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 :مقدمھ 
نكاراست كھ یم، تنھا با ایق، مفھوم ارزش اضافھ را ارائھ كنیدقی ساده ولی وه ایم بھ شیكنی می  سعمقالھن یدرا

ان دادن یپای ن راه طرق الزم برایا ، و ازح دادهیرا توضی ھ داریعلل استثمار سرمای م توانست بصورت علمیخواھ
  .میبھ آنرا كشف كن

 ،ن ھدفیدن بھ ایرسی كن برایاست، لی ھ داریستم استثمارسرمایق ترسیدرك ھرچھ عم ،ییگرچھ ھدف نھا
  *.میساده آغاز كنی یم كاالتسیك سی یھایژگیل ویزتحلا

  
  یی ارزش در اقتصاد ساده كاال-١

  
  مبادلھی بر مبنای ستم اقتصادیك سیھ یط اولیشرا: یوصت خصیم كار و مالكی تقس-الف

افت كھ ی رای اجتماعی توان گروه ھای م گر،یدی ین و قاره ھایالتی كایمرآدوردست ی امروزه ھنوز، درگوشھ ھا
كھ ی  نان آنھا با گندم:كنندی ن میل اقتصاد خود تامیق وسایخود را تنھا و تنھا از طری اصلی ازھایدرآنھا مردمان ن

خود آنھا و بھ دست خود آنھا بافتھ شده است، محل سكونت ی شان با پشم دامھایخود كاشتھ اند، پختھ شده است، لباسھا
  ...كنند، ساختھ شده است، والخی می كھ درآن زندگی آنھا، با چوب و گل منطقھ ا

ی درشھرھا حت. استمتفاوت ی گسترانند، بكلی بزرگ و مدرن درمقابل چشمان ما می ھارشھ كھ ی اما صحنھ ا
گذارند، ی می و اریاخت گران دریكھ دی ج خود باشد و بھ خدماتیحوای پاسخگوی یی توان یافت كھ بھ تنھاك نفر را نمی

  .نداشتھ باشدی ازی ن-گر وابستھ استیدی ك سلسلھ انسانھای كھ خود بھ كار -رهیغذا، مسكن، لباس وغ مانند
 فرد تنھا در ھر. رهی، نانوا، وغی كارگرفلزكار، كارگرنساج:ا داردخود ر  ژهیفرد كار و ن شھرھا، ھری درا

آنچھ را كھ ی وی كھ برای كسانی عنیزحمتكشان،  ریبھ سای خود ادامھ دھد كھ بھ نحوی گد بھ زندتوانی می صورت
، با ییوی بزرگ، ازسن، درشھرھایبنابرا. داشتھ باشدی كنند، بستگی ن میتام سازد،ی خود نمی دارد ول ازیبدان ن

مختلف ی بخشھا تكشان شاغل درمن زحیبی میمتقابل عظی با وابستگ گر،یدی سو از شرفتھ، ویپی م كاریتقس
  ١.شودی م تر میزعظی ن مختلفی ان بخشھایمتقابل می ابد، وابستگی یشتر توسعھ میم كار بیھرچھ تقس. میروبروھست
د وجود یل تولیوسای ت خصوصیكھ مالكی ی درجاد؟ابی یان زحمتكشان مختلف چگونھ تحقق میوند مذكور میاما پ

 .است ربازا در محصوالت  خود مختار، مبادلھی مختلف اقتصادی ان واحدھایوند میجاد پیدارد، تنھا راه ا
را آماده ی منفرد محصوالت بطور )د كنندگانیا گروه تولی(  د كنندهیكھ مبادلھ برآنھا غالب است، ھرتولی یدراقتصادھا

مورد  گرید محصوالت دیسپس خر و بازار فروش دری بلكھ برا ست،یآنھا ن خودی ازھاینی ھ جوابگوسازند كی م
  .شوندی ده مینام كاالن مورد یمحصوالت مذكور، درا. شان استیا ازین

آن  ازی گریشكل دی یی برمبادلھ كاالھاست، اقتصاد ساده كاالازاشكال اقتصاد مبتنی كی یھ داریاقتصاد سرما  
  .ار خود داردیرا كامًال دراخت كاال مالك كاالست و آنید كننده ، تولییاقتصاد ساده كاال در. است

 : ستندیكنند نی د میكھ خود تولی ییم، زحمتكشان كارگر، مالك كاالھاد كنندگان مستقیتول ،یدار ھیدراقتصاد سرما
خود ی كارگران را وادار بھ كار كردن برا، كھ )دیل تولین كارخانھ ھا و وسایمالك(ھ داران یبھ سرما مزبوری كاالھا

  .ت شده استیل مصرف آنھا سلب مالكید و از وسایل تولیوسا كھ ازی كنند تعلق دارند، كارگرانی م
  

  بر مبادلھی اقتصاد مبتنی ظاھری م كننده یمت تنظی ق-ب
 ن با مقام برابرین مالكبرمبادلھ، صاحبان كاالھا تحت عنوای ، بھ مانند ھراقتصاد مبتنییکاال دراقتصاد ساده

ی آنھا ھمواره سع روند،ی خود می شخص منفرد كھ بھ دنبال منافعی نی بعنوان مالك.روندی خود بھ بازار می كاالھا
ل وافر خود بھ فروش یمی توانند پاسخگوی شان میا ایاما آ. مت بھ فروش رسانندین قیبھ باالتر جنس خود را دارند

تواند ی كن نمیخود ھست، لی ارباب مطلق كاالھا ظاھر د گفت كھ گرچھ فروشنده دریبا مت باشند؟ین قیبھ باالتر
  . خود را بھ انجام برساند اراده ل ویم ،آزادانھ

بھ نفع  مت ویق نیخواھد با آن بھ بھتری دارد و م اریاخت كھ دری د، مالك پولیی آخود مالك بحساب م زین داریخر     
 زھستندینی گرید فروشندگان  ما،ی كاال فروشنده  كنار در ن،یا از گذشتھ .، بخردل استیرا كھ بدان مای خود، جنس

 خطر فروشندگان در از كی ست، وھرینی كاف دارانیگاه تعداد خر). كنندی را بھ بازارعرضھ می مشابھی كھ كاالھا(
 گریكدیآنھا با  :ردیگی ر من كاالھا دیان مالكیجاست كھ رقابت م نیھم از  و؛ردیگی م فروش نرفتن اجناس خود قرار

 .خود بفروشندی رقبا متیق از كمتر یمتیق بھ اجناس را كھ كنندی می سع داریجلب خری برا شوند وی وارد مبارزه م

                                                
  )در مورد تقسیم کار(٤١-٤٨، ص ٢کتاب اول جلد » سرمایھ« مارکس - ١
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ان یگر، میدی داران و از سوین فروشندگان و خریب ك سوی  از:شودی دوگانھ می صحنھ مبارزه ا بازار بیترت نیبد
  .فروشندگان منفرد

داند ی قًا نمیدقی اد، ویا زید كرده است یداند كم تولی رود، نمی خود بھ بازار می د كننده با كاالھای تولكھی ھنگام
د یتولی ت كاالیشود، اھمی ت میآن تثب كھ دری متیق قیطر تواند ازی م تنھا بازار. ش تا چھ حد مقبول خواھد افتادیكاال

است ی امر بدان معن نیمت كفش ناگھان صعود كند، ایمثًال، اگر ق. نشان دھدی وھ را بی د اجتماعیمنفرد در تول كننده
د یآن است كھ تولی د، بھ معنیای ب نییمت پایكھ اگر قی حال بوده است، در مصرف كنندگان كم تر ازید نسبت بھ نیكھ تول

  .اده از حد بوده استیز
ی ش مید كفش را افزای، تولاولمورد   در:رندیگی م نظر در را اشارات بازاری ن رھنمودھایا منفرد دكنندگانیتول     

ت و یمتھا ھدایمبادلھ توسط حركت ق بری ب، اقتصاد مبتنین ترتی بد .آورندی ن میید را پای تولدومدھند، و درمورد 
شوند، ی ن مییتع بازار كھ دری یمتھایق. كندی عمل می خود بخود خودكار بطور مذكور م كنندهیشود، و تنظی م میتنظ

د كنندگان یك از تولی آنھا بھ ارائھ ھری كن بستگید كنندگان كاال ھستند، لی تول-نیمالك كنش متقابل و مبارزه جھی نتگرچھ
ك یخاص باشد ل د كنندهیك تولیتواند بھ ضرر ی كاالھا می مت برخیق. قابل مالحظھ است زیخواست كل جامعھ ن زیو ن

  .ل شودیاو تحم معذلك بر
   :شودی می ضرور ریزی الھاؤكند كھ پرسش سی می بر مبادلھ بازی اقتصاد مبتن را دری ، چنان نقش بزرگمتیق

