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 هاان نوآوریيانگلس در  سر گذشت مارکس که پس از مرگ وی نگاشته است از م
ح يتوض "کی از آنها عبارتست از يکند که ياد مي دو کـشف بزرگ را و اکتشافات مارکـس

که استثمار کارگر  نيگر،  کشف ايارت  د ـبعه  ب کار،  و  و هيان سرماي مىقطـعی رابطه
ه داری يد موجود سرماي تولىوهيمعاصر و در شى ه دار در درون جامعهي سرماىلهيوسه ب

  . "رديگيچگونه انجام م
ان ي مارکس است که کشف مذکور در آن ب کی از آثاري"   ها، سودمزد، ب  "ىرساله

  . "شوديم
ستی آشـنا خواهد ين اثر،  خوانندگان گرامی را با مبدأ  اقتـصاد مارکسيق ايبررسی دق

  .کرد
چاپ پکن (با توجه به متن فرانسه ) ١٩٤٨چاپ مسکو  (ترجمه از متن روسی 

  .انجام گرفته  است) ١٩٦٦
  
  

  )توفان (رانيحزب کار ا
  

  ١٩٧٣   فوريه =  ١٣٥١چاپ اول بهمن 
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  )١(مزد،    بها،    سود 
 
  

  ]شگفتاريپ[
  

  )٢. (حضار محترم
  

  . چند تذ کـر قبلی  بپردازمه که وارد اصل موضوع بشـوم،  ب ش از آنيد پياجازه بده
ه  باال بردن دستمزد بى  فرا گرفته و مطالبهدمی اعتصابات  سراسر قاره راياکنون اپ

.  گرفت مورد بحث قرار خواهد  ما ى در کنگرهمسئلهن يا.  صورت عام در آمده است
 ىهيار مهم نظري بسىلهئن مسيد  در ايبا) ٣(ديلی هستللم اني بىهيشما که در رأس اتحاد

 بررسی   را موردهمسئلشمارم که ي خود مىفهين جهت من وظياز ا.  ديروشنی داشته باش
  .  شما سر برودىق قرار دهم،  اگر چه ممکن است حوصلهيعم

 ىسود طبقهه ال که بين خياو به ا.  ن تذکر من مربوط به شخص وستون  استيدوم
 ىن طبقهيداند بياتی پرداخت که ميطرح نظره کند  نه فقط در برابر شما بيکارگر عمل م

 *.  ١ات  در برابر همگان دفاع کرده استي نـظـرار نامقبول است بـلکه از آنير بسـکارگ
دوارم که او يام.  ن شهامت اخالقی داشته باشدياه  نسبت ب قيد احترام عميک از ما بايهر 

 درستی که اساس ىشهيد که من با آن انديبا وجود لحن تـند گزارش من در آخر خواهد د
ی از لحاظ تئوری غلط و از صورت کنونه ات مذکور را بيات اوست موافقم ولی نظرينظر

  . شمارميلحاظ  عمل خطرناک م
  
   :موضوعه پردازم بينک ميا

  
  
  
  
  
  
  

                                           
ن ين الملی کارگران از اي بىهيسی موسوم به جون وســتون در شــورای همــگانی  اتحادي  کارگرانگل ــ* ١

    د يرا باها ونيديت تريتواند موجب بهبود وضع کارگران گردد وفعاليکرد که ارتقاء دستمزد نميه دفاع مينظر
  .هيريئت تحريـــ ه.   انمند دانستيز
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  ]د و مزد يتول [ -١
  

  
  :استدالالت وستون در واقع بر دو مقدمه مبتنی است 

اصطالِح ه   و بت ثابتيکم است،  ریي ناپذتغـييرز يد ملی چيحجم تولکه  نيکی اي -١
  .  است ثا بتهريمقا د اضی دانان،  از ير

زان کاالهائی يعنی آن دستمزدی که از روی مي یدستمزد وا قع غکه مبل نيگراي د-٢
 ر ثابتهيمقادری است،  از ي ناپزتغـييرشود مبلغ ي اندازه گرفته م،ديتوان خـريکه با آن م

  . است
د که ارزش و حجم يکنيان مشاهده ميعه شما ب.  اما ادعای اول او آشکارا خطاست

کنند و مقدار پولی که يِ ملی رشد مِ روهای مولِد کاريابد،  ني یش ميسال افزاه سال بد يتول
 تمام ىچه در باره و آن.  رديپذ ی متغـييروسته ينده الزم است پيِد افزاين توليبرای گردش ا

گر صادق است در مورد يد کي آنها با ىسهي مختلف در مقاهاى سالىا در بارهيو  سال
 تغـييروسته در يد ملی پيا مقدار توليحجم و .  کنديز صدق ميز سال نهر روِز متوسط ا

ت را کنار يزان جمعي متغـيير است و حتی اگر متغيرست بلکه مقدار ي نثابت مقدار  است،
 روهای مولِد کارين و هيتراکم سرما که در اىاِت بی وقفهتغـييرعلِت ه د بيم باز هم بايبگذار
ارتقاء سطح  عمومی ح است که اگر روزی يکامًال صح.  د باشمتغيردهد مقدار يروی م
 صله فا خودی خود باله براثری که بعدها داشته باشد ـ مذکورهارتقاءرد ي صورت گمزدها
.  ود خواهد بودجد و نخست ناشی از اوضاع  مويد نخواهد گرديی در حجم تولتغـييرب جمو

 ارتقاء پس از بود و نه مقدار ثابت،  غيرمتد ملی مقدار ي مزدها،  تولارتقاء ش ازيپاما اگر 
  .   خواهد ماند و نه ثابتمتغيرچنان  ز هميمذکور ن

حتی در .   استثابتست و ي نیمتغيرد ملی مقدار يم که حجم توليمعذالک فرض کن
     گری جز ادعای يز دينامد چي منطقی مىجهيچه دوست ما وستون نت ن حالت نيز آنيا

ن رقم مانع ي امطلقما بدهند حدود ه   را ب٨نی و مثأل  ياگر رقم مع.  ه نخواهد بوديبی پا
  و مزد ٦اگر سود مساوی  .   بدهندتغـيير خودرا نسبیش حدود ينخواهد شد که اجزا

ن حال که يد،  در عياين بي  پائ٢  باال رود  و سود تا  ٦تواند تا   ی  است مزد م٢مساوی  
ل يتواند دليوجه نم چيرد بهي نپذتغـييرد يامر که حجم تولن يپس ا.    باشد٨چنان   رقم کل هم

صورت دوست ما وستون  نيدر ا.   بماندتغـييرزان دستمزدها هم بدون يبر آن باشد که م
  . کند؟ او فقط ادعا ميکنديرِی مزد را ثابت مي ناپذتغـييرن يچگونه ا

ر دوجهت صادق د دين ادعا بايح است ايم که ادعای او صحيري ولی حتی اگر بـپـذ
هرگاه مبلغ مزد،  مقدار .  دهديک جـهت اثر مي در که وستون آن را فقط باشد،  و حال آن

عنی هر گاه کارگرانی که در صدد ي.  نيو نه پائ توان نه باال برديرا نم ثابتی است،  پس آن
ن يائه دارانی که در پينابخردی سرما.  کننديند نا بخردی ميباال بردن موقِت مزد برمی آ



  

 ٦

شود که يدوست ما وستون منکر نم.  ستيکوشند از آنها کمتر نيآوردن موقِت مزد م
اما چون مبلغ .  ارتقاء مزد وادارنده ه داران را بي سرماتواننديمنی يط معيکارگران در شرا

د ي او سپس  باىدهين شده است به عقيعت معينظر او مقداری است که از طرف طبه مزد ب
 ه داران يداند که سرمايز مين را نيگر وستون ايولی از طرف د.  دظهوررسه واکنشی ب

طبق .   کوشندين امر ميوسته در تحقق ايزور تنزل دهند و در واقع په  مزد را بنند توا یم
.  ظهوررسده د واکنشی بيز مانند مورد فوق باين موردی نياصل ثبات دستمزدها در چن

زند يمخالفت برخه ا با تنزلی که عملی شده است بيعنی کارگرانی که با تشبِث تنزل مزد وي
      برباال بردن مزد که کارگران در صدد زيپس در آن هنگامی ن.  کاردرستی کرده اند

ن آوردن مزد،   ي در برابرپائعکس العملرا که هر گونه يکنند زيند کاردرستی ميمی آ
 دستمزدها که خود  ثباِتن بر طبق همان اصِليبنابرا.   است برای باال بردن آنعملی

د متحد شوند و برای باال ينی بايط معي است کارگران در شرا دوست ما وستون مقررداشته
  .  بردن مزد مبارزه کنند

ری ناشی يحه گين نتي را که ااىد  مقدمهيکند بايری را رد ميجه گين نتياگر وستون ا
 مقدارثابتیه مبلغ دستمزد ن سخن کيای اه جن صورت بيو در ا.  از آن است کناربگذارد

  د هربار که يتواند وباي مباالبرود ديتواند و نباي نمر مذکوغد که اگر چه مبليد بگوياست با
ب يجای گوشت،  سه ل است که بيه دار ماياگر سرما.  دياين بيپائه است يخواه  سرما دل
 قانون اقتصاد ىبهمثاه را ب  اوىد ارادهيشما بدهد شما باه جای گندم،  جو به نی و بيزم

گراست،  ياگر در کشوری سطح مزد باالتر از کشور د. ديع باشيد ومطيسياسی تلقی کن
ن تفاوت در سطح مزد را بر تفاوت يد ايکا نسبت به انگلستان،  شما بايکه در آمر چنان
       ىکه نه فقط مطالعه ىاوهيد،  شيسی حمل کنليو انگ کائیيه داران آمريال سرمايام
  . ار ساده خواهد ساختيز بسيرا نها دهير پدي ساى اقتصادی بلکه مطالعههاىدهيپد

کائی يه داِر آمريال سرماي امراـچـــ:  م ين حالت ممکن است ما بپرسيولی حتی در ا
ن سؤال الزم خواهد آمد ياه سی است؟ و برای جواب دادن بيه دار انگليال سرماير از اميغ

ن را يد که خدا در فرانسه ايش بگويممکن است کش.  مي خارج شواليامکه ما از قلمرو 
ح ين دوگانگی اراده توضيو اگر من خواستار شوم که ا.  خواهد و در انگلستان آن رايم

 در فرانسه اىخواهد  ارادهيد خدا دلش ميشرمی کند که بگوی قدر ب د او آنيداده شود شا
ن استداللی يچنه ه دوست ما وستون بهی است کياما بد.   در انگلستاناىداشته باشد و اراده

  .  کلی نافی هرگونه داوری عاقالنه است توسل نخواهد جسته که ب
  ست که ي ما آن نىفهياما وظ.  شتر بستاندي است که هرچه  بـليماه دار يالبته سرما

رو و خصلت ين نيحدود ا او،  رویينم بلکه آنست که يتـفحص بپردازه  او باليام  ىدرباره
 .  مي بررسی کندود ران حيا
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 ]د،  مزد،  سود يتول [ -٢
  
  

      توان در پوست گردو يـراد کرد ميمضمون گزارشی را که دوسـت ما وسـتون ا
  . جا داد

       ى طبقه، کارگرىاگر طبقه: شود که يجا منجر م نياه  استدالل او بىهمه
او ه صورت مزد نقد به بنگ يلي  ش٥نگ يلي  ش٤ جایه ه داران را وادارد که بيسرما

صورت  کاال به ه نگ  بيلي ش٤نگ يلي ش٥ای جه ه داربيصورت سرما  در آن،بپردازد
ش از يچه پ بور است در برابر آنج کارگر مىن حالتی طبقهيدر چن.  گردانديکارگر بر م

 چرا ؟شودين مياما چرا چن.  نگ بپردازديلي ش٥د يخری نگ ميلي ش٤باال رفتِن دستمزد با 
را  که مبلِغ  ي ز؟پردازد ینگ را ميلي  ش٤نگ فقط ارزش يلي  ش٥جای  ه ه دار بيماسر

ت شده است و نه ينگ کاال تثبيلي  ش٤ مزد در ارزشغاما چرا مبل.  قأ ثابت استيمزد  دق
 قانونی ىلهيوسه  اگر حدود مبلِغ مزد ب؟گريا در مقدار دينگ کاال و يلي ش٢ا ي ٣در ارزش 
 کارگر است در آن ىه دار و نه تابع ارادهي سرماىد که نه تابع ارادهشوين مياقتصادی مع

ه ب.  کردين قانون را طـرح و اثـبات ميـست ايبا یز ميچون قبل از هر توس صورت
نِ  زمانی ي معىکرد که مبلغ مزدی که واقعا در هر فاصلهيبايست ثابت م می عالوه، او
دستمزد مطابقت دارد و هرگز از آن دور قا با مبلغ ضروری يوسته دقيگردد پيپرداخت م

ا حدود ي و ه داري سرماىاراده به فقطِن مبلغ مزد يگر هرگاه حدود معياز سوی د.  شودينم
رورتی در چ ضيت، ه حدود مذکور خودسرانه استصور آزمندی او مربوط است در آن

 ى  ارادهبرخالفجه يه دار و بالنتي سرماى ارادهبنا برتوان يست، آنها را ميآنها نهفــته نـ
 .  دادتغـييره دار يسرما

اگر در  ديگی برای :  دوست ما وستون تئوری خودرا با مثال زيرين مجسم ساخت 
 ها قاشقىتعداد معينی از افراد مقدار معينی آش باشد مقدار مذکور با بزرگ کردن اندازه

نظرمن اندکی مبتذل ه اميد وارم وستون نرنجد اگر بگويم که اين مثال ب.  زياد نخواهد شد
هنگامی .  خاطر من می آورد که  ِ ِمننيوس آگريپا  انجام داده  را باىومقايسه*.   ٢است 

آنها گفت که ه  برخاستـند آگريپای پاتريسين بها روم به مبارزه با پاتريسينهاىکه پـلبـئـين
الک وی نتوانست ولی معذ) ٤(. دولتی غـذا ميرساند پلبئين پيکِرءاعضاه  پاتريسين بىمعده

دوست ما .    کس ديگر غـذا رسانيدىاعضاء کسی با پرکردن معدهه ثابت کند که ميتوان ب
 ى  خود از ياد برده است که در آن ديگی که کارگرها از آن ميخورند همهىنوبهه وستون ب

تر بخورند نه  بيش چه مانع ميشود که کارگران محصوِل کاِر ملی جا گرفته است و آن
فقط  کوچکی  قا شق آنها مانع .  ـز مظـروف آنيچک ديگ است و نه مقدار ناچحجم کو

                                           
معنای ه    بspoon: گر   در آورد ي در متن اصلی،   جناس لفظی آورده شده است که نميتوان بزبان دــ * ٢
  .هيريئت تحريهـــ .  هانه و مبتذلي بمعنای سفspoony ف است و يز سخيقاشق و ن
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  . شوديم
  ؟نگ  بپردازدي شل٤نگ ارزش ي  شل٥جای ه شود که بيرنگی قادر ميکارفرما با چه ن

 تغـييرطور عام تر ه ا بي و هامتيا ارتقاء قيولی آ. شدوفری با ارتقاء بهای کاالهائی که م
که برای  ا  آنيه دار است؟  و ي سرماى فقط تابع ارادههامتي خود قاي،  آهامِت  کااليق

ضرورت ندارد  طیين شراي اگر چن نی ضروری است؟يط معي مذکور شراىق ارادهـتحق
صورت ه  آنها  بىات بی وقفهتغـيير بازار،  هاىمتي قِ ن آمدني و پائِ گاه باال رفتن آن

  .  ديمعمای حل نشدنی در می آ
ه و کاِر يزان سرمايروهای مولدِّ کار ونه در مين است که نه در نيچون فرض ما ا

ی تغـييرگونه  چيشود هيابی ميمصرفی ونه در ارزش پولی که ارزش کاالها با آن ارز
 چگونه ارتقاء مزد،  در آن صورت افتهي تغـييرفقط  سطح دستمزد روی نداده است و 

کند  ير مي در بهای کاالها فقط از آن جهت تأث  ارتقاء مزد؟ر کندي تأثبهای کاالهاتواند در يم
 . گذاردي آنها اثر مىان تقاضای کاالها و عرضهي موجود مىکه بر رابطه

ش را در  راه ي خود در آمد خوى کارگر در مجموعهىکامال درست است که طبقه
جهت ارتقاء  نياز ا.  کند و مجبور است خرج کندي  خرج مهایازمندين  نياء نخستياش

 آنها در یبهاجه ارتقاء ي و بالنتهایازمندين ني نخستءاياشمزد باعث رشد تقاضای سطح 
 کنند ارتقاء  دستمزدی که يد مياء را تولين اشيه دارانی که ايبرای سرما.   شودي  مبازار

ر يولی وضع سا.  شوديپردازند از محل ارتقاء  بهای کاالهای آنان در بازار جبران می م
و تصور .  شودي چه مستندين  هاازمندیياء نين اشيت  نخسىد کنندهيوله داران که تيسرما
د که دوسوم يريهرگاه در نظر بگ.  ه داران کم استين گونه سرمايد که تعداد اينکن

کی از اعضاء يرسد ـــ ويمصرف مه ت بيک پنجم جمعي ىلهي ملی به وسهاىفرآورده
مصرف ه ت بيک هفتم جمعي ىلهيسوه رًا حتی اظهار داشت که فقط بيوثان اخـمجلس مبع

ه د بي ملی باهاى فراوردهزد که چه بخش بزرگی ايابيرسد ـــ در آن صورت در می يم
اء يمی ار اشي،  چه مقدار عظمبادله گردندا با آنها يد شود وياء تجملی توليصورت اش

اسراف مصرف ه ره بي و غها،  گربههاد در راه نوکرها،  اسبي باهایازمندين نينخست
ن ياء نخستيش بهای اشيشه در اثر افزاين اسراف هميم ايدانيکه به تجربه م چنان.  شود
  .  کاهدی ار مي بسهایازمندين

 مختلف صنعت هاىرانی که در رشتهاه دي  سرما سوِدهاىن تفاوت در نرخياعواقب 
 هاىنرخعلتی در ه  مواردی خواهد بود که بىهي البته  مانند کل؟مشغولند چه خواهد بود

ئی هاه و کار از رشتهيسرما.  شوديد تفاوت حاصل مي مختلف تولهاى رشتهمتوسط سوِد
ان انتقال ين جريگردد و اي منتقل ماستر سود ترئی که  ُپهاکه کم سود تر است به رشته

ش ي رشد تقاضا افزاىک رشته از صنعت باندازهيه و کار تا وقتی که عرضه در يسرما
پس ا ز .  ابديافته باشد ادامه می ي کاهش تقاضا تنزل  نىاندازه به هار رشتهيافته و در ساين
  نرخ عمومی سودد دوباره ي مختلف تولهاىعمومًا در رشته افتي وقوع تغـييرن يکه ا نآ

 در تناسب تقاضا و تغـييرن نقل انتقاالت فقط در اثر ي اىکه همه جا از آن.  شوديبرقرار م
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ر آن يان برخاست تأثيکه علت  از م پس از آن کاالهای مختلف روی داده است ىعرضه
تنزل نرخ .  گردنديسطح سابق خود وبه تعادل بر مه  بهامتيقزد و يخيان بر ميز از مين

ماند بلکه يچند رشته از صنعت محدود نمه شود بيش دستمزد حاصل مي که در اثر افزاسود
شود ونه در يی حاصل ميرتغـيروهای مولِد کار يطبق فرِض ما،  نه در ن.  ابدييت ميعموم
ش بزرگتری از خب.  ردي می پذ تغـييرن يِد معين حجم توليشکل اد،  بلکه ي کِل تولِ حجم
اء يشکل اشه تری ب د و بخش کوچکي درمی آهاازمندیين نياء نخستيشکل اشه د  بيتول

همان شکل ه شود و بياء تجملی مبادله ميتری  در خارجه با اش ا بخش کوچکيتجملی،  
اء يهنی در خارجه با اشيد ميتری از تول ا بخش بزرگيشود و يلی خود مصرف ماو

ر با مورد ين دو مورد اخياء تجملی،  وايشود و نه با اشي مبادله مهاازمندیين نينخست
تشاش موقتی که در غپس ترقی عمومی سطح  دستمزدها، بعد از ا.  کی استين ينخست

 تغـييرگردد وبه ي عمومی نرخ سود مدهد فقط موجب تنزلي بازارروی مهاىمتيق
  .   کاالها نمی انجامدمِتيدرازمدت ق
 که تمام رشد دستمزد مان فرض را مبدأ گرفتهيراد کنند که من در استدالل فوق اياگر ا
شود خواهم گفت که من آن فرضی را قبول يرف مص مهاازمندیين نياِء نخستيدر راِه اش

 دستمزدها درراه اشيائی ىهرگاه افزوده.  ب تراستات وستون مناسيکرده ام که برای نظر
ش ي در آن صورت افزا،مصرف شود که سابقًا در جزء مصرف کارگران نبوده است

ِد آنها يش قدرت خرين افزاياما چون ا.  ِد آنها محتاج اثبات نخواهد بوديواقعِی قدرت خر
د يال با کاهش قدرت خرش مذکور کاميد که افزايآيش دستمزد است الزم مي افزاىجهيفقط نت

 بلکه اجزاء ابديش نمی ي کلی تقاضای کاالها افزاىاندازهپس .  ان مطابق باشديکارفرما
شود با يک طرف حاصل ميش تقاضا که در يافزا.  کندي متغـييرن تقاضا ي اىل دهندهيتشک

ه وچون جمع کل تقاضا ب.  شوديد جبران ميوجود می آه گربيکاهش تقاضا که درطرف د
  .   مت های بازار روی دهديست در قيی ممکن نتغـييرچ يماند هي متغـييرق بدون ي طرنيا

طور ه  دستمزد بىا افزودهي:  ريم  يگيق ما در برابر دو احتمال قرار مين طرياه ب
 تقاضا از ىن حالت،  توسعهيشود  ـــ و در اياء مصرفی خرج مي اشىهيکسان در راه کلي

ه داران جبران ي سرماىل تقاضا از طرف طبقهي تقلىلهيسوه د بي کارگر باىطرف طبقه
مت آنها در بازار موقتًا يائی  که قي  دستمزد فقط درراه بعضی از اشىا  افزودهيگردد ـــ و
 هان حالت باالرفتن نرخ سود که در برخی ازرشتهيشود ـــ و درايکند خرج ميترقی م
 موجب ، صنعت استهاىررشتهيسان آمدن نرخ سود در يئ پاىاندازهه شود و بيحاصل م
گاه که عرضه در  ابد تا آنيی که ادامه می تغـييرگردد،  يه و کار ميع سرماي در توزتغـيير

ل ي تقلىاندازهه گر بي دى رشد تقاضا باالرود و در رشتهى صنعت باندازهىک رشتهي
  .  دين آيتقاضا پائ

اد در فرض دوم پس از مت کاالها روی نخواهد ديی در قتغـيير چيدر فرض اول،  ه
 کاالها تا سطح قبلی خود ىشود  ارزش مبادلهياصل محمت کاالها  ينوساناتی که در ق

چ گونه يدر هر دو فرض،  ترقی عمومی سطح دستمزد،  سرانجام،  ه.  ن خواهد آمديپائ
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  . گری نخواهد داشت مگر تنزل عمومی نرخ سودياثر د
شنهاد کرد که ير بگذارد پير شما تأثکه در تصو نيز ما وستون برای ايدوست عز

 ١٨نگ به  يلي ش٩طور عموم از ه د اگر دستمزد کارگران کشاورزی  انگلستان بيفکر کن
د يشيندياندکی ب: ش خواهد آمد،  و با با نگ رسا گفت يابد   چه مشکالتی پيترقی نگ يليش

