
  فصل چهارم 

  تأثير واگرد در نرخ سود

در يک دوره واگرد نمی توان کل سرمايه را به طور همزمان در توليد به کار انداخت. بخشی از آن در شکلهای مختلف 

سرمايه به فروش نرسيده، مطالبات وصول نشده و مانند اين ها بالاستفاده و  –پول نقد، مواد خام، ذخيره انبارها، کاال 

معادل همه اجزاء مزبور از کل سرمايه کسر و مابقی است مانند. بر همين مبنی می در خارج از کمانه خاص توليد باقی 

تر باشد به همان رد کوتاه هر قدر زمان واگکه به صورت سرمايه فعال وارد پويه توليد اضافه ارزش و سود می گردد. 

کامال روشن است که با کوتاه شدن زمان واگرد،  الاستفاده سرمايه در مقابل کل آن کوچکتر خواهد بود.ميزان اين بخش ب

  نرخ سود افزايش می يابد. بر چند نکته اساسی در اين رابطه تأکيد کنيم. 

 افزايشا بسرمايه گذاری که  . اين امر اما فقط در شرايطیتوليد باالبردن بارآوری کار استمؤثرترين وسيله کاهش زمان 

نگردد، می تواند مايه افزايش همراه  و صعود چشمگير ترکيب ارگانيک سرمايه گرانقيمتماشين االت  افراطی هزينه

ند يازمقبال نبه ويژه در صنايعی که را دوره واگرد سرمايه مسلما پيشرفت های عظيم صنعت و تکنيک  .نرخ سود شود

ست انيرومندی در کاهش زمان واگرد  بسيار پيشرفت ارتباطات عامل ساخته است.بسيار کوتاه تر  ،زمان طوالنی بودند

ده هجدهم قابل قياس بيش از حد چشمگير بوده و فقط با انقالب صنعتی نيمه آخر س سال اخير 50در  پيشرفت هائی که

ماه طول می کشيد اکنون با گذشت چند دهه، در  12حداقل  1847يک محموله به شرق آسيا که تا  است. زمان َدَوران

ز به همين اندازه کوتاه شده است و دامنه عمل هفته تقليل يافته است. زمان واگرد داد و ستد جهانی ني 12 حدود به 1870

  تواند بر روی پويه نرخ سود بی تأثير باشد.  سرمايه های اين حوزه چند برابر افزايش يافته است. چنين وضعی نمی

برای فهم دقيق تأثير زمان واگرد بر نرخ سود، دو سرمايه جداگانه با تمامی شرايط يکسان و فقط دوره واگرد متفاوت را 

هر سال دو بار  %100و نرخ اضافه ارزش  80c+20vبا ترکيب  100به ميزان  C1ه با هم مقايسه کنيم. سرماي

بلکه  دو دور واگرد نرخ سود را نه با رجوع به اماخواهد بود.  160c+40v+40mکند. محصول ساالنه واگرد می 

  است. p'=40%حساب کنيم. در اين صورت  پيش ريز شده اوليه سرمايهبرای 

در نظر را  160c+40v+40mبا همان ترکيب و همان نرخ اضافه ارزش  200ميزان به  (C2)حال سرمايه ديگر 

است اما نرخ سود فقط  160c+40v+40mآريم که فقط در طول سال يک بار واگرد می کند. محصول ساالنه باز هم 

حاصل اين قياس يا   بيان ديگر نرخ سود نصف شده است. خواهد بود. به p'=40/200= 20%درصد است زيرا:  20

ی سرمايه ها، نرخ اضافه ارزش و روزانه کار کارگران کال نکات باال را می توان چنين خالصه کرد: هر گاه ترکيب آل

يکسان باشد نسبت نرخ سودها به هم عکس زمان واگرد است. در غير اين صورت يعنی با برور تفاوت در سه مؤلفه 

  باال، آنگاه تفاوت نرخ سودها ناشی از عوامل ديگر خواهد بود. چيزی که در اينجا مورد بررسی ما نيست.   

يم و بارز کوتاه شدن زمان واگرد، بر ميزان اضافه ارزش يا سود ناشی از نقشی است که سرمايه متغير بازی تأثير مستق

بار واگرد  10واحدی هر گاه در طول سال  500می کند. در کتاب دوم، در جائی نشان داديم که يک سرمايه متغير 

ران، همان ميزان اضافه ارزشی را می آفريند که داشته باشد، به شرط همسان ماندن نرخ اضافه ارزش و دستمزد کارگ

واحدی در يک دور واگرد در سال توليد می کند. برای روشن تر شدن موضوع دو سرمايه  5000يک سرمايه متغير 

، جزء گردشی 1000فرسايش ساالنه  استوار با 10000مرکب از  1 را در دو شرائط متفاوت در نظر آريم. سرمايه

 sاگر استهالک را با عالمت  .، ده بار در سال واگرد می کند%100و نرخ اضافه ارزش  500، متغير 500ثابت 

  مشخص سازيم. محصول دور اول واگرد: Sublationمخفف 



500c+500v+500m+100s =1600 5000محصول ساالنه  وc+5000v+5000m+1000s=16000 

تقسيم شود شاهد يک نرخ سود واحدی  11000است که اگر بر کل سرمايه  5000کل اضافه ارزش ساالنه خواهد بود. 

در اين صورت برای کاهش يابد.  5به  10و نيم درصدی خواهيم بود. حال فرض کنيم که شمار دور واگردها از  45

 5000c+5000v+5000m+1000sو برای کل سال  1000c+1000v+1000m+200s=3200يک واگرد 

نيز همان  'P است. نرخ سود 5000و ميزان اضافه ارزش ها کماکان  11000را داريم. کل سرمايه 16000مساوی 

  و نيم درصد خواهد بود. 45

، نرخ اضافه 5000، متغير 6000جزء استوار صفر است. بخش گردان سرمايه ثابت سرمايه سوم را هم نگاه کنيم. 

 11000، کل سرمايه برابر با 6000c+5000v+5000m=16000ست. ا 1و شمار دوره واگرد  %100ارزش 

درصد و نيم می رسيم. به اين ترتيب در  45اضافه ارزش را بر آن تقسيم کنيم باز هم به نرخ سود  5000است که اگر 

حال گر و نيم درصد است.  45 و نرخ سود 5000، حجم اضافه ارزش ها 11000هر سه حالت باال حجم کل سرمايه 

  برای هر دور واگرد: شددور واگرد کند، شاهد تغييرات زير خواهيم  5واگرد  10به جای  1 مايهسر

500c+500v+500m+200s=1700  2500محصول ساالنه: وc+2500v+2500m+1000D=8500 

و نيم درصد است.  22و نرخ سود باالتر کمی بيشتر از  2500، اضافه ارزش 11000خواهد بود. حجم کل سرمايه 

همه اين محاسبات روايتگر اين واقعيت هستند که: حجم اضافه ارزش عايد به بيان ديگر نرخ سود نصف گرديده است. 

يک دوره واگرد ضرب در شمار واگردهای ساالنه  يک سرمايه در طول يک سال برابر با اضافه ارزش توليد شده در

با فرمول نرخ سود که پيش تر تشريح شد نيز اشاره ای الزم است به رابطه اين محاسبات  بخش متغير آن سرمايه است.

، نرخ 'mيک واگرد را ، نرخ اضافه ارزش m، اضافه ارزش يک واگرد را Mاگر کل اضافه ارزش سال را با بنمائيم. 

فقط    P'=m'v/C = m'v/c+v خواهيم ديد کهآنگاه  کنيممشخص  n با تعداد واگردها را ،'Mزش ساالنه را اضافه ار

برای اينکه فرمول نرخ سود دقيقا درست باشد صائب است که سرمايه در طول سال فقط يک واگرد داشته باشد. وقتی 

 'mای محاسبه قرار دهيم. به بيان ديگر به جای بايد به جای نرخ ساده اضافه ارزش، نرخ ارزش اضافی ساالنه را مبن

  استفاده شود يا جزء متغير سرمايه در شمار واگردها ضرب گردد.  'Mاز 

  

  :فصل پنجم

  صرفه جوئی در کاربرد سرمايه ثابت

  کليات  – 1

مستقل از آنکه تطويل روزانه کار با وجود يکسان ماندن حجم سرمايه متغير، شمار کارگران و همان ميزان دستمزد، 

را تنزل می دهد. در  سرمايه زمان کار اضافی پرداخت شود يا نشود، ارزش نسبی سرمايه ثابت در مقال جزء متغير

همين راستا صرفنظر از نمو حجم و باال رفتن نرخ اضافه ارزش، نرخ سود هم ترقی می کند. طوالنی شدن روزانه کار 

ج ، هيچ مخارمی مانند مانند ماشين آالت و ساختمان به همان اندازه سابق باقیدر شرايطی که اجزاء استوار سرمايه ثابت 

در  مايه ثابتفراتر، ارزش سر . از اينبر دوش سرمايه دار نمی گذارداين پربهاترين بخش سرمايه ثابت  برایتازه ای 

خت شود، سود را باال می برد. دوره های کوتاه تر بازتوليد می شود. حتی اگر مزد کار اضافی پردا – يک سلسله واگرد

باز هم مايه افزايش سود می گردد. ضرورت  شود،در مواردی اگر مزد کار اضافی افزون بر ساعات عادی روزانه کار 

فزاينده افزايش سرمايه استوار در صنعت جديد سرمايه دار تشنه سود را بر آن می دارد که روزانه کار را تا هر کجا 



ثابت ماند، صاحب سرمايه به هيچ کدام از مزايای فوق نائل نمی گردد. او  ساعات کار روزانهاگر که بتواند باال برد. 

