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و در نتيجه همچنين آن  –ارزش افزودۀ جديد ايجاد شده توسط کار افزودۀ جديد در طی سال    
بخش از محصول ساالنه که اين ارزش در آن پديدار گشته و می تواند از کل بازدهی بيرون 

سه درآمد مختلف را بخود می به سه بخش تجزيه می گردد که شکل  –کشيده و مجزا گردد 
متعلق به نيروی کار است يا نصيب آن گيرند، اشکالی که بيانگر آنند که يک بخش از اين ارزش 

قسمی ديگر به صاحب سرمايه و قسمت سوم به مالک زمين تعلق می گيرد. پس اينها  می شود،
تی هستند که کل ارزش مناسباتی و يا اشکالی از توزيع هستند، زيرا که آنها نمايانگر مناسبا

  جديداً توليد شده تحت آنها در بين صاحبان فاکتورهای توليدی مختلف تقسيم می گردد.
اين مناسبات توزيع همچون مناسباتی طبيعی پديدار می گردند که مستقيماً  ،از منظر عمومی   

ند. نمی توان از ذات تمامی توليد اجتماعی، از قوانين توليد انسانی بطور عموم، نشأت می گير
اند، اما اينها های ديگری از توزيع بودهسرمايه داری دارای شيوه ماقبلمنکر اين شد که جوامع 

را همچون تکامل نيافته، ناقص و مبدل می انگارند که هنوز به تجلی خالص و باالترين شکل 
  .اندنشدهل مبداند خود و به شيوۀ طبيعی مناسبات توزيع ای که به طرز متفاوتی تدقيق شده

تنها وجه صحيح اين طرز تفکر اين است که: اگر نوعی از توليد اجتماعی را مفروض    
بگيريم (مثالً همبودی بدوی در هند و يا کمونيسم کمی مبتکرانه تر تکامل يافتۀ پرو)، هميشه می 
ً توسط توليدکننده و  توانيم تفکيکی قائل شويم بين آن بخش از کار که محصولش مستقيما

بخش  –بجز بخشی که به مصرف مولد می رسد  –اش منفرداً مصرف می شود و خانواده
ديگری از کار که هميشه کار اضافه است و محصولش به خدمت رفع نيازهای عمومی اجتماعی 

صرفنظر از اينکه اين محصول اضافه چگونه تقسيم می شود و اينکه چه کسی  ،گرفته می شود
های گوناگون توزيع تنها ازهای اجتماعی عمل می کند. پس هويت شيوهبه عنوان نمايندۀ اين ني

در اين است که اگر از گوناگونی آنها و اشکال ويژه شان چشم پوشی کنيم و تنها يگانگی شان و 
  نه گوناگونی شان را مد نظر داشته باشيم، لذا آنها با هم يکسانند.

مناسبات توزيع را به خصلت امل تاريخی اما يک ذهن تکامل يافته تر و نقاد در ضمن تک   
نامتغيير مناسبات توليدی می چسبد که  کاراکتر، اما هر چه محکم تر به a۵۶رسميت می شناسد

  مطابق با اين نظرگاه از ذات انسانی برخاسته و از هر گونه تکامل تاريخی مستقل است.
نوع  ،ثابت می کند که آنتحليل علمی از شيوۀ توليد سرمايه داری برعکس  از ديگر سوی   

ای می باشد؛ اينکه آن همچون تمام ديگر تاريخی ويژه خصلتخاصی از شيوۀ توليدی با 
های بخصوص توليد به سطح معينی از نيروهای بارآور اجتماعی و اشکال توسعۀ شان شيوه

بمثابۀ پيشفرض تاريخی آن مشروط می باشد؛ پيشفرضی که خود نتيجه و محصول تاريخی ای 
از يک فرآيند قبلی بوده و شيوۀ جديد توليد از آن بمثابۀ اساسش منتج می گردد؛ {اين تحليل نشان 
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ً معين توليدی بخصوص هستند   –می دهد} که مناسبات توليد ای که مطابق با اين شيوۀ تاريخا
توليد مناسباتی که انسانها در حين فرآيند زندگی اجتماعی شان، آنگاه که زندگی اجتماعی شان را 