ه  که بهامتي قافت و ترقیيشی خواهد ي چه افزاهاازمندیين نياء  نخستيکه تقاضای اش
د که دستمزد متوسط يدانياما شما همه م.  ه وحشتناک خواهد بودچدنبال آن خواهد آمد 

ش ازدو برابر دستمزد متوسط کارگر کشاورزی در يکا بيکارگر کشاورزی در آمر
کا کمتر از انگلستان است،  يمت محصوالت کشاورزی در آمريانگستان است،   اگر چه ق

کا عمومًا همان است که در انگلستان،   اگرچه يه در آمريکاروسرماان ياگرچه مناسبات م
پـور يپس چرا دوست ما ش.  مراتب کمتر است از انگلستانه کا بيانه در آمريد ساليحجم تول
 که واقعا در برابر ماست منعطف اى مارا از مسئلهىکه توجه   برای آن؟زنديخطر م
 ىآن معنی است که اندازهه نگ بيلي ش١٨نگ به يلي  ش٩ از  دترقی ناگهانی دستمز.  گرداند

ا يم که آيکنين مسئله  بحث نميچ وجه در ايولی ما به.  ترقی کند% ١٠٠دستمزد ناگهان 
چ کاری يما   ه.   باال رود%  ١٠٠ممکن است سطح عمومی دستمزد درانگلستان ناگهان 

ن ودر يو احوال معد تابع اوضاع ين  ترقی که  در هر مورد خاص  باي  اىاندازهبه 
م که عواقب ترقی عمومی دستمزد چه يد پژوهش کنيفقط با.  ميانطباق با آن باشد ندار

  . ک در صد نباشديش ازيخواهد بود،  حتی در آن مورد که ترقی مذکور ب
ل کرده است کنار يپس من ترقی  صد در صد دستمزد را که دوست ما وستون تخ

 در ١٨٥٩ ـــ ١٨٤٩قی دستمزد که واقعا در دوران آن تره گذارم و توجِه شما را بيم
  . انگلستان روی داد جلب می کنم

   ري کار و به تعبـى روِز ده ساعتهى در باره١٨٤٨ شما از قانونی که در ىهمه
ات تغـييرن يکی از بزرگترين يا.  دي کار وضع شد باخبرىمهيح تر روز ده ساعت ونيصح

ع محلی ين قانون  نه فقط  در برخی  از صنايا.  مي ااقتصادی است که ما شاهد آنها بوده
ادت يه بر آنها بر بازار جهانی سي صنعت که انگلستان با تکىبلکه در رشته های عمده

ار نا يط بسيو ترقی مذکور در شرا.  ديدارد موجب ترقی ناگهانی و  اجباری دستمزد گرد
گر که يتصادداناِن د اقىور و همهيدکتر اور، پرفسور سن.  مساعدی صورت گرفت

مراتب ه م بادالئلی بيد بگوي  ـــ  و باثابت کردندان رسمی بورژوازی هستند يسخنگو
 صنعت انگلستان را ىن قانون فاتحهياستوارتر از دوست ما وستون ثابت کردند ـــ که ا

 ست بلکه برسر آني دستمزد نىآنها ثابت کردند که مطلب بر سر ترقی ساده.  خواَنديم
.  ن تقليل استيشود ومبتنی برايزان کاِر مصروف ناشی ميل ميترقی است که از تقلچنان 

ه دار باز ستانند يخواهند از سرماين ساعت  دوازدهم که ميداشتند که همانا هميآنها اظهار م
کردند که يد ميآنها تهد.  دارديه دار سود خودرا ازآن بر ميگانه ساعتی است که سرماي

د ا از دست خواهد رفت،  توليمت ها ترقی خواهد کرد،  بازارهي،  ق کم خواهد شد تراکم
       ن خواهد آمد و باالخره ورشکستگی يجه  دستمزدها دوباره پائيخواهد کاست و بالنت
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        ىر در بارهيـن روبسپيـلـيـمـين  ماکزيآنها حتی اعالم کردند  که قوان.  ديفرا خواهد رس
ه چاما در واقع .  ز است و تا حدی حق با آنها بودين قانون ناچياسه با يدر مقا*  ٣حد اکثر
کار، افزايش مهم ِ   علی رغم تقليل روزها ترقی دستمزد نقدِی کارگران کارخانه؟روی داد

مت محصوالت ي قى اشتغال داشتند،  تنزِل بی وقفههاکه در کارخانه تعداد کارگرانی
سابقه  ی بى،  توسعهها کاِر کارگراِن کارخانهروهای مولِديز ني،  رشد شگفت انگهاکارخانه
ب ي انجمن ترغىچستر،  در جلسهن در م١٨٦٠ در .اى بازار  کاالهای کارخانهىندهيو افزا

تراف کرد که هم او و هم دکتر اور ـ  اعنــومــاندم که چگونه آقای يعلوم،  خود من شن
 اشتباه کردند در حالی که ندگان رسمی علم اقتصاد همگیير نمايـور و هم سايوهم سـنـ

ست بلکه يس نــــومــــان ني  فرانسرمنظور من پرفسو.   مردم درست بودىزهيافتِ  غريدر
   در توماس توکعــنوان همکار آقای   ه است که در علم اقتصا د ب* ٤نومان. آقای و

را از هامتيخ قياثر عالِيقدری که تار نيو بعنوانِ  ناشر ا " هامتيخ قيتار "نگـــارش 
اگر فکر ثابت دوست ما .  کند مقام شامخی دارديقدم پژوهش مه  قدم ب١٨٥٦ تا ١٧٩٣

روی مولِد يد،  سطح ثابت نيزان ثابت تولي  ثابت دستمزد،  مىدازهن  اىوستون در باره
 او درست بود هاىتي و قطعهاه داران،  و ساير ثباتي ثابت و مستولی سرماىکار،  اراده

آمد و يـور درست در مي تيره و تاِر پرفسور سـنهاىش بينیيست پياب یصورت م در آن
ن گام يل عمومی روز کار را نخستي تقل١٨١٦ون که در همان سال ست روبرت اُويبايم

 کارگر اعالم داشت و علی رغم پندارهای عمومی،  به ىسوی رهائی طبقهه مقدماتی ب
والنارک  واقعًا عملی يخود در ن پارچه بافی  ى آن را در کارخانه،قبول خطر دست زده

  .  ساخت بر خطا بوده باشد
جه ي  کار عملی شد و بالنتىدر همان موقع که در انگلستان قانون روز ده ساعته

ِ ست يجا محل ذکر آنها ن نيدالئلی که اه دستمزدها باال رفت ب  ترقی عمومی دستمزد
  .ديز مشهود گردي نکارگران کشاورزی

پردازم،  يح ميچند توضه جا قبًال ب نيده نشود در ايمن بد فهمکه سخنان  ني  برای ا
  .حات مذکور برای منظور بالفصل من ضروری نباشدياگرچه توض

نگ  باالبرود يلي ش٤داشته تا يافت مينگ   دريلي ش٢اگر دستمزد کسی که هفته ای 
 از ن ترقی  دستمزدياه اگر ما ب.  ترقی کرده است%  ١٠٠  سطح دستمزدصورت  درآن
که  لی بزرگ جلوه کند و حال آنيم ممکن است خي آن بنگرترقی سطح نظر ىنقطه
زی است يار ناچي بسىچنان صدقه نگ در هفته،  هميلي ش٤عنی ي،   واقعی دستمزدىاندازه

                                           
 ها کنوانسيون ژاکوبنى بوسيله١٧٩٣ قوانين مربوط به حد اکثردر هنگام انقالب بورژوائی فرانسه در  ــ* ٣
ـــ هيئت .   را مقرر ميداشت  ثابت برای کاالها و حد اکثر دستمزدهاىقوانين مذکور حد اکثرِ  قيمت.  وضع شد
  .تحريريه

 
نام خانوادگی اقتصاد دانی که مارکس از او ياد .  مارکس روی داده است  در اينجا سهوالقلمی ازجانب ــ* ٤

  .ـــ هيئت تحريريه.ميکند نومان نيست بلکه نومارچ است
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دستمزد گمراه ِ   سطحن ترقِی ين از َصدانه های پرطنيبنا برا.  همراه  دارده که گرسنگی ب
  .  دستمزد چه بوده استاولی ى که اندازهديوسته بپرسيپ.  دينشو

 ٥نگ و يلي ش٥  کارگر٥نگ و يلي ش٢ کارگر ١٠ست که اگر ين نکته دشوار نيدرک ا
نگ يلي ش١٠٠ نفر در هفته ٢٠ن يرند مزد دريافتی ايگ ینگ در هفته ميلي ش١١کارگر 

 باال رود از % ٢٠  مزد هفتگی آنها مثال  کلاگر بعدًا مبلغ .  سی استي انگلىرهي ل٥عنی ي
توان يصورت  م م درآنيطور متوسط حساب کنه هرگاه ب. ديره خواهد رسي ل٦ره  به ي ل٥

 کارگر ١٠ترقی کرده  اگر چه درواقع دستمزد %  ٢٠  سطح عمومی دستمزدگفت که 
 ٥ کارگران در مورد هر نفر  از ى نفرهجکی از گروه های پنير مانده،  دستمزد ييغـبدون ت

نگ به ي شل٥٥گر از ي دىنگ باال رفته و مبلغ دستمزد گروه پنج نفرهيليش ٦نگ  به يليش
ک يافته،   وضع  يوجه بهبود ن چيمی از کارگران بِهيوضع ن.  ده استينگ رسيلي ش٧٠

.  ه واقعًا بهترشده استيک چهارِم بقيافته  و فقط وضع يزی بهبود ي ناچىچهارم باندازه
%  ٢٠ کارگر ٢٠ن يم مبلغ کل دستمزد ايري بگ   را در نظر متوسطىندازهاولی اگر 

گمارد و بهای  یکار مه ن کارگران را بي که ااىهي  سرماىترقی کرده واز لحاظ مجموعه
 کارگران در ترقی دستمزد ىنًا مثل آنست که همهيکنند عيد مين کارگران توليکاالهائی که ا

جا که سطح    از آندر مورد کارگران کشاورزی،.  م شده باشنديکسان سهيطور ه ب
ر ترقی يکلی متفاوت است تاثه  مختلف انگلستان و ِاُکس بهاىنيشندستمزد در ُکـنت 
  . ار نا متعادل بوديدستمزد در آنها بس

ک سلسله از عوامل ـــ مانند يباالخره در همان دورانی که ترقی دستمزدها روی داد 
ب  بخش بزرگی از مساکن يه بود،  تخريدی که ناشی از جنگ با روسيمالياتهای جد

  . کرديره ـــ در جهت معکوس عمل مي،  و غ)٥(کارگران کشاورزی 
 سطح ١٨٥٩ تا ١٨٤٩که از  نياه گردم بينک باز مين چند تذکر مقدماتی،  ايپس از ا

   من ميتوانم در .ترقی کرد% ٤٠بًا يتقرمتوسط دستمزد کارگران کشاورزی انگلستان 
ولی برای هدفی که در برابر .  دارک مشروح و مفصل بپردازمذکر مه ن  مطلب بيد اييتا

قی مراجعه دهم که از ينظرم کافی است که شمارا به گزارش انتقادی و دقه من است ب
روهائی ين" در انجمن هنر لندن در موضوع ١٨٦٠ در سال مرتن . جون چطرف مرحوم 

پردازد که از  یل آمارهائی منقه آقای مرتن ب.  راد شدي  ا"روديکار مه که در کشاورزی ب
 ٣٥ن ِاُکس و ي کنت نش١٢ کشاورز از ١٠٠با يِل تقري و ساير اسناد اصهاصورت حساب

  .ن انگلستان برداشته استيکنت نش
که دستمزد کارگراِن  نياه خصوص با توجه به ات دوست ما وستون،  بيطبق نظر

مِت ي ترقی وحشتناکی در ق١٨٥٩ تا ١٨٤٩ست از يبايز متقارناً  ترقی کرد مي نهاکارخانه
ه و ي  با وجود جنگ روس؟ولی در واقع چه شد.  فرآورده های کشاورزی روی داده باشد

د بهای متوسط گندم که محصول يظهوررسه  ب١٨٥٦-١٨٥٤ متوالی که در هاىکم حاصلی
 ٣)  ٦(با از قرار هر کوارتري تقر١٨٤٨ -١٨٣٨اصلی کشاورزی انگلستان است ودر 

عنی در ي.  نگ تنزل کرديلي ش١٠ره و ي ل٢با تا ي تقر١٨٥٩ -١٨٤٩ر سالهای ره بود ديل
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ش از  يباال رفت بهای گندم بـ%  ٤٠ن حال که دستمزد متوسط کارگران کشاورزی يع
 را با ١٨٥٩عنی سال يرا با آغازش  ان آنين دوره اگر پايدر عرض هم.  ن آمديپائ% ١٦

  تنزل ٨٦٠٤٧٠ به  ٩٣٤٤١٩ان از ينواي ب ىم تعداد رسما ثبت شدهيسه کني مقا١٨٤٩
ز است يار ناچيل بسين تقليمن با شما موافقم که ا.  افته استيل ي نفر تقل٧٣٩٤٩عنی  يکرده 

  .  لی استيولی معذالک تقل.  ن رفتي بعد هم از بهاىودر ســال
 به  ١٨٥٩ -١٨٤٩ ى ممکن است گفته شود که واردات گندم از خارجه در دوره

ش از دو برابر شده ين مربوط به غالت بي  در اثر الغاء قوان١٨٤٨ -١٨٣٨ ى هنسبِت دور
ست منتظر بود که يباي از لحاظ دوست ما وستون م؟شوديجه ميجا چه نت نيولی از ا.  است

نده از بازارهای يم و افزاين تقاضای ناگهانی و عظي کشاورزی بر اثر اهاىبهای فرآورده
ش تقاضا چه از داخل کشور و چه از خارج باشد ي افزارا کهيز.  اوج برسده خارجی ب

 صرف نظر از چند سالی که کم حاصلی روی ؟اما در واقع چه شد.  کسان استير آن يتأث
ت ي بهای گندم شکاىوسته از تنزِل ورشکست کنندهين دوران در فرانسه  پيداد در تمام  ا

ه،  ي خودرا بسوزانند،  وروسن بار مجبور گشتند محصوالت زائدي چندهایکائيشد،  آمريم
را که رقابت يزد زيکا را دامن ميم،  جنگ داخلی آمرياگر به آقای اورخارت اعتماد کن

  .ساختي اروپا فلج مهاىه را به بازاريکا صدور محصوالت کشاورزی روسيآمر
هر گونه :  شود ين مي چنميصورت مجرد درآوره ب  استدال ل دوست ما وستون را اگر

ن جهت  ترقی ياز ا.  ديآيوجود مه د بينی از توليشه بر مبنای حجم معيا همترقی  تقاض
 فقط    و    کاالهای مورد تقاضا گرددىش عرضهيتواند موجب افزايهرگز نممذکور 

دهد که در ين مشاهده نشان ميولی حتی ساده تر.   پولی آنها را باال ببردهاىمتيتواند قيم
برد و در  ینم را در بازار باال مت کاالهايوجه ق چيبرخی از موارد،  ترقی  تقاضا به

شود که رشد عرضه از پس يمت کاالها دربازار مي موقت قارتقاءگر  فقط باعث يموارد د
 سطح قبلی آنها   و در بعضی از تا  هامتيرشد مذکور به تنزل مجدد ق.  ديآن درمی آ

ا در اثر علل يو  ش دستمزدي افزاکه ترقی تقاضا در اثر نيا.   انجامدی   من تريپائمواقع  
از نقطه نظر دوست ما وستون  .  کنديط مسئله را عوض نمي روی داده باشد شرارگيد

ط استثنائی،  ي که در شرااىدهي ح پديقدر دشوار است که توض  عام همانىدهين پديح ايتوض
ا  مورد پژوهش مىجهت در مسئله نياز ا.  دينمايش دستمزد روی ميدر هنگام افزا
سازد که دوست ما ياستدالل مذکور فقط آشکار م.  کنديزی را ثابت نميچ چياستدالل او ه
شود و يش عرضه ميتواند از قوانينی که بر طبق  آنها ترقی تقاضا موجب افزايوستون نم

 .اوردي سر در ب،انجامد ی بازار نمهاىمتيهر گز به ترقی قطعی ق
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 ]دستمزد و پول [ – ٣
  
  

د درآورد و يشکل جده م خودرا بي قدىهيون در روز دوم بحث،  نظردوست ما وست
ش عمومی دستمزدهای پولی،  برای پرداخت همان دستمزدها پول يدر صورت افزا: گفت 
 است پس چگونه ثابتباشد يزان پولی که در گردش مي هرگاه م . شتری الزم استينقد ب
 ؟شتری دستمزِد پولی پرداختيشد مبلغ ببايزاِن ثابِت پولی که در گردش مين ميتوان با ايم

ش دستمزد ي افزاشد با وجوديسابقا اشکال در آن بود که مقدار کاالهائی که سهم کارگر م
ماند،  و حاال ِاشکال در آنست که دستمزد پولی با وجود ثابت ماندِن پولی او ثابت می 
ِن دوست ما يجر نخستهی است که اگر شما اعتقاد متحيبد.  ابدييش ميمقدار کاالها افزا
  . زديريد اشکاالت ناشی از آن فرو ميوستون را رد کن

چ ربطی با موضوع ي گردش پول هىن  مسئلهيدهم که ايشما نشان مه معذالک من ب
  . مورد پژوهش ما ندارد

.  تر است مراتب کامله سم پرداخت،  از هر کشور اروپائی بيدر کشور شما مکان
گردش ه نی از ارزش بيکه مبلغ مع ني بانکی شما،  برای استميدراثر توسعه و تمرکز س

    مراتب ه رد پوِل بيشتری از معامالت صورت گينی و حتی تعداد بيا تعداد معيد ويدرآ
سی ي انگلىکارگرکارخانه:  شود ين عمل ميمثال در مورد دستمزد چن. کم تری الزم است

فرستد،  بانک يبانک مه را هر هفته ب ندهد  و او  آيهرهفته  دستمزد خودرا به ُدکاندار م
پردازد،  ی  به کارگران خود مًاگرداند که او مجدديدار بر م را هر هفته نزد کار خانه آن
 ٥٢ کارگر،  مثال ىانهيسمی،  دستمزد سالين مکانيدر اثر چن.  ابديی ان ادامه مين جريوا
که هرهفته همان گردش ) ٧(ک سوورن ي ىلهيوسه توان تنها بيگ،  را ملين استرىرهيل

سم درانگلستان کمتر از  ِاُکس ين مکانيتازه،  تکامل ا.  دهد پرداختيشگی را انجام ميهم
م که يکنين جهت مثال مشاهده مياز ا.  افته استيک اندازه تکامل نيه است و در همه جا ب

ان زيد برای گردش ميبايمناطق کامال کارگری مه در برخی از مناطق روستائی  نسبت ب
  .  شتری وجودداشته باشديار بيار کمتری از ارزش،  پول نقد بسيبس

مراتب ه  بدستمزد پولی   اروپا ىد  که در قارهيد ديد خواهياگر ازکانالِ  مانش بگذر
س و فرانسه گردش يا،  سويتاليکه در آلمان،  ا تر از انگلستان است،  وحال آن نازل

جا هر سوورن  در آن.  رديگي صورت متِر پول مراتب بزرگه مبلغ ب ىلهيوسه دستمزد ب
از .  گردديه دار صنعتی بر نميع به سرماين سريرسد و چنيدست بانک نمه ع بين سريچن
 ٥٢ ىانهيگردش درآوردن ساله ک سوورن که در انگلستان برای بيجای ه هت ب جنيا
ستمزد پولِی  سورون  برای گردش د٣د ي اروپا شاىرود در قارهيکارمه نگ بي استرلىرهيل

اروپا ى  کشورهای قارهىپس با مقايسه.  نـگ الزم استي استرلىرهي ل٢٥مبلغ ه انه بيسال
د که دستمرد پولی پائين تر ممکن است برای گردش يکن یبا انگلستان،  فورا مشاهده م

ن امر در يشتری الزم داشته باشد تا دستمزد پولی باالتر،  وايمراتب به خودش پولِ  نقد ب
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  .   با موضوع ما ندارداىچ رابطهي فنی است و هى  صرفا مسئلهواقع
 کارگر انگلستان ى طبقهىنهاين محاسباتی که من از آن مطلعم درآمد ساليطبق بهتر

 ٣با ي تقرىلهيوسه ن مبلغ کالن بيا.  ن زدينگ تخمي استرلىرهيون ليلي م٢٥٠توان يرا م
.  ابديترقی % ٥٠م که دستمزدها يکنفرض .  ديگردش درمی آه نگ بي استرلىرهيون ليليم

نگ پول نقد، ي استرلىرهيون  ليلي م٣جای ه گردش درآوردن آن به صورت برای ب در آن
جا که کارگر برای بخش  از آن.   نگ الزم خواهد بودي استرلىرهيون ليليم  ميچهارون

که اى  سادههاىعنی پولي خودش از پول نقره و مس ـــ ىار مهمی از مخارج روزانهيبس
شود که ارزش ين ميدلخواه  معه قدر ب  به طال از طرف قانون همانتارزش آنها نسب

زان  يمه  پولی بهاىش دستمزديکنند افزايل کاغذی ــــ استفاده مير قابل تبدي غهاىپول
ک ي.  ن سوورن خواهد بودويليک ميحد اکثر مستلزم گردش اضافی مثال ه ب% ٥٠
ا يس و ي بانک انگلهاىنيرزميا مسکوک در زيوشکل شمش ه نک بيونی که ايليم

ل يتوان حتی از مخارج قلياما م.  گردش می افتده  ب،ده استي خصوصی خوابهاىبانک
ن گردش حاصل يون اضافی در حيليک مين يده شدن ايانی هم که از سائيضرب سکه و ز

شود از يمگاه که کمبود وسائل گردش موجب اشکاالتی  زکرد،  وواقعا هم آنيشود پرهيم
 بزرگ ى درگردش  به دو دستههاىد که در انگلستان،  پوليدانيشما م.   کننديز ميآن  پره

 مختلف،  ودر معامالت هاىک دسته از آنها مرکب است از اسکناسي.  شونديم ميتقس
ن مصرف  کنندگان ي نسبتا بزرگی که بهاىن در پرداختين چگر و هميد کيبازرگانان با 

 فلزی،  در هاىگر،  مرکب از پولي دىدسته.  روديکار مه رد بيگي مو بازرگانان صورت
گر تفاوت يِد کين دو نوع پوِل در گردش با ياگرچه ا.  گردش می افتده  بهاخرده فروشی

 نسبتا بزرگ برای هاىمثال پول طال حتی در پرداخت.  زنديگر در می آميکدي با ،دارند
حال اگر فردا .  ار داردينگ مورد استعمال بسي استرلىرهي ل٥ مبالغی کوچک تر از ىهيتأد

ن ي طالئی که اکنون در اهاىگاه پول ابد آني انتشاراىرهي ل٢ا ي و ٣،   ٤ هاىسااسکن
جائی خواهد رفت که در اثر ه جا رانده خواهد شد و ب مجاری انباشته شده است فورا از آن

ونی را که در يليک ميان آن تويق مين طرياه ب.  اج استيآن احته ش دستمزد پولی بيافزا
ک يکه حتی  دست آورد،  بدون آنه د بيش دستمزد کارگران الزم می آيافزا% ٥٠اثر 

