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مقدمه
تحليل مالکيت ارضی دراشکال مختلف تاريخی اش ،خارج از محدودۀ اين اثر قرار دارد .ما فقط
تا آنجايی به آن ميپردازيم که بخشی از ارزش اضافۀ آفريده شده توسط سرمايه ،به مالک زمين
ميرسد .پس ما فرض ميگيريم که کشاورزی دقيقا ً ھمانند مانوفاکتور ،تحت حاکميت شيوۀ توليد
سرمايه داری قرار دارد يعنی اينکه کشاورزی توسط آن سرمايه دارانی اداره ميشود که اصوالً
تمايزشان از ديگر سرمايه داران فقط در آن عنصری است که سرمايه شان و کار مزديی که
توسط اين سرمايه بجريان می افتد ،در آن سرمايه گذاری شده است .برای ما اجاره کنندۀ زمين،
گندم و غيره توليد ميکند ،ھمانگونه که صاحب کارگاه نخ يا دستگاه توليد ميکند .اين پيش فرض
که شيوۀ توليد سرمايه داری به کشاورزی مستولی شده است ،مستلزم اين است که آن } شيوۀ
توليد سرمايه داری{ حاکم بر تمام حوزه ھای توليد و جامعۀ بورژوايی باشد ،طوريکه شرايط
الزمه اش نيز از جمله رقابت آزاد بين سرمايه داران ،قابليت انتقال سرمايه ھا از يک حوزۀ
توليدی به ديگری ،سطح مشابه ای از ميانگين سود و غيره در بلوغ کاملشان موجود باشند.
مالکيت ارضی مورد نظر ما ،شکل تاريخی ويژه ای از آن است ،شکلی که از طريق تأثير
سرمايه و شيوۀ توليد سرمايه داری دگرگونی يافته است ،حال يا از تملک فئودالی يا از
کشاورزی خرده دھقانی که برای امرار معاش است ،جاييکه تملک خاک و زمين به مثابۀ يکی
از شرايط تولي ِد توليدکنندۀ مستقيم و مالکيتش روی زمين به مثابۀ شرطی نافع برای کاميابی
شيوۀ توليدش ،تظاھر ميکند .ھمانگونه که شيوۀ توليد سرمايه داری عموما ً بر اين اساس بنا شده
که شرايط توليد کارگران از آنان سلب شود ،ھمانگونه نيز در کشاورزی زمين را از کارگران
کشاورزی سلب ميکند و آنھا را تحت انقياد يک سرمايه دار ،که کشاورزی را بدليل سود
بجريان می اندازد ،در می آورد .لذا برای تحليل ما اين ايرادی کامالً نا بجاست ،زمانيکه به ما
گوشزد ميشود که اشکال ديگری از مالکيت ارضی و زراعت ھم وجود داشته و ھنوز ھم
موجود است .اينچنين ايرادی فقط ميتواند شامل آن اقتصاددانانی شود که شيوۀ توليد سرمايه
داری در کشاورزی و شکل مالکيت ارضی منطبق با آن را نه بشکل تاريخی بلکه بشکل مقوله
ھايی جاودانه ،مورد بحث قرار ميدھند.
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برای ما مطالعۀ شکل مدرن مالکيت ارضی ضروری است زيرا وظيفۀ ما کالً بررسی آن
گذاری سرمايه در کشاورزی نشأت
گردشی معينی است که از سرمايه
روابط توليدی و
ِ
ِ
ميگيرند .بدون اين ،تشريح ما از سرمايه کامل نخواھد بود .لذا ما خود را منحصراً به سرمايه
گذاری در کشاورزی واقعی محدود ميکنيم يعنی به توليد مھمترين محصوالت گياھی يی که
جماعت از طريق آنھا زندگی ميکنند .ما ميتوانيم گندم را در نظر بگيريم زيرا که وسيلۀ تغذيۀ
اصلی در کشورھای مدرن سرمايه داری توسعه يافته است)،يا بجای کشاورزی ،معادن را،
زيرا قواعد برای ھر دو يکی است(.
اين يکی از خدمات ارزندۀ آ .اسميت است که ثابت کرد که بھرۀ ارضی سرمايه ای که در توليد
خصوصی دام و
ديگر محصوالت کشاورزی از جمله الياف کتان ،گياھان رنگی و در پرورش
ِ
غيره سرمايه گذاری ميشود ،از طريق بھرۀ ارضی حاصله از سرمايۀ گذاشته شده در توليد مواد
تغذيه ای اصلی ،تعيين ميگردد .در حقيقت از او به بعد ھيچ پيشرفتی در اين زمينه انجام نگرفته
است .ياد آوری ھر محدوديتی يا افزوده ای}به آدام اسميت{ ،به مطالعۀ مالکيت بطور اخص
مربوط ميشود و نه در اينجا .بدين جھت ما بطور خاص از مالکيت ارضی ،تا آنجاييکه
ارتباطی با توليد گندم نداشته باشد ،بحث نخواھيم کرد ،اما بايد فقط اينجا و آنجا برای روشن
سازی مطلب به آن اشاره کينم.
محض تکميل شدن بايد اشاره کرد که در لوای زمين ،ما آب و غيره را نيز مشمول ميکنيم تا
آنجاييکه به عنوان ضمائم زمين ،مالکی داشته باشند.
مالکيت ارضی مشروط به انحصار بعضی اشخاص روی بخشھای معينی از کرۀ خاکی ،به
عنوان قلمروی منحصر بفرد ارادۀ شخصی آنھا ،و محروم سازی ديگران است ٢۶.بنابراين با
يابی ،اين
اقتصادی ،يعنی ماديت
ارزش
مد نظر داشتن اين نکته  ،مسئله اين خواھد بود که
ِ
ِ
ِ
انحصار را بر پايۀ سرمايه داری تشريح کرد .با قدرت قانونی اين اشخاص برای استفاده يا سوء
استفاده ازقطعه ای از کرۀ خاکی ،ھيچ چيز قطعی نشده است .استفاده از اين } قدرت{ تماما ً به
آن شرايط اقتصاديی بستگی دارد که مستقل از ارادۀ آنھاست .خو ِد تظاھر حقوقی ھيچ چيز بجز
٢۶
ھيچ چيز نميتواند مضحک تر از بسط مالکيت ارضی خصوصی توسط ھگل باشد } .بر اساس آن { انسان به عنوان يک شخص ميبايست به خواسته
اش به مثابۀ روح طبيعت خارجی ،واقعيت ببخشد ،و لذا بايد اين طبيعت را به عنوان مالکيت خصوصی به تصاحب خود در آورد .اگر اين سرنوشت "
شخص" است  ،يعنی انسان به عنوان يک شخص ،پس پی آمد آن ميبايست اين باشد که ھر انسانی برای واقعيت بخشيدن به خود به مثابۀ يک شخص،
ميبايست مالک زمين باشد .مالکيت خصوصی آزاد بروی زمين – محصولی بسيار مدرن – از نظر ھگل يک رابطۀ معين اجتماعی نيست ،بلکه رابطه
يست ما بين انسان به عنوان يک شخص و « طبيعت»  « ،حق تصاحب مطلق انسان بر ھمه چيز » ) ھگل ،فلسفۀ حق ،برلين  ،١٨۴٠ص  .( ٧٩دست
کم تا اين حد روشن است که يک شخص منفرد نميتواند از طريق « ارادۀ » خودش مدعی مالکيت در مقابل ارادۀ ديگرانی شود که ھمچنين ميخواھند
خويشتن را با ھمان قطعه زمين جسميت ببخشند .برای اين منظور قطعا ً چيزھای ديگری بجز ُحسن اراده الزم است .در ضمن اين کامالً غير قابل تخمين
است که « شخص» محدودۀ تحقق بخشی اراده اش را در کجا ميخواھد قرار دھد ،آيا موجوديت اراده اش در کل يک کشور خود را تحقق می بخشد ،و يا
اينکه محتاج يکسری از کشور ھاست تا از طريق تصاحبشان« برتری اراده اش را بر اشياء بارز گرداند»].ص  . [٨٠ھگل در اينجا نيز کامالً به تنگنا
بر ميخورد « .اين تصاحب از نوع کامالً ويژه ای است؛ من بيشتر از آنکه با بدن خود لمس کنم به تصاحب خود در نمی آورم ،اما بالفاصله اين مطرح
ميشود که اشياء خارجی گسترده ای بيشتر از آنکه من بتوانم در بر بگيرم ،دارند .لذا ھمينکه من چيزی را در تصاحب دارم ،پس از اين جھت چيز
ديگری نيز با آن در ارتباط است .من تصاحب را بوسيلۀ دستم به مورد اجرا در می آورم ،اما محدودۀ آن ميتواند گسترش يابد ) » .ص  .( ٩١ ، ٩٠اما
اين ديگری خود دوباره در ارتباط با چيز ديگری است و از اين جھت آن مرزی که ارادۀ من به عنوان روح ،ميبايست خود را به آن محدود ميکرد ،از
بين ميرود «.وقتی که من چيزی را در تصاحب دارم لذا فکرم بالفاصله به اين می افتد که نتنھا آنچه که بال واسطه در تصاحبم است بلکه ھر آنچه که در
ارتباط با آن است ،متعلق به من است .در اينجا حق مثبت بايد تعينات خود را بعمل آورد ،زيرا که از انديشه چيزی بيشتر از اين نتيجه نميشود ) ».ص
 .(٩١اين يک اعتراف بسيارساده لوحانه « از جانب انديشه» است و ثابت ميکند که اين انديشه ،که از ھمان ابتدا مرتکب اين اشتباه ميشود که يک نظريۀ
حقوقی راجع به مالکيت ارضی که بسيار مشخص و مرتبط به جامعۀ بورژوايی است ،را مطلق قلمداد کند « ،ھيچ چيز » را در مورد تشکيل واقعی اين
مالکيت ارضی درک نکرده است .بعالوه ھمزمان اين اعتراف نيز در آن نھفته است که با تغيير ملزومات اجتماعی يعنی ملزومات تکامل اقتصادی،
تعينات« حق مثبت» نيز ميتوانند و بايد تغيير کنند.
