بمناسبت در گذشت مارکس در  ١۴مارس  ١٨٨٣در لندن

فصل ٤٤
بھرۀ تفاضلی ھمچنين روی بدترين زمين کاشته شده
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اجازه بدھيد اکنون فرض بگيريم که تقاضا برای غله باال رفته و عرضه تنھا ميتواند از
طريق سرمايه گذاريھای متوالی با بارآوری نازل در زمينھايی که بھرۀ ارضی آورند ،يا به
کمک سرمايه گذاريھايی افزوده ھمچنين با بارآوری نازل در زمين  Aو يا از طريق سرمايه
گذاری در زمينھای جديدی که کيفيتشان بدتر از  Aاست ،ارضاء گردد.
زمين  Bرا به عنوان نمايندۀ زمينھای بھرۀ ارضی آور فرض بگيريم.
ملزومۀ سرمايه گذاری افزوده اين است که قيمت بازار ،برای امکان پذير کردن محصول
اضافه ای  ١چارکی ) اين ميتوانست  ١ميليون چارک ذکر گردد ھمانگونه که يک جريب
ميتوانست  ١ميليون جريب ذکر شود( در زمين  ،Bبه باالی قيمت توليد}منظور از قيمت
توليد در ھمۀ ترجمه ھزينۀ توليد ميباشد{ تنظيم کنندۀ تاکنونی  £٣برای ھر چارک صعود
کند .در زمينھای  D ،Cو غيره ،يعنی زمينھای با باالترين بھرۀ ارضی ،نيز ميتواند محصول
اضافه ايجاد گردد ،البته فقط با بارآوری اضافۀ نزولی؛ اما آن يک چارک از  Bبرای
جوابگويی به تقاضا ،ضروری پيشفرض گرفته شده است .اگر اين يک چارک بتواند در
زمين  Bاز طريق سرمايۀ اضافه ،بجای ھمان مقدار سرمايۀ اضافه در  ،Aارزانتر توليد
گردد يا اينکه از طريق تنزل به زمين  ،A-١که مثالً تنھا ميتواند ھر چارک را به  £٤توليد
کند در حاليکه سرمايۀ اضافه در  Aبه چارکی  3 3 4ميکند ،لذا سرمايۀ اضافه در  Bقيمت
بازار را تنظيم خواھد کرد.
 Aتا کنون  ١چارک را به  £٣توليد کرده است B .نيز تا بحال در مجموع  ٣/۵چارک را
به قيمت توليد انفرادی در کل  £۶توليد کرده است .اگر در  Bاکنون برای توليد يک چارک
بيشتر £٤ ،ھزينۀ توليد ) بضميمۀ سود( لزوم پيدا کند ،در حاليکه در  Aھمان يک چارک
بتواند با  £ 3 3 4توليد گردد ،در نتيجه طبيعتأ در  Aو نه در  Bتوليد خواھد شد .فرض بگيريم
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اضافی  £٣/۵توليد گردد .در اين مورد  £٣ ١/٢قيمت تنظيم
که آن ميتواند در  Bبا ھزينۀ توليد
ِ
کننده برای کل محصول خواھد شد .اکنون  Bمحصول خود را که ۴/۵چارک است به ٣/٤
£١۵خواھد فروخت .از اين مبلغ می بايست ھزينه ھای توليد برای اولين ٣/۵چارک بالغ بر
 £۶و برای آخرين چارک به  ،£٣/۵در کل  £٩/۵کسر گردد .سود اضافه برای بھرۀ ارضی
باقی مانده = £۶ ١/٤بجای قبالً فقط  £۴/۵خواھد بود.