يم تری از کار تعداد کارگران و همراه آن، حجم سرمايه استوار را افزايش دهد، تا از اين طريق حجم عظمجبور است 

معمول، تشديد آهنگ کار يا باالرفتن بارآوری کار  تنزل مزدها به پائين تر از سطحرا استثمار کند، (در اينجا از مسأله 

مواد خام و جزء گردان سرمايه  تطويل روزلنه کار، مصرفچشم پوشی می کنيم) با  کال و ارتقاء اضافه ارزش نسبی 

ماشين آالتی  -کار بيشتری بر روی مواد خام صورت می گيرد، ثانيا  ،طی زمان معين - زيرا اوال، ثابت باال می رود

تيب به اين تر جزء سرمايه ثابت هم نمو می کند. توسط شمار معين کارگران به کار می افتد افزايش می يابد و اين که

افزايش سرمايه استوار و افزايش بهره کشی از کارگران با دنبال می آرد. نمو اضافه ارزش نمو سرمايه ثابت را به 

وی س اگر از سوئی باال می رود در قرين است. سودکارگران در آن استثمار می شوند  هگرانتر شدن شرائط توليدی ک

سلسله طويلی از هزينه ها با روزانه کار کوتاه يا بلند تقريبا يکسان باقی می مانند. مخارج کنترل  افت می کند.ديگر 

ساعت کار می کنند کمتر است.  12کارگری که هر روز  750ساعته، از هزينه کنترل  18کارگر با روزانه کار  500

ساير هزينه  ان دائمی، کاهش ارزش ماشين آالت،، بيمه آتش سوزی، حقوق کارمندمالياتهای دولتی، عوارض شهرداری

کارخانه با طويل و کوتاه شدن روزانه کار تغيير چندانی نمی کنند. اين هزينه ها در صورت کاهش توليد،  جاریهای 

  يابند. سود افزايش می  بالعکِس 

اين بخش سرمايه ديگر ماشين آالت يا اجزاء که به عنوان عمر  عين همان چيزی نيستدوره بازتوليد سرمايه استوار، 

که اين مدت را تعيين می کند. اگر کارگران به است استوار  سرمايه. کل روند کار و چگونگی استعمال اعالم می شود

روز بيشتر می سازد. يک هفته را بدل  3امر زمان کار هفتگی را  ساعت کار کنند، اين 18ساعت در روز  12جای 

به يک و نيم هفته و دو سال کار را سه سال می کند. چنانچه برای اين کار اضافی مزدی پرداخت نشود، آنگاه کارگران 

 کرده اند.کار  در کنار هر دو هفته، يک هفته و در کنار هر دو سال، يک سال به طور کامال رايگان برای سرمايه دار

 کاهش می دهد.دو سوم سابق  زمان آن را تاو  را سرعت می بخشدبازتوليد ارزش ماشين االت اين امر در همان حال 

   دنبال می کنيم. باقی می ماندرا با تأکيد بر اين فرض که حجم و نرخ اضافه ارزش ها معلوم  خود محاسبات

همکاری زنجيره ای کارگران درون چرخه توليد،  تقسيم کار و تأثير بارز در مجلدات قبلی کتاب به اندازه الزم پيرامون

يع چگونه تجمع وس توليد يا ارزان تر شدن شرائط توليدی صحبت کرديم. در آنجا تصريح شد که هایبر کاهش هزينه 

کارگران در زيز يک سقف و همکاری نقشه مند آنها با تقسيم کار معين از يک سو بازدهی توليد را به شدت باال می برد 

دچار هيچ افزايشی نمی سازد. ها را  و از سوی ديگر هزينه ماشين آالت، منابع انرژی، ساختمان، حمل و نقل و مانند اين

ت که صرفه جوئی ناشی از تمرکز وسائل توليد، اساسا از تجمع کارگران و همبست اجتماعی نکته مهم در اين گذر آنس

از کار اضافی کارگر کار بر می خيزد. اين صرفه جوئی از خصلت اجتماعی کار ناشی می گردد. اگر اضافه ارزش 

گردشی و  ر اجزاء استوارمجزا يا آحاد کارگران بيرون می آيد، سود حاصل از تمرکز ماشين آالت و تجمع توده وا

سرمايه ثابت محصول مستقيم خصلت اجتماعی کار است. حتی اصالحاتی که در اين راستا و با هدف افزايش صرفه 

است.  اختهسکارگران ممکن  جوئی انجام می گيرد نتيجه تجارب و مشاهداتی است که توليد گسترده مبتنی بر کار جمعی

ز صرفه جوئيها نيز صدق می کند. اين دسته مرکب از اشيائی است که ضايعات يا اين استدالل در مورد دسته ديگری ا

به کار گرفته می شوند و آشغالهای توليد خوانده می شوند. اين فضوالت در همان رشته صنعت يا صنايع ديگر مجددا 

. نشأت می گيرد عی کاروارد مصرف بارآور يا انفرادی می شوند. موضوعی که صرفا از روند کار جمعی يا پويه اجتما

ات در پروسه توليد را مهم و ممکن می سازد. به کارگيری عتوليد جمعی و در مقياس گسترده است که کاربرد اين ضاي

اين فضوالت متناسب با ميزانی که مورد نياز باشند هزينه های مربوط به مواد خام و جزء گردشی سرمايه ثابت را 



ه ها به نوبه خود، به شرط معلوم بودن مقدار سرمايه متغير و نرخ اضافه ارزش، کاهش اين هزين ارزان تر می کند.

هر گاه مقدار اضافه ارزش معين باشد، افزايش نرخ سود فقط می تواند بر اثر کاهش باعث افزايش نرخ سود می شود. 

ی آن مورد اهميت سرمايه ثابتی که وارد محصول جديد می شود ارزش مبادله اارزش سرمايه ثابت صورت گيرد. 

منوط به ارزش نيست. ارزش مصرف و کميت آن حائز اهميت است. کمکی که يک ماشين به چند کارگر می نمايد 

  ماشين نمی باشد، بالعکس بر اساس نقشی است که به عنوان ماشين بازی می کند. 

انجام می گيرد. َدَوران زمان  شکل سومی از صرفه جوئی هزينه سرمايه ثابت هم وجود دارد که از طريق کوتاه کردن

در اين گذر نقش مؤثر بازی می کنند. هر چه که از فرسايش ماشين  بهسازی پيوسته ماشين االتتکامل وسائل نقليه، 

شدن يک واحد کاال می شود، همزمان بخشی مخارج سرمايه ای دور تر ال سرمايه ثابت بکاهد موجب ارزانآالت يا ک

را هم تقليل می دهد. همه اين صرفه جوئی ها تنها هنگامی قابل تحقق است که کار هر چه  معين ارزش افزائی و واگرد

 بيشتر خصلت اجتماعی يافته و توليد در مقياس گسترده صورت گيرد.

ارتقاء بارآوری کار در يک رشته صنعت مثال توليد آهن تقليل ارزش و کاهش هزينه تشکيل سرمايه ثابت در رشته های 

کشاورزی، نساجی را به دنبال می آرد. امری که طبيعی است زيرا کاالهای توليد شده در يک حوزه به ديگر مانند 

 حاصل رشد بارآوری ارزان شدن کاالهاحوزه های ديگر مورد استفاده قرار می گيرد. اجزاء سرمايه ثابت در  صورت

در رشته های ديگر نيز می شود.  سود افزايش نرخو  کاهش هزينه سرمايه ثابتباعث کار در رشته نخست است اما 

صفت مميزه اين نوع خاص صرفه جوئی هزينه سرمايه ثابت که از تکامل صنعت ناشی می شود اين است که باال رفتن 

نرخ سود در يک حوزه مرهون پيشرفت بارآوری کار در حوزه ديگر است. سود بيشتری که در اينجا نصيب مالک 

مورد استثمار مستقيم وی توليد نشده است، کارگران جاهای ديگر آن را توليد کرده اند سرمايه می شود توسط کارگران 

است. ارتقاء روزافزون بارآوری کار در تحليل  کار اجتماعیدن آن به حساب اين سرمايه دار دقيقا حاصل اما سرازير ش

معه، تکامل کار فکری از جمله در بنيادی خود مرهون خصلت اجتماعی کار وارد در پويه توليد، تقسيم کار درون جا

علوم طبيعی است. پيشرفت بارآوری کار در بخش توليد وسائل توليد موجب ارزان تر شدن سرمايه ثابت در بخشهای 

 بهایشکل ديگری از افزايش نرخ سود نه از کاهش ديگر می شود، تحولی که به افزايش نرخ سود کمک می رساند. 

