
 

 کار مزدی و سرمایه

)به همراه پیشگفتار فریدریش انگلس(

 کارل مارکس



هرای  فنرهای اعتبارات را به حررترد آررنرنرد، ن روز ه ر  ره منظور، مجبور میشوند تمام شاه 

صنعتی هم اف ایش پیدا میکند، ته آر متن رنها آنیای تجارتی فقط اه راه  ربانی تررآ  بریرشری 

اه ثرنتش، محصوالتش ن حتی نیرنهای تو یدیش آر پیشگاه خدایرا  هرهرا  یر ریری، مریرتروانرد 

ترر  آهرنرده بیشتر مریرشرونرده رنرهرا مرکرررترر ن ترکرا  بحرانها آر یک تالم، -خوآش را ح ظ تند 

میشوند، هیرا، ن همین یک آ یل بس اید، ته به هما  می ا  ته تمیّد مرحرصروالت بر ر رترر 

  تر رشد میکند، باهار هها  بیش اه پیش توچک ن ترنر  میشوآ ن  ذا نیاه به باهارهای  سترآه

میشوآ، ن باهارهای تمتر ن تمتری برای ایتثمار با ی میمانند، هیرا هر بحرا   بیی، باهار ترا 

 هر  هما  تسییر نشده، یا ه ئاً تسییر شدۀ آیگری را به انقیاآ تجارت ههانی آر رنرآه اید

ایرن اربرا ، تره هرم رریسرتروتررات ایرد هرم  ههند ی نرمریرکرنرد اما یرمایه فقط با خورآ  تار

هرمرعری  هایش را با خوآ به  ور میبرآ، همه تار راِ  آیرتره بربرمنش، آر مرگ هم اهساآ برآه

 هذبح شده را ته آر بحرا  هالک میشوند

پس میبنیم ته ا ر یرمایه بسرعد رشد تند، ر ابد آر بین تار را  هم برا یررعرتری برمرراتر  

بیشتر رشد میکند، یعنی اشتغال ن نیایل معیشد طبقه تار ر بتنای  تمتر میشوآ، برا ایرنرحرال 

 هرشرررد یرررریرررم یررررمرررایررره مسررراعررردترررریرررن ن رررعررریررررد ایرررد بررررای ترررار مرررر آی

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٨١٨١تاریخ نگارش: آیامبر 
 ٨١٨١رنریل  ٨٨ان ین انتشار آر "رنهنامۀ هدید راین" پنجم تا هشتم ن 

های موهوآ فاریی، انگییسی )چاپ پرن رس(، انرگریریرسری )چراپ   این متن با ایت اآه اه ترهمه

برنردیرهران ایرن مرترن برا رنر ره آر  پکن( ن متن ر مانی )چاپ ر ما  شر ى( تهیه شده ایده فصرل

ص حه انگییسی مالحظه میکنید )ن اه یاید مارتسیستها برآاشته شرده ایرد( فررا آارآه ایرن 

بندن را ته با متن انگییسی چاپ پکن منطبق اید به این آ یل ترهیح آاآیم ته ظراهرراً برا  فصل

ای ته آر رنهنامه هدید راین تویط خوآ مرارترس مرنرترشرر شرده، خروانرایری آارآه  پنج یرمقا ه

اند  ها با رنها ته آر متن اصیی به تار رفته ناحدهای پول، نه ، طول، طبق معمول، آر ترهمه

  هاند هایی ته خواننده با رنها رشناتر اید تغییر آاآه شده فرا آارند ن به ایم
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 متن این ترهمه به نقل اه یاید

 "ررشیو رثارمارتس ن انگیس"  
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تهیه شده ایده  آر این یاید مجموعه رثرار مرارترس 

ن انگیس به هبا  انگییسی ن ترهرمره ترعرداآی اه ایرن 

نوشته ها ب با  های فراریری ن عرربری مرنرترشرر شرده 

ایده به عرالنه فرایرل صروتری  ررائرد فراریری مرترن 

ترهمه شده هر نه "ترارمر آی ن یررمرایره" نریر  آر 

 آیترس عال مندا   رار آارآه 
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رالت رنها را اه یک شاخه اه صنعد بریررن  ریریرتره ایرد،  ای اه تار را  ته ماشین پس توآه

 باشد؟ م آ تمتر ن بدتر ای آیگر پناه ببرآ، بی رنکه رنجا چطور میتواند به شاخه

رالت اشتغال آارند، به عنوا  یک ایترثرنراا نرام مریربررنرده  اه تار رانی ته به یاخد خوِآ ماشین

رالت براال بررنآ، شرمرار  میگویند به محض رنکه آر صنعد، تقا ا ن موارآ ایت اآه اه مراشریرن

نتیجتاً یاخد ماشینها هم؛ ن نتیجتاً ایتریردام ترار ررا  هرم آر   ماشینها هم باید ا  اماً باال برنآ؛

یاهی هیاآ میشوآ؛ ن میگویند تار ررا  شرا رل آر ایرن شراخره اه صرنرعرد، ترار ررا   ماشین

 هماهرند ن حتی تار را  تحصیل ترآه

نیمه آرید بوآ، هرر شربراهرتری برا -این اآعا، ته  بل اه ر  تاریخ هم فقط نص ه ٨١٨١اه یال 

ترر، ترقرریربراً آر هرمرا  مرقریرایری تره  حقیقد را اه آید آاآه اید؛ چو  حاال ماشینهای پی یده

اند، ن به تار را  شا رل آر  ریسی ماشینی اید، تاِر یاختن خوِآ ماشینها را به عهده  رفته نخ

حریف، ه  ای رای نرقرش مراشریرنرهرای -فن-یاهی، آر تنار ر  ماشینهای همه های ماشین تارخانه

 ههنر، تاری یپرآه نمیشوآ بی

ه  ایرتریردام  یرک توآک ن یه اما به های مرآی ته با رمدِ  ماشین اخراج شده، تارخانه شاید

تند! مگر نه اینکه م ِآ  بیی ر  مرآ میبایسد برای یه ب ه ن یک ه  هرم ترافری بروآه براشرد؟ 

مگر نه اینکه م ِآ حدا ِل  بیی هم میبایسد برای بقاا ن تو ید مثل رنها تافی بوآه باشد؟ پس ایرن 

حرفهای بورژنایی پرطرفدار چه چی ی را اثبات میکند؟ فقط ایرن را تره حراال، بررای تر مریرن 

خانواآۀ تار ر باید، چهار برابر یابق، عمر ن هنرد ری چرهرار ترار رر، بریرعریرده ن  یک معاش

 همصرف شوآ

رالت بریرشرترر  هر چه یرمایۀ مو ّد بیشتر رشد میکند، تقسیم تار ن تاربرآ مراشریرن :خالصه تنیم

رالت بیشتر میشوآ، ر ابد آر بین تار را  بیشترر ن  میشوآ؛ هر چه تقسیم تار ن تاربرآ ماشین

 هم آهایشا  توچکتر میشوآ

ای اه  هرم عورو ریرری مریرکرنرد؛ تروآه ا شرار براالترر هرامرعره عالنه بر اینها، طبقۀ ترار رر اه

ای  آارا  توچک ن ما کا  ُخرآ به آرن  ص وف طبقۀ تار ر یقوط میکننرد، تره چراره صنعد

برایشا  نمیماند ه  آراه ترآ  آید آر تنار آیتهای تار را  فقیره پس هنگل آیتهای آراه 

ترر ن ال ررترر اه  تر اه همیشه میشوآ، آر حا ی ته خوآ آیتها نحریرف شده آر  دایی تار، انبوه

 ههمیشه

این ته تو یدتنندۀ توچک نمیتواند آر هنگی آنام بیانرآ، ته ان ین شرط موفقید آر ر ، ترو ریرد 

صنعِد ب رگ بوآ نه توچک، به خروآِی -آر مقیایی هر چه ب ر تر اید، این ته باید صاح 

 هخوآ  ابل فهم اید

ها باال میرنند، با رشد یررمرایره،  این ته بهرۀ یرمایه، به هما  می ا  ته شمار ن حجم یرمایه

خوار ُخرآ نمیتواند اه  ِبَل رانتش هند ی تند، بریرکره مرجربرور  تم میشوآ؛ بنابراین، این ته راند

آارا  توچک بپیوندآ ن به این طرریرق نرامر آ  میشوآ به صنعد رن بیانرآ ن به ص وف صنعد

 هپرن تاریا شوآ، اینها هم مطمئناً نیاهی به تو یح بیشتر ندارند

آارا ، بویییۀ حرتتی ته آر باال توصیف شد، مجبور بره  ن باألخره، به هما  می ا  ته یرمایه

ا حال موهوآ آر مقریرایری هرر آم فر ایرنرده مریرشرونرد، ن بره ایرن  ایتثمار نیایل تو یِد عظیِم فی

 

 فریدریش انگلس  ]*[ پیشگفتار
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منتشر شد، ته  [***] این ه نه ان ین بار به صورت یک یری یرمقا ه آر رنهنامۀ هدید راین

بوآه مبنای این نوشته، یینررانریرهرایری ایرد تره مرارترس  ربرالً آر  ٨١٨١رنریل  ٨شرنز ر  

عر ه ترآه بوآه این یری مقاالت هیر رو رد  ٨١٨١باشگاه تار را  ر مانی برنتسل آر یال 

این رنهنامه، عمیی نشده با ی  ٩٦١به رخر نرییده  ول "اآامه آارآ"، آر هیر یرمقا ه شماره 

، ن [1]ماند، ن این نتیجۀ رخداآهای  رفتار تننده ر  هما  بوآ: تهاهم رنیریره بره مرجراریرترا  

، مرنرطرقره Elberfeld ، ا ربررفریردIserlohn ، ایر ر رو Dresden  یامهای مررآم آر آریرد 

 ٨١٨١مره  ٨١، ته منجر به تو یف رنهنامه آر Baden [2]، ن آر باآ Palatinate پالتینات

ای تره برنرحروی اآامرۀ ایرن  شده ن آر میا  تا ذهایی ته اه مارتس به ها مانده بوآ هیچ نوشرتره

 همجموعه مقاالت باشد، پیدا نشد

تار م آی ن یرمایه" بعنوا  یک ه نۀ مستقل آر چندیرن طربرِم مریرتریرف مرنرترشرر شرده، تره "

-Hottingen هنریرخ-هرای ترعراننری یروئریرس، آر هُروتریرنرگرن رخرینش تویط انجمن چاپیرانره

Zürich  های میتیف آ یقاً حانی هما  تیمات ن همرالت  بوآهه تا حال، این طبم ٨١١٨آر یال

ه ار نسیه اه این چاپ حرا رر  ٨١انده اما اه رنجا ته  رارید آیتکم  مقاالت انریژینال بوآه

بعنوا  ه نه تبییغاتی منتشر بشوآ، این یؤال  رنرتاً خوآش را به من تحمیل میکنرد، تره ریرا 

خوِآ مارتس، آر این شرایط، باهتکثیر نعل با نعل ن بدن  تغییر نروشرترۀ انریرژیرنرال را تر یریرد 

 میکرآ؟

هنوه نقدش را اه ا تصاآ ییایی تکمیل نکرآه بروآه ایرن ترار ترا  ٨١مارتس، آر یا های آهۀ 

هایی ته  ربرل اه رمراآه  ن آیک اناخر آهۀ پنجاه هم به انجام نرییده بوآه آر نتیجه، چنین نوشته

شد  تتا  "نقد ا تصاآ ییایی" ان، منتشر شده بوآند، آر بعوی نرکرات برا رنر ره تره پرس اه 

نوشته شدند، ت انتهایی آارنرد، ن حرانی عربرارات ن هرمرالتری هسرترنرد تره اه مرو رم  ٨١٨١

ناصحیح بنظر میرینده حال، نیاهی به   تن نیسد تره آر   های مت خرش، ناآ یق، ن حتی نوشته

های معمول، ته عموماً برای همگا  اید، این مو م  دیمی، بعنوا  بریرشری اه ترکرامرل  طبم

فکری مؤ ف، هایگاه خوآش را آارآ؛ ته هم مؤ ّف ن هم همگا  این حرق مسریّرم بررای ترجردیرد 

تر را آارنده ا ر چنین مورآی بوآ، به هیچ نهه خریرال ترغریریرِر  چاِپ بدن  تغییِر این رثار  دیمی

حتی یک تیمه اه ر  را هم نمیداشتمه اما این مورِآ تامالً مت انتی اید، چرا ته این طبم تقریبراً 

ای  بطور آربسد بقصِد ترنیج منتشر میشوآه آر چنین مورآی، خوِآ مارتس هم بی هیچ شربرهره

را با نقطه نظرات هدیدش هماهن  میکرآ، ن ن رتری مرن آر ایرن  ٨١٨١این اثر  دیمی موّرخ 

طبم، تغییرات ن ا افاتی معدنآ نارآ میکنم ته برای حصول این منظور آر ترمرامری ایرایرش 

 ه رنری اید، آر خوآ احساس اطمینا  میکنم ته این عمل با رنحیۀ ان خوانایی آارآ

ای نیسد ته مارترس آر یرال  بنابراین، همین انل به خواننده میگویم ته این ه نه هما  ه نه

مریرنروشرده برعرالنه،  ٨١١٨ای اید تره مرارترس آر یرال  نوشد، بیکه بتقری  ه نه ٨١٨١
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های بسیاری اه نوشتۀ انریژینال آر آیترس اید، ن اینها عجا تاً تافی هستند، ترا ن رتری  نسیه

ته من بتوانم ر  را آنباره بدن  تغییر، آر رینده، آر مجموعۀ تامیی اه رثار مرارترس، مرنرترشرر 

 هتنم

خوآ را آر اهای مر آ  تار تغییرات من حول یک نکته متمرت نده طبق متن انریژینال، تار ر

خروآ  نریررنی ترار آار آریافد میکند؛ طبق متن حا ر، تار رر می رنشد، م آی ته اه یرمایه

را می رنشده ن آر مورآ این تغییر باید تو یح بدهم: به تار را ، برای اینکه بر رهرمرنرد تره مرا 

 ری ن باهی با تیمات نیستیم، بیکه اینجا با یکی اه مهرمرترریرن نرکرات آر ترل  مشغول ماّلنقطی

 یمرن ا تصاآ ییایی یر ن تار آاریم؛ به بورژناها، برای اینکه  انم شوند ته تار را  آرس 

شرا  تررآ، ترا چره حرد بره  نیوانده، ته آشوارترین تحیییهای ا تصاآی را میتوا  بآیانی حرا ری

ترآ ا " پرتبیتر ما، ته برایشا  چنین مسائل حسایی تا رخر عمر الیرنرحرل مریرمرانرد،  "تحصیل

 هبرتری آارند

اه پراتیِک صنعتی، این ایتنباِط رایِج تو ید تنندۀ صنعتری را بره    ] 3[ ا تصاآ ییایِی تالییک  

عارید  رفد، ته ان تاِر مستیدمینش را مییرآ ن بابتش پرآاخد میکنده به این شکل فهرمریردِ  

این م هوم، برای مقاصد مربوط به تس  ن تاِر صنعترگرر، حسرا  ن ترترابرهرایرش ن مرحرایربرۀ 

 وحانه به آرن  ا تصاآ یریرایری بررآنرد،   یمتها، تامالً م ید ن تاریاه بوآه اما ن تی ر  را یاآه

 هبرایتی عجی  ن  ریبی به بار رنرآ  های رنجا خطاها ن یرآر می

ا تصاآ ییایی، این را یک حقیقد ها افتاآه میداند، ته  یمتهای همۀ تراالهرا، اه هرمریره  ریرمرد 

تاالیی ته ر  را "تار" مینامد، آائماً تغییر میکنند؛ ته  یمتها آر پی ان از ن احوال پرتنوعی، 

ته ا ی  هیچ ربطی هم به ن ِس تو یِد خوِآ تاالها ندارند، باال ن پایین میرنند، بطوری ته بنظر 

میرید تعیین شد   یمتها، بعنوا  یک  اعده، به آید شانس ن تصاآف ایده بنابراین، بمرجررآ 

اینکه ا تصاآ ییایی بعنوا  یک عیم نارآ میدا  شد، یکی اه ان ین نظائر رش ایرن بروآ تره بره 

آنبال  انونی بگرآآ ته خوآش را پشد این شانس ن تصاآف پنها  تررآه،  رانرونری تره برعریرنره 

هرا ترحرد   یمتهای تاالها را تعیین میکند، ن آر نا عیرد امرر خروِآ هرمریرن شرانسرهرا ن تصراآف

تنتر ش هستنده آر میا   یمتهای تاالها، ته تغییر میکنند ن آر نویا  اند،  اه رن بره براال،  راه 

رن به پایین، به آنبال ر  نقطۀ مرت ِی ثابتی  شتند ته این تغییرات ن نویانرات آر اطرراِف ر  

ات اا میافتده خالصه، با شرنز اه  یمِد تاالها، ا تصاآ ییایری بره هسرترجروی ارهِش تراالهرا 

ای بوآ ته تویط ر  همۀ تغییرات  یمتها را مریرشرد ترو ریرح آاآ، ن  افتاآ، ته  انو  تنظیم تننده

 هشا  نهایتاً میتوانستند به ر  تی یف پیدا تنند ن یاآه شوند همه

به این ترتی ، ا تصاآ ییایی آریافد ته ارهش هر تاال، تویط تاری ته آر ر  اید ن بررای 

تو یدش الهم اید تعیین میشوآه این تو یح برای ا تصاآ ییایی ر ایتبریرش بروآه ن مرا هرم 

عجا تاً میتوانیم آر همین نقطه مکث تنیمه اما برای اهتنا  اه بدفرهرمری، بره خروانرنرده یراآرنری 

میکنم ته امرنه آیگر این تو یح تامالً ناتافی شده ایده مارتس ان ین تسی بوآ تره تریر ریرد 

