ص  53

کند. ما به این مساله بعدا باز خواهیم گشت و در بخش دیگر به آن خواهیم پرداخت.  آدام اسمیت نظریه غلط کار مدیریتی را رد می

) در این جا تنها مساله مهم تاکید بر آن است که آدام اسمیت موضوع راخیلی روشن شناخته است، مطلب را بیان کرده و 30(

کند. پس از آن که او این اختالف فاحش را بیان  شدیدا به تضاد میان نظریه او در باره اساس سود و این نظریه شرمگینانه تاکید می

  :دهد کند چنین ادامه می می

او باید در بسیاري مواقع آن را با صاحب سرمایه که او را استخدام در این وضعیت تمام تولید نیروي کار همواره متعلق به کارگر نیست."اا 253ا

شود تا هر نوع کاالیی را تولید کرده یا به دست آورد، همچنین  کرده است، تقسیم کند. این کمیت کار نیست که به طور عادي استخدام می

یک کمیت تواند کمیتی را اداره کند که باید به طور عادي خریداري، سرپرستی یا مبادله کند. نها شرایط کار(ابزار ساختمان و مواد اولیه ) نمیت

 55-54(همان صفحات “ شود که براي دستمزد و ابزار و مواد آن کار مصرف شده است.  اي  اضافه به طور مشخص باید تبدیل به سود سرمایه

  )99ارنیر ص گ



همواره در کنار خرید  –در شکل پول یا کاال  –آورد این کامال صحیح است. تولید سر مایه داري ، کار را به صورت مادي در می

؛ که در هر جا، به ”براي سود سرمایه“است از کار زنده که عبارت “ کمیت اضافی را دارد “کمیتی از کار که در درون خود دارد یک 

زبان دیگر مفهومی جز تصاحب براي هیچ، تصاحب بدون پرداخت در برابر آن، یعنی بخشی از کار زنده، ندارد. آدام اسمیت بیش از 

تر  از طرف دیگر، او از ریکاردو عقبداري آغاز شد.  کند که چگونه این تغییر با تولید سرمایه ریکاردو در این زمینه با شدت تاکید می

گر چه او در این قسمت خودش را به وسیله تحلیل خودش رد  –است زیرا او هرگز قادر به آزاد کردن خود از این نقطه نظر نیست 

آید  به وجود میکه از درون این رابطه تغییر یافته میان کار مادیت یافته و کار زنده، تغییري در تعیین ارزش نسبی کاالها  –کند  می

دهند.  کننده هیچ چیز به جز کار مادیت یافته نیستند و کمیت ارائه شده از کار مادیت یافته را ارائه می که در رابطه با یکدیگر بیان

 پس از تبلور ارزش اضافی در یک شکل، شکل سود، به عنوان بخشی از کار که کارگر آن را ارائه داده و بیش از آن بخش از        

کاریست که بابت آن دستمزد گرفته است، او همان رفتار را با سایر اشکال ارزش اضافی همانند اجاره زمین دارد. یکی از شرایط 

عینی کار آن است که از کارگر بیگانه شده باشد، و بدین ترتیب، به مالکیت دیگري در آمده باشد، که تبدیل به سرمایه شود؛ 

زمین و زمین به عنوان مالکیت زمین . بدین ترتیب پس از برخورد با صاحبان سرمایه، آدام اسمیت دیگري که عبارت است  از خود 

  :دهد چنین ادامه می

شود، و صاحبان زمین همانند سایرین عاشق درو کردن جایی هستند  به زودي زمین  هر کشوري به طور کلی تبدیل به مالکیت خصوصی می“

باید سهمی از آن چه که کار او ”کارگر“او  …هستند که حتی براي تولید طبیعی به وجود آمده است اي  ارهاند، و خواهان اج که هرگز نکاشته

به دست آورده و یا تولید کرده است به صاحب زمین بپردازد.  این سهم یا چیزي که شبیه به آن باشد، قیمت این سهم، شامل اجاره زمین 

  )100–99گارنیر ص  55(همان منبع ص “ است. 

همانند سود به دست آمده در صنعت، اجاره زمین تنها بخشی از کاري است که به وسیله کارگر به مواد و آن چه که او ارائه 

دهد، اضافه شده، چیزي که به صاحب زمین پرداخت شده بدون آن که چیزي براي آن (از قبل) پرداخت شده باشد؛ بدین  می

ست که به وسیله او شکل گرفته که بیش و فراتر از بخش زمان کاري است که او کار کرده ترتیب تنها بخشی از زمان کار اضافی ا

است تا دستمزدش را دریافت کند. یا آن که یک معادلی داشته باشد براي زمان کاري که در برگیرنده دستمزدش باشد. بدین 

که شکل گرفته و واقعی شده در کاالیی است  اي  اضافیکار  –کند  ترتیب آدام اسمیت ارزش اضافی را به عنوان کار اضافه تصور می

اا به طوري که سود در یک 254ا –ارزد، کاري که معادل خودش را به صورت دستمزد گرفته است  که بیش از کار پرداخت شده می

مربوط به خودش   اي ي اوست. بدین ترتیب او ارزش اضافی را به عنوان یک مقوله ها حوزه معین است و اجاره زمین صرفا شاخه

گیرد. این است مبناي بیشتر اشتباهات و  کند که به عنوان سود و اجاره در نظر می کند، و آن را از اشکال خاصی جدا می متمایز نمی

  ي نامناسب در تحقیقات او و حتی بیشتر در کار ریکاردو. ها برداشت

منافع پولی “افع سرمایه، به شکل پول. اما آدام اسمیت این شود، عبارت است از من شکل دیگري که ارزش اضافی در آن ظاهر می

آید، پرداخت نشود،  یک درآمد مشتق که اگر از سودي که  به شکل پول، به دست می“:دهد را در همان بخش چنین توضیح می” همواره

گیرد، که ریشه در  ر مزد متوسط را در نظر می(بدین ترتیب اجاره و یا دستمزد و سپس در بخش دیگ“ “ باید از منابع دیگر درآمد پرداخته شود

داري  و در این شکل، همان گونه که ما بعدا فرصت پرداخت به آن را داریم در تولید سرمایه –ارزش اضافی ندارد اما محصول خود دستمزد است

که آدم ولخرجی است،  اي  دهنده ه باشد وام) مگر آن که احتمال داشت 31یا اینکه تنها شکل دیگري از سود است  –شود  توسعه نیافته ظاهر می

  )106–105گارنیر ص  58همان منبع ص “(وام دیگري بپردازد تا منافع وام اولی را بگیرد. 

اي  آید؛ در این زمینه این تنها یک شکل ثانویه بدین ترتیب بهره، بخشی از سودي است که به وسیله سرمایه استقراضی به وجود می

کننده  ، یک شاخه از سود، و بنابراین تنها قسمت قسمت شدن بیشتري است که میان اشخاص مختلف تصاحباز خود سود است 



ي  گیرنده بهره گیرد. یا پرداختی است از اجاره. به هر تر تیبی که مناسب باشد . یا آن که وام ارزش اضافی به شکل سود، انجام می

ي ارزش اضافی نیست، بلکه صرفا  آورنده ر این زمینه این مساله به وجودپردازد. د خودش یا شخص دیگر صاحب سرمایه را می

شود و به عنوان سودي است که  ي مختلف تقسیم می ها ي مختلفی از ثروت موجود است، نوسان ثروتی است که میان بخش ها سهم

ارزش اضافی نیست (و هنگامی که محصول بیگانه شده است. رفتن به فراتر از این مساله، هنگامی که منفعت به هر ترتیب شکلی از 

دستمزد یا شکلی از سود باشد از این مساله مستثنی است؛ آدام اسمیت به این مساله بعدا نیز توجه ندارد) پس بهره تنها شکل 

بهره چیزي  دهد) و بدین ترتیب را تحت تاثیر قرار می ها ثانویه ارزش اضافی است، بخش خالصی از سود یا اجاره (که تنها سهم آن

  به جز بخشی از ارزش اضافی پرداخت نشده نیست.

دهنده انتظار دارد که در  شود. وام دهنده در نظر گرفته می شود همواره به عنوان یک سرمایه به وسیله وام که براي بهره، وام داده می اي  سرمایه“

گیرنده ممکن  به او سود ساالنه را براي استفاده از آن بازگرداند. وام گیرنده زمان معینی به او باز گردانده شود، و این که در زمان مشخص وام

ه به کار است آن وام را به عنوان سرمایه به کار ببرد و یا به عنوان پولی کنار بگذارد که براي مصرف فوري الزم است. اگر آن را به عنوان سرمای

تواند هم سرمایه را بازتولید  کند. در چنین وضعیتی او می زش و سود را بازتولید میکند که ار ببرد، از آن در تداوم تولید کارگران استفاده می

را منتقل کند یا به منابع دیگر درآمد آسیبی وارد کند. اگر وام گیرنده وام را به عنوان  اي  کند و هم منافعش را بپردازد بدون آنکه سرمایه

او به عنوان یک ولخرج یا اصراف کننده اموال عمل کرده است، چیزي که براي حمایت از سرمایه ذخیره شده براي مصارف فوري در نظر بگیرد، 

تواند سرمایه را بازتولید کرده و بهره را بپردازد، بدون آن که دربخشی از سرمایه  یا  تداوم کار صنعت الزم است. در این وضعیت او نمی

  تصحیح مک کلوچ). 127ص  5قسمت  2بخش  2(جلد ” جویی کند ال دیگر صرفهي منابع دیگر را همانند اجاره زمین و یا امو ها ولخرجی

رود، و ایجاد سود  بنابراین در این جا پول وام گرفته شده به معنی سرمایه است که در هر صورت به عنوان سرمایه به کار میاا255ا

چیزي به جز سود نیست که تحت نام مخصوص پردازد هیچ  دهنده می گیرنده به وام کند. در چنین وضعیتی منافعی که وام می

دهد و  دهنده را افزایش می کند. بدین ترتیب او ثروت وام شود. یا آن که در حقیقت او پول وام داده شده را مصرف می پرداخت می

آدم ي مختلف ثروتی است که از دست یک  ها شود تنها نسبت دهد. آن چه که جایگزین می در برابر سهم خودش را کاهش می

یابد، اما هیچ گونه ارزش اضافی ایجاد نشده است. بدین ترتیب بهره در هر صورت بیانی از  دهنده انتقال می ولخرج به دست وام

ارزش اضافی است، که هیچ چیز نیست به جز بخشی از سود، که خودش باز هیچ چیز نیست به جز شکل معینی از ارزش اضافی که 

  ت نشده است.آن هم عبارت است از کار پرداخ

کنند چه به  ي اشخاصی که با دریافت مالیات ارتزاق می ها کند که به همین ترتیب تمام درآمد در انتها آدام اسمیت مشاهده می

در سود و اجاره است، بنابراین  ها ي خودشان است؛ و یا ریشه آن ها صورت دستمزد باشد، در این صورت به دست آمده از دستمزد

هیچ چیز به جز اشکال  ها باشند که خود آن کننده سود و اجاره می ي جامعه هستند که مصرف ها ه سهم مختلف بخشکنند تنها بیان

  مختلفی از ارزش اضافی نیست. 