  
  دارد؟ی ز بستگیمت بھ چھ چیق

  ز، فالن قدر است یمت فالن چیشود كھ قی ز باعث میچھ چ
  گر را دارد؟یمت دی، فالن قیگریو آن د

  
  ھ است؟ا بھ عرضھ و تقاضا وابستیدارد؟ ی مت بھ مورد استفاده بستگیا قی آ-ج

من ارائھ ھ متفاوت را بی متھایراھن با قیبخواھم، فروشنده انواع مختلف پی راھنیوارد شوم و پی اگرمن بھ مغازه ا
ی اول }جنس{ت یفیاست، جواب خواھد داد کھ کی گریشتر از دیراھن بیک پیمت یبپرسم کھ چرا ق  حال اگر.کندی م

  .آن استفاده كنم ازی تری مدت طوالنی نست برا توا خواھم ن منیبنابرا} بادوام تراست{ بھتراست
ك یراھن و یك پیمت یراھن، قیمت دو پیقی  بجاح داد؟یزھا توضیت و دوام چیفیق كیطر مت را ازیتوان قیا میاما آ

 جنس اگر وجود، نیا بای ول راھن ارزانتراست،ی پ کی ك بشقاب ازی. میریبگ ك بشقاب، را درنظری مثًال گر،یدی كاال
ن یتواند مبی ك كاال نمی پس، مدت زمان استفاده از. خواھد بودترش یراھن بیپ كی دوام دوام آن از باشد،ی كیستآن پال

  .مت آن باشدیق
بھ ی ز ناكافیح نین توضی ادارد؟ی م، بستگیكھ بھ آن داری ازینی عنیز، یك چیمت بھ مورد استفاده ید قیحال، شا

. نان است از  گرانتری لیالماس است، معذلك الماس خ از الزم تر و د تریفانسان می ك سو، نان برایاز . رسدی نظر م
راھن نو، یك پی مثًال .داران مختلف، متفاوت استیخری ا كاال، برایك جنس یاج بھ یگر، مورد استفاده و احتیدی سو از

نھمھ، ی با ا.مان داردی پپر وی كھ كمدی كسی تر است تا برای ضرور د تر وی مف كندی می فقر زندگ كھ دری فردی برا
خواھد ی كیكاال بپردازند، ی د برایكھ بای متیرند، باز قیبگی واحدی د كاالیم بھ خریدو تصم م كھ ھریاگر فرض كن

  .بود
ن اعتراض یتوان با ای م اما .خواھد بودی مشكل اریبس مورد استفاده محصوالت امر زانیم نییتع ن،یبنابرا  

 توانی خاص ھستند، را می ئیا بالعكس فروش شی د ویل بھ خریكھ مای افراد تعداد نییتع عوض در  :روبرو شد كھ
ی كھ برای ن تعداد افرادییتعی ول دتراستیكفش مف ن كرد نان چند مرتبھ ازییتوان تعی درست است كھ نم. ن كردییتع

 اگر. ه بودند، ممكن استفروش ارائھ شدی كھ برای یھا تعداد كفش زی و ن،مراجعھ كرده اند ٤٠د كفش شماره یخر
شتر بوده است، یعرضھ ب شود كھ تقاضا ازی جفت كفش موجود باشد، معلوم م١٠دار، یخر مراجعھ كننده نفر ٢٠ی برا

  .از تقاضا بوده است شتریعرضھ ب ارائھ شده باشد، داریخر نفر ١٠مقابل  جفت كفش در ٢٠ اما اگر بالعكس،
ن یروزمره ای زندگ ا تجربھیگوشوند؟ ی ت میمتھا تثبیست كھ قیتقاضا نعرضھ و ی ق بازیطر ا ازیب، آین ترتیبد

، و سپس )كھ عرضھ آنھا كم استی ھنگام(وه ھا درآغاز فصل یمی باالی متھایتوان قی  مثًال م:كندی د میینظر را تا
نظر   را در ،)ودشی آنھا كم می كھ تقاضا برای ھنگام(آخر فصل مربوطھ  مغازه ھا دری لباسھای متھاین آمدن قییپا

مت كاالھا ی قن كنندهییعامل تعد كرد كھ ید تاكیبا قت داشتھ باشد، بازیمتھا حقیر عرضھ و تقاضا بر قیاما اگر تآث. گرفت
لو از آنھا از طرف یك ٥٠٠تنھا ی در مقابل تقاضای لو گوجھ فرنگیك ١٠٠٠مثًال اگر در بازار . ستیعرضھ و تقاضا ن

 .عدد آن تقاضا وجود داشتھ باشد ٥٠ی جفت كفش تنھا برا١٠٠گر، از یدی اگر، از سو  وان وجود داشتھ باشد،یمشتر
متھا یق نكھ عرضھ و تقاضا یعرضھ دو برابر تقاضاست، با فرض بھ ا و كفش،ی بازار گوجھ فرنگ روشن است كھ در

  !سدمت بھ فروش بریك قید بھ یو ھر جفت كفش بای لو گوجھ فرنگیك كنند، پس ھری ن مییرا تع
ك ینكھ چرا ی مثًال ا:ح دھدیمتھا را توضینوسانات قی  چگونگدتوانی تقاضا م حال واضح است كھ قانون عرضھ و

 د ویآی ن میی فصل مربوطھ پامت كفشھا در آخریا چرا قیگذشتھ گرانتر است،  ، امروز از ھفتھیلو گوجھ فرنگیك
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ی فالن قدر تومان می لو گوجھ فرنگیك د كھ چرا ھرح دھیتوض تواندی ن قانون نمیاما ھم. شوندی كفشھا حراج م
  . تومان استھزارك جفت كفش چند یمت یكھ قی ارزد، در حال

ما  اریدر اختی كوتاه مدت اطالعات متھا دریر قیمورد س  دردتوانی م، قانون عرضھ و تقاضا مییخالصھ بگو
  .ارزدی گر میدی ش از كاالیك كاال بیح دھد كھ چرا یتواند توضی كن نمیبگذارد، ل

  
  دارد؟ی د بستگیتولی نھ ھایمت بھ ھزیا قی آ-د

د یشوند را رھا كرده، بھ تولی فروختھ م بھ ضرری كافی كھ بخاطر نداشتن مشتری یھاد كاالی، تولید كننده ایتول
قرون بھ كاالھا می د برخیشود كھ تولی ن نكتھ میاو چگونھ متوجھ ا. دارندی شتریبی پردازد كھ تقاضای می یكاالھا

ی می ن مطلب پیشود بدی ش تمام مید آنھا برایكھ تولی نھ ایاز ھزی دھد؟ روشن است كھ وی ا ضرر میست یصرفھ ن
ھ یخود را توجی كاالی مت باالینھ خود است كھ قیباال رفتن ھزی خود، از روی ز بخودیگر نید هد كنندیتول ھر. برد

د یتولی نھ ھایق ھزیاز طری مت ھر كاال بطور قطعیست كھ قینی معنن ینھا بدیا تمام ایآ. دھدی ح میا توضیكند ی م
  شود؟ی ن مییتع

  .دوزدی فروش می برای یمنزل لباسھا  كھ دری اطی خ: میبزنی نیك مثال عین جواب، یاھ  بی یوپاسخگی برا
د یبا. پول بپردازدی الغد مبیبا) پارچھ، دكمھ، نخ(ھ ید مواد اولیخری  او براچقدراست؟ او دوختھی د لباسھاینھ تولیھز

ی اطین خیالك ماشھاست دیبا نیھمچن .خود بپردازد زیگرم كردن اتاق را ن پول برق و زین و پول اجاره خانھ محل كار
لباس دوخت، پس  ٥٠٠تومان باشد و تنھا بتوان با آن  ١٠٠٠٠٠ی اطین خیمت ماشیق اگر :گرفتھ شود نظر درز ین

ھ بی ین نویکھ پس از استھالک كامل بتوان ماشی شود، بطوری  تومان م٢٥٠٠رابر ب زیلباس ن ھر ن دریاستھالك ماش
  .دیآن خری اج
  كند؟ی ن مییمت لباسھا را تعینھ ھا قین ھزیا مجموع ایآ

از ی  وگن خود بھ مری وا:پرداخت نشودی چ مبلغیاط ھیكار خی ال بدان معنا خواھد بود كھ براؤن سید ایی تآ
آن كار ی ازا د دریك روز كامل وقت صرف كند، بایدوختن ھر لباس ی اط ما برای حال اگر خ.دیخواھد انجامی گرسنگ

تواند در ی كھ ناچار نمی یات خود را بخرد، كاالھایادامھ حی برای ضروری افت كند كھ بتواند با آن كاالھایدری پول
كند، در مقابل ی د میز دسترنج خود تولد آنچھ را كھ ایبای ب، وین ترتیبد. د آنھا بپردازدیخود بھ تولی اطین خیح