هانبه مورآ برریی  رار آاآ ن تشف ترآ تره هرمرۀ تراری تره -یاه تار را بطور همه-ارهش

ظاهراً، یا حتی نا عاً، برای تو ید یک تاال  رنری اید، آر همۀ موارآ به ایرن تراال، مرقردار 

ارهِش متناظر با تّمیِد تاِر مورآ ایت اآه  رار  رفته را منتقرل نرمریرکرنرده پرس ا ررچره امررنه 

تر باشد، ه ینۀ الهم برای تو یِد ترنرنردۀ ر  هرم ترمرترر، ن مر آش هرم  تر ن ریا  یاآ رفتنی یاآه

 هتر اید، چرا ته این هم مثل  یمد هر تاالی آیگر، بویییۀ ه ینه تو یدش تعیین میشوآ پایین

تر میشوآ، ر ابد بیشتر ن مر آهرا  رنرتر ن مشمئ  تننده بنابراین، به هما  انداهه ته تار تسا د

ترر،  تار ر تالش میکند مبیغ م آش را با تار بیشتر، چه با یاعات تار طروالنری هتمتر میشوند

باِر تقسیم تار را  چه با تو ید بیشتر آر هر یاعد، ح ظ تنده بیاطر نیاه، خوآش اثراِت مصی 

چندین برابر میکنده نتیجه این اید: هر چه بیشتر تار میکند، م آ تمتری میگریررآ، ن بره ایرن 

آ یل یاآه ته ان به حدی با همکارا  تار رش ر ابد میکند ته رنهرا هرم ر ربرای ان ن پرذیررای 

هما  شرایِط بدی میشوند ته خوآ ان پذیرفته اید؛ رن نا  ته، آر تحییل نهایری، ان برا خروآش 

 هر ابد میکند، عییه خوآش بمثابه یک عوِو طبقۀ تار ر

هم همین نتایج را ببار میآنرآ، آر مقیایی ب ر رترر، اه طرریرق هرایرگر یرن تررآ   رالت ماشین

تار را  ماهر با تار را   یِرماهر، مرآا  با هنا ، ب ر ساال  با توآتا ؛ اه هر هرایری تره 

تاهه نارآش میشوآ، انبوه تثیری اه تار را  یدی را به خریرابرانرهرا مریرریر آ؛ ن اه هرایری تره 

رالت مو ّدتر بدهد، باه هم تار ررا  بریرشرترری را  پیشرفد تند، بهتر شوآ ن هایش را به ماشین

بیرن  میری آ،  رچه با شماری توچکتره تا اینجا، عجا تراً آر خرطروط تریری، صرحرنرۀ هرنر  

این هن  این خصوصید  ریر  را  ایم؛ آارا  آر بین خوآشا  را ترییم ترآه صنعتِی یرمایه

آارآ ته رآم آر ر  با یرباه یری تمتر پیرنه میشوآ ترا برا اخرراج یرربراها  اه ارترش تراره 

آارا ، بر یر اینکه تدامشا  میتواند یرباها  بیشتری را اه صرنرعرد اخرراج  ژنرا ها، یرمایه

 هتند، با هم مسابقه آارند

انرد، البرد  رالت هائرد شرده ا تصاآآانا  ا ربرتره مریرگرویرنرد تره ر  ترار ررانری تره ترویرط مراشریرن

 هبرای تار ن ایتیدام پیدا میکنند هدید هایی رشته

هرای  انرد، بره شراخره رنها هرأت نمیکنند با صراحد اآعا تنند ته هما  تار رانی ته اخراج شده

هدیدی اه تار راه پیدا میکننده صدای فریاآ نا عیات، عییه این آرنغ، بیند ایده رنها آر نا رم 

فراهرم خرواهرد  آیگر بیشهای طبقۀ تار ر فقط این اآعا را آارند ته ایباِ  ایتیداِم هدید برای

شد؛ مثالً برای ر  بیش اه نسل هواِ  تار را  ته آر ُشرِف نرنآ بره ر  شراخره اه صرنرعرد 

بوآند ته حاال آیگر نابوآ شدهه ا حق ته ررامش خاطر ب ر ری ایرد بررای ترار ررانری تره بره 

آار هی و د  وشد ن خو  تاهه برای ایتثمار تم نمیرآنرنرده آفرن  انده ر ایا  یرمایه خاک افتاآه

مرآ ا  را به مرآ ا  میسپارنده این برای خوِآ بورژناهی ررامِش خاطر ب ر رترری ایرد، ترا 

رالت نرابروآ شروآ، چره  برای تار را ه ا ر تّل طبقۀ تار را  م آی،  رار بوآ بویییۀ مراشریرن

 !مصیبتی میشد برای یرمایه، ته بدن  تار م آی، یرمایه نمیماند

رالت مسرترقریرمراً بریررن  ریریرتره  اما حتی ا ر فرض تنیم ته همه تسانی ته با تاربسرِد مراشریرن

میشوند، ن همۀ ر  بیش اه نسل هدیِد ناتامی ته آر تمین ایتیدام آر همین شاخه اه صرنرعرد 

تسی بانر میکند ته رنها آر این شغل هدیرد مر آی بره انرداهه  هشغل هدیدی پیدا تنند بوآ، عمالً 

مرا  ها ر اینطور میبوآ، با همۀ  وانیرن ا رترصراآ ترنرا رض آاشرد شا  بگیرند؟ م آ اه آید رفته

ایم ته چطور همیشه صنعِد مدر  هایگ ین شد  اشتغاِل پی یرده ن براالآیرد، برا اشرترغرال  آیده

 هیاآه ن هیرآید را به همراه میآنرآ
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بیشتری، شاید ه ار بار بیشتر، باهار پیدا تند، چو  باید برای تالفی  یمِد تمتِر فرنش، تمیّد 

بیشتری ب رنشد؛ اه رنجا ته حاال آیگر فرنِش بیشتر ا  امی اید، نره فرقرط بررای تسر  یروآ 

بیشتر، بیکه بعالنه برای هایگ ین ترآ  ه ینۀ تو ید )خروِآ ابر اررالت ترو ریرد هرمرانرطرور تره 

تر ن  رانتر میشوند(؛ ن اه رنجا ته این فرنِش بیشتر، نه تنها برای ان بیکه برای  آیدیم، پرخرج

ن هرر  ر بایش هم، مس  ه مرگ ن هند ی شده اید؛ تشمکش  دیم برایرد اه یرر  ررفرتره شروآ،

ترر  ترر براشرنرد، ایرن تشرمرکرش هرم خشرن ا حال ابرداز شرده، پرر ردرت انداهه ته نیائل تو یِد فی

رالت، بنابراین، اه نو ن آر مقیایی باه هم ب ر تر، اآامه پیردا  تقسیم تار ن تاربرآ ماشینه اید

 همیکند

اند هر چه باشد، ر ابد یعی آارآ ثمراِت طالیی این   درِت نیایِل تو یدی ته به تار  رفته شده

ای   درت را اه یرمایه بقاپد، اه طریق پایین رنرآ   یمِد تاال به یطح ه ینۀ تو ید؛ بره انرداهه

تر تو ید ترآ، به هما  انداهه بــــــــایــــرـرـرـرد ارهانرترر ترو ریرد شروآ، بره  ته مـــیـــشـــوآ ارها 

ای ته مـــیـــشـــوآ با هما  مقدار تار محرصرول بریرشرترر ترو ریرد تررآ، بره هرمرا  انرداهه  انداهه

بــــــــایـــــــد محصول بیشتر عر ه شوآ به  یمد تمتر، این  رانرو   ریرر رابرل یررپریر ری را 

آار اه  ِبَل تالشهایش چی  آیگری نصیبش نمیشوآ هر  اهربرار  ر ابد اِعمال میکنده پس یرمایه

شررایرِط آشروارترر بررای براال بررآِ   آر یک ترالم،  به عر ۀ بیشتر آر هما  مدت هما  تار؛

بنابراین، آر حا ی ته ر ابد با  انو  ه ینۀ ترو ریردش پریرویرتره آر ترعرقریر   هاش ارهِش یرمایه

آار  انید، ن هر یالحی را ته ان عییه ر بایش میساهآ به یوی خوآش هدف میگیرآ، یرمایره

هرای هردیرده  ن  ۀ تقسیم تار هدید ن مراشریرن مدام میکوشد آر ر ابد بهترین باشد، با تاربسد بی

ماشینهای هدید  رانترند، اما تو ید را ارهانتر میکنند، ن تقسیم تار هدید برجرای  ردیرم،  ربرل اه 

 هرنکه ر ابد، تقسیم تار هدید را هم منسوخ تند

آر نظر بگیریم،  ابل  تل باهار هها  ر وآ را بطور هم ما  آر حال ا ر تصویر این هیجاِ  ت 

فهم میشوآ ته چگونه رشد، انباشد ن تمرت  یرمایه، با چنین یررعرتری، ترقرسریرم ترار هرر چره 

رالت موهوآ، تاربسد پیویتۀ ماشینهای هدیرد  بیشتر ن ُخرآتر، بهتر ترآ  هر چه بیشتر ماشین

 هتر به همراه میآنرند را آر مقیایی هر چه عظیم

 ناپذیر اه رشِد یرمایۀ مو ّد، چه ت ثیری بر تعیین شد  م آها آارند؟ اما این شرایِط هدایی

تار ر بتواند تاِر پنج، آه یا بیسد تار ر را انرجرام بردهرد؛  یک  بیشتر، موه  میشوآتقسیم تارِ 

بررابرر بشروآه  بررابرر یرا بریرسرد بررابرر، آه بنابراین، موه  میشوآ ر ابد آر بین تار ررا  پرنرج

تار را  با هم ر ابد میکنند، نه فقط اه این طریق ته یرکری خروآش را اه آیرگررا  ارهانرترر 

یک تنه، تار پنرج، آه یرا بریرسرد نر رر را انرجرام  یکی می رنشد، بیکه هم نین اه این طریق ته

میدهد؛ ن تقسیم تار، ته بویییۀ یرمایه میآید ن پیویته بیشتر میشوآ، رنها را به چنین ر ابتی برا 

 هیکدیگر ناآار میکند

مرهرارِت خراِ   هترار یراآه مریرشروآ اف ایش پیدا مریرکرنرد، تقسیم تار بعالنه، به هما  انداهه ته

ارهش میشوآه ان به نیرنی تو ید یاآۀ تکراری ن یکنواخرتری مربردل مریرشروآ، تره نره  تار ر بی

بنابراین ر برا    درت بدنی اه ان میطیبد، نه هوش ن ایتعداآ فکریه تار ان اه همه تس برمیآید؛

اه همه طرف به ان فشار میآنرنده عالنه بر این، نباید فررامروش تررآ تره، هرر چره یرک ترار 

، میگوییم ته ارهش هر تراالیری ترویرط Ricardo باختصار، مثل ا تصاآآانانی چو  ریکارآن

تار الهم برای تو یدش تعیین میشوآ، ما همیشه حردنآ ن  ریروآی تره مرارترس آر ایرن رابرطره 

تعریف ترآه اید را مّد نظر آاریمه همینقدر برای منظور اآلنما  بس اید؛ اطالعات بریرشرترر 

بیرن  رمرد، ن آر هریرد  ٨١٨١مارتس پیدا تنید، ته آر یال  نقد ا تصاآ ییایی را میتوانید آر

 هیرمایه انل

اما به محض اینکه ا تصاآآانا  این حکم را ته تار ارهش تاال را تعیین میکند آر مرورِآ خروِآ 

تاالِی "تار" به تار  رفتند، اه تنا وی به تنا وی آیگر افتاآنده ارهش "تار" چطرور ترعریریرن 

میشوآ؟ با تار الهمی ته آر ر  متجسم شده؟ اما چقدر تار آر تار یک رنه، یک هر رتره، یرک 

 یرری هرمره ارهشرهرا  ماه، یک یاِل یک تار ر متجسم شده اید؟ ا ر تار خوآش می ا  انداهه

اید، پس "ارهش تار" را میتوانیم فقط برحس  تار بیا  تنیمه اما هنوه مطیقاً چیر ی آربراره 

اش میدانیم این باشد ته برابر یک یراعرد  ارهش یک یاعد تار نمیدانیم ا ر همه رن ه آرباره

ایم؛ آائم آاریم آنر یک  تار ایده این طور ته حتی یک یِر یوه  هم به هدفما  ن آیک نشده

 هآایره می رخیم

ا تصاآآانا  تالییک، بنابراین حکم آیگری را رهموآند، ته میگ د: ارهش هر تاال برابریرد 

با ه ینۀ تو یدشه اما هر یرنرۀ ترو ریرد "ترار" چرقردر ایرد؟ بررای هروا  آاآ  بره ایرن یرؤال، 

ا تصاآآانا  مجبورند منطق را تمی بیش اه حد تش بدهنده بجای تحقیق آر ه ینه ترو ریرِد خروِآ 

مو وز تحقیقشا  شده ن این یکری  تار ر تار، ته مت ی انه  ابل تد یق نیسد، حال ه ینۀ تو ید

را میشوآ با آ د تعیین ترآه این بر حس  هما  ن ان از ن احوال تغییر میکنرد، امرا آر یرک 

شرایط مشیص هامعه، آر یک مکا  مشیص، ن آر یک رشرترۀ مشریرص اه ترو ریرد، ر  هرم 

مشیص اید، آیتکم آر آرن  یک محدنآۀ توچکه ما امرنه تحد رژیم تو ید تاپیرترا ریرسرتری 

هند ی میکنیم، ته آر ر  یک طبقۀ عظیم ن مدام ف اینده اه همعید فقط مریرتروانرد بشررط رنرکره 

آر اهای مر آ  -ها، مواآ خام، ن نیایل معیرشرد  اب ارها، ماشین -برای صاحبا  نیایل تو ید 

تار تند هنده باشده بر پایۀ این شیوۀ تو ید، ه ینۀ تو یِد تار ر عربرارت ایرد اه هرمرم نیرایرل 

معیشتی )یا  یمتشا  بر حس  پول( ته بطور متویط برای  اآر یاخرترن ان بره ترار الهم انرد، 

برای ابقای توانی ته آر ان برای تار هسد، ن برای هانشین ترآ  تار ر آیگری به هرای ان 

به عربرارت آیرگرر، بررای پررنرش آاآ   -ن تی بعید پیری، بیماری، یا مرگ اه بین میرنآ  -

 هطبقه تار ر به تعداآ الهم

شییین  آر رنه باشده تار ِر ما  ٣فرض تنیم ته  یمِد پو ِی این نیایل معیشد بطور متویط 

آار ان را یرِر ترار  شییین  اه تارفرمایش مریرگریررآه آر مرقرابرل، یررمرایره ٣بنابراین رنهی 

آاِر ما بعالنه پیش خوآش تمابیش ایرنرطرور حسرا   یاعد آر رنهه یرمایه ٨٩میگذارآ، مثالً 

میکند: فرض تنیم ته تار ِر ما )یک تراشکار( باید یک  طعه ماشین را آر عررض یرک رنه 

شییین  هر یرنره آارآه  ٩١بساهآ ن تحویل بدهده مواآ خام )رهن ن برن  به شکل اه پیش رماآه( 

ین  مصرفِی ماشین بیار، ایتهالِک خروِآ مراشریرن بریرار تره مراشریرن ترراش را  ارهش ذ ال

می راخد، ن ایتهالک یایر اب ارهایی ته تار ِر ما با رنها تار میکند، برای یرک رنه ن یرک 

شییین ه یررهرمرم مریرشروآ  ٣تار ر هم یک شییین  ایده م آ یک رنه هم مطابق فر ما  
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 هشییین  برای ر   طعه ته میساهیم ٩٨

شریریریرنر   ٩١آار حسا  میکند ته بطور متویط بابد همین  رطرعره، اه مشرترری  اما، یرمایه

 هشییین  بیشتر ن باالتر اه پو ی ته  ذاشته ٣میگیرآ، یعنی 

آار میشوآ اه تجرا مریرآیرد؟ برنرا بره اآعرای ا رترصراآ یریرایری  شییینگی ته نصی  یرمایه ٣این 

تالییک، تاالها آر یک آنر نسبتاً طوالنی به هما   یمتی فرنخته میشونرد تره ارهش آارنرد، 

یعنی به هما   یمتی فرنخته میشوند ته متناظر اید با مقاآیر الهم تاری تره آر رنرهرا هسرده 

برابر ارهشش باشد، یعنی برابر با  -شییین   ٩١ -پس میبایسد  یمد میانگین  طعۀ ماشین ما 

شریریریرنرگرش ارهشرهرایری  ٩٨شییینر ،  ٩١مقدار تاری ته آر ر  متجسم شده ایده اما اه این 

شییین  آر شکم مواآ ان یره  ٩١بوآند ته  بل اه رنکه تراشکار آید بکار شوآ، نهوآ آاشتند؛ 

رالت ن اب ارهای برکرار رفرتره  بوآ، یک شییین  آر یوخد مصرفی آر خالل تار ن آر ماشین

شیییرنر  برا ری  ٦شا  ته به ارهشی به انداهه این مبیغ تاهش پیدا ترآهه  آر پرنیه ن یوآمندی

میمانَد، ته به ارهش مواآ خام ا افه شده ایده اما طبق نظر ا تصراآآانرا  مرا، ایرنرهرا، یرعرنری 

شییین  فقط اه طریق تاِر ا افه شده به مواآ خام تویط تار ر میتوانسته ایرد پردیرد  ٦همین 

شییینرگری خریرق تررآه ایرده برنرابررایرن  ٦یاعد تار ان، طبق این نظر، یک ارهش  ٨٩بیایده 