ه منبع ي ساالنه از هر نوع، در نهایت از س ها ، خدمات و پرداخت ها شود، تمام دستمزد یی که از آن حاصل می ها و تمام درآمد ها تمام مالیات“

آیند، حال چه به فوریت پرداخت شوند و یا در میان مدت، از دستمزد کارگر، سودهاي سهام یا اجاره زمین هستند  مشخص درآمد به دست می

  )106ص  5و گارنیر بخش  58(ثروت ملل چاپ او. یو. پی. ص 

صرفا  –از خود دستمزدها بیرون نیامده باشند ها ن که آنچه آ –ها یا درآمدهاي ناشی از مالیات ها بنابراین بهره پول همراه با مالیات

اند، که همان کار پرداخت نشده  سهمی از سود و یا اجاره هستند، که خودشان در یک چرخش دیگر از ارزش اضافی ناشی شده

  است. 



  این همان تئوري عام آدام اسمیت در باره ارزش اضافی است.

دهد که  کند، که آن را مشخص تر بیان کردیم و نشان می ا به یک سوال کامل خالصه میدر جاي دیگري آدام اسمیت نظریه خود ر

ي تولید، ارزش مواد  ها شود (پس از کسر ارزش کند تا به هر ترتیب اثبات کند که ارزش به وسیله کارگر به تولید اضافه می تالش می

ماند زیرا کارگر خودش این ارزش را به طور  است باقی نمی خام و ابزار کار) هیچ چیزي به جز زمان کاري که در محصول موجود

دار و صاحب زمین. در وضعیتی که ارزش کاال میان  با سرمایه–ارزش یا تولید–کند کند، بلکه ان را تقسیم می کامل تصاحب نمی

آورد و یا در رابطه با  نمی شود هیچ چیز در طبیعت این ارزش تغییري به وجود تولیدکنندگان آن کاال به طور طبیعی تقسیم می

شود. ارزش کاالها به نسبت یکدیگر تغییري ایجاد نمی

تواند به وجود آورد یا از روي  شود، صاحب زمین خواهان سهمی از تمام تولیداتی است که کارگر می هنگامی  که مالکیت  زمین خصوصی می“

نیروي کاري که بر روي زمین استخدام شده است. این شود. نیروي کار کسر میآوري کند. اجاره آن، اولین چیزي است که از تولید  زمین جمع

نگهداري آن به طور کلی سهمی کارد امکان آن را داشته باشد که محصول را درو کند. افتد که شخصی که زمین را می مساله به ندرت اتفاق می

داري که او را استخدام کرده است، و کسی که هیچ منافعی در استخدام او ندارد، مگر آن که او  سرپرست به همراه دارد، مزرعهاز درآمد را براي 

اا کسر 256آورد ا سهمی در تولید کارش داشته باشد، یا آن که سهم او برایش با سود جایگزین شده باشد. این سود کسر دومی را به وجود می

ي کاري که براي زمین استخدام شده. تولید تمام نیروي کار دیگران که قابل پرداخت از سهم سود است. در تمام نیرو […]دومی از

کند و دستمزد و  را تهیه می ها شود که مواد کار آن و مانوفاکتور ها بزرگترین بخش از کارگران با توجه به نیاز استاد کار تعیین می ها وري پیشه

به مواد اضافه کرده که  ها شریک است، یا در ارزشی که آن ها مانی است که کار تکمیل شود. استادکار در محصول کار آنتا ز ها نگهداري آن

  )110–109صفحات  8بخش  1فصل  1(چاپ مک کلوچ جلد “ اند؛ و در این سهم سود نیز موجود است.  داده ها فراتر از چیزي است که به آن

کند یا ارزش  ام اسمیت به طور ساده اجاره و سود سر مایه را  به عنوان کسري از تولید کارگر توصیف میبدین ترتیب در این جا آد

داند که برابر است با کمیت اضافه شده به وسیله او به مواد. هر چند این کسر، به همان گونه که آدام اسمیت  تولید کارگر می

کند، بیشتر و فراتر از کمیت  از آن بخش کار باشد که کارگر به مواد اضافه می تواند ترکیبی خودش قبال توضیح داده است، تنها می

کاري که تنها مزدش پرداخت شده است، یا تنها معادل دستمزدش است؛ که این مساله همان ارزش اضافی است یعنی بخش 

  توانند منبع ارزش باشند.) گاه نمی (بنابراین به طور ضروري، سود و اجاره یا سرمایه و مالکیت زمین هیچپرداخت نشده کار.

ي کار اجتماعی] ها گسترش نظر آدام اسمیت از نظریه ارزش اضافی به تمام حوزه .[3

اضافی و همچنین هستیم این پیشرفت در تحلیل ارزش  ها ما شاهد پیشرفت بزرگی به وسیله آدام اسمیت در نظریات فیزیوکرات

وجود داشت که ارزش اضافی –کار کشاورزي–تنها نوع معینی از کار مشخص ها سرمایه به وجود آمده است. در نظریه فیزوکرات

کردند عبارت بود از ارزش مصرف کار و نه زمان کار و یا کار اجتماعی عام که  بررسی می ها کرد. بدین ترتیب هر چه که آن تولید می

دهنده  رزش است. در این نوع مخصوص از کار، طبیعی است که زمین، که در حقیقت خالق ارزش اضافی است، تشکیلمنبع ا

این مساله را کامال در شکل  ها افزایشی که مواد تولید شده فراتر از مواد مصرف شده، دارند. آن –افزایش (ارگانیک) مواد است 

بدون  –تر کنار زده شد. اما براي آدام اسمیت، کار اجتماعی عمومی  ي جالب ها دهدیدند و بدین ترتیب با ای محدود شده آن می

صرفا کمیت ضروري کار، خالق ارزش است. ارزش اضافی چه در  –اهمیت به آن چه که چه ارزش مصرفی در آن به کار رفته است 

صاحبان شرایط مادي کار به وجود آمده است  شکل سود باشد یا در شکل ثانویه بهره، چیزي جز بخشی از کار نیست که به وسیله



شود براي آدام  ارزش اضافی تنها در شکل اجاره زمین ظاهر می ها شود. براي فیزیوکرات که در آن، این شرایط با کار زنده مبادله می

  اسمیت اجاره، سود و بهره تنها اشکال مختلف ارزش اضافی هستند. 

شده، به عنوان سود سرمایه، بدان علت  ریخته نم، در ارتباط با مجموعه مقدار سرمایه پیشک وقتی که من از ارزش اضافی صحبت می

او سپس مبادرت  اي  کند، و اهمیت ندارد تحت چه مقوله دار مستقیما مبادرت به تصاحب مستقیم ارزش اضافی می است که سرمایه

دار مستقیما به صاحب زمین پرداخت  د. بنابراین مزرعهکن دهنده سرمایه می به تقسیم ارزش اضافی میان صاحب زمین  یا وام

پردازد که کارخانه را  دهد اجاره را به صاحب زمینی می کند و صاحب مانوفاکتور خارج از ارزش اضافی که به خود اختصاص می می

  ست.پردازد که سرمایه را در اختیار او قرار داده ا داري می در آن بنا کرده است و بهره را به سرمایه

 –3نظریه او در باره کار مولد؛  –2کند؛  آدام اسمیت ارزش اضافی را با سود مخلوط می –1اکنون هنوز باید بررسی شود: اا257ا

کاالها، به طوري که ارزش مواد  “قیمت طبیعی“ آورد و تحلیل نادرست او از  چگونه او بهره و اجاره را از منبع ارزش به دست می

  اند. اند و بدین ترتیب جدا از قیمت و سه منبع درآمد در نظر گرفته نشده ت جداگانه در نظر گرفته نشدهخام و ابزار به صور

  ]که در آن قانون ارزش در مبادله بین سرمایه و مزد کار حاکم است اي  اشتباه اسمیت در اتخاذ مسیر ویژه [4

پردازد در شکل بالفصل خود، کاال نیست، بلکه کاالي تغییر شکل  براي در اختیار گرفتن نیروي کار میدار  مزد یا معادلی که سرمایه

یافته است، پول است، کاالیی که در شکل مستقل خود داراي ارزش مبادله است، به عنوان مستقیم کار اجتماعی مادیت یافته 

  است، زمان کار به طور عام است.