  .گران، مبادلھ كندیدات دیتول
  :ر را شامل شودید عوامل زیك لباس بایمت یب، قین ترتیبد

  
  ٩٥٠٠٠تومان  =پارچھ                                                                             

  مواد اولیھ                      
  ١٠٠٠تومان =  دكمھ                                                                             

  
  ٤٠٠تومان =نخ                                                 دیل تولیوسا 

  ٢٠٠مان تو= استھالك ماشین                                                                             
                                                                                

  ٢٠٠تومان = برق                                          وسایل كار                               
                                                                         
                 ٣٠٠تومان  =گرم كردن اتاق                                                                   

                     
      ٤٠٠تومان = اجاره اتاق                                                                             

                                                                              
           ٨٠٠٠تومان =  كار خیاط      نیروی كار                                                     

                                         
                

  ٢٠٠٠٠ تومان= ھزینھ كل                                                   
                                

                                                                   
شتر بودن ی، بھنگام بیگاھ و. ش تمام شده است، بفروشدیآنچھ برا از كند لباس را گرانتری می عتًا سعیاط طبیخ

 بازار شود كھ عرضھ آن دری لباسھا، باعث می ت باالمین صورت، قیا اما در. شودی عرضھ، موفق ھم م تقاضا از
كنند ی می راتییتقاضا تغ حسب نوسانات عرضھ و بر ھا متینكھ قیخالصھ ا .ن افتدییدوباره پا متیق و كند،ی ترق زین

  .شودی اد دور نمید زی تول نھیھز ن شده توسط ییتع زان یم كھ البتھ از
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 تیرضا جواب ھنوز نیا شوند؟ی ن میید كاالھا تعیتول نھیمتھا توسط ھزیقتوان گفت كھ ی ب مین ترتیا بدیآ       
ند یآی د بھ حساب میتول نھیكھ درھزی رعواملیمت سایست قیمعلوم ن اط،یكار خ نظراز صرف را،یست، زیبخش ن

ی رفتھ و برا آن بكار در) مثًال پشم(ی ھ ایرا مواد اولیارزد زی تومان م ٩٥٠٠ن شده است؟ مثًال پارچھ، ییچگونھ تع
ی مت گوسفندھا منھایبرفرض ق( مواد متیق خود بھ زیمت پشم نیق .كار صرف شده استی نیمع بافتن آن مقدار

ھ و یتغذی نھ ھایخود بھ ھز مت گوسفند، بنوبھیامام ق. داردی بستگ) یسیپشم ر(و كار ) استخوان، گوشت و پوست
كار صرف شده  نھید تمام مواد را بھ ھزیتولی الزم برای جھاخر ھیتوان كلی كار، م آخر در. وابستھ استی نگاھدار

  .د آنھا خالصھ كردیتولی انواع مختلف كارگران برا
رد، دراصل یگی بازار صورت م دری رات محدودییك كاال، كھ حول آن تغیمت یم كھ سطح قیریگی جھ میپس نت

  .شودی ن مییمربوط بھ كار صرف شده در كاال تعی توسط خرجھا
  

  ارزش ھیار، پا ك-ھـ
شود، اما ی نوسانات تواند بر حسب عرضھ و تقاضا دچاری ك كاال میمت یم كھ قیدیكھ شرحشان رفت، دی نكات در

ی را مشخص نم رندیگی متھا كھ نوسانات حول آن صورت میق ازی ل آن سطحی، علت تشكییعرضھ و تقاضا بھ تنھا
ی م  داده  حیتوض كاال )دیا تولی(آوردن   بوجود ی الزم برا كار ق مقداریسطح مذكور، باالخره و تنھا از طر. كند

  ھیپا) كار(ارزش توان گفت ی ن ھم ھست كھ میھمی برا م، وینامی كاال م)  كار-ارزشا ی (ارزش را  ن سطحیا .شود
  .مت ھر كاالستیق

ی انسان مبادلھ، بھ كار و ربازا از و) رهیغ كفش، بشقاب، الماس و(كاال ی عیات طبیفیك از ب استدالل ما،ین ترتیبد
  .دشوی شود و بھ آن ختم می ده میكش

انسانھا ی ازھایبھ نی یپاسخگوی برا . استی اجتماعی ھرگونھ زندگ ھیمذكور، پای م، كارانسانیدانی چنانكھ م
  .ھستندی شوند، بلكھ محصول كار انسانی آسمان نازل نم الزمند كھ حاضر و آماده ازی ائیاش

در روند كار، انسانھا بھ . استی اجتماعی و كار وی كند، بلكھ زندگی و كار نمی ا زندگیدن دری یھااما انسان بھ تن
  .كنندی برقرار می د مشخصیان خود روابط تولیشوند و می گر وابستھ میكدی

ی بگونھ ای م كار اجتماعید متضمن تقسید بایروابط تول شود وی می از كار اجتماعی ك فرد جزئیب كارین ترتیبد
 ع فوق ازیمبادلھ، توز بری ك اقتصاد مبتنیدر. خود باشدی ازھاینی باشند كھ تمام جامعھ بتواند در كل خود جوابگو

  .ردیپذی متھا حول ارزش صورت مین بازار، و حركت قیق قوانیطر
 ھ مبادلھن است كیاز ای ن قانون حاكیا .مینامی  مقانون ارزش كاالھا حاكم است رای را كھ برمبادلھ ی قانون 

ارزد، یبی گریدی برابر كاال ١٠ی ی اگر كاال:داردی كاالھا بستگ مجسم در كاالھا در بازار بطور قطع  بھ مقدار كار
  .برابر كار برده است١٠ كھ تاسی ن بدان معنیا

قل مستی د كنندگانیوجود تول كھ بری حاكم است، اقتصادی یاقتصاد كاال ختھ بریخود انگی قانون ارزش بھ گونھ ا
د كنندگان مستقل و مرتبط یكھ تولی ن قانون تا وقتیا. شوندی گر مربوطھ میكدیق بازار بھ یاست كھ تنھا از طری مبتن

كل ی زیبھ برنامھ ر كھ جامعھ قادری ھنگام. خواھد ماندی ق بازارھمچنان وجود داشتھ باشند، بھ قوت خود باقیاز طر
صورت  )بازار قیازطر( نھ كوركورانھ و )یزیق برنامھ ریازطر(گاھانھ بتواند آی اجتماع ع كاریتوز اقتصاد باشد، و

  .نخواھد داشتی یگر معنایرفت، و د ن خواھد یب زازیرد، قانون ارزش نیگ
  

  و كار اجتماعًا الزمی  كارانفراد- و
 ش بری كماباست كھ كاالی ن بدان معنیا ایشود، آی ن مییمجسم درآن تع كار ق مقداریك كاال ازطریم كھ ارزش یگفت

شد، ی در كار می زان بار آوریم ارزش برابر بود، مقداری ن می اگر چن؟ارزش داردی كار انفرادی حسب بارآور
دوخت، ی ساعت م ١٠دری اط سومیخ ساعت و ٨ در گریدی اطیساعت، خ ٦ دری اطیك لباس را خی مثًال اگری عنی

 :روندی خود بھ بازارمی فروش كاالی  برا اطی سھ خن حاال ای.شدی دا میمشخص پی ك كاالی یسھ ارزش مختلف برا
را جبران ی و ساعت كار ١٠ بفروشد كھی متیكند لباس خود را بھ قی می ساعت كار كرده است سع١٠كھ ی اطیخ

ی می سع - اند دوختھ را لباس ھمانی مدت زمان كمتر كھ در - زین گریدی اط ھاید، خوشبموفق   کارنیبد اگر .كند
بدست  نھیزم دری ن امكانیچن . آورندی بدست می شتریپول بب ین ترتی بد .بفروشند  اول اط یخ مت ین قھما بھ ندنك

از تقاضا  كرد وی دا میش پیكرد، عرضھ افزای لباس جلب م  دوختنی د را بسویجدی اط ھایباال، خی آوردن سود
  .شدی مت لباس مین آمدن قیین خود موجب پایگذشت، و ای درم

مت یبھ ق:  شوندی فروختھ می متیلباسھا بھ چھ قگر منطبق باشند، یكدینكھ عرضھ و تقاضا بریاحال با فرض 
 كند بھ كاری ن مییمتھا را تعیكھ قی واقع، ارزش  دركوتاھتر؟ كار مت منطبق بریا بھ قیتر، ی طوالن كار منطبق بر