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اين معنی نميدھد که مالک زمين ميتواند ھر آنچه را که ھر صاحب کااليی با کااليش انجام
ميدھد ،روی زمينش انجام دھد؛ و اين تظاھر -تظاھر حقوقی مربوط به مالکيت خصوصی آزاد
ارضی – در دنيای کھن تنھا در زمانی که نظم اجتماعی ارگانيک منحل ميشود و در جھان
مدرن تنھا با توسعۀ سرمايه داری ظھور ميکند .در آسيا اين تنھا در بعضی جاھا توسط
اروپائيان وارد شده است .در فصل مربوط به انباشت اوليه) جلد اول فصل  (٢۴ديده شد که اين
شيوۀ توليد چگونه از يک سو به آزادی توليدکنندگان مستقيم از عملکردشان به عنوان فقط
منضمات زمين) به شکل رعيت ،سرف ،برده و غيره ( و از سوی ديگر به سلب مالکيت زمين
از توده ھای مردم مشروط است .انحصار مالکيت ارضی در اين محدوده يک پيش شرط
تاريخی است و اساس شيوۀ توليد سرمايه داری باقی خواھد ماند ،درست ھمانند تمامی شيوه ھای
توليد قبلی که بر پايۀ استثمار توده ھا به اين يا آن شکل بودند .اما آن شکلی از مالکيت ارضی
که شيوۀ توليد سرمايه داری آغازين با آن روبرو ميشود ،با آن توافق ندارد .شکلی که با آن }
درآوردن
ت انقيا ِد سرمايه
شيوۀ توليد سرمايه داری {مطابقت دارد تازه توسط خودش با تح ِ
ِ
کشاورزی ،ايجاد ميگردد؛ که از طريق آن ھمچنين مالکيت ارضی فئودالی ،مالکيت طايفه ای يا
مالکيت خرده دھقانی با زمين مشترک ،تبديل به آن شکل اقتصاديی ميشوند که با اين شيوۀ
توليدی مطابقت دارد ،صرفنظر از اينکه اشکال حقوقی شان چقدر با ھم متفاوتند .يکی از
بزرگترين دست آورد ھای شيوۀ توليد سرمايه داری اين است که از يک طرف کشاورزی را از
مکانيکی تکراری نزد بخش کمتر تکامل يافتۀ جامعه به يک استفادۀ
يک پروسۀ صرفا ً تجربی و
ِ
آگاھانه و علمی بھره برداری از زمين} {agronomyدگرگون ميکند ،البته تا آنجاييکه اين کالً
تحت روابط مالکيت خصوصی امکان پذير است ٢٧.و اينکه آن از يک طرف مالکيت ارضی را
کامالً از روابط اربابی و رعيتی جدا ميکند و از طرف ديگر زمين را به مثابۀ شرايط کار کامالً
از مالکيت ارضی و مالک زمين مجزا ميکند ،مالکی که زمين برايش نمايندۀ چيزی نيست بجز
خراج پولی يی که او از بابت انحصارش ميتواند از سرمايه دار صنعتی ،يعنی اجاره کننده
وصول کند؛ ] و اينکه آن [ } شيوۀ توليد سرمايه داری{ به آن حدی رابطه را قطع ميکند}بين
شرايط کار و مالکيت ارضی{ ،که مالک زمين ميتواند تمام عمرش را در قسطنطنيه زندگی کند
حال آنکه مالکيت ارضی اش در اسکاتلند قرار دارد .بدين گونه مالکيت ارضی از طريق دور
انداختن تمام تزئينات و ارتباطات قديمی سياسی و اجتماعی اش ،شکل خالص اقتصادی اش را
پيدا ميکند ،بطور خالصه دوراندازی ھمۀ محتويات سنتی يی که ،ھمانگونه که بعداً خواھيم ديد،
٢
کشاورزی بسيار محافظه کارھمچون ب  .جانسون اعتراف ميکنند که يک کشاورز واقعا ً منطقی در ھمه جا با موانع فائق نيامدنی به
دانان
 - ٧شيمی
ِ
ِ
شکل مالکيت خصوصی برخورد ميکند .آن نويسندگانی که مدافعان قسم خوردۀ انحصار مالکيت خصوصی بروی کره خاکی اند نيز ھمينطور ميکنند،
بطور مثال آقای چارلز کمته که در يک کتاب دو جلدی دفاع از مالکيت خصوصی را به عنوان ھدف ويژۀ خود قرار داده است  .او ميگويد «،يک ملت
نميتواند به آن درجه از رفاه و قدرت که مطابق با طبعش است برسد ،مگر اينکه ھر قطعه از زمينی که او را تغذيه ميکند ،برای آن ھدفی بکار برده شود
که به بھترين وجه با عاليق عمومی ھمخوانی داشته باشد .برای توسعه دادن ثروت خود بايد در صورت امکان يک اراده و از ھمه مھمتر اراده ای آگاه،
کنترل ھر تک قطعه ای از منطقۀ خود را در دست بگيرد و کاری کند که ھر قطعه در رفاه ھمگان شرکت کند .اما وجود يک چنين اراده ای ...با تقسيم
زمين به قطعات خصوصی ناسازگار خواھد بود  ....و با آن حقی که برای ھر صاحبی تضمين شده است که تقريبا ً به طور مطلق بروی ملکش اختيار
داشته باشد } ھم نا سازگار است{  ، Traite de la propriete .)» .جلد  ، ١پاريس  ، ١٨٣۴ص  ( ٢٢٨جانسون ،کمته و ديگران وقتی صحبت از
تناقض بين مالکيت و کشاورزی منطقی ميکنند تنھا لزوم زراعت خاک يک کشور به مثابۀ يک کل مد نظرشان است .اما وابستگی کاشت محصوالت يک
کشاورزی ويِژه به نوسانات قيمت بازار و تغييرات مداوم اين کاشت با نوسانات قيمت – يعنی تمام روح توليد سرمايه داری که معطوف است به
نزديکترين منفعت پولی بالواسطه – با يک کشاورزی که ناچار به ادارۀ کليۀ انواع ملزومات دائمی زندگی برای زنجيرۀ پی در پی نسلھای انسانی است،
در تناقض ميباشد .يک نمونۀ بارز آن جنگلھا ميباشند که تنھا گاه گاھی تا اندازه ای در مطابقت با مصلحت عمومی اداره ميشوند ،يعنی درست وقتی که
آنھا نه تحيت انقياد مالکيت خصوصی بلکه در تابعيت مديريت دولتی ميباشند.
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توسط خود سرمايه داران صنعتی و سخنگويان تئوريکشان در گرما گرم نبردشان بر عليه
مالکيت ارضی ،برچسب زيادتھای بی حاصل و بی معنی ميخورند .از طرفی منطقی کردن
کشاورزی که برای اولين بار بکاراندازی آنرا بصورت اجتماعی امکانپذير ميکند و از طرف
ديگر کاھش ن
امعقولی} {ad absurdumمالکيت ارضی .اينھا بزرگترين کارھای شيوۀ توليد
ِ
کامل
بينواسازی
سرمايه داريند .ھمانند ھمۀ ديگر پيشرفتھای تاريخی اش ،اين را نيز مقدمتأ با
ِ
ِ
توليد کنندگان مستقيم بدست می آورد.
قبل از اينکه به خود موضوع بپردازيم ،برای اجتناب از سوء تفاھم ،چند پيش اشارۀ ديگر الزم
است.
پيش شرطھای شيوۀ توليد سرمايه داری عبارتند از :کشتکاران واقعی کارگران مزدی اند و
استخدام شده توسط يک سرمايه دار ،يعنی اجاره دار ،که کشاورزی را تنھا به عنوان حوزۀ
استثماری ويژه برای سرمايه ،به عنوان گذاشتن سرمايه اش در قلمرو بخصوصی از توليد،
ت
بکار می اندازد .اين اجاره دار سرمايه دار در موعدھايی مشخص ،مثأل ساالنه ،مبلغ
پولی ثاب ِ
ِ
قرارداد شده ای ) درست ھمانگونه که يک گيرندۀ وام ،بھرۀ مشخصی از سرمايۀ پولی را می
زمين مورد استعمال اجاره دار ،می پردازد تا برای
ب
پردازد( را به مالک زمين ،يعنی صاح ِ
ِ
مشخص توليدی کسب اجازه کند .اين مبلغ پولی بھرۀ
بکار گيری سرمايه اش در اين حوزۀ
ِ
ارضی نام دارد ،حال چه جھت زمين کشاورزی ،زمين ساختمانی ،معادن ،منطقۀ ماھيگيری،
جنگل و غيره پرداخت گردد .اين برای تمام آن مدتی پرداخت ميشود که صاحب زمين قرارداداً
زمين را به اجاره دار ،اجاره ميدھد .لذا بھرۀ ارضی در اينجا آن شکلی است که مالکيت ارضی
خود را بطور اقتصادی درآن تحقق می بخشد ،يعنی ارزش خود را افزايش ميدھد .در ضمن در
اينجا ما ھمۀ آن سه طبقه ای را که چھار چوب جامعۀ مدرن را تشکيل ميدھند ،با ھم و در تقابل
با ھم داريم -کارگر مزدی ،سرمايه دار صنعتی و مالک زمين.
سرمايه ميتواند در زمين تثبيت گردد ،به آن الحاق شود ،چه گذرا ھمانند بھسازی طبيعت
شيميايی ،کود و غيره ،چه دائمی ھمانند کانالھای زھکشی ،آبياری ،ھموار سازی ،ساختمان
پرورش دام و غيره .من در جايی ديگر اينچنين سرمايۀ الحاق شده به زمين را la terre-
 capitalخوانده ام٢٨.اين در زمرۀ سرمايۀ ثابت قرار ميگيرد .بھرۀ سرمايه ای که در زمين
الحاق شده و بھسازی ھايی که آن از اين بابت به عنوان وسيلۀ توليد از سر ميگذراند ،ميتواند
بخشی از بھرۀ ارضی را که اجاره دار به مالک زمين پرداخت ميکند ،تشکيل دھد ٢٩،اما
نميتواند بھرۀ ارضی واقعی را پايه گذاری کند که برای استفاده از زمين بھمين گونه پرداخت
ميگردد ،حال چه آن } زمين{ به حالت طبيعی اش باشد و چه زراعت شود .در يک بررسی
سيستماتيک در مورد مالکيت ارضی بايست اين بخش از درآمدھای مالک زمين بتفصيل تشريح
گردد؛ و اين در برنامۀ ما جا ندارد .در اينجا ميتوان به چند کالم راجع به آن اکتفا کرد .اين
٢٨ـ « فقر فلسفه»  ،ص  .١۶۵در آنجا من بين  terre-matriereو  terre- capitalتفکيک قائل شده ام « .فقط بايد در زمينھايی که نقداً مبدل به وسيلۀ
توليد شده اند ،سرمايه گذاريھای بيشتر انجام دھد تا سرمايۀ ارضی افزايش يابد ،بدون آنکه از نظر مادی چيزی به زمين افزوده شده باشد يعنی بدون اينکه
گسترش ملکی صورت گرفته باشد .سرمايۀ ارضی ،به ھمان ناچيزی ابدی است که ھر سرمايۀ ديگر ....سرمايۀ ارضی ،سرمايه ايست ثابت ،اما سرمايۀ
ثابت نيز به ھمان شيوۀ سرمايۀ در گردش مستھلک ميشود > ».رجوع شود به چاپ ديتز ،جلد  ۴ص < ١٧٣-١٧۴
 – ٢٩من ميگويم « ميتواند» زيرا اين بھره در بعضی شرايط توسط قوانين بھرۀ ارضی تنظيم ميگردد و لذا ميتواند ناپديد گردد مثالً ازطريق
رقابت از سوی اراضی با ثمر بخشی طبيعی ايی باالتر.
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سرمايه گذاريھای موقتی که پروسه ھای عمومی در کشاورزی آنھا را بدنبال دارند ،تماما ً و
بدون استثناء توسط اجاره دار صورت ميگيرند .اين سرمايه گذاريھا ھمانند کاشتن محض و
بطور عموم باعث بھسازی خاک زمين ميگردند ، ٣٠توليدش را افزايش ميدھند و زمين را از
چيزی منحصراً مادی به سرمايۀ ارضی مبدل ميکنند ،زمانيکه زراعت کم و بيش بطور منطقی
انجام ميگيرد ،يعنی زمانيکه به يک يغماگری زمخت از زمين تقليل داده نميشود ،آنگونه که نزد
برده داران قديمی آمريکايی بود -چيزيکه آقايان مالکين ارضی خود را قرداداً در مقابل آن بيمه
ميکنند .يک زمين زراعت شده از يک زمين زراعت نشدۀ با ھمان کيفيت طبيعی ،ارزشش
بيشتر است .سرمايه گذاريھای ثابت دائمی تر نيز که در مدتی طوالنی تر مستھلک ميشوند و به
زمين الحاق شده اند ،اکثراً و در بعضی حوزه ھا عمدتا ً توسط اجاره دار سرمايه گذاری ميشوند.