شییین  ایده پس باألخره تشف تررآیرم تره "ارهش ترار"  ٦یاعته ان معاآل  ٨٩ارهش تار 

 هچیسد

ام!  شییینر   ررفرتره ٣شییین ؟ اما من ته فقط  ٦همینجا صبر تن!" ترشکار ما فریاآ می ند ""

 ٣ای اه  یراعرترۀ مرن، ذره ٨٩آار من به همین ن هما   سم مییورآ تره ارهِش تراِر  یرمایه

شریریریرنر  بریرواهرم ریشریرنردم مریرکرنرده آایرترا  اه چره  ٦شییین  بیشتر نیسد، ن ا ر اه ان 

 " رارید؟

ا ر  بالً با بدید  رفتِن ارهش تار به یک آنر تسیسل باطل میافتراآیرم، حراال آیرگرر مرطرمرئرنراً 

یکراید به یک تنا ض الینحل رانده میشویمه به آنباِل پیدا ترآِ  ارهِش تار بوآیرم، ن بریرشرترر 

شییین  ایرد؛ بررای  ٣یاعته  ٨٩اه رن ه مییوایتیم پیدا ترآیمه برای تار ر، ارهش ر  تار 

شریریریرنر ِ  ٣شییینگش را بعنوا  مر آ بره ترار رر مریرپررآاهآ، ن  ٣شییین ، ته  ۶آار  یرمایه

اش را آر هی  خوآش میگذارآه با این حسا ، تار نره یرک ارهش بریرکره آن ارهش  با یمانده

 !آارآ، ن بعالنه آن ارهِش خییی مت انت

شا ، به هماِ  تار تحویل تنیم، این تنا ض، عجی   ها را، حال به بیا  پو ی بمجرآ اینکه ارهش

شییینگِی هدید خیق میشوآه پرس آر  ۶یاعته، یک ارهش  ٨٩تر هم میشوآه با ر  تاِر  ن  ری 

هما  مبیغی ته تار رر بررای  -شییین  اید  ٣یاعد، ارهِش هدیدی ته خیق میشوآ برابر  ۶

 ۶یاعد تار، تار ر، بعنوا  یک معاآل، مرحرصروِل  ٨٩یاعته آریافد میکنده برای  ٨٩تار 

یاعد تار را آریافد میکنده پس اهباراً به یکی اه این آن نتیجه مریرریریرم: یرا ایرنرکره ترار آن 

اید! آر هر آن حرا رد بره  ۶برابر  ٨٩ارهش آارآ، ته یکی آن برابر آیگری اید، یا اینکه 

خ عبالِت محض میرییمه هر چقدر هم ته این  ویه را ب رخانیم ن بپی انیم، تا ن تی اه خریرد 

ن فرنش "تار ن اه "ارهش تار" صحبد تنیم، باه هم اه چن ِ این تنا ض خال  نمریرشرویرمه 

 -آانا  رمده رخرین شاخۀ ا رترصراآ یریرایری ترالریریرک -آرید همین هم بر یر ا تصاآ ییایی

آار یک ذرز را به ارهانی نیرم ذرِز ر ربرا نرمریر ررنشرده آر  ریرر ایرن صرورت، یروآ  یرمایه

ای نمیبرآ، ن فقط ه ینۀ تو ید به آیتش برمیگرآآه ان میرتروانرد برا بره حررترد آررنرآ   ا افه

اش، نسبد بره یررمرایرۀ  ای ب ر تر، آررمِد بیشتری تس  تند، اما به این ترتی  یرمایه یرمایه

آیگرا ، یوآ بیشتری نداآه ایده بعالنه، ا ر به اهنایش  یمتی ب ند ته فقرط چرنرد آرصرد اه 

، ان ر با را فرنختن به  یمتی تمتر تر باشد هم، به هدفی ته مییواهد میریده با  یمد ر با پایین

اه میدا  به آر میکند ن آیتکم بیشی اه باهارشا  را اه چرنرگرشرا  آر مریرآنرآه ن براألخرره، 

اید، بسته به این تره تراال  تر اه ه ینۀ تو ید باالتر یا پایین یاآما  باشد ته  یمِد هاری همیشه

ای به فرنش  ذاشته شده، آر آنرۀ صنعتِی خو  ن مساعد، یا بد ن نامسراعرده ایرن  آر چه آنره

چرنرد  -تر ن هدیدتر ایتر راآه مریرکرنرد  آاری ته اه نیایل تو یِد ثمربیش یرمایه -آار  ته یرمایه

آرصد باالتر اه ه ینۀ تو یِد نا عیش می رنشد متغیر اید، ن به ایرن بسرترگری آارآ تره  ریرمرد 

معمو ش  رار آاشرتره براشرد، یرا -هما -ر -تر اه ه ینۀ تو ید تا تتا  آر باهار، آر یطحی پایین

 هباالتر اه ر 

آاراِ  ر یر  هرم  آار ما هیاآ طول نمیکشد؛ یایر یرمایه یرمایه ن عیِد ممتاه به هر حال این

تارها را، با هما  نیعد ن حتی آر مقیایهایی بر ر رترر بره ترار   ها ن هما  تقسیم هما  ماشین

هیرر  میگیرنده ن یرانجام تاربسِد اینها چنا  عمومید پیدا میکند ته  ریرمرِد ترترا  نره فرقرط بره

 هتن ل میکند هیر ه ینۀ تو ید هدیدش ، بیکه حتی بهه ینۀ تو یِد  دیم

تراربررآ   بل اه آارا  آر رنابطشا  با هم، بنابراین آر هما  مو عیتی  رار میگیرند ته یرمایه

نیایل تو ید هدید آاشتند، ن ا ر تویط این نیایل  اآر شدند با هما   یمد، آن برابر محرصرول 

آن برابر محصول را به  ریرمرتری ترمرترر اه  ریرمرد  ردیرم  مجبورند به باهار بیانرند، حاال آیگر

عر ه تننده با شرنز اه این ه ینۀ تو یِد هدید، هما  باهی  دیم اه یر رفته مریرشروآه ترقرسریرم 

رالت ن تقسیم تار آر مقیایرهرایری براه هرم  برآاری اه ماشین رالت بیشتر، بهره تار بیشتر، ماشین

 ها عمل عییه این نتیجه میشوآ ب ر تره ن آنباره ر ابد موه  هما  عکس

چطور مدام متحول ن هیر ن رن میشوند ن چرگرونره بره  پس میبینیم ته شیوۀ تو ید ن نیایل تو ید

رالت، تراربسرد بریرشرترِر  حکِم  رنرت، تقسیم ترار، ترقرسریرم بریرشرترِر ترار، تراربسرد مراشریرن

 هرالت، ن تار آر مقیاس ب رگ، تار آر مقیاس باه هم ب ر تری را به همراه میآنرآ ماشین

این اید ر   انونی ته آنباره ن اه نو تو یِد بورژنایی را اه مسیر  دیمش بریررن  مریرانرداهآ ن 

 -بر رالنرد  بیشتر اه هر چه ته  بالً چالنده ایرد یرمایه را مجبور میکند نیرنهای مو ِّد تار را

ای اما  ن مهید ایتراحد نمیدهد ن مدام آر  وشش مریریروانرد تره:   انونی ته به ان حتی  حظه

 !پیش پیش! به به

هرای  این  انو ، چی  آیگری نیسد ه  ر   انو  تره  ریرمرِد تراال را آر مرترِن نرویرانراِت آنره

 ههمتراه میکند ه ینۀ تو یدش تجارت با

ا عاآه باشرنرد، ر رابرد،  آار به میدا  میآنرآ، هر  در هم ته خارا نیایل تو یدی ته یک یرمایه

ای تره ر رابرد تراربررآ رنرهرا را هرمرگرانری ن  تاربرآ رنها را عمومی میکند؛ ن اه هما   حرظره

اش این میشوآ ته باید به همرا   ریرمرد،  هایی ترآه باشد، تنها ثمِر بیشتر مو ّد بوآ  یرمایه همه

برابر هنِس بیشتر به باهار عر ه ترنرد؛ امرا اه رنرجرا تره برایرد بررای مرقردار  ٨١١، ٩١، ٨١

  5کار مزدی و سرمایه                                                                                              صفحه     32کار مزدی و سرمایه                                                                                              صفحه   



V 
 

رنطور ته ا تصاآآانا  بورژنا میگویند، نا عراً ایرنرقردر  رشد یرمایۀ مو ّد ن باال رفتن م آها ریا

اند؟ نباید حرفشا  را  بول تنیمه این را هم نباید برانر ترنریرم  ناشدنی به همدیگر  ره خورآه-ُهدا

اش هم بهتر مییورانده بورژناهی بیش اه  تر باشد، به برآه آار فربه ته میگویند هر چه یرمایه

این ر اه اید، بیش اه این حسا  ن تتا  یرش میشوآ، ته شریک ترعرصربرات اربرا  فرئروآال 

باشد ته هرا ن برا خدم ن حشمش را به رخ میکشیده شرایط موهوآیِد بورژناهی مجبورش 

 همیکند ته حسابگر باشد

 رشِد یرمایۀ مو ّد به چه شکل بر م آها ت ثیر میگذارآ؟ پس این را آ یقتر برریی تنیم ته

ی رخ مریردهرده تر هانبه-چند ا ر، آر تّل، یرمایۀ مو ِّد هامعۀ بورژنایی رشد تند، انباشِد تارِ 

ر رابرد بریرن  هرا، یررمرایره بیشتر شرد  ترعرداآ هها هم تعداآ ن هم ب ر یشا  بیشتر میشوآ  یرمایه

 شرکررهرای  ها رنها را تجهی  میکند تا انداهۀ یرمایه ب ر تر شد  هرا تشدید میکند آارا  یرمایه

پیکرتری مجهّ ند، به میداِ  نبرِآ صنعتری   ویتری اه تار را  را، ته به اب اررالِت هنگی  ول

 هبیانرند

اش را  آار فقط آر صورتی میتواند آیگری را اه میدا  بیرن  بیرنرداهآ ن یررمرایره یک یرمایه

تصرف تند ته ارهانتر ب رنشده برای اینکه ارهانتر ب رنشد، بری رنرکره خروآش خرانره خررا  

یعنی، باید  درِت مو ّد تار را، به حدی ته امکا  آارآ، افر ایرش  -شوآ، باید ارهانتر تو ید تند 

ن برویریریرۀ تراربسرِد  ترقرسریرم تراِر بریرشرترر بدهده اما  درت مو ّد تار، بیش اه هر چی ، بویییرۀ

اف ایش پیدا میکنده هر چه ارترش ترار ررانری تره  رالت ماشین تر، ن بهتر شدِ  مستمرِ  هانبه همه

تر باشد،  رالت عظیم تار آر بینشا  بیشتر تقسیم شده ب ر تر باشد، هر چه مقیاِس تاربرِآ ماشین

ترر ایرده ن بره ایرن تررتریر  آر بریرن  به هما  نسبد ه ینۀ ترو ریرد ترمرترر، ن ترار ثرمرربریرش

ای عمومی باال مریرگریررآ برر یرر بریرشرترر تررآ  ترقرسریرم ترار ن  آارا  ر ابد ن مسابقه یرمایه

 هتشی اه رنها آر ب ر ترین مقیاس ممکن رالت، ن بهره ماشین

حال ا ر با تقسیم تاِر بیشتر، با تاربرآ ن بهتر ترآ  ماشینهای هدید، برا ایرترثرمرار شردیردترر ن 

آار نیاییی به آید رنرآه باشد ته با هما  مقدار تار  یوآرنرتِر نیرنهای طبیعی، یک یرمایه

 -محصوالت بیشتر، تاالهای بیشتر اه ر بایش تو ید ترنرد  -اعم اه تار مستقیم یا تار انباشته  -

 -ا ر مثالً بتواند آر هما  هماِ  تاری ته ر بایش نیم ذرز میبافند، یک ذرز تترا  ترو ریرد ترنرد 

 رنو د چکار میکند؟

میتواند به فرنِش تتا  با هما   یمِد باهار  دیم اآامه بدهد؛ اما این تار به اینکه حرریر رانرش را 

اه میدا  بیرن  تند ن باهار خوآش را تویعه بدهد، تمکی نمیکنده ن اما نریراه ان هرم بره یرک 

باهار، به هما  انداهه ته  درت مو ّدش ترویرعره پریردا تررآه، بریرشرترر شردهه ر  نیرایرل ترو ریرِد 

تره اهرنرایرش را ارهانرترر   اآر میکنند تری ته ان ایجاآ ترآه، ا بته ان را تر ن پرخرج پر درت

ی ب ر تر ب رنشد، باهار بسیار بیشتر ته مجبور میکنند ب رنشد، اما همانها ان را آر عین حال

آار، ترترانرش را ارهانرترر اه ر ربرایرش  را برای تاالهایش  بوه تند؛ آر نتیجره، ایرن یررمرایره

 همی رنشد

 رچه تو ید یک ذرز تتا  بررای ان هریرِچ خررج بریرشرترری اه نریرم ذرِز آیرگررا  نردارآ، امرا 

عمدتاً بر یر الینحل بوآ  این تنا ض اه پا آر رمده ا تصاآ ییایی تالیریرک  -مکت  ریکارآن 

بسد را تشرف تررآ ترارل  رفد اه این بن بسد انداخته بوآه تسی ته راِه برن  خوآش را به بن

 همارتس بوآ

رن ه ا تصاآآانا  ه ینۀ تو یِد "تار" فرض میکرآند بدرید ه ینۀ تو یرد بروآ، امرا نره هر یرنرۀ 

آار مریر ررنخرد  تو یِد "تار"، بیکه ه ینۀ تو ید خوِآ تار ِر هندهه ن رن ه این تار ر به یررمرایره

 هتارش نبوآ

مارتس میگوید: "اه هما  ن د ته تاِر ان نا عاً شرنز میشوآ، آیگر تعریرقرش بره ان بره پرایرا  

 ه"میرید، ن  ذا آیگر نمیتواند اه هان  ان به فرنش برید

یعنی، این تعهد را بپذیرآ ته تاِر معریّرنری  -را ب رنشد  اش رینده فو ش این اید ته ان بتواند تارِ 

را آر ن ِد معیّنی انجام بدهده اما به این طریق، ان تار نمی رنشد )ته میبایسرد انل بره انرجرام 

آار  برید(، بیکه آر اهای یک پرآاخِد مورآ توافق، ان نیرنی تارش را آر اخرتریرار یررمرایره

م آی(، یا برای انجام یک نظیر رۀ مرعریّرن -میگذارآ برای یک مدت هما  معیّن )آر حا ِد ن د

را ترایه میدهد یا می رنشده اما این نیررنی ترار بره  نیرنی تارش م آی(ه ان-)آر حا د  طعه

نهوِآ شیص ان تنیده اید ن اه ر   ابل ُهدا شد  نیسده ه ینۀ تو یِد نیرنی تارش، بنابررایرن، 

با ه ینۀ تو یِد خوآش منطبق اید؛ رن ه ته ا تصاآآا  ه ینرۀ ترو ریرِد ترار مریریروانرد آر نا رم 

ه ینۀ تو یِد تار ر اید، ن به همین حسا  نیرنی تارشه ن  ذا ما هم میتوانیم اه ه ینۀ ترو ریرِد 

نیرنی تار به ارهِش نیرنی تار بر رآیم، ن تمیِّد تار اهتماعیی ته برای تو یِد تمیّد معیّرنری 

اه نیرنی تار الهم اید را تعیین تنیم، هما  تاری ته مرارترس آر فصرل "خرریرد ن فررنش 

 هنیرنی تار" آر هید انل تتا  تاپیتال ترآه اید

بسیار خو ، بعد اه اینکه تار ر نیرنی تارش را فرنخد چه میشوآ، یعنی برعرد اه رنرکره ان 

-اعرّم اه ن رد -آار  ذاشد آر اهای م آی مرورآ تروافرق  نیرنی تارش را آر اختیار یرمایه

اش مریربَررآ، هرایری تره هرمره  آار تار ر را به تار اه یا تارخانه م آی؟ یرمایه-م آی یا  طعه

مواآ خام، مواآ تمکی )ذ ال ین ، مرواآ رنرگری،  -ا الم الهم برای انجام تار آر آیترس اند 

اش، مرثرل مرثراِل  ن امثا هم(، اب ارها، ن ماشینهاه اینجا تار ر شرنز به تار میکنده م آ رنهانه

مر آیه -م آی بگیرآ، یا  رطرعره-شییین  اید، ن فر ی نمیکند ته ر  را بصورت رنه ٣باال، 

شریریریرنر  بره  ۶یاعد، این تار ر با تارش ارهِش هدیدی مرعراآل  ٨٩باه فرض تنیم ته آر 

آار با فررنش رنر ره تره  ارهِش مواآ خاِم مصرفی ا افه میکند، ته این ارهش هدید را یرمایه

شییریرنر ِ ترار رر را  ٣اه این ارهش هدید، ان ]تبدیل به پول میکند[ آرید شده، متحقق میکند

یراعرد یرک  ٨٩شییین ِ بقیه را برای خوآش نگهمیدارآه حال ا ر تار ر آر  ٣میپرآاهآ، ن 

 ۶شییینگی ایجاآ میکنده نتیجتاً بعرد اه  ٣یاعد یک ارهش  ۶شییینگی خیق تند، آر  ۶ارهش 

شییینگی را ته بعنوا  م آ اه ان  ررفرتره بره  ٣آار، این تار ر معاآِل  یاعد تار برای یرمایه

یاعد تار، با هم بیرحرسرا  انرد، هریر رکردامشرا  یرک شراهری بره  ۶ان بر رآانده ایده بعد اه 

 هآیگری بدهکار نیسد

آاِر ماید ته فریاآ می نده "مرن ایرن ترار رر را بررای یرک  همینجا صبر تن!" اینبار یرمایه"