. كند وابستھ استی محصول صرف مك یبوجود آوردن ی كھ كل جامعھ برای ندارد، بلكھ بھ كاری بستگی انفراد
  هن كنندییمتوسط تع بلكھ مقدار شود،ی صرف شده محاسبھ نم كار ن مقداریا كمترین یشترینظرگرفتن ب ارزش با در
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 الزم متوسط، بلكھ بھ كار یانفراد ك كاال نھ بھ كاریگر، ارزش یان دیبھ ب. متوسطی با بارآوری كاری عنی :آنست
  .داردی  بستگمتوسط اجتماعًا الزما كار ید آن، یتولی برا

م كھ یفرض كنشود؟ ی ن مییلباس چگونھ تعی د نوع خاصیتولی اجتماعًا الزم برا م كھ مثًال زمان كارینیحال بب
اط ھا یم كھ خیباز فرض كن. لباس موجود باشد١٠٠ی قًا برایدق زیعدد لباس بفروشند، و تقاضا ن١٠٠اط، یخ١١٠امروز

ی ساعت وقت م ٨كھ ی یكنند، آنھای ساعت وقت صرف م ٦ك لباس ید یتولی كھ برای ی آنھا:م شوندیبھ سھ دستھ تقس
  :كندیت را خالصھ میر وضعیجدول ز. ساعت١٠ھا كھ ی گذارند و سوم
  

    
تعداد 

  اط ھایخ

  
تعداد 
ی لباسھا

فروختھ شده 
توسط ھر 

  اطیخ

  
جمع كل 

ی لباسھا
  فروختھ شده

  
زمان كار 

د یتولی برا
  ك لباسی

  
  كل كارزمان 

  
   اولگروه

   
  گروه دوم

  
 سوم گروه

  
٢٠  
  
٣٠  
  
٦٠  

  
  لباس٢٠    
  

  لباس١٠
  
   لباس٥

  
  لباس٤٠

  
  لباس٣٠٠

  
  لباس٣٠٠

  
  ساعت٦

  
  ساعت٨

  
  ساعت١٠

  
  ساعت٢٤٠٠

  
  ساعت٢٤٠٠

  
  ساعت٣٠٠٠

  ساعت٧٨٠٠    لباس١٠٠٠    ١١٠  جمع كل

  
 ھری رده است كھ بطورمتوسط براساعت وقت ب ٧٨٠٠جامعھ، ی لباس مورد تقاضا ١٠٠٠د یتول ب،ین ترتیبد

ساعت و ٧ا ی( ساعت ٨/٧ مدت زمان نیا. شودی ساعت م ٧٨٠٠÷١٠٠٠=٨/٧ برابر لباس وقت صرف شده
  .ك لباس خواھد بودید یتولی  برا -معلومی  ازنقطھ نظرجامعھ ا- زمان اجتماعًا الزم،) قھیدق٤٨

 ینشتریكھ بی دیآن بنگاه تولی انفراد ان كاریدل ما معیق محاسبھ متوسط یطر ن زمان كار اجتماعًا الزم ازییتع
 ٦با جمع ی قبلمورد مثال  كھ دری كار( .را دارد، اشتباه خواھد بودی ن بارآوریكھ كمتری را دارد و بنگاھی بارآور

ق یطر ك كاال ازی یارزش اجتماع.) دادی ساعت كار را بدست م ٨، متوسط ٢م آن بریساعت كار و تقس ٨ساعت و 
  .شودی ن مییكنند، تعی  م دی تول جامعھ آن كاال را كھ دری تمام كسان) كاری مصرف انفراد(ی انفرادی ارزشھامتوسط 

ط یشرا زیت متوسط كارگر، و نیفیعادات و كی عنیق فن متوسط جامعھ، یطر ب، كاراجتماعًا الزم ازین ترتیبد
  ٢.شودی ن مییكار، تع متوسط 

ی فنون جامعھ رشد و توسعھ م. ستندینی داده شده و دائمیی تھایط كار كمیااما فنون جامعھ، عادات كارگر و شر
و زمان كار اجتماعًا الزم . شوندی ند و دگرگون میای یر مییتغ زینی وی ط كار، كارگر و شناخت حرفھ ای شرا.ابندی

  .كندی ر مییتغ ن عواملیبھمراه ا زیمعمول نی كاال كید یتولی برا
زمان كار ر تواند بی می جاد شده توسط آن، تنھا زمانیا كاری ش بارآوریافزا د ویدن جیماش كیكن ورود یل  

  .ج شودیرا دا كند ویاشاعھ پی ن نو آوریر بگذارد كھ ایاجتماعًا الزم تاث
ش دھد و یكار خود را افزای د وارد كند و بارآوریرا در تولی دین جدید كنندگان كاال ماشیاز تولی كیم كھ یفرض كن

باشد كھ با ی تنھا كسی كھ وی  تا زمان:ك واحد از كاال را كاھش دھدید یتولی الزم برای انفراد ن نسبت كاربھ ھما
را بھ ی تنھا مقدار كوچكی را ویحاصل نخواھد شد، زی رییكند، در زمان كاراجتماعًا الزم تغی د كار مین جدیماش

  .كندی د مید آن صنعت تولینسبت كل تول
 كمتراست، روشن است -متھا استیق ن كنندهیی تع كھ -زمان كاراجتماعًا الزم ازی وی انفرادآنجا كھ زمان كار از

ن است كھ در یل ایاز دالی كین امر یا. شتر خواھد بودی و درآمدش بگرانیادتراز دیار زین ماجرا بسیا دری كھ سود و
د خود یتول ن دارند كھ دریا بری سعی انفرادن ی مالك،)یھ داریمنجملھ اقتصاد سرما(مبادلھ  بری مبتنی تمام اقتصادھا

  .ر نشودیرا نزد خود نگاه دارند تا استفاده از آنھا ھمھ گ بھ آن مربوط ی اسرار فن د استفاده كنند ویجدی ن ھایاز ماش
آن از ی رد، بازده كاراجتماعیگی د كنندگان كاال قرار میاز تولی ار تعداد قابل توجھید دراختین جدینكھ ماشیاما ھم

  .ابدیی ل میمت بھ دنبال تنزل ارزش، تقلیابد، و قی یرفتھ، زمان اجتماعًا الزم كاھش میر پذیتاث

                                                
د شده در بازار در شرایط تعادل، توسط  یعنی با در نظر گرفتن مقدار كاالی وار. متوسط را باید بدان معنا در نظر گرفت وازه- ٢

  .بنگاھھای تولید كھ از تكنیك نا برابری برخوردارند
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   كار ساده و كار مركب- ز
 - ن زمان بھ زمان اجتماعًا الزمیل ایبا تقلی  حت–مختلف را ی  ھاحرفھ اگر زمان كار صرف شده توسط انسانھا در

ك كارگر یم ساعت كار یا ما حق دارید كھ آیآی ش مین سئوال پیام و یشویممواجھ ی م، با مشكلیسھ كنیگر مقایكدیبا 
  م؟یسنده مشابھ بدانیك نویا با ساعت كار یذوب آھن و ی كارگر كوره ھا ساده روزمزد را با ساعت كار

او بھ صرفھ است كھ ی ا برایآ. ذوب فلز بكند كاری ریادگیرا صرف ی شترید وقت و تالش بیمتخصص با كارگر
چگونھ یكھ كارگر ساده ھی درحالشغل خود كند، ی ریادگین ھمھ وقت صرف یك كارگر ساده ایبرابر ی  قبال مزددر

  گذارد؟ی انجام كار خود نمی برای ھ ایا مای یانرژ
 مثًال .برھم خواھد خوردی شوند، تعادل اجتماعی ابیك ارزش ارزین متفاوت بھ یچنی كارھائ اگر واضح است كھ

  .ذوب فلز خواھند رفتی در كوره ھای بدنبال شغل كارگری لیار قلیبسگر تنھا عده ید
مادون ارزش ) كار ساده(ر متخصص یغ حفظ خواھد شد كھ ارزش محصول كاری صورت تنھا دری تعادل اجتماع

ا چند ی(از ی بیضر د یبا) یتخصص(مركب  گر، كاریبعبارت د. ردیقرار گ) كار مركب(متخصص  محصول كار
  .دیبھ شمارآ ) یر تخصصیغ(اده كار س) برابر
  
  یھ داریارزش اضافھ دراقتصاد سرما-٢
  

   آوردن ارزش اضافھ از راه مبادلھ عدم امكان بدست-الف
ھ یك شھر سرمای در اگر. ساده كامًال متفاوت استی ی، با مبادلھ دراقتصاد كاالیھ داریجامعھ سرما مبادلھ در

د؟ بدون شك فروشنده ی شن میخواھی ، چھ جواب می چانھ بزن  فروشنده ام بیكنی م و سعیوارد شوی ، بھ مغازه ایدار
كھ كاال برده است ی مت عرضھ شده از خرجیق«، یعنیساده، ی یاقتصاد كاال د كننده كوچك دریھمان بحث تول