ش تعداد يتوان حتی بدون افزايجه را مين نتيهم.  سوورن هم اضافه در گردش گذاشت
ار يکه مدت بس چنان ش گردش بروات حاصل کرد،  هميق افزايز از طري نهااسکناس

 .  ر معمول بودينکشدی در اليمد
طوری که دوست ما وستون در  ،  آن%١٠٠اگر ترقی عمومی سطح دستمزد ـــ مثال 

ن ياء نخستيمت اشيد قي شدىکند ـــ موجب اعتاليمورد کارگران کشاورزی فرض م
توان ي وستون مستلزم اضافه شدن مبلغی پول است که نمىهيشود و طبق نظري مهاازمندیين
همان درجه،  منتها  در ه ج را،   بيد همان نتاي بامومی دستمزدتنزل عدست آورد، ه ب

 ١٨٦٠  - ١٨٥٨د که سالهای يداني شما مىهمه! ار خوب يبس.  بارآورده جهت معکوس ب
ث در ين حي از ا١٨٦٠ژه سال يوه مانند صنعت  پارچه بافی  بود بی  شکوفائی بهاىسال
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ز به رونق فراوان ي صنعت نهاى رشتهريودر اين دوره سا.  ر ندارديخ بازرگانی نظيتار
آن ه ه بافی و کارگران سايررشته های مربوط بچدستمزد کارگران صنعت پار.  نائل آمدند

کا فرا آمد و ناگهان ياما ناگهان بحران آمر.  ديسابقه رسی حد اعالی به  ب١٨٦٠در 
کت در جهت ن حرياگر ا.  ک چهارم مبلغ سابق تنزل کردين کارگران تا ي اىدستمزد همه

 برسد ٢٠ به ٥اگردستمزد  از  .  ترقی بود% ٣٠٠معنای ه ود ببمعکوس اتفاق افتاده 
افته يتنزل %  ٧٥م  يگوئيد مياي  ب٥   به ٢٠اگر از  .  ترقی کرده است%  ٣٠٠م يگوئيم

عنی    يکی است  ياما مبلغ ترقی در مورد اول و مبلغ تنزل در مورد دوم .  است
 ًا،  و ضمنهامانند درسطح دستمزدی ی بود ناگهانی و بتغـييرن يی،  ابار.  شلينگ است١٥

 کارگرانی ىهيم کلياوريحساب به گرفت که ـــ اگر بيچنان تعدادی از کارگران را در برم
م ير مستقيطور غه کردند بلکه بيما در صنعت پارچه بافی کار ميرا که نه فقط مستق

ا بهای گندم  يولی آ.  تعداد کارگراِن کشاورزی بودم برابريک و ني ـــ  . آن بودندىوابسته
 ىهای سه گانه انه  خود که در طی ساليبلکه از سطح متوسط سال.     نه؟تنزل کرد
های سه   پنس بود  در طی سال٨  شلينگ  و ٤٧ از قرار هر کوارتر ١٨٦٠ – ١٨٥٨
 ١٠نگ و ي شل٥٥انه از قرار هر کوارتر يسطح متوسط ساله  ب١٨٦٣ – ١٨٦١ ىگانه

 در ضرابخانه ١٨٦١ د گفت که در ساليدر مورد گردش پول با.  پنس باال رفت
 ،  ١٨٦٠  که درسال نگ سکه زده شد و حال آني استرلىرهي ل٨٫٦٧٣٫٢٣٢
   ١٨٦١گر در سال يعبارت ده ب.  نگ سکه زده شده بودي استرلىرهي ل ٣٫٣٧٨٫١٠٢
 مبلغ  ١٨٦١البته در .  ده شدز سکه ١٨٦٠ش از سال ينگ بي استرلىرهي ل٥٫٢٩٥٫١٣٠
ن مبلغ يا.  ان گذاشته شديجره  ب١٨٦٠نگ اسکناس کمتر از ي استرلىرهي ل١٫٣١٩٫٠٠٠

 است  ١٨٦٠سال رونق که ه  نسبت ب١٨٦١م  و باز هم سال يکنيرا از مبلغ سکه کم م
ن يان داشته،  و در اينگ اضافی  در جري استرلىرهيون ليلي م٤ب يعنی قري ٣٫٩٧٦٫١٣٠

  .  افته استيل يآن تقله ک بين نسبت بلکه نزديهمه  طالی بانک انگلستان نه بىرهيدت ذخم
که ارزش و مقدار کاالهای در  نيعالوه برا.  ميسه کني مقا١٨٤٢ را با  ١٨٦٢سال 
 و ها که منظما در معامالت سهام،  قرضهاىهي فقط سرما،افتيم  يش عظيگردش افزا

  در انگلستان و١٨٦٢ در ، بهادار راه آهن پرداخت شدعنی در معامالت اوراقيره،  يغ
.  نظر می آمده  بىا مبلغی افسانه١٨٤٢د که در يسی رسي انگلىرهيون ليلي م٣٢٠گال به 

طور کلی شما ه ب.  کی بوديبا ي  تقر١٨٤٢ و ١٨٦٢ان در يو معذالک مبلغ کل پوِل در جر
ه ور کلی ارزش معامالت پولی بطه که نه فقط ارزش کاالها بلکه ب نياه د بيخوريبر م

ش يل تصاعدی گراي پول در گردش به تقلىن حال اندازهيده و در عيمی رسيرشد عظ
  .  ن معمای حل نشدنی استي نظر دوست ما وستون اىاز نقطه.  داشته است

که حتی اگر دستمزد را  نياه برد بين موضوع غور کند پی ميق تر در اياگر او عم
ماند ارزش وحجم کاالهای در گردش يم که دستمزد ثابت مي فرض کنم ويبکلی کنار بگذار

ج ي راهاىزان اسکناسيرد،  مي می پذتغـييرطور کلی هرروز ه و مبلغ معامالت پولی ب
 بروات،  ىلهيوسه ئی که بدون کمک پول و بهارد،  مبلغ پرداختي می پذتغـييرهرروز 
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رد،  يپذ ی متغـييررد هرروز يگيماپای،  انجام ي جاری،  معامالت پااىه،  حسابهاچک
ِ  در گردش از هاىان مبلغ پولياج است نسبِت ميوجود پول فلزی احته جا که واقعا ب از آن

ده است ي خوابها بانکهاىنيرزميا در زيره شده و يئی که ذخها و شمشهاک سو و پولي
زم است و رد،  مقدارطالئی که برای گردش ملی الي می پذتغـييرگر،  هر روز ياز سوی د

         تغـييرخارجه فرستاده ميشود هرروز ه مقدار طالئی که برای گردش بين المللی ب
ابد  که اعتقاد متحجر او دائر به حجم ثابِت پوِل در ی يصورت در م در آن.   می پذيرد

دوست ما وستون .   روزانه تضاد قطعی داردىگردش،  خطای فاحشی است که با تجربه
لی بر ضد ترقی يصورت دله ن گردش پول  بيعدم درِک خودرا از قوان که  آنجایه ب

دهد که ينی بپردازد که به گردش پول امکان مي قوانىمطالعهه ست بيبايدستمزد در آورد م
  .   هم آهنگ سازدمتغيرِط دائما يهمه شرا نيخودرا با ا
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   ]عرضه و تقاضا [ – ٤
  
  

 répetitio est mater“: ن است که يالمثل الت ن ضربيو اريدوست ما وستون پ
studiorum  “ن خودرا يت اعتقاد متحجر نخستهن جيتکرار، مادرِ  آموزش است، و از ا

ل گردش پول که در اثر ترقی دستمزد يد تکرار کرد و گفت که تقليشکل جده گر بيبار د
الت يتخه نک که ما بيا.  رهي و غدنبال داشته باشده ه را بيل سرمايد تقليشود بايحاصل م

ل يتفصه کلی زائد است که به نظر من به م بي گردش پول خاتمه داده اىشگفت او در باره
ال اواز اغتشاشات حاصله در گردش کاال يخه ِح آن اثرات واهی بپردازم که بيبه تـشر
 است قاد متحجرتـکه همان اعما اعتقاِد متحجِر اورا ـــ يبهتر است که مستق.  شوديناشی م
ان ي ب ک آنين شکل تئوريساده تره ب  گردد ـــيتکرار م  متنوع  اري بس هاىشکله ب  ولی
  . کنم

 اظهار نظرش  مشهود  کيموضوع ندارد فقط از ه دانه بـکه او برخورد منتق نيا
.  شودياد است که از آن  ناشی ميش دستمزد ويا مخالف دستمزد  زياو مخالف افزا.  گردديم
 شلينگ در ٥ مثال چرا ؟اد کدام است و دستمزد کم کداميدستمزد ز:   پرسم يا من از او مام

 دستمزد ٢٠  به  نسـبِت ٥ اگر  ؟ادي شلينگ در هفته دستمزد ز٢٠هفته دستمزد کم است و 
 گرماسنج ىاگر کسی که در باره.   دستمزد کمتری است٢٠٠ به نسبت  ٢٠کم است،  
ج کس يهه  کالم بپردازد بىاد به اطالهيرمای کم و گرمای زدهد در مورد گيکنفرانس م

 ذوب ى انجماد و نقطهىد که نقطهيز بگويد قبل از هر چياو با.  زی نخواهد آموختيچ
ن يعی معين طبي قوانىلهيوسه ء با مبدهاىن نقطهيموزد که اايشود و بين ميگونه معچ
اما دوست ما .  سازندی ا ميد و فروشنی   کسانی  که گرما سنج مِهلخواده شود و نه بيم

ء را از اگونه نقاط مبد نيتواند  ايد و نه فقط نميگويود سخن مُسوستون از دستمزد و 
ه او ب.  ن اقتصادی استخراج  کند بلکه احساس ضرورت جستجوی آنها را هم ندارديقوان
که گوئی  کاربرد چنانه اد را بي کم و زىانهيات جاری و عامتغـييرن اکتفاء کرد که يا

هی است که دستمزد را فقط يکه کامال بد قی دارند،  و حال آنيات مذکور معنای دقتغـيير
ا يوان کم و ی ت م ،شوديده مي آن سنجىلهيوسه   دستمزد بىزانی که اندازهيسه با ميدر مقا

  . دياد ناميز
 داده نی پولينی کار مبلغ معـيد که چرا در برابر مقدار معيمن بگوه تواند بياو نم

کند،  فورًا از او ين ميرا قانون عرضه و تقاضا  مع نيا: د ياگر او پاسخ بگو.  ـشوديم
ن جواب من اورا فورا به يند،  و اکيم ميخوِد عرضه و تقاضا را کدام قانون تنظ: پرسم يم
 تغـييروسته دستخوش ي کارو تقاضای آن پىان عرضهيمناسبات م.   بست خواهد انداختُبن

شتر شود ياگر تقاضا از عرضه ب.  کندي متغـييرمت کار  در بازار يمراه آن،  قه است و به
د،  اگر چه در ين می آيشتر شود دستمزد پائياگر  عرضه از تقاضا ب.  روديدستمزد باال م

 ىلهيوسه ن مواقعی ممکن است الزم گردد که وضع واقعی تقاضا و عرضه مثال بيچن
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د که آن قانونی  که ياگر شما قبول دار.  ش شوديماآزگر ي دىوهيشه ا بياعتصاب،  و 
هوده است که بر يصورت بچگانه و ب کند عرضه و تقاضاست،  در آنيم ميدستمزد را تنظ

د يآور ی که شما شاهد ماىهيرا که طبق همان قانوِن بلند پايد زيزيضد ترقی دستمزد برخ
و اگر .  زل ادواری آنقدر ضروری و قانونی است  که تن همان ترقی ادواری دستمزد

   آن وقت من  نداريد قانونی که دستمزد را تنظيم ميکند قبولى مثابهه  را ب عرضه وتقاضا
ينی ـ مبلغ مع،ينی کارـچرا در برابر مقدارمع: بارديگر سؤال خودرا تکرار خواهم کرد 

  .؟پول داده ميشود
ا يد که گويا می پنداراگر شم: م يموضوع بنگره تری ب عيدگاه وسي از د،م يئاياما ب

ن ي عرضه و تقاضا  معىلهيوسه ن مرحله بيگر در آخريا ارزش کاالی ديارزش کارو 
ن ي را در بازار معهامتيموقت قنوسانات عرضه وتقاضا فقط .  ديشود سخت در اشتباهيم
 آن باالتر ميرود و يا ارزش مت بازاری کاال از يح دهند که چرا قيتوانند توضيکنند و ميم
.  ح دهندي را توضارزشن يتوانند خود  ا یگز نمر  آن پائين تر می آيد،  ولی هارزش از

ک يقول اقتصاد دانان ه ا بيگر برابر گردند و يد کيم که عرضه وتقاضا با يفرض کن
 ،گردنديگر برابر ميد کيروی متضاد با ين دو ني که ااىدر همان لحظه.  گررا بپوشاننديد
ان يدرآن هنگام که م.  ا آن جهت اثری ندارندين يگردر ايد و دنن کیگر را خنثی ميدک ي

 کاال  یمت بازاريق ،ماننديجه آنهااز عمل باز ميشود وبالنتيعرضه و تقاضا تعادل برقرار م
کند در يمت بازاری در اطراف آن نوسان ميمت اصلی که قي آن،  با قیارزش واقعبا  

رات يچ کاری به تاثي هارزشن يِت اي ماهِ ژوهشن جهت ما در موقع پيازا. انطـباق می افتد
ن امر هم مربوط به دستمزد يو ا.  ميمت های بازاری نداريموقت عرضه و تقاضا در ق

  .ر کاالهايمت ساياست وهم به ق
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  ]مت ها يدستمزد و ق [ – ٥
  

  
ن يبه ا آنها ىم همهيک درآوريان تئورين بيساده تره اگر دالئل دوست خودمان را ب

م  يا تنظين يي دستمزد تعىلهيوسه  کاالها بهاىمتيق": حکم متحجر می انجامد 
 ىتجربهه توانستم بي که قبال هم َرد شده است من ماىن اشتباِه کهنهيبرایَ رد ا.  "شونديم

  . عملی مراجعه دهم
 شما را بدان جلب کنم که در انگلستان کارگران کارخانه،  ىتوانستم  توجهيمن م

اد دارد،  از لحاظ ارزانی يکه کارشان مزد نسبتا ز ره،  با آنين،  کشتی سازی و غمعد
سی يکه مثال کارگر کشاورزی انگل ر ملت ها سراند،  و حال آنيش از سايمحصوالت خو

 هاى ملتىهيبا از کليکه کارش مزد نسبتا کمی دارد از لحاظ گرانی محصوالت خود تقر
 کي محصوالت مختلف کشوِر واحد با ىسهيزراه مقاتوانستم ايمن م.  گر عقب استيد
طور متوسط،   صرف ه گر نشان بدهم که بيد کيا کاالهای کشورهای مختلف با يگر و يد

 ،شتردارديشتر صوری است  تا واقعی،  کاری که مزد بيئاتی که باستثنانظر از برخی از 
ل ين امردليالبته ا.   گران کاالهای،کند و کاری که مزد کمتردارديد ميکاالهای ارزان تول

ن يگر،  علت اين در مورد دِ  آ ک مورد و بهای کمياد کار  در يست که بهای زيبر آن ن
ن يمت کار معي با قهامت کااليکند که قياما  در هر حال ثابت م.  است  کامال متضادِ جينتا

  . مي شوک متوسليوهء آمپيرين شياه م که بيازی نداريچ وجه نيولی ما به. نمی شود
 هاىمتيق ":  د کسی منکرشود که دوست ما وستون ادعا کرده است که يولی شا

انی ين بينچگاه  چيواقعا هم او ه.    "شونديم ميا تنظين و يي دستمزد تعىلهيوسه ب کاالها
ل يز از اجزاء تشکيحتی بر عکس،  او گفته است که سود وبهره ن.   دست نداده استه ب

ه داران و يرا که نه فقط دستمزد کارگران بلکه سود سرمايهستند زمت کاالها ي قىدهنده
مت از ي او قىدهيعقه اما ب.  مت کاالها پرداختي قید ازروي مالکان ارضی را هم باىبهره
ه دار يسود سرماه  باىسپس حصه.  ز از دستمزدي  قبل از هر چ؟ب شده استيز ترکيچه چ

م که مزد کاری که در يفرض کن.  رضیسود مالک اه گر بي دىشود و حصهيافزوده م
باشد % ١٠٠اگر نرخ سود نسبت به مزد پرداختی .    باشد١٠کاررفته است ه د کاال بيتول

باشد % ١٠٠پرداختی  ز نسبت به مزديکند،   واگر نرخ بهره ني اضافه م١٠ه دار يسرما
ن طرز يا اام.   ٣٠شود با ي بها برابر مىگردد و مجموعهيز افزوده ميگر ني  د١٠ک ي
 ىدر مورد نامبرده.  ن شودييمت ازروی دستمزد تعيمت بهمان معنی است که قين قييتع

ن ياه ب.  رهي ترقی خواهد کرد،  و غ٦٠مت کاالها تا ي ترقی کند ق٢٠باال اگر دستمزد تا 
ن اعتقاد متحجر دفاع ي اقتصاددانانی که دوران آنها سپری شده است و ازاىهيق کليطر
ن راه يخواستند از ايرا م شود اعتقاد خودين مي دستمزد معىلهيوسه  بهامتيقکردند که يم

البته .  دانستندي م افزوده بر دستمزدى حصهىمثابهه فقط بثابت کنند که سود و بهره را 
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بر عکس،  .    را با قانونی اقتصادی ربط دهدهان حصهيتوانست حدود ايک از آنها نمي چيه
 ىوهي شروی ا ازي کارفرما و ىدها ازروی سنن،  عادات وارسود پنداشتند که یا ميآنها گو

دارند که سود بر اساس ياگر آنان اظهار م.  شوديگری برقرار مير ديح ناپذيدلخواه و توض
 یالبته رقابت مذکور ب.   نداردیچ معنائيشود حرفشان هين ميه داران معين سرمايرقابت ب

سطح ه عنی آنهارا بيگردد ي مختلف  مهاىتهگمان باعث برابر ساختن نرخ های سوِد رش
  .  ن کنديا نرخ عمومی سودرا معين سطح را ويتواند خود اي   اما هرگز نم.رسانديمتوسط م

  ؟ستيشود منظور چين مي دستمزد معىلهيوسه  کاالها بهاىمتيم قيگوئيوقتی که م
ن عبارت يبا اباشد پس ما يمت کار نميگری جزنامی برای قيزديجا که دستمزد چ از آن

،  ارزش "متيق"که  جا و از آن.  شوديم ميمت کار تنظي کاالها با قهاىمتيم که قيگوئيم
 یعنيکنم منظورم ارزش مبادله است ـــ ياد ميمبادله است ـــ و من هروقت از ارزش 

ارزش "شود که يده مينجا کشياه ،  پس مطلب بان شده استيدر پول ب که اى مبادلهارزش
 ارزش یزان عموميارزش کار،  م" ا ي و"شود ين ميارزش کار معى لهيوسه کاالها ب
  ".  هاست

ت که ما سنجاي ا؟شودين مي  چگونه مع"ارزش کار"ن صورت،   خوِد يولی در ا
ن ياما مدافعان ا.ميم دربن بست می افتينالبته اگر منطقی قضاوت ک. ميافتيدربن بست م

ما گفت ه او نخست ب.  دي به دوست ما وستون بنگرمثال.  ستنديبند منطق نی اد پايه، زينظر
رود يباال م ن وقتی که دستمزديشود و بنابراين مي دستمزد معىلهيوسه  بهامت کااليکه ق
ن امربرآمد که،  برعکس،  ترقی يد اثبات ا سپس او درصد.  رود د بااليز باي نهامتيق

را که دستمزد در يرود و زي باال ممت کاال هايرا که قيده ای در بر ندارد زيچ فايدستمزد ه
ق ما ين طرياه ب.  شوديشود که درراه آنها خرج ميمت آن کاالهائی اندازه گرفته ميواقع با ق
شود و ختم ين مي ارزش کار معىلهيوسه  ارزش کاالها ب ن اظهار کهيم از ايکنيشروع م

قت يما در حق.  ودشين مي ارزش کاالها معىلهيوسه ن اظهار که ارزش کار بياه م بيکنيم
  . ميرسيجه ای نمنتيچ  يم و بهيگرفتار َدور شده ا

ا کاالی يمثال  کار،  نان،  و ک کااليطورکلی،  بديهی است که اگرما ارزش ه ب
گری جز عقب انداختن يم کارديکنی ن مي ارزش معىم کنندهيزان عمومی و تنظيگررا ميد

 خود ىنوبهه م که بيکنين مييگر تعيرزش درا که ارزشی را با ايز.  ميدهيِاشکال انجام نم
  . ن ارزش استييمحتاج تع
ن يتجريدی تره ب" شودين مي دستمزد معىلهيوسه مت کاالها بيق "ن حکم که يا

ن توتولوژی ي ارزش معين ميشود واىوسيله هارزش ب"صورت خود بدان می انجامد که 
ن حکم قبلی ي   اگر ما ا.مياندي ارزش نمىز در بارهيچ چيبدان معنی است که ما درواقع ه

.  شودين عام علم اقتصاد به گزافه  گوئی بدل مي قوانىگاه هربحثی درباره  آن،ميريرا بپذ
اصول علم "ش بنام يف خويلأدر آنستکه در ت) ٨(کاردويجهت منزلت واالی ر نياز ا

م ج و منسوخ را بکلی درهي خطای راىهين نظري،  ا ١٨١٧ منتشر   در سال " اقتصاد
 خطائی  که ىهي،  همان نظر"شوندين مي دستمزد معىلهيوسه مت ها بيق"ا يشکست که گو
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ش رد کرده ي خوهاىت و متقدمان فرانسوی او در بخشهای واقعاعلمِی پژوهشيآدام اسم
  . ش ازسر گرفته بودندي آثار خوىولی معذالک آن را در فصول سطحی ترو ساده

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٢٣

  ]ارزش و کار  [ –٦    
  

 
قول .  ح واقعی موضوع بپردازمينک موقع آنست که به توضيا! حضارمحترم 

د يصورت با را که در آنيز.  ابدي   انجامیت بخشينحو کامال رضاه ن کار بيدهم که اينم
     فقط به   هایقول فرانسوه من ب. ميرا از نظر بگذران  اقتصادىتمام عرصه

„effleurer la question “ مسائل اساسی دست خواهم زده عنی فقط بيخواهم پرداخت .  
ن يگونه معچ و ؟ستيِ کاال چارزش : نست يم ايد مطرح کنيی که باسؤالن ينخست

   ؟شوديم
 است و اگر ینسبزی کامال يد که ارزش کاال چينظر آه ن بنين نگاه چيد درنخستيشا

ن يـرا مع توان ارزش  آنيه نشود نمر کاالها درنظرگرفتيکاالئی در مناسبات خود با سا
م منظور ما يداري کاالصحبت مى درواقع هنگامی که ما ازارزش،  از ارزش مبادله .کرد

ولی .  شودير کاالها مبادله ميکه کاالی مذکور درآن مناسبات با سا آن مناسبات کّمی است
گر مبادله يد کيا  بهائی که کاالها  در آن نسبتهانسبت:  د يش می آين سؤال پيگاه ا آن
  .گردد؟يشوند چگونه برقرار ميم

اگر کاالئی را در .  ت مختلف استينهای  بهان نسبتيم که ايدانيما بنا بر تجربه م
ه بـ گريک کوارتر گندم با کاالهای گوناگوِن ديم که ينيم،  مثال گندم را،  می بيرينظربگ
ن ي اىهيکه ارزش آن در کل جا ولی از آن.   شوديت مختلف مبادله مينها ی بهاىنسبت
ان شود،  يگر بيا درکاالی ديشم،  در طال و يکه در ابر ني،   صرف نظر از اموارد

