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بھرۀ تفاضلی :مالحظات عمومی
در تحليل بھرۀ ارضی بايد از اين پيش فرض حرکت کنيم که محصوالتی که اينچنين بھره ای را
می پردازند ،يعنی محصوالتی که نزد آنھا يک بخش ازارزش اضافه و لذا بخشی از کل
قيمتشان را به بھرۀ}ارضی{ تجزيه ميکنند -برای مقصود ما کافی است که محصوالت
کشاورزی يا ھمچنين محصوالت معادن مورد مالحظه قرار گيرند – يعنی اينکه محصوالت
زراعی يا معدنی ،ھمانند تمام ديگر کاالھا به قيمت توليدشان فروخته ميشوند .يعنی اينکه قيمت
ھای فروششان برابر است با ھزينۀ اجزاء شان ) ارزش سرمايۀ ثابت و متغيير بکار برده شده(
بعالوۀ يک سود که از طريق نرخ سود عمومی معين شده است و از روی کل سرمايۀ گذاشته
شده محاسبه ميگردد ،چه بکار برده شده باشد و چه نباشد .پس ما فرض ميگيريم که قيمت
فروش متوسط اين محصوالت با قيمت توليدشان برابر است .اکنون اين سئوال پيش می آيد که
تحت چنين شرايطی چگونه ممکن است که يک بھرۀ ارضی شکل بگيرد؟ يعنی اينکه از سود
به بھرۀ ارضی تبديل گردد و لذا بخشی از قيمت کاال نصيب مالک ارضی شود؟
برای نشان دادن خصايص عمومی اين شکل از بھرۀ ارضی ،فرض ميگيريم که اکثر کارخانه
ھای يک کشور معين با نيروی ماشين بخار بکار انداخته ميشوند ،در حاليکه تعداد معدود تری
با نيروی طبيعی آبشار راه می افتند .اجازه بدھيد فرض بگيريم که قيمت توليد در آن حوزۀ
توليدی }اولی{ برای مقدار کااليی که سرمايه ای بالغ بر ١٠٠برای آن مصرف شده١١۵ ،
باشد .اين سود  ١۵درصدی نه تنھا بر حسب سرمايۀ مصرف شدۀ  ١٠٠تايی ،بلکه برحسب کل
آن سرمايه ايست که در توليد اين ارزش کااليی بکار برده شده است .اين قيمت توليد ھمانطور
که قبالً ھم ثابت شد ،از روی قيمت ھزينۀ انفرادی برای ھر توليد کنندۀ صنعتی } سرمايه دار{
تعيين نميگردد ،بلکه از روی آن قيمت ھزينه ای که آن کاال بطور ميانگين تحت شرايط ميانگين
سرمايه در ھمۀ قلمروی توليدی خرج برداشته است ،ميباشد .اين در واقع قيمت توليد برای بازار
ميباشد؛ قيمت متوسط برای بازار در تمايز با نوسانات آن .اين اصوأل به شکل قيمت برای بازار
ت تنظيم کنندۀ بازار يا قيمت توليدی برای بازار ميباشد که طبيعت
و گذشته از آن به شکل قيم ِ
ارزش کاالھا ظاھر ميشود -اينکه آن ،نه توسط زمان کاری که برای يک توليد کنندۀ منفرد الزم
است تا کميت معينی کاال يا يک تک کاال را توليد کند ،بلکه توسط زمان کار اجتماعا ً الزم،

}يعنی{ توسط زمان کاری که الزم است تا تحت شرايط توليد اجتماعی ميانگين معينی بتوان کل
مقدار انواع کاالھای اجتماعا ً ضروری ای که در بازار موجودند را بوجود آورد ،تعيين ميگردد.