در اين حالت يک جريب از  Aنيز بھرۀ ارضی ای بالغ بر £٠/۵خواھد داد؛ البته اين نه
بدترين زمين  Aبلکه تنھا زمين کمی بھتر يعنی  Bخواھد بود که قيمت توليد را روی £٣/۵
تنظيم خواھد کرد .البته در اينجا اينچنين پيشفرض گرفته ميشود که ھيچ زمين جديدی با
کيفيت  Aو با ھمان موقعيت مناسب که تا کنون کاشت شده ،در دسترس نمی باشد ،و اينکه يا
سرمايه گذاريی جديد در زمين از پيش کشت شدۀ  Aبا ھزينۀ توليدی باالتر الزم است يا اينکه
زمين ھنوز بدتر  A-١بايد بکار گرفته شود .به مجرد اينکه بھرۀ تفاضلی  IIاز طريق
سرمايه گذاری پياپی به جريان بيافتد ،حدود قيمت توليد افزايش يابنده ميتواند از طريق زمين
مرغوبتر تنظيم گردد ،و بد ترين زمين که پايۀ بھرۀ تفاضلی  Iرا تشکيل ميدھد ميتواند
ھمچنين بھرۀ ارضی ببارآورد .از اين طريق ھمۀ نواحی زير کشت ميتوانند ،منحصراً
ھمچون پيامدی از بھرۀ تفاضلی ،بھرۀ ارضی ببار آورند .در نتيجه ما اين دو ترتيب زيرين
را داريم که در آنجا منظور ما از ھزينه ھای توليد حاصل جمع سرمايۀ گذاشته شده با ٢٠
درصد سود ميباشد ،يعنی برای ھر  £٢ ١/٢سرمايه £ ٠/۵ ،در کل .£٣
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وضعيت ،قبل از سرمايه گذاری جديد  ٣/۵پونداسترلينگی در  Bکه فقط  ١چارک باز دھی
دارد ،اينگونه است .بعد از اين سرمايه گذاری اوضاع بدينقرار خواھد بود:
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] اين بازھم کامالً درست محاسبه نشده است .برای اجاره دار زمين  Bآن۴/۵چارک اوالً
ھزينۀ توليد  £٩/۵و دوما ً بھرۀ ارضی  £۴/۵خرج دارد ،در مجموع £١٤؛ ميانگين برای
ھر چارک =  .£ 3 19اين قيمت ميانگين برای کل محصولش ،قيمت بازار تنظيم کننده
خواھدشد .لذا بھرۀ ارضی  Aبالغ بر  £ 19بجای  £١/٢خواھد بود و برای  Bھمچون گذشته
۴/۵ :£۴/۵چارک ،چارکی  ،£١٤ = £ 3 19منھای  £٩/۵ھزينۀ توليد ،باقی ميماند £ ۴/۵
برای سود اضافه .ديده ميشود که عالرغم اينکه اعداد بايد تغيير کنند ،مثال نشان ميدھد که
چگونه زمينی بھتر که بھرۀ ارضی ميدھد ،به کمک بھرۀ تفاضلی  IIميتواند قيمت را تنظيم
کرده و لذا ھمۀ زمينھا ،حتی آنھا که تا بحال فاقد بھرۀ ارضی بوده اند را به زمينھای بھرۀ
ارضی آور تبديل کند – ف انگلس[
بھرۀ ارضی به غله بايد ،به مجردی که قيمت توليد تنظيم کننده برای غله افزايش يابد يعنی
زمانيکه قيمت يک چارک غله از زمين تنظيم کننده يا از سرمايه گذاری تنظيم کننده در يکی
از انواع زمين ترقی کند ،افزايش يابد .اين درست مشابه اين است که اگر ھمۀ انواع زمين
حاصلخيزی کمتری ميداشتند و ھمۀ آنھا با کمک  £٢/۵سرمايه گذاری جديد تنھا  5چارک
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بجای يک چارک توليد ميکردند .ھر مقدار بيشتری از غله که با سرمايه گذاريی برابر توليد
گردد ،تبديل به محصول اضافه ميشود که سود اضافه را و لذا بھرۀ ارضی را نمايندگی
ميکند .اگر فرض بگيريم که نرخ سود ثابت باشد ،در نتيجه اجاره دار ميتواند غلۀ کمتری را
با سود خود خريداری نمايد .نرخ سود ميتواند ثابت باقی بماند ،زمانيکه مزد کار افزايش نيابد
– يا بدليل اينکه به حد اقل فيزيکی کاھش يافته است ،يعنی به زير ارزش نرمال نيروی کار؛
يا بدليل اينکه ديگر اشياء مورد مصرف کارگران که در صنعت توليد ميشوند نسبتا ً ارزانتر
شده اند؛ يا اينکه روز کار طوالنی تر يا تشديد شده باشد بگونه ای که سود در شاخه ھای
خارج از کشاورزی ،که ضمنا ً سود کشاورزی را تنظيم ميکنند ،ثابت باقی مانده يا احتماالً
ترقی کرده باشد؛ يا نھايتا ً بدليل اينکه سرمايه ثابت بيشتر يا سرمايۀ متغير کمتری در
کشاورزی گذاشته شده باشد ،ھر چند حجم سرمايۀ گذاشته شده ثابت باقی مانده باشد.