او سود ی ن جنس برایفروش ا«او خواھد گفت . دیش نخواھد كشیرا پ» كردی د زندگیحال با بھر«ا ی» كمتراست
در ی زید چیمت تمام شده فروخت، چون او ھم باالخره بایتوان بھ قیبھرحال نم«نكھ یا ای، »آوردی ببارنمی ادیز
  .»اوردیب

ق ی از طر-پولی كاف د كننده كوچك مستقل است، بدست آوردن مقداریساده، آنچھ مورد توجھ تولی یدراقتصاد كاال
، یھ داریاقتصاد سرما اما در. از داردیات بدانھا نیادامھ حی است كھ برای ید كاالھایخری برا -خودی فروش كاالھا

كھ  باشدی از مبلغ شتریب آن است كھ پول حاصل ازی خود بھ نحوی ھ دار است، فروش كاالھایآنچھ مورد توجھ سرما
مبلغ كھ ی وقت ندارد، مگری ھ دار مبادلھ معنیسرمای واقع، برا دری عنی :كندی ساختن آن كاالھا خرج می برای و
  .ش باز آوردیرا برای پول خرج شده توسط و ازی شتریب

 را امكان Mی گریدی د كاالھای كھ خرAآمد ی بھ دست می  پولMساده، از فروش كاالھا ی یدر اقتصاد كاال
د ی، بایھ داریدراقتصاد سرما. M-A-Mارت بود از ــعبی ین گفت كھ فرمول مبادلھ ساده كاالتوای پس م. كردی رمیپذ

ن یبد.  بدست آوردA+aپول ی شتری و سپس با فروش آن مقدار بMد یخری ی تا بتوان با آن كاالھاAپول داشت اول 
   A-M-(A-a) :شودین میچنی داریب فرمول مبادلھ در سرمایترت

  د؟یآی  از كجا می ن پول اضافیا :شودی مطرح می فورًا سئوال
توان ی ت مینھا  درارزش آنھا باشد؟ ازش یبی متیكاالھا بھ قفروش ی عنیمتھا، یش قیافزا تواند ازی ا میآمنبع آن 

ھ داران، یگروه سرمای ی از سو:م شده باشدید كرد كھ جامعھ بھ دو گروه خاص تقسیتائی صورت را دری حین توضیچن
ام بخرند پول داشتھ باشند كھ بتوانند مد كھ آنقدری گریگر، گروه دیدی سو از د نكنند، ویخر ھرگز كھ تنھا بفروشند و

 :نخردی زیچ تواند صرفًا بفروشد وی نمی ھ داریچ سرمایھ .استی گرید زیت چیاما واقع. د نكنندیتولی زیو ھرگز چ
د یز خود باینی ھ دار صنعتیبخرد، بلكھ سرمای ھ دار صنعتیخود را از سرمای د كاالھایبا تاجر ھ دارینھ تنھا سرما

ھ داران مرتبٌا جا عوض یسرما اگری حت .بخردی گریھ داران دیرا از سرماخود  ھ و ابزار كارید، مواد اولیتولی برا
 فروشنده بدست  بعنوان كھ را آنچھ باز ،)بالعكس و بشوند داریخر امروز بودند، فروشنده روزیكھ دی یآنھای عنی( كنند،

از راه ی عنیراه مبادلھ،  ن ازتوای ھ داران را نمیجھ، سود سرمایبالنت. دست خواھند داد از داریآورده اند، بعنوان خر
  .ح دادیارزش آنھا توض ش ازیبی متیفروش كاالھا بھ ق

ھ داران یرا توسط سرما *٣ھ سودیتوان بدست آوردن حاشی ما اگر كاالھا بھ ارزش خود فروختھ شوند، چگونھ ما
ھ داران بتوانند پس از یرمام كھ سیدا كنیپی یحل خواھد شد كھ در بازار كاالی صورت ن مسئلھ تنھا دریح داد؟ ایتوض

م كھ ارزش یدانی  ما من كاال كدام است؟ی ا.را بدست آورند) اضافھ ارزش(ما فوق آن ی د و استفاده از آن، ارزشیخر
كار تنھا ی رویشوند، نی افت می یھ داریكھ در بازار سرمای ین از تمام كاالھاید، پس بنابرایآی ق كار بوجود میاز طر

شرح و بسط  شترین مطلب را بیھم. ھ داران باشدیسرمای تواند منشاء ارزش و اضافھ ارزش برای است كھ می یكاال
 .م دادیخواھ

                                                
٣*Marge de profit 
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  كار بھ مثابھ كاال؛ ارزش آنی روی ن-ب
خود را  كاری روی، زحمتكشان نیجامعھ برده دار نھ در. شودی نمی تمام جوامع بھ مثابھ كاال تلق در كاری روین

ملك ارباب خود است، ی ما، از آن رو کھ برده.سادهی ید كاالیتول ، و نھ دریجامعھ فئودال نھ در رسانند، وی بفروش م
ا ارباب خود یور ینیكھ بھ سی شخصی ھای ، بھ خاطر بستگی فئودال)رعیت ( سرف.نداردی اریشخص خود اخت بر

ی ندگان مستقل كوچك براد كنیمورد آخر، تول در و. اختصاص دھدی از كار خود را بھ وی دارد، مجبور است مقدار
  .كار خود رای رویفروشند، و نھ نی كنند و محصوالت خود را می م خود كار

  : اندی ل شود، دو شرط ضروریكار بھ كاال تبدی روینكھ نیای برا
خود  كاری روین حق استفاده از د آزادانھ ازیكھ بای ن معنید آزاد باشد، بدیتكش بامزح نكھ كارگریاول ا )١ 

  .  باشدبرخوردار
كار خود را بھ ی رویامرار معاش، نی مجبور باشد برای عنید باشد، یل تولیازوسا) یا عاری(» آزاد «سپس) ٢

ن ییكار را تعی روینی عنیژه، یوی ن كاالیتوان ارزش ای حال چگونھ م .بفروشد) ھ دارانیسرما(د یل تولین وسایمالك
  كرد؟

ف را ین تعریا حال، :شودی ن میید آن تعیتولی ان اجتماعًا الزم براق زمیم كھ ارزش ھر كاال از طریدیما قبًال د
د نشده است، بلكھ برآمده یكارخانھ تول كاالھا در ریكار، مانند سای روی ناده كرد؟یكار پی روینی توان برای چگونھ م

م كھ ینیبی م، میكنی را بررسی ھ داریمعذالك، اگر بھ دقت عملكرد سرما. باشدی می عیر طبیاز تكثی ناشی از زندگ
  .ك مورد ممتاز كاال استیك استثناء و نھ یكار، نھ ی روینی كاال

ن شده توسط ییمدت زمان تعی د براینست كھ كارگر بایاست؟ یچ ھ داریسرمای كار برای رویمورد استفاده ن
صرف ی انرژی  مقدارعت، كارگریطبی بر روی اثر گذار ن كار، ویح  اما در.كار كند ھ داریسرمای قرارداد كار برا

نكار یای برا كند، وی دست رفتھ را بازساز ازی انرژ روز آن مقدار كار خود، ھری رویحفظ نی د برای او با.كندی م
  .مصرف برساندھ ره را بیل معاش، مانند لباس، غذا، مسكن و غیوسا ازی نید مقدار معیبا

 )دمثلیتول(ریق تكثیطر ش ازیان كمابین جریاتداوم . دباشی جار بازاری د مدام بسویبا كاری رویگر، نیدی سو از  
بچھ  زن و اگر كارگر. ز فراھم كندیل معاش خانواده اش را نید وسایبا پس كارگر. شودی ن میتام كارگرانی عیطب

باشد، واضح است ی كافی خود و كاری روینی بازسازی كند تنھا برای افت میكھ دری ل معاشیوسای داشتھ باشد، ول
ن، یبنابرا. ابدیباز خود را صرف شدهی نخواھد توانست انرژ گریم خواھد كرد و دیرا با خانواده خود تقس آن كھ او

  .كار شامل شودی رویارزش ن د اجبارًا دریك خانواده متوسط بایامرارمعاش 
ی یازھاینك سلسلھ ی یخود، دارا كشوری افتگیتوسعھ ی سطح كل  با درجھ فرھنگ و ارتباطدر كارگر ھر بعالوه،
البتھ واضح است كھ . بردی را باال م كاری رویخود ارزش ن زیج نین حوایبھ ای یپاسخگو. ن شوندید تامیاست كھ با

 ازی كین یا و ؛ن استیالتی كایمرآ از باالتر اریاروپا بس دراوت است، مثًال تفمورد مناطق مختلف م ن سطح دریا
  .دھدی ح میه را توضان دو قاریاست كھ اختالف دستمزدھا می لیدال