از آنجاييکه نسبتھای عددی معين در اينجا بی اھميتند ،لذا ما عالوه بر اين فرض ميگيريم که
قيمت ھزينۀ کارخانه ھايی که با نيروی آب کار ميکنند ،بجای  ١٠٠بالغ بر  ٩٠ميشود .از
توليدی تنظيم کنندۀ بازار برای اين مقدار از کاالھا =  ١١۵با يک سود ١۵
ت
آنجاييکه قيم ِ
ِ
درصدی است ،لذا کارخانه دارانی که ماشينھايشان را با نيروی آب بکار می اندازند نيز به
ت بازار را تنظيم ميکند .در نتيجه
ت ميانگينی که قيم ِ
 ١١۵خواھند فروخت ،يعنی به آن قيم ِ
سودشان بجای  ١۵به  ٢۵بالغ خواھد شد؛ قيمت توليدی تنظيم کننده اجازۀ يک سود اضافۀ ١٠
درصدی را به آنھا ميدھد ،نه بدليل اينکه آنھا کاالھايشان را باالی قيمت توليدی ،بلکه بدليل
اينکه آنھا را به قيمت توليديشان ميفروشند ،زيرا کاالھايشان يا سرمايه شان تحت شرايط استثنائأ
بسيار مناسبی توليد شده و عمل ميکنند ،شرايطی که در مافوق شرايط ميانگينی که در اين قلمرو
حکمفرمايند ،قرار دارد.
دو چيز خود را بالفاصله نمايان ميکنند:
اوالً :سود اضافۀ توليدکنندگانی که آبشار طبيعی را به عنوان نيروی محرکه استفاده ميکنند ،در
آغاز ،ھمانند ھر سود اضافۀ ديگری عمل ميکند) و ما اين مقوله را قبالً در مبحث قيمت توليد
تشريح کرديم( چيزی که نتيجه ای اتفاقی از معامالت پروسۀ گردش ،يعنی از نوسانات اتفاقی
در قيمت بازار نميباشد ،لذا اين سود اضافه ھمچنين برابر است با تفاضل بين قيمت توليدی
اجتماعی عمومی که بازار را برای تمام
ت تولي ِد
توليدکنندگان
منفرد برای اين
دارای امتياز و قيم ِ
ِ
ِ
ِ
عمومی کاالھا
ت تولي ِد
اين قلمروی توليدی تنظيم ميکند .اين تفاضل برابر است با مازاد قيم ِ
ِ
فوق قيمت توليدی منفرد آنھا .آن دو حدود تنظيم کنندۀ اين مازاد ،از يک سو قيمت ھزينۀ
ما ِ
انفرادی و لذا قيمت توليدی انفرادی و از سوی ديگر قيمت توليدی عمومی ميباشند .ارزش
ت کار کمتری
کل کمي ِ
کاالھای توليدشده با نيروی آب نازلتر است ،زيرا که برای توليدشان ِ
احتياج است ،يعنی کار کمتری که در شکل ماديت يافته اش تشکيل بخشی از سرمايۀ ثابت را
آوری انفرادی آن بزرگتر از آنی است که
ميدھد .کار استعمال شده در اينجا ،مولدتر است .بار
ِ
آور بزرگتر آن ،خود را بدين
در اکثر ديگر کارخانه ھای ھمنوع استعمال ميگردد .نيروی بار ِ
گونه می نماياند که برای توليد حجم مشابه ای از کاال ،احتياج به کميت کمتری سرمايۀ ثابت
دارد ،کميت کمتری از کار ماديت يافته در مقايسه با ديگران؛ عالوه بر اين کميت کمتری از
کار
دی
کار زنده ،زيرا که چرخ آبی احتياجی به گرم کردن ندارد .اين بار
آوری انفرا ِ
ِ
بزرگتر ِ
ِ
بکار گرفته شده ،ارزش را ،در ضمن ھمچنين قيمت ھزينه و در نتيجه قيمت توليد کاال را ،پائين
می آورد .اين برای سرمايه دار صنعتی اينگونه جلوه ميکند که قيمت ھزينۀ کاال برای او کمتر
است .او می بايست برای کار ماديت يافتۀ کمتری و ھمچنين دستمزدی کمتر برای مقدار کمتری
نيروی کار زندۀ مصرف شده ،پرداخت نمايد .از آنجاييکه قيمت ھزينۀ کاالھای او پائين تر
است ،لذا قيمت توليد انفرادی او نيز کمتر ميباشد.