 که گندم در  گوناگونیهاىنسبتز از يزی باشد متمايد چين ارزش باي پس اماند یکسان مي
شد که د ممکن بايبا.  هازی مستقل ازآن نسبتيشود،  چير کاالها مبادله مي با ساهاآن نسبت

 ،ن کاالهای مختلف موجود استيراز مناسبات گوناگوِن تساوی که بيارزش در شکلی غ
  . ان شوديب

شود و ينی با آهن مبادله مينسبت معه ک کوارتر گندم بيم که يگوياگر من م:  اما بعد 
ن سخن يشود،  من با اينی آهن جلوه گر ميک کوارتر گندم در مقدار معيکه ارزش  نيا اي

  سومی ئیيشصورت آهن است مساوی با ه م که ارزش گندم ومعادل آن که بيگويضمنا م
ه ن دو تا مقدارِ  واحدی را بيرا که من قبول دارم که اياست که نه گندم است و نه آهن،  ز

د يه آهن،  باچن دو کاال،  چه گندم و يک از ايپس هر .  کننديان ميدوشکل مختلف  ب
  .نجامديزان مشترک آنهاست بيوم که مسئی ين شياه گری بيمستقل از د
وقتی که .  آورميه مـِس  از هنداىارسادهيکه مطلب مفهوم شود مثال بس نيبرای ا
ا وقتی که يم ويکنيسه مي مختلف را با هم مقاهاىازهد و انهاشکله ئی بهامساحت مثلث
 عمل ىوهم   نحيکنيسه مي مقاهار َاشکال راست گوشهيا ساي وهارا با مربعها مساحت مثلث

کلی ه م که با شکل ظاهری آن بيگردانی انی بر مي ما مساحت هر مثلث را به ب؟ستيما چ
 قاعده ات مثلث،  مساحت آن مساوی نصفيم که طبق خصوصيدانيچون م.  تفاوت دارد
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 هاى شکلى و همهها انواع مثلثىهي مختلِف کلهاىم اندازهيتوانيدر ارتفاع است ما م
ه توان بي را مهان شکليک از ايرا که  هر يم زيسه کنيگر مقايد کيرا با ها راست گوشه

  . م کردي تقسهانی از مثلثيتعداد مع
م که يته باششد امکان دايما با.  کاربرده د در مورد ارزش کاالها بيوه را باين شيهم

را  م و آنهاي آنها مشترک است در آورىن همهيانی که بيانی واحد،  به بيرا به ب  آنهاىهمه
ز يگر متمايد کيند از اار واحد را به چه نسبتی در برگرفتهيکه مع نيط ازروی افق

  . ميگردان
اء ين اشي ا اجتماعیهاىتيخاص ىندهي کاالها فقط نماى مبادلههاىارزشکه  جا از آن
  :ميز بپرسيد قبل از هر چيآنها  ندارد ما با عیيطب اتيچ وجه مشترکی با خصوصياست و ه

د يد شود بايکه کاال تول نيبرای ا.  است کــار ؟ستين کاالها چي ا مشترکجوهراجتماعی
صحبت  کار و من فقط از.  نی کار در راه آن مصرف کرد،  در آن جای داديمقدار مع

 هاىازمندیيما برای نيئی را مستقيکسی که ش.  استاجتماعیکنم بلکه منظورم کار ينم
 دي  تولىمثابهه  او ب. کاالسازد نه ي ممحصولکند،  يد ميش،  برای مصرف خودش توليخو
که کاال  نياما برای ا.   با جامعه ندارداىچ رابطهيکند هيش کار مي که برای خواىکننده
 باشد اجتماعیاز مندی يا آن نين ي اىد کند که بر آورندهيئی توليد شيد کند نه  فقط بايتول

.   جامعه صرف ميکند کاری درآيد کهىصورت جزء الينفک مجموعهه د بيبلکه کاراوبا
چ يگِر کار،  هيمات ديکاراو بدون تقس.   باشدم کاردردرون جامعهيتقسکار او بايد تابع  

  .  آنها ضروری  استليتکم خود برای ىنوبهه است و ب
 ىمثابهه آنها فقط به م بيريگي در نظر مها ارزشىمثابهه را ب کاالهاکه ما  یهنگام

ن نقطه نظر،  ياز ا.  مينگري ممتبلورگر،  يعبارت ده  ب وت شدهياجتماعی مجسم،  تثبکار 
ا يشتري مقدار کار بىندهي که نماز شونديمتماگر يد کيتوانند از يث مين حيآنها فقط از ا
شتر کارمصرف شده باشد تا يشمی بيک دستمال ابريمثال ممکن است برای .  کمتری هستند

 مدتی که کار ىلهيوسه ب ؟شوديه گرفته مله اندازيبه چه وس مقدار کارولی .  ک آجريبرای 
اس را در ين مقيکه بتوان ا برای آن.  رهي ساعات،  روزها و غىلهيوسه ،  بکشديم طول

ا کار ساده که واحد يصورت کار متوسط ه  انواع کار بىهيد کليمورد کار استعمال کرد با
  .  ديانواع کاراست در آ

.  است تبلور کار اجتماعیرا که يدارد ز ارزشکاال : م که يرسيجه مين نتياه پس ب
ا يشتر يکه محتوی مقدار ب نياه آن وابسته است ب ارزش نسبیا يو   ارزش کاالىاندازه

د آن يمقدار نسبی کاری که برای توله عنی وابسته است بي.  کمتری از جوهر اجتماعی باشد
 ئی از کارهاموعهجا مير ويمقاد ى لهيوسه ب ارزش نسبی کاالهاق ين طرياه ب.  الزم است

ری يآن مقاد.  ت شده استيافته،   تثبين کاال ها نهاده شده،  تجسم يدر ا  گردد کهين ميمع
: ا يو.  ندامساویگر يد کيالزم است با  زمان کارواحدد  آنها ياز کاالها که برای تول

 از کیيگر عبارتست از نسبت مقدار کاری که در ينسبت ارزش هرکاال با ارزش کاالی د
  .  ت شده استيگری تثبيت شده است به مقدارکاری که در ديآنها تثب
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ن نظر که ارزش کاالها ين ايا بيآ: پرسيد ياری از شما ميم که بسينيب ین ميچن
شود که ين مي معمقدار نسبی کارین نظر که بر حسب يشود و اين مي معدستمزدبرحسب 
د ي ولی با؟ا اصوال فرقی وجود داردي  واقعا فرق بزرگی و،د آنها الزم استيبرای تول

م که در يمثال فرض کن.  کلی متفاوتنده ز بي کار دو چمقدار کار و پاداشد که يروشن گردان
 اينن مثال را ازيمن ا.   نهاده باشدر مساوی کاريمقادک انس طال يک کوارتر گندم و ي

ر عنوان ي ز١٧٩٢ش در ين اثر خويدر اول) ٩  (نين فرانکليبنجامآورم که ی جهت م
ن ياد کرده،  واو در اي از آن "ت و ضرورت پول کاغذیي ماهىساده در باره پژوهشی"

ما فرض .  باری.  ت واقعی ارزش را حدس زده استين کسانی است که ماهياثر از نخست
را که ي زنداارزش مساوی دارند،  معادلک انس طال يک کوارتر گندم و يم که يکرد
ا هفته ي فالن تعداد روز ىندهي هستند،  نمار متساوی از کار متوسطيتبلور مقاد ى ندهينما

 نسبی طال و گندم هاىا ما که ارزشيآ.  ت شده استيک از آنها تثبيکار هستند که در هر 
ا کارگر ي کارگر کشاورزی ودستمزد کمکه چ وجه بيم بهيکنين ميق معين طرياه را ب

ا هفتگی ي پرداخت کارروزانه ىوهيا که شن مسئله ريما ا.  م؟ هرگزيجوئيمعدن توسل م
ا يا اصوال کار مزدوری وجود داشته است ي را که  آمسئلهن يطورکلی اه چگونه بوده  و ب

ن ياگر کار مزدوری وجود داشته در آن صورت ممکن است مزد ا.  ميگذارين مينه،  نا مع
رتر گندم تجسم ک کوايکارگری که کارش  در.  چ وجه مساوی نبوده باشديدو کارگر به

 انس ٢/١کند يافت دارد و کارگری که درمعدن کارمي کوارتر در٣/١افته ممکن است فقط ي
ه کی است ممکن است دستمزد مذکور بيم که دستمزد آنها يا اگر فرض کنيو.  طال
دستمزد .  د کرده اند دورباشديی که آنان تولئار متفاوت از ارزش کاالهاي بسهاىنسبت

ک يگری از يا مساوی جزء دي و ١/ ٥،  ٤/١، ٣/١، ٢/١مساوی مذکور ممکن است 
ست ازارزش کاالهائی که ي آنان ممکن ندستمزد البته.  ک انس طال باشديا يکوارتر گندم و

ه ،  و بکمتر باشد اما ممکن است از آن شتر باشديبتواند ي،  نمبگذردد کرده اند يتول
ارزش  ولی محدود است کاالها هاىارزش آنان به دستمزد.   مختلف کمترباشدهاىاندازه

،  مثال هاکه ارزش نيتر از همه ا و مهم.  ستي هرگز محدود به دستمزد نکاالهای آنان
 دستمزدعنی يکلی مستقل از ارزش کار مصرف شده ه  نسبی گندم و طال بهاىارزش

 تي که درآنها تثبی کاریر نسبيبر حسب مقادن ارزش کاالها ييپس تع.  شونديبرقرار م
 ا بر حسبين ارزش کاالها برحسب ارزش کار وييِک تعي توتولوژىوهيکلی با شه  بشده

  . شتر روشن خواهد شدين نکته در طی بررسی ما بيا.   تفاوت دارددستمزد
د ي تولى مرحلهنيآخرد بر مقدارکاری که در ي کاال،  باى ارزش مبادلهىدر محاسبه
ن مقدار يچن  در مواد خام کاال نهاده شده،  و همقبالم مقدارکاری را که يفزائايانجام گرفته ب

افتن کار ي و عماراتی که برای انجام هانيشاکاری را که در راه وسائل کار،  افزارها،  م
 تبلور ىندهي نمااىنی نخ پنبهيمثال ارزش مقدار مع.  مذکور الزم بوده مصرف گشته است

که قبال در خود ی ه شده،  مقدار کارنی کار است که در طی رشتن برپنبه اضافيمقدار مع
 ،رف شدهصر مواد کمکی ميکه در زغال سنگ،  روغن و سای پنبه نهاده شده،  مقدارکار
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ره ين بخار،  در ماسوره ها، در عمارات کارخانه و غيکه در ماشی افته،  مقدارکاريتجسم 
ها،  عمارات،   نياشن کلمه،  مانند افزارها،  ميمعنای خاص اه وسائل کار ب.  ده استيخواب

اگر آنها  .  افتندی کار مه د بي مکرر تولِ انيش طوالنی در جريمکررا در طی مدت کم و ب
باره به  کي ارزش آنها ىشدند همهی جا مستهلک م کيباره و  کيمانند مواد خام،  
 که جا اما ازآن.  نداکار افتادهه د آنها بيشد که وسائل مذکوردر توليکاالهائی منتقل م

ش عبارتست يرد که مبنايگي حد وسط انجام مىشود محاسبهيلک مهج مستيتدره ماسوره ب
ن و مثال  ياز مدت متوسطِ  دوام ماسوره و استهالک متوسِط آن در عرض مدت  مع

م که چه بخشی از ارزش ماسوره  به نخی يق حساب ميکنين طرياه ما ب.  درعرض روز
که مثال در ی  مقدارکارىن،  ا ز مجموعهي بنابراکه روزانه رشته شده منتقل گشته است و

.   افته استيکه قبال درماسوره تجسم  لو نخ نهاده شده چه مقدار از محل کاری استيم کين
  . مين بگوئخل سيتفصه ن مسئله بيرتی ندارد که از اوبرای موضوع بحث ما ضر

د آن يتول که در یبرحسب مقدار کارکه چون ارزش کاال  دينظرآه ن بيد چنيشا
د يا ناشی تر باشد کاالئی که تولي پس هرچه شخص تنبل تر و،شودين ميي  تعمصرف گشته

زم الشتری برای ساختن آن کاال يرا که بهمان اندازه زمان کاِر بيتر است ز کند پرارزشيم
ر يکنم که من تعبيادآوری مي.  جه گرفتنی اشتباه تاسف آوری استين نتياما چن.  ديآ یم
 یوقت.  اری استي دارای معنی بس"اجتماعی"ن صفتيکاربردم واه  را ب"اعیاجتمکار"

ا در آن يشود که درآن نهاده شده وين مي مع مقدارکاریم ارزش کاال برحسبيگوئی که م
د کاال در اوضاع واحوال ي برای تولمقدارکارالزمست از  اافته منظورما عبارتيتبلور
که  یسطح اجتماعی متوسِط شدت و مهارت کارد،  درين متوسط توليط معين،  درشرايمع

ن دستی ين بخار باماشيگاه که در صنعت پارچه بافی انگلستان ماش آن.  مصرف شده است
ک متر ينی نخ به يمی از زماِن کار سابق الزم بود تا مقدار معيرقابت برخاست فقط نه ب

ه ست بيبای نک مينوا ايبالبــته پارچه باف دسـتی .  ل شوديت تبديک متر چــيا يچلوار و 
 ٢٠نک در محصول يولی ا.   ساعت درروز کارکند١٨ -١٧ ساعت سابق ١٠ا ي ٩جای 

 ساعت کار اجتماعی ١٠ یعنيداشت   وجودی ساعت کاراجتماع١٠ساعت کار او فقط 
 ٢٠جهت محصول  نياز ا.  ل شودي  از نخ به پارچه تبدینيکه مقدار مع نيالزم برای ا

 کار او موجود ى ساعته١٠ در محصول ًاش از آن نداشت که سابقي بساعت کار اوارزشی
  . بود

 کاالها بر حسب مقدارکاراجتماعی الزم که در آنها تجسم ى مبادلههاىپس اگرارزش
د ارزش يد کاال الزم   است بايش مقدارکاری که برای توليشود،   با هر افزاين ميافته معي

  . رديد ارزش آن کاهش پذيذکور باابد وبــا هرکاهش مقدا رميش يآن افزا
 هاىنی،  ثابت بماند ارزشيد کاالهای معير کار الزم برای توليظاهرا هرگاه مقاد

وسته يد کاال پيمقدار کار الزم برای تول.  ستين نيولی چن.  ز ثابت خواهد ماندينسبی آنها ن
لدعالی تر باشد روهای مويهرچه ن.  رديپذی  متغـييرآن کار  روهای مولدِِي نتغـييربا 

روهای مولد نازل تر باشد يد وهرچه نيآی نی بدست ميشتری درزمان کار معيمحصول ب
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ت الزم يمثال اگردراثر رشد جمع. شوديمحصوِل کمتری درهمان  زمان ساخته و پرداخته م
صورت مقدار سابق محصوالت را  ز زراعت شود درآني کمتر حاصلخهاىنيد که زميآ

جه ارزش محصوالت کشاورزی يدست آورد وبالنته شتر بيکاِر بتوان با مصرف يفقط م
 ديک نفر نختاب با استفاده از وسائل معاصرتوليگر، اگريازسوی د.  باال خواهد رفت

ن دستی يماش ن مدت بايچه سابقا در هم شتر از آنيک روزکار چند هزاربار بيدرعرض 
        هزاربار  چند شوديده مينجانلو پنبه گيم کي نخ بتابد کار نختاب که درهرن،ديتابی م
        لو پنبه يم کيان نختابی به هر نيکه در اثر جری جه ارزشيترازسابق است و بالنت کم
  .  ديآين مين نسبت پائيم هپس ارزش نخ به.  تر از سابق است د چند هزاربارکميافزای م

دست ه د بيدر تولئی را که ها مختلف و مهارتهاىعی خلقي طبهاىژگیياگر تفاوت و
طور عمده وابسته باشند ه د بيروهای مولِد کاربايصورت ن م درآنيمی آورند کنار بگذار

   :به
  . رهي معادن و غهاىزی خاک،  ثروتيخـ نند حاصـلا کار معیيطب طي شرا-١
د يشود دراثر تولي،  تکاملی که حاصل مروهای اجتماعی کارين   تکامل دائم-٢

،  تکامل هانيم کار،  ماشي،   تقس)١٠(ون کاري  کئوپراسه،يبزرگ،  تمرکز سرما
عی،  کاهش زمان و يروهای طبير نيائی و سايميروهای شيد،  استعمال ني تولهاىوهيشـــ

اری آن،  يه کمک وسائل ارتباط  و حمل و نقل،  و هر اختراعی که علم به فاصله ب
وی يا کئوپراتي اجتماعی وگمارد ودراثرآن خصلتی م خدمِت کاره عت را بيروهای طبين

نی از يکه برای مقدار معی روهای مولِد کار عالی تر باشد کاريهرچه ن.  ابدييکار بسط  م
روهای يهرچه ن.  تر است جه ارزش محصول کميشود کمتراست وبالنتيمحصول صرف م

شتر است يشود بيکه برای همان مقدار محصول صرف می مولد کار نازل ترباشد کار
 : ن وضع کرد يتوان قانون عمومی را چنين جهت ميازا.  شتراستي ارزش آن بجهيوبالنت

د آنها مصرف شده ي که در تولیم دارد با زمان کاري کاالها نسبت مستقهاىارزش
  . روهای مولِد کاِر مصرف شدهياست،  و نسبت معکوس دارد با ن

عنی شکل ي  متيق ى  دربارهاىنک چند  کلمهيا.  مي صحبت داشتارزشما تا کنون از 
  :کنم يکند اضافه ميدا ميخاصی که ارزش پ

 ىهي کلهاىمثال ارزش.  ان پولی ارزشيبست مگر يگر نيز ديخودی خود چه  بمتيق
طور عمده با ه  اروپا بىشود ودر قارهيان مين بي زّرهاىمتيکاالها در انگلستان با ق

که  یحسب مقدار کارر کاالها بريم مانند ارزش سايارزش زر و س.  نيمي سهاىمتيق
نی از محصوالت يزان معيشما م.  شودين ميبرای استخراج آنها مصرف شده است مع

نی از کار ملی شما در آنها متبلوراست با محصوالت ممالک يش را که مقدار معيکشور خو
 در آنها ممالکنی از کار آن يعنی محصوالتی که مقدار معيم،   ي زر و سىد کنندهيتول

کاال،    کاال باىکمک مبادلهه عنی درواقع بيق ين طرياه همانا ب.  ديکنيبادله مممتبلوراست 
عنی مقدار کار مصرف شده در آنها را ي کاالها،  ىهي می آموزند که ارزش های کلهاانسان

 نيا هگر بيعبارت ده و ب ان پولی ارزشيب نياه شتری بيدقت ب با.  ان کننديبا طال و نقره ب
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 انی استيجا سروکار ما با جر نيافت که در ايد دريد و خواهيبنگر متيل ارزش به قيتبد
عبارت ه رند،  و بيگيم کساني  وشکل مستقل آن،  ىلهيوسه  کاالها بىهي کلهاىکه ارزش

 جا از آن.  شونديان ميب  سانکيمقداری از کار اجتماعی  ى مثابهه  آن،  بىلهيگر به وسيد
 عیيمت طبيقرا  آن) ١١(ت يست آدام اسميرزش نان پولی ايگری جز بيز ديمت چيکه ق
  .نددي نام(prix nécessaire)  مت الزمي ق )١٢( فرانسه هاىوکراتيزي و فناميد

 و عی ي طبهاىمتيق انيا ميو   بازاریهاىمتيارزش و قان ي است ماىه رابطهچ 
ت،   اسیکيجنس   کاالهای همىهي کلمِت بازاریيقد که يداني  همه م؟ بازاریهاىمتيق

ان ي بازاری فقط بهاىمتيق.  ار مختلف باشديد ٌموِلدان گوناگون بسيط توليهرچند شرا
د الزم است تا بازار از يط متوسط توليکه در شرا ندایمقدار متوسط کار اجتماع ىکننده
 ى مذکور بر اساس مجموعههاىمتيق.  ن شودين تأمي معهاىنی ازفرآوردهيث مقدار معيح

  .  شونديمحاسبه مجنس  حجم کاالهای هم
نات اگر نوسياز سوی د.   مطابقت داردارزشبا  مت بازاریيق  که ن حدود استيدر ا

  رود و گاهی يعی،  باالتر ميمت طبيعنی از قي بازاری که گاهی از ارزش،  هاىمتيق
 بازاری هاىمتيدورشدن ق.  د وابسته است به نوسانات عرضه و تقاضايتر می آ نيپائ

  :د يگويت ميطور که آدام اسم  همانیرد وليگ یه صورت موستي پهاازارزش
  

وسته ي کاالها پىهي کلهاىمتيکه ق مت مرکزی استيعی،  قيمت طبيق" 
اوضاع و احوال تصادفی گوناگون ممکن است گاهی .  سوی آن دارنده کشش ب

ا گاهی يار باالتری نگهدارد و ينسبت آن در سطح بسه  مذکوررا بهاىمتيق
ن مرکزثابت يرا از اها متياما موانعی که ق.  اوردين تر بيی پائرا اندک آنها

   *٥. "ن مرکز دارنديسوی اه وسته کشش بيکند هرچه باشد،  آنها پيدور م
کافی است گفته .    قرار دهمیل مورد بررسيتفصه ن مسئله را بيتوانم ايمن عجالتا نم

 هاىمتيصورت ق اشند در آنگر تعادل داشته بيد کي  عرضه و تقاضا با اگــرشود که  
 آنها که بر حسب مقدار کار الزم هاىعنی با ارزشيعی آنها ي طبهاىمتيق بازاری کاالها با

 ديبــا اما عرضه و تقاضا.  داشت شود مطابقت خواهندين ميد کاالهای مذکور معيبرای تول
ک نوسان ين ق جبراين تعادل را فقط از طريسوی تعادل بروند،  اگر چه آنها اه وسته بيپ

که  نيجای اه اگر ب.  گردانندی گر،  جبران ترقی با تنزل و برعکس عملی ميبا نوسان د
طور که مثال   بازاری را ـــ آنهاىمتيد حرکت قيريفقط نوسانات روزانه را در نظر بگ

     هاىانجام داده است ـــ درطی دوران" ها متيخ قيتار : "آقای توگ در اثر خود 
 بازاری،  هاىمتيافت که نوسانات قيد دريد،  خواهيل قرار دهيورد تحلطوالنی تری م

گررا يد کيکنند،  يگررا خنثی ميد کي  ترقی و تنزل آنها،  هادور شدن آنها از ارزش
                                           

  ١جلد "  ماهيت و علل ثروت خلق ها ىپژوهشی در باره   :  "آدام اسميت روسی کتاب ى   ترجمهــ* ٥
  . ــ هيئت تحريريه١٩٣٥ چاپ ٥٥ سطر ٧فصل 
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اتی را که تغـييرگر از ير انحصارها و اگر برخی ديکه اگر تاث یطوره کنند،   بيجبران م
طورمتوسط ه  انواع کاالها بىهيد،  کليم کنار بگذارتوانم بر سر آنها مکث کنينک نميمن ا
 هاىدوران.  رسنديفروش مه عی خودشان،  بي طبهاىمتي خودشان،  به قهاىارزشبه 

گررا جبران ميکنند در مورد يد کي بازاری درطی آنها هاىمتيمتوسطی که نوسانات ق
 عرضه با تقاضا ل يرا که در مورد فالن کاال تعديانواع مختلف کاالها متفاوت است ز