کند. (بدون توجه به جزییات  ل، کارگر با این پول به طور طبیعی کاالهایی را به همان قیمت خریداري میهمانند سایر دارندگان پو

خرد و غیره) او با فروشنده کاالها به عنوان دارنده پول مواجه  براي مثال چیزي که او در شرایط  و در محیط نا مساعدتري می .آن 

شود نه به عنوان یک کارگر، بلکه به عنوان مقدار پولی که برابر مقدار کاال  دش کاال میبه عنوان خریدار. او وارد خود گر –شود  می

گیرد، به عنوان مالک کاالیی که به طور عادي، همواره داراي شکل قابل مبادله است. پول او بیش از یک بار تبدیل به کاال  قرار می

اگر ساده  –روسه او کاالهایی را به قیمت جاري بازار خریده است شده است که به عنوان ارزش مصرف در خدمت اوست، و در این پ

گر تغییر شکل است. اما به عنوان یک  کاال که بیان –بگوییم به ارزششان خریداري کرده است. در این تبادل تنها به صورت پول 

ر با کار مادیت یافته  اش در تولید، قانون کلی است ، که به هیچ وجه به معناي جابجائی حجمی از ارزش نیست. بدین ترتیب کارگ

کند، اضافه نکرده است. او نه فقط معادلش را  هیچ چیز به جز میزان زمان کاري که تجسم یافته در پولی است که دریافت می

یان در حقیقت او (پروسه انجام گرفته، در جر –که به طور قطع بخشی از سود است  –دریافت کرده بلکه کار اضافی هم داده است 

کنیم، چندان اهمیت ندارد ) ارزشی بیشتر از ارزش مجموعه پولی که  فروش نیروي کارش، هنگامی که ما با نتایجش برخورد می

دهد، ارائه داده . در مقابل ، او با زمان کار بیشتري کمیتی از کار عینیت یافته در پول را  خریداري کرده  دستمزد او را تشکیل می

توان گفت که به همان طریقی که او به طور غیرمستقیم همه کاالها را با  بدین ترتیب می .دریافت کرده استکه به عنوان دستمزد 

پول خریده است (که تنها بیان مستقلی از کمیت معینی از زمان کار اجتماعی است) دریافت او با زمان کار بیشتري که آن کاالها 

را به همان قیمتی خریده است که سایر خریداران و مالکان کاال در تبادل اولیه  ها شود. هر چند او آن در بر دارند، برگردانده می

پردازد ، شامل مقدار کمتري از کار است، یعنی زمان کار کمتري است، در  دار براي کاري می خرند. برعکس، پولی که سرمایه می

در کنار کمیت کاري که در  .دش جایگزین کرده استنسبت به کمیت کار یا زمان کاري که کارگر در تولید کاال به وسیله خو

دار کمیت بیشتري از کار را خریده است که براي آن پولی  دهد، سرمایه برگیرنده همان مقدار از پولی است که مزد را شکل می



کمیت اضافه کار  در برابر کمیت کاري که در پول پرداخت شده جاي گرفته است و به طور قطع این اي  پرداخت نکرده است. اضافه

  آورد.  است که ارزش اضافه ایجاد شده در سرمایه را به وجود می

خرد ( در نتیجه واقعی حتی اگر با واسطه مبادله باشد و  دار به وسیله آن نیروي کار را می اا که سرمایه258اما همان طور که پولی ا

به  ها جز شکل تغییر یافته تمام کاالهاي دیگر، که استقالل آن نه با خرید مستقیم کار ، بلکه با نیروي کار باشد)چیزي نیست به

توان چنین گفت که تمام کاالها در مبادله با کار زنده، کار بیشتري را از آن چه در خود دارند  عنوان ارزش مبادله وجود دارد. می

  خرند. این مساله مشخص است که این افزایش بخشی از ارزش اضافه است. می

دهد، جائی که  ) این مسئله را مورد بررسی قرار می8و7و6ي  ها دام اسمیت است که به درستی در بخش اول کتاب (بخشاین نبوغ آ

کند که در مبادله بین  کند و قانون ارزش آن را در ارتباط با مبادله بین کاالها و کار زنده کشف می او از مبادله ساده کاالها گذر می

و در همانجا –رسد  به طور مختصر به ریشه ارزش اضافی می –رسد  که به سود و اجاره به طور کلی میسرمایه و مزد کار است، تا آن

هر جا که علتی وجود داشته باشد و او نداند که آن  –کند که به دلیلی  کند که شکافی ظاهر شده است. او احساس می احساس می

کار بیشتر با کار کمتر مبادله شده (از نقطه نظر کارگر)، کار کمتر در در نتیجه قانون عینی موقتا بالتکلیف مانده است:  –چیست 

و مشخص است که  –کند  بینی آدام اسمیت این است که او تاکید می دار). نکته برابر کار بیشتر مبادله شده (از نقطه نظر سرمایه

هنگامی است که شرایط کار وجود مستقلی  –که انباشت سرمایه و ظهور مالکیت بر روي زمین –این مساله او را گیج کرده است 

افتد، ظاهرا (و در نتیجه واقعا) قانون ارزش به عکس خود تغییر کرده است. این  چیز جدیدي اتفاق می–پذیرد را در برابر خود می

این تضاد  کند، درست همان گونه که ضعف تئوریکی اوست که کند و به تضاد آن تاکید می قدرت تئوریکی اوست که احساس می

کند که چگونه این تضاد خود را نشان  کند، حتی براي مبادله ساده کاالها؛ او درك نمی اعتماد او را به قانون کلی متزلزل می

که بدین ترتیب  –شود، و در شرایط این کاالي ویژه ارزش مصرف آن  دهد، از درون خود نیروي کاري که تبدیل به یک کاال می می

کند. ریکاردو جلوتر از آدام  است که ارزش مبادله تولید می اي  به طور قطع انرژي –ش مبادله آن وجود ندارد هیچ چیزي براي ارز

کند. بلکه او به دنبال آدام اسمیت در این زمینه  آن را مخلوط نمی –و در نتیجه تضاد واقعی  –اسمیت در این زمینه تضاد ظاهري 

داري دارد، براي یک لحظه او  که قانون ارزش در دوران سرمایه اي  در نتیجه گستره ویژه کند که حضور این مساله و حتی تردید نمی

آمیز از جانب آدام اسمیت  کند. ما بعدا خواهیم دید که چگونه یک حرکت نبوغ کند یا حتی توجه او را جلب نمی را دچار مشکل نمی

  ) 32طه مقابل نظر ریکاردو قرار دارد. (شود به طوري که در نق تبدیل به حرکت ارتجاعی توسط مالتوس می

به طور طبیعی در همان زمان این تحلیل عمیق آدام اسمیت که او را تبدیل به شخص مردد و نامطمئن کرده بود، زیر پاي او را 

م بورژوایی ي عام سیست ها از رسیدن به ترکیب و مجموعه تئوریکی نظریه مستقل بنیان –برعکس ریکاردو  –خالی کرد و جلو او را

  گرفت.

مسایل نقل شده فوق از آدام اسمیت که در آن کاال بیش از کاري که در آن موجود است خرید میکند ، یا آن که کار ارزش اا259ا

چنین فرموله شده هود اسکین (HODGSKin)بیشتریدر برابر  کاال می پردازد ، از آن چه که آن کاال داراي کار است ، به وسیله

  است:

 ….} به این مفهوم است که تمام کمیت کار طبیعی که نیاز است تا کارگر بتواند هر کاالیی را تولید کند …{قیمت ضروري یا طبیعی“

هر جا که کمیت کار براي تولید هر   …تبادل با طبیعت است  شود که در کاري که اساسی است، که اکنون و در هر جا تنها با پول خریده می

                                               




یاز است، کارگر باید همواره در وضعیت جدید جامعه، کار بیشتري را ارائه دهد تا بتواند آن کاال را به دست آورده و تملک کند، کاالیی مورد ن

ما باید همواره به  …براي کارگر، افزایش قیمت اجتماعی است  بنایراین افزایش قیمت طبیعیچیزي را که نیاز دارد تا از طبیعت بخرد.

 (HODGSKINت طبیعی و قیمت اجتماعی توجه کنیماختالف میان قیم
 (.THOMAS  کتاب اقتصاد سیاسی عمومی لندن)219ص  1827–

220(  

کند و هم آن چه که مخلوط شده و در هم ریخته است در  در این مطلب هودس کین هم  آن چه که صحیح است را بازتولید می

  نظر آدام اسمیت 

باره ارزش اضافی به وسیله سود. توضیح اسمیت در  [5

  اصول عامیانه در تئوري اسمیت]

که اجاره زمین و سود تنها اشکال مختلفی  اي  ما قبال دیدیم که چگونه آدام اسمیت ارزش اضافی را به طور عام توضیح داد به گونه

ه از مواد خام و ابزار تولید است، هیچ کار کند بخشی از سرمایه که تشکیل یافت از آن و اجزاي آن هستند. آن چنان که او بیان می

ارزش اضافی منحصرا  ناشی از اضافه شدن کمیت کاري است که کارگر دهد. مستقیمی در ارتباط با ایجاد ارزش اضافی انجام نمی

ه دهد. بدین ترتیب این تنها بخشی از سرمای بیشتر و فراتر از بخش کار خودش،که در برابر دستمزد است ، ارائه می

کند و این تنها بخشی از سرمایه است  آید و ارزش اضافی را مستقیما ایجاد می است که از دستمزد به وجود می اي  شده ریخته پیش

آورد. از طرف دیگر در مساله سود، ارزش اضافی در مجموعه میزان  کند بلکه افزایشی هم به وجود می که نه فقط خود را بازتولید می

ي متنوع تولید  ها شود و عالوه بر این  انواع دیگر ترکیبات جدید از باالنس  سود، در بخش محاسبه می سرمایه پرداخت شده،

  کند .سرمایه را جبران می

دهد اما آن را به طور صریح در شکل مقوله معینی بیان  به علت آن که آدام اسمیت در اساس یک تحلیل از ارزش اضافی ارائه می

تر آن، که سود است،  کند؛ در نتیجه او ارزش اضافی را به طور مستقیم با شکل پیشرفته ال خاصش جدا کند که آن را از اشک نمی