قيمت ھزينه برای او  ٩٠بجای  ١٠٠است .در نتيجه قيمت توليد انفرادی برای او ميبايست
 ١٠٣٫۵بجای  ١١۵باشد ) .( ١٠٠/ ١١۵= ٩٠/ ١٠٣٫۵تفاضل بين قيمت توليد انفرادی برای

او و }قيمت توليد{ عمومی ،توسط تفاضل بين قيمت ھزينۀ انفرادی برای او و }قيمت ھزينۀ{
عمومی معين ميگردد .اين ،يکی از آن اندازه ھايی است ،که محدودۀ سود اضافۀ او را تشکيل
ميدھد .ديگری اندازۀ قيمت توليد عمومی است ،که نرخ سود عمومی درآن ،به عنوان يکی از
فاکتورھای تنظيم کننده ،شرکت ميکند .اگر ذغال سنگ ارزانتر بشود ،در نتيجه تفاضل بين
قيمت ھزينۀ انفرادی برای او و } قيمت ھزينۀ{ عمومی و از آنجا سود اضافۀ او تقليل خواھد
يافت .اگر او ناچار گردد که کاالھايش را به ارزش انفراديشان و يا به قيمت توليدی تعيين شده
توسط ارزش انفراديشان بفروشد ،لذا تفاضل ناپديد ميگردد .اين از طرفی نتيجۀ آن است که
کاالھا به قيمت عمومی بازارشان ،يعنی به آن قيمتی که رقابت تمام قيمتھا را به آن يکسان
ميکند ،فروخته ميشوند و از طرفی ديگر نتيجۀ آن است ،که بارآور شدن انفرادی کاری ،که او
به جريان انداخته است ،نه به نفع کارگران ،بلکه ھمانند نيروی با آور ھمۀ کارھا ،بنفع استعمال
کنندۀ آن تمام ميشود ،يعنی اينکه به شکل نيروی بارآور سرمايه جلوه ميکند.
از آنجاييکه يکی از محدوديتھای اين سود اضافه ،اندازۀ قيمت توليد عمومی ميباشد ،که يکی از
فاکتورھايش اندازۀ نرخ سود عمومی است ،لذا اين سود اضافه تنھا ميتواند از تفاضل بين قيمت
توليد عمومی و انفرادی ،و در نتيجه ھمچنين از تفاضل بين نرخ سود عمومی و انفرادی،
حاصل گردد .ھر مازادی عالوه بر اين تفاضل ،مشروط است به اينکه ،محصوالت به باالی و
نه به ھمان قيمت توليد تنظيم شده توسط بازار ،فروخته شوند.
دوما ً :تا اينجا ،سود اضافۀ کارخانه داری که آبشار طبيعی را بجای بخار به عنوان نيروی
محرکه استفاده ميکند ،به ھيچ عنوان خود را از ھر سود اضافۀ ديگری مجزا نميکند .ھر سود
اضافۀ معمولی يی ،يعنی سود اضافه ای که حاصل معامالت اتفاقی يا نوسانات قيمت ھای بازار
نباشد ،توسط تفاضل بين قيمت توليد انفرادی برای کاالھای حاصل از اين سرمايۀ بخصوص و
بازار کاالھای ايجاد شده توسط سرمايه در اين قلمروی توليد
ت
قيمت توليد عمومی -که قيم ِ
ِ
بازار کاالھايی که با کل سرمايۀ سرمايه گذاری شده در اين قلمروی توليدی
ت
بطور عموم يا قيم ِ
ِ
توليد شده اند ،ميباشد -تعيين ميگردد.
اما حاال به اختالف ميرسيم.
اين کارخانه دار مورد اشاره ،سود اضافۀ خود را ،يعنی مازادی را که قيمت توليد تنظيم شده
توسط نرخ عمومی سود به شخص او اھدا ميکند ،مرھون کدامين شرايط است؟
در درجۀ اول يک نيروی طبيعی ،نيروی محرکۀ آبشار ،که بطور طبيعی موجود است و مانند
ذغال سنگ که آب را به بخار تبديل ميکند ،محصولی از کار نيست که ارزشی داشته باشد و بايد
با معادلی پرداخت گردد ،يعنی ھزينه داشته باشد .آن } آبشار{ عامل توليد يی طبيعی است که
در ايجادش کار استعمال نشده است.