ما تاکنون نخستين شيوۀ ای را بررسی کرديم که توسط آن بھرۀ ارضی ميتواند در زمين
 ،Aبدترين زمين تا کنونی ،بدون اينکه زمين بدتری به زير کشت کشيده شود ،بوجود آيد؛
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يعنی از طريق تفاضل مابين قيمت توليد تابحال تنظيم کنندۀ انفرادی و قيمت توليد باالتر جديد،
که توسط اينکه آخرين سرمايۀ افزوده با بارآوری کم در زمينھای بھتر محصول اضافۀ مورد
نياز را فراھم ميکند ،پديد ميآيد.
اگر قرار باشد که محصول افزاينده از طريق زمين  A-١که تنھا ميتواند  ١چارک را به
 £٤فراھم کند ،بدست آيد ،در نتيجه بھرۀ ارضی ھر جريب از  Aبه  £١صعود خواھد کرد.
اما در اين حالت  A-١بجای  Aبه عنوان بدترين زمين زير کشت ظاھر خواھد شد و A
بعنوان پائين ترين عضو به رديف زمين ھای بھره آور منتقل خواھد شد .بھرۀ تفاضلی I
تغيير خواھد .لذا اين مورد در خارج از حوزۀ بررسی بھرۀ تفاضلی  IIقرار ميگيرد که
حاصل بارآوری متفاوت برای سرمايه گذاريھای متوالی در ھمان مساحت زمين ميباشد.
ِ
ً
اما ضمنا بھرۀ تفاضلی در زمين  Aبه دو روش متفاوت ديگر نيز امکانپذير است:
با قيمت ثابت – ھر قيمت داده شده ای که حتی در مقايسه با قيمت قبلی ميتواند کاھش يافته
باشد – زمانيکه سرمايه گذاريھای افزوده بارآوری اضافه ببار آورند ،چيزيکه مشھوداً و تا
حدی معين می بايست دقيقأ در بدترين زمين ھميشه صادق باشد.
اما دوما ً زمانيکه بر عکس ،بارآوری سرمايه گذاريھای متوالی در زمين  Aکاھش می
يابد.
در ھر دو مورد ،پيشفرض اين است که افزايش توليد از طريق تقاضا ضروری گشته
است.
اما در اينجا از نظرگاه بھرۀ تفاضلی ،مشکل منحصری پديدار ميگردد که منشأ در قانون
قبالً بسط داده شده دارد ،که ميگويد ھميشه اين قيمت توليد ميانگين انفرادی برای ھر چارک
در کل توليد ) يا در مجموع سرمايۀ گذاشته شده( است که تعيين کننده است .اما در مورد
زمين  ،Aھمچون مورد زمينھای بھتر ،ھيچ قيمت توليد ديگری سوای قيمت توليد ميانگين
انفرادی که يکسان سازی قيمت توليد انفرادی با } قيمت توليد{ معمولی را در صورت
سرمايه گذاريھای جديد محدود ميکند ،موجود نيست .زيرا که قيمت توليد انفرادی  Aدقيقا ً آن
قيمت توليد معمولی ای است که قيمت بازار را تنظيم ميکند.