شود. بنابراین افزایش (به خصوص در نزد  کند. این خطاي آدام اسمیت به وسیله ریکاردو و همه پیروانش تکرار می مخلوط می

یل که او قوانین اساسی ارزش را در وحدت نظم یافته بیشتري کشف شود به این دل تري آشکار می ریکاردو، کال به طور برجسته

ریختگی که طرفداران ریکاردو (همان گونه که ما بعدا در بخش سود آن  هم ي حل نشده و به ها کند) یک سري از تناقضات، تضاد می

گرایی ابتدائی به اشتباهات  تجربه) 33کنند تا با عباراتی به شیوه اسکوالستیک آن را حل کنند. ( را خواهیم دید) تالش می

انکار، به وسیله شکل ساده  که  غلتد، و مشکالت زیادي را براي توضیح پدیده تجربی غیرقابل متافیزیکی یعنی اسکوالستیسم می

ي  اه مطابق قانون هستند به بحث ها شود. یا براي نشان دادن این که آن مستقیما از قوانین عمومی انتزاع شده  ، متحمل می

کنیم مثالی ارائه خواهیم کرد، زیرا در هم آمیختگی به  زنند. در این نقطه جایی که ما از آدام اسمیت بحث می کننده دست می گمراه

بلکه –اشکال مخصوصی از ارزش اضافی –پردازد شود و نه حتی هنگامی که او به طور ویژه به سود و اجاره می فوریت ایجاد می

را نتیجه هدیه شده از  ها کند، همان گونه که آن تنها به عنوان شکلی از ارزش اضافی به طور عام فکر می ها جایی که او در باره آن

  داند.  طرف کار به وسیله کارگران بر روي مواد اولیه می

                                               




- (توضیح ادیتور)–ضروری ترین و واجب ترین  



کند، خودش را به دو بخش تقسیم  ر به مواد اضافه میارزشی که کارگ“ گوید که پس از آن که آدام اسمیت در کتاب اول بخش ششم میاا260ا

را از قبل پرداخته  ها کند که تمام سرمایه مادي و دستمزد پردازد و بخش دیگر سود کارفرمایی را تامین می کند، بخشی که مزد او را می می

 ها ارد مگر آن که انتظار داشته باشد که از فروش کار آنند ها هیچ منافعی براي استخدام آن“ گذار)  (سرمایه“ او “ دهد:  او ادامه می“ است، 

بزرگتر به جاي   اي  شود، به دست آورد؛ و او هیچ منافعی براي به کارگیري سرمایه می ها اش براي آن چیزي بیش از آن چه که جایگزین سرمایه

  )53(همان منبع ص “ مدش گسترش یابد. سرمایه کوچکتر ندارد، مگر آن که سود او مقدار سهم او را افزایش داده تا درآ

کند که براي  جایگزینی سر مایه او  گذار فراتر از میزان ارزشی دریافت می ما در ابتدا گفتیم: ارزش اضافی مازادي است که سرمایه

از دستمزد پرداختی  دهد تا فراتر یابد که کارگر انجام می مورد نیاز است . که به وسیله آدام اسمیت به آن بخش از کاري تقلیل می

آید که براي دستمزد پرداخت شده است. در عین حال او  و بدین ترتیب این افزایش صرفا از بخشی از سرمایه به دست می –باشد. 

کند که این افزایش فراتر از مجموع ارزش  و بدین ترتیب او چنین فکر می –گیرد  بالفاصله این افزایش را به شکل سود در نظر می

(این یک اشتباه نظري ”. فراتر از تمام سرمایه اعم از مواد اولیه و دستمزدي است که او پرداخته است“به کار رفته است،  سرمایه

بیند. و از این  بنابراین او ارزش اضافه را مستقیما در شکل سود می شوند) است که ابزار تولید در اینجا از محاسبه کنار گذارده می

  شود.  ودي ظاهر میجا است که مشکالت به ز

داري هیچ منفعتی در استخدام آنها ندارد، مگر آنکه انتظار داشته باشد از فروش کار آنها، چیزي بیشتر از آنچه  سرمایه“ گوید  آدام اسمیت می

  “اش پرداخته، دریافت کند. که براي جایگزینی سرمایه

کند که نیازهایش را با تولید برآورده  دار براي آن تولید نمی رمایهبا در نظر گرفتن مناسبات کاپیتالیستی این کامال صحیح است. س

کند تا ارزش اضافی بدست آورد . اما این فرض  کند. او بدان خاطر تولید می کند؛ او مطلقا به خاطر مصرف مستقیم خود تولید نمی

به وسیله  –داري جهت ارزش اضافی  سرمایه گیرد و نه چیزي بیش از آن، تولید داري آن را در نظر می که تولید سرمایه –مسلم 

آدام اسمیت براي توضیح ارزش اضافی به کار نرفته است. همان گونه که برخی از شاگردان نادان او نتیجتا انجام دادند؛ باید گفته 

به دریافت  ارزش اضافی  دار داران توضیح نداد و یا به وسیله تمایل سرمایه شود که او وجود ارزش اضافی را به وسیله منافع سرمایه

کند و چیزي  گیرد، بلکه برعکس او قبال ارزش اضافی را از ارزشی بیرون آورده بود که کارگر به مواد اولیه اضافه می صورت نمی

دار گوید: سرمایه اند . اما سپس او به یک باره چنین می بیشتر از آنی است که کارگران در مبادله براي دریافت  دستمزد ارئه کرده

ریخته شده باشد. در این  هیچ منافعی براي استخدام سرمایه بیشتر ندارد، مگر آن که سهمی داشته باشد که بیش از سرمایه پیش

شود چیزي که  دار توضیح داده می شود بلکه به وسیله منفعت سرمایه جا سود به وسیله طبیعت ارزش اضافی توضیح داده نمی

  نادانی محض است.

کند که بدین ترتیب مستقیما ارزش اضافی را با سود و سود را با ارزش اضافی در هم ریخته است، او  ساس نمیآدام اسمیت اح

اا اگر ارزش اضافی تنها بخشی از ارزش 261کند قانونی که به درستی ایجاد شده است. ا قانون اساسی ارزش اضافی را واژگون می

بدان اضافه شده و در وضعیتی است که بیشتر از بخشی است که او به مواد اولیه است (یا کمیتی از کار است) که به وسیله کارگر 

اضافه کرده است تا جایگزین دستمزدش باشد، چرا باید این بخش دوم در نتیجه مستقیم ارزش سرمایه پیش ریخته شده، رشد 

آورد حتی  ش بالفاصله به دنبال این مساله میبزرگتر از بخش دیگر باشد؟ تضاد به وجود آمده در مثالی که آدام اسمیت خود کند و 

  رارد  کند که سود عبارت از مزدي براي کار سرپرستی است. تر است تا این نظریه  مشخص

  :گوید به همین دلیل او چنین می 



اوتی تنظیم و به وسیله اصول کامال متف) “ ها (از دستمزد“اند  در مجموع متفاوت“(منظور سودهاي سرمایه هستند)“ ها آن“

با یکدیگر ارزش  ها اند و هیچ سهمی از کمیت، سختی، یا نوآوري بازرسی و یا مدیریت در کار در نظر گرفته شده، ندارند. آن شده

کنند و در گسترش دارایی سهمی کم یا زیاد دارند. اجازه بدهید در نظر بگیریم که براي  سرمایه به کارگرفته شده را تنظیم می

است، دو مانوفاکتور متفاوت وجود دارد، در درصد10خاص، جایی که سود ساالنه معمولی سرمایه به کار گرفته شده  مثال در جائی

پوند در هر سال یا آن که سیصد پوند در سال در هر کارخانه. اجازه بدهید  15اند از قرار  کارگر استخدام شده 20ها هر یک از آن

ارزد، در عین حال مواد ظریف تر در دیگري هفت  شکل گرفته  در یکی تنها هفتصد پوند می در نظر بگیریم که مواد اصلی ساالنه

ارزد. سرمایه ساالنه به کار گرفته شده در یکی در این زمینه تنها مبلغ یک هزار پوند است ؛ در حقیقت سرمایه به کار  هزار پوند می

درصد بدین ترتیب در یک کارخانه باید انتظار داشت که ساالنه سود 10پوند با نرخ  300هزار و 7گرفته شده در دیگري بالغ بر 

متفاوت  ها پوند باشد اما هر چند سودهاي آن 730حدود فقط یک صد پوند باشد؛ در حالی که در دیگري انتظار میرود در حدود 

) 54–53(همان منبع صفحات  “یکسان و یا تقریبا همان باشد.  ها است کار بازرسی و مدیریت ممکن است در هر یک از آن

  (گارنیر همان منبع)

رسیم که هیچ خط مستقیمی براي عملکرد آن نیست. اما  از ارزش اضافی در شکل عام خود ما مستقیم به یک نرخ عمومی سود می

رابر است با سیصد پوند. ب ها اند؛ در هر دو کارخانه مزد آن اجازه بدهید از آن بگذریم! در هر دو کارخانه بیست کارگر استخدام شده

بدین ترتیب اثبات این که احتماال نوع برتري از کار استخدام شده در یکی در مقایسه با دیگري باشد، وجود ندارد، بدین ترتیب یک 

ساعت کار و همچنین یک ساعت ارزش اضافی در یکی برابر است با چند ساعت کار اضافی در دیگري. برعکس همان معدل کار در 

اند،  فرض گرفته شده است. بدین ترتیب چگونه کار اضافی که کارگران اضافه کرده ها به عنوان برابري شکل دستمزد آن هر دو

ارزد؟ یا آن که چگونه باید کارگران در یک  تواند فراتر از قیمت مزدشان باشد، که هفت برابر بیش از آن کارخانه دیگر می می

تر از دیگري است، که هفت برابر بیشتر کار  کنند هفت برابر گران بر روي آن کار می ها ه آنکارخانه کار کنند، زیرا که موادي ک