اما اين ھمۀ موضوع نيست .کارخانه داری که با ماشين بخار کار ميکند نيز نيروھای طبيعی را
که برايش خرجی نداشته اند و کار را برايش مولد تر ميکنند ،بکار می برد؛ و تا آنجا ييکه آنھا
} نيروھای طبيعی{ از اين طريق ،توليد وسايل معيشت را که برای کارگران ضروريست
ارزان تر ميکنند ،ارزش اضافه را و در نتيجه سود را افزايش می دھند؛ لذا اين نيروھا ،ھمانند
اجتماعی کار ،که از دل ھمکاری ،تقسيم کار و غيره بر ميخيزد ،به انحصار
طبيعی
نيروی
ِ
ِ
ِ

سرمايه درمی آيند .کارخانه دار برای ذغال سنگ پرداخت ميکند ،اما نه برای خاصيت آب در
آوری
تغيير حالت آن به بخار و نه برای خاصيت انبساط بخار و غيره .اين به انحصار در
ِ
افزايش
وری{
کار منتج از آنھا ،برای ھمۀ سرمايه
ِ
نيروی طبيعی ،يعنی }به انحصار درآ ِ
ِ
نيروی ِ
ھايی که با ماشين بخار کار ميکنند ،مشترک است .اين ميتواند آن بخش از محصول کار ،که
ارزش اضافه را نمايندگی ميکند ،در مقابل آن بخشی که به کار مزد تبديل ميشود ،را افزايش
دھد .تا آنجاييکه اين عمل را انجام ميدھد ،نرخ سود عمومی را افزايش ميدھد ،اما ھيچ سود
اضافه ای ،که دقيقا ً تشکيل شده است از مازاد سود انفرادی در مقابل سود ميانگين ،را بوجود
نمی آورد .لذا اينکه استعمال يک نيروی طبيعی ،آبشار ،در اينجا سود اضافه می آفريند ،نميتواند
تنھا از اين حقيقت سر چشمه بگيرد که افزايش نيروی مول ِد کار در اينجا بدليل استعمال يک
نيروی طبيعی ميباشد .بايد شرايط تعديل کنندۀ ديگری دخيل باشند.
بر عکس .بکار گيری منحصر نيروھای طبيعی در صنعت ميتواند بر اندازۀ نرخ سود عمومی
تأثير گذار باشد ،زيرا بر حجم کاری که برای توليد وسايل معيشت ضروريست ،تأثير ميگذارد.
حال آنکه آن ،بخودی خود ،ھيچ انحرافی را از نرخ سود عمومی ايجاد نميکند و در اينجا
موضوع درست برسر ھمين است .در ضمن :آن مازاد سودی ،که سرمايه ای منفرد در محدودۀ
يک قلمروی توليدی مشخص ،متحقق ميکند -زيرا انحرافات در نرخھای سود بين قلمروھای
توليدی مجزا مدام در جھت نرخ سود متوسط ھموارميگردند -صرف نظر از انحرافات اتفاقی،
از يک کاھش ھزينه سر چشمه ميگيرد ،يعنی از } کاھش{ در ھزينه ھای توليد ،که يا از اين
بابت است که سرمايه ای بزرگتر از مقدار متوسط بکار برده شده و از اين طريق ھزينه ھای
عمومی افزايش بارآوری کار) ھمکاری،
حقيقی توليد کاھش داده ميشوند ،در حاليکه علل
غير
ِ
ِ
تقسيم کار و غيره( ميتوانند به ميزان وسيع تری و با شدت بيشتری عمل کنند زيرا که ميدان
فعاليتشان وسيع تر شده است؛ يا ھم از اين بابت که صرفنظر از مقدار سرمايۀ بکار گرفته شده،
روشھای کاری بھتر ،اختراعات جديد ،ماشينھای پيشرفته ،مصنوعات شيميايی محرمانه و
غيره ،بطور خالصه ابزار توليد و روشھای توليدی بھبود يافته ،که باالتر از سطح ميانگين قرار