 -١زمانيکه بارآوری سرمايه گذاريھای متوالی افزايش يابنده است،
در يک جريب از  Aميتوان با سرمايه ای ۵پونداسترلينگی مترادف با ھزينۀ توليدی ،£۶
بجای  ٢چارک  ٣چارک توليد کرد .اولين سرمايه گذاری  ٢/۵پونداسترلينگی  ١چارک
ميدھد ،دومی  ٢چارک .در اين مورد  £۶ھزينۀ توليد  ٣چارک ميدھد ،لذا يک چارک بطور
متوسط  £٢خرج بر ميدارد؛ اگر اين  ٣چارک به  £٢بفروش برسد ،در نتيجه  Aاکنون
ھمچون گذشته ھيچ بھرۀ ارضی ای نميدھد ،بلکه تنھا پايۀ بھرۀ تفاضلی  IIتغيير ميکند£٢ .
بجای  £٣قيمت توليد تنظيم کننده شده است؛ اکنون سرمايه ای بالغ بر  £ ٢/۵بروی بدترين
زمين بطور ميانگين  ١/۵چارک بجای  ١چارک توليد ميکند ،و اين حاال ثمربخشی رسمی
ھمۀ انواع زمينھای بھتر در صورت سرمايه گذاری  ٢/۵پونداسترلينگی می باشد .از حاال
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به بعد بخشی از اضافه محصول تاکنونی شان در ايجاد محصول ضروری دخيل ميگردد و به
ھمين گونه بخشی از سود اضافه شان در ايجاد سود ميانگين.
درعوض اگر محاسبه به ھمان نحوی که در زمينھای بھتر انجام ميگيرد انجام شود،
جاييکه محاسبۀ ميانگين ھيچ تغييری در مازاد مطلق نميدھد ،زيرا که در اينجا توليد معمول
بعنوان حد و حدود سرمايه گذاری ميباشد ،لذا يک چارک از اولين سرمايه گذاری  £٣و
٢چارک از } سرمايه گذاری{ بعدی ھر کدام فقط  £ ١/۵می ارزند .در نتيجه بھرۀ ارضی ای
 ١چارکی به غله و بھرۀ ارضی  ٣پونداسترلينگی به پول در  Aايجاد خواھد شد ،اما ٣
چارک به قيمت قديمی  £٩فروخته خواھد شد .اگر سرمايه گذاری سومی بالغ بر  £ ٢/۵با
ھمان بارآوری دومی انجام گيرد ،لذا در کل  ۵چارک با ھزينۀ توليد  £٩توليد خواھد کرد.
اگر قيمت توليد ميانگين انفرادی  Aھنوز تنظيم کننده باشد ،لذا اکنون  ١چارک به £ 14 5
بفروش خواھد رسيد .قيمت ميانگين مجدداً تنزل خواھد کرد ،نه بخاطر افزايش تازه ای در
بارآوری سرمايه گذاری سوم ،بلکه فقط بدليل سرمايه گذاريی اضافه با بارآوری ای ھمچون
بارآوری اضافۀ }سرمايۀ{ دومی  .سرمايه گذاريھايی متوالی با بارآوری باالتر اما ثابت در
زمين  ،Aبجای اينکه بھرۀ ارضی را ھمانند زمينھای بھرۀ ارضی آور افزايش دھند ،باعث
کاھش در قيمت توليد ميگردند و در نتيجه ،صرفنظر از چيزھای ديگر ،بھرۀ تفاضلی را در
زمينھای ديگر متناسبأ تنزل ميدھند.