و  کنند،  اضافی را در مقایسه با کارخانه دیگري آماده کنند، در حالی که در هر دو کارخانه کارگران همان دستمزد را دریافت می

  اا ؟ 262د ابدین ترتیب همان زمان را براي بازتولید دستمزدشان دارن

یا به طور عام قانون سود، که سهم عظیم سرمایه پیش ریخته  –هفت برابر بزرگتر بودن سود در یک کارخانه در مقایسه با دیگري 

ي قانون ارزش اضافی یا سود (بدان گونه که آدام اسمیت هر دو را به طور یکسان  ها بنا بر این بدیهی است که تضاد –شده است 

به سادگی  ها صرفا ترکیب یافته از کار اضافی پرداخت نشده کارگر است. آدام اسمیت این مساله را با فکر نکردن به آنکند)  ارائه می

از آنجا که هیچ کدام آنها ارزش اضافی را  –گذارد، بدون کمترین بدگمانی به تضادي که ظاهر شده است. تمام پیروانش   کنار می

کنند.  روند و مشتاقانه اورا دنبال می به دنبال او می –عنوان چیزي متفاوت از اشکال معین  گیرند، به به طور کلی در نظر نمی

         تر است. همانطور که قبال گفته شد این مسئله در مورد ریکاردو خیلی برجسته

از ارزش اضافی، که  اي  ع ویژهدو نو–کند آدام اسمیت ارزش اضافی را نه تنها در سود بلکه همچنین در اجاره و زمین حل می       

از این جا است که مجبور نیست همان برخورد با شکل عام انتزاعی را  –شود  تحرك آنها به وسیله قوانین کامال متفاوتی معین می

ی مورد به صورت یکسان  با اشکال ویژه دیگر داشته باشد. تمام اقتصاددانان بورژوازي پس از اسمیت، همانند او، فاقد درك تئوریک

نیاز براي تشخیص اشکال مختلف مناسبات اقتصادي باقیمانده در شکل کالن خود و منافع در تجربه عینی در دسترس هستند. 

اند، زیرا آنچه که مورد سوال است تنها تغییرات مختلف در شکل ارزش مبادله  بنابراین آنها براي ارائه تصور صحیحی از پول ناتوان

  ماند.  ظم ارزش بدون تغییر باقی میاست در حالی که بخش اع

  ]. اشتباهات نظري آدام اسمیت در باره سود، اجاره زمین و دستمزد به عنوان منابع ارزش [6



LAVAISSEاز  LAGENTIEترجمه شده توسط 1808پاریس  ي عمومی ( ها لودر دال در کتاب تحقیق در ماهیت و منشاء ثروت

  LOCKEکه قبال به وسیله  اي  گوید به خاطر ارائه نظریه او می–کند ) به آدام اسمیت به خاطر بیانش از ارزش اضافی اعتراض می

گوید، بلکه فقط یک منبع فرعی است  بر طبق این نظریه سرمایه منبع اصلی ثروت نیست، هم چنان که آدام اسمیت می –ارائه شد 

  وید:گ و در این رابطه چنین می

گوید که پول  او می) “ …(همانند آدام اسمیت “ بیش از یک قرن پیش آقاي الك به زیبایی تقریبا همان نظریه را ارائه داد “ 

کند و سودي که از کار یک مرد به دست  کند به جز آن که درآمد را جابه جا می ثمر است و چیزي تولید نمی عبارت از  چیزي بی

  )116(لودر دال ص “ کند.  ي منتقل میآید به جیب مرد دیگر می

شد که سود سرمایه باید یک مشتق  بدین ترتیب اگر این مساله یک ایده صحیح و درستی از سود سرمایه بود، باید به دنبال آن مشخص می“

آن تنها از جیب کارگر به مالک شود، سود  باشد و یک منبع اساسی درآمد نباشد؛ و سرمایه بدین ترتیب به عنوان منبع ثروت در نظر گرفته نمی

157(صفحات “ شود.  سرمایه منتقل می – )117–116(همان منبع صفحات  .(158
  

–157صفحات  1804ادین بورگ و لندن،  …(لودر دال جیمز مایتلند یک تحقیق در باره طبیعت و اساس ثروت عمومی  158(  

به حساب آورد. در این جا سرمایه “ منبع ثروت “توان آن را یک  شود و نمی ظاهر میدر این صورت ارزش سرمایه دوباره در تولید 

کند، و به عنوان کمیت معینی از کار مادیت یافته است که ارزش خودش را به آن تولید  آوري می چیزي است که تنها کار را جمع

  اضافه کرده است.

کند تا  که یک نیروي وادارکننده کار مزدي است، که آن را مجبور می اي  ونهسرمایه مولد ارزش است تنها به عنوان یک رابطه، به گ

کند تا ارزش اضافی نسبی را به وجود آورد. در هر دو حالت  کار اضافی را به وجود آورد، یا آن که نیروي کار تولیدي را ترغیب می

یروي کار است، هنگامی که این نیروي کار از کارگر اا و به عنوان صاحب شرایط مادي ن263سرمایه تنها تولیدکننده ارزش است ا

بیگانه شود؛ تنها به عنوان یکی از اشکال خود کار ِمزدي، به عنوان شرایط کارمزدي است. اما برداشت عادي اقتصاددانان به عنوان 

آنها –حتی نیروي رایگان طبیعتهمانند تمام شرایط کار،  –رود  کننده کار موجود در پول یا کاالها و یا سرمایه به کار می ذخیره

زیرا ارزش روند، اما هیچ گاه منبع ارزش نیستند. عملکردهاي تولیدي در پروسه کار هستند، که در تولید ارزش مصرف به کار می

به توان گفت این ارزش مبادله است که تنها  افزاید. می آفرینند، این تنها ارزش مبادله است که به تولید چیزي می جدیدي نمی

  که کار منبع ارزش آن است. اي  خودي خود ترکیبی است از زمان کار مادیت یافته به گونه

لودر دال حق داشت که بگوید که با همه احترامی که براي آدام اسمیت قایل است پس از توضیح طبیعت ارزش اضافی و ارزش، به 

  شدند.غلط سرمایه و زمین به عنوان منابع مستقلی از ارزش مبادله مطرح 

سرآغاز کمیت معینی از کار اضافی هستند که کارگر باید فراتر و  ها که آن اي  منابع درآمد براي صاحبانشان هستند به گونه ها آن

:گوید براي مثال آدام اسمیت چنین میبیشتر از زمان کار مورد نیاز براي تامین دستمزدش انجام دهد.

 57ص  OUP(ثروت ملل چاپ“ ي قابل مبادله.  ها مام درآمدها هستند، به همان گونه تمام ارزشدستمزد، سود و اجاره سه منبع اصلی ت“

  )6گارنیر بخش 

                                               




سه منبع  ها سه منبع اصلی تمام درآمد هستند، به همان ترتیب غلط است که بگوییم آن ها توان گفت، آن درست همان گونه که می

وجود دارد. درست  ها شود که در آن به طور وسیعی به وسیله زمان کاري تعیین میارزش کاالها اصلی تمام ارزش مبادله هستند.

شوند و یا از کاري که به وسیله کارگر به ماده خام اضافه شده است،  پس از آن که سود و اجاره به عنوان مبالغی از ارزش کسر می

توانند به این مفهوم باشند  که  تنها می ها رزش مبادله بنامد؟(آنرا منبع اصلی ا ها تواند آن آیند. چگونه آدام اسمیت می به وجود می

سرفصل  ها اند که کار اضافی انجام دهد) بدین ترتیب آن در حال کسب منابع اصلی باشند ومیتوان گفت  که کارگر را وادار کرده

درآمد براي صاحبانشان هستند. اما تقسیم منبع  ها یافته در کاالست، و آن (شرایط) تصاحب بخشی از ارزش هستند که کار مادیت

کند قرار ندارد. اگر این تصاحب انجام نشود، وکارگر تمام تولید  وتصاحب ارزش، مطمئنا بر مبناي منابع ارزشی که آن را تصاحب می

در این صورت کار خود را به عنوان دستمزد دریافت کند، ارزش کاالي تولید شده، درست همان است که قبال بوده است، گرچه، 

شود. گذار تقسیم نمی چیزي میان صاحب زمین و سرمایه

دهد  قدرت می ها حقیقت آن است که مالکیت زمین و سرمایه منابع درآمد براي صاحبانشان هستند و همان چیزي است که به آن

کند که به خودشان  رزشی تبدیل نمیرا به منبع ا ها تا بخشی از ارزش ایجاد شده به وسیله کار را به خود اختصاص دهند ولی آن

دهند. اما این مساله همان قدر غلط است که گفته شود دستمزد منبع اصلی ارزش مبادله است، در حالی که  اختصاص می

آورد.  دستمزدها، یا تداوم فروش نیروي کار، منبع درآمد براي کارگر است. این کار است و نه دستمزد کارگر که ارزش به وجود می

مزدها تنها هم اکنون ارزش موجود هستند. یا اگر ما تمام تولید را در نظر بگیریم، بخشی از ارزش ایجاد شده به وسیله کارگر دست

تواند افزایش یافته  یا سقوط کند  کند. دستمزد او تنها می کند؛ اما این تصاحب ایجاد ارزش نمی است که او خودش تصاحب می

  اا263شده به وسیله او تحت تاثیر قرار گیرد. ابدون آن که ارزش کاالي تولید 

دهد که ارزش  یی را ارائه می ها قول زیر باید به آن چه قبال گفته شد اضافه شود با توجه به این که آدام اسمیت مقوله نقل <اا265ا

آن سود تنها نام دیگري براي کند که بر طبق  دهد: پس از آن که او آن نظریه را رد می کاال را به منابع این ارزش اختصاص می