اما ھمينکه موعد زمانی قرارداد شدۀ اجاره سر رسيد -و اين يکی از داليلی است که مالکين
ارضی ھمراه با تکامل شيوۀ توليد سرمايه داری تالش در کوتاه تر کردن ھر چه بيشتر زمان
اجاره دارند -بھسازی ھای الحاق شده به خاک به عنوان خصائصی تفکيک ناپذير از مادۀ
اصلی ،يعنی زمين ،به مثابۀ مايملک به تصاحب مالک زمين در می آيند .در قرارداد اجارۀ
جديدی که فسخ ميکند ،مالک زمين بھره ای را برای سرمايۀ الحاق شده به بھرۀ ارضی واقعی
می افزايد ،حال چه او زمين را به ھمان اجاره کننده ای که بھسازی ھا را انجام داده و يا اينکه
به اجاره دار ديگری اجاره دھد .لذا بھرۀ ارضی اش باد ميکند؛ يا زمانيکه ميخواھد زمين را
بفروشد -کمی پائين تر خواھيم ديد که قيمتش چگونه تعيين ميگردد -ارزش آن حاال باالتر رفته
است .او زمين را به تنھايی نميفروشد بلکه ھمچنين زمين بھسازی شده ،سرمايه ای که به زمين
الحاق شده ،که برای او خرجی نداشته}را ميفروشد{ .اين يکی از رازھای ــ کامالً صرفنظر از
ارضی واقعی ــ افزايش ثروت مالکان ارضی ،بادکردن مداوم بھرۀ ارضی شان و
حرکات بھرۀ
ِ
تصاعد مداوم ارزش پولی امالکشان در رابطه با پيشرفت تکامل اقتصادی ميباشد .لذا آنھا
محصولی از تکامل اجتماعی ،که بدون دخالت آنھا ايجاد شده ،را به جيب شخصی شان می
ريزند ــ } fruges consumere natiبرای بلعيدن ثمرات متولد شده{ .اما اين ھمزمان يکی از
بزرگترين مانع ھا ی کشاورزی عقالنی است ،زيرا اجاره دار از تمام بھبودی ھا و ھزينه ھايی
که جريان بازگشت کاملشان در مدت اجاره اش ناممکن می نمايند اجتناب ميکند؛ و اين وضعيت
را ما دوباره و دوباره با برچسب مانع می يابيم ،ھم در قرن گذشته توسط جيمز آندرسون که
کاشف واقعی تئوری مدرن بھره و ھمزمان عمالً اجاره دار و يکی از برجسته ترين برز
کنونی مالکيت ارضی
شناسان زمان خود بود ،و ھم در دورۀ خودمان توسط مخالفان وضعيت
ِ
در انگلستان.
آ.آ.والتن } {A.A. Waltonدر « تاريخ تصدی ارضی بريتانيای کبير و ايرلند« لندن ،١٨۶۵
در اين مورد در ص ٩٧و  ٩۶ميگويد:
« ھمۀ تالشھای سازمانھای متعدد کشاورزی در سراسر کشور جھت پيشرفت در بھبود
کشاورزی ھيچ نتيجۀ واقعا ً ملموس يا خيلی چشمگيری بدنبال نخواھد داشت تا زمانيکه اين
بھبودی ھا عمدتا ً به معنی افزايش ارزش مالکيت ارضی و ھزينۀ اجارۀ باالتر بنفع مالک زمين
٣٠

– رجوع کنيد به جيمز آندرسون و کری
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ھستند بجای اينکه وضعيت اجاره دار يا کارگر کشاورز را بھبودی بخشند .اجاره داران بطور
بخوبی مالک زمين يا عاملش و يا حتی رئيس اتحاديۀ کشاورزی ميدانند که يک زھکشی
عموم،
ِ
خوب ،کود فراوان و مديريت خوب ھمراه با افزايش استفاده از کار برای پاک کردن کامل و
آماده سازی زمين ،نتايج بسزايی ھم در بھسازی زمين و ھم در توليد بدنبال خواھد داشت .برای
انجام تمام اينھا ،ضمنا ً سرمايۀ قابل توجھی الزم است ،و اجاره داران به اين واقفند که صرفنظر
از اينکه آنھا چقدر زمين را بھبود بخشند و ارزش آنرا افزايش دھند ،دست آخر اين مالکان
زمينند که بزرگترين منفعت را ،يعنی بھرۀ ارضی باالتر و افزايش ارزش ملکشان ،بدست می
آورند  ...آنھا به اندازۀ کافی زيرک ھستند که ببينند که اين سخن پردازان») مالکان ارضی و
عامالنشان که در جشن ھای کشاورزی سخنرانی ميکنند(« بدليل يک بی توجھی ساده از گفتن
چه چيز به آنھا امتناع ميکنند -يعنی اينکه سھم بيشتر تمام بھبودی ھايی که آنھا بعمل می آورند،
دست آخر مطمئنا ً به جيب مالکان ارضی ميرود  ...ھرچه ھم که اجاره دار قبلی کشتزار را
بھبودی داده باشد ،اخالف او پی خواھند برد که مالک ارضی ھميشه بھره را به نسبت افزايش
ارزش زمين بدليل بھبودی ھای پيشين ،افزايش خواھد داد».
در کشاورزی واقعی ،اين پروسه ھنوز بوضوح آنچه که در استفاۀ زمين در ساختمان سازی
است ،نمايان نميباشد .بخش عمدۀ زمينھايی که در انگليس برای اھداف ساختمانی و نه ھمچون
ملک مطلق بفروش ميرسند ،توسط مالک ارضی برای  ٩٩سال و در صورت امکان برای
مدتی کوتاھتر اجاره داده ميشوند .بعد از انقضاء اين مدت ،ساختمانھا ھمراه با خود زمين به
مالک ارضی ميرسند.
« آنھا» ] اجاره داران[ « موظفند که در موعد انقضاء اجارۀ خانه را با وضعيت مناسبی تحويل
مالک ارضی بزرگ دھند ،بعد از اينکه بھرۀ ارضی گزافی را تا سر رسيد موعد اجاره پرداخت
کرده اند .موعد اجاره تا زمانيکه عامل يا بازبين مالک ارضی نيايد و خانه ات را بازرسی نکند
و مشاھده نکند که تو آنرا در وضعيتی مناسب تحويل ميدھی ،ھرگز بسر نميرسد ،و پس از اين
آن را تحويل ميگيرد و ضميمۀ امالک سرور خود ميکند  ...حقيقت اين است که اگر اين سيستم
برای مدت بيشتری اجازۀ عملکرد کامل پيدا کند ،لذا تمام امالک ساختمانی و ھمچنين اراضی
قلمروی پادشاھی در دستان مالکان ارضی بزرگ خواھند بود .تمامی انتھای غربی لندن ،شمال
و جنوب تمپل بار} {Temple Barکه تقريبا ً منحصراً متعلق اند به نصف دوجين مالکان
ارضی بزرگ ،به بھرۀ ارضی عظيمی اجاره داده ميشوند؛ و آنجاييکه موعد اجاره ھا ھنوز
کامالً بسر نرسيده است ،بسرعت يکی پس از ديگری انقضاء موعد ميشوند .تقريبا ً ھمۀ تأسيسات
باراندازی در شھرھای بندريمان از طريق ھمين پروسۀ غصب ،در دستان اختاپوسان بزرگ
زمينی جمع شده اند )».ھمان اثر صفحۀ  ٩٢و .(٩٣
تحت چنين شرايطی آشکاراست که زمانيکه سرشماری انگليس و ويلز در  ١٧۶١با کل جمعيت
بالغ بر  ٢٠٠۶۶٢٢۴تعداد صاحبان خانه را  ٣۶٠٣٢نفر اعالم ميکند ،لذا رابطۀ صاحبان با
تعداد خانه ھا و جمعيت ،کامالً صورت ديگری بخود خواھد گرفت ،اگر صاحبان بزرگ را در
طرفی و صاحبان خرد را در طرف ديگر جا دھند.
اين مثال تملک بناھا مھم است -١ ،زيرا که تفاوت بين بھرۀ ارضی و بھرۀ سرمايۀ ثابت الحاقی
 leviathan -اسم جانوری عظيم دريايی ،اشاره شده در انجيل قديم ،در اينجا اختاپوس ترجمه شده است.
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زمين که ميتواند افزوده ای به بھرۀ ارضی را تشکيل دھد را بوضوح نشان ميدھد .بھرۀ
ساختمانھا ھمانند سرمايه ای که اجاره دار در کشاورزی به زمين الحاق ميکند ،بدست سرمايه
دار صنعتی ،دالل ساختمانی يا اجاره دار می افتد ،تا زمانيکه قرار داد اجاره ادامه دارد ،و خود
بخود ھيچ ربطی به بھرۀ ارضی ،که ساالنه و در موعد مشخص برای استفاده از زمين بايد
پرداخت گردد ،ندارد -٢ .زيرا نشان ميدھد که چگونه زمين ھمراه با سرمايۀ غيرالحاق شده به
آن ،آخرسر به تصاحب مالک ارضی در می آيد و اينکه بھرۀ حاصل از آن باعث بادکردن بھرۀ
ارضی اش ميشود.
بعضی نويسندگان ،که يا به عنوان سخنگوی مالکيت ارضی در مقابل حملۀ اقتصاددانان
بورژوازی ظاھر ميشوند و يا اينکه تالش دارند تا سيستم توليد سرمايه داری را به سيستمی از«
ھماھنگی ھا» بجای تناقضات مبدل کنند ،مانند کری ،سعی کردند که بھرۀ ارضی را ،يعنی بيان
ويژۀ اقتصادی برای مالکيت ارضی را ،با بھره يکسان جلوه دھند .از اين طريق تضاد بين
مالکان ارضی و سرمايه داران محو خواھد شد .در آن زمان مالکيت ارضی در انظار عمومی
ھنوزشکل ابتدايی و قابل احترام مالکيت خصوصی بود ،در حاليکه بھرۀ سرمايه بعنوان ربا
تقبيح ميشد .دادلی نرت} ،{Dudley Northلوک} {Lockeو ديگران بدين ترتيب بھرۀ
سرمايه را به مثابۀ شکلی مشابه با بھرۀ ارضی معرفی ميکردند ،ھمانگونه که
تورگت}{Turgotتوجيه بھره را از وجود بھرۀ ارضی نتيجه ميگرفت -.گذشته از اين که بھرۀ
ارضی بدون بھرۀ سرمايۀ الحاق شده در زمين ،بطور خالص امکان وجود دارد و موجود ھم
ھست ،اين نويسندگان متأخر فراموش ميکنند که مالک ارضی از اين طريق نه تنھا بھرۀ سرمايۀ
غير را که برايش خرجی نداشته ،بدست می آورد ،بلکه حتی مضاف بر آن اين سرمايۀ ديگری
را نيز مجانا ً کسب ميکند .توجيه مالکيت ازضی ،ھمانند توجيه تمام ديگر اشکال مالکيت در
محدودۀ يک شيوۀ توليد مشخص ،اين است که خود شيوۀ توليد يک ضرورت گذرای تاريخی
است ،و لذا ھمين ھم برای تمام روابط توليدی و مبادله ای ناشی از آن نيز صادق است .ھر چند
که اين درست است ،ھمانگونه که بعداً ھم خواھيم ديد ،که مالکيت ارضی خود را از ديگر
اشکال مالکيت بدين نحو تفکيک ميکند که آن در مرحلۀ معينی از تکامل ،حتی از منظر شيوۀ
توليد سرمايه داری ،زائد و مضر پديدار ميگردد.