   .گر دشوارتريد و در مورد کاالی ديدست می آه آسان تر ب
مت يقه ش طوالنی بيطورکلی و در دوران کم و به  انواع کاالها بىگرهمهاپس،  

ا سود ــ نه در موارد تصادفی بلکه يهوده است که گوين فرض بيرسند ايفروش مه خود ب
که  نيا از اي و هامتيدن قيـ از باال کش مختلف صنعت ــهاىسود ثابت و عادی در رشته

ن يهودگی ايب .شوديحاصل م ،رسنديفروش مه ش بيتر از ارزش خو شيمتی بيقه کاالها ب
ه وسته بيزی که کسی پيچ هر آن.  ميم آن برآئيگردد که در صدد تعم یان ميه وقتی عينظر

که گفته شود  نيا.  دار ازدست بدهديعنوان خره وسته بيد پيکند بايعنوان فروشنده سود م
افت يا مصرف کنندگانی يستند،  وين حال فروشنده نيداراند ودر عياشخاصی هستند که خر

ن اشخاص به يچه ا آن.  کندي مسئله را حل نم،ستنديد کننده نين حال توليعشوند که در يم
اگر کسی قبال .  اشندافت کرده بيگان دريد قبال از آنها برايپردازند بای د کنندگان ميتول

د يتوانيشما  بازگرداند شما هرگز نمه دن کاالی شما بيرا با خر رد و بعدًا آنيازشما پول بگ
 ثروتمند ،دي گزاف بفروشهاىمتيقه مان شخص ب هرا به شيق که کاالهای خوين طرياز ا
  .  اورديتواند سود بي ممکن است از ضرر بکاهد ولی هرگز نماىن معاملهيچن.  ديشو

ن اصل آغاز يد از ايد بايح بدهي را توضت عمومی سوديماهکه  نآجه،  برای يبالنت
  و رسنديفروش مه ش بي واقعی خوهاىبر حسب ارزشطورمتوسط  ه د که کاالها بيکن

نسبت مقدار کار نهفته ه عنی ازفروش آنها بي فروش کاالها بر حسب ارزش آنها از سود
ح يد اصوال بر توضيح بدهين اساس توضيد سود را براياگر نتوان.  ديآ یدست مه ب درآنها

 روزانه در ىد و گوئی که با تجربهيآی نظر مه ب بين سخن عجيا.  د بوديآن قادر نخواه
ار قابل يچرخد و آب از دو گاز بسيد مين برگرد خورشيکه زم نيولی ا.  تضاد است
اى  روزانهىجربهاگر بر اساس ت.  ستيب نين عجيشود کمتر از ايل مياحتراق تشک
  . ندابيشه عجيق علمی همي حقا،ابدياء را می ي اشىبندهيم که فقط ظواهر فريقضاوت کن
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   کاریروي   ن– ٧
  

 
ارکوتاه ين شرح بسيقدر که در ا  را،  آنارزش هر کاال را،  ارزشت يحاالکه ماه

 متمرکز ر کاِ  خاص ارزشرا بر  شيد توجه خويم بايسراست مورد بررسی قرارداديم
.  ب خواهد آمدينظر شما عحه ان کنم که باز بيز ناچارم مطلبی را بيجا ن نيودرا.  ميساز

مت يجه،  کاردارای قيد و بالنتيفروشی د که هرروز همانا کار خودرا ميشما همگی معتقد
زی يد چيست پس مسلما بايان پولی ارزش آن نيگری جز بيز ديمت کاال چياست،  وچون ق

معنای ه ،  بارزش کارعنوان ه زی بين چيولی چن.  داشته باشد  وجودرزش کاراعنوان ه ب
شود يم که مقدار کار الزم که درکاال  متبلورميدي ما د.ن کلمه،  در واقع وجود ندارديعادی ا

م چگونه ين مفهوم ارزش را انطباق دهيم اينک اگر بخواهيا.  دهديل ميرا تشک ارزش آن
 ده ؟ده استين روز خوابي چقدر کاردرا؟مين کنياِر ده ساعته رامعد ارزشِ  مثال روِز کيبا

ا مساوی ي کار مساوی ده ساعت کار است ىم که ارزش روِز ده ساعتهياگر بگوئ.  ساعت
ن ين توتولوژی خواهد بود و حتی ازايده است اين روِز کار خوابيمقدار کاری است که درا

قی ولی نا آشکار عبارت يکه ما معنای حق از آنالبته پس .  باالتر،  سخن باطلی خواهد بود
    ر عقالنی و ظاهرا  ين انطباق غيم توانست ايگاه خواه م آني را کشف کن"کار ارزش"

 واقعی کواکب هاىکه حرکت که ما پس از آن چنان م،  هميح دهينا ممکنِ  ارزش را توض
ح يد توضينظر ما می آه را که ب  ظاهری آنهاهاىم توانست حرکتيم خواهيآسمانی رابشناس

  . ميده
 اوست که موقتا در روی کارين ست بلکهي او نکـــار مايفروشد مستق یچه کارگر م آن

دانم در يقت دارد که قانون ـــ نميقدری حقه ن امر بيا.  گذارديه دار ميار سرماياخت
است ـــ   ني چن  مسلما  اروپاى از کشورهای قارهاىن باشد ولی درعدهيز چنيانگلستان ن

روی کار ياگر فروش ن.  کندين ميروی کاررا فروخت معيتوان ني را که محد اکثر مد تی
  ن فروختنی مثال ياگر چن.  شديدرنگ بردگی برقرار ميبرای مدت نامعلومی مجاز بود ب
 تمام عمِر کارفرما مبدل ىدرنگ اورا به بردهيد بيگرديبر تمام مدت زندگی کارگر شامل م

  . ساختيم
لسوفان ين فيکی از مبتکرترين اقتصاددانان و يتر ميکی از قدي) ١٣ (اس هابستوم

ده ماند ينانش پوشي جانشىهي کلِديقت را که از دين حقي ااتانيلو ش بناميانگلستان در اثر خو
اء ي اشىهي مانند کلقدر انسان اي وارزش": افت و گفت يزه دريدر همان زمان برحسب غر

         وا روی کارياستفاده از نچه  در برابر  عنی آنيت،    اوسمتيقگر عبارت از يد
  ". شوديداده م

 را مانند ارزش هرکاالی ارزش کارم توانست يم خواهين مبدأ حرکت کنياگر ما از ا
  . مين گردانيگر معيد

 وجود آمده است کهه ب چگونه بي عجىدهين پديم که ايد بپرسين کار بايش از ايولی پ
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،  هانين،  ماشيداران،  صاحبان زميکی گروه خري:  م يگروه روبرو هستدر بازار با دو
 دست نخورده و بکر، هاىنياستثنای زمه که،  بی ائيعنی اشيموادخام ووسائل معاش 

زی جز بازوان و مغزهای فعال يگر گروه  فروشندگان که چي  و د،محصول کاراندهمگی 
 چنگ آورد و ثروتمند شود و حال آنه  بخرد تا سودی وسته ميک گروه  پي.  ش ندارنديخو

ن مسئله همان يپژوهش ا.  ن کنديش را تاميفروشد تا معاش خو یوسته ميگر پيکه گروه د
را  د آنينامند ولی باي  مبــدوی ا ي  و "تراکم مقدماتی"پژوهشی است که اقتصاددانان 

اصطالح ه چه ب که آنم ين مطلب بپردازيافشاء اه ممکن بود ما ب. ديت بدوی ناميسلب مالک
ست که به يخی نيانات تاريک سلسله از جريگری جز يز ديشود چي خوانده متراکم بدوی

ن پژوهشی ياما چن.  ده استين انسان زحمتکش و وسائل کارانجامي بب وحدت بدویيتخر
 انسان زحمتکش جدائین يا.  از حدود موضوعی که در برابر من قرار گرفته خارج است

اسی يمقه چنان حفظ خواهد شد و ب وجود آمده است،  همه ک بارکه بيش،  از وسائل کار
د روی ي تولىوهيشه در شيکه انقالبی نو وازر آن افت تاينده ادامه خواهد يروز افزاه روزب

ن برقرار يخی نويشکل تاره ان بردارد و وحدت بدوی را بيی مذکور را ازمئدهد،  جدا
  . سازد

  ست؟ي چـارـروی کـيارزش نــ.  بــاری
شود که ين ميگربر حسب مقدار کاری معيارزش هرکاالی د روی کار ماننديارزش ن

انسان برای .   اوستىروی کار انسان فقط در شخص زندهين.  د آن الزم استيبرای تول
ولی .  نی وسائل زندگی مصرف کنديد مقدار معيزندگی ادامه دهد باه که رشد کند و ب نيا

کارگر .  رديگری جای اورا بگيشود والزم است انسان دين فرسوده ميهر انسانی مانند ماش
 الزم دارد محتاج ت شخص خوديموجودعالوه برآن مقدار ازوسائل زندگی که برای بقاء 

ن يد دربازار کار جانشيش را که بايگری از وسائل زندگی است تا فرزندان خويمقدار د
ن يد مبلغ معيگر بايازسوی د.   دهددان گردانند پرورشياوشوند و نسل کارگر را جاو

روی کار خودرا بسط دهد و يمصرف برسد تا کارگر بتواند نه گری ازارزش هم بيد
 را در نظر متوسطبرای منظور ما کافی است که فقط کار .  دست آورده نی بيمهارت مع

ن فرصت يد ازايمعذالک با.  ار اندک استيم و کارآموزی آن بسيم که مخارج تعليريبگ
روی کار فرق يت نيفيروی کاربرحسب کيد نيادآورشوم که چون مخارج تولياستفاده کرده 

گر يد کيشود با يروهای کاری که دررشته های مختلف مصرف مينهاى د ارزشيکند بايم
 مبـتـنی بر اشـتـبـاه است،  دستمزد مساوی ى جهت مطالبه نياز ا.  فرق داشته باشد
ن مطالبه،  مولود آن يا.  ز برآورده نخواهد شدکه هرگ  استاىآرزوی نابخردانه

خواهد از يبری را قبول دارد ولی مُکـغری و ُصکه  ن وسطحی استيسم دروغيکاليراد
شود يطوربرقرار م ستم کارمزدوری همانيروی کاردر سيارزش ن.  زدي بگرهاجهيقبول نت

 هاىای ارزشروی کار داريکه انواع مختلف ن جا گر،  و ازآنيکه ارزش هر کاالی د
 هاىمتي قديبار مختلفی از کار الزم است،  پس يد آنها مقاديعنی برای توليمختلفی هستند،  

 در ا حتی عادالنهيپاداش مساوی و ىمطالبه.  آنها دربازاِر کار پرداخت شوده مختلفی ب
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چه شما  آن.  ستم بردگیي در سآزادی ىچنان است که مطالبه ستم کار مزدوری هميس
مسئله بر سر آنست که .  ستي مورد بحث مربوط نىد به مسئلهيشماری ادالنه مدرست و ع

  . ر استيز ضروری و ناگزيد،  چه چيِن توليستم معيدر س
 ارزش وسائل برحسب روی کاريارزش ن  گردد کهی  روشن م  شد  گفته چه از آن

ر ضروری روی کايد،  بسط،  حفظ  و جاودانی کردن نيشود که برای تولين مي معزندگی
  . است
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  ید ارزش اضافي   تول– ٨
 
 

د مقدار متوسط وسائل زندگی که روزانه برای کارگر يم برای تولياکنون فرض کن
 ساعت کار ٦ن يم اين فرض کنيچن هم.   الزم باشد ساعت کار متوسط٦ضروری است 

نگ ي شل٣ن يصورت،  ا نيدرا.  دابيينگ تجسم مي شل٣متوسط در مقداری از طال مساوی 
 ساعت ٦او با  .   آن شخص خواهد بودارروی کي نىان پولی ارزش روزانهيب مت ويق

که مقدار متوسط وسائل زندگی را  کند برای آنيد ميکارروزانه،  هرروز ارزش کافی تول
  .  کارگر حفظ کندىمثابهه ش را بيعنی وجود خويدست آورد ه که روزانه الزم دارد ب

ه ش را بيروی کار خويد نين جهت باير است و ازايبگ ن شخص،  کارگرمزديولی ا
نگ در ي شل١٨ا ينگ در روز وي شل٣را به  شيروی کار خوياو که ن.  ه دار بفروشديسرما
اگر او .  م که او نختاب استيفرض کن.  فروشدی ارزش خود مه را ب فروشد آنی هفته م

ن ارزش که يا.  دينگ ارزش بر پنبه می افزاي شل٦کند هرروز ي  ساعت در روز کار م٦
روی کار اوست يمت نيعنی معادل قيقا معادل دستمزد او يشود دقيروزانه برپنبه افزوده م

ا ي وارزش اضافیچ يه دار هين صورت سرمايولی در ا.  دارديافت ميکه روزانه در
ِ جا واق نيق ما دراين طرياه ب.  افت نخواهد کرديدر محصول اضافی اشکال عا به

   .ميخوريبرم
 ىپردازد مانندهمهی را م خرد و ارزش آنی روی کاِر کارگر را ميه دار که نيسرما

 همان.  ده را مصرف کند،  مورد استفاده قرار دهديابد که کاالی خرييداران حق ميخر
کار می اندارند،  برای مصرف ه را ب استفاده ازآن،  آن اين ويطور که برای مصرف ماش

ا يه دار که ارزش روزانه و يسرما.  دارنديکار وامه را ب روی کار  و استفاده از آن،  آنين
روی کاررا ين نيکند که ايدا ميق حق پين طرياه پردازد بی روی کار کارگر را ميهفتگی ن

البته .  کار وادارده  با تمام هفتهيتمام روز ورا در عرِض   مورد استفاده قرار دهد،  آن
ن موضوع را بعدا مفصل تر يولی ما ا.  نی داردي کار حدود معىا هفتهيو روِز کار 

ت قاطع دارد جلب يکه اهم اىرا به نکته خواهم توجه شما یعجالتا م.  م کرديبررسی خواه
  . کنم

د آن الزم ي برای حفظ و تجدهشود کين ميروی کار برحسب مقدار کاری معي نارزش
روی جسمانی يوی کار فقط محدود به توانائی و نرين ني ازااستفادهکه  است و حال آن

رو ين نيا هفتگی اي روزانه وصرفروی کار با يا هفتگی ني روزانه وارزش.  کارگر است
تواند يکه خوراک الزم برای اسب وزمانی که اسب در طی آن م کلی تفاوت دارد،  چنانه ب

آن ه  کار کارگر برویي نارزشکه ی مقدار کار.  ستيکی نيچ وجه يهه سواری بدهد ب
مثال .  تواند انجام دهديروی کار او ميست که نيگاه حدود مقدارکاری ن چيشود هيمحدود م

 ش رايروی کار خويکه ن م که وی برای آنيديد.  ميرينختاب خودمان را در نظر بگ
 ساعت کار ٦را با  وجود آورد،  که آنه نگ ارزش بيلي ش٣د هرروز يد کند بايروزانه تجد
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ا ي ساعت و١٢،  ١٠که روزانه  نين امر اورا از توانائی ايولی ا.  سازدي عملی مدرروز
روی کارنختاب را يا هفتگی ني روزانه و ارزشه دار که يسرما.  شترکار کند نمی اندازديب

 استفاده ا تمام هفتهيتمام روز وروی کاراو در طی يداکرده است که از نيپرداخته حق پ
 ٦اضافه بر و عالوهکارگر .   ساعت درروز کارکند١٢ مثال ،دارديوام پس نختاب را.  کند

 ٦بازهم د يروی کار او الزم است بايا ارزش نيکه برای جبران دستمزد او و یساعت کار
 و ارزش اضافیصورت ه نامم و بي مکاراضافیرا ساعات   کارکند که من آنهاساعت

نگ ارزش يلي ش٣ت کارروزانه  ساع٦اگر مثال نختاب ما با .  ديآي در ممحصول اضافی
 ٦ ساعت ١٢د درعرض يافزايقا معادل دستمزد اوست بر پنبه ميعنی ارزشی که دقي
و چون او .  د خواهد کردي تولن اندازه نخ اضافیيهمه بنگ ارزش خواهد افزود و يليش
ا تمام يد کرده و يه دار فروخته است تمام ارزشی که توليش را به سرمايروی کار خوين

روی ينی مالک نيه دار است که در طی مدت معيد کرده متعلق به سرمايلی که تولمحصو
ه نگ بيلي ش٦مقدار ه پردازد ارزشی ب ینگی که ميلي ش٣ه دار با يپس سرما.  کاراوست
افته است ي ساعت کار تبلور ٦که درعوض پرداخِت ارزشی که در  رايآورد زيدست م

ن يه دار هرروز ايسرما.  افته استير تبلور  ساعت کا١٢دارد که در يافت ميارزشی در
ب ينگ،  در جيلي ش٦پردازد و هر روز  ینگ ميلي ش٣کند،  هرروز يان را تکرار ميجر

 را ارزش اضافیگر يم ديرود به پرداخت دستمزد و نيمی ازآن دوباره ميزد که نيريخود م
د يتول.  پردازد ینم) ١٤(زائی ا مابه چيه دار در برابر آن هيدهد که سرمايل ميتشک
 مبتنی ه و کاريان سرماين نوع مبادله مياستم کارمزدوری همانا بر يا سيه داری  و يسرما

 کارگر ىمثابهه انجامد که وجود کارگر بيوسته بدان بيد پي بامبادله نوعن ياست و همانا ا
  .ه داري سرماىمثابهه ه دار بيسرما د شود و وجوديتجد

ان آن بخش يناسب مـته ط   وابسته است بياوی شرا در صورت تسنرخ ارزش اضافی
 کار اضافیا ي زمان اضافیروی کار ضروری است و يد ارزش نيازروز کار که برای تجد

که  آن استه پس نرخ ارزش اضافی وابسته ب.  ه دار انجام گرفته استيکه برای سرما
ش يروی کار خوي ن که کارگر در طی آن فقط ارزشیروز کارتا چه اندازه پس از آن زمان

  .ابدي ادامه ، ش را در می آورديعنی دستمزد خويکند يد ميرا با کار خود تول
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     ارزش کـــــار– ٩
    
  
  
  ". مت کــاريا  قيارزش  "ر يم به تعبيد برگردينک بايا
روی کار که با ارزش يست مگر ارزش نيگری نيز دين ارزش درواقع چيم که ايديد

اما چون کارگرمزد .  شوديبرای نگهداری آن ضروری است اندازه گرفته مکاالهائی که 
داند که همانا يعالوه   چون کارگر  مه دارد و بيش  دريافت ميان کار خوي از پاپسخود را 

نظر ه ر بيروی کارش ناگزيمت نيا قيجهت ارزش و نيدهد،  از ايکار خودرا به کارفرما م
روی کار او يمت نياگر ق.  شودي جلوه گر م  کارش ِد خو ارزشا ي و متيق  صورته او ب

کند ي ساعت کار م١٢افته و اگر او ي ساعت کاردر آن تجسم ٦نگ است که يلي ش٣مساوی 
 ١٢ن يشمارد،  اگر چه اي  ساعت کار م١٢مت   يا  قينگ را ارزش و يلي ش٣ن ير ايناگز

  :شود يجه گرفته مينتـــن دو يازا.  ابــنديينگ تجــسم ميلي  ش٦ساعت کاردر ارزش 
ا ارزش يمت ويق  صورته  ظاهرا ب  کاررویيمت نيا قيارزش و :  که نخست آن

مت کار يا قيم،  ارزش ويدقت سخن بگوئه م بيد،  اگرچه،  هرگاه بخواهيآی  در مخود کار
  . معنی استی اصطالحی ب

شود و بخش ي مپرداخته کارگر ىاگر چه فقط بخشی از کار روزانه  :   که گر آنيد
که منبـــع ت ا کار اضافی اسيماند،  واگر چه همانا کار نــپرداخته  ي منـــپرداختهگر يد

 کــار،  کــار ىرســد که هــمهينظر مه ن بيباشد معذالک چني مسودا ي و ارزش اضافی
  ). ١٥(پرداخته است 

خص خی کار مشي تارهاىر شکلي را از ساکارمزدوریبنده است که ين ظاهر فريا
ه  ب  کار پرداخته،کار نــپرداختهستم کار مزدوری،  حتی يبرمبنای س.  گرداند یم

 کار او نپرداخته جلوه ى،  بر عکس،  حتی بخش پرداختهَبـــردهدر مورد . رسدينظرم
د زنده باشد و بخشی ازروزکارش يکه کار کند با نيکه  بــَــرده برای ا هی استيبد.  کنديم

ن َبرده و َبرده دار يکه ب جا اما ازآن.  شوديگهداری خود او صرف مدرراه جبران ارزش ن
د و ي خرىگونه معامله چين دو طرف هين ايجا که ب شود،  ازآنی چ قراردادی منعقد نميه

  . رسدينظر مه رد،  تمام کار برده،  بدون عوض بيگی فروش صورت نم
روز در سراسر خاور يا دتوان گفت تيم که ميرف را بنگرسگر،  دهقانِ  ِ ياز سوی د

ا ي خودش و ى روز برای خودش برروی مزرعه٣ن دهقان مثال يا.  اروپا وجود داشت
ه به کار اجباری و ي  روز بق٣کرد و در طی ي که به او واگذارشده بود کار ماىمزرعه

ث ي کار از حىجا بخش پرداخته نيپس درا.  پرداختی گان برروی ملک ارباب ميرا
 ما چون اجبار انسان هاىبراليطور آشکار از بخش نپرداخته جدا بود و ل هزمان و مکان ب

  . شدند یه متشمردند اخالقًا سخت برآشف یعی  مير طبيگان را غيبه کاررا
 خودش ىروی مزرعه  روز در هفته برای خودش و بر٣اما در واقع،  خواه انسان 
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  سا عت در ٦ه و کارگاه گان در ملک ارباب کارکند،  و خواه در کارخاني روز را٣و 
کسان است،  ا گرچه در ي ساعت برای کارفرما کار کند،  هردو ٦روز برای خودش و 

 زديآم یم  در  کار ى نپرداخته  بخش اــز بي تما  کار بدون ى پرداخته حالت دوم،  بخش
  ـرداختَپـ  ، هفتهانِ ي  و درپاقرار داد وجود داردکه  نين معامله در اثرايت تمام ايو ماه

ه ک مورد،  کار نـَپرداخته کار داوطلبانه بيدر .  مانديکلی درپرده مه   برد،يگيصورت م
  . نستيتمام تفاوت در ا.  گر کار اجباریيرسد و در مورد دينظر م

 اصطالح ىلهزمنه را استعمال کنم فقط ب" ارزش کـــار"ر  يکه من تعب در هر جا
  ". ی کــــارــرويارزش نـــ"عادی جاری است برای 
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   دست ه  کاال برحسب ارزش ب  فروش راه  از   سود– ١٠
  ديآ یم

  
  

 ساعت متوسِط ١٢ پنس و ٦ک ساعِت متوسِط کار درارزشی معادل يم که يفرض کن
ا ينگ و يلي ش٣م که ارزش کار معادل يبازهم فرض کن.  ابديی نگ تجسم ميلي ش٦کار در 

ه د کاال بيان تولين،  در مواد خامی که در جرياگر عالوه برا.  اعت کار است س٦ول صمح
 ٢٤ره،  يان فرسوده شده است،  و غين جريئی که در مدت اهانيده و در ماشيمصرف رس

 ١٢د بالغ بر ين وسائل توليصورت ارزش ا ساعت کار متوسط نهاده شده باشد،  درآن
 ساعت کار ١٢ر شده است يه دار اجي سرماىلهيوسه اگر کارگری که ب.  گرددينگ ميليش

