
  جلد سوم

  بخش اول: تبديل ارزش اضافی به سود و نرخ ارزش اضافی به نرخ سود

  فصل يکم: قيمت تمام شده و سود

سهمی از يا  (m)اضافه ارزش ، بعالوه در تهيه آن مصرف شده(v) و متغير (c) رزش هر کاال مرکب از سرمايه ثابتا

آنچه باقی  ،اگر اضافه ارزش را حذف کنيم .(c+v+m)گرديده است ه اضافکه به آن  است کار پرداخت نشده کارگران

قيمت تمام شده کاال برای سرمايه دار و قيمت است.  تمام شده کاال بهایی ماند هزينه توليد آن کاال يا به بيان ديگر م

 یاضافه ارزش ارزش چيزی متفاوت با قيمت است. بخشی از ارزش کاال دارد. اساسیهم تفاوت کاال، باواقعی توليد 

کار پرداخت نشده کارگر است. کاری که کارگر انجام جزء، هيچ هزينه ای برای سرمايه دار ندارد. اين  که توليدش است

ها تن ، خود،کارگر ،داده اما هيچ ريالی در ازای آن دريافت نکرده است. نکته کليدی آنست که در توليد سرمايه داری

خود را توليد کننده کاال می پندارد!!  مبناهمين ، برتلقی می کند يه خودسرمايه دار او را سرما جزء مولد سرمايه است،

تصور و پنداری که باژگونه سازی کامل واقعيت !! به حساب می آورد.قيمت تمام شده کاال را هم هزينه بالفعل کاال و 

 (k+m)را به فرمول جايش  (c+v+m)ارزش کاال کنيم آنگاه فرمول:  مشخص (k)اگر ما قيمت تمام شده را با است. 

  خواهد داد. 

در اين فرمول، هزينه کاال بر پايه ی توليد سرمايه داری است. خصلت نما (c+v)اصطالح قيمت تمام شده کاال با فرمول 

يا کار مصرف شده می توان  صرف کاربر اساس  را تنها اما هزينه بالفعل و واقعی کاالمحاسبه می شود،  مجرد سرمايه

بر همين مبنی قيمت تمام شده با ارزش کاال يا هزينه بالفعل توليدش کامال متفاوت است. اولی به مراتب . نمودمحاسبه 

مام شده، در عين حال، يک اصطالح صرف حسابداری نيست. جزئی از ارزش کاال است کمتر از دومی است. قيمت ت

شده  عناصر مصرفمی شود و بازخريد مستمرولد در پويه توليد تبديل که از شکل کاالئی در پويه گردش به سرمايه م

  در توليد خود را الزامی می سازد. 

. اگر بدانيم از به ما نمی دهدارزش کاال و روند ارزش افزائی سرمايه  هيچ اطالع دقيقی در بارهمقوله قيمت تمام شده 

اين دانسته ها هيچ  ليره ارزش اضافی است، 100اختصاص دارد و  c+vليره به  500ليره ارزش يک کاال،  600

اقتصاد در  ،يا اضافه ارزش موجود در کاال نمی کند. يک چيز روش است  c+v توليدکمکی در تشخيص چگونگی 

  زير دقت کنيم.  در مثالتوليد ارزش است.  پروسهسياسی قيمت تمام شده مقوله کامال کاذبی از 

ليره  500سرمايه ای به ميزان  حالساعتی يک کارگر است. در اين  10شيلينگ معادل روزانه کار  6فرض کنيم که 

آن معادل  1333,33که  استروزانه کار  1666,66نماينده  400c+100vشيلينگ) و ترکيب  10000استرلينگ (

 200ما جمعا  v+m، %100افه ارزش نماينده سرمايه متغير است. با فرض نرخ اضآن  333,33سرمايه ثابت و 

  روزانه کار برابری می کند.  666,66ليره استرلينگ خواهد بود که با 

جزء  است.گرديده تشکيل  رلينگ است از دو جزء مختلف با دو منشأ کامال متفاوتليره است 600کل ارزش محصول که 

 ليره ای 100ديد منتقل شده است. جزء متغير قبال وجود داشته و فقط ارزش آن به محصول ج ليره ای آن 400ثابت 

واحد ارزش اضافی آفريده  100 – ثانياارزش خود را بازآفرين کرده است.  – اوال روزانه کار) 666,66(معادل 

و انتقال آن به محصول جديد گرديده است.  ليره ای 400باعث و بانی حفظ يا زنده نگه داشتن جزء ثابت  – ثالثااست. 

ليره معنای دوگانه ای دارد. از يک سو  400يا قيمت واقعی و بالفعل توليد کاال يا همان  محصول ارزشجزء نخست 



شده را جبران می کند. از سوی  خرجارزش کاال است که سرمايه از درقيمت تمام شده کاال وارد می شود زيرا جزئی 

يد است. يا به اين دليل که وسائل تول گرديدهخرج که به صورت سرمايه  استجزئی از ارزش کاال ديگر فقط به اين دليل 

روزانه  666,66در مورد جزء ديگر ارزش محصول، موضوع اساسا متفاوت است.  برداشته است.هزينه مبلغ  کاال اين

ليره استرلينگ آفريده است. نيمی از اين  200که برای توليد کاال مصرف شده است، ارزش جديدی به ميزان  کاری

ليره استرلينگ به  100سرمايه متغير پيش ريخته يا بهای نيروی کار مصرف شده است، اين بخش يا اين  ارزش جديد،

ارزش محسوب می شود اما در  ،نيروی کار در پيش ريز سرمايههيچ وجه در تشکيل ارزش جديد وارد نمی گردد. 

مقطع تشکيل سرمايه به صورت ارزش ليره سرمايه متغير در  100روند توليد به مثابه ارزش آفرين عمل می کند. 