گونگی به کارگيری سرمايه ثابت سرچشمه می گيرد. پيش تر گفته شد که تمرکز فزاينده اجزاء سرمايه ثابت بلکه از چ

ماشين آالت و وسائل توليد در يک مرکز کار می تواند هزينه های آب، برق، ساختمان، ماشين آالت، حمل و نقل را 

   ين طريق نرخ سود را افزايش دهد. پائين آرد و از ا

اند از مرغوبيت مواد خام ناشی گردد. هر چه اين جزء سرمايه ثابت مرغوب تر باشد باال رفتن نرخ سود بعضا می تو

ميزان ضايعات کمتر می گردد، حجم کمتری از مواد برای جذب مقدار معين کار الزم می شود. فرسايش ماشينها کاهش 

 وقت بيشتری را برای تبديلر و نرخ اضافه ارزش کمک می کند. نامرغوبی مواد خام بالعکس می يابد. به افزايش مقدا

باشت و وسه انبه محصول می طلبد، کفه کار اضافی را نسبت به کار الزم سبک تر می سازد. تأثير بارزی بر روی پر

رزان ازيرا در روند بازتوليد، تعيين کننده اصلی بارآوری کار و نه حجم کار مورد استفاده است.  بازتوليد می گذارد

ا ترقی مطلق ارزش آن منافات ندارد. ترقی بارآوری کار و گسترش مقياس توليد دامنه کاربرد شدن نسبی وسائل توليد ب

ل و به هر شک سواز هر  ،وسائل توليد را به صورت فوق العاده ای باال می برد. صرفه جوئی در مصرف سرمايه ثابت

نتيجه تمرکز انبوه وسائل به هم پيوسته سايه کارکرد اصول زير را بر سر خود دارد. اول: منحصرا به عنوان که باشد، 

 ما ديگر محصول خصلت اجتماعی کار مستقيآنها توسط کارگران جلوه می کند، به بيان  جمعیگرفته شدن به کار توليد و 

است. دوم: ثمره گسترش بارآوری کار در حوزهائی است که وسائل توليد سرمايه را تأمين می کند. آنسان که اگر  مولد



از وجود انفرادی صاحب سرمايه و کارگران مورد استثمار مستقيم او چشم پوشيم، به جای آنها کل سرمايه داران و کل 

کارگران را در نظر گيريم، اين صرفه جوئی هم مانند ثمره ترقی بارآوری کار در کل حوزه بازتوليد سرمايه اجتماعی 

فقط بر اثر ارتقاء بارآوری کار در کارگاه خود سود نمی برد، بالعکس تمايز که سرمايه دار مجزا ظاهر می گردد. با اين 

  با وقوع اين ارتقاء در مراکز کار ديگر نيز به سود بيشتر دست می يابد. 

را به تار و پود واقعی شرايط کار، توليد و ها،  رمايه داری کل اين صرفه جوئیاينجا آنست که سنکته بسيار اساسی در 

شرايطی که برای سرمايه تضمين آفرينش سودهای انبوه تر و نرخ سودهای افزون تر اما ل می کند. زندگی کارگر تبدي

برای کارگران استثمار مشددتر، فرسودگی مرگبارتر، تباهی فيزيکی، فکری هالکتبارتر و سالخی رعب انگيزتر است. 

اوست هر لایر افزايش خود و سود خود را به  در اين اينجا مثل هر کجای ديگر، آنچنان که بنمايه و بنياد هستی سرمايه

فزاينده تر کارگر قفل می کند، مطلقا به تشديد کوبنده تر استثمار و به سالخی فقر بيشتر، فرسودگی ژرف تر و تباهی 

فيزيکی عميق تر او بسنده نمی کند، شعور، شناخت، تشخيص و توان انديشيدن وی را هم بمباران می نمايد، خيلی راحت 

صرفه جوئی می گويد!، عقالنيت را موعظه می کند!!، از پرچمداری خود در تدبير، تعقل، دانش، کاربرد همه اينها از 

را های و هوی می کند!!! سرمايه در توليد ثروت، رفاه، امکانات اجتماعی سخن می راند!! خدمت به جامعه و انسان ها 

ستری و توليد سود انبوه تر از طريق استثمار کشنده تر کارگران در اينجا هم آنسان که اساس هستی اوست کل پويه خودگ

را لباس صرفه جوئی عقالنی در هزينه توليد و هموارسازی راه توسعه اقتصادی، سياسی مدنی جامعه جار می زند، 

 رسالخی معيشت، جسم و فکر هر چه موحش تر توده کارگر را کمپين خدمت به کارگران القاء می کند و خورند شعو

معاش و رفاه  کارگر را در شرائطی قرار می دهد که سوداندوزی هر چه نجومی تر سرمايه دار را بهبودمی سازد.  آنان

خود پندارد، سود افزون تر و طغيان آميز تر سرمايه را که حاصل استثمار وحشيانه تر خويش است، محصول عقالنيت 

  خيره کننده تر سرمايه دار بيند!! 

د ، بيشترين حجم کاالها را توليشمار کارگرانکمترين از سياق که با افزايش بدون وقفه بارآوری کار،  سرمايه به همان

و انبوه ترين سودها را به چنگ می آرد، همان گونه که مستمرا در مصرف کار زنده صرفه جوئی می کند و ميزان 

ه جوئی نمايد، بهای تشکيل آن را پائين آرد، از آن را تنزل می دهد، می کوشد تا در هزينه سرمايه ثابت نيز صرف نسبی

اين کاهش برای انباشت وسيع تر و پيش ريز کالن تر استفاده کند. پويه ارزش افزائی سرمايه تاريخا با تالش قهری آن 

برای تنزل نسبی کار زنده در يک سو و هزينه تشکيل کار مرده (سرمايه ثابت) از سوی ديگر عجين و غيرقابل تفکيک 

وده است. وقتی از صرفه جوئی در سرمايه ثابت سخن می گوئيم بايد ميان شکلهای آن تفکيکی را قائل گرديم. هر گاه ب

يد که سرمايه هر چه بيشتری در آچنين به نظر می حجم و همراه آن مقدار ارزشی سرمايه به کار رفته باال می رود 

ثمار می کند. را است نسبی کمتر طوری که کارگران بيشتر اما به دستان يک نفر  متراکم گرديده است. سرمايه متراکم تر

روند تراکم سرمايه امکان صرفه جوئی بيشتر در هزينه سرمايه ثابت را فراهم می آورد. درست  اينکه  آنستنکته مهم 

ارزش اين سرمايه استوار در قياس با کل سرمايه ای که  است که کل سرمايه به ويژه بخش استوار آن رشد می کند اما

 .می يابد تقليلبه کار می افتد و نيروی کاری که به کار گرفته می شود 

  صرفه جوئی در شرايط کار به حساب کارگران - 2

از معدن ذغال آغاز کنيم. سرمايه داران مالک معدن ها از قبول هزينه های مربوط به تأمين حداقل سالمتی کارگران 

امتناع می ورزند. ريالی صرف رطوبت زدائی نمی کنند، هيچ اقدامی برای تهويه معدن نمی نمايند. حفره ها را با حداکثر 

کار می گيرند، از قبول حداقل هزينه آموزش و مهارت معدن کاران  صرفه جوئی می سازند. بدترين چوب بست ها را به

ا را هارزان ترين ريل شرايط کار حفر می نمايند.  خطرناک ترينفرار می کنند. تونل ها را با کمترين مخارج و الجرم 



ها بيشترين سودها  صرفه جوئی با اينها را به عمل می آرند، همه اين موارد بيشترين صرفه جوئينصب می کنند، در 

 فالکتو همزمان فرسودگی، کهولت، فرتوتی و مرگ مير کارگران را به اوج می رسانند. سرمايه داران از  را می برند

انسان ستيزترين بهره برداری ها را می نمايند، آنان و  ميانشان،کارگران، احتياج آنها به ريالی دستمزد بيشتر و رقابت 

 حتی آمار دولتی ها با اين شرائط مرگ آور به کار می گيرند و  استثمار می کنند.ماق معدنان خردسال آنها را در اعکودک

 کارگر زير فشار فقدان ابتدائی ترين امکانات ايمنی در معادن 8466 جمعا 1861تا  1852حاکی است که در فاصله 

ارکس به نخستين گزارش مربوط به استخدام (استناد م آمار واقعی بسيار باالتر از اينها است. سرمايه به قتل رسيده اند.

  )1829آوريل  –کودکان در معادن 

اين ذات سرمايه داری است که برای افزايش بارآوری کار، توان رقابت، کوتاه کردن دوره واگرد، سرکوب فيزيکی و 

ازد اما ها دست می ي ريخت و پاش بيشترينفکری جنبش کارگری، در يک کالم باالبردن سود و تضمين بقای خود، به 

همه آنچه در مورد معادن همزمان برای هر لایر اضافه ارزش افزون تر کرور، کرور جان انسانها را قربانی می سازد. 

حياتی ايمنی محيط کار، استراحت  ضروری وگفتيم در رابطه با کارخانه ها نيز صدق می کند. فرار از هر مقدار هزينه 

ر صاحبان سرمايه در تمامی مراکز کار است. جنايتی که حتی بازرسان دولتی، آن را ، شالوده کاو سالمت کارگران

غالب کارخانه داران حاضر به نصب دستگاه تهويه  «ها می گويد: سيکی از اين بازر» لئونارد هورتر«اعتراف می کنند. 