د، نھ تنھا یواقع با در. رودی ش درجھ تخصص كارگر باال میكار، بھ نسبت افزای روید گفت كھ ارزش نیباالخره با
، یفنون توسط وی ریفراگی ن زمان اجتماعًا الزم برایكارگران متخصص، بلكھ ھمچن افتھ تریارتقاء ی فرھنگی ازھاین

ل باالتر بودن یاز دالی كین یا. میز بحساب آوریرا نی وی ت حرفھ ایش تربیفزابھ حفظ و ا مربوط ی ازھایز نیو ن
  .دستمزد كارگران متخصص است

ی كھ برای یتمام كاالھا )دیتولی زمان كار اجتماعًا الزم برای عنی(كار، برابر است با ارزش ی روین ارزش نیبنابرا
 : ر باشندیزی ازھاینی ھستند كھ پاسخگوی یالھا، تمام كاالھان كایا . الزمندعینك جامعھ مین كاردرید ایبازتول حفظ و

م و یو تعلی ابیمربوط بھ تخصص ی ازھاین) ٣، ی فرھنگی ازھاین) ٢، یكارگر و خانواده وی اساسی ازھاین) ١
 .تیترب

      
     ش ارزش اضافھیدای پ-ج

امكان ی را بپردازد كھ بھ وی  دستمزدبھ كارگری عنیكار را بھ ارزش آن بخرد، ی رویھ دار نیم سرمایفرض كن     
كجا  ھ دار ازیم منفعت سرماینیببن فرض، یبا حركت ازا . را بدھدی مختلف وی ازھایكننده ن نیتامی د تمام كاالھایخر
  ؟دیآی م

. كندی كارخود را بعنوان كاال عرضھ می رویكارگر، ن. خورندی گربرمیكدیبھ  بازار در و كارگر ھ داریسرما
د تمام یتولی انگر زمان اجتماعًا الزم برای ساعت نما٤( ساعت باشد ٤ كاری روین نیكھ ارزش روزانھ ام یفرض كن

 . ساعت كار باشد ٤ی انگر معادل پولیتومان نما ٨٠٠و) ك روز استی یط دری خانواده و و كارگری اجناس الزم برا
  .اخت خواھد كردتومان بھ كارگر پرد ٨٠٠ھ دار، در فرض ما، روزانھ ین سرمایبنابرا

را بھ  كاری روین او اگر. كندی استفاده م واداشتن كارگر بكاری آن برا كار، ازی روینی د كاالیبا خر ھ داریسرما
ساعت  ٤ی كارگر ط ساعت كار باشد،٤ی معادل پول انگریتومان نما ٨٠٠ن یا ده باشد، و اگریتومان خر ٨٠٠ی روز

  .پس داده است كار خود را بازی روید نیرخی كار خود، معادل مبلغ پرداخت شده برا
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حفظ و ی آنچھ كھ برا از شتریتواند بی ن است كھ میا ژه است و آن عبارت ازیوی تیفیكی كار دارای رویاما ن
. ارزش خود را بوجود آورد ش ازیبی تواند ارزشی م كاری رویگر، نی بعبارت د.پس دھد آن الزم است، بازی بازساز

كار ی رویارزش ن برابری آن كارگر ارزشی كھ طی زمان(كند ی اكتفا نم كارگر ساعت كار ٤ار بھ ھ دین، سرمایبنابرا
،  ساعت ٨  مدت ی  مثًال برا .داردی وا م كارھ ب ی تری مدت زمان طوالنی را برای ، بلكھ و)كندی د میخود تول

ی خالص را ببار می دار منفعتھ یسرمای ، برایساعت آخر روز كار و ٤ی ط در ارزش بوجود آمده توسط كارگر
  .آورد

ی  مارزش اضافھ ،د كرده استیكارخود تولی رویاده برارزش نیزی د شده توسط كارگر را كھ ویمازاد ارزش تول
ا پرداخت ی(زمان كار الزم د كرده است، یخود تول ارزش كار برابری آن ارزشی كھ كارگر طی  بھ زمان كار.مینام
ا ی(ی زمان كار اضاف زیآن كارگر ارزش اضافھ بوجود آورده است را نی كھ طی م، و زمان كارییگوی م )شده

  .مینامی م )پرداخت نشده
زمان ی ارزش اضافھ مذكور كھ ط. ھ دارانھ استیدرك استثمار سرمای برای دیمفھوم ارزش اضافھ، مفھوم كل

  .استی ھ داریتوسط كارگر بوجود آمده است، منبع سود سرمای كار اضاف
  

  ھیما سر-د
بھ ی عنید، یل تولین بھ وساین روند ھمچنیا. كندی شركت نمی ھ دارید سرمایدر روند تولی یبھ تنھا كاری روین 

بوجود آمدن ی برا بوده وی ارزشی كھ دارای یزھاین چیتمام ا. ازمندستیره، نیغ نھا، ساختمانھا ویھ، ماشیمواد اول
شود، ی اطالق م ھ بھ عوامل مختلف روند كارین سرماینابراب. دھندی ل می را تشكھیسرماارزش اضافھ الزمند، 

  .افتند كارھ مالكشان بی د ارزش اضافھ برایجھت تول ن عوامل دریكھ ای ھنگام
ی نیمعی خود، بلكھ بعلت روابط اجتماعی عیات طبیل خصوصید كرد كھ عوامل روند كار، نھ بدلین امر تآكید برایبا

ی ل میھ تبدیسرما ھ دار، است كھ بھ یر توسط سرمایھ علت استثمار كارگر مزد بگبی عنیرند، یگی م آن قرار كھ در
 كھ توسط مادری پشم. دیآی ھ بحساب نمی، سرمایشھ ورید پیا تولیساده ی ی كاال تولیدمورد كار، دری روین. شوند

ك ی ی دستھادركھ ی نیاشم. شودی نمی ھ تلقیشود، سرمای برده م خود بكار پسری برای بافتن باالپوشی خانواده برا
ی برای لیھ دار، بھ وسایسرمای دستھا كھ دری ن، زمانیماش  وھیكار، ماده اولی رویاما ن. ستیھ نیباشد، سرما شھ وریپ

  . حساب خواھند آمدھ ھ بیل شوند، آنگاه سرمایل ارزش اضافھ تبدیتحص
اده یرا بر تمام جوامع پ م آنیست اگر بخواھھوده ایاست، و بی ھ داریخاص جامعھ سرمای ھ، مقولھ این سرمایبنابرا

را  آنی اساسی ست كھ بھ نحویكنند، و چی شركت می ھ دارید سرمایروند تول د چگونھ دریل تولیم وساینیببحال  ٤.میكن
   .دھدی ز میكارتمی روینسبت بھ ن

ی كت داده شود، اما عمرشری كار متعددی روندھا تواند دری ن میك ماشی .میریدرنظربگ نھا رایابتدا مورد ماش 
ن یك ماشیم كھ یاگرفرض كن. رودی ن میب ده شده، ازییشود، سای كھ ازآن می ج با استفاده ایندارد و بھ تدری ابد

 ن قسمت ازیا .دھدی دست م ك دھم ارزش خود را ازیسال  م كھ ھرییم بگویتوانی سال عمر كند، م١٠بطورمتوسط 
ی عنی(ارزد یون تومان بیلیك میمثًال ی نیاگرماش .كندی دا میدرعرض سال انتقال پد شده یتولی ن، بھ كاالھایارزش ماش

د شده منتقل خواھند شد، یتولی تومان بھ كاالھا١٠٠٠٠٠سال،  ، ھر)آن مجسم باشد ن مبلغ دریمعادل ای اگرمقداركار
ن مبلغ یا جسم خواھد داشت، وخود م ن ارزش را دریا تومان از ١ واحد ھر واحد باشد، انھ صد ھزارید سالیاگرتول و

چ ینھا ھین ماشیبنابرا.  منتقل شده است واحد محصول  ھر ن خواھد بود كھ بھیارزش ماش انگر آن قسمت ازینما
م شده بھ اجزاء یتقسج و یبھ تدر نكاریشود، و ای  بھ كاالھا منتقل مآنھا بلكھ ارزش كنند،ی د نمیتولی دیارزش جد
درمورد  .كندی ز صدق میره، نیغ و مورد كارگاھھا، ساختمانھا، ابزار  استدالل درنیھم. ردیگی  صورت مكوچكتر
كنند و ی د شركت میتول در ك باریھ تنھا یمواد اول. استی گریق دیھ بھ طری، قض ٥یو چھ كمكی ھ، چھ اصلیمواد اول

                                                
ی كنند، در این صورت باید حتی در عصر حجر ھم سرمایھ دار می بعضی ھا سرمایھ را بھ مثابھ یك ابزار كار تعریف م«- ٤