ويژه و موقت می باشند؛ و نهايتاً اينکه تاريخی،  خصلتی دارای –می کنند، به آن وارد می شوند 
ای که هر مناسبات توزيع غالباً با اين مناسبات توليد مطابق اند و روی ديگر آنها هستند، بگونه

  تاريخاً موقت می باشند. خصلتیدوی آنها دارای 
می باشد که  فاکتقطۀ عظيمت در وهلۀ نخست از اين به قولی در بررسی مناسبات توزيع، ن   

محصول ساالنه به دستمزد، سود و اجارۀ زمين تقسيم می گردد. اما اينچنين شيوۀ بيانی نمايانگر 
سوی ديگر به درآمدها تقسيم می گردد. يکی  از نيست. محصول از يک سو به سرمايه و حقيقت

د فقط همين شکل از درآمد را بخود می گيرد، يعنی درآمد از اين درآمدها، دستمزد، همواره خو
ايستاده بوده است. رو  در شکل سرمايهکارگر را، بعد از اينکه آن قبالً در مقابل همين کارگر 

در رويی شرايط کار توليد شده و محصوالت کار بطور کل بمثابۀ سرمايه در مقابل توليدکنندگان 
اجتماعی معين دارد که شرايط مادی کار در مقابل  تخصلمستقيم از ابتدا داللت بر يک 

 کارگران دارند و لذا مناسبات معينی که آنها با صاحبان وسايل توليد و با يکديگر در حين خودِ 
بر اين  ،توليد به آن وارد می گردند. در ضمن اينکه اين شرايط کار مبدل به سرمايه می گردند

شکل معينی  داللت دارد بر و لذاز زمين خلع يد می شوند داللت دارد که توليدکنندگان مستقيم ا
  از مالکيت زمين.

اگر بخشی از محصول مبدل به سرمايه نمی شد، در آنصورت بخش ديگر نمی توانست شکل 
  دستمزد، سود و اجارۀ زمين بخود بگيرد.

ليد را از سوی ديگر هنگاميکه شيوۀ توليد سرمايه داری اين شکل معين اجتماعی شرايط تو   
پيشفرض دارد، لذا آن را مکرراً بازتوليد می نمايد. آن تنها محصوالت مادی را بازتوليد نمی 
نمايد، بلکه همچنين آن مناسبات توليديی را که محصوالت تحت آن توليد می شوند و لذا مناسبات 

  بازتوليد می نمايد. نيز توزيع مطابق با آن را
مالکيت ارضی که همچون آنتی تزش مشمول آن است) از  سرمايه (و می توان گفت که خودِ    

پيش يک تقسيم را پيشفرض دارد: سلب مالکيت کارگران از شرايط توليد، تمرکز شرايط توليد 
در دست معدودی از افراد، زمين منحصراً در مالکيت افرادی ديگر، کوتاه سخن تمام آن 

). اما اين تقسيم ٢۴فصل  ١ه شد (جلد اوضاعی که در بخش مربوط به انباشت اوليه توضيح داد
کامالً از آنچه بعنوان مناسبات توزيع شناخته می شود متفاوت است، اگر به اين آخری 
خصوصيتی تاريخی در تقابل با مناسبات توليد تعلق داده شود. آنچه که در اينجا مد نظر است آن 

دی می رسند داده می شود. راالقاب مختلفی هستند که به بخشهايی از محصول که به مصرف انف
مناسبات  در هستند که مناسبات توزيع فوق الذکر اساس عملکردهای ويژۀ اجتماعی ای  برعکس

 آنها به خودِ  .به انجام می رسند توليد توسط عواملی از آن در تقابل با توليد کنندگان مستقيم
ها خصوصيت کل توليد را، اجتماعی می دهند. آن يک کيفيت ويژۀشرايط توليد و نمايندگانشان 

  تمام حرکات آن را تعيين می کنند.
  شيوۀ توليد سرمايه داری از آغاز دارای دو وجه مشخصه می باشد.