می اندازند بدون آنکه به کارگران ند با وجودی که بسيار ارزان است. در خيلی از کارخانه ها، ماشين ها را راه نيست

 کشتار کارگران از طريق سرمايه داران به 1855خبر دهند، اقدامی که می تواند مخاطرات جانی زيادی در پی آرد. در 

نی شدن قانو خواهان» ملی برای اصالح قانون کار اتحاديه«هزينه ايمنی محيط کار اکتفا نکردند، با تشکيل  عدم تقبل

زهرآلود نز ط»!! کشتن اگر به خاطر سودجوئی رخ دهد قتل نفس نيست«متن پيشنهاد آنان اين بود که دند!! شاين کشتارها 

 برای ايستادگی در مقابل ماجرا اينکه پاره ای اوقات هزينه ايمنی محيط کار حتی از حق عضويت سرمايه دار در اتحاديه

متن همين مخالفتهای سبعانه با هر ميزان هزينه ايمنی شرايط  درهزينه مذکور به مراتب کمتر است!! کارخانه داران تقبل 

» قانون«ه هر نوع حمايت از کارگران را ناممکن می ساخت. شدند ک »قانونی«موفق به تصويب  1859کار، در سال 

به  هعادی ارجاع گردد!! کاری که با توج» دادگاههای«می گفت که شکايات کارگران در باره سوانح محيط کار بايد به 

هزينه بسيار سنگين آن از عهده هيچ کارگری بر نمی آمد و تازه برنده بودن سرمايه دار در آن از پيش بديهی بود. با 

تراکم  .افزايش يافت %21تصويب اين قانون، شمار سوانح ناشی از فقدان ايمنی شرائط کار و تعداد مرگ و ميرها 

کالم  ، نبود تهويه، در يککارگاهتنفسی برای هر کارگر شاغل در  ، کمترين فضایهای کوچکسنگين ماشين ها در سالن

ها می ساخت و به ورطه مرگ می انداخت، از سوی انواع بيماريسو توده کارگر را دچار ائط کار از يکمرگبارترين شر

آنچه اما ديگر سودها را کهکشانی تر می کرد. گزارش بازرسان اين وضعيت همه جا مستولی را منعکس می ساخت، 

شها فکری کارگران بود. گزار روزافزون سرمايه ها و فرسودن، تباه شدن و اضمحالل جسمی،اتفاق می افتد صرفا باليدن 

نفر بر اثر ابتال به سل جان  100اگر به طور مثال در نواحی زراعی  1861 - 1860می گفتند که در دوره زمانی 

ساير اشکل صرفه جوئی در د. نفر می ز 263منچستر سر به  را از دست می دهند. اين رقم در نواحی صنعتی خوی

بدون هيچ دريغ کارگران با هدف دستيابی به سودهای هر چه  شدنهزينه های توليد، به بهای فرسودن، هالکت و قربانی 

    از:   استنجومی تر عبارت 
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  فصل ششم

  تأثير تغيير قيمت ها

  نوسانات قيمت مواد خام و تأثير مستقيم آن بر نرخ سود  – 1

نرخ اضافه ارزش را ثابت فرض کنيم تا محاسبات ما ساده تر و روشن تر صورت گيرد. يک سرمايه می تواند به دليل 

  نوسان قيمت مواد خام به به حجم بيشتری اضافه ارزش دست يابد. موضوع را در حالت های مختلف زير بررسی کنيم. 

  اول: تأثير نوسانات سرمايه ثابت بر نرخ سود

  تغيير دستمزدها بر نرخ سود دوم: تأثير

 تغيير در سرمايه ثابت اعم از اشکال مختلف صرفه جوئی يا افزايش، کاهش بهای مواد خام نرخ سود را متأثر می سازد.

اثر می گذارند و موجب دگرگونی نتيجه کسر می شوند. اينکه تغيير در کداميک  m'v/Cاين تغييرات بر داده های فرمول 

 بعالوه در مورد بخش توليد وسائل تجملی نيز مصداقوليد سرمايه داری اتفاق افتد نيز فرق نمی کند. از دو بخش اساسی ت

موادی که ست. گ، چوب، چرم، آهن و مشابه اينها ا، ذغال سننيلدارد. مواد خام مورد اشاره ما در اين بحث عجالتا 

ر بهای ماشين االت در اثر نوسان قيمت ها باال رود، اگ قيمت خودشان نيز متأثر از بهای تشکيل دهنده اجزاء آنها است.

مستقل از آنکه به افزايش بهای مواد خام يا وسائل کمکی مربوط باشد، در هر دو حال، نرخ سود به همان ميزان تنزل 

نيز دقيقا صادق است. بحث را به طور خاص بر روی نوسان قيمت اقالمی متمرکز می سازيم خواهد کرد. عکس ماجرا 

انند آهن، طبيعی مهای متذکر گرديم. ثروت به مثابه مواد خام پروسه توليد کاال وارد روند توليد می شوند. يک نکته را که

ری آودر اينجا به منزله بار آنهااستفاده از  وساخت ماشين آالت مورد استفاده در غيره يعنی عناصر  ذغال سنگ، چوب،

  ، رکنی از تشکيل نرخ سود هستند. هاقل از از باال يا پائين بودن دستمزدمست طبيعی سرمايه جلوه می کنند، اين مواد

 m/C-dيا  m/(c-d)+vجای خود را به  m/c+vيا  m/Cکاهش يابد، آنگاه  dاگر قيمت مواد خام به، مبلغی برابر با 

 m/C+d   جايش را به  m/Cآنگاه  ،اگر قيمت ماده خام افزايش يابد ،عکسنمايد. بالترقی می نيز نرخ سود  خواهد داد و

می دهد و نرخ سود کاهش می يابد. دقت کنيم که اين کاهش يا افزايش نرخ سود، کاهش يا افزايش مبتنی بر نوسان بهای 

بازار فروش يا ميزان عرضه و تقاضا ندارد. بر همين اساس با دقت در موضوع درون  م ربط ويژه ای با تغييراتمواد خا

. نخست: معلوم می شود که تجارت خارجی چه نقش مهمی در نرخ سود سرمايه ها ايفاء می کند. به چند نتيجه می رسيم

از طريق داد و ستد با بازار جهانی است که تهيه مواد خام بسيار اساسی مورد نياز، به ارزان ترين بها ممکن می شود. 

رد قابل درک می گردد. هيچ بی دليل نيست دوم: اهميت سترگی که لغو يا تخفيف حقوق گمرگی مواد خام برای صنعت دا

، »لغو حقوق گمرکی غالت«شعار مهم سيستم حمايت گمرکی را تعيين می کند يا » ورود حتی المقدور آزاد مواد خام«که 

فقط به کاربرد آرد در صنعت قرار می گيرد. » تجارت آزاد«در کانون توجه پرچمداران » لغو عوارض گمرکی پنبه«

نشان می دهد که در سال  R.H.Gregکمکی نگاه کنيم. محاسبات ماده نقش ماده خام که فقط به عنوان  در پنبه آن هم نه

 ليره حقوق گمرکی 200000ليره استرلينگ آرد مصرفی خود بالغ بر  342000بابت  بريتانيا سرمايه داران 1837

اضی ساده ای که برخالف شورش های عظيم پرداخت کرده اند. بلوای الغاء تعرفه گمکی از اينجا بر می خاست. اعتر

کارگری فوری بار داد. حقوق گمرکی لغو و عالوه بر آن عوارض پنبه و ساير مواد خام نيز ملغی گرديد. به اين حد نيز 

  کمپين افزايش ساعات کار و کاهش دستمزدها را راه انداختند.  ،اکتفاء نشد. سرمايه داران به بهانه اين عوارض

ن نيست که مواد خام کال در پروسه توليد محصول مصرف می شوند در حالی که از سرمايه استوار فقط جزء نيازمند گفت

اگر چه نرخ سود بر پايه مبلغ ارزشی کل سرمايه به کار فرسايشی آن وارد کاالی جديد می شود. اين بدان معناست که 



ير بسيار تأث در قياس با ساير اجزاء سرمايه ثابت خام نوسانات قيمت موادرفته و نه فقط مصرف شده تعيين می شود، اما 

فرض ما در اينجا آنست که کاالها به قيمت واقعی خود به فروش می رسند اما چشمگيرتری بر روی نرخ سود دارد. 

 آنچه در عمل رخ می دهد آنست که ميزان افزايش و کاهش نرخ سود لزوما عين باال و پائين رفتن بهای مواد خام نيست.

  ممکن است مقداری کمتر يا بيشتر باشد. 

حجم و ارزش ماشين آالت وارد در پروسه کار با تکامل نيروی بارآور کار نمو می کند اما مقدار اين نمو به نسبت ترقی 

بارآوری کار نيست. به بيان ديگر به همان اندازه که ماشين آالت جديد محصول افزون تر تحويل می دهند، نمی باشد. 

ء بارآوری کار در همان حال متضمن حداکثر توليد توسط حداقل نيروی کار است. بر همين مبنا، به موازات افزايش ارتقا

جزء استهالک سرمايه استوار و جزء متغير سرمايه در قيمت محصول افت می کند، در عوض سهم بارآوری کار سهم 

مواد خام افزايش می يابد. اين امر به نوبه خود اهميت بهای مواد خام در کاهش و افزايش نرخ سود را بارز می سازد. 