برخی دیگر سرمایھ را ... كند نیز سرمایھ دار استی  سنگ استفاده مداشتیم، و میمون بزرگی كھ برای شكستن فندقی از
و بھ فیض ھمین ھم ھست كھ موشھا و مورچھ ھا افتخار برادری با : كنندی بعنوان كار انباشت شده از طریق پس انداز تلقی م

كند  ویا آنرا ی ست كھ كار را آسان می ایدوچیلدھا و كروپھا را دارند، درك بعضی اقتصاددانان از سرمایھ مطلقًا تمام آن چیزھا
واضح است كھ تعریفھائی چنین كلی بھ . دولت، دانشھای انسان و روح او نیز سرمایھ بشمار می آیند: سازدی بارورتر م

در كائوتسكی، (» كشند كھ بھ ما ھیچگونھ شناختی از اشكال، قوانین و قوای محركھ جامعھ بشری بدست نمی دھندی ی میجاھا
  ).اقتصادی کارل ماركسنظریھ 

  
  را ازھم تمیز دھیم؛ ماده خام و ماده اولیھ  نوع موضوع کار باید دو  - ٥
 تنھا در استخراج یا جدا کردن آن از طبیعت ، کھ کار،ای  ماده، از طبیعت بدست می آید ماده ای است کھ مستقیمَا، ماده خام -١

  .گردند و غیرهی مواد معدنی کھ از معادن استخراج م شوند؛ی مانند درختانی کھ از جنگل ھا بریده م نقشی دارد؛
مانند الوار یا ماده معدنی پاالیش .  ماده ای است کھ قبال تغییر شکلی از طریق کار بر روی آن صورت گرفتھ باشد، ماده اولیھ-٢

  ...یافتھ 
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ی ل، گرمایتبد ر وییتغ یالزم برای گرانرژیدی دھند، بعضی رشكل مییشان تغیھای  بعض:شوندی د میكامًال ناپد
  .شودی  منتقل م ھ، كًال بھ كاالھای مواد اولتمام و كمالن یبنابرا. كنندی ن میره را تامیكارگاه و غ

دو  رد، معذالك ھریگی ھ بھ كاالھا، بھ دو نحو متفاوت صورت مینھا و مواد اولینكھ انتقال ارزش ماشیاما با وجود ا
كھ توسط كار اجتماعًا (ارزش آنھا . د كنندیتوانند ارزش تولی چكدام نمیكھ ھن است یك خصلت مشترك دارند و آن ای

  .شودی ساختھ شده منتقل می تنھا بھ كاالھا) آنھا پرداختھ شده بوجود آمده استی كھ برای الزم
  بدون كار:یانسان ض كاری بھ فشود؟ی ھ بھ ارزش كاال چگونھ انجام میمواداول نھا ویماش انتقال ارزش از

ق یبتواند ارزش آنان را از طری نكھ ویان خواھد رفت، بدون ایھ دار كامال از میھ سرماینھا و مواد اولی، ماشیسانان
ت یت بوجود آوردن ارزش را دارد، بلكھ قابلینھ تنھا قابلی انسان كار ب،یترت نی بد .فروش كاال دوباره بدست آورد

  .باشدی ز دارا مید شده را نیولتی د بھ ارزش كاالھایل تولیانتقال دادن ارزش وسا
 ھ بکاریسرما ،ھ ثابتیسرما .ریھ متغیھ ثابت و سرمای سرما:ل شدیقا زیھ تمایان دو شكل از سرماید مین بایبنابرا
، ریمتغ ھیسرما .شودی د دگرگون نمیروند تول د دریل تولیارزش وسا رایم، زیخوانی ن میچن آنرا است؛ دیتول افتاده در

ی ارزش خود م ش ازیب ی ارزش كاری روین رایز م،ینامی ن میاست، آنرا چن كاری روین افتاده در كارھ ھ بیسرما
تواند ی نم كاری رویرا نیرممكن است، زیھ ثابت غیخلق ارزش اضافھ بدون سرما .دھدی م رییارزش را تغ و ند،یآفر

خلق ارزش اضافھ ھ ثابت شرط الزم یمانكھ سریاما با ا. د كندیتولی زید، چیل تولیكنار وسا و دری مراھ ھمگر بھ
ن، ارزش یھمچن .دیآی وجود مھ ب  كار ارزش اضافھ تنھا توسط. را بوجود آورد تواند آنی نمی یاست، خود بھ تنھا

د یھ تولیسرما ازی متفاوت ریارزش اضافھ را با مقاد توان ھمان مقداری م: ھ ثابت استیاضافھ مستقل از مقدار سرما
 از شرفتھ تریپ اریبسی تكنولوژی دارای كیكارگر دارند، و  ٢٠ك ی كھ ھری ب، دو بنگاه اقتصادین ترتیبد( .كرد

 ٤كار را معادل ی رویدو ن ھر كند، اگری می ھ گذاریسرمای گرید ازی شتریب اریھ ثابت بسیسرما است وی گرید
  ).د خواھند كردیارزش اضافھ تولی كسانیكار بپردازند، مقدار  روز ھر ساعت در

توان بدون ی طبقھ كارگر را م ھ ثابت مستقل است، درجھ استثماریاس سرمایمق ارزش اضافھ از از آنجا كھ مقدار
و ارزش ) ریھ متغیا ارزش سرمای( كاری روین ارزش نیاست نسبت بی  كاف:ن كردییھ ثابت، تعینظر گرفتن سرما در

تومان،  ھ صد ھزاریون تومان ارزش داشتھ باشند، مواد اولیلیك مینھا یاگر ماش. میبزنی مثال. مید شده را بدانیاضافھ تول
 ست ھزارتومانیم دویتقس برابر ست ھزار تومان، نرخ استثماریارزش اضافھ دو تومان و ست ھزاریدو كاری روین
ن بدان معناست كھ ی ا:درصد ١٠٠برابری عنیخواھد بود، ) ریھ متغیسرما(تومان  ست ھزاریدو بھ )اضافھ ارزش(

كھ نسبت ی تا زمان. شده است ھ داریسرمای ارزش اضافھ برای د مجانیواقع صرف تول كارگر، در زمان كارنصف 
ھ یرات حاصل در سرماییر نخواھد كرد، و تغییز تغیر نكند، نرخ استثمار نییتغ ریھ متغیان ارزش اضافھ و سرمایم

  .نخواھد داشتی ریان تاثین میا ھ دار دریثابت سرما
  

  یفھ مطلق و ارزش اضافھ نسبھ ـ ارزش اضا
باشد،  شتریھرچھ ارزش اضافھ ب :د ارزش اضافھ استیاست، ھمانا تول ھ داریسرما م كھ آنچھ مورد نظریدانی م

ی ساعتھ، ارزش اضاف ٨ ك روز كاریساعت باشد،  ٤زمان كارالزم  اگر. خواھد بود شتریب زین ھ داریسود سرما
ی ا ساعتھ ارزش اضافھ ١٠ كار ك روزیكھ یحال  بدست خواھد داد، در)درصد١٠٠= نرخ استثمار(ساعت  ٤ معادل

 ھ داریسرمای ارزش اضافھ برا ازی شیرافزاین سیچن. جاد خواھد كردیا) درصد١٥٠=نرخ استثمار(ساعت  ٦معادل 
د یجد ...و نھا، كارگاھھاید ماشیخری برای دیچگونھ خرج جدینخواھد بود ھ مجبور را اویاست، ز زیوسوسھ انگ اریبس

ی ابد طوالن توان تای را نم اما روزكار. ن منوال بودیان بھ ھمیجری ھ داریدوران سرمای ابتدا در و. را متحمل شود
  .ر قرارخواھند گرفتین سیا برابر دری خیو تاری كیزیفی تھایمحدود :تركرد
. دارد ازیچند استراحت نی تخود، بھ ساع كاری روینی ابیبازی برا كارگر .یكیزیفی تھایمحدود ز،یھرچ از قبل  

ی ل جسمانیگذشتن از حد آن بھ تحل ت موجود است، وین محدودی، اولیجسمانی قوای ابیبازی ن حداقل زمان الزم برایا
  .منجر خواھد شدی بازدھ كارگر و سقوط 

                                                                                                                                                  
ی مواد اولیھ کمکی م. اده ای کمکی عمل کند و یا تنھا بعنوان م،   ماده اولیھ می تواند عنصر اصلی یک محصول را تشکیل دھد

  :توانند
 یا روغنی کھ چرخ ھا را بکار ، مانند ذغال یا برق کھ بوسیلھ ماشین مصرف می شود،یا توسط خود ابزار کار جذب شوند) الف 

  و غیره ؛ اندازدی م
د؛ مثال رنگی کھ برای رنگرزی چرم یا  در آن دگرگونی مادی مشخصی بوجود آورن،جسم ماده اولیھ اصلی فرو رفتھ  یا بھ)  ب 