یاعرد فرقرط نصرِف رنه ایرده پرس بررنآ  ۶یاعده اما  ٨٩ام، برای  رنِه تامل اهاره ترآه
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تاهه رنو د بیحسا  میرشرویرم"ه ن آر  -یاعِد با یمانده هم تمام شوآ  ۶هانانه تارش را بکند تا 

نا م تار ر مجبور اید به شرایِط  رارآاآی ته "به اراآۀ رهاِآ خروآش" نارآش شرده تسریریرم 

یاعرِد ترامرل بررای مرحرصروِل تراری ترار ترنرد تره  ٨٩بشوآ، ن طبق ر  متعهد شده اید ته 

 هیاعد تار اید ۶اش فقط  ه ینه

آانره تراال  ٨٩یاعد، ترار رر مرا  ٨٩م آی هم همینطور ایده فرض تنیم ته آر طی - طعه

 ٩٫۵آرید میکنده هر تدامشا  یک شییین  بابد مواآ خام ن ایتهرالک خررج بررمریردارنرد ن 

آار بابد هر  طعه یک چهارم شییین ِ  شییین  هم به فرنش میرینده با فرض  بییما ، یرمایه

شریریریرنر ،  ٣ طعهه برای بدید رنرآ  این  ٨٩شییین  برای  ٣میپرآاهآ، ته یرهمم میشوآ 

 طعه آریافد میکرنرد؛  ٨٩شییین  بابد این  ٣١آار  یاعد ن د الهم آارآه یرمایه ٨٩تار ر 

شریریریرنرگرش  ٣شییین  با ی میماند، ته  ۶شییین  بابد مواآ خام ن ایتهالک،  ٩۲پس اه تسر 

یراعرد  ۶شییین  با ی مانده به هی ه عیناً مثل  بل! اینجا هم پس تار ر  ٣بابد م آ میرنآ ن 

یاعد( تار میکنرد،  ٨٩یعنی برای هبرا  م آش )نیم یاعد اه هر یک اه ر   -برای خوآش 

 هآار یاعد برای یرمایه ۶ن 

ای ته تِه تشتِی بهترین ا تصاآآانا ، اه ن تی ته نقطۀ ع یمتشا  ارهِش تار شد، بر ر   صیره

بگیریم نراپردیرد مریرشروآه  نیرنی تار نشسته ن  یر ترآه بوآ، بمجرآ رنکه نقطۀ شرنز را ارهش

نیرنی تار، آر هامعۀ تاپیتا یستی حاِل حا ِر ما، تاالیی اید آرید مثل یایر تاالها، اما برا 

این حال یک تاالی بسیار نیژه ن مت انت ایده باید  ر رد ایرن نیرژ ری را آارآ تره نریررنیری 

یاه اید، منش  ارهش، ن بعالنه ن تی آرید بکار برنآ، منش  ارهشی اید بیشتر اه -ارهش

رن ه خوآ آارآه آر ن م تنونی تو ید، نیرنی تار انسا  نه فقط آر طرول یرک رنه ارهشری 

ب ر تر اه رن ه خوآ آارآ ن ه ینه برمیدارآ تو ید میکند؛ بیکه با هر تشف هدیِد عیمی، با هرر 

اش بریرشرترر هرم  نورنری تاهۀ تکنیکی، این ت انِت ا افی بین محصول رنهانه ن ه ینۀ رنهانه

اش را  تار ته آر ر  تار ر مرعراآِل مر ِآ رنهانره-میشوآ، آر حا یکه متعا باً، ر  بیش اه رنه

ترار تره آر ر  ان برایرد تراِر -تو ید میکند توتاهتر میشوآ، ن اه هان  آیگر، ر  بیش اه رنه

 هتر طوالنی پیشکش تند آار رایگانش را به یرمایه

ن این اصل ن ایاِس ا تصاآی تل هامعۀ مدر  ماید: طبقه تار ر بتنهرایری هرمره ارهشرهرا را 

تو ید میکنده چرا ته ارهش فقط بیا  آیگری برای تار ایرد، بریرا  آیرگرری تره، آر هرامرعرۀ 

آهنده مقدار تار اهتماعاً الهمی ایرد تره آر هرر تراالی  تاپیتا یستی امرنه ما، باألخص نشا 

مشیص متجسم شده ایده اما این ارهشهای تو ید شده تویرط ترار ررا ، بره ترار ررا  ترعریرق 

رالت، ابر ارهرا، ن پرول، تره رنرهرا را  راآر  ندارنده رنها متعیق اند به صاحبا  مواآ خام، ماشین

میساهآ ته نیرنی تار طبقه تار ر را بیرنده اه این رن، طبقه تار ر فقط بریرشری اه ترل ر  

توآۀ محصوالتی ته خوآش تو ید ترآه اید را پس میگریررآه ن هرمرانرطرور تره آیردیرم، بریرش 

آار تصاح  میکند، ن فو ش مجبور اید ر  را فقرط برا طربرقرۀ مرالترا   آیگر، ته طبقۀ یرمایه

همین شریک شوآ، با هر تشف ن نورنری هدید اف ایش پیدا میکند، آر حرا ری تره یرهرمری تره 

نصی  طبقه تار ر میشوآ )بطور یرانه( ا ر هم بیشتر شوآ، خریریری ترم ن بسریرار برآهسرترگری 

 هاید،  اهی ابداً هیچ، ن آر شرایط معینّی هم ممکن اید حتی تاهش پیدا تند

یرعرنری، برا هرمرا   -مقدار بنابراین، با هما  تنایبی رشد میکند ته تار یرمایه را هیاآ میرکرنرد 

 هتنایبی ته یوآ آر  یاس با م آ باال میرنآ

بنابراین میبینیم ته حتی ا ر آر بطن رابطۀ یرمایه ن تاِر م آی با ی بمانیم، منافم یررمرایره ن 

 همنافم تاِر م آی تامالً  د همدیگرند

رشد یریِم یرمایه، نام آیگری اید برای رشد یریِم یوآهاه یوآها فقط ن تی بسرعرد رشرد 

به هما  یرعد تن ل تنده م آ نسربری مرمرکرن ایرد پرایریرن  -م آ نسبی  -میکنند ته  یمِد تار 

بیاید، آر حا ی ته بطور هم ما ، م آ نا عی باال برنآ ن همراه ر  م آ ایرمری، ارهش پرو ری 

تار، فقط به این شرط ته اف ایِش م ِآ نا عی به هما  نسبِد باال رفتِن یوآ نباشده ا ر برعرنروا  

آرصرد براال بررننرد، مر ِآ  ٣١آرصرد ن یروآهرا  ٨مثال، آر یا های بی نِس پررننق، م آها 

 هاید تن ل ترآه بیکه تر ی نکرآه با نسبه، م آ نسبی،

ا ر بنابراین، آررمِد تار ر همراه با رشِد یریِم یرمایه اف ایش پیدا تنرد، برطرور هرمر مرا  ر  

آار هسد ن اف ایش آر ا تداِر یرمایه بر تار، نابستگی  آره اهتماعیی ته بین تار ر ن یرمایه

 هتر میشوآ تر ن  سترآه بیشتِر تار به یرمایه هم عمیق

  تن این ته "تار ر آر رشِد یریِم یرمایه ذین م اید"، معنایش فقط این اید تره هرر چرقردر 

نانهایی ته رنی یرش مریرریر نرد -آار را یریعتر رشد بدهد، انداهۀ خرآه تار ر ثرنت یرمایه

تر، تعداِآ تار رانی ته میتوانند احوار شوند بیشتر ن توآۀ برآ ا  نابستره بره یررمرایره  آرشد

 همیتواند ب ر تر شوآ

 :پس آیدیم ته

، هرر ترین رشِد مرمرکرِن یررمرایره یریم برای طبقۀ تار ر، بهترین ن مساعدترین ن عید حتی

 در هم ته هستِی ماّآِی تار ر را بهتر تند، تواآ بیِن منرافرم ان ن مرنرافرم برورژناهی، مرنرافرم 

 هبا ی میمانند تنای  معکوس تماتا  آر یوآ ن م آ هآار، را اه بین نمیبرآ یرمایه

ا ر یرمایه بسرعد آر حال رشد باشد، م آها ممکن اید باال برنند؛ یرعِد باال رفترِن یروِآ 

یرمایه بی انداهه بیشتر ایده ن م ماآی تار ر بهتر شده اید، امرا بره هر یرنره ن بره هیراِ  

 هتر شده اید ن م اهتماعیشه شکاف اهتماعیی ته ان را اه یرمایه ُهدا میکند فراخ

ن باألخره،   تن این ته: "بهترین ن مساعدترین ن م برای تار م آی، یریعترین رشِد ممکِن 

یرمایۀ مو ّد اید"، معاآل   تن این اید ته هر چه طبقۀ تار ر یریعتر،  درتی را ته آشمن 

رشد ن اف ایش بدهد، ان اعری تره  -ثرنت تِس آیگر را ته بر طبقۀ ان اربابی میکند  -انید 

آر ر  اهاهۀ اه نو ها  تند  بر یر اهآیاآ ثرنت بورژنایی، بر یر تقوید  درت یرمرایره، ن 

 ذا خشنوآی اه حداآی هنجیرهای هرین برای خوآش تره برورژناهی برا ر  ان را بره آرن  

 هتارنانش میکشد، بهتر ن مساعدتر میشوآ
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آار به نسربرد  میپرآاهآ، تار ر باید مقدار بیشتری اه  بل، ارهش مباآ ه تو ید تنده یهم یرمایه

یهم تار بیشتر شدهه توهیم ثرنت اهتماعی بین یرمایه ن تار بیش اه پیش نابرابر شرده ایرده 

آار برر طربرقره ترار رر  آار با هما  یرمایه بر تار بیشتری حکم میرانده  درت یررمرایره یرمایه

آار  ترر اه یررمرایره ای براه هرم پرایریرن بیشتر، مو عید اهتماعی تار ر بدتر، ن تار ر به آرهه

 هرانده شده اید

ر   انو  عمومیی ته باال ن پایین رفتن م آ ن یوآ را آر رابطرۀ مرترقرابریرشرا  ترعریریرن مریرکرنرد، 

 چیسد؟

به هما  نسبتی بیشتر میشوآ ته یرهرم  -یوآ  -این آن با هم تنایِ  معکوس آارنده یهم یرمایه 

تمتر میشوآ، ن با عکسه یوآ به هما  می ا  باال میرنآ ته م آ پایین میآید؛ ن بره  -م آ  -تار 

 ههما  می ا  تن ل میکند، ته م آ تر ی میکند

آار میتوانرد ترویرط مربراآ رۀ یروآرنرترِر مرحرصروالترش برا  شاید اینطور ایتدالل شوآ ته یرمایه

آارا  آیگر هم یوآ ببرآ، آر نتیجۀ فتح باهارهای هدید، یا آر نتیجۀ تر ی مو د تقا ا  یرمایه

آار میتواند مستقل اه افد ن خیر   آر هما  باهار  دیم، ن امثا هم؛ ن اینکه بنابراین، یوِآ یرمایه

آارا ،  م آها، مستقل اه ارهش مباآ ۀ نیرنی تار، اه طریق آید بُرآ  به هی  یایر یرمایره

آار میتروانرد اه طرریرق برهربروآهرای ابر اررالِت ترار،  اف ایش آاآه شوآ؛ ن یا اینکه یوِآ یرمایه

 ههای هدید نیرنهای طبیعد ن امثا هم هم، باال برنآ تاربسد

انالً باید این را پذیرفد ته نتیجه هما  ته بوآ میماند، حتی ا ر به رنشری مرعرکروس بره آیرد 

اند، باال نرفته اید، امرا مر آهرا  رمده باشده این آرید ته یوآ به این آ یل ته م آها تن ل ترآه

آار مرقرداِر بر ر رترری  انده با هما  مقدار تاِر رآمی آیگر، یرمایه به آ یل باال رفتن یوآ تم شده

یرعرنری،  -ارهش مباآ ه خریده اید بدن  اینکه بیاطرش پول بیشتری برای تار پرآاخته باشد 

 هآار میکند، مبیغ تمتری پرآاخد شده بابد تار، به نسبد آررمد خا صی ته نصی  یرمایه

نسربرتری تره  -ثانیاً، باید بیاطر آاشد ته عییر م نویانات  یمد تاالها،  یمد متویط هر تاال 

اه حرد   تعیین میشروآه هیراآه ه ینۀ تو یدش تویط -تاال طبق ر  با تاالهای آیگر مباآ ه میشوآ 

آارا ، اَعما ری هسرترنرد تره  به بهای هیا  آیگری آر آاخل ص وف یرمایه  ن یوآ ترآ    رفتن

رالت، تراربررآهرای هردیرد   رنرتاً با همدیگر خنثی ن یر به یر میشونده برهربروآهرای مراشریرن

نیرنهای طبیعد آر خدمد تو ید، این امکا  را بوهوآ میآنرند ته آر مردت همرا  مرعریّرن، برا 

هما  مقدار تار ن یرمایه، مقاآیر ب ر تری اه محصوالت تو ید شوآ، امرا نره بره هریرچ نهره 

هاه ا ر من با ایت اآه اه یک ماشین ریسند ی هدید بتوانم آر  مقاآیر ب ر تری اه ارهش مباآ ه

تریریرو برجرای  ٨١مثرالً  -یک یاعد آن برابِر رن ه ته  بل اه این اختراز میتوانستم، نخ بریسم 

تییو چی ی بیشتر اه رن ه  ربرالً آر عروض ر   ٨١همانی میرید ته آر عوض این  -تییو  ٩٨

تییو میگرفتم نمیگیرم؛ به این آ یل ته ه ینه تو ید نصف شده، یا بره ایرن آ ریرل تره مرن برا  ٩٨

 ههما  ه ینه، آن برابر تو ید میکنم

آار یک تشور چه تل براهار  آار، چه طبقۀ یرمایه ن باألخره، به هر نسبتی هم ته طبقۀ یرمایه

هها ، آررمِد خا ِص تو ید را آر بین خوآشا  توهیم تنند، تل مقداِر این آررمِد خا ص هرمریرشره 

بطور آربسد ر  مقداری اید ته اه ثمراِت تاِر بالفصل به تار انباشته ا افه شردهه ترل ایرن 

اما این تش یات ن نورنریها ته با یرعتی رنهاف ن  اه پی هم میآیند، این مو ّردیرد تراِر انسرا  

ته هر رنه اه رنه پیش آر مقیایهایی بی یابقه ف ننی میگیرآ، نهایتاً ترعرار ری را مروهر  

میشوآ، ته آر ر  ا تصاِآ تاپیتا یستی حا ر باید نیرا  شوآه اه یک یو ثررنتری بری انرداهه ن 

نفوِر محصوالت ته خریدارا   اآر به نفق یافتن با ر  نیستنده اه یوی آیگر، توآه عظیمی اه 

هامعه پرن تری ه شده، به تار ِر م آی تبدیل شده، ن  ذا تواناییش را برای اینکه اه ایرن نفرور 

نصیبی ببرآ اه آید آاآه ایده پاره ترآ  هامعه به یک طبقۀ توچک بی انداهه ثررنترمرنرد، ن 

یک طبقه ب رگ اه تار را  م آِی محرنم اه هر نوز آارایی، موه  میشوآ ته ایرن هرامرعره 

ای یا به هریرچ نهره،  آر هیر نفور خوآش خ ه شوآ، آر حا ی ته اتثرید عظیم اعوایش، ذره

 هآر برابر محرنمید ن نیاه م رط ح اظی ندارند

اه شرّرش خرال  شرد؛ مریرتروا  اه شرّرش  برایرد هتر ن هائدتر میشوآ این ن م هر رنه ُمهمل

پذیر اید، ته آر ر  اخرترالفرات طربرقراتری امررنهی  خال  شده یک نظم اهتماعی هدید امکا 

بره هرر حرال  شاید پس اه یک آنرۀ انتقا ی توتاه، ته بریرحراظ اخرال ری -اند، ن آر ر   ناپدید شده

نیایل هنرد ری، نیرایرل  رذت  -های آیگر تا حدی ناتافی  بسیار م ید خواهد بوآ،  رچه اه هنبه

برآ  اه هند ی، نیایل رشد ن فعا ید همۀ  ابییترهرای فرکرری ن هسرمری، اه طرریرق ایرتر راآه 

ییستماتیک اه ن تویعۀ بیشتر  درتهای عظیم تو یدی هامعه، ته همین اآل  هم ن آما  موهروآ 

اید، ن با تعهد مسانی همگا  به تار ترآ ، نهوآ خواهد آاشده ن این ته تار را  هرر چره 

بیشتر مصمم میشوند تا این نظم اهتماعی هدید را متحقق تنند، آرآنیوی این ا یانوس آر ایرن 

    ]4[طیوز 'رنه مه'، ن آر رنه یکشنبه یوم ماه مه، به اثبات خواهد ریید 

 

 فریدریش انگلس

 ١٩٨١آوریل  ٠٣لندن، 

 

 

 ها زیرنویس

 

Neue Rheinische Zeitung  [***]  " ای ایرد تره اه انل  هدید راین" نشرریرهرنهنامه

به یرآبیری تارل مارتس آر شهر تین منتشر میشده )تو ریرح  ٨١٨١مه  ٨١تا  ٨١٨١ژنئن 

 اه انگیس(

بره مرجراریرترا  حرمریره تررآنرد ترا خرانردا  اترریشری  ٨١۲١ وای مسریرح تر ار آر یرال [1]  

 هرا آر  درت نگهدارند Hapsburg هاپسبورگ

، آر حرمرایرد اه  رانرو  ایرایری ٨١۲١ یام خوآبیوآی آر ر ما  آر ماههای مه تا ژنئیه [2]  