  :گیرد داران است، یا آن که دستمزدهاي سرپرستان است، چنین نتیجه می دستمزدهاي سرمایه

ال بدین ترتیب در مساله قیمت کاالها، سود سرمایه از اجزاء متفاوتی ترکیب یافته است که از دستمزد (کار) جدا هستند و به وسیله اصول کام“

  )99ص  6گارنیر بخش  54(همان منبع ص “ند. شو مختلفی تنظیم می

دار به شکل  دهد که ارزش افزوده شده به وسیله کارگر به مواد اولیه، بین کارگران و سرمایه آدام اسمیت به درستی نشان می

این منبع دستمزد و سود، تقسیم شده است؛ بدین ترتیب کار عبارت است از تنها منبع ارزش، و قیمت دستمزد و سود خارج از 

  اا265ا >خودشان منبع ارزش نیستند. ها شود. اما این قیمت ارزش مشخص می

“ قیمت طبیعی “ . نظریه دو گانه اسمیت در باره ارتباط میان ارزش و درآمد. سیکل معیوب نظریه اسمیت در باره 7[

  به عنوان میزان دستمزد، سود و اجاره]

این جا ما خواهیم دید که چگونه به طور کامل و غیرمعمول آدام اسمیت از در نظر گرفتن اجاره به عنوان یکی از عوامل در اا263ا

شود. براي تحقیق این مسئله، این سوال به طور کلی اهمیت زیادي ندارد زیرا او با اجاره همان  دهنده قیمت کاالها غافل می تشکیل



به عنوان بخش مشخصی از ارزش اضافه، و کسري از کار اضافه شده به وسیله کارگر به مواد خام. و  کند که با سود، گونه برخورد می

که مجموع ارزش اضافی پرداخت نشده مستقیما به وسیله  اي  اا ،در حقیقت به عنوان یک کسري از سود، به گونه264در نتیجه ا

گیرد اهمیت ندارد و  یی صورت می ها ین که این مساله تحت چه مقولهشود؛ حال ا دار در مناسباتش با نیروي کار تصاحب می سرمایه

همانند صاحبان زمین یا  –دار بعدا این ارزش اضافی را با صاحبان شرایط تولید تقسیم کند  ممکن است که سرمایه

که به وجود  کنیم  میاي صحبت  کنندگان وام سرمایه. به دلیل سادگی، ما تنها از دستمزد و سود به عنوان دو مقوله پرداخت

  ي ارزش جدید تقسیم شده هستند.  آورنده

ساعته در یک کاال مادیت یافته است (بدون در نظر گرفتن میزان ارزش مصرف شده از 12اجازه بدهید در نظر بگیریم که زمان کار 

نشان  "پولی“ش آن یعنی در صورت توانیم ارزش آن را به عنوان تنها شکل نمای مواد خام و ابزار کار مصرف شده در آن) ما می

ساعت کار از زمان کاري، همانند آن باشد که خود را در صورت پنج  12دهیم. بدین ترتیب اجازه بدهید که در نظر بگیریم 

شیلینگ نشان دهد. بنابراین ارزش کاالیی آن پنج شیلینگ است. با قیمت طبیعی کاالها، آدام اسمیت هیچ چیز را به جز ارزش 

در حقیقت تر و یا باالتر از ارزش آن است. زند. (قیمت بازار کاال به طور قطع، پایین به وسیله پول، تخمین نمی ها نده شده آننمایا

) گر چه آدام اسمیت در 34همان طور که من بعدا نشان خواهم داد، حتی میانگین قیمت کاالها همواره از ارزششان متفاوت است. (

تواند به صورت  کند. عالوه بر آن از بازار قیمت و نوسان قیمت میانگین کاالها که می صحبت نمی این مبحث از قیمت طبیعی

  آورد). اساسی جدا از درك طبیعت ارزش باشد، بحثی به میان نمی

درصد کار ضروري در آن وجود 25درصد مجموع ارزش باشد، یا چیزي در همین حدود، 20اگر ارزش اضافی ذخیره شده در کاال 

تواند به چهار شیلینگ دستمزد و یک شیلینگ ارزش  شته باشد، در این صورت این ارزش پنج شیلینگ، قیمت طبیعی کاال، میدا

نامیم. البته به پیروي از آدام اسمیت). این صحیح است که بگوییم، میزان ارزش  اضافی تقسیم شود (که در این جا ما آن را سود می

تواند به چهار شلینگ دستمزد (قیمت نیروي کار) و  شود، یا قیمت طبیعی آن، می سود تعیین می کاال مستقال به وسیله دستمزد و

شود یا  با هم ناشی می ها تقسیم شود. اما این غلط است که بگوییم که ارزش کاال از اضافه شدن آنیک شیلینگ سود (قیمت سود)

کنند. اگر این امر  مستقل، ارزش کاال را معین می اي  به گونهآن که مجموع قیمت دستمزد و قیمت سود است که به طور مشخص 

مبناي تعیین قیمت باشد مطلقا هیچ دلیلی وجود ندارد براي آن که چرا مجموع ارزش کاال نباید هشت شیلینگ باشد یا ده 

  همچنین تا آخر. شیلینگ و غیره باشد، که بر طبق آن در نظر بگیریم که دستمزد پنج شیلینگ است و سود سه شیلینگ، و

دهد راهنماي  کند و یا قیمت طبیعی دستمزد را مورد ارزیابی قرار می هنگامی که آدام اسمیت نرخ طبیعی دستمزد را بررسی می

  تحقیقات او چیست؟

قیمت طبیعی وسایل زندگی براي بازتولید نیروي کار ضروري است اما به چه وسیله قیمت طبیعی این وسایل زندگی مشخص  

گردد یعنی زمان کار  کند. او به مشخص کردن صحیح ارزش برمی ود؟ در این حالت آدام اسمیت آن را به طور کلی تعیین میش می

شود. به چه  گذارد به یک دور باطل گرفتار می مورد نیاز براي تولید این وسایل تغذیه. اما وقتی که او این بحث صحیح را کنار می

شود، که تعیین کننده قیمت طبیعی دستمزد است؟ به وسیله قیمت طبیعی  تعیین میوسیله قیمت طبیعی وسایل زندگی 

دستمزد، سود، اجاره، که تشکیل دهنده قیمت طبیعی این ابزار اعاشه هستند و مرکب از تمام کاالها هستند. و همچنین همواره. 

یا قیمت “ قیمت طبیعی  “دور باطل کمک کند. برايتواند ما را به خروج از این  سخن بی معنی در باره قانون عرضه و تقاضا نمی

معادل ارزش کاال که به صورت موجود در نظر گرفته شده است. معادل برابري عرضه و تقاضاست، هنگامی است که قیمت کاال 

کاال (یا  35ه قیمت تر از ارزش آن در نتیجه نوسان در عرضه و تقاضا قرار نگیرد؛ به زبان دیگر هنگامی که هزین باالتر و یا پایین

  پردازد. عبارت است از قیمتی که تقاضا می ارزش کاالي عرضه شده به وسیله فروشنده)



و در انتها در  –کند  گرد می اما هم چنان که ما قبال گفتیم: در تحقیق قیمت طبیعی دستمزد، آدام اسمیت در حقیقت عقباا265ا

گیرد. از طرف دیگر در بخشی که به نرخ طبیعی یا قیمت طبیعی سود  ار میدر تعین صحیح از ارزش کاال قر –یک مسیر مشخص 

گیرد. در  معنی قرار می ي بی ها شود، به طوري که مساله اصلی این است، در یک تکرار بیهوده و حرف رسد او گرفتار سقوط می می

سود و اجاره در نظر میگرفت. سپس او به  حقیقت در ابتدا این ارزش کاال بود که او آن را به عنوان تعیین کننده دستمزد و

ي روزانه). و اکنون قیمت طبیعی  ها شدند به مشاهدات تجربی و ایده به طور نزدیکی مربوط می ها ي دیگر پرداخت (که آن ها گردش

، سود و شود که به وسیله اضافه شدن با یکدیگر مبناي محاسبه و کشف قیمت طبیعی دستمزد کاالها چنین در نظر گرفته می

ریختگی پایان داد. ما به این نقطه در آینده به طور مختصر  اجاره هستند. این یکی از کارهاي خالقانه ریکاردو بود که به این در هم

.36کنیم، خواهیم پرداخت  هنگامی که با ریکاردو برخورد می

کاالها، که مبناي پرداخت سود و دستمزد است، به در این جا تنها نکته دیگري وجود دارد که باید اشاره شود: قیمت فرخته شدن 

دهد،  اند، خود را نشان می صورت عملی براي صنعتگر به شکل تعیین قیمت بازار براي کاالها که در زمان کمتر یا بیشتر تولید شده

آدام اسمیت: ابتدا ارزش در دستمزد. بدین ترتیب ضروري است تا توجه کنیم به حرکت ویژه فکري در کتاب  ها به رغم تمام نوسان

شود که او از شکل عام اصلی ارزش اضافی  سپس به درستی مشخص می –شود  شود و در مسیر درستی مشخص می کاال معین می

آیند. اما سپس او به وجه  شود، بنابراین دستمزد و سود از ارزش بیرون می شود و از اشکال مخصوص آن نیز جدا می خارج می

آورد)  کند که در جهت مقابل ارزش کاالها را پایین بیاورد (به این ترتیب او دستمزد و سود را پایین می الش میافتد و ت مخالف می

با مخلوط کردن قیمت طبیعی دستمزد، سود و اجاره، با یکدیگر. این وضعیت آخري است که او در هیچ کجا به درستی تاثیر 

بدین ترتیب او فاقد یک مبناي مشخص است تا آن که  –دهد  ها توضیح نمینوسانات دستمزد سود و غیره را بر روي قیمت کاال

  )265-6بتواند موضوع را توضیح دهد (

***  

ي مختلف آن، مشاهده نظریات نادرست او، به رغم درست بودن اساس  ها بخشنظر آدام اسمیت، در باره ارزش وااVIII-365ا