بھرۀ ارضی در شکلی ديگر ميتواند با بھره اشتباه گرفته شده و لذا خصوصيت ويژه اش ناديده
گرفته شود .بھرۀ ارضی شکل مبلغ پولی معينی را بخود ميگيرد که مالک ارضی ساالنه از
پولی معينی
اجاره داران قطعه ای از کره خاکی بدست می آورد .ديديم که چگونه ھر درآمد
ِ
ميتواند تبديل به سرمايه شود} ،{Capitalisedيعنی به عنوان بھره ای از يک سرمايۀ تصوری
تلقی گردد .اگر مثالً نرخ بھرۀ متوسط  ۵درصد باشد ،درآن صورت يک بھرۀ ارضی ساالنه
 £ ٢٠٠ميتواند به مثابۀ بھرۀ يک سرمايۀ  £ ۴٠٠٠محسوب گردد .بھرۀ ارضی يی که اينچنين
تبديل به سرمايه شده ،متشکل از قيمت خريد يا ارزش زمين ،يک مقوله } {categoryاست که
بديھی } {Prima Facieو درست ھمانند قيمت کار ،غير منطقی است ،از آنجا که زمين
محصولی از کار نبوده و ارزش ھم ندارد .اما از سوی ديگر پشت اين شکل نامعقول يک رابطۀ
توليدی واقعی پنھان است .اگر سرمايه داری زمينی بخرد که بھرۀ ارضی ساالنه  £٢٠٠برای
 £ ۴٠٠٠بدھد ،لذا او بھرۀ ساالنۀ ميانگين  ۵درصد از  £ ۴٠٠٠را دريافت ميکند ،درست
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ھمانگونه که اگر او اينھا را در اوراق بھره آور سرمايه گذاری ميکرد يا اينکه مستقيما ً آنھا را با
بھرۀ  ۵درصد وام ميداد .اين ارزش افزايی  ۵درصدی يک سرمايۀ  £ ۴٠٠٠ميباشد .تحت
چنين شرايطی او ميتواند در طول  ٢٠سال از طريق اين درآمد ھا ،قيمت خريد ملکش را جبران
کرده باشد .در انگليس قيمت خريد برای امالک بدين ترتيب از روی تعداد سال ــ درآمد
} {year’s purchaseمحاسبه ميگردد ،چيزی که تنھا بيان ديگری است برای تبديل به سرمايه
شدن بھرۀ ارضی .اين در حقيقت نه قيمت خريد زمين بلکه } قيمت خريد{ بھرۀ ارضی يی که
شدن
تحويل ميدھد ،ميباشد که از روی نرخ بھرۀ متداول محاسبه شده است .اين تبديل به سرمايه
ِ
بھره ،درضمن ،بھره را پيش شرط دارد ،در حاليکه بھره بر عکس نميتواند از روی تبديل به
شدن خودش توضيح داده شده و نتيجه گردد .وجودش ،مستقل از فروش ،ترجيحا ً آن
سرمايه
ِ
پيش فرضی است که از آن حرکت ميشود.
پس چنين نتيجه ميشود که اگر بھرۀ ارضی را ميزان ثابتی فرض کنيم ،لذا قيمت زمين ميتواند
بالعکس آنگونه که نرخ بھره افزايش و کاھش می يابد ،افزايش يا کاھش پيدا کند .اگر نرخ بھرۀ
عمومی از  ۵به  ۴درصد تنزل کند ،در نتيجه يک بھرۀ ارضی ساليانه  £ ٢٠٠بيانگر ارزش
افزودۀ يک سرمايۀ  £ ۵٠٠٠بجای  £ ۴٠٠٠خواھد بود ،و لذا قيمت ھمان قطعه زمين از
 £۴٠٠٠به  £ ۵٠٠٠يا از  ٢٠سال درآمد به  ٢۵افزايش خواھد يافت .خالف اين در مورد
عکس آن صادق است .اين تحرکی است در قيمت زمين که از تحرکات خو ِد بھرۀ ارضی مستقل
است و فقط از طريق نرخ بھره تنظيم ميگردد .اما از آنجا که ما ديديم که نرخ سود تحت
پيشرفت تکامل اجتماعی تمايل به نزول دارد ،و ھمچنين نيز نرخ بھره تا زمانيکه از طريق نرخ
سود تنظيم ميگردد ،و در ضمن ديديم که نرخ بھره ،جدا از تأثير نرخ سود ،در نتيجۀ رشد
سرمايۀ پولی استقراضی ،تمايل به کاھش دارد ،در نتيجه قيمت زمين تمايل به افزايش دارد،
حتی مستقل از تحرکات بھرۀ ارضی و قيمت محصوالت کشاورزی ،که بھرۀ ارضی جزئی از
آن است.
اشتباه گرفتن خو ِد بھرۀ ارضی با آن شکلی از بھره ،که آن برای خريدار زمين به خود ميگيرد-
اشتباه گرفتنی که نتيجۀ کمال عدم شناخت از ماھيت بھرۀ زمين ميباشد -بايد ھم که به نتيجه
گيريھای پوچ ختم شود .از آنجاکه مالکيت ارضی در تمام کشورھای قديمی به عنوان شکل
ممتازی از مالکيت و ضمنا ً خريد آن بمثابۀ سرمايه گذاريی بسيار مطمئن محسوب ميگردد ،لذا
نرخ بھره ای که بھرۀ ارضی با آن خريداری ميشود غالبا ً نازلتر از ديگر سرمايه گذاريھايی
ميباشد که در مدت طوالنی تری انجام ميگيرند ،به نحوی که مثالَ خريدار زمين فقط  ۴درصد
از قيمت خريدش را بدست می آورد ،در حاليکه او ميتواند برای ھمان سرمايه  ۵درصد کسب
کند ،يا چيزی که ھمان معنی را ميدھد ،يعنی او سرمايۀ بيشتری برای بھرۀ ارضی ميپردازد تا
آنچه که می بايست برای ھمان درآمد پولی ساالنه در سرمايه گذاری ديگری می پرداخت .از
اينجا آقای تيرز } {Thiersدر اثر تماما ً بدش در مورد  ) La Proprieteچاپ شده از روی
سخنرانی يی که در  ١٨۴٨بر عليه پرودون در مجمع ملی فرانسه ايرد کرد( چنين نتيجه ميگيرد
که بھرۀ ارضی پائين است ،در حاليکه اين فقط ثابت ميکند که قيمت خريد آن باالست.
ارضی مبدل به سرمايه شده ،به عنوان قيمت يا ارزش زمين ظاھر ميشود و
اين نکته که بھرۀ
ِ
زمين بدين ترتيب ھمانند ھر کاالی ديگری خريد و فروش ميشود ،برای بعضی مدافعان آن به
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عنوان دليلی برای حقانيت مالکيت ارضی عمل ميکند ،چرا که خريدار ھمانند ھر کاالی
ديگری ،معادلی برای آن می پردازد و بخش بزرگتر مالکيت ارضی از اين طريق دست به
دست شده است .پس اگر چنين باشد ،لذا ھمين دليل ميتواند برای حقانيت بخشيدن به برده داری
استفاده شود ،زيرا که برای برده داری که برای برده پرداخت کرده ،منفعت حاصل از کارش }
برده{ تنھا بھرۀ آن سرمايه ايست که در خريدش گذاشته است .اينکه حقانيت وجود بھرۀ ارضی
از خريد و فروشش نتيجه گرفته شود ،کامالً مثل اين است که وجودش از طريق وجودش توجيه
گردد.
ھمانقدر که برای يک آناليز علمی از بھرۀ ارضی -يعنی شکل اختصاصی و مستقل ماليکت
ارضی بر اساس شيوۀ توليد سرمايه داری -مھم است که آنرا بطور خالص و بدور از تمام
اضافاتی که باعث تحريف و ابھام آن ميشوند بررسی کرد ،ھمانقدر ھم از سوی ديگر برای
درک اثرات عملی مالکيت ارضی و حتی برای داشتن فھم تئوريک از انبوه حقايقی که علی
رغم اينکه با مفھوم و ھستی بھرۀ ارضی در تناقضند با اين حال به مثابۀ اشکال بروز بھرۀ
ارضی تضاھر ميکنند ،مھم است که آن عناصری ،که اين اختالالت تئوری از آنھا نشأت
ميگيرند ،را شناخت.
طبيعتا ً در عمل ھر چه که به شکل پول کرايه توسط اجاره دار به مالک زمين جھت کسب اجازه
برای کاشت زمين پرداخت ميگردد ،بشکل بھرۀ ارضی جلوه ميکند .صرفنظر از اينکه اين باج
و خراج از چه اجزايی تشکيل شده و از چه منابعی سر چشمه گرفته باشد ،با اين حال اين را با
بھرۀ ارضی واقعی اشتراک دارد که انحصار بر قطعه ای از کره خاکی اين باصطالح مالک
زمين را قادر ميسازد که اين باج را وصول کرده و ماليات وضع کند .آن با بھرۀ ارضی واقعی
اين را مشترک دارد که قيمت زمين را تعيين ميکند که ھمانطور که در باال ھم نشان داديم،
چيزی نيست بجز درآمد مبدل به سرمايه شده ای برای اجاره کردن زمين.
قبالً ديده شد که بھرۀ سرمايۀ الحاق شده به زمين ميتواند اينچنين جزء خارجی ای از بھرۀ
ارضی را تشکيل دھد ،جزئی که با توسعۀ تکامل اقتصادی می بايد افزودۀ مدام افزايش يابنده ای
را به کل بھرۀ يک کشور تشکيل دھد .اما صرفنظر از اين بھره  ،امکان دارد که پول اجاره به
قسمی و در برخی موارد کامالً ،يعنی در موارد فقدان کامل بھرۀ ارضی واقعی و لذا بی ارزشی
واقعی زمين ،کسريی يا از سود متوسط يا از کار مزد معمولی و يا از ھر دو در خود پنھان
داشته باشد .اين بخش چه از سود باشد و چه از کارمزد ،در اينجا به شکل بھرۀ ارضی تظاھر
ميکند ،زيرا آن بجای اينکه ھمانطور که معمول است بدست سرمايه دار صنعتی يا کارگر مزدی
بيافتد ،به شکل پول اجاره به مالک زمين پرداخت ميگردد .از نظر اقتصادی ،نه اين و نه آن
بخش ھيچکدام بھرۀ ارضی را تشکيل نميدھند؛ اما در عمل درآمدی را برای مالک زمين تشکيل
ميدھد ،ارزش افزايی اقتصادی انحصارش ،درست ھمانگونه که بھرۀ ارضی واقعی برای او
عمل ميکند و آن ھمانقدر برای قيمت زمين تعيين کننده است که اين آخری.
ما در اينجا از آن شرايطی سخن نميگوييم که در آن بھرۀ ارضی ،يعنی مترادف مالکيت ارضی
در شيوۀ توليد سرمايه داری ،رسما ً موجود است بدون اينکه خود شيوۀ توليد سرمايه داری
موجود باشد ،يعنی بدون اينکه اجاره دار خود يک سرمايه دار صنعتی باشد يا بدون اينکه نوع
کسب و کارش سرمايه دارانه باشد .مورد مثالَ در ايرلند چنين است .اجاره دار در اينجا معموالً
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خرده دھقان است .آنچه که او به مثابۀ اجاره به مالک زمين پرداخت ميکند اغلب نه تنھا بخشی
از سودش ،يعنی کار اضافه اش که او به عنوان صاحب ابزار کار خود ،محق بر آن است ،بلکه
بخشی از کار مزد معمول را که او تحت شرايط ديگر با ھمين ميزان کار ميتوانست کسب کند،
را جذب ميکند .مالک زمين که در اينجا مطلقا ً ھيچ کاری برای بھبودی زمين انجام نميدھد،
ضمنا ً سرمايۀ کوچک او را ،که او غالبا ً از طريق کارش در زمين الحاق کرده است ،نيز از او
سلب ميکند -درست ھمانگونه که يک رباخوار تحت ھمين شرايط انجام خواھد داد ،با اين تفاوت
چپاول ادامه دار،
که ربا خواردست کم در حين اجرا ،سرمايه اش در مخاطره می باشد .اين
ِ
موضوع مجادلۀ مربوط به قانونگذاری ارضی ايرلند می باشد ،که اساسا ً راجع به اين است که
مالک ارضی ای که اجاره دارش را اخراج ميکند ،وادار شود که تاوان بھبودی ھايی که او در
زمين انجام داده است يا سرمايه ای که به زمين الحاق کرده است بدھد.
پالمرستون} {Palmerstonعادت داشت که عيب جويانه در اين مورد چنين جواب دھد:
« اين مجلس عوام مجلس مالکان ارضی است».
ما راجع به آن شرايط استثنايی ھم صحبت نمی کنيم که مالک ارضی در آن ،حتی در کشورھای
ای بسيار باال را که ھيچ ارتباطی ھم با
با توليد سرمايه داری ،قادر است که وجه اجاره ِ
محصول زمين ندارد ،بزور بستاند .برای مثال اوضاع اجارۀ قطعات کوچک زمين به کارگران
کارخانجات در مناطق صنعتی انگليس ،يا برای باغھای کوچک يا برای زراعت تفننی در
اوقات فراغت ،اينچنين است «).گزارشات بازرسان کارخانه ھا»(.