 هپاآشاهی ته آر انایط ژنئیه آر هم توبیده شد

، W. Petty اه ا تصاآ ییایی تالییک، من ا تصاآی را می همم ته، اه هما  نه پرتری[3]  ” 
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آر تمای  ن تقابل با ا تصاآ عامیانه، ته فقط به ظواهر امر مریرپررآاهآ، بره ترحرقریرق آر رنابرط 

نا عی تو ید آر هامعه بورژنایی مشغول بوآه، الینقطم ماتریا ی ته مدتهاید ترویرط ا رترصراآ 

عیمی فراهم شده را نشیوار میکند، ن بره ایرن  صرد تره ترو ریرحرات  رابرل  ربرو ری آر مرورآ 

های مشهوآ ن م احم برای ایت اآه رنهمره بورژنایی پیدا تند، اما برای بقیه مو وعرات  پدیده

بینی ن آ مشغو ی به ظواهر] محدنآ مریرمرانرد، ن برا  ای پدانتیک [با توته یاهی به شیوه به ییستم

هایی را ته بورژناهی برای خشنوآی خروآ آر رابرطره  اعالم اینکه اینها حقایقی هانیدانند، ایده

ه )ترارل ”با آنیای خوآش آاشته، آنیایی ته برای رنها بهترین آنیاهاید، مکرراً تکرار میکنرنرد

 مارتس، یرمایه هید انل(

ایده آر بعوی تشورها، مثل انگیستا  ن ر ما ،   ٨١١٨ 'رنه مه ' منظور انگیس هشن[4]   

با یروم مره  ٨١١٨'رنه مه' را آر ان ین یکشنبه بعد اه انل ماه مه هشن میگرفتند ته آر یال 

با شرتد ترار ررا   ٨١١٨ها ن تظاهراتهای پرهمعیتی آر 'رنه مه'  مصاآف میشده راهپیمایی

آر بسیاری اه شهرهای انگیستا ، اترش، ر ما ، فرانسه، ایرترا ریرا، رنیریره ن یرایرر تشرورهرا 

 تو یح ه نه انگییسی چاپ پکن()بر  ار شده 

 

این مقدمه را انگیس برای چاپ هدیدی اه "تار م آی ن یرمایه" مارتس نروشرد تره آر  [*]

تحد نظارت ان آر بر ین منتشر شده انگیس این مقدمه را با تکرار پیشگ تاری تره  ٨١١٨یال 

ای تره ایرن مرقردمره را برا خروآ  نوشته بوآ شرنز میکنده ه نه ٨١١٨برای این ه نه آر یال 

آاشد، به تعداآ بسیار هیاآ بمنظور نشر رموهشهای ا تصاآی مارتس آر بیرن ترار ررا  چراپ 

 هشد

ای هدا انه منتشر ن نییرعراً  این مقدمه بارها آر نشریات یوییا یستی ن تار ری بصورت مقا ه

پیش شده این مقدمه  بل اه رنکه خوآ ه نه اه هیر چاپ بیرن  بیرایرد مرنرترشرر شرد؛ بره شرکرل 

برا عرنروا  "ترار مر آی ن  ٨١١٨مراه مره  ٨٣، ٨١١شماره  Vorwärts  میمه فورنرتس

؛ ٨١١٨مه  ٣١، ٩٩شماره  Freiheit نامۀ یرمایه"ه یک نرژ  تمی خالصه شدۀ ر  آر ه ته

 Le Socialiste ؛ آر٨١١٨، آهرم ژنئریره ٨١شماره  Critica sociale آر نشریۀ ایتا یایی

 ای تره ترویرط نشرریره یرویریرا ریرسرتری فررانسروی ؛ آر یرا رنرامره٨١١٨ژنئیه  ٩٩، ٨٨شماره 

Question Sociale  همنتشر شد، ن آر نشریاتی آیگر ٨١١٩آر یال 

بره هبرانرهرای  ٨١١٨های بعدی این اثر مارتس ته بر مربرنرای نسریره  این مقدمه آر همه نسیه

 ٨١١١تو یح ناشر ه نه چاپ پکن  -اند، رمده ایده  میتیف ترهمه شده

تار م آی ن یرمایه" را مارتس برر مربرنرای یرک یرری یریرنررانری تره آر انرجرمرن "   [**]

ایرراآ تررآه بروآ، نروشرده یرک  ٨١٨١تار را  ر مانی آر برنتسل، آر نریرمره آنم آیرامربرر 

برا خرط  Joseph Weydemeyer مریرر آیتنویس اه ر  با عرنروا  "مر آهرا" تره ژنهف نیرده

خوآش تپی ترآه، مح وظ مانده اید، ته تقریباً عیناً ن تامالً با نوشتۀ منتشر شده آر 'رنهنامرۀ 

مارتس یعی ترآ ر  را آر برنتسل منتشر تند، امرا  ٨١٨١هدید راین' منطبق ایده آر انایل 

 هآر پی اخراج اه بیژیک، مجبور به تنار  ذاشتن این نقشه شد

این نوشته ان ین بار با عنوا  "تار م آی ن یرمایه" بعنوا  یک یری یرمقا ه آر 'رنهنرامرۀ 

تشانرهی ن صنعتی  یمتشا  بعید تاربرآ ماشریرنرهرای هردیرد، ر  ن هروای مسراعرد ن تشرد 

پرحاصل ن  یره پایین رمده ایده آر اهای هما  پول، حاال تار را  میتوانرنرد اه هرر تراالیری 

بیشتر بیرنده م آهایشا  بنابراین باال رفته اید، آ یقاً به این عید ته ارهش پو شا  ترغریریرری 

 هنکرآه

یعنی با مقدار تاالهایری تره ر  مر آ  -پس  یمد پو ِی تار، م ِآ ایمی، با م آ نا عی یا حقیقی 

منطبق نیسده پس ن تی اه باال ن پایین رفتن م آها صرحربرد  -عمالً با رنها  ابل معان ه اید 

میکنیم، باید نه فقط  یمد پو ی نیرنی تار، م آ ایمی، بیکه م آهای نا رعری را هرم مرّد نرظرر 

 هآاشته باشیم

 -آار می رنشد  یعنی مقدار پو ی ته آر اهای ر  تار ر خوآش را به یرمایه -اما نه م ِآ ایمی 

همۀ رنابطی تره آر  -یعنی مقدار تاالهایی ته تار ر میتواند با پو ش بیرآ  -ن نه م ِآ نا عی 

 هُتنه م هوم م آ هسد را آر بر نمیگیرند

 -آار، تعریریرن مریرشروآ  آار، با یوآ یرمایه اش با عوایِد یرمایه  م آ هم نین عمدتاً تویط رابطه

 هم ِآ با نّسبه، م ِآ نسبی

م آ نا عی بیانگر  یمد نیرنی تارید آر رابطه با  یمد یایر تاالها؛ م آ نسربری، اه یروی 

آیگر، بیانگر رابطۀ آن یهم اید: رابطۀ یهِم تاِر بالفصل آر ارهشری تره هردیرداً ترویرط ر  

 هخیق شده، با یهمی ته اه رِ  تار انباشته، اه رِ  یرمایه میشوآ

پیشتر   تیم ته: "م آ یهم تار ر اه تاالهایی ته خوآش تو ید میکند نریرسرده مر آ بریرشری اه 

آار با رنها مقدار معیّنی نیرنی تاِر مو ّد مییرآه" امرا  ا حال موهوآ اید ته یرمایه تاالهای فی

آار باید این م آها را اه  یمتی ته محصوِل یاخته شده ترویرط ترار رر را مریر ررنشرد،  یرمایه

ای عرالنه برر  ا قاعده ر  را طوری هایگ ین تند ته ا افه آررنرآ ن هایگ ین تند؛ ان باید عیی

ه ینۀ تو یدی ته پرآاخد ترآه، برایش با ی بماند، یعنی باید یوآ ببرآه  یمد فرنش تاالهایری 

، هربررا  ن انالً  :آار، به یه  سمد تقسیم مریرشروآ ته تویط تار ر تو ید شده، اه منظر یرمایه

هایگ ینی  یمد مواآ خامی ته ان اه پیش آاآه، بعالنه هبرا  ن هایگ ینی ایتهالک ابر ارهرا، 

، هبرا  ن هایگر یرنری ثانیاً  هته رنها را هم ان اه پیش آاآه -ها ن یایر رالت ن اآانات تار  ماشین

آاره آر حا ی ته  سرمرد  یعنی یوآ یرمایه -، ا افۀ با یمانده ثا ثاً  م آهایی ته اه پیش آاآه؛ ن

را هایگ ین میکند، نا ح اید تره هرانشریرن مر آ ن ر   ارهشهای اه پیش موهوآ انل صرفاً 

تره برویریریرۀ تراِر  اند بیرن  رمده ارهِش هدیدی تماماً اه آل -آار  یوآ یرمایه -ا افۀ با یمانده 

شرا  برا  ن به این معنی میتوانیم، بمنرظرور مرقرایسره هشده اید ن به مواآ خام ا افه تار ر تو ید

 ههایی ببینیم اه محصوِل تار ر یکدیگر، هم م آ ن هم یوآ را هم و  یهم

ممکن اید م آ نا عی ثابد بماند، حتی باال برنآ، ن با اینحال م آ نسربری افرد ترنرده برعرنروا  

مثال فرض تنیم  یمد همه نیایل معیشد آن یوم افد ترآه ن م آ رنهانه هم یک یوم تمرترر 

شییین ه  رچه تار ر حاال میتواند با این آن شییین  مرقردار  ٩شییین  به  ٣شده باشد، مثالً اه 

شییین  میتوانسد، اما هرنروه مر آش بره نسربرد  ٣بیشتری تاال به آید بیانرآ تا رن ه  بالً با 

یک شیییرنر   -مثالً صاح  بنگاه تو یدی  -آار  آار تمتر شده ایده یوآ یرمایه عایدی یرمایه

بیشتر شده، ته معنیش این اید ته به اهای مقردار ترمرترری ارهش مربراآ ره تره ان بره ترار رر 
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IV 
 

یرمایه ته رشد میکند، توآۀ تار م آی رشد میکند، تعداآ تار ررا  مر آی هیراآ مریرشروآ؛ آر 

یک تالم، ییطۀ یرمایه بر توآۀ ب ر تری اه افراآ بسط پیدا میکنده مساعدترین حرا رد را آر 

نظر بگیریم: ا ر یرمایۀ مو ّد رشد تند، تقا ا برای تار رشد میکنده آر نتیجه  ریرمرد نریررنی 

 هتار، م آ باال میرنآ

های اطراف هم مثل ر  توچک باشند، هرمرۀ  خانه میتواند ب رگ باشد یا توچک؛ ماآام ته خانه

انتظارات اهتماعی برای محل یکوند بوآ  را بررنرآه میرکرنرده امرا ا رر آر ترنرار ر  خرانرۀ 

توچک، یک تاخ یر بیند تند، به انداهۀ یک تیبه، توچک میشوآه خانۀ توچک حاال آاآ می ند 

ته نیم یاتنانش چی ی بیش اه این نیسد؛ ن هر چقدر هم تره ایرن خرانره آر یریرر ترمرد   رد 

بکشد، ا ر تاخ همسایه همپای ر  یا حتی بیشتر بیند شوآ، یاتنا  این خرانرۀ برا رنرسربره تروچرک 

 هتر مییابند تر ن آر چهارآیواریشا  خ ه تر، نارا ی همیشه خوآشا  را ناراحد

اف ایش معتنابه م آها، مسبوا ن حاتی اه رشد یریم یرمایۀ مو ّد ایده رشد یریرم یررمرایرۀ 

مو ّد، به هما  یرعد، رشد ثرنت، تجمالت، نیاههای اهتماعی ن  ذائذ اهتماعی را به هرمرراه 

منردِی اهرترمراعری  میآنرآه بنابراین،  رچه نصی  تار ر هم اه  ذائذ بیشتر شده، اما ر  ر اید

آار، ته آیرِد ترار رر اه رنرهرا  ته رنها نیعش را آارند، آر  یاس با  ذائذ باه هم بیشتِر یرمایه

های مرا  ا عموم، افد ترآه ایده خوایتها ن  ذت توتاه اید، آر  یاس با آرهۀ رشد هامعه عیی

اه هامعه یرچشمه میگیرند؛ بنابراین رنها را آر رابطه با هامعه میسنرجریرم، نره آر رابرطره برا 

خوآ چی هایی ته آر خدمد ار ای رنها هسرترنرده اه رنرجرا تره مراهریّرترشرا  اهرترمراعری ایرد، 

 هماهیتّشا  نسبی اید

م آها به هیچ نهه صرفاً با مقدار تاالهایی ته میشوآ با رنها معان ه تررآ ترعریریرن نرمریرشرونرده 

 هم آها تجسم رنابط  ونا ونی هستند

رن ه تار را  آر عوض نیرنی تارشا  میگیرند،  بل اه هر چی ، مبیغ معینّی پول ایرده ریرا 

 م آ صرفاً بویییۀ این  یمد پو ی تعیین میشوآ؟

ترر آر  هحرمرد تر ن ترم آر  ر  شان آهم، رناج طال ن نقره آر ارنپا، آر پی تشف معاآِ   نی

رمریکا، هیاآ شده ارهش طال ن نقره، بنرابررایرن، آر رابرطره برا تراالهرای آیرگرر یرقروط تررآه 

تار را  هما  مقدار یکۀ نقره آر اهای تارشا  میگرفتند ته  بل اه ر  میگرفتنده  یمِد پو ری 

تارشا  ثابد ماند، اما م آهایشا  تن ل ترآه بوآ، چرا ته آر  بال هما  مرقردار نرقرره، مرقردار 

هرایری تره رشرد یررمرایره ن عررنج  تمتری اه تاالهای آیگر  یرشا  میآمده یکی اه مرو رعریرد

 هبورژناهی را آر  ر  شان آهم هیو انداخد، همین بوآ

 -ترین نیایل معیشرد  حاصیی،  یمد ایایی ، آر نتیجۀ تم٨١٨١یک مورآ آیگره آر همستا  

خییی هیاآ باال رفده فرض تنیم تار را  تماتا  هما  پرول را  - الت،  وشد، پنیر ن  یره 

آر اهای نیرنی تارشا  آریافد ترآه باشنده ریا م آشا  تمتر نشده بوآ؟ آر این شکی نمیشروآ 

آاشده آر اهای هما  پول، نا  ن  وشد ن  یرۀ تمتری آریافد میکرآنده م آشا  تمتر شرد، 

 هنه به عید تم شد  ارهش نقره، بیکه به این عید ته ارهش نیایل معیشد بیشتر شده بوآ

ن باألخره، فرض تنید ته  یمِد پو ِی نریررنی ترار ثرابرد مرانرده، آر حرا ریرکره هرمره تراالهرای 

منتشر شده اما انتشار ر  برعریرد خرارج شرد   ٨١٨١رنریل  ٨٨هدید راین' آر پنجم تا هشتم ن 

مو د مارتس اه تین، ن پس اه ر  با حاآ شد  ان از ییرایری آر ر رمرا  ن بسرتره شرد  ایرن 

 هرنهنامه  طم شد

هرای یرویریرا ریرسرم عریرمری آر بریرن  های مارتس آر 'رنهنامۀ هدید راین' به انرترشرار ایرده مقا ه

تار را  ر مانی تمک ترآه بنا به تصمیم تمیته انجمن تار را  تین، این مرقراالت بررای برحرث 

 هآر انجمنهای تار را  آر تین ن آیگر شهرها توصیه شده بوآند

پس اه تو یف 'رنهنامۀ هدید راین' مارتس تصمیم آاشد "تار م آی ن یرمایه" را بره شرکرل 

یک ه نه منتشر تند، اما این نقشه عمیی نشده ان ین نسیه ر  بصورت یک ه نه هدا انره آر 

بدن  آخا د مارتس منتشر شد، ن بعداً آر هما  شهر چراپ  Breslau آر بریالن ٨١١١یال 

هنریرخ آر یرال -آنم ر  هم منتشر شده آر همکاری با انگیس چاپ آیگری هم آر هروتریرنرگرن

توتاهی هم اه انگیس آاشد ته شامل تاریی ه این نوشته هم بروآه   منتشر شد، ته مقدمه ٨١١٨

نسیۀ آیگری برای ترنیج آر میا  تار را ، ته انگیس ر  را اآید ترآه ن بر ر  پیشگ رتراری 

 همنتشر شد ٨١١٨نوشته بوآ، آر یال 

نوشتۀ "تار م آی ن یرمایه" ناتمام با ی میمانده یاآآاشتی اه رئوس یینرانیهای رخر مارترس 

 تهیه شده ن عنوانش "م آها" اید، اثر حا ر را تامل میکنده ٨١٨١ته آر آیامبر 

 ٨١١١تو یح ناشر ه نه چاپ پکن  - 
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تره پرایرۀ مراآی  مرنرایربرات ا رترصراآیری اند ته آر ترو ریرح اه هاهای میتیف به ما خرآه  رفته

مبارهات تنونی بین طبقات ن میتها را تشکیل میدهند توتاهی میکنیمه عمداً تا به حال فقط ن تری 

 هاند  ایم ته اینها خوآشا  را  هراً به یطح تشمشکهای ییایی تشانده به این منایبات پرآاخته

بیش اه هر چی ، الهم بوآ ته تحول مبارهۀ طبقاتی را آر تاریخ رنه ار خوآما  آنبال ترنریرم، 

، برویریریرۀ مراترریرال تراریریری حرّی ن ]با اتکاا به مشاهدات ن تجربیات[  ای امپریک ن به شیوه

حا ری ته رنهانه ن اه نو خیق میشوآ، اثبات تنیم ته با شکسد ن به بند تشیرده شردِ  طربرقره 