   :شود نظریه او، درزیر نشان داده می

سود، موجب باال وشود که به شیوه متفاوت از دستمزد وسود است. باال و پائین بودن دستمزد و می ها مجموعه قیمت کاالوارد ...اجاره “

)V 111-364)37) 165ص  OUPچاپ11(ثروت ملل بخش “.شود و باال و پایین بودن اجاره نتیجه آن است پائین بودن قیمت می

در حل مجموعه ارزش تولید اجتماعی در درآمد. تضادها در نظریه او در باره درآمد خالص و .اشتباه اسمیت  [8

]ناخالص

-V1ا رویم، که با تحلیل قیمت یا ارزش کاال در ارتباط است (بدین ترتیب که هر دو در این جا به صورت  ما به نقطه دیگر میاا265

توان گفت، در مورد  می–کندظر بگیریم که آدام اسمیت به درستی محاسبه میشوند). اجازه بدهید در ن یکسان در نظر گرفته می

دهد که این ارزش در میان عوامل مختلف تولید  ي ترکیب یافته  ارائه می ها ارزش کاالي ارائه شده، او به درستی آن را در بخش

ي ترکیب یافته، استنتاج کند. بنابراین ما باید ها کند که ارزش را از قیمت این بخش اما بر عکس آن سعی نمی–پخش شده است

شوند، کنار  را که دستمزدها و سود تنها در اشکال تقسیم شده ارائه می اي  این مساله را کنار گذاشته و هم چنین راه یک طرفه



توانند مصرف کنند. جدا از  می ها که صاحبان آن قرار دارنداي  به عنوان درآمد در همان حوزه ها بگذاریم، و بدین ترتیب هر دوي آن

نه آن که  –دهد که او بر ریکاردو برتري دارد  کند، و این مساله مجددا نشان می همه اینها آدام اسمیت خودش سوالی رااضافه  می

گوید  اسمیت میاا آن چه آدام 266کند. ا دهد، بلکه او به طور کلی آن را بیان می ي فزاینده ارائه می ها او راه حل درستی براي سوال

:عبارت است از

  .“رسد که هر کدام بالفاصله یا در نهایت به وجودآورنده کل قیمت غله هستند به نظر می“ (دستمزد، سود و اجاره) “ این سه قسمت “

دهنده قیمت  گیرد، زیرا در بخشی از کاالها اجاره به عنوان بخش تشکیل را در نظر می(از تمام کاالها، آدام اسمیت در این جا غله 

  تاثیر ندارد.)

دار، یا براي جبران فرسودگی و از بین رفتن احشام  ممکن است به نظر آید، که ضروري است یک قسمت چهارم براي جایگزینی سرمایه مزرعه“

قان. اما باید در نظر گرفته شود که قیمت ابزار صاحب کار، نظیر اسب کارگر، به خودي خود دهقان در نظر گرفته شود و یا سایر ابزار ده

سازندگان همان سه بخش قیمت هستند: اجاره زمینی که او روي آن کار کرده، کاري که بازپروري شده و مجددا استفاده شده و سود 

  “ست. داري که هم اجاره زمین و هم دستمزد کارگر را پرداخته ا مزرعه

  >شود  شود در نظر گرفته می که اجاره را شامل می اي  در این جا سود به عنوان شکل اولیه<

گر چه قیمت غله ممکن است صرف پرداخت قیمت زنده ماندن اسب، تمام قیمتی که خودش را بازسازي کند چه به طور بالفاصله و یا به “

  )6گارنیر بخش  56ص  O.U.p(ثروت ملل چاپ“بشودصورت نهایی، در همان سه بخش اجاره، کار و سود، هم 

از  مالکیت کند در حالی  که(در این جا مطلب کامال غیرمعقولی است که ناگهان او از نیروي کار  به جاي دستمزد صحبت می

  کند)زمین یا سرمایه براي اجاره و سود صحبت نمی

دار همراه با قیمت اسب و خیش، قیمت غالت را در نظر بگیرد،  رسد که مزرعه اما این مساله به طور آشکاري ضروري به نظر می

باید در قیمت اسب و خیش، قیمت ابزار تولید را در نظر  .را از او خریده است ها دار آن تولیدکننده اسب یا سازنده خیش که مزرعه

ادغذایی و آهن، در حقیقت وسایل بگیرید (در مورد مزرعه دار، شاید اسب دیگري را بخواهد) و همچنین مواد خامی نظیر مو

دهنده کار جدیدي باشند  پردازند (و اجاره) تنها تشکیل ضروري که تولیدکننده اسب و سازنده خیش براي آن دستمزد و سود می

تباط با پذیرد که در ار شوند تا مقدار ارزش در سرمایه ثابتشان ظاهر شود؟ بنابراین آدام اسمیت می که به این حوزه تولید اضافه می

که به وسیله او به خودش یا به دیگران پرداخت  اي  دار قیمت غله در برگیرنده چیزهایی همانند دستمزد، سود و اجاره مزرعه

ابزار  ها ارزش سرمایه ثابتی که او به کار برده است، همانند اسب –شود، و همچنین جزء چهارمی که متفاوت با آنهاست  می

ید همچنین براي تولیدکننده اسب و سازنده ابزار کشاورزي در نظر گرفته شود؛ و این که این مساله براي این با–کشاورزي و غیره

دار داراي خصوصیات ویژه ناخوشایندي  آدام اسمیت مفید نیست که ما را از ستونی به ستون دیگر ببرد. به طور اتفاقی نمونه مزرعه

ي سرمایه ثابت در برگیرنده  ها انتخاب شده است، براي مثال در این زمینه نمونه است که براي بردن ما از یک ستون به ستون دیگر

از شخص دیگري نیست همانند بذر؛ و این که آیا این مساله بخش  ها چیزهایی هستند که به طور کلی نیازي به خریدن آن

  کرده است؟دهنده ارزشی نیست که خودش را در دستمزد، سود و اجاره براي هر شخصی، حل  تشکیل

کند که ارزش هر کاالیی  اما براي بحث حاضر اجازه بدهید که بررسی کرده و ببینیم که کجا آدام اسمیت بر این مسئله پافشاري می

توان براي  اند از دستمزد، سود و اجاره و بدین ترتیب می از یک یا تمام منابع درآمد است؛ منابع درآمدي که عبارت تشکیل یافته



ي را در نظر گرفت که مصرف شده یا به هر ترتیب به کار برده شود، براي مصرف شخصی (و نه براي مصرف مصرف آن چیز

و چیزي شبیه آن  ها اا یک نقطه مقدماتی دیگري است. در این وضعیت براي مثال جمع کردن انواع توت267ابتدا اصنعتی).

ز دستمزد است که در این جا با نقشی همراه است که مقداري ابزار تواند چنین در نظر گرفته شود که ارزش آن ترکیب کاملی ا می

داري سر و کار داریم  کنند، نظیر سبد و غیره که ابزار مورد نیاز کارگر هستند. اما جایی که ما با تولید سرمایه در آن استفاده می

  ربط است. یی از این نوع کامال بی ها مثال

شود؛ در کتاب دوم بخش دوم (گارنیر  آید تکرار می که در کتاب اول بخش ششم می اي  ریهآغاز این مساله بیش از یک بار در نظ

  :گوید ) چنین می213و  212صفحات 

شود یک بخش به وسیله دستمزدي که به کارگر پرداخت  باید نشان داده شود. .. که قیمت بخش بزرگی از کاالها با سه بخش تعیین می“

  )313ص  OUPاست و سومین بخش اجاره زمین است (کتاب ثروت ملل چاپ شود بخش دیگر سود سرمایه می

یابد، و بدین ترتیب سهم یکی یا دیگري طبثه اي  است که به وسیله  بر طبق این نظر تمام ارزش هر کاالیی خودش را در درآمد می

که بنیانی است براي مصرف. به عنوان مثال، اکنون از آن جا که مجموعه تولید کشور، هر  اي  گونهکنند، به  این درآمد زندگی می

ي کاالهاي تولید شده است و بدین ترتیب ارزش هر یک واحد از این کاالها به وسیله  ها سال تنها ترکیب یافته از مجموع ارزش

ي نیروي کار، سود ناویژه، به صورت ساالنه در این شکل قابل مصرف  النهشود، بدین ترتیب باید مقدار آن، تولید سا درآمد معین می

:کند باشد. و بالفاصله پس از این مساله آدام اسمیت خودش این نکته را بیان می

نظر به تمام بدین ترتیب این مطلبی است که مشاهده شده است، با توجه به هر کاالي خاص، که به طور جداگانه در نظر گرفته شود، باید با “

نه، کاالهایی که تشکیل دهنده تولید ساالنه زمین و نیروي کار هر کشوري هستند، کامال به حساب آیند. قیمت کامل یا ارزش مبادله تولید ساال

ا اجاره ي مختلف کشور تقسیم شود، چه آن که دستمزد کار باشد، سود سرمایه ی ها باید خودش را در همان سه قسمت بیابد، و در میان بخش

  )213، گارنیر ص 313(همان منبع ص “ زمین باشد. 