ما از بھرۀ ارضی در کشورھای با توليد پيشرفته سرمايه داری صحبت ميکنيم .در بين اجاره
داران انگليسی مثالً يکسری سرمايه داران کوچک يافت ميشوند که از طريق تربيت ،تحصيل،
سنت ،رقابت و شرايط ديگر مقدر و مجبور به سرمايه گذاری در کشاورزی بمثابۀ اجاره دار
شده اند .اينھا ناچارند که به کمتر از ميانگين سود قناعت کنند و سھمی از آن را به عنوان بھرۀ
ارضی به مالک زمين واگذار کنند .اين تنھا شرطی است که تحت آن آنھا اجازه می يابند که
سرمايه شان را در زمين ،يعنی در کشاورزی ،بکار بياندازند .از آنجا که مالکان ارضی در ھمه
جا و در انگلستان به شدت بر قانگذاری تأثير دارند ،ميتوانند از آن بھره برده و به تمام طبقۀ
اجاره داران تعدی کنند و مثالً قانون غالت  -١٨١۵يک ماليات نان که بنابر توافق بر کل کشور
ارضی بی مصرف ،تداوم وجه اجاره ای که در طول جنگ ضد
اعمال گرديد تا برای مالکان
ِ
ژاکوبنی بيش از حد افزايش يافته بود ،را تضمين نمايد -فی الواقع اين تأثير را داشت که
صرفنظر از چند مورد کامالً استثنايی با محصول ساليانۀ خوب ،قيمتھای محصوالت کشاورزی
را در باالی آن سطحی نگه ميداشت که آنھا اجالتا ً در صورت واردات آزادانه غله به آن سطح
فرو می افتادند .اما آنھا اين نتيجه را که قيمتھا را در آن سطحی که از جانب مالکان ارضی
قانونگذار به عنوان قيمتھای معمول حکم شده بود نگه دارند ،از اين طريق بدست نياوردند که
مرز قانونا ً تعيين شده ای برای واردات غله از خارج ،تعيين کرده باشند .اما قراردادھای اجاره
در جوی ايجاد شده توسط اين قيمتھای معمول بسته شدند .ھمينکه اين جو خيالی می شکست،
قانون جديدی با قيمتھای معمول جديد درست ميشد که بھمان اندازۀ نوع قديمی اش تجلی ای
سترون از قوۀ مخيلۀ مالک ارضی طمعکار بود .اجاره داران از اين طريق از  ١٨١۵تا دھۀ
 ١٨٣٠فريب داده شدند .و از ھمينجا موضوع مطرح در مورد گرفتاری ھای کشاورزی در تمام
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اين دوره } ناشی ميشود{ .و از ھمينجا ھم سلب مالکيت و تباھی يک نسل کامل از اجاره داران
٣١
و جانشينی آنھا توسط طبقه ای جديد از سرمايه داران در ھمين دوره.
بھر شکل واقعيتی بسيار عمومی تر و مھمتر اين است که کارمزد واقعی کارگر کشاورزی به
زير سطح متوسط معموليش کشيده شد ،طوريکه بخشی از کارمزد از کارگر گرفته ميشود؛ اين
قسمی از ھزينۀ اجاره را تشکيل ميدھد و لذا تحت پوشش بھرۀ ارضی ،بجای کارگر به جيب
مالک ارضی سرازير ميشود .مثالً در انگليس و اسکاتلند ،باستثناء تعدادی شھرستان که در
مناطق مساعدی واقع شده اند ،مورد بطور عموم چنين است .گزارش کميته ھای تحقيقی
پارلمانی راجع به سقف کارمزد که در انگليس قبل از تصويب قوانين غله به اجرا گذاشته شد-
تاکنون با ارزش ترين و تقريبا ً کامالً بھره برداری نشده ترين مساعدت ھا به تاريخ کارمزد در
قرن نوزدھم ميباشد و ھمزمان قاپوقی است که آريستوکراسی و بورژوازی انگليس برای خود
بپاداشته اند -بوضوح و بدون شبھه نشان ميدھند که نرخھای باالی بھرۀ ارضی و مترادف با آن
افزايش در قيمت زمين در طی جنگ ضد ژاکوبنی به قسمی فقط بدليل کاھش کارمزد و حتی به
پائين تر از حد اقل فيزيکی کشاندن آن بود ،يعنی اينکه بخشی از کار مزد معمولی تسليم مالکان
ارضی ميشد .شرايط مختلفی از جمله کاھش بھای پول ،اجرای قانون فقرا در بخشھا و مناطق
کشاورزی و غيره ،اين عمل را ھمزمان با موقعی که درآمدھای اجاره داران بسيار افزايش
يافت و ثروت افسانه ای به مالکان ارضی رسيد ،امکان پذير کرد .آری ،يکی از داليل اصلی
مطرح کردن گمرک روی غالت ،ھم از جانب اجاره داران و ھم از جانب مالکان ارضی ،اين
بود که کاھش بيشتر کارمزد کارگران کشاورزی بطور فيزيکی غير ممکن بود .اين وضعيت
تغيير زيادی نکرده است ،و در انگليس ھمچون تمام ديگر کشورھای اروپايی حاال ھمانند سابق
قسمی از کارمزد معمولی وارد بھرۀ ارضی ميشود .زمانيکه کنت شافتسبوری}{Shaftesbury
لرد اشلی} {Ashleyسابق ،يکی از آريستوکراتھای انسان دوست  ،چنان از اوضاع کارگران
کارخانجات انگليس بشدت متأثر شده بود و در آژيتاسيون  ١٠ساعت به مثابۀ سخنگوی آنان در
پارلمان عمل کرد ،سخنگوی سرمايه داران صنعتی به عنوان انتقام اقدام به انتشار آمار مربوط
به دستمزد کارگران کشاورزی در روستاھايی زد که متعلق به او بود) رجوع کنيد به جلد ١
فصل  : e ،۵ ،٢٣پرولتاريای کشاورزی انگليس(؛ اين بوضوح نشان ميداد که بخشی از بھرۀ
ارضی اين انسان دوست منحصراً از چپاولی تشکيل شده بود که اجاره دارانش از کارمزد
کارگران کشاورزی برای او بعمل ميآوردند .اين انتشار ھمچنين از اين زاويه ھم جالب توجه
است که حقايق محتوی آن جسورانه ميتوانند خود را در کنار بدترين افشاگريھايی که کميته ھا
در  ١٨١۴و  ١٨١۵کردند جايگزين نمايند .ھرگاه شرايط ،افزايش موقتی را در دستمزد
کارگران کشاورزی تحميل ميکند ،داد و فغان اجاره داران شنيده ميشود که افزايش کارمزد به
سطح معمولی ،آنگونه که شامل حوزه ھای ديگر صنعتی ميشود ،کامأل غير ممکن خواھد بود و
باعث ورشکستگی آنھا خواھد شد ،مگر اينکه بھرۀ ارضی ھمزمان کاھش داده شود .اين محتوی
اين اعتراف است که اجاره داران باسم بھرۀ ارضی ،قسمی از کارمزد را کسر کرده و آنرا به
٣١

– رجوع کنيد به  . Anti-corn low prize-essaysبھر حال قوانين غله قيمتھا را ھميشه در سطحی مصنوعا ً باال نگه ميداشت .اين برای اجاره
داران با وضع بھتر مناسب بود .آنھا از اين وضعيت ايستا که گمرک حمايتی ،گروه وسيعی از اجاره داران را که با يا بدون دليل به قيمت ميانگين
استثنايی اعتماد ميکردند را درآن نگه ميداشت ،سود می بردند.
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مالکان ارضی می پردازند .از  ١٨۴٩تا  ١٨۵٩بطور مثال در انگليس کارمزد کارگران
زراعی به پيرو تصادف اوضاعی خطير افزايش يافت ،اوضاعی از جمله :مھاجرت از ايرلند
که دسترسی به کارگران کشاورزی از آنجا را کاھش داد؛ جذب شديد جمعيت روستا از جانب
کارخانجات صنعتی؛ تقاضای جنگ برای سرباز؛ مھاجرت عظيم به استراليا و اياالت متحده )
کاليفرنيا( ،و شرايط ديگری که اينجا جای ذکرشان نيست .باستثنای برداشت محصول بد ازسال
 ١٨۴۵تا  ،١٨۵۶متوسط قيمت گندم در اين دوره ھمزمان با بيشتر از  ١۶درصد کاھش يافت.
اجاره داران برای کاھش بھره بانگ برآوردند .در چند مورد موفق به اينکار شدند اما بطور
ميانگين موفق به کسب اين تقاضايشان نشدند .آنھا به پائين آوردن ھزينه ھای توليد پناه بردند ،از
جمله از طريق وارد کردن زياد موتورھای بخار و ماشينھای جديد که تا حدی جايگزين اسبھا
شدند و آنھا را از اقتصاد بيرون راندند ،اما تا حدی ھم از طريق اخراج کارگران روزمزد
زراعی باعث ايجاد يک اضافه جمعيت مصنوعی و لذا کاھش جديدی در دستمزد شدند .و اين
علی رغم کاھش معمولی نسبی جمعيت روستايی در اين دھه در مقايسه با رشد کل جمعيت و
٣٢
علی رغم کاھش مطلق جمعيت روستايی در بعضی بخشھای کامالً کشاورزی بوقوع پيوست.
فاوست } {Fawcettکه در آن زمان در کمبريج پروفسور اقتصاد سياسی بود و در  ١٨٨۴به
عنوان وزير ادارۀ پست وفات يافت ،در کنگرۀ علوم اجتماعی  ١٢اکتبر  ١٨۶۵اينچنين گفت:
« کارگران زراعی شروع به مھاجرت کردند و اجاره داران شروع به شکايت کردند که آنھا
قادر به پرداخت آنچنان بھرۀ بااليی که عادت به پرداخت آن داشتند نيستند ،زيرا کار به عنوان
پی آمد مھاجرت گرانتر شده بود».
ً
در اينجا نيز بھرۀ ارضی باال مستقيما با کارمزد نازل منطبق گرفته شده است .و تا آنجا که
شرايط بھرۀ ارضی ــ افزا می باشد ،لذا افزايش ارزش زمين
ميزان قيمت زمين مشروط به اين
ِ
منطبق با کاھش ارزش کار خواھد بود ،لذا بااليی قيمت زمين با نازلی قيمت کار.
ھمين نيز برای فرانسه صادق است.
« اجاره بھا افزايش می يابد زيرا قيمت نان ،شراب ،گوشت ،سبزيجات و ميوه از يک سو
افزايش می يابد و قيمت کار از سوی ديگر بال تغيير باقی ميماند .اگر انسانھای مسن حساب
والدينشان را بررسی کنند ،چيزی که ما را تقريبا به صد سال قبل ميرساند ،در نتيجه در خواھيم
يافت که قيمت يک روز کار در مناطق کشاورزی آنزمان فرانسه دقيقا ً با آنچه که امروز ھست
يکسان بوده .قيمت گوشت از آنزمان تا بحال سه برابر شده  ...چه کسی قربانی اين تغيير است.
آيا آن متمولی است که صاحب زمين اجاره شده است يا آن فقيری که آنجا کار ميکند؟ ...افزايش
اجاره بھا نشانی از يک مصيبت عمومی استDu mecanisme de la societe en ).
 France et Angleterreتوسط  ، M Rubinchonچاپ دوم ،پاريس  ، ١٨٣٧ص .(١٠١
کسری از سود ميانگين و از سوی ديگر از کارمزد ميانگين:
مثالی از بھره از يکسو به مثابۀ
ِ

٣٢
ــ جان ،س ،مرتن} « ، {John C. Mortonنيروھای مورد استعمال در کشاورزی» خطابه ای که در انجمن ھنری لندن ايراد شد و بر اساس
مدارک معتبری که از تقريبا ً  ١٠٠اجاره دار در  ١٢بخش اسکاتلندی و ٣۵بخش انگليسی جمع آوری شده بود قرار داشت.