خود را بمثابۀ کاال توليد می کند. نه اينکه کاال توليد می کند، بلکه اينکه کاال  اوالً، محصوالتِ    
های توليد تفکيک می کند. اين ديگر شيوه آن را از ،بودن مشخصۀ حاکم و تعيين کنندۀ آن است

در وهلۀ نخست بر اين داللت می کند که کارگر خود تنها بمثابۀ يک فروشندۀ کاال، يعنی همچون 
کارگر مزدی آزاد، پديدار می گردد و لذا کار در کل همچون کار مزدی. نظر به آنچه تا بحال 

شود که رابطۀ بين سرمايه و کار مزدی  گفته شد، کامالً غيرضروری است که از نو نشان داده



عوامل اصلی خود اين شيوۀ توليد، سرمايه دار تعيين کنندۀ کل خصوصيت شيوۀ توليد می باشد. 
و کارگر مزدی، از اين نظر تنها تجسم يابی و شخصيت يافتگی سرمايه و کار مزدی می باشند؛ 

ر افراد نقش می بندد؛ خصوصيات معين اجتماعی ای که توسط پروسۀ توليد اجتماعی ب
  محصوالتی از اين مناسبات اجتماعی توليدی معين.

همچون محصولی از سرمايه، پيش از اين  ) کاال٢) محصول بمثابۀ کاال و ١يت خصوص   
معين اجتماعی که محصوالت می  يک پروسۀدربر دارندۀ تمام مناسبات گردش می باشد، يعنی 

ات اجتماعی معينی بخود بگيرند؛ اين همچنين شامل بايست از سر بگذرانند و تحت آن مشخص
مناسبات معينی بين عامالن توليد می باشد که توسط آنها ارزش افزايی محصولشان و تبديل 
مجددشان يا به وسايل معاش و يا وسايل توليد، تعيين می گردد. اما حتی صرفنظر از اين، تمام 

تايجی از آن دو خصوصيت ياد شدۀ باال می تعيين ارزش و تنظيم کل توليد توسط ارزش همه ن
در اين شکل  کاال يک کاالی سرمايه دارانه توليد شده است. يا باشند، اينکه محصول کاالست و 

بسيار ويژه از ارزش، کار از يک سو تنها همچون کار اجتماعی مطرح است؛ از سوی ديگر 
تابعيتشان از و معرفيشان به  توزيع اين کار اجتماعی و تکميل و تبادل متقابل محصوالتش،

های اتفاقی و متقابالً خنثی کنندۀ سرمايه داران منفرد واگذار گرديده مکانيسم اجتماعی به انگيزه
است. از آنجاييکه اينها تنها به عنوان صاحبان کاال در مقابل يکديگر قرار می گيرند و هر کدام 

انند (و ظاهراً حتی در تنظيم خود توليد سعی دارد که کاالی خود را هر چه گرانتر بفروش برس
توسط اميال خويش رهنمون می گردند)، لذا قانون درونی تنها از طريق رقابت بين آنها، فقط 

فشاری که متقابالً بر يکديگر وارد می آورند و نوسانات را از آن طريق خنثی می سازند، خود 
همچون قانونی کور در مقابل عوامل را به اجرا درمی آورد. تنها بمثابۀ يک قانون درونی، 

منفرد است که قانون ارزش در اينجا نقش خود را ايفا می کند و توازن اجتماعی توليد را در 
  ميان اين نوسانات اتفاقی برقرار می کند.