   سرمايه ارزش آفرين وارد ميدان می شود. يا زنده عمل می کند اما در حلقه توليد به شکل خود نيروی کار

ليره  200ليره ای را  400جزء ثابت  فرض کنيم برای مشاهده دقيق تر تمايز ميان دو جزء تشکيل دهنده ارزش کاال،

محصول ارزش ليره و  600c+100v=700قيمت تمام شده کاال در حالت اول زياد يا کم کنيم. با اين کار 

600c+100v+100m=800 200قيمت تمام شده کاال حالت دوم  در، خواهد بود ليرهc+100v=300 و ارزش  ليره

ا ر با فرض ثابت ماندن همه شرايط ديگر، بهای نيروی کارال . حمی گردد ليره  200c+100v+100m=400کاال

 400c+50v=450ليره و در حالت دوم  400c+150v=550قيمت تمام شده  حالت اول. درکنيم يا کم ليره افزون 50

. به بيان دقيق تر در حالت نخست ليره ثابت خواهد ماند 600اما ارزش محصول در هر دو حال همان  ،ليره خواهد شد

00c+150v+50m=6004  400و در حالت دومc+50v+150m=600 .سرمايه متغير پيش ريخته ليره خواهد بود

 ،توليد شده در شکل محصول (کارگر) بلکه ارزش جديدی که به وسيله کار ،ارزش خود را به محصول اضافه نمی کند

نيروی  بهای تغيير در مقدار مطلق سرمايه متغير تا جائی که مبين تغيير در مبنا همين. برجايگزين آن ارزش می گردد

. به اين دليل که در مقدار ارزش جديدی که توسط نيروی کار پديد نمی آوردکار است هيچ تغييری در ارزش مطلق کاال 

ده است توليد ش تازه محصول آفريده شده هيچ تغييری پديد نيامده است. به بيان ديگر اين فقط رابطه کمی ميان دو جزء

می نمايد. توليد سرمايه داری در تمايز با شدن ديگری را جبران  کمتر گردد. زيادتر شدن يک جزء،که دچار تغيير می 

. سرمايه دار، کار کارگر کندالقاء می  کارگر ارزش کل کار را شکلهای توليدی پيش از خود، بهای نيروی کار تمامی

به طور ساعته خريداری می کند. در قبال خريد اين نيرو  8رش را مثال برای يک روزانه کار را نمی خرد، نيروی کا

دالری نيست که عمل می کند. شخص کارگر است  120دالر می پردازد. اما در پروسه توليد اين دستمزد  120مثال 

دالر  120رابر يا چند ده برابر ساعت می آفريند ممکن است چندين ب 8که وارد ميدان می شود. ارزشی که او در اين 

دالر را می بينيم اما ارزش محصول توليد  120باشد. در قيمت تمام شده توليد، فقط سرمايه ثابت مصرف شده بعالوه 

  تمامی ارزش تازه توليد شده است. شده توسط کارگر سرمايه ثابت به کار رفته بعالوه 

قيمت تمام شده بحث شد. به بررسی جزء دوم آن يا ارزش اضافی تا اينجا فقط در باره يک جزء از ارزش کاال يا 

 فقط از تغيير مقدار ارزشی سرمايه متغير است.در توليد کاال زء، ارزشی اضافه بر سرمايه مصرف شده بپردازيم. اين ج

ارزش اضافه شده ای برای  ،يا از زايش و رويش درونی آن در کمانه توليد ناشی می شود، اما پس از پايان روند توليد

داشته ايم و را  400c+100vای مرکب از ليره  500مثال پيش از توليد، سرمايه است.  c+vصرف شده مکل سرمايه 

ماجرا اما به  دست يافته ايم. 400c+100v+100mليره مرکب از  600به محصولی با ارزش در انتهای روند توليد 

فقط ارزشی اضافه شده به سرمايه وارد در پروسه توليد کاال هم نيست. ارزشی  اضافه ارزش همين جا هم ختم نمی شود.

جديد و اضافی برای کل سرمايه حاضر در روند توليد، حتی سرمايه مصرف نشده در توليد محصول تازه هم هست. به 

وليد، ت خيل در پروسهقيمت تمام شده کاال نمی باشد، ارزشی است که بر کل سرمايه دبر بيان ديگر فقط ارزشی اضافه 



هزار دالر آن  700يک ميليون دالر را در نظر گيريم که از جمله جزء استوار آن افزون شده است. سرمايه ای به مبلغ 

 استهالکهزار دالر هم دستمزد کارگران شده است.  50هزار دالر جزء گردان سرمايه ثابت،  250جزء استوار، 

ارزش محصول توليد شده طی يک  .است %700نرخ اضافه ارزش نيز  ر دالر،هزا10در دوره واگرد  سرمايه استوار

با اينکه در روند توليد حاضر بوده هزار دالر  690هزار دالر است. از سرمايه استوار هم  660بالغ بر  دوره واگرد

 ع کنيم ارزشی به ميزاناست اما وارد پروسه توليد کاال نشده و ارزشش به طور کامل باقی است. اگر اين دو را با هم جم

يک ميليون و سيصد و پنجاه هزار دالر در پايان دوره واگرد در اختيار داريم، از اين رقم يک ميليون دالر کل سرمايه 

هزار دالر  350هزار دالر ديگر اضافه ارزش توليد شده می باشد.  350ثابت و متغيری است که پيش ريز شده و 

منشأ اين ارزش صرفا جزء متغير سرمايه است اما سرمايه دار  افزون گرديده است. ارزش که به کل يک ميليون دالر

آن را ناشی از کل سرمايه خود می بيند!!. آنچه در بينش او بی معنا است تفاوت ميان اجزاء ثابت و متغير سرمايه و تنها 

  ر پيشين است. هزار دالر بر يک ميليون دال 350اضافه شدن  ،جهان معناها استچيزی که برايش 

عنوان سود کسب می کند. سرمايه ارزشی  ،اضافه ارزش با وارونه بينی و قلب ماهيت سازی در توليد سرمايه داری

 pبايد سرمايه پيش ريز کرد. اگر سود را با  رزشی است که برای به دست آوردنشاست که سود می زايد و سود ا

نماينده کل  w(حرف  می سپارد. w=k+pجای خود را به فرمول  w=c+v+m=k+mمشخص سازيم. آنگاه فرمول 

نقش سرمايه ثابت و  د!!کب از قيمت تمام شده و سود می شوبه بيان ديگر ارزش محصول مر ارزش محصول است)

بافی  و وارونه ، دروغجعل، تحميق ان زنجيروارآتشفش د!! سرمايه متغير دستمزد القاء می شود.گردمتغير يک کاسه می 

 است. اينکمتر است. قيمت تمام شده هميشه از ارزش کاال شده بنا  ه داری بر گسلهای درحال انفجارشسرماينظام که 

ممکن نيست، ولو . چيزی که در توليد سرمايه داری گردددو فقط زمانی مساوی می شوند که اضافه ارزش معادل صفر 

يمت تمام اگر ققيمت تمام شده يا حتی پائين تر تنزل کند.  قيمت فروش کاالها می تواند به سطح ،که تحت شرايط ويژه

شده را از ارزش کاال کسر کنيم آنچه می ماند سود است. سود همان اضافه ارزشی است که توسط کارگر توليد و در 

زان ميارزش کاال موجود است. سرمايه دار می تواند کاال را پائين تر از ارزش آن بفروشد و در عين حال سود برد. 