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مرتن که در باال از او نقل و قول شد ،عامل ارضی و مھندس کشاورزی ،ميگويد که در
بسياری مناطق مشاھده شده است که بھره برای زمينھای اجاره ای بزرگ کمتر از کوچکتر
ھاست ،زيرا
ً
«رقابت معموال برای آخريھا بيشتر از اولی ھاست و چون فقط تعداد معدودی از اجاره داران
کوچک قادرند که توجه شان را معطوف کسب و کارھای ديگری بجز کشاورزی کنند ،لذا
تشويشان از بدست آوردن پيشه ای مناسب در بسياری از موارد آنھا را به پرداخت بھره ای
باالتر از آنچه که منطق شان حکم ميکند ،ميکشاند ) » .جان .مرتن «.منابع ملکی»  ،لندن
 ،١٨۵٨ص .(١١۶
اين اختالف ميبايستی که بتدريج در انگليس ناپديد شده باشد؛ از منظر او دليل اساسی اين
مھاجرت دقيقا ً طبقۀ اجاره داران کوچک ميباشد .ھمين مرتن مثالی می آورد که بوضوح نشان
ميدھد که چگونه کسر دستمزد خو ِد اجاره دار و از آن ھم مطمئن تر کار مزد کسانی که او بکار
ميگمارد در بھرۀ ارضی وارد ميگردد .اين در مورد اجاره ھای به وسعت کمتر از  ٧٠تا ٨٠
جريب } ٣٠ ) {Acreتا  ۴٠ھکتار( که نميتوانند يک خيش دو اسبی را در بر بگيرند ،صادق
است.
« مگر اينکه اجاره دار با دستھای خود به ھمان زحمتی کار کند که ھر کارگر ديگری در غير
اينصورت زمينش نميتواند او را تأمين کند .اگر او انجام کارھا را به کارکنان بسپارد و خود فقط
نظاره کند ،در آن صورت بسيار محتمل است که او در آينده ای نه چندان دور ،قادر به پرداخت
بھرۀ ارضی اش نباشد ) ».ھمان اثر ،ص .(١١٨
لذا مرتن نتيجه ميگيرد که مگر آنکه اجاره داران يک منطقه بسيار فقير باشند ،در غير
اينصورت زمينھای اجاره ای نميبايست زير  ٧٠جريب باشند ،بگونه ای که اجاره داران بتوانند
دو تا سه اسب نگه دارند.
فراستی فوق العاده نزد آقای لئونسن .ی .الورگن } ،{Leonce de Lavergneعضو انستيتوی
انجمن مرکزی کشاورزی .در اثرش « ) »Economie Rurale de L, Angleterreنقل و
قول از روی ترجمۀانگليسی ،لندن  (١٨۵۵مطابقت زيرين را بين منفعت ساالنۀ حاصل از دام
ھايی که در فرانسه بکار گرفته ميشوند و نه در انگليس ،چون در اينجا با اسب جايگزين شده
اند ،انجام ميدھد)ص (۴٢
فرانسه
انگليس
شير
ميليون £
۴
شير
 ١۶ميليون £
گوشت
ميليون £
١۶
گوشت
 ٢٠ميليون £
کار
ميليون £
٨
کار
ميليون £
-جمع کل
ميليون £
٢٨
 ٣۶ميليون £
اما اکنون نتيجۀ باالتری پديدار ميگردد ،زيرا طبق اظھار نظر خود او شير در انگليس دو
برابرگرانتر از فرانسه است ،در حاليکه او قيمت برابری را برای گوشت در اين دو کشور
مفروض ميگيرد)ص(٣۵؛ يعنی اينکه محصول شير انگليس به  £ ٨٠٠٠٠٠٠کاھش می يابد و
کل محصول به  £ ٢٨٠٠٠٠٠٠ھمانند فرانسه .اين در واقع بسيار زياده روی است وقتيکه آقای
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الورگن اجازه ميدھد که حجم محصوالت و تفاضل قيمتھا ھر دو ھمزمان در محاسباتش وارد
شوند ،بگونه ای که وقتی انگليس کاالی بخصوصی را گرانتر از فرانسه توليد ميکند ،چيزيکه
در بھترين حالت بمعنی سودی بيشتر برای اجاره داران و مالکان ارضی است ،اين به صورت
يک مزيت برای کشاورزی انگليس پديدار ميگردد.
اينکه آقای الورگن نه تنھا با نتايج کشاورزی انگليس آشنايی دارد ،بلکه ھمچنين بر پيش
داوريھای اجاره داران و مالکان ارضی نيز صحه ميگذارد را او در ص  ۴٨بنمايش ميگذارد:
« اشکال بزرگی که عموما ً با انواع غله ھمراه است  ...آنھا خاکی را که در آن رشد ميکنند از
رمق می اندازند».
آقای الورگن نه تنھا فکر ميکند که ديگر گياھان اين کار را نميکنند ،بلکه ھمچنين معتقد است که
گياھان با ريشۀ خوراکی ،خاک را بارور ميسازند:
علوفه و
ِ
« علوفه عناصر اساسی رشدشان را از اتمسفر ميگيرند ،در حاليکه آنھا به خاک بيشتر از آنکه
از آن بستانند به آن می افزايند؛ بنابراين آنھا ھم بشکل مستقيم و ھم با تبديلشان به کود حيوانی به
دو شکل در بازسازی زيانھايی که غالت و محصوالت رمق کش عموما ً ببار می آورند شرکت
ميکنند؛ لذا اين يک قائده است که آنھا الاقل ميبايست با اين محصوالت متناوبا ً عوض شوند؛
ھمين مبنای چرخۀ نورفالک } {Norfalkميباشد) ».ص (۵١-۵٠
تعجبی ندارد که آقای الورگن که به اين افسانۀ روستايی انگليسی باور دارد ،به اين ھم معتقد
باشد که از زمان لغو گمرک غالت ،مزد کارگران زراعی انگليس نابھنجاری خود را از دست
داده است .مراجعه کنيد به آنچه ما قبالً راجع به اين گفتيم ،جلد اول ،فصل  ،۵ ،٢٣ص -٧٠١
 .٧٢٩اما اجازه بدھيد که به سخنان آقای جان برايتس } {John Brightsدر بيرمينگھام در ١٣
دسامبر  ١٨۶۵گوش فرا دھيم .بعد از آنکه او راجع به  ۵ميليون خانوار که اصالً در پارلمان
نمايندگی نميشوند سخن گفت ،ادامه ميدھد:
« در زمرۀ آنھا يک ميليون و يا بيشتر از يک ميليون در اياالت پادشاھی ھستند که در ليست بد
اقبالی از بی نوايان ثبت شده اند .يک ميليون ديگر ھستند که درست باالی خط فقر قرار دارند،
اما ھميشه در معرض اين خطر قرار دارند که فقير شوند .شرايط و چشم انداز بھتر از اين ھم
نيست .حال به اقشار نادان و پائين تر از اين بخش از جامعه نگاه کنيد .نگاه کنيد به اوضاع
فرومايه شان ،به فقرشان ،به رنجشان ،به نا اميدی کاملشان .حتی در اياالت متحده ،حتی در
اياالت جنوبی در زمان برده داری ھر سياھی اين واميدواری را داشت که سال شادی او ھم فرا
خواھد رسيد .اما برای اين انسانھا ،برای اين طبقۀ واقع در پائين ترين قشر جامعه ،من در اينجا
اعالم ميکنم که نه اعتقادی به چيز بھتر و نه حتی اميدی به آن جود دارد .آيا آن پراگراف که
جديداً در روزنامه در مورد جان کراس} ،{John Crossکارگری در درستشاير آمده بود را
خوانده ايد؟ او شش روز در ھفته کارميکرد ،توصيه ای بسيار عالی از صاحب کارش داشت که
او برايش به مدت  ٢۴سال با ھفته ای ھشت شيلينگ کار کرده بود .جان کراس خانواده ای با
ھفت فرزند داشت که ميبايست در کلبه اش با اين دستمزد تأمين کند -ھمسری ضعيف و يک
طفل نوزاد .او نرده ای چوبی را برداشت -طبق قانون منظورم اين است که دزديد -به ارزش
شش پنس .برای اين گناه در مقابل دادگاه قرار گرفت و محکوم به  ١۴يا  ٢٠روز زندان شد...
من ميتوانم برايتان بگويم که ھزاران مورد ھمچون جان کراس در سراسر کشور به ويژه در
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جنوب موجود است و اوضاع بقسمی است که با دقتترين محققين تا کنون قادر نبوده اند اين معما
که آنھا چگونه جان و روحشان را نگه ميدارند ،را حل کنند .حال نظری به کشور بياندازيد و
اين پنج ميليون خانوارو وضعيت نوميدانه ای را که اين قشر از آنھا در آن بسر ميبرد ،مشاھده
کنيد .آيا صحيح نيست که گفته شود که اين گروه فاقد حق رأی ،رنج و زحمت ميکشند تقريبا ً
بدون اينکه چيزی باسم استراحت بشناسند؟ اين را با طبقۀ حاکم مقايسه کنيد -اما اگر من اينکار
را بکنم ،متھم به کمونيسم ميشوم  ...اما اين گروه بزرگ زحمتکش بدون حق رأی را با آن دسته
ای که ميتوان به عنوان طبقات حکمران محسوبشان کرد ،مقايسه کن .به ثروتش بنگر ،به خود
نمايی اش نگاه کن -تجملش را ببين .کسالتش را نظاره کن زيرا کسالت در بين آنان موجود است
ت سيری است -و ببين که آنھا چگونه از يک جا به جای ديگر سراسيمه ميشوند تا
اما اين کسال ِ
لذات جديدی را کشف کنند ) ».ستارۀ صبح ١۴ ،دسامبر .(١٨۶۵
در ادامه اثبات ميشود که چگونه کار اضافه و لذا محصول اضافه اصوالً با بھرۀ ارضی
مغشوش ميشوند که الاقل بر اساس شيوۀ توليد سرمايه داری بخش کيفيتا ً و کميتا ً ويژه ای از
محصول اضافه ميباشد .اساس طبيعی کار اضافه بطور عموم يعنی شرط طبيعی ای که آن }
کار اضافه { بدون آن امکان پذير نيست ،آن است که طبيعت – يا در شکل محصوالت زمين،
گياھان يا حيوانات و يا به شکل ماھيگيری و غيره -وسايل معيشت الزم را با مصرف زمان
کاری که ھمۀ روز کار را در بر نميگيرد ،تأمين نمايد .اين بارآوری طبيعی در کار کشاورزی)
از جمله جمع آوری ساده ،شکار ،ماھيگيری و دامداری( مبنای ھر کار اضافه ای است،
ھمانگونه که ھر کاری در وھلۀ نخست و منشائا متوجۀ بدست آوردن و توليد مواد غذايی است)
حيوان ھمچنين ميتواند پوست تأمين کند که در آب و ھوای سرد موجب گرمی باشد؛ در ضمن
غار نشينی و غيره(.
ھمين اغتشاش بين محصول اضافه و بھرۀ ارضی با بيانی متفاوت نزد آقای داو } {Doveديده
ميشود .در آغاز کار کشاورزی و کار صنعتی از ھم تفکيک شده نيستند؛ اين آخری به اولی
متکی است .کار اضافه و محصول اضافۀ قبيلۀ کشاورز ،ھم خانی يا خانواده ھم شامل کار
کشاورزی و ھم کار صنعتی ميشود .ھر دو دست بدست ھم ميروند .شکار ،ماھيگيری و
کشاورزی بدون ابزار مقتضی غير ممکن ميباشند .بافندگی ،ريسندگی و غيره ،نخست به عنوان
کار جنبی ای از کشاورزی دنبال ميشدند.