  کند و غیره؛ی رود؛ کلر کھ پارچھ را سفید می ابریشم بکار م
.  گیرندی روشن و یا گرم کردن محل کار مورد استفاده قرار م  برای ھمثل موادی ک:  تنھا بھ اجرای کار کمک کنند،و یا اینکھ) ج 

ی ھیچیک از ی در محصول نھا،رود زیرای  اولیھ اصلی و ثانوی از میان م وجھ تمایز میان مواد،در صنایع شیمیائی بطور اخص
  .  نمی توان باز شناخت، گرفتھ اندرمواد اولیھ ای را کھ مورد استفاده قرا
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ھ استثمار یابد، خود را علیی گسترش م بسط وی ھ داریمراه سرما ھ طبقھ كارگر، كھ بھ:یخیتاری تھایسپس محدود
شود ی با مبارزاتش موفق م طبقھ كارگر. كندی مقابل آن قاطعانھ مقاومت م در و بخشدی تشكل می ھ داریسرما

  .روز كار كسب كندی برای قانونی تیمحدود
د شده توسط كارگر یش ارزش اضافھ تولیجھت افزا دری گریدی شود بھ اقداماتی م ھ دارمجبوریب، سرماین ترتیبد

ی گریاما چھ اقدامات د. معنا خواھد بودی ھ دار بیبعنوان سرمای وی كھ بدون آن ھستی ش اضافھ ادست زند، ارز
  .ل زمان كار الزمیتقل گریدی ، از سود كاریتشدكسو، ی از :دو راه حل وجود دارد راند؟یامكان پذ
ھت است كھ ھرگونھ حركت ن جیا در. را داشتھ باشدی حداكثر بازدھ كاری رویكھ نی اقدام بھ نحوی عنی، دكاریتشد

د ی اما تشد.رهیابد، وغی یش مینھا افزایا آھنگ ماشیتم یشود، ری مشخص حذف می اتیبھ عملی ابیدر راه دستی سطح
كامًال ی و روانی كیزیلحاظ ف از ابد، كارگری یاده از حد شدت میكھ كار زی  زمان: خوردی برمی تیكاربھ محدود

  .رودی ل میتحل
  .ل زمان كار الزم باشدیتقلی د در پی بانیھ دار ھمچنیسرما

رسد، ی كار بھ ارزش خود بھ فروش می رویم كھ نی اگرفرض كنل داد؟یالزم را تقل توان زمان كاری چگونھ م
ی رویتوان ارزش خود نی حال چگونھ م. كاری رویبا كاھش ارزش خود ن ست، مگریالزم ممكن ن ل زمان كاریتقل

تواند كاھش ی ن اجناس نمیاما ارزش ا. شوندی كھ توسط كارگر مصرف می زش اجناس با كاھش اركار را كاھش داد؟
ژه یاست، كھ بھ و كاری ش بازدھیخود مستلزم افزا ن امریا. دشان مصرف شودیتولی برای نكھ كار كمتریا ابد، مگری

را ی معمولی ك دار بافندگی ازی شتریار بید بسیمدرن امكان تولی بافك دار پارچھ ی(دارد ی ل كار بستگیبھ بھبود وسا
 زینی نسبت ارزش كمتر ن یكند و بھ ھمی خود مجسم م را در كاری كمتر ب، مقدارین ترتیمترپارچھ، بد  ھر:دھدی م

  ).خواھد داشت
ی ش باروریافزا. ار داردیتوجھ بس ل كاریكردن وسا چھ كاملتر بھ ھری ھ داریم كھ نظام سرمایفھمی نجا میا از

  .باشدی ازید كار نیا تشدیتر كردن ی گر بھ طوالنیدھد، بدون آنكھ دی  امكان رشد ارزش اضافھ را مكار منتج از آن،
فھ اضاارزش «و » ارزش اضافھ مطلق «:یمل شویز قایتما ش ارزش اضافھیان دو نوع افزایم میتوانی ب مین ترتیبد

ارزش  .دیآی كار بدست می رویتفاده از ند اسیا با تشدیكردن روز كار  تری  با طوالن،مطلق ارزش اضافھ .»ينسب
  ٦.شودی كار حاصل می ش باروریض افزایل زمان كار الزم، بھ فی تقل با یاضافھ نسب

ھ داران مربوط یمًا با منافع تك تك سرمای، بلكھ مستقیھ داریل كار نھ تنھا با منافع نظام سرمایبھبود و تكامل وسا
  .شودی م

كند و ی د میخود تول ی از رقبای نھ كمتریبا ھز ھ داری، سرما)بھ روند كار( ھ ترافتین تكامل یبا وارد كردن ماش
ی و ارزش اجتماعی محصوالت وی ان ارزش فردیاختالف م ازی آورد كھ ناشی  بدست می سود فوق العاده ا

ھ در ساعت دو د نصب كند كیجدی ن بافندگیك ماشیھ دار یك سرمایاگر . میبزنی مثال. است بازار محصوالت مشابھ در
ی نھایھمچنان بھ كار خود با ماشی وی تمام رقبا اگر. ابدی یكاھش م اریپارچھ او بسی برابر پارچھ ببافد، ارزش فرد

ما  مورد نظر ھ دارید شده توسط سرمایپارچھ تولی ارزش فرد از شتریب پارچھی ادامھ دھند، ارزش اجتماعی میقد
اما  ،)ن شدهییتعی كھ توسط ارزش اجتماعی متیق( ش خواھد فروختیت رقبامیاو پارچھ اش را بھ ھمان ق. خواھد بود

  .شتر خواھد بودیمان نسبت ب ھز بھیاو نی ن خواھد بود و سود اضافیریسا كمتراز اریبس او دیتولی نھ ھایھز
. رانندی ل كارش میكردن وسا بھتری سوھ را ب ھ داریسرما ھر زیرقابت ن لزامات اش سود،یافزا ل بھیم از ریبغ
ار ید بسیتولی نھ ھایش نبخشد، با ھزیش افزای كارش را بھ ھمان آھنگ رقبای بارور كھ عقب بماند، وی ھ داریسرما

ق ارزش یطر کھ ازی متید بھ قیبا رایز( بش خواھد شد،ینصی ن سود كمتریبان خواھد شد و بنابرایدست بھ گری شتریب
نخواھد برد و باالخره مجبور خواھد شد در ی چ سودی عقب بماند، ھادیاو اگر ز) دھد شود تن دری ن مییتعی اجتماع

  .بنگاھش را ببندد
رد، یگی صورت می ھ داری سرماھکھ بھمراه توسع د،یتولی فنی ، انقالب مداوم روند ھایکیتکنی ب، ترقین ترتیبد
خواھند، ی  داران ھستند کھ مھیامان سرمای رقابت بی نیج عیستند، بلکھ نتاین ناھ داریسرمای چ وجھ اھداف ذھنیبھ ھ

  .ا ازآن دفاع کنندیش بخشند یارزش اضافھ خود را افزا
  

                                                
    :در اینجا الزم است دو نكتھ را متذكر شویم - ٦

ھای صنایعی كھ كاالھای مصرفی كارگران را برای اینكھ زمان كار الزم كاھش یابد، باید افزایش باروری كار در شاخھ ) الف
  .كنند، صورت گیردی كنند، و یا در شاخھ ھای صنعتی كھ وسایل تولید صنایع مذكور را تولید می تولید م

ارزش نیروی كار و بر زمان كار الزم نخواھد  سایر كاالھای مشابھ مطمئنًا ھیچ اثری بر كاھش ارزش فرشھای لوكس، پیانو  و
  .گذاشت

اقدامات دیگری نیز كاھش یابد، مثًال با كمك دولت بھ برخی   باارتباطتواند در ی ستقل از افزایش باروری، زمان كارالزم مم) ب
چنین اقدامی مطمئنًا از روی احساسات خیرخواھانھ . كاالھای دارای مصرف مردمی، برای اینكھ كارگران بتوانند ارزانتر بخرند

  .افزایش دستمزدھا و باال بردن سود سرمایھ داران وگیری ازنیست، بلكھ وسیلھ ایست برای جل
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 ١٢                                                           انتشارات بذر                             ارزش اضافھ                        

  :اشتھادادی
انوف یتی واسترووLapidusدوس یھ ماركس، از كتاب الپیراز كتاب سرمای، بغمقالھن ین ایتدوی برا *

Ostrovitianovمی، استفاده كرد١٩٢٩س ی، پاریاسیاز اقتصاد سی ، بنام مختصر . 
  

    ١٣٨٤bazr.www.com -ما  تارن
  gmail.com@Email:bazr١٣٨٤ -ک ی پست الکترون
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