ارزش کاال  اگرسود او در اين صورت اضافه ارزش موجود در فاصله ميان قيمت تمام شده تا ارزش کاال خواهد بود. 

سرمايه دار می تواند  دالر اضافه ارزش است. 500حامل دالر است. اين کاال  300دالر و قيمت تمام شده اش  800

هر چه زش را زير نام سود نصيب خود کند. اضافه ار از همه اين حاالت سهمیدالر بفروشد و در  799تا  301از 

ارزش آن دورتر باشد، حجم بيشتری از اضافه ارزش را به چنگ می  ازبه بهای تمام شده کاال نزديکتر و قيمت فروش 

 تسرمايه داری که اقتصاد سياسی آن را نفهميده و عامل تعيين کننده قيم رقابتآورد و سود بيشتری می برد. شالوده 

توليدی و نرخ عمومی سود است در همين جا، در تفاوت ميان قيمت تمام شده و ارزش کاال قرار دارد. در اين واقعيت 

 اقتصاددان و نماينده فکری سرمايه،، سرمايه دارآن فروخت و در عين حال سود برد. که می توان کاال را پائين از ارزش 

ی م سرچشمه اين اضافه ارزش يا سود، معکوسکامال بلکه  آن،ه بستر تحقق اضافه ارزش نهفته در را نکاال فروش 

ن آ و مصرف کنندگانسود از مخارج توليد بيرون نمی آيد، از گردش می رويد «بر اين باور است که » تورنس«!! بيند

، »متولد نمی شود داد و ستدنباشد در اگر سود پيش از مبادله موجود « :جواب می دهد »رامزی»!! «را می پردازند

ت، اس کاالقيمت تمام شده مبنای حقيقی ارزش : «گويد میمی آميزد و  درمسأله را با شارالتانيزم تئوريک » پرودن«

د، بهای تمام شده برابر شوقيمت فروش با  باالتر از ارزشش به دست می آيد و اگراضافه ارزش از فروش کاال با قيمت 

 »بانک خلقی«تمام شده آنها شالوده  بهایهمين تحويل ارزش کاالها به  »!!ا به ارزش خود فروخته می شوندآنگاه کااله

 االها بر مبنای قيمت تمام شدهک فروشکه گويا اگر قيمت  است فاحش توهماو دچار اين . پرودن است »سوسياليسم«و 



!!. ندفروش رفته اآنها يعنی قيمت وسائل توليد مصرف شده بعالوه دستمزد تعيين گردد، آنگاه همه کاالها به ارزش خود 

حتی اگر بهای نيروی کار، روزانه کار، نرخ استثمار واحد باشد، واقعيت به يقين ضد انگاره بافی های پرودن است. 

ساس درجات متفاوت ترکيب ارگانيک سرمايه ها، متفاوت خواهد بازهم اضافه ارزش موجود در کاالهای مختلف بر ا

  بود.

 نرخ سود:  فصل دوم

رمايه نيروی کار زنده را د که سحاصل می شوارزش اضافی فقط وقتی  اضافه ارزش است. توليدتوليد سرمايه داری، 

ط و مواد خام، به بيان ديگر شراي کار زنده محتاج پيش ريز وسائل کار، ماشين آالت سرمايه برای استثماريرد. به کار گ

توليد است. سرمايه دار فقط به اين دليل سرمايه دار است که متصدی روند استثمار نيروی کار، صاحب کارگر و مالک 

، ثابت و متغير بودن سرمايه يا نرخ اضافه ارزش بی معنی است . آنچه برای سرمايه دارمی باشدشرايط توليد و کار 

و چند درصد سود برده است.  می انديشد که چه مقدار سرمايه پيش ريز کردهرا می شناسد، به اين است. او فقط سود 

ارزشی که در کاال جايگزين می شود برابر با زمان کاری است که در توليد آن مصرف شده است. اين کار مرکب از 

 ئیکاال برای سرمايه دار فقط آن جزجزء پرداخت شده (مزد کارگر) و جزء پرداخت نشده (ارزش اضافی) است. مخارج 

نمی پردازد. او اضافه ارزش پرداخت نموده است. در قبال اضافه ارزش هيچ ريالی پول از ارزش است که او برايش 

اينکه ارزش اضافی از کدام جزء سرمايه روئيده، به هيچ وجه مشغله می پندارد،  ل را نتيجه پيش ريز کل سرمايهحاص

و در سوی ديگر به ميزان ارزش اضافی و نسبت آن با سرمايه  نگاه می کندکل سرمايه را  یوذهنش نيست. در يک س

 Cحساب و کتاب می کند.  m/Cپيش ريخته چشم می دوزد. سرمايه دار اين نسبت را نرخ سود می نامد و با فرمول 

ست و الجرم فرمول نرخ سود ا c+v در واقع مرکب از Cسودی است که توليد شده است.  mبرای او تمامی سرمايه و 

د برای به واگر نرخ اضافه ارزش از تقسيم اضافه ارزش ها به سرمايه متغير حاصل می شخواهد بود.  m/(c+v)نيز 

  دست آوردن نرخ سود بايد همان اضافه ارزش را به کل سرمايه پيش ريخته اعم از متغير يا ثابت تقسيم کنيم. 

 همين اضافه ارزشاما  استروند بالواسطه توليد فقط اضافه ارزش  سرچشمه زايای مکررا تصريح کرده ايم کهاين را 

مشتری از  ربودنبرای  فروش کاالها، رقابت سرمايه ها ران است که به سامان می رسد. جائی که محلَدوَ در پويه 

عمومی به عنوان پايه  ظهور نرخ سود ی و، تشکيل قيمت توليدربودنکاهش قيمت برای اين همديگر، استفاده از اهرم 

عين حال خود به فروش رسند و در ست که کاالها چه بسا پائين تر از ارزش در اينجا ا توزيع اضافه ارزش ها است.