در کاال بمثابۀ محصول سرمايه، شيئيت  هم بيشتر از آن پيش از اين در خود کاال و در ضمن   
تماعی توليد و شخصيت يافتگی اساس مادی توليد مفهوم است، چيزيکه يافتگی تعينات اج

  مشخصۀ کل شيوۀ توليد سرمايه داری می باشد.
دومين صفت مشخصۀ شيوۀ توليد سرمايه داری توليد ارزش اضافه بمثابۀ هدف مستقيم و    

انگيزۀ تعيين کننده می باشد. سرمايه اساساً سرمايه توليد می کند و اين را تنها تا آنجاييکه ارزش 
اضافه توليد کند انجام می دهد. هنگامی که ما ارزش اضافۀ نسبی و در ضمن تبديل ارزش 

سود را بررسی می کرديم ديديم که چگونه بر اين اساس شيوۀ توليديی تکامل می يابد  اضافه به
نيروی بارآور اجتماعی کار  تکامل ای ازويژهشکل  –که مختص دوران سرمايه داری می باشد 

 که در مقابل کارگر همچون نيروی سرمايه استقالل يافته و لذا در تقابل مستقيم با تکامل خودِ 
همانگونه که در طول بررسی ما  –می گيرد. توليد برای ارزش و ارزش اضافه  کارگر قرار

همراه است با تمايلی دائماً فعال برای تقليل زمان کار الزم برای توليد يک کاال،  –نشان داده شد 
در هر زمان. نياز به کاهش هزينه به حداقل،  مستولیيعنی ارزش کاال، به زير متوسط اجتماعی 

ً در اينجا فقط به محکم ترين  اهرم برای افزايش نيروی مولد اجتماعی کار می شود که ضمنا
ای که سرمايه دار بمثابۀ شکل افزايش دائمی نيروی بارآور سرمايه پديدار می گردد. آتوريته

شخصيت يافتگی سرمايه در پروسۀ مستقيم توليد بخود می گيرد، يعنی آن عملکرد اجتماعی ای 
ً با آن آتوريتهکه او همچون مدير  ای که در و فرمانروای توليد از خود بروز می دهد، ماهيتا

  توليد برمبنای برده و سرف و غيره اعمال می گردد متفاوت است.



اجتماعی  خصلتدر حاليکه تودۀ توليدکنندگان مستقيم بر پايۀ توليد سرمايه داری در تقابل با    
ای بشدت تنظيم کننده و مکانيسم اجتماعی ای از توليدشان قرار می گيرند که در شکل آتوريته

 بهای که ضمناً آتوريته –رارشی ای کامل سازمان داده شده می باشد يفرآيند کار که به صورت ه
حاملين اش تنها همچون شخصيت يافتگی شرايط کار در تقابل با کار مربوط می گردد و نه 

در  –های توليد پيشين مرسوم بود شيوهآنگونه که در  ،همچون حکمفرمايان سياسی و مذهبی
عوض در ميان حاملين اين آتوريته، يعنی خود سرمايه داران که در مقابل يکديگر تنها بمثابۀ 
صاحبان کاال قرار می گيرند، يک آنارشی کامل حکمفرمايی می کند که در آن روابط اجتماعی 

  اميال انفرادی تثبيت می کنند. توليد خود را فقط بمثابۀ قانون طبيعی ای مقتدر در مقابل
تنها به اين دليل که کار پيش از اين در شکل کار مزدی موجود است و وسايل توليد به شکل    

بخشی از  –يعنی فقط به سبب شکل ويژۀ اجتماعی اين دو عنصر مهم توليد  –سرمايه موجودند 
فه همچون سود ارزش (محصول) همچون ارزش اضافه پديدار می گردد و اين ارزش اضا

(اجارۀ زمين)، بمثابۀ منفعت سرمايه دار، به عنوان ثروت اضافی در دسترس که متعلق به 
پديدار می گردد، لذا آن وسايل توليد  سود او اوست. اما تنها از اين جهت که ارزش اضافه بمثابۀ

تشکيل می اند و بخشی از اين سود را ای که برای توسعۀ بازتوليد در نظر گرفته شدهاضافه
ای اضافه و جديد، و توسعۀ پروسۀ بازتوليد در کل خود را بشکل دهند، خود را همچون سرمايه