دارند ،بکار برده ميشود .در اينجا کاھش قيمت ھزينه و به پيامد آن مازاد سود ،از آن نوع و
نحوه ای که سرمايۀ بکار گرفته شده سرمايه گذاری ميشود ،سرچشمه ميگيرد .آنھا يا از اين
سرچشمه ميگيرند که آن } سرمايه{ در مقاديری فوق العاده در يک دست متمرکز شده است-
اوضاعی که ،به محضی که حجمھای مساوی ای از سرمايه بطور ميانگين بکار گرفته شود،
روش مول ِد ويژه ای بکار گرفته شود-
ملغی ميگردد -يا اينکه يک سرمايه با حجمی معين به
ِ
توليدی ويژه عمومی شود و يا توسط روشی بازھم
روش
اوضاعی که ،به محض اينکه آن
ِ
ِ
پيشرفته تر جايگزين شود ،ملغی ميگردد.-
لذا علت مازاد سود در اينجا از خو ِد سرمايه نشأت ميگيرد) که کاری که توسط آن بحرکت در
بزرگی سرمايه ای که بکار گرفته ميشود
می آيد را نيز شامل ميگردد( حال چه بدليل تفاوت
ِ
باشد و چه بدليل بکارگيری ھر چه مؤثرتر آن؛ و در حقيقت ھيچ دليلی ،برای اينکه تمام سرمايۀ
موجود در يک قلمروی توليدی نتواند به يک شيوه سرمايه گذاری شود ،وجود ندارد .بر عکس،
ت بين سرمايه ھا تمايل به اين دارد که اين تفاوتھا را ھر چه بيشتر و بيشتر ھموار کند؛
رقاب ِ
تعيين ارزش از طريق زمان کار اجتماعا ً الزم ،خود را از طريق ارزان سازی کاالھا و اجبار

برای توليد کاالھا تحت شرايط مناسب يکسان ،به ثبوت ميرساند .اما قضيه ،برای مازاد سود
کارخانه داری که از آبشار استفاده ميکند ،فرق دارد .نيروی مولد افزايش يافتۀ کار ،که توسط او
استعمال می شود ،نه از خود سرمايه و کار و نه از بکارگيری منحصر يک نيروی طبيعی
متفاوت از سرمايه و کار ،ولی ادغام شده در سرمايه ،نشأت نميگيرد .آن از بارآوری طبيعی
بزرگتر کار ،که به بکارگيری نيروی طبيعی گره خورده است ،سرچشمه ميگيرد ،اما نه آن
نيروی طبيعی ای که در دسترس تمام سرمايه در قلمروی توليدی يکسان قرار داشته باشد،
آنگونه که بطور مثال انبساط بخار است؛ آنيکه استعمالش به محض اينکه کالً سرمايه ای در اين
قلمرو سرمايه گذاری شود ،به نظر نمی آيد .بلکه يک نيروی طبيعی قابل انحصار ھمچون
آبشار که تنھا در دسترس کسانی ميباشد که قطعه ھای بخصوصی از زمين و از آن طريق
مزايای ھمراه آنھا را در اختيار دارند .اين به ھيچ وجه در قدرت سرمايه نيست که اين شرايط
طبيعی برای بارآوری بيشتر کار را ،آنگونه که ھر سرمايه ای ميتواند آب را به بخار تبديل کند،
ايجاد نمايد .اين تنھا بطور منطقه ای در طبيعت يافت ميشود و آنجاييکه که موجود نيست
نميتوان آنرا از طريق گذاشتن سرمايه ای معين ايجاد کرد .آن به محصوالتی که از طريق کار
ايجاد ميشوند مانند ماشينھا و ذغال و غيره بستگی ندارد ،بلکه مرتبط است به شرايط طبيعی
معين در مناطق معينی از زمين .آن بخش از کارخانه دارانی که آبشارھا را در اختيار دارند ،آن