ر روند دکه قيمت کل کاالها نمی تواند ريالی از ارزش کل آنها افزون يا کمتر باشد. . اين سود برند. يک چيز روش است

در برهه زمانی  ،ار زمان کار قرار می گيرد و الجرم حجم اضافه ارزش قادر به تحققزمان گردش نيز کن ،َدَوران

محدودتر می گردد. زمان دوران و کار در مسير خود با همديگر تالقی می کنند و همين امر اين انگاره غلط يا  ،معين

شکل اوليه ای که در آن سرمايه و !! باژگون را القاء می نمايد که گويا هر دو موجد يا تعيين کننده اضافه ارزش هستند

مقابل هم قرار می گيرند، توسط مناسباتی که ظاهرا متمايز و مستقل از آن هستند محاصره و مسخ می شود. کار مزدی 

اضافه ارزش که سوای کار پرداخت نشده کارگر هيچ چيز ديگر نيست، با حالتی وارونه و دروغين لباس سود ناشی از 

  ئی و چگونگی آن را بررسی کنيم.چراپوشد. می را کل سرمايه 

مستمرا وارد از روند عام توليد و سامان پذيری سرمايه است. لحظه ای که  معينیروند بی واسطه توليد، لحظه  – 1

 سرچشمه واقعیکه  وضعيتیرا در خود می پذيرد و با آن تالقی می کند.  َدَورانروند گردش می شود يا بالعکس روند 

  از دسترس نگاه و فکر دور می گرداند. تا حد زيادی رداخت نشده رايا کار پ اضافه ارزش



 الت ليستآبهای نيروی کار نيز در کنار ساير مخارج مانند هزينه مواد خام و استهالک ماشين  ،درمحاسبه هزينه ها – 2

. پرداخت بهای نيروی کندمی شود. در همين راستا کار پرداخت نشده شکل جعلی صرفه جوئی در هزينه ها احراز می 

پويه تشکيل نرخ سود، اضافه ارزش را لباس سود بر تن کار به صورت دستمزد اين باژگونگی را ژرف تر می سازد. 

به صورت نيروی بارآور سرمايه ظاهر می شود. ارزش کار  نيروهای بارآور ذهنی کار (کارگر)می نمايد، مجموع 

متجسم می گردد. کارگر به مثابه نيروی  ه تسلط دارد در شخص سرمايه دارده بر کار زندگذشته که در شکل کار مر

 ی کشد.م و نقاب شيئی بر چهره بودن خود را پنهانرابطه اجتماعی سرمايه،  يد.آکار شيئيت يافته، به منزله کاال در می 

ا همه چيز رمزآميز است در اينج است. ها بمب جعل، قلب ماهيت، وارونه سازی و مسخ واقعيت مناسبات سرمايه داری

دائی کارگر از کار و محصول ج در خدمت پنهان سازی منشأ واقعی اضافه ارزش يا سود، استتارو تمامی رمزآميزی ها 

  است. اوتوليد، کار و زندگی  تعيين سرنوشت از کارگرساقط بودن کارش و انکار 

د تا بر تفاوت ميان نرخ سود و نرخ اضافه ارزش در اقتصاد سياسی، بسيار مذبوحانه می کوشن ريکاردو و همقطارانش

خط کشند و قوانين اولی را جايگزين قوانين دومی سازند. کوششی گمراه کننده و عبث که بنای خود را بر جعل واقعيت 

نسبت ميان اضافه ارزش به کل سرمايه پيش ريز شده و الجرم حوزه تمرکز شعور و  m/Cپی می ريزد. نرخ سود 

در حالی که نرخ اضافه ارزش نشان دهنده ميزان فشار و ابعاد استثمار کارگر، نسبت کار ادراک سرمايه دار است. 

 برای آگاهی اوطبقاتی  به روی واکاوی خودجوشدريچه ای  و در همين راستاپرداخت شده وی به کار پرداخت نشده اش 

نرخ سود منشأ توليد سود يا اضافه ارزش را مخدوش و استتار می کند. چنين سرمايه می باشد.  بشرستيزیاز درندگی و 

القاء می نمايد که سود مابه التفاوت فروش و قيمت تمام شده است!! حاصل پويه گردش سرمايه است!!، مولود ارزان تر 

ل مسخ شده ای از اضافه ارزش سود شک يا اعجاز قدرت انديشه و تدبير سرمايه دار است!! خريدن و گرانتر فروختن!!

و اسم رمزی برای مرموز ساختن سرچشمه آن است. سود همان اضافه ارزش، همان کار پرداخت نشده کارگر است، 

انسان دور و به کل سرمايه،  از درون پويه توليد می زايد، سرمايه و اقتصاد سياسی منشأ واقعی آن را از دسترس شعور

  به هر دو حوزه توليد و گردش سرمايه منسوب می سازد!!

  

  رابطه ميان نرخ اضافه ارزش و نرخ سود: فصل سوم

کل اضافه ارزش با کل سود سرمايه دار برابر است. به بيان ديگر از دو نکته کامال اساسی چشم که  آنستفرض ما فعال 

آنکه ارزش اضافی  – 2اينکه اضافه ارزش به بهره مالکانه، بهره زمين، ماليات ها و... تقسيم می شود.  –1می پوشيم. 

توليد شده در چرخه توليد، غالب اوقات با مقدار اضافه ارزشی که بر پايه نرخ سود عمومی نصيب سرمايه دار شده است 

طه نرخ سود و نرخ ارزش اضافی می پردازيم. قبال گفته تفاوت بارز دارد. با چشم پوشی از اين دو نکته به بررسی راب

در اينجا  C فراموش نکنيم که مشخص می سازيم. m/Cو نرخ سود را با فرمول  m/vبا شد که نرخ اضافه ارزش را 

می باشد. بر همين مبنی فرمول  c+vفقط سرمايه ثابت نيست بلکه حاصل جمع هر دو بخش ثابت و متغير سرمايه يعنی 

نرخ از  و گريزناپذير هميشه نرخ سود هم بيان کنيم. فرمولی که بانگ می زند m/c+vرا می توانيم به صورت اخير 

که کل سرمايه در بخش متغير آن، دردستمزد خالصه شود!! و برای وسائل کار، مگر اينکوچکتر است.  اضافه ارزش

. فرضی که اساسا موهوم، بی معنی پيش ريز نگردد ردشی هيچ ريالیخام يا کال سرمايه ثابت اعم از استوار يا گ مواد

  داد. نکته ديگر را نيز از پيش تذکر در اين بررسی بايد چند و غيرممکن است. 