از سويی ديگر اگر اولين سرمايه گذاری که  ١چارک را به قيمت توليد  £٣توليد ميکند ،در
خود تعيين کننده باقی بماند ،در نتيجه  ۵چارک بايد به قيمت  £١۵فروخته شود ،و بھرۀ
تفاضلی برای سرمايه گذاری بعدی در زمين  Aبه  £۶بالغ ميشود .در اينجا بکارگيری
سرمايۀ افزوده در ھر جريب از زمين  ،Aبه ھر شکلی که انجام گيرد ،بعنوان بھبودی می
باشد و سرمايۀ افزوده نيز بخش سرمايۀ نخستين را بيشتر بارآور ميکند .کامالً بی معنی
خواھد بود که گفته شود که  ١/٣ازسرمايه  ١چارک و ماباقی  ٢/٣از آن  ٤چارک توليد کرده
است £٩ .برای ھر جريب ھميشه  ۵چارک توليد خواھد کرد ،در حاليکه  £٣تنھا  ١چارک
توليد خواھد کرد .اينکه آيا بھرۀ ارضی ای ،يا سود اضافه ای در اينجا تشکيل خواھد شد،
کامالً بستگی به اوضاع دارد .معموالً بايد قيمت توليد تنظيم کننده کاھش يابد .مورد اينچنين
خواھد بود اگر اين کشت بھبود يافته اما پر خرج تر زمين  ،Aتنھا به اين سبب رخ دھد که
ھمين واقعه در زمينھای بھترنيز اتفاق می افتد ،يعنی انقالبی فراگير در کشاورزی؛ بگونه ای
که زمانی که از ثمر بخشی طبيعی زمين  Aصحبت ميشود ،فرض بر آن است که آن با
سرمايه گذاريی بترتيب  £۶و  £٩بجای  £٣کاشته ميشود .اين بويژه در آنجايی صادق است
که اکثر جريبھای زير کشت از زمين  Aکه حجم بزرگی از بازدھی کشوری معين را تحويل
ميدھند ،مشمول اين شيوۀ نوين باشند .اما اگر بھبودی در ابتدا تنھا در منطقۀ محدودی از A
صورت بپذيرد ،لذا اين بخش بھتر کاشته شده ،سود اضافه ای خواھد داد که مالکان بسرعت
آماده خواھند بود که آنرا کامالً يا بخشا ً به بھرۀ ارضی تبديل کرده و به عنوان بھرۀ ارضی
ثابت نمايند .بدين ترتيب – اگر تقاضا با رشد عرضه مطابقت داشته باشد – ھر چه که زمين
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 Aبيشتر و بيشتر تحت شيوۀ جديد درآيد} کشت شود{ ،بھرۀ ارضی بتدريج در تمام
مساحتھای با کيفيت  Aبوجود خواھد آمد و بارآوری اضافه ،بر حسب چگونگی اوضاع
بازار ،بخشا ً يا کامالً مصادره خواھد شد .يکسان شدن قيمت توليد  Aبه قيمت ميانگين
محصولی از آن ،که با سرمايۀ افزوده بدست می آيد ،را ميتوان بدين ترتيب با تثبيت نمودن
اين سود اضافۀ سرمايه گذاری افزوده به مثابۀ بھرۀ ارضی ،مانع شد.
ھمانگونه که قبالً ھم در مورد زمينھای بھتر مشاھده شد ،ھنگاميکه بارآوری سرمايۀ
افزوده کاھش يافت ،اين مجدداً تبديل سود اضافه به بھرۀ ارضی ،بديگر کالم مداخلۀ مالکيت
ارضی ،بود که قيمت توليد را افزايش ميداد ،بجای اينکه بھرۀ تفاضلی فقط نتيجه ای باشد از
تفاوت بين قيمت توليد انفرادی و } قيمت توليد{ عمومی .اين ،مانع از آن ميشود که اين دو
قيمت در مورد زمين  Aبر يکديگر منطبق گردند ،زيرا که از تنظيم قيمت توليد توسط قيمت
ميانگين  Aجلوگيری بعمل می آورد؛ لذا قيمت توليد باالتری از آنچه که ضروری است را
ابقاء ميکند و در نتيجه بھرۀ ارضی بوجود می آيد .حتی در صورت واردات آزاد غله از
خارج ،ھمين نتيجه ميتوانست بدست آيد يا ثابت گردد ،زيرا اجاره دار مجبور بود که آن
زمينی را ،که با قيمت توليد تعيين شده از خارج ،ھنوز بتواند در کشت غله رقابت کند ،بدون
اينکه بھرۀ ارضی ببار آورد ،برای مقاصد ديگر بکار گيرد ،مثالً به مثابۀ چراگاه ،بگونه ای
که تنھا زمينھای بھرۀ ارضی آوربرای کشت غله استفاده ميشدند ،يعنی زمينھايی که قيمت
توليد ميانگين شان برای ھر چارک پائين تر از قيمت توليد تعيين شده از خارج باشد .در کل
بايد اينگونه مفروض گردد که قيمت توليد در مورد ياد شده ،کاھش خواھد يافت ،حال نه به
قيمت ميانگين اش ،بلکه به سطحی کمی باالتر ،ھر چند که ھنوز در زير قيمت توليد بدترين
زمين کشت شدۀ  ،Aبه گونه ای که رقابت از طريق زمينھای جديد  Aمحدود گردد.