  پروسۀ انباشت سرمايه داری به نمايش می گذارد.
هر چند که شکل کار بمثابۀ کار مزدی برای آن شکلی که تمام فرآيند به خود می گيرد و برای    

اين کار مزدی نيست که ارزش را تعيين می کند. در  خود شيوۀ مشخص توليد قطعی است ولی
مورد تعيين ارزش مسئله مربوط می شود به زمان کار اجتماعی بطور کل، کميتی از کار که 
اجتماع در کل در دسترس دارد و جذب نسبی آن در محصوالت مختلف که تعيين کنندۀ اهميت 

ن زمان کار اجتماعی به عنوان ای که در آمتناسب اجتماعی شان می باشد. آن شکل ويژه
عنصری تعيين کننده در ارزش کاالها خود را جا می اندازد البته مرتبط است با شکل کار بمثابۀ 
کار مزدی و با شکل منطبق وسايل توليد بمثابۀ سرمايه، تا آنجاييکه تنها بر اين اساس است که 

  توليد کااليی شکل عمومی توليد می شود.
دهيد که خود اين به اصطالح مناسبات توزيع را مالحظه کنيم. دستمزد کار در ضمن اجازه ب   

مزدی را و سود سرمايه را پيش فرض دارد. پس اين اشکال معين توزيع پيش شرطشان وجود 
خصوصيات مشخص اجتماعی برای شرايط توليد و مناسبات اجتماعی معين مابين عوامل توليد 

  فقط بيانی است برای مناسبات توليد تاريخی معين.می باشد. لذا مناسبات توزيع معين 
و اکنون به سود بپردازيم. اين شکل بخصوص از ارزش اضافه پيش شرطی است برای اين    

پس يعنی مناسباتی که بر  توليد سرمايه داری اتفاق بيافتد؛ که ايجاد تازۀ وسايل توليد به شکل
ای پديدار می گردد که انگار او دار به گونهبازتوليد چيره است، هر چند که برای تک سرمايه 

در واقع می توانست تمام سودش را همچون درآمد به مصرف برساند. در ضمن او در 
اينصورت با محدوديتهايی حتی در شکل بيمه و سرمايۀ احتياطی، قانون رقابت و غيره روبرو 

وزيع برای محصول قابل خواهد بود که به او در عمل نشان می دهد که سود تنها يک مقولۀ ت
مصرف انفرادی نمی باشد. بعالوه تمام فرآيند توليد سرمايه داری از طريق قيمت محصوالت 
تنظيم می گردد. اما خود قيمتهای توليدی تنظيم کننده دوباره از طريق هم سطح سازی نرخ سود 

ردند. پس سود در و تقسيم متناسب سرمايه مابين قلمروهای توليدی مختلف در جامعه تنظيم می گ
اينجا بمثابۀ فاکتور اصلی، نه فقط برای تقسيم محصوالت بلکه همچنين برای خود توليدشان 

ها و تقسيم خود کار در بين قلمروهای پديدار می گردد، همچون فاکتوری برای تقسيم سرمايه



لوه می درآمد جيک  تنها متفاوت توليد. تقسيم سود به منفعت صاحبکار و بهره همچون تقسيم
، آفرينندۀ ارزش سرمايه بمثابۀ يک ارزش خود افزادر وهلۀ نخست از توسعۀ آن کند. اما 

آن از خود  اضافه، يعنی از اين شکل ويژۀ فرآيند توليد اجتماعی مسلط ، نشأت می گيرد.
اعتبارات و مؤسسات اعتباری را و لذا شکل توليد را بيرون می دهد. اشکال نمايان توزيع 

  هره و غيره بمثابۀ فاکتورهای تعيين کنندۀ توليدی در قيمت وارد می شوند.همانند ب
اجارۀ زمين {بهرۀ ارضی} می بايستی که تنها بمثابۀ يک شکل از توزيع نمايان گردد زيرا    