بخش ديگر را که آنھا را در دسترس ندارند ،از استفاده از اين نيروی طبيعی محروم ميکنند،
زيرا که زمين و خصوصا ً زمين مجھز به نيروی آب محدود است .اين مانع از اين نمی شود که
حجم نيروی آب بکار گرفته شده در صنعت افزايش پيدا کند ،ھر چند تعداد آبشارھای طبيعی در
يک کشور محدود است .آبشار را ميتوان برای استفادۀ تمام و کمال از نيروی محرکه اش بطور
مصنوعی مھار کرد؛ اگر اين }آبشار{ موجود باشد ،چرخ آبی را ميتوان بھبود داد ،طوريکه
بتواند نيروی آب ھر چه بيشتری را بکار بگيرد .آنجاييکه چرخھای معمولی برای تأمين آب
مناسب نيستند ،ميتوان از توربينھا و غيره استفاده کرد .در اختيار داشتن اين نيروی طبيعی در
آوری باالی سرمايۀ
دستھای صاحبش تشکيل يک انحصار را ميدھد} ،يعنی{ شرطی برای بار
ِ
٣٣
گذاشته شده ،چيزی که نميتواند از طريق خود پروسۀ توليد سرمايه ايجاد گردد  .اين نيروی
طبيعی ،که ميتواند اينگونه به انحصار درآورده شود ،ھميشه به زمين وابسته است .اينچنين
نيروی طبيعی ای متعلق به شرايط عمومی قلمروی توليدی مورد نظر و به آن شرايطی از آن،
که به طور عموم ميتوانند ايجاد گردند ،نميباشد.
اگر حاال آبشارھا و زمينی که به آن متعلق اند را در دستھای افرادی در نظر بگيريم که صاحبان
اين قطعات از کره خاکی اند ،يعنی مالکان زمين ،لذا اينھا سرمايه گذاری در آبشار و استفادۀ
سرمايه از آن را منع ميکنند .آنھا ميتوانند استفاده از آن را مجاز يا منع کنند .اما سرمايه نميتواند
از درون خود ،آبشار ايجاد کند .لذا آن سود مازادی که از اين استفاده از آبشارھا سرچشمه
ميگيرد ،از خود سرمايه بيرون نمی آيد ،بلکه از استفادۀ سرمايه از يک نيروی طبيعی که
ميتواند به انحصار در آيد و انحصار ھم شده است}نشأت ميگيرد{ .تحت چنين شرايطی سود
اضافه به بھرۀ ارضی مبدل ميگردد ،يعنی اينکه به صاحب آبشار تعلق ميگيرد .اگر صاحب
٣

٣

– در مورد سود مضاعف رجوع کنيد به « تحقيق»} ){inquiryعليه مالتوس(

کارخانه به مالک آبشار ساالنه  £ ١٠پرداخت کند ،در نتيجه مبلغ سودش  £١۵خواھد بود١۵ .
درصد از  £١٠٠که مبلغ ھزينه ھای توليدی اش ميباشد؛ و او در موقعيتی درست برابر با ،يا
شايد بھتر از ،ديگر سرمايه دارانی که در ھمان قلمرو توليدی و با بخار کار ميکنند ،ميباشد .اگر
سرمايه دار ،خود مالک آبشار می بود ،ھيچ تفاوتی در موضوع نميکرد .او مثل قبالً  £١٠سود
اضافه بدست می آورد ،نه به مثابۀ سرمايه دار ،بلکه بعنوان مالک آبشار؛ و دقيقا ً به ھمين علت
که اين مازاد ،از اين قرار ،نه از سرمايه اش بلکه از اختيارش روی يک نيروی طبيعی ،که از
سرمايه اش مجزا و قابل انحصار و نيز در وسعتش محدود است ،سرچشمه ميگيرد ،ميباشد که
آن به بھرۀ ارضی مبدل ميگردد.