 -٢زمانيکه بارآوری سرمايه ھای افزوده کاھش يابنده است
فرض بگيريم که زمين  A-١تنھا قادر است که آن چارک اضافه را به  £٤توليد نمايد ،در
حاليکه زمين  Aميتواند آنرا به  £ 3 3 4انجام دھد ،يعنی ارزانتر ،اما  £ ٣/٤گرانتر از آن
چارکی که با نخستين سرمايه گذاريش توليد می شد و در اينحالت مجموع قيمت دو چارکی که
در  Aتوليد شده اند =  £ 6 3 4ميشود؛ يعنی ميانگين قيمت برای ھر چارک =  .£ 3 3 8قيمت
توليد افزايش خواھد داشت اما تنھا با  ،£٣/٨در حاليکه اگر سرمايۀ افزوده در زمين جديدی
گذاشته ميشد که به  ٣£ ٣/٤توليد ميکرد ،آنگاه آن} قيمت توليد{ باز ھم  £٣/٨بيشتر يعنی تا
 £ 3 3 4افزايش ميداشت ،لذا افزايش متناسبی در ھمۀ بھره ھای تفاضلی پديدار ميگرديد.
قيمت توليد بالغ بر  £٣ ٣/٨برای ھر چارک از زمين  Aبدينقرار با افزايش سرمايه گذاری
با قيمت توليد ميانگين اش يکسان ميشد و قيمت تنظيم کننده می گرديد؛ از ھمين جھت
ھيچگونه بھرۀ ارضی ای ببار نمی آورد زيرا که ھيچ سود اضافه ای را ايجاد نمی کرد.
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اما اگر اين يک چارک ،که با کمک سرمايه گذاری دوم توليد ميگردد ،به  £٣ ٣/٤فروخته
شود ،لذا اکنون زمين  Aبھرۀ ارضی ای  ٣/٤پونداسترلينگی ببار خواھد آورد و ضمنا ً اين
در تمام جريبھای  ،Aکه در آنھا سرمايه افزوده ای گذاشته نشده و ھمانند قبالً چارکی را به
 £٣توليد ميکنند ،بوقوع خواھد پيوست .تا زمانيکه مساحتھای کشت نشده ای از  Aموجود
ت مساحتھای جديدی از ،A
باشند ،قيمت تنھا ميتواند بطور موقت به  £ 3 3 4صعود کند .رقاب ِ
قيمت توليد را در حد  £٣نگه ميدارد ،تا زمانيکه تمام زمينھای  ،Aکه موقعيت مکانی
مناسبشان اجازۀ توليد به قيمت ارزانتر از  £ 3 3 4را ميدھد ،بکار گرفته شوند .اين چيزی
است که بايد پيشفرض گرفته شود ،ھر چند که مالک زمين تا زمانيکه يک جريب از زمين
بھرۀ ارضی ميدھد ،اجازه نميدھد که اجاره دار جريب بدون بھرۀ ارضی ديگری را داشته
باشد.
ً
اين مجددا به وسعت سرمايه گذاری دوم در زمين موجود  Aبستگی دارد که آيا قيمت توليد
با قيمت ميانگين ھمسان گردد يا اينکه قيمت توليد انفرادی سرمايه گذاری دوم تنظيم کننده
گردد.
اين دومی تنھا زمانی اتفاق می افتد که مالک زمين اين فرصت را ،تا موقعی که تقاضا
ارضاء شود ،پيدا کند که آن سود اضافه ای ،که از قيمت  £٣ ٣/٤برای ھر چارک بدست می
آيد ،را به عنوان بھرۀ ارضی تثبيت گرداند.