م و کمال جايگزين گردد. حال شرايطی را در از اينها که بگذريم مواد خام با شروع هر دور واگرد سرمايه بايد به تما

نظر آريم که قيمت نقد شده حاصل از فروش کاالها، برای جبران همه عناصر کفايت ندهد. در چنين وضعی باال يا پائين 

ها اشين، په بخشی از متهيه شودبودن بهای مواد خام تأثير تعيين کننده ای بر روی روند بازتوليد، اينکه چه حجم مواد خام 

توقف کامل روند داشته باشد و آخرين نکته اينکه افزايش و کاهش بهای مواد خام بر روی هزينه به کار افتند يا حتی 

مربوط به فضوالت نيز تأثير مستقيم برجای می گذارد. هر چه مواد خام گران تر باشد مصرف نوع نامرغوب تر آن 

باشند، ضايعات آنها افزون تر و ضرر و زياننشان بيشتر خواهد بيشتر رواج می يابد و هر چه اين مواد نامرغوب تر 

  بود. چيزی که نرخ سود را نيز زير فشار خود می گيرد. 
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بايد  پاسخ اين ی يافتن. برا؟هستندمختلفی  پديده های است يا آن افزايش و کاهش همانآيا آزاد و محبوس سازی سرمايه 

حصه های  محبوس سرمايه  چه زمانی محبوس است؟چه وقت آزاد و سرمايه اساسا . جواب داد ديگریاول به سؤال 

، سرمايه ثابت و متغير را جبران می کند و روند انباشت را هاز ارزش کل محصول است که مثال در انباشت سادمعينی 

م. سرمايه آزاد می نامي را نقش را ايفاء نمی کند و وارد پويه پيش ريز نمی شود بقا می بخشد. جزئی از محصول که اين

. مثالی بياوريم. اضافه ارزش و آثارش متفاوت است اين حبس و آزادی سرمايه با حبس و آزاد بودن ثروت فرق دارد

کاالهای ی يابد. حال انباشت ساده به مصرف سرمايه داران اختصاص ماست که در  xساالنه سرمايه ای برابر با 

برای  x-aمشخص کنيم. در اين صورت  aاين مقدار ارزانتر شدن را با حرف . می شودتر ارزان مصرفی سرمايه داران

می تواند سرمايه الحاقی شود يا مصرف اضافی سرمايه داران گردد. عکس  aمصرف صاحبان سرمايه کفايت می دهد و 

  باالتر رود يا بايد انباشت محدودتر شود يا مصرف مالکان سرمايه کاهش يابد.  اگر قيمت کاالهاماجرا نيز صادق است. 

پيش تر در مورد تبعات نوسان بهای مواد خام صحبت کرديم. در آنجا به يک جمعبست عام دست يافتيم. اينکه با فرض 

اين قانون در مورد همه نرخ سود به نسبت معکوس ميزان ارزشی مواد خام تغيير می کند. يکسان ماندن شرائط ديگر 

 سرمايه هائی که برای اولين بار پيش ريز می شوند نيز صائب است. 

تعلق دارد. بخشی در کمانه توليد است، فسمتی به  َدَورانبخش بزرگی از سرمايه حاضر در پروسه کار، به حوزه 

ليد پول است. بخشی که در محيط توصورت کاال در بازار موجود است که بايد تبديل به پول شود، قسمتی ديگر به شکل 

است می تواند مواد خام، کمکی يا قطعات نيم ساخته باشد. ميزان افزايش يا کاهش دامنگير سرمايه از چگونگی ترکيب 

اين اجزاء متأثر است. برای بررسی موضوع در وهله نخست از کل سرمايه استوار چشم می پوشيم و تنها بخش گردشی 

  توجه قرار می دهيم.  سرمايه ثابت را مورد



قيمت نخ، پارچه و مانند اينها که از قبل با پنبه ارزان تر تهيه شده اند هم ترقی اگر بهای ماده خام مثال پنبه ترقی کند. 

ازی است هم باال می رود. در مورد ه نشده است يا حتی در حال آماده سمی کند. ارزش پنبه ای که هنوز به کار گرفت

اخير پنبه دارای ارزشی بيشتر از ارزش واقعی خود می شود. همين حکم در مورد ذخائر مواد خام نيز صدق می کند. 

کس اگر عاين ترقی ارزش می تواند زيان ناشی از باال رفتن بهای مواد خام را جبران نمايد و مانع تنزل نرخ سود گردد. 

  افزايش خواهد يافت. ق افتد، به بيان ديگر بهای مواد خام تنزل يابد، نرخ سود اين حالت اتفا

در مورد ماشين آالت، زمين يا کال جزء استوار سرمايه ثابت و تأثير کاهش و افزايش بهای آن بر نرخ سود، ماجرا تا 

ين خاطر بررسی آن را به جای جا بهره زمين مؤلفه مهمی است که بايد ملحوظ گردد، به هم حدی متفاوت است. در اين

   مائيم.نرا اشاره  نکته ایبد نيست  ،تا جائی که به ارزش کاهی سرمايه مربوط است با اين حالديگری موکول می کنيم، 

وری های مداومی که در صنعت صورت می گيرد، ارزش مصرف و در همين راستا ارزش ماشين آالت موجود يا آنو

ری تکنيکی کمت جديد دقت ماشين آالتکه  شرائطیدر  پديدهتأسيسات کارخانه ای را به طور نسبی کاهش می دهد. اين 

شين ها پيش از آنکه فرصت بازتوليد ارزش خود را ما و قاهرتر خود را به نمايش می گدارد. ، کامال بارزترداشته باشد

ه تمامی سود، بکاهش  لایرهر و فرار از اضافه ارزشها ند. سرمايه داران با هدف دستيابی به بيشترين کهنه می شو يابند،

 اشکال قربانی نمودن کارگران روی می نهند. شيفت های کاری را بر اساس کار شبانه روزی بدون هيچ توقف کارخانه

تنظيم می نمايند، روزانه کار را تا آخرين حد ممکن طوالنی می سازند، سرعت و شدت کار را به حداکثر می رسانند و 

به هر سبعيت ديگر دست می يازند. اگر ماشين آالت، تاسيسات و ساير اجزاء سرمايه استوار به درجه معينی از رشد، 

از ورود  هاما  کاهش ارزش ماشين ، اش کاهی را به دنبال داردارزها باز هم استحکام رسيده باشد، نوآوری  دقت و

املی عناشی می شود.  آنها تر شدن بازتوليدبلکه از ارزاننشأت نمی گيرد،  تکنيک مدرن و رانده شدن ماشين آالت قديمی

مالکان دوم که به نوبه خود در آشکار ساختن يک راز نقش دارد. اين راز که چرا غالبا مؤسسات بزرگ فقط در دست 

مالکان اول ورشکست شده اند و دومی ها، کل مؤسسه، ماشين آالت، خود رونق پيدا می کنند. جواب روشن است. زيرا 

  ساختمان و ساير تأسيسات آنها را به ارزان ترين بها خريده اند. اين امر در مورد کشاورزی چشمگيرتر است. 

ال می رود اگر ارزش وسائل معيشتی توليد اين نيرو باال رود و بالعکس ارزش نيروی کار با به سرمايه متغير باز گرديم.

کاهش می يابد اگر ارزش وسائل مذکور کاهش يابد. با ثابت ماندن طول روزانه کار، تنزل اضافه ارزش، افزايش ارزش 

اند در اين گذر نيروی کار و کاهش دومی افزايش اولی را در پی خواهد داشت. اما حبس و آزادی سرمايه نيز می تو

اگر همراه با تنزلی در ارزش نيروی کار يا حتی ترقی قيمت واقعی کار، مزدها کاهش يابد بخشی از ايفای نقش کند. 

آزادسازی سرمايه متغير) تأثير اين امر بر سرمايه گذاری سرمايه که قبال صرف دستمزد می شده است آزاد می گردد. (

نرخ اضافه ارزش افزون تری کار می کند. اما در مورد سرمايه ای که تا حال در جديد اين است که سرمايه مذکور با 

جزئی از دستمزد هم آزاد شده، به صورت   پروسه ارزش افزائی بوده است نه فقط نرخ اضافه ارزش باال می رود که

ليره  500نظر گيريم که با  مثالی بياوريم. سرمايه ای را درسرمايه آزاد در می آيد و می تواند سرمايه الحاقی گردد. 

 500ليره توليد می نمايد. اضافه ارزش  1000کارگر را استثمار می کند و محصول ساالنه ای معادل  500استرلينگ 

ليره استثمار می نمايد و همان محصول را توليد  400کارگر را با  500حال همين سرمايه  .است %100و نرخ آن 

اين تغييرات برای کسی که با يک سرمايه  .خواهد بود %150و نرخ آن  600زش می کند. در اينجا حجم اضافه ار

فقط نرخ اضافه ارزشی باالتر است اما برای مؤسسه آن آغاز می کند  ليره ای و سرمايه ثابتی متناسب با 400متغير 

جديد برای خريد نيروی ليره سرمايه متغير  100ای که از پيش کار می کرده است نه فقط افزايش نرخ اضافه ارزش که 

کار بيشتر و سرمايه گذاری افزونتر نيز هست. عکس ماجرا هم صادق است. فرض را بر اين گذاريم که سرمايه دار با 



 %150و نرخ اضافه ارزش  600کارگر را استثمار می کند، اضافه ارزش وی  500ليره  400سرمايه متغيری معادل 

مزد دستليره  500کارگر  500ليره برای همان  400به جای  و مجبور می شودمزدها باال می رود  است. در دور بعد

حادثه ای که برای سرمايه گذار جديد فقط تحمل يک نرخ  .کند سقوط می  %100. نرخ اضافه ارزش به پرداخت نمايد

و ا ا متفاوت است.اضافه ارزش کمتر است، اما برای سرمايه داری که از قبل در کار استثمار کارگران بوده است ماجر

کارگر را می تواند مورد استثمار قرار دهد. سرمايه ثابتی که پيش تر پيش ريز  400ليره فقط  400با افزايش مزدها با 

ليره می شود. تعدادی از ماشينها  1600يل به ليره تبد 2000می کرده است نيز به طور چشمگير کاهش می يابد مثال 

افزايش و کاهش بارآوری کار نيز می تواند موجب يان او دستخوش تغيير می گردد. متوقف می شوند و همه چيز به ز

آزاد يا محبوس شدن جزئی از سرمايه متغير شود. اگر مزدها ثابت ماند اما با سرمايه متغير کمتری حجم عظيم تری 

لحاقی گردد. عکس آن نيز سرمايه ثابت به حرکت در آيد، جزئی از سرمايه متغير آزاد می شود و می تواند سرمايه ا

مصداق دارد. فراموش نکنيم که مجرد تغيير در ترکيب آلی سرمايه بدون آنکه ناشی از تغيير بارآوری کار باشد، چنين 

  نقشی را ايفاء نمی کند. 