آر پراریرس،  ٨١٨١فوریره  ٩٣-٩٨اشاره به انقال  [ تار ر، ته آر رنههای فوریه ن مارس

همهورییواهاِ   -حاصل شد، میا  ا  ر  طبقه هم ] مارس آر بر ین ٨١مارس آر نین، ن  ٨٣

بورژنا آر فرانسه، ن طبقات بورژنا ن آهقا  ته آر تمام  اره ارنپا عریریره حرکرومرد مرطریرقره 

بطور هم ما  مغیو  شدند؛ ته پیرنهی "همهوری معتدل" آر فررانسره،  -فئوآا ی میجنگیدند 

هم ما  نا وس یقوط تشورهایی را به صدا آررنرآ ته به انقال  فوریه با هنگهای  هرمانرانرۀ 

ایتقالل پایخ آاآه بوآند؛ ن باألخره این ته با پیرنهی بر تار را  انقرالبری، ارنپرا آنبراره بره 

تشمکشهرای ژنئرن آر پراریرس،  هرنیی-انگییسی برآ ی آن انه  دیمش یقوط ترآ، به برآ یِ 

، تالشهای مست صالنه  هسرترا ، ایرترا ریرا، ن ٨١۲١تمدی بر ین آر نوامبر -یقوط نین، تراژآی

اینها ن ایم اصییی بوآند ته طی رنرهرا  -مجاریتا ، به تسییم تشیده شد  ایر ند اه یر  رینگی 

مبارهه طبقاتی ارنپا بین بورژناهی ن طبقه تار ر به نتایجش ریید، ن اه اینها اثربرات تررآیرم 

ته هر خی ش انقالبی، هر انداهه هم ته مو وعش اه مبارهه طربرقراتری آنر بره نرظرر برریرد، 

تره هرر  - رنرتاً باید تا همانی ته طبقۀ تار ِر انقالبی پیرنه شده باشد، به شکسد بیانجامد؛ 

رفرم اهتماعی باید یک انتوپی بماند تا ر  هما  ته انقال  پرن تری ن  رد انرقرال  فرئروآا ری 

هنررهمایی ترآه باشنده آر رن ه ما ارائه ترآیم، همانرنرد  هنگی بویعد هها  عییه یکدیگر آر

-ای تراریرکراترور تمیک به  رونره-تصانیری تراژیک یوئیس ن بیژیک رن ه آر نا عید هسد،

مانند آر یک تابیوی ب رگ تارییی بوآند؛ یکی آن ِد نمونۀ ییطند بورژنایی، آیگری آن رد 

نمونۀ همهورید بورژنایی؛ هر آنشا ، آن تهایی ته آرید به این خاطر به خوآ میبا یدند تره 

 هاه مبارهۀ طبقاتی ن انقالِ  ارنپا فارغ اند

ن تحو ش به چنین ابعاآ عرظریرم  ٨١۲١اما حاال، پس اه رنکه خوانند انما  مبارهۀ طبقاتی یال 

اند، ن تش رییده اید ته به برریی آ یقتر خوِآ ر  منایبات ا تصاآیی بپرآاهیم  ییایی را آیده

 هآار ن ییطه طبقاتیش، ن هم نین برآ ی تار را  اید ته مبنای نهوآ طبقۀ یرمایه

 :این مو وز را آر یه بیِش عمده، به ت کیک ارائه میکنیم

 هآار ، برآ ی تار را ، ییطه یرمایهتار م آی با یرمایه رابطۀ(  ٨

ناپذیر طبقات متویط بورژنا، ن هم نین بقول معرنف عوام، طبقۀ  خرابی اهتنا  خانه( ٩

               همتویط، تحد ییستم فعیی

تویط حاتم مستبد باهار  انقیاآ تجاری ن ایتثمار طبقات بورژنای تشورهای میتیف ارنپا( ٣

 انگیستا  - ههانی

ترریرن  تر تشریرح ترنریرم، ن حرتری ابرتردایری فهم تر ن همه  صدما  این اید ته این را هر چه یاآه

آار محتاهشا  ایرد بریرشرترر،  تر، ن م تس  ن تار بهتر، تعداآ تار رانی ته یرمایه پرثرنت

 هبهایی ته تار ر خوآش را می رنشد  رانتر میشوآ

، بنابراین، برای تار ر شرِط  ری  ناپذیِر یک هند ی  ابرل یریعترین رشِد ممکِن یرمایۀ مو ّد

 هتحمل اید

اما رشد یرمایه مو ّد یعنی چه؟ یعنی رشد  درت تار انباشته شده بر ترار هنرده؛ رشرد یریرطرۀ 

بورژناهی بر طبقۀ تار ره ن تی تار ر م آی ر  ثرنِت بیگرانره تره برر ان مسریرط ایرد، ر  

 درت را ته با ان آشمن اید، یرمایه را تو ید میکند، نیائل بکار  رفته شدنش، یعنی نیایرل 

هند یش بسوی ان برمیگرآند، به شرط رنکه آنباره بیشی اه یرمایه شروآ، یرعرنری آنبراره ر  

 هاهرمی بشوآ ته یرمایه را به رشدی پرشتا  نامیدارآ

  تن این ته منافم یرمایه ن منافم تار را  یکی هستند، فقط ت تیدی بر این اید ته یرمایه ن 

تارم آی آن طرِف یک رابطۀ ناحدنده هر طرِف رابطه مشرنط بره طررِف آیرگرر ایرد، بره 

 ههما  طریق ته رباخوار ن ن یرج م یس همدیگر را مشرنط میکنند

تا ن تی تار ر م آی تار ر م آی میماند،  سمتش به یرمایه نابسته ایده این اید هرمرۀ ر  

 هآار ترره ایررنررهررمرره آر مررنررا رربررش مرریررگررویررنررد اشررتررراِک مررنررافررم برریررن تررار ررر ن یرررمررایرره
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آار آر اهای نیرایرل  تار ر آر عوِض نیرنی تارش نیایل معیشد آریافد میکرنرد؛ یررمرایره

معیشتش، تار آریافد میکند، فعا ید مو ّد تار را، نیرنی خال ی را ته تار ر برویریریرۀ ر  نره 

به تار انباشته ارهشی میدهرد، بریرش  فقط رن ه را ته به مصرف میریاند هایگ ین میکند، بیکه

آار بیشی اه نیایل معریرشرد را مریرگریررآه ایرن نیرایرل  تار ر اه یرمایه هاه رن ه  بالً آاشد

معیشد را ان برای چه مییواهد؟ برای مصرف فوریه اما به محض اینکه این نیایل معیرشرد 

اند، مگر رنکره مردت همرانری را تره   را مصرف تنم، آیگر بنحو بر شد ناپذیری اه آیتم رفته

اینها هنده نگهم میدارند، َصرف تو ید نیایرل مرعریرشرد هردیرد برکرنرم، َصررف ایرنرکره برا ترارم 

اند خیق تنمه اما آرید همین  درت  ارهشهای هدید بجای ارهشهایی ته با مصرف اه بین رفته

آار تسییم میکنده ر   مو ّد پُر در اید ته تار ر آر عوض نیایل معیشتی ته  رفته، به یرمایه

 هرا برای خوآش، نتیجتاً، اه آید آاآه اید

آاری به تار ر رنهم آش رنهی یک شییین  میدهده آر اهای ایرن یرک  مثا ی ب نیمه م رعه

آار تار میکند، ن  ذا عایداِت رنهی آن شریریریرنرگری  شییین ، تار ر تمام رنه آر همیِن م رعه

اهای ارهشی ته به تار ر رنهمر آ آاآه  آار نه فقط مابه آار تومین شده ایده م رعه م رعه

اید، بیکه آن برابرش را آریافد میکنده بنابررایرن، ان ر  یرک شریریریرنر  را تره بره ترار رر 

رنهم آ آاآه، به نحوی مو ّد به مصرف ریاندهه با ر  یک شییین ، ان نیرنی تراِر یرک رنِه 

تار ِر رنهم آ را خریده، ته اه همین ثمراتی با آن بررابرر ارهش، ن اه یرک شریریریرنر  آن 

شییین  خیق میکنرده ترار رِر رنهمر آ بررعرکرس، برجرای نریررنی مرو ّردش، تره ثرمرراترش را 

آار تحویل آاآه، یک شییین  میگیرآ، تره پرس اه مرعران ره برا نیرایرل  ا مجیس به م رعه فی

معیشد، تمابیش ب ورید مصرفشا  میکنده ر  یک شییین  بنابراین بره آن نرحرو بره مصررف 

آار، هیررا برا نریررنی ترار مربراآ ره شرده ن آن  برای یرمرایره مو ّد-نو-اه به نحو -رییده اید 

برای تار ر، هیرا با نیایل معیشد معان ره شرده تره بررای  نامو ّد شییین  پس آاآه؛ به نحو

اند، ن ان ارهششا  را آنباره فقط ن تی بدید میآنرآ ته هما  مبراآ ره را  همیشه اه آید رفته

فرض میگیرآ؛ تار م آی یرمایه  یرمایه بنابراین تار م آی را پیش هآار تکرار تند با م رعه

 هفرضه هر آن به هم مشرنطند؛ هر یک آیگری را به نهوآ میآنرآ را پیش

ترو ریرد مریرکرنرد؟ نره، یررمرایره ترو ریرد مریرکرنرده ان   بافی صرفاً پارچه ریا تار ر آر تارخانۀ پنبه

فرمایی به تار ان، ن بویریریرۀ ر ، بره خریرق ارهشرهرای  به حکم ارهشهایی تو ید میکند ته اه نو 

 ههدید خدمد تنند

یرمایه نمیتواند خوآش را اف ایش بدهد، ه  رنکه خوآش را با نریررنی ترار مربراآ ره ترنرد، تره 

تارم آی بیافرینده نیرنی تاِر تار ر م آی نمیتواند خوآش را با یرمایه مباآ ه تند، ه  رنکره 

یرمایه را اف ایش بدهد، ته هما   درتی را ته برآۀ انیرد ترقرویرد ترنرده افر ایرش یررمرایره، 

 هبنابراین، اف ایش پرن تاریا اید، یعنی اف ایش طبقۀ تار ر

ایده نا عراً  عین هم آار ن تار ر بورژناها ن ا تصاآآانهایشا ، اصرار آارند ته منافم یرمایه

هم! تار ر نابوآ میشوآ ا ر یرمایه ان را ایتیدام نکنده یرمایه نابوآ میشوآ ا ر نریررنی ترار 

را ایتثمار نکند، نیرنی تاری ته برای ایتثمار ترآ  باید بیرآه هرر چره یررمرایرۀ بره ترو ریرد 

ترر، برورژناهی  ترر هیراآ شروآ، صرنرعرد پرررننرق یرریرم -یررمرایره مرو ّرد  -اختصا  یافته 

م اهیم ا تصاآ ییایی را آانسته فرض نکنیمه خوایتما  این اید ته تار را  حرفرهرایرمرا  را 

هرای مرربروط بره  ب همنده ن بعالنه، آر ر ما ،  یجی ن ناآانی بسیار  ابل توههی آر مرورآ ایرده

ترین رنابط ا تصاآی حاتم اید، اه مدافعا  ایرم ن ریرم آاِر شررایرط مروهروآ  ررفرتره،  یاآه

های  رد  ، ته اه شاهآههنوه به ریمید شناخته نشده ن نوابم ییاییِ   را  یوییا یسد معج ه تا

 ههم بیشترنده پس بحث را با پرآاختن به یؤال انل اآامه میدهیم  پاره-ن نیم  د ر ماِ  تکه

 

 مزد چیست؟ چطور تعیین میشود؟
 

ا ر اه چند تار ر بپرییم: "م آی ته میگیرید چقدر اید؟"، یکی هروا  مریردهرد، "مرن یرک 

عییهذاه بر حس  این ته آر  شییین  آر رنه میگیرم"، آیگری میگوید "من آن شییین " ن  س

اند، مبا غ میتی ی پول را ذتر میکنند ته اه تارفرماهرایشرا  آر  تدام شاخه صنعد ایتیدام شده

اهای انجام تار معینّی میگیرند؛ مثالً برای بافتن یک ذرز چیوار، یرا بررای حررنفر ریرنری یرک 

شا  بر یر یک نکتره تروافرق آارنرد: تره  هایشا  هسد، همه ص حهه عییر م تنوعی ته آر   ته

آار آر اهای یک مدت معیّن تار یا برای مقدار معیّنی ترار  م آ، ر  مبیغ پو ی اید ته یرمایه

 هپرآاخد میکند

، ن ایرنرکره رنرهرا آر میریررآ آار تاِر رنها را با پول آر نتیجه، اینطور به نظر میرید ته یرمایه

ن ی این فقط یک تصور  یط ایده رن ه رنهرا آر نا رم  همی رنشند اهای پول، تارشا  را به ان

آار  تارشا  ایده ایرن نریررنی ترار را یررمرایره نیرنی آار آر اهای پول می رنشند به یرمایه

برای یک رنه، یک ه ته، یک ماه ن  یره مییرآه ن پس اه رنکه ر  را خرید، ر  را ترا رخرر 

مصرف میکند، به این طریق ته تار ر را نامیدارآ ته آر طی هما  توافق شده، تار ترنرده برا 

آار نیرنی تار رنها را خریده )مثالً با آن شییین ( میتوانسرد مرقردار  هما  مبیغ پول ته یرمایه

تیریرو شرکرر خرریرده ایرد  ٨١معیّنی ِشکر بیرآ یا هر تاالی آیگری راه آن شییینگی ته با ر  

یراعرد ایرتر راآه اه نریررنی ترار را  ٨٩تییو شکر ایده آن شییینگی ته ان برا ر   ٨١ یمد 

یاعد تار ایده نیرنی تار، بنابراین، بی تم ن تاید مثل شکر، یرک تراال  ٨٩خریده،  یمد 

 هایده ان ی را با یاعد انداهه میگیرند، آنمی را با تراهن

آار، با پول، مباآ ه میکرنرنرد، ن عرالنه برر  تار را  تاالیشا ، نیرنی تار، را با تاالی یرمایه

این، این تعویض به نرخ معیّنی صورت میگیرآه این  در پول آر اهای ایرتر راآه اه ایرن مردت 

یاعد بافند ی، آن شییین ه ن این آن شییین ، مرگرر نرمرایرنردۀ هرمره ر   ٨٩نیرنی تاره برای 

تاالهای آیگری نیسد ته میشوآ با آن شییین  خرید؟ بنابراین، آر نا م، ترار رر تراالیرش را، 

نیرنی تارش را، آر اهای همۀ انواز تاالها مباآ ه ترآه، ن بعالنه طربرق یرک نسربرد ن نررخ 

آار به ان همین  در  وشد،  باس، هیر م، رنشرنرایری ن  معیّنه با آاآ  آن شییی  به ان، یرمایه

ای ایرد تره   یره آاآه اید، آر اهای یک رنه اه تار انه آن شییین ، بنابراین بیانگر رابطه

نریررنی ترار انیرده ارهش  ارهش مربراآ رۀ آر ر  نیرنی تار با تاالهای آیگر مباآ ه میشروآ،

برنرابررایرن  مر آ همباآ ه یک تاال ته بر حس  پول بررنرآ شده باشد  یمد ر  تاال نامیده مریرشروآ

خوانده میشوآ؛ نرام خراصری   یمد تار فقط نام خاصی اید برای  یمد نیرنی تار، ته معموالً 
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اید برای  یمد این تاالی منحصر به فرآ، ته هیچ ها ه  آر  وشد ن خو  رآمی اآ نمیرشروآ 

 هنگهش آاشد

آار بره ان آیرترگراه برافرنرد ری ن نرخ  یک تار ر را آر نظر بگیریم، مثالً یک بافنده راه یرمایه

آار پرارچره را  میدهده بافنده خوآش را به تار میانداهآ ن نخ تبدیل به پارچره مریرشروآه یررمرایره

اه ر  پارچه،  یهمی شییین  می رنشده ریا م آ بافنده ٩١صاح  میشوآ ن فرض تنیم ر  را به 

شییین ، اه محصول ر  تار اید؟ خیر، اصالً ن ابداًه خییی پیشتر اه رنرکره پرارچره  ٩١اه ر  

به فرنش برید، شاید هم خییی پیشتر اه رنکه پارچه تماماً بافته شرده براشرد، برافرنرده مر آش را 

آار م آ ان را با پو ی ته اه ر  پارچه بدید میآنرآ نمیپرآاهآ، بریرکره   رفته ایده پس یرمایه

ا حال آر آید آارآ پرآاخد میکنده همانطور ته هیچ چی  اه آیتگاه بافند ی ن  اه پو ی ته فی

آار آر اختیار بافنده  ذاشته مریرشرونرد مرحرصروالت خروآش نریرسرترنرد،  نیی ته به نیییه یرمایه

آریافد میکند محصوالت خوآش  -نیرنی تار  -تاالهایی هم ته آر اهای مباآ ۀ تاالی خوآش 

پیدا نکنده ممکن اید اه فرنش ر    نیستنده ممکن اید تارفرما هیچ خریداری برای ر  پارچه

اش را آر نیانرآه ممکن اید پارچه را برا مرنر رعرد بسریرار  پارچه حتی م آهای پرآاخد ترآه

هیاآی آر مقایسه با آیتم آی ته به بافنده آاآه اید ب رنشده امرا هریر رکردام ایرنرهرا ربرطری بره 

اش، نریررنی  آار با  سمتی اه ثرنت موهوآش، با  سمتی اه یرمایه تار ر بافنده ندارآه یرمایه

ن  -تار بافنده را مییرآ، آرید به هما  شیوه ته با  سمد آیگری اه ثرنتش، مواآ خام، نرخ 

را خریده ایده بعد اه اینکه این خریدها را انجام آاآ، ن خرریرد  -آیتگاه بافند ی  -نیایل تار 

مواآ خام ن نیایل تاری ته  ان فقط با -نیرنی تار الهم برای تو ید پارچه هم اه همیۀ رنهاید 