اوالً :روشن ست که اين بھره ھميشه يک بھرۀ تفاضلی است ،زيرا به مثابۀ يک عامل تعيين
کننده وارد قيمت توليد عمومی کاال نميگردد ،بلکه آن را مشروط ميکند .آن}بھرۀ تفاضلی{
ھميشه از تفاضل بين قيمت توليد انفرادی برای سرمايه ای منفرد ،که نيروی طبيعی انحصار
شده را در تصاحب دارد ،و قيمت توليد عمومی برای سرمايه ای که بطور کلی در قلمروی
توليدی مورد نظر گذاشته شده است ،سر چشمه ميگيرد.
دوما ً :اين بھرۀ ارضی از افزايش مطلق بارآوری سرمايۀ گذاشته شده و لذا ھمچنين از کار
تصاحب شده توسط آن ،که فقط ميتوانند ارزش کاال را کاھش دھند ،منشأ نمگيرد ،بلکه از
آوری نسبتأ بزرگتر سرمايه ھای انفرادی معين ،گذاشته شده در يک قلمروی توليدی ،در
بار
ِ
مقايسه با سرمايه گذاريھايی که از اين شرايط مناسب ،طبيعی و منحصر بفرد برای بارآوری
محروم اند ،سرچشمه ميگيرد .مثالَ اگر بکار گيری بخار مزيتھايی ببار می آورد که در بکار
گيری آبشار وجود نداشت و از جبران ھزينه ھا فراتر ميرفت ،ھرچند که ذغال ارزش دارد و
نيروی آب ندارد ،لذا ديگر نيروی آب بکار برده نمی شد و نميتوانست ھيچ سود اضافه ای و در
نتيجه ھيچ بھرۀ ارضی ای بيآفريند.
سوما ً :نيروی طبيعی منشأ سود اضافه نيست ،بلکه فقط پايه ای است طبيعی برای آن ،زيرا اين
پايۀ طبيعی ،افزايش منحصربفرد بارآوری کار را امکانپذير ميکند .به ھمين نحو ھم ارزش
مصرف کالً حامل ارزش مبادله است اما نه علت آن .اگر ھمان ارزش مصرف ميتوانست بدون
کار بدست آيد ،لذا ھيچ ارزش مبادله ايی نميداشت ،اما ھمانند گذشته سودمندی طبيعی خود را
حفظ ميکرد .از سوی ديگر يک شئ ،بدون داشتن ارزش مصرف ،يعنی بدون اينکه حامل
طبيعی کار باشد ،ھيچ ارزش مبادله ای نخواھد داشت .اگر ارزشھای متفاوت به قيمتھای توليدی
عمومی تنظيم کنندۀ بازار ھموار نمی
ت تولي ِد
و قيمت ھای توليدی منفرد متفاوت به يک قيم ِ
ِ
شدند ،آنوقت فقط يک افزايش بارآوری کار ،از طريق بکارگيری آبشار ،تنھا ميتوانست قيمت
کاالھای توليد شده با آبشار را کاھش دھد ،بدون اينکه محتوای بخش سودی اين کاالھا را
افزايش دھد ،درست ھمانگونه که از سوی ديگر اين افزايش بارآوری کار کالَ به ارزش اضافه
تبديل نخواھد شد ،اگر سرمايه ،بارآوری طبيعی و اجتماعی کار بکارگرفته شده توسط خود را
به نفع خود ،تصاحب نميکرد.

چھارما ً :مالکيت ارضی روی آبشار ،بخودی خود ھيچ ارتباطی با آفرينش اين بخش از ارزش
اضافه )سود( و از اين قرار کالً قيمت کااليی که به کمک آبشار توليد ميگردد ،ندارد و اين سود
اضافه ،اگر ھيچ مالکيت ارضی ای در کار نبود ،ھم وجود ميداشت ،مثالً اگر آن ملک که آبشار
در آن قرار دارد ،توسط کارخانه دار به مثابۀ ملک فاقد مالک ،مورد استفاده قرار ميگرفت.
مالکيت ارضی در حقيقت آن بخش ارزشی ،که به سود اضافه تبديل ميشود ،را نمی آفريند ،بلکه
فقط اين را برای مالک ارضی ،يعنی صاحب آبشار ،مقدور ميکند که اين سود اضافه را از
جيب کارخانه دار به جيب خود بکشاند .اين علتی نيست برا آفرينش اين سود اضافه ،بلکه علتی
است برای تبديل آن به شکل بھرۀ ارضی و لذا علتی است برای تصاحب اين بخش از سود يا
قيمت کاال توسط مالک زمين يا آبشار.