ايش زهر چه توليد ماشين آالت افاز همه آنچه گفته شد روشن می گردد که هر چه توليد سرمايه داری بيشتر تکامل يابد، 

يابد، هر چه انباشت سريع تر انجام گيرد، به همان نسبت اضافه توليد جزء استوار سرمايه ثابت انبوه تر و کمبود نسبی 

در پی می آرد. التهابات ناشی  مت مواد اخير راتوليد مواد خام گياهی و حيوانی بارزتر می گردد. رخدادی که افزايش قي

همه اين مؤلفه ها فرض  می سازد، با توجه بهنيز افزون تر را يد (مواد خام) اصلی ترين عناصر تولاز نوسان قيمت 

کاهش تقاضا يا واردات جديد، يکباره از نقطه اوج  گسترش توليد، کنيم که قيمت اين مواد با بروز شرايطی خاص مانند

ابل بازتوليد مواد مذکور اين فروريزی طبعا ترمزی در مقکه چه رخ خواهد داد؟  آنستسقوط کند و فرو ريزد. سؤال 

اما اين امر روند، توليد فراورده های خام در کشورهای ديگر به ويژه حوزه های اوليه توليد و صادرات پديد می آورد، 

آنها را زير فشار قرار نمی دهد. حتی نقش انحصاری اين حوزه ها در توليد فراورده های ياد شده محکم تر هم می گردد. 

ه به طور مثال در چند دهه اخير هر گاه توليد پنبه در هند افت کرده است، در امريکا بالعکس روند شواهد حاکی است ک

صعود قيمت مواد خام بساط اتحاديه سازی پهن می کنند و از اين  هنگاماوج پيموده است. رسم سرمايه داران است که 

اين کار را مدتی ادامه می دهند، اما خيلی سريع طريق برای پائين آوردن قيمت ها به شکلهای مختلف تالش می کنند، 

شروع به ميدانداری می کند و نقش قاهر خود را اعمال می نمايد، اتحاديه سازی ها و ساير مکانيسم ها را عقب  رقابت

  می راند و اعالم می دارد که در مورد تعيين قيمت ها، کالم اول از آن اوست. 
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زمان شکوفائی صنايع پنبه بود. مواد خام قيمتی نازل داشت. هر هفته سرمايه گذاری های تازه رخ می داد.  1845سال 

کارخانه های جديد تأسيس می شد، کارگاههای متروکه بيشتری با ماشين بخار نيرومند شروع به کار می نمودند. طولی 

 12و از  !!به اراده کارفرمايان کاهش يافت وزانه کارآغاز شد، رضايت ها فرو کاست، ر نکشيد. شکايات کارفرمايان

در حالی که بازار منسوجات بی رونق بود و قيمت  افزون شدبه اين دليل که بهای پنبه . چرا؟ رسيدساعت  8ساعت به 

 سال، وفور عرضه و نبود تقاضای 4 نه تنها باال نمی رفت، تنزل می کرد. افزايش چشمگير کارخانه ها در طولپارچه 

کسب و کار تا حدی رونق گرفت. سطح نازل بهای کتان و پشم، سود  1849کافی سبب پيدايش اين وضع گرديد. در 

نگ جاما قيمت باالی پنبه همچنان مشکلی برای اين صنعت بود. نساجی تضمين می نمود،  کارخانه هایمناسبی را برای 

از هم گسست زيرا بهای پنبه باز هم سير صعودی را  روند رونق نسبی 1864تا  1861مانی داخلی امريکا در فاصله ز

فشار استثمار کارگران را انفجارآميز ساختند، به تمامی جنايات پيمود. سرمايه داران برای جلوگيری از کاهش سودها 



زودن چسب جبران کردند. کاری که فاجعه ديگر دست يازيدند. از قطر نخها هر چه توانستند کاستند و اين کاهش را با اف

 1863زائيد، کارگران زيادی را دچار امراض صعب العالج نمود و قربانی سود افزون تر صاحبان سرمايه نمود. در 

دستمزدها دچار تنزل فاحش شد. شرائط کار بسيار بيشتر نيمی از کارگران صنايح نساجی کار خود را از دست دادند. 

رديد. در يک کالم هر مقدار عرضه کمتر مواد خام و افزايش بهای آن، حجم اضافه ارزشها و نرخ از پيش مرگ آور گ

بار کل اين بحران ها را بر زندگی سودها را به سمت کاهش می راند، صنايع را از رونق می انداخت و سرمايه داران 

  کارگران سرشکن می ساختند. 

  پيوست ها:   فصل هفتم

. آن حوزه برابر است درباز هم فرض می کنيم که حجم سود يک حوزه معين توليدی، با حجم اضافه ارزشهای توليد شده 

ت. زير استوار اس يکی نمی بيند و امتناع وی از قبول اين يکی بودن، بر دالئل اما سرمايه دار سود را با اضافه ارزش

سامان پذيری ارزش کاالها که سامان يابی را از نظر می اندازد. ليد و پروسه تو نگاه می کندوران را اول: او روند د

اضافه ارزش ها نيز است برای او محل زايش سود است. دوم: با مفروض بودن نرخ استثمار در يک حوزه و اغماض 

ده می تواند ارزش توليد شاضافه  باز هم از پاره ای عوامل مانند سيستم اعتباری، امتيازات بازارهای مساعد و غيره،

 Cو  A ،Bمؤسسه  3ليره ای در هر  1000 سرمايه متغيريک به عنوان مثال  د.شودر نرخ سودهای متفاوتی ظاهر 

است اما ترکيب آلی  %100بنگاه  3ليره اضافه ارزش توليد می کند، نرخ اضافه ارزش در هر  1000با  رقمی برابر

و در  12000ليره، در دومی  10000ليره ای،  1000مايه متغير سرمايه در بنگاهها متفاوت است. در اولی همان سر

 %10ليره سرمايه ثابت را به کار می اندازد، تفاوت در ترکيب سرمايه ها الجرم نرخ سودهای متفاوت  15000سومی 

نرخ سود مختلف  3مؤسسه يکسان است اما با  3حجم اضافه ارزش در هر  .را در پی می آرد %7و زير  %8باالتر از 

قادر به درک يکی بودن سود و  ، اساس واحد آنها را نمی بيند،ها چشم می دوزدهستيم. سرمايه دار به اين تفاوت مواجه

، شايستگی، ، تفاوت نرخ سودها را به درجات متفاوت کاردانیدر نرخ سود سنگ می شوداضافه ارزش نمی گردد. 

می خواند!! در همين » مخل امنيت ملی«را  اضافه ارزش يا نرخ آن سخن از قدرت اعجاز کارفرمايان ارجاع می دهد،

برخالف بهره زمين که متناسب با مساحت «او می گويد که:  .اشاره ای بکنيم» برتوس رود«جا به نادرستی نظريه 

فقط در دو مورد  غلط است و اين حکم اساسا»!! زان سرمايه نمی باشدنرخ سود تابع مي مورد اجاره اش تغيير می کند،

وقتی که همه شرائط به ويژه نرخ اضافه ارزش ثابت باشد اما يک تغيير ارزشی  - اوال صدق می کند.به طور استثناء 

ليره متغير، ارزش  20ليره ثابت،  80ليره است.  100مثالی بياوريم. کل يک سرمايه  کاال اتفاق افتد. –در حلقه پول 

است. حال همه مؤلفه ها ثابت می مانند و فقط ارزش  %20و نرخ سود  %100ليره، نرخ اضافه ارزش  20اضافی 

 50ليره تغيير می يابد يا به  200کاال، تحت تأثير نوسان ارزش پول به  –ليره ای در حلقه پول  100همان سرمايه 

 10ليره نمود می يابد و در حالت دوم به  40در  هم اضافه ارزش قبلیليره  20ليره سقوط می کند. در حالت نخست 

. در هر دو وضعيت نرخ سود ثابت می ماند در حالی که سرمايه ظاهرا تغيير کرده است. اما اين تغيير می رسدليره 

عا نرخ سود قطبوديم تغييری در ترکيب آلی سرمايه شاهد مثال بود اگر جز اين است.  ناشی شده صرفا از ارزش پول

تغيير در ارزش واقعی سرمايه رخ دهد اما با تغيير در ترکيب ارگانيک سرمايه همراه  – ثانياد. دستخوش تغيير می ش

و نرخ سود  200، اضافه ارزش 1000نباشد. در اينجا با آوردن مثالی موضوع را روشن سازيم. کل سرمايه معادل 

حجم اضافه ارزش ها نيز به موازات تنزل می کند.  500ی يابد يا به افزايش م 2000اين سرمايه به  .است %20آن 

رخ نمی  vو  cهيچ تغييری در رابطه . استمی گردد. ترکيب سرمايه در همه اين موارد ثابت  100يا  400اين تغيير 



در همين راستا دچار تغيير می گردد. ها مت با آن مقدار ارزشی اضافه ارزشدهد، فقط مقدار ارزشی سرمايه و در مالز

افزايش نرخ سود همواره از آنجا سرچشمه می گيرد که اضافه ارزش اعم از نسبی يا مطلق، نرخ سود هم ثابت می ماند. 