تو ید میکنده اه رنجا ته بافندۀ ع ی  ما هم، یکی اه نیائل تار اید، ن  متعیق به خوآش هستند

اه این  حاظ فر ی با آیتگاه بافند ری نردارآ، یرهرمرش آر مرحرصرول )پرارچره(، یرا آر  ریرمرد 

 همحصول، به هیچ نهه بیشتر اه یهمی ته خوآ آیتگاه بافند ی آارآ نیسد

م آ بنابراین یهم تار ر آر تاالهایی ته تویط خوآش تو یرد شرده نریرسرده مر آ ر  بریرش اه 

 هآار با ر  مقدار معیّنی نیرنی تار مو ّد مییرآ ا حال موهوآ اید ته یرمایه تاالهای فی

آار مریر ررنشردهچررا  نیرنی تار بنابراین یک تاالید ته صاح  ر ، تار ر م آی، به یرمایره

 همی رنشد؟ برای اینکه هند ی تند

اما به تار انداختن نیرنی تار، یعنی تار، برنه فعاِل هند ی خوِآ تار ر ایده نایرن فرعرا ریرِد 

هند ی را ان به شیص آیگری می رنشد تا نیایل  رنری هنده بوآ  را ت مین تنرده فرعرا ریرد 

هند یش بنابراین هیچ چی  نیسد ه  نیییۀ ت مین موهوآید خوآشه ان تار مریرکرنرد ترا برتروانرد 

هنده بمانده ان خوِآ تار را بیشی اه هند یش به حسا  نمیآنرآ؛ این ر  بیش اه هند یش اید 

ته باید  ربانی شوآه این ر  تاالیی اید ته ان حراج ترآه ن به شیص آیگری آاآهه مرحرصرول 

فعا یتش هم بنابراین هدف فعا یتش نیسده رن ه ته برای خوآش تو ید میکند ر  ابریشمی نیرسرد 

ته میبافد، ر  طالیی نیسد ته اه معد  بیرن  میکشد، ر   صری نیسد ته میساهآه رنر ره تره 

اید؛ ن ابریشم ن طال ن  صرر بررای ان بره ترمریّرد مرعریّرنری اه  م آ برای خوآش تو ید میکند

ای، به یک یرکرۀ مسری ن یرا بره یرک ر رونرک مربردل   رنریات هند ی، شاید به یک تد پنبه

میشونده ن تار ری ته آناهآه یاعد میبافد، میریسد، مته مریرکرنرد، مریرترراشرد، مریرسراهآ، بریرل 

مگر نه اینکه آرید همین تاراتتر معیّن اهتماعی اید ته به محصوالتی ته برای تو ید هدید 

 می ند؟ یرمایه به خدمد  رفته میشوند، ُمهر

یرمایه فقط اه نیایل معیشد، اب ار ن رالت تار، ن مواآ خام، تشکیل نمیشوآ، فقط متشکل اه 

تشکیل میشوآه تمام محصوالتی تره ر   ها مباآ ه-ارهش محصوالت ماآی نیسده همانقدر هم اه

ای  ای اه محصوالت ماآی نیسد، مجموعره هستنده نتیجتاً یرمایه فقط مجموعه تاال را میساهند

های اهتماعی ایده چه پنبه را بجرای پشرم برگرذاریرم،  ها، اه اهمید مباآ ه-اه تاالها، اه ارهش

رهن، یرمایه هما  ته هسد میمانرد، بره  چه برنج را بجای  ندم، چه تشتی بیاری را بجای راه

هما  ارهش مباآ ه، هرمرا   -یعنی تن یرمایه  -شرط رنکه ر  پنبه، ر  برنج، ر  تشتی بیاری 

رهن آاشتند،  یمِد همانها ته یرمایره  ربرالً آر ترنرشرا    یمد را آاشته باشد ته پشم ن  ندم ن راه

ای هرم ترغریریرر  متجسم شده بوآه تِن یرمایه شاید مدام تغییر شکل بدهد، آر حا ی ته یرمایه ذره

 هنمیکند

ها اید، اما اه این آر نرمریرآیرد  مباآ ه-یعنی اه ارهش -ای اه تاالها   رچه هر یرمایه مجموعه

 هها، یرمایه اید مباآ ه-ای اه تاالها، اه ارهش ته هر مجموعه

ها، یک ارهش مباآ ه ایده هر ارهش مباآ ۀ خرا ، هرمرعری  مباآ ه-ای اه ارهش هر مجموعه

پرونردی  ٨١١١ای  پوند میارهآ، ارهش مربراآ ره ٨١١١ای ته   هایده مثالً خانه اه ارهش مباآ ه

تا یک صدم پنی ایده مرحرصروالتری تره برا  ٨١١اید؛ تکه تا ذی ته یک پنی میارهآ، همم 

  هستنده ر  نسبد معیّنی تره رنرهرا برر حسر  ر  برا هرم  رابرل مربراآ ره تاال پذیرند همدیگر مباآ ه

شا  ایده تمیّد این محصوالت هیچ ت ثیری برر   یمد رنها، یا بر حس  پول، ارهش مباآ ه اند،

معریّرن، نردارآه   یمد ، بعنوا  آارندۀ یکارهش مباآ ه ، بعنوا  نمایندۀتاال تاراتتر رنها بعنوا 

آرخد بوآِ  آرخد، چه ب رگ باشد چه توچک، یر هرایرش مریرمرانرده مرگرر چرارک چرارک 

عوض ترآ  یا خرنار خرنار عوض ترآ  رهن با محصوالت آیگر، آر تاراتتر ر ، ته تاال 

اید یا ارهش مباآ ه، تغییری میدهد؟ تمیّتش ترعریریرن مریرکرنرد تره ارهش بر ر رترری ایرد یرا 

 هتوچکتر،  یمد بیشتری آارآ یا تمتر

 ها، یرمایه میشوآ؟ پس چگونه مقداری اه تاالها، اه ارهش مباآ ه

 -یعنی هم و   درت یک بیش اه هرامرعره  -مستقِل اهتماعی   درت این طور ته هم و  یک

 هنایطه، خوآش را ح ظ ن هیاآتر میکند تویط تباآل با نیرنی تار هندۀ بی

شررِط  ررنری یررمرایره  ای ته هیچ چی  ه  توانایی تار ترآ  نردارآ، یرک پریرش نهوآ طبقه

 هاید

نایطه اید تره ترار  یافته، انباشته شده، بر تار هندۀ بی فقط ییطۀ تار پیشتر انجام شده، ماآید

 هانباشته شده را به یرمایه بدل میکند

ای برای تو یرد هردیرد بره  نهوآ یرمایه آر این نا عید نیسد ته تار انباشته شده هم و  نیییه

تار هنده خدمد میکنده آر این نا عید اید ته تار هنده آر خردمرد ترار انربراشرتره شرده ایرد 

 های برای ح ظ ن اهآیاآ ارهش مباآ ۀ ر  هم و  نیییه

 آار ن تار ِر م آی، چه ات ا ی میافتد؟ آر مباآ ۀ بین یرمایه
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III 

 [سرمایه چیست؟[
 

یرمایه مواآ خام اید، اب ار ن اآنات تار ن همه نوز نیایل معیشد اید ته آر ترو ریرد مرواآ 

خام هدید، اب ار ن اآنات هدید، ن نیائل معیشد هدید به خردمرد  ررفرتره مریرشرونرده ترمرام ایرن 

انرده  تار انباشتره شرده اه اا تشکیل آهندۀ یرمایه، تویط تار خیق شده اند، محصوالت تارند،

 هبه تو یِد هدید خدمد میکند، یرمایه اید  ای ته هم و  یک نیییه تار انباشته شده

 

 هاقتصاددانها اینطور میگویند

 

 هیک برآۀ ییاه چیسد؟ رآمی اه نژاآ ییاهه توصیف انل همانقدر ارهش آارآ ته آنمی

ریسری  رآِم ییاه ییاه ایده اما فقط تحد شرایط معیّنی اید ته بَرآه مریرشروآه یرک مراشریرن نرخ

مریرشروآه َترنرده شرده اه ایرن  یرمایه ریسی ایده اما فقط تحد شرایط معینّی اید ته ماشین نخ

 هنیسد، یا شکر  یمد شکر نیسد پول شرایط، همانقدر یرمایه نیسد ته طال بیوآی خوآ

آر تو ید، رآمها، فقط بر طبیعد ت ثیر نمیگذراند، بیکه بر یکدیگر همه رنها فقط بویییۀ همکراری 

به رنشی مشیص، ن تباآل متقابل فعا یتهایشا ، تو ید میکننده بمنظور تو ید تررآ ، رنرهرا نارآ 

پیوندها ن رنابط معیّنی با یکدیگر میشوند ن فرقرط برا بروآ  آر آرن  ایرن پریرونردهرا ن رنابرط 

 هیعنی تو ید به ن وز میپیوندآ -اهتماعی اید ته ت ثیرشا  بر طبیعد عمل میکند 

این رنابط اهتماعی بین تو یدتنند ا ، ن منایباتی ته رنهرا آر آرن  ر  فرعرا ریرترهرایشرا  را برا 

یکدیگر مباآ ه میکنند ن آر تِل عمِل تو ید شریک میشوند، طبعاً آر انطباا با تاراترترر نیرائرل 

اف ار هدیرد، یرالآ رتشریرن، ترل یراهمرا  آرننری ارترش  تو ید تغییر میکننده با پیدا شد  هن 

باالهبار تغییر ترآ، رنابطی ته آر متن رنها افراآ، یک ارتش را تشکیل میدهند ن هم و  یک 

ارتش عمل میکنند به شکل آیگری آر رمد، ن رابطۀ ارتشهای میتیف نسبد به یکدیگر هرم بره 

 ههمین صورت عوض شد

رنابط اهتماعِی تو ید، با ترغریریرر ن  پس ر  رنابط اهتماعیی ته افراآ آر بطن ر  تو ید میکنند،

انکشاف نیائل ماآی تو ید، نیرنهای مو ّد، تغییر میکنند ن به اَشکال آیگری آر میآینده رنابرط 

شا ، ر  چی ی را تشکیل میردهرنرد تره رنابرط اهرترمراعری، هرامرعره، ن برطرور  تو ید آر تمامید

ای با تاراتتری متمای  ن خا   ای آر مرحیۀ معینّی اه تکامل تارییی، هامعه مشیص، هامعه

هرایری اه  چرنریرن ترمرامریرد بورژنایی ، هامعه فئوآا ی، هامعهبایتانی هامعه هخوآ نامیده میشوآ

رنابط تو ید هستند ته هر تدامشا  آر عین حال نشانگر مرحیۀ خاصی اه ترکرامرل آر تراریرخ 

 هنوز بشر هستند

، یک رابطۀ تو ید یک رابطۀ تو ید بورژنایی اید ههم یک رابطۀ تو ید اهتماعی اید یرمایه

هامعه بورژناییه نیایل معیشد، اب ار ن رالت تار، مواآ خام، ته یررمرایره اه رنرهرا تشرکریرل 

اند؟ مگر اینها برای ترو ریرد  ای تو ید ن انباشته نشده مگر تحد شرایط اهتماعی آاآه شده -میشوآ 

انرد؟ ن  ای، ن آر بطن رنابط اهتماعی معیّنی به تار نریر رتراآه هدید، تحد شرایط خا  آاآه شده

می ند، ین  میشکند، بار میکشد ن  یره، ریا این آناهآه یاعد برافرترن، رشرترن، مرتره تررآ ، 

آاآ ، یاختن، تند ، ین  شکستن، ن آ ان هم و  برنه هند ری، هرمر رو  هنرد ری بره  تراش

نظر میآید؟ آرید عکس این ایده هند ی برای ان همانی شرنز میشوآ تره ایرن فرعرا ریرد بره 

پایا  بریده یر می   ذا، آر مییانه، آر رختیوا ه تار آناهآه یاعته اه یوی آیگر، ن آ ان 

هیچ معنایی همر رو  برافرترن، ریسریرد ، مرتره تررآ  ن امرثرا رهرم نردارآ، بریرکره مرعرنرایرش فرقرط 

اید ته به ان امکا  میدهد یر می   ذایی بنشیند، هایی آر مییانه آاشرتره براشرد  آررمدی تس 

ن بستری برای خوابید ه ا ر  صد ن هدف ترم ابریشم هم اه بافتن این بوآ ته به مروهروآیرترش 

 هنقصی میشد اه یک تار ر م آی خوار اآامه بدهد، نمونۀ بی هم و  ترم برگ

نریررنی  بررآه هنبوآه تار رهاآ نبوآهه تار هم همیشه تار م آی یعنی تاال نیرنی تار همیشه یک

آار نمی رنخد، همانطور ته  ان هم تارش را بره آهرقرا  نرمریر ررنشرده بررآه  تارش را به برآه

همراه با نیرنی تارش، یکباره ن تماماً به صاحبش فرنخته میشده ان تاالیی اید تره مریرتروانرد 

یرک تراالیرد، ن ری نریررنی ترار،  خروآش اه آید صاحبی به آید صاحبی آیگر بررنآه ان

تنها بریرشری اه نریررنی ترارش را  ]یرف، رعید چسبیده به همین  [ رعید هنیسد ان تاالی

می رنشده ان اه صاح  همین م آی نمیگیرآ؛ آر نا م این صاح  همین اید تره اه ان براج 

 همیگیرآ

رعید به همین تعیق آارآ، ن ثمرات ر  را به صاح  همین تحویرل مریردهرده ترار رِر رهاآ، اه 

، ١یوی آیگر، هما  خوآش را می رنشد ن رنهم تکه تکهه ان هرر رنه مرثرل رنههرای آیرگرر 

یاعد اه هند یش را حراج میکند ن به هر تس ته بیشتر میدهد مریر ررنشرد، بره  ٨٨، ٨٩، ٨١

آاره تار ر نه بره صراحربری ترعریرق  یعنی به یرمایه -صاح  مواآ خام، اب ار ن نیایل معیشد 

اش متعیق به هر تسی اید  یاعد اه هند ی رنهانه ٨٨، ٨٩، ٨١، ١آارآ نه به همینی، بیکه 

آاری را ته خروآش را بره ان فررنخرتره ایرد هرر ن رد تره  ته رنها را مییرآه تار ر یرمایه

آار هم ان را هر ن د ته منای  بداند، به محض اینکه آیگر بره  بیواهد ترک میکند، ن یرمایه

آرآش نیورآ یا به تارش نیاید بیرن  میانداهآه ن ی تار رر تره ترنرهرا مرنربرم آررمردش فررنش 

را ترک تند، مرگرر رنرکره  آار طبقۀ خریدارا  یعنی طبقه یرمایه نیرنی تار اید، نمیتواند تل

آار تعیق ندارآ بیکه مترعریرق بره طربرقرۀ   ید نهوآ خوآش را هآه باشده ان به این یا به ر  یرمایه

آار اید؛ ن برای ان پیدا ترآ  ر  تس ته مییواهد، یعنی پیدا ترآ  یرک خرریردار آر  یرمایه

 هآار بین این طبقۀ یرمایه

تریرن شررایرطری تره  تر رابطۀ یرمایه با تار م آی، اهماالً با عام  بل اه نرنآ به برریی آ یق

 هآر تعیین م آها مطرآ میشوند، رشنا میشویم

یک تاالی مشیص، یعنی نیرنی ترار ایرده مر آهرا برنرابررایرن   یمد همانطور ته آیدیم، م آ

تویط هما   وانینی ته  یمد هر هنس آیگری را تعیین میکنند، تعیین میشونده پس یرؤال ایرن 

  یمد یک تاال چطور تعیین میشوآ؟ اید،
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II 
 یک تاال را چه چی ی تعیین میکند؟  یمد

ر ابد بین خریدارا  ن فرنشند ا ، رابطۀ بین تقا ا ن عر ه، رابطۀ بین مرورآ آرخروایرد 

 هآارآ یه نهه بوآ  ن آر آیترس بوآ ه ر ابتی ته بر مبنای ر   یمد یک تاال تعیین میشوآ

هر تاال بویییۀ فرنشند اِ  میتیف عر ه میشوآه ن تی تی ید اهناس مثل هم براشرد، ر  ترس 

ته تاالی خوآ را به ارهانترین  یمد می رنشد مطمئن اید ته آیگرا  را اه مریردا  بره آر ن 

بیشترین فرنش را برای خوآش تومین میکنده فرنشند را  برنرابررایرن برا یرکردیرگرر ر رابرد ن 

مسابقه آارند، بر یر فرنش ن بر یر باهاره هر یک اه رنها مشتاا این اید ته ب رنشد، ته تا 

حد امکا  بیشتر ب رنشد، ته ا ر بشوآ، بتنهایی ب رنشد، ته آرها به رنی ترمرام فررنشرنرد را  

بیرن فررنشرنرد را   ر ابد آیگر بسته شوآه پس هر یک اه آیگری ارهانتر می رنشده آر نتیجه،

 هپایین میآنرآ آرمیگیرآ ته  یمد تاالیی ته رنها عر ه میکنند را

 یمد تراالهرای عرر ره  باعث میشوآ هم آر میگیرآ ته به نوبه خوآ، بین خریدارا  ر ابد اما

 هباال برنآ شده

نهوآ آارآ: اینها مییواهند هرر چره مرمرکرن  بین فرنشند ا  ن خریدارا  ن باألخره، ر ابتی ته

اید ارهانتر بیرند، رنها مییواهند هرچه ممکن اید  رانتر ب رنشنده نتیجۀ این ر رابرِد بریرن 

خریدارا  ن فرنشند ا ، بستگی به رنابط بین آن ارآن اهی اه ر ربرا آارآ تره پریرشرترر بره ر  

یعنی به این ته ریا ر ابد آر یپاه خریدارا  بیشتر اید یا آر یرپراه فررنشرنرد را ه  -اشاره شد 