پنجما ً :روشن است که قيمت آبشار ،يعنی قيمتی که مالک ارضی در صورت فروش آن به
شخص سوم يا خود کارخانه دار ،بدست خواھد آورد ،در وھلۀ نخست در قيمت توليدی کاال
داخل نميشود ،ھر چند که در قيمت ھزينۀ انفرادی کارخانه دار وارد ميشود؛ زيرا در اينجا بھره
از قيمت توليدی کاالھای از ھمان نوع ،توليد شده توسط ماشينھای بخار ،که مستقل از آبشار
تنظيم ميگردند ، ،سرچشمه ميگيرد .در ضمن اين قيمت آبشار کالً بيانی است غير منطقی ،که
در لوای آن ،روابط اقتصادی واقعی پنھان شده است .آبشار ھمانند زمين بطور کلی و ھمانند
تمام نيروھای طبيعی ،ھيچ ارزشی ندارد ،زيرا ھيچ کاری را که در آن ماديت يافته باشد
نمايندگی نميکند و لذا ھيچ قيمتی را ،که معموالً چيزی نيست بجز ارزش بيان شده در پول ،نيز
نمايندگی نميکند .جاييکه ارزشی موجود نباشد ،ھيچ چيز که بتواند به پول بيان گردد ھم وجود
نخواھد داشت .اين قيمت چيزی نيست بجزبھرۀ به سرمايه تبديل شده .مالکيت ارضی مالک را
قادر ميسازد که به تفاضل بين سود انفرادی و سود ميانگين دست يابد؛ اين سود که اينگونه
بدست می آيد و ساالنه تجديد ميشود ،ميتواند به سرمايه تبديل گردد و لذا به مثابۀ قيمت خود
نيروی طبيعی تظاھر کند .اگر سود اضافه ای ،که بکارگيری آبشار به کارخانه دار ميرساند،
ساالنه  £١٠باشد و بھرۀ ميانگين  ۵درصد باشد ،در نتيجه اين  ،£١٠بھرۀ ساالنۀ يک سرمايۀ
شدن ساالنه  ،£١٠که آبشار مالک خود را
 £ ٢٠٠را نمايندگی ميکند؛ و اين به سرمايه تبديل
ِ
ای خود آبشار
قادر ميسازد که از کارخانه دار تصاحب کند ،بدين قرار به عنوان ارزش سرمايه ِ
تظاھر ميکند .اينکه اين } آبشار{ خود ھيچ ارزشی ندارد ،بلکه قيمتش تنھا بازتابی است از سود
اضافۀ کسب شده ،بگونۀ کاپيتاليستی محاسبه شده ،بالفاصله از اين واقعيت آشکار ميگردد که
قيمت £ ٢٠٠تنھا حاصلی است ،بدست آمده از ضرب سود اضافۀ  £ ١٠در  ٢٠سال ،حال آنکه
ھمان آبشار تحت شرايطی مشابه ،مالک خود را قادر به تصاحب ساليانۀ اين  £١٠در مدتی
نامعين ــ  x،١٠٠،٣٠سال ــ ميگرداند  ،و حال آنکه از سويی ديگر اگر يک شيوۀ توليد جديد که
بر پايۀ آبشار نباشد ،قيمت ھزينۀ کاالھای توليد شده توسط ماشينھای بخار را از  ١٠٠به ٩٠
کاھش دھد ،لذا سود اضافه و به پی آمد آن بھره و از آنجا قيمت آبشار ناپديد خواھد شد.
حال که ما بدين صورت مفاھيم عمومی بھرۀ تفاضلی را مشخص کرديم ،به سراغ مالحظۀ آن
در کشاورزی واقعی خواھيم رفت .ھر آنچه در مورد اين گفته ميشود ،در مورد معادن نيز
بطور عمومی ،صادق ميباشد info@k-en.com http://www.k-en.com.
کمونيستھای انقالبی