بروز نوسان در نرخ سود بدون تغيير در ترکيب آلی يا نسبت به هزينه های توليد يا کل سرمايه افزايش پيدا می کند. 

دهد که ارزش سرمايه پيش ريخته اعم از استوار يا گردشی بر اثر باال يا پائين  مقدار مطلق سرمايه، هنگامی رخ می

رفتن زمان کار مورد نياز برای بازتوليدش مستقل از سرمايه عجالتا موجود، افزايش يا کاهش پذيرد. به خاطر داشته 

که برای  ار اجتماعا الزمیزمان کلزوما کاری نيست که در خود آن کاال نهفته است بلکه باشيم که ارزش هر کاال 

بازتوليدش الزم است. اين زمان کار اجتماعا الزم در شرايط متفاوت توليدی می تواند متغير باشد، دو برابر شود، به 

نصف کاهش يابد يا هر نوسان ديگری را پذيرا گردد. وقتی اين ارزش افزائی يا ارزش کاهی به تمامی اجزاء سرمايه 

رد آنگاه نرخ سود می تواند بدون تغيير ماند. در اين ميان به محض آنکه تغييری در ترکيب به صورت يکسان اثر گذا

  آلی سرمايه رخ دهد، موضوع حتما متفاوت خواهد بود. 

  بخش دوم

  تبديل سود به سود متوسط

  فصل هشتم

  ترکيب گوناگون سرمايه ها در رشته های مختلف و تفاوت نرخ سودهای حاصل

در بخش نخست اين جلد روش شد که نرخ سود در عين يکسان ماندن نرخ اضافه ارزش می تواند تغيير کند. در شروع 

بخش حاضر فرض ما برای ادامه واکاوی ها آنست که درجه بهره کشی يا شدت استثمار و طول روزانه کار در تمامی 

بهره کشی از کار، در حوزه های محتلف، تفاوت ميان محيط های توليد همسطح و برابر می باشد. تفاوتهای موجود در 

مزدها که عمدتا به ساده و مرکب بودن کار مربوط است يا مؤلفه های مشابه به رغم اهميت بسيار بارزی که در تشديد 

 يدهناددامنه فقر و فالکت اليه هائی از کارگران و ناهمگون سازی شرائط معاش توده کارگر دارند، در بررسی کنونی 

گرفته می شوند. اين تمايزات مسلما مهمند، اما اوال بر روی محاسبات ما در اين بحث تأثير فاحشی ندارند. ثانيا مستدام 

نيستند و توليد سرمايه داری در پويه گسترش خود آن ها را به سمت همترازی می راند. اختالف نرخ اضافه ارزش ها 

حور اساسی بحث اين است که چگونه يک نرخ سود عمومی در يک در کشورهای مختلف نيز مورد چشم پوشی است. م

  جامعه تشکيل و مستقر می گردد؟ 

قبال تصريح شد که با ثابت بودن نرخ اضافه ارزش، تغيير در نرخ سود تابعی از تغييراتی است که در ارزش اجزاء 

رابطه دو بخش ثابت و متغير سرمايه  مختلف سرمايه ثابت رخ می دهد. باال و پائين رفتن ارزش اين اجزاء آنسان که

طول دوره واگرد سرمايه بر روی نرخ سود تأثير بارز دارد. دستخوش تغيير گردد. اين نکته نيز توضيح داده شد که 

اينکه اگر همه شرائط ثابت باشد، با تغيير طول دوره واگرد يا تغيير در ترکيب آلی سرمايه نرخ سود نکته مهم ديگر 

  متمرکز است.  اخير ف توليد دچار تغيير می شود. بررسی حاضر ما حول همين دو نکتهرشته های مختل

  اختالف در زمان واگرد - 2  تفاوت در ترکيب آلی سرمايه - 1

به حد متوسط اين قلمرو معين توليد صحبت می کنيم، همه جا  اين يا آن واگرد سرمايه درزمان يا  آلی وقتی از ترکيب

عوامل در سرمايه های رشته مذکور يا موقعيت ميانگينی از سرمايه پيش ريز در آن قلمرو نظر داريم. بعالوه از آنجا 

نرخ اضافه ارزش، روزانه کار و طبعا ميزان دستمزد همگی ثابت فرض شده اند، الجرم کميت معلومی از سرمايه که 



ی از نيروی کار و در همين راستا کميت مشخصی کار تجسم يافته است. به طور متغير بيانگر راه اندازی کميت معين

ساعت  6000ساعته معرف  60آنگاه کار هفتگی کارگر باشد،  100 هفتگی ليره استرلينگ مبين مزد 100مثال اگر 

. همه اين نکات ساعت کار خواهد بود 3000ليره فقط معادل  50و  12000ليره استرلينگ  نماينده  200کار در هفته، 

  در واکاوی کنونی ما واجد اهميت هستند، اما سوای آنها، مسائل اساسی زير را نيز بايد همه جا مطمح نظر داشت. 

ز سرمايه دو نوع رابطه وجود دارد، در هر سطح بارآوری کار حجم مشخصی ا سرمايه ميان دو جزء ثابت و متغير – 1

  نام دارد. ترکيب فنیاين نسبت کند. می از وسائل توليد را تبديل به محصول حجم معينی متغير (شمار معينی کارگر)، 

مس از آهن يا فاحشی همراه است.  ،های ارزشی کم، زيادبا تفاوت ، در حوزه های متفاوت انباشتاين ترکيب فنی، 

ی را ارزش. ترکيب دوم ارزشی می کندمواد خام يا کمکی ديگر فرق  آنها با چوب، پنبه،ام دتر است و بهای هر کگران

  ترکيب ارزشی سرمايه وقتی منعکس کننده ترکيب فنی آن باشد ترکيب آلی نام می گيرد.  می ناميم.

 تغيير در مقدار ارزشی سرمايه متغير می تواند فقط بيانگر بهای يا کمتر يا بيشتر همان مقدار نيروی کار باشد ولی – 2

زانه کار ثابت فرض شده و با نوسان دستمزد مواجه نيستيم، در اينجا بالعکس نرخ اضافه ارزش و رو در بحث فعلی

تفاوت در مقدار سرمايه ثابت می تواند گويای تغيير در حجم وسائل توليد و موادی باشد که توسط کميت معينی از نيروی 

ئل مذکور در محيط های کار به حرکت در می ايد. اين تفاوت در عين حال ممکن است از اختالف ارزش مواد و وسا

  توليدی مختلف ناشی گردد. 

بايد ميان دو نقش سرمايه متغير فرق گذاشت. در يک سو ارزش به صورت دستمزد مبين کميت کار تجسم يافته  – 3

است. در سوی ديگر بيانگر حجم کار زنده ای است که سرمايه آن را به حرکت در آورده است و لذا حاوی ارزشی 

ايه متغير است. بر همين مبنی، سرمايه های يکسان با نرخ اضافه ارزش های واحد هنگامی که نيروی باالتر از سرم

کار يا حجم کار زنده مختلفی را مورد بهره کشی قرار می دهند، مقادير کامال متفاوتی ارزش اضافی به چنگ می آرند 

را در نظر گيريم  ليره استرلينگ 100 به ميزان سرمايه متغيریو در همين راستا نرخ سودهای متفاوتی خواهند داشت.  

 30کارگران  .است %100نرخ اضافه ارزش  وساعت  60کارگر است. زمان کار هفتگی  100مزد دست که معادل

کارگر  100 .تحويل سرمايه دار می دهندساعت کار اضافی  30و  کار می کنند (کار الزم) برای خود در هفتهساعت 

دو محيط حال به سراغ کار اضافی انجام می دهند. ساعت  3000 کار الزم وساعت  3000 مجموعا به طور هفتگی

محيط در . ليره است 600 و جزء ثابت 100 ليره، جزء متغير  700کل سرمايه  در اولیکه  برويمتوليدی متفاوت 

فقط نيروی  سرمايه نخستاست.  100ثابت و جزء  600جزء متغير اما بالعکس، ، 700 کل سرمايه نيز دومتوليدی 

. مورد بهره کشی قرار می دهدساعت کار زنده را  6000 يا ساعتی 60 هفته 100و  استثمار می کندرا نفر  100کار 

 .آماج سالخی و استثمار قرار می دهدرا  ساعت کار زنده 36000هفته و الجرم  600 هفته، 100به جای  ايه دومسرم

 ساعت 18000هفته يا  300و سرمايه دوم  کار اضافی سهم خود می سازد ساعت 3000يا هفته  50سرمايه اول فقط 

 . اگر نرخ اضافه ارزش واحد باشد آنگاه نرخ سود برای اولیکار اضافی را به صورت اضافه ارزش تصاحب می نمايد