از  اي  این مساله در حقیقت نتیجه ضروري این بحث است. آن چه حقیقت کاالهاي انفرادي است، حقیقت ضروري مجموعه

  :گوید که مساله چنین نیست کاالهاست. اما آدام اسمیت می

دهنده درآمد به طور کلی  شود و تشکیل ر هر کشوري در این شرایط در میان همه تقسیم میاما گر چه تمام ارزش ساالنه تولید زمین و کار د“

شود؛ اما، همانند اجاره مالکیت خصوصی که ما آن را بین اجاره ویژه و اجاره ناویژه تقسیم  است، که در میان ساکنین مختلف تقسیم می

  )213گارنیر ص  313(همان منبع ص “زرگ رفتار کنیم. توانیم همان طور با درآمد همه ساکنان کشور ب کنیم، می می

توانیم چهار قسمت را از یکدیگر جدا کنیم  (اما صبر کنید در باال او مستقیما مخالف این مساله بود: در زمینه مزرعه شخصی ما می

دار فردي  این امر براي مزرعهکند.  به طوري که به عنوان مثال ارزش گندم خودش را صرفا جایگزین سرمایه ثابت به کار رفته می

شود خودش را در نقطه اولیه نشان  صحیح است. اما وقتی که ما فراتر از آن برویم آن چه که سرمایه ثابت براي او محسوب می

دهد، در دست اشخاص دیگري قبل از آن که تبدیل به سرمایه در این زمینه شود، در صورت دستمزد، سود و سایر چیزها ... و  می

یک کالم به صورت درآمد. بدین ترتیب اگر این حقیقت درست باشد که کاالها، در دست افراد تولیدکننده، شامل بخشی از در 

هم درآمد “ تمام ساکنین کشور بزرگ “ ارزش هستند که به وجودآورنده درآمد نیست، پس در نتیجه طبیعی خواهد بود که براي 

به عنوان سرمایه ثابت وجود دارد، ارزش خودش را از این حقیقت به دست آورده  کند زیرا آن چه در دست یک شخص ایجاد نمی

و اجاره است. اکنون او چیزي را  ها ، سود ها است که انتقالی از دست شخص دیگر بوده است و به عنوان تجمع قیمت دستمزد

  گوید که کامال مخالف آن است). می



  دهد: آدام اسمیت چنین ادامه می

دار پرداخت شده؛ اجاره خالص چیزي است که به صورت آزاد  شود که به وسیله مزرعه اره ناخالص منطقه خصوصی شامل چیزي میاج “اا268ا

شود؛ و یا آن چه که بدون  ي سرپرستی، بازیافت، و تمام عوامل ضروري دیگر کسر می ها ماند پس از آن که هزینه براي صاحب زمین باقی می

ثروت “ و غیره. ... “ بتواند مکان را مستعد کند که سهم او براي مصرف فوري ذخیره شود و یا روي میز او صرف شودصدمه زدن به منطقه او، 

  )314–313(همان منبع ص “ واقعی او متناسب با اجاره ناخالص نیست بلکه متناسب با اجاره خالص است. 

پردازد، درست همانند  دار به عنوان اجاره به صاحب زمین می رعهآورد. آن چه که مز (در مرحله اول اسمیت مطالب نامناسبی را می

شود، درست همانند سود اوست، بخشی از ارزش یا قیمت  پردازد، محاسبه می آن چه که او به عنوان دستمزد به کارگران می

از ارزش خود است. او  ي دیگري ها دهد. سوال آن است که به هر حال کاال شامل بخش کاالست که خودش را در درآمد نشان می

تواند رد کند که غله آخري  دار بپذیرد، اما او نمی پذیرد هم چنان که او باید این مساله را در زمینه مزرعه این مساله را در این جا می

ار خصوصی د صرفا قابل حل در درآمد است. ثانیا، با توجه به گذشته، ثروت واقعی یک مزرعه(یعنی قیمت یا ارزش مبادله این غله)

تواند وابسته به سود او باشد. اما از طرف دیگر، به عنوان صاحب کاالها  دار در نظر گرفت، می توان آن را به عنوان یک مزرعه که می

د تواند تمام سرمایه ثابتی را که بر روي آن قرار دارد همانن تواند تمام مزرعه را بفروشد یا اگر زمین به او متعلق نباشد، او می او می

تواند آن را به صورت عینی در آورد؛ ثروتی که در مالکیت او  آبشخور گله، ابزار کشاورزي و غیره به فروش برساند. ارزشی که او می

تواند آن را مصرف کند، و به وسیله ارزش مشروط شده است: این در حقیقت میزان سرمایه ثابتی است که در اختیار او  است و می

دار دیگري بفروشد، که در دستانش چیزي به عنوان مایملک، به عنوان  تواند آن را مجددا به مزرعه تنها میقرار دارد. گر چه او 

  ایم.) بدین ترتیب هنوز ما همان جائی هستیم که بودهسرمایه ثابت، ندارد.

که ارزش آن  –بال گفتیم که این مجموعه (ما ق“ شود.  درآمد ناخالص همه ساکنین کشور بزرگ، شامل تمام تولید ساالنه زمین و کار آنها می“

درآمد خالص، آن چیزي است که  “کند، و هیچ چیز به جز اشکال مختلف درآمد نیست.) خود را در سود اجاره و دستمزد بیان می –است 

(بدین “: در مورد سرمایه در گردشي باقیمانده، ابتدا، در مورد سرمایه ثابت و سپس  ها ماند، پس از کسر هزینه براي آنهابه صورت آزاد باقی می

توانند آن را در  شان باشد؛ آنها می اندازي به سرمایه یا آنچه که بدون دست  “ :کند) تر تیب او اکنون ابزار کار و مواد خام را از آن کسر می

رزش مبادله یا قیمت مجموع بهاي ایم که ا (به طوري که اکنون ما یاد گرفته“ شان براي مصارف فوري جایگزین کنند.  شده سرمایه ذخیره

دار فردي، همچنین براي تمام کشور، تشکیل شده از چهار بخش است که براي هرکس در آمد به وجود  کاالها، درست همانند مورد سرمایه

رت آشکاري از سرمایه تمام هزینه حفظ سرمایه ثابت مصرف شده باید به صو“تواند به دستمزد، سود  یا اجاره تقسیم شود.)   آورد و نمی نمی

هاي قابل استفاده و غیره؛ و  ي به کار رفته و وسائل تجاري، ساختمان ها نه مواد الزم براي پشتیبانی ماشینناخالص جامعه بیرون کشیده شود.

است در حقیقت بخشی تواند هر قسمت از آن را بسازد. قیمت کار ممکن  نه تولید کار ضروري براي آماده کردن مواد به شکل قابل مصرف، نمی

اا را که در سهمش ذخیره شده، براي مصرف 269از آن را تامین کند: همان گونه که کارگر استخدام شده، ممکن است تمام ارزش دستمزدش ا

گر، وسائل شود: قیمت دستمزد کارگر، تولید مردم دی فوري در نظر بگیرد. اما در انواع دیگر کار، چه در قیمت و تولید به سرمایه منتقل می

. گارنیر ص 314ص  OUPثروت ملل چاپ“(شود.  هایی که به وسیله آن کارگر افزوده می زیست و معیشت آنها، استراحت و تفریح و چیز

214-215(  

سوال مربوط به بخش چهارم  مجموعه قیمت  –کند در اینجا آدام اسمیت بار دیگر از سوالی که باید جواب دهد رو پنهان می

ربوط است ، بخشی که شامل دستمزد سود و اجاره نشده است. ابتدا چیزهائی است  که کامال غلط است : سازندگان کاالها م

کند وغیره ، و به شکل قابل  داران صنعتی،کارگري که  مواد خام را به ماشین آماده تبدیل می ماشین، درست همانند سایر سرمایه

دهد، و بدین ترتیب نه فقط بخشی از دستمزد  ضروري و کار اضافی را تشکیل می آورند. در حقیقت ترکیبی ازمواد مصرف در می

دهند، بلکه همچنین سود سرمایه نیز در آن هست. اما ارزش مواد و ارزش ابزار که به وسیله کارگر به شکل  کارگر را تشکیل می



یعتشان نه به خاطر مصرف شخصی بلکه براي شوند، به هیچ قسمتی تعلق ندارد . این تولیدات که به خاطر طب آماده مرتب می

شوند و به طور کلی کاري با آنها انجام   اند، وارد بخش ذخیره شده براي مصارف فوري نمی مصرف صنعتی در نظر گرفته شده

رف تواند وارد بخش مص شود)، درحالی که به طور طبیعی می شود. براي مثال دانه (سهمی از غله که براي کاشتن مصرف می نمی

شود؛ اما به خاطر عملکرد اقتصادیش، باید وارد بخش تولید شود . اما عالوه بر آن، کامال غلط است که بگوئیم  با توجه به آنکه  

تولید براي مصرف افراد ِدر نظر گرفته شده  پس هم قیمت کامل و هم تولید آنها باید به مصرف برسند. براي مثال کتان وقتی که 

رسد اما قیمت یک بخش از آن جایگزین نخ کتان  رود، تمام آن به مصرف می ا سایر مقاصد تولیدي به کار نمیبراي بادبان کشتی ی

  دهد. شود، بخش دیگر بافندگی و غیره و تنها یک بخش از قیمت کتان به درآمد از هر نوعش تغییر شکل می می

هیچ بخشی از درآمد ویژه را تشکیل “ ي قابل استفاده و غیره ها گوید که مواد ضروري براي ماشین، ساختمان اکنون آدام به ما می

توانند بخشی از  آیند؛ بدین ترتیب احتماال می به وجود می ها  و چیزهاي دیگري که از آن ها هر چیز بیش از ماشین“ دهند. نمی

)220ص  2کتاب  از 2گوید (گارنیر بخش  درآمد ناخالص را تشکیل دهند. کمی پس از آن او مطلبی را برعکس می

دهنده سرمایه ثابت شده هستند چه آن که مربوط به فرد یا به جامعه باشند هیچ بخش از درآمد  و ابزار تجارت و غیره، که تشکیل ها ماشین“

  )317(همان منبع ص “ دهند؛ به طوري که پول...  ویژه یا ناویژه را تشکیل نمی

به  اي  کند که او خودش را از چاله ي او از نقطه مشخص، ثابت می ها و سرگردانی ها ي آدام اسمیت، تناقض ها و دور زدن ها چرخش

داند، و یا این که ارزش  ي مجزاي ارزش مبادله می ها دهندگان قسمت اندازد. آیا او دستمزد سود و اجاره را تشکیل چاله دیگر می

  آید. مبادله از مجموع قیمت تولید به وجود می

  