نگ ارزش يلي ش٦ ساعت مذکور ١٢صورت  د،  در آنيافزايد بين وسائل  توليخودرا بر ا
 ساعت کار متبلور ٣٦ بالغ بر ارزش کلی محصولق ين طرياه ب.  کنديجاد مياضافی ا

 که به ا دستمزدیيولی چون ارزش  کارو .  نگ خواهد بوديلي ش١٨گردد و معادل يم
 ساعِت ٦ه دار در برابر ينگ  است،  سرمايلي ش٣ ىاندازهه شود فقط بيکارگـر پرداخته م

پس .  پردازدی چ معادلی نمياضافی که کارگر صرف کرده و وارد ارزش کاال شده است ه
 ٣ ىفروشد ارزشی باندازه ینگ ميلي ش١٨عنی ين کاال را به ارزش آن يه دار که ايسرما
نگ ي شل٣ن يا.  آورد یدست مه چ معادلی نپرداخته است بيای آن هنگ هم که بريليش

دست ه نگ بي  شل٣پس سرمايه دار .  زنديب ميجه ارزش اضافی است،  سود است که او ب
ه فروشد بلکه بی  ارزش آن مباالتر از  متیيقه را ب آورد،  نه بآن علت که کاالی خود یم
  . فروشد ی آن  مارزش واقعین علت که به يا

اما بخشی از .  شودين مي که در آن جای دارد معمقدار کل کاریارزش کاال بر حسب 
شکل دستمزد پرداخت شده و ه که در برابرش معادلی ب ن مقدار کار در ارزشی استيا

.   استنشده معادلی پرداخت چيهکه دربرابرش   در ارزشی است گريکه بخش د حال آن
ه يپس سرما.  نپرداختهگر ي است و بخش دپرداخته ر در کاال کاِريگی بخشی از کاِر جا

که برای  کاال  ی مقدار کارى مجموعه عنوان تبلوره عنی بي ارزش آنه بدار که کاال را 
چه را که در  او نه فقط آن.  فروشد یفروشد،  مسلما با سود  م یصرف شده است م

بر نداشته ولی برای ز که برای او خرجی يچه را ن نآمقابلش معادلی پرداخته،  بلکه 
ه دار و ارزش واقعی يارزش کاال را برای سرما.  فروشد ی م،کارگرش کار برداشته است

سود عادی و متوسط نه  از فروش کاالها به : کنم يپس تکرار م.  نداز متفاوتيکاال دو چ
  .ديدست می آه  ب طبق ارزش واقعی   از ارزش واقعی آنها بلکه از فروش آنهاباالتر
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  شوديم ميبه آنها تقس یکه ارزش اضافی   اجزاء مختلف– ١١
  
  

 ىا نپرداختهي ـــ وکار اضافیا آن بخش از ارزش کل کاالرا که ي و ارزش اضافی من 
ه دار و يب سرماين سود به جي اىهمه.  ناممي مســـود ، درآن جای گرفته استکارگر

ارزش ن يد که بخشی از ادهين امکان ميانحصارارضی به مالک زم.  روديکارفرما نم
ن برای کشاورزی مورد  يچنگ آورد،  خواه زمه  ب  ارضیىبهره  نامه  را باضافی

گِر يرد،  خواه برای ساختمان،  خواه برای راه آهن وخواه برای هدف دياستفاده قرار گ
ه داِر کارفرما امکان ي به سرماوسائل کارن امر که تملک يگر،  هميازسوی د.   دیيتول
چنگ ه مقداری از کار نپرداخته را بگر يعبارت ده د کند و بي تولارزش اضافید که دهيم

ل را به يا بخشی از آن وسايجا می انجامد که صاحب وسائل کار که تمام  به آن  آورد
،   پولىه دار وام دهندهيسرماعبارت خالصه تر  ه دهد،  و بيه دار کارفرما وام ميسرما

ن ياه ب.   برای خود مطالبه کندربحعنوان ه ارزش اضافی را بن يگر از ايبتواند بخشی د
ه داِر کارفرما،  فقط آن بخشی باقی ي سرماىمثابهه ه داِر کارفرما،  بيق،  برای سرمايطر
  .  شوديده مي نامتجاریا ي و  صنعتی ى ماند که بهرهيم

بق چه ن سه گروه از اشخاص طيان ايم مقدار کل ارزش اضافی مين مسئله که تقسيا
چه در باال گفته  ولی از آن.  ستيموضوع ما نه وجه مربوط ب چيرد بهيگينی انجام ميقوان
  : شود که يجه مين نتي چن،شد

مختلف ارزش هاى  مختلف بخشهاىنام فقط ربح و سود صنعتی،  ارضیىبهره
ه  آنها بى هستند و همه ته در کاالـفـ نهى مختلف کار نپرداختههاىناما ي کاال و اضافی
 ىمثابهه  بنيزمآنها از .  شوندي برداشت من منبعين منبع و فقط ازاياز اکسان يطور 
صاحبان ه ه بين و سرمايد ولی زميدست نمی آه ه بي سرماىمثابهه  بهيسرمان و از يزم

ه داِر کارفرما ي سرماىلهيوسه دهد که هر کدام سهمی ازارزش اضافی که بيخود امکان م
ه دار يا سرماين مسئله که آيبرای خود کارگر ا.  ت بردارندده شده اسياز کارگر مک

زند و يب ميجه  او ـــ را بى کار اضافی و نپرداختهىجهيکارفرما تمام ارزش اضافی ـــ نت
گر بپردازد،  ياشخاص ده  ارضی و ربح بىرا بنام بهره ئی از آنهاا مجبور است بخشي

 خودش ىهياِرکارفرما فقظ از سرماه ديم که سرمايفرض کن.   دوم داردىت درجهياهم
صورت ارزش  نيدر ا.  ش استياج خوين مورد احتيکند و خود او مالک زمياستفاده م

  . روديب او ميحه اضافی تماما ب
مکد،  يما از کارگر ميه داِر کارفرماست که ارزش اضافی را مستقيهمانا سرما
پس .  د برای خود نگهداردتوانيکه چه سهمی از آن را در حساب آخر م نيصرف نظر ازا

ه ين سرماي بىن رابطهيد همانا بر ايستم معاصر توليستم کار مزدوری،  تمام سيتمام س
جهت برخی از شرکت کنندگان در بحث اشتباه  نياز ا.  داِرکارفرما و کارگر مبتنی است

ار ه ديان سرماي اصلی مىن رابطهيف بدهند و ايکردند که در صدد برآمدند اوضاع را تخف
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جا که   دوم جلوه گر سازند،  اگر چه در آنى درجهى مسئلهىمثابهه کارفرما و کارگر را ب
ه يکلی متفاوتی در سرماه درجات به  بهامتين ممکن است ترقی قيط معيگفتند در شرايم

 حق ،رکنديات تاثي مالىرندهين گيچن  پولی و همه داِرين و سرماي کارفرما،  مالک زمداِر
  . با آنها بود
  .  شوديز حاصل ميگر ني دىجهيک نتيچه گفته شد  از آن
طور ه  و بهاني ارزش مواد خام،  ماشىندهيبخش از ارزش کاال که فقط نما آن

ست ي ندرآمد ى ل دهندهي هرگز تشک، مصرف شده استِدي وسائل تولىندهيخالصه،  نما
ست اگر گفته شود که ولی حتی عالوه برآن،  اشتباه ا.  کندي را جبران مهيسرما فقطبلکه 

شکل دستمزد،  سود،  ه تواند بيا مي و دهديل ميکه درآمد را تشکگر ارزش کاال يبخش د
 ارضی،  ى دستمزد،  ارزش بهره ارزِشمرکب از ارضی،  ربح مصرف شده  ىبهره

م و فقط سود صنعتی،  ربح يگذاريرا کنار م ما عجالتا دستمزد.  ره استيارزش سود و غ
 اضافی ارزِشم که يديما هم اکنون د.  ميدهيرا مورد بررسی  قرار  م ارضی ىو بهره

 اىه در آن جای گرفته به بخشکار نپرداخته کاال که بخش  ا زارزِش ا آنينهفته در کاال و 
ولی اشتباه محض است اگر گفته شود که .  شود که سه نام مختلف دارنديم ميمختلفی تقس

  سه گانههاىن بخشي مستقل اهاىع بندی ارزشجمق ي کاال از طرن بخش از ارزِشيا
  . ابديب می يشود،  ترکيل ميتشک

 ١٢ابد،  ا گر روز کار کارگر ي ی پنس تجسم م٦ک ساعت کاردر ارزش ياگر 
ن کار يصورت ا  کار نپرداخته است،  در آنىندهين مدت نمايمی ازايساعت است و اگر ن

عنی ارزشی که در َازاء يد يافزاير کاال منگ بيلي   ش٣  ىاندازهه  باضافی ارزش ِ اضافی
نگ تمام آن يلي ش٣ ىاندازهه ن ارزش اضافی بيا.  چ معادلی پرداخت نشده استيآن ه

 پول،  بهر نسبتی ىن ووام دهندهيتواند با مالک زمي کارفرما مه داِريکه سرما منبعی است
توانند باهم يکه آنها م نگ،  حد نصاب ارزشی استيلي ش٣ن ارزش يا.  م کنديکه باشد،  تقس

خواه خودش  دله ه داِر کارفرما بيست که خود سرماين نيچ وجه چنيولی به.   م کننديتقس
گری برای مالک يد،  سپس ارزش ديافزايخودش برارزش کاال م عنوان سوِده ارزشی ب

ن شده يخواه مع دله ئی که بهان ارزشيره،  و ارزش کل کاال ازايشود و غين افزوده ميزم
   جی که ي راىهيد تا چه اندازه خطاست آن نظريـنيبی پس مـ.  گردديل ميست تشکا

 ارزش مذکور از جمع بندی  سه ارزش بيترک را  به سه بخش با ني ارزش معىهيتجز
 ارضی، سود و ربح ى ارزشی را که بهرهىق مجموعهين طرياه سازد و بي مشتبه ممستقل
  . کنديل ميبدت دلخواه تي به کم،ديآی رون مياز آن ب

سی ي  انگلىرهي  ل١٠٠دست آورده برابر ه ه دار بيم که سودی که سرمايفرض کن
ولی .  مينامي مکل سودرا  م آني بنگرمطلقت ي کمىمثابهه ن سود بياگر به ا.  باشد

ت ين کميگاه ا م آنيري پرداختی را در نظر بگىهيره و سرماي ل١٠٠ن يان اياگرنسبت م
ان يتوان بيدو شکل مه ن نرخ سود را بيروشن است که ا.  ميامني منرخ سود   رانسبی
  .کرد
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اگر .  نگ باشدي استرلىرهي ل١٠٠ پرداختی برای دستمزد ىهيم که سرمايفرض کن
 می ازروزکاِريدهد که نين امر نشان مي ا،نگ باشدي استرلىرهي ل١٠٠ز يارزش اضافی ن
 ىهين سود را با ارزش سرمايال شده است و ـــ اگر ي تشک نپرداخته کارگر از کاِر

را که يباشد زيم %  ١٠٠ برابر نرخ سودم يگوئ یم ـــ ميپرداختی برای دستمزد،  بسنج
  . ٢٠٠افتی معادل ي است و ارزش در١٠٠ارزش پرداختی معادل 

 بلکه   که برای دستمزد پرداخت شدهاىهيسرماه بگر،  اگر  نه فقط ياما از سوی د
 ىندهي آن نماىرهي ل٤٠٠ره است و ي ل٥٠٠م که مثال ي توجه کن پرداختیىهيتمام سرمابه 

 فقط برابر نرخ سودم يگوئ یصورت  م ره است،  درآني و غهانيارزش مواد خام،  ماش
 ىهي سرماکلک پنجم ينگ،  فقط ي  استرلىرهي ل١٠٠عنی يرا که سود،  يباشد زيم% ٢٠

  . پرداختی است
ان کار پرداخته و يکه نسبت واقعی م  استاىوهيگانه شي ،ان نرخ سودي اول بىوهيش

را نشان )  فرانسوی را بکاربرمىن کلمهيد اياجازه بده ( کاراستثماِر ىنپرداخته،  درجه
 متداولی است و در واقع مناسب برخی از ىوهي ش،انِ  نرخ سودي دوم بىوهيش.  دهديم

 گان کارگريد کار راه دار تا چه حيکه سرما نيمقاصد است،  و در هرحال برای پوشاندن ا
  . د استيار مفيمکد بس یرا م

 را برای نشان دادن مبلغ کل سود ىحاتی که باز هم خواهم داد کلمهيمن در توض
کار خواهم برد،  بدون توجه ه ده شده است بيه دار مکي سرماىلهيوسه ارزش اضافی که ب

وهر جا .  شوديمم ي مختلف تقسهاىان دستهين ارزش اضافی به چه صورت ميکه ا نياه ب
که برای دستمزد   اىهي سود را نسبت به ارزش سرما،اد خواهم کردي نرخ سود ىاز کلمه

  . ديپرداخت  شده  است  خواهم سنج
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 ٤١

  هامتيان سود، دستمزد و قي می عمومى  رابطه– ١٢
  

  
ر وسائل ي ارزش مواد خام و ساىرا که جبران کننده  ارزشی،اگر ازارزش کاال

عنی اگر ارزشی را که يم ي کسر کن،آن مصرف شده است دي که در تول،دی استيلتو
ماند ی بخش از ارزش کاال که باقی م م آني  نهفته در کاالست بردارىکار گذشته ىندهينما

 کارگر افزوده ىلهيوسه د بيِ تولرياخان يمقدارکاری که درطی جره منحصر خواهد بود ب
 ساعت کار متوسط در ١٢کند،   و يعت  در روز کارم سا١٢ن کارگرياگر ا.  شده است

نگ که يلي ش٦ن ارزش يابد،  درآن صورت اي ینگ تبلور ميلي ش٦مقداری از طال معادل 
ه ن ارزش مشخص که بيا.  جاد کرده استي ارزشی است که کار اواگانهيافزوده شده 

مت سد هرکدام قيباگانه منبعی است که کارگر و کارفرما يشود ين مي مدت کار معىلهيوس
.   شوديم ميکه به دستمزد و سود تقس گانه ارزشی استيش را از آن بردارند،  يا سهم خويو 
م شود ي مذکور تقسن دوطرِفيری که بيـ بهر نسبت متغ،ن ارزشيکه خود ا هی استيبد

ک يجای ه ا بيک کارگر تمام کارگران و يجای ه ن اگر بيچن هم.  رفتيی نخواهد پذتغـيير
  .  ی در امر روی نخواهد دادتغـييرم يريون روز کار در نظر بگيلي م١٢ز کار مثال  رو

عنی ارزشی را ين ارزش محدود،  يتوانند ايه دار و کارگر فقط ميکه سرما جا از آن
کی ينسبتی که ه م کنند،  بيگر تقسيد کين يشود،  بيده مي کار کارگر سنجىکه با مجموعه

نی يت معياگر کم.  افت خواهد داشت،  وبر عکسيی کمتر درگريافت دارد و ديشتر دريب
ء زهمان نسبتی خواهد بود که کاهـش جه ک جزء آن بيش يوسته افزايش ماست پيدر پ
اگردستمزد .  رديپذ ی متغـييرهت معکوس جرد سود در ي پذتغـييراگر دستمزد .  گريد
 اگر کارگر،  آن.  ابدييل مکند و اگر دستمزد ترقی کند سود تنزي سود ترقی م،ابديزل تن

جاد کرده يمی از ارزشی که ايعنی معادل نينگ يلي ش٣م،  يطور که ما سابقا فرض کرد
می از کار پرداخته و يگر تمام روزِ  کاراو ناگر،  يعبارت ده دارد،  و بيافت مياست در

را که ياست،  ز% ١٠٠ نرخ سودصورت  شود،  درآنيل ميمی از کار نپرداخته تشکين
دارد،  يافت مينگ دريلي  ش٢اگرکارگر فقط .  دارديافت مينگ دريلي ش٣ز يه دار نيرماس
نگ يلي ش٤ه دار يصورت سرما کند،  درآني   تمام روزبرای خودش کار م٣/١عنـــی فقط ي

دارد،   يافت مينگ دري شل٤اگر کارگر .  است% ٢٠٠دارد،  و نرخ سود يافت ميدر
چ يولی ه.  کنديتنزل م% ٥٠دارد و نرخ سود تا يفت ماينگ دريلي ش٢ه دار فقط يسرما

ه ش عمومی دستمزد بيعنی افزاي.  ری ندارديات در ارزش کاالها تأثتغـييرن يک از اي
  .  ماندير ميانجامد ولی در ارزش کاالها بی تأثی تنزل نرخ عمومی سود م

م يرا تنظ ابازاریِ  آنههاى متيد قي آخر باىولی اگر چه ارزش کاالها که درمرحله
ن يم ايگردد و تابع تقسين ميت شده معيکند فقط برحسب مقدار کل کاری که در آنها تثب

شود که ارزش يجه نميجا هرگز نت نيست،  معذالک از اي پرداخته و نپرداخته نمقدار به کاِر
د شده اند ثابت ي ساعت تول١٢ا آن گروه ا ز کاالها که مثال در طی ين يا آن کاال،  اين يا



  

 ٤٢

نی يکمک مقدار معه ا بينی از کار ويا حجم کاالهائی که در مدت معي و مقدار.  خواهد ماند
د آن يتمد مصرف شده است نه تابع  کاِرروی مولِدين وابسته به ،شوديد مياز کار تول
روی مولِد کاِر نختابی در عرض روِز ينی از نيدر سطح مع.   آنطول مدتعنی ي  درزمان

روی مولد ي نن تِريد کرد و در سطح پائينخ تول) ١٦( فونت ١٢ن مثال  تواي ساعته م١٢کاِر
ابد،  در يی نگ تجسم ميلي ش٦ ساعت کار متوسط درارزش ١٢عنی اگر ي.   فونت٢فقط 

 فونت نخ ٢گر ينگ ارزش دارد وحالت ديلي ش٦ فونت نخ ١٢ک حالت ين صورت در يا
  پنس ارزش  دارد و در ٦ نخ  فونت ١ک مورد  يپــس در.  نگ ارزش دارديلي ش٦زين

روهای مولِد کاِر يمت در اثر اختالف در نين اختالف درقيا.  نگيلي  ش٣گر  يمورد د
ک فونت نخ  يروی مولد در سطح باالتر است در يوقتی که ن.  گردديمصرف شده حاصل م

 ٦ک فونت نخ ين تر است در يروی مولد در سطح پائيده و وقتی که ني  ساعت کار خواب١
 پنس است،  اگر چه ٦ک فونت فقط برابر يمت يک موردقيدر .  ده استيساعت کار خواب

 ٣ک فونت برابر يمت يگر قين باشد،  و در  مورد ديدستمزد نسبتا باالو نرخ سود پائ
ک يمت يرا که قين است زينچ.  ن ونرخ سود باال باشديپائ  اگرچه  دستمزد،نگ  استيليش

شود که درآن نهاده شده و نه برحسب ين مي معدارکاری مقىمجموعهفونت نخ بر حسب 
پس آن موردی که من قبال .  ن مقدار به کارپرداخته و نپرداختهي اىم مجموعهينسبت تقس

د کند و کار با يتواند کاالهای ارزان تولياد ميذکر کردم و گفتم که کار با دستمزد ز
ز يمذکور چ مورد.  دهديدستمزدکم کاالهای گران،  اعجاب ظاهری خودرا از دست م

ست که ارزش کاال برحسب مقدارکاری که دراو ين قانون عمومی نيگری جز مظهر ايد
روی مولِد کاِرمصرف ين مقدارکار مجموعا وابسته است به نيگردد واين مينهفته است مع
  . ابدي ی متغـيير در بازدهی کار تغـييرجهت  با هر  نيشده و از ا
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ا بر ضد يش دستمزد و ي افزاید مهم مبارزه برا موار–١٣
  کاهش آن

  
  
طور جدی ه را ب ا بر ضد کاهـش آنيش دستمزد و ي افزاینک مواردمهم مبارزه برايا

  : م يدهيمورد بررسی قرار م
 بر حسب ارزش ارزش کارر متداول تر،  يتعبه ا بي وروی کاريارزش نم که يدي د-١

پس اگر در .  شودين ميد آنها الزم است معيبرای  تولا مقدارکاری که يوسائل زندگی و 
طور متوسط در عرض روز مصرف ه نی ارزش وسائل زندگی که کارگر بيکشور مع

ِد يصورت کارگر برای تول ابد،  درآنينگ تجسم يلي ش٣ ساعت کار باشد ودر ٦کند يم
 روزِ  کار اگر تمام.   ساعت درروز کارکند٦د يش بايخو ىمعادِل مخارج معاش روزانه

 ارزش کاراورا  پردازدی نگ به کارگر ميلي ش٣ه دار که ي سرما، ساعت باشد١٢برابر 
 کار نپرداخته است و نرخ سود برابِر ىل دهندهيمی از روز کار، تشکي  ن،پردازدی م

د يم که در اثــــر تنزل  بازدهی   کار،  مثال برای تولينک فـــرض کنيولی ا.  است% ١٠٠
مت مقدار متوسط يکه ق یطوره د بيشتری الزم آي محصوالت کشاورزی کار بهمان مقدار

درآن صورت  .  نگ برسديلي ش٤نگ به يلي ش٣ کارگر از ىوسائل زندگی مصرفی روزانه
که مخارج معاش   برای آن . روديباال م%   ٣٣،٣٣ا   ي و ٣/١ ى  باندازهارزش کار
پس .   ساعت کار الزم است٨ن شود ي کارگر بر طبق سطح زندگی سابق او تأمىروزانه

.  کندي  تنزل م٥٠ به ١٠٠ابد و نرخ سود از  ييل مي ساعت تقل٤ ساعت به ٦کار اضافی از 
 ىافتهيارزش ترقی که  اما کارگر که خواستار ترقی دستمزد است فقط خواستار آنست

ش ياالگری وقتی که مخارج کي دىکه هر فروشنده چنان او پرداخته شود،  همه  بکارش
باال  هرگاه دستمزد.  ش پرداخته شودي کاالىافتهيکه ارزش ترقی  کند طالب آنستيترقی م
مت يق مخارج زندگی را جبران کند ىافتهيا به آن اندازه باال نرود که ارزش ترقی ينرود و 

  . شوديارگر بد تر مکط زندگی يد و شرايآ ی من تريکار از ارزش کار پائ
در اثر رشد بازدهی .  دي حاصل آتغـييرز يت معکوس نولی ممکن است درجه    

 ىلهيوسه طور متوسط به  بنهامت همان مقدار وسائل زندگی که روزيروی کار،  قين
گر برای يعبارت ده ابد،  و بينگ تنزل يلي ش٢ به ٣شود ممکن است از يکارگر مصرف م

 ٦جای ه شود بيرف م کارگر مصىلهيوسه  ب ن وسائل که روزا نهيِد معادِل ارزش ايتول
نگ همان يلي ش٢تواند با ينک کارگر ميا.   ساعت الزم باشد٤ساعت از روِز کار فقط 

 تنزل کرده ارزش کاردرواقع .  ديخر ینگ ميلي ش٣اندازه وسائل زندگی بخرد که سابقا با 
  .دارديافت مي سابق کاال درى کار بهمان اندازهىافتهين ارزِش تنزل ياست ولی کارگر باهم

 ش يافزا% ٢٠٠ به ١٠٠نگ و نرخ سود از يلي ش٤نگ به يلي ش٣ن حالت،  سود از يدرا
 او نسبیماند دستمزد ی اگر چه سطح مطلق زندگی کارگر مانند سابق باقی م.  ابديی م
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.  شوديسه با کارفرما بد ترمي،  وضع او در مقاوضع نسبی اجتماعی اووبهمراه آن،  
که  زد فقط خواستار آنستيخين تـنـزلِ  دستمزد نسبی  برمي امقاومت در برابره کارگر که ب