**********************
در مورد بارآوری نزولی زمين در صورت سرمايه گذاريھای متوالی به ليبيگ}Liebig
{مراجعه شود .ديده شد که تنزل پی در پی در بارآوری اضافۀ سرمايه گذاريھا ،تا زمانيکه
قيمت توليد ثابت باشد ،دائما ً بھرۀ ارضی برای ھر جريب را افزايش ميدھد و اين حتی در
صورت قيمت توليد کاھش يابنده نيز ميتواند رخ دھد.
اما بطور کلی نکات زيرين بايد مورد اشاه قرار گيرند:
از منظر شيوۀ توليد سرمايه داری ،ھنگاميکه برای پديد آوردن ھمان محصول بايد ھزينه
ای شود ،چيزی پرداخت گردد که قبالً پرداخت نميشد ،مدام گرانی نسبی محصول بوقوع می
پيوندد .منظور از جبران سرمايه ای که در توليد به مصرف رسيده تنھا جبران ارزشھايی
است که به شکلھای معينی از وسايل توليد پديدار ميگردند .عناصر طبيعی که بعنوان
فاکتورھايی که ھزينه ای در بر ندارند در توليد وارد ميگردند – حال ھر نقشی که در توليد
ايفا کنند – نه به مثابۀ اجزايی از سرمايه ،بلکه به عنوان نيروی طبيعی مجانی برای سرمايه
در توليد داخل ميشوند ،يعنی نيروی بارآور طبيعی مجانی نزد کار که ضمنا ً ھمانند ھر گونه
نيروی بارآور ديگری تحت شيوۀ توليد سرمايه داری ،به مثابۀ نيروی بارآور نزد سرمايه
پديدار ميگردد .لذا ھنگاميکه اينگونه نيروی طبيعی ای که ابتدائأ ھزينه ای در بر نداشته ،در
توليد وارد ميگردد ،تا زمانيکه محصولی که به کمک آن توليد شده تقاضا را ارضاء ميکند،
در تعيين قيمت دخيل نميگردد .اما اگر با گسترش تکامل ،می بايست محصول بزرگتری از
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محصول
آنچه که به کمک اين نيروی طبيعی ميتوان توليد کرد ،ارائه گردد ،در نتيجه اين
ِ
بيشتر ميبايست بدون کمک اين نيروی طبيعی و يا در ھر صورت با ھمکاری دخالت انسان،
کار انسانی ،ايجاد گردد ،لذا عنصر جديدی به سرمايه اضافه ميشود .سرمايه گذاری نسبتا ً
بزرگتری الزم خواھد بود تا محصول يکسانی ايجاد شود و در صورت ثابت بودن ديگر
شرايط ،گرانتر شدن توليد بوقوع خواھد پيوست.
***************
] از دفتر يادداشت « از اواسط فوريۀ  ١٨٧۶آغاز شد»[

بھرۀ تفاضلی و بھرۀ ارضی تنھا به مثابۀ بھره ای از سرمايه ای که در زمين
الحاق شده است.
تقريبا ً ھمۀ آنچه که بھبوديھای دائمی زمين ناميده ميشود – که وضعيت فيزيکی و تا حدی
شيميايی زمين را به کمک عملياتی که ھزينۀ سرمايه گذاری دارند و ميتوانند بمثابۀ الحاق
سرمايه در زمين محسوب شوند ،عوض ميکنند – بمنظور آن است که به قطعۀ معينی از
زمين ،زمينی در جايی مشخص ،آن خصوصياتی عطاء شود که زمين ديگری در جای ديگر،
و غالبا ً در نزديکی آن ،بطور طبيعی دارا ميباشد .نوعی از زمين بطور طبيعی ھموار است،
زمينی ديگر بايد ھموار گردد؛ يکی دارای زھکشی طبيعی است ديگری بايد بطور مصنوعی
زھکشی شود؛ يکی طبيعتا ً يک اليۀ ضخيم از خاک را داراست ،ديگری بايد اين را مصنوعا ً
بدست آورد؛ نوعی از خاک بطور طبيعی با حجم متناسبی از شن مخلوط است ،در ديگری
اين تناسب ميبايست ايجاد گردد؛ يک مرغزار بطور طبيعی مرطوب است يا با اليه ای از ِگل
پوشيده شده است ،ديگری تازه می بايست به کمک کار به آن دست يابد يا به زبان اقتصاد
بورژوايی ،به کمک سرمايه.