  .ارزش پول را همه جا ثابت فرض می کنيم اول:



  خواهد بود. p'=m'v/Cمشخص می کنيم و در نتيجه فرمول آن  'pنرخ سود را با  دوم:

رمول فبه بيان ديگر و از تأثير دوره های متوالی آن بر نرخ سود چشم می پوشيم.  آريم نظر میواگرد را ساالنه در سوم:

  را تنها برای يک واگرد در سال منظور می کنيم.  p'=m'v/C  نرخ سود

ر می گيريم. در نظ m'nبه صورت ساالنه و الجرم  نمايش می دهيم و آن را هم 'm را با نرخ اضافه ارزش چهارم:

  شمار واگردهای ساالنه سرمايه متغير را مشخص می کند.  nفرمولی که در آن 

يرا ز چشم می پوشيم.دارد اما در اين واکاوی از محاسبه تأثيرش  فاحش بارآوری کار، بر نرخ اضافه ارزش تأثير :پنجم

  فرض ما آنست که کاالها تحت شرائط عادی اجتماعی توليد شده اند و مطابق ارزش خود به فروش می رسند. 

در باره اين مسائل پيش تر در طول روزانه کار، شدت آهنگ کار و ميزان دستمزد را ثابت به حساب می آوريم.  :ششم

ی کنيم که تأثير دستمزد بر مقدار و نرخ اضافه ارزش جلد اول به تفصيل صحبت شده است. در اينجا فقط يادآوری م

عکس تأثير طول روزانه کار و شدت آهنگ کار است. ترقی اولی باعث کاهش اضافه ارزش اما افزايش دومی و سومی 

 ويهپويژه ميان سرمايه متغير با  ی که به نوبه خود رابطه ارگانيکتأثيراتموجب باالرفتن مقدار ارزش اضافی می گردد. 

 هرچه عظيم تر گوشزد می کند.سرمايه کل در يک سو و تفاوت ماهوی سرمايه متغير با ثابت را ارزش افزائی 

سرمايه ثابت هيچ نقشی در ارزش آفرينی ندارد، برهمين مبنی همان گونه که هميشه و همه جا تصريح کرده ايم  :هفتم

ه ارزش آفرينی و نرخ سود برمی گردد، کامال بی تفاوت تا جائی که ب ،است اگر مثال ارزش آن معادل يک ميليون دالر

 2000تن  هراز قرار  تن آهن 500يا  دالر 1000به قيمت هر تن  ،آهن تن 1000بهای ارزش مذکور  خواهد بود که

در مورد سرمايه متغير وضع اساسا متفاوت است. در اينجا آنچه حائز اهميت است. ارزش اين جزء سرمايه  دالر باشد.

که کار مذکور چه ميزان ارزش جديد، اضافه بر ارزش  آن استار متبلور در آن نيست، بلکه همه اهميت ماجرا در و ک

سرمايه خود اين جزء کار اجتماعا الزم نهفته در  صرف جبران چه مقدار از ارزش های جديد توليد شده،خود می آفريند، 

و چه مقدار آن کار اضافی يا اضافه ارزش سرمايه دار می گردد. نياز به گفتن  می شوديا بهای نيروی کار  )متغير(

ت نشده کارگر افزون تر خواهد بود. کار پرداخ نيست که هر چه اولی يا کار الزم کمتر باشد به همان اندازه دومی يا

با تغيير ارزش عوامل  ف،را در حالت های مختل p'=m'v/Cمعادله نرخ سود  بيائيم نکات همه اينبا نظرداشت  حال

 تغييرات ناظر براين واکاوی می تواند  مورد بررسی قرار دهيم. ،و تأثير هر کدام از حاالت بر نرخ سود آنمتشکله 

  گيرد.  انجامدر مورد سرمايه های مختلف  يا اينکهو  باشدمتوالی در شرائط عمل سرمايه واحد 

  

A - m'  ثابت وv/C متغير     

  در اين رابطه:     

  تقسيم می نمائيم.  v/Cو  'm جداگانه را به دو جزء m'vCمضروب  – 1

  .تلقی می کنيم آنمتغير  کل سرمايه و جزءنماينده اقالم تغيير يافته را  v1 و C1 اعداد – 2

  خواهد بود. p'1=m'v1/C1و  p'=m'v/Cاز:  فاوت در دو شرائط مختلف عبارتنرخ سودهای مت بر اين مبنی – 3

  حساب کنيم v1/v= e را به شکل v1و  v سپس و C1/C = Eبه صورت را  C1و  C نسبت های ميان – 4

 به دست آورده ايم، در معادله باال قرار دهيم به معادله: v1و  C1و  p'1اين نسبت ها يا مقاديری را که برای اگر  –5

p'1=m'ev/EC  .خواهيم رسيد  



را  p'1=m'ev/ECو  p'=m'v/C نرخ سود مربوط به دو شرايط متمايز ارزش افزائی سرمايه يعنی: دو معادله –6

   با هم قرار دهيم.در رابطه   p'/p'1 = m'v/C : m'v1/C1به صورت 

7– C  وC1  فرض کنيم، کسر را هم ساده نمائيم، خواهيم داشت  100 کدام هرراv/100=v/C  وv1/100=v1/C1 

دو سرمايه برابر در دو حوزه که  می گويدادله می رسيم. مع p'/p'1 = v/v1به معادله مخرج ها را حذف کنيم، سپس 

نرخ  نسبتاگر همه اقالم و مقاديرشان بر حسب درصد بيان گردد، ، های برابر نرخ اضافه ارزش متفاوت پيش ريز، با

چرا؟ زيرا سود همان اضافه ارزش است و سرچشمه آن، سوای  .می شودنسبت اجزاء متغير آنها  عينهم  سودهايشان

به خاطر را داده ها  نکات يااين  تمامیباز هم جزء متغير سرمايه و کار پرداخت نشده کارگر هيچ چيز ديگر نيست. 