کوشد که وضع نسبی يرد و فقط ميش سهمی بگيروهای مولِد کاِر خوياز حاصل رشد ن
سی،  يباری،  لردهای کارخانه دار انگل.  سابق خودرا در سلسله مراتب اجتماعی نگهدارد

 ىش که در دورهي  رسمی خوهاىعده وىن گندم،  با نقض ناجوانمردانهيپس از الغاء قوان
ن يپائ% ١٠زان يمه طورکلی  به  دستمزدها را ب،ن مذکورداده بودنديج بر ضد قوانييته

اما بعدا در اثراوضاع واحوالی .  ديمقاومت کارگران دراول گرفتار ناکامی گرد.  آوردند
ه    باره بازدست رفته دو% ١٠ل صحبت بدارم آن يتفصه توانم از آنها بيکه عجالتا نم

  .  دست آمد
 بمانند تغـيير ممکن است بدون ارزش کارجه ي وسائل زندگی و بالنتارزش -٢
  . ابدي تغـيير  ارزش پول   قبلِی تغـيير آنها دراثرمت پولیيقن حال يودرع

  ٢د ير آن،   ممکن است مثال برای توليدر اثر کشف معادن پرثروت تر و ِعللی نظ
 نيدر ا.  نس  الزم بودو  ا١د يکار الزم باشد که سابقا برای تولنس طال فقط آن مقدار وا

 ا رزش کارنک يا .  خواهد شد% ٥٠اي طال به نصف تنزل خواهد کرد وارزشصورت 
دوازده .   سابق خود خواهد بودمت پولیِ يق دو برابر ىندهير کاالها نماي ساارزشمانند 

اگر .  شوديان مينگ بيليک در دوازده شنيشد ايان مينگ بيلي  ش٦ساعت کار که سابقا در 
 نگ باال نرود در آنيلي ش٦نگ باقی بماند و تا يلي ش٣دستمزد کارگر مانند سابق برابر 

 خواهد بود و سطح می از ارزش کار اوين اکنون فقط برابر مت پولی کار اويقصورت 
افتد که ی اتفاق مز يش در موردی نين امرکم و بيهم.  ن خواهد آمديار پائيزندگی کارگر بس

چ يم هيدر مثالی که آورد.   تنزل ارزش طالىدستمزد باال رود ولی نه کامال به اندازه
چ يه.  ابديی  نمتغـييرروهای مولِد کار،  نه عرضه و تقاضا،  نه ارزش کاالها يز،  نه نيچ
 نيکه کارگر در چن نيی اادعو.  هان ارزشي  پولی انـــامابد مگر يی  نمتغـييرز يچ

جای ه د بيکه کارگر با آن معنی استه ش مناسب دستمزد شود بيد خواستار افزايموردی نبا
ل ارزش يکند که هربار که تقليخ گذشته ثابت ميسراسر تار.   قناعت  ورزدهااء به نامياش

 کاله سر ،ن فرصت مناسب استفاده کردهيشتابند که از ای ه داران ميدهد سرمايپول روی م
که در اثر کشف  ون بر آنستيار بزرگ ا قتصاديکی از مکاتب بسي.  دکارگران بگذارن

      وه،   ي ا رزان تِر جىد طال،  در اثر بهبود استخراج معادن نقره و عرضهيمنابع جد
که برای  یزمان  عمومی و همىمبارزه.  افته استيمتی دوباره تــنـزل يا رزش فلزات ق

  . ه باشدين امر  قابل  توجيد  با ايره اروپا برپاست  شاش  دستمزد  در  قاي ا فزا ىمطالبه
ه ولی روز کار ب.  نی استين بود که روِز کاردارای حدود معي تاکنون فرض ما ا-٣

که روزکاررا تا  ن کوشش استيه درايش دائم سرمايگرا.  خودی خود حدود ثابتی ندارد
که هرچه طول روزکار  رايد زد کنيحد اکثِر مدتی  که از لحاظ جسمانی امکان دارد تمد

شتر يه هرچه بيسرما.  شتر استيجه سود حاصل ازآن بيشتر باشد کار اضافی و بالنتيب
.  ررا قبضه خواهد کرديشتری ازکار غــياندازه مقدار ب د کند بهمانيرا تمد بتواند  روز کار
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ر انگلستان جدهم روِزکاِر ده ساعته در سراسيدرطی قرن هفدهم و حتی دو ثلث اول قرن ه
    که  در واقع جنگ هادر دوران جنگ بر ضد ژاکوبن.  شمار می آمده روز کار عادی ب

ه به يسرما) ١٧( زحمتکش انگلستان بود هاى انگلستان بر ضد تودههاىستوکراتيآ ر
.   د کردي ساعت تمد١٨   و١٤،  ١٢ به ١٠را از ش و عشرت نشست و روِز کاريع

 اىز دانست در جزوهيدالِن اشک ر توان اورا از نازکينمکه در هر حال ) ١٨ (مالتوس
ن باشد ي وضع چنى منتشر ساخت اعالم داشت که اگر بازهم ادامه١٨١٥که در حدود 

ن يد در ماشيکه اختراعات جد ش از آنيچند سال  پ.  ران خواهد شديشه ويزندگی ملت ازر
پژوهشی "ر عنوان ي زىا،  در انگلستان جزوه١٧٦٥ابد،  در حدود سال يم يسازی تعم

 ىنام کتاب،  که دشمن جانی طبقهی  مؤلِف ب.ديمنتشر گرد"  بازرگانیى درباره
پراکند و از جمله وسائلی که ی  حدود روزکار سخن مى لزوم توسعهىکارگراست در باره

د ي اوباىگفتهه که ب  است کارهاىخانهجاد يکی هم ايکند يشنهاد مين منظور پيبرای ا
"  وحشتهاىخانه"ن يواما طول روز کار که او برای ا.  باشند" ت وحشهاىخانه"
 ١٨٣٢ ساعت ـــ درست همان طول  روز کار که در ١٢  ؟کند کدام استيشنهاد ميپ

 سال نه فقط عملی و ١٢ران برای کودکان کمتراز يه داران،  افتصاد دانان و وزيسرما
  . دانستندي بلکه ضروری م،افتهيتحقق 

ن کار ياه ستم کنونی مجبور بيفروشد ـــ و در سی کار خودرا مروی يکارگر که ن
ن يدهد که از آن استفاده کند ولی در حدود معقولِ  معيار ميه دار اختياست ـــ به سرما

جا  نيرا حفظ کند ـــ ما در ا که آن نيفروشد تا ای روی کارخود را مياو ن.  استفاده کند
روی ين امر که نيهم.  ران سازديرا و که آن ني نه ام ـــ يگذاريعی را کنار مياستهالک طب
ن يکند که ايجاب مي ا،رسديفروش مه  آن بىفتهـک هيا يک روزه و يارزش ه کاِر کارگر ب

ا دو هفته در ي  دو روز و ىاندارهه فته بـک هيا يک روز ويروی کار در عرض ين
   ١٠٠٠  ىکه باندازهم يرينی را در نظر بگيماش.  رديمعرض مصرف و استهالک قرار نگ

صورت برارزش   سال کار کند در آن١٠ن ين ماشياگر ا.  مت داردينگ قي استرلىرهيل
و .  ديافزای نگ مي استرلىرهي ل١٠٠د هر سال يجوی د آنها شرکت ميکاالهائی که در تول

ه ب.  ديافزای نگ مي استرلىرهي  ل٢٠٠انه ين کاالها ساليارزش اه اگر پنج سال کار کند ب
 . آن با مدت استهالکش دارای نسبت معکوس استىانهيگر ارزش استهالک ساليبارت دع

نسبت استعمال آن ه ن کامال بياستهالک ماش.  ن فرق داردين لحاظ کارگر با ماشيوهمانا ازا
ه که  فقط  از روی  ارقام  مربوط ب شتر از آنيمراتب به ست،  وحال آن که  انسان بين

  . افتديشود از کار مي مد کارش   حدس  زدهيتمد
روز کاررا به حدود عقالنی سابق بازآورند و  کنند تايکه کارگران مبارزه می هنگام

        ند ـــ يت روز کار عادی نائل آي وضع قانون به تـثـبىلهيوسه توانند بيا ـــ چون نمي
ه از آنها شی نه فقط به نسبت مدِت اضافی کيش دستمزد، افزايق افرايرطکوشند که از ی م

ش را ي خوىفهي آنان فقط وظ،رنديگ شتر از آن،  ازکار مفرط جلويشود بلکه بيده ميکارکش
ه ي سرماىآنها فقط سدی در برابر تعدی جبارانه.  دهنديخود ونسل خود انجام مه نسبت ب
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 زمان فراغت ندارد،  اىقهيانسانی که دق.   تکامل بشری استىزمان،  عرصه.  گذارنديم
 جسمانی مانند خواب و هاىازمندیيئی که برای نها عمرش جز فاصلهى همهکهی انسان

ن انسانی يشود، چنيه دار صرف ميره الزم است در راه کاربرای سرمايخوراک و غـ
کند يم داياو که تـنی درهم کوفته وروانی خرف شده پ.  وانات باربر استيکمتراز ح
خ صنعت معاصر گواه يو سراسر تار.  ستيگر نيز دي چ،ريد ثروت برای غين توليجزماش
 ىکوشد که تمام طبقهی ثر و ترحمی مأن تيه لگام نزنند بدون کمتريکه اگر برسرما است

 . ن انحطاط تنزل دهديشتريکارگر را تا سطح ب
 ارزشو  معذالک .   بپردازدشتریيدستمزد ب  تواند ید روزکار ميه دار با تمديسرما

ش مقدار يش دستمرد با افزايابد که افزايی مورد وقوع م آنن امر دريا.  ن آوردي را پائکار
ش ين افزاي اىجهيروی کار او که نتيتر ن عيشود و با انهدام سريده ميکه از کارگر مکی کار

.  ز عملی سازديگر ني دىوهيشه ن امررا بيتواند ايه دار ميسرما.  است مطابقت نداشته باشد
 هاىدهند که دستمزِد متوسِط خانوادهيشما نشان مه گلستان بنمثال آمارگران بورژوازی ا

اد نمی آورند که امروز نه فقط يه اما ب.  ر باالرفته استياشک النهاىکارگر در کارخانه
 *٦ه ي سرماجگرنات ىش هم درپای ارابهاا چهار بچهيس خانواده بلکه زنش و سه يرئ

 کارگر ىفی که از خانواده کار اضاىش دستمزد کل آنها با مجموعهيشوند و افزايافکنده م
  .ستيشود منطبق نيده ميکش

 صنعتیِ  تابع هاى رشتهىهي روز کار،  حدودی که امروز در کلِنيحتی در حدود مع
ارزش ال اقل  د تايش دستمزد الزم آيباشد،  ممکن است افزا ی،  برقرار مهاقانون کارخانه

را وادارد که فقط درعرض   کار ممکن است انسان شدت.    را در سطح سابق نگهداردکار
  ساعت مصرف ٢روی زندگی مصرف کند که سابقا در عرض  يقدر ن  ساعت همان١
ق ين امر تا حدی از طري است اهاداتی که تابع قانون کارخانهيهم اکنون در تول.  کرديم

کندعملی يک نفر روی آنها کار ميئی  که تنها هانيش تعداد ماشي و افزاهانيع کارماشيتسر
  ساعت مصرف ١که در عرض  ی  کارىا مجموعهيش شدت کار و ياگر افزا.  استشده 
ل ين تقليصورت کارگر ازا  انطباق الزم داشته باشد درآن،ل مد ت روِز کاريشود با تقليم

    دست ه ک سو بيچه را که از  ن حــد بگذرد کارگر آنياما اگر از ا.  فائده خواهد برد
صورت ممکن است ده ساعت کار برای  نيدهد و در اي مگر از دستيآورد از سوی د یم

ش يکارگر که با مبارزه برای افزا.   ساعت کار سابق١٢قدر توان فرسا باشد که  او همان
 عمل ،ستديای ش مين گرايدر برابر ا  کار،ش شدِتيشی مناسب با افزايدستمزد،  افزا

ِ  خويگری جز مقاومت در برابر کاهـش قيد ش انجام ياط نسل خوش و انحطيمت کار
  . دهدينم

                                           
 خدای ى عظيمی اشاره ميکند که در روزهای جشن در شهر پــورا مجسمهىمارکس در اينجا به ارابه   ــ* ٦

 هاىزير  چرخه گاه مؤمنان خود را ب روی آن در خيابان ها ميگرداندند و آنه هندوان بنام ويشنو ـــ جگرنات را ب
  .ـــ هيئت تحريريه.  هالکت  ميرسيدنده ارابه افکنده  ب
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 ،ح آنها بپردازميست به تشري ضروری نًاد که بنا بر عللی که عجالتيداني همه م-٤
 ىا مرحلهيگذرد،  متوالينی ميب های ادواری معيه داری از فراز و نشيد سرمايتول

.  ديمايپی د زائد،  بحران و رکود را مينده،  شگفتگی،  توليآرامـش،  ُجنب و جوش فزا
ن مراحل،  گاهی از سطح يدنبال اه  بازاریِ  سود  بهاى نرخو بازاری کاالها  هاىمتيق

ب را از نظر ي نش ون فرازياگر سراسر ا.  روندين تر و گاهی باالتر ميش پائيمتوسط خو
گردد و يگر جبران ميمت بازاری با تباعد ديد که هر تباعد قيشويد متوجه ميبگذران

م ي خود تنظهاى ارزشىلهيوسه ب بين فراز و نشير متوسط ابازاری کاالها دهاى متيق
 بازاری و در مراحل بحران و رکود،  کارگر هاىمتي تنزل قىدر مرحله.  باری.  شونديم
ندازند دستمزدش را تنزل يرون نيد بيکلی از توله تواند مطمئن باشد که اگر اورا بيم
 هاىمتيد حتی در موقع تنزل قيسران زده نشود،  باُخکه  نيکارگر برای ا.  دهنديم

ه دار مبارزه کند که همانا تـنـزل دستمزد تا چه  ين موضوع با سرمايبازاری بر سر ا
ه داران سود ي شگقتگی،  در موقعی که سرماىهرگاه در مرحله.  اندازه  ضروری است

ش دستمزد مبارزه نکند در سراسر فراز و يدست می آورند،  کارگر برای افزاه اضاقی ب
ش را ي کار خوارزشا يش وي خودستمزد متوسططور متوسط،  حتی ه ب صنعتی،  بينش
که از کارگر که دستمزدش در مراحل   نابخردی است تينها.  افت نخواهد داشتيدر

 خواسته شود که در مراحل مساعد فراز و ،ابديی ناچار تنزل مه ب بينامساعِد فراز و نش
ن ي کاالها فقط ازاىهي کلارزشطور کلی ه ب.  دستيش باز ايب از جبران خسارت خوينش

ان ي تناسب مى بازاری که در اثر نوساناِت بدون وقفِههاىمتيد که قيی آدست مه راه ب
ستم يکارهم در س.  کننديح ميگر را تسطيد کي ،نداتغـييروسته در يعرضه و تقاضا پ

د از تمام آن ي باپس کار هم.  ستيگر نيه کاالهای ديگری جز کاالئی شبيز ديکنونی چ
را طبق  شيمت متوسط خويتواند قي نوسانات مذکور مىجهينوسانات بگذرد و فقط در نت

ک سو کاررا کاال بشمارند واز سوی ينامعقول است که از .  دست آورده ش بيارزش خو
برده .  شودين مي آنها معىلهيوسه مت کاالها بينی بگذارند که قيرون از قوانيرا ب گر آنيد

د در يپس او با.   دارد و کارگر مزدور نهيافت مينی از وسائل زندگی دري ثابت و معمقدار
.  گر جبران کنديرا در مورد د چنگ آورد تاالاقل کاهش آنه ش دستمزد بيموردی افزا

قدر ي قانون عالىمثابهه عانه بيه دار را مطيه دار،  فرمان سرماي سرماىاگر کارگر اراده
ن معاشـی يمام مشقات برده را تحمل کند بدون بر خورداری از تأمـــد تيرد باياقتصادی بپذ
  . که برده دارد

م که يدي مورد ـــ د١٠٠ از ٩٩عنی ي مواردی که من از نظر گذراندم ـــ ىهي در کل-٥
  روی داده است،  قبالد که  ياتی می آتغـييردنبال ه مبارزه برای ترقی دستمزد فقط ب

روهای يد،  در نيت توليکه قبال  در کم اتی استتغـييرر ياگز نىجهي نت، مذکورىمبارزه
د کارِ   ربوده شده،  در يا تشديد ويمولد کار،  درارزش  کار،  در ارزشِ  پول،  در تمد

 بازاری که تابع نوسانات عرضه و تقاضا و در ارتباط با مراحل هاىمتينوسانات ق
 ىکه مبارزه کوتاه سخن آن.  ب صنعتی هستند حادث شده استيمختلف فراز و نش
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اگر مبارزه برای .  دهديه  نشان مير قبلی سرمايثأکه کار در برابر ت مذکورواکنشی است
د و توجه ين اوضاع و احوال مورد نظر قرار دهي اىهيش دستمزد را مستقل از کليافزا

 ىجاب کنندهيات را که اتغـييرر ي سا،ات دستمزد معطوف داشتهتغـييرخودرا فقط بر 
ج غلط ينتاه د تا بيد،  از مقدمات غلطی آغازکرده ايده فروگذاريات دستمزد است از دغـييرت
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  ج آنيه و نتايان کار و سر ماي  مبارزه م– ١٤
  
  
ا تالش ي من نشان دادم که مقاومت ادواری کارگران در برابر تنزل دستمزد و-١

ستم کار مزدوری ارتباط ناگسستـنی دارد و يبه ترقی دستمزد  با  سل يادواری آنان برای ن
جه تابع همان يکسان شده است و بالنتيکه کار با کاال  ت استين واقعي اىدهيهمانا آفر

 نشان دادم که ترقی ًابعد.  کننديت ميرا هدا هامتيی قمکه حرکت عمو نی استيقوان
 متوسط کاالها هاىمتيجامد ولی نه در قانی عمومِی دستمزد به تنزل نرخ عمومی سود م

 ىن مبارزهي  در ا :د يآی ش  مينک سؤال بجائی پيا.  ر داردي آنها تأثهاىو نه در ارزش
   ؟اب شوديتواند کام یه و کار تا چه اندازه کار ميان سرمايبی وقفه م
در ر کاالها ي کار مانند سامت بازاریيقم که ياورم و بگويتوانم پاسخ عاّمی بيمن م

،  و ها و تنزلهاجه با وجود ترقیيافت و بالنتي آن انطباق خواهد ارزشطول زمان با 
طور متوسط فقط ارزش کار ه  او ب،عمل آورده   مجاهداتی  که کارگر بىهيرغم کليعل
 ىلهيوسه روی کار که بيارزش نه گردد بيهم منجر م دارد که آنيافت ميش را دريخو

ن ارزش ييو اما تع.  شودين ميرو معين نيد ايحفظ  و تجدارزش وسائل زندگی الزم برای 
  .  د آنهاستي  خود  بر  حسب  مقدار کارِ  الزم برای تولىنوبهه وسائل زندگی  ب

ر کاالها يرا از سا ئی دارد که آنهاژگیي  وارزش کارا ي وروی کاريارزش نولی 
کی صرفا جسمانی ي:  شود  يل ميروی کار از دو عنصر تشکيارزش ن.  گرداندی ممتاز م

 عنصر ىلهيوسه روی کار بي  ارزشِ  ننیيمرز پائ.  ا اجتماعیيخی يگری تاريو د
 نيد نسل خود،  برای اي کارگر برای حفظ بقاء و تجدىعنی طبقهي.  گرددين مي معجسمانی

ر خود يد وسائل الزم معاش برای زندگی و تکثيکه وجود جسمانی خود را ادامه دهد با
 کار ارزشنی ي مرز پائىل دهندهيسائل الزِم معاش،  تشکون يپس ارزش ا.  دافت داريدر

ار کشدار يگر طول روز کار هم  حدود  دارد،  اگر چه حدود آن بسياز سوی د.  است
 ىهرگاه فرسودگی روزانه.  روی جـسمانی کارگر استيمرز باالئی آن،  ن.  است

ر يدی غيت شديار هرروزه چنان فعال تکر،نی بگذردياتی کارگر از حدود معيروهای حين
 نيبازاِر کار از ا.  ار کشداراستين حدود بسيچنان که گفتم ا اما هم.  ممکن خواهد شد

ن يمأتر ت گر شوند بديد کين ي  جانشًاعي ناتوان و کوته زندگانی،  سرهاىق که نسليطر
  . رومند و با عمر طوالنیي نهاىق توالی نسليشود تا از طرينم

سطح ن عنصر صرفا جسمانی،  ارزش کار در هر کشور بر حسـب ي اعالوه بر
 زندگی جسمانی  هاىیازمنديسطح مذکور فقط شامل ارضاء ن.  شودين مي  معسنتی زندگی

ط اجتماعی زندگی و پرورش اشخاص ي  ناشی از شراهاىازمندیيشود بلکه ارضاء نينم
د،  ياين بيرلندی پائيسطح زندگی اتواند تا يسی ميسطح زندگی انگل.  رديگيز در بر ميرا ن

 نقــش مهـــمی که ىدر باره).   ١٩(وونی يو سطح زندگی دهقان آلمانی تا سطح دهـــقان ل
 تورن توند اثر آقای  يتوانيکنند ميث بازی مين حيخی و رسوم اجتماعی ازاي تارهاىســنت
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جا مؤلف نشان  ر آند.  ديرا از نظر بگذران"  تي جمعى بی اندازهشيافزا "تحت عنوان  
که هرکدام در  نيدهد که دستمزد متوسط در مناطق مختلف روستائی انگلستان بر حسب ايم

ش متفاوت يند هنوز هم کم بارون آمدهيش مساعدی از حالت سرواژ بيط کم و بيچه شرا
  .  است
شود ممکن است يا اجتماعی ـــ که وارد ارزش کار ميخی ـــ و ين عنصر تاريا
.   باقی بماندمرز جسمانیکه فقط   یطوره ن برود بيابد و حتی از بيا کاهش يش و يافزا

 هاىستقول بودجه خوار سمج و عاشق ُپه   که ـــ بهابر ضد ژاکوبندر دوراِن جنگ  
 سالخورده ـــ برای حراست مواهب مذهب مقدس ما از هجوم جرج ُرزپردرآمد،  

کی از جلسات يب انگلستان که ما  در ينح کشاورزان ،ق   صورت گرفتيانِ  َزنديفرانسو
م دستمزد کارگران کشاورزی را حتی به يقدر مهربانانه از آنان صحبت داشت گذشته،   آن

ت وسائل زندگی الزم برای ي تنزل دادند و عدم کفاین حد اقل صرفا جسمانيان تر از يپائ
  دســـتانيسود تهه ات بيمالرا  با  کمک    نسل آنانىحفظ جسمانی کارگران و ادامه

ار خوبــی بود تا کـــارگر مزدور را  به  برده  و دهـــقان ي بسىوهين شيا.  جــــبران کردند
  . ل کننديری را به مستمند صدقه خوار تبديآزاد و سربـلنــد شکسپ

ا در کشور واحدی در يا ارزش کاررا در کشورهای مختلف و ياگر سطح دستمزد و 
 مقدار ارزش کارد که خود يابي ید در ميسه کنيگر مقايد کيی با خي مختلف تارهاىدوران
 ، بماندتغـييرر کاالها بدون ير است،  حتی در حالتی که ارزش سايـست بلکه متغيثابتی ن
  .  ر استيمتغ