و  يابد يشافزا 7000به  700اگر سرمايه اول از  .است %86 اندکی کمتر از و برای دومی %14 کمی باالتر از

ليره سرمايه متغير  1000لی به سياق سابق باشد آنگاه او سرمايه نيز ترکيب ليره باقی ماند، 700 ميزان همانبه دومی 

 را زير مهميز بهره کشی می گيرد، ساعت کار زنده  60000در هفته را استثمار می کند، کارگر  1000 دارد، با آن

حتی در اين  ليره کار اضافی يا اضافه ارزش سهم خود می سازد. 30000ليره مزد پرداخت می نمايد و  30000

نرخ سودش عين  به حرکت در می آورد ورا  هليره فقط يک ششم دومی کار زند 700اولی به ازاء هر هم  صورت

   .خواهد بود %14 فقط کمی باالتر از سابق



ط توليدی مختلف به دست آمد در شرايط ديگر و تحت ای که در باال از تمايز ترکيب آلی سرمايه در دو محينتيجه  – 4

يکسان اهم ب حوزه مختلف انباشتکه ترکيب فنی سرمايه در دو  فرض کنيم. توان به دست آوردهم می  تأثير عوامل ديگر

به طور مثال سرمايه متغير در هر شده است.  حوزه اول در حوزه دوم، دو برابر سرمايه ثابتهزينه تشکيل اما  ،است

نفر است. حجم مواد خام و ماشين آالتی  100ليره استرلينگ و شمار کارگران مورد استثمار  100دام حوزه ها معادل ک

که توسط اين کارگران به چرخش می افتد و به محصول تبديل می شود نيز کامال برابر است. اما هزينه مواد خام، کمکی 

ليره است. نرخ استثمار هر دو حوزه نيز برابر است. بر  400ليره استرلينگ و در دومی  200و استهالک در اولی 

اما نرخ ليره خواهد بود.  100کارگر نيز يکسان و معادل  100همين اساس حجم اضافه ارزش حاصل از استثمار 

اولی  در .است %20برابر با  100/400c+100vو در دومی  %33يا باالی  100/200c+100vسودها در اولی 

ليره است.  20 آن سرمايه متغير است. اين رقم در دومی فقطليره  33ليره استرلينگ کل سرمايه، بيش از  100هر  از

اولی به صورت نسبی و در قياس با دومی کار زنده بسيار بيشتری را به کار گرفته است و به همان اندازه ارزش اضافی 

نده افزون تر باشد، اضافه ارزش نيز که سوای کار اضافی کارگر هر چه نسبت کار زافزون تر و نرخ سود باالتر دارد. 

  هيچ سرچشمه ديگری ندارد افزون تر و سنگين تر خواهد بود.

تغيير در ترکيب ارزشی سرمايه  4اين است که در مثال  4و  3تفاوت اساسی ميان دو مثال باال در شماره های  – 5

از سرمايه ای می گويد که ترکيب فنی مبنای ترکيب ارزشی  3ناشی از تغيير در ترکيب فنی نيست، در حالی که مثال 

 آن می باشد.

های توليدی متفاوت، سودهای نابرابر  ا ترکيب های آلی مختلف در محيطب برابر یسرمايه ها تا اينجا روشن شد که – 6

نمی توان با مالک بزرگی و کوچکی  را نابرابر در حوزه های مختلف توليدبر اين اساس ميزان سود سرمايه های  دارند.

ساوی مستلزم ت سرمايه هال ک مقداربه  هاسود ارجاع باال و پائينی چرا؟ به اين دليل روشن که اين سرمايه ها توضيح داد.

چيزی که واقعيت ندارد و نادرستی آن در باال تشريح شد.  .است ی مختلفاز سرمايه ها سودها بر حسب درصد معينی

انطباق ميزان سودها به نسبت حجم معينی از سرمايه ها، چه در يک محيط توليدی واحد و چه در حوزه های مختلف 

و صحت دارد که ترکيب آلی سرمايه ها کامال يکسان باشد. به بيان ديگر ميزان برابر  انباشت تنها وقتی اتفاق می افتد

  سرمايه ها مقدار مساوی کار زنده را استثمار کنند. 

 100فروخته شوند. ارزش محصول که کاالها به ارزش واقعی خود  تحقق می يابدآنچه باالتر گفت شد تنها زمانی  – 7

و  90c+10v+10m=110می تواند   %100متغير و نرخ اضافه ارزش  10ثابت،  90واحد سرمايه با ترکثب آلی 

خواهد بود.  10c+90v+90m=190متغير  90ثابت و  10همين سرمايه با همين نرخ اضافه ارزش اما با ترکيب 

 %90و در جای دوم  %10است. نرخ سود در جای نخست  10 و در جای ديگر 90ميزان اضافه ارزش در يکجا 

واحد است.  190واحد و دومی  110فقط اگر کاالها به ارزش واقعی خود فروخته شوند آنگاه محصول نخست  .است

نکته بسيار مهم در اينجا آنست که اگر کاالها به ارزش واقعی خود فروخته نشوند، اين محاسبات دچار تغيير می شود. 

  يک اصل صائب و پابرجا خواهد بود. اينکه به هر حال قيمت کل کاالها بر ارزش کل آنها منطبق باقی می ماند. اما

فرض کنيم که نرخ استثمار در . ع نرخ اضافه ارزشها ناشی می شودتنوع نرخ سودها در جوامع مختلف از تنو – 8

محصولی به  90c+10v ترکيببا  يه در اروپايک ميليون دالر سرماآنگاه  .باشد %600و در آسيا  %300اروپا 

آسيائی  جامعهسرمايه در  اين. محصول خواهد داشتدالر  900000c+100000v+200000m=1300000 ميزان

دالر خواهد شد. حجم اضافه ارزش  600000c+400000v+600000=1600000  متغير 40ثابت،  60با ترکيب 

   درصد است. 50درصد و دومی  20است. نرخ سود اولی  500000و حوزه دوم  200000حوزه نخست 



رکيب ، چگونگی تبر روی نرخ سود دارد ترکيب آلی يا نسبت ميان اجزاء ثابت و متغير سرمايه برخالف نقشی که  – 9

ر را دچار تغييد نرخ سو در اين گذر نيست وتأثيری  به خودی خود، حائز هيچ استوار و گردشی سرمايه ثابت،اجزاء 

ر را دستخوش تغيي سرمايهگذارد که ترکيب آلی می بر روی نرخ سود اثر  اين دو جزء فقط هنگامی. نسبت نمی کند

ب نيست که موج ثانب چگونگی ترکيب اجزاء استوار و گردشی سرمايه نين وضعی باز هم به طور واقعی،در چ. سازد

شبيه همين ماجرا در مورد طول سرمايه است که ايفای نقش می کند. تغيير نرخ سود می شود بلکه همان ترکيب آلی 

کامال روشن است که تفاوت در نسبت ميان بخش های  دوره واگرد و نقش آن در تغيير نرخ سود هم مصداق دارد.

واکاوی  انکته اساسی در اينج اما جزء ثابت سرمايه می تواند باعث تطويل يا کوتاهی دوره واگرد شود. استوار و گردشی

دو حوزه مختلف پيش ريز سرمايه را در نظر دقيق مکانيسم اثرگذاری طول دوره واگرد بر روی نوسان نرخ سود است. 

ر دو چنانچه هرا به کار می گيرد. ديگری ماشين آالت بيشتری  مصرف می کند،آريم. يکی مواد خام و کمکی بيشتری 

در طول سال مقادير مقاديری محصول با ارزش های نابرابر می فروشند از کميت برابری کار برخوردار باشند، با آنکه 

ترکيب دو سرمايه  اما حجم محصول هر دو بنگاه محتوی مقدار برابری اضافه ارزش است. نکته اساسی همين جا است.

ر دشان که باز لحاظ اجزاء فيکس و گردشی بخش ثابت آن متفاوت است. زمان واگرد آنها نيز تفاوت دارد. اما نرخ سو

پايه کل سرمايه پيش ريخته محاسبه می شود، برابر خواهد بود. چرا؟ به اين دليل روشن که هر دو سرمايه به رغم زمان 

ابری سود را به سامان می رسانند. نقشی که طول دوره واگر بر روی نرخ سود بازی می کند، رواگرد متفاوت مقادير ب

اده تر سواحد دارد.   يزان کار اضافی انجام گرفته توسط کارگران برای سرمايهفقط به لحاظ تأثيری است که بر روی م

کل بحث بر سر کار اضافی يا ميزان اضافه ارزشی است که سرمايه معين در طول زمان معين از طريق استثمار  ،بگوئيم

ء فيکس و گردشی بخش ثابت کارگران به دست می آرد. اگر دو سرمايه هم مقدار با نسبت های کامال متمايزی از دو جز

فواصل زمانی متفاوت حجم واحدی از کار اضافی توده کارگر يا مقدار برابری از اضافه ارزش را تصاحب  در ،خود

می کنند، در اين صورت تفاوت دوره واگرد اثر خود بر روی نرخ سود را از دست می دهد. اين اثر هنگامی ظاهر و 

با چنگ اندازی سرمايه واحد بر روی مقادير افزون تر اضافه ارزش همراه شود، يا حاکم می گردد که تطويل اين دوره 

  بالعکس کوتاهی اين دوره کاهش کار اضافی و مقدار اضافه ارزش را در پی آرد. 

  ناصر پايدار 

     2021اکتبر 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

               