رزش غيير ا، با تمختلف پيش ريز سرمايه مواردها يا  گام به گام معادله نرخ سود در حالت بررسیادامه  و آماده بسپاريم

     تغييرات بر روی ميزان نرخ سود شويم.تأثير هر کدام اين عوامل متشکله معادله و 

  در اين حالت: ثابت است. Cو  'm متغير، اما vمقدار  اول:

  c یدر صورتی می تواند ثابت ماند که جزء ديگرش يعن (C)دچار کاهش شود، کل سرمايه  vسرمايه متغير اگر  -1

 80فرض کنيم که  100را  Cعکس آن نيز دقيقا صادق است. ، به همان ميزان، افزايش يابد. سرمايهبخش ثابت يا 

   گردد. 70يا  شود 90بايد  c  افزايش يابد، 30تنزل يا به  10به  vاگر است.  vواحد مابقی  20و  cواحدش 

با  .خواهد کردسرمايه متغير دچار تغيير شود، حجم اضافه ارزش هم تغيير  ثابت ماند و 'mاگر نرخ اضافه ارزش  - 2

به  vحکايت از تغيير  تبديل می شود که p'1=m'v1/C1 هم به معادله دوم، p'=m'v/C اولمعادله  ،vتغيير مقدار 

v1 و نرخ سود p' به p'1  نرخ سود جديد از طريق تناسب دارد .p'/p'1 = m'v/C : m'v1/C1=v/v1  به دست

اين بدان معنی است که اگر نرخ اضافه ارزش و حجم کل سرمايه تغيير نکند، نسبت نرخ اوليه سود به نرخ سود  می ايد.

حاصل از تغيير سرمايه متغير مانند نسبت سرمايه متغير اوليه به به شکل تغيير يافته آن است. اگر داده ها را در نظر 

 متفاوت پيش ريز خواهيم بود. لت حا گيريم شاهد تغييرات زير در دو

1 – 15000 C = 12000 c +3000 v + 3000 m 

2 – 15000 C = 13000 c +2000 v + 2000 m   

، در حالت دوم کمی %20نرخ سود در حالت اول  .است %100برابر با  'mو  15000مساوی   Cدر هر دو حالت 

  واحدی دوم منطبق می باشد. 2000ه واحدی اول ب 3000و نسبت آنها به هم با نسبت سرمايه متغير  %13بيش از 

 را در نظر آريم. 100c+20v+10mبا ترکيب  120سرمايه ای به ميزان  يابد.سرمايه متغير می تواند افزايش  - 3

، افزايش می يابد 30به  20سرمايه متغير از  .است %8بيش از  نرخ سودشالجرم  و %50نرخ اضافه ارزش آن 

. می رسد 15به  10از د. ميزان اضافه ارزش با همان نرخ استثمار پيشين کنتنزل می  90به  100سرمايه ثابت از 

سرمايه متغير می تواند از عوامل  افزايشمی دهد.  90c+30v+15mجای خود را به  100c+20v+10m فرمول

وزانه کار يا شدت آهنگ کار ناشی گردد، در وهله مزدها، نرخ استثمار، ر افزايششمار کارگران،  افزايشمختلفی مانند 

سوای تعداد کارگران همه عوامل ديگر ثابت مانده اند. در اين صورت ترقی نخست فرض را بر اين می گذاريم که 

متضمن اين معنی است که شمار کارگران يک و نيم برابر شده است. تغييری که افزايش  30به  20سرمايه متغير از 

تعداد کارگران افزايش يافته اما ميزان سرمايه ثابت از را به دنبال آورده است. در اينجا   45به  30از ارزش محصول 

شاهد حالتی هستيم که بارآوری کار کاهش يافته و همزمان حجم سرمايه ثابت هم  در واقعتنزل کرده است.  90به  100

اما در مورد  ،های سرمايه داری يک استثناء استهش شده است. آيا چنين چيزی ممکن است؟ در فاصله مرزدچار کا

ت حال فرض ثابقلمروهای کشاورزی و صنايع استخراجی شگفت آور نيست. ايه مجزا در دو کشور مختلف يا دردو سرم



را نتيجه باالرفتن يک و نيم درصدی مزدها بينيم. در  30به  20ماندن دستمزد را کنار نهيم و افزايش سرمايه متغير از 

واحد ارزش  30 کل توليد نشده و یارزش محصول به اندازه گذشته است. اضافه ارزشبا فرض روزانه کار ثابت، ا اينج

باقی ماند.  %50نرخ اضافه ارزش بود که  بنا اينيک نکته را فراموش نکنيم،  می شود،صرف بازتوليد سرمايه متغير 

را  90c+30v+15mو فرمول پيشين شکل  يابد فزونیساعت  15به  10است که روزانه کار از مقدور وقتی اين امر

تری را تبديل به محصول و فقط مواد خام افزون کنند کارگر با همان ماشين آالت کار 20 همان به بيان ديگراحراز نمايد. 

بر نرخهای سود و رابطه  شرايط حاکم اماآنچه در باال گفتيم معکوس می گردد،  يابد. اگر سرمايه متغير کاهش نمايند

  باقی می ماند.تغيير  متقابل آنها بدون

 ، تغيير می کند. vمتناسب با تغيير  C، می شود دچار تغيير vثابت،  'm دوم:

به جای آنکه دقيقا  c ها است. سرمايه ثابتعامل و وضعيت پيش، فقط در اندازه و درجه نوسان تفاوت ميان اين حالت 

گردد، بدون تغيير باقی می ماند. سرمايه  افزايش يا کاهش سرمايه متغير، دچار کاهش يا افزايشو به صورت معکوس با 

متغير با گسترش روزافزون سرمايه داری و صنعت بزرگ فقط جزء نسبتا کوچکی از کل سرمايه است. بر همين اساس 

جا ر باشد نسبتا کوچک خواهد بود. در اينافزايش و کاهش سرمايه کل نيز تا جائی که ناشی از تغيير ميزان سرمايه متغي

حجم اضافه ارزش معادل  .را در نظر گيريم %50افه ارزش و نرخ اض v 20و  c 100با ترکيب  120هم سرمايه کل 

کل سرمايه  افزايش می يابد. 30به  20است. حال سرمايه متغير از   %8=10/120کمی بيش از  'p و نرخ سود 10

C گرددمی  130 بالغ بر. c  می رسد. نرخ اضافه ارزش  15است. ميزان اضافه ارزش به  100يا سرمايه ثابت همان

  می شود.  %11,5برابر با  'pاست و نرخ سود  %50همچنان 

  .متغيرند C  و الجرم cثابت هستند،  vو  'm سوم:

می سپارد که اگر آنها را  p'1=m'v/C1، جای خود را به معادله دوم p'=m'v/C در اين شرايط معادله اوليه نرخ سود

 می رسيم. p'1/p'=C/C1را ساده کنيم به معادله  قرار دهيم و سپس کسر p'/p'1 = m'v/C : m'v/C1 تناسب در

معنای ساده معادله اين است که با ثابت ماندن سرمايه متغير و نرخ اضافه ارزش، افزايش يا کاهش نرخ سود به نسبت 

می تواند از تغيير در ترکيب مواد متشکله  cو جزء ثابت آن انجام می گيرد. تغيير عکس کاهش يا افزايش کل سرمايه 

و از اين طريق باال رفتن ترکيب ارگانيک سرمايه باشد.  Cان ناشی شود و می تواند نتيجه تغيير ترکيب فنی سرمايه کل 

حجم بزرگ تری ازمواد خام، قطعات در حالت اخير افزايش بارآوری کار است که باعث می گردد، سرمايه متغير کمتر، 

يدکی، وسائل نيم ساخته و ماشين االت را به کار اندازد و محصول بيشتری توليد نمايد. صرفه جوئی در سرمايه ثابت 

  هم از لحاظ باال بردن نرخ سود و هم به دليل آزاد ساختن سرمايه مورد توجه و استقبال سرمايه داران است. 

  يرند. همگی متغ Cو  v ،cثابت و  'm چهارم:

  يابد.  نرخ سود تنزل می شوداز سرمايه متغير  سرمايه کل بيش نسبت رشد باشد که طوریاگر افزايش سرمايه ثابت  -1

  برابر باشد. (E)با نسبت رشد سرمايه ثابت  (e)نرخ سود وقتی بی تغيير باقی می ماند که نسبت رشد سرمايه متغير  -2

د، به بيان ديگر نسبت رشد سرمايه متغير از نسبت رشد سرمايه کل بزرگتر شود، نرخ سود باش Eبزرگتر از  eاگر  -3

  افزايش پيدا می کند.

B - m' متغير می شود  

های مختلف در سوی ديگر، مستقل از  اضافه ارزش نرخ سودهای متفاوت در يک سوی و نرخ تعيين رابطه ميان برای

را به  'p'1= m'1/m' * v1/v * C/C1 * pمی توان فرمول  (v/C)ثابت يا متغير بودن ترکيب ارگانيک سرمايه 



 فرمول اين هستند.   p', m', v, C نماينده ارزشهای تغييريافته p'1, m'1, v1, C1به خاطر داشته باشيم که . کار گرفت

و سپس محاسبه نسبت ميان  (p'1=m'1 * v1/C1)آن  دوم معادلهبه  (p'=m' * v/C)وليه نرخ سود ا معادلهاز تبديل 

 80c+20vو با ترکيب  100سرمايه ای به ميزان کارکرد فرمول را با مثالی توضيح دهيم. آنها حاصل گرديده است. 

حال داده ها را  .است %20 شو نرخ سود 20، ميزان اضافه ارزش %100را به نظر آريم که نرخ اضافه ارزش آن 

 .است %400، نرخ اضافه ارزش 160، حجم اضافه ارزش 240c+40v، ترکيب آن 280تغيير دهيم. کل سرمايه 

است که اگر محاسبه کنيم   p'1 = 400% / 100% * 40 / 20 * 100 / 280 * 20%طابق فرمول باالنرخ سود م

و  %400حالت نخست به نرخ اضافه ارزش  %20و نرخ سود  %100بالغ می شود. نرخ اضافه ارزشی  %57به 

برابر افزايش يافته است.  3برابر شده است و دومی کمتر از  4در حالت دوم تغيير يافته است. اولی  %57نرخ سود 

  يم.به بررسی موارد مختلف اين شرايط پرداز

1- m'  متغير وv/C .ثابت است  

اگر ترکيب ارگانيک دو سرمايه برابر باشد، نسبت نرخ سودهای آنها با هم مثل نسبت نرخ اضافه ارزشهای آنها است. 

بر همين اساس سرمايه های دارای ترکيب برابر  نسبت ميان آنها اهميت دارد. که Cو  vمقادير مختلف نه  v/Cدر کسر 

 100دارای نسبت های مساوی ميان نرخ اضافه ارزش و نرخ سود می باشند. سرمايه کل  Cو  vبا هر مقدار مطلق  

بال دور درصد به دن 20سود و نرخ  %100، نرخ اضافه ارزش 20متغير، اضافه ارزش  20ثابت،  80با ترکيب 

، نرخ اضافه ارزش 20، اضافه ارزش (160c+40v) سرمايه کل 200واگرد را با داده های:  اول پيش ريز، دور دوم

مشاهده می کنيم که ترکيب سرمايه در هر دو دوره ارزش افزائی عين هم  .به پايان می رساند %10و نرخ سود  50%

  به يک است. 2. در همين راستا نسبت ميان نرخ اضافه ارزش و نرخ سود نيز در هر دو دوره می باشد

  در هر دو دور منطبق باشد نسبت نرخهای سود مانند نسبت حجم اضافه ارزش ها خواهد بود. مانند: Cو  vاگر مقادير 

1- 80c+20v+20m                         m'=100%                  p'=20% 

2- 80c+20v+10m                         m'= 50%                   p'= 10% 

نرخ اضافه ارزشها فقط  v/Cبه اين ترتيب روشن است که در مورد سرمايه های با ترکيب کامال برابر يا درصد برابر 

ر ددر اين ميان ترقی يا تنزل دستمزد  وقتی مختلف می گردد که دستمزد، روزانه کار يا شدت آهنگ کار متفاوت باشد.

طول روزانه کار در جهت مستقيم بر روی ميزان نرخ اضافه ارزش جهت عکس و کاهش يا افزايش شدت آهنگ کار يا 

  و الجرم نرخ سود تأثير می گذارند.

2 - m'  وv  ،متغيرC ثابت  

  در جهت عکس همديگر اما به اندازه هم رخ دهد. به طور مثال:  vو  'm  تغيير اينکه اولسه حالت می تواند اتفاق افتد. 