ما قبالً نشان داديم که ھمانگونه که کار ھر کارگر منفرد به کار الزم و کار اضافه تقسيم ميشود،
ميتوان کل کار طبقۀ کارگر را بگونه ای تقسيم کرد که آن بخش که مجموع حجم وسايل معاش
طبقۀ کارگر را توليد ميکند) شامل وسايل توليد الزم برای آن ھم ميشود( کار الزم برای ھمۀ
جامعه را انجام ميدھد .کاری که توسط ما باقی طبقۀ کارگر انجام ميشود را ميتوان بعنوان کار
اضافه محسوب کرد .اما کار الزم به ھيچ عنوان تنھا شامل کار کشاورزی نميشود ،بلکه
ھمچنين }شامل{ آن کاری که توليد کنندۀ ھمۀ آن ديگر محصوالتی که لزوما ً در ميانگين
مصرف کارگران وارد ميشوند ،است .در ضمن از منظر اجتماعی يکی فقط کار الزم انجام
ميدھد ،زيرا ديگری تنھا کار اضافه انجام ميدھد و بالعکس .اين فقط تقسيم کار بين آنھاست .به
ھمين گونه است تقسيم کار بين کارگران کشاورزی و صنعتی بطور کل .کاراکتر منحصراً
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صنعتی کار از يک طرف مطابق است با کاراکتر منحصرا کشاورزی کار از طرف ديگر .اين
کار منحصراً کشاورزی به ھيچ وجه طبيعی نيست ،بلکه خود محصولی است  -حتی محصولی
بسيار مدرن که ھنوز در ھمه جا بدست نيامده  -از تکامل اجتماعی و مطابق است با مرحلۀ
معينی از توليد .ھمانگونه که بخشی از کار کشاورزی خود را در محصوالتی ماديت می بخشد
که يا فقط جنبۀ تجملی دارند و يا مواد خام صنايعند اما بھيچ وجه داخل در امر تغذيه و ابداً در
تغذيۀ توده ھا نميشوند ،ھمانگونه نيز از سوی ديگر بخشی از کار صنعتی در محصوالتی
ماديت می يابد که به مثابۀ وسايل مصرف ضروری ھم برای کارگران کشاورزی و ھم
کارگران بخش غير کشاورزی بخدمت گرفته ميشود .از منظر اجتماعی اشتباه است که اين کار
صنعتی را به عنوان کار اضافی قلمداد کرد .اين به قسمی ھمانقدر کاری است ضروری که
بخش الزم کار کشاورزی .اين ھمچنين فقط بخشی مستقل شده از کار صنعتی است که قبالً
بطور طبيعی به کار کشاورزی متصل بود ،يک متمم ضروری متقابل برای کار منحصرأ
کشاورزی که حاال از آن جدا شده است )،از ديدی کامالً مادی مثالً  ۵٠٠بافندۀ مکانيکی به
درجۀ بسيار باالتری بافتنی توليد ميکنند ،يعنی بيشتر از آنچه که برای لباس خودشان
ضروريست(.
اين نھايتا ً با مالحظۀ اشکال تجلی بھرۀ ارضی ،يعنی اجاره بھا که تحت نام بھرۀ ارضی به
مالک ارضی برای بھره وری از زمين چه برای اھداف توليدی و چه مصرفی پرداخت ميشود،
ميباشد که ميتوان مدعی شد که قيمت چيزھايی که خود بخود دارای ھيچ ارزشی نيستند ،يعنی
اينکه محصول ھيچ کاری نيستند مثل زمين ،و يا الاقل نميتوان از طريق کار آنھا را باز توليد
کرد از جمله عتيقه جات ،کارھای ھنری ھنرمندان معين و غيره ،ميتواند از ترکيبھای بسيار
اتفاقی معين گردد .برای فروش يک شیء ھيچ چيز بجز اينکه آن قابل انحصار و قابل واگذار
کردن باشد احتياج نيست.
سه اشتباه اساسی وجود دارد که که در بررسی بھرۀ ارضی بايد از آنھا اجتناب کرد و تجزيه و
تحليل را نامفھوم ميکنند.
 −١مغشوش کردن اشکال مختلفۀ بھره که مطابقند با مراحل متفاوت تکامل پروسۀ توليد
اجتماعی.
صرفنظر از اينکه بھره }ارضی{ چه شکل ويژه ای داشته باشد ،تمام انواعش در اين مشترکند
که تصاحب بھره ،آن شکل اقتصاديست که مالکيت ارضی در آن تحقق می يابد و بھرۀ ارضی از
جانب خود ،مالکيت ارضی را پيش فرض دارد ،يعنی مالکيت قطعات مشخصی از کرۀ خاکی
توسط افرادی معين ،حال چه اين مالک شخصی باشد که اجتماعی را نمايندگی ميکند مانند آنچه
که در آسيا ،مصر و غيره است ،يا اينکه اين مالکيت ارضی تنھا مالکيت اتفاقی اشخاصی معين
بر خود توليد کنندگان مستقيم باشد ،مانند آنچه در برده داری يا رعيتی بود ،يا چه اينکه مالکيت
خصوصی ناب غير توليد کنندگان بر طبيعت باشد ،منحصراً حق مالکيت بر زمين ،و يا نھايتا ً چه
اينکه رابطه ای باشد با زمين که ھمانند مورد مالکيت زمين توسط مستعمره نشينان و دھقانان
خرد -در کار منفرد و تکامل نيافتۀ اجتماعی -بنظر ميرسدکه مستقيما ً در تصاحب و توليد
محصوالت قطعۀ معينی زمين توسط توليد کنندگان مستقيم ،ضميمه شده باشد.
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اين عنصر مشترک در اشکال گوناگون بھره }ارضی{  -اينکه تحقق اقتصادی مالکيت ارضی
باشد }،تحقق اقتصادی{ يک جعل قانونی که به موجب آن افرادی متفاوت منحصراً بخشھايی از
کره زمين را بتملک خود در می آورند -ميتواند موجب شود که تفاوتھا ناديده گرفته شوند.
 −٢تمام بھرۀ ارضی ارزش اضافه است ،محصولی از کار اضافه .حتی در شکل تکامل نيافته
اش ،بھرۀ طبيعی ،مستقيما ً محصول اضافه است .و از ھمينجا اين اشتباه} حاصل ميشود{ که
ميتوان آن بھره ای}ارضی{ که مطابق شيوۀ توليد سرمايه داری است -که ھميشه اضافه ای است
قسم ارزشی از کاال که خود از ارزش اضافه )کار اضافه( تشکيل
ورای سود ،يعنی ورای آن ِ
بخصوص ارزش اضافه را تنھا با توضيح شرايط وجودی عام برای
شده است -اين جزء ويژه و
ِ
ارزش اضافه و سود بطورکلی ،توضيح داد .اين شرايط عبارتند از :توليد کنندگان مستقيم ناچارند
بيشتر از آن مدتی که برای باز توليد نيروی کار خودشان ،يعنی خودشان ،الزم است ،کار کنند.
آنھا اساسا ً می بايست کار اضافه انجام دھند .اين شرط ذھنی است .اما شرط عينی اين است که
آنھا ھمچنين ميتوانند کار اضافه انجام دھند؛ اينکه شرايط طبيعی بگونه ای است که بخشی از
زمان کار در دسترسشان برای باز توليدشان و بقای خودشان به مثابۀ توليد کننده ،کفايت ميکند؛
اينکه توليد وسايل معيشت ضروريشان تمام نيروی کارشان را مصرف نميکند .ثمربخشی طبيعت
در اينجا يک مانع ،يک نقطۀ آغاز ،يک پايه را تشکيل ميدھد .از طرف ديگر تکامل اجتماعی
نيروی مولد کارشان مانع ديگری را تشکيل ميدھد .اگر دقيقتر مورد مالحظه قرار گيرد ،از
آنجاييکه توليد وسايل معيشت اولين شرط حياتشان و ھر توليدی بطور کلی است ،پس کار
مصرف شده در اين توليد ،يعنی کار کشاورزی در وسيع ترين مفھوم اقتصاديش ،می بايست به
اندازۀ کافی ثمر بخش باشد که ھمۀ زمان کار در دسترس ،جذب توليد وسايل معيشت توليد
کنندگان مستقيم نگردد؛ بدين معنی که کار اضافۀ کشاورزی و لذا محصول اضافۀ کشاورزی
کشاورزی بخشی از جامعه -کار
امکان پذير باشد .اگر بيشتر بسط داده شود ،اينکه مجموع کار
ِ
الزم و کار اضافه -می بايست برای فراھم کردن وسايل معيشت ضروری کل جامعه کفايت کند،
يعنی ھمچنين برای کارگران غير کشاورزی .اين بدين معنی است که تقسيم کار بزرگ بين
کشاورزی و صنعت و ھمچنين بين آن زارعينی که وسايل معاش توليد ميکنند و آنھايی که مواد
خام توليد ميکنند ،ممکن باشد .ھر چند که کار توليد کنندگان مستقيم وسايل معاش برای خودشان
به کار الزم و کار اضافه تقسيم ميشود .لذا در رابطه با جامعه تنھا نمايندۀ کار الزمی است که
برای توليد وسايل معاش نياز است .در ضمن ھمين نيز برای ھر تقسيم کاری در درون کل
جامعه در تقابل با تقسيم کار در درون ھر تک کارگاه صادق است .اين کاری ست که برای توليد
کاالھايی بخصوص ،برای ارضاء نيازی ويژه در جامعه برای کااليی بخصوص ،الزم است.
ت گروھای مختلف به ارزششان فروخته ميشوند)
اگر اين تقسيم متناسب باشد ،در نتيجه محصوال ِ
در مرحله ای متکامل تر ،به قيمتھای توليديشان( ،و يا ھمچنين به قيمتشان که خود بترتيب تعديلی
است از ارزشھا و قيمتھای محصوالت ،معين شده توسط قوانين عمومی .اين در واقع قانون
ارزش است ،آنگونه که خود را معتبر ميگرداند ،نه در رابطه با تک کاال يا ميتاع بلکه در رابطه
با ھر قلمرو اجتماعی ويژۀ توليدی که از طريق تقسيم کار مستقل شده است ،بدانگونه که نه تنھا
فقط زمان کار الزم برای ھر تک کاال مصرف ميشود ،بلکه فقط حجم متناسبی از کل زمان کار
اجتماعی الزم در گروه ھای مختلف مصرف ميشود .زيرا که شرط ،ارزش مصرف باقی می
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ماند .اما وقتی که ارزش مصرف ھر تک کاال وابسته به اين است که آيا آن نيازی را ارضاء
ميکند ،لذا ارزش مصرف حجم توليد اجتماعی وابسته به آن است که آيا آن برای ھر نوع از
محصول در رابطه با نياز اجتماعی کميتأ معين شده تکافو ميکند ،و در نتيجه اينکه آيا کار در
رابطه با اين نياز اجتماعی که در قلمروھای مختلف توليدی کميتا ً تعريف شده ،بطور متناسب
تقسيم شده است ).اين نکته بايد در تقسيم سرمايه در درون قلمروھای توليدی مختلف مورد
مالحظه قرار گيرد(.
نياز اجتماعی ،يعنی ارزش مصرف در مقياسی اجتماعی ،در اينجا برای حجم کل زمان کار
اجتماعی ای که نصيب قلمروھای بخصوص توليدی مختلف ميشود ،تعيين کننده ظاھر ميشود .اما
اين فقط ھمان قانونی است که پيش از اين خود را در مورد ھر تک کاال بظھور رسانده بود،
يعنی اينکه ارزش مصرف کاال پيش شرطی برای ارزش مبادلۀ آن و در نتيجه برای ارزش آن
است .اين نکته تنھا تا زمانی برای رابطۀ بين کار الزم و کار اضافه مصداق دارد که ھيچ
اختاللی ،اين تناسب تحقق يابی ارزش کاال و لذا ھمچنين ارزش اضافۀ آن که ارزش کاال در بر
ای بيش از حدی توليد
گيرندۀ آن است ،را مختل نکرده باشد .مثالً ممکن است نسبتا ً بافت پنبه ِ
محصول پنبه ای تنھا آن زمان کاری ماديت يافته باشد که تحت
گردد ،ھر چند که در مجموع اين
ِ
شرايط داده شده برای آن ضروری بوده است .اما بطور کلی کار اجتماعی بيش از حدی در اين
شاخۀ بخصوص استفاده شده است ،يعنی اينکه قسمی از اين محصول بی استفاده است .از اين
جھت ھمۀ آن چنان بفروش ميرسد مثل اينکه بتناسب نياز توليد شده بوده است .اين محدوديت
کمی برای حجمی از زمان کار اجتماعی که بايد در قلمروھای ويژۀ توليدی مختلف مورد
استعمال قرار گيرد ،تنھا بيان تکامل يافته تری برای قانون ارزش بطور عمومی است؛ ھر چند
که زمان کار الزم در اينجا معنی ديگری بخود ميگيرد .فقط فالن مقدار از آن برای ارضاء
نيازھای اجتماعی کفايت ميکند .در اينجا محدوديت از طريق ارزش مصرف واقع ميشود.