صنعد، آن یپاه عظیم را بر  د یکدیگر به میدا  میکشد، ن هر یرک اه ایرنرهرا براه آر بریرن 

نیرنهای ص وف خوآش آر یر تشمکش ایده ر  یپاهی ته آر صر روفرش هرنر  ن آعروای 

 هتمتری هسد، بر حریف پیرنه میشوآ

فرض تنیم ته آر باهار، صد عدل پنبه نهوآ آاشته باشد ن آر هما  همرا  خرریردارانری بررای 

ه ار عدل پنبهه آر این حا د، تقا ا آه برابر عر ه ایده ر ابد بین خرریردارا ، برنرابررایرن 

خییی شدید خواهد بوآ؛ هر یک اه رنها تالش میکند یک عدل  یر بیانرآ ن آر صورت امرکرا  

هرای  همۀ صد عدل پنبه راه این مثال یک فرض یراخرترگری نریرسرده آر تراریرخ ترجرارت، آنره

انرد  آارا  آر اتحاآ با هرم ترالش تررآه ایم، موا عی ته بعوی یرمایه تمیابی پنبه را تجربه ترآه

ته نه صد عدل، بیکه تل موهوآی پنبۀ آنیا را بیرنده آر حا رتری تره فررض تررآیرم، خرریردار 

تالش میکند با پیشنهاِآ  یمِد نسبتاً باالتر برای عد های پنبه، خریداراِ  آیگر را اه میدا  به آر 

انرد،  ترین مسابقه آر بین خوآشا  افرتراآه تنده فرنشند اِ  پنبه ته میبینند نیرنهای آشمن به خشن

انرد، اه ترنرد  پرویرد  شا  تامالً مطرمرئرن شرده ن بنابراین اه به فرنش رفتِن تماِم صد عدل پنبه

همدیگر بمنظور پایین تشید   یمد پنبه، آرید آر ن تی ته حرریر رانشرا  آارنرد برر یرر براال 

برآ   یمد اه همدیگر یبقد میگیرند، حذر میکننده رنرهرا هرمر رو  یرک ترن ناحرد آر مرقرابرل 

خریدارا  میایستند، با ر بد ن ر ایتی فییسوفانه باهنانشا  را به یکدیگر  راّل  مریرکرنرنرد، ن 

ا ر ر  حِد رخِر معینی ته برای پیشنهاآهای حتی ُمصرترین خریدارا  هم نهوآ آارآ، نمیربروآ، 

 همطا بات رنها هم هیچ حد ن مرهی نمیشناخد

بنابراین ا ر عر ۀ یک تاال تمتر اه تقا ایی ته برایش هسد باشد، رنو د ر ابرتری تره بریرن 

 ه یری میشوآ انداهه

ا عمروم ترنرظریرم مریرکرنرنرد،  تاالها را عیی  حال به این میرییم ته، هما   وانین عمومیی ته  یمد

 هرا هم تنظیم میکنند  یمد نیرنی تار ، یام آ طبعاً 

م آها طبق رابطۀ بین عر ه ن تقا ا، طبق شکیی ته ر ابد بریرن خرریرداراِ  نریررنی ترار، 

آارا ، ن فرنشند اِ  نیرنی تار، تار را ، به خوآ میگریررآ،  راه ترر ری ن  راه ترنر ل  یرمایه

آر مرحردنآه ایرن  ها رعرمروم میکننده نویانات م آها متناظر اید با نویاناِت  یمِد تراالهرا عریری

نویانات،  یمد نیرنی تار تویط ه ینۀ تو ید تعیین میشوآ، تویط هماِ  تاِر الهم برای ترو ریرد 

 هنیرنی تار -این تاال 

 پس یؤال این میشوآ ته ه ینۀ تو یِد نیرنی تار چقدر اید؟

این عبارت اید اه ه ینۀ الهم برای ابقاا تار ر بمثابه یک تار ر، ن تحصیل ن تاررموهیرش 

 هبمثابه یک تار ر

بنابراین، هرچه هما  الهم برای تاررموهی تا رماآه شد  برای یک نوز تار خا ، توتراهرترر 

ترر ایرده آر ر   باشد، ه ینۀ تو یِد تار ر توچکتر، ن  یمرد نریررنی ترارش، مر آش، پرایریرن

هایی اه صنعد ته هیچ آنرۀ تاررموهیی  رنری نیسد ن هما  نهوآ هسمانی ترار رر  شاخه

تافی اید، ه ینۀ تو یدش تقریباً بطور آربسد به تاالهایی محدنآ میشوآ ته برای ح ظ ان آر 

 ریرمرد نیرایرل  برنرابررایرن، ترویرط  یمد تار ان هن عی ته  اآر به تار باشد،  رنری هستند

 هتعیین میشوآ  رنری معیشد

آاری ته هر یرنرۀ ترو ریردش، ن برر طربرق ر ،  اینجا اما یک مالحظۀ آیگر نارآ میشوآه تارخانه

 یمد محصول را محایبه میکند، ایتهالِک اب ار ن رالت تار را آر محایباتش میگنجانرده ا رر 

یک ماشین برای ان، مثالً ه ار شییین ، خرج آاشته باشد، ن عمر این ماشین پرس اه آه یرال 

ایت اآه به رخر برید، ان یاالنه صد شییین  رنی  یمد تاالهایش میکشد، به این مرنرظرور تره 

یال ماشین فریوآه را با یک ماشین نو هایگ ین تنده به همین ییاا، هر یرنرۀ  ٨١بتواند بعد اه 

تو ید نیرنی تاِر یاآه باید خرج تو یِد مثل را هم آر بر آاشته براشرد، تره بره نیریریرۀ ر ، نرژاآ 

-ترار-تار ر بتواند خوآش را تکثیر تند، ن تار راِ  نو بتوانند هرای ترار رراِ  فرریروآه ن اه

افتاآه را بگیرنده ایتهالک تار ر بنابراین، به همرا  رنشری مرحرایربره مریرشروآ تره ایرترهرالک 

 هماشین

 هه ینۀ ابقاا موهوآید ن ترکرثریرر ترار رر بنابراین، ه ینۀ تو ید نیرنی تار یاآه، میشوآ برابر

 یمد این ه ینۀ ابرقراا مروهروآیرد ن ترکرثریرر، مر آ را مریرسراهآه مر آهراِی ایرنر رنریرن ترعریریرن 

نامیده میشرونرده ایرن حردا رِل مر آ، هرمرانرنرد ترعریریرن شرد   ریرمرد تراالهرا  م آهای حدا ل شده،

اه  نروز ا عموم، تویط ه ینۀ تو ید، نه آر مورآ یک تک فررآ، بریرکره فرقرط آر مرورآ ایرن عیی

موهوآ هاندار صاآا ایده تک تک تار را ، آر نا م، میییونها تار ر، به انداهۀ تافی برای 

آر مرحردنآه  م آ تل طبقۀ تار ر رنکه بتوانند هنده بمانند ن هاآ ن ن د تنند آریافد نمیکنند؛ اما

 هنویاناتش، خوآش را با این حدا ل تطبیق میدهد

ترین  وانین حاتم آر رابطه با م آ ن  یمد هر تاالی آیگر رشنرا شردیرم، مریرتروانریرم  حال ته عام

 هتر مو وز را برریی تنیم مشیص
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اش، بره عریرد ایرن فرراِر  محکوم به نابوآی اید، تو ید چنین تاالیی، به عبارت آیگر عرر ره

یرمایه، به تاهش اآامه خواهد آاآ، تا ن تی ته با تقا ا نفق پیدا تند، ن  یمد تاال آنباره براال 

تر بگوییم، تا ن تری تره عرر رۀ تراال بره هیرر  برنآ تا به یطح ه ینۀ تو یدش برید؛ یا آرید

چرا ته  یرمرِد هراری  هیطح تقا ا افد ترآه باشد ن  یمتش اه ه ینۀ تو یدش باالتر رفته باشد

 هتر تاال همیشه اه ه ینۀ تو یدش یا باالتر اید، یا پایین

مدام مهاهرت میکند، اه حیطۀ یرک صرنرعرد بریررن  مریررنآ ترا آر   میبینیم ته چطور یرمایه

حیطۀ صنعتی آیگر مقیم شوآه  یمد باال مهراهررتری بریرش اه حرد بره آاخرل، ن  ریرمرد پرایریرن 

 همهاهرتی بیش اه حد به خارج ر  حیطه را ایجاآ میکند

اه نقطه نظر آیگر هم میتوانستیم نشا  بدهیم ته چطور نه فقط عر ه بیکه تقا ا هم برویریریرۀ 

 هه ینۀ تو ید تعیین میشوآه اما این، ما را خییی اه مو وز آنر میکرآ

اآل  آیدیم ته چطور نویانات عر ه ن تقا ا آائماً  یمد تاال را به بر شتن به یرطرح هر یرنرۀ 

تر اه هر یرنرۀ ترو ریرد ایرد؛  تو ید نامیدارنده  یمد نا عی یک تاال، ا بته، همیشه باالتر یا پایین

ن ی باال رفتن ن پایین رمد ، متقابالً همدیگر را تراه میکنند، طوری ته آر یک پریوآ معیّن اه 

رفته حسا  شرونرد، تراالهرا آر انرطربراا برا هر یرنرۀ -هم-های صنعد رنی ّهما ، ا ر ه  ن مد

 هتو یدشا  با یکدیگر مباآ ه میشونده  یمتشا  بنابراین بویییۀ ه ینه تو یدشا  تعیین میشوآ

این تعیین شدِ   یمد تویط ه ینۀ تو ید را نباید به ر  معنی ته ا تصاآآانا  مریر رهرمرنرد فرهرمریرده 

تراالهرا بررابرر ایرد برا هر یرنرۀ ترو ریرد؛ مریرگرویرنرد تره ایرن   یمِد متویط ا تصاآآانها میگویند

ایده حرتد پرهرج ن مرهی ته آر ر ، اف ایش برا تراهرش ن تراهرش برا افر ایرش   انو  یک

ایده به همین ترتی  میشد نویانرات را  راعرده ن  شانس ن تصاآف هبرا  میشوآ، به نظر رنها

 انو  آانسد، ن تعیین شدِ   یمد تویط ه ینۀ تو ید را شانس ن تصاآف، تمرا ایرنرکره برعروری 

ترر آیرده مریرشروآ تره آ ریرقراً هرمریرن  انده اما اه نر آیرک آیگر اه ا تصاآآانا  همین تار را ترآه

ترین خرابیها را با خوآ حمل میکنند، ن مانند ه   ه باعث میشرونرد  نویانات هستند ته نحشتناک

آ یقاً همین نویانات هستند ته  یمد را مرجربرور  -هامعۀ بورژنایی تا بیخ ن بُنش به  رهه آررید 

میکنند تا با ه ینۀ تو ید تطبیق پیدا تنده آر تمامیّد این حرتِد آر هم ن بر هم اید تره نرظرم ن 

پیدا میشوآه آر آنِر تامِل این هرج ن مرِج صنعتی، آر ایرن حررترد آَنرانری، ر رابرد،    اعده

 ه ویی، یک افراط را با ت ریط آیگر تراه میکند

پس میبینیم ته  یمد تاال برایتی تویط ه ینۀ تو یردش ترعریریرن مریرشروآ، امرا بره ایرن نرحرو تره 

هرایری تره  هایی ته آر ر   یمد تاال به باالتر اه ه ینۀ تو یدش صعوآ میکند، بویییۀ آنره آنره

تر اه ه ینۀ تو ید تن ل میکند، تراه میشوآ ن با عکسه ا بته ایرن آر مرورآ  آر ر   یمد به پایین

یک تک محصوِل معیِّن یک صنعد صاآا نیسد، بیکه فقط بررای ر  شراخرۀ صرنرعرده ایوراً 

 هبرای یک صاح  صنعد تکی هم صاآا نیسد، بیکه فقط برای تل طبقۀ صاحبا  صنایم

تعیین شد   یمد تویط ه ینۀ تو ید آر اصل معاآل اید با تعیین شدِ   یمد تویط همراِ  ترار 

الهم برای تو ید یک تاال، هیرا ه ینۀ تو ید تشکیرل مریرشروآ اه، انالً مرواآ خرام ن ایرترهرالک 

تار َصرف تو یدشا  شده، ن -یعنی محصوالت صنعتیی ته تعداآ معینّی رنه -اب ارها ن  یره 

بنابراین نماینده مقدار معیّنی هما  تار هستند، ن ثانیاً تاِر بالفصل، ته ر  هرم برا طرول مردترش 

فرنشند ا  آر میگیرآ، ناچی  اید یا اصالً هیچه به هما  نسبتی ته ایرن ر رابرد ترم مریرشروآ، 

ر ابد بین خریدارا  اف ایش پیدا میکنده نتیجه اف ایش تم ن بیش  ابل مرالحرظره آر  ریرمرترهرای 

 هتاالید

خو  میدانیم ته حا د عکس، ته نتیجه معکوس آارآ، بیشتر ات اا میافتده عر ۀ خییی بیشرترر 

اه تقا ا؛ ر ابد مست صالنه بین فرنشند ا ، نبوآ خرریردار؛ حرراهرهرای اهربراری تراالهرا بره 

 ها عاآه پایین  یمتهای فوا

اما تر ی ن تن ل  یمتها چه هستند؟  یمد باال ن  یمد پایین یرعرنری چره؟ یرک آانره مرایره پشرد 

میکرنیکپ ب رگ اید، ن یک برج آر مقایسه با یرک تروه تروچرکه ن ا رر  ریرمرد ترویرط 

 رابطۀ بین عر ه ن تقا ا تعیین میشوآ، رابطۀ عر ه ن تقا ا را چه چی  تعیین میکند؟

به یراغ ان ین بورژنایی ته میبینم برنیمه ان یک  حظه هم مکث نمیکند، اما مثل ایکندر تبیر 

این  ره تور متافی یکی را با شمشیر هدنل  ربش میشرکرافرده بره مرا مریرگرویرد: "ا رر ترو ریرد 

 ٨٨١پوند خرج برآاشته باشد، ن اه فررنش ایرن اهرنراس  ٨١١تاالهایی ته من می رنشم برایم 

این یوآی اید شرافتمندانه، مرنرایر  ن  -خوآتا  میدانید، طی یک یال  -پوند پول آر بیانرم 

 ٩١١پوند  یرم بیاید، این یوآ باالتری اید؛ ن ا رر  ٨٣١یا  ٨٩١معقوله ن ی ا ر آر مباآ ه 

ا عاآه ن عرظریرم ایرد"ه رنر ره تره برنرابررایرن ایرن شرهررننرد  پوند عایدم شوآ، این یک یوآ فوا

تاالهایشه ا رر آر مربراآ رۀ ایرن  ه ینۀ تو ید یوآش به تار میبرآ چیسد؟ نهنۀ ینجش بعنوا 

اهناس، تمیّتی اه اهناس آیگر آریافد تند ته تو یدشا  تمتر ه یرنره آاشرتره، ان  ررر تررآه 

ایده ا ر آر اهای اهنایش تمیّتی اه تاالهای آیگر آریافد تند ته ه ینۀ ترو ریردشرا  بریرشرترر 

ای ته ارهش مباآ ۀ اهنایش،  بوآه، ان یوآ بُرآه ایده ن ان تم ن هیاآی یوآ را طبق ر  آرهه

 هاید ه ینۀ تو ید نقطۀ ص ر ان -تر اه نقطۀ ص رش  رار  رفته، حسا  میکند  باالتر یا پایین

پس آیدیم ته چگونه رابطۀ متغیّر بین عر ه ن تقا ا  اه یب  صرعروآ ن  راه نر نِل  ریرمرترهرا 

میشوآ؛  یمد آر ر  حا د باال، ن آر این یکی پایین ایده ا ر  یمد یرک تراال بره عریرد عردم 

ای تر ی تند،  یمِد تراالی  تنایِ  تقا ا، به نحو  ابل مالحظه تکافوی عر ه، ن یا اف ایش بی

آیگری  رنرتاً باید به ر  نسبد تن ل ترآه باشد؛ هیرا مسیّم اید ته  یمِد یک تاال فقط بیاِ  

برحسِ  پوِل نسبتی اید ته تاالهای آیگر آر عوض ر  تاال آاآه مریرشرونرده ا رر بررای مرثرال 

 یمد یک ذرز پارچۀ ابریشمی اه آن شییین  به یه شییین  تر ی تند،  یمد نقره آر رابرطره 

با ابریشم تن ل ترآه اید، ن همینطور هم  یمتهای همۀ تاالهرای آیرگرر، تره  ریرمرترشرا  ثرابرد 

، آر رابطه با  یمد ابریشم پایین رمدهه تمیّد بسیار ب ر تری اه رنها را باید آاآ ترا هرمرا   مانده

ای خرواهرد  مقدار ابریشم به آید بیایده بسیار خو ، تر ِی  یمِد یک تاالی مشیص چه نتیرجره

ای اه یرمایه به آاخل این شاخۀ پررننِق صنعد رییته میشوآ، ن ایرن مرهراهررِت  آاشد؟ توآه

یرمایه به  یمرنهای ر  صنعِد پرفایده اآامه پیدا میکند، تا ن تی ته آیرگرر چریر ی بریرشرترر اه 

تر بگوییم، تا ن تی ته  یمد محصوالترش بره خراطرِر  یوآهای معمو ی بدید نیانرآ، یا آرید

 هتو ید بیش اه حد، تن ل تند ن اه ه ینۀ تو ید تمتر شوآ

تر اه ه ینۀ تو یدش تن ل تند، یرمایه اه ترو ریرِد ایرن تراال  برعکس، ا ر  یمد تاالیی به پایین

ای اه صرنرعرد تره اه رآه خرارج شرده ن برنرابررایرن  بیرن  تشیده میشوآه بج  آر مورآ شاخه
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