اين حقيقتا ً يک تئوری خنده آور است که طبق آن ،بھرۀ ارضی در مورد زمينی که
مزيتھای طبيعی اش اکتسابی است ،بھرۀ پولی } {zinsاست ،اما نه برای آن ديگری که اين
مزايا را بطور طبيعی داراست ) .در حقيقت موضوع بدين ترتيب تحريف ميشود که از
آنجاييکه بھرۀ ارضی در موردی واقعا ً با بھرۀ پولی منطبق ميشود ،در موارد ديگر نيز که
اين اتفاق نمی افتد ،بھرۀ پولی خوانده شود ،نام بھرۀ پولی به آن نسبت داده شود( .اما زمين،
بعد از سرمايه گذاری در آن ،بھرۀ ارضی ببار می آورد ،نه به سبب اينکه سرمايه در آن
ی بارآورتری از
گذاشته ميشود ،بلکه بدليل اينکه آن سرمايه گذاری زمين را به منطقۀ کار ِ
آنچه قبالً بود تبديل ميکند .فرض بگيريم تمام زمينھای يک کشور محتاج اين سرمايه گذاری
باشند ،در نتيجه ھر قطعه زمينی که آن را کسب نکرده باشد نخست بايد از اين مرحله بگذرد،
و آن بھرۀ ارضی ای ) بھره ای که در مورد ياد شده ببار می آورد( که آن زمينی که سرمايه
گذاری را پيش از اين کسب کرده است ببار می آورد ،به خوبی يک بھرۀ تفاضلی ميباشد ،تو
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گويی که اين زمين اين امتياز را طبيعتا ً داراست و آن زمين ديگر تازه می بايست آنرا بشکل
مصنوعی اکتساب نمايد.
اين بھرۀ ارضی نيز ،که ميتواند به بھرۀ پولی تجزيه شود ،زمانيکه سرمايه گذاشته شده
وقف گرديد ،تبديل به بھرۀ تفاضلی خالص ميگردد .در غير اينصورت ھمان سرمايه ميبايست
به مثابۀ سرمايه دوبرابرموجوديت داشته باشد.
اين يکی از مسخره ترين پديده ھاست ،که ھمۀ مخالفين ريکادو ،که با تعيين ارزش تنھا بر
اساس کار مخالفت ميکنند ،در رابطه با بھرۀ تفاضلی ،که از تفاوت انواع زمين سرچشمه
ميگيرد ،به اين اشاره دارند که اين نه کار ،بلکه طبيعت است که به عنوان تعيين کنندۀ ارزش
ظاھر می گردد؛ آنھا ھمزمان اين را به موقعيت مکانی نسبت ميدھند ،يا ھنوز ھم متداولتر،
پولی آن سرمايه ای که در کاشت زمين گذاشته شده است .کاری برابر ،ارزش
به بھرۀ
ِ
برابری را در محصولی که در زمانی معين آفريده شده ،ايجاد ميکند؛ اما بزرگی يا حجم اين
محصول ،و لذا ھمچنين آن جزء ارزشی که با بخشی از اين محصول منطبق است ــ در
صورت مشخص بودن حجم کار – منحصراً بستگی به حجم اين محصول دارد و اين آخری
دوباره بستگی به بارآوری آن حجم کار مشخص دارد و نه به اندازۀ حجم آن .اينکه اين
بارآوری بدليل طبيعت است يا جامعه ،کامالً بی اھميت است .تنھا در موردی که خود
بارآوری ھزينۀ کاری و در نتيجه ھزينۀ سرمايه ای داشته باشد ،ھزينه ھای توليد را با
عنصر جديدی افزايش ميدھد ،چيزی که در مورد طبيعت تنھا صادق نيست } .يعنی اگر
بارآوری تنھا به دليل طبيعت باشد{ .
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