جامعه ،تحت شرايط توليدی موجود ،ميتواند فقط اين مقدار از مجموع زمان کار خود را برای
عينی کار اضافه و ارزش اضافه
نوع منحصر محصول استفاده نمايد .اما شرايط ذھنی و
اين
ِ
ِ
بطور عموم ھيچ ربطی با شکل ويژۀ چه سود و چه بھره ندارند .اينھا شامل ارزش اضافه بطور
عام ميباشند بدون توجه به شکل خاصی که ممکن است بخود بگيرد .لذا بھرۀ ارضی را توضيح
نميدھند.
 −٣دقيقا ً در افزايش ارزش اقتصادی مالکيت ارضی ،يعنی با تکامل بھرۀ ارضی ،ميباشد که اين
ويژگی منحصر تظاھر ميکند که مبلغ آن بھيچوجه توسط عمليات دريافت کنند ه اش تعيين
نميگردد ،بلکه توسط تکامل اجتماعی کار که از عملکرد او مستقل بوده و او در آن نقشی ندارد}
تعيين ميگردد{ .در نتيجه ،آنچه که بر اساس توليد کااليی و دقيقتر بگوئيم توليد سرمايه داری ،که
در تمامی وسعت خود توليد کااليی است ،برای ھمۀ قلمروھای توليدی و تمام محصوالتشان
مشترک است ،بسادگی بعنوان ويژگی خاصی از بھرۀ ارضی) و از توليد کشاورزی بطور کلی(
ادراک ميشود.
ميزان بھرۀ ارضی) و ھمراه با آن ارزش زمين( ھمگام با تکامل اجتماعی منتج از کل کار
اجتماعی توسعه می يابد .اين از يکطرف منجر ميگردد به توسعۀ بازار و } توسعۀ{ تقاضا برای
محصوالت زمين ،و از طرف ديگر }توسعۀ{ بالفصل تقاضا برای خود زمين به عنوان شرط
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رقيب توليدی برای ھر گونه حوزۀ کسب و کار . -ھمچنين غير کشاورزی .-دقيقتر بگويم،
بھره}ارضی{ و از اينرو ارزش زمين -اگر بخواھيم تنھا از بھرۀ کشاورزی بحث کنيم -ھمگام
با بازار محصوالت کشاورزی و از اينرو با افزايش جمعيت غير کشاورز ،با احتياجاتش و
ت شيوۀ
تقاضايش قسمی برای وسايل معاش وقسمی برای مواد خام ،توسعه می يابد .اين در طبيع ِ
توليد سرمايه داريست که مدام جمعيت کشاورز را در مقايسه با جمعيت غير کشاورزکاھش دھد،
زيرا در صنعت) در ديدی محدودتر( رشد سرمايۀ ثابت در رابطه با سرمايۀ متغير با رشد مطلق
سرمايۀ متغير ،ھر چند بطور نسبی تنزل کننده ،مرتبط است ،در حاليکه در کشاورزی سرمايۀ
متغيری که برای بھره برداری از قطعه ای مشخص از زمين مقتضی است بطور مطلق کاھش
می يابد؛ يعنی اينکه آن فقط در صورتی ميتواند رشد کند که زمين جديدی به زير کشت درآورده
شود ،چيزی که خود مجدداً مستلزم رشد باز ھم بيشتر جمعيت غير کشاورز می باشد.
در واقع در اينجا موضوع بر سر خصلت ويژه ای از کشاورزی و محصوالتش نيست .درست
بر عکس ،بر اساس توليد کااليی و شکل مطلق آن ،يعنی توليد سرمايه داری ،ھمين برای ھمۀ
ديگر قلمروھای توليدی و محصوالتشان صادق است.
اين محصوالت کاالاند ،ارزش ھای مصرف ،و تنھا در آن محدوده ای دارای ارزش مبادله ای،
يعنی ارزش مبادله ای قابل تحقق و قابل تبديل به پول ،ميباشند که کاالھای ديگر تشکيل يک
معادل را برای آنھا ميدھند ،يعنی }تا آنجاييکه{ ديگر محصوالت به عنوان کاال و ارزش با آنھا
روبرو ميگردند؛ يعنی درآن محدوده ای که آنھا به مثابۀ وسايل معاش بالفصل برای خو ِد
توليدکنندگان توليد نميگردند ،بلکه به مثابۀ کاال ،به مثابۀ محصوالتی که تنھا از طريق تبديل شدن
به ارزش مبادله) پول( ،بوسيلۀ واگذاريشان }فروششان{ تبديل به ارزشھای مصرف ميگردند.
بازار برای اين کاالھا از طريق تقسيم کار اجتماعی توسعه می يابد؛ تفکيک کار مولد،
محصوالت مربوطه شان را بطور متقابل به کاال ،به معادل ھايی برای ھمديگر ،تبديل ميکند،
آنھا را وادار ميکند که متقابالً به عنوان بازار عمل کنند .اين به ھيچ وجه مختص محصوالت
کشاورزی نميباشد.
بھره} بھرۀ ارضی{ تنھا بر پايۀ توليد کااليی ،دقيقتر بگوئيم توليد سرمايه داری ،ميتواند خود را
به مثابۀ بھرۀ پولی تکامل بخشد و آن خود را به آن ميزانی متکامل ميکند که توليد کشاورزی به
توليد کااليی تبديل شده باشد؛ يعنی بھمان اندازه ای که توليد غير کشاورزی در مقابل توليد
کشاورزی خود را بطور مستقل تکامل داده باشد؛ زيرا به ھمان ميزان محصول کشاورزی کاال،
ارزش مبادله ای و ارزش ميشود .به ھمان ميزانی که توليد کااليی و لذا توليد ارزش ھمراه با
توليد سرمايه داری توسعه می يابد ،توليد ارزش اضافه و محصول اضافه نيز توسعه می يابد .اما
به ھمان ميزانی که اين آخری توسعه می يابد ،توانايی مالکيت زمين برای کسب سھم بزرگتری
از اين ارزش اضافه از طريق انحصارش بر زمين و لذا ھمچنين توانايی اش در باال بردن
ارزش بھره و قيمت خود زمين نيز توسعه پيدا ميکند .سرمايه دار ھنوز ھم يک عامل فعال در
ايجاد اين ارزش اضافه و محصول اضافه ميباشد .اما مالک زمين ،سھم باز ھم بزرگتری از
ارزش اضافه و محصول را ،بدون انجام کاری ،به خود اختصاص ميدھد .اين ويژگی خاص
موقعيت اوست ،اما نه اين واقعيت که ارزش محصوالت کشاورزی و لذا}ارزش{ زمين
رشدشان مدام به ھمان ميزانی باشد که بازارشان توسعه می يابد ،تقاضا افزايش می يابد و در

19

نتيجه آن جھان کااليی که با محصوالت کشاورزی روبروست يعنی به بيانی ديگر تودۀ
توليدکنندگان کاالھای غير کشاورزی و توليد کاالی غير کشاورزی }افزايش می يابد{ .اما از
آنجاييکه اين ،بدون انجام کاری از جانب او رخ ميدھد ،نزد او اين که حجم ارزش ،حجم ارزش
اضافه و تبديل بخشی از اين ارزش اضافه به بھرۀ ارضی وابسته است به پروسۀ توليد اجتماعی،
به تکامل توليد کااليی بطور عموم ،به مثابۀ چيزی خاص جلوه ميکند .از اينجھت ھم مثالً
داو} {Doveميخواھد بھره } ارضی{ را از اين طريق استنتاج کند .او ميگويد که
بھره}ارضی{ وابسته به حجم محصول کشاورزی نيست ،بلکه وابسته به ارزش آن است؛ در
حاليکه اين به ميزان و با آوری جمعيت غير کشاورز بستگی دارد .در ضمن اين برای ھر
محصول ديگری نيز صادق است که آن تنھا ميتواند ،به قسمی با حجم و به قسمی با گوناگونی،
در صف کاالھای ديگری که معادلی را برای آن تشکيل ميدھند به کاال تکامل يابد .اين در تشريح
عمومی ارزش پيشتر نقداً به اثبات رسيد> رجوع کنيد به چاپ ديتز جلد  ١٣ص  ٢۶-٢۵و جلد
 ٢٣ص  .<١٠٣از يک طرف قابليت مبادلۀ يک محصول بطور عموم بستگی دارد به گوناگونی
کاالھايی که خارج از آن وجود دارند .از طرف ديگر بويژه بستگی به حجمی که اين محصول
ميتواند در آن به مثابۀ کاال توليد گردد.
ناچيزی کشاورزی ،اگر بطور منفرد مالحظه گردد ،توليد
ھيچ توليدکننده ای ،صنعتی به ھمان
ِ
ارزش يا کاال نميکند .محصول او تازه در يک رابطۀ اجتماعی معين است که ارزش يا کاال
ميگردد .اوالً تا آنجايی که آن به شکل بيانی از کار اجتماعی ،يعنی زمان کارش به عنوان بخشی
از زمان کار اجتماعی بطورعموم ،پديدار ميگردد؛ ثانيا ً :اين خصيصۀ اجتماعی کارش ،به
عنوان خصيصۀ اجتماعی ای تظاھر ميکند که در محصولش ،يعنی در ويژگی پوليش و در
قابليت عموميش برای مبادله از طريق قيمت آن ،نقش بسته است.
لذا ھنگاميکه از يک سو به جای بھره}ارضی{ ارزش اضافه و يا ھنوز ھم محدودتر محصول
اضافه بطور کل توضيح داده ميشود ،در نتيجه از دگر سوی مرتکب اين اشتباه ميشوند که به
محصوالت کشاورزی خصيصه ای را منحصراً نسبت دھند که متعلق به تمام محصوالت به مثابۀ
کاال و ارزش می باشد .اين ،ھنگاميکه از تعيين عمومی ارزش به تحقق يابی يک ارزش کاالی
مشخص رجعت ميگردد ،بسيار بيشتر مبتذل ميشود .ھر کااليی تنھا ميتواند ارزشش را در
پروسۀ دوران تحقق بخشد ،و اينکه آيا و در چه محدوده ای آنرا تحقق می بخشد بستگی به شرايط
جاری بازار دارد.
پس ويژگی بھرۀ ارضی در اين نيست که محصوالت کشاورزی ،خود را به ارزش و به مثابۀ
ارزش ،توسعه ميدھند ،يعنی اينکه آنھا با ديگر کاالھا به عنوان کاال روبرو شوند .اينکه
محصوالت غير کشاورزی با آنھا به مثابۀ کاال روبرو شوند و يا اينکه آنھا به عنوان بيان خاصی
از کار اجتماعی خود را توسعه دھند .بلکه ويژگی آن است که ھمراه با شرايطی که محصوالت
کشاورزی در آن به مثابۀ ارزش) کاال(توسعه می يابند و ھمراه با شرايطی که ارزششان در آن
متحقق ميگردد ،توانايی ای نيز نزد مالکان زمين توسعه می يابد که بخش فزاينده تری از اين
ارزش ،که بدون انجام کاری از سوی آنھا آفريده شده ،را تصاحب کنند و اينکه بخش فزاينده ای
از ارزش اضافه تبديل به بھرۀ ارضی ميگردد.
info@k-en.com
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