80c+20v+20m  90جای خود را بهc+10v+20m اين صورت بسپارد که درm'  افزايش  %200به  %100از

  تنزل کرده است. يکی از آنها دو برابر شده و ديگری نصف گرديده است.  10به  20بالعکس از  vيافته و 

با  80c+20v+20mانجام می گيرد. به طور مثال باز هم به شکل عکس همديگر اما نابرابر  vو  'mتغييرات  دوم:

و  %71با نرخ اضافه ارزش بيش از  72c+28v+20mجايش را به  %20و نرخ سود  %100نرخ اضافه ارزش 

   .می دهد %20و نرخ سود  %125با نرخ اضافه ارزش  84c+16v+20m، يا بالعکس به %20نرخ سود 

و نرخ سود  %100با نرخ ارزش اضافی  90c+10v+10mجهت مستقيم با هم است. مثال  در vو  'mتغيير  سوم:

 92c+8v+6mيا بالعکس به  %30و نرخ سود  %150با نرخ اضافه ارزش  80c+20v+30mجايش را به  10%

   تغييراتی که در راستای هم و تشديد کننده همديگر است.   .محول می کند %6و نرخ سود  %75با نرخ اضافه ارزش 



3 - m'  وv  وC متغير هستند  

تغيير می کند. مثال  'mبه همان نسبت  'p ) ثابت می ماند وCو  v(نسبت  v/C اول:آيد.  دراينجا نيز چند حالت پيش می

80c+20v+10m  80جايگزينc+20v+20m  و نرخ  %50به  %100می شود. در اينجا نرخ اضافه ارزش از

   .رده استسقوط ک %10به  %20سود از 

باال يا پائين رود، نرخ سود به نسبتی بزرگتر از نرخ اضافه ارزش ترقی يا تنزل می کند.  'mهمسو با  v/Cاگر  دوم:

 %66به  %50می دهد. در اينجا نرخ اضافه ارزش از  70c+30v+20mجای خود را به  80c+20v+10mمثال: 

   .افزايش پيدا می کند %20به  %10اما نرخ سود از 

کمتر از آن تغيير می نمايد. در اين صورت نرخ سود با نسبتی کمتر از اما با نسبتی  'mدر جهت عکس  v/C سوم:

می گردد. نرخ سود  80c+20v+10mجايگزين  90c+10v+15mنرخ اضافه ارزش ترقی يا تنزل می کند. مثال: 

   .می سپارند %150و  %15به ترتيب جايشان را به نرخ های  %50و نرخ اضافه ارزش  10%

ه ارزش اضافو با نسبتی بزرگتر ازآن تغيير يابد آنگاه نرخ سود با وجود تنزل نرخ  'mدرجهت عکس  v/C: اگر چهارم

 90c+10v+15mجايش را به  80c+20v+20mترقی و با وجود افزايش نرخ اضافه ارزش کاهش می يابد. مثال: 

   .سقوط نمود %15به  %20درصد و نرخ سود از  150به  %100می دهد. با اين کار نرخ اضافه ارزش از 

ولی عينا با همان نسبت دستخوش تغيير شود، نرخ سود با وجود باال يا پائين  'mدر جهت عکس   v/C چنانچه  پنجم:

اند سود واحد می تو پيش تر ديديم که يک نرخثابت می ماند. اين حالت نياز به توضيح دارد.  رفتن نرخ اضافه ارزش

قادر  v/Cناشی شده باشد. با ثابت ماندن نرخ ارزش اضافی، هر تغيير دلخواهی در مختلفی  هایاضافه ارزش  از نرخ

درصدی  20را در نظر گيريم که نرخ اضافه ارزش  80c+20v+20mسرمايه  است تفاوتی در نرخ سود پديد آرد.

 'mتغيير مقدار  نرخ سود را دچار تغيير می کند. با Cو  vآن ثابت می ماند، پيداست که هر تغييری در نسبت ميان 

. امری که در مورد دچار تغيير نشودرخ دهد تا نرخ سود  v/C کامال متناسب در الزم است يک تغيير مقدار معکوس و

رخ بنا بر آنچه تا اينجا گفتيم ن سرمايه واحد يا دو سرمايه مربوط به يک کشور واحد فقط به طور استثنائی ممکن است.

سود به دو عامل عمده يعنی نرخ اضافه ارزش و ترکيب ارزشی سرمايه (نسبت ارزشی ميان دو جزء ثابت و متغير) 

  بستگی دارد. 

  در دو شرايط متفاوت، در موارد زير با هم برابر هستند.  اما های سود دو سرمايه جدا يا واحد نرخ

  ها و نرخ اضافه ارزش ها با هم برابر باشند. درصد ترکيب سرمايه  -1

عين نابرابری درصدی ترکيب سرمايه ها و عدم تساوی نرخ اضافه ارزش ها، حاصلضرب مقدار هر گاه که در -2

به نسبت   'mو  v) مساوی شوند. به بيان ديگر  'mو  vدرصدی سرمايه متغير و نرخ اضافه ارزش (حاصلضرب های 

در حوزه  %80،73و نرخ اضافه ارزش  80c+20vبه طور مثال دو سرمايه با مشخصات: . معکوس هم قرار گيرند

   .است %17،5 معادلکه نرخ سود هردوتا  در حوزه دوم %175و نرخ اضافه ارزش  90c+10vنخست و 

  نرخ سودهای دو سرمايه در موارد زير نابرابر خواهند بود.

برابری درصدی ترکيب سرمايه ها نرخهای اضافه ارزش نابرابر باشند. در اين صورت نسبت نرخ سودها با وجود  -1

 90c+10v+15mو  80c+20v+20mبه هم منطبق بر نسبت نرخ اضافه ارزش ها است. مثال 

ه سودها بنرخ اضافه ارزش ها برابر، اما شکل درصدی ترکيب سرمايه ها نابرابر باشد. در اين حالت نسبت نرخ – 2

 90c+10v+10mو  80c+20v+20mمثال هم مانند نسبت اجزاء متغير سرمايه در مقابل همديگر است. 



برند. در چنين وضعی نسبت نرخ سودها مانند انرخ اضافه ارزش ها و شکل درصدی ترکيب سرمايه ها هر دو نابر – 3

به طور مثال دو سرمايه ه کل سرمايه) است. ( نسبت درصدی حجم اضافه ارزش ها ب 'mو  vنسبت حاصلضرب های 

 'mو  v در حوزه ای ديگر که حاصلضرب 90c+10v+20mدر يکجا و  80c+20v+20mبا مشخصات پيش ريز 

  است.  20هر دوی آنها 

  ناصر پايدار 

   