که مالکيت ارضی هيچ عملکردی و يا الاقل هيچ عملکرد نرمالی را در خود پروسۀ توليد انجام 
) اجارۀ زمين محدود است به مازادی که ورای سود ميانگين ١که در آن  نمی دهد. اما شرايطی

بودن به ) مالک زمين از مدير و کارفرمای پروسۀ توليد و کل فرآيند زندگی اجتماعی ٢است و 
جايگاه فقط يک موجر زمين، يک تنزيل خوار زمين و تحصيلدار اجارۀ زمين تقليل داده می 

ای از شيوۀ توليد سرمايه داری می باشد. اينکه زمين ی ويژهشود، {اين شرايط} نتيجۀ تاريخ
شکل مالکيت ارضی به خود گرفته يک پيشفرض تاريخی برای اين {شرايط} است. اين واقعيت 
که مالکيت ارضی اشکالی به خود گرفته که اجازۀ ادارۀ کشاورزی به شکل سرمايه داری را 

ۀ توليدی می باشد. حتی در اشکال اجتماعی اين شيوبخصوص  کاراکتر ای ازمی دهد، نتيجه
ديگر نيز ممکن است که درآمد مالک زمين اجارۀ زمين خوانده شود، اما اين بسيار متفاوت از 

  اين اجارۀ زمينی است که تحت اين شيوۀ توليد نمودار می گردد.
منشأ می  ليدپس آن باصطالح مناسبات توزيع از اشکال ويژۀ اجتماعی تاريخاً معين فرآيند تو   

روابطی که افراد متقابالً در پروسۀ توليد زندگی انسانيشان با هم برقرار می کنند  بر و گيرند
تاريخی مناسبات توليد است،  خصلتتاريخی اين مناسبات توزيع  خصلت. ميباشندمنطبق 

ی که چيزيکه آنها فقط يک جنبۀ آنرا بيان می کنند. توزيع سرمايه داری از صورتهای توزيعی ا
های توليدی ديگر برمی خيزند متفاوت است، و هر شکلی از توزيع همراه با شکل معين از شيوه

  توليدی ای که از آن منشأ گرفته است و با آن منطبق است از بين خواهد رفت.
ً معين می پندارد و نه مناسبات توليدی را،     آن ديدگاهی که تنها مناسبات توزيع را تاريخا

 سو تنها يک انتقاد آغازين اما هنوز مشوش از اقتصاد بورژوايیکه از يک  ديدگاهی است
. و از سوی ديگر متکی است بر شناسايی و اشتباه گرفتن پروسۀ توليد اجتماعی با فرآيند ميباشد

سادۀ کار که می تواند حتی توسط يک انسان کامالً ايزوله و بدون هيچ گونه کمک اجتماعی نيز 
نجاييکه فرآيند کار فقط يک فرآيند مابين انسان و طبيعت باشد، اجزاء سادۀ آن انجام گيرد. تا آ

تبندی معين تاريخی ای از اين اشکال تکامل اجتماعی مشترک می باشد. اما هر صوربرای تمام 
اشکال اجتماعی و پايۀ آنرا بيشتر تکامل می دهد. هنگامی که به مرحلۀ معينی از کمال  فرآيند،

ن تاريخی خود را بدور افکنده و برای شکلی عالی تر جا باز می کند. فرا رسيد، شکل معي
مابين  آنتاگونيسم های رسيدن زمان اينچنين بحرانی خود را توسط عمق و عرض تضادها و

مناسبات توزيع و لذا همچنين شکل معين تاريخی روابط توليدی منطبق با آن از يک طرف و 
د. در اين انتکامل عناصر آن از طرف ديگر آشکار می گردنيروهای مولد، نيروهای توليدی و 

  ۵٧هنگام نبردی بين تکامل مادی توليد و شکل اجتماعی آن آغاز خواهد شد.
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