 هاىنرخ  بلکه   بازاری سودهاىنرخی باز نشان خواهد داد که نه فقط  اسهين مقايچن
  .  ابديي متغـييرز ي  آن نمتوسط

توان گفت ينم.  ن کنديرا مع  آنحد اقلچ قانونی وجود ندارد که ياما در مورد سود،  ه
را که اگر ين مرزرا بر قرار کرد؟  زيتوان ايو چرا نم.  که مرز نهائی تنزل آن کدام است

ما فقط .  ميستي آن قادر نحد اکثرن ييم بر تعين کني دستمزد را معحد اقلم يتوانيچه ما م
حداقل جسمانی  مطابق حد اکثر سودن باشد يم اگر حدود روز کار معي بگوئميتوانيم

ِد روِز يچنان تمد   مطابق آنحد اکثر سود است،  و اگر دستمزد معين باشد دستمزد
ِت حد اکثر يپس نها.  روهای جسمانی کارگر هنوز قابل تحمل باشديکاراست که برا ی ن

ن يان ايهی است که ميبد.  نیِ  روِز کار استسود در حد اقل دستمزد و در حد اکثر جسما
عمال سطح .  اری وجود داردي بسِ ات ممکنتغـيير جا برای نرخ حد اکثر سودت  يدو نها

   وسته يه پي  سرما.گردديه و کار بر قرار مين سرماي دائم بىق مبارزهيسود فقط از طر
اررا تا حد اکثر جسمانی آن ن آورد و روز کيکوشد دستمزد را تا حد اقل جسمانی آن پائ یم

  . کنديوسته در جهت معکوس اعمال فشار ميطور که کارگر پ باالبرد،  همان
  . ن مبارزه استي بر سر تناسب قوای طرفمسئله

ن ير کشورها،  اي،  خواه در انگلستان و خواه در ساد روز کاريتحد در مورد -٢
 فشاردائم نن مداخله هرگز بدوي  بر قرار نشده و ا قانونىبدون مداخلهد هرگز  يتحد
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ق يگاه از طر چيد روز کار هيدر هر صورت ممکن نبود تحد.  کارگران روی نداده است
اقدام ن لزوم يهم.  ديدست آه ه داران بين کارگران و سرماي خصوصی بهاىموافقت نامه

       اقتصادی، طرف ًا صرفىه در مبارزهيکه سرما ست ال آني دلاسی عمومیيس
  . دهديل ميد تررا تشکرومنين

.  شه وابسته است به عرضه و تقاضاي،  بر قراری آنها همحدود ارزش کاردر مورد  
در .   کار  از طرف کارگر استىه دار و عرضهيمنظور من تقاضای کار از طرف سرما

سطح نسبتا باالی .  منفعت کارگراسته کشورهای مستعمره،  قانون عرضه و تقاضا ب
 رايه در وضع بسيجا سرما در آن.  ن جاستيکا از همي آمرىدهحت متااليدستمزد در ا

که  نيرد که بازار کار بر اثر اين امر جلو گيتواند از ايبرد و نميسر مه ی بردشوا
 خالی ًا دائم،نديآی صورت دهقانان مستقل و قائم بذات در مه وسته بيکارگران مزدور،  پ

کا،  کارگر مزدور بودن جز حالت گذار يمراربزرگی  از خلق آيبرای بخش  بس.   نشود
رون خواهد يش کوتاهی از آن حالت بيبکه پس از مدت کم و  ست و کارگر مطمئن استين

خوارانگلستان  چندی  و غم پدرواردولت  ن وضع مستعمرات،يبرای چاره جوئی ا.  *٧آمد
مت ي قًاعش به باصطالح تئوری معاصِر استعمار توسل جست که در مستعمرات،  مصنويپ

به دهقان مستقل  عِ  کارگر مزدوريار سريل بسين گذاشته شود تا از تبديگرانی برروی زم
  . ديعمل آه ری بيجلوگ
ان يجا بر تمام جر ه در آنيی که سرماانهيريم به کشورهای متمدن دينک بپردازيا
لستان د ترقی دستمزد کارگران کشاورزی را در انگيريمثال در نظر بگ.  د حکمرواستيتول

  کشاورزان نتوانستند،  طبق ؟ن ترقی چه بوديعواقب ا.  ١٨٥٩ تا  ١٨٤٩   هاىدر سال
 بازاری هاىمتيحتی نتوانستند ق.   دوست ما وستون،  ارزش گندم را باال ببرندىهيتوص
  سال ١١ن  ياما در طی ا.  بر عکس،  مجبور شدند با تنزل آنها بسازند. را ترقی دهند آن

 هاىني علمی تری آموختند،  بخشی از زمهاىوهيکار انداختند،  شه ن بياشانواع مختلف م
زان يهمراه آن،  مه   را و ب) Farm  (هارما بدل کردند،  مساحتِِ ف گاه زراعتی را به چرا

ق يگر،  تقاضای کاررا از طرينها و اقدامات  ديکمک همه اه شتر کردند و بيد را بيتول
د و مجددا بدان نائل آمدند که تعداد کارگران کشاورزی نسبتا روی مولِد آن کاستنيش نيافزا
اد در برابر يا زيه با سرعتی کم يکه سرما وه استين شيطور کلی با همه ب.  دي آیاد بيز

ه کاردو بير.  ندـکيم ند واکنشار زمان مسکون شدهيترقی دستمزد در کشورهائی که از د
کار نمی افتد ه کند و غالبا بيا کاررقابت موسته بين پيسازد که ماشيدرستی خاطر نشان م

                                           
جا صحبت بر سر  در اين  : "،٢٥٣  يادداشت ،٢٥فصل " سرمايه  "ه کنيد به جلد اول   مراجعــ* ٧
 ىاياالت متحده.   مهاجران آزاد مسکون ميشدىوسيله ه واقعی است،  بر سر اراضی بکری است که بهاىمستعمره

داشتند و الغاء   وجودئی که از سابقهاعالوه دهکدهه ب.    اروپا بودىآمريکا  هنوز به معنای اقتصادی،  مستعمره
از آن زمان که اراضی ".  ند ا مناسبات آنها گرديد، نيز مشمول همين حکمىبردگی موجب دگرگونی اساسِی کليه

 مالکيت خصوصی درآمد  تبديل کارگران مزدور به توليد کنندگان  مستقل غير ىمستعمرات در همه جا به قبضه
  .ـــ هيئت تحريريه.  ممکن گرديد
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ولی استعمال .  ده باشدينی از ترقی رسيسطح معه مت کار بيطی که قيمگر در آن شرا
از همان تکاملی که .  وی مولد کار استريش نيد افزا  متعدهاىوهيکی از شين فقط يماش
ه کند و بيا ساده م کار تخصصی ر،رسانديک سو کار ساده را به فراوانیِ  نسبتا زائد مي
  . کاهديمت آن ميق از قين طريا

روهای مولد کار،  تراکم يبا تکامل ن.  ابدييز تحقق ميگر نيشکل ده ن قانون بيهم
جا ممکن است    نياز ا. ع شوديرغم سطح نسبتا باالی دستمزد،  تسريه،  حتی عليسرما
وزدر آغاز رشد بود د هني دردورانی که صنعت جدتيآدام اسمجه گرفت ـــ و ين نتيچن
ن کند يسود کارگر سنگه  ترازو را بىد کفهيه بايع سرمايجه گرفت ـــ که تراکم سرين نتيچن
اری از يبس.  شودين تقاضای روز افزون کاِر کارگر ميه موجب تأميرا که تراکم سرمايز
ر  انگلسی دىهيکه اگر چه سرما نيکنند ازاي تعجب م،هين نظريسندگان معاصر بنابرهمينو

 ترقی دستمزد ،اقتهيش يافزا ت انگلستانيتر از جمع عيمراتب سره ر بي  سال اخ٢٠طی  
ب ي روزافزونی در ترکتغـييره،  يشرفت تراکم سرمايزمان با پ اما هم.  چندان نبوده است

،  مواد خام،  هاني ثابت،  ماشىهيه که از سرمايآن بخش از کل سرما. دهدي روی مهيسرما
د يا خريه که برای دستمزد يگر سرماينسبت بخش ده شود بيل ميد تشکيانواع وسائل تول

 ىلهيوسه ق بيش دقيشکل کم و به ن قانون بيا.  ابدي یتر رشد م عي سر،شوديکار خرج م
ه و يچارد جونسون،  پرفسوررامسه،  شربوليسموندی،  پرفسورريکاردو،  سيبارتون،  ر

  . گران وضع شده استيد
  بود در تکامل بعدی ١  به ١گر در آغاز يد کيه با يء سرمان دو جزياگر تناسب ا

   در ٣٠٠  است   ٦٠٠ه که   ياگر از کل سرما.  رهي   خواهد شد،  و غ١  به ٥صنعت  
جای  ه که ب شود،  برای آني  درراه دستمزد خرج م٣٠٠ره و يراه افزارها،  مواد خام و غ

اما اگر از .  ه را دوبرابر کرديد سرمايباد يوجود آه   کارگر ب٦٠٠  کارگر تقاضای  ٣٠٠
  درراه ١٠٠ره و فقط  ي،  مصالح و غهاني  در راه ماش٥٠٠ است  ٦٠٠ه که  يکل سرما

  ٦٠٠  کارگر تقاضای ٣٠٠جای  ه که ب صورت برای آن شود در آنيدستمزد خرج م
ی تکامل در ط.  ابديش ي افزا٣٦٠٠ به  ٦٠٠د از  يه باين سرمايد هميوجود آه کارگر ب

نسبتی که ه کند ولی بيالبته رشد م.  ستيقدم  ن ه  هميصنعت،  تقاضای کار با تراکم سرما
  . روديوسته روبه کاهش ميه پيرشد کل سرما سه بايدر مقا
ه ن چند رهنمودی که ذکر شد کافی است تا نشان دهد که تکامل صنعت معاصر بيا

ان کارگر يزه ه دار و بيسود سرماه  بشتريروز به  ترازو را روز بىد کفهيود باخخودی 
ه داری به ترقی سطح عمومی دستمزد يد سرمايش کلی توليجه،  گراين کند و بالنتيسنگ
 ن مرزين تريپائش تا ي را کم و بارزش کارعنی يشود يانجامد بلکه به تنزل آن منجر م ینم

 نيا ازاياست آشی ين گرايستم معاصر دارای چني در سوضع امورولی اگر .  آوردی آن م
 ىه دستبردهای غارتگرانهيد از مبارزه بر علي کارگر باىد که طبقهين بر می آيجا چن
منظور بهبود ه ستد و از کوشش برای استفاده از امکانات تصادفیِ  مساعد بيه بازايسرما

مباالِت ی   بىصورت تودهه ن کنند بي  اگر کارگران چن؟ش دست بردارديموقت وضع خو
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د وارم يام.  ن آنها نوررستگاری نخواهد  بودي منحطی در خواهند آمد که در جبمستمندانِ 
ستم کار يخاطر سطح دستمزد با سراسر سه  کارگران بىنشان داده باشم که مبارزه

وند ناگسستنی   دارد،  که مساعی کارگران برای باال بردن دستمزد خود در  يمزدوری پ
ت برای حفظ ارزش موجوِد کار،  که ضرورت   مورد فقط کوششی اس١٠٠ مورد از  ٩٩

رد که آنهارا به يگيمت کار از وضع کارگران سرچشمه ميه داران برسر قيمبارزه با سرما
 ىاگر  کارگران  در برخوردهای روزانه.  گرداندي کاال مجبور مىمثابهه ش بيفروش خو

 گسترده تر را دارند بدون شک توانائی مبادرت به نهضت ه،  سستی روايش با سرمايخو
  . از دست خواهند داد

ستم کار مزدوری يوند با سين حال،  حتی اگر اسارت کلی کارگران را که در پيدر ع
 روزانه ىن مبارزهيج نهائی ايد درمورد نتاي کارگر نباىم طبقهيکلی کنار بگذاره است ب

 هاه معلولي بر عل روزانه فقطىن مبارزهياد ببرد که درايد از ياو نبا.  گرفتار مبالغه شود
شی را که موجب يفقط جلوی گرا.   آنهاستىندهيه عللی که زايکند و نه بر عليمبارزه م

برد ولی يکار مه ُمَسِکن ب.  دهدي نمتغـييررا  رد ولی جهت آنيگيبدتر شدن وضع اوست م
 زانیيِر پارتي ناگزهاىریين درگياه د  فقط بيپس کارگران نبا.  کنديماری را درمان نميب

ه ا در اثر وضع بازار بيه و ي قطع نشدنیِ  سرماىثـات غارتگرانهبـُوسته در اثر تشـيکه پ
ئی که هانوائیيستم کنونی،  با همه بيابند که سيد در يآنان با.  د،  قناعت ورزنديآ یوجود م

ی اجتماعی است که برای ها و شکلط مادیيشران حال موجد آن يهمراه می آورد،  در ع
     : ىجای شعار محافظه کارانهه کارگران ب.  صادی جامعه ضرورت دارددگرگونی اقت

  را بر پرچم خود انقالبین شعار يد ايبا "  دستمزدعادالنه برای روز کار عادالنه "
  "  !ستم کار مزدوری يامحاء س  ": سند يبنو

 خاطر روشنه ترسم خسته کننده شده باشد ومن بيار طوالنی که مين شرح بسيپس ازا
ب يشنهاد تصوينک گزارش خودرا با پيراد آن بودم اياه ساختن موضوع اصلی،  مجبور ب

  :کنم ين ختم ميري زىقطعنامه
هم يشود ولی روي ترقی عمومی سطح دستمزد به تنزل نرخ عمومی سود منتهی م-١

  . کندير نميمت کاال تأثيرفته در ق
متوسط دستمزد بلکه به ه داری،  نه به ترقی سطح يد سرمايش عمومی تولي گرا-٢

  . انجامدی تنزل آن م
ت يه،  موفقي مراکز مقاومت در برابر دعاوی سرماىمثابهه  بهاونيدوني عمل تر-٣

    درستی استفاده ه ش بيروهای خويکه از ن نيعلت اه  ازموارد بیدربرخ.  ز استيآم
 ىکه به مبارزه راي ززنندينشانه نمه طور کلی به اما ب.  شونديکنند با ناکامی روبرو م ینم

 آن تغـييرن حال در يکه در ع جای آنه ورزند،  بيناعت مقسمِ  موجود يزانی با آنارشيپارت
 ى اهرمی برای رهائی قطعی طبـــقهىمثابهه ش را بيروهای متشکل خويبکوشند و ن

    . عنی امحاء قطــعی کار مزد وری بـــکار اندازنديکارگــــر 
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  :حات يتوض
  
  
  
 شورای عمومی ىثر متن گزارشی است که کارل مارکس در جلسهن اي ا-١
 ى نسخه...راد کرده استيسی ايزبان انگله  ب١٨٦٥ ژوئن ٢٧ و ٢٠ونال اول در يانترناس

 دختر مارکس،  ىلهيوسه  ب١٨٩٨خطی گزارش نگهداری شد و نخست در لندن در 
چاپ ه نگ بيز ادوارد ِاول ااى با مقدمهارزش،  بها،  سودنگ، تحت عنوان يِالئونور ِاِول

ه  بهاعنوان.  ن عنوان ندارديشگفتار و شش فصل نخستي خطی مذکور پىدر نسخه.  ديرس
.  مينگ گذاشته شده است و ما آنها را در چاپ حاضر در قالب گذاشتي الئونورِاولىلهيوس

از ـــ .  روديکار مه که عموما ب شود عنوانی استيده ميعنوان کتاب که در چاپ حاضر د
  .  فرانسهى ترجمههاىادداشتي

کاربرده است ه را ب ىا مارکس در خطاب به جلسه و بارها در مورد وستون کلمه-٢
ن کلمه يا.    است  citoyenدارد و به فرانسه   مهم اروپائی وجودهاى زبانىکه در همه

شود که نه فقط در کشوری سکونت دارند بلکه صاحب حقوق يبه افرادی خطاب م
 عالمت احترام هان کلمه در دوران انقالبات بورژوائی و بعديکاربردن اه ب.  ندااسیيس
ـــ .  گذاشته شد"  حضار محترم"جای آن ه چون معادل آن در فارسی وجود ندارد ب.  بود

  . مترجم
  - ١٨٦٤(ونال  اول   يعنی انتـرناسـين المـلـلـی زحمتکشان ي بىهي منظور اتحاد-٣
  . مـــ مترج.  است ) ١٨٧٤
ت يس به اقليشد و پا تري گفته م  محروم  مردمى توده م بهي قد ب در رومِپـِلـِ -٤

ن يسياتر پب وِپـِلـن منسوب به يپلبئ.  ان و اشراف و دارندگان مقامات دولتیيممتاز،  اع
 ش ازي پ٤٩٣در .  ر بوديوسته مبارزه درگين دو طبقه پين ايب.  س استيمنسوب به پاتر

.  کوه زدنده  اسلحه گرفته و ب،ام کردهي قهانيسيازات پاتريه امتي بر علهانيئح پلبي مسميالد
آنها خطاب ه  ب ) مقام اول در سلسله مراتب حکومتىدارنده(پا کنسول روم يوس آگريِمِنن

کنند و مثال زد که اگر اعضاء يرا درک نمها نيسيکرد که چرا وظائف خود و وظائف پاتر
ـــ .  افتديگاه تمام بدن از کار م رند و برای آن کار نکنند آنپی نب  معده ىفهيبدن به وظ

  . مترجم
مساکن کارگران کشاورزی در انگلستان دراواسط قرن ز ب بخش بزرگی اي تخر-٥

د ي تولىوهي شىه داری و رخنهي بود که مقارن با رشد جوشان صنعت سرمااى حادثه١٩
 روی ،ت روستاها شدندين نسبی جمعاد آمديه داری در کشاورزی که متفقًا باعث زيسرما
ع شد يجهت تسر ژه از آنيوه ب بخش بزرگی از مساکن کارگران کشاورزی بيتخر.  داد

انی بود که ينوايپرداخت تابع تعداد ب یدستان که مالک ارضی ميکه اکثِر مبلغِ  عوارضِ  ته
چ يشان هئی را که برای خودهابالنتجه مالکان ارضی خانه.  ن وی ساکن بودنديدر زم
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مناطق روستائی "  ــادیيز "ت ي مأوای جمعىمثابهه  نداشت ولی ممکن بود باىفائده
ل مطلب مراجعه شود يبرای تفص.  (کردنديرد،  خودسرانه خراب ميمورد استفاده قرار گ
ـــ از ) ١٣٣ ــ ١١٣،  کتاب اول،  بخش سوم،  صفحات "ــهيســرما"به کارل مارکس،  

  . رانسه فى ترجمههاىادداشتي
آن در ) شيگنجا(،  وزنغـالت  بود برای وزن کردناىـمانهيـــ کوارتر پــ٦

  .ـــ مترجم.  کردي متغـييرتر ي ل٧٢ تا ٦٨کشورهای مختلف از 
  . ـــ مترجم.  سیيــ سوِورن،  پول طالی انگلـ٧
.  سی بودي انگلی بورژوازى برجستهاقتصاددان) ١٨٢٣ ـــ ١٧٧٢(کاردو يـــ ر٨
جا از تئوری  ارزش کار صحبت  است که در آن"  اصول علم اقتصاد " اثرش نيبزرگتر

  . ـــ مترجم.  کنديت  انتقاد ميدارد و از آدام اسميم
ـــ . کائیيـکـدان آمريزياسـتمدار و فيس) ١٧٩٠ـــ١٧٠٦(ن ين فرانکليـــ بنجام٩
  . مترجم

ادی با يجا تعداد ز  آن شکلی از سازماندهیِ  کار است که در،ونِ  کاراسيـــ کئوپر١٠
ون يک نوع کار انجام دهند کئوپراسي کارگران ىهرگاه همه.  نديجوی هم در کار شرکت م

رد ـــ يم کار صورت گين کارگران تقسينامند و هر گاه ب ی کار مىوِنِ  سادهيرا  کئوپراس
ِ  کار ماسيرا کئوپر ون است ـــ آناسين شکل عالی تر کئوپريوا   .نديگو یون بغرنج

   ون اسيکئوپر.  خی وجود داشته استي ادوار مختلف تارىهيون کار در کلاسيکئوپر
  . ـــ مترجم.   ه داری مبتـنی بر کار مزدوری استيسرما

وی .  سيی انگلز بورژواىاقتصاددان برجسته)١٧٩٠ ـــ ١٧٢٣(ت يـــ آدام اسم١١
ن بار يبرای نخست " ها ت و علل ثروت خلقي ماهىپژوهشی در باره "ش بنام يدراثر خو

  . ـــ مترجم.    اقتصاد پرداختىل مسائل عمدهيبه تحل
شد که يروان مکـتب خاصی از اقتــصاد بورژوائی گفــته مي به پــهاوکراتيزيـــ ف١٢

ـــ .   دانستيگانه منبع ثروت ميعت را يدر قرن هجدهم در فرانسه ظهور کرد و طب
  . مترجم
او در اثر .  سیيست انگلياليلسوف ماتريف) ١٦٧٩ـــ١٥٨٨(ـــ توماس هابس ١٣ 
ان يستی بيده آليد گاِه ايـاسی خودرا از ديــماعی و سـتات اجينظـر"  ـاتـانيلــو "ش يخو
  . ـــ مترجم.   دارديم

 درزبان جاری . عربی دشواری داردىشهين کلمه اگرچه ريا.  " مابه َازاء" ـــ ١٤
گر يز ديگر،  در برابر چيز ديزی که در ازاء چيعنی چيرود يکار مه آسانی به فارسی ب
  . ـــ مترجم.   ميآورده ا"  معادل "جای ه را گاهی ب ما آن.  شوديپرداخت م
شود ولی کار پرداخته و يـــ درزبان فارسی معموال مزد پرداخته و نپرداخته گفته م١٥

 اما برای آن.  شودينمگفته ) ا نشده استيعنی کاری که مزد آن پرداخته شده،  ي(نپرداخته  
ر يــــر اخيـرفــتـــن تعبـيان کرد پـذيک مفهوم اقتصادی را بسـادگـی به فارسـی بيکه بتوان 

  . ـــ مترجم.   اشــکال ندارد



  

 ٥٦

  . ـــ مترجم.   لويم کيـــ فونت معادل ن١٦
ه فرانسه ي بر عل١٨١٥ ـــ ١٧٩٣ئی که انگلستان از هاـــ اشاره است به جنگ١٧
دولت انگلستان در .  راه انداخته ان قرن هجدهم فرانسه بي انقالب بورژوائی پادرزمان
ه ب.   زحمتکش برپا کردهاىه تودهيم ترور بر عليش رژي در کشور خوهان جنگيطی ا

نی بر ضد ي متعددی سرکوب گشت و قواناى تودههاىامين دوره بود که قيژه در ايو
  .  فرانسهىرجمه تهاىشتاددايـــ از.   کارگری وضع شدهاىهياتحاد

 جناح هاروندني جناح انقالبی بورژوازی فرانسه در قرن هجدهم بودند و ژهاژاکوبن
  . ـــ مترجم.   ستی آنياپورتون
 دشمن جانی زحمتکشان و ،)١٨٣٤ـــ١٧٦٦(سی يش مرتجع انگليکش.  ـــ مالتوس١٨
ـــ .   ائل معـاشـت و مقدار وسي تعداد جمعـىتئوری ارتجاعی معروف دربارهى آورنده
  . مترجم

.   دهديل مينک جـمهــوری لتونی  و استونی را تشـــکيک،  و ايـــ در ساحل بالـتــ١٩
   . ـــ مترجم

  
  
 
  


